
קובץ התקנות 6892, י"א בסיוון התש"ע, 24.5.2010 1124

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התש"ע-2010

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו–243 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של 
הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-21995 (להלן - התקנות   .1
רכב  דו–שימושי,  פרטי  רכב  פרטי,  נוסעים  "רכב  במקום  "רכב",  בהגדרה  העיקריות), 

."N1 ורכב שסיווגו M1 מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד" יבוא "רכב שסיווגו

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -  .2

(1ג)  (1ב),  בפסקאות  כאמור  רכב  "ולמעט  יבוא   "L3 "שסיווגו  אחרי   ,(1) (1) בפסקה 
ו–(1ד)";

(2) אחרי פסקה (1א) יבוא:

"(1ב) לגבי רכב שסיווגו M1, שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי או מונית, 
תקנות   - (להלן  התשכ"א-31961  התעבורה,  לתקנות  271א(ד)(1)  בתקנה  כאמור 
התעבורה) - סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע 

בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 90% מהוצאת החזקת הרכב, לפי הגבוה;

(1ג) לגבי רכב שסיווגו M1, שסיווג המשנה שלו הוא רכב סיור או רכב מדברי, 
הרכב  החזקת  הוצאות  סכום   - התעבורה  לתקנות  271א(ד)(1)  בתקנה  כאמור 
בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 

80% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה; 

(1ד) לגבי רכב שסיווגו M1, שסיווג המשנה שלו הוא רכב שצוין ברישיון הרכב 
שלו כרכב להוראת נהיגה, כאמור בתקנה 271א(ד)(1) לתקנות התעבורה - סכום 
שווי  בתקנות  שנקבע  כפי  ברכב  השימוש  שווי  בניכוי  הרכב  החזקת  הוצאות 
ובלבד  הגבוה,  לפי  הרכב,  החזקת  מהוצאות   77.5% בגובה  סכום  או  השימוש, 
שבבעלות הנישום רכב כאמור אחד בלבד, ולגבי מי שבבעלותו רק שני כלי רכב 
כאמור, שלגבי אחד מהם בלבד צוין ברישיון הרכב שהוא בעל תיבת הילוכים 

אוטומטית, במקום "77.5%" יקראו "68%";".

תחילתן של תקנות אלה ביום כג' בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), והן יחולו על הכנסה   .3
שהופקה בשנת המס 2008 ואילך.

ז' בטבת התש"ע (24 בדצמבר 2009)
ץ ני י בל שטי ו י (חמ 3-1100)  

שר האוצר   
__________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

ק"ת התשנ"ה, עמ' 586; התשס"ח, עמ' 282.  2

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  3

 תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיקון),
התש"ע-2010

ורכישה), התשכ"ג- (שבח  ו–115 לחוק מיסוי מקרקעין   9   בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
11963, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תחילה ותחולה

__________
ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ח, עמ' 202.  1
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בשמן של תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-21974   .1
(להלן - התקנות העיקריות), המילה "מכירה" - תימחק.

אחרי תקנה 27 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

 "פטור במכירת
זכות שהתקבלה 

אגב פירוק

במכירה 27א. מקרקעין  באיגוד  זכות  או  במקרקעין  זכות  התקבלה 
בשלה  הרכישה  מס  ושולם  לחוק   71 סעיף  לפי  ממס  שפטורה 
(להלן - הפירוק הראשון), תהא מכירתה של הזכות פטורה ממס 

רכישה ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) לא חלפו 6 חודשים מיום הפירוק הראשון ועד המכירה;

(2) חל לגבי המכירה פטור ממס לפי סעיף 71 לחוק."

תקנה 27א לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, תחול על מכירה של   .3
זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין שנעשתה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 

2010) או לאחריו.

י' בניסן התש"ע (25 במרס 2010)
ץ ני י בל שטי ו י (חמ 3-232)  

שר האוצר   __________

2 ק"ת התשל"ה, עמ' 140; התשס"ה, עמ' 317.

תקנות בתי הסוהר (תנאי מאסר), התש"ע-2010

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 132(14) ו–(17) לפקודת בתי הסוהר, התשל"ב-11971 (להלן - 
הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה, "תא" - תא בבית סוהר כמשמעותו בפקודה.  .1

יותקנו  חלון כאמור,  בו  מן החוץ; בתא שאין  אוורור  חלון שיאפשר  יהיה  (א) בתא   .2
אמצעי אוורור חלופיים סבירים.

תהיה  התא  של  המגורים  חלק  ובין  השירותים  בין  וכיור;  שירותים  יהיו  (ב) בתא 
הפרדה באופן שתישמר פרטיותו של האסיר; היתה בתא מקלחת, תהיה הפרדה כאמור 

גם בין המקלחת לחלק המגורים של התא.

יהיו במקום המאסר מקלחות במספר מספיק המאפשר  (ג) לא היתה מקלחת בתא, 
מימוש זכות האסיר למקלחת במים חמים מדי יום ביומו.

(ד) מקלחת תהיה בנפרד מהשירותים.

(ה) בכל תא תהיה תאורה חשמלית שתאפשר, באופן סביר, קריאה.

אסירים  של  אישיים  חפצים  לאחזקת  ומדפים  מושבים  שולחן,  יותקנו  תא  (ו) בכל 
שהם זכאים להחזיקם על פי פקודות נציבות בתי הסוהר.

(ז) בכל תא יהיו לא יותר מארבע מיטות לאסירים.

חישוב  רבועים;  מטרים  וחצי  מארבעה  יפחת  לא  בתא  לאסיר  הממוצע  (ח) השטח 
הכיור  השירותים,  שטח  לרבות  התא,  קירות  שבין  השטח  לפי  יהיה  האמור  השטח 

והמקלחת, ככל שישנה מקלחת בתא, ומחולק במספר המיטות שבתא.

תיקון השם

הוספת תקנה 27א

תחולה

הגדרה

תנאי המאסר

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.  1


