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לפי  מיוחד  מנהל  לה  שמונה  ותיקה  קרן  לגבי  למעט  אלה,  תקנות  של  תחילתן  )א(    4
סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח )בתקנה זו - קרן ותיקה שבהסדר(, ביום כ' בטבת 

התשע"ו )1 בינואר 2016(  

תחילתן של תקנות אלה לגבי קרנות ותיקות שבהסדר מיום תחילתו של תיקון  )ב( 
לתקנון האחיד של הקרנות הוותיקות שבהסדר לפי סעיף 78י לחוק הפיקוח על הביטוח, 
ולפיו משיכה מקרן אחת שבהסדר לפי הוראות תקנות אלה, לא תגרע מזכויותיו בקרן 

ותיקה שבהסדר אחרת  

א' בשבט התשע"ו )11 בינואר 2016(
)חמ 3-5157(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )שיעורי פחת( )הוראת שעה(,  
התשע"ו-2016

אינפלציה(,  בשל  )תיאומים  הכנסה  מס  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
התשמ"ה-11985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )שיעורי פחת(, התשמ"ו-21986    1
)להלן - התקנות העיקריות( -

בתקנת משנה )א( -  )1(

בפסקה )6(, במקום "15" יבוא "20"; )א( 

"22" ובמקום   "30" יבוא   "18" במקום   ,"20" יבוא   "15" במקום   ,)7( בפסקה   )ב( 
יבוא "40";

בתקנת משנה )ב(, בפסקה )2(, במקום פסקאות משנה )א( עד )ג( יבוא:  )2(

השנים  מ–4  אחת  בכל  לשנה   30%  - אחת  במשמרת  מופעל  הציוד  ")א( אם 
הראשונות וכל היתרה בשנה החמישית;

השנים  מ–3  אחת  בכל  לשנה   40%  - משמרות  בשתי  מופעל  הציוד  )ב( אם 
הראשונות וכל היתרה בשנה הרביעית;

השנים  מ–2  אחת  בכל  לשנה   50%  - משמרות  בשלוש  מופעל  הציוד  אם  )ג( 
הראשונות וכל היתרה בשנה השלישית "

תחולתן של תקנה 2)א()6( ו–)7( ותקנה 2)ב()2( לתקנות העיקריות, כתיקונן בתקנה 1    2
לתקנות אלה, לגבי נכסים שהשימוש בהם בישראל החל לראשונה בתקופה שמיום 

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( עד יום ב' בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2016(  

תחילתה של תקנה 2 לתקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    3

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-1446-ת1(  
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