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תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף(
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 36)א( ו–65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-11961 
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף(  .1
)הוראת שעה(, התשע"ט-22019 )להלן - התקנות העיקריות( -

ברישה, במקום "כ"ה בניסן התשע"ט )30 באפריל 2019(" יבוא "ג' בטבת התש"ף   )1(
)31 בדצמבר 2019(";

בפסקה )1( -  )2(

בהגדרה "שווי נזק עקיף" - )א( 

בפסקת משנה )1()א( -  )1(

יוני  מאי,  "החודשים  במקום  היומי",  העבודה  "שכר  )א( בהגדרה 
בשל  ההיעדרות  ליום  שקדמו  החודשים  "שלושת  יבוא   "2018 ויולי 

המצב הביטחוני";

)ב( בהגדרה "שכר יום עבודה של העובד", במקום "החודשים מאי, 
יוני ויולי 2018" יבוא "החודשים שקדמו ליום ההיעדרות בשל המצב 

הביטחוני";

בפסקת משנה )1()ב( -  )2(

)א( בהגדרה "מסלול מחזורים", בפסקה )2( -

)1( בפסקת משנה )א(, במקום "אפריל" יבוא "דצמבר";

)2( בפסקת משנה )ב(, במקום "פברואר" יבוא "דצמבר";

)ב( בהגדרה "הפרש המחזורים", בפסקה )ב( -

בפסקאות  "כאמור  יבוא  עקיף"  נזק  "לעניין  אחרי  )1( ברישה, 
התשע"ט בניסן  "כ"ה  ובמקום  מיוחד""  "אזור  להגדרה  ו–)2(   )1( 

)30 באפריל 2019(" יבוא "ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(";

להגדרה   )1( בפסקה  "כאמור  במקום   ,)1( משנה  )2( בפסקת 
 ,"2019 יוני  עד  ינואר  בחודשים  "שנגרם  יבוא  מיוחד""  "אזור 
 "2019 "בשנת  ואחרי   ,"2018 "יוני  יבוא   "2018 "אפריל  במקום 
יבוא "ואם קיבל פיצוי לפי פסקה )א(, ייווסף למחזור עסקאותיו 
לחודשים ינואר עד יוני 2018 סכום הפרש המחזורים שנקבע לו 

בעבור החודשים מאי ויוני 2018";

)3( בפסקת משנה )2(, במקום "כאמור בפסקה )2( להגדרה "אזור 
מיוחד"" יבוא "שנגרם בחודשים יולי עד דצמבר 2019", במקום 
ואחרי   ,"2018 דצמבר  עד  "יולי  יבוא   "2018 פברואר  עד  "ינואר 
"בשנת 2019" יבוא "ואם קיבל פיצוי לפי פסקה )א(, ייווסף למחזור 
עסקאותיו לחודשים יולי עד דצמבר 2018 סכום הפרש המחזורים 

שנקבע לו בעבור החודשים יולי עד דצמבר 2018";

ס"ח התשכ"א, עמ' 100.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 1884.  2

תיקון תקנה 1
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)ג( אחרי ההגדרה "מחזור עסקאות בחודשים מאי עד דצמבר 2017" 
יבוא:

""מחזור עסקאות בחודשים ינואר עד יוני 2018" -

)1( לגבי ניזוק למעט ניזוק כמפורט בפסקה )2( - מחזור 
עסקאותיו של הניזוק בחודשים ינואר עד יוני 2018, כפי 

שדווח לרשות המסים בישראל;

 )2( לגבי ניזוק שפתח את עסקו מיום ט"ו בטבת התשע"ח
)2 בינואר 2018( עד יום כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 
עסקו  פתיחת  על  בישראל  המסים  לרשות  והודיע   )2018
מחזור   -  )2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  כ"ג  יום  עד 
בטבת  כ"ג  יום  עד  הפעילות  תחילת  מיום  עסקאותיו 
חודשי  במספר  מחולק   )2018 בדצמבר   31( התשע"ט 

הפעילות ומוכפל ב–6;

"מחזור עסקאות בחודשים יולי עד דצמבר 2018" -

)1( לגבי ניזוק למעט ניזוק כמפורט בפסקה )2( - מחזור 
עסקאותיו של הניזוק בחודשים יולי עד דצמבר 2018, כפי 

שדווח לרשות המסים בישראל;

 )2( לגבי ניזוק שפתח את עסקו מיום י"ט בתמוז התשע"ח
)2 ביולי 2018( עד יום  כ"ו בסיוון התשע"ט  )29 ביוני 2019( 
והודיע לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו עד יום 
עסקאותיו  מחזור   -  )2019 ביוני   30( התשע"ט  בסיוון  כ"ז 
 30( התשע"ט  בסיוון  כ"ז  יום   עד  הפעילות  תחילת  מיום 

ביוני 2019( מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב–6";

)ד( ההגדרה "מחזור עסקאות בחודשים ינואר עד פברואר 2019" - 
תימחק;

אפריל  עד  ינואר  בחודשים  עסקאות  "מחזור  ההגדרה  )ה( במקום 
2019" יבוא:

מחזור   -  "2019 יוני  עד  ינואר  בחודשים  עסקאות  ""מחזור 
עסקאותיו של הניזוק בחודשים ינואר עד יוני 2019, כפי 

שדווח לרשות המסים בישראל;

מחזור   -  "2019 דצמבר  עד  יולי  בחודשים  עסקאות  "מחזור 
עסקאותיו של הניזוק בחודשים יולי עד דצמבר 2019, כפי 

שדווח לרשות המסים בישראל";

)ו( במקום ההגדרה "התקופה המזכה" יבוא:

""התקופה המזכה" - מיום ט"ז באייר התשע"ח )1 במאי 2018( 
עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(";

במקום פסקה )3( יבוא:   )3(

")3( בתקנה 5)ב(, במקום "תוך חודש מיום קרות הנזק" נאמר "ובמועדים שלהלן:

תביעה לפיצוי לגבי נזק עקיף שנגרם בחודשים מאי 2018 עד דצמבר   )1(
2018 תוגש עד יום י"ז באייר התשע"ט )22 במאי 2019(;
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)2( תביעה לפיצוי לגבי נזק עקיף שנגרם בחודשים ינואר עד יוני 2019 
תוגש עד יום ב' בחשוון התש"ף )31 באוקטובר 2019(;

)3( תביעה לפיצוי לגבי נזק עקיף שנגרם בחודשים יולי 2019 עד דצמבר 
2019 תוגש עד יום ו' באייר התש"ף )30 באפריל 2020(".

תחילתה של תקנה 1)1( לתקנות אלה ביום כ"ו בניסן התשע"ט )1 במאי 2019(; ואולם   .2
כנוסחה  העיקריות,  לתקנות   1 שבתקנה  המזכה"  "התקופה  ההגדרה  של  תחילתה 

בתקנה 1)2()ו( לתקנות אלה, ביום כ"ד באדר א' התשע"ט )1 במרס 2019(.

כ"ב באייר התשע"ט )27 במאי 2019(
)חמ 3-206-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תחילה
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