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פרסומן  ביום  שנפתח  העיקריות  לתקנות   3 תקנה  לפי  ערעור  על  יחולו  אלה  תקנות   .2
)להלן - יום התחילה( או לאחריו; על ערעור שהוגש לפני יום התחילה ימשיכו לחול 
התקנות העיקריות כפי נוסחן לפני יום התחילה, ובכלל זה תקנות סדר הדין האזרחי, 

התשמ"ד-1984, כנוסחן לפני תחילתן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.

ו' באב התשפ"א )15 ביולי 2021(
)חמ 3-155(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף )סדרי הדין בפני הוועדה לקבילות 
פנקסים( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 146)ח( לפקודת מס הכנסה1  )להלן - הפקודה(, וסעיף 127)ח( 
לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-21975 )להלן - חוק מס ערך מוסף(, אני מתקין תקנות אלה:

פנקסים(,  לקבילות  הוועדה  בפני  הדין  )סדרי  מוסף  ערך  ומס  הכנסה  מס  בתקנות   .1
התשל"ח-31978 )להלן - התקנות העיקריות(, בפתיח, במקום "146)ה(" יבוא "146)ח(".

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -  .2
במקום "130)ד(, 130)ט( או 145א1" יבוא "130)ד( או 130)ט(";    )1(

אחרי ההגדרה "ועדה" יבוא:  )2(

""פרטי התקשרות" - כהגדרתם בתקנות סדר הדין; 

"תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-42018.";

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -   .3
במקום "מהנציב" יבוא "מהמנהל";  )1(

המילים "או 145א1" - יימחקו;  )2(

במקום "הנציב" יבוא "המנהל".  )3(

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, המילים "או הנציב" - יימחקו.  .4
בתקנה 5)א( לתקנות העיקריות, בפסקה )1(, אחרי "מסמכים" יבוא "ופרטי התקשרותם".  .5

בתקנה 6)ג( לתקנות העיקריות, במקום "נציב מס הכנסה" יבוא "המנהל".   .6
בתקנה 8 לתקנות העיקריות -   .7

בתקנת משנה )א(, במקום "בארבעה" יבוא "בחמישה";  )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "בארבעה" יבוא "בחמישה".  )2(

בתקנה 9 לתקנות העיקריות -   .8
במקום "כ"ז" יבוא "י"ט לחלק ב'";  )1(

במקום "האזרחי, התשכ"ג-1963" יבוא "למעט תקנות 161)1()א( ו–)ב(";  )2(

המילים "או לרשם" - יימחקו.  )3(

תחולה והוראת 
מעבר

תיקון הפתיח 

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 5 

תיקון תקנה 3 

תיקון תקנה 6 

תיקון תקנה 8 

תיקון תקנה 9 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשל"ו, עמ' 156.

2  ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ח, עמ' 956.

3  ק"ת התשל"ח, עמ' 1998; התשמ"ז, עמ' 1183.

4  ק"ת התשע"ט, עמ' 422; התש"ף, עמ' 1850.
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בתקנה 13 לתקנות העיקריות, במקום "הנציב או המנהל, לפי העניין" יבוא "המנהל".  .9
בתקנה 22)ב( לתקנות העיקריות, במקום "7)2()3(" יבוא "7)2( ו–)3(".  .10

בתקנה 24 לתקנות העיקריות, במקום "הנציב או המנהל, לפי העניין" יבוא "המנהל".   .11
במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:  .12

"תוספת 
 )תקנה 4( 

אביב,  תל   ,125 בגין  מנחם  דרך  רחוב  אביב:  בתל  הוא  מושבה  שמקום  הועדה  מען    .1
באמצעות שלוחת נציבות מס הכנסה תל אביב. )לגבי משרדי השומה -

פקיד שומה גוש דן פקיד שומה תל אביב 1

פקיד שומה פתח תקווהפקיד שומה חולון

פקיד שומה כפר סבאפקיד שומה תל אביב 3

פקיד שומה נתניהפקיד שומה תל אביב 4

פקיד שומה רחובותפקיד שומה תל אביב 5

פקיד שומה רמלהפקיד שומה מפעלים גדולים

פקיד שומה יחידה ארצית

ולגבי משרדי מס ערך מוסף בתל אביב מרכז, תל אביב 1, תל אביב 2, תל אביב 3, גוש 
דן, נתניה, רחובות, רמלה ופתח תקווה(.

מען הוועדה שמקום מושבה בירושלים: בניין ג'נרי 2, רחוב בנק ישראל 7, ירושלים,   .2
באמצעות שלוחת נציבות מס הכנסה תל אביב. )לגבי משרדי השומה -  

פקיד שומה ירושלים 2פקיד שומה ירושלים 1

פקיד שומה באר שבעפקיד שומה ירושלים 3

פקיד שומה אילתפקיד שומה אשקלון

ולגבי משרדי מס ערך מוסף בירושלים, באר שבע, אשדוד ואילת(.

חיפה,   ,15 פל–ים  רחוב  הממשלה,  קריית  בחיפה:  מושבה  שמקום  הוועדה  מען   .3
באמצעות שלוחת נציבות מס הכנסה תל אביב. )לגבי משרדי השומה - 

פקיד השומה עכופקיד השומה חיפה

פקיד השומה טבריהפקיד השומה חדרה

פקיד השומה עפולהפקיד השומה נצרת

פקיד השומה צפת

ולגבי משרדי מס ערך מוסף בחיפה, חדרה, נוף הגליל, טבריה ועכו(."

יום   - )להלן  אלה  תקנות  של  פרסומן  ביום  שנפתחו  הליכים  על  יחולו  אלה  תקנות   .14
התחילה( או לאחריו; על הליכים שנפתחו לפני יום התחילה ימשיכו לחול התקנות 
האזרחי,  הדין  סדר  תקנות  זה  ובכלל  התחילה,  יום  לפני  נוסחן  כפי  העיקריות 

תיקון תקנה 13 

תיקון תקנה 22 

תיקון תקנה 24 

החלפת התוספת 

תחולה 

22/07/2116:31



קובץ התקנות 9512, י"ג באב התשפ"א, 22.7.2021  3794

התשמ"ד-51984, כפי שהוחלו בתקנה 9 לתקנות העיקריות, כנוסחן לפני תחילתן של 
תקנות סדר הדין.

ו' באב התשפ"א )15 ביולי 2021(
)חמ 3-509-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

תקנות מס שבח מקרקעין )סדרי הדין בפני ועדות ערר( )תיקון(, 
התשפ"א-2021 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-11963 
אני  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   108 סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן 

מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התשכ"ה-31965  ערר(,  ועדות  בפני  הדין  )סדרי  מקרקעין  שבח  מס  בתקנות   .1
התקנות העיקריות(, בשם התקנות, במקום "מס שבח" יבוא "מיסוי".

בפתיח לתקנות העיקריות, אחרי "1963" יבוא ")להלן - החוק(".   .2
בתקנה 1 לתקנות העיקריות -    .3

אחרי ההגדרה "ועדת ערר" יבוא:  )1(

""מס" - מס המוטל לפי החוק;

"מספר זהות" - כהגדרתו בתקנות סדר הדין;

"משיב" - מנהל מיסוי מקרקעין;";

בסופה יבוא:  )2(

""תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-42018."

במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:    .4

"כתב ערר וכתב 
תשובה - כללי 

המכהנת  הערר  לוועדת  ערר  כתב  במסירת  יוגש  ערר  )א(   .2
במחוז שבו נמצא משרדו של המשיב שנתן את ההחלטה 
מיסוי  מנהל  החלטת  על  ערר  ואולם  הערר,  מוגש  שעליה 
יוגש  אביב,  בתל  נמצא  שמשרדו  המרכז  במחוז  מקרקעין 

לוועדת הערר במחוז המרכז.

רשאית  הערר  ועדת  ערר;  כתב  בהגשת  ייפתח  ערר  )ב( 
הערר  ועדת  הורתה  תשובה;  כתב  הגשת  על  להורות 
ממועד  ימים  שישים  בתוך  תשובה  כתב  יוגש  כאמור, 

המצאת החלטת ועדת הערר בעניין לידי המשיב.

תיקון השם  

תיקון הפתיח 

תיקון תקנה  1 

החלפת תקנה 2  

5 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התש"ף, עמ' 2084.

1  ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"א, עמ' 402.

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התש"ף, עמ' 287.

3  ק"ת התשכ"ה, עמ' 2740; התשע"ד, עמ' 1036.

4  ק"ת התשע"ט, עמ' 422; התש"ף, עמ' 1850.
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