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הצעת חוק לדחיית מועדי תשלומי מסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה
החדש (תיקוני חקיקה) ,התשפ"א–2020

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ז' בטבת התשפ"א
( 22בדצמבר [ )2020בישיבה שהחלה ביום ו' בטבת התשפ"א ( 21בדצמבר
 ,])2020והועברה לוועדת הכספים.
הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום י"ג בטבת התשפ"א ( 28בדצמבר .)2020
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמים :חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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חוק לדחיית מועדי תשלומי מסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה),
התשפ"א–2020
תיקון חוק מענק
לעידוד תעסוקה

.1

(א)

בחוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש),

התש"ף–( 12020להלן – חוק מענק לעידוד תעסוקה) –

(הוראת שעה – נגיף
הקורונה החדש)
ותחולה
( )1

בסעיף  ,4אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג)

שולם למעסיק מענק לפי חוק זה ונקבעה ,זכאותו למענק

אחר לעניין עובדיו ,על פי דין או החלטת הממשלה ,יובא המענק
ששולם למעסיק לפי חוק זה בחשבון לעניין המענק האחר
והמעסיק לא יידרש להצהיר שלא קיבל מענק לפי חוק זה;".
( )2בסעיף (6א) ,במקום "מ־ 60ימים מתום אותו חודש" יבוא "מיום
י"ח בשבט התשפ"א ( 31בינואר .")2021
(ב) סעיף (6א) לחוק מענק לעידוד תעסוקה כנוסחו בחוק זה יחול גם על
בקשה שביום תחילתו של חוק זה חלף המועד להגשתה לפי סעיף  6לחוק
האמור.
תיקון חוק הארכת .2
תקופות ודחיית
מועדים בענייני
הליכי מס ומענקי

בחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף
הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה) ,התש"ף–( 22020להלן – חוק
הארכת תקופות) ,בסעיף – 3

סיוע (נגיף הקורונה
החדש – הוראת
שעה – תיקוני
חקיקה)

 1ס"ח התש"ף ,עמ'  ;78התשפ"א ,עמ' .33
 2ס"ח התש"ף ,עמ' .242
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( )1בכותרת השוליים ,במקום "מרס עד אוקטובר  "2020יבוא "מרס 2020
עד יוני ;"2021
( )2במקום "י"ג בתשרי התשפ"א ( 1באוקטובר  ")2020יבוא "כ' בתמוז
התשפ"א ( 30ביוני .")2021
תיקון חוק הביטוח .3

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום ז' בטבת התשפ"ג ( 31בדצמבר

הלאומי – הוראת
שעה

 )2022יקראו את סעיף (174ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה–
 ,31995כך שאחרי פסקה ( )2יבוא:
"()3

על אף האמור בפסקה ( ,)1לעניין מי שהשתחרר משירות סדיר על פי חוק

שירות ביטחון בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר  )2020ועד יום ט"ז
בטבת התשפ"א ( 31בדצמבר  ,)2020יקראו את פסקה ( )1כך שאחרי "יראו חייל
כזכאי לדמי אבטלה" יבוא "במשך שנתיים מיום שחרורו";
( )4על אף האמור בפסקה ( ,)2לעניין מי שהשתחרר משירות סדיר על פי חוק
שירות ביטחון בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר  )2019ועד יום
ט"ז בטבת התשפ"א ( 31בדצמבר  ,)2020יקראו את פסקה ( )2כך שבמקום
"שנתיים" יבוא "שלוש שנים" ובמקום "השנתיים" יבוא "שלוש השנים"".
***************************************************************************************

 3ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשפ"א ,עמ' .89
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הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
ל הצעת חוק לדחיית מועדי תשלומי מסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני
חקיקה) ,התשפ"א–2020

הסתייגויות
אין הסתייגויות
***************************************************************************************

בקשות רשות דיבור
חברי הכנסת מרב מיכאלי ,אביגדור ליברמן ,עודד פורר ,יבגני סובה ,אלי אבידר ,יוליה מלינובסקי קונין,
חמד עמאר ,אלכס קושניר ,איימן עודה ,אנטאנס שחאדה ,אחמד טיבי ,מנסור עבאס ,עאידה תומא
סלימאן ,ווליד טאהא ,עופר כסיף ,היבה יזבק ,אוסאמה סעדי ,יוסף ג'בארין ,סעיד אלחרומי ,ג'אבר
עסאקלה ,סמי אבו שחאדה ,סונדוס סאלח ,אימאן ח'טיב יאסין ,שלמה קרעי
***************************************************************************************

