סימן ג'  -תחילה,
תחולה ,הוראות
מעבר ותשלומים
ראשונים

.24

דיווח לוועדה

.25

תיקון חוק השכר
הממוצע (הוראת
שעה  -נגיף
הקורונה החדש)

.26

(א) תחילתו של סעיף (32א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה ביום י"ז בטבת
התשפ"א ( 1בינואר .)2021
(ב)	 תחילתם של סעיף (200א) לחוק הביטוח הלאומי למעט פסקה (()4ב) שבו ,ושל
סעיפים (201א)206 ,א251 ,251 ,א(ב) ולוח ח' 1לחוק האמור ,כנוסחם בחוק זה ,ביום כ"א
בתמוז התשפ"א ( 1ביולי  )2021והם יחולו על גמלאות המשתלמות בעד יום תחילתם
ואילך.
(ג) תחילתו של תיקון מס'  ,218כנוסחו בחוק זה ,ביום כ"א בתמוז התשפ"א ( 1ביולי
 .)2021
(ד) תחילתם של סעיפים 315א ו־315ד(א)( )4לחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחם בחוק זה,
ביום פרסומו של חוק זה.
(ה)

( )1תחילתו של סעיף  )5(9לפקודת מס הכנסה ,כנוסחו בחוק זה ,ביום פרסומו
של חוק זה (בסעיף קטן זה  -יום הפרסום) ,והוא יחול על הכנסה מיגיעה אישית
כאמור באותו סעיף שהופקה מיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  )2022ואילך.
( )2נכה או עיוור שהיה זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף ()5(9א) לפקודת מס
הכנסה כנוסחו ערב יום הפרסום ,ואינו זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף )5(9
(א) או (א )1לפקודת מס הכנסה ,כנוסחו בחוק זה ,יראו אותו כמי שזכאי לפטור
ממס לפי הוראות סעיף ()5(9א )1לפקודת מס הכנסה ,כנוסחו בחוק זה ,כל עוד
מתקיימות לגביו הוראות סעיף ()5(9א) כנוסחו ערב יום הפרסום.
( )3הוראות פסקה ( )2יחולו גם לעניין נכה או עיוור שהגיש עד יום כ"ז בכסלו
התשפ"ב ( 1בדצמבר  )2021בקשה לקביעת אחוז נכותו על פי החוקים המנויים
בסעיף ()5(9א) לפקודת מס הכנסה כנוסחו ערב יום הפרסום או על פי התקנות
שנקבעו לפי אותו סעיף ,ובלבד שהוא זכאי בשל הבקשה האמורה לפטור ממס
לפי הוראות הסעיף האמור כנוסחו ערב יום הפרסום.

(ו) תשלומים ראשונים לפי תיקון מס'  ,218כנוסחו בחוק זה ,ולפי הסעיפים המנויים
בסעיף קטן (ב) ,ישולמו בתוך  90ימים מיום פרסומו של חוק זה.
(ז) הוראות סעיף (202ב)( )3לחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחו בחוק זה ,יחולו לעניין קצבה
המשתלמת בעד התקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  )2022ועד יום ז' בטבת
התשפ"ג ( 31בדצמבר .)2022
המוסד לביטוח לאומי ידווח לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ב־ 1ביוני של השנים
 2023ו־ ,2024לעניין השנתיים הקודמות לכל שנה כאמור ,על כל אלה:
( )1ההוצאה על גמלאות ששולמו לפי פרק ט' ,התקנות מכוחו וההסכם בדבר תשלום
תוספת לקצבה מיוחדת ולגמלת ילד נכה הזקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף שנערך
לפי סעיף  9לחוק הביטוח הלאומי ,בחלוקה לפי סוגי גמלאות;
()2

מספר הזכאים לגמלאות האמורות בפסקה ( ,)1בחלוקה לפי סוג הגמלה ושיעורה;

()3

סכום השיפוי לפי סעיף (32א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה.

פרק ז' :הוראות שונות

38
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בחוק השכר הממוצע (הוראת שעה  -נגיף הקורונה החדש),

התשפ"א2020-38

-

ס"ח התשפ"א ,עמ' .260
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