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(תיקון), מיוחדים) יחסים ביניהן שמתקיימים חברות (מיזוג הכנסה מס תקנות
התשס"ח-2008

של הכספים ועדת ובאישור הכנסה1, מס לפקודת סעיף 103(ג)(6)(ג) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: אני מתקין תקנות הכנסת,

מיוחדים),  יחסים  ביניהן  שמתקיימים  חברות (מיזוג  הכנסה  מס  לתקנות  2 בתקנה .1
יבוא "לפני במילים "התשמ"ו-1986" המסתיימת במקום הרישה התשנ"ה-21995, בפסקה (3),

הכנסתה". לגבי הכפולה החשבונאות שיטת לפי פנקסים החברה ניהלה המיזוג

בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ביום כ"ג שמועדם מיזוגים לגבי תקנות אלה 2. תחילתן של
ואילך.

(19 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ב
ן בר–או ני ו ר  (3-2505 (חמ

האוצר שר   
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ק"ת התשנ"ה, עמ' 1303.

התשס"ח-2008 (תיקון), הצמדה) הפרשי על ממס (פטור הכנסה מס צו

הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור הכנסה1, לפקודת מס סעיף 16ב לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני

במקום התשמ"ד-21984, הצמדה), הפרשי על ממס  (פטור הכנסה מס לצו (8)2 בסעיף .1
(א) יבוא: משנה פסקת הרישה של

באגודה חבר יחיד שהוא של החודשיות הזכות יתרות כל סך הצמדה על הפרשי "(א)
שנתקיימו  - האגודה), ובלבד (להלן 62 לפקודה בסעיף חקלאית, כמשמעותה שיתופית

אלה:". כל

ואילך. 2008 המס בשנת יחולו אלה תקנות .2

(19 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ב
ן בר–או ני ו ר  (3-1195 (חמ

האוצר שר   __________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.1342 עמ' התשמ"ז, 2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 1332;

חוץ בהשקעת חברות של חשבונות פנקסי ניהול בדבר (כללים הכנסה מס תקנות
התשס"ח-2008 (תיקון), החייבת) הכנסתן וקביעת מסוימות שותפויות ושל

הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור הכנסה1, לפקודת מס סעיף 130א לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני

חברות בהשקעת  חשבונות של פנקסי ניהול בדבר הכנסה (כללים 11 לתקנות מס בתקנה .1
התקנות  - (להלן הכנסתן החייבת), התשמ"ו-21986  וקביעת ושל שותפויות מסוימות חוץ

יבוא: (ג) משנה תקנת אחרי העיקריות),

תחילה

2 תיקון תקנה

תחולה

2 תיקון סעיף

__________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.622 עמ' התש"ס, 2 ק"ת התשמ"ו, עמ' 963;

11 תיקון תקנה
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בטבת י"ט הוא לגביו הקובע שהיום תאגיד (ג), משנה בתקנת האמור אף על "(ד)
התשס"ז בטבת י' או (31 בדצמבר 2005), התשס"ו בכסלו ל' (31 בדצמבר 2004), התשס"ה
תקנות לפי פנקסי חשבונות מבחירתו לנהל לחזור בו רשאי יהיה (31 בדצמבר 2006),
כך על יודיע כאמור בו חזר בחירתו; לפי המס 2008, לשנת 2007 או המס לשנת אלה
לנהל ולבחור לשוב יוכל ולא (31 במאי 2008), התשס"ח עד יום כ"ו באייר השומה לפקיד
שנת עד בו כאמור חזר שלגביה המס משנת החל אלה, הוראות חשבונות לפי פנקסי

.2011 המס

מבחירתו בו וחזר ,2007 המס אלה בשנת תקנות לפי חשבונות פנקסי תאגיד שניהל (ה)
היה בידיו (31 בדצמבר 2007), התשס"ח בטבת כ"ב וביום לפיהן, חשבונות פנקסי לנהל
בידיו היה ,2007 לשנת המס אלה תקנות לפי חשבונות פנקסי לנהל בחר נכס, שאילולא
בידיו קבוע" היה "נכס כאילו נכס אותו יראו התיאומים, כמשמעותו בחוק קבוע נכס

האמור." ביום האמור, החוק לפי

בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008). ביום כ"ג תקנות אלה 2. תחילתן של

(19 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ב
ן בר–או ני ו ר  (3-1298 (חמ

האוצר שר   

התקציב והמדיניות להשגת יעדי חקיקה המדינה (תיקוני ההסדרים במשק צו
לחוק), 17(א)(8) סעיף לפי נוספים (שירותים (2002 הכלכלית לשנת הכספים

התשס"ח-2008

חקיקה (תיקוני  המדינה  במשק ההסדרים  לחוק  17(א)(8) סעיף  לפי סמכותנו בתוקף  
 - התשס"ב-12002 (להלן ,(2002 הכספים לשנת הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי להשגת

מצווים לאמור: החוק), אנו

אלה: שירותים על בפרק ה' לחוק לא יחולו ב' סימן הוראות .1
מומחה במרפאה; בדיקת רופא (1)

לשדה; לרדיותרפיה, ביחידה הקרנה (2)

שונות; בשיטות IVF–ב מיקרומניפולציה (3)

הורמונליות; בדיקות כולל א' שלב IVF חוץ–גופית, הפריה (4)

בלא בדיקות הורמונליות; א' שלב IVF חוץ–גופית, הפריה (5)

אשפוז; ימי בלא ב' שלב IVF חוץ–גופית, הפריה (6)

.SPECT במאמץ או הלב במנוחה שריר מיפוי (7)

(10 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ה'
(3-3195 (חמ

י ר ז י ן  ב יעקב 

הבריאות שר

ן בר–או ני ו ר

האוצר שר

__________
.110 עמ' התשס"ח, 1 ס"ח התשס"ב, עמ' 146;

תחילה

שירותים
ב' סימן שהוראות
לא לחוק ה' בפרק

יחולו עליהם


