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צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה) (תיקון), 
התש"ע-2009

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975, ולאחר התייעצות עם 
ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

התשע"א בטבת  כ"ד  יום  עד   (2010 בינואר   1) התש"ע  בטבת  ט"ו  שמיום  בתקופה   .1 
(31 בדצמבר 2010), יראו כאילו בסעיף 1 לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל 

יבוא טובין) (הוראת שעה), התשס"ט-22009, במקום "16.5%" בא "16%". 

תחילתו של צו זה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) ותוקפו עד יום כ"ד בטבת   .2
התשע"א (31 בדצמבר 2010). 

י"ג בטבת התש"ע (30 בדצמבר 2009)

ץ ני י בל שטי ו י (חמ 3-1600)  

שר האוצר   
_________

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

2 ק"ת התשס"ט, עמ' 1022.

צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה) 
(תיקון), התש"ע-2009

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975, ובאישור הכנסת, אני 
מצווה לאמור: 

התשע"א בטבת  כ"ד  יום  עד   (2010 בינואר   1) התש"ע  בטבת  ט"ו  שמיום  בתקופה   .1 
(31 בדצמבר 2010), יראו כאילו בסעיף 1 לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים   

ומוסדות כספיים) (הוראת שעה), התשס"ט-22009, במקום "16.5%" בא "16%". 

תחילתו של צו זה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) ותוקפו עד יום כ"ד בטבת   .2
התשע"א (31 בדצמבר 2010). 

י"ג בטבת התש"ע (30 בדצמבר 2009)

ץ ני י בל שטי ו י (חמ 3-889)  

שר האוצר   
_________

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

2 ק"ת התשס"ט, עמ' 1104.

צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התש"ע-2009

3), התשס"ז-12007    בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירות נתוני אשראי (תיקון מס' 
(להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

תחילתו של החוק תידחה ליום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010).  .1

י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009)

נאמן יעקב  (חמ 3-3821)  

שר המשפטים   
_________

1 ס"ח התשס"ז, עמ' 415; ק"ת התשס"ח, עמ' 859; התשס"ט, עמ' 510 ועמ' 1080.

תיקון סעיף 1 
- הוראת שעה

תיקון סעיף 1 
- הוראת שעה

תחילה ותוקף

תחילה ותוקף

דחיית תחילתו 
של תיקון מס' 3 

לחוק


