
139 קובץ התקנות 8296, ז' בכסלו התש"ף, 5.12.2019 

צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה 
ואירלנד הצפונית(, התש"ף-2019

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 196)א( לפקודת מס הכנסה1, אני מודיע ומצווה לאמור:

התשע"ט בשבט  י"א  ביום  שנעשה  להסכם  תוקף  שינתן  הוא  המועיל  מן  )א(   .1 
)17 בינואר 2019(, בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הממלכה המאוחדת של 
בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית, לתיקון נוסף של האמנה בין ממשלת ישראל לבין 
מניעת  בדבר  הצפונית  ואירלנד  הגדולה  בריטניה  של  המאוחדת  הממלכה  ממשלת 

מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים לגבי מסים על הכנסה )להלן - ההסכם(.

ביום המתחילה  המס  משנת  החל  מס,  שנת  לכל  בישראל  תוקף  יהיה  להסכם   )ב( 
ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( ואילך.

י"ט בחשוון התש"ף )17 בנובמבר 2019(
)חמ 3-1431(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )סרביה(, התש"ף-2019

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 196)א( לפקודת מס הכנסה1, אני מודיע ומצווה לאמור:

התשע"ט בכסלו  י"ד  ביום  שנעשה  להסכם  תוקף  שינתן  הוא  המועיל  מן  )א(   .1 
)22 בנובמבר 2018(, בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של סרביה 
 - )להלן  הכנסה  על  למסים  בזיקה  ממסים  התחמקות  ומניעת  מס  כפל  מניעת  בדבר 

ההסכם(.

ביום המתחילה  המס  משנת  החל  מס,  שנת  לכל  בישראל  תוקף  יהיה  להסכם   )ב( 
ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( ואילך.

י"ט בחשוון התש"ף )17 בנובמבר 2019(
)חמ 3-1431(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה( )תיקון(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996 
)להלן - החוק(, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק אנו מצווים לאמור: 

בשדות  תעופתי  לבנזין  מרביים  )מחירים  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו   .1
התעופה(, התשע"א-22011, בסעיף 6, אחרי "או את הבלו המוטל לפי חוק הבלו על 

תיקון סעיף 6 

מתן תוקף להסכם 

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

מתן תוקף להסכם 

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

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשע"א, עמ' 858; התשע"ח, עמ' 2472.  2
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