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(11) מתן שירותי דת;

בקשר  אזרחיות  בתביעות  המדינה  מטעם  עדות  ומתן  לעדות  הכנה  (12) בירור, 
לפעילות כוחות הביטחון;

(13) פעילות מבצעית ייחודית ביחידות שקבע ראש אגף כוח האדם בצה"ל ובלבד 
שקריאה לשירות כאמור תהיה באישור ראש אגף כוח האדם בצה"ל. 

צו שירות המילואים (מטרות הקריאה לשירות מילואים), התשע"ב-22011 - בטל.  .2

(א) תוקפו של צו זה עד יום ד' באב התשע"ד (31 ביולי 2014).  .3
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תוקפו של סעיף 1(12) שלושה חודשים מיום פרסומו 

של צו זה.

ג' בכסלו התשע"ב (29 בנובמבר 2011)
ברק ד  אהו (חמ 3-3856)  

שר הביטחון   __________
ק"ת התשע"ב, עמ' 42.  2

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3), 
התשמ"ט-1989 (תיקון), התשע"ב-2011

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-
11985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3),   .1
"כ"ח בטבת  יבוא   "(2010 (31 בדצמבר  "כ"ד בטבת התשע"א  התשמ"ט-21989, במקום 

התשע"ד (31 בדצמבר 2013)".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011).  .2

א' בכסלו התשע"ב (27 בנובמבר 2011)
ץ ני י בל שטי ו י (חמ 3-1446)  

שר האוצר   
__________

ס"ח התשמ"ה, עמ' 172; התשס"ח, עמ' 224 (448).  1

ק"ת התשמ"ט, עמ' 1097; התש"ע, עמ' 268.  2

צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (גיאורגיה), התשע"ב-2011

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

(א) מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום כ"ח באייר התש"ע (12 במאי   .1
2010), בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת גיאורגיה בדבר מניעת מסי כפל לגבי 

מסים על הכנסה (להלן - ההסכם).

ו'  (ב) להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, החל בשנת המס המתחילה ביום 
בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך.

י' בכסלו התשע"ב (6 בדצמבר 2011)
ניץ י בל שטי ו י (חמ 3-1431)  

שר האוצר   

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

ביטול

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 2

תחילה

מתן תוקף להסכם


