צו איסור הלבנת הון )שינוי התוספת הראשונה לחוק( ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )33א( לחוק איסור הלבנת הון ,התש"ס) 12000-להלן  -החוק(,
לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי
סעיף )32ג( לחוק ,אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת
הראשונה לחוק

.1

תחילה

.2

בתוספת הראשונה לחוק -
) (1אחרי פרט ) (2יבוא:
")2א( עבירה של שוד ים לפי סעיף  169לחוק העונשין ";
2

)(2

בפרט )18ב( -
) (1הקטע המתחיל במילים "פסקה זו תעמוד בתוקפה" ועד "על שנתיים"  -יימחק;
)(2

אחריו יבוא:
")18ג( עבירה של ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין בלא היתר או בסטייה
מהיתר לפי סעיף  204לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,31965-או עבירה לפי
סעיף  14לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,41968-והכל בקשר לאתר לסילוק
פסולת ,לתחנת מעבר לפסולת ,לאיסוף והובלה של פסולת ולעיבוד ,ניצול
ומחזור של פסולת ,או בקשר לתחנת דלק וגז ,לתדלוק דלק וגז ,לשינוע דלק
וגז ,לאחסון דלק וגז ,לחניית מכליות דלק וגז ,למכירת דלק וגז ,למסופי דלק,
למילוי מכליות גז ולחלוקת גז; וכן עבירה לפי סעיף  111לפקודת המכרות,5
בקשר לכריית חול;".

תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

כ' בכסלו התש"ע ) 7בדצמבר (2009
)חמ (3-3121

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2
3
4
5

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשס"ח ,עמ' 48ג.
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;910התשמ"ט ,עמ' .94

תקנות מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות
השתתפות בשותפות לחיפושי נפט( )תיקון( ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31 ,20ו– 98לפקודת מס הכנסה ,1ולפי סעיף  33לחוק מס
הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 8

.1

בתקנה  8לתקנות מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות
השתתפות בשותפות לחיפושי נפט( ,התשמ"ט ,31988-במקום "ד' בטבת התשס"ט
) 31בדצמבר  "(2008יבוא "כ"ד בטבת התשע"א ) 31בדצמבר ."(2010

י"ב בטבת התש"ע ) 29בדצמבר (2009
)חמ (3-2134
__________
1
2
3
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .172
ק"ת התשמ"ט ,עמ'  ;290התשס"ח ,עמ' .929

קובץ התקנות  ,6857כ"ח בטבת התש"ע14.1.2010 ,

