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שעה), (הוראת טובין) ועל יבוא עסקה המס על (שיעור מוסף ערך מס צו
התשס"ט-2009

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

התשע"א בטבת כ"ד יום עד (2009 ביולי   1) התשס"ט  בתמוז  ט'  שמיום  בתקופה   .1 
עסקה ועל  על מוסף (שיעור המס ערך 1 לצו מס יראו כאילו בסעיף (31 בדצמבר 2010)

התשס"ה-22005, במקום "15.5%" בא "16.5%". טובין), יבוא

בטבת כ"ד יום עד ותוקפו צו זה ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) תחילתו של  .2
(31 בדצמבר 2010). התשע"א

(21 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון כ"ט

ניץ י שטי ובל י  (3-1600 (חמ

האוצר שר
__________

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

.920 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשס"ה, עמ' 913;

הכשרה, לרישיון, (בקשה (ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות
פנסיוני) שיווק וסוכני פנסיוניים יועצים ביטוח, סוכני של ובחינות התמחות

התשס"ט-2009 (תיקון),

(ביטוח),  פיננסיים שירותים על הפיקוח ו–112 לחוק לפי סעיפים 25(ד) בתוקף סמכותי  
פיננסיים  שירותים על הפיקוח ו–44 לחוק 7 סעיפים לפי סמכותי ובתוקף התשמ"א-11981,

אלה: תקנות מתקין אני התשס"ה-22005, פנסיוני), ובשיווק פנסיוני בייעוץ (עיסוק

התמחות לרישיון, (בקשה (ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח לתקנות 27(ד) בתקנה .1
התשס"ו-32006, פנסיוני),  שיווק וסוכני  פנסיוניים  יועצים  ביטוח,  סוכני של ובחינות 
לתקופה נוסף זמני רישיון להעניק רשאי "הממונה יבוא זמני)" רישיון - "(להלן אחרי
כי  הוכיח אם לו, הזמני שניתן תוקף הרישיון שפג למבקש 12 חודשים שלא תעלה על
את שהגיש ובלבד בה בהצלחה עמד ולא לפחות אחת א' פעם מקצועית לבחינה ניגש

(30 בספטמבר 2009)". התש"ע י"ב בתשרי יום עד נוסף לרישיון זמני הבקשה

(4 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון י"ב
ץ ני י שטי ובל י  (3-3585 (חמ

האוצר שר

__________

1 ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

2 ס"ח התשס"ה, עמ' 918.

.616 עמ' התשס"ז, 3 ק"ת התשס"ו, עמ' 510;

שעה הוראת

תחילה ותוקף

27 תיקון תקנה
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22.6.2009 התשס"ט, בסיוון ל' ,6785 התקנות קובץ


