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 .23בתקנה  162לתקנות העיקריות -

בתקנה  )3(161לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום "בכתב" יבוא "בכותרת כתב".

תיקון תקנה 161
תיקון תקנה 162

( )1בפסקה ( ,)1אחרי "יומצא" יבוא "לנמען שאינו בית המשפט";
( )2אחרי פסקה ( )3יבוא:
"()4

.24

על מסמך ראשון המוגש בתיק המתנהל בבית המשפט העליון".

בתקנה (163ד) לתקנות העיקריות ,אחרי "הדן בתובענה" יבוא "או הערעור" ובמקום תיקון תקנה 163

"אם התובענה נדונה" יבוא "אם התובענה או הערעור נדונים".

.25

תיקון תקנה 164

בתקנה  164לתקנות העיקריות -
בתקנת משנה (ב) ,בסופה יבוא:

()1

"( )3אם הנמען אינו תושב ישראל אך נמצא בתחומי המדינה ,יציין המבקש
בתצהיר כי למיטב ידיעתו הנמען נמצא בישראל ויצרף ראיה על כך ,וכן יציין
את הפעולות שנקט כדי להמציא לו את המסמך;".
()2
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תקנת משנה (ג)  -תימחק.

בתקנה  )10(166לתקנות העיקריות ,אחרי "שלגבי אחת מעילותיה" יבוא "באותה תיקון תקנה 166

תובענה נגדו".

.27
 .28בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -

בתקנה  )1(177לתקנות העיקריות ,המילים "או בידי שופט או רשם"  -יימחקו.

תיקון תקנה 177
תיקון התוספת
הראשונה

( )1בכותרת ,אחרי " "10יבוא ";"15
( )2בכותרת לטופס  ,1במקום "(תקנה  ")10יבוא "(תקנה ;")15
( )3בסעיף  1לטופס  ,5המילים "כתב הגנה"  -יימחקו.
ט"ו באייר התשע"ט ( 20במאי )2019
(חמ )3-5000

איילת שקד
שרת המשפטים

צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (מקדוניה) ,התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (196א) לפקודת מס הכנסה ,1אני מודיע ומצווה לאמור:

.1

מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום כ"ז בכסלו התשע"ו מתן תוקף להסכם

(א)
( 9בדצמבר  ,)2015בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת מקדוניה בדבר מניעת כפל
מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה (להלן  -ההסכם).
(ב) להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס ,משנת המס המתחילה ביום כ"ד בטבת
התשע"ט ( 1בינואר  )2019ואילך.

י"ג באדר א' התשע"ט ( 18בפברואר )2019
(חמ )3-1431

משה כחלון
שר האוצר
1
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