חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה) ,התשע"ח*2018-
פרשנות

.1

בחוק זה תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה ,1זולת אם יש בחוק
הוראה מפורשת אחרת.

ניכוי הוצאות
הנפקה

.2

חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות
השתתפות ,לפי העניין ,הנרשמות למסחר בבורסה בישראל ,בשנה שבה בוצעה ההנפקה.

תחולה

.3

חוק זה יחול על הנפקה של מניות ושל יחידות השתתפות שהונפקו בבורסה בישראל
מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  ,)2018ואילך.

תוקף

.4

(א) חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום ט"ז בטבת התשפ"א ( 31בדצמבר .)2020
(ב) שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי ,בצו ,להאריך את תוקפו של
חוק זה לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

*
1

משה כחלון
שר האוצר

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ו באדר התשע"ח ( 13במרס  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,736 -מיום ג' בחשוון התשע"ח ( 23באוקטובר  ,)2017עמ' .8
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס'  ,)70התשע"ח*2018-
הוספת סעיף 56ג

.1

תיקון סעיף 57

 .2

בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט 969-( 11להלן  -החוק העיקרי) ,אחרי
סעיף 56ב יבוא:
"הגבלת הזכות
להיבחר בשל
הרשעה בעבירת
טרור או ביטחון
חמורה

56ג .עבירת טרור או ביטחון חמורה לעניין הגבלת הזכות להיבחר
לפי סעיף (6א) לחוק־יסוד :הכנסת היא אחת מאלה:
( )1עבירת טרור חמורה כהגדרתה בחוק המאבק בטרור,
התשע"ו2016-;2
( )2עבירה לפי סימן ב' או ד' לפרק ז' בחוק העונשין,
התשל"ז1977- ,3שעונשה עשר שנות מאסר או יותר".

בסעיף (57ט)( )1לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע בכללים
את הנוסח והצורה של כתב ההסכמה".
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

*
1
2
3

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ' באדר התשע"ח ( 7במרס  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,739מיום י"ז בחשוון התשע"ח ( 6בנובמבר  ,)2017עמ' .25ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ח ,עמ' .138
ס"ח התשע"ו ,עמ' .898
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
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