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צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )קנדה(, התשע"ז-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 196)א( לפקודת מס הכנסה1, אני מודיע ומצווה לאמור:

 21( התשע"ו  באלול  י"ח  ביום  שנעשה  להסכם  תוקף  שיינתן  הוא  המועיל  מן  )א(    1
בספטמבר 2016(, בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת קנדה בדבר מניעת כפל מס 

ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה )להלן - ההסכם( 

להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, החל בשנת המס המתחילה ביום ג'  )ב(   
בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( 

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1431(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )הודו(, התשע"ז-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 196)א( לפקודת מס הכנסה1, אני מודיע ומצווה לאמור:

מן המועיל הוא שיינתן תוקף לפרוטוקול שנעשה ביום א' בחשוון התשע"ו )14  )א(    1
באוקטובר 2015(, לתיקון האמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה 
של הודו בדבר מניעת כפל מס ומניעת השתמטות ממס ביחס למסים על הכנסה ועל 

הון )להלן - הפרוטוקול המתקן( 

לפרוטוקול המתקן יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, החל בשנת המס המתחילה  )ב(   
ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( 

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1431(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )פטור מתכנית והיתר להצבת תחנת משנה ניידת(  
)תיקון(, התשע"ז-2016 

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, אני מצווה לאמור:

בצו התכנון והבנייה )פטור מתכנית והיתר להצבת תחנת משנה ניידת(, התשע"ו-22016    1
)להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1, בהגדרה "אתר", אחרי "החתומים בידי ביום ז' בתמוז 
בכסלו  י"ח  ביום  בתוספת   )4( פרט  לעניין  "ותוקנה  יבוא   ")2016 ביולי   13( התשע"ו 

התשע"ז )18 בדצמבר 2016(" 

אחרי סעיף 3 לצו העיקרי יבוא:    2

מתן תוקף להסכם

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

מתן תוקף 
לפרוטוקול

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

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 2222   2
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