תקנות הביטוח הלאומי )רישום( )תיקון( ,התש"ע2009-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  379 ,78ו– 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ"ה ,11995-בהתייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף  12לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
הוספת תקנה 5א

.1

תחילה ותחולה

.2

בתקנות הביטוח הלאומי )רישום( ,התשכ"ג) 21963-להלן  -התקנות העיקריות( ,אחרי
תקנה  5יבוא:
"חובת רישום
למבוטח שהינו
עובד עצמאי

5א) .א( מבוטח שבשנת מס פלונית החל לעבוד כעובד עצמאי
יודיע על כך בכתב למוסד ,לא יאוחר מ– 90ימים מהיום שבו
החל לעבוד כעובד עצמאי.
)ב( חזר מבוטח והיה לעובד עצמאי במועד פלוני ,יודיע על כך
למוסד בכתב ,לא יאוחר מ– 90ימים מאותו מועד".

תחילתן של תקנות אלה ב– 1בחודש שלאחר פרסומן )להלן  -יום התחילה( ,והן יחולו
על מבוטח שהחל לעבוד כעובד ביום התחילה ואילך.

כ"ט בחשוון התש"ע ) 16בנובמבר (2009
)חמ (3-3961

י צ ח ק ה ר צ וג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
1
2

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
ק"ת התשכ"ג ,עמ' .1988

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון( ,התש"ע2009-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )12ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב( ,התשנ"ג ,11992-אני מתקין תקנות אלה:
הוספת תקנה 3ד

.1

אחרי תקנה 3ג לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג,21993-
יבוא:
"הנחה מארנונה 3ד .בשנת כספים שתחילתה במהלך שנת שמיטה )להלן  -שנת
לאדמה חקלאית
הכספים( ,תקבע מועצה הנחה למחזיק של אדמה חקלאית שלא
בשנת שמיטה
נעשה בה שימוש חקלאי מטעמים של שמירת שמיטה במשך
שמונה חודשים לפחות של אותה שנת כספים ,ושהוכח לגביה
כי נעשה בה שימוש חקלאי בשנתיים מתוך שלוש השנים
שקדמו לשנת הכספים  -בשיעור של  90עד  100אחוזים מסכום
הארנונה הכללית שהיתה מוטלת על אדמה זו באותה שנת
כספים ,אלמלא ההנחה; בתקנה זו -
3
"אדמה חקלאית"  -כהגדרתה בסעיף  269לפקודת העיריות ;
"שימוש חקלאי"  -שימוש כאמור בהגדרה "אדמה חקלאית"
שבסעיף  269לפקודה האמורה".

ב' בחשוון התש"ע ) 19באוקטובר (2009
)חמ (3-2278

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
2
3

138

ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;10התשנ"ו ,עמ' .23
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .419
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197

קובץ התקנות  ,6830י"ב בכסלו התש"ע29.11.2009 ,

