תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)
(הארכת תחולת סעיף (5ג) לחוק) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (7ו) לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת
שעה) ,התשס"ז( 12007-להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
הארכה של תחולת
סעיף (5ג) לחוק

.1

הוראות סעיף  11לפקודת מס הכנסה ,2כנוסחן בסעיף (5ג) לחוק ,יחולו גם בשנות
הכספים  2017ו–.2018

כ"ה בטבת התשע"ז ( 23בינואר )2017
(חמ )3-4184

משה כחלון
שר האוצר
ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;459התשע"ו ,עמ' .273
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשע"ו ,עמ' .270

1
2

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון),
התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת מס הכנסה ,1לאחר התייעצות עם שר הכלכלה
והתעשייה ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

.1

בתקנה  3לתקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)
התשמ"ז ,21986-במקום "ו– "2016יבוא "עד תום שנת המס ."2018

כ"ה בטבת התשע"ז ( 23בינואר )2017
(חמ )3-1408

משה כחלון
שר האוצר
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשמ"ו ,עמ' .240
ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;98התשע"ו ,עמ' .2

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)
(תיקון (מס'  ,)2התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  164לפקודת מס הכנסה ,1ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 2א

.1

בסעיף 2א לצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה),
התשל"ז ,21977-אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4תשלום שמשלם רוכש זכות במקרקעין תמורת הזכות האמורה ,אם יעביר
הרוכש למנהל ,כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין ,תשלום על חשבון המס שהמוכר חייב
בו ,לפי הוראות סעיף  15לחוק האמור עד המועד הקבוע לתשלום המקדמה לפי
סעיף (15ג) או (ג )1לחוק האמור ,או עד למועד מתן ההחלטה בבקשה להקטנת סכום
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ק"ת התשל"ז ,עמ'  ;1384התשע"ז ,עמ' .473
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המקדמה לפי סעיף (15ה) או (ו) לחוק האמור ,לפי העניין ,לפי המאוחר; לעניין פסקה
זו" ,תשלום"  -לרבות אם לא ישולם תשלום בפועל בשל הקטנת שיעור המקדמה
בהתאם להוראות סעיף (15ה) או (ו) לחוק האמור ,לפי העניין".
כ"ה בטבת התשע"ז ( 23בינואר )2017
(חמ -3-468ת)3

משה כחלון
שר האוצר

צו התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  2003ו–( )2004שינוי התוספת לחוק),
התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (48ב) לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  2003ו– ,)2004התשס"ג2003-
(להלן  -החוק) ,אני מצווה לאמור:

1

.1

שינוי התוספת
לחוק

בתוספת לחוק ,אחרי פרט  5יבוא:
" .6הסדר בדבר תכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה
של אוסטריה".2

י"ג בשבט התשע"ז ( 9בפברואר )2017
(חמ )3-4229

משה כחלון
שר האוצר
ס"ח התשס"ג ,עמ'  ;386התשע"א ,עמ'  ;638ק"ת התשע"ו ,עמ' .201
אושרר ביום י"ד בטבת התשע"ז ( 12בינואר .)2017

1
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תקנות הכניסה לישראל (פטור מהיתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לסוגי
עובדים זרים) (תיקון) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ג) לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב ,11952-אני מתקין
תקנות אלה:

.1

בתוספת לתקנות הכניסה לישראל (פטור מהיתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לסוגי תיקון התוספת

עובדים זרים) ,התשע"ג ,22013-לפני "אוסטרליה" יבוא "אוסטריה".
ה' בשבט התשע"ז ( 1בפברואר )2017
(חמ )3-4543

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים

1
2

ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשע"א ,עמ' .926
ק"ת התשע"ג ,עמ'  ;569התשע"ו ,עמ' .1146
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