תקנות מס הכנסה )פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה( )תיקון(,
התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15ו– 243לפקודת מס הכנסה) 1להלן — הפקודה( ,ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

בתקנה  1לתקנות מס הכנסה )פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה(,
התשס"ה) 22004-להלן — התקנות העיקריות( ,בהגדרה "מילווה מדינה" ,בסופה יבוא
"ושהמועד לפדיונם עולה על  13חודשים מלאים מיום הוצאתם".

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתמוז התשע"א ) 7ביולי .(2011

הוראת מעבר

.3

על ריבית ,דמי ניכיון והפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ על מילווה מדינה שנרכש
ערב יום התחילה ושהמועד לפדיונו אינו עולה על  13חודשים מלאים מיום הוצאתו,
יחולו התקנות העיקריות ערב תיקונן בתקנות אלה ,והם יוכפלו ביחס שבין התקופה
שמיום רכישת מילווה המדינה עד היום שקדם ליום התחילה ,לבין התקופה שמיום
רכישת מילווה המדינה עד יום תשלום הריבית ,דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה ,לפי
העניין.

י"ג בסיוון התשע"א ) 15ביוני (2011
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

)חמ (3-3438

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשל"ח ,עמ' .216
ק"ת התשס"ה ,עמ' .183

תקנות מס הכנסה )פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית(
)תיקון( ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 101א)א() (8ו– 243לפקודת מס הכנסה) 1להלן — הפקודה(,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תחילה

.2

בתקנה  1לתקנות מס הכנסה )פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית(,
התשס"ג ,22002-במקום ההגדרה "עסקה עתידית" יבוא:
""עסקה עתידית" — כהגדרתה בסעיף  88לפקודה ולמעט עסקה שנכס הבסיס שלה הוא
במישרין או בעקיפין איגרת חוב או מילווה שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה
הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על  13חודשים
מלאים מיום הוצאתם".
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתמוז התשע"א ) 7ביולי .(2011

י"ג בסיוון התשע"א ) 15ביוני (2011
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

)חמ (3-2373

__________
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ה ,עמ' .766
ק"ת התשס"ג ,עמ' .380

קובץ התקנות  ,7006י"ד בסיוון התשע"א16.6.2011 ,

תקנות מס הכנסה )פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת
לתושבי חוץ( )תיקון( ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16ב129 ,ג ו– 243לפקודת מס הכנסה) 1להלן — הפקודה(,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה )1א( לתקנות מס הכנסה )פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות תיקון תקנה 1

חייבת לתושבי חוץ( ,התשס"ג) 22003-להלן — התקנות העיקריות( —
) (1לפני ההגדרה "ניירות ערך זרים" יבוא:
""מילווה מדינה"  -איגרת חוב או מילווה שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה
הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13
חודשים מלאים מיום הוצאתם;".
) (2אחרי ההגדרה "ניירות ערך זרים" יבוא:
""עסקה עתידית"  -כהגדרתה בסעיף  88לפקודה ולמעט עסקה שנכס הבסיס שלה
הוא במישרין או בעקיפין איגרת חוב או מילווה שהוצאו על ידי המדינה או
בערבותה הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה
על  13חודשים מלאים מיום הוצאתם".
.2

בתקנה  (1)2לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "למעט מילווה מדינה".

תיקון תקנה 2

.3

תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתמוז התשע"א ) 7ביולי .(2011

תחילה

י"ג בסיוון התשע"א ) 15ביוני (2011
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

)חמ (3-3259

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ב ,עמ'  ;530התשס"ה ,עמ' .766
ק"ת התשס"ג ,עמ' .467

תקנות אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים( )שינוי התוספת
השנייה לחוק( ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)6לחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(,
התשמ"ה) 11985-להלן  -החוק העיקרי( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
.1

במקום התוספת השנייה לחוק יבוא:

"התוספת השנייה

החלפת התוספת
השנייה לחוק

)סעיף )5א( ו–)ג((
רכב פרטי כהגדרתו בתקנה )(1)1ב( לתקנות מס ערך מוסף ,התשל"ו ,21976-למעט רכב
המשמש ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה שקיבל רישיון לכך מאת רשות הרישוי
כהגדרתה בפקודת התעבורה ,3שהוא לשימושו של תושב אזור אילת באזור אילת;
__________
1
2
3

ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;204התשנ"ו ,עמ' .257
ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;1590התשס"ה ,עמ' .774
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173התשס"ג ,עמ' .538

קובץ התקנות  ,7006י"ד בסיוון התשע"א16.6.2011 ,
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