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 תקנות המקרקעין(אגדות)(תיקון מם׳ 2), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 149, 150 ו־68ו לחוק המקרקעין, התשכ״ט-969ו', באישור
 שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985ג, ובאישור ועדת הכספים

 של הכנסת, לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה5, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בפרט 7 בתוספת לתקנות המקרקעין(אגרות), התשל״ה-41974, במקום האמור בפרט
 משנה (א) יבוא:

 ׳׳(א) בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או זכות או מסמך הקשור
 בו -

 ל־20 דפים או חלק מהם 59

 כל הדפים הנוספים 59

 (או) בעד נסח מרוכז של הדירות בבית משותף -

 ל־20 דפים או חלק מהם 105

 לבל הדפים הנוספים 105 ״

 ח׳ באדר התשם׳־ד (1 במרס 2004)
ד י פ ) ל י מ ו ט סף ( ו  >חמ48»-ג< י

 שר המשפטים

 ם־ח התשב־ט, עמי 259.
 סיידו התשנדה, ענד 40; התשנ״א, ענו 130.

 ס־ח התשליה, עמ׳ 207.
 ק־ת התשל־ה, עמ׳ 222; התשם־ד, ענו׳ 148.

 צו מם עדך מוסף(שיעוד המם על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון),
 התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-975ו', ולאחר התייעצות עם
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 ו. במקום סעיף 1 לצו מס ערך מוסף(שיעור המם על עסקה ועל יבוא טובין), התשנ״ג-
 1992*, יבוא:

 ־שיעור המם 1. שיעור המס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יהיה 17% ממחיר
 העסקה או הטובין.״

 2. צו מם ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(ןזיקון - הוראת שעה),
 התשם״ב-2002ג - בטל.

 3. תחילתו של צו זה י ביום ח׳ באדר התשס״ד (ו במרס 2004).

 החלפת סעיף 1

 ביטול הוראת
 שעה התשם״ב

 תהילה

ו ה י ג ת ן נ י מ י נ  ב
 שר האוצר

 ד׳ באדר התשם״ד (26 בפברואר 2004)
 (חמ 1400-ג)

 י ם״דו התשל״ו, עמי 52.
 2 ק״ת התשנ־ג, עמי 272.

 ג ק״ת התשם־ב, ענל 102; התשס״ד, עמי 110.
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 עו מם ערך מוסף (שיעור המם על מלב״רים ומוסדות כספיים)(תיקון),
 התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מם ערך מוסף, התשל״ו-5ד19י, ובאישור הכנסת, אני
 מעווה לאמור:

 1. במקום סעיף ו לצו מם ערך מוסף (שיעור המס על מלכ׳׳רים ומוסדות כספיים), החלפת סעיף ו
 התשנ״ג-992ו2(להלן - הצו העיקרי), יבוא:

 •שיעור המס ו. שיעורו של מם שכר שישולם על פעילות בישראל של מלכ״ר יהיה

י 8.5%." ־ כ ל ל מ  ע

 2. במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא: החלפת סעיף 2

 ־שיעור המס על 2. השיעור של מס השכר ורווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד
 מוסד כספי _!

 כספי יהיה 17% מהשכר ששילם והרווח שהפיק.״

 3. צו מם ערך מוסף(שיעור המם על מלב״רים ומוסדות כספיים)(תיקון - הוראת שעה), ביטול הוראת
ל שעה התשסיב ט > _ ב 2 0 0 2 _ ב - ס ש ת  ה

 4. תחילתו של צו זה ביום ח׳ באדר התשם״ד (1 במרס 2004). תחילה

 ד׳ באדר התשם״ד (26 בפברואר 2004)
ו ה י נ ת נ ן י מ י נ  >חמ ?88-» ב

 שר האוצר

 י םיח התשל״ו, עמי 52.
 2 ק״ת התשניג, עמ׳ 272.

 5 ק־ת התשם־ב, ענו 846: התשם־ד, ענו 110.

 תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים
 בתוספת לחוק)(תיקון), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(א^) ו־59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ־ב-
 1982', ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות התקשורת (בזק ושידורים)(תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים תיקון התוספת
 בתוספת לחוק), התשס״ג-22003 -

 (1) בחלק א׳ -

 (א) בסעיף 14, אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) מוקד חירום ארצי לנפגעי רווחה - 118.״;

 (ב) בלוח א׳, מול אות ההיכר כ, במקום ״0.1102״ יבוא ״11 ו 0.1״ ובמקום
 "0.0466" יבוא "0.047";

 (2) בחלק ב׳ -

 (א) בפרט 1(א), בטור ״תשלום קבוע לחודש אחד״ -

 (1) בפסקה (1), במקום ״21.40״ יבוא ״21.00״;

 ס־ח התשמ־ב, ענד 218; התשס״ד, עמי 71.
 ק־ת התשם־ג, ענו 1012.

 קובץ התקנות 6296, ח׳ באדר התשם־־ד, 2004.ג.1 283



 (2) בפסקה (2), במקום ״26.50־ יבוא ״26.00״;

 (3) בפסקה (3), במקום ״29.50״ יבוא ״29.00״.

 (ב) בפרטים 1(ב) ו־2, בטור ״תשלום קבוע לחודש אחד״, במקום ״43.10״ יבוא
;"42.80" 

 (ג) בפרט 3, בפרטי משנה (א) ו־(ב), בטור ״תשלום קבוע לחודש אחד״, במקום
 ״89.80״ יבוא ״85.60״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ באדר התשס״ד (1 במרס 2004).

 ה׳ באדר התשס״ד (27 בפברואר 2004)
ט ר מ ל ו ד א ו ה  (חמ 2726-ג) א

 שר התקשורת
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