
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
לי 2011 ו ז התשע״א 6263 7 בי  ה׳ בתמו

 עמוד
 הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קנייה (טובין) ותקנות

 הבלו על הדלק 5372
 דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה להסדר ההימורים בספורט 5373



 הודעה בדבר תיאום סכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ״ו-965ו, לפי תקנות סוכני המכס, התשכ״ה-964ו, לפי תקנות מס קנייה (טובין), התשי״ג-953ו,

 ולפי תקנות הבלו על דלק, התש״ך-960ו
 בהתאם לאמור בתקנה ו4(א) לתקנות המכס, התשכ״ו-965וו (להלן - תקנות המכס), תקנה 42א לתקנות סוכני המכס,
 התשכ״ה-964ו2 (להלן - תקנות סוכני המכס), תקנה 23(ג) לתקנות מס קנייה (טובין), התשי״ג-953ו3 (להלן - תקנות מס קנייה),
 תקנה 3(ג) לתקנות הבלו על דלק, התש״ך-960ו4 (להלן - תקנות הבלו על הדלק), אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים

 להלן בטור גי תואמו, והם החל ביום כ״ט בסיוון התשע״א (ו ביולי וו20), כמפורט לצדם בטור די:

 טור די
 הסכום המתואם
 בשקלים חדשים
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 230,וו

 06ו

 068,ו
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53,837 

 טור גי
 הסכום הקיים*
 בשקלים חדשים

 ו38

38,630 

 0,830ו

 02ו

 030,ו

509 

260 

 8ו9,ו5

 יהודה נסרדישי
 מנהל רשות המסים בישראל

 טור בי
 פרטי השירות

 טור אי
 התקנות

 בעד שירות המצריך נוכחות פקיד
 מכס

 בעד אגרת רישיון חדש למחסן רשוי

 בעד אגרת רישיון חדש למחסן
 לתצוגת רכב

 בעד תעודת מכס

 בעד מצהר מתוקן

 בעד אישור המעיד על הגשת רישיון
 יבוא

 בעד אגרת רישום או אישור סוכן
 מכס

 בעד אגרת רישום או אישור פקיד
 רשוי

 בעד אגרה שנתית לסוכן מכס

 בעד אגרה שנתית לפקיד רשוי

 בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל
 לעניין החוק

 בעד אגרת רישיון למקום ייצור דלק
 אם לא ניתן אישור בשנה הקודמת

 תקנות המכס

 וו(א)(5)

 6ו(א)(ו)

 6ו(ב)(ו)

 24(ב)

37 

 37(א)

 תקנות סוכני המכס

 ו4(ו)

 ו4(2)

 42(ו)

(2)42 

 תקנות מס קנייה

 23(א)

 תקנות הבלו על הדלק

 3(א)(ו)

 כ״ה בניסן התשע״א (27 ביוני וו20)
 (חמ 464ו-3)

 • בשל טעות, הסכומים הקיימים המופיעים בטור ג׳, פורסמו בהודעה בדבר תיאום סכומים המתייחסת לתיאום הסכומים הקודם
 (ילקוט הפרסומים ו8ו6, עמי 856ו), מיום כ״ה בטבת התשע״א (ו בינואר וו20), לפי שיעור תיאום של 0.38% במקום לפי שיעור
 תיאום של 89%.ו. לפיכך, הסכומים המתואמים בטור ד׳ תואמו ביחס לסכומים הקיימים המתוקנים כפי שתואמו לפי שיעור

 תיאום 89%.ו.
 ו ק״ת התשכ״ו, עמי 274; התשמ״א, עמי 376; י״פ התשע״א, עמי 856ו.

 2 ק״ת התשכ״ה, עמי 307ו; התשמ״א, עמי 377; י״פ התשע״א, עמי 856ו.

 3 ק״ת התשי״ג, עמי 364ו; התשמ״א, עמי 379; י״פ התשע״א, עמי 856ו.

 4 ק״ת התש״ך, עמי 8ו6; התשמ״א, עמי 378; י״פ התשע״א, עמי 856ו.
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 דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה להסדר ההימורים בספורט
 לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ״ז-967ו

 בהתאם לסעיף 9(ג) לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ״ז-967וו, מתפרסם בזה דין וחשבון על ההכנסות, ההוצאות
 וחלוקת יתרות לתקופה של שנים עשר החודשים שהסתיימה ביום ו3 בדצמבר 0ו20:

 דוחות על הפעילות

 לשנה שנסתיימה ביום ו3 בדצמבר

*2009 
 באלפי שקלים חדשים

1,359,669 

808,378 

551,291 

43,971 

126,780 

120,210 

260,330 

 0ו20
 באלפי שקלים חדשים

1,572,802 

942,280 

630,522 

43,329 

143,114 

105,261 

338,818 

 סכומים מדווחים

 הכנסות ממחזורי הימורים

 פרסים לזוכים

 הכנסות בניכוי פרסים

 הוצאות תפעול

 הוצאות מכירה והפצה לתחנות

 הוצאות שיווק

 הכנסה תפעולית, נטו

12,298 

248,032 

59,624 

4,613 

312,269 

311,763 

506 

 סך הכל

75,335 

14,172 
324,646 

35,406 

210 

360,262 

355,574 

4,688 

 הוצאות הנהלה וכלליות

 הכנסות נטו לפני מימון ואחרות

 הכנסות מימון, נטו

 הכנסות אחרות, נטו

 הכנסות, נטו מפעילות לפני חלוקת יתרות

 הקצבות לגופי הספורט

 עודף לאחר חלוקת יתרות

 * סווג מחדש

 דוחות על השינויים בנכסים נטו

 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

 ששימשו לרכוש

 לשימוש לפעילויות

 שיועדו לחידוש ציוד
 באלפי שקלים חדשים

*53,818 

(16,391) 

66,300 

 שלא יועדו

*(44,783) 

506 

16,391 

28,356 (28,356) 

 יתרה ליום 31 בדצמבר 2008

 תוספות (גריעות) במהלך השנה:

 עודף לשנה

 סכומים שהועברו לכיסוי
 הוצאות פחת

 סכומים ששוחררו מנכסים נטו
 בלא הגבלה ששימשו לרכוש
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 ו ס״ח התשכ״ז, עמי 42ו.
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 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

 לשימוש לפעילויות

 סך הכל

75,841 

4,688 

 שיועדו לחידוש ציוד ששימשו לרכוש
 באלפי שקלים חדשים

65,783 

(17,108) 

(74) 

16,002 

(11,033) 

55,267 

4,100 

(2,420) 

 שלא יועדו

11,033 

(45,209) 

4,688 

17,108 

74 

(20,102) 

2,420 

(41,021) 

 מיון סכומים שהושקעו השנה
 במסגרת ייעוד שבוצע בשנים

 קודמות
 יתרה ליום 31 בדצמבר 2009

 תוספות (גריעות) במהלך
 השנה:

 עודף לשנה

 סכומים שהועברו לכיסויי
 הוצאות פחת

 סכומים שנבעו ממימוש רכוש

 סכומים ששוחררו מנכסים נטו
 בלא הגבלה ששימשו לרכוש

 מיון סכומים שהושקעו השנה
 במסגרת ייעוד שבוצע שנים

 קודמות
 יתרה ליום 31 בדצמבר 2010

 דוחות על חלוקת היתרות

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

 אלפי שקלים חדשים

82,693 

97,842 
6,895 

116,000 

8,333 

311,763 

 צחי פישביין
 יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט

85,034 

96,854 
5,553 

159,800 

8,333 

355,574 

 הקצבות לגופי ספורט

 מוסדות ספורט, התאחדויות ואיגודים

 מועדונים ואגודות ספורט
 שיטור ויעדי ספורט שונים

 מיתקנים ואצטדיונים
 קידום ספורט נשים

 אי באייר התשע״א (5 במאי וו20)
 (חמ 315—3)

80,529 64,603 56,947 

2009 2010 
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