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 חזק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס׳ 3), התשנ״ב-992ו•

 פרה א׳: שיווק ביצים

 תיקון חוק 1. בחוק המועצה לענף הלול יייצור ושיווק), התשכ״ד-1964' -
 המועצה לענף

 הלול (1) בסעיף 44 -

 (א) במקום כותרת השוליים יבוא: ״קבלנים מורשים לשיווק עופות״:

 (ב) בסעיף קטן (א), המלה ״ביצים״ - תימחק:

 (2) אחרי סעיף 44 יבוא:

 ״קבלנים מורשים 44א. (א) שר החקלאות או עובד משרד החקלאות שהוא יקבע לכך

ם יסמיך קבלנים מורשים לענין שיווק ביצים. י צ י ק ב י ו י ש  ל

 (ב) הסמכת קבלנים מורשים, התנאים לכך וכן ביטולה של
 ההסמכה יהיו בהתאם לכללים שיקבע שר החקלאות.

 (ג) החלטת שר החקלאות לפי סעיף זה תימסר למי שההחלטה
 חלה עליו.״:

 (3) בסעיף 45(ב), אחרי ״המועצה״ יבוא ״או שר החקלאות״:

 (4) בסעיף 46(ב), במקום ״המועצה רשאית״ יבוא ״המועצה או שר החקלאות, לפי
 הענין, רשאים״;

 (5) סעיף 47 - בטל;

 (6) בסעיף 53(א) -

 (א) במקום פסקה (1) יבוא:
 י־
 ״(1) חובת הצמדה של כל מגדל לקבלן מורשה שיבחר בו לענין שיווק תוצרת
 הלול, דרכי ההצמדה ותקופותיה והוראות בדבר ביטולה, תנאי ההצמדה
 וזכויות וחובות הכרוכות בה, וכן הוראות בדבר יישוב סכסוכים הנובעים מכל
 אלה: ובלבד שמגדל או קבלן מורשה של תוצרת לול, למעט אווזים, יהיה רשאי
 להשתחרר מהצמדה כאמור ולהיצמד לקבלן מורשה אחר על ידי מתן הודעה

 למועצה ששים ימים מראש!״
 (ב) פסקה (4) - תימחק.

 פרק בי: מסים

 תיקון פקודת 2. בפקודת מם הכנסה2 -
 מ0 הכנםד,

 (1) בסעיף 46, בסופו יבוא:

 ״(ד) (1) נקבעו פנקסיו של מוסד ציבורי כבלתי קבילים קביעה שאינה ניתנת
 לערר או לערעור, רשאי הנציב לבטל את הקביעה שלפי סעיף קטן(א) מאותו

 יום ואילך.

 (2) המוסד יודיע לציבור על ביטול כאמור, בדרך ובמועד שקבע הנציב.״:

 י נתקבל בכנסת ביום י״ג באדר ב׳ התשנ״ב (18 במרס 1992): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2079, מיום
 ט״ ו באלול התשנ״א (25 באוגוסט 1991), בעמי 380.

 1 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 12.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 (2) האמור בסעיף 119א יסומן(א), בו, במקום ״חוב למס הכנסה״ יבוא ״חוב מס״, אחרי
 ״אמצעים״ יבוא ״בישראל״, במקום ״את המם״ יבוא ״את חוב המס״, הסיפה המתחילה

 במלה ״ובלבד״ - תימחק, ואחריו יבוא:

 ״(ב) היה ליחיד חוב מס סופי לשנת מס פלונית והוא העביר את נכסיו ללא תמורה
 או בתמורה חלקית לקרובו או לחברה שהוא בעל שליטה בה, בלי שנותרו לו
 אמצעים בישראל לסילוק החוב האמור, ניתן לגבות את חוב המם שהוא חייב בו ממי
 שקיבל את הנכסים בנסיבות באמור, כל עוד לא עברו שלוש שנים מתום שנת המס.

 (ג) לא יגבו ממי שקיבל את הנכסים לפי סעיף קטן(א) או(ב) יותר משווי הנכסים
 שקיבל ללא תמורה או מההפרש שבין התמורה החלקית ששילם לבין שווי הנכסים,
 ואם שילם מס בקשר להעברת נכסים כאמור ״ לא יותר מהשווי או מההפרש כאמור

 י פחות סכום המס ששילם.

 (ד) בסעיף זה -

 ״חוב מס״ - כמשמעותו בסעיף 195א, למעט חוב מקדמות:

 ״חוב מס סופי״ - חוב מס שאין לגביו עוד זכות להשגה, לערר או לערעור:

 ״קרוב״ - כמשמעותו בסעיף 88:

 ״בעל שליטה״ - מי שהוא, לבדו או יחד עם קרובו, מחזיק לפחות בעשרים
 וחמישה אחוזים בזכות מהזכויות המנויות בהגדרת ״בעל שליטה״/שבסעיף

 32(9)(א).

.  (ה) על גביית סכומים לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה)3

 (ו) על החלטה לגבות חוב מס לפי סעיף זה ניתן להשיג לפני הנציב תוך 21 ימים
 מיום שנמסרה הודעה עליה.״:

 (3) אחרי סעיף 129א יבוא:

 ״הכנסה ממקרקעין 129ב. על אף האמור בסעיף 126, על הכנסתה החייבת של קופת גמל

ל שאיננה מתנהלת בידי חברת ביטוח, מעסק של השכרת בנינים שבנתה מ ת ג פ ו י ק ד י  ב

 בעצמה או באמצעות אחרים ושבנייתם החלה בשנת המס 1991 או
 לאחר מכן, יחול מס בשיעור של 20%״:

 (4) בסעיף 130 -

 (א) בסוף סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(4) לצורך ביצוע פקודה זו רשאי הנציב להורות על ניהול פנקסים לגבי
 הכנסות, הוצאות, תקבולים ותשלומים של מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2),
 או מוסד ללא כוונת ריווח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-41975 (להלן
- מוסד), וכן רשאי הוא לקבוע באותן הוראות כללים לשיטת ניהול הפנקסים,
 לרבות חיוב המוסד לדרוש ממי שאיתו הוא מקיים קשר כלשהו למסור למוסד
 את פרטיו האישיים ולהזדהות: הנציב רשאי להורות כאמור דרך כלל או לסוג
 מסרים של מוסדות, ותחילתן של ההוראות תהיה שלושה חדשים מיום פרסומן
 או במועד מאוחר יותר שקבע הנציב: ביטולן של הוראות כאמור או קביעת
 הוראות מקילות יכול שתחילתן תהיה פחות משלושה חדשים מיום פרסומן.״:

 3 חוקי א״י, פרק קל״ז, עמ׳ 1399.

 4 ס״ח התשל׳׳ו, עמ׳ 52.
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 (ב) בסעיף קטן(ב), בסופו יבוא ״אצל נישום, ואצל מוסד - אם היו מהותיים״;

 (ג) בםעיף קטן (ג), אחרי ״לנישום״ יבוא ״או למוסד״!

 (ד) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 ׳׳(ג1) החלטות פקיד השומה לפי סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) טעונות אישור
 הנציב.״;

 (5) בסעיף 134 א, בסופו יבוא:

 ״(4) מי שקיבל הכנסה שנוכה ממנה מס במקור כדין או שחל לגביה פטור ממם,
 וללא הכנסה זו היה פטור מחובת הגשת דין וחשבון.״;

 (6) בסעיף 145ב, בסופו יבוא:

 ״(ג) (1) מוסד כמשמעותו בסעיף 130(א)(4) שפעמיים או יותר, בשניס־עשר
 חדשים רצופים, לא רשם תקבול שהוא חייב לרשמו על־פי הוראות הנציב מכוח
 סעיף 130(א)(4), יראו את פנקסיו כבלתי קבילים, זולת אם שוכנע הנציב כי

 היתה סיבה מספקת לאי־רישום.

 (2) על החלטת הנציב שלא לקבל את הסיבה לאי־רישום כמספקת ניתן
 לערער, כאילו היתה צו לפי סעיף 152 (ב), בתוך 60 ימים מיום שנמסרה הודעה

 עליה למוסד.״;

 (7) אחרי סעיף 220א יבוא:

 220ב. לא ישלמ חבר בני אדם, במישרין או בעקיפין, קנם או כופר
 כסף שהוטל על זולתו בשל עבירה לפי סעיפים 215 עד 220; העובר על
 הוראה של סעיף זה, דינו - קנס פי שלושה מסכום הקנס או הכופר
 ששולם! לענין זה, ״חבר בני אדם״ - למעט חבר בני אדם שחבריו
 חייבים להעמיד לרשותו את מלוא כוח עבודתם ולהעביר לו את

 נכסיהם.״

 ״תשלום קנם
 או נופר שהוטל

 על הזולת

 בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג-51963

 (1) אחרי סעיף 98 יבוא:

 ״תשלום קנס
 או מפר

 שהוטל על הזולת

 98א. לא ישלם חבר בני אדם, במישרין או בעקיפין, קנס או כופר כסף
 שהוטל על זולתו בשל עבירה לפי סעיף 98! העובר על הוראה של סעיף
 זה, דינו - קנס פי שלושה מסכום הקנס או הכופר ששולם! לענין זה,
 ״חבר בני אדם״ - למעט חבר בני אדם שחבריו חייבים להעמיד לרשותו

 את מלוא כוח עבודתם ולהעביר לו את נכסיהם.״!

 (2) בסעיף 99, אחרי ״סעיף 98״ יבוא ״או 98א״, ובמקום ״אחת משתי אלה״ יבוא ״שתי
 אלה״.

 תיקון חיק
 מס שבח
 מקרקעין

 בחוק מם רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א-61961

 (1) אחרי סעיף 57 יבוא:

 57א. לא ישלם חבר בני אדם, במישרין או בעקיפין, קנס או כופר כסף
ת שהוטל על זולתו בשל עבירה לפי סעיף 57! העובר על הוראה של סעיף ל ן ז ל ה ע

י ° י

ט

נ

ו ז ן

י ^ 
 ״תשלום קנס

 או כופר

 5 ס״ח התשכ״ג, עמ׳ 156.

 8 ס״ח התשכ״א, עמי 100.

 תיקון חוק
 מם רכוש
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 תיקון חוק
 עסקאות גופים

 צינוריים

 תחילה ותחולה

 זה, דינו - קנס פי שלושה מסכום הקנס או הכופר ששולם! לענין זה,
 ״חבר בני אדם״ - למעט חבר בני אדם שחבריו חייבים להעמיד לרשותו

 את מלוא כוח עבודתם ולהעביר לו את נכסיהם.״!

 (2) בסעיף 58, אחרי ״סעיף 57״ יבוא ״או 57א״ ובמקום ״אחד משני אלה״ יבוא ״שני
 אלה״.

 5. בסעיף 1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס),
, בסוף הגדרת ״גוף ציבורי״ יבוא:  התשל״ו-71976

 ״(6) כל המתקשר עם המדינה בחוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, ושר האוצר קבע אותו
 כגוף ציבורי לענין זה בצו שפורסם ברשומות.״

 6. (א) תחילתו של סעיף 2(2) ביום ל׳ בסיון התשנ״ב (1 ביולי 1992) (להלן - היום
 הקובע), והוא יחול גם לגבי העברות נכסים שבוצעו לפני כן.

 (ב) תחולתם של סעיפים 2(7), 3(1) ו־4(1) לגבי עבירות שנעברו החל ביום הקובע.

 (ג) תחולתו של סעיף 2(5) לגבי דו״חות לשנת המס 1989 ואילך.

 (ד) תחילתן של יתר הוראות חוק זה ביום הקובע.

 7. חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

י ק ם נ ל י ב ש  ד
 יושב ראש הכנסת

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 280.

 חוק לתיקון פקודת מס המסה (מס׳ 89), התשג״ב-992ז״

: תיקון סעיף 1 א ו ב ״ י ת י  1. בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), אחרי הגדרת ״אחוזת ב

 ״״בן זוג״ - אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו,•

 ״בן זוג רשום״ - בן זוג שנקבע או נבחר לפי סעיף 64ב!״.

ג תיקון סעיף 9 ו ן ז  2. בסעיף 9א(א)(1) לפקודה, במקום הסיפה המתחילה במלה ״הכנסתה״ יבוא ״הכנסת ב
 שאיננו בן הזוג הרשום כהכנסת בן הזוג הרשום״.

: תיקון סעיף 35 א ו ב  3. בסעיף 35 לפקודה, במקום סעיף קטן >ב) י

 ״(ב) בחישוב מס של בן זוג רשום שהכנסתו החייבת כוללת הכנסה של בן זוגו שהוא
 עולה, והמס על הכנסתם מחושב במאוחד, יובאו בחשבון גקודות הזיכוי כאמור בסעיף קטן
 (א), ובלבד שאם הכנסתו של בן הזוג שאינו בן זוג רשום איננה עולה על סכום שהוא פי
 חמישה מסכום נקודות הזיכוי האמורות בסעיף קטן(א) ובסעיף 38, לא תיכלל הכנסת בן

 נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר ב׳ התשנ״ב(17 במרס 1992); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2115, מיום
 כ׳ באדר א׳ התשנ״ב (24 בפברואר 1992), בעמי 231.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח התשנ׳׳ב, עמ׳ 174.
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 הזוג שאינו בן זוג רשום בחישוב הכנסתו החייבת של בן הזוג הרשום, ובחישוב המם של
 בן הזוג הרשום לא יובאו בחשבון נקודות הזיכוי האמורות.״

 תיקון סעיף 37 4. בסעיף 37 לפקודה, במקום ״היתה לו אשה שחיתה עמו או שכלכלתה היתה עליו״ יבוא

 ״שכלכלת בן זוגו היתה עליו״, ובמקום כותרת השוליים יבוא ״זיכוי בעד בן־זוג״.

 תיקון סעיף 38 5. בסעיף 38 לפקודה -

 (1) בסעיף קטן(א), במקום הרישה המסתיימת במלים ״הכנסתה מיגיעה אישית״ יבוא
 ״בחישוב הכנסתו של יחיד תושב ישראל שהוא בן זוג רשום והכנסתו החייבת כוללת את
 הכנסת בן זוגו, והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי הכנסת בן זוגו הושגה מיגיעתו
 האישית מעסק או משלח יד או מעבודה לרבות הכנסה מיגיעה אישית״, במקום ״אם הוא
 איננו זכאי״ יבוא ״אם הם אינם זכאים״ ובמקום הםיפה המתחילה במלים ״אם הוא זכאי״

 יבוא ״אם הם זכאים לנקודות קיצבה כאמור״!

 (2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), אמ הכנסתו של בן הזוג שאינו בן זוג רשום
 איננה עולה על סכום שהוא פי חמישה מסכום חלקי נקודות הזיכוי האמורות, לפי
 הענין, לא תיכלל הכנסתו של בן הזוג הרשום, ובחישוב המס של בן הזוג הרשום לא

 יובאו בחשבון חלקי נקודות הזיכוי האמורות.״•,

 (3) במקום כותרת השוליים יבוא ״זיכוי בעד בן זוג עובד״.

 תיקון מעיף 39 6. בסעיף 39 לפקודה, במקום ״שאשתו היתה עוזרת לו״ יבוא ״שבן זוגו היה עוזר לו״,

 במקום ״בשל אשתו״ יבוא ״בשל בן זוגו״, ובמקום כותרת השוליים יבוא ״זיכוי בעד בן זוג
 עוזר״.

 תיקח סעיף 40 7. בסעיף 40(ב)(1) לפקודה, במקום ״66(א)(2)״ יבוא ״66(ג)(2)״.

 תיקון סעיף 40א 8. בסעיף 40א לפקודה, במקום ״המשלם״ יבוא ״שהוא או בן זוגו משלם״.

 תיקון סעיף 40ב 9. בסעיף 40ב לפקודה, במקום ״שמלאו לו 16 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים״ יבוא ״שמלאו

 לו או לבן־זוגו 16 שנים אך לא 18 שנים״.

 החלפת סעיף 41 10. במקום סעיף 41 לפקודה יבוא:

 ״בן זוג שהיה נשוי 41. בן זוג שאיננו בן זוג רשום שהיה נשוי בחלק משנת המס יהא זכאי, לענין

ה חישוב המס שהוא חייב בו - נ ש ה ק מ ל  ח

 (1) בעד תקופה שבה לא היה נשוי - ל־1/12 מנקודות הזיכוי לפי
 סעיפים 36,34, 40(ב) ו־40ב כפול במספר החדשים בשנת המם שבהם לא

 היה נשוי;

 (2) בעד התקופה שבה היה נשוי - ל־12 / 1 מנקודות הזיכוי לפי סעיף 66
 כפול במספר החדשים בשנת המס שבהם היה נשוי.״

 11. סעיף 42 לפקודה - בטל.

 12. בסעיף 44 לפקודה, במקום ״ששילם״ יבוא ״שהוא או בן זוגו שילם״ ובמקום ״אשד,״ יבוא
 ״בן זוג״.

 ביטול סעיף 42

 תיקון סעיף 44
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3 תיקון סעיף 56 ף 7 , ע , ס , על פ ו כ י ת ז ד ו ק נ ם ל ך ע ם ב י א כ ן ז י  13. בסעיף 56 לפקודה, במקום ״ולמי שהחברים ה
 או לנקודות קיצבה על פי סעיף 40 אילולא הוראות סימן זה״ יבוא ״ולבני זוגם ולילדיהם שאינם

 חברים״.

: הוספת סעיף 64ב א ו ב 6 לפקןךך י ף 5 י ע  14. לפני ם

 ״בן זע רשום 64ב. (א) פקיד השומה רשאי לקבוע, בהודעה לכל שני בני זוג, כי אחד מהם

 הוא בן זוג רשום לענין חוק זה, באשר הכנסתו החייבת בשנת המס שקדמה
 בשנתיים לשנת המס הנדונה לראשונה לענין זה היתה למעלה מ־50% מסך כל

 ההכנסה החייבת של שני בני הזוג.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) רשאים בני זוג ביחד להודיע בכתב
 לפקיד השומה, לפחות שלושה חדשים לפני תחילתה של שנת מס פלונית, כי הם

 בוחרים שבן הזוג האחר ייחשב כבן זוג רשום.

 (ג) בני זוג שלא היתה לאף אחד מהם הכנסה חייבת בשנת המס האמורה
 בסעיף קטן(א), רשאי פקיד השומה לקבוע אחד מהם לבן זוג רשום, ולא יהיה

 בכך כדי לגרוע מזכותם לפעול לפי סעיף קטן (ב).

 (ד) בכפוף לאמור בסעיף קטן(ב), קביעה או בחירה של בן זוג רשום
 תעמוד בתקפה לא פחות מחמש שנות מס זולת אם בני הזוג אינם עוד בני זוג-או

 על פי החלטת הנציב.

 (ה) הנציב רשאי לקבוע בכללים דרכי קביעה ובחירה של בן זוג
 רשום.״

: החלפת סעיף 65 א ו ב ה י ד ו ק פ 6 ל  15. במקום סעיף 5

 ״חישוב ׳מאוחד 65. הכנסת בני זוג יראוה לענין פקודה זו כהכנסת בן הזוג הרשום והיא

 תחוייב על שמו.״

6  16. בסעיף 66 לפקודה - תיקון סעיי 6

 (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) על אף האמור בסעיף 65 -

 (1) רשאי בן זוג שאיננו בן זוג רשום לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד של המס
 על הכנסתו מיגיעה אישית בעסק או משלח יד או מעבודה, לרבות הכנסתו
 מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (1) עד (6) להגדרתה שבסעיף 1, ובלבד
 שלגבי הכנסה כאמור שהיא קיצבה ייעשה חישוב נפרד אם היא משולמת בשל
 הכנסת עבודה שלגביה היה בן הזוג שאיננו בן הזוג הרשום זכאי לחישוב נפרד,
 או אם בן הזוג שאיננו בן הזוג הרשום היה זכאי בחמש השנים האחרונות שלפני
 תחילת תשלום הקיצבה לחישוב נפרד בשל ההכנסה שמכוחה משתלמת

 הקיצבה!

 (2) לענין חישוב המס תיווסף ההכנסה החייבת שאינה מיגיעה אישית של בני
 הזוג להכנסה החייבת של בן הזוג שהכנסתו החייבת מיגיעה אישית גבוהה
 יותר: לא היתה לבני הזוג הכנסה חייבת מיגיעה אישית, יראו את ההכנסה

 שאינה מיגיעה אישית כהכנסת בן הזוג הרשום.

(א) ובסעיף 65, בן זוג שהיתה לו הכנסה מרכוש  (ב) על אף האמור בסעיף קטן
 שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו או מרכוש שקיבל בירושה בתקופת נישואיו,
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 רשאי לתבוע שייעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתו האמורה, ובלבד שאם היתה
 לבן הזוג האמור הכנסה אחרת לגביה נערך חישוב מס נפרד, תיווסף ההכנסה על פי

 סעיף קטן זה להכנסה האחרת.

 (ג) אלה ההוראות שיחולו לגבי החישוב הנפרד:

 (1) הזכאות לניכויים, לזיכויים ולנקודות זיכוי לפי סעיפים 34, 35, 36, 45א,
 47, 47א ו־121א, ההטבה במס על פי סעיף 10 וההנחה במס על פי סעיף 11 יהיו

 לכל אחד מבני הזוג:

 (2) לא תהיה זכאות לנקודות זיכוי לפי סעיפים 37 עד 39:

 (3) זכאות לנקודות קיצבה על פי סעיף 40(א) תהא רק לבן הזוג הרשום:
 האשה תהא זכאית, כנגד המס החל על הכנסתה מיגיעה אישית, למספר נקודות
 זיכוי השווה למחצית מספר ילדיה, ואם מספר ילדיה אינו זוגי תעוגל התוצאה

 כלפי מעלה לנקודה שלמה.״:

 (2) סעיף קטן (ב) יסומן (ד) ובו -

 (א) בפסקה (2), במקום ״לאשה״ יבוא ״למקבל ההכנסה״, במקום ״נישואיה״ יבוא
 ״נישואיו״ ובמקום ״שלבעלה״ יבוא ״שלבן זוגו״:

 (ב) בפסקה(3), במקום ״לאשה״ יבוא ״למקבל ההכנסה״, במקום ״נישואיה״ יבוא
 ״נישואיו״ ובמקום ״שלבעלה״ יבוא ״שלבן זוגו״.

 הוספת סעיף 17. סעיף 66א לפקודה יסומן 66ב ולפניו יבוא:

 ״הוראות כלליות 66א. (א) (1) לכל ענין שבפקודה זו רשאי גם בן הזוג שאיננו בן הזוג

 הרשום להשיג ולערער לגבי חלקו בהכנסה.

 (2) השיג או ערער אחד מבני הזוג, לא יוכל האחר לעשות כן,
 לגבי אותה שנת מס, אלא תוך שלושים ימים מהיום שבו הודיע פקיד
 השומה לשני בני הזוג על השגה או ערעור שהגיש אחד מהם.

 (ב) הוראות פקודה זו לענין גביה ועונשין יחולו גם על בן הזוג שאינו בן
 הזוג הרשום לגבי חלקו בהכנסה, ובלבד שבן זוג שאינו בן זוג רשום לא יאשם
 בעבירה ולא יחוייב בתשלום קנם מינהלי בשל מעשה או מחדל שהחובה
 לעשותו או להימנע ממנו מוטלת על בן הזוג הרשום, אם הוכיח שהמעשה או
 המחדל נעשו שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים למניעתם.

 (ג) פקיד השומה יודיע לבן הזוג שאינו בן זוג רשום על כל פעולה של
 פקיד השומה העשויה להשפיע על חיובו במס, והזמנים לענין הליכים שבהם

 רשאי אדם לנקוט לפי פקודה זו יימנו לענין זה מיום קבלת ההודעה.

 (ד) הודיעו בני זוג על בחירת בן זוג רשום לפי סעיף 64ב(ב), ניתן
 לגבות את חובות המס שנוצרו בתקופת הנישואין ממי שהיה הנישום או מבן
 הזוג הרשום הקודם או מבן הזוג הרשום בעת ביצוע הגביה: הוראות סעיף קטן

 זיה יחולו, בשינויים המחריבים, גם על החזרי מס.״

 תיקון סעיף 131 18. בסעיף 131 לפקודה -

 (1) בסעיף קטן (א) -

 (א) במקום פסקה (1) יבוא:
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 ״(1) יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים: בן זוג רשום
 רשאי שלא לכלול את הכנסת בן זוגו, אם הגיש בן הזוג דו׳׳ח נפרד על
 הכנסותיו, או אם צירף בן הזוג הרשום לדו׳׳ח שלו הצהרה חתומה בידי בן זוגו

 שבן הזוג ידווח על הכנסותיו בנפרד:״

 (ב) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) בן זוג שאיננו בן זוג רשום שהצהיר כאמור בפסקה (1) כי ידווח על
 הכנסותיו בנפרד:״

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: :

 ״(א1) הוגש דו״ח הכולל את ההכנסות של שני בני זוג, יחתום כל אחד מבני הזוג
 על הדו״ח לאישור נכונות המוצהר על חלקו.״

 19 . בסעיף 135(1) לפקודה, במקום ״או של אשתו ושל ילדיו שהוא זכאי בעדם״ יבוא ״או של תיקון סעיף 135
 בן זוגו ושל ילדיהם שהם זכאים בעדם״, ובמקום הפסקה המתחילה במלים ״הונה ונכסיה של
 אשתו״ ומסתיימת במלים ״דו״ח כאמור״ יבוא ״הונו ונכסיו של בן זוגו, אם צירף הצהרה חתומה
 בידי אותו בן זוג כי יגיש דו״ח נפרד על הונו ונכסיו: הוגשה הצהרה כאמור, יוגש הדו״ח במועד

 שבו חייב בן הזוג להגיש את הדו״ח כאמור״.

 20. האמור בסעיף 144 לפקודה יסומן (א) ואחריו יבוא: תיקון סעיף 144

 ״(ב) חתם בן הזוג הרשום בלבד על הדו״ח, האמרה או הטופס, יראו אותו כמי שהצהיר
 שבידו יפוי כוח מבן זוגו לחתום בשמו.״

 21. בסעיף 152(ג) לפקודה, במקום ״מסר אדם את הדו״ח״ יבוא ״נמסר הדו״ח״, ובמקום תיקון סעיף 152
 ״שמוסר הדו״ח הגיש״ יבוא ״שהוגשה״.

 22. אחרי סעיף 174 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 174א

 ״חזקה 174 א. בני זוג ייחשבו, לענין סימן זה, כנישום אחד: אין בהוראה זו כדי

 לגרוע מהוראות סעיף 66א.״

 23. בסעיף 223(2) לפקודה, במקום ״של אשתו או של ילדיו״ יבוא ״של בן זוגו או של ילדיהם״ תיקון סעיף 223
 ובמקום ״הגיש״ יבוא ״הגישו בני הזוג או אחד מהם״.

 24. חוק זה יחול לענין שנת המס 1993 ואילך. תחולה

 25. חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ק י ס ל נ ב ש י  ד
 יושב ראש הכנסת

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה
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 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 90), התשג״ב-992ו*

, (להלן - הפקודה), יבוא:  הוספת סעיף 16ה 1. אחרי סעיף 16ד לפקודת מם הכנסה'

 ״הכנסות מעסקאות 16 ה. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור ממם או

ק לקבוע שיעור מם מופחת לגבי הכנסות הנובעות מסוגים של עסקאות בשערים ו ש ז ב ו ו ן ף ו

ו ° ° 

 עתידיים או מריבית או מדמי נכיון על ניירות ערך מסחריים, לגבי הכנסה
 שמקורה בניירות ערך שנרכשו בעסקת מכירה בחסר, ולגבי הכנסה מריבית או

 מדיבידנד על ניירות ערך זרים! לענין זה -

 ״ניירות ערך זרים״ - סוגי ניירות ערך וסיווגם לפי דרכי סחירותם, הכל כפי
 שקבע שר האוצר בצו:

 ״עסקה בשערים עתידיים״ - עסקה לגבי פיצוי בשל שינוי עתידי בשער מטבע,
 בשיעור שינוי מדד או בשיעור ריבית, וכן זכות לעשיית עסקה כאמור:

 ״מדד״ - אחד המדדים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״בורסה״ - בורסה לניירות ערך שניתן לה רשיון לפי סעיף 45 לחוק ניירות
:  ערך, התשכ״ח-21968

 ״ניירות ערך מסחריים״ - ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה, שהנפיקה
 חברה לתקופה שקבע שר האוצר בצו, שהם התחייבות של החברה לשלם
 למחזיק בתום התקופה האמורה סכום מםויים, ובלבד שסכום זה אינו כולל

 הפרשי הצמדה:

 •עסקת מכירה בחסר״ -- מכירה בבורסה של נייר ערך שאינו נכס של המוכר,
 או מכירה בבורסה של נייר ערך חסום אף שהוא נכס של המוכר: לענין זה,
 ״נייר ערך חסום״ - נייר ערך שקיימת לגביו מניעה לביצוע עסקה או
 פעולה בידי המחזיק או בידי סוג מחזיקים, לתקופה שנקבעה ואשר טרם

 חלפה.

 בסעיף 92 לפקודה, האמור בסעיף קטן (א) יסומן (1) ואחריו יבוא:

 ״(2) על אף האמור בפסקה (1), סכום הפסד הון שהיה לאדם בשנת מס פלונית ממכירת
 ניירות ערך זרים כהגדרתם בסעיף 16ה יקוזז רק כנגד ריווח הון ממכירת ניירות ערך

 זרים.״

 תיקון סעיף 92 2.

 החלפת סעיף 125ב 3. במקום סעיף 125ב לפקודה יבוא:

 125 ב. על אף האמור בסעיף 121, שיעור המס על הכנסה מדיבידנד יהיה
 כלהלן

 ״שיעור המס
 על דיבידנד

 (1) על דיבידנד המשתלם על ניירות ערך זרים כמשמעותם בסעיף
 16ה, שהוא הכנסה בידי יחיד - 35%:

 (2) על דיבידנד אחר שהוא הכנסה בידי יחיד ועל דיבידנד
 המשתלם לחבר בני אדם תושב חוץ - 25%.״

 ״ נתקבל בכנסת ביום י״ג באדר ב׳ התשנ׳׳ב (18 במרס 1992); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2112, מיום
 י״ג באדר א׳ התשנ״ב (17 בפברואר 1992), בעמי 203.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120: ס״ח התשנ׳׳ב, עמ׳ 177.

 2 ס״ח התשכ״ח, עמי 234.
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 4. בסעיף 161(א) לפקודה, במקום פסקה (1) יבוא: תיקון סעיף 161

 ״(1) המקבל מתושב חוץ ריבית על איגרת חוב או דיבידנד על מניות בשביל תושב
 ישראל או לזכותו, ינכה מהם מם בשיעורים אלה:

 (א) מריבית או מדיבידנד המשתלמים על ניירות ערך זרים כמשמעותם בסעיף 16ה
:35% -

 (ב) מריבית או מדיבידנד אחרים - 25%.״

 5. בסעיף 170(א) לפקודה, בסופו יבוא ״לעניו זה, ״משלם״ - לרבות מוסד כספי כהגדרתו תיקון סעיף 170
, שבאמצעותו משתלמת ההכנסה, אלא אם כן בידי המוסד  בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-31975

 הכספי אישור מפקיד השומה הפוטר אותו מחובת ניכוי במקור״.

 6. בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ״א-41961 (להלן - חוק ההשקעות) -

 (1) בסעיף 35, בסופו יבוא:

 ״(ג) שר האוצר יקבע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את דרך
 חישוב המס לגבי הכנסת קרן מניירות ערך זרים, לרבות קיזוז הפסדים וחישוב

 מקדמות.

 (ד) על הכנסתה של קרן מניירות ערך זרים יחול מס בשיעור של 35%.

 (ה) לענין סעיפים קטנים (ג) ו־(ד), ״ניירות ערך זרים״ - ניירות ערך
 שרכישתם מותרת מכוח סעיף 19, למעט ניירות ערך שדיווח ההון ממכירתם

 פטור ממס לפי סעיף 97(ג) לפקודה.״!

 (2) בסעיף 36, בסופו יבוא ״ולמעט הכנסה מניירות ערך זרים״.

 7. תחילתו של סעיף 6 ביום שייקבע בתקנות לפי סעיף 35(ג) לחוק ההשקעות. תחולה

 8. ניירות ערך זרים שבידי קרן ביום תחילתו של חוק זה יראו אותם כאילו מכרה ורכשה הוראת מעבר
 אותם ביום האמור! המם החל במכירת נייר ערך כאמור ישולם ביום שהקרן תמכור את נייר הערך,

 בתוספת הפרשי הצמדה למטבע החוץ שבו נרכש.

 9. חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו. פרסום

י ע ד ו ק מ ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

י ק ם נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 3 ס״ח התשל׳׳ו, עמ׳ 52.

 4 ם״ח התשכ״א, עמי 84.

 תיקון חוק
 להשקעות משותפות

 בנאמנות
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 חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ׳׳ב-1992*

 הגדרות 1. בחוק זה -

 ״בית משפט״ - בית משפט שלום!

 ״זיהום אוויר״, ״רעש״ ו״ריח״ - כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים, התשכ״א-1961';

;  ״זיהום מים״ - כהגדרתו בחוק המים, התשי״ט-21959

 ״זיהום מי־ים״ - כמשמעותו בפקודת מניעת זיהום מי הים בשמן [נוסח חדש], התש״ם-1980/
, ובחוק למניעת זיהום מי־ים  בחוק למניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ״ג-41983

:  ממקורות יבשתיים, התשמ״ח-51988

 ״זיהום על ידי פסולת״ - השלכה של חומד מוצק, מוצק בחלקו, נוזל, או גז במכל, במקום שלא
 נועד לכך על־פי החוק: לעניךזה ״השלכה״ - לרבות זריקה, שפיכה, נטישה, השארה, או גרם

 לכלוך באופן אחר:

 ״זיהום על ידי חומרים מסוכנים״ - זיהום על ידי חומרים מסוכנים המפורטים בחלק א׳ לתוספת
 הראשונה של צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים),

:  התשל״ט-61978

 ״זיהום על ידי קרינה״ - זיהום על ידי קרינה מיננת או על ידי קרינה בלתי מיננת, כמשמעותן
;  בתקנות הךוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש״ם-71980

 ״מפגע סביבתי״ - זיהום אויר, רעש, ריח, זיהום מים, זיהום מייים, זיהום על ידי פסולת, זיהום על
 ידי חומרים מסוכנים, זיהום על ידי קרינה, והכל כשהם בניגוד לחיקוק, לצו, לתכנית, לרשיון
 עסק או לכל היתר או רשיון אחר, או שיש בהם פגיעה בבריאותו של אדם או גרימת סבל ממשי

!  לאדם: לענין זה ״תכנית״ - כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-81965

 ״הרשות״ - השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיך לענין חוק זה, כולו או מקצתו.

 תובענה להוצאת 2. (א) לבקשת מי שנפגע או עומד להיפגע ממפגע סביבתי רשאי בית משפט לתת צו המורה

ו למי שגורם או עומד לגרום מפגע סביבתי(להלן - גורם המפגע), לעשות אחד או יותר מאלה:  צ

 (1) להימנע מהמעשה הגורם או העומד לגרום למפגע הסביבתי, או להפסיק
 לעשותו:

 (2) לתקן את המעוות או להחזיר את המצב לקדמותו עובר להיווצרות המפגע
 הסביבתי (להלן - תיקון המעוות):

 (3) לעשות ככל הדרוש כדי למנוע הישנותו של המפגע הסביבתי.

 (ב) ״מעשה״ - לרבות מחדל.

 • נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר ב׳ התשנ׳׳ב (17 במרס 1992): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2106, מיום
 כ״ט בשבט התשנ״ב (3 בפברואר 1992), !:עמי 179.

 1 סייח התשכ״א, עמ׳ 58.

 2 ם״ח התשי״ט, עמי 166.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמי 630.

 י ם״ח התשמ״ג, עמ׳ 110.
 5 ם״ח התשמ״ח, עמ׳ 118.

 6 ק״ת התשל״ט, עמי 66.

 י ק״ת התש״ם, עמ׳ 992.
 8 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 שיקולים במתן
 צו

 התרשלות

 הודעות טרם
 הגשת תובענה

 מעמד לעמותה

 הסדרת אספקת
 מים

 תיקון המעוות

 3. בבואו לתת צו לפי סעיף 2 ישקול בית המשפט הדן בתובענה את מידת הפגיעה שנגרמה או
 עלולה להיגרם לתובע או לענין הציבורי, לעומת הפגיעה העלולה להיגרם לגורם המפגע או לענין

 הציבורי עקב הוצאת הצו.

 4. בתובענה נגד גורם המפגע לפי חוק זה, אין נפקא מינה אם היתה או לא היתה התרשלות
 מצידו.

 5. לא יגיש אדם תובענה לפי סעיף 2, אלא לאחר שעברו 60 ימים מהיום שהוא הודיע לרשות
 ולגורם המפגע על כוונתו להגיש תובענה, והתקיימו שניים אלה:

 (1) גורם המפגע לא נקט צעדים ממשיים להפסקת המפגע הסביבתי או למניעת
 הישנותו או לתיקון המעוות, לפי הענין:

 (2) הרשות לא נקטה צעדים ממשיים על־פי סמכויותיה להפסקת המפגע הסביבתי
 או למניעת הישנותו או לתיקון המעוות, לפי הענין.

 6. עמותה רשומה שמטרתה העיקרית היא הגנה על איכות הסביבה, זכאית להגיש תובענה,
 אם לפחות אחד מחבריה היה זכאי לכך.

 7. (א) היה בצו שנתן בית משפט לגורם מפגע כדי לפגוע בצרכניו של ספק מים, יכנס הצו
 לתוקף רק לאחר שנציב המים הסדיר אספקת מים תקינה לאותם צרכנים, לתקופת תקפו של הצו.

 (ב) נציב המים יפעל כאמור בסעיף קטן(א) לא יאוחר מתום 45 ימים מיום מתן הצו.

 8. (א) ציווה בית המשפט על תיקון המעוות, יקצוב את הזמן לתיקון, ועל גורם המפגע
 לבצעו: בית המשפט לא יצווה כאמור אלא לאחר שנתן לרשות הזדמנות להשמיע את דברה.

 (ב) הודיעו התובע או הרשות לבית המשפט כי לא בוצע תיקון המעוות כאמור בסעיף
 קטן(א), יקבע בית המשפט כיצד יתוקן המעוות, לאחר שנתן הזדמנות לתובע, לרשות ולגורם

 המפגע להשמיע את דברם, ויחייב את גורם המפגע בהוצאות הכרוכות בביצוע התיקון.

 מפגע סביבתי
 חוזר

 סייג לתובענה
 ייצוגית

 9. (א) בסעיף זה, ״מפגע סביבתי חוזר״ - אם התקיים אחד מאלה -

 (1) גורם המפגע חזר לגרום אותו המפגע:

 (2) גורם המפגע או מי שבית המשפט קבע שעליו לתקן את המעוות, חדלו מתיקון
 המעוות.

 (ב) נתן בית המשפט צו על פי סעיפים 2 או 8, ותוך שנתיים מהיום שנקבע בצו להפסקת
 המפגע או לתיקון המעוות, נגרם מפגע סביבתי חוזר, זכאי התובע להגיש תובענה במהלך אותן

 שנתיים, והוראות סעיף 5 לא יחולו.

 (ג) בתובענה על מפגע סביבתי חוזר רשאי בית משפט לחייב את גורם המפגע לפצות את
 התובע על נזקים שנגרמו לו עקב המפגע הסביבתי החוזר.

 10. מי שנפגע או עומד להיפגע ממפגע סביבתי רשאי לתבוע הוצאת צו כאמור בסעיף 2 בשם
 קבוצת אנשים שנפגעו או עומדים להיפגע מאותו מפגע (להלן - תובענה ייצוגית).

 11. (א) בית משפט רשאי להורות שתובענה שהוגשה לפי סעיף 10 לא תנוהל כתובענה
 ייצוגית אם שוכנע שנתקיים אחד מאלה:

 (1) התובענה הוגשה שלא בתום לב:

 (2) גודלה של הקבוצה אינו מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית:
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 (3) קיים יסוד סביר להניח כי התובע אינו מייצג בדרך הולמת את ענינם של כל
 חברי הקבוצה;

 (ב) בית משפט רשאי להתנות ניהול תובענה כתובענה ייצוגית בתנאים הנראים לו
 ראויים כדי להבטיח הליך הוגן ויעיל, לצורך הכרעה בשאלות המשותפות לכל המעונינים.

 12. (א) משהוגשה תובענה ייצוגית, יגדיר בית המשפט תחילה את הקבוצה, ויודיע לחברי
 הקבוצה על הגשת התובענה בהמצאה אישית, או במידה שהמצאה אישית אינה מעשית, במודעה

 פומבית כפי שייראה לבית המשפט.

 (ב) רואים את התובענה כאילו הוגשה בשם כל מי שנמנה עם קבוצת האנשים האמורה,
 ובלבד שהביע בכתב את רצונו להצטרף לתובענה.

 הסדר או פשרה 13. תובע לא יסתלק מתובענה ייצוגית, ולא יעשה הסדר או פשרה עם הנתבע, אלא באישור

 בית המשפט.

 הגדרת הקבוצה
 והודעה

 14. (א) על הגשת תובענה למי חוק זה וניהולה יחולו תקנות סדר הדין האזרחי,
, בשינויים המחוייבים, אלא אם כן קבע שר המשפטים אחרת.  התשמ׳יד-91984

 (ב) פסק בית המשפט הוצאות למי שהגיש תובענה ייצוגית, רשאי הוא לקבוע כי
 ההוצאות ישולמו, כולן או מקצתן, לתובע שטרח בהגשת התובענה ובהוכחתה.

 15. בערעור על צו של בית משפט לפי חוק זה ידון בית משפט מחוזי כדן יחיד.

 16 . מקום שמדובר בחוק זה בגרימת מעשה, והמעשה נעשה על ידי תאגיד, רואים אדם כאחראי
 לאותו מעשה גם אם היה אותה שעה מנהל פעיל בתאגיד, שותף - למעט שותף מוגבל, או עובד

 בכיר האחראי לנושא הנדון, אלא אם כן הוכיח שניים אלה:

 (1) המעשה נעשה שלא בידיעתו:

 (2) הוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את המעשה.

 17. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל חיקוק אחר ולא לגרוע מהן.

 18. השר לאיכות הסביבה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, למעט
 תקנות שענינן סדרי דין.

, אחרי סעיף 11 יבוא: 1  19. בחוק למניעת מפגעים, התשכ״א־01961

 ״סמכות לעניו 11 א. (א) שוטר רשאי לנקוט אמצעים על מנת להפסיק רעש הנגרם

ב ממכשיר אזעקה המותקן בכלי רכב והנמשך למעלה מ־20 דקות. כ ר ת ב ו ק ע ז  א

 בסעיף זה, ״נקיטת אמצעים״ - לרבות פירוק או פגיעה בחלקים של הרכב או
 של מערכת האזעקה, פריצה לרכב או גרירתו.

 (ב) נפתחה מכונית תוך נקיטת אמצעים כאמור בסעיף קטן(א), לא יהיה
 על המשטרה או על השוטר שגרם לפתיחת המכונית להציב שמירה ליד

 המכונית.

 (ג) שוטר לא ישא באחריות בנזיקין על מעשה שעשה לפי סעיף זה,
 בתום לב.

 תקנות סדר הדין
 והוצאות

 אחריות נושאי
 משרה בתאגיד

 שמירת דינים

 ביצוע ותקנות

 תיקון חוק
 למניעת מפגעים

 9 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2220.

 "י סייח התשכ״א, עמי 58.
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 (ד) הוצאות הגרירה וההחםנה של כלי רכב שנגרר לפי סעיף קטן(א)
״ . , 1  יחולו על בעל הרכב כאמור בסעיף 70א(3) לפקודת התעבורה

 20. תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו. תחילה

 21. חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו. פרסום

ר י מ ק ש ח צ  י
 השר לאיכות הסביבה

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

י ק ס נ ל י ב ש  ד
 יושב ראש הכנסת

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 תיקון טעויות דפוס

 (לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948)

 1. בחוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מם׳ 2), התשנ׳׳ב-1992, שפורסם בספר החוקים 1384,
 התשנ״ב, עמ׳ 74 -

 (א) בסעיף 3(ד) המובא בסעיף 4, במקום ״להגבלת״ צריך להיות ״הגבלת״!

 (ב) בסעיף 3ב(ג) המובא בסעיף 5, במקום ״שנים״ צריך להיות ״ימים״.

 2. בסעיף 4(5)(א) לחוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ״ב-1992, שפורסם
 בספר החוקים 1386, התשנ״ב, עמ׳ 102, בסעיף קטן(ג) המובא בו, אחרי פסקה(3) צריך להיות:

 ״(4) ויתר בונה הבנין על כל ההטבות שהוא זכאי להן לפי פרק זה, ונתן על כך הודעה
 בכתב, בדרך ובמועד שקבע הנציב, יחוב הרוכש במס רכישה בשיעור של 0.5% בלבד בשל

 רכישת הבנין, ובלבד שנתקיימו התנאים הקבועים בפסקאות (1) וי(2).

ד ו ד י ר ן מ  ד
 שר המשפטים
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