
 רשומות

 קובץ התקנות
 י״ז בטבת התשנ״ד 5570 31 בדצמבר 1993

 עמוד
 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי)

 (תיקון מם׳ 2), התשנ״ד-993 ו 318
319 . . .  תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה(פטור מתשלום מם רכוש)(תיקון), התשנ״ד-ג199 .
 תקנות מס הכנסה(פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשנ׳׳ד-993 ו 319
519 . .  צו אזור סחר חופשי באילת(פטורים והנחות ממסים)(שינוי התוספת לחוק), התשנ״ד-1993 .
 תקנות הטלגרף האלחוטי(רשיונות, תעודות ואגרות)(הוראת שעה), התשנ״ד-1993 320

 תיקוני טעויות



 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרבי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות
 בביטוח כללי)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ד-1995

4XK), 4 ו־2ו1 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, 6 ) 3  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6
, אני מתקין תקנות אלה:  התשמ״א- 1981י

ות די  1. בתקנה 4 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתי

(להלן - התקנות העיקריות) - 2  בביטוח כללי), התשמ״ה-984ו

 (1) בפסקה (ו), במקום הסיפה המתחילה במלים ״ובלבד שבשנת החיתום הראשונה״
 יבוא:

 ״ובלבד שהניכוי להוצאות בגין דמי עמילות וניהול, לרבות מם ערך מוסף עליהם
 והוצאות הנהלה וכלליות, בשנת החשבון הראשונה של שנת החיתום, לא יעלה על
8 מהשיעורים המפורטים בתוספת הראשונה והשניה, ובשנות החשבון הבאות 0 % 
 בהן מחושבת לפי תקנות אלה עתודה בגין אותה שנת חיתום, לא יעלה הניכוי

 במצטבר על השיעורים המפורטים בתוספת הראשונה והשניה:

ש לו הוצאות כאמור בשיעורים נמוכים מהאמור בפסקה זו ינכה את  מבטח שי
ו לו בפועל.״  ההוצאות שהי

 (2) במקום פסקה (3) יבוא:

) ו־(2) יחושבו לפי התשואה בפועל אך ו  ״(3) הכנסות מהשקעות כאמור בפסקאות(
 לא פהות מ־30% ריאלי לשנה.״

 תיקון תקנה 4

 בתוספת הראשונה והשניה לתקנות העיקריות, בפסקה (2), ייתוספו הפרטים הבאים:

 כשתאריך הדו״ח
50.6.9Ó 

 ו־12.96.ו5 ואילך

'1• 

 בשתאריך הדדית
30.6.95 

 ו־12.95.ו3

3 0 % 3 0 % 

3 0 % 3 0 % 

2 5 % 2 7 % 

10% 1 0 % 

3 0 % 3 0 % 

" 3 5 % 3 5 % 

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר

 כשתאריך הדו״ח
50.6.94 

 ״ענפי הביטוח ו־2.94ו.וג
3 0  אבדן רכוש %

3 0  מקיף לדירות ולבתי עסק %

 רכב מנועי רכוש
( 2 (עצמי וצד שלישי 9 % 

10% 

3 0 % 

3 5 % 

 רכב חובה

 ענפי חבויות אחרים

 יתר ענפי הביטוח

 כ״ח בכסלו התשנ״ר (12 בדצמבר 1993)
 (חמ 3-1321)

 תיקון התוספת
 הראשונה והשניה

 ס״ח התשמ״א, עמי 208.
 ק״ת התשמ״ה, עמי 406; התש״ן, עמי 426; התשנ״ד, עמי 254.

 318 קובץ התקנות 5570, י״ז בטבת התשג״ד, 31.12.1993



 תקנות משפחות חיילים שנספו במערבה (ג01וד מתשלום מס רכוש)(תיקון),
 התשנ״ד-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34(אץו) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
ר , לאחר התייעצות עם שר הבטחון ועם שר העבודה והרווחה, ובאישו  ושיקום), התש״י-950וי

, אני מתקין תקנות אלה: 2  חידת הכספים של הכנסת לפי חוק־יסוד: משק המדינה

 1. בתקנה 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש), תיקון תקנה 2

, בסופה יבוא:  התשל״ד-974ו5

 ״(13) לשנת המס 1994 - 950 שקלים חדשים״.

ט ח ו ) ש ב י י ג ה ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר

 ז׳ בטבת התשנ״ד (21 בדצמבר 1993)
(s-540 ח מ) 

 סייח התש״י, עמי 162.
 2 ס׳׳ת התשל״ה, עמי 206.

 3 ק׳׳ת התשל״ד, עמי 845: התשנ״ג, עמי 287.

 תיקון תוספת א׳

 תקנות מם הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשנ״ד-1993

ר ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 34וא לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), ובאישו
 הו:ספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת א׳ לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ״ח-988ו2 (להלן -

 התקנות העיקריות), בסופה יבוא:

 שנת המם הסכום בשקלים חדשים

 "1993 290,000״

 תיקון תוספת ב׳

ם  הסכום בשקלים חדשי

 150,000״

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר

 2. בתוספת ב׳ לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

ת המם  שנ

1993" 

 ז׳ בטבת התשנ״ד (21 בדצמבר 1993)
(s-720 :חנ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 6, עמי 120; התשנ״ג, עמי 48.

 2 ק״ת התשמ׳״ח, עמי 580: התשנ״ג, עמי 287.

 עו אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים)(שינוי התוספת לחוק),
 התשנ״ד-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
ר ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:  הר.שמ״ה-985וי(להלן - החוק), ובאישו

 ס־ח התשמ״ה, עמי 204; התשנ״א, עמי 1075.
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 תיקון התוספת 1. בתוספת לחוק, אחרי ״מייבש כביסה ביתי״2 יבוא:

 ״סיגריות וטבק ומוצריו, כהגדרתם בפרטים 24.02 ו־ג24.0 לצו תעריף המכס והפטורים ומם
״.  קניה על טובין, התשנ״ג-992ונ

 ז׳ בטבת התשנ״ד (21 בדצמבר 1993)
ט ח ו ) ש ה מ י ב ם ( ה ר ב  >תמ 5-1916) א

 שר האוצר
 י ק״ת התשנ״א, עמי 1075.

 1 ק״ת-שיעורי מק־11, התשנ״ג, עמי 47.

 תקנות הטלגרף האלחוטי(רשיונות, תעודות ואגרות)(הוראת שעה),
 התשנ׳׳ד-ב99ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב-1972ו
, אני מתקינה תקנות 2 ר ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו(ב) להוק־יסוד: משק המדינה  ובאישו

 אלה:

דות ואגרות), . על אף האמור בתקנה 21 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעו  הוראת שעה ו
, לא ייראו את יום י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר 1994) כיום העלאה לסכומי  התשמ״ז-1987נ

 האגרות שבתוספת לתקנות האמורות.

 ט״ו בטבת התשנ״ד (29 בדצמבר 1993)
י נ ו ל ת א י מ ל ו  (חמ 3-411) ש

 שרת התקשורת

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, התשל״ב, עמי 506; התשנ״ג, עמי 487.
 סייח התשל״ח, עמי 207.

 ק״ת התשמ״ז, עמי 915; התשנ״ג, עמי 288.

 תיקוני טעויות

(מערכת מחלפים רעננה דרום - כפר סבא פיתוח)  (ו) בצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ו
 דרום), התשנ־ג-1993, שפורסם בקובץ התקנות 5521, התשנ״ג, עמ׳ 798, בסעיף 2, במקום
 ״במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה, רח׳ בן־גוריון 1, חיפה״ צריך להיות ״במחלקת

ב והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב.״  עבודות ציבוריות מחוז מל״אבי
 (חמ 3-162)

ולדת ולילוד), התשנ״ד-993ו, שפורסמו בקובץ ז לי  (2) בתקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפו
 התקנות 5561, התשנ״ד, עמי 206, בתקנה 4, בכותרת השוליים, המלים ״על סכום״ -

 יימחקו.
 (חמ 3-185)
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