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עמוד

צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי) ,התשע"ג664 .. . . . . . .2013-
תקנות מיסוי רווחי נפט (מקדמות בשל היטל לשנת ( )2013הוראת שעה) ,התשע"ג664 .. . . . . . . . . . . . . . . . .2013-
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'  ,)2התשע"ג665 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2013-
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף (37א) ו–(ג) לחוק) (תיקון) ,התשע"ג666 .. . . . . . . . .2013-

צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי
במסלול מיסוי) ,התשע"ג2013-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג,11963-
ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף האמור ,מכריזה הממשלה לאמור:
מתחמי פינוי
ובינוי במסלול
מיסוי

 .1המתחמים המפורטים להלן מוכרזים במסלול מיסוי כמתחמים לפינוי לשם בינוי:
()1

אשדוד  -מתחם "הדקל" :גוש  ,2088חלקות ;35 ,34

()2

ראשון לציון  -מתחם "סלע" :גוש  ,3930חלקה ;459

( )3רמת גן  -מתחם "אסף ואביגיל" :גוש  ,6206חלקה  ;39גוש  ,6207חלקות  .21 ,19 ,17
תחילה ותוקף

.2

תחילתו של צו זה ביום י"ט באלול התשע"ב ( 6בספטמבר ( )2012להלן  -יום התחילה)
ותוקפו לשש שנים מיום התחילה ,אם לא בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן .

כ"א בחשוון התשע"ג ( 6בנובמבר )2012
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

(חמ )3-3349

__________
1

ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשס"ב ,עמ'  ;220התשס"ז ,עמ'  ;429התשס"ח ,עמ' .202

תקנות מיסוי רווחי נפט (מקדמות בשל היטל לשנת ( )2013הוראת שעה),
התשע"ג2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (10ב) ו– 51לחוק מיסוי רווחי נפט ,התשע"א( 12011-להלן -
החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

 .1בתקנות אלה -
"התקבולים השוטפים"  -תקבולים כהגדרתם בסעיף (3ב) לחוק;
"התשלום הנגזר"  -כהגדרתו בסעיף (9ב)( )1לחוק.

קביעת מקדמות

.2

מקדמה בשל
שנת 2013

 .3מקדמה בשל היטל לשנת המס  2013תשולם -

בעל זכות נפט של מיזם נפט ,החייב בתשלום היטל לפי סעיף  9לחוק ,ישלם מקדמות על
חשבון ההיטל לאותה שנה.
()1

בשיעור שלא יפחת מ– 21%מן התקבולים השוטפים;

( )2ב– 15בכל חודש של שנת המס ,החל בחודש פברואר ,בשל התקבולים השוטפים
שהתקבלו בחודש שקדם לו ,למעט המקדמה בשל חודש דצמבר שתשולם עד 31
בדצמבר של אותה שנת מס בשל התקבולים השוטפים שהתקבלו באותו חודש.
זקיפת תשלומים
על חשבון מקדמות

.4

סכום שבעל זכות נפט של מיזם נפט ניכה במקור ממקבל תשלום נגזר לפי הוראות
סעיף (9ב)( )2לחוק ,יראו כתשלום על חשבון המקדמות שחייב בהן אותו בעל זכות נפט
לפי תקנות אלה ,וזכאי הוא לקזז ממקדמותיו סכום שנוכה כאמור במקור בשנת המס
שלגביה משתלמות המקדמות ,ובלבד שיש בידו אישור בכתב מפקיד השומה בדבר
הניכוי והעברתו לפקיד השומה.

__________
1
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.5

פקיד השומה רשאי לפטור אדם ממקדמה לפי תקנות אלה ,כולה או מקצתה ,אם הוכח פטור

להנחת דעתו כי ההיטל לשנת המס שבה משתלמת המקדמה יהיה נמוך מהמקדמה
שנקבעה לפי תקנות אלה.
 .6תקנות אלה יחולו על מקדמות בשל היטל שחובה לשלמו בשנת  2013בלבד.

תחולה

י"ט בשבט התשע"ג ( 30בינואר )2013
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-4364

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' ,)2
התשע"ג2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (12ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,11992-אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה 14ד לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג( 21993-להלן  -תיקון תקנה 14ד

התקנות העיקריות) ,אחרי ההגדרה "משרת בשירות האזרחי" יבוא:
""משרת בשירות האזרחי המשמר"  -מי שמשרת בשירות אזרחי משמר כמשמעותו
בהחלטת הממשלה  5275מיום כ"ה בכסלו התשע"ג ( 9בדצמבר  )2012ושמפקח
מטעם ראש מינהלת השירות האזרחי-לאומי אישר כי הוא עומד בתנאים
הנדרשים לפי החלטת הממשלה האמורה".
תיקון תקנה 14ה

 .2בתקנה 14ה לתקנות העיקריות -
( )1בפסקה ( ,)1אחרי פסקת משנה (ד) יבוא:
"(ה) משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא הכולל שירות של  40שעות
שבועיות בממוצע בתקופה של  12חודשים  -כל עוד הוא משרת".
( )2במקום פסקה ( )3יבוא:
"( )3הנחה של  50אחוזים למחזיק שהוא -
(א) משרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל כמשמעותו בתקנה  3לתקנות
שירות אזרחי  -כל עוד הוא משרת;
(ב) משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מפוצל הכולל שירות של 20
שעות שבועיות בממוצע בתקופה של  24חודשים  -כל עוד הוא משרת".
 .3תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר .)2013

תחילה

י"ח בשבט התשע"ג ( 29בינואר )2013
(חמ )3-2278

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
2

ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;10התשנ"ו ,עמ' .23
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;419התשנ"ח ,עמ'  ;94התשס"ג ,עמ'  ;364התשס"ט ,עמ' .1332
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תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף (37א) ו–(ג) לחוק)
(תיקון) ,התשע"ג2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (37א) ו–(ג) ו–(126א) לחוק הדואר ,התשמ"ו ,11986-ובאישור
שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בשבט התשע"ג ( 1בפברואר ( )2013להלן  -יום
התחילה) .

הוראת שעה

.3

על אף האמור בהגדרה "כמותי ממוין" שבתקנה  1לתקנות העיקריות ,כתיקונה
בתקנה  )1(1לתקנות אלה ,בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ח באדר א' התשע"ד
( 28בפברואר  ,)2014יראו כאילו במקום פסקה ( )4להגדרה האמורה בא  :

בתקנה  1לתקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף (37א) ו–(ג) לחוק),
התשס"ח( 22007-להלן  -התקנות העיקריות) -
()1

בהגדרה "כמותי ממוין" ,במקום פסקה ( )4יבוא:
"( )4היחידות ממוינות לפי סדר רץ של קוד החלוקה ,ועל פני המעטפה מופיעים
קוד החלוקה והמיקוד ,במקום ובאופן שנקבעו בכללים כהגדרתם בחוק הדואר,
התשמ"ו ,1986-ובתנאי ששיעור היחידות שאינן נושאות קוד חלוקה או מיקוד או
הנושאות קוד חלוקה שגוי או מיקוד שגוי ,לא יעלה על  1%במשלוח;";

( )2אחרי ההגדרה "עמוד" יבוא:
""קוד חלוקה"  -מספר בן  9ספרות המבטא את סדר חלוקת דברי הדואר בידי  
החברה;".
()3

אחרי ההגדרה "כתבים ואבזרים לעיוורים" יבוא:
""מיקוד"  -מספר בן  7ספרות ,המייצג את המען למשלוח דבר דואר כפי שקבעה
החברה".

"( )4היחידות ממוינות לפי סדר רץ של קוד החלוקה ,ולצדו של קוד החלוקה מצוין
המיקוד ,ובתנאי ששיעור היחידות שאינן נושאות קוד חלוקה או הנושאות קוד חלוקה
שגוי ,לא יעלה על  5%במשלוח ,ושיעור היחידות שאינן נושאות מיקוד או הנושאות
מיקוד שגוי ,לא יעלה על  1%במשלוח".
כ' בשבט התשע"ג ( 31בינואר )2013
(חמ )3-2168

משה כחלון
שר התקשורת

__________
1
2
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ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;79התשס"ד ,עמ'  71ועמ' .524
ק"ת התשס"ח ,עמ'  ;10התשע"ב ,עמ' .1563
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