רשומות

קובץ התקנות
י״א נ:חשון התשנ״א

5305

 1בנובמבר 1990

עמוד
תקנות מס הכנסה )הנחה ממס לגבי הכנסה על פי הסכם בעניין ש ע ר י מטבע
עתידיים( ,התשנ״א1990-

166

צו מס הכנסה )ניכוי במקור מהכנסה על פי הסכם בעניין ש ע ר י מטבע עתידיים(,
התשנ״א1990-

166

צו המועצות המקומיות)א()כפר תבור ,תיקון( ,התשנ״א1990-

167

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()הגליל התחתון ,תיקון( ,התשנ״א1990-

168

צו המועצות המקומיות)ב()שבלי ,תיקון( ,התשנ״א1990-

168

צו יציבות מחירים במצרכים ו ב ש י ר ו ת י ם ) ה ו ר א ת ש ע ה ( ) ש י ר ו ת י ם בבנק הדואר( ,התשנ״א. 1990-

169

הודעת בנק הדואר)הצמדת תעריפים( ,התשנ״א1990-

169

הודעת הצלילה הספורטיבית)תעודות( ,התשנ׳׳א1990-

172

תקנות מס הכנסה )הנחה ממס לגבי הכנסה על פי הסכם בעניין שערי מטבע
עתידיים( ,התשנ׳׳א1990-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  245לפקודת מס הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה -

״מטבע חוץ״  -כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע ,התשל״ח; 1978-
2

״שער יציג במועד פלוני״  -השער היצע של מטבע חוץ כפי שקבע בנק ישראל באותו מועד ,או
לאחרונה לפני אותו מיעד:
״תאגיד בנקאי״  -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א; 1981-
ג

״פרמיה״ ״ תשלום המשתלם לתאגיד בנקאי על פי הסכם!
״הסכם״ הסכם המקנה לאדם זכות לקבל מתאגיד בנקאי במועד עתידי קבוע ,סכום בשקלים
חדשים השווה לסכום מטבע חוץ שנקבע בהסכם ,מוכפל בהפרש שבין השער היציג של אותו
מטבע באותו מועד ,לבין השער שנקבע בהסכם לגבי אותו מטבע ,כשההפרש הוא סכום חיובי.
.2

על הכנסה על פי הסכם ,בניכוי הפרמיה ,ישולם מס בשיעור שלא יעלה על .35%

הוראות תקנה  2לא יחולו לגבי הכנסה על פי הסכם שנרשמה בספרי העסק ,או שהייתה
.3
חובה לרשמה בספרי העסק.
כ״ה בתשרי התשנ״א ) 14באוקטובר (1990
יצחק מודעי
שר האוצר

)דומ (3-2258

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
ס״ח התשל״ח ,עמי .108
ם״ח התשמ״א ,עמי .232

צו מס הכנסה )ניכוי במקור מהכנסה על פי הסכם בעניין שערי מטבע עתידיים(,
התשנ״א990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  164לפקודת מס הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:

.1

בצו זה -

״מטבע חוץ״  -כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע ,התשל״ח: 1978-
2

״שער יציג במועד פלוני״  -השער היציג של מטבע חוץ כפי שקבע בנק ישראל באותו מועד ,או
לאחרונה לפני אותו מועד:
״תאגיד בנקאי״  -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א :'1981
״פרמיה״  -תשלום המשתלם לתאגיד בנקאי על פי הסכם:
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
ס״ת התשל״ח ,עמ .108
י סייח התשמ״א ,עמי .232
1

2

166

קובץ התקנות  ,5305י״ ג בחשון התשנ״א1.11.1990 ,

״הסכ»״  -הסכם המקנה לאדם זכות לקבל מתאגיד בנקאי במועד עתידי קבוע ,סכום בשקלים
חדשים השווה לסכום מטבע חוץ שנקבע בהסכם ,מוכפל בהפרש שבין ה ש ע ר היציג של אותו
מטבע באותו מועד ,לבין ה ש ע ר שנקבע בהסכם לגבי אותו מטבע ,כשההפרש הוא סכום חיובי.
.2

קביעת הכנסה

הכנסה ע ל פי הסכם תהיה הכנסה לענין סעיף  164לפקודה.

מביטוח שער
כהכנסה לפי
סעיף 164

תאגיד בנקאי המשלם לאדם הכנסה על פי הסכם ינכה מסכום ההכנסה בניכוי הפרמיה מם
.3
ב ש י ע ו ר .35%
תאגיד בנקאי ישלם לפקיד
.4
השלישי שלאחר היום שבו נעשה
ועל ס:ום המם שניכה! לענין זה,
לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

השומה את הסכום שנוכה לפי תקנה  ,3לא יאוחר מיום העסקים
הניכוי כאמור ,ויגיש לו באותו מועד דו״ח על הכנסה ששילם
״יום עסקים״  -יום שאינו יום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א
התש״ח , 1948-ואינו יום העצמאות.

ניכוי מס

תשלום והגשת
דו״ח לפקיד
השומה

4

תאגיד בנקאי שניכה מם מהכנסה כאמור בתקנה  ,3יתן למקבל ההכנסה ,על פי בקשתו,
.5
בסוף ש נ ת המם ,אישור בטופס שיקבע הנציב ,לגבי ההכנסה ששילם לו ולגבי המס שניכה ממנה!
העתק אחד מאישור כאמור יישלח לפקיד השומה והעתק ש נ י יישאר בידי התאגיד הבנקאי.

אישורים

כ ״ ה ב ת ש ר י התשנ״א ) 14באוקטובר (1990
יצחק מודעי
ש ר האוצר

)חמ (3-2;:57
4

ע״ו התש״ח ,תוס׳ אי ,עמי .1

צו המועצות המקומיות )א( )כפר־תבור ,תיקון( ,התשנ"א990-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו ־  2לפקודת המועצות המקומיות' ,א נ י מצווה לאמור:
.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,ה ת ש י ״ א  , 1 9 5 0 -במקום פרט )נז( יבוא:
2

החלפת פרט )נז(
בתוספת הראשונה

״ ) נ ז ( המועצה המקומית כ פ ר ־ ת ב ו ר .
תאריך הקמתה :ה׳ בחשון התש״י ) 28באוקטובר .(1949
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום ק ר ק ע )ועד בכלל(:
הגושים 17030 :עד  - 17040בשלמותם.
 17001פרט לחלקות ;28 ,24 ,22
 17002פרט לחלקות  23 ,5עד .36
החלקות 16 ,15 ,11 ,9 ,7 ,5 ,4 :בגוש :15362
 ,4 ,3וחלק מחלקה ) 2ואדי( בגוש  15363כמםומן במפת תחום המועצה המקומית
כ פ ר ־ ת ב ו ר הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה ביד ש ר הפנים ביום ה׳ ב ת ש ר י
ה ת ש כ ״ ו )  1באוקטובר  ,(1965וכפי שתוקן בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000
והחתום ביד ש ר הפנים ביום י״ג ב ת ש ר י התשנ״א ) 2באוקטובר  (1990ושהעתקים
מהם מופקדים במשרד הפנים ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הצפון ,נ צ ר ת עלית
ובמשרד המועצה המקומית כ פ ר תבור )להלן  -המפה(;
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
,ק״ת התשי״א ,עמ׳  :178התשכ״ו ,עמ׳ .162

קובץ הו קנות  ,5305י״ג בחשון התשנ׳׳א1.11.1990 ,
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 1עד  8 ,5עד  19 ,12עד  24 ,21עד  ,26וחלק מחלקות  23 ,13 ,6בגוש  17003כמסומן
במפה:
 35עד  53 ,49 ,46 ,44 ,39 ,37וחלק מחלקות ) 42 ,41דרך( בגוש  17041כמסומן
במפה;
 127עד  130בגוש :17213
חלק מחלקות  44ו־ 114בגוש  17214כמםומן במפה.׳׳
י׳׳ג ב ת ש ר י התשנ״א ) 2באוקטובר (1990
)חמ 13-269

אריה דרעי
ש ר הפנים

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הגליל התחתון ,תיקון(,
התשנ״א990-ן
ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו ־  2לפקודת המועצות המקומיות' ,א נ י מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,ה ת ש י ״ ח  / 1 9 5 8 -בפרט

תיקיו פרט <ט״

.1

בתוספת הראשונה

^ ן
ט ז

) (1בהגדרת ״מפה׳׳ ,אחרי המלים ״והחתומות ביד ש ר הפנים ביום י ״ ג בניסן
התש&״ו) 22באפריל (1986״ יבוא ״ ה ת ש ר י ט הערוך בקנה מידה  1:20,000והחתום
ביד ש ר הפנים ביום י״ג ב ת ש ר י התשנ״א ) 2באוקטובר (1990״ ובמקום ״ ש ה ע ת ק י ם
 .מהן״ יבוא ״שהעתקים מהם״.
) (2מתחת לקו המפריד ,במקום המלים ״שטח בית ספר כדורי ,הגושים 17210 :עד
 17220 ,17214עד  ,17224בשלמותם.״ יבוא ״שטח בית ספר כדורי ,הגושים17210 :
עד" 17221 ,17213עד  - 17224בשלמותם.
חלקי גושים 17220 ,17214 :כמםומן במפה.״
י ״ ג ב ת ש ר י התשנ״א ) 2באוקטובר (1990
אריה דרעי
ש ר הפנים

1חמ -136״
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  :1256התשמ״ב ,עמי  :1686התשמ״ו ,עמי .1392
2

צו המועצות המקומיות )ב( )שבלי ,תיקון( ,התשנ״א990-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו ־  2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
החלפת פרט )פח(

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,ה ת ש י ״ ג  , 1 9 5 3 -במקום פ ר ט ) פ ח ( יבוא:
2

בתוספת הראשונה

״)פח( המועצה המקומית שבלי.
תאריך הקמתה :ט״ו בסיון התשמ״ד ) 15ביוני .(1984
תחום המועצה :גושים וחלקי גושים רישום ק ר ק ע )ועד בכלל(:
הגושים - 17217 ,17216 :בשלמותם.
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
ק״ת התשי״ג ,עמי  :1174התשמ״ד ,עמי .1740
קובץ התקנות  ,5305י״ג בחשון התשנ״א1.11.1990 ,

חלקי הגושים 17220 ,17219 ,17215 ,16974 ,16971 :כמםומן במפה הערוכה בקנה
מידה  1:10,000והחתומה ביד ש ר הפנים ביום י״ג ב ת ש ר י התשני׳א ) 2באוקטובר
 (1990ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על
מחוז הצפון ,נ צ ר ת עלית ובמשרדי המועצה המקומית שבלי.״
י״ג ב ת ש ר י התשנ״א ) 2באוקטובר (1990
1חמ ¡3-701

אריה דרעי
ש ר הפנים

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()שירותים בבנק הדואר(,
התשנ״א1990-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(,
התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
שיעורי האגרות בעד שירותי ב נ ק הדואר יהיו כמפורט בהודעת ב נ ק הדואר )הצמדת
.1
ת ע ־ י פ י ם (  ,התשנ״א. 1990-

אגרות בנק הדואר

2

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שירותים בבנק הדואר(,
.2
התשמ״ט - 1989-בטל.

ביטול

3

.3

תחילתו ש ל צו זה ביום ד בחשון התשנ״א ) 23באוקטובר .(1990

ג׳ כחשון התשנ׳׳א ) 22באוקטובר (1990
יצחק מודעי
)חמ 13-47
ש ר האוצר

תחילה

רפאל פנחםי
ש ר התקשורת

נו״ח התשמ״ו ,עמי  ,2עמי  ;170התשמ״ז ,עמ׳  26ועמי  ;107התשמ״ח ,עמי  ;74התשמ״ט ,עמי .28
ק״ת התשנ״א ,עמי .169
ק״ת התשמ״ט ,עמי .1134

הודעת בנק הדואר )הצמדת תעריפים( ,התשנ׳׳א990-ן
בתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות בנק הדואר )הצמדת תעריפים( ,התשמ״ה ,'1985-אני
מודיע לאמור:
עקב עליית המדד יועלו שיעורי האגרות בעד שירותי בנק הדואר ב ש י ע ו ר  ,17.7%ולפיכך
.1
נוסח התוספת בתקנות ב נ ק הדואר )שירותים בבנק הדואר( ,ה ת ש ל ״ ה  , 1 9 7 4 -יהיה כאמור
בתוספת להודעה זו.

החלפת התוספת

2

״תוספת
חלק א׳
)תקנה ) 44א((
תשלום
עסקאות בחשבונות סילוקים

.1

הפקדת סכום לזכות חשבון מאת בעל חשבון

.2

הפקדת סכום לזכות חשבון מאת אדם אחר -

בשקלים חדשים

המשלם

י ללא תשלום

ק״ת התשמ״ה ,עמי' 664ועמי .988
י ק״ת התשל״ה ,עמי  ;157התשמ״ט ,עמי .1129
1

קובי• התקנות  ,5305י״ג בחשון התשנ״א1.11.1990 ,
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תשלום
בשקלים חדשים

עסקאות בחשבונות סילוקים

 2.1כאשר ההפקדה בוצעה בטופס ש א י ש ר אותו
המנהל

המשלט

1.75

בעל החשבון

 2.2כאשר ההפקדה בוצעה בטופס שלא א י ש ר
אותו המנהל

3.50

בעל הסכום

.3

החזרה או העברה ש ל סכום מחשבון התשלומים
השמורים

2.90

מבקש הסכום

.4

חיוב חשבון סילוקים לפי המחאה המשוכה על בנק
הדואר ,הניתנת לפרעון במזומן

1.75

ב ע ל החשבון

.5

חיוב חשבון םילוקים באמצעות תשלום במזומן לפי
רשימת מוטבים או הוראת תשלום ממוגנטת

1.75

ב ע ל החשבון

.6

חיוב חשבון סילוקים לפי הוראת תשלום מאושרת
מראש

1.20

ב ע ל החשבון

.7

תשלום בעד פדיון מילוות חובה ומילווה מלחמה
מרצון מכוח התקנות כלהלן:

 1%מסכום
המשתלם בעד
פדיון התעודה

מבקש הפדיון

)(1

תקנות מילווה בטחון)תעודות מילווה( ,התשל׳יב) 1972-תיקון( ,התשמ״ח: 1988-

)(2

תקנות מילווה בטחון)תעודות מילווה( ,התשל״ג) 1973-תיקון( ,התשמ״ח: 1988-

)(3

תקנות מילווה בטחון)תעודות מילווה( ,התשל״ה) 1975-תיקון( ,התשמ״ח: 1988-

3

4

5

) (4תקנות מילווה בטחון)תעודות מילווה()מם׳  ,(2התשל׳׳ה) 1975-תיקון( ,התשמ׳׳ח-
; 1988
6

) (5תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש )תעודות מילווה( )תיקון מס׳  ,(2התשמ׳׳ח-
; 1988
7

)(6

תקנות מילווה מלחמה ומימון ר כ ש )תעודות מילווה( )מם׳ ) ,(2תיקון מם׳ ,(2

התשמ״ח; 1988-
8

) (7תקנות מילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצון ,סדרה אי( )תיקון מם׳ ,(2
התשמ״ח: 1988-
9

) (8תקנות מילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצון ,סדרה ב׳( )תיקון מם׳ ,(2
התשמ״ח;'"1988-
) (9תקנות מילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצון ,סדרה ג׳( )תיקון מם׳ ,(2
התשמ׳׳ח;"1988-
ק״ת התשמ״ח ,עמ׳ .1026
ק״ת התשמ״ח ,עמי .1026
ק״ת התשמ״ח ,עמ׳ .1027
ק״ת התשמ״ח ,עמי .1027
ק״ת התשמ״ח ,עמי .1031
ק״ח התשמ״ח ,עמי .1032
ק״ת התשמ״ח ,עמי .1029
"י ק״ת התשמ״ח ,עמי .1030
״ ק״ת התשמ״ח ,עמי .1030
3

4

5

6

7

8
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תשלום
בשקלים חדשים

עסקאות בחשבונות סילוקים

המשלם

תקנות מילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצון ,סדרה ד׳( )תיקון מס׳ ,(2
)(10
התשמ״ח;' 1988-
2

תקנות מילווה מלחמה על שבח מקרקעין )תעודות מילווה( )תיקון מס׳ ,(2
)(11
התשמ״ח. 1988-
״

.8

ה ע ב ר ת סכום מחשבון סילוקים לחשבון םילוקים
אחר או לחשבון חסכון

ללא תשלום

חלס ב׳
)תקנה )44ב((
תשלום
בשקלים חדשים

עסקאות בהמחאות כסף

.1

ה ע ב ר ת סכום בהמחאת כסף ,החזרתו של הסכום או
הארכת תוקף המחאה שפקע תקפה

המשלם

ללא תשלום

.2

ביטול המחאת כסף לפי בקשת השולח

0.80

השולח

.3

שינוי שם השולח או המוטב של המחאת כסף

0.80

השולח

.4

מתן העתק של המחאת כסף שנטען שאבדה

0.80

השולח

חלק ג׳
)תקנה ) 44ג((
שונות

.1

פרסום ברשימת בעלי החשבונות

.2

טיפול בהמחאה שלא כובדה -

תשלום
בשקלים חדשים

המשלם

ללא תשלום

2.1

א ש ד ההמחאה הופקדה לזכות חשבון והבנק
שעליו נמשכה לא כיבדה ,למעט בשל פגם
טכני שקבע המנהל

2.30

2.2

כ א ש ר ההמחאה משוכה על בנק הדואר ,ובנק
הדואר לא כיבדה

3.50

.3

חקירה אודות תשלום שנטען עליו ששולם בין
תאריכים מסויימים ,לכל אחד מן הימים הכלולים
בין שני תאריכים

2.90

מבקש החקירה

.4

חקירה בדבר גורלה של המחאת כסף

3.30

מבקש החקירה

.5

חקירה בדבר גורלה ש ל המחאת דואר

3.30

מבקש החקירה

.6

צילום מסמך שמקורו סופק קודם לכן למבקש ,לכל
צילום

2.90

מבקש המסמך

¿\ ק״ת התשמ״ח ,עמ׳ .1031
 1 iק״ת התשמ״ח ,עמ׳ .1028
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בעל החשבון
בעל החשבון

תשלום
בשקלים ןזדשים

שונות

המשלם

.7

התאמה ממוכנת של פעולות לחיוב בחשבון סילו־
קים ,לכל פעולה

0.23

בעל החשבון

.8

ה ע ב ר ת נתונים מהמחאות למאגר מידע ממוכן ,לפי
בקשת בעל החשבון ,לכל המחאה

0.23

ב ע ל החשבון

.9

פנקס המחאות

ללא תשלום״

ט״ז באלול התש״ן ) 6בספטמבר (1990
אברהם דורון
המנהל הכללי ש ל משרד ה ת ק ש ו ר ת

)חמ (3-47

הודעת הצלילה הספורטיבית )תעודות( ,התשנ״א1990-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחלק ג׳ של התוספת הראשונה לתקנות הצלילה הספורטיבית
)תעודות( ,התש״ם) '1980-להלן  -התוספת( ,אני מודיע לאמור:
שינויים באגרות

הנוסח של חלקים א׳ ו־ב׳ לתוספת ,כפי שהם מתוקנים עקב השינויים באגרות המפורטות
.1
בהם ,שאירעו ביום ח׳ בתמוז התש׳׳ן ) 1ביולי  ,(1990הוא כמפורט להלן:
״חלק אי :א ג ר ו ת בעד תעודת צולל
האגרה בשקלים חדשים

בעד תעודת צולל או בעד חידושה)כולל ביטוח( ,לכל שנה

21

.1
.2

בעד תעודת צולל או בעד חידושה)לא כולל ביטוח( ,לכל שנה

15

.3

בעד כפל תעודה כאמור בתקנה 12

2

חלה ב׳ :א ג ר ו ת בעד רשיונות למרכז צלילה א ו כ ע ד תעודות ל ה ד ר כ ת צלילה

.2

)א( בעד רשיון למרכז צלילה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה

54

)ב( בעד רשיון למרכז צלילה המעיד כי הוא מיועד להיות ב י ת ־ ס פ ר
לצלילה ספורטיבית ,או בעד חידושו ,כשתקפו עד שנה

104

)ג( בעד כפל רשיון כאמור בסעיפים קטנים)א( ו־)ב(

2

)א( בעד הנפקת תעודת הדרכה

21

)ב( בעד כפל תעודה כאמור בסעיף קטן)א(

2

)ג( בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה  61או שינון לפי תקנה 30

.21״

כ״ה ב ת ש ר י התשנ״א ) 14באוקטובר (1990
זבולון אורלב
המנהל :הכללי ש ל משרד החינוך והתרבות

)חמ (3-1128

ק״ת התש״ם ,עמי  :1380התש״ן ,עמ׳ .595
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