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חוק לתיקון פקודת מם הכנםה )מם׳  ,(159ה ת ש ם ״ ח * 2 0 0 7 -
תיקון סעיף 122

ן,

תחולה והוראת
מעבר

^

תיקון סעיף 117

.1

בפקודת מס הכנסה )להלן  -הפקודה( ,בסעיף - 122
1

) (1בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא ״אם ההכנסה מדמי שכירות אינה הכנסה מעסק
כאמור בסעיף (1)2״;
)(2

אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)א (1מס כאמור בסעיף קטן)א( ישולם בתוך  30ימים מתום שנת המס שבה
היתה ליחיד הכנסה מדמי שכירות ,אלא אם כן שילם היחיד באותה שנת מס
מקדמות לפי סעיף ,175״;

)(3

סעיף קטן )ב(  -בטל,

)א( סעיף  122לפקודה כנוסחו בחוק זה ,יחול ע ל הכנסה מדמי שכירות כמשמעותה
בסעיף קטן)א( ש ל הסעיף האמור)בסעיף זה  -הכנסה מדמי שכירות( ,שהופקה בשנת
המס  2007ואילך,
)ב( ע ל אף הוראות סעיף קטן )א( ,סעיף  122לפקודה כנוסחו בחוק זה ,למעט סעיף
קטן)א (1שבו ,יחול גם ע ל הכנסה מדמי שכירות שהופקה בשנת המס  2006בידי יחיד
שלא התקיימו לגביו הוראות סעיף )122ב() (2לפקודה כנוסחו ערב תחילתו ש ל חוק זה,
ובלבד שהמס ע ל ההכנסה האמורה ישולם בתוך  30ימים מיום תחילתו ש ל חוק זה,
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א לפקודה מתום ש נ ת המס
 2006ע ד למועד התשלום בפועל,
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס
נשיא המדינה

רוני ב ר  -א ו ן
שר האוצר
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ב״ו בתשרי התשם״ח ) 8באוקטובר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה —  ,314מיום י״ח בתמוז התשם״ז ) 4ביולי  ,(2007עמי .708
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120התשם״ז ,עמי .467

חוק מם ערך מוםף)תיקון מם׳  ,(32התשם״דו*2007-
בחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו975-ו' ,בסעיף 7וו)א( ,אחרי פסקה) (6יבוא:
״)6א( לא פירט בדוח התקופתי פעולה שנקבעה לפי הוראות סעיף )67ה( כתכנון מס
החייב בדיווח ,בניגוד להוראות לפי אותו סעיף;״.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס
נשיא המדינה

רוני בר-און
שר האוצר
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ב״ו בתשרי התשם״ח ) 8באוקטובר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה —  ,309מיום די בתמוז התשם״ז ) 20ביוני  ,(2007עמי .677
ם״ח התשל״ו ,עמי  ;52התשם״ז ,עמי .66
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חוק לנשיאת עונש מאםר במדינת אזרחותו של האםיר )תיקון מם׳ ,(2
התשם״ח*2007-
^

בחוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו ש ל האסיר ,התשנ״ז996-ו )להלן  -החוק תיקון סעיף0ו
העיקרי( ,בסעיף 0ו ,אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
ו

״)ד( צו בית המשפט לפי סעיפים קטנים )או( ו־)ג( ניתן לערעור כפסק דין בפלילים.״
^

בסעיף וו לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן)א( יבוא:

ת י ק ו ן

ס ע י ף

ו ו

״)א( ציווה בית המשפט כאמור בסעיף 0ו ,יחולו הוראות כל דין החלות ע ל נשיאת
מאסר או ע ל שחרור ממאסר ,ע ל מאסר לפי חוק זה.״
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

דניאל פרידמן
שר המשפטים

שמעון פרס
נשיא המדינה

אבי דיכטר
השר לביטחון פנים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בבנםת ביום ב״ז בתשרי התשם״ח ) 9באוקטובר  ;(2007הצעת החוק ודברי הםבר פורםמו בהצעות
חוק הכנסת —  ,168מיום ג׳ באב התשם״ז ) 18ביולי  ,(2007עמי .266
ם״ח התשנ״ז ,עמי  ;6התש״ם ,עמי .36

חוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי( )תיקון מם׳  ,(4התשם״דו*2007-
ן,

בחוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי( ,התשל״ו975-ו' ,בסעיף  ,7אחרי סעיף תיקון סעיף7
קטן)ב( יבוא:
״)ג( לא תתקשר רשות מקומית בעסקה הטעונה אישור המועצה ,אלא אם כן הוגשה
לה חוות ד ע ת מנומקת בכתב של היועץ המשפטי שלפיה אין מניעה לאשר את העסקה;
החוזה וחוות ה ד ע ת המשפטית יישלחו לחברי המועצה עם ההזמנה לישיבת המועצה
שבה יידון אישור החוזה,״
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס
נשיא המדינה

מאיר שטרית
שר הפנים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

* התקבל בבנםת ביום ב״ז בתשרי התשם״ח ) 9באוקטובר  ;(2007הצעת החוק ודברי הםבר פורםמו בהצעות
חוק הבנםת —  ,168מיום גי באב התשם״ז ) 18ביולי  ,(2007עמי .267
ם״ח התשל״ו ,עמי  ;24התשם״ד ,עמי .128
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חוק ע ב ו ד ת נשים )תיקון מם׳  ,(41ה ת ש ם ״ ח * 2 0 0 7 -
תיקון סעיף 9

ו,

בחוק עבודת נשים ,התשי״ד954-ו  ,בסעיף )9ה( ,אחרי ״בקשר עם היעדרות כאמור;״
יבוא ״הוראת סעיף קטן זה תחול גם לגבי עובד או עובדת שהם הורים לילדים מבני זוג
קודמים ,העוברים טיפולים כאמור בסעיף קטן זה לקראת ילדם הראשון או השני מבן
הזוג הנוכחי;״.
ו

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס
נשיא המדינה

אלי ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

* התקבל בבנםת ביום ב״ו בתשרי התשם״ח ) 8באוקטובר  ;(2007הצעת החוק ודברי הםבר פורםמו בהצעות
חוק הבנםת —  ,169מיום חי באב התשם״ז ) 23ביולי  ,(2007עמי .272
ם״ח התשי״ד ,עמי  ;154התשם״ז ,עמי .445
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תיקון טעות דפום
)לפי סעיף 0ו)ב( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח948-ו(
ו.

בחוק הפיקוח ע ל יצוא ביטחוני ,התשס״ז , 2007-אחרי סעיף 0ו צריך לבוא:
ו

״רישיונותכלליים וו .רישיונות לפי פרק זה יכול שיהיו כלליים ,ויכול שיהיו לסוגים ש ל
פעולות או עסקאות או לסוגים ש ל ציוד ביטחוני ,ידע ביטחוני או שירות
ביטחוני ,או לפעולות ,עסקאות ,ציוד ,ידע או שירותים מסוימים.״
א ו

מ ס ו י מ י ם

כ״ג באלול התשס״ז) 6בספטמבר (2007
דניאל פרידמן
שר המשפטים
ם״ח התשם״ז ,עמי .398
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