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הנדון :עדכוני חקיקה  -אכרזת המסים (גבייה)
לידיעתכם ,בתאריך  ,0121020210פורסמה בקובץ תקנות  9017הארכה לאכרזת המסים
(גביה) .בהתאם להחלטת שר האוצר ,תחולת ה אכרזה תימשך עד לתאריך ,0121020214
ותקנה לרשויות המקומיות את הסמכות לפעול לפי הוראות פקודת המסים (גביה),
בהתאם לכללים שפורטו באכרזת המסים (גביה).
לנוחיותכם ,מצ"ב ל שון החוק.

בברכה,
חגי עמרני
ייעוץ מוניציפלי
250-8898022

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' ,)2
התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (12ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,11992-אני מתקין תקנות אלה:

	.1

בתקנה 3ג(א) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג ,21993-תיקון תקנה 3ג

במקום "ו– "2013יבוא "עד ."2014

	.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר .)2014

תחילה

כ"ו בטבת התשע"ד ( 29בדצמבר )2013
(חמ )3-2278

גדעון סער
שר הפנים
__________
1
2

ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;10התשנ"ו ,עמ' .23
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;419התשע"ד ,עמ' .315

אכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)
(הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המסים (גבייה) ,1אני מכריז לאמור:

	.1

בסעיף  4לאכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) תיקון סעיף 4

(הוראת שעה) ,התש"ס ,22000-במקום "כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר  ")2013יבוא
"ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר .")2014
כ"ב בכסלו התשע"ד ( 25בנובמבר )2013
(חמ )3-1147

יאיר לפיד
שר האוצר
__________
1
2

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
ק"ת התש"ס ,עמ'  ;406התשע"ג ,עמ' .506

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (מועדים והוראות לעניין תשלום
דמי הפצה) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  102לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן,11990-
ובהסכמת שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:

	.1

תקנה  6לתקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (מועדים והוראות לעניין תשלום ביטול תקנה 6

דמי הפצה) (הוראת שעה) ,התשע"ג - 22012-בטלה.
כ"ז בטבת התשע"ד ( 30בדצמבר )2013
(חמ )3-4544

__________
1
2

גלעד ארדן
שר התקשורת

ס"ח התש"ן ,עמ'  ;59התשע"ג ,עמ' .42
ק"ת התשע"ג ,עמ' .331

קובץ התקנות  ,7319כ"ח בטבת התשע"ד31.12.2013 ,

355

