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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 177), התש"ע-2010 *

בפקודת מס הכנסה  1 (להלן - הפקודה), בסעיף 7 -1.תיקון סעיף 7

בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (4) יבוא:  (1)

מוסד להשכלה גבוהה אשר דוחותיו הכספיים המוגשים למועצה להשכלה   (5)"
ב–1  חודשים המתחילה  עשר  שנים  בת  דיווח  לתקופת  מתייחסים  גבוהה, 

באוקטובר; לעניין זה, "מוסד להשכלה גבוהה" - כהגדרתו בסעיף 9(29).";

בסעיף קטן (ב), במקום "עם חברה שנקבעה לה" יבוא "עם חברה או מוסד להשכלה   (2)
גבוהה שנקבעה להם" ובמקום "עד (4)" יבוא "עד (5)";

בסעיף קטן (ד), במקום "לחברה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4)" יבוא "לחברה או   (3)
למוסד להשכלה גבוהה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (5)" ובמקום "עמה" יבוא "עמם".

מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 7(א)(5) לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, 2.תחולה
שעד יום תחילתו של חוק זה לא הגיש את דיווחיו לשנת 2009 לפי הוראות הפרק 
הראשון לחלק ח' של הפקודה, רשאי לבקש כי תיקבע לו תקופת שומה מיוחדת 
שתחילתה ביום י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009); קבע המנהל תקופת שומה 
מיוחדת כאמור, יקבע למוסד להשכלה גבוהה תקופת שומה מיוחדת גם לגבי התקופה 
 שתחילתה ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) וסופה ביום י"ב בתשרי התש"ע
(30 בספטמבר 2009), בכפוף לכל תיאום או תנאי שייקבע לפי סעיף 7(ג) ו–(ד) לפקודה.

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה
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ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3), התש"ע-2010 *

בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008  1 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 10(ג)(1), במקום 1.תיקון סעיף 10
"ועדה מוועדות הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".

התקבל בכנסת ביום א' באב התש"ע (12 ביולי 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 331, מיום ג' בתמוז התש"ע (15 ביוני 2010), עמ' 186.

ס"ח התשס"ט, עמ' 98; התש"ע, עמ' 422.  1

התקבל בכנסת ביום א' באב התש"ע (12 ביולי 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 501, מיום י"ב באייר   *

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 177), התש"ע-2010 *

תיקון סעיף 7בפקודת מס הכנסה  1 (להלן - הפקודה), בסעיף 7 -1.

בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (4) יבוא:  (1)

מוסד להשכלה גבוהה אשר דוחותיו הכספיים המוגשים למועצה להשכלה   (5)"
ב–1  חודשים המתחילה  עשר  שנים  בת  דיווח  לתקופת  מתייחסים  גבוהה, 

באוקטובר; לעניין זה, "מוסד להשכלה גבוהה" - כהגדרתו בסעיף 9(29).";

בסעיף קטן (ב), במקום "עם חברה שנקבעה לה" יבוא "עם חברה או מוסד להשכלה   (2)
גבוהה שנקבעה להם" ובמקום "עד (4)" יבוא "עד (5)";

בסעיף קטן (ד), במקום "לחברה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4)" יבוא "לחברה או   (3)
למוסד להשכלה גבוהה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (5)" ובמקום "עמה" יבוא "עמם".

מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 7(א)(5) לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, 2.
שעד יום תחילתו של חוק זה לא הגיש את דיווחיו לשנת 2009 לפי הוראות הפרק 
הראשון לחלק ח' של הפקודה, רשאי לבקש כי תיקבע לו תקופת שומה מיוחדת 
שתחילתה ביום י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009); קבע המנהל תקופת שומה 
מיוחדת כאמור, יקבע למוסד להשכלה גבוהה תקופת שומה מיוחדת גם לגבי התקופה 
 שתחילתה ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) וסופה ביום י"ב בתשרי התש"ע
(30 בספטמבר 2009), בכפוף לכל תיאום או תנאי שיקבע לפי סעיף 7(ג) ו–(ד) לפקודה.
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חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3), התש"ע-2010 *

בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008  1 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 10(ג)(1), במקום 1.
"ועדה מוועדות הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".

תיקון סעיף 10

בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "ועדה מוועדות הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת 2.
הסביבה של הכנסת".

תיקון סעיף 13

ספר החוקים, 2248, ג' באב התש"ע, 14.7.2010

פורסמו בהצעות  ודברי הסבר  2010); הצעת החוק  ביולי   12) א' באב התש"ע  ביום  התקבל בכנסת   * 
חוק הממשלה - 501, מיום י"ב באייר התש"ע (26 באפריל 2010), עמ' 984.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התש"ע, עמ' 534.  1


