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חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41), התשע"א-2011 *

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  1 (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף 24 יבוא:1.החלפת סעיף 24

ועל הסכום 24."בשירות קבלת התמורה  חל החיוב במס עם  בשירות 
שהתקבל."

בסעיף 29 לחוק העיקרי - 2.תיקון סעיף 29

בפסקה (1), המילים "בשירות שנתינתו מתמשכת ולא ניתן להפריד בין חלקיו,"   (1)
- יימחקו;

אחרי פסקה (1) יבוא:  (2)

"(1א) בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון 
שקלים חדשים בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א 
להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 2, יחול החיוב במס 
עם נתינת השירות; ניתן השירות כאמור חלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק 
שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו - יחול החיוב 
לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, 
לפי המוקדם; שר האוצר רשאי, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להעלות 

את הסכום האמור בפסקה זו.";

בפסקה (2), במקום "כאמור בפסקה (1)" יבוא "כאמור בפסקאות (1) ו–(1א)".  (3)

תחילתם של סעיפים 24 ו–29 לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, ביום כ"ה בטבת התשע"א 3.תחילה
(1 בינואר 2011).

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

ניץ י בל שטי ו י               
                    שר האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                   
                      יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 376, מיום ח' באדר   *
ב' התשע"א (14 במרס 2011), עמ' 121.

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"א, עמ' 162.  1

ק"ת התשל"ג, עמ' 626.  2

חוק הרשות לשיקום האסיר (תיקון), התשע"א-2011 *

בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983  1, בסעיף 20, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:1.תיקון סעיף 20

ההוראות לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963  2 (בסעיף קטן זה - חוק  "(ד) 
המשמעת), יחולו על עובדי הרשות כאילו היו עובדי המדינה, בשינויים המחויבים 

ובשינויים אלה:

התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 503, מיום כ"ז באייר התש"ע (11 במאי 2010), עמ' 990.

ס"ח התשמ"ג, עמ' 49.  1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.  2

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41), התשע"א-2011 *

החלפת סעיף 24בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  1 (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף 24 יבוא:1.

ועל הסכום 24."בשירות קבלת התמורה  חל החיוב במס עם  בשירות 
שהתקבל."

תיקון סעיף 29בסעיף 29 לחוק העיקרי - 2.

בפסקה (1), המילים "בשירות שנתינתו מתמשכת ולא ניתן להפריד בין חלקיו,"   (1)
- יימחקו;

אחרי פסקה (1) יבוא:  (2)

"(1א) בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון 
שקלים חדשים בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א 
להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 2, יחול החיוב במס 
עם נתינת השירות; ניתן השירות כאמור חלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק 
שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו - יחול החיוב 
לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, 
לפי המוקדם; שר האוצר רשאי, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להעלות 

את הסכום האמור בפסקה זו.";

בפסקה (2), במקום "כאמור בפסקה (1)" יבוא "כאמור בפסקאות (1) ו–(1א)".  (3)

תחילתם של סעיפים 24 ו–29 לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, ביום כ"ה בטבת התשע"א 3.
(1 בינואר 2011).

תחילה

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

ניץ י בל שטי ו י               
                    שר האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                   
                      יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 376, מיום ח' באדר ב' התשע"א (14 במרס 2011), עמ' 121.

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"א, עמ' 162.  1

ק"ת התשל"ג, עמ' 626.  2

חוק הרשות לשיקום האסיר (תיקון), התשע"א-2011 *

תיקון סעיף 20בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983  1, בסעיף 20, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:1.

ההוראות לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963  2 (בסעיף קטן זה - חוק  "(ד) 
המשמעת), יחולו על עובדי הרשות כאילו היו עובדי המדינה, בשינויים המחויבים 

ובשינויים אלה:

ספר החוקים 2300, י"ג בסיוון התשע"א, 15.6.2011


