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עמוד
68 חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על–תנאי )תיקוני חקיקה(, התשע"ה-2014                

  תיקונים עקיפים:

  חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996 - מס' 11

  חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001 - מס' 15

  חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971 - מס' 19

  חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 - מס' 43

  חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 - מס' 9

  חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על–תנאי ממאסר )הוראת שעה(, 
התשס"ט-2009 - מס' 5

79 חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תיקון מס' 16(, התשע"ה-2014                                             

80 חוק יסודות התקציב )תיקון מס' 46(, התשע"ה-2014                                                                                  

80 חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 49(, התשע"ה-2014                                                                                      

81 חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 50(, התשע"ה-2014                                                                                      

  תיקון עקיף:

  חוק מס קנייה )טובין ושירותים(, התשי"ב-1952 - מס' 21



80

חוק יסודות התקציב )תיקון מס' 46(, התשע"ה-2014*

בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985  1 , בסעיף 19 -1 תיקון סעיף 19

בסעיף קטן )א()1(, במקום הסיפה החל במילים "מתכניות בתחום פעולה" יבוא   )1(
"מתכנית אחת לתכנית אחרת באותו תחום פעולה או בתחום פעולה אחר;";

בסעיף קטן )ב()1(, במקום "תחום פעולה כלשהוא בסכום העולה על 89 מיליון   )2(
שקלים חדשים" יבוא "תכנית כלשהי בסכום העולה על 50 מיליון שקלים חדשים או 

על 50% מהתכנית המקורית, לפי הנמוך";

בסעיף קטן )ה(, בסופו יבוא "ואולם הממשלה רשאית לקבוע כי העברה או הגדלה   )3(
כאמור בסעיף קטן זה, העולה על סכום שתקבע בהחלטתה, תיעשה באישורה המוקדם 

של הוועדה " 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

וממלא מקום שר האוצר

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 49(, התשע"ה-2014*

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  1, בסעיף 30)א(, אחרי פסקה )18( יבוא:1 תיקון סעיף 30

")19( מתן שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם 
לתושב חוץ "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

וממלא מקום שר האוצר

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 877, מיום ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(, עמ' 844 

ס"ח התשל"ו, עמ' 239; התשע"ה, עמ' 41   1

התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 583, מיום ט' בכסלו התשע"ה )1 בדצמבר 2014(, עמ' 30 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשע"ד, עמ' 348   1
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