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חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס'  ,)67התש"ע*2009-
התשי"ט1959-1
סעיף 53א
העיקרי),תיקון
תיקון סעיף
53א(א),
בסעיף
החוק53א(א),
בסעיף
(להלן -
העיקרי),
(להלן  -החוק
התשי"ט1959-1הון,
לעידוד השקעות
בחוק הון,
בחוק53אלעידוד.1השקעות
.1
(3א)3( ,ב) ו–(3ג) יבוא:
יבוא:
פסקאות
במקום ו–(3ג)
במקום פסקאות (3א)3( ,ב)
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"(3א) "בניין חדש להשכרה"  -בניין להשכרה שמתקיים בו גם אחד מאלה:
()1

הוא אושר החל ביום הקובע;

()2

הוא אושר לפני היום הקובע והושכר לראשונה אחרי היום האמור;

( )3החלק המושכר בבניין הושכר לראשונה לפני היום הקובע לתקופה שלא
פחתה מחמש שנים ,ואחרי היום הקובע ובתום התקופה כאמור ,הושכר ,כולו או
חלקו ,אך לא פחות ממחצית שטחו ,לתקופת השכרה נוספת שלא פחתה מחמש
שנים;
(3ב) "היום הקובע"  -ה' בטבת התשס"ט ( 1בינואר .";)2009
תיקון סעיף 53ב

.2

בסעיף 53ב(ב) לחוק העיקרי ,אחרי "ועד תום שנת המס  ",2006יבוא "וכן בעליו של
בניין חדש להשכרה".

תיקון סעיף 53ג

.3

בסעיף 53ג לחוק העיקרי -

תחולה

.4

הטבות במס לפי סעיף 53ג לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,יחולו על הכנסה כאמור
באותו סעיף שהופקה בשנת המס  2009ואילך.

שמירת דינים

.5

הוראות חוק זה ,אין בהן כדי לגרוע מהוראות שחלו על בניין חדש להשכרה ערב
תחילתו של חוק זה.
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.1

( )1בסעיף קטן (א) ,אחרי "ועד תום שנת המס  ",2006יבוא "ולגבי בניין חדש
להשכרה";
()2

בסעיף קטן (ב- )1
(א) בפסקה ( ,)1במקום " "18%יבוא ";"11%
(ב)

בפסקה ( ,)3במקום " "25%יבוא "."20%

י וב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

ב נימ י ן ב ן אל י עז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

שמעון פרס

ר א וב ן ר יב ל י ן

נשיא המדינה

יושב ראש הכנסת

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  ,)115התש"ע*2009-
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף
(118ב) ,בסופו יבוא "בכפוף להוראות אלה:
( )1לא ימונה רופא או חבר ועדה רפואית ,אלא אם כן השתתף בתכנית הכשרה
שמקיים מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף  9לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח-
1958( 2בסעיף קטן זה  -מוסד מוכר) ,וקיבל אישור ,מאת המוסד המוכר ,על כך שסיים
את התכנית בהצלחה;
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