חוק יסודות התקציב (תיקון מס'  - 43הוראת שעה) ,התשע"ג2013-*
תיקון סעיף - 18
הוראת שעה

.1

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר ,)2014
יקראו את חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985- ,1כך שבסעיף (18א) ,במקום "ועדת
הכספים וועדת החוץ והביטחון" יבוא "ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
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יאיר לפיד
שר האוצר

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשע"ג ( 10ביוני  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,502מיום י"ח בסיוון התשע"ג ( 27במאי  ,)2013עמ' .14ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשע"ב ,עמ' .454

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' ,)13
התשע"ג2013-*
תיקון סעיף 5

	.1

הוספת סעיף 10

	.2

התשנ"ב( 11992-להלן  -החוק

בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית,
העיקרי) ,בסעיף - 5
()1

בפסקה ( ,)8במקום " "3%יבוא ";"4.65%

()2

בפסקה ( ,)9במקום " "2.75%יבוא "."3%

אחרי סעיף  9לחוק העיקרי יבוא:
"הוראת שעה לשנת .10

 - 2013הגדלת
סכום ההוצאה
הממשלתית בשל
אישור מאוחר של
תקציב המדינה
ונסיבות פיסקליות
חריגות

(א) על אף הוראות סעיף 6א ,נוכח המועד הצפוי לאישור
התקציב לשנת  2013והנסיבות הפיסקליות החריגות ,רשאית
הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשנת
התקציב האמורה ,בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף
6א ,שלא יעלה על  2.2%ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית
בשנת התקציב  ,2012המחושב לפי סעיף 6א.
(ב) הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה,
לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת
 2013לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א
בשנים הבאות".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
*
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82

יאיר לפיד
שר האוצר

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשע"ג ( 10ביוני  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,760 -מיום י"א בסיוון התשע"ג ( 20במאי  ,)2013עמ' .314
ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;45התשע"ב ,עמ' .591

ספר החוקים  ,2398ה' בתמוז התשע"ג13.6.2013 ,

