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תיקון חוק הטבות
במס וייעוץ במס
(תיקוני חקיקה) -
מס'  - 3ותחילה
ותחולה

.2

בפקודת מס הכנסה ,1בסעיף - 11
()1

בסעיף קטן (א) ,אחרי ההגדרה "יישוב סמוך לגבול" יבוא:
""יישוב עירוני"  -עירייה או מועצה מקומית ,למעט מועצה אזורית;";

()2

בסעיף קטן (ב)(3א) ,אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:
"(ד) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב מוטב שהוא יישוב עירוני
המשויך לאשכול  4או לאשכול נמוך יותר במדרג החברתי-כלכלי ,ולאשכול 4
או לאשכול נמוך יותר במדרג הפריפריאלי ,ייווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי לו
לפי פסקאות ( )1עד ( ,)3לפי העניין ,שיעור של  5%מהכנסתו החייבת מיגיעה
אישית ,ולתקרת ההכנסה ייווסף סכום נוסף על הסכום הקבוע בפסקאות ()1
עד ( ,)3לפי העניין ,של  36,000שקלים חדשים ,ובלבד שסך שיעור הזיכוי ממס
לתושב ביישוב מוטב שהוא יישוב עירוני לפי חוק זה לא יעלה על  12%מהכנסתו
החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של  168,000שקלים חדשים; תושב
ביישוב מוטב שהוא יישוב עירוני שזכאי לזיכוי כאמור בפסקת משנה זו וכן לזיכוי
אחר לפי הוראות סעיף זה ,הברירה בידו לבחור באחד מהם; הוראות פסקת משנה
זו וההגדרה "יישוב עירוני" יחולו בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התש"ף ( 17ביוני
 )2020עד יום ז' בטבת התשפ"ג ( 31בדצמבר   ;)2022שר האוצר ,באישור ועדת
הכספים של הכנסת ,רשאי להאריך בצו את התקופה האמורה כך שתחול לגבי
שנות מס נוספות".

(א) בחוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) ,התשע"ו2015- ,2בסעיף  ,3בסופו
יבוא:
"(ז)

( )1תושב של יישוב שהיה זכאי לזיכוי ממס בשנת  2019לפי הוראות סעיפים
קטנים (ב) עד (ד) ,ימשיך להיות זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות אותם סעיפים קטנים
עד יום ט"ז בטבת התשפ"א ( 31בדצמבר  ,)2020אם היה תושב היישוב האמור
בשנת  2020עד המועד האמור.
( )2שר האוצר ימנה צוות ,שיכלול את נציג משרד האוצר ,נציג משרד המשפטים
ונציג רשות המסים ,שיבחן את הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד); המלצות הצוות
יועברו לוועדת הכספים של הכנסת".

(ב) תחילתו של סעיף קטן (א) ביום כ"ח בסיוון התשע"ט ( 1ביולי  ,)2019והוא יחול
מהמועד האמור ואילך  .
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התקבל בכנסת ביום ז' בכסלו התשפ"א ( 23בנובמבר  ;)2020הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,850 -מיום ו' באלול התש"ף ( 26באוגוסט  ,)2020עמ' .60
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התש"ף ,עמ' .330
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;270התשע"ט ,עמ' .294
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