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חוקאזורסחרחופשיבאילת)פטוריםוהנחותממסים()תיקוןמס'6(,
התשע"ב-2011*

בחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(, התשמ"ה-1985  1 )להלן - החוק 1 הוספת סעיף 11
העיקרי(, אחרי סעיף 10 יבוא:

 "זיכוי ממס 
הכנסה ליחיד

מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אילת זכאי באותה 11  )א( 
שנה לזיכוי ממס בשיעור 10% מהכנסתו החייבת לפי סעיף 
2)1( או )2( לפקודה, עד לסכום של 227,640 שקלים חדשים, 
שנצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות, אך לא 
יותר מהמס שהוא חייב בו בשל הכנסתו האמורה, שיראוה 
לעניין זה כאילו היא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו, ולא 

יהא זכאי להנחה לפי סעיף 11 לפקודה 

מי שבמהלך שנת המס היה לתושב אילת או חדל להיות  )ב( 
תושב אילת זכאי לזיכוי ממס כאמור בסעיף קטן )א( לתקופת 
חודשים   12 אילת  תושב  שהיה  ובלבד  באילת,  תושבותו 

רצופים לפחות 

הסכום הנקוב בסעיף קטן )א( יתואם לפי הוראות סעיף  )ג( 
120ב לפקודה, ויחולו עליו לעניין זה ההוראות החלות על 

תקרת ההכנסה "

תחילה, תחולה 
והוראת מעבר

)1 בינואר 2012(, והוא יחול לגבי 2  ו' בטבת התשע"ב  תחילתו של חוק זה ביום  )א( 
הכנסה חייבת שהופקה ביום האמור ואילך 

לעניין סעיף 120ב לפקודה, יראו את הסכום הנקוב בסעיף 11)א( לחוק העיקרי,  )ב( 
כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, כאילו תואם לאחרונה ביום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 

 )2011
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התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"ב )21 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 249, מיום  י"ח בתמוז התשס"ח )21 ביולי 2008(, עמ' 418 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 204; התשס"ה, עמ' 366   1
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