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 (, 6המערבי )הוראת שעה( )תיקון מס'  הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב

 2017–התשע"ז

 

 

הצעת חוק זו נדונה בכנסת  בקריאה הראשונה ביום ט"ז בתמוז התשע"ז 

 .וועדת הכספים(, והועברה ל2017ביולי  10)

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –ללא הסתייגויות  –הצעת החוק מוגשת 

 .(2017ביולי  18)כ"ד בתמוז התשע"ז השלישית ביום 

 

 להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

 

 

: חברי הכנסת משה גפני, חיים ילין, יצחק וקנין, עודד פורר, יוזמים

סמוטריץ', מכלוף מיקי רוזנטל, מיקי לוי, איתן ברושי, דוד ביטן, בצלאל 

 מיקי זוהר, מנואל טרכטנברג
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 2017–, התשע"ז(6חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה( )תיקון מס' 

 

 20071–בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה(, התשס"ז .1 5תיקון סעיף 

 , אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 5החוק העיקרי(, בסעיף  –)להלן 

כך שבסעיף  2021עד  2017 פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי שנות המס ")ד(  

 , אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:11

מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי זכאי  (1")ב   

מהכנסתו החייבת מיגיעה  20%באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 

שקלים חדשים, ובלבד שאם הוא  241,080אישית עד לתקרת הכנסה של 

יכוי אחר לפי הוראות סעיף זה, הברירה בידו זכאי לזיכוי כאמור וכן לז

כהגדרתו לפי  –לבחור באחד מהם; לעניין זה, "אזור קו עימות דרומי" 

–חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה(, התשס"ז

2007 "". 

  –לחוק העיקרי  7בסעיף  .2 7תיקון סעיף 

 )ב(, )ג( או )ד(";5" )ב( או )ג(" יבוא5בסעיף קטן )ו(, במקום " (1)  

 אחרי סעיף קטן )ו( יבוא: (2)  

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי  ")ז(   

)ד(, לא תחול 5בשנת כספים מסוימת, החלה בתקופה הקבועה בסעיף 

( לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בסעיף 1)ב11ההוראה הקבועה בסעיף 

האמור, אם שוכנע כי הפסיק לשרור המצב הביטחוני באזור קו עימות 

ת המקיפה את רצועת עזה, שהצדיק דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכ

 את הזיכוי ממס כאמור." 

 

***************************************************************************************  

                                                                    
 .667; התשע"ז, עמ' 459ז, עמ' "ח התשס"ס 1
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–התשע"ז (,6שעה( )תיקון מס' חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת הצעת ל
 

 

 הסתייגויות

 אין הסתייגויות

 

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

 ן, אורלי לוי אבקסיס, עודד פורר, מיקי רוזנטלחיים ילי חברי הכנסת

*************************************************************************************** 

 


