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חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'180(,התשע"א-2011*

בפקודת מס הכנסה 1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 88 -1 תיקון סעיף 88

 - לשינוי,"  ניתנת  שאינה  "בקביעה  המילים  חייבת",  נאמנות  "קרן  בהגדרה   )1(
יימחקו;

בהגדרה "קרן נאמנות פטורה", במקום "קרן נאמנות שבהסכם" יבוא "כל אחת   )2(
מאלה: )1( קרן נאמנות שבהסכם" ובסופה יבוא:

קרן נאמנות חייבת שמנהלה הודיע למנהל, עד 30 ימים לפני תחילתה של   )2("
שנת מס פלונית, כי הקרן תיחשב לקרן נאמנות פטורה החל ביום הראשון של 

שנת המס האמורה, ומנהל הקרן שילם את המס כאמור בסעיף 88א;"  

אחרי סעיף 88 לפקודה יבוא:2 הוספת סעיף 88א

"קרן נאמנות חייבת 
שהפכה לקרן 

נאמנות פטורה 

כאמור88א  למנהל,  הודעה  חייבת  נאמנות  קרן  מנהל   הגיש 
הוראות  יחולו  פטורה",  נאמנות  "קרן  להגדרה   )2( בפסקה 

אלה:

יראו את כל נכסיה של הקרן כנמכרים ביום האחרון   )1(
של שנת המס שבה הוגשה ההודעה ואת הכנסותיה כאילו 
בשל  המס  את  ישלם  הקרן  ומנהל  האמור,  ביום  התקבלו 

הכנסות אלה בתוך 30 ימים מהיום האמור;

לעניין בעל יחידה בקרן, שרווח ההון במכירתה פטור   )2(
ממס בידיו, יראו את היום האחרון של שנת המס שבה הוגשה 
ההודעה כיום הרכישה, והמחיר המקורי שלה יהיה שווייה 

ביום האמור "

ו ניה ת נ ן  י נימ ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  עו שמ
נשיא המדינה

ן י יבל ר ובן  רא
יושב ראש הכנסת

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )3 בינואר  התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א   *
הממשלה - 541, מיום י' בחשוון התשע"א )18 באוקטובר 2010(, עמ' 6, עמ' 86 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"א, עמ' 161   1

חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'181(,התשע"א-2011*

בפקודת מס הכנסה 1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 35)ד( -1 תיקון סעיף 35

בהגדרה "עולה", אחרי "לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952," יבוא "תושב   )1(
חוזר,";

אחרי ההגדרה "עולה" יבוא:   )2(

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )3 בינואר  התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א   *
הממשלה - 544, מיום א' בכסלו התשע"א )8 בנובמבר 2010(, עמ' 276 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"א, עמ' 194   1
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""תושב חוזר" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל בתקופה שמיום ג' בסיוון התש"ע 
)16 במאי 2010( עד יום י"ד בתשרי התשע"ג )30 בספטמבר 2012(, לאחר 
שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות; לעניין זה יראו מי שבידו תעודת 
תושב חוזר מאת המשרד לקליטת העלייה ולפיה שהה מחוץ לישראל שש 

שנים לפחות, כמי שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות "

סעיף 35 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחול בחישוב המס של תושב חוזר כהגדרתו 2 תחולה
באותו סעיף, לגבי תקופה שמיום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011( ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                  
                      יושב ראש הכנסת

חוקיסודותהתקציב)תיקוןמס'39(,התשע"א-2011*

בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 1, בסעיף 40, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:1 תיקון סעיף 40

על אף האמור בסעיף קטן )ג(, יינתן פטור מכל תשלום בעבור דמי חכירה שנתיים  ")ה( 
למי שמחזיק כדין במקרקעי ישראל באזור קו עימות; בסעיף זה -

"אזור קו עימות" - כל אחד מאלה: 

האזור שמצוי בתחום שבין גבול מדינת ישראל עם לבנון לבין הקו האנכי   )1(
העובר 9 ק"מ פנימה ממנו ושטח רמת הגולן כמתואר בתוספת לחוק רמת הגולן, 

התשמ"ב-1981 2;

אזור קו עימות דרומי, כהגדרתו בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי   )2(
)הוראת שעה(, התשס"ז-2007 3;

"דמי חכירה שנתיים" - תשלום שנתי בעבור חכירת הקרקע או שימוש בה, לפי העניין, 
כפי שנקבע בחוזה או בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לרבות דמי חכירה 

שנתיים לנחלה;

"מחזיק כדין" - מי שרשום או זכאי להירשם בפנקסי המקרקעין כחוכר של מקרקעי 
ישראל, וכן אגודה שסווגה על ידי רשם האגודות השיתופיות לפי פקודת האגודות 
השיתופיות 4, כמושב עובדים, ככפר שיתופי, כאגודה חקלאית, כקיבוץ שיתופי, 
כקיבוץ מתחדש או כמושב שיתופי, ומקרקעי ישראל מושכרים לה או שהיא 
מחזיקה בהם מכוח חוזה הרשאה לשימוש, וכן מחזיק כדין במקרקעי ישראל 
מכוח חוזה שכירות או חוזה הרשאה לשימוש, והכל למעט גוף מתוקצב כהגדרתו 
בסעיף 21, מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א, או תאגיד שפעילותו היא בפריסה 

ארצית;

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )3 בינואר  התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א   *
הכנסת - 349, מיום י"ז בחשוון התשע"א )25 באוקטובר 2010(, עמ' 12 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התש"ע, עמ' 342   1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 6   2

ס"ח התשס"ז, עמ' 459   3

חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 336, )א( 360   4

""תושב חוזר" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל בתקופה שמיום ג' בסיוון התש"ע 
)16 במאי 2010( עד יום י"ד בתשרי התשע"ג )30 בספטמבר 2012(, לאחר 
שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות; לעניין זה יראו מי שבידו תעודת 
תושב חוזר מאת המשרד לקליטת העלייה ולפיה שהה מחוץ לישראל שש 

שנים לפחות, כמי שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות "

סעיף 35 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחול בחישוב המס של תושב חוזר כהגדרתו 2 
באותו סעיף, לגבי תקופה שמיום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011( ואילך 

תחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                  
                      יושב ראש הכנסת

חוקיסודותהתקציב)תיקוןמס'39(,התשע"א-2011*

תיקון סעיף 40בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 1, בסעיף 40, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:1 

על אף האמור בסעיף קטן )ג(, יינתן פטור מכל תשלום בעבור דמי חכירה שנתיים  ")ה( 
למי שמחזיק כדין במקרקעי ישראל באזור קו עימות; בסעיף זה -

"אזור קו עימות" - כל אחד מאלה: 

האזור שמצוי בתחום שבין גבול מדינת ישראל עם לבנון לבין הקו האנכי   )1(
העובר 9 ק"מ פנימה ממנו ושטח רמת הגולן כמתואר בתוספת לחוק רמת הגולן, 

התשמ"ב-1981 2;

אזור קו עימות דרומי, כהגדרתו בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי   )2(
)הוראת שעה(, התשס"ז-2007 3;

"דמי חכירה שנתיים" - תשלום שנתי בעבור חכירת הקרקע או שימוש בה, לפי העניין, 
כפי שנקבע בחוזה או בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לרבות דמי חכירה 

שנתיים לנחלה;

"מחזיק כדין" - מי שרשום או זכאי להירשם בפנקסי המקרקעין כחוכר של מקרקעי 
ישראל, וכן אגודה שסווגה על ידי רשם האגודות השיתופיות לפי פקודת האגודות 
השיתופיות 4, כמושב עובדים, ככפר שיתופי, כאגודה חקלאית, כקיבוץ שיתופי, 
כקיבוץ מתחדש או כמושב שיתופי, ומקרקעי ישראל מושכרים לה או שהיא 
מחזיקה בהם מכוח חוזה הרשאה לשימוש, וכן מחזיק כדין במקרקעי ישראל 
מכוח חוזה שכירות או חוזה הרשאה לשימוש, והכל למעט גוף מתוקצב כהגדרתו 
בסעיף 21, מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א, או תאגיד שפעילותו היא בפריסה 

ארצית;
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