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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 226(, התשע"ו-2016*

בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:1 תיקון סעיף 3א

בלי לגרוע מהוראות סעיף זה, תושב ישראל, או אזרח ישראלי שהוא תושב האזור,  ")ז( 
שיש לו הכנסה שהופקה או שנצמחה באזור, והוא זכאי למענק לעידוד השקעות הון 
בשל המפעל שממנו הופקה או נצמחה אותה הכנסה, לפי ההסדר המינהלי החל באזור, 
זכאי, בשל אותה הכנסה, להטבות המס הניתנות בישראל לפי חוקי עידוד השקעות 

הון, בתנאים ובהיקף הקבועים באותם חוקים ובשינויים המחויבים; לעניין זה - 

"ההסדר המינהלי החל באזור" - הסדר מינהלי שנקבע בהחלטת ממשלה, הקובע זכאות 
למענקים לעידוד השקעות הון באזור, והמקביל בפרטיו להסדר לפי חוקי עידוד 

השקעות הון הקובע זכאות למענקים כאמור בישראל;

"חוקי עידוד השקעות הון" - חוק לעידוד השקעות הון, חוק לעידוד השקעות הון 
בחקלאות, התשמ"א-1980  2, והתקנות לפיהם "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת
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 )לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

 1 ,)3 מס'  )תיקון  שעה(  )הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  בחוק 
בסעיף כאמור  "הודעה  אחרי  בו,  המובא  29ב)ב(  בסעיף   ,1 בסעיף   התשע"ו-12016, 

קטן )א(" צריך להיות "לעניין תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף" 

כ"ח בסיוון התשע"ו )4 ביולי 2016(
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