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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(
)תיקון מס' 8( )זיכוי ממס ליחיד על הכנסה חייבת מיגיעה אישית(, 

התשע"ו-2016

בחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(, התשמ"ה-1985 1 )להלן - החוק 1   תיקון סעיף 11
העיקרי(, בסעיף 11)א(, במקום "מהכנסתו החייבת לפי סעיף 2)1( או )2( לפקודה" יבוא 

"מהכנסתו החייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית" 

)1 בינואר 2016( והוא יחול על הכנסה 2  תחילה ותחולה  תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשע"ו 
שהופקה ביום זה או לאחריו 

באילת חופשי  סחר  אזור  לחוק  11)א(  סעיף   סעיף 1 
  )פטורים והנחות ממסים(, התשמ"ה-1985 )להלן 
- חוק אזור סחר חופשי באילת(, קובע כי מי שהיה במשך 
כל שנת המס תושב אילת זכאי באותה שנה לזיכוי ממס 
בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת "לפי סעיף 2)1( או )2( 
לפקודה", עד לסכום של 241,080 שקלים חדשים, שנצמחה 
או שהופקה באזור אילת או באזור חבל אילות, ולא יהיה 
הסעיף  הכנסה   מס  לפקודת   11 סעיף  לפי  להנחה  זכאי 
האמור נותן לתושבי אילת הטבת מס, בדומה להטבת המס 
שניתנת לתושבי יישובים אחרים, על פי סעיף 11 לפקודת 
מס הכנסה  ואולם הזיכוי הניתן על פי סעיף 11 לפקודת מס 
הכנסה לתושבי יישובים מסוימים הוא מהכנסתו החייבת 

של התושב "מיגיעה אישית" 

בהצעת חוק זו מוצע לתקן את סעיף 11 לחוק אזור סחר 
חופשי באילת, ולקבוע כי הזיכוי ממס הניתן מכוחו, יינתן 
מכלל ההכנסה החייבת מיגיעה אישית של התושבים, ולא 
רק מהכנסתם מעבודה, מעסק או ממשלח יד  לפי ההגדרה 
של "הכנסה מיגיעה אישית" בפקודת מס הכנסה, הכנסה 

מיגיעה אישית כוללת הכנסה מעסק או ממשלח יד לפי 
סעיף 2)1( לפקודת מס הכנסה, הכנסה מעבודה לפי סעיף 
מסוגים  הכנסות  כך,  על  ונוסף  הכנסה,  מס  לפקודת   )2(2
מעביד  המשולמת על ידי  מקצבה  הכנסה  נוספים, כגון 
לשעבר או על ידי קופת גמל לקצבה  מוצע להשוות את 
ההכנסה החייבת שבחוק אזור סחר חופשי באילת, שלגביה 
ניתן הזיכוי, לזו שבסעיף 11 לפקודת מס הכנסה, ולקבוע 
הכנסה  כל  לגבי  אילת  לתושבי  יינתן  שהזיכוי  כאמור 
מיגיעה אישית כהגדרתה בפקודה  באופן זה, גם תושב 
מהמס  לזיכוי  זכאי  יהיה  מקצבה  הכנסה  שמקבל  אילת 

החל על הכנסתו 

מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק המוצע תהיה  סעיף 2 
וכי   ,)2016 בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  ביום   
הוא יחול על הכנסה שהופקה ביום זה או לאחריו  מאחר 
שמדובר בהטבה המרחיבה את הזיכוי ממס לסוגי הכנסות 
נוספות, וכדי שתחול על שנת מס מלאה, מוצע להחיל את 

התיקון מתחילת שנת המס   
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