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 חוק לתיקון הקודת מם הכנסה (מם׳ 146), התשם״דז-2005*

1 (להלן - הפקודה), בסעיף 11 -  בפקודת מס הכנסה

 (1) בסעיף קטן(ב) -

 (1) בפסקה (1), אחרי ״בתוספת הראשונה״ יבוא ״בחלק אי״;

ד) יבוא:  (2) בפסקה (3), אחרי פסקת משנה(

 ״(ה) יישוב המפורט בחלק ב׳ בתוספת הראשונה - 13%.״

 (2) בסעיף קטן(ג), במקום ״בסעיף 121(א)(1)״ יבוא ״בסעיף קטן(ב)(3) רישה״.

 בתוספת הראשונה לפקודה -

 בכותרת, מתחת למילים ״(סעיף 11)״ יבוא ״חלק אי״;

 בסופה יבוא:

 ״חלק ב׳

־ ב  אבשלום, אור הנר, איבים, מועצה אזורית אילות, ארז, בארי, בית שאן, גבים, ג

 רעם, דקל, זיקים, זמרת, חולית, חצור הגלילית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד,

 כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, נחל

 עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין

 השלשה, עלומים, עמיעוז, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד, פרי גן, רעים, שדה

 אברהם, שובה, שוקדה, תושיה, תלמי יוסף, תקומה.״

(1) 

(2) 

.2 

ל סעיף 11 לפקודה ושל התוספת הראשונה לפקודה, כנוסחם בחוק זה, 3.  תחילתם ש

 ביום כי בטבת התשס״ה (1 בינואר 2005), והם יחלו לגבי הכנסה שהופקה או שנצמחה

 בשנת המס 2005 ואילך.

 תיקון סעיף 11

 תיקון התוספת

 הראשונה

 תחילה ותחולה

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 שר האוצר

ן ו ר ל ש א י ר  א

 ראש הממשלה

ן י ל ב י ן ר ב ו א  ר

 יושב ראש הכנסת

ב צ ה ק ש  מ

 נשיא המדינה

.1 

 התקבל בכנסת ביום י״ד בםיון התשם״ה (21 ביוני 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

 חוק הממשלה — 160, מיום כ״ח בשבט התשם״ה (7 בפברואר 2005), עמי 562.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ם״ח התשם״ה, עמי 450.
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