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 הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממם על דזכבקה מהשכרת דירת מגורים)(הוראת שעה)
 (תיקוןמס׳9),התשס״ב-־2002



 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק מם הכנסה (פטור ממם על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)
2002 ן מם׳ 9), התשם״ב-  (הוראת שעה)(תיקו

 תיקון סעיף 7 1. בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים (הוראת שעה},

 התשץ-פ199', בסעיף ד, במקום ״ט״ז בטבת התשס״ב״(31 בדצמבר 2001)״ יבוא "כ׳׳ו בטבת

 התשס״ג (31 בדצמבר 2002)״.

 החילה 2. תחילתו של חוק זה ביום י״ז בטבת התשם״ב (ו בינואר 2002).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הפטור ניתן בשל השכרת דירה לשוכר שהוא יחיד
 או לשוכר שהוא חבר בני אדם שעיקר פעילותו היא
 קליטת עליה או בריאות או סעד, או מתן ריור לזכאים
 שקבע משרד הבינוי והשיכון והוא שוכר את הדירה
 שלא למטרה רווח, אלא כדי שינור בה יחיד שאינו עובד
 באותו חבר בני אדם. פטור לגבי השכרה לחבר בני אדם

 טעון אישור הנציב ופרסום הורעה ברשומות.

 מוצע לתקן את סעיף 7 לחוק, שענינו תחילה
 ותחולה, ולהאריך את תוקפו של החוק בשנה נוספת.

 הפסד הכנסות משוער הוא כ־200 מיליון שקלים
 חדשים.

 ביוני 1990 פורסם חוק מס הכנסה (פטור ממס על
 הכנסה מהשכרת דירת מגורים)!הוראת שעה), התש״ן-

 990ו(להלן - החוק).

 מטרת החוק היתה לעידד בעלי דירות מגורים
 שאינן משמשות למגורי בעליהן להשכיר את הדירות
 ועל ירי כך לגרום להיצע גדול יותר של דירות מגורים

 להשכרה, ולהקל בכך על שוכרי דירות.

 החוק קובע בי יחיד שהיתה לו בשנת המם הבנםה
 מדמי שבירות מהשכרת דירות מגורים שאינן משמשות
 בעסקו, יהיה פטור ממס על הכנסה זו, עד לתקרה
 הקבועה בחוק. תקרה זו מתעדכנת בתחילת כל רבעון על
 פי שיעור עליית המדד (הסכום המעודכן לחודש ינואר

 2002 הוא 6,970 ש׳׳ח).
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