
  

 

 

 

 

 

 
 א"ז שבט תשע" שלישי כיום  לכבוד

 2011 בפברואר 1 

 1463' חוזר מס 

 מתוך סדרת החוזרים של משרדנומתוך סדרת החוזרים של משרדנומתוך סדרת החוזרים של משרדנומתוך סדרת החוזרים של משרדנו 
 ח"רו, י שמואל מלמד"נערך ע 
  
  ,.נ.ג.א
 

     הנגב המערבי הנגב המערבי הנגב המערבי הנגב המערביייייחוק סיוע לשדרות וליישובחוק סיוע לשדרות וליישובחוק סיוע לשדרות וליישובחוק סיוע לשדרות וליישוב: : : : הנדוןהנדוןהנדוןהנדון
 2010 -ע "התש) 2' תיקון מס) (הוראת שעה   (                           

 
 : לחוק שבנדון כמפורט להלן2'  תיקון מס2236ח "פורסם בס 23.3.2010יום ב .1

 עד לתקרה של 20%יקבלו הנחה ממס בשיעור של , תושבי הישובים המנויים להלן 
על הכנסתם , 31.12.2010 ועד 1.1.2010 מיום )2011201120112011תקרה מעודכנת לשנת (ח " ש227,640

 . לפקודת מס הכנסה11ים בסעיף בהתאם לתנאים האמור, מיגיעה אישית
 

 :להלן פירוט הישובים הזכאים 
, דקל, דורות, גברעם, גבים, חייל-ברור, בארי, ארז, איבים, אור הנר, אוהד, אבשלום 

כפר , כיסופים, יתד, ישע, יכיני, יד מרדכי, יבול, חולית, זמרת, חוות השיקמים, זיקים
ניר , נחל עוז, מפלסים, מגן,  מבקיעים,מבטחים, כרם שלום, כרמיה, כפר עזה, מימון
, עלומים, עין השלושה, עין הבשור, סעד, סופה, נתיב העשרה, נירים, ניר עם, יצחק

, תושיה, שוקדה, שוב, שדרות, שדה ניצן, שדה אברהם, רעים, צוחר, פרי גן, עמיעוז
 .תקומה, תלמי יוסף, תלמי אליהו

 
רשאי להאריך את תחולתן , באישור ועדת הכספים של הכנסת, נקבע כי שר האוצרעוד  

 .31.12.2011דהיינו עד ליום , של הוראות אלה לשנה נוספת
    

    ....יש לעקוב אחר הפירסומים ולוודא את הארכת תוקף הוראת השעהיש לעקוב אחר הפירסומים ולוודא את הארכת תוקף הוראת השעהיש לעקוב אחר הפירסומים ולוודא את הארכת תוקף הוראת השעהיש לעקוב אחר הפירסומים ולוודא את הארכת תוקף הוראת השעה 
    
המבקש לקבל הקלה זו גם בשנת , 11 הקלות במס לפי סעיף 2010עובד שקיבל בשנת  .2

 .טור מחובת מילוי הטופספ בידי המעביד ם גם א101חייב למלא טופס , 2011
א ולא שינה /1312 אישור תושבות בישוב מזכה על גבי טופס 2010עובד שהמציא בשנת  

, וממשיך לעבוד אצל אותם מעבידים, ממועד קבלת אישור תושבותו את ישוב מגוריו
 .2011יהיה פטור מהגשת אישור תושבות חדש לשנת 

 
 .2011הנחיות נוספות תפורסמנה בלוח ניכויים ינואר         

 
 .תמציתי ולתשומת לב בלבד, האמור בחוזר זה מובא באופן כללי

 .ואין לראות בו משום תחליף לחוות דעת מקצועית, החוזר אינו מחליף את הוראות החוק והתקנות

 
 יועצים לנושאי ארנונה � כלכלנים � יועצי מס�נושאים אורבניים  יועצים ל� יועצים לנושאי שכר ודיני עבודה �: חברי המערכת

  תקציבאים� רואי חשבון � יועצים לארגון ושיטות� יועצים לעיבוד נתונים במחשב �מים והכנסות עצמיות אחרות 
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