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התשס"ח-2007* ,(59 מס' (תיקון ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי חוק

 9 העיקרי), 1.תיקון סעיף החוק - התשכ"ג-11963 (להלן ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי בחוק
- 9 בסעיף

(ג1א) - קטן בסעיף (1)

יימחקו; הקובע)" - המועד - קטן זה "(בסעיף ברישה, המילים ,(1) בפסקה (א)

- (2)(א) בפסקה (ב)

 1) התשס"ח  בחשון  כ'  "ביום יבוא הקובע"  "במועד במקום  (1) ברישה, 
;"(2007 בנובמבר

מס "ישלם יבוא רכישה" מס "ישלם  במילים  החל הסיפה במקום (2)
כקבוע להלן: משווי הזכות הנמכרת רכישה בשיעור

מס; ישולם חדשים - לא שקלים 925,000 השווי שעד על חלק (1)

ועד 1,300,000  חדשים 925,000 שקלים על העולה השווי חלק על (2)
;3.5% - חדשים שקלים

;";5% - חדשים 1,300,000 שקלים על העולה השווי חלק על (3)

(ג2) - קטן בסעיף (2)

יימחקו; - באוקטובר" וב–16 ביולי ב–16 באפריל, (א) ברישה, המילים "ב–16

קטן "בסעיף יבוא (ג1א)" קטן "בסעיף במקום הבסיסי", "המדד בהגדרה (ב)
יבוא: ובסופה (ג1א)(1)",

שפורסם המדד - (ג1א)(2) קטן בסעיף הנקובים הסכומים תיאום "לעניין
(15 באוקטובר 2007)." התשס"ח בחשוון ג' ביום

לתיקון חוק תיקון
הכנסה מס פקודת
3 מס' - (147 (מס'

לחוק2. 9ד בסעיף ,78 בסעיף התשס"ה-22005, ,(147 (מס' מס הכנסה לתיקון פקודת בחוק
- (147 לתיקון 9ד סעיף - (להלן בו המובא העיקרי

יבוא התשס"ח (31 בדצמבר 2007)" בטבת "כ"ב במקום מקום, בכל (א), קטן (1) בסעיף
(31 ביולי 2007)"; באב התשס"ז "ט"ז

(א) יבוא: קטן אחרי סעיף (2)

התשס"ז באב י"ז שמיום בתקופה (א), קטן בסעיף האמור אף על  "(א1)
יקראו (2007 באוקטובר   31) התשס"ח  בחשוון י"ט ליום ועד  (2007 באוגוסט   1)
מקום, ובכל "550,000" יבוא "850,000", במקום מקום, בכל (א), קטן בסעיף כאילו

"682,020" יבוא "1,300,000"."; במקום

בטל. - (ב) קטן סעיף (3)

ותחולה בחשוון 3.תחילה כ' ביום זה, לחוק  1 בסעיף  כנוסחו העיקרי,  לחוק  9 סעיף של תחילתו (א)
ביום שנעשתה במקרקעין,  זכות מכירת על יחול  והוא ,(2007 בנובמבר   1) התשס"ח

ואילך. האמור

התשס"ז  באב ט"ז ביום זה, 2 לחוק בסעיף כנוסחו ,147 לתיקון 9ד סעיף של תחילתו (ב)
התשס"ז י"ז באב שנעשתה מיום במקרקעין מכירת זכות יחול על והוא (31 ביולי 2007)

בחשון התשס"ח (31 באוקטובר 2007). יום י"ט (1 באוגוסט 2007) עד

אולמרט אהוד
הממשלה ראש

ן בר–או ני ו ר
האוצר שר

פרס ן שמעו
המדינה נשיא

ק צי אי דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ח-2007* ,(12 מס' (תיקון האוכלוסין מרשם חוק

לפני1. 1(א), בסעיף  העיקרי),  החוק - (להלן  התשכ"ה-11965  האוכלוסין, מרשם בחוק
יבוא: "תושב" ההגדרה

שקיעת החמה לאחר עשרים דקות שתחילתה תקופה העברי" - הלוח ""יום לפי
למחרת; החמה שקיעת לאחר דקות עשרים בתום וסופה

הלוח הגריגוריאני; לפי והן לפי הלוח העברי הן הלידה יום לידה" - "תאריך

הגריגוריאני;". לפי הלוח והן לפי הלוח העברי הן יום הפטירה - פטירה" "תאריך

לחוק העיקרי יבוא:2. 30 סעיף אחרי

לוח  "בחירת
לרישום השנה
הלידה תאריך

תאריך30א. כי לבקש אדם הוראות חוק זה, רשאי ביתר האמור אף על
תעודה, בכל או  זהות בתעודת לידה, בתעודת יירשם  לידתו
הגריגוריאני הלוח לפי מהרישום, תמצית או העתק וכן ידיעה,
של נציגו כאמור  לבקש רשאי חסוי, או קטין אדם היה  בלבד;
המשפטית  הכשרות לחוק  80 בסעיף כהגדרתו אדם, אותו

התשכ"ב-21962." והאפוטרופסות,

פרסומו.3. מיום חודשים שישה זה חוק של תחילתו

אולמרט אהוד
הממשלה ראש

שטרית מאיר
הפנים שר

פרס ן שמעו
המדינה נשיא

ק צי אי דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (6 בנובמבר 2007); התשס"ח בחשוון כ"ה ביום בכנסת  * התקבל

.251 עמ' התשס"ז (11 ביולי 2007), בתמוז כ"ה מיום  ,164 ― הכנסת חוק  
.297 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 270;

2 ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (31 באוקטובר 2007); התשס"ח בחשוון י"ט ביום בכנסת  * התקבל

16 ועמ' 72. עמ' התשס"ח (15 באוקטובר 2007), בחשוון ג' מיום  ,335 ― הממשלה חוק  
.429 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 405;

.65 עמ' התשס"ז, ;307 עמ' התשס"ו, 2 ס"ח התשס"ה, עמ' 766;
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התשס"ז  באב ט"ז ביום זה, 2 לחוק בסעיף כנוסחו ,147 לתיקון 9ד סעיף של תחילתו (ב)
התשס"ז י"ז באב שנעשתה מיום במקרקעין מכירת זכות יחול על והוא (31 ביולי 2007)

בחשון התשס"ח (31 באוקטובר 2007). יום י"ט (1 באוגוסט 2007) עד

אולמרט אהוד
הממשלה ראש

ן בר–או ני ו ר
האוצר שר

פרס ן שמעו
המדינה נשיא

ק צי אי דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ח-2007* ,(12 מס' (תיקון האוכלוסין מרשם חוק

לפני1. 1(א), בסעיף  העיקרי),  החוק - (להלן  התשכ"ה-11965  האוכלוסין, מרשם בחוק
יבוא: "תושב" ההגדרה

שקיעת החמה לאחר עשרים דקות שתחילתה תקופה העברי" - הלוח ""יום לפי
למחרת; החמה שקיעת לאחר דקות עשרים בתום וסופה

הלוח הגריגוריאני; לפי והן לפי הלוח העברי הן הלידה יום לידה" - "תאריך

הגריגוריאני;". לפי הלוח והן לפי הלוח העברי הן יום הפטירה - פטירה" "תאריך

לחוק העיקרי יבוא:2. 30 סעיף אחרי

לוח  "בחירת
לרישום השנה
הלידה תאריך

תאריך30א. כי לבקש אדם הוראות חוק זה, רשאי ביתר האמור אף על
תעודה, בכל או  זהות בתעודת לידה, בתעודת יירשם  לידתו
הגריגוריאני הלוח לפי מהרישום, תמצית או העתק וכן ידיעה,
של נציגו כאמור  לבקש רשאי חסוי, או קטין אדם היה  בלבד;
המשפטית  הכשרות לחוק  80 בסעיף כהגדרתו אדם, אותו

התשכ"ב-21962." והאפוטרופסות,

פרסומו.3. מיום חודשים שישה זה חוק של תחילתו

אולמרט אהוד
הממשלה ראש

שטרית מאיר
הפנים שר

פרס ן שמעו
המדינה נשיא

ק צי אי דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (6 בנובמבר 2007); התשס"ח בחשוון כ"ה ביום בכנסת  * התקבל

.251 עמ' התשס"ז (11 ביולי 2007), בתמוז כ"ה מיום  ,164 ― הכנסת חוק  
.297 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 270;

2 ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.

1 תיקון סעיף

30א הוספת סעיף

תחילה


