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זכויות  ניתנו  חיזוק של המבנה שלגביו  (2) בוצע 
בניה לפי תכנית החיזוק, מפני רעידות אדמה, בהתאם 

להוראות תכנית החיזוק.

(ב) תמורה בעד מכירה כאמור בסעיף קטן (א) שניתנה שלא 
בשירותי בניה לפי תכנית החיזוק, יראו אותה כדמי מכר של 
זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי 
משווי הרכישה של הזכות הנמכרת, כיחס שבין התמורה 
האמורה לבין שווי הזכות הנמכרת, ובהתאם לכך ייוחסו גם 

הניכויים והתוספות.

פטור ממס וממס 
רכישה במכירת זכות 

במקרקעין שהיא 
רכוש משותף

על אף האמור בסעיף 9, מכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש 49לד.
משותף במבנה שלגביו ניתנו זכויות בניה לפי תכנית החיזוק 

תהא פטורה ממס וממס רכישה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) המוכר והרוכש מכרו את הזכות הנמכרת בפטור ממס 
לפי הוראות סעיף 49לג;

(2) המכירה נעשתה בסמוך למכירת הזכות הנמכרת; 

(3) לא ניתנה תמורה כספית בעד המכירה;

הוראות פרק זה לא יחולו על מכירת זכות במקרקעין, במקרקעין 49לה.סייג לפטור
המהווים מלאי עסקי בידי המוכר.

מוכר זכאי לפטור כאמור בפרק זה נוסף על כל פטור אחר ממס 49לו.פטור נוסף
שהוא זכאי לו, ואין בזכאות לפטור כאמור כדי לפגוע בזכאות 

לפטור אחר ממס, לרבות לפי פרק חמישי 1."

תיקון חוק מס ערך 
מוסף - מס' 34

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 4 (להלן - חוק מס ערך מוסף), אחרי סעיף 31א 2.
יבוא:

"מתן שירותי בניה 
לפי תכנית החיזוק 
- הוראות מיוחדות

(א) למונחים המופיעים בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת 31ב.
להם בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), 

התשכ"ג-1963 (בסעיף זה - חוק מיסוי מקרקעין).

(ב) מתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק בתמורה למכירת 
הזכות הנמכרת הפטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 49לג 

לחוק מיסוי מקרקעין - יהיה פטור ממס. 

(ג) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי 
לקבוע כללים והוראות לעניין סעיף זה."

פרק חמישי 5 לחוק העיקרי וסעיף 31ב לחוק מס ערך מוסף, כנוסחם בחוק זה, יחולו על 3.הוראת שעה
מכירת זכות במקרקעין ומתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק שנעשו בתקופה שמיום 

ט' באייר התשס"ה (18 במאי 2005) ועד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016).

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

ן בר–או ני  ו ר             
                 שר האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה  דלי                     
                         יושבת ראש הכנסת
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