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(6) בסעיף 103ג(2), בפסקת משנה (א), בהגדרה "נכס", במקום "נכס קבוע כהגדרתו 
בתוספת ב' לחוק התיאומים בשל אינפלציה" יבוא "נכס כהגדרתו בסעיף 104";

(7) בסעיף 103יא(ו), המילים "לעניין חוק תיאומים בשל אינפלציה" - יימחקו;

(8) בסעיף 104, במקום ההגדרה "נכס" יבוא:

""נכס" - נכס, למעט - 

(1) מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישי או לשימושם 
האישי של בני משפחתו או של בני אדם התלויים בו;

(2) מלאי עסקי;

(3) זכות חזקה במקרקעין - בין שבדין ובין שביושר - המשמשים לצורכי 
מגורים ולא לשם השתכרות או רווח;". 

תיקון חוק מיסוי 
מקרקעין - מס' 64

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 4, סעיף 48 - בטל.4.

תיקון חוק מס ערך 
מוסף - מס' 35

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 5 (להלן - חוק מע"מ) - 5.

(1) בסעיף 1, בהגדרה "ריווח", במקום "ולפני ניכוי המס על שכר" יבוא "ואחרי ניכוי 
המס על שכר";

(2) בסעיף 4(ב), בהגדרה "שכר", בסופה יבוא "וכן סכום תשלום דמי ביטוח ששילם 
מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 6, בניכוי דמי 

הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי הוראות סעיף 342(ג) לחוק האמור".

תחולה, תחילה 
והוראת שעה

(א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008).6.

(ב) סעיפים 1 ו–4 לחוק מע"מ, כנוסחם בסעיף 5 לחוק זה, יחולו בשל שכר המשתלם 
בעד חודש ינואר 2009 ואילך.

(ג) בשנת המס 2008 יקראו את חוק מע"מ כך - 

(1) בסעיף 1, בהגדרה "ריווח", במקום "ולפני ניכוי המס על שכר" יבוא "ואחרי 
ניכוי מחצית המס על שכר";

(2) בסעיף 4(ב), בהגדרה "שכר", בסופה יבוא "וכן מחצית מסכום תשלום דמי 
[נוסח משולב],  ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי 
התשנ"ה-1995, בניכוי מחצית דמי הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי 

הוראות סעיף 342(ג) לחוק האמור".

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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(1) מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישי או לשימושם 
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(3) זכות חזקה במקרקעין - בין שבדין ובין שביושר - המשמשים לצורכי 
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