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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון מס' 89(, התשע"ז-2016

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-11963)תהתן-החוקהעיקרי(,בסעיף1צתיקוןסעיף15
15)ד()3()א(,במקום"ועדתעררשניתנהתפיסעיף89"יבוא"ביתמשפטשניתנהתפי

סעיף88";
בסעיף39)11א(תחוקהעיקרי,המיתה"ערר"-תימחקצ2צתיקוןסעיף39

בסעיף48ב)א(תחוקהעיקרי,המיתה"בערר"-תימחקצ3צתיקוןסעיף48ב

במקוםסעיף88תחוקהעיקרייבוא:4צהחתפתסעיף88

המשפט88צ"ערעור בית תפני תערער ניתן המנהת החתטת עת )א(
המחוזישבאזורשיפוטונמצאיםהמקרקעיןמושאההחתטה

בתוךשתושיםימיםמיוםשנמסרהתמערערההחתטה;

)א(, ביתהמשפטהמחוזיידוןבערעורתפיסעיףקטן )ב(
בשופטאחד;

בערעורעתהחתטתהמנהתבהשגהתפיסעיף87,רשאי )ג(
ביתהמשפט,תאשר,תהפחית,תהגדיתאותבטתאתהשומה,

אותפסוקבאופןאחרכפישימצאתנכוןצ"צ
ביטותסעיפים

89ו־90
סעיפים89ו־90תחוקהעיקרי-בטתיםצ5צ

בסעיף91תחוקהעיקרי-6צתיקוןסעיף91

בסעיףקטן)ב(,במקום"ערר"יבוא"ערעור"; )1(

במקוםסעיףקטן)ב1(יבוא: )2(

ניתןפסקדיןשתביתהמשפטהמחוזיתפיסעיף88,ישותםסכוםהמסהמגיע ")ב1(
תפיפסקהדיןבתוך45ימיםמיוםשניתן,זותתאםקבעביתהמשפטהעתיון

אחרת";

בסעיףקטן)ב2(,במקום"תפיסעיף90"יבוא"עתפסקדיןשתביתמשפטמחוזי"צ )3(

פרקשמיניתחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,  סעיפים
התשכ"ג-1963)תהתן-החוק(,שכותרתו"השגה  1 עד 8 
שומה עת הערעור מסתות את קובע וערעור", 
שנעשתהתפיהחוקצאדםהחותקעתשומהרשאיתהגיש
השגהתמנהתצעתההחתטהבהשגהניתןתהגישעררתפני
ועדתעררשתשתושהחבריםשהםשופט-יושבראש
הוועדה,ושניחבריםשאחדמהםתפחותהואנציגציבורצ
עתהחתטתועדתהעררבעררניתןתערערבבעיהמשפטית

בתבדתביתהמשפטהעתיוןצ

יצויןכיועדתהערראףמוסמכתתדוןבכתהחתטה
אחרתשתהמנהתשאינהשומהוגםעתהחתטהכזושת
תבית בתבד משפטית בבעיה תערער ניתן הערר ועדת

המשפטהעתיוןצ

במהתךהשניםהושמעהביקורתעתהרכבהשתועדת
העררוזאתעתרקעהחששתניגודענייניםשתשניחברי

הוועדה,שאינםהיושבראש,שכןבפועת,חבריםאתההם
עורכידין,רואיחשבוןושמאימקרקעיןהפעיתיםבתחום
מיסויהמקרקעיןובמסגרתתפקידםהםמייצגיםתקוחות
בענייניםהדומיםתאתההמובאיםתפניהםבשבתםכוועדת

עררתפיהחוקצ

תנוכחהביקורתהאמורהגובשההצעתחוקמיסוי
מקרקעין)שבחורכישה()תיקוןמס'73()ביתדיןתעררים(,
אשר הקודמת(, החוק הצעת - )תהתן התשע"ב-2012
חוק שתפי הערר ועדת שת הרכבה את תשנות הציעה
מיסוימקרקעיןמהרכבשתשתושהתדןיחידשיהיהשופט
מכהןאושופטבדימוסשתביתמשפטמחוזיצהצעתהחוק
הקודמתעברהקריאהראשונהבמהתךכהונתהשתהכנסת
ה־18,ובמהתךכהונתהשתהכנסתה־19הוחתעתיהדין
רציפותתפיחוקרציפותהדיוןבהצעותחוק,התשנ"ג-1993,

אךהתיךהחקיקהשתהתאהתקדםצ

ס"חהתשכ"ג,עמ'163;התשע"ו,עמ'1248צ 1
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בסעיף95אתחוקהעיקרי-7צתיקוןסעיף95א

בסעיףקטן)א(,המיתה"תערר"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ה(,במקום"אפשרתערור,בתוך30ימיםמיוםשנמסרה,תפניועדת )2(
תפי המחוזי המשפט בית תפני תערער "אפשר יבוא "89 בסעיף כמשמעותה הערר

סעיף88בתוךשתושיםימיםמיוםשנמסרהההחתטה"צ

במקוםסעיף110תחוקהעיקרייבוא:8צהחתפתסעיף110

שרהמשפטיםרשאיתהתקיןתקנותבדברסדריהדיןבערעור,110צ"סדרידיןבערעור
ובכתתזהתענייןאגרותוהוצאותצ"

תחיתתושתחוקזה30ימיםמיוםהפרסום)תהתן-יוםהתחיתה(צ9צתחיתה

תיקוןסעיף95אבסעיף95אתחוקהעיקרי-7צ

בסעיףקטן)א(,המיתה"תערר"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ה(,במקום"אפשרתערור,בתוך30ימיםמיוםשנמסרה,תפניועדת )2(
תפי המחוזי המשפט בית תפני תערער "אפשר יבוא "89 בסעיף כמשמעותה הערר

סעיף88בתוךשתושיםימיםמיוםשנמסרהההחתטה"צ

החתפתסעיף110במקוםסעיף110תחוקהעיקרייבוא:8צ

שרהמשפטיםרשאיתהתקיןתקנותבדברסדריהדיןבערעור,110צ"סדרידיןבערעור
ובכתתזהתענייןאגרותוהוצאותצ"

תחיתהתחיתתושתחוקזה30ימיםמיוםהפרסום)תהתן-יוםהתחיתה(צ9צ

הערר ועדת שת המבנית המסגרת תשימור הטעם
התיך הסדרת חתף הקודמת, החוק בהצעת שהוצע כפי
שיפוטירגיתתפניביתמשפט,היהתאפשרתמנותגםשופט
בדימוסתוועדותאתהתפיסעיף16תחוקבתיהמשפט]נוסח
משותב[,התשמ"ד-1984)תהתן-חוקבתיהמשפט(צראה

תענייןזהסעיף3)2(תהצעתהחוקהקודמתצ

המשפט בתי תחוק תיקון נחקק 2014 שנת במהתך
שעניינה השעה הוראת את הפך אשר משותב[, ]נוסח
"שופטעמית",שתוקפהפגבחודשאפרית2010,תהסדר
קבעצתיקוןזהמאפשרתמנותשופטביתמשפטמחוזישיצא
תקצבהתתפקידשתשופטעמיתבביתהמשפטהמחוזי)ראה
סעיף10אתחוקבתיהמשפט(;כךתיקוןזהתמעשהמייתר
אתהצורךבשימורהמסגרתהמבניתשתועדתהעררכפי

שהוצעבהצעתהחוקהקודמתצ

תנוכחהאמורמוצעתהסמיךאתביתהמשפטהמחוזי
תדוןבערעורמסתפיחוקמיסוימקרקעיןתחתועדתהערר

הפועתתכיוםתפיאותוחוקצ

כךייפתרהחששתקיומושתניגודענייניםאצתחברי
הוועדהוכןתיווצראחידותבחקיקהבכתהנוגעתערעורימסצ

בהקשרזהיוזכרכיערעורמסתפיפקודתמסהכנסה
מוסף, ערך מס חוק תפי מס ערעור כמו חדש[, ]נוסח
התשת"ו-1975,נדוניםגםהםתפניביתהמשפטהמחוזי
בדןיחיד)ראהפרקשניתפקודתמסהכנסה]נוסחחדש[

וכןפרקי"בתחוקמסערךמוסף(צ

בדונו המחוזי, המשפט בית כי תקבוע מוצע עוד
87,יהיה בערעורעתהחתטתהמנהתבהשגהתפיסעיף
רשאיתאשר,תהפחית,תהגדיתאותבטתאתהשומהוכן

תפסוקבכתדרךאחרתכפישימצאתנכוןצ

עתפסקדינושתביתהמשפטהמחוזיבערעורמסתפי
חוקמיסוימקרקעיןיהיהניתןתערערתפניביתהמשפט
העתיוןוזאתמכוחחוקבתיהמשפט]נוסחמשותב[החתעת
התיכיםהמתנהתיםתפניביתהמשפטהמחוזי)ראהסעיף

41תחוקבתיהמשפט]נוסחמשותב[(צ

נוסףעתהאמורמוצעתקבועכישרהמשפטיםיהיה
רשאיתהתקיןתקנותסדרידיןאשריחותובערעורמסתפי

חוקמיסוימקרקעיןצ

ואתהנוסחיהסעיפיםאשרמוצעתבטתאותהחתיף:

"ועדת ערר

שרהמשפטיםימנהתענייןסעיף88ועדותערר 89צ)א(
שתשתושהכתאחתוהם:שופטשיהאיושבראשהועדה,

ושניחבריםשתפחותאחדמהםהואנציגהציבורצ

הוועדהרשאיתתאשראתהשומה,תהפחיתה, )ב(
תהגדיתה,תבטתהאותהחתיטבדרךאחרתכפישתראה
תנכון,ותצורךזהרשאיתהועדהתדוןתפישיקותדעתה
בכתדברשהמנהתרשאיתהחתיטבותפיחוקזה,תפישיקות

דעתוצ

תוועדהיהיוהסמכויותשאפשרתהעניקןתפי )ג(
סעיפים5ו־5אתפקודתועדותחקירה,וכןרשאיתהוועדה
תהטיתהוצאות,תהיכנסאותהרשותאדםאחרתהיכנס,
בכתעתסבירהתכתמקרקעיןותערוךבהםבדיקותומדידות,
וכןרשאיתהועדהתדרושמבעתהנכסאוהמחזיקבואו
73)ד( 72חאו תפיסעיפים ממישחייבבמסירתהצהרה
)ו(תמסורתהכתידיעהאומסמךהנמצאיםברשותו עד

והדרושיםתהתמיתויתפקידיהצ

ערעור לבית המשפט העליון

בבעיה תערער ניתן ערר ועדת שת החתטתה עת 90צ
משפט כבית בשבתו העתיון המשפט תבית משפטית
תערעוריםאזרחיים,תוך45ימיםמיוםמתןההחתטה,או

אםניתנהבהעדרהמערער-מיוםשנמסרהתוצ

תשלום יתרת מס על פי שומה

,89 סעיף תפי ערר ועדת שת החתטה ניתנה 91)ב1(
ימים 45 בתוך ההחתטה תפי המגיע המס סכום ישותם

מיוםשניתנה,זותתאםקבעביתהמשפטהעתיוןאחרתצ

סדרי דין ואגרות בוועדות ערר

שרהמשפטיםרשאיתהתקיןתקנותבדברסדרי 110צ)א(
הדיןבועדותעררוביןהשארבדברהארכתהמועדתהגשת

עררושכרבטתהשתעדיםצ

אגרות בתקנות, תקבוע רשאי המשפטים שר )ב(
בעדהטיפותבעררצ"

30 מוצעתקבועכיתחיתתושתחוקזהיהיה  סעיפים 
ימיםמיוםפרסומוצכמוכןמוצעתקבועכיעררים  9 ו־10

ביום הערר ועדת תפני ועומדים התתויים 
תחיתתושתהחוקהמוצע,אשרטרםהוחתבהםבהצגת
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עררשהיהתתויועומדערביוםהתחיתהתפניועדתעררשמונתהתפיסעיף89תחוק10צהוראתמעבר
העיקריכנוסחוערביוםהתחיתהושבעתיהדיןטרםהחתותהציגבואתראיותיהם,
יועברתביתהמשפטהמחוזיהמוסמךתדוןבענייןתפיהוראותסעיף88תחוקמיסוי
מקרקעיןכנוסחובסעיף4תחוקזהורשאיביתהמשפטתהמשיךתדוןבעררמןהשתב
שאתיוהגיעהועדתהערר;החתובעתיהדיןתהציגאתראיותיהםבעררתפניועדת
העררתפנייוםהתחיתה,תמשיךועדתהעררתדוןבעררתפיהוראותהחוקהעיקרי

כנוסחןערביוםהתחיתהצ

ראיותהצדדים,יועברותדיוןתפניביתהמשפטהמחוזיתפי
הוראותהחוקהמוצעוביתהמשפטיהיהרשאיתהמשיך
תדוןמןהשתבשאתיוהגיעהועדתהעררצעםזאתמוצע
תקבועכיערריםהתתוייםועומדיםתפניועדתהעררביום

תחיתתושתהחוקהמוצע,אשרכברהוחתבהםבהצגת
תפי הערר ועדת תפני תהידון ימשיכו הצדדים, ראיות
הוראותחוקמיסוימקרקעיןכנוסחןערביוםהתחיתהשת

החוקהמוצעצ

סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשתתי  ISSN 0334-3030  המחיר62צ1שקתחדש
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