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אחריסעיף30יבוא: )2(

"חובתדיווח-
קמעונאיגדול

קמעונאיגדולידווחלממונה,אחתלשנה,עלהחנויות30אר )א(
שהואמחזיקבהן,מחזורהמכירותהשנתישלכלחנותומחזור
)1( בפסקה המפורטים המצרכים שלסך המכירותהשנתי

להגדרה"חנות"שבסעיף29ר

חובתהדיווחלפיסעיףקטן)א(לאתחולעלקמעונאי )ב(
גדולשחלהעליוחובתדיווחלפיסעיף12ר

השריקבעהוראותלענייןפרטיהדיווחלפיסעיףזה )ג(
והמועדיםלמסירתםר"

חוקקידום
התחרותבענף

המזון-תחילה

תחילתםשלסעיפים29ו–30אלחוקקידוםהתחרותבענףהמזון,כנוסחםבסעיף5049ר
לחוקזה,שישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזהר

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-מס'89

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1011963)בפרקזה-חוקמיסוימקרקעין(-51ר

בסעיף15)ט()1(,במקום"חלפו90ימים"יבוא"חלפו60ימים"; )1(

בסעיף16- )2(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )א(

מזכה מגורים דירת של מוכר ביקש ,)2( בפסקה האמור אף על  ")2א(
כהגדרתהבסעיף49,בהצהרתולפיסעיף73)א(,פטורממסשבחלפיפרק
חמישי1,תירשםמכירתהזכותבפנקסיהמקרקעין,אםאישרהמנהלכי

התקיימוהתנאיםכאמורותנאיםאלה:

הקבוע במועד נמסרו הרוכש והצהרת המוכר הצהרת )א(
בסעיף73,לפיהעניין;

חלפו10ימיםמיוםההצהרהאומהיוםשהמציאוהרוכשוהמוכר )ב(
למנהלאתכלהמסמכיםוהפרטיםשנדרשלהמציאם,לפיהמאוחר;

הרוכששילםאתמסהרכישההמגיעממנובהתאםלשומתו )ג(
העצמיתבמועדהקבועבסעיף90א,ושומתולאמותניתבהתקיימות

תנאיעתידי;

לאנעשתהלגביהמכירהשומהלפיסעיף78)ב(; )ד(

הזכאותלפטורממסשבחאינהמותניתבהתקיימותתנאיעתידי; )ה(

הושפעה לא במקרקעין הזכות בעד המשתלמת התמורה )ו(
שטחגדוליותרמהשטח מאפשרויותקיימותאוצפויותלבניית

הכוללהנמכר;";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ב(

רשםהמקרקעיןשרשםזכותבמקרקעיןבהתבססעלאישור")ז( )1(
ולא 16)א()2א(, או 15)ט( סעיף לפי התנאים להתקיימות המנהל
אישרהמנהלששולםמסהרכישה,ירשוםרשםהמקרקעיןבפנקס
שומה שנעשתה המנהל אישור ניתן טרם כי הערה, המקרקעין
לענייןמסרכישהלפיסעיף78)ב(ושהושלםתשלוםהמסלפיהאו
שהעסקהפטורהממס,וכיככלשישחובשטרםשולםבגינה,יחולו

עלגבייתוהוראותפקודתהמסים)גבייה(ר
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להגדרה"חנות"שבסעיף29ר
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השריקבעהוראותלענייןפרטיהדיווחלפיסעיףזה )ג(
והמועדיםלמסירתםר"
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התחרותבענף
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תיקוןחוקמיסויבחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1011963)בפרקזה-חוקמיסוימקרקעין(-51ר
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ורכישה(-מס'89 בסעיף15)ט()1(,במקום"חלפו90ימים"יבוא"חלפו60ימים"; )1(

בסעיף16- )2(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )א(

מזכה מגורים דירת של מוכר ביקש ,)2( בפסקה האמור אף על  ")2א(
כהגדרתהבסעיף49,בהצהרתולפיסעיף73)א(,פטורממסשבחלפיפרק
חמישי1,תירשםמכירתהזכותבפנקסיהמקרקעין,אםאישרהמנהלכי

התקיימוהתנאיםכאמורותנאיםאלה:

הקבוע במועד נמסרו הרוכש והצהרת המוכר הצהרת )א(
בסעיף73,לפיהעניין;

חלפו10ימיםמיוםההצהרהאומהיוםשהמציאוהרוכשוהמוכר )ב(
למנהלאתכלהמסמכיםוהפרטיםשנדרשלהמציאם,לפיהמאוחר;

הרוכששילםאתמסהרכישההמגיעממנובהתאםלשומתו )ג(
העצמיתבמועדהקבועבסעיף90א,ושומתולאמותניתבהתקיימות

תנאיעתידי;

לאנעשתהלגביהמכירהשומהלפיסעיף78)ב(; )ד(

הזכאותלפטורממסשבחאינהמותניתבהתקיימותתנאיעתידי; )ה(

הושפעה לא במקרקעין הזכות בעד המשתלמת התמורה )ו(
מאפשרויותקיימותאוצפויותלבנייתשטחגדוליותרמהשטח

הכוללהנמכר;";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ב(

רשםהמקרקעיןשרשםזכותבמקרקעיןבהתבססעלאישור")ז( )1(
ולא 16)א()2א(, או 15)ט( סעיף לפי התנאים להתקיימות המנהל
אישרהמנהלששולםמסהרכישה,ירשוםרשםהמקרקעיןבפנקס
שומה שנעשתה המנהל אישור ניתן טרם כי הערה, המקרקעין
לענייןמסרכישהלפיסעיף78)ב(ושהושלםתשלוםהמסלפיהאו
שהעסקהפטורהממס,וכיככלשישחובשטרםשולםבגינה,יחולו

עלגבייתוהוראותפקודתהמסים)גבייה(ר
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בזכות עסקאות ביצוע תמנע לא )1( בפסקה כאמור הערה )2(
במקרקעיןולאתגבילכלפעולהבפנקסהמקרקעיןוהיאתימחקבידי
רשםהמקרקעיןרקלאחרשאישרהמנהל,בהודעהששלחלרשם
ולמישנרשמהלוזכותבמקרקעין,כיהעסקההיתהפטורהממסאו

ששולםהמסהמגיעבשלהר";

בסעיף73,בכלמקום,במקום"40ימים"יבוא"30ימים"; )3(

חוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-תחילה
ותחולה

תחילתושלסעיף15)ט()1(לחוקמיסוימקרקעין,כנוסחובסעיף51)1(לחוקזה,ביום52ר )א(
ו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(,והואיחולעלמכירתזכותבמקרקעיןשנעשתהביום

זהואילךר

תחילתושלסעיף16)א()2א(לחוקמיסוימקרקעין,כנוסחובסעיף51)2(לחוקזה, )ב(
180ימיםמיוםתחילתןשלתקנותלפיסעיף76אלחוקמיסוימקרקעין)בסעיףזהובסעיף

53-היוםהקובע(,והואיחולעלמכירתזכותבמקרקעיןשנעשתהביוםזהואילךר

חוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-הוראות
שעה

בתקופהשמהיוםהקובעעדיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(,יקראואת53ר )א(
סעיף15)ט()1(לחוקמיסוימקרקעיןכך:

האמורבויסומןכפסקתמשנה")א(",ובה,במקום"חלפו90ימים"יבוא )1(
"לגבירכישהעלידירוכששלאמתקיימיםבוהתנאיםאשרקבעהמנהללפי

סמכותובפסקתמשנה)ב(-חלפו60ימים";

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )2(

לגבירכישהעלידימישמתקיימיםבותנאיםאשרקבעהמנהל- ")ב(
הואהמציאלמנהלאתכלהמסמכיםוהפרטיםשנדרשלהמציאם,והמנהל
אישרששולםהמסהמגיעעלפישומהשנעשתהלפיסעיף78)ב(בשל
המכירהשבההגיעהלידיהמוכרהזכותהנרכשתבידימישמתקיימיםבו

תנאיםכאמורר"

בתקופותהמפורטותלהלן,יקראואתסעיף16)א()2א()ב(לחוקמיסוימקרקעין, )ב(
כנוסחובסעיף51)2(לחוקזה,כך:

בתקופהשמהיוםהקובעעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(- )1(
במקום"10ימים"יבוא"20ימים";

2018(עדיוםכ"גבטבת )1בינואר בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח )2(
התשע"ט)31בדצמבר2018(-במקום"10ימים"יבוא"17ימים";

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדג'בטבתהתש"ף )3(
)31בדצמבר2019(-במקום"10ימים"יבוא"14ימים"ר

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל-

מס'52

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-1021967,בסעיף20ב)א(,במקום"10,000שקליםחדשים"54ר
יבוא"25,000שקליםחדשים"ר

פרק י"ד: תחילה
תחילתושלחוקזהביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(אלאאםכןנקבעבואחרתר55רתחילה
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