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 חוק הכנסת (תיקון מם׳ 24), התשם״ח-2008*

, אחרי פרק יי יבוא:  בחוק הכנסת, התשנ״ד-994וו

 ״פרק י״א: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 מסירת מידע 64. (א) מרכז המחקר והמידע של הכנסת רשאי לדרוש מגוף
 מבוקר המנוי בסעיף 9(ו) עד (6) לחוק מבקר המדינה,
 התשי״ח-958ו [נוסח משולב]2, מידע, מסמכים ודוחות (בסעיף
 זה - מידע) שבתחום סמכותו של אותו גוף ושדרושים לכנסת,
 לוועדות הכנסת, לחברי הכנסת או למוסדות הכנסת, למילוי
 תפקידם; גוף כאמור ימסור למרכז המחקר והמידע את המידע

 המלא בלא דיחוי.

 (ב) גוף כאמור בסעיף קטן (א) אינו חייב למסור למרכז
 המחקר והמידע של הכנסת מידע כמפורט להלן, ואולם אם
 ניתן להעביר חלק מהמידע או אם ניתן להעבירו בתנאים,

 יועבר המידע בחלקו או בתנאים:

 (ו) מידע שמסירתו עלולה לסכן את ביטחון המדינה

 או את יחסי החוץ שלה;

 (2) מידע שהכנתו מצריכה הקצאת משאבים בלתי

 סבירה מצד גוף כאמור;

 (3) מידע מאת גוף כאמור בעל סמכות שפיטה,
 תביעה או חקירה על פי דין, בעניין תוכנו של הליך

 משפטי תלוי ועומד;

 (4) מידע בדבר התייעצויות פנימיות, וכן טיוטות מידע.

 (ג) החלטת גוף כאמור בסעיף קטן (א) שלא ניתן למסור
 למרכז המחקר והמידע של הכנסת מידע כמפורט בסעיף
 קטן (ב), או שמידע יימסר בחלקו או בתנאים, תימסר בידי
 השר הממונה על הגוף, ואם הגוף אינו כפוף לשר - בידי ראש

 הגוף, בכתב ובצירוף נימוקים

 (ד) לא יימסר מידע לפי סעיף זה אם מסירתו אסורה לפי

 כל דין

 (ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בחובת מסירת מידע
 לכנסת ולוועדותיה לפי חוק-יסוד: הכנסת3 ולפי חוק-יסוד:

 הממשלה4.״

 הוספת פרק י״א

ק י צ י ה א  דלי
 יושבת ראש הכנסת

למרט ד או ו ה  א
 ראש הממשלה

ן פרס ו  שמע
 נשיא המדינה

 התקבל בכנסת ביום כי באדר אי התשס״ח (26 בפברואר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ום ט״ז בשבט התשס״ח (23 בינואר 2008), עמי 32ו.  הכנסת - 99ו, מי

 ס״ח התשנ״ד, עמי 40ו; התשס״ח, עמי 205.

 ס״ח התשי״ח, עמי 92.

 ס״ח התשי״ח, עמי 69.

 ס״ח התשס״א, עמי 58ו.
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 חוק מיסוי מקרקחין (שבח ורכישה) (תיקון כים׳ 62 - הוראת שעה),

 התשם״ח-2008*

י (׳להלן - ״החוק העיקרי), אחרי הוספת פרק ו 96 ר  בחוק מיסוי כל קרקעין(שבח ורכישה), התשננ״ג -
 , חמישי 5

: א ו ב א י ל 4 ף 9 י ע  סעיף 49לא יבוא: ס

 ״פרק חמישי 5: פטור במננירת זכות במקרקעין שתמורתה

 מושפעת מזכויות בניה לפי תמ״א 38

 הגדרות 49לב . בפרק זה -

כ ה נ וס פ ז י ח  ״זכויות בניה לפי תכנית החיזו ק״ - זכויות ל

י ו ז י  שהוקנו לפי הוראות ותכניות הח

 ״מלאי עסקי״ - כהגדרתו בסעיף 85 לפקודה;

רב בי טולו בחוק  ״מס מכירה״ - כהגדרתו בסעיף 72 ג, כנוסחו ב

 מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישדז)(תיקון, מסי ו6),

 התשס״ח-22008;

א  ״רכוש משותף״ - כהגדרתו בסעיף 2 5 א1 בסעיף 77א לוז ו

 המקרקעין, התשכ״ט-969ו3, לפי העניין;

 ״שירותי בניה לפי תככנית החיזויק״ - כיל אחד מאלה, לפי
: ק ו ז י ח ת ה י נ כ ת ת ו  הוראות תכנית החיזהורק:א

 (ו) חיזוק של מבנה שלגביק נית נו זכויורנ בניה לפי

 תכנית החיזוק (בהגדרה זו - מבנהה מפני רעידות
; ה מ ד  אדמה; א

 (2) הרחבת יחידות הדי1ר הקיימות במבנה;

 (3) התקנת מעליו; במבהה;

; ו צ ו פ י ש ה ו נ ב מ  (4) עיצוב המבנה( 4ו)שיפעויצצו;וב ה

 (5) תשלום לכיסוי הוצאות כרוכות בשיו״ותי בניה

 לפי תכנית החיזוק כפי שייקבע המנהל;

ת לחיזוק מבנים י ת  ״תכנית החיזוק״ - תכנית מיתאר אר

י שתהיה ד  קיימים מפני רעידות אדמה (תמ״א 38), א
ת ע ת ל ע ף מ ק ו ת  בתוקף מעת לעת ב

 פטור ממס וממס פ4לג. (א) במכירת זכות במקרקעין שהתמורה המשתלמת בעדה

ה - הזכות ק (בפרקן כ י נ ^ מושפעת מזכויות בניה לפי תכנחת החי ש ^ ^ מ ת  ש

 מזכויות בניה לפי הנמכרת), תהא פטורה ממס וממס מכירה, עד גובה שוויין של
 תכנית החיזוק ת ש

: ה ל ם א י י נ  זכויות הבניה כאמוזר,כוויובתלבהדבנשיהתכקיאיממוור,ושנביליבםדאשלה:תקיימו ש
י נ י ב ת ו ר י ש  (ו) התמורה בעד(וה)מכיהרתהמנוירתהנהב עבדשיהרומתכירבהניניהתלנפהי ב

; ק ו ז י ח ת ה י נ כ  תכנית החיזוק; ת

 * התקבל בכנסת ביום כי באדר אי התשס״ח (26 בפברואר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ום חי באב התשס״ז (23 ביולי 2007), עמי 924.  הממשלה - ו33, מי

 ו ס״ח התשכ״ג, עמי 56ו; התשס״ח, עמי 202.

 2 ס״ח התשס״ח, עמי 202.

 3 ס״ח התשכ״ט, עמי 259.
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 פטור ממס וממס
 רכישה במכירת זכות

 במקרקעין שהיא
 רכוש משותף

 (2) בוצע חיזוק של המבנה שלגביו ניתנו זכויות

 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

 49לד על אף האמור בסעיף 9, מכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש

 משותף במבנה שלגביו ניתנו זכויות בניה לפי תכנית החיזוק

 תהא פטורה ממס וממס רכישה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 (ו) 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;

 49לה. הוראות פרק זה לא יחולו על מכירת זכות במקרקעין, במקרקעין

 המהווים מלאי עסקי בידי המוכר

 49לו. מוכר זכאי לפטור כאמור בפרק זה נוסף על כל פטור אחר ממס

 שהוא זכאי לו, ואין בזכאות לפטור כאמור כדי לפגוע בזכאות

 לפטור אחר ממס, לרבות לפי פרק חמישי ו ״

 בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-975ו4 (להלן - חוק מס ערך מוסף), אחרי סעיף ו3א

 יבוא:

 ו3ב. (א) למונחים המופיעים בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת

 להם בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),

 התשכ״ג-963ו (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 ו3ב לחוק מס ערך מוסף, כנוסחם בחוק זה, יחולו על

 מכירת זכות במקרקעין ומתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק שנעשו בתקופה שמיום

 טי באייר התשס״ה (8ו במאי 2005) ועד יום בי בטבת התשע״ז (ו3 בדצמבר 6ו20)

 סייג לפטור

 פטור נוסף

 ״מתן שירותי בניה
 לפי תכנית החיזוק

- הוראות מיוחדות

 תיקון חוק מס ערך 2
 מוסף - מסי 34

 הוראת שעה

ן ו א - י בר נ ו  ר
 שר האוצר

למרט ד או ו ה  א
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א  דלי
 יושבת ראש הכנסת

ן פרס ו  שמע
 נשיא המדינה

3 

 ס״ח התשל״ו, עמי 52; התשס״ח, עמי 2
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 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מם׳ 63 - הוראת שעה ),

 התשס״ח-2008*

, אחרי סעיף 49לו יבוא: ה וספת פרק ו בחקק מיסו י מקרקעין(שבח ורכישה), התשכ״ג-963וו  ו

 חמישי 6

 ״פרק חמישי 6: העברת מפעל לאז ור מוטב - הוראת שעה

ה - ק ז ר פ ז ב ל 4  הגדרות 49לז בפרק זה - 9
: ה ל א ד מ ח  ״אזור מוטב״ - אחד״אמזוארלהמ:וטב״ - א

ז ו ח מ  (ו) תחום רשות מ(קו)ומי תת חבומםחורזשוהדתרומםק,ו מבימתחובזמהחוצזפוהןדרום, ב

ולם או ז־ולקם, נמצאים  או בנפת חיפה, ובלבד שבתי ה, פ

 מעל קו רוחב 0ו7 או מתחת לןןו רוחב 600, ומתקיימים
: ה ל י א נ ה ש  בה שני אלה: ב

י פ ה ל כ ו מ  (א) רמה חברתית(-אכ)לכלרימתהנחמובכרהתילתפ-יכאלכשלכיותל נ
; ד 3  ו עד 3; ו ע

י פ פ , ל ע צ ו  (ב) שיעור אבטל (הב)שנתשיימעומרו צאעב,טללפהי פשרנסתוימימ מ

 שירות התעסוקה, של 0% ו ומעלה; תנאל זה לא
ו ז ה א צ ע ו  יחול על רשות מקוימחיותלשעלהיראשומותעמצקהו מאיזותרישת;היא מ
ן א ו פ צ ז ה ו  (2) אזור תעשיה (מ2ר)חביאזבורתחתועםשמיחהוזמרהחצבפיו ןבאתוחומםח וזמ ח

ו ו ר ל ק ע  הדרום, ובלבד שכולהודארווםח,לוקבו,לבנדמ צשאכ ומלועלאוק וחרלוקחו,בנ0מוצ7א מ

 או מתחת לקו רוחב 600; מולם בנפת אשק לון ל רק

 אזור תעשיה מרחבי בתחום רשות מקומיו; זשזגנה רמה

 חברתית-כלכלית נמוכה לפי אשכול ו עד 4; בפסאה זו,

שיה שש טחו, בהתאם ה ר ת ו  ״אזור תעשיה מרחבי״ - »

ו 0  לתכנית בניין עיר מאושרת המיועדת לתעשיה, מ
; ת ו ח פ ם ל נ ו  דונם לפחות; ד

כ ד ש ב ל ב  (3) אזור תעשיה (ב3י)יש ואבז ורמיעתועטישיםהובבלייבשדובשכמוילעווטאיום ו
ח ו ו ר ק  חלקו נמצא מעל קוחרלוקחובנ0מוצ7אאומעמלת קחותרולקחובר0ווח7בא0ו60מ;תחת ל

ישוב ש-80% לפחות  בפסקה זו, ״יישוב מיעוטים״ - י

 מתושביו אינם יהודים! לפו נתוני הלשכה המרכזית
; ה ק י ט ס י ט ט ס  לסטטיסטיקה; ל

יישובי עוטף  (4) שדרות ויישובי עוטף עזה; בפסקה ז ו, ו
ג נ ר ה ע ת ש  עזה״ - היישובים בעזמוהע״צ-ותהיהיאשזווברייוםתבמשועערצוהנתגבה,אזחוורףי ו

ו ם א ל ו  אשקלון, שדות נגב ואאששקכלווןל,, ששדבותתי נהגםב, וכואלשםכ ואל,ו חשלבקתים,הם, כ
פ י ק מ ת ה כ ר ע מ ת ה  שוכנים עד 7 קילומשטורכינםיםמגעדדר7הקמיעלורמכטתריהםמקמיגפדהר א

; ה ז ת ע ע ו צ  רצועת עזה; ר

י פרסומי ב  ״אשכול״ - דירוג הרמה החברתית-כלכלי ת ח
; ה ק י ט ס י ט ט ס  הלשכה המרכזית להסלטשטיכסהטיהקמהר;כזית ל

 * התקבל בכנסת ביום כי באדר אי התשס״ח (26 בפברואר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ום ט״ז בחשוון התשס״ז (7 בנובמבר 2006), עמי 50ו.  הממשלה - 265, מי

 ו ס״ח התשכ״ג, עמי 56ו; התשס״ח, עמי ו22.
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 ״הפעלה מהותית״, במפעל באזור מוטב - העסקת עובדים

 במפעל באזור מוטב שמספרם לא פחת מ-75% ממספר

 העובדים שהועסקו במפעל הנמכר בתקופה של שלוש

 שנים רצופות סמוך לפני מכירתו, לפי חישוב ממוצע

 שנתי, והכל לפי אישור מאת רואה חשבון, בטופס

 שקבע המנהל;

 ״מפעל״ - מפעל תעשייתי כהגדרתו בסעיף ו5 לחוק לעידוד

 השקעות הון, וכן מרכז לסיוע לוגיסטי או מוקד מענה

 טלפוני;

 ״מפעל באזור מוטב״, ״מפעל נמכר״ - כמשמעותם בסעיף

 49לח;

 ״עובד״ - עובד המועסק במשרה מלאה במהלך שנה שלמה,

 ולעניין זה יימנה עובד המועסק במשרה חלקית או

 עובד המועסק בחלק מהשנה, באופן יחסי בהתאם

 לחלקיות המשרה או למשך עבודתו באותה שנה, לפי

 העניין;

 ״קרוב״ - כהגדרתו בסעיף 9ו(4) והמונח ״שליטה״ בהגדרה

 האמורה יפורש לפי אותו סעיף;

 ״רשות מקומית מוטבת״ - אחד מאלה, ובלבד שהרמה

 החברתית-כלכלית בו אינה עולה על אשכול 5:

 (ו) רשות מקומית שנמצאת באזור מוטב;

 (2) יישוב במחוז הדרום או יישוב מיעוטים שבתיהם,

 כולם או חלקם, נמצאים מעל קו רוחב 0ו7 או מתחת

 לקו רוחב 600;

 (3) יישוב במחוז הצפון

 פטור ממס בהעברת 49לח. מכירה של זכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל שאינו

ב נמצא באזור מוטב (בפרק זה - מפעל נמכר), פטורה ממס ט ו ר מ ו ז א ל ל ע פ  מ

 עד לסכום הפטור כאמור בסעיף 49לט, ובלבד שהתקיימו

 כל אלה:

 (ו) המוכר רכש, עד סוף שנת המס 2009, זכות במקרקעין

 במקרקעין שהם מפעל שנמצא באזור מוטב או שהם קרקע

 לבניית מפעל כאמור (בפרק זה - מפעל באזור מוטב) לחילוף

 הזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל נמכר;

 (2) המכירה התבצעה בתקופה שתחילתה ביום תחילתו של

 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מסי 63 - הוראת

 שעה), התשס״ח-22008, וסיומה בתום ארבע שנים מיום רכישת

 הזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל באזור מוטב;

 (3) המפעל הנמכר שימש בייצור הכנסה לפי סעיף 2(ו)

 לפקודה, במשך חמש שנים רצופות, לפחות, סמוך לפני

 מכירתו;

 ס״ח התשס״ח, עמי 223
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 (4) רכישת הזכות( 4ב)מקרכקיעישןתבהמזקכרוקתעיבןמקשרהקםעיןמ פבעמלקרבקאזעויןר

 מוטב אינה מקרוב ומכירת הזכות במקרקעין במקרקעין שהם

 מפעל נמכר אינה למקרפועב;ל נמכר אינה לקרוב;

 (5) לא התקיימו לגבי המכירה הוראלת סעיף 70 והיא אינה

 במסגרת שינוי מבנבהמכסהגגרדתרתשוינוביסעמיבףנ 3ה0כוהלגפדקרותדוה;בסעיף 03ו

 (6) לא יאוחר מתום אאבע שנים מיום רכישת הזכות

 במקרקעין במקרקעביןמקרשקהעםי ןמבפמעקלרקבעאיזןו רשמהוםט במפהעתלק ייבמאזהו

 במפעל האמור הפעלה מהותית והיא המשיכה להתקאם

 בו במשך עשר שנים במופות לפחות (בסעיף זה - תקתפת

 ההפעלה המהותית)ה;הפעלה המהותית);

 (7) במהלך כל ת (קו7)פת בהמההפלעךל הכלהתמקהוופתיתתהלהאפ עפלחהתהשמטהחוות

 של המפעל באזור משטב מ-75% משט חו של המפעל הנמכר;

 (8) בשלוש השנים האחרונות שהל תקופת ההפעלה המהותית

 הועסקו במפעל באזור מוטב שיעז ים עובדים לפחותי לפי

 חישוב ממוצע שנתי, וכן 80% לפחוות מככל העובדפח, בכל

 שנה, היו תושבי רשות מקומית מוטבת, והכל ולפי אישור במאת

 רואה חשבון בטופסרושאקהבעחשהבמונןהבל;טופס שקבע המנהל;

 (9) הזכות במקרקעין במקכקעץ שהם מופעל באזור מוטב לא

 נמכרה במהלך כל נתמקוכפרתה בהמהפהלעךלהכ להמתקהופתיתת;ההפעלה המה

 (0 ו) בהצהרה שהגיש המוכר, בהתאם לה וראות סעיף 73(א),

 הוא הודיע על בחירתו בהחלת הוראות פרקן זה.

ו) נקבעו בהסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים  (ו

 קיבוציים, התשי״ז-ק7י5ב9ווצ3,ייום,א םהלתאש י״חזל-7ה5ס9כו3,ם וקאיבםוצליאכחאלמוהרס

- בהסכם או בהסדר אחר, הוראו ת המסדירות אות הזתויות שיל

 עובד המפעל הנמכר שדיים פאות עבודתו עקב: םעברת המפעל

 הנמכר, וכן הוראות המסדירות ואת שמירת הזכתות תתנאי

 העבודה, שהיו ערבהעהבעובדרה,ת שההמיפועעלרבהנהמכערב,רלתעוהבמדפעהלמ פהענלמ

 הנמכר שהמשיך בעהנבומדכתרושבהמפמעשליךבבאזעוברודמותטוב;ב מאיפןעבלהבוראזאורה

 זו כדי לפגוע בזכויוזותכעדויבלדיפ גהועמפבעזלכויהונתמכעורבלדפייהכמלפדעיןל הנמ

 הסכום הפטור 49לט. הסכום הפטור ממס לפי םעיף 49לח הוא הסכום הנמוך המבין

 אלה: אלה:

 (ו) הסכום המתקבל מהסכף של שווי הרכישה של הזכית

 במקרקעין במקרקבעימןקרשקהעיםן מבפמעקלר קבעאיןזורשהמוםטבמ פועשלל בכאלז

 ההוצאות כמפורט להלן שהוצאו עד למועד שצו היתה

 במפעל האמור הפעבלמהפ עמלהוהתאימת:ור הפעלה מהותית:

 (א) הוצאות לבנ״ת מבנצ שישמש למפעל באזור

 מוטב; מוטב;

 (ב) הוצאות הק(שב)ורו תה ובצמאיושתריהןקלשחוירולותף בהמזיכושתר

 במקרקעין במקרקעין משהם מפעל נמכר בזכות במקרק עין

 במקרקעין שהם מפבעמלקברקאזעוירן משוהטםב; מפעל באזור מוטב;

225 

 3 ס״ח התשי״ז, עמי 63.

 ספר החוקים 2136, כ״ט באדר א׳ התשס״ח, 3.2008 .6



 (ג) הוצאות להכשרת כוח אדם שיועסק במפעל באזור

 מוטב;

 (2) הסכום המתקבל ממכפלה של 337,500 שקלים חדשים,

 במספר העובדים שהם תושבי רשות מקומית מוטבת שהועסקו

 במפעל באזור מוטב בשלוש השנים האחרונות של תקופת

 ההפעלה המהותית, לפי חישוב ממוצע שנתי, והכל לפי

 אישור מאת רואה חשבון בטופס שקבע המנהל

 ייחוס ניכויים 49מ. יראו את יתרת סכום שווי המכירה של הזכות במקרקעין

 במקרקעין שהם מפעל נמכר לאחר הפחתת הסכום הפטור

 ממס לפי סעיף 49לט, כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין

 אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות

 כולה במקרקעין שהם מפעל נמכר, כיחס בין חלק שווי המכירה

 המתייחס לזכות האחרת כאמור לבין מלוא שווי המכירה של

 הזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל נמכר, ובהתאם לכך

 ייוחסו גם הניכויים והתוספות

 החזר מס ודחיית מס 49מא. (א) מוכר זכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל נמכר,

 שהוראות פרק זה חלות עליו, חייב בתשלום מס כל עוד לא

 התקיימו כל התנאים המזכים בפטור ממס לפי פרק זה (בפרק

 זה - התנאים המזכים בפטור)

 (ב) התקיימו כל התנאים המזכים בפטור, זכאי המוכר להחזר

 המס ששילם ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 03וא

 (ג) המנהל רשאי לקבוע כללים לעניין החזר המס ששולם

 כאמור בסעיף קטן (א), וכן לדחות את תשלום המס, כולו

 או חלקו, אם המוכר המציא ערובה, בדרך ובתנאים שקבע

 המנהל, להבטחת התשלום האמור

 (ד) התקיימו כל התנאים המזכים בפטור לאחר מועד

 המכירה ולאחר שחלפו ארבע שנים מיום שנעשתה השומה,

 תתוקן השומה, על אף האמור בסעיף 85

 שלילת פטור נוסף 49מב. התקיימו לגבי מכירת זכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל

 נמכר התנאים המזכים בפטור, לא יחולו הוראות פרק חמישי 3

 ולא יראו את רכישת הזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל

 באזור מוטב כרכישת זכות חלופית לפי הוראות הפרק האמור

 הסמכה 49מג שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע

 הוראות לביצוע פרק זה, ובין השאר הוראות בעניינים אלה:

 (ו) החלת הוראות פרק זה, בתנאים שיקבע, באחד מאלה:

 (א) במקרה שבו מכירת הזכות במקרקעין במקרקעין

 שהם מפעל נמכר היתה לקרוב, וזאת על אף הוראות

 פסקה (4) של סעיף 49לח;

 (ב) במקרה שבו ההפעלה המהותית במפעל באזור

 מוטב לא התקיימה במשך עשר שנים רצופות לפחות,

 כאמור בפסקה (6) של סעיף 49לח, ובלבד שהיא

 התקיימה במשך חמש שנים רצופות לפחות, והופסקה
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 לאחר התקופה האמלוראהחרבהשתלקמופשהב רהכאלמכולריהבבענשףל שמאשלבירו

 משתייך המפעל באזור מוטה או בשל מצב ביט חוני

 מיוחד במקום הפעלמיתו;חקדבבעמקשורםההאפועצלרתכו;אקמובר,ע ישחורשהבא

 הסכום הפטור ממס הסי וסעיף 49לט באו פן יחסי ףהתאם

 לתקופת ההפעלה הלמתקהופתיתת;ההפעלה המהותית;

 (2) תנאים מיוחד(ם שצריכים מיהתקיים לגבי עובדים שהם

 תושבי רשות מקומתת ביטבת כאמור בפסקט (8) של סעיף

 49לח, לרבות תנאים בדבר בולם או מצבם ה משפחתו או

 דרישה להיותם עולים חהשים; תביעה כאמור תיע שה עאחר

 התייעצות עם שר הרייעה והשירותי ם החבהתיים ועת ש ר

 התעשיה המסחר והתעסוקה ומשים ולה למידת השתלבותם

 של עובדים שמתקשילימעיוםבדליגםב יהשםמתתקנייאימיםםכלאגמבוירה םב שתונק

 העבודה באזור המוהטעבב״ודה באזור המוטב ״

ן י בראו נ ו למרט ר ד או ו ה  א
 ראש הממשלה ישר האוצר

צ י ק י ה א ן פרס דלי ו  שמע
 מנעשיוןא הפמרדסינה ד ילוישהב תאריאצ ישקהכנסת

 חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס׳ 20), התשס״ח-2008*

 ^ בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-985וו (להלן - החוק העיקרי), תיקון סעיף 32

 בסעיף 32 -

 (ו) במקום סעיף קטן(א) יבוא :

 ״(א) תחול (תוו)שלבחמוקקו זםהסלעגיףביקטשןנ ו(תא)היבמוסא:985ו עד 2007 ״;

 (2) בסעיף קטן (ג) -

 (א) פסקה (2) - תימחק;

 (ב) בפסקה (3), במקום ״6(ג), 22(א)״יבוא ״20(א)(ו) ו-(ב)״.

״ הוספת סעיף 33א ( ב ) - ) ו ו ) ( א ) 2 0 א ״ ו ב ״ י ( א ) 2 2 , ( ג ) 6 ם ״ ו ק מ , ב ( 3 ה ( ק :ס אפ  2 אחרי סעיף 33 לחוק העיק(רבי) יבוב

 ״הוראות מעבר 33א. עם תוכם תקופת תחולתו שיל חוק זה יחולו הוראות אלה:
: ה ל ת א ו א ר ו ו ה ל ו ח ה י ק ז ו ל ח ו ש ת ל ו ח ת ת פ ו ק ם ת ו ם ת א ע 3 ר 3 ב ע ת מ ו א ר ו ה  לגבי תום התחולה ״

 (0 סעיפים ו, 2, 5ו ו-24 ותוספות אי עד גי ימשיכו לחול ככל

 שהם נוגעים להוראות הממשיכות ל חול לפי סעיף זזה ;
; ה ף ז י ע י ס פ ל ל ו ח ותל;הממשיכות ל אג)עימםשליהכורלאחו  (2) התקנות לפי סשעיהףם3נ(ו

ך לחתל לגבס נכסים קבועים שבידי י ה מ  (3) סעיף 3(ב) עד (ה) י

אחת משנות  הנישום, שהיו נכסים כאמור, בידיו, לפ חות ך

 המס 2002 עד 2007, ואולם ב סעיף 3(ב), בכל מקום, במקום ״עד

 תום שנת המס״ יקראמ ״עד תום שנת המוס 2007״;

 * התקבל בכנסת ביום כי באדר אי התשס״ח (26 בפברואר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ו בדצמבר 2007), עמי 258. ו ום בי בטבת התשס״ח (  הממשלה - 347, מי

 ו ס״ח התשמ״ה, עמי 72ו; התשס״ה, עמי 5ו9.
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 (4) יתרת הסכום שלא נוכתה בשנת המס 2007 לפי הוראות

 סעיף 7(ב), תנוכה מההכנסה בשנת המס 2008, ואולם אם

 ההכנסה החייבת בשנת המס 2008 כללה הכנסה שהיא סכום

 אינפלציוני לפי סעיף 88 לפקודה או לפי סעיף 47 לחוק מס

 שבח או לפי פרק שביעי ו לחוק לעידוד השקעות הון, רשאי

 הנישום שלא לנכות את הניכוי לפי סעיף זה מההכנסות

 האמורות; הפסד שנוצר מניכוי כאמור ייראה כהפסד מעסק;

 (5) סכום הניכוי שנזקף עד תום שנת המס 2007 ליחידות

 עבודה או קרקע שהן מלאי עסקי, לפי סעיף 7(ה), יתואם לפי

 שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה נזקף הניכוי כאמור

 עד תום שנת המס 2007, וינוכה בשנת המס שבה ההכנסה

 ממכירתן של יחידות העבודה או הקרקע האמורות דווחה

 לראשונה;

 (6) סעיף 9(ג) ימשיך לחול לגבי נכסים קבועים שבידי

 הנישום, שהיו נכסים כאמור, בידיו, בתום שנת המס 2007,

 ואולם בכל מקום בסעיף האמור, במקום ״יום המכירה״ יקראו

 ״תום שנת המס 2007״;

 (7) סעיף וו(ב) ימשיך לחול לגבי סכום הוצאות ריבית על

 הון שהותר בניכוי לפי סעיף וו(א) לפני תום תקופת תחולתו

 של חוק זה;

 (8) סעיף 2ו(א) עד (ג) ימשיך לחול בשינויים אלה:

 (א) בסעיף 2ו(א), במקום ״מתחילת שנת המס 985ו

 ועד תום שנת המס״ יקראו ״מתחילת שנת המס 985ו

 ועד תום שנת המס 2007״;

 (ב) סעיף 2ו(ב) ימשיך לחול לגבי נכסים קבועים

 שבידי הנישום, שהיו נכסים כאמור, בידיו, בתום שנת

 המס 2007, ואולם במקום ״ועד חודש מכירת הנכס״

 יקראו ״ועד תום שנת המס 2007״;

 (9) סעיף 8ו(א)( ו) ו-(2) ו-(ב) ימשיך לחול לגבי נכסים קבועים

 שבידי הנישום, שהיו נכסים כאמור, בידיו, בתום שנת המס

 2007, ואולם בסעיף 8ו(א)(ו) ו-(2), בכל מקום, במקום ״שנת

 המס הקודמת״ יקראו ״שנת המס 2007״, ובכל מקום, המילים

 ״והסכום המתקבל יתואם לפי מחצית משיעור עליית המדד

 בשנת המס״ - יימחקו;

 (0ו) סעיף 8ו(ג) והתקנות לפיו ימשיכו לחול לגבי מטע

 ולגבי נכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטע, שבידי

 הנישום, שהיו מטע או נכסים כאמור, בידיו, באחת משנות

 המס 2002 עד 2007;

 (וו) סעיף 20(א)(2) ו-(3) ימשיך לחול, ואולם בסעיף 20(א)(2),

 במקום הסיפה החל במילים ״יופעלו הוראות פרק בי״ יקראו

 ״לא יותר בניכוי ניכוי בשל פחת לפי סעיף 3״ ובסעיף 20(א)(3),

 הסיפה החל במילים ״ולא יותרו״ - תימחק;

 (2ו) סעיפים ו2 ו-22 ימשיכו לחול;
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 (3ו) סעיף 25(א) ימשיך לחול, ואאלם במךום הסיפה החל

 במילים ״כשהדו״ח מאושר״ יקראו ״כחלק מהדו״ח שהכח

 חייב בהגשתו כאמוחרי״י;ב בהגשתו כאמור״;

 (4ו) סעיף 27 ימשיך לחול, ואולם בשנת המס 2008, בסענף

 קטן (ב)(2), במקום ״קתטוןך(0ב)3(2י),מיבםמקמותםח״ילתותךש0נ3תי מהימםס״מ יתקחרילאות שנת המס״ יקרא

 ״תוך 90 ימים מתחי״לתותךש0נ9תי מהימםס״מ;תחילת שנת המס״;

 (5ו) סעיף 28 ימשיך לחול, ואולם במק ונם ויחולו עליהם

 הוראות פרק גי״ יקראה ״יחולו עלי הם הררא ות פרק גי הממשורות

 לחול לפי סעיף 33אל״,חובלמלקופים ״סיעחיוףלו33עאל״,יהבםמ קהווםר ״איוחתולפור קע לביי״הם הוראות פרק בי

 יקראו ״יחולו עליהיםק רהאוור״איוחתו לפורקעליביההםמהמורשיאוכותתפלרחקולב ילהפימ משיכות לחול לפ

 סעיף 33א״, ובמקום הסיפה ״החל במילים ״במקום הוראות״

 יקראו ״במקום הוראות פרק גי האמורות, הוראות פרק בי

 האמורות והתוספותה אלמחורקו זתהו״;התוספות לחוק זה״;

 (6ו) סעיף ו3א ימשיך לחול;

 (7ו) סעיף 33(א) והתקנות לפיו ימשוכו לנחול לעניין ביצה!

 הוראות חוק זה המהמורשיאכוותתחלוחקוזלהלהפימסמעשייףכזוהת ״לחול לפי סעיף זה ״

 3י בפקו דת מס הכנסה2 - תיקון פקודת מס
 הכנסה - מסי 64ו

 (ו) בסעיף 3 - (ו) בסעיף 3 -

 (א) בסעיף קטן (ט)(,א)פסקבהס(ע4י)ף-קטתןי (מטח),ק;פסקה (4) - תימחק;

 (ב) בסעיף קטן (י), במקום האמור בו יבוא:

 ״(י) (ו) אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנוואי חשבונות שנפהלס לחבי

 הכנסה שלגביה היוה כחנייסבהי םשלגנבהילהפנהיקוסיחםיילביפים לשניהטלת פהנחקסשיבםונלאפויתשיטת החשבונאו

 הכפולה או חבר בני אדום שנותן הלרואה , אהה לונאה היא בלא היבית

 או בריבית נמוכה משיעיר ש קבע לעניין זעו שש העולר, באישור

 ועדת הכספים של הכנסת, יראו את הפרש ה ריבחת כהכנסה לפי

 סעיף 2(4) בידי נותןסהעיהףלו2ו(4א)ה;ב ילדיענניויןתןפסהקההלוזווא-ה; לעניין פסקה זו -

 ״ריבית״ - לרבות ה״פרריבשיית״ה צ-מלדרהב;ות הפרשי הצמדה;

 ״הלוואה״ - לרבות״כהל ווחואבה״ש-אינלנרובואתחדכלמחאולבה:שאיננו אחד מאלה:

 (ו) חוב של לקוחות או חוב שש ל ספקים בשל שירותים או

 נכסים; נכסים;

 (2) חוב מס; (2) חוב מס;

 (3) הלוואה לאדם מסוים או לסוג מסוים של בלי אדם

 למטרה מסוימת, שלנימתטנרההבמיסוישרמיןת ,אוש ניבתענקיהפיבןמיכנשגרדי ןפיאוקדבוןעקיפין כנגד פיקד

 שהפקידו המדינה או הסוכנות היהודית לארץ ישרהל,

 ובהתאם להוראות והבמהפתקאידםה;להוראות המפקידה;

 (4) הלוואה שסעי(ף4)קטןה(לטו)ואחלה עשלסיעה;יף קטן (ט) חל עליה;

 (5) פיקדון לזמן ק(צ5)וב אפוי יקדתורןהלזבמחןשקבצווןבעואוברי ותרשהב בחתאשגביוןד עובר ושב בתאגי

 בנקאי שהוא בנק או בנק חוה שהורשה על פי חוק הבנקאות

;  (רישוי) התשמ״א-ו(8רי9וש3;וי) התשמ״א-ו98ו3

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20ו; התשס״ח, עמי 67ו

 ס״ח התשמ״א, עמי 232
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 (6) פיקדון שהופקד אצל המדינה, רשות מקומית, חברה

 ממשלתית או חברת בת ממשלתית והלוואה שניתנה להם;

 (7) הלוואה שנתן מוסד כספי במהלך העסקים הרגיל, למעט

 הלוואה שנתן לחברה שבשליטתו או לחברה אחות; לעניין

 זה -

 ״מוסד כספי״ -

 (א) כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף;

 (ב) מי שההכנסה מריבית בידיו היא הכנסה לפי

 סעיף 2(ו) ועיקר הכנסתו היא הכנסה כאמור;

 ״חברה אחות״ - חברה שגם היא וגם המוסד הכספי נותן

 ההלוואה נשלטים בידי חברה שלישית כלשהי;

 (8) הלוואה שנתן מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה

 לשם מטרתו הציבורית;

 (9) הלוואה שהיא עסקה בין-לאומית כמשמעותה בסעיף 85א;

 (0ו) הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת

 ריבית או תשואה כלשהי, שנתן חבר בני אדם שבשליטתו

 כנגד שטר הון שהונפק לתקופה של חמש שנים לפחות, ובלבד

 שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה

 והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת

 עודפי הרכוש בפירוק;

 (וו) שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק חבר בני אדם אחר, בתנאים

 הקבועים בפסקה (5) שבהגדרה ״נכסים קבועים״ שבתוספת

 בי לחוק תיאומים בשל אינפלציה ושהיו נכס קבוע בידי נותן

 ההלוואה ביום כ״ב בטבת התשס״ח (ו3 בדצמבר 2007);

 ״שליטה״ - 25% לפחות מכוח ההצבעה או מהזכות לרווחים,

 במישרין או בעקיפין, ביום אחד לפחות בשנת המס

 (2) שר האוצר רשאי לקבוע את דרך חישוב הפרש הריבית וכן את

 דרך חישובו של כל נתון הנחוץ לצורך זה״;

 (2) בסעיף 8ו(ד), בהגדרה ״הכנסות אחרות״, בפסקה (4) -

 (א) בפסקת משנה (ב), במקום ״חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)

 (הוראת שעה), התשמ״ה-985ו״ יבוא ״חוק תיאומים בשל אינפלציה״;

 (ב) אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) בתקופה שלאחר תחולתו של חוק תיאומים בשל אינפלציה - מכירת

 נכס כהגדרתו בסעיף 04ו;״;

 (3) בסעיף 64או(ב) -

 (א) בפסקה (3), פסקת משנה (ג) - תימחק;

 (ב) בפסקה ( ו ו), בפסקת משנה (א), המילים ״לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה״

- יימחקו;

 (4) סעיף 90 - בטל;

 (5) בסעיף 02ו(ח), פסקה (3) - תימחק;
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 לתיקון חוק מיסוי
 מקרקעין - מסי 64

 תיקון חוק מס ערך
 מוסף - מסי 35

 תחולה, תחילה
 והוראת שעה

 (6) בסעיף 03וג(2), בפסקת מ שנה (א), בהגדרה ״שננה״( במקום ״נהס קבוע כהקדרתו

 בתוספת בי לחוק התיאומים בשל אינפלציה״ יבוא ״נכס כהגדהתי בסעיף 104״;

 (7) בסעיף 03ויא((), המבלים ״3עניין חוק תיאומים בשל איקפלציה״ - יימחקוי

 (8) בסעיף 04ו, במקום ההגדרה ״נ כס״ יבו א:

 ״״נכס״ - נכס, למעט נ-

 ( ו) מיטלטלין של יחיד ממוחזקים שעל יחיו לשימושי האישי א ו לשימושם

 האישי של בני משפחתו או ששל בני אדם התלויים בו;

 (2) מלאי עסקי; (2) מלאי עסקי;

 (3) זכות חזקה במקרקעין - בין שבדין ובקן שביושר - המשמשים לצשרכי

 מגורים ולא לשם השתכרו ת או רווח ה

 בחוק מיסוי מקרקעין(שבח ורכישה), התשכ״ג-963ו4, סעיף 48 - -ט96

 בחוק מרס ערך מוסף, התשל״ ו-975!ו(להלן - לחוק מע״מ) -

 (ו) בסעיף ו, בהגדרה ״ריווח״, בבקום ״ולפני ניכו י המוס על שכר״ יבוא ״מאחרי ניכוי

 המס על שכר״; המס על שכר״;

 (2) בסעיף 4(ב), ב(ה2)גדרבהס״עישףכ ר4״(,ב),בסבופהגהדירבהוא״ ״שוככרן״,סבכוסוםפתהשילבוםא ״דומכין בסיכטווםח תשששליולםםד

, בניכוי דמי  מעביד בעד עובדו לפי חוק הבי טוח הלאומי קוסב משו לב], התשנ״ה-995 ו6

 הביטוח שהמעביד ניכה משכר שבדו לפי הוראכת סעיף 342יג) לחאק האמור״.

 (א) ת חילתו של חוק זה ביום כ״ג ב טבת התשס״ח(ו בינואר 8ת20).

 (ב) סעיפים ו ו-4 לחוק מע״מ, כנוסחם בסעמף 5 לחוק זחה, יחולו בשל שכר המשתלם

 בעד חודש ינואר 09ב0ע2דוחאוילדךש ינואר 2009 ואילך

 (ג) בשנת המס 08ג2 יקראו את חוק מע״מ רכך -

 (ו) בסעיף ו, בהגדרה ״ביווח״, ב מקום ״ולפני ניכוי המס על שכר ״ יבוא ״ואחרל

 ניכוי מחצית המס נעילכויש כמר״ח;צית המס על שכר״;

 (2) בסעיף 4(ב), ב(ה2)גדרבהס״עשיףכ ר4״(,ב)ב,סבופהגהדירבהוא״ ״שוכרן״,מבחסצויפתהמיסבוכואם״ותכןשלמוחםצידתמ ימ

 ביטוח ששילם מעביט חעש עובד ו לפי חוק הבעובח הלא וחמי [נהבח משולב],

 התשנ״ה-995ו, בניהת מחצית דמי הביטוח שהמ עביד ניכה מ שכר עובדו ליפי

 הוראות סעיף 342(ג)הולרחאווקתהסאעימוףר2״34(ג) לחוק האמור״

ן ו א - י בר נ ו  ר

 שר האוצא

למרט ד או ו ה  א

 ה ורדא שא והלממרשטלה

ה אי צ יק  דלי

 ייוהשאב יתצריאקש הכנסת
ן פרס ו  שמע

 מנעשיוןא הפמרדסינה

 ס״ח התשכ״ג, עמי 56ו; התשס״ח, עמי 223

 ס״ח התשל״ו, עמי 52; התשס״ח, עמי 222

 ס״ח התשנ״ה, עמי 0ו2.
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 חוק הבלו על הדלק (תיקון מס׳ 7), התשס״ח-2008*

, בסעיף 7 -  בחוק הבלו על הדלק, התשי״ח-958וו

 (ו) בכותרת השוליים, אחרי ״בלו״ יבוא ״ועיצום כספי״;

 (2) במקום ״הבלו ניתן לגביה״ יבוא ״הבלו ועיצום כספי כאמור בסעיף 25א ניתנים

 לגביה״ ובמקום ״יחולו על הבלו כאילו היה מס״ יבוא ״יחולו על הבלו ועל עיצום כספי

 כאמור כאילו היו מס״

 תיקון סעיף 7

ן ו א - י בר נ ו  ר
 שר האוצר

למרט ד או ו ה  א
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א  דלי
 יושבת ראש הכנסת

ן פרס ו  שמע
 נשיא המדינה

 * התקבל בכנסת ביום כי באדר אי התשס״ח (26 בפברואר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ום גי בחשוון התשס״ח (5ו באוקטובר 2007), עמי 6ו, עמי 76  הממשלה - 335, מי

 ו ס״ח התשי״ח, עמי 60ו; התשס״ז, עמי 66.

 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 85), התשס״ח-2008*

 בפקודת התעבורהו (להלן - הפקודה), אחרי סעיף ו7א יבוא:

 ״נסיעת נכים בנתיב ו7או.(א) מי שניתן לו תג נכה כמפורט בתוספת התשיעית רשאי
 שיועד לתחבורה

ת לנהוג ברכב שלגביו ניתן התג האמור בנתיב שיועד לתחבורה י ר ו ב י  צ

 ציבורית, למעט בנתיב שיועד, על פי תמרור, לרכב להסעת

 המונים שאינו אוטובוס

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על אדם המתלווה אל

 הנכה והנוהג בעבורו ברכב

 (ג) השר רשאי, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת,

 לשנות את הנתיבים שבהם רשאי לנהוג מי שניתן לו תג נכה

 כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שחלפו שנתיים ממועד התחילה

 של סעיף זה ״

 אחרי התוספת השמינית לפקודה יבוא:

 ״תוספת תשיעית

 (סעיף ו7או)

 ו תג נכה התואם במראהו את תמרור ג-43: חניה לרכב של נכה - משותק רגלים,

 בהתאם להודעת תעבורה (קביעת תמרורים), התש״ל-970ו2 ״

 הוספת סעיף ו7או

 הוספת התוספת
 התשיעית

פז ל מו  שאו
 שר התחבורה והבטיחות בדרכים

למרט ד או ו ה  א
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א  דלי
 יושבת ראש הכנסת

ן פרס ו  שמע
 נשיא המדינה

 * התקבל בכנסת ביום כי באדר אי התשס״ח (26 בפברואר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ום כ״ד בכסלו התשס״ח (4 בדצמבר 2007), עמי 64  הכנסת - 87ו, מי

 ו דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 73ו; ס״ח התשס״ח, עמי 208.

 2 ק״ת התש״ל, עמי 738

2 
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