
התשנ"ו1996* ,(26 מס' (תיקון פיצויים וקרן רכוש מס חוק

ו סעיף תיקון ו בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 התשכ"א1961 פיצויים, וקרן רכוש מס בחוק .1

הבניה אחוזי בחישוב נבלל ששטחם "ובלבד יבוא בסופה "בנין", בהגדרה (ו)

ובניה"; תכנון תקנות לפי בקרקע המותרים המנוצלים

יבוא: (2) פסקה במקום "קרקע", בהגדרה (2)

הכולל מהשטח מ30% פחות הכולל ששטחו בנין שעליה קרקע (א) (2)"
בעד לקבל שניתן המחיר ואשר ובניה, תכנון תקנות לפי לבנות מותר שהיה

שקדם באוקטובר ב1 מרצון לקונה מרצון ממוכר במכירה לבדו הבנין
עומד; הוא שעליה הקרקע משווי פחות היה המס לשנת

14) התש"ח באייר ה' יום לפני נסתיימה שבנייתו מגורים בנין לגבי (ב)

האמור, המועד לפני לגביו קרקע לבעל נעשה במס והחייב (1948 במאי
"."30%" ולא "20%" (א) משנה בפסקת יקראו

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1996 במאי (ו התשנ'ו באייר י'ב ביום בכנסת נתקבל *
.596 עמ' ,(1996 במרס 4) התשנ'ו באדר י'ג מיום ,2519

90. עמ' התשנ'ה, ;100 עמ' התשכ''א, ס'ח י



יבוא: חקלאית" "קרקע ההגדרה אחרי (5)

קרקע, לבעל במס החייב נעשה שבו המועד או הבניה מועד  הקובע" ""המועד

של מהורה מהורה, מאח, זוג, מבן בירושה הקרקע קבלת של בדרך למעט
המאוחר; המועד לפי מאלה, מאחד במתנה או הורה, של מאח או הורה

ושהיו דין כל פי על שהותקנו ובניה תכנון תקנות  ובניה" תכנון "תקנות
שהותקנו התקנות כאמור, תקנות היו לא ואם הקובע, במועד קיימות

הקובע;". המועד לאחר לראשונה

"באוקטובר''. יבוא "בדצמבר" במקום העיקרי, לחוק 11 בסעיף . ו2 ו סעיף תיקון

"בספטמבר''. יבוא ''בדצמבר" במקום העיקרי, לחוק 12 בסעיף .312 סעיף תיקון

בטל.  (ב) קטן סעיף העיקרי, לחוק 13 בסעיף .413 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 13 סעיף אחרי סעיפים5. הוספת
ו3וב 13א

קרקע שווי
ממושכת בבעלות

התש"ח באייר ה' יום לפני החלה בקרקע שבעלותו יחיד (א) 13א.
של משוויה לניכוי זכאי הקובע), היום  זה סעיף (לענין (1948 במאי 14)

יחסי חלק או דונם לכל חדשים שקלים 65,000 של בסכום הקרקע אותה

יחיד של בעלותו החלה באילו יראו זה, לענין דונם; של לחלק זה מסכום
מאח, זוג, מבן בירושה הקרקע את קיבל אם גם הקובע, היום לפני בקרקע
מאלה, מאחד במתנה או הורה של מאח או הורה של מהורה מהורה,

החלה הענין, לפי המתנה, נותן של או המוריש של בקרקע שבעלותו ובלבד

הקובע. היום לפני

של לסכום עד (א) קטן סעיף לפי לניבוי מס בשנת זכאי יחיד (ב)

חדשים. שקלים 650,000

כאמור לניכוי זכאי אינו יחיד (א), קטן סעיף הוראות אף על (ג)

זוג, לבן הורשה בדרך שלא לאחר, הקרקע את העביר שבה המס בשנת
מאלה. לאחד מתנה בדרך או לאחיין או לנכד לילד, לאח,

 זה סעיף לענין (ד)

שמונה לגיל שמתחת וילדיהם זוג בני  אחד כיחיד יראו (1)
עשרה;

הקובע היום לאחר תקופה שבכל קרקע למעט  "קרקע" (2)
עסקי. כמלאי חלקה או בולה שימשה

.13 סעיף לפי מחושב ששוויה קרקע לגבי גם יחול זה סעיף (ה)

סכומים לפיעדכון מס, שנת לכל יתואמו ו3וא 13 שבסעיפים הסכומים (א) 13ב.
למדד ביחס שנה, אותה שלפני בנובמבר שהתפרסם המדד עליית שיעור

השנה. לאותה שקדמה בשנה בנובמבר שהתפרסם

ל100 יעוגלו ו3וא(א) 13 שבסעיפים המתואמים הסכומים (ב)

ל1000 יעוגל 13א(ב) בסעיף האמור והסכום הקרובים החדשים השקלים
הקרובים." החדשים השקלים



26 סעיף אתתיקון שקיבל מיום שנה 'תוך יבוא בסופו, (ב), קטן בסעיף העיקרי. לחוק 26 בסעיף .6

המסמכים כל את המציא המשיג כי המנהל שאישר מיום חודש תוך או ההשגה הודעת
התקופה במהלך בהשגה המנהל החליט לא המאוחר; לפי להמציאם, שנדרש והפרטים

נתקבלה''. כאילו ההשגה את יראו האמורה,

ואילך.תחולה 1996 המס לשנת רכוש מס שומות לגבי זה חוק של תחולתו (א) . 7

 (א) קטן סעיף הוראות אף על (ב)

תחילתו ביום קרקע לבעל שנעשה במס חייב לגבי ,(2)1 סעיף של תחולתו (ו)

זה; חוק של

1997 המס לשנת רכוש מס שומות לגבי ו3, 2 סעיפים של תחולתם (2)

ואילך,

זה חוק של תחילתו לפני שהוגשו השגות לגבי גם ,6 סעיף של תחולתו (ג)
התחילה. ביום הוגשו כאילו אותן יראו אולם

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

שוחט (בייגה) אברהם


