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חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 47(, התשע"ה-2014*

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 11975 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 31א)ב(, במקום "יהיה 1 תיקון סעיף 31א
אותו חלק" יבוא "יהיה המס על אותו חלק", ובמקום "פטור ממס" יבוא "בשיעור אפס" 

בסעיף 31ב)ב( לחוק העיקרי, במקום "מתן שירותי בנייה" יבוא "על מתן שירותי בנייה", 2 תיקון סעיף 31ב
במקום "סעיף 49לג" יבוא "סעיפים 49לג ו–49לג1", ובמקום "יהיה פטור ממס" יבוא 

"יהיה מס בשיעור אפס" 

הוראות סעיפים 31א ו–31ב לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו לגבי מכירת זכות 3 תחולה
ביחידת מגורים חלופית או מתן שירותי בנייה שמועד החיוב במס לגביהם לפי פרק ו' 
לחוק העיקרי חל ביום פרסומו של חוק זה או לאחריו; לעניין זה, "מכירת זכות ביחידת 

מגורים חלופית" ו"מתן שירותי בנייה" - כמשמעותם בסעיף 31א לחוק העיקרי 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 16(, התשע"ה-2014*

בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 3, פסקה 1 תיקון סעיף 3
)6( - תימחק 

אחרי סעיף 30 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 30א

"מכירת נכס בידי 
מונופולין

בית הדין רשאי, בעקבות פנייה של הממונה, להורות 30א  )א( 
לבעל מונופולין למכור נכס שבידו, כולו או חלקו, אם מצא, 
כי יש בכך כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית 

בתחרות בעסקים או בציבור 

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א(, יראו כפגיעה  )ב( 
בתחרות בעסקים או כפגיעה בציבור, כל פגיעה הנוגעת לאחד 

העניינים המנויים בסעיף 30)ג( "

בסעיף 31)א( לחוק העיקרי, אחרי "הסדרת פעולות המונופולין לפי סעיף 30" יבוא "או 3 תיקון סעיף 31
לפי סעיף 30א" 

בסעיף 31ג לחוק העיקרי -4 תיקון סעיף 31ג

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )1(

")ב1( בית הדין רשאי, בעקבות פנייה של הממונה, להורות על מכירת נכס של 
חבר בקבוצת ריכוז, כולו או חלקו, אם מצא כי יש בכך כדי למנוע פגיעה או חשש 
לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף שבו  

חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 47(, התשע"ה-2014*

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 11975 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 31א)ב(, במקום "יהיה 1 
אותו חלק" יבוא "יהיה המס על אותו חלק", ובמקום "פטור ממס" יבוא "בשיעור אפס" 

תיקון סעיף 31א

בסעיף 31ב)ב( לחוק העיקרי, במקום "מתן שירותי בנייה" יבוא "על מתן שירותי בנייה", 2 
במקום "סעיף 49לג" יבוא "סעיפים 49לג ו–49לג1", ובמקום "יהיה פטור ממס" יבוא 

"יהיה מס בשיעור אפס" 

תיקון סעיף 31ב

הוראות סעיפים 31א ו–31ב לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו לגבי מכירת זכות 3 
ביחידת מגורים חלופית או מתן שירותי בנייה שמועד החיוב במס לגביהם לפי פרק ו' 
לחוק העיקרי חל ביום פרסומו של חוק זה או לאחריו; לעניין זה, "מכירת זכות ביחידת 

מגורים חלופית" ו"מתן שירותי בנייה" - כמשמעותם בסעיף 31א לחוק העיקרי 

תחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 16(, התשע"ה-2014*

בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 3, פסקה 1 
)6( - תימחק 

תיקון סעיף 3

הוספת סעיף 30אאחרי סעיף 30 לחוק העיקרי יבוא:2 

"מכירת נכס בידי 
מונופולין

בית הדין רשאי, בעקבות פנייה של הממונה, להורות 30א  )א( 
לבעל מונופולין למכור נכס שבידו, כולו או חלקו, אם מצא, 
כי יש בכך כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית 

בתחרות בעסקים או בציבור 

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א(, יראו כפגיעה  )ב( 
בתחרות בעסקים או כפגיעה בציבור, כל פגיעה הנוגעת לאחד 

העניינים המנויים בסעיף 30)ג( "

בסעיף 31)א( לחוק העיקרי, אחרי "הסדרת פעולות המונופולין לפי סעיף 30" יבוא "או 3 
לפי סעיף 30א" 

תיקון סעיף 31

תיקון סעיף 31גבסעיף 31ג לחוק העיקרי -4 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )1(

")ב1( בית הדין רשאי, בעקבות פנייה של הממונה, להורות על מכירת נכס של 
חבר בקבוצת ריכוז, כולו או חלקו, אם מצא כי יש בכך כדי למנוע פגיעה או חשש 
לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף שבו  

התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 702, מיום ז' בתמוז התשע"ב )27 ביוני 2012(, עמ' 984 ועמ' 993 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ד, עמ' 471   1

התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 877, מיום ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(, עמ' 844 

ס"ח התשל"ו, עמ' 239; התשע"ד, עמ' 736   1
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