( )1המוכר קיבל את דירת המגורים בלא תמורה בתקופה שמיום כ"ד בחשוון
התשע"א ( 1בנובמבר  )2010עד יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר ;)2012
( )2מכירת דירת המגורים המזכה היא מכירה לקרוב; בסעיף קטן זה" ,קרוב"
 כהגדרתו בסעיף  1לחוק מיסוי מקרקעין ,ואולם המונח "שליטה" בהגדרההאמורה יהיה כאמור בסעיף ()4(19ב)( )3לחוק האמור.
(ג) פטור ממס ,מלא או חלקי ,לפי הוראות סעיף קטן (א) ,לא יינתן למוכר אחד יותר
מפעמיים.
(ד) לעניין סעיף 49ב( )1לחוק מיסוי מקרקעין ,לא יראו במכירה שלגביה ניתן פטור
ממס ,מלא או חלקי ,לפי הוראות סעיף קטן (א) ,כמכירה בפטור ממס ,והכל לגבי מוכר
דירת מגורים מזכה לפי הוראות פרק חמישי 1של החוק האמור בתקופה הקובעת.
(ה) לעניין סעיף זה ,יראו מוכר ובן זוגו ,למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד ,וילדיהם
שטרם מלאו להם  18שנים ,למעט ילדים נשואים  -כמוכר אחד.
תחילה

.7

(א) תחילתם של סעיפים  2ו– 3ביום י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר .)2011
(ב) תחילתו של סעיף  5ביום ח' בכסלו התשע"א ( 15בנובמבר  ;)2010שר האוצר,
באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי להאריך את התקופה הקבועה בסעיף (5א)()2
בשנה אחת נוספת.
(ג)

תחילתו של סעיף  6ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר .)2011
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חוק הכנסת (תיקון מס'  ,)30התשע"א2011-*
תיקון סעיף 7

.1

תיקון סעיף 8

.2

בחוק הכנסת ,התשנ"ד1994-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 7
()1

בכותרת השוליים ,במקום "והעברה מכהונה" יבוא "וסייגים לכהונה";

()2

סעיף קטן (ב)  -בטל;

()3

בסעיף קטן (ג) ,המילים "ולא תעביר"  -יימחקו;

()4

בסעיף קטן (ד) ,המילים "או להעביר"  -יימחקו.

בסעיף  8לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (ד) ,במקום "(7ד) ו–(ה)" יבוא "(7ד) עד (ו)";

()2

סעיף קטן (ה)  -בטל.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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התקבל בכנסת ביום י"א באדר א' התשע"א ( 15בפברואר  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת  ,366 -מיום כ"ז בשבט התשע"א ( 1בפברואר  ,)2011עמ' .75
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ,140התשע"א ,עמ' .94
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