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)1(, במכירת דירת מגורים מזכה שחלות עליה הוראות  ")2( על אף האמור בפסקה 
סעיף קטן )ב2(, ובכלל זה בנסיבות האמורות בסעיף קטן )ב3()1(, יהיה המס על הסכום 
0%, ושיעור זה יהיה גם השיעור לעניין השומה לפי  האינפלציוני החייב בשיעור 
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