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לכבוד
שר האוצר ,מר יובל שטייני
משרד האוצר
נכבדי ,
הנדו  :הבהרת חוק מס ער מוס – תמ"א 38/2

הריני מתכבד לפנות אלי בבקשה להבהיר את חוק מס ער מוס ,התשל"ו ) 1975להל" :$החוק"
או "חוק מע"מ"( ,בנוגע לחיוב במע"מ על עסקאות תמ"א 38כדלקמ:$
 .1בשנת  2004אושרה תכנית מתאר ארצית מס'  38העוסקת בחיזוק בנייני ,בפני רעידות אדמה,
על ידי מת $זכויות בניה מוגדלות .ההנחה בבסיס התוכנית היתה ששווי $הכלכלי של זכויות
אלה יממ $את חיזוק המבני ,הישני .,על מנת לעודד את יישו ,התוכנית ,הוסרו חסמי,
וניתנו הקלות והטבות באמצעות תיקוני חקיקה שוני ,,לרבות במסגרת חוק מיסוי מקרקעי$
)שבח ורכישה( ,תשכ"ג ) 1963להל" :$חוק מיסוי מקרקעי"( וחוק מע"מ.
 .2ביו 6.3.2008 ,אושר בכנסת חוק מיסוי מקרקעי) $שבח ורכישה( )תיקו $מס'  62הוראת שעה(,
התשס"ח ) 2008להל" :$תיקו  ,("62במסגרתו הוס ,בי $היתר ,סעי 49לג ,בפרק החמישי
לחוק מיסוי מקרקעי ,$הקובע פטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעי $שתמורתה מושפעת
מזכויות בניה לפי תמ"א  .38תוק החוק הינו מיו 18.5.2005 ,ועד ליו.31.12.2016 ,
 .3תיקו 62 $קבע בנוס תיקו $עקי לחוק מע"מ )תיקו $מס'  ,(34לפיו" ,מת שירותי בניה לפי
תכנית החיזוק בתמורה למכירת הזכות הנמכרת בפטורה ממס בהתא #להוראות סעי 49לג
לחוק מיסוי מקרקעי – יהיה פטור ממס"
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 .4לפני כשנתיי ,אושר שינוי מס'  2לתמ"א ) 38להל" :$תמ"א  ,("38/2ובו הורחבה תחולת
התוכנית למקרי ,של הריסת בניי $קיי ,ובניית בניי $חדש תחתיו ,שכ $חיזוק בניי $יש $כרו
בבעיות הנדסיות רבות ועיתי ,אינו אפשרי ונדרשת הריסתו ובנייתו מחדש.
 .5בהתא ,,ביקש המחוקק במסגרת חוק מיסוי מקרקעי) $שבח ורכישה( )תיקו $מס' ) (74חיזוק
בנייה מפני רעידות אדמה( ,התשע"ב ) 2012להל" :$תיקו  ("74להתאי ,את הוראות הפרק
החמישי ולהחיל $במפורש ג ,על מכירת זכות במקרקעי $שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה
לפי תמ"א  38/2בהוספת סעי 49לג ,1הקובע פטור על מכירת זכות כאמור.
 .6ככל הנראה ,נפלה טעות ובשונה מתיקו ,74 $לא היה ער המחוקק לתיקו $העקי הנדרש בחוק
מע"מ ,כפי שנעשה בתיקו 62 $וכתוצאה מכ ,כיו ,הפטור ממע"מ חל א ורק על מת $שירותי
בניה בהתא ,להוראות סעי 49לג ,ואינו חל על שירותי בניה בהתא ,להוראות סעי 49לג,1
היינו מת $שירותי בניה לפי תמ"א .38/2
 .7בהתא ,לכל האמור לעיל עולה כי היעדר תיקו $עקי לחוק מע"מ במסגרת תיקו 74 $אינו אלא
לאקונה שמקורה בשתיקת המחוקק שאינה מדעת ולכ $נדרשת הבהרה אשר תאפשר תחולת
הפטור לתמ"א  ,38ג ,בתמ"א .38/2
 .8לפיכ ,נודה על הבהרה כי הוראות סעי 31ב לחוק מע"מ יחולו ג ,על מת $שירותי בניה לפי
תמ"א .38/2

בכבוד רב ,

אוהד דנוס
יו"ר לשכת שמאי מקרקעי בישראל
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