ישראל | חטיבת המס |  11בספטמבר 2016

חוזר מיסים 18.2016
תיקון מס'  88לחוק מיסוי מקרקעין  -הרחבת הפטור
ממס שבח ומע"מ על עסקאות מכוח תמ"א 38

לקוחות וידידים יקרים,
לאחרונה פורסם חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ,התשע"ו2016-
(להלן" :החוק החדש") ,במסגרתו הוקמה רשות ממשלתית להתחדשות עירונית
ותוקנו סעיפים מהותיים בחוק מיסוי מקרקעין ובחוק מע"מ בנוגע לפטור ממס שבח
בעסקאות תמ"א .38
במסגרת החוק החדש נכלל תיקון עקיף מס'  88לחוק מיסוי מקרקעין הקובע כי
הפטור ממס שבח בעסקות תמ"א  ,38כמו גם פטור ממע"מ יחול לא רק על הזכויות
הנמכרות שמקורן בתמ"א  ,38אלא גם על הזכויות שמקורן בתב"ע.
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