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הנדון :תיקון מס'  88לחוק מיסוי מקרקעין -הרחבת הפטור ממס שבח ומע"מ על עסקאות מכוח
תמ"א 38
ביום  21באוגוסט  2016פורסם חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ,התשע"ו( 2016-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  . 38כפי שיוסבר להלן נקבע כי הפטור ממס שבח יחול הן על זכויות הבניה מכוח התמ"א  38והן על זכויות
הבניה מכוח התב"ע.
טרם החוק החדש ,בהתאם להוראות פרק חמישי  5לחוק מיסוי מקרקעין ,בעסקאות תמ"א  38בהן הדיירים מוכרים את זכויות
הבניה שברשותם לקבלן/יזם ,הפטור ממס שבח לדיירים הו חל רק לגבי זכויות הבניה שמקורן בתמ"א .בעסקאות מסוג תמ"א
 38/2היו מגבלות לגבי דירת התמורה בידי הדיירים הקיימים כגון :קבלת דירה אחת כנגד הדירה הקיימת (באזור מוטב  2דירות),
דירת התמורה תהא בתוספת של עד  25מ"ר ,הגבלת שווי דירת התמורה ועוד.
נציין כי במקרים רבים בהם הדיירים לא יכלו לנצל את הפטור מכוח התמ"א ,פנו בבקשה לפטור אישי כגון מכירת דירה יחידה או
דירת ירושה.
התיקון
במסגרת החוק החדש נכלל תיקון עקיף מס'  88לחוק מיסוי מקרקעין הקובע כי הפטור ממס שבח בעסקות תמ"א  38יחול לא רק
על הזכויות הנמכרות שמקורן בתמ"א  ,38אלא גם על הזכויות שמקורן בתב"ע.
תחולת התיקון נקבעה לגבי עסקות שיום המכירה שנקבע לגביהן חל ממועד פרסום החוק ( .)21.8.2016מכאן ,שהתיקון יחול גם
על עסקות שבגדרן התבקשה דחייה של יום המכירה ובמועד פרסום התיקון טרם הגיע מועד זה (התקיימות התנאים המתלים או
המועד שבו הוחל בבנייה ,לפי המוקדם).
עפ"י הוראות סעיף 49לב לחוק מיסוי מקרקעין יום המכירה יהיה כמוקדם מבין המועד שבו התקיים התנאי או שבו מומשה
האופציה (ככל וישנה בחוזה) לבין המועד שבו הוחל במתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק או המועד שבו החלה הבנייה לפי
תכנית החיזוק בדרך של הריסה ,לפי העניין .לפיכך ,אם טרם התקיים אחד מהתנאים בפרויקטים קיימים נראה שלא תחול חבות
במס על זכויות הבנייה שלא מכוח התמ"א.
כמו כן ,לתיקון ישנן השפעות לעניין המע"מ ,שכן עד לתיקון בהתאם להוראות סעיף 31ב לחוק מע"מ על מתן שירותי בנייה
בעסקאות תמ"א  38יחול מע"מ בשיעור אפס .כעת ,לאחר התיקון הפטור יחול גם על מתן שירותים כנגד זכויות בניה שלא מכוח
התמ"א.

 וכך גם לגבי תחולת הוראות סעיף2021  בדצמבר31  לגבי עסקאות תמ"א תוארך עד ליום5 עוד נקבע כי תחולת פרק חמישי
.) לחוק מיסוי מקרקעין62  (כפי שנקבע בתיקון38 ב לחוק מע"מ לגבי מע"מ בשיעור אפס במסגרת תמ"א31
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