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 מע"מ שיעור אפס –לחוק מע"מ  74תיקון 
 ורו"ח ד"עו, נעם שרעבי

 

תיקון )מס ערך מוסף עבר בקריאה שניה ושלישית חוק (, 4172 בנובמבר 71, )ביום שני, השבוע

 .4107-ד"התשע(, 74' מס

 :21' להלן נוסח הסעיפים בתיקון מס

יהיה המס על "יבוא " יהיה אותו חלק"במקום , לחוק העיקרי( ב)א17בסעיף  (4)

 ".בשיעור אפס"יבוא " פטור ממס"ובמקום " אותו חלק

על מתן שירותי "יבוא " מתן שירות בנייה"במקום , לחוק העיקרי( ב)ב17בסעיף  (5)

יהיה "ובמקום (" 7)לג24-לג ו24סעיפים "יבוא " לג24סעיף "במקום ", בנייה

 ".בשיעור אפסיהיה מס "יבוא " פטור ממס

יחולו לגבי מכירת , ב לחוק העיקרי כנוסחם בחוק זה17-א ו17הוראות סעיפים  (21)

זכות ביחידת מגורים חלופית או מתן שירותי בנייה שמועד החיוב במס לגביהם 

 –לעניין זה . לחוק העיקרי חל ביום פרסומו של חוק זה או לאחריו' לפי פרק ו

כמשמעותם ", מתן שירותי בנייה"ו" ופיתמכירת זכות ביחידת מגורים חל"

 .א לחוק העיקרי17בסעיף 

 

מ על "היה פטור ממע( חיזוק) 7311א "בעסקאות פינוי בינוי ובעסקאות תמ, עד התיקון לחוק

(. 7311א "בתמ)שירותי הבניה לדיירים של יחידות המגורים החילופיות ובמסגרת החיזוק 

 .בגין שירותי הבניה לדיירים המשמעות היא שלא ניתן היה לקזז תשומות

הריסה , 4311א "שירותי הבניה  שניתנו לבעלי הדירות במסגרת תמ, עד היום, 7311א "בניגוד לתמ

 . מ"לא היו פטורים ממע, ובניה
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בתיקון לחוק תוקן העיוות האמור ונקבע כי גם במקרה של חיזוק הבניין וגם בדרך של הריסה 

ושחל עליהם  11א "תי הבניה תמורת זכויות שניתנות מכח תמעל מתן שירו(, 4311א "תמ)ובניה 

מ בשיעור אפס יהיה לקזז את מלוא התשומות ללא צורך לעשות "יחול מע, הפטור ממס שבח

 .הבחנה בין שירותי הבניה לדיירים לכלל שירותי הבניה

שבדומה הרי , ע"א וגם זכויות מכח תב"יודגש כי במקרה שבו נמכרות ליזם גם זכויות מכח תמ

 .מ מלא ויש חובה להוציא חשבונית"ע יחול מע"על הזכויות הנמכרות מכח התב, למס השבח

 

 התחולה

, תחולת התיקון לחוק היא על עסקאות שמועד הוצאת החשבונית היא לאחר מועד פרסום החוק

מ בעסקת מקרקעין הוא עם העמדת "לחוק מע 41לפי סעיף , כאשר מועד הוצאת החשבונית

או עם רישום המקרקעין על שמו של הקונה בפנקס , לרשות הקונה או לשימושו המקרקעין

 .לפי המוקדם, המתנהל על פי דין

א המקנים "יחול החיוב במס עם התמלאות התנאים המתלים בהסכם התמ, 11א "בעסקאות תמ

 .ליזם את זכות העליה לקרקע

 

 השלכה על הסכמים עתידיים

 

צפה ועלתה הסוגיה , וגם בדיונים על תחולת החוק, להצעת החוקבדיונים בוועדת הכספים בנוסח 

כאשר ברור היה לחברי הכנסת שלאחר התיקון , של זהות הנהנה מהשלכות המס בעקבות התיקון

מ ליזם יאפשר ליזם להגדיל את התמורות "גם הדיירים ייהנו מהטבת המס הואיל והחסכון במע

 . לדיירים

יבור של סיעת יהדות התורה בקריאה השניה והשלישית בה הדבר אף בא לידי ביטוי ברשות ד

ביקשה הסיעה להוסיף לחוק סעיף שקובע כי יזם שחתם עם דיירים על הסכם לפני פרסום החוק 

חייב להודיע לדיירים על היכנסו לחוק ולתת להם אפשרות לבטל את העסקה מטעם של אי 

 .כדאיות עסקה

ומכאן , ואין לפתוח הסכמים שכבר נחתמו, לא התקבלהבסופו של דבר הצעה זו של יהדות התורה 

 .שהרווח כולו ליזם

מ אפס כמו גם הפטור במס שבח ניתנים רק על "עם זאת יש לזכור גם לעתיד כי החיוב במע

תמורות שניתנות במסגרת שירותי החיזוק ובמידה והדיירים מבקשים תוספות לאור התיקון 

 .ין תוספות אלויש לקחת בחשבון את חבות המס בג, לחוק
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  43/2א "מ אפס בתמ"מע

מ יחול רק במקרה של ניצול הפטור ממס שבח לפי "ב לחוק מע17האם סעיף , נשאלת השאלה

 ?או שהסעיף יחול גם במקרה בו לא נוצל הפטור בפועל 7לג24סעיף 

 הואיל וניתנות לדיירים, בהרבה מקרים, 4311א "כך למשל במקרה של הריסה ובניה מכח תמ

עדיף לנצל את הפטורים הקיימים לפי , 4311א "בנוסף לזכויות מכח תמ, ע"זכויות רבות מכח תב

 .כגון פטור דירה יחידה, פרק חמישי לחוק מסוי מקרקעין

מ "עדיין יחול מע, לחוק 7לג24האם במקרה כזה בו התבקש פטור לפי פרק חמישי ולא לפי סעיף 

 ?בשיעור אפס

מתן שירותי בניה לפי על "שקובע  21מ לאחר תיקון "לחוק מע( ב)ב17ף אנו סבורים כי נוסח סעי

-לג ו24סעיפים תכנית החיזוק בתמורה למכירת הזכות הנמכרת הפטורה ממס בהתאם להוראות 

יכול לסבול פרשנות לפיה מספיק " מס בשיעור אפסיהיה  -לחוק מיסוי מקרקעין  (72)לג24

זאת גם ללא , על מנת שתיחשב כפטורה 7לג24בסעיף שהזכות תעמוד בתנאי הפטור הנקובים 

 .הניצול בפועל

אף תואמת את כוונת המחוקק כפי שעלתה בהצעת החוק והיא להפחית את נטל , פרשנות שכזו

 .ופינוי בינוי 11א "המס המוטל על שירותים בתחום תמ

 
 
 
 
 
 
 

 

 – ןגלעד ברואו לעו"ד 3ו נעם שרעביורו"ח ד "לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי3למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו
 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו


