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חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 60), התשס"ח-2008*

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 1 (להלן - החוק העיקרי), 1.תיקון סעיף 48א
בסעיף 48א(ד) -

(1) בפסקה (1), בסופה יבוא "ואולם אם שיעור המס בשנת המכירה לפי הוראות פסקה 
זו עולה על השיעור הקבוע בסעיפים קטנים (א) או (ב), יחויב השבח במס לפי הוראות 

אותם סעיפים קטנים, לפי העניין.";

(2) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) על אף הוראות פסקה (1), לגבי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד 
מקרקעין, בידי מי שפסקה (2) אינה חלה עליו, ייווספו לשיעור המס לפי סעיף 
קטן זה, השיעורים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ג) להלן, לכל שנת מס; 
ואולם אם שיעור המס בשנת המכירה לפי הוראות פסקה זו עולה על השיעור 
הקבוע בסעיפים קטנים (א) או (ב), יחויב השבח במס לפי הוראות אותם סעיפים 

קטנים, לפי העניין:

(א) בשנת המס 2011 - 1%;

(ב) בשנת המס 2012 - 1% נוסף על השיעור האמור בפסקת משנה (א);

(ג) בשנות המס 2013 ואילך - 2% נוסף על השיעורים האמורים בפסקאות 
משנה (א) ו–(ב), לכל שנת מס עד לשנת המכירה."

תחילתו של סעיף 48א(ד)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(1) לחוק זה, ביום י"א בטבת 2.תחילה
התשס"ז (1 בינואר 2007).

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

ן בר–או ני  ו ר             
                 שרת האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה  דלי                      
                          יושבת ראש הכנסת

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 61), התשס"ח-2008*

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 1 (להלן - החוק העיקרי), 1.תיקון שם החוק
בשם החוק, המילה "מכירה" - תימחק.

בסעיף 39 לחוק העיקרי, פסקה (8א) - תימחק.2.תיקון סעיף 39

בסעיף 49י לחוק העיקרי -3.תיקון סעיף 49י

(1) בסעיף קטן (ב)(1), המילים "ממס מכירה" - יימחקו;

*  התקבל בכנסת ביום ה' באדר א' התשס"ח (11 בפברואר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות 

חוק הממשלה - 335, מיום ג' בחשוון התשס"ח (15 באוקטובר 2007), עמ' 16 ועמ' 72.
ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ח, עמ' 202.  1

התקבל בכנסת ביום ה' באדר א' התשס"ח (11 בפברואר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הממשלה - 335, מיום ג' בחשוון התשס"ח (15 באוקטובר 2007), עמ' 16, עמ' 72.
ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ח, עמ' 26.  1
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בסעיף קטן (ג), פסקה (1א) - תימחק.  (2)

בסעיף 49יד(א) לחוק העיקרי, המילים "מס המכירה" - יימחקו.4.תיקון סעיף 49יד

פרק שישי 1 לחוק העיקרי - בטל.5.ביטול פרק שישי 1

בסעיף 78 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ו) - בטל.6.תיקון סעיף 78

בסעיף 94(א) לחוק העיקרי, במקום "המועד שנקבע בסעיף 73" יבוא "המועדים שנקבעו 7.תיקון סעיף 94
בסעיף 73" והמילים "וכן על סכומי מס מכירה שלא שולמו עד המועד שנקבע בסעיף 

72ט" - יימחקו.

בסעיף 94ד(א)(3) לחוק העיקרי, בהגדרה "סוגי חיוב", המילים "מס מכירה," - יימחקו.8.תיקון סעיף 94ד

תחילתו של חוק זה ביום י"ז באב התשס"ז (1 באוגוסט 2007), והוא יחול על מכירת זכות 9.תחילה
במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין, שנעשתה ביום האמור ואילך.

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

ן בר–או ני  ו ר             
                 שרת האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה  דלי                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוק השמות (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008*

בחוק השמות, התשט"ז-1956 1 (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף 9א יבוא: 1.החלפת סעיף 9א

"קביעת שם פרטי 
של אב 

אדם שטרם מלאו לו 16 שנים, והשם הפרטי של אביו 9א. (א) 
אינו ידוע, ייקבע שמו הפרטי של אביו לפי החלטת אמו, 
ורשאית האם שלא לקבוע שם כאמור, והכל בכפוף להוראות 

כל דין.

אדם שמלאו לו 16 שנים, והשם הפרטי של אביו אינו  (ב) 
ידוע, או שהוחלט שלא לקבוע שם כאמור, לפי הוראות סעיף 
קטן (א), ייקבע שמו הפרטי של אביו לפי החלטתו, ורשאי הוא 

שלא לקבוע שם כאמור, והכל בכפוף להוראות כל דין. 

נקבע שם פרטי של אב לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי  (ג) 
אדם שמלאו לו 16 שנים לבטל את השם האמור."

בסעיף 16 לחוק העיקרי, אחרי "9" יבוא "ו–9א".2.תיקון סעיף 16

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

ר שטרית מאי             
                 שר הפנים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה  דלי                  
                      יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ה' באדר א' התשס"ח (11 בפברואר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 189, מיום ג' בטבת התשס"ח (12 בדצמבר 2007), עמ' 72.

ס"ח התשט"ז, עמ' 94; התשנ"ט, עמ' 77  1

בסעיף קטן (ג), פסקה (1א) - תימחק.  (2)

תיקון סעיף 49ידבסעיף 49יד(א) לחוק העיקרי, המילים "מס המכירה" - יימחקו.4.

ביטול פרק שישי 1פרק שישי 1 לחוק העיקרי - בטל.5.

תיקון סעיף 78בסעיף 78 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ו) - בטל.6.

בסעיף 94(א) לחוק העיקרי, במקום "המועד שנקבע בסעיף 73" יבוא "המועדים שנקבעו 7.
בסעיף 73" והמילים "וכן על סכומי מס מכירה שלא שולמו עד המועד שנקבע בסעיף 

72ט" - יימחקו.

תיקון סעיף 94

תיקון סעיף 94דבסעיף 94ד(א)(3) לחוק העיקרי, בהגדרה "סוגי חיוב", המילים "מס מכירה," - יימחקו.8.

תחילתו של חוק זה ביום י"ז באב התשס"ז (1 באוגוסט 2007), והוא יחול על מכירת זכות 9.
במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין, שנעשתה ביום האמור ואילך.

תחילה

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

ן בר–או ני  ו ר             
                 שר האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה  דלי                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוק השמות (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008*

החלפת סעיף 9אבחוק השמות, התשט"ז-1956 1 (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף 9א יבוא: 1.

"קביעת שם פרטי 
של אב 

אדם שטרם מלאו לו 16 שנים, והשם הפרטי של אביו 9א. (א) 
אינו ידוע, ייקבע שמו הפרטי של אביו לפי החלטת אמו, 
ורשאית האם שלא לקבוע שם כאמור, והכל בכפוף להוראות 

כל דין.

אדם שמלאו לו 16 שנים, והשם הפרטי של אביו אינו  (ב) 
ידוע, או שהוחלט שלא לקבוע שם כאמור, לפי הוראות סעיף 
קטן (א), ייקבע שמו הפרטי של אביו לפי החלטתו, ורשאי הוא 

שלא לקבוע שם כאמור, והכל בכפוף להוראות כל דין. 

נקבע שם פרטי של אב לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי  (ג) 
אדם שמלאו לו 16 שנים לבטל את השם האמור."

תיקון סעיף 16בסעיף 16 לחוק העיקרי, אחרי "9" יבוא "ו–9א".2.

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

ר שטרית מאי             
                 שר הפנים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה  דלי                  
                      יושבת ראש הכנסת
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