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שר האוצר יאיר לפיד.  :לכבוד  

.יועצת שר האוצר, נעמה שולץ             

.האוצר משרד ,משפטית לשכה ,שטאובר עמית ד"עו                

.רשות המיסים, עו"ד ליאת גרבר             

 

, רב שלום  

29.60.260. 

 
הצעת חוק מס ערך מוסף )הטבה במס בעסקה לרכישת  :הנדון

  .מתוקןמכתב  – 4102-התשע"ד דירת מגורים מוטבת(,

 

לאחר שיחה ארוכה עם עו"ד ספי זינגר ממשרד היועץ המשפטי לממשלה 

סעיף להקשורים  מהותייםברצוננו להפנות את תשומת ליבכם לשני נושאים 

  .חוקההצעת המצורף מתוך 

 

 :אלה כל לגביו שמתקיימים ,מגורים דירת הרוכש יחיד - "זכאי רוכש"
 :מאלה אחד בו שמתקיים ישראל תושב הוא ) 1 (

 ;בחזקתו הנמצא לפחות אחד לילד הורה הוא ) א(
 ;לפחות שנים 35 לו מלאו ) ב(

 

יים בנפרד )גרושים או הורים החאם הלא ממש ברור  נוסח החוק הנוכחימ. 0

)משמורת משותפת או אחריות הורית  הגדרה הורית שווהבעלי פרודים( 

בהחלטה של בית המשפט לענייני  ,חזקה על הילדשניהם ל אשרמשותפת( 

  , כל אחד בנפרד, את ההטבה., אכן יקבלומשפחה או בית הדין הרבני

 

למשרד האוצר האמון זו ו נהובטח לנו על ידי עו"ד זינגר שהוא יעביר את עמדת

עוד בטרם תאושר הצעת  ,שהנושא יובהר ויוסברמקווים  וואנ החוקעל קידום 

 . לא יהיו בנושא מחלוקות בעתידש כך ,החוק
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לא  גרושים אבות בעודשכן  מאוד בעייתיהנוכחי  חוקהנוסח טעמנו ל. 2

 יקבלו כן זה גיל עד אמהות, ההטבה את יקבלו לא 53 לגיל מתחתמשמורנים 

 .המלאה ההטבה את

 

זוגות בשנה. לאבות רבים )לא  02,666במדינת ישראל מתגרשים כיום כ 

משמורנים( זמני שהות של שני לילות באמצע השבוע יחד עם כל סוף שבוע שני 

. מהזמן %34כלומר הילד נמצא אצל האב הלא משמורן כ מלא עם הילדים. 

ישראל,  נזכיר שבמדינת ךוכן, יש גם מקרים שזמני השהות מצומצמים יותר, א

לחדר של הילד ! תשלום מלא עקב חוקי הדת, האב משלם מדור מלא וכפול

 לחדר של הילד בבית האם. בנוסף תשלום מלאו שלו בביתו

 

כך  ,זהחברתי לנסח את הצעת החוק בהתאם למצב  ראוי יותרהאם לא 

שרתו ותרמו נמצאים במעמד הביניים ו שגם אבות אלו, אשר ברובם הגדול

 ים גם הם לקבל את ההטבה?     זכא ויהי ,רבות לצבא

 

את מהסעיף הנ"ל להוריד  הוא פשוט:ים לשני הנושאלעמדתנו הפתרון . 5

ילד יקבל  לו שיש שכל הורהנוסח הסעיף יהיה שכך " בחזקתו הנמצאים "המיל

 .לחוקדברי ההסבר ולהסביר את הנושא ב את ההטבה

 

 ;לפחות אחד לילד הורה הוא  (א)
 
 

 
  

 ,בברכה

 ר"יו, רוה גיא

 הילד טובת=משותפת הורות 

 ת"א 00דירה  8שלמה בן יוסף 

63.-2323.35 

Guyraveh04@gmail.com 
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