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   .   יתרת שווי רכישה  6

  39מים המותרים ביכוי לפי סעיפים  לאחר הוספת הסכו  1" שווי הרכישה   :  47עפ"י ההגדרה שבסעיף  

ולאחר יכוי    3בתוספת ערך ההוצאות ששולמו לאחר יום המכירה     2א שהוצאו עד יום המכירה   39-ו

  פירוט:     הפחת..."

 א.  39-ו  39לשווי הרכישה יש להוסיף את היכויים המותרים לפי סעיפים   .1

שהוצאות מכירה  לפקודת מ"ה    88רווח הון קבע בהגדרת "תמורה" בסעיף  חישוב  יש להבחין כי ב

כחלק  מ תופחתה   הרכישה  לשווי  מתווספות  מכירה  הוצאות  שבח  מס  בחישוב  ואילו  התמורה, 

 כירה" ותר בסכומו המקורי. מהיכויים המותרים, כך ש"שווי המ

חודשים    3לשווי הרכישה יש להוסיף הוצאות ששולמו לאחר יום המכירה כגון תשלום לעו"ד ששולם   .2

 לאחר 'יום המכירה'.  

הוצאות המותרות ביכוי    -מופיעה הגדרת "ערך הוצאות ששולמו לאחר יום המכירה"    47בסעיף  

יבית והפרשי הצמדה אם שולמו עליהן, בשל  ששולמו לאחר יום המכירה בתוספת ר  39לפי סעיף  

  ית עד יום המכירה.  תשלום ההוצאה, כשהן ממודדות אחור  התקופה שמיום המכירה ועד יום 

 ₪105 ריבית והצמדה. מדד יום מכירה    ₪1,000 בתוספת    12,000חודשים לאחר המכירה שולם למתווך    4:  דוגמהל

  .  13,000*  105/108= 12,639ישה הינו: . הסכום שיתווסף לשווי הרכ108מדד יום תשלום  
  

סכומים היתים ליכוי. כפי שלמד    -לכות הוצאות פחת. הגדרת פחת  משווי הרכישה יש    -  פחת .3

האם    –בפס"ד שוים דון המקרה בו הישום לא תבע פחת במהלך שות ההחזקה בכס  ברווח הון,  

יש בכל זאת לכות את הפחת כלשון ההגדרה "סכומים היתים ליכוי" או שלפי   בעת המכירה 

עקרון מס אמת יש לכות בעת המכירה רק פחת שוכה בפועל בעבר.  בפס"ד בן משה שיתן בעליון  

ישום  קבע שיש לכות לפי לשון הסעיף כל פחת שיתן היה לכות גם אם הלגבי רווח הון    1963בשת  

פס"ד לילי שמשון, פס"ד    – לא דרש בפועל.  מגד,  בפסקי דין שוים של ועדת ערר במיסוי מקרקעין  

 ברמן ועוד, קבע שלפי תכלית החוק ועקרון מס אמת יוכה רק פחת שהישום יכה בפועל בעבר.

רה שלא  הקובע באופן ברור את אופן התרת פחת במכירה במק  PIV BVפס"ד  יתן בעליון    2019בשת  

  וכה בעבר:  

ויוכיח שלא  ,  ושילם את המס המתחייב  ההכסה המופקת מהכסעל    כדיןדיווח    הישוםכאשר  *  

יחושבו בעת המכירה רק    –אי ידיעה או מחמת טעות  וכה מלוא הסכומים היתים ליכוי מחמת  

  סכומי הפחת שוכו בפועל בעבר.  

שמסר או  מע כליל מלמסור דיווח    -מהכס    * כאשר הישום לא דיווח כדין על ההכסה שהפיק

, בין אם לא חויב במס הכסה ובין שערכה לו שומה על ההכסות, הרי  דיווח המעלים חלק ממה 

ת,  היה מוסר דיווח אמ  לושהישום לא יהיה רשאי לטעון שלא יכה את מלוא הפחת האפשרי בעבר  

     תן היה לכות.הפחת שי  סכומימלוא  להתחשב בעת המכירה בלגביו יש  ו

במהלך השים על ההכסות מהשכרת הדירה ולפיכך בעת המכירה    הבמקרה הדון החברה לא דיווח 

  ילקח בחשבון מלוא הפחת שיתן היה לכות. 
  

 הערות: 

לא יתן היה לדרוש פחת ולפיכך אין לכות  ש כאשר הכס המכר לא שימש להפקת הכסה הרי  * 

  מכירת דירה ששימשה למגוריו של הבעלים. :  דוגמהלמיתרת שווי הרכישה סכומי פחת.  
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עפ"י הוראות הפקודה, הוצאות בגין רכישת הכס כגון תיווך ועו"ד יש להוון לעלות הכס ולדרוש   * 

כות את כל הפחת שו.   –דרש  פחת על העלות הכוללת. לפיכך, יש לזכור לגם על ההוצאות שהוו  

במידה ועשה שיפור במקרקעין יש לחשב פחת בפרד על השיפור, כמובן רק במידה והכס שימש  

  בהפקת הכסה. 

  1/3ליחס  מקובלאין לחשב פחת על שווי הקרקע. כאשר אין תוים מדויקים לגבי ערך הקרקע  * 

 משווי הרכישה של המבה כולו. 

למגורים יכוי הפחת משווי הרכישה יעשה בהתאם למסלול המס    מכרת דירה שהושכרהכאשר   * 

 הבחר על הכסות השכירות : 

  ים חויבו לפי סעיףסות השכירות במהלך השישום תבע   121במידה והכבמס שולי הרי שה

הוצאות פחת במהלך השים. לפיכך יש לכות משווי הרכישה את כל סכומי הפחת שדרשו  

 בעבר כהוצאה.  

 ים חויבו לפי סעיף  במידה וסות השכירות במהלך השישום    10%במס קבוע    122הכהרי שה

, בעת  122לא היה רשאי לתבוע הוצאות פחת במהלך השים. למרות זאת, כפי שקבע בסעיף  

  המרבי   יש להוסיף לשווי המכירה (משמעות זהה ליכוי משווי הרכישה) את הפחת  כן  המכירה

יודגש כי הוצאות  הן על שווי הרכישה והן על שיפורים שבוצעו.    בתקופה זו  לכות  היה  שיתן

 . 39יותרו כיכוי לפי סעיף  לא    122סעיף  שוטפות שלא הותרו במהלך השים ביכוי מכח  

 ים  על  במידה וסות השכירות במהלך השיתן פטור, יחולו אותם הכללים כמו במסלול  הכ

 . הדבר לא קבע בחוק אלא בהוראת ביצוע שפורסמה, בהתאם לתכלית החקיקה. 122

ההוראה   פרסום  מיום  שחושב  פחת  לגבי  רק  יחולו  ההוראות  כי  קבע  הביצוע  בהוראת 

27.2.2007 . 

  בוועדת שהושכרה במהלך השים במסלול הפטור.  הישום מכר דירה  – פס"ד אביגדור וימן

בשת   קבע  היות    2016ערר  בפועל  דרש  שלא  למרות  פחת  הרכישה  משווי  לכות  יש  כי 

  והישום בחר במסלול הפטור.  

  

  : סיכום פחת
  חישוב יתרת שווי רכישה במכירת כס בר פחת

                                            �                          �                           
  כס ששימש ליצור הכסה         דירת מגורים שהושכרה          כס שלא שימש ליצור הכסה 

            �                                          �          �                                                     �  
  יכוי פחת אין  פטור                                        121         122יכוי פחת                                     

                                                      �            �                 �  
  יכוי פחת           יכוי פחת                                                       

  2/07-שצבר מ                                                                            
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  שווי הרכישה: לסיכום, חישוב יתרת  

   xxx  שווי הרכישה 

  ) xxx(  ביכוי הוצאות פחת 

  xxx  בתוספת יכויים המותרים 

  xxx  בתוספת הוצאות ששולמו לאחר יום המכירה 

  xxx  יתרת שווי הרכישה 

  

  
  

  .  מדד 7

כאשר יש לתאם את יתרת שווי הרכישה לעיין חישוב הסכום האיפלציוי, יש להתחשב במדד יום  

  . 47גדרה מופיעה בסעיף  הרכישה והמכירה. הה

  החודש שבו התבצעה הפעולה.    המדד של  –התבססו על מדד בגין  , החישובים  בעבר

, על מת לשפר את הדיווח לרשויות שותה ההגדרה ובמכירות שעשות מיום זה  31.3.2011החל מיום 

  יום לפי ביצוע הפעולה.   במדד הידועיש להתחשב  

  יצוין, כי בחישובי רווח הון מאז ומתמיד יש להתחשב במדד הידוע.
  

  

  .  יתרת שווי רכישה מתואמת 8

  ם: וקובעת שיש לתאם את הסכומים הבאי  47ההגדרה מופיעה בסעיף  

 ביכוי פחת יש לתאם מיום הרכישה עד ליום המכירה. כולל הוצאות שהווו  שווי הרכישה   .1

 יש לתאם מהיום שבו שולמו עד ליום המכירה.   39יכויים לפי סעיף   .2

  יום גמר ההשבחה בביין חדש הוצאות השבחה יש לתאם מיום "גמר ההשבחה" עד ליום המכירה.   .3

 מזמן תחילת הביה עד תום הביה.   2/3היו לאחר    על קרקע

סעיף   .4 לפי  ריאלית  ליום  39ריבית  עד  שה  שבכל  יולי  חודש  ממדד  בפרד  שה  כל  לתאם  יש  א 

 המכירה. 

, כאשר מוסיפים סכומים אלו  לעיל  הוצאות ששולמו לאחר יום המכירה לא מתאמים. (כפי שלמד .5

 ). ליום המכירה  אחוריתלשווי הרכישה הם כבר ממודדים  

בהתאם לשה שבה שולם  יש לתאם מס רכוש,  –)  8(39תשלומי מיסים המותרים ביכוי לפי סעיף  .6

 כמפורט בהגדרה.   מס הרכוש

  

הוצאו בסוף    ורוב הוצאות ההשבחהביית השבחה של כס משכה זמן רב,    -  פס"ד בק קוטיטל

ים כפי שקבע בהגדרה שבחוק. ביהמ"ש העליון  מהל מס שבח ביקש למדד את הסכומ.  תקופת הביה 

קבע עפ"י עיקרון מס אמת שכאשר יש תוים על המועד המדויק שבו שולמו הוצאות ההשבחה כגון  

   עפ"י טופס פחת יש לערוך חישוב מדויק ולא כוללי. 
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  ג 48-א ו48סעיפים    –שיעור המס על שבח  

  

התויםשלאחר   יום  ידועים   כל  הרכישה,  שווי  היכויים  :  המכירה,  יום  המכירה,  שווי  הרכישה, 

המותרים, יתרת שווי הרכישה ויתרת שווי רכישה מתואמת, יתן לגשת לחשב את סכום השבח והמס  

  שישולם על השבח. 
  

  (ב) קובע כי על מת לקבל את השבח יש להפחית משווי המכירה את יתרת שווי הרכישה. 6כאמור, סעיף  

  אלי.  יסכום איפלציוי ושבח ראת השבח המתקבל יש לפצל ל
  

סכום  , תהווה  p.n  –והיתרה    31.12.1993יש לפצל לאיפלציוי חייב עד    הסכום האיפלציויאת    >  

  איפלציוי פטור. 
  

, שבח  7.11.2001  –  ליארי לשבח ראלי עד יום התחילהיש לפצל באופן  בידי יחיד    השבח הראליאת    >  

  , ושבח ריאלי לאחר יום השיוי. 1.1.2012  –ועד יום השיוי  ראלי לאחר יום התחילה  

  הדין היה שוה).   2010(במכירה לפי    השבח הריאלי בידי חברה ימוסה כולו בשיעור מס חברות.    
  

  לסיכום: 
  )1(                         שווי המכירה                                                               

  ) 1( (יתרת שווי הרכישה)                                           
    שבח                                                         

                                              �                          
  סכום איפלציוי                          שבח ראלי                                     

                   �                           �                                              �          
  איפלציוי חייב       איפלציוי פטור           לאחר               לאחר              עד יום התחילה   

  p.n                  31.12.1993עד             יום התחילה     יום השיוי            7.11.2001    
  10%                           25%                   20%מס שולי                  

  

  כל השבח הריאלי יחויב במס חברות

  
  

  שיעור המס במכירה רגילה   –)  1ב(-א(א), (ב) ו48סעיפים  
  

 כמפורט להלן:   זכות במקרקעיןבמכירת  הסעיפים קובעים את שיעורי המס שיוטלו  

  חברה   יחיד   פרטים 

    מס שולי   7.11.2001  ריאלי עד יום התחילה
  

הריאלי חייב    השבח  כל
  20%עד    יום התחילה ועד יום השיוי מריאלי    במס חברות 

  25%עד    1.1.2012  ריאלי מיום השיוי

  א(א)  48  ) 1(ב-א(ב) ו48  סעיף ה
  

 

  

  

  שיעור המס על הסכום האיפלציוי   –  א(ג)48סעיף  

  ליחיד ולחברה.   -  10%היו    31.12.1993צבר עד  ש הסעיף קובע כי המס על הסכום האיפלציוי  

.  0%) המס על האיפלציוי החייב יהיה  2א(ב48במכירת דירת מגורים מזכה שחייבת במס לפי סעיף  

  בהרחבה בהמשך. העיין ילמד  

  שווי הרכישה 
  (הוצאות פחת) 

  יכויים המותרים 
  הוצאות ששולמו לאחר יום המכירה

  הרכישה יתרת שווי 

 

  יחיד > 

  

  

 חברה > 
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    דוגמהתרגיל 
  

בתל אביב בעלות של    מחסןהזוג במשותף    בירכשו    7.11.1999. ביום  1999אורן ואורית ישאו ביואר  

  26.4.2000.   ביום 1.1.2000בתאריך   0.5%שילמו בי הזוג מס רכישה בשיעור   המחסןאש"ח. בגין  50

לבעלותו    יועבר  המחסןהתגרשו בי הזוג. במסגרת הסכם הגירושין שאושר ע"י ביהמ"ש הוסכם כי  

  הבלעדית של אורן. 

מחסן אחר בתל  מאורן והעיקה לו בתמורה    המחסןהפקיעה עיריית תל אביב את    4.1.2002בתאריך  

  אש"ח.   125באותו יום עמד על    אביב ששוויו

במהירות האפשרית, מפאת מצוקה כלכלית, וכיוון    המחסןכעבור מספר שים החליט אורן למכור את  

אש"ח. שווי השוק ליום זה היה    180תמורת    7.11.2017בתאריך    מכר  המחסןשזקק לכסף בדחיפות.   

מתמורת המכירה על מת שימצא קוה    5%אש"ח. בשל הדחיפות הסכים אורן לשלם למתווך    200

  המחסן שימש את אורן כל השים לאחסון חפצים.    .4%במהירות האפשרית. פחת  

  מדדים: 
  דצמ.   וב.   אוק.   ספט.   יולי   יוי   מאי   אפריל   מרץ  פברואר  יואר   שה 

1999  70  72  74  76  78  78  78  80  82  85  88  
2000  90  92  92  92  94  94  94  96  96  98  100  
2002  102  112  130  135  140  145  150  160  160  165  175  
2017  180  185  185  185  190  190  195  200  215  220  220  

  

  . 2017-ו  2002,  2000בשים  י את חבות המס של אורן  /חשבדרש:  
  

  פתרון: 
  

א קובע כי העברת נכסים במסגרת הסכם גירושין לא תחשב מכירה. אך לעניין יום הרכישה ושווי  4סעיף    -   26.4.2000

  אורן לנעלי הגרושה אורית.  יכנסהרכישה 
  

קובע כי הפקעה שתמורתה    64נכללת בהגדרת מכירה. אולם סעיף  בתמורה  קובע כי הפקעה    (א)5סעיף  -   4.1.2002

ורק זכות   )(ג) קובעים כי בעת המכירה של  1(37- ו  32במקרקעין תהיה פטורה ממס. יש לציין כי סעיפים  ניתנה אך 

  הקרקע שהתקבלה תהיה כניסה לנעלי הקרקע הקודמת לעניין יום ושווי הרכישה. 
  

  שזד

  חישוב מס שבח בגין המכירה: -  .20177.11
  

  . ולא לשו"ש להתייחס לחוזה   חדים ישאין יחסים מיו מכיוון ש  )1(  180,000  ) 1(שווי מכירה

    : חישוב יתרת שווי הרכישה )2(  ) 59,250(  ) 2(יתרת שווי רכישה 

  . 32- א ו4הוסבר לעיל, סעיפים   50,000  שווי רכישה     120,750  שבח 

                       �                     להפקת הכנסה  לא שמש המחסן  0  פחת  

 p.nשבח ריאלי 

45,412  

  ) 3(סכום אינפלציוני 

  פטור    75,338

) משתמע שהמנהל שוכנע שהיו 6( 39ס'      9,000    תיווך         

  תיווך.  5%נסיבות המצדיקות  

  ). 12( 39+  )4(39ס'   250  מס רכישה     פיצול השבח הריאלי לפי יחס ימים: 

      59,250    סה"כ         2,373=    47%  מס שולי   731/6575> עד יום תחילה   

      5,121=   20%    3707/6575> מיום תחילה     

  ידועלפי מדד  -  חישוב סכום אינפלציוני   )3(             3,690=   25%      2137/6575   1.1.2012> מיום  

      75,000  ) =1-  200/80  * (50,000  

      338  ) =1-  200/85  * (250    

  שולם בעת המכירה   – 9,000          0    ₪.  11,184סה"כ מס לתשלום: 

    75,338    
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בה ביין דירות על הקרקע. הישום ביקש    2002ובשת    1982הישום רכש קרקע בשת    -  פס"ד פוליטי  

ללא פיצול, מאחר והוסכם כי עיקר השבח וצר רק בעת ביית    25%-שהשבח הריאלי יחויב במלואו ב 

  . אין לסטות מוסחת החישוב הלייארי שקבעה בחוקכי    2008הדירות. ביהמ"ש העליון קבע בשת  

  
  שיעור המס במכירת כס ישן   –(ד)  א48סעיף  

  

  לגבי רווח הון, בשיויים קלים:   (ו) לפקודת מ"ה91  עיקרון הסעיף זהה לאמור בסעיף

) יהיה זכאי בעת המכירה לשיעור  1960   =)31.3.1961ישום שרכש זכות במקרקעין לפי תום שת המס  

השבח (איפלציוי + ריאלי) יחשבו מס    כלמס מופחת. כלומר, אם הישום בוחר באופציה זו אזי לגבי  

  בשיעור מוך. חישוב שיעור המס המוך: 
  

ומשת המס     12%  –  1948ל הכס: עד שת המס  בהתאם לשת הרכישה ש   שיעור בסיסי  – שלב א'  

  .  עד שת הרכישה  לכל שת מס  1%יווסף    1949
  

  לשיעור המס הבסיסי:   תוספת  -שלב ב'  

ע"י   � הקרקע    חברהבמכירה  את  שקיבל  יחיד  ע"י  או  מעסק  פירוקשהכסתה    חברה   במהלך 

  המכירה. לשת  וכולל  עד    2005ל שה משת  לכ  1%, יווסף  שהכסתה מעסק

   :חברה שהכסתה איה מעסק  ע"יו  יחיד  במכירה ע"י �

תום   עד  שלה  2017*במכירות  השיעורים  הבסיסי  לשיעור  עד  ליווספו  ממה  חלק  או  שה  לכל  ן 

הדבר    .1%-לכל שה, וסף על ה  2%יווספו    2013, ומשת  בלבד  1%  2012בשת  בפועל:  למכירה  

     .2012-2017ים  לש  ת שעהקבע בסעיף ובהורא

במכירה בשים  , אך  2011בגין שת    1%כי אמם בהתאם להוראות החוק יש להוסיף עוד    יודגש

בלבד.    2012אחוזים תחל משת  ה תוספת    האלו יש לפעול רק לפי הוראת השעה לפי  2012-2017

  2013-בגין כל שה מ  2%+    2012בגין    1%+    2011בגין    1%יש להוסיף    2018במכירה החל משת  *

 עד למכירה. 
  

  

 :  השיעור המקסימלי  –שלב ג'  

  הסעיף קובע כי בכל מקרה שיעור המס בסיס + תוספת לא יעלה על שיעור המס המקסימלי.  

    היו שיעור מס חברות.  לגבי חברה שיעור המס המקסימלי �

  2014משת    לפיכך  א(ב)48שיעור המס המקסימלי היו שיעור המס שקבע בסעיף     –לגבי יחיד   �

  25%השיעור המקסימלי  

הערה: לגבי פעולה באיגוד מקרקעין בידי בעל מיות מהותי שיעור המס המקסימלי יהיה בשת  

  . 30%  2017ומשת    29%  2016, בשת  27%  2015
  

  :  דוגמאות

  א(ד) 48שיעור המס לפי   המוכר   מכירה  שנת  יום רכישה 

  24%  >  %33=   %13, תוספת 20%  –שיעור בסיס   חברה עסקית   2017  1.7.1956

  . %25  >  %26=   %14, תוספת  12%  –שיעור בסיס   יחיד  2018  1.1.1940

31.3.1949  2018  
יחיד שקבל את הקרקע  

  בפירוק חברה עסקית 
  %25  > %26=   %14, תוספת  %12  –שיעור בסיס 
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  מכירת דירת מגורים מס שבח ב

  

סעיף  לפי    ליחיד במכירת דירת מגורים מזכה אחת לארבע שיםיתן פטור גורף  ,  31.12.2013בעבר, עד  

זכאי לפטור במכירת דירה  ש , כך  הפטורבוטל    2014החל משת  ).  1ב(49 בתאים  מגורים  יחיד יהיה 

    אם מדובר בדירתו היחידה.מסויימים בלבד כגון  

אשר קובע כי במכירת כל דירת מגורים מזכה בידי יחיד  )  2א(ב48חוקק סעיף    לביטול הפטור  במקביל

  לא יחויב כלל.   1.1.2014  -שצבר עד ליום המעבר  שבח הריאלי  ה  יבוצע "חישוב לייארי חדש" לפיו

    תחויב באחד מבין מסלולי המיסוי הבאים:  מכירת דירת מגורים  כיום,  

  יחיד מוכר את דירת המגורים היחידה שבבעלותו בה מתגורר. : לדוגמא .ח49א עד  49  סעיפיםפטור מלא לפי  >  

שהשכיר    לדוגמא:  .1.1.2014פטור לייארי עד    –  )2א(ב48לפי סעיף  חדש  > חיוב ליארי   דירה  מוכר  יחיד 

  שבבעלותו בה מתגורר.   נוספתלמגורים, לנישום דירה 

  חדרים הפעיל עסק.  4- חדרים, כאשר ב 5דירת מגורים יחידה בת   יחיד מוכר  לדוגמא:  .א48> חיוב מלא לפי סעיף  

  

  פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה 
  

החיים איכות  את  לשפר  מגורים במטרה  דירת  מכרת  רבים  חקקו  לא  ל  במקרים  לפיכך  עסקי.  פן 

  פטור במכירת דירת מגורים, בהתקיים תאים מסוימים.   יםהמעיק   ח49עד    49סעיפים  
  

  ז 49-ו ו49א,  49סעיפים     –מגורים   לדירת פטור למתן התאים
  

  : שילמדו בהרחבה בהמשך  תאים מקדמיים לקבלת פטור ממס שבח  8  ישם
  

  א(א) 49סעיף  

  דירה ששימשה בפועל למגורים.   –מזכה"   מגורים "דירת עוה על הגדרת הדירה .1

 המוכר מכר את כל הזכויות שיש לו בדירה.  .2

 דירת מגורים במדיתו בחו"ל.   בבעלותו  או תושב חוץ שאיןתושב ישראל,  היו  המוכר   .3

 הוגשה בקשה לפטור.  .4
 

 ) 1א(א 49סעיף  
  במידה ושווי המכירה .   ₪2020 בשת    4,522,000בכל מקרה הפטור שייתן היו עד שווי מכירה בסך   .5

 גבוה מתקרת הפטור, יחול חיוב מס חלקי. 
 

 א(ב) 49סעיף  
דירת  המכר בחלק  ה במכירת דירת מגורים מזכה בעסקת קומביציה יתן לקבל פטור חלקי בגין   .6

 המגורים, למרות שהמוכר לא מכר את כל הזכויות שלו בדירה. 

 ו 49סעיף  
 במכירת דירה שהתקבלה במתה ייתן פטור רק לאחר שתחלוף תקופת ציון כדרש בסעיף.  .7

  

    ז49סעיף  

לשווי הדירה + סכום מסוים משווי    ייתןהפטור    ,שתמורתה הושפעה מזכויות לביה במכירת דירה   .8

 הזכויות. 
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בעלות  הקומביציה תאי  בדיקת  בעת  התק  חודש  18,  גם  הישה  תיכלל  בדירה  שהחזיקו  ופה 

    שהרסה.

 

 . למכירה שקדמו וחצי שה משךב  זהלא "השתמש" בפטור לפי סעיף   המוכר  .ג

בפטור לדירה יחידה, כאשר התעלמו מדירה ב    30.6.17, דירה א נמכרה ביום  1.2.17לדוגמא, דירה ב נרכשה ביום  

לא ניתן לקבל פטור לדירה יחידה למרות שהחזיקו    -נמכרת דירה ב    1.8.18ג. ביום  49שנרכשה כתחליף לפי סעיף  

  חודשים, מכיוון שהמוכר השתמש בפטור לפי סעיף זה לפני שנה בלבד.   18בה 

 

חלק מדירה שהתקבלה בירושה  *       ),1/4  2014(עד    1/3-מ המוך מדירה חלק :   *תאי זה דן על  .ד

.  1.1.1997ל דירה שהושכרה בשכירות מוגת לפי  ע.   * 6.4.2016בתחולה מיום    -50%-המוך מ

 דירות אלו מכוות "ספיחי דירה", וקבע לגביהן: 

   אים חלים.    כן)  2ב( 49כעיקרון, הפטור לפי סעיףחל גם על ספיחי דירה במידה ויתר הת 

   ובעת מכירת דירה אחרת בפטור לפי סעיף היו בבעלות    ספיחי הדירה)  2ב(49אולם, במידה 

ג חל עליהן, כך שהתעלמו מקיומן, הרי שבהמשך לא יתן יהיה למכור ספיחי  49המוכר וסעיף  

לו. (יתן כמובן למכור בפטור לפי  ) גם אם יתר התאים יחו 2ב( 49דירה אלו בפטור לפי סעיף  

 וכו').   38), פיוי ביוי, תמ"א  5ב(49סעיף אחר, במידה וחל, כגון  

  לא יתן היה בכל מקרה למכור ספיחי דירה בפטור לפי סעיף זה).   1.1.2014(בעבר, עד    

  דוגמאות:  

א נקבע תנאי 49ובסעיף    לא ניתן בכל מקרה לקבל פטור היות   –בדירה    25%בדירה א' ומוכר    50%ראובן מחזיק   *

  מקדמי לפיו נדרש המוכר למכור את כל זכויותיו בדירה.  

   – . מעולם לא היו לשמעון דירות נוספות 25%- בדירה א' שהיא דירתו היחידה ומוכר את כל ה 25%לשמעון  *

  ג. 49סעיף ) היות ובעבר שמעון לא "התעלם" מדירה זו לפי 2ב(49א, ויחול הפטור לפי 49עומד בתנאי סעיף  

מכר לוי את דירת    1.1.2018מדירת המגורים של הוריו ז"ל. ביום    20%- ללוי דירת מגורים בחיפה בבעלותו המלאה ו *

ג חלה חזקת דירה יחידה לגבי דירת ההורים שכן  49), כאשר לפי סעיף 2ב(49המגורים בחיפה בפטור לפי סעיף 

 בדירת ההורים.   את חלקו  לוימוכר  1.7.2019שיעור ההחזקה נמוך. ביום  

) היות  2ב(49במקרה זה, למרות שהדירה הנמכרת הינה דירה יחידה בעת המכירה, לא יחול הפטור לפי סעיף  

במידה והתנאים מתקיימים ניתן להחיל את הפטור לדירת ירושה     ג.49ובעבר "התעלמו" מהדירה בהתאם לסעיף  

  ). 5ב(49לפי 

מיום    .ה יום    1.1.2014במכירה  וסף:  ח  31.12.2017עד  תאי  [בסעיף  ל  קבע  המעבר  בהוראות 

הייתה    1.1.2014-ב  -רק אם ביום המעבר  2014-2017כי יתן יהיה להשתמש בפטור זה בשים  )]  4(ד)(44

ברשות היחיד דירה אחת בלבד בישראל ובאזור. כלומר, בשים אלו בדיקת קיום דירה יחידה עשית  

ג שילמד בהמשך חל גם לגבי בדיקת כמות  49כי סעיף  . יודגש,  1.1.2014גם ביום המכירה וגם ביום  

 הדירות ביום המעבר. 
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  מכירת כל הזכויות שבדירה   –  2תאי  

דירת   שמוכר את אדם על להקל היא מטרת המחוקק -בדירה   לו שיש הזכויות כל את  מכר המוכר

  : דוגמאות כך שדרש כי ימכור את כל זכויותיו בדירה.  שלו, המגורים העיקרית 

  בדירה.   שלו הזכויות  כל את ימכור אם  רק מהפטור ליהנות יכול בדירה 50%לו  שיש שותף -

זכות  עוד במקרקעין" וחייב במס שבח. מכיוון שלבעלים נשארה "זכות  שנה מוכר 26- ל דירת מגורים המחכיר בעלים -

   במקרקעין, כלומר, הוא לא מכר את כל זכויותיו במקרקעין, הרי שלא יוכל ליהנות מהפטור.  בעלות

 שחכירת לא יוכל ליהנות מהפטור מכיוון  שנה   26- ל בחכירת משנה הדירה את שנה, ומחכיר  49- שחכר דירה ל אדם -

  .הזכויות כך שלא מכר את כל  הראשונית, רהמהחכי קצרה המשנה

  

  מ"ר. בהסכם   590-מ"ר על מגרש בשטח של כ  130בי הזוג מכרו בית מגורים בשטח    -  פס"ד הרצבורן

ן  כי לא ית  2017מזכויות הביה במגרש ישארו בידי המוכרים. בועדת ערר קבע בשת    70%קבע כי  

מאחר ולא מכרו כל הזכויות בדירה. כמו"כ קבע כי מכיוון שהכס    ב49להחיל את הפטור לפי סעיף  

  משותף לא יתן להפריד בין בית המגורים וזכויות הבייה.    כביתלא רשום  

  

  המוכר תושב ישראל   –  3תאי  

או  לפקודת מ"ה,    1כהגדרתו בסעיף  הפטור לדירת מגורים מזכה ייתן לתושב ישראל    2014החל משת  

.  על תושב החוץ להציג אישור משלטוות המס  במדיה בה הוא תושבלתושב חוץ שאין לו דירת מגורים  

  החוץ לא יקבל תושב    ,כל עוד לא מוצג אישורעל פי החוק,  עקרוית    מגורים.בחו"ל שאין בבעלותו דירת  

      דירת מגורים בישראל.  במכירתפטור  

ורוסיה    2017בשת   בלגיה  כי רק  העובדה  כי לאור  אמר  ביצוע, בה  הוראת  רשות המיסים פרסמה 

תושב    רשאי  ,דיות בהן רשויות המס אין מפיקות אישורלגבי מרק  מפיקות אישור כאמור, הרי ש

  : כי אין בבעלותו דירה   להמציא ראיות חלופיות המוכיחותהחוץ  

להראות היכן מקום מגוריו הקבוע במדית תושבותו ומה טיב זכויותיו בדירה  על תושב החוץ  תחילה  

ולא בעלים באותה דירה וכן   זו. עליו להמציא חוזה שכירות או הסכם אחר המעיד על היותו שוכר 

ולא  ל "כמחזיק" בדירה  שלם מיסים בחו"אישור מויציפאלי בדומה לארוה בישראל כי המוכר מ 

  כבעלים שלה , ככל שיתן להמציא אישור כזה.  

אישור מרשות המיסים של מדית התושבות של המוכר לפיו המוכר לא דיווח  להציג    המוכרבוסף, על  

דוחות המס של המוכר    יתן להציגעל הכסה מדמי שכירות בגין דירת מגורים שברשותו. לחילופין,  

הרלווטית מגורים,    .לתקופה  מדירת  ובעים  שלא  שכירות  מדמי  הכסות  למוכר  ויש    עליו במידה 

  תצהיר לפיו לא מדובר על הכסות משכירות של דירה אלא של כס אחר.    להמציא

  
  

  הגשת בקשה   –  4תאי  

להגיש  –מאליו   כמובן  חל  לא הפטור  הפטור במועד   לקבלת  בקשה  של  שבח טופס מס למהל יש 

   לחוק.  73סעיף  לפי   הדירה מכירת על ההצהרה
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  תקרת הפטור   –  5תאי  
  

כי  1אא(49סעיף   לשווי    יתןהפטור    2014החל משת  ) קובע  התקרה    2020בשת  מוגבל.  מכירה  עד 

4,522,000   .₪  

2020  2019  2018  2017  

4,522,000  4,508,000  4,455,000  4,443,000  
  

חיוב  פטור על שווי מכירה עד התקרה, ובמידה ושווי המכירה של הדירה גבוה מתקרת הפטור, יחול  

שווי הרכישה והיכויים  ו   יהיה השווי שעולה על סכום התקרה,  : שווי המכירהעל היתרה  מס יחסי

  יוכפלו בשווי המכירה החייב ויחולקו בסך שווי המכירה.   –יחושבו באופן יחסי  
  

מליון ₪.    4  לראשונה בחייו וילה מפוארת בעלות רכש   1.1.2010- זכה ראובן בפרס ראשון בלוטו, וב 2009: בשנת  דוגמהל

  שהאינפלציה שלילית. את מס השבח בהנחה    יש לחשבמליון ₪.  6תמורת   הווילה החליט למכור את   1.7.2020ביום 

א, ומכיוון שמדובר בדירת מגורים יחידה ראובן זכאי  49עומדת בכל התנאים לקבלת הפטור לפי סעיף    הווילה פתרון:  

  ). 1א(א49שבסעיף   עד לסכום התקרה) אך רק 2ב( 49לפי סעיף לפטור 

  6,000,000שווי מכירה                                  

                                         �           
  1,478,000שווי מכירה חייב                        4,522,000תקרת הפטור     

  4,000,000*  ,000/6,000,0004781,= )  333,985(שווי רכישה יחסי                                                           

    492,667            שבח                                                               

 .   25%ויתרת השבח   1.1.2014יחסי עד פטור  -)  2א(ב 48סעיף חישוב ליניארי חדש לפי ניתן להחיל על החלק החייב 

  ₪ מס לתשלום. 76,246=   25%- תחויב ב₪   304,984ויתרת השבח    פטור,₪   187,683  = 492,667*   4/10.5כלומר   

  

  תקרת הפטור במכירת חלק מדירה

  תיתן   מדירה  חלק  במכירתש  כך,  דירה  100%-ל  היה  התקרה,  2013משת    רשות המיסים  על פי החיית

  הוראה זו באה לדיון בפס"ד מירה אריאל:   .  בדירה  המכר  החלק  לפי  יחסית  תקרה
  

מיליון ₪.    12-שלושה יורשים מכרו דירת מגורים שירשו מההורים בתמורה לכ  –  מירה אריאל  פס"ד

כאשר  כי    2017בשת  מהל מסמ"ק טען שתקרת הפטור מתייחסת לשווי הכס כולו. בוועדת ערר קבע  

  הדירה. תקרת הפטור אכן תיתן פעם אחת על כל שווי    )5ב(49מבוקש פטור לדירת ירושה לפי סעיף  

), אך במהלך  2ב( 49פסה"ד לא דן בשאלת תחולת התקרה כאשר מבוקש פטור לדירה יחידה לפי סעיף  

הדיון שיים מתוך שלושת חברי הועדה היו בדעה כי כל אחד מהמוכרים זכאי לתקרת פטור מלאה  

  בפרד (ביגוד להחיית רשות המיסים), ואילו חבר הועדה הוסף לא חיווה דעתו. 
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  ברכישת 'דירת מגורים'  מדרגות המס  
  

  מציב שי מסלולים ברכישת דירת מגורים בידי יחיד ובידי חבר ב"א:   9סעיף  
  

     .-0מוכות החל מות  חישוב לפי מדרג  -  בידי יחיד    ברכישת דירת מגורים יחידה  -ג)  1(ג9סעיף    .א

  .  5%-ו  3.5%,  0%  הים  יחידבידי    יחידההמס לגבי דירת מגורים    שיעורי  2000משת  

  : 16.1.2020. התקרות מעודכות מיום  10%-ו  8%וספו מדרגות בשיעור    2013ביולי  

              0%                             ₪     1,744,505עד  

    3.5%                   ₪    ₪2,069,205  עד    1,744,505  -מ

    5%      ₪    5,338,290עד    ₪  2,069,205  -מ

    8%    ₪    17,794,305עד    ₪    5,338,290  -מ

  . 10%        ₪      17,794,305ומעל  

  

   שאיה יחידה בידי יחידבידי חברה או דירה    'דירת מגורים'ברכישת    -ה)  1(ג9סעיף    .ב

היה מוך משיעור המס הרגיל.  בידי יחיד  חידה  בעבר, שיעור מס הרכישה לדירת מגורים שאיה י

- ו   8%וספו מדרגות בשיעור    2013ובשת  ,  7%-ו  6%,  5%-הועלו שיעורי המס ל  2011החל משת  

10%.     

מ להר  24.6.2015יום  החל  מגורים    חיקבמטרה  דירות  מרכישת  כי  משקיעים  מס  קבע  שיעור 

שהייתה אמורה להיות  מדובר בהוראת שעה    .  10%  ולאחר מכן   8%הרכישה מהשקל הראשון יהיה  

,  ₪8%    5,340,425עד לסכום    –  16.1.2020התקרה המעודכת מיום    .2020עד תום שת  בתוקף  

  . 10%ומעבר לתקרה  
  

מדרגות  שמהשקל הראשון כך    8%שקבעה מס רכישה    בוטלה הוראת השעה  29.7.2020החל מיום  

  . 10%- ו  8%,  7%,  6%,  5%  היןהמס לגבי רכישת דירת מגורים שאיה יחידה מיום זה ואילך  

  : 29.7.2020התקרות המעודכות מיום  

  5%      ₪    1,292,280עד  

  6%      ש"ח  3,876,835ועד    ₪  1,292,280  -מ

  7%      ₪  5,338,290ועד    ₪  3,876,835  -מ

  8%      ₪  17,794,305ועד    ₪  5,338,290  -מ

  . 10%      ₪    17,794,305  -מ

  

  לסיכום: 

  ברכישת זכות במקרקעין   מס רכישה                       
                                               �               

  מגורים   דירת             זכות במקרקעין             
                  �                            6%            שיעור קבוע      

    שאיה יחידה                     יחידה           ) 1%(אם יהפכו למגורים  
                 �                             �                                5%                        סה"כ 

  7/20-מ                7/20וכו'        עד    3.5%,  0%                                                             
  וכו'  7%,  6%,  5%וכו'        10%,  8%                                                                                        

  

  



 

 

ן  י מקרקעי סו   מי

"ח  רות לאסתר שורצברג, רו ות שמו י כו   © כל הז

W W W . T A X - B O O K S . C O . I L 

  

422  

  יחידה    ת מגוריםלדירת  מדרגות מס מוכוהזכאות ל
  

  תאים מצטברים:   שלושהמותית בקיומם של  הזכאות למדרגות המס המוכות  

  (ולא תאגיד).   יחידהרוכש היו   .1

כקבע בסעיף  הזכאות למדרגות מס מוכות בשל דירת מגורים יחידה יחולו    1.8.2013החל מיום   .2

כישת הדירה עלה לישראל  מיום ר  שתייםשתוך  בלבד, ועל יחיד    תושב ישראלעל רוכש  )(ב)  4ג)(1(ג9

 .עולה חדש או כתושב חוזר ותיקכ

במידה   כי  קבע  הקורוה  משבר  להסתייםבעקבות  אמורה  הייתה  השתיים  בתקופה    ותקופת 

אין להביא בחשבון את התקופה שמיום    תקופת השתיים, הרי שבחישוב  30.6.21ועד    1.3.20שמיום  

  . 30.6.21ועד    1.3.20
  

 .    בישראל ובאזור  של הרוכש  "דירתו היחידה"הדירה הרכשת היא   .3

 "דירה יחידה" הגדרת  
 

  מהגדרת "דירה יחידה", מהוראות שקבעו בסעיף ומהוראת ביצוע: מהות דירה יחידה למדת  

שעומדת    דירה חליפית לדירה יחידהכאשר הדירה הרכשת היה  )(ב) קבע כי  2ג)(1(ג9בסעיף    ) א

כלל  יכישת הדירה תימכר הדירה ה'ישה', הדירה הרכשת תחודשים לאחר ר  18להימכר, ותוך  

   בהגדרת דירה יחידה ויחולו שיעורי המס המופחתים.

חודשים    24תקופת הזמן הייתה  )  1.5.2021(והחל מיום    1.5.2016לגבי דירות שרכשו עד ליום  

  חודשים.   18ולא  

ח' מהמועד בו הדירה    12בתאי שתימכר הדירה תוך    –  מקבלןרכשת  החדשה  אם הדירה      -

הרוכש  רלהימס  אמורה בשליטת  שאיו  עיכוב  חל  ואם  הדירה    12  –,  שמסרה  מיום  ח' 

  . בפועל

שרכשו  )  1)(ב2ג)(1(ג9בסעיף  קבעה    28.6.2018ביום   - יחידים  לגבי  בקבוצת הקלה  דירה 

(עליה שלמו מס רכישה כעל דירה יחידה) ולאחר מכן חל עיכוב משמעותי בקבלת    רכישה

ש דירה אחרת במועדים הקובים בסעיף, הם  היתרים ובביה עצמה. במידה ויחליטו לרכו

 יוכלו להות ממדרגות המס של דירה יחידה למרות שברשותם גם הדירה בקבוצת רכישה. 

  תאי הסעיף: 
  

 שרכשה במסגרת קבוצת הרכישה עתה להגדרת דירה יחידה. הדירה   .1

  רכישה הדירה הוספת החדשה תעשה באחד המועדים הבאים:  .2

ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה והביה לא החלה או  שים    4חלפו לפחות   -

הביה. בהשלמת  מהותי  עיכוב  מהותי"     שחל  ו"עיכוב  ביה"  "התחלת  הגדרות 

 מופיעות בסעיף. 

שים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה והחזקה בדירה לא מסרה    6.5חלפו   -

 בפועל לרוכש. 

 לו בעת הרכישה. העיכוב בביה לא בשליטת הרוכש ולא היו ידועות   .3



 

 

ן  י מקרקעי סו   מי

 

"ח  רות לאסתר שורצברג רו ות שמו י כו   © כל הז

W W W . T A X - B O O K S . C O . I L 

  

429   

  תות והעברות מ

ממס הרכישה שחושב כרגיל. "קרוב"    1/3-לקרובו או לבן זוג, חייבת במתה מיחיד    -  20תקות   -

 . עפ"י ההגדרה שבתקות. יצוין שההגדרה שוה מהגדרת "קרוב" לעיין מס שבח

חודשים    18בי הזוג רכשו דירה בתל אביב כאשר בבעלותם דירה בבאר שבע. תוך    –  פס"ד יעקובוביץ

שבע ללא תמורה לאביה של גב' יעקובוביץ, תוך החלת  מהרכישה העבירו בי הזוג את דירתם בבאר  

כי מכיוון שהדירה    2019מס רכישה.  ועדת ערר קבעה בשת    1/3האב הרוכש ישלם    –  20תקה  

בבאר שבע הייתה שייכת לשי בי הזוג, הרי שחלקו של הבעל שהועבר ללא תמורה לחם לא יכלל  

וג. המיסוי עשה לפי המתווה שהציעה רשות  הגדרת קרוב איה כוללת הורה של בן ז  –  20בתקה  

מס רכישה, ולאחר מכן    1/3תחילה חושב כאילו הבעל העביר את חלקו לאישה ושולם    –המיסים  

  21מס רכישה.  (יצוין כי ועדת הערר התעלמה מהחלת תקה    1/3הועבר חלק זה לאב ושולם שוב  

  ). סקה מלאכותיתלגבי ההעברה מהבעל לאישה. כמו"כ רשות המיסים לא טעה לע 

 מתה לבן הזוג תהיה פטורה אם המכירה היא של הדירה בה בי הזוג מתגוררים.   -  21תקה   -

ממס הרכישה שחושב רגיל    1/3-יש להבחין: כעיקרון העברת זכות במקרקעין בין בי זוג חייבת ב*  

לפי תקה  , ורק כאשר ההעברה היא של הדירה בה בי הזוג מתגוררים יחול הפטור  20לפי תקה  

21 .  

עברה לבן הזוג (או לילדו) על פי פס"ד לגירושין איה אירוע מס, ולכן איה חייבת  יש לזכור כי ה  *

  במס רכישה אף אם עשתה בתמורה.  
  

עשה לטובת בן   רשהוויתוויתור על זכות שתקבלה בירושה פטור ממס רכישה, ובלבד  - 22תקה  -

 הזוג של המוריש.  
  

 

  פטורות ממס שבח שעסקאות  
  

  בין היתר:    שבחשפטורות ממס    מסוימותלעסקאות    רכישהמעיקה פטור מלא ממס    27תקה  

  הפקעת מקרקעין שתמורתה יתת כפיצוי רק זכות במקרקעין ללא תשלומי איזון.    -  64

  החלפת קרקע בשל צו רשות מוסמכת על פי דין. תשלומי איזון יהיו חייבים במס רכישה.    -  65

  חלוקת מקרקעין בין בעליה המשותפים לפי חלקיהם וללא תשלומי איזון.    -  67

  העברה מאמן להה שיתה עליה הודעת אמות כחוק.    -  69

שיוי יעוד למלאי עסקי איו אירוע מס לצורך מס רכישה לגישת רשויות המס, אף אם חייב  בוסף,  

  (ב) לחוק.  5במס שבח מכוח סעיף  

  גם ממס רכישה.  איה בהכרח פטורה    עסקה הפטורה ממס שבח  חשוב להדגיש, כי

עסקאות   רשימת  לגביהן    שחייבות להלן  שאין  משום  שבח,  ממס  פטורות  שהן  למרות  רכישה  במס 

  הוראת פטור מפורשת ממס רכישה. (בסוגריים מצוין הסעיף שפוטר ממס שבח בלבד):  

  ).  1ז49א) תשלומי איזון בהרחבת דירה (

  ).  50ב) מכירות החייבות מס הכסה (

  ).  53ג) ייפוי כוח לבצע מכירה (

  ).  63(ד) ויתור על זכות ללא תמורה  

  ).  70ה) העברת זכות במקרקעין  ללא תמורה לאיגוד (
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  משום שאין לגביהן הוראות פטור ממס רכישה.    -ו) פעולות באיגוד מקרקעין

החבות ובעת מכך שהגדרת    וצאצאים.ז) מתה להורי הורה ולבי זוגם, וכן לבי זוגם של הורים  

  קרוב לעיין מס שבח.  "קרוב" בתקות מס רכישה היה מצומצמת יותר מהגדרת  
  

  פטורים והקלות וספים מפורטים בתקות.   

  

  

    

  הבחה בין מס שבח למס רכישה:
  

  מס רכישה   מס שבח   

  וכו'   מתה למדיה
  60סעיף  

  פטור 

  8עד    3תקות  
  לגופים מסוימים פטור 

  0.5%לגופים מסוימים  

מוסד  
  ציבורי 

  מתה למוסד ציבורי 
  פטור   –(א)    61סעיף  

  
    0.5%  –  9תקה  

  ישמש במישרין שמקרקעין  ל

מכירה ע"י מוסד  
  ציבורי 

  מס רכישה מלא   פטור בתאים   –(ב)  61סעיף  

  חיוב מלא   עולה חדש 
    5%,  0.5%מדרגות  

  לגבי כס כמפורט בתקה 

  מכירה בידי קבלן 
  פטור   –  50סעיף  

  חל חיוב פירותי 
  מס רכישה רגיל לרוכשים 

  , עיוור כה
  בן משפחה של חיל שספה  

  חיוב מלא 
  אם הכס לשיכום.   0.5%  –  11תקה  

  שילוב  -  יחידה  בדירת מגורים

  פטור   -(א)  27תקה    פטור   -  64סעיף    הפקעה ללא תשלום כספי 

העברת זכות במקרקעין ללא  
תמורה מחברה ליחיד במסגרת  

  פירוק 
  27תקה  תאי  פטור לפי    71פטור סעיף  

מתה  
  לקרוב

  בן זוג  

דירה  
בה  
  גרים 

  פטור   -  62סעיף  

  פטור   -  21תקה  

דירה  
  אחרת 

    1/3  –  20תקה  

ב"ז של    הורה, צאצא,
  צאצא 

    1/3  –  20תקה  

  הורי הורה,  
  ז צאצאי ב"

הורי  וב"ז של הורה,  
  וצאצאי ב"ז   הורה

  מס רכישה מלא 

חודשים    6ב"ז עד  
  מהגירושין 

    1/3  –  20תקה    חיוב מלא 

  אחות אח או  
  (ללא ב"ז) 

  פטור רק לגבי    -  62סעיף  
  זכות מהורה / הורי הורה 

    1/3  –  20תקה  
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  דיווח ותשלום מס שבח ומס רכישה 

  

בשת    70תיקון   שהתקבל  עסקאות    2011לחוק  על  לרשויות  הדיווח  אופן  את  מהותי  באופן  שיה 

  . 31.3.2011החל מיום  מקרקעין. התיקוים בתוקף לגבי עסקאות שעשו  

את הוסח הקודם של  יתן לראות  בהערות שוליים  –בלבד    המעודכותהוראות  להאמור להלן מתייחס  

  הסעיפים. 

ביחס   בסעיפים  הערה:  הקובות  הזמן  משבר    88-ו  87א,  85,  85,  78א,  75לתקופות  בעקבות  קבע 

והיה אמור להסתיים בתקופה שמיום    31.5.20הקורוה כי במידה ופרק הזמן הקוב בסעיף החל לפי  

  22.3.20הרי שבחישוב פרק הזמן הקוב בסעיף לא תבוא בחשבון התקופה שמיום    31.7.20ועד    22.3.20

  . 2031.5.ועד  
  

  

  הגשת הצהרה    –  73סעיף  

  החיוב על מוכר זכות במקרקעין או מבצע פעולה באיגוד מקרקעין   –  (ב)-(א) ו73  סעיפים

. לגבי עסקאות שעשו  למסור הצהרה על המכירה למהל מיסוי מקרקעיןשעל המוכר    יםקובע  הסעיפים

 30תוך  1.1.2017ולגבי עסקאות מיום יום מיום המכירה,  40תוך  ההצהרה תוגש 31.12.2016עד ליום 

לפרט את כל הפרטים בוגע לעסקה וכן את סכום המס המגיע וזכאות לפטור או החה    יום. בהצהרה יש

     מהמס.

  החיוב על הרוכש   –  (ג)73סעיף  

המפורטים בסעיף וכן את  גם הרוכש מחויב להגיש הצהרה על הרכישה בה עליו לפרט פרטים שוים  

ההצהרה    31.12.2016לגבי עסקאות שעשו עד ליום    סכום מס הרכישה המגיע וזכאות לפטור מהמס. 

  יום.   30תוך    1.1.2017ולגבי עסקאות מיום  ,  יום מיום המכירה  40תוגש תוך  

  , בצירוף אסמכתאות, למוכרעל הרוכש להצהיר אודות אמצעי התשלום שבהם ישלם    2019החל משת  

או להצהיר כי פרטי אמצעי התשלום אים ידועים לו בשלב זה, וידווח עליהם בתוך שישה חודשים  

קבעה בסעיף   זו  הוראה  לרשותו.    לחוק צמצום השימוש    30מהמועד שהחזקה במקרקעין תעבור 

  במזומן. 

  הצהרה שלא כוללת את כל הפרטים הדרשים תחשב כאילו לא הוגשה.   –  (ד)73סעיף  

  

  הודעה על אמות  -  74סעיף  

עליו  ,  הרשמת על שם א'   זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעיןבשמו    ב'בשביל  רוכש    כאשר א' 

  . 69ן סעיף  י יראו אותו כאמן לעיו תוך שלושים יום מיום הרכישה,    למהלזאת    להודיע
  

ורק הוחזקו  הין בבעלות הילדים,  ההורים כהן טעו לגבי דירות מסוימות ש  -  פס"ד מרק מיכאל כהן

כי אמם חוזה אמות יכול כעיקרון להיעשות בע"פ    2019באמות ע"י ההורים. ביהמ"ש קבע בשת  

ומכלול   אמות,  התקיימה  כי  הוכיחו  לא  ההורים  זה  במקרה  האמות.  קיום  את  להוכיח  יש  אך 

ם והערת האזהרה אף רשמה על  העובדות לא הביאה למסקה זו: הכסף לרכישת הדירות בא מההורי

שמם, ההורים לא הציגו תשובה מדוע הדירות לא רשמו ע"ש הילדים מיד עם רכישתן ומדוע האמות  



 

 

ן  י מקרקעי סו   מי

"ח  רות לאסתר שורצברג, רו ות שמו י כו   © כל הז

W W W . T A X - B O O K S . C O . I L 

  

432  

סעיף   לפי  המס  לרשויות  דווחה  מסמ"ק.  74לא  ההורים  גם    לחוק  כי  הילדים  לטובת  יוח  אם 

  .פיקה כדי ליצור אמותב איה מסלהעיק את הדירות במתה לילדיהם, הרי שכווה שבל  התכווו 
  

ע יזמות. מהל מסמ"ק לא  .חברת כם דלר רכשה קרקע באמות עבור ד  -    ד.ע. יזמות-ודלר      כם פס"ד  

קבל את טעת האמות והתייחס לכם דלר כרוכשת הקרקע בשלב א, ולאחר מכן כמוכרת הקרקע לד.ע  

  עסקאות ולא רכישה באמות.   2חיוב פרד של    –יזמות  

התעייה תחילה על רכישת    מר דראושה עבדאללהבבעלותו של  ד.ע. יזמות  החברות הוכיחו כי חברת  

הקרקע אך המוכרת סרבה למכור את הקרקע לחברה בטעה שהמוכרת איה מוכרתקרקע למוסלמים.  

לפיכך פתה ד.ע יזמות לכם דלר ובקשה ממה לרכוש עבורה את המקרקעין באמות תוך חתימת  

  ות בייהן. הסכם אמ

החברות אמיה וסבירה והוכח כי דובר בעסקת אמות לפי סעיף  טעת  כי    2019בועדת ערר קבע בשת  

יזמות,    התמורה למוכרת שולמה  -לחוק מסמ"ק  69 ד.ע  אמות  ע"י  הסכם האמות  ו פתח חשבון 

  חתם עוד לפי רכישת המקרקעין.  

  

  הצהרה בידי איגוד מקרקעין  –  75סעיף  

. בוסף  73כאשר עשית פעולה באיגוד מקרקעין על עושה הפעולה והרוכש להגיש הצהרה כאמור בסעיף  

  לכך קבע בסעיף זה כי האיגוד עצמו חייב גם בהגשת הצהרה כמפורט בסעיף. 

  
  מצבים מסוימים בהם יש למסור הודעה למהל.  –  76-ו  א75  סעיפים

  

  

  הגשת הצהרה באופן מקוון   –א  76סעיף  
  

הסעיף מסמיך את שר האוצר להתקין תקות ולקבוע כללים בדבר הגשת הצהרות ובקשה לתיקון שומה  

תקות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון),  באופן מקוון. מכח הסעיף התקין שר האוצר את  

  . 2017-התשע"חכללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון),  , ואת  2017-התשע"ח
  

  חובת הגשת מסמכים באופן מקוון 

לכללים    2בתקה   יוגש למהל באופן מקוון, בהתאם  כי "מסמך מקרקעין" כהגדרתו בתקה  קבע 

  יראו בו כאילו לא הוגש כלל.  באופן ידי ולא ממוחשב  שיוגש  שקבעו.  מסמך  

בקשה לתיקון שומה לפי סעיף    ,96, מסמך לפי סעיף  73הצהרה לפי סעיף  מדובר בארבע סוגי מסמכים:  

  . 87, והודעת השגה לפי סעיף  85
  

  מקוות ה   ההגשהאופן  

  בכללי מיסוי מקרקעין קבעו הלים והוראות שוות בוגע לאופן ההגשה המקוות: 

  באמצעות מערכת המייצגים שבח.ט אליה מקושרים.   את המסמכיםעורכי דין מייצגים יגישו    -

"מחשב ציבורי" שמוצב באחד מעשרת משרדי  רשאי לגשת למוכר או רוכש שאיו מיוצג ע"י עו"ד    -

  מיסוי מקרקעין שברחבי הארץ, לאחר שיקבל מספר דיווח מעובד החוליה המרכזית. 


