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76תיקון 
 עסק ק"מסמ לחוק 76 בתיקון המשמעותי השינוי•

  מזכה מגורים דירת במכירת המיסוי הסדר בשינוי
  הגדרה - למגורים בעיקרה המשמשת דירה(

  שבשלה מהתקופה 80% :לחוק )א(49 בסעיף
  .)למכירה שקדמו שנים בארבע או השבח מחושב

  דירות מכירת על לחוק 76 'מס תיקון של תחילתו•
  התיקון למעט .1.1.2014 מיום הינו - מגורים
  קומבינציה בעסקת העוסק לחוק )ב(א49 לסעיף
 שנכנס ,המגורים דירת על פטור מתבקש בה

.)להלן 'ר 01.08.13 מיום לתוקף
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76המצב החוקי לפני תיקון 

 שבבעלותו משפחתי לתא נועד ,הראשון המסלול•
 .")הדירות מרובי" - להלן( אחת מדירה יותר

 לפני כנוסחו )1(ב49 סעיף להוראות בהתאם

 שאינה ,מזכה מגורים דירת למכור ניתן ,התיקון
 ,שנים ארבע בכל ,המוכר של היחידה דירתו

 .שבח ממס בפטור

  לתא נועד ,)2(ב49 סעיף ,השני המסלול•

  עליה יחידה מגורים בדירת שמחזיק משפחתי
  .חודשים 18-ל אחת לפטור זכאי הוא
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המשך - 76המצב החוקי לפני תיקון 

הינו מסלול ייחודי במכירת דירת  , מסלול נוסף•
ירושה שמשקף באופן כללי פטור שניתן היה ליתן 

בשל היותו  , פטור זה. למוריש ומשורשר ליורשיו

מצומצם וקובע מספר תנאים , פטור נוסף
. לזכאות

לתא , ניתן פטור במכירת דירה נוספת, כן-כמו•
משפחתי אשר מעוניין למכור שתי דירות זולות  

במטרה לרכוש דירה אחת חליפית  , בסמיכות
.גדולה יותר
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המשך - 76המצב החוקי לפני תיקון 

 רחבה פטור תשתית הניחו ,השונים הפטור שמסלולי ,אפוא יוצא•
  :היבטים בכמה

 השקעה לדירות המגורים דירת בין הבחנה בלא ניתן הפטור.א
  .שנים 4-ל אחת

  ,)נוספות בנייה זכויות ללא( הדירה שווי מלוא על ניתן הפטור.ב
 היה ניתן ואף זולה לדירה יקרה דירה בין הבחנה נעשתה שלא כך

  .מוחלט בפטור יוקרה דירות למכור

 והן חוץ לתושב הן ,)משפחתי תא( מוכר לכל ניתן הפטור.ג
  .ישראל לתושב

  שבבסיס הסוציאלית התכלית את סיכלו ,אלה רחבים פטורים•
 השקעה אפיק יצרו ובנוסף המגורים לדירות המיוחדת ההתייחסות

  במשק האחרים ההשקעה אפיקי מכלל בשונה ממס פטור ייחודי
  .במס חבות מקימה שמכירתם )ההון שוק :כגון(
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76עיקרי השינוי בתיקון 
:שעיקריה מזכה מגורים דירת במיסוי מקיפה רפורמה בוצעה•

;שבח ממס מפטור להנות ימשיכו היחידה דירתם שזוהי מוכרים•

  מפטור ייהנה לא הדירות מרובי אוכלוסיית על שנמנה משפחתי תא•
-ל אחת שניתן שבח ממס הפטור בוטל ,קרי ,מגורים דירת במכירת

;שנים 4

;חוץ לתושבי שבח ממס הפטור בוטל•

;יוקרה דירות למיסוי הוראות נקבעו•

.שונה לא הירושה לדירת הפטור מסלול•

 1.1.2014-31.12.2017 שמיום לתקופה מעבר הוראות נקבעו•
.")המעבר תקופת" :להלן(
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76המצב החוקי לאחר תיקון 

  לבין שבח מס יחול לגביה מזכה מגורים דירת מכירת בין מבחין החוק
  עד פטור לבקש ניתן לגביה יחידה מזכה מגורים דירת מכירת

.שנקבעה לתקרה

 מרובי או השקעה דירות על ממס פטור יותר יחול לא – המשמעות
.דירות

  ,המעבר מיום החל ,כי הינה שנים לארבע אחת הפטור ביטול משמעות
  מכירת בגין שבח במס יחוייב הדירות מרובי אוכלוסיית על הנמנה מוכר
.יחידה דירה של לבעלים יהפוך אשר עד מדירותיו ואחת אחת כל

7



חישוב לינארי חדש

  מזכות מגורים דירות במכירת ,לחוק )2ב(א48 סעיף להוראות בהתאם
  המס יחושב )"ישנות דירות" - להלן( המעבר ליום קדם רכישתן שיום
 לתקופה שייוחס ריאלי ששבח כך ,ליניארי באופן הריאלי השבח על

  ")המעבר יום עד ריאלי שבח(" 1.1.14 ליום ועד הדירה רכישת שמיום
  ועד 2.1.14 שמיום לתקופה שייוחס ריאלי שבח ואילו ממס פטור יהיה
  במס יחויב ")המעבר יום לאחר ריאלי שבח יתרת(" המכירה יום

.")החדש הליניארי החישוב" :להלן( .25% עד של בשיעור

  חלק כנגד לפקודה 92 סעיף הוראות לפי הון הפסד לקזז חובה אין
.5/2013 ק"מסמ ב"ה .ממס הפטור המעבר יום עד הריאלי השבח
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מה דינו של הסכום האינפלציוני החייב  
?במסגרת החישוב הלינארי החדש

  לגבי המחוקק התייחסות בטעות נשמטה 76 בתיקון•

.)1993 עד( החייב הסכוםהאינפלציוני

 תחילת עד( פטור הינו הריאלי השבח ולפיו עיוות נוצר•

.חייב נותר האינפלציוני מהשבח שמרכיב בעוד )2014

  הפטור הוחל ק"מסמ בחוק 82 תיקון במסגרת•

.1.1.2014 מיום החל רטרואקטיבית

 המס והחזרי השומה תיקוני ,המיסים רשות הודעת פי-על•

 עסקאות בגין החייב האינפלציוני הסכום מביטול הנובעים

 צורך ואין הרשות ידי-על יזּום באופן יבוצעו דווחו שכבר

  .שומה לתיקוני בבקשות למשרדים לְפנות
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מכירת דירה שהושפעה מזכויות בנייה נוספות

  במכירת לחוק )3ב(א48 סעיף להוראות בהתאם
  הליניארי החישוב עליה שחל ישנה מגורים דירת
 לא אם ובין לפטור זכאות שאין משום בין( החדש

 מזכויות הושפעה תמורתה ואשר )פטור נתבקש
 על החדש הליניארי החישוב יחול לא נוספות בנייה

  החייבות הבנייה לזכויות המיוחס השווי חלק אותו
.לחוק ז49 בסעיף הקבוע החישוב לפי במס
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רכישת דירה על הנייר

  היתה לא רכישתה שביום דירה מכירת של במקרה
  "הנייר על דירה" רכישת כגון ,מזכה מגורים דירת
  לצורך הרכישה יום ,פנויה קרקע על דירה בניית או

  שהיה הרכישה יום יהיה החדש הליניארי החישוב
  יום כלומר ,השבח חישוב לצורך רגיל באופן נקבע

  אם אף וזאת ,הנייר על הדירה/הקרקע רכישת
  ב"ה( .המעבר יום לאחר הסתיימה הדירה בניית

.)5/2013 ק"מסמ
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מזכה שאינהמכירת דירת מגורים 

 לפי הריאלי השבח כל על במס חבות תקים•
 ")רגיל חישוב" :להלן( הרגיל הליניארי החישוב
  :הרכישה למועד בהתאם

;שולי מס - 7.11.01 ליום ועד הרכישה ביום החל•

;20% - 31.12.11 ליום עד•

.25% המכירה ליום עד•
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)תקופת המעבר( 31.12.17 - 1.1.14מכירה בין 

 וקביעת ,בעבר שנים 4-ל אחת שניתן הפטור ביטול
  כי ,משמעה ,החדשה הליניארית בשיטה מס חישוב
 לא ישנה דירה המעבר ליום בסמוך שימכור למוכר
 נקבעו המעבר הוראות .במס משמעותית חבות תהא
 במס משמעותית הטבה הקצר בטווח למנוע בכדי

 למנוע ובנוסף הקודם לדין ביחס הדירות למרובי
 בשל קצרה בתקופה דירות של מבוקרת לא מכירה
  בכדי - ומאידך ,מחד החדשות המיסוי הוראות
.החדשה החקיקה לקראת להיערך לציבור לאפשר
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התנאים להחלת החישוב הליניארי החדש במכירת  

:דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר

 מזכות מגורים דירות שתי עד המעבר בתקופת למכור יוכל )משפחתי תא( מוכר .א
  .החדש הליניארי בחישוב

 ליניארי בחישוב דירה למכור מוכר כל יכול המעבר בתקופת הראשונה במכירה.ב
  .דירות שתי ימכור אם ובין הקובעת בתקופה אחת דירה ימכור אם בין חדש

 על ,החדש הליניארי החישוב מתבקש שבגינה ,המעבר בתקופת השניה במכירה
  בפטור אחרת דירה למכירה שקדמו שנים 4-ב מכר לא הוא לפיו בתנאי לעמוד המוכר
  טרם כנוסחו )ד(-)א)(1(ב49 בסעיף כמפורט פטורים למעט ,חלקי פטור לרבות ,ממס
  כגון שנים 4-ל אחת של הפטור את בזמנו שללו שלא הפטורים כלומר( בתיקון ביטולו
 .)ועוד לקרוב מתנה

 דירות של ההיצע הגדלת( מקרקעין מיסוי חוק לפי בפטור מכירה אף ,לדוגמא ,כך
  שנים 4-ה ותקופת בפטור מכירה מהווה ,2011-א"התשע )שעה הוראת-מגורים
  .השעה הוראת חוק לפי אחרונה ממכירה תימנה
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המשך -תקופת המעבר
 לפני במתנה המוכר אצל שהתקבלה דירה של במכירה שמדובר במקרה.ג
 לפני כנוסחו לחוק 'ו49 בסעיף הקבועה הצינון בתקופת לעמוד המוכר על המעבר יום

  במכירה והן הראשונה במכירה הן נדרשת זה בתנאי עמידה ,כי יודגש .התיקון
 .השניה

  בתמורה המכירה אם בין .לחוק 1 בסעיף כהגדרתו לקרוב אינה המכירה.ד
. תמורה ללא ובין

  במסגרתה ק"מסמ לחוק 82 לתיקון ח"הצע סופית אושרה אלה בימים ,האמור אף על
 במכירת המוטב הליניארי החישוב את לבצע יהיה ניתן הַמעבר בתקופת כי ,נקבע
 נכסי בחלוקת שמדובר ובלבד  בקרובים מדובר אם גם  יורשים בין מזכה מגורים דירת
  שבמסגרתה מקרקעין מיסוי לחוק )4)(ג(5 בסעיף כמשמעותה ,יורשים בין עיזבון
  שבמקרים הוא זה תיקון מאחורי העומד הרציונל( העיזבון לנכסי מחוץ תמורה שולמה
 דירות לגבי הרחבה להלן 'ר( .)לרעה מנוצלת לקרוב שהמכירה חשש אין אלה
.)מתנה
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?שימוש באופציה

 לקבלת זכות מימוש של במקרה הזכאות בדיקת לחוק 1י49 סעיף להוראות בהתאם
  .המימוש במועד ולא הזכות לקבלת הזכות הענקת במועד תהיה זכות

  :לדוגמא

 בליניאריות דירה למכור יכול ,31.12.13 ביום )1(ב49 סעיף לפי בפטור שמכר מוכר
  יהא חדשה בליניאריות נוספת דירה למכור ירצה כאשר .1.1.14 מיום החל חדשה
-ה תקופת על להתגבר בניסיון אם .)השנים 4 תום( 31.12.17 ליום עד להמתין עליו

 יום כאשר המעבר בתקופת הנוספת הדירה לרכישת אופציה המוכר ייתן שנים 4
  של במסווה מכר לבצע ינסה זו בדרך .31.12.17 ליום ייקבע באופציה המימוש
 הואיל המס תכנון את וישללו זה במקרה יחולו לחוק 1י49 סעיף הוראות .אופציה
  החדש הליניארי לחישוב זכאי יהא לא המוכר ,לפיכך .מוטב מס בחישוב ומדובר
.)5/2013 ק"מסמ ב"ה( .לו זכאי היה לא האופציה מתן וביום הואיל
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דירות שהתקבלו במתנה

  62 סעיף לפי בפטור שהתקבלו דירות במכירת החדש הלינארי לחישוב סייג•
.31.12.17 לבין 1.8.13 שבין בתקופה )מתנה(

  החדש הליניארי לחישוב הזכאות בה תקופה ,המעבר בתקופת למנוע - המטרה•
  העברה באמצעות התנאים יתר של עקיפה או/ו הזכאות שכפול את ,מוגבלת
.לקרובים

  נותן אם רק ,חדש ליניארי בחישוב המתנה דירת את למכור יוכל המתנה מקבל•
 הוראת בתנאי עומד היה מועד באותו הדירה את בעצמו מוכר היה אילו המתנה
.המעבר

  ,חדש ליניארי בחישוב המעבר בתקופת דירות 2 מכר המתנה ונותן היה ,לדוגמא•
 ותקום חדש ליניארי בחישוב המתנה דירת את למכור המתנה מקבל יוכל לא

.)רגיל חישוב( מלא במס חבות

 ליניארי לחישוב וזכאותו המתנה מקבל - הרשום למוכר מקרה בכל תצא השומה•
.בתנאים ועמידה המתנה נותן לזכאות בהתאם תיבחן
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המשך -דירות שהתקבלו במתנה 

 בחישוב שנמכרו דירות גם יימנו מתנה לנותן המעבר בתקופת•
.המתנה מקבל בידי חדש ליניארי

 כפוף לא המתנה מקבל ,כאמור במתנה שנתקבלה דירה במכירת•
  הואיל ,76 תיקון לפני כנוסחו 'ו49 בסעיף הקבועות הצינון לתקופות
  זכאותו קביעת לעניין "המוכר" הוא כאילו המתנה נותן את ורואים
.חדש ליניארי לחישוב המתנה מקבל של

  קיבל המתנה שנותן בדירה מדובר כאשר חל אינו האמור - סייג•
  נותן לגבי תחול הצינון שתקופת כך במתנה בעצמו הוא אותה
  .המתנה

  ליניארי בחישוב מכירות 2-ל זכאי המתנה מקבל ,ספק הסר למען•
.במתנה קיבל שלא דירות בגין חדש
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תקופות הצינון –דירות מתנה 

לעניין תקופות הצינון החלות על מקבל המתנה המבקש להנות  •

:  מחישוב ליניארי מיוחד יובהר

:במכירה בתקופת המעבר•

לחוק מיום   62מי שקיבל את הדירה במתנה בפטור לפי סעיף .1•
אלא אם  (לא יהיה כפוף לתקופת צינון  31.12.17ועד ליום  1.8.13

).נותן המתנה קיבל אותה בעצמו במתנה

יהיה כפוף לתקופות הצינון לפי   1.8.13מי שקיבל במתנה לפני .2•
.76ו כנוסחו לפני תיקון 49סעיף 

.אין צורך בתקופות צינון -מכירה לאחר תקופת המעבר •
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מכירה לאחר תקופת המעבר

  להשתייך ימשיך שהמוכר ככל ,שתימכר דירה כל•
 לפי במס חבות תקים ,הדירות מרובי לאוכלוסיית

 היקף לעניין מגבלה אין .חדש ליניארי חישוב

.המכירות

 היקף כי לקבוע יכול השומה פקיד ,זאת עם•

 או אקראי עסקת לכדי עולות ונסיבותיהן המכירות
 המס שיעורי( פירותית כהכנסה במס ולחייב עסק

  .)הכנסה מס לפקודת 121 בסעיף הקבועים
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מכירת דירה מזכה יחידה

 המאפשר משפחתי לתא יחידה דירה במכירת הפטור•

  חודשים 18-ל אחת היחידה המגורים דירת את למכור

 .התאמות בוצעו זה פטור בסעיף אף אולם כנו על נותר

 המהווה זה פטור ייפגע לא שמחד כך בוצעו ההתאמות

 כך ומאידך אחרות מינוריות החזקות בשל סוציאלי פטור

 הדירה מכירת בכסות עסקיות למכירות הפטור ינוצל שלא

  .הסוציאלית

  משפחתי תא לגבי זה פטור יחול לא המעבר בתקופת•

 יחידה דירה לבעל והפך המעבר ביום דירות מרובה שהיה

.המעבר בתקופת
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תנאי הפטור –דירה מזכה 
 למוכר יינתן לחוק 1 חמישי פרק לפי ממס הפטור - ישראל תושב מוכר.א
  .ישראל תושב )משפחתי תא(

  אחרת דירה לו אין אם רק זה פרק לפי שבח ממס לפטור זכאי יהיה חוץ תושב  
  דירה לו שיש כמי חוץ תושב יראו לפיה חזקה נקבעה ,זה לעניין .התושבות במדינת
  אין כי מדינה באותה המס משלטונות אישור המציא לא עוד כל תושב הוא בה במדינה

  5/13 ק"מסמ לחוזר 2 'מס בתוספת ,ואולם .כאמור דירה )שלו המשפחתי ולתא( לו
 ניתן לא שבהם במדינות וזאת נוספים ומסמכים בתצהיר המסתפקות הקלות נקבעו
.)כאמור אישורים מעניקות ובלגיה רוסיה רק למעשה( כאמור אישור לקבל

 במועד ובאזור בישראל המוכר של היחידה דירתו היא הנמכרת הדירה.ב 

 חזקות לגבי להלן כמפורט ד49 - ו ג49 סעיפים הוראות יחולו זה לעניין( המכירה
 .)נוספת ודירה יחידה דירה

  סעיף להיות הפך ))2(ב49 סעיף( זה וסעיף בוטל לחוק )1(ב49 שסעיף העובדה לאור
  שהיה התנאי בוטל )ה49 - ו ירושה לדירות הייחודי הפטור למעט( העיקרי הפטור
  היה לא המוכר למכירה שקדמו שנים 4 - ב שגם נדרש היה לפיו לתיקון עד בסעיף
  את ומוכר דירות מספר המחזיק מוכר כי יובהר כן כמו .אחת מדירה יותר של בעלים
 להוראות ובכפוף יחידה לדירה תחשב ,בחירתו לפי ,מהדירות אחת ,זמנית בו כולן

.)רכישה מס לעניין 3/13 ב"בהו לקבוע דומה באופן( המעבר
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המשך -תנאי הפטור  –דירה מזכה 

 שהיתה מיום לפחות חודשים 18 במשך בדירה הזכות בעל הוא המוכר.ג

 מגורים לדירת הנמכרת הדירה שהייתה מיום נמנית זו תקופה .מגורים לדירת
  ולא )4 טופס קבלת מיום לדוגמא( נסתיימה שבנייתה מיום קרי 1 בסעיף כהגדרתה

 .רכישתה מיום

  קבלת עם מיד יחידה לדירה הפטור ניצול את ממשקיעים למנוע כדי נוסף זה תנאי
  הדירה את מוכרים המשקיעים בהן רכישה בקבוצות לדוגמא שנעשה כפי ,4 טופס
  .הבא בפרויקט להשקעה ועוברים 4 טופס קבלת עם מיד

  בפטור ונמכרה שנהרסה לדירה חליפית דירה מהווה הנמכרת שהדירה במקרה  
 גם התקופות במניין לכלול יש 38/2 א"ותמ בינוי פינוי כגון ,מס דחיית מהווה שהוא
  כן כמו .מגורים כדירת שנהרסה הישנה בדירה המוכר החזיק שבה התקופה את

 גם התקופות במניין לכלול יש בירושה שהתקבלה דירה מכירת של במקרה ,כי יובהר
 אין כאשר רק רלבנטי( מגורים כדירת בדירה המוריש החזיק שבה התקופה את

 .)לחוק )5(ב49 לפטור זכאות

  ממס בפטור אחרת דירה למכירה שקדמו החודשים 18-ב מכר לא המוכר.ד
.)שינוי ללא נותר( .לחוק )2(ב49 סעיף לפי
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-מכירת ספיחי דירה –דירה מזכה 

  גם ,1.1.14 מיום החל יחול )2(ב49 סעיף לפי הפטור ,הקודם לדין בניגוד.ה
  תיקון -בירושה התקבל הספיח אם מחצית או( 1/3 על עולה שאינו בדירה חלק על
 הוחלה שלא ככל ,1.1.97 לפני מוגנת בשכירות שהושכרה מגורים דירת על וגם )85
  דירה מכירת בעת )יחידה מגורים דירת חזקת( 'ג49 בסעיף הקבועה החזקה הללו על

.)"הספיחים" - להלן( זו פסקה לפי ממס בפטור אחרת

  שהיא דירה במכירת הפטור את ישללו לא ,לעיל כמפורט ,הדירה ספיחי ,מחד
  שקיבל מרגע ,מאידך ,)ג49 בסעיף החזקות( העיקרית המגורים דירת במהותה
  בחוזר הרשות עמדת לפי ,הספיחים אף על העיקרית הדירה בגין ממס פטור המוכר
  )2(ב49 פסקה לפי ממס בפטור הספיחים את למכור המוכר יוכל לא ,האמור ק"מסמ
   ."יחידה דירה" ,המכירה בעת ,בידיו יהיו אם אף ,לחוק

 מכירת ,לעולם ,וספיחים בדירה מחזיק המוכר כאשר ,הרשות עמדת לפי ,זה באופן
 העיקרית הדירה אם למעט( לחוק )2(ב49 סעיף לפי מפטור תהנה לא הספיחים
  .)בינוי פינוי ,א"תמ ,)5(ב49 כגון ,זה סעיף לפי שלא בפטור או בחיוב קודם נמכרת
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המשך-מכירת ספיחי דירה –דירה מזכה 

 החזקת של במצב המכירות לסדר חשיבות אין ,זה לעניין•

 הספיח לפני נמכרת הדירה אם בין -וספיח עיקרית דירה

 עמדת לפי ,תהנה לא הספיח מכירת -אחריה אם ובין

  העיקרית הדירה ומכירת זו פסקה י"עפ מפטור ,הרשות

  .ממס פטורה תהיה

 

 שלא ממס בפטור הספיח את למכור ניתן ,זאת עם יחד•

  אחר פטור מסלול לפי אלא ))2(ב49( זה מסלול לפי

.ב"וכיוצ )5(ב49 ,ה49 ,בינוי פינוי כדוגמת
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חזקת דירה יחידה
 שלילתו למנוע ובכדי עיקרי פטור כמסלול נותר יחידה דירה על הפטור שמסלול העובדה לאור

 מגורים חלופת יוצרות שאינן החזקות או נוספות מגורים בדירות מינוריות החזקות בשל
 .לחוק ד49-ו ג49 בסעיפים הקבועות החזקות תוקנו ,אמיתית

 ,לו יש אם גם ,יחידה דירה של כבעלים מוכר יראו ,התיקון בעקבות - המתוקן 'ג49 סעיף

 : הנמכרת הדירה על בנוסף

 .למכירה שקדמו חודשים 18 של בתקופה הנמכרת לדירה כתחליף שנרכשה דירה.א
  להגדרת שבהתאם הרי "הנייר על" דירה שנרכשה במקרה )85 תיקון הוראות להלן 'ר אך(

  לא ובכדי זה במקרה כי יובהר .בנייתה לסיום עד נוספת לדירה נחשבת לא היא "מגורים דירת"

  להחזקה הנדרשת חודשים 18-ה תקופת ,חלופית לדירה בנוגע ההוראה תכלית את לסכל
.)לתיקון עד שהיה כפי( .שנרכשה החליפית הדירה של בנייתה סיום מיום תמנה בדירה

  הדירה את למכור יש יחידה דירה רכישת בגין נמוכות מס מדרגות קבלת לצורך כי יצוין

  להימסר אמורה שהחזקה ממועד חודש 12 תוך  -מקבלן וברכישה( חודש 18 תוך הקודמת
.)הרוכש לידי

 "החודשים 24-ב" שבמקום כך החוק את יקראו 2016 במאי 1 מיום שנים חמש של בתקופה

  לענין הן חודש 24 מכן ולאחר רכישה מס לענין והן שבח מס לענין הן  "החודשים 18-ב" יבוא
 .)85 תיקון( רכישה מס לענין והן שבח מס

.)לתיקון עד שהיה כפי( 1.1.1997 יום לפני מוגנת בשכירות שהושכרה דירה.ב
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המשך -חזקת דירה יחידה 

 ואם שליש על עלה לא בה המוכר של החזקתו ששיעור מדירה חלק.ג
  במספר זכויות חלקי לצרף אין כי יובהר .)85 תיקון( מחצית על -בירושה התקבלה
  לדירה בנוסף שמחזיק מי לדוגמא .זה לעניין בניין באותו שאינן שונות דירות

 ,שבסעיף החזקה עליו תחול בנתניה בדירה 25%-ו בירושלים בדירה 20% הנמכרת
 ספיח כל שכן בהקלה מדובר כלומר .יחידה לדירה תחשב הנמכרת שהדירה כך

  הדירה ביחודיות פוגם אינו קיומו אמור השיעור על עולה אינו ואם עצמו בפני עומד
.השלמה

  ,המוריש של צאצא או המוריש של זוגו בן ידי על בירושה שהתקבלה דירה.ד
 אחת דירה של בעלים היה המוריש פטירתו ולפני המוריש של צאצא של זוגו בן או

  סעיף לפי ונוסף ייחודי בפטור למכרה שניתן כדירה לזהותה ניתן זו דירה .בלבד
      העיקרית הדירה בגין הפטור את לשלול צריכות לא בה הזכויות ולפיכך )5(ב49

  .לאחריה אם ובין העיקרית הדירה לפני נמכרה אם בין
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חזקת דירת מגורים נוספת באמצעות איגוד

 שיעור לתיקון במקביל - המתוקן ד49 סעיף•
  ההחזקה שיעור גם תוקן ,ג49 שבסעיף ההחזקה
  מגורים כדירת שיראו כך לחוק ד49 שבסעיף
  ,איגוד של בבעלותו ,דירה גם המוכר של נוספת
 של שחלקו ,בסעיף הקבועים התנאים על העונה
  ,באיגוד זכויותיו באמצעות ,בה המוכר
 מחצית על -ובירושה שליש עולה בעקיפין/במישרין

  בשכירות הושכרה לא והיא ,)85 - בתיקון שונה(
  .1.1.1997 יום לפני מוגנת
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זכאות לפטור בתקופת המעבר

  חיוב בלא ישנות דירות משתי יותר של מכירה המעבר בתקופת לאפשר לא כדי•
 בתקופת כי ,נקבע ,החדש הליניארי החישוב בשל במס חיוב בלא כמעט או במס

 המעבר שביום מי על תחול לא לחוק )2(ב49 סעיף לפי לפטור הזכאות המעבר
 יחולו הדירות מניין לעניין כאשר ,אחת מגורים מדירת יותר לו היתה )1.1.14(

 .התיקון לאחר כנוסחו לחוק ג49 סעיף הוראות

  בירושה מהורה התקבלה מהן אחת כאשר דירות בשתי שהחזיק מי :לדוגמא•
 סעיף לפי בפטור האחרת הדירה את למכור יוכל ,בעיזבון יחידה דירה והיוותה

  .החדש )2(ב49
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מכירת דירת מגורים מזכה בידי תושב חוץ

  היחידה דירתו הינה הנמכרת הדירה אם אף דירות כמרובה יתמסה החוץ תושב•
.בישראל

  דירתו את המהווה מגורים דירת לרוב החוץ שלתושב הינו לשינוי העיקרי הטעם•
  ,מגוריו דירת כלל בדרך שזוהי ישראל מתושב בשונה תושבותו במדינת העיקרית
  .נוספת דירה או השקעה כדירת כמוה החוץ תושב בידי הדירה ,משמע

  ,המוכר של סיווגו לעניין מקרקעין מיסוי מנהל בקביעת אין כי הינה הרשות עמדת•
  פקיד בידי מעמדו קביעת לעניין להשליך בכדי ,לאו אם ישראל תושב האם

)5/2013 ק"מסמ ב"ה( .השומה

  מרובה ישראל תושב מוכר על החלות להוראות זהות הוראות ,המעבר בתקופת•
  .יחידה דירה בבעלותו אם אף חוץ תושב על חלות לעיל כמפורט דירות

 הוראות לשאר ובכפוף חדשה בלינאריות דירות 2 עד למכור יכול החוץ תושב•
  .המעבר תקופת

 אם אף דירות למרובה זהה - חדשה בליניאריות מכירה -המעבר תקופת לאחר•
  .בלבד אחת דירה בישראל בבעלותו
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מכירת דירת ירושה בידי תושב חוץ

 והשאלה "מוכר"ל הינה ההתייחסות ,המוריש של פטור ניצול בענינו ,לחוק )5(ב49 בסעיף•

  דירת בבעלותו שאין חוץ תושב או ישראל תושב הינו הסעיף מכוון אליו " המוכר" האם
  בבעלותו שיש חוץ תושב ואזי לחוק )א(א49 בסעיף כאמור התושבות במדינת מגורים
  לרבות מוכר בכל מדובר שמא או ,לפטור זכאי היה לא התושבות במדינת מגורים דירת

.התושבות במדינת דירה בבעלותו שיש חוץ תושב

  שקיבלה כפי   חוץ מתושב )5(ב49 סעיף לפי הפטור לשלילת באשר המסים רשות עמדת•

 השופטת ידי על שנמסר כפי .לכת מרחיק שינוי עברה 5/2013 ביצוע בהוראת ביטויה את
-מקרקעין מיסוי" עיון ביום אביב-תל ק"מסמ כמנהלת קודם בתפקידה סרוסי ירדנה

 ,12.8.15 ביום אביב-תל במחוז הדין עורכי לשכת מטעם שהתקיים "ופרקטיקה חידושים

 שנתקבלה מגורים דירת המוכר חוץ תושב כי הינה המיסים רשות של הרשמית עמדתה

  ללא וזאת ממס פטור ,לחוק )5(ב49 סעיף בהוראות שנקבעו בתנאים והעומדת בירושה
 דירה בבעלותו אין כי התושבות במדינת המס משלטונות אישור בהמצאת צורך כל שיעלה

 ק"מסמ כגון( אחרים ק"מסמ במשרדי גם מיושמת זו עמדה .תושב הוא שבה במדינה

  .)נתניה
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מה הדין כאשר המוריש

?הינו תושב חוץ 
יחול רק אם ) 5(ב49נראה כי הפטור לפי סעיף •

כאמור  למוריש אישור כי זוהי דירתו היחידה 
.)א(א49בסעיף 
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מכירת דירות יוקרה

לחוק הקובע סכום תקרה לפטור בגובה  ) 1א(49נוסף סעיף  76בעקבות תיקון •
כך שהמוכר  ) מעודכן כל שנת מס בהתאם לשיעור עליית המדד(ח "ש 4,500,000

יהיה זכאי לפטור עד גובה התקרה וכל סכום מעבר לתקרה יחויב במס שבח כדמי 
כלומר חישוב לינארי (מכר של זכות אחרת במקרקעין שהיא דירת מגורים מזכה 

).  חדש

כלומר במכירת חלק מדירה תינתן תקרה יחסית לפי החלק  , התקרה הינה לדירה•
 . הנמכר בדירה

ביחס זהה למלוא שווי המכירה יינתנו גם הניכויים והתוספות ושיעור המס שיחול •
 . על השבח הריאלי החייב יהיה בחישוב לינארי חדש

יובהר כי בתקופת המעבר הזכאות להחלת החישוב הליניארי המיוחד על חלק זה  •
 . יהיה בכפוף לעמידה בהוראות המעבר הרלוונטיות

כאשר נמכרת דירת יוקרה לקרוב בתקופת המעבר תוך ניצול הפטור לפי : לדוגמא•
הפרש השווי המקים חבות במס  , בשל העובדה שעסקינן במכירה לקרוב, )2(ב49

.  יתמסה לפי חישוב מס רגיל ולא חישוב ליניארי חדש

33.סכום הפטור מתעדכן בתחילת כל שנה בהתאם לשיעור עליית המדד•



ה49סעיף  -פטור חד פעמי 

 חד ,ייחודי פטור העניק התיקון טרם בנוסחו לחוק ה49 סעיף

  קטנות דירות שתי למכור המעוניינים ישראל לתושבי ,פעמי

  .)דיור משפרי -להלן( אחת דירה תחתן ולרכוש

 לדירה לפטור והמעבר הפטורים במנגנון שחל השינוי בשל

 בבעלות כאשר רק יינתן ה49 סעיף שלפי הפטור ,יחידה

  החלופית הדירה נרכשה אם למעט( בלבד דירות שתי המוכר

  הדירה במכירת כך )הישנות מהדירות מי מכירת טרם

 הדירה ומכירת לחוק ה49 סעיף לפי הפטור יחול הראשונה

  .לחוק )2(ב49 סעיף לפי ממס לפטור זכאית תהיה השנייה
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ה49סעיף  -פטור חד פעמי 

  :ה49 סעיף שלפי הפטור למתן הנוספים התנאים

 הדירה מכירת מיום חודשים 12 בתוך ,ממס בפטור הנוספת הדירה את מכר המוכר•

  .הראשונה

 2015 -ל נכון ח"ש 2,022,000 על עולה לא )והנוספת הראשונה( הדירות שתי סכום•
.)התקרה סכום -להלן(

  דירת ,מכירתה שלאחר בשנה ירכוש או הנוספת הדירה מכירת שלפני בשנה רכש המוכר•

  הדירות שתי משווי לפחות רבעים לשלושה השווה בסכום ,")חליפית דירה(" אחרת מגורים
   .שנמכרו

 - ל נכון ח"ש 3,364,000 על עלה לא אך ,התקרה סכום על הדירות שתי סכום עלה•

 ,ה49 סעיף לפי הראשונה הדירה של המכירה לגבי ממס לפטור זכאי המוכר יהיה ,2015
  יתרת את .הנוספת הדירה של השווי סכום לבין התקרה סכום שבין ההפרש סכום על

 תחויב אשר במקרקעין אחרת זכות של מכר כדמי יראו הראשונה הדירה של השווי סכום

  .הרגיל החישוב לפי החייב לחלק יחסי באופן במס

 המס שיעורי לפי רכישה במס להתחייב יכולה הנרכשת החלופית הדירה כי ,יובהר•

  שהיא ובלבד ,אחת מגורים מדירת יותר המוכר בבעלות שיש הגם ,יחידה לדירה הקבועים
.)א(ה49-ו )2)(ג1ג(9סעיף בתנאי עומדת
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'ו49סעיף  -סייג לדירה שהתקבלה במתנה 
  יחולו במתנה שהתקבלה מגורים דירת מכירת בעת כי קובע לחוק ו49 סעיף•

 קבלת בין ממס לפטור זכאי יהיה טרם להמתין המוכר שעל שונות צינון תקופות
  .מכירתה ובין במתנה הדירה

  אנטי הוראה( קרוביו באמצעות אדם של פטורים שכפול למנוע זו הוראה מטרת•
  .)תכנונית

 שנים לארבע שנה בין נעה ,76 תיקון ערב ,בסעיף קבועה שהייתה הצינון תקופת•
 מגוריו ,למקבל המתנה נותן בין המשפחתי הקשר - גורמים במספר תלויה והייתה
  .המקבל של המשפחתי מצבו אף זה ובמקרה בדירה המתנה מקבל של

 תוקן מגורים דירות במיסוי החדש לרציונל ולהתאימו הסעיף את לפשט כדי•
 על תתבסס בסעיף הקבועות הצינון תקופות לעניין היחידה שההבחנה כך הסעיף
 תקופת בדירה התגורר אם .במתנה שהתקבלה בדירה המתנה מקבל מגורי
  בה לגור שהחל מיום שנים שלוש תהיה הפרק לפי לפטור זכאותו לעניין הצינון
.במתנה שקיבלה מיום שנים 4 לאו ואם ,בעלה בהיותו קבע דרך

  ,במתנה שנתקבלה בדירה ,לחוק )2(ב49 סעיף לפי לפטור הזכאות בחינת לצורך•
  המתנה אם גם 1.1.14 מיום מכירות על החדש בנוסחו ו49 סעיף הוראות יחולו

.זה יום לפני התקבלה
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לפקודה' ב121מכוח סעיף  –מס יסף 

  ₪ 811,560 על עולה הכוללת החייב שהכנסתו יחיד לפקודה 'ב121 סעיף לפי•
 על עומד יסף המס 2017 בשנת .2% של נוסף במס חייב ,)2013-2014 ל נכון(

.₪ 600,000 – ל הורדה הכוללת וההכנסה 3%

.מקרקעין שבח גם היתר בין זה לענין נכלל "חייבת הכנסה" בהגדרת•

  מיליון 4 על עולה מכירתה שווי אם רק כי נקבע מגורים דירת מכירת לגבי ,ואולם•
.ממס פטורה אינה והמכירה ₪

 השבח חלק ,החדש הליניארי בחישוב מזכה מגורים דירת שנמכרת במקרה•
  חישוב לצורך החייבת להכנסה יתווסף לא ,ממס הפטור המעבר יום עד הריאלי
.)5/2013 ק"מסמ ב"ה( .לפקודה ב121 סעיף לפי יסף במס החבות

        שבח ממס הפטור תקרת עד ?ממס בפטור יחידה דירה מכירת לגבי הדין מה•
  בחישוב הפטור למרכיב בדומה( הפטור לחול צריך הדעות לכל )₪ מיליון 4.5(

 החייבת להכנסה יצורף החייב החלק שרק כנראה התקרה מעל .)החדש הלינארי
 .יסף המס הטלת לצורך
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היחס בין הוראות הרפורמה להוראות הפטור הייחודיות במכירת דירה במסגרת 

ובמסגרת מתחם פינוי בינוי 38/2א "תמ

  38/2 א"תמ בעסקאות דירות במכירת הניתנות הייחודיות הפטור הוראות•
.שינוי ללא נותרו בינוי פינוי ובעסקאות

  לבין יחידה דירה לבעלי הניתן הפטור בין המבחינות הרפורמה הוראות בשל•
 הדירות מניין לעניין רבה חשיבות קיימת ,הדירות מרובי אוכלוסיית מיסוי

  אלה בעסקאות המכירה יום דחיית בשל ,זה לעניין .המשפחתי התא שבבעלות
  דירות יימנו ,העניין לפי לחוק 5 חמישי פרק והוראות 4 חמישי פרק הוראות מכוח
  לאחר אולם המכירה יום הגיע שלא ככל המשפחתי התא של הדירות במניין אלה
  מזכה מגורים דירת כבעלי המשפחתי בתא לראות אין המכירה יום שחל

  .)הנייר על דירה של בעלים הינו שכן( אלה במתחמים

  שהוכרז במתחם ליזם שנמכרה דירה :דירות שלוש משפחתי לתא :לדוגמא•
 עם הסכם נחתם בגינה 38/2 א"תמ מתבצע בו בבניין דירה ,בינוי פינוי כמתחם

  המכירה שיום ככל דירות כמרובה יסווג זה משפחתי תא   .נוספת ודירה יזם
 בשני המכירה יום שחל מרגע אולם .הגיע לא א"התמ או/ו בינוי הפינוי בעסקת

 שכן( אחת מזכה מגורים בדירת כמחזיק המשפחתי התא ייחשב הללו הפרויקטים
  הבינוי פינוי במתחם האחת - בלבד הנייר על דירות 2 של בעלים הוא זה מרגע

.)א"התמ בעסקת והשנייה
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דירה שהושכרה למגורים 

  והמוכר למגורים הושכרה אשר מזכה מגורים דירת במכירת ,ספק הסר למען•
 המופחת המס מסלול הוראות את השכירות מדמי הכנסותיו על להחיל בחר

 על( המלא הפטור מסלול את או )הכנסה מס לפקודת 122 סעיף לפי מס 10%(
-ן"התש ,)מגורים דירת מהשכרת הכנסה על ממס פטור( הכנסה מס חוק פי

  הוצאות לרבות ,מהשבח בניכוי שוטפות הוצאות מניכוי המוכר ייהנה לא ,)1990

 וזאת ,אלו במסלולים השומה פקיד אצל אותן לתבוע היה ניתן שלא למרות ,מימון
 ובתוכם השוטפות ההוצאות של הכרה בתוכם מגלמים אלו שמסלולים משום
  .הפחת

 ,עומדות בעינן מכוחה והתוספת 5/2007 ביצוע הוראת ,הרשות עמדת לפי•
  הדירה בהן בתקופות לדרוש רשאי היה שהמוכר הפחת את לחשב יש ,משמע
 בהתאם הרכישה משווי להפחיתו או המכירה לשווי ולהוסיפו מושכרת הייתה
.)5/2013 ק"מסמ ב"ה( .ובתוספת הביצוע בהוראת לאמור
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יום המכירה   –עסקת פינוי בינוי 

.בינוי-פינוי מתחמי לגבי קומבינציה עסקת למעשה הינה בינוי פינוי עסקת•
:המכירה יום את דוחה ק''מסמ לחוק 'כ49 סעיף•

 במכירה ,בינוי לשם פינוי לענין לפקודה 'ב ובחלק זה בחוק האמור אף על"•
 לפי בקשה הוגשה שלגביו בשטח או במתחם ביחידה הזכויות כל של ליזם
 המותנית ,מיסוי במסלול ובינוי פינוי מתחם כעל עליו להכריז כח49 סעיף
 בפרק( כאמור ביחידה זכות לרכישת זכות של מכירה שהיא או ,מתלה בתנאי
  ובלבד הענין לפי ,אלה מבין המוקדם יהיה המכירה יום ,)האופציה - זה

:כא49 בסעיף כאמור למנהל הודעה שנמסרה
;התנאי התקיים שבו המועד      )1(•

  המועד - "האופציה מימוש" ,זה בסעיף ;האופציה מומשה שבו המועד      )2(•
;האופציה ניתנה שלגביה ביחידה הזכויות את רכש האופציה מחזיק שבו

 נמצאת שבו בבניין הבניה את מטעמו מי או היזם התחיל שבו המועד      )3(•
.הנמכרת היחידה

 על יום 30 תוך למנהל הודעה למסור היזם על חובה נקבעה 'כא49 בסעיף•
.במתחם ביחידה זכויות של מכירה
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יום המכירה – 38/2א "תמ

.דומה במתכונתה לעסקת קומבינציה 38/2א "תמ•

:ק"לחוק מסמ 1'לב 49סעיף •

היתה המכירה של הזכות הנמכרת  , על אף האמור בחוק זה"•
-38 –ו  38א "כלומר תמ[לפי העניין  1לג49לג או 49לפי סעיף 

או מכירה של זכות לרכישת זכות  , מותנית בתנאי מתלה ,,]2
המוקדם  יהיה יום המכירה , )האופציה –בפרק זה (במקרקעין 
ובלבד שנמסרה הודעה למנהל כאמור בסעיף  , מבין אלה

יום מחתימת ההסכם בטופס שקבע   30הודעה תוך [ 2לב49
]:המנהל

,  המועד שבו התקיים התנאי או שבו מומשה האופציה)1(•
;לפי העניין

המועד שבו הוחל במתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק  )2(•
או המועד שבו החלה הבנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של 

."לפי העניין, הריסה
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מכירת דירת מגורים עם זכויות בניה
'ז49סעיף 

  את מחייב 49 סעיף לפי מזכה מגורים דירת על הפטור ניצול•
.בדירה הזכויות כל מכירת

  נטו הבית משווי רק לא הושפע והשווי מגורים בית נמכר כאשר•
  כי .לגביו שיש מנוצלות הלא הבניה מזכויות בעיקר ואולי גם אלא
  השווי לבין המגורים לדירת לזקוף שיש השווי בין מפצלים אז
 'ז49 בסעיף שנקבעה נוסחה לפי הבניה לזכויות לזקוף שיש
:לחוק

  הבניה זכויות ללא הדירה שווי את מעריכים ,כאמור הנוסחה לפי–
  מתקרה יותר לא אך ממס פטור שניים כפול הזה השווי .הנוספות
 כל שמתעדכן )2015 לשנת נכון( ₪ 1,996,700 – כ של סך על שנקבעה
 .המדד לעליית בהתאם שנה

 הכולל הפטור סכום ,1.4.1997 לפני הסתיימה שבנייתן ,"וותיקות דירות"–
 מכפל גבוה זה אם גם )2015 לשנת מעודכן( ₪ 500,100 – מ יפחת לא
.)...נדיר קצת( בלבד המגורים דירת שווי
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עסקת קומבינציה עם דירת מגורים
הפיצול האנכי

על והפטור קומבינציה עסקת של שילוב - )ב(א49 סעיף  
 .מגורים דירת

של חלקי מכר מתבצע "נכונה" קומבינציה בעסקת  
  מכירת את מחייב מגורים דירת על הפטור ואילו הזכויות

.בדירה הזכויות כל
במכר קומבינציה עסקת לבצע מאפשר )ב(א49 סעיף 

.מגורים דירת על מהפטור ליהנות זאת ולמרות חלקי
שווי כל על אינו המגורים דירת בגין שהפטור לזכור יש 

  הנוסחה במגבלות חלקי פטור רק אלא העסקה
 מגורים דירת מכירת לגבי 'ז49 בסעיף שנקבעה
 .נוספות בניה מזכויות הושפע שמחירה
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חלופות המיסוי –) ב(א49סעיף 
)76עד תיקון ( 1.8.13הדין שחל עד 

:מגורים דירת על הפטור ניצול.א
 המוכר את רואים כלומר מלא מכר כמו יהיה העסקה שווי–

 דירות של הקרקע כולל( הקרקע כל את מכר כאילו
 דירת בגין הפטור השווי את מפחיתים ומזה )התמורה
  .שבח מס חל היתרה ועל 'ז49 לפי המגורים

  הערכת לצורך רק אז חלקי מכר בוצע שאם להדגיש חשוב–
  .רכישה מס לענין ולא מלא כמכר זאת רואים התמורה שווי

 דירות על רכישה מס לשלם צריך לא המגרש בעל כלומר
  רק רכישה מס משלם הקבלן וגם מלא במכר כמו התמורה

 .בפועל הנמכר החלק שווי על

 כמו העסקה מיסוי - מגורים דירת על הפטור ניצול אי.ב
 הבניה שווי רק יהיה העסקה שווי ,כלומר .חלקי מכר
.הקבלני הרווח כולל התמורה דירות של
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)המשך(חלופות המיסוי  –) ב(א49סעיף 

למעשה קיבלו וקובו טובי ד"בפס ובעקבותיו יוניזדה ד"בפס 
  את רק לא בתמורה לכלול יש ולפיהשבח מס של העמדה את
.התמורה דירות של הקרקע שווי את גם אלא הבניה שווי

לנצל כזו בסיטואציה כדאי לא רבים במקרים ,פרקטית מבחינה  
 ושווי יותר גבוה הקרקע ששווי ככל .מגורים דירת על הפטור את
  דירת בגין הפטור כך ,יותר נמוך הורסים אותו המגורים בית

  של חלקי מכר בגין שומה להגיש ועדיף משתלם פחות המגורים
.המגורים דירת על הפטור ניצול ללא הנכס

נקבע )6811/04 א"דנ א''דנ-ו 8789/82 א"ע( שדמי ד"בפס,  
  בעסקת שיתקבלו הדירות של במכירה כי ,יוניזדה על בהתבסס
  שנקבע החדש כשווי ייקבע שלהן הרכישה שווי ,קומבינציה
  .הקומבינציה בעסקת שנמכרה לקרקע
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 –) 6486/02א "ע(ד להב "פס
מסלול עוקף יוניזדה שנכשל

:העובדות

  עליו ר"מ 319 של בשטח ברק בבני קטן מגרש•
.קרקע צמודת מגורים דירת עמדה

  בשלוש דיור יחידות 3 לבנות ניתן ע"התב פי על•
.גג ועליית מרתף ,קומות

 פי על נקבע שבה קומבינציה עסקת בוצעה•
 כי ,במקביל הצדדים בין שנערך שיתוף הסכם
 בנויה שעליו החלק הוא שנמכר השטח חלק

  .הישנה הדירה
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)המשך(ד להב "פס

:נפסק

 הנכס את לפצל ניתן לא המגרש בגודל בהתחשב•
.חלקים לשני

 היתה העסקה של האמיתית הכלכלית מהותה•
 על להיבנות שעתידה ,חדשה דירה של מכר

.ישנה דירה של מכר ולא המגרש
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הדין החדש –) ב(א49סעיף 
)76תיקון ( 1.8.13 -החל מ

.)ב(א49 סעיף של נוסחו שונה ק"מסמ לחוק 76 בתיקון•

  מוכר ,ב49 לסעיף בכפוף אך ,)א( קטן בסעיף האמור אף על"•
  היא שתמורתה מזכה מגורים בדירת מזכויותיו חלק המוכר
  דירת נמצאת שעליה הקרקע על שייבנה בבניין בנייה שירותי
 האמור במועד שתוגש ,בקשתו פי על זכאי ,המזכה המגורים
 המגורים בדירת הנמכר החלק על ממס לפטור ,)א( קטן בסעיף
".המזכה

  מאפשר שהוא בכך יוניזדה הלכת את למעשה מבטל 76 תיקון•
  במסגרת חלקי במכר גם מגורים דירת על מהפטור להינות
.קומבינציה עסקת

 הרכישה שיום באופן שדמי הלכת את ממילא מבטל גם התיקון•
 .התמורה דירות לגבי נשאר הקרקע בעל של המקורי
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“ודירות יוקרה"דוגמא לקומבינציה 
  5/2013הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 

  שווי .)קבלן( 60% של קומבינציה בעסקת בנייה זכויות עם דירה מכירת•
  שווי כאשר .ח"ש מיליון 7 של לסך נקבע הקומבינציה עסקת של מכירה
.ח"ש מיליון 5 הזכויות ללא )100%( הדירה

  הרי הנמכר חלק על ניתן הפטור )ב(א49 סעיף לתיקון ובהתאם מאחר•
 4 - והשאר )מיליון X 5 60%( לדירה מיוחס מיליון 3 ,מיליון 7 שמתוך
          31.12.13 - ל ועד 01.08.13 מיום החל זו בדוגמא .לזכויות מיליון

 כניסתו עם ,01.01.14 מיום החל .חייבים מיליון 4 - ו פטורים מיליון 3
  שווי את להשוות יש ,יוקרה לדירות הפטור הגבלת ,)1א(א49 של לתוקף
 יש ,60% ונמכרו מאחר .יוקרה לדירות לתקרה הזכויות ללא הדירה
 מיליון 2.7 - הרלוונטית התקרה כלומר ,מהתקרה 60% - ל להשוות

)60% X 4.5 חייבים 300,000 עוד יהיו 1.1.14 - מה החל ולכן .)מיליון  
  הליניארי לחישוב זכאים יהיו הם המעבר להוראות בכפוף אולם ,במס
  - ו רגיל חישוב מיליון 4( במס חייבים ח"ש מיליון 4.3 כ"סה .החדש

.פטורים מיליון 2.7 ואילו )חדש ליניארי חישוב 300,000
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האם חלה בעסקאות קומבינציה  
?)1א(א49התיקרה הקבועה בסעיף 

 מיליון 4.5 כיום הינה )1א( בפסקה הקבועה התקרה•
.ח"ש

  שקף 'ר – חיובית התשובה המיסים רשות עמדת לפי•
.קודם

  העובדה לאור מספקות נקיה אינה התשובה לדעתנו•
 אף על" :)א( ק"ס על מתנה ,א49 סעיף של )ב( שפיסקה
  כל של מכירה נדרשת שלפיו )"א( קטן בסעיף האמור
 'ב49 שבסעיף הפטור תנאי את ומחילה בדירה הזכויות
  18 של  תקופה במשך בעלות ,יחידה דירה( קרי

  את מחילה אינה היא אולם ,)'וכו לפחות חודשים
.)1א( שבפיסקה התקרה
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  –קומבינציה עם דירת מגורים 
")הפיסי("הפיצול האופקי 

  בדירת האמור ממס הפטור את ייחד המחוקק כי ,הרעיון•
  ,"מגורים דירת" הגדרת על העונה לנכס רק מגורים
  שהוכר אופקי לפיצול הרעיוני הבסיס את מהווה
 מהקרקע המגורים דירת את לפצל יש לפיו בפסיקה
  .הדירה את משרתת אינה ואשר עליה יושבת היא אשר

  בתי שפיתחו ,המשפטי ההיגיון יציר הינו כאמור פיצול•
 ההיגיון לפי .המחוקק מצד "סנקציה" כל ללא ,המשפט
 והגינה החצר את תכלול מגורים דירת ,האמור המשפטי
  המשמשת אחרת קרקע לא אך ,הדירה את המשמשים
 א"ע שוורץ ד"פס 'ר( .נוספת לבנייה או לחקלאות
.)733/91 א"ע ארליך ;651/87 ש"ע רושגולד ;152/79
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  –קומבינציה עם דירת מגורים 
)המשך(הפיצול האופקי 

 א"ע נסל בענין המגורים דירת של היקפה בשאלת דן העליון המשפט בית•
 בהם והשימוש גמישים יהיו זה בנדון שיאומצו המבחנים כי ,קבע הוא 2191/92
  .הישר והשכל ההיגיון פי על ייעשה

  לשימושה מקרקעין של סביר גודל לקביעת המוצא נקודת כי ,פסק המשפט בית•
  תשתנה היא וגם ,אחד דונם של בגודל קרקע להיות צריך מגורים דירת של

 אופי ,אזור באותו מגורים לדירת המקובל השטח כגון ,נוספים לגורמים בהתאם
.ועוד חקלאי כאזור או עירוני כאזור האזור

 סעיף מהוראת נגזר אינו והוא ,ההיגיון אדני על מושתת הפיזי הפיצול כי העובדה•
 ממס הפטור מכפל ייהנה לא המוכר שכזה בפיצול כי ,למסקנה מביאה ,ז49

 המס ,כאמור קומבינציה בעסקת כי ,דבר של משמעותו .ל"הנ בסעיף האמור
 על ואילו ,המגורים מדירת שפוצלה הקרקע על רגיל מס ישלם שהמוכר כך יחושב
 סעיף לפי "הנמכרת הדירה שווי סכום"ב ורק אך ממס פטור יינתן המגורים דירת

  הושפעה לא התמורה שכן ,ז49 סעיף לפי ממס פטור כפל ולא )1)(ב('א49
  הבניה מזכויות חלק לייחס שיש לטעון וניתן יתכן זאת עם .נוספות לבנייה מזכויות
 את זכויות אותן לגבי להפעיל יש ולכן המגורים לדירת שיוחס "דונם" לאותו
.אנכי ופיצול אופקי פיצול של שילוב כלומר .'ז49 סעיף הוראות
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שיעורי מס ריווח ההון החלים על היורשים

  עזבון מס ביטול מועד לפני הורשות בין עקרונית הבחנה קיימת•
.האמור התאריך לאחר להורשות

  את גם בירושה מקבל היורש – 1.4.1981 לאחר הורשות•
  ,"הרכישה שווי(" הנמכר לנכס ביחס המוריש של "המס תכונות"
.)המס שיעורי גם מכך וכתוצאה "הרכישה יום"

 "הרכישה יום"-כ נחשב הפטירה יום ,1.4.1981 לפני הורשות•
  לשווי בהתאם נקבע הרכישה ושווי המוריש בידי הנכס של

.)העזבון מס שומת( עת באותה

  31.3.1961 לפני המוריש ידי על שנרכשו ירושות – העיוות•
  מס שולם גם .עזבון מס שחל בתקופה למוריש בירושה והועברו
 המוגבלים המס משיעורי במכירה נהנים לא היורשים וגם עזבון
.1961 המס שנת לפני שנרכשו נכסים על החלים
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שיעורי המס החלים על מקבל מתנה

  "המס תכונות" את גם מקבל פטורה מתנה מקבל•
 ,"הרכישה שווי(" הנמכר לנכס ביחס  הנותן של

.)המס שיעורי גם מכך וכתוצאה "הרכישה יום"

 שבח ממס בפטור מתנות - האמור לכלל חריג•
 חמש בתוך ,עזבון מס שחל בתקופה שנעשו

 )3)(א(3 סעיף( .המוריש של פטירתו לפני שנים
.)ק"מסמ לחוק 27 סעיף ,עיזבון מס לחוק
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השחיקה בשיעורי המס המוגבלים

  מוגבל שבח/הון רווח מס חל 1948 שנת עד היה הרכישה כשיום•
  1960 עד 1949 בשנת היה הרכישה יום וכאשר 12% עד

.שנה לכל 1% יתוווסף

 2011 המס משנת החל שחיקה מנגנון נקבע האחרונות בשנים•
  לשנת עד רכישה על המוגבל המס שיעור 2014 שבשנת כך

  המכירה לשנת עד נוספת שנה וכל 18% – מ מתחיל 1948
  בעל" על  30% או( 25% – מ יותר לא אך .נוספים 2% יתווספו
.)מקרקעין באיגוד פעולה בגין מהותי "מניות

  על הון ריווח מס יחול 2018 -ב הנוכחי השחיקה מנגנון פי על•
.היום החל בשיעור "ותיקים מקרקעין"

  לרבות "ותיקים" ן"נדל נכסי לממש מיסוי תמריץ יש – מסקנה•
.1981 אפריל לאחר בהורשה שהתקבלו נכסים
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תכנון מס לבלימת השחיקה  

בשיעורי המס המוגבלים

  של מוגבל מס חל שכיום כך 1948 לפני נרכשה קרקע :'לדוג•
  .הנכס למימוש המסחריים התנאים הבשילו טרם .18%

  שכבר היחסי השבח על הנמוכה המס מדרגת את לשמר כיצד•
?הנכס בגין נצבר

 הקפדה תוך הבא לדור )עומדת הלוואה בתנאי( בתמורה העברה•
  תשלום דחיית את המאפשרים לחוק 51% סעיף תנאי מילוי על
  ליורשים ממילא תוחזר התמורה( .בפועל למימוש עד המס

  כהוצאה מוכר )6%-5%( הרכישה מס .)ההורשה במסגרת
 היא הרכישה מס עלות נטו שבמונחי כך .העתידי במימוש
 במונחי המימוש 1.5%-1.25% על שמזדכים כיון( 4.5%-3.75%

.)25% של מס
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?חלוקת עזבון כארוע מס

  לרבות העזבון נכסי עם הנמנית במקרקעין זכות מכירת•
  העזבון נכסי עם הנמנה מקרקעין באיגוד פעולה עשיית
  אינה שהורשה למרות היורשים בידי כמכירה אותה יראו

.)ק"מסמ לחוק )1)(ג(5 סעיף( .כמכירה נחשבת
  בין גם כמו ,שותפים בין מקרקעין נכסי חלוקת ,ככלל•

 לפי חייב מס אירוע המהווה חליפין עסקת הינה ,יורשים
 המחוקק קבע לחוק )4)(ג(5 בסעיף ,אולם .ק"מסמ חוק
 לא ,יורשים בין העיזבון נכסי של ראשונה חלוקה כי

  החלוקה שבמסגרת ובלבד ,החוק לעניין כמכירה יראוה
  שאינו כסף בשווה או בכסף תמורה ניתנה לא האמורה

 .העיזבון נכסי עם הנמנה נכס
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)המשך(? חלוקת עזבון כארוע מס

:ק"לחוק מסמ) 4)(ג(5נוסח סעיף סעיף •

,  לא יראוה כמכירה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לענין סעיף קטן זה"
שאינו  או בשווה כסף, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף

יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה  , נכס הנמנה עם נכסי העזבון
.התמורה כאילו נמכר

נכסי  של  החלוקה הראשונה -" חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים", לענין זה 
בין אם נעשתה לפני רישום צו  , בין היורשים לאחר ההורשה העיזבון

ובין , 1965-ה"התשכ, כמשמעותם בחוק הירושה, ירושה או צו קיום צוואה
אם נעשתה לאחר רישום כאמור ויראו עיזבון של שני מורישים כעיזבון  

:  אחד אם התקיימו כל אלה

;לפני פטירתם היו המורישים בני זוג או שהיו ילד והורהו)     1(

."טרם הסתיימה חלוקת העזבונות)     2(
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חלוקת נכסי עזבון שאינם מקרקעין

ביחס לחלוקת  נכסי עזבון שהינם נכס מקרקעין  •
)  4)(ג(5קיימת כאמור הוראה מפורשת בסעיף 

  נכסים אחריםמה לגבי העברת . ק"בחוק מסמ

במסגרת ) 'ל וכדו"מקרקעין בחו, כגון מניות(
?  חלוקת נכסי העזבון

בהעדר הוראה מקבילה בפקודה עלולה חלוקה  •
מבחינת , עם זאת. כאמור להיחשב כארוע מס

.  הרציונאל לא צריך להיות הבדל
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)המשך( –חלוקת נכסי עזבון שאינם מקרקעין 

 .מקרקעין מיסוי בחוק הוא לחוק )4)(ג(5 סעיף של מיקומו אמנם•
 כללי באופן "עיזבון נכסי חלוקת" על מדברת הסעיף לשון ,ואולם
 מקרקעין לנכסי מוגבל איננו הסעיף כי לסברה מקום יש ולפיכך
 כשהכוונה "זה קטן סעיף לענין" :נאמר ברישא זאת עם .בלבד
  במקרקעין זכות מכירת" -ל המתייחסת )ג( ק"לס כנראה היא

  לתמורה גם מתייחס הסעיף שני מצד ."העיזבון נכסי עם הנמנית
.מקרקעין נכס שאינה "כסף שווה"-ב

  פרשנות ניתנה ,2010 בשנת שפורסמו מיסוי החלטות במסגרת•
  הוחל שהסעיף כך ,לחוק )4)(ג(5 לסעיף וליברלית מרחיבה
 או במקרקעין זכויות שאינם אחרים ונכסים זכויות על גם למעשה
 המדובר לפיהן הסעיף למגבלות בכפוף מקרקעין באיגוד זכויות
.העיזבון נכסי כלל של ראשונה בחלוקה
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?"חלוקה ראשונה"מהי 

 שאלות מעוררת העיזבון נכסי חלוקת סוגיית•
 מהו ,"ראשונה חלוקה"ל נחשב מה :כגון רבות
 נכסי היקף מהו ,הסתיימה זו חלוקה שבו המועד

 ביצוע בהוראת .ועוד המוריש זיהוי ,העיזבון

 לגבי מיסוי החלטות מספר קובצו ,7/2010

 המוסד במסגרת שנבחנו מאפיינים מקרים
 אלו שאלות עם שהתמודדו ,מיסוי להחלטות

.עתידיים במקרים לטיפול דרך אבני ומהווים
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)המשך(? "חלוקה ראשונה"מהי 

  אחד לטובת( שונה באופן הנכסים פירות חלוקת•
  חלוקת בדבר הירושה בצו שנקבע מזה )ההורים
.חלוקה מהווה שאינה התנהגות - הנכסים

 היחסי מחלקם השונה ,ליורשים הנכסים של בעין חלוקה•
 יחסי יישמרו כי דרישה אין - הירושה צו לפי היורשים של

.)לחוק 67 סעיף מהוראות בשונה( החלוקה לאחר השווי
  על להצביע יכול מוסבר לא מהותי שינוי ,זאת עם יחד•

 .העיזבון נכסי על נמנים שאינם נכסים באמצעות איזון
 יעבור סביר הסבר וללא מהותיים שווי פערי של במקרה
 ללא נעשתה שהחלוקה להראות ליורשים הראיה נטל

 .העיזבון לנכסי מחוץ תמורה
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)המשך(? "חלוקה ראשונה"מהי 

  מהירושה שונה באופן לראשונה עיזבון חלוקת•
 פעולות שבוצעו ולאחר רבות שנים לאחר
 הנכסים עוברים ,הירושה ובמסגרת יש .בנכסים
 כ"בד( ספציפית חלוקה כל ללא ליורשים במושע
 ועד )מפורטת צוואה מכוח שאינה בירושה

 המוסכמת החלוקה בדבר היורשים להתארגנות
 ,כאלה במקרים .זמן פרק לעבור עשוי ביניהם
 באותה היורשים להתנהלות גם כמו הזמן למשך
  .מכריעה השלכה תקופה
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)המשך(? "חלוקה ראשונה"מהי 

 אותם יראו לא אשר הורים של עיזבונות שני•
 הסתיימה מהם ובאחד הואיל "אחד כעיזבון"

 של עיזבון יראו כי קובע )4)(ג(5 סעיף - החלוקה

  כעיזבון והורהו ילד או זוג בני שהם מורישים שני
  תחול לא זו הוראה המיסים רשות לגישת .אחד

.העיזבונות אחד של חלוקתו הסתיימה בו מקום
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)המשך(? "חלוקה ראשונה"מהי 

 האם השאלה - "אחד עיזבון"כ חסוי ובן הורים עיזבונות•
 היא מס לצרכי ההורשה הליך והסתיים ראשונה חלוקה נעשתה
  הנסיבות פי על הנבחנת עובדתית שאלה ובראשונה בראש

  השימוש למרות שבו במקרה ,כך .מקרה כל של הקונקרטיות
  של היורשים כל בין החלוקה ערב עד בנכסים שנעשה בפועל
  ראשונה כחלוקה זה בשימוש הרשות ראתה לא עיזבונות שלושה
  לאחר בנכסים שנעשה השימוש בהן המיוחדות הנסיבות בשל

 הייתה ושמטרתו הפטירה בטרם שימוש אותו היה הפטירה
 מבני חלק נזקקו להם סיעודיים צרכים ולהבטיח להמשיך
  ראתה לא אלה בנסיבות .)הפטירה בטרם עוד אף( המשפחה
  על כויתור כלומר ראשונה כחלוקה בנכסים בשימוש הרשות
.הירושה מכח שהוקנו הרכושיות הזכויות
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חלוקת עיזבון של שני מורישים

כעזבון אחד 

 תיחשב מורישים שני של עיזבון שחלוקת מנת על•
 חוק לענין "מכירה" בה יראו ולא אחד כעזבון
:מצטברים תנאים שני להתקיים צריכים ,ק"מסמ

.והורהו ילד או זוג בני הינו המורישים בן היחס–

.העזבונות חלוקת הסתיימה טרם–
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חלוקת עיזבון של שני מורישים

)המשך(כעזבון אחד  

 .הורשות של "שרשרת" ישנה כאשר פעם לא מתעוררת המוריש זיהוי שאלת•
 ניתן האם הבחינה לצורך היתר בין רלוונטית להיות עשויה המוריש זיהוי שאלת
."אחד עיזבון"כ עיזבונות שני לראות

  לאחר שנים .אותו ירשו ובנותיו ואשתו המשפחה אבי נפטר בו מקרה :'לדוג•
 אלא ,לאב נכסיה את הורישה ובצוואתה האב של דודתו נפטרה האב פטירת
 נכסי את לראות ניתן האם היתה שהתעוררה השאלה .מנוח כבר היה שהלה
  הדודה של הנכסים כלל את לחלק שניתן כך ,האב של כעיזבונו הדודה עיזבון
  .אחד כעיזבון והאב

  הדודה שהורישה הנכסים את לראות ניתן לא כי הרשות החליטה מיסוי בהחלטת•
 עם ולפיכך הדודה נכסי את ירש לא מעולם שהאב משום וזאת האב עיזבון כנכסי
  נפטר בו במקרה כי ,קובע הירושה חוק .עזבונו במסגרת לילדיו עברו לא הם מותו
  ,)הדודה זה במקרה( המצווה מות בטרם )האב זה במקרה( צוואה פי על יורש
  )הדודה כיורשי זה במקרה( המצווה כיורשי )שנפטר היורש של( יורשיו את יראו

  מאחר .דודתם עיזבון ואת אביהם עיזבון את - עיזבונות שני אפוא ירשו הבנות
 ,והורהו ילד או זוג בני של יחסים )ודודתו האב( המורישים בין מתקיימים ולא
.אחד כעיזבון ,אלו עיזבונות בשני לראות ניתן לא
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שינוי הסכם חלוקה וביצוע חלוקה בשלבים

  ככל .וישתנה יכול הסכם כל כמו עיזבון חלוקת הסכם•
 לא המציאות בקרקע השתרש לא המקורי שההסכם

  יכול לראשונה עיזבון חלוקת.נוספת כחלוקה בשינוי יראו
  נכסים במסת מדובר כאשר בפרט בשלבים ותבוצע
 .יורשים של רב במספר או גדולה

  נכס של המכירה תמורת מכספי ששולמו איזון תשלומי•
 חולקה לא עוד כל ,כי מיסוי בהחלטת נקבע מהעיזבון
  מנהל של הנאמנות בחשבון הופקדה וזו ,התמורה
  המשותפת בבעלות ונותר היה הנמכר והנכס העיזבון

 כאיזון זה נכס מתמורת באיזון לראות ניתן ,היורשים בין
.העיזבון כספי מתוך
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פירוק חברה במסגרת חלוקת העיזבון

  חברה פירוק אגב שהתקבלו נכסים חלוקת•

  יורשים האם-בירושה התקבלו שמניותיה
 את לפרק יכולים מקרקעין באיגוד מניות שירשו

  )במושע( החברה נכסי קבלת לאחר ואז האיגוד
 תחסה אשר ביניהם חלוקה לבצע הפירוק עקב

  אין האם .)4)(ג(5 סעיף של הוראותיו תחת
  חלוקה כשלעצמו הפירוק באירוע לראות

  ?ראשונה
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)המשך(פירוק חברה במסגרת חלוקת העיזבון 

  הסכם פי על היורשים בין ויחולקו יכול העיזבון נכסי ,הירושה חוק להוראות בהתאם•
 מה וכל פירותיהם ,הנכסים שבח" :כי קובע הירושה לחוק )ב(109 סעיף .ביניהם
 והוא ,הם העיזבון של - העיזבון לחלוקת עד המוריש ממות הנכסים במקום שבא
."עליהם המוטלים תשלומים ולגבי הנכסים פחת לגבי הדין

 של כולל מהליך חלק הוא הפירוק הליך אם כי מיסוי בהחלטת נקבע ,זאת לאור •
  אגב שהתקבלו החברה בנכסי לראות יש ,העיזבון לחלוקת היורשים בין הסכם
  חלוקה בפירוק לראות אין כאמור בנסיבות ,לפיכך .המניות חלף העיזבון כנכסי הפירוק
  כחלוקה תחשב היורשים בין הפירוק אגב שנתקבלו החברה נכסי וחלוקת ראשונה
  .לחוק )4)(ג(5 סעיף הוראות יחולו עליהם עיזבון נכסי של ראשונה

  וניהלו בה פעלו ,החברה מניות כבעלי ממושכת תקופה התנהלו המניות שיורשי ככל•
 יחשב לא מאוחר ופירוק ראשונה כחלוקה אלה בנסיבות יראו מלפרקה ונמנעו אותה

  נכסי של הן מכירה מהווה הפירוק הליך מס לצרכי כי ,יובהר עוד .ראשונה כחלוקה
  ואירועים ,החברה י"ע החברה נכסי של מכירה והן היורשים י"ע )המניות( העיזבון
  1961 - א"התשכ ,)חדש נוסח( הכנסה מס ופקודת החוק לפי במס חייבים אלה

  .לחוק 71 בסעיף הקבועות הפטור הוראות חלות כן אם אלא ,")הפקודה" :להלן(
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פירוק שיתוף במקרקעין במסגרת חלוקת עיזבון

  שותפים בין ממס פטורה חלוקה מאפשר ק"מסמ לחוק 67 סעיף•
.בשני אחד גובלים שמתקבלים שהחלקים בתנאי במקרקעין במושע

  במושע שירשו השותפים בין חלוקה לבצע אפשר הורשה של בדרך•
.גובלים אינם המקרקעין כאשר גם

  באיגוד מניות יורשים מספר ירשו שבו מקרה נדון מיסוי בהחלטת•
  סמוכים היו שלא מקרקעין נכסי מספר היו בבעלותו אשר מקרקעין

  ומיום ,האיגוד של היחידים הנכסים היו המקרקעין נכסי .לזה זה
  פעילות כל באיגוד היתה לא הפירוק למועד ועד האיגוד הקמת
 בידיהם שיתקבלו ולאחר האיגוד את לפרק ביקשו היורשים .עסקית
  .בנפרד מקרקעין נכס מהם אחד לכל ייחדו במושע המקרקעין נכסי

  אירוע על והפקודה החוק הוראות לתחולת בכפוף כי ,הוחלט•
  שהתקבלו עיזבון כנכסי המקרקעין בנכסי לראות ניתן ,הפירוק
  הנכסים וייחוד הפירוק של המהלך בכל לראות וניתן בירושה
  )4)(ג(5סעיף הוראות יחולו עליה ראשונה עיזבון כחלוקת ליורשים
.לחוק
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ניתוח ארוע   –הפרדת עסקי המשפחה 

ש"ד ברנובסקי תכנון מס שכשל בבימ"פס

 בחברת החזיקו )ויהודית דן ילדיהם ושני הורים( ברנובסקי משפחת•
 50%-ב החזיקה החברה .1973 – ב שנוסדה )ברנובסקי 'חב( החזקות
 מניות מכרה 29.6.2000 וביום מ"בע יפנאוטו של המונפק מניות מהון
 .ח"ש 102,433,100 בתמורת מ"בע השקעות ישראל פיתוח 'למירג אלה
  ערך וניירות פיקדונות ,מזומנים הכולל שוטף ברכוש החברה מחזיקה מאז

.עודפים כנגד הכול ,קצר לזמן סחירים

  לשנת ונכון דן לידי ההורים בידי שהיו החברה מניות הועברו מסוים בשלב•
.החברה ממניות 75%-ב החזיק ,2000

 עם בקשר יהודית לבין דן בין משפחתי סכסוך התגלע 2000 לשנת בסמוך•
  לדן מההורים המניות העברת כי האחות טענה היתר בין .המשפחה נכסי
.האם של המניות אחזקת את לרשותה להעביר יש וכי ,בטלה

 האם של העיזבון :כי ,היתר בין ,הצדדים הסכימו ,הפשרה הסכם במסגרת•
 בעיזבון מחלקה תסתלק יהודית ,שווים בחלקים יהודית לבין דן בין יחולק
 במניות 62.5% -ב יחזיק דן ,האב של היחידי היורש יהיה ודן האב של

 המניות כל את תרכוש החברה .%5.37-ב תחזיק יהודית ואילו החברה
  .ח"ש 000,500,37 תמורת )%5.37( יהודית שבידי
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ניתוח ארוע   –הפרדת עסקי המשפחה 

)המשך(ד ברנובסקי "פס

:בקובעו דן גוש ש"פ עמדת את קיבל המשפט בית•

  המניות בעלי לשני דיבידנד חלוקת מביצוע מורכבת העסקה•
 השתמש ,שקיבל הדיבידנד בכספי .לרכישה עובר בחברה
  חלוקת כאשר ,אחותו של המניות רכישת למימון )דן( המערער
  מניות בשווי לירידה הביאה ,לרכישה שקדמה הדיבידנד
  בידי האחות של מניותיה רכישת ביצוע בעת החברה
.המערער

  ששילמה ח"ש מליון 37.5 של בסך המשיב ראה ,בהתאם•
  לבעלי שחולק כדיבידנד ,המניות תמורת ליהודית החברה
  דהיינו ,האמור מהסכום 62.5% כאשר ,בחברה המניות

  הוסיף זו הכנסה .למערער המשיב ייחס ,ח"ש 23,437,500
.2004 המס לשנת מדיבידנד להכנסה המשיב
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ניתוח ארוע   –הפרדת עסקי המשפחה 

)המשך(ד ברנובסקי "פס

  נכרת יהודית לבין המשיב בין כי יצוין ,התמונה לשלמות•
  ולפיו ,ח"ש מליון 37.5 בסך לתקבול המתייחס שומה הסכם
  החלק בגין דיבידנד על המתחייב בשיעור במס יהודית חויבה
  התמורה סך מתוך )37.5%( החברה במניות שלה היחסי

  התקבול יתרת על .מניותיה רכישת בעד מהחברה שקיבלה
.הון רווחי במס יהודית חויבה

  דיבידנד בגין במס חיוב "חטף" שהאח הינה המשמעות•
  .ש"ביהמ י"ע "רעיונית" לו יוחס אבל לידיו קיבל לא שבפועל
  כחלק שלא לדיבידנד מהתמורה חלק ייחוס האחות לגבי

  על )10%( הנמוך המס אובדן פירושו המניות בגין מהתמורה
.לפקודה )2(ב94 סעיף של בגידרו ל"הרר מרכיב

 שנעשה השינוי עצם את במס חייב לא ש"פ הידוע ככל•
  תוצאות לגבי היתה המחלוקת היורשים בין העזבון בחלוקת
.החברה שביצע העצמית הרכישה של המס
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21268-06-11ה "עמ –ד ברנובסקי "פס

ש"עיקרי ההנמקות של ביהמ

 רכישת את לסווג יש כיצד בשאלה חלוקים הצדדים כי עולה ,הדיוני מההסדר•
 כעמדת המניות בעלי במישור שנעשתה כעסקה האם .החברה ידי על המניות
  .המערער כעמדת החברה של לפעילותה בזיקה שנעשתה כעסקה או המשיב

  הייתה לא כי עולה 2004 המס לשנת החברה של הכספיים בדוחותיה מעיון•
  ,לפיכך ."מזומנים קופת" מעין החברה הייתה ולמעשה עסקית פעילות כל בחברה

 של עסקית פעילות רקע על סכסוך החברה של מניותיה לבעלי לייחס ניתן לא
.החברה

 לפעילות נוגע אינו הפשרה בהסכם המעוגן שההסדר ללמד כדי יש ,אלה בכל•
 כספי בהם ברנובסקי משפחת נכסי כלל לחלוקת אלא ,לעסקיה או החברה
 ,בכך בהתחשב .הפשרה הסכם במסגרת יהודית לבין דן בין חולקו אשר החברה
 ח"ש מליון 37.5 של סך העברת לפיה המשיב עמדת ש"בהימ על מקובלת
 ולא המניות בעלי במישור נעשתה ,המניות לרכישת לכאורה בתמורה ליהודית
.החברה של לפעילותה בזיקה

 באופן ליהודית החברה ידי על שולמה המניות בגין התמורה ,המערער לטענת•
 כי המערער טוען עוד ."מהחברה כלשהם כספים לידיו קיבל לא" עצמו והוא ,ישיר

  וכי ,"יותר עשיר עצמו מוצא אינו המערער ,העצמית הרכישה פעולת של בסופה"
.מניות או כסף נכס כל אליו הגיע לא
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 תוכנה פי על למסות יש עסקה כי הוא המס בדיני היסוד מעקרונות אחד"•
  של טיבה אחר להתחקות מנת על ...האמיתית מהותה פי ועל הכלכלי
 חזות הצדדים אותה שהכתירו בכותרת לראות אין כלכלית מבחינה העסקה
  אותה ערכו שבה למתכונת ,אותה כינו שבו לאופן באשר הדין והוא הכל

 ופיתוח לבנין חברה אורלי בענין ד"פס על בהסתמך( "...עליה שהעטו וללבוש
.)5025/03 א"בע ,מ"בע

  במהלך מהחברה ישירות כספים המערער קיבל לא פורמאלי שבאופן אפשר•
 הפשרה הסכם שבמסגרת ספק אין אולם ,החברה ידי על המניות רכישת
 הסכים תמורתם ברנובסקי משפחת של וכספים נכסים המערער קיבל

  .החברה מקופת ח"ש מליון 37.5 של סך ליהודית להעביר

 של במקרה התעשרות כל אין הנותרים המניות בעלי מבחינת כלל בדרך•
 שונה הדברים מצב בענייננו .המניות מבעלי מחלק עצמית מניות רכישת
 זו ורכישה ,המניות של עצמית ברכישה צורך היה לא לחברה .מהותי באופן
 המערער בין ברנובסקי משפחת נכסי חלוקת במסגרת נעשתה המניות של

  כזו רכישה לראות יש ,כן ועל ,המניות בעלי במישור רכישה דהיינו ,ויהודית
.למערער גם דיבידנד כחלוקת
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  של החלופית הטענה פי על גם להגיע ניתן דומה לתוצאה•
  עסקה הינה החברה ידי על המניות רכישת לפיה ,המשיב

.מלאכותית

 עם החברה הטיבה המניות ברכישת כי ,להוסיף יש לכך•
  כל על ,בחברה היחידי המניות לבעל הפך אשר המערער
 שקיבל התמורות או להטבות בנוסף ,זאת .מכך המשתמע
  של האינטרס קודם בכך .הפשרה הסכם פי על המערער
  ,לטובתה שלא מהחברה שהוצאו כספים באמצעות ,המערער

.אלה כספים על מס מתשלום להתחמק ניסיון תוך

  הרכישה לפיה המשיב קביעת את להצדיק כדי יש ,באלה•
  יהודית לידי קודם רגע הועברו בחלקן אשר ,המניות של העצמית
  עסקה בגדר הינה ,הפשרה בהסכם שהוסכם ארביטררי בשיעור

  על מוטל שהיה המס חיוב את להפחית שנועדה מלאכותית
.מניותיה לבעלי דיבידנד החברה חילקה אילו המערער
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:מספקות נקיה אינה ד"פסה תוצאת לדעתנו•

 כי נקבע עצמית רכישה של המס לתוצאות המתייחס 10/2001 ה"מ חוזר לפי•
 מס פקודת לפי הון רווחי במס החייבת מניות כמכירת העסקה את לסווג יש ,ככלל
  בעלי מכל עצמית רכישה נעשתה בהם במקרים .המוכר המניות בעלי בידי הכנסה
  ויחולו ,דיבידנד כחלוקת העסקה את לסווג יש ,)רטה-פרו( שווה באופן המניות
  במקרה .כמתחייב לפקודה 161 סעיף פי על במקור המס ניכוי בדבר ההוראות

.אחד מניות מבעל רק בוצעה הרכישה שלנו
 לבעל הכנסה מס רשויות התייחסו בחוזר כי קובע אך לחוזר מתייחס ד"פסה•

 את מוכר שאינו מניות לבעל התייחסו לא וכלל לחברה מניותיו את המוכר מניות
 .לחברה מניותיו

 המס היבטי את להבהיר החוזר תכלית שכן מדוייקת אינה הקביעה לדעתנו•
  ,לחברה שאיפשר 2000 בשנת החדש החברות לחוק השינוי בעקבות השונים
  .החלוקה למבחן בכפוף מניותיה את לרכוש ,הקודם  החוקי למצב בניגוד
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תכנון מס אלטרנטיבי -פרשת ברנובסקי 

  "המס תאונת" למניעת אלטרנטיבי מס תכנון להציע ניתן•
:שארעה

  :מיהודית העצמית הרכישה לביצוע מקדמית פעולה•
  לחברת ברנובסקי בחברת דן של מניותיו העברת
.לפקודה 'א104 סעיף לפי בבעלותו חדשה החזקות

  המס תאונת מפני מגן מהווה היתה המניות העברת•
 שכן לדן דיבידנד כחלוקת העצמית ברכישה הרואה
.במס חייבת אינה חברות בין דיבידנד חלוקת
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הנאמנות כמגן מפני מס עיזבון

בשנים האחרונות עולות חדשות לבקרים יוזמות •
לחידוש מס העיזבון בדומה למצב שקיים  

.OECD –ב ובמרבית מדינות ה "בארה

להגנה מפני מס עיזבון הינו   המבנה המתאים•
הקמת נאמנות להחזקת נכסי המשפחה לטובת 

.הדור הבא

הנכסים המוחזקים בבעלות הנאמנות אינם חלק  •
מהעיזבון על פי הדין וממילא לא חל עליהם חוק  

.מס עיזבון
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נאמנות לפי צוואה

נאמנות שנוצרה מכוח צוואה וכל יוצרי הנאמנות הם המצווים  •
.שהיו במועד פטירתם תושבי ישראל

רואים את הכנסת הנאמן כהכנסת הנהנה ואת נכסי הנאמן כנכסי  •
.הנהנה

במידה ויש נהנה אחד תושב ישראל תיחשב הנאמנות כולה •
.לתושב ישראל

שכן היא נוצרת   נאמנות לפי צוואה אינה מגן מפני מס עיזבון•
מן הסתם העזבון יהיה  , מכוח צוואה ולכן במידה ויחול מס עיזבון

חייב במס על נכסי העיזבון העוברים לנאמנות שכן במועד  
.הפטירה היו שייכים למצווה ולא לנאמנות

.עם זאת נאמנות לפי צוואה מהווה כלי יעיל לניהול נכסי העזבון•



שומת הכנסתו של נפטר

 של השומה קביעת אופן לגבי הוראות ,היתר בין ,נקבעו לפקודה 120 בסעיף•
  .ימיו אריכות לאחר נוצרו או שנתקבלו לנישום הקשורות הכנסות

 ייוחסו אליה שעד הזמן כנקודת האדם של הפטירה יום את קובע זה סעיף•
  .לנפטר אלו הכנסות

 מנהל ,יורש לרבות( הנפטר של "החוקי האישי נציגו" ,הפטירה מועד לאחר•
 פי על או דין פי על ,הרשאי אדם וכל הנפטר צוואת של לפועל המוציא ,העזבון
 ההכנסות בשל במס חב יהא ,)העזבון בנכסי לטפל ,משפט בית של החלטה
  .כאמור פטירתו למועד עד לנפטר שיוחסו

  כהכנסות יחשבו - ואילך הפטירה מיום החל הנפטר מעיזבון הנובעות הכנסות•
 אצל כאמור הכנסות על שיחולו המס שעורי .בעיזבון חלקם פי על היורשים
 בהתאם הרלוונטית ההכנסה על החל המס לשיעור בהתאם הינם היורשים
.)10/2011 הכנסה מס חוזר 'ר לפירוט( .הפקודה להוראות
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המשך -שומת הכנסתו של נפטר 

לפקודה ניתן  ) א(120בהתאם להוראות סעיף •
להוציא שומה לעזבון עד שלוש שנות מס קודם  

.לשת המס שבה לה הפטירה
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