
1

משטר המס החדש בדירות מגורים

וסוגיות מס בההעברה בין דורית  
2017-דצמבר 

ד איתי הכהן"עו

משרד עורכי דין–איתי הכהן 

בית שאפ

ג  "ר3רחוב היצירה 

7538811 03: 'טל

itay@ihacohen.com

www.ihacohen.com

כל הזכויות שמורות ©

mailto:itay@ihacohen.com
http://www.ihacohen.com/


76תיקון 
עסקק"מסמלחוק76בתיקוןהמשמעותיהשינוי•

מזכהמגוריםדירתבמכירתהמיסויהסדרבשינוי

הגדרה-למגוריםבעיקרההמשמשתדירה)

שבשלהמהתקופה80%:לחוק(א)49בסעיף

.(למכירהשקדמושניםבארבעאוהשבחמחושב

דירותמכירתעללחוק76'מסתיקוןשלתחילתו•

התיקוןלמעט.1.1.2014מיוםהינו-מגורים

קומבינציהבעסקתהעוסקלחוק(ב)א49לסעיף

שנכנס,המגוריםדירתעלפטורמתבקשבה

.(להלן'ר01.08.13מיוםלתוקף
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76המצב החוקי לפני תיקון 

שבבעלותומשפחתילתאנועד,הראשוןהמסלול•

."(הדירותמרובי"-להלן)אחתמדירהיותר

לפניכנוסחו(1)ב49סעיףלהוראותבהתאם

שאינה,מזכהמגוריםדירתלמכורניתן,התיקון

,שניםארבעבכל,המוכרשלהיחידהדירתו

.שבחממסבפטור

לתאנועד,(2)ב49סעיף,השניהמסלול•

עליהיחידהמגוריםבדירתשמחזיקמשפחתי

.חודשים18-לאחתלפטורזכאיהוא
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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 

רחבהפטורתשתיתהניחו,השוניםהפטורשמסלולי,אפואיוצא•

:היבטיםבכמה

השקעהלדירותהמגוריםדירתביןהבחנהבלאניתןהפטור.א

.שנים4-לאחת

,(נוספותבנייהזכויותללא)הדירהשווימלואעלניתןהפטור.ב

היהניתןואףזולהלדירהיקרהדירהביןהבחנהנעשתהשלאכך

.מוחלטבפטוריוקרהדירותלמכור

והןחוץלתושבהן,(משפחתיתא)מוכרלכלניתןהפטור.ג

.ישראללתושב

שבבסיסהסוציאליתהתכליתאתסיכלו,אלהרחביםפטורים•

השקעהאפיקיצרוובנוסףהמגוריםלדירותהמיוחדתההתייחסות

במשקהאחריםההשקעהאפיקימכללבשונהממספטורייחודי

.במסחבותמקימהשמכירתם(ההוןשוק:כגון)
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76עיקרי השינוי בתיקון 
:שעיקריהמזכהמגוריםדירתבמיסוימקיפהרפורמהבוצעה•

;שבחממסמפטורלהנותימשיכוהיחידהדירתםשזוהימוכרים•

מפטורייהנהלאהדירותמרוביאוכלוסייתעלשנמנהמשפחתיתא•

-לאחתשניתןשבחממסהפטורבוטל,קרי,מגוריםדירתבמכירת

;שנים4

;חוץלתושבישבחממסהפטורבוטל•

;יוקרהדירותלמיסויהוראותנקבעו•

.שונהלאהירושהלדירתהפטורמסלול•

1.1.2014-31.12.2017שמיוםלתקופהמעברהוראותנקבעו•

."(המעברתקופת":להלן)
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76המצב החוקי לאחר תיקון 

לביןשבחמסיחוללגביהמזכהמגוריםדירתמכירתביןמבחיןהחוק

עדפטורלבקשניתןלגביהיחידהמזכהמגוריםדירתמכירת

.שנקבעהלתקרה

מרוביאוהשקעהדירותעלממספטוריותריחוללא–המשמעות

.דירות

,המעברמיוםהחל,כיהינהשניםלארבעאחתהפטורביטולמשמעות

מכירתבגיןשבחבמסיחוייבהדירותמרוביאוכלוסייתעלהנמנהמוכר

.יחידהדירהשללבעליםיהפוךאשרעדמדירותיוואחתאחתכל
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חישוב לינארי חדש

מזכותמגוריםדירותבמכירת,לחוק(2ב)א48סעיףלהוראותבהתאם

המסיחושב("ישנותדירות"-להלן)המעברליוםקדםרכישתןשיום

לתקופהשייוחסריאליששבחכך,ליניאריבאופןהריאליהשבחעל

"(המעבריוםעדריאלישבח)"1.1.14ליוםועדהדירהרכישתשמיום

ועד2.1.14שמיוםלתקופהשייוחסריאלישבחואילוממספטוריהיה

במסיחויב"(המעבריוםלאחרריאלישבחיתרת)"המכירהיום

."(החדשהליניאריהחישוב":להלן).25%עדשלבשיעור

חלקכנגדלפקודה92סעיףהוראותלפיהוןהפסדלקזזחובהאין

.5/2013ק"מסמב"ה.ממסהפטורהמעבריוםעדהריאליהשבח
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מה דינו של הסכום האינפלציוני החייב  

?במסגרת החישוב הלינארי החדש

לגביהמחוקקהתייחסותבטעותנשמטה76בתיקון•

.(1993עד)החייבהסכוםהאינפלציוני

תחילתעד)פטורהינוהריאליהשבחולפיועיוותנוצר•

.חייבנותרהאינפלציונימהשבחשמרכיבבעוד(2014

הפטורהוחלק"מסמבחוק82תיקוןבמסגרת•

.1.1.2014מיוםהחלרטרואקטיבית

המסוהחזריהשומהתיקוני,המיסיםרשותהודעתפי-על•

עסקאותבגיןהחייבהאינפלציוניהסכוםמביטולהנובעים

צורךואיןהרשותידי-עליזּוםבאופןיבוצעודווחושכבר

.שומהלתיקוניבבקשותלמשרדיםלְפנות
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מכירת דירה שהושפעה מזכויות בנייה נוספות

במכירתלחוק(3ב)א48סעיףלהוראותבהתאם

הליניאריהחישובעליהשחלישנהמגוריםדירת

לאאםוביןלפטורזכאותשאיןמשוםבין)החדש

מזכויותהושפעהתמורתהואשר(פטורנתבקש

עלהחדשהליניאריהחישוביחוללאנוספותבנייה

החייבותהבנייהלזכויותהמיוחסהשוויחלקאותו

.לחוקז49בסעיףהקבועהחישובלפיבמס
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רכישת דירה על הנייר

היתהלארכישתהשביוםדירהמכירתשלבמקרה

"הניירעלדירה"רכישתכגון,מזכהמגוריםדירת

לצורךהרכישהיום,פנויהקרקעעלדירהבנייתאו

שהיההרכישהיוםיהיההחדשהליניאריהחישוב

יוםכלומר,השבחחישובלצורךרגילבאופןנקבע

אםאףוזאת,הניירעלהדירה/הקרקערכישת

ב"ה).המעבריוםלאחרהסתיימההדירהבניית

.(5/2013ק"מסמ

11



מזכהשאינהמכירת דירת מגורים 

לפיהריאליהשבחכלעלבמסחבותתקים•

"(רגילחישוב":להלן)הרגילהליניאריהחישוב

:הרכישהלמועדבהתאם

;שולימס-7.11.01ליוםועדהרכישהביוםהחל•

;31.12.11-20%ליוםעד•

.25%המכירהליוםעד•
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(תקופת המעבר)1.1.14-31.12.17מכירה בין 

וקביעת,בעברשנים4-לאחתשניתןהפטורביטול

כי,משמעה,החדשההליניאריתבשיטהמסחישוב

לאישנהדירההמעברליוםבסמוךשימכורלמוכר

נקבעוהמעברהוראות.במסמשמעותיתחבותתהא

במסמשמעותיתהטבההקצרבטווחלמנועבכדי

למנועובנוסףהקודםלדיןביחסהדירותלמרובי

בשלקצרהבתקופהדירותשלמבוקרתלאמכירה

בכדי-ומאידך,מחדהחדשותהמיסויהוראות

.החדשההחקיקהלקראתלהיערךלציבורלאפשר

13



התנאים להחלת החישוב הליניארי החדש במכירת  

:דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר

מזכותמגוריםדירותשתיעדהמעברבתקופתלמכוריוכל(משפחתיתא)מוכר.א

.החדשהליניאריבחישוב

ליניאריבחישובדירהלמכורמוכרכליכולהמעברבתקופתהראשונהבמכירה.ב

.דירותשתיימכוראםוביןהקובעתבתקופהאחתדירהימכוראםביןחדש

על,החדשהליניאריהחישובמתבקששבגינה,המעברבתקופתהשניהבמכירה

בפטוראחרתדירהלמכירהשקדמושנים4-במכרלאהואלפיובתנאילעמודהמוכר

טרםכנוסחו(ד)-(א()1)ב49בסעיףכמפורטפטוריםלמעט,חלקיפטורלרבות,ממס

כגוןשנים4-לאחתשלהפטוראתבזמנושללושלאהפטוריםכלומר)בתיקוןביטולו

.(ועודלקרובמתנה

דירותשלההיצעהגדלת)מקרקעיןמיסויחוקלפיבפטורמכירהאף,לדוגמא,כך

שנים4-הותקופתבפטורמכירהמהווה,2011-א"התשע(שעההוראת-מגורים

.השעההוראתחוקלפיאחרונהממכירהתימנה
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המשך-תקופת המעבר
לפניבמתנההמוכראצלשהתקבלהדירהשלבמכירהשמדוברבמקרה.ג

לפניכנוסחולחוק'ו49בסעיףהקבועההצינוןבתקופתלעמודהמוכרעלהמעבריום

במכירהוהןהראשונהבמכירההןנדרשתזהבתנאיעמידה,כייודגש.התיקון

.השניה

בתמורההמכירהאםבין.לחוק1בסעיףכהגדרתולקרובאינההמכירה.ד

.תמורהללאובין

לבצעיהיהניתןהַמעברבתקופתכי,נקבעק"מסמלחוק82תיקוןב,האמוראףעל

מדובראםגםיורשיםביןמזכהמגוריםדירתבמכירתהמוטבהליניאריהחישובאת

בסעיףכמשמעותה,יורשיםביןעיזבוןנכסיבחלוקתשמדוברובלבדבקרובים

העיזבוןלנכסימחוץתמורהשולמהשבמסגרתהמקרקעיןמיסוילחוק(4()ג)5

לקרובשהמכירהחששאיןאלהשבמקריםהואזהתיקוןמאחוריהעומדהרציונל)

.(מתנהדירותלגביהרחבהלהלן'ר).(לרעהמנוצלת
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?שימוש באופציה

לקבלתזכותמימוששלבמקרההזכאותבדיקתלחוק1י49סעיףלהוראותבהתאם

.המימושבמועדולאהזכותלקבלתהזכותהענקתבמועדתהיהזכות

:לדוגמא

בליניאריותדירהלמכוריכול,31.12.13ביום(1)ב49סעיףלפיבפטורשמכרמוכר

יהאחדשהבליניאריותנוספתדירהלמכורירצהכאשר.1.1.14מיוםהחלחדשה

-התקופתעללהתגברבניסיוןאם.(השנים4תום)31.12.17ליוםעדלהמתיןעליו

יוםכאשרהמעברבתקופתהנוספתהדירהלרכישתאופציההמוכרייתןשנים4

שלבמסווהמכרלבצעינסהזובדרך.31.12.17ליוםייקבעבאופציההמימוש

הואילהמסתכנוןאתוישללוזהבמקרהיחולולחוק1י49סעיףהוראות.אופציה

החדשהליניארילחישובזכאייהאלאהמוכר,לפיכך.מוטבמסבחישובומדובר

.(5/2013ק"מסמב"ה).לוזכאיהיהלאהאופציהמתןוביוםהואיל
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דירות שהתקבלו במתנה

62סעיףלפיבפטורשהתקבלודירותבמכירתהחדשהלינארילחישובסייג•

.31.12.17לבין1.8.13שביןבתקופה(מתנה)

החדשהליניארילחישובהזכאותבהתקופה,המעברבתקופתלמנוע-המטרה•

העברהבאמצעותהתנאיםיתרשלעקיפהאו/והזכאותשכפולאת,מוגבלת

.לקרובים

נותןאםרק,חדשליניאריבחישובהמתנהדירתאתלמכוריוכלהמתנהמקבל•

הוראתבתנאיעומדהיהמועדבאותוהדירהאתבעצמומוכרהיהאילוהמתנה

.המעבר

,חדשליניאריבחישובהמעברבתקופתדירות2מכרהמתנהונותןהיה,לדוגמא•

ותקוםחדשליניאריבחישובהמתנהדירתאתלמכורהמתנהמקבליוכללא

.(רגילחישוב)מלאבמסחבות

ליניארילחישובוזכאותוהמתנהמקבל-הרשוםלמוכרמקרהבכלתצאהשומה•

.בתנאיםועמידההמתנהנותןלזכאותבהתאםתיבחן

17



המשך-דירות שהתקבלו במתנה 

בחישובשנמכרודירותגםיימנומתנהלנותןהמעברבתקופת•

.המתנהמקבלבידיחדשליניארי

כפוףלאהמתנהמקבל,כאמורבמתנהשנתקבלהדירהבמכירת•

הואיל,76תיקוןלפניכנוסחו'ו49בסעיףהקבועותהצינוןלתקופות

זכאותוקביעתלעניין"המוכר"הואכאילוהמתנהנותןאתורואים

.חדשליניארילחישובהמתנהמקבלשל

קיבלהמתנהשנותןבדירהמדוברכאשרחלאינוהאמור-סייג•

נותןלגביתחולהצינוןשתקופתכךבמתנהבעצמוהואאותה

.המתנה

ליניאריבחישובמכירות2-לזכאיהמתנהמקבל,ספקהסרלמען•

.במתנהקיבלשלאדירותבגיןחדש
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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

להשתייךימשיךשהמוכרככל,שתימכרדירהכל•

לפיבמסחבותתקים,הדירותמרובילאוכלוסיית

היקףלענייןמגבלהאין.חדשליניאריחישוב

.המכירות

היקףכילקבועיכולהשומהפקיד,זאתעם•

אואקראיעסקתלכדיעולותונסיבותיהןהמכירות

המסשיעורי)פירותיתכהכנסהבמסולחייבעסק

.(הכנסהמסלפקודת121בסעיףהקבועים
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מכירת דירה מזכה יחידה

המאפשרמשפחתילתאיחידהדירהבמכירתהפטור•

חודשים18-לאחתהיחידההמגוריםדירתאתלמכור

.התאמותבוצעוזהפטורבסעיףאףאולםכנועלנותר

המהווהזהפטורייפגעלאשמחדכךבוצעוההתאמות

כךומאידךאחרותמינוריותהחזקותבשלסוציאליפטור

הדירהמכירתבכסותעסקיותלמכירותהפטורינוצלשלא

.הסוציאלית

משפחתיתאלגביזהפטוריחוללאהמעברבתקופת•

יחידהדירהלבעלוהפךהמעברביוםדירותמרובהשהיה

.המעברבתקופת
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תנאי הפטור–דירה מזכה 

למוכריינתןלחוק1חמישיפרקלפיממסהפטור-ישראלתושבמוכר.א

.ישראלתושב(משפחתיתא)

אחרתדירהלואיןאםרקזהפרקלפישבחממסלפטורזכאייהיהחוץתושב

דירהלושישכמיחוץתושביראולפיהחזקהנקבעה,זהלעניין.התושבותבמדינת

איןכימדינהבאותההמסמשלטונותאישורהמציאלאעודכלתושבהואבהבמדינה

5/13ק"מסמלחוזר2'מסבתוספת,ואולם.כאמורדירה(שלוהמשפחתיולתא)לו

ניתןלאשבהםבמדינותוזאתנוספיםומסמכיםבתצהירהמסתפקותהקלותנקבעו

.(כאמוראישוריםמעניקותובלגיהרוסיהרקלמעשה)כאמוראישורלקבל

במועדובאזורבישראלהמוכרשלהיחידהדירתוהיאהנמכרתהדירה.ב

חזקותלגבילהלןכמפורטד49-וג49סעיפיםהוראותיחולוזהלעניין)המכירה

.(נוספתודירהיחידהדירה

סעיףלהיותהפך((2)ב49סעיף)זהוסעיףבוטללחוק(1)ב49שסעיףהעובדהלאור

שהיההתנאיבוטל(ה49-וירושהלדירותהייחודיהפטורלמעט)העיקריהפטור

היהלאהמוכרלמכירהשקדמושנים4-בשגםנדרשהיהלפיולתיקוןעדבסעיף

אתומוכרדירותמספרהמחזיקמוכרכייובהרכןכמו.אחתמדירהיותרשלבעלים

להוראותובכפוףיחידהלדירהתחשב,בחירתולפי,מהדירותאחת,זמניתבוכולן

.(רכישהמסלעניין3/13ב"בהולקבועדומהבאופן)המעבר
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המשך-תנאי הפטור –דירה מזכה 

שהיתהמיוםלפחותחודשים18במשךבדירההזכותבעלהואהמוכר.ג

מגוריםלדירתהנמכרתהדירהשהייתהמיוםנמניתזותקופה.מגוריםלדירת

ולא(4טופסקבלתמיוםלדוגמא)נסתיימהשבנייתהמיוםקרי1בסעיףכהגדרתה

.רכישתהמיום

קבלתעםמידיחידהלדירההפטורניצולאתממשקיעיםלמנועכדינוסףזהתנאי

הדירהאתמוכריםהמשקיעיםבהןרכישהבקבוצותלדוגמאשנעשהכפי,4טופס

.הבאבפרויקטלהשקעהועוברים4טופסקבלתעםמיד

בפטורונמכרהשנהרסהלדירהחליפיתדירהמהווההנמכרתשהדירהבמקרה

גםהתקופותבמנייןלכלוליש38/2א"ותמבינויפינויכגון,מסדחייתמהווהשהוא

כןכמו.מגוריםכדירתשנהרסההישנהבדירההמוכרהחזיקשבההתקופהאת

גםהתקופותבמנייןלכלולישבירושהשהתקבלהדירהמכירתשלבמקרה,כייובהר

איןכאשררקרלבנטי)מגוריםכדירתבדירההמורישהחזיקשבההתקופהאת

.(לחוק(5)ב49לפטורזכאות

ממסבפטוראחרתדירהלמכירהשקדמוהחודשים18-במכרלאהמוכר.ד

.(שינויללאנותר).לחוק(2)ב49סעיףלפי
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-מכירת ספיחי דירה–דירה מזכה 

גם,1.1.14מיוםהחליחול(2)ב49סעיףלפיהפטור,הקודםלדיןבניגוד.ה

תיקון-בירושההתקבלהספיחאםמחציתאו)1/3עלעולהשאינובדירהחלקעל

הוחלהשלאככל,1.1.97לפנימוגנתבשכירותשהושכרהמגוריםדירתעלוגם(85

דירהמכירתבעת(יחידהמגוריםדירתחזקת)'ג49בסעיףהקבועההחזקההללועל

.("הספיחים"-להלן)זופסקהלפיממסבפטוראחרת

שהיאדירהבמכירתהפטוראתישללולא,לעילכמפורט,הדירהספיחי,מחד

שקיבלמרגע,מאידך,(ג49בסעיףהחזקות)העיקריתהמגוריםדירתבמהותה

בחוזרהרשותעמדתלפי,הספיחיםאףעלהעיקריתהדירהבגיןממספטורהמוכר

(2)ב49פסקהלפיממסבפטורהספיחיםאתלמכורהמוכריוכללא,האמורק"מסמ

."יחידהדירה",המכירהבעת,בידיויהיואםאף,לחוק

תהנהלאהספיחיםמכירת,לעולם,וספיחיםבדירהמחזיקהמוכרכאשר,זהבאופן

אובחיובקודםנמכרתהעיקריתהדירהאםלמעט)לחוק(2)ב49סעיףלפימפטור

.(בינויפינוי,א"תמ,(5)ב49כגון,זהסעיףלפישלאבפטור
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המשך-מכירת ספיחי דירה–דירה מזכה 

החזקתשלבמצבהמכירותלסדרחשיבותאין,זהלעניין•

הספיחלפנינמכרתהדירהאםבין-וספיחעיקריתדירה

י"עפמפטורתהנהלאהספיחמכירת-אחריהאםובין

.ממספטורהתהיההעיקריתהדירהומכירתזופסקה

שלאממסבפטורהספיחאתלמכורניתן,זאתעםיחד•

אחרפטורמסלוללפיאלא((2)ב49)זהמסלוללפי

.ב"וכיוצ(5)ב49,ה49,בינויפינויכדוגמת
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חזקת דירה יחידה
שלילתולמנועובכדיעיקריפטורכמסלולנותריחידהדירהעלהפטורשמסלולהעובדהלאור

מגוריםחלופתיוצרותשאינןהחזקותאונוספותמגוריםבדירותמינוריותהחזקותבשל

.לחוקד49-וג49בסעיפיםהקבועותהחזקותתוקנו,אמיתית

,לוישאםגם,יחידהדירהשלכבעליםמוכריראו,התיקוןבעקבות-המתוקן'ג49סעיף

:הנמכרתהדירהעלבנוסף

.למכירהשקדמוחודשים18שלבתקופההנמכרתלדירהכתחליףשנרכשהדירה.א

להגדרתשבהתאםהרי"הניירעל"דירהשנרכשהבמקרה(85תיקוןהוראותלהלן'ראך)

כייובהר.שבחמסלעניןבנייתהלסיוםעדנוספתלדירהנחשבתלאהיא"מגוריםדירת"

חודשים18-התקופת,חלופיתלדירהבנוגעההוראהתכליתאתלסכללאובכדיזהבמקרה

שהיהכפי).שנרכשההחליפיתהדירהשלבנייתהסיוםמיוםתמנהבדירהלהחזקההנדרשת

.(לתיקוןעד

הדירהאתלמכורישיחידהדירהרכישתבגיןנמוכותמסמדרגותקבלתלצורךכייצוין

להימסראמורהשהחזקהממועדחודש12תוך-מקבלןוברכישה)חודש18תוךהקודמת

.(הרוכשלידי

"החודשים24-ב"שבמקוםכךהחוקאתיקראו2016במאי1מיוםשניםחמששלבתקופה

לעניןהןחודש24מכןולאחררכישהמסלעניןוהןשבחמסלעניןהן"החודשים18-ב"יבוא

.(85תיקון)רכישהמסלעניןוהןשבחמס

.(לתיקוןעדשהיהכפי)1.1.1997יוםלפנימוגנתבשכירותשהושכרהדירה.ב
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המשך-חזקת דירה יחידה 

ואםשלישעלעלהלאבההמוכרשלהחזקתוששיעורמדירהחלק.ג

במספרזכויותחלקילצרףאיןכייובהר.(85תיקון)מחציתעל-בירושההתקבלה

לדירהבנוסףשמחזיקמילדוגמא.זהלענייןבנייןבאותושאינןשונותדירות

,שבסעיףהחזקהעליותחולבנתניהבדירה25%-ובירושליםבדירה20%הנמכרת

ספיחכלשכןבהקלהמדוברכלומר.יחידהלדירהתחשבהנמכרתשהדירהכך

הדירהביחודיותפוגםאינוקיומואמורהשיעורעלעולהאינוואםעצמובפניעומד

.השלמה

,המוריששלצאצאאוהמוריששלזוגובןידיעלבירושהשהתקבלהדירה.ד

אחתדירהשלבעליםהיההמורישפטירתוולפניהמוריששלצאצאשלזוגובןאו

סעיףלפיונוסףייחודיבפטורלמכרהשניתןכדירהלזהותהניתןזודירה.בלבד

העיקריתהדירהבגיןהפטוראתלשלולצריכותלאבההזכויותולפיכך(5)ב49

.לאחריהאםוביןהעיקריתהדירהלפנינמכרהאםבין
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חזקת דירת מגורים נוספת באמצעות איגוד

שיעורלתיקוןבמקביל-המתוקןד49סעיף•

ההחזקהשיעורגםתוקן,ג49שבסעיףההחזקה

מגוריםכדירתשיראוכךלחוקד49שבסעיף

,איגודשלבבעלותו,דירהגםהמוכרשלנוספת

שלשחלקו,בסעיףהקבועיםהתנאיםעלהעונה

,באיגודזכויותיובאמצעות,בההמוכר

מחציתעל-ובירושהשלישעולהבעקיפין/במישרין

בשכירותהושכרהלאוהיא,(85-בתיקוןשונה)

.1.1.1997יוםלפנימוגנת
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זכאות לפטור בתקופת המעבר

חיובבלאישנותדירותמשתייותרשלמכירההמעברבתקופתלאפשרלאכדי•

בתקופתכי,נקבע,החדשהליניאריהחישובבשלבמסחיובבלאכמעטאובמס

המעברשביוםמיעלתחוללאלחוק(2)ב49סעיףלפילפטורהזכאותהמעבר

יחולוהדירותמנייןלענייןכאשר,אחתמגוריםמדירתיותרלוהיתה(1.1.14)

.התיקוןלאחרכנוסחולחוקג49סעיףהוראות

בירושהמהורההתקבלהמהןאחתכאשרדירותבשתישהחזיקמי:לדוגמא•

סעיףלפיבפטורהאחרתהדירהאתלמכוריוכל,בעיזבוןיחידהדירהוהיוותה

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

היחידהדירתוהינההנמכרתהדירהאםאףדירותכמרובהיתמסההחוץתושב•

ההקלותלעניןלעיל'ר).ל"בחומגוריםדירתלושאיןהוכיחאםאלאבישראל

.(5/13ק"מסמלחוזר2'מסוספתבתשנקבעו

דירתואתהמהווהמגוריםדירתלרובהחוץשלתושבהינולשינויהעיקריהטעם•

,מגוריודירתכללבדרךשזוהיישראלמתושבבשונהתושבותובמדינתהעיקרית

.נוספתדירהאוהשקעהכדירתכמוההחוץתושבבידיהדירה,משמע

,המוכרשלסיווגולענייןמקרקעיןמיסוימנהלבקביעתאיןכיהינההרשותעמדת•

פקידבידימעמדוקביעתלענייןלהשליךבכדי,לאואםישראלתושבהאם

(5/2013ק"מסמב"ה).השומה

מרובהישראלתושבמוכרעלהחלותלהוראותזהותהוראות,המעברבתקופת•

.יחידהדירהבבעלותואםאףחוץתושבעלחלותלעילכמפורטדירות

הוראותלשארובכפוףחדשהבלינאריותדירות2עדלמכוריכולהחוץתושב•

.המעברתקופת

אםאףדירותלמרובהזהה-חדשהבליניאריותמכירה-המעברתקופתלאחר•

.בלבדאחתדירהבישראלבבעלותו
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מכירת דירת ירושה בידי תושב חוץ

והשאלה"מוכר"להינהההתייחסות,המוריששלפטורניצולבענינו,לחוק(5)ב49בסעיף•

דירתבבעלותושאיןחוץתושבאוישראלתושבהינוהסעיףמכווןאליו"המוכר"האם

בבעלותושישחוץתושבואזילחוק(א)א49בסעיףכאמורהתושבותבמדינתמגורים

לרבותמוכרבכלמדוברשמאאו,לפטורזכאיהיהלאהתושבותבמדינתמגוריםדירת

.התושבותבמדינתדירהבבעלותושישחוץתושב

שקיבלהכפיחוץמתושב(5)ב49סעיףלפיהפטורלשלילתבאשרהמסיםרשותעמדת•

השופטתידיעלשנמסרכפי.לכתמרחיקשינויעברה5/2013ביצועבהוראתביטויהאת

-מקרקעיןמיסוי"עיוןביוםאביב-תלק"מסמכמנהלתקודםבתפקידהסרוסיירדנה

,12.8.15ביוםאביב-תלבמחוזהדיןעורכילשכתמטעםשהתקיים"ופרקטיקהחידושים

שנתקבלהמגוריםדירתהמוכרחוץתושבכיהינההמיסיםרשותשלהרשמיתעמדתה

ללאוזאתממספטור,לחוק(5)ב49סעיףבהוראותשנקבעובתנאיםוהעומדתבירושה

דירהבבעלותואיןכיהתושבותבמדינתהמסמשלטונותאישורבהמצאתצורךכלשיעלה

ק"מסמכגון)אחריםק"מסמבמשרדיגםמיושמתזועמדה.תושבהואשבהבמדינה

.(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 "ש4,500,000

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  , לפי עמדת רשות מיסים התקרה הינה לדירה•

(.ד מירה אריאל להלן"פס' אך ר). תקרה יחסית לפי החלק 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•



האם תקרת הפטור הינה לדירה או  

?למוכרים
-16-01ע"ולוינשטייןוצחיאריאלמירהבעניין•

מהוריםבירושהשתקבלהדירהנדונה,44028

שלהמעברבתקופתידםעלונמכרהילדיהםלשלושת

.₪מיליון12-עלהעולהבמחיר76תיקון

(5)ב49סעיףלפיהפטוראתלנצלביקשוהיורשים•

.במותםההוריםשלהיחידהבדירתםמדוברשכן

הלינאריהחישובאתניצלוכברהיורשיםיכיצויןעוד•

בתקופתידםעלשנמכרואחרותדירותלשתיהמוטב

.המעבר
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האם תקרת הפטור הינה לדירה או  

המשך-? למוכרים

הינההפטורתקרתהאםהיאשנדונההשאלה•

?יורשלכלאו,לדירה

היורשיםהאםלדירההיאשהתקרהבמידה•

מגיעשהיההלינארימהחישובלהינותרשאים

.לתקרהשמעלההפרשבגיןלמוריש

שלא)שותפיםשליחידהדירהלגבימה•

אולדירההיאהתקרההאם(בירושההתקבלה

?שותףלכל
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האם תקרת הפטור הינה לדירה או  

המשך-? למוכרים
התקבלהשלאבדירהוהןירושהבדירתהן–המיסיםרשותעמדת•

.מוכרלכלולאלדירההינההפטורתקרת,בירושה

:'ואחאריאלמירהבעניןא"בתהעררועדתקביעת•

לנעליכנכנסיםביורשיםרואים)לדירההואהפטור–ירושהדירת•

מקבליםהיורשיםזאתעם.מהיורשיםאחדלכלולא(המוריש

בתקופתאםגם.מוטבלינארילחישובזכותואתגםמהמוריש

דעת).שמכרואחרותדירותשתיבגיןההטבהאתמיצוהמעבר

.(קירשהרי'והשפרידמןח''רו:רוב

הואילבתקרהמוגבלאינוכללהפטור–(מרגליות)המיעוטדעת•

תקרהכללחלהלא(76תיקוןלפני)המורישיםשלמותםובעת

.לפטור
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האם תקרת הפטור הינה לדירה או  

המשך-? למוכרים

-בירושההתקבלהשלאשותפיםשליחידהדירה•

הפטורתקרת–(ומרגליותפרידמן)הרובדעת

אתהשאירקירשהרי'הש).מוכרלכלהינה

.(עיוןבצריךהענין
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ה49סעיף -פטור חד פעמי 

חד,ייחודיפטורהעניקהתיקוןטרםבנוסחולחוקה49סעיף

קטנותדירותשתילמכורהמעונייניםישראללתושבי,פעמי

.(דיורמשפרי-להלן)אחתדירהתחתןולרכוש

לדירהלפטורוהמעברהפטוריםבמנגנוןשחלהשינויבשל

בבעלותכאשררקיינתןה49סעיףשלפיהפטור,יחידה

החלופיתהדירהנרכשהאםלמעט)בלבדדירותשתיהמוכר

הדירהבמכירתכך(הישנותמהדירותמימכירתטרם

הדירהומכירתלחוקה49סעיףלפיהפטוריחולהראשונה

.לחוק(2)ב49סעיףלפיממסלפטורזכאיתתהיההשנייה
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ה49סעיף -פטור חד פעמי 

:ה49סעיףשלפיהפטורלמתןהנוספיםהתנאים

הדירהמכירתמיוםחודשים12בתוך,ממסבפטורהנוספתהדירהאתמכרהמוכר•

.הראשונה

2015-לנכוןח"ש2,022,000עלעולהלא(והנוספתהראשונה)הדירותשתיסכום•

.(התקרהסכום-להלן)

דירת,מכירתהשלאחרבשנהירכושאוהנוספתהדירהמכירתשלפניבשנהרכשהמוכר•

הדירותשתימשווילפחותרבעיםלשלושההשווהבסכום,"(חליפיתדירה)"אחרתמגורים

.שנמכרו

-לנכוןח"ש3,364,000עלעלהלאאך,התקרהסכוםעלהדירותשתיסכוםעלה•

,ה49סעיףלפיהראשונההדירהשלהמכירהלגביממסלפטורזכאיהמוכריהיה,2015

יתרתאת.הנוספתהדירהשלהשוויסכוםלביןהתקרהסכוםשביןההפרשסכוםעל

תחויבאשרבמקרקעיןאחרתזכותשלמכרכדמייראוהראשונההדירהשלהשוויסכום

.הרגילהחישובלפיהחייבלחלקיחסיבאופןבמס

המסשיעורילפירכישהבמסלהתחייביכולההנרכשתהחלופיתהדירהכי,יובהר•

שהיאובלבד,אחתמגוריםמדירתיותרהמוכרבבעלותשישהגם,יחידהלדירההקבועים

.(א)ה49-ו(2()ג1ג)9סעיףבתנאיעומדת
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'ו49סעיף -סייג לדירה שהתקבלה במתנה 
יחולובמתנהשהתקבלהמגוריםדירתמכירתבעתכיקובעלחוקו49סעיף•

קבלתביןממסלפטורזכאייהיהטרםלהמתיןהמוכרשעלשונותצינוןתקופות

.מכירתהוביןבמתנההדירה

אנטיהוראה)קרוביובאמצעותאדםשלפטוריםשכפוללמנועזוהוראהמטרת•

.(תכנונית

שניםלארבעשנהביןנעה,76תיקוןערב,בסעיףקבועהשהייתההצינוןתקופת•

מגוריו,למקבלהמתנהנותןביןהמשפחתיהקשר-גורמיםבמספרתלויהוהייתה

.המקבלשלהמשפחתימצבואףזהובמקרהבדירההמתנהמקבלשל

תוקןמגוריםדירותבמיסויהחדשלרציונלולהתאימוהסעיףאתלפשטכדי•

עלתתבססבסעיףהקבועותהצינוןתקופותלענייןהיחידהשההבחנהכךהסעיף

תקופתבדירההתגורראם.במתנהשהתקבלהבדירההמתנהמקבלמגורי

בהלגורשהחלמיוםשניםשלושתהיההפרקלפילפטורזכאותולענייןהצינון

.במתנהשקיבלהמיוםשנים4לאוואם,בעלהבהיותוקבעדרך

,במתנהשנתקבלהבדירה,לחוק(2)ב49סעיףלפילפטורהזכאותבחינתלצורך•

המתנהאםגם1.1.14מיוםמכירותעלהחדשבנוסחוו49סעיףהוראותיחולו

.זהיוםלפניהתקבלה
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לפקודה' ב121מכוח סעיף –מס יסף 

811,560₪עלעולההכוללתהחייבשהכנסתויחידלפקודה'ב121סעיףלפי•

עלעומדיסףהמס2017בשנת.2%שלנוסףבמסחייב,(2013-2014לנכון)

.600,000₪–להורדההכוללתוההכנסה3%

.מקרקעיןשבחגםהיתרביןזהלעניןנכלל"חייבתהכנסה"בהגדרת•

מיליון4עלעולהמכירתהשוויאםרקכינקבעמגוריםדירתמכירתלגבי,ואולם•

.ממספטורהאינהוהמכירה₪

השבחחלק,החדשהליניאריבחישובמזכהמגוריםדירתשנמכרתבמקרה•

חישובלצורךהחייבתלהכנסהיתווסףלא,ממסהפטורהמעבריוםעדהריאלי

.(5/2013ק"מסמב"ה).לפקודהב121סעיףלפייסףבמסהחבות

שבחממסהפטורתקרתעד?ממסבפטוריחידהדירהמכירתלגביהדיןמה•

בחישובהפטורלמרכיבבדומה)הפטורלחולצריךהדעותלכל(₪מיליון4.5)

החייבתלהכנסהיצורףהחייבהחלקשרקכנראההתקרהמעל.(החדשהלינארי

.יסףהמסהטלתלצורך
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היחס בין הוראות הרפורמה להוראות הפטור הייחודיות במכירת דירה במסגרת 

ובמסגרת מתחם פינוי בינוי38/2א "תמ

38/2א"תמבעסקאותדירותבמכירתהניתנותהייחודיותהפטורהוראות•

.שינויללאנותרובינויפינויובעסקאות

לביןיחידהדירהלבעליהניתןהפטורביןהמבחינותהרפורמההוראותבשל•

הדירותמנייןלענייןרבהחשיבותקיימת,הדירותמרוביאוכלוסייתמיסוי

אלהבעסקאותהמכירהיוםדחייתבשל,זהלעניין.המשפחתיהתאשבבעלות

דירותיימנו,הענייןלפילחוק5חמישיפרקוהוראות4חמישיפרקהוראותמכוח

לאחראולםהמכירהיוםהגיעשלאככלהמשפחתיהתאשלהדירותבמנייןאלה

מזכהמגוריםדירתכבעליהמשפחתיבתאלראותאיןהמכירהיוםשחל

.(הניירעלדירהשלבעליםהינושכן)אלהבמתחמים

שהוכרזבמתחםליזםשנמכרהדירה:דירותשלושמשפחתילתא:לדוגמא•

עםהסכםנחתםבגינה38/2א"תממתבצעבובבנייןדירה,בינויפינויכמתחם

המכירהשיוםככלדירותכמרובהיסווגזהמשפחתיתא.נוספתודירהיזם

בשניהמכירהיוםשחלמרגעאולם.הגיעלאא"התמאו/ובינויהפינויבעסקת

שכן)אחתמזכהמגוריםבדירתכמחזיקהמשפחתיהתאייחשבהללוהפרויקטים

הבינויפינויבמתחםהאחת-בלבדהניירעלדירות2שלבעליםהואזהמרגע

.(א"התמבעסקתוהשנייה
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דירה שהושכרה למגורים 

והמוכרלמגוריםהושכרהאשרמזכהמגוריםדירתבמכירת,ספקהסרלמען•

המופחתהמסמסלולהוראותאתהשכירותמדמיהכנסותיועללהחילבחר

על)המלאהפטורמסלולאתאו(הכנסהמסלפקודת122סעיףלפימס10%)

-ן"התש,(מגוריםדירתמהשכרתהכנסהעלממספטור)הכנסהמסחוקפי

הוצאותלרבות,מהשבחבניכוישוטפותהוצאותמניכויהמוכרייהנהלא,(1990

וזאת,אלובמסלוליםהשומהפקידאצלאותןלתבועהיהניתןשלאלמרות,מימון

ובתוכםהשוטפותההוצאותשלהכרהבתוכםמגלמיםאלושמסלוליםמשום

.הפחת

,עומדותבעינןמכוחהוהתוספת5/2007ביצועהוראת,הרשותעמדתלפי•

הדירהבהןבתקופותלדרושרשאיהיהשהמוכרהפחתאתלחשביש,משמע

בהתאםהרכישהמשווילהפחיתואוהמכירהלשוויולהוסיפומושכרתהייתה

.(5/2013ק"מסמב"ה).ובתוספתהביצועבהוראתלאמור
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יום המכירה  –עסקת פינוי בינוי 

.בינוי-פינוימתחמילגביקומבינציהעסקתלמעשההינהבינויפינויעסקת•

:המכירהיוםאתדוחהק''מסמלחוק'כ49סעיף•

במכירה,בינוילשםפינוילעניןלפקודה'בובחלקזהבחוקהאמוראףעל"•
לפיבקשההוגשהשלגביובשטחאובמתחםביחידההזכויותכלשלליזם
המותנית,מיסויבמסלולובינויפינוימתחםכעלעליולהכריזכח49סעיף

בפרק)כאמורביחידהזכותלרכישתזכותשלמכירהשהיאאו,מתלהבתנאי
ובלבדהעניןלפי,אלהמביןהמוקדםיהיההמכירהיום,(האופציה-זה

:כא49בסעיףכאמורלמנהלהודעהשנמסרה

;התנאיהתקייםשבוהמועד(1)•

המועד-"האופציהמימוש",זהבסעיף;האופציהמומשהשבוהמועד(2)•
;האופציהניתנהשלגביהביחידההזכויותאתרכשהאופציהמחזיקשבו

נמצאתשבובבנייןהבניהאתמטעמומיאוהיזםהתחילשבוהמועד(3)•
.הנמכרתהיחידה

עליום30תוךלמנהלהודעהלמסורהיזםעלחובהנקבעה'כא49בסעיף•
.במתחםביחידהזכויותשלמכירה
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יום המכירה–38/2א "תמ

.דומה במתכונתה לעסקת קומבינציה38/2א "תמ•

:ק"לחוק מסמ1'לב49סעיף •

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 
אתמחייב49סעיףלפימזכהמגוריםדירתעלהפטורניצול•

.בדירההזכויותכלמכירת

נטוהביתמשווירקלאהושפעוהשווימגוריםביתנמכרכאשר•
כי.לגביושישמנוצלותהלאהבניהמזכויותבעיקרואוליגםאלא

השווילביןהמגוריםלדירתלזקוףשישהשוויביןמפצליםאז
'ז49בסעיףשנקבעהנוסחהלפיהבניהלזכויותלזקוףשיש
:לחוק

הבניהזכויותללאהדירהשוויאתמעריכים,כאמורהנוסחהלפי–
מתקרהיותרלאאךממספטורשנייםכפולהזההשווי.הנוספות
כלשמתעדכן(2015לשנתנכון)1,996,700₪–כשלסךעלשנקבעה

.המדדלעלייתבהתאםשנה

הכוללהפטורסכום,1.4.1997לפניהסתיימהשבנייתן,"וותיקותדירות"–
מכפלגבוהזהאםגם(2015לשנתמעודכן)500,100₪–מיפחתלא

.(...נדירקצת)בלבדהמגוריםדירתשווי
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עסקת קומבינציה עם דירת מגורים
הפיצול האנכי

עלוהפטורקומבינציהעסקתשלשילוב-(ב)א49סעיף•
.מגוריםדירת

שלחלקימכרמתבצע"נכונה"קומבינציהבעסקת•
מכירתאתמחייבמגוריםדירתעלהפטורואילוהזכויות

.בדירההזכויותכל

במכרקומבינציהעסקתלבצעמאפשר(ב)א49סעיף•
.מגוריםדירתעלמהפטורליהנותזאתולמרותחלקי

שוויכלעלאינוהמגוריםדירתבגיןשהפטורלזכוריש•
הנוסחהבמגבלותחלקיפטוררקאלאהעסקה

מגוריםדירתמכירתלגבי'ז49בסעיףשנקבעה
.נוספותבניהמזכויותהושפעשמחירה
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חלופות המיסוי–( ב)א49סעיף 

(76עד תיקון )1.8.13הדין שחל עד 
:מגוריםדירתעלהפטורניצול.א

המוכראתרואיםכלומרמלאמכרכמויהיההעסקהשווי–
דירותשלהקרקעכולל)הקרקעכלאתמכרכאילו

דירתבגיןהפטורהשוויאתמפחיתיםומזה(התמורה
.שבחמסחלהיתרהועל'ז49לפיהמגורים

הערכתלצורךרקאזחלקימכרבוצעשאםלהדגישחשוב–
.רכישהמסלעניןולאמלאכמכרזאתרואיםהתמורהשווי

דירותעלרכישהמסלשלםצריךלאהמגרשבעלכלומר
רקרכישהמסמשלםהקבלןוגםמלאבמכרכמוהתמורה

.בפועלהנמכרהחלקשוויעל

כמוהעסקהמיסוי-מגוריםדירתעלהפטורניצולאי.ב
הבניהשווירקיהיההעסקהשווי,כלומר.חלקימכר
.הקבלניהרווחכוללהתמורהדירותשל
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(המשך)חלופות המיסוי –( ב)א49סעיף 

למעשהקיבלווקובוטוביד"בפסובעקבותיויוניזדהד"בפס•
אתרקלאבתמורהלכלולישולפיהשבחמסשלהעמדהאת
.התמורהדירותשלהקרקעשוויאתגםאלאהבניהשווי

לנצלכזובסיטואציהכדאילארביםבמקרים,פרקטיתמבחינה•
ושווייותרגבוההקרקעששוויככל.מגוריםדירתעלהפטוראת
דירתבגיןהפטורכך,יותרנמוךהורסיםאותוהמגוריםבית

שלחלקימכרבגיןשומהלהגישועדיףמשתלםפחותהמגורים
.המגוריםדירתעלהפטורניצולללאהנכס

,נקבע(6811/04א"דנא''דנ-ו8789/82א"ע)שדמיד"בפס•
בעסקתשיתקבלוהדירותשלבמכירהכי,יוניזדהעלבהתבסס

שנקבעהחדשכשוויייקבעשלהןהרכישהשווי,קומבינציה
.הקומבינציהבעסקתשנמכרהלקרקע
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–( 6486/02א "ע)ד להב "פס

מסלול עוקף יוניזדה שנכשל

:העובדות

עליור"מ319שלבשטחברקבבניקטןמגרש•
.קרקעצמודתמגוריםדירתעמדה

בשלושדיוריחידות3לבנותניתןע"התבפיעל•
.גגועלייתמרתף,קומות

פיעלנקבעשבהקומבינציהעסקתבוצעה•
כי,במקבילהצדדיםביןשנערךשיתוףהסכם

בנויהשעליוהחלקהואשנמכרהשטחחלק
.הישנההדירה
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(המשך)ד להב "פס

:נפסק

הנכסאתלפצלניתןלאהמגרשבגודלבהתחשב•

.חלקיםלשני

היתההעסקהשלהאמיתיתהכלכליתמהותה•

עללהיבנותשעתידה,חדשהדירהשלמכר

.ישנהדירהשלמכרולאהמגרש
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הדין החדש–( ב)א49סעיף 

(76תיקון )1.8.13-החל מ
.(ב)א49סעיףשלנוסחושונהק"מסמלחוק76בתיקון•

מוכר,ב49לסעיףבכפוףאך,(א)קטןבסעיףהאמוראףעל"•
היאשתמורתהמזכהמגוריםבדירתמזכויותיוחלקהמוכר
דירתנמצאתשעליההקרקעעלשייבנהבבנייןבנייהשירותי

האמורבמועדשתוגש,בקשתופיעלזכאי,המזכההמגורים
המגוריםבדירתהנמכרהחלקעלממסלפטור,(א)קטןבסעיף
".המזכה

מאפשרשהואבכךיוניזדההלכתאתלמעשהמבטל76תיקון•
במסגרתחלקיבמכרגםמגוריםדירתעלמהפטורלהינות
.קומבינציהעסקת

הרכישהשיוםבאופןשדמיהלכתאתממילאמבטלגםהתיקון•
.התמורהדירותלגבינשארהקרקעבעלשלהמקורי
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“ודירות יוקרה"דוגמא לקומבינציה 
5/2013הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 

שווי.(קבלן)60%שלקומבינציהבעסקתבנייהזכויותעםדירהמכירת•
שוויכאשר.ח"שמיליון7שללסךנקבעהקומבינציהעסקתשלמכירה
.ח"שמיליון5הזכויותללא(100%)הדירה

הריהנמכרחלקעלניתןהפטור(ב)א49סעיףלתיקוןובהתאםמאחר•
4-והשאר(מיליון60%X5)לדירהמיוחסמיליון3,מיליון7שמתוך

31.12.13-לועד01.08.13מיוםהחלזובדוגמא.לזכויותמיליון
כניסתועם,01.01.14מיוםהחל.חייביםמיליון4-ופטוריםמיליון3

שוויאתלהשוותיש,יוקרהלדירותהפטורהגבלת,(1א)א49שללתוקף
יש,60%ונמכרומאחר.יוקרהלדירותלתקרההזכויותללאהדירה

מיליון2.7-הרלוונטיתהתקרהכלומר,מהתקרה60%-ללהשוות
(60%X4.5מיליון).חייבים300,000עודיהיו1.1.14-מההחלולכן

הליניארילחישובזכאיםיהיוהםהמעברלהוראותבכפוףאולם,במס
-ורגילחישובמיליון4)במסחייביםח"שמיליון4.3כ"סה.החדש

.פטוריםמיליון2.7ואילו(חדשליניאריחישוב300,000
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האם חלה בעסקאות קומבינציה  

?(1א)א49התיקרה הקבועה בסעיף 
מיליון4.5כיוםהינה(1א)בפסקההקבועההתקרה•

.ח"ש

שקף'ר–חיוביתהתשובההמיסיםרשותעמדתלפי•
.קודם

העובדהלאורמספקותנקיהאינההתשובהלדעתנו•
אףעל":(א)ק"סעלמתנה,א49סעיףשל(ב)שפיסקה

כלשלמכירהנדרשתשלפיו("א)קטןבסעיףהאמור
'ב49שבסעיףהפטורתנאיאתומחילהבדירההזכויות

18שלתקופהבמשךבעלות,יחידהדירה)קרי
אתמחילהאינההיאאולם,('וכולפחותחודשים
.(1א)שבפיסקההתקרה



55

–קומבינציה עם דירת מגורים 

"(הפיסי)"הפיצול האופקי 
בדירתהאמורממסהפטוראתייחדהמחוקקכי,הרעיון•

,"מגוריםדירת"הגדרתעלהעונהלנכסרקמגורים
שהוכראופקילפיצולהרעיוניהבסיסאתמהווה

מהקרקעהמגוריםדירתאתלפצלישלפיובפסיקה
.הדירהאתמשרתתאינהואשרעליהיושבתהיאאשר

בתישפיתחו,המשפטיההיגיוןיצירהינוכאמורפיצול•
ההיגיוןלפי.המחוקקמצד"סנקציה"כלללא,המשפט
והגינההחצראתתכלולמגוריםדירת,האמורהמשפטי

המשמשתאחרתקרקעלאאך,הדירהאתהמשמשים
א"עשוורץד"פס'ר).נוספתלבנייהאולחקלאות
.(733/91א"עארליך;651/87ש"ערושגולד;152/79
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–קומבינציה עם דירת מגורים 

(המשך)הפיצול האופקי 

א"ענסלבעניןהמגוריםדירתשלהיקפהבשאלתדןהעליוןהמשפטבית•
בהםוהשימושגמישיםיהיוזהבנדוןשיאומצוהמבחניםכי,קבעהוא2191/92

.הישרוהשכלההיגיוןפיעלייעשה

לשימושהמקרקעיןשלסבירגודללקביעתהמוצאנקודתכי,פסקהמשפטבית•
תשתנההיאוגם,אחדדונםשלבגודלקרקעלהיותצריךמגוריםדירתשל

אופי,אזורבאותומגוריםלדירתהמקובלהשטחכגון,נוספיםלגורמיםבהתאם
.ועודחקלאיכאזוראועירוניכאזורהאזור

סעיףמהוראתנגזראינווהוא,ההיגיוןאדניעלמושתתהפיזיהפיצולכיהעובדה•
ממסהפטורמכפלייהנהלאהמוכרשכזהבפיצולכי,למסקנהמביאה,ז49

המס,כאמורקומבינציהבעסקתכי,דברשלמשמעותו.ל"הנבסעיףהאמור
עלואילו,המגוריםמדירתשפוצלההקרקעעלרגילמסישלםשהמוכרכךיחושב
סעיףלפי"הנמכרתהדירהשוויסכום"בורקאךממספטוריינתןהמגוריםדירת

הושפעהלאהתמורהשכן,ז49סעיףלפיממספטורכפלולא(1()ב)'א49
הבניהמזכויותחלקלייחסשישלטעוןוניתןיתכןזאתעם.נוספותלבנייהמזכויות

אתזכויותאותןלגבילהפעילישולכןהמגוריםלדירתשיוחס"דונם"לאותו
.אנכיופיצולאופקיפיצולשלשילובכלומר.'ז49סעיףהוראות
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שיעורי מס ריווח ההון החלים על היורשים

עזבוןמסביטולמועדלפניהורשותביןעקרוניתהבחנהקיימת•
.האמורהתאריךלאחרלהורשות

אתגםבירושהמקבלהיורש–1.4.1981לאחרהורשות•
,"הרכישהשווי)"הנמכרלנכסביחסהמוריששל"המסתכונות"
.(המסשיעוריגםמכךוכתוצאה"הרכישהיום"

"הרכישהיום"-כנחשבהפטירהיום,1.4.1981לפניהורשות•
לשוויבהתאםנקבעהרכישהושוויהמורישבידיהנכסשל

.(העזבוןמסשומת)עתבאותה

31.3.1961לפניהמורישידיעלשנרכשוירושות–העיוות•
מסשולםגם.עזבוןמסשחלבתקופהלמורישבירושהוהועברו

המוגבליםהמסמשיעוריבמכירהנהניםלאהיורשיםוגםעזבון
.1961המסשנתלפנישנרכשונכסיםעלהחלים



58

שיעורי המס החלים על מקבל מתנה

"המסתכונות"אתגםמקבלפטורהמתנהמקבל•

,"הרכישהשווי)"הנמכרלנכסביחסהנותןשל

.(המסשיעוריגםמכךוכתוצאה"הרכישהיום"

שבחממסבפטורמתנות-האמורלכללחריג•

חמשבתוך,עזבוןמסשחלבתקופהשנעשו

(3()א)3סעיף).המוריששלפטירתולפנישנים

.(ק"מסמלחוק27סעיף,עיזבוןמסלחוק
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השחיקה בשיעורי המס המוגבלים

מוגבלשבח/הוןרווחמסחל1948שנתעדהיההרכישהכשיום•
1960עד1949בשנתהיההרכישהיוםוכאשר12%עד

.שנהלכל1%יתוווסף

2011המסמשנתהחלשחיקהמנגנוןנקבעהאחרונותבשנים•
לשנתעדרכישהעלהמוגבלהמסשיעור2014שבשנתכך

המכירהלשנתעדנוספתשנהוכל18%–ממתחיל1948
בעל"על30%או)25%–מיותרלאאך.נוספים2%יתווספו

.(מקרקעיןבאיגודפעולהבגיןמהותי"מניות

עלהוןריווחמסיחול2018-בהנוכחיהשחיקהמנגנוןפיעל•
.היוםהחלבשיעור"ותיקיםמקרקעין"

לרבות"ותיקים"ן"נדלנכסילממשמיסויתמריץיש–מסקנה•
.1981אפריללאחרבהורשהשהתקבלונכסים
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תכנון מס לבלימת השחיקה  

בשיעורי המס המוגבלים

שלמוגבלמסחלשכיוםכך1948לפנינרכשהקרקע:'לדוג•
.הנכסלמימושהמסחרייםהתנאיםהבשילוטרם.18%

שכברהיחסיהשבחעלהנמוכההמסמדרגתאתלשמרכיצד•
?הנכסבגיןנצבר

הקפדהתוךהבאלדור(עומדתהלוואהבתנאי)בתמורההעברה•
תשלוםדחייתאתהמאפשריםלחוק51%סעיףתנאימילויעל

ליורשיםממילאתוחזרהתמורה).בפועללמימושעדהמס
כהוצאהמוכר(6%-5%)הרכישהמס.(ההורשהבמסגרת
היאהרכישהמסעלותנטושבמונחיכך.העתידיבמימוש
במונחיהמימוש1.5%-1.25%עלשמזדכיםכיון)4.5%-3.75%

.(25%שלמס
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?חלוקת עזבון כארוע מס

לרבותהעזבוןנכסיעםהנמניתבמקרקעיןזכותמכירת•
העזבוןנכסיעםהנמנהמקרקעיןבאיגודפעולהעשיית

אינהשהורשהלמרותהיורשיםבידיכמכירהאותהיראו
.(ק"מסמלחוק(1()ג)5סעיף).כמכירהנחשבת

ביןגםכמו,שותפיםביןמקרקעיןנכסיחלוקת,ככלל•
לפיחייבמסאירועהמהווהחליפיןעסקתהינה,יורשים

המחוקקקבעלחוק(4()ג)5בסעיף,אולם.ק"מסמחוק
לא,יורשיםביןהעיזבוןנכסישלראשונהחלוקהכי

החלוקהשבמסגרתובלבד,החוקלענייןכמכירהיראוה
שאינוכסףבשווהאובכסףתמורהניתנהלאהאמורה

.העיזבוןנכסיעםהנמנהנכס
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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 ההורשההעיזבון

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 

.מקרקעיןמיסויבחוקהואלחוק(4()ג)5סעיףשלמיקומואמנם•
כלליבאופן"עיזבוןנכסיחלוקת"עלמדברתהסעיףלשון,ואולם

מקרקעיןלנכסימוגבלאיננוהסעיףכילסברהמקוםישולפיכך
כשהכוונה"זהקטןסעיףלענין":נאמרברישאזאתעם.בלבד

במקרקעיןזכותמכירת"-להמתייחסת(ג)ק"לסכנראההיא
לתמורהגםמתייחסהסעיףשנימצד."העיזבוןנכסיעםהנמנית

.מקרקעיןנכסשאינה"כסףשווה"-ב

פרשנותניתנה,2010בשנתשפורסמומיסויהחלטותבמסגרת•
הוחלשהסעיףכך,לחוק(4()ג)5לסעיףוליברליתמרחיבה
אובמקרקעיןזכויותשאינםאחריםונכסיםזכויותעלגםלמעשה

המדוברלפיהןהסעיףלמגבלותבכפוףמקרקעיןבאיגודזכויות
.העיזבוןנכסיכללשלראשונהבחלוקה
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?"חלוקה ראשונה"מהי 

שאלותמעוררתהעיזבוןנכסיחלוקתסוגיית•

מהו,"ראשונהחלוקה"לנחשבמה:כגוןרבות

נכסיהיקףמהו,הסתיימהזוחלוקהשבוהמועד

ביצועבהוראת.ועודהמורישזיהוי,העיזבון

לגבימיסויהחלטותמספרקובצו,7/2010

המוסדבמסגרתשנבחנומאפייניםמקרים

אלושאלותעםשהתמודדו,מיסוילהחלטות

.עתידייםבמקריםלטיפולדרךאבניומהווים
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(המשך)? "חלוקה ראשונה"מהי 

אחדלטובת)שונהבאופןהנכסיםפירותחלוקת•
חלוקתבדברהירושהבצושנקבעמזה(ההורים
.חלוקהמהווהשאינההתנהגות-הנכסים

היחסימחלקםהשונה,ליורשיםהנכסיםשלבעיןחלוקה•
יחסייישמרוכידרישהאין-הירושהצולפיהיורשיםשל

.(לחוק67סעיףמהוראותבשונה)החלוקהלאחרהשווי

עללהצביעיכולמוסברלאמהותישינוי,זאתעםיחד•
.העיזבוןנכסיעלנמניםשאינםנכסיםבאמצעותאיזון

יעבורסבירהסברוללאמהותייםשוויפערישלבמקרה
ללאנעשתהשהחלוקהלהראותליורשיםהראיהנטל

.העיזבוןלנכסימחוץתמורה
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(המשך)? "חלוקה ראשונה"מהי 

מהירושהשונהבאופןלראשונהעיזבוןחלוקת•
פעולותשבוצעוולאחררבותשניםלאחר

הנכסיםעוברים,הירושהובמסגרתיש.בנכסים
כ"בד)ספציפיתחלוקהכלללאליורשיםבמושע
ועד(מפורטתצוואהמכוחשאינהבירושה

המוסכמתהחלוקהבדברהיורשיםלהתארגנות
,כאלהבמקרים.זמןפרקלעבורעשויביניהם
באותההיורשיםלהתנהלותגםכמוהזמןלמשך

.מכריעההשלכהתקופה
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(המשך)? "חלוקה ראשונה"מהי 

אותםיראולאאשרהוריםשלעיזבונותשני•

הסתיימהמהםובאחדהואיל"אחדכעיזבון"

שלעיזבוןיראוכיקובע(4()ג)5סעיף-החלוקה

כעיזבוןוהורהוילדאוזוגבנישהםמורישיםשני

תחוללאזוהוראההמיסיםרשותלגישת.אחד

.העיזבונותאחדשלחלוקתוהסתיימהבומקום
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(המשך)? "חלוקה ראשונה"מהי 

האםהשאלה-"אחדעיזבון"כחסויובןהוריםעיזבונות•
היאמסלצרכיההורשההליךוהסתייםראשונהחלוקהנעשתה
הנסיבותפיעלהנבחנתעובדתיתשאלהובראשונהבראש

השימושלמרותשבובמקרה,כך.מקרהכלשלהקונקרטיות
שלהיורשיםכלביןהחלוקהערבעדבנכסיםשנעשהבפועל

ראשונהכחלוקהזהבשימושהרשותראתהלאעיזבונותשלושה
לאחרבנכסיםשנעשההשימושבהןהמיוחדותהנסיבותבשל

הייתהושמטרתוהפטירהבטרםשימושאותוהיההפטירה
מבניחלקנזקקולהםסיעודייםצרכיםולהבטיחלהמשיך

ראתהלאאלהבנסיבות.(הפטירהבטרםעודאף)המשפחה
עלכויתורכלומרראשונהכחלוקהבנכסיםבשימושהרשות
.הירושהמכחשהוקנוהרכושיותהזכויות
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חלוקת עיזבון של שני מורישים

כעזבון אחד

תיחשבמורישיםשנישלעיזבוןשחלוקתמנתעל•

חוקלענין"מכירה"בהיראוולאאחדכעזבון

:מצטבריםתנאיםשנילהתקייםצריכים,ק"מסמ

.והורהוילדאוזוגבניהינוהמורישיםבןהיחס–

.העזבונותחלוקתהסתיימהטרם–
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חלוקת עיזבון של שני מורישים

(המשך)כעזבון אחד 

.הורשותשל"שרשרת"ישנהכאשרפעםלאמתעוררתהמורישזיהוישאלת•
ניתןהאםהבחינהלצורךהיתרביןרלוונטיתלהיותעשויההמורישזיהוישאלת
."אחדעיזבון"כעיזבונותשנילראות

לאחרשנים.אותוירשוובנותיוואשתוהמשפחהאבינפטרבומקרה:'לדוג•
אלא,לאבנכסיהאתהורישהובצוואתההאבשלדודתונפטרההאבפטירת
נכסיאתלראותניתןהאםהיתהשהתעוררההשאלה.מנוחכברהיהשהלה
הדודהשלהנכסיםכללאתלחלקשניתןכך,האבשלכעיזבונוהדודהעיזבון
.אחדכעיזבוןוהאב

הדודהשהורישההנכסיםאתלראותניתןלאכיהרשותהחליטהמיסויבהחלטת•
עםולפיכךהדודהנכסיאתירשלאמעולםשהאבמשוםוזאתהאבעיזבוןכנכסי
נפטרבובמקרהכי,קובעהירושהחוק.עזבונובמסגרתלילדיועברולאהםמותו
,(הדודהזהבמקרה)המצווהמותבטרם(האבזהבמקרה)צוואהפיעליורש
(הדודהכיורשיזהבמקרה)המצווהכיורשי(שנפטרהיורששל)יורשיואתיראו

מאחר.דודתםעיזבוןואתאביהםעיזבוןאת-עיזבונותשניאפואירשוהבנות
,והורהוילדאוזוגבנישליחסים(ודודתוהאב)המורישיםביןמתקיימיםולא
.אחדכעיזבון,אלועיזבונותבשנילראותניתןלא
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שינוי הסכם חלוקה וביצוע חלוקה בשלבים

ככל.וישתנהיכולהסכםכלכמועיזבוןחלוקתהסכם•
לאהמציאותבקרקעהשתרשלאהמקורישההסכם

יכוללראשונהעיזבוןחלוקת.נוספתכחלוקהבשינוייראו
נכסיםבמסתמדוברכאשרבפרטבשלביםותבוצע
.יורשיםשלרבבמספראוגדולה

נכסשלהמכירהתמורתמכספיששולמואיזוןתשלומי•
חולקהלאעודכל,כימיסויבהחלטתנקבעמהעיזבון
מנהלשלהנאמנותבחשבוןהופקדהוזו,התמורה
המשותפתבבעלותונותרהיההנמכרוהנכסהעיזבון

כאיזוןזהנכסמתמורתבאיזוןלראותניתן,היורשיםבין
.העיזבוןכספימתוך
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פירוק חברה במסגרת חלוקת העיזבון

חברהפירוקאגבשהתקבלונכסיםחלוקת•

יורשיםהאם-בירושההתקבלושמניותיה

אתלפרקיכוליםמקרקעיןבאיגודמניותשירשו

(במושע)החברהנכסיקבלתלאחרואזהאיגוד

תחסהאשרביניהםחלוקהלבצעהפירוקעקב

איןהאם.(4()ג)5סעיףשלהוראותיותחת

חלוקהכשלעצמוהפירוקבאירועלראות

?ראשונה
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(המשך)פירוק חברה במסגרת חלוקת העיזבון 

הסכםפיעלהיורשיםביןויחולקויכולהעיזבוןנכסי,הירושהחוקלהוראותבהתאם•
מהוכלפירותיהם,הנכסיםשבח":כיקובעהירושהלחוק(ב)109סעיף.ביניהם

והוא,הםהעיזבוןשל-העיזבוןלחלוקתעדהמורישממותהנכסיםבמקוםשבא
."עליהםהמוטליםתשלומיםולגביהנכסיםפחתלגביהדין

שלכוללמהליךחלקהואהפירוקהליךאםכימיסויבהחלטתנקבע,זאתלאור•
אגבשהתקבלוהחברהבנכסילראותיש,העיזבוןלחלוקתהיורשיםביןהסכם

חלוקהבפירוקלראותאיןכאמורבנסיבות,לפיכך.המניותחלףהעיזבוןכנכסיהפירוק
כחלוקהתחשבהיורשיםביןהפירוקאגבשנתקבלוהחברהנכסיוחלוקתראשונה
.לחוק(4()ג)5סעיףהוראותיחולועליהםעיזבוןנכסישלראשונה

וניהלובהפעלו,החברהמניותכבעליממושכתתקופההתנהלוהמניותשיורשיככל•
יחשבלאמאוחרופירוקראשונהכחלוקהאלהבנסיבותיראומלפרקהונמנעואותה

נכסישלהןמכירהמהווההפירוקהליךמסלצרכיכי,יובהרעוד.ראשונהכחלוקה
ואירועים,החברהי"עהחברהנכסישלמכירהוהןהיורשיםי"ע(המניות)העיזבון

1961-א"התשכ,(חדשנוסח)הכנסהמסופקודתהחוקלפיבמסחייביםאלה
.לחוק71בסעיףהקבועותהפטורהוראותחלותכןאםאלא,"(הפקודה":להלן)
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פירוק שיתוף במקרקעין במסגרת חלוקת עיזבון

שותפיםביןממספטורהחלוקהמאפשרק"מסמלחוק67סעיף•
.בשניאחדגובליםשמתקבליםשהחלקיםבתנאיבמקרקעיןבמושע

במושעשירשוהשותפיםביןחלוקהלבצעאפשרהורשהשלבדרך•
.גובליםאינםהמקרקעיןכאשרגם

באיגודמניותיורשיםמספרירשושבומקרהנדוןמיסויבהחלטת•
סמוכיםהיושלאמקרקעיןנכסימספרהיובבעלותואשרמקרקעין

ומיום,האיגודשלהיחידיםהנכסיםהיוהמקרקעיןנכסי.לזהזה
פעילותכלבאיגודהיתהלאהפירוקלמועדועדהאיגודהקמת
בידיהםשיתקבלוולאחרהאיגודאתלפרקביקשוהיורשים.עסקית

.בנפרדמקרקעיןנכסמהםאחדלכלייחדובמושעהמקרקעיןנכסי

אירועעלוהפקודההחוקהוראותלתחולתבכפוףכי,הוחלט•
שהתקבלועיזבוןכנכסיהמקרקעיןבנכסילראותניתן,הפירוק
הנכסיםוייחודהפירוקשלהמהלךבכללראותוניתןבירושה
(4()ג)5סעיףהוראותיחולועליהראשונהעיזבוןכחלוקתליורשים

.לחוק
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ניתוח ארוע  –הפרדת עסקי המשפחה 

ש"ד ברנובסקי תכנון מס שכשל בבימ"פס

בחברתהחזיקו(ויהודיתדןילדיהםושניהורים)ברנובסקימשפחת•
50%-בהחזיקההחברה.1973–בשנוסדה(ברנובסקי'חב)החזקות

מניותמכרה29.6.2000וביוםמ"בעיפנאוטושלהמונפקמניותמהון
.ח"ש102,433,100בתמורתמ"בעהשקעותישראלפיתוח'למירגאלה
ערךוניירותפיקדונות,מזומניםהכוללשוטףברכושהחברהמחזיקהמאז

.עודפיםכנגדהכול,קצרלזמןסחירים

לשנתונכוןדןלידיההוריםבידישהיוהחברהמניותהועברומסויםבשלב•
.החברהממניות75%-בהחזיק,2000

עםבקשריהודיתלביןדןביןמשפחתיסכסוךהתגלע2000לשנתבסמוך•
לדןמההוריםהמניותהעברתכיהאחותטענההיתרבין.המשפחהנכסי

.האםשלהמניותאחזקתאתלרשותהלהעבירישוכי,בטלה

האםשלהעיזבון:כי,היתרבין,הצדדיםהסכימו,הפשרההסכםבמסגרת•
בעיזבוןמחלקהתסתלקיהודית,שוויםבחלקיםיהודיתלביןדןביןיחולק

במניות62.5%-ביחזיקדן,האבשלהיחידיהיורשיהיהודןהאבשל
המניותכלאתתרכושהחברה.37.5%-בתחזיקיהודיתואילוהחברה
.ח"ש37,500,000תמורת(37.5%)יהודיתשבידי
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ניתוח ארוע  –הפרדת עסקי המשפחה 

(המשך)ד ברנובסקי "פס

:בקובעודןגושש"פעמדתאתקיבלהמשפטבית•

המניותבעלילשנידיבידנדחלוקתמביצועמורכבתהעסקה•
השתמש,שקיבלהדיבידנדבכספי.לרכישהעוברבחברה

חלוקתכאשר,אחותושלהמניותרכישתלמימון(דן)המערער
מניותבשווילירידההביאה,לרכישהשקדמההדיבידנד

בידיהאחותשלמניותיהרכישתביצועבעתהחברה
.המערער

ששילמהח"שמליון37.5שלבסךהמשיבראה,בהתאם•
לבעלישחולקכדיבידנד,המניותתמורתליהודיתהחברה
דהיינו,האמורמהסכום62.5%כאשר,בחברההמניות

הוסיףזוהכנסה.למערערהמשיבייחס,ח"ש23,437,500
.2004המסלשנתמדיבידנדלהכנסההמשיב
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ניתוח ארוע  –הפרדת עסקי המשפחה 

(המשך)ד ברנובסקי "פס

נכרתיהודיתלביןהמשיבביןכייצוין,התמונהלשלמות•
ולפיו,ח"שמליון37.5בסךלתקבולהמתייחסשומההסכם
החלקבגיןדיבידנדעלהמתחייבבשיעורבמסיהודיתחויבה
התמורהסךמתוך(37.5%)החברהבמניותשלההיחסי

התקבוליתרתעל.מניותיהרכישתבעדמהחברהשקיבלה
.הוןרווחיבמסיהודיתחויבה

דיבידנדבגיןבמסחיוב"חטף"שהאחהינההמשמעות•
.ש"ביהמי"ע"רעיונית"לויוחסאבללידיוקיבללאשבפועל

כחלקשלאלדיבידנדמהתמורהחלקייחוסהאחותלגבי
על(10%)הנמוךהמסאובדןפירושוהמניותבגיןמהתמורה

.לפקודה(2)ב94סעיףשלבגידרול"הררמרכיב

שנעשההשינויעצםאתבמסחייבלאש"פהידועככל•
תוצאותלגביהיתההמחלוקתהיורשיםביןהעזבוןבחלוקת

.החברהשביצעהעצמיתהרכישהשלהמס
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21268-06-11ה "עמ–ד ברנובסקי "פס

ש"עיקרי ההנמקות של ביהמ

רכישתאתלסווגישכיצדבשאלהחלוקיםהצדדיםכיעולה,הדיונימההסדר•
כעמדתהמניותבעליבמישורשנעשתהכעסקההאם.החברהידיעלהמניות
.המערערכעמדתהחברהשללפעילותהבזיקהשנעשתהכעסקהאוהמשיב

הייתהלאכיעולה2004המסלשנתהחברהשלהכספייםבדוחותיהמעיון•
,לפיכך."מזומניםקופת"מעיןהחברההייתהולמעשהעסקיתפעילותכלבחברה

שלעסקיתפעילותרקעעלסכסוךהחברהשלמניותיהלבעלילייחסניתןלא
.החברה

לפעילותנוגעאינוהפשרהבהסכםהמעוגןשההסדרללמדכדייש,אלהבכל•
כספיבהםברנובסקימשפחתנכסיכלללחלוקתאלא,לעסקיהאוהחברה
,בכךבהתחשב.הפשרההסכםבמסגרתיהודיתלביןדןביןחולקואשרהחברה
ח"שמליון37.5שלסךהעברתלפיההמשיבעמדתש"בהימעלמקובלת
ולאהמניותבעליבמישורנעשתה,המניותלרכישתלכאורהבתמורהליהודית

.החברהשללפעילותהבזיקה

באופןליהודיתהחברהידיעלשולמההמניותבגיןהתמורה,המערערלטענת•
כיהמערערטועןעוד."מהחברהכלשהםכספיםלידיוקיבללא"עצמווהוא,ישיר

וכי,"יותרעשירעצמומוצאאינוהמערער,העצמיתהרכישהפעולתשלבסופה"
.מניותאוכסףנכסכלאליוהגיעלא
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עיקרי ההנמקות–ד ברנובסקי "פס

תוכנהפיעללמסותישעסקהכיהואהמסבדיניהיסודמעקרונותאחד"•
שלטיבהאחרלהתחקותמנתעל...האמיתיתמהותהפיועלהכלכלי
חזותהצדדיםאותהשהכתירובכותרתלראותאיןכלכליתמבחינההעסקה

אותהערכושבהלמתכונת,אותהכינושבולאופןבאשרהדיןוהואהכל
ופיתוחלבניןחברהאורליבעניןד"פסעלבהסתמך)"...עליהשהעטווללבוש

.(5025/03א"בע,מ"בע

במהלךמהחברהישירותכספיםהמערערקיבללאפורמאלישבאופןאפשר•
הפשרההסכםשבמסגרתספקאיןאולם,החברהידיעלהמניותרכישת

הסכיםתמורתםברנובסקימשפחתשלוכספיםנכסיםהמערערקיבל
.החברהמקופתח"שמליון37.5שלסךליהודיתלהעביר

שלבמקרההתעשרותכלאיןהנותריםהמניותבעלימבחינתכללבדרך•
שונההדבריםמצבבענייננו.המניותמבעלימחלקעצמיתמניותרכישת
זוורכישה,המניותשלעצמיתברכישהצורךהיהלאלחברה.מהותיבאופן

המערערביןברנובסקימשפחתנכסיחלוקתבמסגרתנעשתההמניותשל
כזורכישהלראותיש,כןועל,המניותבעליבמישוררכישהדהיינו,ויהודית
.למערערגםדיבידנדכחלוקת
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עיקרי ההנמקות  –ד ברנובסקי "פס

שלהחלופיתהטענהפיעלגםלהגיעניתןדומהלתוצאה•
עסקההינההחברהידיעלהמניותרכישתלפיה,המשיב

.מלאכותית

עםהחברההטיבההמניותברכישתכי,להוסיףישלכך•
כלעל,בחברההיחידיהמניותלבעלהפךאשרהמערער

שקיבלהתמורותאולהטבותבנוסף,זאת.מכךהמשתמע
שלהאינטרסקודםבכך.הפשרההסכםפיעלהמערער
,לטובתהשלאמהחברהשהוצאוכספיםבאמצעות,המערער

.אלהכספיםעלמסמתשלוםלהתחמקניסיוןתוך

הרכישהלפיההמשיבקביעתאתלהצדיקכדייש,באלה•
יהודיתלידיקודםרגעהועברובחלקןאשר,המניותשלהעצמית
עסקהבגדרהינה,הפשרהבהסכםשהוסכםארביטרריבשיעור

עלמוטלשהיההמסחיובאתלהפחיתשנועדהמלאכותית
.מניותיהלבעלידיבידנדהחברהחילקהאילוהמערער
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עיקרי ההנמקות –ד ברנובסקי "פס

:מספקותנקיהאינהד"פסהתוצאתלדעתנו•

כינקבעעצמיתרכישהשלהמסלתוצאותהמתייחס10/2001ה"מחוזרלפי•
מספקודתלפיהוןרווחיבמסהחייבתמניותכמכירתהעסקהאתלסווגיש,ככלל

בעלימכלעצמיתרכישהנעשתהבהםבמקרים.המוכרהמניותבעליבידיהכנסה
ויחולו,דיבידנדכחלוקתהעסקהאתלסווגיש,(רטה-פרו)שווהבאופןהמניות

במקרה.כמתחייבלפקודה161סעיףפיעלבמקורהמסניכויבדברההוראות
.אחדמניותמבעלרקבוצעההרכישהשלנו

לבעלהכנסהמסרשויותהתייחסובחוזרכיקובעאךלחוזרמתייחסד"פסה•
אתמוכרשאינומניותלבעלהתייחסולאוכלללחברהמניותיואתהמוכרמניות

.לחברהמניותיו

המסהיבטיאתלהבהירהחוזרתכליתשכןמדוייקתאינההקביעהלדעתנו•
,לחברהשאיפשר2000בשנתהחדשהחברותלחוקהשינויבעקבותהשונים
.החלוקהלמבחןבכפוףמניותיהאתלרכוש,הקודםהחוקילמצבבניגוד
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תכנון מס אלטרנטיבי-פרשת ברנובסקי 

"המסתאונת"למניעתאלטרנטיבימסתכנוןלהציעניתן•

:שארעה

:מיהודיתהעצמיתהרכישהלביצועמקדמיתפעולה•

לחברתברנובסקיבחברתדןשלמניותיוהעברת

.לפקודה'א104סעיףלפיבבעלותוחדשההחזקות

המסתאונתמפנימגןמהווההיתההמניותהעברת•

שכןלדןדיבידנדכחלוקתהעצמיתברכישההרואה

.במסחייבתאינהחברותביןדיבידנדחלוקת
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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

שלהשומהקביעתאופןלגביהוראות,היתרבין,נקבעולפקודה120בסעיף•

.ימיואריכותלאחרנוצרואושנתקבלולנישוםהקשורותהכנסות

ייוחסואליהשעדהזמןכנקודתהאדםשלהפטירהיוםאתקובעזהסעיף•

.לנפטראלוהכנסות

מנהל,יורשלרבות)הנפטרשל"החוקיהאישינציגו",הפטירהמועדלאחר•

פיעלאודיןפיעל,הרשאיאדםוכלהנפטרצוואתשללפועלהמוציא,העזבון

ההכנסותבשלבמסחביהא,(העזבוןבנכסילטפל,משפטביתשלהחלטה

.כאמורפטירתולמועדעדלנפטרשיוחסו

כהכנסותיחשבו-ואילךהפטירהמיוםהחלהנפטרמעיזבוןהנובעותהכנסות•

אצלכאמורהכנסותעלשיחולוהמסשעורי.בעיזבוןחלקםפיעלהיורשים

בהתאםהרלוונטיתההכנסהעלהחלהמסלשיעורבהתאםהינםהיורשים

.(10/2011הכנסהמסחוזר'רלפירוט).הפקודהלהוראות
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המשך-שומת הכנסתו של נפטר 

לפקודה ניתן  ( א)120בהתאם להוראות סעיף •

להוציא שומה לעזבון עד שלוש שנות מס קודם  

.הפטירהחלה המס שבה לשנת 
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