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האבחנה בין הכנסה פירותית לבין הכנסה הונית

ממקורפרותיתהכנסהביןבסיסיתהבחנהקיימתהמסיםבדיני•
המקורמכירתלביןלפקודה2שבסעיףהמקורותאחדעלהנמנה

.הוניתלהכנסההנחשבת,עצמו

מטאפוריבאופן.פירותלביןקרןביןבהבחנהנעוץהיסודעקרון•
ממכירתהנובעתהכנסההינהשבפירותהכנסהכילומרניתן

שאינםבכךומאופייניםמחזורייםשהםרווחים-האילןפירות
שבקרןהכנסה,זאתלעומת.מופקיםהםשממנוהעץאתמכלים

מכירה-עצמוהעץממכירתהנובעתהכנסהאותההיא
.שבפירותההכנסהמקורשלקיומואתלמעשההמפסיקה



3

ההבחנה בין 

הכנסה פירותית להכנסה הונית

נודעתפרותיתלהכנסההוניתהכנסהביןלהבחנה•
,המסשיעורי,ובהםמסהיבטישלבשורהחשיבות

הוצאותניכוי,קיזוזםואופןהפסדיםלקיזוזהזכות
.ועוד

הוןרווחמסשיעורי,המסשיעורילענייו-לדוגמהכך•
המסשיעורזאתלעומת.30%/25%שלברמההינם

הינו2018לשנתנכוןפירותיתהכנסהעלהחלהשולי
.גבוהותהכנסותעלמס3%+47%
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ההבחנה בין 

(המשך)הכנסה פירותית להכנסה הונית 

'בבחלקכלוליםפירותיתהכנסהעלהמיסויכללי•
'הבחלקנמצאתהוןרווחעלהכנסהואילולפקודה
.לפקודה

"(שבח)"בישראלמקרקעיןממכירתהוןרווחמיסוי•
.מקרקעיןמיסויבחוקספציפיבאופןמוסדר

'החלקלפיממוסהל"בחון"נדלממכירתהוןרווח•
.לפקודה

ן"נדלממכירתפירותיתהכנסהמיסויזאתלעומת•
.לפקודה'בחלקלפיורקאךממוסה
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האבחנה בין הכנסה פירותית לבין הכנסה הונית  

(המשך)

ביןלהבחנהשוניםמבחניםבפסיקההתגבשוהשניםבמהלך•

רפאל9187/06א"ע'לדוג'ר).הוניותלהכנסותפרותיותהכנסות

:(תקווהפתחשומהפקיד'נמגיד

בנכסהמדוברהאםנבדקזהמבחןבמסגרת:הנכסאופיאוטיב•

יש.שוטףלמסחרבנכסאוארוךלטווחהשקעהלצורךהמוחזק

.ספציפיבאופןמקרהלכללהידרש

פעולותשלרבמספר,זהמבחןלפי:פעולות/העסקאותתדירות•

.עסקיתפעילותעלמעידנכסשלסוגבאותודומות
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האבחנה בין הכנסה פירותית לבין הכנסה 

(המשך)הונית 

גדולהעסקאותשלהכספישההיקףככל,זהמבחןפיעל:הכספיההיקף•
אופיעללהעידבכךיש,הנישוםשלאחריםלמקורותביחסובייחוד,יותר

אלא,עצמאימבחןאינוזהמבחן,הדעותדמרביתאליבא.(עסקי)פירותי
.אחריםלמבחניםמצטרף

להעידבוישעצמיבהוןעסקהמימון,ככלל,זהמבחןפיעל:המימוןאופן•
לקיחתביןלאבחןיש,זהמימוןנלקחכאשר.העסקהשלהוניאופיעל

לעומת,העסקהשלפירותיאופיעלהמעידהפעולה-קצרלטווחמימון
עלמעידאשר,(מגוריםלדירתמשכנתא,למשל)ארוךלטווחמימוןלקיחת

בגסקרלוסד"בפסזהממחןהסתייגות'ראך).העסקהשלהוניאופי

כבדתמידהאמתלשמשיכולאינוזרמימוןבחינת":ולפיו1166/04ה"עמ
כי,המפורסמותמן.הפירותיאוההוניהאופילזיהויבאשרכבעברמשקל

".חיצונימימוןעלותישענהיכולהוניותהןאשררבותעסקאות

יותרקצרההנכסשלהאחזקהשתקופתככל:בנכסהאחזקהתקופת•
גווןבעלתפעולהעלללמדכדיבכךיש,(המדוברהנכסלאופיביחס)

.פירותי
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(המשך)האבחנה בין הכנסה פירותית להכנסה הונית 

בתמורההשימושבכוחאיןכך.ההכנסהאופיאתלקבועבכדיהתקבוליםבייעודאין,עקרוניבאופן:התמורהייעוד•
הוניתבפעילותמדובראם)ספקשלבמקרה,אולם.ההיפךאוהוניתלפעולהמסחריתפעולהלהפוךהוניותלמטרות

עשויהבהשקעההשקעההחלפת,כך.עזרכמבחןהתמורהכספיוייעודהשימושאופןאתלבדוקניתן,(עסקיתאו
.העסקהשלההונילאופייהעדותלשמש

הכלכליבתחוםהנישוםשלבקיאותווגדולהשרבהככלכי,הואכלל:העסקהמבוצעתבובתחוםהנישוםבקיאות•
הרעיוןעלמבוססזהמבחן."עסק"להמשתייכותהעסקאותביןלהיכללסיכוייהיותררביםכך,העסקהנעשיתשבו

הנישוםשלתהיהלאשהבקיאותיתכןכי,נקבעגם.בקיאותלויששבהםתחומיםבאותםעסקיםמבצעאדםכי
אלמור111/83א"ע).לפירותיתהעסקהתיחשבזהבמקרהוגם,העסקהאתלבצעלושייעץמישלאלא,עצמו

.(השומהפקיד'נחזן9412/03א"ע;מ"בעונאמנותלניהול

אתשיאפשרמנגנוןשלקיומוהינהעסקיתפעילותשלהמאפייניםאחד:ונמשכתקבועהפעילותאומנגנוןקיום•
ההכנסהייצוראתהמאפשרותאקטיביותפעולותבזהוכיוצאשיווק,חשבונותהנהלתצוות,משרד:כגון,הפעולות
.השוטפת

הםמכירתםלקראתוהשבחהשינויהעובריםנכסיםכיהינההמוצאנקודת:ושיווקיזמות,השבחה,טיפוח,פיתוח•
מבחןהוכרלאחרונה.מקרקעיןלנכסיבעיקררלוונטיזהמבחן.מסחריתעסקיתפעילותבמסגרתהנמכריםנכסים
הנישוםממאמציאו,עליהםשליטהלנישוםשאין,חיצונייםגורמיםמנובעבעסקההרווחאםבוחןזהמבחן,נוסף

.ש.ע1276/01ה"עמ;(לעיל)השומהפקיד'נבגסקרלוס1166/04ה"עמ.פנימייםמהלכיםהמכונים-ופעולותיו
.((2009,מיסים)דןגוששומהפקיד'נמ"בעפלייסטטרידינג
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האבחנה בין הכנסה פירותית להכנסה הונית  
(המשך)

כל:העסקהאתהאופפותהנסיבות-"על"המבחן•
עלהכרחיואינומספיקאינולעילמהמבחניםאחד
.כפירותיתאוכהוניתהעסקהאתלסווגמנת

הינהפעולהאםהקביעה,דבריםשלבסופם
לפיומקרהמקרהבכלנבחנתהוניתאועסקית
המבחניםיתרפיעלאםאף.הפעולהנסיבות

זהבמבחןיש,העסקהאופילגבידעהמתגבשת
אלמור111/83א"ע'ר(.המסקנהאתלהפוךבכדי

,מוסףערךמסמנהל'נמ"בעונאמנותלניהול
((4)לטד"פ
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"  הרמזור"הוראות 

המסכללימערכותבין"התנועהאתלכוון"שתכליתן"רמזורהוראות"נקבעומסכפללמנועמנתעל•
.השונות

:הוןריווחלמסשבחמסביןלהבחנה"רמזור"הוראת•

במקרקעיןזכויותמיעטהמחוקק,לפקודה'הלחלקמקרקעיןמיסויחוקביןהתנגשותלמנועמנתעל
:לפקודה88שבסעיף"נכס"מהגדרתבישראל

:למעט...מטלטליןוביןמקרקעיןביןרכושכל-"נכס"

...

-ג"תשכ,מקרקעיןמיסויבחוקכמשמעותםבאיגודוזכויותבמקרקעיןזכויות(4)
החוקלפיהפטוראילולאמוטללהיותעשוישהיהאושבחמסמוטלמכירתםשעל,1963

".האמור

נתונותיהיו-ל"בחומקרקעיןמכירת,לדוגמה-עליהןחלמקרקעיןמיסויחוקאיןאשרמכירותרק•
.הוןרווחבמסלחיוב

, לפקודה( ג)89בסעיף , לגבי ההתנגשות האפשרית בין מס רווח הון לבין מס הכנסה קבע המחוקק•
:כי

,  והן לפי חלק זה' הן לפי הפרק הראשון לחלק ב, ריווח ממכירת נכס העשוי להתחייב במס"•
".בלבד' יראוהו כחייב במס לפי הפרק הראשון לחלק ב
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לחוק מיסוי מקרקעין 50סעיף 

מקרקעיןמיסוילחוקלפקודה'בחלקביןהתנועהלהכוונת"הרמזור"הוראת•
זכותבמכירתשבחממספטורהקובעמקרקעיןמיסוילחוק50בסעיףנקבעה

הראשוןהפרקפיעללשומהנתוןמהןשהרווחמקרקעיןבאיגודאובמקרקעין
:הכנסהמסלפקודת'בלחלק

נתוןמהןשהריווחבאיגודפעולהאובמקרקעיןזכותמכירת(א")
פטורהתהאהכנסהמסלפקודת'בלחלקהראשוןהפרקפיעללשומה

.ממס

בדרךאישורלמנהלשימציאלאדםיינתןזהסעיףלפיהפטור(ב)
באיגודפעולהמאותהאומכירהמאותההריווחכי,בתקנותשתיקבע

;הכנסהמספקודתלפילשומהנתון

המגיעההכנסהמסבתשלוםהאישורמתןלהתנותרשאיהשומהפקיד
השומהפקידשלדעתוהנחתכדיערובהבמתןאו,אדםמאותו

ערובהאותשלוםיידרשושלאובלבד;ההכנסהמסתשלוםלהבטחת
הזכותמכירתבעדשנתקבלהמהתמורה40%עלהעולהבסכוםכאמור

מבקשאם;האישורנדרששבשלהבאיגודהפעולהאובמקרקעין
מסלגביגםכאמורההוראותיחולומקרקעיןאיגודהואהאישור

".באיגודזכויותמבעלהמגיעההכנסה
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פקודת מס הכנסה  ' חוק מיסוי מקרקעין נ

במקריםבעיקרבעייתית"הרמזורהוראות"החלת•

:הבאיםהטיפוסיים

עסקת"לכדיהמגיעהמפעילותהנובעתמקרקעיןעסקת•

היאלכאורה"ההתנגשות"-"מסחריאופיבעלתאקראי

(1)2לסעיף(הוניתהכנסה)מקרקעיןמיסויחוקבין

.(פירותיתהכנסה)לפקודה

היא"ההתנגשות"-שנים25עלהעולהלתקופהחכירה•

לסעיף(הוניתהכנסה)מקרקעיןמיסויחוקביןלכאורה

.(פירותיתהכנסה)לפקודה(6)2
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"עסקת אקראי"

-מאדםשלהכנסתורקלאלפקודה(1)2סעיףפיעל•

פירותיבמסחייבתכלשהיזמןתקופתבושעסק"עסק"

אופיבעליאקראיעסקאועסקה"–מהכנסהגםאלא

."מסחרי

נעוצה"אקראיעסקת"–ל"עסק"ביןהבולטתההבחנה•

-מלהבדיל"עסק"המאפייןוהמחזוריותהתדירותבמבחן

.פעמיותבחדהמאופיינת"אקראיעסקת"

פירותיתעסקההמאפייניםהמבחניםיתרכל,זאתעם•

.להתקייםחייביםהוניתמעסקהלהבדיל



המקרים השכיחים לשינוי סיווג לעסקת  

אקראי

-בעיקר ; רשויות מס הכנסה נוטות להתערב בנושא סיווג עסקה•

שבהן החבות במס הכנסה גבוהה בהרבה מהחבות  , בעסקאות

.במס שבח

:להלן שלושה מקרים טיפוסיים•

.מכירת דירת מגורים מזכה: כגון, בעסקאות פטורות ממס שבח.א

או אחרי  1960של הנכס חל עד שנת המס " יום הרכישה"כאשר .ב

(.מהשבח25מס השבח מוגבל לתקרה מרבית של )7/11/2001

.קיזוז-בני, ניכרים, או הפסד שבח, כאשר למוכר יש הפסד הון.ג

13
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"אקראיעסקת"-כמגוריםדירתמכירת

עסקת"–כמגוריםדירתמכירתעסקתסיווגתוצאת•
:דרמטיתהינהההוניבמישורמסארועבמקום"אקראי
יחידהמזכהמגוריםדירתעלפטור)מס0%במקום

תנאימתקיימיםולאבמידה)25%או(ההוניבמישור
עלהשוליהמסשיעור)50%בשיעורמסיחול(הפטור
.(יסףמס+פירותיתהכנסה

.17%מ"מעבדמותנוסףמסחלבנוסף•

?"אקראיעסקת"-כעסקהלסיווגהמבחניםמהם•

"אקראיעסקת"–כהעסקהאתלסווגהמוסמךהגורםמי•
?(ש"פאושבחמסמנהל)

ש"פהאם,שבחמסשומתהוציאשבחומסבמידה•
?(אקראיכעסקת)העסקהאתשונהבאופןלסווגמוסמך
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המבחנים–עסקת אקראי 

-ה6/יד"מיסים",319/99ה"עמ)"הס"חייםד"פסבעניין•

,שבבעלותודירותביתשמכרדין-בעורךדובר(163

כי,וטען(בניהאחוזיהגדלת)להשבחתושפעללאחר

לאוראולם.השקעהמימוששלהוניתעסקהזוהיתה

ביתסברהנישוםידיעלישבוצעוהפעולותמורכבות

.מסחריאופיבעלתאקראיבעסקתמדוברכיהמשפט

עסקתכיקבע,אורהשופטת'כבמפי,המשפטבית•

לפילסווגהואין,האובייקטיביטיבהלפינבדקתאקראי

.הנישוםשלמניעיו
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(המשך)המבחנים –עסקת אקראי 

.בפועלאירעמהאלא-שפעלכפיהנישוםפעלמדועבוחניםאין•

.כוונותיועלהבעליםבהצהרתדיאין•

לצורךהנכסאופיעללהשליךכדיבכךיששכן,הנכסשמוחזקהזמןמשךנבחן•
.פירותלצרכיאוהשקעה

.הספציפיתבעיסקההמוכרשלוהמיומנותהבקיאותמידתנבחנת•

,הטיפוח,הפיתוחומידת,לביצועהההתארגנותאופן,העיסקהמימוןאופןנבחן•
.שוויולעלייתשהביאוהנכסשלוהשיווקהיזמות

והסיבות,הקנייהמחירלעומתהמכירהמחירביןההבדל,הכספיההיקףנבחן•
.משמעותיכשההבדלבמיוחד,זהלהבדל
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?מכירת דירת מגורים כעסקת אקראי

,נתניהשומהפקיד'נאליעזרהראל286/91ה"בעמ•

דירותמכרוכןבתיווךשעסקמערערשלענינונדוןשם

.בנושםעלרשומותשהיוודירותשמועלרשומותשהיו

בעלותעיסקאותהדירותבמכירתלראותיש,ש"פלטענת•

הקשוריםוהמיומנותהידעולמערערהיות,מסחריאופי

עלהדירותרישוםכי,המשיבטעןכן.מקרקעיןלמכירת

מבלי)למערערשניתןכוחיפויבאמצעותומכירתןהבןשם

וישהמסמתשלוםלחמוקכדינעשו,(בארץיהיהשבנו

.מלאכותיתעיסקהבהןלראות
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?  מכירת דירת מגורים כעסקת אקראי
(המשך)

:פסקש"ביהמ

הדירותברכישתמאביושקיבלובייעוץבמידערבותנעזרהבןכי,לחלוטיןברור•
הבןאתלראותישאםבשאלהדברלקבועכדיזובהכרעהאיןאך,ובמכירתן

.מסחרישטיבןעסקותשביצעכמיעצמו

הראשונההדירהאתלרכושמנתעלכסףמספיקחסךהבןכי,עולהמהעדויות•
המשיבכי,לקבועניתןלא.הלאהוכךהשניההדירהנרכשהמכירתהומכספי

.פיקציההואהבןש"עשהרישוםהמשפטביתאתלשכנעכדיהנטלאתהרים

לאכללהמערערדירותבשתיכי,מהעדויותעולה,המערערלדירותבאשר•
,מסחרישטיבןאקראיעסקאותידועלבוצעוובמכירתןברכישתןולכן,התגורר
כי,בדברספקלהיותיכוללא.הכנסהמסלפקודת2סעיףלפיבמסהחייבות

,התדירותמבחןואףבמלואוהבקיאותמבחןבמערערמתקיימיםאליהןביחס
.הדירותהחזקתשליחסיתהקצרותבתקופותבהתחשב

הרווחבגיןבמסחיובוי"עתיעשההמערערושומתהגדולבחלקוהתקבלהערעור•
.בלבדדירותבשתישהופק



(139/97ה"עמ)ד מרכז העיר "פס

בחלק  : שבו שני חלקים, מרכז העיר רכשה חלק אחד ממבנה"המערערת חברת •

וברכישה זו רכשה  ; ובחלק האחר מצויים משרדים, האחד מופעל בית קולנוע

הרכישה נעשתה באמצעות קניית )החברה את החלק שבו מופעל בית קולנוע 

,  וחברה זו החזיקה בכל המניות של איגוד המקרקעין; מניות של חברה אחרת

(.שהקולנוע היה בבעלותו

את החלק האחר של  , במישרין, רכשה המערערת-כמה חודשים לאחר מכן •

.  המבנה שהכיל משרדים

גם בית הקולנוע וגם : כאמור, שבו-מקץ חודשים אחדים נמכר המבנה כולו •

.  ברווח גדול-המשרדים 

ח בגין מכירת "מיליוני ש8.6כי ההכנסה בסך , שלטונות מס הכנסה קבעו•

.משרדים היא הכנסה מעסקת אקראי מסחרית שחייבת במס הכנסה
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המשך-ד מרכז העיר"פס

,  אולם. הַנְפקּות לשוני בסיווג לא הובהרה די הצורך בפסק הדין•

:  כי ניתן להצביע על שתי נפקויות מרכזיות, נראה

הסיווג סלל את הדרך לפקיד השומה לשום את עלות רכישת  (א)•

שנועד  , בדרך זו סוכל תכנון מס]המשרדים לפי מיטב השפיטה 

12%שחייב מס שבח בשיעור , להגדיל את הרווח ממכירת הקולנוע

[.  על חשבון הרווח ממכירת המשרדים, וזאת; בלבד

שלל את  ( בניגוד לעסקה הונית)סיווג העסקה כעסקה מסחרית (ב)•

שנגרם  , זכותה של המערערת לקזז כנגד הרווח את הפסד השבח

ההפסד נוצר בעקבות  ]לה ממכירת מניות איגוד המקרקעין בהפסד 

[.  מכירת בית הקולנוע וחלוקת הרווח כדיווידנד
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המשך-ד מרכז העיר"פס

מתוך שורת  , בית המשפט קבע את הסיווג על פי הפעלת ארבעה מבחנים•

.אשר פותחו בפסיקה, המבחנים בעניין

-בקיאות : 'מבחן א•

שהוא בקיא ומנוסה  , המערערת תכננה את כל העסקה באמצעות עורך דין•

. בעסקאות מקרקעין

-דרך המימון : 'מבחן ב•

,  ניתן היה להתרשם-להיפך . לא הוכח מימון ממקור עצמאי או לטווח ארוך•

.  שהרכישה מומנה באמצעות התמורה הצפויה מהמכירה

-תקופת ההחזקה : 'מבחן ג•

והנסיבות מצביעות על  ; המערערת החזיקה בנכס חודשים ספורים עד למכירתו•

.  תכנון להחזקה קצרה

-מהות העסקה : 'מבחן ד•

.כדי למכור אותו בתוך זמן קצר ברווח ניכר, מדובר ברכישת בניין שלם•

21



22

?  מכירת דירת מגורים כעסקת אקראי
(המשך)

מכירתנדונה,11.12.11מיום,3ירושליםשומהפקיד'נמזרחיהדר26/09ה"בעמ•
:קבלןשלבתוידיעלמגוריםדירת

שלבסכוםישראלמקרקעיממינהלמגרשלערךשנים20בתבהיותהרכשה,המערערת•
הבנייהתוםעםמיד.ח"שמיליון3.5-כשלכוללבסכוםוילהעליוובנתהח"שמיליון1-כ

1.3-כשלרווחנצמחשלמערערתכך,ח"שמיליון4.8שלבסכוםלרוכשהווילהנמכרה
.ח"שמיליון

ובנייתהמגרשלרכישתההליכיםבכלשטיפלהואאביה,המערערתשלעדותהפיעל•
המערערת.למכירתהובהליכים(האבשבשליטתבנייהחברתידיעלשבוצעה)הווילה
.בההתגוררהלאוכיהווילהשלובמכירהברכישהכללמעורבתהייתהלאהיאכי,העידה

מחברותאו/ומהאבהלוואהידיעלהגדולבחלקןמומנוהבנייהוהוצאותהמגרשרכישת•
שנוצרהרווחכי,מחלוקתגםהייתהלא.ירושליםמבנקמשכנתאידיעלוהיתרהבשליטתו
הושארהסכום,המערערתלטענתכאשר,האבבידינשאר(מיליון1.3)הווילהממכירת

.כהלוואהבידו
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?  מכירת דירת מגורים כעסקת אקראי
(המשך)

בעסקתמקורוהווילהממכירתהרווחכי,השומהפקידקבעאלועובדותרקעעל•
(1)2סעיףלפיהכנסהבמסהרווחאתחייבולכןמסחריאופיבעלתאקראי

למערערתהוצאה,השומהפקידידיעלהשומהלהוצאתשקודם,אלא.לפקודה
(הווילהמכירתעלהדיווחבעקבות)מקרקעיןמיסוימנהלידיעלשבחמסשומת
הייתהלופטור,מהמכירההרווחבגיןשבחממספטורלמערערתהוענקולפיה
.לחוק1חמישיפרקלפיזכאית

הווילהשלוהמכירההרכישהנסיבותהאם,בשאלהאיפואהתמקדההמחלוקת•
שלהמיסוישסמכותכך,מסחריאופיבעלתאקראיבעסקתמדוברכי,מעידים

בעסקהמדוברשמאאוהפקודהלפיהשומהלפקידהיאמהמכירהההכנסה
.החוקלפימקרקעיןמיסוילמנהלהיאהרווחשלהמיסויסמכותולכן,הונית

המסשיעורלפיהכנסהבמסהרווחמיסויביןהואההבדל,המסתוצאתמבחינת•
,ממסמלאפטורמתןלעומת,השומהפקידכעמדת,המערערתשלהשולי

.המערערתכעמדת
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?  מכירת דירת מגורים כעסקת אקראי
(המשך)

ההתערבותסמכותבשאלתלדוןשלאהעדיפה(מזרחיהשופטת'כב)ש"ביהמ•
עובדתיותסוגיותשלמעמיקבירור,לטעמה,שחייבה,השומהפקידשל

ההנחהתחת,כהוניאוכפירותי,העסקהסיווגבשאלתרקודנה,ומשפטיות
מסששומתלאחרגםהסיווגבשאלתלהתערבהיהמוסמךהשומהשפקיד
.לסופיתהפכההשבח

עסקהביןלהבחנהבפסיקהשהותווהשוניםהמבחניםאתבחנההשופטת'כב•
תקופת,המימוןאופן,העסקאותתדירות,הנכסטיב)הוניתלעסקהפירותית
(הכלליותוהנסיבותהנכסוהשבחתארגון,והמומחיותהבקיאות,בנכסההחזקה

בעלתאקראיעסקתהווילהשלהמכירהבעסקתלראותאיןכי,לאורםוקבעה
.מסחריאופי

בחנהאותו,המערערתשלהכוונהלמבחןהשופטת'כבייחסהגדולמשקל•
בכנותהשתכנעהפיוועל,העסקהשלהכלליותהנסיבותשלהגגמבחןבמסגרת

ביתלבנות,הבנייהותחילתהמגרשרכישתבעתלפחות,המערערתשלכוונתה
'כבמשהגיעה.המורחבתמשפחתהשלהמגוריםבמתחםלמגוריהישמשאשר

הצורךמאליוהתייתר,הוניהואהעסקהשלהנכוןהסיווגכי,למסקנההשופטת
ממסובפטורהשבחמסבשומתלהתערבהשומהפקידשלסמכותובשאלתלדון

:במסגרתהשניתן
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ש העליון"ד הדר מזרחי בביהמ"פס

836/12א "ע

ש העליון מסתייג מהמשקל שייחס המחוזי לכוונה  "ביהמ

:הסובייקטיבית של הנישום

תוך,הערעוריימחק,הצדדיםובהסכמת,בהמלצתנו"

לענייןשהמבחן,המדינהעמדתכימטעימיםשאנו

מבחןככללהואמסחריאופיבעלתאקראיעסקת

.כשלעצמהעלינומקובלת,סובייקטיביולאאובייקטיבי

,הלכתיבמישורלהכריעשמבליכיווןבאההמלצתנו

בנסיבותבהתחשבגםכמוהזמןחלוףנוכחכיסבורנו

לכךולהידרשלשובמקוםאיןהמקרהשלהמיוחדות

".כיום
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?מכירת דירת מגורים כעסקת אקראי

?מה עושים כדי להימנע מתקלות

לכוונותמשקללייחסאין:(בעליון)מזרחיד''ופס"הס"ד"פס•

.הנישום

:תנאיםמספרלקייםרצויהוניתכעסקהלהסתווגמנתעל•

.למכירההרכישהביןמשמעותיזמןפרקחלוף•

18לפחות–מגוריםדירת.טווחארוכתמשכנתאבאמצעותמימון•

שהיתהמיוםחודש18שלבעלותלוותקהדרישה:תימוכין)חודש

עללפטורהזכאותלצורךלחוק(2)ב49שבסעיףמגוריםלדירת

.(יחידהדירה

.אותולהשכירלחלופיןאובנכסלהתגורררצוי•

הדעתעלמתקבלכלכלינימוק-קצרזמןתוךונמכרבמידה•

.המכירהלשיקולי
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סיווג חכירה כעסקה פירותית

:עלהכנסהמסמטיללפקודה(6)2סעיף•

שמקורםאחריםורווחיםפרמיות,מפתחדמי,תמלוגים,שכירותדמי"•
"..תעשייתיבבנייןאובקרקעאובית-באחוזת

.ההשכרהלתקופתהגבלהכלמופיעהלא(6)2בסעיף•

:כיקובעמקרקעיןמיסוילחוק(א)6סעיף,זאתלעומת•

."במקרקעיןזכותממכירתהשבחעליוטל...מקרקעיןשבחמס"•

:כדלקמן,דהיוםבניסוחו,1בסעיףמוגדרתבמקרקעיןזכות•

"..שניםוחמשעשריםעלהעולהלתקופהחכירהאו,בעלות"•

מכירת"בבחינתהיאשנים25עלהעולהלתקופההחכרהשלמכירה,כלומר•
עליהיוטלכיקובעמקרקעיןמיסוילחוק6סעיףאשרפעולה,"במקרקעיןזכות
.שבחמס

.התנגשותלכאורהביניהםיוצריםאלוסעיפיםשני•

?פירותיתלעסקהתיחשבהיאומתיהוניתלעסקהתיחשבחכירהעסקתמתי•
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(המשך)סיווג חכירה כעסקה פירותית 

כעסקהותיחשביכולשנה25מעלהחכרהכי,נפסקברשלמה1067/99ה"בעמ•
.פירותית

רעייתו של המערער היתה בעלת נכס מקרקעין שכלל בניין משרדים ישן במרכז  •
כאשר ההכנסות חוייבו  , אביב אשר הושכר במרוצת השנים לשוכרים שונים-תל

(.6)2במס לפי סעיף 

בשנת  , ולאחריהם, החלה העיריה בהליכי הסדר מקרקעין בשטח1988בשנת •
.הקימה אשת המערער חברה בשליטתה, 1992

,  עם הקמת החברה העבירה אשת המערער את הבעלות באחת החלקות לחברה•
5שנה תמורת 15ואילו חלקה אחרת החכירה אשת המערער לחברה למשך 

.מיליון דולר

.נטלה החברה הלוואה לפרעון סכום החכירה, במקביל להחכרה•

שיעור המס ששולם . עיסקת החכירה דווחה כעיסקה הונית לשלטונות מס שבח•
.1960היה מוקטן בשל העובדה שהנכס נרכש לפני שנת 

י  "המדובר בעיסקה פירותית עליה יש לשלם מס מלא עפ, לטענת פקיד השומה•
(.10)2או ( 1)2או לחילופין , (6)2סעיף 
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(המשך)סיווג חכירה כעסקה פירותית 

:כיקבעהמשפטבית

לאשתהצומחיםהמסיתרונותלאורהעיסקהשלהנכוןהסיווגאתלקבועיש•
.הנדוןבמקרההמערער

שבחמסחוקהגדרתאתתואמתשהעיסקה,בטענתוהמערערכ"בצודקלכאורה•
הגדרתשלכנוסחה)שנים10עלהעולהלתקופההחכירהבהיות,הוניתכעיסקה

.(עתבאותהשבחמסבחוק"מכירה"

נכסלפיושבחמסלחוק50סעיףשלהוראותיוהיקףאתלבחוןיש,שנימצד•
.שבחממספטורהכנסהמסלשומתהנתון

החכירהתקופתבומקרהבכלכי,משמעיתחדפרשניתבגישהלקבועניתןלא•
לא,ומאידך,(הנישוםכטענת)כהוניתהעיסקהאתלסווגיששנים10עלעולה
פירותיתכעיסקהתסווג,שנים10עלהיאעולהאםגם,החכרהשכללקבועניתן

.(השומהפקידכטענת)

מתוכןתרוקןלאאשרכזובינייםלדרךהחותרתהגישההיאלאמץשישהגישה•
פירותיתכהכנסהלמסותתאפשרומאידך,קייםשהואבמידה,ההוניההיבטאת
.ארוכהלתקופהחכירהגם
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(המשך)סיווג חכירה כעסקה פירותית 

לבחוןישולכן,בנכסלהחזיקאדםשלבזכותוההוניההיבטלענייןלהסתפקאין•
בעלות,ככלל.להוניתהעיסקהתיחשבבהתקיימםשרק,נוספיםבעלותהיבטי

."עיסקהוכלדברכלבנכסלעשות"משמעה

-שכרעיסקתשלסיווגהבשאלתהמאבחניםהחשבונאותכלליאתלאמץניתן•
נקבעושם.(597/75א"ע)ברנשטייןבהלכתהגיןהשופטשערךכפי,מכר

האופציה.ב;החכירהתקופתבתוםהנכסמקבלשלמיהותו.א:הבאיםהמבחנים
חיילאורךיחסיתהחכירהתקופתאורך.ג;התקופהבסיוםלרכישהומהותה

.החכירהדמישלהנוכחיהערךמבחן.ד;הנכס

שלענייןהרי,הוניתעיסקהמהווהשניםששלושנקבעצילוםמכונותשלגביהגם•
סעיפילאורזאת.פירותיתכעיסקהשנה15לראותויש,שונההמצבמקרקעין
אתלהשיבועליה,בקרקעעיסקהכללבצעהחברהעלהאוסריםההסכם

.התקופהבתוםשעבודמכלנקייםהמקרקעין

,מראשהתשלוםביצועכגון,המערערתכ"במצביעעליהםהסממניםיתרכל•
.נדחוב"וכיוצהמערערלאשתהחברהביןהיחסיםלמערכתיתרוןהעדר

סעיףמכוחמסעליהולהטילהפירותיבמישורהעיסקהאתלסווגיש,לסיכום•
.לפקודה(6)2
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(המשך)סיווג חכירה כעסקה פירותית 

המשפטביתקבע,מקרקעיןמיסוילחוק50לסעיףבהתייחסו•
מהותיתחוקבהוראתמדובראיןכי,(תום-אופירהשופטת)המחוזי

:המשפטביתשלובלשונו.פרוצדורליתבהוראהאלא

בעניןהסעיףשלעניינוכי,לדעתיגם,עולההסעיףמלשון"
להיגזרשעשוימסכפללמנועתכליתועיקרוכי,שבפרוצדורה

שתישלהתיחסותןמעובדתיוצאפועלהמהווה,שניותמאותה
קובעהסעיף.עסקהלאותה,האמורותהחקיקתיותהנורמות
'בלחלקהראשוןהפרקפיעללשומההנתוןרווחכי,ברורות
"הפטור"שיכולמנתעל,וכי,שבחבמסמחבותיופטר,לפקודה

נתוןאכןהדיוןנשואהרווחכי,תחילהלקבועיש,להתממשהזה
התיחסותכלעצמובסעיףאין.הפקודהבמסגרתלשומההוא

ביןהמתחייבתההיררכיהגבימסרכלבוואין,גבולייםלמקרים
."החיקוקיםשני
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(המשך)סיווג חכירה כעסקה פירותית 

ההבחנות המכריעות לענין ההבחנה בין חכירה הונית  
:  לחכירה פירותית

תשלום דמי החכירה מראש ולא בתשלומים עיתיים תומך  •
מצבים שבהם יחסים של למעטבסיווג הוני של העסקה 

.בעל שליטה בין המחכיר לחוכר

תכונות הבעלותהחכרה הונית הינה החכרה שיש בה את •
לעשות בהם כל  : "לחוק המקרקעין2כהגדרתה בסעיף 

...". דבר וכל עסקה

האם לאחר מתן זכות  לענין החכרה המשמעות היא •
החכירה נושא עדיין המחכיר במכלול הסיכונים 

תסווג  , אם התשובה חיובית?והסיכויים הכלולים בנכס
.  העסקה כפירותית
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ההבחנה בין 

חכירה תפעולית לחכירה מימונית
הצדלאיתורמבחניםמספרמציגים,13'מסדעתוגילוי,17'מסבינלאומיתקן•

:(סגורהלארשימה)החכירהמסווגתפיושעל,ובתגמוליםבסיכוניםהנושא

המוחכרהנכסיעבורהחכירהתקופתשבתום,החכירהבחוזההותנההאם•
רכששהחוכרהיאהדברמשמעותכאשר,נוסףתשלוםללאהחוכרלבעלות
גלילותפיד"פס–י"מממחכירה:חריג)?החכירהבעסקתהנכסאתלמעשה

.(8301/04א"ע

תמורת,החכירהתקופתבסיוםהמוחכראתלרכושאופציה,לחוכרניתנההאם•
?תמומששהאופציההחכירהתקופתבתחילתכברשסבירכך,"מציאהמחיר"

לא,קרי,בנכסהמימושתקופתשלהעיקרילחלק,החכירהתקופתחופפתהאם•
?ממנה75%-מפחות

,החכירהבחוזהשנקבעוכפי,המינימלייםהחכירהדמישלהנוכחיהערךהאם•
?עתבאותההשוקמשווילפחות90%עלהחכירהתקופתבתחילתעמד
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ההבחנה בין  -ניכוי דמי חכירה 

1009/99ה ''עמ" פי גלילות"ד "פס-חכירה תפעולית לחכירה מימונית 

8301/04א "ע

4לההוחכרולפיהםי"ממעםהסכמיםעלחתמההמערערת•
עם,שנים49שלחכירהלתקופת,נפטמוצרילניפוקמסופים
חכירהדמישלמרכיבכללוהתשלוםהסדרי.להארכהאופציה

.שנתייםחכירהדמישלומרכיבמראשששולמוראשוניים

,שנים25עלעולההמצטברתשתקופתהבחכירהכשמדובר•
."תפעוליתחכירה"ל"מימוניתחכירה"ביןהבחנהתיערך,כבענייננו

במהותןהקרובותזכויותלחוכרמעניקיםמימוניתחכירהתנאי
ודמיהונייםמאפייניםבעלתהיאזוחכירהלכן,בעלותלזכויות

הינהמימוניתשאינהחכירהכל.שוטףבניכוייותרולאהחכירה
.שוטףבניכויהמוכרתתפעוליתחכירה

רכישתכאלאליהלהתייחסוישמימוניתבחכירהמדוברבענייננו•
ניתנתהמערערתי"עהזכותרכישתעלות,לפיכך.מקרקעיןנכס

העברתבעתמהתמורהשוויהבהפחתתאופחתשלבדרךלניכוי
.לאחרהנכס
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?מי קובע–הוני או פירותי 

?(הוניאופירותי)העסקהסיווגאתלקבועמוסמךמי•

שומהפקיד'נ'ואחחזןעמי9412/03א"ע)חזןבענין•
ענינונדון(104-ה(2005אפריל)2/יט"מיסים",נתניה

דיוריחידותעליהובנהקרקעשהשביחנישוםשל
חברותעםבשיתוףוחלוקהאיחודתוכניתבמסגרת
.קשורות

בפטורפרטיתבמסגרתידועלנמכרומהדירותשלוש•
הוראתולפי49סעיףלפי)מגוריםדירותעלשבחממס
.(עתבאותהשחלהשעה

המכירותאתוסיווגהשפיטהמיטבלפישומההוציאש"פ•
.הכנסהבמסהחייבותכעסקאותהפרטיות
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(המשך)? מי קובע–הוני או פירותי 

:קבעהמשפטבית

במצב.סמכויותתיאוםהוראתבפקודהאומקרקעיןמיסויבחוקאין•
.הכנסהלמסשבחמסביןסמכויותהתנגשותנוצרת,זהדברים
.ולכאןלכאןשיקוליםהמשפטביתבפניניצבים,זוהתנגשותלפתרון

אינטרסעללהגןוהצורך,השומהסופיותבדברהשיקול,מחד
אמתמסשומתבדברהשיקול,מאידך.הנישוםשלההסתמכות

בידילהכרעההרלבנטיותהעובדותכללהימצאותבדברוהשיקול
.מקרקעיןשבחמסמנהלבידיולאכללבדרךהשומהפקיד

תחתשחוסהפירותיתלעסקהמיסויסמכותאיןשבחמסלמנהל•
שללהתערבותומניעהאין,המצבהואכךוכאשר,הפקודהכנפי
בית,ואולם.שבחמסמנהלידיעלשהוצאהבשומה,השומהפקיד

הקשההשאלה,ולכן,גבולייםבמקריםהואהקושיכימצייןהמשפט
.העסקהסיווגאתיקבעמיהיאהעולה
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(המשך)? מי קובע–הוני או פירותי 

השומהלפקידסמכותהענקתמצדיק,השיקוליםביןהנכוןהאיזון•
מנהלשלקודמתמקביעהולסטותמחדשבמקרקעיןעסקהלסווג

פירותיתאוכהוניתבמקרקעיןעסקהשסיווגמאחר,בנדוןשבחמס
בעלהואהשומהפקיד.הכנסהמסולהטלתהפקודהלהפעלתנוגע

העובדותכללנחשפותבפניו;זובשאלהוהמומחיותהידע
.השאלהשלומקיףראוילבירורהכליםאתלוויש;הרלבנטיות

מסמנהלשלקודמתקביעהובהינתן,השומהסופיותעיקרוןלאור•
ההתערבותסמכותאתלהגביליש,הסיווגבשאלתמקרקעיןשבח

החלטהלשינויביחסוהכלליםהעקרונותלפיהשומהפקידשלהזו
.מנהלית

במקריםיותרהשינויכי,היאהמוצאנקודת,המנהליהמשפטפיעל•
כללרקעעל,השוניםהשיקוליםביןלאזןיש."משקלכבדי"

,ההחלטהעלהפרטשלההסתמכותמידת,זהובכלל,הנסיבות
הציבוריהאינטרסשלמהותו,לפרטלהיגרםעלולאושנגרםהנזק

.ועודבטעותהאשםהגורם,הטעותסוג,לקדםמבקשיםשאותו
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(המשך)? מי קובע–הוני או פירותי 

המינהליהמשפטכלליפיעלהאםבחןהמשפטבית,האמורלאור•
פקידשלהחדשהלשומההצדקהיש,מנהליתהחלטהשינויבדבר

.השומה

לעסקהביחסעולהאינההשאלהכי,נקבעהמקרהבנסיבות•
.אמתבזמןהתערבהשומהשפקידמאחר,המערערשלהראשונה

משום,המערערשלהשלישיתלעסקהביחס,השאלהעולהלאכן
לעסקהביחס.שבחמסמנהלידיעלשומהבגינההוצאהשלא

שלהסופיתושהשומה,(93בשנת)המערערשביצעהראשונה
להוציאהצדקהאין,24.6.93ביוםנעשתהבגינהשבחמסמנהל
שלהחלטתו,שכן.השומהפקידידיעל96בשנתהכנסהמסשומת
.אפשריתהחלטההיתהשבחמסמנהל

סעיףבהוראתלראותניתןש"ביהמלקביעתנוספיםתימוכין•
מסחשבוןעלמקדמהמהווהשבחמסתשלוםכיהקובעת,(1)ב48

.הכנסה



39

(המשך)? מי קובע–הוני או פירותי 

כפירותיתעסקהלסווגמוסמךק"מסממנהלהאם•
.ש"לפהשומתיהטיפולאתולהעביר

היאשהתשובהעולהחזןד"בפסש"ביהמשלמהנמקות•
המקצועייםהכליםאתלכאורהישש"לפרק–שלילית

להכריעכדיהנישוםשלהכוללתהעובדתיתהתמונהואת
.פירותיתהעסקהאם

במבחןשעומדתהמנהלשלסופיתבשומהשמדוברככל•
ישהשומהמהוצאתיותרארוךזמןשחלףוככלהסבירות

.הנישוםשלההסתמכותלאינטרסעדיפותלתת

קיימת,ברוריםוכלליםבחוקהוראהבהיעדר,זאתעם•
.ש"בימדעתלשיקולנתוןוהדברוודאותאישלעננה
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"...זיג זג"-סיווגים ב-ד מנסור"פס

.  פקיד שומה חיפה' נ' ואח' מנסור כינג, 175/00ה "עמ

?ש לשנות סיווג ולהוציא שומת מס הכנסה"י המנהל כעסקת מס שבח האם רשאי פ"י הנישום אך סווגה ע"ש ע"עסקה שדווחה לפ•

.  שותפים בשתי שותפויות והם הבעלים הרשום והמחזיקים הבלעדיים של נכס מקרקעין, שהם אחים, המערערים•

בִגדרו החכירו המערערים לפז שטח מתוך המקרקעין לתקופה  , מ"נכרת חוזה בין המערערים לבין פז חברת נפט בע25.10.94ביום •
.ידי פז-שנים לצורך הקמת תחנת דלק על25של 

.  תוספת זו נערכה לאחר שהתחנה הוקמה והוחל בהפעלתה. תוספת לחוזה עם פז6.7.97נחתמה ביום , בעקבות סכסוך בין הצדדים•

אבל שלטונות מס שבח היו בדעה הפוכה והוציאו שומת  , כי העסקה עם פז חייבת במס הכנסה ולא במס שבח, המערערים היו בדיעה•
.מס שבח בגין העסקה

שכן אין מדובר בחכירה באשר לא נמסרה חזקה  , כי אין מקום להטיל מס שבח על העסקה, בין היתר, בהשגה שהגישו המערערים נטען•
והכנסה כזאת חייבת במס הכנסה  , כי מדובר בתשלומים חודשיים לפי ההכנסות של תחנת הדלק, עוד נטען בהשגה. ייחודית במקרקעין

.לחוק מס שבח מקרקעין50ופטורה ממס שבח לפי סעיף 

.כי העסקה חייבת במס שבח ולא במס הכנסה, בין היתר, בה נקבע, ניתנה ההחלטה בהשגה9.6.96ביום •

במסגרת אחת משתי השותפויות בה היו שותפים בתמלוגים  , בין היתר, הוציא המשיב שומות למערערים ובהן חייבם2000באפריל •
.חודשיים שנתקבלו מפז בתמורה לחכירת התחנה

האם יכול היה המשיב להוציא שומות לפי פקודת מס הכנסה ביחס לעסקה שנעשתה עם פז , השאלה המקדמית שבה יש להכריע היא•
.פי חוק מס שבח-שיש למסות את העסקה על, כאשר מקודם עמדת המשיב היתה, בקשר להקמת תחנת דלק ולהפעלתה
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"...זיג זג"-סיווגים ב-ד מנסור"פס

:ש פסק"ביהמ•

המתבטא במעבר מתחום מס אחד לרעהו אינה  " תיקון"שתיקת המחוקק בדבר אפשרות •
של שומה בתחום מס אחד ולעבור  " הטעות"ועל האפשרות לתקן את , בגדר הסדר שלילי

.חולשות ההלכות הכלליות הנוגעות לתיקון הלכה מינהלית, לשומה בתחום מס אחר

להתלות  , לחוק הפרשנות מסמיך רשות מינהלית לשנות15כי סעיף , ההלכה הכללית היא•
קיימת בידי שלטונות המס הסמכות  , במישור העקרוני, לפיכך. או לבטל החלטות מינהליות

לתקן את החלטתם הקודמת לשום את המערערים לפי חוק מס שבח ולעבור למיסוי לפי  
(.ל מבחינת מועדי הוצאת שומות"במגבלות שמציבים החוקים הנ)פקודת מס הכנסה

השיקול בדבר סכום המס  . סמכות השינוי צריכה להיות מופעלת במקרים חריגים ביותר•
הצפוי לאוצר המדינה מהעברת העסקה לתחום המיסוי לפי פקודת מס הכנסה הוא לא  

בעיקרון  ההתחשבות : כגון, אך יש להעמידו מול שיקולים אחרים כבדי משקל, שיקול ענייני
.ידי האזרח-ואולי אף שינוי לרעה עלההסתמכות

אך , הלכה היא שתיקון טעות יכולה להיות עילה טובה לשינוי החלטה מינהלית, אמנם•
כל הנתונים עמדו בפני שלטונות  . במקרה הנדון אין מדובר בטעות במובן הנכון של המילה

.מס שבח וכן הושמעה בפניהם עמדת המערערים בהשגה
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(המשך)ד מנסור "פס

גם הרי , בכך שראו להחיל על העסקה מס שבח, גם בהנחה ששגגה נפלה מלפני שלטונות מס שבח•
.אלא צריך להראות שנגרם לציבור נזק חמור, אז לא תוכל הטעות לבוא על תיקונה כעניין שבשיגרה

א  "בך בע. השופט ג' שעליו דיבר כב" המקרה השלישי"נופלת ההחלטה במסגרת , במקרה שלפנינו•
החלטה שיש בה משום משגה במובן  "דהיינו , (מנהל מס רכוש' מ נ"ישראל בע. מ.ב.נכסי י)433/80

זה שהפקיד יישם בצורה בלתי נבונה או בלתי נכונה את המדיניות של משרדו או השתמש בשיקול  
כאן תהיה הרשות  : "הדין כך-אומר השופט בך בפסק, לגבי החלטה מסוג זה". דעתו באופן בלתי סביר

".בדרך כלל קשורה בהחלטתה ובמיוחד כאשר האזרח הספיק כבר לפעול לפי ההחלטה המקורית

:  את החלטתו" לתקן"מנת שלא לאפשר למשיב -קיימות נסיבות בעלות משקל רב על, במקרה דנא•
,  בנוסף. ניתנה לו הזדמנות לחזור בו מהחלטתו כאשר היא הותקפה חזיתית באמצעות שתי השגות

.עבר זמן ניכר מאז ההחלטה הראשונה והעיקרית בהשגה ועד להוצאת השומות במס הכנסה

אין באמור כדי לקבוע  . אין לאפשר למשיב להוציא למערערים שומת מס הכנסה, לאור האמור•
.אם ניתן לתקן את שומת מס שבח בשלב זה, עמדה בשאלה
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חלק מההכנסה החייבת–השבח 

עלשנקבעכפי,השבחאתיראו,ממנווהזיכוייםהמסשיעורילענין(א).ב48"•
נעשתהשבההמסבשנתהכנסהבמסהחייבתמההכנסהכחלק,זהחוקפי

יחולוהכנסהמסלפקודת(ז)-ו(ה),(א3()ד),(ג)91סעיףוהוראות,המכירה
אתויראו25%עליעלהלאהריאליהשבחעלהמסששיעורובלבד,עליו

פיעלבמסהחייבעל;החייבתההכנסהבסולםביותרהגבוהכשלבהשבח
לפי,בערעוראובערר,בהשגה,בשומהשנקבעכפיהשבחאתלכלולזהחוק

–ואולם,הכנסהמסלפקודת131סעיףפיעלמגיששהואח"בדו,הענין

,הכנסהמסחשבוןעלכמקדמהיראוהו,זהחוקפיעלבושחייביםהמס(1)•
מסכוםלהפחיתיששלפיוהשומהמפקידאישורהמוכרהמציאאםזולת

כלשהוסכוםמהמסלזכותשישאו,הפסדיםקיזוזבשלכלשהוסכוםהשבח
המסאתהמנהליתאםזהובמקרה,הכנסהמספקודתפיעלזיכוייםבשל
;המקדמהגבייתעליחולוזהחוקוהוראותזהלפי

לפינקבעעליהןהמסתשלוםשמועדמקרקעיןבאיגודפעולהאובמכירה(2)•
מספקודתלעניןגםהתשלוםכמועדזהמועדייחשב,52או51סעיפים
.הכנסה

".החייבתההכנסהבסולםביותרהגבוהכשלבהשבחאתויראו•
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פטור לנכה

המשפטביתדן,(1499/90ש"עמ)שנלצביד"בפס•
לפקודה(5)9סעיףלפינכהשלפטורהאםבשאלה

זכותממכירתשבחעלגםחל,הוןלרווחהמתייחס
.במקרקעין

הכנסהעלחלאינו,האמורהפטורכי,פסקהמשפטבית•
פטוריםיבואמאפשראינו,ב48שסעיףמאחר,משבח

לענייןרקחייבתהכנסהנחשבהשבחכי,מהפקודה
.הפטוריםלענייןולאהמסשיעורי

ויתכןמספקותנקיאינוזוהלכהשלהרציונאל-לדעתנו•
.שונהלתוצאהפרשנותבדרךלהגיעהיהוניתן
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חישוב מס נפרד לבני זוג בגין שבח מקרקעין

ועםנישואיהלאחר,מקרקעיןנכסרכשההמערעראשת:(6/97ה"עמ)יוסףנירדיןפסק•
זכאיתהיאהאםהשאלהעלנסובהבערעורהמחלוקת.מקרקעיןשבחלהנוצרמכירתו
בעל,זוגהבןלהכנסתההכנסהתצטרףשמאאו,זומכירהבגיןהמסשלנפרדלחישוב

.לפקודה66סעיףלהוראותבהתאם,יותרהגבוההאישיתמיגיעהההכנסה

המערעראשתכיוקבע,הערעוראתקיבל,תוםאופירהשופטתכבודמפי,המשפטבית•
הכנסהמספקודתלהוראותכלללהיזקקבלא,הנכסמכירתבגיןשבחבמסהחייבתהיא

:מקרקעיןשבחעלחלותשאינן,בנפרדאובמאוחדמסחישובבעניין

מסחוקבמסגרתשהובהרכפימתבצעהשבחשלמיסויווכשאר,אלהבנסיבות"•
שמתחייבתוכמי,החוקלפי"במסחייב"לשנחשבתכמיניר'בגבלראותישהרי,שבח

הפקודהלהוראותכלללהיזקקבלא,שבבעלותההנכסעלשנצמחהשבחשלבמיסויו
".ובנפרדבמאוחדהמסחישובבענין

מההכנסהוכחלקמקדמהנחשבהשבחמס.א:.מספקותנקיאינוהדבר–לדעתנו•
החייבתלהכנסהתיווסףאישיתמיגיעהשאינההכנסהכיקובע(2()א)66'ס.ב.החייבת

.יותרגבוהההחייבתשהכנסתוהזוגבןשל
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ניכוי פחת והוצאות אחרות שניתן לנכותן 

על פי הפקודה

השבח הוא הסכום שבו עולה שווי  "לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי ( ב)6סעיף •
.  47המכירה על יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 

: יתרת שווי רכישה מוגדרת כדלקמן•

א  39-ו39שווי הרכישה לאחר הוספת הסכומים המותרים בניכוי לפי סעיפים "•
.." שהוצאו עד יום המכירה ולאחר ניכוי פחת

מנהל מס שבח רחובות  ' שינפוקס נ1026/00ע "ו•

לא דרשה ניכוי פחת בגין נכס שנמכר לצורך קביעת , עורכת דין, העוררת•
.הכנסתה

•

מנהל מס שבח ניכה משווי הרכישה את הפחת שהיתה יכולה לנכות אך לא •
.ניכתה

' ש נתניה נ"פ94/63א "ועדת הערר קבעה כי בעקבות ההלכה שנפסקה בעניין ע•
אין מנוס מהפרשנות שיש לנכות את הפחת שהיה ראוי לנכות גם אם , בן משה

.לא נוכה בפועל
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ניכוי פחת והוצאות אחרות שניתן לנכותן 

(המשך)על פי הפקודה 

זכויותיהאת21.1.01ביוםהמערערתמכרה,זהבמקרה-(,8138/06א"ע)מרכזיסלוןד"פס•
ביוםיותרמאוחרשנתייםורקלאומיבנק,הנושהמטעםשמונהנכסיםכונסבאמצעותבחניון

עלהנכסבגיןוהוצאותיההכנסותיהעלדיווחההמערערת.רכושבמסחובותיהאתפרעה14.1.03
.אותהששילמהלפניזוהוצאהלנכותזכאיתהייתהלאולכןמזומןבסיס

מסלצורךאותהלנכותניתןלאהפקודהלפילניכויניתנתזווהוצאההואילכיטעןשבחמסמנהל•
בסיסעלשלההדיווחאופןכיהכונסבאמצעותטענההעוררתואילו.39סעיףשללשונולפישבח
לאזוהוצאהעודכלהפקודהלפימהכנסותיהשוטףבאופןההוצאהאתלנכותלהאפשרלאמזומן

.ההלכהנהפכההעליוןהמשפטבביתאולםהמשיבעמדתאתקיבלההעררועדת.שולמה

:ריבליןהשופט'כבקובעשהוגשהערעוראתבקבלו•

בחישוברכושמסהוצאתאתלנכותזכאיתהמערערתכילקבועישכיהיאאלהמכלהתוצאה"•
מסהוצאתאתלנכותבידההיהניתןומשלאמזומןבסיסעלמשדיווחה,הנכסממכירתהשבח
."הכנסהמספקודותהוראותמכחהדיווחבמסגרתהרכוש

:ואומרממשיךריבליןהשופט'כב•

מקרקעיןמיסויחוקשלתכליתו,זהמשפטביתידיעלבעברנקבעשכברכפירקואומראוסיף"•
ערכםעלייתעקבהמקרקעיןלבעלשצומחהכלכליהרווחמיסויהיא,בפרט39סעיףושל,בכלל

,953,959(2)נזד"פ,שבחמסמנהל'נופיתוחהשקעותל.מ4271/00א"עראו)הכלכלי
כינכתב,39סעיףשלהנוכחינוסחואתקבעאשר,לחוק15לתיקוןההסברבדברי.((2003)

,אלהתכליותלאור.שבחובמסהכנסהבמסההוצאותשלניכויכפלמניעתהיאלתיקוןהסיבה
מהתוצאהלהימנעישאפוהמסרשויותאםיהיהראויכינראה,הספציפיתבסוגיהלהכריעומבלי
."בכללניכויאישלהקשה


