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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
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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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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•

  לתאריך קדם שלהם הרכישה שיום דירות•
.25% של מירבי מס יחול 1.4.1961
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הגדרות שונות -"דירת מגורים"

 דירת" למונח נפרדית הגדרה קיימת בחוק        •
  מס ולענין )1 בסעיף( שבח מס לענין "מגורים
 .)9 בסעיף( רכישה

 :למונח הגדרה נקבעה לחוק 49 בסעיף כן כמו•
.)לחוק 34 תיקון( "מזכה מגורים דירת"
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1סעיף -דירת מגורים  

 שבנייתה ,מדירה חלק או דירה – "מגורים דירת"•
  ,יחיד של בחכירתו או בבעלותו והיא נסתיימה
 לפי למגורים מיועדת או למגורים ומשמשת

  מס לענין עסקי מלאי המהווה דירה למעט ,טיבה
;הכנסה
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"דירת מגורים מזכה"

לחוק נדבך נוסף   49הוסף בסעיף  34בתיקון •
לצורך קבלת הפטור על הדירה להיות  : להגדרה

:"מזכהדירת מגורים "
:שלהלן התקופות משתי באחת לפחות למגורים בעיקרה ששימשה מגורים דירת – "מזכה מגורים דירת"•

;השבח מחושב שבשלה מהתקופה חמישיות ארבע   )1(•

;למכירתה שקדמו השנים ארבע   )2(•

  הדירה שימשה שבה תקופה או ,כלשהו שימוש בדירה נעשה לא שבה תקופה יראו ,זו הגדרה לענין•

  ,הכנסת של הכספים ועדת באישור ,האוצר שר שקבע כפי דת או ,פעוטון לרבות ,חינוך לפעולות

 תקופה בחשבון תובא לא – )1( בפסקה הקבועה התקופה לענין ;למגורים הדירה שימשה שבה כתקופה

  אם ,כאמור תקופה בחשבון תובא לא – )2( בפסקה הקבועה התקופה ולענין ,הקובע ליום שקדמה

.המוכר זאת ביקש
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-מס רכישה–" דירת מגורים"
9בסעיף  

:מאלה אחת כל – "מגורים דירת"  •

 לשמש המיועדת או המשמשת דירה    )1(•
  למעט ,נסתיימה טרם שבנייתה ובדירה ,למגורים

  לסיים המוכר מצד התחייבות עמה שאין דירה
;הבניה את

 רכישה לקבוצת שנמכרה במקרקעין זכות    )2(•
.למגורים לשמש המיועדת דירה שהוא נכס לגבי
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)המשך(מס שבח  –דירת מגורים 

 דירת"כ תיחשב יחיד בבעלות דירה רק ההגדרה פי על    •
 גם ,חברה בבעלות דירה לפיכך .שבח מס לענין "מגורים

 תיחשב לא ,השליטה בעל למגורי משמשת היא אם
  זכאית מקרה בשום תהא לא והחברה "מגורים דירת"כ

.מכירתה בעת שבח ממס לפטור

 יש לפיכך ,"דירה" מהי הגדיר לא שהמחוקק לציין מענין   •
 כללי באופן שהיא ,יום יום בלשון הפירוש את למונח לתת

 חדר לפחות בה יש דהיינו ,להתגורר ניתן בה יחידה
.)ח"מש ק"חב( .ושירותים מטבח ,למגורים
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חלק מדירה וחלק מזכויות בדירה

 דירה בו למקרה מכוון ,בהגדרה המופיע ,"מדירה חלק" המונח   •
  כל את מוכר הבעלים ואחד ,אחד מאדם יותר בבעלות נמצאת
  את אלא הדירה כל את מכר לא היחיד אמנם זה במקרה .זכויותיו

 שמכר בתנאי   -  חלקו מכירת בגין לפטור זכאי יהא הוא אולם ,חלקו
.)א(א49 סעיף לפי לפטור כתנאי וזאת זכויותיו כל את

  הוא כי לטעון יוכל לא ,בדירה מזכויותיו חלק רק שמכר מי           •
  ,"מגורים דירת" בהגדרת נכלל מדירה שחלק בגלל לפטור זכאי

  כנדרש הזכויות כל מכירת של התנאי התקיים לא ולגביו הואיל
.בחוק

 76 תיקון לאחר כנוסחו )ב(א49 סעיף( קומבינציה עסקת – חריג•
.)יוניזדה הלכת בוטלה שבמסגרתו
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דירה שבנייתה נסתיימה

  בטרם ונמכרה הנייר על שנרכשה דירה או דירה של שלד מכירת•
  לשמש הבניה סיום עם מיועדים הם אם אף ,הבניה נסתיימה
  ממס להבדיל( שבח מס לענין "מגורים דירת"ל ייחשבו לא ,למגורים

 .מקרה בכל שבח ממס פטורה תהא לא מכירתם ולפיכך ,)רכישה

 כדירה ,נסתיימה לא בנייתם עוד כל ,אלה ייחשבו לא ,זאת עם•
  מי ,לדוגמא ,כך .המוכר שבבעלות הדירות מנין לענין נוספת

  עליו ויחולו יחידה דירה כבעל ייחשב ,בנין של ושלד דירה שבבעלותו
.)ח"מש ק"חב( .יחידה דירה המוכר על החלות הוראות
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?"בנייתה נסתיימה"-מה נחשב ל  

 נסתיימה שבנייתה כדירה הדירה את יראו בהם המקרים להלן•
  :)ח"מש ק"חב( שבח מס לצורך

 הבנייה כי )4 טופס( המקומית מהרשות אישור הומצא       .א•
.וחשמל מים חיבור ואישור ,הסתיימה

 שאינה למרות ,הבחינות מכל הסתיימה הדירה בניית        .ב•
  החיוניים והאביזרים המתקנים כל בה ויש ,ומים לחשמל מחוברת
.למגורים לשימוש

  חיוניים לא אביזרים חסרים אם   -   'ב בפיסקה האמור אף על        .ג•
 הדירה משווי 5% על עולה אינה רכישתם או התקנתם שעלות
."מגורים דירת"כ יראוה ,כגמורה

.המקובלת האינדיקציה היא 4 טופס פרקטית מבחינה•
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משמשת או מיועדת למגורים

 הדירה כי עולה 49 -ו 1 שבסעיפים ההגדרות משילוב•
 השימוש" אולם "טיבה לפי" למגורים מיועדת להיות צריכה

  לרבות כלומר .49 בסעיף האמור פי על הינו "למגורים
 שהמחוקק נוספים אחרים שימושים ולרבות ריקה דירה

.למגורים שימוש הם כאילו אותם שרואים פיקציה יצר

 תיחשב לא ,הכנסה מס לענין עסקי מלאי המהווה ,דירה•
  מועטה והיא שבח מס חוק לענין "מגורים דירת"כ

  בעת יחוייב שהמוכר היא התוצאה .במפורש מההגדרה
.הכנסה מס לפקודת  בהתאם הכנסה במס מכירתה
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מכירת דירה במצב מוזנח
2170/03א "ע -ד שכנר ''פס

מים  , שירותים, מטבח, הנכס כלל מספר חדרים. בבעלות המערערות חלק מנכס שקיבלו בירושה•

.אך לא היתה בו מקלחת או אמבטיה, וחשמל

  בשנת .ילדים כגן לשמש הנכס הֵחל 1941 בשנת .העשרים שנות עד למגורים בפועל שימש הנכס•

  במסגרת .למוסכם בניגוד תורה תלמוד למטרת בו השתמשה העיריה כי ,הנכס בעלי גילו 1989

  להפקעת הבעלים יתנגדו לא ,לפיו ,פשרה להסכם והעיריה הנכס בעלי הגיעו בעניין משפטי הליך

  הפקעת על הודעה ברשומות פרסמה והעיריה קוים ההסכם .לפיצויים בתמורה העיריה ידי על הנכס

.הנכס

  הנכס בהיות ,מקרקעין מיסוי לחוק 1 חמישי פרק הוראות לפי שבח ממס פטור ביקשו המערערות•

  .טיבו פי-על "מגורים דירת"
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המשך -ד שכנר ''פס

  מקלחת בהעדר טיבו לפי "מגורים דירת" איננו שהנכס מהטעם נדחה הערר-לועדת שהוגש הערר•

  .אמבטיה או

:)ברק אהרון השופט( קבע ש"ביהמ

  שמשמשת דירה" עניינה - האחת :חלופות שתי כולל "מגורים דירת" בהגדרת הרביעי היסוד•

  או מכירתו במועד למגורים שימש משלא ,הדיון נשוא בנכס מתקיימת לא זו חלופה ."למגורים

  לצורך הקובע המבחן ."טיבה לפי למגורים שמיועדת דירה"ב עניינה  - השנייה .לכך בסמוך

  בדירה להשתמש ממשי פוטנציאל של קיומו לבדוק יש לפיו ,האובייקטיבי המבחן הוא זו חלופה

  .למגורים

  דירת" בגדר הוא ולכן למגורים המערערות בנכס להשתמש ממשי פוטנציאל קיים ,דנא במקרה•

  .האמור האובייקטיבי המבחן פי-על "מגורים
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המשך-ד שכנר ''פס

 1 חמישי פרק הוראות פי על שבח ממס פטור חל ,לפיכך•

  .10.11.96 ביום כנוסחן ,לחוק

  כלל את כשבוחנים אך ,אמבטיה או מקלחת בנכס אין ,אמנם•

  כבעל הנכס טיב את לשלול כדי בכך אין ,המקרה נסיבות

.למגורים לשמש פוטנציאל
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המשך -ד שכנר ''פס

:ד של השופט ברק"ציטוטים מפסה•
  זה שנבנה נכס כמו שנה מאה לפני שנבנה נכס על סטנדרטים אותם להחיל יש כי לצפות אין"

  להיות יכולים אלה כל .טיבו על מסוימת במידה ללמד יכול בנכס בפועל שנעשה השימוש גם .עתה
 " .למגורים לשמש פוטנציאל כבעל הנכס של טיבו על ללמד כדי בהן שיש רלבנטיות נסיבות

 

  "מגורים דירת" בגדר הוא ולכן למגורים המערערות בנכס להשתמש ממשי פוטנציאל קיים האם"
 חיונים מתקנים כולל הנכס .בחיוב היא כך על התשובה ,לדעתי ?האמור האובייקטיבי המבחן פי על

  או מקלחת בנכס אין ,אמנם .וחשמל מים ,שירותים ,מטבח ,חדרים מספר כולל הוא .למגורים
 .טיבו לפי למגורים מיועד איננו הנכס כי למסקנתו קמא המשפט בית את הוביל והדבר אמבטיה

  של טיבו את לשלול כדי המקרה נסיבות כלל את כשבוחנים ,כשלעצמה זו בעובדה אין ,לטעמי ,אך
 ....למגורים לשמש פוטנציאל כבעל הנכס

  ,שכן ."מגורים דירת" דנן המקרה בנסיבות המערערות בנכס לראות שיש היא מסקנתי ,כן כי הנה
  המבחן פי על למגורים לשמש ממשי פוטנציאל בו משקיים ,"טיבו לפי למגורים מיועד" הוא

 לפטור 1 חמישי פרק פי על הפטור של תכליתו עם ,לטעמי ,מתיישבת זו מסקנה .... .האובייקטיבי
  פטור לשלול הצדקה רואה אינני .וחברתיים סוציאליים מטעמים "המגורים דירת" את שבח ממס

20".דנן המקרה בנסיבות ונכסן המערערות מן זה



20028-12-14ע  "ו -ד מנו "פס

  מנהל אך ,מהוריה שירשה מגורים בדירת חלקה את מכרה העוררת•

 ניטש המגורים שבית בטענה פטור לה ליתן סירב מקרקעין מיסוי

."מגורים דירת" להגדרת עונה אינו כי עד וניזוק

 ,ההורים ירושת על אחיה ובין בינה מחלוקות בגין כי ,העידה העוררת•

  לה וגרמו פולשים אליה פרצו השנים שבמהלך ,בדירה שימוש עשו לא

.נזקים

 מתשלום פטור ניתן שלנכס ,כך על הסתמך מקרקעין מיסוי מנהל•

  ושהמבנה ומים חשמל חיבורי לו שאין ,לו שנגרם הנזק עקב ארנונה

.כמסוכן הוכרז

 לדירת נחשב עדיין הנכס האם ,העקרונית בשאלה חלוקים הצדדים•

21.לפטור הזכאית מגורים



:בית המשפט קבע –ד מנו ''פס

  להסתפק ואין ,"מגורים דירת" בהגדרת נכלל עדיין נכס האם ,ההערכה בקביעת בעייתיות יש•

.נסיבותיו לפי מקרה כל לבדוק אלא יחיד במבחן

  וכן חיוניים מתקנים של וקיומם הנכס של הפיזי מצבו :כגון ,פיזיים מבחנים ייכללו המבחנים בין•

  .למגורים לשימוש ניתן שיהיה למצב להביאו כדי החסר את להשלים האובייקטיבית האפשרות

.ועוד הכלכלית הכדאיות את ,בפועל בנכס השימוש את לבחון יש ,כן כמו

 כמו .בהריסתו ולא ,המבנה בשיקום הוא הנכס של המיטבי השימוש כי ,קבע העוררת מטעם שמאי•

  ,לפיכך .בהריסה ולא בשיקום יתרון יש כי ,קבעה השבחה היטל חישוב לעניין מכריעה שמאית ,כן

."מגורים דירת"כ הנכס הגדרת של אפשרות שולל אינו הכלכלית הכדאיות מבחן כי נראה

  ,1988 בשנת המוריש פטירת עקב נטישתו ועד בנייתו מגמר למגורים רק שימש הנכס כי ,מוסכם•

  זה למצבו הידרדר שהנכס להסיק ניתן ,כן על .היורשים שבין המחלוקת בשל רק במצבו ונשאר

.בעליו של מרצונם שלא

  הפיזית בפגיעה אין ,להשמישו כדי השקעה נדרשת אם וגם ,למגורים מיועד טיבו פי על הנכס•

."מגורים דירת"כ ממעמדו להוציאו כדי ובהזנחה
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24036-03-14ע "ו -ד אנדרי לין"פס

 על שהוצג ,ביפו מקרקעין ממתחם חלק 3-ו 2 לעוררים מכר 1 העורר•

 הפיסי מצבו בשל כי ,טען מקרקעין שבח מס מנהל .מגורים כדירת ידם

  .מגורים כדירת אופיו את הנכס איבד ,הירוד

  נפרדת כניסה קומה לכל כאשר ,קומות לשתי מחולק המרכזי המבנה•

  .ביניהן מחוברות אינן והן

  שתיהן אך ,מגורים דירות בשתי למעשה מדובר כי ,הסכימו העוררים•

  .)2011-מ עת באותה שעה הוראת בגלל( לפטור זכאיות

 הנכס מצב שכן ,בדירה כלל מדובר לא כי ,טען שבח מס מנהל•

.למגורים ראוי בלתי שנהיה עד התדרדר

23



המשך -ד לין "פס
:קירש .ה השופט•

 אביזרים ושל מתקנים של הימצאותם על דגש שמה בעניין הראשונה הפסיקה•

  ."מגורים  דירת" המבנה להיות בוחן כאבן מגורים דירת המאפיינים

 ולא ריק היה הנכס ,2010 שנת עד בנכס התגורר אשר מוגן דייר עדות פי על•

 ,אמבט נותרו ,מאידך .השקעה והצריך ורעוע ישן היה שהמבנה מאחר ,בשימוש

 נשברו בגג אך ,בחלונות זכוכיות היו .ומים חשמל ,ושירותים מטבח ,כיורים

 .מים ונכנסו רעפים

 בו לשכן שיוכלו כדי המקום את וסידרו החזקה את 2010 בשנת קיבלו הרוכשים•

 .עובדים

  כיוון ,מארנונה פטור לקבלת המחזיק בקשת את העירייה דחתה 2009 בשנת•

  .לעסקים ולא למגורים הנכס סווג ,וכפשרה ,לשימוש ראוי לא שהבניין

 המבנה כי ,לקבוע היה ניתן לא העסקה עשיית בעת כי ,למסקנה הגיע המשפט בית•

24.למגורים שמשמשת דירה הינו



המשך -ד לין "פס

  :חבר - פרידמן .צ•

 כי ,מעידה אינה זרים עובדים התגוררו שבדירה העובדה•

  לדירה וחסרים ,למגורים הראויה בדירה מדובר בהכרח

  .סביר אדם בעיני מאפיינים

 אנו זה דין בפסק כי ,חשש קיים :"מיסים" המערכת הערות•

 עובדים מגורי שאם כיוון ,מקובלים לא למבחנים גולשים

 אפילו ,"סבירים אנשים" מגורי רק אלא רלוונטיים לא זרים

 סופו - בדירה מתקיימים הישנים הרגילים המבחנים כאשר

...ישורנו מי דבר של
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דירות נופש

 להחיל ובהתאם "מגורים דירות" אלו בדירות לראות יש האם•
 לחוק 1 חמישי פרק לפי שבח ממס הפטור הוראות את עליהן

  כנכס לראותן או המופחתות הרכישה מס מדרגות ואת
 לדירת הקבועות בהטבות מזכה שאינו אחר מקרקעין
.המגורים

  לשימוש עיר בנין תכנית פי על המיועדים באזורים מדובר•
 שבהם וקייט מלונאות ,נופש ,תיירות למטרות הרחב הציבור
 הרכישה וחוזי ,הבניה היתרי פי על גם אשר דיור יחידות נבנות

  נופש למטרות הרחב הציבור של לרשותו לעמוד חייבות
 פרטי שימוש בהן עושים הרוכשים ,לכך בניגוד .השנה מרבית

  .בלבד למגוריהם קבע דרך
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):5/2010 ב"ה(עמדת רשות המיסים 

 נשוא "המגורים דירת" בגדר אינן הנופש דירות•
 דירת" של במבחן וכי ,בחוק הסוציאליות ההטבות

  בדירות המותר השימוש את גם לכלול יש "מגורים
 בעקבות( .בפועל השימוש את רק ולא ,דין פי על
 בהיבט דן שלא  2273/03 מ"עע ,התכלת אי ד"פס
.)ב"בתו אלא שבח מס

  מלאכה בית או מחסן גם כי להקיש ניתן מכאן האם•
 לא החוק פי על שלא מגורים לדירת אותו שהפכו
  'ר אך[ ?שבח מס לענין "מגורים כדירת – כ ייחשב
]להלן שטיין ד"בפס חריג מקרה
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 כדירת תיחשב לא נופש דירת כי המיסים רשות עמדת•
  כי מצהיר הרוכש אם גם רכישה מס לענין גם מגורים
  רק ולא שוטף באופן למגורים בה להשתמש בכוונתו

 על הדירה לייעוד מנוגד הדבר שכן ,קצרות נופש לתקופות
.הדין פי

  אחד בקנה עולה אינה גם רבים במקרים כאמור הצהרה•
 ובהם דירות רוכשי חותמים עליהם ההסכמים הוראות עם

 של הבניה היתר תנאי פי על כי לו ידוע כי ,הרוכש מצהיר
 הוא ,למגורים כדירות הדירות את לשווק ניתן לא הפרויקט

  מתחייב והוא ,כאמור שימוש בדירה לעשות רשאי לא
  הציבור לרשות השנה מרבית במשך הדירה את להעמיד

 שאלו כך ,אלו התחייבויות ולהעביר ,נופש לצורכי הרחב
.הנופש בדירת חליפיו את גם יחייבו
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29

  מפטורים תהנה לא המכירה ,נופש כדירת הנמכר הנכס משזוהה•
  הקבוע בשיעור יהיה שיחול הרכישה ומס ,לחוק 1 חמישי פרק לפי

.מגורים לדירת הקבועות המס מדרגות ולא אחרים למקרקעין

  +1 סעיף( בחוק כמובנה "מגורים דירת" אינה הנופש ודירת הואיל   •
  כמי ,נופש ודירת מגורים דירת שמחזיק במי יראו לא  )9 סעיף

 המחזיק נישום יוכל :למשל כך .אחת מגורים מדירת ביותר שמחזיק
  )2(ב49  בסעיף הקבוע מהפטור להנות נופש ודירת מגורים דירת
  כאמור נישום יוכל ,פטירתו לאחר ."יחידה דירה" של כבעלים לחוק

  יורשיו זכאות לעניין אחת מגורים דירת שהחזיק כמי ,להיחשב
  נישום ייחשב רכישה מס לעניין .לחוק )5(ב49  סעיף לפי לפטור

 "יחידה דירה" שרכש כמי מגורים דירת ורכש נופש בדירת שמחזיק
 אינה הנופש דירת לפיה הרשות עמדת ליישם יש .לחוק 9  סעיף לפי

  הנוגעות בחוק ההוראות ליתר ביחס גם עקבי באופן מגורים דירת
.מגורים לדירת

         



 95/5764 א"ע - )עליון ד"פס( זוטא הלכת ,בעבר•
 נחשבת נופש דירת כי קבעה שבח מס לענין –

  בעניין 90/87 ש"עמ גם 'ור גם 'ר( .מגורים לדירת
.)אברבוך

  לענין – 89/22 ש"עמ - )מחוזי ד"פס( מנדל ד''פס•
  שהעוררים העובדה נוכח :כי נקבע רכישה מס

  היתה השנה ורוב חודשיים רק בדירה לגור התכוונו
  קצרים לזמנים מושכרת להיות אמורה הדירה
  דירת"כ הדירה תיחשב לא - מגורים שאינם
."מגורים
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:זוטא הלכת לענין המיסים רשות עמדת•
 .לחוק 34 מספר לתיקון  קודם  ניתן  זוטא  בעניין הדין פסק .א

 מותנית מגורים בדירת לפטור הזכאות כי ,קבע זה תיקון
  בנוסף שהיום כך ."מזכה מגורים דירת" - הדירה של בהיותה
 של הפיזיים האלמנטים של וקיומם האובייקטיבי למבחן

  שנעשה למגורים בפועל השימוש את גם לבחון יש ,דירה
.לפטור הזכאות בחינת לצורך ,למכירתה קודם בדירה
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  )1046/12 א"ע( "חכים בהלכת" העליון ש"ביהמ•
  מזכה מגורים כדירת תיחשב לא נופש דירת כי וקבע "זוטא הלכת" את הפך

:)רובינשטיין השופט( ולפיה 1997 משנת 34 תיקון על המבוססת בהנמקה
  ממס הפטור את למנוע נועד "מזכה מגורים דירת" של ההגדרה הוספה בגדרו ,לחוק 34 תיקון•

  מגורים דירות מהוות כן ועל( טיבן לפי למגורים לשמש יכולות אשר ,דירות של מבעליהן שבח
  הגדרת... מגורים שאינם אחרים לצרכים שימשו בפועל אולם ,)לחוק 1 שבסעיף ההגדרה לפי

  'חורג' שימוש נעשה אם ממס הפטור קבלת את למנוע הבא סייג" מהווה "מזכה מגורים דירת"
 אינו שימוש ואיזה ,למגורים שימוש מהו מציעה אינה ההגדרה" ,... ."למגורים שלא בדירה

  לאמץ היתה המחוקק שכוונת כך על לרמוז עשוי זה דבר .בכך עוסקת שהיא למרות ,למגורים
 אופיו יהיה ,ממס הפטור בחשבון יבוא לא ממש למגורים שאינו שימוש כל לפיו ,מחמיר מבחן

  .)204 'בעמ ,שם( "יהיה אשר השימוש של

  דירה היא נופש דירת לפיה הטענה את להלום רב ערכי קושי קיים כי ,סבורני זה רקע על•
  הוראת את ,שבח ממס הפטור של הסוציאלית תכליתו נוכח ,לדידי .למגורים בעיקרה המשמשת

 בעיקרה המשמשת דירה היא למגורים בעיקרה המשמשת שדירה באופן לפרש יש )א(49 סעיף
  נופש ודירות - כאמור שימוש נעשה לא בהם ,דירות .בעליה של הקבועים הפרטיים למגוריו

  דירות" הן מהוות אם גם ,"מזכה מגורים דירת" הגדרת תחת להסתופף יכולות אינן - בכללן
  .... לחוק 1 שבסעיף ההגדרה לפי "מגורים

• 
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חריגים לכלל לפי   –דירת נופש 
עמדת רשות המיסים

  במס רכישתה בעת בעבר חויבה הנמכרת הנופש דירת בו מקום•
  שונה עמדה בשל מגורים לדירת הקבועים בשיעורים רכישה

  לבקש כאמור נופש דירת המוכר נישום יוכל ,בעבר נהוגה שהייתה
  התחשבות מתוך וזאת ,לחוק 1 חמישי פרק לפי פטורים של ניצולם

  כדי זו בהוראה אין כי ,יובהר .נישום אותו של ההסתמכות באינטרס
  כמובנו "מגורים דירת" שמהווה בנכס המדובר כי ,מהותית לקבוע
 לשינויה הנוגעות המנהלי הדין מהוראות נובעת זו והוראה ,בחוק

.מנהלית החלטה של

  מגורים לדירת מהפטור הנהנית לעיל כאמור במכירה שגם יובהר•
  דירת הרוכש יהיה ,)לעיל המתוארות המיוחדות הנסיבות בשל(

  שאיננו לנכס הקבוע בשיעור רכישה במס חייב כאמור ממוכר נופש
.מגורים דירת
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  רשות בהן נופש דירות של "ותיקים" פרויקטים באותם•
 עם למעשה הלכה השלימו המקומית והרשות התכנון
  סיווגו ואף ,מגורים למטרת אלו בדירות השימוש עובדת

 לראות יש ,ארנונה לצורכי מגורים כדירות הדירות את
.מגורים כדירות בדירות

 חוף ובעניין בהרצליה המרינה בעניין דין פסקי בשני•
 שנרכשו נופש דירות כי ,נקבע  )1054/98 א"ע( הכרמל

 הינם קודמת בערכאה שניתן דין פסק מתן מועד לפני
 של חליפיהם לגבי גם ,למגורים השימוש מותר בהן דירות
  בית .)"צבועות דירות"  -   להלן( המקוריים הזכויות בעלי

 ולפיכך ,אלו בדירות למגורים השימוש את הכשיר המשפט
.ובתקנות בחוק ועניין דבר לכל מגורים כדירות לראותן יש
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34577-08-17ע "ו -) מחוזי(ד גיא "פס
אי הכרה בדירה שייעודה מחסן כדירת מגורים

  ,אביב בתל מקרקעין בנכס חכירה זכויות העורר של המנוח אביו רכש 1993 בשנת•

 בקומת ונמצא ,"כביסה חדר"ו "מחסן"כ והבנייה התכנון חוקי פי על מוגדר שהיה

  פוצל ,רכישתו לאחר .למגורים שימשו האחרות קומותיו אשר ,בניין של המרתף

  הדרושים המתקנים התקנת ידי על במגורים לשימוש והוסב חלקים לשני הנכס

  העורר מכר לימים .המקום של התכנוני במעמד שינוי כל שנעשה מבלי ,זאת .לכך

  - "מוטב לינארי חישוב"ל בהתאם ייקבע השבח מס סכום כי וביקש ,הנכס את

  ."מזכה מגורים דירת" של מכירתה על ורק אך שחל הסדר

  חישוב ולכן "מגורים דירת" או "דירה" בבחינת איננו כלל הנכס ,המשיב לטענת•

 מחלוקת אין ,למעשה .פחות ומיטיב רגיל באופן להיעשות צריך השבח מס

 את דחה המשיב .שנים של תקופה פני על למגורים בנכס השימוש לגבי עובדתית

 אם המוטב הלינארי החישוב יחול האם בחנה הערר ועדת .העורר שהגיש ההשגה

  .לאו
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המשך -ד גיא ''פס
בהקשר חקיקתי  " דירה"יש לפרש את המילה , לדעת השופט קירש. איננו מוגדר בחוק" דירה"המונח , כידוע•

, זאת(אשר בעת מכירתו השימוש בו למגורי אדם מותר על פי דין , זה כמורה על נכס מקרקעין מסוג מבנה

סיום הבנייה  , הנוגעים לבעלות או חכירה בידי יחיד" דירת מגורים"מבלי להתייחס כאן ליסודות הגדרת 

).ומלאי עסקי

אף אם מתגוררים בו  , אזי הוא לא ייחשב דירת מגורים, אם השימוש בנכס למגורים איננו מותר על פי דין•

היפותטיים  , וכך גם בכל אותם מצבים, זהו דין המקרה הנדון. למעשה ואף אם הותקנו בו מתקנים דרושים

כל עוד לא אושר השימוש החורג (' מבני תעשייה וכו, חנויות, לולים, של מגורים ברפתות, ואף אמיתיים

).  כדין

והיתר  ) ובפרט מדיני התכנון והבנייה(זהותו הבסיסית של נכס שאובה מהדין הכללי , לפי המבחן המוצע•

,  מהות או זהות הנכס נקבעת על פי הגדרתו החוקית". תעודת זהות"הבנייה על פיו נבנה הנכס מהווה עבורו 

כל עוד לא שונה המצב  , לפיכך. לשוות לו אופי אחר -בניגוד לדין  -אף אם הבעלים או החוכר עשו מאמץ 

ומקום מגורים נשאר מקום מגורים  , לול נשאר לול, חנות נשארת חנות, מחסן נשאר מחסן, התכנוני החוקי

אם כי האחרון עלול לחדול להיות דירת מגורים לעניין החוק אם לא ישתמשו בו למגורים וגם אם לא  (

וכאמור  , שקביעת מקום כמיועד למחסן היא בעלת משמעות ונפקות, מכאן). יישארו בו מתקנים דרושים

.  מקביעה זו נגזרת זהות הנכס
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המשך -ד גיא ''פס

  או "דירה" איננו הנדון שהנכס הוא )חכים לעניין בדומה( הנוכחי בערר הייחוד•

  מנת על זו בעובדה די ,קירש השופט לדעת .התכנון חוקי לפי "מגורים מקום"

 .הערר גורל את לחרוץ

  אין :מאליה מתבקשת דנן במקרה המסקנה ,לעיל שפורטה לגישה בהתאם ,דהיינו•

 ."מזכה מגורים דירת" או "מגורים דירת" שכן כל ולא ,"דירה" בפנינו

  דין כי ,קירש השופט כמו תוצאה לאותה הגיע - פרידמן צבי ח"רו הוועדה חבר•

 הידוע הכלל אימוץ של העיקרי מהנימוק לדחותו יש כי סבר אך ,להידחות הערר

 ייצא לא החוטא" העיקרון יישום לאופן גם התייחס הוא ."נשכר חוטא יהא שלא"

 חוק לעניין ערר ועדת ,קירש השופט לדעת ."העבירה חומרת"ב תלוי-כ "נשכר

 עבירת ובין קלה בנייה עבירה בין כראוי להבדיל ערוכה איננה מקרקעין מיסוי

  .חמורה בנייה
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52894-03-17ע "ו -) מחוזי(ד שטיין "פס
הכרה בדירה שייעודה משרד כדירת מגורים

  קרקע בקומת המצוי מקרקעין בנכס שלהם הבעלות זכויות את העוררים מכרו 2015 בנובמבר•
 הוגדר הנמכר הנכס ,זו מכירה על מקרקעין שבח מס תשלום לצורך .אביב בתל מגורים בניין של
  העוררים את לזכות אמורה הייתה מגורים כדירת הנכס הצגת .מזכה מגורים כדירת ידם על

  .לחוק )2ב(א48 לסעיף בהתאם מוטב שבח מס בחישוב

 כדירת הנמכר הנכס מסיווג הסתייגות תוך ,מוטב מס חישוב ללא השומה את ערך המשיב•
 המקורי התכנוני ייעודם לפי מוגדרים בנכס הכלולים הבניין שחלקי היות ,לטענתו :מגורים
  "מגורים דירת"כ להחשיבם אפשרות אין ,פתוח כשטח ואף )מוסך( "'גרז" ,הסקה חדר ,כמחסן
  .החוק במסגרת הקלה מתן לצורך

  המתקנים בו קיימים והיו שנים עשרות במשך אדם למגורי שימש הנכס כי מחלוקת אין•
  הנכס את רכשו הם ,העוררים לטענת .)וכדומה מקלחת ,מטבח( למגורים ברגיל הדרושים

  דירה כאל אליו התייחסו בעניין הנוגעים הגורמים כל אף השנים ובמהלך ,מגורים כדירת
  זה היסטורי וייעוד שלו המקורי התכנוני לייעוד מודעים היו לא כלל הם ;למגורים המשמשת

 ועניין דבר לכל כדירה שימש שהמקום לאחר ,היום מהם המס הטבת שלילת את מצדיק איננו
  להקים היתר ניתן מלכתחילה כי לכך ראיה נמצאה לאחרונה כי ,טענו עוד .רבות שנים במהלך
  .תכנוני ייעוד של בעיה כלל שאין כך ,דירה במקום
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המשך -ד שטיין ''פס
  בהתאם הדירה של התכנוני מצבה של המבחן הפעלת לגבי ,בפסיקה גישות הבדלי קיימים•

  של התכנוני המצב ,)הדין בפסק הרוב בדעת( פרידמן צבי ח"רו לגישתו .והבנייה התכנון לחוקי
 הדירה של התכנוני מצבה של המבחן אימוץ .עצמו בפני העומד עצמאי מבחן אינו הדירה

 לאותו לו ואין ,"נשכר חוטא יהיה שלא" העיקרון לנוכח נובע והבנייה התכנון לחוקי בהתאם
  החלות )הציבורי והאינטרס העבירה חומרת( למגבלות ובהתאם ,זה כלל ללא קיום זכות מבחן

 .)גיא ד"פס 'ר( זה כלל על

  "דירה" המונח לפירוש ,)המיעוט דעת( הוועדה ר"יו ,קירש השופט שמציע המבחן ,הרוב לדעת•
  להוביל עשוי ,"נשכר חוטא יהא לא"ש לכלל קשר וללא והבנייה התכנון לחוקי בהתאם

  זו גישה לאמץ נרצה אם ,הרוב לדעת ,מקרה בכל .רצויות בלתי וייתכן סבירות לא לתוצאות
  המשפט בית של ולא המחוקק של מתפקידו יהיה זה הרי ,עצמו בפני העומד עצמאי כמבחן

.יצירתית פרשנות של בדרך

  פירוש במסגרת נבחן שם התכנוני ההיבט שכן ,במקומה אינה ,חכים בעניין על ההסתמכות•
  בהיבט עונה אינה "נופש דירת" ואילו ,"קבע מגורי"כ פורש "מגורים"ו "מגורים" המונח

."מגורים דירת" מהווה אינה ומשכך "קבע מגורי"ל שלה התכנוני

  ייהנה חוק שמפר ראוי זה אין לפיו ,"נשכר חוטא יהא שלא" הכלל לאור דנן הערר את לבחון יש•
.זה כלל להפעיל יש דנן במקרה האם היא והשאלה ,מפירותיו
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 הרשויות לדרישת שעה לא ,והבנייה התכנון לחוקי בניגוד מגורים לדירת מחסן הסב העורר ,גיא של בעניינו•

  שיש בוטה חוק בהפרת שהמדובר ספק אין ,משכך .פליליים בהליכים כך על נתבע ואף זה מחדל להסיר
 לדירת הניתנת שבח ממס ההקלה את מהעורר ולשלול "נשכר חוטא יהא לא"ש הכלל את לגביה להפעיל
.מגורים

 דירת של הוא בעירייה הרישום וגם בטאבו הרישום )א( :שכן ,גיא מעניין מהותית שונה ,דנן המקרה•
  עברה הדירה ,בטאבו הנסח לפי )ב( .כדירה רשום המשותף הבית שבצו משותף בית של התשריט גם .מגורים

 את רכש העורר )ג( .אלו להעברות התנגדה לא ,להעברות באישורה ,והעירייה השנים כל לאורך בעלים מספר
 למגורי שימש הנכס )ד( .ממנה הסתייג ולא זו הצהרה קיבל והמשיב ,"מגורים דירת"כ 1992 בשנת הדירה

 תקופה במשך )ה( .למגורים כרגיל הדרושים המתקנים אותם כל בו קיימים והיו שנים עשרות במשך אדם
  2012 בשנת המכירה ניסיון בעת ורק ,הנכס של המקורי התכנוני לייעוד מודעים העוררים היו לא ארוכה

 חדר ,מחסן ,למוסך היה הנכס ייעוד - 1945 משנת היסטורי בנייה היתר פי על כי הפוטנציאלי הרוכש גילה
 לאחר ,שנה 20 כעבור רק התכנוני לפגם התוודעו העוררים דהיינו .מגורים כדירת אושר לא ומעולם הסקה
 לרשויות פנו ,הנכס של המקורי התכנוני הייעוד בעיית לעוררים היוודע עם מיד )ו( .הנכס את שרכשו

 )ז( .בידם צלחה לא זו שינוי בקשת .מגורים לדירת הנכס ייעוד ולשינוי זה פגם להסדרת בבקשה המתאימות
 רשמה לא העירייה ."מגורים דירת" הדירה היות עם והשלימו מיושביה הדירה את לפנות פעלו לא הרשויות

  בעניין מסוים ספק קיים אם גם )ח( .אכיפה אמצעי כל הפעילה ולא חורג שימוש על אזהרה הערת בטאבו
.זכות לכף אותם לדון שיש הרי ,רבות שנים במשך התכנוני לפגם העוררים של מודעותם חוסר

לפיכך יש לקבל ". שלא יהא חוטא נשכר"כי זה לא המקרה שיש להפעיל את הכלל , נקבע אפוא ברוב דעות•
.את הערר ללא צו להוצאות
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תנאי הפטור –מזכה יחידה דירה 
 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
  לא המוכר למכירה שקדמו שנים 4 - ב שגם נדרש היה לפיו 76 לתיקון עד בסעיף

 ומוכר דירות מספר המחזיק מוכר כי יובהר כן כמו .אחת מדירה יותר של בעלים היה
 ובכפוף יחידה לדירה תחשב ,בחירתו לפי ,מהדירות אחת ,זמנית בו כולן את

.)רכישה מס לעניין 3/13 ב"בהו לקבוע דומה באופן( המעבר להוראות
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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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דירת מגורים נוספת באמצעות איגודספיח 

 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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251/99ש "עמ -)מחוזי(ד הדרה וייסגלס "פס

בדירה אחרתספיח בשל ) 5(ב49שלילת פטור לפי סעיף 
251/99ש "עמ

  היה פטירתה בעת אשר המנוחה של דירה מכר ,העורר ,העזבון מנהל•

 בקשת את המנהל שלל זאת עקב .אחרת מגורים בדירת 1/20 לה

 סעיף אותו לפי באשר ,)5(ב49 סעיף לפי פטור להענקת היורשים

.מותה בעת בלבד אחת דירה יש שלמורישה ,הוא הפטור למתן התנאי

 המשיב אילו ,)3(ב49-ו )1(ב49 לסעיפים בהתאם כי ,טענו היורשים•

  אמור היה הוא ,המורישה בנעלי שנכנסים כמי אליהם מתייחס היה

  היתה ,בחייה הדירה מוכרת היתה לו ,המנוחה שכן ,הפטור את להעניק

.לפטור זכאית

• 
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המשך-ד הדרה וייסגלס ''פס

  :נפסק•

 נתקיים שלא ,ברור )5(ב49 סעיף של הברורה לשונו לפי•

 ,בלבד אחת מגורים דירת יש מותו ערב שלמוריש התנאי

  היא הדירה את מוכרת בחייה המורישה היתה שאילו אפילו

  בדירה 1/20 של בעלים בהיותה הפטור את מפסידה היתה לא

.אחרת

 נכסי עם נמנות ואינן בירושה העוברת "זכות" אינן מס הקלות•

 ישים אינו מורישו בנעלי נכנס יורש לפיו הכלל ולכן ,עזבון

.כאן
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דירת תחליף   –יחידה חזקת דירה 
 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
  לא היא "מגורים דירת" להגדרת שבהתאם הרי "הנייר על" חלופית דירה שנרכשה במקרה
  תכלית את לסכל לא ובכדי זה במקרה כי יובהר .בנייתה לסיום עד נוספת לדירה נחשבת

  מיום תמנה בדירה להחזקה הנדרשת חודשים 18-ה תקופת ,חלופית לדירה בנוגע ההוראה
)2013/5 ביצוע בחוזר הקלה( .שנרכשה החליפית הדירה של בנייתה סיום

  את למכור יש יחידה דירה רכישת בגין רכישה במס נמוכות מס מדרגות קבלת לצורך כי יצוין
  אמורה שהחזקה ממועד חודש 12 תוך  -מקבלן וברכישה( חודש 18 תוך הקודמת הדירה

.)הרוכש לידי להימסר
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המשך -חזקת דירה יחידה 

  1.1.1997 יום לפני מוגנת בשכירות שהושכרה דירה.ב

 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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בענין קבוצת רכישה לענין מס רכישה  הקלות  -דירה יחידה
)1ב( )2) (ג1ג(9סעיף –על דירה יחידה 

  אחרת מגורים דירת שרכש לאחר להלן המפורטות התקופות אחת בחלוף הדירה את רכש    )1( 

  הדירה את שרכש ובעת ,)הרכישה בקבוצת הדירה – זו משנה בפסקת( רכישה קבוצת במסגרת

:היחידה דירתו היא היתה הרכישה בקבוצת

  בקבוצת הדירה של בנייתה אם – הרכישה בקבוצת הדירה רכישת ממועד שנים ארבע    )א(•

  עיכוב תקופה באותה חל כי המנהל שוכנע אם או ,תקופה אותה בתוך החלה לא הרכישה

;הרכישה בקבוצת הדירה של בנייתה בהשלמת אחר מהותי

  בקבוצת בדירה החזקה אם – הרכישה בקבוצת הדירה רכישת ממועד שנים 6.5    )ב(•

;תקופה באותה הרוכש לידי בפועל נמסרה לא הרכישה

:אלה כל בהתקיים יחולו )1( משנה פסקת הוראות   )2(•

  של בשליטתו שאינן בנסיבות חל ,העניין לפי ,בהשלמתה או הבנייה בהתחלת העיכוב    )א(•

;הרכישה בקבוצת הדירה רכישת במועד ידועות היו ולא הרוכש

;בנייתה השלמת ממועד חודשים 18 בתוך הרכישה בקבוצת הדירה את מכר הרוכש   )ב(•

;היחידה דירתו הדירה היתה ,הרכישה בקבוצת הדירה את רכש אלמלא    )ג(•

– זו משנה בפסקת   )3(•

;הקרקע להכשרת עבודות או תשתית עבודות למעט ,הבניין להקמת עבודות – "בנייה התחלת"•

  מקובלת שאינה הבנייה התקדמות בקצב האטה כל או הבנייה בהמשך עיכוב – "מהותי עיכוב"•

.רכישה קבוצת במסגרת דירה ברכישת
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חזקת התא המשפחתי בין בני זוג

לענין דירה   9הגדרת התא המשפחתי בסעיף •
:יחידה

, למעט בן הזוג הגר בדרך קבע בנפרד, יראו רוכש ובן זוגו"•

  –למעט ילד נשוי , שנים 18וילדיהם שטרם מלאו להם 

לענין מס  ) ב(49הגדרה דומה בסעיף ' ר". (כרוכש אחד

).שבח
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החרגות הפסיקה של חזקת תא המשפחתי על  
בני זוג לענין דירה יחידה

חזקת התא המשפחתי הקבועה לעניין מס רכישה יש להחיל רק  -  3185/03א "עד פלם ''פס•

ד  "פסה. ממועד יצירת התא המשפחתי וביחס לרכישות שבוצעו במהלך הנישואין ולא לפני כן
ניתן על הרקע העובדתי בו היה קיים הסכם ממון בין בני הזוג אשר קבע כי נכסי בני הזוג 

 .שנרכשו לפני הנישואין יישארו בבעלותם הנפרדת והבלעדית

  )2979/97ש "ע(דינה מור ד של ועדת הערר בעניין "ש העליון בעניין פלם אימץ את פסה"ביהמ•
שם נקבע כי בבדיקת הזכאות של מוכר לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יש להביא  

במניין הפטורים מכח חזקת התא המשפחתי רק פטורים שנוצלו על ידי מי מבני התא  
 .שנוצר התא המשפחתילאחר המשפחתי 

,  הן ביחס לדירות שנרכשו לפני יצירת התא המשפחתי, תחולת הלכת פלם בהעדר הסכם ממון•
נכסים  ("והן ביחס לדירות שהתקבלו בירושה או במתנה במהלך קיומו של התא המשפחתי 

 ).5/11ב "ה' ר( ").חיצוניים

גם  , כלומר. כי הלכת פלם חלה בין אם יש הסכם ממון ובין אם לאו, עמדת רשות המסים היא•
.בהיעדר הסכם ממון לא תחול החזקה על נכסים חיצוניים
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המשך-החרגות  -תא משפחתי

 לפני קרי( 1974 לפני שנישאו זוג בני על הן חלה זו עמדה•
 1973-ג"תשל ,זוג בני בין ממון יחסי חוק לתוקפו שנכנס

 .לאחריו והן ,"))ממון יחסי חוק" - להלן(

 בנכסים שיתוף ליצור אין רכישה מס שלעניין הוא הכלל•
 תחול לא ומשכך שלהלן החריגים במקרים למעט חיצוניים

 .)פלם להלכת בהתאם( אלו נכסים על המשפחתי התא חזקת
  המקרים

  תשלום ,משותף מימון ,משותפים מגורים :החריגים•
 בנק לחשבון המשתלמים שכירות דמי ,משותף משכנתא

 .משותף

53



מכירת דירת מגורים מזכה בידי תושב חוץ

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

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

  .נוספת דירה או השקעה כדירת כמוה החוץ

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

)5/2013 ק"מסמ ב"ה( .השומה פקיד בידי מעמדו קביעת

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

 "מוכר"ל הינה ההתייחסות ,המוריש של פטור ניצול בענינו ,לחוק )5(ב49 בסעיף•
  שאין חוץ תושב או ישראל תושב הינו הסעיף מכוון אליו " המוכר" האם והשאלה
  תושב ואזי לחוק )א(א49 בסעיף כאמור התושבות במדינת מגורים דירת בבעלותו

 שמא או ,לפטור זכאי היה לא התושבות במדינת מגורים דירת בבעלותו שיש חוץ
.התושבות במדינת דירה בבעלותו שיש חוץ תושב לרבות מוכר בכל מדובר

 כפי   חוץ מתושב )5(ב49 סעיף לפי הפטור לשלילת באשר המסים רשות עמדת•
  עמדתה .לכת מרחיק שינוי עברה 5/2013 ביצוע בהוראת ביטויה את שקיבלה
  שנתקבלה מגורים דירת המוכר חוץ תושב כי הינה המיסים רשות של הרשמית
 ממס פטור ,לחוק )5(ב49 סעיף בהוראות שנקבעו בתנאים והעומדת בירושה

  כי התושבות במדינת המס משלטונות אישור בהמצאת צורך כל שיעלה ללא וזאת
 .תושב הוא שבה במדינה דירה בבעלותו אין
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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  ) 1א(49נוסף סעיף  76בעקבות תיקון •
מעודכן כל שנת  (ח "ש 4,500,000תקרה לפטור בגובה 

כך שהמוכר יהיה זכאי  ) מס בהתאם לשיעור עליית המדד
לפטור עד גובה התקרה וכל סכום מעבר לתקרה יחויב  
במס שבח כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין שהיא  

).  כלומר חישוב לינארי חדש(דירת מגורים מזכה 

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

ביחס זהה למלוא שווי המכירה יינתנו גם הניכויים  •
והתוספות ושיעור המס שיחול על השבח הריאלי החייב  

57  . יהיה בחישוב לינארי חדש



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
  ממחיר 50% לפחות של למימון נחשבת מתנה   .מכירתה ובין במתנה הדירה
.הדירה לרכישת סמוך שנים בשלוש שהתקבלה מתנה באמצעות 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•
 אם גם 1.1.14 מיום מכירות על 76 בתיקון בנוסחו ו49 סעיף הוראות יחולו

60.זה יום לפני התקבלה המתנה



מתנות חתונה
  ישיר באופן שניתנה מתנה רק בחשבון לקחת יש•

.הדירה רכישת לצורך

  לחתונה אורחים שהביאו במתנות שמקורן כספים•
 .זה לענין נחשבות אינן

 מביעים ,בספרם גורמן והשופט אהרונוביץ שי•
  החקיקה לתכלית בהתאם ולפיה  פרשנית עמדה

  עד מימן הזוג מהורי אחד כל כאשר גם ,הסעיף של
 להחשיב אין הדירה של הרכישה מהעלות 30%
.)בספרם 6.15.2 סעיף 'ר( כמתנה זאת
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היחס בין הוראות הרפורמה להוראות הפטור הייחודיות במכירת דירה במסגרת 
ובמסגרת מתחם פינוי בינוי 38/2א "תמ

  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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א "מכירת דירה במהלך פרוייקט תמ
או פינוי בינוי 38

בהסכם עם היזם לדייר יש זכות לדחות  : הערה מקדימה•
מועד  . א: את יום המכירה למוקדם מבין המועדים הבאים

מועד תחילת הבניה  . ב. קיום התנאי או מימוש האופציה
).הריסה(

לאחר החתימה עם היזם על  ' דייר מכר דירתו לצד ג•
  בין יש להבחין. הסכם אופציה או הסכם מכר מותלה

:מצבים שלושה

כל עוד לא התקיים יום מימוש   –הסכם אופציה .א•
הרי שרואים את הנכס כדירת מגורים לכל דבר , האופציה

.הן לענין מס שבח והן לענין מס רכישה. וענין
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המשך-פינוי בינוי /מכירת דירה במהלך פרוייקט תמא

  סעיף לפי הנדחה "המכירה יום" שהגיע לפני בוצעה והמכירה מותלה הסכם .ב
  – 1לב49

  שמרגע הרי ,5חמישי פרק לפי הפטור את עליו להחיל ביקש לא הדירה בעל אם .1
 .מגורים דירת של כבעלים בדייר רואים לא ,היזם עם המותלה ההסכם על החתימה

:המשמעות

."דירות מרובי מס" לצורך הדירות במנין תימנה לא הדירה -יתרון•

.מגורים כדירת ולא אחרת זכות כמכירת תיחשב המכירה -חיסרון•

  תמשיך הדירה -5 חמישי פרק של הפטור את עליו להחיל ביקש הדירה בעל .2
:מגורים כדירת להיחשב

."דירות מרובי מס" לצורך הדירות במנין תימנה הדירה - חיסרון

  הבניה זכויות ועל מגורים דירת על המס להטבות זכאי להיות עשוי המוכר – יתרון
 מתמא הנובעות הנוספות הזכויות בעל מחייבים לא בפרקטיקה( .'ז49 יחול הנוספות

38(.
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המשך-פינוי בינוי /מכירת דירה במהלך פרוייקט תמא

  עם בהסכם "המכירה יום" שהגיע לאחר בוצעה 'ג לצד המכירה .ג•
:גישות שתי -היזם

  כבר הנמכר הנכס - )בחוזר פורסמה לא כי אף( הרשות עמדת .1•
  את להרוס הזכות ליזם ניתנה 38/2 א"בתמ שכן מגורים דירת אינו

 חדשה דירה לקבל הזכות הוא שנמכר הנכס ,לכן .הקיימת הדירה
 שאינה "במקרקעין אחרת זכות" על שבח מס יחול ,כן ועל .מהקבלן

.מגורים דירת

  פי על ,בה לראות יש בפועל נהרסה לא הדירה עוד כל ,לדעתנו -.2•
  דעתם גם זו( .וענין דבר לכל מגורים כדירת ,הישר השכל

  גורמן אבי והשופט אהרובנוביץ שי של של האישית המקצועית
.)730 'עמ ,בספרם
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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



69

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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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



מס רכישה

  ,)רכישה מס)(ורכישה שבח( מקרקעין מיסוי תקנות•
:1974-ה"התשל

  דירת שהוא ממנו בחלק או בבנין במקרקעין זכות במכירת)2(•
:אלה הוראות יחולו ,מגורים

 בסעיף כקבוע הנמכרת הזכות משווי בשיעור רכישה מס ישולם)א(•
;לחוק 9

  כאמור הרכישה מס מסכום חלק ישולם ,מדירה חלק נמכר )ב(•
 לכל ביחס הנמכרת בדירה הזכות כחלק שהוא )א( משנה בפסקת
.בדירה הזכות

  אחת כחטיבה למגורים אחת מגורים מדירת יותר משמשות)ג(•
.אחת כדירה אותן יראו
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מקרים מיוחדים –מס רכישה 

 מגורים מדירת יותר ,לראשונה ,זמנית בו ורוכש מגורים דירות לו שאין רוכש•
  דירות מספר הרוכש אלה מיוחדות בנסיבות כי ,היא המיסים רשות עמדת - אחת

 אחת דירה לגבי יחידה לדירה הרכישה במס הקבועה להקלה זכאי יהא זמנית בו
 הקבועים התנאים לשאר עונה זו ודירה ובלבד ,בחירתו לפי ,שרכש מאלו

.3/13 ק"מסמ ב"ה .לחוק )2)(א)(א1ג(9 שבסעיף "יחידה מגורים דירת" בהגדרת

.הרוכש של לבחירתו ,הנרכשות הדירות מן אחת דירה על יחול המופחת החישוב•

  יש בהם במקרים – יחידה מגורים דירת באותה נוסף חלק/שיעור של רכישה•
  ואחד )משפחתי תא לאותו משתייכים אינם אשר( מגורים בדירת בעלים מספר

 של חלקיהם רכישת באמצעות הדירה באותה חלקו את להגדיל מעוניין מהבעלים
 יראו אחרת מגורים דירת אין ולרוכש במידה .חלקם או כולם ,האחרים הבעלים

 בהתאם רכישה מס ממדרגות תהנה אשר "יחידה דירה"כ הנרכשים החלקים את
  דירת באותה הרוכש של השימוש יכולת בהגברת מדובר .לחוק )2)(א1ג(9 לסעיף
  בדירה נוסף חלק/שיעור רכישת את לפרש מקום יש כן ועל עצמה יחידה מגורים
  .כאמור הרכישה מס במדרגות כמזכה

  )ב)(2(2 לתקנה בהתאם יעשה הנרכשים החלקים לגבי הרכישה מס של החישוב•
.רכישה מס לתקנות

77



הרחבת דירת מגורים יחידה בדרך של  
רכישת דירה צמודה לה

  הדירה רכישת ,להלן המפורטים לתנאים בכפוף ,כי היא המיסים רשות עמדת•
 בשלמות שתשמש מנת על הקיימת הדירה של ההרחבה לצרכי הצמודה

  ")ההרחבה דירת" :להלן( המקורית הדירה עם יחד למגורים אחת ובחטיבה
  תקנה הוראות ויחולו יחידה מגורים לדירת הקבועות הרכישה מס ממדרגות תהנה

.מדירה חלק במכירת הרכישה מס חישוב בדבר רכישה מס לתקנות )ב)(2(2

  לדירה לאחדן מנת על זמנית בו דירות שתי נרכשות כאשר אף יחול האמור•
.3/13 ק"מסמ ב"ה .יחידה

 עם יחד אחת וכחטיבה בשלמות לשמש מיועדת ההרחבה דירת כי יצהיר הרוכש•
 שלא תקופה תוך הנדרשות ההתאמות בה יתבצעו וכי המקורית היחידה דירתו
  .")ההתאמה תקופת" :להלן( בדירה החזקה קבלת ממועד חודשים 6 על תעלה
  תקופה להאריך ניתן ,הושלמו לא אולם ההתאמות שהחלו שיוכח ככל ,זה לעניין

 .זו

  ביחד לשמש מיועדת או משמשת ההרחבה שדירת כך הדרושה ההתאמה בוצעה•
 כרכישת ההרחבה דירת ברכישת ויראו השומה תתוקן - המקורית הדירה עם

.הרכישה לתקנות )ב)(2(2 תקנה להוראות בהתאם יחידה מגורים בדירת חלק
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המשך -הרחבת דירת מגורים 

 הדירה של הרכישה מס שומת תתוקן לא כי מבהירה המיסים רשות•
 יחושב ההרחבה דירת רכישת בגין הנוסף הרכישה ומס המקורית

  פי על תיעשה ההרחבה בדירת הנרכש החלק קביעת שבו באופן
  דירת של המצרפי השטח חלקי ההרחבה דירת שטח :הבא היחס

.המקורית המגורים דירת שטח + ההרחבה

  שעל ההנחה בשל שטחים יחסי פי על נעשה הנרכש החלק קביעת•
  ,זאת עם יחד .ר"מ 1-ל זהה שווי משקפות צמודות דירות רוב פי

 גג דירת ,למשל ,בשווי פער יש בהן דירות בשתי מדובר בו מקום
  .שווי יחסי פי על הנרכש החלק את לקבוע יש בבניין רגילה ודירה

.3/13 ק"מסמ  ב"ה
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