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שיעורי מס שבח על יחיד

ק  "לחוק מסמ' א48שיעורי המס נקבעו בסעיף •

".יום הרכישה"וכנגזרת של 

הריווח מפוצל לפי חישוב לינארי למספר תקופות •

:בהתאם ליום הרכישה
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המשך-שיעורי מס שבח על היחיד 

:ואילך1961המסמשנתשנרכשונכסים•

רפורמת",7.11.2001)"התחילהיום"עד•

שנהלאותההגבוהשולימסשיעור-"(רבינוביץ

.הכנסהמסלפקודת121סעיףהוראותלפי

"השינוייום"-לועד"התחילהיום"-מ•

(7.11.2001-31.12.2011)-20%.

.25%–מכןלאחר•
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"היסטוריים"נכסים 

1961המסשנתלסוףעדשנרכשו"היסטורייםנכסים"•

.25%שלמירבימס-(31.3.1961)

"השינוייום"-לועד"התחילהיום"-מהתקופהבגין•

(7.11.2001-31.12.2011)-20%.
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שיעור המס על מכירה באיגוד
:יחידבידימקרקעיןבאיגודמניותמכירת•

שיעורייחולו–בחברה10%-מפחותהמחזיקיחיד•

שווילפיאך)כאמור,מקרקעיןמכירתעלהמס

.(הנכסלא,המניות

מחזיק)"מהותימניותבעל,שהינויחידמוכרעל•

סעיף).30%עדשלשבחמסיחול(ומעלה10%

.((א1()ב)א48

לשיעורמביאהלינאריהחישובכאשר–המשמעות•

לשקולישהנכסשלישירהבמכירהיותרגבוהמס

.מקרקעיןאיגודבתוךהנכסאתולאגדמסתכנון
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שיעורי מס שבח על חברה

החלהחברותמסשיעורלפיממוסהאדםבניחבר•

.(23%–2021בשנת)שנהבאותה

25%עליעלהלאמקרהבכל–"היסטוריים"נכסיםלגבי•

סעיף)(יותרגבוהכלשהיבשנהחברותומסבמידה)

.(לחוק(ד)א48

חברה"-ו"ביתחברת":"שקופות"-כהממוסותחברה•

שיעורלפיכחברהימוסוק"מסמבמסגרת."משפחתית

,הכנסהלמסהשנתיהדוחבמסגרת,ואולםחברותמס

לרבותכיחידאותםוימסהההתאמהאתש"פיבצע

הכנסהמסלחוזר4סעיף'ר).לפריסהאפשרות

1/2014).6



החישוב הלינארי
תקופהכלבגיןהריווחחלקעלהמסשיעורזקיפת•

כלשביןהיחס-שפירושולינאריחישובלפינעשה

כללסךמסוייםמסשיעורחלבגינהתקופה

ועדהרכישהמיוםהחלבנכסההחזקהתקופת

.המכירהליום

כיבעליוןנקבע(8569/06א"ע)"פוליטי"ד"בפס•

האמתעלגוברתהלינאריהחישובנוסחת

שמאיתשמבחינהיוכחאםאףולכןהכלכלית

אתלחשבישעדיין,מסויימתבתקופהנוצרהשבח

.הלינאריתהנוסחהלפיהמס
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מס בגין מכירת דירת מגורים מזכה

4-לאחתמזכהמגוריםדירתעלהפטורביטולבעקבות•

לדירתהפטורוהגבלת(1)ב49בסעיףקבועשהיהשנים

,₪מיליון4.5-כשללתקרהעדיחידהמזכהמגורים

מזכהמגוריםדירתמכירתבגיןחדשיםמסשיעורינקבעו

.לחוק(2ב)א48בסעיף,חייבת

:תקופותלשתימתחלקהריאליהשבחלכךבהתאם•

.מס0%–(1.1.2014)"המעבריום"עדהרכישהמיום•

.25%–המכירהליוםועדהמעברמיום•

."(מוטבלינאריחישוב)"הלינאריתבשיטהנעשההחישוב•
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המס על מכירת דירת מגורים מזכה  

עם זכויות בניה נוספות
בגדרונוספותבניהמזכויותמושפעהמכירהשוויכאשר•

:נכסיםשנינמכרוכאילופיצוללערוךיש',ז49סעיףשל

לתקרתעדרקאךזהמעלאו"סולו"הדירהשוויבגין•

.הגבוהלפי,(1,777,600₪)הפטור

לפיכאמורהמגוריםלדירתהמיוחסהשבחסכוםעל•

יחידהלדירההפטורתקרתעלהעולה,האמורההנוסחה

.מוטבלינארימסיחול,(כאמור₪מיליון4.5)

לינארימסיחול-הבניהלזכויותהמיוחסתהיתרהועל•

.(לחוק(3ב)א48סעיף).רגיל
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'דוגמא א

.₪מיליון 10נמכרה דירת מגורים מזכה יחידה עם זכויות בניה בסך של •

וההפרש לזכויות  ₪ מיליון 5לפי הערכת שמאי יש לייחס לדירה סולו שווי של •

.הבניה

:שיעורי המס שיחולו•

0%-₪ מיליון 4.5-עד כ–

יחול מס בחישוב לינארי  -₪ 500,000על הפרש השווי בגין הדירה בסך –

.מוטב

.יחול מס בחישוב לינארי רגיל-על השווי שנזקף לזכויות הבניה –

למעט הוצאות  , יש לזקוף את ההוצאות לפי החלק היחסי בגין כל רכיב כאמור•

שחל  )היטל השבחה , כגון, מסוייםשניתן לזהות באופן מובהק ששייכות רק לרכיב 

(.רק בגין זכויות הבניה
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'דוגמא ב

.₪מיליון 5נמכרה דירת מגורים מזכה יחידה עם זכויות בניה בסך של •

2וההפרש בסך ₪ מיליון 3לפי הערכת שמאי יש לייחס לדירה סולו שווי של •

.ח לזכויות הבניה"מיליון ש

:שיעורי המס שיחולו•

0%-₪ מיליון 3על –

.יחול מס בחישוב לינארי רגיל-( ₪מיליון 2)על השווי שנזקף לזכויות הבניה –

למעט הוצאות  , יש לזקוף את ההוצאות לפי החלק היחסי בגין כל רכיב כאמור•

שחל  )היטל השבחה , כגון, שניתן לזהות באופן מובהק ששייכות רק לרכיב מסויים

(.רק בגין זכויות הבניה
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'דוגמא ג

מיליון3שלבסךבניהזכויותעםיחידהמזכהמגוריםדירתנמכרה•

₪.

₪מיליון1.5שלשוויסולולדירהלייחסיששמאיהערכתלפי•

.הבניהלזכויותוההפרש

:שיחולוהמסשיעורי•

0%-('ז49לפיהפטורתקרת)1,777,600עד–

מסיחול-(1,222,400₪)הבניהלזכויותהמיוחסההפרשעל–

.רגיללינאריבחישוב

,כאמוררכיבכלבגיןהיחסיהחלקלפיההוצאותאתלזקוףיש•

לרכיברקששייכותמובהקבאופןלזהותשניתןהוצאותלמעט

.(הבניהזכויותבגיןרקשחל)השבחההיטל,כגון,מסויים
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13

האם חלה בעסקאות קומבינציה  

?(1א)א49התיקרה הקבועה בסעיף 
4.5כיוםהינה(1א)בפסקההקבועההתקרה•

.ח"שמיליון

.חיוביתהתשובההמיסיםרשותעמדתלפי•

לאורמספקותנקיהאינההתשובה,לדעתנו•
שבה,א49סעיףשל(1א)שפיסקההעובדה
על":(א)ק"סעלרקמתנהכאמורהתקרהנקבעה

מכירהעלמדוברשבו("א)קטןבסעיףהאמוראף
אתמחילהאינההיאאולם,בדירההזכויותכלשל

המתייחסת(ב)בפיסקההאמורעלהתקרה
עסקתבמסגרתחלקיתמכירהשללסיטואציה
.כאמורקומבינציה



שבח אינפלציוני

ליוםעדשנצברהאינפלציוניהשבחעל•

בשיעורמסחל–"(חייב'אינפשבח)"1.1.1994

.בלבד10%

פטורחל–ויאלךמועדמאותו'האינפהשבחעל•

.ממס

מכירתבגין'האינפהשבחכלעל,האמוראףעל•

לינאריחישובחלשעליהמזכהמגוריםדירה

.(82תיקון,(ג)א48סעיף).מסיחוללאמוטב
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"מס יסף"
640,000עלעלתההמסבשנתהחייבתהכנסתואשריחיד•

הכנסתוחלקעלנוסףבמסחייביהיה,חדשיםשקלים
הכנסה)"חדשיםשקלים640,000עלהעולההחייבת
'ב121סעיף).3%שלבשיעור,"(נוסףבמסהחייבת
.(לפקודה

.מקרקעיןמשבחהכנסהגםכוללתיסףבמסחייבתהכנסה•

עלישפיעלא(בהמשךהסבר)פריסהביצוע-הרשותעמדת•
לצורךהשבחנוצרשבהבשנההריאליהשבחכלזקיפת
בספרכךעלביקורת'ר).נוסףבמסהחייבתהכנסהחישוב

.(543'בעמ'אכרך,ואהרונוביץגורמןשל
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המשך-מס יסף 

"היסףמס"לעניןהחייבתההכנסהלחישובחריגים•

:לעניננו

.איפלציונישבח•

.ממספטורריאלישבח•

אםלמעט–מגוריםבדירתבמקרקעיןזכותממכירתבמסחייבשבח•
פטורהאינהוהמכירהחדשיםשקליםמיליון4עלעולהמכירתהשווי
.דיןכללפיממס

לינאריחישובלפימסחייבתמגוריםדירתבמכירתהאמוראףעל•
הלינאריהחלק–הפטורתקרתמעלמגוריםדירתבמכירתאומוטב
החייבתההכנסהחישובלצורךבחשבוןיילקחלאשבחממסהפטור
16.(5/2013ב"ה'ר).היסףמסלענין



רבינוביץ  . הנחה במס בעקבות ו

הראשונה  
נקבעה הנחה במס  ( 1ד)א48בסעיף 50בתיקון •

עקב מיתון דאז בשוק  )לתקופה מסויימת 

-(ן"הנדל

( או מכר)שרכשלכן נקבעה הנחה במס למי . •

.ן בתקופה זו"נדל

–31.12.2002עד 7.1.2001יום רכישה בין •

.במס במועד המכירה20%הנחה של 

.הנחה10%–2003יום הרכישה בשנת •

17.ההנחה הינה גם על מס היסף•



המשך-הנחת רבינוביץ 

-תנאים להנחה כאשר מדובר בקרקע לא מבונית•

.קיימת תוכנית המתירה בנייה על הקרקע•

מהשטח הניתן לבניה בפרק זמן  70%בניה של •

(.או ראוי לשימוש4טופס . )שנים5של 
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חריגים-הנחת רבינוביץ 
ההנחה לא תחול אם הנכס התקבל בידי המוכר •

:בכל אחד מהמקרים הבאים

.לפקודה2'או לפי חלק ה70לפי סעיף •

.בלא תמורה•

.3חילוף זכויות לפי פרק חמישי•

(.גם אם בתמורה)העברה מקרוב •

85שינוי ייעוד ממלאי עסקי לנכס קבוע לפי סעיף •

.לפקודה
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מס רכישה

לחוק 9הטלת מס רכישה מוסדרת בסעיף •

מס  ( )שבח ורכישה)ובתקנות מיסוי מקרקעין 

(.רכישה

לרוב שיעור מס רכישה על נכס מקרקעין שאינו •

דירת מגורים הוא קבוע בעוד ששיעור מס רכישה  

.על דירת מגורים הינו מדורג
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נכס מקרקעין שאינו דירת מגורים

שיעור מס רכישה בגין נכס מקרקעין שאינו דירת  •

בהתקיים  5%-והוא יקטן ל6%מגורים הינו 

(:לתקנות האמורות2' תק)התנאים הבאים 

.על המקרקעין חלה תוכנית בנייה –

.חודש ממועד הרכישה הוצא היתר בנייה24תוך –

ברכישת זכויות באיגוד מקרקעין מס הרכישה  •

מוטל על החלק היחסי משווי המקרקעין  

שהזכויות הנמכרות משקפות ולא על שווי המניות 

(.  בניגוד למס שבח)
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מס רכישה על דירת מגורים יחידה
מגוריםדירתבין(9בסעיף)בחוקהבחנהקיימת•

."(השקעהדירת)"נוספתלדירהיחידה

הנרכשת(בחוקכהגדרתה)"יחידהדירה"לגבי•

לחוק(2()ג1ג)9סעיף)ישראלתושביחידבידי

-(מקרקעיןמיסוי

.0%–1,747,865שלסכוםעד–

.3.5%–2,073,190שללסכוםעדנוספתמדרגה–

.5%–5,348,565שללסכוםעדנוספתמדרגה–

.8%–17,828,555שללסכוםעדנוספתמדרגה–

10%22–האמורמהסכוםלמעלהנוספתמדרגה–



המשך-מס רכישה על דירה יחידה 

הטבת המס כאמור חלה גם על תושב חוזר ותיק •

ועולה חדש שהפכו להיות תושב ישראל בפרק  

פיסקת משנה . )חודש מיום הרכישה24זמן של 

((.ג1ג)9לסעיף סעיף ( ב)4
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"דירת השקעה"מס רכישה על 

לחוק(1()ג1ג)9בסעיףנקבעומסמדרגות•

הופחתו"הקורונהבתקופת".מקרקעיןמיסוי

החלראשונהלמדרגההמסשיעורילאחרונה

:10%ועד5%משיעור

.5%–1,294,770שלסכוםעד–

.6%–3,884,295שללסכוםעדנוספתמדרגה–

.7%–5,348,565שללסכוםעדנוספתמדרגה–

.8%–17,828,555שללסכוםעדנוספתמדרגה–

10%–האמורמהסכוםלמעלהנוספתמדרגה–
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פריסת השבח הריאלי
פניעלהריאליהשבחאתלפרוסמאפשרלחוק(ה)א48סעיף•

.המכירהשנתכולל,אחורניתשניםארבעעדשלתקופה

המסתיימותאחורניתשניםארבעהינההמקסימליתהתקופה•

.הנכסהוחזקשבהןמהשניםיותרלאאךהמכירהבשנת

.פחותעלגםאפשר,שניםארבעפניעללפרוסחייביםלא•

והשניםהפריסהבשנותלהיכללחייבתהמכירהשנתזאתעם•

.רצופותלהיותצריכות

כחלקק"מסמלמנהלהפריסהבקשתאתלהגישניתן•

לתיקוןבקשהשלבדרךיותרמאוחראוהעצמיתמהשומה

.(לחוק85סעיףלפי)שומה

.ש"מפפריסהלבקשגםואפשר•
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המשך-פריסה 

המורישבידיהיהשהנכסשניםגםלכלוליכולההפריסה•

-1290(א"תמחוזי)ע"ו,גוטצייטד"פס)מתנהנותןאו

לפיממסבפטורמקרקעיןשקיבלמניותבעלוכן,(09

.(חברהפירוק)לחוק(א)71סעיף

יתכןמקרובבמתנהקיבלהפריסהמבקשכאשר,זאתעם•

מסכתכנוןנעשתהלאההעברהאםיבדוקק"ומסמ

'ר-60גילמעלהמתנהמקבלכאשר:לדוגמא)מלאכותי

.(להלן

הוראותמכוחהשומהבפקידגםלהיעשותיכולהפריסה•

לרבותהוןריווחשלפריסההכוללתלפקודה(ה)91סעיף

26.מקרקעיןשבח



המשך-פריסה 

תושבעלרקחלהשבחמסמנהלאצלהפריסה•

לבקשחוץלתושבמניעהאיןזאתעם.ישראל

עלדוחותלהגשתכפוף)השומהמפקידפריסה

.(הפריסהשנותבגיןבישראלהכנסותיו

למסשנתידוחהגשתמחייבתפריסהבקשת•

שנהלמעטהפריסהנשואהשניםבגיןהכנסה

.השנתיהדוחלהגשתהמועדהגיעטרםשבגינה

הכנסהלמסשנתידוחבהגשתחייבשאינונישום•

מקוצריםדוחותש"לפלהגישיכולפריסהרוצהאך

.0135טופסלפי
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המשך-פריסה 

שווהבאופןהריאליהשבחשלהיחסיהחלקיצורףהשבחבפריסה•

.שנהאותהשלהחייבתלהכנסהויצורףהפריסהמשנותשנהלכל

טרםבגינהדוחלהגשתשהמועד,בפריסההכלולהמסשנתלגבי•

ההכנסהאתחייבתכהכנסהיראו,(המכירהשנת,כגון)חלף

שומהנקבעאודוחהוגששלגביההאחרונההמסבשנתהחייבת

.המאוחרתהמסשנתלפיסופית

לפיהנישוםחייבשאותוהמסכייתבררהשומהעשייתלאחראם•

יחול,שהגישהפריסהבקשתלפיבושחייבהמסעלעולההפקודה

מיוםהחל(א)א159סעיףמכוחוריביתהצמדהבהפרשיגםחיוב

.שבחלמסהמסשלהראשוניתהתשלוםחובת
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?י חברה"פריסה ע
עמדת.פריסהלבקשיכולהחברהגםהאםמחלוקתהיתהבעבר•

.שליליתהיתההמיסיםרשות

ד"פסשהפךהעליוןש"ביהמשלד"בפסהדברהוכרע2019ביולי•

,האנדרדטוונטיהלכת)בנדוןהרשותעמדתאתוקיבלהמחוזישל

.(3012/18א"ע

ולאליחידהחוקולשוןתכליתהלפינועדההפריסה-הרציונאל•

.לחברה

החברהאלובמקרים-ביתוחברתמשפחתיתחברה-חריגים•

ש"פאצלאךק"מסממנהלאצלהחברותמסשיעוריאתתשלם

.נתוניולפיאחדכלהריאליהשבחאתלפרוסהמניותבעלייוכלו

.פריסהלבקשלדעתיזכאיתל"הנהרציונאללפי–נאמנותחברת•

.(ישירהפסיקהאין)
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משמעות הפריסה

בשניםהופקכאילוהריאליהשבחאתשיראולכךמביאההפריסה•

:הבאיםהנתוניםשנישל"הטכני"בהקשררקהפריסהנשוא

.המסשיעורי–

.קוזזושטרםזיכוינקודות–

לא,כאמורוהזיכוייםהמסבשיעוריעוסקותשאינןהפקודההוראות•

.לפקודה(5)9סעיףלפילנכההפטור,כגון,יחולו

שלבפריסהדוברשם–(8958/07א"ע)שבטוןשרלד"פס-השווה•

מהותיתפריסההוכרה.לפקודה(3()ג)8סעיףמכוחפרישהפיצויי

משנותשנהבכללנכההפטורמתקרתליהנותהמאפשרת

.הפריסה
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למי כדאי לבקש פריסה

שיעורי המס לפי חוק מסמק הם מירביים  -הכלל•

ולכן אם הפריסה תגרום להקטנת שיעורי המס  

:קיימת כדאיות

מדרגת המס הראשונה לפי הפקודה על הכנסה  •

ועל . 31%שלא מיגיעה אישית הינה בשיעור של 

מי שנמצא בשיעור המס השולי כאמור , כן

הפריסה תועיל לו רק לגבי מכירת נכסים , ומעלה

רפורמת  " )יום התחילה"-שיום רכישתם קדם ל

אך לא לפני ( 7.11.2001רבינוביץ הראשונה 

31"(.  נכסים היסטוריים)"1961שנת המס 



המשך-למי כדאי לבקש פריסה 

הכנסתםעלשגםומעלה60שגילםנישומים•

חלה(מקרקעיןשבחכגון)אישיתמיגיעהשלא

להםויש10%שלהראשונההמסמדרגת

.הפריסהבשנותנמוכותהכנסות

רקכשאפילוזוגבניידיעלמשותףנכסמכירת•

לבקשכדאי–נמוכותהכנסותמהםלאחד

65סעיףוהוראותכאמורהזוגבןעבורפריסה

לאהפקודהלפיהמאוחדהחישובלגבילפקודה

.(6/97(א"תמחוזי)ה"עמ,יוסףד"פס).חלות
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שיעורי המס בהפקעה

(א)5סעיף)מסבגינהוחללמכירהנחשבתהיאגםהפקעה•

.(לחוק

שווי"הפקעהשלבמקרהכיחריגקובעלחוק(ב)17סעיף•

לגובהבהתאםאלאהשוקלשוויבהתאםיהיהלא"המכירה

בתמורהההכרהרגילשבמכרבעוד).בפועלששולמוהפיצויים

.(השוקמשוויחורגשאינובכךמותניתהחוזית

רפאליד"בפס."הפקעה"למונחהגדרהאיןק"מסמבחוק•

הינההפקעה",הגדרהניתנה(261/84א"ע)

-עלהמתבצעת,במקרקעיןפרטיותזכויותשלכפויהרכישה

בתשלוםומתלווה,ציבוריתלמטרה,מטעמהאוהמדינהידי

."פיצויים
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המשך-הפקעה 

שלזיכוייינתןהפקעהשלבמקרהכיקובע'ג48סעיף•

שמעללסכוםשמעלהמססכוםכלעלמהמס50%

התיקרהעלהצמדהמנגנוןנקבעולאהואילי"ל3,000

בזיכוימדוברולמעשהנשחקההאמורההתקרההאמורה

.המססכוםכלעל50%של

בגיןשניתןהפיצויכיההכרהבשלהיההרציונאל•

כיום.המקרעיןשלאמיתישווימשקףאינוההפקעה

כך,בחוקשינויחללאזאתולמרותשונתההפיצוימדיניות

ניתןהפיצויכאשרגםאמיתיתמסבהטבתשמדובר

מתכוונתהמיסיםרשותהידועככל.ריאלייםבמונחים

.בחוקשנויליזום
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המשך-הפקעה 
מוחלטפטורלקבלתזכותנקבעלחוק65-ו64בסעיפיםכייצוין•

,בכסףאיזוןתשלומישולמוואם.חלופיתבקרקעניתןהפיצויכאשר

.(65סעיף)כאמורהתשלומיםבגיןרקמסיחול

כאשר,שכן(הפטורהחלקשל)מסבדחייתלמעשהמדובראולם•

מסישולםרצוניתבמכירהבעתידתימכרהחלופיתהקרקע

לפיייקבעוהרכישהושוויהרכישהיוםכאשרהרגיליםבשיעורים

.המקוריתהקרקע

מסחלשבגינןבתקופותחלהרכישהיוםכאשר–המשמעות•

אוליכדאי(2001נובמברועד1962שנתבין)גבוהיםבשיעורים

שלהפטוראתלנצלולא'ג48שבסעיףההנחהאתלנצליותר

יחולהחלופיתהקרקעמכירתעלזהבמקרה.65-ו64סעיפים

החלופיתוהקרקעהואיל(25%)הנמוכיםבשיעוריםמסכבר

רכישהיוםשייקבעהריהפטורנוצלולאחייבתבעסקההתקבלה

35.החלופיתלקרקעחדש



פיצוי בגין פגיעה בשווי המקרקעין
במקרקעיןפגיעהבגיןפיצוייםמתקבליםכאשר•

כגון)המקרקעיןאתששינמךייעודשינויעקב

הפיכתאו(ציבורישטחלייעודלבניהמייעוד

אתשמורידכזהציבורילייעודשכניםמקרקעין

מסהפיצוייםעלחל,הסמוכיםהמקרקעיןשווי

ניתןלאוממילאלפקודה'החלקלפיהוןרווח

סעיףלפילאוגםלחוק'ג48סעיףלפיזיכוי

שלבהפקעהמדוברואיןהואיל)לפקודה(ז)91

.(תכנוניתהחלטהעקבבפגיעהרקאלאהזכות

.(9433/12א"ע,סודריד"פס)
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ד וינטר"פס–י ''הסכם השבה ופיצוי מרמ

בגיןי''מרמפיצוייםהתקבלושבהםבמקרים•

ייעודשינויעקבי"לרמהחכירהזכותהשבת

החכירההסכםמכוח(לבנייהמחקלאי:לדוגמא)

מסוייםבייעודהזכותאתשהיתנההמקורי

ניתןהאםהשאלהעולה,(לדוגמא,חקלאי)

החכירההסכםמכוח"כפויה"בהשבהלראות

?כהפקעהכאמור
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המשך-ד וינטר "פס

,הפקעהבבחינתהאירועלהיותתנאיכינקבע(32465-05-18ע"ו)וינטרד"בפס•
הםכינדרש,שהופקעוככאלהיחשבושהמקרקעיןכדי.הכפייהיסודשלקיומוהוא

.המקוריהחכירהחוזהבמסגרתהסכמהשלבדרךולאבכפייהיילקחו

רצוןאתהמשקף,החכירהלהסכם15סעיףלפינעשתהי"לרמהמקרקעיןהשבת•
להסכמהבהתאם":נקבעבו,ביניהםהראשוניבהסכםביניהםהתקשרועתהצדדים
החכירהלסיוםלהביארשאיתי"רמ,המקרקעיןייעודשינוייבעקבות,זוחוזית
."לחוכרפיצוימנגדולשלם

סמךועלבקרקעהשימושייעודמשינוייכתוצאהי"לרממושבתקרקעאם,דהיינו•
המדובראין.יהיהכךכיהצדדיםבהסכמתמראשקבעאשרהחכירהבהסכםסעיף

זכותביישוםאלא,הבעליםעלהקרקעמכירתאתהכופהצדדיתחדשלטוניתבפעולה
על.הכפיהיסודהתקייםלאכיבהפקעהמדובראיןשלפנינובמקרה,לפיכך.חוזית

.הפקעהבגיןהמסלהטבתזכאיתאינהוינטר,כן
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הפקעה בהסכם

ליישוםהנחיותנקבעו,להוראה1מספרובתוספת6/94ביצועבהוראת•
הביצועהוראת.הפקעהטרםשנחתם,פיצוייםלהסכםבקשרהחוקהוראות
מנכסיהםששטחים,מקרקעיןזכויותבבעליהמתחשבתמדיניותמשקפת
שניםלאחרמסתיימיםהפורמלייםההפקעההליכירביםובמקרים,מופקעים

הרשותשבהם,מקריםיש.וההפקעההייעודשינויהליכיהתחלתמיוםרבות
מתכוונתהיאשממנו,הזכותבעלעםהפיצוייםגובהבדברלהסכםמגיעה

בקלותהתוכניתאתולקדםבהתנגדויותלחסוךכוונהמתוך,אדמותלהפקיע
.המרבית

נחתםלפיצוייםשהסכםהעובדהשלמרות,הרשותקבעהלעילהאמורלאור•
מכירהזובהפקעהלראותיש,הפורמלייםההפקעההליכיהשלמתלפניעוד

התמורהאתיקבלהזכותשבעל,לעובדהבכפוףאך,(א)5סעיףפיעלכפויה
.הפורמלייםההפקעההליכיסיוםלאחררק

שלשבמצבמשום,ומצטמצםהולךההפקעהלביןההסכםביןהזמןפער•
.מהיריםההליכיםהסכמה
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"עסקת נטו"–גילום 

"(המכירהשווי)"לחוק(ד)17סעיףבמסגרת•

."המלאהגילום"עקרוןנקבע

15סעיף)המוכרעלמוטלהשבחמסהחוקלפי•

.(לחוק

תשלומילרבותכסףשווהגםכוללתהתמורה•

.המוכרעלשחליםחובה

תשלוםאתעצמועללוקחהקונהכאשר,לכן•

לשוויההטבהשוויאתלהוסיףשישהריהמס

.המכירה
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הגילום המלא

שקבע(295/88א"ע)זנזוריד"פסבעקבות•

עקרוןונקבעהחוקתוקן,חלקיגילוםשלעקרון

.(38תיקון)המלאהגילום

הברוטוסכוםמהו:המלאהגילוםמשמעות•

הסכוםהמוכרבידייישארהמסתשלוםשלאחר

.החוזי
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גילום מלא דוגמא

200–מחיר חוזי •

.20%-שיעור המס•

(.=200X20%)40: המס לתשלום ללא גילום•

:השווי לאחר גילום מלא•

200 + 40/(1-0.2) = 250 
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המשך-גילום 

מלאגילוםלבצע"רשאי"המנהלהסעיףלשוןלפי•

.חייבאינואך

מתיהקריטריוניםאתקובעתאינההחוקלשון•

ההחלטהכילהניחיש,אולם.הסמכותתופעל

גילוםאם.השוקלשוויבהתאםלהיותצריכה

השוקמשווייותרגבוהמכירהלשווייובילמלא

'ר)"מלאגילום"לבצעשאיןהרי,המקרקעיןשל

',אכרך,מקרקעיןמיסוי,אהרונוביץ.ש-וגורמן.א

.(331'עמ
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המשך-גילום 

שווילפיהפריסהאתלבצעקודםיש-בפריסה•

בהתאםהמסשיחושבולאחרהחוזיתהתמורה

.הסעיףלפיגילוםיבוצעלפריסה

מסשנותבפריסהישכאשרקורהמה–הבעיה•

אוהדוחלהגשתהמועדחלףטרםשלגביהן

ההכנסהאתשהגדילהשומהכ"אחשהוצאה

וגםהמסשיעורמשתנהמכךכתוצאה.החייבת

.להשתנותעשויהגילום
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היטל השבחה המוטל בהסכם על 

הקונה
אשרבתשלומיםנושאהקונהאםכיהואהעקרון•

.גילוםלבצעישהמוכרעלהדיןפיעלחלים

המוכרעלהדיןפיעלשחלהשבחההיטללפיכך•

מחייב(למכירהשקדמהע"תבבגיןשהוטלכגון)

.בגילוםלכאורה

הינוההיטלשכןלגלםצורךאיןלמעשהאולם•

.מהשבחבניכויהמותרתהוצאה

.הרכישהמסלעניןגילוםלבצעישעדיין,ואולם•
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