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 וכן ענייניםת

 _____________________________חוק מיסוי מקרקעין והזיקה לפקודה 1שיעור 

 ______מבוא ובסיס המס 1963-התשכ"ג חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(  2שיעור 

 _____________________________________________רכיבי השבח  3שיעור 

 ________________________________יום ושווי רכישה, ניכויים ופחת 4שיעור 

 ____.וחישוב המס בדירת מגורים מזכה חייבת 76לאחר תיקון  1פרק חמישי   5שיעור 

 _______________________________איגוד מקרקעין? -חברה שבבעלותה קניון 

 _______________________________________פעולה באיגוד מקרקעין מצגת 

 ________________________פטורים שונים 6חוק מיסוי מקרקעין פרק  6שיעור  

 _________________________ן מיסוי דירת מגוריםחוק מיסוי מקרקעי  7שיעור 

 _________________________נכסי רארד חברה לבניין 7394_03 -עליון  -מסמק 

 ________________________________עיריית רמת גן 8817_04 -עליון  -מסמק 

 ___________________________________בזק בעמ 10846_06 -עליון  -מסמק 

 __________________________________קנדה ישראל 731_79 -עליון  -מסמק 

 ______________________________________יובל גד 702_84 -עליון  -מסמק 

 ______________________________חברת הדרי החוף 5472_98 -עליון  -מסמק 

 ____________________________________שרבט שלום 156_83עליון  - מסמק

 ______________________________________שלמה בר 1067_99 -מחוזי  -פש 

 ______________________________________________חוק מיסוי מקרקעין

 ________________________________________________פקודת מס הכנסה

 _________________________________3201הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 

 ____________הרפורמה במיסוי דירות מגורים 53102הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין  

 ____________________________________סיכומי שיעור שושי מיסוי מקרקעין

 _____________________________סיכומים  שנה שעברה בקורס מיסוי מקרקעין

 ________________________________________עם תוספת-הוראת ביצוע-פחת

 ___________________________________עדכון-היבטי מס בהתחדשות עירונית

 _____________________________________________________מס רכישה

 _____________________________________הרפורמה במיסוי דירות המגורים

 _______________________________________________חישוב השבח והמס

 _________________________________________________לפקודה 88סעיף 

 ________________________________________________________תרגול

 ______________________________________________טופס בחינה פברואר

 __________________________________2016פברואר  -רונית  -בחינה סרוקה 



ז"תשע/טבת/א"כ

1

חוק מיסוי מקרקעין  
והזיקה לפקודה
מכללת נתניה

1' שיעור מס

רקע היסטורי

 נכנס לתוקפו חוק מס שבח מקרקעין1963בשנת  ,
.1963-ג"התשכ

 הורחבו היקפן של הוראות מיסוי רווחי  1965בשנת
הון בפקודה במסגרת החוק לתיקון פקודת מס  

.1965-ה"תשכ, (6' מס)הכנסה 

התוצאה ההיסטורית

:משטרי המס הקיימים

לפקודה' לפי חלק ב-משטר המס הפירותי.

לפקודה' לפי חלק ה-משטר המס ההוני.

לפי חוק  -משטר המס החל על זכויות במקרקעין
.1963-ג"התשכ, (שבח ורכישה)מיסוי מקרקעין 
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ז"תשע/טבת/א"כ

2

(1975)וועדת בן שחר 

  המלצת הוועדה הייתה למזג את חוק מיסוי מקרקעין
.לפקודה' אל תוך הוראות חלק ה

הוחלט ליישם את הרפורמה בשני שלבים:

תיאום  , איחוד שיעורי המס של שני החוקים: 'שלב א
.חישובי מס וקיזוז הפסדים

המיזוג: 'שלב ב.

ב לחוק מיסוי מקרקעין48סעיף 

יראו את , לעניין שיעורי המס והזיכויים ממנו( א)
כחלק מההכנסה  , כפי שנקבע לפי חוק זה, השבח

החייבת במס הכנסה בשנת המס שבה נעשתה  
-ואולם... , המכירה

יראוהו כמקדמה  , המס שחייבים בו לפי חוק זה( 1)
זולת אם המציא המוכר אישור  , על חשבון מס הכנסה

מפקיד השומה שלפיו יש להפחית מסכום השבח  
או שיש לזכות  , סכום כלשהו בשל קיזוז הפסדים
...מהמס סכום כלשהו בשל זיכויים

ב לחוק מיסוי מקרקעין48סעיף 

זה יתאם המנהל את המס לפי זה והוראות  ובמקרה 
;חוק זה יחולו על גביית המקדמה

במכירה או פעולה באיגוד מקרקעין שמועד תשלום  (  2)
ייחשב מועד  , 52או 51המס עליהן נקבע לפי סעיפים 

.  פקודת מס הכנסהלעניין זה כמועד התשלום גם 
ויראו את השבח כשלב הגבוה ביותר בסולם ההכנסה  

.החייבת
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ז"תשע/טבת/א"כ

3

חלק מההכנסה החייבת–השבח 

 לפקודה131יש לכלול את השבח בדוח שמגישים לפי סעיף  .
יובהר כי עצם מכירת זכות במקרקעין אינה יוצרת חבות בהגשת  

סעיף  )לפי החוק המירביאלא אם לא שולם המס בשיעור , דוח
(.לפקודה( א5)131

השבח מצורף לשלב הגבוה בהכנסה החייבת.

קיזוז הפסדים על פי אישור פקיד שומה.

ה"מס השבח הוא מקדמה על חשבון מ.

7

דיבלופמנטישראל קנדה 731/79א "ע

,  בחוק לעידוד השקעות הון, הוןהפטור מריווחי האם 
.  חל גם על מיסוי שבח מקרקעין, 1959-ט"התשי

לא 1975כי הרפורמה משנת , המשפט מצייןבית 
וכי לו היה רוצה  , מיזגה בין שני משטרי המס

לא היה קל יותר , המחוקק להביא למיזוג מלא
'  והשארת חלק המקרקעין  מביטול חוק מיסוי 

.  לפקודה בלבד

גיבור סברינה 27/90ה"עמ

המערערת ביקשה לקזז את עודף המס שנגבה בשל 
.הוצאות עודפות כנגד ריווח ממכירת מקרקעין

ג לפקודה מאפשר לקזז הוצאות עודפות  181סעיף 
בין מס הכנסה ובין מס חברות המוטלים " )מס"כנגד 

י "מס שבח אינו מס המוטל עפ(. י פקודה זו"עפ
.הפקודה ולכן לא ניתן לקזז כנגדו הוצאות עודפות

.כנגד מס שבחה וכיום ניתן לקזז מהוצאות עודפות 181פסק הדין תוקן סעיף בעקבות 
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ז"תשע/טבת/א"כ

4

שנלצבי 1499/90ש"עמ

(  ב()5)9י הוראות סעיף "המערער ביקש פטור עפ
.על חלק השבח היחסי בפריסה, (נכה)לפקודה 

וועדת הערר החליטה כי יש לראות את השבח כחלק  
מההכנסה החייבת לעניין מס הכנסה אך ורק בקשר  

.ולעניין זה בלבד, לשיעורי המס והזיכויים ממנו

י  "מס השבח איננו מקדמה לעניין הפטורים שעפ
.הפקודה

שנלצבי 1499/90ש"עמ

פטור ממס אינו בגדר זיכוי ואינו בגדר שיעור מס  
.הפטור מובא בחשבון בטרם חושבו שיעורי המס

ב מצביע שהמחוקק הביע עמדתו בי הפטור  48סעיף 
א יובא בחשבון לעניין קביעת  להפקודה מכחלנכה 

.השבח כחלק מההכנסה החייבת

הערר נדחה

הוראות התאמה מפורשות

קיזוז הפסדים

אין  , ח מס הכנסה"הואיל ומס השבח הוא מקדמה ע
טעם בתשלום המקדמה מקום בו נבע למוכר הפסד  

כנגד מכירת נכס מקרקעין  )מעסק או משלח יד 
.או הפסד הון, (ששימש בעסקו

.לא ניתן לקזז הפסד שוטף

נתון לשקול דעתו של פקיד  , קביעת ההפסד וגובהו

(.  ואורדן תעשיותאלוםד דאז "פס)השומה 
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ז"תשע/טבת/א"כ

5

הוראות התאמה מפורשות

שיעורי המס-

חוק מס שבח מפנה להוראות הפקודה לעניין שיעורי  
.המס החלים על יחיד ועל חברה

לחוק שיעור המס על יחיד נקבע  42לפני תיקון 
וראו את השבח כאילו , בהתאם למדרגות המס השולי

.היה הכנסתו היחידה של המוכר

נקבע כי ההכנסה משבח תהיה  42לאחר תיקון 
(.50%)בשלב השולי הגבוה ביותר 

הוראות התאמה מפורשות

(המשך שיעורי המס)

לחוק נקבע כי השבח הריאלי יעמוד על 50בתיקון 
20%לפקודה הועמד על 147ובעקבות תיקון )25%

(.7.11.2001ליום רטרואקטיבית 

מיום 25%בעקבות וועדת טרכטנברג נקבע על 
1.1.2012.

(שלוש תקופות שבח)

הוראות התאמה מפורשות

 לחוק50סעיף

'  ביריבות מיסויית בין חוק מיסוי מקרקעין לחלק ב
יגבר המיסוי לפי החלק הפירותי כך , (פירותי)לפקודה 

.שיחול פטור ממס שבח וחיוב במס הכנסה
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ז"תשע/טבת/א"כ

6

אי תחולת מנגנונים מהפקודה
פסק דין ניר יוסף

נידונה השאלה האם אשת בן הזוג הרשום זכאית לחישוב  
או שמא תצורף ההכנסה לבן  , נפרד של המס בגין המכירה

הזוג הרשום בחישוב מאוחד כאשר הכנסתו של בן זוגה 
?גבוהה יותר

ב כמשמש כור  48בית המשפט קבע כי אין לראות בסעיף 
אלא לאותם עניינים שנקבעו בו  , היתוך לזיהויו של השבח

.  ושאלת חישוב נפרד או מאוחד אינם כלולים באלה

כאשר רצה המחוקק ליישם הוראה כלשהי מן הפקודה גם  
.על חוק מס שבח אמר כן מפורשות

אי תחולת מנגנונים
השקעותב.מ.ו.מא "ע

ועדת הערר החליטה כי הפטור במכירת דירת מגורים לפי  
לחוק לא חל על מכירה בידי חברה  1פרק חמישי 

.א לפקודה64כהגדרתה בסעיף , משפחתית
בנוסף שבח של חברה משפחתית אינו בגדר הכנסתו של  

ב לחוק קובע כי יראו את השבח כחלק  48סעיף . היחיד
מההכנסה החייבת במס הכנסה רק לעניין שיעורי המס  

.  והזיכויים ממנו ולעניין זה בלבד
הערעור שהוגש על פסק הדין נדחה

אי תחולת מנגנונים
הפטור של פרק חמישי  לא ניתן להחיל את -און -ד תל"פס

על מכירת דירה  , פטור של יחיד, במכירת דירת מגורים1
משפחתית אולם לעניין שיעורי המס ניתן להחיל  בידי חברה 

את שיעורי המס של היחיד על אף שהמכירה הייתה בידי  
.החברה

מנגנון המיסוי החד  וועדת הערר החילה את –ל.ע.קד "פס
שלבי החל על חברת בית במסגרת הוראות חוק מיסוי  

מקרקעין תוך ייחוס השבח לבעלת המניות בחברת הבית  
.לחוק61שהיא מוסד ציבורי והענקת פטור לפי סעיף 

ב  48הפך את ההחלטה וקבע כי סעיף העליון בית המשפט 
בין החוק לפקודה ולכן הכללת השבח  " צינור"לחוק מהווה 

.בהכנסה החייבת הינה רק לעניין שיעורי המס והזיכויים
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ז"תשע/טבת/א"כ

7

תכנוני מס בתפר
-הקצאה ודילול

 איננה פעולה , כהגדרתה בחוק, הקצאה-50מתיקון החל
.באיגוד ולכן לא חלים עליה מס שבח ומס רכישה

 או דילול  , כי במקרים של דילול מלאהייתה עמדת הרשות
מדובר במכירה של זכויות באיגוד מקרקעין הנתונה  , מהותי

לשומת החוק כיוון שהשימוש במנגנון ההקצאה הינו 
.מלאכותי

 חייב במס רכישה-לחוק76תיקון.

ד גזית גלוב"פס

ד גיא גוב"פס

תכנוני מס בתפר

-קבוצות רכישה

 הסכם שיתוף והסכמי  )רכישת קרקע ויצירת מנגנון חוזי
.שיוביל את הקבוצה לנכס בנוי( משנה

 למס רכישה הזכות  , מ עסקת אקראי"במע-לחוק69תיקון
נותרה בעינה השאלה מה מעמדו  -הנמכרת דירת מגורים

.מוכר זכויות במקרקעין/מתווך: של המארגן

לנגיהודה ד "פס

ן"קווי נדלד "פס

ד תפוח פז"פס

תכנוני מס בתפר

-חברות ארנק

 שהוא גם )בדרך כלל עובד אחד חברה המעסיקה
בעל הכנסה גבוהה באופן ניכר ( בעליה היחיד

שכיר  שעבודתו היא באופן מסורתי משרת, מהממוצע
שימוש בחברת ארנק יוצר הפחתה  . עצמאיאו

בהשוואה לתשלומי המס  , מס לבעליהבתשלומי
וכן מעניק יתרונות  , שהיה צריך לשלם כשכיר

.פוטנציאליים אחרים
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ז"תשע/טבת/א"כ

8

-2015חוק ההתייעלות הכלכלית 
2016

רשות המסים  -דיווח על חוות דעת יועצי מיסוי
מבקשת לחייב את מגיש הדוח לציין האם תוצאת  

.המס אליה הגיע נשענת על חוות דעת מיסוי

ק"הוסף לפקודה אולם לא חל על חוק מסמ.
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ז"תשע/טבת/א"כ

1

חוק מיסוי מקרקעין  
,  (שבח ורכישה)

1963-ג"התשכ
מבוא ובסיס המס
מכללת נתניה

2' שיעור מס

עקרונות יסוד בדיני המס

הכרה בהפסד  / מיסוי הריווח -עקרון המימוש
ירידת ערך  / ולא מעליית ערךממימוש בפועל הנובע 

.לא ממומשת

מיסוי הכנסה בהתאם למקור  -דוקטרינת המקור
פירותימקור ( מכירת העץ)מקור הוניממנו הופקה 

(.לפקודה3ו 2בעיקר סעיפים )

אורך חיי  , בכפוף לחריגים-עקרון רציפות המס
.במלואוימוסההנכס 

עקרונות יסוד בדיני המס

מיסוי העסקה בהתאם  -עקרון המהות הכלכלית
למהותה הכלכלית ולא בהתאם ללבוש החיצוני  

מכירת קרקע  -לדוגמה)י הצדדים "שהולבש לה ע
(.והזמנת שירותי בנייה
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ז"תשע/טבת/א"כ

2

-ט"תש, חוק מס שבח מקרקעים
1949

1949-פרי יצירה ישראלית מקורית

  החוק אופיין במספר רב של פרצות שאפשרו להימנע
.  מתשלום המס

 רכישת  -"הקצאה והדחה"–תכנון המס השכיח
בשלב מאוחר יותר  , מקרקעין באמצעות חברה

הקצאת  , במקום למכור את המקרקעין או את המניות
למניות  " הישנות"מניות חדשות והפיכת המניות 

.נדחות

-ג"התשכ, חוק מס שבח מקרקעין
1963

  חוק מקיף ביותר אשר נועד לסגור את הפרצות הרבות שהיו
.1949בחוק משנת 

 תיקונים לחוק87עד היום היו.

 שבח)שונה שמו של החוק לחוק מיסוי מקרקעין 2000בשנת  ,
1963–ג "תשכ, (מכירה ורכישה

 (שבח ורכישה)שונה שמו לחוק מיסוי מקרקעין 18.2.08ביום  ,
.1963–ג "תשכ

, (שבח ורכישה)חוק מיסוי מקרקעין 
1963-ג"התשכ

-מכוח חוק מיסוי מקרקעין מוטלים שני סוגי מס

מס ישיר-מס שבח

מס עקיף-מס רכישה

זכות )"החוק ממסה מכירת זכויות ישירה במקרקעין 
פעולה  )"ומכירת זכויות במקרקעין בעקיפין "( במקרקעין

"(.באיגוד מקרקעין
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ז"תשע/טבת/א"כ

3

בסיס המס

לחוק מיסוי מקרקעין6סעיף 

-במקרקעיןהמס על מכירת זכות הטלת 

יוטל על  ( המס-להלן )מס שבח מקרקעין (א)
.זכות במקרקעיןמכירתהשבח ב

השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על (ב)
.47יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 

בסיס המס

לחוק מיסוי מקרקעין7סעיף 

-הטלת המס על פעולה באיגוד מקרקעין

".באיגוד מקרקעיןפעולההמס יוטל על "

התוצאה ההיסטורית

:משטרי המס הישיר הקיימים בישראל

 לפקודה' לפי חלק ב-פירותימשטר מס.

לפקודה' לפי חלק ה-משטר מס הוני.

  משטר המס החל על זכויות במקרקעין וזכויות באיגוד
.לפי חוק מיסוי מקרקעין-מקרקעין
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ז"תשע/טבת/א"כ

4

לפקודת מס הכנסה88סעיף 
וכן כל זכות או , מטלטליןבין מקרקעין ובין , כל רכוש-"נכס"

והכל בין שהם בישראל ובין  , טובת הנאה ראויות או מוחזקות
-למעט, שהם מחוץ לישראל

...של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישימטלטלין(1)

מלאי עסקי(2)

זכות חזקה במקרקעין בין שבדין בין שביושר המשמשים  (3)
למגורים

זכויות במקרקעין וזכויות באיגוד כמשמעותם בחוק מיסוי  (4)
שעל מכירתם מוטל מס שבח או שהיה עשוי  , מקרקעין

...להיות מוטל אילולא הפטור

נפקות משטר המס החל

(.זהה)יוטל מס ישיר בלבד -מס ריווח הון

וכן מס  ( זהה)יוטל מס ישיר -מס שבח מקרקעין
.מס רכישה, עקיף

הוראות התאמה

 מס  -לעניין שיעורי המס והזיכויים ממנו-ב48סעיף
.השבח מקדמה על חשבון מס הכנסה

 ביריבות בין חוק מיסוי מקרקעין לחלק ב-50סעיף '
יגבר המיסוי לפי החלק  , (הפירותיהמשטר )לפקודה 
כך שיחול פטור ממס שבח וחיוב במס  הפירותי
.הכנסה
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ז"תשע/טבת/א"כ

5

בסיס המס

לחוק מיסוי מקרקעין6סעיף 

-במקרקעיןהמס על מכירת זכות הטלת 

יוטל על  ( המס-להלן )מס שבח מקרקעין (א)
.זכות במקרקעיןמכירתהשבח ב

השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על (ב)
.47יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 

בסיס המס

-י החוק"נדרשים שני אלמנטים למיסוי עפ

"מכירה"

"זכות במקרקעין"

"זכות במקרקעין"

-לחוק1סעיף 

העולה  חכירה לתקופהאו , בעלות–" במקרקעיןזכות "
על עשרים וחמש שנים בין שבדין ובין שביושר לרבות 

שניתן לראות בה מבחינת  , להשתמש במקרקעיןהרשאה
הרשאה  ולעניין ; כאמורתכנה בעלות או חכירה לתקופה

אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה  –במקרקעי ישראל 
–זה לעניין ; הקצרה מעשרים וחמש שנים
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ז"תשע/טבת/א"כ

6

"זכות במקרקעין"
"למעט הרשאה מסוג שלא נהוג לחדש  –" הרשאה

;מעת לעת

"מקרקעי  : יסוד-כמשמעותם בחוק–" מקרקעי ישראל
;ישראל

"התקופה המרבית שאליה יכולה –" חכירה לתקופה
החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו 

מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או  
.לקרובו בהסכם

"זכות במקרקעין"

"חכירתה של חכירה  , חכירת משנה, חכירה–" חכירה
משנה ושכירותה  -שכירות, שכירות, מכל דרגה שהיא

;וכן זכות חזקה ייחודית, של שכירות מכל דרגה שהיא

"זכות במקרקעין"הגדרת 

קובע חמש זכויות 1969–ט "תשכ, חוק המקרקעין
זיקת הנאה וזכות , משכנתא, שכירות, בעלות: קנייניות
.קדימה

 הקבועה בחוק מיסוי  " זכות במקרקעין"הגדרת
.  מקרקעין אינה חופפת לזכויות במקרקעין הקנייניות
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ז"תשע/טבת/א"כ

7

"זכות במקרקעין"

דירה  
ל"בחו

זכויות 
בנייה

הרשאה  
(בר רשות)

אופציית  
חכירה

פולש
דיירות 
מוגנת

זכות  
ההמלצה

בעלות

בעלות
זכות הבעלות הינה הזכות המלאה במקרקעין.

 הרשאה, שיעבוד, זיקת הנאה, להשכרה)אגד של זכויות  ,
(.זכות קדימה ועוד

 מהקרקעות בישראל הינן קרקעות בבעלות  93%כ
.בבעלות פרטית7%המדינה ורק כ 

  חוק יסוד מקרקעי ישראל אוסר על העברת הבעלות
ולכן רוב הזכויות  ( חריגים' למעט מס)במקרקעי ישראל 

המקסימאליות שבידי הציבור הן פחותות מבעלות והן 
.הרשאה/ מסוג של חכירה

 (זכויות חוזיות)בעלות שבדין וכן בעלות שביושר

הרשאה

-הרשאה שניתן לראות מבחינת תכנה בעלות
.חייבת במיסוי מקרקעין

חייבת במיסוי מקרקעין  -הרשאה במקרקעי ישראל
שנים 25אף אם ניתנה היא לתקופה קצרה מ 

(.ד שרבט ומחסרי"פס-33תיקון )

חייבת במס  -הרשאה שלא נהוג לחדש מעת לעת
(.הוני/ פירותי)י הפקודה "עפ
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ז"תשע/טבת/א"כ

8

זכות ההמלצה

  האפשרות הניתנת לאגודה להפנות משתכנים
שמקורה בהחלטת  , לחתימה על הסכם פיתוח

מועצה אינה מהווה זכות במקרקעין ולכן מכירתה  
(.ד מפלסים"פס)פירותי / תהא חייבת במס ריווח הון

 האפשרות הניתנת להפנות משתכנים לחתימה על
הסכם פיתוח שמקורה בהסכם חכירה מהווה זכות  

להורות על הענקתה של זכות וחייבת במיסוי  
(.ד יובל גד"פס)מקרקעין 

אופציית חכירה

"התקופה המרבית אליה יכולה -"חכירה לתקופה
למוכר או , י הסכם"החכירה להגיע מכוח כל זכות עפ

(.אופציה)או זכות ברירה , לקרובו

אי מימוש האופציה מבטל את אירוע  -ד בזק"פס
.המס

מועד ההסכם  -המועד לבחינת תקופת החכירה
.הראשוני

זכויות בנייה
זכויות הבנייה הינן זכויות במקרקעין  -ד.ר.א.רד "פס

הגם שאינן  , הנתונות לשומת חוק מיסוי מקרקעין
זכויות אלו מגלמות את פוטנציאל  . פיזיות מוחשיות

השימוש במקרקעין הפיזיים והן בעלות משמעות  
.כלכלית

המגדילה  ע"תבעצם פרסום -ד הדרי החוף"פס
אלא בשעה שמתלווה , זכויות בנייה אינה אירוע מס

.להגדלה זו מסגרת חוזית מסחרית

חייב במיסוי מקרקעין-ניוד/מכירת זכויות בנייה
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ז"תשע/טבת/א"כ

9

דיירות מוגנת  

"לחוק1סעיף -"חכירה לתקופה  :

.מכוח הסכםהגדרה עוסקת בזכות חכירה 

(.חוק הגנת הדייר)זכות דיירות מוגנת הינה יציר החוק 

.חייבת במס ריווח הון-דיירות מוגנת בעסק

אינה חייבת במס  -דיירות מוגנת בדירת מגורים
(.לפקודה88בסעיף " נכס"מהגדרת ממועטת)כלל 

ל"דירה בחו

הגדרת  -חוק מיסוי מקרקעין הוא חוק טריטוריאלי
לחוק קובעת כי החוק יחול על 1בסעיף " קרקע"

בין בידי תושב ישראל  )מכירת זכויות בקרקע בישראל 
(.ובין בידי תושב חוץ

 אזור"א מרחיב את תחולת החוק גם על ה16סעיף"-
זאת כאשר המוכר הוא  , יהודה ושומרון וחבל עזה

.ישראלי

מס ריווח הון-ל"מכירת דירה בחו

פולש

  פולש אינו מחזיק ברשות הבעלים ולכן אינו מחזיק
.כהגדרתה בחוק, בזכות במקרקעין

חייב במס  -פיצוי לפולש לשם פינויו מהמקרקעין
ריווח הון
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ז"תשע/טבת/א"כ

10

לחוק1סעיף -"מקרקעין"

בנינים , לרבות בתיםבישראלקרקע –" מקרקעין"
.קבעשל חיבור ודברים אחרים המחוברים לקרקע 

"מקרקעין"הגדרת 

 לחוק מיסוי מקרקעין מגדיר1סעיף:

בנינים  , קרקע בישראל לרבות בתים-" מקרקעין"
ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של  

;קבע

מגדיר1969–ט "התשכ, לעומתו חוק המקרקעין:

כל הבנוי והנטוע עליה וכל  , קרקע-" מקרקעין"
זולת  , דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע

; מחוברים הניתנים להפרדה

היקף הזכות במקרקעין

יחד עם  / מכירת מקרקעין לצד-יחידת המיסוי
,  (מחוברים ונתיקים)מטלטלין : נכסים נוספים כגון

,  הזמנת שירותי בנייה, הסכמי שכירות, מוניטין
.'הוצאות פיתוח וכדו

ד  "פס, ד יהודה לנג"פס-מבחן המהות הכלכלית
.ד מלונות צרפת ועוד"פס, ד שרביט"פס, וילאר נכסים
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ז"תשע/טבת/א"כ

11

/  מחוברים-היקף הזכות במקרקעין
נתיקים

ק  "מנהל מסמ' נ' ג ואח"עיריית ר8817/04א "בע
:  ש העליון"קובע ביהמ, (6-ה, 2/מסים כ)מרכז 

"  מקרקעין"מחוברים הניתנים להפרדה אינם בגדר 
מיטלטלין אשר ניתן  . לעניין חוק מיסוי מקרקעין
למשל הכיסאות של )להפרידם בהסרת ברגים 

ולאחר הפרדתם הם שבים להיות בעלי  ( התאטרון
יופרד משווי המקרקעין לצורך  שווים , "עצמאי"אופי 

.חישוב המס

/  מחוברים-היקף הזכות במקרקעין
נתיקים

מנהל ' מ נ"מלונות צרפת ירושלים בע2010-01ע "ו
,  מערכות חשמל וחיווט, מעלית: ק ירושלים"מסמ

הינן מטלטלין  , (למעט המנועים)מערכת מיזוג אוויר 
שאינם ניתנים להפרדה משווי המקרקעין לעניין חוק  

.ק"מסמ

/  מחוברים-היקף הזכות במקרקעין
נתיקים

מנהל ' מ נ"מלונות צרפת ירושלים בע2587/12א "ע
:  ם-ק י"מסמ

הבורג"ש העליון מותח ביקורת על מבחן "ביהמ  :"
בטכנולוגיה דהיום ניתן להעתיק בתים ומבנים  

וברי כי אין בכך כדי להפוך את הבתים  , ממקומם
על פי הדוגמה  , אף את מגדל אייפל. למיטלטלין

ניתן לראות כמיטלטל אחד  , שהביא המשיב
.  שהרי ניתן לפרקו לקורות, גדול
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ז"תשע/טבת/א"כ

12

/  מחוברים-היקף הזכות במקרקעין
נתיקים

:ש העליון קובע מבחנים"ביהמ

מבחן עיקרי לפיו נבחן האם הכוונה : מבחן הכוונה
יהיו מחוברים דרך קבע למקרקעיןשהמטלטליןהיא 

 ירידת ערך דרמטית של המיטלטלין  –המבחן הכלכלי
במידה ויופרד

 (  המחוברים)האם האובייקט -מבחן האובייקט שנותק
?מאבד את זהותו ואופיו העצמאי לאחר ניתוקו

 האם אופי וזהות המקרקעין לאחר  –מבחן המקרקעין
?ניתוק המחוברים משתנים

"מבחן השכל הישר  ": מבחן הגג

בסיס המס

לחוק מיסוי מקרקעין6סעיף 

-במקרקעיןהמס על מכירת זכות הטלת 

יוטל על  ( המס-להלן )מס שבח מקרקעין (א)
.זכות במקרקעיןמכירתהשבח ב

השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על (ב)
.47יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 

לחוק1סעיף -"מכירה"

בין בתמורה ובין ללא  , זכות במקרקעיןלעניין , "מכירה"
–תמורה 

;עליהויתור או , העברתה, של זכות במקרקעיןהענקתה (1)

וכן העברה או  , הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין(2)
הסבה של זכות לקבל זכות במקרקעין או ויתור על זכות  

;כאמור

העברה או הסבה  , הענקתה של זכות להורות על הענקה(3)
וכן , של זכות במקרקעין או על ויתור על זכות במקרקעין

;העברתה או הסבתה של זכות להורות כאמור או ויתור עליה
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ז"תשע/טבת/א"כ

13

"מכירה"

פעולה באיגוד שהזכות המוקנית בה מקנה לבעליה  (4)
יכולת או זכות לתפוש מקרקעין מסוימים של  , כוח

האיגוד בו מוקנית הזכות או אם אותה זכות מקנה  
לבעליה את הזכות לדרוש מהאיגוד למסור לתפיסתו  

;מקרקעין מסוימים

מכירה לעניין החוק

  ההגדרה רחבה ביותר שמטרתה ללכוד ברשת המס
את כל קשת הטרנסקציות המשפטיות והכלכליות  

.של המקרקעין

  בניגוד לחוק המקרקעין לפיו עסקה במקרקעין חייבת
עסקה  , (לחוק המקרקעין8סעיף )להיות בכתב 

פ  "לצורך חוק מיסוי מקרקעין יכולה להיות גם בע
(.רוזנברג' א נ"מס שבח ת80/83א "ע)

"מכירה"

בתמורה ללא תמורה מכירה כפויה הורשה

העברה אגב 
גירושין

שינוי ייעוד  
עסקי

שינוי ייעוד  
תכנוני

פיצויי פגיעה

הקנייה לנציג  
י דין"עפ

חלוקה  
מריווחי שערוך
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תמורה

או בשווה כסף/בכסף ו

  למנהל סמכות להתערב בתמורה החוזית שקבעו
הצדדים בהתקיים אחד החריגים הקבועים בהגדרה  

".שוויה של זכות פלונית"

ללא תמורה

גם מתנה הינה מכירה לצורך החוק ולכן חייבת במס.

  בסיטואציות מסוימות המחוקק העניק פטור ממס
,  למוסד ציבורי, בין קרובים)להעברות ללא תמורה 

(.למדינה ועוד

3סעיף -י דין"הקנייה לנציג עפ
לחוק

לאפוטרופוס למפרק או לכונס נכסים  , הקנייה לנאמן
.י החוקים המנויים בסעיף איננה מכירה"עפ

י נתוני "י הנציג יחושב המס עפ"במכירת הנכס ע
.הרכישה של הבעלים ולא של הנציג

022



ז"תשע/טבת/א"כ

15

לחוק4סעיף -הורשה
הורשה איננה מכירה.

  מכירת נכס מנכסי העיזבון בידי היורשים מהווה
.לחוק( 1()ג)5סעיף )מכירה

כל אינה מכירה -חלוקת עיזבון ראשונה בין יורשים
סעיף  )עוד לא שולמו תשלומי איזון מחוץ לעיזבון 

(.4()ג)5

  ניתן לחלק ירושה ממספר עיזבונות ובלבד שבין
המורישים מתקיימים יחסי קירבה של בני זוג או ילד  

.והורהו וטרם הסתיימה החלוקה

א 4סעיף -העברה אגב גירושין
לחוק

  העברה בין בני זוג הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב
אינה  , או מהם לילדיהם/ביניהם ו, הליכי גירושין

.מכירה

דחיית מס

לחוק( א)5מכירה כפויה סעיף 

או  , י תביעה לחלוקה"י הבעלים עפ"מכירה שלא ע
שיעבוד או חוב פסוק או , לשם פירעון משכנתא

מהוות מכירה לצורך  , וכן הפקעהפ "בהליכי הוצל
.החוק
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לחוק( ב)5סעיף -שינוי ייעוד עסקי

-שינוי ייעוד מרכוש קבוע למלאי עסקי

 שנים מיום הרכישה עד ליום ההעברה  4אם חלפו
(.דחיית תשלום המס)ייראו את ההעברה כמכירה 

 שנים לא יראו את ההעברה כמכירה4לא חלפו.

שינוי ייעוד תכנוני והגברת זכויות

המגדילה  ע"תבעצם פרסום -ד הדרי החוף"פס
אלא בשעה שמתלווה , זכויות בנייה אינה אירוע מס

.להגדלה זו מסגרת חוזית מסחרית

חייב במיסוי מקרקעין-ניוד/מכירת זכויות בנייה

פיצויי פגיעה

 לחוק התכנון 197פיצויים המשתלמים מכוח סעיף
והבנייה בגין ירידת ערך מקרקעין כתוצאה מפרסום  

ד כרפיס  "פס)חייבים במס ריווח הון -תכנית פוגעת

(.ד סודרי"ופס( מ"מע)

  פיצויים בגין ירידת ערך המשולמים מכוח הפקעה
.חייבים במיסוי מקרקעין-י אחד מחוקי ההפקעה"עפ

  פיצויי על ירידת ערך בגין החלק הנותר לאחר
(.ד קסנר"פס)חייב במיסוי מקרקעין -הפקעה
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( ה)5סעיף -חלוקה מריווחי שיערוך
לחוק

  ביצעה חברה חלוקה מריווחי שיערוך כאמור בסעיף
לפקודה יראו את הזכות במקרקעין בשלה  1א100

בוצע השערוך כאילו נמכרה ביום החלוקה ונרכשה  
.מחדש
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רכיבי השבח
מכללת נתניה

3' שיעור מס

לחוק  1סעיף " מכירה"הגדרת 

 ההגדרה רחבה  . לעניין החוק" מכירה"מגדיר מהי 1סעיף
ביותר על מנת שתכיל כל טרנסקציה במקרקעין שמהווה  

".זכות במקרקעין"כלכלית את מכירת ה

  בניגוד לחוק המקרקעין לפיו עסקה במקרקעין חייבת להיות
לצורך חוק מיסוי מקרקעין  , (לחוק המקרקעין8סעיף )בכתב 

(.רוזנברג' א נ"מס שבח ת80/83א "ע)פ "יכולה להיות גם בע

לחוק1סעיף " מכירה"הגדרת 

בין בתמורה ובין  , לעניין זכות במקרקעין, "מכירה"
-ללא תמורה

 מהווה מכירה( מתנה)גם מכירה ללא תמורה.
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לחוק1סעיף " מכירה"הגדרת 
או , העברתה, הענקתה של זכות במקרקעין(1)

;ויתור עליה
, הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין(2)

וכן העברה או הסבה של זכות לקבל זכות 
;במקרקעין או ויתור על זכות כאמור

,  הענקתה של זכות להורות על הענקה(3)
העברה או הסבה של זכות במקרקעין או על  

וכן העברתה או , ויתור על זכות במקרקעין
הסבתה של זכות להורות כאמור או ויתור 

;עליה

לחוק3סעיף -הקניות שאינן מכירה

 לחוק קובע3סעיף:

למפרק או לכונס  , לאפוטרופוס, הקנייה לנאמן
אינה  , נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל

"  פעולה באיגוד"או " מכירת זכות במקרקעין"
.  לעניין חוק זה

לחוק  4סעיף -הורשה איננה מכירה 

 לחוק קובע4סעיף:

הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לענין חוק  "
"זה
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3

(ג)5סעיף -הורשה 

 מתי מסתיים הליך ההורשה?

יש להבחין בין  –499/85א "ע–ד אהובה אדלה שפייר "פס
יורשים הזוכים בחלק מסוים במקרקעין שלגביהם תהליך  
ההורשה תם עם קבלת הנכס לבין יורשים הזוכים ביתרה  

כספית שלגביהם תהליך ההורשה מסתיים עם קבלת התמורה  
.הכספית

 (.ג)5בעקבות פסק הדין תוקן החוק והוסף לו סעיף

(1()ג)5סעיף -הורשה 

  מכירת נכס הנמנה עם נכסי העיזבון בידי מנהל
?העיזבון או היורשים" מי המוכר-העיזבון

כבעלים  " עיזבון"בדין הישראלי אין מעמד משפטי ל
ולכן הסעיף קובע כי מכירת זכות במקרקעין או פעולה  

רואים אותה , באיגוד מקרקעין הנמנים על נכסי עיזבון
.כמכירה בידי היורשים

חלוקת עיזבון בין –( 4()ג)5סעיף 
יורשים  

באופן שונה  , היורשים רשאים לחלק ביניהם את נכסי העיזבון
על פי  )או שקבע המחוקק ( בצוואה)מהחלוקה שציווה המוריש 

.,(חוק הירושה

בכסף או שווה  , תשלומי איזון שמקורם מחוץ לנכסי העיזבון
.מכירה חלקית, כסף

  רק החלוקה הראשונה שלאחר ההורשה תהנה מהסעיף
.  חלוקות נוספות לאחר מהוות מכירה

  ניתן לחלק בהתאם לסעיף גם שני עיזבונות בתנאי שהמורישים
.הינם בני זוג או הורה וילד
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א לחוק4סעיף -העברה אגב גירושין

הנעשית , או זכות במקרקעין, העברת זכות במקרקעין
או מבני הזוג לילדיהם איננה  , אגב גירושין לבן הזוג

.מכירה

"(ד עליזה לבנון"פס)לרבות ידועים בציבור -"בני זוג

"הנחיית היועץ )לרבות בני זוג מאותו המין -"בני זוג
(.המשפטי לממשלה

מכירות כפויות–( א)5סעיף 

פ תביעת חלוקה או לשם "י הבעלים ע"מכירה שלא ע
י "או ע, שעבוד או חוב פסוק, פירעון של משכנתה

.מהווה מכירה–הליכי הוצאה לפועל 

 מהווה מכירה–הפקעה עם תמורה.

  הפקעה ללא תמורה אינה מהווה מכירה

פ חלק מחוקי ההפקעה ניתן להפקיע חלק    "ע)
(.ללא תמורה( 40%לכל היותר )מהמקרקעין 

שינוי יעוד–( ב)5סעיף 

או העברת נכס פרטי  , הפיכת נכס קבוע בעסק למלאי עסקי
:לעסק והפיכתו בעסק למלאי עסקי קובע הסעיף

שנים מיום הרכישה המקורי של הזכות תתקיים  4אם חלפו ( א)
".  מכירה"בעת שינוי היעוד 

.שנים מיום הרכישה זו איננה מכירה4אם לא חלפו ( ב)
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בסיס המס
 קובע את הטלת המס על מכירת זכות 6סעיף

:במקרקעין

יוטל על  ( המס-להלן )מס שבח מקרקעין ( א)
.השבח במכירת זכות במקרקעין

השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה  (   ב)
.47על יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 

שבלונת המס

Xשווי מכירה

(Y)יתרת שווי רכישה

W(הפסד)שבח 

 פחת–ניכויים + שווי רכישה –( 47סעיף )יתרת שווי רכישה.

לחוק19סעיף -יום המכירה

לעניין חישוב  " יום הפעולה"או " יום המכירה"
השבח והמס הוא היום שבו נעשתה המכירה או  

...-ואולם , הפעולה באיגוד

הכלל:

.  הוא המועד בו נעשתה המכירה" יום המכירה"
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יום המכירה

על פי חוק החוזים חוזה בר תוקף הוא חוזה שהתקיימו לגביו:

הצדדים גמרו אומר בדעתם להתקשר  –דעת גמירות. א
.בהסכם

אותה הסכמה כוללת הסכמה על מספר פרטים  –מסוימות . ב
.מיהם הצדדים, מהי התמורה, זיהוי הממכר: יסודיים

לצורך הטלת מס שבח  –רוזנברג ' א נ"מס שבח ת80/83א "ע
.אין צורך בדרישת כתב

יום המכירה

 יום "אשר מקים " חוזה"האם זיכרון דברים מהווה
?"מכירה

יום המכירה
חוזה עם תנאי מתלה

-מנהל מס שבח' אלדר שרון נ489/89א "ע

יכול שיהיה חוזה  , לחוק החוזים27בהתאם לסעיף 
.  בקיימו של תנאי כלשהומותלה

חוזה זה  שלם מרגע כריתתו ורק  , על פי דיני החוזים
.  תוצאותיו של החוזה מושעות עד להתקיימות התנאי

 תקף ( שאינו מכוח הדין)חוזה אשר תוקפו מותנה בתנאי
.מבחינת דיני המס מרגע כריתתו

למשל חוק  , חוזה אשר תוקפו מותנה בתנאי מן הדין
יום המכירה הוא  , הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

.י בית המשפט"יום אישור המכירה ע
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חריגים-יום המכירה

 היום שבו  –( 1)19סעיף –הליכי הוצאה לפועל
על פי  . י הרשות המוסמכת לכך"הושלמה המכירה ע

.פ"זהו יום אישור ראש ההוצלק"החב

שעלים  ' מנהל מיסוי מקרקעין נ9559/11א "ע
מאשרר את עמדת רשות  –'ניהול נכסים ואח

י רשם  "המסים לפיה יום אישור הזוכה במכרז ע
.  ק"פ הינו יום המכירה לעניין חוק מסמ"ההוצל

יום המכירה

(2)19סעיף –יום המכירה בהפקעה 

:שישה יסודות? מהי הפקעה

.רכישה1.

מכירה מרצון לא תחשב  . מכוח חוק–כפויה 2.
.להפקעה

.של זכות במקרקעין3.

יום המכירה

.י המדינה או מטעמה"ע4.

.לצורכי ציבור5.

ללא מתן  ( 40%עד )הפקעה –כנגד פיצוי 6.
.פיצוי לא תחשב למכירה לפי החוק

יום המכירה יהיה היום בו הועמד  -בהפקעה
או אם הוגשה תביעה  , הפיצוי לבעל הזכות

מהפיצוי  50%-ש פסק פיצוי הגבוה ב"וביהמ
.שניתן בתחילה
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יום המכירה
(3)19סעיף  –במכירות בידי רשות מקרקעי ישראל

  יום המכירה יהיה היום בו אושרה העסקה על ידי
(.או על ידי מי שהוסמך על ידו לכך)י"רמ

(א3)19סעיף –דחיית יום המכירה 
  במכירת זכות במקרקעין המותנית בהתקיימות תנאי

עתידי שלפיו יוגדלו אפשרויות הניצול של הזכות לפי  
שתמורתה  , תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה

הושפעה מהגדלת אפשרויות הניצול כאמור וכולה 
-יהיה יום המכירה ( עסקת קומבינציה)אינה בכסף 

.  יום אישור התכנית

שווי המכירה

-הכלל

17(א )- של הזכות השווי ביום המכירה שווי המכירה הוא
.'וכוהתחייבות , משכנתא, כאשר היא נקיה מכל שיעבוד

-חריג

במקרה זה שווי זכות הבעלות  . י דייר מוגן"נכס המוחזק ע
.משווי הזכות כאשר היא נקיה40%-המוערך הינו כ

1סעיף –" שווי"הגדרת 

הסכום שיש -" של זכות פלונית" שווי""
לצפות לו ממכירת אותה זכות על ידי מוכר 

-ובלבד שבמכירות , מרצון לקונה מרצון
שנעשו בכתב ושבהן שוכנע המנהל כי  (   1)

התמורה בעד הזכות במקרקעין או בעד זכות 
באיגוד נקבעה בתום לב ובלי שהושפעה  
בין  , מקיום יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה

;התמורה כאמור-במישרין ובין בעקיפין 
השווי -שלגביהן נקבע בחוק זה אחרת (   2)

;כפי שנקבע בחוק זה

033



ז"תשע/טבת/א"כ

9

"שווי"הגדרת 

:בהתאם להגדרה

הכלל-

(.  מכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון)שווי השוק 

חריג-

.עסקה שנעשתה בכתב. א

.התמורה נקבעה בתום לב. ב

.אין יחסים מיוחדים בין הצדדים. ג

.במקרה זה שווי המכירה יהיה התמורה המוצהרת

"שווי"הגדרת 

( 5-ה, 6/מיסים ג)מנהל מס שבח ' אסתר רוט נ38/86א "ע–
יש בהפרש  , משווי השוק50%כאשר התמורה החוזית הינה 

ועל הצדדים להפריך הנחה  , זה להעיד כי קיים חוסר תום לב
.זאת

 פחות משווי השוק מהווה חוסר  30%–עמדת מס הכנסה
.תום לב

מנהל מיסוי מקרקעין חיפה  ' נ' ואחה'חדיג3632/01א "ע
.אינו מוחלט30%-מבחן ה–( 8-ה, 2/יזמיסים )

התמורה המוצהרת

לתמורה החוזית ייווספו תשלומים או התחייבויות של המוכר  
:לדוגמה, שהקונה נטל על עצמו

מס רכוש שלא שולם וכדו, היטל השבחה'.

תשלום אגרות  –שרביט' מנהל מס שבח נ2960/95א "ע
י הרוכש יצורפו לתמורה החוזית רק אם הפיתוח  "פיתוח ע

.  בוצע בפועל

התחייבות הרוכשת לפנות -חכשוריד פרידמן "פס
מהמקרקעין פולשים ומחזיקים מהווה נטילת התחייבות בשם  

.המוכר שיש לצרף לתמורה החוזית
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ז"תשע/טבת/א"כ

10

שווי המכירה

17(ב )-  בהפקעה שווי המכירה יהיה בהתאם לפיצויים
מנהל מיסוי מקרקעין לא יעלה את השווי גם אם )ששולמו 

(.ישנה סטייה ניכרת משווי השוק

17(ג )-דן בהם5ל במכירות כפויות שסעיף "כנ.

17(ד )-  כאשר הרוכש לוקח על עצמו את תשלום מס השבח
לפי  " )גילום המלא"תחושב התמורה לפי שיטת ה, של המוכר

(.  מוטל תשלום מס השבח על המוכר15סעיף 

היוון 
03.04.06מיום 1289/01ע"ו–הגיאופיסיד המכון "פס

 מיליון 6.3–תמורת כ 31.12.99הסכם מכירה מיום
מהתמורה תשולם עם  25%פ ההסכם "ע. דולר

עד כחודש וחצי לאחר  )החתימה ובסמוך לה 
והיתרה תוך חצי שנה ועם מסירת החזקה  , (החתימה

.לרוכש

הקונה יכול להקדים בתנאים  , על פי תנאי ההסכם
יופחת מהתשלום  , ובמקרה זה, מסוימים כל תשלום

.בגין תקופת ההקדמה1.5%שיעור הלייבור בתוספת 

היוון 

בפועל לא הוקדמו התשלומים.

 הגישה העוררת תיקון לדיווח לפיו  05.04.00ביום
וההפרש בסך של , מיליון דולר5.8–התמורה הינה כ 

מיליון מגלם את הריבית המצטברת בגין דחיית  0.5
העוררת הודיעה כי תכלול את ההפרש  . התשלומים

וכך אכן )2001ו 2000–כהכנסות מימון בדוחות ל 
(.עשתה
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ז"תשע/טבת/א"כ

11

היוון

:הגיאופיסיוועדת הערר בעניין המכון 

  בכל עסקת תשלומים המתפרסת לאורך תקופה יש
זכות לקבל מזומנים בעתיד  "–בהכרח מרכיב מימון 

בתמורה בעד נכס אין דינה לעניין שווי התמורה כדין  
".מזומנים

 כ )שנה וחצי אינו אשראי לזמן קצר והשפעת ההיוון–

.הינה מהותית( 10%

היוון

גילו את "הצדדים לעסקה נתנו ביטוי למרכיב המימון בעסקה ו
כי התמורה הכוללת מגלמת בתוכה את מרכיב  " דעתם

.המימון

 אם היה ניתן לקונים לאחר בתשלומים אזי לא היה ספק כי
ה וריבית שנצברו לאחר יום המכירה אינם חלק משווי  "ה

.המכירה

בפשרה נקבע . י הרשות ערעור לעליון"על פסק הדין הוגש  ע
(06.11.07. )כי הערעור התקבל

היוון 

ד  "צמצום פס-ק מרכז"מסמ' חכים נ1305/04ע"ו
.הגיאופיסיהמכון 

-אשראיועסקתמכרעסקתבתוכומגלםההסכםהאם

-הצדדיםדעתאומד1.

התמורהכיבמשתמעאובמפורשבהסכםשגילוככל
.המעשהבעולםצעדיםונקטומימונימרכיבגםמכילה

.מהותיהואבעסקההמימוןמרכיב.2
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היוון 
הבחינהלפיוהחשבונאי25לתקןמפנהש"ביהמבנוסף
צריכהמימוןעסקתגםישהבסיסעסקתלצדהאם

אוהתאגידפועלבההכלכליתהסביבהרקעעללהיעשות
בפועלהאשראיתנאיזהובכללהעסקהמתממשתבה

.ענףבאותו

עד 24מאחר ומועד המסירה הצפוי על פי ההסכם הוא 
אין  ,  חודשים  הינו מועד סביר בעסקאות קומבינציה36

.מקום להוון

 חודשים לא  12-18–בעסקאות מקרקעין דחייה של כ
.מצריכה היוון

היוון 

ישהאםהבחינהלפיו25לתקןמפנהש"ביהמבנוסף
הסביבהרקעעללהעשותצריכהמימוןעסקתגם

העסקהמתממשתבהאוהתאגידפועלבההכלכלית
.ענףבאותובפועלהאשראיתנאיזהובכלל

36עד 24לכן מאחר והצדדים צפו שתוך תקופה של 
כמקובל בעסקאות  )חודשים תמסרנה הדירות 

.אין צורך להוון(  קומבינציה

חודשים לא מצריכה היוון12-18–כ דחייה של כ "בד

היוון
ק  "מנהל מסמ' מ נ"בעמידטאון33596-09-12ע"ו

:א"ת

 רכשה העוררת מתנובה את זכויותיה 14.6.11ביום
.מ"מע+ ₪מיליון 530במקרקעין תמורת סך של 

בחוזה נקבע כי התמורה תשולם בשלושה תשלומים  :
מיליון  82.5; מ"מע+ ₪מיליון 50-במעמד החתימה 

397.5-ו; מ שישה חודשים לאחר החתימה"מע+ ₪
.חודשים12מ אחרי "מע+ ₪מיליון 
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13

היוון

העוררת קבעה בשומת מס הרכישה כי שווי הרכישה הינו  
המשקף לגרסתה את השווי המהוון של . 509,435,089₪

65%העסקה לפי שיעור הריבית שמחייב אותה הבנק שמממן 
.מהעסקה

:ש העליון אינו מקבל את השומה של הרוכשת וקובע"ביהמ

  בהסכם נקבעה אפשרות של הקדמת התשלומים מבלי שהדבר
ומכאן שהצדדים לא התכוונו לעסקת  , יתבטא בהקטנת התמורה

.אשראי

היוון

כי הצדדים נתנו , נקבעהגיאופיסיהמכון בעניין
וכי התמורה  , ביטוי למרכיב המימון שבעסקה

,  על כן. שנקבעה מגלמת בתוכה את מרכיב המימון
מה  -כי יש להוון את התמורה החוזית , נפסק שם

.שאין כן במקרה דנן

  אין לראות את רישום ערך הנכס בספרי החברה
כיוון שהרישום נעשה לאחר  , בסכום המהוון כראיה

.שהעוררת ביקשה לתקן את הצהרתה המקורית
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ז"תשע/טבת/א"כ

1

, יום ושווי רכישה
ניכויים ופחת

מכללת נתניה

4' שיעור מס

1

יום הרכישה
 אין תקופה  , לאורך חיי הנכס–עיקרון רציפות המס

ואין תקופה עליה ישולם  , מחד, שלא ישולם עליה מס
.מאידך, מס יותר מפעם אחת

רישא  ( 1)37סעיף -הכלל לקביעת יום הרכישה
:  לחוק

יום הרכישה של הזכות במקרקעין הנמכרת הינו היום  
שנקבע כיום מכירה לגבי מי שממנו רכש המוכר את  

(.יום המכירה בעסקה הקודמת)הזכות 

2

שווי הרכישה
הולך במקביל לקביעת  " שווי הרכישה", כעקרון

".יום הרכישה"
  שווי הרכישה תואם לשווי המכירה שנקבע לצורך

(.לחוק( ב)21סעיף )מס השבח בעסקה הקודמת 
 שווי חלקי–במכירת חלק מהזכות -22סעיף  ,
  במכירת חלק בלתי מסוים כאשר הנכס הנמכר

יילקח חלק יחסי מכל  , נרכש במספר מועדים
(.יואל קלמס45/80א "ע)רכישה ורכישה 

3
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ז"תשע/טבת/א"כ

2

שווי הרכישה
  במכירת חכירה יהא שווי הרכישה שווי יחסי התואם

(.לחוק24סעיף )את שווי השוק של החכירה 
  במכירת מקרקעין בהם נמכרה בעבר זכות חכירה

יופחת משווי הרכישה בהווה שווי הרכישה שנקבע  
(.לחוק25סעיף )בעבר לחכירה 

4

יום ושווי רכישה במכירת זכות שקיבל  
המוכר בירושה

נבחין בין שני מקרים:

יום ביטול  )01/04/81כאשר המוריש נפטר לפני 
(מס עזבון

 (.ו()1)37–יום פטירת המוריש –יום רכישה

שווי הזכות ביום פטירת המוריש–שווי הרכישה  ,
-השווי שנקבע–ואם נקבע שווי לצורך מס עזבון 

(.1()א)26

5

יום ושווי רכישה במכירת זכות שקיבל  
המוכר בירושה

או 01/04/81כאשר המוריש נפטר ביום 
-לאחריו

 היום שהיה נקבע אילו הזכות  –יום רכישה
כניסה לנעלי  "מנגנון –י המוריש "נמכרה ע
(  ז()1)37–" המוריש

 השווי שהיה נקבע אילו  –שווי הרכישה
כניסה לנעלי  –י המוריש "הזכות נמכרה ע

(.2()א)26–המוריש 

6
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ז"תשע/טבת/א"כ

3

יום ושווי רכישה
כשהזכות הנמכרת הגיעה למוכר ללא 
תמורה

:נבחין בין שני מקרים
מתנה שלא הייתה פטורה ממס לפי הוראות 

(:למשל מתנה למי שאינו קרוב)החוק 
 יחול הכלל הקבוע בסעיף –יום הרכישה

.רישא( א()1)37
יום מתן המתנה שהוא בעצם יום המכירה 

 שוויה של הזכות הנמכרת  ביום  –שווי הרכישה
.רישא29סעיף –שהתקבלה 

7

יום ושווי רכישהיום ושווי רכישה 
כשהזכות הנמכרת הגיעה למוכר ללא 
תמורה

העברה ללא תמורה שהיתה  / מתנה 
.69–ו 66, 63, 62פטורה ממס לפי 

 כניסה לנעלי  "יחול מנגנון –יום הרכישה
היום שהיה נקבע לנותן המתנה  "נותן המתנה

סיפא( א()1)37–

השווי שהיה נקבע אילו  –שווי הרכישה
.סיפא29–י נותן המתנה "הזכות נמכרה ע

8

62סעיף –העברות בין קרובים 

 שאינו  ( 1כהגדרתו בסעיף )העברה ללא תמורה מיחיד לקרובו
.פטורה ממס שבח–איגוד בשליטתו 

 מתנה בין אחים פטורה רק כשהנכס התקבל במתנה או
.בירושה מהורים

 תמורה= מתנה הדדית.

 (.ד גולדנברג"פס)ללא תמורה = תמורה סמלית

עליזה לבנון משנפרדו  עליזה  ' ק נ"מנהל מסמ2622/01א "ע
פ הנחיית  "המונח בן זוג כולל גם ידועים בציבור וע–לבנון 
.  ש לממשלה גם בני אותו מין"יועמ

9
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ז"תשע/טבת/א"כ

4

מתנות בתקופת חוק מיסוי מקרקעים 
(1949)

 בין  )22.08.63לבין 04.09.49מתנה שניתנה בין
בתקופה זו כל מתנה היתה  –החוק הישן לחדש 

(  פטור שהוא דחייה–פטורה 

 י נותן המתנה "היום שבו נרכשה הזכות ע–יום–
(.3()ב()2)37

 35–השווי שהיה נקבע לנותן המתנה –שווי.

10

עקרון רצף המס

 כפי שאנו רואים העקרון שעומד בבסיס הכללים
".רצף המס"לקביעת יום ושווי רכישה הינו עקרון 

  עקרון זה חל גם במקרים של החלפות מקרקעין
כגון הפקעה שהפיצוי הינו רק בזכות , שפטורות

כניסה  "במקרה זה תהיה . איחוד וחלוקה, חליפית
.הוחלפה/ של הקרקע שהופקעה " לנעליים

11

מכירת זכות שחלק ממנה הופקע בעבר  
ללא פיצוי

פ חלק מחוקי ההפקעה ניתן להפקיע עד אחוז  "ע
.מסוים מהקרקע ללא מתן תמורה

 רואים את ההפקעה כלא הייתה–שווי הרכישה  ,
.36סעיף ––כלומר יינתן שווי רכישה מלא 

קביעת שווי הרכישה של זכות במקרקעין  לענין" 
-שלאחר רכישתה הופקע חלק ממנה ללא מתן פיצוי 

."הייתהיראו את ההפקעה כאילו לא 

 בהתאם לכללים הרגילים–יום.

12
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ז"תשע/טבת/א"כ

5

ניכויים מן השבח

 55כנוסחו לאחר תיקון ,רישא39סעיף:

הוצאותבניכוייותרוהשבחסכוםקביעתלשם"
אובמקרקעיןהזכותלרכישתשהוצאו

אינןאם,מאלהאחדכללרבות,במכירתה
לפיבניכוימותרותואינןהרכישהבשוויכלולות

":הפקודה

13

ניכויים מן השבח

של הזכות למכירה או לרכישהכל הוצאה שהוצאה 
רשימת ההוצאות המנויה בסעיף מדגימה את  , הנמכרת
מס  , ד ברכישה ובמכירה"ט עו"למשל שכ)הרישא 
למשל הוצאות  )או מרבה את הכלל האמור , (רכישה

והכל בכפוף לשני התנאים המצטברים  (. השבחה
:הבאים

14

ניכויים מן השבח

:והכל בכפוף לשני התנאים המצטברים הבאים

אינן מותרות בניכוי לפי הפקודה.

 התנאי הוסף בעקבות  )אינן כלולות בשווי הרכישה
((.9)39תיקון סעיף 

15
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ז"תשע/טבת/א"כ

6

פחת

 הניתנים לניכוי הסכומים -47פחת מוגדר בסעיף
..."ה "לפקודת מ21לגבי מקרקעין לפי סעיף 

  מה דין הוצאות ופחת שניתן היה לדרוש על פי
?אך לא נדרשו בפועל , הפקודה

 מספיק שהיה יכול  –הייתה בעברעמדת הרשות
/ לדרוש בשוטף לא יוכל לדרוש את הניכוי במכירה 

.בחשבוןילקחהפחת 

העמדה נתמכה במספר פסקי דין:

16

אינן מותרות בניכוי לפי הפקודה

פחת במכירת  –94/63א "ע–ד ראובן בן משה "פס
.טרקטור

פחת  –1026/00ע "ו–ד יהודית שינפוקס "פס
חוזרים על הלכת בן  . במכירת משרד שלא נדרש

.משה

הוצאות פינוי דייר  –25/90ש "עמ–ד מגזימוף "פס
.מוגן שלא נדרשו בשוטף ויכלו להדרש

17

אינן מותרות בניכוי לפי הפקודה
 שינוי מגמה בפסיקה:

הוצאות מס  –8138/06א "ע–ד סלון מרכזי "פס
ש  "ביהמ. רכוש שלא נדרשו בשוטף ונדרשו במכירה

15העליון ביסס את פסיקתו על דברי ההסבר לתיקון 
בדברי  . 39לחוק שקבע את נוסחו הנוכחי של סעיף 

ההסבר צוין כי הסיבה לתיקון היא מניעת כפל ניכוי  
לאור  . במס הכנסה ובמס שבח–של ההוצאות 
,  הספיציפיתומבלי להכריע בסוגיה , תכליות אלה

נראה כי ראוי יהיה אם רשויות המס ישאפו להימנע  
".מהתוצאה הקשה של אי ניכוי בכלל

18
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7

אינן מותרות בניכוי לפי הפקודה

פחת שלא נדרש  –1005/09ע"וד לילי שמשון "פס
.בשוטף לא ינוכה משווי הרכישה

הפניה להלכות בדבר מיסוי הרווח  –ש "נימוקי ביהמ
בנוסף הגדלת הרווח  , הכלכלי ומניעת כפל הוצאה

.בפחת שלא נדרש תביא לתוצאה בלתי צודקת

ד לא הוגש ערעור לעליון"על פס.

19

ד לילי  "עמדת רשות המיסים בעקבות פס
שמשון

 לחוק אינן יוצרות חזקה חלוטה  47הוראות סעיף
כך  . בדבר ניכוי הפחת אלא חזקה הניתנת לסתירה

מי שטוען כי לא ניכה את הוצאות הפחת מהכנסתו  
כי נטל ההוכחה והשכנועעליו מוטלהשוטפת 

לאורך כל שנות החזקת הנכס על ידו לא נדרש 
פחת בניכוי וכי הנישום לא נמנע מכך בשל  

שיקולים של כדאיות מיסויית או בשל העובדה  
על רכישת הנכס או ההכנסות ממנושלא דיווח

.כנדרש על פי דין
ש כי הטופס  "נדרש אישור פ-א לא מספיק "טופס י

.משקף את השומות שנקבעו

20

פחת והוצאות בדירה שהושכרה  
למגורים

:אפשרויות מיסוי דמי שכירות מהשכרת דירה למגורים

מיסוי לפי תחשיב רגיל לפי המדרגות.

 מס מחזור10%. לפקודה122מיסוי לפי סעיף.

 פטור ממס על הכנסה מהשכרת  )חוק מס הכנסה
5,080₪פטור עד –1990–ן"התש, (דירת מגורים

21
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ז"תשע/טבת/א"כ

8

פחת והוצאות בדירה שהושכרה  
למגורים

לפי סעיף  מוסומכירת דירה שההכנסות מהשכרתה 
122

 ((.ג)122סעיף )ייווסף לשווי המכירה –פחת

 בנוסף  . 27/92ש"מב"ה–לא יותרו בניכוי –הוצאות
בו צוטט  1123/09ע"וד אליהו אברהם "ראו גם פס

שיעור המס  "–הכספים בועדתסגן שר האוצר 
ד לאחר שנוכו מהן  "הממוצע מהכנסות על שכ

כלומר  , "10%–ההוצאות המותרות מגיע ל 
ל מגלם את ההוצאות"השיעור הנ

22

פחת והוצאות בדירה שהושכרה  
למגורים

מכירת דירה שהושכרה לפי חוק הפטור

 ולכן לא יותרו הוצאות  122אותו רציונל שבסעיף
(.5/07ב"ה)והפחת יופחת משווי הרכישה 

 14/90ב"הושינתה את ב"הומאחר ולגבי הפחת
נקבע בתוספת , ילקחשקבעה כי הפחת לא 

כי היא תחול רק על פחת שנצבר 5/2007ב"להו
או מיום רכישת ( 27.02.07)מיום פרסום ההוראה 

.לפי המאוחר–הדירה 

רלוונטי רק אם הדירה נמכרת בחיוב.

23

סבירות הוצאה
ד"כ עו"הוצאות ש–( 8763/06א "ע)ד גבריאלי "פס

אין למנהל סמכות להתערב ולקבוע האם ההוצאה סבירה.

יהא על כתפי  , כאשר סכום ההוצאה גבוה וחורג מן המקובל
.לנכונות הסכום, המבקש נטל ראיה כבד יותר

24
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ז"תשע/טבת/א"כ

9

(1)39סעיף –הוצאות השבחה 

  מתירים את ההוצאות ההוניות בלבד בהתאם
שמירה על  )פירותילאבחנה בין " הרגילים"למבחנים 

(.יצירת יתרון מתמיד)להוני ( הקיים

 שווי המוערך של עבודה שעבד  –הוצאה רעיונית
.הבעלים וקרובו להשבחת המקרקעין

25

(4)39סעיף –מס רכישה 

מ  "כל אגרה ששילם המוכר בעת שרכש את הזכות ע
. לרשום את זכותו

לאחר מכן תוספת  , בעבר נקרא אגרת העברת מקרקעין
.  כיום נקרא מס רכישה. מס

26

(6( + )5)39סעיפים –תיווך 

כאשר ברכישה  )הקיימת בסעיף 2%על אף ההגבלה של 
,  (היא מוחלטת ובמכירה יש למנהל סמכות להשתכנע

הן  . )2%מתירים את כל מה ששולם אף אם זה מעל 
6/2006ב"הו–( ברכישה והן במכירה

27
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ז"תשע/טבת/א"כ

10

(7)39–ד "ט עו"הוצאות שכ

ד ברכישה ובמכירה"שכר טרחת עו.

  גובה ההוצאות המוכרות חייב להיות סביר ביחס
.לנסיבות העסקה 

גבולות הכרה  –גבריאלי מרדכי 8763/06א "ע
.ד"ט עו"בשכ

28

(א7)39–ט שמאי "הוצאות שכ

  שכר טרחת שמאי מקרקעין ושכר טרחת מודד
,  ששולמו בקשר עם רכישת הזכות במקרקעין, מוסמך

שכר טרחת שמאי  , כך למשל. השבחתה או מכירתה
ששולם על מנת להעריך את שוויו של הנכס לקראת  

בקשר עם קביעת תשלום היטל  , רכישתו או מכירתו
(.שומת הבעלים ושומת שמאי מכריע)ההשבחה 

29

(8)39–מס רכוש וארנונת רכוש 
 2000מס זה בוטל בשנת )הוטל מס רכוש 2000עד שנת

(.י מס מכירה"והוחלף ע

בוטלה ארנונת הרכוש  ( 4/68)לפקודת העיריות 8' בתיקון מס
וכל ארנונה המשולמת מאז על מקרקעין אינה מותרת בניכוי 

.לפי החוק

30
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11

(  9)39-תשלומים לבעל המקרקעין 

 כולל  , שעבוד על זכות החכירה דמי הסכמה לרישום
.י"לרמדמי היוון 

(10)39-דמי עמילות לבעל משכנתא

 2%דמי עמלות בשל הסכמה של בעל המשכנתא עד
.מסכום המשכנתא שטרם נפרע

32

(11)39–היטל השבחה 

מההשבחה מועד  50%היטל השבחה הינו בגובה 
:  תשלומו מימוש הזכות

בנייה כמימוש

כמימוש' מכירה לצד ג

 מתיר את היטל ההשבחה בניכוי ( 11)39סעיף
.מהשבח במכירה

33
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ז"תשע/טבת/א"כ

12

((1)11)39–הוצאות בשל הליכי שומה

ערר וערעור, השגה, הוצאות בשל דיווחים.

34

(12)39–כניסה לנעליים 

שהוצאו במשך כל ' סעיף זה מתיר למוכר לנכות הוצ
תקופת השבח שהתחייב בה מכול עקרון רציפות  

.המס

  בין אם מדובר בהוצאות שהוציא האדם שלנעליו
נכנסנו ובין אם מדובר בהוצאות שהוצאו על קרקע  

.שלנעליה נכנסנו

35

א39סעיף –הוצאות מימון 

ריבית  ' הוצ( 07.11.01)לחוק 50עד תיקון 
ריאלית לא היו מותרים בניכוי במכירת זכות  

לחוק הוסף סעיף  50במסגרת תיקון . במקרקעין
.א לחוק המתיר את הוצאות הריבית39

50לפני תיקון 

4271/00א "ע)ל השקעות בעליון .ד מ"פס
.התיר זאת( 17.03.03

36
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ז"תשע/טבת/א"כ
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א39סעיף –הוצאות מימון 

 50אחרי תיקון

הריבית מותרות אך ורק אם הזכות שנמכרה  ' הוצ
(ראה הערה בהמשך)07.11.01נרכשה אחרי 

 55אחרי תיקון

 07.11.01ההוצאות יותרו גם אם הזכות נרכשה לפני.

37

ניכויים במכירת חלק –40סעיף 
מזכות במקרקעין 

  הכלל ייחוס יחסי

 חריגים:

 יינתן בניכוי רק  -בנייהמגורים עם זכויות דירת
החלק לפי האחוז החייב 

דמי הסכמה יותרו  -אביב דבורה1038/00ע"ו
במלואם  

6.6.2004מיום 8/2004ביצוע הוראת 

46סעיף 

  הסעיף קובע כי הוצאות שהוצאו בעסקאות שסעיפים
30או ( פירוק)31או ( גם לא פטורות–מתנות )29

לא יותרו ( 70העברה לאיגוד ללא תמורה לפי סעיף )
למעט מס  , בניכוי כאשר מי שקיבל ימכור בעתיד 
.הרכישה ששולם בעת אותה העברה

  הסעיף לוקח בחשבון שבעת ביצוע עסקאות כאמור
אולם גם אם יוכח כי בשל ההעברה  ) אין הוצאות 

(.  לא נתיר את ההוצאה ....ד "ט עו"שולם שכ
 פותר את הבעיה( 12)39סעיף

39
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-(2)47תאום הוצאות השבחה 
.שבחשכטר נ מנהל מס 5359/92א "ע

מ "בעקונטיננטלבנק א "ע

:  קבוצות נישומים 3

חישוב לפי יום ההוצאה  -ראשונה

כאשר לא ניתן להוכיח –לפי יום גמר ההשבחה -שניה
נישום שלא שמר קבלות )את יום ההוצאה 

זו המתבצעת על פי היום שבו  תמו שני  –שלישית 
הנוגעת לבניין חדש הנבנה  , שלישים מתקופת הבנייה 

.  על קרקע פנויה 

אינן מותרות בניכוי לפי הפקודה
 שינוי מגמה בפסיקה:

מדובר בהוצאות  –8138/06א "ע–ד סלון מרכזי "פס
בסופו  . מס רכוש שלא נדרשו בשוטף ונדרשו במכירה

ש העליון לא נדרש לשאלה  "של דבר ביהמ
בדברי ההסבר  "–אך באמרת אגב ,  "המעניינת"

לחוק שקבע את נוסחו הנוכחי של סעיף  15לתיקון 
ניכוי  –נכתב כי הסיבה לתיקון היא מניעת כפל , 39

לאור  . במס הכנסה ובמס שבח–של ההוצאות 
,  ומבלי להכריע בסוגיה הספציפית, תכליות אלה

נראה כי ראוי יהיה אם רשויות המס ישאפו להימנע  
".מהתוצאה הקשה של אי ניכוי בכלל

41

אינן מותרות בניכוי לפי הפקודה
הוצאות פחת שלא –לילי שמשון 1005/09ע"ו

.נפסק שלא לנכות את הפחת–נדרשו בשוטף 

הפניה להלכות בדבר מיסוי הרווח  –ש "נימוקי ביהמ
בנוסף הגדלת הרווח  , הכלכלי ומניעת כפל הוצאה

.בפחת שלא נדרש תביא לתוצאה בלתי צודקת

ד לא הוגש ערעור לעליון"על פס .

6.8.2012ביום ניתן ברמן18232-05-11ע"ו

 אין מקום ולכן לצורכי מס שלא נדרש הפחת הוכח
.הרכישה להפחיתו משווי 

42
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המסעל חישוב השפעת הפחת 
 ש"בפיקטן בסכום הפחת שנדרש הרכישה שווי ,

.התוצאה השבח גדל

ערך נמוך יופחת , ככל ששיעור פחת נמוך יותר
.רכישהמשווי 

כאשר אין קבלות  -שופרסל 535/01א "ע
טופס הפחת הוא  , רכישה ושוויההמעידות על 
.  ראיה מספקת

 1.4.73לגבי נכסים שנרכשו לפני –מותאם פחת  ,
.הפחת יהיה לאמצע תקופת ההפחתה

עמדת רשות המיסים בעקבות  
הפסיקה

 חזקה חלוטה לחוק אינן יוצרות 47הוראות סעיף
.  בדבר ניכוי הפחת אלא חזקה הניתנת לסתירה

 עליו  הטוען לאי ניכוי הפחת מהכנסתו השוטפת
כי לאורך כל שנות  נטל ההוכחה והשכנועמוטל

החזקת הנכס על ידו לא נדרש פחת בניכוי וכי  
הנישום לא נמנע מכך בשל שיקולים של כדאיות  

על רכישת או בשל העובדה שלא דיווחמיסויית
.כנדרש על פי דיןהנכס או ההכנסות ממנו

כי הטופס  ש"פנדרש אישור -א לא מספיק "טופס י
!!!!משקף את השומות שנקבעו

44

פחת והוצאות בדירה שהושכרה  
למגורים

אפשרויות מיסוי על דמי שכירות מהשכרת דירה  

:למגורים

מיסוי רגיל לפי המדרגות.

 מס מחזור10%. לפקודה122לפי סעיף.

 פטור ממס על הכנסה מהשכרת  )חוק מס הכנסה
. 5,080₪פטור עד –1990–ן"התש, (דירת מגורים

(.2014–ב )

45
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פחת והוצאות בדירה שהושכרה  
122לפי סעיף ומוסתהלמגורים 

לפקודה

 (:ג)122סעיף -לשווי המכירה יווסף–פחת

יחיד שבחר לשלם מס  , על אף האמור בכל דין " 
לא יהא זכאי לנכות פחת או , (א)כאמור בסעיף קטן 

או הוצאות שהוצאו , הפחתה אחרת בשל הדירה 
, ולא יהא זכאי לקיזוז ,ייצור ההכנסה מדמי שכירות ב

לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס 
ואולם לעניין חישוב מס השבח החל  : החל עליה 

יוסף לשווי המכירה הסכום המרבי  , במכירת הדירה 
,  של הפחת או ההפחתה שניתן היה לנכותו לפי כל דין 

לתקופה שבה שילם היחיד מס , אילולא סעיף קטן זה 
( ".א)כאמור בסעיף קטן 

46

פחת והוצאות בדירה שהושכרה  
122לפי סעיף ומוסתהלמגורים 

לפקודה

 (.ג)122סעיף -לשווי המכירה יווסף–פחת

 בנוסף  . 27/92ש"מב"ה–לא יותרו בניכוי –הוצאות
צוטט סגן שר  בו אליהו אברהם 1123/09ע"וראו גם 
שיעור המס הממוצע  "–הכספים בועדתהאוצר 

ד לאחר שנוכו מהן ההוצאות  "מהכנסות על שכ
ל  "כלומר השיעור הנ, "10%–המותרות מגיע ל 

מגלם את ההוצאות

47

פחת והוצאות בדירה שהושכרה  
למגורים 

מכירת דירה שהושכרה לפי חוק הפטור

 ולכן לא יותרו הוצאות  122אותו רציונל שבסעיף
(.5/07ב"ה. )והפחת יופחת משווי הרכישה

 14/90ב"הושינתה את ב"הומאחר ולגבי הפחת
נקבע בתוספת , שקבעה כי הפחת לא יילקח

כי היא תחול רק על פחת שנצבר 5/2007ב"להו
או מיום רכישת ( 27.02.07)מיום פרסום ההוראה 

.לפי המאוחר–הדירה 

כמובן רלוונטי רק אם הדירה נמכרת בחיוב.

48
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מנהל מס  ' וימן נ10216-07-14ע  "ו
חיפהשבח מקרקעין 

בסכום,שהושכרהמגוריםדירתבמכירתהשבחבחישובהאם

משווילהפחיתיש,הכנסהממסהפטורתקרתעלעולהשאינו

?הדירהבגיןהנצברלפחתהשווההסכוםאתהרכישה

ככל שמדובר בנישום שהכנסתו אינה עולה על תקרת הפטור  ,
ברור הוא שאין להתיר לו ניכוי הוצאות ופחת שכן הפטור המלא 

ולפיכך אין להתיר לו ניכוי זה פעם  , מגלם ניכוי הוצאות אלו
תוצאה זו עולה בקנה אחד הן עם  . נוספת בעת מכירת הדירה

.לשון החוק והן עם תכלית החקיקה
 או מיום רכישת הדירה לפי  22.2.07תיעשה מיום ההפחתה

.  המאוחר
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1

וחישוב  76לאחר תיקון 1פרק חמישי 
המס בדירת מגורים מזכה חייבת

פטורים בחוק מיסוי מקרקעין

בחוק מיסוי מקרקעין קיים שני סוגי פטורים  , כעקרון

:ממס שבח

מרבית פרק שישי לחוק  –פטורים מסוג דחיית מס . א

(.מתנה לקרוב: למשל)

(  פטורים מוחלטים)את המס " מכבסים"פטורים ה. ב
פטור הניתן לדירות  –לחוק 1פרק חמישי : כגון–

.מוסדות ציבור61סעיף , מגורים מזכות

2

לחוק1פרק חמישי 

כללי
לחוק נותן פטור בעת מכירת  1כעקרון פרק חמישי •

"  דירת מגורים מזכה"הפטור ניתן ל, דירת מגורים
וכן הפטור ניתן  ( נראה את הגדרתה בהמשך)

משמע תאגיד אינו רשאי לקבל פטור דירת  , ליחיד
.מגורים

לדירות מגורים  " המיוחד"חישוב המס , כמו כן•
דירת  "גם הוא לינתן1.1.14שיחול החל מיום 

"מגורים מזכה

3
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ז"תשע/טבת/א"כ

2

הגדרות

?אשר תזכה לפטור" דירת מגורים מזכה"מהי 
"  דירת מגורים"ראשית צריכה לעמוד בהגדרת •

.1שבסעיף 

שבנייתה נסתיימה והיא , דירה או חלק מדירה"
ומשמשת , בבעלותו או בחכירתו של יחיד

למעט  , למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה
"דירה המהווה מלאי עסקי לענין מס הכנסה  

4

לחוק1פרק חמישי 

כללי
לחוק נותן פטור בעת מכירת  1כעקרון פרק חמישי •

"  דירת מגורים מזכה"הפטור ניתן ל, דירת מגורים
וכן הפטור ניתן  ( נראה את הגדרתה בהמשך)

משמע תאגיד אינו רשאי לקבל פטור דירת  , ליחיד
.מגורים

לדירות מגורים  " המיוחד"חישוב המס , כמו כן•
דירת  "ינתן גם הוא ל1.1.14שיחול החל מיום 

"מגורים מזכה

5

הגדרות

?אשר תזכה לפטור" דירת מגורים מזכה"מהי 
"  דירת מגורים"ראשית צריכה לעמוד בהגדרת •

.1שבסעיף 

שבנייתה נסתיימה והיא , דירה או חלק מדירה"
ומשמשת , בבעלותו או בחכירתו של יחיד

למעט  , למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה
"דירה המהווה מלאי עסקי לענין מס הכנסה  

6
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ז"תשע/טבת/א"כ

3

הגדרות

:פירוק לגורמים

הפסיקה קבעה כי –דירה או חלק מדירה 1.
הינה מה שבלשון בני אדם מכונה " דירה"
(.חניה מוצמדים, כולל מחסן". )דירה"כ

אין בחוק הגדרה מהו –שבנייתה נסתיימה 2.
ש הגדיר זאת בהתאם  "ביהמ, סיום הבנייה

יש בה כל הנדרש כדי )למבחן הפונקציונאלי 
חלק מהפסיקה אימצה מבחן  , לשמש בפועל למגורים

' נפלוריאן1012/86ש"עמ–של חיבור לחשמל 
'  שלגי נ338/88ש"עמ, מנהל מס שבח מקרקעין

גם חיבור עצמאי יכול להוות  –ק "מנהל מסמ
(.לגמר בניהאנידיקציה

7

הגדרות  

.בבעלותו או בחכירתו של יחיד. 3

מיועדת לשמש למגורים לפי  אומשמשת למגורים . 4

תנאי זה מהווה את הכר הפורה ביותר  –טיבה 

כאשר הבעיה . להתדיינויות בין נישומים למס שבח

מיועדת לשמש למגורים לפי  "הינה מהי דירה ש

כעקרון בתי המשפט בחרו במבחן  , "טיבה

דירה שיש בה את כל המתקנים  , קרי, האובייקטיבי

.   שיש בדירת מגורים

8

הגדרות

דירה שנבנית  –למעט דירה המהווה מלאי עסקי . 5

י קבלן ומהווה אצלו מלאי עסקי לא תוכל לזכות  "ע

.בפטור לפי הסעיף

רק אם כל התנאים האמורים מתקיימים במקרקעין •

.לחוק1הנמכרים אנו פונים לפרק חמישי 

9
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ז"תשע/טבת/א"כ

4

דירות נופש
ד בנוגע לדירות  "פס' בחודשים האחרונים ניתנו מס•

:נופש

דירה שנבנתה  : ק נתניה"מסמ' חכים נ1046/12א "ע–

לא תחשב כדירת " תיירות ונופש"על קרקע המיועדת ל

מגורים לצורך מס שבח ולא ניתן יהיה לקבל פטור 

(.וגם לא מס מוטב)בגינה 

דירת נופש לא : א"ק ת"מסמ' גיצלטר נ4299/11א "ע–

.לצורך מס רכישה" דירת מגורים"תחשב כ

לא תינתן  : ק נתניה"מסמ' גיא אניש נ7060-11-11ע "ו–

הטבה למפירי חוק העושים שימוש בדירת נופש  

.למגורים

הגדרות

"דירת מגורים מזכה"
"  דירת מגורים מזכה"לחוק מגדיר מהי 49סעיף •

אשר תוכל להנות מאחד הפטורים האמורים  

דירת  "כעקרון דירת מגורים מזכה הינה –בסעיף 

אשר  , לחוק1לפי ההגדרה בסעיף " מגורים

(  משטח הדירה50%ליותר מ )בעיקרהשימשה 

:למגורים לפחות באחת מהתקופות הבאות

11

הגדרות

ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב  . א
בכל מקרה לא תבוא בחשבון התקופה  )השבח 

(.1.1.98-שקדמה ליום ה

.ארבע השנים שקדמו למכירתה. ב

לעניין זה רואים תקופה שבה לא נעשה בדירה  •
שימוש כלשהו או תקופה שבה שימשה הדירה  

או ( ישיבה, ס"בי, פעוטון, גן ילדים)לפעולות חינוך 
כתקופה שבה שימשה  ( ס"ביכנ)למטרות דת 

.הדירה למגורים

12
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ז"תשע/טבת/א"כ

5

תנאים כללים לפטור
סעיף )הבחינה לפטור הינה של כל התא המשפחתי •

:קובע( ב)49

זוג הגר -למעט בן, זוגו-פרק זה יראו מוכר ובןלענין"
שנים 18וילדיהם שטרם מלאו להם , דרך קבע בנפרד

(."כמוכר אחד-למעט ילדים נשואים 

מלואכמו כן הסעיף דורש כי הנישום ימכור את •
.זכויותיו בדירה

תושב חוץ אינו זכאי לקבלת הפטור למעט במקרה בו  •
כי אין בבעלותו דירת תושבותויביא אישור של מדינת 

.מגורים אחרת

.₪מליון 4.5של " בתקרה"הפרק מוגבל •

13

עקרון התא המשפחתי
2979/97ש "ע–ד דינה מור "פס

.דירות מלפני הנישואין ולבת הזוג דירה3לבן הזוג היו 

סדר כרונולוגי

בן הזוג מוכר אחת מהדירות בפטור לפני הנישואין.

 (עם הסכם ממון)נישואין

 שנים  4מכירה של דירת בת הזוג עוד בטרם חלפו
.מהמכירה של בן הזוג

הפסיקה

יש להביא במניין הפטורים מכוח חזקת התא •
י מי מבני התא "המשפחתי רק פטורים שנוצלו ע

אין  )שנוצר התא המשפחתי לאחר המשפחתי 
(.היסטוריה לתוך התא" גרירת"

14

עקרון התא המשפחתי

3489/99א "ע–ד אן מרי עברי "פס
.הנישואיןמלפנידירההזוגמבניא"לכ

כרונולוגיסדר
ממוןהסכםעםנישואין.
בפטורהזוגבןדירתשלמכירה.
בתדירתמכירתמהמכירהשנים4חלפובטרםעוד

.הזוג
הפסיקה

המשפחתיהתאחזקתלפטורהזכאותבחינתלצורך•
הזוגמבנימיי"עמכירהכלומר.ממוןהסכםעלגוברת
במנייןבאההמשפחתיהתאיצירתלאחרבפטור

בדירהזכויותלואיןאםגםהשניהזוגבןשלהפטורים
.ממוןהסכםלפישנמכרה

15

060



ז"תשע/טבת/א"כ

6

עקרון התא המשפחתי

:  ק נתניה"מנהל מסמ' יגאל שלמי נ3178/12א "ע•

ניתנת  1שבפרק חמישי " תא המשפחתי"חזקת ה

לסתירה במקרים בהם בני הזוג חתמו על הסכם  

ממון ושמרו על הפרדה רכושית לגבי נכסיהם  

.מלפני הנישואים

שלילת פטור במימוש אופציה

אם –( ד תאודור בר"בעקבות פס)' 1י49סעיף •

במועד הענקת האופציה מכירת הזכות לא היתה  

זכאית לפטור או הקלה אז במימוש לא יחול הפטור  

.או ההקלה גם אם זכאים לכך

אופציות  )2למרות שהסעיף נמצא בפרק חמישי •

העמדה הינה שהוא חל על כל סוג של  ( יחודיות

.10/02ב "הו. אופציה

17

(2)ב49סעיף 

כללי
כל פעם דירה  " מגלגל"זהו סעיף פטור אשר מתאים למי ש•

.אחת
התנאים

הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל  . א
.ובאזור

חודשים שקדמו למכירה דירת  18המוכר לא מכר במשך . ב
(.2)ב49מגורים אחרת בפטור ממס לפי סעיף 

"  דירת מגורים"הדירה הנמכרת הוחזקה בידי המוכר כ. ג
.חודשים18לפחות 

דירה ודירה שהושכרה בשכירות מוגנת  1/3ניתן למכור . ד
לפי סעיף זה ובתנאי שהנמכר לא הוחזק בו זמנית בעת  

.מכירת דירה אחרת בפטור זה

18

061



ז"תשע/טבת/א"כ

7

(2)ב49סעיף 

(ג49סעיף )חריגים לאמור בסעיף 
הדירה הנוספת נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת  ( א)

.החודשים שקדמו למכירת הדירה18-ב

הדירה הנוספת הושכרה למגורים בשכירות  ( ב)
.1.1.97-מוגנת לפני ה

.חלקו של המוכר בדירה הנוספת הינו עד שליש( ג)

הדירה הנוספת הינה דירה אשר התקבלה  ( ד)
ממוריש שהינו בן זוגו או הורה של המוכר והמוריש 

.היה בעלים של דירה יחידה בעת פטירתו

19

(2)ב49סעיף 

אם למוכר  ( 2)ב49ד קובע כי לעניין סעיף 49סעיף •

יש במישרין או בעקיפין מעל שליש מזכויות באיגוד 

שבבעלותו דירה שאינה מלאי עסקי ואינה מושכרת  

אזי הדירה  , 01.01.97בשכירות מוגנת לפני 

תחשב כדירת מגורים נוספת של המוכר לצורך  

(.2)ב49

20

(5)ב49סעיף 

כללי
זהו פטור שניתן למכירת דירה אשר התקבלה  

.בירושה

התנאים
המוכר הוא בן זוגו של המוריש או צאצאו או בן  . א

.זוג של צאצא של המוריש

לפני פטירתו היה המוריש בעליה של דירת  . ב
.מגורים אחת בלבד

.  אילו היה המוריש מוכר הוא היה זכאי לפטור. ג
(י היורש"המוריש למועד המכירה ע" החייאת)"

21
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ז"תשע/טבת/א"כ

8

(6)ב49סעיף 

כללי
זהו פטור הניתן למוסד ציבורי המוכר דירה אשר  •

.קיבל בירושה

התנאים
,  ח שנתי בנוגע לנכסיו"המוסד הציבורי מגיש דו. א

.ש"הכנסותיו והוצאותיו לפ

המוסד עשה שימוש בכספי התמורה למטרותיו  . ב
.הציבוריות

22

(6)ב49סעיף 

.לפני פטירתו היה המוריש בעל דירת מגורים אחת. ג

אילו היה המוריש עדיין בחיים והיה מוכר את  . ד

.דירתו היה זכאי לפטור

המוריש –17.3.00-בצוואה שנערכה לאחר ה. ה

,  כתב בצוואתו כי התמורה שתתקבל מהמכירה 

ישתמשו למטרות הציבוריות של המוסד והשימוש  

.ח של המוסד הציבורי"י רו"אושר ע

23

ה49סעיף 

כללי
המדובר בפטור חד פעמי שמטרתו לאפשר  •

.דירות קטנות ורכישת דירה גדולה2מכירת 

התנאים
.הפטור ניתן רק לתושב ישראל. א

(  2)ב49המוכר ימכור בפטור ממס לפי סעיף . ב

חודשים שלאחר מכירת  12דירה אחרת בתוך 

.הדירה נשוא פטור זה
24
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ז"תשע/טבת/א"כ

9

ה49סעיף 

שווין של שתי הדירות הנמכרות לא עלה על  . ג
(2014מעודכן לשנת )₪ 2,024,000

כולל  ( )ג)9המוכר רכש דירה אחרת לפי סעיף . ד
בישראל או באזור בסכום  "(  על הנייר"דירה 

,  לפחות משווי שתי הדירות שנמכרו¾ -השווה ל
זאת בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או 

בעקבות  )בשנה שלאחר מכירת הדירה השנייה 
כולל רכישת קרקע לבנייה –ד אלדד חסון "פס

–ד אתי זאבי "בעקבות פס11/07ב"הו. עצמית
(.מועד רכישת הקרקע יחשב למועד הרכישה

25

ה49סעיף 

.  הפטור ניתן פעם בחיים בלבד. ה

אם שווין של שתי הדירות עלה על הסכום האמור •

,  3,367,000₪אך לא עלה על סך של ( 2,024,000)

(.2,024,000הנישום יקבל פטור חלקי עד לסך 

₪  1,300,000נישום מכר דירה בסך של : דוגמה
ולאחר כחודשיים מכר דירה נוספת בשווי של  

הפטור  (. 2)ב49וקיבל פטור לפי ₪ 1,100,000

(.724,000₪שיקבל יהיה בסך של 

26

ו49סעיף 
בכדי למנוע תכנון מס לפיו תועבר דירה בפטור לפי סעיף  •

ואז המקבל ימכור את הדירה בפטור לפי פרק חמישי  62
:'ו49בסעיף " צינון"נקבעו הוראות 1

.שנים4–אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגורי המוכר –

.שנים3–אם הדירה שימשה דרך קבע למגורי המוכר –

27

064



ז"תשע/טבת/א"כ

10

ו49סעיף 
תקופתאזיבמתנהבבניהדירהניתנתכאשר•

.הבניהסיוםמיוםלהימנותמתחילההצינון

18לושמלאולפניהדירהאתקיבלהמוכראם•
.18מגילהחללהימנותמתחילההצינוןתקופת

1חמישיפרקלפיפטורשורףהמתנהנותןאם•
.הצינוןתקופתתחוללא,מסשולםשבמתנהאו

לפחותשלקבלהכיקובע(1()ג)ו49סעיף•
שווהאוכסף)במתנההדירהממחיר50%
נחשבלרכישתהשקדמושנים3בתוך(כסף

.למתנה

28

כללי-ז 49סעיף 

לחוק  1המדובר בסעיף המצוי בפרק חמישי •
אולם הוא אינו עוסק בפטור לדירת המגורים  

עצמה אלא עוסק בזכויות בניה הנלוות לדירת  
.המגורים

:  מטרת הסעיף•

החלק בכספי התמורה המשולם בגין  " זיכוך. "א
.דירת המגורים ומתן פטור בגינה בלבד

במכירת דירה ששווייה ללא הזכויות . ב
.לתת פטור נוסף מוגבל בתקרה,נמוך

29

כללי-ז 49סעיף 

?מתי יחול הסעיף

כאשר הנכס הנמכר כולל דירת מגורים וזכויות  . 1

.בניה נוספות

מנהל מיסוי מקרקעין סבור כי התמורה ששילם  . 2

.הרוכש הושפעה מזכויות הבניה הנוספות

.שני התנאים חייבים להתקיים על מנת שהסעיף יחול

30
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מנגנון הפטור–ז 49סעיף 

ראשית יש לזכור כי תחולת הפטור מותנית בקיום •
,  דירה)1הזכאות הבסיסית לפטור לפי פרק חמישי 

עמידה באחד מהפטורים  , המשמשת למגורים
(.'וכו

–ולאחר שביצענו את הפיצול הפיזי )בשלב השני •
עלינו לבצע  , (הרחבה בהמשך–אופקי אם צריך 

,  ז49רעיוני מכוח סעיף –את הפיצול האנכי 
עלינו לקבוע מהו החלק בתמורה שייוחס , משמע

.למבנה ומהו השווי אשר ייוחס לזכויות הבניה

31

יחוס שווי לדירה ולזכויות
הסעיף אינו קובע כיצד יש לפצל את השווי בין שווי הדירה  •

ולכן לצורך כך יש להידרש להערכת , לשווי זכויות הבנייה
.  שמאי מקרקעין–שווי של איש מקצוע 

יש לציין כי שאלת השווי המיוחס הינה שאלה אובייקטיבית  •
ואין זה משתנה רלוונטי האם הרוכש הספציפי מתכוון  

אלא השאלה היחידה  , לעשות שימוש בזכויות הבנייה
(  ש"כ ביהמ"ואח)העומדת לנגד עיני מנהל מיסוי מקרקעין 

האם באופן אובייקטיבי הושפעה התמורה מהעובדה כי 
עם זאת הפסיקה ניסתה  . ישנן זכויות בניה בלתי מנוצלות

לקבוע פרמטרים כיצד יש לחשב את השווי המיוחס  
.לזכויות הבנייה

32

מנגנון הפטור

לאחר שמצאנו מהי התמורה שיש לייחס לדירה ומהי 

יקבע הפטור  " זכויות הבנייה"התמורה שיש לייחס ל

:כדלקמן

₪  1,996,700במידה ושווי הדירה הינו מעל •
ינתן הפטור לשווי הדירה ואילו ( 2014לשנת )

.השווי המיוחס לזכויות הבניה יתמסה במלואו

33
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מנגנון הפטור

אזי  , 1,996,700₪-במידה ושווי הדירה נמוך מ•

:הפטור ינתן לנמוך מבין שתי האפשרויות להלן

.פעמיים שווי הדירה. א

.1,996,700₪. ב

:דוגמה

אזי  , 500,000₪אם נקבע כי שווי הדירה הינו •

.1,000,000₪הפטור יהיה 

34

מנגנון הפטור

₪  500,100-במידה ומכפלת שווי הדירה נמוך מ•
ויום  1.4.97-ובניית הדירה הושלמה לפני ה

רכישתה לפני תאריך זה יעמוד הפטור על סך של  
((3()א)ז49)₪ 500,100

:  דוגמה

ושוויה הינו  60-דירה אשר נבנתה בשנות ה•
אזי הפטור  ( ז49וחל עליה סעיף )₪ 120,000
.500,100₪יעמוד על 

35

רצפת הפטור במכירת חלק מדירה/ תקרת 

קובע כי במכירת חלק מדירת  (  1א)ז49סעיף •

.מגורים מזכה התקרה והרצפה ינתנו באופן יחסי

36
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ייחוס ההוצאות

:קובע( 4()א)ז49סעיף 

יראו את יתרת סכום שווי המכירה לאחר הפחתת  "
כדמי , (3)עד ( 1)הסכומים הפטורים ממס לפי פסקאות 

מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא 
כיחס חלק , חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות כולה

,  שווי המכירה המתייחס לזכות זו למלוא שווי המכירה
"ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות

37

ייחוס הוצאות

אשר קובעת הנחיות מתי יש  8/04ב "לעניין זה פורסה ה

(:4()א)ז49לחרוג מהכלל האמור בסעיף 

דירת )ייוחסו אך ורק לחלק הפטור –הוצאות בנייה •

(.המגורים

(לא רלוונטי. )ייוחס כולו רק לחלק החייב–מס מכירה •

ייוחס בהתבסס על שומת היטל  –היטל השבחה •

ההשבחה ובשל מה היא הוטלה לפיכך אם יוכח למנהל  

ק כי כל ההיטל הינו בגין זכויות הבניה יותר ההיטל  "מסמ

: ...  בהתאם לנוסחה

38

ייחוס הוצאות

(:הנוסחה)

ההיטל שיותר  =  החלק מזכויות הבנייה שחייב במס   

כלל השווי המיוחס לזכויות הבניה                     בניכוי

שווי רכישה  , תיווך, מס רכישה, ד"עו, ביתר ההוצאות כגון•
.נלך לפי הסעיף

39
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אופקי-פיצול פיזי 

.אופקי הינו פרי יצירת הפסיקה–הפיצול הפיזי •

הפיצול מאפשר פיצולה של זכות במקרקעין לשתי  •

השטח אשר –דירת המגורים ושנייה –האחת : חטיבות

"  זכות במקרקעין"אינו משמש למגורים אשר יחשב ל

א "ע, ק"מנהל מסמ' רחל להב נ6486/02א "ע)נפרדת 

א "ע, רושגולד' מנהל מס שבח מקרקעין נ651/87

א "ע, מנהל מס שבח מקרקעין' ארליך נ733/91
.(מנהל מס שבח מקרקעין' נסל נ2191/92

40

רעיוני-פיזי אופקי עם פיצול אנכי -שילוב פיצול 

רעיוני הינו פיצול מכוח סעיף  –הפיצול האנכי •
.ז49

כעקרון אין מניעה כי בעסקת מכר אחת יבוצע •
הפרדה למעשה  )אופקי –ראשית פיצול פיזי 

ולאחר מכן בחלק  ( לשתי זכויות שנמכרות
–המיוחס לדירת המגורים יבוצע פיצול אנכי 

.רעיוני

41

המס על דירה מזכה חייבת
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המס על דירת מגורים חייבת

:קובע( 1()2ב)א48סעיף 

במכירת דירת  , (1()ב)אף האמור בסעיף קטן על 
,  רכישתה היה לפני יום המעברשיום מגורים מזכה

:אלהלהוראות יחויב השבח הריאלי בהתאם
;השבח הריאלי עד יום המעבר יהיה פטור ממס( א)
על יתרת השבח הריאלי לאחר יום המעבר יחול ( ב)

;(1()ב)מס בשיעור הקבוע בסעיף קטן 
בשינויים  , יחולו( 2()ב)הוראות סעיף קטן ( 2)

.זהעל חיוב במס של יחיד לפי סעיף קטן , המחויבים

המס על דירת מגורים חייבת

על יחיד 25%יוטל מס בשיעור של 1.1.14החל מיום •
זאת במידה ואינו זכאי , "דירת מגורים מזכה"המוכר 

(.החדש)1לפטור לפי פרק חמישי 

המס יוטל באופן ליניארי על השבח אשר ייוחס •
.ליום המכירה1.1.14-לתקופה שבין ה

יהיה יום רכישת  " יום הרכישה"–לצורך החישוב •
.המקרקעין

מליון 4.5מעל )המס האמור יוטל גם על החלק החייב •
בדירת מגורים אשר בגינה התבקש פטור לפי ( ₪

(.2)ב49

המס על דירת מגורים חייבת שיש לה זכויות  
בניה בלתי מנוצלות

:קובע( 3ב)א48סעיף 

במכירת דירת מגורים מזכה שלדעת , (2ב)אף האמור בסעיף קטן על 
המנהל התמורה המשתלמת בעדה הושפעה מזכויות לבנייה נוספת  

:ויום רכישתה קדם ליום המעבר יחולו הוראות אלה
יראו את סכום שווי המכירה עד לסכום שווי הדירה בצירוף סכום ( 1)

כדמי מכר של  , לפי העניין, (3)או ( 2()א)ז49הפטור הנוסף לפי סעיף 
דירת מגורים מזכה ועל השבח הריאלי בשלה יחולו הוראות סעיף קטן 

;(1()2ב)
יראו את יתרת סכום שווי המכירה לאחר הפחתת הסכומים ( 2)

כדמי  ( 1)שנקבעו כדמי מכר של דירת מגורים מזכה כאמור בפסקה 
מכר של זכות אחרת במקרקעין ועל השבח הריאלי בשלה יחול מס 

;לפי העניין, (1ב)או סעיף קטן ( 1()ב)בשיעור הקבוע בסעיף קטן 
יחולו הוראות ( 2)–ו( 1)בקביעת השבח הריאלי כאמור בפסקאות ( 3)

זכויות לבנייה ", בשינויים המחויבים בסעיף קטן זה, (4()א)ז49סעיף 
;1(א)ז49כהגדרתם בסעיף -" סכום שווי הדירה"ו" נוספת
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המס על דירת מגורים חייבת שיש לה זכויות  
בניה בלתי מנוצלות

כאשר המדובר בדירת מגורים מזכה חייבת שיש  •

לה זכויות בניה בלתי מנוצלות נעשה את המנגנון 

זכויות הבניה יהנו  + ז כאשר שווי הדירה 49של 

מפטור ממס ואילו שווי הממכר מעל התקרה  

.הקבוע יחוייב במס מלא

הוראות מעבר
ויחולו בה ההוראות  1.1.2014-31.12.2017: תקופת מעבר

:הבאות

עד שתי דירות בחישוב  -הגבלת מימוש דירות השקעה 
(.ליניאריות ישנה)מס מלא -היתר, הליניארי החדש

(.step-upשלילת )מס מלא -מכירות בין קרובים/העברות 

ייחוס מכירת דירת המתנה   –מתנות פטורות בין קרובים 
((פטור)שיקוף למניעת שכפול ליניארי )לנותן המתנה

מגבלת ניצול פטור דירה יחידה

47

מרובה דירות  -הוראות מעבר 
(1.1.2014)מרובה דירות ביום התחילה 

48

שנים או  4-מכר בשנים4-לא מכר ב

.קיבל במתנה פטורה

דירות בליניארי  2

(פטור)

דירה אחת רשאי למכור  

(מייד בליניאריות

דירה נוספת ימתין לפי 

ו  49( + 1)ב49התקופות של 

(הישן) .יתר הדירות חיוב במס מלא

.  ליניאריות חדשה על כל דירת השקעה1.1.2018-החל מ 
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49

(1.1.2014)מרובה דירות ביום התחילה 
"דירה יחידה"שהפך לבעלים של 

"  דירה יחידה"אין זכאות לפטור 

(  החדש( ב)49)

(פטור)בלינאירידירות 2ניצל (פטור)לינאירידירות 2לא ניצל 

חייב במס  

מלא

(פטור)זכאי ליניארי 

בתקופה  ( פטור)עד שתי דירות בליניארי : תכלית

.  הקובעת

מרובה דירות  -הוראות מעבר 

50

מכירה לקרוב-הוראות מעבר 
מכירה לקרוב 

שלא בתמורה  בתמורה  

ללא ניצול פטור  

חייב במס מלא

.ישןלינארי

דירת  

השקעה  

דירת יחידה  

(  2)ב49-פטור

החדש  

51

מתנות-הוראות מעבר 
מתנה פטורה לקרוב

נותן המתנהמקבל המתנה

–בדירת המתנה 
62פטור 

דירת השקעהדירה יחידה

תקופת  

צינון

חדש' ו49

49פטור 

החדש( 2)ב

–( פטור)ליניארי 
עד פעמיים  

(  1)ב49-כפוף ל

הישן' ו49

בדירה נוספת  

יובאו במניין  –

ניצול  

הליניארי  

של ( פטור)

מקבל המתנה  
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52

דירה יחידה–הוראות מעבר 

ביום התחילה" דירה יחידה"בעל 

(.2)ב49פטור -חל הדין החדש

.שנים4-כפוף למגבלת הלא

אם הדירה  )ו החדש 49לתקופות הצינון של -כפוף

(.התקבלה במתנה

53

מכירת דירה מזכה בחיוב–1דוגמא 
1.1.15–יום מכירה •

2,600,000–שווי מכירה •

1.1.11–יום רכישה •

1,800,00–שווי רכישה •

–ניכויים •

40,000–מתווך במכירה 

50,000–ד במכירה "עו

76,000-מס רכישה

34,000–ד ברכישה "עו
53

54

1המשך דוגמא 
0–שיעור עליית מדד •

(בהנחה שהמוכר עומד בהוראות המעבר)פתרון 

2,600,000-שווי מכירה 

(2,000,000)-יתרת שווי רכישה 

600,000-( כולו ריאלי)שבח 

ועד יום ( 1.1.11)כ התקופה מיום הרכישה "סה•

.שנים3–( 1.1.14)המעבר 

ועד יום ( 1.1.11)כ התקופה מיום הרכישה "סה•

.שנים4–( 1.1.15)המכירה 
54
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55

1המשך דוגמא 
–חלק השבח הריאלי עד יום המעבר •

450,000 =600,000X(4/3)

חלק זה פטור ממס שבח
150,000–יתרת שבח ריאלי •

150,000X25%= 37,500-25%–חייב ב 

55

56

1המשך דוגמא 
למשל )אם המכירה לא עומדת בתנאי הוראת המעבר •

,  שנים מפטור קודם4מכירה שנייה לפני שחלפו :
(.מכירה שלישית ואילך, מכירה לקרוב

במקרה זה לא יחול החישוב הלינארי המוטב אלא  
(:כמו לפני התיקון)חישוב רגיל 

ועד  ( 7.11.01)חלק השבח הריאלי לאחר יום התחילה •
20%–חייב ב –( 1.1.12)למועד השינוי 

30,000 =20%X600,000X(4/1.)

25%–חייב ב –יתרת שבח ריאלי לאחר מועד שינוי •
-112,500 =25%X450,000

56

57

1המשך דוגמא 

כ מס שבח אם המכירה לא עומדת בהוראות  "סה•
.142,500₪-המעבר 

57
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58

דירה עם זכויות בנייה–2דוגמא 
ובנוסף נתון שתמורת  1אותם נתונים של דוגמא •

.המכירה מושפעת מזכויות בנייה נוספות

1,900,000–ז 49תקרת הפטור לפי •

1,950,000–שווי הדירה ללא זכויות •

–חלק לייחוס עלויות שלא ניתנות לייחוס ספיציפי •
25%–ו ( 2,600,000/1,950,000)לדירה 75%

.לזכויות הבנייה

58

59

2המשך דוגמא 

(בהנחה שהמוכר עומד בהוראות המעבר)פתרון 

החלק המיוחס לדירה
1,950,000-שווי מכירה 

75%X2,000,000( = 1,500,000)-יתרת שווי רכישה 

450,000-( כולו ריאלי)שבח 

ועד יום המעבר ( 1.1.11)כ התקופה מיום הרכישה "סה•
.שנים3–( 1.1.14)

ועד יום המכירה  ( 1.1.11)כ התקופה מיום הרכישה "סה•
.שנים4–( 1.1.15)

59

60

2המשך דוגמא 
–חלק השבח הריאלי עד יום המעבר •

337,500 =450,000X(4/3)

חלק זה פטור ממס שבח
112,500–יתרת שבח ריאלי •

112,500X25%= 28,125-25%–חייב ב 

60
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61

2המשך דוגמא 

החלק המיוחס לזכויות הבנייה
650,000-שווי מכירה 

25%X2,000,000( = 500,000)-יתרת שווי רכישה 

150,000-( כולו ריאלי)שבח 

חייב במס רגיל גם אם המוכר עומד בתנאי הוראת המעבר

ועד ( 7.11.01)חלק השבח הריאלי לאחר יום התחילה •
20%–חייב ב –( 1.1.12)למועד השינוי 

7,500 =20%X150,000X(4/1.)

-25%–חייב ב –יתרת שבח ריאלי לאחר מועד שינוי •
28,125 =25%X112,500

61

62

2המשך דוגמא 
-כ מס שבח  "סה•

63,750 =7,500 +28,125+28,125

אם היה מדובר בדירה שנמכרה בפטור לפי פרק  •

לחוק המס שהיה משולם בגין חלק זכויות 1חמישי 

(כמו לפני התיקון)הבנייה היה זהה 

35,625 =7,500 +28,125.

אם המוכר לא עומד בהוראות המעבר על החלק  •

.1המיוחס לדירה היה חיוב במס רגיל כמו בדוגמא 
62

63

דירת יוקרה בפטור–3דוגמא 
1.1.16–יום מכירה •

5,000,000–שווי מכירה •

1.1.06–יום רכישה •

2,800,000–שווי רכישה •

–ניכויים •

65,000–מתווך במכירה 

100,000–ד במכירה "עו

129,000-מס רכישה

56,000–ד ברכישה "עו

3,150,000–כ יתרת שווי רכישה "סה
63
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64

3המשך דוגמא 

, 1בהנחה שהמוכר זכאי לפטור לפי פרק חמישי •

הפטור מוגבל בתקרה  1.1.14–הרי שהחל מה 

.₪מיליון 4.5של 

חייב במס לפי החישוב  500,000–החלק החייב •

בתקופת המעבר בכפוף  )הליניארי המוטב 

למשל מכירה לקרוב לא תזכה  , להוראות המעבר

(.לחישוב המוטב

64

65

3המשך דוגמא 

(בהנחה שהמוכר עומד בהוראות המעבר)פתרון 

5,000,000/500,000= 10%–חלק לייחוס עלויות 

500,000-שווי מכירה 

10%X3,150,000( = 315,000)-יתרת שווי רכישה 

185,000-( כולו ריאלי)שבח 

ועד יום המעבר ( 1.1.06)כ התקופה מיום הרכישה "סה•
.שנים8–( 1.1.14)

ועד יום המכירה  ( 1.1.06)כ התקופה מיום הרכישה "סה•
.שנים10–( 1.1.16)

65

66

3המשך דוגמא 

–חלק השבח הריאלי עד יום המעבר •

148,000 =185,000X(10/8)

חלק זה פטור ממס שבח
37,000–יתרת שבח ריאלי •

37,000X25%= 9,250-25%–חייב ב 

66
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1

תודה על ההקשבה
?איגוד מקרקעין-חברה שבבעלותה קניון 

אייל מוליאן, ח"רו, ד"עו

)2014הכנסות המדינה ממסים בשנת  במיליארדים)

123.5, מסים עקיפים125.1, מסים ישירים

?או למה זה בכלל קיים, היסטוריה

לראשונה מוטל מס על  -1949-ט"התש, חוק מס שבח מקרקעים
רווח הון במכירת זכויות במקרקעין

אין חבות במס בגין רווחי הון מכוח פקודת מס הכנסה

-תכנון המס
ומכירת המניות"( חלקה-גוש"חברות )רכישת המקרקעין באמצעות חברה 

-תכנון נוסף
העברת הזכויות במקרקעין לחברה

הקצאת מניות לרוכש והדחת מניות המוכר

(1963" )פעולה באיגוד מקרקעין"הטלת מס על -סגירת הפרצה

הוסף לפקודת מס הכנסה פרק המטיל מס על  , מעט לאחר מכן
(1965)רווחי הון 
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?או למה זה בכלל משנה, המשמעות

חיוב במס רכישה-(בעיקר של הרוכש)המשמעות 
(רווח)מוטל על צריכה ולא על התעשרות , מס מחזור-מס רכישה

שווי הנכסחיוב מס שבח ומס רכישה לפי -7/11/2001-עד ה

(מס שבח לפי שווי המניות)במס רכישה בלבד -7/11/2001-החל מ
6%-ל5%-העלאת שיעור מס רכישה מ-1/8/2013-החל מ

חיוב במס רכישה גם בהקצאה-1/8/2013-החל מ

-ייחוס חלק מהתמורה ל. סוגיות שנדונו בפסיקה במס רכישה
(ד מלונות צרפת"פס, ג"ד עיריית ר"פס)מחוברים למקרקעין 

(ד וילאר נכסים"פס)הסכמי שכירות 

(גם אצל המוכר לגבי חיוב מס רווח הון במוניטין שנצמח)מוניטין 

?או למה זה בכלל רלוונטי, מתי

כאשר מחזיק במניות יותר מגורם אחד , למשל, אילוצים עסקיים
העברת מניות כחלק משינוי מבנה

פעולה באיגוד מקרקעין לעניין מס שבח בהקצאה לא כלכלית

-שיקולים נוספים
ניתן לנכות כפחת את עלות המבנה( להבדיל ממניות)ברכישת נכס 

מוסדיים מעדיפים רכישת נכס

?או מה זה בכלל איגוד מקרקעין, הגדרה

-לחוק מיסוי מקרקעין1סעיף 

הם,בעקיפיןאובמישרין,נכסיוכלשאיגוד-"מקרקעיןאיגוד"
למסחררשומותבושהזכויותאיגודלמעטבמקרקעיןזכויות

האיגודשלכנכסיויראולאזהולענין;בפקודהכהגדרתהבבורסה
,ומטלטלין,אחריםערךניירות,חובאיגרות,מניות,מזומנים-

לייצורמשמשיםשהםאו,הכנסתולייצורלאיגודמשמשיםשאינם
שלהעיקריותלמטרותטפליםהםהמנהללדעתאולםהכנסתו
;ארעיתבדרךולאלמעשההמבוצעותהאיגוד
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?או מה זה בכלל איגוד מקרקעין, הגדרה

"(מרבית"-1965עד שנת )הנכסים הם זכויות במקרקעין כל
חברה ציבורית איננה איגוד מקרקעין

אחזקה בזכויות במקרקעין במישרין או בעקיפין

-במידה וישנם נכסים שאינם זכויות במקרקעין
"נכסים ניטראליים"-הנכסים אינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסה 

הנכסים משמשים לייצור הכנסה אולם הם טפלים למטרות העיקריות של  
"נכסים טפלים"-האיגוד 

?נכס ניטראלי-מוניטין 

?מה לגבי נכסים שאינם נזכרים מפורשות בהגדרה
('פטנט וכו, ידע, מוניטין)נכסים בלתי מוחשיים וקניין רוחני 

-נמדר' פרופ
,  ברשימת הנכסים הניטראליים התכוון המחוקק לכלול גם נכסי קניין רוחני

ולכן קיומם לא ישלול את סיווג החברה כאיגוד מקרקעין

-הדרי' פרופ
,  נכסים ערטילאיים אינם מנויים בחוק מס שבח בין הנכסים הניטראליים

ולפיכך ישלול קיומם מן האיגוד אופי של איגוד מקרקעין

ואינם  אם הנכסים הללו משמשים בייצור הכנסה -נמדר והדרי
הם עשויים להוציא מהגדרת איגוד מקרקעין, טפלים

?מבחן נכסי בלבד-הגדרת איגוד מקרקעין 

?האם קיום פעילות עסקית מוציא מהגדרת איגוד מקרקעין
,  להבדיל, האם קיום פעילות עסקית וניהול אקטיבי-כלומר

?תוציא מהגדרת איגוד מקרקעין, מהחזקה פאסיבית בנכס

-הדרי' פרופ
לא נועדה לתפוס ברשתה איגודים עסקיים גם אם  " איגוד מקרקעין"הגדרת 

רוב נכסיהם הינם נכסי מקרקעין

גם ככה חברה עסקית לא תחשב לאיגוד מקרקעין משום שבדרך כלל היא  
תחזיק נכסים נוספים שממילא ישללו את היותה איגוד מקרקעין

אך אף ללא נכסים אלה אין לראות בה איגוד מקרקעין

,  לפקודת מס הכנסה( 1)2חברה עסקית פעילה שמפיקה הכנסות לפי סעיף 
הם מקרקעין  , ברגע נתון, לא סביר שיראוה כאיגוד מקרקעין אפילו אם נכסיה

בלבד
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עמדת רשות המסים

(8/2003' הוראת ביצוע מס)חברות קבלניות 

מוציאה מתחולת איגוד מקרקעין" פעילות עסקית ממשית"קיומה של 

(38/07' החלטת מיסוי מס)בתי מלון 

,  הנכס העיקרי הינו בית מלון פעיל על הציוד שלו המשמש לפעילותו השוטפת
ואלו משמשים לייצור הכנסה שאינה טפלה ולכן לא איגוד מקרקעין

(2539/15החלטת מיסוי )דיור מוגן 

השירות מהותי לפעילות ולכן הנכסים המשמשים בייצור ההכנסה אינם  
טפלים

מבחן כמותי
ולכן אינה איגוד מקרקעין  10%שאינם זכויות במקרקעין עולה על נכסיםשווי 

(42/07' החלטת מיסוי מס)

משווי החברה ולכן אינה איגוד  10%עולה על הפעילות העסקיתשווי 
(.  4253/11' החלטת מיסוי מס)מקרקעין 

?יש כיוון-פסיקת בית המשפט 

-(עליון)ד אספן "פס
המדובר באיגוד מקרקעין-דחה את פסיקת המחוזי וקבע 

-שאלת המוניטין

שייך לבעל המניות באיגוד ולא לאיגוד עצמו, במידה וקיים, המוניטין-הנימוק

המוניטין שייך לרשימת הנכסים הניטראליים שאינם  -השופט רובינשטיין
שוללים את היות האיגוד בגדר איגוד מקרקעין

יש להותיר שאלה זו בצריך עיון-ארז-השופטים דנציגר וברק

-שאלת הפעילות העסקית

לפיה הכנסה מפעילות השותפות  ... לא נעלמה מעינינו טענת המשיבה"
,  לפקודת מס הכנסה( 1)2סווגה לאורך השנים כהכנסה מעסק לפי סעיף 

"רשויות המס אינן רשאיות לדבר בשני קולות... מ"והשותפות גובה מע

?ובקניונים-פסיקת בית המשפט 

-(מחוזי)פסיקת ועדות הערר 
איגודלא20/10/2014-( צ"קניון רוטשילד ראשל)ד גזית גלוב "פס

איגודכן23/10/2014-( לט-חוצות המפרץ אאוט)ד מליסרון "פס

איגודלא23/7/2015-( קניון בת ים)ד אלדר נכסים "פס

איגודכן16/11/2016-( סטאר סיטי אשדוד)ד מנופים פיננסיים "פס

-תיקים נוספים על שולחן המחוזי
.גרנד קניון חיפה, קניון הראל, סטאר סיטי אשדוד
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ד מליסרון"פס-פסיקת בית המשפט 

-(מחוזי חיפה)ועדת הערר 
החזקה  )המבחן הקובע הינו מבחן הנכסים ולא על טיב פעילותו של האיגוד 

(פאסיבית או הכנסה מעסק

מבחן הטפלות מבוסס על מבחן הזיקה למטרות האיגוד ולא מבחן כמותי  
(10%)

אין זהות בין ההגדרות החשבונאיות להגדרות בחוק-קיום נכסים נוספים 

והיא קשה ליישום" הגישה השיורית"הערכת מוניטין הינה לפי 

זכות בעל מקרקעין מניהולו נובעת מבעלותו במקרקעין ואינה נכס נפרד  
(צבר לקוחות, חשמל, ניהול ותפעול)

לא הוכחו במקרה דנן שוויים של הנכסים הנוספים להם נטען

החברה מהווה איגוד מקרקעין-לכן

ד גזית גלוב"פס-פסיקת בית המשפט 

-(מחוזי תל אביב)ועדת הערר 
טפלים ככל שיהיו בהשוואה  , כאשר יש בידי האיגוד נכסים בלתי מוחשיים

די בכך כדי שלא ייחשב איגוד מקרקעין, לזכויות במקרקעין

מדובר בקניון פעיל

זהה  ,  יש הבדל בין מקבץ חנויות תחת הנהלה אחת למקבץ חנויות אחר
שאינו תחת הנהלה אחת, לראשון בכל דבר ועניין

לחברה נכסים בלתי מוחשיים

הפסדי המס הניתנים לקיזוז המופיעים במאזן החברה מהווים נכס נוסף

אין חובת  ( 1: )ייחוס עודף העלות בדוח המאוחד של האם כחלק מהמקרקעין
שיקולי חברת האם לא יכולים להשפיע  ( 2)הפרדה מכוח כללי החשבונאות 

על סיווג חברת הבת הנרכשת

מהווה איגוד מקרקעיןאינההחברה -לכן

ד אלדר נכסים"פס-פסיקת בית המשפט 

-(מחוזי תל אביב)ועדת הערר 
שמעלה  , "עסק חי"-שאינו חלק מהמקרקעין קיים נכסלקניון פעיל ומצליח 

את שוויו לעומת קניון חדש באותו מקום

שותפות ברווחי הפדיון  , ניהול עודף, ידע, מותג, ניתן לקרוא לנכס זה מוניטין
'של החנויות בקניון וכו

והוא אינו  , אינו חלק משווי המקרקעין" עסק חי"אין ספק שערכו של הנכס 
טפל לייצור ההכנסה של האיגוד שמחזיק בקניון

שווי  ( לפי שיטת היוון תזרים מזומנים)כשמעריכים את שווי הקניון בכללותו 
-ואולם, (Going concern"" )"עסק חי"זה יכלול גם את ערך העסק כ

זה מאומה עם שווי המקרקעין עצמם" נכס"אין ל

של הקניון הוא המקבילה של הציוד בבית המלון" עסק החי"ה

מהווה איגוד מקרקעיןאינההחברה -לכן
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ד אלדר נכסים"פס-פסיקת בית המשפט 

-(מחוזי תל אביב)ועדת הערר 
-לעניין אי הרישום בספרים של מוניטין כלשהו

אסורים ברישום( נרכשו-להבדיל מ)נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו 1.

ולכן אין להקיש  , אין זהות בין ההגדרות החשבונאיות להגדרות בחוק2.
מהרישום בספרים לצורך מסוים על הגדרתם לצרכים אחרים

ן להשקעה לפי שווי הוגן כוללת את הנכסים הבלתי  "הערכת קניון כנדל3.
מוחשיים ואין הכרח כי לצרכי מס תיעשה הפרדה בין המרכיבים השונים

ע קבעה כי  "אך רשות ניי, לא איגוד מקרקעין-דיור מוגן פעילאיגוד בעל 4.
ן להשקעה בספרים"הנכס כולו יסווג כנדל

ד אנקום גרופ"פס-פסיקת בית המשפט 

.החברה החזיקה במקבץ דיור בפתח תקווה לאוכלוסיה מבוגרת
-קבעה שהמדובר באיגוד מקרקעין( מחוזי תל אביב)ועדת הערר 

אין כל רלוונטיות לפעילות העסקית אלא אם פעילות זו מצמיחה לאיגוד  
.נכסים שאינם נכסי מקרקעין

אין  , "בית אבות פעיל"על אף הניסיון לשוות לפעילות המתקיימת אופי של 
.הדבר כך

...(לא היה מדובר באיגוד, אם היתה מוכחת פעילות משמעותית-משמע)

.דובר בעיקר בשירותי החזקה וניקיון וכן סיוע לדיירים כאות של רצון טוב

החברה מהווה איגוד מקרקעין-לכן

?האם לקניון פעילות עסקית משמעותית

?במה עוסקת חברת הקניון
(!שוכרים/להבדיל ממשיכת סוחרים)משיכת קונים לקניון 

!הגדלת הפדיון של בעלי העסקים

-(וגם התוצאה)הסיבה 

"(דיליי"ב)ירידה בהצלחת העסקים / יחד עם העלייה " נעים"דמי השכירות 

?ובבנייני משרדים

-לכן

ר"הכלל המנחה בהחלטה לאכלוס חנות אינו בהכרח השכרה למרבה במחיר למ

??ובדירות להשכרה? ובבנייני משרדים
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ז"תשע/טבת/א"כ

7

?האם לקניון פעילות עסקית משמעותית

?אז במה עוסקת חברת הקניון
('אאוטלט וכו, יוקרתי)מיתוג הקניון 

המתחדש באופן שוטף, בניית תמהיל עסקים מיטבי ועדכני

ולא חנות ספציפית כזו או אחרת" עוגן"התמהיל הוא ה

מיקום נכון של העסקים בקניון

ר  "ולא למרבה במחיר למ, העדפה למחוללי תנועה

העצמת חוויית הקנייה של הלקוחות ורווחתם

ן"חברת קניון עוסקת במסחר וקמעונאות ולא בנדל
Industry

ולא 
Real Estate

?האם לקניון פעילות עסקית משמעותית

?במה עוסקת חברת הקניון
פעילות שיווק וארגון מבצעי מכירת מוצרים לציבור הרחב ולא לבעלי העסקים

ארגון אירועים ופעילויות בקניון למשיכת הקהל

ביצוע סקרים בקרב המבקרים בקניון וקהל היעד הפוטנציאלי

לרבות עריכת מבצעי שיווק, שיתוף פעולה עם העסקים

'לקוח סמוי בחנות וכו, ביצוע סקרי לקוחות

בחינת העומס על העסק כולל ייעוץ בהגברת השיווק לעסק שהעומס גבוה

(יחס דמי שכירות ודמי ניהול לפדיון-עומס )

?האם לקניון פעילות עסקית משמעותית

-צוות חברת הקניון
כ מתחום  "מגיע בד)ן "ל הקניון אינו בהכרח בעל ניסיון בנדל"מנכ

('שיווק וכו/ הקימעונאות 

ל הקניון יוצא לכנסים מקצועיים והשתלמויות לימודיות בתעשיית  "מנכ
הקניונים ובתחום הקימעונאות

ת השיווק של הקניון עוסק בעריכת מבצעי קידום מכירות לשיווק הקניון  /מנהל
ן"אצל קהל היעד ולא בשיווק שטחי נדל

,  מנהל תפעול, (לעיתים גם עוזרת שיווק)ת שיווק /מנהל, ל"מנכ-הצוות כולל
.עובדי חניון, מנהלת חשבונות, מזכירה, עובדי אחזקה

40-60-עשוי להגיע לכ( 'ניקיון וכו, שמירה)יחד עם עובדי חברות חיצוניות 
.איש
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?האם לקניון פעילות עסקית משמעותית

-לפי הסכם השכירות
השוכר מתחייב להפעיל בחנות עסק מסוג מסוים בלבד ואינו רשאי לשנות  

אותו

כללים לגבי מועדי ושעות הפתיחה והסגירה של העסק

'תקרה וכו, ריצוף, ויטרינות, שילוט, תאורה, הנחיות פרטניות לעיצוב העסק

שינוי מיקום העסק בקניון לפי שיקול דעת מנהל הקניון

(השטח הפרטי המושכר)כללים לגבי ניקיון שטח העסק 

? ובבנייני משרדים

??ובדירות להשכרה

?למה הוא דומה-קניון 

הוראת ביצוע רשות המסים-קבלניות ' חב
החלטת מיסוי רשות המסים-בית מלון 

ן להשקעה"ע ניתן לסווג כנדל"לפי הנחיית הרשות לניי-דיור מוגן 

אנקום גרופ-מקבץ דיור 

חלקה-גוש' חבקבלניות' חב

איגוד מקרקעיןלא איגוד מקרקעין

בית  
מלון

מקבץ 
דיור

בניין 
משרדים

דיור 
מוגן

?קניון

שינויי מבנה-פסיקת בית המשפט 

.6%ולא 0.5%בשינויי מבנה שיעור המס הינו 
ביטול עיקרון הרמת המסך  -(1/12/2015)ד בריטיש ישראל "פס

.  במיזוג

.ולא משווי הנכס( המניות)מס הרכישה יחושב משווי החברה 

-(מחוזי חיפה)ועדת הערר 
שיעור מס הרכישה בשינויי מבנה מהווה הטבה ואין מגבלה על היקף  

.ההטבות שיינתנו

מעורר שאלות וקשיים רבים והטלת חיוב מס  , המוטל על צריכה, מס רכישה
.רכישה

קשיים ומחשבות על עצם במסגרת מיזוג בין חברות עשויה אף היא לעורר 
.הטלת החיוב
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9

"(היפוך שרוול)"י החלפת מניות "מיזוג ע

בריטיש

ציבור בעל 
שליטה

בריטיש

ציבור בעל 
אקטיבשליטה

טמרס

אקטיב

טמרס

ערב 
המיזוג

לאחר 
המיזוג

26

!תודה על ההקשבהתודה על ההקשבה

086



ז"תשע/טבת/א"כ

1

פעולה באיגוד מקרקעין  

1963-ג"התשכ,(שבח ורכישה)חוק מיסוי מקרקעין

.  מס שבח מוטל על פעולה באיגוד מקרקעין-7סעיף •

במישרין או  , איגוד שכל נכסיו-איגוד מקרקעין•
הם זכויות במקרקעין למעט איגוד שהזכויות  , בעקיפין

 ;בו רשומות למסחר בבורסה כהגדרתה בפקודה
,  מניות, מזומנים-ולעניין זה לא יראו כנכסיו של האיגוד

ניירות ערך אחרים ומיטלטלין שאינם  , אגרות חוב
או שהם משמשים  , משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו

לייצור הכנסתו אולם לדעת המנהל הם טפלים  
למטרות העיקריות של האיגוד המבוצעות למעשה ולא  

.בדרך ארעית

פעולה באיגוד

העברתה או ויתור  , הסבתה, הענקת זכות באיגוד-פעולה באיגוד–
שינוי בזכויות הנובעות מזכות באיגוד והכל בין בתמורה ובין , עליה

, לעניין זה;אך למעט הקצאה , בלא תמורה

הנפקה של זכויות באיגוד שלא נרכשו על ידי האיגוד קודם -הקצאה–
לא שולמה למי מבעלי הזכויות , כולה או חלקה, אשר תמורתה, לכן

.במישרין או בעקיפין, באיגוד

תכלית המיסוי של פעולה באיגוד מקרקעין היתה לחייב במיסי –
מוכר את , מקרקעין גם אדם שבמקום למכור את המקרקעין גופם

, בעבר בחוק מס שבח מקרקעים. הזכויות שיש לו באיגוד המקרקעין
לא נכללו הוראות לגבי הקצאה והדחה של מניות  1949-ט"התש

תכנון המס היה כזה שבעל מקרקעין היה מעביר . באיגודי מקרקעין
מניות בחברה  הקצה ואחר כך , שבבעלותוללא תמורה לחברה זכויות 

והדיח את מניותיו שלו עד כי מניות אלו הפכו חסרות , שהקים לרוכש
.ההוןבאופן כזה היתה מושלמת עסקה ללא תשלום מס על רווח . ערך

087



ז"תשע/טבת/א"כ

2

פעולה באיגוד מקרקעין לעניין מס שבח 

חוקקו הוראות  1963-ק "חקיקת חוק מסמעם •
המס הוטל גם על פעולה  . שמטרתן סגירת הפרצה

.  באיגוד וכמעט כל עסקה במניות הוגדרה כאירוע מס
באותה תקופה גם תוקנה הפקודה ונוסף לה פרק לגבי  

בתיקון  -תחילת מיסוי רווח ההון. מיסוי רווח הון
ובסופו של יום נקבעו ההוראות 1952הפקודה בשנת 

לפקודה כפי שנחקק בנוסח החדש בשנת  ' הבחלק 
השינויים האלו הביאו למיסוי רווח הון אצל  . 1961

תאגידים בין מכוח חוק מיסוי מקרקעין על איגודי  
.  מקרקעין ובין מכוח הפקודה על כל תאגיד אחר

ההבדל בין החיוב לעניין מס שבח לעומת החיוב  
לעניין מס רכישה

בפעולה באיגוד מקרקעין מחושב השבח לפי הרווח  •

שנצמח מהמועד שבו נרכשו המניות והשווי שלהן  

.  במועד מכירתןלשווייןבעת רכישתן עד 

שהינה הקצאת מניות  , כאשר מדובר בהקצאה•

.אין חיוב במס שבח, כנגד הזרמת הון לחברה

1.8.13החל מיום -אולם באשר למס רכישה•

.  מחויבת גם הקצאת מניות במס רכישה

פעולה באיגוד מקרקעין לעניין מס רכישה

מקורו של מס זה אינו בדיני  -באשר למס הרכישה •
בעבר היה על רוכש מקרקעין לשאת  . המס

.  בתשלום אגרות לצורך רישום הזכויות על שמו
וחלק  , חלק מהאגרות נועדו למשרד האוצר

החובה לשלם אגרה היתה  . לרשויות המקומיות
במסגרת מספר חיקוקים כמו תקנות העברת  

חוק בתים  , 1956-ז"התשט, (אגרות)מקרקעין
וחוק  1961-א"התשכ, (נוסח משולב)משותפים 

(  אגרת העברת מקרקעין)הרשויות המקומיות
.  1959-ט"התשי
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3

פעולה באיגוד לעניין מס רכישה

פעולה באיגוד כוללת  הגדרת -רכישהלעניין מס •

:לחוק76תיקון בעקבות הקצאה וזאת 

(ב)9' ס•

בפעולה באיגוד מקרקעין יהא הרוכש חייב  ( 1)•

חייבת בו מכירת זכות  שהיתהבמס רכישה בסכום 

הוא החלק היחסי כאמור  ששווייהבמקרקעין 

משווי כלל הזכויות במקרקעין  -(א1)בפסקה 

.  שבבעלות האיגוד

פעולה באיגוד לעניין מס רכישה

,  הענקת זכות באיגוד-"פעולה באיגוד", לעניין סעיף קטן זה•
שינוי  , העברתה או ויתור עליה, הסבתה, לרבות הקצאתה

והכל בין בתמורה ובין שלא  , בזכויות הנובעות מזכות באיגוד
כל הנפקה של זכויות  -"הקצאה", לעניין זה. בתמורה

.באיגוד

הוא כיחס החלק של  ( 1)החלק היחסי האמור בפסקה ( א1)•
הזכויות הנמכרות באיגוד המקרקעין לכלל הזכויות באותו  

מעניקות רק  , כולן או חלקן, ואם הזכויות הנמכרות, איגוד
-(זכויות בפירוק-בסעיף זה)זכות לנכסי האיגוד בעת פירוקו 

כיחס האמור או כיחס שבין הזכויות בפירוק הנמכרות  
.מביניהםלפי הגבוה , לכלל הזכויות בפירוק, כאמור

שווי המכירה לצורך הטלת מס רכישה

שווי המכירה לצורך הטלת מס רכישה נקבע לפי שווי  •
שווי המקרקעין שבבעלות . המקרקעין ולא לפי שווי המניה

האיגוד מוכפל בחלק היחסי של הזכויות באיגוד שנמכרות  
.כאמור לעיל לעומת כלל הזכויות שבאיגוד

לתקנות מס רכישה הנוגעת  20לפי הנוסח של תקנה •
היא לא אמורה לחול  , לפטור חלקי בהעברה מיחיד לקרוב

ד אידה "אולם בעקבות פ, על פעולה באיגוד מקרקעין
.מוחלת תקנה זו גם על פעולה באיגוד מקרקעיןרוגובין
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4

שלבי המבחנים לגבי השאלה אם מדובר באיגוד  
מקרקעין

.האם האיגוד הוא איגוד מקרקעין1.

.האם נמכרו הזכויות באיגוד2.

לפקודת ' א לחוק המפנה לחלק ה7' חישוב המס לפי ס3.

.מס הכנסה

בחינת השאלה אם האיגוד הוא איגוד מקרקעין•

?האם לאיגוד נכסים נוספים•

.זהו איגוד מקרקעין, אם לא•

יש לבחון את שיעור הנכסים הנוספים ביחס לכלל  -אם כן

.נכסי החברה לפי ערך נוכחי

בחינת השאלה אם מדובר באיגוד מקרקעין

נכסי  כ"לסאם שיעור הנכסים הנוספים ביחס •
אין המדובר באיגוד  , 10%החברה הוא מעל 

מקרקעין בכפוף לסייגי החלטת המיסוי משנת  
2006.

נכסי  כ"לסאם שיעור הנכסים הנוספים ביחס •
הרי שאם הם מייצרים  , 10%-החברה הוא פחות מ

אם הם מייצרים  . זה לא איגוד מקרקעין, הכנסה
אלא שהיא טפלה למטרות העיקריות של  , הכנסה
.  זהו איגוד מקרקעין-האיגוד

דוגמאות להמחשת הבעייתיות של הגדרת איגוד 
מקרקעין

היא . דונם2חברה שכל רכושה הוא מגרש בשטח •
מאחר שטרם הוחלט  . הוקמה לשם בניית בית דירות

החליטו להקים קיוסק שבו יעסוק  , לבנות על המגרש
מאחר שהשימוש שנעשה  . אחד מחברי האיגוד

בקיוסק הוא טפל למטרה העיקרית שלשמה נוסד  
.מדובר באיגוד מקרקעין, האיגוד

יש לה עסק  . חברת ביטוח שבבעלותה מקרקעין•
'  בתחום הביטוח והכנסות מהנפקת פוליסות לפי ס

כי  , החברה אינה איגוד מקרקעין . לפקודה( 1)2
הנכסים האחרים משמשים בייצור הכנסה ואינם  

.טפלים למטרות האיגוד
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המשך-דוגמאות

,  איגוד שבבעלותו בית מלון אינו איגוד מקרקעין•
בנוסף  (ב"כלים וכיו, ריהוט)שכן הציוד הקיים 

החלטת  )למקרקעין אינו טפל למטרות האיגוד 
(.38/07מיסוי 

בארץ ₪ איגוד שבבעלותו קרקע בשווי מיליון •
אין זה איגוד  . ב"בארה₪ 800,000וקרקע בשווי 

ל מוציאה אותו מהגדרת  "כי הקרקע בחו, מקרקעין
ל שהוא יותר  "לחברה יש נכס בחו.)איגוד מקרקעין

(.הכוללמשווייה10%-מ

דוגמאות מהפסיקה

המגמה בפסיקה היתה כזו שקיומם של נכסים שונים הוציא את האיגוד •
:לצד מקרים שקבעו כי מדובר באיגוד מקרקעין, מהגדרתו כאיגוד מקרקעין

חובות דיירים הוציאו את האיגוד מהגדרתו כאיגוד  -אטנר26/66ש "ע•
.והמגמה בפסיקה השתנתה, נמתחה ביקורת על פסק הדין. מקרקעין

עובדת קיומן של תכניות בנייה אינה מוציאה את האיגוד מהגדרתו -רייכמן•
.כאיגוד מקרקעין

איגוד שהחזיק באופציה לרכישת מקרקעין  -בית התעשיינים273/93ש "ע•
.מהווה איגוד מקרקעין

גם חברת אחזקות המחזיקה באיגוד מקרקעין  -בנייניםישגב7102/96•
.   מהווה איגוד מקרקעין

במועד ביצוע מכר המניות חדלה החברה -יעקב גרמן1441/95ש "ע•
והנכס הושכר כמבנה , הציוד והמיכון לא שימשו לייצור הכנסה. לפעול

.ולכן זהו איגוד מקרקעין, לשימוש אחר

דוגמאות מהפסיקה

דובר בעוררים שהיו בעלי  -קרני עודד1023/01ע"ו•
מניות בחברת גולף אשקלון שרכשה זכויות חכירה  

אלא . במקרקעין והתכוונה להקים פארק נופש
שתכניות החברה לא צלחו ובשלב מסוים בקשו חלק  

מבעלי המניות למכור לבעלי המניות האחרים את 
ועדת הערר קבעה כי בעובדה שלחברה  . מניותיהם

אין  , היו תכניות לפתח את השטח ולבנות בו בתי מלון
גם  . כדי לשנות את ההגדרה של איגוד מקרקעין

בעובדה שהמקרקעין נרשמו כמלאי עסקי אין כדי  
.לשנות את המסקנה
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דוגמאות מהפסיקה

דובר במכירת מניות  -אאיסבן 5017/97ש"עמ•

בחברה שעסקה ברכישת קרקעות ובייזום  

נטען  . י קבלני משנה"פרויקטים בתחום הבנייה ע

.  שמדובר בחברה קבלנית שמחזיקה במלאי עסקי

י בעלי המניות היתה  "כי החזקת המניות ע, נקבע

,  ולכן גם אם לחברה פעילות עסקית, נכס הוני

.מכירת המניות היא פעולה באיגוד מקרקעין

8/03הוראת ביצוע 

עיקרי ההוראה הם הסדרת מעמדו של איגוד מקרקעין שבבעלותו  •
איגוד כזה עדיין יכול  . זכויות במקרקעין שהם גם מלאי עסקי

הוא  , להיחשב כאיגוד מקרקעין אולם אם יוכחו פרמטרים שלהלן
:לא ייחשב באיגוד מקרקעין

הדיווח החשבונאי של האיגוד הוא בהתאם לתקנים העוסקים  •
.בקבלנים בונים

לפקודה ומנהל את  ( ד)18-ו( ג)א8האיגוד מיישם את סעיפים •
.פנקסיו לפי ההוראות החלות על קבלנים

.המקרקעין רשומים כמלאי עסקי•

זמן סביר לאחר הרכישה הוחל בהכשרת המקרקעין לבנייה  •
(היתרי בנייה, לדוגמה)

.הוחל בשווק המקרקעין•

.  לא שונה ייעוד המקרקעין ממלאי לרכוש קבוע לאחר הבנייה•

8/03הוראת ביצוע 

חברה שהוקמה לצורך פרויקט מיוחד לא תיחשב  •

:איגוד מקרקעין בהתקיים התנאים הללו

.המקרקעין רשומים כמלאי עסקי1.

סמוך לאחר הקמת האיגוד הוחל בבנייה ובשיווק  2.

.של המקרקעין

.נחתמו חוזים אם צדדים שאינם קשורים3.
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דוגמאות מהפסיקה
חברה שבבעלותה מקרקעין הרשומים במאזן  -כרפיס•

אך טרם הוכשרו לבנייה וטרם הוצאו היתרי  , כמלאי עסקי
כי ביום מכירת המניות נקבע המעמד ולא על , נקבע. בנייה

-ולכן גם אם היו לה תכניות בנייה, פי תכניות עתידיות
.  העברת המניות היא פעולה האיגוד מקרקעין

אם חברה שכל נכסיה  , נדונה השאלה-צאלה1276/00ע"ו•
,  המאזניים הם מלאי מקרקעין ויש לה תכניות בנייה על הנייר

ש"עמתוך התבססות על )נקבע . תיחשב כאיגוד מקרקעין
כי יש לבחון את מעמד האיגוד בעת העסקה  , (רייכמן53/79

גישה שונה ננקטה  ).  ולא את כוונותיו או ציפיותיו העתידיות
שם נקבע כי למרות שבמועד העסקה טרם  , ברנוביץבעניין 

כוונות החברה מוציאות אותה מהגדרת איגוד  , הוחל בבנייה
(.מקרקעין

דוגמאות מהפסיקה בשנים האחרונות

איגוד שבין נכסיו כלול מוניטין העולה בשוויו  -אספן•
מנכסיו של האיגוד מוציא את האיגוד  10%על 

בעליון נקבע  ד"בפה. מהגדרתו כאיגוד מקרקעין
אלא  , שלחברת אספן עצמה לא היה מוניטין
ולכן נקבע  , לחברה אחרת שהמניות בה לא נמכרו

.כי דובר באיגוד מקרקעין

,  בית המשפט הבהיר כי מוניטין הוא נכס מהותי•
אין  , 10%שאם שוויו באיגוד הנבחן עולה על 

.  המדובר באיגוד מקרקעין

דוגמאות מהפסיקה בשנים האחרונות
יש לאתר את , נקבע כי כדי לקבוע אם מדובר באיגוד מקרקעין-מליסרון•

כל נכסי האיגוד ולמיין את הנכסים המהווים מקרקעין לעומת הנכסים  

.האחרים שאינם מקרקעין

יש להבחין בין נכסים המשמשים לייצור הכנסה  -מיון הנכסים האחרים•

:לבין אלו שאינם משמשים לייצור הכנסה

ע אינם רלוונטיים  "ני, כגון מזומנים-אלו שאינם משמשים לייצור הכנסה•

.וניתן להתעלם מהם

יש לבחון אם הם טפלים למטרתו העיקרית  -אלו שמשמשים לייצור הכנסה•

.של האיגוד

רק אם יתברר שלאיגוד יש גם נכסים נוספים שאינם ניטראליים ואינם  •

נכסים המשמשים לייצור הכנסה ומיועדים למטרתו העיקרית של  )טפלים

.יוצא האיגוד מהגדרתו כאיגוד מקרקעין, (האיגוד
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דוגמאות מהפסיקה בשנים האחרונות
ן  "כי איגוד שכל נכסיו הם בגדר נדל, נקבעמליסרוןד"בפ•

והכנסותיו נובעות מהתשואה אותה הוא מקבל  , מניב
גם אם הכנסותיו  , הוא איגוד מקרקעין, מהשכרת הנכסים

.  לפקודת מס הכנסה( 1)2' לפי סממוסות

של עסק עשוי להיגזר גם  נקבע כי מוניטין -לגבי מוניטין•
אלא שיש להפריד בין שם מותג שהוא עצמאי  , משם המותג

לגבי המותג קניון חוצות  . לבין שם מותג שהוא חלק מהנכס
נקבע כי הוא אינו נפרד מקניון חוצות המפרץ  –המפרץ 

בדוחות אין התייחסות נפרדת לערך . הממוקם במפרץ חיפה
דבר המלמד שהעוררות והחברה לא ראו בשם  , במותג

.  המותג כנכס עצמאי

דוגמאות מהפסיקה בשנים האחרונות
הועדה קבעה כי לחברה  . צ"דובר במרכז מסחרי פעיל בראשל-גזית גלוב•

נכסים בלתי מוחשיים כגון מוניטין המוציאים אותה מהגדרת איגוד 
.מקרקעין

היחיד  הנכס . דובר בחברה שהשכירה מקרקעין לתחנת דלק-יבולים•
עסקת המכר הוא המקרקעין שהושכרו לחברת  החברה במועד שהחזיקה 
לא ביצעה פעולות ולא החזיקה נכסי , היא לא החזיקה ציוד. דור אנרגיה

הכנסת החברה מהמקרקעין היא  . הכנסהאחרים המשמשים לייצור 
בכך כדי לפגוע  אין , וגם אם המקרקעין רשומים בספריה כמלאי, פסיבית

.בהגדרתה כאיגוד מקרקעין

שבו יש ניהול  , ועדת הערר קבעה כי לאיגוד המחזיק בקניון בבת ים-אלדר•
מורכב של קניון פעיל ותוסס עם ידע ייחודי בניהול כמו שווק פרסום וארגון  

.  אטרקציות ומופעים לצורך חוויות ומשיכת קונים יש לו נכס בלתי מוחשי
, (ב"ניהול וכיו, ידע, מותג, ניתן לקרוא לזה מוניטין)מדובר בנכס כעסק חי 

והוא נפרד מהמקרקעין עצמם ומשמש את האיגוד לייצור הכנסה ואינו  
.אין המדובר באיגוד מקרקעין, לכן. טפל למטרתו העיקרית

האם מדובר בפעולה באיגוד  

כשבאים לבחון את השאלה האם מדובר בפעולה באיגוד  •

האם היה שינוי  , או שמדובר רק בהקצאה יש לבחון

?  בשיעורי האחזקה בזכויות באיגוד

.  זו פעולה באיגוד-אם כן•

תיבחן ההקצאה  , אם השינוי נובע מהקצאת מניות, אולם•

.לחוק1' לפי ס

אם מדובר בהקצאה טהורה של הזרמת הון  , יש לבחון•

לחברה כנגד מניות או שמדובר במתן תמורה לבעל מניות 

.  בחברה
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עושה הפעולה באיגוד
רוכש הזכות באיגוד

שכתוצאה מהפעולה הקטין את זכויותיו  מי •

הוא זה שייחשב כעושה  -המקוריות באיגוד

.הפעולה באיגוד

מי שכתוצאה מהפעולה הגדיל את זכויותיו  •

ייחשב כרוכש הזכות באיגוד-המקוריות באיגוד

חישוב השבח  

עלות רכישת המניות  -ושווי רכישת המניותיום •

ט  "כולל הוצאות רכישה שהוציא המוכר כמו שכ

.ד ותווך"עו

לא קובעים את המחיר המקורי לפי שווי המקרקעין  •

בעת הרכישה אלא לפי המחיר ששולם עבור  

.המניותרכישת 

ניכויים בחישוב השבח בפעולה באיגוד

לפקודה שהוציא  88' יותרו רק הוצאות לפי ס•
המוכר להשבחת או אחזקת המנייה מיום רכישתה  

ובלבד שלא הותרו בחישוב  , עד יום מכירתה
.  הכנסתו החייבת

וחלק  ' למרות שאופן חישוב המס נעשה לפי חלק ה•
שיעור המס הוא לפי חוק מיסוי  , לפקודה2ה

.מקרקעין

סעיפי הפטור הרלוונטיים הם אלו שלפי החוק ולא  •
.אלו שלפי הפקודה
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חוק מיסוי מקרקעין  
פטורים שונים6פרק 

מכללת נתניה

6' שיעור מס

אחרים ודחיית  פטורים :  רק ששיפ
פטורים שעיקרם-תשלוםמועדי 

דחית החיוב במס
,  בסעיפים שיוצגו להלן נדון במכירות החייבות במס

שמטעמי מדיניות החליט המחוקק לפטור את החיוב  

ולדחות את מועד חיוב העסקה במועד מכירתה  , במס

.של הזכות במקרקעין בעתיד

השבח שנדחה יחויב במס תוך שמירה על עיקרון

.רציפות המס בכל תקופות השבח

מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה למוסדות  (א)
.ציבור פטורה ממס

מכירה למוסדות ציבור( א)61סעיף 
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–זכות במקרקעין בידי מוסד ציבורי מכירת ( ב)

אם המקרקעין שהזכות בהם נמכרת היו בידי המוסד במשך תקופה (1)
לפחות 80%ושימשו במישרין את המוסד במשך תקופה של , של שנה לפחות

;תהא פטורה ממס-בידיו היתהמהתקופה שהזכות במקרקעין 
אם המקרקעין שהזכות בהם נמכרת שימשו במישרין(2)

היתהמהתקופה שהזכות במקרקעין 80%-את המוסד במשך תקופה קצרה מ
-או שלא שימשו אותו כלל , בידי המוסד

בידי המוסד במשך תקופה שאינה פחותה  היתהבמקרקעין כשהזכות ( א)
שהוא כיחס שבין  , יינתן פטור יחסי מהמס-משנה ואינה עולה על ארבע שנים 

התקופה שבה שימשו המקרקעין במישרין את המוסד לבין כל התקופה 
;בידיוהיתהשהזכות 

בידי המוסד במשך תקופה העולה על ארבע  היתהבמקרקעין כשהזכות ( ב)
ואם המקרקעין שימשו במישרין את , יינתן פטור של מחצית המס-שנים 

גם פטור על חלק יחסי מהמחצית  , בנוסף לפטור האמור, יינתן-המוסד 
שהוא כיחס שבין התקופה שבה שימשו המקרקעין במישרין  , של המסהשניה

.בידיוהיתהאת המוסד לבין כל התקופה שהזכות 
פטורה ממס לפי סעיף היתהמוסד את הזכות במקרקעין שרכישתם מכר ( ג)

יהא המוכר חייב גם במס אשר האדם , תוך חמש שנים מיום שרכשה( א)קטן 
.שממנו נרכשה הזכות היה פטור ממנו על פי הוראות הסעיף הקטן האמור

מכירה בידי מוסדות ציבור( ב)61סעיף 

לקרוביםמתנות -62סעיף 
(א)  מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא

,  לעניין זה; יהיו פטורים ממס–תמורה מיחיד לקרובו 
"  קרוב"להגדרה ( 2)-ו( 1)קרוב כאמור בפסקאות –" קרוב"

לגבי זכות שקיבלו מהורה או , וכן אח או אחות, 1שבסעיף 
.מהורי הורה בלא תמורה או בירושה

-1הגדרת קרוב בסעיף 

–לאדם פלוני " קרוב"

;זוג-בן(1)

-ובניזוג -צאצאי בן, צאצא, הורי הורה, הורה(2)
;של כל אחד מאלהזוגם 

;זוגם-אח או אחות ובני(3)

;איגוד שהוא בשליטתו(4)

ויתור ללא תמורה-63סעיף 

.פטור ממס-על זכות ללא תמורה ויתור 
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64סעיף 
פטור בהפקעה שתמורתה זכות  
במקרקעין

תמורתה ניתנה  שזכות במקרקעיןשל הפקעה"
".תהיה פטורה ממס-כפיצוי רק זכות במקרקעין

,  שמשמעותו הינה דחית מס, מקנה פטור ממס64סעיף 
מכירתה של הזכות במקרקעין  -עד למימושה

.שהתקבלה עבור ההפקעה

(א)5סעיף 

" הפקעת זכות  וכן ... מכירת זכות במקרקעין
חוק  לעניןיראו בהן -במקרקעין שיש עמה תמורה

זה מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד  
ומי שנמכרה זכותו במקרקעין ומי  , מקרקעין

ומי שזכאי לקבלת  שהוקנתה זכותו באיגוד מקרקעין 
יראו אותם כמוכר  , פיצויים בשל הפקעה כאמור

."העניןלפי , או כעושה הפעולה

המשך-64סעיף 

אך בתי המשפט  , הפקעה אינה מוגדרת בחוק

:השלימו את החסר וקבעו

הפקעה  , של המכירההכפייתיחייב להתקיים היסוד 

ביוזמת הרשות המפקיעה  , חייבת להתבצע מכוח חיקוק

.ולא בהסכמת בעלי הקרקע

,  חוק כביש ארצי לישראל: ההפקעות הנפוצות הינן מכוח

פקודת  , 1965-חוק התכנון והבנייה,1994-ה"התשנ

פקודת  ,  1943, (רכישה לצרכי ציבור)הקרקעות 

ועוד 1943,(הגנה ופיתוח)הדרכים ומסילות הברזל 

.חוקים
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המשך-64סעיף 

 י  "רק אם ביצועה הושלם עתיחשב כרכישה כפויה הפקעה
.הרשות  וכל ההליכים בגינה הסתיימו כחוק

ולהסיר  , במטרה למנוע מבעלי עניין להגיש התנגדויות לתוכנית
לעיתים נציגי הרשות המקומית ובעלי  , קשיים לאישור התוכנית

בין בתמורה  , הקרקע מגיעים להסכם מוקדם בדבר גובה הפיצוי
.כספית ובין בקרקע חליפית או בכל צורה אחרת

ויחול  , רגילה" מכירה"הסכם מוקדם כאמור לא ייחשב כ
,  בתנאי שכל הליכי ההפקעה יתבצעו כדין, לחוק64סעיף 

.  בסופו של דבר

המשך-64סעיף 

:הפקעה לעומת איום בהפקעה

מכירת קרקע נוכח איום להפקיע את הנכס אם לא 
ולא מכוח פעולה חד צדדית של הרשות אינה  , יימכר

.הפקעה לצורך חוק מיסוי מקרקעין

נפסק כי , מנהל מס שבח' זלוסקי נ652/76א "ע
אין לראות במכירה משום הפקעה אף שברור  

שבוצעה בעטיין של נסיבות שהיו מובילות להפקעת  
.הקרקע

המשך-64סעיף 

סיכום:

1.חייב להתקיים אלמנט הכפייה-הפקעה.

2. זכות במקרקעיןהפקעת.

3. א  "עב. בלבדזכות במקרקעיןתמורת ההפקעה הינה
נפסק כי מקום בו ניתן בן דרור ' מנהל מס שבח נ392/82
יוטל מס על כל התמורה  , פיצוי הכולל קרקע וכספים, לבעלים

.שהתקבלה

לחוק64לא חל סעיף , במידה ומשולם סכום כסף במזומן  ,
.קובע שיעור מס מיוחד( א)ג48סעיף , והמכירה חייבת במס
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שיעור מס מיוחד  (א)ג48סעיף 
להפקעה

65או מכירה שלפי סעיף שהיא הפקעה מכירת זכות במקרקעין 
לגבי -רואים בה את המוכר כמוכר חלק יחסי מהזכות במקרקעין 

, יינתן למוכר זיכוי מן המס שהוא חייב בו-החלק האמור 
:  בסכומים אלה

 סכום המסהזיכוי
100% ח"ש0.10על
75% ח נוספים"ש0.10על
662/3% ח נוספים"ש0.10על
50%על כל סכום נוסף
(ב   )למעט מס הרכישה שיחיד חייב בו לפי  -" המס", בסעיף זה

.  9סעיף 
(ג   ) במכירת זכות במקרקעין המשותפת לאחדים יינתן הזיכוי

.לכל אחד מן השותפים בשיעור חלקו היחסי בזכות

שווי המכירה ויום המכירה  
בהפקעה

שווי המכירה של זכות במקרקעין שהופקעה הוא  (   ב)17
.שנקבע לענין הפיצויים בשל ההפקעההשווי  

לענין חישוב השבח והמס  " יום הפעולה"או " יום המכירה.  "19
-ואולם , הוא היום שבו נעשתה המכירה או הפעולה באיגוד

(1  ...   )
היום שבו הועמד הפיצוי בעד הזכות  -בהפקעה (   2)

אם  , ואולם; שהופקעה      לרשות מי שהזכות הופקעה ממנו
נקבע על ידי בית משפט סופית כי הפיצוי שיש לשלמו בעד  

על הסכום שהועמד 50%-עולה ב-למעט הריבית עליו -הזכות 
יהיה יום המכירה יום מתן  , לרשות מי שהזכות הופקעה ממנו

;פסק הדין הסופי

שווי הרכישה של זכות במקרקעין  
64שהופקעה לפי סעיף 

שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה  .  32
כפיצוי בעד זכות אחרת במקרקעין שהופקעה  

או בחליפין הפטורים ממס לפי , 64כאמור בסעיף 
יהיה שווי הרכישה של  , 68או 67, 65הסעיפים 

.  או שנתן בחליפיןהזכות במקרקעין שהופקעה
ששולם עמהם גם 67-ו65ובחליפין כאמור בסעיפים 

יהיה שווי הרכישה חלק  , הפרש בכסף או בשווה כסף
כיחס שווי הזכות , יחסי משווי הרכישה כאמור
.לתמורה כולה, במקרקעין שקיבל בתמורה

100



ז"תשע/טבת/א"כ

6

יום הרכישה של זכות במקרקעין  
64שהופקעה לפי סעיף 

:לענין חישוב השבח והמס" יום הרכישה"-37סעיף 

לגבי זכות במקרקעין שנרכשה לאחר תחילתו של (   1)
-חוק זה 

(    ...א)

(   ...ב)

לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי (   ג)
היום שנקבע כיום  -יהיה יום הרכישה 32סעיף 

הרכישה לצורך קביעת השבח והמס אילו נמכרה 
.או שהוחלפההזכות במקרקעין שהופקעה

פטור בחליפין בכפיה של -65סעיף 
רשות מוסמכת

שניתן על  רשות מוסמכתהחלפת מקרקעין בשל צו "
,  אינן חלות לגביה67שהוראות סעיף , פי כל דין

כשלא שולם גם סכום הפרש בכסף או בשווה כסף
-שולם סכום הפרש כאמור; פטורה ממסתהיה -

כמוכר חלק  חישוב השבח והמס לעניןיראו את המוכר 
שהוא כיחס שבין  , שנתןיחסי מהזכות במקרקעין

סכום ההפרש האמור לבין כל התמורה שקיבל בעד  
".הזכות במקרקעין שנתן

המשך-65סעיף 
.הסעיף קובע חליפין בכפייה עקב צו רשות מוסמכת

הפטור יינתן רק  ,בדומה להלכה בסוגית ההפקעה

במקרים בהם בוצעו חליפין במקרקעין בשל צו רשות  

ולא מקום שבו נעשו בשל איום להוציא צו  , מוסמכת

,  נפסקמנהל מס שבח' בן צבי נ154/76א "ע.כזה

כי בנסיבות בהן נאלץ הבעלים להחליף קרקע בקרקע  

,  אלא תחת איום להשתמש בצו, שלא מרצונו החופשי

.לא בוצעה ההחלפה מכוח של צו רשות מוסמכת
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המשך-65סעיף 
מטרתו של הסעיף להקנות פטור ממס לחליפין  

על מנת , הנכפים על בעלי זכויות שלא מרצונם

, לאפשר את פיתוחו ותכנונו היעיל של האזור

.  לתועלתם ולתועלת הציבור כולו

, הפיתוח מבוצע בדרך של תכנון מחדש של האזור

.בדרך של איחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים

בחלקותיש מקרים שבהם לאנשים יש זכויות במקרקעין 

לעשותומסיבות תכנוניות הרשות מחליטה , בגוש מסויםמסוימות 

.  פרצלציה בהתאם לסמכויות שניתנות לה לפי חוק התכנון והבנייהרה 

המקורייםוהבעלים , עקב כך מופקע חלק מהשטח לצורכי ציבור

התכנוןזכות בחלק מאותם שטחים שהיו בבעלותם לפני מקבלים 

. או חלקות חדשות באותו גושהחדש 

תשלומי איזון-65' ס
בעל זכות מסוים מקבל זכות חדשה שהיא גדולה  , לעיתים

ולכן מפצים את בעלי , או קטנה ביחס לזכות המקורית
הזכויות שקופחו או שמחייבים את בעלי הזכויות שנהנו  

.  מהחלוקה החדשה

.  תשלומים אלו מכונים תשלומי איזון והם מחויבים במס
מקבל תשלום האיזון יחויב עבור החלק היחסי של הזכות  
במקרקעין המוחלפת כי רואים את בעל המקרקעין כאילו 

מכר חלק מהמקרקעין שהיו ברשותו כיחס שבין תשלום 
הסכום + שווי הקרקע החדשה)האיזון לבין כלל התמורה

(.הכספי

שיעור מס מיוחד  (א)ג48סעיף 
להפקעה

65מכירה שלפי סעיף זכות במקרקעין שהיא הפקעה אומכירת 
-כמוכר חלק יחסי מהזכות במקרקעיןרואים בה את המוכר 

יינתן למוכר זיכוי מן המס שהוא חייב -לגבי החלק האמור 
:  בסכומים אלה, בו

 סכום המסהזיכוי
100% ח"ש0.10על
75% ח נוספים"ש0.10על
66% ח נוספים"ש0.10על
50%על כל סכום נוסף
(ב   )למעט מס הרכישה שיחיד חייב בו לפי  -" המס", בסעיף זה

.  9סעיף 
(ג   ) במכירת זכות במקרקעין המשותפת לאחדים יינתן הזיכוי

.לכל אחד מן השותפים בשיעור חלקו היחסי בזכות
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המשך-65סעיף 

:התנאים לפטור ממס

החלפת מקרקעין בשל צו רשות מוסמכת שניתן על 1.
.רכישה בכפיה-פי כל דין

.אינן חלות לגביה67הוראות סעיף 2.

.לא שולם סכום כסף או בשווה כסף3.

המשך-65סעיף 

תשלומי איזון וקביעת שווי הרכישה שבשלה שולם  
:סכום ההפרש

סכום     ההפרש   xשווי רכישה של      = שווי רכישה לזכות

שווי הזכות +הזכות במקרקעין      סכום ההפרש שבשלה שולם     
במקרקעין  

סכום ההפרש        שנתן המוכר                                  שקבל המוכר  
עקב  

הפעולה

יום הרכישה של זכות במקרקעין  
65י סעיף "שהתקבלה בחליפין עפ

שנתקבלה שווי הרכישה של זכות במקרקעין -32סעיף 
כפיצוי בעד זכות אחרת במקרקעין שהופקעה כאמור בסעיף 

או 67, 65או בחליפין הפטורים ממס לפי הסעיפים , 64
שהופקעה או יהיה שווי הרכישה של הזכות במקרקעין , 68

ששולם  67-ו65ובחליפין כאמור בסעיפים . שנתן בחליפין
יהיה שווי , עמהם גם הפרש בכסף או בשווה כסף

הרכישה 
כיחס שווי הזכות , חלק יחסי משווי הרכישה כאמור

.לתמורה כולה, במקרקעין שקיבל בתמורה
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שווי הרכישה של זכות במקרקעין  
65י סעיף "שהתקבלה בחליפין עפ

:לענין חישוב השבח והמס" יום הרכישה"-37סעיף 

לגבי זכות במקרקעין שנרכשה לאחר תחילתו של (   1)
-חוק זה 

(    ...א)

(   ...ב)

לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי (   ג)
היום שנקבע כיום  -יהיה יום הרכישה 32סעיף 

הרכישה לצורך קביעת השבח והמס אילו נמכרה 
.שהוחלפהשהופקעה אוהזכות במקרקעין 

פטור בחלוקת קרקע למתיישבים

66  . חלוקת  שהיא זכות במקרקעיןמכירת
שעובדוו, המשמשים למטרה חקלאיתמקרקעין

,  במשותףחברי אגודה שיתופית חקלאיתידי -על
וללא  בהתאם לזכויותיה בהלחברי אותה אגודה

.פטורה ממס-תמורה נוספת

המשך-66סעיף 
,  חקלאית לחבריה-המכירה מהאגודה השיתופית

רואים אותה כמכירה רעיונית ודוחים את המס למועד  

.מכירת הזכות בעתיד

:התנאים למתן הפטור

בהתאם  , חלוקה הזכויות במקרקעין בין חברי האגודה1.
.לזכויותיהם באגודה

.ללא תמורה נוספת2.

על ידי  ועובדוחקלאית משמשים למטרההזכויות במקרקעין 3.
.חברי האגודה במשותף
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המשך-66סעיף 

אגודה שיתופית  " ענבה"545/78א "עד "בפס
נפסק כי , מנהל מס שבח' מ נ"חקלאית בע

השימוש למטרה חקלאית נבחן עד למועד העברת  
ואין צורך שהקרקע  , לחוק66המקרקעין על פי סעיף 

.לאחר החלוקה לצרכים חקלאיים, תשמש גם בעתיד

פטור באיחוד וחלוקה-67סעיף 
חלוקת מקרקעין  שהיא , על מכירת זכות במקרקעין(   א)

,  איחוד מקרקעיןאו שהיא בין כל בעליה המשותפים
:יחולו הוראות אלה

-להלן )לא שולם סכום הפרש בכסף או בשווה כסף (    1)
;פטורה המכירה ממס-( סכום הפרש

למעט  , פטורה המכירה ממס-שולם סכום הפרש (    2)
.מכירת הזכות שבשלה שולם סכום ההפרש

-בסעיף זה (   ב)
-" איחוד מקרקעין"
איחוד חלקות גובלות או חלקות רצופות לשם  (    1)

לרבות איחוד חלקות כאמור לפי , תכנונן מחדש
, כמשמעותה בחוק התכנון והבניהתוכנית
;1965-ה"התשכ

מכירה של חלק מזכות במקרקעין שתמורתה היא בניה  (   2)
;על יתרת המקרקעין בחלקות גובלות או בחלקות רצופות

המשך-67סעיף 
לחוק בוצע שינוי מהותי בהגדרת  55' במסגרת תיקון מס

ההגדרה כוללת שתי . לחוק67שבסעיף " איחוד מקרקעין"
:חלופות כדלקמן

באיחוד של חלקות גובלות או רצופות  כאשר עסקינן . א
ניתן לקבל את הפטור כבר בשלב  , לשם תכנונן מחדש

י רשויות  "ההסכמי מבלי להזדקק לאישור התוכנית ע
.התכנון לפי חוק התכנון והבניה

למשל חלקות , בחלקות לא רצופותכאשר עסקינן . ב
יינתן הפטור באיחוד לפי תכנית , ביניהן עובר כביש

ניתן יהיה , כלומר. כמשמעותה בחוק התכנון והבניה
חלקות הכלולות במסגרת  67לאחד בפטור לפי סעיף 

.הקו הכחול של התכנית אף אם עובר ביניהן כביש
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המשך-67סעיף 
לחוק קובע פטור ממס שבח בחלוקת מקרקעין  67סעיף 

או באיחוד  /ו
:מקרקעין בהתקיים התנאים המצטברים הבאים

1 .חלוקת מקרקעין או איחוד מקרקעין.
2 .כסף-לא שולם סכום הפרש בכסף או בשווה.
3 .  יחסי הזכויות של הצדדים נשמרו בהתאם לחלקם

.בזכות המקורית
4.מדובר באיחוד חלקות גובלות או , בפעולת איחוד בלבד

חלקות רצופות לשם תכנונן מחדש לרבות איחוד חלקות  
,  לחוק התכנון והבנייה' סימן ז' או פרק ג' לפי פרק ד

1965-ה"התשכ

המשך-67סעיף 

החלק היחסי  -" הזכות שבשלה שולם סכום הפרש"
שהוא כיחס שבין  , מהזכות במקרקעין שנתן המוכר

לבין הסכום הכולל של , סכום ההפרש שקיבל המוכר
שווי הזכות במקרקעין שקיבל המוכר עקב איחוד  
המקרקעין או חלוקת המקרקעין בתוספת סכום  

.ההפרש שקיבל המוכר

המשך-67סעיף 
:לצורך חישוב השבח יילקחו הנתונים הבאים



מי שהקטין את זכויותיו המקוריות במקרקעין לאחר הפעולה  : המוכר
(.חלוקה/איחוד)

מי שהגדיל את זכויותיו המקוריות במקרקעין לאחר הפעולה  : הרוכש
(.חלוקה/איחוד)
שווי הזכות הנמכרת:       שווי המכירה.
לחוק יש לקבוע שווי רכישה ( ב)א29בהתאם לסעיף :       שווי הרכישה

:חלקי משווי הרכישה המלא של הזכות לפי היחס שלהלן

סכום ההפרש   xשווי רכישה של = שווי רכישה לזכות
שווי הזכות  +שבשלה שולם        הזכות במקרקעין        סכום ההפרש 

במקרקעין 
סכום ההפרש         שנתן המוכר                                  שקבל המוכר עקב 

הפעולה
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-המשך-67סעיף 
 לחוק המקרקעין קובע27סעיף -במושעבעלות  ,

כי לגבי מקרקעין הנמצאים בבעלותם של מספר  
משתרעת בעלותו של כל אחד מהם לפי  , בעלים

ואין שום שותף , חלקו במקרקעין בכל אתר ואתר
.בעל חלק מסוים בהם

במידה והשותפים בוחרים לפרק את השיתוף  
,  ולייחד לכל אחד מהם חלק מסוים במקרקעין

לפי ההגדרה  " מכירה"שהם , יש חליפין, אזי
כאמור  , זועיסקההמחוקק פטר . לחוק1בסעיף 
חלוקת מקרקעין בין כל -לחוק( א)67בסעיף 

.בעליה המשותפים אם לא שולמה תמורה נוספת
היא תחויב בתשלום  -אם שולמה תמורה נוספת

.מס

המשך-67סעיף 

 חלוקה בין שותפים בנכס אחד בלבד או מספר
?נכסים

א  "ע, ד"ל קבעו בפס"בתי המשפט שדנו בשאלה הנ
22/80נ "ד, שומרוני' מנהל מס שבח נ4225/92

כי יש לחייב במס של , מנהל מס שבח' נשרייבר
.חלוקה של מספר נכסים בין בעליהם

לחוק67' לס65' ההבדל בין ס

חל גם כשנכפתה על הצדדים פעולה  65' הפטור לפי ס
.המבוצעת במקרקעין גם אם אין מדובר במקרקעין גובלים

לחוק חל על פעולה רצונית הנוגעת לקרקע  67' הפטור לפי ס
.או לרצף קרקעות המהוות חטיבת קרקע אחת

נקבע שתינתן , כאשר ניתן להחיל לכאורה את שני הסעיפים
החשיבות היא בכך שהמס  . לחוק67' עדיפות למיסוי לפי ס

לחוק זוכה בשיעור מס מיוחד להפקעה  65' המתחייב לפי ס
לחוק  67' בעוד שעל החלק היחסי הנמכר שלא פטור לפי ס

.חלים שיעורי המס הרגילים
  הן פעולת האיחוד והן פעולת החלוקה תהיינה זכאיות לפטור

הפטור  . לתקנות מס רכישה( א)27ממס רכישה לפי תקנה 
.ממס רכישה יחול רק על החלק הפטור ממס שבח
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אפשרות קבלת האישור כבר בשלב 
ההסכמי

  כשמדובר באיחוד של חלקות גובלות או רצופות לשם תכנון
ניתן לקבל את הפטור כבר בשלב ההסכמי בלי  , מחדש

י רשויות התכנון לפי חוק "להיזדקק לאישור התכנית ע
.התכנון והבנייה

למשל חלקות שביניהן עובר  , כשמדובר בחלקות לא רצופות
יינתן הפטור באיחוד לפי תכנית כמשמעה בחוק , כביש

התכנון והבנייה אם החלקות כלולות במסגרת הקו הכחול 
.של התכנית

  יצאו מספר החלטות מיסוי שהתייחסו לבעלי זכויות במושעא
.  שחילקו ביניהם דירות באותו בניין, בבית משותף

וכל , דירות8-א מ"בכ50%א מהם היה "אם לכ, לדוגמה
.   לא יהיה חיוב במס-דירות4אחד מהם קיבל 

יום ושווי רכישה  -' מכירה לצד ג
החלוקה הייתה  /כשפעולת האיחוד

פטורה במלואה ממס 

יום ושווי הרכישה של זכות במקרקעין שהתקבלה  
לחוק ייקבע  67במכירה פטורה ממס לפי סעיף 

ויהיה יום ושווי רכישה  , בהתאם להוראות החוק
שהיה נקבע לזכות במקרקעין שנמכרה במכירה  

יום הרכישה ושווי הזכות המקורית  , דהיינו, הפטורה
שהייתה בידי המוכר לפני פעולת האיחוד או 

.החלוקה

מס רכישה

הן פעולת איחוד מקרקעין והן פעולת חלוקת מקרקעין  
ל וקיבלו פטור ממס  "אשר עמדו בתנאים המצטברים הנ

תהיינה זכאיות לפטור ממס  , לחוק67שבח לפי סעיף 
לתקנות מס שבח מקרקעין  ( א)27רכישה לפי תקנה 

.1974-ה"תשל, (מס רכישה)
מכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס על פי  " 

,  לחוק69או 68,67,66,65,64,57,55,54סעיפים
".פטורה ממס רכישה

הפטור ממס רכישה יחול על אותו חלק הפטור ממס  
שבח וחיוב במס רכישה יחול על אותו חלק החייב במס  

.שבח
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פטור בהחלפת מקרקעין  -68סעיף 
בין חברי אגודה להתיישבות 
חקלאית

חליפין ללא תמורה  שר האוצר רשאי לפטור ממס"

,  מקרקעין המשמשים לעיבוד חקלאישל -נוספת

הנעשים  , בין חברי אגודה שיתופית חקלאית מקומית

אישר שר החקלאות  אם , החלטת האגודהעל פי 

".שהחליפין דרושים לשיפור העיבוד החקלאי

המשך-68סעיף 
:תנאי הפטור

.חליפין של מקרקעין בין חברי האגודה1.

.ללא תמורה נוספת2.

.המקרקעין משמשים לעיבוד חקלאי3.

.החליפין נעשים על פי להחלטת האגודה4.

שר החקלאות אישר שהחליפין דרושים לשיפור  5.
.העיבוד החקלאי

.שר האוצר רשאי לפטור-הפטור6.

פטור בהעברה מנאמן לנהנה-69סעיף 

מכירה של זכות במקרקעין והעברת זכות (א).69
.יהיו פטורות ממס, מנאמן לנהנה, באיגוד

-סעיף זה לענין(ב)

אדם המחזיק בשמו הוא בשביל פלוני -" נאמן"
;במקרקעין או בזכות באיגודבזכות 

אדם שבשבילו מוחזקת הזכות -" נהנה"
.האמורה

לא יוכר אדם כנאמן לצורך סעיף זה  (ג)
או 74, (ו)73אם מסר הודעה לפי סעיף אלא 
ולא יינתן הפטור אלא לגבי , העניןלפי הכל, 119

.לנהנה שעליו נמסרה הודעה כאמורהעברה 
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נאמנות

סוגי הנאמנויות:

יצירת נאמנות לפני רכישת הנכס  1.

החלפת נאמן2.

החלפת נהנה3.

ההעברה , כשהנהנה הוא בעל הנכס עצמו-יצירת נאמנות בחיי הנכס4.
אבל אם זהות . לנאמן אינה מחויבת במס בהיותה נעדרת תוכן כלכלי

.זו מכירה כלכלית החייבת במס-הנהנה שונה מזהות בעל הנכס

התנאים לפטור
אדם -לחוק( ב)69' המוכר הוא נאמן כהגדרתו בס1.

המחזיק בשמו הוא בשביל פלוני בזכות במקרקעין או 
.הנאמן הוא על תקן של שליח. בזכות באיגוד

.לחוק( ב)69' הקונה הוא נהנה כהגדרתו בס2.

מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין  3.
.מנאמן לנהנה

74, ( ו)73' נמסרה למנהל הודעה על הנאמנות לפי ס4.
לחוק יש חובה  69במסגרת תיקון . לחוק119או 

יום מהרכישה שהזכות נרכשה 30להודיע למנהל תוך 
.עבור אחר

 הנוגעים לעובדה שאכן מדובר  מהותייםיש תנאים
של הודעת פרוצדוראליויש תנאי , בנאמן ובנהנה

.נאמנות

כללים להגדרת נאמן ונהנה
 להוכחת הנאמנות יידרשו הצדדים להוכיח עובדות אלו או

:חלק מהן

 הזכות נרכשה מכספי הנהנה או עבורו ולפי הוראותיו
ורק אחר כך בין  , שתחילה נוצר הקשר בין הנאמן לנהנה)

תוכר  -כשהנאמן הוא הורה של הנהנה(. הנאמן למוכר
.הנאמנות גם אם הנכס נקנה מכספי הנאמן

 הנאמן השאיל את שמו בלבד כדי לפעול לטובת הנהנה
.ואין לו כל זכות בנכס עצמו או הנאה ממנו

השתמש בו וקיבל ממנו  , הנהנה קיבל לידיו את הנכס
.הכנסות

לנאמן אין אינטרס כלכלי בנכס.

יש צורך שהאיגוד יהיה קיים ביום  -כשהנהנה הוא איגוד
.הרכישה או שהאיגוד היה איגוד בייסוד בעת הרכישה
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היעדר זכות אישית
הדייר חתם על עסקת קומבינציה לפיה -ד חזון"פס

הוא רכש את הבעלות . יקבל דירה בבניין שייבנה
מעמידר והודיע שהרכישה היא בנאמנות עבור אותו  

מאחר שרק חזון הוא זה שיכול היה לקנות את . קבלן
מגורים  מכחהנכס מעמידר ומדובר בזכות אישית 

הקבלן לא יכול היה לרכוש את , בדירה במשך שנים
. ולכן לא תוכר הנאמנות, הזכות

שכן הזכות  , חזון לא יכול היה לרכוש עבור מישהו אחר
קודם נראה את חזון כרוכש : התוצאה. ייחודית לוהיתה

.  עבור עצמו ורק אחר כך מוכר אותה לנאמן

אין מניעה שאדם ירכוש מקצת מהנכס עבור עצמו  ,
אין בעובדה זו כשלעצמה כדי . ומקצתו כנאמן עבור אחר

.  לפגוע בתפקידו כנאמן

י"רמעסקאות מול 
 שבהן עובדת הנאמנות היא  י"רמעסקאות מול

הסתרת העובדה מהמנהל אינה  -תנאי מהותי
.  אד "פ)אך מטילה עליה צל כבד, פוגמת בנאמנות

(לוי קבלנים

זכות סירוב ראשונה

שהיתה, אזורים ביקשה מחברת אמות-גדילןד "פס
לקנות  , לה זכות סירוב ראשונה מול מפעלי תחנות

חברת אמות  . את הנכס שהיא רצתה לרכוש
הודיעה שהיא מממשת את זכות הסירוב הראשונה  

לא הכירו בנאמנות מכיוון  . וקונה בנאמנות
לקנות את הנכס בעצמה  היתהשאזורים לא יכולה 

ד חזון שעסק  "דומה לפס)אלא רק על ידי אמות 
(.  בזכות האישית שיש לנאמן

?מיהו-נהנה
הנהנה צריך להיות נהנה ידוע.

דובר באדם שרכש נכס עבור  יוסף כהןד "בפס
הוא  . עצמו או בנאמנות עבור חברה בבעלותו
נקבע כי  . השאיר את שאלת זהות הרוכש פתוחה

ביום חתימת החוזה חובה שיהא ידוע עבור מי  
אי אפשר שהנהנה יהיה  . קונה הנאמן את הנכס

חברה בייסוד  . סוג מסוים של אדם אלא נהנה ידוע
אך יש צורך בכך שלא , יכולה להיחשב כנהנה

תשתנה זהות בעלי המניות האמורים להיות  
.  בחברה
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מועד גיבוש הנאמנות
הנאמנות חייבת להתגבש עובר  -חוזה עם תנאי מתלה

.  לחתימת החוזה ולא למועד התגבשות התנאי המתלה
ד אלדר שרון חוזה מותנה בתנאי "אם כמו בפס, לדוגמה

כשנאמן קונה את הנכס  -מתלה של קבלת היתר בניה
יש צורך שהנהנה יהא ידוע כבר בעת  , עבור נהנה מסוים

.החוזה ולא כשיתקבל היתר הבנייה

גיבוש הנאמנות מתחייב עובר  -חוזה עם תנאי מן הדין
.לאישור בית המשפט

לפי דיני המכרזים ההסכם  -מכירה בדרך של מכרז
. הראשוני הוא המחייב בעוד השני הוא רק פורמאלי

התגבשות הנאמנות חייבת להיות עובר  , לאור זאת
כלומר יש צורך שקיום נהנה -להגשת ההצעה במכרז

.ידוע כבר בשלב זה

נאמנות מהותית

נקבע כי אין בהיעדר הגשת  אביגדור זיוד "בפס
הודעת נאמנות במועד כדי לפסול את יחסי  

כי על המחסום הפרוצדוראלי ניתן  , הנאמנות
.אם יש טעם מיוחד, לחוק107' י ס"להתגבר ע

  כשנטענת טענת נאמנות לאחר שחלף המועד
לחוק יש לבדוק  119' וס74,( ו)73' הנדרש בס

אם אין נאמנות  . קודם אם יש נאמנות מהותית
אז שאלת הארכת המועד אינה  -מהותית

.רלוונטית

תודה על ההקשבה  
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איחוד וחלוקה-לחוק67' ס

 בין כל חלוקת מקרקעיןעל מכירת זכות במקרקעין שהיא
יהיה פטור , מקרקעיןאיחודבעליה המשותפים או שהיא 

:בתנאים אלו
אם לא שולם סכום כסף או הפרש בשווה כסף.
אם יחסי הזכויות נשמרו בהתאם לחלקם בזכות המקורית.
המכירה תהא פטורה ממס  –אם שולם סכום ההפרש :אבל

.למעט מכירת הזכות שבשלה שולם סכום ההפרש
איחוד מקרקעין מהו?
איחוד חלקות גובלות או רצופות לשם תכנונן מחדש-א  ,

.לרבות איחוד חלקות לפי חוק התכנון והבנייה
מכירת חלק מזכות במקרקעין שתמורתה היא בנייה על  -ב

. יתרת המקרקעין בחלקות גבולות או רצופות

השלמת פעולת האיחוד בהליך תכנוני

אין די בהסכמה חוזית בין  , לאור הגדרת איחוד מקרקעין
הצדדים לאיחוד אלא יש לוודא שהאיחוד הושלם גם מבחינה  

. לחוק התכנון והבנייה' סימן ז' או פרק ג' תכנונית לפי פרק ד
פעולת האיחוד שהושלמה בהליך תכנוני ופעולה של חלוקת  

.מקרקעין בין בעליה המשותפים תהא פטורה ממס

פטור ממס למרות  , איחוד מקרקעין בין שני בעלים או יותר
שלכאורה צירוף זכויותיהם לקרקע משותפת אחת הוא  

אך כל עוד נשמרים יחסי הזכויות המקוריים של  , חליפין
.לא יהא חיוב במס-הצדדים גם בחלקה המאוחדת
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1

חוק מיסוי מקרקעין 
מיסוי דירת מגורים 

מכללת נתניה

7' שיעור מס

כללי

:לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי 6סעיף 

יוטל על  ( המס-להלן)מס שבח מקרקעין " 
..."השבח במכירת זכות במקרקעין

כי מכירת זכות במקרקעין חייבת  , הכלל הוא
.במס

פטורים מן  , לכלל זה נקבעו מספר חריגים בחוק
שבדרך כלל מהווים דחיית מס ולא פטור  , המס
.מלא

כללי

דירת מגורים הינה נכס הוני ולכן במכירתה אמור  
.לחול מס שבח

-בניגוד למדינות רבות

מכירת דירת מגורים נהנתה מיחס שונה  -בישראל
הוקדש לה פרק פטורים  , וכחריג, לאורך השנים

.הפרטי הגלום בה-מיוחד בשל ההיבט הסוציאלי

פטור מוחלט, אלא, פטור זה אינו מהווה דחיית מס
.מן המס
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2

רקע היסטורי

1963-החוק בנוסחו המקורי מ

  החוק קבע פטור ממס שבח למכירה של
.בהתקיים התנאים להלן" דירת יחיד"

"הוגדרה כדירה שמשמשת  " דירת יחיד
בעיקרה למגורים והיא בבעלותו או בחכירתו  

והוא או קרובו גרים בה רוב ימות  , של יחיד
.השנה

רקע היסטורי

:התנאים לפטור לדירת יחיד

  הדירה הנמכרת מצויה בבית הרשום כבית
או שיש בו ארבע דירות לפחות וראוי  , משותף

.להירשם כבית משותף

 ר"מ70שטח רצפת הדירה לא עלה על.

י"ל1,500-תקרת פטור

רקע היסטורי

1975-לחוק6' תיקון מס

ביטול גודל הדירה כתנאי לפטור

י"ל500,000-הגדלת תקרת השווי ל
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3

רקע היסטורי
1980-לחוק8' תיקון מס

אשר הוחלפה בהגדרת  " דירת יחיד"בוטלה הגדרת 
-"דירת מגורים"

חלק מדירה/ דירה

בנייתה הסתיימה

בבעלותו או בחכירתו של יחיד

לפי  , משמשת למגורים או מיועדת לשמש למגורים
.טיבה

למעט דירה המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה.

לחוק( 1)ב49הוסף מסלול הפטור לפי סעיף 

רקע היסטורי

34-1997' תיקון מס

 דירת מגורים  -"דירת מגורים מזכה"פטור ל
אשר שמשה למגורים באחת מתקופות השבח  

.המנויות בסעיף

גם אם , אחת לארבע שנים-תדירות הפטור

וכן פטור  , יש בבעלות המוכר דירות נוספות
.מלא על מלוא שווי הדירה

76עובר לתיקון 

כללו מספר מסלולי פטור  1הוראות פרק חמישי 
:ערב התיקון, במכירת דירת מגורים מזכה

נועד לתא משפחתי  -המסלול הראשון
(.מרובי הדירות)שבבעלותו יותר מדירה אחת 

,  כנוסחו ערב התיקון( 1)ב49בהתאם לסעיף 
שאינה דירתו  , ניתן למכור דירת מגורים מזכה

היחידה של המוכר בכל ארבע שנים בפטור  
.ממס
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4

76עובר לתיקון 

נועד לתא משפחתי המחזיק  -המסלול השני
בדירה יחידה עליה הוא זכאי לפטור ממס אחת 

.חודשים18ל 

"דירה יחידה"נקבעו בחוק חזקות לעניין הגדרת 

מסלול ייחודי במכירת דירת  -המסלול השלישי
.ירושה שמשקף פטור שהמוריש היה זכאי לו

76עובר לתיקון 

הניח  , בסיס הפטור שהיה קיים ערב התיקון
:תשתית פטורים רחבה מאוד

  הפטור ניתן בלא הבחנה בין דירת המגורים
.  הסוציאלית לדירת ההשקעה

  הפטור ניתן על מלוא שווי הדירה בלא הבחנה
בין דירות יוקרה לדירות בסיסיות  

רקע לרפורמה

בסיס הפטור שהיה קיים בחוק הניח תשתית  
פטור רחבה מאוד שיצרה עיוותים הן בדיני  

:המס והן בשוק הדירות

בעשור האחרון הורחב  -בתחום דיני המס
שוק  -בסיס המס והוטל כמעט על כל הכנסה

.הגרלות ופרסים ועוד, חסכונות, ההון

השארת הפטור על כנו ביחס לדירות המגורים  
.יוצר עיוות ביחס למשטר המס הכללי
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5

רקע לרפורמה
הידיעה שליוותה כל אדם המחזיק  -בשוק הדירות

,  מספר דירות כי יוכל למוכרן בפטור ממס אם ימתין
גם אם מעוניינים  )עודדה בעלי דירות שלא למכור 

.  ובכך השפיעו על הקטנת ההיצע-(לעשות כן

הידיעה שמכירת דירת מגורים תהא פטורה  , במקביל
-עודדה אנשים לבחור באפיק השקעה זה, ממס

.השפעה על הגדלת ביקוש

הגדלת הביקוש והירידה בהיצע מהווה גורם 
, השוק-(אחד הגורמים)לעלייה במחירי הדיור 

.לא מתנהל באופן ניטראלי, משיקולי מס

מודל המיסוי הנבחר-76תיקון 

נקבע בחוק מנגנון המבחין בין מוכר שהוא בעלים  
מרובה  "ובין מוכר שהוא " דירה יחידה"של 

":דירות

 ימשיך ליהנות ממסלולי  " דירה יחידה"בעליה של
בשינויים  )הפטור הקיימים בפרק במכירת דירתו 

(.מסוימים

 מרובה הדירות יתחייב במס עם כל מכירה עד
בגינה יהיה זכאי לפטור  , שייוותר עם דירה יחידה

.ממס

מודל המיסוי הנבחר

  ההבחנה בין בעלים מרובה דירות לבעלים של
הן בנוגע לתושב ישראל  )דירה יחידה נשמרה 

(.והן בנוגע לתושב חוץ 

הפטור לבעלים של  -מיסוי דירות היוקרה
4,500,000דירה יחידה הוגבל לתקרה של 

.ח"ש
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6

תושב חוץ והזכאות לפטור ממס

לחוק  1תנאי מקדמי לפטור לפי פרק חמישי 
-((א)א49סעיף )

או תושב חוץ שאין לו דירת  , תושב ישראל
.....מגורים במדינה שבה הוא תושב

יראו תושב חוץ כמי שיש לו , לעניין זה
דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב כל  

עוד לא המציא אישור משלטונות המס  
.כאמור, כי אין לו דירה, באותה מדינה

תושב חוץ והזכאות לפטור ממס
 נקבעה בחוק חזקה ראייתית לפיה אי המצאת

אישור שלטונות המס ממדינת התושבות משמעה  
שיש לתושב החוץ דירת מגורים במדינת 

לא יהיה זכאי לפטור ממס  , ועל כן, התושבות
בדומה לתושב ישראל שיש לו דירת , במכירתה

מגורים נוספת במדינה שבה הוא תושב 
(.בישראל)
 חזקה זו מעבירה את נטל הראיה ונטל השכנוע

שאין לו דירת מגורים  , תושב החוץ, על המוכר
.אחרת במדינת התושבות

תושב חוץ והזכאות לפטור ממס
  ישנן מדינות בהן רשויות המס מנפיקות אישור

וישנן מדינות שלא  , כדוגמת אוקראינה, כאמור
.ב"מנפיקות אישור כדוגמת ארה

  חלופות הראייה המקובלות להוכחת העדר דירה
:במדינת התושבות

על המוכר להראות היכן מקום מגוריו במדינת  1.
הסכם שכירות  . התושבות ומה טיב זכויותיו בדירה זו

ואישור מוניציפאלי על תשלום הדומה לארנונה כי  
המוכר משלם מסים במדינה שבה הוא תושב  

.כמחזיק בדירה ולא כבעליה
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7

תושב חוץ והזכאות לפטור ממס

אישור מרשות המסים של מדינת התושבות של  . 2
המוכר לפיו המוכר לא דיווח על הכנסות משכר  

דירה בגין דירת מגורים או נכס מקרקעין אחר 
המצאת דוחות המס של המוכר , לחילופין. שברשותו

.לתקופה הרלוונטית

ל יש להמציא תצהיר  "כתמיכה לאישורים הנ. 3
ערוך לפי פקודת הראיות ובו הצהרת המוכר כי אין 

, לו זכויות בדירת מגורים במדינה שבה הוא תושב
.לא במישרין ולא בעקיפין

76לאחר תיקון 

 לחוק בוטל( 1)ב49סעיף  .

 מוכר מרובה דירות יתחייב במס עד
.שיוותר עם דירה יחידה  

 הפך להיות מסלול הפטור  ( 2)ב49סעיף
(.עם שינויים קלים)העיקרי 

 לא שונה  ( 5)ב49סעיף

בעלים של דירה  
יחידה
תנאי הפטור ומסלוליו
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8

ג  49סעיף -חזקת דירת מגורים יחידה
לחוק

לפיהן יחשב מוכר כבעלים  , ג תוקן והורחב סל החזקות49בסעיף 
גם אם יש בבעלותו (2)ב49של דירת מגורים יחידה לעניין  

:  בנוסף על הדירה הנמכרת

החודשים שקדמו  18-דירה שנרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב
. למכירה

דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת.

 (¼-תוקן מ)1/3דירה אשר חלקו של המוכר בה אינו עולה על ,
;אינו עולה על מחצית–ולגבי דירה שהתקבלה בירושה 

 (  א()5)ב49דירה אשר נתקבלה בירושה והתקיימו בה תנאי סעיף
לפני פטירתו היה המוריש -( ) ב)-ו( בן זוג או צאצא: קירבה-)

(.בעליה של דירת מגורים אחת בלבד

ד 49סעיף -חזקת דירת מגורים נוספת
לחוק

דירה  , לעניין זה יראו כדירת מגורים נוספת
,  שהיא בבעלותו של איגוד ולמוכר בה

חלק  , (בעקיפין/ במישרין)באמצעות האיגוד 
והדירה לא הושכרה  , בדירה1/3העולה על 

.בשכירות מוגנת

לחוק( 2)ב49תיקון סעיף 
-לחוק76לאחר תיקון 

:(2)ב49' י סע"התנאים לזכאות לפטור עפ

  הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל
.ובאזור

דירת מגורים"הדירה הנמכרת הוחזקה בידי המוכר כ  "
.  חודשים        18לפחות 

חודשים  18-המוכר לא ניצל פטור לפי פסקה זו ב
.  שקדמו למכירה האמורה

 שאינו עולה על  )לא ניתן למכור בפטור זה חלק מדירה
ודירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת אם  ( שליש
.בעת מכירת דירה אחרת בפטורמועטואלו 
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9

(5)ב49סעיף 
כללי

זהו פטור שניתן למכירת דירה אשר תקבלה  
.בירושה

התנאים

המוכר הוא בן זוגו של המוריש או צאצאו או  . א
.בן זוג של צאצא של המוריש

לפני פטירתו היה המוריש בעליה של דירת  . ב
.מגורים אחת בלבד

.  אילו היה המוריש מוכר הוא היה זכאי לפטור. ג
י  "המוריש למועד המכירה ע" החייאת)"

(היורש

25

ה49סעיף 

כללי

2שמטרתו לאפשר מכירת פטור חד פעמי 
.דירות קטנות ורכישת דירה גדולה

:התנאים

.לתושב ישראלהפטור ניתן רק . א

(  2)ב49המוכר ימכור בפטור ממס לפי סעיף . ב
חודשים שלאחר  12דירה אחרת בתוך 

.מכירת הדירה נשוא פטור זה

26

ה49סעיף 

שווין של שתי הדירות הנמכרות לא עלה על . ג
(2015מעודכן לשנת )2,022,000₪

(  ג)9המוכר רכש דירה אחרת לפי סעיף . ד
¾  -בישראל או באזור בסכום השווה ל

זאת , לפחות משווי שתי הדירות שנמכרו
בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או בשנה  

שלאחר מכירת הדירה השנייה

27
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10

ה49סעיף 
.  פעם בחיים בלבדהפטור ניתן . ה

  אם שווין של שתי הדירות עלה על הסכום האמור
אך לא עלה על סך של ( 2,022,000₪)

יחול פטור חלקי עד לסך  , 3,364,000₪
2,022,000.)

1,300,000₪אדם מכר דירה בסך של : דוגמה

ולאחר כחודשיים מכר דירה נוספת בשווי של 
הפטור  (. 2)ב49וקיבל פטור לפי 1,100,000₪

(.922,000₪ה יהיה בסך של 49שיקבל לפי סעיף 

28

ו49סעיף 
 בכדי למנוע תכנון מס לפיו תועבר דירה בפטור לפי

ואז המקבל ימכור את הדירה בפטור לפי  62סעיף 
:'ו49בסעיף " צינון"נקבעו הוראות 1פרק חמישי 

אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגורי 
.שנים4–המוכר 

אם הדירה שימשה דרך קבע למגורי 
.שנים3–המוכר 

29

ו49סעיף  תקופתבמתנהבבניהדירהניתנתכאשר
.הבניהסיוםמיוםלהימנותמתחילההצינון

לושמלאולפניהדירהאתקיבלהמוכראם
החללהימנותמתחילההצינוןתקופת18

.18מגיל

חמישיפרקלפיפטורשורףהמתנהנותןאם
תקופתתחוללא,מסשולםשבמתנהאו1

.הצינון

לפחותשלקבלהכיקובע(1()ג)ו49סעיף
שווהאוכסף)במתנההדירהממחיר50%
נחשבלרכישתהשקדמושנים3בתוך(כסף

.למתנה

30
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11

מרובה דירות
מסלול החיוב

לחוק( 1)ב49ביטול הפטור שלפי סעיף 

-76לאחר תיקון 

.בוטללחוק ( 1)ב49סעיף 

מכירת דירת מגורים  -1.1.2014החל מיום 
חייבת  " מרובה דירות"מזכה     בידי מוכר 

.  (לחוק(1()ב)א48סעיף )במס 

המס על השבח הריאלי-אופן החיוב

-76לפני תיקון 

,  מכירה בידי יחיד תחויב באופן ליניארי
שלוש )בהתאם ליום הרכישה של הזכות 

(:תקופות

שיעור המס  7.11.2001-יום הרכישה
השולי

7.11.2001-1.1.201220%

25%יום המכירה          -1.1.2012
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המס על השבח הריאלי-אופן החיוב
-לחוק76לאחר תיקון 

לאחרשנרכשה דירת מגורים מזכה במכירת 
-שיעור המס שיחול על השבח הריאלי1.1.2014

25%.

לפנישנרכשה דירת מגורים מזכה במכירת 
,  *שיעור המס שיחול על השבח הריאלי1.1.2014

-באופן לינארי

פטור ממס1.1.2014-מיום הרכישה

25%יום המכירה       -1.1.2014

חישוב ליניארי זהה  (: 12.10.2015מיום )82תיקון *
1.1.2014גם על השבח האינפלציוני בתחולה מיום 

הוראות המעבר

תקופת המעבר

1.1.2014-31.12.2017

"מרובה דירות"-הוראות המעבר
 בתקופת  ( ללא זכויות בנייה)דירת מגורים מזכהבמכירת

זכאי לתחשיב ליניארי מוטב לגבי מכירת  המוכריהיה , המעבר
ובלבד שמתקיימים כל  , לכל היותר, שתי דירות מגורים מזכות

: אלה
.מכירה אחת מיידית. 1
מכירה שנייה רק אם המוכר היה זכאי לפטור ממס לפי  . 2

אילו היה, כנוסחו ערב יום המעבר, לחוק(1)ב49סעיף 
.הסעיף האמור היה עומד בתוקפו במועד המכירה

במכירה של דירת מגורים שנתקבלה במתנה לפני יום . 3
.השלמת תקופות הצינון, המעבר

לחוק מיסוי 1המכירות אינן לקרוב כהגדרתו בסעיף . 4
.בין בתמורה ובין שלא בתמורה, מקרקעין

125



ז"תשע/טבת/א"כ

13

"מרובה דירות"-הוראות המעבר
מכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר  

:  קרי, שאינה עומדת בתנאים דלעיל
  כל מכירה של דירת מגורים מזכה מעבר

לשתיים  
.      המעבר' שנמכרו בתק

אי -או שלא מתקיימים בהן התנאים כאמור
.מכירה לקרוב, השלמת תקופות צינון

.הליניארי הרגילתחויב במס לפי החישוב 

"מרובה דירות"הוראות המעבר 

חייבתבמכירת דירת מגורים מזכה 
לחוק  62שהתקבלה בפטור לפי סעיף 

יבדקו את הזכאות לליניאריות  , (מקרוב)
.  רגילה כאילו נותן המתנה הוא המוכר/חדשה

מניעת שכפול זכאות השימוש  -המטרה
בליניארי המוטב במכירת דירות השקעה  

.מעבר לשתיים הקבועות בהוראות המעבר

"מרובה דירות"-הוראות המעבר

,  במכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר
(  להלן-החדש)לחוק ( 2)ב49יחול סעיף לא

על מי שביום המעבר הייתה לו יותר מדירת  
לעניין מניין  )מגורים אחת בישראל ובאזור 

(.ג49הדירות תחול החזקה שבסעיף 

למנוע הגדלת ההטבה  -מטרת ההוראה
.שניתנה בחוק לשלוש דירות
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(5)ב49לעניין סעיף 

במכירת דירת מגורים שהתקבלה  -מוריש תושב חוץ
המוכר יהיה זכאי לפטור  , בירושה ממוריש תושב חוץ

ממס לפי מסלול זה רק אם יוכיח שהמוריש עצמו  
ובין  , היה זכאי לפטור ממס אילו הוא היה המוכר

שלא הייתה למוריש דירת מגורים אחרת  , היתר
(.במישרין או בעקיפין)במדינת התושבות שלו 

נוצר עיוות שבכוונת הרשות לתקנו-יורש תושב חוץ.

תקופת האחזקה הנדרשת לעניין  
(2)ב49

-5/2013הוראת ביצוע 
יש  -פינוי בינוי/ 38א "תמ-דירה חליפית לדירה קיימת

לכלול במניין תקופות ההחזקה גם את התקופה בה  
.החזיק המוכר בדירה הישנה

יש לכלול במניין תקופות ההחזקה גם -מכירה בידי יורש
.את התקופה בה החזיק המוריש בדירה כדירת מגורים

-3591/14החלטת מיסוי 
שימוש למגורים בידי המוכר במעמד של דייר מוגן עונה על 

התכלית הסוציאלית שבבסיס הפטור הגם שהשימוש  
למגורים נעשה בידי המוכר מכוח זכות משפטית שאינה  

"זכות במקרקעין"עולה כדי 

הגדרות
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הגדרות

"דירת מגורים מזכה"

לפי ההגדרה  " )דירת מגורים"דירת מגורים מזכה הינה 
50%יותר מ )בעיקרהאשר שימשה ( לחוק1בסעיף 

לפחות באחת מתקופות השבח  , למגורים( משטח הדירה
:הבאות

  ארבע חמישיות מהתקופה בשלה חושב השבח
(1.1.1998לעניין זה השבח שנמנה מיום )

ארבע השנים שקדמו למכירה

43

תנאים כללים לפטור

"התא המשפחתי-"מוכר.

  זכויותיו של המוכר בדירהמלואמכירת.

תושב ישראל ותושב חוץ שאין לו דירה  : הזכאים
.במדינה בה הוא תושב

 4,496,000₪תקרת פטור של.

44

עקרון התא המשפחתי

מהו התא המשפחתי  ?

:קובע( ב)49סעיף -התא המשפחתי

זוג  -למעט בן, זוגו-לעניין פרק זה יראו מוכר ובן"
וילדיהם שטרם מלאו להם  , הגר דרך קבע בנפרד

(."כמוכר אחד, למעט ילדים נשואים, שנים18
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עקרון התא המשפחתי
2979/97ש "ע–ד דינה מור "פס

דירות מלפני הנישואין ולבת הזוג 3לבן הזוג היו 
.דירה

 שבבעלותו  אחת מהדירות מכר בן הזוג
.הנישואיןלפני , בפטור ממס

 (עם הסכם ממון)נישואין
 בת הזוג ( עם הסכם ממון)לאחר הנישואין

שנים  4עוד בטרם חלפו מוכרת דירה 
.מהמכירה של בן הזוג

:בית המשפט
יש להביא במניין הפטורים מכוח חזקת התא  

י מי מבני התא  "המשפחתי רק פטורים שנוצלו ע
המשפחתישנוצר התא לאחר המשפחתי 

46

המשך עקרון התא המשפחתי

3489/99א "ע–ד אן מרי עברי "פס
.הנישואיןמלפנידירההזוגמבניא"לכ

כרונולוגיסדר
(ממוןהסכםעם)נישאוהזוגבני.
ממסבפטורהזוגבןדירתשלמכירה.
מוכרתמהמכירהשנים4חלפובטרםעוד

.ממסלפטורועותרתדירתהאתהזוגבת
:המשפטבית
התאחזקתלפטורהזכאותבחינתלצורך

.ממוןהסכםעלגוברתהמשפחתי
לאחרבפטורהזוגמבנימיי"עמכירה

במנייןבאההמשפחתיהתאיצירת
לואיןאםגםהשניהזוגבןשלהפטורים

.ממוןהסכםלפישנמכרהבדירהזכויות

47

17.11.2014מיום3178/12א"ע–שלמייגאלד"פס
(¼ולילדיו¾הזוגלבן)ילדיועםמשותפתקודמיםמנישואיןדירההזוגלבן.
הנישואיןמלפנידירההזוגלבת.
בשניתנישואין.
האישהדירתמכירתלפניחודשיםמספרממוןהסכם.
במכירהפטורהתקבל–הזוגבתדירתשלמכירה.
הזוגבןשלמהמכירהשנים4חלפובטרם,דירהמוכרהזוגבן.

אחדכל)הנישואיןלפנישנרכשוהנישואיןבמהלךדירותשתישלמכר–הפסיקה
.המאוחרתהעסקהבגיןממספטורימנעלא(אחרזוגבןש"ע
בניביןבפועלרכושיתהפרדהשלקיומהלהוכחתברורותראיותלהציגהזוגבניעל

התאחזקת.(למעשההלכהפיו-עלפעלוהזוגובניממוןהסכם–מקדמיתנאי)הזוג
.לסתירההניתנתחזקההינה(ב)49בסעיףהקבועההמשפחתי

48

המשך עקרון התא המשפחתי
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המשך  -יגאל שלמי 3178/12א "ע
עקרון התא המשפחתי

ק  "מנהל מסמ' יגאל שלמי נ3178/12א "עש העליון ב"ביהמ
ניתנת 1כי חזקת התא המשפחתי שבפרק חמישי פסקנתניה 

לסתירה במקרים בהם בני הזוג חתמו על הסכם ממון ושמרו על 
.  לגבי נכסיהם מלפני  הנישואיןמלאהרכושיתהפרדה 

 יש להציג ראיות  רכושיתחשוב לציין כי על מנת להוכיח הפרדה
.   הלכה למעשהרכושיתהתומכות בהפרדה 

צבי רפפורט 54905-05-13( מרכז)וע
מחוז מרכז-מנהל מיסוי מקרקעין ' נ

:עובדות המקרה
2אשה)מלאה רכושיתהסכם ממון הפרדה –29.04.09

(בעל דירה אחת, דירות
.חתונה–11.05.09
.מכירת דירת הבעל–17.07.11
.רכישת דירת בעל בלבד–12.08.12

האם הבעל זכאי לדירת מגורים  : השאלה שבמחלוקת
?(כל הדירה)יחידה 

50

'  צבי רפפורט נ54905-05-13( מרכז)וע
מחוז מרכז-מנהל מיסוי מקרקעין 

:ק מרכז"מנהל מסמ
לחוק מיסוי מקרקעין הינה חזקה 9חזקת התא המשפחתי הקבועה בסעיף 

.חלוטה ובלתי ניתנת לסתירה

:ש"ביהמ

יש לפרש את הפיקציה הקבועה בסעיף : " ד שלמי"השופט ארנון ציטט מפס
(לחוק9וכמוה גם את זו הקבועה בסעיף )לחוק ( ב)49

.ולא חזקה חלוטהחזקה הניתנת לסתירההקובעת ככזו

:במקרה דנן
הוצגבין ידועים בציבור רכושיתיש להציג הסכם ממון או הסכם הפרדה 1.

.5/2011ב"הבפועל דרך מבחני העזר של רכושיתהוכחת קיום הפרדה 2.
הוכח-...( דמי שכירות וחשבון בנק משותף, מימון משותף, מגורים במשותף)

(כולה)ש קבע כי חיוב המס ייעשה לפי דירה יחידה "ביהמ

51
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סיכום–י התא המשפחתי "רכישה ע

1.התנאים לסתירת החזקה

 עם זאת ביחס לנכסים חיצוניים–הסכם ממון בכתב  ,
קרי כאלה שנרכשו על ידי בן הזוג לפני הנישואין או שהתקבלו בירושה  

ושנשמרה  "( נכסים חיצוניים: " להלן )או מתנה במהלך הנישואין 
לגביהם הפרדה רכושית בפועל ייבחנו הדברים על פי  

מהותם גם בהיעדר הסכם ממון בכתב לגבי נכסים  
די בכך שיש שימוש משותף כדי להביא  , כאלו

.להפרכת טענת ההפרדה

52

2. קיומו של הסכם ממון-התנאי הראשון
דהיינו שנעשה בכתב ושקיבל תוקף של בית משפט  , הצגת הסכם ממון כדין

הסכם ממון שנערך ערב הנישואין ואושר , לענייני משפחה או בית דין דתי
הסכמי ממון שנערכו לפני  . על ידי נוטריון מוסמך או רושם הנישואין

.אינם דורשים תוקף כאמור1.1.74

2.2. נסיבות כריתת הסכם הממון צריכות ללמד על תום ליבם של בני הזוג
רכושיתוכנות כוונתם ליצור הפרדה 

2.3 שימוש משותף בנכס חיצוני–שימוש משותף בנכס נפרד או בפירותיו  ,
רכושיתמשמעותו היעדר הפרדה , ללא קביעה מפורשת בהסכם ממון

.  והחלת חזקת התא המשפחתי
קרי נכסים שנרכשו לאחר  , ביחס לנכסים שאינם חיצוניים, למרות האמור

לא ניתן יהיה לקבוע שימוש משותף בנכס או בפירות  , הנישואין
רכושיתועל נכסים כאלה תחול דרישת הפרדה , בהסכם ממון

ובמיוחד שנרכשו מכספים שהופרדו בהסכם ממון מבן הזוג השנימחמירה

53

3.  קיום הפרדה רכושית בפועל-התנאי השני

3.1אינדיקציות להיעדר הפרדה רכושית

  מגורים משותפים של בני הזוג בנכס שלגביו טוענים הפרדה יעידו על היעדר הפרדה
למעט במקרה של נכסים חיצוניים שהסכם ממון בכתב קבע אפשרות , -, רכושית

.  למגורים משותפים

האם לחשבון בנק משותף או נפרד, לאן מופקדים דמי השכירות של הנכס הנפרד  ,
ילמד על העדר  -כך שככלל עשיית שימוש בדמי השכירות לצורכי התא המשפחתי

למעט בנכסים חיצוניים אשר הסכם הממון בכתב קבע , הפרדה רכושית בפועל
. אפשרות לשימוש משותף בפירות

  בדיקה של מקורות המימון לרכישת הדירה תיערך באופן הדוק יותר לגבי דירות
.שנרכשו לאחר הנישואין

  פירעון תשלומי משכנתא או תשלומי חובה אחרים החלים על הנכס וכן השקעות
(.  שיפוץ, למשל)בנכס 

 דיווחים לרשות , הצהרת הון למס הכנסה)אופן הדיווח לרשויות שלטוניות
.על הבעלות בנכס ועל הכנסות הנצמחות ממנו ( המקומית ועוד

54
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ואי קיומה של הערת אזהרה או הערה על צורך בהסכמה  , רישום זכויות נפרד
.לחוק המקרקעין128עיףלפי ס

שאין ביניהם כל הסכם בכתב או בעל פה הנוגד את , על בני הזוג להצהיר
.הנטענתהרכושיתההפרדה 

  ככל שיש משכנתא על הנכס יש להציג את מסמכי ההלוואה על מנת לוודא
.האם בן הזוג השני מופיע כלווה מה שיכול להעיד על שיתוף

 רכושיתכל אינדיקציה אחרת שיש בה להעיד על היעדר הפרדה.

  אין להוציא מכלל אפשרות כי דירה שנרכשה על ידי אחד מבני הזוג
תהפוך ברבות הימים לדירת בני הזוג המשותפת  " נפרדת"במעמד של 

.  בפועלרכושיתבשל העדר הפרדה 

3.2הקלה והכבדה בנטל

3.3.1בעלות משותפת עם צדדים שלישיים

3.3.2 רגיל"תא משפחתי"

55
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 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים 

  
 7394/03"א  ע

 6670/04"א  ע

 8299/04"א  ע

  9197/04"א  ע

  
 כבוד הנשיא )בדימ'( א' ברק    בפני:

 כבוד השופטת מ' נאור  
 כבוד השופטת א' חיות  

  

 נכסי ר.א.ר.ד חברה לבניין בע"מ :7394/03ע"א המערערת ב
  

 . דב גוטסמן1 :6670/04ע"א המערערים ב
 . רחל גוטסמן2

  
 . נכסים ייזום ופיתוח )נ.י.פ(1 :8299/04ע"א המערערות ב

 . נת"מ נכסי תחבורה ומסחר בע"מ2
  

 בע"מ 1994ישראכרט )נכסים(  :9197/04ע"א המערערת ב
                                            

 ד  ג  נ  
                                                                                                      

 מנהל מס שבח מקרקעין, רחובות :7394/03ע"א המשיב ב
                                                                                                

ע"א וב 04/6670ע"א המשיב ב
8299/04: 

 מנהל מס שבח מקרקעין, תל אביב

                                                                                                      
 מנהל מס שבח מקרקעין, אזור מרכז :9197/04ע"א המשיב ב

  
ערעור על החלטתה של וועדת הערר שליד בית המשפט 

, שניתנה ביום 1360/00עמ"ש יפו בתיק -המחוזי בתל אביב
על ידי כבוד השופט )בדימוס( י' בן שלמה וחברי  29.6.2003

, שניתנה 4771/98"ש עמהוועדה ג' קלוגמן וא' מונד; בתיק 
על ידי כבוד השופט )בדימוס( י' בן שלמה  23.5.2004ביום 

"ש עמוחברי הוועדה ג' קלוגמן וד' מרגליות; ובתיקים 
על  13.7.2004, שניתנה ביום 4468/98, 4477/98, 4394/98

' ידי כבוד השופט )בדימוס( י' בן שלמה וחברי הוועדה ג
 קלוגמן וא' מונד

                                            
  (30.07.2006) ה' באב התשס"ו תאריך הישיבה:
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ע"א בשם המערערת ב
7394/03: 

 עו"ד אליעזר צוקרמן 

  
ע"א בשם המערערים ב

6670/04: 
 עו"ד שי פינס, עו"ד מיכל מנדלסון

  
ע"א בשם המערערות ב

8299/04: 
 עו"ד עמית לוין

  
ע"א בשם המערערת ב

9197/04: 
 רעו"ד דן בן דרו

  

 עו"ד עמנואל לינדר בשם המשיבים:
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 רציו:-מיני

 זכות במקרקעין –מס שבח מקרקעין  –מסים * 

 אחוזי בנייה –היתר בנייה  –תכנון ובנייה * 

 דיני מסים –דין  –פרשנות * 

 כללי פרשנות –דין  –פרשנות * 

 זכות במקרקעין –מונחים  –פרשנות * 

 במקרקעין זכות –מקרקעין  –קניין * 

 תנאי מתלה – תנאים – חוזים* 

 מכירה – מס שבח מקרקעין – מסים* 

ת הינן "זכו העסקאות נשוא הערעורים עניינם בניוד זכויות בנייה מקרקע אחת לאחרת. האם זכויות בנייה
? מתי ניתן לומר כי התקיימה "מכירה" של אותן מקרקעין מיסוי חוקבמקרקעין" כהגדרת מונח זה ב

 זכויות?

. 

 המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים דחה את הערעורים ופסק כי:-בית
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ם והבולטים ביותר של הקרקע. על פיהן נקבעת במידה מכרעת זכויות הבנייה הן ממאפייניה המרכזיי
מהותה של הקרקע; נקבעים השימושים האפשריים בה ואף שוויה של הקרקע נגזר מהן. לפיכך, ובהינתן 

י מהותן הכלכלית, יש לפרש החותרת למיסוי עסקאות במקרקעין על פ מקרקעין מיסוי חוקהתכלית שביסוד 
 את המונח "זכות במקרקעין" לצורך חוק המס הנ"ל באופן המחיל עצמו גם על זכויות בנייה.

העובדה שעסקה לניוד זכויות בנייה מקרקע לקרקע הנקשרת בין בעלי אינטרסים באותן קרקעות מותנית 
יותה "מכירה" כהגדרתו של מונח זה בהליך תכנוני, היא לבדה אינה נוטלת ממנה את אופייה המסחרי ואת ה

. יש להבחין לעניין זה בין שני סוגי מקרים שבהם הרשות מקצה או שוללת זכויות מקרקעין מיסוי חוקב
בנייה. במקרה הראשון מתקשרים הצדדים בהסכם להעברת זכויות בנייה מקרקע אחת לקרקע אחרת, 

הסכם זה מותנה בכך שרשויות התכנון יאפשרו את ניוד הזכויות באמצעות הליך תכנוני; במקרה השני ו
הרשות מאשרת תוכנית, שבמסגרתה מוענקות או נגרעות זכויות בנייה מחלקת מקרקעין, אך זאת בלא 

עו כאמור. שברקע הדברים מצוי הסכם בין בעלי הזכויות במקרקעין לניוד זכויות הבנייה שנוספו או נגר
במקרה השני ברי שאין מדובר בעסקה למכירת זכויות בנייה החייבת במס שבח או במס רכישה ואילו 
במקרה הראשון קיימת בצד הפעולה התכנונית עסקה מסחרית שהיא במהותה מכירת זכות במקרקעין 

סכם החכירה באופן החייבת במס. המס אינו מוטל על שינוי הייעוד על ידי רשויות התכנון אלא על שינוי ה
 המקנה לחוכר זכויות שימוש חדשות.

המשפטית והן מאומד דעת  העסקאות המסחריות דוגמת העסקאות בענייננו,תואמות הן מבחינת התבנית
חוזים על תנאי שהתחייבויות הצדדים מכוחם מותנות בכך שרשויות התכנון אכן תאשרנה את  הצדדים,

תן את העברת הזכויות מקרקע לקרקע כמוסכם. ולפיכך מדובר התוכניות הרלבנטיות ותאפשרנה באמצעו
 ב"מכירה" כהגדרתה בחוק מחיסוי מקרקעין.

 
 

ן-פסק  די

 

  
 השופטת א' חיות:

  

 כללי 

  

? חוק מיסוי מקרקעיןהאם זכויות בנייה הינן "זכות במקרקעין" כהגדרת מונח זה ב

ניתן לומר כי התקיימה "מכירה" של אותן זכויות? אלו הן השאלות העומדות לדיון  מתי

בארבעת הערעורים שבפנינו. הערעורים הוגשו על שלוש החלטות של וועדת הערר שליד 

 ק מיסוי מקרקעיןחו(, הפועלת מכוח וועדת העררבית המשפט המחוזי בתל אביב )להלן: 

ולפיהן נדחו עררים על  מיסוי מקרקעין( חוק)להלן:  1963-(, תשכ"גמכירה ורכישה שבח)

מס שערך המשיב בגין רכישה ומכירה של זכויות במקרקעין שביצעו המערערים. -שומות

 ה החלטנו לדון בהם במאוחד. בשל השאלות המשותפות העולות בערעורים אל

  

135

http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72867


 נכסי ר.א.ר.ד חברה לבניין בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות  7394/03עא 

4 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

E:\misui\10       נכסי רארד חברה לבניין. 7394_03 -עליון  -מסמקdoc 

 רקע הדברים ותמצית ההליכים בערעורים שלפנינו

  

 : עניין ר.א.ר.ד(להלן) 7394/03ע"א 

  

( היא הבעלים של חלקת מקרקעין ברובע חברת ר.א.ר.דהמערערת בתיק זה )להלן:        .1

בנין  -רכשה חברת ר.א.ר.ד מחברת גוטנברג  9.3.1999י הסכם מיום ח' באשדוד. על פ

. רשויות 1,300,000$( זכויות בנייה תמורת סך של חברת גוטנברגוהשקעות בע"מ )להלן: 

התכנון אישרו תוכנית מפורטת המסדירה את העברת זכויות הבנייה הנמכרות לחלקת 

ייעוד של החלקה שבבעלות חברת המקרקעין שבבעלות חברת ר.א.ר.ד וכן אישרו שינוי 

גוטנברג לשטח ציבורי פתוח. בכך איפשרו רשויות התכנון את הגשמת העסקה. לאחר 

החתימה על ההסכם, שלחה חברת ר.א.ר.ד מכתב למשיב בו ציינה כי לעמדתה יש למסות 

למען הזהירות בלבד צורפה למכתב הצהרה על  , אךפקודת מס הכנסהאת העסקה על פי 

מכירה ורכישה של זכות במקרקעין. המשיב קבע כי העסקה מהווה מכירת זכויות 

ש"ח. חברת  235,013במקרקעין ולפיכך חייב את חברת ר.א.ר.ד במס רכישה בסך של 

ר.א.ר.ד חלקה על שומה זו אך השגה שהגישה נדחתה ועל כן הוגש על ידה ערר לוועדת 

 הערר. במסגרת הדיון בערר הגדירו הצדדים בהסכמה את הפלוגתא שביניהם בזו הלשון:

  

האם רכישת זכויות הבנייה היא רכישת 'זכות במקרקעין', 
(, , מכירה ורכישהשבח) חוק מיסוי מקרקעיןכהגדרתה ב

 , החייבת בתשלום מס רכישה.1963-התשכ"ג

  

הערר נדחה על ידי וועדת הערר )השופט )בדימוס( י' בן שלמה וחברי הוועדה ד"ר         .2

 ג' קלוגמן וא' מונד( אשר קבעה כי יש לראות בזכויות בנייה "זכות במקרקעין" וציינה:

  

 חוק מיסוי מקרקעיןהתפיסה הפרשנית המנחה בפרשנות 
מורה לנו לחתור "לתפיסת התוכן הכלכלי של עסקאות" 

מנהל מס שבח מקרקעין נ' בן עמי פ"ד  329, 265/79ע"א )
הדומות  )מול האות ו'((. כך גם בסוגיות 703, 701( 4)ל"ד

מול האות ז'  890לסוגיה שלפנינו )עניין הדרי החוף בעמ' 
מול האות א'(. דומני כי מיצוי ערכם הכלכלי של  891ועמ' 

המקרקעין )או לפחות מרבית ערכם הכלכלי( בזכויות 
הבנייה שלהם הופך זאת לראוי לקבוע כי אכן הבעלות 

ן ב"זכויות הבנייה" היא בעלות ב"זכות במקרקעין" לעניי
   [.חוק מיסוי מקרקעיןחמ"מ ]
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הוועדה הוסיפה וקבעה כי קיים בעניין זה ספקטרום של מקרים: בקוטב אחד מצויות 

עסקאות בהן נרכשות זכויות בנייה, למשל במסגרת עסקה חדשה בין מינהל מקרקעי 

המסווגות כ"מכירת זכות במקרקעין" ובקוטב הנגדי ישראל לחוכר הקרקע או מי מטעמו, 

"א עמצויות הקצאות של זכויות בנייה על ידי רשויות התכנון שאינן מסווגות כך )ראו: 

ע"א (; 1995) 71 1, מיסים י/דובדבני ובניו נ' מנהל מס שבח מקרקעין יצחק 5476/91

)להלן: ]אתר נבו[   חברת הבונה בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין, תל אביב, 41550/9

 63מנהל מס שבח מקרקעין נ' חברת הדרי החוף מספר  5472/98ע"א (; עניין הבונה

מנהל מס שבח  5922/99ע"א (; עניין הדרי החוף( )להלן: 2001) 877( 1)בע"מ, פ"ד נו

עניין עין ( )להלן: 2001) 481( 3)מקרקעין, מחוז באר שבע נ' קבוצת עין צורים, פ"ד נו

להשקעות ובניו  יפו נ' ס' אלון חברה-אביב-מנהל מס שבח תל 4791/99"א ע(; צורים

( בע"מ נ' מנהל מס 1993אל זיו פרויקטים )  6382/99ע"א (; 2001) 810( 4)בע"מ פ"ד נו

((. הוועדה קבעה כי עיקר ההבדל בין 2002) 266( 6, פ"ד נז)שבח מקרקעין, אזור מרכז

מסחריים של העסקאות לרכישת זכויות בנייה, שני הקטבים שהוצגו הינו בסממנים ה

סממנים שאינם מאפיינים מקרים של הקצאת זכויות בנייה גרידא על ידי רשות תכנונית. 

הוועדה דחתה בהקשר זה את עמדת המערערת לפיה יש לבצע את האבחנה בין הקטבים על 

העסקה שנערכה סווגה  עין צוריםפי רמת המעורבות התכנונית בעסקה, בציינה כי בעניין 

כ"עסקה במקרקעין" ולא כהקצאת זכויות בנייה על ידי רשות תכנונית, חרף העובדה שרמת 

המעורבות של רשויות התכנון בעסקה הגיעה לדרגת תנאי בלתו אין. אשר לטענה כי יש 

לאבחן בין הקטבים על פי השאלה האם נמכרו זכויות הבנייה במסגרת עסקה חדשה 

או אישור של המינהל להענקת  הדרי החוףם פיתוח כבעניין הנוגעת למקרקעין )הסכ

 (, ציינה הוועדה:עין צוריםהזכויות הנוספות כבעניין 

  

חזקה עלי מצוות הפסיקה הקיימת כבר, על פיה הענקת 
זכויות בנייה הוגדרה כמכירת זכות במקרקעין ודומני כי 

קרי שלהענקת זכויות הבנייה  -האלמנט המאבחן פסיקה זו 
ותה מסגרת משפטית נוספת המתייחסת למקרקעין בגינם נלו

הוא אלמנט טכני במהותו שאינו  -הוענקו זכויות הבנייה 
מצדיק אבחנה מהותית. במהותן הכלכלית של העסקאות 
השוואת מצבם של רוכשי זכויות הבנייה לפני ואחרי 
העסקאות נשוא פסיקה זו תצביע על כך שאותם רוכשים היו 

ל אותם מקרקעין )במובן 'רגבי העפר'(. ונשארו הבעלים ש
 השינוי הכלכלי המהותי הוא תוספת זכויות הבנייה.
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נוכח מסקנות אלה קבעה הוועדה כי מעורבותה של הרשות התכנונית בעניין ר.א.ר.ד הייתה 

אכן אינטנסיבית והיוותה תנאי בלתו אין לקיום העסקה, אך היא הוסיפה וקבעה כי העסקה 

בסממנים מסחריים בולטים הכוללים עריכת הסכם בין "מוכר" ו"רוכש" של  מתאפיינת

זכויות הבנייה ותשלום תמורה עבור המכר. על כן יש לראותה כעסקה לרכישת "זכות 

 במקרקעין" החייבת במס רכישה. 

 

 טסמן(: עניין בני הזוג גולהלן) 6670/04ע"א 

  

( הינם בעלים של בניין ברחוב הס בני הזוג גוטסמןהמערערים בתיק זה )להלן:         .3

. כתוצאה ממגבלות 2650בתל אביב, המיועד לשימור על פי תוכנית מתאר מוצעת תא/

נחתם הסכם  7.7.1997השימור, נותרו לבניין זכויות בנייה שאינן ניתנות למימוש. ביום 

ת הבנייה הללו למקרקעין אחרים שבבעלות החברות אלקנית פיתוח להעברת חלק מזכויו

(; בתמורה הוסכם רמח"ל( ורמח"ל השקעות פועלים בע"מ )להלן: אלקניתבע"מ )להלן: 

ש"ח. התוכנית  1,723,827כי החברות אלקנית ורמח"ל ישלמו לבני הזוג גוטסמן סך של 

הבלתי מנוצלות מהבניין ברחוב א'( המעבירה את זכויות הבנייה /2548המפורטת )מק/תא/

על ידי רשות  28.4.1998הס לחלקת המקרקעין שבבעלות אלקנית ורמח"ל אושרה ביום 

התכנון ובני הזוג גוטסמן דיווחו לרשויות מס שבח על העסקה, וערכו שומה עצמית 

במסגרתה ניכו כהוצאות השבחה את הכספים שהוציאו לשימור הבניין שברחוב הס. 

ל את השומה העצמית שהוגשה. הוא לא התיר את ניכוין של ההוצאות המשיב לא קיב

סעיף שהוצאו לשימור הבניין ברחוב הס על ידי בני הזוג גוטסמן וערך שומה מכוח 

ש"ח בגין  854,580, המחייבת אותם במס שבח בסך של מקרקעיןחוק מיסוי ל (2)ב()78

העסקה. בני הזוג גוטסמן הגישו השגה על אי ניכוי הוצאות השימור ולאחר פגישה עם 

נציגי המשיב הגישו תוספת נימוקים להשגה במסגרתה הלינו על עצם סיווג העסקה 

בני הזוג גוטסמן ערר  כ"מכירת זכות במקרקעין". המשיב דחה את ההשגה ועל כן הגישו

 במסגרתו הוגדרו פלוגתאות מוסכמות בין בעלי הדין כדלקמן:

  

. מהו הסיווג הנכון של הזכויות שהועברו בעיסקה נשוא 1
 הערר:

  

א. האם כעמדת המשיב, מדובר ב'זכויות במקרקעין' 
 כהגדרתן בחוק מס שבח.
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ב. האם, כעמדת העוררים, מדובר בזכויות בנייה, 
מהמקרקעין, וככאלה אינן נכללות במסגרת  המנותקות

 הגדרת 'זכויות במקרקעין' על פי חוק מס שבח.

  

. האם נוצר לעוררים שבח כתוצאה מהעברת זכויות 2
הבנייה בעסקה נשוא הערר, וזאת לאור טענתם, בין היתר, 
כי מדובר למעשה בפיצוי בגין ירידת ערך שהעוררים היו 

 .חוק התכנון והבנייהל 197זכאים לו לפי סעיף 

  

. האם רשאים העוררים להעלות בשלב זה את הטענה לפיה 3
יש לראות בהעברת זכויות הבנייה כעסקת מכר כפויה ועל 
כן אין היא נכללת בהגדרת מכירה על פי חוק מס שבח, 

 לאור העובדה כי טענה זו לא עלתה בשלב ההשגה.

  

באם התשובה לשאלה שלעיל חיובית, האם יש ממש בטענה 
 זו.

  

. לעניין ניכוי הוצאות השימור הבניין שברחוב הס: האם 4
לחוק מס שבח,  39הוצאות אלו מותרות בניכוי על פי סעיף 

 במסגרת העסקה נשוא הערר )להעברת זכויות הבנייה(.

  

 . מהו המשקל שיש לייחס לעובדת הדיווח על העיסקה5
כעסקת מכירת זכויות במקרקעין, על ידי העוררים במסגרת 

 .20.8.1997השומה העצמית שהוגשה על ידם ביום 

  

. מהו המשקל שיש לייחס לעובדה כי העוררים הגישו 6
תיקון להשגה אשר הוגשה על ידם בעקבות פגישה 
שהתקיימה עם נציגי המשיב, ובהתאם להשגה מתוקנת זו 

 נתן המשיב את החלטתו. 

  

וועדת הערר )השופט )בדימוס( י' בן שלמה וחברי הוועדה ד"ר ג' קלוגמן וד'         .4

מרגליות( דחתה את הערר על כל חלקיו בהסתמך על מה שכבר נקבע קודם לכן בעניין 

כי גם לעסקה שבין בני הזוג גוטסמן לאלקנית ורמח"ל נלוו סממנים  בציינה ר.א.ר.ד,

ונה" ל"מוכר" ותשלום תמורה עבור המכר. סממנים אלו, מסחריים כעריכת הסכם בין "ק

כך נקבע, "הם המוליכים את המקרה שלפנינו אל תוך ההגדרה של מכירת זכות במקרקעין 

". בנוסף קבעה הוועדה כי אין לראות בתמורה שקיבלו בני חוק מיסוי מקרקעיןבמובנו של 

-תשכ"ה חוק התכנון והבנייהל 197סעיף ג גוטסמן בעבור זכויות בנייה פיצוי על פי הזו

, שכן בפועל בני הזוג לא תבעו פיצוי על פי סעיף זה (חוק התכנון והבניה)להלן:  1965

וממילא לא יכולים היו לקבלו. בהקשר זה הדגישה הוועדה כי יש להבחין בין הפעולות 

שיכולות היו להתבצע בנסיבות דנן ובין הפעולות בהן בחרו הצדדים לנקוט בפועל. 
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ירה כפויה". תוכנית מנימוקים דומים קבעה הוועדה כי אין לראות בהעברת הזכויות "מכ

השימור אכן יצרה הצדקה כלכלית למכירת זכויות הבנייה, אך זו לא נכפתה על בני הזוג 

גוטסמן. אשר לעניין ניכוי הוצאות השימור קבעה הוועדה כי שיפוץ הבניין ברחוב הס לא 

השביח את זכויות הבנייה שנוידו מהבניין לחלקה אחרת מבלי שמומשו ועל כן לא ניתן 

    ס את ההוצאות שהוצאו בהקשר זה לזכויות הבנייה הנמכרות.לייח

  

 : עניין בית ישראכרט(להלן) 9197/04ע"א ו 8299/04ע"א 

 

הינה בעלת מגרש ברחוב המסגר  חברת נ.י.פ()להלן:  8299/04ע"א ב 1המערערת         .5

מגרש בתל אביב עליו ניצב בניין משרדים ומסחר הידוע בשם "בית הפירמידה" )להלן:  38

ע"א ( והמערערת בחברת נ.ת.מ)להלן:   8299/04בע"א  2(. המערערת בית הפירמידה

( הינן בעלים משותפים של מגרש אחר הנמצא ברחוב חברת ישראכרט)להלן:  9197/04

(. בתוכנית המתאר מגרש בית ישראכרטהמסגר עליו יועד לקום "בית ישראכרט" )להלן: 

, מופיעים שני המגרשים כחטיבה תכנונית 26.6.1996ביום א שקיבלה תוקף /2140תא/

. חלוקת 300%אחת )מתחם סמטת בית עובד( והוקצו לה זכויות בניה כוללות בשיעור של 

זכויות הבנייה שהוקצו למתחם כאמור בין שלוש המערערות לא נקבעה על ידי רשות 

לא יכולה הייתה לנצל  התכנון בתוכנית והיא נותרה להסכמה שתושג ביניהן. חברת נ.י.פ

בהסכם עם  20.4.1997את חלקה בזכויות הבנייה שנוספו למתחם ועל כן התקשרה ביום 

 חברות ישראכרט ונ.ת.מ לפיו מכרה להן את זכויותיה אלה תמורת כעשרה מיליון שקלים. 

  

העסקה דווחה על ידי החברות נ.י.פ ונ.ת.מ למס הכנסה כ"עסקה הונית", שאינה            

חייבת במס שבח ובמס רכישה. המשיב לא קיבל את עמדתן והוציא בגין העסקה שומה 

ש"ח וחברת  4,039,627זמנית לפיה חויבה חברת נ.י.פ לשלם בגין העסקה מס שבח בסך 

ש"ח. השגות שהגישו החברות נ.ת.מ.  263,096נ.ת.מ נדרשה לשלם מס רכישה בסך של 

)חמישים ימים לאחר חתימת ההסכם( שלחה  9.6.1997ונ.י.פ על שומה זו נדחו. ביום 

חוק ל (2)א()73סעיף ישראכרט שומה עצמית )שומת אפס( למשרדי מס שבח מקרקעין לפי 

. המשיב הוציא 10.6.1997שבח רק ביום , אך זו התקבלה במשרדי מס מיסוי מקרקעין

, לפיה חוייבה גם ישראכרט במס חוק מיסוי מקרקעיןל 82סעיף לישראכרט שומה לפי 

שראכרט בקנס על אי הגשת הצהרה ש"ח. כן חויבה י 247,495רכישה בגין העסקה בסך של 

במועד ובריבית והפרשי הצמדה בשל פיגור בתשלום. כתאריך תחילת צבירת הריבית 
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. השגה שהגישה חברת ישראכרט על שומה זו 20.5.1997וחובת ההצהרה נקבע יום 

 נדחתה. 

  

ני משנדחו השגותיהן הגישו המערערות דנן שלושה עררים אשר נדונו במאוחד בפ           

 וועדת הערר. הפלוגתא המוסכמת באותו הליך הוגדרה כך:

  

סלע המחלוקת בין הצדדים הינו האם זכויות בנייה  
הנמכרות בנפרד מן הקרקע הינן או אינן בבחינת זכות 

 במקרקעין כהגדרתה בחוק.

  

היה והתשובה לפלוגתא הראשונה הינה כי המדובר בזכות 
ועד תחילת צבירת במקרקעין הרי שקיימת מחלוקת לגבי מ

הריבית בגין חוב מס הרכישה ועל עצם הטלת הקנס לגבי אי 
 1הגשת הצהרה במועד. לעניין הריבית עוררת מס' 

 9.6.1997]ישראכארט[ טוענת כי התאריך הרלוונטי הינו 
 . 20.5.1997בעוד שהמשיב הטיל ריבית מיום 

  

ופט )בדימוס( י' בן שלמה דחתה וועדת הערר )הש 13.7.2004בהחלטתה מיום         .6

וחברי הוועדה ד"ר ג' קלוגמן וא' מונד( את שלושת העררים, בהסתמך על מה שכבר נקבע 

קודם לכן בעניין ר.א.ר.ד ובעניין בני הזוג גוטסמן, בציינה כי גם במקרה דנן קיימים 

בעסקה סממנים מסחריים המוליכים את המקרה אל תוך הגדרת "מכירת זכות במקרקעין" 

. וועדת הערר דחתה את טענת המשיבות כי הן הסתמכו על הוראת חוק מיסוי מקרקעיןשב

ביצוע של שלטונות מס שבח מקרקעין הקובעת כי מכירת אחוזי בנייה בנפרד מן 

ים בהוראות המקרקעין אינה חייבת במס. בעניין זה ציינה הוועדה כי אמנם אחד הסעיפ

המעודכנות של רשויות המס מרמז לאפשרות שרכישת זכויות בנייה אינה מסווגת כ"מכירת 

זכות במקרקעין", אך לא הוצגה לוועדה הוראה מפורשת הקובעת כך ומכל מקום ההוראות 

המקצועיות האמורות מבוססות על החלטות של וועדות הערר משנות השישים, עליהן 

להתבסס עליהן עוד במועדים הרלבנטיים לעסקה שבנדון. לעניין  נמתחה ביקורת ולא ניתן

הגשת ההצהרה במועד, קבעה -ריבית הפיגורים והקנס שהושתו על חברת ישראכרט בגין אי

איננו "שומה עצמית" שניתן להגיש  9.6.1997הוועדה כי המסמך ששלחה ישראכרט ביום 

ימים מאותו מועד. יחד  30תוך ימים מעת המכירה, אלא "הצהרה" שיש להגיש ב 50בתוך 

עם זאת הוסיפה הוועדה וציינה כי בנסיבות העניין מן הראוי שהמשיב יפטור את 

   המערערות מחיובי הריבית והקנס.
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 טענות המערערים

  

המערערים מלינים על הפרשנות שניתנה למונח "מכירת זכות במקרקעין" על ידי         .7

גם עסקה להעברת זכויות בנייה. לטענתם, מבחינה לשונית  וועדת הערר ולפיה כולל המונח

מכירת זכויות בנייה "במנותק מן הקרקע" איננה מהווה "מכירת זכות במקרקעין" ועוד הם 

לל באופן מצמצם והוא כו חוק מיסוי מקרקעיןטוענים כי המונח "זכות במקרקעין" הוגדר ב

בעיקרו של דבר זכות בעלות וזכות חכירה. עוד טוענים המערערים כי זכויות בנייה הינן 

חוק זכויות בלתי מוחשיות ואינן מהוות "קרקע בישראל", כהגדרת המונח "מקרקעין" ב

המחוברים לקרקע בחיבור של . זכויות הבנייה אף אינן "דברים אחרים מיסוי מקרקעין

קבע" כאמור באותה הגדרה, ולכל היותר ניתן לראותם כ"מחוברים" רגילים הנמכרים 

בנפרד מן הקרקע ואינם נחשבים לחלק ממנה. אף תכלית החוק, כך טוענים המערערים, 

ות רק זכויות שניתן לרשום את העברתן בלשכת אמור למס חוק מיסוי מקרקעיןמלמדת כי 

רישום מקרקעין והעברת זכויות בנייה במנותק מן הקרקע אינה עונה על תנאי זה. לטענת 

המערערים העובדה שזכויות בנייה קשורות קשר הדוק למקרקעין ולהן ערך כלכלי רב אין 

מציינים בהקשר זה  בה כדי להוליך למסקנה כי יש לסווגן כ"זכות במקרקעין". המערערים

כי קיימות זכויות נוספות שלהן מאפיינים דומים ולמרות זאת לא סווגו כ"זכות במקרקעין" 

שנה וכן  25)למשל זכות שכירות לתקופה שאינה עולה על  חוק מיסוי מקרקעיןלעניין 

נים כי אין להקיש על המקרים שלפנינו מן המקרים זיקת הנאה(. המערערים מוסיפים וטוע

הנוגעים לעסקאות בהן העניק מינהל מקרקעי ישראל זכות לחוכר חקלאי לנצל את הקרקע 

לייעוד שאינו חקלאי, שכן בעוד שבעניינים אלו זכויות הבנייה הועברו מהבעלים של 

לפנינו אין המקרקעין לחוכר במסגרת הסכם חדש הנוגע למקרקעין, הרי שבמקרים ש

מדובר בהסכם חדש המחליף הסכם קודם בקשר לאותם מקרקעין אלא בהעברת זכויות 

בנייה מקרקע אחת לקרקע אחרת. המערערים אינם חולקים על כך שזכות הבעלות 

במקרקעין מהווה "אגד של זכויות", אלא שלטענתם היא משקפת זכות מושלמת שאין 

של המשיב, כך הם מוסיפים וטוענים, תוביל  אפשרות להגדילה או להוסיף עליה. גישתו

לתוצאה אבסורדית לפיה הענקה של זכויות בנייה על ידי הוועדה המקומית תהווה אף היא 

"מכירת זכות במקרקעין", בעוד שאין עוררין כי מדובר בהשבחה בלבד של הזכות הקיימת 

 במקרקעין שאינה חייבת במס רכישה או במס שבח. 
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רות בעניין בית הפירמידה וחברת ר.א.ר.ד מוסיפות וטוענות כי המשיב המערע        .8

מחויב לפעול בהתאם להוראות מקצועיות שפירסם בתקופה הרלבנטית מהן עולה כי 

העברת זכויות בנייה מחלקה לחלקה אינה מסווגת כ"מכירת זכות במקרקעין". כמו כן 

לל אין עסקינן בעסקה למכירת טוענים בני הזוג גוטסמן וחברת ר.א.ר.ד כי בעניינם כ

זכויות בנייה, משום שלא ניתן לסחור בזכויות בנייה במנותק מן הקרקע שאליה הם 

מתייחסים ומשום שהכוח והסמכות להעברת זכויות הבנייה מחלקה אחת לרעותה נתונים 

למוסד התכנוני. לטענתם הסכום שקיבל ה"קונה" בכל עסקה אינו אלא פיצוי בגין הפגיעה 

קעין שמהם נגרעות זכויות הבנייה, ופיצוי זה איננו יכול להיחשב כ"אירוע מס" או במקר

כ"מכירת זכות במקרקעין". עוד טוענים חברת ר.א.ר.ד ובני הזוג גוטסמן כי העובדות 

המוסכמות שהוגשו והטיעונים שהעלה המשיב בפני וועדת הערר מצביעים על רמת 

אות שלהם ובכך יש כדי ללמד שלא התבצעה מעורבות גבוהה מצד רשויות התכנון בעסק

בהן מכירת זכות כלשהי. חברת ר.א.ר.ד מוסיפה וטוענת כי הסכום ששילם בעל המקרקעין 

שאליהם הועברו זכויות הבנייה, מהווה תשלום היטל השבחה וכי מבחינה מהותית לא 

קצתה קיימים למעשה "מוכר" ו"קונה" הסוחרים בזכויות בנייה אלא רשות תכנונית שה

זכויות בנייה ל"קונה" אשר שילם בגינם היטל השבחה, והיטל זה שולם כפיצוי לבעל 

המקרקעין המופקעים או הנפגעים מתוכנית המתאר. בני הזוג גוטסמן טוענים כי אף אם 

מדובר במכירת זכות במקרקעין הרי שלא צמח להם כל רווח הוני מביצוע העסקה, נוכח 

ם כתוצאה מתוכנית השימור. לחלופין טוענים בני הזוג ירידת ערך המקרקעין שבבעלות

גוטסמן כי תוכנית השימור חייבה אותם לשמר ולשקם את הבניין ועל כן, יש להכיר 

 39סעיף בהוצאות אלו כהוצאות שהוצאו לרכישת זכויות הבנייה ולהתיר את ניכויין לפי 

. לבסוף טוענים בני הזוג גוטסמן, ואף זאת כטענה חלופית, כי יש חוק מיסוי מקרקעיןל

לראות בהעברת זכויות הבנייה עסקת מכר כפויה החייבת בשיעורי מס מופחתים, כקבוע 

 . חוק מיסוי מקרקעיןל ג'48בסעיף 

  

המערערות בעניין בית הפירמידה מסכימות כי הסממנים המסחריים בעסקה נשוא         .9

ערעוריהן מצביעים על כך שהיא מהווה אירוע מס הוני ואולם לטענתן אין מדובר ב"מכירת 

פקודת מס ל חלק ה'מכירה" של נכס אחר, הממוסה על פי זכות במקרקעין" אלא ב"

. המערערות נסמכות לעניין זה על כך שזכויות בנייה המתווספות למקרקעין על פי הכנסה

חורג חייבות בהיטל השבחה וכן על כך שפיצויים  תוכנית הקלה או תוכנית לשימוש

לפקודה. החברות  חלק ה'המשתלמים בגין פגיעה בזכויות בנייה ממוסים כרווח הון לפי 
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נ.י.פ. ונ.ת.מ מוסיפות וטוענות כי במסגרת השומה שנערכה להן הטיל עליהן המשיב 

ן כך שלא דיווחו במועד לרשויות מס שבח מקרקעין על העסקאות, ולטענתן מן קנסות בגי

הצדק להורות על ביטול קנסות אלה משום שהן לא ניסו להתחמק מתשלום המס ודיווחו 

על העסקאות במועד לרשויות מס הכנסה, בהתאם לראייתן את העסקאות. חברת נ.י.פ 

התוכנית שהקצתה לה את זכויות  מוסיפה וטוענת עוד כי שילמה היטל השבחה בגין

הבנייה שנמכרו וכי לשם קביעת סכום השבח יש להכיר בהוצאות אלו כהוצאות המותרות 

 . חוק מיסוי מקרקעיןל (11)39סעיף בניכוי לפי 

  

 נות המשיבטע

  

המשיב מצידו סומך ידיו על קביעותיה ומסקנותיה של וועדת הערר וטוען כי כל       .10

העסקאות נשוא הערעורים שבכאן אכן מהוות "מכירת זכות במקרקעין". המשיב מוסיף 

ומציין כי העסקאות שנערכו במקרים שלפנינו הינן אירועי מס הוניים וכי אין לקבל את 

ר.א.ר.ד ובני הזוג גוטסמן לפיה סכום הכסף שקיבלו בעלי הקרקע טענתם של חברת 

שנפגעו מהתוכנית )"המוכרים"( מהווה פיצוי בגין הפגיעה בקרקעותיהם ואילו הסכומים 

שהעבירו מקבלי זכויות בנייה )"הקונים"( מהווה תשלום היטל השבחה. טענה זו, כך 

מוסכמות ודי בטעם זה על מנת מציין המשיב, אף חורגת מגדר העובדות והפלוגתאות ה

לדחותה. לגופם של דברים טוען המשיב כי זכויות בנייה מהוות "נכס" על פי הדין הכללי, 

קל וחומר במישור המס, ואין לראות בהם "הגבלה" גרידא שמטילות רשויות התכנון על 

נכס בעל המקרקעין ובמקרים שלפנינו, כך הוא מוסיף וטוען, התבצעה "מכירה" של אותו ה

תמורת סכומים נכבדים שהועברו מצד אל צד. המשיב אף מפנה בעניין זה אל הדין 

 - TDRהאמריקאי לפיו רואים העברת זכויות בנייה מחלקה לחלקה )מהלך "קלאסי" של 

Transferable Development Rights כמכירה של נכס הוני. הסממנים המסחריים )

ות בנייה על ידי רשויות התכנון, שאליבא בעסקאות, הם המבדילים אותן מהקצאת זכוי

דכולי עלמא אינם מהווים "מכירה". עוד טוען המשיב כי בהתקיים יסוד המכירה אין כל 

נפקות לכך שחלק מן ההסכמים הותנו בתנאי מתלה )קבלת אישורים מרשויות התכנון(. 

י בנייה המשיב מוסיף וטוען כי אמנם על פי הדין הישראלי אין אפשרות לסחור באחוז

באופן המנותק לחלוטין מהמקרקעין, אך בענייננו זכויות הבנייה עברו ממקרקעי המוכרים 

 למקרקעי הקונים במועד אישור התוכנית, ולא היו על כן מנותקות מן הקרקע בשום שלב. 
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או  פקודת מס הכנסהאשר לחוק לפיו יש למסות את העסקאות )מס רווחי הון לפי       .11

, טוען המשיב כי נוכח ההלכות המחילות (חוק מיסוי מקרקעיןמס שבח ומס רכישה לפי 

את חוק מיסוי מקרקעין על עסקאות בזכויות בנייה ונוכח התייחסותן של הוראות חוק 

יות בנייה בהקשרים נוספים, יש לראות במכירת זכויות בנייה "מכירת מיסוי מקרקעין לזכו

זכות במקרקעין", החייבת במס לפי חוק זה. עוד טוען המשיב כי אף מן הבחינה המושגית 

ניתן לראות מכירת זכויות בנייה כמכירת זכות במקרקעין. לטענתו שיטת המשפט 

גישה פונקציונאלית המפרשת את  הישראלית )כמו גם המשפט האנגלי והאמריקאי( אימצה

( במקרקעין ולשיטתו זכויות Bundle of Rightsהמונח "בעלות" כמגדיר "אגד זכויות" )

הבנייה אינן אלא חלק מאותו אגד של זכויות. המשיב סבור כי כאשר נוספות למקרקעין 

זכויות בנייה, משתנה תוכנה של זכות הבעלות בהם, באופן המשקף זכות בעלות חדשה 

ושונה במהותה באותם מקרקעין. המשיב מוסיף וטוען כי ניתן להשקיף על זכויות הבנייה 

גם כ"...הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות..." והרשאה 

. המשיב מיסוי מקרקעיןחוק זו נכללת אף היא בהגדרת המונח "זכות במקרקעין" על פי 

מדגיש בטיעונו כי זכויות בנייה מהוות בדרך כלל מדד עיקרי לשווי המקרקעין ולטענתו 

אין בהקשר זה כל הבדל בין הגדלת אגד זכויות הקניין של חוכר להגדלת אגד זכויות 

הקניין של הבעלים במקרקעין. לפיכך יש להחיל על המקרים שבפנינו את ההלכות בעניין 

בהן נקבע כי עסקה שבה העניק המינהל לחוכר חקלאי  צורים ועין החוף הדרי, ההבונ

זכות לנצל את הקרקע לייעוד שאינו חקלאי תוך מימוש זכויות הבנייה שהוקצו לה, מהווה 

 חוק מיסוי מקרקעין"מכירת זכות במקרקעין". עוד טוען המשיב כי טענת המערערות לפיה 

נועד לחול אך על זכויות שניתן לרשום בלשכת רישום המקרקעין אינה תואמת את ההלכה 

הפסוקה ואין לקבלה. המשיב אף סבור כי מאחר ובדרך כלל עסקאות למכירת זכויות בנייה 

ועסקאות אחרות במקרקעין כרוכות אלו באלו, ייקשה מאוד להפריד בין הדבקים וגם 

ש לראות בזכויות הבנייה "זכויות במקרקעין". באשר להוראות המקצועיות מטעם זה י

שפורסמו על ידי שלטונות מס שבח טוען המשיב כי לא הועלתה על ידי מי מן המערערים 

טענת הסתמכות ספציפית על הוראות אלו ומכל מקום הדין נקבע על פי הוראות החוק 

סוגיית הקנסות שהוטלו על חברת נ.י.פ וההלכה הפסוקה ולא לפי ההוראות המקצועיות. ב

ונ.ת.מ טוען המשיב כי נוכח האמור בעניין זה בהחלטת וועדת ערר לגבי ישראכרט הוא 

אכן ישקול את ההמלצה לביטול הקנסות בעסקה זו. לעניין טענת חברת נ.י.פ כי יש להכיר 

ב כי לא בתשלומים בגין היטל ההשבחה ששילמה כהוצאות המותרות לניכוי, טוען המשי

הונח כל בסיס עובדתי לטענה זו והיא מועלית לראשונה בערעור שבכאן, אולם לפנים 
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משורת הדין מסכים המשיב כי חברת נ.י.פ תגיש לו בקשה בעניין זה אשר תישקל לגופה. 

לבסוף טוען המשיב כי מן הטעמים שפירטה ועדת הערר יש לדחות את טענת בני הזוג 

לנכות במסגרת השומה את ההוצאות שהוציאו בגין שימור  גוטסמן לפיה יש להתיר להם

ושיקום הבניין שברחוב הס ועוד יש לדחות את טענתם כי העברת זכויות הבנייה לחברות 

אלקנית ורמח"ל מהווה עסקת מכר כפויה, משום שלא הונח לטענה זו כל בסיס עובדתי וכן 

  משום שהיא נוגדת את ההלכה הנוגעת לעסקאות מכר כפויות.

  

 דיון

  

נקודת המוצא של המשיב בקובעו את שומות המס נשוא הערעורים שבפנינו הינה      . 12

כי בכל אחת מן העסקאות נמכרו זכויות בנייה וכי מכירה זו מהווה "מכירת זכות 

. המערערים בכל הערעורים חוק מיסוי מקרקעיןל 1בסעיף במקרקעין", כמשמעות הביטוי 

-משיגים על נקודת מוצא זו שהיוותה בסיס לשומות שערך המשיב וטענתם המרכזית

המשותפת היא כי "זכויות בנייה" אינן "זכות במקרקעין" וכי העברת זכויות כאלה מחלקה 

חוק ת במקרקעין", החייבת במס שבח ובמס רכישה על פי לחלקה אינה מהווה "מכירת זכו

 . מיסוי מקרקעין

  

 המסגרת הנורמטיבית

  

ו"מכירה" מגדיר את המונחים "מקרקעין", "זכות במקרקעין"  חוק מיסוי מקרקעין      .13

 כך: 

  

קרקע בישראל לרבות בתים, בניינים ודברים  -"מקרקעין" 
 אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע; 

  

בעלות, או חכירה לתקופה העולה על  -"זכות במקרקעין" 
עשרים וחמש שנים בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה 
להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה 

 ו חכירה לתקופה כאמור; ...בעלות א

  

"מכירה", לעניין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא 
   -תמורה 

 ( הענקתה של זכות במקרקעין, העברתה, או ויתור עליה; 1)

146

http://www.nevo.co.il/law/72866/1
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866


 נכסי ר.א.ר.ד חברה לבניין בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות  7394/03עא 

15 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

E:\misui\10       נכסי רארד חברה לבניין. 7394_03 -עליון  -מסמקdoc 

( הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין, וכן העברה או 2)
הסבה של זכות לקבל זכות במקרקעין או ויתור על זכות 

 כאמור; 

ענקתה של זכות להורות על הענקה, העברה או הסבה ( ה3)
של זכות במקרקעין או על ויתור על זכות במקרקעין, וכן 
העברתה או הסבתה של זכות להורות כאמור או ויתור 

 עליה;

( פעולה באיגוד שהזכות המוקנית בה מקנה לבעליה כוח, 4)
יכולת או זכות לתפוש מקרקעין מסויימים של האיגוד בו 

הזכות או אם אותה זכות מקנה לבעליה את הזכות  מוקנית
 לדרוש מהאיגוד למסור לתפיסתו מקרקעין מסויימים;

  
  

הגדרה רחבה זו של המונח "מכירה" מבקשת להקיף מגוון רחב של פעולות משפטיות 

. היא מחילה עצמה על מיסוי מקרקעין חוקאותן ניתן לבצע במקרקעין ולהחיל עליהן את 

הענקה, על העברה, על וויתור, על הסבה, ואף על הזכות להורות על כל פעולות כגון דא, 

בין אם נעשו בתמורה ובין אם נעשו שלא בתמורה. אך כל אחת מחלופותיה של הגדרת 

א תיתכן המונח "מכירה" נושאת "בבטנה" את המונח "זכות במקרקעין" ובמילים אחרות, ל

אלא אם הזכות הנמכרת היא "זכות במקרקעין"  חוק מיסוי מקרקעין"מכירה" כמשמעותה ב

(. יש, הדרי(( )להלן: 2000)מהדורה שנייה,  219כרך א', מיסוי מקרקעין )ראו יצחק הדרי 

ת במקרקעין" וככל שהתשובה לכך חיובית אפוא, לבחון תחילה האם זכויות בנייה הן "זכו

יש להוסיף ולבחון האם העברתן בתמורה מקרקע אחת לאחרת מהווה "מכירה", 

 . חוק מיסוי מקרקעיןכמשמעותו של ביטוי זה ב

  

 כללי -זכויות בנייה 

  

בנייה" מבטאים את אפשרות ניצול הקרקע  המונחים "זכויות בניה" או "אחוזי    . 14

לבנייה על פי תוכנית המתאר הרלוונטית. למעשה, צמחו מונחים אלו מתוך חיי המעשה 

וכדברי בית משפט זה: "אחוזי הבניה אינם מושג שהוגדר בחוק, אך ההיתר לבנות 

, שהוא הקובע מגבלה חוקית 1965-, תשכ"חהתכנון והבניהחוק במקרקעין הניתן על פי 

להיקף הבניה במקרקעין, ניתן בהתאם לאחוזים המותרים לבניה על פי תכנית המתאר. 

זוהי, למעשה, אפשרות ניצול הקרקע לבניה על פי הדין, ואפשרות זו היא אחד הנתונים 

לוסטינג נ'  2821/95רע"א הקובעים את פוטנציאל ניצול הקרקע ולכן גם את ערכה" )

ישעיהו נ' שטרייכר, פ"ד  10322/03"א ע(; כן ראו 1996) 527, 517( 1)מייזלס, פ"ד נ

(; עניין שטרייכרהלן: ( )ל2005לחוות דעתו של השופט טירקל ) 2, פיסקה 449( 6)נט
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סעיף ; המקרקעין( חוק)להלן:  1969-תשכ"ט חוק המקרקעיןל א71סעיף והשוו: 

לתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי  1תקנה ; חוק מיסוי מקרקעיןל (1א)ב()49

נכס עובר  -מרדכי גלוסקה "זכויות בנייה ; 1992, התשנ"ב בניה בתוכנית ובהיתרים(

 ((. גלוסקה)להלן:  48-46, 38 6א/ מקרקעיןלסוחר?" 

  

"זכויות הבנייה" או "אחוזי הבנייה" במקרקעין נקבעים על ידי רשויות התכנון 

והבנייה בהתחשב במכלול השיקולים הרלבנטיים לעניין ובהם התנאים הסביבתיים, צרכי 

הקניין הפרטיות המעורבות וכן שיקולים כלכליים שונים ובכללם הציבור במקום, זכויות 

שיקולים הנוגעים לנטל הפיצוי שיהא על הוועדה המקומית לשאת בו כתוצאה מפגיעה 

( 3)פ"ד מג ארצי נ' שמש,  219/87 151ע"א במקרקעין או כתוצאה מהפקעה )ראו והשוו: 

המונה את  חוק התכנון והבנייהל 61סעיף (; עניין ארצי( )להלן: 1989) 504, 489

ויסמן דיני קניין, בעלות ; יהושע 41-40, גלוסקהמטרותיה של תוכנית המתאר המקומית; 

סולימאני נ' שר  7250/97בג"ץ  ;בעלות ושיתוף(, ויסמן( )להלן: 1997) 418, ושיתוף

-רמא בע"מ נ' מועצת עירית תל-איגרא 16/50בג"ץ (; 2000) 787, 783( 3)הפנים, פ"ד נד

 ((. 1951) 233-234, 229( 1, פ"ד ה)אביב, בתור ועדה מקומית לבנין ולתכנון ערים

  

על פי דיני הקניין הקלאסיים נתפסת זכות הקניין כזכות המקנה לבעליה שליטה      .15

את חירותו וליתן ביטוי לאישיותו  מלאה במושא הזכות; היא מאפשרת לו להגשים

 280, 199( 1)רוקר נ' סלומון, פ"ד נה 6339/97רע"א ולאוטונומיה של רצונו הפרטי )ראו: 

((. מעמדה של דגן( )להלן: 2005) 23-24, 15 קניין על פרשת דרכים (; חנוך דגן1997)

פורש  חוק יסוד: כבוד האדם וחירותוחוקית ו-א מעמד של זכות חוקתית עלזכות הקניין הו

כי: "אין פוגעים בקניינו של אדם". על פי תפישה זו, כל  3בסעיף עליה את חסותו בקובעו 

לות רשויות השלטון על זכות הקניין מהווה פגיעה בזכות משום שהיא הגבלה שמטי

מצמצמת את השליטה המלאה שהוקנתה לבעליה כאדון הזכות. "זכויות הבנייה" על פי 

תפישה זו אינן, אפוא, זכויות אלא "הגבלות" המוטלות על ידי מוסדות התכנון המצמצמות 

כל שיראה לנכון )ראו והשוו מוטי את יכולתו של בעל המקרקעין לעשות בהם שימוש כ

בניאן, דיני ( )להלן: 2004)מהדורה שנייה,  788, דיני מקרקעין עקרונות והלכותבניאן, 

((. עם השנים החלה תפיסה קלאסית זו באשר למהותה של זכות הקניין לפנות את מקרקעין

מקומה לגישה גמישה יותר וזאת מטעמים פרגמטיים וכן מטעמים של צדק חברתי 

 ומחויבות חברתית של הפרט לקהילה בה הוא חי. כך מציין פרופ' יהושע ויסמן כי: 
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הנטייה כיום היא לומר שהנחת המוצא אינה עוד שכל 
שימוש בקרקע מותר לבעלים, פרט לשימושים שנאסרו 
בחוק. לגבי מרבית השימושים האפשריים במקרקעין הנחת 

י לעשות המוצא היא הפוכה, לאמור: בעל המקרקעין זכא
במקרקעיו רק את אותם דברים שהחוק התירם במפורש. 
בלא היתר שכזה אין הבעל רשאי לעשות כמעט דבר 
במקרקעיו. כך על פי המשפט הישראלי, וכך גם במשפטי 
עמים אחרים... לעניין הבעלות במקרקעין, מה שניטל מן 
הבעל על ידי החוק הוא כה רב עד שהתוצאה היא שהוא 

רקעין שבבעלותו כמעט אך ורק מה רשאי לעשות במק
ויסמן דיני קניין, בעלות שרשויות התכנון יתירו לו )

 ((.ויסמן, בעלות ושיתוף( )להלן: 1997) 48-46 ,ושיתוף

  

 ואילו פרופ' חנוך דגן סבור כי: 

  

ובקשרי גומלין  ...בני אדם נטועים בקהילה חברתית
מתמשכים אחרים של "תן וקח". מערכות יחסים אלה מהוות 
)לפחות במידה מסוימת( מקור נורמטיבי ראוי של חובות 
כלפי אחרים אשר חיים, עובדים או מושפעים בדרך אחרת 
מרכושם גם אם חובות אלה אינן מעוגנות בהתחייבויות 

עמידה רצוניות שבני אדם נטלו על עצמם או בעובדה שיש ב
בחובות אלה כדי לספק להם, כפרטים, יתרונות מיידיים 
שווי ערך. עצם ההשתייכות לקהילה מטילה אחריות 
מיוחדת. לפיכך, גם הבעלות במקרקעין, שאני דן בה כאן, 
נתפסת לא רק כמקור לזכויות, אלא גם כבסיס לאחריות 
מיוחדת כלפי הקהילה וכלפי יתר החברים בה. תדירות, 

באה לכלל ביטוי במגבלות שונות המוטלות על אחריות זו 
אדנותם של בעלי מקרקעין )למשל, ביחס לשימושים שיעשו 
בהם( לטובת האינטרס החברתי. במקרים אחרים היא באה 
לכלל ביטוי בכך שאין זה ראוי לפצות בעל מקרקעין פלוני 
בגין נטל מסוים המוטל על מקרקעיו )או בגין נגיסה 

ידומו של אינטרס הכלל. מבחן מסוימת בהם( לטובת ק
ההדדיות, כפי שתואר לעיל, מנסה להתוות גבול עדין זה של 
אחריות קהילתית שאינה גולשת לפגיעה מופרזת באינטרס 

  דגן "שיקולים חלוקתיים בדיני נטילה הפרטי )חנוך 
 503-504, 491כא  ני משפטעיושלטונית של מקרקעין" 

 (.156, דגן( וראו גם 1998)

  

(, ניתן לראות בזכויות 15דגן, על פי גישה "ריאליסטית, פלורליסטית וליברלית" זו )

הבנייה חלק מאגד הזכויות המרכיבות את זכות הבעלות המובנות בה כחלק אינטגראלי 

ממנה. כך סבור המלומד רויטל ולדבריו: "]ד[יני הקניין ודיני התכנון והבנייה שלובים 

ם ושזורים זה בזה ואין כל מקום להפריד ביניהם. ... דיני התכנון והבנייה יוצרים ומגדירי
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את קובץ הזכויות של הבעלים על המקרקעין, הכולל זכויות בנייה, זכויות שימוש, וכן 

זכויות שבגדר זיקה למקרקעין גם כאשר הם מופקעים מידיהם של הבעלים." )שמואל 

(; לראיית זכויות 2002) 21, 3 6א/ מקרקעיןרויטל "דיני התכנון והבנייה ודיני הקניין" 

 (. 44-46, גלוסקהד קנייני ראו גם הבנייה כזכויות בעלות מעמ

  

הוועדה המקומית לתכנון והבניה, רעננה נ' הורוויץ,  1346/02, 1333/02"א דנב

, הוועדה 3937/96, 3901/96"א ע(( וכן ב2004( )דנ"א הורוויץ)להלן:  289( 6)פ"ד נח

, ע"א הורוויץ(( )להלן: 2002)  913( 4)המקומית לתכנון והבניה, רעננה נ' הורוויץ, פ"ד נו

חוק ל 200סעיף נדונו התפישות השונות לעניין מהותה של זכות הקניין, בקשר עם הוראת 

ציין הנשיא ברק בהקשר זה כי זכות הקניין היא "זכות  בע"א הורוויץ. התכנון והבנייה

מורכבת וסבוכה" וכי בצד הביטוי הניתן בה לרצונו, לאישיותו ולחירותו של הפרט יש 

שרת את לקניין גם תפקיד חברתי ממנו צומחת מחויבות חברתית של בעל הקניין ל

האינטרס של טובת הציבור. על מנת שתוגשם אחריות מיוחדת זו של בעל המקרקעין 

לחברה "ניתן לפגוע בזכויות הקניין כדי להבטיח את אינטרס הכלל...", למשל באמצעות 

דיני התכנון והבנייה אשר מכוחם ניתן להתקין תוכניות מתאר ברמות שונות התוחמות את 

בין השאר, על דרך של קביעת ייעודה )חקלאות, מגורים,  השימושים המותרים בקרקע,

(. מבחינה קונספטואלית נראה כי 936-939, שםפתוח, כבישים, חופים( )-תעשייה, ציבורי

תפישה זו דבקה בגישה המסורתית של דיני הקניין, שאינה רואה בזכויות הבנייה זכויות 

אותה זכות ומוטלות עליה לצורך במובן הקנייני אלא פגיעה או הגבלה שהינן חיצוניות ל

איזון בין אינטרסים של הפרט לאינטרסים של הכלל. בפסיקתו של בית משפט זה לא ניתן 

מענה אחיד לשאלת מהותם של "אחוזי בנייה" או "זכויות בנייה" בהיבט הקנייני )ראו: 

של לחוות דעתו  2-3לחוות דעתו של השופט טירקל, פיסקאות  12פיסקה  עניין שטרייכר

מזרחי נ' חביב,  432/83ע"א ; 504-503, עניין ארצילחוות דעתי;  1הנשיא ברק, פיסקה 

ל"ב  הפרקליטזכות קניינית"  -(; תאודור אוריין "אחוזי בנייה 1986) 680, 673( 4)פ"ד מ

( 416-419ויסמן, בעלות ושיתוף,  (;1997) 665כרך א'  קניין(; מיגל דויטש 1978) 526

 וכפי שאפרט להלן נראה כי הערעורים שבכאן אינם מחייבים הכרעה בשאלה מורכבת זו. 

  

העסקאות נשוא הערעורים שבפנינו מעידות על פרקטיקה של ניוד זכויות בנייה      .16

להעברת  שהתפתחה בארץ בשנים האחרונות לפיה מתקשרים בעלי קרקעות בהסכם מסחרי

זכויות הבנייה מקרקע אחת לאחרת ורשויות התכנון מאשרות את התוכניות המגשימות את 
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ההעברה ומאפשרות בכך את ביצועו של ההסכם. פרקטיקה זו אשר צמחה, בין היתר, על 

(, 793, בניאן, דיני מקרקעיןרקע צפיפות הערים ותוכניות שונות לשימור בניינים )ראו 

רים שונים אשר ביקשו לבחון אותה על כל היבטיה )ראו: מוטי זכתה להתייחסות במאמ

 2ב/ מקרקעיןהיבטים קנייניים ושמאיים"  -ובועז ברזילי "זכויות בנייה וסחירותן  בניאן

היבטים קנייניים  -(; וכן מוטי בניאן ובועז ברזילי "זכויות בנייה וסחירותן 2002) 61

דיני התכנון ; שמואל רויטל 38קה, גלוס(; 2003) 47 6/מקרקעין בושמאיים )ב(" 

((. רעיון הניוד של זכויות הבנייה מוכר גם 2006א )מהדורה עשרים וחמש, 892 והבנייה

בארצות הברית שם הוא מעוגן בחקיקה כאמצעי לפיצוי בעלי המקרקעין בגין הגבלות 

 TDR (Transferable Developmentשהוטלו עליהם בניצול קרקעותיהם, ונודע בכינוי 

Rightsמבנים דיני הפיצוי   זמיר "היבטים חלוקתיים של שימור -( )ראו: דפנה לוינסון

-לוינסון( )להלן: 2000) 87, 10לא  משפטים(" TDRהראויים ו'זכויות בנייה עבירות' )

מסוימות מתבצעת העברת הזכויות (. בערים 416-417, ויסמן, בעלות ושיתוף(; זמיר

ויסמן, בעלות באמצעות "בנק" של זכויות בנייה, בו הן נשמרות וממנו הן נרכשות )ראו: 

(. עם זאת, ביסוד החקיקה הקיימת בעניין זה בארצות 67, זמיר-לוינסון; 416-417, ושיתוף

ות הבנייה הברית עומד הרעיון כי זכויות הבנייה הנמכרות הן זכויות חדשות ולא זכוי

 :Scaliaשנשללו מבעלי המקרקעין שנפגעו מתוכנית המתאר, וכדברי השופט 

  

TDRs, of course, have nothing to do with the use or 
development of the land to which they are (by 
regulatory decree) "attached." The right to use and 
develop one's own land is quite distinct from the right 
to confer upon someone else an increased power to 
use and develop his land. The latter is valuable, to 
be sure, but it is a new right conferred upon the 
landowner in exchange for the taking, rather than a 
reduction of the taking. (Suitum v. Tahoe Regional 

Planning Agency 520 U.S. 725, 747 (1997))  הדגשה[
 במקור[

  

בארץ לא נתמסד ניוד זכויות הבנייה במסגרת חקיקתית ועל כן מתעוררים לא מעט קשיים 

נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה באר לב  3030/03עע"מ וקושיות באשר ליישומו )ראו: 

; לעניין החשש 418, ויסמן, בעלות ושיתוף(; עניין לב)להלן:  863, 851( 1)שבע, פ"ד נט

הוק של ניוד זכויות בנייה -לתחולה לא אחידה ולא שוויונית של המנגנון ביישום אד

 לב. בעניין (796 בניאן, דיני מקרקעין,; לעמדה אוהדת יותר ראו 89, זמיר-לוינסון
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שהוכרע לאחרונה, עלתה סוגיית חוקיות הניוד של זכויות בנייה מקרקע אחת לקרקע אחרת 

חוק ל 197סעיף שבבעלות אותו גורם, כתחליף לפיצוי בגין פגיעה במקרקעין על פי 

 . באותו עניין קבע המשנה לנשיא א' מצא:התכנון והבנייה

  

נכון אני להסכים שככלל, ראוי כי פיצוי עבור פגיעות תכנון 
ערך. ... -ייעשה בתשלום ממון ולא בהקניית זכויות שוות

ר על ניוד זכויות אינו מטיל איסו חוק התכנון והבנייהאך מש
בנייה, אינני סבור כי יש להטיל איסור גורף כזה בדרך 
שיפוטית. אין אפוא לומר כי ניוד זכויות בנייה הינו פסול 
מעיקרא ובכל מצב, משמע כי תיתכנה נסיבות שבהן תהיה 
הרשות התכנונית רשאית להשתמש בניוד כשיטת פיצוי, 

הלך סביר, והשאלה אם ניוד זכויות במקרה פלוני הוא מ
, שםפי נסיבותיו של המקרה הנתון. )-ראוי שתיבחן על

863.) 
  

הערעורים שבפנינו מעלים לדיון את שאלת מהותן של זכויות הבנייה מן ההיבט של      .17

דיני המס. כידוע, מערבת ההכרעה בשאלות הנוגעות לחבות במס עקרונות משפטיים מן 

716-, 705( 2)חזון נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פ"ד מט 3017/94דנ"א הדין הכללי )ראו 

(( ובדרך כלל, עד כמה שהדבר תואם את ההיגיון ואת עניין חזון( )להלן: 1995) 717

התכלית שביסוד חוק המס הרלבנטי, תהא ההכרעה בשאלת המיסוי פועל יוצא של מהות 

על פי הדין הכללי )ראו יצחק הדרי ואברהם אלתר "החקיקה האזרחית העסקה וסיווגה 

((. אולם, מקום שבו חוק המס מחייב 1984) 456, 429י'  משפט עיוניבדיני המיסים" 

פרשנות שונה ניתן לסטות מן הפירוש שניתן למונחים או למושגים כאלה ואחרים בדין 

ע"א המס. וכדברי השופט מצא ב הכללי על מנת להגשים את התכלית אליה חותרת חקיקת

( )להלן: 1989) 525, 519( 3)מנהל מס שבח חיפה נ' מועצת פועלי חיפה, פ"ד מג 526/87

 (: מועצת פועלי חיפה עניין

  

הגיונם של דיני המס מתיישב לרוב עם הגיונן הכלכלי 
מהוות נושא למיסוי, וגם והמשפטי של העיסקאות ה

בלא  -מושגיהם של דיני המס עשויים לרוב להתפרש 
באורח אחיד וזהה  -להחטיא את מטרתם ואת תכליתם 

לפירושם של אותם מושגים בתחום המשפט הפרטי. אך 
סטייה ממושגי הדין הכללי, מקום שהדבר נדרש לפירושה 
הנכון של הוראת חוק בתחום דיני המס, ראויה להכרה 

 ... ריג לגיטימי לעקרון ההרמוניה התחיקתיתכח
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 חוק מיסוי מקרקעיןבהתייחסו ל הדרי החוףעמד על כך גם השופט אנגלרד בעניין 

 באומרו:

ביסודה, המחלוקת נוגעת למתח האופייני בסוגיות המס בין 
ין המהות העולם של מושגי המשפט המסורתיים לב

הכלכלית של עסקאות. אחת התוצאות של מתח זה היא כי 
לעיתים חקיקת המיסוי סוטה במודע מן המושגיות 
המסורתית של מוסדות משפט. כך, למשל, המושג מכר או 
מכירה בהקשר המיסוי אינו תואם את המושג המקביל 
המסורתי במשפט הפרטי. גם החקיקה הנדונה יכולה לשמש 

 (.891, שםהזו. )כדוגמא לתופעה 

  

משהצטיידנו בעקרונות פרשניים אלה, יש לבחון עתה האם זכויות הבנייה שהועברו על פי 

העסקאות נשוא הערעורים שבפנינו, מהוות "זכות במקרקעין" כמשמעותו של מונח זה 

 מכירה", כמשמעותו של הביטוי באותו החוק. והאם העברתן מהווה " חוק מיסוי מקרקעיןב

  

 זכויות בנייה כ"זכות במקרקעין" 

  

השאלה האם זכויות בנייה מהוות "זכות במקרקעין" לעניין דיני מיסוי מקרקעין      .18

ברלצקי נ' מנהל   24/66"ש עמהתעוררה בעבר בעיקר בהחלטות של וועדות הערר )ראו: 

יעקב נ' מנהל מס שבח  5042/98ע"ש ( ו1967) 229, 226, פס"מ נ"ח מס שבח מקרקעין

שכבר הוזכר לעיל עלתה  הדרי החוף((. בעניין 1999) 319 2, מיסים יג/מקרקעין, חיפה

וי ייעוד ואחת הטענות המרכזיות שהעלתה הנישומה סוגיה זו בקשר עם עסקאות שינ

באותו עניין הייתה כי "שינויי הייעוד, כשלעצמו, אינו מקנה זכות במקרקעין; זכות זו היא 

או בעלות או חכירה, לכן מבחינה מושגית, במקרה הנדון החכירה לא השתנתה גם אם 

בית המשפט דחה את  (.891, הדרי החוף דרכי הניצול של הקרקע השתנו" )ראו עניין

הטענה ופסק כי המונח "זכות במקרקעין" כולל גם הרחבה של אפשרויות השימוש 

במקרקעין וכן הסכמה של המינהל לשינוי מטרת החכירה. בין הנימוקים שעליהם ביסס 

בית המשפט מפי השופט אנגלרד את קביעתו, ציין הוא כי המהות הכלכלית של העסקה 

רת זכות במקרקעין" והא ראיה שהחוכר שילם למחכיר תמורה מעידה על קיומה של "מכי

נכבדה עבור אפשרות הניצול החדשה וזכה לרווח ניכר ממכירת "זכויותיו" לצד שלישי. 

בית המשפט הוסיף וציין כי אף מן הבחינה המושגית ניתן לראות בעיסקת שינוי הייעוד 

ש לחוכר הקרקע ובכך הגדילה "מכירת זכות במקרקעין", שכן העסקה הוסיפה זכויות שימו

את "אגד הזכויות" של המקרקעין שבידיו ושינתה את מהותה של זכות החכירה. השאלה 

חוק האם "זכויות בנייה" הנמכרות במנותק מן הקרקע מהוות "זכות במקרקעין" על פי 
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ובית המשפט הותיר אותה בצריך עיון,  הדרי החוף, לא הוכרעה בעניין מיסוי מקרקעין

 :באומרו

  

חוזה הפיתוח אינו מצטמצם לתוספת זכויות בנייה, אלא 
הוא מעניק לחוכר זכויות מקיפות יותר לפיתוחה של 
הקרקע. בכך כאמור עיסקת שינוי הייעוד משנה את תכלית 
החכירה ומתכונתה, לכן השאלה שלפנינו אינה האם הענקת 

בניה" כשלעצמה היא הענקתה של "זכות "אחוזי 
במקרקעין" אם לאו. איננו עוסקים במצב שבו זכויות בניה 

 (892, שםנמכרות מזכאי אחד לאחר במנותק מן הקרקע )
  

עם זאת, התפישה המושגית והפרשנות התכליתית שעמדה ביסוד הכרעתו של בית המשפט 

דרכנו בבואנו להכריע בשאלת , יש בה כדי להנחותנו ולהאיר את הדרי החוףבעניין 

מיסויין של העסקאות נשוא הערעורים שבכאן, בהן אכן עולה כסוגיה מרכזית שאלת 

 מיסויין של זכויות בנייה הנמכרות במנותק מן הקרקע. 

  

חוק מיסוי נקודת המוצא לצורך פירוש המונחים "מקרקעין" ו"זכות במקרקעין" שב     . 19

 הינה לשון החוק, אשר מן הראוי לחזור ולפרטה:  מקרקעין

  

קרקע בישראל לרבות בתים, בניינים ודברים  -"מקרקעין" 
 אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע; 

  

בעלות, או חכירה לתקופה העולה על  -"זכות במקרקעין" 
רבות הרשאה עשרים וחמש שנים, בין שבדין ובין שביושר ל

להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה 
 בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ...

  

ועדת הערר סברה כי ניתן לראות בזכויות הבנייה "קרקע בישראל" במובן הרחב של 

המילה "קרקע", שאינו מוגבל אך ל"רגבי העפר". יש הסבורים כי ניתן לראות בזכויות 

 מיסיםקע )ראו: אהרון נמדר "מכירת 'אחוזי בנייה' כאירוע מס הוני" הבנייה מחוברים לקר

(( או חלק מזכות הבעלות )ראו: 1997( )נמדר, מכירת אחוזי בנייה)להלן:  66, 63 3יא/

( )להלן 1993) 95, 89-א 6ז/ מיסיםמוקי גורפיין "זכויות בנייה כזכות במקרקעין" 

 85-87, 83-א 6יב/ מיסיםכאירוע מס" (; גדעון קריב "שינוי מטרת החכירה גורפיין

(. אחרים סבורים כי זכויות בנייה "בנפרד מן הקרקע" אינן נופלות קריב(( )להלן: 1998)

מילולי )ראו: אברהם אלתר "שינוי -בגדר המונח "זכות במקרקעין" אף לא במובן הלשוני

'מכירת זכות  האם בגדר -יעוד חוזה עם מינהל מקרקעי ישראל מחקלאות לבנייה למגורים 
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(. 191-190 הדרי,(; 1993) 4, 1-א 4ז/ מיסים" חוק מס שבח מקרקעיןבמקרקעין' לעניין 

מדרך הטבע, האסוציאציה המיידית המתעוררת מבחינה לשונית למקרא המושגים 

 1שבסעיף "זכות במקרקעין" "מקרקעין", "בעלות" ו"חכירה" הנכללים בהגדרת המונח 

, היא אסוציאציה קניינית ומכאן הנטייה הראשונית לפרשם על פי חוק מיסוי מקרקעיןל

ל עליו עמדנו לעיל, המשמעות המיוחסת להם בדיני הקניין. נטייה זו תואמת את הכל

המורה אותנו כי בבואנו לפרש דברי חקיקה בתחומים שונים יש לשאוף ככל הניתן 

להרמוניה נורמטיבית כוללת. מתוך כלל פרשני זה צומחת חזקה פרשנית ולפיה דיני המס 

אביב נ' -פקיד שומה תל 1240/00 א"עמשתלבים בדין הכללי וכדברי בית משפט זה ב

(: "על הפרשן להניח כי חוק המס סיוון עניין)להלן:  15, פיסקה 558( 4)סיוון, פ"ד נט

ומבקש הוא ליצור  -חוזים, נזיקין, קניין, שטרות  -מניח את קיומו של הדין הכללי 

ה הניתנת הנח -אינטגרציה בין הדין הכללי לדיני המס. על כן יש לצאת מתוך ההנחה 

כי מושגי יסוד במשפט הפרטי )כגון מכירה, שליחות, שטר, ערבות(  -כמובן לסתירה 

 מיסיםמשמעותם בדיני המס כמשמעותם בדין הכללי )א' ברק "פרשנות דיני המיסים" 

((". אולם, ייתכנו מקרים שבהם פירושם של מושגים על פי הדין הכללי 1997) 8, 1-א 4יא/

ממצה לתכליתו של חוק המס. במקרים כאלה, ואף זאת כבר צוין, אין בו כדי לתת מענה 

לא מן הנמנע כי הפירוש שיינתן לאותו מושג עצמו לצורך דיני המס ייסטה מן הפירוש 

; אהרון 718, חזון; עניין 525 מועצת פועלי חיפה,הניתן לו על פי הדין הכללי )ראו: עניין 

((. סטייה נמדר, בסיס המס( )להלן: 1998) 45-44, , מס שבח מקרקעין, בסיס המסנמדר

כזו עשויה להיות מוצדקת, בין השאר, נוכח הדינאמיות של חיי המסחר והכלכלה במהלכם 

נוצרות כל העת תבניות חדשות של עסקאות במקרקעין שיש ליתן להן מענה מבחינת דיני 

קה, המס. תכליתם של דיני המס החותרים להטלת מס בהתאם למהות הכלכלית של העס

מחייבת אותנו ליישם במקרים אלה פרשנות גמישה ככל שניתן למצוא לה עיגון מסוים 

(, 1990) גבולות תכנון המסבלשון החוק ועמד על כך פרופ' דוד גליקסברג בספרו 

 באומרו:

  

דיני המיסים מעצם טבעם וטיבם נמצאים בזיקה הדוקה 
יותר לפעילות הכלכלית יחסית לענפי משפט אחרים. 

ך, להיבט הכלכלי בהם חשיבות גדולה יותר. לפיכ
הדינאמיות בפעילות הכלכלית רבה מהדינאמיות של 
המשפט: הוא, בדרך כלל, מגיב על ההתפתחויות 
הכלכליות. כתוצאה מכך נוצר פער בין המשפט לבין 
הפעילות הכלכלית. פער זה בא לידי ביטוי מיוחד ביחס 

ל שיטת למוסדות וליחסים המשפטיים הבסיסיים של כ
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משפט שעוצבו במסגרת מסורת משפטית רבת שנים ומידת 
גמישותם לצורך התאמתם להתפתחות הכלכלית קטנה. 

-ביטוי בולט וחריף לתופעה זו מצוי בנושא עסקאות השכר
מכר: שיטות המשפט השונות מתקשות להתמודד עם 
עסקאות אלה שנוצרו בעיקר משיקולים פיננסיים 

ות נובעים מכך שאין ביכולת ופיסיקליים. קשיי ההתמודד
המוסדות הקלסיים של ה'שכירות' וה'בעלות' להעניק 

-פיתרון משפטי מקיף ליעדים השונים שבבסיס עסקת השכר
מכר. הגמישות הנדרשת מושגת, בדרך כלל, באמצעות 
ההליך השיפוטי כאשר תפישה פרשנית פונקציונלית מהווה 

אלה יפים  את המכשיר הדומיננטי בביצוע ההגמשה. דברים
שבעתיים ביחס לדיני המס שההיבט הכלכלי מקבל בתחומם 
חשיבות יתר. ככל שלהיבט הכלכלי משקל רב יותר כך 
מחריפה שאלת גמישות התאמת מוסדות המשפט 
להתפתחויות הכלכליות. התפישה הפונקציונלית ממלאת 
תפקיד מרכזי בהתאמת דיני המס למציאות הכלכלית 

גיב באופן נאות ויעיל על הדינמית ומאפשרת להם לה
תמורות כלכליות, תוך הגשמת מטרת החקיקה. כל זאת על 
אף שהמחוקק משתמש במונחים ובמושגים של הדין הכללי 
שלעיתים אין ביכולתם, על פי משמעותם המקובלת בדין 
הכללי, להתמודד במישור דיני המיסים, עם השינויים 

 (.12-13, שםהכלכליים. )

  

ה יישם לא אחת גישה גמישה ותכליתית בכל הנוגע לפירוש מונחים אכן, בית משפט ז

 בציינו:  1963-, תשכ"גמס שבח מקרקעין חוק, או בשמו הקודם חוק מיסוי מקרקעיןב

  

סיקלי שבו חרג המחוקק ...חוק מס שבח הוא חוק פי
ממסגרת הקטגוריות של דיני הקניין הפורמאליים, וחתר 
לתפיסת התוכן הכלכלי של עסקות. הוא עשה כן באשר 
לחיוב במס, על יסוד הגדרת המונח "מכירת זכות 

של החוק המתפשטת הרחק מעבר  1במקרקעין" בסעיף 
 329/79, 265/79ע"א למשמעותו הרגילה בדיני הקנין. )

 (.703, 701( 4)מנהל מס שבח מקרקעין נ' בן עמי פ"ד ל"ד

  

 . (43-42; נמדר, בסיס המס, 69-67הדרי, ; 25, בניאן, דיני מקרקעין)כן ראו: 

  

ה על פי גישה פרשנית זו ונוכח המשקל המכריע שיש לזכויות הבנייה בקביעת שווי      .20

 ]אתר נבו[   סגל ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין, חדרה 1736/91ע"א של הקרקע )ראו: 

מת טור נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ר 4/80ד"נ חוות דעתו של הנשיא לנדוי ב

; 48 גלוסקה, ;לחוות דעתי 1פיסקה  שטרייכר(; 1980) 607, 600(, 4)השרון, פ"ד לד

(, ניתן בהחלט לאמץ את עמדתה של וועדת הערר אשר סברה כי ה"קרקע" לצורך 87, קריב
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חוק המס היא במידה רבה זכויות הבנייה הניתנות לה על פי התוכנית הרלבנטית. אכן, 

בנייה וכן היקפן של זכויות אלה בקרקע נתונה הינם  קיומן או היעדרן של זכויות

ממאפייניה המרכזיים של הקרקע. על פיהם נקבעות אפשרויות השימוש בה ועל פיהם 

נקבע שוויה. מנקודת ראות זו מהוות זכויות הבנייה חלק בלתי נפרד ממהותה של 

, גם את ה"קרקע" במובן הכלכלי של מונח זה והמונח "זכות במקרקעין" כולל, אפוא

זכויות הבנייה הנתפשות לצורכי מס כחלק מאגד הזכויות המרכיבות את הבעלות או את 

(. המלומד 892החוף,  הדרי; עניין הבונה ; עניין6; גורפיין, 86קריב, החכירה )ראו: 

 נמדר תומך בגישה זו בציינו כי: 

  

...אחוזי בנייה מהווים 'פאראמטר' חשוב של המקרקעין, 
ביותר שלהם, עד כי ניתן לזהותם כמקרקעין אם לא החשוב 

עצמם מבחינת תוכנם הכלכלי. היוצא הוא כי גם אם יהיה 
ניתן לנייד זכויות בנייה ולמוכרם ללא קשר לקרקע ספציפית 

גם אז  -דבר שעדיין לא ניתן לעשותו לפי החוק בישראל  -
הן ייחשבו לזכות במקרקעין הכפופה לחוק מס שבח, וגם 

נמדר, ) חוק המקרקעיןות זכות קניינית לפי אז הן לא מהו
 (. 225-226, בסיס המס

  

הנה כי כן, הגישה הרואה בזכויות בנייה "זכות במקרקעין", מתיישבת היטב עם            

י מיסוי המדיניות הפרשנית החותרת להגשמת התכלית שביסוד דיני המס כולם ודינ

מקרקעין בפרט לפיה יש לתור אחר המהות הכלכלית של העסקאות נשוא השומה ולמסות 

מנהל מס שבח מקרקעין נ' חברת ש.א.פ  614/82ע"א את הרווחים שהופקו בהן )ראו: 

מנהל מס שבח אזור ירושלים נ'  2330/04ע"א (; 1987) 738, 735( 3)בע"מ, פ"ד מ"א

 נמדר, בסיס המס,(; 2006) 10-9פיסקאות  ]אתר נבו[  , מלונות צרפת ירושלים בע"מ

(. הפירוש המצמצם שביקשו המערערים לייחס למונח "זכות במקרקעין", כמבטא 60-59

רישום בלשכת רישום המקרקעין, פירוש כזה אינו אך ורק את אותן זכויות הניתנות ל

עליה עמדנו לעיל, והוא אף נדחה בעבר על  חוק מיסוי מקרקעיןמתיישב עם תכליתו של 

ידי בית משפט זה אשר קבע כי "החוק בא לסתום את הפרצות ולכלול בגדריו את כל 

, מבחינה כלכלית, מכירה של זכות במקרקעין, וזאת אף אם אין מדובר האירועים המהווים

 6, פיסקה 329( 5)קוך נ' מנהל מס שבח נתניה, פ"ד נט 5934/02"א עבזכות רשומה..." )

למצוא גם ((. תמיכה לתפישה הרואה בזכויות הבנייה "זכות במקרקעין" ניתן 2005)

הקובע "פיצול רעיוני" של דירת המגורים  חוק מיסוי מקרקעיןל ז'49סעיף בהוראת 

ת מזכויות בנייה נוספות הנתונות לשטח הכולל הנמכר, בקשר עם הפטור הניתן ל"דיר
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 542-541( 5)מנהל מס שבח מקרקעין נ' ללזרי, פ"ד נד 5434/98ע"א מגורים מזכה" )ראו: 

 (. (2005)]אתר נבו[  , חדד נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה 10742/03ע"א (; 2000)

  

הצדדים התייחסו בטיעוניהם אל דיני המס האמריקאיים וניסו למצוא שם תימוכין       .21

לטיעוניהם, כל אחד כשיטתו. נראה כי דיני המס האמריקאיים משקיפים על זכויות בנייה 

ועל ניודן באופן שונה המקשה על אנלוגיה לענייננו. על פי הדין האמריקאי ממוסות 

, הדריעסקאות הוניות מכל הסוגים, לרבות עסקאות במקרקעין )ראו: במסגרת קודקס אחד 

49( ;Internal Revenue Code (1986)  מכירת זכויות הבנייה חייבת אף 1221סעיף .))

היא במס רווחי הון ככל עסקה הונית אחרת וסיווגה כמכירת זכות במקרקעין דווקא אינו 

 Warfield v. Commissioner of Internal Revenue, U.S. Taxנדרש כלל בהקשר זה )ראו 

Court 1985, 84 T.C. 179 סוגיית מהותן של זכויות הבנייה והיותן חלק מ"אגד הזכויות .)

, הנזכר Mitsuiבמקרקעין", עלתה עם זאת בארצות הברית בהקשר מיסי אחר. בפסק דין 

ובאותו עניין  , נדון היקף החבות במס החל על בעל זכויות במקרקעיןהדרי החוףבעניין 

קבע בית המשפט לערעורים בקליפורניה כי לצורך אותו המס )הדומה למס רכוש(, שווי 

 Real Property-)זכויות הבנייה הניתנות לניוד(, הנחשבים כ TDR-הקרקע כולל את ה

 וכדבריו:

  
[TDR] are appropriately viewed as one of the 
fractional interests in the complex bundle of rights 
arising from the ownership of land… (Mitsui Fudosan 
v. Country of Los Angeles 219 Cal. App. 3d 525 
(1990)). 
  

 -ייחשבו כ TDRהקובע בהקשר דומה כי  NY TOWN 261-Aיורק -)ראו גם החוק בעיר ניו

"interest in real property" :אך ראו ,Wilkinson v. St. Jude Harbors, Inc 570 So. 2d 

1332 (Fla. Ct. App. 1990).)) 

  

המערערים העלו שתי טענות נוספות לעניין הגדרת מהותן של זכויות הבנייה.       .22

האחת נוגעת להוראות המקצועיות שפירסם המשיב מהן עולה כי זכויות בנייה אינן "זכות 

 16/98בהוראות ביצוע מס שבח  4-ו 3במקרקעין" )חברת ר.א.ר.ד מצביעה על סעיפים 

; 100-ג 4יב/ מיסים 29.6.1998ניכוי הוצאות השבחה" מיום  -( לחוק 1)39"סעיף 

((. טענה 15.12.1968מיום  21/13המערערות בעניין בית ישראכרט מתייחסות לחוזר מק/

זו דינה להידחות. בית משפט זה הבהיר לא אחת כי ההוראות המקצועיות מהוות אחד 
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מצעים לפרשנות החוק, אך אין לייחס להן משקל מכריע ובית המשפט איננו "קשור הא

בפרשנותה של הרשות או בהנחיות המנהליות שניתנו על ידיה, אם כי בנסיבות מסוימות 

הוא יכול לתת להן משקל. עם זאת פרשנות זו אינה מחייבת, ובית המשפט הוא שיכריע 

 70, 66( 4)שבע נ' שלם, פ"ד נו-פקיד שומה באר 6357/99ע"א בעניין הפרשנות הנכונה" )

חברה לבניין  106/99, 230/98"ש עמ; 89, הדרי; 48, נמדר, בסיס המס(; כן ראו: 2002)

((. 2005)]אתר נבו[  , אזור תל אביב -מריו לזניק בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין 

השנייה היא הטענה כי המסקנה שזכויות הבנייה הינן "זכות במקרקעין" תוביל הטענה 

לתוצאה אבסורדית לפיה ניתן יהיה לחייב כל הקצאה "רגילה" של זכויות בנייה לחלקת 

. טענה זו אף היא (197הדרי, מקרקעין על פי תוכנית מתאר במס שבח ובמס רכישה )השוו 

"מכירה" נעמוד בהרחבה בהמשך הדברים, אך דינה להידחות. על פירושו של המונח 

ייאמר בתמצית כבר עתה כי מקום שהעברת זכויות הבנייה נובעת מפעולה תכנונית על פי 

חוק וממנה בלבד, לא מתקיים לגישתנו יסוד ה"מכירה" ועל כן אין חשש לתוצאה 

 (. 86; קריב, 892-893הדרי החוף, האבסורדית שעליה הצביעו המערערים )השוו: עניין 

   

 סיכום ביניים

  

זכויות הבנייה הן ממאפייניה המרכזיים והבולטים ביותר של הקרקע. על פיהן      . 23

נקבעת במידה מכרעת מהותה של הקרקע; נקבעים השימושים האפשריים בה ואף שוויה 

החותרת  חוק מיסוי מקרקעיןשל הקרקע נגזר מהן. לפיכך, ובהינתן התכלית שביסוד 

למיסוי עסקאות במקרקעין על פי מהותן הכלכלית, יש לפרש את המונח "זכות במקרקעין" 

   לצורך חוק המס הנ"ל באופן המחיל עצמו גם על זכויות בנייה.

  

  

 התקיימות יסוד ה"מכירה" במקרים שלפנינו

  

עין יש להשקיף על זכויות הבנייה כעל "זכות משקבענו כי לצורכי מיסוי מקרק      .24

במקרקעין", נבחן עתה את הטענות הנוספות שהעלו חלק מן המערערים באשר להתקיימות 

. נקדים ונאמר כי שאלה זו אינה מקרקעין חוק מיסויל 1בסעיף יסוד "המכירה", כהגדרתו 

עולה בערעור הנוגע לעניין בית ישראכרט. אין חולק כי באותה עסקה חילקו המערערות 

( בהסכמה ביניהן, 300%את זכויות הבנייה שהוקצו בתוכנית לחטיבה תכנונית אחת )

חברת ומבלי שנדרשה מעורבות תכנונית כלשהי לצורך מימוש העברת זכויות הבנייה מ
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נ.י.פ לחברות נ.ת.מ וישראכרט. על כן משנקבע כי זכויות בנייה הינן "זכות במקרקעין", 

לא התעוררה לגבי עסקה זו כל מחלוקת באשר להתקיימותו של יסוד "המכירה". לעומת 

זאת, העסקה נשוא הערעור שהגישה חברת ר.א.ר.ד וכן העסקה נשוא הערעור שהגישו בני 

ניוד והעברה של זכויות בנייה מחלקה לחלקה, אשר לצורך הגשמתן הזוג גוטסמן, עניינן ב

נדרשו ואף בוצעו בפועל פעולות תכנוניות על ידי רשויות התכנון. לגבי שתי עסקאות אלה 

טוענים המערערים הנוגעים בדבר כי לא ניתן לראות בהעברת זכויות הבנייה "מכירה", 

כנון ולא לצדדים בעסקה. עוד מוסיפים משום שהסמכות והכוח לבצעה נתונים לרשויות הת

 7394/03ע"א המערערים וטוענים כי הסכומים אותם קיבלו ה"מוכרים" )חברת גוטנברג ב

חוק התכנון ל 197סעיף ה פיצוי לפי ( מהווים למעש6670/05בע"א ובני הזוג גוטסמן 

בגין פגיעה במקרקעין שמהם ניטלו הזכויות )בעניין בני הזוג גוטסמן( או פיצויים  והבנייה

רג(. חברת ר.א.ר.ד אף טוענת כי משהוקצו בגין הפקעה של הקרקע )בעניין חברת גוטנב

זכויות בנייה בכל אחת מן החלקות על ידי הוועדה המקומית, יש להשקיף על הסכומים 

( כעל תשלום של היטל השבחה 7394/03ע"א אותם שילמו ה"קונים" )חברת ר.א.ר.ד ב

שנתווספו למקרקעין שלהם. מנגד טוען המשיב כי היטל השבחה עבור זכויות הבנייה 

הם עניינים  חוק התכנון והבנייהל 197סעיף ותשלום פיצוי בגין פגיעה במקרקעין לפי 

במקרקעין. על כן לא ניתן לשלם היטל השבחה אלא בדרך של שבין רשות לבעל הזכויות 

תשלום לרשות ואף הפיצוי בגין פגיעה במקרקעין או הפקעתם אינו יכול להשתלם אלא 

 באמצעות הרשות. 

  

האמנם העסקאות לניוד זכויות בנייה נשוא ערעוריהם של בני הזוג גוטסמן ושל      .25

ל זכות במקרקעין משום שהסמכות והכוח בעניין חברת ר.א.ר.ד, אינן מהוות "מכירה" ש

זה מצויים בידי הרשות השלטונית? המערערים מדגישים את העובדה שזכויות בנייה אינן 

נכס עובר לסוחר אותו ניתן למכור בשוק החופשי לכל המרבה במחיר וכי הסכמת רשויות 

ויות הבנייה, מהוות התכנון והפעולות התכנוניות שעליהן לבצע על מנת לאפשר את ניוד זכ

תנאי בלתו אין למימוש ההעברה. על מאפיין זה של ניוד זכויות בנייה, המערב מעצם טבעו 

   פעילות תכנונית של רשויות התכנון עמד בית המשפט לענייני מיסים בקנדה באומרו:

  
It must be recognized that zoning, or density, is not a 
commodity that can be bought and sold at the open 
market. The transfer of density rights from one 
landowner to another involves an agreement 
between landowners whereby one surrenders a 
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"higher" zoning or higher density and the other 
obtains what the former gives up. Such trades must 
necessarily involve the municipality which is the 
authority that can grant changes in zoning in respect 
of a particular parcel of land. (Sun life Assurance 
Company of Canada v' Her Majesty the Queen, 1997 
A.C.W.S.J Lexis 156700).  
  

לניוד זכויות בנייה מקרקע לקרקע הנקשרת בין בעלי אינטרסים  אולם, העובדה שעסקה

באותן קרקעות מותנית בהליך תכנוני, היא לבדה אינה נוטלת ממנה את אופייה המסחרי 

זה . יש להבחין לעניין חוק מיסוי מקרקעיןואת היותה "מכירה" כהגדרתו של מונח זה ב

הבחן היטב בין שני סוגי מקרים שבהם הרשות מקצה או שוללת זכויות בנייה. במקרה 

הראשון מתקשרים הצדדים בהסכם להעברת זכויות בנייה מקרקע אחת לקרקע אחרת, 

והסכם זה מותנה בכך שרשויות התכנון יאפשרו את ניוד הזכויות באמצעות הליך תכנוני; 

שבמסגרתה מוענקות או נגרעות זכויות בנייה במקרה השני הרשות מאשרת תוכנית, 

מחלקת מקרקעין, אך זאת בלא שברקע הדברים מצוי הסכם בין בעלי הזכויות במקרקעין 

לניוד זכויות הבנייה שנוספו או נגרעו כאמור. במקרה השני ברי שאין מדובר בעסקה 

קיימת בצד  למכירת זכויות בנייה החייבת במס שבח או במס רכישה ואילו במקרה הראשון

הפעולה התכנונית עסקה מסחרית שהיא במהותה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס. 

אשר הדגיש כי המס אינו מוטל על  הדרי החוףיפים לכאן דבריו של בית משפט זה בעניין 

שינוי הייעוד על ידי רשויות התכנון אלא על שינוי הסכם החכירה באופן המקנה לחוכר 

 וכדבריו: זכויות שימוש חדשות

  

ידי רשויות -אירוע המס אינו שינוי הייעוד של המקרקעין על
התכנון, אלא שינוי הסכם החכירה באופן המקנה לחוכר 
זכויות שימוש חדשות. השינוי בזכויות החוכר אינו נובע 

הדרי  משינוי המצב התכנוני אלא מפעולה הסכמית. )עניין
 (.893, החוף

  

מות העסקאות המסחריות דוגמת העסקאות בענייננו, מבחינת התבנית המשפטית תוא 

חוזים על תנאי שהתחייבויות הצדדים מכוחם מותנות בכך שרשויות התכנון אכן תאשרנה 

את התוכניות הרלבנטיות ותאפשרנה באמצעותן את העברת הזכויות מקרקע לקרקע 

עוסק בחוזים מסוג זה  1973-, תשל"ג)חלק כללי( חוק החוזיםל )ב(27סעיף כמוסכם. 

 המותנים בהתקיימותו של תנאי מתלה וקובע: 
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חוזה שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רשיון על פי 
 חיקוק, חזקה שקבלת ההסכמה או הרשיון הוא תנאי מתלה.

  

ש, חוזה על תנאי הוא חוזה לכל דבר ועניין והעובדה שעל מנת לבצעו נדרשת פעולה ויודג

פעולה תכנונית של הרשות(, אינה גורעת מאופיו  -של צד שלישי )ובמקרים שלפנינו 

שלו ההסכמי ומן העובדה שנוצר מתוך חופש ההתקשרות הנתון לצדדים בו )ראו גבריאלה 

((. אומד 2005) 472, חלק כללי, לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי דיני החוזים

דעתם של הצדדים כפי שהוא משתקף מתנאי החוזים בעניין חברת ר.א.ר.ד ובעניין בני 

, הזוג גוטסמן מלמד אף הוא כי עניין לנו בעסקאות מסחריות מובהקות לניוד זכויות בנייה

אישור התוכניות הקובעות את הניוד על ידי רשויות התכנון. כך  -המותנות בתנאי מתלה 

נקבע בהסכם שבין חברת ר.א.ר.ד )המכונה בו ה"קונה"( לבין חברת גוטנברג )המכונה בו 

 ה"מוכרת"( כי: 

  

המוכרת מוכרת בזה לקונה את זכויותיה לבניית מבנה 
ם בשקלים מ"ר תמורת סכו 2000-מסחרי בשטח של כ

 להסכם( 3... )סעיף 1,300,000$-השווה ל

  

 וזאת לאחר שבמבוא להסכם פורט התנאי המתלה וכלשון ההסכם:

  
 הואיל ו...

ה. הקונה מעוניינת לקנות והמוכרת למכור את זכויותיה 
 בממכר בתנאים המפורטים בהסכם זה; 

ו. הצדדים מצהירים ומאשרים, כי תוקפו של הסכם זה, 
 ת הסכמת עיריית אשדוד; מותנה בקבל

  

 4.1הוראות דומות אנו מוצאים גם בהסכם שבו התקשרו בני הזוג גוטסמן. בסעיף 

 שכותרתו "העסקה" נאמר:

  

בתמורה למילוי כל התחייבויות אלקנית בהסכם זה 
מתחייבים גוטסמן לוותר ולהסכים להעברה לקונה של 

הלן זכויות הבנייה הבלתי מנוצלות בשיעורים הנקובים ל
בהסכם זה מתוך הזכויות הבלתי מנוצלות במקרקעי גוטסמן 
ויפעלו תוך שיתוף פעולה עם הקונה ויתנו את הסכמתם 
לאישורה של התב"ע הממירה בפני מוסדות התכנון, באופן 
שהזכויות הלא מנוצלות הנקובות בהסכם זה תועברנה 

 במלואן לחלקה המאוחדת. 

  

 מורה" נקבע עוד:לאותו הסכם שכותרתו "הת 5.1בסעיף 
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התמורה עבור הזכויות הבלתי המנוצלות אשר יועברו 
לחלקה המאוחדת מתוך זכויות הבנייה הבלתי מנוצלות 
במקרקעי גוטסמן, תהיה כדלקמן... סכום התמורה הכולל 

דולר  483,000-הנו איפוא סכום השווה בשקלים ל
 ארה"ב....

  

  

 ה אישור התוכנית" נאמר:לאותו הסכם שכותרתו "תנאי מתל 8.1ובסעיף 

  

לא אושרה התוכנית או התב"ע הכללית במתכונת הזכויות 
חודשים ממועד חתימת הסכם זה,  15נשוא הסכם זה תוך 

 יהיה כל צד זכאי לבטל את העיסקה...

  

תיאור העסקה על ידי הצדדים במסגרת ההסכם הנקשר ביניהם אמנם אינו חזות הכול ואין 

לפיו נקבעת מהות העסקה לצורכי מס. אולם, תנאי ההסכם ופרטי הוא הקריטריון הבלעדי 

העסקה מהווים בהחלט אינדיקציה מרכזית וחשובה לצורך קביעת מהותה של העסקה 

(, ובמקרים שלפנינו מעידים גם ההסכמים שצוטטו לעיל כי אכן 492, עין צורים)עניין 

שור התוכניות המגשימות מדובר בעסקאות מכר מסחריות שהותנו בתנאי מתלה הנוגע לאי

 את הניוד על ידי הרשות.

  

טענה נוספת שהעלו בני הזוג גוטסמן וחברת ר.א.ר.ד היא כאמור הטענה כי      .26

הסכומים אותם קיבלו ה"מוכרים" מהווים פיצוי בגין הפגיעה במקרקעין )בעניין בני הזוג 

ר.ד מוסיפה וטוענת כי גוטסמן( או בגין הפקעתם )בעניין חברת ר.א.ר.ד(. חברת ר.א.

העסקה לניוד זכויות בנייה מבטאת למעשה תשלום של היטל השבחה על ידי ה"קונים", 

המועבר לידי ה"מוכרים" )חברת גוטנברג בעניינה(. קונסטרוקציות אלו בדבר תשלומי 

פיצוי העוברים מיד אל יד במסגרת עסקאות מסחריות הנקשרות בין גורמים פרטיים -היטל

ן קונסטרוקציות מרחיקות לכת העומדות בניגוד מוחלט להוראות הדין בעניין במשק, הינ

סעיף תשלום היטל השבחה ובעניין פיצויים בגין פגיעה במקרקעין או הפקעתם )ראו: 

לחוק בעניין פיצוי  197סעיף בעניין גביית היטל השבחה;  תכנון והבניהחוק הל א'196

סעיף לחוק המפנה אל  190וסעיף בגין תוכנית הפוגעת במקרקעין שלא בדרך של הפקעה; 

לעניין פיצוי בגין הפקעה(. כל הוראות הדין  הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( פקודתל 20

בעניינים אלה מייחדות לרשות את הסמכות לגבות את היטל השבחה ואת החובה לשלם 

גיעה במקרקעין או הפקעתם. אין בעיני דרך המאפשרת לגורמים פרטיים פיצוי בגין פ
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לשים עצמם בנעלי הרשות לעניין סמכויות וחובות אלה שנקבעו על פי דין, במסגרת עסקה 

   הנקשרת ביניהם. בצדק דחתה, אפוא, וועדת הערר טענות אלה בקובעה, בין היתר, כי:

  

י על פי סעיף בפועל, לא תבעו ולא קיבלו העוררים פיצו
)וכמצויין בסיכומי העוררים הם  חוק התכנון והבנייהל 197

גם לא יכלו לקבל פיצוי כזה לאור התוכנית המפורטת(. 
בפועל, הפעולה שננקטה היא פעולת מכר של זכויות 

וצאות במקרקעין וקבלת תמורה בגינן. וככזו יש לבחון את ת
המס הנובעות ממנה" )וועדת הערר בעניין בני הזוג 

 גוטסמן(.

  

למעלה מן הצורך ראוי לציין כי הקונסטרוקציה שניסו המערערים להציב בעניין זה אין לה 

גם בסיס עובדתי לעמוד עליו. זאת משום שסכומי התמורה הנקובים בהסכמים שבין 

לא הוכחה כל תאימות בין סכומים אלה הצדדים הם תולדה של משא ומתן מסחרי ביניהם ו

ובין סכומי היטל ההשבחה או הפיצוי המגיעים על פי דין בנסיבות המקרים דנן. נראה כי 

משוואה זו שבין ההיטל לפיצוי נדונה לכישלון גם משום שלא קיימת סימטריה בין סכומי 

על  חוק התכנון והבנייהל לתוספת השלישית 3 סעיףהיטל ההשבחה )העומדים לפי הוראת 

מחצית מסכום ההשבחה( ובין סכומי הפיצוי בגין תוכנית פוגעת או בגין הפקעה, הנקבעים 

ן נכלל סעיף על פי פרמטרים שונים לחלוטין. העובדה שבהסכם בעניין בני הזוג גוטסמ

 סעיףלפיו מוותרים בני הזוג גוטסמן על זכותם לקבלת פיצוי מן הוועדה המקומית לפי 

 4.4עיף בקשר להפחתת זכויות הבנייה במקרקעין שלהם )ס חוק התכנון והבניהל 197

להסכם(, אין בה כדי לשנות ממסקנה זו. ויודגש, בני הזוג גוטסמן היו חופשיים לבחור בין 

העסקה המסחרית שבה התקשרו ובמסגרתה הסכימו לוותר על זכות הפיצוי, לבין תביעת 

פיצוי מידי הוועדה המקומית בגין גריעת זכויות הבנייה מן הבניין ברחוב הס עקב תוכנית 

בחרו באפשרות הראשונה על כל השלכות המס הנובעות ממנה. מטעם זה יש השימור. הם 

(. 491-490, קמרלדחות גם את הטענה החלופית שהעלו ולפיה מדובר בעסקה כפויה )ראו 

בני הזוג גוטסמן מוסיפים וטוענים לחלופין כי תוכנית השימור חייבה אותם לשמר ולשקם 

צאות שהוציאו בהקשר זה כהוצאות שהוצאו את הבניין וכי על כן יש להכיר במלוא ההו

. חוק מיסוי מקרקעיןל 39 סעיףלהשבחת זכויות הבנייה המועברות, ולהתיר את ניכויין לפי 

נה זו ולו משום שהוצאות השימור השביחו נראה כי בצדק קבעה הוועדה שאין לקבל טע

את מכלול הזכויות במקרקעין ואין על כן מקום לייחס אותן במלואן לזכויות הבנייה 

 המועברות שלא מומשו ולא ניתן היה לממשן בשל תוכנית השימור. 
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אשר לטענות שהעלו חברות נ.י.פ ונ.ת.מ לעניין ביטול הקנסות שהוטלו עליהן.       .27

אלו אכן לא נזכרו ברשימת העובדות המוסכמות בפני וועדת הערר והוועדה לא דנה  טענות

וממילא לא הכריעה בהן. יחד עם זאת ובייחוד נוכח העובדה כי העסקה דווחה על ידי 

חברת נ.י.פ לשלטונות מס הכנסה כ"עסקה הונית" ושולם בגינה מס רווחי הון וכן נוכח 

שאלה עקרונית תקדימית שטרם ניתנה עליה הדעת העובדה כי הערעורים שבכאן מעלים 

בפסיקה, נראה כי מן הראוי שהמשיב ישקול את שאלת ביטול הקנסות כאמור. אשר 

לטענתה של חברת נ.י.פ כי יש לאפשר לה ניכוי של היטל ההשבחה בו חויבה בעקבות 

שר אישור התוכנית המשביחה. גם טענה זו לא בא זיכרה ברשימת העובדות המוסכמות א

על פיהן נתקיים הדיון בפני וועדת הערר, אך משהביע המשיב נכונות לשוב ולבחון את 

 הדבר ככל שתוגש לו בעניין זה בקשה מתאימה ראינו עצמנו פטורים מלדון בה. 

  

ציין בית המשפט כי אין להטיל בדרך של חקיקה  לבהערה לפני סיום: בעניין      . 28

חוק כויות בנייה מקרקע לקרקע משום שהדבר לא נאסר בשיפוטית איסור גורף על ניוד ז

. גישה זו מקובלת עלי. ניוד זכויות בנייה מקרקע לקרקע בעסקאות התכנון והבניה

מסחריות הנקשרות בין בעלי אינטרסים באותן קרקעות אכן מעורר שאלות לא פשוטות 

זמיר, -לוינסון; 418 ויסמן, בעלות ושיתוף,; 862-863, לב)ראו: עניין  בהיבטים שונים

(. יחד עם זאת ניתן להצביע על יתרונות לא מבוטלים המושגים באמצעות 89, 69-69

פרקטיקה זו. היא מאפשרת ניצול כלכלי מקסימאלי ויעיל של קרקעות; היא חוסכת 

קופה הציבורית היוצאת נשכרת במשאבי הרשויות; והיא אינה גורעת מהכנסותיה של ה

מתשלום היטלי השבחה, מיסי מקרקעין וכן מתשלומי אגרות ותשלומי חובה אחרים 

במישור המוניציפאלי ובמישור הארצי שהינם פועל יוצא מן הניוד ומן הפרויקטים השונים 

; 796, מקרקעין דיני, בניאן; 57, גלוסקהשביצועם מתאפשר כתוצאה ממנו )ראו: 

(. כפי שכבר צוין המציאות הכלכלית והמסחרית בארץ וגם בעולם 67-68מיר, ז-לוינסון

מייצרת כל העת תבניות חדשות של עסקאות במקרקעין המקדימות את המשפט והמחייבות 

מענה הולם בהוראות סטטוטוריות או ככל הניתן בדרך של פרשנות תכליתית. פרשנות כזו 

סקאות לניוד זכויות בנייה נשוא הערעורים יושמה לעיל בעניין מיסוי מקרקעין של העי

 שבכאן.
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 סוף דבר

  

מכל הטעמים המפורטים לעיל אציע לחבריי לדחות את ארבעת הערעורים אך       .29

 בנסיבות העניין אציע שלא לעשות צו להוצאות.

  

  

 ש ו פ ט ת                                                                                                

  

 :הנשיא )בדימ'( א' ברק

  

 אני מסכים.            

  

 ה נ ש י א                                                                                                 

  

 :השופטת מ' נאור 

  

  אני מסכימה. 

  

 ש ו פ ט ת                                                                                                

  

 הוחלט כאמור בפסק דינה של השופטת א' חיות.             

  

 (.06.12.06ט"ו כסלו, תשס"ז )ניתנה היום,            

  

 

 54678313-7394/03אהרן ברק 

 ש ו פ ט ת                         ש ו פ ט ת                       ה נ ש י א )בדימ'(           
 

5 1 2 9 3 7 1 

5 4 6 7 8 3 1 3  
_________________________ 
 אס   V10.doc_03073940   העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

 www.court.gov.il  ; אתר אינטרנט, 02-6593666מרכז מידע, טל' 
 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

 הקש כאן -דעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו הו
 

166



 עירית רמת גן נ' מנהל מס שבח מקרקעין תל אביב  8817/04עא 

1 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

E:\misui\11         עיריית רמת גן. 8817_04 -עליון  -מסמקdoc 

 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

  
 וערעור שכנגד 8817/04  ע"א

 11716/04  ע"א

  
 כבוד השופטת א' פרוקצ'יה    בפני:

 כבוד השופט ס' ג'ובראן  
 כבוד השופט י' עדיאל  
  

 8817/04ע"א המערערת ב
 שיבה שכנגד:והמ

  

 עיריית רמת גן

 עיריית הרצליה  :11716/04"א עהמערערת ב

                                            

 ד  ג  נ  
                                                                                                      

 8817/04ע"א המשיב ב
 והמערער שכנגד והמשיב

 :11716/04"א עב

 מנהל מס שבח מקרקעין )תל אביב(

  

  

 (29.12.05כ"ח בכסלו תשס"ו )-תאריך הישיבה:
  

  

 בע"א המערערת  בשם

 והמשיבה  8817/04

 : שכנגד

  

 עו"ד אורן הירש 

 בשם המערערת בע"א 

11716/04: 

  

  

 בשם המשיב והמערער 

  8817/04"א עשכנגד ב

 :11716/04"א עוהמשיב ב

 בני גבריל, עו"ד עמית וינברג עו"ד
  
  
  
  

 עו"ד יהודה ליבליין
  
  
  

 : שאוזכרה חקיקה

 (א)8, 8'  סע: 1980–ם"תש(, רכישה מס) מקרקעין שבח מס תקנות

 (1()א)78'  סע: 1963-ג"תשכ(, ורכישה שבח) מקרקעין מיסוי חוק

 1969-ט"תשכ, המקרקעין חוק

 (2)9'  סע: [חדש נוסח] הכנסה מס פקודת
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 רציו:-מיני

 מס רכישה –מס שבח מקרקעין  –* מסים 

 שיעור המס –מס רכישה  –* מסים 

 ווי הרכישהש –מס שבח מקרקעין  –* מסים 

 פרשנות –מס שבח מקרקעין  –* מסים 

 המשפט העליון-ערעור לבית –מס שבח מקרקעין  –* מסים 

עסקינן בשני ערעורים מהם עולות שתי סוגיות עיקריות: האחת, משותפת לשניהם, האם זכאיות עיריות 
 1975-, התשל"ה(רכישה מס) מקרקעין שבח מס תקנותל 8לשיעור מס רכישה מופחת, עפ"י סעיף 

, 8817/04 א"ע)להלן: התקנות(, בגין רכישת המקרקעין נשוא ערעורים אלה. השנייה, ייחודית רק ל
לין, שהותקנו במקרקעין, האם יש לכלול בשווי הרכישה של המקרקעין גם את שווי הציוד והמיטלט

אף הגיש המשיב ערעור שכנגד על אי הכללת שווי הציוד  8817/04 א"עבהתאם להסכם הרכישה. ב
 והמיטלטלין ב"שוויי הרכישה" של התיאטרון.

. 

הערעור ואת הערעור שכנגד בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, דחה את 
 , ופסק כי:11716/04 א"עוכן את הערעור ב 8817/04 א"עב

לגבי מכירת זכות  0.5%)א( לתקנות, קובע כי רשות מקומית מחוייבת במס רכישה של 8סעיף 
 מקרקעין שבהם שוכנע המשיב שאין עמם ושלא תהיה בהם בעתיד הכנסה.ב

מהסעיף משתמע, כי רשות מקומית המעונינת ליהנות מהפטור בסעיף הנ"ל, נדרשת להוכיח כי 
במקרקעין שרכשה, אין כל פעילות המניבה לה "הכנסה", ואף לא תתקיים במקרקעין זה כל פעילות 

 א"עבפירושו הנכון של המונח "הכנסה". לשיטת המערערת ב שכזו בעתיד. עיקר המחלוקת טמונה
, הכנסה משמעותה "הכנסה חייבת" ואילו לשיטת המנהל, "הכנסה" משמעותה תקבול 8817/04

 מפעילות מסחרית.

שפטית הנכונה תיקבע עפ"י למונח "הכנסה" יכולות להיות פרשנויות משפטיות רבות. הפרשנות המ
)א( לתקנות היא להעניק הקלת מס לרשות מקומית הפועלת למען מטרה 8תכלית החקיקה. תכלית סעיף 

ציבורית, כל עוד היא פועלת כגוף ציבורי למען מטרה ציבורית וכל עוד אין בפעילות תחרות עם גופים 
ה מפעילות מסחרית" לפיה תוענק מסחריים. לאור תכלית זו, יש לפרש את המונח "הכנסה" כ"הכנס

 הקלה לרשות המקומית, כל עוד אין היא מתחרה בגופים עסקיים.

בענייננו, התיאטראות פועלים בתנאי תחרות מסחרית עם כל יתר אולמות התיאטרון בקרבתו 
הגיאוגרפית, הן מבחינת תוכן פעילותו והן מבחינת מחירי כרטיסיו, המספקים לו הכנסה. ככזה, 

 )א( לתקנות.8ן, הוא עסק עפ"י כל קריטריון, ואינו זכאי להקלה בתשלום המס לפי סעיף התיאטרו

כי חרף העובדה שיש לה הכנסות מסחריות מהתיאטרון, אין לה כל  8817/04 א"עטענת המערערת ב
סבסוד פעילויות שונות, הרי שהיא נכנסת לסעיף  הכנסות בפועל, משום שכספים אלו, מועברים לצרכי

)א( לתקנות דינה להידחות. השימוש בכספים אותם מרוויחה העירייה באמצעות התיאטרון, לצורך 8
סבסוד פעילויות שונות, אינו משנה, שהרי כספים אלו מהווים הכנסה לעירייה, ללא קשר לאיזו מטרה 

 סופו של דבר, יהוו רווח או לא.וכיצד ישתמשו בהם, ובמנותק מהשאלה האם ב

האם יש לכלול בשווי הרכישה של המקרקעין גם את שווי המיטלטלין שהותקנו בתיאטרון ונכלל כחלק 
. מקרקעין מיסוי חוקמהתמורה עפ"י החוזה? מחוברים הניתנים להפרדה, אינם בגדר מקרקעין לענין 
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לתם של מיטלטלין בחישוב סך שווי הרכישה, לצורך חישוב סכום מס הרכישה מתוכו, אינה הכל
מתיישבת עם תכלית החקיקה. במקרה דנן, מדובר בחפצים, כגון ציוד תאורה, הגברה, במה וכיו"ב, 
שע"י הסרת ברגים שבים להיות ניידים ואינם מאבדים את אופיים או זהותם העצמאיים, ומהווים 

. לפן זה חשיבות מכרעת, ויש לאבחן בין ציוד שכזה, לבין מיטלטלין שאין הדבר כך מיטלטלין
לגביהם. לפיכך, בענייננו, המיטלטלין והציוד אינם חלק מהמבנה והמקרקעין. לאור האמור יש לדחות 

 את טענות המשיב זה.

. 8817/04מקבילה לסוגיה שהתעוררה בערעור  11716/04 א"עהסוגיה המשפטית המתעוררת ב
 .8817/04 א"עביהמ"ש דחה ערעור זה מאותן הסיבות והשיקולים שדחה את הערעור ב

 
 

ן-פסק   די

 

  
 השופט ס' ג'ובראן:

  

אשר מהם עולות שתי סוגיות עיקריות: בפנינו שני ערעורים, דומים בתוכנם,            

-משותפת לשני הערעורים, האם זכאיות עיריות לשיעור מס רכישה מופחת, על האחת,

)להלן: התקנות(,  1975-, התשל"התקנות מס שבח מקרקעין )מס רכישה(ל 8סעיף פי 

, האם 8817/04"א עייחודית רק ל השנייה,בגין רכישת המקרקעין נשוא ערעורים אלה. 

יש לכלול בשווי הרכישה של המקרקעין גם את שווי הציוד והמיטלטלין, אשר הותקנו 

 במקרקעין, בהתאם להסכם הרכישה.

  

 העובדות וההליכים - 8817/04"א ע

            

( בחוזה עם חברת ש.א.פ בע"מ ואמד 23.1.01גן התקשרה )ביום -עיריית רמת        .1

פיתוח נדל"ן והשקעות בע"מ )להלן: המוכרות( לרכישת זכויות במקרקעין. בחוזה 

גן מרכז תרבות, אולם -כרות להקים ולבנות עבור עיריית רמתביניהן, התחייבו המו

תיאטרון ואודיטוריום עירוני )להלן: התיאטרון(, אשר יכלול גם ציוד וריהוט. בנוגע 

לתמורה בגין רכישת התיאטרון, נקבע בחוזה, כי במסגרת הסכם הרכישה, תוותר 

פי שומה -ש"ח על 6,400,000גן למוכרות על תשלום היטל השבחה בסך -עיריית רמת

 -ש"ח, ובסך הכולל 4,075,000(, וכן, על תשלום בסך של 30.5.00מוסכמת )מיום 

סעיף ( לפי 30.7.01ש"ח. לאחר זאת, הוציא המנהל שומה זמנית )מיום  10,475,000

)להלן:  1963 –, מכירה, רכישה(, התשכ"ג חוק מיסוי מקרקעין )שבחל (1)א()78

ש"ח, לאור תיאום הסכומים  11,157,697החוק(, בה קבע את סכום הרכישה בגובה 
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 557,885(, בסך 5%למדד יום המכירה, ואת מס הרכישה לפי שיעור מס רכישה רגיל )

 ש"ח )לפני הצמדה וריבית(.

  

גן השגה. בהשגתה טענה, כי יש לחשב את -על שומה זו, הגישה עיריית רמת        .2

לתקנות, היות והנכס משמש כמרכז תרבות עירוני ללא  )א(8תקנה מס הרכישה לפי 

טלטלין רווח, המסובסד על ידה. בנוסף טענה, כי השווי איננו כולל את שווי המי

 8,500,000ש"ח, ולכן יש להעמיד את שווי הרכישה על  2,650,000המוערכים בסך 

ש"ח. המנהל דחה השגה זו, בנמקו, כי בנין התיאטרון מביא להכנסה, ולפיכך קבע, כי 

(. עוד קבע, כי רכיבי הציוד מהווים 5%מס הרכישה יגבה לפי שיעור מס רכישה רגיל )

גן -בגדר מיטלטלין. על החלטה זו הגישה עיריית רמתחלק ממבנה התיאטרון, שאינם 

 יפו.-ערר לועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב

  

 פסק הדין של ועדת הערר

  

)א(לתקנות הינה, כי רשות 8ועדת הערר קבעה, כי פרשנות נכונה לסעיף         .3

יף, נדרשת מקומית המבקשת ליהנות מהפטור החלקי ממס הרכישה, אשר מאפשר הסע

לשכנע, כי במקרקעין שרכשה, אין כל פעילות אשר תניב לה סוג של "הכנסה". לעניין 

לתקנות, קבעה ועדת הערר, כי יש לתת למונח זה את  8הגדרת המונח "הכנסה", בסעיף 

הפרשנות שנתן לו בית משפט זה בעבר, אשר הינה הכנסה מפעילות בעלת אופי מסחרי. 

קבעה ועדת הערר, כי התיאטרון, אכן מציע לקהל הרחב,  לגבי הפעילות בתיאטרון,

בתמורה לתשלום, הצגות, מופעים ופעילויות על בסיס רווחיות, ולכן יש לו "הכנסה". 

גן, ברמה העובדתית, כי הפעילות -במקביל, קיבלה ועדת הערר את טענת עיריית רמת

באמצעות רווחים הכוללת השוטפת של התיאטרון לא בהכרח מניבה לה רווחים, שכן, 

אלה היא מסבסדת שירותים שונים כגון תרבות לקשישים, בתי ספר ועוד. אך, ברמה 

המשפטית, קבעה ועדת הערר, כי בסופו של דבר, יש לבחון את הרווחים, לעניין 

ההקלה בשיעור מס רכישה, במבחן המטרה הזמנית ולא רק במבחן המטרה הסופית. 

בע, כי לפי מבחן המטרה הזמנית, פעילותה נושאת גן נק-לפיכך, לעניין עיריית רמת

לתקנות. לאור זאת, דחתה ועדת הערר את  8אופי רווחי, ולכן, לא באה בגדרי סעיף 

 גן במס רכישה בשיעור רגיל.-הערר וחייבה את עיריית רמת

  

גן למשיב, לגבי -בנוגע לסוגיה השנייה בה התעוררה מחלוקת בין עיריית רמת        .4

ערך הציוד והמיטלטלין ב"שווי הרכישה", קבעה ועדת הערר, כי את המונח הכללת 

 חוק המקרקעין"חיבור של קבע" המופיע בחוק, יש לפרש לאור הדין הכללי של 
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. דהיינו, יש לפרש את המונח כך, שמחוברים הניתנים להפרדה אינם 1969 –התשכ"ט 

חשבים בגדר מקרקעין. לפיכך, לענייננו, קבעה הועדה, כי הציוד והמיטלטלין נ

המופיעים במפרט הטכני המצורף לחוזה, לא יהיו חלק משווי המקרקעין. זאת, כל עוד 

על ידי הסרת הברגים מהם, מוחזרת ניידותם אליהם והם אינם מאבדים את זהותם על 

י לאותה תוצאה מגיעים גם לפי מבחן כן, נקבע, כ-ידי העברתם ממקום למקום. כמו

חלק מן המקרקעין.  -הכוונה, משום שקשה להניח שהצדדים התכוונו לראות בציוד 

גן בנושא זה, אך משום שעיריית -לפיכך, קיבלה הועדה, את הערר שהגישה עיריית רמת

גן לא הוכיחה את שווי הציוד, הורתה הועדה על החזרת הדיון אל מנהל מס שבח -רמת

קעין )להלן: המנהל(, לקביעת שווי הציוד. מכאן, הערעור שבפנינו, אשר הגישה מקר

)א( לתקנות, 8פי סעיף -גן על אי הענקת שיעור מס רכישה מופחת על-עיריית רמת

וערעור שכנגד שהגיש המנהל על אי הכללת שווי הציוד והמיטלטלין ב"שוויי 

 הרכישה" של התיאטרון.

  

 הטענות בערעורים

  

)א( לתקנות לא מוגדר בחוק 8גן, הביטוי "הכנסה" בסעיף -לטענת עיריית רמת        .5

ואף לא בתקנות, ולפיכך ישנן כמה דרכים אפשריות לפרשו. לשיטתה, המשמעות 

ודת מס פקהנכונה ביותר לביטוי לעניין הסעיף הנ"ל היא "הכנסה חייבת", כהגדרתה ב

גן, יש לפרש את הביטוי "שאין -כן, טוענת עיריית רמת-)להלן: הפקודה(. כמו הכנסה

)א( לתקנות כך, ששיעור מס רכישה 8עמם ושלא תהיה בהם בעתיד הכנסה" שבסעיף 

מופחת יינתן, במידה ורשות מקומית רוכשת מקרקעין למטרה ציבורית ולא למטרות 

רכשים על ידי רשות שלא "לצרכי ציבור" עשיית רווח. זאת, בהבדל מנכסים הנ

גן, כי לאור -עסקי להפקת רווחים. לפיכך, טוענת עיריית רמת-ומשמשים רכוש מסחרי

העובדה שפעילותו השוטפת של התיאטרון אינה מניבה רווחים לאור סבסוד שירותי 

ן ג-תרבות, וישנו עודף הוצאות על פני הכנסות, היה על הועדה לקבוע, כי עיריית רמת

)א( לתקנות ולהחילו עליה. עוד מוסיפה וטוענת היא, כי לעניינה 8חוסה בצל סעיף 

ועדת הערר קבעה, שלצד פעילות בלתי מסחרית הקיימת בתיאטרון, מתקיימת בו גם 

פעילות מסחרית, וכי ביחס לפעילות המסחרית, הטבת מס הרכישה אינה יוצרת תחרות 

אטרון זהים לאלו הנמכרים על ידי גופים בלתי הוגנת, משום שמחירי הכרטיסים בתי

גן, הפעילות הבלתי מסחרית ולטובת הציבור של עיריית -מתחרים. לטענת עיריית רמת

גן בכלל ושל התיאטרון בפרט, אינן פעילויות אשר מעצם טיבן מתקיימת בהן -רמת

תחרות. לפיכך, אמלא ההטבה במס הרכישה ואלמלא הפעילות העסקית המתקיימת 
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ן, לא הייתה יכולה לספק את אותם שירותים בלתי מסחריים הניתנים על ידה בתיאטרו

לתושבי העיר. לכן, לטענתה, המבחן אותו ראוי להפעיל הינו מבחן "המטרה 

הציבורית", לפיו אין חשיבות לכך שהפעלת מקרקעין נעשית באופן כלכלי, כל עוד 

  ההכנסות מיועדות לטובת הציבור. 

  

גן, כי מבחן החיבור של קבע, אותו -ערעור שכנגד, טוענת עיריית רמתבנוגע ל        .6

קבעה ועדת הערר, ראוי ועולה בקנה אחד עם תכלית מס הרכישה. לטענתה, 

גן לטובת התיאטרון, במסגרת -המיטלטלין והציוד הייעודי שנרכשו על ידי עיריית רמת

ב"שווי הרכישה", ואין החוזה, אינם נחשבים "מקרקעין" ולכן אין להכליל את שווים 

 לייחס למחוקק המשנה כל כוונה למסות שכאלו במסגרת מס הרכישה. 

  

גן מבקשת -גן, טען המנהל, כי עיריית רמת-מנגד, כתשובה לערעור עיריית רמת        .7

להוסיף ללשון הסעיף מלים נוספות או לשנות את התיבה "הכנסה" כך שתחתיה יבואו 

סה חייבת", אולם, זאת מבלי שהצליחה להראות מקרים בהם המונחים "רווח" או "הכנ

זו הייתה משמעות המונח. תכלית התקנה הינה לתת הקלה למוסדות ציבור ורשויות 

מקומיות, מקום שגופים אלו פועלים למימוש המטרות הציבוריות שלהם, ובלבד 

ן המנהל, שפעילות זו לא עולה לכדי "עסק" המתחרה עם עסקים דומים. בענייננו, טוע

כי אם עירייה רוכשת מקרקעין לצורך מטרות מסחריות אשר יש בצידן הכנסות, הרי 

שבעניין זה היא פועלת בתחום "המשפט הפרטי", ואין כל תכלית והיגיון לתת לה 

הקלה בתשלום מס הרכישה, כאשר עסקים דומים משלמים מחיר מלא. נהפוך הוא, אם 

גן -לטובתה. עוד טען המנהל, כי עיריית רמת תינתן למערערת הקלה, תהיה זו הפליה

עסקית, וכי פעילותו מהווה תחרות לעסקים דומים -מפיקה מהתיאטרון הנאה מסחרית

במרחב גוש דן ולכן אינה זכאית להקלה בתשלום המס. לטענת המנהל, העובדה 

שההכנסה מהתיאטרון מופנית לסבסוד פעולות אחרות, אינה משנה דבר, שכן עיריית 

גן חייבת לעשות זאת במסגרת תפקידיה, וקבלת גישתה תביא לכך שכל רכישת -רמת

 מקרקעין בידיה תזכה להקלה בתשלום מס רכישה.

            

אשר לערעור שכנגד, טוען בו המנהל, כי שווי הרכישה של התיאטרון הוא         .8

כשווי החוזי המוסכם הכולל ציוד ומיטלטלין, אשר הינם חלק בלתי נפרד מאולם 

התיאטרון וממפרט הבניה שלו. לטענת המנהל, בכל הנוגע לשווי "זכות במקרקעין", 

עין ייחשבו רק הבטון וחיפוי האבן, פרשנות הועדה מובילה לאבסורד שלפיו כמקרק

וכל יתר האלמנטים במבנה, בהיותם "פריקים", ייחשבו כמיטלטלין. לטענתו, היות 

שנה, ובעתיד הנראה לעין כוונתה להפעיל  999-גן חכרה את המקרקעין ל-ועיריית רמת
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את התיאטרון לקיום מופעים והצגות, הרי שהציוד והמיטלטלין שהופיעו במפרט 

ועדו להיות חלק קבוע מהמבנה. זאת, לטענת המנהל, כל עוד לא הובאה כל הבניה נ

גן -ראיה לכך שחלק מהציוד והמיטלטלין הם "ארעיים", וכי בכוונת עיריית רמת

כן, לטענתו, גם על פי מבחן הכוונה, נגיע לאותה -לסלקם לאחר תקופה קצרה. כמו

תיאטרון, גם אם ניתן לפרקם מסקנה, שכן כל הציוד והמיטלטלין המחוברים אל מבנה ה

בצורה כזו או אחרת, עדיין מהווים "מקרקעין". זאת, מפני שלטענת המנהל, כוונת 

גן היא שציוד זה יהיה מחובר כך באופן קבוע, שאחרת לא תוכל לתפעל -עיריית רמת

את התיאטרון על פי ייעודו, ולתוצאה זו מגיעים על פי מבחן אובייקטיבי וסובייקטיבי. 

ן, טוען המנהל, כי פסק הדין מעניק למערערת ניכוי כפול של שווי המיטלטלין, כ-כמו

גן את שווי המיטלטלין מהשווי המוצהר של -שכן מלכתחילה, הפחיתה עיריית רמת

לכן פסק הדין מעניק לה הפחתת שווי ₪(.  14,400,000במקום ₪  11,740,000העסקה )

 כפולה.

  
 )א( לתקנות8תחולת סעיף 

  

 )א( לתקנות, קובע לאמור:8סעיף        . 9

  

 . רשות מקומית ]תיקון: תשמ"ב[8"

 0.5%)א( רשות מקומית מחוייבת במס רכישה של 
לגבי מכירת זכות במקרקעין שבהם שוכנע המנהל 

 שאין עמם ושלא תהיה בהם בעתיד הכנסה."

  

סעיף הנ"ל, מן הסעיף משתמע, כי רשות מקומית המעוניינת ליהנות מהפטור ב           

נדרשת להוכיח, כי במקרקעין שרכשה, אין כל פעילות המניבה לה "הכנסה", ואף לא 

תתקיים במקרקעין זה כל פעילות שכזו בעתיד. בענייננו, נראה, כי עיקר המחלוקות, 

גן, הכנסה משמעותה -טמונה בפירושו הנכון של המונח "הכנסה". לשיטת עיריית רמת

  ת המנהל, "הכנסה" משמעותה תקבול מפעילות מסחרית. "הכנסה חייבת" ואילו לשיט

  

המונח "הכנסה" עשוי להיות פשוטו כמשמעו, כהגדרתו המילונית, כל סכום       .10

כסף אשר מקבל אדם בעד עבודתו, עסקיו וכו'. בנוסף, אפשרי פירוש המונח כפי 

אולם,   , שם נקבע, כי "הכנסה" היא "הכנסה ממקור".מס הכנסה פקודתשמוגדר ב

אפשריים אף הפירושים הכנסה "ברוטו", או הכנסה "נטו" וכן אפשרית גם טענת 

גן, כי הכוונה היא להגדרה מצומצמת יותר של המונח, כגון "הכנסה -עיריית רמת

מסחרית.  חייבת". כן אפשרית, פרשנות המנהל כי הכנסה היא הכנסה מפעילות
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"א עפי תכלית החקיקה. וכך קבע הנשיא ברק ב-הפרשנות המשפטית הנכונה תיקבע על

 , לעניין חקיקת מס:70(, 2)קיבוץ חצור נ' פקיד שומה רחובות, פ"ד לט 165/82

  

"מבין האפשרויות הלשוניות השונות יש לבחור אותה 
 ת, המגשימה את מטרתה של חקיקת המס"אפשרו

  

)א( לתקנות, להעניק הקלת מס לרשות מקומית הפועלת 8תכליתו של סעיף       .11

למען מטרה ציבורית, אך זאת כל עוד היא פועלת כגוף ציבורי למען מטרה ציבורית 

וכל עוד שאין בפעילות תחרות עם גופים מסחריים. שכן, במידה שהרשות המקומית 

ת בתחרות עם גופים עסקיים, הרי שיש בהענקת ההקלה לפעילות זו, כדי לפגוע פועל

בתחרות ולהעניק לרשות המקומית יתרון בלתי הוגן. לאור תכלית זו, הרי שיש לפרש 

את המונח "הכנסה" כ"הכנסה מפעילות מסחרית". פרשנות זו תגשים את תכליתו של 

ות המקומית, כל עוד שאין היא )א( לתקנות. פרשנות זו תעניק הקלה לרש8סעיף 

מתחרה בגופים עסקיים. באופן דומה פורשו סעיפי פטור למוסדות ציבוריים בחוקי 

 .1961-תשכ"א]נוסח חדש[,  פקודת מס הכנסהל (2)9סעיף המס השונים )ראו 

  

גן, איננה מכחישה, כי בתיאטרון מתרחשים דרך קבע אירועים -עיריית רמת      .12

שונים, הצגות ומופעים, אשר להם נמכרים כרטיסים במחיר מלא. לפיכך, ניתן לומר, כי 

התיאטרון פועל בתנאי תחרות מסחרית עם כל יתר אולמות התיאטרון בקרבתו 

ן פעילותו והן מבחינת מחירי כרטיסיו, אשר מספקים לה הגיאוגרפית, הן מבחינת תוכ

פי כל קריטריון, אינו זכאי להקלה -הכנסה. ככזה, התיאטרון, אשר הינו עסק על

 )א( לתקנות.8פי סעיף -בתשלום המס על

  

גן, מוסיפה וטוענת כאמור, כי חרף העובדה שיש לה הכנסות -עיריית רמת     . 13

למעשה כל הכנסות בפועל, משום שכספים אלו,  מסחריות מהתיאטרון, אין לה

)א( 8מועברים לצרכי סבסוד פעילויות שונות. ולכן, כך נטען, היא נכנסת לגדרי סעיף 

נראה לי, כי גם השימוש בכספים אותם מרוויחה העירייה  לתקנות. לעניין טענה זו, 

נו. שהרי, באמצעות התיאטרון, לצורך סבסוד פעילויות שונות, איננו משנה לעניינ

כספים אלו מהווים למעשה הכנסה לעירייה, וזאת ללא קשר לאיזו מטרה וכיצד 

ישתמשו בהם, ובמנותק מהשאלה האם בסופו של דבר, יהוו רווח או לא. בדומה לכך, 

רושלים" נ' מנהל עמותת "בשערייך י 767/87"א עגם נקבע בבית משפט זה בעבר, ב

 , כי:800(, 4)המכס ומע"מ, פ"ד מד
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"האם ניתן לומר שמטרת עיסוקה של המערערת אינה 
השגת רווחים? אכן, אין זו מטרתה הסופית, שהיא 
עשיית צדקה. אולם מטרתה הזמנית היא השגת רווחים, 
כדי לממן את פעילות הצדקה. למערערת היו רווחים 

המצרכים על בסיס בפועל, ואין היא מוכרת את 
 -התנדבותי או במחירים נמוכים ממחירי השוק. משמע 

מטרתה, בשלב זה היא הפקת רווחים, אם כי מבקשת 
היא, לאחר מכן, לעשות בהם שימוש שלא למטרת 
רווח. סבורני שבהפעלת מבחן המטרה יש לבחון גם 
את המטרה הזמנית ולא רק את המטרה הסופית. שהרי 

ל על השאלה אם כדבר שבשגרה מטרה זו משליכה כרגי
יהיו לגוף רווחים, היינו ערך מוסף בנוסף על שכר 

נדרש מיסויו של ערך מוסף  -העבודה, ואם יהיו כאלו 
ראש העיריה,  40/64"א עזה." )ראו עוד לעניין זה ב
מס רכוש וקרן יפו נ' מנהל -חברי המועצה ובני העיר ת"א

 .(524( 3, פ"ד כרך י"ח )פיצויים

  

  

סיכומו של דבר, בענייננו, די בכך שבמקרקעין האמורים מתנהלת גם פעילות       .14

אשר נחשבת מסחרית, קביעה אותה ביססה ועדת הערר, בכדי לפסול את מתן זכאות 

זה, תביא לכך  גן לעניין-גן להקלה במס. שאחרת, קבלת גישת עיריית רמת-עיריית רמת

שכל רכישת מקרקעין באשר היא, בידי רשות מקומית, מוסד ציבורי או ככלל כל מוסד 

שהוא, אשר הינו נטול כוונת רווח, יזכו תמיד להקלה בתשלום מס רכישה, וזאת 

בהיעדר רווחים כספיים בחישוב הסופי, מפעילות מסחרית שתנוהל במקרקעין 

 גן להידחות.-ריית רמתשיירכשו. לפיכך, דין ערעורה של עי

            

  

 שווי הרכישה של המקרקעין

  

  

האם יש לכלול בשווי הרכישה של המקרקעין הנדונים, גם את שוויו של הציוד       .15

והמיטלטלין שהותקנו בתיאטרון כמפורט במפרט הטכני המצורף לחוזה הרכישה, 

ש להחליט האם נכון הוא פי החוזה? ובענייננו, י-ואשר נכלל כחלק מהתמורה על

לכלול בשווי הרכישה של המקרקעין גם את ציוד התאורה וההגברה, מסך, צגים 

 חשמליים, כסאות, במה, מראות, מערכות מיזוג אוויר ועוד. 

  

חוק מיסוי לשיטתי, מחוברים הניתנים להפרדה, אינם בגדר מקרקעין לעניין       .16

. בענייננו, הכללתם של חפצים כגון אלו המתוארים לעיל בחישוב סך שווי מקרקעין

הרכישה, לצורך חישוב סכום מס הרכישה מתוכו, איננה נראית כמתיישבת נכונה עם 
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תכלית החקיקה. שהרי, אין לייחס תכלית, למסות מיטלטלין כגון אלו, במסגרת מס 

ידי הסרת -ן. במקרה דנן, מדובר כאמור בחפצים, אשר עלהרכישה בגין רכישת מקרקעי

ברגים שבים להיות ניידים ואינם מאבדים את אופיים או זהותם העצמאיים, ומהווים 

למעשה מיטלטלין. לפן זה יש חשיבות מכרעת, ויש לאבחן בין ציוד שכזה, לבין 

ין והציוד אכן מיטלטלין שאין הדבר כך לגביהם. לפיכך, בענייננו, נראה כי המיטלטל

 אינם חלק מן המבנה המקרקעין. 

  

קולנוע  949/70"ה עמלעניין זה ראו גם את אשר נאמר בנוגע למיטלטלין ב      .17

 ,:158, פד"א ה 3 אביב-רינה בע"מ נ' פקיד שומה תל

  
הוט וציוד מצד אחד, לבין בנין "]ש[את האבחנה בין רי

מהצד השני, יש לבסס לא רק על הניידות הפיזית, אלא גם 
על ההיבט הכללי. אפשר להצמיד לבנין כסא, ראי, מנורה 
וכו', ועל ידי ההצמדה, הם מאבדים את ניידותם, אך ניידות 
זו היא זמנית; על ידי חסרת הברגים, מוחזרת הניידות 

 "לחפצים אלה
  

, 433(, 3)ג'השאן מוריס נ' מנהל המכס והמע"מ, פ"ד מג 412/86"א עכך, בדומה, ב       .18
 נקבע לעניין מס קניה, אולם ניתן להשליך מכך לענייננו, כי:

  
"מה דין מיטלטלין המחוברים למבנה? בעזרת ה"לרבות" 

ין מסויימים )"מעלית", השמיענו המחוקק, כי מיטלטל
גם  -"הסקה מרכזית", "ריהוט", ובהימלא תנאי מפורש נוסף 

"סחורה אחרת"(, גם "כשהם מותקנים במבנה" אין הם 
אין  שולחן, אשר יוצר כרהיט,]...[   חדלים מלהיות "טובין".

בקיבוע רגליו לאריחי המרצפת, או בהברגת  -חיבורו למבנה 
. שולחן את מהותו כרהיט משנה -אחת מדפנותיו אל קיר 

שכזה הוא בגדר "ריהוט המותקן במבנה". והוא הדין ביתר 
כורסאות הרהיטים: ארון וכוננית הקבועים בקיר החדר, 

, מנורה שהוצמדה אל הקבועות ברצפת אולם התיאטרון
המכנה המשותף לכל באלה. -התקרה או אל קיר, וכל כיוצא

ור נפרד, וחרף אלה מתבטא בשניים: הם יוצרו בתהליך ייצ
התקנתם במבנה הריהם קיימים במובחן מן המבנה עצמו, 

כלל אף -אין הם מהווים חלק בלתי נפרד מן המבנה, ובדרך
 )ההדגשות שלי(  "ניתנים להפרדה ממנו.

  
לאור כל האמור, מסכים אני עם החלטת ועדת הערר בעניין זה, המבוססת על ממצאיה 

 עניין זה.העובדתיים ודוחה את טענות המנהל ב

  

 העובדות וההליכים -11716/04"א ע  
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  הסוגיה המשפטית אשר מתעוררת בערעור זה, הינה מקבילה לסוגיה הראשונה      .19

, ועוסקת בשאלה האם זכאית המערערת, עירית 8817/04אשר התעוררה בערעור 

ופחת של מס רכישה בגין העסקה שביצעה, בהתאם להוראות תקנה הרצליה, לשיעור מ

)א(. העסקה, נשוא ערעור זה, תחילתה בהסכם פיתוח )להלן: הסכם הפיתוח( בין 8

עירית הרצליה )להלן: העירייה( לבין עמותת חיל האוויר )להלן: העמותה(, ולפיו נתנה 

כבית חיל אוויר. העירייה רשות לעמותה להקים על חלק מהחלקה, מבנה שישמש 

 -העמותה מצידה, התחייבה לבנות בתוך בית חיל האוויר אולם תיאטרון שיכלול כ 

מ"ר לצורכי חזרות אחסון וכו',  1,000 -מקומות, ואזורי סמך המשתרעים על פני כ 800

 )להלן: תיאטרון חיל אוויר(. 

  

 3.2.04( ועד ליום 2003יש לציין, כי מיום תחילת הפעלת התיאטרון )אפריל            

מנויים. המנוי הנמכר הינו לשבע הצגות, כאשר מחיר כל מנוי עומד על  2500 -נמכרו כ

ש"ח; העירייה קיבלה הכנסות בסך של  85ש"ח; מחיר כרטיס בודד הינו  585

 3,000,000 -ש"ח; הגירעון של התיאטרון עומד על סכום של כ 1,500,000כ             

 ו פועל למטרות רווח.ש"ח; התיאטרון אינ

  

דיווחה העירייה על רכישת הזכויות בהתאם להסכם חכירת  18.1.01ביום            

המשנה והסכם הפיתוח והתוספת להסכם, בשומה עצמית, אשר בה ביקשה כי תחויב 

)א( לתקנות מס רכישה. בהמשך לזאת, ביום 8, לפי תקנה 0.5%במס רכישה בשיעור של 

הודעת שומה         המשיב, מנהל מס שבח מקרקעין באזור נתניה, , הוציא25.02.2001

. על 5%לחוק, לפיה חויבה העירייה בתשלום מס בשיעור של  (1)א() 78 זמנית לפי ס'

מה כך, הגישה העירייה השגה ובה ביקשה לתקן את השומה הזמנית ולהוציא במקו

)א( לתקנות. אולם, השגה זו נדחתה והוצאה 8בהתאם לסעיף  0.5%שומה בשיעור 

ולפיכך על החלטה זו הגישה העירייה ערר לועדת ₪,  1,350,049שומה חדשה בסך 

 יפו. -אביב-הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל

  

 ועדת הערר דחתה את עררה של העירייה, ומכאן הערעור שבפנינו.           

  

ידה, נעשתה למטרה -בערעורה, טוענת העירייה, כי רכישת התיאטרון על           

ציבורית שאין עימה רווח, ובמסגרת תפקידיה כרשות ציבורית, הכוללים בין היתר 

כן, טענה, כי התיאטרון העירוני הינו מבנה -אספקת שירותי תרבות לתושבי העיר. כמו

ם התיאטרון על מנת להפיק ממנו רווח או הנאה פי דין וכי לא רכשה את אול-ציבורי על
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כלכלית ו/או עסקית ו/או מסחרית כלשהם. נהפוך הוא, לטענתה השקיעה ועודנה 

משקיעה משאבים עצומים בעלויות הקמת התיאטרון, בפיתוח הסביבתי, בפינויים, 

כמפורט בהסכם הפיתוח ובתוספת, ובהפעלתו השוטפת, לרווחת הציבור. בנוסף, טענה 

ירייה, כי התחייבה להסב את כל זכויותיה והתחייבויותיה לגבי התיאטרון על פי הע

הסכם הפיתוח והתוספת, ללא כל תמורה, לתאגיד ציבורי אשר יתנהל כמשק סגור, אשר 

 לה לא יהיה כל רווח מפעילותו כתיאטרון או תמורה מרווחיו כתאגיד ציבורי.

  

ל ערעור זה, נראה, כי הסוגיה המשפטית לאחר בחינה מדוקדקת ומעמיקה ש           

העולה בו, כמו גם אופייה, טיבה וטענותיה של המערערת בפרשה זו, דומות ואף כמעט 

 לעיל.  8817/04"א עזהות, לאלו אשר מתקיימות ב

  

וב על הטיעונים השונים, ויש לדחות לפיכך, נראה כי אין צורך לסקור ולחזור ש           

 ערעור זה גם כן, מאותן הסיבות והשיקולים. 

  

  

 סוף דבר

  

גן ואת ערעור המנהל -התוצאה היא, אפוא, כי יש לדחות את ערעור עיריית רמת      .20

 . בנסיבות העניין, ישא כל צד בהוצאותיו.8817/04שכנגד, בתיק 

  

 .11716/04הערעור בתיק  כן, יש לדחות את-כמו           

  

 ש ו פ ט                                                                                                

 :השופטת א' פרוקצ'יה 

  

 אני מסכימה.

 ש ו פ ט ת                                                                                                

  

 :השופט י' עדיאל

  

  אני מסכים.

 ש ו פ ט                                                                                                
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 דינו של השופט ס' ג'ובראן.-הוחלט כאמור, בפסק           

  

 (.8.3.06ניתן היום, ח' באדר תשס"ו )           

  

 

 54678313-8817/04אילה פרוקצ'יה 

 ש ו פ ט                                             ש ו פ ט                                    ש ו פ ט ת

  
 

5 1 2 9 3 7 1 

5 4 6 7 8 3 1 3  

_________________________ 

 H09.doc_04088170   העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
 www.court.gov.il  ; אתר אינטרנט, 5936666-02מרכז מידע, טל' 

  

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

 הקש כאן -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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 רחובות –מס שבח מקרקעין  "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' מנהל   10846/06עא 

1 

 

 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
 
 
 

  10846/06ע"א  
 

 כבוד השופטת מ' נאור  בפני:
 כבוד השופטת א' חיות 
 כבוד השופט י' עמית 
 

 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ המערערת:
  

 ד  ג  נ 
         

 רחובות –מנהל מס שבח מקרקעין  המשיב:
  

החלטתה של ועדת הערר שליד בית המשפט  ערעור על
שניתנה ]פורסם בנבו[  1363/03ו"ע יפו ב-המחוזי בתל אביב

על ידי כב' השופט )בדימ'( ע' זמיר  24.7.2006ביום 
 והחברים עו"ד ד' מרגליות ורו"ח צ' פרידמן

  

 (11.1.2010)        ש"עכ"ה בטבת, הת תאריך הישיבה:
 

 עו"ד עופר אלבוים; עו"ד טלי יהושע בשם המערערת:
 

 עו"ד קמיל עטילה בשם המשיב:
 
 
 
 
 

 ספרות:

 החלק הכללי -ג' שלו, דיני חוזים 

 
 

 כתבי עת:

 287יצחק הדרי, "מיסוי חוזה מכירה עם", עיוני משפט, כרך יז )תשנ"ג( 

 15תשנ"ו( -מקרקעין", משפטים, כרך כו )תשנ"ה-ישי בר, "מיסוי אופציות בעסקאות

 
ן-פסק  די
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 השופטת א' חיות:

 

אופציה להארכת תקופת חכירה שניתנה  שלא לממשהבוחר האם חוכר מקרקעין 

קצרה מפרק הזמן  בפועללו בחוזה החכירה וכתוצאה מכך תקופת החכירה שניצל 

לצורך מיסוי העסקה, זכאי  1963-, תשכ"גחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(הקבוע ב

 שילם? זו השאלה העיקרית העומדת לדיון בערעור שבפנינו. להשבת מס הרכישה ש

 

 

 

 רקע נורמטיבי ועובדתי

 

 חוק מיסוי מקרקעין)להלן:  1963-, תשכ"גחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( .1

"זכות במקרקעין" ( מטיל מס על אירוע של "מכירת זכות במקרקעין". המונח החוק או

 לחוק כהגדרתו היום כולל, בין היתר: 1שבסעיף 

 

בין  עשרים וחמש שנים"חכירה לתקופה העולה על 
שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש 
במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות 

 ..." ]ההדגשה הוספה[.או חכירה לתקופה כאמור;
 

 1997-(, התשנ"ח40)תיקון מס'  חוק מס שבח מקרקעיןטרם תיקון החוק ב 

(, דיברה הגדרה זו על חכירה לתקופה העולה על עשר שנים 40תיקון מס' )להלן: 

, 25.1.1990להלן, ביום  ובהינתן העובדה כי העסקה בענייננו נקשרה, כפי שיפורט

תקופת החכירה הרלוונטית במקרה דנן היא זו שהיתה קבועה בחוק כנוסחו טרם תיקון 

 , דהיינו עשר שנים. 40מס' 

 

לחוק כ"חכירה, חכירת משנה, חכירתה של  1בסעיף המונח "חכירה" מוגדר  

משנה ושכירותה של שכירות מכל דרגה -היא, שכירות, שכירותחכירה מכל דרגה ש

שהיא, וכן זכות חזקה ייחודית", והמונח "חכירה לתקופה" אף הוא מוגדר באותו סעיף 

 כך:

 

התקופה המרבית שאליה  –"חכירה לתקופה" 
יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או 

ה מכוח זכות ברירה הנתונלקרובו מכוח הסכם או 
 " ]ההדגשה הוספה[.לחוכר או לקרובו בהסכם
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משילובן של הגדרות אלה עולה כי "זכות במקרקעין" מסוג חכירה עליה חל 

החוק אינה כל "חכירה" אלא חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים )מאז 

( או לתקופה העולה על עשר שנים )לגבי עסקאות כמו זו שבפנינו עליהן 40תיקון מס' 

עוד עולה מצירופן של ההגדרות האמורות כי (. 40וק כנוסחו טרם תיקון מס' חל הח

לצורך חישוב תקופת החכירה תבוא בחשבון "התקופה המרבית שאליה יכולה להגיע 

החכירה", ובכלל זה גם תקופת חכירה שניצולה תלוי בהפעלת זכות ברירה )אופציה( 

 הנתונה לחוכר להאריך את משך החכירה. 

 

אשר במסגרתו ניתנה ההחלטה נשוא הערעור שבפנינו נדון בפני ועדת הערר  .2

(, ומתוך הוועדהאו  ועדת הערריפו )להלן: -הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב

 25.1.1990רשימת העובדות המוסכמות שהגישו הצדדים לוועדת הערר, עולה כי ביום 

( חברת לוינשטייןבע"מ )להלן: נכרת בין המערערת למשולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות 

הסכם לפיו שכרה המערערת מחברת לוינשטיין שטחי משרדים ומקומות חניה בבניין 

(. תקופת ההסכם( תמורת דמי שכירות חודשיים )להלן: הנכסבראשון לציון )להלן: 

השכירות על פי ההסכם נקבעה לתשע שנים ואחד עשר חודשים, שתחילתם עם סיום 

נחתמה בין  1993(. במחצית השניה של תקופת השכירות הראשונהן: הקמת הבניין )להל

המערערת לחברת לוינשטיין וחברת אמות השקעות בע"מ )לה המחתה חברת 

(, תוספת המשכירותלהלן ביחד:  –לוינשטיין קודם לכן מחצית מזכויותיה בבניין 

להאריך את ( לפיה ניתנה למערערת, בין היתר, אופציה התוספת להסכםלהסכם )להלן: 

תקופת השכירות בנכס בחמש או עשר שנים עם תום תקופת השכירות הראשונה. עוד 

ניתנה למערערת בתוספת להסכם אופציה להוסיף ולהאריך את תקופת השכירות בחמש 

שהיתה  המרביתאו עשר שנים, ככל שתממש את האופציה הראשונה. תקופת השכירות 

שלושים שנים ספת להסכם עמדה, אפוא, על המערערת זכאית לנצל על פי ההסכם והתו

 . חסר חודש

 

ובאותו מועד החל מניינה של  1.7.1993החזקה בנכס נמסרה למערערת ביום  .3

תקופת השכירות הראשונה. המערערת והמשכירות דיווחו למשיב בהצהרה כדין על 

העסקה ובעקבות אותו הדיווח הוציא המשיב למערערת שומת מס רכישה בה הועמד 

בהתאם לפשרה שהושגה בין ₪,  17,000,000ווי המכירה לצרכי מס על סך של ש

ערכם המהוון של דמי השכירות הצדדים בהקשר זה. שווי המכירה כאמור תואם את 

שהיה על המערערת לשלם למשיבות על פי ההסכם בגין תקופת השכירות הראשונה. 
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קופות החכירה אינו מביא בחשבון את תאין חולק כי שווי המכירה כאמור 

האופציונאליות אותן רשאית היתה המערערת לממש על פי התוספת להסכם. המערערת 

שילמה למשיב את מלוא מס הרכישה על פי השומה, ואילו חברת לוינשטיין מוסתה על 

( הפקודהחדש[ )להלן:  ]נוסח פקודת מס הכנסההכנסתה בעסקה זו בהתאם להוראות 

 .חוק מיסוי מקרקעיןל 50לסעיף והופטרה ממס שבח בגינה, בהתאם 

 

, עם תום תקופת השכירות הראשונה, השיבה המערערת את 31.5.2003ביום  .4

ס למשכירות בלא שמימשה את האופציות שניתנו לה בתוספת להסכם, החזקה בנכ

פנתה למשיב בדרישה להחזר של מס הרכישה ששולם על ידה  24.8.2003וביום 

קצרה  בפועל)בתוספת הפרשי הצמדה וריבית(, בטענה שתקופת השכירות אותה ניצלה 

עסקה אינה שנים ועל כן, לא התגבשה ה"זכות במקרקעין" בה מדבר החוק וה 10-מ

דחה המשיב את הדרישה להשבת המס,  18.9.2003חייבת במס על פיו. ביום 

 והמערערת, שלא השלימה עם החלטה זו, עררה עליה בפני הוועדה.

 הפלוגתאות שהועמדו להכרעה והחלטתה של ועדת הערר

 

נוסף על רשימת העובדות המוסכמות הנזכרת לעיל הניחו המערערת והמשיב  .5

 ערר שלוש פלוגתאות שהועמדו להכרעתה: בפני ועדת ה

 

לחוק שעניינו "תיקון שומה"  85סעיף נוגעת לשאלה האם  הפלוגתא הראשונה

והקובע כי ניתן לתקן שומת מס בתוך ארבע שנים מיום שנעשתה, חוסם את דרכה של 

אה לה במקרה דנן עשר שנים לפני שפנתה למשיב המערערת מלטעון נגד השומה שהוצ

 בדרישה להשבת המס ששילמה. 

 

נוגעת לשאלה האם בנסיבות המקרה דנן רכשה המערערת  הפלוגתא השניה

קצרה מעשר  בפועל"זכות במקרקעין" כמובנה בחוק, בהתחשב בכך שתקופת השכירות 

 שנים.

 

כשה "זכות , היוצאת מן ההנחה שהמערערת אכן רהפלוגתא השלישיתו

במקרקעין", נוגעת לשאלה האם רכישה זו התבטלה עקב אי מימושן של האופציות 

חוק מיסוי ל 102סעיף שניתנו לה להארכת תקופת החכירה, והאם בשל כך חלה הוראת 

לחוק שעניינה  103סעיף שעניינה "החזרת מס בביטול מכירה" או הוראת  קעיןמקר

 "החזרת מס שנגבה בטעות".
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דחתה ועדת הערר )כב' השופט )בדימ'( ע' זמיר,  24.7.2006בהחלטתה מיום  .6

את הערר על דעת כל חברי הוועדה,  והחברים עו"ד ד' מרגליות ורו"ח צ' פרידמן(

ואושרה החלטתו של המשיב לפיה אין המערערת זכאית להחזר מס הרכישה ששילמה. 

 עם זאת, חברי הוועדה נחלקו ביניהם באשר לנימוקים התומכים בתוצאה זו. 

 

אשר לשאלה האם רכשה המערערת "זכות במקרקעין" סבר חבר הוועדה עו"ד  

לחוק עולה ששאלת  1שבסעיף ח "חכירה לתקופה" מרגליות כי מהגדרת המונ

בו נמכרה במועד עריכת ההסכם השתכללותה של "זכות במקרקעין" על פי החוק נבחנת 

אותה זכות ולא בשלב מאוחר יותר, כך שבחישוב תקופת החכירה יש להביא בחשבון 

להגיע החכירה, לרבות אותן תקופות חכירה  יכולהליה את התקופה המרבית שא

שלחוכר נתונה הברירה )האופציה( האם לממשן. עוד ציין עו"ד מרגליות כי בהגדרת 

המונח "חכירה לתקופה" אין דרישה כי האופציה תמומש על מנת שתובא בחישוב 

ם כיוון תקופת החכירה המרבית. מסקנה זו מתיישבת לגישתו עם שיקולי מדיניות אליה

המחוקק ואילו פירוש אחר להגדרת "חכירה לתקופה", לפיו לצורך חישוב החכירה 

המרבית יש להמתין עד השלב שבו יתברר אם בחר החוכר לממש את האופציה שניתנה 

לו אם לאו, עשוי להביא לתוצאה של דחיית מועד החבות במס, וזאת באותם המקרים 

שלעצמה כדי התקופה הקבועה בחוק שבהם תקופת החכירה הראשונה לא מגעת כ

)עשרים וחמש שנים לפי נוסח החוק דהיום ועשר שנים לפי נוסח החוק במועד 

הרלוונטי(. תוצאה זו, כך סבור עו"ד מרגליות, אינה רצויה מבחינת יעילותה ויציבותה 

של מערכת המס וכן משום שהיא עשויה לעודד עסקאות מלאכותיות לפיהן תפוצל 

באופן שהחכירה בפרק הזמן העולה על עשרים וחמש שנים תותנה תקופת החכירה 

במימוש אופציה על ידי החוכר, ובכך תושג דחייה של מועד החיוב במס החל על 

 העסקה. 

 

סעיף עו"ד מרגליות דחה את טענת המערערת לפיה חלה במקרה דנן הוראת  .7

לחוק, בקובעו כי בחירתה שלא לממש את האופציה אינה מהווה ביטול של  102

"מכירת זכות במקרקעין" כאמור בהוראה זו, ולגישתו יש לבחון את סוגיית הביטול 

מהם  דרך משקפי הדין הכללי ובאופן פרטני על פי דיני החוזים חוק מיסוי מקרקעיןשב

לביטול החוזה שהקנה אותה. ההיפך הוא הנכון:  אינו שקולנובע כי אי מימוש אופציה 

האופציה שלא מומשה יש בה משום קיום חוזה האופציה במובן זה שבעל האופציה 

מפעיל את הכוח המשפטי הנתון לו על פי החוזה ובוחר שלא להפעילה. בהקשר זה 

אביב נ' -מנהל מס שבח מקרקעין, תל 307/85ע"א הפנה עו"ד מרגליות לפסק הדין ב
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 102סעיף ( בו נקבע כי ביטול במובן של זמר עניין( )להלן: 1988) 826( 4)זמר, פ"ד מא

"לא שלחה שורשים ולא נקלטה בקרקע לחוק מתרחש רק אם הזכות המועברת בעסקה 

המציאות" או "לא התממשה בעולם המעשה", וציין כי במקרה דנן העסקה "הכתה 

שורשים במציאות" על שני מרכיביה, שכן תקופת החכירה הראשונה נוצלה ואי מימוש 

האופציה אינו משנה את תוקפה המשפטי ואת העובדה שהמערערת רכשה "זכות 

רה. עו"ד מרגליות הוסיף וקבע כי אין ללמוד גזירה שווה במקרקעין" מסוג חכי

, ולפיו הכוללות תנאי מתלהלענייננו מן הדין החל על מיסוי של עסקאות מקרקעין 

מקום שבו לא מתקיים התנאי המתלה זכאי הנישום להחזר המס ששולם מכוח הוראת 

לחוק. זאת, בשל ההבדל המהותי הקיים לדעתו בין חוזה שיש בו תנאי מתלה  102סעיף 

ובין חוזה הכולל אופציה. עו"ד מרגליות הדגיש כי גם שיקולי צדק וסבירות תומכים 

במסקנה לפיה דין טענות המערערת להידחות, שכן מס הרכישה שנגבה ממנה חושב, 

תקופת השכירות הראשונה בלבד  כאמור, על פי ערכם המהוון של דמי השכירות בגין

ואילו תקופות החכירה האופציונאליות לא הובאו בחשבון בהקשר זה, בהתאם להסדר 

הפשרה שהושג בין המשיב למערערת. בנסיבות אלו, כך נקבע, תחושת הצדק אינה 

מתקוממת נוכח אי ההכרה בזכותה של המערערת להשבת המס ששילמה. עו"ד 

סיונה של המערערת לתמוך את עמדתה באשר לפירוש מרגליות הוסיף ודחה את ני

לחוק בפסיקת ועדות הערר ובעמדותיהם של מלומדים, בקובעו כי  102סעיף הוראת 

ניתן לאבחן את הפסיקה שהוצגה מענייננו וכי הספרות המשפטית אליה הפנתה 

   הדין הקיים. המערערת אינה משקפת את

 

עו"ד מרגליות לא קיבל עם זאת את עמדת המשיב לפיה לא ניתן להחזיר את  

המס ששולם על ידי המערערת בשל מגבלת הזמן בת ארבע השנים לתיקון שומה 

לחוק עליו סמכה המערערת  102סעיף לחוק. בהקשר זה נקבע כי  85בסעיף הקבועה 

את דרישתה להשבת המס ששולם, הוא סעיף עצמאי וספציפי שאינו כולל מגבלת זמן 

ר בביטול לחוק ואין צורך "לתקן שומה" כאשר מדוב 85סעיף כמו זו הקבועה בהוראת 

לחוק. לבסוף ציין עו"ד מרגליות כי ייתכנו מצבים בהם תתבטל  102סעיף עסקה על פי 

כדין "מכירת הזכות במקרקעין" גם בחלוף ארבע שנים וכי אין מקום להתנות את 

 הנ"ל.  זמרלחוק בתנאים החורגים מאלה שנקבעו בעניין  102סעיף תחולת הוראת 

 

השופט )בדימ'( ע' זמיר הצטרף לחוות דעתו של עו"ד מרגליות, ואילו החבר  .8

השלישי בוועדה, רו"ח פרידמן, הצטרף אמנם לתוצאה אליה הגיעו שני חבריו אך הציג 

הסכים עם עו"ד מרגליות כי יש לפרש את המונח לעניין זה הנמקה שונה. רו"ח פרידמן 
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"זכות במקרקעין" באופן המחיל אותו גם על חכירה אשר מניין שנותיה כולל תקופה 

אופציונאלית וזאת נוכח הגדרת המונח "חכירה לתקופה" שבחוק. לעומת זאת סבר 

ווה רו"ח פרידמן, בניגוד לעמדת עו"ד מרגליות, כי אף שאי מימוש האופציה אינו מה

ביטול של הסכם החכירה, בחירתה של המערערת להימנע ממימוש האופציה מהווה 

אותה רכשה, וכתוצאה מכך יש להשקיף על מכירת  ביטול חלקי של ה"זכות במקרקעין"

ה"זכות במקרקעין" בעסקה זו כמכירה שהתבטלה באופן חלקי ולגישתו יש להכיר גם 

לחוק. אשר לתוצאותיו של ביטול חלקי  102סעיף בביטול חלקי כאמור על פי הוראת 

כזה התלבט רו"ח פרידמן בשאלה האם מדובר בביטול למפרע שיש בו כדי לזכות את 

הנישום בהשבת מלוא סכום המס ששילם, או שמא עניין לנו בביטול חלקי שפועלו 

תוצאותיו תהיינה אף הן חלקיות באופן המזכה את מכאן ולהבא ועל כן מן הראוי ש

הנישום אך ורק להחזר המס ששילם בגין תקופת החכירה האופציונאלית שלא מומשה. 

רו"ח פרידמן בחר לאמץ את הדרך השניה בציינו כי יש להבחין בין מצב שבו חוזה 

אי מבוטל כליל )ביטול הכרוך בדרך כלל בהשבה הדדית של הנכס והתמורה(, ובין 

מימוש אופציה לאחר שנוצלה חלק מתקופת החכירה. עוד ציין רו"ח פרידמן כי אין 

בחוק כל הוראה מפורשת כיצד יש להתייחס למקרה של אי מימוש אופציה ולפיכך יש 

להעדיף לגישתו פירוש התואם את זה הניתן לחוקי מס אחרים והמשיג תוצאות צודקות 

י ביטול למפרע של "מכירת הזכות במקרקעין" והגיוניות. לבסוף ציין רו"ח פרידמן כ

יגרור אחריו קושי הכרוך בביטול מס השבח ששילם המחכיר ובהוצאת שומה חדשה 

במס הכנסה. זאת במיוחד מקום שבו מדובר בשומה שכבר "נסגרה". כפי שצוין לעיל, 

לזו שאותה אימצו  זהההובילה גישתו הפרשנית של רו"ח פרידמן במקרה דנן לתוצאה ה

עו"ד מרגליות והשופט )בדימ'( זמיר, שכן המס אותו שילמה המערערת במקרה דנן 

תקופת השכירות חושב על פי "שווי מכירה" המביא בחשבון את דמי השכירות בגין 

בלבד. רו"ח פרידמן ראה לציין עם זאת בשולי הדברים כי אילו היתה  הראשונה

המכירה" של החכירה המערערת משלמת מס רכישה המביא בחשבון את "שווי 

המרבית, הכוללת גם את תקופות החכירה האופציונאליות )שלושים שנה חסר חודש(, 

כי אז היה על המשיב להחזיר לה שני שלישים )במעוגל( מן המס אותו שילמה, כיחס 

שנים(, אותן לא מימשה, ובין תקופת  20שבין תקופות החכירה האופציונאליות )

 חסר חודש(. שנים  30החכירה המרבית )

 

 מכאן הערעור שבפנינו. 

 

 תמצית טענות הצדדים
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המערערת טוענת כי התוצאה אליה הגיעה ועדת הערר, ולפיה אין היא זכאית  .9

להשבת מס הרכישה ששילמה, אינה מתיישבת עם תכליותיו האובייקטיבית 

באשר היא מביאה לכך שמוטל עליה מס בגין  מיסוי מקרקעיןחוק והסובייקטיבית של 

. לגישת המערערת, החלטתה זכות ערטילאית גרידא שלא העניקה לה כל הנאה או רווח

של ועדת הערר עומדת בסתירה בולטת לתכלית דיני המס למסות נישומים בגין 

השאיפה  הכנסותיהם האמיתיות; פוגעת בזכות הקניין שלה ובחוש הצדק; מסכלת את

להאחדה בין חוקי המס השונים; ומביאה ליצירת מערכת מס בלתי נייטראלית המפלה 

בין נישומים ויוצרת עיוותי מס. לעמדת המערערת, אין זה ראוי שיהיה הבדל בתוצאת 

המס בין מי שחכר מקרקעין לתקופה שמלכתחילה לא עלתה ולא יכולה היתה לעלות 

ים( ובין מי שחכר מקרקעין לתקופה שהיתה על עשר שנים )כיום עשרים וחמש שנ

אמנם יכולה לעלות על פרק זמן זה, מכוח אופציה להארכת חכירה שהוקנתה לו, אך 

בפועל לא עלתה על פרק הזמן האמור מחמת אי מימוש האופציה. בדומה לחוכר 

הראשון שאינו מחויב במס על פי החוק, כך ראוי לגישת המערערת שהחוכר השני אף 

 יתחייב במס בנסיבות אלה. הוא לא 

 

המערערת תומכת את עמדתה בפרשנות תכליתית של המונח "חכירה לתקופה"  .10

וטוענת כי יש לפרשו כך שזכות הברירה הנתונה לחוכר תבוא במניין תקופת החכירה 

 חזקה הניתנת לסתירה)המשכללת את ה"זכות במקרקעין" הממוסה על פי החוק( רק כ

ענתה יש לאפשר לנישום לסתור את החזקה ולהוכיח בשלב ולא כחזקה חלוטה. לט

מאוחר יותר כי הוא לא מימש את האופציה שהוקנתה לו, כפי שאירע בענייננו. 

המערערת מדגישה בהקשר זה כי חששה של ועדת הערר לפיו פתרון כזה יוביל לדחיית 

דין כבר החיוב במס אינו מבוסס, שכן המערערת אינה כופרת בכך שהמשיב גובה מס כ

בנקודת הזמן שבה הוקנו האופציות. אולם לטענתה אם יוכיח הנישום כי האופציה לא 

מומשה על ידו בסופו של דבר ובכך יסתור את החזקה האמורה, יש להשיב לו את המס 

 שנגבה. 

 

לחלופין טוענת המערערת כי ניתן להגיע לתוצאה דומה באמצעות פרשנות  .11

והחלתו על מקרה של אי מימוש אופציה.  חוק מיסוי מקרקעיןל 102סעיף תכליתית של 

בעניין זה אין המערערת חולקת על מסקנתה של ועדת הערר כי אי מימוש אופציה אינו 

ביטול של לא שלטענתה במקרה מעין זה מתרחש מהווה ביטול של חוזה האופציה; א

מסוג חכירה אליה מתייחסת האופציה, שכן תקופת החכירה אותה  ה"זכות במקרקעין"

ניצלה בפועל עמדה על פרק זמן קצר מזה הקבוע בהגדרת "זכות במקרקעין". נוכח 
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 אינה רלוונטית לענייננו, זמרעמדתה זו סבורה המערערת כי ההלכה שנפסקה בעניין 

משום שהיא נוגעת לעסקאות מכירה בעוד שבענייננו מדובר בעסקת חכירה וכן משום 

של זכות החכירה שבידיה כ"זכות  סיווג המשפטישהביטול לו היא טוענת עניינו ב

. המערערת ב"מציאות העובדתית"עסק בביטול העסקה זמר  ענייןבמקרקעין", בעוד ש

בנסיבות האמורות צריך להוביל להשבה מוסיפה וטוענת כי ביטול ה"זכות במקרקעין" 

מלאה ולא להשבה "יחסית" של המס ששילמה, ולגישתה יש לדחות את פרשנותו של 

לחוק.  102סעיף רו"ח פרידמן אשר תמך )בדעת יחיד( בהחזר יחסי של המס על פי 

פרידמן בהקשר זה אין לה אחיזה בלשון החוק  לטענת המערערת פרשנותו של רו"ח

והיא יוצרת יש מאין "ספקטרום" של "זכויות במקרקעין" מהן נגזרת החבות במס, 

בעוד שהחוק קובע מבחן חד המבוסס על מניין השנים. עוד טוענת המערערת כי עמדת 

ואינה נותנת משקל  חוק מיסוי מקרקעיןרו"ח פרידמן אינה מתיישבת עם תכליתו של 

מספיק לכך שבסופו של יום לא התממשה ה"זכות במקרקעין" בה מדבר החוק. גישתו 

של רו"ח פרידמן אף תרבה, לטענת המערערת, התדיינויות בכל הנוגע לסכום ההחזר 

 ואף זו תוצאה שאינה רצויה. 

 

יעות הרוב בוועדה. ביסוד טענותיו של המשיב מאמץ בעיקרו של דבר את קב .12

המשיב עומדת התפישה לפיה אי מימושה של אופציה אינו משליך על החבות במס לפי 

החוק, שכן חבות זו נבחנת במועד עריכת העסקה הנוגעת ל"זכות במקרקעין" ואירועים 

אין בהם כדי לשנות  –זולת אם הם באים בגדר העילות הקבועות בחוק  –מאוחרים 

קנה זו. לגישת המשיב, הנתון הרלוונטי היחיד לצורך החיוב במס בגין עסקה של ממס

חכירת מקרקעין על פי החוק נוגע למשך תקופת החכירה שהוקנתה לחוכר לרבות על 

דרך של אופציה, בעת כריתת החוזה. ככל שתקופת חכירה זו עולה על עשרים וחמש 

מתרחש אירוע מס על פי החוק וקם  שנים )או עשר שנים במועד הרלוונטי לענייננו(,

חיוב במס. המשיב ממשיך וטוען כי פירוש כשיטתו מתיישב עם תכליתו האובייקטיבית 

והסובייקטיבית של החוק, בין היתר משום שבניגוד לטענת המערערת, בעצם הקניית 

שאינה מתבטלת גם אם החוכר מחליט בסופו של  טמונה הטבה כלכלית רבההאופציה 

ממשה ומעמיד בכך את תקופת החכירה בפועל על תקופה קצרה יותר, דבר שלא ל

במס הנופלת מזו הקבועה בחוק. מכל מקום, כך מוסיף המשיב וטוען, ההליך דנן עניינו 

"מס עקיף" שאינו מוטל על רווח או  ומס זה הוא רכישה ששילמה המערערת כחוכרת

פציה ומיסוי העסקה איננו הנאה. על כן אין נפקות לכך שהמערערת לא מימשה את האו

 סותר לגישת המשיב את העיקרון המנחה בדיני המס הנוגע להטלת "מס אמת".
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המשיב סבור כי הפרשנות שעליה מבססת המערערת את עמדתה אין לה עיגון  .13

בלשון החוק או בתכליתו ועל כן יש לדחותה. אשר להגדרתה של "זכות במקרקעין" 

בלשון החוק לפרשנות לפיה זכות הברירה הנכללת  טוען המשיב כי אין כל אחיזה

בתקופת החכירה מקימה חזקה הניתנת לסתירה. עוד מציין המשיב כי פרשנותה של 

המערערת להגדרת "זכות במקרקעין" אינה תואמת את כוונתו הברורה של המחוקק 

ת למסות זכויות אובליגטוריות בתור שכאלה, לרבות זכות הברירה הנתונה לחוכר, וזא

גם אם בסופו של יום הזכות לא מומשה על ידו. המשיב טוען כי פרשנותה של 

המערערת המבקשת לבחון את בסיס המס בדיעבד, חותרת תחת בסיס המס ועיתויו 

ומפרה עקרונות של ודאות, סופיות ויעילות ופוגעת בתחושת הצדק. בעניין זה מדגיש 

רב, ולעיתים עשרים וחמש  המשיב כי יש לדחות את הצעת המערערת להמתין זמן

שנים, כדי לקבוע אם לפנינו "זכות במקרקעין" החייבת במס אם לאו. המשיב מוסיף 

לחוק הגביל המחוקק את הסמכות לתקן שומה לפרק זמן של ארבע  85בסעיף וטוען כי 

סעיף. בענייננו, הוגשה דרישת המערערת  שנים ולעילות מפורשות המנויות באותו

להשבת המס בחלוף כעשר שנים ממועד הוצאת השומה והתשלום, וכמו כן לא 

לחוק לתיקון  85בסעיף מתקיימת לגישת המשיב אף לא אחת מן העילות הנקובות 

 השומה שנערכה.

 

לחוק,  102סעיף רת כי אי מימוש האופציה בא בגדר הוראת אשר לטענת המערע .14

טוען המשיב כי המערערת מבקשת להיתלות בסעיף זה על מנת לשנות למפרע את סיווג 

העסקה אף שהמועד הרלוונטי לסיווגה הוא ככלל בעת ביצועה ומכל מקום, כך לגישת 

, אי מימוש האופציה אינו יכול לשנות למפרע את סיווג העסקה ואינו נחשב המשיב

כביטול. בנוסף, מאמץ המשיב את גישת הרוב בוועדה לפיה יש לבחון את סוגיית 

הביטול בהתאם לדיני החוזים, וטוען כי אי מימוש האופציה מהווה קיום החוזה שהקנה 

לה את האפשרות לבחור בין שני אותה ולא ביטולו שכן החוזה העניק לחוכר לכתחי

התרחישים של מימוש ואי מימוש. המשיב מוסיף וטוען עוד כי גם על פי אמות המידה 

לחוק, שכן באמצעות אי  102בסעיף שנקבעו בפסיקה אין מדובר בביטול כמשמעותו 

חוזה ועל כן מדובר בזכות אשר "הכתה שורשים מימוש האופציה מקיים החוכר את ה

. עוד מציין המשיב כי במועד העסקה ניתנה לחוכר "זכות זמרבמציאות", כאמור בעניין 

משפטית בת תוקף" להחליט בין שתי ברירות והחלטתו שלא לממשה אין בה כדי 

ה לשנות ממהותה של זכות זו ומן העובדה שהתקופה המרבית אליה יכולה היתה החכיר

להגיע על פי ההסכם בזמן כריתתו עלתה על עשר שנים במועד הרלוונטי לענייננו )או 
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(. זאת, בניגוד לביטול "אמיתי" של עסקה 40עשרים וחמש שנים לאחר תיקון מס' 

 . כולההשומט את הקרקע תחת העסקה 

 

לחלופין טוען המשיב כי גם אם תתקבל עמדת המערערת לפיה חלה בענייננו  

לחוק, יש לאמץ בהקשר זה את דעת היחיד של רו"ח פרידמן אותה  102סעיף הוראת 

 פירטנו לעיל. 

 

בסיכומי התשובה טוענת המערערת כי המונח "חכירה לתקופה" כולל גם את  .15

תמומשנה וכי  כי תקופות חכירה אלה מניחתקופת החכירה נשוא האופציה והמחוקק 

תקופת החכירה בפועל אכן תוארך ותתקרב במהותה לזכות הבעלות. משכך, פירוש 

המונח "חכירה לתקופה" כמקים חזקה הניתנת לסתירה בדבר מימוש תקופות חכירה 

לחוק  102סעיף אופציונאליות, מגשים כראוי את כוונת המחוקק. אשר לפרשנותו של 

מדגישה המערערת כי הסעיף אינו נדרש לסיבה שבגינה בוטלה ה"זכות במקרקעין" או 

לאופן שבו בוטלה, והביטול עשוי להתרחש גם כתוצאה מאירוע כלשהו, שאינו ביטול 

הסכם, הגורם אף הוא לכך שמכירת ה"זכות במקרקעין" מתבטלת, כבענייננו. לבסוף 

פתיחת השומה בשלב שבו מתברר כי האופציה לא מומשה אינה  טוענת המערערת כי

חשופה לאותם קשיים עליהם עמד רו"ח פרידמן בהחלטתו, והיא מדגישה בהקשר זה 

כי מנקודת מבטו של המחכיר אין הכרח בפתיחת השומה מחדש באותם מקרים שבהם 

( מס הכנסה מכירת החכירה היא בעלת אופי פירותי ובהם נגבה מן המחכיר )כבענייננו

 בגין דמי החכירה, בלא קשר למשך החכירה.

 

 דיון

 

השאלה העיקרית העומדת לדיון בערעור דנן היא זו: האם כאשר נכללת  .16

, תקופת חכירה ק מיסוי מקרקעיןחול 1בסעיף ב"חכירה לתקופה", כהגדרתה 

אופציונאלית אשר בלעדיה אין החכירה עונה להגדרת "זכות במקרקעין", והחוכר בוחר 

 שלא לממש את האופציה, זכאי הוא להשבת מס הרכישה ששילם בגין העסקה? 

 

אקדים ואומר כי הפלוגתאות כפי שנוסחו בבית משפט קמא פרשו יריעת דיון 

גם לשאלת קיומה של חבות במס טרם שהוברר האם מימש רחבה יותר שהתייחסה 

החוכר אם לאו את האופציה שניתנה לו בחוזה החכירה )לגישות הקושרות בין מימוש 

 בסיס המס -חלק ראשון  מיסוי מקרקעיןאהרן נמדר האופציה ובין החבות במס ראו: 

 267-268כרך א  מיסוי מקרקעין(; יצחק הדרי נמדר, בסיס המס)להלן:  (2009) 303-304
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; יצחק סיוון וירון טיקוצקי (הדרי, מיסוי מקרקעין א'( )להלן: 2000)מהדורה שניה, 

, 30-א 3י/ מיסיםחלק ראשון"  – חוק מס שבח מקרקעין"מיסוי אופציית חכירה על פי 

עור שבפנינו צמצמה המערערת את ((. בערסיוון וטיקוצקי( )להלן: 1996) 34-35

מקום לחייבה במס  לכתחילהטענותיה והיא אינה עומדת עוד על הטענה לפיה לא היה 

רכישה במקרה דנן. במילים אחרות, המערערת אינה חולקת עוד על כך שעסקת חכירה 

הכוללת זכות ברירה )אופציה( להאריך את תקופת החכירה לפרק זמן העולה על זה 

ת המונח "זכות במקרקעין" מסוג חכירה, היא עסקה אשר במועד כריתתה הנקוב בהגדר

 . חוק מיסוי מקרקעיןמקימה חבות במס על פי 

 

ועשר שנים במועד  40עשרים וחמש שנים מאז תיקון מס'  –פרק זמן זה 

 ".פרק הזמן הקובען, "יכונה להלן, לפי העניי –הרלוונטי לענייננו 

 

, חוק מיסוי מקרקעיןל 1בסעיף בניגוד לזכויות אחרות במקרקעין כהגדרתן  .17

. ההיגיון מהווה מימד הזמן נדבך מרכזי בהגדרתה של "זכות במקרקעין" מסוג חכירה

חוק ל 3סעיף שבכך ברור: ראשית, חכירה מעצם טיבה היא זכות התחומה בזמן )ראו: 

חוק מס שבח ; ירדנה סרוסי ושגיא גרשגורן "'חכירה' לעניין 1969-, תשכ"טהמקרקעין

((. שנית, ככל סרוסי וגרשגורן( )להלן: 1998) 22, 19-א 3יב/ מיסים" מקרקעין

הקרובה למכירת  הוניתשהחכירה הולכת ונמשכת עשוי הדבר לאפיין אותה כעסקה 

מבחינת  אפיון זה יש לו חשיבות פירותית.זכות בעלות וזאת בהבדל מעסקת שכירות 

במקרקעין )על מס  הוניותדיני מיסוי מקרקעין, אשר ככלל נועדו לחול על עסקאות 

; הדרי, מיסוי 69 נמדר, בסיס המס,השבח כמקרה פרטי של מס רווחי הון, ראו: 

(. טעם זה הוא שעמד ביסוד התיקון להגדרת "זכות במקרקעין" 47-48מקרקעין א', 

יו עמדנו לעיל לפיו הוארך "פרק הזמן הקובע" על 40מסוג חכירה במסגרת תיקון מס' 

חוק מס שבח מעשר שנים לעשרים וחמש שנים ובדברי ההסבר המופיעים בהצעת 

 , צוין בהקשר זה כי:1997-( )זכות במקרקעין(, התשנ"ז45)תיקון מס'  מקרקעין

 

ל עסקאות "במציאות הכלכלית של היום, כ
החכירה ארוכות הטווח, למשל בתי קולנוע, סופר 

בו, בתי מרקחת גדולים -מרקטים, חנויות כל
 ובנקים, דורשות השקעות גדולות. 

 18-בנסיבות אלו, חכירה לתקופה של פחות מ
שנה, אין זה מן הראוי כי תיחשב כ"מכר" ותיכלל 

" 1963-, התשכ"גחוק מס שבח מקרקעיןבמסגרת 
 (.496)ה"ח 
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על ההכבדה שנוצרה במהלך העסקים השוטף במשק עקב סיווג שכירויות 

לתקופה העולה על עשר שנים כעסקאות המהוות "מכירת זכות במקרקעין", אף שאלה 

חוק ל 40מס' הן בדרך כלל עסקאות שכירות פירותיות, ראו גם זיו שרון "תחולת תיקון 

(. כפי שכבר 2003) 10-9, 7-א 6יז/ מיסיםעל חכירות בתקופת התפר"  מיסוי מקרקעין

 40כנוסחו טרם תיקון מס'  חוק מיסוי מקרקעיןצוין, חל על העסקה נשוא ההליך דנן 

ולכן "פרק הזמן הקובע" לענייננו הוא פרק זמן של עשר שנים, המבדיל בין שכירות 

פירותית שאינה מחייבת את השוכר במס רכישה לבין חכירה הנתפסת כעסקה הונית של 

שבח או  "מכירת זכות במקרקעין" המחייבת את החוכר במס רכישה ואת המחכיר במס

 במס הכנסה, לפי העניין.

 

לצורך מניינו של "פרק הזמן הקובע" הנזכר בהגדרת המונח "זכות במקרקעין"  .18

, יש להביא בחשבון גם חוק מיסוי מקרקעיןמסוג חכירה שמכירתה חייבת במס על פי 

יוכל החוכר לממש על פי הזכות הנתונה לו לעניין  תקופות חכירה אופציונאליות אותן

זה בהסכם. מסקנה זו עולה מהגדרתם של המונחים "חכירה לתקופה" ו"זכות 

טו בפתח פסק הדין אך לא למותר , אשר צוטחוק מיסוי מקרקעיןל 1בסעיף במקרקעין" 

 להציג בהקשר זה שוב את הגדרתו של המונח "חכירה לתקופה", הקובעת:

 

התקופה המרבית שאליה  –"חכירה לתקופה" 
יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או 

מכוח זכות ברירה הנתונה לקרובו מכוח הסכם או 
 " ]ההדגשה הוספה[.לחוכר או לקרובו בהסכם

 

כאמור, שילמה המערערת מס רכישה בגין העסקה דנן אף שתקופת החכירה 

הראשונה )טרם הפעלת האופציה( עמדה על תשע שנים ואחד עשר חודשים. את טענתה 

כי יש להשיב לידיה את המס ששילמה מבססת המערערת בשלב הערעור על שתי טענות 

להארכת תקופת החכירה מבקשת להשקיף על זכות הברירה )האופציה(  האחתחלופיות. 

שניתנה לה על פי ההסכם כעל זכות היוצרת חזקה הניתנת לסתירה בדבר משך תקופת 

החכירה הכוללת. לשיטתה, ככל שהחוכר בוחר בסופו של דבר שלא לממש את 

האופציה וכן ככל שכתוצאה מבחירתו זו לא עולה תקופת החכירה על "פרק הזמן 

את" אותה חכירה בדיעבד מגדר "זכות במקרקעין" הקובע", כפי שאירע בעניינה, "יוצ

גורסת כי גם אם לא ניתן "להוציא" בדיעבד את החכירה מגדר  השניהעליה חל החוק. 

"זכות במקרקעין" שעליה חל החוק, יש להשקיף על אי מימוש האופציה כעל 

ועל פיו  חוק מיסוי מקרקעיןל 102סעיף התבטלות "מכירת הזכות במקרקעין" לעניין 

 יש להורות על החזר המס ששולם. 
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 אדון בטענות אלה כסדרן.

 

 חזקה הניתנת לסתירה –"מכירת זכות במקרקעין" מסוג חכירה 

 

רה )האופציה( שניתנה לה טענת המערערת לפיה יש להשקיף על זכות הברי .19

בהסכם להארכת תקופת החכירה כעל זכות היוצרת חזקה הניתנת לסתירה בדבר משך 

תקופת החכירה הכוללת, דינה להידחות ולו משום שאין לה כל אחיזה לשונית בהגדרת 

המונח "חכירה לתקופה" או בהגדרת "זכות במקרקעין" מסוג חכירה, וכידוע "גבול 

כוח -טלמצ'יו נ' האפוטרופוס הכללי )כבא 1900/96ע"א הלשון" )הפרשנות הוא גבול 

((. אכן, לשון החוק היא "בסיס 1999) 827, 817( 2)היועץ המשפטי לממשלה(, פ"ד נג

האם" לכל מהלך פרשני, והיא הקובעת את מנעד האפשרויות הפרשניות אשר מתוכן 

בית המשפט את הפרשנות המשקפת באופן מיטבי את תכליתו של דבר החקיקה.  מחלץ

פרשנות שאין לה עוגן בלשון החוק חורגת, אפוא, ממנעד האפשרויות הפרשניות )ראו: 

, רסם בנבו[]פו) 31-26, פיסקאות מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' פוליטי 8569/06ע"א 

מני  1046/09בג"ץ (; 1982) 715, 701( 3)קניג נ' כהן, פ"ד לו 40/80ד"נ (; 28.5.2008

המונח "חכירה  ((. בענייננו, הגדרת15.8.2010, ]פורסם בנבו[) נ' המוסד לביטוח לאומי

היא הגדרה ברורה על פי לשונה וממנה  חוק מיסוי מקרקעיןל 1שבסעיף לתקופה" 

עולה כי לצורך בחינת מה שהגדרנו כ"פרק הזמן הקובע", יש להביא בחשבון את 

פת החכירה המרבית אליה יכולה החכירה להגיע, בין היתר, מכוח זכות ברירה תקו

)אופציה( להארכת תקופת החכירה הנתונה לחוכר במסגרת ההסכם. צדקה אפוא ועדת 

הערר בקובעה כי הגדרה זו אינה צופה פני עתיד ועל פיה לא נדרש מימושה בפועל של 

כות ברירה להארכת תקופת החכירה, האופציה. די בכך שנתונה לחוכר על פי ההסכם ז

 על מנת שזו תובא בחשבון לצורך חישוב "פרק הזמן הקובע" לעניין תחולת החוק. 

 

הפרשנות המוצעת על ידי המערערת אף אינה עולה בקנה אחד עם תכליתו של  .20

קרוא לתוך סעיף ההגדרות את יסוד המימוש, . המערערת מבקשת לחוק מיסוי מקרקעין

אך נראה כי התרחשות אירוע המס אליה מכוון המחוקק בהקשר זה ובכלל, אינה 

מותנית ביסוד המימוש. מהגדרתו הרחבה של המונח "מכירה" עליה אעמוד להלן וכן 

 1שבסעיף מהגדרתם של המונחים "זכות במקרקעין" מסוג חכירה ו"חכירה לתקופה" 

לחוק, עליהם עמדתי לעיל, עולה המגמה לסמן את התרחשותו של אירוע המס ואת 

התגבשותה של החבות במס כבר בשלב כריתת ההסכם ל"מכירת זכות במקרקעין", 

ע"א דהיינו כבר בשלב שבו מקבלת העסקה תוקף משפטי וניתנת לאכיפה )ראו: 
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ע"א (; 1992) 544, 541( 5)ינובסקי נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פ"ד מו 738/89

הרצליה( בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין, -החברה לפיתוח חוף התכלת )תל אביב 133/89

(; נמדר, החברה לפיתוח חוף התכלת( )להלן: עניין 1993) 697, 689 (5), פ"ד מזנתניה

(. ביטוי מובהק לכך שהחוק אינו מתמקד בהיבטים של מימוש או 277, 269בסיס המס, 

הוצאה אל הפועל של ה"זכות במקרקעין" על ידי הרוכש ומסתפק בקיומו של הסכם 

סעיפים אירוע מס )ראו  אכיף ל"מכירת זכות במקרקעין" לצורך קביעת התרחשותו של

לחוק  1שבסעיף לחוק(, ניתן למצוא כאמור בהגדרת המונח "מכירה"  )א(9-ו )א(6

 בו כך:  שהוגדר

  

מכירה", לענין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין "
 –ללא תמורה 

( הענקתה של זכות במקרקעין, העברתה, או 1)
 ויתור עליה;

( הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין, וכן 2)
העברה או הסבה של זכות לקבל זכות במקרקעין 

 או ויתור על זכות כאמור;

ל הענקה, העברה ( הענקתה של זכות להורות ע3)
או הסבה של זכות במקרקעין או על ויתור על זכות 
במקרקעין, וכן העברתה או הסבתה של זכות 

 להורות כאמור או ויתור עליה;

( פעולה באיגוד שהזכות המוקנית בה מקנה 4)
לבעליה כוח, יכולת או זכות לתפוש מקרקעין 
מסויימים של האיגוד בו מוקנית הזכות או אם 

מקנה לבעליה את הזכות לדרוש  אותה זכות
 מהאיגוד למסור לתפיסתו מקרקעין מסויימים";

 

בהגדרה זו של המונח "מכירה" ביקש המחוקק להחיל את החוק על קשת רחבה  

ע"א של פעולות משפטיות הניתנות לביצוע בקשר עם "זכויות במקרקעין" )ראו 

 13, פיסקה נכסי ר.א.ר.ד. חברה לבניין בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין, רחובות 4/03739

((, ובהן פעולות של הענקה, העברה, ר.א.ר.ד.)להלן: עניין  (6.12.2006, ]פורסם בנבו[)

"הענקתה של זכות לקבל זכות  –הסבה וכן ויתור על זכות והחשוב לענייננו 

ות ברירה )אופציה( נתפסת כ"מכירה". הנה כי כן, במקרקעין", ללמדך כי גם הענקת זכ

אף שב"זכויות במקרקעין" עסקינן "רוחב התפרשותה של הגדרת "מכירה" לעניין זכות 

במקרקעין על פי החוק חובק גם עסקאות אובליגטוריות... ובלבד שיש להן מאפיינים 

סלובר בע"מ נ' מנהל מס  7933/01ע"א של העברת טובות הנאה רכושיות במקרקעין" )

((. סלובר( )להלן: עניין 11.6.2008, ]פורסם בנבו[) 20, פיסקה שבע-שבח מקרקעין באר

לחוק(,  19סעיף "][יום שבו נעשתה המכירה" )ראו -בהתאם, מוגדר "יום המכירה" כ
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ובאותו מועד אף נקבע שוויה של ה"זכות במקרקעין" הנמכרת ולפיו מחושב המס 

)מהדורה  47כרך ב חלק ראשון  מיסוי מקרקעיןהמוטל על המכירה )ראו יצחק הדרי 

((. אירועים המתרחשים לאחר כריתת ההסכם שהקנה את ה"זכות 2003שניה, 

ירוע מס במועד הכריתה, אם כי במקרקעין", אינם משפיעים על דבר התרחשותו של א

תשלום המס ואף זאת בתנאים שנקבעו לעניין זה בחוק  מועדהם עשויים להשפיע על 

)מהדורה  287-302כרך ג  מיסוי מקרקעיןלחוק; יצחק הדרי  94-ו 52, 51)ראו: סעיפים 

(. כך לגבי 114(; נמדר, בסיס המס, הדרי, מיסוי מקרקעין ג'( )להלן: 2007שניה, 

 ת זכות במקרקעין" בכלל, וכך גם לגבי "מכירת זכות במקרקעין" מסוג חכירה."מכיר

 

הנה כי כן, הגישה לפיה יש להביא במניין תקופת החכירה לצורך קביעת "פרק  .21

הזמן הקובע" גם תקופות חכירה אופציונאליות, משתלבת היטב עם מדיניות המיסוי 

כרת במקרקעין אינו מהווה מרכיב המתוארת לעיל לפיה יסוד המימוש של הזכות הנמ

חוק מיסוי בהתרחשותו של אירוע המס או תנאי לקיומה של חובת תשלום המס, על פי 

. לאמיתו של דבר, גישה דומה הובעה בפסיקתו של בית המשפט אף טרם מקרקעין

לחוק הגדרת המונח "חכירה לתקופה"  1שבסעיף שנתווספה לסעיף ההגדרות 

(, 110)מס'  פקודת מס הכנסהלחוק לתיקון  11סעיף במתכונתה הנוכחית )ראו 

גרד נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פ"ד  340/76ע"א (. כך, למשל, נפסק ב1996-התשנ"ו

"לא את  ( כי לעניין ה"זכות במקרקעין" מסוג חכירה יש לבחון:1977) 787, 785( 1)לא

ולא את ציפייתו של הקונה לגבי העתיד, אלא  בפועלאורך התקופה שבה מחזיק האדם 

כות בדין או זכות ביושר" )ההדגשה את זכותו המשפטית של בעל הזכות, בין אם זו ז

447-, 443( 4)מנהל מס שבח מקרקעין נ' שרבט, פ"ד לז 156/83ע"א הוספה; ראו גם: 

]פורסם ) 5, פיסקה קעין חיפהקושניר נ' מנהל מס שבח מקר 363/86ע"א (; 1983) 448

 (. (18.5.1989, בנבו[

 

הגישה לפיה יש לכלול במניין תקופת החכירה לצורך קביעת "פרק הזמן 

הקובע" גם תקופות חכירה אופציונאליות שטרם מומשו, נועדה לשרת תכלית נוספת 

שלהגשמתה חותרים דיני המס והיא חסימת מירב "הפרצות" האפשריות להתחמקות 

, ה"ח 1962-, תשכ"בחוק מס שבח מקרקעיןמס )ראו: דברי ההסבר להצעת  מתשלום

קוך נ' מנהל מס  5934/02ע"א ; 697, החברה לפיתוח חוף התכלת; עניין 287, 270

; נמדר, 219-218(; הדרי, מיסוי מקרקעין א', 2005) 334, 329( 5)שבח, נתניה, פ"ד נט

(. כך, למשל, נחסמת האפשרות "להסוות" את תקופת החכירה 270-271בסיס המס, 

"האמיתית" המוקנית בהסכם החכירה תוך שימוש בזכות הברירה )אופציה(, דהיינו: 
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)שלגביו חלה התקשרות בהסכם לחכירה בפועל לפרק זמן הקצר מ"פרק הזמן הקובע" 

חבות במס( ובצידה תקופת חכירה אופציונאלית אשר רק אם תתווסף אל תקופת 

החכירה בפועל תענה על דרישת "פרק הזמן הקובע" ותקים חבות במס )ראו: סיוון 

לחוק העוסק במצב של  11לסעיף ; כן השוו 23-22; סרוסי וגרשגורן, 31-30וטיקוצקי, 

פיצול תקופות החכירה בין "קרובים" כדרך להשתמטות מחיוב במס(. בהכללת תקופת 

החכירה נשוא האופציה בתקופת החכירה המרבית לצורך מניין "פרק הזמן הקובע" 

המקים חבות במס ביקש, אפוא, המחוקק לחסום את האפשרות להתחמק מתשלום מס 

 וש בזכות הברירה. בעסקאות חכירה העושות שימ

 

עמדת המערערת לפיה יש לקרוא אל תוך הגדרת המונח "חכירה לתקופה" חזקה  .22

הניתנת לסתירה בכל הנוגע להיותה של החכירה האופציונאליות חלק מתקופת החכירה 

שיש להביא בחשבון לצורך החבות במס, דינה להידחות מטעם נוסף. למעשה מבקשת 

יח בדיעבד כי לא מימש את זכות הברירה שניתנה לו המערערת לאפשר לחוכר להוכ

בהסכם החכירה ולסתור בכך את האמור בהגדרת המונח "חכירה לתקופה" לפיה יש 

להביא בחשבון לכתחילה את תקופת החכירה האופציונאלית במניין "פרק הזמן 

הקובע" לצורך החבות במס. אימוץ טענתה זו של המערערת עלול לטשטש את ההבחנה 

ימת בדיני המס בין ההוראות המקימות חבות במס לפי החוק ובין הוראות הקי

הקובעות, בהתקיים תנאים מסויימים, פטור מלא או חלקי מן החבות, זכות לתיקון 

השומה וכן זכות להחזר המס ששולם. זוהי הבחנה חשובה שאת בהירותה ראוי לשמר 

( )להלן: 2003דורה שנייה, )מה 47 כרך ב חלק שני מיסוי מקרקעין)ראו יצחק הדרי 

((. אין, אפוא, לקבל את טענת המערערת המבקשת הדרי, מיסוי מקרקעין ב' חלק שני

לקרוא לתוך הגדרת המונח "חכירה לתקופה" את מה שאין בה, וזאת על מנת ליצור יש 

מאין עילה להשבת המס לאחר ששולם. מקומן הגיאומטרי של העילות להשבת מס 

הוראות החוק העוסקות בכך ולא בהגדרות הקובעות את בסיס ששולם הוא כאמור ב

 המס ובהן הגדרת המונח "חכירה לתקופה". 

 

מכל הטעמים המפורטים לעיל, יש לדחות את טענתה הראשונה של המערערת  

המבקשת לקרוא אל תוך הגדרת המונח "חכירה לתקופה" חזקה הניתנת לסתירה בכל 

ולבחון בדיעבד את "פרק הזמן הקובע" לעניין  הנוגע למשך החכירה ולפיה יש לשוב

 החבות במס בצומת שבו אמור החוכר להפעיל את זכות הברירה )האופציה(. 
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 אי מימוש אופציה כ"ביטול" מכירה

 

הטענה החלופית שמעלה המערערת לביסוס הדרישה להשבת מס הרכישה  .23

לחוק שכותרתה "החזרת מס בביטול  102סעיף ששילמה, נסמכת כאמור על הוראת 

מכירה". לטענת המערערת, יש להחיל סעיף זה על מצב דברים בו אי מימוש האופציה 

על תקופה הקצרה מ"פרק  בפועלעל ידי החוכר מעמיד את תקופת החכירה שנוצלה 

 הזמן הקובע", כפי שאירע במקרה דנן. 

 

 :חוק מיסוי מקרקעיןל 102סעיף ת הוראת וכך קובע 

 

"המנהל יחזיר מס אם הוכח לו כי נתבטלו מכירת 
זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין 

 ששולם עליהם מס".
 

ם המערערת והמשיב בהקשר זה היא האם אכן מדובר השאלה שעליה חלוקי

במקרה דנן ב"מכירת זכות במקרקעין" ש"נתבטל]ה["? בסוגיה זו נחלקו, כזכור, גם 

חברי ועדת הערר. דעת הרוב )עו"ד ד' מרגליות והשופט )בדימ'( ע' זמיר( סברה כי יש 

לחוק באופן העולה בקנה אחד עם דיני החוזים והיוצר הקבלה בין  102יף סעלפרש את 

לחוק ל"ביטול" כמשמעותו על פי דיני החוזים. בהתאם,  102שבסעיף המונח "ביטול" 

ת את קבעה דעת הרוב כי אי מימוש האופציה להארכת תקופת החכירה אינה מבטל

הסכם החכירה וכי משבחר החוכר באחת האפשרויות שניתנו לו כזכות ברירה על פי 

ההסכם )מימוש או אי מימוש האופציה(, מדובר בקיום ההסכם על ידו. על כן, כך סברה 

דעת המיעוט )רו"ח צ' לחוק.  102סעיף דעת הרוב, אין בענייננו תחולה להוראת 

יש לשים  חוק מיסוי מקרקעיןל 102סעיף פרידמן(, לעומת זאת, גרסה כי בפירושו של 

שתו, ככל שאי את הדגש על קיומה או אי קיומה של "זכות במקרקעין". על כן, לגי

מימוש האופציה להארכת תקופת החכירה מעמיד את משך החכירה בפועל על פרק זמן 

קצר מ"פרק הזמן הקובע", נוצר בדיעבד מצב דברים לפיו אין בפנינו "זכות 

במקרקעין" שאת מכירתה ביקש החוק למסות. במצב דברים כזה ניתן לומר, לגישתו 

קרקעין" מסוג חכירה "נתבטל]ה[" כמשמעות של רו"ח פרידמן, כי מכירת ה"זכות במ

לחוק ויש להשיב לנישום את המס ששולם בגינה. זאת, אף אם אין  102בסעיף הדבר 

 מדובר באירוע השקול על פי דיני החוזים לביטול ההסכם. 
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הכללי שמצאו את מקומם בדיני המס אכן, בבואנו לפרש מושגי יסוד מן הדין  .24

יש לצאת מן ההנחה כי משמעותם של מושגי יסוד אלה בדיני המס תואמת את 

משמעותם בדין הכללי, וזאת נוכח שאיפת המשפט לקיים הרמוניה נורמטיבית כוללת 

 602-601, 588( 4)נ' סיוון, פ"ד נט 1אביב -פקיד שומה תל 0/00124ע"א )ראו: 

; אהרן ברק "פרשנות דיני 19, פיסקה ר.א.ר.ד.(; עניין סיוון( )להלן: עניין 2005)

((. אך הנחה זו ניתנת לסתירה וכבר נפסק לא אחת 1997) 8, 1-א 4יא/ מיסיםהמיסים" 

יעים בדיני המס, ניתן לסטות מן כי בבואנו לפרש מושגי יסוד מן המשפט הפרטי המופ

הפרשנות הנתונה למושגים אלה בדין הכללי, ככל שפרשנות כזו יש לה אחיזה בלשון 

החוק וככל שהיא מגשימה באופן מיטבי את התכלית הפיסקאלית שנועד אותו החוק 

להגשים. במקרה כזה, תוכר הסטיה מן הפירוש המקובל בדין הכללי כ"חריג לגיטימי 

מנהל מס שבח חיפה נ' מועצת פועלי  526/87ע"א מוניה התחיקתית" )לעקרון ההר

(; כן ראו: מועצת פועלי חיפה( )להלן: עניין 1989) 525-524, 519( 3)חיפה, פ"ד מג

( 1)בע"מ, פ"ד נו 63שבח מקרקעין נ' חברת הדרי החוף מספר מנהל מס  5922/99ע"א 

; 16, פיסקה סלובר., שם; עניין ר.א.ר.ד, שם; עניין סיוון(; עניין 2001) 890-891, 877

 (. 46-47, נמדר, בסיס המס

 

כפי שיפורט להלן, נראה כי במקרה דנן יש מקום לפרש את התיבה "נתבטלו 

לחוק, תוך סטיה  102שבסעיף באיגוד מקרקעין" מכירת זכות במקרקעין או פעולה 

ממובנו של המושג "ביטול" בדיני החוזים וזאת על מנת להגשים עקרונות יסוד של דיני 

 המס. 

 

זכות הברירה או בשמה השכיח אופציה, היא זכות מורכבת אשר לה קווי מתאר  .25

החברה לפיתוח ם. על טיבו של חוזה המעניק אופציה עמד בית משפט זה בעניין מיוחדי

 : באומרוחוף התכלת 

 

-"בבסיס 'חוזה האופציה' מונחת בחירה שהיא דו
-הבחירה בין התקשרות לבין אי –כיוונית 

התקשרות בעיסקה העיקרית נשוא האופציה. 
למעשה, חוזה האופציה, או סעיף האופציה 

ין חוזה משני הנספח לחוזה נוסף שבחוזה, הוא מע
ועיקרי, אשר משתכלל אם, ורק אם, האופציה 

 ממומשת. 
... 

ביסוד חוזה האופציה עומדת אפוא היכולת הניתנת 
לאחד המתקשרים לבחור אם להתקשר בעיסקה 
העיקרית אם לאו. ניתן לומר כי, למעשה, זוהי 
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קיום... של התחייבות -בחירה בין קיום לבין אי
הרי אם תמומש האופציה ישתכלל גם חוזית, ש

החוזה העיקרי ועל בעל האופציה תוטל החובה 
לקיים את חיוביו על פיו. מאידך גיסא, אם בעל 
האופציה יבחר שלא לממשה, לא ישתכלל החוזה 

, שםהעיקרי ולא תוטל עליו חובת קיום כלשהי" )
698.) 

 

שה על היווצרותם הנה כי כן, בעת כריתתו של חוזה אופציה ניתן להצביע למע

, שניתן לכנותו גם העיקריחוזים הנפרדים זה מזה. החוזה האחד הוא החוזה  שנישל 

חוזה היסוד, ועניינו בעסקה לרכישת זכויות בנכס שביחס אליהן ניתנה האופציה; 

, עניינו במתן אפשרות הבחירה האם להתקשר המשניהחוזה השני, המכונה גם החוזה 

האם לממש את האופציה ולרכוש את הזכויות בנכס או לוותר  –בחוזה העיקרי, דהיינו 

אביבי נ' בן זכריה,  346/88ע"א על אפשרות זו ולהותירן בידי מקנה האופציה )ראו: 

, 309( 1)פרידמן נ' מדינת ישראל, פ"ד לא 231/76ע"פ (; 1992) 688, 684( 4)פ"ד מו

בחינת תוכנם ומבחינת הזכויות ((. נוסף על ההבדל הקיים בין החוזים מ1976) 317-318

מקנה את הזכויות בנכס נשוא האופציה; החוזה המשני  –שהם מקנים )החוזה העיקרי 

מקנה את זכות הברירה אם לרכוש בעתיד את הזכויות בנכס נשוא האופציה(, קיים  –

של כל אחד מהם. בנקודת הזמן שבה  התוקף המשפטי מבחינתהבדל בין שני החוזים 

ציה לקונה, החוזה העיקרי באשר לזכויות שניתן לרכוש על פי האופציה מוענקת האופ

טרם נכנס לפעולה והוא נותר "בעמדת המתנה" עד לשלב שבו יחליט בעל האופציה אם 

לממשה ולרכוש את הזכויות בנכס אם לאו. ככל שבעל האופציה בוחר שלא לממשה 

המועצה האזורית גליל תחתון נ'  3990/91ע"א אין החוזה העיקרי משתכלל כלל )ראו: 

נמדר, ; 353-356, הדרי, מיסוי מקרקעין א'(; 22.9.1994, ]פורסם בנבו[) 7, פיסקה עציוני

; סיני דויטש "הצעה בלתי חוזרת ואופציה: האמנם סמנטיקה 300-301, בסיס המס

 מותנה((. אכן, תוקפו של החוזה העיקרי 1987) 286, 275יב  עיוני משפטבלבד?" 

בבחירתו של בעל האופציה לממש אותה ובמובן זה מהווה מימוש האופציה קיבול של 

החוזה העיקרי על ידו בכל הנוגע לזכויות בנכס שהיו נשוא האופציה. הבחירה שלא 

לממש את החוזה העיקרי לעומת זאת אינה שוללת את התוקף המשפטי של החוזה 

שעניינו עצם מתן האופציה. נהפוך הוא. האופציה על פי טיבה מעניקה לבעליה  משניה

את האפשרות לבחור בין מימוש לאי מימוש, ומשכך גם אם בחר בעל האופציה שלא 

לממשה מהווה הדבר קיום וביצוע של החוזה המשני. זאת ועוד, משהוקנתה האופציה 

התחייבות חד צדדית כלפי בעל בחוזה המשני קמה מבחינתו של מקנה האופציה 

 798/88ע"א האופציה, ומקנה האופציה מחויב על פיה ואינו רשאי לסגת ממנה )ראו: 

החלק  – שלו דיני חוזים(; גבריאלה 1991) 535, 529( 3)מימון נ' שטינברג, פ"ד מה
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שלו, דיני ( )להלן: 2005) 197-196 לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי; הכללי

; לחיובי הצדדים במשך התקופה הקודמת 354(; הדרי, מיסוי מקרקעין א', חוזים

שיף נ' עיזבון המנוח אברהם גינדי,  701/88ע"א לי, ראו למימוש האופציה באופן כל

 ((. 1991) 759( 5)פ"ד מה

 

חוזי אופציה ביחס לזכויות במקרקעין ניתן לערוך בוריאציות שונות. וריאציה  .26

יתנת לפלוני לרכוש אפשרית אחת היא זו שבה סב כל החוזה כולו סביב האופציה הנ

זכויות בנכס מסוים על פי התנאים המפורטים בו. בוריאציה זו, מערכת היחסים 

המשפטית הנוצרת בין מקנה האופציה לבעל האופציה סבה אף היא כולה סביב 

האופציה. כזהו, למשל, המקרה בו הוקנתה אופציה לרכישת בעלות בנכס מקרקעין 

צב דברים זה לא ייכנס לפעולה החוזה העיקרי ובעל האופציה החליט שלא לממשה. במ

הצופה פני מימוש האופציה והקשר המשפטי בין הצדדים שהתמצה בחוזה המשני, 

יבוא בכך לכלל סיום. הוא הדין בחוזה שכל עניינו מתן אופציה לפלוני לחכור נכס 

מקרקעין. אך תיתכנה גם וריאציות אחרות להתקשרות בחוזה אופציה בהן האופציה 

נה חזות הכל. כך, למשל, ייתכנו מקרים שבהם משולבת זכות האופציה בתוך חוזה אי

היוצר מערכת יחסים משפטית נוספת בין הצדדים, פרט לזו הקשורה לזכות האופציה. 

כזהו המקרה שבפנינו, בו התקשרה המערערת עם המשכירות בהסכם חכירה לתקופה 

יהן התוספת להסכם לפיה הוענקה של עשר שנים חסר חודש, אשר במסגרתו נחתמה בינ

למערערת אופציה להאריך את תקופת החכירה לשתי תקופות בנות חמש או עשר שנים 

בכל פעם, בתנאים שפורטו בתוספת. התוספת להסכם לפיה הוקנתה למערערת זכות 

האופציה להארכת תקופות החכירה היא החוזה המשני ועל תקופות החכירה 

ערת היתה בוחרת לממש איזו מהן, היה חל כחוזה עיקרי האופציונאליות, ככל שהמער

ובשינויים המחויבים, חוזה החכירה אשר על פיו קיימו הצדדים מערכת יחסים 

   משפטית של מחכיר וחוכר לאורך תקופת השכירות הראשונה )עשר שנים חסר חודש(.

 

הקשר הנה כי כן זכות הברירה )אופציה( על הוריאציות השונות האפשריות ב .27

זה, נתפסת במתחם החוזי כחוזה דו ראשי )חוזה עיקרי וחוזה משני( והשאלה הנשאלת 

האם פרשנות הקובעת כי ניתן להשקיף על אי מימוש האופציה כעל מצב דברים  –היא 

(, חוק מיסוי מקרקעיןל 102סעיף שבו "נתבטל]ה[ מכירת זכות במקרקעין" )כלשון 

מתיישבת עם מבנה משפטי זה או שמא יש בפרשנות כזו משום סטיה ממובנה של 

התיבה "נתבטל]ה[ מכירת זכות במקרקעין" על פי דיני החוזים. אכן, על פי המבנה 

של החוזה המשני בדרך של  המשפטי שתואר לעיל אי מימוש האופציה מהווה ביצוע
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בחירה באחת הברירות שניתנו לבעל האופציה לפיו. בהקשר זה לא ניתן אפוא לדבר על 

אי מימוש האופציה כעל "מכירת זכות במקרקעין" ש"נתבטל]ה[". אשר לחוזה העיקרי, 

הרי משבחר בעל האופציה שלא לממשה לא נכנס חוזה זה לתוקפו ועל כן, קשה גם 

 7בסעיף על אי מימוש האופציה כעל ביטול חוזה בר תוקף כמובנו  בהקשר זה לדבר

. דומה, אפוא, כי על מנת 1970-, התשל"אחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(ל

הארכת תקופת החכירה, כבענייננו, את התיבה להחיל על אי מימוש אופציה ל

, נדרשת חוק מיסוי מקרקעיןל 102שבסעיף "נתבטל]ה[ מכירת זכות במקרקעין" 

" על פי דיני החוזים )אך ראו פרשנות הסוטה במידת מה ממשמעותו של המושג "ביטול

, העושה שימוש בטרמינולוגיה של 1973-, התשל"ג)חלק כללי( חוק החוזיםל 29סעיף 

ף כי לפחות לפי אחת ביטול בקשר עם חוזה המותנה בתנאי מתלה שלא נתקיים וזאת א

הגישות המקובלות בדיני החוזים, חוזה כזה בדומה לחוזה העיקרי בענייננו, אף הוא 

שלו, דיני אין לו תוקף בתקופת הביניים ולפירוט הגישות השונות בהקשר זה ראו 

ל פי כללי הפרשנות אותם פירטתי לעיל נראה כי אין (. יחד עם זאת, ע473-472, חוזים

מניעה לסטות מן המובן המקובל של המונח "ביטול" על פי דיני החוזים ככל שהחלת 

לחוק המורה על החזר מס ששולם במקרה כגון זה שלפנינו, מגשימה באופן  102סעיף 

 עקרונות פיסקאליים שאותם יש ליישם בדיני המס.  נכון וראוי

 

בענייננו ניתן לומר כי כתוצאה מאי מימוש האופציה "נתבטל]ה[" החכירה  .28

נשוא האופציה שעליה אמור היה לחול החוזה העיקרי, וזאת על פי משמעות המילה 

"נתבטל]ה[" כפשוטה. עוד ניתן לומר כי נוכח אי מימוש האופציה "נתבטל]ה[" 

סעיף בדיעבד "מכירת זכות במקרקעין", באופן המצדיק את השבת המס ששולם מכוח 

. ודוק: יש להבחין בהקשר זה בין תוצאות אי המימוש חוק מיסוי מקרקעיןל 102

החזר המס ששולם ובין חוסר הרלוונטיות של יסוד המימוש לכתחילה  בדיעבד לעניין

לעניין התרחשות אירוע המס ולעניין הטלת החבות במס. כפי שהובהר לעיל, ההגדרות 

, חוק מיסוי מקרקעיןל 1בסעיף הרחבות של המונחים "מכירה" ו"חכירה לתקופה" 

נועדו לפרוש רשת צפופה שתאפשר למנהל מיסוי מקרקעין ללכוד בה כבר בשלב 

"מאפיינים של העברת טובות הנאה ההתקשרות את אותן העסקאות אשר יש להן 

י (, ובכך להתמודד באופן יעיל עם תכנונ20, פיסקה סלובררכושיות במקרקעין" )עניין 

מס המכוונים להתחמק מתשלומו. צורך זה ליתן בידי מנהל מיסוי מקרקעין כלי יעיל 

חוק ל 84בסעיף להתמודד עם תכנוני מס וזאת בנוסף לכלים שהעמיד לרשותו המחוקק 

)אשר נתפס, כנראה, ככלי שאינו יעיל דיו להתמודד עם תכנוני מס(,  קרקעיןמיסוי מ

הוא שהוביל את המחוקק להרחיב את הגדרת המונחים "מכירה" ו"חכירה לתקופה" עד 
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כדי הכללת אופציות לרכישה ולחכירה של מקרקעין בגדר אותן הגדרות )ראו: דברי 

; אהוד ברזילי 287, 270, ה"ח 1962-, תשכ"בחוק מס שבח מקרקעיןההסבר להצעת 

יסוד ((. לכן, 2000) 94, 93-א 1יד/ מיסיםחלק א'"  –"האופציה כ'להיט' מיסויי 

המימוש איננו נכלל בין היסודות הנדרשים לצורך התרחשות אירוע המס או לצורך 

ין" )לרבות "זכות במקרקעין" מסוג הטלת החבות במס על "מכירת זכות במקרקע

חכירה( ודי לעניין זה כי נכרת חוזה חכירה אכיף. כמו כן, אין הכרח כי כל תקופת 

החכירה הנקובה בחוזה תהא חכירה בפועל ולצורך מניין פרק הזמן הקובע את 

ועשר שנים במועד  40התרחשותו של אירוע המס )עשרים וחמש שנים לאחר תיקון מס' 

לענייננו(, יש להביא בחשבון גם תקופות חכירה אופציונאליות אשר טרם הרלוונטי 

 מומשו באותו שלב. 

 

ואולם, משנתן המחוקק בידי מנהל מיסוי מקרקעין כלים כה מרחיקי לכת בשלב 

ההתקשרות בעסקה, כלים אשר בענייננו יוצרים למעשה חזקה חלוטה כי מי שהתקשר 

עניין( את הזכות נשוא החוזה העיקרי, נראה בעסקת אופציה כבר רכש או מכר )לפי ה

לי כי מן הראוי "לרכך" במידה רבה את התוצאות של גישה נוקשה זו באמצעות 

לחוק, אשר תאפשר החזר של מס שנגבה כאמור, אם  102סעיף הפרשנות להוראת 

ומשה. אחרי הכל, קשה לקבל גישה לפיה כל עסקת מתברר בדיעבד כי האופציה לא מ

אופציה במקרקעין הנקשרת בין צדדים נועדה לתכלית אחת ויחידה והיא תכנון מס 

והתחמקות מתשלומו. המודל של עסקאות אופציה הוא מודל מוכר ולגיטימי בעולם 

העסקים ולא רק בתחום המקרקעין ואם בחר המחוקק להתמודד עם אופציות בתחום זה 

באמצעות סעיף אנטי תכנוני מרחיב, ראוי להותיר פתח להשבת המס מקום שמתברר 

ע"א )ראו והשוו בדיעבד כי מדובר בעסקה אמיתית ולגיטימית ובאופציה שלא מומשה 

 . ((.199819.11, ]פורסם בנבו[) אביב-בר נ' מנהל מס שבח מקרקעין, תל 249/97

 

נועד בעיקרו למסות  חוק מיסוי מקרקעיןמסקנה זו מתבקשת גם בזוכרנו כי 

 9412/03ע"א )ראו: במס שבח את הרווח ההוני שנצבר בידי מוכר ה"זכות במקרקעין" 

גבריאלי נ'  8763/06ע"א (; 2005) 550, 538( 5)קיד שומה, נתניה, פ"ד נטחזן נ' פ

 3489/99ע"א (; 22.10.2009, ]פורסם בנבו[) 6, פיסקה מנהל מס שבח מקרקעין ירושלים

הדרי, מיסוי (; 2003) 596, 589( 5)מקרקעין, חיפה נ' עברי, פ"ד נזמנהל מס שבח 

, ובצד זאת הוא ממסה את הקונה במס רכישה שהוא אמנם מס (47-52, מקרקעין א'

)ה( לחוק מיסוי מקרקעין; 9)ראו: סעיף עקיף אך הוא קשור בטבורו לעסקה ההונית 

נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פ"ד  Hotel Corporation of Israel 188/82ע"א 
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, ]פורסם בנבו[) 21, פיסקה גולן נ' מנהל מס שבח 5332/08ע"א (; 1985) 208, 197( 2)לט

; הדרי, 107-108 ,הדרי, מיסוי מקרקעין א'; 92-94, ; נמדר, בסיס המס(16.8.2010

מנהל מיסוי מקרקעין רחובות נ' זכי דוגה  7765/04ע"א השוו ; 31-30מיסוי מקרקעין ד', 

((. נראה על כן שאם בסופו של דבר עסקה כזו לא 5.8.2010, ]פורסם בנבו[) ובניו בע"מ

חוק ל 102סעיף א מומשה, יש מקום לפרש את קמה כלל על רגליה משום שהאופציה ל

באופן המאפשר השבת המיסים ששולמו בגינה. העובדה כי עסקאות  מיסוי מקרקעין

)כפי  חוק מיסוי מקרקעיןל )א(50סעיף חכירה מסוימות פטורות ממס שבח על פי 

המקרה בענייננו(, וזאת משום "שהריווח מהן נתון לשומה על פי הפרק הראשון של 

", אין בה כדי לשנות ממסקנה זו )לדעות השונות שאינן צריכות הכנסה פקודת מס

ראו: הכרעה במקרה דנן אשר הובעו לעניין סיווג רווחים בעסקאות חכירה ומיסוים 

 177-180, הדרי, מיסוי מקרקעין א'והאסמכתאות שם;  81-83, נמדר, בסיס המס

כירה המתחייבות במס והאסמכתאות שם; דוד בלס ואייל רובין "מיסוי עסקאות ח

]פורסם  4בר נ' פקיד שומה ת"א  1067/99עמ"ה )ת"א( (; 1995) 31-א 2ט/ מיסיםשבח" 

(; דוד אלקינס "מס הכנסה נ' מס שבח מקרקעין: ברירת 2002) 245-ה 1מיסים טז/ בנבו[

(; ברוך כחלון "מיסוי דמי שכירות 2002) 116-א 4טז/ מיסיםהמס בהחכרת מקרקעין" 

 ((.2006) 73-75, 57-א 5כ/ מיסיםדיון מחודש"  –

 

על מצב דברים כגון זה שנוצר  102סעיף גישה דומה לעניין תחולתו של  .29

 בענייננו, הביע פרופ' אהרן נמדר בציינו: 

 

כי האופציה בוטלה בביטול אמיתי, יש "אם יתברר 
. אי 102להחזיר לרוכש את מס הרכישה לפי סעיף 

מימוש האופציה מהווה למעשה את ביטולה של 
ה"מכירה" המקורית שראתה בהסכם החכירה 
כמכירה של זכות במקרקעין. בלשון אחרת, עם 
ביטולה של האופציה נשמט הקרקע לטענה כי 

ה של זכות המכירה המקורית היוותה מכיר
..." )נמדר, חוק מיסוי מקרקעיןבמקרקעין לפי 

 (.507-508בסיס המס, 
 

ית בע"מ נ' מנהל מס אופ צפון אגודה צרכנית שיתופ-קו 26/92עמ"ש )נצ'( )כן ראו והשוו 

אופ -; עוד ראו: משה שקל "פסק דין 'קו(1993) 365( 2פ"מ תשנ"ד) ,שבח מקרקעין

הדרי, (; שקל( )להלן: 1996) 42-א 4י/מיסים סוגיית המיסוי בביטול חכירה"  –צפון' 

 (.269, מיסוי מקרקעין א'
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חזר עניין נוסף אשר ניתן להקיש ממנו לענייננו באשר לפירושה של הוראת ה

שרון נ' המנהל לעניין  489/89ע"א לחוק, הוא העניין אשר נדון ב 102שבסעיף המס 

כי (. באותו עניין נקבע מפי הנשיא שמגר 1992) 366( 3)חוק מס שבח מקרקעין, פ"ד מו

"יום המכירה" לצורך החיוב במס שבח הינו יום כריתת החוזה, גם כאשר החוזה מותנה 

בתנאי מתלה. אולם, אם "לא נתקיים התנאי המתלה והחוזה מתבטל, זכאי הנישום 

; לביקורת שהושמעה על 373, שם..." )102להחזר המס ששילם... כאמור בסעי]ף[ 

כירה" בחוזה המותנה בתנאי מתלה, ראו: הלכה זו, ככל שהדבר נוגע לקביעת "יום המ

חוק תנאי מתלה לפי   הדרי "מיסוי חוזה מכירה עם ; יצחק 321-319, נמדר, בסיס המס

הדרי, מיסוי חוזה ( )להלן: 1992) 297-296, 287יז  עיוני משפט" מס שבח מקרקעין

((. בהחלטתה של ועדת הערר עמד עו"ד מרגליות על ההבדלים תנאי מתלה  מכירה עם 

הקיימים בין עסקאות המותנות בתנאי מתלה לבין חוזה אופציה כמו זה שבענייננו, 

יש מהתם להכא. עו"ד מרגליות ציין בהקשר זה, בין היתר, את ובגינם סבר שאין להק

העובדה שהאופציה נתונה בידי החוכר ואילו התקיימות התנאי המתלה תלויה בגורם 

חיצוני לחוזה. אכן, קיימים הבדלים בין חוזה המותנה בתנאי מתלה ובין חוזה אופציה 

 102סעיף ולתו של אך הבדלים אלה אינם מחייבים לדעתי מסקנה שונה באשר לתח

לחוק על ענייננו. נראה לי כי בדומה לחוזה המותנה בתנאי מתלה שמוסה טרם 

התקיימות התנאי ומשלא נתקיים התנאי רואים את "מכירת הזכות במקרקעין" כמכירה 

ת חכירה אופציונאלית שמוסתה "שנתבטל]ה[", כך גם בחוזה הכולל כבענייננו תקופ

טרם מימוש האופציה, יש לראות את "מכירת הזכות במקרקעין" על פיו )מסוג חכירה( 

כמכירה ש"נתבטל]ה[", ככל שהאופציה לא מומשה. העובדה כי במקרה הראשון לא 

התקיים התנאי המתלה מסיבות התלויות בצד ג' ואילו בחוזה האופציה היא אינה 

ו של החוכר, אינה מעלה ואינה מורידה לצורך החלת הוראת מתממשת בשל בחירת

. בשני המקרים לא קמה על רגליה העסקה חוק מיסוי מקרקעיןל 102שבסעיף ההחזר 

 ההונית שאותה נועד החוק למסות. 

 

בהחלטתה סומכת דעת הרוב בוועדת הערר את המסקנה אליה הגיעה בדבר אי  .30

ומציינת כי  זמרלחוק, בין היתר, על ההלכה שנפסקה בעניין  102סעיף תחולתו של 

י, שגתה המקרה דנן אינו עומד במבחנים שהותוו לעניין זה באותה הלכה. לדעת

הוועדה בכך ויש לאבחן את המקרה שבפנינו מן הנסיבות ומן התנאים שנקבעו בעניין 

. באותו עניין דובר בזכויות בדירה שאותן העבירה במתנה ליאורה זמר לאחותה, זמר

עידית זמר. עסקת המתנה דווחה למנהל מס שבח והמשיבה, עידית זמר, שילמה בגינה 

ה למשך תקופה מסוימת. כשש שנים לאחר הענקת מס רכישה ועברה להתגורר בדיר
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המתנה, הודיעו המשיבה ואחותה לשלטונות מס שבח על ביטול המתנה וביקשו את 

השבת מס הרכישה ששולם. בקובעו כי אין מקום להשבת מס הרכישה בנסיבות אלה על 

-, תשכ"גחוק מס שבח מקרקעין -)ובשמו אז  חוק מיסוי מקרקעיןל 102סעיף פי 

 (, התווה בית המשפט את התנאים לתחולתו של הסעיף באומרו:1963

 

פי שהושלמה, -על-"אם מתנת הזכויות לדירה, אף
לא שלחה שורשים ולא נקלטה בקרקע ו, כפי שראינ

של המציאות, אם לא היה לה ביטוי בעובדות 
אם לא כוח המנהל, -, או כדברי באתשבשטח

, כי אז יכולה העיסקה התממשה בעולם המעשה
החדשה להתיישב עם ביטולה של המתנה. לא כן, 

השלכות עובדתיות, אם הפכה אם היו למתנה 
אותו מקרקע למעשה שלא ניתן לתלוש ולעקור 

, כי אז לא ניתן המציאות ולבטלו כאילו לא היה
להחזיר את הגלגל אחורה, והדרך האחת הפתוחה 

ידי עיסקה -להחזרת הזכויות לליאורה היא על
חדשה של מתנה, מהמשיבה לליאורה. בנסיבות 
המקרה, לא ניתן לומר, שהמתנה לא נקלטה 
במציאות העובדתית. המשיבה קנתה חזקה בדירה. 

רה אף נרשמה על שמה אצל שלטונות מס הדי
רכוש. היא גם הושכרה לאחר שהמשיבה פינתה 

 אותה.
 ... 

לכל אלה מצטרפת התקופה הארוכה של כשש 
שנים מאז עיסקת המתנה ועד להודעת הביטול. אין 
אמנם מניעה בדין לביטול מתנה בהסכמה בכל עת. 
אך לעבור הזמן הארוך יש משקל, המצטבר 

העובדות שהזכרתי. כשמדובר  למשקלן של יתר
בביטול ביחסים בתוך המשפחה, ללא עילה שבדין 
או בהסכם, יש לדקדק עם הטוענים לו, וניתן 
להסתפק בכל אלה כדי להגיע למסקנה כי מהותה 
האמיתית של העיסקה השנייה אינה ביטול אלא 
החזרת המתנה לליאורה בדרך עיסקת מתנה 

וראו לעניין ; ההדגשות הוספו; 834, שםחדשה" )
זה גם: דב נייגר "ביטול עיסקה או מכירה חוזרת" 

(; דוד אלקינס "מהו 1988) 13-, א2ב/ מיסים
?" חוק מיסוי מקרקעיןל 102ביטול לצורך סעיף 

(; הדרי, מיסוי מקרקעין 2005) 42-, א4יט/ מיסים
 (.493-495המס,  ; נמדר, בסיס417-418ג', 

 

על ענייננו קבעה הוועדה כי אף שהמערערת לא מימשה  זמרביישמה את הלכת  .31

את האופציה שניתנה לה בחוזה החכירה מדובר בעסקה ש"הכתה שורשים במציאות" 

וזאת משום שתקופת החכירה הראשונה )עשר שנים חסר חודש( מומשה בפועל ואילו 

 באשר לאופציה סברה הוועדה כי:
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"גם אי מימושה מגלם בחובו את היותה בת תוקף 
משפטי וכי הזכות במקרקעין שנרכשה עקב 
פוטנציאל הארכ]ת[ השכירות )האופציה( בעינה 
עומדת. בנסיבות אלה לא ניתן לומר כי 'לא היו 
דברים מעולם' ולכן אין להחזיר את המצב לאחור 

 (.11מבחינה מיסויית" )עמ' 
 

 שגויים בעיניי.  שני טעמיה אלה של הוועדה 

 

יצאה עסקת המתנה אל הדרך והתקיימה בקרקע המציאות  זמרראשית, בעניין 

על פני כשש שנים טרם ביטולה ואילו בענייננו מה שהתקיים בפועל בקרקע המציאות 

היא עסקת שכירות של עשר שנים חסר חודש אשר אלמלא האופציה שניתנה להארכת 

)זאת, אולי, להבדיל מעסקת חכירה אשר לפיה משך החכירה, לא היה מקום למסותה 

עולה לכתחילה תקופת החכירה בפועל על "פרק הזמן הקובע", אף בלא מימושה של 

 (. תקופת חכירה אופציונאלית נוספת הנתונה לחוכר על פי החוזה

 

שנית, הענקת אופציה או "פוטנציאל הארכת השכירות", כפי שמכנה זאת 

שויה לגלם הטבה כלכלית החייבת במס בנפרד מן אכן ע הוועדה, היא כשלעצמה

החכירה. אולם, הטענה כי ניתן להסתפק במיסוי "פוטנציאל הארכת השכירות" ככזה, 

לא עלתה כלל במקרה דנן מפי המשיב או מפי המערערת וכפי שפורט לעיל, נסוב 

 ההליך כולו על סוגיית מיסוי "מכירת זכות במקרקעין" מסוג חכירה הכוללת תקופת

חכירה אופציונאלית שטרם מומשה )לעניין מיסוי אופציות במקרקעין ככאלו ראו: 

מיסוי ; אהרן נמדר 300-307, נמדר, בסיס המס; 353-376, הדרי, מיסוי מקרקעין א'

( )להלן: 2007)מהדורה חמישית,  603-605, סעיפים חישוב המס ותשלומו –מקרקעין 

כו  משפטים מקרקעין"-בר "מיסוי אופציות בעסקאות(; ישי נמדר, חישוב המס ותשלומו

סעיפים (; ולעניין ההסדר החל לגבי "אופציות ייחודיות" במקרקעין ראו: 1995) 15

גורפיין "מיסוי האופציה על פי הוראת השעה"  לחוק; תמיר פורר ומוקי 1י49-י49

 1-א 3יז/ מיסים(; יצחק הדרי "אופציות ייחודיות במקרקעין" 2002) 95-א 6טז/ מיסים

 110-א 6טז/ מיסים(; תרצה גורטלר "מיסוי האופציה על פי הוראת השעה" 2003)

הדרי,  ;606, סעיף נמדר, חישוב המס ותשלומו; 307-309, נמדר, בסיס המס(; 2002)

 ((. 224-238, מיסוי מקרקעין ב' חלק שני

 

 חוק מיסוי מקרקעיןל 102סעיף סיכומו של דבר: אני סבורה כי יש לפרש את 

שולמו בגין עסקת חכירה  באופן המאפשר השבה של מס שבח ומס רכישה אשר
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הכוללת "חוזה משני" לתקופת חכירה אופציונאלית, מקום שהאופציה בעניין זה לא 

מומשה בפועל ונוצר בדיעבד מצב לפיו "החוזה העיקרי" שעל משמעותו עמדנו לעיל 

לא נכנס לתוקף. ובלבד, שללא תקופת החכירה האופציונאלית נופלת החכירה בפועל 

 הזמן הקובע" לצורך הגדרת "זכות במקרקעין" מסוג חכירה. על פי החוזה מ"פרק

 

 תוצאות הביטול

 

לאחר שקבענו כי יש לפרש את התיבה "נתבטל]ה[ מכירת זכות במקרקעין"  .32

פרק לחוק באופן החל על אי מימוש אופציה לתקופת חכירה העולה על  102שבסעיף 

הזמן הקובע, השאלה הבאה שיש לבחון היא מה פועלו של אותו הביטול. רו"ח פרידמן 

בדעת יחיד סבר כי מדובר בביטול שפועלו מכאן ולהבא ועל כן אין המערערת זכאית 

להחזר המס ששולם על ידה, אף לא בגין תקופת החכירה הראשונה )עשר שנים חסר 

דמן אינה מקובלת עליי. לא ראיתי צורך חודש(. תוצאה זו שאליה הגיע רו"ח פרי

להידרש בהקשר זה לשאלה האם מדובר ב"ביטול" שפועלו למפרע או מכאן ולהבא 

)על האפשרות להגיע לצורך דיני המס למסקנות שונות מן המקובל בהקשר זה בדין 

  הדרי, מיסוי חוזה מכירה עם ; כן ראו והשוו 525, מועצת פועלי חיפההכללי ראו עניין 

. לטעמי משלא מומשה האופציה וכתוצאה מכך לא עלתה (294-295תנאי מתלה, 

תקופת החכירה בפועל על "פרק הזמן הקובע" לעניין הגדרתה של "זכות במקרקעין" 

לם. אכן, מסוג חכירה, יש להשיב לנישום, ובמקרה זה למערערת, את מלוא המס ששו

המעמיד את פרק הזמן הקובע  40השבת המס במקרים כאלה )ובייחוד לאחר תיקון מס' 

על עשרים וחמש שנים(, עשויה ליצור קשיים לא מבוטלים מבחינת שלטונות המס )ראו 

(, אך דומני כי אימוץ הגישה הדוגלת 46שקל, חוות דעתו של רו"ח פרידמן וכן ראו 

העסקה ההונית שאותה נועד ם מסתבר בדיעבד כי בכך שאין להשיב את המס אף א

חוק מיסוי חוטא לתכלית החקיקתית שביסוד  החוק למסות לא קמה על רגליה,

רשת  חוק מיסוי מקרקעיןל 1 שבסעיף. על כן, כל עוד פרושה על פי ההגדרות מקרקעין

מס כה צפופה הלוכדת, בשל מניעים אנטי תכנוניים, קשת רחבה של אירועים ובהם 

אופציה לחכירת מקרקעין הנחשבת כחכירה ממש מרגע הינתנה, אין בעיניי מנוס מן 

לחוק את החזר המס מקום שמסתבר בדיעבד כי  102סעיף הפירוש המאפשר על פי 

האופציה לא מומשה וכי "מכירת זכות במקרקעין" מסוג חכירה ל"פרק הזמן הקובע" 

 לא קמה על רגליה.

  

ודוק: מסקנה זו יפה בעיניי למצב דברים כגון זה שנוצר בענייננו לפיו הסתבר  

העסקה ההונית מסוג חכירה אותה התכוון המחוקק למסות לא הכתה  בדיעבד כי
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שורשים ב"קרקע המציאות", שכן תקופת החכירה אשר מומשה בפועל לא עלתה על 

שבסעיף "פרק הזמן הקובע". תיתכנה עם זאת שאלות נוספות באשר לפירוש ההוראה 

, למשל: מהו הדין לעניין השבת המס ששולם מקום שבו חוק מיסוי מקרקעיןל 102

עולה תקופת החכירה בפועל הקבועה בחוזה על "פרק הזמן הקובע", או מקום שבו 

מומשה תקופת חכירה אופציונאלית אחת מתוך שתיים וכתוצאה מכך עלתה תקופת 

ה בפועל על פרק הזמן הקובע? האם כדעת רו"ח פרידמן יש להשקיף על מצבים החכיר

אלה כעל ביטול חלקי של "מכירת זכות במקרקעין" מסוג חכירה, המצדיק השבה 

חלקית של המס ששולם? שאלות אלה אינן פשוטות אך ההכרעה בהן אינה נדרשת 

 בערעור דנן ועל כן בחרתי להותירן לעת מצוא. 

 
ום ראוי להתייחס לטענה נוספת העולה מטיעוני המשיב בפנינו. על פי טרם סי .33

טענה זו כפוף החזר המס במקרה דנן למגבלת ארבע השנים החלה על "תיקון שומה" 

לחוק, משום שדרישתה של המערערת להחזר המס שקולה לגישת המשיב  85סעיף לפי 

שינוי סיווגה של העסקה. טענה דומה הועלתה על ידי המשיב בפני ועדת הערר אשר ל

דחתה אותה, ובצדק. זכותה של המערערת להחזר המס נבחנה במקרה דנן במסגרת 

מן הטעמים שמניתי לעיל, ואין מדובר ב"תיקון  יסוי מקרקעיןחוק מל 102סעיף 

שומה". אכן, חלוף הזמן עשויה להיות לו משמעות לצורך ההכרעה בשאלה האם 

; הדרי, זמרמדובר ב"מכירת זכות במקרקעין" ש"נתבטל]ה[" )ראו לעניין זה: עניין 

לחוק  85סעיף ת (. אך ההכרעה בכך מנותקת מהורא202בה"ש  417מיסוי מקרקעין ג', 

חוק מיסוי ל 85סעיף שעניינה "תיקון שומה" )ראו והשוו יצחק הדרי "תיקון שומה לפי 

((. על כן, במקרים מתאימים ניתן יהיה לקבוע 2007) 25, 10-א 3כא/ מיסים" מקרקעין

לחוק להחזר המס ששילם, למרות שפרק הזמן  102סעיף כי הנישום אינו זכאי מכוח 

שחלף מאז נעשתה השומה קצר מארבע שנים. ומאידך, בהחלט ייתכנו מקרים שבהם 

הזכות להחזר המס ששולם, גם אם חלפו  חוק מיסוי מקרקעיןל 102סעיף תוכר מכוח 

מנהל מס שבח  266/97ע"א למעלה מארבע שנים מיום שנעשתה השומה )ראו, למשל 

   ((.2003) 207( 3)מקרקעין חיפה נ' וויסמן, פ"ד נז
 

טרם סיום. עיינתי בחוות דעתו של חברי השופט י' עמית ואני ועוד הערה  

לחוות דעתי, כי השבת מס ששולם לאחר עשר שנים  32מסכימה, כפי שאף צוין בסעיף 

כרוכה בקשיים ויש בה כדי לגרוע מן הוודאות והיציבות הנדרשת בדיני המס. אולם, 

ין שלושים שנות חכירה קשה בעיניי לאין שיעור התוצאה לפיה לא יוחזר מס ששולם בג

לתקופה של שלושים שנים  שוויה של זכות החכירה בפועל)ודוק: המס מחושב על פי 
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ככזו(, אם בדיעבד מסתבר כי החכירה בפועל לא עלתה על  שווי האופציהולא על פי 

עשר שנים. העובדה שבמקרה דנן גבה המשיב לכתחילה מס רק עבור עשר שנות חכירה 

עם המערערת(, אין בה על פי גישתי כדי לשנות מן המסקנה  )מתוקף פשרה שהושגה

 המתבקשת בהקשר זה ברמה העקרונית. 

 

 סוף דבר

 

מן הטעמים המפורטים לעיל אציע לחבריי לקבל את הערעור ולהורות על  .34

השבת סכום מס הרכישה ששילמה המערערת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק. 

ת המשיב לשלם למערערת שכר טרחת עורך דין בערעור כמו כן אציע לחבריי לחייב א

 ₪. 25,000בסך 

 

 

 ת  ט  פ  ו  ש        

 

 

 

 

 

 השופט י' עמית:
 

אני מצטרף לדעתה של חברתי השופטת חיות בכל הסוגיות שנדונו על ידה,  

. לטעמי, כאשר האופציה לא חוק מיסוי מקרקעיןל 102סעיף למעט בסוגיה של פרשנות 

ועל  קעיןחוק מיסוי מקרל 102סעיף מומשה על ידי מקבל האופציה, אין מקום להחלת 

 כן דין הערעור להידחות. אעמוד להלן על הטעמים שהביאו אותי למסקנה זו. 

 

 לשון החוק 

 

כפי שציינה חברתי, פרשנות שאין לה עוגן בלשון החוק חורגת ממנעד  .1

 חוק מיסוי מקרקעיןל 102עיף סהאפשרויות הפרשניות. נשים שוב נגד עיננו את הוראת 

 (:י.ע. –)הדגשה שלי 
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נתבטלו מכירת זכות "המנהל יחזיר מס אם הוכח לו כי 
או פעולה באיגוד מקרקעין ששולם עליהם  במקרקעין

 מס". 
 

 

יבה "נתבטלו פשוטו של מקרא כי "ביטול" אינו אי מימוש אופציה. לטעמי, הת 

מכירת זכות במקרקעין" אף אינה יכולה לשאת מבחינה לשונית את הפרשנות המוצעת 

על ידי חברתי. אי מימוש אופציה אינו בגדר ביטול זכות הברירה. נהפוך הוא, אי 

מימוש האופציה )החוזה המשני( מהווה קיום חוזה האופציה על פי אחת הדרכים 

, יממש את זכותו על פי האופציה וברצותו לא העומדות למקבל האופציה, שברצותו

((. פעולה על פי 1983) 487( 2)צמיד נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד לז 85/81ע"א יממש )

אחד הערוצים שהסכם האופציה מאפשר, אינה בגדר ביטול ההסכם ואין לראות אופציה 

טל. ובכלל, לביטול הסכם יש נפקויות שונות במסגרת הסעדים תקפה כחוזה שבו

והתרופות כגון השבה או פיצויים. כל אלה לא מתקיימים כאשר באי מימוש אופציה 

עסקינן. ובקיצור, אי המימוש היא אחת מהדרכים האפשריות לקיום חוזה האופציה, 

 היא חלק מהפיזולוגיה של החוזה:

 

ציה מפעיל, למעשה, בעל מימושה של האופ-"יוצא, שבאי 
 –האופציה את זכותו על פי כתב האופציה, ובמילים אחרות 

מקיים את כתב האופציה כלשונו. כיצד ניתן לדבר איפוא על 
ביטול כתב האופציה כאשר מדובר, דווקא, בסוג של קיום 
חוזה? ביטול עיסקה במקרה של אופציה אפשרי, למעשה, רק 

שלילת זכותו של  –ותו עם ביטול הסכם האופציה, שמשמע
מקבל האופציה לבחור" )תרצה גורטלר "מיסוי האופציה על 

 ((. 2002) 110-( א6טז) מיסיםפי הוראת השעה" 
 

 

יש להבחין בין ביטול האופציה עצמה לבין אי מימוש אופציה קיימת: "דין  

שני המקרים שונה מבחינה משפטית. בניגוד לביטול, אי מימוש אינו מהווה ביטול 

(. בכך נבדל המקרה שבפנינו, 268, הדרי, מיסוי מקרקעיןפעולה משפטית כלשהי" )

אופ צפון אגודה צרכנית שיתופית בע"מ נ' מנהל -קו)נצ'(  26/92עמ"ש מהמקרה שנדון ב

ולהמירה  הצדדים לבטל את האופציהימו (. שם הסכ1993) 603, פד"א כא מס שבח

לא מומשה על ידי בהסכם מכר, בעוד שבמקרה שבפנינו, האופציה לא בוטלה אלא 

 . השוכר

 

אי מימוש אופציה, יכול וייעשה מטעמים ומשיקולים כלכליים שונים של  .2

מקבל האופציה. אך גם אם נראה את אי המימוש כויתור, הרי שהמחוקק הבחין בין 
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זכות. בדין הכללי "מתנה יכול שתהיה בויתורו של הנותן על  ביטולעל זכות לבין  ויתור

, ובדיני המס "ויתור על 1968-, התשכ"חחוק המתנהל )ג(1סעיף  -זכות כלפי המקבל" 

. מכאן, שאין דינו חוק מיסוי מקרקעיןל 1בסעיף נכלל בהגדרת "מכירה" כאמור זכות" 

   של ויתור כדינו של ביטול.

 

ימוש. לסיכום, המונח "ביטול" אינו יכול לשאת את המשמעות של אי מ .3

 102סעיף ההבחנה בין ביטול ההסכם לבין ביטול "מכירת זכות במקרקעין" כלשון 

לחוק, היא לטעמי הבחנה מלאכותית, שהרי תוקפה של מכירת הזכות במקרקעין נגזר 

תרה מכירת הזכות מתוקפו של ההסכם, ואם הסכם האופציה נותר בתוקפו ממילא נו

 בתוקפה. 

 

 הרמוניה נורמטיבית

 

פרשנות המונח "ביטול" ככולל גם אי מימוש אופציה, מהווה סטייה רבתי  .4

ממובנו של המונח בדין הכללי. ביטול על פי דיני החוזים יכול וייעשה בעקבות פגם 

גם  בכריתת חוזה, בעקבות הפרת החוזה, או בהסכמת הצדדים. חוזה עשוי להיות בטל

)חלק  חוק החוזיםל 13-ו 30סעיפים בשל אי חוקיות או בשל היותו למראית עין לפי 

 (. חוק החוזיםן: )להל 1973 –, התשל"ג כללי(

 

ככלל, נקודת המוצא היא כי יש לשאוף להרמוניה נורמטיבית בין דיני המס   

לדין הכללי, אלא אם יש טעם חזק בגינו יש לסטות מכלל זה. במקרה דנן, לא מצאתי 

טעם "עוצמתי" דיו כדי להצדיק סטייה רבתי הן מלשון החוק כפשוטה והן מפרשנות 

נהפוך הוא, כפי שיוסבר להלן, פרשנות הביטוי "ביטול"  המונח על פי דיני החוזים.

שלא בהרמוניה עם דיני החוזים, מביאה לתוצאה לא סימטרית הנוגדת את תכלית 

 החוק. 

 

 חוק החוזיםל 29סעיף חברתי הקישה בין תנאי מתלה לבין אי מימוש אופציה.  .5

קובע כי אם לא נתקיים התנאי המתלה תוך התקופה שנקבעה לכך "מתבטל החוזה" 

 וממילא רואים את מכירת הזכות במקרקעין כמכירה שנתבטלה. 

 

הדעה המקובלת היא כי בחוזה מותנה מושעות התוצאות האופרטיביות של  

שרון נ' המנהל לעניין חוק מס שבח  489/89ע"א )החוזה עד להתקיימות התנאי 

((. לא כך בחוזה אופציה כמו במקרה שבפנינו, 1992) 369, 366( 3)מקרקעין, פ"ד מו
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ברירה. חוזה -שהוא חלק מחוזה קיים, חוזה אופרטיבי, הכולל, בין היתר, סעיף

מישני(, עומד מהרגע הראשון על רגליו במובן זה שכל עוד לא האופציה )החוזה ה

ובכך לבצע קיבול של החוזה העיקרי  -  בוטלה האופציה, זכאי מקבל האופציה לממשה

 או שלא לממשה:  -

 

הכללי  חוק החוזיםל 28-ו 27"בחינת הוראות סעיפים 
תנאי על -על-חיל את הוראות החוזהמלמדת שאין לה

)ג( קובע, שכל צד זכאי לסעדים 27אופצייה. סעיף -חוזה
אופצייה יש -לשם מניעת הפרת החוזה, בעוד שבחוזה

לאחד הצדדים ברירה, אם להתקשר בחוזה אם לאו" 
 עיוני משפט)סיני דויטש "הצעה בלתי חוזרת ואופצייה" 

 ((. 1987) 287, 275יב 
 

כי התקיימות התנאי המתלה תלויה בצד שלישי לחוזה או  לכך יש להוסיף 

בגורם חיצוני להבדיל מחוזה אופציה שהברירה נתונה בידי מקבל האופציה. כפי 

המרכז -מנהל מס שבח מקרקעין 781/79ע"א שניצול האופציה אינו יוצר הסכם חדש )

(, כך גם אי ניצול האופציה אינו 1981) 28, 20( 1)קעות בע"מ, פ"ד לונ' גן חברה להש

מבטל הסכם קיים. זאת ועוד, כאשר בתנאי מתלה עסקינן, מועד תשלום המס נדחה 

בפועל עד להתקיימות התנאי )באשר ברובם ככולם של המקרים, נזהרים הצדדים שלא 

לחוק(, ואם לא התקיים התנאי, ממילא  51בסעיף "להילכד" באחד התנאים האמורים 

אין צורך להחזיר מס. מנגד, אם נקבל את הפרשנות כי אי מימוש אופציה כמוהו 

כביטולה, יהא צורך להורות על החזר מס, לעיתים, שנים רבות לאחר מועד מתן 

 האופציה, ועל כך נעמוד בהמשך. 

 

 

 

 

 משפטית זהה בנקודת הכניסה ובנקודת היציאההתוצאה ה

 

אין חולק כי אירוע המס והחבות במס מתגבשים במועד ביצוע העסקה. בנקודת  .6

זמן זו, החוק "אדיש" לשאלה אם תקופת החכירה האופציונלית תמומש בהמשך הדרך 

לפסק דינה( אירועים המתרחשים לאחר  20-21אם לאו, וכפי שציינה חברתי )סעיפים 

ריתת ההסכם שהקנה את "הזכות במקרקעין", אינם משפיעים על התרחשות אירוע כ

המס במועד כריתת ההסכם. הבחינה היא של מהות הזכות המשפטית של בעל הזכות, 

ולא של אורך התקופה בה התקיימה החכירה בפועל. בדומה, נקבע כי "יש לראות 

212

http://www.nevo.co.il/law/71888
http://www.nevo.co.il/law/71888
http://www.nevo.co.il/case/17931503
http://www.nevo.co.il/case/17931503
http://www.nevo.co.il/law/72866/51


 רחובות –מס שבח מקרקעין  "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' מנהל   10846/06עא 

34 

 

ין התפתחויות מאוחרות בשווי המכירה לצרכי מס שבח את השווי ביום ההסכם, וא

 ,כספי נ' מנהל מס שבח נתניה 7759/07ע"א וחיצוניות להסכם יכולות לשנות שווי זה" )

 ((. 12.4.10, ]פורסם בנבו[פסקה ט"ז )

 

לטעמי, הכרה באי מימוש אופציה כביטול של זכות האופציה באופן המזכה  

ל האופציה בהחזר המס ששילם, אינה עולה בקנה אחד עם התפיסה הבסיסית את בע

 לפיה אירוע המס מתגבש במועד כריתת ההסכם. 

 

ה את עסקת החכירה ועסקת האופציה לכרטיס כניסה למוזיאון הכולל  .7 ַדמֶּ ְנ

כניסה לאולם מרכזי )=תקופת החכירה הבסיסית( וכניסה לאגף נוסף בו מוצגת תערוכה 

)=תקופת האופציה(. המבקר במוזיאון רשאי לבחור מלכתחילה לצמצם את  מיוחדת

הביקור לאולם המרכזי ואם בחר בכך יהא פטור לחלוטין מדמי כניסה. אך אם בחר 

המבקר באפשרות לבקר גם באגף הנוסף, יהא חייב בתשלום מלא. השלט בקופת 

ת האופציה להיכנס רכישת הכרטיסים מבהיר למבקר כי אם רכש כרטיס כניסה הכולל א

לאגף הנוסף, אזי בין אם יבקר באגף הנוסף ובין אם יחליט לצאת בנקודת היציאה 

מהאולם הראשי מבלי לבקר באגף הנוסף, לא יהיה זכאי להחזר כספו או חלק מכספו. 

כך גם בענייננו. אירוע המס נבחן במועד עריכת ההסכם ואם ההסכם כולל אופציה 

ן נפקא מינה אם בהמשך יחליט החוכר שלא לנצל את להארכת תקופת החכירה, אי

האופציה. לכך מסכימה גם חברתי בחלק הראשון של חוות דעתה בציינה כי לאירועים 

מאוחרים לחוזה אין השלכה בדיעבד על פרשנות המונחים "חכירה לתקופה". כך 

לאירועים  ,למעשה, אך התוצאה הסופית אליה הגיעה חברתי משמעה כי להלכה

רים יש השפעה למפרע על החבות במס. שהרי, אם בנקודת היציאה מהאולם מאוח

" המזכה אותו 102הראשי במוזיאון עובר המבקר דרך שער יציאה עליו כתוב "סעיף 

בהחזר כספי, מושמת לאל ההודעה בקופת המוזיאון ולפיה המבקר לא יהא זכאי להחזר 

 ף. כספו גם אם יצא מהאולם הראשי מבלי לבקר באגף הנוס

 

כך גם בענייננו. להלכה, להתפתחות מאוחרת בדמות אי מימוש האופציה אין  .8

השלכה על החבות במס בעת ביצוע העסקה, אך למעשה, להתפתחות המאוחרת יש 

בדיעבד השלכה על אירוע המס ועל סיווג העסקה. הכרה באי מימוש האופציה 

וחרות יש השפעה כ"ביטול" של הזכות במקרקעין, משמעה כי להתפתחויות מא

רטרואקטיבית על מהות הזכות וכי העסקה משנה את עורה למפרע. בכך נמצאנו 

מרוקנים מתוכן את רצון המחוקק כפי שבא לידי ביטוי בהגדרה הרחבה של "חכירה 
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זכות ברירה, לא קשר למימושה של זכות הברירה בהמשך הדרך.   לתקופה" ככוללת גם

נה בין ההוראות המקימות חבות במס לפי החוק בכך, נמצאנו גם מטשטשים את ההבח

 לבין ההוראות הקובעות, בהתקיים תנאים מסוימים, זכות להשבת המס ששולם.

  

לדידי, אותם נימוקים עליהם הסתמכה חברתי כדי לדחות את טענת המערערת  

כי זכות הברירה יוצרת חזקה הניתנת לסתירה לגבי משך תקופת החכירה, כוחם יפה 

לחוק. הבחירה של המחוקק  102סעיף ר גם את טענת המערערת לתחולת כדי לסתו

לחייב במס כבר במועד הכניסה להסכם, מבלי להידרש לשאלה אם מקבל האופציה 

לחוק ב"נקודת  102סעיף מימש את זכות הברירה אם לאו, מקרינה גם על פרשנות 

 היציאה" מההסכם.

 

 תכלית החקיקה

 

לפסק דינה(, ההגדרות הרחבות של "מכירה"  28כפי שציינה חברתי )סעיף  .9

נועדו ליתן בידי מנהל מיסוי  חוק מיסוי מקרקעיןל 1בסעיף ו"חכירה לתקופה" 

מקרקעין כלי יעיל להתמודד עם תכנוני מס, בנוסף לכלי של "עסקה מלאכותית" הקבוע 

הכל,  לחוק. ברם, איני סבור כי סגירת הפרצות בפני תכנוני מס היא חזות 84בסעיף 

זו התכלית היחידה בגינה קבע המחוקק כי "חכירה לתקופה" כוללת גם את   וכי

התקופה המרבית שאליה יכולה החכירה להגיע גם מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר. 

 25המחוקק בחר לחייב במס עסקאות שכירות לתקופה של עשר שנים ומעלה )כיום 

תקופת השכירות, באשר האופציה שנה(, ולכלול בתקופה זו גם אופציה להארכת 

משקפת הטבה ויתרונות כלכליים הגלומים בעצם מתן האופציה. מטעם זה, וכפי 

שעמדנו על כך לעיל, המחוקק "אדיש" במועד אירוע המס לשאלה אם החוכר יממש 

 בסופו של יום את זכות הברירה הנתונה לו אם לאו. 

 

וני מס מלאכותיים. כך, גם התוצאה אליה הגיעה חברתי עלולה לעודד תכנ 

יכולים צדדים להכריז לקראת תקופת סיום הסכם השכירות העיקרי על אי מימוש 

האופציה, וכעבור זמן קצר לחדש את הסכם השכירות לתקופה של עשר שנים נוספות 

שנה(. יכול הטוען לטעון כי במקרה כאמור המנהל יבחן אם לא מדובר  25)כיום 

  השכירות השנייה אינה מהווה המשך ישיר של התקופה בפיצול מלאכותי ואם תקופת

הראשונה. אך כך יכול היה המנהל לעשות גם מלכתחילה מקום בו תקופות השכירות 

שנים(, אילו היה המחוקק קובע הוראה לפיה  25הרצופות עולות על עשר שנים )כיום 

ת רצופות יש לבחון את ה"חכירה לתקופה" בדיעבד, כך שאם פלוני חכר לשתי תקופו
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של עשר שנים יראו אותו מלכתחילה כאילו חכר לתקופה אחת של עשרים שנה. 

המחוקק לא עשה כן, אלא בחר לבחון את העסקה במועד כריתת ההסכם ולא על פי 

אירועים מאוחרים למועד זה. הבחינה נעשית באופן פרוספקטיבי ולא רטרוספקטיבי, 

ייתה בידי החוכר זכות חוזית להמשיך והמבחן הקובע הוא האם בנקודת זמן כלשהי ה

ולחכור את המקרקעין לתקופה העולה על עשר שנים )יצחק סיוון, ירון טיקוצקי "מיסוי 

 ((. 1996) 31-( א3י) מיסים" חלק ראשון חוק מס שבח מקרקעיןאופציית חכירה על פי 

  

ם על תוצאה סימטרית: מי שהתקשר בהסכם לחכירת נכס בדרך זו אנו שומרי 

לתקופה של תשע שנים בצירוף אופציה לשבע שנים נוספות "נלכד" בהגדרת מכירה גם 

אם לא מימש את האופציה. מנגד, מי שהתקשר בהסכם לחכירת נכס לתקופה של תשע 

לכד" שנים, ובסיומה התקשר בהסכם נוסף לחכירת הנכס לתשע שנים נוספות, לא "נ

בהגדרת מכירה. בשני המקרים, ההתפתחויות המאוחרות אינן משליכות רטרואקטיבית 

על התוצאה, וכדי להתמודד עם פיצולי חכירה מלאכותיים בשני סוגי המקרים, העמיד 

 לפקודה. 84בסעיף המחוקק לרשות המנהל את הכלי של "עסקה מלאכותית" 

 

 תשלום מס אמת ושיקולי צדק

 

יכול הטוען לטעון כי מיסוי מקבל האופציה במס רכישה, למרות שבחר לא  .10

לממש את האופציה, אינה צודקת ואינה עולה בקנה אחד עם גביית מס אמת ולכן יש 

על מקרים מעין אלה. ברם, טענה זו לוקה ב"הנחת  לחוק 102סעיף להכיר בתחולת 

המבוקש" לפיה אי מימוש האופציה שומט את תכלית החיוב במס בגין תקופת 

האופציה. אך כפי שנאמר לעיל, האופציה עצמה משקפת הטבה ומגלמת יתרונות 

כלכליים למקבל האופציה, כגון הגדלת כושר המיקוח שלו כלפי המשכיר או כלפי 

שיים. משכך, אי מימוש האופציה בסופו של יום, לא שומטת את הקרקע צדדים שלי

 מחיוב המס בתחילת הדרך. 

 

איני סבור כי שיקולי הצדק נוטים בהכרח לצד המערערת. המערערת ידעה בעת  

שהתקשרה בהסכם כי היא חייבת במס רכישה בגין תקופת האופציה, היא שילמה את 

ית, אף לא ציפייה לגיטימית כי המס יוחזר לה אם מס הרכישה ולא הייתה לה זכות מוקנ

לא תממש את האופציה. אם נחזור לדוגמה של רכישת הכרטיס למוזיאון, הרי שדווקא 

המבקר שינה את כללי המשחק בדרישתו להחזר כספי עקב אי הביקור באגף התערוכה 

 המיוחדת. בדומה, גם המערערת היא המבקשת לשנות את כללי המשחק לאחר שכבר

 נכנסה בשער הכניסה של "חכירה לתקופה". 
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לא למותר לציין כי המערערת שילמה מס רכישה על פי ערכם המהוון של דמי  

השכירות עבור תקופת השכירות העיקרית של עשר שנים פחות חודש. דהיינו, חישוב 

מס הרכישה נעשה על פי החכירה בפועל וללא תקופות האופציה שלא מומשו בסופו 

אמנם, אילולא האופציה המערערת הייתה פטורה לחלוטין מתשלום מס  של יום.

 רכישה, אך גם בכך יש כדי להקהות עוקצה של התוצאה, ככל שבשיקולי צדק עסקינן. 

 

 שיקולי וודאות, יעילות, יציבות וסופיות

 

מנהל מיסוי  8569/06ע"א שיקולים אלה ניצבים ביסודם של דיני המס ) .11

((. התוצאה לפיה יש לבחון בדיעבד 28.5.2008, ]פורסם בנבו[) מקרקעין חיפה נ' פוליטי

את החיוב במס שנים רבות לאחר אירוע המס ולהשיב מס שנגבה, אינה תוצאה רצויה 

ק והיא קשה ליישום. במקרה דנן מדובר בתקופה של כעשר שנים, אך נוכח תיקון החו

חודשים  11-שנים ו 24שנה, עשוי החוכר בתום  25-והעלאת תקופת החכירה החייבת ל

להחליט על אי מימוש האופציה. בחינת החיוב במס והחזר מס בחלוף כעשרים וחמש 

שנים היא תוצאה שקשה להלום, והיא נוגדת את המטרות והתכליות של וודאות, 

 יציבות וסופיות. 

 

בה עקב גבייה שנעשתה על ידי הרשות שלא כדין, צא וראה כי בסוגיה של הש 

אחד השיקולים הרלוונטיים הוא שהרשות כבר כלכלה את מעשיה ואת ענייניה 

הכספיים מתוך הנחה שהכסף כבר נמצא בקופתה. כך לגבי גבייה שנעשתה שלא כדין 

ומקום בו שולם מס ביתר, קל וחומר לגבי גביית מס שנעשתה כדין אך בחלוף כעשרים 

מש שנים תידרש הרשות להשיב את המס. בחלוף הזמן, יש כדי לפגוע קשות ביסוד וח

נציבות מס הכנסה ומס רכוש  3602/97ע"א הוודאות שעל חשיבותו עמד בית המשפט ב

 (: 2001) 327, 297( 2)נ' שחר, פ"ד נו

 

ים מחייב מעצם טיבו "... ניהול ראוי של משק הכספ
המעטת יסוד חוסר הוודאות, שכן רק בהגברת יסוד 

לבוא. -הוודאות ניתן לתכנן כראוי פעילויות לעתיד
פריעת סדרים בניהול משק בכספים של רשות הציבור 

מעטים, ומכאן הצורך -עלולה לקלוע אותה לקשיים לא
להציב  –לא פחות מאשר בעניינו של היחיד  –המּובנה 

יובה של רשות הציבור להחזיר כספים שגבתה גדרות לח
מן היחיד, ומכל מקום, להעמיד את הרשות במהירות 

 מרבית במצב שתדע מה משאבים עומדים לרשותה".
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לכך יש להוסיף קשיים במישור הפרקטי. אם יוחזרו תשלומי מס השבח  .12

שלם מס למחכיר עקב אי מימוש האופציה, הוא יידרש בד בבד על ידי פקיד השומה ל

הכנסה בגין תשלומי השכירות שקיבל עבור התקופה עד ביטול החכירה )משה שקל 

((. 1996) 46-( א4י) מיסיםסוגיית המיסוי בביטול חכירה"  –אופ צפון' -"פסק דין 'קו

 ככל שהביטול נעשה בחלוף שנים רבות, הקושי הולך וגובר. 

 

 סיכום

 

חוק מיסוי ל 102סעיף ראת שורה של טעמים הביאו אותי למסקנה כי הו .13

לא חלה על אי מימוש אופציה: החל מפרשנות בדרך הנאמנה ללשון החוק  מקרקעין

והרנטית לסיווג כפשוטו ועומדת בהרמוניה עם הדין הכללי; דרך תכלית החוק וגישה ק

העסקה כאירוע מס של "חכירה לתקופה" מתחילתה ועד סופה; וכלה בשיקולים של 

 יעילות, וודאות, יציבות וסופיות. 

 

 אשר על כן, ולו דעתי נשמעה, הייתי ממליץ לחברותיי לדחות את הערעור.  

 

 

 

 ט  פ  ו  ש        

 

 

 השופטת מ' נאור:
 

 

 רתי השופטת חיות. אני מצרפת דעתי לדעתה של חב .1

 

לטעמי ניתן, במסגרת כללי הפרשנות, להגיע לכל אחת מן המסקנות הנוגדות  

אליהן הגיעו חבריי השופטת חיות והשופט עמית הכל כפי שהראו חבריי בהרחבה. 

בסופו של יום, לדידי, לא כללי פרשנות צריכים להכריע את הכף, אלא שיקולי מס 

-ף שהמערערת לא שכרה בסופו של דבר את הנכס לאמת. לשיטת חברי השופט עמית א

אין היא זכאית להחזר, דהיינו יש לראות את הדברים "כאילו" היתה שכירות  –שנים  10

כזו. פתרון המונע תוצאה זו עדיף בעיני. עם כל הקשיים המעשיים שמעלה חברי ניתן 

שתהא זכאות להתמודד. אין גם להניח כי מספר המקרים בהם לא ימומשו אופציות כך 
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להחזר הוא כה רב כך, שתהיה לו השפעה של ממש על קופת הרשות, שלשיטת חברי 

 תכלכל צעדיה מתוך הנחה שהכסף כבר נמצא בקופתה. 

 

אדגיש כי החלטה אם לממש או לא לממש אופציה אינה נעשית, בדרך כלל,  .2

לים ישנם כ –משקולי מס, אלא משיקולים עסקיים. כשנעשית עיסקה מלאכותית 

 משפטיים אחרים להתעלם ממנה. לא זה המצב לפנינו. 

 

 

 ת  ט  פ  ו  ש        

 

 הוחלט כאמור בפסק דינה של השופטת א' חיות. 

 

 (. 23.12.2011ט"ז טבת, תשע"א )ניתן היום,  

 

 

 ט  פ  ו  ש       ת  ט  פ  ו  ש     ת  ט  פ  ו  ש

 

 
_________________________ 
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 בבית המשפט העליון
 בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 
 

 895/79ע"א  731/79ע"א 
 4.9.80תאריך: 

 
 שמגר שופטה כבוד  בפני:

 בכור כבוד השופט
 בייסקי כבוד השופט

 731/79ע"א 
 מנהל מס שבח מקרקעין :מערערה

  
 ד  ג  נ 

         
 קנדה ישראל דבלופמנט לימיטד )חברת קנדה( :ההמשיב

 
  895/79ע"א 

אביב סופרמרקט אסוסיאטס )שותפות  -תל המערערת:
 רשומה( במדינת דלוור ארצות הברית

  
 ד  ג  נ 

         
 מנהל מס שבח מקרקעין המשיב:

 
 מס שבח מקרקעין חוקערעור על החלטת ועדת הערר לפי 

יפו, מיום  -אביב -שליד בית המשפט המחוזי, תל
 201/79עמ"ש  -, ב23.11.1979

 
  

 מ' בן זאבעו"ד  :895/79המערערת בע"א  בשם
 עו"ד א' מקליס

 
 עו"ד ד' שפי, עוזר לפרקליט המדינה עין:בשם מנהל מס שבח מקרק

 
 י' תמירעו"ד  :731/79"א עה בבשם המשיב
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ן -פסק  די

 
היא שותפות רשומה במדינת דלוויר בארצות הברית. בשנת  895/79המערערת בע"א  השופט בכור:

פרמרקט ברחוב בן יהודה בתל אביב, ונכס זה אושר כבנין מאושר היא רכשה המקרקעין של הסו 1968
היא מכרה את הנכס והמשיב חייב  14.7.1978. ביום 1959 -, תשי"טחוק לעידוד השקעות הוןעל פי ה

לירות. השגתה מערערת על החיוב נדחתה וכן  3,872,112אותה בתשלום מס שבח מקרקעין בסכום של 
 -אביב -שליד בית המשפט המחוזי בתל מס שבח מקרקעין חוקר לפי נדחה ערעורה על ידי ועדת הער

 יפו, ומכאן ערעורה לבית משפט זה. 
 

המקרקעין של  היא רכשה את 1962היא חברה רשומה בקנדה. בשנת  731/79"א עהמשיבה ב
חוק לעידוד הסופרמרקט במרכז הכרמל שבחיפה ורכישה זו אושרה כרכישה מאושרת על פי ה

היא מכרה את הנכס והמערער חייב אותה בתשלום מס  26.2.1978. ביום 1959 -, תשי"טהשקעות הון
ר לירות, המערער דחה את השגת המשיבה שערערה לוועדת הער 7,266,691שבח מקרקעין בסכום של 

 בחיפה, שקיבלה את ערעורה וביטלה את החיוב, ומכאן ערעור המערער. 
 

השאלה העומדת להכרעה היא אותה שאלה בשני הערעורים ולכן נשמעו שני הערעורים ביחד. את 
עיקר המחלוקת ניתן לתאר בקיצור כך. שתי החברות משוחררות לכל הדעות מתשלום מס רווחי הון 

לוקת היא בשאלה אם הפטור שניתן להן כולל בחובו גם פטור ממס על העסקות נושא הדיון, והמח
שבח מקרקעין, ובשאלה זו שזורה השאלה המשפטית אם קיים עדיין מס שבח מקרקעין כמס עצמאי 

פקודת מס ב ה פרקונפרד ממס רווחי הון. החברות טוענות שמס שבח מקרקעין מוזג בתוך הוראות 
של רווחי הון, ומס שבח מקרקעין הוא לכל המטרות, לרבות שאלה החבות במס, חלק ממשי  הכנסה

של מס רווח הון, ופטור ממס רווחי הון יש בו ממילא גם פטור ממס שבח מקרקעין. לעומתן טוען 
ן ששני המיסים עדיין קיימים זה לצד זה, והפטור ממס רווח הון אין בו כדי מנהל מס שבח מקרקעי

 לתת פטור גם ממס שבח מקרקעין. 
 

; 1959 -, תשי"טחוק לעידוד השקעות הוןשלוש מערכות חוקים עיש להן נגיעה לנושא הדיון, והן: ה
)נוסח חדש( על התפתחותם ותיקוניהם,  פקודת מס הכנסהו 1963 -תשכ"ג, מס שבח מקרקעין חוק

 ואתחיל בסקירה קצרה של אותם חוקים לגבי השאלות הנוגעות לנושא הדיון. 
 

רות, וכן פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( במתכונתה הנוכחית מטילה מס על הכנסה, דהיינו הכנסת פי
ן. מלכתחילה הטילה הפקודה מס על הכנסת פירות בלבד. מס על רווחי הון הוטל וה מס על רווחי

; תחולת התיקון הנ"ל נשארה במסגרת מוגבלת )ראה 1952 -לראשונה בתיקון לפקודה משנת תשי"ב
 ד"ר ויתקון וד"ר נאמן, דיני מיסים, מהדורה 
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 -ל על רווח הון שנפל בתחום מס שבח מקרקעין. בשנת תשכ"ה(, ועל כל פנים הוא לא ח65רביעית, בע' 
ועד בכלל,  99עד  88 סעיפיםרווחי הון"  –, הוכנס לפקודה פרק חדש, הוא "חלק ה 6, בתיקון מס' 1965

פיו הוטל מס על רווחי הון, והפעם במסגרת רחבה וכללית, פרט ליוצאים מן הכלל שנקבעו בו  על
הורה שדין רווח הון כדין הכנסה חייבת בשינויים המחוייבים,  89 סעיףולפטורים שינתנו על פיו. 

על רווחי הון.  25% -קבע שיעור מס מיוחד של לא יותר מ 91 וסעיףובאין כוונה אחרת משתמעת; 
הוא סעיף הגדרות ולפיו רווח הון הוא הסכום שבו עולה התמורה שנתקבלה ממכירת נכס על  88סעיף 

זכויות ( "4סעיף קטן של אותו נכס. ונכס הוגדר שם כרכוש לרבות מקרקעין למעט ) העלות המתואמת
ל , שעל מכירתם מוט1963 -, תשכ"גמס שבח מקרקעין חוקאיגוד כמשמעותם בבמקרקעין וזכויות ב

, היא שנת 1975מס שבח או שהיה עשוי להיות מוטל אילולא הפטור לפי החוק האמור". בשנת 
הרפורמה במס הכנסה, תוקנה הפקודה, ורווחי הון חולקו לרווח אינפלציוני ורווח הון ריאלי, כשעל 

. מס שבח מקרקעין חוק. במקביל תוקן גם 61%ועל השני מוטל מס של  10%הראשון מוטל מס של 
המגמה היתה לעשות את מס שבח מקרקעין חלק ממשי ממס רווח הון, ומחלוקת נטושה בין הצדדים 

, או אם עדיין נשארו שני המיסים כשתי 1975או בשנת  1965אם מיזוג זה נעשה הלכה למעשה בשנת 
שטחים בלי שהתמזג מס שבח מקרקעין במס רווחי  יחידות נפרדות שבניהן קיים מגע או קשר בכמה

 הון, ולשאלה זו אתיחס להלן ביתר הרחבה. 
 

, וסקירה 1949 -, תש"טמס שבח מקרקעין חוקעל ידי  1949מס שבח מקרקעין הוטל לראשונה בשנת 
. החוק 271 -ו 64, בע' 4אמן, דיני מיסים, מהדורה על חוק זה ראה בספרם של ד"ר ויתקון וד"ר נ

הטיל מס על רווח ממכירת מקרקעין על ידי בעליהם, לרבות על ידי מכירת מניות  1949 -משנת תש"ט
 1963 -בחברת מקרקעין כפי שהוגדרה שם. החוק היה לקוי והפרוץ בו היה מרובה, ולכן בשנת תשכ"ג

, שבא לסתום פרצות. גם חוק זה הטיל מס על 1963 -, תשכ"גמס שבח מקרקעין חוקחוקק במקומו 
רווחים המופקים ממכירת מקרקעין, לרבות על ידי מכירת או הקצעת מניות. זהו חוק המטיל מס על 

מס  חוק(. כאמור, 127רווחי הון מסוג מיוחד, דהיינו רווח המופק ממכירת מקרקעין )ויתקון שם, בע' 
. בעיקר נוגעים לעניננו הסעיפים פקודת מס הכנסהבמקביל לתיקון  1975תוקן בשנת  שבח מקרקעין

מטיל מס שבח מקרקעין על רווח אינפלציוני ועל רווח ריאלי.  א48סעיף . ב48 -ו א48כסעיפים שהוספו 
, אם 61%יאלי, מוטל מס בשיעור ועל היתרה, שהיא רווח ר 10%על רווח אינפלציוני מוטל מס בשיעור 

מורה  ב48סעיף הנישום הוא חבר בני אדם, ובשיעור הגבוה של המס על הכנסה אם הנישום הוא יחיד. 
שלענין שיעורי המס והזיכויים יראו את השבח כחלק מהכנסה החייבת במס בשנת מכירת הנכס 

, והמס שחייבים בו על פי החוק, יראוהו יחולו עליו פקודת מס הכנסהל )ה( -ו )ד(, )א(91סעיף ת והוראו
 כמקדמה על חשבון מס הכנסה, פרט ליוצאים מן הכלל שאין בהם ענין כאן. 

 
, עבר גם הוא גלגולים רבים ותכופים, אף יותר משתי 1959 -, תשי"טחוק לעידוד השקעות הוןה

וגעים לענין הנדון, מערכות החוקים האחרים, לגביהם הבאתי לעיל בקיצור רק את עיקר השינויים הנ
 ואעשה כן גם לגבי חוק זה. חוקים לעידוד השקעות הון 
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במתכונות שונות הם חיזיון נפוץ בעולם וגם לישראל ענין רב בעידוד השקעות הון במדינה. החוק 
בא להרחיב  1959 -. החוק משנת תשי"ט1950 -, תש"יחוק עידוד השקעות הוןהראשון בענין זה היה 

; וביתר פירוט, ספרו של 1, והערה 19ראה ד"ר ויתקון וד"ר נאמן, שם, בע'  –הטבות את העידוד או ה
אליהו ברלינסקי, דיני עידוד השקעות הלכה למעשה, פרק רביעי. עיקרי החוק הם מחד גיסא מתן 
מענקים והלוואות ממשלתיות בשלב הקמת המפעל, ומאידך גיסא מתן הקלות או פטור ממיסים 

והפקת הרווחים. כאן יש לנו ענין רק עם החלק השני של מתן הקלות או פטור בשלב הפעלת המפעל 
פטר חברה ומפעל מאושרים מתשלום מס הכנסה לתקופה  1959 -ממיסים. החוק משנת תשי"ט

ותו אצטט לאור העובדה כי שא א45סעיף תוקן החוק על ידי הוספת  1965 -מוגדרת. בשנת תשכ"ה
הוא מהווה מרכז הטיעונים של הצדדים. וזהו נוסח הסעיף שכותרת השוליים שלו היא "פטור ממס 

 רווחי הון".
 

)א( לגבי השקעה, נכס או מפעל שביצועם הוא נושא לתכנית שאושרה  א.45"
(, 6)מס'  פקודת מס הכנסהלפני תחילתו של החוק לתיקון 

 , יהיו פטורים ממס:1965 -תשכ"ה
 

ריווח הון שנבע לתושב חוץ ממכירת הנכס המאושר או  (1)
 ;56ההשקעה המאושרת במטבע חוץ כמשמעותה בסעיף 

 
ריווח הון ממכירת נכס מאושר או השקעה מאושרת שנבע  (2)

לתושב ישראל, או שנבע לתושב חוץ שהשקעתו לא נעשתה 
 וץ;במטבע ח

 
ריווח הון שנבע לנישום שהוא בעל מפעל מאושר ממכירת  (3)

 נכסים הכלולים בתכנית המאושרת.
 

( יחול כל עוד לא תמה תקופת 3) -( ו2הפטור לפי סעיף קטן )א() (ב)
לגבי ההכנסות מן הנכס, ההשקעה או  45ההטבות כמפורט בסעיף 

 המפעל האמורים."
 

מכן הוענקו הטבות נוספות ממיסים לגבי בנינים בתיקונים נוספים שהוכנסו בחוק בשנים שלאחר 
להשכרה, לחברות תעשייתיות בהשקעת חוץ, לחברות בהשקעת הון גדולה, ועוד, אבל אין צורך 

לחוק  71הנ"ל בוטל בתיקון מס'  א45סעיף להרחיב את הדיבור עליהם לצורכי הענין הנדון. אמנם 
( אולם אין חולקים שאין לביטול זה השפעה על נושא 1978 -בשנת תשל"ח )ספר החוקים תשל"ח

הדיון, כי אם הקנה אותו סעיף פטור מהמס לחברות, פטור זה נשמר תוקפו בנסיבות המקרה למרותה 
טול ביטול, בגין עסקות המכירה שעשו שתי החברות לפני ביטול הסעיף, וישנה הוראה מפורשת שהבי

 לא יפגע בזכויות שנרכשו על פי החוק העיקרי לפני התיקון )ביטול הסעיף(.
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פוטר מתשלום מיסים שונים, ישירים ועקיפים, שצויינו בו, וכאן יש לנו  חוק לעידוד השקעות הוןה

פקודת מס , תחולת מס רווחי הון על פי 1965ענין רק עם מס הכנסה ומס רווח הון. כאמור, עד שנת 
 1965. בשנת מס שבח מקרקעין חוקהיתה מוגבלת, ועל כל פנים לא חלה על עסקות שבתחום  הכנסה

חוק יל מס רווחי הון במסגרת רחבה וכוללת. במקביל תוקן והשינוי הט פקודת מס הכנסהשונתה 
הנ"ל. עד אז נתן החוק פטור ממס הכנסה בלבד,  א45סעיף על ידי הוספת  לעידוד השקעות הון

הנ"ל. עד אז נתן החוק פטור ממס הכנסה בלבד, והתיקון בא  א45סעיף והתיקון בא להרחיב את 
להרחיב את הפטור ולהחילו גם על מס רווחי הון שתחולתו הורחבה בהרבה באותה שנה, והיה עלול 

פטור את המפעל או הנכס המאושר באה כדי ל א45סעיף לחול על מפעל או נכס מאושר. הוספת 
מתשלום מס רווח הון לפי הגדרתו החדשה דאז אם נתמלאו תנאים מסוימים. )ראה ההסברים 

(. בהוספה 225 -224, וברלינסקי בספרו הנ"ל, בע' 161בהצעות החוק בענין הנדון, הצעות חוק תשכ"ד, 
פקודת ולא על פי  מס שבח מקרקעין חוקזו אין זכר לפטור ממס שבח מקרקעין, שהיה קיים אז על פי 

שלה חוק הדן בהטבות במס הכנסה )על  בפרק השביעינמצא  א45סעיף על תיקונה הנדון.  מס הכנסה
 בפרק זה אומר: 41וסעיף פי כותרתו(, 

 
 –בפרק זה  .41"
 

 1947סה מס הכנ פקודתתהא לכל מונח המשמעות שיש לו ב (0)
 הפקודה(; –)בפרק זה 

מס הכנסה, מס רווחי חברות וכל מס אחר המוטל על  –'מס'  (1)
 הכנסה, למעט מס המוטל על רווחי הון."

 
, ולכן פקודת מס הכנסהיש לפרש לפי משמעותו ב א45בסעיף יוצא אם כן שאת המונח "רווחי הון" 

. באותו תיקון הוסף חלק ה"רווחי הון", 1965 -עלינו לחזור לתיקון פקודת מס הכנסה משנת תשכ"ה
לה ממכירת נכס לאחר שבו, הוא סעיף ההגדרות, והוא מגדיר רווח הון שהוא היתרה שנתקב 88וסעיף 

 ניכוי מחיר העלות המתואם ו"נכס" הוגדר לרבות מקרקעין, למעט כמה יוצאים מן הכלל, וביניהם:
 

, מס שבח מקרקעין חוק"זכויות במקרקעין וזכויות באיגוד כמשמעותם ב
שהיה עשוי להיות מוטל , שעל מכירתם מוטל מס שבח או 1963 -תשכ"ג

 אילולא הפטור לפי החוק האמור".
 

אם כן רווח הון ממכירת נכס מקרקעין שחייב במס שבח מקרקעין, או שהיה חייב במס זה אלמלא 
 41סעיף . סהפקודת מס הכנהפטור לפי אותו חוק, אינו מהווה רווח הון במשמעות התיקון הנ"ל ל

( אומר 1, וסעיף קטן )פקודת מס הכנסה, מפנה להגדרות ב1959 -, תשי"טחוק לעידוד השקעות הוןל
על הגדרת מס או מס הכנסה במפורש שזה חל על כל המונחים באותו פרק, ולכן הוא חל לא רק 

בפקודה אלא גם על ההגדרה של מס רווחי הון. הלכה פסוקה היא מימים ימימה שאם קיימת בחוק 
הגדרה מיוחדת למונח ספציפי, כגון רווח הון במקרה זה, היא הקובעת בהיותה עדיפה על מה שניתן 

 להסיק מהגדרות של 
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 פקודת מס הכנסהזה, שבאותו חוק. התיקון ל מונחים רחבים יותר, כגון הכנסה או רווח במקרה
שהטיל מס רווחי הון באופן כוללני יותר הגדיר את המונח "רווח הון" וזו ההגדרה המחייבת. הגדרה 

ואין לנו זו הוציאה מתחולתה רווח הון ממכירת נכס מקרקעין, שעליו חל תשלום מס שבח מקרקעין, 
להרהר אחריה. טוענים עורכי הדין המלומדים של החברות שמס שבח מקרקעין אינו אלא סוג מיוחד 

בו דזידריוס מילר, ואח' נגד  50/76ע"א , ו271של מס רווחי הון )ראה ד"ר ויתקון וד"ר נאמן, שם, בע' 
(, ומסכים אני לטענה זו, אלא 229, 228בע' , 225( 2)ן, מחוז המרכז, פ"ד לאמנהל מס שבח מקרקעי

 מה נעשה והמחוקק הוציא רווחי הון מיוחד זה מתחום רווח הון על פי הפקודה. 
 
, לא נתן פטור מכל מס אלא רק מאותם מיסים שנקב בהם. 1959 -, תשי"טחוק לעידוד השקעות הוןה

ינסקי, חקיקה זו לא הצטיינה בעקביות, אבל גם אם כן הדבר עליו כפי שהובהר בספרו הנ"ל של ברל
לפרש את החוק כפי שהוא. כפי שנאמר באסמכתאות שהובאו בספרם הנ"ל של ד"ר ויתקון וד"ר 

מיסים, על בית המשפט לפרש את החוק כפי שיצא מתחת ידי המחוקק,  , בפירוש דיני43 -41נאמן, בע' 
ברו של המחוקק ואין חפש בו מה שמכונה "היושר של החוק"; יש ולתת לו את המשמעות הנובעת מד

לקרוא את החוק כפי שהוא בלי להוסיף עליו ובלי לגרוע ממנו. אין חולקים שעד לתיקונים של אותה 
פקודת מס שנה הבחינו היטב בין רווחי הון, שעליהם חלה חובת תשלום מס רווח הון לפי התיקון ל

מס שבח  חוק, לבין רווח שנבע ממכירת נכס מקרקעין, שעליה חלה חובת תשלום מס לפי הכנסה
חוק , וכאמור רווח שנבע ממכירה כזו אינו רווח הון כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. המקרקעין

, ומאחר, שכאמור, א45סעיף נתן פטור ממס רווחי הון עד לתיקון שהוסיף את לא  לעידוד השקעות הון
המונח רווח הון בתוספת זו אינו כולל רווח הון ממכירת נכס מקרקעין החייבת במס שבח מקרקעין, 

ש לציין בענין זה שמס שבח מקרקעין היה אין החברות פטורות מתשלום המס שהוטל עליהן. ושוב י
, או במלים אחרות, לפני שהוטל מס רווחי הון במסגרת הרחבה והכוללנית, 1965קיים גם לפני שנת 

לא פטר מתשלום מס זה, וכאשר ניתן לחברה מאושרת פטור ממס רווח הון  חוק לעידוד השקעות הוןו
 הנובע ממכירת נכסי מקרקעין. הוא לא כלל בחובו פטור ממס רווח הון מסוג מיוחד 

 
נשאלה גם השאלה: אם בא המחוקק ופטר את המפעלים המאושרים מתשלום מס רווח הון כפי 

, האם יהה טעם או היגיון לומר שאין זה כולל רווח הון ממכירת נכס מקרקעין 1965שהוטל בשנת 
? כבר אמרתי לעיל שגם אם כך הדבר אין לנו מס שבח מקרקעין חוקעליו חלה חובת תשלום מס לפי 

להרהר אחרי דברי המחוקק אם ברורים הם ולא דו משמעותיים; אבל יש גם טעם והיגיון בדבר. רווח 
הון ממכירת מקרקעין שונה בטיבו מרווח הון ממכירת נכסים אחרים או זכויות אחרות. רווח הון 

נובע בדרך כלל, או לרוב, לפחות בחלקו הלא מבוטל, מפעולות והשקעות של ממכירת מקרקעין 
המדינה בפיתוח האיזור והנחת תשתית, פיתוחה והרחבתה, דברים הכרוכים בהוצאות גדולות מאד 
והמעלים את ערך המקרקעין, לעומת רווח הון בכלל הנובע ממכירת זכויות או נכסים אחרים שבדרך 

וצאה מפעולות ומהשקעות של המדינה. לכן ניתן להצדיק הטל מס על רווחי כלל הגדרת ערכם אינה ת
 הון ממכירת מקרקעין מעל ומעבר למס הכללי על רווחי הון. 
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מיזגה את מס שבח  1975כעת אעבור לדון בטענה האחרת, והיא שה"רפורמה" במס הכנסה בשנת 
למס שבח מקרקעין, שהפך לכל דבר  מקרקעין במס רווחי הון על פי הפקודה, ולא נותר קיום נפרד

. טענת עורכי הדין המלומדים של החברות היא שאמנם פקודת מס הכנסהלחלק של מס רווח הון לפי 
זהו המצב, ולכן פטורות החברות מתשלום המס מאחר שהן פטורות מתשלום מס רווח הון. לעומת 

עורך דין שפי שאמנם היתה כוונה לאחד את המיסים ולמזג את מס שבח מקרקעין במס זאת טוען 
רווחי הון, אבל הדבר לא בוצע ומס שבח מקרקעין נשאר כמס בפני עצמו הממשיך להתקיים לצדו של 
מס רווחי הון, והמיזוג שבוצע הוא מיזוג מוגבל בכמה ענינים פרוצדוראליים בלבד, ולכן אין הפטור 

 חי הון פוטר מתשלום מס שבח מקרקעין. ממס רוו
 

נסה אין חולקים, ובאי כוח שני הצדדים מסכימים, שהמלצות הוועדה שהציעה את הרפורמה במס הכ
פקודת מס ס שבח מקרקעין עם מס רווחי הון. הרפורמה הוכנסה לכללו בין היתר הצעה לאחד את מ

. דברי הסבר לתיקון פורסמו בהצעות חוק מאותה שנה, 1975 -משנת תשל"ה 22בתיקון מס'  סההכנ
ואילך. לגבי מס על רווחי הון נאמר שם שמס זה היה מוטל אז "בשלוש מערכות: מס שבח  319בע' 

 מקרקעין על מכירת מקרקעין, מס רווחי הון על נכסים בני פחת, ומס רווחי הון על נכסים שאינם בני
 פחת", ונאמר שם:

 
"כאמור, מגמת הרפורמה היא לראות את השבח על מקרקעין כריווח הון לפי 

. לפיכך תותאם שיטת חישוב השבח על מקרקעין לשיטה פקודת מס הכנסה
ריווח המוצעת בהצעת חוק זו לענין ריווח הון, וכן יראו את שבח המקרקעין כ

 הון לענין קיזוז הפסדים. 
 

השבח יצורף להכנסה החייבת לצרכי חישוב המס, והמס על השבח שייגבה 
 יראוהו כתשלום על חשבון המס המגיע על פי השומה. 

 
(, 6)תיקון מס'  מס שבח מקרקעין חוקלשם כך יהיה צורך להתאים את הצעת 

, שהועברה בזמנו לדיון בועדת הכספים של הכנסת והנמצאת 1974 -תשל"ה
 עדיין על סדר יומה".

 
נקבעו הוראות מפורטות להטלת מס רווח הון ולחישוב רווח ההון.  פקודת מס הכנסהל 22בתיקון מס' 

של "נכס" שעל רווח הון שבא ממכירתו מוטל מס,  88בסעיף את ההגדרה התיקון השאיר בתוקף 
 מס שבח מקרקעין חוקוכאמור לעיל, הגדרה זו הוציאה מן הכלל נכס אשר על מכירתו מוטל מס לפי 

עשוי להיות מוטל עליו אותו מס אלמלא הפטור שבאותו חוק. לכן תיקון פקודת מס ההכנסה  או שהיה
לא שינה את מצב הדברים בשאלה הנדונה, אלא, כפי שנאמר בהצעת החוק לתיקון פקודת מס 

, ובו נקבעו כללים לחישוב השבח 6ן מס' בתיקו מס שבח מקרקעין חוקההכנסה, תוקן בו זמנית גם 
ושיעורי המס, והם מקבילים להוראות על מס רווחי הון בתיקון לפקודת מס ההכנסה, מלבד כמה 

 פרטים 
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, עליהם סומכים עורכי הדין ב48 -ו א48סעיפים שאחדים מהם אזכיר להלן. כן הוספו לחוק 
 המלומדים את טענתם ולכן אביא אותם להלן במלואם, ואלה הם:

 
 .61%)א( חבר בני אדם  יהיה חייב במס על שבח ריאלי, בשיעור של  א48"
 

יחיד יהיה חייב במס על שבח ריאלי בשיעורים המפורטים בסעיף  (ב)
, ולענין זה יראו את השבח כהכנסתו פקודת מס הכנסהל 121

 היחידה של המוכר. 
 
ושיעור זה יהיה גם  10%המס על העודף האינפלציוני יהיה  (ג)

 . פקודת מס הכנסההשיעור לענין השומה על פי 
 

ממנו;  50%קרקעין לא יעלה בשום מקרה על המס על שבח מ (ד)
ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין 

לא יעלה המס על  1948יום הרכישה היה עד שנת המס  כאשר
עד  1949מהשבח, וכאשר יום הרכישה היה בשנות המס  12%
לכל שנה משנת  1%מהשבח ועוד  12%לא יעלה המס על  1960
 עד לשנת הרכישה. ו 1949המס 

 
המוכר רשאי לבקש שהמס על השבח הריאלי שישולם לפי  (1) (ה)

חוק זה יחושב כך: החלק השישי של השבח הריאלי יצורף 
להכנסתו החייבת, כפי שנקבעה בשומה הסופית האחרונה 
לענין מס הכנסה או לפי המגיע על פי דו"ח שהוגש לאחר מכן 

ובו כלולה ההכנסה  פקודת מס הכנסהל 131על פי סעיף 
הגבוהה, לפי הגבוה מביניהם; וכשההפרש שבין המס המגיע 
אחרי צירוף השבח כאמור לבין מס ההכנסה המגיע לפני 

 צירופו יוכפל פי ששה. 
 

פקודת מס )ד( ל91התברר לאחר עשיית השומה על פי סעיף  (2)
שהסכום המגיע על פי אותה שומה גבוה מהמס המגיע  הכנסה

על פי סעיף זה, יהיה המוכר חייב בתשלום הפרשי הצמדה 
א)א( לפקודת מס הכנסה על 159וריבית כמשמעותם בסעיף 

ההפרש שבין המס שחוייב בו על פי פסקה זו לבין המס המגיע 
עד לתשלום המס על פי חוק על פי סעיף זה לתקופה שמהמו

 זה ועד ליום התשלום. 
 
פי נקבע על יכויים ממנו, יראו את השבח, כפי שלענין שיעורי המס והז ב48"

מס הכנסה בשנת המס שבה חוק זה, כחלק מההכנסה החייבת ב
פקודת מס )ה( עד )ז( ל -)א( עד )ג( ו91נעשתה המכירה, והוראות סעיף 

יחולו עליו; על החייב במס על פי חוק זה לכלול את השבח כפי  הכנסה
שנקבע בשומה, בהשגה, בערר או בערעור, לפי הענין, בדו"ח שהוא 

  –לפקודת מס הכנסה, ואולם  131מגיש על פי סעיף 
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המס שחייבים בו על פי חוק זה, יראוהו כמקדמה על חשבון מס  (1)
ת אם המציא המוכר אישור מפקיד השומה שלפיו יש הכנסה, זול

להפחית מסכום השבח סכום כלשהו בשל קיזוז הפסדים, או שיש 
, פקודת מס הכנסהלזכות מהמס סכום כלשהו בשל זיכויים על פי 

לו ובמקרה זה יתאם המנהל את המס לפי זה והוראות חוק זה יחו
 על גביית המקדמה;

 
במכירה או פעולה באיגוד מקרקעין שמועד תשלום המס עליהן  (2)

, ייחשב מועד זה כמועד התשלום גם 52או  51נקבע לפי סעיפים 
 ".פקודת מס הכנסהלענין 

 
של מס שבח מקרקעין בתוך מס רווח האם השינויים הנ"ל בחוקים הנדונים גרמו כעת למיזוג מלא 

 22הון, או האם עדיין נשארו שני מיסים שונים ונפרדים? הבאתי לעיל את דברי ההסבר לתיקון מס' 
, שם נאמר שהמגמה היא לראות את השבח במקרקעין כרווח הון. לא נאמר שם פקודת מס הכנסהל

מס שבח  חוקשבח מקרקעין מתבטל או מתמזג במס רוח הון, אלא נאמר שיתוקן גם שמס על 
כדי לתאם את המקבילות בין שני המיסים. לו היתה כוונה למזג לגמרי את מס שבח  מקרקעין

ולהסתפק  מס שבח מקרקעין חוקמקרקעין עם מס רווח הון לא היה קל יותר מאשר לבטל את 
. אבל דבר זה לא נעשה, ולכאורה מתבקשת פקודת מס הכנסהבהטלת מס רווח הון על פי התיקון ל

בדוק את הוראות החיקוקים כדי המסקנה שנשארו בתוקף שני מיסים שונים, אלא שבכל זאת יש ל
 א48סעיפים לברר אם אין כאן מיזוג הלכה למעשה של שני המיסים. הטיעונים בשלב זה נסובו סביב 

קבע את שיעורי  המס על הרווח הריאלי והרווח  א48סעיף . מס שבח מקרקעין חוקל ב48 -ו
. עיקר פקודת מס הכנסההאינפלציוני בשיעורים מקבילים לשיעורי מס רווחי הון על פי התיקון ל

צביע על יצירת מקבילות וקשר בין מס שבח מהנ"ל. אך תוכן סעיף זה  ב48סעיף הטיעון מבוסס על 
מקרקעין לבין מס רווח הון, אבל לא מצביע על מיזוג וטמיעת המס הראשון בשני. הסעיף פותח ואומר 

ין שיעורי המס והזיכויים ממנו, ופירוש הדבר הוא, לענין זה בלבד, יראו את השבח כפי שנקבע שלענ
פקודת מס ל 91סעיף על פי החוק כחלק מההכנסה החייבת במס רווח הון, ויחולו עליו הוראות 

זה קובע את שיעורי מס רווחי הון )שהם מקבילים לשיעורי  91סעיף שבו.  לסעיף קטן )ד(, פרט הכנסה
שלא חל על מס שבח מקרקעין, מורה על מועד וזמן  סעיף קטן )ד(,מס שבח המקרקעין לפי החוק(, ו

מס  חוקפרעון התשלום שעל הנישום לשלם בגין מס רווחי הון, שהוא שונה מהחובה המוטלת על ידי 
 ההוראות שנקבעו בו.  לשלם את המס המגיע לפי שבח מקרקעין

 
מחייב את הנישום לצרף את הרווח משבח מקרקעין לדו"ח שלו להפקיד השומה של מס  ב48סעיף 

הכנסה, ובטופסי מס הכנסה ישנו פרק המיוחד לרווחי הון, לרבות רווח משבח מקרקעין. הסעיף הזה 
ב הנישום בגין מס שבח מקרקעין יראוהו כמקדמה על חשבון מס הכנסה, ויוצא אם מורה שהחוב שח

סעיפים כן שחלה חובה לשלם מקדמה בשיעור המס, אבל גם כאן מועד תשלום המס כפוף להוראות 
נאמר שמסכום השבח על פי החוק ניתן לנכות על פי אישור  ב48( לסעיף 1סעיף קטן )לחוק. ב 52 -ו 51

 פקיד השומה 
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פקודת מס סכום "כלשהו בשל קיזוז הפסדים, או שיש לזכות מהמס סכום כלשהו בשל זיכויים על פי 
...". לו עמדה הוראה זו בפני עצמה מנותקת מיתר הדברים, ניתן היה לראות בה נתון התומך הכנסה

חת לא היה ניתן ל קזז רווח הון מעסקה א מס שבח מקרקעין חוקבגרסת מיזוג שני המיסים, כי לפי 
, שלעומתם ניתן לקזז הפסדי פקודת מס הכנסהמנגד הפסד הון מעסקה אחרת, כנגד רווחי הון לפי 

לפיה לא  פקודת מס הכנסהל 88בסעיף הון בעסקות אחרות. אבל כאן יש לזכור את ההגדרה של נכס 
לפקודה הדן בקיזוז של  92סעיף , ואת מס שבח מקרקעין חוקחל מס רווח הון על עסקות, שעליהן חל 

הפסדי הון. סעיף זה מקנה זכות לנישום לקזז הפסדי הון כנגד רווחי הון בכלל וכן נאמר בו "לענין זה 
, כאילו היו ריווח הון או 1963 -, תשכ"גמס שבח מקרקעין חוקרואים שבח והפסד כמשמעותם ב
מצביע בבירור על חוסר מיזוג של שני המיסים,  פקודת מס הכנסההפסד הון, לפי הענין". תיקון זה ל

, לא נאמר ששבח מקרקעין לפי החוק יהווה ןמס שבח מקרקעי חוקל ב48בסעיף ויצויין שגם כאן, כמו 
רווח הון, אלא נאמר שיראו אותו כאילו היה רווח הון ויראו אותו כך "לצורך זה", דהיינו לאותה 

 מטרה שבה דן אותו סעיף ותו לא.
 

ההוראות הנ"ל מראות שנקבעו הוראות מקבילות לחישוב המס המוטל על שבח מקרקעין והמס 
וכן ניתנה לנישום זכות, שלא היתה לו לפני כן, לקזז הפסדי הון אחרים משבח המוטל על רווח הון, 

מקרקעין, אבל אלה נשארו הוראות מקבילות בשני חוקים שונים ללא מיזוג. ניתן לציין עוד שגם 
הוטל על הנישום  מס שבח מקרקעין חוקל (2)א)ה(48בסעיף המקבילות מבחינה מהותית איננה מלאה. 

שהמס  פקודת מס הכנסהתשלום תוספת הפרשי הצמדה וריבית על ההפרש אם יתברר בשומה לפי 
לחוק. אציין רק שני פרטים לפיהם  א48סעיף  המגיע על פי השומה עולה על המס המגיע לפי

לחוק לעומת פטור  49סעיף המקבילות בין שני המיסים אינה מלאה, והם: פטור על דירת יחיד לפי 
 א49בסעיף לפקודה לפי נכס מקרקעין המשמש למגורים ולא לרווח, או זיכוי מיוחד  88סעיף לפי 

לחוק לגבי הפקעה, שאין לו הוראה מקבילה בפקודה לגבי מס רווחי הון, ולא בדקתי הלאה אם אין 
הבדלים. יצויין כמו כן שישנם הבדלים מרחיקי לכת בין הפטורים משבח מקרקעין לפי התיקון עוד 

. פקודת מס הכנסה, לבין המצב לגבי מס רווח הון לפי 10.7.1980, מיום 8האחרון לחוק, תיקון מס' 
הוא איחד ותיאם את גביית המיסים, את הפרוצדורה  מס שבח מקרקעין חוקל ב48לסעיף באשר 

 לגבייתם והוראות הביצוע, ולא יותר מזה. 
 

, תוקן גם 1975בשנת  מס שבח מקרקעין חוקו פקודת מס הכנסהעוד יש לציין שבמקביל לתיקוני 
, בע' 1975 -, והצעות חוק תשל"ה166, בע' 1975 -)ספר החוקים תשל"ה חוק לעידוד השקעות הוןה

שבו לגבי השקעה, נכס או מפעל שאושרו לאחר  47 -ו 46סעיפים ( ובוטלו ההטבות ממס על פי 368
, בעקבות הכוונה להשוות את נטל המיסים ולבטל העדפות; אבל אין בתיקון זה, כדי לעזור 31.3.1976

 לפתרון השאלה העומדת לדיון. 
 

ין כאן מיזוג בין שני המיסים, הסתמך עורך דין שפי על דברי חבר הכנסת יחזקאל פלומין בטיעונו, שא
( שבין ההמלצות של ועדת הרפורמה שלא 421, בע' 1975ספטמבר  -)חוברת רואה החשבון מאוגוסט

 באו לידי ביטוי בחקיקה ישנו גם איחוד מס שבח 
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הרפורמה, ד"ר י' הדרי, "שבח מקרקעין  מקרקעין ומס רווחי הון. כן הסתמך על מאמר חבר ועדת
, ובע' 125, בע' 1976ינואר  -הכיצד?" בחוברת רואה החשבון מדצמבר פקודת מס הכנסהכרווח הון לפי 

 , שגם הוא מביע אותה דעה שלא נעשה מיזוג שני המיסים.130
 

ארו קיימים עדיין שני מיסים נפרדים. מס שבח מקרקעין ומס רווחי בסיכום מסקנתי היא שהיו ונש
 -ובשנת תשל"ה 1965 -הון. למרות המקבילות והקשר שנוצרו ביניהם בתיקוני החוקים בשנת תשכ"ה

, על תיקוניו, פטר מתשלום מס על רווחי הון לפי 1959 -, תשי"טחוק לעידוד השקעות הון; ה1975
ולא על רווחי הון מסוג מיוחד, דהיינו שבח מקרקעין, ולכן קיימת חבות שתי  פקודת מס הכנסה

 החברות במס שבח מקרקעין. 
 

פסיקת ריבית  חוקנותר לדון בטענת עורך דין שפי שיש לחייב את החברות לשלם הצמדה וריבית לפי 
, מסמיך רשות שיפוטית שפוסקת 1979 -. חוק זה, כפי שתוקן בשנת תשל"ט1961 -, תשכ"אוהצמדה

 סכום כסף לבעל דין לפסוק לו גם תשלום ריבית או תוספת הצמדה וריבית על סכום הקרן. 
 

ר שלפני עורך דין תמיר טען שאין לביתמשפט זה סמכות לפסוק הצמדה וריבית על פי החוק הנ"ל מאח
בית המשפט ישנם ערעורים בשאלה משפטית בלבד, ואין בית משפט זה פוסק סכום כלשהו, ולכן אין 
לו סמכות לפסוק תשלום תוספת הצמדה וריבית. טענה זו לא נראית לי, כי הערעור אמנם מוגש על 

טל שאלות משפטיות, אבל התוצאה של ההכרעה בשאלה אלה היא שלילה או אישור החיוב במס שהו
ועל סכום המס אין  –על החברות, וממילא פירוש הדבר הוא חיוב החברות בתשלום המס הנדון 

 מחלוקת. אבל לא אאריך את הדיבור בנדון ללא צורך לאור המסקנה אליה אני מגיע להלן. 
 

סעיף הסמכות לפסוק תוספת הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית מותנית במקרה כגון זה על ידי 
 לחוק שאומר שאין לפסוק תוספת הצמדה וריבית: (3)ב()6
 

אם נקבע בחיקוק תשלום של ריבית או של הפרשי הצמדה, אולם  (3")
 חוק החוזים)ב( ל11וסעיף  פקודת השטרותל 58הוראות סעיף 

, אין בהם כדי לגרוע 1970 -בשל הפרת חוזים(, תשל"א )תרופות
מסמכותה של רשות שיפוטית לפסוק הפרשי הצמדה או הפרשי 

 הצמדה וריבית לפי חוק זה".
 

תשלום של ריבית או של הפרשי הצמדה. כאן  מס שבח מקרקעין חוקלכן נשאלת השאלה אם נקבע ב
לתיקון  25. סעיף 10.7.1980מיום  975לחוק שפורסם בספר החוקים מס'  8נכנס לתמונה תיקון מס' 

 החדש: 94סעיף לחוק, וזה לשונו של  94סעיף החליף את 
 

 להגשת  73על סכומי מס שלא שולמו עד המועד שנקבע בסעיף  )א( .94"
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אם חלים על המכירה  –ההצהרה או השומה העצמית, או 
להגשת  76עד המועד שנקבע בסעיף  – 52או  51סעיפים 

ההודעה, תוטל מהמועדים האמורים, לפי הענין, ועד יום 
 לכל שבועיים או חלק מהם.  3%תשלום ריבית של ה

 
סעיף קטן )א( לא יחול אם ההפרש שבין המס שנקבע בשומה  (ב)

זמנית או סופית לסכום המס ששולם לפי שומה עצמית אינו 
 .10%עולה על 

 
המנהל רשאי, אם ראה סיבה מספקת לכך, לפטור אדם  (ג)

 מתשלום הריבית, כולה או מקצתה. 
 

כנסת, רשאי לשנות דת הכספים של השר האוצר, באישור וע (ד)
 את שעור הריבית שבסעיף קטן )א(".

 
 30הימנו יחולו על תשלום מיסים שטרם שולמו עד עבור  25)ג( לתיקון מורה שהוראות סעיף 31סעיף 

יום מאז  30 -שבתיקון חלות כאן כי עברו יותר מ 25יום מיום פרסום התיקון. לכן הוראות סעיף 
 פרסומו. 

 
החדש לחוק ברורה והיא מדברת במפורש על ריבית, אלא שבכל זאת טוען עורך דין שפי  94סעיף לשון 

שאין זה סעיף ריבית כי אם סעיף המטיל תשלום מיוחד עבור פיגור בתשלום. אינני מקבל טיעון זה. 
, בע' 1441בהצעת החוק לתיקון )הצעות חוק תש"ם, מס' לשון החוק היא ברורה וחד משמעית, וגם 

( נאמר שהוא בא להחליף את התוספת שהיתה קיימת עד אז והיוותה ריבית שלילית ולקבוע 114
ריבית מתאימה. אינני מקבל את האבחנה של עורך דין שפי בין ריבית לבין תוספת בגין פיגור 

גין איחור בתשלום. אמנם נכון הוא שישנן בתשלום. הרי ריבית היא מטבעה תוספת המשתלמת ב
לפעמים הוראות המחייבות בתוספת קנס בגין הפיגור, ואז אין לומר שאותו הקנס הוא גם הריבית. 

המטיל קנס על פיגור בתשלום, וזה בנוסף  )א(94סעיף לחוק הוסף  94סעיף וגם כאן, יחד עם תיקון 
המסמיכה את שר האוצר, באישור ועדת  )ד(94בסעיף גם ההוראה   .94סעיף לחיוב המוטל על פי 

הכנסת, לשנות את אחוז הריבית אופנית היא להוראות ברוח זו שבחוק פסיקת ריבית  הכספים של
שמטרתן להעלות את שיעורי הריבית למימדים התואמים את התפתחות תנאי האינפלציה. עורך דין 

סעיפים קנס על פיגור ובנוסף לזה  )א(190סעיף שם מטיל  פקודת מס הכנסהשפי עשה השוואה עם 
. 98 -ו 97, 96סעיפים , חוק מס ערך מוסףמטילים חובת תשלום ריבית. מצב דומה קיים ב 187 0ו 185

 א94בסעיף ענתו, אלא ההיפך הוא הנכון, כי גם כאן נקבעו קנסות לחוד אין השוואות אלה תומכות בט
לכן כל סכום של מס שטרם שולם ישולם בתוספת ריבית בהתאם להוראות  .94בסעיף וריבית לחוד 

 הנ"ל. 8לחוק כפי שתוקן בתיקון מס'  94סעיף 
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"א עולקבל את ערעור המערער ב 895/79אי לזאת אני מציע לדחות את ערעור המערערת בע"א 

(. המערערת 8נס'  תיקוןהערר ולהחזיר על כנה את השומה ) , לבטל את פסק הדין של ועדת731/79
 30,000תשלמנה כל אחת לצד שכנגד הוצאות הערעור בסך  731/79"א עוהמשיבה ב 895/79בע"א 

 לירות. 
 

 אני מסכים.  השופט שמגר:
 

5129371 

54678313 
 מסכים. אני  השופט בייסקי:

 
 

 54678313-731/79שמגר 

 הוחלט כאמור בפסק הדין של השופט בכור. 
 

 (. 4.9.1980ניתן היום, כג באלול תש"ם )
 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 
 הקש כאן –ועוד באתר נבו בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה 
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 702/84ערעור אזרחי מס' 

 יובל גד בע"מ
 נגד

 מנהל מס שבח מקרקעין
 

 משפט לערעורים אזרחיים -בבית המשפט העליון בשבתו כבית
[7.1.87] 

 לפני הנשיא מ' שמגר והשופטים ד' לוין, א' גולדברג

 

  

 חוק החוזים -6)המונחים "זכות במקרקעין" "מכירה"(, 1, סעיפים 156ח , ס"1963-, תשכ"גחוק מס שבח מקרקעין
חוק השכירות  -2, סעיף 112, ס"ח 1958, תשי"ח חוק ההתיישנות -25, סעיף 118, ס"ח 1973-, תשל"ג)חלק כללי(

 המערערת חתמה על חוזה עם מינהל מקרקעי ישראל, על פיו יעמיד22., סעיף 160, ס"ח 1971-, תשל"אוהשאילה
פי תנאי החוזה יופנו המשתכנים -המינהל לרשותה מגרש, כדי שתקים עליו מבנה שישמש לצורך מגורי משתכנים, על

היוזם.  ה חכירה ישירות עם המינהל, וזאת תוך שינוי נוסח החוזה הסטנדרטי, לפיו ייחתם חוזה החכירה עםלחתימת חוז
, קבעה, כי המערעת חייבת בתשלום מס רכישה. מכאן הערעור 1963-, תשכ"גחוק מס שבח מקרקעיןפי -ועדת ערר על

יון, שנסב על שאלת חבותה של המערערת בתשלום מס רכישה, כאשר חוזי החכירה נחתמו ישירות עם לבית המשפט העל
 :בית המשפט העליון פסק.המשתכנים

לנסות לפרשו , מציין שני מקורות לפרשנות חוזה; ראשית, יש 1973-, תשל"ג)חלק כללי( חוק החוזיםל25( סעיף 1א. )
ניתן להיעזר בנסיבות, קרי  -לפי לשון ההסכם ומבנהו, בלא להביא ראיות חיצוניות )פרשנות פנימית(, ואם אין די בכך 

( בדרך כלל 2) כלל בראיות )פרשנות חיצונית( ניסוחיים, פירוש כזה נתמך בדרך-ניתן להפיק את הפירוש מנתונים לבר
צונית. אולם במקרה בו מתגלית סתירה פנימית בין האמור בסעיפים שונים בחוזה, מועדפת הפרשנות הפנימית על פני החי

 .יש מקום להיעזר בראיות חיצוניות
( כאשר צדדים לחוזה מסכימים ביניהם לשנות סעיף אחד מתוך נוסח סטנדרטי של חוזה, יש לשער, שהם הקדישו 3)

 השינוי. תשומת לב מיוחדת לשינוי והתכוונו לגרום תוצאה, אליה חותר
כזכות בעלות או חכירה לתקופה העולה על  חוק מס שבח מקרקעיןל1( המונח "זכות במקרקעין" מוגדר בסעיף 1ב. )
 .שנים10

היא  חוק מס שבח מקרקעיןל1( להגדרת "מכירה" בסעיף 3פי פיסקה )-זכות" להורות על הענקת זכות במקרקעין על"( 2)
זכות במובן הרבה יותר רחב מזה של "זכות במקרקעין". לא מדובר בזכות במקרקעין ואף לא בזכות קניין. אין גם דרישה 

 לעיסקה מושלמת או לרישום הזכויות.
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פטית במובן זה שהיא נובעת מחוזה תקף, והיא אכיפה, ( זכותה של המערערת להפנות משתכנים למינהל היא זכות מש3)
 ככל זכות חוזית אחרת.

( יכולת אכיפה אינה חלק ממהות המושג "זכות משפטית". ייתכנו זכויות משפטיות, שלא ניתן לאכפן, כגון זכויות 4)
 .שהתיישנו

קבל זכות בלעדית להפנות ( מקום שקבלן מ6( כפיפותה של הזכות לאישור אינה שוללת הכרה כזכות משפטית. )5)
משתכנים לבעל הקרקע, זכות זו חייבת במס רכישה, אף אם לבעל המקרקעין שמורה זכות לסרב למשתכנים שמופנים 

 .אליו
הפרשנויות החלופיות האפשריות נבחרת זו המגשימה את  פי מטרת החקיקה, היינו, מבין כל-( חוקי מס מתפרשים על1ג. )

 .מטרת החוק
תכליתית, ולא עולה מטרה תחיקתית מסתברת, מן חוק נשארת סתומה לאחר הבחינה הפרשנית המילולית( אם לשון ה2)

 הראוי להימנע מפגיעה בחירות הקניין ומהטלת מס.
 

 :דין של בית המשפט העליון שאוזכרו-פסקי

נ' וולף ואח'; מנהלי העזבון של המנוח יוסף יצחק רוטנברג, פד"א ג  מנהל מס שבח מקרקעין 313/69ע"א [ 1]
.98 

 702.( 2)מ' אלתר ואח' נ' אלעני, פ"ד לח 765/82ע"א [ 2]
 . 785( 1)מס שבח מקרקעין, פ"ד לאא' גרד ואח' נ' מנהל  340/76ע"א [ 3]

  .443( 4)פ"ד לז’,  מנהל מס שבח מקרקעין נ' שרבט ואח 156/83ע"א [ 4]
 . 701( 4)פ"ד לד’,  עמי ואח-מנהל מס שבח מקרקעין נ' בן329, 265/79ע"א [ 5]

 373.; פ"ע ג 898 פ"ד ד’,  אסנין ואח' נ' המועצה המקומיתעמק יזרעאל, עפולה, ואח 34/50בג"צ [ 6]
 579.( 3)פ"ד לד’,  ( מנהל מס רכוש וקרן פיצויים, חיפה נ' פרוסקאואר ואח41/80בר"ע ) 364/85ע"א [ 7]
 70.( 2)קיבוץ חצור נ' פקיד שומה רחובות, פ"ד לט 165/82ע"א [ 8]
 

 :שאוזכרו ,1963-, תשכ"גחוק מס שבח מקרקעיןדין של ועדות הערר לפי -יפסק
 91.פד"א ט  ,א' ברגמן בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין חיפה 44/76עמ"ש )חי'( [ 9]
 257.( 1פ"מ תשמ"ו ) ,אייזנשטיין נ' מנהל מס שבח מקרקעין, רחובות 73/84עמ"ש )ת"א(  [10]
 8.5ם, פד"א ז -הוכרמן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין י 4/68ם( -עמ"ש )י [11]

 

 

 :הערות

 738.( 1)פ"ד מ’,  א' גרובר ואח' נ' ד' פרבשטיין ואח 655/82ע"א לכללי פרשנות חוזה ראה:  1.

י תנועה לישראל בע"מ נ' פקיד שומה מפעל 408/82ע"א לפירוש חוקי מס בהתאם למטרת החקיקה ראה:  2.
 693.( 2)למפעלים גדולים, פ"ד מ
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-, ליד בית המשפט המחוזי בתל1963-, תשכ"גחוק מס שבח מקרקעיןדינה של ועדת הערר לפי -ערעור על פסק
 . הערעור נדחה.22/83עמ"ש ב26.10.84יום יפו )השופט ח' בנטל והחברים מ' כהן, ז' כהן( מ-אביב

 

 ;בשם המערערת -א' יורן 

 .בשם המשיב -ל' מרגלית, סגן בכיר לפרקליט המדינה 

 

 

 דין-פסק

 

, 1963-, תשכ"גחוק מס שבח מקרקעיןפי -דינה של ועדת הערר על-ערעור על פסק1.הנשיא מ' שמגר: 
החברה( חייבת בתשלום מס רכישה בגין חוזה שכרתה עם מינהל  אשר קבעה, כי חברת יובל גד בע"מ )להלן

 .מקרקעי ישראל ושפרטיו יתוארו בהמשך הדברים

 
 :הנתונים העיקריים הצריכים לעניין הם אלה2.

התקשרה בחוזה עם המינהל, על פיו יעמיד המינהל לרשותה מגרש, כדי שתקים עליו מבנה  חברת יובל גד
 שישמש לצורך מגורי משתכנים.

 :לפני ועדת הערר הוסכם בין בעלי הדין על העובדות הבאות
חברת יובל גד חותמת עם המינהל על הסכם הפיתוח נשוא הערר, מפנה את הרוכשים לחתימת "

ין המשתכנים והמינהל. ללא הסכמת יובל גד אין המינהלחותם על הסכמי חוזה חכירה ישירות ב
 ."חכירה עם המשתכנים

ידי -בחוזה פיתוח סטנדרטי, בו מתקשר המינהל עם יוזם, מתחייב המינהל, לאחר מילוי כל תנאי החוזה על
, כך שבמקום )א( בחוזה הסטנדרטי3היוזם, לחתום על חוזה חכירה עם היוזם. במקרה שלפנינו שונה סעיף 

 המלה

 :יוזם" נרשמה המלה "משתכנים"; וזהו הנוסח המתוקן של הסעיף"
לאחר מילוי כל תנאי החוזה על ידי היוזם, מתחייב המינהל לחתום עם המשתכנים על חוזה חכירה לתקופה "
זה שנים, החל מיום אישור העיסקה, לגבי המגרש והמבנים, כדוגמת חוזה החכירה המצורף )להלן "חו49של 

 מ' ש'(. -החכירה"( )ההדגשה שלי 

כוחה המלומד של המערערת הייתה, כי עקב השינוי הנ"ל בחוזה אין המערערת חייבת בתשלום -טענת בא3.
 .מס בגין העיסקה

באת הכוח המלומדת של המשיב טוענת, לעומת זאת, כי למרות השינוי בנוסח, כמובא לעיל, חייבת העיסקה 
 .תהנ"ל במס המוטל על המערער

 

234

http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמש%2022/83
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866


 נ' מנהל מס שבח מקרקעין יובל גד בע"מ  702/84עא 
 802( 4פ"ד מ)

1986כרך מ, חלק רביעי , תשמ"ו/תשמ"ז  דין,-פסקי  805  

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.il  נבו הוצאה לאור בע"מ
E:\misui\14      יובל גד 702_84 -עליון  -מסמק .doc 

החוק(, על ה"שבח במכירת זכות  -)להלן  חוק מס שבח מקרקעיןל6פי סעיף -מס שבח מקרקעין מוטל, על4.
 במקרקין".

 
 :לחוק כדלהלן1זכות במקרקעין" מוגדרת בסעיף "

 ."...שנים, בין שבדין ובין שביושר10בעלות, או חכירה לתקופה העולה על "

כלומר, רק כאשר היחס בין אדם או איגוד לבין מקרקעין הוא של זכות בעלות או של חכירה לתקופה ארוכה, 
עין אינה בגדר מכירת זכות במקרקעין )השווה: מ' תהא לחוק האמור תחולה. העברת זכות חפצית אחרת במקרק

; ד"ר א' 237, 236" הפרקליט כד )תשכ"ח( 1963-, תשכ"גחוק מס שבח מקרקעיןקשת, "מושג ה'הזכות' ב
 (.422, 419)תשל"ב( ד' אפרתי, "ה'זכות' וה'המכירה' לצורך מס שבח מקרקעין" עיוני משפט ב -רפאל, ו

 :לחוק כהאי לישנא1מכירה" של זכות במקרקעין הוגדרה בסעיף "
הענקתה של זכות לקבל זכות  (2) ;הענקתה של זכות במקרקעין, העברתה או ויתור עליה (1)"

 (3) ;רקעין או ויתור על זכות כאמורבמקרקעין, וכן העברה או הסבה של זכות לקבל זכות במק
הענקתה של זכות להורות על הענקה, העברה או הסבה של זכות במקרקעין או על ויתור על זכות 

 ."...(4במקרקעין, וכן הערתה או הסבתה של זכות להורות כאמור או ויתור עליה; )

"זכות לקבל זכות במקרקעין", מקובל על שני הצדדים, כי חוזה הפיתוח הסטנדרטי מעניק לחברה הקבלנית 
 -שכן אם תמלא את התנאים הנקובים בחוזה הפיתוח, תוכל לקבל ממינהל מקרקעי ישראל זכות חכירה ל

עמ"ש ; 100[, בעמ' 1] 313/69ע"א שנים, שתירשם בפינקסי המקרקעין, שהיא בגדר זכות במקרקעין )ראה: 49
 (.93[, בעמ' 9]44/76)חי'( 

השאלה היא, האם לאור השינוי הנ"ל שהוכנס לחוזה הפיתוח, השתנה גם המצב המשפטי, באופן שהחברה 
 אינה חייבת בתשלום מס בגין העיסקה.

( להגדרת "מכירה" כמצוטט לעיל, כי מקובל 3( או )2התשלום במס עשוי לנבוע כאן מתחולתן של חלופה )
 .על שני הצדדים שהחלופה הראשונה אינה חלה, שכן המערערת לא רכשה זכות במקרקעין
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( 2אם הייתה כאן הענקה של זכות לקבל זכות במקרקעין, כאמור בפיסקה ) ,נבחן עתה, לאור האמור לעיל5. 
 .הנ"ל

 בין הצדדים לאור המחלוקת בשאלה זו סבה על פירושו של החוזה
כי התיקון בחוזה הוא  ,כוחה המלומד של המערערת טוען-התיקו שהוכנס בו בהשוואה למקובל. בא

משמעותי, והוא מעיד על כוונת הצדדים לסטות מן החוזה הסטנדרטי ולשנות אותו. לאור התיקון הזה יש, 
 ירה אליו.לדעתו, לפרש את שאר סעיפי החוזה, לרבות אלה אשר לכאורה עומדים בסת

 :ועדת הערר קיבלה את דעת המערערת בנקודה זו ואמרה
)א( להוראות 3נראית לנו דעתו של ד"ר יורן כי במידה ונתגלו ניגודים בין הוראת התיקון בסעיף "

סטנדרטיות שלא תוקנו, יש לבחור בפירוש המתיישב עם התיקון, המצביע על כוונה ברורה 
 לסטות מהנוסח הקודם".

הצדדים את דעתם, יש להסיק, שההוראות  )א( המתוקן של החוזה גילו3, כי מכיוון שבסעיף עוד נאמר שם
 הסטנדרטיות, העומדות בסתירה לתיקון, לא תוקנו עקב שיכחה וחוסר תשומת לב.

על המסקנה הזו חולקת באת הכוח המלומדת של המשיב. לדעתה, לאור סעיפי החוזה האחרים ולאור מכלול 
ע למסקנה, כי חוזה הפיתוח נשאר במהותו ובצורתו המקורית הרגילה, ואף אם החברה הנסיבות, יש להגי

 התכוונה שנות את החוזה הסטנדרטי, הרי שלא השכילה להוציא את כוונתה האמורה מן הכוח אל הפועל.

בחוזה בין המערערת למינהל ישנם, לטענת המשיב, סעיפים רבים, אשר מעידים על טיבה האמיתי של 
 .שהיא עיסקה להענקת זכות לקבל זכות חכירה במקרקעין לחברה העיסקה,

)א( לחוזה הפיתוח, כי תמורת המגרשים תחושב לפי "דמי שימוש מהוונים של 5כך, למשל, קובע סעיף 
 המגרשים לכל תקופת החכירה".

ם יפתח ברישא של החוזה נאמר: "הואיל והמינהל יהיה מוכן להחכיר ליוזם את המגרש אך ורק לאחר שהיוז
 ."...את המגרש ויבנה עליו

)ה( לחוזה מתחייב היוזם "לחתום על חוזה חכירה וכן על כל מסמך, שטר, תעודה וכדו', כפי 4בסעיף 
 שיידרש לשם ביצוע רישום החכירה".

 קובע, כי "לאחר הקמת הבניינים יערך ביניהם חוזה14סעיף 

 :יןלחוזה...". ובחוזה החכירה יצו3חכירה... כאמור בסעיף 
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לעיל, יחושבו כתשלום על חשבון דמי החכירה שיגיעו למינהל 5)א( התשלומים ששולמו למינהל על פי סעיף "
 על פי חוזה החכירה.

)ב( בתחילת תקופת החכירה, החזקה, האחריות בעד הנזקים ותשלום בעד כל המסים והוצאות הפיתוח 
 ."'ייחשב 'יום אישור העיסקה

למוד, שאין הבדל בין חוזה הפיתוח הסטנדרטי לבין החוזה נושא דיון זה, מסעיפים אלה מבקש המשיב ל
 .)א(3למרות תיקונו של סעיף 

את הסתירה בין סעיפי החוזה מבקש המשיב לפתור באמצעות ראיה חיצונית, היינו, החוזה שבין החברה 
 .היוזמת לבין המשתכנים, בו מוכרת החברה למשתכנים את כל זכויותיה בבנייה ובמגרש

מוליכה אל סעיף  ומהותה של הבעיה ,הבעיה שלפנינו היא, כמובן, ביסודה בעיה של פרשנות חוזה6.
 -, תשל"ג)חלק כללי( חוק החוזיםל25

 
.1973 

שנות החוזה: ראשית, יש לנסות ולפרשו לפי לשון ההסכם ומבנהו, בלא הסעיף מציין שני מקורות לפר
ניתן להיעזר בנסיבות, קרי, ניתן להפיק את הפרוש  -להביא ראיות חיצוניות )פרשנות פנימית(, ואם אין די בכך 

[, בעמ' 2] 765/82ע"א השווה  -ניסוחיים. פירוש כזה נתמך בדרך כלל בראיות )פרשנות חיצונית -מנתונים לבר
712.) 

 בדרך כלל מועדפת פרשנות הפנימית על פני זו החיצונית )ראה
(. אולם במקרה כמו זה שלפנינו, בו מתגלית סתירה פנימית בין האמור 712[, בעמ' 2] 765/82ע"א 

כן לא היה בסיס להתנגדותה של -על-סעיפים שונים בחוזה, יש מקום להיעזר בראיות חיצוניות. אשרב
בינה לבין משתכניה יובא כראיה. חוזה זה הוא, כמובן, ראיה חיצונית לחוזה נושא  המערערת לכך שהחוזה

 ערעור זה, ממנה ניתן לנסות ולהסיק, מה הייתה כוונתם של הצדדים לחוזה.

 י האמור בחוזה עם המשתכנים הציעה עצמה החברה כבעלתכאמור, לפ
פי שאין די, כמובן, ביומרה מעין זו כדי להפוך את החברה לבעלת זכות, יש בה -על-זכות חכירה בחלקה. אף

 .כדי ללמד על "אומד הדעת" שהיה לחברה לגבי החוזה שלה עם המינהל

אשר לו טוען המשיב, נראה בכל זאת, שיש  למרות שהראיה החיצונית הזו מטה את הכף לכיוון הפירוש,
לאמץ את הפירוש לו טוענת המערערת; כאשר צדדים לחוזה מסכימים ביניהם לשנות סעיף אחד מתוך נוסח 
סטנדרטי של חוזה, יש לשער, שהם הקדישו תשומת לב מיוחדת לשינוי והתכוונו לגרום לתוצאה, אלה חותר 

 .לפרש את החוזה כולו לאור התיקון הנ"להשינוי, ולכן אני נוטה להשקפה, כי יש 
  המשיב גם לא הצביע על הסבר לתיקון בחוזה, שיעלה בקנה אחד עם הפירוש אשר
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אותו הוא מציע לחוזה. הסבר בדבר חוסר תשומת לב, כביכול, אינו יכול להסביר תיקון, שנעשה באופן מודע 
 .בחוזה

לטענתו,  -היא עיסקה מלאכותית. נהפוך הוא  המשיב אף אינו טוען, שהעיסקה בין המערערת למינהל
העיסקה אינה מלאכותית אלא שיש חלק בהסכם שאינו מדויק ואינו מתאר נכונה את ההסדר בין הצדדים. אך 
המשיב אינו מסביר, מדוע קיים החלק הזה בהסכם ומה הניע את הצדדים לשנות את הנוסח הסטנדרטי של 

 החוזה כדי להוסיף את התיקון הנ"ל.

במהותו מחוזה פיתוח סטנדרטי, ולא ניתן  סיכום, יש להסיק, כי ההסכם בין המערערת לבין המינהל שונהל
 .לומר, שהמערערת חייבת בתשלום מס בשל כך שהוענקה לה זכות לקבל זכות במקרקעין

( להגדרת 3השאלה הבאה היא, אם הוענקה זכות להורות על הענקתה של זכות במקרקעין )פיסקה )7.
 ה"(."מכיר

פ תנאי העיסקה שבין הצדדים ניתנה הן למינהל והן לחברה זכות לפסול משתכן שלא נראה בעיניהם. -על
לחברה הייתה זכות בלעדית להפנות משתכנים אל המינהל, והמינהל היה אמור לאשר משתכנים אשר נראו 

 .בעיניו

פי האמור -ידי המערערת. על-על)ב( לחוזה הקנה למינהל את הזכות לסרב למשתכנים המופנים אליו 3סעיף 
 בסעיף:

המינהל לא יחתום על חוזה החכירה עם מי שיפנה אליו מטעם היוזם או במקומו, אלא אם כן ..."
 ."יאושר הדבר במפורש, מראש ובכתב, על ידי המינהל

האם זכותה של המערערת להפנות משתכנים אל המינהל, בכפוף לזכות הסירוב של המינהל, נופלת בגדר 
כוחה -טוען בא ?היינו זכות להורות על הענקה -לחוק 1לופה השלישית של המונח "מכירה" שבסעיף הח

 :המלומד של המערערת
העובדה שהמינהל כורת חוזי חכירה רק עם משתכנים שמופנים על ידי המערערת, שבנתה "

זכות' משפטית של המערערת במובן החלופה השלישית, ' עולה כדי בחלקות דירות ברשות, אינה
 .")ב( לחוזה3משום שהמינהל יכול לסרב למועמדים על ידי המעררת, כקבוע בסעיף 

  כוחה המלומד של המערערת מוסיף וטוען, כי ייתכן שלמערערת יש-בא
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ו יש ערך כלכלי; אולם, הזכות ציפייה שהמינהל יאשר את המשתכנים שהיא מפנה אליו, וייתכן שלציפייה ז
 כלכלית.-שעליה מתבסס החיוב במס שבח צריכה להיות זכות משפטית, ולא מסחרית

ליתר דיוק, יש להבחין, בחלופה השלישית להגדרת "מכירה", בין שני ההקשרים בהם מופיע בה המונח 
מ' ש'(. במקרה שלפנינו, טענת  -"זכות": "...זכות להורות על הענקה... של זכות במקרקעין..." )ההדגשות שלי 

 המשיב היא, כי למערערת יש זכות להורות על הענקה של זכות למשתכנים.

לחוק כזכות בעלות או חכירה לתקופה העולה על עשר 1המונח "זכות במקרקעין" מוגדר, כאמור, בסעיף 
ידי החברה המערערת היא "זכות במקרקעין" -שאמורה להיות מוענקת למשתכנים על שנים. אין חולק, שהזכות

שנה, והשאלה השנויה במחלוקת היא, האם הזכות 49לחוק; המדובר בזכות חכירה לתקופה של 1במובן סעיף 
ן החוק. ה"זכות" בהקשר זה יא ודאי זכות במובן רחב הרבה ידי המינהל היא "זכות" במוב-שהוענקה לחברה על

יותר. לא מדובר בזכות במקרקעין ואף לא בזכות קניין; אין דרישה לעיסקה מושלמת או לרישום הזכויות )ראה 
 [(.10]73/84עמ"ש )ת"א( 

ת ידי המינהל צריכה להיות זכו-כוחה של המערערת, כי הזכות שמוענקת לחברה על-כאמור, טען בא
מנת שהעיסקה ביניהם תהיה חייבת במס. אולם, פסקי הדין עליהם הוא מבקש להסתמך אינם -משפטית, על

הזכות שהחברה אמורה להעניק למשתכנים ולא אל  -מתייחסים אל הזכות הנ"ל אלא אל ה"זכות במקרקעין" 
 הזכות שהחברה קיבלה מהמינהל.

 :, אומר בית המשפט787[, בעמ' 3] 340/76ע"א ב
  כשהגדיר המחוקק 'זכות במקרקעין' הוא בחר כמבחן לא את אורך"

התקופה שבה מחזיק האדם במקרקעין בפועל ולא את ציפיותיו של הקונה לגבי העתיד, אלא את זכותו 
 המשפטית של בעל הזכות...".

 :, נאמר447[, בעמ' 4] 156/83ע"א ב
לחוק חייבת שתהיה זכות בעלת 1לדעתי, לא יכול להיות ספק, כי ה'זכות במקרקעין' שבסעיף "

 ."תוקף משפטי
אין ספק, שה"זכות במקרקעין" שנכרת בסעיף היא זכות במובן צר יותר מאשר ה"זכות" שנזכרת ברישא של 

 .הסעיף
כמשמעותה בסעיף, והשאלה היא,  "בי העובדה, שלמשתכנים מוענקת "זכות במקרקעיןאין גם מחלוקת לג

 .האם לחברה הוענקה "זכות" כמשמעותה בסעיף
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 :, נאמר703[, בעמ' 5]329, 265/79ע"א ב 
פי דיני הקנין -חתך רק עלהוועדה היתה צודקת אילו שאלת המס המגיע היתה צריכה להי"

הפורמליים... אולם חוק מס שבח הוא חוק פיסקלי שבו חרג המחוקק ממסגרת הקטגוריות של 
 דיני הקנין הפורמליים, וחתר לתפיסת התוכן הכלכלי של עסקות".

במובן החלופה השלישית להגדרת "מכירה"  "הנני נכון לקבל, לצורך ניתוחה של הסוגיה שלפנינו, שה"זכות
 .יכה להיות זכות משפטית, ואין די בציפייה שאין לה תוקף משפטיצר

להפנות את המשתכנים  -פי החוזה -זכותה על -במקרה שלפנינו, הייתה לחברה זכות בעלת תוקף משפטי 
שלמינהל יש זכות לסרב  ,חוזית, ואינה רק בגדר ציפייה. העובדה אל המינהל. זכות הווטו שלה היא זכות

ידי החברה, אין בה כדי לשנות את מהותה של הזכות ולשלול את תוקפה כ"זכות -ם אלו עללמשתכנים המופני
 ."משפטית

אינה הכרחית במובן זה שאינה חלק  המדובר בזכות משפטית, שניתן לאכוף את ביצועה, אם כי תכונה זו
 :ות שהתיישנו. ראהממהות המושג "זכות משפטית". כך, ייתכנו זכויות משפטיות, שלא ניתן לאכפן, כגון זכוי

 )th ed.12,london)j. Salmond, on jurisprudence  220., ;1958-, תשי"חחוק ההתיישנותל2סעיף 
1966,by p.j. fitzgerald  להפנות משתכנים למינהל היא בוודאי זכות על כל פנים, זכותה של החברה

משפטית במובן זה שהיא נובעת מחוזה תקף, והיא אכיפה, ככל זכות חוזית אחרת. אם המינהל יחכיר את 
 ידי החברה, הוא יהיה כפוף לתביעה בגין הפרת חוזה מצד החברה.-הקרקע לאדם שלא הופנה אליו על

פי חוזה -במס. ואולם, על פיתוח סטנדרטי היא זכות החייבתפי חוזה -מקובל על הכול, שזכותו של יוזם על
פיתוח סטנדרטי מקבל היוזם זכות לחכור את החלקה בכפוף לתנאים מסוימים. אף בחוזה הנ"ל, זכותה של 
החברה להפנות משתכנים כפופה לתנאי של אישור המנהל, וחזקה על המינהל, שכגוף ציבורי לא יסרב 

 .סבירלמשתכנים כלשהם מטעם בלתי 

קיומה של זכות הכפופה לאישור אינו דבר חריג. גם זכותו של שוכר להעביר את זכות השכירות שלו לאחר 
ר המשכיר, אלא שהמשכיר אינו יכול , לאישו1971-, תשל"אחוק השכירות והשאילהל22פי סעיף -כפופה, על

 להתנגד להעברה שלא בסבירות.

לו היו החברה והמינהל מתקשרים ביניהם בחוזה הסטנדרטי, והחברה הייתה מקבלת זכות לחכור את 
 החלקה ולאחר מכן הייתה מעבירה את החכירה למשתכנים, מצבה לא 
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ידי -רק למשתכנים שיאושרו על ,הנ"ל22יף פי סע-היה שונה, והיא הייתה יכולה להעביר את החכירה, על
 .המינהל

לסיכום נקודה זו, אין בסיס לטענת המערערת, שהזכות שהקנה לה החוזה עם המינהל לא הייתה "זכות 
 משפטית".

 
 :כוחה המלומד של המערערת-עוד טוען בא8.

עצמו גילה באופן חד משמעי דעתו כי המבחן לקיומה של 'מכירת  יש להדגיש כי גם המחוקק"
זכות במקרקעין' ביום הקובע לענין ערעור זה היה מבחן הזכויות המשפטיותולא מבחן המהות 

 מקרקעיןחוק מס שבח הכלכלית או צפיות הצדדים. דבר זה עולה מתיקון שהכניס המחוקק ב
( לחוק מתקן זה הוסיף 1)1סעיף 179., עמ' 1121, ס"ח 1984-(, התשמ"ד15)תיקון מס' 

להגדרת 'זכות במקרקעין' את המלים 'לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראות בה 
מבחינת תוכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור'. המחוקק בתיקון זה ביטל את מבחן הזכות 

ידי הפסיקה שהובאה לעיל והגדיר את ה'זכות במקרקעין' על פי מבחן  המשפטית שנקבע על
המהות הכלכלית. מבחן המהות הכלכלית נכנס לתקפו, איפא, רק עם כניסתו לתוקף של התיקון 

שהוא מאוחר לאירוע נשוא ערעור זה. מה שהמשיב מנסה לעשות  -11.7.84ביום  -כאמור 
להשיגו נזקק לתיקון בחוק, בתקופה ששרר הדין בתיק זה הוא להחיל את הדין החדש, שכדי 

 הישן".

כפי שכבר צוין, טענה זו מתייחסת למונח "זכות במקרקעין", שאכן הורחב עם התיקון הנ"ל בחוק. אולם, 
 .אינה מוסיפה או גורעת להעניק זכות במקרקעין, כאמור, ולכן טענה זו המס במקרה דנן הוטל על הזכות

 :48רו דיני מסים ]מיסוי מקרקעין[ מס שבח ומס רכישה )חושן למשפט, תשמ"ו( אומר ד"ר א' נמדר, בספ9.
( הינו כשניתן לקבלן זכות לבנות על קרקע של 3המקרה המצוי ביותר העונה על דרישת פיסקה )"

 הבעלים והוא מקבל גם את הזכות להפנות לבעלים את הקונים הרצויים לו".

 .[11]4/68ם( -עמ"ש )יכך גם נפסק ב

 מקום שקבלן מקבל זכות בלעדית להפנות משתכנים לבעל הקרקע, זכותו
 .זו חייבת במס רכישה, אף אם לבעל המקרקעין שמורה זכות לסרב למשתכנים שמופנים אליו

 אין לקבל גם את טענות המערערת, המבקשת להתבסס על הפרשנות המקובלת 10.
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ולהטיל מס על האזרח  -פי טענה זו יש לפרש דברי חוק שעניינם הטלת מסים פירוש מצמצם -של חוקי מס. על
 41/80בר"ע ) 364/85ע"א , וכן 911[, בעמ' 6] 34/50בג"צ משמעית )-רק מקום שלשון החוק היא ברורה וחד

 .(581-582[, בעמ' 7]

פי מטרת החקיקה, היינו, מבין כל הפרשנויות החלופיות האפשריות נבחר זו -חוקי מס מתפרשים על
-לשון החוק נשארת סתומה לאחר הבחינה הפרשנית המילולית המגשימה את מטרת החוק. מובן, שאם

ע"א ) מטרה תחיקתית מסתברת, מן הראוי להימנע מפגיעה בחירות הקניין ומהטלת מס תכליתית, ולא עולה
165/82 [8)]. 

וזהו המקרה שלפנינו, וזאת גם אחרי שהייתי נכון  פי החוק,-כאשר לשון החוק היא ברורה, יש להטיל מס על
 .היינו, שיש להטיל מס רק בגין זכויות משפטיותלאמץ פירוש המקל עם הנישום 

הייתי דוחה את הערעור ומחייב את המערערת בהוצאותיו של המשיב בלוויית הצמדה וריבית עד למועד 
 שקלים חדשים.2 ,500התשלום בפועל בסכום של 

 

 .לוין: אני מסכיםהשופט ד' 
 .השופט א' גולדברג: אני מסכים 

 

 .דינו של הנשיא-הוחלט כאמור בפסק

 

 

 

5129371 

54678313 

 

 

 

 .(7.1.87ניתן היום, ו' בטבת תשמ"ז )
 

 הקש כאן -ועוד באתר נבו  הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה
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 5472/  98ערעור אזרחי  

 מנהל מס שבח מקרקעין
 נגד

 בע"מ 63חברת הדרי החוף מספר 

 משפט לערעורים אזרחיים-המשפט העליון בשבתו כבית-בבית

[29.11.2001] 

' אנגלרד-ט' שטרסברג והשופטים  א' ברק לפני הנשיא י  ,  כהן

מינהל( לבין חוכר ה –הערעור עוסק בשאלת מיסוי עיסקה בין מינהל מקרקעי ישראל )להלן 
פי -חקלאי בעקבות שינוי ייעוד הקרקע המוחכרת, שבה מקבל החוכר זכות לנצל את הקרקע על

ייעודה החדש. השאלה המתעוררת היא אם עיסקת שינוי הייעוד היא בגדר "מכירת זכות 
 1963-, מכירה ורכישה(, תשכ"גוי מקרקעין )שבחחוק מיסבמקרקעין", כמשמעות ביטוי זה ב

החוק או חוק מיסוי מקרקעין(, שאז משליך הדבר על חבותו של החוכר במס שבח  –)להלן 
 מקרקעין בהעברת הזכויות בקרקע לצדדים שלישיים.

 :המשפט העליון פסק-בית
א או בעלות הגישה המושגית המתמקדת במושג "זכות במקרקעין" )שלפיה זכות זו הי (1) א.

או חכירה, ולכן מבחינה מושגית, החכירה לא השתנתה לאחר עיסקת שינוי הייעוד גם 
אם דרכי הניצול של הקרקע השתנו(, אינה תואמת את המהות הכלכלית של עיסקת 
שינוי הייעוד. ההוכחה היא שהחוכר שילם תמורה ניכרת למחכיר על אפשרות הניצול 

כויותיו" החדשות לצד שלישי. יצירת פער כה החדש ועשה רווח ניכר במכירת "ז
בולט בין המסגרת המושגית לבין המהות הכלכלית מעוררת ספק בנכונות הגישה 

 ד(.  –ב 891כולה )
ההתבססות על מושג "מכירת זכות במקרקעין" אינה מביאה כלל למסקנה הנוגדת את  (2) 

זכות החכירה  המהות הכלכלית של העיסקה. גם אם תזוהה הזכות במקרקעין עם
שניתנה לחוכר בהסכם המקורי, אין להסיק את המסקנה כי עיסקת שינוי הייעוד לא 

, חוק המקרקעיןל 3פי ההגדרה המצויה בסעיף -הוסיפה זכויות כלשהן לחוכר. על
ושימוש במקרקעין.  החזקה במקרקעין :, החכירה כוללת שני מרכיבים1969-תשכ"ט

מכאן, כי שינוי במרכיב השימוש משנה גם את מהותה של זכות החכירה. אם שינוי 
השימוש נערך מכוח הסכם בין המחכיר לחוכר, הרי עיסקה זו כשלעצמה היא בבחינת 

. הרחבת סוגי י מקרקעיןחוק מיסו"מכירת זכות במקרקעין" כמשמעות מושג זה ב
השימוש בקרקע המוחכרת היא עיסקת מכירה בזכות במקרקעין, כהגדרתה בחוק, 

 ו(.  –ד 891וזאת בשל שינוי מהותה של החכירה הקיימת )
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השוואת המעמד בין עיסקת שינוי ייעוד בקרקע מוחכרת לבין שינוי ייעוד בקרקע  (3) 
ידי רשויות התכנון, אין לראות בו עיסקה -פרטית אינה תופסת. עצם שינוי הייעוד על

. שונה מצבו של חוכר הרוכש מבעל הקרקע חוק מיסוי מקרקעיןבמקרקעין במובן 
ידי -תוספת זכויות בהסכם מיוחד. אירוע המס אינו שינוי הייעוד של המקרקעין על

כם החכירה באופן המקנה לחוכר זכויות שימוש רשויות התכנון, אלא שינוי הס
חדשות. השינוי בזכויות החוכר אינו נובע משינוי המצב התכנוני אלא מפעולה 

 ז(.  –ו 892הסכמית )
בעניין דנן חוזה החכירה החקלאי המקורי העניק למשיבה זכות להחזיק בקרקע  (1) ב.

וד עם המינהל נערכה ידי עיסקת שינוי הייע-ולעשות בה שימוש חקלאי בלבד. על
חכירה חדשה, שבאמצעותה הוענקה למשיבה הזכות להחזיק בקרקע ולפתח בה 
שכונת מגורים. החלפת סוג החכירה שינתה את מהות הזכות במקרקעין. חוזה הפיתוח 
הגדיל את "אגד הזכויות" שבידי המשיבה. חוזה הפיתוח אינו מצטמצם לתוספת 

ר זכויות מקיפות יותר לפיתוחה של הקרקע. בכך זכויות בנייה, אלא הוא מעניק לחוכ
 א(. 892 –ז 891עיסקת שינוי הייעוד משנה את תכלית החכירה ומתכונתה )

בחוזה הפיתוח שנחתם בין המינהל לבין המשיבה מדובר בחכירה חדשה ואין בו זכר  (2) 
לחוזה החכירה החקלאי המקורי. בנוסף, החכירה מותנית בעמידה בתנאי חוזה 

פי אותו חוזה -תוח. מכאן, שחוזה החכירה החקלאי עבר מן העולם, שכן עלהפי
, בתוספת אופציה. עם 2004היסטורי, הייתה למשיבה זכות חכירה עד שנת 

ההתקשרות בחוזה הפיתוח זכות החכירה במתכונתה המקורית אינה קיימת עוד, 
ין מדובר תקופת החכירה השתנתה, והכול תלוי כעת בעמידה בדרישות הפיתוח. א

 ב, ד(.893פורמאלי בלבד, אלא בהתקשרות בעיסקה מהותית חדשה )-בשינוי טכני
עיסקת שינוי הייעוד היא בבחינת מכירה של זכות במקרקעין, כמשמעות מושג זה  (3) 

ו מחייבת את החוכר , בין המינהל לבין החוכר. לכן עיסקה זחוק מיסוי מקרקעיןב
בתשלום מס רכישה. כמו כן במקרה של מכירת זכות זו לצד שלישי יש לערוך את 

 א(. 894 –ז 893חישוב מס השבח בהתאם לגישת שלטונות המס )

 :חוקי יסוד שאוזכרו
 )ב(.20סעיף , יסוד: השפיטה-חוק –

 :חקיקה ראשית שאוזכרה
)המונחים  1סעיפים ,  1963-, מכירה ורכישה(, תשכ"גחוק מיסוי מקרקעין )שבח –

)המונח "יתרת שווי רכישה"(,  47 )א(,9 )א(,6(, "מכירה", "זכות במקרקעין"
 א)ד(.48 א)א(,48

 .3סעיף  ,1969-, תשכ"טחוק המקרקעין –
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 :חקיקת משנה שאוזכרה
 .513תקנה , 1984-, תשמ"דתקנות סדר הדין האזרחי –

 :המשפט העליון שאוזכרו-דין של בית-פסקי
 אביב -תל –בח מקרקעין חברת הבונה בע"מ נ' מנהל מס ש 1550/94ע"א  [1]

 )לא פורסם(.

-, מכירה ורכישה(, תשכ"גחוק מיסוי מקרקעין )שבחועדות הערר לפי דין של -פסקי
 :שאוזכרו 1963

  ,הבונה בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעיןחברת  2292/9עמ"ש )ת"א(  [2]

 .145פד"א כב 
 , יצחק דובדבני ובניו נ' מנהל מס שבח מקרקעין 980/88עמ"ש )ת"א(  [3]

 .458פד"א יט 

 :דין אמריקניים שאוזכרו-פסקי
[4]  Mitsui Fudosan v. County of Los Angeles 219 Cal. App. 3d 525 (1990). 

 :ספרים ישראליים שאוזכרו
 , כרך א, תש"ס(.2)מהדורה  מיסוי מקרקעיןי' הדרי  [5]

 )תש"ן(. גבולות תכנון המסד' גליקסברג  [6]
 , תשנ"ח(.3)מהדורה  מס שבח מקרקעין ]בסיס המס[א' נמדר  [7]
 )תשנ"ו(. איתשינוי יעוד בקרקע חקלא' נמדר  [8]

 :מאמרים ישראליים שאוזכרו
א' אלתר "שינוי יעוד חוזה עם מינהל מקרקעי ישראל מחקלאות )או תעשיה(  [9]

חוק מס שבח האם בגדר 'מכירת זכות במקרקעין' לענין  –לבנייה למגורים 
 .1-( א1993) /4ז מיסים" מקרקעין

 מיסיםהאם בגדר 'מכירת זכות במקרקעין'"  :ז' שרון "שינוי ייעוד וזכויות בניה [10]
 .27-( א1994) /2ח

 .83-( א1998) /6יב מיסיםג' קריב "שינוי מטרת החכירה כאירוע מס"  [11]
 מיסיםהיבטי מיסוי"  –שמש "עיסקאות מינהל מקרקעי ישראל -מ' מזרחי, מ' הר [12]

 .15-( א2000) /4יד
עסקאות בקרקע מינהל  –חלק ב  :ד' מאור "תכנון מס בעסקאות מקרקעין [13]

 .94-( א2001) 2/טו מיסיםשייעודה שונה" 
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, מכירה ורכישה(, חוק מיסוי מקרקעין )שבחדינה של ועדת הערר לפי -ערעור על פסק
, 7623/96ע"ש ב 15.7.1998שבע מיום -בבאר המשפט המחוזי-שליד בית 1963-תשכ"ג

 .הערעור נתקבל. 7624

 בשם המערער; –עמנואל לינדר, סגן בכיר לפרקליטת המדינה 

 בשם המשיבה. –משה ליפקה 

 דין-פסק

 השופט י' אנגלרד

מינהל מקרקעי ישראל לבין  הערעור שלפנינו עוסק בשאלת מיסוי עיסקה בין .1
חוכר חקלאי בעקבות שינוי ייעוד הקרקע המוחכרת, עיסקה שבה מקבל החוכר זכות 

(. עיסקת שינוי הייעודפי ייעודה החדש )להלן נכנה אירוע זה -לנצל את הקרקע על
השאלה המתעוררת בערעור נוגעת לחבות במס שבח מקרקעין בעת העברת זכויותיו של 

, מכירה חוק מיסוי מקרקעין )שבחל )א(6סעיף דים שלישיים. החוכר בקרקע לצד
( קובע כי "מס שבח חוק מיסוי מקרקעיןאו  החוק –)להלן  1963-ורכישה(, תשכ"ג

י' א'(. השאלה  –" )ההדגשה שלי זכות במקרקעיןת מקרקעין... יוטל על השבח במכיר
המרכזית שיש להכריע בה היא אם עיסקת שינוי הייעוד היא בגדר "מכירת זכות 

מצויות הגדרות הן של  חוק מיסוי מקרקעיןבמקרקעין", כמשמעות ביטוי זה בחוק. ב
המושג "זכות במקרקעין". אביא תחילה את ההגדרות האלה  המושג "מכירה", הן של

 :לחוק 1בסעיף 

  –, לענין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה מכירה'"'

 הענקתה של זכות במקרקעין, העברתה, או ויתור עליה;  (1)

ת במקרקעין, וכן העברה או הסבה של הענקתה של זכות לקבל זכו (2)
 זכות לקבל זכות במקרקעין או ויתור על זכות כאמור; 

הענקתה של זכות להורות על הענקה, העברה או הסבה של זכות  (3)
במקרקעין או על ויתור על זכות במקרקעין, וכן העברתה או הסבתה 

 של זכות להורות כאמור או ויתור עליה; 

(4) ."... 

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז

246

http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/case/2483299
http://www.nevo.co.il/law/72866/6.a
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866/1


 בע"מ 63מנהל מס שבח מקרקעין נ' חברת הדרי החוף מספר  5472/98ע"א 
 השופט י' אנגלרד 877( 1פ"ד נו)

 פסקי-דין, כרך נו, חלק ראשון, תשס"ב/תשס"ג 2002 881
 

 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

E:\misui\15       חברת הדרי החוף. 5472_98 -עליון  -מסמקdoc 

בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש  – קרקעין'זכות במ"'
שנים, בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן 
לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ולענין הרשאה 

אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מעשרים  –במקרקעי ישראל 
 וחמש שנים...".

ל רקע הגדרות אלה אפנה כעת לתיאור העובדות שסביבן סובב הערעור. ע .2
(, התקשרה ביום חברת הדרי החוף –בע"מ )להלן  63המשיבה, חברת הדרי החוף מספר 

בחוזה חכירה עם רשות הפיתוח לחכירת שתי חלקות אדמה באשקלון,  29.3.1966
חוזה החכירה  –לן דונם, לשם גידול מטעי פרי הדר )לה 264-ששטחן הכולל הוא כ

ועד ליום  1.5.1955שנים למפרע מיום  49(. תקופת החכירה שעליה הוסכם היא החקלאי
 49. בחוזה החכירה ניתנה אופציה לחדש את החכירה לתקופה נוספת של 1.5.2004

שנים, וזאת לפי תנאי החכירה שיהיו נהוגים בחכירת אדמות הקרן הקיימת לגבי קרקעות 
 :ות. ואלה הוראות חוזה החכירה החקלאי החשובות לענייננוחקלאיות בלתי נטוע

הרשות מוסרת לחוכר והחוכר מקבל מהרשות בחכירה את הנכסים  .1"
המוחכרים והמתוארים בפרוטרוט ב'רשימה' שאחרי סעיפי החוזה הנוכחי 
למטרת החזקתם, עיבודם וניהולם של מטעי פרי הדר, אסור יהיה לחוכר 

ים למטרה אחרת אולם, בהסכמת הרשות בכתב להשתמש בנכסים המוחכר
יוכל החוכר לשנות את העבוד ולהשתמש בקרקע למטרה חקלאית אחרת, 
לשם ביצוע מטרות החכירה יהיה החוכר רשאי לכרות בורות ובארות מים 
בקרקע ולהשתמש במים... לצרכי השקאה, להקים עליה מבנים הדרושים 

ים לשומרי הפרדסים(, לסדר במישרין לצרכי נהול פרדסים )לבנות מגור
ביוב וגדרות, לסלול בתחומה דרכים, לחפור תעלות, להניח צנורות, למתוח 
חוטים, לסדר אינסטלציה ולבצע כל פעולה אחרת בקרקע שיש בה כדי 

 לקדם את מטרות החכירה האמורה.

החוכר מתחייב לקיים ולעבד את המטעים הכלולים בנכסים  .2
ה במשך כל תקופת ]![ מיום החכירה, אלא המוחכרים ולהמשיך בעבוד ז

אם תתקבל הסכמת הרשות מראש ובכתב לשנוי העבוד והחלפתו בצורת 
 נצול חקלאי אחרת. 

לחוכר הזכות לבנות על הקרקע הכלולה בנכסים המוחכרים מבנים  . 3
 רק בהסכמת הרשות בכתב ומראש. –לעיל  1בסעיף שונים מאלה שנזכרו 

  ... 
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במשך תקופת החכירה יהיה החוכר רשאי להשתמש בנכסים  .7
עליו להשתמש המוחכרים ולעשות בהם כאדם העושה בתוך שלו; אולם 

בזכויותיו אלה אך ורק בגבולות התנאים המפורטים בחוזה החכירה הנוכחי 

 י' א'(. –" )ההדגשה שלי ולמטרות המפורטות בו

ין, כי מתוך הוראות חוזה החכירה עולה כי שינוי עיבוד הקרקע למטרה חקלאית יצו
אחרת טעון הסכמת הרשות מראש בכתב; כן מותנית בקבלת הסכמה מראש ובכתב 

 בניית מבנים שאינם דרושים במישרין לצורכי ניהול פרדס.  

(. התכנית –)להלן  26/במ/4אושרה תכנית בניין עיר  1992והנה, בשנת  .3
דונם מתוך החלקות המוחכרות מייעוד חקלאי לייעוד  105בתכנית זו שונה ייעודם של 

לבנייה למגורים. יצוין, כי בחוזה החכירה החקלאי של חברת הדרי החוף לא הייתה כל 
הוראה מפורשת בדבר שינוי הייעוד של החלקות המוחכרות ובדבר השלכותיו של שינוי 

של מועצת מקרקעי ישראל מיום  432בהחלטה מעין זה על המשך החכירה. עם זאת 
נקבע הסדר כללי לגבי שינוי ייעוד של קרקע חקלאית מוחכרת. וזה תוכן  2.11.1989
  :של המועצה 432ההחלטה 

במקרים בהם שונה ייעודה של קרקע חקלאית המוחכרת לשמוש  .2"
 שנים, לייעוד אחר, יוכל המינהל, לפי שיקול דעתו, 49חקלאי לתקופה של 

 :להציע לחוכר לפעול באחת משתי הדרכים הבאות

להחזיר למינהל את הקרקע ששונה ייעודה כאמור, ותמורת זאת ישלם  א. 
אחוזים מערך הקרקע שהוחזרה למינהל לפי שומת  25המינהל לחוכר 

השמאי הממשלתי, בהתאם לייעוד החדש, בתוספת שווי השקעות החוכר 
צויים, בתנאי שסך שני הסכומים באותה קרקע, על פי קביעת ועדת הפי

אחוזים מערך הקרקע, לפי שומת השמאי הממשלתי,  40הנ"ל לא יעלה על 
 בהתאם לייעוד החדש.

 היטל ההשבחה שיחול בגין שנוי הייעוד האמור לא ישולם על ידי החוכר. 

 51לנצל את הקרקע בהתאם לייעוד החדש, בתנאי שישלם למינהל  ב. 
שומת השמאי הממשלתי, בהתאם ליעוד החדש  אחוזים מערך הקרקע, לפי

בנכוי שווי השקעות החוכר באותה קרקע, על פי קביעת ועדת הפיצויים, 
אחוזים מערך הקרקע, לפי שומת  20בתנאי שסכום הפיצויים לא יעלה על 

השמאי הממשלתי, בהתאם לייעוד החדש. הסכום ששולם ייחשב כאילו 
 91לום חד פעמי בשעור של שולמו דמי חכירה שנתיים מהוונים בתש

 אחוזים מערך הקרקע.
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 היטל ההשבחה שיחול בגין שנוי הייעוד האמור ישולם על ידי החוכר". 

ואמנם, בעקבות אישור התכנית לשינוי ייעוד פנתה חברת הדרי החוף ביום  .4
( בבקשה להחיל עליה את סעיף המינהל –למינהל מקרקעי ישראל )להלן  29.3.1992

, דהיינו לאפשר לה להקים בעצמה פרויקט בנייה בקרקע. הנהלת 432טה .ב. להחל2
לנהל עם חברת הדרי החוף משא ומתן בדבר ניצול  3.5.1992המינהל החליטה ביום 

הקרקע בייעודה החדש. לפני שהמשא ומתן החל קיבלה מועצת מקרקעי ישראל ביום 
, הלוא היא 432חלטה החלטה בעניין שינוי ייעוד, שבאה להחליף את הה 11.5.1992

  :. בהחלטה החדשה נקבע כי במקרה של שינוי ייעוד של קרקע מוחכרת533החלטה 

"...רשאי המינהל לפי שקול דעתו ובהתאם לצרכיו לפעול לפי אחת מן 
 :החלופות הבאות

 ליתן לחוכר פיצוי כספי בעד ביטול החוזה והשבת הקרקע לידיו... (1) א. 

... 

ששונה ייעודה  לחכור את הקרקעאו לאחר מטעמו  לאפשר לחוכר ( 1) ב. 
, כולה או חלקה, לפי שקול דעת המינהל, למטרת שמוש 2כאמור בסעיף 

, תמורת תשלום דמי חכירה מהוונים בשעור ללא מכרזלפי הייעוד החדש, 
אחוזים משווי הקרקע לפי ייעודה החדש, כפי שייקבע על ידי השמאי  51

 אחוזים( כמקובל במינהל... 91) מהוון וייחתם חוזה חכירההממשלתי, 

למען הסר ספק, אין בהחלטה זו כדי לפגוע בזכות המינהל להמשיך את  ג.
קיומו של החוזה למרות שינוי הייעוד, ואין בה כדי לפגוע בזכויות החוכר 

 לפי החוזה". 

לאחר חודשים מספר הוחלט במינהל להיענות, עקרונית, על יסוד החלטה  .5
ה של חברת הדרי החוף לאפשר לה להקים פרויקט בנייה בקרקע. ברוח זו , לפניית533

 :, כדלהלן6.8.1992הודיע המינהל לחברת הדרי החוף ביום 

"בהמשך לפגישה שנערכה במשרדנו נדון הנושא בהנהלת המינהל ביום 
 :וסוכם כדלקמן 26.7.1992

 533לאשר למחוז לערוך עיסקה עם החברה עפ"י החלטת המועצה מס  א. 
 מהמחיר הנהוג במקום.  51%)העתק מצ"ל( קרי תשלום בשעור 

 .26.10.1992תוקף ההחלטה עד  ב. 
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חוזה החכירה עם החברה יתוקן בהתאם וכן יוכנס בו סעיף כי על  ג.
 חודשים".  12החברה לעבד את השטח הנותר על ]![ תנאי החוזה בתוך 

קה. המגעים בין בהודעה התבקשה חברת הדרי החוף לתת את הסכמתה לעיס
אישר המינהל  13.6.1993המינהל לחברת הדרי החוף נמשכו עוד זמן מה, עד שביום 

 חתימת הסכם פיתוח לחכירה".  –לחברת הדרי החוף "עסקת שינוי ניצול ו/או יעוד 

 נאמר: 23.6.1993בהודעה בדבר האישור לעיסקה שנשלחה לחברה ביום  .6

המועד הקובע( אישר  –)להלן  13/6/93"הננו להודיעך כי בישיבתו ביום 
המינהל( את בקשתך בדבר שינוי ניצול  –מינהל מקרקעי ישראל )להלן 

... למטרת בניה עצמית, בכפוף 1466ו/או יעוד של הקרקע הידועה כ: גוש 
 לאמור בהודעה זו.

ההסכם( שיומצא לך  –פרטי העיסקה ותנאיה ייקבעו בהסכם הפיתוח )להלן 
עוד לא ייחתם ההסכם ע"י כל הצדדים ייחשבו כל  ידי המינהל, וכל-על

מגעיך עם המינהל בגין שינוי ניצול ו/או יעוד של הקרקע כמשא ומתן 
 בלבד לקראת חתימת ההסכם.

שקלים חדשים +  3,324,194.59ערך הקרקע למועד הקובע נקבע לסך של 
מע"מ, ודמי החכירה יתבססו עליו. ביצוע העסקה עפ"י ערך זה מותנה 

 חודש מיום אישור העסקה".  24ם בניה תוך בסיו

 להודעה הנזכרת צורפה הודעה נוספת, בזו הלשון: .7

 "מנהל מס שבח מקרקעין ביקש להודיעך את ההודעה הבאה:

 מדינת ישראל/האוצר

 אגף מס הכנסה ומס רכוש

 אזרח נכבד,

-, תשכ"גחוק מס שבח מקרקעיןהריני להביא לתשומת לבך כי בהתאם ל
, יום אישור העסקה בידי מינהל מקרקעי ישראל נחשב כיום המכירה. 1963

יום מיום  50לפיכך אם תתבצע העסקה, יהיה מועד לתשלום מס רכישה תוך 
 אישור העסקה".
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חוזה פיתוח בין  6.9.1993בעקבות אישור העיסקה לשינוי ייעוד נחתם ביום  .8
חודשים, עד  59( לתקופה של חוזה הפיתוח –ת הדרי החוף לבין המינהל )להלן חבר

מגרשים לבנייה  128פי חוזה הפיתוח הועמדו לרשות חברת הדרי החוף -. על1.6.1998
למגורים בשטח שייעודו שונה, וזאת לשם פיתוח ובניית המבנים בהתאם לתכנית. 

ש"ח, בתוספת  864,623לום בסך במסגרת חוזה הפיתוח חויבה חברת הדרי החוף בתש
מע"מ. בחוזה הפיתוח התחייב המינהל כי אם חברת הדרי החוף תמלא אחר כל 

שנים מיום אישור  49התחייבויותיה במועדן, ייחתם עמה חוזה חכירה לתקופה של 
( לגבי המגרש והמבנים, והתשלום בחוזה הפיתוח ייחשב כתשלום 13.6.1993העיסקה )

ה. לחברת הדרי החוף ניתנה זכות להפנות יזמים לחתימת חוזה על חשבון דמי החכיר
פיתוח ישירות עם המינהל בתקופה של עד שנתיים מיום אישור העיסקה, ללא תשלום 

שילמה חברת הדרי החוף את התשלום הנדרש  14.9.1993הפרשי ערך קרקע. ביום 
המס על העיסקה בחוזה הפיתוח, שכונה "דמי היתר מהוונים". המינהל דיווח לרשויות 

וחברת הדרי החוף חויבה בגינה במס רכישה. יצוין, כי בין רשויות המס לחברת הדרי 
החוף נתגלעו חילוקי דעות בדבר חבות זו, חילוקי דעות אשר כפי שיצוין בהמשך, 

 יושבו בפשרה. 

, התקשרה חברת 18.5.1995לפני תום השנתיים מיום אישור העיסקה, ביום  .9
( להעברת חברת עשוש –זה עם חברת אחים עשוש בע"מ )להלן הדרי החוף בחו

התקשרה  1.6.1995מגרשים לבנייה תמורת כחצי מיליון דולר. ביום  -23זכויותיה ב
חברת הדרי החוף בעיסקת קומבינציה עם חברת אלעזרא יוזמה והשקעות בע"מ )להלן 

מגרשים,  40פי עיסקת הקומבינציה, תקבל חברת אלעזרא -(. עלחברת אלעזרא –
מגרשים  -14ובתמורה תבנה חברת אלעזרא עבור חברת הדרי החוף יחידות למגורים ב

נוספים מתוך הפרויקט. רשויות מס שבח העמידו את שווי המכירה במסגרת עיסקת 
דולר. מאחר ששני חוזי המכר נחתמו תוך שנתיים  871,800הקומבינציה על סך של 

לה חברת הדרי החוף להפנות את הרוכשות מיום אישור העיסקה לשינוי ייעוד, יכ
 לחתימת חוזה פיתוח ישירות עם המינהל. 

לשם שלמות התמונה יצוין, כי לעיסקאות עם חברת עשוש ועם חברת אלעזרא  .10
מגרשים נוספים  -51קדמה עיסקה נוספת, ובה מכרה חברת הדרי החוף את זכויותיה ב

ררו חילוקי דעות בין חברת הדרי החוף לבנייה לצד שלישי אחר. בקשר לעיסקה זו התעו
נחתם ביניהן הסכם פשרה. נראה, כי  9.5.1995לבין רשויות מיסוי מקרקעין, וביום 

במסגרת הסכם פשרה זה שילמה חברת הדרי החוף מס רכישה על מכלול הזכויות 
שנרכשו במסגרת חוזה הפיתוח עם המינהל. אולם באשר לחישוב מס השבח בגין 

לחברת עשוש ולחברת אלעזרא, נתגלעו חילוקי דעות בין רשויות המס  מכירת הזכויות
 לבין חברת הדרי החוף. חילוקי דעות אלה הם המושא של ערעור זה. 
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אבהיר תחילה את נקודת המוצא של חישוב מס השבח מטעם רשויות המס.  .11
ים: ידי חברת הדרי החוף בשני מועד-בעיני רשויות המס, הזכויות בקרקע נרכשו על

 -49, רכשה חברת הדרי החוף זכות חכירה לשימוש חקלאי ל1955תחילה, דהיינו בשנת 
שנים עם אופציה להארכה. זכויות הפיתוח שנוצרו כתוצאה משינוי ייעוד הקרקע נרכשו 

. החישוב 1993ידי חברת הדרי החוף עם חתימת חוזה הפיתוח, דהיינו בשנת -על
ראשית, מאחר שמדובר בזכות חכירה בלבד, המדויק של מס שבח נערך בצורה הזו: 

משווייה של הבעלות המלאה על הקרקע. שנית, לשיטתן  91%שווייה של זכות זו הוא 
, מהוות 1955של רשויות מס שבח, זכויות החכירה המקוריות, דהיינו החכירה משנת 

משווי הזכויות בקרקע לפי ייעודה החדש. התוצאה היא כי עובר לעיסקת שינוי  40%
ממכלול  44%-משווי הקרקע, שהם כ 91%מתוך  40%הייעוד מצויים בידיו של החוכר 

משווי הקרקע,  91%מתוך  51%הזכויות שבידי החוכר. זכויות הפיתוח מהוות אפוא 
ממכלול הזכויות שבידי החוכר. שלישית, בשל ההפרש במועדים של  -56%שהם כ

של  1995על מכירתה בשנת רכישת הזכויות השונות גובה מס השבח משתנה: המס 
(, ואילו מס חוק מיסוי מקרקעיןל א)ד(48סעיף ) 19%הוא  1955הזכות שנרכשה בשנת 

ונוסף על כך עד על השבח הריאלי,  36%הוא  1993השבח על הזכות שנרכשה בשנת 
 לחוק(. א)א(48סעיף על השבח האינפלציוני ) %10

יצוין, כי גישתן של רשויות המס יוצאת מן ההנחה, כי חוזה הפיתוח משנת  .12
הקנה לחברת הדרי החוף זכויות חדשות בקרקע. לפי תפיסתן, עיסקת שינוי  1993

ייעוד שנערכה במסגרת חוזה הפיתוח היא בבחינת "מכירת זכות במקרקעין", במובן ה
. על הנחה זו חולקת חברת הדרי החוף. לטענתה, חוק מיסוי מקרקעיןל 1סעיף הוראת 

ה בהשגות על שומות מס השבח שנקבעו בקשר לעיסקאות עם חברת שאותה העלת
עשוש ועם חברת אלעזרא, עיסקת שינוי הייעוד אינה בבחינת עיסקה חדשה, אלא תיקון 

ידיה במסגרת חוזה הפיתוח -של חוזה החכירה החקלאי. לפי גירסתה, לא נרכשו על
זכויות חדשות שלא היו בידה מלפנים. משנדחו השגותיה הגישה חברת הדרי החוף ערר 

 השופטשבע. ועדת הערר, בראשות -המשפט המחוזי בבאר-לוועדת הערר ליד בית

, קיבלה את הערר והורתה למנהל מס שבח להוציא לחברת הדרי החוף שומות ג' גלעדי
 . 1955ה שכל הזכויות בקרקע נרכשו בשנת חדשות על בסיס ההנח

ועדת הערר הייתה מודעת יפה לעובדה כי הפתרון בסוגיה זו שנוי במחלוקת  .13
בין המלומדים. כן הייתה ועדת הערר ערה לכך כי בפסיקתן של ועדות ערר אומצה 
הגישה שראתה בעיסקות שינוי הייעוד משום אירוע מס לצורך מס רכישה ומס שבח. 

המשפט -זו, ועדת הערר יצאה מן ההנחה כי טרם נפסקה הלכה בסוגיה זו בביתיתרה מ
הדין(. נראה, -לפסק 14ועמ'  5העליון וכי משום כך עליה "לחרוש בקרקע בתולה" )עמ' 

 ע"א משפט זה בפרשת -דינו של בית-כי בהנחה אחרונה זו נעלם מעיני ועדת הערר פסק
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. ואמנם, בפרשה זו [1]תל אביב  –חברת הבונה בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין  1550/94
 292/92עמ"ש )ת"א( ב השופט א' הומינרמשפט זה במלואה את הנמקתו של -אימץ בית

 (. [2הבונה ]פרשת  –)להלן מס שבח מקרקעין חברת הבונה בע"מ נ' מנהל 

קרקע שיועדה לבית ספר  1940חכרה חברת הבונה בשנת [ 2הבונה ]בפרשת  .14
אישר  1990. ביוני 1988ולמגרש כדורסל. חוזה החכירה למטרות אלה חודש בשנת 
, והחברה חויבה למגוריםהמינהל את בקשת חברת הבונה לשינוי ייעוד וניצול הקרקע 

מיליוני ש"ח. כעבור חודש מכרה חברת הבונה את זכויותיה  4לום דמי היתר בסך בתש
מיליוני ש"ח. כחלק מתשלום התמורה  -9בקרקע לחברת סימדע בע"מ תמורת כ

התחייבה חברת סימדע לשלם את דמי ההיתר בגין שינוי הייעוד. בסמוך להסכם זה 
קרקע האמורה. בין חברת נחתם חוזה פיתוח בין חברת סימדע לבין המינהל בקשר ל

הבונה לבין רשויות המס נתגלעה מחלוקת בדבר חבות מס הרכישה בגין דמי ההיתר 
בדומה לחברת הדרי החוף  –ידי חברת סימדע למינהל. חברת הבונה טענה -ששולמו על

כי אין לראות בזכויות לבנייה נוספת ולשינוי ייעוד במקרקעין משום "זכות  –לפנינו 
 מעותה בחוק ומשום כך פטורה היא מתשלום מס רכישה. במקרקעין" כמש

דחתה, כאמור, את טענת החברה לאחר סקירה  [2הבונה ]ועדת הערר בפרשת  .15
במלואם  השופט הומינר( מביא 147בעמ' , [2שם ]הדין )-ממצה של הפסיקה. בפסק

יצחק דובדבני ובניו נ' מנהל מס שבח מקרקעין  980/88עמ"ש )ת"א( דברים שאמר בפרשת 

 , ואלה הם:[3]

"'אם נבחון את הדברים כפשוטם, הרי המהות האמיתית של העסקה 
העומדת מאחורי תשלום דמי ההיתר למינהל בגין שינויי ייעוד ו/או ניצול, 

ר טובת הנאה הנופלת הנה הענקת זכויות בניה נוספות בנכס, שהינן בגד
; חוק מס שבח מקרקעיןל 1במסגרת 'זכות במקרקעין', כמשמעותה בסעיף 

משמע, המדובר במכירה של זכות במקרקעין מהמינהל לרוכשים, שהנם 
 החוכר הרשום )המוכרים( והעורר'". 

 (:148בעמ' ובהמשך )

, כי מקום שבו משתלמים דמי היתר בגין שינוי יעוד ו/או "'...אנו יודעים
ניצול, הרי המינהל רואה בזאת עסקה חדשה, אשר בעקבותיה הוא מתקשר 
בהסכם חכירה חדש; הווה אומר מוענקת בענייננו, זכות חכירה חדשה, 

 חוק מס ל 1שהיא לבטח נופלת בגדר 'זכות במקרקעין' כהגדרתה בסעיף 
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, ומכירת זכות כזאת ע"י המינהל חייבת בתשלום מס רכישה שבח מקרקעין
 ומס שבח )מן המס האחרון פטור המינהל(...'".

 ,[2הבונה ]מעיר כי דברים אלה יאים גם לעניין העומד לפניו בפרשת  השופט הומינר
 (:שם, [2שם ]והוא מסכם )

בהענקת זכויות בניה נוספות, יש לראותו בגדר  "...שינוי יעוד שהתבטא
הנ"ל(, קל  דובדבניהענקת זכות במקרקעין לצורך החוק )ראה פסק דין 

וחומר בענייננו, שבו מדובר בפירוש בשינוי מטרת החכירה מבית ספר 
 ומגרש ספורט למגורים. 

לא זו אף זו: משמעותו של שינוי היעוד האמור וחתימת חוזה הפיתוח 
ו היא למעשה חתימת חוזה חכירה חדש, שהרי דמי ההיתר שולמו בעקבותי

למינהל עבור שימוש בחלקות ליעוד שונה מזה שהן שימשו על פי תנאי 
 החכירה המקורית ולבניה נוספת". 

 [2הבונה ]הדין של ועדת הערר בפרשת -כאמור, בדחותו את הערעור על פסק .16
(. [1הנ"ל ] 1550/94ע"א נימוקיה ) משפט זה את מסקנתה של הוועדה, על-אימץ בית

 משפט זה הוא קצר ואביאו במלואו:-דינו של בית-פסק

"נחה דעתנו שעקב הסכמת מינהל מקרקעי ישראל, ושינוי היעוד לניצול 
החלקות למגורים, הגדילה המערערת את אגד זכויות הקנין שברשותה, 

לא היא העבירה לחברת סימדע בע"מ זכות במקרקעין הכוללת את וממי
אגד הזכויות המוגדל; אף עמדת המשיב לגבי המהות האמיתית של העסקה 

 שנערכה בין המערער לבין החברה האמורה מקובלת עלינו.

דעתנו היא כי הדין עם ועדת הערר בנימוקיה המשפטיים, ולפיכך אנו דוחים 
 את הערעור". 

משפט זה -בניגוד להנחתה של ועדת הערר בענייננו, יצאה הלכה מלפני ביתנמצא כי 
ברוח גישתו של מנהל מס שבח. אין אנו נקראים אפוא "לחרוש בקרקע בתולה", אלא 

-משפט זה. כידוע, אין הלכה שנפסקה בבית-נדרשים אנו לשנות הלכה שנפסקה בבית

יסוד: -חוקל )ב(20סעיף המשפט הזה מחייבת אותו ורשאי הוא לסטות ממנה )
(, עם זאת לשם שינוי ההלכה חייבים להתקיים נימוקים בעלי משקל המטים את השפיטה

ות את ההלכה הכף לביטול ההלכה הקיימת. האם יש בנימוקיה של ועדת הערר כדי לשנ
 ?  [1הנ"ל ] 1550/94ע"א שנפסקה ב
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לב הבעיה הוא אם עיסקת שינוי הייעוד היא בבחינת "מכירת זכות  .17
ין, כי המושג של "מכירת . יצוחוק מיסוי מקרקעיןבמקרקעין", כמשמעות מושג זה ב

זכות במקרקעין" משמש כבסיס לשני סוגי מס שבהם עוסק החוק, והם: מס רכישה ומס 
שבח מקרקעין. במסגרת מס רכישה, עצם מכירת הזכות מטילה על הרוכש מס רכישה 

בות נמדדת לפי הסכום שבו עולה שווי לחוק(. במקרה של מס שבח, הח )א(9סעיף )
לחוק.  47בסעיף המכירה של הזכות במקרקעין על "יתרת שווי רכישה", כהגדרתה 

מתוך הקשר הדברים נראה כי הרכישה שמדובר בה במסגרת מס השבח היא המכירה 
ה הזכות הנמכרת כעת. נמצא, כי המושג של )הקודמת( של הזכות שבאמצעותה נרכש

 "מכירת זכות במקרקעין" זהה בשני סוגי המס.    

על רקע זה אבחן כעת את נימוקיה של ועדת הערר שהביאו אותה למסקנה כי  .18
עיסקת שינוי הייעוד אינה בבחינת "מכירת זכות במקרקעין" הן לצורך מס שבח, הן 

היה מדובר במס רכישה.  [2הבונה ], כי בפרשת לצורך מס רכישה. יצוין בהקשר זה
נקודת המוצא של ועדת הערר מושא הערעור שלפנינו היא כי עצם שינוי ייעוד 

כן איננו אירוע מס -פי לשון החוק, ועל-המקרקעין אינו יכול להיחשב כ"מכירה" על
המאפשר לדרוש תשלום מס רכישה. בהקשר זה מעירה  חוק מיסוי מקרקעיןמבחינת 

הוועדה, כי "גם על פי הדין הכללי, אף משפטן לא היה מכנה כ'מכירה', מצב, שבו 
חוכר, בתוך תקופת החכירה, זכה, ששונה הייעוד לגבי האדמה שבחזקתו, וכתוצאה 

י לבחון אם הדין(. הוועדה קובעת כי "המבחן הנכון, כד-לפסק 8מכך שוויה עלה" )עמ' 
היתה מכירה לפי החוק, הוא, האם הקונה זכה בזכות משפטית, על פי ההסכם, זכות 

 הדין(. המסקנה של הוועדה היא כי:-לפסק 9שלא היתה לו לפני ההסכם" )עמ' 

"במקרה הנוכחי, שינוי הייעוד ותשלום דמי החכירה המהוונים, לא העניקו 
הייתה לה לפני כן. מיום  ל]חברת הדרי החוף[ זכות משפטית חדשה, שלא

, היתה ל]חברת הדרי החוף[ זכות חכירה לגבי אותם מקרקעין, וזכות 1.5.55
זו היתה רשומה בלשכת רישום המקרקעין )ראה הנספחים להודעת 
הערעור(. אותה זכות משפטית נשארה ל]חברת הדרי החוף[ גם לאחר 

ה. השוני התשלום למינהל. הזכות המשפטית )חכירת מקרקעין( לא שונת
במקרקעין, שכן תחילה, השימוש היה  השימושהיחיד, הוא, תלוי באופן 

מותר רק לצרכי חקלאות ולאחר מכן, הותרה גם בניה. אולם, שינוי באופן 
השימוש, קשור לתנאים החוזיים בין הצדדים ולא לשינויים בזכות 

 הדין(.  -לפסק 10המשפטית לגבי המקרקעין" )עמ' 

 שך:והוועדה אומרת בהמ
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"גם כאשר נחתם הסכם הפיתוח, בין המינהל ו]חברת הדרי החוף[ )בעקבות 
שלא  משפטיתתשלום דמי ההוון(, לא זכתה ]חברת הדרי החוף[ בכל זכות 
שנים עם  49-היתה לה מקודם. גם קודם לכן, היתה לה זכות חכירה ל

 הדין(. -לפסק 11שנים" )עמ'  49אופציה להאריך את החכירה לעוד 

הנמקה זו מסתמכת הוועדה על דעותיהם של ד"ר א' אלתר במאמרו "שינוי ב .19
האם  –יעוד חוזה עם מינהל מקרקעי ישראל מחקלאות )או תעשיה( לבנייה למגורים 

מרו ושל ז' שרון במא [9]" חוק מס שבח מקרקעיןבגדר 'מכירת זכות במקרקעין' לענין 
. על רקע דעות [10]"שינוי ייעוד וזכויות בניה: האם בגדר 'מכירת זכות במקרקעין'" 

 אלה מסכמת הוועדה את מסקנתה בדברים האלה:

"סיכומו של דבר, לאור נוסח החוק, כפי שהוא, לא ניתן, לדעתנו, לפרש 
תוספת אחוזי בניה, או אפילו חוזה פיתוח, שאינו מעניק זכות חכירה מעבר 

רה המקורית, אלא רק רשות לפתח את הקרקע המוחכרת, כרכישת לחכי
זכויות במקרקעין לפי החוק. אם המחוקק היה רוצה לכלול גם עובדות 

 הדין(.-לפסק 11אלה, כאירוע מס, היה צריך לומר זאת במפורש" )עמ' 

 ובהמשך:

"אין אנו רשאים להוסיף מיוזמתנו, זכויות במקרקעין, שאינן נובעות מלשון 
, לא חל כל שינוי בזכויות ]חברת 1993וק או מתכלית החקיקה. בשנת הח

הדרי החוף[ במקרקעין. במקרה הנוכחי, החזיקה ]חברת הדרי החוף[ 
 הדין(.-לפסק 13ועד למכירתם" )עמ'  1955ברציפות במקרקעין, משנת 

הדין של ועדת הערר נתווספה -לשם שלמות התמונה אציין, כי מאז מתן פסק .20
  ,[5] )כרך א( מיסוי מקרקעיןמשפטית העוסקת בסוגיה הנדונה: י' הדרי ספרות 

 ; מ' מזרחי, [11]; ג' קריב "שינוי מטרת החכירה כאירוע מס" 322-315, 200-194עמ' 
; ד' מאור "תכנון [12]היבטי מיסוי"  –שמש "עיסקאות מינהל מקרקעי ישראל -מ' הר

. העיון [13]מינהל שייעודה שונה"  עסקאות בקרקע –מס בעסקאות מקרקעין: חלק ב 
בחיבורים הדנים בסוגיה מצביע על כך שהמחלוקת בין המלומדים נמשכת. יש 

, יש התומכים בגישת ועדת הערר מושא [2הבונה ]התומכים בגישה שנתקבלה בפרשת 
 הערעור לפנינו ויש שעמדתם נחרצת פחות לכאן או לכאן.  

רות מקדימות. ביסודה, המחלוקת נוגעת לפני שאכנס לעובי הקורה, כמה הע .21
למתח האופייני בסוגיות המס בין העולם של מושגי המשפט המסורתיים לבין המהות 
 הכלכלית של עיסקאות. אחת התוצאות של מתח זה היא כי לעתים חקיקת המיסוי סוטה 
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במודע מן המושגיות המסורתית של מוסדות משפט. כך, למשל, המושג מכר או מכירה 
קשר המיסוי אינו תואם את המושג המקביל המסורתי במשפט הפרטי. גם החקיקה בה

הנדונה יכולה לשמש כדוגמה לתופעה הזו. תופעה אחרת של מתח זה היא המאמץ 
ידי תכנון מס. בהקשר זה הניסיון של הנישום הוא להקטין -המתמיד לחיסכון במס על

ים. אחד האמצעים המצויים ידי השימוש במושגי המשפט המסורתי-את חבות המס על
בידי שלטונות המס כדי לתת מהלכים למהות הכלכלית של העיסקה הוא ההוראות 

 גבולות תכנון המסתכנוניות המצויות בדיני המיסוי )ראה על כך ד' גליקסברג -האנטי
(. בסוגיה שלפנינו אחת הטענות המרכזיות של הנישום היא כי שינוי הייעוד, [6]

נה זכות במקרקעין; זכות זו היא או בעלות או חכירה, לכן מבחינה כשלעצמו, אינו מק
 מושגית, במקרה הנדון החכירה לא השתנתה גם אם דרכי הניצול של הקרקע השתנו.    

על פני הדברים נראה כי הגישה המושגית המתמקדת במושג "זכות  .22
וההוכחה היא במקרקעין" אינה תואמת את המהות הכלכלית של עיסקת שינוי הייעוד, 

שהחוכר שילם תמורה ניכרת למחכיר על אפשרות הניצול החדש ועשה רווח ניכר 
במכירת "זכויותיו" החדשות לצד שלישי. יצירת פער כה בולט בין המסגרת המושגית 

 לבין המהות הכלכלית מעוררת ספק בנכונות הגישה כולה. 

מקרקעין" אינה יתרה מזו, לטעמי, ההתבססות על מושג "מכירת זכות ב .23
מביאה כלל למסקנה הנוגדת את המהות הכלכלית של העיסקה. גם אם נזהה את הזכות 
במקרקעין עם זכות החכירה שניתנה לחוכר בהסכם המקורי, אין להסיק את המסקנה כי 
עיסקת שינוי הייעוד לא הוסיפה זכויות כלשהן לחוכר. כדי להגיע למסקנה כי הזכות לא 

ידי ועדת הערר כי מהותה של זכות החכירה היא -שאומצה על השתנתה גורסת הגישה
פי ההגדרה המצויה -זכות ההחזקה בקרקע. גירסה זו אינה עומדת בפני הביקורת. על

, החכירה כוללת שני מרכיבים: החזקה 9691-, תשכ"טחוק המקרקעיןל 3בסעיף 
במקרקעין ושימוש במקרקעין. מכאן, כי שינוי במרכיב השימוש משנה גם את מהותה 
של זכות החכירה. אם, כעת, שינוי השימוש נערך מכוח הסכם בין המחכיר לחוכר, הרי 

חוק עיסקה זו כשלעצמה היא בבחינת "מכירת זכות במקרקעין" כמשמעות מושג זה ב
. כי הרי עובדה היא שללא ההסכם החדש שינוי השימוש היה נמנע מן מיסוי מקרקעין

החוכר. במילים אחרות, הרחבת סוגי השימוש בקרקע המוחכרת היא עיסקת מכירה 
 ת. בזכות במקרקעין, כהגדרתה בחוק, וזאת בשל שינוי מהותה של החכירה הקיימ

בענייננו חוזה החכירה החקלאי העניק לחברת הדרי החוף זכות להחזיק  .24
ידי עיסקת שינוי הייעוד נערכה חכירה -בקרקע ולעשות בה שימוש חקלאי בלבד. על

חדשה שבאמצעותה הוענקה לחברה הזכות להחזיק בקרקע ולפתח בה שכונת מגורים. 
 משפט זה -ן. כלשונו של ביתהחלפת סוג החכירה שינתה את מהות הזכות במקרקעי
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, חוזה הפיתוח הגדיל את "אגד הזכויות" שבידי חברת הדרי [1] הנ"ל 1550/94ע"א ב
 החוף. 

יצוין, כי מדובר כאן לא רק בתוספת "אחוזי בנייה". חוזה הפיתוח אינו  .25
לא הוא מעניק לחוכר זכויות מקיפות יותר לפיתוחה מצטמצם לתוספת זכויות בנייה, א

של הקרקע. בכך כאמור עיסקת שינוי הייעוד משנה את תכלית החכירה ומתכונתה, לכן 
השאלה שלפנינו אינה אם הענקת "אחוזי בנייה" כשלעצמה היא הענקתה של "זכות 

אחד לאחר במקרקעין" אם לאו. איננו עוסקים במצב שבו זכויות בנייה נמכרות מזכאי 
. כן 191-190בעמ' , [5בספרו הנ"ל ]במנותק מן הקרקע )לדיון בשאלה זו ראה הדרי 

 Mitsui Fudosan v. County ofהברית  -הדין שניתן בארצות-השווה בהקשר זה את פסק

Los Angeles (1990) [4] שם נפסק כי העברה של זכויות בנייה ופיתוח מבעל מגרש ,
כעיסקת מקרקעין(. במקרה שלפנינו המצב אינו כך:  אחד לבעל מגרש סמוך ממוסה

מס חברת הדרי החוף קיבלה זכויות פיתוח עם זכות ההחזקה בקרקע. השווה א' נמדר 

 .  135-134בעמ' , [7] שבח מקרקעין ]בסיס המס[

יש בין המלומדים המשווים בין עיסקת שינוי הייעוד הנערכת בין חוכר  .26
ות בנייה אצל בעל הקרקע בעקבות פעולה של רשויות למחכיר לבין היווצרות זכוי

. -97בעמ' א, [13] ; מאור, במאמרו הנ"ל197בעמ' , [5בספרו הנ"ל ]התכנון. ראה: הדרי 
. וזאת הטענה: [2הבונה ]השוואה זו מצויה ביסוד השגתם על הגישה שנתקבלה בפרשת 

מקרקעין, "...הרי גם אם נראה במקרה הראשון של עיסקת שינוי ייעוד מכירה של זכות ב
רכישה י' א'[ של המקרקעין היה מהווה  –]ההדגשה במקור  בעליםשינוי ייעוד כזה בידי 

במקרקעין, בעוד שלית מאן דפליג כי מדובר בהשבחה בלבד של הזכות  של זכות
 י' א'(.  –; ההדגשה שלי [5בספרו הנ"ל ]הקיימת" )הדרי 

י ייעוד בקרקע מוחכרת לבין שינוי לטעמי, השוואת המעמד בין עיסקת שינו .27
ידי רשויות התכנון אין לראות -ייעוד בקרקע פרטית אינה תופסת. עצם שינוי הייעוד על

. שונה מצבו של חוכר הרוכש מבעל חוק מיסוי מקרקעיןבו עיסקה במקרקעין במובן 
מיוחד. במילים אחרות, אירוע המס אינו שינוי הייעוד של הקרקע תוספת זכויות בהסכם 

ידי רשויות התכנון, אלא שינוי הסכם החכירה באופן המקנה לחוכר -המקרקעין על
זכויות שימוש חדשות. השינוי בזכויות החוכר אינו נובע משינוי המצב התכנוני אלא 

שינוי יעוד נמדר ; א' -85בעמ' א, [11] מפעולה הסכמית. ראה: קריב, במאמרו הנ"ל

. כך, Mitsui Fudosan, supra [4], at p. 529. כן ראה: 98-97בעמ' , [8] בקרקע חקלאית
אישור תכנית הבנייה למגורים בוועדה המחוזית, כשלעצמו, לא הקנה לחברת הדרי 

 החוף זכות שימוש לבנייה ללא התקשרות חדשה עם המינהל.
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ח תומכים במסקנה שעיסקת שינוי וחוזה הפיתו 533גם הנוסח של החלטה  .28
פי -הייעוד היא חכירה חדשה ולא תיקון או השבחה בלבד של חכירה קודמת. על

ששונה ייעודה. מכיוון  לחכור את הקרקע, המינהל רשאי לאשר לחוכר 533החלטה 
שמדובר בחכירה חדשה, הייתה לכאורה מוטלת על המינהל חובת מכרז. לכן צוין 

פטור ממכרז, דבר הבא להיטיב עם החקלאי. באשר לחוזה בהחלטה במפורש כי יש 
הפיתוח, לא די בכך שמדובר בו בחכירה חדשה )ואין בו זכר לחוזה החכירה החקלאי 
המקורי(, אלא שהחכירה מותנית בעמידה בתנאי חוזה הפיתוח. הדבר עולה למשל 

 מהפתיח לחוזה:

אי מוקדם ורק בתנ יהיה מוכן להחכיר ליוזם את המגרש"והואיל והמינהל 
לאחר שהיוזם יפתח את המגרש ויבנה עליו את המבנים תוך תקופת הפיתוח 
כדי שישמשו למטרת ההקצאה ובתנאי שימלא את כל יתר התנאים של חוזה 

 זה".

פי אותו חוזה -פירוש הדבר שחוזה החכירה החקלאי עבר מן העולם, שכן על
, בתוספת אופציה. עם 2004ת היסטורי, הייתה לחברת הדרי החוף זכות חכירה עד שנ

ההתקשרות בחוזה הפיתוח זכות החכירה במתכונתה המקורית אינה קיימת עוד, תקופת 
החכירה השתנתה, והכול תלוי כעת בעמידה בדרישות הפיתוח. בניגוד לטענת חברת 

פורמאלי בלבד, אלא בהתקשרות בעיסקה מהותית -הדרי החוף, אין מדובר בשינוי טכני
 חדשה. 

בשולי הדברים אציין כי בספרות מועלה היבט נוסף הקיים בסוגיה הנדונה.  .29
לכאורה, עיסקת שינוי הייעוד בין החוכר למינהל היא מעין "עיסקת חליפין": חברת 

ועל  2004הדרי החוף "ויתרה" בחוזה הפיתוח על זכויות החכירה החקלאיות עד לשנת 
מטרת פיתוח. נמצא, כי לכאורה האופציה להארכת החכירה בתמורה לחכירה חדשה ל

ויתור מלא על זכויות  –היה צריך למסות את העיסקה כשני אירועי מס נפרדים: האחד 
החכירה החקלאיות, ויתור הממוסה כמכירת "זכות במקרקעין" מהחוכר למינהל. אירוע 

ידי החוכר. עיין ודוק מאור, -רכישת מלוא זכויות החכירה לבנייה על –המס השני 
ידי רשויות המס, ונראה כי -.  טענה זו לא הועלתה על-96בעמ' א, [13]הנ"ל  במאמרו

הייתה שלא לראות את העיסקה כשני  533הפרקטיקה במסגרת עיסקאות לפי החלטה 
אירועי מס. מאחר שסוגיה זו לא עמדה לדיון בפנינו, איני רוצה להביע לגביה דעה 

 כלשהי. 

ן בנימוקיה של ועדת הערר כדי לסטות המסקנה העולה מן האמור היא כי אי .30
 . עיסקת שינוי הייעוד היא בבחינת מכירה של [1] 1550/94ע"א מן ההלכה שנפסקה ב
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, בין המינהל לבין החוכר. חוק מיסוי מקרקעיןזכות במקרקעין, כמשמעות מושג זה ב
לכן עיסקה זו מחייבת את החוכר בתשלום מס רכישה. כמו כן במקרה של מכירת זכות 
זו לצד שלישי, חישוב מס השבח יש לעורכו בהתאם לגישת שלטונות המס, כמוסבר 

 דעת זו.  -בראשית חוות

 המשפט המחוזי-דינה של ועדת הערר שליד בית-אי לכך הערעור מתקבל. פסק
שבע מיום -מחוז באר –שבע מתבטל, והחלטותיו של מנהל מס שבח מקרקעין -בבאר

 20,000דין בסך -מושבות על כנן. המשיבה תשלם למערער שכר טרחת עורך 10.6.1996
 .1984-, תשמ"דתקנות סדר הדין האזרחיל 513תקנה פי -ש"ח והוצאות משפט על

 הנשיא א' ברק

 אני מסכים.

                                                    כהן-השופטת ט' שטרסברג

 אני מסכימה.

 .השופט אנגלרדדינו של -הוחלט כאמור בפסק

 

5129371 

 (.29.11.2001ניתן היום, י"ד בכסלו תשס"ב )54678313
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 רציו:-מיני

 מכירה –מס שבח מקרקעין  –מסים * 

שבמסגרתו מקבל החוכר ממינהל מקרקעי ישראל  –שינוי ייעוד של קרקע חקלאית 
האם בגדר "מכירת זכות במקרקעין" לצורך  –זכות לנצל את הקרקע לפי ייעודה החדש 

 מס שבח.

 

הקש  -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
 כאן
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 156/83ערעור אזרחי מס' 

 מנהל מס שבח מקרקעין
 נגד

 שלום שרבט1.

 דוד עטיה2.
 

 משפט לערעורים אזרחיים-בבית המשפט העליון בשבתו כבית

 [1.12.83] 

 לפני השופטים מ' בייסקי, ג' בך, א' גולדברג

 
 

  )א(6)המונח "זכות במקרקעין"(, 1, סעיפים 156, ס"ח 1963-, תשכ"גחוק מס שבח מקרקעין
 

 רציו:-מיני
 זכות במקרקעין –מס שבח מקרקעין  –* מסים 

 דיני מסים –דין  –* פרשנות 
 רשנותכללי פ –דין  –* פרשנות 
 זכות במקרקעין –מונחים  –* פרשנות 

 
שנים היא בגדר "זכות 3פי חוזה עם מינהל מקרקעי ישראל לתקופה של -הערעור נסב על השאלה, אם זכות חכירה על

ינהל נוהג להמשיך את זכות , לאור העובדה שהמ1963-, תשכ"גחוק מס שבח מקרקעיןבמקרקעין" כמשמעותה ב
 החכירה באמצעות התקשרות בחוזה חדש, לאחר תום התקופה הקבועה בחוזה החכירה.

 
 :בית המשפט העליון פסק

 חייבת שתהיה זכות בעלת תוקף משפטי. חוק מס שבח מקרקעיןל1( ה"זכות במקרקעין" שבסעיף 1א. )
שלעתיד לבוא, שאין בה כדי ליצור  כוונת מינהל מקרקעי ישראל להאריך את תקופת החכירה אינה אלא בגדר תחזית (2)

 .כבר עתה זכות חכירה לתקופה שמעבר לחוזה, אפילו יש יסוד לסברה, כי תחזית זו תתגשם
[( יש להקפיד על פירוש הדברים שנאמרו בחיקוק בלי להוסיף עליהם או לגרוע מהם, בלי 2] 55/79ע"א ( )בעקבות 1ב. )

כזה יש  ידי המחוקק, אלא אם כן יביא הפירוש המילולי לידי תוצאה אבסורדית. במקרה-לקרוא לתוכם דבר, שלא נאמר על
 .להעדיף, אם הדבר אפשרי, פירוש, המקיים את החיקוק, אף שאינו פירוש מילולי

אין מקום להרחיב את הגדרת "זכות במקרקעין" מעבר למה שנאמר בה, כשלשונה של הגדרה זו ברורה ואינה  (2)
 .משתמעת לשתי פנים

אפילו הייתה פרשנותה של ההגדרה מוטלת בספק, מן הדין היה לפרשה לטובת המשיבים, שכן אין לחייבם במס  (3)
 .מספק
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 ו:דין של בית המשפט העליון שאוזכר-פסקי
 785.( 1)א' גרד ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פ"ד לא 340/76ע"א  [1]
 197.( 3לד) אגודת הכורמים הקואופרטיבית בע"מ נ' מנהל מס רכוש וקרן פיצויים, חדרה, פ"ד 55/79ע"א  [2]
 579.( 3)פ"ד לד’,  ( מנהל מס רכוש וקרן פיצויים, חיפה נ' פרוסקאואר ואח41/80בר"ע ) 364/80ע"א  [3]
 

 

 :הערות

 151/82בג"צ להינתקות מדרך הפרשנות המילולית של הוראת חוק ראה: 1.
 פט כפרשן"ברק, "על השוא'  ;שם2, והערה 654( 4)אילן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין, נתניה, פ"ד לו-בר

 248.מ"ג( -משפטים יב )תשמ"ב

אפרתי, ד' -, ראה: א' רפאל ו1963-, תשכ"גחוק מס שבח מקרקעיןלמשמעות המונח "זכות במקרקעין" ב2.
"מושג ה'זכות' ; מ' קשת, 419ל"ג( -שבח מקרקעין" עיוני משפט ב )תשל"ב "ה'זכות' וה'מכירה' לצורך מס

 236." הפרקליט כ"ד )תשכ"ח( 1963-בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג
, שליד בית המשפט המחוזי 1963-, תשכ"גחוק מס שבח מקרקעיןדינה של ועדת הערר לפי -ערעור על פסק

. הערער 9/82ע"פ ב7.2.83בן חיים( מיום  'בנצרת )יושב הראש השופט י' אברמוביץ, והחברים י' דובנוב, י
 .נדחה

 

 בשם המשיבים. -א' ליפשיץ  ;בשם המערער -ע' חסון, מנהל המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה 

 

 

 דין-פסק

 

דל" המנוח( היה בעליו של משק חקלאי במושב "מג -המנוח ראובן שלייאר )להלן 1.השופט א' גולדברג: 
האגודה(. חלק מן הקרקעות שבמשקו היו בבעלותו  -וחבר באגודה השיתופית החקלאית של המושב )להלן 

 הקרקע המוחכרת(. -הרשומה של המנוח, וחלקן הוחכר לו בחכירה הרשומה באגודה על שמו )להלן 

המוכרים( לבין  -יורשתו היחידה )להלן  -נערך חוזה מכר בין עיזבון המנוח ואלמנת המנוח 6.4.81ביום 
 .המשיבים, לפיו העבירו המוכרים למשיבים את זכויותיהם בקרקעות שבבעלותם ובקרקע המוחכרת

פי החוזה "זכויות במקרקעין", שעליהן -המערער, מנהל מס שבח מקרקעין, ראה בכל הנכסים שהועברו על
  החוק(, וקבע -)להלן  1963-, תשכ"גחוק מס שבח מקרקעיןחל 
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את השומה בהתאם לכך. מאחר שלטענת המשיבים לא הועברו להם "זכויות במקרקעין" אלא באותם נכסים 
 .על שומת המערער לפני ועדת הערר שלפי החוק שהיו בבעלות המוכרים ולא בקרקע המוחכרת, עררו המשיבים

 .אן ערעורו של המערער לפנינוועדת הערר קיבלה את עררם של המשיבים, ומכ

פי קביעתה של ועדת הערר, מחזיקה האגודה במקרקעין, שהקרקע המוחכרת נמצאת בתוך גבולותיו, -על2.
עוד מלפני קום המדינה, וזאת בתוקף חוזי חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל, המתחדשים מדי פעם. לכל חוזה, 

ודה, שלהם זכויות במקרקעין אלה, ואין ספק שהמנוח כחלק בלתי נפרד ממנו, צורפה רשימה של חברי האג
 פי חוזי החכירה המתחדשים.-החזיק בקרקע המוחכרת כבר תקופה ממושכת על

ועד 1.10.80נקבעה תקופת חכירה של שלוש שנים )מיום 4.12.80מאחר שבחוזה החכירה מיום 
 :לחוק 1ן" המוגדרת בסעיף (, הגיעה ועדת הערר לכלל דעה, כי אין חכירה זו "זכות במקרקעי30.9.83

טענת עורך 3. "..בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשר שנים, בין שבדין ובין שביושר"
הרי כאשר  -של הגדרה  כפשוטה -כוח המערער בערעור זה, היא, כי אכן -הדין חסון, בא

לתקופה העולה על עשר שנים היא בגדר "זכות במקרקעין", אך אין  בחכירה עסקינן, רק חכירה
לקרוא הגדרה זו כפשוטה, אלא יש ליצוק לתוכה תוכן כזה, שיעלה בקנה אחד עם מטרת 

כאשר החוק מביא בחשבון לאור מטרה זו  -המחוקק, שהיא "גביית מס עקב עליות ערך הקרקע 
ר תוצאתה של עסקה מן הבחינה המעשית גם את התוצאה המעשית של העיסקה" ו"כדי להגדי

 יש לבחון את זכויותיו למעשה של המוכר".

דין חסון וטוען, הייתה, למעשה, בידי המוכרים "זכות במקרקעין" במובן החוק, וזאת -ואכן ממשיך עורך
כעולה מדבריו של העד שריד, מנהל מחלקת חוזים חקלאיים במינהל מקרקעי ישראל, בחקירתו הראשית 

 ת הערר, דברים שעליהם כלל לא נחקר בחקירה שכנגד. שהרי העיד עד זה כדלקמן:בוועד

התקופה בחוזים היא מתקופות משתנות משנה עד שלוש שנים. אך אנו לא רואים זאת כחוזה "
זמני אלא כחוזה קבע, וכך אנו קוראים לזה, זה במשבצת הקבע אצלנו. הכוונה בפירוש לחתום 

טכנית זה לא מתאפשר כרגע... עד כמה שזכור לי אינני זוכר מקרה  לתקופות ארוכות אך מבחינה
 שהמינהל הפסיק חוזים כאלה".
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 340/76ע"א דינה סמכה ועדת הערר על דברים, שנאמרו בפסק הדין ב-בפסק4.
 עניין גרד(, כי -)להלן 787בעמ'  ,[1]

ק ,זכות במקרקעין' הוא בחר כמבחן לא את אורך התקופה שבה מחזיק האדם כשהגדיר המחוק"
במקרקעין בפועל ולא את ציפיותיו של הקונה לגבי העתיד, אלא את זכותו המשפטית של בעל 

 הזכות, בין אם זו זכות בדין או זכות ביושר".

 

 :והוסיפה ועדת הערר
שמינהל מקרקעי ישראל רואה בהסכם האגודה עם  התוצאה היא כי אין כל משמעות לעובדה"

המינהל כחוזה קבע ולא חוזה זמני... או כי קיימת כוונה במינהל לחתום עם האגודה הסכם 
לתקופה ארוכה, אך הסכם כזה טרם נחתם רק עקב סיבות טכניות... והקובע הוא נוסח ההסכם 

חכרו לתקופה של שלש שנים שנערך בין המינהל והאגודה שממנו עולה בברור שהמקרקעין הו
בלבד... לכן את מכירת המקרקעין שהיו בחזקת המנוח בחכירה לתקופה של שלש שנים בהתאם 

 להסכם עם המינהל, אין לראות כמכירת ,זכות במקרקעין' בהתאם לחוק".

כפי שצוטט לעיל, כדי להביא  ,[1] 340/76ע"א כוח המערער, אין באמור בעניין גרד, -לטענת בא5.
למסקנה, כי אורך התקופה, בה מחזיק אדם במקרקעין, אינו יכול להיות בכל מקרה המבחן. אלא שכוונת 

התקופה אינו יכול להיות המבחן הבלעדי, או המבחן היחיד. ברור הוא שבית  הדברים היא, "כי מבחן אורך
ה כאחד המבחנים ולא שלל מבחנים אחרים היפים לעניננו כגון אופיה המעשי המשפט הנכבד לא שלל מבחן ז

של העיסקה אותה ניתן ללמוד הן מגובה התמורה.... והן מן העובדה שהמציאות הישראלית מלמדת כי כל 
הצדדים יודעים כי הוא יוארך מעבר לתקופה הנקובה בו והוא מהווה למעשה חוזה לחכירה ארוכת טווח". מה 

בענייננו אין המדובר בציפיותיהם של המשיבים אלא בוודאות, כי חוזה החכירה יוארך. יתרה מזה, עוד ש
[, ולפיכך צריכה התוצאה להיות שווה. 1] 340/76ע"א עובדות המקרה שלפנינו דומות לעובדות שבעניין גרד, 

 788. שם אמר בית המשפט, בעמ'
לפי... החוזה עם רסקו היו המתיישבים זכאים שתירשם זכות חכירה לטובתם. זכות זו לא "

נתגבשה כדי ,זכות במקרקעין'... כל עוד לא קבעו בעלי הקרקע שתקופת החכירה תעלה על עשר 
שנה נקבעה זכות 49 -שנים. אולם משהחליט מינהל מקרקעי ישראל שהחכירה תהיה ל

של 1ה מכך נכנסת זכות המתיישבים לתחומי ,זכות במקרקעין' לפי סעיף המתיישבים... כתוצא
 החוק".

ודברים אלה יפים גם בענייננו, שהרי מדברי העד שריד למדים אנו, כי חוזה החכירה יוארך לתקופה ארוכה, 
 ."ולמעשה הוא "חוזה קבע
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 .סבורני כי דין ערעור זה להידחות6. 

לחוק חייבת שתהיה זכות בעלת תוקף 1 זכות במקרקעין" שבסעיף לדעתי, לא יכול להיות ספק, כי ה"
תוקף אשר כזאת, ממילא אין בידי החוכר למכור את "זכות" -משפטי. מכאן שכל עוד לא נוצרה זכות בת

לחוק מוטל "על השבח במכירת זכות במקרקעין", ואין הוא  )א(6סעיף פי -החכירה. שהרי החיוב במס שבח על
 חל על מכירת "זכות" שטרם באה לעולם.

 .[1] 340/76ע"א על יסוד זה יש להבין את פסק הדין בעניין גרד, 7.
בין חברת "רסקו" לבין המתיישבים, לפיו התחייבה החברה להעמיד לרשות  באותו עניין נעשה הסכם

 :של ההסכם קבע, כדלקמן15המתיישבים יחידת משק, וסעיף 
זכותם של המתישבים ליחידת המשק תובטח על ידי רישום, חכירה או חכירת משנה על שמם מטעם בעלי "

ידי בעלי -ה ותנאי החכירה בכלל יקבעו עלהקרקע במשרד ספרי האחוזה. תקופת החכירה, גבה דמי החכיר
הקרקע, והמתישבים מסכימים מראש לקבל עליהם תנאים אלה, כפי שיקבעו." ואמנם קבע מינהל מקרקעי 

 .שנה48ישראל, שבבעלותו הייתה הקרקע, כי החכירה תהיה לתקופה של 
וטט לעיל, בהוסיפו, על כך אמר בית המשפט בדחותו את ערעור המערערים על חיובם בתוספת מס את שצ

 :788בעמ' 
שנה. כתוצאה 49כן רשאית לקבל כעובדה, שהמינהל החליט שתקופת החכירה תהיה -הוועדה היתה על"

של ההסכם שבינם 15שנה לפי סעיף 49 -משנה ל-מהחלטה זו זכאים היו המתיישבים לרישום חכירה או חכירת
בענייננו, לא זו 8.דרת, זכות במקרקעין שבחוק הנ"ל." כן זכותם לפי ההסכם היתה בתחומי הג-ובין ,רסקו', ועל

בלבד שאין בחוזה החכירה הוראה, לפיה זכאים החוכרים שתירשם זכות חכירה נוספת, ולא זו בלבד שאין 
 :נאמר מפורשות1 של חוזה החכירה ת/13החלטה בדבר הארכת המועד, אלא שבסעיף 

, יפנה החוכר את המשבצת )הוא השטח המוחכר בתום תקופת החכירה, או עם סיומה מכל סיבה אחרת"
 א' ג'(. -א' ג'( ויחזירה למחכיר, אלא אם יוסכם בכתב אחרת..." )ההדגשה שלי  -בחוזה 

 

 :לחוזה אף קובע14וסעיף 
 במסיבות הנראות לו כמסיבות מיוחדות, המחייבות את הצורך לעשות"
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יך תום תקופת חוזה זה..." מכאן שכוונת מינהל זאת, רשאי המחכיר לפי שיקול דעתו בלבד להקדים את תאר
מקרקעי ישראל להאריך את תקופת החכירה ויתר דבריו של העד שריד אינם אלא בגדר תחזית שלעתיד לבוא, 
שאין בה כדי ליצור כבר עתה זכות חכירה לתקופה שמעבר לחוזה, ואין בהם כדי לשנות את האמור בחוזה. ואף 

-תו של שריד אכן תתגשם לאור ניסיון העבר ו"המציאות הישראלי", כלשונו של באאם יש יסוד לסברה, כי תחזי
 כוח המערער, אין בכך כדי ליצור זכות משפטית בידי המשיבים.

מבלי להוסיף  שנאמרו בחיקוק , "יש להקפיד על פירוש הדברים203[. בעמ' 2] 55/79ע"א כפי שנאמר ב9.
ידי המחוקק", אלא אם כן יביא הפירוש -עליהם או לגרוע מהם, ומבלי לקרוא לתוכם דבר שלא נאמר על

המילולי לידי תוצאה אבסורדית, כי אז "יש להעדיף, אם הדבר אפשרי, פירוש המקיים את החיקוק אף שאינו 
 פירוש מילולי" )שם(.

הגדרת "זכות במקרקעין" מעבר למה שנאמר בה, כשלשונה  איני מוצא בענייננו, כי יש מקום להרחיב את
של הגדרה זו ברורה ואינה משתמעת לשתי פנים. ואפילו הייתה פרשנותה של ההגדרה מוטלת בספק, הרי שמן 

[, בעמ' 3( ]41/80בר"ע ) 364/80ע"א הדין היה לפרשה לטובת המשיבים, שכן אין לחייבם במס מספק )ראה: 
581-582). 

כוח המערער בדבר יישום "המבחן המעשי" של העיסקה, לא ניתן במקרה -אוסיף עוד, כי אפילו צדק בא10.
פי החוזה שביניהם, בהעדר כל ראיה, -המשיבים למוכרים עלדנן לראות אבן בוחן בגובה התמורה, ששילמו 

 איזה חלק מן התמורה הכוללת ששולמה נזקף עבור הקרקע המוחכרת.

 .שקלים15 ,000כן לדחות את הערעור ולחייב את המערער בהוצאות המשיבים בסך -הייתי מציע על11.
 .השופט מ' בייסקי: אני מסכים 

 

 .השופט ג' בך: אני מסכים

 

 .דינו של השופט גולדברג-ט כאמור בפסקהוחל

 

 

 

5129371 

54678313 

 

 

 

 .(1.12.83ניתן היום, כ"ה בכסלו תשמ"ד )
 

 הקש כאן -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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 1963-חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ"ג

 
 

 מס שבח מקרקעין –מיסוי מקרקעין  – מסים

 מס רכישה –מיסוי מקרקעין  – מסים

 מיסוי מקרקעין –מקרקעין  –קניין  – משפט פרטי וכלכלה

 תוכן ענינים

 Go 13 פרק ראשון: פרשנות 
 Go 13 הגדרות  1סעיף 
 Go 15 שליטה  2סעיף 
 Go 15 הקניות לנאמן, אפוטרופוס וכו'  3סעיף 
 Go 15 הורשה אינה מכירה  4סעיף 
 Go 15 העברה אגב גירושין א 4סעיף 
 Go 16 לות נוספות שהנן "מכירה"פעו  5סעיף 

 Go 17 פרק שני: הטלת המס 
 Go 17 הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין  6סעיף 
 Go 17 הטלת המס על פעולה באיגוד מקרקעין  7סעיף 
 Go 17 עולה באיגוד מקרקעיןלפקודה על פ 2החלת הוראות חלק ה' וחלק ה' א 7סעיף 
 Go 17 רישום ניירות ערך באיגוד מקרקעין למסחר בבורסה  8סעיף 
 Go 17 מס רכישה  9סעיף 
 Go 17 מס רכישה  9סעיף 
רקעין בתקופה הפחתת שיעורי מס הרכישה ברכישת זכות במק ב 9סעיף 

 הקובעת   הוראת שעה
Go 21 

 Go 22 הפחתת שיעורי מס הרכישה לדייר מוגן   הוראת שעה ג 9סעיף 
 Go 22 הפחתת שיעורי מס הרכישה   הוראת שעה ד 9סעיף 
 Go 22 צירוף תקופות חכירה  11סעיף 
 Go 23 הקניית זכויות שונות באיגוד  13סעיף 
 Go 23 חובת תשלום המס  15סעיף 
 Go 24 תנאים לתקפן של עסקאות  16סעיף 
 Go 26 הטלת מס שבח ומס רכישה באזור א 16סעיף 

 Go 27 פרק שלישי: שווי המכירה והרכישה 
 Go 27 שווי המכירה  17סעיף 
 Go 27 יום המכירה  19סעיף 
 Go 28 שווי הרכישה  21סעיף 
 Go 28 שווי הרכישה במכירת חלק בלתי מסויים  22סעיף 
 Go 28 שווי הרכישה במכירת חכירה  24סעיף 
 Go 28 איסור כפל שווי רכישה  25סעיף 
 Go 28 ווי הרכישה בהורשהש  26סעיף 
 Go 29 שווי הרכישה במתנה שלא הוכרה לענין מס עזבון  27סעיף 
 Go 29 שווי הרכישה כשהמוכר הוא אפוטרופוס וכו'  28סעיף 
 Go 29 שווי רכישה ללא תמורה  29סעיף 
 Go 29 שווי הרכישה בחילוף זכויות במקרקעין   הוראת שעה ב 29סעיף 
 Go 29 שווי רכישה באיגוד במקרים מסויימים  30סעיף 
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 Go 29 שווי רכישה של מקרקעין שנתקבלו אגב פירוק  31סעיף 
 Go 29 שווי רכישה של זכות במקרקעין שהיא פיצוי בהפקעה או בחליפין  32סעיף 
 Go 30 זכויות במקרקעין  שנתקבלו לפני תחילת חוק זה  33סעיף 
 Go 30 שווי הרכישה בחליפין שנעשו לפני תחילת החוק  34סעיף 
שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה במתנה לפני תחילת   35סעיף 

 החוק
Go 30 

 Go 30 שווי רכישה כשהיתה הפקעה חלקית  36סעיף 
 Go 30 יום הרכישה  37סעיף 

 Go 31 פרק רביעי: ניכויים 
 Go 31 הניכויים המותרים  39סעיף 
 Go 32 ניכוי הוצאות ריבית ריאלית  א39סעיף 
 Go 33 חישוב הניכוי במכירת חלק מזכות במקרקעין  40סעיף 
 Go 33 איסור ניכויי כפל  42סעיף 
 Go 34 הוצאות שלא יותרו  46סעיף 

 Go 34 פרק חמישי: סכום המס 
 Go 34 הגדרות  47סעיף 
 Go 35 המס על השבח א 48סעיף 
רת מקרקעין בתקופה הקובעת   הוראת הפחתת שיעור מס שבח במכי  1א48סעיף 

 שעה
Go 39 

 Go 40 השבח   חלק מההכנסה החייבת ב 48סעיף 
 Go 40 שיעור מיוחד להפקעה ג 48סעיף 

 Go 41 : פטור לדירת מגורים מזכה1פרק חמישי  
 Go 41 הגדרה וחזקה  49יף סע

 Go 41 תנאים לפטור א 49סעיף 
 Go 42 פטור לדירת מגורים מזכה ב 49סעיף 
 Go 42 חזקת דירת מגורים יחידה ג 49סעיף 
 Go 43 חזקת דירת מגורים נוספת ד 49סעיף 
 Go 43 פטור חד פעמי   הוראה מיוחדת ה 49סעיף 
 Go 43 סייג לדירה שנתקבלה במתנה ו 49סעיף 
 Go 44 כשהמחיר מושפע מהאפשרות לתוספת בניה ז 49סעיף 
 Go 44 פטור על תשלומי איזון  1ז49סעיף 
 Go 44 למגורי קבע כללים ח 49סעיף 

 Go 44 : אופציה במקרקעין2פרק חמישי  
 Go 44 הגדרות י 49סעיף 
 Go 45 הוראה מיוחדת במימוש זכות  1י49סעיף 

 Go 45 הוראת שעה –: חילוף זכויות במקרקעין 3פרק חמישי  
 Go 45 פטור ממס בחילוף זכויות במקרקעין יא 49סעיף 
 Go 47 פטור ממס בחילוף קרקע חקלאית  1יא49סעיף 
 Go 47 פטור ממס בחילוף זכויות בדירת מגורים יב 49סעיף 
 Go 48 פטור ממס במכירת מקרקעין לצורך רכישת זכות בבית אבות יג 49סעיף 
 Go 48 החזר מס ודחיית מס יד 49סעיף 
 Go 48 שלילת פטור טז 49סעיף 
 Go 49 אי שלילת פטור לדירת מגורים מזכה  1טז49סעיף 
 Go 49 פטור חלקי ממס רכישה בחילוף זכויות במקרקעין יז 49סעיף 
 Go 49 תחולת הפרק יח 49סעיף 

 Go 49 : פינוי ובינוי4פרק חמישי  
 Go 49 הגדרות וחזקות יט 49סעיף 
 Go 50 יום המכירה כ 49סעיף 
 Go 50 חובת הודעה ודיווח כא 49סעיף 
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 Go 50 פטור ממסים כב 49סעיף 
 Go 51 יום ושווי רכישה של יחידת המגורים החלופית והזכות הנוספת כג 49סעיף 
 Go 52 פטור ממס רכישה כד 49סעיף 
 Go 52 שווי הרכישה של היזם כה 49סעיף 
 Go 52 פטור נוסף כו 49סעיף 
 Go 52 פטור ליחידה אחרת כז 49סעיף 
 Go 52 פרקתחולת ה כט 49סעיף 
 Go 52 מתחם להתחדשות עירונית   הוראות מיוחדות ל 49סעיף 
 Go 52 הסמכה לא 49סעיף 

: פטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת 5פרק חמישי  
 38מזכויות בניה לפי תמ"א 

Go 53 

 Go 53 הגדרות לב 49סעיף 
 Go 53 יום המכירה  1לב49סעיף 
 Go 53 חובת הודעה ודיווח  2לב49סעיף 
פטור ממס וממס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה  לג 49סעיף 

 לפי תכנית החיזוק
Go 53 

פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תכנית   1לג49סעיף 
 החיזוק בדרך של הריסה

Go 54 

ישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש פטור ממס וממס רכ לד 49סעיף 
 משותף

Go 54 

 Go 55 סייג לפטור לה 49סעיף 
 Go 55 פטור נוסף לו 49ף סעי

 Go 55 תחולה   הוראת שעה  2לו49סעיף 
 Go 55 הוראת שעה –: העברת מפעל לאזור מוטב 6פרק חמישי  

 Go 55 הגדרות לז 49סעיף 
 Go 56 פטור ממס בהעברת מפעל לאזור מוטב לח 49סעיף 
 Go 56 הסכום הפטור לט 49סעיף 
 Go 57 ייחוס ניכויים מ 49סעיף 

 Go 57 החזר מס ודחיית מס מא 49עיף ס
 Go 57 שלילת פטור נוסף מב 49סעיף 
 Go 57 הסמכה מג 49סעיף 

 Go 57 פרק ששי: פטורים אחרים ודחיית מועדי תשלום 
 Go 57 מכירה החייבת במס הכנסה  50סעיף 
 Go 58 הסכם למכירה  51סעיף 
 Go 58 הסכם לעשות פעולה  52סעיף 
 Go 58 בצע מכירהיפוי כוח ל  53סעיף 
 Go 58 העברת שליטה פטורה ממס  54סעיף 
 Go 58 מניעת מס כפל  55סעיף 
 Go 58 פטור מאגרת העברת מקרקעין  56סעיף 
 Go 59 פעולות באיגוד שנקבעו  59סעיף 
 Go 59 מכירה למדינה לרשויות מקומיות ולמוסדות לאומיים  60סעיף 
 Go 59 מוסדות ציבור  61סעיף 
 Go 59 מתנות לקרובים  62סעיף 
 Go 59 פטור על ויתור וללא תמורה  63סעיף 
 Go 59 הפקעה שתמורתה זכות במקרקעיןפטור ב  64סעיף 
 Go 59 פטור בהחלפות מסויימות  65סעיף 
 Go 60 ת קרקע למתיישביםפטור בחלוק  66סעיף 
 Go 60 פטור באיחוד וחלוקה  67סעיף 
 Go 60 להתיישבות חקלאית פטור בהחלפת מקרקעין בין חברי אגודה  68סעיף 
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 Go 60 העברה מסויימת של זכות מנאמן  69סעיף 
 Go 60 פטור מותנה למכירות מסויימות לאיגודים  70סעיף 
 Go 60 העברת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד  71סעיף 
 Go 61 רווח נוסף בפירוק א 71סעיף 
 Go 62 פטור לרשות הפתוח וכו'  72סעיף 
 Go 62 שלילת פטור לדירה בבנין להשכרה א 72סעיף 
 Go 62 שלילת פטור לזכות במקרקעין שנתקבלה אגב פירוק איגוד ב 72סעיף 

 Go 62 : מס מכירה1פרק שישי  
 Go 63 פרק שביעי: הצהרות ושומה 

 Go 63 הרותהצ  73סעיף 
 Go 64 הודעה על נאמנות  74סעיף 
 Go 64 הצהרות על ידי איגוד או על ידי בעלי הזכויות בו  75סעיף 
 Go 64 הודעה על עסקה המותנית בתנאי עתידי א 75סעיף 
 Go 64 התקייםמועד הודעה כשתנאי של פטור חדל ל  76סעיף 
 Go 64 הגשת הצהרה באופן מקוון א 76סעיף 
 Go 64 מותפטור מהצהרות בעסקאות מסויי  77סעיף 
 Go 65 שומה במכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין  78סעיף 
 Go 65 הנמקה במיטב השפיטה ומתן זכות טיעון א 79סעיף 
 Go 65 הודעה על חיוב במס באיגוד  81סעיף 
 Go 65 שומה כשלא נמסרה הצהרת המוכר או הרוכש  82סעיף 
 Go 65 סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות  84סעיף 
 Go 65 תיקון שומה  85סעיף 
 Go 66 תיקון שומה בשינויי מבנה א 85סעיף 
 Go 66 ההודעות שומ  86סעיף 

 Go 66 פרק שמיני: השגה וערעור 
 Go 66 השגה  87סעיף 

 Go 66 החלטה בהשגה א 87עיף ס
 Go 66 ערר  88סעיף 
 Go 66 ועדת ערר  89סעיף 

 Go 67 ערעור לבית המשפט העליון  90יף סע
 Go 67 פרק תשיעי: תשלום המס וגבייתו 

 Go 67 על סכום מס תשלום לאחר הודעה א 90סעיף 
 Go 67 תשלום יתרת מס על פי שומה  91סעיף 
 Go 67 ריבית על דחיית מועד תשלום א 91סעיף 
 Go 67 גביית המס  92סעיף 
 Go 67 גביית המס במכירה מאונס  93סעיף 
 Go 68 ריבית בשל פיגור בתשלום  94סעיף 
 Go 68 קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה א 94סעיף 
 Go 68 קנס על פיגור בתשלום ב 94סעיף 
 Go 68 סמכות המנהל לפטור מתשלום קנס ג 94סעיף 
 Go 68 זקיפת תשלומים ד 94סעיף 
 Go 69 קנס על גרעון  95סעיף 
 Go 69 גביית מס בנסיבות מיוחדות א 95סעיף 
 Go 70 בקשה לרשם לענייני המרכז להטלת הגבלות ב 95סעיף 

 Go 70 פרק עשירי: סמכויות 
 Go 70 סמכות לדרוש מסמכים וידיעות ולהיכנס  96סעיף 
 Go 70 חקירות וחיפושים  97סעיף 

 Go 70 פרק אחד עשר: עבירות וענשים 
 Go 70 עבירות ועונשים  98סעיף 
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 Go 71 שהוטל על הזולתתשלום קנס או כופר  א 98סעיף 
 Go 71 עבירות על ידי תאגיד  99סעיף 
 Go 71 חבות לתשלום המס  100סעיף 
 Go 71 כופר כסף  101סעיף 

 Go 71 עשר: הוראות שונות -פרק שנים 
 Go 71 החזרת מס בביטול מכירה  102סעיף 
 Go 71 החזרת מס שנגבה בטעות  103סעיף 
 Go 71 י הצמדה וריבית על החזרהפרש א 103סעיף 
 Go 71 סמכות להחזיר מס לתושב חוץ ב 103סעיף 
 Go 71 בח במס עזבוןזיכוי ממס ש  104סעיף 
 Go 71 שמירת סוד  105סעיף 
 Go 72 מאגר מידע א 105סעיף 
 Go 72 הסכמה על ידי חברות שיכון  106סעיף 
 Go 72 הארכת מועד  107סעיף 
 Go 72 ליקוייםפגמים ו  108סעיף 
 Go 72 מסירת הודעות  109סעיף 
 Go 72 ייצוג נישום בידי רואה חשבון א 109סעיף 
 Go 72 סדרי דין ואגרות בועדות ערר  110סעיף 
 Go 72 אצילת סמכויות  111סעיף 
 Go 73 טפסים  112סעיף 
 Go 73 ביטולים  113סעיף 
 Go 73 אי מתן ניכויים לפי פקודת מס הכנסה  114סעיף 
 Go 73 ביצוע ותקנות  115סעיף 

 Go 73 פרק שלושה עשר: תחילה והוראות מעבר 
 Go 73 תחילה  116סעיף 
 Go 73 רישום זכות במקרקעין של איגוד על שם בעליו  117סעיף 
 Go 73 הצהרות על ידי איגוד מקרקעין  118סעיף 
 Go 73 הצהרות על ידי נאמנים  119סעיף 
 Go 74 הוראות מעבר  120סעיף 
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 *1963-שבח ורכישה(, תשכ"געין )מיסוי מקרקחוק 

                                                      
 (.270עמ'  525ה"ח תשכ"ב מס' ) 156עמ'  1.9.1963מיום  405ס"ח תשכ"ג מס' ם רסופ *

 .1תיקון מס'  –( 163עמ'  610ה"ח תשכ"ד מס' ) 40עמ'  10.1.1965מיום  442ס"ח תשכ"ה מס'  ןתוק

 .2ן מס' תיקו –( 118עמ'  726ה"ח תשכ"ז מס' ) 105עמ'  7.8.1967מיום  505מס'  ס"ח תשכ"ז

לחוק  46בסעיף  3תיקון מס'  –( 176עמ'  769ה"ח תשכ"ח מס' ) 181מ' ע 9.8.1968מיום  534תשכ"ח מס'  ס"ח
 .1.4.1968; תחילתו ביום 1968-(, תשכ"ח13נסה )מס' לתיקון פקודת מס הכ

; תחילתו ביום 4מס' תיקון  –( 172עמ'  932ה"ח תשל"א מס' ) 80' עמ 2.4.1971מיום  619מס'  ס"ח תשל"א
1.4.1971. 

לענין  3; ר' סעיף 5תיקון מס'  – (207עמ'  1125ה"ח תשל"ד מס' ) 2' מע 18.10.1974מיום  746מס'  ס"ח תשל"ה
 תחולה והוראות מעבר.

נין לע 14; ר' סעיף 6תיקון מס'  –( 46עמ'  1150ה"ח תשל"ה מס' ) 159עמ'  197520.7.מיום  773תשל"ה מס' ח "ס
 הוראות מעבר.

ק לתיקון חול 28בסעיף  7תיקון מס'  –( 38עמ'  1268ה"ח תשל"ז מס' ) 201' מע 1.3.19773מיום  860"ח תשל"ז מס' ס
 .20.7.1975; תחילתו ביום 1977-(, תשל"ז25)מס'  סהודת מס הכנפק

 31-28; ר' סעיפים 8תיקון מס'  –( 014עמ'  1441ה"ח תש"ם מס' ) 144עמ'  10.7.1980מיום  975תש"ם מס'  ס"ח
 לענין הוראות מעבר ותחולה.

 5.12.1980מיום  4186"ת תשמ"א מס' ק. תוקן 1980-צו תש"ם – 2147עמ'  1.8.1980מיום  4150ק"ת תש"ם מס' 
 .1.12.1980; תחילתו ביום 1980-צו תשמ"א – 252עמ' 

לחוק מס  6יף סעב 9תיקון מס'  –( 113עמ'  1498"ח תשמ"א מס' ה) 69עמ'  11.1.1981מיום  997"א מס' מתש ס"ח
 .1981-רת דירות( )הוראת שעה ותיקוני חוק(, תשמ"אכשההכנסה )עידוד ל

לחוק  3בסעיף  10תיקון מס'  –( 293עמ'  1526ה"ח תשמ"א מס' ) 160עמ'  3.4.1981מיום  1015תשמ"א מס'  ס"ח
 .1981-מס עזבון )ביטול(, תשמ"א

 41ף סעיב 11תיקון מס'  –( 274עמ'  1524ה"ח תשמ"א מס' ) 204עמ'  14.4.1981מיום  1020' מסס"ח תשמ"א 
 .1.4.1981; תחילתו ביום 1981-(, תשמ"א16לחוק מס רכוש וקרן פיצויים )תיקון מס' 

ת"ט ס"ח ) .12תיקון מס'  –( 442עמ'  1548ס' מ ה"ח תשמ"א) 266עמ'  27.8.1982מיום  1062' סמתשמ"ב  ס"ח
 .4עמ'  .11.198216מיום  1066ת"ט ס"ח תשמ"ג מס' בוטל(.  – 822עמ'  17.9.1982מיום  1064תשמ"ב מס' 

 קוחל 32יף סעב 13תיקון מס'  –( 50עמ'  1610ה"ח תשמ"ג מס' ) 104עמ'  19.4.1983מיום  1081תשמ"ג מס'  ס"ח
 לענין תחולה. 33; ר' סעיף 1983-שמ"גת ,(מס הכנסה )מיסוי בתנאי אינפלציה( )תיקון

לחוק  13בסעיף  14תיקון מס'  –( 82עמ'  1652ה"ח תשמ"ד מס' ) 60עמ'  23.2.1984מיום  1107מס' תשמ"ד  ס"ח
 .1.4.1984; תחילתו ביום 1984-(, תשמ"ד59לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

 30; ר' סעיף 15תיקון מס'  –( 102עמ'  1654ה"ח תשמ"ד מס' ) 179עמ'  11.7.1984מיום  1121תשמ"ד מס'  "חס
עמ'  2592תשנ"ז מס'  "חה) 174עמ'  3.7.1997מיום  1627תשנ"ז מס'  ס"ח תוקן לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר.

 .)תיקון( 15תיקון מס'  –( 204

לחוק  7בסעיף  16תיקון מס'  –( 256עמ'  1682ה"ח תשמ"ד מס' ) 187עמ'  11.7.1984מיום  1121תשמ"ד מס'  ס"ח
 .1984-(, תשמ"ד65לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס' 

לחוק  26בסעיף  17תיקון מס'  –( 311עמ'  1798ה"ח תשמ"ו מס' ) 6עמ'  16.10.1986מיום  1971' ז מסתשמ" ס"ח
תשמ"ז מס'  ס"ח)יב( לענין תחילה. תוקן 35-)ט( ו35; ר' סעיפים 8619-(, תשמ"ז71מס' ) הסלתיקון פקודת מס הכנ

בחוק לתיקון  9יף סע)תיקון( ב 17יקון מס' ת –( 261עמ'  1835ה"ח תשמ"ז מס' ) 160מ' ע 8713.8.19מיום  1223
 .1.4.1987; תחילתו ביום 1987-כרת דירה למגורים(, תשמ"זהש – 75פקודת מס הכנסה )מס' 

לחוק  21יף סעב 18תיקון מס'  –( 146עמ'  1815ה"ח תשמ"ז מס' ) 93עמ'  9.4.1987מיום  1212תשמ"ז מס'  ס"ח
 )ה( לענין תחילה.30-)ג( ו30ר' סעיפים ; 1987-(, תשמ"ז72לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

לחוק  13יף סעא ב18תיקון מס'  –( 126עמ'  1815ה"ח תשמ"ז מס' ) 106עמ'  9.4.1987ם מיו 1212' תשמ"ז מס ס"ח
 .1987-מ"זשת יציבות המשק )הוראות שונות(,

-המסים )שינוי שיעור ריבית(, תשמ"ט צוב 1989-צו תשמ"ט – 1107מ' ע 16.7.1989מיום  5201תשמ"ט מס'  ק"ת
 .1.7.1989ילתו ביום ; תח1989

לחוק  11יף סעב ב18תיקון מס'  – (138עמ'  1946ה"ח תשמ"ט מס' ) 36 עמ' 10.1.1990מיום  1298תש"ן מס'  ס"ח
 .1.4.1989תחילתו ביום  ;1990-(, תש"ן80לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

לחוק  5יף סעג ב18תיקון מס'  –( 138עמ'  1946ה"ח תשמ"ט מס' ) 137עמ'  6.4.1990מיום  1413תש"ן מס'  ס"ח
 )ו( לענין הוראת מעבר.9ור' סעיף  1.1.1992תחילתו ביום  ;1990-(, תש"ן82נסה )מס' כס הדת מלתיקון פקו

( 45)תיקון מס' 
 1999-תשנ"ט

( 61תיקון מס' )
 2008-תשס"ח
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המסים )שינוי שיעור ריבית( )תיקון(,  צוב 1991-צו תשנ"א – 744עמ'  21.3.1991מיום  5342תשנ"א מס'  ק"ת

 .1.3.1991ילתו ביום ; תח1991-אתשנ"

 .19תיקון מס'  –( 85עמ'  2090ה"ח תשנ"ב מס' ) 45עמ'  8.1.1992מיום  1378תשנ"ב מס'  ס"ח

לחוק מס  7יף סעב 20תיקון מס'  –( 398עמ'  2079ה"ח תשנ"א מס' ) 106 עמ' 6.3.1992ם יומ 1386תשנ"ב מס'  ס"ח
 .1.1.1992; תחילתו ביום 1992-הכנסה )תיקוני חקיקה והוראות שונות(, תשנ"ב

לחוק  3יף סעב 21תיקון מס'  –( 380עמ'  2079ה"ח תשנ"א מס' ) 176' עמ 7.4.1992מיום  1394' תשנ"ב מס ס"ח
 .1.7.1992תחילתו ביום ; 1992-(, תשנ"ב3הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )מס' 

לחוק  3יף סעב 22תיקון מס'  –( 34עמ'  2149ה"ח תשנ"ג מס' ) 6עמ'  31.12.1992מיום  1405תשנ"ג מס'  ס"ח
 .1992-(, תשנ"ג91מס' לתיקון פקודת מס הכנסה )

לחוק  15יף סעב 23תיקון מס'  –( 2עמ'  2143ה"ח תשנ"ג מס' ) 51עמ'  7.1.1993מיום  4061תשנ"ג מס'  ס"ח
 .1.1.1993; תחילתו ביום 1992-ים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, תשנ"גהסדר

 .24תיקון מס'  –( 39עמ'  2152תשנ"ג מס'  ה"ח) 98עמ'  26.3.1993מיום  1417תשנ"ג מס'  ס"ח

-המסים )שינוי שיעור ריבית( )תיקון(, תשנ"ד צוב 1993-צו תשנ"ד – 2עמ'  23.9.1993מיום  5547מס'  ד"תשנ ק"ת
 .15.6.1993ילתו ביום ; תח1993

לחוק  4יף סעב 25תיקון מס'  –( 16עמ'  2212ה"ח תשנ"ד מס' ) 43עמ'  9.1.1994מיום  1445תשנ"ד מס'  ס"ח
 .1.1.1994; תחילתו ביום 1994-ת יעדי התקציב(, תשנ"דהשגקה להסדרים במשק המדינה )תיקוני חקי

 .26תיקון מס'  –( 408עמ'  2264ה"ח תשנ"ד מס' ) 146עמ'  9.6.1994 וםמי 1465תשנ"ד מס'  ס"ח

לחוק  6יף סעב 27תיקון מס'  –( 198עמ'  2243ה"ח תשנ"ד מס' ) 11מ' ע 9.11.1994מיום  1486תשנ"ה מס'  ס"ח
 .1.1.1995תחילתו ביום  ;1994-(, תשנ"ה99מס' )קודת מס הכנסה לתיקון פ

לחוק  12יף סעב 28תיקון מס'  –( 54' עמ 2311ה"ח תשנ"ה מס' ) 29עמ'  2.12.1994ם יומ 1490תשנ"ה מס'  ס"ח
 .1.1.1995תחילתו ביום ; 1994-(, תשנ"ה100לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

לחוק  10יף סעב 29תיקון מס'  –( 588עמ'  2299ה"ח תשנ"ד מס' ) 69' מע .12.199428מיום  1497שנ"ה מס' ת ס"ח
 .1994-ים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"הלייישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכ

 קלחו 9יף סעב 30תיקון מס'  –( 294עמ'  2364ה"ח תשנ"ה מס' ) 143עמ'  17.3.1995ם מיו 1508' סתשנ"ה מ ס"ח
 .1.1.1995תחילתו ביום ; 1995-(, תשנ"ה102' סמ) לתיקון פקודת מס הכנסה

( 192עמ'  3402ה"ח תשנ"ה מס' , 128עמ'  2327ה"ח תשנ"ה מס' ) 146עמ'  17.3.1995מיום  1509תשנ"ה מס'  ס"ח
 .31תיקון מס'  –

לחוק  3 יףסעב 32תיקון מס'  –( 114עמ'  2322ה"ח תשנ"ה מס' ) 189עמ'  .4.199511מיום  1518תשנ"ה מס'  ס"ח
 .1995-(, תשנ"ה18המקרקעין )תיקון מס' 

ילתה מיום ; תח1995-דעה )תיאום סכומים( תשנ"ההו – 1686עמ'  20.7.1995מיום  5693תשנ"ה מס'  ק"ת
16.4.1995. 

ילתה מיום ; תח1995-ם סכומים( תשנ"ותיאודעה )הו – 263עמ'  14.12.1995מיום  5722תשנ"ו: מס'  ק"ת
; 1996-[ תשנ"ו1]במקור מס' ( 2הודעה )תיאום סכומים( )מס'  – 1414עמ'  4.7.1996מיום  5770מס'  .16.7.1995

; 1996-[ תשנ"ו2( ]במקור מס' 3ה )תיאום סכומים( )מס' עהוד – 1414. עמ' 16.1.1996, 16.10.1995תחילתה ביום 
[ 3( ]במקור מס' 4)תיאום סכומים( )מס'  דעההו – 1548עמ'  5.9.1996מיום  5782' מס .16.4.1996תחילתה ביום 

 .16.7.1996ילתה ביום ; תח1996-תשנ"ו

לחוק  11יף סעב 33תיקון מס'  –( 194עמ'  2243"ד מס' ה"ח תשנ) 80עמ'  15.2.1996מיום  1561תשנ"ו מס'  ס"ח
 )א( לענין תחילה.13ר' סעיף ; 1996-(, תשנ"ו110לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

לענין  11; ר' סעיף 34תיקון מס'  –( 89עמ'  2567ה"ח תשנ"ז מס' ) 70עמ'  28.2.1997מיום  1612תשנ"ז מס'  ס"ח
 69עמ'  .199931.1מיום  1700נ"ט מס' תש ס"חתוקן  כפי שתוקן לענין תחילה ותחולה. 12הוראות מעבר וסעיף 

לחוק מס שבח מקרקעין )תיקוני חקיקה(,  2)תיקון( בסעיף  34תיקון מס'  –( 186עמ'  2771ה"ח תשנ"ט מס' )
 .1999-התשנ"ט

 .35תיקון מס'  –( 203עמ'  2592ה"ח תשנ"ז מס' ) 101עמ'  9.4.1997ום ימ 1620' תשנ"ז מס "חס

לענין  4; ר' סעיף 36תיקון מס'  –( 204עמ'  2592תשנ"ז מס'  "חה) 174' עמ 3.7.1997מיום  1627תשנ"ז מס'  ס"ח
 .תחילה

לענין  3; ר' סעיף 37תיקון מס'  –( 202עמ'  2592ה"ח תשנ"ז מס' ) 175עמ'  3.7.1997יום מ 1627מס' תשנ"ז  ס"ח
 .תחולה

לענין  2; ר' סעיף 38תיקון מס'  –( 250עמ'  2601ה"ח תשנ"ז מס' ) 176עמ'  3.7.1997מיום  1627תשנ"ז מס'  ס"ח
 תחולה.

 .39תיקון מס'  –( 251עמ'  2601ה"ח תשנ"ז מס' ) 178עמ'  3.7.1997מיום  1628מס' ז תשנ" ס"ח

 .40תיקון מס'  –( 496עמ'  4264ח תשנ"ז מס' "ה) 10עמ'  25.11.1997מיום  1638תשנ"ח מס'  ס"ח
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לענין  4; ר' סעיף 41תיקון מס'  –( 190עמ'  2587ה"ח תשנ"ז מס' ) 32עמ'  28.12.1997מיום  1643תשנ"ח מס'  ס"ח

 תחולה.

לענין  4; ר' סעיף 42' סמתיקון  –( 312עמ'  2611ה"ח תשנ"ז מס' ) 108עמ'  21.1.1998ם מיו 1648תשנ"ח מס'  ס"ח
 תחולה.

; תחילתה ביום 1998-דעה )סכומי מס רכישה( תשנ"חהו – 407עמ'  15.2.1998מיום  5880תשנ"ח: מס'  ק"ת
דעה הו – 558עמ'  24.3.1998מיום  8758מס' . 16.10.1997, 16.7.1997, 16.4.1997, 16.1.1997, 16.10.1996

 .16.1.1998ילתה ביום ; תח1998-( תשנ"ח2סכומי מס רכישה( )מס' אום )תי

 .43תיקון מס'  –( 466עמ'  2737ה"ח תשנ"ח מס' ) 15עמ'  .19985.11מיום  1690תשנ"ט מס'  ס"ח

לחוק  1בסעיף  44תיקון מס'  –( 186עמ'  2771ה"ח תשנ"ט מס' ) 69עמ'  31.1.1999מיום  1700נ"ט מס' תש ס"ח
 .1999-מס שבח מקרקעין )תיקוני חקיקה(, התשנ"ט

)שינוי שם  45תיקון מס'  –( 346עמ'  2795ה"ח תשנ"ט מס' ) 130עמ'  25.4.1999מיום  1707ט מס' "תשנ ס"ח
 .1.1.2000תחילתו ביום ; החוק(

; תחילתה ביום 1999-דעה )תיאום סכומי מס רכישה( תש"סהו – 210עמ'  30.12.1999ם מיו 1260תש"ס: מס'  ק"ת
 .2.200017 מיום 6020מס'  .16.10.1999, 16.7.1999, 16.4.1999, 16.1.1999, 16.10.1998, 16.7.1998, 16.4.1998

 .16.1.2000ילתה ביום ; תח2000-( תש"ס2מס רכישה( )מס'  דעה )תיאום סכומיהו – 346' מע

לענין  2; ר' סעיף 46תיקון מס'  – (233עמ'  2846ה"ח תש"ס מס' ) 132עמ'  17.3.2000מיום  1732תש"ס מס'  ס"ח
 .הוראת מעבר

 .47מס'  תיקון –( 482עמ'  2897ה"ח תש"ס מס' ) 4עמ'  15.11.2000מיום  1755תשס"א מס'  ס"ח

; תחילתה ביום 2001-כומי מס רכישה( תשס"בס םדעה )תיאוהו – 67עמ'  1.11.2001מיום  6130תשס"ב: מס'  ק"ת
עמ'  13.12.2001מיום  6138מס'  .16.7.2001, 16.4.2001, 16.1.2001, 16.10.2000, 16.7.2000, 16.4.2000, 16.1.2000

מיום  6164' מס .16.10.2001; תחילתה ביום 2001-( תשס"ב2דעה )תיאום סכומי מס רכישה( )מס' הו – 184
' מס. 16.1.2002; תחילתה ביום 2002-( תשס"ב3ום סכומי מס רכישה( )מס' )תיאדעה הו – 665עמ'  28.4.2002

יום בילתה ; תח0022-( תשס"ב4דעה )תיאום סכומי מס רכישה( )מס' הו – 864' מע 23.6.2002מיום  6177
; 2002-( תשס"ב5הודעה )תיאום סכומי מס רכישה( )מס'  – 1340עמ'  4.9.2002מיום  6196מס' . 16.4.2002

 .16.7.2002תחילתה ביום 

והוראת שעה;  48תיקון מס'  –( 118עמ'  3047תשס"ב מס' ה"ח ) 32מ' ע .200118.12מיום  1814תשס"ב מס'  ס"ח
 לענין הוראת שעה. 2ור' סעיף  1.7.2002תחילת התיקון ביום 

, 205עמ'  3065"ח תשס"ב מס' ה, 16עמ'  3043ה"ח תשס"ב מס' ) 163עמ'  17.2.2002מיום  1831תשס"ב מס'  ס"ח
לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת  20יף סעב 49תיקון מס'  –( 224עמ'  3072ה"ח תשס"ב מס' 

 לענין תחילה. 21סעיף  ר'; 2002-שס"ב(, ת2002יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

והוראת שעה;  50תיקון מס'  –( 316עמ'  3087ה"ח תשס"ב מס' ) 220עמ'  24.3.2002מיום  1838תשס"ב מס'  ס"ח
; 3עמ'  28.10.2004מיום  1960ת"ט ס"ח תשס"ה מס' לענין תחולה.  33ימים מיום פרסומו ור' סעיף  60חילתו ת

 .7.11.2001תחילתו ביום 

לחוק  87בסעיף  51יקון מס' ת –( 770עמ'  3156ה"ח תשס"ב מס' ) 580עמ'  4.8.2002מיום  1863תשס"ב מס'  "חס
 ()ז(.1)ג()89אך ר' סעיף  1.1.2003; תחילתו ביום 2002-(, תשס"ב132ס' )מ לתיקון פקודת מס הכנסה

 36בסעיף  52תיקון מס'  –( 262עמ'  25ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 427עמ'  1.6.2003מיום  1892ס"ח תשס"ג מס' 
ת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים לחוק התכנית להבראת כלכל

 .1.7.2003; תחילתו ביום 2003-(, תשס"ג2004-ו 2003

; תחילתה ביום 2003-מס רכישה( תשס"גהודעה )תיאום סכומי  – 727עמ'  27.5.2003מיום  6240ק"ת תשס"ג: מס' 
; 2003-הודעה )תיאום סכומים כשהמחיר מושפע מתוספת בניה( תשס"ג – 727. עמ' 16.1.2003, 16.10.2002

הודעה )תיאום הסכום הפטור  – 728. עמ' 16.1.2003, 16.1.2002, 16.1.2001, 16.1.2000, 16.1.1999תחילתה ביום 
הודעה  – 753עמ'  19.6.2003מיום  6243מס' . 16.1.2003; תחילתה ביום 2003-ברכישת זכות בבית אבות( תשס"ג

 – 962עמ'  20.8.2003מיום  6257מס' . 16.4.2003; תחילתה ביום 2003-( תשס"ג2)תיאום סכומי מס רכישה( )מס' 
 .16.7.2003; תחילתה ביום 2003-( תשס"ג3הודעה )תיאום סכומי מס רכישה( )מס' 

; תחילתה ביום 2003-)תיאום סכומי מס רכישה( תשס"דהודעה  – 55עמ'  18.11.2003מיום  6273ק"ת תשס"ד: מס' 
; 2004-( תשס"ד2הודעה )תיאום סכומי מס רכישה( )מס'  – 280עמ'  26.2.2004מיום  6295מס' . 16.10.2003

הודעה )תיאום סכומים כשהמחיר מושפע מתוספת  – 308עמ'  9.3.2004מיום  6297מס' . 16.1.2004תחילתה ביום 
הודעה )תיאום סכומי מס  – 934עמ'  17.8.2004מיום  6335מס' . 16.1.2004; תחילתה ביום 2004-בניה( תשס"ד
 .16.7.2004; תחילתה ביום 2004-( תשס"ד3רכישה( )מס' 

 .53תיקון מס'  –( 105עמ'  27סת תשס"ג מס' ה"ח הכנ) 453עמ'  19.7.2004מיום  1950ס"ח תשס"ד מס' 

; תחילתה 2004-הודעה )תיאום סכומי מס רכישה( תשס"ה – 147עמ'  16.11.2004מיום  6347ק"ת תשס"ה: מס' 
; 2005-( תשס"ה2הודעה )תיאום סכומי מס רכישה( )מס'  – 435עמ'  15.2.2005מיום  6369מס' . 16.10.2004ביום 

[ 2הודעה )תיאום סכומים כשהמחיר מושפע מתוספת בניה( ]במקור מס'  – 436. עמ' 16.1.2005תחילתה ביום 
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הודעה )תיאום סכומי מס רכישה(  – 750עמ'  19.6.2005מיום  6393מס' . 16.1.2005; תחילתה ביום 2005-תשס"ה

הודעה )תיאום סכומי מס  – 429עמ'  30.8.2005מיום  6418מס' . 16.4.2005; תחילתה ביום 2005-( תשס"ה3)מס' 
 .16.7.2005; תחילתה ביום 2005-( תשס"ה4רכישה( )מס' 

 44בסעיף  54תיקון מס'  –( 90עמ'  43"ח הכנסת תשס"ד מס' ה) 124עמ'  27.1.2005מיום  1978ס"ח תשס"ה מס' 
 .2005-לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה

; ר' 55תיקון מס'  –( 462עמ'  105ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 438עמ'  12.4.2005מיום  2000ס"ח תשס"ה מס' 
 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר. 54, 53סעיפים 

בסעיף  56תיקון מס'  –( 914עמ'  186ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 808עמ'  10.8.2005מיום  2023ס"ח תשס"ה מס' 
; תחילתו ביום 2005-(, תשס"ה147לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  79, 78והוראת שעה בסעיפים  64

( 16עמ'  260ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 65עמ'  11.1.2007מיום  2077ס"ח תשס"ז מס' תוקן  78. סעיף 1.1.2006
ות הכלכלית לשנת הכספים לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיני 23בסעיף 

ה"ח הממשלה ) 26עמ'  8.11.2007מיום  2116ס"ח תשס"ח מס' . 1.1.2007; תחילתו ביום 2007-(, תשס"ז2007
; 2007-(, תשס"ח59לחוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה( )תיקון מס'  2( בסעיף 72, 16עמ'  335ס"ח מס' תש

 .31.7.2007תחילתו ביום 

בסעיף  57תיקון מס'  –( 324עמ'  142ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 226עמ'  3.1.2006מיום  2049ס"ח תשס"ו מס' 
 .2006-לחוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה(, תשס"ו 80

; תחילתה 2006-הודעה )תיאום סכומים בהוראת שעה( תשס"ו – 579עמ'  19.3.2006מיום  6468ס"ו: מס' ק"ת תש
; תחילתה ביום 2006-( תשס"ו2הודעה )תיאום סכומים בהוראת שעה( )מס'  – 580. עמ' 16.7.2005ביום 

. 16.1.2006חילתה ביום ; ת2006-( תשס"ו3הודעה )תיאום סכומים בהוראת שעה( )מס'  – 580. עמ' 16.10.2005
הודעה )תיאום סכומי מס רכישה(  – 581עמ'  19.3.2006מיום  6468מס' . 832עמ'  6.6.2006מיום  6489מס' ת"ט 

; 2006-( תשס"ו2הודעה )תיאום סכומי מס רכישה( )מס'  – 581. עמ' 16.10.2005; תחילתה ביום 2006-שס"ות
; תחילתה ביום 2006-הודעה )תיאום סכומים מתוספת בניה( תשס"ו – 582. עמ' 16.1.2006תחילתה ביום 

; 2006-( תשס"ו4הודעה )תיאום סכומים בהוראת שעה( )מס'  – 783עמ'  8.5.2006מיום  6482מס' . 16.1.2006
הודעה  – 784עמ'  8.5.2006מיום  6482מס' . 832עמ'  6.6.2006מיום  6489מס' . ת"ט 16.4.2006תחילתה ביום 

 – 1058עמ'  8.8.2006מיום  6506מס' . 16.4.2006; תחילתה ביום 2006-( תשס"ו3)תיאום סכומי מס רכישה( )מס' 
הודעה )תיאום  – 1058. עמ' 16.7.2006; תחילתה ביום 2006-( תשס"ו4רכישה( )מס' הודעה )תיאום סכומי מס 

 .16.7.2006; תחילתה ביום 2006-( תשס"ו5סכומים בהוראת שעה( )מס' 

; תחילתה 2006-תיאום סכומים בהוראת שעה( תשס"זהודעה ) – 255עמ'  15.11.2006מיום  6534ק"ת תשס"ז: מס' 
מס' . 16.10.2006; תחילתה ביום 2006-הודעה )תיאום סכומי מס רכישה( תשס"ז – 256. עמ' 16.10.2006ביום 
. 16.1.2007; תחילתה ביום 2007-מתוספת בניה( תשס"זהודעה )תיאום סכומים  – 542עמ'  5.2.2007מיום  6559
 – 542. עמ' 16.1.2007; תחילתה ביום 2007-( תשס"ז2הודעה )תיאום סכומים בהוראת שעה( )מס'  – 542עמ' 

עמ'  5.6.2007מיום  6591מס' . 16.1.2007; תחילתה ביום 2007-( תשס"ז2הודעה )תיאום סכומי מס רכישה( )מס' 
הודעה )מס'  – 947. עמ' 16.4.2007; תחילתה ביום 2007-( )תיאום סכומי מס רכישה( תשס"ז3הודעה )מס'  – 947

 – 1118עמ'  22.8.2007מיום  6610מס' . 16.4.2007; תחילתה ביום 2007-( )תיאום סכומים בהוראת שעה( תשס"ז3
( 4הודעה )מס'  – 1119. עמ' 16.7.2007; תחילתה ביום 2007-( )תיאום סכומי מס רכישה( תשס"ז4הודעה )מס' 

 .16.7.2007; תחילתה ביום 2007-)תיאום סכומים בהוראת שעה( תשס"ז

; 58תיקון מס'  –( 580עמ'  294ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 429עמ'  28.8.2007מיום  2107ס"ח תשס"ז: מס' 
 .1.1.2007תחילתו ביום 

; 59תיקון מס'  –( 72, 16עמ'  335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 26עמ'  8.11.2007מיום  2116ס"ח תשס"ח מס' 
 תו יום.ותחולתו על מכירת זכות במקרקעין שנעשתה מאו 1.11.2007תחילתו ביום 

; תחילתה 2007-הודעה )תיאום סכומים בהוראת שעה( תשס"ח – 99עמ'  8.11.2007מיום  6621ק"ת תשס"ח: מס' 
 6648מס' . .200716.10; תחילתה ביום 2007-הודעה )תיאום סכומי מס רכישה( תשס"ח – 99. עמ' 16.10.2007ביום 
. 16.1.2008; תחילתה ביום 2008-( תשס"ח2הודעה )תיאום סכומי מס רכישה( )מס'  – 521עמ'  17.2.2008מיום 

 .16.1.12008; תחילתה ביום 2008-הודעה )תיאום סכומים מתוספת בניה( תשס"ח – 522עמ' 

; ר' 60תיקון מס'  –( 72, 16עמ'  335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 202עמ'  18.2.2008מיום  2134ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחילה. 2סעיף 

; 61תיקון מס'  –( 72, 16עמ'  335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 202עמ'  18.2.2008מיום  2134ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחולה. 9ור' סעיף  1.8.2007תחילתו ביום 

)הוראת  62תיקון מס'  –( 924עמ'  331ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 221עמ'  6.3.2008מיום  2136ס"ח תשס"ח מס' 
 .31.12.2021עד יום  18.5.2005נית חיזוק מיום שעה(; תחולתו על מכירת זכות במקרקעין ומתן שירותי בניה לפי תכ

 62תיקון מס'  –( 768עמ'  931ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 9124עמ'  21.8.2016מיום  2581"ח תשע"ו מס' סתוקן 
 .22.1.2017תחילתו ביום  ;2016-לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו 26בסעיף  )תיקון(

)הוראת  63תיקון מס'  –( 150עמ'  265"ח הממשלה תשס"ז מס' ה) 223עמ'  6.3.2008מיום  2136ס"ח תשס"ח מס' 
 שעה(.

בסעיף  64תיקון מס'  –( 258עמ'  347ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 231עמ'  6.3.2008מיום  2136ס"ח תשס"ח מס' 
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 .1.1.2008; תחילתו ביום 2008-(, תשס"ח20לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )תיקון מס'  4

; תחילתה ביום 2009-הודעה )תיאום סכומי מס רכישה( תשס"ט – 438עמ'  8.2.2009 מיום 6749ק"ת תשס"ט מס' 
-הודעה )תיאום סכומים מתוספת בניה( תשס"ט – 439(. עמ' 1066עמ'  25.6.2009מיום  6787מס'  )ת"ט 16.1.2009

 .16.1.2009 ; תחילתה ביום2009

 65תיקון מס'  –( 514, 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 328עמ'  10.8.2009מיום  2209ס"ח תשס"ט מס' 
 .1.1.2010; תחילתו ביום 2009-(, תשס"ט7לחוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקון מס'  29בסעיף 

; 66תיקון מס'  –( 24עמ'  457ח הממשלה תש"ע מס' ה") 294עמ'  31.12.2009מיום  2220ס"ח התש"ע מס' 
 .1.1.2009תחילתו ביום 

; תחילתה ביום 2010-הודעה )תיאום סכומים מתוספת בניה( תש"ע – 739עמ'  1.2.2010מיום  6864ק"ת תש"ע מס' 
 .16.1.2010; תחילתה ביום 2010-ודעה )תיאום סכומי מס רכישה( תש"עה – 740. עמ' 16.1.2010

; ר' 67תיקון מס'  –( 97, 6עמ'  541ע"א מס' ה"ח הממשלה תש) 121עמ'  26.12.2010מיום  2269ס"ח תשע"א מס' 
 לענין תחולה. 2סעיף 

 .68תיקון מס'  –( 97, 6עמ'  541שע"א מס' ה"ח הממשלה ת) 122עמ'  26.12.2010מיום  2269ס"ח תשע"א מס' 

 53בסעיף  69יקון מס' ת –( 6עמ'  541ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 316עמ'  6.1.2011מיום  2271ס"ח תשע"א מס' 
 36ור' סעיף  1.1.2011; תחילתו ביום 2010-)תיקוני חקיקה(, תשע"א 2012-ו 2011לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 

 לענין תחולה.

; 70תיקון מס'  –( 93, 6עמ'  541ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 402עמ'  15.3.2011מיום  2281ס"ח תשע"א מס' 
 לענין תחולה. 25ור' סעיף  31.3.2011תחילתו ביום 

; תחילתה 2011-הודעה )תיאום סכומים מתוספת בניה( תשע"א – 888עמ'  01131.3.2מיום  6990ק"ת תשע"א מס' 
 .16.1.2011; תחילתה ביום 2011-הודעה )תיאום סכומי מס רכישה( תשע"א – 889. עמ' 16.1.2011ביום 

 17תיקון מס'  –( 1292עמ'  603ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 3101עמ'  8.8.2011מיום  2309ס"ח תשע"א מס' 
 .2011-לחוק מיסוי מקרקעין )תיקוני חקיקה( )הוראות שעה(, תשע"א 2בסעיף  )הוראת שעה(

בסעיף  72תיקון מס'  –( 566עמ'  573ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 45עמ'  6.12.2011מיום  2324ס"ח תשע"ב מס' 
לענין הוראת  7תחילה ותחולה וסעיף לענין  9; ר' סעיף 2011-לחוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, תשע"ב 2

ק"ת . 1.4.2013; תחילתו ביום 2013-צו תשע"ג – 1196עמ'  13.5.2013מיום  7249ק"ת תשע"ג מס' תוקן  שעה.
ק"ת תשע"ד מס' . 1.10.2013; תחילתו ביום 2013-צו )תיקון( תשע"ד – 38עמ'  1.10.2013מיום  7292תשע"ד מס' 

 7348ק"ת תשע"ד מס' . 1.1.2014; תחילתו ביום 2014-( תשע"ד2צו )תיקון מס'  – 406עמ'  1.1.2014מיום  7322
ה"ח ) 559עמ'  1.6.2014מיום  2453ס"ח תשע"ד מס' . 2014-( תשע"ד3צו )תיקון מס'  – 714עמ'  27.2.2014מיום 

לחוק מיסוי מקרקעין )תיקון  2בסעיף  2014-)תיקון( תשע"ד 72 תיקון מס' –( 424עמ'  852הממשלה תשע"ד מס' 
 .1.6.2014; תחילתו ביום 2014-(, תשע"ד78מס' 

ה"ח הממשלה , 1292עמ'  603ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 521עמ'  23.7.2012מיום  2370מס'  תשע"ב ס"ח
לחוק מס הכנסה )פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי  7בסעיף  73תיקון מס'  – (826עמ'  686 תשע"ב מס'

 .2012-שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך(, תשע"ב

 9; ר' סעיף 74תיקון מס'  –( 248עמ'  482ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 672עמ'  7.8.2012מיום  2379ס"ח תשע"ב מס' 
 לענין תחילה.

והוראת  75תיקון מס'  –( 286עמ'  756ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 64עמ'  6.5.2013מיום  2395ס"ח תשע"ג מס' 
 שעה.

בסעיף  76תיקון מס'  –( 586עמ'  768ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 154עמ'  5.8.2013מיום  2405ס"ח תשע"ג מס' 
; 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  43
 .לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר 64, 44סעיפים ר' 

 –( בסעיף זה 1( ). )א44
 )א( לחוק מיסוי מקרקעין;49כהגדרתה בסעיף  –"דירת מגורים מזכה" 

 (;2014בינואר  1כ"ט בטבת התשע"ד ) –"יום המעבר" 
 (.2017בדצמבר  31התקופה שמיום המעבר ועד יום י"ג בטבת התשע"ח ) –"תקופת המעבר" 

 י מקרקעין.)ב( לחוק מיסו49( לעניין סעיף זה יחולו הוראות סעיף 2)  
)ב( הוראות סימן זה יחולו על מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין שנעשו ביום התחילה ואילך,  

 אלא אם כן נקבע אחרת בסעיף זה.
( עד 5)43ו לחוק מיסוי מקרקעין, ככנוסחם בסעיף 49ב עד 49-( ו1)א-א)א( ו49א, 48, 47)ג( תחילתם של סעיפים  
 ום המעבר, והם יחולו על מכירת זכות במקרקעין ביום האמור ואילך.( לחוק זה, בי12)
 )ד( על אף הוראות סעיף קטן )ג(, במכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר יחולו הוראות אלה: 

()ב( לחוק זה, יחול על מוכר אחד לגבי מכירת שתי 6)43( לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו בסעיף 2א)ב48( סעיף 1)  
 מגורים מזכות, בלבד, ובלבד שמתקיימים כל אלה:דירות 

)א( במכירה של לפחות אחת משתי דירות המגורים בתקופת המעבר, המוכר יהיה זכאי לפטור ממס לפי סעיף    
( לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו ערב יום המעבר, אילו הסעיף האמור היה עומד בתוקפו במועד המכירה 1ב)49

 כאמור;
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ו לחוק 49ל דירת מגורים שנתקבלה במתנה לפני יום המעבר, מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף )ב( במכירה ש   

 מיסוי מקרקעין, כנוסחו ערב יום המעבר;
 לחוק מיסוי מקרקעין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה; 1)ג( המכירות אינן לקרוב כהגדרתו בסעיף    
א 48( לא חלות לגביה, יחולו הוראות סעיף 1הוראות פסקה )( על מכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר ש2)  

 לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו ערב יום המעבר;
( במכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר על ידי מוכר שקיבל את הדירה כמתנה פטורה ממס לפי סעיף 3)  

את נותן המתנה, לעניין פסקאות  לחוק מיסוי מקרקעין בתקופה שמיום התחילה עד תום תקופת המעבר, יראו 62
 ( כאילו הוא המוכר;2)-( ו1)
( לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו בסעיף 2ב)49( במכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר, לא יחול סעיף 4)  

א 16()ב( לחוק זה, על מי שביום המעבר היתה לו יותר מדירת מגורים אחת בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 8)43
 ג לחוק מיסוי מקרקעין.49מיסוי מקרקעין; לעניין מניין הדירות כאמור תחול החזקה שבסעיף  לחוק

( לחוק זה, יחול לגבי גירעון שנקבע בשל הצהרה 18)43לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו בסעיף  95)ה( סעיף  
 ואילך. 2013שהוגשה לפי הפרק השביעי, לשנת המס 

בסעיף  77 תיקון מס' –( 316עמ'  836ה"ח הממשלה תשע"ד מס' ) 470עמ'  30.3.2014מיום  2449ס"ח תשע"ד מס' 
 .2014-(, תשע"ד3רות סיוע והנצחה( )תיקון מס' לחוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למט 20

; ר' 78תיקון מס'  –( 424עמ'  852ה"ח הממשלה תשע"ד מס' ) 558עמ'  1.6.2014מיום  2453ס"ח תשע"ד מס' 
 לענין תחילה, תחולה והוראת שעה. 4, 3סעיפים 

(, והוא יחול לגבי מכירת זכות במקרקעין שנעשתה 2014ביוני  1. תחילתו של חוק זה ביום ג' בסיוון התשע"ד )3
 ביום האמור ואילך.

( לחוק העיקרי 2א)ב48סעיף ( לחוק העיקרי, במכירת דירת מגורים מזכה ש2)-( ו1)ב()15. על אף האמור בסעיף 4
בדצמבר  31( ועד ליום י"ג בטבת התשע"ד )2014ביוני  1חל עליה ונעשתה בתקופה שמיום ג' בסיוון התשע"ד )

 (.6)א()73(, יהיה גובה המקדמה שווה לסכום המס בהתאם להצהרת המוכר לפי סעיף 2017

בסעיף  79תיקון מס'  –( 911עמ'  771ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 159עמ'  15.7.2014מיום  2458ס"ח תשע"ד מס' 
 .2014-לחוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה )תיקוני חקיקה(, תשע"ד 2

 2בסעיף  80תיקון מס'  –( 911עמ'  771ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 736עמ'  7.8.2014מיום  2467ס"ח תשע"ד מס' 
 2476ס"ח תשע"ה מס' ת"ט  .2014-(, תשע"ד2ת האכיפה )תיקוני חקיקה( )מס' לחוק להעמקת גביית המסים והגבר

 .38עמ'  25.11.2014מיום 

; ר' 81תיקון מס'  –( 604עמ'  919ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 190עמ'  01523.6.2מיום  2492ס"ח תשע"ה מס' 
 לענין תחילה. 2סעיף 

 –( לחוק זה 1)1)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9. )א( תחילתו של סעיף 2
 (;2013באוגוסט  1יום כ"ב באב התשע"ג )ב –ג( 1( לעניין סעיף קטן )ג1)  
 ביום פרסומו של חוק זה. –ה( 1( לעניין סעיף קטן )ג2)  
ד( של סעיף 1( לחוק זה, וביטולו של סעיף קטן )ג2)1ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1)ג9)ב( תחילתו של סעיף  

 (.2015ינואר ב 1( לחוק זה, ביום י' בטבת התשע"ה )3)1לחוק העיקרי, כאמור בסעיף  9

; 82תיקון מס'  –( 1598, 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 3עמ'  15.10.2015מיום  2504ס"ח תשע"ו מס' 
 .1.1.2014ביום  תחילתו

 83תיקון מס'  –( 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 234עמ'  30.11.2015מיום  2511ס"ח תשע"ו מס' 
-(, תשע"ו2016-ו 2015לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  9בסעיף 

 .לענין הוראת שעה 10ור' סעיף  1.12.2015; תחילתו ביום 2015
( לחוק מיסוי מקרקעין, במכירת זכות במקרקעין, בידי 1א)ב48()א( של סעיף 1. )א( על אף האמור בפסקה )10

(, 2018בדצמבר  31( עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )2016בינואר  1יום כ' בטבת התשע"ו )יחיד, בתקופה שמ
שמתקיימים לגביה התנאים המפורטים להלן, יהיה היחידה חייב במס על השבח הריאלי עד יום התחילה כהגדרתו 

 ( לחוק האמור:1א)ב()48לחוק מיסוי מקרקעין, בשיעור הקבוע בסעיף  47בסעיף 
דירות לפחות  8יא של זכות במקרקעין שתכנית הבנייה שחלה לגביה מתירה בנייה על הקרקע של ( המכירה ה1)  

המיועדות לשמש למגורים, או מכירה של חלק מזכות במקרקעין כאמור שתמורתה היא בנייה על יתרת המקרקעין 
 עסקת קומבינציה(; –)להלן 

ו בניית דירות על קרקע שבבעלותו, על ידי קבלן, ( המכירה היא מיחיד לקבלן או למי שעסקו או חלק מעסק2)  
 לגבי אלה: –לפקודת מס הכנסה  85לשם מכירתן, והקרקע הנמכרת תהווה מלאי עסקי בידיו כמשמעותו בסעיף 

 1,000)א( מכירה של זכות במקרקעין בקרקע שכלולה בשטח שתכנית הבנייה הקיימת לגביו מתירה בנייה של    
לכל היותר מהדירות המותרו לבנייה בשטח שחלה  10%-המכירה ניתנו היתרי בנייה ל דירות לכל הפחות וביום

 עליו התכנית כאמור;
 דירות לכל הפחות; 1,000)ב( מכירה של זכות במקרקעין שתכנית הבנייה שחלה לגביה מתירה בנייה של    
 –( 2( לגבי זכות במקרקעין שאינה מנויה בפסקה )3)  

הקובעת הסתיימה בנייתן על הקרקע של כל הדירות המיועדות לשמש למגורים המותרות )א( עד תום התקופה    
לבנייה לפי תכנית הבנייה שחלה לגבי הזכות במקרקעין במועד סיום הבנייה, ובעסקת קומבינציה, נוסף על האמור 

הזכות  דירות המיועדות לשמש למגורים על 8עד תום התקופה הקובעת הסתיימה בנייתן על הקרקע של  –
במקרקעין או ביתרת המקרקעין; לעניין סעיף קטן זה יראו בקבלת אישור להספקת חשמל, מים או חיבור של 
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כמפורט  –לחוק התכנון והבנייה, כסיום הבנייה; בסעיף קטן זה, "התקופה הקובעת"  265טלפון לבניין, לפי סעיף 

 להלן, לפי העניין:
חודשים  42 –דירות  251-ייה שחלה לגביה מתירה בנייה של פחות מ( לגבי זכות במקרקעין שתכנית הבנ1)    

 מיום המכירה;
חודשים  48 –דירות או יותר  251( לגבי זכות במקרקעין שתכנית הבנייה שחלה לגביה מתירה בנייה של 2)    

 מיום המכירה.
בי החלק היחסי של שווי )ב( לא התקיים התנאי הקבוע בפסקת משנה )א(, תחול הרישה של סעיף קטן )א( לג   

המכירה של הזכות שנמכרה, כיחס שבין מספר הדירות שהסתיימה בנייתן, למספר הדירות המיועדות לשמש 
למגורים, המותרות לבנייה לפי תכנית הבנייה שחלה לגבי הזכות במקרקעין במועד סיום הבנייה, והוראות סעיף 

 קטן )ד( יחולו לגבי החלק היחסי בלבד.
ת סעיף קטן )א( לא יחולו על מכירה שנעשתה בלא תמורה או בין קרובים, על מכירה שחל לגביה פטור )ב( הוראו 

מהמס, כולו או חלקו, או שיעור מס מופחת, לפי חוק מיסוי מקרקעין או לפי פקודת מס הכנסה, או על מכירה 
 )ב( לחוק מיסוי מקרקעין.5שחלות לגביה הוראות סעיף 

דירות,  1,000-ין בקרקע שתכנית הבנייה הקיימת לגביה מתירה בנייה של פחות מ)ג( המוכר זכות במקרקע 
 ( של סעיף קטן )א(, רשאי לבחור באחד מאלה:1ומתקיים האמור ברישה ובפסקה )

( לחוק מיסוי מקרקעין, ובהשלמת התנאים האמורים בסעיף 1א)ב48( תשלום מס השבח לפי הוראות סעיף 1)  
 א לחוק מיסוי מקרקעין;103המוכר להחזר המס ששילם, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף  יהיה זכאי –( 3קטן )א()

( תשלום מס השבח לפי הוראות סעיף זה ומתן ערובה להנחת דעתו של המנהל בגובה יתרת מס השבח שהיה 2)  
יים האמור ( לחוק מיסוי מקרקעין; תוקפה של ערובה כאמור יפוג בהתק1א)ב48עליו לשלם לפי הוראות סעיף 

 (.3בסעיף קטן )א()
( לחוק מיסוי מקרקעין כך 1ב)ב()48)ד( במכירת זכות במקרקעין שחלות לגביה הוראות סעיף זה, יקראו את סעיף  

שבסופו יבוא "ובלבד ששיעור המס על השבח הריאלי עד יום התחילה לא יעלה על שיעור המס הקבוע בסעיף 
 (".1א)ב()48

 היה המשמעות הנודעת לו בחוק מיסוי מקרקעין אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.)ה( לכל מונח בסעיף זה ת 
 –)ו( בסעיף זה  

 כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה; –"היתר בנייה" 
 ;1965-חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה –"חוק התכנון והבנייה" 

שותפות שחל לגביה סעיף  א לפקודת מס הכנסה, ולרבות64לרבות חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף  –"יחיד" 
 לפקודה האמורה; 63

, 1969-קבלן לעבודות הנדסה בנאיות כהגדרתו בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט –"קבלן" 
 הרשום בפנקס כמשמעותו באותו חוק;

מור לחוק מיסוי מקרקעין, ואולם המונח "שליטה" בהגדרה האמורה יפורש כא 1כהגדרתו בסעיף  –"קרוב" 
 ( לחוק האמור;3()ב()4)19בסעיף 

תכנית מפורטת כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, או תכנית כמשמעותה באותו חוק שתנאי  –"תכנית בנייה" 
 לאישורה הוא אישור תכנית איחוד וחלוקה כמשמעותה בסימן ז' לפרק ג' בחוק האמור.

 84תיקון מס'  –( 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 242עמ'  30.11.2015מיום  2511ס"ח תשע"ו מס' 
-(, תשע"ו2016-ו 2015לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  22בסעיף 

 .1.12.2015; תחילתו ביום 2015

והוראת  85תיקון מס'  –( 387מ' ע 1003ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 694עמ'  6.4.2016מיום  2544ס"ח תשע"ו מס' 
 .והוראת שעה תחולה ,לענין תחילה 6 ,5פים שעה; ר' סעי

()ב( לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף קטן )א(, יחולו על זכות במקרקעין שנרכשה 2ג()1)ג9. )ב( הוראות סעיף 5
 בתקופת הוראת השעה.

ום תקופת הוראת השעה, והוא יחול על דירת (, בת1)3( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1ג)49. תחילתו של סעיף 6
מגורים שנרכשה בתום תקופת הוראת השעה ואילך, כתחליף לדירה הנמכרת שעליה חלה החזקה כאמור באותו 

 סעיף.

בסעיף  86תיקון מס'  –( 360עמ'  1000ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 736עמ'  7.4.2016מיום  2547ס"ח תשע"ו מס' 
 ימים מיום פרסומו. 60; תחילתו 2016-(, תשע"ו222לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  8

; ר' 87תיקון מס'  –( 922עמ'  1036ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 934עמ'  23.6.2016מיום  2557ס"ח תשע"ו מס' 
 לענין תחולה. 2סעיף 

ימים  30וק העיקרי, שתוגש החל מתום א לח16. חוק זה יחול על בקשה של אזרח ישראלי, כהגדרתה בסעיף 2
 מיום פרסומו של חוק זה.

 88תיקון מס'  –( 768עמ'  931ס' ה"ח הממשלה תשע"ה מ) 8124עמ'  21.8.2016מיום  2581"ח תשע"ו מס' ס
לענין תחילה, תחולה והוראות  30; ר' סעיף 2016-לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו 25בסעיף 

 .מעבר
( חמישה חודשים מיום פרסומו של 4)-( ו3)25, למעט סעיף 26עד  23-, ו21, 15, 14תחילתם של סעיפים  )א(. 30

 עד הקובע(.המו –חוק זה )בסעיף זה 
לחוק זה, יחולו על מכירת זכות נמכרת  25)א( לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחם בסעיף 1לג49-לג ו49סעיפים  )ב( 
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 ראשון: פרשנותפרק 

 –זה  בחוק .1

ים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור קע בישראל לרבות בתים, בנינקר – קעין""מקר 
 של קבע;

בין שבדין ם לות, או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שניבע – ת במקרקעין""זכו 
ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או 

רשאה לתקופה הם ניתנה הילו אאפ –חכירה לתקופה כאמור; ולענין הרשאה במקרקעי ישראל 
 –זה  ניןעהקצרה מעשרים וחמש שנים; ל

 עט הרשאה מסוג שלא נהוג לחדש מעת לעת;למ –אה" "הרש

 יסוד: מקרקעי ישראל;-שמעותם בחוקכמ –" לארישי קער"מק

קופה המרבית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש הת –רה לתקופה" י"חכ
ו מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו לחוכר או לקרובו מכוח הסכם א

 בהסכם.
 

-ירותכש ת,רו, חכירת משנה, חכירתה של חכירה מכל דרגה שהיא, שכיירהחכ –רה" "חכי 
 משנה ושכירותה של שכירות מכל דרגה שהיא, וכן זכות חזקה ייחודית;

 –לענין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה  רה","מכי 

 קרקעין, העברתה, או ויתור עליה;מקתה של זכות בהענ (1)

קתה של זכות לקבל זכות במקרקעין, וכן העברה או הסבה של זכות לקבל הענ (2)
 ויתור על זכות כאמור; ן אורקעיקזכות במ

קתה של זכות להורות על הענקה, העברה או הסבה של זכות במקרקעין או הענ (3)
יתור על זכות במקרקעין, וכן העברתה או הסבתה של זכות להורות כאמור או ו על

 ויתור עליה;

לה באיגוד שהזכות המוקנית בה מקנה לבעליה כוח, יכולת או זכות לתפוש פעו (4)
ין מסויימים של האיגוד בו מוקנית הזכות או אם אותה זכות מקנה לבעליה את רקעמק
 לדרוש מהאיגוד למסור לתפיסתו מקרקעין מסויימים;כות הז

דה רשומה כמשמעותה אגו חברה וחברה נכרית כמשמעותן בפקודת החברות, –וד" "איג 
גודה כמשמעותה בחוק ת האגודות השיתופיות, שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות, אפקודב

 ;1327העותומני על האגודות 

קיפין, הם זכויות במקרקעין, למעט בעאיגוד שכל נכסיו, במישרין או  –וד מקרקעין" "איג 
ולמעט קרן להשקעות במקרקעין  איגוד שהזכויות בו רשומות למסחר בבורסה כהגדרתה בפקודה

ם למסחר בבורסה כהגדרתו בסעיף לפקודה, בתקופה שעד למועד הרישו 2א64כהגדרתה בסעיף 

                                                      
כמשמעותה בסעיפים האמורים, שיום המכירה שנקבע לגביה על פי חוק מיסוי מקרקעין חל מיום פרסומו של חוק 

 זה ואילך.
א 33שרים שהסמיכה לכך שניתנו, הוארכו או חודשו לפי סעיף  צווי הכרזה או הכרזות הממשלה או ועדת )ג( 

כח)ג( לחוק 49לחוק זה והכרזות הממשלה שניתנו לפי סעיף  21לחוק התכנון והבנייה כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 
לחוק זה, שהיו בתוקף ערב המועד הקובע, יראו אותן כאילו ניתנו  25מיסוי מקרקעין כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 

, לפי העניין, ובלבד שתקופת תוקפה הכוללת של הכרזה שניתנה 15או  14די השר, ויחולו לגביהן הוראות סעיף בי
 א לחוק התכנון והבנייה ערב ביטולו כאמור לא תעלה על התקופות הקבועות בסעיף האמור.33לפי סעיף 

התכנון והבנייה, כנוסחו ערב ביטולו א לחוק 33הליכים לעניין מתן צו הכרזה, הארכתו או חידושו לפי סעיף  )ד( 
כח 49לחוק זה, שטרם הסתיימו, וכן בקשות להכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי לפי סעיף  21בסעיף 

לחוק זה, אשר הטיפול בהן טרם הסתיים לפני המועד  25לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 
, לפי העניין, והטיפול בהם יימשך לפי 15או  14ות שהתקיימו לפי סעיף הקובע, יראו אותם כהליכים או כבקש

 הוראות הסעיפים האמורים.
לחוק זה, יראו אותן  25כח לחוק מיסוי מקרקעין כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 49תקנות שהותקנו לפי סעיף  )ה( 

היו נתונות לוועדה כהגדרתה בסעיף , והסמכויות שהיו נתונות לוועדה בתקנות אלה, י15כאילו הותקנות לפי סעיף 
 )א( והסמכויות שהיו נתונות לממשלה בתקנות אלה, יהיו נתונות לשר.15

כח לחוק מיסוי מקרקעין כנוסחו ערב ביטולו 49החלטות מקדמיות שניתנו על ידי הוועדה כמשמעותה בסעיף  )ו( 
 )א(.15בסעיף לחוק זה יראו אותן כהחלטות שניתנו בידי הוועדה כהגדרתו  25בסעיף 

 ותהגדר

( 15תיקון מס' )
 1984-"דתשמ

 ( 33)תיקון מס' 
 1996-ו"תשנ

( 40תיקון מס' )
 1997-תשנ"ח

( 1)תיקון מס' 
 1965-תשכ"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 86)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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; ולענין זה לא ( לפקודה, ובלבד שמניותיה נרשמו למסחר בבורסה כאמור באותו סעיף2)א()3א64
רים, ומטלטלין, שאינם ך אחמזומנים, מניות, איגרות חוב, ניירות ער –יראו כנכסיו של האיגוד 
אולם לדעת המנהל הם טפלים לייצור הכנסתו  םיכנסתו, או שהם משמשהמשמשים לאיגוד לייצור 

 ך ארעית;דרלמטרות העיקריות של האיגוד המבוצעות למעשה ולא ב
 

ההתאגדות של האיגוד על  כל אחד מאלה בין שהיא מוענקת במסמכי –ת באיגוד" "זכו 
 האיגוד: חבריפיהם או בהסכם בין 

וחיו של איגוד, זכות ורלות באיגוד, זכות לנכסי איגוד בשעת פירוק, זכות חבר (1)
 לניהולו של איגוד או להצבעה בו;

לתפוס נכסי האיגוד מכוח  –ות במקרקעין זכשאיננה זכות מכוח מכירת  –ת זכו (2)
 (;1קה )אחת הזכויות האמורות בפס

לדרוש מהאיגוד או מבעל  –ות במקרקעין ת זכשאיננה זכות מכוח מכיר –ת זכו (3)
 (;2)-( ו1ורות בפסקאות )האמ איגוד אחת מהזכויותבזכות 

מורות בפסקה האכויות מהז ת להורות במישרין או בעקיפין למחזיק בזכותזכו (4)
 ( על הדרך להפעיל את זכותו;1)

 –שאינה שכר סביר  –גוד ות אם היא אינה מקנה כל טובת הנאה באילזכות מהזכויות האמורפרט 
נה זכות לדרוש מהאיגוד או מבעל זכות בו אף קמ נכסי האיגוד ואינה תואינה מקנה זכות לתפוס א

 אחד משני הדברים האמורים;

נקת זכות באיגוד, הסבתה, העברתה או ויתור עליה, שינוי בזכויות הע –לה באיגוד" "פעו 
נין זה, על; ות מזכות באיגוד והכל בין בתמורה ובין בלא תמורה, אך למעט הקצאהנובעה

הנפקה של זכויות באיגוד שלא נרכשו על ידי האיגוד קודם לכן, אשר תמורתה, כולה  –"הקצאה" 
 או חלקה, לא שולמה למי מבעלי הזכויות באיגוד, במישרין או בעקיפין;

 

 באיגוד; עולהמי שמקנה זכות באיגוד בפ –ה פעולה" "עוש 

ות לו ממכירת אותה זכות על ידי מוכר מרצון צפהסכום שיש ל –י" של זכות פלונית "שוו 
 –רות במכילקונה מרצון, ובלבד ש

קעין או בעד רקמשו בכתב ושבהן שוכנע המנהל כי התמורה בעד הזכות בשנע (1)
בתום לב ובלי שהושפעה מקיום יחסים מיוחדים בין המוכר זכות באיגוד נקבעה 

 ;ורהתמורה כאמ –לקונה, בין במישרין ובין בעקיפין 

 השווי כפי שנקבע בחוק זה; –ביהן נקבע בחוק זה אחרת שלג (2)

 בין על פי דין ובין על פי צוואה; –ה" שהור" 

 ;שלרבות חלק מחוד –ש" "חוד 

מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של דירה או חלק  –ת מגורים" "דיר 
ס , למעט דירה המהווה מלאי עסקי לענין מבהיחיד, ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טי

 נסה;הכ
 

קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכות במקרקעין ולבנייה על הקרקע  –קבוצת רכישה" " 
של נכס שהוא אחד המפורטים להלן, באמצעות גורם מארגן, ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים 

 –למסגרת חוזית 

 נכס שאינו דירת מגורים; (1)

 נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים; (2)

 –יין הגדרה זו לענ

מי שפועל בעצמו או באמצעות אחר לארגון קבוצת הרוכשים לצורך  –"גורם מארגן" 
הרכישה והבנייה, לרבות הכנת המסגרת החוזית, והכל בתמורה בעבור פעולות 

 הארגון כאמור;

מערכת חוזים הקשורים זה בזה שבאמצעותם תפעל הקבוצה  –"מסגרת חוזית" 
 לקבלת נכס בנוי;

 במישרין או בעקיפין, לרבות בשווה כסף; – "תמורה"
 

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 (8תיקון מס' )
 1980-תש"ם

( 69תיקון מס' )
 2011-תשע"א
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להיות מנהל או סגן  תומוברש ודעה שפורסמההמי שנתמנה על ידי שר האוצר ב –ל" "מנה 
 מנהל לענין חוק זה;

 –ב" לאדם פלוני "קרו 

 זוג;-בן (1)

 זוגם של כל אחד מאלה;-זוג ובני-ה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בןהור (2)

 זוגם;-חות ובניא אואח  (3)

 תו;שהוא בשליט ודאיג (4)

 ;6כמשמעותו בסעיף  –שבח" או "מס" "מס  
 

 פקודת מס הכנסה; –ודה" "הפק 
 

תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא  –וריבית" ה שי הצמד"הפר 
 4%ור של בשיעמוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית 

מור, או בשיעור אחר שקבע שר לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כא
 –עדת הכספים של הכנסת; לענין זה האוצר באישור ו

 טיסטיקה;לסט מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית –" "מדד

 ינההפרש בין המדד שהתפרסם לאחרונה לפ –ליית המדד", בתקופה פלונית "שיעור ע
ופה, מחולק במדד סוף התקופה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התק

 קופה;התשפורסם לאחרונה לפני תחילת 

 )נמחקה(; –"תקופה עודפת" 
 

( עד יום ו' 2001נובמבר ב 7"ב )התקופה שמיום כ"א בחשון התשס –ופה הקובעת" "התק 
 (, אלא אם כן נקבעה בחוק זה, לענין מסוים, תקופה אחרת;2003דצמבר ב 31בטבת התשס"ד )

 

 

 ; 1972-חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב –הגנת הדייר"  "חוק 
 

 ; 1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ו –מס ערך מוסף"  "חוק 
 

 ; 1965-ק התכנון והבניה, התשכ"הוח –התכנון והבניה"  "חוק 
 

 ;1959-חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט –ון" לעידוד השקעות ה "חוק 
 

 לפקודה; 1כהגדרתו בסעיף  –תושב חוץ" " 
 

לפקודה, בשינוי זה: בכל מקום, במקום "פקיד  1כהגדרתו בסעיף  –תושב ישראל" " 
 השומה" יקראו "המנהל".

 

בעל  -)להלן  יום אדם כשולט באיגוד אם לאותו אדם, לבדו או ביחד עם קרוברואי .2
האיגוד או שבעל השליטה יכול לשלוט או זכאי  השליטה(, שליטה ישירה או עקיפה בענינם של

כשבעל השליטה מחזיק או רשאי  -ן הכלל האמור וע מאך בלי לגר -לרכוש שליטה כאמור, ובפרט 
או  צאאו של כוח ההצבעה של האיגוד או רובו של הון המניות שהו תולרכוש רובו של הון המני

ת האיגוד בין החברים, לקבל את רובו אותו חלק ממנו שהיה מזכהו, במקרה של חלוקת כל הכנס
 של הסכום המתחלק.

לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים  דאו זכות באיגו ית זכות במקרקעיןהקני .3
המסחר  דת, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקו1936מכוח פקודת פשיטת הרגל, 

או לחברה  1950-ו חוק נכסי גרמנים, תש"י, א1950-, חוק נכסי נפקדים, תש"י1939עם האויב, 
והקדשה למטרות סיוע והנצחה(,  כהגדרתה בחוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים

רת יכמה באיגוד" לענין חוק זה; ובלאינה "מכירת זכות במקרקעין" או "פעו – 2006-התשס"ו
שב המס, לרבות לפי סעיף זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד על ידי מי שהוקנתה לו כאמור, יחו

 זכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שממנו הוקנתה.ה א, כאילו נמכרה7
 

 נין חוק זה.ד לעאיננה מכירה או פעולה באיגו ההורש .4

 שניתן על פי פסק דיןבזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית  העברת זכויות א.4

 ( 15' מס)תיקון 
 1984-דתשמ"

 ( 17)תיקון מס' 
 1986-זתשמ"

( 17)תיקון מס' 
 1987-זתשמ")תיקון( 
 1993-דצו תשנ"

 ( 17)תיקון מס' 
 1986-זתשמ"

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55יקון מס' )ת
 2005-תשס"ה

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 השליט

מן, לנא ותהקני
 רופוס וכו'אפוט

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
( 57מס' )תיקון 
 2006-תשס"ו

( 77)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 המכיר נהה איהורש

 שיןגירוה אגב העבר
 (19תיקון מס' )

 1992-בתשנ"
( 55)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 (15)תיקון מס' 
 1984-תשמ"ד

 ( 17)תיקון מס' 
 1986-זתשמ"

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לענין חוק זה, בין אם היא העברה בין אגב הליכי גירושין
ובין אם היא העברה מהם לילדיהם, ובמכירת הזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד ג בני הזו

במקרקעין על ידי מי שהועברו לו הזכויות בזכות במקרקעין כאמור, יהיו שווי הרכישה של הזכות 
א, שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים לפי הוראות חוק 7ום רכישתה, לרבות לענין סעיף וי

זה או לפי הוראות הפקודה, לפי הענין, אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שהעביר 
 את הזכויות בה.

 

רת זכות במקרקעין או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין שלא על ידי בעליה על פי מכי )א( .5
פרעון של משכנתה, שעבוד או חוב פסוק, או על ידי הליכי הוצאה לפועל,  תביעת חלוקה או לשם

ה מכירת זכות במקרקעין או ז יראו בהן לענין חוק -שיש עמה תמורה עין וכן הפקעת זכות במקרק
באיגוד מקרקעין, ומי שנמכרה זכותו במקרקעין ומי שהוקנתה זכותו באיגוד מקרקעין ומי  הלפעו

 בשל הפקעה כאמור, יראו אותם כמוכר או כעושה הפעולה, לפי הענין.שזכאי לקבלת פיצויים 

עין, לעסקו קרמקביר זכות במקרקעין, או זכות באיגוד ם הענע פקיד השומה שאדשוכ )ב( 
כמלאי עסקי, או שהפך זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין שהן נכס קבוע בעסקו, למלאי 

 יחולו הוראות אלה:העברה(,  -עסקי שבעסקו )בסעיף זה 

נים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, יראו את ההעברה בע שו ארחלפ (1)
ולם הנישום לא יחוייב בתשלום המס עליה אלא בעת מכירת המלאי א כמכירה,

העסקי, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר מקצתו, לא יהא חייב בתשלום מס העולה 
 על התמורה שקיבל באותה מכירה;

בל לאחר מכן קתנשל הזכות עד יום ההעברה, ו הו ארבע שנים מיום הרכישחלפ א(1)
לחוק לעידוד  1השכרה כמשמעותו בפרק שביעי ל לגבי הזכות אישור של בנין

(, את ההעברה כמכירה פטורה ממס, 1השקעות הון, יראו, על אף האמור בפסקה )
עלות המלאי העסקי כיתרת יראו את  ,קג לאותו חו53ולצורך חישוב המס לפי סעיף 

 שווי הרכישה של הזכות;

 )נמחקה(; ב(1)

חלפו ארבע שנים כאמור, לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את עלות לא  (2)
 המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות;

  -ין סעיף קטן זה לענ (3)

 כמשמעותם בפרק השלישי לפי הענין; -י רכישה" וום רכישה", "ש"יו

 .47כהגדרתה בסעיף  -וי רכישה" ת שורית"

או עשיית פעולה באיגוד  רת זכות במקרקעין הנמנית עם נכסי עזבון,מכי (1) )ג( 
מקרקעין הנמנה עם נכסי עזבון, יראו אותן כמכירת הזכות או עשיית הפעולה בידי 

 ;4ף עיהיורשים, על אף האמור בס

יום הרכישה ושווי הרכישה ייקבעו (, 1ולה כאמור בפסקה )ת פעירה ובעשייבמכ (2)
 ;37 -ו 26עיפים ס תבהתאם להוראו

 91 -א ו90, 76, 73ל העזבון אחראי למילוי החובות הקבועות בסעיפים מנה (3)
 ובלבד שאם לא מונה מנהל לעזבון יחולו החובות האמורות על כל אחד מהיורשים;

לא יראוה כמכירה, ובלבד ין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לענ (4)
שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי 

 ין זה,"חלוקתלענ העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר.
ון בין היורשים לאחר בזיהחלוקה הראשונה של נכסי הע -כסי עיזבון בין יורשים" נ

אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק ההורשה, בין 
, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור, ויראו עיזבון של שני 1965 -הירושה, תשכ"ה

 מורישים כעיזבון אחד אם התקיימו כל אלה:

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

 זבונות.טרם הסתיימה חלוקת הע )ב(

 בוטל(.) )ד( 

 שהנןספות ת נוופעול
 "מכירה"

 ( 3תיקון מס' )
 1968-חתשכ"

 ( 39תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ( 39מס' תיקון )
 1997-ז"תשנ

 ( 39תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

 ( 24תיקון מס' )
 1993-גתשנ"

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ( 3תיקון מס' )
 1968-חתשכ"

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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לפקודה, יראו, לעניין מס  1א100ביצעה חברה חלוקה מרווחי שערוך כאמור בסעיף  ה() 
שבח, את הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד מקרקעין, שבשלה נרשמו בדוחות הכספיים של 

ולו החברה המחלקת רווחי השערוך, כאילו נמכרה ביום החלוקה ונרכשה מחדש ביום האמור, ויח
 לפקודה, בשינויים המחויבים. 1א100לעניין זה הוראות לפי סעיף 

 

 שני: הטלת המספרק 

 ( יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין.המס - שבח מקרקעין )להלןמס  )א( .6

שווי הרכישה כמשמעותה ת ח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרהשב )ב( 
 .47בסעיף 

 

 על פעולה באיגוד מקרקעין. יוטלהמס  .7
 

 

 

 2ת חלק ה' וחלק ה'ין חישוב מס השבח בפעולה באיגוד מקרקעין יחולו הוראולענ )א( א.7
לפקודה, בשינויים המחויבים לפי הענין ובכללם שווי הרכישה ויום הרכישה של זכות באיגוד 

 .םהאמורי 2חלק ה' וחלק ה' ותורי לפי הוראהמק מקרקעין יהיה המחיר

 196מעותו בסעיף כמש  לענין חיוב במס על פי הסכםו הין חיוב במס רכישלענ )ב( 
 חוק זה.לפקודה, יחולו הוראות 

לענין פטור ממס ושיעור המס החל על פעולה באיגוד מקרקעין, יחולו ההוראות לפי  )ג( 
 חוק זה.

  -הכנסת  לר, באישור ועדת הכספים שוצהאשר  )ד( 

 ע את ההוראות הנדרשות לביצוע סעיף זה;יקב (1)

י לקבוע הוראות לענין מכירת אופציה באיגוד מקרקעין כהגדרתה בפרק רשא (2)
 ; 2ישי חמ

י לקבוע נסיבות שבהתקיימן יחולו, לענין חישוב מס השבח בפעולה רשא (3)
 קטן )א(, הוראות חוק זה; יףאף הוראות סעעל  באיגוד מקרקעין,

וימות על פעולה באיגוד מקרקעין, שהיה איגוד סמ י לקבוע כי בנסיבותרשא (4)
הוראות סעיף קטן מקרקעין במשך חמש שנים לפחות לפני הפעולה, יחולו, על אף 
 )ג(, הוראות חלק ה' לפקודה לענין שיעורי המס החלים על הפעולה.

 

 2007שהנפיק איגוד מקרקעין שנעשה לפני שנת המס  רךניירות ע לשמם בבורסה רישו .8
לפקודת מס הכנסה יחולו, בשינויים  101ייראה כפעולה באיגוד מקרקעין והוראות סעיף 

 המחוייבים.
 

 

מס רכישה(;  –ירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין )להלן במכ א() .9
או המקרקעין, הכל  רהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכימס הרכישה יה

, ובלבד שלגבי מכירת זכות במקרקעין כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת
שווי המכירה  –לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה לגבי נכס שאינו דירת מגורים יהא שווי המכירה 

 .רת מגוריםשל הנכס הבנוי שאינו די

 רכישה שהיתה חייבת בו מכירת ולה באיגוד מקרקעין יהא הרוכש חייב במסבפע (1) )ב( 
משווי כלל  –א( 1כאמור בפסקה ) –ות במקרקעין ששוויה הוא החלק היחסי כז

 –; לעניין סעיף קטן זה, "פעולה באיגוד" הזכויות במקרקעין שבבעלות האיגוד
ה, הסבתה, העברתה או ויתור עליה, שינוי הענקת זכות באיגוד, לרבות הקצאת

בזכויות הנובעות מזכות באיגוד, והכול בין בתמורה ובין שלא בתמורה; לעניין זה, 
 ;כל הנפקה של זכויות באיגוד –"הקצאה" 

( הוא כיחס החלק של הזכויות הנמכרות באיגוד 1ק היחסי האמור בפסקה )החל א(1)
, ואם הזכויות הנמכרות, כולן או חלקן, המקרקעין לכלל הזכויות באותו איגוד

ת רהמס על מכי הטלת
 זכות במקרקעין

 ( 6תיקון מס' )
 1975-ה"תשל

המס על  הטלת
 פעולה באיגוד

 קעין מקר
 (1)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה

 ראות חלקהו החלת
לפקודה  2ה' וחלק ה'

ה באיגוד פעולעל 
 מקרקעין

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

ערך ם ניירות רישו
רקעין ד מקבאיגו

 למסחר בבורסה
( 13)תיקון מס' 

 1983-תשמ"ג
( 56)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 כישהמס ר
 (5תיקון מס' )

 1974-התשל"
 (8תיקון מס' )

 1980-תש"ם

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 כישהמס ר
 (5תיקון מס' )

 1974-התשל"
 (8ן מס' תיקו)

 1980-תש"ם
( 69)תיקון מס' 

 2011-תשע"א

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

 (8תיקון מס' )
 1980-תש"ם

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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 חסכי –בפירוק(  זכויות –מעניקות רק זכות לנכסי האיגוד בעת פירוקו )בסעיף זה 
 ינמכרות כאמור, לכלל הזכויות בפירוק, לפוק ההאמור או כיחס שבין הזכויות בפיר

 הגבוה מביניהם;

לפי חוק מס  גוד מקרקעין לא תהא חייבת במס בולים החל עליהיאבלה פעו (2)
 .1961-הבולים על מסמכים, תשכ"א

נעשתה , שירת זכות במקרקעין שהם בנין או חלק ממנו, שהוא דירת מגוריםבמכ )ג( 
בינואר  15( ועד יום כ"ג בטבת התשנ"ו )1995בינואר  16בתקופה שמיום ט"ו בשבט התשנ"ה )

 (, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:1996

 ;0.5% -שקלים חדשים  385,060ד י שעחלק השוועל  (1)

ים חדשים קלש 597,640ים חדשים ועד לקש 385,060לק השווי העולה על על ח (2)
- 3.5%; 

 ;4.5% -שקלים חדשים  597,640חלק השווי העולה על על  (3)

 – ה(1)ג-ג( ו1ב(, )ג1א(, )ג1(, )ג1)גבסעיף קטן זה ובסעיפים קטנים  

נו ארעי יחד עם חלקת הקרקע שעליה הוא עומד, למעט בנין המהווה שאי בנין –ן" "בני 
ימה, למעט בנין שאין לגביו תיבידי הרוכש מלאי עסקי לענין מס הכנסה; ובבנין שבנייתו טרם הס

 התחייבות של המוכר לסיים את בנייתו;

 כל אחת מאלה: –ת מגורים" "דיר 

יימה, נסת ורים, ובדירה שבנייתה טרםדירה המשמשת או המיועדת לשמש למג (1)
 למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה;

זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש  (2)
 למגורים.

ירת זכות במקרקעין, שהם בנין או חלק ממנו, שהוא דירת מגורים, שנעשתה במכ (1)ג 
בדצמבר  31ס )בטבת התש" כ"ב ( עד יום1996בינואר  16כ"ד בטבת התשנ"ו )בתקופה שמיום 

 כרת כקבוע להלן:מנה(, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות 1999

 ;0.5% -שקלים חדשים  443,605חלק השווי שעד על  (1)

שקלים חדשים  688,505שקלים חדשים ועד  443,605חלק השווי העולה על על  (2)
- 3.5%; 

 .4.5% -ים שקלים חדש 688,505חלק השווי העולה על על  (3)

קעין, שהם בנין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה רקמירת זכות בבמכ 1(1)(א1)ג 
, (2013במאי  5עד יום כ"ה באייר התשע"ג )( 2000בינואר  1יום כ"ג בטבת התש"ס )מ

 ן:שה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלרכי ישולם מס

 ;3.5% -שקלים חדשים  969,330חלק השווי שעד על  )א(

 .5% -שקלים חדשים  969,330חלק השווי העולה על על  )ב(
יום כ' בחשון מירת מגורים כש ד(, יחיד שר1אף הוראות פסקה )על  )א( 2(2)

 (2013במאי  5עד יום כ"ה באייר התשע"ג )( 2007בנובמבר  1התשס"ח )
 והתקיים בו אחד מאלה: ה(הדיר –)בפסקת משנה זו 

 הדירה שרכש היא דירתו היחידה; (1)
בעשרים וארבעה החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת  (2)

מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם 
בשנים עשר החודשים מהמועד שבו היתה  –רכישת הדירה היתה מקבלן 

                                                      
לעניין שיעור המס  2011-הוראת שעה(, תשע"א –ר' חוק מיסוי מקרקעין )הגדלת ההיצע של דירות מגורים  1

 .(18-לאור התפזרות הכנסת ה 5.5.2013) 31.12.2012עד יום  21.2.2011והמדרגות ברכישת דירה מיום 
לעניין שיעור המס  2011-שעה(, תשע"א הוראת –ר' חוק מיסוי מקרקעין )הגדלת ההיצע של דירות מגורים  2

-לאור התפזרות הכנסת ה 5.5.2013) 31.12.2012עד יום  21.2.2011והמדרגות ברכישת דירת מגורים יחידה מיום 
18). 

 (31תיקון מס' )
  1995-התשנ"

( 4ה )מס' עהוד
 1996-תשנ"ו

 (31תיקון מס' )
  1995-התשנ"

( 45תיקון מס' )
 1999-תשנ"ט

 ( 2הודעה )מס' 
 2000-סתש"

 ( 45תיקון מס' )
 1999-תשנ"ט

( 59)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

 2011-הודעה תשע"א
( 76)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 75תיקון מס' )
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 69)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 45תיקון מס' )
 1999-תשנ"ט

( 75)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 81תיקון מס' )
 2015-תשע"ה
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הימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר החזקה בדירה שרכש אמורה ל
דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, ואם 

 –חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש 
בשנים עשר החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל, 

 עד למועד רכישת הדירה; מכר את דירת המגורים שהיתה דירתו היחידה
 ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

 לא ישולם מס; –שקלים חדשים  1,139,320על חלק השווי שעד  (1)

 1,601,210שקלים חדשים ועד  1,139,320על חלק השווי העולה על  (2)
 ;3.5% –שקלים חדשים 

 ;5% -ם חדשים שקלי 1,601,210על חלק השווי העולה על  (3)

  -ין פסקה זו לענ )ב(

 )נמחקה(; –ל" ישראיד תושב "יח (1)

דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש  -ידה" יחה "דיר     
א; לענין הגדרה זו יראו דירת מגורים 16בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 

וכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה ש לרכדירה יחידה גם אם י
(, 1997בינואר  1בטבת התשנ"ז ) ב"בשכירות מוגנת לפני יום כ םרילמגו

 ;25% -הרוכש בה הוא פחות מ שלאו דירת מגורים שחלקו 

בנפרד, וילדיהם ע ו רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר בדרך קבירא (2)
 כרוכש אחד; -שנים, למעט ילד נשוי  18שטרם מלאו להם 

כות הנמכרת במכירת זכות במקרקעין לרוכש לעניין סעיף קטן זה, שווי הז (3)
הנמנה עם קבוצת רכישה יהיה שווי המכירה של הנכס הבנוי שהוא דירה המיועדת 

( בהגדרה 2כמשמעותה בפסקה ) –לשמש למגורים; לעניין זה, "קבוצת רכישה" 
 "דירת מגורים" שבסעיף קטן )ג(.

ממנו שהוא דירת מגורים, שלא במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק  (1)ב( 1ג) 
 6(, שנעשתה בתקופה שמיום כ"ו באייר התשע"ג )2חלות לגביה הוראות פסקה )

(, ישולם מס רכישה בשיעור 2013ביולי  31כ"ד באב התשע"ג )( עד יום 2013במאי 
 משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

 ;5% –שקלים חדשים  1,089,350על חלק השווי שעד  )א(

 3,268,040שקלים חדשים ועד  1,089,350ק השווי העולה על על חל )ב(
 ;6% –שקלים חדשים 

 ;7% –שקלים חדשים  3,268,040על חלק השווי העולה על  )ג(

במאי  6יחיד שרכש דירת מגורים בתקופה שמיום כ"ו באייר התשע"ג ) )א( (2)
אים והתקיים בו אחד התנ( 2013ביולי  31כ"ד באב התשע"ג )( עד יום 2013

()א(, ישלם מס רכישה 2א()1( של סעיף קטן )ג2( או )1כאמור בפסקאות )
 :בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן

 לא ישולם מס; –שקלים חדשים  1,470,560על חלק השווי שעד  (1)

 1,744,270שקלים חדשים ועד  1,470,560על חלק השווי העולה על  (2)
 ;3.5% –שקלים חדשים 

 ;5% –שקלים חדשים  1,744,270השווי העולה על  על חלק (3)

 (.3)-()ב( ו2א()1לעניין פסקה זו יחולו הוראות סעיף קטן )ג )ב(

במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה  (1ג( )1)ג 
, ישולם מס רכישה בשיעור ( או לאחריו2013באוגוסט  1ביום כ"ה באב התשע"ג )

 משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

 ;5% –שקלים חדשים  1,089,350על חלק השווי שעד  )א(

 3,268,040שקלים חדשים ועד  1,089,350על חלק השווי העולה על  )ב(
 ;6% –שקלים חדשים 

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 59)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 69)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 75תיקון מס' )
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-שע"גת

( 81)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה
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 4,500,000שקלים חדשים ועד  3,268,040על חלק השווי העולה על  )ג(
 ;7% –שקלים חדשים 

 – 15,000,000שקלים חדישם ועד  4,500,000העולה על  על חלק השווי )ד(
8%; 

 ;10% –שקלים חדשים  15,000,000על חלק השווי העולה על  )ה(

ביום כ"ה באב (, יחיד תושב ישראל שרכש דירת מגורים 1על אף הוראות פסקה ) (2)
 הדירה(, והתקיים בו אחד –)בפסקה משנה זו  ( או לאחריו2013באוגוסט  1התשע"ג )

 מאלה:

 הדירה שרכש היא דירתו היחידה; )א(

החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה  18-ב )ב(
דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם רכישת הדירה היתה מקבלן 

החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר  12-ב –
לן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה לידיו על פי ההסכם עם הקב

עד למועד רכישת הדירה, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן 
החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה  12-ב –בשליטתו של הרוכש 

בדירה בפועל, מכר את דירת המגורים שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת 
 הדירה;

 ה)א(;49כש היא דירה חלופית כמשמעותה בסעיף הדירה שר )ג(

 (;3ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע בפסקה )

 לא ישולם מס; –שקלים חדשים  1,470,560על חלק השווי שעד  )א( (3)

 – 1,744,270שקלים חדשים ועד  1,470,560על חלק השווי העולה על  )ב(
3.5%; 

 4,500,000שקלים חדשים ועד  1,744,270 על חלק השווי העולה על )ג(
 ;5% –שקלים חדשים 

 –שקלים חדשים  15,000,000ועד  4,500,000על חלק השווי העולה על  )ד(
8%; 

 ;10% –שקלים חדשים  15,000,000על חלק השווי העולה על  )ה(

 –בסעיף קטן זה  (4)

ש בישראל דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכ –"דירה יחידה"  )א(
א; לעניין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה 16ובאזור כהגדרתו בסעיף 

גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת 
(, או דירת מגורים שחלקו של 1997בינואר  1לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז )

 ;(3ג)49הוא כאמור בסעיף הרוכש בה 

לרבות מי שבתוך שנתיים מיום רכישת הדירה היה  –ב ישראל" "תוש )ב(
)א( 14לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כמשמעותם בסעיף 

 לפקודה;

יראו רוכש ובן זוגו, למעט בן הזוג הגר בדרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם  )ג(
 כרוכש אחד; –שנים, למעט ילד נשוי  18מלאו להם 

כרת במכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת שווי הזכות הנמ )ד(
רכישה יהיה שווי המכירה של הנכס הבנוי שהוא דירה המיועדת לשמש 

( בהגדרה "דירת 2כמשמעותה בפסקה ) –למגורים; לעניין זה, "קבוצת רכישה" 
 מגורים" שבסעיף קטן )ג(.

 בוטל(.) ד(1ג) 

ג(, במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין 1)ג( של סעיף קטן 1על אף האמור בפסקה ) ה(1ג) 
( של הסעיף הקטן האמור, 2או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שלא חלות לגביה הוראות פסקה )

בדצמבר  31( עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )2015ביוני  24שנעשתה מיום ז' בתמוז התשע"ה )

( 81)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה

( 81)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה

( 81)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה

( 85)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 85)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו
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 ן:(, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להל2020

 ;8% –שקלים חדשים  4,800,605על חלק השווי שעד  (1)

 .10% –שקלים חדשים  4,800,605על חלק השווי העולה על  (2)

, יתואמו בהתאם (ה1)ג-ג( ו1, )גא(1(, )ג1בסעיפים קטנים )ג(, )גנקובים ים הומהסכ (2)ג 
חדש ה ליית המדדיום העדכון(, לפי שיעור ע –בינואר של כל שנה )להלן  16-לעליית המדד ב

 "ח;ש 5לעומת המדד הבסיסי; השווי שהותאם כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 

 

 

 

 –ף זה בסעי 

 סטטיסטיקה;ל תמדד שירותי דיור בבעלות הדיירים שמפרסמת הלשכה המרכזי –ד" "המד 

 המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; –ד החדש" "המד 

 –ד הבסיסי" "המד 

יום המדד שפורסם ב –( 1)ג-הנקובים בסעיפים קטנים )ג( ום ין תיאום הסכומינילע
 (;1995בינואר  15י"ד בשבט התשנ"ה )

המדד שפורסם ביום כ"ז  –( 1א()1ין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן )גלעני
 (;1999בינואר  15בטבת התשנ"ט )

המדד שפורסם ביום ג'  –( 2א()1לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן )ג
 ;(2007באוקטובר  15בחשוון התשס"ח )

ד' בשבט המדד שפורסם ביום  –ג( 1בסעיף קטן )גלעניין תיאום הסכומים הנקובים 
 (;2013בינואר  15התשע"ג )

המדד שפורסם ביום כ"ד בטבת  –ה( 1לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן )ג
 (.2015בינואר  15התשע"ה )

בסעיפים קטנים )ג(, הל יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי השווי הקבועים המנ (3)ג 
 ים עקב עליית המדד.נ, כפי שהם מעודכ(ה1)ג-ג( ו1, )גא(1(, )ג1)ג

 

 

 

האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בצו להעלות את הסכומים שר  (4)ג 
 , מעבר לשיעור עליית המדד.(ה1)ג-ג( ו1, )גא(1(, )ג1בסעיפים קטנים )ג(, )גהקבועים 

 

 

 

תן פטור ממס למהאוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים שר  )ד( 
הרכישה, כולו או מקצתו, ורשאי הוא לקבוע, באישור כאמור, כללים שונים לסוגי חייבים ולסוגי 

 מקרקעין.

 -עד פרק שישי  1רק חמישי פטורים שלפי פ מס הרכישה לכל דבר וענין, למעט דין ה() 
 כדין המס.

 טל(.)בו )ו( 
 

 טל(.)בו א.9
 

 א( לחוק העיקרי יחולו הוראות אלה:1)ג9ר בסעיף אף האמועל  ב.9

א(, שנעשתה בתקופה 1)ג9( שבסעיף 1י רכישת זכות במקרקעין כאמור בפסקה )לגב (1)
בדצמבר  31התשס"ג ) בטבת( עד יום כ"ו 2001בנובמבר  7שמיום כ"א בחשון התשס"ב )

 ( 23)תיקון מס' 
 1992-גתשנ"

שיעורי מס ת חתהפ
הרכישה ברכישת 

עין מקרקב זכות
 –בתקופה הקובעת 

 הוראת שעה 
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

 (8' תיקון מס)
 1980-תש"ם

 (8תיקון מס' )
 1980-תש"ם

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 (8תיקון מס' )
 1980-תש"ם

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 75תיקון מס' )
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 81)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה

 (31תיקון מס' )
 1995-התשנ"

( 45תיקון מס' )
 1999-תשנ"ט

( 59)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 75)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 81)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה

 (31תיקון מס' )
 1995-התשנ"

( 45תיקון מס' )
 1999-תשנ"ט

( 75)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 81)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה

 (31תיקון מס' )
 1995-התשנ"

( 45תיקון מס' )
 1999-תשנ"ט

( 75)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 81)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה
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" ולגבי 4.5%" בא "5%" םוק( כאילו במ1קראו את פסקת משנה )ב( שבפסקה )(, י2002
( עד יום ו' 2003בינואר  1רכישה כאמור שנעשתה בתקופה שמיום י"ז בטבת התשס"ג )

 "; 4.75%" בא "5%כאילו במקום "  -( 2003בדצמבר  31בטבת התשס"ד )

עשתה בתקופה נא(, ש1)ג9( לסעיף 2אמור בפסקה )ין כי רכישת זכות במקרקעלגב (2)
בדצמבר  31( ועד יום כ"ו בטבת התשס"ג )2001ובמבר נב 7שמיום כ"א בחשון התשס"ב )

" 4.5%" בא "5%(, כאילו במקום "2( שבפסקה )3(, יקראו את פסקת משנה )א()2002
( עד 2003בינואר  1ולגבי רכישה כאמור שנעשתה בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג )

 "; 4.75%" בא "5%כאילו במקום " -( 2003ר בדצמב 31)יום ו' בטבת התשס"ד 

(, שנעשתה בתקופה 1)גא9( שבסעיף 2י רכישת זכות במקרקעין כאמור בפסקה )לגב (3)
( כאילו 2( שבפסקה )1הקובעת על ידי רוכש שהוא זכאי יקראו את פסקת משנה )א()

 -דיור, התשנ"בל הגדרתו בחוק הלוואותכ -אי" "; לענין זה, "זכ0%" בא "0.5%במקום "
1992 ; 

( 3( עד )1רכישת זכויות במקרקעין כאמור בפסקאות )על  לוחור בסעיף זה לא יהאמ (4)
 באחת מאלה:

( והמונח "שליטה" 4)19כהגדרתו בסעיף  -רה לקרוב; לענין זה, "קרוב" מכי )א(
 בהגדרה האמורה יפורש לפי אותו סעיף;

 ה.תמוררה בלא מכי )ב(
 

ירת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת, במקרקעין שהם נכס שחוק הגנת הדייר חל במכ )א( ג.9
גנת הדייר חל עליה, ישולם מס רכישה בשיעור וק היק באותו הנכס בשכירות שחעליו, לדייר המחז

 לבד שהתקיימו כל אלה:בו, משווי הזכות הנמכרת 0.5%של 

( החזיק הדייר בנכס, בשכירות 2001בנובמבר  7ס"ב )תשם כ"א בחשון הביו (1)
 שחוק הגנת הדייר חל עליה;

 כירות בנכס.ר המכירה לא חל חוק הגנת הדייר על השלאח (2)

מכירת הזכות במקרקעין כאמור בסעיף קטן )א( גם הוראות סעיף  לגבייימו התק )ב( 
ת סעיף זה, לפי בחירת הדייר אומס הרכישה לפי הוראות אותו סעיף או לפי הור םל(, ישו3ב)9

 הרוכש.

 כהגדרתם בחוק הגנת הדייר. -יף זה, "דייר" ו"נכס" בסע )ג( 
 

די יחיד של דירת מגורים יחידה, (, ברכישה על י2א()1)ג9על אף האמור בסעיף  )א( .3ד9
( לבין יום 2005ביולי  1כמשמעותה בסעיף האמור, שיום רכישתה בין יום כ"ד בסיון התשס"ה )

(, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע 2007ביולי  31ט"ז באב התשס"ז )
 להלן:

 לא ישולם מס; –שקלים חדשים  634,650על חלק השווי שעד  (1)

שקלים חדשים  787,000שקלים חדשים ועד  634,650על חלק השווי העולה על  (2)
– 3.5%; 

 .5% –שקלים חדשים  787,000על חלק השווי העולה על  (3)

( 2007באוגוסט  1) על אף האמור בסעיף קטן )א(, בתקופה שמיום י"ז באב התשס"ז (1)א 
כאילו בסעיף קטן )א(, בכל מקום,  או( יקר2007באוקטובר  31ועד ליום י"ט בחשוון התשס"ח )

 .4"1,300,000" יבוא "682,020", ובכל מקום, במקום "850,000" יבוא "550,000במקום "

 )בוטל(. )ב( 
 

 ל(.)בוט .10
 

המקרקעין על ידי קרובים לתקופות חכירה שהן רצופות בזו אחר זו או  תםירת אובחכ )א( .11

                                                      
לחוק לתיקון  78ג לפי סעיף 9ד הוכנס אחרי סעיף 9יקראו כאילו סעיף  31.12.2007עד יום  1.7.2005בתקופה מיום  3

 .2005-(, תשס"ה147)מס'  פקודת מס הכנסה
 .2007-בהתאמה אחרי הודעה תשס"ח 787,000-ו 634,650הינם  682,020-ו 550,000הסכומים הנקובים  4

ת שיעורי מס הפחת
 –ר מוגן לדיירכישה ה

 ת שעה הורא
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

 ( 34תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

 הרחכי ופותף תקצירו

הפחתת שיעורי מס 
הוראת  –הרכישה 

 שעה
 )הוראת שעה( 

 2005-תשס"ה
)הוראת שעה( )תיקון( 

 2007-תשס"ז
)הוראת שעה( )תיקון 

 2007-( תשס"ח2מס' 
 2007-הודעה תשס"ח

)הוראת שעה( )תיקון 
 2007-( תשס"ח2מס' 

)הוראת שעה( )תיקון 
 2007-( תשס"ח2מס' 
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נעשו על ידיהם ש שהן חופפות זו על זו בחלקן, יראו את כל החוכרים כחוכר אחד, ואת החכירות
כחכירה אחת, שתקופתה כמועד תחילת החכירה המוקדמת ביותר ומסתיימת בתום החכירה 

 ה המאוחר ביותר.סיומש

אינן רצופות אך שההפסקה ש האותם מקרקעין על ידי קרובים לתקופות חכירירת בחכ )ב( 
ות שנעשו על ירביניהן אינה עולה על ששה חדשים, יראו את כל החוכרים כחוכר אחד, ואת החכ

 ידיהם כחכירה אחת שתקופתה היא כאמור בסעיף קטן )א(.

 ל(.)בוט .12
 

נו לאדם בעיסקות נפרדות זכות באיגוד מקרקעין וזכות במקרקעין של אותו הוק )א( .13
מהווים שלבים שונים של עסקה אחת, יראו את בעל הזכות  האיגוד, והיה המנהל סבור כי הם

 ישולם לפי מהותה של אותה עסקה. והמסת כל הזכויות שהוקנו א באיגוד כאילו הוא הקנה

ין סעיף קטן )א(, אין נפקא מינה אם ההקניות היו במכירות בלבד או בפעולות לענ )ב( 
או על ידי בעל הזכות באיגוד בלבד או על  באיגוד בלבד או בצירופן ואם היו על ידי האיגוד בלבד

 ידי שניהם יחדיו.

לות באיגוד מקרקעין והקניית זכויות שסעיף קטן )א( חל עליהן, שניתן לראות בהן פעו )ג( 
ירה לפי חוק המכ אחת שתאריכה הוא יום רהמכירה של זכות מסויימת במקרקעין, יראו אותן כמכי

 ושלמה המכירה.הזה שבו לדעת המנהל 

 ל(.)בוט .14
 

על  -על המוכר, ובפעולה באיגוד  -תשלום המס היא: במכירת זכות במקרקעין  חובת )א( .15
 הפעולה. עושה

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, במכירת זכות במקרקעין שתמורתה נקבעה בכסף  ב() 
בלבד יהיה הרוכש חייב להעביר למנהל תשלום על חשבון המס שהמוכר חייב בו, בשיעורים 

 מקדמה(: –כמפורט להלן מהתמורה שנקבעה בהסכם ביניהם )בסעיף זה 

 7רכישה שלה הוא לפני כ"א בחשוון התשס"ב )במכירת זכות במקרקעין שיום ה (1)
 מהתמורה; 15% –( 2001בנובמבר 

 7במכירת זכות במקרקעין שיום הרכישה שלה מיום כ"א בחשוון התשס"ב ) (2)
 מהתמורה; 7.5% –( ואילך 2001בנובמבר 

אדם -(, במכירת זכות במקרקעין בידי חבר בני2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) (3)
 מורה.מהת 7.5% –

סכום על חשבון המקדמה כאמור בסעיף קטן )ב(, יועבר למנהל מכל תשלום שעל  ג() 
 40%מיד לאחר ששולמו למוכר מעל הרוכש לשלם למוכר על פי המועדים שנקבעו בחוזה ביניהם, 

; עלה סך התשלום ששילם )ג(, לפי המאוחר73מהתמורה או במועד מסירת ההצהרה לפי סעיף 
מהתמורה במסגרת תשלום שעל הרוכש לשלם למוכר במועד מסוים, יועבר  40%הרוכש למוכר על 

 , הכל עד גובה המקדמה.40%למנהל אותו חלק מהתשלום העולה על 

הוראות סעיף קטן )ג( יחולו לעניין מכירת זכות במקרקעין שהרווח ממנה נתון לשומה  (1ג) 
יף הקטן האמור, בכל מקום, במקום על פי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודת מס הכנסה, ואולם בסע

 ".80%" יקראו "40%"

 על תשלום מקדמה יחולו הוראות אלה: ד() 

יראו את המקדמה כאילו שולמה למנהל על ידי המוכר על חשבון המס שהוא  (1)
 חייב בו;

על אף האמור בכל דין ובהסכם בין המוכר והרוכש, יראו את המקדמה כאילו  (2)
 ש על חשבון התמורה שנקבעה בהסכם ביניהם;שולמה למוכר מאת הרוכ

היתה המקדמה גבוהה מסכום המס שהמוכר חייב בו לפי שומה שנעשתה  )א( (3)
(, על פי החלטה של המנהל בהשגה שניתנה 2( או )1)ב()78לפי הוראות סעיף 

, יוחזר עודף 89או על פי החלטה של ועדת ערר שניתנה לפי סעיף  87לפי סעיף 
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום על ידי הרוכש עד הסכום למוכר, 

 יום ההחזר;

( 50קון מס' )תי
 2002-תשס"ב

ת וזכויות שונת יהקני
 באיגוד

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 המסתשלום  חובת
( 70)תיקון מס' 

 2011-תשע"א

( 72)תיקון מס' 
 201-תשע"ב

( 78)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 78)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 78)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 78קון מס' )תי
 2014-תשע"ד
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שוכנע המנהל כי מכירת זכות במקרקעין לא הושלמה בשל נסיבות  )ב(
התלויות במוכר בלבד, באופן שהחזקה במקרקעין לא נמסרה לרוכש או לא 
ניתנה לפקודתו כמתחייב לפי הסכם המכירה, רשאי הרוכש לבקש מהמנהל כי 

ם המקדמה שלא הוחזר למוכר לפי הוראות פסקת משנה )א( יוחזר לו סכו
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום על ידי הרוכש עד יום ההחזר; אין 

 באמור כדי לפגוע בזכויות הצדדים להסכם לפי כל דין;

, יראו את תשלום המקדמה כאילו שולם המס שחייב בו 16לעניין הוראות סעיף  (4)
בלבד שהמקדמה, כולה או חלקה, לא הוחזרה לרוכש לפי הוראות פסקה המוכר ו

 ()ב(;3)

 ב.94-ו 94על תשלום המקדמה לא יחולו הוראות סעיפים  (5)

המנהל רשאי להקטין את השיעורים הקבועים בסעיף קטן )ב(, מיוזמתו וכן  (1) ה() 
; 73סעיף לבקשת המוכר או הרוכש שהוגשה עד למועד הקבוע להגשת ההצהרה לפי 

הבקשה תהיה מנומקת בכתב ויצורפו לה מסמכים להוכחת סכום המס שיחול על 
 המכירה;

 המנהל ייתן תשובה מנומקת בכתב לבקשה עד למועד המאוחר מבין אלה: (2)

 ימים ממועד הגשת הבקשה; 20 )א(

 )א(;78המועד האחרון למשלוח ההודעה של המנהל לפי סעיף  )ב(

(, יראו את הבקשה לעניין 2במועד כאמור בפסקה ) לא נתן המנהל תשובה (3)
 שיעור המקדמה כאילו התקבלה.

המוכר או הרוכש רשאים להגיש למנהל בקשה מנומקת לבחינת ההחלטה אשר  (1) ו() 
ימים מיום שנמסרה למוכר או לרוכש  14(, בתוך 1ניתנה בעניינם לפי סעיף קטן )ה()

ימים מיום הגשת  45לבקשה בתוך  ההחלטה; המנהל ייתן תשובה מנומקת בכתב
 הבקשה בהסתמך על המסמכים אשר צורפו לבקשה;

(, יראו את הבקשה לעניין 1לא נתן המנהל תשובה במועד כאמור בפסקה ) (2)
 שיעור המקדמה כאילו התקבלה.

מי שהחליט בבקשה להקטנת שיעור המקדמה לפי סעיף קטן )ה( לא ידון בבקשה  ז() 
 סעיף קטן )ו(.לבחינת ההחלטה לפי 

 )ג( לא יחולו על עסקאות אלה:-הוראות סעיפים קטנים )ב( ו ח() 

 ;1מכירת דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלה פטור לפי פרק חמישי  (1)

 ;72מכירת זכות במקרקעין בידי גוף מהגופים המנויים בסעיף  (2)

המכר  ב)א( לחוק2מכירת זכות במקרקעין שמתקיימות לגביה הוראות סעיף  (3)
 ;1974-)דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשל"ה

מכירת זכות במקרקעין, מסוג שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של  (4)
 הכנסת.

שילם רוכש את המקדמה בהתאם להוראות סעיף קטן )ב( ושילם את מס הרכישה  ט() 
, יראו זאת, לעניין הוראות סעיף א90המגיע ממנו בהתאם לשומתו העצמית במועד הקבוע בסעיף 

 , כאילו שולם המס שהרוכש חייב בו, אם התקיימו כל אלה:16

ימים מהיום שהמציא למנהל  30)ג( או 73ימים מיום הצהרתו לפי סעיף  90חלפו  (1)
 את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר;

 )ב(;78י סעיף לא נעשתה לגבי המכירה שומה לעניין מס רכישה לפ (2)

 ()ב(;3המקדמה, כולה או חלקה, לא הוחזרה לרוכש לפי הוראות סעיף קטן )ד() (3)

 – 9אם ביקש הרוכש הקלה או פטור ממס רכישה בהתאם להוראות לפי סעיף  (4)
 הוא הגיש את המסמכים להוכחת זכאותו להקלה או לפטור כאמור.

 

ה קעין החייבות במס מותנמקר ת זכות במקרקעין ופעולה באיגודמכירן של תקפ (1) )א( .16
במילוי אחד התנאים האמורים להלן, וכל עוד לא נתמלא, לא תוקנה כל זכות על אף 

 ולה.הפע האמור בכל דין; משנתמלא, כוחו למפרע מעת המכירה או מיום

של ם לתקפן תנאי
 סקאותע

( 78)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 78)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 78)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 78)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 78)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 התנאים: ואלה

 הן המס;ם עלישול )א(

הקונה או עושה הפעולה על פי הפרק כר ונו עליהן הצהרות המונית )ב(
 הרות;צההגיע על פי המהשביעי ושולם עליהן המס 

נה זכות במקרקעין או הרוכש את הזכות באיגוד המקרקעין פירט הקו )ג(
בהצהרתו את שם המוכר ומענו, את הזכות שרכש ואת התמורה בעדה והפקיד 

המכירה של ווי מש 20%, כערובה לתשלום המס, בשיעור אצל המנהל פקדון
 המנהל;ל יתנו בטוחות להנחת דעתו שנהזכות במקרקעין, או ש

אישר המנהל כן אלא אם  ,קרקעין לא תירשם בפנקס המקרקעיןת במרת זכומכי (2)
שנעשתה לפי הוראות סעיף המס המגיע על פי שומה  לםשהיא פטורה ממס או ששו

ניתנה ערבות בנקאית ם שם המכירה ארית ,רוכאמ נעשתה שומה; לא (2( או )1)ב()78
מהתמורה לבין  20%או ערובה אחרת להנחת דעתו של המנהל, לגבי ההפרש שבין 

, להבטחת (3)א( או )ב()78לפי השומה העצמית כמשמעותה בסעיף  המס ששולם
 שיקבעה פערובה כאמור יהיה לתקוערבות או קפה של ותשלום המס שיגיע; ת

המנהל, ובלבד שלא תעלה על תשעה חודשים מיום שנמסרה למנהל ההצהרה כאמור 
ובלבד  –, ולגבי מכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה 73בסעיף 

לחוק  136שהומצא גם אישור מהמנהל, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, לפי סעיף 
לם או שניתנה ערובה האמור, שהמס המגיע לפי אותו חוק בשל אותה מכירה שו

 ;לתשלומו במועדו

רקעין" או "פעולה באיגוד" החייבות מקירת זכות בכמ" ין סעיף קטן זה,לענ (3)
 דן בהן. 93למעט מכירה או פעולה כאמור שסעיף  -במס 

לפחות מתושביו אינם  80%-יישוב ש –בסעיף קטן זה, "יישוב מיעוטים"  (1) (1א) 
 כזית לסטטיסטיקה;יהודים, לפי נתוני הלשכה המר

נמכרה זכות במקרקעין שבתחומי יישוב מיעוטים, ומכירה קודמת של אותה  (2)
( ושלא מתקיימים 2015בדצמבר  1זכות, שנעשתה לפני יום י"ט בכסלו התשע"ו )

 –לגביה התנאים שבסעיף קטן )א(, לא נרשמה בפנקסי המקרקעין )בסעיף קטן זה 
 הוראות אלה:מכירה קודמת שאינה רשומה(, יחולו 

(, תוקפה של המכירה הקודמת שאינה 1על אף האמור בסעיף קטן )א() )א(
 רשומה לא יותנה בקיום התנאים המפורטים באותו סעיף קטן;

מכירת הזכות במקרקעין תירשם בפנקס המקרקעין, בהתקיים האמור  )ב(
(, על אף המכירה הקודמת שאינה רשומה, ובלבד שהמנהל 2בסעיף קטן )א()

ר כי הרוכש דיווח, לגבי כל מכירה קודמת שאינה רשומה, על פרטי הזכות איש
במקרקעין, פרטי העסקה ופרטי הצדדים לה, הידועים לו; הצהיר הרוכש כי לא 

 ידועים לו פרטי העסקאות הקודמות, יראו אותו כמי שהפרטים אינם ידועים לו;

ה קודמת שאינה ( כדי לגרוע מחובתו של צד למכיר2אין בהוראות פסקה ) (3)
 רשומה להצהיר עליה על פי הוראות הפרק השביעי ולשלם את המס החל בשלה;

( לפקודת המסים )גבייה(, נרשמה מכירת זכות 1א)11על אף האמור בסעיף  (4)
במקרקעין בפנקס המקרקעין לפי הוראות סעיף קטן זה, לא יהיה מס הרכישה שלא 

 ל אותה זכות במקרקעין;שולם במכירה קודמת שאינה רשומה, שעבוד ע

 לפקודת המסים )גבייה(. 12הוראות סעיף קטן זה יחולו על אף האמור בסעיף  (5)

יהיה תוקף למכירת זכות במקרקעין או לפעולה באיגוד שהיא יפוי כוח לטובת לא  )ב( 
 ונאו העתק ממ -הכוח  -ן )א(, הופקד יפויטו, אלא אם בנוסף להוראות סעיף קקודתהקונה או לפ

אצל המנהל, במקום שנקבע בתקנות, תוך שבעה ימים מיום שניתן,  -נוטריון ציבורי י אושר על ידש
 תוך שלושים יום מיום שניתן. -ואם ניתן בחוץ לארץ 

בדבר הפעולה שנעשתה וכן  ודעהלה באיגוד תהא תקפה אם מסר עושה הפעולה הפעו )ג( 
זו כדי לפגוע בחובתו של  אהך אין בהורא, ןו האיגוד שבו נעשתה אינו איגוד מקרקעיתכי לדע

האיגוד או של עושה פעולה בו לגבי כל אחריות המוטלת עליהם לפי חוק זה, לרבות המס, אם 
 יתברר כי הם חייבים בו.

( 69)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 83תיקון מס' )
 2015-תשע"ו
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פי ללות שנעשו על ידי מי שפטור ממס ופעוף זה לא יחול לגבי תקפן של מכירות סעי )ד( 
 ה.ז קוחוק זה או שאין להצהיר עליהן לפי ח

 טל(.)בו )ה( 

דבר האמור בסעיף זה לא יפגע בזכות שביושר או בזכות שנרכשה בתמורה  שום )ו( 
 ובתום לב על ידי צד שלישי.

 

 –יף זה בסע )א( א.16

 כל אחד מאלה: –ח ישראלי" "אזר 

 ו;שרשום במרשם האוכלוסין בישראל או חייב להירשם במי  (1)

 יחיד שהוא תושב ישראל; א(1)

 תושב אזור;, והוא 1950-מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י ב(1)

 אדם שהוא תושב ישראל;-בני-חבר (2)

 לפקודה; 1בסעיף  רתודגהכ –אדם" בני  "חבר 

 א לפקודה;3כהגדרתו בסעיף  –"תושב אזור"  

זכות במקרקעין, במקרקעין המצויים באזור, לרבות  –"זכות במקרקעין המצויים באזור"  
ש במקרקעין המצויים באזור, שנתן , להשתמ1הרשאה כאמור בהגדרה "זכות במקרקעין" שבסעיף 

הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור שמינה מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור, או 
מי מטעמו, או שההרשאה להשתמש ניתנה מכוח הרשאה כאמור, והכל אפילו אם ניתנה ההרשאה 

 שנים; 25-לתקופה הקצרה מ

 ;( לפקודה9)32כהגדרתו בסעיף  –"בעל שליטה"  

כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה כולל השטחים הכלולים בתחום  –ר" "אזו 
אזור יריחו שנחתם זה וט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עפוהשי

 (.1994במאי  4בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר תשנ"ד )

 לרבות בתים, בנינים וכל המחובר לקרקע חיבור של קבע. קרקע –קעין" "מקר 

זכות במקרקעין המצויים באזור, יראוהו לענין חוק זה  כשח ישראלי המוכר או רואזר )ב( 
 .וכש זכות במקרקעין, במקרקעין המצויים בישראלו כרכמוכר א

י בעל שאזרח ישראלי חבר בו, ושאזרח ישראלו לאדם שאינו תושב ישרא-בני-חבר )ג( 
שליטה בו, במישרין או בעקיפין, המוכר או הרוכש זכות במקרקעין המצויים באזור, יראו לענין 

מהזכות במקרקעין, ותחול הוראה זו: י חוק זה את האזרח הישראלי כמוכר או כרוכש חלק יחס
-אלי את זכויותיו בחברררכישה הוא היום שבו רכש האזרח הישום הלענין חישוב השבח והמס, י

 האדם את הזכות במקרקעין, לפי המאוחר;-בני-ם שבו רכש חברויההאדם או -יבנ

אדם כמכירת -יבנ-א יראו מכירתה של דירה בידי חבראף האמור בסעיף קטן )ג(, לעל  )ד( 
 .1דירת מגורים לענין פטור על פי פרק חמישי 

לו היה ר ואשר היה נחשב איגוד מקרקעין איואדם שיש לו מקרקעין באז-בני-חבר )ה( 
האדם כאיגוד מקרקעין, את האזרח הישראלי -בני-קרקעין היו בישראל, יראו את חבראיגוד והמ

כרוכש  –את האזרח הישראלי הרוכש זכות בחבר ו כעושה פעולה באיגוד, –שעשה פעולה בחבר 
 .עיןקזכות באיגוד מקר

מס ה םת מסכוו במס רכישה לפי סעיף זה, יופחאח ישראלי החייב במס שבח אזר (1) )ו( 
שהוא חייב בו כל סכום מס או אגרה ששילם לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או 

לק יחסי )ג( יופחת ח טןפעולה באיגוד, וכשחבותו של האזרח היא על פי סעיף ק
 ר בו;א חבהאדם שהו-בני-מהסכום ששילם כאמור חבר

כירה או פעולה שילם אזרח ישראלי מס שבח או מס רכישה לפי סעיף זה, בשל מ (2)
באיגוד, רשאי הוא לבקש מהמנהל שיראו את סכום המס האמור עד גובה האגרה 
לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד כאילו היה מקדמה על חשבון 

סכום המקדמה(;  ביקש האזרח הישראלי כאמור, ואישר  –אותה אגרה )בפסקה זו 
ום המנוהלים בידי שלטונות האזור, כי המנהל, לצורך רישום הזכות בספרי הריש

שולם המס לפי סעיף זה, יעביר המנהל את סכום המקדמה לשלטונות האזור, לאחר 

( 15תיקון מס' )
 1984-תשמ"ד

 מס שבח ומס הטלת
 רכישה באזור

( 15' )תיקון מס
 1984-"דתשמ

 ( 29ן מס' )תיקו
 1994-ה"תשנ

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 87)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 –שהוכח לו כי הזכות נרשמה בספרי הרישום האמורים; לעניין פסקה זו 

סכום האגרה  –"האגרה לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד" 
תשלומו לפי הדין החל באזור לעניין רישום מקרקעין, שהאזרח הישראלי חייב ב

לשלטונות האזור, בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד שבשלה הוא חייב במס שבח 
חלקו  –או במס רכישה לפי סעיף זה, ואם חבותו של האזרח היא לפי סעיף קטן )ג( 

 ;היחסי של האזרח בסכום האגרה שחבר בני האדם שהוא חבר בו חייב בתשלומו

סכום מס השבח או מס הרכישה ששולם, לפי העניין, בתוספת הפרשי  –"סכום המס" 
הצמדה וריבית מיום התשלום עד יום רישום הזכות בספרי הרישום המנוהלים בידי 

 שלטונות האזור.

-בני-ווחי חבררל חלקו של האזרח הישראלי בזכויות –סי" חין סעיף זה, "חלק ילענ )ז( 
 החבר בעת פירוק, לפי הגבוה.האדם או חלקו בנכסי 

 

 שלישי: שווי המכירה והרכישהפרק 

מקרקעין הנמכרת כשהיא נקיה מכל ות בי המכירה הוא שווי ביום המכירה של הזכשוו )א( .17
 חוב, משכנתה או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום. שעבוד הבא להבטיח

י המכירה של זכות במקרקעין שהופקעה הוא השווי שנקבע לענין הפיצויים בשל שוו )ב( 
 ההפקעה.

ננה דן בהן, ואי 5מקרקעין או פעולה באיגוד שסעיף ב י המכירה במכירה של זכותשוו )ג( 
 הוא התמורה שנתקבלה במכירת הזכות. -הפקעה 

ע בהסכם המכירה כי המס ישולם על ידי הקונה, רשאי המנהל לקבוע את שווי נקב )ד( 
התמורה בהסכם המכירה, בתוספת סכום  -המכירה בדרך של גילום מלא; לענין זה, "גילום מלא" 

ילו הקונה לא היה מקבל אמנת שתיוותר בידו התמורה האמורה, על  על המוכר לשלםה המס שהי
 המס. םולעל עצמו את תש

 

 ל(.)בוט .18
 

רה המכירה" או "יום הפעולה" לענין חישוב השבח והמס הוא היום שבו נעשתה המכי "יום .19
  -או הפעולה באיגוד, ואולם 

היום שבו הושלמה  -כי הוצאה לפועל ליפעולה באיגוד באמצעות האו בירה במכ (1)
 המכירה או הפעולה על ידי הרשות המוסמכת לכך;

פקעה לרשות מי שהזכות שהו  היום שבו הועמד הפיצוי בעד הזכות -קעה בהפ (2)
פט סופית כי הפיצוי שיש לשלמו בעד הופקעה ממנו; ואולם, אם נקבע על ידי בית מש

ום שהועמד לרשות מי שהזכות כל הסע 50% -עולה ב -הריבית עליו  למעט -הזכות 
 הופקעה ממנו, יהיה יום המכירה יום מתן פסק הדין הסופי;

 -ירת זכות במקרקעין בידי מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל במכ (3)
 ישראל או בידי מי שהוא הסמיך לכך; רקעימק רשותמנהל יום אישור העסקה בידי 

ירת זכות במקרקעין המותנית בהתקיימות תנאי עתידי שלפיו יוגדלו אפשרויות במכ (א3)
הניצול של הזכות לפי תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, שתמורתה הושפעה 

 התכנית;יום אישור  –מהגדלת אפשרויות הניצול כאמור וכולה אינה בכסף 

ירה בתקופה הקובעת של חלק מזכות במקרקעין, שתמורתה היא בניה על במכ )א( (4)
יום מכירת החלק כאמור או אם בחר  -קומבינציה(  עסקת -יתרת המקרקעין )להלן 

כירת הזכויות ביתרת המקרקעין, מ המוקדם מבין יום סיום הבניה או יום -זאת המוכר 
יום התקיים התנאי( ובלבד שהתקיימו כל  -)להלן כולן או מקצתן, על ידי המוכר 

 אלה:

ת כויובמועד ההתקשרות בעסקת הקומבינציה ועד למכירת הז החל (1)
 ות האמורות מלאי עסקי בידי הרוכש;יבמקרקעין שבידי הרוכש, היו הזכו

 כש;רוכר אינו קרוב של ההמו (2)

למנהל  ימים מיום עסקת הקומבינציה, מסר המוכר הודעה 30ך בתו (3)
 בהתאם לכללים שקבע המנהל, על בחירתו בהחלת הוראות פסקה זו.

 המכירה שווי

 (38)תיקון מס' 
 1997-"זתשנ

( 15תיקון מס' )
 1984-תשמ"ד

 המכירהיום 

( 15תיקון מס' )
 1984-תשמ"ד

( 65)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 69תיקון מס' )
 2011-תשע"א
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  -ין פסקה זו לענ )ב(

של המוכר במקרקעין הגובלים זה בזה כזכות אחת תיו ו את זכויוירא (1)
 במקרקעין;

ה: המועד שבו הבנין או חלק אלועד המוקדם מבין מה -" ום הבניה"סי (2)
המקרקעין, ראוי לשימוש, או מועד קבלת  הבנין, לפי הענין, שנבנה על יתרת

לחוק  265אישור לאספקת חשמל, מים או חיבור של טלפון לבנין, לפי סעיף 
 רותים(;יאישור לאספקת ש -ון והבניה )להלן התכנ

וד שבשליטת השולט יגת איגוד השולט בו ואוברל -וב", לענין המוכר "קר (3)
בשינויים אלה: בכל מקום  2 כמשמעותה בסעיף  -בו; ולענין זה, "שליטה" 

או יותר של הון  20%בסעיף האמור, במקום "רובו של הון המניות" יבוא "
 תר";ואו י 20%ת רובו של הסכום" יבוא "ום "אהמניות" ובמק

בנובמבר  7התקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב ) –"התקופה הקובעת"  (4)
 (.2006בדצמבר  31( עד יום י' בטבת התשס"ז )2001

 

 .בוטל() .20
 

שוב ן חי, שווי הרכישה של זכות במקרקעין לעני36ד ע 22וף להוראות הסעיפים בכפ )א( .21
 השבח והמס הוא שוויה ביום הרכישה על ידי המוכר.

שוויה של זכות במקרקעין בקשר עם הרכישה  ענקב -אף האמור בסעיף קטן )א( על  )ב( 
 השווי שנקבע כאמור. -חישוב השבח  יןלענין מס שבח, יהיה שווי הרכישה לענ

 

הוא חלק יחסי  -ן יעקק מסויים או בלתי מסויים במקרהרכישה במכירת זכות בחל שווי .22
משווי הרכישה לפי פרק זה, של הזכות שממנה נמכר החלק, כיחס שבין החלק הנמכר לכלל 

 הזכות.

 ל(.)בוט .23
 

משווי הרכישה של הזכות במקרקעין  יסיחהרכישה במכירת חכירה יהיה חלק י ווש )א( .24
קבע לפי סעיף שרכש המוכר שיחסו לכלל אותו שווי כיחס שווי המכירה של החכירה לשווי שהיה נ

 אילו מכר המוכר ביום מכירת החכירה את כל הזכות במקרקעין שרכש. 18או  17

כות הזות במקרקעין, שבהם נמכרה חכירה בעבר, ייקבע שווי הרכישה של ת זכירבמכ )ב( 
 .25במקרקעין שרכש המוכר בהתאם להוראות סעיף 

כמשמעות כל מכירה  -כירה" , "מכירת ח42-ו 25יין סעיף זה ולעניין סעיפים לענ )ג( 
 במועד המכירה.

 

של הזכות זכות במקרקעין, שבהם נמכרה חכירה בעבר, תיחשב כשווי הרכישה  רתבמכי .25
הסכומים שנקבעו כשווי הרכישה במכירות חכירה ת במקרקעין יתרת שווי הרכישה לאחר הפחת

 קודמות באותם מקרקעין.
 

 זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, שהגיעה למוכר או י הרכישה שלשוו )א( .26
 ושה הפעולה בדרך הורשה או בדרך ויתור של אחר על זכותו לרשת אותה הוא כלהלן:על

שוויה ביום פטירת  -( 1981באפריל  1ר המוריש לפני כ"ו באדר ב' תשמ"א )נפט (1)
כאמור; ובלבד שאם השווי שנקבע  -המוריש, ואם נקבע שוויה לצורך מס עזבון 

בע לצורך מס עזבון גבוה משוויה של הזכות לפי חוק זה נקהמנהל סבור שהשווי ש
י שנקבע לצורך מס וכר או עושה הפעולה לא הוכיחו שהשווהמוביום פטירת המוריש, 

, 1949 -צהר עליו בדו"ח שהוגש לפי חוק מס עזבון, התש"טוהשעזבון שונה מהשווי 
 שוויה ביום פטירת המוריש; -ות יהא שווי הרכישה של הזכ

השווי  -( או לאחר מכן 1981באפריל  1המוריש בכ"ו באדר ב' תשמ"א )נפטר  (2)
 פי חוק זה אילו נמכרה בידי המוריש.בע לשהיה נק

וי רכישה שונה מהשווי שנקבע לצורך מס וש( 1)המנהל, על פי סעיף קטן )א( קבע )ב( 
החייב במס  בובמקרקעין גבוה ממס העזבון שהיה מתחייב עזבון, ומס העזבון ששולם בשל הזכות 

כה המוכר או עושה יזו אילו שווי הזכות לצורך מס עזבון היה שווי הרכישה שקבע המנהל,

( 70)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

 הרכישה שווי
 ( 6תיקון מס' )

 1975-ה"תשל

( 15תיקון מס' )
 1984-תשמ"ד

רת יהרכישה במכ שווי
 יםסוימ תיבלחלק 

 ( 15מס' תיקון )
 1984-ד"תשמ

רת יהרכישה במכ שווי
 רהחכי

 ( 40תיקון מס' )
 1997-ח"תשנ

 ( 40תיקון מס' )
 1997-ח"תשנ

 ( 40תיקון מס' )
 1997-ח"תשנ

 שוויר כפל איסו
 רכישה
 ( 40מס' )תיקון 

 1997-ח"תשנ

הרכישה  שווי
 בהורשה

 ( 15תיקון מס' )
 1984-ד"תשמ

 2004-ת"ט תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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מס ששולם בשל הזכות לבין ה ןשהוא חייב בו, בסכום השווה להפרש שבי הפעולה ממס השבח
ה וריבית על סכום ההפרש האמור, מס העזבון שהיה מתחייב בו כאמור, בתוספת הפרשי הצמד

 ם מס העזבון עד יום המכירה.לומיום תש
 

שה של זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין שהגיעה למוכר או לעושה הרכי שווי .27
, הוא השווי 1949-( לחוק מס עזבון, התש"ט3)א()3הפעולה בהעברה ללא תמורה שחל עליה סעיף 

גבי רכישת רה ל, הצה73(, ובלבד שאם מסר המוכר, במועד הקבוע בסעיף 1)א()26לפי סעיף 
השווי, אם ביקש זאת  היאת מס הרכישה שהוא חייב בו, יהמוריש ההזכות, ושילם לפני מות 

 .29המוכר או עושה הפעולה, לפי הסיפה של סעיף 
 

י , הוא השווי שהיה נקבע לפ3הרכישה בזכות במקרקעין שהוקנתה כאמור בסעיף  שווי .28
 הוקנתה אותה זכות.ו נק זה, אילו נמכרה הזכות על ידי מי שממפר

הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה על ידי המוכר ללא תמורה הוא שוויה ביום  שווי .29
, יהיה שוויה 69-ו 66, 63, 62ר היתה פטורה ממס לפי הסעיפים וכקבלתה, ואולם אם מכירתה למ

 השווי שהיה נקבע לפי פרק זה אילו נמכרה על ידי מי שממנו נתקבלה.
 

 

 בוטל(.) א.29
 

מעות מש, תהא ה3ם מפורשת בפרק חמישי מעותנחים המופיעים בסעיף זה, שמשלמו )א( ב.29
 הנודעת להם בפרק האמור.

י הרכישה של זכות חלופית הוא שווי הרכישה שהיה נקבע לפי פרק זה לזכות שוו )ב( 
ה של הזכות הנמכרת; ואולם אם פחת שוויה של הזכות החלופית המתואמת משווי המכיר

 ע ליתרת הזכות הנמכרת.שנקבהנמכרת, יופחת משווי הרכישה כאמור שווי הרכישה 

כישה שהיה נקבע לפי פרק זה רה רכישה של חלק הזכות החלופית הוא שוויהי שוו )ג( 
 לזכות הנמכרת.

(, הוא שווי הרכישה 2יא)ג()49י הרכישה של יתרת הזכות הנמכרת, כאמור בסעיף שוו )ד( 
הנמכרת לבין שווי  זכותקבע לפי פרק זה לזכות הנמכרת כשהוא מוכפל ביחס שבין יתרת השהיה נ

 הנמכרת. תכוהזהמכירה של 

ופית הנוספת הוא שוויה החל אף הוראות סעיף קטן )ב(, שווי הרכישה של הזכותעל  )ה( 
 שתה.כיביום ר

נין קרקע חקלאית הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים ולפי הענין, גם לע )ו( 
יג 49נמכרת או חלופית, דירת מגורים נמכרת או חלופית, זכות במקרקעין שנמכרה כאמור בסעיף 

 וזכות למגורים בבית אבות.
 

תה פטורה ממס לפי ד היהרכישה בזכות במקרקעין של איגוד שרכישתם על ידי האיגו ישוו .30
 אותה האדם שממנו נתקבלה.ר , יהיה השווי שהיה נקבע לפי פרק זה אילו מכ70סעיף 

הרכישה של זכות במקרקעין או של זכות באיגוד מקרקעין שמכירתה לבעליה  שווי )א( .31
ידי האיגוד  ה עלהיה השווי שהיה נקבע לפי פרק זה אילו נמכר, י71היתה פטורה ממס לפי סעיף 

 שממנו נתקבלה.

על אף הוראות סעיף קטן )א(, שווי הרכישה של זכות במקרקעין או זכות באיגוד  )ב( 
מקרקעין כאמור באותו סעיף קטן, יהיה שוויה ביום שהמוכר רכש את הזכות באיגוד שמכוחה 

יה ביום רכישתה בידי האיגוד, לפי המאוחר, בהתקיים שניים התקבלה הזכות במקרקעין, או שוו
 אלה:

 ערב פירוקו היה האיגוד איגוד מקרקעין; (1)

יום הרכישה של הזכות באיגוד שמכוחה התקבלה הזכות במקרקעין קדם ליום  (2)
-(, התשס"ה55פרסומו של חוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה( )תיקון מס' 

2005. 
 

במקרקעין שנתקבלה כפיצוי בעד זכות אחרת במקרקעין שהופקעה הרכישה של זכות  שווי .32

הרכישה במתנה  שווי
מס שלא הוכרה לענין 

 זבוןע
( 15' תיקון מס)
 1984-שמ"דת

הרכישה  ישוו
כשהמוכר הוא 
 אפוטרופוס וכו'

ללא רכישה  שווי
 תמורה

( 15תיקון מס' )
 1984-תשמ"ד

( 49תיקון מס' )
 2002-שס"בת

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

וף להרכישה בחי שווי
 –זכויות במקרקעין 

 שעה את הור
( 2)הוראת שעה( )מס' 

 2002-תשס"ב

וד גבאירכישה  שווי
 במקרים מסויימים

של רכישה  שווי
קרקעין שנתקבלו מ

 קואגב פיר
( 55)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

כות של זרכישה  שווי
קעין שהיא רבמק

או  קעהפיצוי בהפ
 חליפיןב
 ( 15תיקון מס' )

 1984-דתשמ"
( 55)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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של  שה, יהיה שווי הרכי68או  67, 65, או בחליפין הפטורים ממס לפי סעיפים 64כאמור בסעיף 
ששולם עמהם  67-ו 65עיפים ר בסהזכות במקרקעין שהופקעה או שנתן בחליפין ובחליפין כאמו

משווי הרכישה כאמור, כיחס שווי  יסחהרכישה חלק י גם הפרש בכסף או בשווה כסף, יהיה שווי
 הזכות במקרקעין שקיבל בתמורה, לתמורה כולה.

 

עין שנתקבלו מקרקמכירתם של ב לא יחולו לענין קביעת השבח והמס 32עד  28ים סעיפ .33
 לת חוק זה.יעל ידי המוכר לפני תח

הרכישה של זכות במקרקעין שנרכשה לפני תחילתו של חוק זה בדרך חליפין של  שווי .34
רקעין שנתן מקרקעין במקרקעין שאין עמהם תמורה אחרת הוא השווי לפי פרק זה של המק

 בחליפין.

נתקבלה במתנה לפני תחילתו של חוק זה אך לאחר ש ישה של זכות במקרקעיןכרה שווי .35
, יהיה שווי הרכישה שהיה נקבע אילו נמכרה על 1949 -תחילתו של חוק מס שבח מקרקעין, תש"ט

 ידי נותן המתנה.

הופקע חלק ממנה ללא  התהרכישה של זכות במקרקעין שלאחר רכיש ן קביעת שווילעני .36
 היתה.א יראו את ההפקעה כאילו ל -מתן פיצוי 

 הרכישה" לענין חישוב השבח והמס: "יום .37

  -י זכות במקרקעין שנרכשה לאחר תחילתו של חוק זה לגב (1)

כיום המכירה לגבי מי שממנו רכש המוכר  20או  19שנקבע לפי סעיף  םוהי )א(
, 28ין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיפים קרקעאת הזכות; ואולם לגבי זכות במ

היה נקבע אילו מכר אותה האדם שממנו ש יכשוו 29או לפי התנאי שבסעיף , 30
יום שהיה נקבע כיום הרכישה לצורך ה רכש אותה המוכר, יהיה יום הרכישה,

 קביעת השבח והמס אילו מכר אותה אותו אדם.

ו וששווי רכישתה נקבע ירוקפי זכות במקרקעין שנרכשה מאיגוד בעת לגב )ב(
איגוד שמכוחה נתקבלה הזכות ב היום שבו נרכשה הזכות – 31לפי סעיף 

במקרקעין על ידי המוכר, או היום בו נרכשה הזכות במקרקעין על ידי האיגוד, 
 .ריות לפי התאריך המאוחר

 השייהיה יום הרכ 32ישתה נקבע לפי סעיף כי זכות במקרקעין ששווי רלגב )ג(
ם שנקבע כיום הרכישה לצורך קביעת השבח והמס אילו נמכרה הזכות היו -
 רקעין שהופקעה או שהוחלפה.מקב

המוכר רכש את הזכות במקרקעין במכירה שפסקה )א( אינה חלה עליה אם  )ד(
 ת.היום שבו רכש את הזכו -

ולאחר מכן ניתן זיכוי של מס השבח  ןהמוכר רכש את הזכות במקרקעיאם  )ה(
היום שבו נפטר מי שממנו נרכשה הזכות  - 104רכישתו, לפי סעיף ם בעת לושש

 רה.מוהא

(, לרבות 1)א()26י זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף לגב )ו(
 יש.ריום פטירת המו - 27מור מכוח סעיף ע כאשווי רכישה שנקב

 לפי(, או 2))א(26י זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף לגב )ז(
היום שהיה נקבע כיום הרכישה  - 27כשחל על המוכר סעיף  29הסיפה של סעיף 

 אילו מכר אותה המוריש.

 )נמחקה(; )ח(

 –)ד( -ב)ב(, )ג(, ו29לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף  )ט(
יום הרכישה של הזכות הנמכרת כמשמעותה בסעיף האמור, ולגבי זכות 

היום שבו נרכשה אותה  –ב)ה( 29תה נקבע לפי סעיף במקרקעין ששווי רכיש
זכות; הוראות פסקת משנה זו יחולו, בשינויים המחויבים ולפי הענין, גם לענין 
קרקע חקלאית נמכרת או חלופית, דירת מגורים נמכרת או חלופית, זכות 

יג וזכות למגורים בבית אבות כמשמעותם 49במקרקעין שנמכרה כאמור בסעיף 
 .3י בפרק חמיש

 קעין במקרות זכוי
ת לני תחיבלו לפקשנת

 חוק זה

הרכישה  שווי
 ילפנעשו בחליפין שנ

 תחילת החוק

ישה של שווי הרכ
זכות במקרקעין 

שנתקבלה במתנה 
 לפני תחילת החוק

 תהירכישה כשה שווי
 עה חלקיתהפק

 הרכישהיום 

( 15תיקון מס' )
 1984-תשמ"ד

( 15תיקון מס' )
 1984-תשמ"ד

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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  - הבאיגוד שנרכשו לפני תחילתו של חוק ז י זכות במקרקעין או זכותלגב (2)

 - 1949 -ירה ששולם בה מס שבח, לפי חוק מס שבח מקרקעין תש"טבמכ )א(
 היום שנקבע כיום המכירה באותה עסקה;

  -ירה או בפעולה באיגוד שלא שולם בהן מס שבח כאמור במכ )ב(

יום מתן  -העברת קרקעות ת לפי פקודה כמירה שניתנה לה הסבמכ (1)
 הסכמה;ה

היום בו  - 34ירה של זכות שנתקבלה בחליפין כאמור בסעיף במכ (2)
 נרכשה הזכות שהוחלפה;

היום  - 35ירה ששווי רכישת הזכות שנמכרה בה נקבע לפי סעיף במכ (3)
 שבו נרכשה הזכות על ידי מי שממנו קיבל אותה המוכר;

 .שבו רכש את הזכות למעשה וםיה -אחר קרה מ בכל (4)

ביום שבו ניתנה  -י זכות במקרקעין שמקורה בהרשאה במקרקעי ישראל לגב א(2)
 למוכר לראשונה הרשאה לשימוש באותם מקרקעין.

, כי מנהלם, על אף האמור בסעיף זה, אם הוכיח המוכר, להנחת דעתו של האול (3)
מוקדם יותר, יראה המנהל ך יהוא היה בעל הזכות שביושר בזכות במקרקעין בתאר

 אותו תאריך כיום הרכישה.
 

 ל(.)בוט .38
 

 רביעי: ניכוייםפרק 

לשם קביעת סכום השבח יותרו בניכוי הוצאות שהוצאו לרכישת הזכות במקרקעין או  .39
מותרות בניכוי לפי  במכירתה, לרבות כל אחד מאלה, אם אינן כלולות בשווי הרכישה ואינן

 הפקודה:

 

 ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה, לשם השבחתםכל  (1)
מוערך של הולענין זה יראו כהוצאה גם שוויה כרת; ל המקרקעין שהזכות בהם נמש

על הזכות במקרקעין וקרוביו להשבחת המקרקעין, ב ועבודה, שהוכח למנהל שעבד
לא היתה ניתנת לניכוי לפי  -אילו היתה משתלמת  -עבודה אם התמורה בעד אותה 

 ( לפקודת מס הכנסה;4)32סעיף 

, הסכום שהוציא המוכר תמקרקעין שיש עמה זכות חזקה ייחודיות בירת זכבמכ (2)
בין היום שבו רכש את הזכות לבין יום מכירתה, לרכישת אותה זכות חזקה ייחודית 

 הנמכרת;

חזיק במקרקעין שנה או יותר בעד פינויים, ובלבד שאינו סכום ששולם למי שה א(2)
 יא לפקודה;105כהגדרתו בסעיף  –קרובו של המוכר; לענין זה, "קרוב" 

כר ומהות בהם נמכרת עקב הוצאות שהוציא כשוויים של המקרקעין שהז עלה (3)
להשבחתם של מקרקעין שלו הסמוכים להם, חלק יחסי מהוצאות אלה כיחס סכום 

שווי של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת, לבין סכום עליית שוויים של עליית ה
בשל כל המקרקעין לפי  יכוימקרקעין אלה ושל הסמוכים להם יחד, ובלבד שסכום הנ

 אמור;כ םעלה על סכום ההוצאות שהוציא עליהיפסקה זו לא 

ות ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין לפי תקנות העברת אגר (4)
, או לפי תקנות שהיו בתוקף בעת העברת המקרקעין 1956-ן )אגרות(, תשט"זמקרקעי

וק הרשויות המקומיות )אגרת פי חעל שם המוכר, וכן אגרה ששילם המוכר כאמור ל
ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות  סמ , וכן תוספת1959-קרקעין(, תשי"טמהעברת 

 )א(;7לפי סעיף 

 2%-רקעין, אך לא יותר מבמק כישת הזכותתיווך ששילם המוכר בקשר לר דמי (5)
 מהתמורה שנתן בעדם;

 2%-ן, אך לא יותר מבמקרקעי תיווך ששילם המוכר בקשר למכירת הזכות דמי (6)
נסיבות העסקה  םע מהתמורה שקיבל בעדם, אלא אם שוכנע המנהל שבקשר

 ( 33)תיקון מס' 
 1996-ו"תשנ

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 ויים המותריםהניכ
 ( 15תיקון מס' )

 1984-דתשמ"
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב
( 55)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 ( 8תיקון מס' )
 1980-םתש"

( 15תיקון מס' )
 1984-תשמ"ד

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ( 6ס' תיקון מ)
 1975-ה"תשל
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 המיוחדות שהוסברו לו שולמו דמי תיווך גבוהים יותר;

ן ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין טרחת עורך די שכר (7)
 ולמכירתה;

שכר טרחת שמאי מקרקעין ושכר טרחת מודד מוסמך, ששולמו בקשר עם  א(7)
 רכישת הזכות במקרקעין, השבחתה ומכירתה;

הוצאות שהוציא החוכר או בעל הזכות במקרקעין, לפי הענין, לשם הוכחת  ב(7)
 זכותו במקרקעין;

רכוש לפי חוק מס  ו מסא ,1940קודת מס רכוש עירוני, פי פל -וני רכוש עירמס  (8)
 , וכן ארנונת רכוש המשתלמת לרשות מקומית;1961-רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א

 )נמחקה(; א(8)

רקעין, בעד הסכמתו המק ם ששילם המוכר, לבעלסכו כל –ירת חכירה במכ (9)
רה, בעד חכירת הזכות, ולרבות ו בעד הסכמתו למכיא הריכלרשום שעבוד על זכות הח

 מקרקעי ישראל; לרשותבעד דמי חכירה מהוונים או דמי היוון, ששולמו בשלה 

דמי עמילות המוכר לבעל   - רתה משכנתה על המקרקעין שהזכות בהם נמכהית (10)
מסכום המשכנתה שטרם  2%-המשכנתה בעד הסכמתו לאותה מכירה, אך לא יותר מ

 נפרע;

לם המוכר על המקרקעין שהזכות בהם נמכרת כמס השבחה לפי סכום ששיכל  (11)
, או 1943לצרכי ציבור(,  לפי פקודת הקרקעות )רכישה , או1936ם, פקודת בנין ערי

לה על ידי אחת משתי הפקודות האמורות, או מס השבחה אחר או וטבש הלפי פקוד
 תשלום חובה כיוצא באלה;

 ה, לרבות בשל הליכי השגה, ערר וערעור;( לפקוד11)17א( הוצאות כאמור בסעיף 11)

, 28(, 2)א()26ירת זכות במקרקעין ששווי הרכישה שלה נקבע לפי סעיפים במכ (12)
 –כג 49-ו 34עד  30ב, 29סיפה,  29

הזכות ללא תמורה או שנתקבלה אגב הליכי גירושין וחלו בלה נתקאם  )א(
סעיף זה או לפי סעיף  תרות בניכוי לפיהמו ההוצאות –א 4עליה הוראות סעיף 

 נו נתקבלה הזכות;ממא, שהוציא האדם ש39

 - 34או  32נתקבלה הזכות בחליפין, פטורים ממס כאמור בסעיף אם  )ב(
א שהוציא המוכר בקשר 39ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף זה או לפי סעיף 

ם ם גם סכוהאם נתקבלה הזכות בחליפין ששולם עמין ולזכות שהוא נתן בחליפ
ת כאמור, אוחלק יחסי מהוצ - 32אמור בסעיף כ ףהפרש בכסף או בשווה כס

 כיחס שווי הזכות במקרקעין שקיבל בתמורה, לתמורה כולה;

ההוצאות המותרות  –יא 49אם הזכות היא זכות חלופית כהגדרתה בסעיף  )ג(
א, שהוציא המוכר בשל הזכות הנמכרת, 39בניכוי לפי סעיף זה או לפי סעיף 

; 3יא, שמכירתה היתה פטורה ממס לפי הוראות פרק חמישי 49רתה בסעיף כהגד
הוראות פסקת משנה זו יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין קרקע חקלאית 
חלופית, דירת מגורים חלופית וזכות למגורים בבית אבות, כמשמעותם בפרק 

 ;3חמישי 

ההוצאות  –יט 49ף אם הזכות היא יחידה מגורים חלופית, כהגדרתה בסעי )ד(
א, שהוציא המוכר בשל יחידת 39המותרות בניכוי לפי סעיף זה או סעיף 

כב, שמכירתה היתה פטורה ממס לפי 49המגורים הנמכרת, כמשמעותה בסעיף 
; הוראות פסקת משנה זו יחולו, בשינויים המחויבים, גם 4הוראות פרק חמישי 

תקבלה בתמורה ליחידה אחרת לענין יחידת מגורים חלופית או יחידה אחרת, שה
 כז.49נמכרת, כאמור בסעיף 

 

ין יותרו בניכוי לשם קביעת סכום השבח, נוסף על ההוצאות קרקעירת זכות במבמכ )א( א.39
שלומי ריבית ריאלית, אם אינם מותרים בניכוי לפי הפקודה, , ת39המותרות בניכוי לפי סעיף 

ימים לאחר יום המכירה, בשל הלוואה שקיבל,  90 עד הלם המוכר, החל ביום הרכישששי
 תקיימו לגביה כל אלה:הוש

( 15תיקון מס' )
 1984-תשמ"ד

( 61)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 15תיקון מס' )
 1984-תשמ"ד

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

ת יי הוצאות ריבניכו
 ריאלית 

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 65)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ( 6תיקון מס' )
 1975-ה"תשל

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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 )נמחקה(; (1)

 וואה התקבלה לאחד מאלה:ההל (2)

 ישה או להשבחה של הזכות במקרקעין סמוך לרכישה או להשבחה;לרכ )א(

 ה כאמור בפסקה )א(;ואפירעון של יתרת ההלו לשם )ב(

 –וואה אינה מקרוב; לעניין זה הלה (3)

 לרבות איגוד השולט בו ואיגוד שבשליטת השולט בו; –"קרוב" 

 ובשינויים אלה: בכל מקום בסעיף האמור, במקום 2כמשמעותה בסעיף  – "שליטה"
של  או יותר של הון המניות" ובמקום "את רובו 20%""רובו של הון המניות" ייקרא 

 של הסכום";או יותר  20%הסכום" ייקרא "

אינה רשומה בפנקסי חשבונות המנוהלים בשיטת ש ןי זכות במקרקעילגב (4)
לגבי הזכות ו ההלוואה מובטחת במשכנתה או במשכון שנרשמ -החשבונאות הכפולה 

במקרקעין או שנרשמה לגבי ההלוואה הערת אזהרה בשל התחייבות לרישום 
 סמוך לקבלת ההלוואה. הבלבד שהרישום הראשון מביניהם נעשור, ומשכנתה, כאמ

, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות ותנאים נוספים רצוהאשר  )ב( 
קיימם יותר הניכוי לפי סעיף זה, וכן את השיטה התעל אלה המנויים בסעיף קטן )א(, אשר ב

 תכחה לייחוס ההלוואה והוצאות הריביההו לחישוב הריבית הריאלית, הגבלת שיעורה, דרכי
 לזכות במקרקעין.

 

מסוים במקרקעין, יותר חלק  ה הזכות הנמכרת, חלק מזכות במקרקעין או חלקהית )א( .40
הניכויים המותרים(, כיחס החלק  -הלן א )ל39-ו 39יחסי של הניכויים המותרים לפי סעיפים 

 הנמכר אל הזכות בשלמותה.

(, יותר חלק 2)א()67-( ו2כב)א()49יא)ג(, 49ירת זכות במקרקעין כאמור בסעיפים במכ )ב( 
 מכרת החייבת במס לפי אותם סעיפים.יחסי של הניכויים המותרים, כיחס חלק הזכות הנ

 במכירת זכות חלופית יותרו הניכויים המותרים, בהתאם להוראות אלה: )ג( 

הניכויים המותרים שהם הוצאות בשל הזכות הנמכרת שמכירתה היתה פטורה  (1)
 , יותרו כנגד השבח כמפורט להלן:3ממס לפי הוראות פרק חמישי 

 –ואמת כשווי המכירה של הזכות הנמכרת היה שווי הזכות החלופית המת )א(
 כנגד השבח במכירת הזכות החלופית;

עלה שווי הזכות החלופית המתואמת על שווי המכירה של הזכות הנמכרת  )ב(
 כנגד השבח במכירת חלק הזכות החלופית; –

הניכויים המותרים שהם הוצאות בשל הזכות החלופית, יותרו כנגד השבח  (2)
החלופית וכנגד השבח במכירת הזכות החלופית הנוספת, כיחס במכירת חלק הזכות 

 שבין חלק הזכות החלופית והזכות החלופית הנוספת, לכלל הזכות החלופית הנוספת.

)ג( יחולו, בשינויים המחויבים ולפי הענין, גם לענין -הוראות סעיפים קטנים )ב( ו )ד( 
ו חלופית או זכות במקרקעין שנמכרה קרקע חקלאית נמכרת או חלופית, דירת מגורים נמכרת א

 יג וזכות למגורים בבית אבות.49כאמור בסעיף 

, 3למונחים המופיעים בסעיפים קטנים )ב( עד )ד( שמשמעותם מפורשת בפרק חמישי  )ה( 
 תהא המשמעות הנודעת להם בפרק האמור.

 

 ל(.)בוט .41
 

ים לפי חוק זה ותרמחל עליה יותר חלק יחסי מהניכויים ה 24ירת חכירה שסעיף במכ )א( .42
כר את כל הזכויות במקרקעין שרכש, ומהשיחסו לכלל הניכויים והתוספות שהיו מותרים אילו מכר 

 כיחס שבין שווי הרכישה שנקבע לצורך הסעיף האמור לכלל הזכויות במקרקעין שרכש.

ירת זכות במקרקעין שבהם נמכרה חכירה בעבר, יוקטן סכום הניכויים בסכום במכ )ב( 
 ר בניכוי בחישוב השבח במכירות החכירה הקודמות במקרקעין.שהות

 

 ל(.)בוט . 43
 

ב הניכוי חישו
ת ורת חלק מזכיכמב

 במקרקעין 
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

( 15תיקון מס' )
 1984-שמ"דת

 ר ניכויי כפלאיסו
 ( 6תיקון מס' )

 1975-ה"תשל

 ( 40תיקון מס' )
 1997-ח"תשנ

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 58)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז
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  ל(.)בוט .44
 

 ל(.)בוט . 45
 

קרקעין מ חלים עליה, או במכירה לאיגוד 31או  29ות שהוצאו בשל מכירה שסעיפים הוצא .46
חל עליה, לא יותרו כניכוי בחישוב השבח החל על מכירת הזכות במקרקעין על ידי  30שסעיף 

כומים ששולמו בעת המכירה האמורה סות על ידי האיגוד, חוץ ממכירת הזכאו ממקבל המתנה 
 .1959-רת העברת מקרקעין, ולפי חוק הרשויות המקומיות )אגרת העברת מקרקעין(, תשי"טגאכ

 שי: סכום המסמיחפרק 

 –זה  בפרק .47
 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולגבי התקופה  שמפרסמתמדד המחירים לצרכן  -" "מדד 
, והכל כפי שפורסם ד שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסתהמד - 1951שלפני שנת 

; ואולם מי שבהיותו תושב חוץ לאחרונה לפני היום שבו מדובר, זולת אם היום נקוב בתאריך
כויות באיגוד מקרקעין במטבע חוץ ז כמשמעותו בפקודת מס הכנסה רכש זכויות במקרקעין או

 נרכשו כמדד; שבו כדין, רשאי לבקש שיראו את שער המטבע
 

פקודת מס הכנסה, בצירוף ל 21 ףתנים לניכוי לגבי מקרקעין לפי סעייהסכומים הנ -" "פחת 
 הסכומים שהופחתו מהמחיר המקורי שלהם לענין מס הכנסה;

 )בוטל(; –מתואם" "פחת  
 

ום השווה להוצאות המותרות בניכוי לפי סכ -הוצאות ששולמו לאחר יום המכירה"  "ערך 
ל שב, ולמו לאחר יום המכירה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה אם שולמו עליהןשש 39ף סעי

עד יום תשלום ההוצאה, כשהוא מוכפל במדד ביום המכירה ומחולק התקופה שמיום המכירה ו
 במדד ביום תשלום ההוצאה;

 

תרים בניכוי לפי סעיפים המו ספת הסכומיםהושווי הרכישה לאחר  -ישה" ת שווי רכ"יתר 
א שהוצאו עד יום המכירה בתוספת ערך ההוצאות ששולמו לאחר יום המכירה ולאחר 39-ו 39

גם לאחר ניכוי הפחת בשל הזכות  –יא 49, ולענין זכות חלופית, כהגדרתה בסעיף ניכוי הפחת
הנמכרת הפטורה, ובשל יתרת הזכות הנמכרת, כהגדרתן באותו סעיף; האמור בהגדרה זו לענין 
זכות חלופית, יחול, בשינויים המחויבים, גם לענין קרקע חקלאית חלופית, דירת מגורים חלופית 

 .3ת אבות, כמשמעותם בפרק חמישי וזכות למגורים בבי
 

בניכוי לפי  ומים המותריםהסכ יתרת שווי הרכישה למעט -ת שווי רכישה מתואמת" "יתר 
ם המכירה, ר יוא שהוצאו עד יום המכירה, ולמעט ערך ההוצאות ששולמו לאח39-ו 39סעיפים 

 אלה: לככפול במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום הרכישה ובהוספת 

 ( כשהם מתואמים כך:8)39רים בניכוי לפי סעיף ותים המהמס (1)

, כפול 1972במרס  31ית המסים ששולמו מיום הרכישה ועד יום מחצ )א(
 במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום הרכישה;

 31ועד יום י"ט בטבת תשמ"ו ) 1972באפריל  1ים ששולמו מיום המס )ב(
 דד הממוצע;במ(, כפול במדד ביום המכירה ומחולק 1985בדצמבר 

לחודש יולי בכל  15 -סיכום המדדים שפורסמו ב -ן זה, "מדד ממוצע" לעני
שונה שבה שולם מס רכוש עבור הרא או בשנה 1972החל בשנת  אחת מהשנים

תיימה ביום י"ט בטבת תשמ"ו סהשזכות במקרקעין, לפי המאוחר, ועד לשנה ה
לענין הסיכום  ון(, מחולק במספר השנים שהובאו בחשב1985בדצמבר  31)

 האמור;

ה ירהמכ ( ועד ליום1986בינואר  1ים ששולמו מיום כ' בטבת תשמ"ו )המס )ג(
 תנשלחודש יולי ב 15 -כפול במדד ביום המכירה ומחולק במדד שהתפרסם ב

 המס שבה שולמו המסים.

שהוצאו לפני יום המכירה, כפול  39אות אחרות המותרות בניכוי לפי סעיף הוצ (2)
הענין;  לפי ום המכירה ומחולק במדד ביום ההוצאה או גמר ההשבחה,ביבמדד 

שבו תמו שני  םונין חדש על קרקע פנויה, את היהשבחה בב ולענין זה יראו כגמר

 ות שלא יותרוהוצא

 ותהגדר
 (6תיקון מס' )

 1975-התשל"

 (12תיקון מס' )
 1982-בתשמ"

 (12תיקון מס' )
 1982-בתשמ"

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 (12תיקון מס' )
 1982-בתשמ"

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 ( 35תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

 ( 35תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

 ( 35תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

 1982-"בתשמ ת"ט
 1982-ת"ט תשמ"ג

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 (12תיקון מס' )
 1982-בתשמ"

( 70תיקון מס' )
 2011-תשע"א
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 שלישים מהתקופה המתחילה בתחילת הבניה ומסתיימת ביום גמר הבניה;

ני יום לפא, שהוצאו 39אות ריבית ריאלית המותרות בניכוי לפי סעיף הוצ א(2)
בחודש יולי  15 -ה, כפול במדד ביום המכירה ומחולק במדד שהתפרסם במכירה

 ולמו;המס שבה ש תנבש

 ההוצאות ששולמו לאחר יום המכירה; ערך (3)
 

חלק השבח השווה לסכום שבו עולה יתרת שווי הרכישה המתואם  -ם אינפלציוני" "סכו 
 על יתרת שווי הרכישה;

 

ת הסכום האינפלציוני שהיה מתחייב במס אילו נמכרה זכו -ם אינפלציוני חייב" "סכו 
 רבמבדצ 31ז בטבת התשנ"ד )י"או נעשתה פעולה באיגוד מקרקעין, לפי הענין, ביום עין במקרק

 ( כששווי המכירה הוא יתרת שווי רכישה מתואמת;1993
 

 השבח פחות הסכום האינפלציוני; -ריאלי"  "שבח 
 

 (; 2001בנובמבר  7בחשון תשס"ב ) כ"א -התחילה"  "יום 
 

ירה או פעולה באיגוד מקרקעין שנעשו לאחר יום לענין מכ -ריאלי עד יום התחילה"  "שבח 
החלק מהשבח הריאלי שיחסו  -ה כשהזכות במקרקעין או באיגוד נרכשה לפני יום התחילה ילהתח

הוא כיחס שבין התקופה שמיום הרכישה ועד יום התחילה לבין התקופה  יאלילכלל השבח הר
 ים לעיגול התקופות האמורות;רכישה ועד ליום המכירה; שר האוצר רשאי לקבוע כללה םשמיו

 

 ;)נמחקה( –" ת השבח הריאלי"יתר 
 

 (;2012בינואר  1ו' בטבת התשע"ב ) –מועד השינוי" " 
 

שבח ריאלי, כשהוא מוכפל ביחס  –שבח ריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי" " 
מיום התחילה או מיום הרכישה, לפי המאוחר, ועד ליום שקדם למועד השינוי, שבין התקופה ש

לבין התקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה; שר האוצר רשאי לקבוע כללים לעיגול התקופות 
 האמורות;

 

ההפרש שבין שבח ריאלי לבין הסכום המתקבל  –" ת שבח ריאלי לאחר מועד השינוי"יתר 
 ירוף שבח ריאלי עד יום התחילה ושבח ריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי;מצ

 

 חילתה באחד באפריל;תש תקופת שנים עשר חדשים -מס"  "שנת 
 

יתרת שווי הרכישה על שווי הסכום שבו עולה  -ד במכירת זכות במקרקעין" "הפס 
 המכירה;

 )א(;49כהגדרתה בסעיף  –דירת מגורים מזכה" " 
 

 (;2014בינואר  1"ד )כ"ט בטבת התשע –יום המעבר" " 
 

לעניין מכירת דירת מגורים מזכה שנעשתה לאחר יום  –שבח ריאלי עד יום המעבר" " 
החלק מהשבח הריאלי שיחסו לכלל  –המעבר, כשהזכות במקרקעין נרכשה לפני יום המעבר 

השבח הריאלי הוא כיחס שבין התקופה שמיום הרכישה ועד ליום המעבר, לבין התקופה שמיום 
 ה;הרכישה ועד ליום המכיר

 

ההפרש שבין השבח הריאלי לבין השבח הריאלי  –יתרת שבח ריאלי לאחר יום המעבר" " 
 עד יום המעבר.

 

 בוטל(.) .48
 

)א( 126ריאלי, בשיעור הקבוע בסעיף  שבח אדם יהיה חייב במס על-בני-חבר )א( א.48
 לפקודה.

 

 

 

 

 

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 ( 12תיקון מס' )
 1982-ב"תשמ

( 25)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ד

 ( 12תיקון מס' )
 1982-ב"תשמ

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

 ( 8תיקון מס' )
 1980-םתש"

( 64)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 השבח עלס המ
 (6תיקון מס' )

 1975-התשל"
 ( 18ס' )תיקון מ

 1987-זתשמ"
 ג( 18)תיקון מס' 

 1990-ןתש"
 ( 22)תיקון מס' 

 1992-ג"תשנ
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב
( 56)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 72ון מס' )תיק
 2011-תשע"ב

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 76תיקון מס' )
 2013-תשע"ג

( 76תיקון מס' )
 2013-תשע"ג

( 76תיקון מס' )
 2013-תשע"ג

( 76תיקון מס' )
 2013-תשע"ג
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לפקודה, בשיעור של עד  121ריאלי כאמור בסעיף ד יהיה חייב במס על שבח יחי (1) )ב( 
25%; 

 

 

(, יחיד יהיה חייב במס על שבח ריאלי כאמור בסעיף 1על אף האמור בפסקה ) א(1)
, בפעולה באיגוד מקרקעין, אם הוא בעל מניות 30%לפקודה בשיעור של עד  121

שנים עשר מהותי באיגוד המקרקעין במועד הפעולה באותו איגוד, או במועד כלשהו ב
כהגדרתו בסעיף  –החודשים שקדמו לפעולה כאמור; לעניין זה, "בעל מניות מהותי" 

 לפקודה; 88

שאי המנהל להתיר בכתב, חיוב במס על ר א(1)-( ו1פסקאות )אף הוראות על  (2)
, אם א(, לפי העניין1או בפסקה ) (1השבח הריאלי, בשיעור הנמוך מהקבוע בפסקה )

 ול לגביו לא יגיע לשיעור האמור.הוא סבור כי המס שיח

למעט במכירת דירת  ,(, במכירת זכות במקרקעין1אף האמור בסעיף קטן )ב()על  5(1)ב 
קעין או קראו בפעולה באיגוד מקרקעין שעשה יחיד, כשיום הרכישה של הזכות במ מגורים מזכה,

 ה:, יחולו הוראות אלמועד השינויבאיגוד המקרקעין, לפי הענין, היה לפני 

 

 

נרכש הנכס לפני יום התחילה, יחויב השבח הריאלי במס בשיעורים כמפורט  (1)
 להלן:

בשיעור המס הגבוה ביותר הקבוע  –על השבח הריאלי עד יום התחילה  )א(
 לפקודה; 121בסעיף 

בשיעור כאמור  –על השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי  )ב(
 ;20%לפקודה עד  121בסעיף 

בשיעור הקבוע בסעיף קטן  –על יתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי  ג()
 א(, לפי העניין;1( או )1)ב()

נרכש הנכס לאחר יום התחילה יחויבו השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד  (2)
למועד השינוי ויתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי, במס, בהתאם להוראות 

 )ג(;-()ב( ו1פסקה )

( יחולו, בשינויים המחויבים, על חיוב במס של יחיד 2)ב() סעיף קטןאות ורה (3)
 (. 2)-( ו1לפי פסקאות )

(, במכירת דירת מגורים מזכה שיום רכישתה 1על אף האמור בסעיף קטן )ב() (1) (2ב) 
 היה לפני יום המעבר, יחויב השבח הריאלי בהתאם להוראות אלה:

 יה פטור ממס;השבח הריאלי עד יום המעבר יה )א(

על יתרת השבח הריאלי לאחר יום המעבר יחול מס בשיעור הקבוע בסעיף  )ב(
 (;1קטן )ב()

( יחולו, בשינויים המחויבים, על חיוב במס של יחיד 2הוראות סעיף קטן )ב() (2)
 לפי סעיף קטן זה.

רה (, במכירת דירת מגורים מזכה שלדעת המנהל התמו2על אף האמור בסעיף קטן )ב (3ב) 
המשתלמת בעדה הושפעה מזכויות לבנייה נוספת ויום רכישתה קדם ליום המעבר יחולו הוראות 

 אלה:

יראו את סכום שווי המכירה עד לסכום שווי הדירה בצירוף סכום הפטור הנוסף  (1)
(, לפי העניין, כדמי מכר של דירת מגורים מזכה ועל השבח 3( או )2ז)א()49לפי סעיף 

 (;1()2הוראות סעיף קטן )בהריאלי בשלה יחול 

                                                      
לעניין הפחתת שיעור מס  2011-הוראת שעה(, תשע"א –ר' חוק מיסוי מקרקעין )הגדלת ההיצע של דירות מגורים  5

 .השבח במקרים מסוימים

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 56)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 42)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 56)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

 (76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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יראו את יתרת סכום שווי המכירה לאחר הפחתת הסכומים שנקבעו כדמי מכר  (2)
( כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין ועל 1של דירת מגורים מזכה כאמור בפסקה )

(, 1( או סעיף קטן )ב1השבח הריאלי בשלה יחול מס בשיעור הקבוע בסעיף קטן )ב()
 לפי העניין;

( יחולו הוראות סעיף 2)-( ו1ביעת השבח הריאלי כאמור בפסקאות )בק (3)
 (, בשינויים המחויבים.4ז)א()49

כהגדרתם בסעיף  –בסעיף קטן זה, "זכויות לבנייה נוספת" ו"סכום שווי הדירה"  
 (.1ז)א()49

ענין ושיעור זה יהיה גם השיעור ל 10%ציוני החייב יהיה לפנעל הסכום האי המס (1) )ג( 
 מה על פי פקודת מס הכנסה;השו

 

 

(, במכירת דירת מגורים מזכה שחלות עליה הוראות 1על אף האמור בפסקה ) (2)
(, יהיה המס על 1()3(, ובכלל זה בנסיבות האמורות בסעיף קטן )ב2סעיף קטן )ב

, ושיעור זה יהיה גם השיעור לעניין השומה 0%הסכום האינפלציוני החייב בשיעור 
 נסה.לפי פקודת מס הכ

מקרקעין כאשר יום הרכישה  יגודי מכירת זכות במקרקעין או בפעולה באלגב (1) )ד( 
מהשבח, וכאשר יום הרכישה היה  12%לא יעלה המס על  1948ד שנת המס ע היה

לכל שנה משנת  1%מהשבח ועוד  12%לא יעלה המס על  1960עד  1949בשנות המס 
 ועד לשנת הרכישה; 1949המס 

 

 

( לגבי מכירת זכות במקרקעין לאחר יום התחילה בידי 1הוראות פסקה ) על אף 6(2)
 -עיף זה סמעסק )ב תה, שהכנס1999-ק החברות, תשנ"טובח החברה כמשמעות

 2005ת במקרקעין בפירוק החברה, החל בשנת המס וכזחברה( או בידי יחיד שקיבל 
ועד  2005מס לכל שנת מס החל בשנת ה 1%ייווסף לשיעור המס לפי סעיף קטן זה 

לשנת המכירה, ואולם אם שיעור המס בשנת המכירה לפי הוראות סעיף קטן זה עולה 
על השיעור הקבוע בסעיפים קטנים )א( או )ב(, יחויב השבח בשיעורים לפי הוראות 

 סעיפים קטנים )א( או )ב(, לפי הענין;

איגוד (, לגבי מכירת זכות במקרקעין או פעולה ב1על אף הוראות פסקה ) (3)
( אינה חלה עליו, ייווספו לשיעור המס לפי סעיף קטן 2מקרקעין, בידי מי שפסקה )

זה, השיעורים המפורטים בפסקאות משנה )א( עד )ג( להלן, לכל שנת מס; ואולם אם 
שיעור המס בשנת המכירה לפי הוראות פסקה זו עולה על השיעור הקבוע בסעיפים 

בשיעורים לפי הוראות אותם סעיפים קטנים, לפי קטנים )א( או )ב(, יחויב השבח במס 
 העניין:

 ;1% – 2011בשנת המס  )א(

 נוסף על השיעור האמור בפסקת משנה )א(; 1% – 2012בשנת המס  )ב(

נוסף על השיעורים האמורים בפסקאות  2% –ואילך  2013בשנותה מס  )ג(
 )ב(, לכל שנת מס עד לשנת המכירה.-משנה )א( ו

(, לגבי מכירת זכות במקרקעין לאחר יום התחילה בידי 1אות פסקה )על אף הור 7(2)
, 1999-ת במקרקעין בפירוק חברה כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"טוכזיחיד שקיבל 

 1%ייווסף לשיעור המס לפי סעיף קטן זה  2005שהכנסתה מעסק, החל בשנת המס 
יעור המס בשנת ועד לשנת המכירה, ואולם אם ש 2005לכל שנת מס החל בשנת המס 

, יחויב השבח בשנת המכירה 20%, לפי הוראות סעיף קטן זה, עולה על 2012המס 

                                                      
 ( לעניין יחיד בנוסחן כמודגש להלן.3א)ד()48(, 2א)ד()48לו פסקאות בתקופת הוראת השעה יחו 6
 ( בנוסחן זה על יחיד.3א)ד()48(, 2א)ד()48בתקופת הוראה השעה יחולו פסקאות  7

 (15מס' תיקון )
 1984-דתשמ"

 ( 25)תיקון מס' 
 1994-ד"תשנ

( 82)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

 ( 18)תיקון מס' 
 1987-זתשמ"

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 60)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

 72)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2011-תשע"ב

( 55ון מס' )תיק
 2005-תשס"ה

( 56)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 60)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 82)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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בתוספת השיעורים המפורטים להלן, לכל שנת מס או חלק ממנה,  20%בשיעור של 
עד שנת המכירה, או שיחויב השבח בשיעור שהיה מחויב בו לפי  2012משנת המס 

 הוראת הקבע, לפי הנמוך מביניהם:

 ;1% – 2012בשנת המס  )א(

, נוסף על השיעור האמור 2% – 2017עד שנת המס  2013משנת המס  )ב(
 בפסקת משנה )א(, לכל שנת מס;

הוראת פסקה זו, כנוסחה אחרי יום תחילתו  –(, "הוראת הקבע" 3בפסקה זו ובפסקה )
, אילולא הוראת השעה 2011-של חוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב

 לחוק האמור; 7עיף שבס

(, לגבי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד 1על אף הוראות פסקה ) (3)
( אינה חלה עליו, ייווספו לשיעור המס לפי סעיף קטן 2מקרקעין, בידי יחיד שפסקה )

)ב( להלן, לכל שנת מס או חלק -זה, השיעורים המפורטים בפסקאות משנה )א( ו
לפי הוראות פסקה זו  2012לם אם שיעור המס בשנת ממנה עד לשנת המכירה; ואו

בתוספת השיעורים  20%, יחויב השבח בשנת המכירה בשיעור של 20%עולה על 
 2012)ב(, לכל שנת מס או חלק ממנה, משנת המס -המפורטים בפסקאות משנה )א( ו

עד לשנת המכירה, או שיחויב השבח בשיעור שהיה מחויב בו לפי הוראת הקבע, לפי 
 מוך מביניהם:הנ

 ;1% – 2012בשנת המס  )א(

, נוסף על השיעור האמור 2% – 2017עד שנת המס  2013משנת המס  )ב(
 בפסקת משנה )א(, לכל שנת מס.

ופה שמיום התחילה עד בתק ירת זכות במקרקעין שיום הרכישה שלה היהבמכ (1) (1)ד 
 20%שיעור של ( זכאי המוכר להנחה ב2002בדצמבר  31יום כ"ו בטבת התשס"ג )
 מהמס החל לפי סעיף זה;

ן שיום הרכישה שלה היה בתקופה שמיום כ"ז בטבת רקעיירת זכות במקבמכ (2)
(, זכאי המוכר 2003בדצמבר  31טבת התשס"ג )ב' ום יו( עד 2003בינואר  1התשס"ג )

 מהמס החל לפי סעיף זה; 10%להנחה בשיעור של 

גבי מכירת זכות במקרקעין במקרקעין ( לא יחול ל2)-( ו1ור בפסקאות )האמ (3)
 אלה: כלשהיו ביום רכישתם קרקע, אלא אם כן התקיימו 

(, התכנית -כנון והבניה )בסעיף זה תמת תכנית, כמשמעותה בחוק הקיי )א(
 רה בניה על הקרקע;יתהמ

שנים מיום הרכישה, נבנה על הקרקע בנין ששטחו  5יאוחר מתום לא  )ב(
ניתן לבניה לפי התכנית החלה על הקרקע במועד מהשטח הכולל ה 70%לפחות 

ת אישור לאספקת שירותים כמשמעותו קבל שבו ראוי הבנין לשימוש או במועד
 ב(, לפי המוקדם;()4)19בסעיף 

קטן זה לא יחול על מכירת זכות במקרקעין שהתקבלה בידי  ףיסעב ורהאמ (4)
 המוכר באחד מאלה:

 ה;לפקוד 2או לפי חלק ה' 70סעיף  לפי )א(

 תמורה; בלא )ב(

 ; 3י חמישגרת חילוף זכויות במקרקעין לפי פרק במס )ג(

המונח ( ו4)19דרתו בסעיף כהג -ות הועברה מקרוב; לענין זה, "קרוב" הזכ )ד(
 ורה יפורש לפי אותו סעיף;האמ "שליטה" בהגדרה

ות היא במקרקעין שהיו מלאי עסקי בעסק והפכו לנכס קבוע באותו הזכ )ה(
 לפקודה. 85ר בסעיף העסק כאמו

כר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע השבח בחלקים המו (1) )ה( 
ל ארבע שנות מס או על תקופת הבעלות ע תוך תקופה שאינה עולה, םישנתיים שוו

תקופת  -בנכס, לפי הקצרה שבהן, והמסתיימת בשנת המס שבה נבע השבח )להלן 
 הפריסה(, כדלקמן:

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 42תיקון מס' )
 1998-תשנ"ח

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 72)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2011-תשע"ב
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ק השבח הריאלי יצורף חל -ה אחת משנות המס בתקופת הפריס כלב )א(
ס ייעשה מה בעת של המוכר באותה שנת המס, וחישובולהכנסה החייבת הק

בהתחשב בשיעור המס הקבוע בסעיף קטן )ב(, בשיעורי המס החלים על כלל 
ודות הזיכוי שזכאי נקהכנסתו החייבת של המוכר לפי הוראות הפקודה וביתרת 

 כר בכל אחת משנות המס בתקופה האמורה;להן המו

יחושב המס על  -אף הוראות פסקת משנה )א(, בשנה שבה נבע הרווח על  )ב(
 בסעיף קטן )ב(;מור חלק השבח המיוחס לה, לפי הא

דה לשנות המס וקפל 131אם המוכר הגיש דוחות לפי סעיף  ות פסקה זו יחולו רקהורא
 ן טרם חלף המועד להגשת אותם דוחות;ריסה, למעט שנות מס שלגביההפשבתקופת 

  -ן פסקה זו ילענ

תקופה שתחילתה בתחילת שנת המס שלאחר שנת  -פת הבעלות בנכס" "תקו
המס שבה  ות במקרקעין לידי המוכר וסיומה בתום שנתהזכ המס שבה הגיעה

 יצאה הזכות במקרקעין מידיו;

 שבח;ת לרבו -סה חייבת" "הכנ

כנסה החייבת במס בשנת המס כפי הה -ס" המ נסה החייבת הקובעת בשנת"ההכ
שנקבעה בשומה סופית, ואם לא נקבעה בשומה סופית, כפי שהוצהרה בדוח 

לפקודה; לגבי שנת מס שהמועד להגשת דוח  131ש לאותה שנה לפי סעיף וגשה
כאמור לגביה טרם חלף, יראו כהכנסה החייבת במס את ההכנסה החייבת במס 

וח, או שלגביה נקבעה שומה סופית, לפי דגש וה בשנת המס האחרונה שלגביה
 המס המאוחרת; תשנ

 לערעור; אושאין עליה זכות להשגה  המשו -ה סופית" "שומ

 מוכר שהוא תושב ישראל. -כר" "המו

במכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין, כשיום הרכישה של  א(1)
, מועד השינויי הענין, היה לפני הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד המקרקעין, לפ

 (, בשינויים האלה:1יחולו הוראות פסקה )

השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד  ,השבח הריאלי עד יום התחילה )א(
יחושבו כפי שהיו  למועד השינוי ויתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי

 (;1מחושבים אילולא הגיש המוכר בקשה כאמור בפסקה )

(, וכן 1מס ייעשה בהתחשב בשיעורי המס הקבועים בסעיף קטן )בחישוב ה )ב(
בהתחשב בשיעורי המס החלים על כלל הכנסתו החייבת של המוכר וביתרת 

 (;1נקודות הזיכוי שלהם הוא זכאי, כאמור בפסקה )

בשנה שבה נבע הרווח, יחושב המס על חלק השבח המיוחס למכירת  )ג(
 (.1מקרקעין, לפי האמור בסעיף קטן )בהזכות במקרקעין או לפעולה באיגוד 

)ד( לפקודת מס הכנסה שהסכום 91רר לאחר עשיית השומה על פי סעיף התב (2)
ה גבוה מהמס המגיע על פי סעיף זה, יהיה המוכר חייב שומ המגיע על פי אותה

א)א( לפקודת מס הכנסה על 159בתשלום הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 
חוייב בו על פי פסקה זו לבין המס המגיע על פי סעיף זה בין המס שש ההפרש

 לתקופה שמהמועד לתשלום המס על פי חוק זה ועד ליום התשלום.
 

שלה היה לפני יום ירת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת, שיום הרכישה במכ )א( .1א48
 התחילה, זכאי המוכר להנחה ממס כמפורט להלן:

 31בטבת התשס"ג ) כ"ו פה החל ביום התחילה עד יוםקותה המכירה בתנעש (1)
 א; 48מהמס החל לפי סעיף  20%בשיעור של  -( 2002בדצמבר 

( עד יום 2003בינואר  1תה המכירה בתקופה החל ביום כ"ז בטבת התשס"ג )נעש (2)
 א.48מהמס החל לפי סעיף  10%בשיעור של  -( 2003בדצמבר  31בת התשס"ד )ו' בט

נכס שחוק הגנת הדייר חל עליו, עת, בכות במקרקעין, בתקופה הקובז ירתבמכ (1) )ב( 
 יחולו הוראות אלה: רומלדייר המחזיק באותו הנכס בשכירות לפי החוק הא

 (8תיקון מס' )
 1980-תש"ם

מס ת שיעור הפחת
בח במכירת ש

מקרקעין בתקופה 
ת ארוה –הקובעת 

 שעה
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב
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ו בטבת התשס"ג תה המכירה בתקופה החל ביום התחילה עד יום כ"נעש )א(
 ; 15%(, המס על השבח הריאלי יהיה בשיעור שלא יעלה על 2002בדצמבר  31)

( 2003בינואר  1תה המכירה בתקופה החל ביום כ"ז בטבת התשס"ג )נעש )ב(
ח הריאלי יהיה שב(, המס על ה2003בדצמבר  31עד יום ו' בטבת התשס"ד )

 . 20%על  יעלהבשיעור שלא 

 אם התקיימו כל אלה: חולו רק( י1אות פסקה )הור (2)

 ם התחילה החזיק הדייר בנכס בשכירות שחוק הגנת הדייר חל עליה;ביו )א(

 ר המכירה לא חל חוק הגנת הדייר על שכירות באותו הנכס.לאח )ב(

 וק הגנת הדייר.בחכהגדרתם  -יף קטן זה, "דייר" ו"נכס" בסע (3)

מכירת זכות במקרקעין שנעשתה בלא  )ב( לא יחול על-יפים קטנים )א( ובסע ורהאמ )ג( 
קרובים או שחל לגביה פטור ממס, כולו או חלקו, או שיעור מס מופחת, לפי חוק  ןיבתמורה או 

לפי אותו ש ( והמונח "שליטה" יפור4)19כהגדרתו בסעיף  -זה, או לפי הפקודה; לענין זה, "קרוב" 
 סעיף.

 

פי חוק זה, כחלק ין שיעורי המס והזיכויים ממנו, יראו את השבח, כפי שנקבע על לענ )א( ב.48
א(, 3()(, )ד)ג91וראות סעיף וה מההכנסה החייבת במס הכנסה בשנת המס שבה נעשתה המכירה,

 25%יעלה על א השבח הריאלי ל לע)ז( לפקודת מס הכנסה יחולו עליו, ובלבד ששיעור המס -)ה( ו
לענין  – ענייןא(, לפי ה1( או )1א)ב()48ולא יעלה על השיעור האמור בסעיף אדם, -בני-לענין חבר

ל החייב במס על פי חוק זה ; עראו את השבח כשלב הגבוה ביותר בסולם ההכנסה החייבתוייחיד, 
לכלול את השבח כפי שנקבע בשומה, בהשגה, בערר או בערעור, לפי הענין, בדו"ח שהוא מגיש 

 –קודת מס הכנסה, ואולם פל 131על פי סעיף 

מה על חשבון מס הכנסה, זולת קדהו כמשחייבים בו על פי חוק זה, יראו המס (1)
אם המציא המוכר אישור מפקיד השומה שלפיו יש להפחית מסכום השבח סכום 
כלשהו בשל קיזוז הפסדים, או שיש לזכות מהמס סכום כלשהו בשל זיכויים על פי 

הוראות חוק זה יחולו זה ויתאם המנהל את המס לפי  הפקודת מס הכנסה, ובמקרה ז
 ה;על גביית המקדמ

תשלום המס עליהן נקבע לפי  דעוירה או פעולה באיגוד מקרקעין שמבמכ (2)
 , ייחשב מועד זה כמועד התשלום גם לענין פקודת מס הכנסה.52או  51סעיפים 

 קעיןאף האמור בסעיף קטן )א(, במכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרעל  )ב( 
 מועד השינויד המקרקעין, לפי הענין, היה לפני כשיום הרכישה של הזכות במקרקעין או באיגו

 יחולו הוראות אלה:

 א(, )ה( 3)ג(, )ד()91ראות סעיפים הוהשבח הריאלי עד יום התחילה יחולו על  (1)
 ;, לפי הענין126או  121כן הוראות סעיפים , ו)ז( לפקודה-ו

בח על השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי ועל יתרת הש (2)
ור המס לא ששיעיחול האמור בסעיף קטן )א( ובלבד  הריאלי לאחר מועד השינוי

( 1א)ב()48ולא יעלה על השיעור האמור בסעיף אדם -בני-לענין חבר - 25%יעלה על 
 לענין יחיד; – א(, לפי העניין1או )

)ב(, יחולו 1א48א)ג( או )ד(, או סעיף 48וראות סעיף ה שבח שחלות לגביועל  (3)
פקודה, לפי הענין, ל 126או  121יפים עא( וכן הוראות ס3)ג(, )ד()91אות סעיפים רהו

א)ג( או )ד( או סעיף 48ובלבד ששיעור המס לא יעלה על המס החל לפי סעיף 
 )ב( לפי הענין;1א48

(, יחולו הוראות )א1א48 וא (1א)ד48ת לגביו הוראות סעיף שחלושבח על  (4)
, פי הענין, לפקודהל 126או  121)ז( וכן הוראות סעיפים -וא(, )ה( 3(, )ד())ג91סעיפים 

)א(, לפי 1א48( או בסעיף 1א)ד48בלבד שתינתן ההנחה מהמס לפי הקבוע בסעיף ו
 הענין.

(, יראו את השבח כשלב הגבוה ביותר בסולם ההכנסה 4( עד )1נין פסקאות )על (5)
 .החייבת

 

ר מיוחד שיעו רואים בה את המוכר 65ירת זכות במקרקעין שהיא הפקעה או מכירה שלפי סעיף במכ )א( ג.48
 עהלהפק

 (6תיקון מס' )
 1975-התשל"

 (8תיקון מס' )
 1980-תש"ם

 ( 15תיקון מס' )
 1984-דתשמ"

 חלק – השבח
 נסה החייבתמההכ

( 6)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

  (7)תיקון מס' 
 1977-תשל"ז

( 42תיקון מס' )
 1998-תשנ"ח

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 51תיקון מס' )
 2002-תשס"ב

( 56)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 51ן מס' יקו)ת
 2002-תשס"ב

( 51יקון מס' )ת
 2002-תשס"ב

( 51יקון מס' )ת
 2002-תשס"ב

( 51יקון מס' )ת
 2002-תשס"ב

( 56)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 72)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב
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נתן למוכר זיכוי מן המס שהוא חייב יי –בי החלק האמור לג –כר חלק יחסי מהזכות במקרקעין כמו
 :להבו, בסכומים א

 ויהזיכ    המס סכום

 100%  ירותל 1,000על 

 75%  ירות נוספותל 1,000על 

 %3/266  ירות נוספותל 1,000ל ע

 50%  ל סכום נוסףכעל 

 .9עט מס הרכישה שיחיד חייב בו לפי סעיף למ –המס" זה, " יףבסע )ב( 

 יםירת זכות במקרקעין המשותפת לאחדים יינתן הזיכוי לכל אחד מן השותפבמכ )ג( 
 בשיעור חלקו היחסי בזכות.

 

 8: פטור לדירת מגורים מזכה1חמישי פרק 
 

 

 ה,ין פרק זלענ )א( .49

 בות חכירה כמשמעותה בהגדרת "זכות במקרקעין";לר –ות" "בעל 

 (;1998בינואר  1ם ג' בטבת התשנ"ח )יו –ם הקובע" "היו 

י באחת משת ותרת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים לפחדי –ת מגורים מזכה" "דיר 
 קופות שלהלן:הת

 ע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח;ארב (1)

 למכירתה; ומם שקדע השניארב (2)

ן הגדרה זו, יראו תקופה שבה לא נעשה בדירה שימוש כלשהו, או תקופה שבה לעני 
ור ועדת באישוך, לרבות פעוטון, או דת כפי שקבע שר האוצר, נשימשה הדירה לפעולות חי

 –( 1בפסקה ) העשל הכנסת, כתקופה שבה שימשה הדירה למגורים; לענין התקופה הקבו יםהכספ
תובא  לא –( 2בחשבון תקופה שקדמה ליום הקובע, ולענין התקופה הקבועה בפסקה ) תובא לא

 בחשבון תקופה כאמור, אם ביקש זאת המוכר.

ין פרק זה יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם לענ )ב( 
 וכר אחד.כמ - יםט ילדים נשואלמע שנים 18מלאו להם 

 

, המוכר את תושב ישראל או תושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב )א( א.49
כל הזכויות במקרקעין שיש לו בדירת מגורים מזכה, שלגביה נתקיימו התנאים האמורים בפרק זה, 

; לפטור ממס במכירתה, 73עיף קשתו שתוגש במועד הגשת ההצהרה לפי סיהיה זכאי, על פי ב
לעניין סעיף קטן זה, יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, כל עוד 

 .לא המציא אישור משלטונות המס באותה מדינה כי אין לו דירה כאמור

שקלים חדשים  4,500,000רה על ב, עלה סכום שווי המכי49על אף האמור בסעיף  (1א) 
סכום התקרה(, יהיה המוכר זכאי לפטור ממס על חלק השווי שעד סכום התקרה,  –)בסעיף קטן זה 

ויראו את סכום ההפרש שבין שווי המכירה לסכום התקרה כדמי מכר של זכות אחרת בדירת 
הזכות כולה,  מגורים מזכה החייבת במס אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של

כיחס חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו למלוא שווי המכירה, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים 
והתוספות; הסכום הנקוב בסעיף קטן זה יתואם בתחילת כל שנת מס לפי שיעור עליית המדד, 

 1,000-(, ויעוגל ל2014בינואר  1לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ט בטבת התשע"ד )
 השקלים החדשים הקרובים.

ב, מוכר המוכר חלק מזכויותיו 49על אף האמור בסעיף קטן )א(, אך בכפוף לסעיף  )ב( 
בדירת מגורים מזכה שתמורתה היא שירותי בנייה בבניין שייבנה על הקרקע שעליה נמצאת דירת 

לפטור ממס על  המגורים המזכה, זכאי על פי בקשתו, שתוגש במועד האמור בסעיף קטן )א(,

                                                      
לעניין פטור ממס רכישה  2011-הוראת שעה(, תשע"א –ר' חוק מיסוי מקרקעין )הגדלת ההיצע של דירות מגורים  8

 .סוימים של מכירת דירת מגורים מזכהאו הפחתת המס במקרים מ

 (8ון מס' תיק)
 1980-תש"ם

 (8תיקון מס' )
 1980-תש"ם

( 34תיקון מס' )
 1997-תשנ"ז
 ה וחזקההגדר

 ( 8תיקון מס' )
 1980-םתש"

( 34מס' )תיקון 
 1997-תשנ"ז

( 34תיקון מס' )
 1997-תשנ"ז

( 34תיקון מס' )
 1997-תשנ"ז

 ( 36מס' )תיקון 
 1997-ז"תשנ

 ורם לפטתנאי
 ( 8תיקון מס' )

 1980-םתש"
 ( 34תיקון מס' )

 1997-ז"תשנ
( 76)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג

( 76תיקון מס' )
 2013-תשע"ג

( 76תיקון מס' )
 2013-תשע"ג
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 .החלק הנמכר בדירת המגורים המזכה
 

 ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:כר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור המו ב.49

 

 

 )נמחקה(; (1)

א, 16רה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף הדי (2)
חודשים לפחות מיום שהיתה לדירת מגורים, ולא  18והמוכר הוא בעל הזכות בה במשך 

רים אחרת כאמור, , במשך שמונה עשר החודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגומכר
 (3ג)49כאמור בסעיף בפטור ממס לפי פסקה זו; הוראה זו לא תחול על מכירת חלק בדירה 

בינואר  1ועל מכירת דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת תשנ"ז )
ג במכירת דירת 49אם בשל החלק או הדירה האמורים הוחלה החזקה שבסעיף  (1997

 ;פטור ממס לפי פסקה זומגורים אחרת ב

 חקה(;)נמ –( 3)

 חקה(;)נמ –( 4)

ד שהתקיימו כל לבירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובהמכ (5)
 אלה:

כר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המו )א(
 המוריש;

 גורים אחת בלבד;י פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מלפנ )ב(

ש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל מוריו היה האיל )ג(
 המכירה.

 –ו ז קהבפס )א( (6)

 )ה(;61)ד( או כמשמעותו בסעיף 61גדרתו בסעיף כה –סד ציבורי" "מו 

, אף כשהיא בבעלותו או 1רת מגורים כהגדרתה בסעיף די –רת מגורים" "די 
 וסד ציבורי.משל  בחכירתו

ירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל בירושה מוכר שהוא מוסד ציבורי המכ )ב(
 ובלבד שנתקיימו כל אלה:

סד הציבורי מגיש דין וחשבון שנתי לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו, המו (1)
ן וחשבון שנתי( והגיש דין וחשבון כדין די –( לפקודה )להלן 2)9כאמור בסעיף 

 מו לשנת המכירה;דם שקבשני

דירת  רתש בכל סכום התמורה שנתקבל ממכיומיסד הציבורי עשה שהמו (2)
ום התמורה( למטרותיו הציבוריות ורואה החשבון שלו סכ –המגורים )להלן 

 יאשר את השימוש האמור בדין וחשבון השנתי;

 ת מגורים אחת בלבד;דיר י פטירתו היה המוריש בעלה שללפנ (3)

ה פטור ממס יה וריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים,ו היה המאיל (4)
 בשל המכירה;

רות הציבוריות של המוסד למט יש קבע בצוואתו שימוש מוגדררוהמ (5)
השימוש כאמור בדין  תהציבורי בכל סכום התמורה ורואה החשבון שלו יאשר א

 וחשבון השנתי.
 

ם (, יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר ג2ב)49ין סעיף לענ ג.49
 ת מגורים שנתקיים לגביה אחד מאלה:יראם יש לו, בנוסף על הדירה הנמכרת, ד

 החודשים שקדמו למכירה; 18-נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב היא (1)

 

 

ים רלדירת מגו פטור
 מזכה

 ( 8תיקון מס' )
 1980-םש"ת
 ( 34ס' מתיקון )

 1997-ז"תשנ

 ( 34תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

( 76ס' מתיקון )
 2013-גתשע"

( 85)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 ( 34תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

( 24תיקון מס' )
 1993-תשנ"ג
 ( 34מס' )תיקון 

 1997-ז"תשנ

 ( 46 תיקון מס')
 2000-סתש"

ים רמגו רתדי חזקת
 יחידה

 ( 8תיקון מס' )
 1980-תש"ם

 ( 34תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

( 55' )תיקון מס
 2005-תשס"ה

( 85)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 ( 34תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

( 76ס' מתיקון )
 2013-תשע"ג
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 (;1997בינואר  1נת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז )גומהושכרה למגורים בשכירות  היא (2)

 –ולגבי דירה שהתקבלה בירושה  על שלישו של המוכר בבעלותה הוא אינו עולה חלק (3)
 ;אינו עולה על מחצית

 

 .)ב(-()א( ו5ב)49היא דירה שהתקבלה בירושה והתקיימו בה תנאי סעיף  (4)
 

ת גם דירה המשמשת למגורים או מיועדת ספ( יראו כדירת מגורים נו2ב)49ין סעיף לענ ד.49
טיבה שהיא בבעלותו של איגוד, למעט דירה המהווה מלאי עסקי לענין מס הכנסה,  למגורים לפי

, בבעלות בה חלק העולה על שלישמישרין או בעקיפין, באך למוכר יש באמצעות זכויותיו באיגוד, 
הושכרה לא  והיא חלק העולה על מחצית בבעלות בה, –ולגבי מוכר שירש את זכויותיו באיגוד 

אחת  כל –יות" וכז(; לענין זה, "1997ר ואבינ 1ני יום כ"ב בטבת התשנ"ז )בשכירות מוגנת לפ
 מאלה: הזכות לקבלת נכסי האיגוד בעת פירוקו, הזכות לקבל רווחים והזכות למנות מנהלים.

 

הדירה הראשונה(,  –ב, המוכר דירת מגורים מזכה )בסעיף זה 49על אף הוראות סעיף  )א( ה.49
 יהיה זכאי לפטור ממס במכירתה, אם התקיימו כל אלה:

ד המכירה של הדירה הראשונה יש בבעלותו, דירת מגורים נוספת אחת במוע (1)
 הדירה הנוספת(; –בלבד )בסעיף זה 

חודשים מיום מכירת  12המוכר מכר את הדירה הנוספת בפטור ממס, בתוך  (2)
 הדירה הראשונה;

סכום השווי של הדירה הראשונה ושל הדירה הנוספת, יחד, לא עלה על  (3)
 דשים;שקלים ח 1,986,000

המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה הנוספת או ירכוש בשנה שלאחר  (4)
)ג(, בישראל או באזור כהגדרתו 9מכירתה, דירת מגורים אחרת כהגדרתה בסעיף 

הדירה החלופית(, בסכום השווה לשלושה רבעים לפחות  –א )בסעיף זה 16בסעיף 
בוא במניין הדירות כאמור (; הדירה החלופית לא ת3משווי הדירות כאמור בפסקה )

 (.1בפסקה )

(, 1ב, התקיימו במוכר דירה ראשונה הוראות סעיף קטן )א()49על אף הוראות סעיף  (1)א 
שקלים  3,303,000(, וסכום השווי של הדירה הראשונה והדירה הנוספת, יחד, לא עלה על 4)-( ו2)

ה, על סכום השווי להפרש שבין חדשים, יהיה המוכר זכאי לפטור ממס במכירה של הדירה הראשונ
שקלים חדשים לבין סכום השווי של הדירה הנוספת; את יתרת סכום השווי של הדירה  1,986,000

הראשונה יראו כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי מהשווי של 
וא שווי המכירה, ובהתאם הזכות כולה, כיחס שבין חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו לבין מל

 לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות.

ומים הנקובים בסעיף זה יתואמו בתחילת כל שנת מס לפי שיעור עליית המדד, הסכ (2)א 
 1,000-ל לו( ויעוג2013בינואר  1י"ט בטבת התשע"ד )לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 

 השקלים החדשים הקרובים.

 .תחעיף זה לא יינתן למוכר אחד יותר מפעם אר לפי ספטו )ב( 
 

אף האמור בהוראות הקודמות של פרק זה לא יינתן פטור במכירת דירת מגורים על  )א( ו.49
 –שהמוכר קיבל אותה במתנה 

בע שנים ארשיחלפו  עד –רך קבע למגוריו של המוכר שה דהדירה לא שימאם  (1)
 מיום שנעשה בעלה;

שיחלפו, מיום שהחל  עד –ימשה דרך קבע למגוריו של המוכר הדירה שאם  (2)
 וש שנים.של –לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה 

שנים, יתחיל לגביו  18טן )א( שקיבל את הדירה לפני שמלאו לו ק ףר כאמור בסעימוכ )ב( 
 שנים. 18מנין השנים האמורות מיום שמלאו לו 

 –ין סעיף זה לענ )ג( 

מו שקד פחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך שלוש שניםל 50% תו קבלירא (1)

 ( 34תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

ים רדירת מגו חזקת
 נוספת

 ( 8תיקון מס' )
 1980-םתש"

( 34תיקון מס' )
 1997-נ"זתש
( 76קון מס' )תי

 2013-תשע"ג
( 85)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו

 –עמי פ-חד פטור
 וחדתימ ראההו

 ( 34תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

 ( 44תיקון מס' )
 1999-ט"תשנ

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

 ( 44ס' )תיקון מ
 1999-ט"תשנ
בלה קלדירה שנת סייג

 במתנה
 ( 8תיקון מס' )

 1980-םתש"

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

 ( 34תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 85)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 לרכישתה, כקבלתה במתנה;

בחשבון לענין התקופות  ואיזוג, יב-ת בדירה הנמכרת משותפת לבנילוהבעאם  (2)
 האמורות בסעיף קטן )א( את גילו של המבוגר שבהם.

 

ירת דירת מגורים מזכה, שלדעת המנהל התמורה המשתלמת בעדה הושפעה במכ (1) )א( ז.49
מאפשרויות קיימות או צפויות לבניית שטח גדול יותר מהשטח הכולל הנמכר )להלן 

 , יהא המוכר זכאי, על פי בקשתו שתוגש במועד ההצהרה לפיזכויות לבנייה נוספת( –
וי המכירה, עד וב, בשל סכום ש49-א ו49ף, להוראות סעיפים , לפטור, בכפו73עיף ס

ה ממוכר מרצון לקונה מרצון, ללא הזכויות הדירלסכום שיש לצפות לו ממכירתה של 
 הדירה(; יווום שסכ –לבניה הנוספת כאמור )להלן 

שים חדשקלים  1,777,600-( נמוך מ1סכום שווי הדירה כאמור בפסקה ) היה (2)
ר, בסכום שווי הדירה ולפטור נוסף בשל הזכויות לבניה הנוספת כאמ יהא המוכר זכאי

ים חדשים לבין סכום שווי הדירה, לפי שקל 1,777,600או בסכום ההפרש שבין 
 הנמוך;

( בשל מכירת דירה כאמור, שבנייתה 2)-( ו1אות )קספם הפטור הכולל לפי סכו (3)
( ואשר יום רכישתה על ידי 1997באפריל  1שנ"ז )ת הסתיימה לפני יום כ"ג באדר ב'

 שקלים חדשים; 445,000-המוכר קדם למועד האמור, לא יפחת מ

ממס  ומים הפטוריםהסכ  ו את יתרת סכום שווי המכירה לאחר הפחתתירא (4)
אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא  זכות(, כדמי מכר של 3( עד )1לפי פסקאות )

שווי המכירה המתייחס לזכות  קלח, כיחס חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות כולה
 ויים והתוספות;יכזו למלוא שווי המכירה, ובהתאם לכך ייוחסו גם הנ

בינואר, לפי שיעור  16 -לשנה, ב ומים הנקובים בסעיף קטן זה יתואמו אחתהסכ (5)
 100 -פורסם בינואר של אותה שנה לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו לד שיעליית המד

; המנהל יפרסם ברשומות את הסכומים כפי שעודכנו; םיבים הקרוהשקלים החדש
  -לענין פסקה זו 

 (;2)ג9הגדרתו בסעיף כ - ד""המד   

 (.1998בינואר  15המדד שיפורסם ביום י"ז בטבת תשנ"ח ) -ד הבסיסי" "המד   

על אף הוראות סעיף קטן )א(, במכירת חלק מדירת מגורים מזכה, יקראו כל אחד  (1)א 
(, באופן יחסי, בהתאם לחלקו של המוכר בדירת 3)-( ו2כומים הנקובים בסעיף קטן )א()מהס

 המגורים המזכה.

( יחולו גם במכירת משק חקלאי הכולל את דירת 1)א-ת סעיפים קטנים )א( ואוורה )ב( 
 ניתן למכור את הדירה בנפרד. אלמגוריו של המוכר, כאשר 

 

למו ו, שש1969-קרקעין, התשכ"טמהק ב)ד( לחו71ומי איזון כמשמעותם בסעיף תשל .1ז49
רים ממס כל עוד סכומם אינו עולה על מחצית התמורה שיש לצפות לה ממכירת פטו לבעל דירה,

 הדירה, ללא זכויות ההרחבה, ממוכר מרצון לקונה מרצון.
 

כספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר מהותם של מגורי האוצר, באישור ועדת השר  ח.49
 ק זה.רפ ןקבע לעני

 

 טל(.)בו ט.49
 

 במקרקעין : אופציה2חמישי פרק 
 

 

  -יף זה בסע )א( י.49

ת באיגוד, זכו זכות לרכישה של זכות במקרקעין למעט זכות לרכישה של -ציה" "אופ 
 שהתקיימו לגביה כל אלה:

 פציה ניתנה בכתב;האו (1)

 ה;פציה ניתנת להעברה ולמימוש בתנאים הקבועים בהסכם האופציהאו (2)

חיר מושפע כשהמ
פת סמהאפשרות לתו

 בניה
 ( 8תיקון מס' )

 1980-םתש"
 ( 36תיקון מס' )

 1997-תשנ"ז
( 76)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג

מי תשלועל  פטור
 איזון

  (32)תיקון מס' 
 1995-התשנ"

 קבע י ם למגורכללי
 ( 8תיקון מס' )

 1980-םתש"

( 15תיקון מס' )
 1984-תשמ"ד

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 58)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 ות הגדר
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

הודעה )תוספת בניה( 
 2011-תשע"א

הודעה )תוספת בניה( 
 2011-תשע"א

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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רקעין בתנאים הקבועים במק כותייבות המוכר בהסכם האופציה למכירת הזהתח (3)
 בהסכם היא בלתי חוזרת;

 -פת האופציה" "תקופציה ניתנת למימוש בתקופת האופציה; בסעיף זה, האו (4)
זכות ה לחודשים מיום מתן אופציה לראשונה על ידי בע 24תקופה שאינה עולה על 
פת הארכה שניתנה במהלך תקופת האופציה או לאחר קובמקרקעין, לרבות כל ת

אותה הזכות  שהסתיימה ואם ניתנו אופציות אחרות בידי אותו בעל מקרקעין לרכישת
ל התקופות של האופציות האחרות או כאת  במקרקעין כולה או חלקה, יראו

 המוארכות כאמור כתקופת האופציה;

ופציה לראשונה לא עולה על האבעבור האופציה במועד מתן  המלורה ששוהתמ (5)
קעין או ממחיר המימוש שנקבע בהסכם האופציה, לפי הגבוה משווי הזכות במקר 5%

 מביניהם;

 ביהם ניתנה האופציה;שלג  יןקרקעזיק האופציה לא ניתנה זכות חזקה במלמח (6)

יום מתן האופציה, מ םימי 30עה על מכירת האופציה נמסרה למנהל בתוך הוד (7)
 ים שקבע;ללבהתאם לכ

 )נמחקה(; –"התקופה הקובעת"  

 מכירת הזכות במקרקעין שלגביה ניתנה האופציה, למחזיק האופציה; -ש" ו"מימ 

 מי שקיבל אופציה מבעל הזכות במקרקעין או מאחר. -יק" "מחז 

אות חוק זה, במכירה של אופציה, שאינה מימוש אופציה יחולו הוראות הור אףעל  )ב( 
 :הלא

 שבח וממס רכישה;ס ירה תהיה פטורה ממהמכ (1)

תהיה חייבת במס רווח הון לפי חלק ה' לפקודה או במס הכנסה לפי ירה המכ (2)
 לפקודה, הכל לפי הענין.( 1)2סעיף 

 וק זה, במימוש האופציה יחולו הוראות אלה:ות חאף הוראעל  )ג( 

ה התמורה שקיבל בעל הזכות ריכרך חישוב השבח, תיווסף לשווי המלצו (1)
התמורה במס על פי הוראות סעיף קטן קרקעין בעבור האופציה, אלא אם כן חויבה במ

 (;2)ב()

 )נמחקה(; א(1)

רך חישוב מס הרכישה, ייווספו לשווי המכירה סכומים ששילם רוכש הזכות לצו (2)
 ת האופציה.שיכבמקרקעין בעבור ר

 

במקרקעין לרבות מימוש  ות במקרקעין שהיא מימוש זכות לקבלת זכותזכירת במכ .1י49
הקלה אחרת ממס, אם במועד מתן הזכות לראשונה לא היתה מכירת  אוטור אופציה, לא יחולו פ

 הזכות במקרקעין פטורה מאותו המס או זכאית לאותה הקלה.
 

 הוראת שעה –: חילוף זכויות במקרקעין 3חמישי פרק 
 

  -ק זה בפר )א( יא.49

 מבנה שאינו מלאי עסקי, ושמתקיים בו אחד מאלה: -ה עסקי" "מבנ 

ידי שוכר ( לפקודה, בידי המוכר או ב1)2משמש בייצור הכנסה לפי סעיף  הוא (1)
המבנה בתנאים שקבע שר האוצר ולמשך תקופה שקבע, או שהוא מושכר למדינה או 

 ( לפקודה, ומשמש אותם במישרין;2)9לגוף שחלות עליו הוראות סעיף 

ר, ( לפקודה בידי מוכ1)2לפי סעיף  כנסהמיועד לשמש לפי טיבו, ליצור ה הוא (2)
 של מי מהם; בורובלבד שלא שימש למגורים בידי המוכר, שוכר או ק

 כמשמעותן בסעיף קטן )ב(; -ות הנמכרת" ו"הזכות החלופית" "הזכ 

כות במקרקעין זשווי המכירה של הזכות החלופית ואם היא  -י הזכות החלופית" "שוו 
 עסקי עליה;ה עסקי, לרבות הוצאות בניית המבנהבנה במקרקעין שהם קרקע לבניית מ

וי הזכות החלופית כפול במדד ביום המכירה של שו -י הזכות החלופית המתואמת" "שוו 
הזכות הנמכרת ומחולק במדד יום רכישת הזכות החלופית ובתוספת הוצאות שהוצאו לבניית 

ה מיוחדת הורא
 במימוש זכות 

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 בחילוףממס  פטור
 זכויות במקרקעין

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 58)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 61)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 58)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 61)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

312



 1963-חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ"ג
 נוסח מלא ומעודכן

 

46 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע
E:\misui\18          .חוק מיסוי מקרקעיןdoc 

ההוצאה; לענין זה יראו  יום ן מוכפלות במדד יום המכירה ומחולקות במדדההמבנה העסקי, כש
ום תחילת הבניה, ומסתיימת יב אה את היום שבו תמו שני שלישים מהתקופה המתחילהוצכיום הה

 ביום גמר הבניה;

 לפקודה; 85כהגדרתו בסעיף  -י עסקי" "מלא 

( עד יום 2001בנובמבר  7התקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב ) –"התקופה הקובעת"  
 (.2010בדצמבר  31כ"ד בטבת התשע"א )

 -)בפרק זה  כות במקרקעין במקרקעין שהם מבנה עסקיז לרה בתקופה הקובעת שמכי )ב( 
 הזכות הנמכרת( פטורה ממס, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

כר רכש בתוך שנים עשר החודשים שלפני המכירה או שנים עשר החודשים המו (1)
י או קרקע לבניית מבנה עסקי, סקת במקרקעין במקרקעין שהם מבנה ע, זכושלאחריה

 הזכות החלופית(; -בפרק זה ) תרלחילוף הזכות הנמכ

הזכות החלופית זכות במקרקעין במקרקעין שהם קרקע לבניית מבנה  ההית (2)
ה או מיום מכירת הזכות הנמכרת, לפי תעסקי, והתקיים, בתוך חמש שנים מיום רכיש

 חד מאלה:דם, אהמוק

תכנית(  -ה בחוק התכנון והבניה )בסעיף זה ותמת תכנית כמשמעקיי )א(
לפחות מהשטח  70%ששטחו ניה על הקרקע ונבנה עליה מבנה עסקי ב ההמתיר

הכולל הניתן לבניה לפי התכנית החלה על הקרקע במועד קבלת אישור לאספקת 
  לחוק התכנון והבניה; 265חשמל, מים או חיבור של טלפון לבנין, לפי סעיף 

נה עליה מבנה עסקי והוצאות הבניה נבמת תכנית כאמור בפסקה )א( וקיי )ב(
 הזכות הנמכרת.כירה של מה משווי 70%-לא פחתו מ

 י הזכות החלופית המתואמת לא פחת משווי המכירה של הזכות הנמכרת;שוו (3)

מכירת הזכות הנמכרת אינה לקרוב ורכישת הזכות החלופית אינה מקרוב, והן  (4)
  -נין זה עאינן שינוי ייעוד; ל

 לרבות איגוד השולט בו ואיגוד שבשליטת השולט בו; –"קרוב" 

ובשינויים אלה: בכל מקום בסעיף האמור, במקום  2ותה בסעיף כמשמע –"שליטה" 
או יותר של הון המניות" ובמקום "את רובו של  20%"רובו של הון המניות" ייקרא "

 או יותר של הסכום"; 20%הסכום" ייקרא "

)ב( או הפיכת מלאי עסקי בעסק לנכס 5העברה כמשמעותה בסעיף  -וי ייעוד" "שינ
 . 85ר בסעיף קבוע באותו עסק כאמו

ירת זכות במקרקעין שהתקיימו לגביה התנאים האמורים בסעיף קטן )ב(, למעט במכ )ג( 
 ה:יחולו הוראות אל  -ותו סעיף קטן של א( 3התנאי האמור בפסקה )

י הזכות החלופית וושרת החלק מהזכות הנמכרת שהוא כיחס שבין מכי (1)
הזכות  -פטורה ממס )בפרק זה  -המתואמת, לבין שווי המכירה של הזכות הנמכרת 

 ורה(;הפט הנמכרת

ן יתרת הזכות הנמכרת לבין שווי שבי רת החלק מהזכות הנמכרת שהוא כיחסמכי (2)
ההפרש שבין שווי  -חייבת במס; לענין זה, "יתרת הזכות הנמכרת"  -ות הנמכרת זכה

 המכירה של הזכות הנמכרת לבין שווי הזכות הנמכרת הפטורה.

כות הנמכרת, יראו את זהזכות החלופית המתואמת על שווי המכירה של ה שווי עלה )ד( 
 כמפורט להלן: יןח והמס, כרוכש שתי זכויות במקרקעהשב המוכר, לצורך חישוב

חלק  -כרת )בפרק זה הנמ ירה של הזכותכמהת במקרקעין ששוויה כשווי זכו (1)
 הזכות החלופית(;

וי הזכות החלופית המתואמת לבין ת במקרקעין ששוויה כהפרש שבין שוזכו (2)
 נוספת(.ית ההזכות החלופ -ל הזכות הנמכרת )בפרק זה ששווי המכירה 

 וארהכספים של הכנסת רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם י דתהאוצר באישור ועשר  )ה( 
רכישה בתקופה הקובעת של מספר זכויות במקרקעין במקרקעין שהם מבנה עסקי או קרקע לבניית 

י כזכות חלופית אחת לענין סעיף זה; בתקנות כאמור יקבע שר האוצר את התיאומים מבנה עסק

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 58)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 66)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55 )תיקון מס'
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 58)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 58)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 58)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז
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 .הנדרשים
 

זכות במקרקעין במקרקעין שהם קרקע חקלאית )בפרק ל בתקופה הקובעת שרה מכי )א( .1יא49
 הקרקע החקלאית הנמכרת(, פטורה ממס ובלבד שהתקיימו כל אלה: -זה 

או שנים עשר החודשים  כירהכר רכש בתוך שנים עשר החודשים שלפני המהמו (1)
אית החקל עקשלאחריה זכות במקרקעין במקרקעין שהם קרקע חקלאית לחילוף הקר

 הקרקע החקלאית החלופית(; -זה ק הנמכרת )בפר

לאות במשך חמש מחק  קע החקלאית הנמכרת שימשה בייצור הכנסההקר (2)
ים ש שנשנים לפחות קודם למכירתה ומשמשת בייצור הכנסה מחקלאות במשך חמ

 לפחות לאחר המכירה;

נים מש שח ךקע החקלאית החלופית משמשת בייצור הכנסה מחקלאות במשהקר (3)
 כישתה;ר לפחות, לאחר

י הקרקע החקלאית החלופית לא פחת משווי המכירה של הקרקע החקלאית שוו (4)
 הנמכרת;

 –ן זה יינירה אינה לקרוב: לעהמכ (5)

 לרבות איגוד השולט בו ואיגוד שבשליטת השולט בו; –"קרוב" 

במקום ובשינויים אלה: בכל מקום בסעיף האמור,   2כמשמעותה בסעיף  –"שליטה" 
או יותר של הון המניות", ובמקום "את רובו של  20%"רובו של הון המניות" ייקרא "

 או יותר של הסכום". 20%הסכום" ייקרא "

)א(,  קטן ין שהתקיימו לגביה התנאים האמורים בסעיףעירת זכות במקרקבמכ (1) )ב( 
יא)ג(, 49 ( של אותו סעיף קטן, יחולו הוראות סעיף4למעט התנאי האמור בפסקה )

 יבים;חובשינויים המ

שווי הקרקע החקלאית החלופית על שווי המכירה של הקרקע החקלאית  עלה (2)
 יא)ד(, בשינויים המחויבים.49יחולו הוראות סעיף  -הנמכרת 

  -זה יף בסע )ג( 

קרקע שיועדה לחקלאות לפי תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה,  -ע חקלאית" "קרק 
דה לחקלאות ניתן לפי התכנית לבנות עליה גם מבנה שאינו משמש ועאמור שאף שילמעט קרקע כ

 לייצור הכנסה מחקלאות או להשתמש בה שלא לצורכי חקלאות;

 ( לפקודה.8)2 ( או1)2ף הכנסה מחקלאות לפי סעי -סה מחקלאות" "הכנ 

יראו  בהתקיימםש םהאוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאישר  )ד( 
בתקופה הקובעת של מספר זכויות במקרקעין במקרקעין שהם קרקע חקלאית, כקרקע ה ברכיש

 מור יקבע שר האוצר את התיאומים הנדרשים.אחקלאית חלופית אחת לענין סעיף זה; בתקנות כ
 

רה בתקופה הקובעת של זכות במקרקעין במקרקעין שהם דירת מגורים )בסעיף זה מכי )א( יב.49
 פטורה ממס ובלבד שהתקיימו כל אלה:ת(, דירת המגורים הנמכר -

ני המכירה או שנים עשר החודשים שלפ כר רכש בתוך שנים עשר החודשיםהמו (1)
)ג( 9ה בסעיף דרתגהכשלאחריה, זכות במקרקעין במקרקעין שהם דירת מגורים 

 דירת המגורים החלופית(; -לחילוף דירת המגורים הנמכרת )בסעיף זה 

רת המגורים יחלופית לא פחת משווי המכירה של דה י דירת המגוריםשוו (2)
 הנמכרת;

 –עניין זה וב; לירה אינה לקרהמכ (3)

 לרבות איגוד השולט בו ואיגוד שבשליטת השולט בו; –"קרוב" 

ובשינויים אלה: בכל מקום בסעיף האמור, במקום  2תה בסעיף כמשמעו –"שליטה" 
או יותר של הון המניות" ובמקום "את רובו של  20%"רובו של הון המניות" ייקרא "

 או יותר של הסכום". 20%הסכום" ייקרא "

אים האמורים בסעיף התנ  גורים הנמכרת, שהתקיימו לגביהת המירת דירבמכ (1) )ב( 
 ( של אותו סעיף קטן, יחולו הוראות סעיף 2אי האמור בפסקה )קטן )א( למעט התנ

וף בחילממס  פטור
 קרקע חקלאית

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

וף בחילממס  פטור
 ת מגורים רבדי זכויות

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 58)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 58)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז
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 יא)ג(, בשינויים המחויבים;49

ורים החלופית על שווי המכירה של דירת המגורים הנמכרת, מגשווי דירת ה עלה (2)
 ד(, בשינויים המחויבים.יא)49יחולו הוראות סעיף 

וע תנאים שבהתקיימם יראו שאי לקבר, תהאוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסשר  )ג( 
כזכות חלופית ם רכישה בתקופה הקובעת של מספר זכויות במקרקעין במקרקעין שהם דירת מגורי

 שים.ת כאמור יקבע שר האוצר את התיאומים הנדרואחת לענין זה; בתקנ
 

מכירה בתקופה הקובעת של זכות במקרקעין במקרקעין שהם דירת מגורים מזכה, על  )א( יג.49
ם נויייב, בשי49 -יא ו49שנים יחולו הוראות סעיפים  60ו, בידי מי שמלאו, לו או לבן זוג

 הזכות החלופית היא זכות למגורים בבית אבות, למגורי המוכר או בן זוגו.ש המחויבים, ובלבד

שנים,  60אות סעיף קטן )א( יחולו גם לגבי מוכר שטרם מלאו לו או לבן זוגו הור )ב( 
טוח הלאומי ]נוסח משולב[, ים בחוק הבובלבד שאחד מהם זקוק לשירותי סיעוד כהגדרת

(; שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת יקבע ודשירותי סיע -ף זה בסעי) 1995 -התשנ"ה
 ף קטן זה.יעסהוראות לביצוע 

אות סעיף קטן )א( יחולו גם במכירת זכות במקרקעין במקרקעין שאינם דירת הור (1) )ג( 
ו דירת מגורים מזכה בארבע השנים גר או לבן זומגורים מזכה, ובלבד שלא היתה למוכ

ם סכום הפטור במכירה לפי סעיף קטן זה, לא ולת הזכות הנמכרת ואמכירשקדמו ל
 חדשים; םישקל 540,500יעלה על 

( ואולם לענין זה 5ז)א()49( יתואם לפי הוראת סעיף 1ום האמור בפסקה )הסכ (2)
 (. 2002בינואר  15ט התשס"ב )יהיה "המדד הבסיסי" המדד שפורסם ביום ב' בשב

  -ין זה לענ )ד( 

שנים  60ע לשלושים אנשים או יותר, שהם או בני זוגם בני בומקום מגורים ק -" אבות "בית 
 שהם נזקקים לשירותי סיעוד, שהוא אחד מאלה: ואלפחות 

 דיור מוגן; (1)

הפיקוח על  מקום המעניק שירותי סיעוד לנזקקים, שניתן לו רישיון על פי חוק (2)
 ;1965-המעונות, התשכ"ה

 ; 49כהגדרתה בסעיף  -ת מגורים מזכה" "דיר 

זכות בעלות או חכירה ביחידת מגורים בבית אבות או זכות  -ת למגורים בבית אבות" "זכו 
 אחרת ביחידה כאמור כפי שקבע שר האוצר.

 

שלום מס השבח ומס בתר זכות במקרקעין שהוראות פרק זה חלות עליו חייב מוכ )א( .יד49
 הרכישה, לפי הענין כל עוד לא התקיימו כל התנאים המזכים בפטור ממס לפי פרק זה.

י זכא יימו כל התנאים המזכים בפטור ממס או בהנחה ממס רכישה לפי פרק זה,התק )ב( 
 א.103נין זה הוראות סעיף המוכר להחזר המס ששילם ויחולו לע

ללים לענין החזר מס ששולם כאמור בסעיף קטן )א( וכן לדחות כע והל רשאי לקבהמנ )ג( 
אוצר האת תשלום המס, כולו או חלקו, אם המוכר המציא ערובה בדרך ובתנאים שקבע שר 

 להבטחת התשלום האמור.

מכירה, ולאחר שחלפו כים בפטור לפי פרק זה, לאחר מועד ההמז יימו התנאיםהתק )ד( 
 . 85תוקן השומה על אף האמור בסעיף תה, מארבע שנים מיום שנעשתה השו

 

 )בוטל(. טו.49
 

ירת המגורים החלופית ירת הזכות החלופית, הקרקע החקלאית החלופית, דבמכ (1) )א( טז.49
הזכות החלופית במקרקעין(, לא יחולו  –והזכות למגורים בבית אבות )בסעיף זה 

 פטור ממס, כולו או חלקו, שיעור מס מופחת או דחיית מס;

( לא יחולו במכירת זכות חלופית במקרקעין שחלות עליה 1הוראות פסקה ) א(1)
-ו 51ן לא יחולו לענין הוראות סעיפים וכ 69-ו 67, 65, 64)א(, 61, 60הוראות סעיפים 

 א.91

זכות החלופית במקרקעין זכות במקרקעין שאינה בעלות, ובפקיעתה לא ה ההית (2)

ממס במכירת  פטור
מקרקעין לצורך 
 תרכישת זכות בבי

 ת אבו
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

 ית מסדחיומס  החזר
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב
( 61)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ת פטור שליל
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב
( 55)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 2003-הודעה תשס"ג

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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ת או חודשה, יראו את פקיעתה כמכירתה של הזכות במקרקעין שפקעה הזכוהוארכה 
 י שהיה נקבע אילו נרכשה לראשונה במועד הפקיעה;וושושווי מכירתה יהיה ה

 ( לא יחולו על זכות למגורים בבית אבות.2אות פסקה )רהו (3)

ב י49יף ל האמור בסעיף קטן )א(, מי שרכש דירת מגורים חלופית כאמור בסעע ףנוס )ב( 
 . 1רוכש דירה( לא יהא זכאי לפטור ממס במכירתה לפי פרק חמישי  -)בסעיף זה 

הרכישה שנקבע לגביו חול גם לגבי מי שיום )ב( י-ור בסעיפים קטנים )א( והאמ )ג( 
נקבע לרוכש הזכות החלופית  היהבמכירת הזכות החלופית במקרקעין הוא יום הרכישה ש

 במקרקעין אילו הוא היה מוכר אותה.

 ם חלופית שהיאריור בסעיפים קטנים )א( עד )ג( לא יחול על רוכש דירת מגוהאמ )ד( 
קנות, ובלבד שהדירה שימשה דרך ר בתהאוצדירת מגורים באזור עדיפות לאומית, כפי שקבע שר 

 קבע למגוריו במשך שנתיים לפחות.
 

יג, לא תיחשב, לענין  49יב או 49יף מכירת דירת המגורים הנמכרת בפטור ממס לפי סע .1טז49
 (, כמכירה פטורה ממס.1ב)49סעיף 

 

 

ישה בתקופה הקובעת של זכות במקרקעין שהיא זכות חלופית, ישולם מס רכישה ברכ )א( יז.49
שווי הזכות הנמכרת הפטורה, ישולם כ הזכות החלופית ששוויהלק מ, ואולם על ח9כאמור בסעיף 

 ממס הרכישה החל עליה. 50%מס רכישה בשיעור 

 

הוראות סעיף קטן )א( יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין קרקע חקלאית חלופית,  ()ב 
 דירת מגורים חלופית וזכות למגורים בבית אבות.

 

אות פרק זה יחולו רק אם הזכות הנמכרת, הקרקע החקלאית הנמכרת, דירת המגורים הור יח.49
 יג, נמכרו בתקופה הקובעת.49יף הנמכרת או הזכות למקרקעין שנמכרה כאמור בסע

 

 
 : פינוי ובינוי4חמישי פרק 

 

 

 –ק זה בפר )א( יט.49

 

 

 )נמחקה(; –"התקופה הקובעת"  

 יחידת מגורים או יחידה אחרת; –דה" "יחי 

ירה או חלק מדירה המשמשת למגורים לרבות למגורי המחזיק בה ד – דת מגורים"חי"י 
ואשר שימשה למגורים כאמור במשך תקופה של שנתיים רצופות לפחות, סמוך לפני מתן צו 

 כח, לפי הענין;49א לחוק התכנון והבניה או לפי סעיף 33ההכרזה על המתחם לפי סעיף 

אינו יחידת מגורים, המשמש את בעל הזכויות נה שבמבנה או חלק ממ –דה אחרת" "יחי 
בו, לרבות כשהוא משמש את המחזיק בו, ואשר שימש כאמור במשך תקופה של שנתיים רצופות 

א לחוק התכנון והבניה או לפי סעיף 33לפחות, סמוך לפני מתן צו ההכרזה על המתחם לפי סעיף 
 כח, לפי הענין;49

 כל אחד מאלה: –" "יזם 

צורך פינוי מתחם לשם בינויו או לשם עיבוי הבניה בו רוכש יחידות שלמי  (1)
 באותו המתחם;

כח להכריז על שטח כעל מתחם פינוי ובינוי 49הגיש בקשה לפי סעיף ש מי (2)
מור, לצורך פינוי המתחם לשם בינויו או לשם ח האבמסלול מיסוי, רוכש יחידות בשט

 עיבוי הבניה בו;

ממס חלקי  פטור
וף זכויות לרכישה בחי
 במקרקעין

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ת הפרק תחול
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב
( 55)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 58ון מס' )תיק
 2007-תשס"ז

 ות וחזקותהגדר
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב
( 55)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

שלילת פטור -אי
 גורים מזכהלדירת מ

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 58)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 88)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 88)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 88)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 מנהל כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;ה ןהמנהל וכ –הלים" "המנ 

)ג( וכן תשלום בעבור דמי 9דירת מגורים כהגדרתה בסעיף  –דת מגורים חלופית" "יחי 
 שכירות לתקופת בניית דירת המגורים האמורה ולכיסוי הוצאות כרוכות כפי שיקבע המנהל;

 מתחם פינוי ובינוי או מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי; –" םח"מת 

בינוי או עיבוי הבניה שחל עליו צו הכרזה לפי  לשם מתחם לפינוי –ם פינוי ובינוי" ח"מת 
 ;א לחוק התכנון והבניה33הוראות סעיף 

 צומתחם לפינוי לשם בינוי או עיבוי בניה שחל עליו  –ם פינוי ובינוי במסלול מיסוי" "מתח 
 כח.49הכרזה לפי הוראות סעיף 

 –לענין פרק זה  )ב( 

מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו  יראו (1)
 כמוכר אחד; –שנים  18להם 

יראו מכירה ליזם של זכות דיירות מוגנת ביחידת מגורים לפי חוק הגנת הדייר  (2)
לות על מכירת כמכירת זכות במקרקעין, ויחולו עליה לענין זה הוראות חוק זה הח

 זכות במקרקעין בלבד;

יראו תמורה המשתלמת למחזיק ביחידה שאינה מלאי עסקי כתמורה בשל  (3)
מכירת זכות במקרקעין, ויחולו עליה הוראות חוק זה החלות על מכירת זכות 

 במקרקעין בלבד.
 

האמור בחוק זה ובחלק ב' לפקודה, לענין פינוי לשם בינוי, במכירה ליזם של כל אף  על כ.49
ליו כעל מתחם כח להכריז ע49ח שלגביו הוגשה בקשה לפי סעיף טשבהזכויות ביחידה במתחם או 

ת כוכישת זרפינוי ובינוי במסלול מיסוי, המותנית בתנאי מתלה, או שהיא מכירה של זכות ל
מכירה יהיה המוקדם מבין אלה, לפי הענין ובלבד הום יהאופציה(,  –ביחידה כאמור )בפרק זה 

 :אכ49שנמסרה הודעה למנהל כאמור בסעיף 

 עד שבו התקיים התנאי;המו (1)

המועד שבו מחזיק  –מומשה האופציה; בסעיף זה, "מימוש האופציה" עד שבו המו (2)
 ביה ניתנה האופציה;לגחידה שיהאופציה רכש את הזכויות ב

בבניין שבו נמצאת היחידה זם או מי מטעמו את הבניה ל היעד שבו התחיהמו (3)
 .הנמכרת

 

כ יודיע היזם למנהל על כל הסכם למכירה כאמור באותו סעיף 49אף הוראות סעיף על  )א( כא.49
 קבע המנהל.ימים מיום ההסכם, על גבי טופס ש 30בתוך 

ו הוראות חוק זה או פקודת מס ולת זכות ביחידה, יחמכירין הצהרה ודיווח על לענ )ב( 
 כ.49עותו בסעיף משמהכנסה, לפי הענין, מיום המכירה כ

כ בבקשה 49רשאי לפנות למנהלים לפני יום המכירה כמשמעותו בסעיף  יזם (1) )ג( 
בהטבות הקבועות בפרק זה, ובלבד ם יזכו ישיאשרו כי תנאי עסקה כפי שהוצגו למנהל

 ן חלק ממתחם או יהיו חלק ממתחם;ה ביהן נתבקש האישורשלג שהיחידות

והמסמכים טים ימים מהיום שהומצאו להם כל הפר 120הלים ישיבו בתוך המנ (2)
 רסמו.שפו י שקבעו בכלליםכפהדרושים 

האוצר, ורשאי קש אישור לפי סעיף קטן )ג( ישלם אגרת בקשה כפי שקבע שר המב )ד( 
 השר לקבוע שהאגרה תהיה בשיעור משווי המכירה לפי סעיף קטן )ג( או לפי חישוב אחר.

 

 דתיחי -כר ליזם את הזכויות שיש לו ביחידת מגורים במתחם )בפרק זה המו (1) )א( .כב49
המוכר ליזם את כל הזכויות שיש לו  –המגורים הנמכרת(, ולענין פינוי לשם בינוי 
רק זכות ביחידת מגורים חלופית אחת  ביחידת המגורים הנמכרת שתמורתה ניתנה

שווי שותמורה כספית אחרת, זכאי בשל המכירה לפטור ממס לפי חוק זה, ובלבד 
הזכות ביחידת המגורים החלופית והתמורה הכספית הנוספת לא עלו על תקרת השווי; 

 אחד מאלה, לפי הגבוה: –לענין זה, "תקרת השווי" 

ת, בניכוי שוויין של זכויות לבניה משווי יחידת המגורים הנמכר 150% (1)

 המכירהיום 
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב
( 55)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 74)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב
( 88)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו

 הודעה ודיווח  חובת
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

 ממסים פטור
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב
( 55)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 74)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב

( 55מס'  )תיקון
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 74)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 74)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 88)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 88)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 (;1א)ב()49נוספת ביחידת המגורים הנמכרת, כמשמעותן בסעיף 

 120)ג(, באותו מתחם, ששטחה 9שווי דירת מגורים, כהגדרתה בסעיף  (2)
 מ"ר;

 150%)ג(, באותו מתחם, ששטחה 9שווי דירת מגורים, כהגדרתה בסעיף  (3)
 מ"ר; 200-א יותר ממשטחה של יחידת המגורים הנמכרת, ול

והכל בתוספת תשלום בעבור דמי שכירות לתקופת בניית יחידת המגורים 
 החלופית, ולכיסוי הוצאות כרוכות כפי שקבע המנהל.

(, עלה שוויה של הזכות ביחידת המגורים החלופית על 1על אף האמור בפסקה ) (2)
 הפרש השווי(, יחולו הוראות אלה: –תקרת השווי )בפרק זה 

יראו את המוכר כמוכר זכות ביחידת מגורים ששוויה כתקרת השווי )בפרק  )א(
הזכות הנמכרת הפטורה(, וזכות נוספת ביחידת מגורים ששוויה כהפרש  –זה 

 הזכות הנמכרת החייבת(; –השווי )בפרק זה 

יראו את המוכר כרוכש זכות בדירת המגורים החלופית שוויה כתקרת  )ב(
החלופית הבסיסית(, וזכות נוספת ששוויה כהפרש הזכות  –השווי )בפרק זה 
 הזכות החלופית הנוספת(; –השווי )בפרק זה 

 מכירת הזכות הנמכרת הפטורה, פטורה ממס. )ג(

המוכר ליזם את כל הזכויות שיש לו ביחידת המגורים הנמכרת במתחם, שתמורתה  (1א) 
ן )א(, בתנאים הקבועים בו, בכסף בלבד, זכאי בשל המכירה לפטור ממס לפי הוראות סעיף קט

ובלבד שהוא רכש, בכספי התמורה, כולה או חלקה, בתוך שנים עשר החודשים שלפני המכירה או 
שנים עשר החודשים שלאחריה, זכות למגורים בבית אבות, למגוריו או למגורי בן זוגו, והתקיים בו 

 :או בבן זוגו אחד מאלה

 שנים; 60מלאו לו  (1)

 שנים והוא נזקק לשירותי סיעוד; 60טרם מלאו לו  (2)

 –בסעיף קטן זה  

 יג)ד(;49כהגדרתם בסעיף  –"בית אבות", "זכות למגורים בבית אבות"  

 יג)ב(.49כמשמעותם בסעיף  –"שירותי סיעוד"  

, םחת במתחא ור לפי סעיף קטן )א( יינתן בשל מכירת הזכויות ביחידת מגוריםהפט )ב( 
כר ביחידת המגורים החלופית לא יפחת משיעור זכותו ביחידת בלבד ששיעור זכותו של המוו

 24ממס לפי חוק זה, בתקופה של  רהמגורים הנמכרת; הועברה יחידת מגורים לקרוב בפטו
כ לא יחול במכירתה ליזם פטור ממס לפי פרק 49למכירה כאמור בסעיף סכם חודשים שלפני הה

 –קטן זה ף זה; בסעי

 ט בו ואיגוד שבשליטת השולט בו;לרבות איגוד השול –"קרוב"  

ובשינויים אלה: בכל מקום בסעיף האמור, במקום "רובו  2כמשמעותה בסעיף  –"שליטה"  
או יותר של הון המניות" ובמקום "את רובו של הסכום" ייקרא  20%של הון המניות" ייקרא "

 או יותר של הסכום". 20%"
 

י הרכישה ויום הרכישה של יחידת המגורים החלופית שהתקבלה על ידי המוכר שוו (1) כג.49
(, יהיה שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו 1כב)א()49במכירה פטורה ממס לפי סעיף 

 ידת המגורים הנמכרת.יחנקבעים במכירת 

 

י הרכישה של הזכות הנמכרת החייבת הוא שווי הרכישה שהיה נקבע לפי חוק זה שוו (2)
, כשהוא מוכפל ביחס שבין הפרש השווי לבין שווי יחידת רתליחידת המגורים הנמכ

 המגורים החלופית.

הרכישה של הזכות הנמכרת החייבת הוא יום הרכישה שהיה נקבע לפי חוק זה  יום (3)
 המגורים הנמכרת.רת יחידת יכמב

במכירה כאמור ר י הרכישה של יחידת המגורים החלופית שהתקבלה על ידי המוכשוו (4)

ושווי רכישה של יום 
חידת המגורים י

החלופית והזכות 
 הנוספת 

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 58)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 67)תיקון מס' 
 2010-תשע"א

( 67)תיקון מס' 
 2010-תשע"א
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 (, הוא כמפורט להלן:2כב)א()49בסעיף 

שווי הרכישה של הזכות החלופית הבסיסית הוא השווי שהיה נקבע לפי חוק זה  )א(
ות הנמכרת במכירת יחידת המגורים הנמכרת, בניכוי שווי הרכישה שנקבע לזכ

 (;2החייבת, כאמור בפסקה )

שווי הרכישה של הזכות החלופית הנוספת הוא שווי רכישתה כפי שנקבע לפי  )ב(
 חוק זה. 

 ( הוא כמפורט להלן:4ים החלופית כאמור בפסקה )רוגהרכישה של יחידת המ יום (5)

רת יום הרכישה של הזכות החלופית הבסיסית הוא יום הרכישה של הזכות הנמכ )א(
 (;3החייבת כאמור בפסקה )

יום הרכישה של הזכות החלופית הנוספת הוא יום רכישתה כפי שנקבע לפי חוק  )ב(
 זה.

כות ביחידת זמגורים החלופית שהתקבלה על ידי מוכר של ה י הרכישה של יחידתשוו (6)
ר לא שולם בעד רכישתה, יהיה אפס, ויום ואש המגורים הנמכרת שאינה זכות במקרקעין

 .כ49כישה יהיה יום המכירה שנקבע כאמור בסעיף הר
 

כב, פטור המוכר ממס 49, במכירת יחידת מגורים כאמור בסעיף 9אף הוראות סעיף על  כד.49
 פית.ה ברכישת יחידת המגורים החלוישרכ

 

י המכירה של זכות במקרקעין שרכש היזם, לצורך חישוב מס הרכישה, הוא כלל שוו כה.49
כלל שווי  ה,זהתמורות שנדרש לשלם בשל רכישת הזכות במתחם; ואולם על אף הוראות חוק 

וויה של הקרקע ש ביחידת המגורים החלופית, ינוכהרקע הרכישה לפי סעיף זה את שוויה של הק
 משווי המכירה כאמור.

 

ר זכאי לפטור האמור בפרק זה, נוסף על כל פטור אחר ממס שהוא זכאי לו, ואין מוכ כו.49
 . 1פי פרק חמישי ות לבזכאות לפטור כאמור כדי לפגוע בזכאות לפטור אחר ממס, לרב

 

מכירה ליזם של יחידה  ביול, בשינויים המחויבים, גם לגכו יח49כב עד 49ור בסעיפים האמ כז.49
כב לא יחול על 49ואולם הפטור לפי סעיף אחרת במתחם שאינה מהווה מלאי עסקי בידי המוכר, 

דה אחרת ביחיהזכות ביחידת מגורים חלופית או  תמורה כספית נוספת, אם ניתנה, ובמכירת
ור מס עישטור ממס, כולו או חלקו, או שהתקבלה תמורת היחידה האחרת הנמכרת, לא יחול פ
 מופחת או דחיית מס לפי הוראות חוק זה או לפי הפקודה.

 

 .בוטל() כח.49
 

כ, ובלבד 49בסעיף מור אות פרק זה יחולו בתקופת תוקפו של הצו על מכירה כאהור כט.49
( או 2001בנובמבר  7המכירה, כאמור באותו סעיף, נעשה ביום כ"א בחשון התשס"ב )ם שהסכ

 לאחריו.
 

כמתחם  משלההכריזה המ מתחם שעליו –יף זה, "מתחם להתחדשות עירונית" בסע )א( ל.49
כנוסחו ערב  היא לחוק התכנון והבנ33להתחדשות עירונית )פינוי ובינוי( לפני תחילתו של סעיף 

באחת מהחלטות הממשלה  לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 21ביטולו בסעיף 
( 2001לי ביו 22( או ביום ב' באב התשס"א )2000בנובמבר  19ו ביום כ"א בחשון התשס"א )תנשני

 (, כנוסחן ביום הינתנן.2001בנובמבר  11) באו ביום כ"ה בחשון התשס"

ות פרק זה יחולו גם על מכירת זכויות ביחידה במתחם להתחדשות עירונית ועל אהור )ב( 
כ נעשה 49, ובלבד שהסכם המכירה כאמור בסעיף ורלגבי זכויות ביחידה כאמ היצמכירת אופ

שלה לגבי המתחם האמור מ( וכל עוד הכרזת המ2001בנובמבר  7)אחרי יום כ"א בחשון התשס"ב 
 עומדת בתוקפה.

 

האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים ותיאומים ככל הנדרש שר  לא.49
 לענין פרק זה.

 

                                                      
 .684עמ'  29.3.2007מיום  6576מס' . 482עמ'  28.1.2007מיום  6555ק"ת תשס"ז: מס' ר'  9

 ממס רכישה  פטור
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

של הרכישה  שווי
 ם יזה

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 נוסף  פטור
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

  תליחידה אחר פטור
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב
( 76)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג

( 88)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 ת הפרק תחול
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

להתחדשות  מתחם
אות רהו –עירונית 
 מיוחדות 

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 88)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 ה הסמכ
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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 38עת מזכויות בניה לפי תמ"א : פטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפ5חמישי פרק 
 

 –בפרק זה  .בל49

 

 אזור שמתקיים בו אחד מאלה: –"אזור מוטב"  

, או 1991-הוא נמצא בנגב, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב (1)
 ;1993-בגליל, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג

-וג הרמה החברתיתבדיר 6עד  1כלכלית באשכול -הוא מסווג ברמה חברתית (2)
 כלכלית לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

זכויות לבניה נוספת שהוקנו לפי הוראות תכנית  –"זכויות בניה לפי תכנית החיזוק"  
 החיזוק;

זכויות לבנייה נוספת שהוקנו לפי  –"זכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה"  
יסה, לרבות תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תכנית הוראות תכנית החיזוק בדרך של הר

החיזוק שמטרתה חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, ולמעט זכויות בנייה מכוח תכנית 
 אחרת;

 לפקודה; 85כהגדרתו בסעיף  –"מלאי עסקי"  

ג, כנוסחו ערב ביטולו בחוק מיסוי מקרקעין )שבח 72כהגדרתו בסעיף  –"מס מכירה"  
 ;2008-(, התשס"ח61ה ורכישה( )תיקון מס' מכיר

, 1969-א לחוק המקרקעין, התשכ"ט77או בסעיף  52כהגדרתו בסעיף  –"רכוש משותף"  
 לפי העניין;

 כל אחד מאלה, לפי הוראות תכנית החיזוק: –"שירותי בניה לפי תכנית החיזוק"  

 –)בהגדרה זו  חיזוק של מבנה שלגביו ניתנו זכויות בניה לפי תכנית החיזוק (1)
 מבנה(, מפני רעידות אדמה;

 הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה; (2)

 התקנת מעלית במבנה; (3)

 עיצוב המבנה ושיפוצו; (4)

תשלום לכיסוי הוצאות כרוכות בשירותי בניה לפי תכנית החיזוק כפי שיקבע  (5)
 המנהל;

 ים מפני רעידות אדמה )תמ"אתכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימ –"תכנית החיזוק"  
 (, כפי שתהיה בתוקף מעת לעת;38

הוראות תכנית החיזוק בעניין הריסת מבנה והקמתו  –"תכנית החיזוק בדרך של הריסה"  
 מחדש כפי שתהיה בתוקף מעת לעת.

 

, לפי 1לג49לג או 49לפי סעיף  על אף האמור בחוק זה, היתה המכירה של הזכות הנמכרת .1בל49
האופציה(,  –מותנית בתנאי מתלה, או מכירה של זכות לרכישת זכות במקרקעין )בפרק זה  העניין,

 :2לב49יהיה יום המכירה המוקדם מבין אלה, ובלבד שנמסרה הודעה למנהל כאמור בסעיף 

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

או המועד שבו החלה  המועד שבו הוחל במתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק (2)
 .הבנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה, לפי העניין

 

ימים מיום  30בתוך  1לב49)א( המוכר יודיע למנהל על הסכם למכירה כאמור בסעיף  .2בל49
 ההסכם, על גבי טופס שקבע המנהל.

, יחולו , לפי העניין1לג49לג או 49לפי סעיף  לעניין הצהרה על מכירת הזכות הנמכרת )ב( 
 .1לב49משמעותו בסעיף הוראות חוק זה מיום המכירה כ

 

מכירת זכות במקרקעין שהתמורה המשתלמת בעדה מושפעת מזכויות בניה לפי  )א( .גל49
הזכות הנמכרת(, תהא פטורה ממס וממס מכירה, עד גובה שוויין של  –תכנית החיזוק )בפרק זה 

 ת הבניה כאמור, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:זכויו

( 62)תיקון מס' 
 הגדרות 2008-תשס"ח

( 62)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

פטור ממס וממס 
מכירה במכירה 

שתמורתה מושפעת 
מזכויות בניה לפי 

 תכנית החיזוק
( 62)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
( 88)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו

 יום המכירה
( 68)תיקון מס' 

 2010-תשע"א
( 74תיקון מס' )

 2012-תשע"ב

 חובת הודעה ודיווח
( 68)תיקון מס' 

 2010-תשע"א

( 74)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 74)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 74)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 74)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 74)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 התמורה בעד המכירה ניתנה בשירותי בניה לפי תכנית החיזוק; (1)

בוצע חיזוק של המבנה שלגביו ניתנו זכויות בניה לפי תכנית החיזוק, מפני  (2)
 רעידות אדמה, בהתאם להוראות תכנית החיזוק.

יתנה שלא בשירותי בניה לפי תכנית תמורה בעד מכירה כאמור בסעיף קטן )א( שנ )ב( 
החיזוק, יראו אותה כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי 
הרכישה של הזכות הנמכרת, כיחס שבין התמורה האמורה לבין שווי הזכות הנמכרת, ובהתאם לכך 

 ייוחסו גם הניכויים והתוספות.
 

מכירת זכות במקרקעין שהתמורה המשתלמת בעדה מושפעת מזכויות בנייה לפי )א(  1.10גל49
מכרת(, תהיה פטורה ממס עד גובה שוויין הזכות הנ –תכנית החיזוק בדרך של הריסה )בסעיף זה 

 של זכויות הבנייה כאמור, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

 –ניתנה למוכר, תמורת הזכות הנמכרת, דירת מגורים חלופית, ובאזור מוטב  (1)
 שתי דירות מגורים חלופיות, לכל היותר, שמתקיים בהן אחד מאלה:

לפי העניין, אינו עולה על  שטח הדירה או השטח המצטבר של הדירות, )א(
 מ"ר; 25שטח דירת המגורים הנמכרת בתוספת 

שווי הדירה או השווי המצטבר של הדירות, לפי העניין, אינו עולה על  )ב(
( או על שווייה של דירת המגורים הנמכרת, 2ז)א()49סכום הפטור הקבוע בסעיף 

 בלא הזכויות לבנייה נוספת, לפי הגבוה;

בעבור דמי שכירות לתקופת הריסת המבנה ובנייתו מחדש  והכל בתוספת תשלום
 ולכיסוי הוצאות כרוכות כפי שקבע המנהל;

בוצעה הקמתו מחדש של המבנה שנהרס בהתאם לתכנית החיזוק בדרך של  (2)
 הריסה.

תמורה בעד מכירה כאמור בסעיף קטן )א( שניתנה שלא כאמור באותו סעיף קטן, יראו  )ב( 
כות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של אותה כדמי מכר של ז

הזכות הנמכרת, כיחס שבין התמורה האמורה לבין שווי הזכות הנמכרת, ובהתאם לכך ייוחסו גם 
 הניכויים והתוספות.

שתי דירות  –הפטור לפי סעיף זה יחול לגבי דירת מגורים אחת בלבד, ובאזור מוטב  )ג( 
שניתנו למוכר בשל מכירת הזכויות בדירת מגורים אחת בכל בניין, ובלבד ששיעור  מגורים בלבד,

 זכותו של המוכר בדירת המגורים החלופית לא יפחת משיעור זכותו בדירת המגורים הנמכרת.

חודשים שלפני  24הועברה דירת מגורים לקרוב בפטור ממס לפי חוק זה, בתקופה של  )ד( 
, לא יחול במכירתה פטור ממס לפי סעיף זה; בסעיף קטן זה, ההסכם למכירת הזכות הנמכרת

 כב)ב(.49כהגדרתם בסעיף  –"קרוב" ו"שליטה" 

לעניין סעיף זה יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם  )ה( 
 כמוכר אחד. –שנים  18מלאו להם 

בשינויים המחויבים, גם אם ניתנה הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ה( יחולו,  (1) )ו( 
למוכר, תמורת הזכות הנמכרת, זכות ביחידה בבניין שאינה דירת מגורים ואינה מהווה 

 מלאי עסקי בידי המוכר;

במכירת זכות בדירת מגורים חלופית שהתקבלה תמורת זכות נמכרת שאינה  (2)
או דחיית מס  דירת מגורים, לא יחולו פטור ממס, כולו או חלקו, שיעור מס מופחת

 לפי הוראות חוק זה או לפי הפקודה.

 המנהל יפרסם את רשימת היישובים הנכללים בהגדרה "אזור מוטב". )ז( 
 

, מכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף במבנה שלגביו ניתנו 9על אף האמור בסעיף  .דל49
 זכויות בניה לפי תכנית החיזוק תהא פטורה ממס וממס רכישה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 לג;49המוכר והרוכש מכרו את הזכות הנמכרת בפטור ממס לפי הוראות סעיף  (1)

                                                      
 .31.12.2016עד יום  1.1.2013אה תחול על מכירת זכות מיום ההור 10

פטור ממס וממס 
רכישה במכירת זכות 

במקרקעין שהיא 
 רכוש משותף

( 62)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

מס במכירה פטור מ
שתמורתה מושפעת 
מזכויות בנייה לפי 

בדרך  תכנית החיזוק
 של הריסה

( 74)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 88)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 רת הזכות הנמכרת;המכירה נעשתה בסמוך למכי (2)

 לא ניתנה תמורה כספית בעד המכירה. (3)
 

הוראות פרק זה לא יחולו על מכירת זכות במקרקעין, במקרקעין המהווים מלאי עסקי בידי  .הל49
 המוכר.

 

מוכר זכאי לפטור כאמור בפרק זה נוסף על כל פטור אחר ממס שהוא זכאי לו, ואין בזכאות  .ול49
 .1ור אחר ממס, לרבות לפי פרק חמישי לפטור כאמור כדי לפגוע בזכאות לפט

 

שנעשתה בתקופה שמיום ט'  לג49לפי סעיף  הוראות פרק זה יחולו על מכירת זכות נמכרת .2ול49
ולעניין מכירת  (2016בדצמבר  31( ועד יום ב' בטבת התשע"ז )2005במאי  18באייר התשס"ה )

( עד יום ב' בטבת 2013בינואר  1מיום י"ט בטבת התשע"ג ) – 1לג49זכות נמכרת לפי סעיף 
 .(2016בדצמבר  31התשע"ז )

 

 הוראת שעה –: העברת מפעל לאזור מוטב 6חמישי פרק 
 

 –בפרק זה  .זל49

 אחד מאלה: –"אזור מוטב"  

תחום רשות מקומית במחוז הדרום, במחוז הצפון או בנפת חיפה, ובלבד  (1)
, 600או מתחת לקו רוחב  710שבתיה, כולם או חלקם, נמצאים מעל קו רוחב 

 ה שני אלה:ומתקיימים ב

 ;3עד  1כלכלית נמוכה לפי אשכול -רמה חברתית )א(

 10%שיעור אבטלה שנתי ממוצע, לפי פרסומי שירות התעסוקה, של  )ב(
 ומעלה; תנאי זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית;

אזור תעשיה מרחבי בתחום מחוז הצפון או מחוז הדרום, ובלבד שכולו או  (2)
רק  –; ואולם בנפת אשקלון 600או מתחת לקו רוחב  710ל קו רוחב חלקו, נמצא מע

כלכלית נמוכה לפי -אזור תעשיה מרחבי בתחום רשות מקומית שבה רמה חברתית
אזור תעשיה ששטחו, בהתאם  –; בפסקה זו, "אזור תעשיה מרחבי" 4עד  1אשכול 

 דונם לפחות; 100לתכנית בניין עיר מאושרת המיועדת לתעשיה, 

 710זור תעשיה ביישוב מיעוטים ובלבד שכולו או חלקו נמצא מעל קו רוחב א (3)
לפחות  80%-יישוב ש –; בפסקה זו, "יישוב מיעוטים" 600או מתחת לקו רוחב 

 מתושביו אינם יהודים לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 היישובים –שדרות ויישובי עוטף עזה; בפסקה זו, "יישובי עוטף עזה"  (4)
במועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב ואשכול, שבתיהם, כולם או 

 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה; 7חלקם, שוכנים עד 

 כלכלית לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;-דירוג הרמה החברתית –"אשכול"  

במפעל באזור מוטב שמספרם  העסקת עובדים –"הפעלה מהותית", במפעל באזור מוטב  
ממספר העובדים שהועסקו במפעל הנמכר בתקופה של שלוש שנים רצופות סמוך  75%-לא פחת מ

 לפני מכירתו, לפי חישוב ממוצע שנתי, והכל לפי אישור מאת רואה חשבון, בטופס שקבע המנהל;

מרכז לסיוע לחוק לעידוד השקעות הון, וכן  51מפעל תעשייתי כהגדרתו בסעיף  –"מפעל"  
 לוגיסטי או מוקד מענה טלפוני;

 לח;49כמשמעותם בסעיף  –"מפעל באזור מוטב", "מפעל נמכר"  

עובד המועסק במשרה מלאה במהלך שנה שלמה, ולעניין זה יימנה עובד  –"עובד"  
המועסק במשרה חלקית או עובד המועסק בחלק מהשנה, באופן יחסי בהתאם לחלקיות המשרה או 

 ו באותה שנה, לפי העניין;למשך עבודת

( והמונח "שליטה" בהגדרה האמורה יפורש לפי אותו 4)19כהגדרתו בסעיף  –"קרוב"  
 סעיף;

כלכלית בו אינה עולה -אחד מאלה, ובלבד שהרמה החברתית –"רשות מקומית מוטבת"  
 ;5על אשכול 

 סייג לפטור
( 62)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 פטור נוסף
( 62תיקון מס' )

 2008-תשס"ח

( 63)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
 הגדרות

( 63)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 הוראת שעה –תחולה 
( 68)תיקון מס' 

 2010-תשע"א
( 74)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב
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 רשות מקומית שנמצאת באזור מוטב; (1)

מיעוטים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים מעל יישוב במחוז הדרום או יישוב  (2)
 ;600או מתחת לקו רוחב  710קו רוחב 

 יישוב במחוז הצפון. (3)
 

 –מכירה של זכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל שאינו נמצא באזור מוטב )בפרק זה  .חל49
 לט, ובלבד שהתקיימו כל אלה:49מפעל נמכר(, פטורה ממס עד לסכום הפטור כאמור בסעיף 

, זכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל שנמצא 2009המס  המוכר רכש, עד סוף שנת (1)
מפעל באזור מוטב( לחילוף  –באזור מוטב או שהם קרקע לבניית מפעל כאמור )בפרק זה 

 הזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל נמכר;

המכירה התבצעה בתקופה שתחילתה ביו תחילתו של חוק מיסוי מקרקעין )שבח  (2)
, וסיומה בתום ארבע שנים מיום 2008-הוראת שעה(, התשס"ח – 63ורכישה( )תיקון מס' 

 רכישת הזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל באזור מוטב;

( לפקודה, במשך חמש שנים 1)2המפעל הנמכר שימש בייצור הכנסה לפי סעיף  (3)
 רצופות, לפחות, סמוך לפני מכירתו;

מוטב אינה מקרוב ומכירת  רכישת הזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל באזור (4)
 הזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל נמכר אינה לקרוב;

והיא אינה במסגרת שינוי מבנה כהגדרתו  70לא התקיימו לגבי המכירה הוראות סעיף  (5)
 לפקודה; 103בסעיף 

לא יאוחר מתום ארבע שנים מיום רכישת הזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל  (6)
יימה במפעל האמור הפעלה מהותית והיא המשיכה להתקיים בו במשך באזור מוטב התק

 תקופת ההפעלה המהותית(; –עשר שנים רצופות לפחות )בסעיף זה 

-במהלך כל תקופת ההפעלה המהותית לא פחת שטחו של המפעל באזור מוטב מ (7)
 משטחו של המפעל הנמכר; 75%

הועסקו במפעל באזור מוטב  בשלוש שנים האחרונות של תקופת ההפעלה המהותית (8)
לפחות מכלל העובדים, בכל  80%שישים עובדים לפחות, לפי חישוב ממוצע שנתי, וכן 

שנה, היו תושבי רשות מקומית מוטבת, והכל לפי אישור מאת רואה חשבון בטופס שקבע 
 המנהל;

הזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל באזור מוטב לא נמכרה במהלך כל תקופת  (9)
 עלה המהותית;ההפ

)א(, הוא הודיע על בחירתו 73בהצהרה שהגיש המוכר, בהתאם להוראות סעיף  (10)
 בהחלת הוראות פרק זה;

, ואם לא 1957-נקבעו בהסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז (11)
בהסכם או בהסדר אחר, הוראות המסדירות את הזכויות של  –חל הסכם קיבוצי כאמור 

ד המפעל הנמכר שסיים את עבודתו עקב העברת המפעל הנמכר, וכן הוראות עוב
המסדירות את שמירת הזכויות ותנאי העבודה, שהיו ערב העברת המפעל הנמכר, לעובד 
המפעל הנמכר שהמשיך בעבודתו במפעל באזור מוטב; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכויות 

 עובדי המפעל הנמכר לפי כל דין.
 

 הוא הסכום הנמוך מבין אלה:לח 49הסכום הפטור ממס לפי סעיף  .טל49

הסכום המתקבל מצירוף של שווי הרכישה של הזכות במקרקעין במקרקעין שהם  (1)
מפעל באזור מוטב ושל כל ההוצאות כמפורט להלן שהוצאו עד למועד שבו היתה במפעל 

 האמור הפעלה מהותית:

 הוצאות לבניית מבנה שישמש למפעל באזור מוטב; )א(

במישרין לחילוף הזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל הוצאות הקשורות  )ב(
 נמכר בזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל באזור מוטב;

 הוצאות להכשרת כוח אדם שיועסק במפעל באזור מוטב; )ג(

פטור ממס בהעברת 
 מפעל לאזור מוטב

( 63)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 הסכום הפטור
( 63)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
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שקלים חדשים, במספר העובדים שהם תושבי  337,500הסכום המתקבל ממכפלה של  (2)
ור מוטב בשלוש השנים האחרונות של תקופת רשות מקומית מוטבת שהועסקו במפעל באז

ההפעלה המהותית, לפי חישוב ממוצע שנתי, והכל לפי אישור מאת רואה חשבון בטופס 
 שקבע המנהל.

 

יראו את יתרת סכום שווי המכירה של הזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל נמכר לאחר  .מ49
 לט, כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי49הפחתת הסכום הפטור ממס לפי סעיף 

רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות כולה במקרקעין שהם מפעל נמכר, כיחס בין 
חלק שווי המכירה המתייחס לזכות האחרת כאמור לבין מלוא שווי המכירה של הזכות במקרקעין 

 במקרקעין שהם מפעל נמכר, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות.
 

וראות פרק זה חלות עליו, מוכר זכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל נמכר, שה )א( .מא49
 –חייב בתשלום מס כל עוד לא התקיימו כל התנאים המזכים בפטור ממס לפי פרק זה )בפרק זה 

 התנאים המזכים בפטור(.

התקיימו כל התנאים המזכים בפטור, זכאי המכר להחזר המס ששילם ויחולו לעניין  )ב( 
 א.103זה הוראות סעיף 

ניין החזר המס ששולם כאמור בסעיף קטן )א(, וכן המנהל רשאי לקבוע כללים לע )ג( 
לדחות את תשלום המס, כולו או חלקו, אם המוכר המציא ערובה, בדרך ובתנאים שקבע המנהל, 

 להבטחת התשלום האמור.

התקיימו כל התנאים המזכים בפטור לאחר מועד המכירה ולאחר שחלפו ארבע שנים  )ד( 
 .85אף האמור בסעיף  מיום שנעשתה השומה, תתוקן השומה, על

 

התקיימו לגבי מכירת זכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל נמכר התנאים המזכים  .מב49
ולא יראו את רכישת הזכות במקרקעין במקרקעין שהם  3בפטור, לא יחולו הוראות פרק חמישי 

 מפעל באזור מוטב כרכישת זכות חלופית לפי הוראות הפרק האמור.
 

רק זה, ובין שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לביצוע פ .מג49
 השאר הוראות בעניינים אלה:

 החלת הוראות פרק זה, בתנאים שיקבע, באחד מאלה: (1)

במקרה שבו מכירת הזכות במקרקעין במקרקעין שהם מפעל נמכר היתה לקרוב,  )א(
 לח;49( של סעיף 4וזאת על אף הוראות פסקה )

משך עשר במקרה שבו ההפעלה המהותית במפעל באזור מוטב לא התקיימה ב )ב(
לח, ובלבד שהיא התקיימה 49( של סעיף 6שנים רצופות לפחות, כאמור בפסקה )

המשך חמש שנים רצופות לפחות, והופסקה לאחר התקופה האמורה בשל משבר 
כלכלי בענף שאליו משתייך המפעל באזור מוטב או בשל מצב ביטחוני מיוחד במקום 

לט באופן 49ר ממס לפי סעיף הפעלתו; קבע שר האוצר כאמור, יחושב הסכום הפטו
 יחסי בהתאם לתקופת ההפעלה המהותית;

תנאים מיוחדים שצריכים להתקיים לגבי עובדים שהם תושבי רשות מקומית מוטבת  (2)
לח, לרבות תנאים בדבר גילם או מצבם המשפחתי או 49( של סעיף 8כאמור בפסקה )

ייעצות עם שר הרווחה דרישה להיותם עולים חדשים; קביעה כאמור תיעשה לאחר הת
והשירותים החברתיים ועם שר התעשיה המסחר והתעסוקה ובשים לב למידת השתלבותם 

 של עובדים שמתקיימים לגביהם תנאים כאמור בשוק העבודה באזור המוטב.
 

 ודחיית מועדי תשלוםם ששי: פטורים אחריפרק 
 

 זכות במקרקעין או פעולה באיגוד שהריווח מהן נתון לשומה על פי הפרקרת ימכ )א( .50
 הראשון לחלק ב' לפקודת מס הכנסה תהא פטורה ממס.

ור לפי סעיף זה יינתן לאדם שימציא למנהל אישור בדרך שתיקבע בתקנות, כי הפט )ב( 
 הריווח מאותה מכירה או מאותה פעולה באיגוד נתון לשומה לפי פקודת מס הכנסה.

 מתןאו בדם, ל רשאי להתנות מתן האישור בתשלום מס הכנסה המגיע מאותו אהמנה 
 רובה כדי הנחת דעתו של פקיד השומה להבטחת תשלום מס ההכנסה; ובלבד שלא יידרשוע
 מהתמורה שנתקבלה בעד מכירת הזכות 40%לום או ערובה כאמור בסכום העולה על שת

 ( 8תיקון מס' )
 1980-םתש"
 ה החייבת במסמכיר

 הכנסה 
 (1)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה

 ( 3)תיקון מס' 
 1968-תשכ"ח

 (1)תיקון מס' 
 1965-התשכ"

 ייחוס ניכויים
( 63)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 החזר מס ודחיית מס
( 63)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 שלילת פטור נוסף
( 63)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 הסמכה
( 63)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
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שור הוא איגוד מקרקעין יבמקרקעין או הפעולה באיגוד שבשלה נדרש האישור; אם מבקש הא
 הכנסה המגיע מבעל זכויות באיגוד.ה מס ילגב גם יחולו ההוראות כאמור

 טל(.)בו )ג( 
 

או בהתקיים אחת  91י סעיף ם למכור זכות במקרקעין ישולם המס במועד שנקבע לפבהסכ .51
 מאלה, לפי המאוחר:

 לפקודתו; תונהקת המקרקעין היא בידי הקונה או נהחז (1)

חיר את המתחייב למכור, בדרך של פקדון או המנה שילם או זיכה על חשבון הקו (2)
מהמחיר  40%-מהמחיר לעניין מס רכישה ו 50%בכל דרך אחרת, בסכום העולה על 

 העמיד לפקודתו את הסכום האמור;, או לעניין מס שבח

קעין במקרחייב נתן יפוי כוח בלתי חוזר לקונה או לאדם אחר לרשום זכות המת (3)
 על שם הקונה או לפקודתו.

 

או  91המס במועד שנקבע לפי סעיף  לםם לעשות פעולה באיגוד מקרקעין ישובהסכ .52
 בהתקיים אחת מאלה, לפי המאוחר:

כות לתפוס את מקרקעי האיגוד או חלק מהם או זכש את הזכות באיגוד הלרו (1)
 רות לאיגוד למסור את המקרקעין או חלק מהם למי שיורה;להו זכות

גוד, איון המחיר, את המתחייב לעשות פעולה בבשחכה, על נה שילם או זיהקו (2)
לעניין מס  מהמחיר 50%בדרך של פקדון או בכל דרך אחרת, בסכום העולה על 

 אמור;ה, או העמיד לפקודתו את הסכום מהמחיר לעניין מס שבח 40%-רכישה ו

ן יפוי כוח בלתי חוזר לרוכש או לאדם אחר לעשות את הפעולה ב נתחייהמת (3)
 דתו.וקפאיגוד לטובת הרוכש או לב

 

יהיה פטור ממס יפוי כוח לאחר למכור לאדם שלישי זכות במקרקעין מטעם המרשה מתן  .53
  -באחת מאלה 

 שה יכול לבטל את יפוי הכוח בכל עת;המר (1)

 עולה על ששה חדשים; נהי הכוח תקף לתקופה שאייפו (2)

חת להבטי הכוח ניתן על ידי בעלי הזכות לאדם החייב לפעול לטובתם ולא יפו (3)
רשה הזכות של מי שרכש זכות במקרקעין או מי שעומד לרכוש זכות כזו ואין המו

למעט שכר סביר והחזרת הוצאות שהוציא וחייב  -נות מתמורת המכירה הילרשאי 
 יפוי הכוח אינו ניתן להעברה על ידיו;, והוא למסרה בשלמותה למרשה

 ו.י הכוח ניתן לבורר לשם הבטחת ביצוע פסק דיניפו (4)

אם נתקיימו  יה פטורה ממסהת קת שליטה לאדם באיגוד על ידי בעל זכות באיגודהענ )א( .54
 בה כל אלה:

קת שליטה באיגוד כאמור היא לפעול לטובת בעל הזכות באיגוד ולמי הענ (1)
ו כות ליהנות במישרין או בעקיפין, מנכסי האיגוד אזהשליטה אין שום ה שהוענק

 כנסותיו בשל אותה הענקה, למעט זכות לשכר סביר ולהחזרת הוצאות שהוציא;מה

איגוד כאמור איננו יכול להעבירה לאחר ומי שהעניק לו השליטה ב הקנשהועמי  (2)
 את השליטה יכול לחזור ולנטלה.

יטה חייב להודיע למנהל על כל שינוי שחל בזכויותיו של נותן שלשהוענקה לו המי  )ב( 
 ך שלושים יום מיום שנודע לו על כך.ה תוהשליט

מס אם בעד מכירת אותה ת זכות במקרקעין או עשיית פעולה באיגוד תהיה פטורה ממכיר .55
א הפך , לזכות לאותו קונה או בעד עשיית אותה פעולה שולם בעבר מס, והמוכר או עושה הפעולה

וד בה נעשתה הפעולה לאחר המכירה או הפעולה באיגלהיות שוב בעל הזכות במקרקעין או הזכות 
 הראשונה.

א תשולם אגרת העברת )א( על רכישת זכות במקרקעין, ל9ה תוספת מס לפי סעיף שולמ .56
 -גרת העברת מקרקעין(, תשי"טאמקרקעין והתוספת המשתלמת לפי חוק הרשויות המקומיות )

 למכירה  הסכם
 ( 8תיקון מס' )

 1980-םתש"

( 15תיקון מס' )
 1984-תשמ"ד

 ה ללעשות פעו הסכם
 ( 8תיקון מס' )

 1980-םתש"

( 15תיקון מס' )
 1984-תשמ"ד

 לבצעכוח  יפוי
 המכיר

ת שליטה העבר
 פטורה ממס

 ת מס כפל מניע

ת רמאגרת העב פטור
 מקרקעין

( 8)תיקון מס' 
 1980-תש"ם

( 70תיקון מס' )
 2011-תשע"א

( 70תיקון מס' )
 2011-תשע"א
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 זכות האמורה בפנקס המקרקעין על שם האדם ששילם את התוספת.של הזמן הרישום , ב1959

 ל(.)בוט .57
 

 ל(.)בוט .58
 

פעולות בסוגי איגודים שנקבעו על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת,  סוגי .59
 יהיו פטורים ממס.

, לקרן הקיימת לישראל, או ומיתת זכות במקרקעין ללא תמורה, למדינה, לרשות מקמכיר .60
 תהיה פטורה ממס. -המגבית המאוחדת לישראל  -לקרן היסוד 

 רקעין ללא תמורה למוסדות ציבור פטורה ממס.רת זכות במקמכי )א( .61

  -רקעין בידי מוסד ציבורי קרת זכות בממכי )ב( 

בהם נמכרת היו בידי המוסד במשך תקופה של שנה כות המקרקעין שהזאם  (1)
לפחות מהתקופה  80%ופה של קת לפחות, ושימשו במישרין את המוסד במשך

 מס;הא פטורה מת -שהזכות במקרקעין היתה בידיו 

 המקרקעין שהזכות בהם נמכרת שימשו במישריןאם  (2)

ה בידי הית מהתקופה שהזכות במקרקעין 80% -מוסד במשך תקופה קצרה מהאת 
  -המוסד, או שלא שימשו אותו כלל 

תקופה שאינה פחותה  ךשזכות במקרקעין היתה בידי המוסד במכשה )א(
מהמס, שהוא כיחס שבין פטור יחסי  תןיינ -משנה ואינה עולה על ארבע שנים 

סד לבין כל התקופה שהזכות והתקופה שבה שימשו המקרקעין במישרין את המ
 היתה בידיו;

במקרקעין היתה בידי המוסד במשך תקופה העולה על ארבע כות זכשה )ב(
יינתן פטור של מחצית המס, ואם המקרקעין שימשו במישרין את המוסד  -שנים 

גם פטור על חלק יחסי מהמחצית השניה של  פטור האמור,ל יינתן, בנוסף  -
המס, שהוא כיחס שבין התקופה שבה שימשו המקרקעין במישרין את המוסד 

 תקופה שהזכות היתה בידיו.הכל  לבין

מוסד את הזכות במקרקעין שרכישתם היתה פטורה ממס לפי סעיף קטן )א( תוך  מכר )ג( 
ר האדם שממנו נרכשה הזכות היה פטור ב גם במס אשייחמש שנים מיום שרכשה, יהא המוכר ח

 ן האמור.טממנו על פי הוראות הסעיף הק

לדת, לתרבות, לחינוך, למדע, לבריאות, ת מוסדו -ין סעיף זה, "מוסדות ציבור" לענ )ד( 
 לסעד או לספורט או למטרה ציבורית אחרת ושאינם מיועדים להפקת רווחים, שנקבעו לענין זה

 ועדת הכספים של הכנסת.באישור  11ידי שר האוצר-על

)א( לפקודת מס הכנסה, יראוהו כאילו נקבע גם 46ד ציבורי שנקבע לענין סעיף מוס )ה( 
 ן )ד(.קטלענין סעיף 

 

יהיו  –לקרובו ד ימיח רהרת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמומכי )א( .62
, 1הגדרה "קרוב" שבסעיף ( ל2)-( ו1קרוב כאמור בפסקאות ) –פטורים ממס; לעניין זה, "קרוב" 

 .וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה

 .)בוטל( )ב( 
 

 פטור ממס. -ר על זכות ללא תמורה ויתו .63

תהא פטורה  - יןה כפיצוי רק זכות במקרקעניתנה של זכות במקרקעין, שתמורתה הפקע .64
 ממס.

אינן  67ת מקרקעין בשל צו רשות מוסמכת שניתן על פי כל דין, שהוראות סעיף החלפ .65
פטורה ממס; שולם סכום  תהא - יה כשלא שולם גם סכום הפרש בכסף או בשווה כסףבחלות לג

                                                      
 .8439עמ'  7.7.2016מיום  7299י"פ תשע"ו מס' סמכותו הואצלה למנהל רשות המסים:  11

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

ות באיגוד פעול
 שנקבעו

ה למדינה מכיר
לרשויות מקומיות 
 ולמוסדות לאומיים

 ות ציבורמוסד
 

 ( 15תיקון מס' )
 1984-דתשמ"

 ( 15)תיקון מס' 
 1984-דתשמ"

 ת לקרוביםמתנו
 (26תיקון מס' )

 1994-דתשנ"
( 76)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

 וללאעל ויתור  פטור
 תמורה

 עהבהפק פטור
רתה זכות שתמו

 יןבמקרקע

בהחלפות  פטור
 ימותמסוי

 ( 15תיקון מס' )
 1984-דתשמ"

( 49תיקון מס' )
 2002-תשס"ב

 (1)תיקון מס' 
 1965-תשכ"ה
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ן יראו את המוכר לענין חישוב השבח והמס כמוכר חלק יחסי מהזכות במקרקעי -רש כאמור הפ
שנתן, שהוא כיחס שבין סכום ההפרש האמור, לבין כל התמורה שקיבל בעד הזכות במקרקעין 

 שנתן.
 

 -קרקעין המשמשים למטרה חקלאית, ושעובדו עלקת מת זכות במקרקעין שהיא חלומכיר .66
ית במשותף, לחברי אותה אגודה בהתאם לזכויותיה בה וללא ידי חברי אגודה שיתופית חקלא

 טורה ממס.פ -תמורה נוספת 

ה המשותפים או בעלית זכות במקרקעין, שהיא חלוקת מקרקעין בין כל רמכיעל  )א( .67
 שהיא איחוד מקרקעין, יחולו הוראות אלה:

ורה פט -סכום הפרש(  -שולם סכום הפרש בכסף או בשווה כסף )להלן לא  (1)
 המכירה ממס;

רת הזכות שבשלה שולם מכי פטורה המכירה ממס, למעט -ם סכום הפרש שול (2)
 סכום ההפרש.

  -יף זה בסע )ב( 

 –ן" וד מקרקעי"איח 

איחוד חלקות גובלות או חלקות רצופות לשם תכנונן מחדש, לרבות איחוד  (1)
 ;1965-החלקות כאמור לפי תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"

מכירה של חלק מזכות במקרקעין שתמורתה היא בניה על יתרת המקרקעין  (2)
 בחלקות גובלות או בחלקות רצופות;

החלק היחסי מהזכות במקרקעין שנתן המוכר,  -כות שבשלה שולם סכום הפרש" "הז 
 ןרקעיהסכום הכולל של שווי הזכות במק יןל המוכר, לבבשהוא כיחס שבין סכום ההפרש שקי

 .רשקיבל המוכר עקב איחוד המקרקעין או חלוקת המקרקעין, בתוספת סכום ההפרש שקיבל המוכ
 

של מקרקעין המשמשים  -ללא תמורה נוספת  -אוצר רשאי לפטור ממס חליפין שר ה .68
י החלטת האגודה, אם פ ת מקומית, הנעשים עלקלאילאי, בין חברי אגודה שיתופית חלעיבוד חק

 אישר שר החקלאות שהחליפין דרושים לשיפור העיבוד החקלאי.

 רה של זכות במקרקעין והעברת זכות באיגוד, מנאמן לנהנה, יהיו פטורות ממס.מכי )א( .69

  -ין סעיף זה לענ )ב( 

 וא בשביל פלוני בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד;ה מואדם המחזיק בש -ן" "נאמ 

 אמורה.ה תאדם שבשבילו מוחזקת הזכו -ה" "נהנ 

, 119או  74)ו(, 73יוכר אדם כנאמן לצורך סעיף זה אלא אם מסר הודעה לפי סעיף לא  )ג( 
 הכל לפי הענין, ולא יינתן הפטור אלא לגבי העברה לנהנה שעליו נמסרה הודעה כאמור.

באותו איגוד בתמורה להקצאה  ותת זכות במקרקעין לאיגוד על ידי בעלי זכוימכיר א() .70
  -בלבד, באותו איגוד תהיה פטורה ממס אם 

הפך  -מיד לאחר שרכש את המקרקעין  -ו איגוד הוא איגוד מקרקעין, או אות (1)
 להיות איגוד מקרקעין;

ות במקרקעין באותה מידה ויות באיגוד מוקנות למי שמכר לאיגוד את הזכויהזכ (2)
 שבה היו לו זכויות במקרקעין שנמכרו לאיגוד;

 )נמחקה(; (3)

 המכירה לאיגוד; תודה של הזכות במקרקעין לא שונה למלאי עסקי בעייע (4)

היחס שבין שווי הזכויות באיגוד שהוקצו, לבין שווי כלל הזכויות באיגוד מיד  (5)
של הזכות במקרקעין שנמכרה, לשווי האיגוד לאחר ההקצאה, הוא כיחס שבין השווי 

 מיד לאחר המכירה.

 .1כמשמעותה בהגדרה "פעולה באיגוד" שבסעיף  –בסעיף זה, "הקצאה"  )ב( 
 

האיגוד המתפרק( וכן הקניית זכות  -רת זכות במקרקעין של איגוד )בסעיף זה מכי )א( .71

 קרקעוקת בחל פטור
 למתיישבים

 באיחוד וחלוקה פטור
( 49תיקון מס' )

 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

בהחלפת  פטור
 חבריעין בין מקרק

ישבות להתיאגודה 
 יתחקלא

של מסויימת העברה 
 כות מנאמןז

רות למכינה פטור מות
 ודיםלאיג ימותמסוי

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ( 39תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

ת זכות העבר
ק פירו אגבקעין במקר
 איגוד

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 58)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז
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 באיגוד של איגוד מתפרק תהיה פטורה ממס, אם נתמלאו כל אלה:

 נעשו אגב פירוק האיגוד המתפרק;הפעולה באיגוד ו ירה אהמכ (1)

 ניתנה תמורה בעד הזכות;לא  (2)

קעין או הזכויות באיגוד הוקנו לבעלי הזכות באיגוד המתפרק במקרויות הזכ (3)
 באותה מידה שבה היו להם זכויות באיגוד המתפרק;

 )נמחקה(; (4)

בעת זכות באיגוד לא שונה למלאי עסקי, ה וודה של הזכות במקרקעין אייע (5)
 המכירה או הקניה, לפי הענין;

 בתקופה שקדמה לפירוק לא היתה באיגוד המתפרק הקצאה מטיבה; (6)

הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד לא נרכשו בידי האיגוד בתקופה שקדמה  (7)
 לפירוק.

קרקעין ביום כ"א וד מיגוד אשר הפך לאיגא אף הוראות סעיף קטן )א(, בפירוקעל  )ב( 
 לפקודה. 93( או לאחריו יחולו הוראות סעיף 2001בנובמבר  7שס"ב )בחשון הת

האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי איגודי מקרקעין שר  )ג( 
 כאמור.ה ם הנדרשים בשל קביעאומיחולו הוראות סעיף קטן )ב(, וכן את התיינוספים שעליהם 

 –בסעיף זה  )ד( 

 ;1בהגדרה "פעולה באיגוד" שבסעיף כמשמעותה  –"הקצאה"  

הקצאה, אחת או יותר, למעט הקצאה במועד התאגדותו של איגוד,  –"הקצאה מטיבה"  
 שמתקיימים לגביה שניים אלה:

ההקצאה היא לבעלי זכויות באיגוד, או למי שאינו בעל זכויות באיגוד ואשר  (1)
 פין;בשל ההקצאה כאמור היה לבעל זכויות בו, במישרין או בעקי

בעקבות ההקצאה שונו זכויותיהם של בעלי הזכויות באיגוד, כולם או חלקם,  (2)
 או יותר; 10%במישרין או בעקיפין, בשיעור של 

תקופה של ארבע שנים שסיומה ביום שבו הוחל בפירוק  –"התקופה שקדמה לפירוק"  
 האיגוד המתפרק.

 

, 71הועברה זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין בפטור ממס לפי הוראות סעיף  )א( .א71
יחויב בעל המניות שקיבל את הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד המקרקעין כאמור, במס מיוחד 

על  73י סעיף על הרווח הנוסף, אם הודיע על רצונו להתחייב במס בהצהרה שהגיש למנהל לפ
 העברת הזכות לידיו.

לא הודיע בעל המניות על רצונו להתחייב במס כאמור בסעיף קטן )א( או שלא שילם  )ב( 
את המס המיוחד בשל הרווח הנוסף במועד האמור, יחויב במס על הרווח הנוסף במועד מכירתה 

ה ממס לפי סעיף של הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד המקרקעין שהעברתה אליו היתה פטור
 , נוסף על המס החל על השבח כאמור בחוק זה.71

שיעור המס שיחול על הרווח הנוסף הוא השיעור שהיה חל אילו היה הרווח הנוסף  )ג( 
)ב( או )ג( לפקודה, או בשיעור שהיה חל 126( או 2( או )1ב)125מתקבל כדיבידנד לפי סעיפים 

 ב לפקודה, לפי הענין.94יים לחלוקה לפי סעיף אילו היו רואים ברווח הנוסף רווחים ראו

נמכרה הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד מקרקעין כאמור בסעיף קטן )א( בפטור  )ד( 
ממס, לא יחולו לגבי הרווח הנוסף פטור ממס, כולו או חלקו, או דחיית מס, למעט פטור ממס לפי 

בסעיף קטן זה, יחולו הוראות סעיף קטן  ; חל פטור כאמור71-ו 69עד  67, 65, 64, 61, 60סעיפים 
 )ב( במכירת זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין בידי מי שקיבל אותה מהמוכר.

היה למוכר כאמור בסעיף קטן )ב( הפסד במכירת זכות במקרקעין או זכות  (1) )ה( 
 באיגוד מקרקעין, רשאי המוכר לקזז הפסד כאמור בהתאם להוראות הפקודה או כנגד

 הרווח הנוסף, לפי בחירתו.

היה הרווח הנוסף בסכום שלילי, יראוהו כניכוי שיותר במכירת זכות במקרקעין,  (2)
לפקודה  33לצורך הוראות חוק זה או כהפסד לצורך הוראות הפקודה; הוראות סעיף 

 לא יחולו לענין הפסד כאמור בפסקה זו.

 ( 39תיקון מס' )
 1997-ז"תשנ

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 רווח נוסף בפירוק
( 55)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

( 56)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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 –בסעיף זה  )ו( 

שקיבל זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין  בעל הזכות באיגוד –"בעל מניות"  
 ;71בפטור ממס לפי סעיף 

המחיר המקורי של המניות בהפחתת המחיר המקורי של  –"המחיר המקורי של המניות"  
( 3)א()93המניות כשהוא מוכפל ביחס שבין התמורה שהתקבלה במכירת המניות לפי סעיף 

מצירוף התמורה שהתקבלה כאמור ושוויה של לפקודה, אם היתה כזו, לבין הסכום המתקבל 
 הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד המקרקעין, כפי שהיתה ביום שבו הוחל בפירוקו של האיגוד;

 לפקודה; 88כהגדרתם בסעיף  –"מחיר מקורי", "תמורה"  

; לענין הגדרה זו, יראו את שווי 47כהגדרתה בסעיף  –"יתרת שווי רכישה מתואמת"  
 ;31י שנקבע לפי סעיף הרכישה כפ

ההפרש שבין יתרת שווי הרכישה המתואמת של הזכות במקרקעין או  –"רווח נוסף"  
הזכות באיגוד המקרקעין, לפי הענין, כפי שהיתה במועד שבו הוחל בפירוקו של האיגוד, כשהיא 

 מתואמת ליום המכירה, לבין המחיר המקורי של המניות כשהוא מתואם ליום המכירה.
 

  -ת זכות במקרקעין על ידי מכיר .72

 מקומית; רשות

 ח;הפתו תרשו

 ראל;הקיימת ליש ןהקר

 בשליטה של הקרן הקימת לישראל;א ותא בע"מ, כל עוד הינהימ

 פטורה ממס. תהיה

 1י פרק שביעי ה לפאף האמור בכל דין, מכירת דירה בידי מי שהיה זכאי להטבות בשלעל  א.72
שבו, או לפי חוק מס הכנסה )עידוד  1ג53, למעט סעיף 1959-לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט

שבנייתו נגמרה אחרי כ"ד  יןל בבנכ, וה1981-)הוראת שעה ותיקוני חוק(, תשמ"את( ורילהשכרת ד
א יחול לגביה פטור ממס או דחיית לשבו,  2(, למעט לפי סעיף 1980בדצמבר  31בטבת תשמ"א )

 מס.
 

ב פירוק האיגוד, לפי רה בפטור ממס זכות במקרקעין לבעל זכות באיגוד אגנמכ )א( ב.72
ממס במכירתה לפי ר לאחר מכן נמכרה הזכות במקרקעין והמוכר, הזכאי לפטו, ו71הוראות סעיף 

קש פטור, יחויב המוכר, על אף הוראות הפרק האמור, במס כאמור , בי1י הוראות פרק חמיש
  -בסעיף קטן )ב(; לענין זה 

במקרקעין אגב פירוק האיגוד, או מי  מי שהיה בעל זכות באיגוד ורכש את הזכות -ר" "מוכ 
הזכות באיגוד אילו הוא היה מוכר ל ום הרכישה שנקבע לגביו הוא יום הרכישה שהיה נקבע לבעיש

 זכות במקרקעין;את ה

 ותולמעט איגוד שהיה איגוד מקרקעין במשך כל התקופה שמיום תחילת פעיל -וד" ג"אי 
 המאוחר, ועד ליום פירוקו. (, לפי1985בינואר  1או מיום ח' בטבת תשמ"ה )

רה בפטור ממס זכות במקרקעין על ידי איגוד לבעל זכות באיגוד אגב פירוק נמכ (1)א 
 2ן האמורים הגיעו לאיגוד בפטור ממס לפי חלק ה'עימקרקשר ה, כא71האיגוד לפי הוראות סעיף 

ה לפי הוראות לפקודה, ולאחר מכן נמכרה הזכות במקרקעין, והמוכר הזכאי לפטור ממס במכירת
כר, על אף הוראות הפרק האמור, במס כאמור בסעיף וביקש פטור ממס, יחויב המ 1פרק חמישי 

 (.)אקטן  עיףסכהגדרתו ב -קטן )ב(; לענין זה, "מוכר" 

שבו יחויב המוכר לפי הוראות סעיף קטן )א( הוא המס שהיה חל במועד מכירת  המס )ב( 
ס מגב פירוק האיגוד, אילו המכירה היתה חייבת במס או הות במקרקעין לבעל הזכות באיגוד אכזה

בוה שהיה חל לפי הפקודה, אילו הועברה זכות כאמור כדיבידנד מיד לפני תחילת הפירוק, לפי הג
 ם, והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, עד ליום התשלום בפועל.יהמבינ

 

 : מס מכירה1שישי פרק 

 )בוטל(
 

ח הפתוות פטור לרש
 ו'וכ

ת פטור לדירה שליל
 נין להשכרהבב

( 20)תיקון מס' 
 1992-תשנ"ב

 (33)תיקון מס' 
 1996-ו"תשנ

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

פטור לזכות  תלילש
במקרקעין שנתקבלה 

 אגב פירוק איגוד
( 37תיקון מס' )

 1997-תשנ"ז
( 51תיקון מס' )

 2002-תשס"ב

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 61תיקון מס' )
 2008-תשס"ח
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 יא. )בוטלו(.72עד  ג.72

 שביעי: הצהרות ושומהפרק 

ימים מיום המכירה, הצהרה שבה  40בתוך כר זכות במקרקעין ימסור למנהל, המו )א( .73
 :יפרט את כל אלה

 ;פרטי הזכות (1)

 פרטי העסקה; (2)

 התמורה בעד מכירת הזכות ותאריך מכירתה; (3)

 התמורה בעד רכישת הזכות ותאריך רכישתה; (4)

 הניכויים והתוספות שהוא תובע לעניין חישוב השבח; (5)

 סכום המס המגיע ודרך חישובו; (6)

 זכאות לפטור או להנחה מהמס החל. (7)

ימים מיום עשיית הפעולה,  40בתוך , ור למנהלימס שה פעולה באיגוד מקרקעיןהעו )ב( 
 :הצהרה שבה יפרט את כל אלה

 הפעולה שנעשתה; (1)

 תאריך עשיית הפעולה; (2)

 התמורה בעד הפעולה; (3)

 התמורה בעד רכישת הזכות באיגוד ותאריך רכישתה; (4)

 הניכויים והתוספות שהוא תובע לעניין חישוב השבח; (5)

 ך חישובו;סכום המס המגיע ודר (6)

 זכאות לפטור מהמס החל; (7)

להצהרה יצורף מאזן של איגוד המקרקעין לסוף השנה שלפני יום עשיית הפעולה, ככל שהאיגוד 
 חייב בעריכתו.

ימים מיום  40הרוכש זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין ימסור למנהל, בתוך  )ג( 
 הרכישה, הצהרה שבה יפרט את כל אלה:

 זכות;פרטי ה (1)

 פרטי העסקה; (2)

 התמורה בעד הזכות; (3)

 סכום המס המגיע, אם מגיע, ודרך חישובו; (4)

 זכאות לפטור מהמס החל; (5)

פרטי כלל הזכויות במקרקעין וכלל הזכויות באיגודי מקרקעין שבידי האיגוד  (6)
 ושוויים.

רתו את כל הפרטים מוכר, עושה פעולה או רוכש כאמור, לפי העניין, שלא פירט בהצה )ד( 
, כאילו לא הגיש 82הנדרשים לפי סעיפים קטנים )א( עד )ג(, לפי העניין, יראוהו, לעניין סעיף 

הצהרה; הוראה זו לא תחול אם שוכנע המנהל כי הפרטים האמורים אינם מצויים בידיעת המצהיר; 
ב(, יראוהו, עושה פעולה שלא צירף להצהרתו מאזן של איגוד המקרקעין כאמור בסעיף קטן )

, כאילו לא הגיש הצהרה, זולת אם יגיש מאזן כאמור במועד אחר שהתיר לו המנהל 82לעניין סעיף 
 .)א(75או אם האיגוד הגיש מאזן כאמור לפי הוראות סעיף 

 .)ד(, יחולו על המדינה-( ו3( עד )1(, )ג()3( עד )1הוראות סעיפים קטנים )א() (1ד) 

ה באיגוד מקרקעין או זכות באיגוד, יודיע למנהל על כל הרושם לפי דין פעולכל  )ה( 
 ות שרשם, תוך שלושים יום מיום הרישום.כז פעולה או

ת במקרקעין או בזכות באיגוד ואדם המחזיק בשמו הוא בשביל פלוני בזככל  )ו( 
שם הקונה או לפקודתו, על  ל אדם המחזיק ביפוי כוח לרישום זכות במקרקעיןכ מקרקעין, וכן

לה באיגוד מקרקעין ועפע למנהל, על אף האמור בכל דין, על כל מכירת זכות במקרקעין או יודי

( 70תיקון מס' )
 2011-תשע"א

( 70ס' מ)תיקון 
 2011-תשע"א

( 61' תיקון מס)
 2008-תשס"ח

 ותהצהר
( 70תיקון מס' )

 2011-תשע"א

( 70ס' מ)תיקון 
 2011-תשע"א

( 70תיקון מס' )
 2011-תשע"א
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וך שלושים יום מיום תשכתוצאה ממנה הוא יחזיק באותה זכות או יפוי הכוח בשביל אדם אחר, 
ינן עשויות אלה ותה מכירה או פעולה, אלא אם אותה מכירה או פעאושנמסרה לו ההודעה על 

 (.אמס לפי חוק זה; אין האמור בזה בא לגרוע מהחובה לפי סעיף קטן )להיות חייבות ב

 .)בוטל( )ז( 
 

יודיע באיגוד מקרקעין,  זכותל פלוני זכות במקרקעין או בידם הרוכש בשמו הוא בשכל א .74
, תוך שלושים יום מיום הרכישה, כי רכש את הזכות בשמו הוא מנהל, בטופס שקבע המנהלל

 .69בשביל אחר, ומשיודיע כך יראו אותו כנאמן לענין סעיף 
 

נעשתה פעולה באיגוד מקרקעין, ימסור האיגוד למנהל, יחד עם ההצהרה שעושה  )א( .75
)ב( או )ג( ונוסף עליה, הצהרה שבה 73הפעולה או רוכש הזכות באיגוד חייב למסרה לפי סעיף 

 יפרט את כל אלה:

 במקרקעין וזכויותיו באיגוד מקרקעין אחר;זכויותיו  (1)

 תיאור סוגי הזכויות באיגוד; (2)

להודעה יצורף מאזן של האיגוד לסוף השנה שלפני יום עשיית הפעולה או יום רכישת הזכות 
 באיגוד, לפי העניין, ככל שהאיגוד חייב בעריכתו.

 .)בוטל( )ב( 

, 1רה "פעולה באיגוד" שבסעיף היתה הקצאה באיגוד מקרקעין, כמשמעותה בהגד )ג( 
ימים מיום ההקצאה, הודעה על כך, בטופס  30ימסרו האיגוד ובעלי הזכויות בו, למנהל, בתוך 

 .112שקבע המנהל לענין זה לפי הוראות סעיף 
 

א(, ימסרו הצדדים למנהל, 3)19נעשתה עסקה שיום המכירה שלה נקבע לפי הוראות סעיף  .א75
א(, הודעה 3)19ימים מהיום שהיה נקבע כיום המכירה אילולא היו חלות הוראות סעיף  30בתוך 

 על ביצוע העסקה, בטופס שקבע המנהל.
 

גוד, תנאי הדוחה את מועד תשלום יאבמקרקעין או בפעולה רת זכות בכילהתקיים במחדל  .76
יום מיום שחדל התנאי  14, יודיעו על כך הצדדים להסכם למנהל, תוך 52או  51המס לפי סעיפים 

 להתקיים.
 

 –בסעיף זה  )א( .א76

 הגשת דוח, מסמך או טופס, באמצעות מסר אלקטרוני; –"הגשה באופן מקוון"  

 ;2001-חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א –"חוק חתימה אלקטרונית"  

 כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית. –"מסר אלקטרוני"  

עדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הצהרות לפי סעיפים שר האוצר, באישור ו )ב( 
ומסמכים  87, הודעת השגה לפי סעיף 85בקשה לתיקון שומה לפי סעיף , כולן או חלקן, 76עד  73

וכן את סוגי החייבים יוגשו באופן מקוון,  הצהרות וטפסים(, –)בסעיף זה  96כאמור בסעיף 
, ורשאי הוא לקבוע בדרך האמורה מקרים שבהם מקוון בדיווח שיהיו פטורים מחובת הגשה באופן

מי שלא הגיש הצהרות וטפסים באופן מקוון כפי שקבע יראו אותו כמי שלא הגיש הצהרות 
 וטפסים לעניין ההוראות לפי חוק זה.

 המנהל רשאי לקבוע כללים לגבי הגשה באופן מקוון, בעניינים אלה: ג() 

 הליכי הזיהוי לצורך ההגשה; (1)

 אופן ההגשה; (2)

 הארכת מועד ההגשה; (3)

 הטפסים והמסרים האלקטרוניים שיש להשתמש בהם לצורך ההגשה. (4)

)א( לחוק חתימה אלקטרונית, יראו דוח, מסמך או טופס 2על אף האמור בסעיף  ד() 
 .שהוגשו באופן מקוון בהתאם לכללים שקבע המנהל לפי סעיף זה, כאילו נחתמו

 

רשאי בתקנות לפטור מחובת מסירת הצהרות לפי חוק זה, סוגי מכירות של  שר האוצר .77
 פעולות באיגוד מקרקעין, הפטורים ממס לפי חוק זה.י מקרקעין או סוגזכויות ב

 ה על נאמנותהודע
( 69)תיקון מס' 

 2011-תשע"א

וד גות על ידי איהצהר
ידי בעלי או על 

 הזכויות בו
( 55)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 70)תיקון מס' 

 2011-תשע"א

אי נהודעה כשת מועד
חדל טור של פ

 להתקיים
 ( 8תיקון מס' )

 1980-תש"ם

הרות הצמ פטור
 אות מסויימותבעסק

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

הודעה על עסקה 
המותנית בתנאי 

 עתידי
( 69)תיקון מס' 

 2011-תשע"א

( 70ס' מ)תיקון 
 2011-תשע"א

( 70)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

הצהרה באופן  הגשת
 מקוון

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

 ( 84)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 84)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 84)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 84)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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)א( או )ב(, יראו את 73מוכר או עושה פעולה לפי סעיף הל הצהרת למנ רהנמס )א( .78
שומה עצמית(, והמנהל ישלח למוסר ההצהרה,  –ההצהרה כקביעת שבח בידי אותו אדם )להלן 

ודעה בדבר סכום המס שמוסר ההצהרה חייב בו לפי ימים מיום שנמסרה לו ההצהרה, ה 20בתוך 
 .86ההצהרה; דין הודעה כאמור כדין שומה שנמסרה לגביה הודעת שומה לפי סעיף 

המנהל רשאי, בתוך שמונה חודשים מיום שנמסרה לו ההצהרה, לבדוק אותה ולעשות  )ב( 
 אחת מאלה:

 לאשר את השומה העצמית; (1)

לקבוע לפי מיטב  –יח שההצהרה אינה נכונה אם יש לו טעמים סבירים להנ (2)
א, את יום המכירה, שווי המכירה, יום הרכישה, שווי 79שפיטתו כאמור בסעיף 

הרכישה, סכום השבח, התוספות, הפטורים המותרים מהשבח על פי כל דין והמס 
החל; שומה לפי פסקה זו יכול שתיעשה בהתאם להסכם שנערך עם המוכר או עושה 

 העניין; הפעולה, לפי

תקנה,  –( טעות חשבון 2( או )1אם שוכנע שנפלה בשומה כאמור בפסקה ) (3)
ביוזמתו או לבקשת המוכר או עושה הפעולה; תיקן המנהל כאמור שומה שאושרה 

 (, יוסיפו לראות בה שומה עצמית.1לפי פסקה )

רת רוכש )ב( יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הצה-הוראות סעיפים קטנים )א( ו )ג( 
 )ג(.73זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, לפי סעיף 

 

 .בוטל() .79
 

רט המנהל, נוסף על ( או )ג(, יפ2)ב()78סעיף תה שומה לפי מיטב השפיטה לפי נעש )א( א.79
 .אישור השומה העצמית, את הדרך שלפיה נעשתה השומה-הנימוקים לאי

לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה כאמור בסעיף קטן )א(, בלי שניתנה למוכר,  )ב( 
 לעושה הפעולה או לרוכש, לפי העניין, הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו.

 

 ל(.)בוט .80
 

)ג( 75)ג( או לפי סעיף 16ה הודעה לפי סעיף ליד שנמסרה עאיגור למנהל כי פעולה בהובר .81
מקרקעין שחייבים עליה במס, יודיע על כך לעושה הפעולה ולמי שהוקנתה לו היא פעולה באיגוד 

כאמור יהא חייב במסירת הצהרות למנהל  הזכות באיגוד באותה פעולה, ומי שנמסרה לו הודעה
ת המנהל לפי דעסרה להם הומשנ םכאילו עשו את הפעולה ביו 75-ו 73ח, 72כאמור בסעיפים 

 סעיף זה.
 

מסרה למנהל הצהרת המוכר או עושה פעולה באיגוד, או הצהרת הרוכש והמנהל סבור לא נ .82
וא ה אישאדם פלוני חייב בתשלום מס, רשאי המנהל לדרוש את מסירת ההצהרה ומשלא נענה רש

לקבוע לפי מיטב שפיטתו את יום המכירה, שווי המכירה, יום הרכישה, שווי הרכישה, סכום 
 .השבח ואת המס שאותו אדם חייב בו

 

 .)בוטל( .83
 

העלולה להפחית  ותה אחיהמנהל כי עיסקה פלונית או פעולה פלונית באיגוד, המפ סבור .84
ו בדויה, ית אתשלום מס, היא מלאכותאת סכום המס העשוי להשתלם על ידי אדם פלוני, או למנוע 

נאותה,  יתאו כי אחת ממטרותיה העיקריות של עסקה פלונית היא הימנעות ממס או הפחתת מס בל
מס, ניתן ת רשאי הוא להתעלם מהן ולשום את המס המגיע לפי זה. הימנעות ממס או הפחת

 לראותן כבלתי נאותות אפילו אינן נוגדות את החוק.
 

שנעשתה לפי יזמתו ובין לפי דרישת מי ששילם מס, לתקן שומה ב ל רשאי, ביןהמנה )א( .85
אושרה כשומה עצמית או מיום מיום שארבע שנים  , תוך82)ב( או )ג( או לפי סעיף 78סעיף 

 , בכל אחד מהמקרים האלה:שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה, לפי העניין

לו עובדות חדשות העשויות, לבדן או ביחד עם החומר שהיה בידי המנהל, נתג (1)
 בעת עשיית השומה, לחייב במס או לשנות את סכום המס;

ת את סכום המס או למנוע סר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנומ כרהמו (2)

שומה במכירת זכות 
במקרקעין או בפעולה 

 באיגוד מקרקעין
( 70)תיקון מס' 

 2011-תשע"א

 מהן שותיקו
( 70)תיקון מס' 

 2011-תשע"א

( 70)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

ה במיטב הנמק
השפיטה ומתן זכות 

 טיעון
( 70תיקון מס' )

 2011-תשע"א

 ( 15תיקון מס' )
 1984-דתשמ"

במס  בה על חיוהודע
 באיגוד

( 45תיקון מס' )
 1999-תשנ"ט

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

ה נמסרכשלא  שומה
או ר המוכהצהרת 

 רוכשה
 ( 15תיקון מס' )
 1984-דשמ"ת

( 70)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 70)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

ת להתעלם סמכו
 מעסקאות מסוימות

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב
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 תשלום מס;

 לתה טעות בשומה.נתג (3)

הורשע מוכר זכות במקרקעין, עושה פעולה באיגוד מקרקעין, רוכש זכות במקרקעין  )ב( 
, 101, או הוטל עליו כופר כסף לפי סעיף 98או רוכש זכות באיגוד מקרקעין, בעבירה לפי סעיף 

, בתוך התקופה המסתיימת בתום שנה מיום ההרשעה רשאי המנהל לפעול כאמור בסעיף קטן )א(
 .או מיום תשלום הכופר, לפי העניין, או עד תום התקופה הקבועה בסעיף קטן )א(, לפי המאוחר

 

לפקודה, לאחר שחלפו ארבע שנים  2התקיימו התנאים המזכים בפטור ממס לפי חלק ה .א85
, יתקן השפיטה, לפי העניין שאושרה כשומה עצמית או מיום שנקבעה שומה לפי מיטבמיום 

 .85המנהל את השומה, על אף האמור בסעיף 
 

 

, ימסור לחייב בתשלום המס מית או שעשה שומה לפי פרק זהאישר המנהל שומה עצ .86
 הודעת שומה, בה יפורטו הניכויים והתוספות שהותרו, שווי הרכישה, שווי המכירה, וסכום המס.

 

 שמיני: השגה וערעורפרק 

היה אדם חולק על השומה רשאי הוא לבקש מהמנהל, בהודעת השגה, בכתב, לחזור  )א( .87
ולעיין ולשנות את השומה; בקשה כאמור תפרש את הנימוקים להשגה על השומה, את סכום המס 

ימים  30סכום המס שאינו שנוי במחלוקת(, ותוגש בתוך  –הלן הנובע מהם ואת דרך חישובו )ל
מיום שנמסרה לו הודעת השומה; הוכח להנחת דעתו של המנהל שהאדם החולק על השומה היה 

מכל סיבה מנוע מלהגיש את הבקשה בתוך המועד האמור משום שנעדר מן הארץ או היה חולה או 
 .נראה סביר לפי הנסיבותסבירה אחרת, רשאי הוא להאריך את המועד ככל ש

, יראו 82והוצאה לו שומה לפי סעיף  73לא הגיש אדם הצהרה לפי הוראות סעיף  )ב( 
 , שהגיש לגבי העסקה או הפעולה.73כהשגה על אותה שומה רק הצהרה מפורטת, כאמור בסעיף 

בא המשיג על השומה שנערכה לו לידי הסכם עם המנהל, תתוקן השומה לפי זה  )ג( 
 לו הודעה על המס שעליו לשלם. ותומצא

המנהל ייתן למשיג את החלטתו המנומקת בכתב בתוך שמונה חודשים מיום שנמסרה  )ד( 
ימים מיום שאישר כי המשיג המציא את כל המסמכים והפרטים  30לו הודעת ההשגה או בתוך 

ופה שנדרש להמציאם, לפי המאוחר; המנהל יהיה רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך את התק
 האמורה עד תום שנה מהיום שנמסרה לו הודעת ההשגה.

, 82על אף האמור בסעיף קטן )ד(, על השגה שהוגשה על שומה שהוצאה לפי סעיף  )ה( 
חודשים מיום שקיבל את ההצהרה המפורטת כאמור  12ייתן המנהל למשיג את החלטתו בתוך 

 בסעיף קטן )ב(.

ך התקופה האמורה בסעיפים קטנים )ד( או לא נתן המנהל את החלטתו למשיג במהל )ו( 
 )ה(, לפי העניין, לרבות תקופה שהוארכה, יראו את ההשגה כאילו התקבלה.

לא יחליט המנהל לדחות את ההשגה, כולה או חלקה, בלי שניתנה למשיג הזדמנות  )ז( 
 סבירה להשמיע את טענותיו.

 

 שערך את השומה לא יחליט בהשגה עליה.מי  א.87
 

 

שלושים יום מיום שנמסרה לו ההחלטה, ה עצמו מקופח בהחלטת המנהל רשאי, תוך הרוא .88
פני ועדת ערר, ובין היתר לערור על כל החלטה של המנהל בהשתמשו בשיקול הדעת יה ללערור על

 ק זה.חוהניתן לו ב

ועדות ערר של שלושה כל אחת והם: שופט שיהא  88ין סעיף ענהמשפטים ימנה לשר  )א( .89
 הוא נציג הציבור. יושב ראש הועדה, ושני חברים שלפחות אחד מהם

הוועדה רשאית לאשר את השומה, להפחיתה, להגדילה, לבטלה או להחליט בדרך  )ב( 
קול דעתה בכל דבר שהמנהל יש , ולצורך זה רשאית הועדה לדון לפיאחרת כפי שתראה לנכון

 להחליט בו לפי חוק זה, לפי שיקול דעתו. אירש

 ( 17)תיקון מס' 
 1986-זתשמ"

 ות שומההודע
( 70)תיקון מס' 

 2011-תשע"א

 שגהה
( 70תיקון מס' )

 2011-תשע"א

 ה בהשגה החלט
( 41ס' מתיקון )

 1997-תשנ"ח

 ערר

 ררע ועדת
 (19תיקון מס' )

 1992-בתשנ"

תיקון שומה בשינויי 
 מבנה

( 55)תיקון מס' 
 2005-התשס"

( 70)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 70)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 70תיקון מס' )
 2011-תשע"א
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חקירה, דות א לפקודת וע5-ו 5סעיפים  דה יהיו הסמכויות שאפשר להעניקן לפילוע )ג( 
וכן רשאית הוועדה להטיל הוצאות, להיכנס או להרשות אדם אחר להיכנס, בכל עת סבירה לכל 

 ובעל הנכס או המחזיק בו אמ מקרקעין ולערוך בהם בדיקות ומדידות, וכן רשאית הועדה לדרוש
לה כל ידיעה או מסמך למסור ו( )–)ד(73ח או 72ממי שחייב במסירת הצהרה לפי סעיפים 

 ברשותו והדרושים לה למילוי תפקידיה. איםצהנמ
 

ער בבעיה משפטית לבית המשפט העליון בשבתו חלטתה של ועדת ערר ניתן לערעל ה .90
מים מיום מתן ההחלטה, או אם ניתנה בהעדר המערער י 45כבית משפט לערעורים אזרחיים, תוך 

 .ה לוום שנמסרמי –
 

 תשיעי: תשלום המס וגבייתופרק 

)א(, ישלם את המס 78שקיבל הודעה בדבר סכום המס שהוא חייב בו לפי סעיף מס ב חייב א.90
ימים מיום המכירה או מיום הפעולה באיגוד המקרקעין, לפי העניין, ואם  60המגיע ממנו בתוך 

 .76עד למסירת ההודעה לפי סעיף במו – 52או  51חלים על המכירה סעיפים 
 

מים מיום מסירת י 15, חייב הוא, בתוך 86נמסרה לאדם הודעת שומה לפי סעיף  )א( .91
ישלם את  – 87הודעת השומה, לשלם את יתרת המס המגיעה ממנו לפיה; הגיש השגה לפי סעיף 

 .ימים מיום מסירת ההודעה כאמור 30סכום המס שאינו שנוי במחלוקת בתוך 

, ישלם את סכום המס המגיע ממנו לפיה 87נמסרה לאדם החלטה בהשגה לפי סעיף  )ב( 
ישלם את סכום המס שאינו  – 88מסרה לו ההחלטה; הגיש ערר לפי סעיף ימים מיום שנ 15בתוך 

 .ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה 30שנוי במחלוקת בתוך 

, ישולם סכום המס המגיע לפי ההחלטה 89ניתנה החלטה של ועדת ערר לפי סעיף  (1ב) 
 .ימים מיום שניתנה, זולת אם קבע בית המשפט העליון אחרת 45בתוך 

, ישולם סכום המס המגיע 90יתן פסק דין של בית המשפט העליון בערעור לפי סעיף נ (2ב) 
 .ימים מיום שניתן 15לפי פסק הדין בתוך 

ף זה או עיבים בתשלומו לפי סייחינוכה מן המס ש 16ששילם המוכר לפי סעיף מס  )ג( 
 שיוחזר עודף המס במקרה של תשלום יתר.

 

ם המס, כולו או מועד לתשלואת ההל רשאי, אם ראה סיבה מספקת לכך, לדחות המנ א.91
פרשי הצמדה ה המקצתו, לתקופה שימצא לנכון, ובלבד שהחייב במס ישלם על תקופת הדחי

 וריבית.
 

נסות לפי פרק זה, תחול פקודת וקביית המס וכן על גביית הפרשי הצמדה וריבית על ג )א( .92
 יה(.ם )גבהמסי

 

 

לשם גבייה לפי הוראות סעיף קטן )א(, רשאי המנהל לעקל בהתאם להוראות סעיף  ב() 
ודת המסים )גבייה( גם רכב של החייב החונה ברשות הרבים, ובלבד שמתקיים המפורט ( לפק1)5

 להלן, לפי העניין:

 הרכב חונה סמוך לחצריו של החייב; (1)

 מתקיימים תנאים אלה: –אם הרכב אינו חונה סמוך לחצריו של החייב  (2)

לעיקול קדם עיקול ברישום של הרכב במשרד הרישוי והומצאה לחייב  )א(
ב לפקודת המסים 12הודעה על כך; לעניין המצאה כאמור יחולו הוראות סעיף 

 )גבייה(;

המנהל עשה מאמץ ממשי להודיע, סמוך לפני העיקול, לחייב, ואם הוא  )ב(
למי שנוהג דרך קבע ברכב, לבא כוחו של החייב או למשרד הרשום של  –תאגיד 

 התאגיד, על הכוונה לעקל את הרכב;

 שום כרכב של נכה על פי הרישום במשרד הרישוי.הרכב אינו ר )ג(
 

רת זכות במקרקעין או זכות באיגוד שלא על ידי המוכר לשם פרעון משכנתה, שעבוד במכי .93

 (45תיקון מס' )
 1999-שנ"טת

ט המשפר לבית ערעו
 העליון

 (8תיקון מס' )
 1980-תש"ם

ם לאחר הודעה תשלו
 על סכום מס
( 70)תיקון מס' 

 2011-תשע"א

על תרת מס ם יותשל
 י שומהפ
 (8תיקון מס' )

 1980-תש"ם
( 70תיקון מס' )

 2011-תשע"א
( 70תיקון מס' )

 2011-תשע"א

ת על דחיית ריבי
 עד תשלוםומ
 (37תיקון מס' )

 1997-זתשנ"

 ת המסגביי
 (8תיקון מס' )

 1980-תש"ם
 ( 15תיקון מס' )

 1984-דתשמ"
( 79)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

רה במכית המס גביי
 מאונס

( 70תיקון מס' )
 2011-תשע"א

( 70תיקון מס' )
 2011-תשע"א

( 79תיקון מס' )
 2014-תשע"ד
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דין וכן במכירה בהליכי הוצאה לפועל, ישולם המס מתוך תמורת המכירה, לפני -אחר או לפי פסק
זכות, אך לא לפני פרעון  אותהנמכרה  מהשהיא, לרבות המטרה שלשהעברתה לשימוש לכל מטרה 

( 1א)220יף עס תשלומים לעובדים במידה שהם מסוג התשלומים שיש להם דין קדימה על פי
 .1936( לפקודת פשיטת הרגל, 2)33לפקודת החברות או סעיף 

ימים  60וך בתשלא שולמו  , לרבות סכום מס שאינו שנוי במחלוקת,סכומי מסעל  )א( .94
מיום המכירה או מיום הפעולה באיגוד המקרקעין, לפי העניין, ייווספו, החל ביום שלאחר תום 
התקופה האמורה עד יום התשלום, הפרשי הצמדה וריבית, גם אם חלים על המכירה או על 

 .52או  51(, 1)ב()5הפעולה סעיפים 

 )א(91מועד שנקבע בסעיף שעד ה הפולגבי התק וף קטן )א( לא יחולסעיהוראות  )ב( 
( לבין סכום המס 2)ב()78ההפרש שבין סכום המס שנקבע בשומה לפי סעיף לתשלום המס, אם 

 .10%)א(, אינו עולה על 78ששולם לפי ההודעה בדבר סכום המס שאדם חייב בו לפי סעיף 

הל רשאי, אם ראה סיבה מספקת לכך, לפטור אדם מתשלום הפרשי ההצמדה המנ )ג( 
 ולם או מקצתם.ית, כוהריב

 (.טל)בו )ד( 

 –עד לתשלום הפרשי ההצמדה והריבית על פי סעיף קטן )א( הוא המו )ה( 

ועד במ –לתשלום המס  91בסעיף  י הריבית שנצברה עד המועד שנקבעלגב (1)
 לתשלום המס;

ום ארבעה עשר בת –( 1האמור בפסקה )ועד י הריבית שנצברה לאחר המלגב (2)
 .םיחרון של כל תקופת פיגור של ארבעה עשר ימימים מהיום הא

 

כמפורט להלן, יוטל עליו, ים יפהגיש אדם הצהרה או הודעה במועד שנקבע בסעלא  )א( א.94
 בעד כל שבועיים של פיגור, קנס בסכום כמפורט להלן:

 שקלים חדשים; 250 – 76-ו 73בסעיפים  (1)

 שקלים חדשים; 200 – 75-ו 74בסעיפים  (2)

לינואר, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש  16-הסכומים האמורים יתואמו אחת לשנה, ב
; הסכומים שתואמו כאמור יעוגלו 2011ינואר של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 

 שקלים חדשים. 10לה של לסכום הקרוב שהוא מכפ

המנהל רשאי, אם הוכח להנחת דעתו כי האיחור היה מנסיבות מוצדקות, לפטור אותו  )ב( 
 מתשלום הקנס לפי סעיף קטן )א(, כולו או חלקו.

 

 1/2%ל נס שם שחייבים לשלמו על פי חוק זה ולא שולם במועדו, יווסף עליו קסכו )א( .12ב94
תשלום מס בשל תקופה שחייבים -שבוע של פיגור ובלבד שלא יוטל קנס לפי סעיף זה על אי כלל

 א.94לגביה קנס על פי סעיף 

המס יראו את תחילת תקופת הפיגור ין קנס לפי סעיף זה בשל פיגור בתשלום לענ )ב( 
היתה  בוום שמי –מית ימים מיום שבו נמסרה השומה לחייב, ולגבי מי שעשה שומה עצ 14בתום 

 שומתו לסופית.
 

, ב94 סעיףהל רשאי, אם ראה סיבה מספקת לכך, לפטור אדם מתשלום הקנס שלפי המנ ג.94
 כולו או מקצתו.

 

 

שהו על חשבון חוב מס, ייזקף כנגד כל סוג חיוב שבאותו חוב ם כלם סכוששיל אדם )א( ד.94
 –סוג לסך כל חוב המס; לענין זה ו לקו של הסכום שבאותח סמס, חלק יחסי מהסכום ששילם כיח

לפקודה,  177לפקודה ולא קוזז לפי סעיף  164דין מס שנוכה במקור לפי סעיף  (1)
גד חוב מס, ודין סכום , כנ1980-סים, תש"םמס שקוזז על פי חוק קיזוז מ דין החזר

 ין סכום ששילם אדם;כד –חרת רך אשנגבה על פי פקודת המסים )גביה( או בד

                                                      
 קנס וכן לעניין סמכות המנהל.לעניין גובה ה 1980-ר' חוק המסים )קנס פיגורים(, תשמ"א 12

 רפיגות בשל ריבי
 בתשלום

 (8תיקון מס' )
 1980-תש"ם

( 70תיקון מס' )
 2011-תשע"א

הגשת -על איקנס 
 הצהרה או הודעה

( 70)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

 שלוםר בתעל פיגוקנס 
 ( 8תיקון מס' )
 1980-ש"םת

ר ות המנהל לפטסמכו
 מתשלום קנס

 ( 8תיקון מס' )
 1980-םתש"

( 70)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

 ת תשלומים זקיפ
( 14תיקון מס' )

 1984-תשמ"ד

 ( 15' מס)תיקון 
 1984-דתשמ"

( 70)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

 ( 15' מס)תיקון 
 1984-דתשמ"

 ( 15' מס)תיקון 
 1984-דתשמ"

( 76תיקון מס' )
 2013-תשע"ג
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מים מכל סוגי החיוב שחייב אדם עקב מכירת זכות הסכוכל  סך –ב מס" "חו (2)
 במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין;

 ה, הפרשי הצמדה וריבית.: מס שבח, מס רכישלהאחד מא כל –גי חיוב" "סו (3)
 

 

 ונקבע לגביו גרעון 16שלגביהן שולם מס על פי סעיף גוד ירה או בפעולה באיבמכ )א( .95
מהמס המגיע במכירה או בפעולה כאמור, ולמנהל יש טעמים סבירים להאמין כי  50%העולה על 

ר בהצהרה שמסר ביהגרעון לא היה מתהווה אילולא התרשל המוכר או עושה הפעולה ללא הצדק ס
רת הצהרה כאמור, יווסף לסכום המס המגיע ימס יח או על פי הפרק השביעי או בא72על פי סעיף 
 מסכום הגרעון. 15%-, קנס השווה לעל המכירה

למנהל טעמים סבירים להאמין כי הגרעון כאמור בסעיף קטן )א( נוצר במזיד  היו )ב( 
 מסכום הגרעון. 30%-ם המס קנס השווה לכוחמק מתשלום המס, יווסף לסתומתוך כוונה לה

, אלף שקלים חדשים לשנה 500נישום שלגביו נקבע גירעון בסכום העולה על  (1)ב 
מהמס שהנישום חייב בו, רשאי המנהל להטיל עליו קנס בשיעור  50%והגירעון האמור עולה על 

 מסכום הגירעון אם הגירעון נובע בשל אחד או יותר מאלה: 30%של 

)ז( לפקודה כפעולה החייבת 131הנישום לא דיווח על פעולה שנקבעה לפי סעיף  (1)
 בדיווח;

ב 158וד להחלטת מיסוי כהגדרתה בסעיף הנישום פעל בעניין מסוים בניג (2)
לפקודה, מפורשת ומנומקת שניתנה לו באותו עניין בשלוש השנים שקדמו להגשת 
ההצהרה לפי הפרק השביעי, ולא דיווח, בטופס שקבע המנהל, על כך שפעל בניגוד 

 להחלטת המיסוי באותו עניין;

מלאכותית, ובלבד  תכנון מס שנקבע לגביו בשומה סופית כי הוא מהווה עסקה (3)
 .84שהנישום לא דיווח עליה, או עסקה בדויה, לפי סעיף 

(, לא יוטל בשל אותו גירעון קנס לפי סעיפים קטנים 1הוטל קנס כאמור בסעיף קטן )ב (2ב) 
 )א( או )ב(.

הוגש כתב אישום נגד הנישום בשל אחת העילות המנויות בסעיפים קטנים )א( עד  (3ב) 
יוחזר לו סכום  –של אותו מעשה בקנס על הגירעון, ואם שילם קנס על הגירעון (, לא יחויב ב1)ב

א)א( לפקודה מיום תשלומו 159הקנס ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בסעיף 
 עד יום החזרתו.

כום שבו עודף המס המגיע במכירה או בפעולה באיגוד על הס –יף זה, "גרעון" בסע )ג( 
ח או לפי הפרק השביעי או על פי שומה שנעשתה לפי 72י הצהרה לפי סעיף חושב על פש סהמ

 אם לא נמסרה הצהרה, לפי הענין. 82סעיף 

על קנס שהוטל לפי סעיפים קטנים )א( או )ב(, ייווספו הפרשי הצמדה וריבית מתום  (1)ג 
ס, ויראו את ימים מהיום שבו נמסרה לנישום הודעה על הטלתו של הקנס, עד מועד תשלום הקנ 15

 .ד94הקנס כסוג חיוב לעניין סעיף 

 ו או מקצתו.כול יבה מספקת לכך, לפטור מן הקנסס הל רשאי, אם ראההמנ )ד( 
 

עוד זכות ד שאין לגביו 94חוב מס כמשמעותו בסעיף  –בסעיף זה, "חוב מס סופי"  )א( .א95
 להשגה, לערר או לערעור.

היה לאדם חוב מס סופי, ולאחר מכן העביר את נכסיו למי שיש לו עמו יחסים  )ב( 
מיוחדים בלא תמורה או בתמורה חלקית, או העבירם לאחר בלא תמורה, ולא נותרו לו אמצעים 

 –בישראל לסילוק חובו האמור, אפשר לגבות את חוב המס הסופי 

ממי שקיבל את הנכסים מאותו איגוד בנסיבות  –הוא איגוד אם המעביר  (1)
 האמורות;

האמורות, ממי שקיבל את הנכסים מאותו יחיד בנסיבות  –אם המעביר הוא יחיד  (2)
כל עוד לא חלפו שלוש שנים מתום השנה שבה הועברו הנכסים כאמור, או מתום 

 השנה שבה היה חוב המס לסופי, לפי המאוחר.

ממי שקיבל את הנכסים כאמור בסעיף קטן )א( יותר משווי הנכסים שקיבל לא ייגבה  )ג( 

 על גרעוןקנס 
 ( 27)תיקון מס' 

 1994-התשנ"
( 45תיקון מס' )

 1999-תשנ"ט

( 45 תיקון מס')
 1999-"טתשנ

( 76יקון מס' )ת
 2013-תשע"ג

( 55)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 61)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

גביית מס בנסיבות 
 מיוחדות

( 69)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 70 תיקון מס')
 2011-תשע"א

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 76)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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בלא תמורה או מההפרש שבין התמורה החלקית ששילם לבין שווי הנכסים, לפי העניין, ואם שילם 
לא יותר מהשווי או מההפרש כאמור, פחות  –מס בקשר להעברת הנכסים או הפעילות כאמור 

 סכום המס ששילם.

 סכומים לפי סעיף זה תחול פקודת המסים )גבייה(.על גביית  )ד( 

החליט המנהל לפעול לפי סעיף זה, יודיע על כך למעביר ולנעבר; על החלטת המנהל  )ה( 
על החלטת המנהל בהשגה אפשר ימים מיום שנמסרה;  21אפשר להשיג לפני המנהל, בתוך 

 .89סעיף ימים מיום שנמסרה, לפני ועדת הערר כמשמעותה ב 30לערור, בתוך 
 

לפקודה, יהיו נתונות לו גם  א194לרשם לענייני המרכז לפי סעיף נתונות הסמכויות ה .ב95
לעניין חוב מס לפי חוק זה שהחלו הליכים לגבייתו לפי פקודת המסים )גבייה(, וההוראות לפי 

 אותו סעיף יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.
 

 עשירי: סמכויותפרק 

 –ל או מי שהורשה לכך על ידיו רשאי לצורך ביצוע חוק זה המנה .96

וש מכל אדם, שהמנהל סבור שיש בידו מסמכים, שימסור לו תוך זמן לדר (1)
ים מסמכת, ונוחשב שייקבע בדרישה, כל הסכם, תעודת קנין, פנקסים, פנקסי רישום,

 וכל תעודה אחרת או ידיעה שברשותו הדרושים למנהל לצורך חוק זה;

 (;1ים או תמציות מן המסמכים והתעודות המפורטים בפסקה )קתעוך הלער (2)

וש מכל אדם, שהוא סבור שיש בידו מסמכים, שיתייצב לפניו ויביא עמו לדר (3)
 עדות; בות ממנוג(, ול1ורטים בפסקה )המפ  לבדיקה מסמכים או תעודות

שוא כנס בכל עת סבירה בשעות היום לכל מקרקעין, לרבות בית מגורים, נלהי (4)
 ה או הפעולה באיגוד, ולערוך בהם בדיקות ומדידות.ירהמכ

אי להסמיך אנשים העובדים בביצוע חוק זה, לערוך חקירות או חיפושים שר משטרהשר ה .97
 –אוי יהיה רשאי לשם גילוין של עבירות על חוק זה, ואדם שהוסמך כר

בדרגת מפקח ומעלה לפי טרה תמש בכל הסמכויות הניתנות לקצין משלהש (1)
ה יחולו רומלפקודה הא 4-ו 3לפקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(, וסעיפים  2יף סע

 על הודעה שרשם כאמור;

רוצדורה הפלילית פ()א( לפקודת ה1)17תמש בסמכויות שוטר לענין סעיף להש (2)
 ושים(, למעט תפיסת כל רכוש שאינו מסמכים.)מאסר וחיפ

 וענשיםרות אחד עשר: עביפרק 

א סיבה בל –וכר, עושה הפעולה באיגוד או הרוכש זכות באיגוד שלא מסרו מ ה,קונ )א( .98
ר שהם חייבים במסירתו לפי חוק זה, או לא מילאו אחרי דרישה מאת מי שהוסמך דב –מספקת 

מאסר שנה  –)ג(, דינם -)א(, )ב( ו73ח, 72פים סעי ו אחרי הוראותלפעול לפי חוק זה, או לא מילא
חוק העונשין( או קנס  –)בפרק זה  1977-( לחוק העונשין, התשל"ז2)א()61או קנס כאמור בסעיף 

 שהוא פי שניים מסכום המס שלא שולם בגלל אותה עבירה, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

ר שהוא חייב דב –א סיבה מספקת בל –לא מסר ו סעיף קטן )א( וישלא חל עלמי  )ב( 
סר מא –אחרי דרישה מאת מי שהוסמך לפעול לפי חוק זה, דינו  מילאבמסירתו לפי חוק זה, או לא 

 ( לחוק העונשין.1)א()61או קנס כאמור בסעיף ם ששה חדשי

מאסר  –מי שהשמיד או הסתיר מסמכים שיש להם ערך לענין חישוב השומה, דינו  (1)ב 
 ( לחוק העונשין.2)א()61ה או קנס כאמור בסעיף שנ

מאסר שנתיים או  –שמסר הצהרה, ידיעה או הודעה ביודעין שאינה נכונה, דינו מי  )ג( 
( לחוק העונשין, או קנס שהוא פי שלושה מסכום המס שלא שולם 3)א()61קנס כאמור בסעיף 

 בגלל אותה עבירה, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

סייע לאחר לערוך הצהרה, ידיעה או הודעה לצורך חוק זה, ביודעו שאינן נכונות, מי ש (1)ג 
או שהתייצב כמיופה כוח של אחד ומסר הצהרה, ידיעה או הודעה כאמור, ביודעו שאינן נכוכות, 

 כמי שמסר את ההצהרה, הידיעה או ההודעה בניגוד לסעיף קטן )ג(. –דינו 

ו לעזור לאחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות אדם אשר במטרה להתחמק ממס א (2)ג 

ת לדרוש סמכו
מסמכים וידיעות 

 ולהיכנס

 ות וחיפושיםחקיר

 ות ועונשים עביר
 ( 45תיקון מס' )

 1999-תשנ"ט
( 52)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג

( 52)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 52)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 52)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 52)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 52)תיקון מס' 
 2003-ס"גתש

בקשה לרשם לענייני 
המרכז להטלת 

 הגבלות
( 80)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 2014-הת"ט תשע"
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( לחוק העונשין, ופי שניים 4)א()61מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף  –המנויות להלן, דינו 
 מסכום המס שהעלים או שהתכוון להעלים או שעזר להעלים או שני העונשים כאחד:

 מסר בהצהרה על פי חוק זה, אמרה או תרשומת כוזבת; (1)

יב תשובה כוזבת בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת הש (2)
 ידיעות שנערכה על פי חוק זה;

הכין או קיים, או הרשה להכין או הרשה לקיים הצהרה כוזבת או חוזה כוזב או  (3)
 רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף הצהרה או חוזה או רשומות;

 ו תחבולה, או הרשה להשתמש בהן.השתמש בכל מרמה, ערמה א (4)

שהפריע לאדם שהוסמך לפעול לפי חוק זה לבצע את סמכויותיו או מנע זאת ממנו, מי  )ד( 
 ( לחוק העונשין.3)א()61מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 

ישלם חבר בני אדם, במישרין או בעקיפין, קנס או כופר כסף שהוטל על זולתו בשל לא  א.98
קנס פי שלושה מסכום הקנס או הכופר  -של סעיף זה, דינו ה ; העובר על הורא98עבירה לפי סעיף 

לרשותו את מיד למעט חבר בני אדם שחבריו חייבים להע - ששולם; לענין זה, "חבר בני אדם"
 מלוא כוח עבודתם ולהעביר לו את נכסיהם.

 

א על ידי תאגיד, אשם בעבירה גם כל מי שבעת ביצוע 98או  98ה עבירה לפי סעיף נעבר .99
ב יחידי של ו חשכוח, או חשב ראשי א -רה היה חבר מינהלה פעיל, מנהל, מזכיר, נאמן, באביהע

 לה:אותו תאגיד, אם לא הוכיח שתי א

 ירה נעברה שלא בידיעתו;העב (1)

 נקט כל האמצעים הנאותים לשמירתן של הוראות חוק זה. הוא (2)
 

 גורעים מחובתו לתשלום המס. נםם בפלילים של אדם, או הרשעתו על פי חוק זה, איאישו .100

נהל כי אדם עבר על הוראה מהוראות חוק זה, רשאי הוא, בהסכמתו של האדם, המ חנוכ .101
לקחת מידו כופר כסף, שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטילו בשל אותה עבירה; 

ל הפסקת ע קבל כופר כל עוד לא ציווה היועץ המשפטי לממשלהלפלילים, אין הואשם האדם ב
 ההליכים.

 ונותות שעשר: הורא -שניםפרק 

עין או פעולה באיגוד קרקל יחזיר מס אם הוכח לו כי נתבטלו מכירת זכות במהמנה .102
 מקרקעין ששולם עליהם המס.

ו חייבים בתשלום סכום כסף ששולם ה שומה לפי חוק זה והוברר למנהל כי לא היתוקנ .103
 למו.שילמי שכום כמס, יוחזר אותו ס

וכן הפרשי הצמדה וריבית, ריבית וקנסות  103 או 102ף מים שיש להחזירם לפי סעיסכו א.103
 זרו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופה שמיום התשלום ועד יום ההחזר.וחששולמו בשלהם י

 

ו או מקצתו, לאדם , כולהאוצר רשאי לקבוע כללים למתן פטור ממס או החזר מסשר  ב.103
, לפי הענין, לארשאינו תושב ישראל, אם סכום המס שאותו אדם שילם בישראל או חייב בו ביש

הכנסה שבו הקבוע כזיכוי מהמס שחל באותה ארץ על אותה מועולה על הסכום שמותר לו בארץ 
 או מכירה.

 

ות במקרקעין או זכות באיגוד שמכירתה או ו זכזבון החל על עזבון שנכללה בע מס .104
שפעולה בה לפי הענין, נתחייבו במס שבח, יזוכה בסכום ששולם כמס שבח בשל אותה מכירה או 

 פעולה.

ה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו לפי חוק זה אלא אם נדרש יעיגלה אדם כל ידלא  )א( .105
וק זה או לצורך ביצועו של חוק מס אחר המשתלם וע חהמשפט, לצורך ביצלגלותה על ידי בית 

 13ה על חוק זה, או על ידי מי ששר האוצרריבלאוצר המדינה או בקשר עם תביעה פלילית על ע

                                                      
 .3497עמ'  21.7.2005מיום  5418י"פ תשס"ה מס' סמכותו הואצלה למנהל רשות המסים ב 13

ופר או כם קנס תשלו
 זולתעל השהוטל 

 ( 21)תיקון מס' 
 1992-בתשנ"

 דתאגיות על ידי עביר
 ( 21)תיקון מס' 

 1992-בתשנ"

 המסלתשלום  חבות

 כסף כופר

ול בביטת מס החזר
 מכירה

ה שנגבת מס החזר
 בטעות

י הצמדה הפרש
 ית על החזרוריב

 ( 15תיקון מס' )
 1984-דתשמ"
מס יר להחזת סמכו

 תושב חוץ ל
( 50)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

במס י ממס שבח זיכו
 עזבון

 ת סודשמיר

( 52)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג
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 .14התיר לגלותה לו

 מאסר שנה. -)א(, דינו  טןבר על הוראות סעיף קהעו )ב( 

מי שהמנהל הרשה אותו לכך, רשאי לנהל מאגר , המנהל או 105ף בסעיאף האמור על  )א( א.105
המאגר(; המאגר יכלול פרטים על מכירות של זכויות  -לן הל) מידע שיהיה פתוח לעיון הציבור

כספים של ה התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדתבבמקרקעין כפי שיקבע שר האוצר, 
 הצדדים לעסקה. לם שיהכנסת, ובלבד שלא ייכללו בו פרטים מזה

ם יאנאדם זכאי לעיין במאגר, בדרך אלקטרונית של תקשורת בין מחשבים ובתכל  )ב( 
 שייקבעו.

האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע הוראות לביצוע סעיף זה, ובכלל שר  )ג( 
 .במאגר, התנאים למסירתו והאגרה שתשולם בעד קבלתו דעזה הוראות לגבי אופן הצגת המי

 

והמורשה, באופן ישיר או באמצעות  -עיף זה שיכון ששר האוצר קבעה בצו לענין ס חברת .106
קרואי שמה, על פי יפוי כוח מבעלי הזכויות במקרקעין בשיכונים שבנתה, לרשום אותן זכויות 

, זכויות כאמור לאחריםה לא תסכים למסירת חזקה במקרקעין של אותם בעלי -בפנקסי המקרקעין 
ת החזקה לאותו אחר, נתמלאו עוד לא הוכח לה שבמכירת הזכות במקרקעין שבהם נמסרכל 

 .16 ףהוראות סעי

ע בחוק זה, אם נתבקש לכך ואם ראה סיבה בהל רשאי להאריך כל מועד שנקהמנ )א( .107
 מספקת להיעתר לבקשה.

שלום מס ואשר ניתנה לו ארכה ת ליו מוטלת חובתם שעהל רשאי, לדרוש מאדהמנ )ב( 
 עלול להתחייב בו. לפי סעיף קטן )א( לדרוש ערובה לתשלום המס שהוא

 

חוק זה, לא ייגרע תקפן בגלל פגם בצורה  ה שניתנה או כל פעולה אחרת שנעשתה לפיהודע .108
 יקר או להטעות.ע בעאו בגלל טעות, ליקוי או השמטה שאין בהם כדי לפגו

לידו ובין בדואר רשום לפי מען  ןיודעה וכל מסמך אחר לפי חוק זה לאדם, בה למסור מותר .109
 בית מגוריו או בית עסקו, הידוע לאחרונה, בכפוף להוראות בדבר סדרי דין בבתי המשפט.

ועץ מס מייצג רשאי לייצג נישום בהליכים המתנהלים בפני המנהל רואה חשבון או י )א( .א109
 , בכל הקשור לחישוב המס בלבד, בהתקיים כל אלה:87או עובדי משרדו לפי סעיף 

 מכירת הזכות במקרקעין או מכירת הזכות באיגוד המקרקעין אינה פטורה ממס; (1)

 )א( לפקודה.131הנישום חייב בהגשת דוח שנתי לפקיד השומה לפי סעיף  (2)

הוראת סעיף קטן )א( אינה באה לפגוע בזכותו של עורך דין על פי חוק לשכת עורכי  )ב( 
 .1961-הדין, התשכ"א

 –לענין סעיף זה  )ג( 

 ;1955-כהגדרתו בחוק רואי חשבון, התשט"ו –"רואה חשבון" 

 .2005-ס"הכהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התש –"יועץ מס מייצג" 
 

תקנות בדבר סדרי הדין בועדות ערר ובין השאר בדבר  תקיןם רשאי לההמשפטישר  )א( .110
 .םידלה של עבטהארכת המועד להגשת ערר ושכר 

 המשפטים רשאי לקבוע בתקנות, אגרות בעד הטיפול בערר.שר  )ב( 
 

בדרך כלל ואם לענין אחר ל רשאי לאצול מתפקידיו ומסמכויותיו לפי חוק זה לאדם המנה .111
להטיל  )ד(, הסמכות87להאריך את התקופה לפי סעיף  מסויים או לאזור מסויים, למעט הסמכות

 .101והסמכות לקבל כופר כסף לפי סעיף  95רעון לפי סעיף קנס ג
 

                                                      
; 7664עמ'  21.8.2014מיום  6861י"פ תשע"ד מס' היתר גילוי לראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים:  14

מיום  7072י"פ תשע"ה מס' לראש הממונה על הביטחון במערכת הביטחון או למי שהוא הסמיכו לעניין זה: 
י"פ תשע"ז ; לראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור או למי שהוא הסמיכו לעניין זה: 7137עמ'  8.7.2015

 .514עמ'  8.11.2016מיום  7373מס' 

 מידע מאגר
 ( 43תיקון מס' )

 1998-ט"תשנ

 תחברוה על ידי הסכמ
 וןשיכ

 ת מועדהארכ
 ( 34תיקון מס' )

 1997-ז"תשנ

 ם וליקוייםפגמי

 ת הודעותמסיר

דין ואגרות  סדרי
 בועדות ערר

 ( 47מס' )תיקון 
 2000-א"תשס

 ( 47מס' )תיקון 
 2000-א"תשס
 ת סמכויותאציל

( 70)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

 ייצוג נישום בידי
 רואה חשבון
( 53)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד
( 54)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

( 54)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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ים לביצוע חוק זה; קבע המנהל טפסים שהל רשאי לקבוע את הטפסים הדרוהמנ א() .112
 כאמור לא ישתמש אדם אלא בהם.

 ה לפרסמם ברשומות.חוב ים שנקבעו איןטפס )ב( 

  -ם בטלי .113

 ;1949 -מס שבח מקרקעים, תש"ט חוק (1)

 ]נוסח משולב[; 1961-לחוק בתים משותפים, תשכ"א 66ף סעי (2)

 ודת מס הבולים.לפק )ג( של התוספת,37-ב( ו3)32, 23, פרטים 67ף סעי (3)

 ים ששולמו כמס לפי חוק זה לא יורשו כניכוי לפי פקודת מס הכנסה.סכומ .114

האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע שר  )א( .115
 ן לאלפי חוק זה לגבי עסקה שעדיית הנסיבות בהן מותר לבקש עשיית שומה בולביצועו, לר

נסתיימה, תקפה של שומה כאמור, והאגרות שיש לשלם בעד עשייתה; כן רשאי שר האוצר 
באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע אגרות ותשלומים אחרים שיש לשלמם בעד פעולות 

 ושירותים שנותן המנהל לצורך ביצוע הוראות חוק זה.

ת חת הכספים של הכנסת רשאי לקבוע בתקנות כי סכומי פהאוצר באישור ועדשר  )ב( 
ביעת יתרת שווי רכישה ק )ד( לפקודה לא יופחתו משווי הרכישה לענין21שנוכו לפי סעיף 

, אלא יווספו לשווי המכירה כשהם מתואמים מתום שנת המס שבה הופחתו 47ה בסעיף גדרתכה
 ה.ריכועד מועד המ

 קנו באישור ועדת הכספים של הכנסת.יות 1ות לענין פרק שישי תקנ )ג( 

יהיה ן ספים של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות, שבהת הכהאוצר, באישור ועדשר  )ד( 
מכירות, וכן לקבוע הוראות מיוחדות בדבר יום  רפסהמנהל רשאי לקבוע פיצולה של מכירה למ
פים שיידרשו בשל קביעה ה כאמור, וכן תיאומים נוסרהמכירה, יום הרכישה ושווי הרכישה של מכי

 כאמור.

, ג9 ב,9א, 7האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע לענין סעיפים שר  )ה( 
ל, תנאים ותיאומים נדרשים, לרבות הוראות מיוחדות 49י עד 49 -ב ו48, 1א48א, 48א, 39(, 4)19

 בדבר יום ושווי הרכישה ויום ושווי המכירה.
 

 שלושה עשר: תחילה והוראות מעברפרק 

 (.1963גוסט אוב 22כ"ג )תו של חוק זה ביום ב' באלול תשתחיל .116

שנה מיום תחילתו של חוק זה, תהיה העברת זכות במקרקעין בדרך רישום משמו  תוך )א( .117
ות באותו איגוד, בהתאם לזכויותיהם באיגוד ביום תחילתו של חוק זכוישל איגוד לשמות בעלי ה

 מס, פטורה מ]נוסח משולב[ 1961 -ק בתים משותפים, תשכ"אוח זה, לרבות בדרך רישום לפי
פת האגרה לפי חוק הרשויות המקומיות )אגרת העברת סומאגרת העברת מקרקעין, וכן מתו

 .1959 -מקרקעין(, תשי"ט

עקב רישומה לפי סעיף קטן )א(, יהיה  -זכות במקרקעין שנתקבלה  ה שלי הרכיששוו )ב( 
זכות ה ד בקשר עםהשווי שהיה נקבע אילו היה בעל הזכות במקרקעין חייב במס על פעולה באיגו

אלמלא נעשה הרישום על פי סעיף קטן )א(, ובלבד שאם  -באיגוד שתמורתה נתקבלו המקרקעין 
קרקעין לפני מכירתה לאיגוד, יהיה תאריך רכישתה התאריך מת בובעל הזכות באיגוד היה בעל הזכ
 שבו רכש את הזכות במקרקעין.

ו, ימסור למנהל תוך שלושה ב דנים 7ף ( לסעי3)-( ו2(, )1ד מקרקעין שפסקאות )איגו .118
  -חדשים מיום תחילתו של חוק זה הצהרה ובה יפרט 

 ין שבבעלותו, התמורה ששילם בעד רכישתם ותאריך רכישתם;קרקעויות במהזכ (1)

 ות האיגוד;לעבי זכות חכירה במקרקעין שבבעל (2)

 ור סוגי הזכויות באיגוד.תיא (3)

זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, יודיע י ביל פלוניק על שמו בשזדם המחכל א .119
דין, תוך שלושה חדשים מיום תחילתו של חוק זה, על כל זכות שהוא  בכל למנהל, על אף האמור

 םטפסי

 ליםביטו

לפי תן ניכויים מ-אי
 ההכנסמס  תפקוד

 ע ותקנותביצו
 ב( 18)תיקון מס' 

 1990-תש"ן
( 55)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 ב( 18)תיקון מס' 
 1990-תש"ן

( 45תיקון מס' )
 1999-תשנ"ט

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 50)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 התחיל

ם זכות רישו
ד איגוקעין של במקר

 ובעליעל שם 

ד איגועל ידי  תהצהרו
 מקרקעין

ות על ידי הצהר
 יםנאמנ
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מחזיק כאמור ואת שמו של האדם שבשבילו הוא מחזיק, וכן את המועד בו רכש את הזכות 
 האמורה בשביל הנהנה.

ן רקעי(, לא יובאו בחשבון פעולות באיגוד מק5)-( ו4)7יף סעכאמור ב ין הטלת מסלענ )א( .120
 שנעשו לפני תחילתו של חוק זה.

 -ום פרסומו ברשומות י דמיום תחילתו וע -שהוטלה עליו חובה לפי חוק זה מי  )ב( 
סומו של חוק זה רלעשות דבר תוך זמן קצוב, יהא חייב לעשותו תוך שלושים יום מיום פ

 ברשומות.

חייבים במס לפי חוק זה או שהיו חייבים להפקידו היו זיק ביפוי כוח שעל נתינתו המח ()ג 
יפקידו, תוך שלושים  -תן לאחר תחילתו של חוק זה ינ לו -)ב( 16אצל המנהל על פי הוראות סעיף 

 יום מיום פרסום חוק זה ברשומות, במקום שייקבע.

 לחוק יחולו על מכירות של זכות 76, כי הוראות סעיף זהלהסיר ספק נאמר ב כדי )ד( 
רקעין או פעולות באיגוד מקרקעין שנעשו לפני תחילתו של חוק זה, ואשר אילו נעשו אחרי במק
 .52או  51היו פטורות ממס על פי הוראות הסעיפים  ותלתחי

 

 

 ס ספירפנח אשכול לוי אור זלמן שזרשני 
 צרהאושר  הממשלה ראש א המדינהנשי 

 

 

 
 הקש כאן -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 

 ות מעברהורא
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 פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[
 

 
 מס הכנסה – מסים

 תוכן ענינים

 Go 29 חלק א': פרשנות 
 Go 29 הגדרות  1סעיף 

 Go 33 חלק ב': הטלת המס 
 Go 33 פרק ראשון: המקור 

 Go 33 5מקורות הכנסה ]  2סעיף 
 Go 34 או רווח מהימורים מהגרלות או מפרסים השתכרות א 2סעיף 
 Go 34 5הכנסות אחרות ]  3סעיף 
 Go 39 הכנסה מאזור א 3סעיף 

 Go 40 פרק שני: המקום 
 Go 40 מקום ההכנסה במכירה לחוץ לארץ  4סעיף 
 Go 41 מקום הפקת ההכנסה א 4סעיף 
 oG 41 הוראות מיוחדות לעניין חכירת כלי שיט או כלי טיס  5סעיף 

 Go 42 פרק שלישי: תקופת השומה 
 Go 42 שנת מס  6סעיף 
 Go 42 תקופת שומה מיוחדת  7סעיף 
 Go 42 5חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת ]  8סעיף 
 Go 43 חלוקת הכנסה מעבודות שמשך ביצוען עולה על שנה א 8סעיף 
 Go 44 2דינן של הכנסות לפי סעיף  ב 8סעיף 
 Go 44 מועד החיוב של הכנסה מהפרשי שער ג 8סעיף 

 Go 44 חלק ג': חישוב ההכנסה לענין מס 
 Go 44 פרק ראשון: פטור 
 Go 44 סימן א': פטור על פי הדין 

 Go 44 הכנסות פטורות  9סעיף 
מעביד או קופת גמל ולקיצבה פטור לקיצבה המשתלמת מאת  א 9סעיף 

 המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה
Go 57 

 Go 59 פטור לקיצבה אחרת ב 9סעיף 
 Go 59 הנחה לקצבה של תושב ישראל לראשונה ושל תושב חוזר ותיק ג 9סעיף 
 Go 60 ה מדמי שכירות מסוימיםפטור להכנס ד 9סעיף 

 Go 60 סימן ב': סמכות לפטור 
שכר עבודה בעד עבודה הנחה ממס על הענקה בעד פריון עבודה ו  10סעיף 

 במשמרות
Go 60 

 Go 61 הטבות מס ביישובים  11סעיף 
 Go 64 הגבלה על הנחה או הטבה ג 11יף סע

 Go 64 דיבידנד מהכנסה מועדפת א 13סעיף 
 Go 64 ב חוזרתושב ישראל לראשונה ותוש  14סעיף 
 Go 66 הכנסות חברה שהשליטה על עסקיה היא מחוץ לישראל א 14סעיף 

 Go 66 סמכות לפטור ב 14עיף ס
 Go 66 מילווה המדינה  15סעיף 
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סמכות לפטור הפרשי הצמדה וריבית על פיקדון, תכנית חיסכון  א 15סעיף 
 גרות חובואי

Go 66 

 Go 66 חישוב הריבית הריאלית ב 15סעיף 
 Go 66 טור על ריבית מסויימתפ  16סעיף 
 Go 67 סמכות להחזיר מס לתושב חוץ א 16סעיף 
 Go 67 הפרשי הצמדה מסויימים ב 16סעיף 
 Go 67 הכנסה ממכירת מים ג 16סעיף 
 Go 67 הכנסות מעסקאות מסויימות בשוק ההון ה 16סעיף 

 Go 67 פרק שני: ניכויים וקיזוזים 
 Go 67 סימן א': ניכויי הוצאות 

 Go 67 11הניכויים המותרים ]  17סעיף 
 Go 69 11סייגים לניכוי הוצאות מסויימות ]  18סעיף 
 Go 70 סמכות לקבוע כללים בדבר ניכויים מסויימים  20סעיף 
 Go 71 ניכויים לחקירות מדעיות א 20סעיף 
 Go 71 תקרה כוללת לניכוי בשל מחקר ופיתוח  1א20סעיף 
 Go 72 ניכוי בשל מחקר ופיתוח   תוספת לבסיס המקדמות  2א20סעיף 
 Go 72 ניכוי בשל מזונות לתושב חוץ ב 20סעיף 

 Go 72 סימן ב': ניכויי פחת 
 Go 72 11פחת נכסים ]  21סעיף 
 Go 72 זקיפת פחת משנה לשנה  22סעיף 
 Go 73 סייג לניכויי פחת ]  23סעיף 
 Go 73 פחת בהעברת נכס שאין עמה העברת שליטה  24סעיף 
 Go 73 שליטה מהי  25סעיף 
 Go 73 בעל השליטה מיהו  26סעיף 
 Go 73 המועד הקובע מהו א 26סעיף 
 Go 73 כוי בעד חילוף מכונות וציודני  27סעיף 

 Go 74 סימן ג': קיזוז הפסדים 
 Go 74 בפינוי ובינויניכוי בעד פחת בחילוף מקרקעין ו א 27סעיף 
 Go 74 13קיזוז הפסד ]  28סעיף 
 Go 75 הפסד שהיה  בחוץ לארץ  29סעיף 

 Go 76 סימן ד': הוראות כלליות 
 Go 76 11סייג לניכויים ]  30סעיף 
 Go 76 תקנות בדבר ניכוי הוצאות  31סעיף 
 Go 76 ניכויים שאין להתירם  32סעיף 
 Go 79 יג להתרת ניכויים והקטנת מקדמות בשל דיווח לקויסי א 32סעיף 
 Go 79 הגבלת ניכויים, זיכויים וקיזוזים בשל פנקסים בלתי קבילים  33סעיף 

 Go 79 פרק שלישי: ניכויים, זיכויים וקיצבאות ילדים 
 Go 79 הגדרות א 33סעיף 
 Go 80 זיכוי לתושב ישראל  34סעיף 
 Go 80 זיכוי לעולה  35סעיף 
 Go 80 עד נסיעה למקום ההשתכרותזיכוי ב  36סעיף 
 Go 80 זיכוי לאשה א 36סעיף 
 Go 80 זיכוי בעד בן זוג  37סעיף 
 Go 80 זיכוי בעד בן זוג עובד  38סעיף 
 Go 81 זיכוי בעד בן זוג עוזר  39סעיף 
 Go 81 זיכוי לחייל משוחרר א 39סעיף 
 Go 81 נקודות קיצבה וזיכוי בעד ילדים  40סעיף 

 Go 82 נקודת זיכוי לגרוש שנשא אשה אחרת א 40יף סע
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 Go 82 נקודת זיכוי לנער ב 40סעיף 
 Go 82 ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי נקודות זיכוי ג 40סעיף 
 Go 83 מחצית נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע ד 40סעיף 
 Go 83 מניעת כפל ה 40סעיף 
 Go 83 בן זוג שהיה נשוי חלק מהשנה  41סעיף 
 Go 84 זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד  44סעיף 
 Go 84 זיכוי בעד נטולי יכולת  45סעיף 
 Go 84 עד דמי ביטוח ותגמוליםזיכוי ב א 45סעיף 
 Go 85 תרומה למוסד ציבורי  46סעיף 
 Go 86 למו"פתקרה כוללת להטבות מס לתרומות ו א 46סעיף 
 Go 86 זיכוי בשל תרומה   תוספת לבסיס המקדמות ב 46סעיף 
 Go 86 כוי תשלומים בעד תגמולים או קצבהני  47סעיף 
 Go 87 ניכוי בשל תשלומי ביטוח לאומי ומס מקביל א 47סעיף 
 Go 88 שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני כתשלומים לקופת גמל ג 47סעיף 
 Go 88 זיכויים לתושבי האזור  48סעיף 
 Go 88 זיכויים לעובד זר א 48סעיף 

 Go 88 חלק ד': חישוב ההכנסה במקרים מיוחדים 
 Go 88 פרק ראשון: חברות ביטוח 

 Go 88 חברת ביטוח כללי  49סעיף 
 Go 88 חברת ביטוח חיים  50סעיף 
 Go 88 הוצאותיה של חברת ביטוח חיים  51סעיף 
 Go 89 חברת ביטוח חיים המקבלת פרמיות מחוץ לארץ  52סעיף 
 Go 89 19מבטח חוץ שקיבל פרמיות מביטוח בישראל ]  53סעיף 

 Go 89 יתופייםפרק שני: גופים ש 
 Go 89 סימן א': קיבוצים 

 Go 89 הגדרות  54סעיף 
 Go 89 שומת קיבוץ  55סעיף 
 Go 89 א19ההכנסה החייבת ]  56סעיף 
 Go 89 א19המס ]  57סעיף 
 Go 90 נקודות זיכוי בעד ילדים  58סעיף 
 Go 90 קרן השתלמות לחבר קיבוץ א 58סעיף 

 Go 90 סימן ב': מושבים ואגודות חקלאיות 
 Go 90 ב[19מושבים שיתופיים וכדומה ]  61סעיף 
 Go 90 ג[19אגודה שיתופית חקלאית ]  62 סעיף

 Go 91 סימן ג': שותפויות וחברות בית 
 Go 91 שותפויות  63סעיף 
 Go 91 א[52חברות בית ]  64סעיף 

 Go 92 סימן ד': חברות משפחתיות 
 Go 92 חברות משפחתיות א 64סעיף 

 Go 94 סימן ה': חברה שקופה 
 Go 94 חברה שקופה  1א64סעיף 

 Go 96 : קרן להשקעות במקרקעין1פרק שני  
 Go 96 הגדרות  2א64סעיף 

 Go 98 קרן להשקעות במקרקעין  3א64יף סע
 Go 100 ההכנסה מקרן להשקעות במקרקעין  4א64סעיף 
 Go 101 כוי המסני  5א64סעיף 
 Go 102 שומה, השגה, ערר, ערעור וגביה  6א64סעיף 
 Go 102 רכישה מופחת לקרן בייסודמס רווחי הון על העברת מקרקעין ומס   7א64סעיף 
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סעיף 
 א 7א64

מס רכישה מופחת על מקרקעין לצורכי דיור להשכרה או על 
 מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה

Go 103 

סעיף 
 ב 7א64

 Go 104 העברת נכסים תמורת מניות

 Go 105 החזקה באיגוד מקרקעין ג 7א64יף סע
 Go 107 קיזוז הפסד שהיה לבעל מניות  8א64סעיף 
 Go 108 ת הכנסה חייבת לבעלי המניות וחלוקת רווחיםהעבר  9א64סעיף 
סעיף 

  10א64
 Go 108 הוראות לענין חברה שחדלה להיות קרן להשקעות במקרקעין

סעיף 
  11א64

 Go 108 סמכות שר האוצר

 Go 108 זוג-פרק שלישי: הכנסת בני 
 Go 108 בן זוג רשום ב 64סעיף 
 Go 109 חישוב מאוחד  65סעיף 
 Go 109 תיק על שם בני זוג א 65סעיף 
 Go 109 23חישוב נפרד ]  66סעיף 
 Go 110 הוראות כלליות א 66סעיף 
 Go 111 23הכנסת איש ואשה במשק חקלאי ]  67סעיף 

 Go 111 : תושב ישראל השוהה בחוץ לארץ1פרק שלישי  
 Go 111 תושב ישראל השוהה בחו"ל א 67סעיף 

 Go 111 : פטור השתתפות לחברת החזקות ישראלית2פרק שלישי  
 Go 111 הגדרות ב 67סעיף 
 Go 112 חברת החזקות ישראלית ג 67סעיף 
 Go 112 חזקתחברה מו ד 67סעיף 
 Go 113 פטור להכנסתה של חברת החזקות ישראלית ה 67סעיף 
 Go 113 קות ישראליתדיבידנד שחילקה חברת החז ו 67סעיף 
 Go 113 דיבידנד רעיוני ז 67סעיף 
 Go 113 ישראלהוראות מיוחדות לענין מי שהיה לתושב  ח 67סעיף 
 Go 114 מכירת מניה בחברת החזקות ישראלית ט 67סעיף 
 Go 114 ברה שחדלה להיות חברת החזקות ישראליתח י 67סעיף 
 Go 114 ב75סייג לתחולת סעיף  יא 67סעיף 

 Go 114 חוץ-ביעי: תושביפרק ר 
 Go 114 תנאים למתן הקלות לתושב חוץ א 68סעיף 
 Go 115 מינוי נציג ב 68סעיף 
 Go 115 שאינם תושבים  69סעיף 
 Go 115 8פטור ספן חוץ ]  70סעיף 
 Go 115 רווחי ספן חוץ ממטען ישראלי  71סעיף 
 Go 115 חישוב רווחיו של ספן חוץ שבידו תעודה  72סעיף 
 Go 115 חישוב רווחי ספן חוץ במקרים אחרים  73סעיף 
 Go 115 אניה שבאה באקראי  74סעיף 
 Go 116 [21מפעלי תובלה אווירית ומפעלי אלחוט ]  75סעיף 
 Go 116 עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ א 75סעיף 

 Go 116 : חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה1פרק רביעי  
 Go 116 בעלי שליטה ישראלים בחברה נשלטת זרה ב 75סעיף 
 Go 119 בעלי מניות ישראלים בחברת משלח יד זרה  1ב75סעיף 
 Go 121 הוראות לעניין חישוב ההכנסה וההכנסה החייבת  2ב75סעיף 

 Go 121 : נאמנויות2פרק רביעי  
 Go 121 הגדרות ג 75סעיף 
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 Go 123 יוצר הנאמנות ד 75סעיף 
 Go 123 נהנה בנאמנות ה 75סעיף 
 Go 123 מן במסחיובה של הכנסת הנא ו 75סעיף 
 Go 124 חיובה של הכנסת הנאמן בידי היוצר או הנהנה  1ו75סעיף 
 Go 125 נאמנות תושבי ישראל ז 75סעיף 
 Go 126 נאמנות שחדלה להיות נאמנות תושבי ישראל ח 75סעיף 
 Go 126 נאמנות נהנה תושב ישראל ונאמנות קרובים  1ח75סעיף 
 Go 127 נאמנות תושבי חוץ ט 75סעיף 
 Go 128 נאמנות נהנה תושב חוץ י 75סעיף 
 Go 128 נאמנות שחדלה להיות נאמנות נהנה תושב חוץ יא 75סעיף 
 Go 129 נאמנות לפי צוואה יב 75סעיף 
 Go 129 הקניה מאת  חבר בני אדם יג 75סעיף 
 Go 129 אחר סיום הנאמנותחלוקה לנהנים ל יד 75סעיף 
 Go 130 הוראת לענין תשלום המס, גביה, דיווח ועונשין טו 75סעיף 
 Go 130 הוראות כלליות טז 75סעיף 
 Go 130 חובת הגשת הודעה בידי יוצר  1טז75סעיף 
 Go 131 הגשת הודעה בידי נאמן חובת  2טז75סעיף 
 Go 132 סייג לתחולה יז 75סעיף 
 Go 132 סמכות שר האוצר יח 75סעיף 

 Go 132 פרק חמישי: רווחי חברת מעטים שלא חולקו 
 Go 132 תחולה  76סעיף 
 Go 132 26רווחים לא מחולקים שרואים אותם כמחולקים ]  77סעיף 
 Go 133 26דיבידנד להלכה לחברות מעטים ]  78סעיף 
 Go 133 26מס שלא שולם יהיה חוב החברה ]  79סעיף 
 Go 133 ריווח בלתי מחולק שחזרו וחילקוהו  80סעיף 
 Go 133 26ועדה מייעצת ]  81סעיף 

 Go 133 פרק ששי: עסקאות מיוחדות 
 Go 133 25סיפה,  24פרשנות ]  82סעיף 
 Go 133 הסבה לטובת צעירים  83סעיף 
 Go 133 ביטולהסבה הניתנת ל  84סעיף 
 Go 134 הערכת מלאי עסקי במקרים מסויימים  85סעיף 
 Go 134 ומיתמחירי העברה בעסקה בין לא א 85סעיף 
 Go 136 [28סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות ]  86סעיף 
 Go 136 א[28שלא אושרה ותשלומים שלא כדין ]הפרשות לקרן   87סעיף 

תחולה בקביעת  -אי –לאומיים -פרק שביעי: תקני דיווח כספי בין 
 2013עד  2007ההכנסה החייבת לגבי שנות המס 

Go 136 

 Go 137 הוראת שעה   29אי תחולת תקן חשבונאות מס'  א 87סעיף 
 Go 137 חלק ה': רווחי הון 

 Go 137 הגדרות  88סעיף 
 Go 140 נאמנות פטורה קרן נאמנות חייבת שהפכה לקרן א 88סעיף 
 Go 140 דין תמורה ודין רווח הון  89סעיף 
 Go 141 ח הוןהמס על ריוו  91סעיף 
 Go 144 קיזוז הפסד הון  92סעיף 
 Go 145 הכרה בהפסד הון בשל השקעה בחברת מחקר ופיתוח   הוראת שעה א 92סעיף 
 Go 146 ריווח הון בחבר  בני אדם שנתפרק  93סעיף 
 Go 147 2003וראות מיוחדות לענין פירוק בשנת המס ה א 93סעיף 
 Go 148 מניות הטבה וכתבי אופציה  94סעיף 
 Go 148 מכירת הלוואה עם מניות א 94סעיף 
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 Go 149 רווחים ראויים לחלוקה ב 94סעיף 
 Go 149 ידנדהפחתת הדיב ג 94סעיף 
 Go 149 פדיון מניה באגודה שיתופית ד 94סעיף 
 Go 150 ריווח הון ממכירה תמורת מניות בחברה  95סעיף 
 Go 150 ריווח הון מנכס שנקבע לו פחת  96סעיף 
 Go 151 פטור ממס  97סעיף 
 Go 153 שיטת חישוב ריווח הון  98סעיף 
 Go 153 דרישת ידיעות  99סעיף 
 Go 153 העברת נכס למלאי עסקי  100סעיף 
 Go 153 אדם שחדל להיות תושב ישראל א 100סעיף 
סעיף 
  1א100

 Go 153 חלוקה מרווחי שערוך

 Go 155 הפיכת מניות פרטיות למניות הנסחרות בבורסה  101סעיף 
 Go 156 סמכות שר האוצר א 101יף סע

 Go 156 סמכות המנהל ב 101סעיף 
 Go 157 : הקצאת מניות לעובדים1חלק ה' 

 Go 157 הקצאת מניות לעובדים  102סעיף 
 oG 159 : שינוי מבנה ומיזוג2חלק ה' 
 Go 159 פרק ראשון: פרשנות ותחולה 

 Go 159 הגדרות  103סעיף 
, אגודות שיתופיות, קרנות נאמנות, תחולה על שותפויות רשומות א 103סעיף 

עמותות, חברות ממשלתיות, חברות בת ממשלתיות וחברות עתירות 
 מחקר ופיתוח

Go 160 

סעיף 
  1א103

 Go 161 סמכות לשינוי תנאים

 Go 161 פרק שני: מיזוג חברות ואגודות שיתופיות 
 Go 161 פטור ממסים ב 103סעיף 
 Go 161 תנאים לזכאות ג 103סעיף 
 Go 163 יםסייג לענין קבלת תמורה במזומנ ד 103סעיף 
 Go 163 דין נכס שהועבר במיזוג ה 103סעיף 
 Go 163 ריווח הון ממכירת מניות ו 103סעיף 
 Go 164 תיאומים לענין מניות הנסחרות בבורסה ולענין חברות קשורות ז 103סעיף 
 Go 164 קיזוז הפסדים של חברה מעבירה וחברה קולטת ח 103סעיף 
 Go 165 אישור מראש מאת המנהל לתכנית מיזוג ט 103סעיף 
 Go 165 מתן ההטבות ושלילתן י 103סעיף 
 Go 166 הפעלת חוק תיאומים בשל אינפלציה יא 103סעיף 
 Go 166 שינוי הייעוד של נכס יב 103סעיף 
 Go 166 דין איגוד יג 103סעיף 
 Go 167 ות של חברה קולטתמקדמ יד 103סעיף 
 Go 167 דין נכסים שהועברו במיזוג טו 103סעיף 
 Go 167 קולטתדין עובד שעבר לחברה  טז 103סעיף 
 Go 167 סמכות לשלול הטבות בנסיבות מסויימות יז 103סעיף 
 Go 167 לענין פרטים מסויימיםתקנות  יח 103סעיף 
 Go 167 דו"חות יט 103סעיף 
 Go 167 מיזוג על דרך של החלפת מניות כ 103סעיף 

 Go 168 פרק שלישי: העברת נכסים תמורת מניות 
 Go 168 הגדרות  104סעיף 
 Go 168 העברת מלוא הזכויות בנכס א 104סעיף 
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 Go 169 העברת נכס על ידי מספר בני אדם ב 104סעיף 
 Go 170 העברת מניות לחברת אם ג 104סעיף 
 Go 171 מכירת זכויות ונכסים ד 104סעיף 

 Go 171 דרכי חישוב בעת מכירת הנכס ה 104עיף ס
 Go 172 מכירת המניות ו 104סעיף 
 Go 172 הוראות שונות ז 104סעיף 
 Go 172 החלפת מניות ח 104סעיף 

 Go 175 פרק רביעי: פיצולי חברות, אגודות שיתופיות ועמותות 
 Go 175 הגדרות  105סעיף 
 Go 176 דרכי הפיצול א 105סעיף 
 Go 176 פטור ממסים  ב105סעיף 
 Go 176 תנאים לזכאות ג 105סעיף 
 Go 178 חלוקת חבויות ורווחים ד 105סעיף 
 Go 178 קיזוז הפסדים של חברה מתפצלת ה 105סעיף 
 Go 179 דין נכס שהועבר בפיצול ו 105סעיף 
 Go 179 ריווח ממכירת מניות ז 105סעיף 
 Go 180 הוראות שונות ח 105סעיף 
 Go 180 יצול לחברה קיימתפ ט 105סעיף 
 Go 180 הסמכה בענין שינויי מבנה באיגודי מקרקעין י 105סעיף 

 Go 180 אשון: הגדרות ופרשנותפרק ר 
 Go 180 פרק שני: רווחים מניירות ערך מסוימים 
 Go 181 רן נאמנותפרק שלישי: יחידה בק 
: מכירת נייר ערך או יחידה בקרן נאמנות פטורה או 1פרק שלישי  

 הוראת שעה – 2003מעורבת,  בשנת המס 
Go 181 

 Go 181 חלק ו': חיוב במס על ידי נציג 
 Go 181 נאמנים וכו' של פסולי  דין  106סעיף 
 Go 181 35תושב חוץ שמורשהו בארץ ]  108סעיף 
 Go 181 הכנסת תושב חוץ מיפוי כוח וכו'  109סעיף 
 Go 181 רב חובל  110סעיף 
 Go 181 עסקים עם תושב חוץ  111סעיף 
 Go 181 הנוהג במקום שאין לברר סכום הכנסתו של תושב חוץ  112סעיף 
 Go 182 עסקאות בין  תושבי חוץ  113סעיף 
 Go 182 שומת הכנסתו של תושב חוץ ממכירת תוצרת חוץ  114סעיף 
 Go 182 תושב חוץ לא יישום על שם סוכן שאיננו מורשהו  115סעיף 
 Go 182 פעולות שהן חובה על נאמנים וכו'  116סעיף 
 Go 182 מנהלו של חבר  בני אדם  117סעיף 
 Go 182 רשימות שנציג או סוכן חייבים בהכנתן  118סעיף 
 Go 182 שיפוי לנציג  119סעיף 
 Go 182 גביית מס בנסיבות מיוחדות א 119סעיף 
 Go 183 שומת הכנסתו של נפטר  120סעיף 

: הצמדת תקרות ההכנסה, נקודות זיכוי ונקודות קיצבה, 1חלק ו' 
 הנחות סוציאליות וסכומי תרומה מוכרים

Go 184 

 Go 184 הגדרות א 120סעיף 
 Go 184 הצמדה ב 120סעיף 

 Go 184 חלק ז': שיעורי המס 
 Go 184 שיעור המס ליחיד  121סעיף 
 Go 185 מס על הכנסות גבוהות ב 121סעיף 
 Go 185 השכרת דירת מגורים  122סעיף 
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 Go 185 הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל א 122סעיף 
 Go 186 ג[29עור המס על דמי מפתח ופרמיה ]שי  124סעיף 
 Go 186 שיעור המס על מכירת זכויות שחוק הגנת הדייר חל עליהן א 124סעיף 
 Go 186 שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפרסים ב 124סעיף 
 Go 186 עבר של עמיתשיעור המס על העברה לבן זוג לש ג 124סעיף 
 Go 186 ד[29שיעור המס על מכירת פטנט וכו' ]  125סעיף 
 Go 186 המס על הכנסה לאחר פטירה א 125סעיף 
 Go 186 שיעור המס על דיבידנד ב 125סעיף 
סעיף 
  1ב125

 Go 187 ס ופטור ממס על רווחים של יחיד מקרן נאמנותשיעור המ

 Go 187 שיעור המס על הכנסה מריבית ומדמי ניכיון ג 125סעיף 
 Go 187 ניכוי מריבית ד 125סעיף 
 Go 188 ריבית מוטבת ה 125סעיף 
 Go 188 סייג ו 125סעיף 
 Go 188 [30מס חברות ]  126סעיף 
הטבה במס על הכנסה מדיבידנד שמקורה מחוץ לישראל   הוראת  א 126סעיף 

 2009שעה לשנת המס 
Go 189 

 Go 190 ג[30פטור אגודות שיתופיות מסויימות ממס חברות ]  129סעיף 
 Go 191 הכנסה ממקרקעין ומניירות ערך זרים בידי קופת גמל ב 129סעיף 
 Go 191 הכנסה של קרן נאמנות ג 129סעיף 
 Go 192 הוראה מיוחדת לענין קיזוז הפסדים בקרן נאמנות חייבת ד 129סעיף 
 Go 192 ר האוצר לענין מיסוי תכניות חסכוןסמכות ש ה 129סעיף 

 Go 192 חלק ח': דו"חות, הודעות וידיעות 
 Go 192 רק ראשון: הכנת דו"ח והגשתופ 

 Go 192 43סמכות לחייב בניהול פנקסים ]  130סעיף 
 Go 194 יהול פנקסים במטבע חוץ וקביעת ההכנסה בהתאם לכךנ א 130סעיף 
 Go 194 מי חייב בדו"ח  131סעיף 

 Go 197 דו"חות נוספים א 131יף סע
 Go 197 דו"ח מרואה חשבון ופקיד ברית פיקוח ב 131סעיף 
 Go 197 ופן מקווןהגשה בא ג 131סעיף 
 Go 198 דיווח בגין חוות דעת ד 131סעיף 
 Go 199 נקיטת עמדה חייבת בדיווח ה 131סעיף 
 Go 200 א43המועד להגשה ]  132סעיף 
 Go 200 א43דחיית המועד ]  133סעיף 
 Go 200 הודעה על התחלת התעסקות או שינויה  134סעיף 
 Go 200 סמכות לפטור מהגשת דו"ח א 134סעיף 
 Go 200 פטור מדיווח ב 134סעיף 

 Go 201 פרק שני: סמכות להשיג ידיעות 
 Go 201 דוחו"ת, ידיעות פנקסים וכו' סמכות לדרוש  135סעיף 
 Go 201 סמכות לדרוש ידיעות על ספקים ולקוחות א 135סעיף 
 Go 202 ז135ג עד 135הגדרות לעניין סעיפים  ב 135סעיף 
 Go 205 זיכוי בעל חשבון ומסירת פרטים ג 135סעיף 
 Go 205 הודעה ללקוח בדבר העברת מידע למנהל וממנו לרשות מס זרה ד 135סעיף 
 Go 205 הוראות ליישום הסכם פטקא ה 135סעיף 
 Go 206 הגבלת שימוש במידע ו 135סעיף 
 Go 206 סמכות יישום הסכמים ז 135סעיף 
 Go 206 דיווח לכנסת   הוראת שעה ח 135סעיף 
 Go 206 סמכות לדרוש ממעביד דו"ח על עובדיו  136סעיף 
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 Go 206 סמכות לדרוש דו"ח על הכנסה המתקבלת או המשתלמת לאחר  137סעיף 
 Go 206 סמכות לדרוש דו"ח מתופס בית  138סעיף 
 Go 206 סמכות לדרוש דו"ח על מתגוררים ודיירים  139סעיף 
 Go 206 47ת רשמיות ]סמכות לדרוש ידיעו  140סעיף 
 Go 206 קבלת מידע מהמוסד לביטוח לאומי א 140סעיף 
 Go 207 א[48עה על הסכם לתשלום ניטו ]חובת הוד  141סעיף 
 Go 207 חובת דיווח של חלפני כספים   הוראת שעה א 141סעיף 
חובת דיווח על נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי שעלות  ב 141סעיף 

 השכר שלו עולה על התקרה לתשלום
Go 210 

 Go 210 פרק שלישי: שונות 
 Go 210 פקיד שומה רשאי לדרוש מילואים או הוספות  142סעיף 
 Go 210 עריכת דו"ח על ידי אחר  143סעיף 
 Go 210 [46יש לראות דו"ח כאילו ניתן בהרשאה כהלכה ]  144סעיף 
 Go 210 המצאת העתק של  תובענה לפקיד השומה א 144סעיף 

 Go 210 חלק ט': שומת הכנסה, החלטת מיסוי, השגה וערעור 
 Go 210 פרק ראשון: השומה 

 Go 210 [55סמכות לשום ]  145סעיף 
 Go 211 סמכות לשום במקרים מיוחדים  א145סעיף 
סעיף 
  1א145

 Go 211 סמכות לשום יהלומנים

סעיף 
  2א145

 Go 211 שומה חלקית

 Go 212 פסילת ספרים בשל אי רישום תקבולים או אי ניהול קופה רושמת ב 145סעיף 
 Go 213 ועדות לקבילות פנקסים  146עיף ס

 Go 213 [56סמכות המנהל לעיין ולתקן ]  147סעיף 
 Go 214 מות נישומים והודעת שומהרשי  148סעיף 
 Go 214 59הודעת שומה לנישום ]  149סעיף 

 Go 214 פרק שני: השגה וערעור 
 Go 214 59זכות השגה לפני פקיד השומה ]  150סעיף 
 Go 214 הדיון בהשגה א 150סעיף 
 Go 214 סמכות פקיד השומה בהשגה  151סעיף 
 Go 214 הסכם או החלטה בהשגה  152סעיף 
 Go 215 זכות ערעור  153סעיף 
 Go 215 בית משפט של ערעור  154סעיף 
 Go 215 60חובת הראיה ]  155סעיף 
 Go 215 סמכות בית המשפט שלערעור  156סעיף 
 Go 215 ערעור לפני בית המשפט העליון  157סעיף 
 Go 215 תקנות לסדרי דין בערעור  158סעיף 

 Go 215 א: שמיעה והנמקה במיטב השפיטה-פרק שני 
 Go 215 שמיעת טענות ומתן נימוקים א 158סעיף 

 Go 215 ב: החלטת מיסוי-פרק שני 
 Go 215 הגדרות ב 158סעיף 
 Go 216 סמכויות לענין החלטת מיסוי ג 158סעיף 
 Go 216 להחלטת מיסויבקשה  ד 158סעיף 
 Go 216 אגרת בקשה ה 158סעיף 
 Go 217 הוראות נוספות ו 158סעיף 

 Go 217 פרק שלישי: טעויות והחזרת מס 
 Go 217 פגמים וטעויות שאינם פוסלים  159סעיף 
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 Go 217 החזר מס יתר בעקבות הדו"ח א 159סעיף 
 Go 217 1974[ צו תשל"ד 68החזרת מס יתר בעקבות שומה ]  160סעיף 
 Go 218 עיכוב החזר מס בהליך שומה א 160סעיף 

 Go 218 חלק י': תשלומים וגביה 
 Go 218 פרק ראשון: ניכויים על חשבון מס 
 Go 218 סימן א': ניכוי מדיבידנד ומריבית 
 Go 218 [32קיזוז המס על ריבית ודיבידנד ]  162עיף ס

 Go 218 הקלה ממס על דיבידנד של  חברות חוץ מהכנסה ישראלית  163סעיף 
 Go 219 סימן ב': ניכוי מהכנסת עבודה ומהכנסה אחרת 

 Go 219 48חובת ניכוי במקור  ]  164סעיף 
 Go 219 48קיזוז הניכוי ]  165סעיף 
 Go 219 48חובת המנכה ]  166סעיף 
 Go 220 48פקיד השומה רשאי לשום ניכויים ]  167סעיף 
 Go 220 זכות השגה  168סעיף 

 Go 220 חוץ-סימן ג': ניכוי מתושב 
 Go 220 42חובת המשלם לתושב חוץ ]  170סעיף 
 Go 220 חובת המנכה  מתושב חוץ  171סעיף 
 Go 220 קיזוז הניכוי  172סעיף 
 Go 221 42פקיד השומה רשאי לשום את הניכוי ]  173סעיף 

 Go 221 סימן ד': סמכויות עזר 
 Go 221 סמכות להיכנס לחצרים, לבדוק ולחקור א 173סעיף 

 Go 221 סימן ה': הוראות שונות 
 Go 221 דחיית מועדים בשל חג או חול המועד ב 173סעיף 

 Go 221 פרק שני: גביה 
 Go 221 סימן א': מקדמות 

 Go 221 62הגדרות ]  174סעיף 
 Go 221 חזקה א 174סעיף 
 Go 221 62מקדמות ]  175סעיף 
 Go 222 62מקדמות ] זקיפת תשלומים על חשבון   177סעיף 
 Go 222 ספק לגבי מס לשנה הקובעת  178סעיף 
 Go 222 62ות שיעורים ומועדים ]שר האוצר רשאי לשנ  179סעיף 
 Go 222 62פקיד השומה רשאי לפטור או להגדיל  ]  180סעיף 
 Go 223 62דין מי שעדיין לא נישום ]  181סעיף 
 Go 223 סמכות למתן הנחה א 181סעיף 

 Go 223 מקדמה בשל הוצאות שניכויין אינו מותר :1סימן א' 
 Go 223 מקדמה בשל הוצאות עודפות ב 181סעיף 
 Go 224 קיזוז כנגד מס בעתיד ג 181סעיף 

 Go 224 סימן ב': המועדים לתשלום המס 
 Go 224 גשת הדו"חתשלום עם ה  182סעיף 
 Go 224 תשלום לאחר הודעת שומה  183סעיף 
 Go 224 תשלום לאחר השגה  184סעיף 
 Go 224 תיאום תשלום לאחר פסק דין  185סעיף 

 Go 224 סימן ג': ריבית וקנסות 
 Go 224 63ריבית על דחיית מועדי תשלומים ]  186סעיף 
 Go 224 תשלום ריבית והפרשי הצמדה  187סעיף 
 Go 225 תמריץ להקדמת הגשת דו"ח ותשלום א 187סעיף 
 Go 225 א43קנס על אי הגשת דו"ח ]  188סעיף 
 Go 226 האחריות הפלילית שמורה  189סעיף 
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 Go 226 64קנס על פיגור בתשלום ]  190סעיף 
 Go 227 קנס על קיזוז ניכוי במקור שלא כדין א 190סעיף 
 Go 227 קנס על גרעון  191סעיף 
 Go 228 קנס על אי ניכוי א 191סעיף 
 Go 228 הגדלת שיעורי המס בשל אי ניהול פנקסים ב 191סעיף 
 Go 228 על רישום כוזבקנס  ג 191סעיף 
 Go 228 [65סמכות למנהל להקטין ריבית או קנס ]  192סעיף 
 Go 228 לתשלום ריבית, הפרשי הצמדה או קנס המועד א 192סעיף 

 Go 228 סימן ד': אכיפת תשלום 
 Go 228 64ה רשאי לאכוף תשלום ]פקיד השומ  193סעיף 
 Go 229 ערב לתשלום חוב מס א 193סעיף 
 Go 229 [66דים ]גביית מס במקרים מיוח  194סעיף 
 Go 230 בקשה לרשם לענייני המרכז להטלת הגבלות א 194סעיף 
 Go 230 תביעה על ידי פקיד השומה  195סעיף 

 Go 230 סימן ה': זקיפת תשלומיו של נישום 
 Go 230 מיםזקיפת תשלו א 195סעיף 

 Go 231 סימן ו': עיצום כספי לעניין דוח מקוון 
 Go 231 עיצום כספי ב 195סעיף 
 Go 231 דרישת עיצום כספי ותשלומו ג 195סעיף 
 Go 231 כתב טענות ד 195סעיף 
 Go 231 עדכון סכום העיצום הכספי ה 195סעיף 
 Go 231 גביה ז 195סעיף 
 Go 231 שמירת אחריות פלילית ח 195סעיף 
 Go 231 עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים ט 195סעיף 

 Go 232 כפל-פרק שלישי: הקלה ממסי 
 Go 232 לאומי-סימן א': הסכם גומלין בין 

 Go 232 צו הנותן תוקף להסכם  196סעיף 
 Go 232 72חובת הסודיות כשיש הסכם ]  197סעיף 
 Go 232 סמכות להתקין תקנות  198סעיף 

 Go 232 סימן ב': קביעת סכום ההקלה 
 Go 232 73הגדרות ]  199סעיף 
 Go 232 מסי כפלהוראות לזיכוי   200סעיף 
 Go 232 הפחתת מסי חוץ  201סעיף 
 Go 232 זיכוי מס חברות קודם לזיכוי מס הכנסה  202סעיף 
 Go 233 73סכום הזיכוי ממס חברות ]  203סעיף 
 Go 233 סכום הזיכוי ממס הכנסה  204סעיף 
 Go 233 עודף זיכוי בשנת מס א 205סעיף 
 Go 233 כללים בחישוב ההכנסה לענין זיכוי  206סעיף 
 Go 233 זיכוי לחשבון מס דיבידנד במקרים מיוחדים  207סעיף 
 Go 234 זיכוי בשל דיבידנד א 207סעיף 
 Go 234 זיכוי בשל מסי חוץ ב 207סעיף 
 Go 234 זיכוי בשל מסי חוץ   עובד של מעביד מסוים ג 207סעיף 
 Go 234 סייג לזיכוי ד 207סעיף 
 Go 234 ויתור על זיכוי  208סעיף 
 Go 234 73טעות בחישוב הזיכוי ]  210סעיף 

 Go 234 סימן ג': הוראות שונות 
 Go 234 הגדרות  211סעיף 
 Go 234 השפעת הקלה על קיזוז ועל החזרה  212סעיף 
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 Go 235 מקומו של דיבידנד בסולם ההכנסה  213סעיף 
 Go 235 הקלת מסי כפל על הכנסת חוץ של תושב  214סעיף 

 Go 235 לאומי-פרק רביעי: חילופי מידע לפי הסכם בין 
 Go 235 הגדרות א 214סעיף 
 Go 235 העברת מידע על פי הסכם בין לאומי ב 214סעיף 
 Go 236 איסוף מידע לצורך הסכם בין לאומי ג 214סעיף 
 Go 236 פרסום ברשומות ד 214סעיף 

 Go 236 חלק י"א: עונשין 
 Go 236 [75עבירות שאין עליהן עונש מפורש ]  215סעיף 
 Go 236 אי הודעה על התחלת התעסקות או על שינוי בה א 215סעיף 
 Go 236 אי הודעה על תכנון מדף ב 215סעיף 
 Go 236 [76אי קיום דרישות מסויימות וכו' ]  216סעיף 
 Go 237 תקיפה או הפרעה בשעת מילוי תפקיד א 216סעיף 
 Go 237 העברת נכסים בכוונה למנוע גביית מס ב 216סעיף 
 Go 237 ייצוג שלא כדין ג 216סעיף 
 Go 237 [77דו"ח וידיעות לא נכונים ]  217סעיף 
 Go 237 78אי ניכוי מס ]  218סעיף 
 Go 237 אי העברת מס שנוכה  219סעיף 
 Go 237 [79מרמה וכו' ]  220סעיף 
 Go 238 וטל קנסהצמדת הסכום שעליו מ א 220סעיף 
 Go 238 תשלום קנס או כופר שהוטל על הזולת ב 220סעיף 
 Go 238 א[79כופר כסף ]  221סעיף 
 Go 238 חובת הראיה  222סעיף 
 Go 238 חזקת אשמה  223סעיף 
 Go 238 אחריות המסייע לעריכת דו"ח  224סעיף 
 Go 238 אחריות מנהל וכו' א 224סעיף 
 Go 238 נותהתייש  225סעיף 
 Go 238 הליכים לענישה אינם פוטרים מתשלום מס  226סעיף 
 Go 238 חקירות וחיפושים  227סעיף 
 Go 239 חוקים אחרים שמורים  228סעיף 
 Go 239 פרסום רשימת עבריינים א 228סעיף 

 Go 239 חלק י"ב: הוראות כלליות 
 Go 239 [3מינוי רשות מבצעת ]  229סעיף 

 Go 239 א[3סמכויות המנהל ]  230יף סע
 Go 239 צו התייצבות א 230סעיף 
 Go 239 4חובת סודיות ]  231סעיף 
 Go 239 עובד מס הכנסה לא יידרש לגלות סוד  232סעיף 
 Go 239 פרסום רשימת נישומים  233סעיף 
 Go 239 עונש על גילוי סוד הכנסה  234סעיף 
 Go 240 4סייג לחובת מסירת ידיעות ]  235סעיף 
 Go 240 פרשנות א 235סעיף 
 Go 240 סמכות לדרוש מסמכים מעורך דין ב 235סעיף 

 Go 240 טענת חסיון ג 235ף סעי
 Go 240 החלטת בית המשפט ד 235סעיף 
 Go 241 רשות לייצג נישומים  236סעיף 
 Go 241 [53החתימה על הודעות ]  237סעיף 
 Go 241 המצאת הודעות  238סעיף 
 Go 242 עיגול סכומים  240סעיף 
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 Go 242 כללי המרת הכנסה והפסדי חוץ א 240סעיף 
 Go 242 ודיווח טפסים, מידע ב 240סעיף 
 Go 242 ציון תקופת שומה מיוחדת  241סעיף 
 Go 242 [22]השפעת דיני המסחר עם האויב או עם נפקדים   242סעיף 
 Go 242 סמכות להתקין תקנות  243סעיף 
 Go 243 ייםסמכות לשנות ניכויים וזיכו  244סעיף 
 Go 243 סמכות מיוחדת א 244סעיף 
 Go 243 איסור מתן הנחות והקלות  245סעיף 

 Go 244 התוספת השניה 
 Go 244 הגדרות  1סעיף 
 Go 244 מס על הכנסה חסומה  2סעיף 
 Go 244 זכותו של האפוטרופוס להקלות  3סעיף 
 Go 244 שומת יחיד בעל הכנסה  4סעיף 
 Go 244 חובת האפוטרופוס לשלם מס שעל הכנסה חסומה  5סעיף 
 Go 244 סומהחובת האפוטרופוס לשלם כל מס המגיע מבעל הכנסה ח  6סעיף 
 Go 244 התוצאות של שחרור הכנסות  7סעיף 
 Go 244 חרר אחראי לשומה לפני השחרורבעל הכנסה ששו  8סעיף 
 Go 245 הקלת ההגבלות בזמן  9סעיף 
 Go 245 ם בחזקת בעל הכנסהבני אדם שה  10סעיף 
 Go 245 מס על הכנסה שנצמחה וטרם שולמה  11סעיף 
 Go 245 תחולה  12סעיף 

 Go 246 לוח ההשוואה לסעיפי הנוסח הישן 
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 *פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[

                                                           
ה ודפקה לשחדש  חסנונו יה הזסח נו. 120עמ'  25.4.1961מיום  6ישראל ]נוסח חדש[ מס'  תנדיני מדיורסמה פ *

 (.122מ' ע 31.5.1961מיום  339"ח תשכ"א מס' סלל ת"ט תיקוניה )כו , על1947 נתמש

; תחולתו על 1תיקון מס'  – (150עמ'  505ה"ח תשכ"ב מס' ) 60עמ'  5.4.1962 וםמי 366ס"ח תשכ"ב מס' וקנה ת
 .1.4.1961מניות שהוקצו מיום 

ס"ח כפי שתוקן  2תיקון מס'  –( 152עמ'   505ה"ח תשכ"ב מס' ) 129עמ'  17.8.1962מיום  380"ח תשכ"ב מס' ס
תיקון  – (32עמ'  628ה"ח תשכ"ה מס' , 148עמ'  610ה"ח תשכ"ד מס' ) 37עמ'  10.1.1965מיום  442תשכ"ה מס' 

מיום  505ס"ח תשכ"ז מס' . 1965-( תשכ"ה6לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  31( בסעיף 1)תיקון מס'  2מס' 
מיום  570ס"ח תשכ"ט מס' (. 2)תיקון מס'  2תיקון מס'  –( 197עמ'  740ה"ח תשכ"ז מס' ) 103עמ'  7.8.1967

ום מי 642ס"ח תשל"ב מס' (. 3)תיקון מס'  2תיקון מס'  – (298עמ'  842ה"ח תשכ"ט מס' ) 223עמ'  25.7.1969
מיום  652ס"ח תשל"ב מס' (. 4)תיקון מס'  2תיקון מס'  – (288עמ'  956ה"ח תשל"ב מס' ) 20עמ'  16.12.1971

מיום  701ס"ח תשל"ג מס' (. 5)תיקון מס'  2תיקון מס'  –( 183עמ'  985ה"ח תשל"ב מס' ) 67עמ'  31.3.1972
מיום  794ס"ח תשל"ו מס' (. 6)תיקון מס'  2תיקון מס'  –( 268עמ'  1057ה"ח תשל"ג מס' ) 170עמ'  6.7.1973

מיום  891ס"ח תשל"ח מס' (. 7)תיקון מס'  2תיקון מס'  –( 287עמ'  1182ה"ח תשל"ה מס' ) 90עמ'  29.1.1976
מיום  988ס"ח תשמ"א מס' (.  8)תיקון מס'  2תיקון מס'  –( 115עמ'  1330תשל"ח מס' "ח ה) 112עמ'  30.3.1978

לחוק לתיקון פקודת מס  4)הוראת שעה( בסעיף  2תיקון מס'  – (9עמ'  1482ה"ח תשמ"א מס' ) 18עמ'  11.11.1980
 .1980-( תשמ"א42הכנסה )מס' 

לענין  13; ר' סעיף 3תיקון מס'  –( 150עמ'  505"ח תשכ"ב מס' ה) 73עמ'  5.4.1963מיום  393"ח תשכ"ג מס' ס
)תיקון  3תיקון מס'  –( 176עמ'  769' ה"ח תשכ"ח מס) 180עמ'  9.8.1968מיום  534"ח תשכ"ח מס' סתחילה. תוקן 

עמ'  6.7.1973מיום  701ס"ח תשל"ג מס' . 1968-( תשכ"ח13לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  44( בסעיף 1מס' 
 236עמ'  7.7.1976מיום  819ס"ח תשל"ו מס' (. 2)תיקון מס'  3תיקון מס'  –( 268עמ'  1057ה"ח תשל"ג מס' ) 170

 175עמ'  30.7.1978מיום  905' סס"ח תשל"ח מ(. 3)תיקון מס'  3תיקון מס'  –( 216עמ'  1234תשל"ו מס'  ה"ח)
-(, תשל"ח17ות הון )תיקון מס' עלחוק לעידוד השק 40בסעיף  30תיקון מס'  –( 192עמ'  1346ה"ח תשל"ח מס' )

 (.4)תיקון מס'  3תיקון מס'  – 1978

 .4תיקון מס'  – (66עמ' 535ה"ח תשכ"ג מס' ) 86עמ'  .4.19642מיום  423"ח תשכ"ד מס' ס

; תחילתו ביום 5תיקון מס'  – (148עמ'  610ה"ח תשכ"ד מס' ) 114עמ'  12.6.1964 426"ח תשכ"ד מס' ס
10.6.1964. 

 –( 32עמ'  628ה"ח תשכ"ה מס' , 148עמ'  610ה"ח תשכ"ד מס' ) 28עמ'  196510.1.מיום  442"ח תשכ"ה מס' ס
 לענין תחולה. 33; ר' סעיף 6תיקון מס' 

 .7תיקון מס'  – (288עמ'  662ה"ח תשכ"ה מס' ) 290' מע 1.8.1965 מיום 466מס' ס"ח תשכ"ה 

; תחילתו ביום 8תיקון מס'  –( 96עמ'  686ה"ח תשכ"ו מס' ) 34עמ'  29.3.1966מיום  475"ח תשכ"ו מס' ס
1.4.1966. 

 .9תיקון מס'  –( 114מ' ע 691ה"ח תשכ"ו מס' ) 38עמ'  8.4.1966מיום  476"ח תשכ"ו מס' ס

 .10תיקון מס'  – (36עמ'  713ה"ח תשכ"ז מס' ) 18עמ'  9.3.1967מיום  491"ח תשכ"ז מס' ס

לענין  4; ר' סעיף 11תיקון מס'  – (20עמ'  708ה"ח תשכ"ז מס' ) 94עמ'  20.7.1967ם וימ 503' ס"ח תשכ"ז מס
 תחולה.

 8, 7; ר' סעיפים 12תיקון מס'  – (166עמ'  767ה"ח תשכ"ח מס' ) 46 עמ' 1.4.1968מיום  524"ח תשכ"ח מס' ס
 לענין תחילה והוראת שעה.

 48, 47; ר' סעיפים 13תיקון מס'  –( 176עמ'  769ה"ח תשכ"ח מס' ) 171עמ'  9.8.1968מיום  534' סס"ח תשכ"ח מ
 לענין תחולה והוראת מעבר.

לתוספת לחוק  4בסעיף  14תיקון מס'  – (7עמ'  860ה"ח תש"ל מס' ) 130עמ'  30.7.1970מיום  600"ח תש"ל מס' ס
 .1970-התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל

לענין  7; ר' סעיף 15תיקון מס'  –( 270עמ'  898ה"ח תש"ל מס' ) 153עמ'  3.9.1970ום ימ 606ס' "ח תש"ל מס
 תחולה והוראת מעבר.

לענין  13; ר' סעיף 16תיקון מס'  –( 186עמ'  934ה"ח תשל"א מס' ) 104עמ'  7.4.1971מיום  622"ח תשל"א מס' ס
 תחולה.

; תחילתו ביום 17תיקון מס'  – (181עמ'  985ה"ח תשל"ב מס' ) 65עמ'  31.3.1972מיום  652"ח תשל"ב מס' ס
1.4.1972. 

; תחילתו ביום 18תיקון מס'  –( 192עמ'  1048ה"ח תשל"ג מס' ) 100' עמ 8.4.1973מיום  691"ח תשל"ג מס' ס
 לענין הוראות מעבר. 29ור' סעיף  1.4.1973
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 .19תיקון מס'  – (192עמ'  1048ה"ח תשל"ג מס' ) 238עמ'  2.8.1973 יוםמ 711"ח תשל"ג מס' ס

לענין  20; ר' סעיף 20תיקון מס'  – (132עמ'  1112ה"ח תשל"ד מס' ) 64עמ'  12.4.1974 םמיו 732ס' תשל"ד מ ח"ס
 תחולה.

 –( 44עמ'  1149ה"ח תשל"ה מס' , 142עמ'  1113ה"ח תשל"ד מס' ) 42עמ'  31.1.1975מיום  756' מס תשל"ה ח"ס
 ה והוראות מעבר.לענין תחול 48; ר' סעיף 21תיקון מס' 

, 84; ר' סעיפים 22תיקון מס'  – (324עמ'  1188ה"ח תשל"ה מס' ) 168עמ'  20.7.1975מיום  774ס' מס"ח תשל"ה 
ס"ח תשל"ו מס' . תוקן 45מ' ע 1.1.1976מיום  789' ס"ח תשל"ו מסנין תחילה, תחולה והוראות מעבר. ת"ט לע 85

לחוק לתיקון  9)תיקון( בסעיף  22תיקון מס'  –( 168עמ'  1228ה"ח תשל"ו מס' ) 156עמ'  9.4.1976מיום  806
 .1976-(, תשל"ו24פקודת מס הכנסה )מס' 

; תחילתו ביום 23תיקון מס'  – (152עמ'  1223ה"ח תשל"ו מס' ) 84עמ'  15.1.1976מיום  927"ח תשל"ו מס' ס
1.7.1975. 

 ס"ח תשל"ו. ת"ט 24תיקון מס'  – (168מ' ע 1228' סמ ו"לשת ח"ה) 156עמ'  976.19.4מיום  806ס"ח תשל"ו מס' 
 .237מ' ע 7.7.1976מיום  819' מס

 32, 31, 29; ר' סעיפים 25תיקון מס'  –( 38' עמ 1268 זשל"תח ה") 194עמ'  31.3.1977ם מיו 860"ח תשל"ז מס' ס
 .45עמ'  30.12.1977מיום  879ס"ח תשל"ח מס' שעה. ת"ט לענין תחילה, תחולה, הוראת מעבר והוראת 

לחוק  4בסעיף  26תיקון מס'  – (162עמ'  1289ה"ח תשל"ז מס' ) 207עמ'  31.3.1997מיום  860ס"ח תשל"ז מס' 
 .1.4.1975; תחילתו ביום 1977-(, תשל"ז15לעידוד השקעות הון )תיקון מס' 

לחוק  23בסעיף  27תיקון מס'  – (214עמ'  1298ה"ח תשל"ז מס' ) 218עמ'  .5.197712מיום  862ס"ח תשל"ז מס' 
 .1.10.1977; תחילתו ביום 1977-(, תשל"ז30הביטוח הלאומי )תיקון מס' 

לענין  3; ר' סעיף 28תיקון מס'  – (254עמ'  1305ה"ח תשל"ז מס' ) 318עמ'  12.8.1977מיום   867ס"ח תשל"ז מס' 
 תחילה והוראת מעבר.

לענין  9; ר' סעיף 29תיקון מס'  –( 162מ' ע 1337ה"ח תשל"ח מס' ) 133מ' ע 14.4.1978מיום  895ס' מ "חשל"ח תס
 29תיקון מס'  –( 162' מע 1337ה"ח תשל"ח מס' ) 229' עמ 22.8.1978יום מ 910ס"ח תשל"ח מס' תחילה. תוקן 

 .1978-(, תשל"ח32לחוק לתיקון מס הכנסה )מס'  58)תיקון( בסעיף 

לחוק  37בסעיף  30תיקון מס'  –( 219עמ'  1346ה"ח תשל"ח מס' ) 173עמ'  30.7.1978מיום  905' סס"ח תשל"ח מ
 לענין תחולה והוראות מעבר. 42, 41ם ; ר' סעיפי1978-(, תשל"ח17ות הון )תיקון מס' עלעידוד השק

לחוק  12סעיף ב 31תיקון מס'  –( 119עמ'  1331ה"ח תשל"ח מס' ) 204עמ'  10.8.1978 וםמי 908"ח תשל"ח מס' ס
 .1978-ת הסטטיסטיקה, תשל"חדלתיקון פקו

, 56; ר' סעיפים 32תיקון מס'  –( 162' מע 1337ה"ח תשל"ח מס' ) 216' עמ 22.8.1978יום מ 910ס"ח תשל"ח מס' 
"ח סט ". ת232עמ'  1.9.1978מיום  911ס"ח תשל"ח מס' ט "לענין תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה. ת 59, 57
ש"ם מס' ה"ח ת) 56' מע 31.1.1980 םמיו 958' סס"ח תש"ם מ. תוקן 93, 92עמ'  6.4.1979מיום  933' סמ ט"לשת

 .1980-(, תש"ם37לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  25)תיקון( בסעיף  32ן מס' תיקו –( 52' עמ 1424

 10; ר' סעיף 33תיקון מס'  –( 359עמ'  1368של"ח מס' ה"ח ת)  234עמ'  10.19781.מיום  912ס"ח תשל"ח מס' 
 לענין תחילה.

 12; ר' סעיף 34תיקון מס'  –( 152' מע 9513ה"ח תשל"ט מס' ) 103עמ'  10.4.1979 וםימ 934' מס טל"ש"ח תס
 לענין תחילה ותחולה.

לענין  7, 6; ר' סעיפים 35תיקון מס'  –( 42 'עמ 1421"ח תש"ם מס' ה) 27עמ'  6.12.1979ם מיו 950מס'  "ח תש"םס
 תחילה, תחולה והוראת שעה.

 .36תיקון מס'  –( 48' עמ 2142ה"ח תש"ם מס' ) 38עמ'  3.1.1980 יוםמ 954ס"ח תש"ם מס' 

 26, 24; ר' סעיפים 37תיקון מס'  –( 52' עמ 1424ש"ם מס' ה"ח ת) 52' מע 31.1.1980 םמיו 958' סס"ח תש"ם מ
 לענין תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה.

 .38תיקון מס'  –( 189' עמ 1449ה"ח תש"ם מס' ) 101עמ'  3.4.1980מיום  967"ח תש"ם מס' ס

; תחילתו ביום 39תיקון מס'  –( 299' עמ 1468ה"ח תש"ם מס' ) 164עמ'  31.7.1980מיום  978ס"ח תש"ם מס' 
1.4.1980. 

 .40תיקון מס'  –( 153' עמ 1441ה"ח תש"ם מס' ) 204' מע 8.8.1980 םוימ 982' סס"ח תש"ם מ

לענין  4-8; ר' סעיפים 41תיקון מס'  – 266' עמ 1460ה"ח תש"ם מס' ) 205' מע .8.19808מיום  982' מסס"ח תש"ם 
 991"ח תשמ"א מס' ס. תוקן 4, 3מ' ע 20.10.1980מיום  985' מס ס"ח תשמ"א הוראות מעבר והוראות שעה. ת"ט 

 )תיקון(. 41תיקון מס'  –( 64עמ'  1491"א מס' ה"ח תשמ) 37עמ'  1.12.1980מיום 

. 1.4.1980)הוצאות רפואיות(; תחילתן ביום  1980-תק' תשמ"א – 4עמ'  1980.18.9 וםמי 4166"ת תשמ"א: מס' ק
 .1.4.1980)הוצאות רפואיות(; תחילתן ביום  1981-( תשמ"א2תק' )מס'  – 756עמ'  26.3.1981 וםמי 4216' מס
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; תחילתו ביום 42תיקון מס'  –( 9' מע 1482ה"ח תשמ"א מס' ) 18עמ'  11.11.1980 וםמי 988"ח תשמ"א מס' ס

 832עמ'  27.5.1981מיום  1026ס"ח תשמ"א מס' לענין הוראות שעה והוראת מעבר. תוקן  6-4ור' סעיפים  1.4.1980
(, 48לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  4( בסעיף 1)תיקון מס'  42תיקון מס'  – (332עמ'  1532ה"ח תשמ"א מס' )

 42תיקון מס'  –( 115עמ'  1574ה"ח תשמ"ב מס' ) 159עמ'  7.4.1982מיום  1050תשמ"ב מס' ס"ח . 1981-תשמ"א
ס"ח . 1.4.1982; תחילתו ביום 1982-(, תשמ"ב52לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  6( בסעיף 2)תיקון מס' 

( 3)תיקון מס'  42תיקון מס'  – (256עמ'  1682ה"ח תשמ"ד מס' ) 187עמ'  11.7.1984מיום  1121תשמ"ד מס' 
 .1984-(, תשמ"ד65)תיקון מס'  לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה 6בסעיף 

לחוק  5יף עבס 43תיקון מס'  – (113עמ'  1498ה"ח תשמ"א מס' ) 69עמ'  11.1.1981מיום  997' סמס"ח תשמ"א 
 .1.4.1980; תחילתו ביום 1981-יקוני חוק(, תשמ"אתה ועת שאהור) )עידוד להשכרת דירות( הנסכמס ה

לענין  10; ר' סעיף 44תיקון מס'  –( 30' מע 1487ה"ח תשמ"א מס' ) 88מ' ע 5.2.1981 וםמי 1003ס' ס"ח תשמ"א מ
תיקון  – (270עמ'  1523ה"ח תשמ"א מס' ) 156עמ'  31.3.1981מיום  1014ס"ח תשמ"א מס' תחילה ותחולה. תוקן 

 .1981-(, תשמ"א46לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  9)תיקון( בסעיף  44מס' 

לחוק  3סעיף ב  45תיקון מס'  – (37עמ'  1488ה"ח תשמ"א מס' ) 111עמ'  12.2.1981מיום  1005' סס"ח תשמ"א מ
 .1.4.1981; תחילתו ביום 1981-"א(, תשמ15ן והבניה )תיקון מס' התכנו

 10; ר' סעיף 46תיקון מס'  –( 270' מע 1523ה"ח תשמ"א מס' ) 154' עמ 1.3.19813 םמיו 1014ס"ח תשמ"א מס' 
תיקון  –( 332עמ'  1532ה"ח תשמ"א מס' ) 282עמ'  98127.5.1מיום  1026ס"ח תשמ"א מס' לענין תחילה. תוקן 

 .1.4.1981; תחילתו ביום 1981-( תשמ"א48לחוק לתיקון מס הכנסה )מס'  5)תיקון( בסעיף  46מס' 

לחוק  2בסעיף   47תיקון מס'  –( 293עמ'  1526ה"ח תשמ"א מס' ) 160 עמ' 3.4.1981מיום  1015' סס"ח תשמ"א מ
 .1981-מס עזבון )ביטול(, תשמ"א

 7; ר' סעיף 48תיקון מס'  –( 332עמ'  1532ס' מ "אשמת "חה) 282עמ'  27.5.1981ם יומ 1026' ס"ח תשמ"א מס
 לענין תחילה.

לחוק  8בסעיף  49תיקון מס'  –( 124עמ'  1501ה"ח תשמ"א מס' ) 289עמ'  28.5.1981מיום  1027ס' מס"ח תשמ"א 
לענין תחילה  10ר' סעיף ; 1981-א"משת ,(קוח ינוקיתנסה )ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה( )הוראת שעה וכמס ה

 49תיקון מס'  –( 104עמ'  1573ה"ח תשמ"ב מס' ) 021מ' ע 18.8.1982יום מ 1058 'ס"ח תשמ"ב מסותחולה. תוקן 
; 1982-ראת שעה ותיקוני חוק(, תשמ"בוה( )היפלצנאי ם בשלוחדים מיה )ניכוייסלחוק מס הכנ 10)תיקון( בסעיף 

 .1980תחילתו משנת המס 

 22 ףסעיב 50תיקון מס'  – (300עמ'  1528ה"ח תשמ"א מס' ) 313' עמ 15.6.1981ום ימ 1030ס"ח תשמ"א מס' 
 )ו( לענין תחולה.23; ר' סעיף 1981-תשמ"א ,(20השקעות הון )תיקון מס'  דודילחוק לע

לחוק  4בסעיף  51תיקון מס'  –( 389עמ'  1541ה"ח תשמ"א מס' ) 4עמ'  11.198130. וםמי 3310' מס"ח תשמ"ב ס
 .1981-ן פקודת הטלגרף האלחוטי, תשמ"בולתיק

' מס. 1.4.1981)הכנסת קטין(; תחילתו ביום  1981-צו תשמ"ב – 312עמ'  1.12.1981 וםמי 4291"ת תשמ"ב: מס' ק
 .1.4.1981)הוצאות רפואיות(; תחילתן ביום  1982-תק' תשמ"ב – 487עמ'  14.1.1982 וםמי 4306

לענין  7; ר' סעיף 52תיקון מס'  –( 115' מע 1574ה"ח תשמ"ב מס' ) 158מ' ע 7.4.1982מיום  1050ס' ס"ח תשמ"ב מ
 תחולה.

 11 יףבסע 53תיקון מס'  – (104עמ'  1573ה"ח תשמ"ב מס' ) 211מ' ע 18.8.1982יום מ 1058 'ס"ח תשמ"ב מס
לענין  13; ר' סעיף 1982-ראת שעה ותיקוני חוק(, תשמ"בוה( )היפלצנאי ם בשלוחדים מיה )ניכוייסלחוק מס הכנ

 תחולה.

, 18; ר' סעיפים 54תיקון מס'  –( 437עמ'  5481ה"ח תשמ"א מס' ) 259עמ'  26.8.1982מיום  1061ס"ח תשמ"ב מס' 
 1182מס'  "ח תשמ"וס"ט ת .2מ' ע 26.10.1982מיום  1065' ס"ח תשמ"ג מסלענין תחולה והוראת מעבר. ת"ט  19
 .170עמ'  15.6.1986ום ימ

 19סעיף ב 55מס'  תיקון – (391עמ'  1541ה"ח תשמ"א מס' ) 272עמ'  27.8.1982ם ומי 1062"ח תשמ"ב מס' ס
 .1.9.1982; תחילתו ביום 1982-ב"משת ,(7מס' עולות איבה )תיקון פתגמולים לנפגעי הוק לח

 )הוצאות רפואיות(; תחילתן ביום 1982-תק' תשמ"ג – 125עמ'  19.10.1982 וםמי 4418"ת תשמ"ג: מס' ק
 )הכנסת קטין(. 1983-צו תשמ"ג – 1045עמ'  28.3.1983 וםמי 4476' מס. 1.4.1982

; תחילתו ביום 56תיקון מס'  – (148' מע 1621ה"ח תשמ"ג מס' ) 59עמ'  30.3.1983 וםמי 1079"ח תשמ"ג מס' ס
 .159מ' ע 11.8.1983מיום  1092' ס"ח תשמ"ג מס. ת"ט 1.4.1983

לחוק  31בסעיף  57תיקון מס'  –( 50עמ'  1610ה"ח תשמ"ג מס' ) 103' מע .4.198319מיום  1081ס"ח תשמ"ג מס' 
 .1.4.1982; תחילתו ביום 1983-(, תשמ"גי אינפלציה( )תיקוןנסה )מיסוי בתנאכמס ה

לחוק מס  14סעיף ב 58תיקון מס'  –( 5עמ'  1642ה"ח תשמ"ד מס' ) 19עמ'  4.12.1983 וםמי 1097"ח תשמ"ד מס' ס
 .1.4.1983; תחילתו ביום 1983-ך שתמורתם נועדה למחקר מדעי(, תשמ"דערת רוייבנה קענסה )הטבות להשכה

. 1.4.1983ילתן ביום )הוצאות רפואיות(; תח 1984-תק' תשמ"ד – 738עמ'  15.1.1984 וםמי 4577"ת תשמ"ד: מס' ק
 .1.4.1984)הוצאות רפואיות(; תחילתן ביום  1984-( תשמ"ד2תק' )מס'  – 2067עמ'  29.7.1984מיום  4674מס' 
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לחוק  41 ףבסעי 59תיקון מס'  –( 23עמ'  1644ה"ח תשמ"ד מס' ) 47' מע 6.2.1984מיום  1104שמ"ד מס' ס"ח ת

 .1.4.1984; תחילתו ביום 1984-(, תשמ"ד51מי )תיקון מס' והביטוח הלא

[; 59]במקור מס'  60תיקון מס'  –( 82עמ'  1652ה"ח תשמ"ד מס' ) 56עמ'  23.2.1984מיום  1107ס"ח תשמ"ד מס' 
 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר. 18ר' סעיף 

לחוק  24בסעיף  61תיקון מס'  –( 50עמ'  1610ה"ח תשמ"ג מס' ) 124' עמ 4.4.1984מיום  1115ס' מס"ח תשמ"ד 
 )ט( לענין תחילה.-)ח(25; ר' סעיף 1984-תשמ"ד (,3)תיקון מס'  לציה(מיסוי בתנאי אינפנסה )כמס ה

; תחילתו ביום 62תיקון מס'  –( 268' מע 1685ה"ח תשמ"ד מס' ) 185' עמ 11.7.1984 םמיו 1121ס' מס"ח תשמ"ד 
1.4.1984. 

; תחילתו ביום 63יקון מס' ת –( 276עמ'  1686ה"ח תשמ"ד מס' ) 161עמ'  20.6.1984מיום  1119ס' מס"ח תשמ"ד 
1.4.1984. 

 10ר' סעיף  ;64תיקון מס'  –( 272עמ'  1686ה"ח תשמ"ד מס' ) 162עמ'  20.6.1984מיום  1119ס' ס"ח תשמ"ד מ
 .192מ' ע 11.7.1984מיום  1121' ס"ח תשמ"ד מסלענין תחולה והוראת מעבר. ת"ט 

 8; ר' סעיף 65תיקון מס'  –( 256' מע 1682ה"ח תשמ"ד מס' ) 618עמ'  11.7.1984מיום  1121"ח תשמ"ד מס' ס
 לענין תחולה והוראות מעבר.

)פיגור בתשלום מקדמות(; תחילתה ביום  1984-קביעה תשמ"ה – 19 עמ' 8.10.1984 וםמי 4711"ת תשמ"ה: מס' ק
 .1.4.1985)הוצאות רפואיות(; תחילתן ביום  1985-תק' תשמ"ה – 1415עמ'  11.6.1985 וםמי 4814מס' . 1.10.1984

לענין  10; ר' סעיף 66תיקון מס'  – (4' מע 1696ה"ח תשמ"ד מס' ) 43עמ'  26.2.1985 וםמי 1135"ח תשמ"ה מס' ס
 66תיקון מס'  –( 311עמ'  1798ה"ח תשמ"ו מס' ) 4עמ'  16.10.1987מיום  1197ס"ח תשמ"ז מס' תחולה. תוקן 

 .26.2.1985יום ; תחילתו ב1986-(, תשמ"ז71לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  22)תיקון( בסעיף 

לחוק  29בסעיף  67תיקון מס'  – (170עמ'  1727ה"ח תשמ"ה מס' ) 185עמ'  6.8.1985 וםמי 1154"ח תשמ"ה מס' ס
 .1.4.1985; תחילתו ביום 1985-ה(, תשמ"העת שאהור( )ציהאינפלבשל מים ויאה )תנסכמס ה

 וקחה' לק הוראת שעה בפר –( 726עמ'  1750ה מס' ה"ח תשמ") 20עמ'  1.10.1985 וםימ 1159"ח תשמ"ו מס' ס
מיום  1176ס"ח תשמ"ו מס' . תוקנה 1.7.1985; תחילתה ביום 1985-ם לשעת חירום במשק המדינה, תשמ"וריסדה

( בחוק הסדרים לשעת חירום 1הוראת שעה )תיקון מס'  –( 148עמ'  1773ה"ח תשמ"ו מס' ) 144עמ'  16.4.1986
ה"ח תשמ"ו ) 206עמ' עמ'  30.7.1986מיום  1189ס"ח תשמ"ו מס' . 1986-(, תשמ"ו3במשק המדינה )תיקון מס' 

לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה )תיקון מס'  3( בסעיף 2הוראת שעה )תיקון מס'  –( 200עמ'  1777מס' 
ה"ח תשמ"ח מס' ) 72עמ'  17.4.1988מיום  1248ס"ח תשמ"ח מס' . 1.10.1985; תחילתו ביום 1986-(, תשמ"ו7

עדי לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת י 2( בסעיף 3הוראת שעה )תיקון מס'  –( 111עמ'  1866
ה"ח תשמ"ט ) 28עמ'  7.4.1989יום מ 1273ח תשמ"ט מס' "ס. 1.4.1988; תחילתו ביום 1988-התקציב(, תשמ"ח

( לחוק הסדרים במשק 1)2בסעיף  (4הוראת שעה )תיקון מס'  –( 58עמ'  1922ה"ח תשמ"ט מס' , 16עמ'  1915מס' 
עמ'  1972ה"ח תש"ן מס' ) 131עמ'  6.4.1990מיום  1314 ס"ח תש"ן מס'. 1989-(, תשמ"טההמדינה )תיקוני חקיק

; תחילתו 1990-לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, תש"ן 9( בסעיף 5הוראת שעה )תיקון מס'  –( 80
הוראת שעה  –( 271עמ'  2010ה"ח תש"ן מס' ) 188עמ'  10.8.1990מיום  1328ס"ח תש"ן מס' . 1.4.1990ביום 

; תחילתו ביום 1990-(, תש"ן15ס' לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה )תיקון מ 1( בסעיף 6)תיקון מס' 
ה )תיקון הוראת שע –( 96עמ'  2026ה"ח תשנ"א מס' ) 125עמ'  27.3.1991מיום  1351ס"ח תשנ"א מס' . 1.8.1990

 8.1.1992מיום  1378ס"ח תשנ"ב מס' . 1991-לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, תשנ"א 2( בסעיף 7מס' 
לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני  8( בסעיף 8הוראת שעה )תיקון מס'  –( 18עמ'  2081שנ"ב מס' ה"ח ת) 41עמ' 

 –( 40עמ'  2152ה"ח תשנ"ג מס' ) 22עמ'  7.1.1993מיום  1407ס"ח תשנ"ג מס' . 1992-(, תשנ"ב2חקיקה( )מס' 
 .1992-לחוק מס הכנסה )הוראת שעה(, תשנ"ג 2( בסעיף 9הוראת שעה )תיקון מס' 

)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה בשנת  1986-שמ"והודעה ת – 455עמ'  30.1.1986מיום  4896ק"ת תשמ"ו: מס' 
 .1.4.1986)הוצאות רפואיות(; תחילתן ביום  1986-תק' תשמ"ו – 1502עמ'  1.10.1986 וםמי 4973מס' . 1985המס 

]במקור מס'  68תיקון מס'  – (258' מע 1791ה"ח תשמ"ו מס' ) 240עמ'  13.8.1986מיום  1193שמ"ו מס' תס"ח 
 לענין הוראת מעבר. 4ור' סעיף  1.4.1986[; תחילתו ביום 69

לחוק  31בסעיף  69תיקון מס'  –( 152עמ'  1774ה"ח תשמ"ו מס' ) 261' מע 17.8.1986ם יומ 1194' ס"ח תשמ"ו מס
 .1.4.1985; תחילתו ביום 1986-תשמ"ו(, קון והארכת תוקףיראת שעה( )תוהנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )כמס ה

וק לח 48בסעיף  70תיקון מס'  –( 92עמ'  7671ה"ח תשמ"ו מס' ) 276עמ'  24.8.1986 וםמי 1195"ח תשמ"ו מס' ס
 .1.10.1986; תחילתו ביום 1986-(, תשמ"ו6)תיקון מס'  ףמוס ךס ערמ

, 30; ר' סעיפים 71תיקון מס'  –( 311' מע 1798תשמ"ו מס' ה"ח ) 2' מע 16.10.1986ום מי 1197"ח תשמ"ז מס' ס
ה"ח תשמ"ז מס' ) 97עמ'  9.4.1987מיום  1212ס"ח תשמ"ז מס' לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר. תוקן  35-33

 3518מס'  ה"ח תשמ"ז) 160עמ'  13.8.1987ום ימ 1223ס"ח תשמ"ז מס' . 72לתיקון מס'  28( בסעיף 103עמ'  1811
 .74לתיקון מס'  9( בסעיף 261' מע

)פיגור בתשלום מקדמות(; תחילתה ביום  1986-קביעה תשמ"ז – 82עמ'  31.10.1986 וםמי 4978"ת תשמ"ז: מס' ק
)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה בשנת  1986-הודעה תשמ"ז – 176עמ'  11.12.1986מיום  4986מס' . 1.4.1986
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 .1986המס 

 30, 29; ר' סעיפים 72תיקון מס'  –( 146עמ'  1815ה"ח תשמ"ז מס' ) 89 עמ' 9.4.1987 וםמי 1212"ח תשמ"ז מס' ס
' מס ס"ח תשמ"ד)ת"ט  127מ' ע 19.6.1987מיום  1217' מס ס"ח תשמ"דלענין תחילה, תחולה והוראות מעבר. ת"ט 

 (.143מ' ע 29.7.1987מיום  1221

 .73תיקון מס'  –( 103עמ'  1811ה"ח תשמ"ז מס' ) 97עמ'  9.4.1987מיום  1212ס"ח תשמ"ז מס' 

]במקור מס'  74תיקון מס'  – (261' מע 3518מס'  ה"ח תשמ"ז) 158עמ'  13.8.1987ום ימ 1223ס"ח תשמ"ז מס' 
 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר. 11, 10[; ר' סעיפים 75

)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה בשנת  1987-"חהודעה תשמ – 286עמ'  25.12.1987מיום  5072ק"ת תשמ"ח: מס' 
 .1.1.1987)הוצאות רפואיות(; תחילתן ביום  1988-תק' תשמ"ח – 372עמ'  28.1.1988 וםמי 5080מס' . 1987המס 

]במקור מס'  75תיקון מס'  – (106עמ'  1865"ח תשמ"ח מס' ה) 28עמ'  19.2.1988 וםמי 1236"ח תשמ"ח מס' ס
 .1.1.1988[; תחילתו ביום 76

לחוק  2בסעיף  76תיקון מס'  –( 305עמ'  1844ה"ח תשמ"ז מס' ) 173עמ'  27.7.1988 וםמי 1260"ח תשמ"ח מס' ס
 .1988-מ"חש(, ת34ס' מ)תיקון  ןוה ותעקד השולעיד

 10; ר' סעיף 77תיקון מס'  –( 103' מע 1865' סמ ה"ח תשמ"ח) 186עמ'  27.7.1988 וםמי 1261"ח תשמ"ח מס' ס
 .לענין תחילה

)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה בשנת  1988-הודעה תשמ"ט – 150עמ'  13.11.1988 וםמי 5145"ת תשמ"ט: מס' ק
(; תחילתו תשיעור ריבי בצו המסים )שינוי 1989-צו תשמ"ט – 1107עמ'  198916.7. וםמי 5201מס' . 1988המס 
 .1.7.1989ביום 

 –( 58עמ'  1922ה"ח תשמ"ט מס' , 16עמ'  1915ה"ח תשמ"ט  מס' ) 36עמ'  7.4.1989 וםמי 1273"ח תשמ"ט מס' ס
 .1989-"טשמ(, התקהקיח במשק המדינה )תיקוני ריםדהס קלחו 39)ב(, 36בסעיפים  78תיקון מס' 

)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה בשנת המס  1989-הודעה תש"ן – 111עמ'  7.12.1989 וםמי 5232ן: מס' "ת תש"ק
 )הוצאות רפואיות(. 1990-תק' תש"ן – 260עמ'  14.1.1990 וםמי 5241מס' . 1989

לענין  16; ר' סעיף 80תיקון מס'  –( 138עמ'  1946ה"ח תשמ"ט מס' ) 36עמ'  10.1.1990ם מיו 1298"ח תש"ן מס' ס
 תחילה ותחולה.

לענין תחילה  8; ר' סעיף 81תיקון מס'  –( 8עמ'  1955ש"ן מס' ת ח"ה) 52' עמ .2.19908 וםימ 1303' ס"ח תש"ן מס
)תיקון(  81תיקון מס'  –( 80עמ'  1972ה"ח תש"ן מס' ) 136עמ'  6.4.1990ם מיו 1314"ח תש"ן מס' ס ותחולה. תוקן

 .1.1.1990ביום  ; תחילתו1990-ם במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, תש"ןילחוק הסדר 16בסעיף 

לחוק  15בסעיף  82תיקון מס'  –( 80עמ'  1972ה"ח תש"ן מס' ) 134עמ'  6.4.1990ם מיו 1314"ח תש"ן מס' ס
 לענין תחילה ותחולה. 18; ר' סעיף 1990-שק המדינה )תיקוני חקיקה(, תש"ןם במיהסדר

[; 82]במקור מס'  83תיקון מס'  –( 138עמ'  1946 ט מס'"תשמ ה"ח) 137' מע 6.4.1990ום מי 1314"ח תש"ן מס' ס
 לענין הוראות מעבר. 9ור' סעיף  1.1.1992תחילתו ביום 

לשנת  )תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה 1990-הודעה תשנ"א – 358עמ'  27.12.1990 וםמי 5317"ת תשנ"א: מס' ק
(, ןוקית( )תיבשיעור רי בצו המסים )שינוי 1991-צו תשנ"א – 744מ' ע 21.3.1991 םומי 5342מס'  .1990המס 

 .1.3.1991; תחילתו ביום 1991-א"שנת

; תחילתו ביום 84תיקון מס'  –( 128' מע 2031' סשנ"א מת ה"ח) 86עמ'  99115.2.1 וםמי 1344"ח תשנ"א מס' ס
1.1.1988. 

הוראת שעה בחוק מס הכנסה  –( 163עמ'  2041ה"ח תשנ"א מס' ) 120עמ'  26.3.1991 וםמי 1350ח תשנ"א מס' "ס
 .1990; תוקפה בשנת המס 1991-ת שעה(, תשנ"אאתשלומים( )הור תייח)ד

 .85תיקון מס'  –( 318עמ'  0692נ"א מס' שת ה"ח) 6עמ'  31.10.1991 וםמי 1370"ח תשנ"ב מס' ס

)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה לשנת  1991-הודעה תשנ"ב – 592עמ'  31.12.1991 וםמי 5409"ת תשנ"ב מס' ק
 .1991המס 

לחוק  4סעיף ב 86תיקון מס'  –( 380עמ'  2079ה"ח תשנ"א מס' ) 37עמ'  2.1.1992 וםמי 1377"ח תשנ"ב מס' ס
 .1992-(, תשנ"בהבמשק המדינה )תיקוני חקיק םיהסדר

לחוק מס  5בסעיף  87תיקון מס'  –( 398עמ'  2079ה"ח תשנ"א מס' ) 106עמ'  6.3.1992 וםמי 6138"ח תשנ"ב מס' ס
 .1.1.1992; תחילתו ביום 1992-נסה )תיקוני חקיקה והוראות שונות(, תשנ"בכה

לחוק  2בסעיף  88תיקון מס'  – (380עמ'  2079ה"ח תשנ"א מס' ) 174עמ'  7.4.1992 מיום 1394נ"ב מס' "ח תשס
"ב נ"ח תשסלענין תחילה ותחולה. ת"ט  6; ר' סעיף 1992-(, תשנ"ב3חקיקה( )מס'  ק המדינה )תיקונישם במיהסדר
 .1.7.1992; תחילתו ביום 252עמ'  31.8.1992 וםמי 1401מס' 

; תחילתו ביום 89תיקון מס'  –( 231' עמ 2115ה"ח תשנ"ב מס' ) 177 עמ' 7.4.1992 וםמי 1394"ח תשנ"ב מס' ס
1.1.1993. 

לענין  8; ר' סעיף 90תיקון מס'  –( 203' מע 2112"ב מס' ה"ח תשנ) 182עמ'  7.4.1992 וםימ 1394מס' "ח תשנ"ב ס
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 הוראת מעבר.

; תוקפה לשנת )תרומות למוסד ציבורי( 1992-הודעה תשנ"ג – 186עמ'  15.12.1992 וםמי 5486"ת תשנ"ג מס' ק
 .1992המס 

 6, 5; ר' סעיפים 91תיקון מס'  –( 34עמ'  2149ס' מ ג"נשת ח"ה) 6' מע 199231.12. וםמי 1405"ח תשנ"ג מס' ס
 לענין תחולה והוראות מעבר.

מס הוראת שעה; תוקפה בשנת ה –( 40עמ'  2152ה"ח תשנ"ג מס' ) 22עמ'  7.1.1993מיום  1407ס"ח תשנ"ג מס' 
1993. 

; תחילתו ביום 92תיקון מס'  –( 48עמ'  2156"ח תשנ"ג מס' ה) 82עמ'  18.2.1993 וםמי 1414נ"ג מס' ש"ח תס
ה"ח תשנ"ד מס' ) 74עמ'  2.3.1994 וםמי 1452"ח תשנ"ד מס' סלענין הוראת מעבר. תוקן  3יף ור' סע 1.1.1993

 .1.8.1993 םויב ותחיל)תיקון(; ת 92תיקון מס'  –( 98עמ'  2218

 .93תיקון מס'  –( 70' מע 2161' סמ גתשנ" ה"ח) 97' עמ 26.3.1993 וםמי 1417' סמ"ח תשנ"ג ס

לחוק  6 ףבסעי 94תיקון מס'  –( 368עמ'  2133ה"ח תשנ"ב מס' ) 174מ' ע 13.8.1993 וםמי 1431תשנ"ג מס'  "חס
 .1993-(, תשנ"ג4' סות )תיקון מגהמפל

[; 94]במקור מס'  95תיקון מס'  –( 43עמ'  2085ה"ח תשנ"ב מס' ) 190עמ'  27.8.1993 וםמי 1433"ח תשנ"ג מס' ס
 ותחולה. לענין תחילה 10ר' סעיף 

-ד"שיעור ריבית( )תיקון(, תשנ בצו המסים )שינוי 1993-צו תשנ"ד – 2עמ'  23.9.1993 וםמי 5547נ"ד: מס' ש"ת תק
)תרומות למוסד  1993-הודעה תשנ"ד – 314עמ'  30.12.1993 וםמי 5569' מס. 15.6.1993; תחילתו ביום 1993

 (.611עמ'  27.1.1994מיום  5577מס' )ת"ט  1993ציבורי(; תוקפה לשנת המס 

 קוחל 3בסעיף  96תיקון מס'  –( 16עמ'  2212ה"ח תשנ"ד מס' ) 42עמ'  9.1.1994 וםמי 1445"ח תשנ"ד מס' ס
"ח ס. ת"ט 1.1.1994תחילתו ביום  ;1994-תשנ"ד ,תקציב(וני חקיקה להשגת יעדי הק)תי הדינמה משקב םירדהס

 .386עמ'  10.9.1996 וםמי 1600תשנ"ו מס' 

 .97תיקון מס'  –( 181עמ'  2240תשנ"ד מס'  ה"ח) 47עמ'  2.3.1994 וםמי 1452"ח תשנ"ד מס' ס

 לחוק 25בסעיף  98תיקון מס'  –( 262עמ'  2191ה"ח תשנ"ג מס' ) 137עמ'  28.4.1994 וםמי 1461"ח תשנ"ד מס' ס
 .1994-חיילים משוחררים, תשנ"ד תקליט

 קבחו 5 ףעיסב 99תיקון מס'  –( 389עמ'  2259ה"ח תשנ"ד מס' ) 259' מע 199428.7. וםמי 1475"ח תשנ"ד מס' ס
 .1.8.1994; תחילתו ביום 1994-ם ממדי העוני והפערים בהכנסות )תיקוני חקיקה(, תשנ"דומצצל

לענין  7א; ר' סעיף 99תיקון מס'  –( 198מ' ע 2243 ה"ח תשנ"ד מס') 10עמ'  9.11.1994 וםמי 1486 "ח תשנ"ה מס'ס
 תחילה ותחולה.

לענין  14; ר' סעיף 100תיקון מס'  –( 54עמ'  2311' ה"ח תשנ"ה מס) 22עמ'  942.12.19 וםמי 0149"ח תשנ"ה מס' ס
 תחולה והוראות מעבר.

)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה לשנת  1994-הודעה תשנ"ה – 380עמ'  4.12.1994 וםמי 5642נ"ה: מס' ש"ת תק
עד יום  1.1.1995)נקודות זיכוי(; תוקפן מיום  1995-תק' תשנ"ה – 860עמ'  16.2.1995 וםמי  5663' מס. 1994המס 

31.3.1995. 

לחוק  9בסעיף  101תיקון מס'  –( 588עמ'  2299ה"ח תשנ"ד מס' ) 68עמ'  28.12.1994 וםמי 1497"ח תשנ"ה מס' ס
 .1994-יקה(, תשנ"הקני חשונות( )תיקו כלכליים והוראות ריםד)הס ויחיר רזואוה זעת עצור ההסכם בדבר םיישו

 םיובו ילתח; ת102תיקון מס'  –( 294עמ'  2364ה"ח תשנ"ה מס' ) 142עמ'  17.3.1995 וםמי 1508"ח תשנ"ה מס' ס
1.1.1995. 

"ח ס. תוקן 103תיקון מס'  –( 443עמ'  2395' ה מסה"ח תשנ") 336עמ'  .6.199521 וםמי 1528"ח תשנ"ה מס' ס
 5)תיקון( בסעיף  103מס' תיקון  –( 472עמ'  2401ה"ח תשנ"ה מס' ) 341' עמ 6.7.1995 וםמי 1530תשנ"ה מס' 

 .1995-(, תשנ"ה104לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

 4, 3; ר' סעיפים 104תיקון מס'  –( 472עמ'  2401נ"ה מס' ה"ח תש) 340' עמ 6.7.1995 וםמי 1530"ח תשנ"ה מס' ס
 לענין תחולה והוראת מעבר.

 4; ר' סעיף 105תיקון מס'  –( 418עמ'  2389תשנ"ה מס'  "חה) 353' עמ 19.7.1995 םוימ 1533' מסה נ"תשח "ס
 לענין תחולה.

 5; ר' סעיף 106תיקון מס'  –( 494עמ'  2408מס'  ה"ח תשנ"ה) 435עמ'  10.8.1995 וםמי 1540"ח תשנ"ה מס' ס
 לענין תחילה.

 13בסעיף  107תיקון מס'  – (172עמ'  2334ה"ח תשנ"ה מס' ) 438עמ'  199510.8. וםמי 1540"ח תשנ"ה מס' ס
 .1995-עולם, תשנ"ההלים לחסידי אומות ולחוק התגמ

)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה לשנת  1995-הודעה תשנ"ו – 164עמ'  23.11.1995 וםמי 5716נ"ו מס' ש"ת תק
 .1995המס 

לחוק  8בסעיף  108תיקון מס'  –( 136עמ'  2436ה"ח תשנ"ו מס' ) 24עמ'  8.1.1996 וםמי 1554תשנ"ו מס'  ח"ס
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ילה, תחולה חלענין ת 9; ר' סעיף 1995-להשגת יעדי התקציב(, תשנ"ו יקהקי חנקויה )תינמדה שקבמם יהסדר

 והוראות מעבר.

בחוק  30בסעיף  109תיקון מס'  –( 498עמ'  2282ה"ח תשנ"ד מס' ) 69מ' ע 8.2.1996 וםמי 1560"ח תשנ"ו מס' ס
 ו.מורספום ימים מי 45; תחילתו 1996-(, תשנ"ו3ן פקודת פשיטת הרגל )מס' ולתיק

, 12; ר' סעיפים 110תיקון מס'  –( 194עמ'  2243נ"ד מס' ח תשה") 79עמ'  15.2.1996ם ומי 1561מס'  ושנ""ח תס
 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר. 13

לחוק  22בסעיף  111תיקון מס'  –( 662עמ'  2532ה"ח תשנ"ו מס' ) 325עמ'  12.5.1996 וםמי 1591"ח תשנ"ו מס' ס
 .1996-ותשנ"(, 11תיקון מס' ( )שויית )ראוהבנק

)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה לשנת המס  1996-הודעה תשנ"ז – 186עמ'  3.12.1996 וםמי 5797נ"ז מס' ש"ת תק
1996. 

לחוק  8בסעיף  112תיקון מס'  –( 12מס'  2556ה"ח תשנ"ז מס' ) 20עמ'  .19977.1 וםמי 1607"ח תשנ"ז מס' ס
ור'  1.1.1997; תחילתו ביום 1996-תשנ"ז(, 1997 תלשנ ציבקהת יהשגת יעדל הקיקח שק המדינה )תיקוניסדרים במה

 לענין הוראת שעה. 9סעיף 

; תחילתו ביום 113תיקון מס'  –( 250עמ'  2601ז מס' "ה"ח תשנ) 100עמ'  9.4.1997 וםמי 1620תשנ"ז מס'  "חס
1.1.1997. 

 10; ר' סעיף 114תיקון מס'  –( 274עמ'  2607ה"ח תשנ"ז מס' ) 188עמ'  17.7.1997 םומי 6301' "ח תשנ"ז מסס
 לענין תחולה.

)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה לשנת  1997-הודעה תשנ"ח – 91עמ'  25.11.1997 וםמי 5862נ"ח מס' ש"ת תק
 .1997המס 

לחוק  3יף עבס 115תיקון מס'  –( 312עמ'  2611ה"ח תשנ"ז מס' ) 109עמ'  21.1.1998 וםמי 1648"ח תשנ"ח מס' ס
 .1998-ח"נשת ,(42' סמ)תיקון  ןמס שבח מקרקעי

לחוק  1בסעיף  116תיקון מס'  – (363עמ'  2625ה"ח תשנ"ז מס' ) 134' עמ 16.2.1998 וםמי 1655"ח תשנ"ח מס' ס
 .1998-מועד הגשת דין וחשבון )תיקוני חקיקה(, תשנ"ח תדחיי

לחוק  5ף יבסע 117תיקון מס'  –( 461עמ'  2736ה"ח תשנ"ח מס' ) 14עמ'  5.11.1998 וםמי 1690"ח תשנ"ט מס' ס
 .1.1.1999; תחילתו ביום 1998-ט"נשת ,(11' סמבשל אינפלציה( )תיקון  םימואיתמס הכנסה )

 8; ר' סעיף 118תיקון מס'  –( 434עמ'  2730' סח מתשנ" ה"ח) 10 עמ' 5.11.1998 וםמי 1690' "ח תשנ"ט מסס
 לענין תחולה.

)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה לשנת המס  1998-הודעה תשנ"ט – 58עמ'  5.11.1998 וםמי 5934נ"ט מס' שת "תק
1998. 

 4; ר' סעיף 119תיקון מס'  –( 454עמ'  2736ה"ח תשנ"ח מס' ) 36עמ'  30.12.1998 יוםמ 1696"ח תשנ"ט מס' ס
 לענין תחולה.

לחוק  21הוראת שעה בסעיף  – (230עמ'  2785ה"ח תשנ"ט מס' ) 100עמ'  .199915.2 וםמי 1704"ח תשנ"ט מס' ס
-(, תשנ"ט1999ציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים התק יעדי וני חקיקה להשגתקה )תינמדיהשק מם בריההסד
 .1999; תוקפה בשנת המס 1999

)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה לשנת המס  1999-הודעה תש"ס – 124עמ'  8.12.1999 וםמי 6008"ס מס' ש"ת תק
1999. 

לחוק  5בסעיף  120תיקון מס'  –( 68עמ'  2824ה"ח תש"ס מס' ) 69עמ'  10.1.2000ם מיו 1724"ח תש"ס מס' ס
(, 2000ב יתקצהלית לשנת הכלכמדיניות די התקציב והשראל )תיקוני חקיקה להשגת יעי תנידמ קשמב םריההסד

 .106מ' ע 4.2.2000מיום  1726ס"ח תש"ס מס' לענין תחולה. ת"ט  6; ר' סעיף 2000-"סשת

לענין  2; ר' סעיף 121תיקון מס'  –( 217עמ'  2844ה"ח תש"ס מס' ) 149עמ'  4.4.2000ם מיו 1733"ח תש"ס מס' ס
 הוראת שעה.

 קלחו 6 ףעיסב 122תיקון מס'  – (440עמ'  2887ה"ח תש"ס מס' ) 257' עמ 6.8.2000ם מיו 1749"ח תש"ס מס' ס
 .2000-(, תש"ס21ערך )תיקון מס'  ותירינ

; תחילתו ביום 123תיקון מס'  –( 530עמ'  2911 ה"ח תש"ס מס') 29עמ'  7.12.2000 וםמי 1760"ח תשס"א מס' ס
1.1.2000. 

; תחולתו 124תיקון מס'  –( 172מ' ע 2942' מס אתשס"ח ה") 84עמ'  27.12.2000 וםמי 1767"ח תשס"א מס' ס
 .2000משנת המס 

; 2000-שס"אתת שעה הורא –( 367עמ'  2800ה"ח תשנ"ט מס' ) 89עמ'  27.12.2000 וםמי 1768"ח תשס"א מס' ס
ה"ח תשס"ב מס' ) 436עמ'  16.6.2002מיום  1850ס"ח תשס"ב מס' . תוקנה 1.1.2006עד יום  1.1.2004תוקפה מיום 

לחוק תכנית החירום הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  11( בסעיף 1הוראת שעה )תיקון מס'  –( 534עמ'  3115
"ד ס"ח תשס. 1.7.2002; תחילתו ביום 2002-(, תשס"ב2003-ו 2002התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 
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( בסעיף 2הוראת שעה )תיקון מס'  –( 52עמ'  64)ה"ח הממשלה תשס"ד מס'  109עמ'  18.1.2004מיום  1920מס' 

מיום  1997ס"ח תשס"ה מס' . 2004-)תיקוני חקיקה(, תשס"ד 2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  69
לחוק  19( בסעיף 3הוראת שעה )תיקון מס'  –( 354עמ'  143ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 365עמ'  11.4.2005

ס"ח . בוטלה 1.1.2005; תחילתו ביום 2005-)תיקוני חקיקה(, תשס"ה 2005שנת הכספים המדיניות הכלכלית ל
לחוק הסדרים  6( בסעיף 298עמ'  236הממשלה תשס"ו מס' ה"ח ) 309עמ'  15.6.2006מיום  2057תשס"ו מס' 

; תוקף 2006-(, תשס"ו2006במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 
 .1.1.2006הביטול מיום 

 לענין תחילה ותחולה.  2; ר' סעיף 2001-צו תשס"א – 232' מע 14.1.200 יוםמ 6074 א מס'""ת תשסק

; תוקפו לשנות 125תיקון מס'  –( 384' מע 2962ס' א מתשס" ה"ח) 142עמ'  00125.2.2 וםמי 1776"ח תשס"א מס' ס
 .2001-2003המס 

לחוק  21בסעיף  126תיקון מס'  –( 582עמ'  9902ה"ח תשס"א מס' ) 240עמ'  4.4.2001 וםמי 1786"ח תשס"א מס' ס
והתליה של חקיקה  טולין, בותיק( )2001ה להשגת יעדי התקציב לשנת קדינה )תיקוני חקימים במשק הרההסד

 )ג( לענין הוראת מעבר.21ור' סעיף  1.4.2001; תחילתו ביום 2001-שמקורה בהצעות חוק פרטיות(, תשס"א

הוראת שעה בחוק הסדרים  – (545עמ'  2986ה"ח תשס"א מס' ) 241עמ'  4.4.2001 מיום 1786"ח תשס"א מס' ס
ס"ח תשס"ב  וקנהת. 1.1.2001; תחילתה ביום 2001-א, תשס"שעה( ממס הכנסה( )הוראת המדינה )הנחות קבמש
לתה ביום י(; תח1מס' הוראת שעה )תיקון  –( 240עמ'  3077ה"ח תשס"ב מס' ) 205עמ'  200221.3.מיום  1836מס' 

הוראת  –( 176עמ'  15ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 143עמ'  18.12.2002מיום  1881"ח תשס"ג מס' ס. 1.1.2002
ס"ח תשס"ג . בוטלה 2002-( )תיקון(, תשס"ג132לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  41( בסעיף 2יקון מס' ת)שעה 
לחוק התכנית להבראת  38( בסעיף 262עמ'  25ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 428עמ'  1.6.2003מיום  1892מס' 

-(, תשס"ג2004-ו 2003כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 
 .1.6.2003; תחילתו ביום 2003

 .2001הודעה )תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה לשנת המס  – 87עמ'  15.11.2001 וםמי 6132ס"ב מס' ש"ת תק

 .127תיקון מס'  –( 2עמ'  3038ה"ח תשס"ב מס' ) 20עמ'  25.11.2001 וםמי 1811"ח תשס"ב מס' ס

לחוק  1בסעיף  128תיקון מס'  –( 527עמ'  8229ה"ח תשס"א מס' ) 96עמ'  15.1.2002מיום  1823ס"ח תשס"ב מס' 
 .2002-גיל, תושבות ועיסוק אחר( )תיקוני חקיקה(, תשס"ב –חופש העיסוק )הקלה בהגבלות 

, 205עמ'  3065ה"ח תשס"ב מס' , 16עמ'  3043ה"ח תשס"ב מס' ) 166מ' ע 217.2.200 וםמי 1831"ח תשס"ב מס' ס
)תיקוני חקיקה להשגת  הים במשק המדינרדסלחוק הה 27בסעיף  129תיקון מס'  – (224' עמ 3072ה"ח תשס"ב מס' 

 40 ,39 םיפיעסור'  1.1.2002; תחילתו ביום 2002-"ב(, תשס2002ת הכלכלית לשנת הכספים וינידוהמ ציבקיעדי הת
 –( 534עמ'  3115ה"ח תשס"ב מס' ) 428עמ'  16.6.2002מיום  1850ס"ח תשס"ב מס' לענין הוראות שעה. תוקן 

לחוק תכנית החירום הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות  3הוראת שעה )תיקון( בסעיף 
 .1.1.2002; תחילתו ביום 2002-(, תשס"ב2003-ו 2002נות הכספים הכלכלית לש

 29בסעיף  130תיקון מס'  – (316עמ'  3087ה"ח תשס"ב מס' ) 238' עמ 24.3.2002ום מי 1838מס'  "ב"ח תשסס
לענין תחילה  33סעיף  ; ר'2002-והוראת שעה(, תשס"ב 50מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה( )תיקון מס'  ילחוק מיסו

 .ותחולה

; תחילתו ביום 131תיקון מס'  –( 402עמ'  3098ה"ח תשס"ב מס' ) 398עמ'  19.5.2002מיום  1842"ח תשס"ב מס' ס
1.1.2003. 

, 89ר' סעיפים  ;321' מסן קותי –( 770עמ'  6315ה"ח תשס"ב מס' ) 530עמ'  4.8.2002מיום  1863' סב מ"תשס "חס
. 132ום תחילת תיקון מס' ; תחילתו בי122עמ'  1880ס"ח תשס"ג מס' לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר. ת"ט  90

ן קו)תי 132ן מס' תיקו –( 176מ' ע 15ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 126עמ'  18.12.2002מיום  1881תשס"ג מס'  ס"ח
"ח הממשלה תשס"ג ה) 428עמ'  1.6.2003מיום  1892ס"ח תשס"ג מס'  .לענין תחילה ותחולה 44(; ר' סעיף 1מס' 
לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה  39( בסעיף 2)תיקון מס'  132תיקון מס'  –( 262עמ'  25מס' 

 1968ס"ח תשס"ה מס' . 2003-(, תשס"ג2004-ו 2003להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 
לחוק  8( בסעיף 3)תיקון מס'  132תיקון מס'  –( 586עמ'  121"ח הממשלה תשס"ד מס' ה) 54עמ'  30.12.2004יום מ

מיום  2023ס"ח תשס"ה מס' . 1.1.2005; תחילתו ביום 2004-(, תשס"ה142לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס' 
לחוק  69( בסעיף 4)תיקון מס'  132תיקון מס'  –( 914עמ'  186"ח הממשלה תשס"ה מס' ה) 814עמ'  10.8.2005

 .1.1.2006; תחילתו ביום 2005-(, תשס"ה147מס הכנסה )תיקון מס' לתיקון פקודת 

בסעיף  133יקון מס' ת –( 18עמ'  4' "ח הממשלה תשס"ג מסה) 189עמ'  29.12.2002מיום  1882ס"ח תשס"ג מס' 
(, 2003ים ספכה לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 39
 לענין תחילה. 59, 40; ר' סעיפים 2002-שס"גת

)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה לשנת  2003-הודעה תשס"ג –  459עמ'  21.1.2003מיום  6222' ק"ת תשס"ג מס
 .2002המס 

בסעיף  134תיקון מס'  –( 262עמ'  25"ח הממשלה תשס"ג מס' ה) 415עמ'  1.6.2003מיום  1892ס"ח תשס"ג מס' 
לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  32

ראות שעה. לענין תחילה, תחולה והו 40, 33-35ור' סעיפים  1.6.2003; תחילתו ביום 2003-(, תשס"ג2004-ו 2003
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 134תיקון מס'  –( 340עמ'  81"ח הממשלה תשס"ד מס' ה) 288עמ'  5.2.2004מיום  1923ס"ח תשס"ד מס' תוקן 

מיום  1960ס"ח תשס"ה מס' . ת"ט 1.7.2003; תחילתו ביום 137לתיקון מס'  5, 2בסעיפים  0042-)תיקון( תשס"ד
 .1.7.2003; תחילתו ביום 2עמ'  28.10.2004

)תרומות למוסד ציבורי(; תחולתה לגבי  2003-הודעה תשס"ד – 90עמ'  22.12.2003מיום  6278ת תשס"ד מס' ק"
 .2003שנת המס 

בסעיף  135תיקון מס'  –( 201עמ'  64"ח הממשלה תשס"ד מס' ה) 49עמ'  18.1.2004מיום  1919ס"ח תשס"ד מס' 
 .1.4.2004; תחילתו ביום 2004-לחוק גיל פרישה, תשס"ד 17

בסעיף  136תיקון מס'  –( 52עמ'  64)ה"ח הממשלה תשס"ד מס'  108עמ'  18.1.2004מיום  1920ס"ח תשס"ד מס' 
ור'  1.1.2004; תחילתו ביום 2004-)תיקוני חקיקה(, תשס"ד 2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  67

 לענין תחולה, הוראת שעה והוראת מעבר. 71, 68סעיפים 

והוראת  137תיקון מס'  –( 340עמ'  81"ח הממשלה תשס"ד מס' ה) 287עמ'  5.2.2004מיום  1923ס"ח תשס"ד מס' 
ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 444עמ'  11.7.2004מיום  1949ס"ח תשס"ד מס' . תוקן 0041.1.2שעה; תחילתו ביום 

 .1.1.2004ביום ; תחילתו 140לתיקון מס'  5( בסעיף 490עמ'  107

 6בסעיף  138תיקון מס'  –( 378עמ'  95"ח הממשלה תשס"ד מס' ה) 371עמ'  4.4.2004מיום  1936ס"ח תשס"ד מס' 
ס"ח )ד( לענין תחילה ותחולה. תוקן 7; ר' סעיף 2004-(, תשס"ד12יקוח על עסקי ביטוח )תיקון מס' לחוק הפ

)תיקון( בחוק  138תיקון מס'  –( 490עמ'  107ה"ח תשס"ד מס' ) 433עמ'  30.6.2004מיום  1947תשס"ד מס' 
 .1.7.2004; תחילתו ביום 2004-( )תיקון(, תשס"ד12הפיקוח על עסקי ביטוח )תיקון מס' 

 .139תיקון מס'  –( 504עמ'  34"ח הממשלה תשס"ג מס' ה) 415עמ'  17.6.2004מיום  1943ס"ח תשס"ד מס' 

 140תיקון מס'  –( 490עמ'  107"ח הממשלה תשס"ד מס' ה) 441עמ'  11.7.2004מיום  1949ס"ח תשס"ד מס' 
"ח הממשלה ה) 814עמ'  10.8.2005מיום  2023ס"ח תשס"ה מס' . תוקן 1.1.2004והוראת שעה; תחילתו ביום 

; ר' 2005-(, תשס"ה147לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס'  70תיקון בסעיף  –( 914עמ'  186תשס"ה מס' 
 )כג( לענין תחילה.80)א(, 80סעיפים 

הוראת שעה; תוקפה  –( 456עמ'  104"ח הממשלה תשס"ד מס' ה) 15עמ'  17.11.2004מיום  1961ס"ח תשס"ה מס' 
 .2003בשנת המס 

 1בסעיף  141תיקון מס'  –( 344עמ'  82"ח הממשלה תשס"ד מס' ה) 30עמ'  2.12.2004מיום  1963מס'  ס"ח תשס"ה
 )א( לענין תחילה.3; ר' סעיף 2004-לחוק מס הכנסה )תיקוני חקיקה(, תשס"ה

)תרומות למוסד ציבורי(; תוקפה לשנת  2004-הודעה תשס"ה – 246עמ'  26.12.2004מיום  6355ק"ת תשס"ה מס' 
 .2004המס 

; 142תיקון מס'  –( 586עמ'  121ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 52עמ'  30.12.2004מיום  1968ס"ח תשס"ה מס' 
 .1.1.2005תחילתו ביום 

 42בסעיף  143תיקון מס'  –( 90עמ'  43ה"ח הכנסת תשס"ד מס' ) 123עמ'  27.1.2005מיום  1978ס"ח תשס"ה מס' 
 .2005-לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה

 144תיקון מס'  –( 354עמ'  143ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 365עמ'  11.4.2005מיום  7199ס"ח תשס"ה מס' 
 .1.1.2005; תחילתו ביום 2005-)תיקוני חקיקה(, תשס"ה 2005לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  18בסעיף 

 145תיקון מס'  –( 462עמ'  105ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 450עמ'  12.4.2005מיום  2000ס"ח תשס"ה מס' 
 54; ר' סעיף 2005-(, תשס"ה55מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה( )תיקון מס' לחוק מיסוי  51[ בסעיף 65]במקור מס' 

 לענין תחולה.

; 146תיקון מס'  –( 562עמ'  160ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 658עמ'  30.6.2005מיום  2010ס"ח תשס"ה מס' 
 לענין תחולה. 3ור' סעיף  1.1.2005תחילתו ביום 

; 147תיקון מס'  –( 914עמ'  186ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 766עמ'  10.8.2005מיום  2023ס"ח תשס"ה מס' 
עמ'  15.6.2006מיום  2057ס"ח תשס"ו מס' תוקן לענין תחולה והוראות מעבר.  80ור' סעיף  1.1.2006תחילתו ביום 

לחוק הסדרים במשק  4( בסעיף 1)תיקון מס'  147תיקון מס'  –( 298עמ'  236ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 307
; תחילתו 2006-(, תשס"ו2006המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

תיקון  –( 16עמ'  260ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 65עמ'  11.1.2007מיום  2077ס"ח תשס"ז מס' . 20061.7.ביום 
לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות  23( בסעיף 2)תיקון מס'  147מס' 

 8.11.2007מיום  2116ס"ח תשס"ח מס' . 1.1.2007; תחילתו ביום 2007-(, תשס"ז2007הכלכלית לשנת הכספים 
לחוק מיסוי מקרקעין  2( בסעיף 3)תיקון מס'  147תיקון מס'  –( 72, 16עמ'  335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 26עמ' 

מיום  2122ס"ח תשס"ח מס' . 31.7.2007; תחילתו ביום 2007-(, תשס"ח59)שבח, מכירה ורכישה( )תיקון מס' 
לחוק  2( בסעיף 4)תיקון מס'  147תיקון מס'  –( 324עמ'  291ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 79עמ'  27.12.2007

 11.6.2008מיום  2154ס"ח תשס"ח מס'  .2007-והוראת שעה(, תשס"ח 160לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס' 
לחוק לתיקון פקודת  11( בסעיף 5)תיקון מס'  147תיקון מס'  –( 268עמ'  349ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 528עמ' 

 797עמ'  5.8.2008מיום  2175ס"ח תשס"ח מס'  .1.1.2006; תחילתו ביום 2008-(, תשס"ח165מס הכנסה )מס' 
לחוק להגדלת  11בסעיף  2008-(, תשס"ח6)תיקון מס'  147תיקון מס'  –( 627עמ'  392ה"ח הממשלה תשס"ח מס' )
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 .2008-שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מס הכנסה שלילי( )תיקון(, תשס"ח

 148תיקון מס'  –( 767עמ'  175ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 910עמ'  10.8.2005מיום  2024ס"ח תשס"ה מס' 
 לענין תחילה. 85; ר' סעיף 2005-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה 61בסעיף 

 149תיקון מס'  –( 804עמ'  175ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 935עמ'  10.8.2005מיום  2024ס"ח תשס"ה מס' 
; תחילתו 2005-ק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, תשס"הלחו 45בסעיף 

 שישה חודשים מיום פרסומו.

ציבורי(; תחולתה לגבי )תרומות למוסד  2005-הודעה תשס"ו – 186עמ'  18.12.2005מיום  6444ק"ת תשס"ו מס' 
 .2005שנת המס 

בסעיף  150ן מס' תיקו –( 222עמ'  229ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 289עמ'  12.3.2006מיום  2054ס"ח תשס"ו מס' 
 .2006-לחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, תשס"ו 6

בסעיף  151תיקון מס'  –( 298עמ'  236מס' ה"ח הממשלה תשס"ו ) 307עמ'  15.6.2006מיום  2057ס"ח תשס"ו מס' 
(, 2006לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  5

 לענין תחילה. 8; ר' סעיף 2006-תשס"ו

)תרומות למוסד ציבורי(; תחולתה לגבי  2006-הודעה תשס"ז – 379עמ'  12.12.2006מיום  6544ק"ת תשס"ז: מס' 
)הגדלת שיעורי המקדמות(; תחולתן לענין  2007-תק' תשס"ז – 428עמ'  1.1.2007מיום  6549מס'  .2006שנת המס 

 .2007המס  מקדמות לשנת

 152תיקון מס'  –( 210עמ'  275ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 32עמ'  28.12.2006מיום  2074ס"ח תשס"ז מס' 
 לענין תחילה ותחולה. 3עיף והוראת שעה; ר' ס

תחילתו ; 153תיקון מס'  –( 210עמ'  275ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 44עמ'  4.1.2006מיום  2076ס"ח תשס"ז מס' 
 לענין הוראת שעה. 6ור' סעיף  1.1.2007ביום 

בסעיף  154תיקון מס'  –( 16 עמ' 260ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 64עמ'  11.1.2007מיום  2077ס"ח תשס"ז מס' 
(, 2007לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  20

 לענין תחולה והוראת שעה. 22, 21ור' סעיפים  1.1.2007; תחילתו ביום 2007-תשס"ז

; תחילתו 155תיקון מס'  –( 66עמ'  132)ה"ח הכנסת תשס"ז מס'  143עמ'  22.3.2007מיום  2087ס"ח תשס"ז מס' 
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.1.2007ביום 

 26בסעיף  156תיקון מס'  –( 148עמ'  145ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 323עמ'  7.6.2007מיום  2097ס"ח תשס"ז מס' 
 לענין תחילה. 27; ר' סעיף 2007-לחוק זכויות הסטודנט, תשס"ז

 2; ר' סעיף 157תיקון מס'  –( 158עמ'  147ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 374עמ'  5.7.2007מיום  2102ס"ח תשס"ז מס' 
 לענין תחולה.

 5הוראת שעה בסעיף  –( 174עמ'  150ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 459עמ'  8.8.2007מיום  2109ס"ח תשס"ז מס' 
 6.3.2008מיום  6653ק"ת תשס"ח מס' ; ר' 2007-ב המערבי )הוראת שעה(, תשס"זלחוק סיוע לשדרות וליישובי הנג

מיום  2236ס"ח תש"ע מס' . 169( לתיקון מס' 1)4וסעיף  1.1.2008; תחילתו ביום 2008-צו תשס"ח – 598עמ' 
; תחילתו 2010-( תש"ע2הוראת שעה )תיקון מס'  –( 556עמ'  492ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 445עמ'  23.3.2010

 7081ק"ת תשע"ב מס' . 2011-תק' תשע"א – 1250עמ'  10.8.2011מיום  7022ק"ת תשע"א מס'  .1.1.2010ביום 
-תק' תשע"ג – 408עמ'  1.1.2013מיום  7200ק"ת תשע"ג מס' . 2012-תק' תשע"ב – 671עמ'  19.1.2012מיום 
מיום  2513ס"ח תשע"ו מס' . 2015-תק' תשע"ה – 1330עמ'  1.7.2015מיום  7528ק"ת תשע"ה מס' . 2013

; 2015-( תשע"ו4תיקון מס' הוראת שעה ) –( 1604, 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 273עמ'  9.12.2015
 .1.1.2016תחילתו ביום 

 158תיקון מס'  –( 676עמ'  309ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 467עמ'  19.8.2007מיום  2110ס"ח תשס"ז מס' 
 .31.12.2007יום  עד 1.1.2006)הוראת שעה(; תוקפה מיום 

; ר' 159תיקון מס'  –( 708עמ'  314ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 2עמ'  15.10.2007מיום  2112ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחולה והוראת מעבר. 2סעיף 

)תרומות למוסד ציבורי(; תחולתה לגבי  2007-הודעה תשס"ח – 60עמ'  16.10.2007מיום  6617ק"ת תשס"ח: מס' 
)הגדלת שיעורי המקדמות(; תחולתן  2007-תק' תשס"ח – 105עמ'  12.11.2007מיום  6622מס' . 2007שנת המס 

 .2008לענין מקדמות לשנת המס 

 160תיקון מס'  –( 324עמ'  291ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 79עמ'  27.12.2007מיום  2122ס"ח תשס"ח מס' 
 והוראת שעה.

ה"ח הכנסת תשס"ז מס' , 324עמ'  291"ח הממשלה תשס"ז מס' ה) 92עמ'  27.12.2007מיום  2123ס"ח תשס"ח מס' 
לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים  24בסעיף  161תיקון מס'  –( 134עמ'  142
מיום  2175ס"ח תשס"ח מס' לענין תחילה ותחולה. תוקן  28; ר' סעיף 2007-רתיים )מס הכנסה שלילי(, תשס"חחב

 8בסעיף  2008-)תיקון(, תשס"ח 161תיקון מס'  –( 627עמ'  392ממשלה תשס"ח מס' ה"ח ה) 797עמ'  5.8.2008
-לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מס הכנסה שלילי( )תיקון(, תשס"ח

2008. 
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; 162תיקון מס'  –( 266עמ'  348ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 158עמ'  24.1.2008מיום  9212ס"ח תשס"ח מס' 

 .1.1.2008תחילתו ביום 

 163תיקון מס'  –( 341, 324עמ'  291ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 167עמ'  28.1.2008מיום  2130ס"ח תשס"ח מס' 
 .2008-( תשס"ח3לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תיקון מס'  15בסעיף 

בסעיף  164תיקון מס'  –( 258עמ'  347ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 229עמ'  6.3.2008מיום  2136ס"ח תשס"ח מס' 
מס' . ת"ט 1.1.2008; תחילתו ביום 2008-(, תשס"ח20ן מס' לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )תיקו 3

 .1.1.2008; תחילתו ביום 448עמ'  8.4.2007מיום  2147

; ר' 165תיקון מס'  –( 268עמ'  349ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 524עמ'  11.6.2008מיום  2154ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחילה והוראות מעבר. 12סעיף 

; 166תיקון מס'  –( 74, 16עמ'  335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 684עמ'  29.7.2008מיום  2170"ח מס' ס"ח תשס
 לענין תחילה. 2ר' סעיף 

 .167תיקון מס'  –( 75, 16עמ'  335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 685עמ'  29.7.2008מיום  2170שס"ח מס' ס"ח ת

; ר' 168תיקון מס'  –( 644עמ'  396ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 902עמ'  6.9.20081מיום  2184ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין הוראת שעה. 16לענין תחילה ותחולה וסעיף  15סעיף 

)תרומות למוסד ציבורי(; תחולתה לגבי  2008-הודעה תשס"ט – 131עמ'  27.11.2008מיום  6724מס'  :ק"ת תשס"ט
ה לגבי שנת )עיצום כספי(; תחולת 2009-הודעה תשס"ט – 630עמ'  12.3.2009מיום  6765מס' . 2008שנת המס 

 .2009המס 

 169תיקון מס'  –( 252עמ'  422ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 128עמ'  31.12.2008מיום  2195ס"ח תשס"ט מס' 
 לענין תחולה. 5ור' סעיף  1.1.2009ראת שעה; תחילתו ביום והו

; ר' 170תיקון מס'  –( 728עמ'  374ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 152עמ'  16.7.2009מיום  2202ס"ח תשס"ט מס' 
 )א( לענין תחילה.5סעיף 

 171תיקון מס'  –( 348עמ'  364ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 264עמ'  23.7.2009מיום  2203ס"ח תשס"ט מס' 
-(, תשס"ט2010-ו 2009לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  165בסעיף 

ס"ח תוקן  .לענין הוראות שעה 166-169לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר ור' סעיפים  170ר' סעיף ; 2009
)תיקון(  171תיקון מס'  –( 566עמ'  573ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 47עמ'  6.12.2011מיום  2324תשע"ב מס' 

 .1.1.2012ילתו ביום ; תח2011-לחוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, תשע"ב 3בסעיף 

הוראת שעה; תוקפה  –( 342עמ'  434ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 233עמ'  22.10.2009מיום  2212ס"ח תש"ע מס' 
 .2010, 2009נות המס בש

 .172תיקון מס'  –( 340עמ'  433ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 248עמ'  26.11.2009מיום  2215ס"ח תש"ע מס' 

; ר' 173תיקון מס'  –( 694עמ'  403ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 294עמ'  31.12.2009מיום  2220ס"ח תש"ע מס' 
 לענין תחילה. 6סעיף 

 .2010)עיצום כספי(; תחולתה לגבי שנת המס  2010-הודעה תש"ע – 740עמ'  1.2.2010מיום  6864ק"ת תש"ע מס' 

)הוראת  174תיקון מס'  –( 626עמ'  391ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 326עמ'  104.2.20מיום  2225ס"ח תש"ע מס' 
 .2009עד  2007שעה(; תוקפו בשנות המס 

 .175תיקון מס'  –( 332עמ'  235ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 407עמ'  3.3.2010מיום  2322ס"ח תש"ע מס' 

בסעיף  176תיקון מס'  –( 292עמ'  289ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 534עמ'  13.6.2010מיום  2242ס"ח תש"ע מס' 
 ; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.2010-לחוק תרומת ביציות, תש"ע 51

; ר' 177תיקון מס'  –( 984עמ'  501ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 571עמ'  14.7.2010מיום  2248ס"ח תש"ע מס' 
 לענין תחולה. 2סעיף 

; 178תיקון מס'  –( 620, 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 10עמ'  9.11.2010מיום  2258ס"ח תשע"א מס' 
 לענין תחולה. 3וסעיף  2012לענין הוראת שעה לשנת  2ור' סעיף  1.1.2013תחילתו ביום 

בסעיף  179תיקון מס'  –( 6עמ'  541ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 161עמ'  6.1.2011מיום  2271ס"ח תשע"א מס' 
לענין תחילה,  55, 30ר' סעיפים ; 2010-)תיקוני חקיקה(, תשע"א 2012-ו 2011ם לחוק המדיניות הכלכלית לשני 28

 .תחולה והוראות מעבר

 .180תיקון מס'  –( 86, 6עמ'  541ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 194עמ'  12.1.2011מיום  2272ס"ח תשע"א מס' 

; ר' 181תיקון מס'  –( 276עמ'  544משלה תשע"א מס' ה"ח המ) 194עמ'  12.1.2011מיום  2272ס"ח תשע"א מס' 
 לענין תחולה. 2סעיף 

 .182תיקון מס'  –( 85, 6עמ'  541שלה תשע"א מס' ה"ח הממ) 204עמ'  26.1.2011מיום  2273ס"ח תשע"א מס' 

 183 תיקון מס' –( 65, 6 עמ' 541ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 380עמ'  10.3.2011מיום  2280ס"ח תשע"א מס' 
-(, תשע"א3לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני( )תיקון מס'  12בסעיף 
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2011. 

 184תיקון מס'  –( 526עמ'  571ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 823עמ'  10.4.2011מיום  2295ס"ח תשע"א מס' 
 .2011-לחוק מיסוי רווחי נפט, תשע"א 52בסעיף 

)תרומות למוסד ציבורי(; תחולתה לגבי  2011-הודעה תשע"א – 5117עמ'  14.7.2011מיום  7016ק"ת תשע"א: מס' 
מיום  7022מס' . 2011)עיצום כספי(; תחולתה לגבי שנת המס  2011-הודעה תשע"א – 1176. עמ' 2010שנת המס 
 .2011-צו תשע"א – 1250עמ'  10.8.2011

; ר' 185תיקון מס'  –( 330עמ'  552ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 1047עמ'  11.8.2011מיום  2312ס"ח תשע"א מס' 
 לה, תחולה והוראת שעה.לענין תחי 4, 3סעיפים 

; 186תיקון מס'  –( 690עמ'  591ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 23עמ'  16.11.2011מיום  2321ס"ח תשע"ב מס' 
ה"ח ) 170עמ'  5.8.2013מיום  2405ס"ח תשע"ג מס' לענין תחולה. תוקן  2ימים מיום פרסומו ור' סעיף  30ילתו תח

לחוק לשינוי סדרי עדיפויות  49 בסעיף 2013-)תיקון( תשע"ג 186תיקון מס'  –( 586עמ'  876הממשלה תשע"ג מס' 
 .1.8.2013; תחילתו ביום 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 

בסעיף  187תיקון מס'  –( 566עמ'  573ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 42עמ'  6.12.2011מיום  2324ס"ח תשע"ב מס' 
לענין הוראת שעה,  6ור' סעיף  1.1.2012; תחילתו ביום 2011-לחוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, תשע"ב 1
 לענין הוראות מעבר. 10)א( לענין תחולה וסעיף 9עיף ס

)עיצום כספי(; תחולתה לגבי שנת  2011-הודעה תשע"ב – 502עמ'  29.12.2011מיום  7068מס'  :ק"ת תשע"ב
 .2012-צו תשע"ב – 671עמ'  19.1.2012מיום  7081מס' . 2012

 .188תיקון מס'  –( 674עמ'  587"ח הממשלה תשע"א מס' ה) 110עמ'  12.1.2012מיום  2331ס"ח תשע"ב מס' 

; 189תיקון מס'  –( 228מ' ע 403ה"ח הכנסת תשע"א מס' ) 202עמ'  14.3.2012מיום  2344ס"ח תשע"ב מס' 
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.1.2012תחילתו ביום 

 190תיקון מס'  –( 382עמ'  661משלה תשע"ב מס' ה"ח המ) 358עמ'  14.5.2012מיום  2354ס"ח תשע"ב מס' 
 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר. 13, 12והוראת שעה; ר' סעיפים 

 .191תיקון מס'  –( 146עמ'  453ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 424עמ'  29.5.2012מיום  2360ס"ח תשע"ב מס' 

 192תיקון מס'  –( 630עמ'  582ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 506עמ'  17.7.2012מיום  2368ס"ח תשע"ב מס' 
 ; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.2012-(, תשע"ב19לחוק החברות )תיקון מס'  6בסעיף 

 193תיקון מס'  –( 402עמ'  664ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 581עמ'  31.7.2012מיום  2373ס"ח תשע"ב מס' 
 .2012-(, תשע"ב11לחוק הדואר )תיקון מס'  39בסעיף 

; 194תיקון מס'  –( 232עמ'  636ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 674עמ'  127.8.20מיום  2379ס"ח תשע"ב מס' 
 לענין הוראת מעבר. 6ור' סעיף  1.1.2012תחילתו ביום 

 195תיקון מס'  –( 1404עמ'  723ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 754עמ'  13.8.2012מיום  2382ע"ב מס' ס"ח תש
ולתו , תח1.1.2013; תחילתו ביום 2012-לחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, תשע"ב 1בסעיף 

 לענין הוראת שעה והוראת מעבר. 4, 3על הכנסה שהופקה מאותו יום ור' סעיפים 

; 196תיקון מס'  –( 830עמ'  686ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 35עמ'  15.11.2012מיום  2387ס"ח תשע"ג מס' 
 .1.1.2011תחילתו ביום 

 .2013-צו תשע"ג – 408עמ'  1.1.2013מיום  7200ק"ת תשע"ג מס' 

בסעיף  719תיקון מס'  –( 586עמ'  768ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 140עמ'  5.8.2013מיום  2405ס"ח תשע"ג מס' 
; 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  40

מיום  2426ס"ח תשע"ד מס' תוקן  ., תחולה, הוראות מעבר והוראת שעהלענין תחילה 64, 42, 41ר' סעיפים 
ס"ח . 2013-)תיקון( תשע"ד 197תיקון מס'  –( 172עמ'  825ה"ח הממשלה תשע"ד מס' ) 238עמ'  31.12.2013
)תיקון  197תיקון מס'  –( 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 324עמ'  30.11.2015מיום  2511תשע"ו מס' 

(, 2016-ו 2015לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  25בסעיף  (2מס' 
 .1.12.2015; תחילתו ביום 2015-תשע"ו

 48 הוראת שעה בסעיף –( 586עמ'  768ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 166עמ'  5.8.2013מיום  2405ס"ח תשע"ג מס' 
 .2013-(, תשע"ג2014-ו 2013ם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשני

מס'  תיקון –( 651, 586עמ'  768ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 158עמ'  25.12.2013מיום  2422ס"ח תשע"ד מס' 
 לענין תחולה. 5ור' סעיף  1.1.2014; תחילתו ביום 198

יום התחילה(, והוא יחול על  –( )להלן 2014בינואר  1. )א( תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )5
 הכנסה שהופקה או נצמחה ביום האמור ואילך.

שלא שולמו ושנצברו מיום התחילה  ( לחוק זה יחול על רווחים3)3( לפקודה, כנוסחו בסעיף 1ב)ד75)ב( סעיף  
 ואילך.

; ר' 199תיקון מס'  –( 100עמ'  813ה"ח הממשלה תשע"ד מס' ) 249עמ'  31.12.2013מיום  2426ס"ח תשע"ד מס' 
 לענין תחולה. 5סעיף 
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 ( ואילך.2014בינואר  1. חוק זה יחול על הכנסה שהופקה מיום כ"ט בטבת התשע"ד )5

 200תיקון מס'  –( 911עמ'  771ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 590עמ'  15.7.2014מיום  2458ס"ח תשע"ד מס' 
 .2014-לחוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה )תיקוני חקיקה(, תשע"ד 1בסעיף 

 2בסעיף  201תיקון מס'  –( 44עמ'  535ה"ח הכנסת תשע"ד מס' ) 602עמ'  .7.201415מיום  2459ס"ח תשע"ד מס' 
 .2014-לחוק להחלפת המונח מעביד )תיקוני חקיקה(, תשע"ד

; 202תיקון מס'  –( 651, 586עמ'  768ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 656עמ'  30.7.2014מיום  2463ס"ח תשע"ד מס' 
 .1.1.2012תחילתו ביום 

 .203תיקון מס'  –( 651, 586עמ'  768ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 656עמ'  30.7.2014מיום  2463ס"ח תשע"ד מס' 

בסעיף  204תיקון מס'  –( 176עמ'  635ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 724עמ'  6.8.2014מיום  2466' ס"ח תשע"ד מס
ת לענין תחילה, תחולה והוראו 30ר' סעיף ; 2014-לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד 26

 מעבר.
יום התחילה(, והוא יחול גם לגבי פסק דין  –. )א( תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )בסעיף זה 30

 לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום התחילה.
 –)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(  

לחוק  37-ו 36, 31, 30)ה(, 28 ,27, 26)א(, 4()א( לחוק זה, וכן הוראות סעיפים 1)א()22( הוראות סעיף 1)  
לחוק שירות הקבע,  29עד  26-)ה( ו25, 24עד  21לחוק זה, והוראות סעיפים  24הגמלאות, כנוסחם בסעיף 

לחוק זה, יחולו לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני בין עמית או עובד שאינו גמלאי ובין בן  25כנוסחם בסעיף 
 ה, רק בהתקיים שניים אלה:זוגו לשעבר שניתן לפני יום התחיל

 )א( העמית או העובד שאינו גמלאי כאמור לא נפטר לפני יום התחילה;   
)ב( בית המשפט או בית הדין שנתן את פסק הדין קבע ביום התחילה או לאחריו כי משך התקופה המשותפת    

 חודשים לפחות; 120הוא 
 36, 31, 30(, 1)א( עד )א28א, 21)א(, 4וכן הוראות סעיפים ()ב( לחוק זה, 1)א()22-ו 16, 14( הוראות סעיפים 2)  
לחוק  29עד  26-( ו1)א( עד )א25, 21א, 14לחוק זה, והוראות סעיפים  24לחוק הגמלאות, כנוסחם בסעיף  27-ו

לחוק זה, יחולו רק לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום  25שירות הקבע, כנוסחם בסעיף 
 רק בהתקיים כל אלה: התחילה,

 )א( החוסך לא נפטר לפני יום התחילה;   
)ב( בית המשפט או בית הדין שנתן את פסק הדין קבע ביום התחילה או לאחריו כי משך התקופה המשותפת    

 חודשים לפחות; 36הוא 
 24וסחו בסעיף ( לחוק הגמלאות כנ1א)ב()21( לחוק זה, בסעיף 1)ב()16)ג( לא התקיים סייג כאמור בסעיף    

לחוק זה, לפי העניין; ואולם לעניין בחינת  25( לחוק שירות הקבע כנוסחו בסעיף 1א)ב()14לחוק זה, או בסעיף 
קיומו של סייג כאמור לא תובא בחשבון קביעת בית המשפט או בית הדין כאמור באותה פסקה שהיתה לפני יום 

 התחילה;
קשה מאוחרת, או שהתקיים סייג כאמור והבקשה לרישום פרטי פסק )ד( לא התקיים סייג להפחתה בשל הגשת ב   

נוסף על הפחתה כאמור בהוראות ההפחתה  –דין לחלוקת חיסכון פנסיוני הוגשה בתוך שנה מיום התחילה וכן 
ניתנה התחייבות לגוף המשלם לשאת במלוא סכום ההפחתה לגבי העבר שישולם בהתאם  –ממועד הקצבה ואילך 

 –לעניין זה  לכללי התשלום;
הסכום השווה למכפלת הקצבה המלאה של החוסך, בשיעור הקבע בתוספת  –"סכום ההפחתה לגבי העבר" 

בהתאם למינו של בן הזוג לשעבר, בעד החודשים שקדמו להגשת הבקשה לרישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון 
 פת מדד כקבוע בהוראות האמורות;פנסיוני, החל במועד הקבוע בהוראות ההפחתה בעבור תקופת העבר, ובתוס

( לחוק 2א)ב()21( לחוק זה, בסעיף 2)ב()16סייג כאמור בסעיף  –"סייג להפחתה בשל הגשת בקשה מאוחרת" 
לחוק זה, לפי  25( לחוק שירות הקבע כנוסחו בסעיף 2א)ב()14לחוק זה, או בסעיף  24הגמלאות כנוסחו בסעיף 

 העניין;
( לחוק הגמלאות 3א)א()21( לחוק זה, בסעיף 3)א()16הוראות סעיף  –העבר" "הוראות ההפחתה בעבור תקופות 

 לחוק זה, לפי העניין; 25( לחוק שירות הקבע, כנוסחו בסעיף 3א)א()14לחוק זה, או בסעיף  24כנוסחו בסעיף 
( 2)-ו (1א)א()21( לחוק זה, סעיף 2)-( ו1)א()16הוראות סעיף  –"הוראות ההפחתה ממועד קבלת הקצבה ואילך" 

 25( לחוק שירות הקבע, כנוסחו בסעיף 2)-( ו1א)א()14לחוק זה, או סעיף  24לחוק הגמלאות, כנוסחו בסעיף 
 לחוק זה, לפי העניין;

 כל אלה: –"כללי התשלום" 
חודשים ממועד הגשת הבקשה לרישום פרטי  12פעמי או במספר תשלומים בתוך -( ביצוע התשלום בסכום חד1)  

 ת חיסכון פנסיוני, וניתן להפחיתם מקצבה;פסק הדין לחלוק
( ביצוע התשלום בידי בן הזוג לשעבר, אלא אם כן קבעה הערכאה הראשונה או ערכאה אחרת שדנה בנושא 2)  

חלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני הזוג לשעבר, הוראות אחרות לעניין הנשיאה בתשלומים אלה; נקבע בפסק דין 
תן לפני יום התחילה, על אף הוראות הסדר החיסכון, כי בן הזוג לשעבר זכאי לחלק לחלוקת חיסכון פנסיוני שני

מהחיסכון הפנסיוני לכל ימי חייו, לרבות לאחר מות החוסך, ישולמו הסכומים האמורים בחלקים שווים בידי 
 החוסך ובן זוגו לשעבר;

לחוק שירות הקבע כאמור בסעיף  30יף לחוק זה וביטול סע 24לחוק הגמלאות כאמור בסעיף  38( ביטול סעיף 3)  
לחוק זה, לא יחולו לגבי מי שניתנה לו התחייבות לתשלום מזונות, על פי פסק דין או על פי הסכם בכתב  25

367
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 שניתנו לפני יום התחילה.

)ג( ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפני יום התחילה, ולא מתקיים תנאי מהתנאים להגשת בקשה לרישום  
לחוק זה או  24א לחוק הגמלאות כנוסחו בסעיף 42י פסק הדין בהתאם להוראות פרק ב', בהתאם לסעיף פרט

לחוק זה, לפי העניין, רשאי בן הזוג לשעבר לפנות  25א לחוק שירות הקבע כנוסחו בסעיף 47בהתאם לסעיף 
המשלם לפי הוראות  לערכאה הראשונה בבקשה להורות בדבר אופן חלוקת החיסכון הפנסיוני באמצעות הגוף

לחוק זה, או לפי הוראות חוק שירות הקבע,  24פרקים ב' עד ד', לפי הוראות חוק הגמלאות, כנוסחו בסעיף 
החוקים המסדירים(; מצאה הערכאה הראשונה כי ניתן לחלק  –לחוק זה, לפי העניין )בסעיף זה  25כנוסחו בסעיף 

לו או חלקו, יחולקו באמצעות הגוף המשלם בהתאם להוראות את החיסכון הפנסיוני כך שהחיסכון הפנסיוני, כו
 החוקים המסדירים, יחולו הוראות אלה:

( הערכאה הראשונה תיתן הוראות לעניין חלוקת החיסכון הפנסיוני, כולו או חלקו, באמצעות גוף משלם, 1)  
המסדירים חלות לגביו ויראו את החלטתה כאמור כחלק מפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שהוראות החוקים 

 בכפוף להוראות סעיף קטן )ב(;
( חלק החיסכון הפנסיוני שהערכאה הראשונה החליטה שלא ניתן לחלקו בין החוסך לבין בן זוגו לשעבר 2)  

באמצעות גוף משלם לפי הוראות החוקים המסדירים יחולק בין החוסך לבין בן זוגו לשעבר שלא באמצעות גוף 
 החלוקה כאמור הוראות החוקים המסדירים. משלם ולא יחולו לגבי

)ד( לעניין פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים שניתן לפני יום התחילה, הודיע הגוף  
המשלם כי אין ברשותו נתונים בדבר היתרה הצבורה של העמית במועד הפירוד ואישר הממונה את הודעתו, תקבע 

 .6יחשב כיתרה הצבורה במועד הפירוד לעניין ביצוע הוראות סעיף הערכאה הראשונה את הסכום שי
 –)ה( בסעיף זה  

לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק  –"גוף משלם" 
 הגמלאות;

 ק שירות הקבע;לרבות עובד שאינו גמלאי וכן מי שזכאי לקצבת פרישה לפי חוק הגמלאות או לפי חו –"חוסך" 
 כהגדרתו בחוק שירות הקבע; –"חייל" 

 כל אחד מאלה, שאינו זכאי לקצבת פרישה מהגוף המשלם: –"עובד שאינו גמלאי" 
 ( עובד כהגדרתו בחוק הגמלאות;1)  
 א לחוק הגמלאות;17( מי שבחר בזכויות לקצבה לפי סעיף 2)  
 ( חייל;3)  
 א לחוק שירות הקבע;12( מי שבחר בזכויות לקצבה לפי סעיף 4)  

, כהגדרתה בחוק הגמלאות או כהגדרתה בחוק שירות הקבע, לפי 2כהגדרתה בסעיף  –"התקופה המשותפת" 
 העניין.

בסעיף  502תיקון מס'  –( 911עמ'  771ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 573עמ'  7.8.2014מיום  2467ס"ח תשע"ד מס' 
 .2014-(, תשע"ד2לחוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה )תיקוני חקיקה( )מס'  1

 .1.1.2015; תחילתה ביום 2015-הודעה תשע"ה – 818עמ'  29.1.2015מיום  6748ק"ת תשע"ה מס' 

בסעיף  206 תיקון מס' –( 868עמ'  939ה תשע"ה מס' ה"ח הממשל) 26עמ'  5.11.2015מיום  2507ס"ח תשע"ו מס' 
 .2015-והוראת שעה(, תשע"ו 13לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תיקון מס'  24

תיקון מס'  –( 1604, 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 34עמ'  26.11.2015מיום  2509ס"ח תשע"ו מס' 
 .1.1.2016; תחילתו ביום 207

 208תיקון מס'  –( 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 323עמ'  30.11.2015מיום  2511ס"ח תשע"ו מס' 
-(, תשע"ו2016-ו 2015לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  5סעיף ב

 .1.1.2016; תחילתו ביום 2015

 209תיקון מס'  –( 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 823עמ'  30.11.2015מיום  2511ס"ח תשע"ו מס' 
-(, תשע"ו2016-ו 2015חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני 13סעיף ב

 .1.1.2016; תחילתו ביום 2015

 210תיקון מס'  –( 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 238עמ'  30.11.2015מיום  2511ס"ח תשע"ו מס' 
-(, תשע"ו2016-ו 2015לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  15בסעיף 

 .לענין תחילה ותחולה 16ר' סעיף ; 2015
ט)ב( לפקודה, כנוסחם בסימן זה, 196-ב( וח)195ז, 195ד)ד(, 195ב)א(, 195, 188. )א( תחילתם של סעיפים 16

 (.2016בינואר  1ו לפקודה, כנוסחו בסימן זה, ביום כ' בטבת התשע"ו )195וביטולו של סעיף 
 ואילך. 2015לפקודה, כנוסחו בסימן זה, יחול על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס  131)ב( סעיף  
-)ב( ו166(, 1()א1)135( סיפה, 1()2)ב131א(, 1)ד()91 )ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, תחילתם של סעיפים 

ג)ד( 131ב)ג( לפקודה, כנוסחם בסימן זה, ביום שקבע שר האוצר, בצו, לאחר שנקבעו כללים לפי סעיף 240
 לפקודה, כנוסחו בסימן זה.

 121תיקון מס'  –( 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 242עמ'  30.11.2015ום מי 2511ס"ח תשע"ו מס' 
-(, תשע"ו2016-ו 2015לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  23בסעיף 

 לענין תחולה. 24ור' סעיף  1.12.2015יום תחילתו ב ;2015
( לפקודה, כנוסחם בסימן זה, יחולו על דוח שיש להגישו לגבי שנת 2)א()167-)ג( ו152(, 2)א()145. סעיפים 24
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 ואילך. 2013המס 

 212תיקון מס'  –( 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 243עמ'  30.11.2015מיום  2511ס"ח תשע"ו מס' 
-(, תשע"ו2016-ו 2015לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  26בסעיף 

 .1.12.2015; תחילתו ביום 2015

 321תיקון מס'  –( 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 251עמ'  30.11.2015מיום  2511ס"ח תשע"ו מס' 
-(, תשע"ו2016-ו 2015ת הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב לחוק ההתייעלו 38בסעיף 

 .1.1.2016; תחילתו ביום 2015

תיקון מס'  –( 1604, 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 270עמ'  9.12.2015מיום  2513ס"ח תשע"ו מס' 
לענין תחילה, הוראות מעבר  3; ר' סעיף 2015-לחוק הטבות במס וייעוץ במס )תיקוני חקיקה(, תשע"ו 1בסעיף  214

 ושמירת תוקף.
 יום התחילה(. –בסעיף זה ( )2016בינואר  1. )א( תחילתו של פרק זה ביום כ' בטבת התשע"ו )3
לפקודה כנוסחו ערב יום  11)ב( תושב של יישוב שערב יום התחילה היה זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות סעיף  

 2017-ו 2016, כנוסחו בחוק זה, זכאי בשנות המס 11התחילה, והיישוב חדל להיות יישוב מוטב לפי הוראות סעיף 
כנוסחו ערב יום התחילה, ובלבד שהוא היה תושב היישוב האמור  לפקודת 11לזיכוי ממס לפי הוראות סעיף 

 ( לפקודה.4)ב()11, לפי העניין, ולא יחולו לעניין זה הוראות סעיף 2017או שנת המס  2016בשנת המס 
לפקודה כנוסחו ערב יום  11)ג( תושב של יישוב שערב יום התחילה היה זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות סעיף  

( לפקודה כנוסחו בחוק זה, 1)ב()11הוא זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות סעיף  2017-ו 2016נות המס התחילה, ובש
מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית ולתקרת  2%ייווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי לו בשנות המס האמורות שיעור של 

שקלים  24,000זה בסך של  ( לפקודה כנוסחו בחוק1)ב()11ההכנסה ייווס, סכום נוסף על הסכום הקבוע בסעיף 
 חדשים.

לפקודה  11)ד( תושב של יישוב במועצה אזורית שלפחות מחצית מיישוביה הם יישוב מוטב כהגדרתו בסעיף  
( להגדרה "יישוב מוטב" יהיה זכאי 4( עד )2כנוסחו בחוק זה ומתקיימים לגבי אותו יישוב הוראות פסקאות )

( לפקודה כנוסחו בחוק זה, אם הוא 1)ב()11עור ובתקרה כאמור בסעיף לזיכוי ממס בשי 2017-ו 2016בשנות המס 
, לפי העניין, ולא יחולו לעניין זה הוראות סעיף 2017או שנת המס  2016היה תושב היישוב האמור בשנת המס 

 ( לפקודה.4)ב()11
בית שאן, חצור תושב היישובים מזרעה, בית ג'ן, כסרא סמיע, ערד,  2015)ה( מי שהיה במשך כל שנת המס  

הגלילית או יישוב בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אילות או המועצה האזורית ערבה תיכונה, זכאי באותה 
שקלים  160,560מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של  11%שנה לזיכוי ממס בשיעור של 

 חדשים.

תיקון מס'  –( 1604, 1566עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 427עמ'  9.12.2015מיום  2513ס"ח תשע"ו מס' 
 לענין תחולה. 5ף ר' סעי ;2015-לחוק הטבות במס וייעוץ במס )תיקוני חקיקה(, תשע"ו 4בסעיף  215
ד לפקודה, שניתנה מיום כ' 131. הוראות הפקודה, כנוסחן בסימן זה, יחולו לגבי חוות דעת כהגדרתה בסעיף 5

 ואילך. 2016( ואילך, ועל עמדה חייבת בדיווח שהובאה בדוח לשנת 2016בינואר  1בטבת התשע"ו )

; ר' 216תיקון מס'  –( 302עמ'  986ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 332עמ'  5.1.2015מיום  2521ס"ח תשע"ו מס' 
 לענין תחילה ותחולה. 3סעיף 

יום התחילה(, והוא יחול על הכנסה  –( )להלן 2016אר בינו 1. )א( תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשע"ו )3
 שהופקה או שנצמחה ביום התחילה ואילך.

לפקודה, יחולו על הכנסתה  7)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, נקבעה לחברה תקופת שומה מיוחדת לפי סעיף  
תקופת  –קטן זה החייבת שהופקה או נצמחה במהלך תקופת השומה המיוחדת שבה חל יום התחילה )בסעיף 

 השומה הנוכחית( ההוראות כמפורט להלן:
( על החלק השווה להכנסתה החייבת שהופקה או נצמחה במהלך תקופת השומה הנוכחית כשהיא מוכפלת 1)  

( לבין 2015בדצמבר  31ביחס שבין התקופה שמיום תחילת תקופת השומה הנוכחית עד יום י"ט בטבת התשע"ו )
 לפקודה, כנוסחו ערב יום התחילה; 126כחית, יחולו הוראות סעיף סך כל תקופת השומה הנו

 126( על יתרת הכנסתה החייבת שהופקה או נצמחה במהלך תקופת השומה הנוכחית יחולו הוראות סעיף 2)  
 לחוק זה. 2לפקודה כנוסחו בסעיף 

; תחילתו 217תיקון מס'  –( 22עמ'  609ה"ח הכנסת תשע"ו מס' ) 340עמ'  14.1.2016מיום  2523ו מס' ס"ח תשע"
 .1.1.2016ביום 

 69בסעיף  218תיקון מס'  –( 38עמ'  586ה"ח הכנסת תשע"ה מס' ) 610עמ'  6.3.2016מיום  2534 תשע"ו מס' חס"
 ; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.2016-לחוק אומנה לילדים, תשע"ו

 219 תיקון מס' –( 552עמ'  1022ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 643עמ'  21.3.2016מיום  2539ס"ח תשע"ו מס' 
ים חברתיים )מס הכנסה שלילי( )תיקון מס' לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פער 19בסעיף 

 .2016-(, תשע"ו8

 220תיקון מס'  –( 584עמ'  1026 ה"ח הממשלה תשע"ו מס') 648עמ'  28.3.2016מיום  2540ס"ח תשע"ו מס' 
 .1.7.2016והוראות שעה; תחילתו ביום 

 .221תיקון מס'  –( 390עמ'  1003ה תשע"ו מס' ה"ח הממשל) 687עמ'  6.4.2016מיום  2543ס"ח תשע"ו מס' 
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 נותפרשלק א': ח

  -פקודה זו ב .1

 אדם, כהגדרתם בסעיף זה;-חבר בניורבות חברה ל -אדם" " 

 ;1940וני, ריעכוש הרה כמשמעותה בפקודת מס -ירוני ע", בשטח יתב -זתאחו" 

לחוק ניירות ערך, או בורסה  45בורסה לניירות ערך שניתן לה רישיון לפי סעיף  –"בורסה"  
י דין במדינה שבו היא לניירות ערך מחוץ לישראל, שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתתו על פ

 מתנהלת, וכן שוק מוסדר, בישראל או מחוץ לישראל, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת;

 א נשוי לו;והחי ומנהל משק בית משותף עם מי שה אדם נשוי -בן זוג" " 

 ב;64עיף סלפי  רנבח או ענקבשוג זבן  -בן זוג רשום" " 

 ;1942ותה בפקודת מס הרכוש החקלאי, כמשמע -ח שאינו עירוני טבנין תעשייתי", בש" 

 ;2004-גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד –"גיל הפרישה"  

, בצירוף 3-ו 2ם בסעיפים ישרהמפו תורתו של אדם מן המקוססך כל הכנ -הכנסה" " 
 לענין פקודה זו; סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה

 הותרו ממנה לפי כל דין;ש םיפטורם והקיזוזיהיים, וניכהחר אלסה נהכ -הכנסה חייבת" " 

עקב הצמדה לשער המטבע,  -ביעה ת וםסככום שנוסף לחוב או לסכל  -הפרשי הצמדה" " 
רשי פכה וירא ממס ן או למדד אחר, לרבות הפרשי שער, ואולם לענין פטורכרצרים ליחמלמדד ה

                                                 
; 222תיקון מס'  –( 603עמ'  1000ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 722עמ'  7.4.2016מיום  2547ס"ח תשע"ו מס' 

 ימים מיום פרסומו. 60תחילתו 

; 223תיקון מס'  –( 393עמ'  1003ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 753עמ'  7.4.2016מיום  2548ס"ח תשע"ו מס' 
 ואילך. 2016תחולתו על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס 

 224תיקון מס'  – (892' עמ 883' סה"ח הממשלה תשע"ד מ) 687' מע 12.4.2016מיום  2552ס"ח תשע"ו מס' 
התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול -לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי 4בסעיף 

 לענין תחילה ותחולה. 6; ר' סעיף 2016-חריג(, תשע"ו
יום  –רה החל ביום פרסום חוק זה )להלן )א( שאוש2. )א( הוראות חוק זה יחולו על התקשרות כאמור בסעיף 6

הפרסום( ואילך, ואולם לגבי התקשרות כאמור שאושרה לפני יום הפרסום, יחולו הוראות חוק זה החל מתום 
 שישה חודשים מיום הפרסום והיא תהיה טעונה אישור לפי הסעיף האמור עד לאותו מועד.

 4ב לפקודת מס הכנסה, כנוסחם בסעיף 141-( ו17)32)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתם של סעיפים  
( האמור, שנשא בה תאגיד 17)32לחוק זה, תהיה כמפורט להלן, והם יחולו לגבי עלות שכר, כהגדרתה בסעיף 

 (, לפי עניין:2( או )1פיננסי מהמועדים האמורים בפסקה )
הפרסום, והתקרה לתשלום, כהגדרתה שישה חודשים מיום  –( לעניין התקשרות שאושרה לפני יום הפרסום 1)  

( האמור, תחושב באופן יחסי למספר חודשי העבודה של נושא המשרה הבכירה או עובד התאגיד 17)32בסעיף 
 הפיננסי;

 (.2017בינואר  1יום ג' בטבת התשע"ז ) –( לעניין התקשרות שאושרה אחרי יום הפרסום 2)  

בסעיף  225 תיקון מס' –( 874עמ'  1029ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 885עמ'  7.6.2016מיום  2554ס"ח תשע"ו מס' 
 .2016-, תשע"ו(15לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תיקון מס'  7

 .226תיקון מס'  –( 1012עמ'  1041ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 951עמ'  5.7.2016מיום  2560ס"ח תשע"ו מס' 

; ר' 227תיקון מס'  –( 480עמ'  1016ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 954עמ'  14.7.2016מיום  2561ס"ח תשע"ו מס' 
 עה.לענין תחילה והוראת ש 5סעיף 

 יום התחילה(. –ג לפקודה )להלן 135. )א( תחילתו של חוק זה ביום פרסומן של תקנות לפי סעיף 5
לחוק  1לחוק זה, ותחילתם של ההגדרה "בעל שליטה" בסעיף  2)ב( על האמור בסעיף קטן )א(, תחילתו של סעיף  

שישה חודשים מיום  –בחוק זה א לחוק האמור, כנוסחם 11-( ו1א)א()8(, 1)א()7איסור הלבנת הון וסעיפים 
 התחילה.

בסעיף  228מס' תיקון  –( 202עמ'  975ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 1129עמ'  1.8.2016מיום  2570ס"ח תשע"ו מס' 
 .1.6.2018; תחילתו ביום 2016-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, תשע"ו 106

 229תיקון מס'  –( 890עמ'  1032ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 6112עמ'  21.8.2016מיום  2582ס"ח תשע"ו מס' 
 לענין תחילה. 24 ף; ר' סעי2016-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )תיקוני חקיקה(, תשע"ו 4בסעיף 

ילה(, ורשאי השר, בצו, יום התח –( )להלן 2016בנובמבר  1. תחילתו של חוק זה ביום ל' בתשרי התשע"ז )24
באישור ועדת הכספים של הכנסת, לדחות את יום התחילה אם מצא כי הדחייה דרושה לשם היערכות להפעלת 

 הוראות חוק זה.

 [2]גדרות ה

( 147ס' )תיקון מ
 2005-תשס"ה

 ( 89)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

( 89)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

( 135)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

( 132ס' מון ק)תי
 2002-ס"בשת
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ב הצמדה לשער המטבע או למדד המחירים קעעה יצמדה כל סכום שנוסף לחוב או לסכום תבה
 ;לצרכן, לרבות הפרשי שער

 (;)אא159 יףכמשמעותם בסע -ית" בהפרשי הצמדה ורי" 

קדון פ איהש, הוומיל ןהחליפין לקרער י בשנויש עקב וסףשנסכום  -הפרשי שער" " 
 במטבע חוץ;יש להחזירה אה שוהלוהיא במטבע חוץ או ש

 (;2)2סעיף  ילפ סההכנ -הכנסת עבודה" " 

 כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין; –"זכות באיגוד מקרקעין"  

 כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין; –"זכות במקרקעין"  

וף ציבורי, מואגד או מאוחד, וכל חברה, אגודת אחים, חברותה או גכל  -חבר בני אדם" " 
 ;תגדואובין שאינן מו גדותשהן מוא ין, בותהתאחד

, אחר םמקואו בתוקף בישראל -דין בר יפ לע המששנר וה אדהואגרה שבח -ה" חבר" 
 ה שיתופית;לרבות אגוד

 ;ומנמ לרבות חלק -חודש" " 

 ;1982-חוק מס הכנסה )מיסוי בתנאי אינפלציה(, תשמ"ב -אינפלציה"  חוק מיסוי בתנאי" 

ת לציה( )הוראפאינ יאומים בשלתחוק מס הכנסה ) -אינפלציה"  חוק תיאומים בשל" 
 ;1985-שעה(, תשמ"ה

 ;1959-חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט -ת הון" וחוק לעידוד השקע" 

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו,  –חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני" " 
 ;2014-התשע"ד

 ;1963-ורכישה(, תשכ"ג הירבח, מכש) ןקעירמק יחוק מיסו -ן" יחוק מיסוי מקרקע " 

 ;1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ו -" ק מס ערך מוסףחו" 

 ;1983-ת ]נוסח חדש[, תשמ"גוחברהדת ופק -" תפקודת החברו" 

 ;1999-חברות, התשנ"טהחוק  -חוק החברות" " 

, תוויסכון, הנחות במס הכנסה וערבות למילק עידוד החחו –חיסכון" הוד דעי ק"חו 
 ;1956-ז"התשט

 ;1968-ק ניירות ערך, התשכ"חוח -חוק ניירות ערך" " 

 ;1980-תש"ם, התתווחוק העמ -" תותוחוק העמ" 

 ;1969-חוק עידוד התעשיה )מסים(, התשכ"ט -" החוק עידוד התעשי" 

 

שירותים פיננסיים )קופות גמל(, הפיקוח על חוק  –"חוק הפיקוח על קופות גמל"  
 ;2005-התשס"ה

 ;1994-מנות, התשנ"דנאב ותשותפחוק השקעות מ -ות" פחוק השקעות משות" 

 בתוספת אותו סכום כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד; והכלש םוכס -סכום מתואם" " 

 ;)נמחקה( –בורסה" " 

 –שב" ותושב ישראל" או "ת" 

 לה:א תהוראו ולחייו בישראל; ולענין זה יחו זכי שמרמ –יד י יחלגב (א)

יובאו בחשבון מכלול קשריו  קום מרכז חייו של יחיד,עת מקבי לשם (1)
 השאר: ןבי םרתיים, ובהבהמשפחתיים, הכלכליים והח

 קבוע;תו הם בימקו (א)

 ם שלו ושל בני משפחתו;גורים הממקו )ב(

 העסקתו הקבוע; וםמקו בוע או הקהרגיל א סוקום עימקו )ג(

 לים והמהותיים שלו;יעפיים הלכלסים הכינטרם האמקו )ד(

 (66ס' מ)תיקון 
 1985-השמ"ת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 ( 61)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

 ( 72)תיקון מס' 
 1987-שמ"זת

 ( 94)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

( 130)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 ( 94)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

 ( 94)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 132)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 ( 94' ס)תיקון מ
 1993-שנ"גת

 ( 94)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

 ( 94)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

 ( 100ון מס' )תיק
 1994-שנ"הת

 ( 94)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 132' מס קון)תי
 2002-ס"בתש

( 204)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 נים, באיגודים או במוסדות שונים;ו בארגוילותם פעמקו )ה(

 - שנת המס הוא בישראלביד חחייו של י זרכא שמה היחזק (2)

 ימים או יותר; 183אל בשנת המס שריב שההאם  (א)

יותר, וסך כל תקופת שהייתו  אום מיי 30אל בשנת המס בישרשהה אם  )ב(
 ימים או יותר; 425תיים שקדמו לה הוא נשבהמס ו תנבישראל בש

 לרבות חלק מיום; -זו, "יום" סקה פ יןלענ

 ;( ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה2ה )בפסקקה שהחז (3)

ע תנאים ולפיהם יראו ובקשאי לר, תישור ועדת הכספים של הכנסר, באהאוצשר  (4)
בו  ( כתושב ישראל, ובלבד שהתקיים2)-( ו1יחיד שאינו תושב ישראל לפי פסקאות )

 :המאלאחד 

 ינת ישראל;ד מדעוב הוא (א)

 ות מקומית בישראל;ד רשעוב הוא )ב(

 שראל;רץ יוכנות היהודית באד הסעוב הוא )ג(

אוחדת מה מגביתה - דרן הקיימת לישראל, קרן היסוד הקעוב הוא )ד(
 לישראל;

 רה ממשלתית;חב בדועא הו )ה(

 ,קות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוד רשעוב הוא )ו(

יחידים שרואים אותם כתושבי ישראל לפי י לקבוע כאמור כי סוג אושאי הר ןכו
 אים שיקבע.תנב כלה, והככאל(, לא יראו אותם 2( או )1פסקאות )

 התקיים בו אחד מאלה:ש םני אדב רחב -י אדם ר בני חבלגב (ב)

 ישראל;גד בהתא הוא (1)

י אדם שהשליטה , למעט חבר בנסקיו וניהולם מופעלים בישראלעל עיטה השל (2)
על עסקיו וניהולם כאמור מופעלים בישראל בידי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה 

)א(, וטרם חלפו עשר שנים מהמועד 14או שהיה לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 
שהיה לתושב ישראל כאמור, או בידי מי מטעמו, ובלבד שאותו חבר בני אדם לא היה 

עסקיו וניהולם לא היו מופעלים בידי יחיד כאמור או  תושב ישראל גם אם השליטה על
 ;בידי מי מטעמו, אלא אם כן חבר בני האדם ביקש אחרת

 וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה: ישראלנו תושב ישא ימ -ב חוץ" שתו" 

ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס  183הוא שהה מחוץ לישראל  )א(
 שלאחריה;

( להגדרה ""תושב ישראל" או 1היה בישראל, כאמור בפסקה )א()מרכז חייו לא  )ב(
 "תושב"", בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות בפסקת משנה )א(;

 –לרבות  -ת" ישיהכנסה מיגיעה א" 

 ת מעביד לשעבר;אקיצבה המשתלמת מ (1)

 הבות ברח חמכו ת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה, אואקיצבה המשתלמת מ (2)
הקיצבה  םולשת תליחתל ומלאדם שבחמש השנים שקד, חמש שנים לפחות ךמשב

 יעה אישית;גהיתה מרבית הכנסתו החייבת מי

( מכוח 2( או )1איריו של מי שחלות עליו פסקאות )שקיצבה המשתלמת ל (3)
 זכאותו לקיצבה כאמור בהן;

 קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל (א3)
 גמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדןלת

פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או  –כושר עבודה" 
 (;2( או )1)2להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 

 (25ס' מ)תיקון  ;יוח לאומטיבל דסתלמת מאת המושס הממ-בתח קיצבה (4)
 1977-ז"שלת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 152' )תיקון מס
 2006-תשס"ז

( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 152)תיקון מס' 
 2006-תשס"ז

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 מוות; בפרישה או עק קבע מענק שנתקבל (5)

 (;4) ( עד1היוון קיצבה מהקיצבאות האמורות בפסקאות ) סכום המתקבל עקב (6)

אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים  יהמתקבל ביד כוםס (7)
סה מיגיעה אישית, מעסק כנה קתלפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפ

 רתו;ן זוגו ערב פטיבלרבות מי שהיה  -" דםא, "הנין זעל; דיאו ממשלח 

 סטטיסטיקה;לכן שמפרסמת הלשכה המרכזית רמדד המחירים לצ -מדד" " 

שפורסם לאחרונה לפני סוף  ההפרש בין המדד -", בתקופה פלונית דשיעור עליית המד" 
 הנואחרל םסרשפו ה לפני תחילת התקופה, מחולק במדדונאחרל םסרופש דדמה התקופה לבין

 לת התקופה;יחת ינלפ

פטורה  םות על פי תכניות חסכון שהריבית עליהנמילוות, או פקדו -מילוות מועדפים" " 
 ולת אם נאמר אחרת באותו דין וכן תעודת השתתפות בהן;ין, זכל דפי  ו או מקצתו עללכו סמהמ

 ;וז ודהפק יפעל  ין מס חברות המוטליםבבין מס הכנסה ו –מס הכנסה" או "מס" " 

 ;199כהגדרתם בסעיף  –י חוץ" "מס 

 ;196כמשמעותה בסעיף  –"מדינה גומלת"  

 עסק; ונניאשיד -ע וכל משלחומקצ -יד" -משלח" 

 ;88כהגדרתו בסעיף  –"נייר ערך"  

 נסה בשנת המס;כאדם שהיתה לו ה -נישום" " 

 מנהל;הגן סת בולר, 229ף י סעיפהמנהל שנתמנה ל -מנהל" " 

 מי שמעסיק אדם במסגרת יחסי עבודה; –"מעביד", "מעסיק"  

 לאות או תעשיה;קח, הכמלא, רחלרבות מס -עסק" " 

 ;1995-כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה –"פלט"  

או  פקיד השומה לא סירב לקבלם ולא פסל אותם,שפנקסי חשבונות  -פנקסים קבילים" " 
משפט ביטלו את החלטתו, ובלבד או בית ה 146או פסלם אולם ועדה כאמור בסעיף  בלםקשסירב ל

צאות ותהלו  ורבסשר בכתב שהוים, ואיבילקנם יי אכהודה  וםישהנשלא יראו פנקסים כקבילים אם 
 המשפטיות הנובעות מהודאתו;

 ה משפטית;רוח וכל שאינו כשר לפעול-קטין, שוטה, חולה -" ןיד-יפסול" 

זו, וכן סגן פקיד שומה, עוזר הרשהו לשום לפי פקודה  פקיד ששר האוצר –מה" וד שיפק" 
לפי  שומה דפקי של תונילסמכות פב תבבכפקיד שומה או גובה ראשי שהמנהל הרשה אותם 

ל ש של סגן פקיד שומה, ,מהשוד פלוני מתפקידיו; מינויים של פקיד תפקי ו למלאאו, זפקודה 
 סם ברשומות;רקיד שומה וגובה ראשי שהורשו כאמור יפופ זרעו

ד בתאגיד בנקאי, או במוסד בנקאי מחוץ לישראל המתנהל על פי הופקום שכס –" דוןק"פי 
 ל;נההדין במדינה שבה הוא מת

"קופת גמל", "קופת גמל לתגמולים", "קופת גמל לפיצויים", "קופת גמל לקיצבה",  
"קרן  "קרן פנסיה", "קופת גמל מרכזית לקצבה", "קופת גמל להשקעה","קופת גמל לחיסכון", 

כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות  –", "קרן ותיקה", "קופת ביטוח" ו"תכנית ביטוח" השתלמות
 גמל;

 ;1940העירוני,  שוס הרכמכמשמעותה בפקודת  - יקרקע", בשטח עירונ" 

 ;1942י, אמס הרכוש החקל תכמשמעותה בפקוד - ישטח שאינו עירונב 

 רטש יפל פי איגרת חוב אוד חייב לשלם לגשגוף מוא ביתיר -חוב"  תול איגרעריבית " 
ת מסמך או תעודה מסוג אחר רובצן משכנתה ובי על איגרת חוב, או מכוחם, בין בצורת תונמאנ

 ת;ובחה באשיש בהם הוד

כל  לפי ננהומית או רשות אחרת כיוצא באלה, שנתכועיריה, מועצה מק -רשות מקומית" " 
 תיפותיש הדוגא תמקומיות, ולרבו קמתן של רשויות שלטוןהה על רומתה שעה הותוקף א-וק ברח

 ;תיוממקדה של רשות אחר הממלאים אותה שעה תפקיגוף וכל 

 (106)תיקון מס' 
 1995-שנ"הת

 (72)תיקון מס' 
 1987-שמ"זת

 (72)תיקון מס' 
 1987-שמ"זת

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-"התשס

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

( 141)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 (132)תיקון מס' 
 2002-"בסשת

( 161)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 201)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 190תיקון מס' )
 2012-תשע"ב

( 206)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 225)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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מערכת שבאמצעותה מתנהל מסחר בניירות ערך, על פי כללים שנקבעו  –"שוק מוסדר"  
 על ידי מי שרשאי לקבעם על פי דין במדינה שבה הוא מתנהל;

ירוני לפי פקודת מס הרכוש העירוני, עוש כר מס םלשל שטח שחייבים בו -שטח עירוני" " 
1940; 

ם נקבעה א, וארבינו 1-ה בתשתחילופים, צרם ישחד רשע םתקופה של שני -שנת מס" " 
 ה שנקבעה כאמור.השומופת תק –תקופת שומה מיוחדת 

 ;1981-תשמ"א(, הויישוק הבנקאות )רבח תומעומשכ –י" בנקאגיד "תא 

רבות תכנית חיסכון שאושרה לפי חוק עידוד החיסכון ל ,יקאנד ביגתאב –ון" חיסכנית "תכ 
רפה לפוליסה כאמור ושאושרה ושצ ןכנית חיסכותוכן מרכיב החיסכון בפוליסה לביטוח חיים, או 

 .1981-הממונה כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א ידיעל 
 לק ב': הטלת המסח

 רק ראשון: המקורפ

טים רורים המפועבשי ם, בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס,ליהא משתס הכנסה מ .2
להלן, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל 

 :הלאורות קממם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל, אדל ש הכנסתו

 ואפת זמן כלשהי, יד שעסקו בו תקו-מכל עסק או משלח חהשתכרות או ריוו (1)
 רי;חמס יה או מעסק אקראי בעלי אופקסעמ

אה או קצובה שניתנו לעובד ת הנטוב ה; כלמעבוד חהשתכרות או ריוו )א( (2)
בשל  מיםותשל ד לכיסוי הוצאותיו, לרבותובלע נותינש םימולשת; ממעבידו

, עות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגודיאו טלפון, נס בכר זקתחה
וש ברכב מיו של שיו; שוהאך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצא

 ןיבו ףסבין שניתנו בכ -דיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל רב או
 ר לטובתו;חאלנו יתנאו ש ןיפיקעב ושניתנו לעובד במישרין א ין, בכסף הוושב

את שוויו של  ועדת הכספים של הכנסת, יקבע שר האוצר, באישור ב()
 לרשות העובד; עמד כאמורושה דב או ברדיו טלפון ניירכהשימוש ב

 )בוטלה(; (3)

רשי הפת, ביבידנד המשתלם מתוך רווחי הון של חברה, ריידיבידנד, לרבות ד (4)
 הצמדה או דמי נכיון;

 ונה;נא ואוג לקיצבה, מ (5)

-רים שמקורם באחוזתים, דמי מפתח, פרמיות ורוחים אחגדמי שכירות, תמלו (6)
קיבל בעד ו הריכשבית וה-חוזתאבנה אדם : יתייבית או בקרקע או בבנין תעש

שרין מי, בחרבית לא-ההשכרה דמי מפתח או פרמיה ואחר ההשכרה מכר אותה אחוזת
את הקונה כאילו יראו כן, פני או ל הרכשהה תה בשעששנע סכםהאו בעקיפין, על פי 

 ך שנהפרמיה באותו סכום; נעשתה הקניה תו וא חתפמ ימד ההקני קיבל הוא ביום
 שאמנם היה הסכם כאמור; הרואכל או זאת כראיהרה יההשכר רלאח

 ןינב ולאקע קר ולא בית-קורם בכל נכס שאינו אחוזתשמ ווחהשתכרות או רי (7)
 תעשייתי;

שמקורם בחקלאות, בעבודת אדמה, בייעור או בגידולי  חהשתכרות או ריוו (8)
ים או עהמתקבלת בשל השימוש בהון, בנכס, בזר צרתוות שוויה של תקרקע, לרב

ווחים ברק חלבית לצרכי מקורות ההכנסה האמורים בפסקה זו, ולרבות  -בחיות
 ר;כאמו המתקבלים מן השימוש

רת ו מדגם על ידי הממציא, או בעד מכיא טנטפ ירתכמ המתקבלת בעד תמורה (9)
היצירה שלא בתחום  הוצרנהאמצאה או  האצמוהל ידי היוצר, אם זכות יוצרים ע

 ממציא או היוצר;העיסוקם הרגיל של 

(, אך לא 9( עד )1ות )קאפסב מכל מקור אחר שאינו כלול חהשתכרות או ריוו (10)
 ודה זו או בכל דין אחר.קטור בפפ ויניתן על ולארוש יבפ םמה אהוצ

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ( 71)תיקון מס' 
 1986-שמ"זת

( 132' סמ ןויק)ת
 2002-ב"סתש

( 132' סקון מית)
 2002-שס"בת
( 132' סקון מית)
 2002-שס"בת

( 229)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 ([1)5]נסה כקורות המ
( 132' סמיקון ת)

 2002-תשס"ב

 דימשלח וסק ע

 בודהע
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת
( 129)תיקון מס' 

 2002-"בסתש

( 129)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 ( 13)תיקון מס' 
 1968-שכ"חת
יבידנד, ריבית ד
 הפרשי הצמדהו

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת
 ימלאותג

 קרקעוחוזת בית א

 אחריםכסים נ

 קלאותח

 םייוצר-זכותוטנט פ

 קורות אחריםמ
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ו שנצמחו בישראל או מחוץ השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל, שהופקו א )א(  א.2
לישראל, וכן השתכרות או רווח של אדם תושב חוץ, שהופקו או שנצמחו בישראל, שמקורם 
בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, יובאו בחשבון בקביעת רווחים או הכנסתו ויראו 

 אותם לענין פקודה זו כהכנסה, למעט לענין קיזוז הפסדים.

 קטן )א( לא יחולו על כל אחד מאלה:הוראות סעיף  )ב( 

 השתכרות או רווח שהם הכנסה ממקור אחר על פי פקודה זו; (1)

 השתכרות או רווח מפרסים שניתנו במסגרת אישית; (2)

השתכרות או רווח מהגרלות או מפרסים שנקבעו על ידי שר האוצר, באישור  (3)
 ועדת הכספים של הכנסת.

על פי ביטוח מפני הפסד רווחים או על פי ביטוח מפני אבדן אדם  א( סכום שהגיע לידי) .3
קביעת רווחיו או הכנסתו; לענין זה, "ביטוח מפני אבדן כושר לון בכושר עבודה, יבוא בחש

ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, אבדן השתכרות או הפסד רווחים, הנובעים ממחלה,  –עבודה" 
פעמי ובין אם שולמו -פי הביטוח שולמו בסכום חד מנכות או מתאונה, והכל בין אם הכספים על

 בתשלומים תקופתיים, בין אם שולמו בידי קופת גמל ובין אם שולמו בידי אחר.

נית נמחל לו חוב או חלק ממנו, והחוב נובע מהוצאה ום שבשנת מס פלדא (1) ב() 
 נה;ש ההכנסתו באותמ קלחב כהחות אאו רת, יבהותר בבירור הכנסתו החיי יהכוניש

וואה אשר אילו היה ניתן במקומה מענק היה המענק בגדר לאדם שניתנה לו ה (2)
ם מיו או תוך שנה הפני שההלוואה נפרענק לו מעתן לואה נוההל ותןנו, הכנסה

בשנת המס ההכנסה של מקבלו שנפרעה, יראו את המענק עד לסכום ההלוואה כחלק מ
 מענק;ן תת הלוואה כמליחמ ראוה יז ןענילתן; ישבה נ

נית נמחל או שומט לו חוב או חלק ממנו, והחוב נובע ואדם שבשנת מס פל )א( (3)
יד, או שניתן לו מענק לח שממ וא קסעמ בל לצורך ייצור הכנסתוישק םמסכומי

י פאו על  2הם על פי סעיף יעלס במ א אינו חייבהכנסתו כאמור, והולצורך ייצור 
ות חל)ב( אינן 21-א ו20וראות סעיפים ה םקטן זה וג ףלסעי( 2ו )א( 1) תקאוספ

מענק כהכנסה האת וו שומט חל אה נמה שבוב כהכנסה בשנחה עליהם, יראו את
עלה על יהיה חייב עליהם במס בשיעור שלא י םדא ותואו, ןתינבשנה שבה 

50%; 

וה אא(, ירשנה )קת מבפס שהיתה לו הכנסה כאמור םלפי בקשתו של אד ב()
 ה מעסק;)ב( כהכנס28ענין סעיף ל

 ;)א( כמס על ריווח הון92והו לענין סעיף אנה )א(, ירשמס על פי פסקת מ ג()

ה או להלוואה שנמח לע וק אנעל מע ולוחא י( ל3)-( ו2הוראות פסקאות ) (4)
 המגבית המאוחדת -שומטה, שנתנו המדינה, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד 

הציונית העולמית או חברה ת רולארץ ישראל, ההסתד תודיהלישראל, הסוכנות הי
אגודות הם רשש תדה שיתופית "רסקו" בע"מ, לאגות ועירוניילהתישבות חקלא
באגודה כאמור, אולם אם  ברלאית או לחקח תפיתויודה שגכא האות השיתופיות סיווג

 או קום המענבסכ הפסדום היוקטן סכ 28ף יעסהיה לאגודה או לחבר הפסד כאמור ב
 ;טהמשוההלוואה שנמחלה או 

ו כאילו נמחל לחוב בות מי שנהג לרב -חוב  ה, מי שנמחל לוזלענין סעיף קטן  (5)
 י ששומט חובו.מ או

יתנות לפדיון שהוצאו על ידי חברה נשל מניות ה ןוידפמ יםסכומ לקיבשדם א (1) ג() 
לים על ועהים מסכו ןוידשקיבל מפדיון של מניות הניתנות לפאדם וכן לום, ללא תש

גודה ט פדיון מניות באמעלה( הכנסום הסכ – הז ףולם בעדם לחברה )בסעיהסכום שש
 טלמעודה וגאשת חבר באגודה כאמור, מותו או פירוק הריפ שלשיתופית במקרה 

דיון של מניות שהוקצו לעובד או למספק שירותים כמשמעותם בסעיף פמ םימוסכ
ד למועד הקובע, לק מסכום ההכנסה שעחעל  35%)ט(, יהיה חייב במס בשיעור של 3

ועל יתרת סכום , 35%-ור המס שהוא חייב בו נמוך מעגם אם הוא פטור ממס או ששי
, ואולם 25% לש בשיעור –)א(, ואם הוא יחיד 126בשיעור הקבוע בסעיף  –ההכנסה 

השתכרות או רווח 
מהימורים מהגרלות 

 או מפרסים
( 134)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג

 ([2)5] אחרות תנסוכה
( 6)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה
 (13)תיקון מס' 

 1968-שכ"חת
( 138)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 ( 48)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 ( 1)תיקון מס' 
 1962-שכ"בת

 ( 3)תיקון מס' 
 1963-תשכ"ג

( 132' סמיקון ת)
 2002-תשס"ב

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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 א, גם אם הו30%בשיעור של  – 88אם היה יחיד בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 
 –וא חייב בו נמוך מהשיעור האמור; לענין סעיף זה ו ששיעור המס שהא סור ממטפ

נסה שיחסו לכלל כהכום המס לקח –כנסה שעד למועד הקובע" הה וםכלק מסח"
של המניה ועד למועד הקובע  הה שמיום ההנפקפוקתה ןסכום ההכנסה הוא כיחס שבי

 ;הההנפקה של המניה ועד ליום הפדיון של וםמיש לבין התקופה

ל מהפחתת חלק מסכום ההכנסה שעד למועד קבתהמום סכה –" הסנההככום רת ס"ית
 הקובע, מסכום ההכנסה;

 ;88סעיף ב תוגדרכה –ע" הקובועד "המ

( 1אמור בפסקה )כהסכומים  םולמס בעת תשה ה אתכהחברה המשלמת תנ (2)
 וחשבון;-ימים מיום התשלום בצירוף דיןע ובש קיד השומה תוךותשלמו לפ

תנו כניכוי לפי נלא יי ברהחי הדל יע( ששולמו 1) קהבפסהסכומים כאמור  (3)
 ;128-ו 127, 71סעיפים ה

( לא יחול על סכומים שקיבל תושב חוץ כתוספת 2)-ו( 1החיוב על פי פסקאות ) (4)
 הרשמי.ן פילילם לחברה בעד המניות עקב שינוי בשער החילסכומים שש

 )בוטל(. (5)

 

טל רווחי נפט או היטל רווחי יתר לפי חוק מיסוי היסכומים שקיבל מי שחייב בתשלום  (1ג) 
, המוחזרים לו בשל תשלום היטל ביתר, יראו אותם 2011-, התשע"ארווחים ממשאבי טבע

 .כהשתכרות או כרווח מעסק או ממשלח יד של מי שקיבל אותם, בעת שקיבל אותם

ת ריבית, לרבו, 47 כמשמעותה בסעיף לפת גמות קאד מיעבלמסכומים ששולמו  (1) ד() 
ורם בתשלומי המעביד לאותה קופה, יובאו קושמ, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים

ומים סכת בולר -למעביד"  בחשבון בקביעת הכנסתו; לענין זה, "סכומים ששולמו
פי למחדש, ותבע ניכויים בה  ודקוהופ הפוקמעביד נהג בהם כאילו נתקבלו מההש
 (;5)17 עיףס

מתן  ןענילנסת, רשאי לקבוע כללים הכספים של הכעדת ו שר האוצר, באישור (2)
פטור ממס בשל סכומים שהועברו מקופת גמל לקופת גמל אחרת, או בשל סכומים 

 באותה קופה. םששונה ייעוד

עו בהסכם בגבולות שנקב ודל עוביבשהשתלמות ב תונריד לקבמע םלסכומים ששי ה() 
ד בבי עוגהסכם קיבוצי(, ול -, )להלן 1957-שי"זתסכמים קיבוציים, הבחוק  ותועמשמצי כוקיב

ק הוותועו, שמקצבהסכם קיבוצי החל על עובד  בגבולות שנקבעו -ין הסכם קיבוצי החל עליו אש
 בד הוראה ולאוע לגבי תעבת הקורוכשמהמ 8.4%-מ רתוי ומים, אך לאד לוש ותנאי העבודה שלו

עת ב דכנסת עבודה של העובראום כה, יבי כל עובד אחרלגבעת והק כורתשמהמ 7.5%-יותר מ
יראום כהכנסת עבודה של  אמורו סכומים ששילם מעביד מעל לגבולות כלואי; שקיבל אותם

 –ענין זה להעובד בעת ששולמו לקרן. 

הוצאותיו, עובד לכיסוי ל ויתננש םילמעט תשלומ -ה ודעבת נסהכ -משכורת קובעת" " 
 הסכום לאך לא יותר מכפ -רוע מסויים חד או איומים בשל מאמץ מיוותשל תספווות נשע רשכ

ם תיאוכת הוה תקרה לענין תשלום תוספת היוקר כפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם בין לשוהמה
 ;בארץ ישראל יםבדעוה שלת ליהסתדרות הכלה יןלבים הכלכליים נהארגו של

 ה:לת אותלמשה תחבר באחת מקרנו -עובד הוראה" " 

 בע"מ;וגננות  יםרהשתלמות למו ןקר א()

 ומפקחים בע"מ; מורי סמינרים, ייםדים על יסורקרן השתלמות למו ב()

 ים על יסודיים בע"מ;רקרן השתלמות למו ג()

 .)בוטלה( –קרן השתלמות" " 

 ( )בוטל(. 1ה) 

א(, לרבות 5)17עיף סרתה בדכהג איםמלעצ שתלמותרן הד מקיסכומים שקיבל יח (2ה) 

 (21' ס)תיקון מ
 1975-של"הת

 (54)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת

 (54)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת

 1982-ת"ט תשמ"ג

 2002-ת"ט תשס"ג

 (21מס' תיקון )
 1975-של"הת

 ( 82)תיקון מס' 
 1990-תש"ן

 ( 82ס' )תיקון מ
 1990-ןש"ת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (59)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 (59)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

 (59)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 (108)תיקון מס' 
 1995-שנ"ות
( 132' סמיקון ת)

 2002-תשס"ב

( 184)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 208)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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שהפקיד, שלא הותרו בניכוי לפי סעיף  םומיכם ולמעט סת, הפרשי הצמדה ורווחים אחרייריב
ם, תיבל אושקת בעא(, יראו אותם כהשתכרות או כרווח מעסק או ממשלח יד של היחיד 5)17

ם אחרים שקיבל מקרן ההשתלמות במועדים הקבועים יחוה ורודמצואולם סכומי ריבית, הפרשי ה
 (.4)2ף ב(, יראו אותם כהכנסה מריבית כאמור בסעי16)9בסעיף 

( סכומים ששילמו כל מעבידיו של עובד, בעבורו, לקופות גמל לקצבה, על חשבון 1) (3ה) 
מרכיב תגמולי המעביד, העולים על השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של 
העובד או בסכום התקרה, לפי הנמוך מביניהם, יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד, 

מל; סכומים ששולמו כאמור, לקופות הגמל, אשר אינם במועד שבו שולמו לקופות הג
עולים על שיעור ההפקדה כשהוא מוכפל כאמור, יראו אותם כהכנסת עבודה של 

 העובד, במועד שקיבל אותם;

 –בסעיף קטן זה  (2)

 ; )נמחקה( –" םלליכה"

מלאות ודמי ג ךלצור בשוחמ אוהשפי כ עצומהשכר המ -" קשמהשכר הממוצע ב"
, כפי 1995-)ב( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה2סעיף ביטוח לפי 

 ;ומיאד לביטוח לסשמפרסם המו

 ; )נמחקה( –סכומים לפיצויים" "

, לחוק הפיקוח על קופות גמל 22לפי סעיף השיעור הקבוע  –השיעור להפקדה" "
ו להפקדה על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, או השיעור ממשכורתו של העובד שאות

הפקיד המעביד בקופת הגמל, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, לפי הנמוך 
 מביניהם;

 ;בכלליםכמשמעותו  –"מרכיב תגמולי מעביד" 

 

, שבשלה שילם לחוק הפיקוח על קופות גמל 22לפי סעיף כמשמעותה  –"משכורת" 
 המעביד לקופת גמל;

 ;מוצע במשק בחודשהשכר המוחצי פעמים  לשתיסכום השווה  –"סכום התקרה" 

 

( שבהגדרה "הכנסה מזכה" שבסעיף 1הסכום הנקוב בפסקה ) –"תקרת הכנסה מזכה" 
 , לפי הענין.47

מקרן השתלמות, במועדים הקבועים בסעיף  ריבית ורווחים אחרים, שקיבל יחיד (1) (4)ה 
ב(, לפי הענין, יראו אותם כהכנסה מריבית; ואולם רווחים שקיבל 16א( או )16)9
אמור בסכום הפרשי הצמדה שחושבו על תשלומים ששולמו לקרן ההשתלמות, יראו כ

 .אותם כהכנסה מהפרשי הצמדה

 )נמחקה(; (2)

מקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או ריבית ורווחים אחרים שמשך יחיד  (3)
והנובעים מכספים שהועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף  קופת גמל מרכזית לקצבה

או שמשך יחיד מקופת גמל ב( לחוק הפיקוח על קופות גמל 2או ) א(2)א()23
, יראו אותם כהכנסה מריבית, ואולם רווחים שקיבל כאמור בסכום הפרשי להשקעה

הצמדה שחושבו על הכספים כאמור יראו אותם כהכנסה מהפרשי הצמדה; משך יחיד 
והפרשי  חלק מהכספים כאמור, יראו אותם כאילו נמשכו על חשבון קרן, ריבית

 הצמדה, באופן יחסי.

בפוליסת ביטוח חיים, יראו אותם כהכנסה  ןוים שקיבל יחיד מתכנית חיסכחרוו (5)ה 
מריבית, ואולם רווחים שקיבל כאמור בסכום הפרשי הצמדה שחושבו על תשלומים ששולמו 

 לתכנית החיסכון, יראו אותם כהכנסה מהפרשי הצמדה.

ים, יראו אותה כהכנסה מריבית; בסעיף קטן זה, הכנסה מהפרשי הצמדה חלקי (6)ה 
(, ואולם לענין זה יראו כמדד את מדד 1()13)9כהגדרתם בסעיף  –"הפרשי הצמדה חלקיים" 

 המחירים לצרכן, שער המטבע, לרבות הפרשי שער, או כל מדד אחר.

( 120)תיקון מס' 
 2000-סתש"

( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 148יקון מס' )ת
 2005-תשס"ה

( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 (148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 132מס' קון ית)
 2002-ס"בתש

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 171)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 209)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 225)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

377
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סכומים שהועברו לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה על שם בן זוג לשעבר של  (1) (7)ה 
()א( לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, 1)א( או )ה()6מית בקופה, לפי הוראות סעיף ע

 יראו אותם כהכנסה שהתקבלה בידי העמית;

לקופת גמל סכומים ממרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה של עמית שהועברו  (2)
על שם בן זוגו לשעבר של  לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה

()ב( לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, או שנמשכו 1)ה()6לפי הוראות סעיף העמית, 
()ג( 1)ה()6מקופת הגמל לקצבה של העמית בידי בן זוגו לשעבר, לפי הוראות סעיף 
 לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, יראו אותם כהכנסה שהתקבלה בידי העמית;

רתם בחוק לחלוקת כהגד –לעניין סעיף קטן זה, "עמית" ו"בן זוג לשעבר"  (3)
 חיסכון פנסיוני.

התעסקותו והכנסתו נקבעת בשומה לפי בסיס  נית נפסקהואדם שבשנת מס פל )ו( 
ת עיבבידי אותו אדם במס לפני ההפסקה מחמת קו יבוימזומנים, יראו את כל הסכומים שלא ח

זה, ולענין  םתלבק תעב םימואותם סכלבידי מי שזכאי  סהכנכהם יזומנמ יססבל ע הנסההכ
כאמור שנכללו בעזבונו  או פטירה; אולם סכומיםסקות עת שינוי התלרבו -"הפסקת התעסקות" 

 ע, בסכום המס המגי1949-"טתשן, בושל אותו אדם, יופחתו לענין מס עזבון על פי חוק מס עז
 א. 125ף יעסעליהם לפי 

שעיסוקו לא  (, או2)9ותו בסעיף עוסד ציבורי כמשממ היהס המ נתבששדם אחבר בני  ז() 
היה לשם קבלת רווחים או שכל הכנסתו היתה פטורה ממס, או שנקבע לגביו בחיקוק שדינו לענין 

 תוכז א, לל90%שיעור של ב מסב ם מסים כדין המדינה, יהיה חייב על הסכומים שלהלןותשל
 :םכלשה זולקיז וא יכוינל, רוטפל

אשר לפי אותן  31ף ת בתקנות על פי סעיומפורטטרות המא לישהוצ סכומים (1)
 תקנות אינם מותרים בניכוי או עולים על הסכומים המותרים בניכוי;

 (;11)32 סעיףלפי ינם מותרים בניכוי שאסכומים שהוציא ו (2)

 וים לרתוהיו מש םהסכומיל ע יםולהעו יםפת גמל לפיצויוסכומים ששילם לק (3)
 פטור ממס. הולא היאיל כוייבנ

ל מילווה ששלא ב באיגרת חוי לגבו -ב וח-תויגראעל  תיבריכ םימוקיבל אדם סכ ח() 
 -רת היתה בבעלותו של אחר )להלן גבשל תקופה שהאי -דה מלרבות הפרשי הצ -מועדף, ריבית 

 לו הוראות אלה:וריבית צבורה( יח

יראו את  -( 1)2לפי סעיף  סהכנה בלהקאיננה מהווה אצל מ האם הריבית הצבור (1)
ל הריבית עור, למעט פטור שניתן פטת לוזכ הגבילאין ש הנסכהכ הרהצבו הריבית

חלק מריבית  אותועל  תחולעצמה, לזיכוי, לניכוי או לקיזוז כל שהם; הוראה זו לא 
 , כל עודחרותיהן של קופות גמל אדיב רבצנ רשא, תיצבורה שמקבלת קופת גמל פלונ

 לגמ תקופ -" מלת גפוקה מקופת גמל אחת לשניה; לענין זה, "יש רציפות במכיר
 (;2)9סעיף  יס לפממ רהופט

(, ובאיגרת חוב 1)2מהווה אצל מקבלה הכנסה לפי סעיף  האם הריבית הצבור (2)
 אלה: אם נתקיימו שתי -צמודה 

 י תקופה העולה על שנה;בהריבית נצברה לג א()

י לפני פדיונה או לפני המועד לתשלום חצו נהך שובת ההחוב נרכש-איגרת ב()
 –ית בירה

 לה:א אם נתקיימו שתי -דה מוצ יתבל בחו תבאיגרו

 י תקופה העולה על שלושה חדשים;בהריבית נצברה לג א()

לפני המועד  בתוך שלוש שנים לפני פדיונה או האיגרת החוב נרכש ב()
 ום הריבית.לתשל

, הונפדימ וההפסד של מקבל הריבית ממכירת האיגרת או א וחריוהנין חישוב עא יובא בחשבון, לל
. הילע לווה לריבית הצבורה בניכוי המס החשיגרת הת הארכישלא יוצשהום כמהס חלק ותוא
עיף קטן זה לגבי ריבית, יחול, בשינויים המחוייבים לפי הענין, גם על דמי נכיון סב רומאה

 (13)תיקון מס' 
 1968-שכ"חת

 (44)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

  (71' )תיקון מס
 1986-שמ"זת

  (72' )תיקון מס
 1987-שמ"זת

 (20ס' מ)תיקון 
 1974-של"דת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 ( 72)תיקון מס' 
 1987-שמ"זת

( 204)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 225)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 האמור.ף עיהספי לב( שאינם פטורים ממס 13)9כהגדרתם בסעיף 

של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות סעיף קטן )ח(  שר האוצר, באישור ועדת הכספים (1)ח 
 לא יחולו על סוגי השקעות או על סוגי נישומים, והכל בתנאים ובתיאומים שיקבע.

יבל בעבר לרכישת נכס או שירות, ובעת המימוש היה הפרש קמימש אדם זכות ש (1) ט() 
דם, אאותו  םלשירות לבין המחיר ששי בעד אותו נכס אול גיכרבין המחיר המשתלם 

שרין או בעקיפין או לאחר לטובתו, יאה, בין שניתנה לו במווהל םאד לביו קא
וכה משיעור שקבע לענין זה שר האוצר בית או בריבית נמוההלוואה היא ללא רי

ת אוווהלבאישור ועדת הכספים של הכנסת בין דרך כלל ובין לסוגי הלוואות או ל
 –יראו את ההפרש  למטרות שונות,

 ;הדובע כהכנסת -עובד ומעביד  סיליחר בקש תנוילוואה שנות או בהכבז א()

כהכנסה  -ם א מספק לו שירותישקיבל אדם ממי שהו הבזכות או בהלווא ב()
 ( זולת אם הוכיח שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק;1)2 ףלפי סעי

 אינן חלות עליה שקיבל משנה )א( או )ב(ת אוסקשפ הבזכות או בהלווא ג()
ענין זה ל(; 4)2 ףכהכנסה לפי סעי -תו יטרה שבשלב, מחורובקאו , הטל שליעב
– 

 (;1()ד)76כהגדרתו בסעיף  -קרוב" "

אי לרכוש, במישרין או בעקיפין, לבדו או כמי שמחזיק או ז -בעל שליטה" "
 ביחד עם קרובו, אחד מאלה:

 ת שהוצא;ון המנימהות חופל 5%(1)

 ;הבחבר עהלפחות מכוח ההצב 5%(2)

 נכסיה בעת פירוק;מרווחי החברה או ות מלפח 5% קבללות כז(3)

 ל.זכות למנות מנה(4)

 – הענין סעיף קטן זל

 , למעט אחד מאלה:לרבות כל חוב –הלוואה" "

 א;85לאומית כמשמעותה בסעיף -עסקה בין (1)

(, 2008במרס  5הלוואה שניתנה עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח ) (2)
י המלווה לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה, ביום שהיתה נכס קבוע ביד

(, או שהיתה נכס קבוע בידי 2007בדצמבר  31כ"ב בטבת התשס"ח )
בינואר  1המלווה במועד החל בתקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח )

(, אילו הוראות חוק 2008במרס  5( עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח )2008
 ותה תקופה;תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי א

 דה.מלרבות הפרשי הצ -ריבית" "

יחושב המס על הפרש במימוש זכות כאמור כאילו היה  לפי בקשת הנישום (2)
ת והזכ מתן מיוםש םשניה רפסנתקבלה בחלקים שנתיים שווים שמספרם כמש סהכנה
 שש שנים המסתיימות בשנת המימוש;מושה אך לא יותר ימלמ עדו

( וכן 2)-( ו1ת דרך חישוב ההפרש האמור בפסקאות )בוע אקשר האוצר רשאי ל (3)
 בו של כל נתון הנחוץ לצורך זה;ושיח ךראת ד

 )נמחקה(; (4)

()ג( לא יחולו על הלוואה שקיבל בעל שליטה שהוא חבר בני 1הוראות פסקה ) (5)
א או חברה שקופה כהגדרתה 64אדם שאינו חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 

 .1א64בסעיף 

שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה היו  אדם שנתן הלוואה (1) י() 
, חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה או חבר בני אדם שנתן הלוואה

 ,וצרריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר הא אוההלוואה היא לל
( 4)2הריבית כהכנסה לפי סעיף סת, יראו את הפרש דת הכספים של הכנבאישור וע

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 ( 66)תיקון מס' 
 1985-השמ"ת

 ( 67)תיקון מס' 
 1985-תשמ"ה

 ( 67)תיקון מס' 
 1985-תשמ"ה

 (66ס' מ)תיקון 
 1985-שמ"הת

( 164)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 185)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 185)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 164)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 185)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

379
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, ובלבד שמתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה לבין מקבל בידי נותן ההלוואה
 –פסקה זו ן יילענ; ההלוואה

 לרבות הפרשי הצמדה; –"ריבית" 

 לרבות כל חוב שאיננו אחד מאלה: –"הלוואה" 

 חוב של לקוחות או חוב של ספקים בשל שירותים או נכסים; (1)

 )נמחקה(; (2)

 )נמחקה(; (3)

 הלוואה שסעיף קטן )ט( חל עליה; (4)

 )נמחקה(; (5)

 )נמחקה(; (6)

 )נמחקה(; (7)

( לפקודה לשם מטרתו 2)9הלוואה שנתן מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף  (8)
 הציבורית;

 א;85לאומית כמשמעותה בסעיף -הלוואה שהיא עסקה בין (9)

למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה הלוואה שאינה צמודה  (10)
כלשהי, שנתן חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו כנגד שטר הון שהונפק 
לתקופה של חמש שנים לפחות, ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני 
תום התקופה האמורה והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק 

 ק;לחלוקת עודפי הרכוש בפירו

שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק חבר בני אדם אחר, בתנאים הקבועים  (11)
( שבהגדרה "נכסים קבועים" שבתוספת ב' לחוק תיאומים בשל 5בפסקה )

(, שהיו נכס קבוע בידי 2008במרס  5עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח )אינפלציה 
 31התשס"ח ) נותן ההלוואה, לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה, ביום כ"ב בטבת

(, או שהיו נכס קבוע בידי נותן ההלוואה במועד החל בתקופה 2007בדצמבר 
 5( עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח )2008בינואר  1שמיום כ"ג בטבת התשס"ח )

(, אילו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה 2008במרס 
 ;תקופה

( 2007בדצמבר  31ת התשס"ח )הלוואה שנתן אדם עד יום כ"ב בטב (12)
שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה לא היו חייבים לנהל 
פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, והוראות פרק ב' לחוק תיאומים בשל 

 ;אינפלציה לא יחולו בקביעתה

לרבות יחסים שבין אדם לקרובו, וכן שליטה של צד אחד  –"יחסים מיוחדים" 
וואה במשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים להלוואה, במישרין או בעקיפין, להל

 לבד או יחד עם אחר;

או יותר, באחד או יותר מאמצעי  5%-החזקה, במישרין או בעקיפין, ב –"שליטה" 
 –( להגדרה "הלוואה" 10השליטה, ביום אחד לפחות בשנת המס, ולעניין פסקה )

עה או מהזכות לרווחים, במישרין או בעקיפין, לפחות מכוח ההצב 25%-החזקה ב
 ביום אחד לפחות בשנת המס;

 ;88כהגדרתם בסעיף  –אמצעי שליטה" ו"יחד עם אחר" "

 )ד(;76כהגדרתו בסעיף  –קרוב" "

שר האוצר רשאי לקבוע את דרך חישוב הפרש הריבית וכן את דרך חישובו של  (2)
 כל נתון הנחוץ לצורך זה.

 –סעיף זה  לענין )א(  .א3

 

 כל אחד מאלה: -אזרח ישראלי" " 

 רזומאכנסה ה
 (32' )תיקון מס

 1978-של"חת

 (81)תיקון מס' 
 1990-ש"ןת

 2008-ת"ט תשס"ח

( 185)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 185תיקון מס' )
 2011-תשע"א

( 185)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 185)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 185)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 185)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 185)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 185)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 185)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 185)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 185)תיקון מס' 
 2011-שע"את
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 ;1952-עותו בחוק האזרחות, תשי"במאזרח ישראלי כמש (1)

 ;ראלשתושב י (2)

 ;, והוא תושב אזור1950-השבות, תש"י חוק יישראל לפללעלות  מי שזכאי (3)

( הוא בעל 3( עד )1ח ישראלי כמשמעותו בפסקאות )ראדם שאז-בני-חבר (4)
 (;9)32כהגדרתו בסעיף  - ין זה, "בעל שליטה"שליטה בו; לענ

ום חבת םולילכם היחטלל השוכ זהדה והשומרון וחבל עוכל אחד מאלה: יה -אזור" " 
הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו שנחתם  רשותההטריטוריאלי של ט יפוהש

 (;1994במאי  4ר תשנ"ד )יבאי כ"ג ביוםבקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, 

נאמר ש םקו, אלא שבכל מ1או "תושב" בסעיף " לשראי בשות" תרדכהג -תושב אזור" " 
 ";וראזברי "קאל" בישרם "ש

 מס על פי חוק המס החל באזור; עניןלכמשמעותם  -רווחים" " 

 חקה(.מ)נ -ור" זהכנסה שהופקה בא" 

ה באזור, יראו אותה כהכנסה שהופקה אזרח ישראלי שהופקה או שנצמח לשנסתו כה ב() 
 ל.או שנצמחה בישרא

ץ וומח נצמחה מחוץ לישראלש ופקה אוהשזרח ישראלי תושב האזור של אסתו הכנ (1)ב 
 .ץ לישראלוחמשב ישראל שהופקה או שנצמחה תולו היתה הכנסתו של ילאזור, יראו אותה כא

החבר,  ייראו חלק מרווח - אדם תושב האזור-בני-ה עם חברנהנמ ילאח ישררזא (1) ג()
 רווחי החבר, כהכנסתו.ת לויכוזברח כיחס חלקו של אותו אז

 –זור אר בני אדם בישראל או בבל חשופקה הכנסתו ה(, 1) הר בפסקומאין הלענ (2)
כנסתו של האזרח הישראלי כאילו הופקה בישראל; הופקה הכנסתו של ה תראו אי

ת הכנסתו של האזרח הישראלי כאילו החבר מחוץ לישראל ומחוץ לאזור, יראו א
 אל שהופקה מחוץ לישראל;שרי שבהיתה הכנסתו של תו

 הזן טהם מס לפי סעיף קילע ילםשש שראלי מתוך רווחיםי חל אזריבקש ידנדדיב (3)
 ס.מטור מפ –

 טל(.)בו ד() 

( מס 1ם על הכנסה כאמור בסעיף קטן )ב( או בסעיף קטן )בלאזרח ישראלי ששי ה() 
הכנסה כאמור בסעיף  בילגר; הישראלי בסכום המס ששילם באזו סמהמ הכוזי, רוזונות האלשלט

ו בזכויות קבר על רווחיו, ביחס חלחם היללק מסכום המס ששבחלי שראי רחאז וכהזקטן )ג( י
 .199ולם כאמור בסעיף זה לא ייחשב כמסי חוץ כהגדרתם בסעיף ס ששלרווחי החבר. מ

, רוזאב לעופ וזה, יחולו על אזרח ישראלי שהוא תושב אזור א יףעסאות להורבכפוף  ו() 
 ן.ייבים לפי הענמחויה םינויישב, ראות פקודה זו כאילו היה תושב ישראלוה

בלי לגרוע מהוראות סעיף זה, תושב ישראל, או אזרח ישראלי שהוא תושב האזור,  ז() 
ידוד השקעות הון בשל המפעל שיש לו הכנסה שהופקה או שנצמחה באזור, והוא זכאי למענק לע

שממנו הופקה או נצמחה אותה הכנסה, לפי ההסדר המינהלי החל באזור, זכאי, בשל אותה הכנסה, 
להטבות המס הניתנות בישראל לפי חוקי עידוד השקעות הון, בתנאים ובהיקף הקבועים באותם 

 –חוקים ובשינויים המחויבים; לעניין זה 

הסדר מינהלי שנקבע בהחלטת ממשלה, הקובע זכאות  –"ההסדר המינהלי החל באזור"  
למענקים לעידוד השקעות הון באזור, והמקביל בפרטיו להסדר לפי חוקי עידוד השקעות הון 

 הקובע זכאות למענקים כאמור בישראל;

חוק לעידוד השקעות הון, חוק לעידוד השקעות הון  –"חוקי עידוד השקעות הון"  
 תקנות לפיהם., וה1980-בחקלאות, התשמ"א

 רק שני: המקוםפ

יצרני אחר, יחולו עליו ל פעמ במפעל חקלאי או תעשייתי או בכל דם העוסק בישראלא .4
 הוראות אלה:

לארץ, -בחוץ לארץ, או לשם מסירה בחוץ תונוטמפעלו בסי למכר האדם מוצר ש (1)

( 101)תיקון מס' 
 1994-ה"תשנ

 1979-טל"תש"ט ת
( 132 'סמיקון ת)

 2002-תשס"ב

 (81)תיקון מס' 
 1990-ש"ןת
( 132' סמיקון ת)
 2002-ס"בשת

( 132' מסקון ית)
 2002-ס"בתש

( 132' מסקון ית)
 2002-ס"בתש

( 132' מסקון ית)
 2002-"בסשת

( 132מס' ון )תיק
 2002-שס"בת

 (81)תיקון מס' 
 1990-ש"ןת

( 132מס' ון )תיק
 2002-שס"בת

( 132מס' ון )תיק
 2002-שס"בת

( 132מס' ון )תיק
 2002-שס"בת

קום ההכנסה מ
 לארץ-חוץלמכירה ב
[5(3)] 

( 226)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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כר את כל הרווחים שמקורם במ ולארץ, ירא-ן בחוץיאל וברביש ערךנ זהובין שהח
 דיקפ לש ותעד תכהכנסתו שנצמחה או שהופקה בישראל, אלא שאם יוכח להנח

למעט  -רץ אל ר בחוץשנעשה באותו מוצ עלה מחמת מעשה חויורההשומה, כי 
 הכנסכהו זיווח רלא יראו עליית  -מיון, אריזה או הסבה , טוםיג, פוטיפול, סיו

 ;שהופקה בישראל אומחה צשנ

תמש בו או שה מוצר של מפעלו, אוארץ וץ לבח םהאד באם בדרך אחרת הס (2)
או שהופקה הכנסתו שנצמחה וכה ורבפעולה האמ ורוקמש חווירכ עסק בו, יראו

המוצר בסיטונות לחוץ לארץ  תר אכיכול להשיג אילו מ היוח שהויר, את הבישראל
 במיטב התנאים.

אחד מהמקורות ופקה או נצמחה הכנסה, השתכורת או רווח מכל בו הום שהמק 1)א(  .א4
 –המפורטים להלן יהיה 

 ;סהכנהמקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מניבת הה -מעסק נסה י הכלגב (1)

ם יבצעתהמקום שבו מ -חרי סמ אופי ילעמעסקה או מעסק אקראי בנסה י הכלגב (2)
 העסקה או העסק;

 ;רותביצוע השי םמקו -ממשלח יד נסה י הכלגב (3)

 ום ביצוע העבודה;קמ -מעבודה נסה י הכלגב (4)

 מקום מושבו של המשלם; -צמדה שי הדמי ניכיון והפרבית, י רילגב (5)

 ;סמקום השימוש בנכ -או דמי שימוש בנכס  ותשכירי י דמלגב (6)

מקום  -ת תמלוגים, שמקורם בנכס לא מוחשי ולרב ת או רווח,תכרוי השלגב (7)
 המשלם; למושבו ש

 מקום מושבו של המשלם; -לוג ואנונה בה, מי קצלגב (8)

 מניב ההכנסה;נכס מקום ה -מחקלאות נסה י הכלגב (9)

 חבר בני האדם משלם הדיבידנד;ל ש בומקום מוש -ד בידני דילגב (10)

לגבי השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, כאמור  (11)
 מור.מקום משובו של משלם ההשתכרות או הרווח כא –א 2בסעיף 

עיף קטן )א(, יראו את מקום הפקת סשל ( 8)-( ו4בפסקאות ) אמוראף העל  (1) )ב( 
הגופים המפורטים  דחל, אם המעביד הוא אארשיב, רותסקאות האמופההכנסה, לפי ה

, ובתנאי שיחסי 1תושב"" בסעיף " או "( להגדרה ""תושב ישראל4בפסקה )א()
 .יה תושב ישראלכאמור החלו כאשר העובד הד בימעהעבודה עם 

סעיף קטן )א(, יראו את מקום הפקת  ל( ש8)-ו( 7(, )5בפסקאות ) אמוראף העל  (2)
 סה לפי אלה:נההכ

אם התשלום מהווה הוצאה  -תושב חוץ  אוהאשר המשלם גם כראל, ביש (א)
 שב החוץ בישראל;ל תושל מפעל הקבע ש

לום מהווה אם התש -הוא תושב ישראל ם שלהמ, גם כאשר שראלץ לימחו )ב(
 ץ לישראל.ומח להקבע של תושב ישרא לעשל מפ האהוצ

 -קבוע ל כנסת, רשאיהישור ועדת הכספים של ר, באהאוצשר  (ג) 

 -ביותר ממקום אחד ולא נקבעה לגביה הוראה אחרת  הקשהופנסה י הכלגב (1)
 ייחוס הפקת ההכנסה למקומות שונים;ים לכלל

 .ת אחרותוארעו הובקנים שלגביהם לא ת ההכנסה במקרים מסוימקהפ םקומאת  (2)

 )נמחקה(: .5

 

 

                                                           
 או לאחריו. 1.7.2003הסעיף יחול על השתכרות או רווח שהופקו או שנצמחו ביום  1

 הכנסהה תם הפקוקמ
( 132' סמיקון ת)
 2002-שס"בת

 2002-ת"ט תשס"ג
( 134)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

דות חויאות מרוה
לעניין חכירת כלי 

 שיט או כלי טיס
( 6)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה
( 198' סמיקון ת)

 2013-תשע"ד
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 )נמחקה(; (1)

 )נמחקה(; (2)

 )נמחקה(; (3)

 )נמחקה(; )א( (4)

 

ו לו אס, כוועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור ממ שר האוצר, באישור ב()
 י שיטלכ ס אויט ילכ תריכחל ודמי שכירות ששולמע, קבשיצתו ובתנאים מק

בית והפרשי הצמדה על הלוואות ן ריכם וילאומי-ןם ביועלים בקוויפה
 ם של חכירות או של הלוואות.גייהא כללי או לסושכול יזה  טורפתם; שלרכי

 נמחקה(.) (5)
 שומההרק שלישי: תקופת פ

 שנה. התחייבת של אדם באוהטל על הכנסתו ומס לכל שנת מס יה .6

ם טיורמפע, לבקשתם של הנישומים ה, רשאי המנהל לקבו6ף יעל אף האמור בסע א()  .7
 ם שתחילתהיעשר חדשים רצופ םל שנישקופה תב כנסתםהלהלן, שהמס לגבי כל שנת מס יוטל על 

 דת(:חתקופת שומה מיו -)להלן  נוארבי 1-מאחר ד עבמו

 תופתשוממנות כמשמעותה בחוק להשקעות אנב ותפשותמ ותקעקרן להש (1)
 ;1961-כ"אבנאמנות, תש

 ;1975-הממשלתיות, תשל"ה ותרק החבובח העותשמכמ לתיתחברה ממש (2)

 תועקשהשומות למסחר בבורסה שהוכרה לענין חוק לר חברה שמניות שלה (3)
 ;1961-בנאמנות, תשכ"א תופתושמ

ן מניותיה ומכוח ההצבעה בה מוחזקים, במישרין או ולפחות מה 51%-חברה ש (4)
או  ראל,שלי ץחרות בבורסה מחובת חוץ שמניות שלה נסשותחברה  ידבעקיפין, בי

 ;רכאמוחוץ שבת ה תוהיא בידי חבר לפחות מרווחיה 51%ל בות לקכשהז ברהח

מוסד להשכלה גבוהה אשר דוחותיו הכספיים המוגשים למועצה להשכלה  (5)
באוקטובר;  1-גבוהה, מתייחסים לתקופת דיווח בת שנים עשר חודשים המתחילה ב

 (.29)9כהגדרתו בסעיף  –הה" לעניין זה, "מוסד להשכלה גבו

קופת שומה מיוחדת גם לנישום ת ועקבמנהל לה יאשר( א) ןף קטיבנוסף לאמור בסע ב() 
קבעה נשאו מוסד להשכלה גבוהה  , בין במישרין ובין בעקיפין, עם חברהםדיוחמילו יחסים שיש 

 ךרק אם הסכים לכ רכאמו קבעיד שב(, ובל5עד )( 2תקופת שומה מיוחדת לפי סעיף קטן )א() םהל
 ם.ושיהנ

קטנים )א( או )ב(, יוטל המס  יפיםופת שומה מיוחדת לפי סעקת םקבע המנהל לנישו ג() 
 ו צודק וסביר.אהיר לכל תקופה כאמור בכפוף לכל תיאום שהמנהל

הוא  שאירת שומה מיוחדת לפי סעיף זה בתנאים, ופוקיעת תבק תוהמנהל רשאי להתנ ד() 
( 2א()אמור בסעיף קטן )כאו למוסד להשכלה גבוהה ה מיוחדת לחברה מפת שוותק עקבוללא ש

יפין, לא נקבעה תקופת קעב ןיבו ןירשימב ןיב, םמעום שיש לו יחסים מיוחדים לניש( אם 5) עד
 ב(.) טןק יףדת לפי סעשומה מיוח

לבטל קביעתו, בין לבקשתו של  אוהרשאי , תדשומה מיוח קבע המנהל תקופת ה() 
ין לענ קבועוא לן, ורשאי הכ תעשולה טעמים סבירים אאם ר הכלותו, שלבק שלא ןובי הנישום

ה שלא לבקשת הנישום, ייכנס שענש רומאכ לוטי; בריבסו קדו צויטול כל תיאום שייראה לבה
 מה המיוחדת שבה נעשה הביטול.והשת ופו בתום תקלתקפ

 פותתהשת דמיא שהי( 6)2שדמי מפתח או פרמיה לפי סעיף  רהמנהל רשאי להתי א()  .8
תקופת חוזה השכירות או לכל  לכל הסנכה רותב בדומה לכך, יחולקו ת בנין, או תשלוםובהוצא

 תקופה אחרת שיקבענה המנהל.

יוצרים על ידי -או ממכירת זכות יאמצהמט או מדגם על ידי נהכנסה ממכירת פט ב() 
פי לכנסה ה על לחות לא וה זאהור התיר חלוקתה לתקופה שיקבע המנהל;מנהל לשאי הר, םהיוצרי

 [6]נת מס ש

 יוחדתמקופת שומה ת
 ( 71)תיקון מס' 

 1986-שמ"זת
( 142' )תיקון מס

 2004-תשס"ה

יותר ללוקת הכנסה ח
 משנה אחת

 ([6( )5יפה )סו( ()1)5]
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

( 25)תיקון מס' 
 1977-תשל"ז

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 177)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 177)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 177)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 132 מס'יקון ת)
 2002-תשס"ב

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת
( 132' סמיקון ת)

 2002-תשס"ב
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת
( 132' סמיקון ת)

 2002-ס"גתש)תיקון( 

( 132' סקון מית)
 2002-שס"בת

( 132' סקון מית)
 2002-שס"בת

( 198' סמיקון ת)
 2013-תשע"ד

( 203)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 (.9)2סעיף 

לענין חישוב סכום המס ת ההכנסות שלהלן, או אראו יורשיו, י לפי בקשת הנישום ג() 
 החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן:

 ששמתייחסים, אך לא יותר מ םבשנים שאליהן ה -הפרשי שכר או הפרשי קצבה  (1)
קצבה המשתלמת  –לעניין זה, "קצבה"  ;והמסתיימות בשנה שבה נתקבל סמשנות 

( 2ו(, וכן קצבה כאמור בפסקאות )6)9מכוח הסדר פנסיה תקציבית כהגדרתו בסעיף 
 ;1א( להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 3עד )

שאינה  ווים תוך תקופהשבחלקים שנתיים  - דבועבל יקה ששפדיון חופדמי  (2)
 שבה נתקבלו, אך לא יותר משנות עבודתו; ת מס המסתיימות בשנהוש שנעולה על ש

 - 1 ףיעה שבסתרד( להג6( או )5ית כאמור בפסקאות )שה אייעיגמ הכנסה (3)
 בהש הפתקובאו ענק מם הלמשו שלהןבה שדת העבובשנווים ושם בחלקים שנתיי

בשנה  ימותש שנות המס המסתייצבה, לפי הענין, אך בלא יותר משקל תוהזכ הרצונ
התיר , לכךל ענק או היוון הקיצבה; אולם רשאי המנהל, אם נתבקש עשבה נתקבלו המ

 מה.מקד שלוםם שיקבע, לרבות תיאנות, בתאבהלרבות לשנים  רתחלוקה לתקופה אח

ה של הכנסה ומת הנישום, או תא)ד( חלוק9י סעיף פאו ל הף זיעס יהמנהל לפ תירה ד() 
שקבע המנהל, תיווסף להכנסת הנישום , לפני תום התקופה השהוחל בפירוקה של החברה הנישומ

העולה לפי  הסנל ההככ, הל בפירוקחוהכנסת החברה בשנת המס שבה להו , אבשנת המס שבה מת
י הנישום, רשפי בקשתם של יול םלוא; סמ תנש התואר חאלש םיאותה חלוקה בחלקן של השנ

חדשה לתקופת ההכנסה כולה חלוקה  וציא לפועל של צוואתו, תחולק כלנהל עזבונו או הממ
 פי בקשתם של יורשי הנישום, תיחשב כל, לאום, השנים שנסתיימה בשנת המס שבה מת הנישו

ורשי י של םתסנכהכ סמ תנשה תוא רחאלים שלפי אותה חלוקה בחלקן של השנ להוהעסה כנהה
נחת דעתו של הבון הנישום, לאחר שנתנו ערובה לשיעור חלקיהם בעזם אלה, לפי ניהנישום בש

מקדמה על פי סעיף קטן  יןכדם לתשלום המס שיגיע מהם לפי חישוב זה. ובלבד שאם שילהמנהל 
 וא םלושש המדהמקם וכס תא יראו - 164וכה מס במקור לפי סעיף אם נ( או א)ד9 סעיף וא( 3))ג(

 פטירה, כסכום המס המגיע.ים לשנים שלאחר הר, המתייחסמום המס שנוכה, כאכוס

 –בסעיף זה  (א)  .א8

ות בניה בבנין בידי ודעבת עה עולה על שנה, לרבוועבודה שמשך ביצ -ודה ממושכת" עב" 
 ו;לבע ט בניית בנין בידינתו של אדם אחר ולמעמזהל פי ע הדובעה תא עצבמש ימ

(, בין 1)2מושכת שהן הכנסות לפי סעיף מהכנסות מעבודה  -כת" שומהכנסות מעבודה מ" 
 ה.רמביצוע ובין ממכי

 :כך הממנ ותיוסהכנ דה ממושכת ידווח עלוסק בעבנישום העו ב() 

לפחות מההיקף הכספי של העבודה, כפי  25% עלבצ רהמס שבה גמ בשנת (1)
בודה, לפי בחירתו, ידווח על עשהוא מחושב לאותה שנה, או מההיקף הכמותי של ה

 רחאמס של תשנ לכבו, עציבש הדבועה קלחמפי אומדן, ל , עלוההכנסה שנצמחה 
שביצע  דהעבוהלק חם לאבהת, ומדןאפי  ות שנצמחו לו, עלעל ההכנס מכן ידווח
כשהוא מחושב לפי הבסיס שבו לראשונה בחר לחישוב היקף הביצוע;  נהבאותה ש

 ת בשלמותה בניכויעסקיאה ההתוצידווח על  הדובבשנת המס שבה סיים את הע
 ;תומדוקה םנישב חווידיהן ות שעלנסהכה

ס מות נבש תחייבהסה נא בחשבון לענין קביעת ההכבכת יושממו עבודהד מהפס (2)
לפחות  50%ה העבודה רק לאחר שהנישום גמר לבצע מת המס שבה נסתיינפני שלש

שנה שבה תבע את קיזוז ההפסד, או למההיקף הכספי של העבודה כפי שהוא מחושב 
 העבודה; לש יתומכהף יקמההלפחות  50%

, דו"ח 131 ף( יצרף לדו"ח שעל פי סעי2)( או 1נה )שמ פסקתו ילנישום שחלה ע (3)
, שבו יפרט את 1955-חוק רואי חשבון, תשט"ובחשבון כמשמעותו  רואה יביד ושראמ

 צוע.יבה ףקירך חישוב הדקביעת ההכנסה או ההפסד, לפי הענין, ואת  ךדר

 –בסעיף קטן זה  (1) ג() 

 על שנה; הלתו עויינב ואשר משך נה בעלובנין שב -בנין" " 

( 25)תיקון מס' 
 1977-ז"תשל

( 25)תיקון מס' 
 1977-תשל"ז

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

לוקת הכנסה ח
שך מת שדובועמ
 ל שנהע ן עולהיצועב

( 54)תיקון מס' 
 1982-תשמ"ב

( 67)תיקון מס' 
 1985-תשמ"ה

( 67)תיקון מס' 
 1985-מ"השת

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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מל או בנין ששת החרר לבשחו ונממחלק  או ןבני -" שין ראוי לשימובנ" 
-פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה לע או לגביו התנאים לקבלת תעודת גמר בניהלשנתמ
 ק התכנון(;וח -)להלן  1965

 (.1)2נין שהן הכנסות לפי סעיף בה תירממכהכנסות  -" ןינבמ תוהכנס" 

 ה:ראות אלוה ויבגללו וחי יןנבמ תונסנישום שיש לו הכ (2)

שום על כל ילשימוש, ידווח הנ וישבה היה הבנין רא הבשנת המס הראשונ א()
מס  תשנת מס, ובכל שנ הובאות מס תשנ האותלעד  ןבניהההכנסות שהיו לו מ

 שלאחר מכן ידווח על ההכנסות שהיו לו מהבנין באותה שנת מס;

לק מבנין ראוי חל נישום ממכירת בת שתו החייסלענין קביעת הכנ ב()
שטח שנמכר ה ללקו שח סיחלות הבנין כולו כובא בחשבון חלק מע, יושימלש

 ניה שניתן לגביוביתר ההט ברמפו הואשפי כלו, ובאותה שנת מס לשטח הבנין כ
בשטח  ן זהלעניללו רו לא ייככמנוק התכנון, ובלבד ששטחי חניה שח על פי

 שנמכר;

נות מס שההכנסה החייבת ב תעיבקן ינעל וןבשחב אובהפסד מבנין לא י ג()
 ש.ומיוי לשאר יןהמס שבה היה הבנ שלפני שנת

קיבל  ום בשנת המס שבהשל הנישבת יהחי סתונבהכ ליכלת( 7ו )א( 6)2הכנסה לפי סעיף  .ב8
אותה בפועל גם אם היא הכנסה מראש, וההוצאות שהוצאו בשנות מס שלאחריה בייצורה של 

בשנת המס שבה הוצאו, ובלבד שאם לא ר קומ יותרו בניכוי מכל הכנסה לפי ההוראות האמורות
ה תקבלנבה שמס הנת שוי בכבני ההוצאות בשנת המס שבה הוצאו הן יותרו תאנכות ל ןנית

ל כך חובת שב לוחת אל םלואו, ךכל םאתת בהלשנה האמורה יראו כמתוקנ מהות השה, ואהכנסה
 .א159מדה על פי סעיף תשלום ריבית והפרשי הצ

וח הוא וידם כשהג הי שער תיחשב כהכנסה בשנת המס שבה נצבררשפמה הכנסתו של אדם .ג8
 על בסיס מזומנים.

 מס ניןעההכנסה ל שובילק ג': חח

 ון: פטורשרק ראפ

 הדין יימן א': פטור על פס

 טורים ממס:פ .9

 א אוילנש אה המשתלמים או הניתנים מאוצר המדינהנה טובותם ותשלומים, שירותי (1)
 תפקידו כנשיא, למעט משכורת וקיצבה; ייריו בקשר למילואאו לש עברשא לילנש

קומית, מפעל הפיס ומוסד ציבורי, במידה שלא הושגה מכנסתם של רשות ה א() (2)
על ידי  ומלה ששודמצבידנד או מריבית או מהפרשי היו, או מדב יםסקמעסק שהם עו

של קופת גמל אם לא הושגה וכן הכנסתה  עסקבאדם שבשליטתם העוסק -בני-חבר
מעסק שקופת הגמל עוסקת בו או מכל הכנסה ששולמה על ידי חבר בני אדם העוסק 

ר שבעסק שהוא בשליטת קופת הגמל או שלקופת הגמל יש בו החזקה מהותית; אך 
גה על ידי רשות מקומית, על ידי מפעל הפיס שהוש הלפטור הכנס, , בצוירשאר וצאה

שך ילות חסדים מהמקורות האמורים, לממגל הפוק אוהש יורביצ דסומידי או על 
 .רואם נוכח כי ראוי לעשות כן לטובת הציבע, קבשי תקופה ובתנאים

על אף האמור בפסקת משנה )א(, הכנסתה של רשות מקומית מדיבידנד בתקופת  (1א)
 –פטורה ממס; לעניין זה  –ההטבה ומריבית בתקופת ההטבה 

 ;2015עד  2011 שנות המס –"תקופת ההטבה" 

דיבידנד מרווחי תאגיד מים וביוב המחולק בתקופת  –"דיבידנד בתקופת ההטבה" 
 ההטבה לרשות מקומית המחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד;

ריבית שנצברה בתקופת ההטבה, ומשולמת בתקופת  –"ריבית בתקופת ההטבה" 
צעי שליטה באותו ההטבה על ידי תאגיד מים וביוב לרשות מקומית שמחזיקה באמ

 תאגיד, בשל הלוואה שנתנה אותה רשות מקומית לאותו תאגיד מים וביוב;

פי לינן של הכנסות ד
 (7ו )א( 6)2סעיף 

 ( 54תיקון מס' )
 1982-שמ"בת

ל שועד החיוב מ
 הפרשי שערמהכנסה 

 ( 54)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת

 [8ורות ]כנסות פטה

 נשיאה
 (76)תיקון מס' 

 1988-שמ"חת

ופת קומית, קת מושר
 מוסד ציבוריוגמל 

 (21' )תיקון מס
 1975-של"הת

 (22 )תיקון מס'
 1975-של"הת

 (37)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

( 133)תיקון מס' 
 2002-תשס"ג

( 196תיקון מס' )
 2012-תשע"ג
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, 2001-חברה שהוקמה לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א –"תאגיד מים וביוב" 
 שרשות מקומית, אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בה.

 – וז בפסקה ב()

 ;למעט קופת ביטוח –קופת גמל" "

לרבות שבח ממכירת זכות במקרקעין או  –כנסה", לענין קופת גמל לגיל פרישה "ה
 זכות באיגוד מקרקעין;

לחוק מיסוי  7או  6לרבות מס לפי סעיפים  –"מס", לענין קופת גמל לגיל פרישה 
 מקרקעין;

קופת גמל לקיצבה, קופת גמל לתגמולים או קופת גמל  –"קופת גמל לגיל פרישה" 
 לפיצויים;

שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה,  אדם של-חבר בני -מוסד ציבורי" "
ציבורית  הרטים למלעואמניו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופנ יתרבאו הקדש שמ

הם מגישים דין ולבד, בית ריבוצה ההמטר השגתים לונכסיהם והכנסותיהם משמש
של פקיד השומה ם להנחת דעתו נסותיהם והוצאותיהכה, םהיסכנ יבגל תינש ןובחשו

 ד(;)76 כמשמעותו בסעיף -פי תקנות שהתקין שר האוצר; לענין זה, "קרוב"  על

מדע, בריאות,  עידוד התיישבות, חינוך,, תותרב, תד המטרה שענינ -"מטרה ציבורית" 
 ;2יבוריתצ טרהשר האוצר כמי ל ידערה ששאו חרתאטרה מכן ואו ספורט  דעס

 כל אחד מאלה: –חבר בני אדם אמצעי שליטה", ב"

 זכות למנות מנהל; (1)

 זכות להצבעה; (2)

 זכות לרווחים; (3)

 זכות ליתרת נכסים בעת פירוקו של החבר לאחר סילוק חובותיו; (4)

ו של חבר בני תהיכולת, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, לכוון את פעילו –שליטה" "
ליות האמור, יראו יכולת למנוע קבלת אדם, במישרין או בעקיפין; בלי לגרוע מכל

החלטות עסקיות בחבר בני אדם, כשליטה בו, למעט יכולת למנוע החלטות עסקיות 
החלטות שענינן הנפקה של  –מהותיות; לענין זה, "החלטות עסקיות מהותיות" 

או חיסול של רוב עסקי אותו חבר בני אדם  האמצעי שליטה בחבר בני אדם או מכיר
תי בהם; בלי לגרוע מכלליות האמור יראו כאילו מתקיימת יכולת כאמור או שינוי מהו

 ברשות מקומית, במפעל הפיס, בקופת גמל או במוסד ציבורי, בהתקיים אחד מאלה:

הכוח למנות, במישרין  –בידי רשות מקומית, מפעל הפיס או מוסד ציבורי  (1)
לפחות  25%-פין, לבעקיפין, מנהל באותו חבר, או הזכות, במישרין או בעקי וא

מכוח ההצבעה בו או מיתרת נכסיו בעת פירוקו לאחר סילוק חובותיו או למרבית 
 רווחיו;

 ;)נמחקה( (2)

בידי כמה גופים מגופים אלה: רשות מקומית, מפעל הפיס, מוסד ציבורי  (3)
החזקה או זכות להחזקה, יחד או לחוד, במישרין או בעקיפים,  – או קופת גמל
 מאמצעי השליטה בחבר בני אדם; 50%לה על בשיעור העו

(, לעניין הכנסתה של קופת גמל מדיבידנד, 3על אף האמור בפסקה ) (4)
מריבית או מהפרשי הצמדה שהתקבלו מאת קרן טכנולוגיה עילית, החזקה או 
זכות להחזקה, יחד או לחוד, במישרין או בעקיפין, באמצעי השליטה בקרן בידי 

לא  –מאמצעי השליטה בקרן  75%ור שאינו עולה על כמה קופות גמל, בשיע
כהגדרתה בחוק השקעות  –תהווה שליטה; לעניין זה, "קרן טכנולוגיה עילית" 

 ;88משותפות, ובלבד שהיא קרן נאמנות פטורה כהגדרתה בסעיף 

                                                           
 .2902עמ'  8.6.2005מיום  5403י"פ תשס"ה מס' ; 3451עמ'  1.6.1999מיום  4760י"פ תשנ"ט מס' ר'  2

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 93)תיקון מס' 
 1993-גתשנ"

( 133תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 133תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 133תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 166)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 166)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 220תיקון מס' )
 2016-תשע"ו
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 החזקה מהותית","

 החזקה או זכות להחזקה, במישרין או בעקיפין, –בידי קופת גמל אחת  (1)
 באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם; 20%ור העולה על בשיע

בידי כמה קופות גמל, המנוהלות או המוחזקות, במישרין או בעקיפין, בידי  (2)
החזקה או זכות להחזקה, במישרין או בעקיפין, יחד או לחוד  –אדם אחד 

 , ואםםבאחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אד 20%בשיעור העולה על 
; לענין זה 10%בשיעור העולה על  –היו מנוהלות או מוחזקות כאמור בידי בנק 

יראו כמה קופות גמל כמנוהלות בידי אדם אחד גם אם השקעותיהן מנוהלות, 
במישרין או בעקיפין, על ידיו ויראו כמה קופות גמל, כמוחזקות בידי אדם אחד 

בלי לגרוע מהוראות גמל; האם בידיו היכולת לכוון את פעילותן של קופות 
פסקה זו יראו כאילו מתקיימת יכולת כאמור גם אם לאותו אדם, במישרין או 

לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה בכל אחת מקופות  50%בעקיפין, 
 הגמל;

, ויראו כמה בנקים כבנק 1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –בנק" "
ילותו של האחר, במישרין או בעקיפין, או אם את פע אחד אם לאחד היכולת לכוון

לאדם אחד היכולת לכוון את פעילותם כאמור, הכל אם לא התקיימו בהם מערכות 
 ;לחוק הפיקוח על קופות גמל 26לפי סעיף נפרדות לניהול קופות גמל, כפי שנקבע 

שר האוצר רשאי לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הוראות  (1) ג()
בעקיפין וההחזקה המהותית בעקיפין של קופות גמל  שיעור השליטהלחישוב 

 בחבר בני אדם;

שר האוצר רשאי לקבוע, כי החזקת אחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר  (2)
בני אדם, בידי כמה גופים כאמור, בשיעור המביא אותם לשליטה בחבר בני 

, ןית, לפי העניהאדם או להחזקה מהותית בו, לא תהווה שליטה או החזקה מהות
אם נעשתה לתקופה שאינה עולה במצטבר על שלושה חודשים בשנת המס או 
על תקופה קצרה יותר שקבע השר, שבסופה ירד שיעור ההחזקה לשיעור שאינו 
מביא אותם לשליטה או להחזקה מהותית, לפי הענין, הכל בהתאם לכללים 

 שקבע.

לבד שלא הושגה מעסק במדמי חבר, ו מקצועי לרבות הכנסה הכנסתו של ארגון )א( (א2)
ות רב, לסקשהוא עוסק בו, או מכל הכנסה מחבר בני אדם שבשליטתו העוסק בע

 ;מדיבידנד, מריבית או מהפרשי הצמדה

המקצועי  ןההכנסה של הארגו  רתיתא(, ה )ת משנקעל אף האמור בפס (1) )ב(
 ;מהוצאותיו, לא תהיה פטורה ממס 50%של  רול שיעע ההעול

מס מסוימת, יראו כאילו היה  כום הכנסות בשנתסה על לאות העוצסכום הו (2)
א בשנת המס הבאה אחריה, כשהוא מתואם לפי שיעור סכום הוצאות שהוצ

 עליית המדד בשנת המס הבאה כאמור;

 –לענין זה  (3)

שהופחתו אחר )א( ל משנהקת ספ לפי ותרוההכנסות הפט -"יתרת ההכנסה" 
 ת;וסכנהן ותר אויציבצאו ושה תמהן ההוצאו

-אות לרכישת נכס ברצלניכוי, למעט פחת, וכן הו הוצאות המותרות -"הוצאות" 
 פחת המשמש למטרות הארגון או ליצירת נכס כאמור;

 קותה בחועמרבות זכות במקרקעין, כמשל 88כהגדרתו בסעיף  -פחת" -"נכס בר
 מס שבח מקרקעין;

ו בו כל מתקייהשומנהל ה שראישם דא ינב חבר - ועי"צקמ ןבפסקה זו, "ארגו ג()
 אלה:

ת או שחברה בו המדינה ועשרה חברים ברים לפחוחשבעים חברים בו  (1)
בר שהוא ארגון ח ולכללפחות; במנין מספר החברים בחבר בני אדם שבין חבריו 

 ועי;המקצגון באר םירבחה רפסמקצועי, יובאו בחשבון מ

( 133תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 133תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 133תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 119)תיקון מס' 
 1998-ט"תשנ

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 166)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 ת אויעוצקמ תומשתלה ם,יותפשם מיועיצם מקיכל מטרתו קידום ענינ (2)
ו של עוסקים בענף או במגזר משלח יד מסוים א ייצוג ציבורי של ציבור בעלי

 ;להרות אטמשמשים לקידום מ כלכלי מסוים, וכל נכסיו והכנסותיו

 בו;ים מיוים מסרבחהגדלת רווחיהם של  םפעילותו אינה לש (3)

 לש ותעד תחהנ, לויתווצאהו ויסותנ, הכוכסינתי לגבי נהוא מגיש דו"ח ש (4)
 ן שר האוצר;ד השומה, על פי תקנות שהתקייפק

דם שאינו א עםה שיתופית שעסקיה עם חבריה בלבד, או שעסקי הכנסתה של אגודה (3)
לבד, אם הוכח, להנחת דעתו של פקיד ב יח מקררואחבר הם בהיקף בלתי ניכר או ב

ים לשימוש ביתי או תירואו ש דוציהספקת טובין, בה הם דאגוהשל  קיהסי עכמה, והש
 ידו של אותו חבר או אדם;-פרטי בלבד, ולא לצורך עסקו או משלח

דיר של ות סבשיריים קונסולר םיידפקולם לנציגים דיפלומטיי סכומים המשתלמים (4)
ה רה זנמדי ותהאה שדי, במימשרה םדיקפתב רותיהם או בעד שירותיםשמ ה בעדרז מדינה

 ;לשראי דינתמורים כאלה לת פטלגומ

, או 100%הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של  ()א (5)
לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של  90%נכות של 

 100%חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 
 לפחות, כמפורט להלן:

הכנסה עד לסכום של  –ימים או יותר  365כאמור לתקופה של  נקבעה נכות (1)
 שקלים חדשים; 501,500

הכנסה עד  –ימים  364ימים לבין  185נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין  (2)
 שקלים חדשים; 60,120לסכום של 

 –לענין זה 

ה יעקבה ולתח לןלהש של נכה על פי אחד החוקים נקבע אחוז נכותו )א(
 רה:מוהא

 ]נוסח משולב[; 1959-ט"ישת(, ים ושיקוםחוק הנכים )תגמול (1)

 ;1954-תשי"דם, בנאצי חוק נכי המלחמה (2)

 ;1957-זהנאצים, תשי" חוק נכי רדיפות (3)

 ;1970-תש"לגעי פעולות איבה, פנחוק התגמולים ל (4)

 ;)בוטל( (5)

וח הלאומי ]נוסח משולב[, טהבי לחוק 2ק ט'רופ 2פרק ג', פרק ו' (6)
 ;1968-שכ"חת

 ;1994-י גזזת, התשנ"דחוק לפיצוי נפגע (7)

ל החוקים סת, רשאי להוסיף עשל הכנפים הכס שר האוצר, באישור ועדת
 האמורים;

 רש תקנות שיתקיןעל פי קבע ר ייכאמונכה  ו שלותלא נקבע אחוז נכ )ב(
 אישור ועדת הכספים של הכנסת.ב רהאוצ

לירות  85,200-וור או נכה כאמור נמוכה מעה אישית של עייהיתה ההכנסה מיג ב()
, תיה אישעיגמור, תהיה פטורה ממס גם הכנסתו שלא מיכאה נסאו שלא היתה לו הכ

תה לו הכנסה מריבית המשולמת יהם ם אולאו .לירות 85,200עד לסכום כולל של 
פת גמל, אשר מקורם בפיצויים או ומכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בק

 יםקלש 300,000 שלעד לסכום כולל  –י ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף בכספ
 ;שור ועדת הכספים של הכנסתיאבאוצר, ה רר שקבע שתויחדשים או סכום גבוה 

 

 

( לגבי 1לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה )א() (1) )ג(

 גודה שיתופיתא

 םיליפלומטים וקונסוד

 100%כה נר וויוע
( 16)תיקון מס' 

 1971-תשל"א
( 22)תיקון מס' 

 1975-תשל"ה
( 25)תיקון מס' 

 1977-תשל"ז
( 32)תיקון מס' 

 1978-תשל"ח
( 33)תיקון מס' 

 1978-תשל"ח
( 134)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג
 2004-ת"ט תשס"ה

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 2004-ת"ט תשס"ה

( 32מס' תיקון )
 1978-תשל"ח

 2001-צו תשס"א

( 55)תיקון מס' 
 1982-תשמ"ב

( 25)תיקון מס' 
 1977-תשל"ז

( 32)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

( 33)תיקון מס' 
 1978-ל"חשת
( 132' סמיקון ת)
 2002-"בשסת

( 132)תיקון מס' 
 2002-ס"גון( תשק)תי

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 217)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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תו בשנת המס, שיחסו חלק משנת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנס
לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם 

יחס תקופת הנכות(, ויקראו את הסכומים  –)בפסקה זו  365נקבעה הנכות לבין 
)ב( כסכומים שיחסם לסכומים הנקובים -( ו1הנקובים בפסקאות משנה )א()
 כאמור הוא כיחס תקופת הנכות.

(, יחולו 2ר או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה )א()לגבי עיוו (2)
הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס 
הוא כיחס תקופת הנכות, ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות 
מס, סך הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת 

 (;2)א()משנה 

, 2016-)א( לחוק אומנה לילדים, התשע"ו46תשלומים המשולמים לאומן לפי סעיף  א(5)
 )ד( או )ז( לחוק האמור;46והחזר הוצאות לפי סעיף 

ו פגיעת איבה וקצבאות אלחמה, פגיעת ספר מפצעי  מות בשללמשתהקצבאות  (6)
עקב פעולת  המדינה למי שהיה תלוי בפרנסתו בחייל שמת המשתלמות מאת אוצר

 מלחמה;

 –ענין זה ל

שירותו  תפו ליחיד בתקואירעלה שו חבא המחל רתחמ, המחלה -פצעי מלחמה" " 
סח נו] 1959-י"טשם(, תוים ושיקלמוגת) םיכנה קוחב וירות צבאי כמשמעותש בעק

, 1954-דחמה בנאצים, תשי"לשירות מלחמתי כמשמעותו בחוק נכי המב קעמשולב[, או 
 ;1957-פי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"זל הת אותו לגימלוכאו בנסיבות המז

 )נמחקה(; –פגיעת ספר" " 

 ;1970-ל"שת, הביא תולועפתגמולים לנפגעי הוק חמעותו בשכמ -פגיעת איבה" " 

 פי דין להחזקת רכבו; יו מקבל עללברג הסכומים שנכ א(6)

 

 ישראל; מאת המדינה בשל עבודה בממשלת ארץ תמולקיצבאות המשת ב(6)

 

 יטוחלחוק הב 2או פרק ט' 2ו'ק פרג', מת על פי סימן ה' לפרק לקיצבת נכות המשת ג(6)
 ייםו' וקצבת תלב שאירים המשתלמות על פי פרק תבציקו הנקצבת זיקומי והלא

 מור;הא קעל פי פרק ג' לחו שתלמתמה

 

 

 

וגי הרו וןי ציתגמול לאסירי ציון ולבני משפחותיהם של אסיר והטבה סוציאלית א ד(6)
 מלכות, מכוח חוק;

 ת מאת מדינת חוץ מכוח דיניה;מת המשתלכוקיצבת נ ה(6)

 

 קצבת שאירים הנובעת מתשלומים פטורים; )א( ו(6)

קצבת שאירים שאינה נובעת מתשלומים פטורים, המשתלמת מקופת גמל  )ב(
והכל  לקצבה או בהתאם לתכנית ביטוח, או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית,

 בסכום שאינו עולה על תקרת הקצבה המזכה;

 –לעניין פסקה זו 

הסדר לפי דין או הסכם לרבות הסכם קיבוצי, שלפיו  –"הסדר פנסיה תקציבית" 
תשולם קצבה מדי חודש בחודשו באופן רציף, מקופת המעביד, לעובד שפרש 

 לשאירו; –מעבודתו, במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו 

 מלחמה יכנצבאות לק
( 16' ס)תיקון מ

 1971-א"תשל
( 22)תיקון מס' 

 1975-תשל"ה
( 32)תיקון מס' 

 1978-תשל"ח

( 55)תיקון מס' 
 1982-תשמ"ב

ב רכ זקתחכומים להס
 רגלים לנכה

( 25' סתיקון מ)
 1977-"זלתש

יצבאות לעובדי ק
 שלת א"יממ

( 25)תיקון מס' 
 1977-תשל"ז

ה ניצבאות נכות וזקק
 אומילביטוח ההמ

( 32)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

 (35)תיקון מס' 
 1979-ש"םת

( 46)תיקון מס' 
 1981-תשמ"א

( 46תיקון מס' )
 1981-)תיקון( תשמ"א

 יוןצטבות לאסירי ה
 (32)תיקון מס' 

 1978-של"חת

כות נ-יצבאותק
 מדינות חוץמ

 (32' )תיקון מס
 1978-של"חת
 צבאות שאיריםק

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 218)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 קצבה המשולמת עקב פטירתו של אדם, לאחד מאלה: –"קצבת שאירים" 

בן זוגו של הנפטר בעת הפטירה, לרבות מי שהיה הידוע בציבור כבן זוגו  (1)
 של הנפטר;

ילדו של הנפטר, לרבות ילדו המאומץ, וכן ילדו של בן זוגו של הנפטר,  (2)
ח שנים או שאין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשל 21ובלבד שטרם מלאו לו 

 יד;

הורה של הנפטר שכל פרנסתו על הנפטר ערב פטירתו, ואין לו כושר  (3)
 להשתכר מעבודה או ממשלח יד;

 א;9כהגדרתם בסעיף  –"תקרת הקצבה המזכה" ו"תשלומים פטורים" 

 ;1995-הנ"התשם, חוק התגמולים לחסידי אומות העול יולם לפגמול המשת ז(6)

ק התגמולים )ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות לם על פי חותתגמול ליתום, המש (ח6)
 ;1995-במשפחה(, התשנ"ה

 בל כפיצויים כוללים על מוות או חבלה;קכל סכום הון שנת (7)

 

ל חודש ש תרוכשלמ הוושהעד סכום  - העקב פריש מענק הון שנתקבל (1) )א( א(7)
על השיעור  ; עלה סכום המענקהאחרונהרת ושכהמי לפלכל שנת עבודה, 

ופת קור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתהאמ
 השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה;

 

 תרולי 25,000על  וז כום הפטור לפי פסקת משנהסה עלהי אלה קרם מבשו (2)
 משנה; בחלק הבודעל בשה ז בודה וחלק יחסי מסכוםע תשנ ללכ

דו של עובד באגודה מלרבות שינוי מע -ה" "פריש זו, לענין פסקת משנה (3)
 לחבר בה; ריכית משפותשי

או ויים צו בקופת גמל לפיתלזכו ועמד דובימעמעובד שעם פרישתו  )א( (4)
כספים המיועדים למענק פרישה או  במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה

 תלחהב רחוב אשקיבל מענק פרישה, ובעת פרישתו הודיע למנהל כי הו
שהשאיר בקופת גמל כאמור או  ראות פרט זה לא יראו את הסכומיםוה

, כאילו שהפקיד מיד עם פרישתו במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה
ר ה אצל מעביד אחודבעב להח ושתרימפה נתקבלו בידו, אם תוך שנ

למרכיב הפיצויים בקופת גמל כאמור,  וייםהמשלם בעדו תשלומים לפיצ
 –; לעניין זה והכל עד לסכום התקרה

 כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל; –"מרכיב הפיצויים" 

סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק,  –"סכום התקרה" 
(, כשהוא מופכל במספר שנות העבודה אצל 3)ה3כהגדרתו בסעיף 

המעביד שממנו פרש העובד, בצירוף הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות 
 ;1963-אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"גאותו מעביד בעבור 

עבודתו מ ןכמ רחאל שרפ משנה )א(, והעובד-טרנתקיים האמור בפ ב()
 -משנה )א( )להלן -טות פרראהוו ימו באצל מעביד אחר בלי שנתקי

 ה:אל( בכפוף להוראות 3( עד )1גביו פרטים )ל וחולי(, ןורהמעביד האח

(I) השונים שכללו פרישות  םדיהמעבי צלדתו אוקופות עבת
משנה )א( יצורפו, ויראוהו כאילו עבד במשך -רצופות כאמור בפרט

 אמורות אצל המעביד האחרון;הכל שנות עבודתו 

(II) תזכותו בקופת הגמל לפיצויים, בעל דיםומהעם סכומיה 
ר מוכאת מעביד האחרון, שמקורם במענקים בשל פרישוהמ רישתופ
רים רשי הצמדה ורווחים אחפית, הא(, לרבות ריב)משנה -פרטב

 (,ל מענקע םיחוור -לן בפרט זה ם )להעליה

 (107)תיקון מס' 
 1995-שנ"הת

( 110)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

 יצויים כולליםפ
( 6)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה

רישה או פענק עקב מ
 וותמ

( 6)תיקון מס' 
 1965-תשכ"ה

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 (29ס' מ)תיקון 
 1978-של"חת
 (33תיקון מס' )
 1978-של"חת

 ( 35)תיקון מס' 
 1979-ש"םת

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע
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 עביד האחרון;המל ש שהריהפ קניחשבו כחלק ממעי

)א( והעובד נפטר, יחולו לגביו הוראות  הט משנרהאמור בפ םנתקיי בא()
שינויים בשל פרט משנה )ב( ו( II)-ו( I) תוארוהל פסקת משנה )ב( בכפוף

 ;העניןהמחוייבים לפי 

 קמענמ קלחמשנה )א( קיבל -שתו כאמור בפרטיעובד אשר בעת פר ג()
 ;בלקיש וםכישה שנצבר לזכותו יהיה חייב במס על הסרפה

אות פרט זה רשאי לחזור בו מבחירתו תוך רהו ד שבחר בהחלתבעו ד()
ק כחלק מהמענק, כאמור יראו את הרווחים על המענ בור חזם ואם, יישנת

תו כפי שהיתה בעת ורשכמורתו האחרונה כמש הענין הפטור תהיול
ליית מדד המחירים לצרכן בתקופה ע רועבשי תלדגפרישתו כשהיא מו

ה כפי שהיתה בעת י, ותקרת הפטור תהובחירתמתו זרח עדו ומפרישת
פרישתו מהמעביד האחרון  רחאל ותדובע תפחזרתו מבחירתו, אולם תקו

 םייפת גמל לפיצווך מקור, כל סכום שמשבחשבון; בכפוף לאמלא תובא 
יד האחרון, עבני פרישתו מהמלפ או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה

 - משנה )א( והרווחים עליהם-טרפבה כאמור שירפ נקיעמב וושמקור
 ם במס;יייבח

 יפלם מענק פרישה הפטור על שמש ימ , יהא164ף יעל אף האמור בסע (5)
או ממי  על כך אישור מהמנהליבל בת ניכוי המס, ובלבד שקוחמ רוטפ( 4) טרפ

 ך לכך;ישהמנהל הסמ

ורת של שני חדשי כשמווה לשהם עד סכו -עקב מוות  מענק הון שנתקבל (1) ב()
על  קה; עלה סכום המעננהאחרו ורתשכהמי לפ עבודה לכל שנת עבודה,

השיעור האמור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב 
 ה;רבגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפטיבתקופת השירות, 

לירות  50,000ר לפי פסקת משנה זו על וטפה כוםסה בשום מקרה לא יעלה (2)
 ל עבודה בחלק משנה;שיחסי מסכום זה ב וחלק הבודע נתש כלל

 

 

י המשכורת הוגדלה סמוך למועד הפרישה באופן בלתי סביר כהיה המנהל סבור  ג()
הפטור בלי מענק ם הסכו תא ועהמענק הפטור, רשאי הוא לקב כדי להגדיל את סכום

 דלה;גהבלהתחשב 

ם יהשנ ילגבן, בוחשב אקית, תבולח הדובע לשב הנרוחהיתה המשכורת הא ד()
ודה מלאה, המשכורת האחרונה שהיתה משתלמת בעד עבודה עב דבהן עבד העובש

 מלאה;

תן לערער בהתאם לסעיפים פי פסקאות משנה )א( עד )ג( נילעל החלטת המנהל  ה()
 ;158ד ע 153

אל הדו"ח שהוא מגיש על פי  ףרציות, ומ ואעקב פרישה  קלם מענששי בידעמ ו()
 כפי שנקבעו;ק נרטים בדבר המע, פקהמענ םשולו שבש ודחל 166סעיף 

()א(, רואים מענק הון עקב פרישה וכן מענק 4ת משנה )א()קבכפוף לאמור בפס ז()
זו לא תחול  ה; הוראמלג פתק שנתקבל גם אם נשאר מופקד בקוהון עקב מוות כמענ

 תוישפר ל עובד שפרש בקופת גמל לקיצבה, אם בעתש ותולזכ םידמעל סכומים העו
ולהשאירם למטרת תשלום קיצבה; הודיע כאמור,  ךלמנהל על רצונו להמשי עודיה

 -הסכום  כלת א יראומור, וא לחזור בו על ידי הודעה למנהל; חזר בו כאה ירשא
 מענקכ, ויאחרים על םיחוורו הדמצה רשיית, הפיבר ללכו -( 17) הקספל בכפוף

 הבאות:ו לגביו ההוראות שה ויחולירפ

על פי פסקת משנה )א(,  ריהיה זכאי לפטו -שתו יפר תעבנק מעל יבק אל (1)
 ותקרת הפטור תהיה כפי שהיתה בעת חזרתו מבחירתו;

 וםכסל הוושה רועתקרת הפטור בשי ישתו, תופחתרקיבל מענק בעת פ (2)

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת
 1978-"ט תשל"חת

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (29)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 (33)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 ( 35)תיקון מס' 
 1979-ש"םת

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 (32ון מס' )תיק
 1978-של"חת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 120)תיקון מס' 
 2000-ס"שת

( 21)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 25)תיקון מס' 
 1977-תשל"ז

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 21)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 21)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

( 21)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 13)תיקון מס' 
 1968-תשכ"ח

( 21)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה
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 בעת הפרישה; התהיי שפכ רוקרת הפטנת עבודה, מחולק בתשק לכל ענהמ

הוראות פסקה זו לא יחולו על סכומים ממרכיב הפיצויים שחל עליהם סעיף  ח()
( לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני ובן זוג לשעבר של עמית בחר להעבירם לפי 1)ה()6

יראו בסכומים כאמור מענק פרישה, אלא אם כן הודיע העמית הוראות אותו סעיף ולא 
למנהל, בהסכמת בן זוגו לשעבר, כי על כספים שבחר בן הזוג להעבירם לפי סעיף 

(; העברת הסכומים 3( עד )1()א( לחוק האמור יחולו הוראות פסקת משנה )א()1)ה()6
לא יראו בה חזרה ( האמור, 1)ה()6לפי בחירת בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות סעיף 

( על הכספים שנותרו בידי העמית, 4של העמית מבחירתו בהחלת פסקת משנה )א()
ככל שבחר בהחלה, או מהודעתו לפי פסקת משנה )ז( לעניין הכספים שנותרו בידיו, 

כהגדרתם  –ככל שהודיע כאמור; לעניין פסקת משנה זו, "בן זוג לשעבר" ו"עמית" 
 ;בחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני

 ;70סעיף באמור לוף כפב אלשרייות שאינו תושב נרווחיו של בעל א (8)

מזכיון שניתן לו מאת המדינה, במידה שפטרוה ממס לפי תנאי  הכנסה שהפיק אדם (9)
ת, ביריד, הזכיון; אך שום דבר האמור בסעיף זה לא יתפרש כבא לפטור ממס כל דיבידנ

ם, כולם או מקצתם, מתוך הכנסה דא לבשקי רכשו הפרשי הצמדה, הטבה, משכורת א
 ;וראמכשפטרוה 

וץ, או למי ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של חדינת מהמשתלמת ל ריבית (10)
 ובשבילה; על בשם מדינת חוץהכנסת, הכיר בו כפו

 נמחקה(;) ( 11)

 נמחקה(;) ( 12)

 הפרשי הצמדה שקיבל יחיד בשל נכס, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (13)

הפרשי ההצמדה אינם הפרשי הצמדה חלקיים; לענין זה, "הפרשי הצמדה  (1)
 כפי שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; –חלקיים" 

 היחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה בשל הנכס; (2)

( ואינם רשומים בפנקסי חשבונותיו 1)2הפרשי ההצמדה אינם הכנסה לפי סעיף  (3)
 חייבים ברישום כאמור;או 

ותו בסעיף עכמשמ יעסק לאימנו נמו בשל הפקעת נכס שאילששו הדצמה שירא( הפ13)
85; 

 

 (;בוטלה)(ב13)

 

 )בוטלה(; (14)

 

 א( )בוטלה(;14)

הנובע מתשלומי תושבי חוץ על  וץח עבמטב רהבון של חדב( הפרשי שער על פק14)
ימוש בכספי הפקדון, ובלבד שרוב הון בה, במידה שטרם נעשה ש תוינמשת יכר ןחשבו

בה הם בידי תושבי  םיהמניות של החברה, רוב זכויות ההצבעה בה ורוב הזכויות לרווח
 חוץ;

 בעפעל הקמי דהלוואה שנתן על י ן תושב חוץ למעטתאה שנווהל על רשע יהפרש (15)
 ;לארשיב ולש

 

 

מפני שינוי שער החליפין  י פוליסה לביטוח הלוואהפ לע ב חוץשותא( סכום שקיבל 15)
של הלירה והמתייחס לקרן הלוואה שנתן במטבע חוץ שהחזיק כדין או בלירות שנבעו 

 פרשי הצמדה,הירה בלירות ללא זש להחייה אתנ ילפ רמהמרה כדין של מטבע חוץ ואש

 חוץ-פןס

 על זכיוןב
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת

 וץחיבית למדינת ר
 (32)תיקון מס' 

 1978-של"חת
 1979-"טתשל ט"ת

 (106)תיקון מס' 
 1995-שנ"הת

 (106)תיקון מס'
 1995-"השנת
על  הדפרשי הצמה
י או על אן בנקויקדפ

 תכנית חיסכון
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 190)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב

של בפרשי הצמדה ה
 הפקעה

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 ( 59)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת
יגרת אמי נכיון על ד

 חוב
( 132' סמיקון ת)

 2002-ס"בתש
 ל פקדוןעפרשי שער ה
( 132' סמיקון ת)

 2002-תשס"ב

( 54)תיקון מס' 
 1982-תשמ"ב

ידי בפרשי שער ה
ושבי תברה בשליטת ח
 וץח

 (32' )תיקון מס
 1978-של"חת

ל עפרשי שער ה
 הלוואה

 (22)תיקון מס' 
 1975-"הלשת

 (54)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת
 1986-"ט תשמ"ות

ינוי שיטוח מפני ב
 שער

 (24' )תיקון מס
 1976-של"ות

( 204)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 החליפין; רעש נויישמ עהנוב שרפלא יעלה על סכום השווה להר טופום הכהסש דבלבו

 (;נמחקהב( )15)

א ואם ה תיבירל העמס מוב שהוצאה מכוח חוק הפוטר את בעלה חג( ריבית על איגרת 15)
 גרת;איה תכש ארמשתלמת למי שהיה תושב חוץ כאשר  תושב חוץ והיא

 

ד( ריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ על איגרת חוב הנסחרת 15)
חבר בני האדם  –ב ישראל )בפסקה זו בבורסה בישראל, שהנפיק חבר בני אדם תוש

המנפיק(, ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל; בפסקה זו, "תושב 
מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית, דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה, לפי  –חוץ" 

 העניין, למעט אחד מאלה:

 ם המנפיק;, בחבר בני האד88בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף  (1)

, של חבר בני האדם 88( להגדרה "קרוב" שבסעיף 3קרוב כהגדרתו בפסקה ) (2)
 המנפיק;

מי שעובד בחבר בני האדם המנפיק, נותן לו שירותים, מוכר לו מוצרים, או שיש  (3)
לו יחסים מיוחדים אחרים עמו, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה 

ן, לפי העניין, נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם ששיעור הריבית או דמי הניכיו
 של יחסים כאמור בין תושב החוץ לבין חבר בני האדם המנפיק;

 )נמחקה(; (16)

ת, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ומלמחשבונו בקרן השת דסכומים שמשך עוב )א( א(16)
ום שנים ממועד התשל 6מוטבת אם חלפו דה הריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפק

ד ים ממוענש 3אם חלפו  –לגיל הפרישה  הראשון לאותו החשבון, ולגבי עובד שהגיע
שו את העובד לצורך ים ששיממוכסלגבי ון; ובשלאותו ח ןהתשלום הראשו

ועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר משנים מ 3אם חלפו  –השתלמותו 
רן ההשתלמות יהיו הזכאים לקבלת הסכומים כאמור רשאים למשכם מקובד, הע

 בפטור ממס;

יסגר יכלשהו מחשבונו,  וםסכ עובד ו מותנה בכך שאם משךזהפטור לפי פסקה  ב()
 גביל)א(  המשנ סקתפ; נסגר החשבון כך, יחולו הוראות ם נוספיםהחשבון לתשלומי

ום כס לאשבחשבון; ובלבד שאם נמשך לשם השתלמות בישר םמשיכת יתרת הסכו
שעמד לרשות בעל החשבון בעת המשיכה, ולא קדמה עולה על שליש הסכום  וניאש

ה, האמורכה שימלו מקדש םהחדשי 12-כאמור בם כוסשל  תלמשיכה זו משיכה אחר
 וה כמשיכה לענין זה;לא ירא

 :הוקדם מבין אלהמ -הראשון"  םשלותד הוע, "מופסקה ז ןלעני ג()

 ; ןאשורה םולם התשלוחודש שבו שוף הס (1)

שולם התשלום הראשון, אך לא לפני תחילת שנת המס  וסוף החודש שלגבי (2)
 שבה שולם;

 חד מאלה:א כל –וטבת" מ הקדפ"ה

ששילם מעביד, עד גובה הסכום או השיעור שאין רואים אותו, לפי  םסכו (1)
 )ה(, כהכנסת עבודה בעת ששולם לקרן;3סעיף 

 ששילם העובד שהוא אחד מאלה: םסכו (2)

מהסכום ששילם המעביד בשיעור שאינו עולה על שליש  םסכו א()
העובד כהגדרתה בסעיף  של ת)ה(, בשל משכורתו הקובע3הקבוע בסעיף 

 מור;אה

 ;ממשכורתו הקובעת של העובד 2.5%בשיעור שאינו עולה על  םסכו ב()

בשיעור אחר שנקבע לתשלומי העובד בהסכם קיבוצי שאושר  םסכו )ג(
יום ב' בתמוז התשס"ב  , לפני1957-לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

 (;2002ביוני  12)

( 179)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

ב חויבית על איגרת ר
 חוץ בושתשרכש 

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת
  1979-"ט תשל"טת

 ( 108)תיקון מס' 
 1995-שנ"ות
שיכת תשלומי מ

 ד מקרןימעב
 השתלמות

( 60)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

 ( 108)תיקון מס' 
 1995-שנ"ות
( 132' סמיקון ת)

 2002-תשס"ב
( 135)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

( 132ס' קון מית)
 2002-"בתשס
 2002-ון( תשס"גק)תי

ריבית, דמי ניכיון 
והפרשי הצמדה על 
איגרת חוב הנסחרת 
בבורסה בידי תושב 

 חוץ
( 169)תיקון מס' 

 2008-תשס"ט
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 דע א,58עיף סחברי קיבוץ, כהגדרתה בלות מששולם לקרן השתל םסכו (3)
 שקלים חדשים לשנה;  14,140-לסכום השווה ל

ת חשבון לתשלומים נוספים רגיס יןנבוע בתקנות כללים לעקשר האוצר רשאי ל ()ד
 או יותר ייחשבו השתלמות אחת ד בקרןבועשל  ניםונות שובשבהם חש ולענין תנאים

 לחשבון אחד לצורך פסקה זו; 

 )נמחקה(.  ה()

בסעיף  דרתההגכ יםלעצמא מחשבונו בקרן השתלמות דסכומים שמשך יחי )א( ב(16)
ית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת , וכן ריבא(, לרבות הפרשי הצמדה5)17
בי יחיד שהגיע לגיל ג, ולןחשבושלום הראשון לאותו תועד המשנים מ 6פו לאם ח –

סכומים  יבגלו, שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון 3הפרישה, אם חלפו 
ון התשלום הראש דעושנים ממ 3אם חלפו  – ותומלתשהורך צל ששימשו את היחיד

שכם מקרן למסכומים כאמור  לתלקב איםכהז ויהי, לאותו החשבון; נפטר היחיד
כומים וך סזכאות למשה ןינלע םיללכנהל רשאי לקבוע מהמס; מההשתלמות בפטור 

ם לישק 14,140 –ס. לענין זה, "ההפקדה המוטבת" ר ממבפטומות לצורך השתל
 חדשים לשנה;

קה זו, ספ יפל םימוכס תעד )ד( יחולו על משיכ( א()ב16הוראות פסקה ) ב()
 המחוייבים; בשינויים

פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה  , למעט כספים שקיבל עלדכספים שקיבל עוב 3(17)
לים וכספים אלה אינם והמעביד לקופת גמל לתגמ ילומש)א(, עד גובה ת3כהגדרתו בסעיף 

יו הי ךאילו 1964 סמהנת , ובלבד שלגבי תשלומים שנעשו מש87עיף ס פיל חייבים במס ע
ים ובה תשלומי המעביד בגבולות הסכומים על פי השיעורגעד  יםכספם תפטורים רק או

 ףסעי יפ וכן כספים שחוייבו במס על לחוק הפיקוח על קופות גמל 22לפי סעיף שנקבעו 
 (;3)ה3

 

סכומים שהועברו לחשבון חדש על שם בן זוגו לשעבר של עמית בקופת גמל  א( )א(17)
 –()א( לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני )להלן 1)א( או )ה()6לקצבה לפי הוראות סעיף 

 גובה הסכום כמפורט להלן:הסכום המועבר( עד ל

 הסכום המועבר כולו; –היתה היתרה הצבורה עד גובה התקרה  (1)

הסכום המועבר בניכוי ההפרש  –היתה היתרה הצבורה גבוהה מהתקרה  (2)
 ;0-שבין היתרה הצבורה ובין התקרה, ולא פחות מ

נכללו בסכום המועבר סכומים מהיתרה הכוללת שהם תשלומים פטורים  )ב(
א של העמית, לרבות הרווחים שנצמחו 9ים בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף וסכומ
יירשמו אצל בן הזוג לשעבר כקרן וכרווחים ביחס השווה ליחס שלפני  –מהם 

העברתם, ויראו אותם כרווחים בידי בן הזוג לשעבר ממועד צבירתם אצל העמית לפני 
א על שם 9בסעיף  ההעברה, וסכומים שלפני העברתם היו בחשבון חדש כמשמעותו

 יועברו לחשבון חדש במשמעותו כאמור על שם בן הזוג לשעבר; –העמית 

)ב(, פטור כאמור יינתן לכל מרכיב בסכום -על אף האמור בפסקאות משנה )א( ו )ג(
 המועבר בהתאם לחלקו היחסי ביתרה הכוללת;

 –לעניין פסקה זו  )ד(

כהגדרתם  –ת זכויות", ו"עמית" "בן זוג לשעבר", "חיסכון פנסיוני באמצעות צביר
 בחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני;

( להגדרה 2חשבון חדש כמשמעותו בפסקה ) –א" 9"חשבון חדש כמשמעותו בסעיף 
 א;9"תשלומים פטורים" בסעיף 

                                                           
ן כושר עבודה בשנת יחול לגבי כספים שקיבל עובד על פי ביטוח מפני אבד 138סעיף המשנה לאחר תיקון מס'  3

-ואילך, והוראות הסעיף לפני התיקון ימשיכו לחול לגבי כספים שיקבל העובד על פי הביטוח בסכום חד 2005המס 
 פעמי לאחר תחילת התיקון בשל מקרה ביטוח שאירע לפני תחילת התיקון.

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

שיכה מקרן מ
 יםאשתלמות לעצמה

 ( 108)תיקון מס' 
 1995-שנ"ות
( 132' סמיקון ת)

 2002-תשס"ב
( 132)תיקון מס' 

 2002-ון( תשס"גק)תי
( 135)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

 למקופת גמעובד -ספיכ
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת
 (44' סתיקון מ)
 1981-שמ"את

 ( 132' סמ ןוק)תי
 2002-תשס"ב

 ( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 ( 148)תיקון מס' 
 2005-ס"התש

חלוקת כספים מקופת 
 גמל לבן זוג לשעבר

( 204)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 225)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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היתרה בכל קופות הגמל לקצבה שיש ליחיד, המחושבת לפי  –"יתרה כוללת" 
יוני, למעט חיסכון פנסיוני באמצעות )ב( לחוק לחלוקת חיסכון פנס6הוראות סעיף 
 צבירת זכויות;

 , סכומים בקופת גמל להשקעהיתרה כוללת למעט תשלומים פטורים –"יתרה צבורה" 
א, לרבות הרווחים שנצמחו מהם 9וסכומים בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 

 )ב( לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני;6המחושבים לפי הוראות סעיף 

 קרת הקצבה המזכה במכפיל ההמרה להון;מכפלת ת –"תקרה" 

כהגדרתם  –"מכפיל ההמרה להון", "תקרת הקצבה המזכה" ו"תשלומים פטורים" 
 א;9בסעיף 

א( לחוק 1)ב()23סכומים שמשך יחיד מכל מרכיבי החשבון על פי הוראות סעיף ( ב17)
 הפיקוח על קופות גמל;

 

ף יעסאו  )ד(3יבים במס לפי סעיף ה ורווחים אחרים שאינם חידצמהי פרשריבית, ה( 18)
יד מקופת גמל לתגמולים, אשר מקורם בסכומים שהפקידו היחיד או מעבידו חי לבשקי, 87

 ;לקופת הגמל

 

 

 ;נמחקה(( )א18)

 –מעט , לי פוליסה לביטוח חייםפקבל על ( סכום המת19)

 

, 88ף וח חייו של אחר למעט קרובו כמשמעותו בסעיטיבשל בסכום שקיבל אדם  (1)
 טח כהוצאה;בלמ השהפרמיה לביטוחו לא הותר

פי במס על  וליעים חייבשאו (, 17) וא( א7) תואקספ לפי ינו פטוראסכום ש (2)
 ; 87)ד( או 3ם יסעיפ

ל במותו של מתקבום הסכ –ם המתקבל על פי פוליסה לביטוח חיים" וכס, "וה זקספב 
סה לביטוח חיים, למעט סכום המבוטח על חלק מהסיכון למקרה מוות בלבד, שבפולי

 מנו.מכיב החיסכון או הנובע רממ לשהתקב

רגנת מקום העבודה ובחזרה בהסעה מרוכזת המאול תוביעובד מהשוויה של נסיעת  (20)
המעביד, אם המנהל או מי שהוא הסמיך לכך קבע שהסעה מרוכזת של  ידיבנת ממומו

דה, עבוהום קשל מ ומוקימו הדובעה העובדים למקום העבודה היא הכרחית בשל תנאי
 שקבע; םאם לתנאיבהת הסעה היאהו

 

 

 

, 1958–"חוי הלנת שכר על פי חוק הגנת השכר, התשייצכפ דסכום שקיבל עוב )א( (21)
 השכר המולן; הצמדה וריבית על רשיפכום הסגבולות ב

-מ כלשהו ודשבחת בחייהת משנה )א(, לגבי מי שהכנסתו קעל אף האמור בפס ב()
ב המס כימרש, כום התקרה לאותו חודסעל  קבלת הפיצוי עלתהלשים שקדמו החד 24

 ס;ם כמשבפיצוי הפטור ישול

 –בפסקה זו  ג()

כר ס אילו שולם השמכ םלתשמ היהש רל חלק השכשהפיצוי הניתן ב -מרכיב המס" "
 במועדו;

ת ריה תקהלו יכא םתואמדשים, כשהוא חשקלים  2300סכום של  -סכום התקרה" "
 א;120בסעיף  כהגדרתההכנסה 

( 171)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

 יטוח חייםב
 (22' ס)תיקון מ

 1975-של"הת

( 132' סמיקון ת)
 2002-תשס"ב

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 נחות ומתנותה
 ודיד לעובבעממ

 העסשוויה של הו
 נתאורגמ
 (22תיקון מס' )
 1975-של"הת

( 32)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

 ( 82)תיקון מס' 
 1990-ש"ןת

( 142)תיקון מס' 
  2004-תשס"ה

 רכיצויי הלנת שפ
 (81מס' )תיקון 

 1990-ש"ןת

קופת גמל מרווחים 
 םילתגמול

( 132' סמיקון ת)
 2002-תשס"ב

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 171)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

משיכת יתרה צבורה 
נמוכה לפי חוק 

 הפיקוח על קופות גמל
( 206)תיקון מס' 

 2015-תשע"ו
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, וד ממננשוי לו או ממי שהוא נשוי לו וחי בנפרה ישה יחיד ממי לונות שמקבזי ממד (22)
ת שמקבל יחיד בעד ילדיו מההורה האחר, או תשלום שמקבל יחיד, בשבילו או נווזמי מדו

-ב"התשל(, לוםשת תחהבט)חוק המזונות  יפ לע יבשביל ילדיו, מהמוסד לביטוח לאומ
1972; 

לקרן קיימת  םייחב בוןזע ןתדם על פי הסכם למאשיעור מקיצבה שמקבל  )א( (23)
ישראל או לכל מוסד אחר שקבע שר דת למאוחה יתהמגב -ראל, לקרן היסוד ליש

 האוצר, כמפורט להלן:

 ;50% -שנה בעת נתינתו  50בחיים לא מלאו  אם לנותן העזבון (1)

 שנה 60אך לא מלאו לו  השנ 50ותן נאו לים מלבחין ובזעהנת ינת תאם בע (2)
- 60%; 

שנה  70ו ל אומל שנה אך לא 60ותן בחיים מלאו לנ ןועזבה תתיננ תעאם ב (3)
- 75%; 

שנה  80אך לא מלאו לו  הנש 70 ןתובון בחיים מלאו לנזאם בעת נתינת הע (4)
- 80%; 

 ;90% -נה ש 80תן ובון בחיים מלאו לנזאם בעת נתינת הע (5)

 ןובזהען ותונ, ב9טור שלפי סעיף פם הומשנה )א( הוא במק שלפי פסקתהפטור  ב()
 אותו עזבון בחיים; ןתמ בשל יןד פי כלא יהא זכאי לזיכוי או לניכוי לל

ה ית והפרשי הצמדבבשל מס ששילם ביתר, רים שונידה שקיבל מוהפרשי הצ ביתיר (24)
צמדה הוריבית והפרשי  1975–לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו 105עיף ס יפלסק וע לבשקי

 תיבירם שוניש א לחוק מס שבח; הוראה זו לא תחול לגבי103שקיבל נישום מכוח סעיף 
 (;1)2הכנסה לפי סעיף  וי הצמדה הן בידישוהפר

 

 ותבאבבית קשיש המתגורר  לכרת דירה למגורים שקיבהשמ תהכנסה מדמי שכירו (25)
התשלום השנתי  לסכום מחצית עד -ה שבה גר לפני כניסתו לבית האבות רידה בשל

 יםרוגמ םומק -ות" בששילם בעד החזקתו בשנת המס בבית האבות; לענין זה, "בית א
וק הפיקוח ח פיל , שניתן לו רשיון עםשני 65דים לפחות שגילם מעל יע לשלושים יחוקב

 ;1965-כ"התשהת, עונועל מ

-ק המפלגות, התשנ"בירות מוקדמות המותרת לפי פרק ב' לחובחבד מועמל מהתרו (26)
1992; 

ם, ישוחררמים לחיי יטתלן או שקיבל חייל משוחרר לפי חוק קרכספים שקיבלה הק (27)
 ;1994-התשנ"ד

א, שערכם פחת מסכום שקבע שר האוצר, באישור 2( השתכרות או רווח, כאמור בסעיף 28)
 נסת, והכל בתנאים ובתיאומים שקבע;ועדת הכספים של הכ

 

נת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר, ולגבי חוקר ( מלגה שנית29)
 –עד לסכום התקרה; בפסקה זו  –

 כל אחד מאלה: –"חוקר" 

שנים והוא משמש חמש שנים לפחות חוקר במכון מחקר תורני  18מי שמלאו לו  (1)
 ולומד במכון בתחומי פעילותו;

וסד להשכלה גבוהה בישראל, או מי שהוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממ (2)
ממוסד אקדמי בחוץ לארץ המוכר על ידי משרד החינוך, המשמש חוקר במוסד מחקרי 

 ולומד במוסד המחקרי בתחומי פעילותו;

 כל אחד מאלה: –"מוסד לימוד ומחקר" 

 מוסד להשכלה גבוהה, לעניין סטודנט; (1)

 מוסד מחקרי, לעניין חוקר; (2)

 תומי מזונד
 ( 77)תיקון מס' 

 1988-שמ"חת

סכם הכומים על פי ס
 חייםבעזבון 

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 הפרשי הצמדה
 םשולשריבית על מס ו

 ביתר
 ( 53)תיקון מס' 

 1982-שמ"בת
 ( 70)תיקון מס' 

 1986-שמ"ות
 ( 71)תיקון מס' 

 1986-שמ"זת
קיבל שמי שכירות ד

 קשיש
 (74)תיקון מס' 

 1987-שמ"זת

ומה למועמד תר
 בחירות מוקדמותב

 ( 94)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

( 98)תיקון מס' 
 1994-שנ"דת

הימורים הגרלות או 
 פרסים

( 134)תיקון מס' 
 2003-שס"גת

 2004-ת"ט תשס"ה

מלגה לסטודנט או 
 לחוקר

( 175)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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 לעניין חוקר;מכון מחקר תורני,  (3)

 מוסד שהוא אחד מאלה: –"מוסד להשכלה גבוהה" 

)להלן  1958-לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 9מוסד שהוכר לפי סעיף  (1)
 חוק המועצה להשכלה גבוהה(; –

א לחוק המועצה להשכלה 21מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף  (2)
 גבוהה;

א לחוק המועצה להשכלה 28כר לפי סעיף מוסד שהתואר שהוא מעניק הו (3)
 גבוהה;

מוסד ציבורי שמקדם, עורך או מקיים מחקרים בתחומי הפעילות  –"מוסד מחקרי" 
והלימודים המתקיימים בו, ומפרסם מחקרים בפרסומים היוצאים לאור על ידו או בסיוע או 

 בשיתוף עם מוסדות להשכלה גבוהה, ושאינו מוסד להשכלה גבוהה;

מוסד ציבורי, שמקדם עורך או מקיים מחקרים בתחומי לימודים  –קר תורני" "מכון מח
 ;1985-תורניים, והוא זכאי לתמיכה ממשרד התרבות לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

 ( של סעיף זה;2כהגדרתו בפסקה ) –"מוסד ציבורי" 

בעקיפין,  מענק, פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנט או לחוקר, במישרין או –"מלגה" 
פעמי או עתי, בתקופת לימודיו, למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת -באופן חד

לימודיו, והכל בלבד שלא ניתנת בעדם כל תמורה מצד הסטודנט או החוקר והם ניתנו 
בתקופת הלימודים; לעניין זה תמלוגים בשל שימוש במחקר לא ייחשבו מענק, פרס או 

 פטור מתשלום כאמור;

 מי שלומד במוסד להשכלה גבוהה בתחומי הלימודים המתקיימים בו; –סטודנט" "

שקלים חדשים; יראו את הסכום האמור כסכום כמשמעותו  90,000 –"סכום התקרה" 
 ב;120בסעיף 

שימוש של מוסד הלימוד והמחקר במחקרו או בממצאיו של הסטודנט  –"שימוש במחקר" 
 או פרסום שמו של המוסד כאמור במחקר; או החוקר, לרבות בדרך של פרסום ספר

לנותן לרבות כל התחייבות של הסטודנט או החוקר למתן שירות כלשהו  –"תמורה" 
 או למילוי תפקיד בו; ולעניין זה, כל אלה לא ייחשבו תמורה: המלגה

התחייבות של הסטודנט או החוקר להקדיש את מרב מרצו וזמנו ללימודים או  (1)
 ;ד הלימוד והמחקר, והכל במוסלמחקר

 שימוש במחקר; (2)

פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט או החוקר מטעם מוסד הלימוד  (3)
 והמחקר, או בזיקה אליו;

 –"תקופת הלימודים" 

תקופת הלימודים של סטודנט שהוגדרה בתקנון המוסד  –לגבי סטודנט  (1)
ם להלן, תקופת הלימודים להשכלה גבוהה לגבי סוג הלימוקים האמור, ולגבי המנויי

 –לא תעלה על 

תקופה של ארבע שנות מס מהיום  –לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שני  )א(
 שהחל את לימודיו לתואר האמור;

תקופה של שמונה שנות מס  –לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שלישי  )ב(
 מהיום שהחל את לימודיו לתואר האמור;

שהוגדרה על ידי המוסד המחקרי או המכון  תקופת המחקר כפי –לגבי חוקר  (2)
 שנים; 12ובלבד שלא תעלה על  למחקר תורני,

 .2010-לחוק תרומת ביציות, התש"ע 43פיצוי ששולם לתורמת לפי סעיף  (30)

 

 פיצוי לתורמת ביציות
( 176)תיקון מס' 

 2010-תש"ע

( 182)תיקון מס' 
 2011-תשע"א
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 –לענין סעיף זה  )א(  .4א9

 

 

 

 

וכן קצבה ופת גמל קעביד, או המשתלמת מאת מ מאת קיצבה המשתלמת –קיצבה" " 
א( להגדרה "הכנסה מיגיעה 3ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כהגדרתו בפסקה ) על פיהמשתלמת 

 ;ו(6)9, והכל למעט קצבת שאירים כהגדרתה בסעיף 1אישית" שבסעיף 

חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה,  –קצבה מוכרת" " 
 הנובע מתשלומים פטורים;

 חד מאלה:כל א –תשלומים פטורים" " 

 –סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה  (1)

על ידי מעבידיו של עובד, בעבור העובד, על חשבון מרכיב תגמולי  )א(
המעביד, העולים על השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או 

 בסכום התקרה, לפי הנמוך;

עור על ידי העובד על חשבון מרכיב תגמולי העובד, העולים על השי )ב(
לחוק הפיקוח על קופות  22המרבי להפקדה של מרכיב תגמולי העובד לפי סעיף 

גמל, כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בשכר הממוצע במשק לחודש, 
 לפי הנמוך;

 –בפסקה זו 

 –"השכר הממוצע במשק", "השיעור להפקדה", "משכורת" ו"סכום התקרה" 
 (;3)ה3כהגדרתם בסעיף 

 21כמשמעותם לפי סעיף  –בד", ו"מרכיב תגמולי המעביד" "מרכיב תגמולי העו
 לחוק הפיקוח על קופות גמל;

ב( לחוק הפיקוח 2א( או )2)א()23כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף  (2)
 על קופות הגמל;

סכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל לקצבה, בלא תשלום מקביל מטעם  (3)
 ;47א או לניכוי לפי סעיף 45בשלהם לזיכוי לפי סעיף  מעביד, ושהיחיד אינו זכאי

 סכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל לשקעה; (4)

 סך כל הקצבאות שמקבל אדם, למעט קצבה מוכרת; –קצבה מזכה" " 

 שקלים חדשים; 8,190 –תקרת הקצבה המזכה" " 

ה מזכה, כולה או חלקה, גיל הפרישה או הגיל שבו החל יחיד לקבל קצב –גיל הזכאות" " 
 לפי המאוחר;

, ואולם לענין סעיף זה יראו אדם כאילו הגיע לגיל 1כהגדרתו בסעיף  –" השל פריגי" 
 פרישה אף אם:

 

 ;)נמחקה( (1)

 בעהק, שנריות או 75%קדמת בשל נכות יציבה בדרגה של והוא פרש פרישה מ (2)
 ףיעסתקנות שהותקנו מכוח  פי ל()א(, או ע5)9רטים בסעיף ואחד החוקים המפ יעל פ

 (;ב()5)9

או מכפיל אחר שקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת  180 –מכפיל ההמרה להון" " 

                                                           
 לענין תחולת הסעיף. 0420-)תיקוני חקיקה(, תשס"ד 2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  71ר' סעיף  4

טור לקיצבה פ
למת מאת תמשה
ופת גמל קעביד או מ

ולקיצבה המשתלמת 
על פי ביטוח מפני 
 אבדן כושר עבודה

 (18)תיקון מס' 
 1973-של"גת

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 135)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 136)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 136)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 60)תיקון מס' 
 1984-תשמ"ד

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 225)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;

 )נמחקה(; –מענק פטור" " 

 )נמחקה(. –כוחות הבטחון" " 

לסכום שלא  קצבה מזכה שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה, תהיה פטורה ממס עד ב() 
 .מתקרת הקצבה המזכה 67%יעלה על 

 הקצבה המוכרת שמקבל אחד מאלה פטורה ממס: (1ב) 

 שנים; 60יחיד שמלאו לו  (1)

( להגדרה "גיל פרישה" שבסעיף 2יחיד שפרש פרישה מוקדמת כאמור בפסקה ) (2)
 קטן )א(.

 –בסעיף קטן זה  (1) ג() 

תת הסכום האמור בפסקת משנה )ב( הסכום המתקבל מהפח –"יתרת ההון הפטורה" 
 –מהסכום האמור בפסקת משנה )א( 

מתקרת הקצבה המזכה כשהוא מוכפל במכפיל  67%-סכום השווה ל )א(
 ההמרה להון;

 1המענקים הפטורים כשהם צמודים למדד מהיום שבו התקבלו עד יום  )ב(
 –" בינואר בשנה שבה חל גיל הזכאות, ומוכפלים במקדם; לעניין זה, "מקדם

מתקרת הצקבה המזכה כשהוא מוכפל במכפיל ההמרה  35%-סכום השווה ל
להון ומחולק בסכום המתקבל מהכפלת הסכום הפטור המרבי לכל שנת עבודה 

 ;32-( ב2א()א()7)9כאמור בסעיף 

א()א( שקיבל יחיד בעד 7)9סכום המענקים הפטורים לפי סעיף  –"מענקים פטורים" 
 שנות עבודה, ולמעט אלה: 32-אות, ולא יותר משנות עבודתו שקדמו לגיל הזכ

( להגדרה "גיל פרישה" שבסעיף 2מענקים שקיבל יחיד שחלה עליו פסקה ) )א(
 קטן )א(;

 –מענק נוסף לקצבה ששולם  )ב(

לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות(  15לפי סעיף  (1)
 ;1985-]נוסח משולב[, התשמ"ה

לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח  22יף לשוטר או לסוהר לפי סע (2)
 לחוק האמור; 77, בכפוף לסעיף 1970-משולב[, התש"ל

ב לחוק שירות המדינה 63לעובד שירותי הביטחון, לפי סעיף  (3)
 ;1970-)גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל

על אף הוראות סעיף קטן )ב(, נישום הזכאי לפטור ממס לפי הסעיף הקטן  (2)
בל גם מענקים פטורים, לא יעלה סכום הפטור לגביו, לפי אותו סעיף קטן, האמור, שקי

(, ומחולקת במכפיל 3על יתרת ההון הפטורה כשהיא מעודכנת לפי הוראות פסקה )
 ההמרה להון;

בינואר של השנה שבה חל גיל הזכאות,  1-בינואר של כל שנת מס, החל ב 1-ב (3)
 ב.120סעיף תתואם יתרת ההון הפטורה בהתאם להוראות 

 .)בוטל( ד() 

פטור ממס עד לסכום כולל שלא יעלה  –סכום שקיבל יחיד עקב היוון קצבאות  (1) ה() 
ממכפלת תקרת הקצבה המזכה במכפיל ההמרה להון, ואם קיבל היחיד  67%על 

עד ליתרת ההון הפטורה כהגדרתה בסעיף  –מענקים פטורים כאמור בסעיף קטן )ג( 
שהיחיד הגיש לפקיד השומה בקשה לקבלת פטור על סכום הקטן האמור, ובלבד 

ימים מהיום שבו ניתן  90מהוון לפי פסקה זו, בטופס שקבע המנהל, לא יאוחר מתום 
 לו לראשונה פטור ממס בשל קצבה מזכה לפי סעיף זה;

)ג( -(, יופחת סכום הפטור לפי סעיפים קטנים )ב( ו1ניתן פטור ממס לפי פסקה ) (2)
 ( כשהוא מחולק במכפיל ההמרה להון;1לסכום הפטור לפי פסקה ) בסכום השווה

( 136)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 190תיקון מס' )
 2012-תשע"ב

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 190ס' מ)תיקון 
 2012-תשע"ב
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, על סכום שהתקבל עקב היוון קצבה מוכרת, אשר אינו 121על אף הוראות סעיף  (3)
; 15%(, יוטל מס רק בשל מרכיב הרווח היחסי, בשיעור של 1פטור ממס לפי פסקה )

 –לעניין זה 

הסכום האמור בפסקה משנה )א( הסכום המתקבל מחלוקת  –"מרכיב הרווח היחסי" 
 –בסכום האמור בפסקת משנה )ב( 

הסכום שהתקבל עקב היוון קצבה מוכרת, כשהוא מוכפל בהפרש החיובי  )א(
 שבין היתרה הצבורה לבין התשלומים הפטורים;

 היתרה הצבורה; )ב(

הכספים שנצברו לזכותו של יחיד בחשבונו בקופת גמל לקצבה  –"היתרה הצבורה" 
היחיד, רן ותיקה, עד למועד חישוב רווחי הקופה שקדם לגיל הזכאות של שאינה ק

 והנובעים מתשלומים פטורים;

יחיד שמשך סכומים מקופת גמל כהיוון קצבה שמקורה במרכיב הפיצויים,  (4)
(, יראו אותו כמי שחזר 3)ה3שהופקדו בלא מרכיב תגמולי המעביד כהגדרתם בסעיף 

 א()ז(.7)9ם למטרת קצבה, ויחולו הוראות סעיף בו מכוונתו להשאיר את הכספי

על אף האמור בסעיף קטן )ה(, על היוון קצבה מוכרת הנובעת מכספים שהועברו  (1ה) 
ב( לחוק הפיקוח על קופות גמל, יחול האמור בסעיף 2א( או )2)א()23לחשבון חדש כאמור בסעיף 

 (.3()4)ה3

וטרם החל לקבל קצבה מוכרת, יראו שנים  75יחיד שנפטר לאחר שמלאו לו  (1) ו() 
אותו כמי שהיוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו ויחולו על היוון כאמור הוראות 

 סעיף קטן )ה(;

(, תשלומים פטורים שהיו בקופת הגמל של היחיד בעת 1על אף האמור בפסקה ) (2)
עים תשלומים פטורים בעת הפטירה( וכן ריבית ורווחים הנוב –שנפטר )בפסקה זו 

מהם, שהועברו לקופת גמל לקצבה של מוטב כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל 
מוטב( לשם משיכתם כקצבה מוכרת, יהיו פטורים ממס אם נמשכו  –)בסעיף קטן זה 

כקצבה, ואולם אם ביקש המוטב להוונם יחולו על ההיוון הוראות סעיף קטן )ה( ויראו 
 לומים הפטורים בעת הפטירה;לעניין זה כתשלומים פטורים רק את התש

יחיד שנפטר לאחר שהתחיל לקבל קצבה מוכרת מקופת גמל לקצבה והובטח לו  (3)
למוטביו, יראו ביתרת  –מספר מזערי של תשלומי קצבה שישולם לו, ולאחר פטירתו 

התשלומים המשולמים למוטביו כקצבה או כקצבת שאירים, לפי העניין, ואולם אם 
; (3ת יתרת התשלומים יחולו על ההיוון הוראות סעיף קטן )ה()ביקש המוטב להוון א

לרבות הסכום שנותר בקופת הגמל שממנו היו  –לעניין סעיף זה, "יתרת התשלומים" 
 .עתידים להשתלם תשלומי הקצבה המוכרת

 יקראו סעיף זה כך: 2024עד  2012לגבי שנות המס  ז() 

 ";43.5%" יקראו "67%, במקום "בכל מקום – 2015עד  2012לגבי שנות המס  (1)

 ";49%" יקראו "67%בכל מקום, במקום " – 2019עד  2016לגבי שנות המס  (2)

 ".52%" יקראו "67%בכל מקום, במקום " – 2024עד  2020לגבי שנות המס  (3)

א)א( 9 ףל אדם בהגיעו לגיל פרישה כמשמעותו בסעיבקמש( 5)2 ףיעסי פלכנסה מהה 35% .ב9
 ו(6)9או שמקבלים שאירים ואשר אינה פטורה לפי סעיף א)א( 9ה כמשמעותה בסעיף ואיננה קיצב

 .פטור ממס –ה לפי סעיף זה רהיוון קיצבה פטו עקב לתקבמה ום; סכספטורים ממ –

 

 

 

 

סכום המס  )א(,14ובכפוף לאמור בסעיף  , לפי הענין,121-ב ו9, א9 יםיפבסע אמוראף העל  .ג9
יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ראל שמקבל ישל ץוחה מרקומשקצבה על 

הנחה לקצבה של 
תושב ישראל 

לראשונה ושל תושב 
 וזר ותיקח
( 132' סקון מית)
 2002-שס"בת

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 190ס' מ)תיקון 
 2012-תשע"ב

( 190ן מס' )תיקו
 2012-תשע"ב

 חרתאטור לקיצבה פ
 (18)תיקון מס' 

 1973-של"גת
 1973-"ט תשל"גת

 (34ס' )תיקון מ
 1979-של"טת

 (35)תיקון מס' 
 1979-ש"םת

 (60)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

 ( 120)תיקון מס' 
 2000-תש"ס

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 206)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 206)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 206)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 206)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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נת חוץ, לא יעלה על סכום המס שהיה משלם על י, בשל עבודתו במד)א(14ותיק, כאמור בסעיף 
 .אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה, אילו היה נשאר תושב אותה מדינה

 

ורים ממס, אם התקיימו כל מוטבת שמקבל יחיד זכאי, פט רותינסת שככמה 35% )א(  .ד9
 אלה:

א או 9 ד או לבן זוגו לא היו הכנסות מקצבה, שחלות עליה הוראות סעיפיםיליח (1)
 ה;125ד או 125ב, או הכנסות מריבית, שחלות עליה הוראות סעיפים 9

ל ידי עאו  יא,105השכירות אינם משולמים על ידי קרוב, כהגדרתו בסעיף  דמי (2)
 הוא בעל שליטה בו.חבר בני אדם שהיחיד 

 .לפי סעיף קטן )א( יינתן לאחד מבני הזוג בלבד רפטו )ב( 

 –ף זה יבסע )ג( 

 (;9)32רתו בסעיף גדכה –טה" ישל ל"בע 

( שמקבל 7( או )6)2לפי סעיף  תוה חייבת מדמי שכירנסהכ –סת שכירות מוטבת" נ"הכ 
כנסתו מיגיעה אישית מעסק מש בידיו במישרין להפקת הי, ששויחיד מהשכרת נכס שהיה בבעלות

 או ממשלח יד בישראל, עד לתקרת ההכנסה, כשהיא מוכפלת בשיעור הזכאות;

 חד מאלה:א כל –כאי" זד י"יח 

 שהגיע לגיל הפרישה; דיחי (1)

 , אם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה;דיחי (2)

 שנים; 55, 88אם הוא תושב ישראל ומלאו לו במועד הקובע, כהגדרתו בסעיף  לוהכ 

שימש הנכס, במישרין, בידי היחיד  הלכל שנת מס שב 2%ר של ועשי –ור הזכאות" ע"שי 
 ;70%-יעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, אך לא יותר מיגלהפקת הכנסה מ

 א, כשהוא מוכפל 9ה "קצבה מזכה" שבסעיף רהגדבם הנקוב כוהס –ת ההכנסה" ר"תק 
 .12-ב

 רוימן ב': סמכות לפטס

 –בסעיף זה  א()  .10

ורים הקבועים עישהמים כמונ רי מסה או שיעוסכוי מהכניזיכוי ממס או נ -ס" במה הטב" 
 ;121בסעיף 

 למתתהמש ודהברמיה, שהיא הכנסת עפהענקה, הטבה או  -עבודה"  הענקה בעד פריון" 
השכר  לענין סעיף זה כפי שנקבע בתקנות, בנוסף על המשכורת או רה עבודה שאושזחוי על פ

על פי  עבקנ אשרול יגון הרה על הפרילפריון עבודה העו דעבעבודה, ה זהחוועים בבקה םילהמקוב
על  רצהאו רש הז ןינעשאישר המכון לפריון העבודה והייצור, או גוף אחר שקבע ל ודותת מדורמונ
 כון;הממלצת י הפ

ות עם שר תקנות, לאחר התייעצבאוצר יר שר הדהגש כפי -ת" שילישה וימשמרת שנ" 
 .5העבודה והרווחה

י של הכנסת, לקבוע בתקנות הטבה במס, לגבם פיכסישור ועדת האשר האוצר רשאי, ב ב() 
מרת שניה או שלישית או מהענקה המשתלמת בעד פריון עבודה, במפעלי שמב הבודעמ הסהכנ

וק עידוד התעשיה חותה בת כמשמעיוריצלות יפעי היא סמת הנשב םתוליעפתעשיה שעיקר 
חר, ויכול מסוהה שר התעשי םע תוצ, שקבע שר האוצר לאחר התייע1969 -מסים(, תשכ"ט)

                                                           
 .1313עמ'  7.12.2016מיום  7394י"פ תשע"ז מס' סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים:  5

להכנסה מדמי  טורפ
 ירות מסוימיםכש

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתון( יקת)

( 135)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 135)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

ענקה הנחה ממס על ה
ריון עבודה פבעד 

עד בשכר עבודה ו
 משמרותב העבוד
 (68ן מס' )תיקו

 1986-שמ"ות

401
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 עשיה.ת יפני עפל ואימים שיקבע לענין זה מפעלים מסוי

שהוא זכאי לה מאת מעביד המשלם לו הכנסה כאמור בסעיף קטן  המי שסך כל ההכנס ג() 
יהא זכאי להטבה לפי סעיף זה  כום התקרה(, לאס -חדשים )להלן  יםלשק 36,000 על העול( )ב

( ב) ןיף קטלענין זה יראו את הכנסתו שחל עליה סע, ורהתקעל סכום ה הלבשל חלק ההכנסה העו
תה כנסה כהגדרה תרקת אוה וליאהגבוהה ביותר בסולם הכנסותיו; סכום התקרה יתואם כו תסכהכנ

 .א120בסעיף 

  -תן לקבוע ייף קטן )ב( נעסבר מובתקנות כא ד() 

 כנסה כאמור בו או לגבי חלק ממנה;הה לכ יגבלשהטבה במס תחול  (1)

ים, נוש עשיהת יפם, לענם שונים או בסכומים שונייהטבה במס בשיעור (2)
 למקצועות שונים ולסוגי נישומים שונים;

 ;ההטבה במס תהחלל םיאנתו םיכלל (3)

 .ול ההטבה במסחת לאסתם נהכל שע םבדיוסוגי ע (4)

 –ה בסעיף ז )א( .11

 

 )ג( לחוק מיסוי מקרקעין;9כהגדרתה בסעיף  –דירת מגורים" " 

חייל המשרת על פי התחייבות לשירות קבע בצבא הגנה לישראל, שוטר, לרבות  –"חייל"  
שוטר במשמר הגבול שבמשטרת ישראל, סוהר וכן עובד בשירות הביטחון הכללי או במוסד 

 תים במערך הלוחם;למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובלבד שהם משר

בדצמבר שלפני שנת המס שלגביה ניתן הזיכוי לפי סעיף  31-יישוב שב –יישוב מוטב" " 
 זה, מתקיימים בו כל אלה:

הוא יישוב סמוך לגבול או יישוב שדירות המגורים שבתחומו, כולן או חלקן,  (1)
, למעט 250או ממזרח לקו אורך  610, מדרום לקו רוחב 750שוכנות מצפון לקו רוחב 

לחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים  11יישוב שעל תושביו חלות הוראות סעיף 
 ;1985-והנחות ממסים(, התשמ"ה

תושבים, על פי נתוני הלשכה המרכזית  75,000-אוכלוסייתו מונה פחות מ (2)
 לסטטיסטיקה;

ם כלכלי, אלא א-או לאשכול נמוך יותר במדרג החברתי 8הוא משויך לאשכול  (3)
 כן הוא יישוב סמוך לגבול;

 הקמתו אושרה על פי כל דין; (4)

 נקודות לפחות; 25הניקוד הכולל שלו הוא  (5)

 7יישוב שדירות המגורים שבתחומו, כולן או חלקן, שוכנות עד  –יישוב סמוך לגבול" " 
זה, או קילומטרים מגבול ישראל עם ירדן, סוריה או מצרים או מגדר המערכת המקיפה את רצועת ע

 קילומטרים מגבול ישראל עם לבנון, והכול בקו אווירי; 9עד 

עירייה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית, המשתייכות  –יישוב עירוני בנגב" " 
למחוז הדרום כפי שנקבע בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ונפות ותיאור גבולותיהם, 

 ;1948-, התש"חלפקודת סדרי השלטון והמשפט 3לפי סעיף 

יישוב שדירות המגורים בתחומו, כולן או חלקן,  –יישוב צמוד לגבול עימות בצפון" " 
 קילומטרים מגבול ישראל עם סוריה או לבנון, והכול בקו אווירי; 2שוכנות עד 

עירייה או מועצה מקומית, למעט מועצה  –יישוב עירוני צמוד לגבול עימות בצפון" " 
כלכלי, ושדירות המגורים -או לאשכול נמוך יותר במדרג החברתי 6לאשכול אזורית, המשויכת 

קילומטרים מגבול ישראל עם סוריה או לבנון, והכול בקו  2בתחומן, כולן או חלקן, שוכנות עד 
 אווירי;

אשכול הפריפריאליות של רשויות מקומיות לפי פרסומי הלשכה  –מדד הפריפריאליות" " 
לפי פרסומי הלשכה  –גבי כל יישוב, ולגבי יישוב במועצה אזורית המרכזית לסטטיסטיקה, ל

 המרכזית לסטטיסטיקה לגבי כל יישוב במועצה האזורית או לגבי המועצה האזורית, לפי הנמוך;

 ( 82)תיקון מס' 
 1990-ש"ןת

 ( 82)תיקון מס' 
 1990-ש"ןת

 הטבות מס ביישובים
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-אפיון רשויות מקומיות וסיווגן באשכול לפי הרמה החברתית –כלכלי" -המדרג החברי" 
המרכזית לסטטיסטיקה לגבי כל יישוב, ולגבי יישוב  כלכלית של האוכלוסייה לפי פרסומי הלשכה

לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי כל יישוב במועצה האזורית  –במועצה אזורית 
 או לגבי המועצה האזורית, לפי הנמוך;

משכורת הכוללת תוספת פעילות רמה א' אשר שולמה במשך תקופה  –"משכורת מיוחדת"  
 פים לפחות;של שלושה חודשים רצו

-הניקוד הכולל של היישוב המתקבל מחיבור הניקוד החברתי –ניקוד כולל", של יישוב " 
 כלכלי, ניקוד הפריפריאליות וניקוד הסמיכות לגבול של אותו יישוב, מעוגל למספר השלם הקרוב;

 ממספר הנקודות כמפורט להלן, לפי העניין: 35% –כלכלי" -ניקוד חברתי" 
 מספר נקודות כלכלי-חברתיאשכול במדרג ה 

 1 100 

 2 90 

 3 80 

 4 60 

 5 30 

 6 15 

 ;0 ומעלה 7 

 ממספר הנקודות כמפורט להלן, לפי העניין: 25% –ניקוד סמיכות לגבול" " 
 מספר נקודות יישוב 

 100 יישוב סמוך לגבול 

 ;0 יישוב אחר 

 עניין:ממספר הנקודות כמפורט להלן, לפי ה 40% –ניקוד פריפריאליות" " 
 מספר נקודות אשכול במדד הפריפריאליות 

 100 2או  1 

 3 80 

 4 50 

 5 30 

 6 10 

 ;0 ומעלה 7 

הנתונים המופיעים בפרסומי הלשכה  –פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" " 
בדצמבר שלפני שנת המס שלגביה ניתן הזיכוי לפי סעיף  31-המרכזית לסטטיסטיקה הידועים ב

(, מדד 2017בינואר  1זית לסטטיסטיקה תפרסם, עד יום ג' בטבת התשע"ז )זה; הלשכה המרכ
כלכלי לגבי כל אחד מהיישובים הנמצא בתחום שיפוטה של מועצה -פריפריאליות ומדרג חברתי

 אזורית, בנפרד;

תוספת שכר המשולמת לחייל בשל פעילות במערך הלוחם  –"תוספת פעילות רמה א'"  
 פי הדין החל לגבי החייל כתוספת רמה א' ושאישר המנהל לענין זה;בשטח פיתוח, המוגדרת על 

 כל אחד מאלה: –"שטח פיתוח"  

 אזור יהודה, שומרון וחבל עזה; (1)

 ;270כל מקום צפונה מקו הרוחב  (2)

 , לרבות אזור ים המלח;070כל מקום דרומה מקו הרוחב  (3)

 וב.יחיד שמרכז חייו באותו ייש –"תושב", ביישוב מסוים  

מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב מוטב שהניקוד הכולל שלו הוא בין  (1) )ב( 
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מהכנסתו  7%נקודות, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של  49-נקודות ל 25
 שקלים חדשים; 132,000החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 

שהניקוד הכולל שלו הוא בין מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב מוטב  (2)
מהכנסתו  10%נקודות, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של  59-נקודות ל 50

 שקלים חדשים; 162,000החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 

 60מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב מוטב שהניקוד הכולל שלו הוא  (3)
מהכנסתו החייבת  12%לזיכוי ממס בשיעור של נקודות לפחות, זכאי באותה שנה 

 שקלים חדשים; 192,000מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 

מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב מוטב שהוא יישוב עירוני  )א( א(3)
(, לפי העניין, 3( עד )01בנגב, ייווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי לו לפי פסקאות 

יבת מיגיעה אישית ולתקרת ההכנסה ייווסף סכום מהכנסתו החי 6%שיעור של 
שקלים  30,000(, לפי העניין, של 3( עד )1נוסף על הסכום הקבוע בפסקאות )

או לאשכול נמוך יותר  3חדשים; ואולם אם היישוב האמור משויך לאשכול 
 שקלים חדשים; 42,000כלכלי, ייווסף סכום נוסף כאמור של -במדרג החברתי

ך כל שנת המס תושב ביישוב מוטב שהוא יישוב צמוד מי שהיה במש )ב(
(, 3( עד )1לגבול עימות בצפון, ייווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי לו לפי פסקאות )

מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית ולתקרת ההכנסה  1%לפי העניין, שיעור של 
 6,000(, לפי העניין, של 3( עד )1ייווסף סכום נוסף על הסכום הקבוע בפסקאות )

 שקלים חדשים;

מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב מוטב שהוא יישוב עירוני  )ג(
( 1צמוד לגבול עימות בצפון, ייווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי לו לפי פסקאות )

מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית ולתקרת  6%(, לפי העניין, שיעור של 3עד )
(, לפי העניין, 3( עד )1סקאות )ההכנסה ייווסף סכום נוסף על הסכום הקבוע בפ

שקלים חדשים; אין בזכאות לפי פסקת משנה זו כדי לגרוע מזכאות  36,000של 
 לפי פסקת משנה )ב(;

מי שבמהלך שנת המס היה לתושב ביישוב המפורט בסעיף קטן זה או חדל  (4)
להיות תושב ביישוב כאמור, זכאי לזיכוי ממס כאמור בסעיף קטן זה באופן יחסי 

 חודשים רצופים לפחות; 12תקופת תושבותו ביישוב, ובלבד שהיה תושב היישוב ל

תושב של יישוב שחדל להיות יישוב מוטב, זכאי בשנת המס שבה חדל היישוב  א(4)
שנת ההפסקה( ובשנת המס שלאחריה, לזיכוי ממס  –להיות יישוב מוטב )בפסקה זו 

לשנת ההפסקה, ובלבד שהיה על פי הניקוד הכולל של היישוב בשנת המס שקדמה 
תושב היישוב האמור במהלך כל שנת המס שקדמה לשנת ההפסקה ושנות המס 

(; חזר 4שלגביהן מתבקש הזיכוי לפי פסקה זו, ולא יחולו לעניין זה הוראות פסקה )
היישוב להיות יישוב מוטב בשנת המס שלאחר שנת ההפסקה לא יינתן באותה שנת 

 ;מס זיכוי ממס לפי פסקה זו

סכום הזיכוי לפי סעיף זה לא יעלה על סכום המס שהנישום חייב בו, בשל  (5)
 ההכנסה שלגביה ניתן הזיכוי;

, לפי הוראות סעיף 2020הסכומים הנקובים בסעיף זה יתואמו, החל בשנת המס  (6)
 ב, ויחולו עליהם לענין זה ההוראות החלות על תקרת ההכנסה.120

מס תושב אזור קו עימות דרומי, זכאי באותה שנה לזיכוי ( מי שהיה במשך כל שנת ה1ב) 
שקלים  241,080מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של  20%ממס בשיעור של 

חדשים, ובלבד שאם הוא זכאי לזיכוי כאמור וכן לזיכוי אחר לפי הוראות סעיף זה, הברירה בידו 
כהגדרתו לפי חוק סיוע לשדרות  –דרומי"  לבחור באחד מהם; לעניין זה, "אזור קו עימות

 .2007-וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה(, התשס"ז

ממשכורתו  5%חייל שמשולמת לו משכורת מיוחדת זכאי לזיכוי ממס בשיעור של  )ג( 
לזיכוי ובלבד שאם הוא זכאי לזיכוי כאמור וכן  שקלים חדשים 160,560עד לסכום של המיוחדת 

 , הברירה בידו לבחור באחד מהם.סעיף זה אחר לפי הוראות

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע ניכוי נוסף בשל נכסים  )ד( 

( 141)תיקון מס' 
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 של מפעל הנמצא בשטח התיישבות חדשה או באזור פיתוח כפי שקבע, ובתנאים שקבע.

הוכחת שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין  ה() 
 מרכז חיים ביישוב לשם קבלת הטבת מס לפי סעיף זה.

בינואר של כל  15-המנהל יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות המסים, עד ה ו() 
שנת מס, את רשימת היישובים המוטבים וכן את הניקוד הכולל של כל יישוב כאמור, לפי פרסומי 

סם המנהל גם את היישובים שחדלו להיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ברשימה כאמור יפר
 יישובים מוטבים באותה שנת מס.

( יערוך בנק ישראל מחקר 2016בינואר  1בתוך שלוש שנים מיום כ' בטבת התשע"ה ) ז() 
לבחינת השפעתן של הטבות המס על יישובים מוטבים ויגישו עם מסקנותיו לוועדת הכספים של 

 אלה:הכנסת; המחקר יבחן, בין השאר, את 

 השפעות מתן ההטבות במס ליישובים על תחומי רווחה וחינוך; (1)

 השינוי בגודל האוכלוסייה ביישוב, לפי פילוח של האוכלוסייה והיישובים; (2)

 כלכלי של היישוב.-שינויים שחלו במעמדו החברתי (3)

 . )בוטל(.א11

 . )בוטל(.ב11

 3ב לא יינתנו לגבי הכנסה כאמור בחלק ה11א או 11, 11או הטבת מס לפי סעיפים  ההנח .ג11
 .15%ג, אם שיעור המס החל עליה אינו עולה על 125או לגבי הכנסה כאמור בסעיף 

 בוטל(.)  .12

 )בוטל(.  .13

דנד ידיב ןדיי , כישור ועדת הכספים של הכנסת, להורות בצואשר האוצר רשאי, ב )א(  .א13
 הסנכהכנסה מועדפת שתפורט בצו, יהא כדין ה ךות, מתוברח ים שליממסויגים י סוהמשתלם על יד

 .תפדעומ

ר ופט וא הלקהיתנת נעליה שנד דיבידו מאהכנסה מריבית  -ועדפת" מבסעיף זה "הכנסה  
 ממס לפי כל חיקוק.

ל ידי חברה כאמור בסעיף קטן )א(, בשנת מס מסויימת, יראוהו עדיבידנד, המשתלם  ב() 
לל הכנסתה של כה המועדפת לבין סההכנ ןשבי יחסכוא הככולל הכנסה מועדפת בשיעור ש

 הדיבידנד. ולקחמה מנשמההכנסה  הרהחברה בשנה שבה נוצ

יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים ממס במשך עשר  א() .14
, 2שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל כאמור, על הכנסותיהם מכל המקורות המנויים בסעיפים 

, שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, אלא אם כן ביקשו 3-א ו2
 –אחרת לעניין ההכנסות, כולן או חלקן; בסעיף זה 

( החל ביום י"א 5)א()97למעט נכס שהגיע לידי היחיד בפטור ממס לפי סעיף  –"נכס"  
 (;2007בינואר  1בטבת התשס"ז )

יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר  – 6"תושב חוזר ותיק" 
 שנים רצופות לפחות.

על אף האמור בפסקה )א( להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"", לא יראו יחיד  (1) ב() 
שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כתושב ישראל, במשך שנה 

שנת  –העניין )בסעיף קטן זה אחת מהמועד שבו עלה או שב לישראל, לפי 
ימים מיום הגעתו לישראל כאמור,  90ההסתגלות(, ובלבד שהיחיד הודיע, בתוך 

 בטופס שקבע המנהל, על בחירתו בהחלת הוראות סעיף קטן זה;

                                                           
 ר ותיק" כך:תיקרא הגדרת "תושב חוז 2009, 2008, 2007לגבי מי שהיה לתושב חוזר בשנים  6

יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך חמש שנים רצופות  –"תושב חוזר ותיק"  
 לפחות.

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

על הנחה או  הגבלה
 הטבה

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתון( יקת)

 (22' )תיקון מס
 1975-של"הת

( 132' סמיקון ת)
 2002-תשס"ב

 יבידנד מהכנסהד
 ועדפתמ

 ( 3)תיקון מס' 
 1963-תשכ"ג

תושב ישראל 
 לראשונה ותושב חוזר

( 132' סמן קוי)ת
 2002-תשס"ב

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 168קון מס' ית)
 2008-תשס"ח

( 214)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 214)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 214)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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(, הודיע יחיד על בחירתו בשנת ההסתגלות, כאמור 1על אף הוראות פסקה ) (2)
 לעניין התקופות המפורטות להלן:באותה פסקה, תבוא שנת ההסתגלות במניין 

 תקופת הפטור האמורה בסעיף קטן )א(; )א(

 ( להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"";2התקופה האמורה בפסקה )ב() )ב(

( להגדרה "חברת משלח יד זרה", ובהגדרה 2התקופה האמורה בפסקה ) )ג(
 ()ה(;5)5"הכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל", שבסעיף 

 (;15ב)א()75ה האמורה בהגדרה "תושב ישראל" שבסעיף התקופ )ד(

 ()א(;2)ג()-( ו1)א1טז75התקופה האמורה בסעיף  )ה(

 (;1)ב()97התקופה האמורה בסעיף  )ו(

 ב;134התקופה האמורה בסעיף  )ז(

 ()ב(.1)135התקופה האמורה בסעיף  )ח(

ישראל, על תושב חוזר יהיה פטור ממס במשך חמש שנים מהמועד שהיה לתושב  )ג( 
הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, שאינן הכנסות 

 מעסק, כמפורט להלן, אלא אם כן ביקש אחרת, לעניין ההכנסות, כולן או חלקן:

הכנסות מקצבה, מתמלוגים, מדמי שכירות, מריבית ומדיבידנד, שמקורן בנכסים  (1)
חוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל התושב ה שמחוץ לישראל שרכ
 להיות תושב ישראל;

ת מריבית ומדיבידנד שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שהם ניירות ערך והכנס (2)
 מוטבים;

 –בסעיף קטן זה  

ניירות ערך הנסחרים בבורסה, שרכש התושב החוזר בתקופת  –"ניירות ערך מוטבים"  
ות תושב ישראל, המנוהלים מחשבון במוסד בנקאי, וכן שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להי

ניירות ערך הנסחרים בבורסה, שרכש התושב החוזר מתוך הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד 
שמקורם בניירות ערך מוטבים או הכנסה שהיא רווח הון ממכירת ניירות ערך מוטבים, שהופקדה 

 באותו חשבון;

ישראל, שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתתו על בורסה לניירות ערך מחוץ ל –"בורסה"  
 פי דין במדינה שבה היא מתנהלת, וכן שוק מוסדר מחוץ לישראל;

חשבון במוסד בנקאי שלא בוצעו בו הפקדות לאחר שהתושב  –"חשבון במוסד בנקאי"  
החוזר היה לתושב ישראל, פרט להפקדה של הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד שמקורם בניירות 

 מוטבים או הכנסה שהיא רווח הון ממכירת ניירות ערך מוטבים;ערך 

יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים  –"תושב חוזר"  
 רצופות לפחות.

 

 .)פקע( (1ג) 

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את התקופות  (1) )ד( 
עד )ח(, כולן או חלקן, לגבי יחיד שהיה לתושב המפורטות בפסקאות משנה )א( 

ישראל לראשונה או לגבי תושב חוזר ותיק, לתקופה שלא תעלה על עשר שנות מס, 
ובלבד שביצע השקעה משמעותית בישראל שיש בה כדי לקדם יעדים לאומיים 
הנוגעים למשק המדינה, בתוך שנתיים מהמועד שהיה לתושב ישראל לראשונה או 

ותיק, לפי העניין, או בתוך שנתיים מיום כניסתן לתוקף של תקנות לפי לתושב חוזר 
פסקה זו, לפי המאוחר מביניהם, ורשאי שר האוצר לקבוע תקופות הארכה שונות, 
בהתחשב בין השאר, בסוג ההשקעה, בהיקפה ובמיקומה הגאוגרפי, והכל בתנאים 

 ובתיאומים שקבע:

 תקופת הפטור האמורה בסעיף קטן )א(; )א(

 ( להגדרה "תושב ישראל" או "תושב";2התקופה האמורה בפסקה )ב() )ב(

 )הוראת שעה(
 2002-תשס"ב

( 168קון מס' ית)
 2008-תשס"ח

( 171)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט
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( להגדרה "חברת משלח יד זרה", ובהגדרה 2התקופה האמורה בפסקה ) )ג(
 ()ה(;5)5"הכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל", שבסעיף 

 (;15ב)א()75התקופה האמורה בהגדרה "תושב ישראל" שבסעיף  )ד(

 ()א(;2)ג()-( ו1)א1טז75ף התקופה האמורה בסעי )ה(

 (;1)ב()97התקופה האמורה בסעיף  )ו(

 ב;134התקופה האמורה בסעיף  )ז(

 ()ב(;1)135התקופה האמורה בסעיף  )ח(

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי תקנות שנקבעו  (2)
ות בישראל (, יחולו גם על יחיד כאמור באותה פסקה שביצע את ההשקע1לפי פסקה )

לפני המועד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק או לפני כניסתן 
 לתוקף של תקנות שנקבעו לפי הפסקה האמורה, בתנאים ובתיאומים שיקבע.

 נסהכה לץ לישראל, שקיבלה בישראוחמיא ה התלקיה ועל הנהסע חברה שהשליטה על .א14
מס  לםשהיא תש האוצר, לפי בקשתה, להורות אל, רשאי שרשרליץ מחו ושגה או שנבעההש

 אף לפטרה ממס. -מאותה הכנסה, ובמקרים מיוחדים  15%ר שלא יעלה על ובשיע

אוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לתת הקלה במס לגבי הכנסה בעלת השר  ב.14
מדינה זרה או רשות , אם שולמו לו על ידי ליחיד תושב ישרא יבלקאופי סוציאלי או לגבי פיצוי, ש

 רווחה שלה, וכן רשאי הוא לפטור ממס הכנסה כאמור, הכל כפי שיקבע.

שור ועדת הכספים של הכנסת, להורות כי הריבית והפרשי ההצמדה יר האוצר רשאי, באש .15
 יגבדינה משועבדות לו יהיו פטורים ממס, בין בכלל ובין רק למכנסות הההמשתלמים על מילווה ש

 ית כוהורוא, באישור כאמור, לשאי הר כן. וחוץ ביושלתה המשתלמים דשי ההצמית והפרביהר
להחזקתו מדינת חוץ או מי ששר האוצר הכיר בו כפועל  םיבשער הוולשתלמת על מימית הביהר

לוואה שקיבלה הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הבית על יבשמה של מדינת חוץ ובשבילה, או ר
 .סממתהיה פטורה 

שי ר, הפוקצתמשאי לפטור ממס, כולו או הכנסת, ר לש םועדת הכספי ישורבא, רצואהשר  .א15
צמדה המשתלמים על סוגי פיקדונות, סוגי תכניות חיסכון וסוגי ה יהפרש הבוצמדה או ריבית בגה

 ר כאמור.אישובע בם שקלתנאי םים, בהתאמאיגרות חוב של סוגי נישו

 

 

הריבית שוב חלק רשאי לקבוע שיטה לחי הכנסת, ספים שלכהדת עו ישורר, באהאוצשר  .ב15
שקבע, ורשאי הוא לקבוע כאמור לענין סוגי  בתנאים ובתיאומיםהעולה על שיעור עליית המדד 

 .נכסים או לענין סוגי נישומים, והכל על פי תקופת ההחזקה בנכס או על פי כל מבחן אחר

 

 –רות, בצו שיפורסם ברשומות ור האוצר רשאי להש .16

 

חוץ שאינו מנהל עסק -ו לתושבאצושה בות חוגרהמשתלמת על אי תיכי הכנסה מריב (1)
 וכים לפימן הריבית המנ 25%ל עכום המס העודף סמרה ופטרץ, תהא אב יד-לחשמ או

ר יהיו מוחוב כא-ת)א( לפקודה; וכי הפרשי הצמדה המשתלמים על איגרו161סעיף 
 או מקצתו; כולופטורים ממס, 

 אוה ינמדה דיי על המשתלמתת על הכנסה מריבי סחה ממנור או הטו פנכי יינת (2)
תו בחוק בנק וסד בנקאי כמשמעומדי יל ע חוץ, עבטמ ח עלקפמבאישור ה המשתלמת

 ע חוץ המוחזקים אצלם;ב, על פקדונות במט1954-תשי"דישראל, 

נק בשהוצאו על ידי לווה ישראלי ל בוח תורתלמת על איגמשה יביתמרכי הכנסה  (3)
 בוחוץ שאיגרות הח-תושבגם כשהיא בידי  סום ופיתוח, תהא פטורה ממקי לשימלאו-ביןה

 ליו;א והועבר

ת חברה וכנסה
סקיה עהשליטה על ש

 לישראל ץחומהיא 
 ( 30)תיקון מס' 

 1978-של"חת

 לפטור תמכוס
( 132)תיקון מס' 

 2002-גס"שתון( יקת)

 ילווה המדינהמ
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת
 (32)תיקון מס' 

 1978-ח"שלת
 1979-"ט תשל"טת

שי רפהמכות לפטור ס
ל ע יביתרו הדמהצ
ן וכסית חינכתקדון, פי

 ואיגרות חוב
( 57)תיקון מס' 

 1983-תשמ"ג
 (64)תיקון מס' 

 1984-ד"שמת
( 132' סמיקון ת)

 2002-ב"תשס
חישוב הריבית 

 הריאלית
( 132ס' מקון ית)
 2002-שס"בת

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ( 3)תיקון מס' 
 1963-תשכ"ג

 (32מס' תיקון )
 1978-של"חת

 (13)תיקון מס' 
 1968-שכ"חת

 טור על ריביתפ
 סויימתמ

 ( 3)תיקון מס' 
 1963-תשכ"ג

 (22ן מס' )תיקו
 1979-של"טת
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שקיבל במטבע חוץ  ל הלוואהאדם תושב ישראל בש-ינב-ברחית שמשלם ברי יכ (4)
ת למטרה שמשהלוואה מה ץ, כאשרארד בלח יו משסק אמתושב חוץ שאינו מנהל ע

ה רטופ תהא, 1959-ון, התשי"טהקעות שה דודילע קולח 1 ףימהמטרות המפורטות בסע
 כולו או חלקו. סהממ

שאינו תושב ישראל אם  םרת מס, כולו או מקצתו, לאדזעל הח רותהול ירשא 7שר האוצר .א16
 רץ מושבוהסכום שהותר לו, בגלל תשלום זה, בא לעלה וע ם בישראללישאדם  ותוסכום המס שא

שראל גם אם הסכום בינקבעה ש גה אושוהש ותסנכה לע ארץהקבוע כזיכוי מן המס שחל באותה 
 ארץ. הים באותדסז הפלא הותר לו או לא ניתן לו כזיכוי בארץ מושבו, בשל הוראות קיזו

ספו והפרשי הצמדה שנ סר ממולפט שאירסת, נועדת הכספים של הכ שר האוצר, באישור .ב16
 ולם או" כענין זה, "הפרשי הצמדהל .ושנקבע תוה מסוגי חובות או תביעאו תביע לסכום חוב

ית יום כולל שאינו עולה על הסכום שהיה צריך להוסיפו לפי שיעור עלכלרבות ריבית, בס -לקם ח
למדד בתקופה ם ודיצמה יעתבה או בחויו הא)א(, אילו ה159מחירים לצרכן כאמור בסעיף המדד 

 ימה.תאהמ

 

ו בצנקבעו ש כנסת, לפטור ממס בתנאיםה לפים שסכהו, באישור ועדת צשאי בהאוצר ר שר .ג16
 הכנסה ממכירת מים של מי שכל עיסוקו בהספקת מים.

 )בוטל(.  .ד16

 )בוטל(.  .ה16

 קיזוזיםושני: ניכויים  רקפ

 אותצימן א': ניכויי הוס

 סעיף יפ על הותרלא  ל אוינוכו, זולת אם הניכוי הוגב החייבת של אדם ותשם בירור הכנסל .17
 –בלבד, לרבות  ךכשם לו ת והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המסאויצ, י31

 

דה על כסף שלווה, אם נוכח מבתור ריבית או הפרשי הצ סכומים המשתלמים )א( (1)
 ת הכנסה;גש בהשמששי הון על םשתלמימ מה שהםשופקיד ה

שבה  ( בשנהא) נהת משקספ י ריבית או הפרשי הצמדה על פיונישום התובע ניכ ב()
ניכוי לו ל(, לא יותר 24)9יף עספי  עלקיבל ריבית או הפרשי הצמדה פטורים ממס 

 נישמ הובגאמור, למעט הים כפטורדה הום הריבית והפרשי ההצמשווה לסכסכום ה
 לה:א

דרש ממנו שומה הילם משום שפקיד שיתר ש סמ לבש ליבשק סכום (1)
 ו שנוכה ממנו במקור;לשלמו א

מהמס  15%ותו חלק ממס היתר שאינו עולה על אסכום שקיבל בשל  (2)
 ו על פי שומתו העצמית; נמע מימגה

 נין שהיו תפוסים בידו לשם השגת ההכנסה; ב אורקע ק כרשו םדמי שכירות ששיל (2)

בהשגת ההכנסה,  ת, ששימשויקונים של חצרים, מוצבה או מכונותל ואהוצשם סכומי (3)
 אמור; כימשו שם שיחפצ או תי שרכלמלאכה, י של כל םוכן לחידושם, לתיקונם או לשינויי

יד השומה, קפל תו שעדת יד והוכח להנח-ו בעסק או במשלחוחובות רעים שנתה (4)
להנחת דעתו של מדו, שנא במידה קיםפסושהחובות נעשו רעים בשנת המס, וכן חובות מ

רעים או הובות חה לש םנוערפ ןמנעשו רעים בשנת המס, אף אם זכחובות שהפקיד, 
גבו בשנת המס לחשבון נמס; אלא שכספים שהשנת  לה שתחילתני פחל ל המסופקים

של חובות רעים או מסופקים, ינהגו בהם לענין פקודה ב כןפני ל כוסכומים שנמחקו או שנו
 ה;שנ התואלהיד -סק או משלחל העיו שתקבולבמו כו ז

                                                           
 .1925עמ'  19.2.2006מיום  5496י"פ תשס"ו מס' סמכותו הואצלה למנהל רשות המסים ב 7

 (66)תיקון מס' 
 1985-שמ"הת

ס ממכות להחזיר ס
 לתושב חוץ
 ( 30)תיקון מס' 

 1978-של"חת
 (132' סמיקון ת)

 2002-תשס"ב

פרשי הצמדה ה
 סויימיםמ

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת
 (44' סתיקון מ)
 1981-שמ"את

 (60)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

 ( 100)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

 יםמכנסה ממכירת ה
 (32)תיקון מס' 

 1978-של"חת

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

כנסות מעסקאות ה
 הוןהסויימות בשוק מ

 (90)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

 ניכויים המותריםה
)ח( -א(()1)11]
 [כ(()י()יי)

( 17)תיקון מס' 
 1972-תשל"ב

יבית והפרשי ר
 הדצמה

 (22' )תיקון מס
 1975-של"הת

( 26)תיקון מס' 
 1977-תשל"ז

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 ( 54)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת

 מי שכירותד

 יקוניםת

 ובות רעיםח

408
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 פקודת מס הכנסה
 חקיקה בנוסח מלא 

 

68 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  
E:\misui\19           .פקודת מס הכנסהdoc 

 

לחוק הפיקוח על  22י סעיף לפם שנקבעו יבתנאים ובשיעור -יד בסכומים ששילם מע (5)
ירה לקופת גמל וכן סכומים בשיעורים ובתנאים דתית סנת שותתפשר הובת קופות גמל

ית או שות מקומעל פי הענין ששילם מעביד למדינה, לר םיבייחוכאמור אך בשינויים המ
 כוםסכל  וכן עובדול נסיה שהפזכות  תלגוף אחר שקבע שר האוצר לענין זה, לשם שמיר

 או לגוף למוסד או רלקופת גמל כאמו -באישור המנהל  -ד יבמע ממנו ששילם לקאו ח
 ; שנתית סדירה ותפתתשה רואמור שלא בתכ

כום השווה חת מהם סד לקרן השתלמות לעצמאים, לאחר שהופחים ילסכומים ששי א(5)
זה  ןענילעת; בהקותו מהכנס 4.5% עליעלו  אמהכנסתו הקובעת; סכומים כאמור ל 2.5%-ל
– 

י לפי ויכהנפני ל, ידל היחיד מעסק או ממשלח שהכנסתו החייבת  -הכנסה קובעת" " 
 נה;שב שקלים חדשים 156,000ו, ועד לסכום של ז קהפס

המיועדת ליחיד שיש לו הכנסה מעסק מות קרן השתל –אים" מקרן השתלמות לעצ" 
 או ממשלח יד;

ע אחרים בעי טגונות ופשטפ דגונ עקרק-ףסחמניעת ל צעיםמא הוצאות בנקיטת (6)
 קבעו; ישי

 האוויר; ןמת פותקה פנימ תוריהז יעאמצהוצאות בנקיטת  (7)

 מור בסימן ב';אניכוי בעד פחת כ (8)

חזירה לחבריה בתור הטבה שנתית, לפי יחס עסקאותיה תופית הסכומים שאגודה שי (9)
 – , ובלבדברעם כל ח

ק מהכנסתה החייבת לפני החזרת ו חלתכום העולה על אובסא יותר ניכוי לש (א)
 כל-סתה החייבת הוא כיחס סכום עסקאותיה עם חבריה לסךנכה לכלל וחסההטבה, שי

 ה; יתקאוסע

מתום שנת החשבון שאליה היא  עה חדשיםרים תוך תשבשההטבה ניתנה לח ב()
  ;המנהל וקבעש מתייחסת או במועד מאוחר יותר

ה שנת החשבון שאלי ום תוםיב םירבחה ייד לילו נתקבלו עכאשהטבות ייחשבו  ג()
 ות; סחייהן מת

 )נמחקה(; (10)

ור, עוער ומהש כייכל הלב שר למסבקת הדו"חות והטיפול נהוצאות בקשר להכ )א( (11)
 םשורר מעבו משפט או ועדה לקבילות פנקסים שהיה בערעור אהלם אם קבעו בית וא

ם; הב תוכוכרה יותטשפמ הטרדה ולא היה צידוק סביר להגשתם לא יותרו הוצאות
שנפסק מסכום  שום, יופחת סכום ההוצאותטובת הנינפסקו הוצאות משפטיות ל

 צאות שתבע; ההו

או משלח יד  שר להכנסות מעסקקתרו בוא ילזו ה קפסהוצאות כאמור ב ב()
 ח לא בוסס על פנקסי חשבונות; "והדאם  ואת שלגביהם לא נוהלו פנקסי חשבונו

עבודתו ור לרגל ששכר בישראל ושאליה עבר לג הריד דעב ידיח לםידמי שכירות שש (12)
 תרווה יאלת ושכירי ורה; דמאמאו עיסוקו, במשך חמש שנים מיום שעבר לגור בדירה ה

 ;פהוא מקבל בשל השכרת דירת הקבע שלו באותה תקוהמדמי השכירות ש ילניכו

ע כשטח פיתוח בקשנ רזוה או שכירת דירה באום בעד לינשלם ניישכומים שס א() (13)
ישום דרך קבע אך אינו גר בו עם משפחתו שעמה עובד הנ , אשר בו11על פי סעיף 
 ;עבד שםא היה גר אילול

ותר לניכוי על פי פסקת משנה )א( ישום כהסבוע את תקרת קשר האוצר רשאי ל ב()
 ניכוי;תקופת ה ואת

 יקבעו בתקנות לפי פקודה זו;יניכויים אחרים ש (14)

 

, היטל רווחי נפט או היטל רווחי יתר, ששולם לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (15)
 ., על ידי מי שחב בו לפי אותו חוק2011-התשע"א

שלומי מעביד ת
 קופת גמלל

 (13ס' מ)תיקון 
 1968-שכ"חת

 (32מס' )תיקון 
 1978-של"חת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 רןשלומים לקת
 םיאמצעל תומשתלה

 ( 108)תיקון מס' 
 1995-שנ"ות

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 עזקי טבנ

 קפות מהאוירהת

 חתפ

טבות באגודה ה
 יתופיתש

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 53)תיקון מס' 
 1982-תשמ"ב

צאות הכרוכות וה
 תשלום המסב

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

משלם שרות שכי מיד
 עבר זמניתשיחיד 

( 43)תיקון מס' 
 1981-תשמ"א

ת וכירשמי לינה או ד
 יתוחפזור אב

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 יכויים אחריםנ
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת

( 184)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 208)תיקון מס' 
 2015-"ותשע

409
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ים, דמי מחלה והוצאות אחרות כיוצא ג, דמי חהדמי הברא, ופשהחמענק פרישה, דמי  א()  .18
ל ובלבד מגפת ולקלזכאי להם או יותר רק בשנת המס שבה שולמו  17ף ילפי סע ניכויים -באלה 

שולמו ו שולמו לקופת גמל לגבי החודש האחרון של שנת המס יראו כאילכאמור ש שתשלומים
 המס. נתום שתוך חודש מת ו להמשול אם סהמ תוך שנבת

 תמלשומים אחרים, שמתשל ת, אויביר ה אודמהצניהול, הפרשי  הכנסת עבודה, דמי ב() 
ריה לאחד מחב 76 עותה בסעיףמשמכ םדא ינב השמחמי רתיו אל ה שהיא בשליטתם שלרחב

אם  ותרימת יסוימס מ בשנת 17 עיףניכוים לפי ס -( 9)32א בעל שליטה כמשמעותו בסעיף שהו
יהם ס עלמהו סנת מש תהמס או שהוא כלל אותם בדו"ח על הכנסותיו לאו ה שנתתמו לו באולשו

ת מס או תקופה תנש םות רחאל חדשים הושלשר מחונוכה לפי תקנות הניכויים ממשכורת לא יא
י שת הפרספוי בתויכימים מיום הנ 7לפי הענין, והועבר לפקיד השומה בתוך חדת, ומה המיוהש

 וחדת ועד מועד הניכוי.המי פת השומהקואו ת ם שנת המסתוית מבורי מדהצה

( בן )טקף בוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שהוראות סעיקרשאי ל ר האוצרש (1ב) 
טורה בידי בעל שליטה, ורשאי הוא באישור כאמור הכנסה פ י תשלומים המהוויםלא יחולו על סוג

 אים.תניעתו בקבלהתנות את 

ה נקבע שיעור מס מיוחד או שהיא פטורה ממס ישלגב הדם הכנסא לכללה הכנסתו ש ג() 
ת יותרו פדעמוה סהנכהה תגשה םשל םדוצאות שבהן עמד אותו אההכנסה מועדפת(, ה - ןללה)

זו; לא ניתן לקבוע את ההוצאות כאמור, ינוכה כנגד ההכנסה ד הכנסה רק כנג 17פי סעיף לניכוי ל
ל לכל עדפתנסתו, כיחס ההכנסה המוהככלל  מד בייצורע שבהן אותצההו מן יק יחסחלועדפת המ
 יפלן כ ותשעל האר םא תואצולהורות על אופן חלוקה אחר של הה האוצרר י שאשר נסתו; אךהכ

 הנסיבות.

 –בסעיף זה  (1) ד() 

 –יחידת עבודה" "

עולה על שנה כולל מרכיביו שמשך ביצועם כאמור  ויתשמשך בנימבנה  (1)
 -הון  סממנו, ואם הוא נכ קלת חומהוה( 2קה )סור בפאמודות כעבולרבות 

תקופת  שנת המס אוה של נושת הראיצבייצור הכנסה במח שמשלכשטרם החל 
( ובין 1)2היא הכנסה לפי סעיף  ותכירממ ת, והכל בין שההכנסהוחדהשומה המי

 ון או שבח;ריווח ה שהיא

שמשך  - עפר ות, ועבודיםב, סלילת כבישים או דרכועבודות חפירה, בי (2)
 ל שנה;ע ם עולהיצועב

וכן ריבית  17סעיף  יפל וי עכיבנמדה המותרים צוהפרשי ה תריבי -הוצאות ריבית" "
רכישה של נכס הון, בניכוי הכנסה ל או היישל הון ששימש לבנוהפרשי הצמדה ב

ת, מיות מקושי הצמדה על הלוואות שניתנו למוסד כספי, למדינה, לרשבית והפרמרי
 .רצואהשקבע שר  ראח םדלתית, או לאשת ממברת ב, לחתלתישה ממלחבר

 מאלה: דאחמות שלא סהכנ -הכנסות אחרות" "

 ה;דמכירת יחידת עבו (1)

 ירת קרקע;מכ (2)

מדינה, לרשות ד כספי, לדה על הלוואות שניתנו למוסמהפרשי הצוית ברי (3)
 רע שבחר שקא ו לאדםא, תיתלשמקומית, לחברה ממשלתית, לחברת בת ממ

 צר;והא

ן והס מכירת נכ -ינפלציה וק מיסוי בתנאי אח לבתקופת תחולתו ש א()    (4)
 ר;ותו בחוק האמוניירות ערך נסחרים בלתי מוגנים כמשמע ונינאש

מכירת נכס  -אינפלציה מים בשל חוק תיאו לבתקופת תחולתו ש ב()
 ר;וק האמחועותו בשמכמ קבוע

מכירת  –בתקופה שלאחר תחולתו של חוק תיאומים בשל אינפלציה  )ג(
 ;104נכס כהגדרתו בסעיף 

 ייגים לניכויס
 ותוצאות מסויימה
[11(5()6()7]) 

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ( 71)תיקון מס' 
 1986-שמ"זת

 ( 61)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

 ( 67)תיקון מס' 
 1985-תשמ"ה

 ( 69)תיקון מס' 
 1986-"ותשמ

( 66)תיקון מס' 
 1985-תשמ"ה

( 164 )תיקון מס'
 2008-תשס"ח

( 164)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

410
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ירות ערך כאמור בפסקה זו, יובא בחשבון ההכנסות ינה מכנסבי הבלבד שלגו
 ן;לפי העניום שינוי הערך שלהם או הריווח מהם, כסרק  תוהאחר

 –מוסד כספי" "

 תונובבחש ייםפות כסונלת פקדקבתופית העוסקת ביחברה או אגודה ש (1)
 שיק לפי דרישה;מהם ב שלםל תנמ לע בשר ובעו

לק משמה, למעט חברה ששמה חכק" ה "בנבמל ןיחברה המשתמשת כד (2)
 ( חלה עליה;1קה )ספש תיופמאזכר חברה או אגודה שית

 ונבגדר הוצאות ריבית והנישום אינ הכל הוצאה שאיננ -ליות" לוכהוצאות הנהלה "
 ות.ראח תוסנכהל וא רקעק, להבודעדת יליח ישריןבמליחסה  הגונ

מס פלונית היו לו או  תנבשדה, שעבו א בנייה של יחידותונישום שעיסוקו ה (2)
ה אות ההנהלהוצ היא מלאי עסקי, ייזקפוש רקעקו שהיו בביצועו יחידות עבודה א

ור, אמקרקע כו ת מס לכל יחידת עבודה אה שנבאותלו  ת והוצאות ריבית שהיווכלליו
 :הלןלכ

כלליות, שהוא כיחס מהוצאות הנהלה ו יחסי קחל ףקזיה ידובעדת ילכל יח א()
ה, אות שהוציא הנישום בשנת המס לביצוע אותה יחידת עבודצוההכום ין סשב

ל יחידות העבודה לביצוע כה שנת מס באותסך כל ההוצאות שהוציא  יןבל
 המס; נתשב ולסות האחרות שהיו ההכנכום פת סבתוס

שהוא  י מהוצאות הריביתק יחסלף חקזיי עקרק וא הדלכל יחידת עבו (1) ב()
צטברות שהוציא הנישום עד תום שנת המס מהת וצאול ההכיחס שבין סך כ
 ההוצאות או לרכישת אותה קרקע, לבין סך כל דהובת עדחילביצוע אותה י

 דהובעה לביצוע כל יחידותהמס שנת תום המצטברות שהוציא עד 
בשנת  יו לושהת ורחאה תוסנכההם סכו ספתובת ותערקכל הקת ולרכיש

 המס;

לרבות  -ולרכישת קרקע"  הודת עביחידביצוע לענין זה, "הוצאות ל
על פי סעיף זה, עד תום שנת ע קרולק דהש לזקפן ליחידת עבויהוצאות ש

 ודמת;המס הק

 כך כוייבנ רתות( 1)פסקה ב כאמור פהת שלא נזקייתרת הוצאות ריב (2)
ג( )18יחס שבין הכנסה מועדפת כמשמעותה בסעיף כשחלק ממנה, שהוא 

 חס להכנסה המועדפת כאמור.ונסות האחרות ייכהה ך כלסל

ניכויה לפי  - 170או  164יפים פי סעץ שיש לנכות ממנה מס על וושב חתשל  הכנסה ה() 
נוכה לא יאוחר  הס עלימשה וה אבמה לאם שוק יותר רת בשנת המס שאליה היא מתייחס 17 ףסעי

 7מה תוך והועבר לפקיד השו, דתמיוחה מהשלושה חדשים לאחר תום שנת המס או תקופת השומ
ועד  תדחיומהשומה ופת הס או תקת המם שנמתו מדה וריביתצהשי רהפמיום הניכוי בתוספת  ימים

 .ימועד הניכו

 בוטל(.)  .19

כוי של ינבר דב ספים של הכנסת, לקבוע כלליםהכת עדו וראישבשר האוצר רשאי,  א()  .20
 ו השנתי:רשך תקופתו ושיעומקצתם, מ סכומים כמפורט להלן, כולם או

ל נת בשוגקו בשכירות מלו של בנין המושכר כולו או חלסכומים ששילם בע (1)
ה או הכביש שליד הבנין או הניקוז כפות בבניית המדרתכהשת , אוןמוג יירדוי ינפ

 לה;אבא כיוצו יןהקשור לבנ

במקרקעין  העהשק בשל החכירה או בשל ר מקרקעיןכסכומים ששילם חו (2)
 החכורים או בקשר אליהם;

 שום לצורך שינטוע;יסכומים שהוציא נ (3)

 רות.חניות אוהוצאות ה (4)

 –בוע כללים קספים של הכנסת, לכדת הער ווישבאאי, שהאוצר ר שר ב() 

( 21)תיקון מס' 
 1975-"הלתש

( 54)תיקון מס' 
 1982-תשמ"ב

( 66)תיקון מס' 
 1985-תשמ"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

ללים כמכות לקבוע ס
יכויים נבדבר 

 מסויימים
 ( 60)תיקון מס' 

 1984-שמ"דת
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ת, נגומ תוריכשב וקולו או חלכ כרהמוש ןניחת בשל בפבדבר מתן תוספת  (1)
 ;ומשך תקופת נתינתה שיעורה

, כולו או חלקו, אם בעלו טע שנעקרהבלתי מופחתת של מ הבדבר הפחתת היתר (2)
יר חעת המילקב חתהפהה לנה שדידבר ובה, ו אחרי העקיראנטע מטע אחר לפני 

 .שדחה ען ריווח הון של המטלעניחת ופ יןהמקורי לענ

מחקר ל, הון ותייבת של אדם, שהוציא הוצאות, כולל הוצאחבקביעת הכנסתו ה (1) א()  .א20
או האנרגיה שאושר לענין זה בידי מי  התחבורה מדעי בתחומי התעשיה, החקלאות,

יותר לו ניכוין  מחקר,הגע וו נתעולפתחום שבשרד המל השר הממונה ע שהסמיך
 :הלמאאחת  הימכלל הכנסתו בשנת המס שבה שולמו ובלבד שנתקימ

או  םימוראה בעל מפעל שהוא בתחום הענפים יהמחקר מבוצע ביד א()
 לו;מפע לבהזמנתו לשם פיתוחו או קידומו ש

 רים, אוצע המחקר שאיננו בעל מפעל בתחומים האמובשל מ ןהצאות והה ב()
זכות בפרי  חר תמורתות השתתפות במימון מחקר שמבצע אדם אוהן מהש

 להכו, קרות המחצאהוב היא סבירה ביחס להשתתפותוש רקחמהתוצאותיו של 
 -קר על ידי מענק; "מענק", לענין זה חשתתפת במימון הממדינה מר השכא

ובלבד שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת  גסואה מווללרבות ה
שהוצאות המהוות השתתפות כאמור יותרו בניכוי כך: בשנת המס שבה שולמו 

חלק יחסי מהן כיחס מספר החדשים שנותרו מהחודש שלאחר  –ההוצאות 
בשנת המס  -, והיתרה 12-החודש שבו שולמו ועד לתום שנת המס, מחולק ב

לם שלאחריה; ולענין חישוב החלק היחסי כאמור, יראו התחייבות מראש לש
הוצאות בשנים עשר תשלומים חדשיים שווים כהוצאות ששולמו כולן עם 

 התשלום הראשון;

()ב( רשאי לקזז את 1משתתף במימון מחקר שמבצע אדם אחר כאמור בפסקה ) א(1)
המס שנחסך כנגד המס המנוכה במקור מהכנסת עבודה או כנגד מקדמות שהוא חייב 

חודש שבו שילם את ההוצאות; נותרה החל מהחודש שלאחר ה 175בהן על פי סעיף 
לגבי שנת מס פלונית יתרה לקיזוז, יותר הקיזוז עם הגשת הדו"ח לאותה שנה; לענין 

סכום המס שהנישום הופטר מתשלומו בשל הניכוי על פי פסקה  -זה, "המס שנחסך" 
(, ואולם לענין קיזוז כנגד מקדמות בלבד, יחושב המס שנחסך לפי שיעור מס של 1)

לגבי  -לגבי נישום שהוא יחיד,  ולפי שיעור המס הממוצע לשנת המס הקודמת  - 55%
 אדם;-בני-נישום שהוא חבר

א( 1א, דין קיזוז כנגד הניכוי במקור או המקדמות על פי פסקה )190לענין סעיף  ב(1)
 ;177כדין קיזוז סכום שנוכה במקור כאמור בסעיף 

( לאשרו גייס ממשקיעים 1בפסקה ) אם מבצע מחקר שאישר מי שהוסמך כאמור ג(1)
במחקר ופיתוח סכומים שביחד עם הסכום שהוא עצמו משקיע במחקר האמור עולים 
על הסכום שהוציא לביצוע אותו מחקר, יראו את הסכום שהוציא, כהכנסה חייבת 

, ללא זכות לפטור, לניכוי או לקיזוז 100%בידו, ששיעור המס החל עליה הוא 
א, הוא 159ו, לענין קביעת ריבית והפרשי הצמדה על פי סעיף כלשהם, ומועד תשלומ

היום שבו נוצר הסכום העודף; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע 
 כללים לחישוב הסכום העודף והיום שבו נוצר;

פעלו, תוח של מים מדעיים שהוציא אדם לקידום או לפירהוצאות הון למחק (2)
חל הים וים שותירים שנעולושה שין, יותר ניכוין בשליהע להח נהינ( א1) קהפסש
 למו;וה שבהמס ש שנתב

קר מדעי חמן מימו ךור()ב( שנתנה המדינה לצ1בפסקה ) סכום מענק כאמור (3)
 ה.ז קטן יףעפי סעל  יופחת מסכום ההוצאות שניכוין הותר

ש עליו שי בנכס העקשוהש האצוה לכום שן )א( כל ספי סעיף קטלי וכינל רלא יות ב() 
 .21ף לפי סעי ניכוי פחת

ימון מחקר ופיתוח שמבצע אדם אחר, לפי מל השתתפות בשי בכוהסכום שיותר בני )א(  .1א20

 ( 60)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

 ( 60מס' )תיקון 
 1984-שמ"דת

ת וקירחם לייכוינ
 דעיותמ

 ( 30)תיקון מס' 
 1978-"חלשת

 ( 48)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

( 58)תיקון מס' 
 1983-תשמ"ד

תקרה כוללת לניכוי 
 בשל מחקר ופיתוח

( 58)תיקון מס' 
 1983-שמ"דת

( 58)תיקון מס' 
 1983-תשמ"ד

( 58)תיקון מס' 
 1983-תשמ"ד

( 58)תיקון מס' 
 1983-תשמ"ד
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 הבש סמבשנת ה וםמהכנסתו החייבת של הניש 40%ל דין אחר, לא יעלה על כ יא( ולפ)א20סעיף 
 .ההוצאות ומלוש

 יתהשתתפות של חברת אחזקה תעשייתא( לא יחולו לגבי סכומי ) ןסעיף קט הוראות ב() 
 –זה  ניןעה; לתבשליטש בחברה

למעט  -מס סיה במשך כל שנת הכמנ 80%חברה שלפחות  -ת" יתיחזקה תעשיארת בח" 
 -פקה נהה דעוממ הנתום ש דע חוץ לארץב ההנפקה בבורסמ ולבקתרם מכספים שנונכסים שמק

לוש שנים לפחות שנתנה לחברה ה תעשייתית, או בהלוואות לשות של חברמושקע בהון מני
 ייתית;עשת

 ;1969-עשיה )מסים(, תשכ"טתידוד העחוק בתה וכמשמע -" תיתייתעש חברה" 

 .25 ףבסעי הותכמשמע -שליטה" " 

תתפות במימון מחקר ופיתוח שהקב עי הופטר מתשלומו בשל הניכו םסכום המס שהנישו .2א20
עת ביסיס לקב אחר, ייווסף לסכום המס המהווהא)א( ולפי כל דין 20סעיף  אחר, לפי שמבצע אדם

 .175יף עי ספעל  מותדמק

 )בוטל(.  .3א20

ת לתושב חוץ על פי פסק דין לם מזונוייבת של יחיד תושב ישראל ששיחנסתו הכת העבקבי .ב20
 ושב חוץ, יותר לותהוא  םם גלהמש יותהבעת  תןרץ שנילאשל רשות שיפוטית מוסמכת בחוץ 

שר האוצר באישור ועדת הכספים  עבשקכום ס עללם, העולה סכום המזונות ששימ קניכוי של חל
 עליון שנקבע כאמור. םסכו עלשל הכנסת ואינו עולה 

 תויי פחימן ב': ניכס

 ולותעשבב ריםחסים אנכים או יטחת של בנין, מכונות, מוצבה, רהפיותר ניכוי בעד  א()  .21
בות רלו לאותקחב לרבות אינוונטר חי ודומם סתו,נרכי ייצור הכצישום והמשמשים לנשל ה

 העדת הכספים של הכנסת לכל מקרו ורששייקבעו באי -נטיעות; סכום הפחת יחושב לפי אחוזים 
 קםליה הושעשעלה לנישום, למעט מחיר הקרקע  ימן המחיר המקור -מקרים  לש גוס לכל וא

 ףיסעבעו הומצאו כהלכה. לענין שנק םלבד שהפרטיובהכל לפי הענין, ת, טיעונו העניט או ןהבני
כן יראו כבעל נכס מי ות בהם וו יותר, כדין בעלים אשנ 49ל פה שחכירת מקרקעין לתקו ןדיזה 

ך א , ומי שהעביר את הנכס84או  83 במס על פי סעיפיםייב עליו ח אוה ותוא בסהששעל אף 
לו הפחת שהיה מותר  יהיה חת שיותר לוהפירותיו, ובלבד שמפנות הלי תזכוהאת  לעצמור השאי

 העברה כאמור.ה אוסבה ההא ילולא

לניכוי פחת על פי סעיף קטן )א(, או  םכאיזו כישת נכס, שבעדרנתקבל מענק בשל  ב() 
 ה, אולתשנת קבמ שומט חוב שמקורו בהלוואה לרכישת נכס כאמור תוך חמש שנים שנמחל או

סף, ומך מס ער קוח יפכמס תשומות להמס  ישום ניכה אתנשל רכישת נכס והבמוסף  ערך מס םשול
מחירו כאמור פחות  88עיף ס ניןעל הן לענין זה והןשל הנכס  יקורמה ריחמה הי, יה1975-ו"שלת

י פ במס עלב מס התשומות לפי הענין; הוראה זו לא תחול על סכום שחויי , החוב אוסכום המענק
 (.2)ב()3 ףסעי

כים נלם וחדיימם שניתנו לו להתקנת סידורי ראותווי הלימצורך ל תשהוציא הוצאו ימ ג() 
הוצאות ה, יותר לו ניכוי 1965-"הכתשה, ג לחוק התכנון והבניה158בבנין ציבורי לפי סעיף 

ור אמצאות כהולשנה; הוראה זו לא תחול על מי שהוציא  16.5%ת בשיעור של ת בעד פחהאמורו
 .(1981ס מרב 31' התשמ"א )ב אדרב ה"כ יאחר מהסתיינתו יבנישין נבב

ה תהיועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי לגבי דירה שר וישר, באצוהאשר  ד() 
לחוק  1אי בשלה להטבות לפי פרק שביעי אינו זכ כרת למגורים בשנת מס פלונית ושבעליהשומ

ה, ורשאי הוא, ירדר משווי הועישבשב וחמת הח, יותר ניכוי פ1959-שי"טתה לעידוד השקעות הון,
 הדירה. יושושוב יחל ליםלכאמור, לקבוע כ ורבאיש

כולו או מקצתו, משום שלא היתה , תהפח אתאי אפשר היה לנכות  תם בשנת מס פלוניא .22
ר ותכום שמהסהמקור שעליו נדרש הפחת כל הכנסה או שהיתה הכנסה קטנה מן שנה מן  אותה

 רומקם האראה זו לא תחול ; הו28הפסד לענין סעיף כהסכום שלא נוכה  ו אתא, ירראמוכתו ולנכ
נוכה כהפסד הניתן  אלם שוסכראו את הזה ייד, ובמקרה -דרש הפחת אינו עסק או משלחנ יושעל

ניכוי בשל מחקר 
תוספת  –ופיתוח 

 לבסיס המקדמות
( 58)תיקון מס' 

 1983-תשמ"ד

( 65)תיקון מס' 
 1984-תשמ"ד

זונות מיכוי בשל נ
 וץחשב ולת

  (48' )תיקון מס
 1981-שמ"את

 ט([()1)11]חת נכסים פ
( 6)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה
 (21)תיקון מס' 

 1975-של"הת
 (25)תיקון מס' 

 1977-של"זת
 (32וק )מס' ח
 1978-של"חת

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 ( 45)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

 ( 76)תיקון מס' 
 1988-שמ"חת

שנה מקיפת פחת ז
 לשנה

 ([IIט()()1()11])
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 .ו מקור בלבדתוא דגנחר זו, כות בזו אלקיזוז בשנים הבא

ילת חבתקופה שלפני ת יהבלא לך כסעם  יחדבודה, פקלפי ה רושהות ך כל ניכויי פחתס .23
לפי השיעורים שנקבעו, לא יעלה על  בושא מחוהכשו, זחת על פי פקודה התאריך שבו הותר הפ

 ןינבה םקוה עליההקרקע ש למעט מחיר, 21 ףיעסב הנכסים האמורים םנישול ושעל קוריהמחיר המ
לא יובאו , דריםהטע משל  וריקיר הממחענין הל ניטעו הנטיעות, הכל לפי הענין, ואולם וא

 .1950ופה שקדמה לשנת ניכויי הפחת והבלאי בתק בחשבון

עבר נשארה ומב הטליליט, שהשחהומנהל ה חכונומאדם לאדם  תפח-הועבר נכס בר א()  .24
הקובע, יהיה סכום הפחת שמקבל ההעברה זכאי לנכותו לפי י המועד ותו אדם שבידו היתה לפנלא

 אחד פנילברה יר; ואם היתה ההעבנכותו אילולא העלזכאי  יהה בירעשהמ כסכום 21-23ם פיסעי
י אכז הישההסכום על ה ולהעם כובס 21-23ה ניכה פחת לפי סעיפים רבהעבל הקמ, ו1946באפריל 

ף כאילו נוכה שלא כדין, אבל הוא יבוא בחשבון דעוראו את הלא י -הוראות סעיף זה  לנכותו לפי
 .23יף סע לפירים תהמו פחתהכומי ס סך כל ובבשעת חיש

לפי ו ותנכל איזכ כרמות שהחפה כוםסחדש, יהיה מ ושכר והמוכר נמכר נכס בר פחת (1א) 
 שהיה זכאי לנכותו אילולא מכרו. םובסכ רתהחוזלאחר הרכישה  23עד  21סעיפים 

ותר לאדם אחר, יי אדם או נבי ת שנאמם א( יחול על העברת נכסי) האמור בסעיף קטן ב() 
ר טה במועבחליט, שהשלילאחר, אם נוכח המנהל וה דחם אדמאכשם שהוא חל על העברה כזו 

 דמועהני פר לבהמוע מןבחלק  תהאדם שבידי כל אחד מהם לחוד הי-נשארה בכללותה לאותם בני
 .עהקוב

 לק ה', אוח פיון לה חיא יחולו אם ההעברה נתחייבה במס רוולהוראות סעיף זה  ג() 
 88ו בסעיף סכום אינפלציוני כמשמעותל ווהשה כשריווח ההון קוזז כנגד הפסד ובלבד שסכום

 ןינלעם ג ןושבחחתה תובא בפההיר המקורי; חמהמ תחיופ 10%ס בשיעור של יו מם עלששול
 .88בסעיף  ורי"קר מי"מח תהגדר

 .153-158פים יעהספי סעיף זה ניתן לערער לפי לעל החלטת המנהל  ד() 

לרכוש  היכולת לשלוט או הזכות ואפה יעק שליטה ישירה או - 24 ףשליטה" לענין סעי" .25
 – רומאה ללהכ ןאך בלי לגרוע מ -במיוחד כאמור, ו שליטה

המניות  ןיות, או מרבית הונהמ ןוהית במר תחזקה -ות ניח מומכא כשהשליטה הי (1)
כשם, וכן הזכות לקבלת רבאלה או ל קזילהח תוזכשהוצא, או מרבית כוח ההצבעה, או ה

 אמור;לרכוש זכות כבית המנהלים, או הזכות רמות נלממרבית הרווחים, או 

 וחכבית מרוחים, לורון, למרבית הההזכות למרבית ה -ך אחרת דרב כשהשליטה היא (2)
 ו הזכות לרכוש זכות כאמור.אמרבית המנהלים  תלמנו וה אעהצבה

 וראי, יוהיא בידי אדם פלוני או היתה ביד 24סעיף  ןליטה לענישה םוע אבקל כשבאים א()  .26
 אותו אדם עצמו. אילו הוא)ד(, כ76סעיף את קרובו, כמשמעותו ב

י דוב בישבר עבמו יטהלאת השמצעברה נההשנים לאחר  3תוך  םאם ביום מן הימי ב() 
 ילו נשארה בידיו מלכתחילה.אהמעביר, יראו כ

 העסקהת עסק או נכס או מועד עשיי מועד ההעברה של - 24עיף ס נין", לעעבקו"המועד ה .א26
מועד שבו נעשתה הראשונה , או הברת אליהמחוק ממנה או חל איה הרומאה הרבשההע

 י הענין.פכל לההן, יאל תוברחאו מ הןחלק מ יאשבעסקאות שההעברה האמורה ה

א בשנת מס פלונית סכום פלוני הם, שהוצייד כלש-ו במשלחאאדם העוסק בעסק  א()  .27
רור יך בלצורותר לו, י, יד-לחשו מאסק עתו ושו באימאו שש יםלחילוף מכונות וציוד המשמש

סך  לרכישת המכונות והציוד הישנים פחות איוצת שהואוצהכנסתו החייבת, ניכוי בסכום השווה לה
השווה לסכום שהוציא  כירתם, אוותם המכונות והציוד והסכום שקיבל במא בעד כהכל הפחת שני

ן קטן זה, יוקט יףסעפי לם וכס הכ; נורן יותקטסכום הה על המכונות והציוד החדשים, הכל לפי
 כונות והציוד הישנים.מהת מכיר בשללקזזו לפי חלק ה'  ניתןסד של הפבסכום זה כ

 י כמשמעותו בפקודת התעבורה.עי פרטומנ בעל רכול חא( לא י) סעיף קטן ב() 

 חתפ ייג לניכוייס
 ([IIט()()1()11])

( 25)תיקון מס' 
 1977-"זתשל

כס נחת בהעברת פ
עברת השאין עמה 

 שליטה
( 6)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה
 (32)תיקון מס' 

 1978-של"חת
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

 ( 54)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת

 (32)תיקון מס' 
 1978-ל"חתש

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (22)תיקון מס' 
 1975-ה"שלת

 ( 54)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 ליטה מהיש
( 6)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה

 יהומעל השליטה ב
( 6)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה

 הוממועד הקובע ה
( 6)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה

יכוי בעד חילוף נ
 ודיכונות וצמ
 א([1)11]
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 יםדימן ג': קיזוז הפסס

כן  בסעיף זה תהא לכל מונח המשמעות הנודעת לו בחוק מיסוי מקרקעין, אלא אם )א(  .א27
 נאמר במפורש אחרת.

לחוק מיסוי מקרקעין, יחולו לענין ניכוי  3בחילוף זכות במקרקעין, לפי פרק חמישי  )ב( 
לחוק תיאומים בשל  3בעד פחת וכן לענין ניכוי נוסף בשל פחת או הפחתה כמשמעותם בסעיף 

 אינפלציה, הוראות אלה:

 י הענין:המחיר המקורי של הזכות החלופית יהיה אחד מאלה, לפ (1)

היה שווי הזכות החלופית המתואם בגובה שווי המכירה של הזכות  )א(
 יתרת המחיר המקורי של הזכות הנמכרת; –הנמכרת 

 –פחת שווי הזכות החלופית המתואם משווי המכירה של הזכות הנמכרת  )ב(
 יתרת המחיר המקורי של הזכות הנמכרת הפטורה;

ויים המחויבים, גם לענין מכירה ליזם הוראות סעיף קטן )ב( יחולו, בשינ )ג(
של יחידה אחרת במתחם, שתמורתה התקבלה יחידה אחרת כאמור בפרק חמישי 

 לחוק מיסוי מקרקעין, עד גובה תקרת השווי; 4

המחיר המקורי של חלק הזכות החלופית יהיה יתרת המחיר המקורי של הזכות  (2)
 הנמכרת;

 שוויה ביום רכישתה; –ספת יהיה המחיר המקורי של הזכות החלופית הנו (3)

שיעור הפחת יהיה השיעור שנקבע לניכוי בעד פחת בשל הזכות החלופית או  (4)
 הזכות החלופית הנוספת, לפי הענין;

פחת כאמור, בסעיף זה, יינתן רק אם הזכות החלופית, חלק הזכות החלופית או  (5)
 הזכות החלופית הנוספת, לפי הענין, הם נכסים בני פחת.

ם לפי וה נישיח הוריו היה שאילוו נת המסבשיד -עסק או במשלחבהפסד שהיה לאדם  א()  .28
שנת  רות אחרים באותהקוממאדם  וותתן לקיזוז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של א, ניוז הפקוד

 מס.

ז שלא קוז סד בשנת מס כאמור, יועבר סכום ההפסדפהל הכת זז אקלא ניתן לשמקום  ב() 
 סקעמם שניה של אותו אדם באותן בתות בזו אחר זו ויקוזז כנגד סך כל הכנסתו החיילשנים הבא

או שיקוזז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של סק או משלח יד, עבות ריווח הון בריד, ל לחשמו א
שאם  ( בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן, והכל ובלבד2)2סעיף  אותו אדם, באותן השנים, לפי

 בשנה שלאחריה: ם, לא יותר לקזזוניהשאחת ב פסדהה תא זזקל ןתינ

 לאותו אדם לא היתה הכנסה מעסק או ממשלח יד בשנת הקיזוז; (1)

אותו אדם חדל לעסוק בעסק או במשלח היד שאת ההפסד שהיה לו בו הוא  (2)
 מבקש לקזז;

, 64בסעיף  מקורו של ההפסד שהיה לאותו אדם אינו מחברת בית כמשמעותה (3)
א או מחברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64שפחתית כמשמעותה בסעיף מחברה מ

 .)א(1א64

זז הפסד לפי ם לא יקו)ב(, אם ביקש זאת הנישו-קטנים )א( ו םפיעיבסעל אף האמור  ()ג 
ריבית או דיבידנד  ,נגד רווח הוןכ ולגבי יחיד, גםי יונצלפנים אוסעיף זה כנגד ריווח הון שהוא סכ

 .25%ם אינו עולה על ור המס החל עליהאם שיע

 

 

 

ים החמישית והשישית מתחילת נשבכב, רשניטע מו םהדרי עטבמ אדםליה ההפסד ש ד() 
 .יתד הכנסתו מאותו מטע בלבד בשנה השישית והשביעגנכקוזז ו, שבה ניטע שנת המס

מטע הדרים שניטע לא מורכב, בשנים השישית והשביעית בהפסד שהיה לאדם  ה() 
 מינית.השוית יעבהשה נבש בלבד זז כנגד הכנסתו מאותו מטעוניטע, יק בהמתחילת שנת המס ש

ניכוי בעד פחת 
בחילוף מקרקעין 

 ינויובפינוי וב
( 145)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 ([2()1)13]יזוז הפסד ק
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 ( 54)תיקון מס' 
 1982-בשמ"ת
( 132' סמיקון ת)
 2002-שס"בת

 2002-ון( תשס"גק)תי
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 187)תיקון מס' 

 2011-תשע"ב
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 154)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת
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סעיף קטן  תוארוהעליו  ולה( יחו)-וטנים )ד( זזו כאמור בסעיפים קקהפסד שלא ניתן ל ו() 
 )ב(.

בנובמבר של כל  30)ה( יראו מטע הדרים שניטע לאחר -ם )ד( וניטקים היפלענין הסע ז() 
 .הירחאלהמס ש של שנת ןאשושנה כאילו ניטע בחודש הר

 השכרת בנין ניתן לקזזו כנגד הכנסתו מאותו בנין בשנים הבאות.מהפסד שהיה לאדם  ח() 

 )בוטל(. ט() 

לחוק  6ותו לפי סעיף עבות שבח כמשמרל -ן" וו"ריווח ה בת"ייח הכנסהזה, " בסעיף י() 
 שבח מקרקעין(. -)להלן  1963-ג"כשעין, תקרמס שבח מק

 

 על הפסד שמקורו מחוץ לישראל, יחולו הוראות אלה:, 28ף בסעי וראף האמ לע .29

 

ל בשנת המס ושאילו היה רווח היה אוץ לישרחתושב ישראל מיה לד שההפס (א) (1)
 לם, ואואלכנגד הכנסה פסיבית חייבת מחוץ לישר זוזיקת, חייב במס כהכנסה פסיבי

ווח הון גד רקיזוז גם כנב רתוי, רו בפחתוהפסד מדמי שכירות מהשכרת בנין שמק
ית, מהפרשי יבהכנסה מר -במכירת אותו בנין; לענין סעיף זה, "הכנסה פסיבית" 

 ;דישלח מאו מתמלוגים, שאינה הכנסה מעסק או מת שכירו מידיבידנד, מדמ, ההצמד

אמור בפסקת משנה )א( נת המס, כתן לקזז את כל ההפסד בשא נים שלמקו (ב)
חר זו ויקוזז כנגד ההכנסה א ות בזובאא קוזז לשנים היועבר סכום ההפסד של

לקזז  יתן היהנהפסיבית החייבת שהופקה מחוץ לישראל באותן שנים, ובלבד שאם 
לם הפסד מדמי שכירות ווא ריהחחת השנים, לא יותר לקזזו בשנה שלאאב דספהאת ה

רווח הון מהשכרת בנין שמקורו בפחת, המועבר משנים קודמות, יותר בקיזוז גם כנגד 
 ;בנין אותובמכירת 

לו היה רווח אילישראל, ושיד, מחוץ תושב ישראל בעסק או במשלח יה לד שההפס (2)
 הוראות אלה: יולו לגבחוהיה מתחייב עליו במס בישראל, י

המס יקוזז תחילה כנגד הכנסתו החייבת, לרבות רווח הון,  תשניה בד שההפס (א)
 אל;רשיל ץושלח יד מחמסק או מעבאותה שנת מס מ

פסקת משנה )א(, תקוזז היתרה כאמור ב וראמהפסד לאחר קיזוז כתרת ירה תנו )ב(
ז חוץ לישראל שנותרה באותה שנת מס לאחר קיזומ תפסיבית חייבד הכנסה כנג

 א(;()1סקה )בפכאמור 

יתרת ו)ב(, -( וא) הת משנואקהפסד לאחר קיזוז הפסד כאמור בפסתרת רה ינות )ג(
ל ראישב יטה בו וניהולו מופעליםשהשלא בעסק מחוץ לישראל ד כאמור היסהפ

הכנסה חייבת  דגנזאת הנישום, כ אם ביקש העסק הנשלט(, תקוזז, -)בסעיף זה 
 נת מס;ש שהופקה או שנצמחה בישראל באותה

-)א( ו הנשתן לקזז את כל ההפסד באותה שנה, כאמור בפסקאות מא נים שלמקו )ד(
סד כאמור שלא ניתן לקזזו ו, הפלו עליוחי( ג) הת משנפסק תשהוראו ראם בחו(, ב)

קוזז כאמור לשנים הבאות, פסד שלא ות משנה )א( עד )ג(, יועבר סכום ההקאפסי לפ
ות רווח הון, באותן שנות ברלום, שבזו אחר זו, ויקוזז כנגד הכנסתו החייבת של הני

 ;מס, מעסק או ממשלח יד מחוץ לישראל

חר קיזוז כאמור באותה לאד פסשנה )ד(, נותרה יתרת הבפסקת מ אמוראף העל  (ה)
זאת  שקרת ההפסד, אם בייתד היא מעסק נשלט, תקוזז תרת ההפספסקת משנה וי

חוק מיסוי בו תמעושהכנסתו החייבת, לרבות רווח הון או שבח כמד נגכ הנישום,
ות מקרקעין, מעסק או ממשלח יד בישראל; סכום שקוזז כאמור, לא יועבר לקיזוז לשנ

 ;סקת משנה )ד(ות פהמס הבאות לפי הורא

 )נמחקה(; )ו(

ה היוח לא רואילו היה , שזוז הפסד שהיה לתושב ישראל מחוץ לישראלבקי יותרלא  (3)
 משולם בשלו מס בישראל;

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 ( 71)תיקון מס' 
 1986-שמ"זת

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 54)תיקון מס' 
 1982-תשמ"ב

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה
 (25מס' )תיקון 

 1977-של"זת
( 26)תיקון מס' 

 1977-תשל"ז
 פסד שהיה ה
 לארץ-חוץב

( 132' סמן קוי)ת
 2002-תשס"ב

 2002-ן( תשס"גותיק)
( 132' סמן קוי)ת

 2002-ן( תשס"גותיק)

( 132' סמן קוי)ת
 2002-ן( תשס"גותיק)

( 132' סמן קוי)ת
 2002-ן( תשס"גותיק)

 2002-תשס"ג ת"ט

( 132' סמן קוי)ת
 2002-ן( תשס"גויקת)

( 132' סמן קוי)ת
 2002-ן( תשס"גותיק)

( 132' סמן קוי)ת
 2002-ן( תשס"גותיק)

( 132' סמן קוי)ת
 2002-ן( תשס"גותיק)
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 ;יף זהעס , גם לעניןםביימחוה, בשינויים יחול)ג( 28ף סעי (4)

המס שבה ת שנל לפקיד השומה דוח יותר בקיזוז רק אם הוגש, הז ףיעבסמור ד כאהפס (5)
 ;132-ו 131 ד, כאמור בסעיפיםההפסנוצר 

לביצוע סעיף זה,  ותע הוראבוישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקר, באהאוצשר  (6)
 לרבות לענין הדרכים להוכחת ההפסד.

 יותלכל אותרימן ד': הוס

כי צרי לפהדרוש  העולה על , בסכום17-27בשל הוצאות לפי סעיפים  יכוינותר כל יא ל .30
ן סעיף זה יכריע המנהל; ובלבד ששום דבר האמור אלה לעניייצור ההכנסה של הנישום; ובכל ש

 יהעלר עלערמונע כל אדם הרואה עצמו מקופח על ידי החלטת המנהל כמיתפרש א בסעיף זה ל
 .153-158 םיפיאמור בסעלאם תהב

ן יובבין דרך כלל  -ת נותק ןיקתה, לתסנהכ של םישור ועדת הכספיר האוצר רשאי, באש .31
עד  17 יםהתרתו של ניכוי הוצאות מסויימות לפי סעיפ-אי בדבר הגבלתו או -ים ישומלסוגים של נ

 –וחד בדבר מי, וב27

 ת;ווצאהאומד של ההשיטת החישוב או  (1)

 שיעוריהן; ותרו בניכוי, אויהוצאות שהמי וסכ (2)

 ;תצאווהתנאים להתרת הה (3)

 ת.ווצאהה תחכדרכי הו (4)

 –ניכויים בשל  לא יותרויבת של אדם יבירור הכנסתו החב .32

שאינן הוצאות הכרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה, לרבות הוצאות הוצאות  (1)
הוצאות שהוצאו לשם הגעה למקום ההשתכרות הוצאות אש"ל, , וצאות פרטיותה ,הבית

שם טיפול בילד או השגחה עליו או לשם טיפול ולשם חזרה ממנו, והוצאות שהוצאו ל
 דם אחר או השגחה עליו; בפסקה זו,בא

הוצאות המשתלבות בתהליך  –"הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה" 
הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה, והמהוות חלק בלתי נפרד 

 ;מהם

בשל ארוחותיו, שהוצאו בין במקום ההשתכרות הוצאות שהוציא יחיד  –"הוצאות אש"ל" 
 ובין מחוצה לו, ולמעט הוצאות בשל ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי;

 ד;לבבכך  ת, שאינם כסף שהוצא כולו לייצור ההכנסה ולשםותשלומים או הוצא (2)

 ו נועד לשמש, הון;אם כסף המשמש, וניטל או סכשון ה (3)

 ;עלות ההשבחה (4)

 הניתן להיפרע על פי ביטוח או חוזה שיפויים; הכל הפסד או הוצא (5)

 אלש ומרגחלק מהם, ששולמו או שנ של או יםתיקונים, של חצרת ועלו תירוכדמי ש (6)
 ה;סנכור ההציי םשל

 שיש לשלמם, כמס הכנסה; וולמו, אששם מיסכו (7)

 )בוטל(; (8)

ממס לפי סעיף ם הפטורית עקב מוו עקב פרישה או קתשלום סכומי מענ (1) )א( (9)
אדם,  ה בניישחממ תרוא ילא( ששילמה חברה שהיא בשליטתם של 7)9

, בשל ומושליטה שהוא חבר בה או לאחר במק ללבע, 76יף סעכמשמעותה ב
 ;1975ת שנד ת עבודה עונש

תשלומים לקופת גמל לקצבה, בעד מרכיב הפיצויים כהגדרתו בחוק  (2)
( בשל חבר, 1, ששילמה חברה כאמור בפסקת משנה )הפיקוח על קופות גמל

שקלים חדשים, ותשלומים לקרן השתלמות בסכום  11,950בסכום העולה על 
 ממשכורתו הקובעת של החבר; 4.5%העולה על 

 ייםוייג לניכס
[11(2]) 

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

יכוי נקנות בדבר ת
 הוצאות

( 6)תיקון מס' 
 1965-תשכ"ה

 (17' ס)תיקון מ
 1972-של"בת

 רםייים שאין להתיכונ
[12] 

( 22' ס)תיקון מ
 1975-"הלתש

( 13ס' מ)תיקון 
 1968-חכ"תש

( 21' )תיקון מס
 1975-"השלת

( 32)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

( 170' ס)תיקון מ
 2009-תשס"ט

( 179)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

417
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( למי שהיה עובד בחברה 1קצבה ששילמה חברה כאמור בפסקת משנה ) (3)
עת בתקופת עבודתו ובעל שליטה בה או לקרובו, העולה על משכורתו הממוצ

סך  –בשל כל שנת עבודה; בפסקה זו, "משכורת ממוצעת"  1.5%-ומוכפלת ב
( במהלך כל שנות עבודתו 2)2כל הכנסתו של העובד מעבודה כאמור בסעיף 

 בחברה, כשהוא מחולק בשנות עבודה בחברה;

 ולו גם לגבי מי שטרם חלפו שנתיים מיום( יח2)-( ו1ה )שנמ אותקסת פוראוה
ם את אחר תורת חבר. על אף האמור בפסקה זו רשאי המנהל להויולה חדלש

 –יין פסקה זו ענלפי הנסיבות; ל ןשות כלעה רא

קרובו  עםד יחלבדו או ב, ןיבעקיפ ואין רמי שמחזיק, במיש -בעל שליטה" "
 באחת מאלה:

-לפחות מכוח 10%-או ב יות שהוצאנהון המלפחות מ 10%-ב א()
 ההצבעה;

 10%-מהון המניות שהוצא או בת פחול 10%-בק יבזכות להחז ב()
 לרכשם; כותזב או הההצבע-לפחות מכוח

 רווחים;הת מוחלפ 10%בזכות לקבל  ג()

 ;לבזכות למנות מנה ד()

 (;ד)76יף כמשמעותו בסע -בו" ור"ק

זוגו, -או שיש לבן זוגו,-ןב עםד חו יאו לבדו לבעל שליטה שיש  -חבר" "
 אווח ההצבעה כמ צא אווהשמהון המניות  5%ת או בעקיפין, לפחו במישרין

לקבל רווחים; ובלבד  ו מהזכותאחד מאלה אזיק או לרכוש כל כות להחהזמ
ו א ןיאוששנרכשו לפני הני וגז-ל בןש שלא יובאו בחשבון לענין זה זכויותיו

 שנתקבלו בירושה;

 (;ה)3בסעיף  הכהגדרת -" בעתות קרמשכו"

י לפהפטור ממס  תוקב מוע קעל סכום מענ ליחו )א( לא ההאמור בפסקת משנ ()ב
לירות לכל שנת  25,000לה על שאינו עו)א( או על סכום מענק עקב מוות 9יף סע

 עבודה, הכל לפי הסכום הקטן;

 

ה ב טהלישעל ברה לטובת עצמה לביטוח חייו של בפרמיות ששילמה ח )א( (10)
 מל;גפת ת כאמור ששולמו לקוומירעט פמ(, ל9תו בפסקה )וכמשמע

טוח חייו של שותף בה, או ששילם לבי עצמהת ובפות לטתופרמיות ששילמה ש ב()
חות מהונה או לפ 10%כשיש למבוטח , פותוש לש ויחילביטוח ו שותף לטובת עצמ

 ה;חיוולר כותזמה

לוני, פ דלעוב הסחלא ניתן ליי רנתן מעביד לעובדיו ואששהנאה  בתהוצאות למתן טו (11)
ובת הנאה אישית לעובד; להעניק טמיועדות ינן בן אי טיוכח כי לפת שהאווצה למעט

, להחזקת רכב שבהחזקתו של 31סעיף  פיות על קנו בתעבנקש יםומסכת הוצאות, בגבולו
ני; ולפ דבומוש בו לעיהנאה מהשהלייחס את טובת ן ניתא ולו, דיבעו תמעביד והמשמש א

 י העובדים;ביד נסת עבודהכהכ אוירי י כאמור לאוכיות לננתיצאות שאינן נוה

 רףב לפקודת הטלג5-א ו5 םיפיעס יפל הרוסד פעולה האעסכומים ששולמו ב (12)
 ;1972-]נוסח חדש[, התשל"ב טיהאלחו

משולב[,  לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח 179ף עיס פיל תוספכתתשלומים ששולמו  (13)
 ;1968-תשכ"ח

 עבודה; )א( הוצאה לרכישת ביטוח מפני אבדן כושר (14)

על אף הוראות פסקת משנה )א(, היתה ההכנסה שבשלה נרכש ביטוח מפני  )ב(
(, והביטוח הוא ביטוח מועדף, יותרו 2( או )1)2אבדן כושר עבודה, הכנסה לפי סעיף 

מההכנסה  3.5%ניכויים בשל הוצאה לרכישת הביטוח המועדף שהיא בסכום של עד 
, ובלבד לפי הענין, שהיא הכנסה חייבת( או ממשכורתו של העובד, 1)2לפי סעיף 

( 32)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

 ( 108)תיקון מס' 
 1995-שנ"ות

( 21)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

( 29)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

( 33)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

 ( 35)תיקון מס' 
( 21)תיקון מס'  1979-תש"ם

 1975-תשל"ה
( 25)תיקון מס' 

 1977-תשל"ז
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה
( 148ן מס' )תיקו

 2005-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 (51)תיקון מס' 
 1981-מ"בשת

( 59)תיקון מס' 
 1984-תשמ"ד

( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 190)תיקון מס' 
 2012-שע"בת

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( )תיקון( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 ( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 163)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 ( 209)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

418



 פקודת מס הכנסה
 חקיקה בנוסח מלא 

 

78 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  
E:\misui\19           .פקודת מס הכנסהdoc 

 

שניכויים לפי פסקה משנה זו, לא יותרו בשל הכנסה כאמור, העולה על סכום השווה 
; ואולם אם שילם 4.8-לסך כל השכר הממוצע במשק בשנת המס כשהוא מחולק ב

המעביד בעבור עובדו לקופת גמל, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, סכום בשיעור 
לגבי הכנסה ממשכורתו של העובד, יופחת מהשיעור הנקוב ברישה,  4%העולה על 

 ;4%ההפרש שבין השיעור ששילם המעביד כאמור, לבין  (,2)2לפי סעיף 

 –לענין פסקה זו 

ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, ואם נרכש הביטוח בטרם  –"ביטוח מועדף" 
 שנים, התקיימו לגבי הביטוח גם שני אלה: 60מלאו למבוטח 

תקופת הביטוח, למעט ביטוח קבוצתי, נמשכת עד שימלאו למבוטח  (1)
 שנים לפחות; 60

שנים, ישתלמו  60אם יקרה מקרה הביטוח בטרם ימלאו למבוטח  (2)
הכספים על פי הביטוח ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת אבדן 

 שנים לפחות, לפי המוקדם; 60כושר עבודתו או עד שימלאו למבוטח 

 )א(;3כהגדרתו בסעיף  –טוח מפני אבדן כושר עבודה" "בי

 בסעיף  םכהגדרת –"השכר הממוצע במשק" ו"מרכיב תגמולי המעביד" 
 ;(2()3)ה3

הכנסת עבודה למעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של  –"משכורת" 
 ;העובד

 )נמחקה(; –"קופת גמל" 

מקצוע,  השכלה אקדמית או לרכישתהוצאות לימודים, לרבות הוצאות לרכישת  (15)
צוע כאמור, לצורך ולמעט הוצאות השתלמות מקצועית, שאינה לרכישת השכלה או מק

 ;שמירה על הקיים

שנתינתם מהווה  תשלומים, בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, שיש יסוד סביר להניח (16)
 עבירה לפי כל דין;

יד פיננסי, במישרין או בעקיפין, בשנת ( )א( הוצאה בשל עלות שכר שנשא בה תאג17)
 –המס, בעד נושא משרה בכירה או עובד, העולה על התקרה לתשלום )בפסקה זו 

 ההוצאה העודפת(.

חישוב עלות השכר לעניין פסקת משנה )א(, לגבי נושא משרה בכירה או עובד  )ב(
תאגידים בתאגיד פיננסי, יכלול את עלות השכר שנשאו בה הן התאגיד הפיננסי והן 

עלות  –קשורים לתאגיד הפיננסי בעד אותו נושא משרה בכירה או עובד )בפסקה זו 
השכר הכוללת(; ההוצאה העודפת תיוחס לתאגיד הפיננסי ולתאגידים קשורים לו, 

 בהתאם ליחס בין עלות השכר שנשא בו כל אחד מהם לעלות השכר הכוללת.

(, יראו את ההוצאה בשל מענקי לעניין חישוב עלות השכר לפי פסקת משנה )א )ג(
פרישה, כאילו הוצאה בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולמת 

תקופת העבודה(; עלתה ההוצאה בשל עלות השכר בגין שנת  –ההוצאה )בפסקה זו 
המס שקדמה למועד ההוצאה בשל מענקי פרישה על התקרה לתשלום, ייווסף לעלות 

ת פרישה החלק שבו עלתה ההוצאה האמורה על השכר בשנת ההוצאה בשל עלו
 התקרה לתשלום באותה שנת מס, כשהיא מוכפלת בתקופת העבודה.

 ב.120הסכומים הנקובים בפסקה זו יתואמו לפי הוראות סעיף  )ד(

 –בפסקה זו  )ה(

סך ההוצאה השנתית שיש  –"הוצאה בשל הענקת מניות או זכות לקבלת מניות" 
של הענקה של מניות או זכות לקבלת מניות, לנושא משרה לרשום בדוחות הכספיים ב

 בכירה או לעובד, והכול בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים;

הוצאה בעד תשלומי מעביד לקופת גמל כמשמעותם  –"הוצאה בשל מענקי פרישה" 
( או בעד מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות כמשמעותם בסעיף 5)17בסעיף 

 א(;7)9

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 163ן מס' )תיקו
 2008-תשס"ח

 ( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 151)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 172)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 224)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

419
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נאות המקובלים", "נושא משרה בכירה", "תאגיד פיננסי", ו"תאגיד "כללי החשבו
כהגדרתם בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד  –קשור" 

 ;2016-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג(, התשע"ו-ואי

 הפער שבין עלות שכר לשני מיליון וחצי שקלים חדשים, ובלבד –"עודף עלות שכר" 
 שעלות השכר עולה על שני מיליון וחצי שקלים חדשים;

שכר, וכן כל סכום ששילם מעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל, גם  –"עלות שכר" 
לא רואים אותו כהכנסת עבודה במועד ששולם לקרן ההשתלמות או  3אם לפי סעיף 

ק לקופת הגמל, וכן סכום תשלום דמי ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חו
 ;1995-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

( שלהלן, למעט זכות לרכישת נכס 3( עד )1כל אחד מהמנויים בפסקאות ) –"שכר" 
, אשר ניתן לנושא משרה בכירה 102)ט( ומניה כהגדרתה בסעיף 3כמשמעותה בסעיף 

ין, או לעובד בקשר עם עבודתו או כהונתו בתאגיד פיננסי, בין במישרין ובין בעקיפ
 –לרבות באמצעות חברה שבשליטתו 

 (;2)2הכנסה כאמור בסעיף  (1)

 א(;7)9מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות כמשמעותם בסעיף  (2)

 (;10)-( ו1)2השתכרות או רווח כמשמעותם בסעיף  (3)

שני מיליון וחצי שקלים חדשים לשנה וחלק יחסי מסכום זה בשל  –"תקרה לתשלום" 
הוצאה בשל הענקת מניות או זכות לקבלת מניות, ובניכוי עודף  חלק משנה, בניכוי

 עלות שכר.

ת או הקטנת מקדמות לפי סעיף וי הוצאודין, לא יותרו לנישום ניכ על אף האמור בכל .א32
יכוי במקור, אלא אם כן הוגש לפקיד השומה דו"ח נ ם חובתיה)ד( בשל תשלומים שחלה לגב175
מספר ו ו צויינו שמו, מענוהענין, שב לפי, 171ו א 166, 161עיפים פי ס לשתו עהגב יבחי שוםישהנ

מספר מזהה  -אדם -ניב-ובחבר אשר לו או בשבילו שולמו התשלומים, דםהאל הזהות ש תדועת
 זהות את מקבל התשלום.ל השומה ידמדוייקת המאפשרת לפק הרוצב להכואחר, 

נישום שלא  על פי חשבונות שהגישאות צוי הויכנ ירהתלרב סל פקיד השומה רשאי א()  .33
 .תויטשפפי מיטב ל תואההוצ תא ניהל פנקסים קבילים ולשום

 

 

 םינשמ םידים קבילים לא יותר לו קיזוז הפסיהל פנקסלונית לא נפנישום שבשנת מס  ב() 
ו סינקופ ניתושנת מס, ואם הוא חייב בניהול חשבונות בשנת מס פל תהבאותו נסת כנגד הכודמוק

חובות  לשב םיזוזיקו ותרו לו באותה שנה ניכוייםי אל, תורילתי קבילים בנסיבות מחמב נמצאו
 ה.הפסד לאותה שנ ר לויוכ לאו יםוהפסדם דיבוא

הלם אך לא ניו שם אהלית ולא נינלופ סמ תנשב תוול פנקסי חשבונהנישום החייב בני ג() 
בות ויזוזים בשל פחת, ריבית, חקוויים יכנ נהש האותבביסס את הדו"ח שלו עליהם, לא יותרו לו 

 ה.נש התד לאוספהאבודים והפסדים, ולא יוכר לו 

קבילים, לא ת ולא ניהל פנקסים מס פלוניול פנקסי חשבונות בשנת הנישום החייב בני ד() 
 א.121סעיף י ממס לפי ו באותה שנת מס זיכויותר ל

 םיילד , זיכויים וקיצבאותםרק שלישי: ניכוייפ

 –ה זבפרק  .א33

סעיף ב רומדד כאמל דשים לשנת מס, צמודחשקלים  504סכום של  - 8י"ונקודת זיכ" 
 זז כנגד המס לאותה שנה;קוהמא, 120

                                                           
א" אלא אם המדד במועד כלשהו 120לא ייקראו המילים "צמוד למדד כאמור בסעיף  2008עד  2005שנות המס ב 8

, החל בשנת המס שלאחר שנת המס 1.1.2004-יותר לעומת המדד הידוע ב 5%-באחת משנות המס האלה עלה ב
 שבה עלה המדד כאמור.

ם יייג להתרת ניכויס
ות בשל דמטנת מקהקו

 קוילדיווח 
( 66)תיקון מס' 

 1985-תשמ"ה

, יםוייכגבלת נה
של בקיזוזים וויים יכז

 ביליםקפנקסים בלתי 
 ( 22)תיקון מס' 

 1975-ל"התש
 ( 82)תיקון מס' 

 1990-ש"ןת

 ( 82)תיקון מס' 
 1990-ש"ןת

( 32)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת
 גדרותה

 (22)תיקון מס' 
( 72)תיקון מס'  1975-של"הת

 1987-תשמ"ז
)הוראת שעה( 

 2004-תשס"ד

420
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 31תשנ"ז )ת "א בטבכ ם נקודת זיכוי כערכה ביוםוסכום השווה לסכ -נקודת קיצבה" " 
 ר.שולק בשנים עדת קיצבה ומחונק ב לענין120 עיףס(, כשהוא מתואם לפי הוראות 1996בדצמבר 

 דות זיכוי.ובון שתי נקחשב אונת המס יובשב ישראל בשד שהיה תויחישוב המס של יחב .34

 –לה יובאו בחשבון וס של עחישוב המב א()  .35

החדשים הראשונים לעלייתו  שרע-מונהמשחודש  לנקודת זיכוי לכ 1/4 (1)
 לישראל;

 שלאחריהם; עשר החדשים-םיש בשנודל חכל ייכוזנקודת  1/6 (2)

 שלאחריהם. םישר החדשע-חודש משנים לנקודת זיכוי לכ 1/12 (3)

כוללת הכנסה של בן זוגו שהוא עולה, החייבת  זוג רשום שהכנסתו של בן בחישוב מס ב() 
 דבלבוהזיכוי כאמור בסעיף קטן )א(,  בחשבון נקודות ובאוי, דחואמב בוהמס על הכנסתם מחוש

דות וקנסכום מ המישח יפ אוום איננה עולה על סכום שהשנו בן זוג רבן הזוג שאי לסתו שכנה אםש
בן הזוג שאינו בן זוג רשום בחישוב  תכנסלל הכתי , לא38ן )א( ובסעיף טות בסעיף קוראמה הזיכוי

 ותדנקו בן הזוג הרשום לא יובאו בחשבון, ובחישוב המס של םושרה גוזה ןהכנסתו החייבת של ב
 רות.מוי האכוזיה

עים ושנים בראקופת תב תן לשנת מס שכולה או מקצתה נמצאתניי י האמורוזיכה ג() 
אל באותה שנה, ולא יינתן אלא בפעם ישב בישרפי מספר החדשים שהעולה להאמורים,  יםדשהח

החדשים תקופת היעדרות רצופה  42לא תובא במנין ו י בקשתלפהראשונה שנעשה לעולה; 
 נים.ש שושל נה עולה עלה חדשים ואינשתה משחופ נהינאץ שרמהא

 –בסעיף זה  ד() 

ו מי , א1950-בות, תש"יק השוחי לפה ולע דתעות ולה אועמי שבידו אשרת  –"עולה"  
הכניסה לישראל,  וקעי לפי חון לישיבת ארירש וא הרשא ודירה או לתעודה כאמור ובשאי לאשזכ

 ןבע שדינם כדין עולה לעניק אוצרה שרש דםאני בסוג  או מי שנמנה עםתושב חוזר, , 1952-תשי"ב
 ;1952-י"בתש ת,זרחוהא וקלחד( )10י סעיף פ לטלה עבתהזה, אך למעט מי שאזרחותו הישראלית 

 16יחיד ששב והיה לתושב ישראל בתקופה שמיום ג' בסיוון התש"ע ) –"תושב חוזר"  
במשך שש  (, לאחר שהיה תושב חוץ2012בספטמבר  30( עד יום י"ד בתשרי התשע"ג )2010במאי 

שנים רצופות; לעניין זה יראו מי שבידו תעודת תושב חוזר מאת המשרד לקליטת העלייה ולפיה 
 שהה מחוץ לישראל שש שנים לפחות, כמי שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות.

נסת, הכספים של ישור ועדת הכר, באוצהאר ש איף קטן )ג( רשיעל אף האמור בסע ה() 
 –לקבוע 

 עבר בגדר "עולה";ביה הש ימל( א) קטן יים על פי סעיףולמתן הזיככללים  (1)

ם שיחדה 42ילת תקופת חת לגבי תורם מסויימים, הוראות אחידרך כלל או במקר (2)
 והפסקה ברציפות התקופה.

 )בוטל(.  .א35

 נסיעה.י נקודת זיכוי כזיכו 1/4ד תושב ישראל תובא בחשבון יוב המס של יחשחיב .36

 

 .כויינקודת ז 1/2ה תובא בחשבון שישוב המס של אבח .א36

 הוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כישד מוטב תושב ישראל, יהמס של יח חישובב .37
; לענין סעיף זה, "יחיד אחתתה עליו, תובא בחשבון נקודת זיכוי היו וגכלכלת בן זש סנת המשב

שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה , או יחיד שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה –מוטב" 
 (.()א5)9כמשמעותם בסעיף 

החייבת כוללת ו והכנסתם יחיד תושב ישראל שהוא בן זוג רשו לבחישוב הכנסתו ש א()  .38
תו עכנסת בן זוגו הושגה מיגיהה כי ומהשד קיפשל  את הכנסת בן זוגו, והוכח להנחת דעתו

( 6( עד )1בפסקאות )כאמור ת, שיאייעה סה מיגנכהרבות ל ההאישית מעסק או משלח יד או מעבוד
נקודות זיכוי אם הם אינם  1½, 36לפי סעיף  יכוזי תקודנ 1/4יובאו בחשבון , 1שבסעיף  להגדרתה

( 99)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ד

( 112)תיקון מס' 
 שראלישב ויכוי לתז 1996-ז"תשנ

 (22)תיקון מס' 
 יכוי לעולהז 1975-של"הת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 ( 89)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

( 181)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

 (25' )תיקון מס
 1977-של"זת

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 העד נסיעב יכויז
 שתכרותהמקום הל

 (28)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 יכוי לאשהז
 (108)תיקון מס' 

 זוג-ןביכוי בעד ז 1996-שנ"ות
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת
  (89' )תיקון מס

 1992-שנ"בת
( 144)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 151)תיקון מס' 

 2006-שס"ות
 ן זוג עובדביכוי בעד ז

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 (29)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 ( 89ס' מ)תיקון 
 1992-שנ"בת

 ( 96)תיקון מס' 
 1994-שנ"דת
 1995-תשנ"ה ק'ת

( 144)תיקון מס' 
421 2005-תשס"ה
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ר, ואמכ היכוי אם הם זכאים לנקודות קיצבזת דונקו 1¾-א(, ו)40עיף ס יפל צבהקית ודנקלים אזכ
 .בחשבון גם נקודת זיכוי כאמור באותו סעיףתובא  37ולענין יחיד מוטב כהגדרתו בסעיף 

 

 

ינו בן זוג רשום איננה עולה הזוג שא ף קטן )א(, אם הכנסתו של בןיור בסעאמה אףעל  ב()
 לשסתו הכנ ות הזיכוי האמורות, לפי הענין, לא תיכללודלקי נקח על סכום שהוא פי חמישה מסכום

 יוכדות הזיוקנ יקלח ןובשחביובאו  ום לאשחישוב המס של בן הזוג הרבום, ורשה וגהז ןב
 .תורמוהא

שבוע  לכב תועש 24 תולפח, ד תושב ישראל שבן זוגו היה עוזר לויחישוב המס של יחב .39
ודות נק 1½, יובאו בחשבון ודית המס, בהשגת הכנסתו מעסק או ממשלח נשל ש םישחד 9בתוך 

כוי אם הוא זכאי לנקודת זיקודות נ 1¾-)א(, ו40קיצבה לפי סעיף  דתקולנ כאיז נווי אם הוא אינזיכ
תובא בחשבון גם נקודת זיכוי כאמור באותו  37קיצבה כאמור, ולענין יחיד מוטב כהגדרתו בסעיף 

, יינתנו לו הזיכויים לפי 38סעיף  שעל פי יכוייםזל םג, ווגז בן של, באיזכ הוא סעיף, ובלבד שאם
 ו.רתחיפי בים, לפיעסשני המ דאח

 

בא בחשבון חלק מנקודת ות של חייל משוחרר, תעה אישיינסתו מיגכס על ההמבחישוב  .א39
ו תירושמשלושים ושישה החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את ש זיכוי לכל חוד

 ט להלן:רכמפור, דיהס

 –אם שירת שירות סדיר של  –נקודת זיכוי  1/6 (1)

 חודשים מלאים לפחות; 23 – לגבי גבר )א(

 חודשים מלאים לפחות; 22 –אישה  לגבי )ב(

 -אם שירת שירות סדיר של פחות מ –נקודת זיכוי  1/12 (2)

 חודשים מלאים; 23 –לגבי גבר  )א(

 חודשים מלאים; 22 –לגבי אישה  )ב(

-ם, התשנ"דיררחושמיטת חיילים לכהגדרתם בחוק ק -חרר" ו"שירות סדיר" ונין זה, "חייל משלע
1994 . 

 109כל אחד מילדיו, כקבוע בסעיף  לזכאי לנקודות קיצבה בש לאשב ישרוד תייח א()  .40
בידי  בה ייעשהיצק; תשלום נקודות ה1968-ב[, התשכ"חולמשח לאומי ]נוסה חהביטו קולח

 אומי לפי חוק הביטוח הלאומי.להמוסד לביטוח 

 היו לושהורית -יד תושב ישראל שהוא הורה במשפחה חדחל ישבחישוב המס  (1) ב() 
ה עליו, אך אינו יתה תםשנה ושכלכל הרעש-שעת םילדים שבשנת המס טרם מלאו לה

יף קטן ע, יבואו בחשבון בנוסף לנקודת הקיצבה לפי ס37ף לפי סעי זכאי לנקודת זיכוי
 ותדיל תנשד, בלנקודת זיכוי בשל כל י 1/2כאמור הנמצאים אצלו,  יושל ילד(, ב)א
כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו  שתי נקודות זיכוי בשלת בגרותו, שנוב

ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת 
 ;ותובגר לשנת מהקדש ד לשנת המסעו המס שבה מלאו לו שש שנים

 

 

 

הורית ואינו -בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא אב לפעוט במשפחה חד א(1)
(, יובאו בחשבון, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה 1וי לפי פסקה )זכאי לנקודות זיכ

אישית, בשל כל פעוט כאמור, נקודות זיכוי כמפורט להלן, ואולם אם אמו של הפעוט 
הורית היא תושבת ישראל ואינה זכאית, בשל אותו פעוט, לנקודות זיכוי -במשפחה חד
קת משנה זו, כנגד הכנסתה (, יובאו בחשבון נקודות הזיכוי לפי פס1לפי פסקה )

 ( 89' ס)תיקון מ
 1992-שנ"בת

 וג עוזרן זביכוי בעד ז
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת
 (29)תיקון מס' 

 1978-של"חת
 ( 89)תיקון מס' 

 1992-שנ"בת
 ( 96)תיקון מס' 

 1994-שנ"דת
 1995-תק' תשנ"ה
( 144)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 רחריכוי לחייל משוז
( 120)תיקון מס' 

 2000-תש"ס
( 155)תיקון מס' 

 2007-תשס"ז

( 157מס'  )תיקון
 2007-תשס"ז

( 157)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

זיכוי וקודות קיצבה נ
 ילדיםד בע

 (22)תיקון מס' 
 1975-"הלשת

( 99)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ד

 (32 )תיקון מס'
 1978-של"חת

 (56ס' מ)תיקון 
 1983-שמ"גת

 (63' )תיקון מס
 1984-שמ"דת

 ( 89)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

( 108)תיקון מס' 
 1995-נ"ותש

( 144)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 170)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב
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 מיגיעה אישית, ולא כנגד הכנסתו של האב:

נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו  )א(
 שלוש שנים;

שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס  )ב(
 שלאחריה;

ורה זכאי לנקודות זיכוי לפי הורית שבה ילד להורה אחד ואותו ה-במשפחה חד ב(1)
(, תובא בחשבון כנגד הכנסתו מיגיעה אישית של אותו הורה, נקודת זיכוי 1פסקה )

אחת נוספת; היה ילדו של אותו הורה פעוט, יובאו בחשבון כנגד הכנסתו של ההורה 
 א(, גם נקודות הזיכוי לפי אותה פסקה;1כאמור, על אף הוראות פסקה )

(, נקודת 1יקבל ההורה הזכאי לנקודת זיכוי לפי פסקה )ד רם בנפיהורים החי (2)
 ולקת ביניהם, יקבל ההורה שאינו זכאיחילדיהם מ זיכוי אחת נוספת ואם כלכלת

 תואצהובחלקו  ודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפינק( 1ה )סקעל פי פ ויכזידת קונל
 ;הכללכה

 –ה זלענין סעיף קטן  (3)

המס טרם מלאו לו תשע עשרה שנים ואחד מהוריו  ילד שבשנת –"ילד להורה אחד" 
נפטר בשנת המס או קודם לכן או שהוא רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד 

 ההורים;

 ילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס; –"פעוט" 

 ד הילד;לשנת המס שבה נו -ידה" לשנת "

 .שנים רהעשה ונמד שלו ליאשנת המס שבה מל -"שנת בגרות" 

-בןל והוא נשוי, רבו לשעגוזזוגו משלם מזונות לבן -ש שהוא או בןרוס של גמבחישוב ה .א40
 חת.וג אחר, תובא בחשבון נקודת זיכוי אז

 

 

ם תובא בחשבון ניש 18ך לא א שנים 16ו גזו-יד שמלאו לו או לבןחבחישוב המס של י .ב40
 נקודת זיכוי.

 

נקודת זיכוי  תובא בחשבון (יחיד –בסעיף זה )של יחיד תושב ישראל  בחישוב המס )א(  ג.40
אחת אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון ומחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי 

 שני, ממוסד להשכלה גבוהה.

 

 

זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין, תובא בחשבון  נקודת )ב( 
 .במשך שנת מס אחת

כאמור בסעיף זה בעבור לימודי תואר אקדמי ראשון תובא בחשבון  נקודת זיכוי אחת ג() 
או בשנת המס  לימודיו לתואר אקדמי ראשון בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו

, ומחצית נקודת זיכוי כאמור שלאחריה, לפי בחירתו של היחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון
בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו  –אר אקדמי שני בסעיף זה בעבור לימודי תו

או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו של היחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי  לתואר אקדמי שני
 .שני

על אף האמור בסעיף קטן )ג(, יחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום  (1)ג 
תנאי להתמחות, זכאי לבחור אם נקודת זיכוי כאמור  עיסוק שנדרשת בו התמחות והשלמתו היא

בסעיף קטן )א( תובא בחשבון בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר 
האקדמי האמור או בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו, ובלבד שתקופת 

יו לתואר האקדמי ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימוד

גרוש לקודת זיכוי נ
 שה אחרתאשנשא 

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 ( 77)תיקון מס' 
 1988-שמ"חת
  (89מס' תיקון )
 1992-שנ"בת
 יכוי לנערזקודת נ

 (46)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

 ( 89)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

נקודות זיכוי ליחיד 
שסיים לימודים 

 לתואר אקדמי
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 156)תיקון מס' 

 2007-תשס"ז
( 189)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב

 ( 77)תיקון מס' 
 1988-שמ"חת

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 108)תיקון מס' 
 1995-נ"ושת

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 156)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 156)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 189)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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 .האמור

 –על אף האמור בסעיפים קטנים )א( עד )ג(  )ד( 

ברפואת שיניים תובא  היה היחיד זכאי לקבל תואר אקדמי שלישי ברפואה או (1)
, ומחצית נקודת זיכוי, בשתי שנות מס, החל בשנת מס אחתזיכוי אחת,  בחשבון נקודת

או  לתואר האקדמי השלישיבשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו 
בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו של היחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי שלישי 

 ;ברפואה או ברפואת שיניים

נקודת תובא בחשבון  למד היחיד במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי (2)
תואר ראשון, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה  בעבור לימודי זיכוי אחת

או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו של היחיד לימודיו לתואר הראשון,  מוהסתיי
נקודת  ; כמו כן, תובא בחשבון מחציתבמסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי

, בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו שנת מס אחתזיכוי, למשך 
 .היחיד האמור או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו של לתואר אקדמי שלישי

זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין, תובא בחשבון  נקודת )ה( 
בעבור לימודים לתואר אקדמי ראשון אחד או לתואר אקדמי שני אחד, בלבד, ולאחר שהיחיד 

 המציא לפקיד השומה אישור על סיום לימודיו וזכאותו לתואר כאמור.

 – בסעיף זה )ו( 

  ;1958-חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח -ק המועצה" "חו 

 כמשמעותו בחוק המועצה; –"מוסד להשכלה גבוהה"  

 תואר מוכר כמשמעותו לפי חוק המועצה. –"תואר אקדמי"  

נקודת זיכוי אם סיים  בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון מחצית )א(  ד.40
שהמציא לפקיד השומה אישור על סיום לימודיו  , ובלבדמקצועוהיה זכאי לתעודת  מקצועלימודי 

 כאמור. מקצועוזכאותו לתעודת 

 

 .במשך שנת מס אחתמחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה תובא בחשבון  )ב( 

 

מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה תובא בחשבון החל בשנת המס שלאחר שנת  )ג( 
ת המס שלאחריה, לפי בחירתו של היחיד שסיים לימודי או בשנ המס שבה הסתיימו לימודיו

 .מקצוע והיה זכאי לתעודת מקצוע

 –בסעיף זה  )ד( 

 1,700-לימודים לרכישת מקצוע מסוים, בהיקף שעות לימוד הזהה ל –"לימודי מקצוע"  
 ג, לפחות;40שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה, כהגדרתו בסעיף 

 דה הניתנת בסיום לימודי מקצוע, המוכרת על ידי משרד ממשלתי.תעו –"תעודת מקצוע"  

 ד, יהיה זכאי לבחור אם40ג ובסעיף 40יחיד שמתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף  ה.40
אחת או מחצית נקודת זיכוי, לפי הענין, לפי סעיף  נקודת זיכוי יובאו בחשבון בחישוב המס שלו

 ד.40 ג או מחצית נקודת זיכוי לפי סעיף40

 )פקע(.  ו.40

זכאי, לענין חישוב המס  נשוי בחלק משנת המס יהא הם שהישור וגזן ו בנן זוג שאינב .41
 – שהוא חייב בו

, 36, 34סעיפים  י לפיומנקודות הזיכ 1/12-ל -נשוי  יהא הלבעד תקופה שבה  (1)
 י;יה נשוה ס שבהם לאמב כפול במספר החדשים בשנת ה40-ב( ו)40

כפול  66דות הזיכוי לפי סעיף קונמ 1/12-ל  -י שויה נהקופה שבה בעד הת (2)
 ה נשוי.יבהם הש מסה נתשם ביבמספר החדש

( 156)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

מחצית נקודת זיכוי 
ליחיד שסיים לימודי 

 מקצוע
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 151)תיקון מס' 

 2006-תשס"ו

( 151)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

 מניעת כפל
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 156)תיקון מס' 

 2007-תשס"ז

)הוראת שעה( 
 2005-תשס"ה

 ן זוג שהיה נשויב
 לק מהשנהח

 ( 89)תיקון מס' 
 1992-ב"נתש

( 156)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 197ס' )תיקון מ
 2013-תשע"ג

( 156)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 151)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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 טל(.וב)  .42

 טל(.וב)  .43

שנת המס בעד ו שילם בשל יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגת ייבחחישוב הכנסתו הב .44
מרותקים למיטה בתמידות, , לוטיןלחותקים משהחזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה 

יוחד, יותר לו זיכוי ממס של מל החזקת ילד מפגר במוסד שכן ב, ותםדעב םוייפעיוורים או בלתי ש
קבוע ר רשאי למהכנסתו החייבת. שר האוצ 12.5%על  להעוה ומים ששילםכסהחלק מ ותמאו 35%

 זה.עיף י סעל פבתקנות תנאים לזכאות לזיכוי ממס 

ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או שהיה לבן זוגו  ד תושבחיי א()  .45
 ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור.

 

 בוטל(.) ב() 

 ורקטן )א( רק אם לא קיבל זיכוי ממס עב פי סעיף נקודות הזיכוי עלליחיד יהיה זכאי  ג() 
 .44 י סעיףפ לע אותו ילד

 זה. ףי סעיפ עלי כוית זובוע תנאים לזכאות לנקודקשר האוצר רשאי ל ד() 

 –נת המס בשמן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו  25%-בה ממס כחיד יזוי )א(  .א45

 

 

 

 אל;ריי בן זוגו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישחלביטוח חייו או  (1)

 

 .)נמחקה( (2)

ששילמו הוא או בן זוגו בשנת המס לקופת גמל ם ומיכסהמן  35%-ב יחיד יזוכה ממס (ב) 
רת מישם ש, לצראוה או לגוף אחר שקבע שרמקומית  או ששילמו כאמור למדינה, לרשות, הבלקיצ

 יה שלו או של בן זוגו, או שישולמו כאמור לביטוח קצבת שאירים.זכות הפנס

 

ששילם  )ב( גם בשל סכומים-ור בסעיפים קטנים )א( ועמית מוטב יזוכה ממס כאמ (1ב) 
זכויות הפנסיה של ילדו,  לביטוח חיי ילדו בחברת ביטוח, לקופת גמל לטובת ילדו או לשם שמירת

בכפוף לתנאים האמורים באותם סעיפים קטנים, לפי הענין, ובלבד שגילו של אותו ילד, בשנת 
 שנים ומעלה. 18המס, היה 

 –בסעיף זה  ג() 

ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב החיסכון,  –"ביטוח חיים"  
 שאינו כולל תשלומי פנסיה לשאירים;

ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב  –"ביטוח קצבת שאירים"  
 החיסכון, הכולל תשלומי פנסיה לשאירים;

 ;47כהגדרתם בסעיף  –ת מוטב" הכנסה מבוטחת", "הכנסה מזכה" ו"עמי" 

 )נמחקה(. –" יפהמק"פנסיה  

)ב( הסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי ליחיד -נים )א( וקטם יפיעל אף האמור בסע ד() 
שאינו עמית מוטב בעד סכומים ששולמו כאמור באותם סעיפים קטנים, לא יעלה על הגבוה מבין 

 הסכומים המפורטים להלן:

 שקלים חדשים; 1,632סכום של  (1)

 הסכום הנמוך מבין אלה: (2)

 ;)ב(-כלל הסכומים ששולמו כאמור בסעיפים קטנים )א( ו )א(

( 89' )תיקון מס
 1992-תשנ"ב

( 65' )תיקון מס
 1984-תשמ"ד

וצאות הכוי בעד יז
 דרוב במוסקהחזקת 

 ( 82)תיקון מס' 
 1990-ש"ןת

 ( 89)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

( 105 ')תיקון מס
 1995-ה"נתש

טולי ניכוי בעד ז
 יכולת

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

( 133)תיקון מס' 
 2002-תשס"ג

( 105)תיקון מס' 
 1995-נ"השת

( 133)תיקון מס' 
 2002-תשס"ג

( 105)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

( 133תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

טוח יביכוי בעד דמי ז
 םמוליותג

 (28)תיקון מס' 
 1977-זשל"ת

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 163)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 (34)תיקון מס' 
 1979-של"טת

( 138קון מס' )תי
 2004-תשס"ד

( )תיקון( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 ( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 163)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 163)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 163)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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מהכנסתו  5% –לעניין יחיד שלא היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה  (1) )ב(
המזכה, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו 

מהכנסתו  1.5%ן )ב( לא יעלה על לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קט
 המזכה של היחיד;

מהכנסתו  7% –לעניין יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסת עבודה  (2)
המזכה, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו 

מהכנסתו  1.5%לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן )ב( לא יעלה על 
ולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סך הסכומים המזכה של היחיד, ושהסכום הכ

(, לביטוח קצבת שאירים 1ששולמו לביטוח חיים כאמור בסעיף קטן )א()
 5%כאמור בסעיף קטן )ב( ובשל הכנסה שאינה מעבודה, לא יעלה על 

 מהכנסתו המזכה של היחיד.

לעמית  זיכוי (, הסכום הכולל שבשלו יינתן1על אף האמור בסעיפים קטנים )א( עד )ב ה() 
מוטב בעד סכומים ששולמו כאמור באותם סעיפים קטנים, לא יעלה על הגבוה מבין הסכומים 

 המפורטים להלן:

 ;(1הסכום האמור בסעיף קטן )ד() (1)

 הסכום הנמוך מבין אלה: (2)

 (;1כלל הסכומים ששולמו כאמור בסעיפים קטנים )א( עד )ב )א(

 5% –שנת המס הכנסה מבוטחת לענין עמית מוטב שלא היתה לו ב (1) )ב(
( 1עד לסכום השווה לפעמיים הסכום האמור בפסקה )מהכנסתו החייבת 

, ובלבד שהסכום הכולל לשנה (1)א()47להגדרה "הכנסה מזכה" שבסעיף 
שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור 

 ;עמית המוטבמהכנסתו המזכה של ה 1.5%בסעיף קטן )ב( לא יעלה על 

הסכום  –לענין עמית מוטב שהיתה לו בשנת המס הכנסה מבוטחת  (2)
 המתקבל מצירוף הסכומים המפורטים להלן:

מהכנסתו המזכה שהיא הכנסה מבוטחת, ובלבד שהסכום  7% )א(
קצבת הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח 

מהכנסתו כאמור,  1.5% לא יעלה על כאמור בסעיף קטן )ב( שאירים
ושהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סך הסכומים ששולמו 

(, ולביטוח קצבת 1)ב-( ו1לביטוח חיים לפי סעיפים קטנים )א()
 ;כאמורמהכנסתו  5% שאירים לפי סעיף קטן )ב( לא יעלה על

עד לסכום מהכנסתו החייבת שאינה הכנסה מבוטחת,  5% )ב(
( להגדרה "הכנסה מזכה" 1מור בפסקה )השווה לפעמיים הסכום הא

( לאותה 1( לשנה, בניכוי סכום כאמור בפסקה )1)א()47שבסעיף 
, ובלבד , לפי הנמוך מביניהםהגדרה או סכום הכנסתו המבוטחת

שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח 
 מהכנסתו 1.5%קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן )ב( לא יעלה על 

 .החייבת שאינה הכנסת מבוטחת

 )בוטל(.  .ב45

 לקרן לאומית, או שקלים חדשים 180 פלונית סכום העולה על סמ ם בשנתרשת םאד א()  .46
הכספים של  שור ועדת( שקבע לענין זה שר האוצר באי2)9ף עיבסו רי כמשמעותוביוסד צלמ

אם הוא יחיד,  –מסכום התרומה  35%יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של הכנסת, 
יינתן זיכוי  אלש דבלבו, אדם-בני-אם הוא חבר –)א( מסכום התרומה 126ובשיעור הקבוע בסעיף 
ייבת של הנישום חה הסהכנהמ 30%העולה על  תתרומול ש ללכו כוםסבשנת מס פלונית בשל 

; סכום תקרה לזיכוי(ה –שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם )להלן  9,000,000באותה שנה, או על 
ש ושלב הף זעיס ותאם להורתאה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס, יזוכה מהמס בההתקרעל  ולהעה

מור, בשל אות המס כנכל אחת משלוש שב יכויז תןיני אשל דות בזו אחר זו, ובלבשנות המס הבא
 זיכוי.ל הה על התקרלועסכום כולל של תרומות ה

( 163)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 ( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 

 ( 82)תיקון מס' 
 1990-תש"ן

 יבוריצרומה למוסד ת
 (65)תיקון מס' 

 1984-שמ"דת
( 96)תיקון מס' 

 1994-"דנתש
( 124ס' מ)תיקון 
 2000-תשס"א

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 154)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 )הוראת שעה( 
 2009-תש"ע

( 194)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 163תיקון מס' )
 2008-תשס"ח

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 163)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 163)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע
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ני דוחו"ת שנתיים ברציפות, או שמן ש א הגיששלקטן )א(  ר בסעיףומוסד ציבורי כאמ (1א) 
ינו להשגת המטרה א ותולימפע יכדין או שחלק מהות נקסיםפמנהל ו ינא כי ולהעהדוחו"ת שהגיש 

 יעתו לענין סעיף קטן )א(.קבת א אוצר לבטלה רשאי שר, תהציבורי

ים של ספל ועדת הכה ש( טעון אישור1)א ןטק ףיעס יפל הלשבוט קביעה ידושה שלח (2א) 
 נסת.הכ

 .)בוטל( ב() 

ית, מלעוהית נויצה תההסתדרו לא"י, תהסוכנות היהודי -מית" ולא ןרזה, "ק ףיעבס ג() 
 וחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל.המגבית המא

ו א ררלע תנתייבורי כבלתי קבילים קביעה שאינה נצ דסונקבעו פנקסיו של מ (1) ד() 
 ;ךלייעה שלפי סעיף קטן )א( מאותו יום ואבאת הק טלבהמנהל ל י, רשארלערעו

 המנהל. ול כאמור, בדרך ובמועד שקבעטיב לער וציבל עהמוסד יודי (2)

זיכוי בשל תרומות  יתס פלונמ דין, הסכום הכולל שבשלו יותר בשנת על אף האמור בכל .א46
א 20סעיף  אחר על פי בצע אדםמתוח שיקר ופמחן מומיבות פוניכוי בשל השתת 46על פי סעיף 

-ם נועדה למחקר מדעי(, תשמ"דרתמושתיירות ערך נב השקעהל תועל פי חוק מס הכנסה )הטבו
 -" בתסה חיינכה, "הסתו החייבת של נישום באותה שנה; לענין זנמהכ 50%על לא יעלה , 1983

 השתתפות במחקר ופיתוח. ללפני הניכוי בש

ולפי כל דין  46תרומות לפי סעיף  דהזיכוי בע ומו בשללר מתשטפודם האס שמסכום ה .ב46
 .175בסיס לקביעת מקדמות על פי סעיף ה וומהכום המס הסל יווסףי, ראח

 

 )בוטל(.  .ג46

 –בסעיף זה  א()  .47

 

ד, לפני הניכוי על פי סעיף זה חית של ייביחסך כל הכנסתו ה -"הכנסה מזכה"  (1)
 נין:א, כמפורט להלן, לפי הע47ועל פי סעיף 

שקלים  84,000עד לסכום של  –לגבי יחיד שהיתה לו רק הכנסת עבודה  (1)
 חדשים לשנה;

שקלים  118,800עד לסכום של  –לגבי יחיד שלא היתה לו הכנסת עבודה  (2)
 חדשים לשנה;

לגבי יחיד שהיו לו הכנסת עבודה והכנסה שאינה הכנסת עבודה, בשל  (3)
( ובשל הכנסה שאינה הכנסת 1קה )עד לסכום האמור בפס –הכנסת עבודה 

( בניכוי הכנסת העבודה שלו, או בניכוי 2עד לסכום האמור בפסקה ) –עבודה 
(, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שתובא בחשבון, 1הסכום האמור בפסקה )

 תחילה, הכנסת העבודה שלו.

 )נמחקה(; (2)

ני הניכוי על פי סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפ –"הכנסה לעמית עצמאי"  (3)
( להגדרה "הכנסה מזכה" 1עד לסכום האמור בפסקה )א 47סעיף זה ועל פי סעיף 

 ;לשנה, בניכוי הכנסתו המבוטחת

בשנת  הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו, –"הכנסה מבוטחת"  (4)
המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על 

 ;ין או חוזהפי ד

 הסכום הנמוך מבין אלה: –"הכנסה נוספת"  (5)

סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף  (1)
( להגדרה "הכנסה 1עד לסכום האמור בפסקה )א, שאינה הכנסה מבוטחת, 47

 ;מזכה" לשנה

 (93)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

 (93)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

( 194)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 88)תיקון מס' 
 1992-בתשנ"

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

הטבות לקרה כוללת ת
 פו"תרומות ולמלמס 

 (65' סתיקון מ)
 1984-שמ"דת

( 96)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ד

 –רומה תשל בוי כיז
סיס לבתוספת 

 המקדמות
 (65)תיקון מס' 

  1984-שמ"דת

 (65)תיקון מס' 
  1984-שמ"דת

 דיכוי תשלומים בענ
 תגמולים או קצבה

 (19)תיקון מס' 
 1973-של"גת

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 21)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 ( 25)תיקון מס' 
 1977-תשל"ז

 ( 29)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

( 32)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

( 33)תיקון מס' 
 1978-ל"חשת

 ( 35מס' )תיקון 
 1979-ם"שת

 ( 80)תיקון מס' 
 1990-"ןשת

( 138)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע
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זה ועל פי סעיף  סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף (2)
( להגדרה 1הסכום האמור בפסקה )וחצי פעמים  לשתיעד לסכום השווה א 47

( 1"הכנסה מזכה" לשנה, בניכוי הכנסתו המבוטחת או הסכום האמור בפסקה )
 ;לאותה הגדרה, לפי הגבוה מביניהם

 )נמחקה(; (6)

לקופת  יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו, בשנת המס, סכומים –"עמית מוטב"  (7)
מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת  16%-גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ

 ;מס

 .(2()3)ה3בסעיף  כהגדרתו –"השכר הממוצע במשק"  (8)

עמית מוטב, שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל  יחיד שאינו ב() 
סד וובת מלטו ותזכ עברוו תתציווה שלאחר מו אם םגלקצבה בלבד, לטובת אחד מהם, והכל, 

חר א וףלגאו  תימות מק, לרשוהני(, או ששילמו כאמור למד2)9ף ינין סעעשהוכר כמוסד ציבורי ל
ששולמו כאמור  ומיםהסכ יכויר נ, יותל אחד מהםהפנסיה ששקבע שר האוצר, לשם שמירת זכות 

 –על  להלא יע ויובלבד שהניכ

ואולם אם שילם סכום העולה על  דה;איננה הכנסת עבושמהכנסתו המזכה  7% (1)
-, ניכוי נוסף עד לוראמכ 12%עולה על ה קל החלשב , יותר לו,מהכנסתו כאמור 12%

 ;מאותה הכנסה 4%

 

 הסכום הנמוך מבין אלה: (2)

 מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה שאינה הכנסה מבוטחת; 5% )א(

פעמים  לשתיהשווה עד לסכום מהכנסתו החייבת שהיא הכנסת עבודה  5% )ב(
( להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה, בניכוי הכנסתו 1הסכום האמור בפסקה )וחצי 

 .המבוטחת

לעמית מוטב שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לקצבה לטובת  (1ב) 
העמית המוטב, ולעמית מוטב שבשנת המס שילם סכומים כאמור לטובת ילדו שגילו, בשנת המס, 

נים ומעלה, יותר ניכוי הסכומים ששולמו כאמור, ובלבד שהניכוי לא יעלה על אלה, לפי ש 18
 הענין:

 מההכנסה לעמית עצמאי; 11% – כאמורבשל סכומים ששולמו  (1)

 7% –( 1ושבשלם לא הותר ניכוי לפי פסקה ) כאמורבשל סכומים ששולמו  (2)
מהכנסתו  12%לים על מההכנסה הנוספת; ואולם אם הסכומים ששולמו כאמור עו

 4%כאמור, ניכוי נוסף שלא יעלה על  12%הנוספת, יותר לו בשל החלק העולה על 
מההכנסה הנוספת, והכל בלבד שלא יינתן ניכוי לפי פסקה זו בשל סכומים שהופקדו 

 מהשכר הממוצע במשק. 16%בעד העמית המוטב שסכומם אינו עולה על 

 (, ולהיפך.1, לא יהיה ניתן לנכותו לפי סעיף קטן )בסכום שנוכה לפי סעיף קטן )ב( (2ב) 

 א.45יף עס ( לא יובא בחשבון לצורך1טן )ב( או )בקעיף ס ינוכה לפשסכום  ג() 

כויים בשיעורים גבוהים לקבוע ניועדת הכספים של הכנסת, רשאי  ישורבאר, וצשר הא ד() 
 בסייגים שיקבע.אדם ובתנאים ו-ישל בנ יםמהאמורים בסעיף קטן )ב( לסוג מסוי

-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשכ"ח לפי חוק לם דמי ביטוחייחיד שבשנת מס ש )א(  .א47
(, לקביממס  -)להלן  1973-קביל לפי חוק מס מקביל, תשל"גמוח(, ומס יטחוק הב -)להלן  1968

 ילפפת סות עטלמם, ילששם כומהס 52%ניכוי של  ואינה הכנסת עבודה, יותר לשסה כנהשל ב
 חייבת שלפני הניכוי.הכנסתו ההביטוח, ובלבד שהניכוי לא יעלה על ק חול )א(179עיף ס

ביל ס מקום מבתשלשמעבידו אינו חייב  ידגבי יחל א( יחולו גם) הוראות סעיף קטן ב() 
 ו.הכנסת העבודה שלי בגל םמולשבת בבעדו והוא חיי לאומיח טוביי מם דובעדו או בתשל

בתשלום  מקביל בעדו וגם הוא עצמו אינו חייבס מ וםחייב בתשל ינוא ידובעמש דיחי ג() 
הסכומים ששילם מ 52% כוי שלנימס מקביל, וכן יחיד אחר הפטור מתשלום מס מקביל, יותר לו 

ות עם שר צקבע שר האוצר לאחר התייעשגוף , ליםנישי ואתפבעד ביטוח רפואי שאינו ביטוח ר

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

שלומי תיכוי בשל נ
אומי ומס לח וטיב

 לימקב
 ( 82)תיקון מס' 

 1990-ש"ןת
 ( 108)תיקון מס' 

 1995-שנ"ות
( 110)תיקון מס' 

 1996-ו"תשנ

 ( 108)תיקון מס' 
 1995-שנ"ות

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

 (25' )תיקון מס
 1977-ז"לתש

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

( 153)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 153 )תיקון מס'
 2007-תשס"ז

( 173)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 209)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 209)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

428
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 חייב בתשלומו.ה היו לגביו איל לח יהשה ליבמקההבריאות, עד לסכום המס 

כ"א יום מת בסתייחוק מס מקביל יחולו רק בעד התקופה המענין לה הוראות סעיף ז ד() 
 (. 1996צמבר בד 31תשנ"ז )ת בטב

 )בוטל(.  .ב47

א 45א(, 5)17(, 3)ה3סעיפים  שר האוצר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם יראו, לענין )א(  ג.47
פנסיוני, כתשלומים ששולמו לקופת גמל; קבע שר  זר הוצאות ששולמו ליועץ, שכר והח47-ו

התנאים, התקרות, והמגבלות הקבועים בסעיפים האמורים, בשינויים  האוצר כאמור, יחולו
 המחויבים, על שכר והחזר הוצאות ששולמו כאמור.

ייעוץ, סיים )כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננ –בסעיף זה, "יועץ פנסיוני"  )ב( 
 .2005-(, התשס"השיווק ומערכת סליקה פנסיוניים

, 34כי הוראות סעיפים  וע בצוקבל הכנסת, רשאי לשספים הכת ועד רישואר האוצר, בש .48
ים ינם אזרחהמחוייבים, גם לגבי תושבי אזור שא יםוייניחולו, בש, ןתו מקצא ןולכ, 37-, ו36

"תושב אזור" ו"אזרח  ר",, "אזוזהן ישראל; לעני בישות ויה וליאכישראליים, כולם או חלקם, 
 א.3כהגדרתם בסעיף  -ישראלי" 

, לא יחולו על ןשר האוצר רשאי לקבוע כי הוראות פרק זה לענין זיכויים, כולן או מקצת .א48
עובד זר או על סוגי עובדים זרים שיקבע, או שיחולו עליהם באופן חלקי בתנאים שיקבע; לענין 

כהגדרתו בחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –זר"  זה, "עובד
 , אף אם רואים אותו כתושב לענין פקודה זו.1991-התשנ"א

 םידחבמקרים מיו סההכנהשוב יד': ח לקח

 יטוחב רק ראשון: חברותפ

או יותיה קת בביטוח כללי, בין שהשתכרווסהעה דה זו, חברועל אף האמור בפק א()  .49
תכרויותיה או הש, יהיו רץה נובעים כולם מישראל ובין שמקצתם מישראל ומקצתם מחוץ לארווחי

 רווחיה הטעונים מס נקבעים בדרך זו:

אחרת שקיבלה או שהיא עשויה  סהכל הכנו רוטו והריביתבכל הפרמיות -מסך (1)
טוח יבלמבוטחים וששילמה בעד  ההחזירש ותמיפרהכל -לקבל בישראל ינוכה סך

 נה;שמ

לא חלפו בסוף שנת ש יםונעתודה לסיכ הנכה ממונתמור אהיתרה שנתקבלה כ (2)
בי כלל עסקיה, לסיכונים אלה לגה רבח התואב לבוקהאחוז המהמס, מחושבת לפי 

 מחושבת כאמור, לסיכונים שלא חלפו בתחילת שנת המס, דהה העתוליותיווסף ע
רה ל מקם בכסביר ומתאי אשהו זוובל לא יעלה על התאחקהמ זשהתאחו לבדבו
 מקרה;ו

 – ( ינוכו2י פסקה )לפל תקבמן הסכום נטו שנ (3) 

פחות הסכום שנגבה בשל הפסדים אלה על פי מעשה, לם ם ההפסדיוכס א[]
 ביטוח משנה;

 סוכנות בישראל;ו להנהצאות ההו ב[]

 לארץ. ץא בחומצהני אשרד הרמהוצאות המשן י הוגסחי קלח ג[]

 שלפניה, את הנאו בש סמפה מסויימת שבתוך שנת הבתקו, השעלמ הברקה החיהפס ב() 
 דה לאותו ביטוח.נוכה עתובישראל בסוג פלוני של ביטוח, לא ת יהסקע

יים בלבד או בנוסף על ביטוח כללי ח בביטוחת ה זו, חברה העוסקדל אף האמור בפקוע .50
ם השכ םיחוורה םלסכו םכשווי יםרווחיה מעסקי ביטוח חי ם אתאירו( יםיחח וטביברת ח -)להלן 

לפי  מחוייביםדות לפי חישוב אקטוארי ובשינויים התוהעת ב קביעגא, 49 ףסעי יפלמחושבים 
מחושבות לפי בסיס החישוב ה עתודותה הענין, ובלבד שלא יותרו עתודות בסכום העולה על סכום

 .מקרהו רהמקל כם ביהאקטוארי שהוא סביר ומתא

תשלומים  הז ובכלל, םיחיים ברכישת חוזים לביטוח חי חביטו תרביאה חצוצאות שהוה .51

 (112ן מס' )תיקו
 1997-זתשנ"

 ( 82)תיקון מס' 
 1990-ש"ןת

שכר והחזר הוצאות 
ששולמו ליועץ 

פנסיוני כתשלומים 
 לקופת גמל
( 149)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

יכויים לתושבי ז
 ראזוה

( 101)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ה

 יכויים לעובד זרז
( 133)תיקון מס' 

 2002-תשס"ג

 לליכברת ביטוח ח
 א([)19]

 (13)תיקון מס' 
 1968-שכ"חת

 ייםחברת ביטוח ח
 (13)תיקון מס' 

 1968-ח"שכת
 (32)תיקון מס' 

 1978-של"חת

ברת חוצאותיה של ה
 ייםחביטוח 

 משך[ה( 1ב())19]

( 183)תיקון מס' 
 2011-תשע"א
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לזכותו של הסוכן, בין אם החברה זקפה הועברו  בה הוצאו אוש הנשב ייחשבו כהוצאותן, וכלס
 ובת אותה שנה ובין אם לאו.ה לחשל דסוהפוח יוהוצאות אלה בחשבון ר

כלל מ יק יחסלח חיהוים כרוב הפרמיות מחוץ לארץ, רואוברת ביטוח חיים שקיבלה רח .52
כל הפרמיות -בישראל לבין סךשקיבלה  קעות, שהוא כיחס שבין סכום הפרמיותהשמ יההכנסות

ראל, הכל לפי הסכום הגדול יותר, לאחר שנוכו ישקעות בהששקיבלה, או את הכנסתה למעשה מ
שי אשרד הרק יחסי הוגן של הוצאות המלישראל וחביף או הסוכנות סנות הצאהום חיוהרו מסכום

 ץ.ארמצא בחוץ לנה החברה לש

ח נכסים ח ושולמו לו פרמיות בקשר לביטוסקי ביטוראל העוסק בעשדם שאינו תושב יא .53
ם חיטמבו מקרה העשוי לקרות בישראל בלבד, או ששולמו על ידי ניטוח מפביו בקשר לבישראל, א

 - בשמה תוסוליפהוציא או מורשה בישראל שהורשו ל ת סניףעואל, שלא באמצרשי יבשתום שה
 10%-ל הוושסכום רווחיו כטוח, ואת וחים בישראל מאותם עסקי ביג רוו השיכאיל רואים אותו

; אולם אם הגיש האדם לפקיד השומה דו"ח של ורלו כאמו יות ששולמכולל של הפרמה םכומהס
 םאהתב עתו של המנהל, יחושבו רווחים אלהדהדו"ח מניח את ו וריםאמה יםסקען המרווחיו 
 , הכל לפי הענין.50-52או  49 יפיםסע תולהורא

 םופייתשי רק שני: גופיםפ

 םיצוימן א': קיבס

 –בסימן זה  א()  .54

 וושראהמאוגדים כאגודה שיתופית על פי התקנות לדוגמה ש קיבוץ או קבוצה -קיבוץ" " 
 מאותו סוג; גודות השיתופיות לאגודותארשם הי ידל ע

 ר שנת המס.גמב וץאותו קיבביחיד שהיה חבר  -חבר", לגבי קיבוץ " 

 (. 2)9גרוע מהוראות סעיף ה באות לז אין הוראות סימן ב() 

על אף האמור בפקודה זו, לפי הוראות הסעיפים ה, ו תיעשריל כל חבשומתם של קיבוץ וש .55
56-60 . 

הם ידלליו כוח החברות, לחבריו ולבני זוגםמיה שנתן קיבוץ, חהמ תקפסל אש היוויש .56
 ים.נסת החברמהכנסתו החייבת של הקיבוץ ולא כהכ לקכחו חברים ירא םנישא

 

 

ילו היתה ם לשלם, אהשווה לסך כל המס שחבריו היו חייבים ובסכיבוץ ישלם מס ק )א(  .57
תם היחידה החייבת; ולענין זה נסיתה הכוהכל הכנסתו החייבת מתחלקת ביניהם בחלקים שווים 

שבו, בהתאם  66יף ערק השלישי לחלק ד', למעט ספה והוראות 47-א ו46ד ע 34יחולו סעיפים 
 א בחשבוןלא תוב 47ת ניכויים על פי סעיף התר ןנילם לעוץ. ואוביקברי הח ללהרכב המשפחות ש

 צבה.לקו אנק מעלתגמולים, ל  יבוץ שבעדה הוא זכאיקלמחוץ  רבחה הכנסה של

 

וץ, רשאי הקיבוץ לתבוע כי ייעשה חישוב לצורך חישוב המס שחייב בו קיב (1) 9)ב( 
נפרד על הכנסתו החייבת לאחר שחולקה בין חבריו לפי סעיף קטן )א(, ובלבד 

 שהתקיימו כל אלה:

 עיקר עבודתם של שני בני הזוג חברי הקיבוץ הוא בעבודה מזכה; א()

 עבודתו של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה לקיבוץ; ב()

                                                           
לענין תחילה ותחולה.  2004-)תיקוני חקיקה(, תשס"ד 2004)ו( לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 71ר' סעיף  9

רשאי הקיבוץ לתבוע שייעשה חישוב נפרד על הכנסתו, ובלבד שחישוב כאמור ייעשה  2005-ו 2004בשנות המס 
על הכנסה  – 2005שקלים חדשים בשנת המס ובשנת המס  23,040על הכנסה שאינה עולה על  2004לגבי שנת המס 

שקלים חדשים בשנת המס, לכל זוג נשוי מחברי הקיבוץ שמתקיימים בהם התנאים  25,008שאינה עולה על 
 .39-ו 38האמורים בסעיף, ולא יחולו הוראות סעיפים 

יים חברת ביטוח ח
רמיות פבלת קהמ

 ארץלמחוץ 
 יפה[ס( 1ב())19]

קיבל שחוץ -בטחמ
ביטוח מפרמיות 

 )ג([19]ראל ביש
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

 ()ד([1א)19]גדרות ה

 ([2א)19]ומת קיבוץ ש

 תבהחיי הסנהכה
 ([()א2א)19]

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 ( 54)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת

 ( 89)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת
 ()ב([2א)19]מס ה

 (18ס' )תיקון מ
 1973-של"גת

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (54)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת

( 136)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 136)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 151)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 199)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 199)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 199)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד
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רך רישום מדויק לגבי עבודתם של כל חברי הקיבוץ, הן במסגרת הקיבוץ ע )ג(
 הקיבוץ והן מחוצה לו;

לענין פסקה זו יראו כהכנסה חייבת שבשלה רשאי הקיבוץ לתבוע חישוב נפרד, את 
הכנסתו החייבת של הקיבוץ, כפי שחושבה לענין סעיף קטן )א(, בהפחתת הכנסה 

 (;2( או )1)2חייבת שאינה הכנסה לפי סעיף 

 )ג(, יחולו לגבי החישוב הנפרד;66על אף האמור בסעיף קטן )א(, הוראות סעיף  (2)

על הכנסה שלגביה נתבע חישוב נפרד כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו הוראות  א(2)
 ;39-ו 38סעיפים 

שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים ותיאומים  (3)
כנסה החייבת שבשלה רשאי הקיבוץ לתבוע חישוב נפרד, נוספים לרבות לענין הה

)ג(, ובכלל זה יהא רשאי לקבוע סוגי עובדים אשר יראו 66לענין החלת הוראות סעיף 
 בהם כמי שעבדו בעבודה מזכה, והכל בתנאים שיקבע;

 –בסעיף זה 

עבודה בענף המניב לקיבוץ, במישרין או בעקיפין, הכנסה לפי סעיף  –"עבודה מזכה" 
(, והכל ובלבד שאינה עבודה 2)2( או עבודה שבשלה משולמת הכנסה לפי סעיף 1)2

 במתן אספקת המחיה לחברי הקיבוץ, במישרין או בעקיפין;

 .54כהגדרתו בסעיף  –"קיבוץ" 

 לכלתכה תאילו הי 38סעיף  ם לפילהם איזכ ריובקודות הזיכוי שהיו חניבוץ יהא זכאי לק .58
 ילדיהם עליהם. 

 בניכוי סכומים ששילם הקיבוץ לקרנותו תריושל קיבוץ  תבייחה הסנכבחישוב הה א()  .א58
-שווה לה ם סכוםמהרי הקיבוץ, לאחר שהופחת בח םש ללחברי הקיבוץ המתנהלות ע השתלמות

ל ש תמהכנסתו הקובע 4.5%על ו עלי לא מוראמהכנסתו הקובעת של הקיבוץ; הסכומים כ 2.5%
 וץ.בהקי

וץ, כאמור בסעיף קטן יבק ריתלמות לחבחבר קיבוץ מקרן השל וולמשש םימוכיראו ס ב() 
ם, חוייביהמא(, בשינויים 16)9ן זה במועד קבלתם, ויחולו הוראות סעיף ענין סימ)א(, כהכנסה ל

 כאילו היה חבר הקיבוץ עובד.

 –לענין סעיף זה  ג() 

ד לסכום עו)א(  טןקף עיס לפני הניכוי לפי ל הקיבוץשההכנסה החייבת  -הכנסה קובעת" " 
קיבוץ לקרן ם משלם הנה, מוכפל במספר חברי הקיבוץ שעבורבשח ש" 156,000-השווה ל

 ;ץוביק השתלמות לחברי

 , ובלבד שמתקיימים לגביו תנאים אלה:54 עיףתו בסדרחבר כהג -חבר קיבוץ" " 

 ;המס שנתבשנים,  70או לו למ םרשנים, וט 21ו למלאו  (1)

בסעיף קטן  וראמכ ף לסכומיםבקרן השתלמות בנוס םימוכסרו ובע לא מופקדים (2)
 )א(;

 באופן סדיר וקבוע;טעמו מו עובד בקיבוץ א (3)

 ות המיועדת לחברי קיבוץ.למקרן השת –י קיבוץ" רקרן השתלמות לחב" 

 בוטל(. )  .59

 בוטל(. )  .60

 חקלאיותודות גואן ב': מושבים מיס

 לשא' יופעלו לגבי שומתם ן ות סימראלהורות, כי הוקול דעתו, ימנהל רשאי, לפי שה .61
בריהן, אם הוכח חת להתיישבות חקלאית ושל ות אחריוופיתש תודוגיים או של אפותיש םיבשומ

  הוגות בקיבוץ.נדומות באפיין לאלה הת רומובאגודות הא םיהעסק תלהלהנחת דעתו שדרכי הנ

הבולים,  סמפקודת ן ית לענית חקלאופית שסווגה כאגודה שיתופיתינה של אגודה שיד .62

( 136)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 151)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

עד בקודות זיכוי נ
 ילדים

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת
בר לחרן השתלמות ק

 ץקיבו
 ( 108)תיקון מס' 

 1995-שנ"ות

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (18' ס)תיקון מ
 1973-של"גת

ושבים שיתופיים מ
 [ב19] מהכדוו

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

גודה שיתופית א
 ג[19]קלאית ח

 ( 84)תיקון מס' 
 1991-שנ"את

( 199)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד
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 131 תבעה כך בדו"ח לפי סעיף האגודה אםו, ז הקודפיהיה בשנת מס פלונית כדין שותפות לענין 
ם אחד מה לכל גיעהמק חלבריה ואת הח לענם שמו לאותה שנת מס, המפרט את שמותיהם

כללית ה הפיסאב הלבקתנ מס, ובלבד שהחלטה על תביעה כאמורותה שנת ייבת באה החסתנכבה
 . דהוהאג התאם לתקנותיה וניתנה לה הסכמתם בכתב של רוב חבריב האגודהל ש

 תיב תורבוח תתפויווימן ג': שס

פלוני עוסקים שני  יד-חשלוני או במלפ בעסק יכ, של פקיד השומה הוכח להנחת דעתו א()  .63
 –יחד  אדם או יותר-ינב

והיא תתברר  - ותס מהכנסת השותפשותף זכאי לו בשנת המ ליראו את החלק שכ (1)
ו"ח על דלל בכית איהו, ותףש וכהכנסתו של אות -ם להוראות פקודה זו אבהת

 ש לפי הוראות פקודה זו;יהכנסתו שעליו להג

מו נקוב שי ישראל שתושבפים ותן השמ אותו שותף ם, היינויפתראש השו (2)
ם פיפועל, ראש השותתפים אינו והש אשר תואום וא -על השותפות, ה בהסכם ראשונ
בכל ת פוותהש נסתכי דרישת פקיד השומה, דו"ח על הפיערוך וימסור, ל -ל הפוע

 םשותפיה לאות פקודה זו, ויפרש בה שמם ומענם שראם להוהתה, כפי שתתברר בנש
ם אין איש תה שנה; אלו בהכנסת או ישותף זכא שכל החלקת ה וארמבפיים שאחרה

, סוכן, מנהל או עמיל כחמיופה ח ת הדו"וימסור אל, יערוך ארשי בשות םיפתושמן ה
 של הפירמה היושב בישראל;

מסירת דו"ח או פרטים -אי לו הוראות פקודה זו בדברחומור יאח כ"על דו (3)
 ומה.שה פקיד תעדהנדרשים בהו

ל ע הלנמת ייד פלונ-תו של פקיד השומה שעסק פלוני או משלחעלא הוכח להנחת ד ב() 
יד כאילו -חלאו מש קסאת ההשתכרות או הרווחים של אותו ע וו יותר יחד, יראאדם א-בני י שנייד
 ;ךכל םאתהב ךרעיתבו, והשומה  בחרהשומה י אחד הזכאים לקבל חלק מהם, אשר פקידל עוגיה

 .162אדם לענין סעיף -תפות כחבר בנישוו את הראור לא ינערכה השומה כאמ

, על 153-158ם לסעיפים אור בהתרעיג, בעונע מהשמנו יא הז יףעבס ראמוהשום דבר  ג() 
 יף זה.בסע ן לויתת שנדעו בשיקול השמתה בהשמוהשהחלטת פקיד 

 בעשיראו אותן לענין פקודה זו כחברה; קצו סוגי שותפויות בע קבולי שאר צרשר האו ד() 
 ת לשותפיםוהשותפה לקחיש םסכווראו את השותפות לענין פקודה זו כאילו היא חברה, , יכאמור

רשומות ן והף ו לפי תשקיאצוה היתודישותפות שיח -ד; לענין זה, "שותפות" ניראוהו כדיביד
 שר האוצר לענין זה.בבורסה אחרת שקבע  וא ביבא-לתב ךרלמסחר בבורסה לניירות ע

המנהל רשאי להורות לענין שותפויות מוגבלות מסוימות שקבע, שיש להן  (1) )ה( 
י יראו את הכנסתו החייבת של שותף מוגבל, (, כ1)2הכנסה מעסק לפי סעיף 

שהתקיימו לגביו התנאים שקבע המנהל, כולה או חלקה, כרווח הון לפי חלק ה', 
ימים, והכל בתנאים ובתיאומים שהורה; לענין זה,  183למשך תקופה שאינה עולה על 

כמשמעותם בפקודת השותפויות ]נוסח חדש[,  –"שותפות מוגבלת" ו"שותף מוגבל" 
 .1975-ל"ההתש

שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי, בתקנות, להאריך את תקופת  (2)
 ( לתקופה, בתנאים ובתיאומים שקבע.1תוקפה של הוראה שנתן המנהל לפי פסקה )

תה ס, שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בנינים, הכנ76בסעיף ה תומשמעכ ברת מעטיםח .1064

                                                           
קודה כנוסחו ערב פל א64ה משפחתית כמשמעותה בסעיף רחבל ועלפקודה  64ף בית כמשמעותה בסעיעל חברת  10

 :וראות אלהחולו ה, י4.8.2002ביטולו, אשר היו חברות כאמור ביום 
חברת הבית או החברה המשפחתית תהיה ( לפקודה, 8)א()1א64-ו( 4)א()1א64 פיםמור בסעיאעל אף ה( 1)

 השקלפקודה, אלא אם כן בי 1א64ף עיס ום כניסתו לתוקף שליהאמור, ב חברה שקופה, כהגדרתה בסעיף
 קופה;, שלא להיות חברה שאמורימים מהמועד ה 60חברה מפקיד השומה, בתוך ה
שפחתית ביום כניסתו לתוקף ת חברה מהיול מלברה משפחתית שלא להיות חברה שקופה, תחדח( ביקשה 2)

 ;לפקודה 1א64של סעיף 
א 64קופה ושלא קוזזו על ידי הנישום כהגדרתו בסעיף ש הרבחברה המשפחתית שהיתה לחה( הפסדי 3)

יו של רו בקיזוז רק כנגד הכנסותתויה שקופה, מייצג( עד ליום שבו היתה לחברה הנישום – בהערה זולפקודה )

 [52]ותפויות ש

( 87)תיקון מס' 
 1992-ב"תשנ

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 א[52]ברות בית ח
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה
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בין , המ, וחלוקתה של אותה הכנסה, לענין השוהי החברברל חה, כהכנסתם שתבקש יפל, בשחית
פח על ידי הוראת מקו מוצרואה עו מקצתם, תיעשה כפי שיורה המנהל; הא לםכוהחברה,  ירבח

 .153-158סעיפים ב כאמור פטהמנהל רשאי לערער עליה לפני בית המש

 תיותחימן ד': חברות משפס

הכנסה  –מעותו בחוק מיסוי מקרקעין )בסעיף זה הכנסה חייבת, לרבות שבח כמש )א( .11א64
ד אח םדתם כאוא םיואר( 1()ד)76 ףיעספי לש חהפבני משם של חברה שחבריה ה חייבת( והפסדים

בתוך שלושה חודשים ומה שד המצא לפקיית( ייחשבו, לפי בקשתה שתוחתשפמ חברה – ןלה)ל
ם חיותר ברוויגדול בהלחלק  בעל הזכותא שהו רחבה שלפסדו או ה נסתו, כהכלאחר התאגדותה

עלי הזכויות לחלקים השווים מבד אחתה שהוא שקבה ביניצ החבר שהחברהל ש אוה ברבח
הנישום(, ויחולו  –חים בה ואשר הסכמתו בכתב צורפה לבקשה )בסעיף זה וברום ביותר והגדולי

 :וראות אלהה

י ב על פת בו חושבא חייישהס המש ניםשכנסות החברה בהרווחים שחולקו מ (1)
וכן רווחים שמקורם בדיבידנד החייב  ההטבה(תקופת  – הז ףיעס)להלן ב הסעיף ז

אם חולקו לאחר תקופת ף א אתולקו, וזח אל ילואכ ואיר (3במס לפי סעיף קטן )א
לעניין זה, "רווחים ; שפחתיתמלהיות חברה  החדלשהחברה  ההטבה או לאחר

נסתה החייבת של החברה בתוספת רווחים שחולקו מהכ –שחולקו מהכנסות החברה" 
ההכנסה הפטורה ממס, ובהפחתת המס החל על הנישום בשל ההכנסה החייבת 

 ;כאמור, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה את הנישום בהתאם

 )נמחקה(; (2)

ה יתה הןשבים נהשל נק מוות ששילמה החברה לחבריה בשעאו מ השמענק פרי (3)
 םשלומית; הירבח ידיסה בנכהוצאה ולא ייחשבו כהכ ותרו להירה משפחתית לא בח
לא  47יף אה ולענין סעקופת גמל ששילמה חברה בשל שנים כאמור לא יוכרו כהוצל

 כנסת עבודה; הה כיחברל ורתם ששכתיחשב מ

ל וש וםשנילמקדמות של ה ו הסכומים המהווים בסיסורפלענין מקדמות, יצ (4)
 ה;רבהח

הן ו הברחמה ןדמות, הקמ תוברל, הרבכנסת החס על המניתן לגבות את ה (5)
 ום;שינמה

יזוז כנגד הכנסת יתנים לקום לפני תקופת ההטבה אינם נשהפסדים שהיו לני (6)
 ה;החבר

 במכירת מניה של חברה משפחתית, יחולו הוראות אלה: (7)

                                                 
אם ליחס תבהם, יהנישום המייצג, אלא אם כן ביקשו כל בעלי המניות לחלק את יתרת ההפסד כאמור ביהנ

 תית;חפשמההחזקותיהם בחברה 
סדיה אשר לא קוזזו על ידי הנישום המייצג עד היום שבו ה, הפברה המשפחתית לחברה רגילח( היתה ה4)

 ו זאת כל בעלי מניותיה;, אם ביקשתרו בקיזוז כנגד הכנסותיהוי רה רגילה,היתה לחב
ופת קתל החברה המשפחתית בתקופה שקדמהל ש יםר(, הפסדיה המועב4)-( ו3אמור בפסקאות )ה( על אף 5)

 קיזוז כנגד הכנסות החברה בלבד;רו בלפקודה יות 1א64ההטבה כהגדרתה בסעיף 
יתה חברת בית או שקופה שהלפקודה, לענין חברה  1א64 ףיהטבה" בסעאמור בהגדרה "שנות הה( על אף 6)

 תונשס שבהן היתה חברה כאמור, כמה ותשנ את , יראו גם1.1.2003יקון ביום תחילת התחברה משפחתית ערב 
 ההטבה.

תוקף עד יום כניסתו ל 4.8.2002הוראות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברה משפחתית שהיתה לכזו מיום 
 , ובלבד שהתקיימו בה כל אלה:1א64של סעיף 

 ואילך; 4.8.2002)א( היא התאגדה בישראל מיום 
 לפקודה ולא הועברו אליה נכסים כאמור באותו חלק; 2)ב( לא חלו בה שינויי מבנה כאמור בחלק ה

 .1א64)ג( התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף 

לחברה משפחתית אחרי יום זה, או חברה כאמור כאן לעיל אשר ביקשה והיתה  4.8.2002חברה שהתאגדה לפני יום 
 .1א64שלא להיות חברה שקופה, תחדל מלהיות חברה משפחתית ביום כניסתו לתוקף של סעיף 

שעל שר האוצר, באישור ועדת הכספים  1א64החל מיום כניסתן לתוקף של כל התקנות על פי סעיף  לטסעיף בה 11
 אם להסמכה שניתנה לו על פי אותו סעיף.של הכנסת, להתקינן בהת

 (32יקון מס' )ת
 1978-חשל"ת
 ברות משפחתיותח

 (32)תיקון מס' 
 1978-חשל"ת

 (44 )תיקון מס'
 1981-שמ"את
( 132' סמיקון ת)

 2002-תשס"ב
( 197)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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, מהתמורה לגבי מוכר המניה ומהמחיר המקורי לגבי 88לעניין סעיף  )א(
כום השווה לחלק מסכום הרווחים שהצטברו בחברה בשנות הרוכש, יופחת ס

ההטבה ולא חולקו, שיחסו לכלל הרווחים שלא חולקו הוא כיחס חלקה של 
 –המניה בזכויות לרווחי החברה המשפחתית לכלל הזכויות לרווחיה; לעניין זה 

רווחים שמקורם בהכנסה החייבת, בתוספת ההכנסה הפטורה ממס  –"רווחים" 
מס החל על בעל המניה בשל ההכנסה, אם שולם על ידי החברה ובהפחתת ה

והיא לא חייבה אותו בהתאם, והכול לרבות רווחים שמקורם בדיבידנד שחויב 
 (;3במס לפי סעיף קטן )א

 לרבות מי שרכש מניות מהחברה המשפחתית; –"רוכש" 

 ב לא יחולו בשל שנות ההטבה;94הוראות סעיף  )ב(

ההון, ייווסף לתמורה של מוכר המניה סכום בגובה לעניין חישוב רווח  )ג(
ההפסדים שיוחסו לנישום בתקופת ההטבה; הוראה זו לא תחול אם הנישום 

סכום  –שההפסדים יוחסו לו נפטר טרם מכירת המניה; לעניין זה, "הפסדים" 
השווה להכנסה החייבת שיוחסה למוכר המניה בניכוי הפסדים שיוחסו לו החל 

 אילך, ובלבד שהוא סכום שלילי;ו 2014משנת מס 

)ב(, או 97)א( או )ג( או 14(, 5)9זכאי הנישום להטבות לפי הוראות סעיפים  (8)
להקלות ממס או לפטורים הניתנים לפי פקודה זו לתושב חוץ בשל היותו תושב חוץ, 

 יינתנו ההטבות רק לפי חלקו היחסי של הנישום ברווחי החברה.

ום ישהנ איהא(, דל להתקיים בנישום תנאי כאמור בסעיף קטן )ח אם בתוך שנת המס (1א) 
ימים מיום שחדל להתקיים  60בתוך  עה החברהם בו ושעליו הודימתקיי חר שתנאי כאמוראבר ח

 להחלת יתות חברה משפחתית הזכאחברה להיכאמור, תחדל ה חברה; לא הודיעה ההתנאי האמור
מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים אית( כזחברה משפחתית  –הלן ל( )איף קטן )עת סווראה

 .בנישום התנאי האמור

אם בתוך שנת המס חדל להתקיים בחברה תנאי כאמור בסעיף קטן )א(, תחדל החברה  (2א) 
 להיות חברה משפחתית זכאית מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים בה התנאי האמור.

להיות חברה משפחתית זכאית  דיבידנד שהתקבל בשנת המס שבה חדלה חברה (1) (3א) 
(, 3ב)125(, יהיה חייב במס בהתאם להוראות סעיף 2( או )א1לפי הוראות סעיף קטן )א
 )ב(;126ולא יחולו הוראות סעיף 

(, דיבידנד שהתקבל בשנת המס שבה חדלה חברה 1על אף האמור בפסקה ) (2)
של פטירת חבר ( ב2( או )א1להיות חברה משפחתית זכאית לפי הוראות סעיף קטן )א

מהזכויות בה על ידי מי שאינו צד קשור לה או לחבריה,  25%בה או בשל רכישה של 
 –)ב(; לעניין זה 126יהיה חייב במס בהתאם להוראות סעיף 

 ;103כהגדרתו בסעיף  –"צד קשור" 

 לרבות בדרך של הקצאת מניות. –"רכישה" 

לא יאוחר מחודש לפני , השומה ידקפליע דוהל איתשרית אחברה משפחתית זכ (1) ב() 
כחברה משפחתית  בשחה להיתשקחוזרת בה מב א, שהיתחילת שנת מס פלונית

פחתית זכאית שה מרחב ותדל להיתחחברה משפחתית כאמור  משהודיעהזכאית; 
 ;מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הודיעה כאמור

 יותלהולבקש ב ת זכאית, לא תוכל לשוה משפחתיחבר תחברה שחדלה להיו (2)
 זכאית. החבר

 (14)9פים יעסה כדי להוציא חברה משפחתית מגדר חברה לענין ז ףן בהוראות סעייא ג() 
 ., למעט פרק ה' שלו1969-ענין חוק עידוד התעשיה )מסים(, תשכ"טלו 19-ו

 ב)א(, לא יחולו על חברה משפחתית.104-א)א( ו104, למעט סעיפים 2הוראות חלק ה' ד() 

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

 (44' ס)תיקון מ
 1981-שמ"את

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

 (44)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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 12פהחברה שקו מן ה':סי

 –זה  ף. )א( בסעי1א64

 ה שקופה;ברחבר בח –" תויעל מנב" 

 סוי מקרקעין;מיק חותו בוכמשמע חשבבות רל –בת" ייחכנסה ה" 

 ישראל שהתקיימו בה כל אלה: תשבורה תבח –ה" פוקברה שח" 

תן לפי ת, ולא נילחוק החברו 1ברה ציבורית כהגדרתה בסעיף ח הא איניה (1)
 יבורית;צרה בלח גהת סיווא תקנונה לשנות

ר זאת ש, או על מספר גבוה יותר אם אי50ו עולה על ניא היתמניו ילפר בעסמ (2)
ה יראו בני זוג וילדיהם, יורשים של בעל מניות, או ין זם שקבע, ולענאיתנב ,מנהלה

 ה שלא מרצון, כבעל מניות אחד;ריכמבעל מניות במ םרוכשי

 ל;ראשבי ישתויותיה הם יחידים נמ בעלי לכ (3)

מאותו סוג, למעט מניות המקנות זכויות הצבעה, ואין לבעלי המניות  ןה יותיהנמ (4)
 ות המוקנות מכוח המניות, למעט שינוי בזכויות ההצבעה;ויזכה ת אתורות לשנשאפ

 מניות בלבד;ה חברה מוקנית מכוחחי הוורכות לזה (5)

 ;וקהרפי עתחברה בה חים זהה לזכותו לנכסייות לרוועל מנב לותו שכז (6)

 ו בחוק מס ערך מוסף;תרדגהכ מוסד כספי, הניברה אחה (7)

ל בעלי מו כעה שעליה חתודבהה, שקופ ב כחברהשה להיחשקיברה בחה (8)
 תאגדותה;הימים מיום  60מניותיה, שנמסרה לפקיד השומה בתוך 

 קופה.ה חברה ששבהן היתה החבר מסשנות ה –ה" בטהנות הש" 

וקיזוז ההפסדים וכן לענין פטורים ממס, תיחשב  המס וריעהמס, ש בושיורך חצל (ב) 
ד והפסדיה, כהכנסתם או כהפסדיהם דנבידיתה מסבות הכנרהכנסתה החייבת של חברה שקופה, ל

 חולו הוראות אלה:יו לרווחים בחברה, של בעלי מניותיה, בהתאם לחלקיהם בזכויות

תם וו אאירא קופה, להשסתה החייבת של החברה ולקו מהכנחשוחים ור (1)
 כהכנסה;

 סטורה ממפההכנסה החייבת, בתוספת ההכנסה ה -שחולקו"  םיחו, "רוהנין זעל (2)
ניה בשל ההכנסה, אם שולם על ידי החברה והיא לא ל הממס החל על בעה תתפחובה

 ו בהתאם;תחייבה או

 סו לבעל מניות יקוזזואשר יוח החברה השקופה בשנת המס לשסדיה פה )א( (3)
תאם להוראות הב, הפוקיו של בעל המניות מהחברה השתנסוכד הנגחילה כת

 הפקודה;

ת המס הקודמות יותרו בקיזוז רק נובשה יותינלבעל מ ויוחס רשאסדים פה ()ב
כנגד הכנסתה של ז לא יותרו בקיזווכנגד הכנסתו החייבת של אותו בעל המניות, 

 החברה השקופה;

 )נמחקה(; (ג)

ות פסד, לפי הענין, שיוחסו לבעל מניהה ה החייבת או שלסנההכ לשווגם יס (4)
ור ההכנסה שממנו הופקה או קלמ םתאבה, יהיה סהבסעיף זה, למקור הכנ כאמור

ת, שיאיה יגיעמכהכנסה  די החברה השקופה, ואולם הכנסה זו לא תיחשביב החמצנ
 א בעל המניות תפקיד פעיל בחברה;מיל אלא אם כן

, זכאי בעל המניות לחלקו 199עיף סב י חוץ, כהגדרתםסמוי בשל כיזנין העל (5)
 קופה;השס החוץ ששילמה החברה היחסי במ

                                                           
 םיפכסה תדעל שר האוצר, באישור ועש 1א64 יףכנס לתוקף מיום כניסתן לתוקף של כל התקנות על פי סעיהסימן י 12
וקפו מיום כניסתן ( שת11ב())1א64ו סעיף, למעט סעיף ל פי אותהכנסת, להתקינן בהתאם להסמכה שניתנה לו ע לש

 ()ב(.11)ב()1א64-()א( ו11ב())1א64ן שר האוצר על פי סעיפים לתוקף של תקנות שיתקי

( 132ס' יקון מ)ת
 פהשקורה חב 2002-תשס"ב

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 164ס' יקון מ)ת
 2008-תשס"ח
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יצורף חלקו היחסי בהכנסתה , 175 ףיעסב ות של בעל מניות, כאמורמדקנין מעל (6)
או בהפסדיה, למחזור  ידנדבהכנסתה מדיבת בולרופה קחברה השההחייבת של 

 המהווה בסיס למקדמות;

 ן מהחברהת החברה השקופה, לרבות המקדמות, הנסאת המס על הכ בותתן לגינ (7)
 לקם היחסי ברווחיה של החברה השקופה;חעל  החלס ובה המבגוהן מבעלי מניותיה, 

 :הראות אלוה של חברה שקופה, יחולו הינמכירת מב (8)

, יופחת מהתמורה לגבי המוכר ומהמחיר המקורי לגבי 88 ףיענין סעל )א(
 שווה לחלק מסכום הרווחים שהצטברו בחברה בשנות ההטבההום כס הרוכש,

כיחס חלקה של המניה,  הוא קוולשלא ח יםקו, שיחסו לכלל הרווחולא חול
 –זה  ןהחברה השקופה לכלל הזכויות לרווחיה; לעני יחוורל בזכויות

ה החייבת של החברה השקופה בשנות ההטבה, בניכוי תסנכה –" םווחיר"
ן שנים, ובלבד שהתוצאה המתקבלת לא תהיה בסכום תובא הלההפסדים שהיו 

 שלילי;

 ;פהוקברה הששרכש מניות מהח מילרבות  –וכש" ר"

 בשל שנות ההטבה; ב94 ת סעיףאוורה ויחול אל (ב)

ה במקורי המתואם סכום בגויר ההון, יופחת מהמחה חוור בושינין חעל (ג)
יר המקורי מחה גובה דע מוכר המניה בשנות ההטבה,ל סווחם שייההפסד

סכום השווה להכנסה החייבת שיוחסה לבעל  -המתואם; לענין זה, "הפסדים" 
 סכום שלילי;א בד שהובלסדים שיוחסו לו, ופהה יבניכו המניות,

ה שקופה יודיע לחברה השקופה, על המכירה רבחב תושמכר מני תול מניעב (9)
 ירה;מכה וםימימים  90ך ובת

 ישי שבו, לא יחולו על חברה שקופה;לשלמעט פרק  2ה קלחראות וה (10)

בהתאם , יהתולי מנים מחברה שקופה שהוחל בפירוקה לבעיסכברת נעה ()א (11)
 לא תחויב במס לפי פקודה זו או לפי חוק מיסוי מקרקעיןה, תיהם ביולשיעור זכו

ודו אגב ההעברה, עיי תא ובלבד שהנכס המועבר לא שינהם(, סיהמ - ובפסקה ז)
 ב לחוק מיסוי מקרקעין; ואולם מקום שבו5ובסעיף  100-ו 85ים כאמור בסעיפ

המכירה במס שבח בשל האמור בפסקה זו, תתחייב המכירה במס  תיביחלא מת
ישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי ר, בא; שר האוצ0.5%ל ש רועישרכישה ב

סקת משנה זו בפירוק פלפי ם קרים שבהם לא יחול פטור מהמסימ ועקבל
ם תשמעומכ –תנאים שיקבע; לענין זה, "מס שבח" ו"מס רכישה" החברה, ב

 קרקעין;מי וסבחוק מי

ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים,  וראישב, וצרהא רש ()ב
רי של נכסי קוהמר המחי ן קביעתיין פסקה זו, לרבות לענלענ הוראות ומגבלות

תם בחוק מיסוי ם הרכישה ושווי הרכישה כהגדרו, יתקרהחברה השקופה המתפ
רים שבהם תחויב קמ ןכנסות ומקרקעין, וכן הוראות לענין הפסדים וחלוקת הכ

 במס עליית ערך של נכסים.

י לקבוע כללים , רשאישור ועדת הכספים של הכנסתאב, אוצר רש (1) ()ג
ם יעולמלא אחר התנאים וההוראות הקבה יקפסה שהפברה שקוחלענין 

חברה תחדל להיות חברה שקופה; קבע עיף זה, ובכלל זה לקבוע כי הסב
 שקופה. רהבחיחשב ככאמור, לא תוכל לחזור ולה

 שקופה, כתוצאה מהפרת הוראה מהוראות ותלהי הדלחרה שבח (2)
, להתפרק שה, רשאית, באישור המנהל ובתנאים שקבע, לבקז ףיעס

ם שנת המס שבה ומת הנש(, בתוך 11ראות סעיף קטן )ב()הול אםבהת
מור; לענין זה, יראו את יום ההפרה כיום שבו החלו הליכי בוצעה הפרה כא

 רוק.הפי

 :הענין שומה, השגה וערעור, הוראות אלל , יחולוזוות פקודה ארואף ה לע ()ד

ת ראוועל אף ה, שומה, רשאי פקיד השומהופה ה השקרבחבעה לקנ (1)

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 164ס' יקון מ)ת
 2008-תשס"ח

436



 פקודת מס הכנסה
 חקיקה בנוסח מלא 

 

96 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  
E:\misui\19           .פקודת מס הכנסהdoc 

 

או לתקנה, בהתאם, בתוך  ניותהמה זו, לקבוע את שומתו של בעל ודפק
ם מתום שנת המס שבה נקבעה שומת החברה או במועד שבו רשאי שנתיי

 וחר;מא, לפי הותכנסתו של בעל המניהת א א לשוםהו

לה בעה ער על השומה שנקרעל וא פה רשאית להשיגוקשברה החה (2)
נין; בעל המניות רשאי להשיג עי הלפ, 153או  150 בהתאם להוראות סעיף

בת או הפסדיה של החברה כאמור על ייחוס הכנסתה החיי רערעל וא
ל הכנסתו, אך עה פורה השקהשקופה, ועל השפעת השומה שנקבעה לחב

 קבעה לחברה.שנהשומה ל לא ע

פים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים, סכה תדעאישור וב, רהאוצ רש ()ה
 –סעיף זה, ובכלל זה  יןענל בלותגנאים ומתהוראות, 

 מקורי; ריחמ תעיבק (1)

 ורה;מת (2)

 ;המוי שיכלה (3)

 והליכי ערעור; רועות ערכז (4)

ס פי בסי(, ל6()וראות סעיף קטן )בה אף רה, עלה לחבמדקיעת מבק (5)
מה מקד ע, כללים לייחוסבקיש רוהמקדמות המחושב של החברה, בשיע

מה בשל הוצאות עודפות כאמור קדמ וזקיזלוכללים , כאמור לבעלי המניות
 ב;181ף יעסב

לוקתה בהתאם לזכות לרווחים, וכללים ההכנסה וח לשחוסה יי (6)
 בזכויות לרווחים; ותינעלי המלעיגול חלקם היחסי של ב

במהלך  הרבחה תם המס בנסיבות שבהן נמכרות מניוולשות ותבח (7)
 השנה;

 ה;תימניו ה ובעליפשו החברה השקויגיחות שוד (8)

 דים;פסר הגבלת קיזוז הבדבראות וה (9)

 (.4פעיל בחברה, כאמור בסעיף קטן )ב() ין בעל תפקידנעלראות וה (10)
 : קרן להשקעות במקרקעין1רק שני פ

 –. )א( בפרק זה 2א64

 –"אמצעי שליטה", "בעל מניות מהותי", "מחיר מקורי", "קרוב" ו"רווח הון ריאלי"  
 ;88כהגדרתם בסעיף 

ראות לנכות לפי הו הכנסה בסכום הוצאות הפחת שניתן –"הכנסה בסכום הוצאות הפחת"  
 פקודה זו או לפי הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה, בשל מקרקעין מניבים;

 לרבות שבח מקרקעין; –"הכנסה חייבת"  

 הכנסותיה אלה: –"הכנסות חריגות", של קרן להשקעות במקרקעין  

 הכנסה ממכירת מלאי עסקי; (1)

רן הכולל הכנסות למעט הכנסות כמפורט בפסקאות משנה )א( עד )ג(, ששיעו (2)
 מכלל הכנסותיה של הקרן בשנת המס: 5%עולה על 

הכנסות ממקרקעין מניבים, הכנסות ממקרקעין לצורכי דיור להשכרה  )א(
והכנסות ממכירת זכויות בנייה במקרקעין שהיו מקרקעין מניבים ביום רכישתם; 

למעט  –לעניין פסקת משנה זו, "הכנסות ממקרקעין לצורכי דיור להשכרה" 
( להגדרה "מקרקעין לצורכי דיור 4ת ממכירת מקרקעין כאמור בפסקה )הכנסו

 ;שנים מיום רכישתם בידי הקרן 20-להשכרה" אם נמכרו בתוך פחות מ

 הכנסות מניירות ערך הנסחרים בבורסה, ממילוות מדינה ומפיקדון; )ב(

לחוק תיאומים בשל אינפלציה רואים אותן כהכנסות  7הכנסות שלפי סעיף  )ג(
 ;מעסק

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
 הגדרות

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

437



 פקודת מס הכנסה
 חקיקה בנוסח מלא 

 

97 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  
E:\misui\19           .פקודת מס הכנסהdoc 

 

( להגדרה "מקרקעין לצורכי דיור 4הכנסה ממכירת מקרקעין כאמור בפסקה ) (3)
 ;שנים מיום רכישתם בידי הקרן 20-להשכרה", אם נמכרו בתוך פחות מ

 לרבות שבח מקרקעין; –, "הכנסות" (3)-( ו2) אותלענין פסק

 החברה הממשלתית לדיור להשכרה שהוקמה –"החברה הממשלתית לדיור להשכרה"  
 ;(2013באוקטובר  9מיום ה' בחשוון התשע"ד ) 770מכוח החלטת הממשלה מס' 

מועד הרישום למסחר בבורסה בישראל לראשונה  –"מועד הרישום למסחר בבורסה"  
 ;(2)א()3א64כאמור בסעיף 

 לחוק מיסוי מקרקעין; 7או  6לרבות מס שבח מקרקעין לפי סעיפים  –"מס"  

שלא חל  ן מחוץ לישראל ולמעט זכות באיגוד מקרקעיןלרבות מקרקעי –"מקרקעין"  
 ;ג7א64לגביה האמור בסעיף 

 שמתקיים בהם אחד מאלה:מקרקעין  –"מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה"  

הם אינם מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, ומיום רכישתם בידי קרן להשקעות  (1)
 לפו פחות מארבע שנים;במקרקעין עד יום מכירתם, לרבות במכירה פטורה ממס, ח

הם מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, שנמכרו בידי קרן להשקעות במקרקעין לפני  (2)
שחלפו ארבע שנים מיום שהפכו למקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה, למעט 

 ( להגדרה "מקרקעין לצורכי דיור להשכרה";4מקרקעין כאמור בפסקה )

מקרקעין, בתקופה שממועד רכישתם עד להפיכתם  –לצורכי דיור להשכרה" "מקרקעין  
למקרקעין מניבים או עד תום חמש שנים מיום רכישתם, ובאזור הנגב או הגליל כהגדרתם בחוק 

 –, בהתאמה 1993-, ובחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג1991-הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב
ה הקובעת בידי קרן להשקעות עד תום שבע שנים, לפי המוקדם, ובלבד שנרכשו במהלך התקופ

 במקרקעין ומתקיים לגביהם אחד או יותר מאלה:

המקרקעין נרכשו במסגרת מכרז שפורסם על ידי המדינה או החברה הממשלתית  (1)
לדיור להשכרה כשהיא פועלת בשם המדינה, שלפי תנאיו מחצית לפחות מיחידות 

תקופה שנקבעה בתנאי הדיור שייבנו במקרקעין ישמשו להשכרה למגורים בלבד, ל
שנים, ואולם יראו רק את יחידות הדיור שלפי תנאי המכרז  15-המכרז שלא תפחת מ

ישמשו להשכרה למגורים בלבד כאמור ואת החלק היחסי של הרכוש המשותף הצמוד 
 להן, כמקרקעין לצורכי דיור להשכרה;

קופה חלה על המקרקעין תכנית להשכרה למגורים אשר אושרה לפני תום הת (2)
 הקובעת;

המקרקעין שווקו על ידי החברה הממשלתית לדיור להשכרה, למטרה של  (3)
שנים לפחות, ומטרה זו הובטחה באמצעות  15השכרה למגורים בלבד לתקופה של 

 ההסכם שנחתם עם החברה האמורה לרכישת המקרקעין;

, יחידות דיור למגורים לפחות 20נרכשו על ידי קרן להשקעות במקרקעין  (4)
יחידות דיור כאמור לפחות עד תום חמש שנים  20במתחם מקרקעין רצוף, או שנבנו 

מיום רכישת המקרקעין, והכול אם אישרה החברה הממשלתית לדיור להשכרה כי 
שנים לפחות  20יחידות הדיור ישמשו למטרה של השכרה למגורים בלבד לתקופה של 

י כל יחידות הדיור שימשו ואם נתנה החברה האמורה בתום כל שנת מס אישור כ
 להשכרה למגורים בשנת המס שחלפה;

הופקה או  מקרקעין שמהשכרתם ומפעילות נלווית להשכרתם –"מקרקעין מניבים"  
(, ובלבד שבנויים עליהם מבנים 6( או )1)2נצמחה לקרן להשקעות במקרקעין הכנסה לפי סעיף 

ת החלה עליהם, לרבות מיטלטלין לפחות מהשטח הניתן לבניה לפי התכני 70%ששטחם הכולל 
 המשמשים במישרין לפעילות באותם מקרקעין, למעט אלה:

באותם מקרקעין ניתנים  מקרקעין לשימוש שקבע שר האוצר, אם שירותי הניהול (1)
 על ידי אותה קרן להשקעות במקרקעין או על ידי קרוב שלה;

 מקרקעין שהם מלאי עסקי בידי הקרן; (2)

 –"תכנית" , לעניין פרק זה

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 ;1965-כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה –במקרקעין בישראל  )א( 

 התכנית על פי הדין במדינה שבה הם מצויים; –במקרקעין מחוץ לישראל  )ב(

מקרקעין מניבים שנרכשו על ידי קרן  –מניבים לצורכי דיור להשכרה" "מקרקעין  
שכרים על ידי הקרן למגורים בלבד, להשקעות במקרקעין במהלך התקופה הקובעת, המו

( להגדרה "מקרקעין לצורכי דיור 4( עד )1ושמתקיים לגביהם האמור באחת או יותר מפסקאות )
 להשכרה";

ראויות או  כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה –"נכס"  
 מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל;

בכספים כמפורט  מילווה מדינה, פיקדון או מזומנים, שמקורם –נכסי הנפקה ותמורה" " 
( בהגדרה זו, המוחזקים במשך תקופה שאינה עולה על התקופה כמפורט 3( עד )1בפסקאות )

 באותן פסקאות:

הקרן שנרשמו למסחר  כספים שהתקבלו מהנפקה ראשונה של ניירות ערך של (1)
 נתיים מיום ההנפקה;במשך ש –בבורסה בישראל 

כספים שהתקבלו מהנפקה נוספת של ניירות ערך של הקרן שנרשמו למסחר  (2)
 במשך שנה מיום ההנפקה; -בבורסה בישראל 

 במשך שנה מיום המכירה; –תמורה ממכירת מקרקעין  (3)

 ;3א64מו בה התנאים האמורים בסעיף חברה שהתקיי –"קרן להשקעות במקרקעין"  

תכנית המייעדת מקרקעין להשכרה למגורים בלבד לתקופה  –ה למגורים" תכנית להשכר" 
שנים לפחות; לעניין זה, יראו תכנית המייעדת מקרקעין להשקעה למגורים וכן לשימושים  15של 

 נלווים למגורים, כתכנית המייעדת מקרקעין להשכרה למגורים בלבד;

של חוק לתיקון פקודת מס תקופה של שבע שנים מיום תחילתו  –התקופה הקובעת" " 
 .2016-(, התשע"ו222הכנסה )מס' 

לכל מונח אחר בפרק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק מיסוי מקרקעין, זולת אם  )ב( 
 נאמר במפורש אחרת.

 קרן להשקעות במקרקעין, היא חברה שהתקיימו בה כל אלה:. )א( 3א64

 מופעלים בישראל; היא התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם (1)

חודשים מיום התאגדותה  24מניותיה נרשמו למסחר בבורסה בישראל בתוך  (2)
חודשים מיום התאגדותה, שווי נכסיה שהם  36ואולם אם בתום המועד האמור ובתום 

-מקרקעין לצורכי דיור להשכרה או מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה לא פחת מ
חודשים  36תיה נרשמו למסחר בבורסה בישראל בתוך מניו –משווי כלל נכסיה  30%

 ;ממועד התאגדותה

ממועד התאגדותה ועד מועד הרישום למסחר בבורסה, לא היו לה נכסים,  (3)
פעילות(, למעט  –פעילות, הכנסות, הוצאות, הפסדים או התחייבויות )בפסקה זו 

 ;(5פעילות שמתקיימים בה התנאים הנקובים בפסקה )

 ;הרישום למסחר בבורסה לאילך מניותיה נסחרות בבורסה בישראל ממועד א(3)

לחוק  70, או הוראות סעיף 2לא חלו לגבי העברת נכס אליה הוראות חלק ה (4)
 מיסוי מקרקעין;

החל ממועד התאגדותה ועד מועד  בדצמבר בכל שנת מס 31-ביוני וב 30-ב (5)
 התקיימו כל אלה: הרישום למסחר

, מקרקעין מניבים, מקרקעין לצורכי דיור להשכרהם שווי נכסיה שה )א(
מילוות מדינה, נכסים שיש לכלול ניירות ערך הנסחרים בבורסה,  איגרות חוב,

, פיקדונות ומזומנים, לא בסעיף "לקוחות" בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
 משווי כלל נכסיה; 95%-פחת מ

 ;)נמחקה( )ב(

 ומקרקעין לצורכי דיור להשכרה םשווי נכסיה שהם מקרקעין מניבי )ג(

קרן להשקעות 
 במקרקעין

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 (222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 משוויים של כלל נכסיה שהם מקרקעין מניבים 75%-בישראל לא פחת מ
 ;ומקרקעין לצורכי דיור להשכרה

 ;)נמחקה( )ד(

בדצמבר בכל שנת מס, החל ממועד הרישום למסחר, התקיימו  31-ביוני וב 30-ב א(5)
 (, וכן התקיימו כל אלה:5התנאים האמורים בפסקה )

שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים, מקרקעין לצורכי דיור להשכרה ונכסי  )א(
 200משווים של כלל נכסיה ומסכום של  75%-הנפקה ותמורה, לא פחת מ

 מיליון שקלים חדשים;

סכום ההלוואות שנטלה, לרבות בדרך של הנפקת איגרות חוב או שטרי  )ב(
ם מקרקעין מניבים משווי נכסיה שה 60%-הון, לא עלה על סכום השווה ל

משווי נכסיה שהם  80%שאינם מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה, בתוספת 
מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה או מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, 

 משווי נכסיה האחרים; 20%ובתוספת 

מתום שלוש שנים ממועד הרישום למסחר בבורסה ואילך, לא החזיקו חמישה  (6)
או יותר מאמצעי השליטה בה,  70%-מניות או פחות, במישרין או בעקיפין, בבעלי 

או  50%-ב –המועד השני(  –ומתום חמש שנים ממועד הרישום למסחר ואילך )להלן 
יותר מאמצעי השליטה בה; ואולם מתום המועד השני ואילך לא יהיה בעל מניות אחד 

שנים לאחר המועד השני מאמצעי השליטה, ומתום שלוש  30%-המחזיק ביותר מ
לענין  ;מאמצעי השליטה בה 20%-לא יהיה בעל מניות אחד המחזיק ביותר מ –ואילך 

 –זה 

ביטוח לענין השקעות  יראו עמיתים בקופת גמל, מבוטחים בחברת )א(
, כבעלי המניות 88מבוטחיה, וכן בעלי יחידה בקרן נאמנות כהגדרתה בסעיף 

 בקרן;

 על מניות אחד;אדם וקרובו ייחשבו כב )ב(

 כהגדרתה בחוק ניירות ערך; –"החזקה"  )ג(

ההכנסה החייבת הועברה לבעלי המניות כאמור  ממועד הרישום למסחר בבורסה (7)
 ;9א64בהוראות סעיף 

 לגבי כל אחת משנות המס החל ממועד התאגדותה 131לדוח שהגישה לפי סעיף  (8)
 (.7( עד )1המנויים בפסקאות )צורף אישור רואה חשבון על התקיימות התנאים 

אחד מאלה, לפי בחירת הקרן,  –, "שווי", של נכס א(5)-ו (5לענין סעיף קטן )א() )ב( 
 ובלבד שבחירתה לגבי כל שנת מס תחול על כל נכסיה:

כשהסכום מתואם מיום  המחיר המקורי או שווי הרכישה של הנכס, לפי הענין, (1)
 ;ויהרכישה עד למועד שלגביו נבדק השו

לקונה מרצון, כשהנכס  המחיר שיש לצפות לו במכירת נכס על ידי מוכר מרצון (2)
 נקי מכל שעבוד הבא להבטיח חוב, משכנתה, או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום.

והכול בניכוי הוצאות שהוציאה הקרן להשבחת חלק המקרקעין הלא מנוצל, וזאת עד שהופקה או 
( מאותו החלק; לעניין זה, "חלק המקרקעין הלא מנוצל" 6( או )1)2נצמחה לקרן הכנסה לפי סעיף 

 חלק של המקרקעין המניבים שאינו בנוי וניתן לבנייה לפי התכנית החלה על המקרקעין. –

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענין קביעת  )ג( 
 (.5יובאו בחשבון לענין סעיף קטן )א()השווי, לרבות לענין קביעת נכסים שיובאו או שלא 

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים ומגבלות לעניין  (1ג) 
השיעור המזערי של מקרקעין לצורכי דיור להשכרה או מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה 

זה החלות רק לגבי שמחזיקה קרן להשקעות במקרקעין, כדי שיחולו עליה הטבות המס בפרק 
 מקרקעין כאמור.

( סיפה, לא יקנו מניותיו של בעל מניות 6לא התקיים האמור בסעיף קטן )א() (1) (2ג) 
מאמצעי השליטה בקרן להשקעות במקרקעין מתום המועד  30%-המחזיק ביותר מ
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מאמצעי השליטה בה מתום שלוש שנים לאחר המועד השני זכויות  20%-השני או מ
לחוק החברות, כל עוד הן  308יהיו מניות רדומות כמשמעותן בסעיף  כלשהן, והן

 ( סיפה;6מוחזקות בידיו, עד להתקיימות האמור בסעיף קטן )א()

( רישה גם לאחר שהמניות הפכו לרדומות 6לא התקיים האמור בסעיף קטן )א() (2)
קרקעין (, לא יקנו מניותיו של בעל מניות מהותי בקרן להשקעות במ1כאמור בפסקה )

לחוק החברות, כל עוד  308זכויות כלשהן, והן יהיו מניות רדומות כמשמעותן בסעיף 
 ( רישה;6הן מוחזקות בידיו, עד להתקיימות האמור בסעיף קטן )א()

(, יחול האמור באותה 2היו בקרן כמה בעלי מניות מהותיים כאמור בפסקה ) (3)
 פסקה באופן יחסי לחלקם במניות הקרן;

-(, שיעור החזקותיו של בעל מניות מהותי לא יפחת מ3האמור בפסקה ) על אף (4)
ממניות הקרן שאינן רדומות כתוצאה מכך שחלק ממניותיו הפכו לרדומות על  9.99%

 פי סעיף זה.

חדל להתקיים בחברה תנאי מהתנאים המנויים בסעיף קטן )א(, תחדל להיות קרן  (1) )ד( 
 להשקעות במקרקעין.

המפורטים לפי סעיף קטן  (, לא התקיים תנאי מהתנאים1ור בפסקה )על אף האמ (2)
יראוהו כאילו התקיים במועד, אם חזר  (, באחד מהמועדים הקבועים בו,א5)א()

חודשים והמשיך להתקיים ברציפות במשך שנה לפחות; לא  להתקיים בתוך שלושה
עין במועד במקרק והמשיך להתקיים כאמור, תחדל החברה להיות קרן להשקעות חזר

 ( שבו לא התקיים לראשונה התנאי כאמור.א5המפורט בסעיף קטן )א()

 הוחל בפירוקה של החברה, תחדל להיות קרן להשקעות במקרקעין. (3)

להיות קרן להשקעות  החברה רשאית להודיע לפקיד השומה כי בחרה שלא (4)
יום שקבעה קרן להשקעות במקרקעין מן ה במקרקעין; הודיעה כאמור, תחדל להיות

, ובלבד שהחלטה שלא לאחר מתן ההודעה, לפי המאוחר 90-בהודעתה, או מן היום ה
להיות קרן להשקעות במקרקעין טעונה אישור של האסיפה הכללית של הקרן, 

 שיתקיים בו אחד מאלה:

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו שלושה רבעים מכלל קולות  (1)
השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור בעלי המניות שאינם בעלי 

ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, 
המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו 

 276בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 
 לחוק החברות;

( לא עלה על 1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ) (2)
 מכלל זכויות ההצבעה בחברה; 2%שיעור של 

 –לעניין סעיף קטן זה 

 לחוק החברות; 268כהגדרתה בסעיף  –"שליטה" 

 כהגדרתו בחוק החברות. –"עניין אישי" 

ההכנסה החייבת של קרן  חשבלצורך חישוב המס, שיעורי המס וקיזוז ההפסדים, תי. )א( 4א64
, כהכנסתם החייבת של בעלי 9א64כאמור בסעיף  להשקעות במקרקעין, שהועברה לבעלי המניות

 ההכנסה החייבת של בעלי המניות(. – המניות )בפקודה זו

 ההכנסה החייבת של בעלי המניות תחויב במס במועד שבו הועברה אליהם. )ב( 

 –לענין שיעורי המס על אף האמור בסעיף קטן )א(,  )ג( 

, בלא זכאות לפטור, לניכוי לזיכוי 70%הכנסות חריגות יחויבו במס בשיעור של  (1)
 או לקיזוז;

הכנסה חייבת ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה תחויב במס כאמור  (2)
 ;, לפי הענין126או  121בסעיפים 

שאינם מקרקעין הכנסה חייבת ממקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה  (3)

ההכנסה מקרן 
 להשקעות במקרקעין
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המוחזקים לתקופה קצרה, כן שבח ריאלי ממכירת מקרקעין כאמור, יחויבו במס 
 .20%בשיעור של 

סיווגה של ההכנסה החייבת של בעלי המניות למקור הכנסה, יהיה בהתאם למקור  )ד( 
 ההכנסה שממנו הופקה או נצמחה בידי הקרן, ויחולו לענין זה הוראות אלה:

 ב כהכנסה מיגיעה אישית;ההכנסה לא תיחש (1)

הכנסה בסכום הוצאות הפחת, יראו אותה כהכנסה מרווח הון או משבח, לפי  (2)
 ;הענין

סכומים שהועברו לבעלי המניות מעבר לסכום ההכנסה החייבת של הקרן  (3)
)ב(, יחויבו במס כהכנסה מרווח הון או 9א64ולסכום הוצאות הפחת כאמור בסעיף 

 משבח, לפי העניין.

הכנסה חייבת של קרן להשקעות במקרקעין שאינה הכנסה חייבת של בעלי המניות,  ה() 
 תחויב במס לפי הוראות אלה:

הכנסה חייבת ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה תחויב במס בשיעור  (1)
 ;126הקבוע בסעיף 

 ;60%הכנסות חריגות יחויבו במס בשיעור של  (2)

 במס בהתאם להוראות כל דין.הכנסה חייבת אחרת תחויב  (3)

או  ההכנסה החייבת של בעל מניות תהיה פטורה ממס, ובלבד שאינה הכנסות חריגות )ו( 
, אם בעל ( להגדרה "מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה"2הכנסות ממכירה כאמור בפסקה )

 המניות הוא אחד מאלה:

הכנסתו של המוסד  ובלבד שלעניין –קופת גמל לגיל פרישה או מוסד ציבורי  (1)
הציבורי ממכירת מקרקעין יינתן פטור של מחצית המס; בפסקה זו, "קופת גמל לגיל 

 ;(2)9כהגדרתם בסעיף  –פרישה" ו"מוסד ציבורי" 

תכנית חיסכון לטווח  תושב מדינה גומלת, המנהל תכנית חיסכון לגיל פרישה או (2)
תושבת מדינה גומלת או  פנסיה שהיא ארוך, הדומה במהותה לקופת גמל, וכן קרן

מדינה גומלת, ובלבד שבמדינת המושב פטורים הרווחים  המנוהלת על ידי תושב
 שקיבלו ממס, בשל היותם רווחים על חיסכון לגיל פרישה.

מסי חוץ ששילמה קרן להשקעות במקרקעין יותרו בניכוי מההכנסה שבשלה שולמו,  )ז( 
 קרן או לבעלי מניותיה זיכוי בשלהם.ועל אף האמור בהוראות פקודה זו לא יינתן ל

הפסדים שהיו לקרן להשקעות במקרקעין לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסתם של בעלי  )ח( 
 מניותיה.

לחוק לעידוד השקעות  1על קרן להשקעות במקרקעין לא יחולו הוראות פרק שביעי  ט() 
 הון.

רן להשקעות במקרקעין מס, או קבעת תשלום ההכנסה החייבת של בעלי המניות תנכה . )א( 5א64
 :הוראות אלה ינכה תאגיד בנקאי או חבר בורסה מס, לפי –באישור המנהל 

 

המוחזקים לתקופה  משבח מקרקעין או מרווח הון, למעט ממכירת מקרקעין (1)
ומקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה שאינם מקרקעין המוחזקים לתקופה  קצרה
, או בסעיף 91בשיעורים הקבועים בסעיף  –הפחת  צאות, וכן מהכנסה בסכום הוקצרה

 א לחוק מיסוי מקרקעין, לפי הענין;48

מהכנסה חייבת ממקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה שאינם מקרקעין  א(1)
בשיעור של  –המוחזקים לתקופה קצרה, לרבות שבח ריאלי ממכירת מקרקעין כאמור 

20%; 

 ;70%ל בשיעור ש –מהכנסות חריגות  (2)

או בשיעור מס  121בשיעור המס המרבי הקבוע בסעיף  –מהכנסה חייבת אחרת  (3)
אחר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, או בשיעור המס הקבוע 

 המס ניכוי
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 )א(, לפי הענין;126בסעיף 

מהכנסה חייבת שהועברה לבעל מניות שהוא קרן נאמנות פטורה כהגדרתה  (4)
סקאות משנה )א( עד )ג( שבפסקה זו, לפי הענין, ועל אף כמפורט בפ – 88בסעיף 
הנאמנות הפטורה  ג, יראו מס ששולם לפי פסקה זו כמס סופי שקרן129בסעיף  האמור

 חייבת בו והיא לא תהיה זכאית לכל פטור, ניכוי, זיכוי או קיזוז בשלו:

מרווח במכירת מקרקעין  משבח מקרקעין או מרווח הון, למעט משבח או )א(
 לא ינוכה מס; –מוחזקים לתקופה קצרה ה

 ;60%בשיעור של  –מהכנסות חריגות  )ב(

 .)א(126בשיעור הקבוע בסעיף  –מהכנסה חייבת אחרת  )ג(

על אף האמור בסעיף קטן )א(, בעת תשלום ההכנסה החייבת של בעלי המניות, שאינה  )ב( 
"מקרקעין המוחזקים לתקופה ( להגדרה 2או הכנסות ממכירה כאמור בפסקה ) הכנסות חריגות

 )ו(, לא ינוכה מס.4א64, לבעל מניות כאמור בסעיף קצרה"

במס לפי הוראות  הועברה לבעלי מניות הכנסה חייבת שלפני ההעברה חויבה (1) )ג( 
יחולו עליה הוראות סעיף קטן )א(,  )ה(, יראוה כהכנסה מדיבידנד ולא4א64סעיף 

כות בתשלום דיבידנד לבעלי מניותיה או שעליה לנ והמס שתנכה הקרן יהיה המס
 בתשלום דיבידנד לבעלי מניות מהותיים בה, לפי הענין.

 )ה( לא יינתן זיכוי לבעלי מניותיה.4א64כנגד המס ששילמה הקרן כאמור בסעיף  (2)

פקיד השומה רשאי להתיר בכתב שלא ינוכה מס כאמור בסעיף קטן )א(, או שינוכה  )ד( 
שההכנסה החייבת של בעל המניות אינה חייבת במס  ועים בו, אם היה סבורפחות מהשיעורים הקב

 או שהמס עליה הוא פחות מהשיעורים הקבועים בסעיף קטן )א(.

הסכומים שינוכו ישולמו לפקיד השומה במועד שנקבע ויצורף אליהם דין וחשבון כפי  )ה( 
 שנקבע.

קעין, יחולו לענין שומה, השגה, ערר, על אף הוראות פקודה זו והוראות חוק מיסוי מקר .6א64
 ערעור וגביה, הוראות אלה:

הענין, רשאים לקבוע,  פקיד השומה או המנהל כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, לפי (1)
את הכנסתה החייבת של קרן להשקעות  בהתאם להוראות הפקודה או החוק האמור,

כנסה החייבת לבעלי המס שבו היא חבה גם לאחר שהועברה הה במקרקעין ולשום את
 המניות;

לערור על השומה  הקרן להשקעות במקרקעין בלבד רשאית להשיג, לערער או (2)
האמור; בעל המניות רשאי להשיג או  שנקבעה לה, בהתאם להוראות הפקודה או החוק

שנקבעה לקרן להשקעות במקרקעין על הכנסתו, אך לא על  לערער על השפעת השומה
 השומה שנקבעה לקרן;

הליכי שומה, תיגבה מן  תוספת המס בשל ההכנסה החייבת של בעלי המניות בעקבות (3)
 .הקרן להשקעות במקרקעין בלבד, והחזר מס בשל ההכנסה האמורה יוחזר לקרן בלבד

 –בסעיף זה  )א(. 7א64

העברת מקרקעין מוטבים לחברה שהפכה לאחר מכן לקרן להשקעות  –"העברת מקרקעין"  
רה להקצאת מניות באותה חברה, בין שניתנה תמורה נוספת שלא במניות ובין אם במקרקעין, בתמו

 לאו, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

היחס בין שווי השוק של המניות המוקצות לשווי השוק של כלל הזכויות  (1)
בחברה מיד לאחר ההקצאה, הוא כיחס שבין שווי השוק של המקרקעין שהוקצו 

 החברה מיד לאחר ההעברה; בשלהם מניות לשווי השוק של

 ההעברה נעשתה לפני מועד הרישום למסחר בבורסה; (2)

 כל הזכויות במקרקעין המוטבים הועברו לחברה במסגרת העברת המקרקעין; (3)

 ניתן אישור מראש של המנהל להעברה; (4)

החלק של המקרקעין שהועברו לחברה במסגרת  –"המקרקעין שהוקצו בשלהם מניות"  

שומה, השגה, ערר, 
 ערעור וגביה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

מס רווחי הון על 
העברת מקרקעין ומס 
רכישה מופחת לקרן 

 בייסוד
( 222)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 רקעין, שהועבר תמורת הקצאת מניות בלבד;העברת מק

ימים מיום היווסדות  180מי שביצע העברת מקרקעין לחברה, ובלבד שבתוך  –"מייסד"  
החברה או לאחר ההעברה, לפי המוקדם, ועד לרישום המניות למסחר בבורסה הוא בעל מניות 

לאחר ההעברה  –רה מהותי בחברה, ואם העברת המקרקעין היא של מקרקעין לצורכי דיור להשכ
 ועד לרישום המניות למסחר בבורסה הוא בעל מניות מהותי בחברה;

מניות של חברה שהוקצו למייסד תמורת מקרקעין מוטבים שהוא  –"מניות מוקצות"  
 העביר לה;

 מקרקעין מניבים או מקרקעין לצורכי דיור להשכרה. –"מקרקעין מוטבים"  

ג תהיה המשמעות הנודעת לו 7א64א עד 7א64ים לכל מונח אחר בסעיף זה ובסעיפ )ב( 
 בחלק ה' או בחוק מיסוי מקרקעין, לפי העניין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

העברת המקרקעין שהוקצו בשלהם מניות לא תחויב במס שבח כמכירה במועד  )ג( 
ולעניין זה ההעברה, ויחולו לעניין מכירת המניות המוקצות הוראות חלק ה', והוראות סעיף זה, 

 יראו כאילו:

המחיר המקורי של המניות המוקצות הוא יתרת שווי הרכישה של המקרקעין  (1)
בידי המייסד לפי חוק מיסוי מקרקעין, באופן יחסי למקרקעין שהוקצו בשלהם 

 המניות;

יום הרכישה של המניות המוקצות הוא יום הרכישה של הזכות במקרקעין בידי  (2)
 וי מקרקעין;המייסד לפי חוק מיס

יתרת המחיר המקורי המתואם של המניות המוקצות יחושב בהתאם ליתרת שווי  (3)
לחוק מיסוי מקרקעין, כפי שהיה אילו היה  47רכישה מתואמת כהגדרתה בסעיף 

 המייסד ממשיך ומחזיק במקרקעין.

הועברו מקרקעין שהוקצו בשלהם מניות, והתקיים אחד מהמפורטים להלן, יראו את  )ד( 
הוראות סעיף קטן )ג( כאילו לא חלו, החל ממועד ההעברה, על מי שהיה מייסד, והוא יחויב במס 

 שהיה פטור ממנו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד ההעברה עד מועד התשלום:

 (;2)א()3א64מניות החברה לא נרשמו למסחר בבורסה במועד הקבוע בסעיף  (1)

מניות מהותי בחברה על פי האמור בהגדרה  מי שהיה המייסד חדל להיות בעל (2)
 "מייסד".

 בהעברת מקרקעין יחולו לגבי החברה הוראות אלה: )ה( 

משווי המקרקעין שהועברו לה,  0.5%החברה תשלם מס רכישה בשיעור של  (1)
מכלל  50%ובלבד שאם ניתנה בעד המקרקעין תמורה נוספת שלא במניות העולה על 

משווי  0.5%תשלם החברה מס רכישה בשיעור של  התמורה בשל אותם מקרקעין,
המקרקעין שהוקצו בשלהם מניות, ומס רכישה לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין 

 משווי המקרקעין שניתנה תמורתם תמורה נוספת שלא במניות;

(, לא נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה בהתאם 1על אף האמור בפסקה ) (2)
היה החברה חייבת בתשלום הפרש מס הרכישה בהתאם (, ת2)א()3א64להוראות סעיף 

לשיעורי מס הרכישה שחלו על המקרקעין ביום רכישתם לפי חוק מיסוי מקרקעין, 
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק מיסוי מקרקעין מיום הרכישה עד יום 

 התשלום;

, תהיה יתרת שווי הרכישה בידי החברה של המקרקעין שהוקצו בשלהם מניות (3)
יתרת שווי הרכישה שלהם בידי המייסד לפי חוק מיסוי מקרקעין, באופן יחסי 
למקרקעין שהוקצו בשלהם המניות, ויום הרכישה של המקרקעין האמורים יהיה יום 
הרכישה של הזכות במקרקעין כפי שהיה בידי המייסד לפי חוק מיסוי מקרקעין אילו 

 לא הועבר הנכס.

ת במקרקעין שרכשה מקרקעין לצורכי דיור להשכרה או מקרקעין א. )א( קרן להשקעו7א64
משווי המקרקעין האמורים,  0.5%מניבים לצורכי דיור להשכרה, תשלם מס רכישה בשיעור של 

ובלבד שאם התקיים אחד מהמפורטים להלן, תהיה חייבת הקרן בתשלום הפרש מס הרכישה 

מס רכישה מופחת על 
מקרקעין לצורכי דיור 

להשכרה או על 
מקרקעין מניבים 

 לצורכי דיור להשכרה
( 222)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו
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רכישתם לפי חוק מיסוי מקרקעין, בצירוף בהתאם לשיעורי מס הרכישה שחלו על המקרקעין ביום 
 הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק מיסוי מקרקעין מיום הרכישה עד יום התשלום:

 (;2)א()3א64מניותיה לא נרשמו למסחר בבורסה בהתאם להוראות סעיף  (1)

המקרקעין לא הפכו למקרקעין מניבים בתוך חמש שנים מיום רכישתם בידי  (2)
, 1991-הנגב או הגליל כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"בהקרן, ובאזור 

 בתוך שבע שנים; –, בהתאמה 1993-ובחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג

 המקרקעין הפכו למקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה. (3)

רכשה קרן להשקעות במקרקעין קרקע שרק חלק מיחידות הדיור המתוכננות להיבנות  )ב( 
 צורכי דיור להשכרה, יקבע המנהל את שווי הרכישה.עליה הן ל

 –ב. )א( בסעיף זה 7א64

העברת מקרקעין מוטבים לקרן להשקעות במקרקעין, בתמורה  –"העברת מקרקעין"  
להקצאת מניות באותה קרן, בין שניתנה תמורה נוספת שלא במניות ובין אם לאו, בין שניתנה 

ובלבד שהעברת המקרקעין נעשתה בתקופה הקובעת  תמורה נוספת שלא במניות ובין אם לאו,
 והתקיימו כל אלה:

היחס בין שווי השוק של המניות המוקצות לשווי השוק של כלל הזכויות בקרן  (1)
מיד לאחר ההקצאה הוא כיחס שבין שווי השוק של המקרקעין שהוקצו בשלהם מניות 

 לשווי השוק של החברה מיד לאחר ההעברה;

 מקרקעין המוטבים הועברו לקרן במסגרת העברת המקרקעין;כל הזכויות ב (2)

ההעברה נעשתה לאחר מועד הרישום למסחר בבורסה, כאמור בסעיף  (3)
 (;2)א()3א64

המניות המוקצות יופקדו בידי נאמן לצורך הבטחת תשלום המס וקיום הוראות  (4)
 סעיף זה;

עברו לקרן במסגרת החלק של המקרקעין שהו –"המקרקעין שהוקצו בשלהם מניות"  
 העברת מקרקעין, שהועבר תמורת הקצאת מניות בלבד;

 המוקדם מבין אלה: –"יום המכירה"  

 המועד שבו נמכרו המניות המוקצות; (1)

 מועד תום תקופת הדחייה; (2)

 חודשים מהעברת המקרקעין; 60 –"מועד תום תקופת הדחייה"  

עות במקרקעין, ובלבד שאינו בעל מי שביצע העברת מקרקעין לקרן להשק –"מעביר"  
 מניות מהותי בקרן מיד לאחר ההעברה;

מניות של קרן להשקעות במקרקעין שהוקצו למעביר תמורת מקרקעין  –"מניות מוקצות"  
 מוטבים שהוא העביר לה;

 מקרקעין מניבים או מקרקעין לצורכי דיור להשכרה; –"מקרקעין מוטבים"  

 אמן לצורך סעיף זה;מי שהמנהל אישרו כנ –"נאמן"  

הסכום המתקבל מחיבור סכום שווי המניה בבורסה  –"שווי במועד תום תקופת הדחייה"  
 .30-ימי המסחר הקודמים למועד תום תקופת הדחייה, מחולק ב 30-בסיכום המסחר בכל יום מ

העברת חלק המקרקעין שהוקצה בשלהם מניות לא תחויב במס שבח כמכירה במועד  )ב( 
ויחולו לעניין מכירת המניות המוקצות הוראות חלק ה', ויראו את המניות המוקצות ההעברה, 

 כנמכרות ביום המכירה, והתמורה תחושב כלהלן:

נמכרו המניות המוקצות, כולן או חלקן, לפני מועד תום תקופת הדחייה, תהיה  (1)
 תמורת המכירה; –התמורה 

ד מועד תום תקופת הדחייה, תהיה לא נמכרו המניות המוקצות, כולן או חלקן, ע (2)
 שווי המניות במועד תום תקופת הדחייה; –התמורה 

 –(, יראו כאילו 2)-( ו1לעניין פסקאות ) (3)

העברת נכסים תמורת 
 מניות

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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המחיר המקורי של המניות המוקצות הוא יתרת שווי הרכישה של  )א(
המקרקעין בידי המעביר לפי חוק מיסוי מקרקעין, באופן יחסי למקרקעין 

 יות;שהוקצו בשלהם המנ

יום הרכישה של המניות המוקצות הוא יום הרכישה של הזכות במקרקעין  )ב(
 בידי המעביר לפי חוק מיסוי מקרקעין;

יתרת המחיר המקורי המתואם של המניות המוקצות יחושב בהתאם ליתרת  )ג(
לחוק מיסוי מקרקעין, כפי שהיה אילו  47שווי רכישה מתואמת כהגדרתה בסעיף 

 ומחזיק במקרקעין. היה המעביר ממשיך

א לחוק מיסוי מקרקעין, 48במכירת המניות בידי יחיד יחול לעניין שיעורי המס סעיף  )ג( 
 לפי העניין.

בהעברת מקרקעין שווי הרכישה בידי הקרן של המקרקעין שהוקצו בשלהם מניות,  )ד( 
יום הרכישה יהיה שוויים מיד לאחר העברתם לקרן, ויום הרכישה של המקרקעין האמורים יהיה 

 של הזכות במקרקעין בידי הקרן לפי חוק מיסוי מקרקעין.

 –מכר המעביר את המניות המוקצות אחרי מועד תום תקופת הדחייה, יראו את  )ה( 

 המניות המוקצות כאילו נרכשו מחדש במועד תום תקופת הדחייה; (1)

 ( כמחיר המקורי של המניות המוקצות.2התמורה לפי סעיף קטן )ב() (2)

 הנאמן יודיע לפקיד השומה בכתב על מועד תום תקופת הדחייה; (1) )ו( 

)ג( מהתמורה -בעת המכירה ינכה הנאמן מס בהתאם להוראות סעיף קטן )ב( ו (2)
 ויעבירו לפקיד השומה בתוך שבעה ימים.

 –ג. )א( לעניין פרק זה 7א64

ד שבבעלותו מקרקעין כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, לרבות איגו –"איגוד מקרקעין"  
שאילו היו בישראל היה איגוד מקרקעין כהגדרתו בחוק האמור או איגוד מקרקעין שהזכויות בו 
היו רשומות למסחר בבורסה במועד כלשהו טרם הרכישה, אך במועד הרכישה לא היו רשומות עוד 

 כאמור, ובלבד שמתקיימים בו כל אלה:

 שרה;מספר בעלי המניות בו אינו עולה על ע (1)

הוא אינו תאגיד שקוף אלא אם כן היה תאגיד שקוף  –אם הוא תושב ישראל  (2)
 –מיום היווסדו ואין בין בעלי המניות בו תאגיד שקוף; בסעיף זה, "תאגיד שקוף" 

 חבר בני אדם שהכנסתו מיוחדת לבעלי הזכויות בו;

 הוא מחזיק בזכויות במקרקעין במישרין בלבד; (3)

 ו עליו הוראות חוק לעידוד השקעות הון;לא חלות ולא חל (4)

לחוק מיסוי מקרקעין לא יחולו על איגוד מקרקעין  70וסעיף  2הוראות חלק ה' (5)
 לפי סעיף זה;

 (.1המועד הראשון שבו חל האמור בסעיף קטן )ב() –"מועד הרכישה"  

טן על החזקה של קרן להשקעות במקרקעין באיגוד מקרקעין יחולו הוראות סעיף ק )ב( 
 )ג(, בהתקיים כל אלה:

מאמצעי השליטה באיגוד המקרקעין נרכשו על ידי הקרן שלא  50%לפחות  (1)
לחוק מיסוי מקרקעין,  70וסעיף  2בדרך של הקצאה ולא חלו ברכישה הוראות חלק ה'

 והם מוחזקים על ידה;

היה איגוד המקרקעין תושב חוץ, תחזיק הקרן בזכויות בו רק אם קיבלה את  (2)
ור המנהל מראש, בתנאים ובתיאומים שקבע, ובלבד שאיגוד המקרקעין הוא איש

 תאגיד שקוף לצורכי מס במדינה או במדינות שבהן הוא תושב.

החזיקה קרן להשקעות במקרקעין בזכות באיגוד מקרקעין כאמור בסעיף קטן )ב(,  )ג( 
 יחולו הוראות אלה על הקרן:

ת ההכנסה החייבת וההפסדים של איגוד לעניין ההוראות לפי פרק זה, יראו א (1)
המקרקעין, ממועד הרכישה כהכנסתה החייבת והפסדיה של הקרן, וכל נכסיו 

ה באיגוד החזק
 מקרקעין

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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והתחייבויותיו של האיגוד ייחשבו לנכסיה ולהתחייבויותיה של הקרן, כפי חלקה 
 בהחזקה באיגוד המקרקעין;

( 1סקה )רכשה הקרן זכות באיגוד מקרקעין במהלך שנת המס, יחול האמור בפ (2)
לגבי ההכנסה החייבת וההפסדים של איגוד המקרקעין באופן יחסי לחלק השנה מיום 

 הרכישה ועד תום שנת המס, ביחס לכל שנת המס;

הפסד שנוצר באיגוד המקרקעין טרם רכישתו על ידי הקרן ניתן לקיזוז כנגד  (3)
 הכנסה מאותו איגוד בלבד;

מקורו מחוץ לישראל, יחולו הוראות על הפסד שנוצר באיגוד לאחר רכישתו, ש (4)
 , בשינויים המחויבים;29סעיף 

היו באיגוד המקרקעין בעת רכישתו על ידי הקרן רווחים שטרם חולקו, שנצברו  (5)
באיגוד מיום היווסדו עד למועד הרכישה, יראו אותם כדיבידנד במועד העברתם 

, לפי 126ב או 125יף לבעלי המניות בקרן, ויחולו עליהם שיעורי המס הקבועים בסע
רווחים שנצברו באיגוד וטרם חולקו,  –העניין; בסעיף זה, "רווחים שטרם חולקו" 

מיום היווסדו של האיגוד ועד למועד הרכישה, שהתחייבו במס לרבות מס שבח 
בתקופה האמורה בניכוי המס עליהם ודיבידנד שחולק מהם ובניכוי הפסד שנוצר 

לא קוזז ובצירוף הרווחים שהיו חייבים במס כאמור  באיגוד שמניותיו נמכרות, אשר
 אילולא פוטרו ממנו;

סכום ששילמה קרן להשקעות במקרקעין לרכישת זכות באיגוד המקרקעין לא  (6)
ייחשב יתרת מחיר מקורי או יתרת שווי רכישה, לפי העניין, לצורך חישוב פחת, רווח 

תרת שווי הרכישה, לפי העניין, הון או שבח, ויראו את יתרת המחיר המקורי או את י
ואת יום הרכישה של נכסי האיגוד כיתרת המחיר המקורי או יתרת שווי הרכישה, לפי 

 העניין, ויום הרכישה, כפי שהם בידי איגוד המקרקעין;

 )ז(;4א64על מסי חוץ ששילם איגוד מקרקעין יחולו הוראות סעיף  (7)

חישוב רווח ההון, ייווסף לתמורה של במכירת מניה של איגוד מקרקעין, לעניין  (8)
 –הקרן סכום בגובה ההפסדים שיוחסו לה בשנות ההטבה; לעניין זה 

סכום השווה להכנסה החייבת שיוחסה לבעלי המניות בקרן בניכוי  –"הפסדים" 
 הפסדים שיוחסו לקרן בשנות ההטבה, ובלבד שהוא סכום שלילי;

 מקרקעין הוראות סעיף קטן זה;השנים שבהן חלו על איגוד ה –"שנות ההטבה" 

חדלה קרן להשקעות במקרקעין להחזיק בזכות באיגוד מקרקעין, לא יחולו  (9)
הוראות סעיף קטן )ג(, ויחולו על איגוד המקרקעין הוראות פקודה זו או הוראות חוק 

 מיסוי מקרקעין, לפי העניין.

ור בסעיף קטן )ב(, החזיקה קרן להשקעות במקרקעין בזכות באיגוד מקרקעין כאמ )ד( 
 ( על בעלי מניות אחרים באיגוד, וכן הוראות סעיף קטן )ה(.4)-( ו3יחולו הוראות סעיף קטן )ג()

הכנסתו החייבת והפסדיו של איגוד המקרקעין ייחשבו, ממועד הרכישה, כהכנסתם  )ה( 
הוראות החייבת והפסדיהם של בעלי מניותיו, בהתאם לחלקם בזכויות לרווחי האיגוד, ויחולו 

 אלה:

רווחי איגוד מקרקעין שחויבו בשיעורי המס של יחיד לפי סעיף זה וחולקו, בין  (1)
בתקופה שבה חלו על האיגוד הוראות סעיף קטן זה ובין לאחר שחדלו לחול עליו, 

 יראו אותם כאילו לא חולקו;

 , יצורף חלקו היחסי בהכנסת175לעניין מקדמות של בעל מניות, כאמור בסעיף  (2)
 איגוד המקרקעין למחזור המהווה בסיס למקדמות;

רווחים שטרם חולקו המיוחסים לבעלי המניות האחרים לפי חלקם בהחזקה  (3)
ב לפקודה, 125באיגוד, שאילו היו מחולקים כדיבידנד היו חייבים במס לפי סעיף 

יום המעבר(, יראו אותם כאילו  –שנצברו באיגוד עד מועד הרכישה )בסעיף קטן זה 
 חולקו כדיבידנד לבעלי המניות;

( יהיה עד לתום ארבע שנים 3המועד לתשלום המס בהתאם להוראות פסקה ) (4)
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תקופת הדחייה(, ולא יחולו עליו הפרשי הצמדה  –ממועד הרכישה )בסעיף קטן זה 
וריבית לתקופה זו; לא שולם המס עד תום תקופת הדחייה, יחולו עליו הפרשי הצמדה 

א)א( לתקופה שתחילתה לאחר תום תקופת הדחייה עד 159בסעיף  וריבית כמשמעותם
 למועד התשלום בפועל;

מכר איגוד המקרקעין נכסים, לרבות זכות במקרקעין כהגדרתה בחוק מיסוי  (5)
מקרקעין, שהיו בבעלותו ביום המעבר, יחויב בעל מניות שהוא יחיד או חבר בני אדם 

 ( במס, בשיעור כמפורט להלן:2)9י סעיף תושב חוץ, או מי שחל לגביו פטור ממס לפ

על רווח ההון הריאלי או השבח הריאלי, לפי העניין, כשהוא מוכפל ביחס  )א(
שבין התקופה שמיום הרכישה של הנכס עד מועד הרכישה לבין התקופה שמיום 

רווח הון ריאלי עד יום המעבר  –הרכישה של הנכס עד יום מכירתו )בפסקה זו 
מס בשיעור הגבוה ביותר הקבוע  –יום המעבר, בהתאמה(  או שבח ריאלי עד

 )א(;126מס לפי סעיף  –( 2)9, ולגבי מי שחל לגביו סעיף 121בסעיף 

על ההפרש שבין רווח ההון הריאלי לבין רווח ההון הריאלי עד מועד  )ב(
 –הרכישה, או ההפרש שבין השבח הריאלי לבין השבח הריאלי עד יום המעבר 

(, או מס בשיעור הקבוע בסעיף 2( או )1)ב()91וע בסעיף מס בשיעור הקב
 )א(, לפי העניין;126א( לחוק מיסוי מקרקעין, או מס לפי סעיף 1( או )1א)ב()48

במכירת מניה של איגוד מקרקעין או של תאגיד שהיה איגוד מקרקעין יחולו  (6)
 הוראות אלה:

יר המקורי לגבי , יופחת מהתמורה לגבי המוכר ומהמח88לעניין סעיף  )א(
הרוכש סכום השווה לחלק הרווחים שחויבו בשיעורי המס של יחיד לפי סעיף 
זה, והצטברו באיגוד ולא חולקו עד למועד מכירת המניה, שיחסו לכלל הרווחים 
שחויבו והצטברו כאמור הוא כיחס חלקה של המניה הנמכרת בזכויות לרווחי 

יד לפי סעיף זה לכלל הזכויות איגוד המקרקעין שחויבו בשיעורי המס של יח
לרבות מי שרכש  –לרווחיו שחויבו בשיעורי המס כאמור; לעניין זה, "רוכש" 

 מניות מאיגוד המקרקעין;

א לחוק מיסוי מקרקעין לא יחולו 71ב לפקודה זו וסעיף 94הוראות סעיף  )ב(
 לגבי רווחים שחויבו בשיעורי המס של יחיד לפי סעיף זה;

רווח ההון, ייווסף לתמורה סכום בגובה ההפסדים שיוחסו לעניין חישוב  )ג(
 –לה בשנות ההטבה; לעניין זה 

סכום השווה להכנסה החייבת שיוחסה למוכר המניה בניכוי  –"הפסדים" 
 הפסדים שיוחסו לו בשנות ההטבה, ובלבד שהוא סכום שלילי;

ן השנים שבהן חלו על איגוד המקרקעין הוראות סעיף קט –"שנות ההטבה" 
 )ג(;

הפסדים שהיו לבעלי מניות לפני יום הרכישה על ידי הקרן אינם ניתנים לקיזוז  (7)
 כנגד הכנסתו החייבת של בעל המניות שמקורה באיגוד המקרקעין.

על אף הוראות פקודה זו, יחולו לעניין שומה, השגה וערעור לעניין סעיף זה, הוראות  )ו( 
 אלה:

, רשאי פקיד השומה לקבוע את שומתו של בעל נקבעה לאיגוד המקרקעין שומה (1)
מניות או לתקנה בהתאם, בתוך שנתיים מתום שנת המס שבה נקבעה שומת האיגוד או 

 במועד שבו רשאי הוא לשום את הכנסתו של בעל המניות, לפי המאוחר;

איגוד מקרקעין רשאי להשיג או לערער על השומה שנקבעה לו בהתאם  (2)
, לפי העניין; בעל המניות רשאי להשיג או לערער על 153ו א 150להוראות סעיפים 

ייחוס הכנסתו החייבת או הפסדיו של האיגוד ועל השפעת השומה שנקבעה לאיגוד 
 על הכנסתו, אך לא על השומה שנקבעה לאיגוד.

הפסד שהיה בשנת המס לבעל מניה במכירת מניה בקרן להשקעות במקרקעין, ניתן לקיזוז . 8א64
או כנגד ההכנסה החייבת של בעלי המניות שהקרן העבירה אליו באותה שנה,  92יף כאמור בסע

 למעט מהכנסות חריגות שהועברו אליו.

קיזוז הפסד שהיה 
 לבעל מניות
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
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המניות בהתאם להוראות  ההכנסה החייבת של קרן להשקעות במקרקעין תועבר לבעלי. )א( 9א64
 (, לפי הענין, במועד שנקבע בהן:2( או )1פסקאות )

החייבת של הקרן, למעט שבח מקרקעין או רווח הון לפחות מהכנסה  90% (1)
הכנסות פטורות ובניכוי הוצאות שאינן מותרות  במכירת מקרקעין מניבים, בתוספת

 באפריל בשנה שלאחר השנה שבה ההכנסה הופקה או נצמחה; 30עד יום  –בניכוי 

 12עד תום  –רווח הון או שבח מקרקעין שהיה לקרן במכירת מקרקעין מניבים  (2)
הוראה זו לא תחול לענין שבח מקרקעין במכירת  חודשים ממועד מכירת המקרקעין;

 זכות במקרקעין, אם התקיימו שני אלה:

לחוק מיסוי  3השבח היה פטור ממס כאמור בהוראות פרק חמישי  )א(
מקרקעין, בשל חילוף הזכות שמכרה הקרן בזכות במקרקעין במקרקעין מניבים 

 אחרים;

 בתוך התקופה הקבועה בהוראות האמורות. החילוף נעשה )ב(

החברות, קרן להשקעות  )ב( לחוק302על אף האמור בהגדרה "רווחים" שבסעיף  (1) )ב( 
גם מתוך הכנסה בסכום הוצאות הפחת, ובלבד  במקרקעין רשאית לבצע חלוקה

באפריל של השנה שלאחר השנה שבה ההכנסה הופקה  30שהחלוקה בוצעה עד יום 
 או נצמחה.

בסכום הוצאות הפחת  (, תופחת ההכנסה1חילקה הקרן הכנסה כאמור בפסקה ) (2)
לבעלי המניות לפי הוראות חוק החברות וכן מרווח  שחולקו מהרווחים שניתן לחלקם

 ההון או שבח המקרקעין ממכירת אותם מקרקעין מניבים.

 חדלה חברה להיות קרן להשקעות במקרקעין, יחולו הוראות אלה:. 10א64

בידי הקרן עד ליום שבו  הוראות פרק זה יחולו על הכנסה חייבת שהופקה או שנצמחה (1)
יום הסיום( ועל ההכנסה החייבת  –)בסעיף זה  חדלה להיות קרן להשקעות במקרקעין

באפריל של השנה שלאחר השנה שבה הופקה או  30המניות עד ליום  שהועברה לבעלי
 נצמחה;

הכנסה שהופקה או שנצמחה בידי החברה לאחר יום  הוראות פרק זה לא יחולו על (2)
 הסיום.

לענין הכנסות של קרן  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע,. 11א64
להשקעות במקרקעין ולענין הכנסות המועברות לבעל מניות בה, לרבות לענין שבח מקרקעין, 

 הוראות בענינים אלה:

היתה המניה בידי אדם  ל בעל מניה בשל התקופה שבהמיסוי הכנסה חייבת שקיב (1)
הכנסה כאמור זכות לפטור ממס ולרבות קביעת  אחר, לרבות קביעה שלא תהיה לגבי

שיחול על הרווחים, כולם או חלקם, והשיעור שיחול בניכוי המס על אף  שיעור המס
 ;5א64האמור בסעיף 

במקרקעין כהכנסה שחלות עליה  סיווג חלק רווח ההון במכירת מניה בקרן להשקעות (2)
 הוראות חלק ב, בתנאים ובתיאומים שנקבעו;

וייחוסה להכנסות הקרן,  העברת ההכנסה החייבת לבעלי המניות, סדר העברתה (3)
 לרווחיה או לשבח מקרקעין שהיא זכאית לו, וכן הוראות לשלילת קיזוז הפסדים;

לרבות לענין חברה שחדלה להיות  תנאים ותיאומים אחרים הנדרשים לביצוע פרק זה, (4)
 קרן להשקעות במקרקעין.

 זוג-בנירק שלישי: הכנסת פ

ום שג רון זב, בהודעה לכל שני בני זוג, כי אחד מהם הוא ועלקב אירשפקיד השומה  )א(  .ב64
ונה שארונה לדנהבשנתיים לשנת המס  מהקדש המס תיבת בשניו החתוק זה, באשר הכנסחענין ל
 ל שני בני הזוג. בת שהחיינסה מסך כל ההכ 50%-למעלה מ נין זה היתהעל

בכתב לפקיד השומה, ע להודי חדי זוג בישאים בנרא( ) ןיף קטעעל אף האמור בס ב() 
 שביחחר יאהזוג ה ןם שביונית, כי הם בוחרלמס פ תשנ לה שתחילתלפחות שלושה חדשים לפני 

העברת הכנסה חייבת 
לבעלי המניות 
 וחלוקת רווחים

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

הוראות לענין חברה 
שחדלה להיות קרן 

 להשקעות במקרקעין
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 ת שר האוצרסמכו
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 ( 77)תיקון מס' 
 1988-שמ"חת
 םרשו זוג ןב

 ( 89)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

 ( 108)תיקון מס' 
 1995-שנ"ות

( 199)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד
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המס שבה ניתנה ההודעה היא לפחות  שקדמה לשנת סנת המשב כנסתוהש בן זוג רשום, ובלבדכ
 -מס" ה ה בשנתנס(, "הכ2()ף קטן )דיסעו טן זהק ףיעס ןינעגו; לוז ןמהכנסת ב 25%בגובה של 

 . )ד( שלא מתקיימות לגביה הוראות אותו סעיף66הכנסה ממקור הכנסה משותף לפי סעיף למעט 

יף קטן )א(, בסע ורהמס האבת בשנת המיסה חינכהמהם  דחאלאף  הבני זוג שלא הית ג() 
לפי  וללגרוע מזכותם לפע יכדך בכ הייה אלו, םושר גורשאי פקיד השומה לקבוע אחד מהם לבן ז

 ף קטן )ב(.עיס

בתקפה  דתעמו םה של בן זוג רשורחיבאו  יעהבב(, ק) ף קטןיבכפוף לאמור בסע (1) ד() 
ת החלטפי  ו עלבני זוג א דנם עויא הזוג ינבש שנות מס זולת אם חממ ותא פחל

 המנהל;

ם לפי ורשה ן הזוגנסתו של בתה בשנת מס הכיה(, 1) סקהפ תוארוהעל אף  (2)
וע בלק הבן זוגו באותה שנת המס, רשאי פקיד השומת מהכנס 25%-מ בחירה פחותה

 לאותה שנת מס. םג רשוון זב

 ם.ווג רשז ןשל ב הרילים דרכי קביעה ובחכלע בולקב ירשא מנהלה ה() 

 ולעניןוה לענין פקודה זו כהכנסת בן הזוג הרשום והיא תחוייב על שמו אבני זוג ירכנסת ה .65
מריבית, מדמי ניכיון או מהפרשי הצמדה והכנסות  1א64ף עירתה בסגדות מחברה שקופה כהסכנה

 במקרקעין, כהגדרתה בסעיף  ריבית( וכן מהכנסה שהועברה מקרן להשקעות –)לענין סעיף זה 
ן, יראו את הכנסותיו כאמור של בן הזוג הרשום ככוללות גם הכנסות כאמור , או מרווח הו2א64

שנים, אלא אם כן הנכסים שמהם היתה ההכנסה מריבית,  18של ילדו שטרם מלאו לו בשנת המס 
מקרן להשקעות במקרקעין או מרווח הון, התקבלו בירושה, או שמקורם בפיצויים או בכספי 

 .ביטוח שהתקבלו בשל פגיעת גוף

 השומה ביחס להכנסות בני זוג ישא את שמות שני בני הזוג. דפקי יהתיק המנוהל ביד )א(  .א65

 

לפני כ"ד  על תיקים שנפתחו 1998 המס תף שנוס דול עח( לא תאקטן ) ףסעי הוראת ב() 
הגישו בני הזוג ש תבבכקשה באו לפי  המנהלת טלחלפי ה אל( א1989ר בינוא 1בטבת התשמ"ט )

 לפקיד השומה. או אחד מהם

 – 65ף יבסע על אף האמור א()  .66

 

רד של המס על פנ בושה חישנו בן זוג רשום לתבוע כי ייענרשאי בן זוג שאי (1)
מעבודה, לרבות הכנסתו מיגיעה אישית  או לח ידו משבעסק א תאישי גיעהימ וכנסתה

מור שהיא כא כנסהבד שלגבי ה, ובל1שבסעיף ה רתלהגד( 7עד )( 1ת )ופסקאב רכאמו
היה בן הזוג  היבמשולמת בשל הכנסת עבודה שלג אקיצבה ייעשה חישוב נפרד אם הי

היה ם ו בן הזוג הרשוננשאי הזוג בן ו אםאלחישוב נפרד,  איכזהרשום שאיננו בן הזוג 
של ב דרפב נושיחליצבה ם הקולשזכאי בחמש השנים האחרונות שלפני תחילת ת

 חה משתלמת הקיצבה;סה שמכונכהה

שאינה מיגיעה אישית של בני הזוג  תתיווסף ההכנסה החייב לענין חישוב המס (2)
יתה הלא ; יותר ההות גביבת מיגיעה אישיחיה הכנסתולהכנסה החייבת של בן הזוג ש

 תישעה אימיגי הנחייבת מיגיעה אישית, יראו את ההכנסה שאי נסהוג הכי הזלבנ
 רשום;ה גוהז בן תסהכנכ

, הכנסות מקרן להשקעות 1א64רה שקופה כהגדרתה בסעיף ות מחבסנכנין העל (3)
יבית או מרווח הון, יראו את ר, והכנסות מ2א64במקרקעין, כהגדרתה בסעיף 

ו שטרם מלאו לו לדר של ימוללות גם הכנסות כאוככ םג הרשוהכנסותיו של בן הזו
 .65כמשמעותה בסעיף  –שנים; לענין סעיף זה, "ריבית"  18בשנת המס 

כנסה מרכוש שהיה ו ה, בן זוג שהיתה ל65ף קטן )א( ובסעיף יל אף האמור בסעע ב() 
ה שייעשוע בלת ית נישואיו, רשאפקותבירושה בבעלותו שנה לפני נישואיו או מרכוש שקיבל ב

 תרסה אחהכנ אמורה גונסתו האמורה, ובלבד שאם היתה לבן הזהכ מס עלשל הב נפרד וחיש
 וסף ההכנסה על פי סעיף קטן זה להכנסה האחרת.פרד, תיונ מסב חישו ערךנ הגביל

( 108)תיקון מס' 
 1996-שנ"ות

( 142 )תיקון מס'
 2004-תשס"ה

 ( 108)תיקון מס' 
 1995-שנ"ות

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 ישוב מאוחדח
 (89)תיקון מס' 

 1992-שנ"בת
 (132' מסתיקון )

 2002-ב"תשס
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 ם בני זוגש לע יקת
 (77)תיקון מס' 

 1988-שמ"חת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 ישוב נפרדח
 א([2()2)23]

 ( 89)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 106 ס)תיקון מ
 1995-"הנתש

 

( 89)תיקון מס' 
 1992-תשנ"ב
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 לו לגבי החישוב הנפרד:וההוראות שיח האל ג() 

, 47א, 45, 36, 35, 34ים פסעי ודות זיכוי לפיקלנו יכוייםלז, הזכאות לניכויים (1)
 לכל אחד היוי 11 ףי סעיפ לוההנחה במס ע 10ס על פי סעיף מא, ההטבה ב121-ו א47

 ג;זוה מבני

ן זוג רשאי, אף אם לבן זוגו אין הכנסה מיגיעה אישית, לבקש חישוב נפרד על ב א(1)
הכנסתו מיגיעה אישית, ויהיה זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו זו, לנקודות זיכוי 

 (;5( או )4כאמור בפסקאות )

של יחיד מוטב, כהגדרתו באותו סעיף, תובא בחשבון  37ענין זכאות לפי סעיף ל (2)
 ;39-ו 38וי בלבד, ולא תהא זכאות לנקודות זיכוי לפי סעיפים נקודת זיכ½ 

 א( תהא רק לבן הזוג הרשום;)40צבה על פי סעיף יזכאות לנקודות ק (3)

ס החל א, ובנוסף וכנגד המ36נקודת זיכוי לפי סעיף  1/2-האשה תהא זכאית ל (4)
 :ןכלהל הידלי דעב ילנקודות זיכו -ית שנסתה מיגיעה איכה לע

 ותו;רשנת בגבו לידתו תנכל אחד מילדיה בש דנקודת זיכוי בע 1/2 א()

בשנת המס שלאחר שנת  לעד כל אחד מילדיה החבקודת זיכוי אחת נ ב()
 לידתו ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו;

 ;(3()ב)40כהגדרתם בסעיף  -" " ו"שנת בגרותהענין זה, "שנת לידל

לפי פסקת משנה )ב(, בעד כל אחד נקודת זיכוי נוספת על נקודת הזיכוי  )ג(
ד לשנת המס שבה מלאו לו חמש מילדיה החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו וע

 שנים;

בחישוב המס של אישה שנישאה לאלמן יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל  א(4)
 (;4אחד מילדיו, כאמור בפסקה )

, לנקודות זיכוי בעד הגבר יהא זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית (5)
 כל אחד מילדיו שהם פעוטות, כלהלן:

נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו  )א(
 שלוש שנים;

שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס  )ב(
 שלאחריה;

 (;3)ב()40כהגדרתם בסעיף  –לעניין זה, "פעוט" ו"שנת לידה" 

בחישוב המס של גבר שנישא לאלמנה יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד  (6)
 (.5מילדיה שהם פעוטות, כאמור בפסקה )

לגבי בני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף, רק אם  א( יחולו) קטן ףהוראות סעי (1) ד() 
 התקיימו כל אלה:

ההכנסה ממקור  יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור )א(
 ההכנסה המשותף;

כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה  )ב(
 ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;

בית המגורים משמש,  –אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג  )ג(
רבית פעילות מקור ההכנסה האמור דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומ

 נעשית בבית המגורים;

מקור הכנסה של בן זוג התלוי  –לעניין סעיף קטן זה, "מקור הכנסה משותף"  (2)
 במקור ההכנסה של בן הזוג השני.

 .בוטל() )ה( 

ער רעלאי גם בן הזוג שאיננו בן הזוג הרשום להשיג ושזו ר הין שבפקודנלכל ע (1) )א(  .א66
 כנסה;החלקו ב יבלג

( 89)תיקון מס' 
 1992-תשנ"ב

( 199' מס)תיקון 
 2013-תשע"ד

 וראות כלליותה
 ( 89)תיקון מס' 

 1992-שנ"בת

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 131תיקון מס' )
 2002-תשס"ב

( 144)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 170תיקון מס' )
 2009-תשס"ט

( 187תיקון מס' )
 2011-תשע"ב

( 108)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 199' מס)תיקון 
 2013-תשע"ד

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 212)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 212)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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מבני הזוג, לא יוכל האחר לעשות כן, לגבי אותה שנת מס,  דהשיג או ערער אח (2)
או  השגה זוג עלים מהיום שבו הודיע פקיד השומה לשני בני המאלא תוך שלושים י

 .םמה דאח שערעור שהגי

 לגבי וםשהרהזוג  ןבין גביה ועונשין יחולו גם על בן הזוג שאינו נלע אות פקודה זורהו ב() 
 ייב בתשלום קנסחויא לו הריבעב םשאשום לא יר גוז ןשבן זוג שאינו ב בדבל, וכנסההקו בחל

 םהזוג הרשום, א ןב לעמוטלת שה או מחדל שהחובה לעשותו או להימנע ממנו עמינהלי בשל מ
 .םדיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים למניעתבימחדל נעשו שלא ה ה אושהמעשיח כהו

 המושה דיקינו בן זוג רשום על כל פעולה של פשאג זובן הל עדייו השומהד קיפ ג() 
ה זו דולענין הליכים שבהם רשאי אדם לנקוט לפי פק במס, והזמנים להשפיע על חיובו היושעה
 .דעהוהה תקבל לענין זה מיום ומניי

 ת המסבווח ות אתבגלב)ב(, ניתן 64ל בחירת בן זוג רשום לפי סעיף עהודיעו בני זוג  ד() 
בעת בן הזוג הרשום מ וא םדוקה םושרה גמבן הזו וא םושישואין ממי שהיה הנניה פתבתקו וצרושנ

 על החזרי מס. גם, םייביומחה; הוראות סעיף קטן זה יחולו, בשינויים היביצוע הגב

 .)בוטל( .ב66

לפי  מס-טעונת והיא יקלאחשק מה בשישית של איש ואאה םתיעגמי הכנסה שהושגה א()  .67
בהתאם להוראות והאישה,  האיש לש כנסתםהכ, ( לגבי אחד מהם, יראוה, לענין פקודה זו8)2ף יסע

 .)ד(66סעיף 

 

 .)בוטל( ב() 
 רץאל ץבחו הראל השוהשי שבתו :1שלישי רק פ

 םיניכויה רעדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבו ר האוצר, באישורש .א67
שב ישראל שיש לו הכנסה מיגיעה אישית שהופקה או שנצמחה מחוץ תו דחיו לירים שיותיוהזיכו

בדבר ו 1א64ף תה בסעירה שקופה כהגדרבלישראל, לרבות הכנסה כאמור שיוחסה לבעל מניות מח
ת אחרות שיש לו בשנה שבה היתה לו ההכנסה כנסוההכנסה האמורה ועל ה עלשיחול ס שיעור המ

 ךרוצל לאשראל, בכך שנשלח מישרליוץ מחייה ך השהבמשחד וחשב במיתבה להאמורה, הכ
ההכנסה  י המחייה בארץ שבה שהה אותו יחיד לצורך הפקתנסה האמורה ובתנאהכה תקפה

 האמורה.
 : פטור השתתפות לחברת החזקות ישראלית2שלישי רק פ

 –בפרק זה  ב.67

 ;88כהגדרתם בסעיף  –"בעל מניות מהותי" ו"קרוב"  

 רקעין;לרבות שבח מק –"הכנסה"  

 חברה שהתקיימו בה התנאים המזכים האמורים בסעיף  –"חברת החזקות ישראלית"  
 ג)א(; 67

 ד;67אדם שהתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף -בני-חבר –"חברה מוחזקת"  

לפחות,  10%מניות בחברה מוחזקת המקנות זכות לרווחים בשיעור של  –"חבילת מניות"  
 חודשים רצופים לפחות; 12קות ישראלית במשך ואשר הוחזקו בידי חברת החז

 מניה שהיא חלק מחבילת מניות; –"מניה מזכה"  

 זכויות לרווחים ממנו או זכויות הצבעה בו; –אדם שאינו חברה -בני-"מניות", בחבר 

 ;2א64כהגדרתו בסעיף  –נכס" " 

 כל אלה: –"רווחים שלא חולקו", של חברת החזקות ישראלית  

 בת שהופקה או שנצמחה בשנת המס;הכנסה חיי (1)

 שבח ממכירה בשנת המס של זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין; (2)

 הכנסה שהיתה פטורה ממס בשנת המס; (3)

( 218)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

כנסת איש ואשה ה
 ד([)23] קלאיח קשמב

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

( 199)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 199)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

  (52ס' תיקון מ)
 1982-שמ"בת
שוהה הושב ישראל ת

 בחו"ל
 ( 52)תיקון מס' 

 1982-שמ"בת
 ( 60)תיקון מס' 

 1984-שמ"דת
  (80' סמ)תיקון 

 1990-ש"ןת
( 132' מסיקון ת)

 2002-תשס"ב

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
 הגדרות

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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והכל לאחר שהופחתו מן ההכנסה המסים ששולמו בשלה בישראל או מחוץ לישראל, 
 ורווחים שחולקו ממנה באותה שנה;

אדם או יותר, המחזיקים, במישרין או בעקיפין, האחד -בני-שני חברי –"שרשרת חברות"  
 במשנהו.

 –חברת החזקות ישראלית היא חברה שהתקיימו בה כל התנאים האלה )בפרק זה  )א(  ג.67
 התנאים המזכים(:

 היא התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל בלבד; (1)

לחוק החברות, ואינה מוסד כספי  2בסעיף  היא אינה חברה ציבורית כהגדרתה (2)
 כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;

א, ואינה חברה 64היא אינה חברה משפחתית שחלות עליה הוראות סעיף  (3)
 ;1א64שקופה כהגדרתה בסעיף 

, ולא חלו בהעברת נכס אליה הוראות 2לא חלו בהתאגדותה הוראות חלק ה (4)
 מיסוי מקרקעין;לחוק  70החלק האמור או הוראות סעיף 

ימים או יותר בכל שנת מס, החל משנת המס שלאחר השנה שבה  300במשך  (5)
 התאגדה, התקיימו שני אלה:

בתוספת יתרת הלוואות  המחיר המקורי של מניותיה בחברות מוחזקות, )א(
 מיליון שקלים חדשים; 50-שנתנה לחברות מוחזקות, לא פחת מ

בתוספת יתרת הלוואות  ות מוחזקות,המחיר המקורי של מניותיה בחבר )ב(
או יותר מהמחיר המקורי של כלל נכסיה,  75%שנתנה לחברות מוחזקות, הוא 

 לרבות יתרת ההלוואות שנתנה לחברות מוחזקות;

(, למעט הכנסה בעבור שירותים שנתנה 1)2לא היתה לה הכנסה לפי סעיף  (6)
ם בשל אינפלציה רואים לחוק תיאומי 7לחברה המוחזקת ולמעט הכנסה שלפי סעיף 

 אותה כהכנסה מעסק;

בחרה שהוראות פרק זה יחולו עליה בהודעה שעליה חתמו כל בעלי מניותיה  (7)
 ימים מיום התאגדותה. 90ושנמסרה לפקיד השומה בתוך 

לא התקיים בחברה תנאי מזכה בשנת התאגדותה ובשנה שאחריה, יראו אותה כאילו  )ב( 
 ישראלית. מעולם לא היתה חברת החזקות

חדל להתקיים בחברת החזקות ישראלית תנאי מזכה אחרי התקופה האמורה בסעיף  )ג( 
קטן )ב(, תחדל להיות חברת החזקות ישראלית החל מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים התנאי 

 המזכה.

חברת החזקות ישראלית רשאית להודיע למנהל, בהודעה שעליה חתמו כל בעלי  )ד( 
הודיעה כאמור, תחדל להיות חברת  רה לחדול להיות חברת החזקות ישראלית;מניותיה, כי בח

 החזקות ישראלית החל מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמסרה ההודעה למנהל.

 אדם שהתקיימו בו כל אלה הוא חברה מוחזקת:-בני-חבר ד.67

דוח על באותה מדינה  הוא תושב חוץ שמקום מושבו במדינה גומלת והוא מגיש (1)
מושבו במדינה ששיעור המס החל בה על הכנסות  הכנסותיו, או שהוא תושב חוץ שמקום

או יותר במועד שבו רכשה חברת ההחזקות  15%אדם מפעילות עסקית היה -בני-של חבר
 הישראלית את מניותיו לראשונה;

 או יותר מהכנסתו בשנת המס, שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, היא הכנסה 75% (2)
(; בחישוב 1)2כהכנסה מעסק לפי סעיף  שאילו היתה חייבת במס בישראל היתה חייבת

 חלק יחסי מהכנסות חברות קשורות, ואולם לא תובא בחשבון ההכנסה כאמור ייווסף לה
הכנסה מדמי ניהול ששולמו מקרוב, תמורה ממכירת נכס ודיבידנד מהכנסות חברות 

 –קשורות; לענין פסקה זו 

נייר ערך הנסחר בבורסה, שהנפיקה חברה שבה החברה המוחזקת  למעט –"נכס" 
 אינה בעלת שליטה;

חברת החזקות 
 ישראלית

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 חברה מוחזקת
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
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אדם, בהכנסה של -בני-חלקו היחסי של חבר –"חלק יחסי בהכנסות חברות קשורות" 
זכות לרווחים, במישרין או בעקיפין, בהתאם  אדם תושב חוץ, שבו יש לו-בני-חבר

-הנמוך מ ן זכות לרווחים בשיעורלרווחים, ובלבד שלא תובא בחשבו לחלקו בזכות
בעקיפין, יחושב על ידי הכפלה של  אדם בזכויות כאמור-בני-; חלקו של חבר10%

אדם שבשרשרת החברות, המוחזק על ידו -בני-בכל חבר שיעורי הזכויות ברווחים
 במישרין או בעקיפין;

המס; מהעלות של כלל נכסיו בכל שנת  20%עלות נכסיו בישראל אינה עולה על  (3)
אדם תושב חוץ שעיקר נכסיו -בני-זכות בחבר לרבות –לענין פסקה זו, "נכסים בישראל" 

 הם זכויות, במישרין או בעקיפין, בנכסים הנמצאים בישראל;

הכנסתו בשנת המס, לרבות ממכירת מקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין, שהופקה או  (4)
 תיו בשנת המס.מכלל הכנסו 20%שנצמחה בישראל, אינה עולה על 

 חברת החזקות ישראלית תהיה פטורה ממס על כל אלה: )א(  ה.67

 רווח הון במכירת מניה מזכה; (1)

 12-דיבידנד שקיבלה בשל מניה מזכה, אם חולק במהלך תקופה שלא פחתה מ (2)
חודשים רצופים שבה היתה חברת ההחזקות הישראלית בעלת מניות מהותית בחברה 

 המוחזקת;

 ת, דיבידנד ורווח הון מניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל;ריבי (3)

 ריבית והפרשי הצמדה שקיבלה ממוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף. (4)

 לא יינתן זיכוי בשל מסי חוץ על הכנסה פטורה ממס לפי הוראות סעיף קטן )א(. )ב( 

ר ממס לריבית שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי לקבוע פטו )ג( 
הריבית שולמה במהלך תקופה שקבע  שקיבלה חברת החזקות ישראלית מחברה מוחזקת אם

 ובשיעור ריבית שקבע, והכל בתנאים ובתיאומים שקבע.

דיבידנד שקיבל בעל מניות תושב חוץ מחברת החזקות ישראלית יחויב במס בשיעור  )א(  ו.67
 .5%של 

ישראל מחברת החזקות ישראלית יחויב במס  דיבידנד שקיבל בעל מניות תושב )ב( 
 (, לפי הענין:2( או )1בשיעורים כאמור בפסקאות )

 ב, לפי הענין;125השיעור הקבוע בסעיף  –אם מקבל הדיבידנד הוא יחיד  (1)

 .126השיעור הקבוע בסעיף  – אדם בני אם מקבל הדיבידנד הוא חבר (2)

או בעקיפין, בחברת  בעל מניות, במישריןתושב ישראל שהיה בתום שנת המס  )א(  ז.67
בתום שנת המס, את חלקו היחסי ברווחים  החזקות ישראלית, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד,

 ו)ב(.67שלא חולקו, והוא יחויב במס על רווחים אלה כאמור בסעיף 

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על בעל מניות שהיה בעל מניות בעקיפין בחברת  )ב( 
אם חלו על בעל המניות האחר הוראות  החזקות ישראלית באמצעות בעל מניות תושב ישראל אחר,

ברווחים שלא חולקו שעליו חויב בעל המניות האחר במס לפי  סעיף קטן )א(, וזאת לגבי החלק
 סעיף קטן )א(.

קיבל בעל מניות תושב ישראל דיבידנד שמקורו, במישרין או בעקיפין, בהכנסותיה  )ג( 
ל חברת החזקות ישראלית, לא יחויב הדיבידנד במס אם שולם בשלו מס לפי הוראות סעיף קטן ש

קיבל את המניות במכירה פטורה ממס או בהורשה; קוזז הפסד  )א( על ידיו או על ידי מי שממנו
כאמור בסעיף קטן )א(, יראו לענין סעיף קטן זה, כאילו שולם על הכנסה שקוזזה  כנגד הכנסה

 לפי סעיף קטן )א(. כאמור מס

החזקות ישראלית  ז, על יחיד בעל מניות בחברת67ו)ב( ובסעיף 67על אף האמור בסעיף  ח.67
לתושב חוזר ותיק או לתושב חוזר, כאמור שהחזיק במניותיה לפני שהיה לתושב ישראל לראשונה 

 , יחולו הוראות אלה:)ג(-)א( ו14בסעיף 

זכאי להטבות לפי סעיף  לית בתקופה שבה הואדיבידנד שקיבל מחברת החזקות ישרא (1)
 ;5%)א( או )ג(, לפי הענין, יחויב במס בשיעור של 14

פטור להכנסתה של 
חברת החזקות 

 ישראלית
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

דיבידנד שחילקה 
חברת החזקות 

 ישראלית
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 דיבידנד רעיוני
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

הוראות מיוחדות 
לענין מי שהיה 
 לתושב ישראל

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 216)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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לא יחולו על רווחים  ז לענין חלקו היחסי ברווחים שלא חולקו,67הוראות סעיף  (2)
ההחזקות הישראלית מחברה תושבת חוץ שאת  כאמור שמקורם בדיבידנד שקיבלה חברת

 )א( או )ג(, ועל רווחים14ה לתושב ישראל כאמור בסעיף לפני שהי מניותיה רכשה
מניות בחברה תושבת חוץ  שמקורם ברווח הון שהיה לחברת ההחזקות הישראלית במכירת

)ב( היו 97)א( או )ג( או 14שעל פי סעיפים  שמניותיה נרכשו כאמור, והכל בתקופה
 בידיו במישרין.הכנסות כאמור פטורות ממס בידי בעל המניות אילו היו מתקבלות 

יינתן לו זיכוי מהמס  במכירת מניה של חברת החזקות ישראלית על ידי תושב ישראל, )א(  ט.67
מי שממנו קיבל את המניות במכירה  החל על רווח ההון, בסכום השווה למס ששילם הוא או

 ז בשל המניה שנמכרה, ובלבד67שלא חולקו לפי סעיף  פטורה ממס או בהורשה, על הרווחים
שנת  כדיבידנד; סכום המס ששולם כאמור יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שטרם קיבל אותם

עד מועד מכירת המניה,  המס שבה רואים את הרווחים שלא חולקו כאילו התקבלו כדיבידנד,
 ובלבד שלא יינתן זיכוי בסכום העולה על המס החל במכירת המניה.

ישראלית לגבי רווחים  ת מניה בחברת החזקותב לא יחולו במכיר94הוראות סעיף  )ב( 
 ז)א(.67ב, אשר בשלהם שילם המוכר מס לפי סעיף 94ראויים לחלוקה כהגדרתם בסעיף 

 –לענין סעיף זה  )א(  י.67

שבין התקופה  רווח ההון הריאלי כשהוא מוכפל ביחס –"חלק רווח ההון הריאלי המזכה"  
 קופה שמיום הרכישה עד יום המכירה;שמיום הרכישה עד תום שנת הסיום לבין הת

ההפרש שבין רווח ההון הריאלי לבין חלק רווח ההון הריאלי  –"יתרת רווח ההון הריאלי"  
 המזכה;

חדלה לפי סעיף  אם –"שנת הסיום", לענין חברה שחדלה להיות חברת החזקות ישראלית  
 –ג)ד( 67דלה לפי סעיף התנאי המזכה, ואם ח השנה שקדמה לשנה שבה חדל להתקיים –ג)ג( 67

 השנה שבה ניתנה ההודעה לפי הסעיף האמור.

 חדלה חברה להיות חברת החזקות ישראלית, יחולו הוראות אלה: )ב( 

שאילו היה נמכר בהיותה  מכרה החברה, בשנה כלשהי שלאחר שנת הסיום, נכס (1)
יף החברה פטורה ממס במכירתו בהתאם להוראות סע חברת החזקות ישראלית היתה

תהיה החברה פטורה ממס על חלק רווח ההון הריאלי המזכה וחייבת במס  ה)א(,67
 על יתרת רווח ההון הריאלי;

שלאחר שנת הסיום,  דיבידנד שחילקה החברה לתושב חוץ בשנה כלשהי (2)
שבהן היתה חברת החזקות ישראלית, או  שמקורו ברווחים שנצברו בחברה בשנים

 ;5%לי המזכה, יחויב במס בשיעור של שמקורו בחלק רווח ההון הריא

בעקיפין, כאילו בתום  יראו תושב ישראל שהוא בעל מניות בחברה, במישרין או (3)
(, קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי 1בפסקה ) שנת המס שבה מכרה החברה נכס כאמור

ו)ב(, ויחולו 67הריאלי המזכה, והוא יחויב עליו במס כאמור בסעיף  בחלק רווח ההון
 ז בהתאמה.67-ו ו67וראות סעיפים ה

 ב)א(. 75כהגדרתם בסעיף  –בסעיף זה, "חברה נשלטת זרה" ו"רווחים שלא שולמו"  )א(  יא.67

ב על חברת 75היתה חברה מוחזקת חברה נשלטת זרה, לא יחולו הוראות סעיף  )ב( 
חים שלא בה שהוא תושב ישראל, לגבי רוו ההחזקות הישראלית המחזיקה בה ועל בעל שליטה

יראו בעל מניות כתושב ישראל רק בשל היותו בעל מניות בחברת  שולמו מהחברה המוחזקת; לא
 החזקות ישראלית.

 וץח-ושביתעי: ירק רבפ

 )בוטל(.  .68

ה או פטור לפי פקודה זו, בשל נחת מס, הטבלא יהיה זכאי לה ץב חום תושדא ר בניבח (א)  א.68
יותר  או 25%-ל הם בעלי שליטה בו או הנהנים או הזכאים היותו תושב חוץ, אם תושבי ישראל

 פין.יקעב ואמההכנסות או מהרווחים של תושב החוץ, במישרין 

 ין סעיף זה.נשאי לקבוע דרכי הוכחה לער רהאוצ רש (ב) 

מכירת מניה בחברת 
 החזקות ישראלית

( 147' )תיקון מס
 2005-תשס"ה

חברה שחדלה להיות 
חברת החזקות 

 ישראלית
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

סייג לתחולת סעיף 
 ב75

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 132' מסתיקון )
 2002-תשס"ב

הקלות  תןאים למתנ
 לתושב חוץ

( 132' מסתיקון )
 2002-תשס"ב

 2002-)תיקון( תשס"ג
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 –ה ז ףעיסב ()ג

 ;88בסעיף ם כהגדרת –ר" חא עםד ח"י-עי שליטה" וצ"אמ 

יקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם אחר, או יחד זמחה תיומנ ילעב –" שליטהעלי "ב 
 .25%ה על ולהער עם תושב ישראל אחר, באחד או יותר מאמצעי השליטה בשיעו

א נציג שהוערך מוסף, ימנה  סק מולח 60ת נציג לפי סעיף ונדרש למנה ץשב חוות (א)  .ב68
 אל, גם לענין הפקודה.דם תושב ישראל שיש לו עסק בישרא בר בניח יחיד תושב ישראל או

ות סנכה ץור תושב החבובעל מה, לקבופקיד השלמיופה כוח לדווח  היהציג ינה (ב) 
 ב החוץ בלבד.שך נכסי תוותמורווחים, ולשלם את המס שבו חייב תושב החוץ 

פי חוק מס  עלשמונה ג ף קטן )א(, יהיה הנצימור בסעישב החוץ נציג כאתו נהימ אל (ג) 
 לענין הפקודה.ערך מוסף, נציגו 

 ןכסעיף זה וע צוביראות לו, יקבע התאישור ועדת הכספים של הכנסב, רהאוצ רש (ד) 
 .ות לענין דוחות שחייב הנציג בהגשתםארוה

 –י לקבוע כללים כדשר האוצר להתקין  שאירתושב ישראל בשנת המס,  ענין יחיד שאינול .69

 מור;כויים אפשר להתיר ליחיד כאיאילו ניכויים וז (1)

 ויים.כם או זייולו אותם ניכויחהיחיד או סוגי היחידים, שלגביהם י (2)

 -סק בעסקי בעל אניות או שוכר אניות וע והוא לארנו תושב ישיווחיו של אדם שאר .70
נה שאליה משתייך דיבין המם ה שהפטור נקבע בהסכדפטורים ממס, במי -חוץ( -ספן - ו)בפקודה ז

ין בינה לב ו היהליאת כגנוה ינהדה מתאו אם אישר שר האוצר שאוראל בין מדינת ישהחוץ ו-ספן
 נת ישראל הסכם הקובע פטור כאמור.דימ

רה לנמל ס תווחוץ אשר אניה שבבעלותו או בשכיר-, ספן70ף יכפוף להוראות סעב .71
א בית או טובין )לכולם ייקר-ם, דואר, חיותעיעת נוסהסמלוא רווחיו שמקורם ביראו את בישראל, 

תחול על טובין לא  זוהוראה ; ישראלב המחצשנ הכנסהל, כאשרימטען( שהוטענו ב -להלן 
 .דבלשהובאו לישראל לשם שטעון ב

 י אלה:שהי המעידה על שתכל סהכנה מסת שור דה מטעםוחוץ תע-הראה ספן א()  .72

ספנות בתקופת חשבון פלונית, כפי י ו מעסקדיאו הפס והיחס שבין רווחי (1)
ו וליבתקכל -סך , וביןתחפי וניכ ללאוסה, נעל ידי אותה רשות לצורך מס הכשחושב 

 מהסעת מטען;

 לכ-ךס ןיחושב על ידי אותה רשות, ובש יכה, כפונמפחת הההיחס שבין סכום  (2)
 עת מטען,סהמ וליובקת

תקופה, לפני כל ניכוי פחת, סכום,  תהלו באוש תנובישראל מעסקי הספ םרו שמקוהיו רווחיי
דה באותה עותי הוחיו לפוכל ר-ךס יחסבוא האל רביש ו לתקבוליו מהסעת מטען שהוטעןשיחס

 .ןו מהסעת מטעבוליל תקכ-סךתקופה ל

וכח שפקיד השומה נ, הנסס הכמ תושר םעטמ יך שתהא נתונהרהתעודה האמורה צ ב() 
וד רווחיו של הספן מעסקי ספנות שלו על יס כלמה את ושחת דעתו, שהיא מחשבת גביה להנל

 זו. הדפקובבע קשנ דיסוהשאינו שונה שינוי ממשי מן 

בזמן השומה,  72 ףסעי תוהורא תעדה שהיא, להחיל באופן מניח את ל סיבהמכן, יתא נל .73
 עןום התקבולים מהסעת מטממלוא סכלפי אחוז הוגן  ראלישבמותר לחשב את הרווחים שמקורם 

ך שבמ יזכא נית על יסוד האחוז כאמור, יהאבישראל; אלא שאם נישום אדם בשנת מס פלון שהוטע
 לעת ישנ בתחוש הנש הו במס של אותחבותס לתבוע בכל עת, שמ תשנ ום אותהתלאחר  םישנ שש

 .72סעיף היסוד שנקבע ב

י סרה לנמל בישראל באקראי וכי אין ונחוץ פל-ןכי אניה השייכת לספה, חליט פקיד השומה .74
 71-73ות סעיפים וראהו א יחוללשראל, יל ורוסת יובעל ותהאבלהניח שאניה זו או אניות אחרות ש

 הם מס.ילעיוטל  אלה אניה ותעל הרווחים מאו

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתן( קוית)

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 יגנוי נצמי
 (132' מסן קותי)

 2002-"בסתש

 [17] םיבאינם תושש

 (22' ס)תיקון מ
 1975-של"הת

 (22' ס)תיקון מ
 1975-של"הת
 כ([)8]חוץ -טור ספןפ

 (64)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

 מטעןמחוץ -ווחי ספןר
 ([1)20]ישראלי 

ישוב רווחיו של ח
חוץ שבידו -ןפס
 ([3()2)20]עודה ת

 ץחו-פןסישוב רווחי ח
 חריםאבמקרים 

[20(4]) 

 אקראיביה שבאה אנ
[20(5]) 
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דיעות בכבל או ו ממסר יתובלה אווירית א יעסקבראל, והוא עוסק שדם שאינו תושב יא .75
 יםינושיב ולחוי 73 עד 70חוץ; הוראות סעיפים -למס כאילו היה ספן וםהא ניש, יבאלחוט

 תכרויות מאותם עסקים.השוים וב רווחעל חיש, ןעניפי הלים בוייחמה

ים יכספים של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בדבר הניכוה תועד רושישר האוצר, בא .א75
שיעור המס שיחול על הכנסתו ר כן בדב, ויתונאיתע הדועבמץ חו ינאתועילהזיכויים שיותרו ו

 –זה  יןנ; לעבספורט קמעיסו ותכנסהעל  חוץ טאירוהאמורה וכן להתקין תקנות כאמור לגבי ספ

שהגיע לישראל ראל, ביש החוץתונאי יע אגדותתהב תושב חוץ הרשום -עיתונאי חוץ" " 
 ;חוץ שבמתקבלת מתות יאנותיע דהובעמ ועיתונאית, והכנסת ודהבכדי לעסוק בע

רת ותקש יאית בעיתון או כתבה משודרת באמצענהכנת כתבה עיתו -עבודה עיתונאית" " 
 כתבה כאמור.נת כבהסיוע  ווני, ארטקאל ימונה

 רט;בספוסוק ת לעעל מנ לארליש עיגהתושב חוץ ש -ספורטאי חוץ" " 

 אואימון ב, טרופסרויות ם או בתחדיר במשחקיסאופן בות פהשתת -עיסוק בספורט" " 
רט וספ ןוקראתם, למעט עיסוק כמאמן בתחום הספורט, והכל באגודת ספורט או במועדל בהכנה

 .ייםלשראי
 זרה וחברת משלח יד זרהשלטת נ רה: חב1י ק רביעפר

 

 – העיף זסב (א)  ב.75

 :האל לאדם שהוא תושב חוץ, שמתקיימים בו כי חבר בנ –ת זרה" טלשברה נח" (1)

 

בו אינן רשומות למסחר בבורסה, ואולם אם נרשמו  תיו או הזכויוותנימ ()א
הונפקו ו מהזכויות של אותו חבר בני אדם מהמניות א 30%-בחלקן, פחות מ

לציבור או נרשמו למסחר; לעניין זה, לא יובאו במניין מניות או זכויות שהונפקו 
 ;או שנרשמו למסחר, המוחזקות בידי בעל השליטה בחבר בני האדם

סיבית או שרוב רווחיו נובעים סה פבשנת המס היא הכנ ותסב הכנור (ב)
מישרין בידי בזק, חות, המוברח רתם שבשרשדי אר בנבמהכנסה פסיבית, ובח

ר בני אדם המוחזק, בח לכב חבר מוחזק(, וכן -בסעיף זה ) חברה עסקית
 יהו רווחא ק, אם מרבית הכנסותיהבר המוחזבמישרין או בעקיפין, בידי הח

הכוללים של החברה העסקית נובעת מהכנסה פסיבית; לענין זה, יחושבו סכום 
 ;)ג(-)ב( ו1ב75כאמור בסעיף  ים וסכום ההכנסה הפסיבית,ההכנסה, סכום הרווח

 ;15%על הכנסתו הפסיבית במדינות החוץ אינו עולה על ל הח מסעור היש (ג)

או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים,  דבאח 50%-מעלה מל (1) (ד)
 באחד או 40%-או שלמעלה מל, פין, בידי תושבי ישראאו בעקי ריןבמיש
ליטה בו מוחזקים בידי תושבי ישראל שיחד עם קרוב של הש עימצמאיותר 

באחד או יותר מאמצעי  50%-זיקים בלמעלה מחמ םהמ אחד או יותר
לתושב ישראל הזכות למנוע קבלת החלטות ניהוליות בו, או ש יטההשל

וק, והכל באחד רנין חלוקת דיבידנד או פיעת לומהותיות בו, לרבות החלט
 ממועדים אלה:

 מס;ה תום שנתב ()א

 בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלאחריה; והשום כליב (ב)

 וץ;, שהוא תושב ח88כאמור בסעיף  -רוב" , "קנין זהלע

(, לענין החזקה 1נה )משבפסקת ר ר ההחזקה כאמוועישוב שיח (2)
 -בסעיף זה ) סוים הנמצא בשרשרת חברותמדם אבעקיפין, בחבר בני 

 אלה: הוראותי לפה (, ייעשםר המסויבהח

ההחזקה בכל אחד מחברי בני האדם בשרשרת  רוה שיעלע ()א
עור , ייחשב שי50%המחזיקים בחבר המסוים בעקיפין על  תורבחה

פעלי תובלה מ
ווירית ומפעלי א
 [21]לחוט א

 ( 71)תיקון מס' 
 1986-שמ"זת
יתונאי חוץ ע

 ץטאי חורווספ
 (110)תיקון מס' 

 1996-ו"תשנ
  (113')תיקון מס

 1997-זשנ"ת

( 132' סן מו)תיק
 2002-תשס"ב

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

 טהלי שליבע
ישראלים בחברה 

 נשלטת זרה
( 132)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

( 132)תיקון מס' 
 2002-)תיקון( תשס"ג

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 132)תיקון מס' 
 2002-)תיקון( תשס"ג

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד
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 מישרין;ב זקה בוהחקה בו בהתאם לשיעור הההחז

היה שיעור ההחזקה באחד מחברי בני האדם בשרשרת החברות  (ב)
בו בעקיפין  הזקהחה ב, תיחשאו פחות 50%המחזיקים בו בעקיפין 

 באמצעות אותה שרשרת חברות כהחזקה בשיעור אפס;

 ;88כהגדרתם בסעיף  –ה" שליט יעמצא" (2)

עם  יחד אל המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבד אושרתושב י – "הטיעל שלב" (3)
 בני אדם, באחד ממועדים אלה:ר חבב מאמצעי השליטה דלפחות באח 10%-אחר, ב

 מס;ה תום שנתב (1)

 בשנת המס שלאחריה; והשלכ בשנת המס וביום והשום כליב (2)

ושבי ת , אם הםבויחד עם מי שאינו קרו כןבו ורויחד עם ק -ר" חא חד עםי" (4)
החברה,  להסכם בענינים מהותיים ש יל פעישראל ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע 

 ן;בעקיפי וישרין אמב

 –בית" יספכנסה ה" (5)

אלה, למעט הכנסה אשר אילו הופקה או נצמחה  ת מהכנסותאחל כ ()א
 בישראל היתה נחשבת לפי דיני המס בישראל כהכנסה מעסק או ממשלח יד:

 ה מריבית או מהפרשי הצמדה;סהכנ (1)

; לעניין זה לא יובא בחשבון דיבידנד שמקורו ה מדיבידנדסהכנ (2)
 , ובלבד ששיעור15%בהכנסה ששולם עליה מס זר בשיעור העולה על 

ההחזקה, במישרין או בעקיפין, של החברה מקבלת הדיבידנד בחברה 
לפחות בחברה הנסחרת בבורסה מחוץ  5%משלמת הדיבידנד הוא 

 ;לפחות בחברה אחרת 10%לישראל או 

 ים;לוגתממנסה כה (3)

 שכירות; יממדנסה כה (4)

ממכירת נכס  הניאש, 88 רת נכס, כמשמעותה בסעיףיכמורה ממת (5)
או שאינה ממכירת נייר ערך  יד החברה בעסק או במשלח ששימש בידי

 ;88כהגדרתו בסעיף 

, אף אם היא הכנסה מעסק, 88תמורה ממכירת נייר ערך, כהגדרתו בסעיף  (1א)
אלא אם כן נייר הערך הוחזק בידי החברה פחות משנה והוכח להנחת דעתו של 

 ;פקיד השומה כי שימש בידי החברה בעסק או במשלח יד

בפסקת משנה )א( או מור בתמורה כא אוכנסות בהי שמקורה השלנסה ככה ()ב
 (, אף אם היא הכנסה מעסק או ממשלח יד;1)א

ורווחיה וכן חלקה  הכנסותיה -קית עסה ברח ם כוללים", שליווחרו כנסותה" (6)
ווחים של כל חבר בני אדם בשרשרת רבו תוסהיחסי, במישרין או בעקיפין, בהכנ

שיעור חלקה היחסי של ה, ענין זל במישרין או בעקיפין;מחזיקה,  החברות שבו היא
לת שיעורי פהחברה העסקית בעקיפין בהכנסות וברווחים כאמור, יחושב על ידי הכ

י אדם בשרשרת החברות שבו מחזיקה החברה העסקית נוחים בכל חבר ברוב ותכויזה
 ;ןיפבעקי

נם הכנסות ווחיו אינסותיו ורחבר בני אדם תושב חוץ שרוב הכ -ת" יקסברה עח" (7)
 ;פסיביות

 ;מי שמכר מניה לבעל המניות במכירה פטורה ממס או הורישה לו –"חליף"  א(7)

חלק יחסי מכלל הרווחים  -בעל שליטה ברווחים שלא שולמו"  של סילק יחח" (8)
ל השליטה בזכויות עשל ב יןיפעקשרין וביו במקחלר שלא שולמו בהתאם לשיעו

מס שלה; לענין סעיף זה, ה תנש לרה הנשלטת הזרה ביום האחרון שלרווחים, בחב
הכפלת ל ידי חושב ע, יטה ברווחים שלא שולמובעל השלישיעור חלקו בעקיפין של 

שיעור הזכויות ברווחים בכל חבר בני אדם שבשרשרת החברות המוחזק על ידו 
 ;ןפיקיבע

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 132)תיקון מס' 
 2002-)תיקון( תשס"ג

( 132)תיקון מס' 
 2002-)תיקון( תשס"ג

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 132)תיקון מס' 
 2002-)תיקון( תשס"ג

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד
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 )נמחקה(; (9)

ה במדינה זרה לפי דיני המס החלים באותה חייבים בו על הכנסש מס –" רז סמ" (10)
 מדינה;

 , שהוא תושב ישראל;88כהגדרתו בסעיף  –רוב" ק" (11)

ת לטסה פסיבית של חברה נשורם בהכנמקש רווחים –א שולמו" לש ווחיםר" (12)
אשר לא שולמו לבעלי הזכויות בה במהלך אותה שנה, ופקה בשנת המס שהזרה 

ד שהתקבל מחבר בני אדם תושב חוץ ואשר הוכח למעט רווחים שמקורם בדיבידנ
להנחת דעתו של פקיד השומה כי מקורו בהכנסה ששולם עליה מס זר בשיעור העולה 

, ובלבד ששיעור ההחזקה, במישרין או בעקיפין, של החברה הנשלטת הזרה 15%על 
לפחות בחברה הנסחרת  5%מקבלת הדיבידנד בחבר בני האדם משלם הדיבידנד הוא 

 ; בחישוב הרווחים כאמורלפחות בחברה אחרת 10%ה מחוץ לישראל או בבורס
ההכנסה הפסיבית של החברה הנשלטת הזרה, הפסדיה  עלם ליחים המסהיופחתו 

ות כאמור; לענין זה, סשנים קודמות שמקורם בהכנמרים בעומהלאותה שנה והפסדיה 
המס החלים, יחושבו סכומי הרווחים, המס הזר וסכומי ההפסדים, בהתאם לדיני 

 (;)ג-)ב( ו1ב75כאמור בסעיף 

חויבה חברה נשלטת זרה בשל שבו  מססכום ה –הזר החל"  סמהיעור ש" (13)
ה שמקורם בהכנסה יווחרלק בסכום כלל חומ ואמס, כשההת בשנת והכנסותיה הפסיבי

 אותה שנה;בפסיבית 

ן או בני אדם או יותר, המחזיקים, במישרי רישני חב –ות" רבחרשרת ש" (14)
 יפין, האחד במשנהו;בעק

א, ולמעט 3לרבות אזרח ישראל תושב האזור כהגדרתו בסעיף  –"תושב ישראל"  (15)
)א(, וטרם 14מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 

 חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור.

שולמו, יראו אותו כאילו שלא לה רווחים בחברה נשלטת זרה שיש  הטל שליעב (1) (ב) 
 ם;חיוור י באותםסלקו היחחקיבל כדיבידנד את 

 הטילחלקו היחסי של בעל הש בשליטה במהלך השנה, יחוש עיצאמכשו רנ (2)
ה במהלך שנת עי השליטווחים שלא שולמו, לפי תקופת ההחזקה היחסית באמצרב

 כשו;נרהמס שבה 

יחולו על בעל שליטה המחזיק בבעל שליטה אחר  ( לא2)-( ו1אות )קספראות וה (3)
על בעל השליטה  חלו שלטת הזרה, אםהנה ברו של החמשלא שול לענין רווחים

 .הפסקאות האמורות תוארוהן הרווחים שלא שולמו, יהאחר, לענ

 בוטל(.) ()ג

דיבידנד בפועל לבעל מניות בחברה נשלטת זרה מתוך רווחים שנראו ם ולש (1) (ד) 
דיבידנד  –התקבלו בידיו או בידי חליפו לפי הוראות סעיף קטן )ב( )בסעיף זה כאילו 

הדיבידנד ששולם בפועל הדיבידנד הרעיוני כשהוא מתואם לפי  רעיוני(, יופחת מסכום
ד מתום שנת המס שבה נחשב הדיבידנד הרעיוני כאילו נתקבל ועד המד שיעור עליית

דיבידנד בפועל, ובלבד ששולם המס על, אך לא יותר מסכום הופבלמועד התשלום 
 בשל הדיבידנד הרעיוני;

קוזז הפסד או נוכתה הוצאה כנגד הכנסה מדיבידנד רעיוני, כולה או חלקה, יראו  (2)
 ( כאילו שולם מס על חלק ההכנסה שקוזז או שנוכתה ממנו הוצאה.1לעניין פסקה )

שבשלהם שילם  וך רווחיםדיבידנד בפועל לבעל שליטה בחברה נשלטת זרה מתם ולש (1ד) 
מס כאמור בסעיף קטן )ב(, ושולם מס זר בפועל בשל חלוקת הדיבידנד לרבות בדרך של ניכוי מס 

 סכום המס הזר(, יחולו הוראות אלה: –במקור )בסעיף זה 

זיכוי סכום המס הזר יינתן תחילה כנגד המס החל על הכנסות החוץ של בעל  (1)
 ישראל בשנת המס;המניות שהופקו או נצמחו מחוץ ל

(, יינתן כנגד 1זיכוי יתרת סכום המס הזר שלא ניתן בשלה זיכוי כאמור בפסקה ) (2)
 המס החל על בעל המניות בשל הכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בשנת המס;

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 132)תיקון מס' 
 2002-)תיקון( תשס"ג

( 132)תיקון מס' 
 2002-)תיקון( תשס"ג

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 132)תיקון מס' 
 2002-)תיקון( תשס"ג

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד
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(, תשולם 2)-( ו1יתרת סכום המס הזר שלא ניתן בשלה זיכוי כאמור בפסקאות ) (3)
 שבה שולם המס הזר בפועל;לבעל המניות בתום שנת המס 

( או התשלום לבעל המניות 2)-( ו1זיכוי סכום המס הזר כאמור בפסקאות ) (4)
(, לא יעלה על סכום המס שהיה ניתן לקבל בשלו זיכוי לפי סעיף 3כאמור בפסקה )

)ה(, או לפי הוראות חלק י' פרק שלישי סימן ב', לפי 126)ג( ובכפוף לסעיף 126
הדיבידנד כאמור בסעיף קטן )ד( וכן לא יעלה על סכום המס  העניין, אלמלא הפחתת

ששולם בפועל על הדיבידנד שהתחייב במס לפי הוראות סעיף קטן )ב(, שלא על דרך 
של קיזוז הפסד או ניכוי הותאה כשסכום המס כאמור מתואם לפי שיעור עליית המדד 

ועד תשלום מתום שנת המס שבה נחשב הדיבידנד הרעיוני כאילו נתקבל ועד למ
 הדיבידנד בפועל;

נוצרה יתרה של סכום המס הזר, אשר לא זוכתה או הוחזרה, בשל המגבלות  (5)
(, ושמקורה במסי חוץ שהוטלו על הדיבידנד, יחולו עליה הוראות חלק י', 4בפסקה )

פרק שלישי, סימן ב', והיא תיחשב לעניין זה כמס חוץ ששולם בשנה שבה נתקבל 
ל הכנסת חוץ שאינה פטורה ממס בישראל; לעניין פסקה זו, הדיבידנד בפועל, בש

מסי חוץ שהוטלו על אותו דיבידנד למעט מסי  –"מסי חוץ שהוטלו על הדיבידנד" 
 )ג(.126)ב( או 203חוץ שאינם מוטלים במישרין כאמור בסעיף 

ה נשלטת זרה, כולם או ברבחו לששליטה ה יטה את אמצעילש ר בעלכמ (1) ()ה 
פחת מהתמורה במכירה זו סכום הדיבידנד הרעיוני שנראה כאילו נתקבל מקצתם, יו

על ידו או על ידי חליפו, ובלבד ששולם עליו המס בשל ההחזקה באמצעי השליטה 
הנמכרים, ושעד למועד המכירה הוא טרם חולק כדיבידנד, כשהוא מתואם מתום שנת 

ן )ב( ועד למועד המס שבה נחשב הדיבידנד הרעיוני כאילו נתקבל לפי סעיף קט
 המכירה;

קוזז הפסד או נוכתה הוצאה כנגד הכנסה מדיבידנד רעיוני, כולה או חלקה, יראו  (2)
 ( כאילו שולם מס על חלק ההכנסה שקוזז או שנוכתה ממנו הוצאה.1לעניין פסקה )

ן כואמנות נ אי לקבוע הוראות לעניןשת, רסאישור ועדת הכספים של הכנב, רהאוצ רש (ו) 
 הרבחב ת לביצוע סעיף זה, כללים לענין דיווח של בעל שליטה על אמצעי השליטה שלווראהו

 ת הזרה.נשלטת זרה ולענין הדיווח על הכנסות החברה הנשלט

 – העיף זסב (א) .1ב75

 ב;75כהגדרתם בסעיף  –"אמצעי שליטה", "בעל שליטה" ו"קרוב"  

 ימים בו כל אלה:חבר בני אדם תושב חוץ, שמתקי –"חברת משלח יד זרה"  

 )א(;76הוא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף  –אם הוא חברה  (1)

או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים, במישרין או  75% (2)
בעקיפין, בידי יחידים תושבי ישראל; לעניין זה יחושב שיעור ההחזקה בעקיפין 

, ולא יובא בחשבון שיעור (2()ד()1ב)א()75באמצעי השליטה, בהתאם לאמור בסעיף 
זכותו, במישרין או בעקיפין, של יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר 

)א(, וטרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל 14ותיק, כאמור בסעיף 
 כאמור;

-בעלי השליטה או קרוביהם, המחזיקים יחד או לחוד, במישרין או בעקיפין, ב (3)
באחד או יותר מאמצעי השליטה, עוסקים בעבור החברה במשלח יד  או יותר 50%

מיוחד, במישרין או באמצעות חברה שבה הם מחזיקים במישרין או בעקיפין, באמצעי 
 לפחות; 50%שליטה בשיעור של 

 מרבית הכנסתה או רווחיה של החברה בשנת המס, מקורם במשלח יד מיוחד; (4)

ל מניה מבעל המניות במכירה פטורה ממס או מי שקיב –"חליף", של בעל מניות  
 בהורשה;

חלק יחסי מכלל הרווחים  –"חלק יחסי של בעל מניות ברווחים ממשלח יד מיוחד"  
ממשלח יד מיוחד שהופקו או נצמחו בשנת המס מחוץ לישראל בהתאם לשיעור חלקו במישרין 

ח יד הזרה ביום האחרון של ובעקיפין, של בעל מניות תושב ישראל בזכויות לרווחים בחברת משל

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

לי מניות ישראלים בע
 בחברת משלח יד זרה

( 198)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד
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 שנת המס;

עיסוק או מקצוע שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של  –"משלח יד מיוחד"  
 הכנסת;

רווחים שמקורם בהכנסה חייבת של חברת משלח יד זרה  –"רווחים ממשלח יד מיוחד"  
 שהופקה או נצמחה בשנת המס מחוץ לישראל והנובעת מפעילות במשלח יד מיוחד;

 א.3לרבות אזרח ישראל תושב האזור כהגדרתו בסעיף  –"תושב ישראל"  

לעניין סעיף זה, יחושבו הכנסתה, הכנסתה החייבת ורווחיה של חברת משלח יד זרה  )ב( 
 אחד מאלה, לפי העניין: –בהתאם לדיני המס החלים; לעניין זה, "דיני המס החלים" 

)בסעיף  196כמשמעותה בסעיף  לגבי חבר בני אדם שהוא תושב מדינה גומלת (1)
דיני המס  –מדינה גומלת( המגיש דוח על הכנסותיו או הנישום במדינה כאמור  –זה 

 באותה מדינה;

דיני המס בישראל;  –( 1לגבי חבר בני אדם שלא מתקיים בו האמור בפסקה ) (2)
המנהל רשאי לקבוע כללי המרה שלפיהם יומרו לשקלים חדשים תשלומים לפי סעיף 

 .זה

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, בחישוב ההכנסה, ההכנסה החייבת והרווחים של  )ג( 
 חברת משלח יד זרה שהיא חבר בני האדם תושב מדינה גומלת כאמור ייכללו גם אלה:

דיבידנד או רווח הון גם אם הם פטורים ממס או שאינם הכנסה לפי דיני המס  (1)
ינוי מבנה שמהותו דחיית אירוע מס ואינו באותה המדינה, למעט רווח הון במסגרת ש

כולל חילופי מקרקעין במקרקעין, לרבות שינוי מבנה מסוג שקבע המנהל; לעניין זה 
 יחושב רווח ההון בהתאם להוראות חלק ה';

סכומים שנוכו לצורך מס באותה מדינה שאינם מוכרים כהוצאה או כניכוי לפי  (2)
 ות משנה )א( עד )ה( שלהלן:כללי חשבונאות מקובלים, כאמור בפסקא

 ריבית רעיונית; )א(

 תמלוגים רעיוניים; )ב(

 פחת בשל קביעת בסיס עלות חדש בלי שעלות זו שולמה; )ג(

 פחת מעבר לעלות ששולמה בפועל; )ד(

 הוצאות נוספות כפי שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת. )ה(

שליטה בחברת משלח יד זרה שיש לה  בעל מניות תושב ישראל שהוא בעל (1) )ד( 
רווחים שהופקו או נצמחו ממשלח יד מיוחד, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את 

 )א(;126חלקו היחסי באותם רווחים, ויחול עליו שיעור המס הקובע בסעיף 

יראו את הדיבידנד כהכנסה ממשלח  28לעניין קיזוז הפסד כמשמעותו בסעיף  (2)
 יד;

על מניות שאינו בעל שליטה יחולו הוראות סעיף זה רק במועד התשלום לעניין ב (3)
 בפועל;

)א( בשל היותו תושב ישראל 14בעל מניות שזכאי להטבות לפי הוראות סעיף  (4)
לראשונה או תושב חוזר ותיק, יינתנו לו ההטבות לפי אותו סעיף בשל חלקו היחסי 

בחוץ לארץ, כל עוד טרם חלפו  ברווחי חברת משלח היד הזרה אשר הופקו או נצמחו
 עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל.

חלה במדינת המושב של חברת משלח היד הזרה חובת תשלום מס חברות זר,  (1) )ה( 
יינתן זיכוי כנגד המס החל לפי סעיף קטן )ד(, בגובה המס הזר ששולם בפועל בידי 

תושב ישראל ברווחים החברה, כשהוא מוכפל בשיעור הזכויות של בעל המניות 
 ממשלח יד מיוחד של חברת משלח היד הזרה;

( לא יעלה על המס שבעל מניות חייב בו בישראל 1סכום הזיכוי כאמור בפסקה ) (2)
 על הכנסתו החייבת על פי סעיף זה.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )ד(, שולם דיבידנד בפועל לבעל מניות או לחליפו  )ו( 
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 מתוך רווחים ממשלח יד מיוחד, יחולו הוראות אלה: בחברת משלח יד זרה

היה בעל המניות חברה תושבת ישראל שאינה חברת בית כמשמעותה בסעיף  (1)
א, או חברה להחזקת נכסי נאמנות 64, חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64

 –ג 75כהגדרתה בסעיף 

עיף קטן יופחת מהדיבידנד המס ששולם בפועל על ידי בעל המניות לפי ס )א(
)ג( לאחר שהופחת ממס זה הזיכוי ממס זר לפי סעיף קטן )ה(, אם לא חייב את 
החברה לשלמו; הדיבידנד לאחר ההפחתה כאמור יחויב במס בהתאם להוראות 

 )ב(;126סעיף 

בעת תשלום דיבידנד בפועל ליחיד בעל שליטה בחברה תושבת ישראל,  )ב(
ששולם עליהם מס לפי סעיף  כאמור ברישה, מתוך רווחים ממשלח יד מיוחד

קטן )ד(, יינתן זיכוי בגובה המס הזר ששילמה חברת משלח היד הזרה בשל 
 חלוקת הדיבידנד לחברה תושבת ישראל;

היה בעל המניות חברת בית, חברה משפחתית או חברה להחזקת נכסי נאמנות  (2)
ידי בעל  (, או יחיד, יופחת מהדיבידנד המס ששולם בפועל על1כמשמעותן בפסקה )

המניות לפי סעיף קטן )ד( לאחר שהופחת ממס זה הזיכוי ממס זר לפי סעיף קטן )ה(, 
אם לא חייב את החברה לשלמו; הדיבידנד לאחר ההפחתה כאמור יחויב במס לפי 

, ובלבד ששיעור המס שישולם לפי 204ב ויחולו הוראות סעיף 125הוראות סעיף 
ובתוספת  121על השיעור המרבי הקבוע בסעיף פסקה זו ולפי סעיף קטן )ד(, לא יעלה 

 ב.121המס הקבוע בסעיף 

ג, לגבי כל 158המנהל רשאי לקבוע הוראות, לרבות בדרך של החלטת מיסוי לפי סעיף  .2ב75
 אלה:

 )ה(;-ב)ד( ו75חישוב ההכנסה וההכנסה החייבת לפי סעיף  (1)

 )ב(;1ב75חישוב ההכנסה וההכנסה החייבת כאמור בסעיף  (2)

והכול אם נוכח שמחמת הפרשים שנוצרו מעיתוי מועד ההכרה בהכנסה או במועד ההכרה 
)ד( על סכום 1ב75ב)ב( או 75בהוצאה, עולה סכום הרווחים שעליהם ישולם מס בישראל לפי סעיף 

הרווחים שנוצר בפועל לפי שאר דיני המס בישראל, לבעל שליטה בחברה נשלטת זרה או לבעל 
 הוא בעל שליטה בחברת משלח יד זרה, לפי העניין.מניות תושב ישראל ש

 : נאמנויות2י ק רביעפר

 –בפרק זה  .ג75

 ;88כהגדרתם בסעיף  –"אמצעי שליטה", "בעל מניות מהותי", "קרוב" ו"תמורה"  

 הכנסה שהופקה או שנצמחה מנכסי הנאמן; –"הכנסת הנאמן"  

 העברת נכס לנאמן בנאמנות, בלא תמורה; –"הקניה"  

חברה המחזיקה בנכסי הנאמן בעבור הנאמן, במישרין או  –"חברה להחזקת נכסי נאמנות"  
 בעקיפין, שמתקיימים בה כל אלה:

 היא הוקמה לשם החזקת נכסי הנאמנות בלבד; (1)

לעניין חברה המחזיקה בנכסי נאמנות תושבי ישראל או בנכסי נאמנות נהנה  (2)
ה שיש בה נהנה שהוא תושב ישראל או תושב ישראל או בנכסי נאמנות לפי צווא

על התאגדותה ומעמדה ככזו נמסרה הודעה לפקיד  –בנכסי נאמנות שהם בישראל 
 ימים מיום ההתאגדות; 90השומה בתוך 

הנאמן מחזיק בכל מניותיה, במישרין או בעקיפין; לעניין פסקה זו, "החזקה  (3)
מתקיימות בה הוראות רק החזקה באמצעות חברה אחרת שהיא חברה ש –בעקיפין" 
 ( והנאמן מחזיק בכל מניותיה;2)-( ו1פסקאות )

העברת נכס או הכנסה על ידי הנאמן, לנהנה או לטובתו, במהלך קיומה של  –"חלוקה"  
 הנאמנות או בשל סיומה;

 ד;75כמשמעותו בסעיף  –"יוצר", של נאמנות  

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
 הגדרות

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

ניין חישוב הוראות לע
ההכנסה וההכנסה 

 החייבת
( 198)תיקון מס' 

 2013-תשע"ד
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למנות את הנאמן או  ו סמכותמי שלפי מסמכי הנאמנות יש ל –( Protector"מגן הנאמנות" ) 
 לפטרו, לתת לנאמן הוראות, או שאישורו נדרש לפעולות של הנאמן;

בנכסים בנאמנות;  אדם שהוקנו לו נכסים או הכנסות מנכסים, או שהוא מחזיק –"נאמן"  
הנאמן בתפקידו זה, בנאמנות שבה מדובר; לענין  בכל מקום בפרק זה שבו מדובר בנאמן, משמעו

בתוספת  לחברה להחזקת נכסי נאמנות כהקניה לנאמן ויראו תאגיד כמפורט ניהזה יראו הק
 ראשונה א' כנאמן; שר האוצר רשאי להוסיף בצו תאגידים לתוספת הראשונה א';

בישראל או  הסדר שעל פיו מחזיק נאמן בנכסי הנאמן לטובת נהנה, שנעשה –"נאמנות"  
 ל עליו כנאמנות ובין אם הוא מוגדר אחרת;מחוץ לישראל, בין אם הוא מוגדר על פי הדין הח

לפקיד השומה  נאמנות שאינה נאמנות הדירה, ובלבד שנמסר –"נאמנות בלתי הדירה"  
תצהיר מאושר כדין של יוצר הנאמנות ושל הנאמן על היותה נאמנות בלתי הדירה, בטופס ובמועד 

 שקבע המנהל;

 אלה:נאמנות שמתקיים בה לפחות אחד מ –"נאמנות הדירה"  

ליוצר, לבן זוגו,  קיימת אפשרות לבטלה או להעביר או להחזיר נכס או הכנסה, (1)
 אדם מוחזק, והכל במישרין או בעקיפין;-בני-לעיזבונו או לחבר

אחד או יותר מן הנהנים הוא היוצר או בן זוגו, או שהיוצר או בן זוגו יכול  (2)
 להפוך לנהנה;

 18ו של היוצר שבשנת המס טרם מלאו לו אחד או יותר מן הנהנים הוא ילד (3)
שנים, או שקיימת אפשרות להעביר נכס או הכנסה לילדו כאמור, במישרין או 

 בעקיפין, ובלבד שהיוצר או בן זוגו עודו בחיים;

אדם, שאינו מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף -בני-אחד או יותר מן הנהנים הוא חבר (4)
אמצעי השליטה בו מוחזקים בידי היוצר, בידי  או יותר מסוג כלשהו של 10%-(, ש2)9

שנים אם היוצר או בן זוגו עודו  18בן זוגו או בידי ילדו שטרם מלאו לו בשנת המס 
 אדם מוחזק(;-בני-חבר –בחיים, והכל במישרין או בעקיפין )בהגדרה זו 

 אדם מוחזק;-בני-הנאמן או מגן הנאמנות הוא היוצר או חבר (5)

הוכח להנחת דעתו  הנאמנות הוא קרובו של היוצר, אלא אם כןהנאמן או מגן  (6)
הקרוב כנאמן וכי אין במינוי כדי להעיד  של המנהל כי היתה הצדקה מיוחדת למינוי

הנאמן או לתת לו הוראות לענין הנאמנות; לענין הגדרה  על יכולת לכוון את פעילות
 ;88וב" בסעיף ( של ההגדרה "קר3( עד )1כהגדרתו בפסקאות ) –זו, "קרוב" 

לו הוראות בענין  ליוצר או לקרובו היכולת לכוון את פעילות הנאמן, או לתת (7)
או חלוקת נכסי הנאמן והכנסת הנאמן  אופן ניהול הנאמנות, נכסיה, שינוי הנהנים בה,

לפעולות של הנאמן, או שיש לו היכולת להורות על ביטול  לנהנים, או שאישורו נדרש
 פת הנאמן, שלא בשל עילה שבדין, והכל במישרין או בעקיפין;או על החל הנאמנות

בעל מניות,  זהותו של אחד או יותר מן הנהנים אינה ידועה, או שזהותו של (8)
ידועה, אלא אם כן הוכח  אדם אינה-בני-במישרין או בעקיפין, בנהנה שהוא חבר

ן זוגו, ילדו של להנחת דעתו של פקיד השומה שאותו נהנה אינו יכול להיות היוצר, ב
 אדם מוחזק;-בני-שנים, או חבר 18היוצר שטרם מלאו לו 

הנהנים בנאמנות הוחלפו או שנוספו חדשים, בלי שניתנה על כך הוראה במסמכי  (9)
 הנאמנות;

לא נמסר תצהיר מאושר כדין בטופס ובמועד שקבע המנהל, כאמור בהגדרה  (10)
 "נאמנות בלתי הדירה";

 ט;75נאמנות כאמור בסעיף  –חוץ" "נאמנות יוצר תושב  

 יב;75נאמנות כאמור בסעיף  –"נאמנות לפי צוואה"  

 י;75נאמנות כאמור בסעיף  –חוץ"  "נאמנות נהנה תושב 

 ;1ח75נאמנות כאמור בסעיף  –נאמנות נהנה תושב ישראל" " 

 ;)ב(1ח75נאמנות כאמור בסעיף  –נאמנות קרובים" " 

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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(, תאגיד דומה לו הפטור ממס לפי דין 4)א()97ף המנוי בסעיף גו –נהנה לצורכי ציבור" " 
 ;בישראל או גוף ציבורי שקבע המנהל, באישור ועדת הכספים של הכנסת

 ז;75נאמנות כאמור בסעיף  –"נאמנות תושבי ישראל"  

 ה;75כמשמעותו בסעיף  –"נהנה", בנאמנות  

זכות או טובת הנאה ראויות או  כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן כל –"נכס"  
 מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל;

לרבות כשהם  נכסים שהוקנו לנאמן או שנרכשו או התקבלו על ידו, –"נכסי הנאמן"  
 מוחזקים בעבורו בידי חברה להחזקת נכסי נאמנות, אף אם הם רשומים על שמה;

 ;()נמחקה –"תושב חוץ", לענין יוצר  

 א.3 לרבות אזרח ישראלי שהוא תושב אזור כהגדרתם בסעיף –"תושב ישראל"  

יוצר של נאמנות הוא אדם שהקנה לנאמן נכס, במישרין או בעקיפין, ויראו כיוצר גם  )א(  .ד75
 את אלה:

אדם במועד שבו -בני-מי שהיה בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחבר (1)
 אמן את הנכס;אדם הקנה לנ-בני-חבר

שליטה, במישרין או  מי שהחזיק באחד או יותר בסוג כלשהו של אמצעי (2)
אדם הקנה לנאמן את הנכס, והוא או -בני-חבר אדם במועד שבו-בני-בעקיפין, בחבר

 קרובו הם נהנים באותה נאמנות;

אחרון היוצרים או ששונו  הקנה נאמן נכס או הכנסה לנאמן אחר לאחר שנפטר (3)
הוראה במסמכי הנאמנות, יראו גם את  בלי שניתנה על כך , והכלם בנאמנותהנהני

או בנאמנות שבה שונו הנהנים  הנהנה כיוצר בנאמנות שלפיה פועל הנאמן האחר
פקיד השומה שלנהנה לא  , אלא אם כן הוכח להנחת דעתו שלכאמור, לפי העניין

 היתה כל השפעה על הקניה כאמור או על חילופי הנהנים;

בעקיפין, על אופן ניהול  היתה לנהנה יכולת לשלוט או להשפיע, במישרין או (4)
הנהנים שלא מכוח קביעה של היוצר, על מינוי  הנאמנות, על נכסי הנאמן, על קביעת

החלפתם, או על חלוקת נכסי הנאמן או הכנסת הנאמן לנהנים, יראו  הנאמנים או על
 גם את הנהנה כיוצר;

שהועבר מתושב ישראל  נכס שמקורו בנכס קרוביםמנות הוקנה לנאמן בנא (5)
נהנה בנאמנות, יראו את תושב ישראל האמור  שהוא או קרובו שהוא תושב ישראל

 כיוצר באותה נאמנות.

הקנה נאמן נכס או הכנסה לנאמן אחר יראו את היוצר שהקנה לנאמן את הנכס או  )ב( 
 הנאמן כיוצר. ההכנסה כמי שהקנה אותם לנאמן האחר, ולא יראו את

נהנה בנאמנות הוא מי שזכאי ליהנות מנכסי הנאמן או מהכנסת הנאמן, במישרין או  .ה75
 בעקיפין, לרבות אלה:

מועד שנקבע במסמכי  מי שיהיה זכאי להיות נהנה כאמור בהתקיים תנאי או בהגיע (1)
או של נהנה  שזכויותיו מותנות בפטירתו של היוצר הנאמנות; ואולם לא יראו כנהנה את מי

 אחר, כל עוד היוצר או הנהנה האחר עודו בחיים;

 נהנה שטרם נולד; (2)

 ;או באמצעות נהנה אחר באותה נאמנות נהנה בעקיפין באמצעות שרשרת נאמנויות (3)

במישרין או בעקיפין,  מי שמחזיק באחד או יותר, מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, (4)
 (.2)9וסד ציבורי כהגדרתו בסעיף אדם שאינו מ-בני-בנהנה שהוא חבר

 הכנסת הנאמן תחויב במס בשנת המס שבה הופקה או נצמחה. )א(  .ו75

 

יראו את הכנסת הנאמן כהכנסת היוצר או כהכנסת הנהנה, לפי הענין, כמפורט  )ב( 
 יב.75י או 75ט, 75 ,1ח75 ז,75בסעיפים 

 יוצר הנאמנות
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 נהנה בנאמנות
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

חיובה של הכנסת 
 הנאמן במס
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

( 165)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 197)תיקון מס' 
 2013-גתשע"

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197תיקון מס' )
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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ולות בנכסי הנאמן יהיה בר השומה ובר החיוב במס בשל הכנסת הנאמן ובשל פע )ג( 
 הנאמן.

 .121שיעור המס שבו תחויב הכנסת הנאמן הוא שיעור המס המרבי שנקבע בסעיף  )ד( 

על אף האמור בסעיף קטן )ד(, נקבע לסוג הכנסה של יחיד שיעור מס מיוחד, תחויב  )ה( 
 הכנסת הנאמן מאותו סוג בשיעור המס שנקבע כאמור.

טור ממס הניתן להכנסה מוגבלת בתקרה, וכן לא יחולו על הכנסת הנאמן לא יחול פ )ו( 
 או הוראות הפרק השלישי בחלק ג. 11לגביה הוראות סעיף 

קביעת הכנסת הנאמן או הכנסתו החייבת תיעשה על פי הוראות פקודה זו, גם אם  )ז( 
 הנאמן הוא תושב חוץ וגם אם הנאמנות היא על פי דין זר או שחלות עליה הוראות דין זר.

הפסדי הנאמן( אינם ניתנים לקיזוז מהכנסתו של  –הפסדים שהיו לנאמן )בפרק זה  ח() 
אינו ניתן לקיזוז כנגד המס החל על הכנסות  היוצר או של הנהנה, והמס החל על הכנסת הנאמן

 היוצר או הנהנה, אלא אם כן נאמר בפרק זה במפורש אחרת.

ד הכנסת הנאמן, והמס החל על הכנסת הפסדי היוצר והנהנה אינם ניתנים לקיזוז כנג )ט( 
היוצר והנהנה אינו ניתן לקיזוז כנגד המס החל על הכנסת הנאמן, אלא אם כן נאמר בפרק זה 

 במפורש אחרת.

לענין חישוב רווח הון במכירה על ידי הנאמן של נכס שהקנייתו לנאמן היתה פטורה  )י( 
ענין חישוב הפחת בשל נכס כאמור, ול ממס או לא היתה חייבת במס, שהוקנה לו בלא תמורה,

יתרת המחיר המקורי ויום הרכישה של הנכס, כפי שהיו בידי  ייקבעו המחיר המקורי של הנכס,
 היוצר, וסכום הפחת יהיה הסכום שהיוצר היה רשאי לנכות בשל אותו נכס.

 תושבותו של נהנה שטרם נולד תיקבע לפי תושבות הוריו. )יא( 

 ו)ג(, בר השומה ובר החיוב במס בשל הכנסת הנאמן ובשל75ר בסעיף על אף האמו )א(  .1ו75
 –פעולות בנכסי הנאמן 

יהיה יוצר תושב ישראל בשנת המס, ואם היה יותר  –בנאמנות תושבי ישראל  (1)
 יוצר מייצג(; –מיוצר אחד תושב ישראל בשנת המס, רק אחד מהם )להלן 

יהיה  –( 1יב)ג()75לפי סעיף בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל  (2)
נהנה תושב ישראל בשנת המס, ואם היה יותר מנהנה אחד תושב ישראל בשנת המס, 

 נהנה מייצג(; –רק אחד מהם )להלן 

ובלבד שהתקיימו בנאמנויות האמורות כל התנאים המפורטים בסעיף קטן )ב(, לפי 
 העניין, ויחולו ההוראות שבסעיף קטן )ג(.

 תושב ישראל בנאמנות; אין נאמן (1) )ב( 

הנאמן בנאמנות הודיע על בחירתו בהחלת הוראות סעיף זה והצהיר כי הוא  (2)
מתחייב למסור ליוצר המייצג או לנהנה המייצג, לפי העניין, כל מידע הנדרש לו כדי 

 להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסות הנאמן או נכסי הנאמן;

ם, לרבות היוצר המייצג, הודיעו על כל היוצרי –לגבי נאמנות תושבי ישראל  (3)
 בחירתם ביוצר המייצג כבר השומה ובר החיוב ובהחלת הוראות סעיף זה;

כל  –( 1יב)ג()75לגבי נאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל לפי סעיף  (4)
הנהנים, לרבות הנהנה המייצג, הודיעו על בחירתם בנהנה המייצג כבר השומה ובר 

 ות סעיף זה;החיוב ובהחלת הורא

(, תוגש בטופס שקבע המנהל לפקיד 4( או )3)-( ו2הודעה כאמור בפסקאות ) (5)
( לשנת המס הראשונה שבה בחרו 4ב()5)א()131השומה יחד עם הדוח לפי סעיף 

 הנאמן וכל היוצרים או הנאמן וכל הנהנים, לפי העניין, בהחלת הוראות סעיף זה.

הנאמן והנהנה, לפי העניין, תחול גם בשנות המס  בחירתם של הנאמן והיוצר או (1) )ג( 
(, והם לא יהיו רשאים 5הבאות שלאחר שנת המס הראשונה כאמור בסעיף קטן )ב()

לחזור בהם מבחירתם אם היוצר המייצג או הנהנה המייצג, לפי העניין, עודו בחיים 
 והוא תושב ישראל וכל עוד אין נאמן תושב ישראל בנאמנות;

חיובה של הכנסת 
הנאמן בידי היוצר או 

 הנהנה
( 165)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
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ו, למעט סעיף 75מייצג או על הנהנה המייצג, יחולו הוראות סעיף על היוצר ה (2)
קטן )ג( שבו, לפי העניין, והכל בדרך ובסכום שהנאמן היה נישום או מחויב אילולא 

 הבחירה בהוראות סעיף זה;

הוראות כל דין לעניין תשלום המס, דיווח, גבייה ועונשין יחולו על היוצר  (3)
 לפי העניין, בשל הכנסת הנאמן ובשל נכסי הנאמן; המייצג או על הנהנה המייצג,

ניתן לגבות חוב מס סופי של היוצר המייצג או של הנהנה המייצג, לפי העניין,  (4)
גם מכל אחד מהיוצרים, גם מכל  –מהנאמן, ולגבי חוב מס סופי של היוצר המייצג 

 –פי" אחד מהיוצרים, גם אם חדל להיות תושב ישראל; לעניין זה, "חוב מס סו
 טו)ו(;75כהגדרתו בסעיף 

טו)ד( יחולו, ובלבד שבמקום "היה לנאמן" יקראו "היה ליוצר 75הוראות סעיף  (5)
 המייצג או לנהנה המייצג, לפי העניין".

בכל מקום בסעיף זה שבו מדובר ביוצר מייצג ובנהנה מייצג משמעו בנאמנות שבה  )ד( 
 מדובר.

אחד לפחות ונהנה  יא נאמנות שבמועד יצירתה יוצרנאמנות תושבי ישראל ה (1) )א( .ז75
אחד לפחות בה היו תושבי ישראל, ובשנת המס היה יוצר אחד או נהנה אחד לפחות 

, וכן נאמנות שכל יוצריה נפטרו ובשנת המס נהנה אחד לפחות בה בה תושב ישראל
 .הוא תושב ישראל

תושבי חוץ, אינה שאינה נאמנות יראו כנאמנות תושבי ישראל גם נאמנות  (2)
 .נאמנות נהנה תושב חוץ ואינה נאמנות קרובים

(, לא יראו נאמנות לפי צוואה כנאמנות תושבי 2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) (3)
 ישראל.

נאמנות תיחשב כנאמנות תושבי ישראל בין אם היא נאמנות הדירה ובין אם היא  (4)
 נאמנות בלתי הדירה.

יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של היוצר ואת נכסי הנאמן  בנאמנות תושבי ישראל )ב( 
; בנאמנות תושבי ישראל שכל יוצריה נפטרו יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של כנכסיו של היוצר

 .יחיד תושב ישראל ואת נכסי הנאמן כנכסים של יחיד תושב ישראל

להיות תושב נאמנות תושבי ישראל תיחשב כתושבת ישראל, גם אם חדל היוצר  )ג( 
ישראל, ויראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של יחיד תושב ישראל ואת נכסי הנאמן כנכסים של יחיד 

 תושב ישראל.

הקניה לנאמן בנאמנות תושבי ישראל על ידי יחיד, שנעשתה בלא תמורה, לא תיחשב  )ד( 
 כמכירה לענין הוראות חלק ה.

שיוצר אחד בה היה לתושב ישראל היתה הנאמנות לנאמנות תושבי ישראל לאחר  )ה( 
תושב  –)בסעיף קטן זה  או )ג( )א(14או לתושב חוזר, כאמור בסעיף  לתושב חוזר ותיק לראשונה,

או  )ג( ,)א(14ו, גם ההוראות לפי סעיפים 75, יחולו על הכנסת הנאמן, נוסף על הוראות סעיף זכאי(
ים הם תושבים זכאים שההוראות האמורות , ובלבד שכל הנהנ(, לפי הענין3)ב( או )ב97או  16, )ד(

 .חלות עליהם או תושבי חוץ

סעיף קטן )ה( יחול גם על נאמנות תושבי ישראל שכל היוצרים בה הם תושב ישראל  (1ה) 
)א(, והיא הוקמה בתקופה כמשמעותה בסעיף 14לראשונה או תושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 

 .)א(14

י ישראל תחויב במס, או תהיה פטורה ממס, לענין חלוקה של נכס בנאמנות תושב )ו( 
מהיוצר לנהנה במישרין; לענין זה, יראו את  הוראות חלק ה כפי שהיה אילו היה הנכס מועבר

במועד החלוקה היה תושב חוץ; היו בנאמנות כמה יוצרים והעברה  היוצר כתושב ישראל גם אם
 שית במישרין, תחויב החלוקה במס.לפחות מאחד מהם לנהנה היתה מחויבת במס אילו היתה נע

 )ה( לא יחולו על הכנסת-וסעיפים קטנים )ב(, )ג( ו )יא(-)א( עד )ט( וו75הוראות סעיף  )ז( 
הנאמן בנאמנות תושבי ישראל שהיא נאמנות בלתי הדירה, שחולקה לנהנה תושב ישראל, ויראו 

 אותה כהכנסת הנהנה, והכל אם התקיימו כל אלה:

( 165)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 168קון מס' )תי
 2008-תשס"ח

( 171)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 165)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 נאמנות תושבי ישראל
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 197)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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שבה הופקה ההכנסה  ה לפני תום שישה חודשים מסוף שנת המסהחלוקה נעשת (1)
 או נצמחה, או עד מועד הגשת הדוח לשנת המס האמורה, לפי המוקדם;

כהכנסה שחולקה ולא  131ההכנסה נכללה בדוח שהגיש הנאמן לפי סעיף  (2)
 הובאה בחשבון בחישוב הכנסת הנאמן או הכנסתו החייבת;

 לאותה שנת מס; 131הנהנה לפי סעיף ההכנסה נכללה בדוח שהגיש  (3)

לפי הענין, הודעה  (,3)-( ו2הנאמן והנהנה צירפו לדוח שהגישו לפי פסקאות ) (4)
 ;הכנסת הנאמן שחולקה כהכנסת הנהנהעל החלוקה ועל בחירתם שיראו את 

יראו את החלוקה  –אם הופקה ההכנסה או נצמחה ממקורות הכנסה שונים  (5)
חסי מכל מקור הכנסה כאמור, אלא אם כן נקבע בכתב הנאמנות כאילו נעשתה באופן י

 כי ההכנסה שחולקה מיועדת לאותו נהנה שחולקה לו.

נאמנות תושבי ישראל  ו וסעיפים קטנים )ב( עד )ה( לא יחולו לגבי75הוראות סעיף  )ח( 
על  תושב ישראל, אם היוצר והנאמן הודיעו שהוא ,שהיא נאמנות הדירה שבה יוצר אחד בלבד

לעניין זה, יראו יוצר ובן  החיוב במס בשל הכנסת הנאמן יהיה היוצר; בחירתם כי בר השומה ובר
בקשה כאמור תוגש לפקיד השומה יחד עם  זוגו כיוצר אחד, ובלבד שבן זוגו הוא תושב ישראל;

 הוגשה בקשה כאמור, יחולו הוראות אלה: לשנת המס שבה נוצרה הנאמנות; 131הדוח לפי סעיף 

בר השומה ובר החיוב במס בשל הכנסת הנאמן יהיה היוצר והוא יהיה חייב  (1)
 אם היוצר עודו בחיים; 131להגיש עליה דוח לפי סעיף 

חוב מס סופי בשל הכנסת הנאמן שהיה ליוצר, ניתן לגבותו גם מנכסי הנאמן  (2)
 ומהכנסת הנאמן;

לא יהיו רשאים  והם בחירתם של היוצר והנאמן תחול גם בשנות המס הבאות (3)
 לחזור בהם מבחירתם אם היוצר עודו בחיים והוא תושב ישראל;

 הוראות סעיף קטן זה יחולו כל עוד היוצר הוא תושב ישראל. 

שבו חדל היוצר להיות  א לא יחולו לגבי נאמנות תושבי ישראל ביום100הוראות סעיף  )ט( 
 תושב ישראל, כל עוד הנאמנות היא נאמנות כאמור.

נאמנות תחדל להיות נאמנות תושבי ישראל החל במועד שלא התקיימו בה התנאים  )א(  .ח75
 יום הסיום(. –ז)א( )בסעיף זה 75הקבועים בסעיף 

חדלה נאמנות להיות נאמנות תושבי ישראל והיתה לנאמנות נהנה תושב חוץ, יראו  )ב( 
 ב חוץ.לענין הוראות חלק ה, את נכסי הנאמן כאילו נמכרו ביום הסיום לתוש

חדלה הנאמנות להיות נאמנות תושבי ישראל והיתה לנאמנות יוצר תושב חוץ, יחולו  )ג( 
 א ביום הסיום, בשינויים המחויבים.100הוראות סעיף 

נפטר אחרון היוצרים בנאמנות תושבי ישראל שהוא תושב ישראל, וכל הנהנים בה הם  ד() 
 .יב75תושבי חוץ, יחולו על הנאמנות הוראות סעיף 

נהנה תושב ישראל היא נאמנות שממועד יצירתה ועד שנת המס כל יוצריה הם נאמנות  )א( .1ח75
תושבי חוץ ובשנת המס יש בה נהנה אחד לפחות שהוא תושב ישראל; לעניין סעיף זה, לא יראו 

 .נהנה לצורכי ציבור כנהנה

ין כל הנהנים נאמנות קרובים היא נאמנות נהנה תושב ישראל שבין כל יוצריה לב )ב( 
 (:2( או )1תושבי ישראל בה מתקיימים יחסי קרבה כמפורט בפסקאות )

 היוצר הוא הורה, הורה הורה, בן זוג, ילד או נכד של הנהנה; (1)

( של 2( או )1בין היוצר והנהנה מתקיימים יחסי קרבה כאמור בפסקאות ) (2)
השומה שוכנע כי (, ופקיד 1, שאינם כאמור בפסקה )88ההגדרה "קרוב" שבסעיף 

הקמת הנאמנות וההקניות לנאמנות היו בתום לב וכי הנהנה לא נתן תמורה בעד זכותו 
 בנכסי הנאמנות.

על נאמנות נהנה תושב ישראל שאינה נאמנות קרובים יחולו ההוראות החלות על  )ג( 
סת ז)ב(, בנאמנות כאמור יראו את הכנ75נאמנות תושבי ישראל, ואולם על אף האמור בסעיף 

 הנאמן כהכנסתו של יחיד תושב ישראל ואת נכסי הנאמן כנכסיו של יחיד תושב ישראל.

נאמנות שחדלה 
להיות נאמנות תושבי 

 ישראל
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

( 165)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 165)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

נאמנות נהנה תושב 
ישראל ונאמנות 

 קרובים
( 197)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג
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 על נאמנות קרובים יחולו הוראות אלה: )ד( 

ימים  60הנאמן יודיע לפקיד השומה על היות הנאמנות נאמנות קרובים, בתוך  (1)
 מיום הקמתה או מיום הפיכתה לכזו;

שמקורה בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ חלוקה מהנאמן לנהנה תושב ישראל  (2)
; ואולם אם הוכיח הנאמן כי החלוקה לנהנה, 30%לישראל תחויב במס בשיעור של 

כולה או חלקה, היא של נכס שהוקנה לנאמן ושאילו היה מועבר מהיוצר לנהנה 
הקרן(, תהיה החלוקה של אותו נכס פטורה  –במישרין היה פטור ממס )בסעיף זה 

 –זה ממס; לעניין 

 יראו את החלוקה שאינה של הקרן, כאילו נעשתה לפני חלוקת הקרן; )א(

נעשתה החלוקה לכמה נהנים, יראו כאילו חלוקת הקרן לנהנה תושב  )ב(
 ישראל נעשתה בהתאם לחלקו היחסי בחלוקה;

( הנאמן רשאי לבחור, בהודעה שיגיש לפקיד השומה 2על אף הוראות פסקה ) (3)
קמת הנאמנות או מיום הפיכתה לכזו, לפי המאוחר, כי הכנסת ימים מיום ה 60בתוך 

הנאמנות המיועדת לחלוקה לנהנה תושב ישראל, כפי שיפרט בהודעתו, אשר הופקה 
או נצמחה מחוץ לישראל, תחויב במס בשנת המס שבה הופקה או נצמחה, כהכנסה 

נסת ; שולם המס כאמור על הכ25%של תושב ישראל, ויחול עליה מס בשיעור של 
הנאמנות המיועדת יהיה חלק החלוקה בגובה ההכנסה המיועדת פטור מהמס כאמור 

( במועד החלוקה; הודיע הנאמן על בחירה כאמור, לא יוכל לחזור בו כל 2בפסקה )
 עוד הנאמנות היא נאמנות קרובים;

על הכנסתו של הנאמן בנאמנות קרובים אשר הופקה או נצמחה בישראל יחולו  (4)
 )ה(.-ו)א(, )ד( ו75ף הוראות סעי

נאמנות תיחשב לנאמנות נהנה תושב ישראל בין אם היא נאמנות הדירה ובין אם היא  )ה( 
 נאמנות בלתי הדירה.

לעניין הוראות חלק ה', בהקניה לנאמן בנאמנות קרובים יראו את הנכס כאילו הועבר  )ו( 
 במישרין מהיוצר לנהנה.

ר שנהנה אחד בה היה לתושב ישראל לראשונה, היתה הנאמנות לנאמנות קרובים לאח )ז( 
נהנה זכאי(, יחולו  –)א( או )ג( )בסעיף קטן זה 14לתושב חוזר ותיק או לתושב חוזר כאמור בסעיף 

או  16)א( או )ג(, 14על הכנסת הנאמן או הנהנה, לפי חלקו של אותו נהנה, ההוראות לפי סעיפים 
טן זה יחולו גם על נאמנות קרובים שהוקמה על ידי (, לפי העניין; הוראות סעיף ק3)ב( או )ב97

תושב חוץ לטובת נהנים זכאים בלבד, למשך יתרת התקופה כמשמעותה בסעיפים האמורים, לפי 
 העניין, החלה לגביהם.

נפטר אחד היוצרים בנאמנות קרובים, תהפוך הנאמנות לנאמנות תושבי ישראל מיום  )ח( 
ז)ב(, בנאמנות כאמור יראו את הכנסת הנאמן 75בסעיף הפטירה ואילך; ואולם על אף האמור 

כהכנסתו של יחיד תושב ישראל ואת נכסי הנאמן כנכסיו של יחיד תושב ישראל; היה בנאמנות 
נהנה אחד או יותר שהוא נהנה זכאי כאמור בסעיף קטן )ז(, ימשיכו לחול על הכנסת הנאמן או 

(, לפי 3)ב( או )ב97או  16)א( או )ג(, 14יפים הנהנה, לפי חלקו של אותו נהנה, ההוראות לפי סע
העניין; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו כל עוד בן זוגו של היוצר כאמור שנפטר עודו בחיים, 

 ובלבד שהיה בן זוגו במועד אחת הקניות הנכסים לנאמנות.

ה (, והפכ1חדלה נאמנות להיות נאמנות קרובים שחלות עליה הוראות סעיף קטן )ד() )ט( 
לנאמנות נהנה תושב ישראל שאינה נאמנות קרובים או לנאמנות מסוג אחר כאמור בפרק זה, יחולו 
על חלוקות, שמקורן ברווחים שהופקו לפני היום שבו חדלה הנאמנות להיות נאמנות קרובים, 

(, בשינויים 1לנהנה שהיה תושב ישראל במועד הפקת אותם רווחים, הוראות סעיף קטן )ד()
ויראו כל חלוקה כאילו מקורה ברווחים שהופקו לפני היום האמור, אלא אם כן הוכח  המחויבים,

 אחרת.

המנהל רשאי לקבוע טפסים לעניין סעיף זה וכן הוראות לעניין אופן חישוב חלק הקרן  )י( 
 בחלוקה.

שבשנת המס כל יוצריה וכל הנהנים בה הם תושבי  נאמנות תושבי חוץ היא נאמנות )א( .ט75  נאמנות תושבי חוץ
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 197)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג
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ו שכל יוצריה הם תושבי חוץ וכל הנהנים בה הם נהנים לצורכי ציבור או תושבי חוץ, ולא א חוץ
היו בה נהנים תושבי ישראל ממועד יצירתה, וכן נאמנות שכל יוצריה נפטרו וכל הנהנים בה בשנת 
המס הם תושבי חוץ, או שכל יוצריה נפטרו וכל הנהנים בה הם נהנים לצורכי ציבור או תושבי 

 .א היו בה נהנים תושבי ישראל ממועד יצירתהחוץ, ול

חוץ בין אם היא נאמנות הדירה ובין אם היא נאמנות  ינאמנות תיחשב כנאמנות תושב (1)א 
 בלתי הדירה.

)ח( -ו)ג(  ,סעיפים קטנים )א( ז, למעט75חוץ יחולו הוראות סעיף  יעל נאמנות תושב )ב( 
 שבו, בשינויים המחויבים.

חוץ תיחשב כתושבת חוץ, ויראו את נכסי הנאמן כנכסים המוחזקים  יבנאמנות תוש )ג( 
של יחיד תושב חוץ; היו היוצרים תושבי כמה מדינות  בידי תושב חוץ ואת הכנסת הנאמן כהכנסה

 הנאמן כמוחזקים באופן יחסי על ידי יחידים תושבי מדינות תושבותם של חוץ, יראו את נכסי
יחידים תושבי אותן  הופקה או נצמחה באופן יחסי על ידי היוצרים ואת הכנסת הנאמן כאילו

 מדינות, בהתאם לשווי הנכסים שהוקנו לנאמן על ידי כל יוצר, כפי שהיה במועד ההקניה.

בה כל אלה, ובלבד שלא  נאמנות נהנה תושב חוץ היא נאמנות שבשנת המס התקיימו )א(  .י75
 אמנות לפי צוואה:( והיא אינה נ1ז)א()75מתקיים בה האמור בסעיף 

היא נאמנות בלתי הדירה; לענין סעיף זה לא יראו נאמנות כנאמנות הדירה רק  (1)
 (;4( או )3ד)א()75בשל הוראות סעיף 

לענין זה יראו נהנה  כל הנהנים בה הם יחידים תושבי חוץ, שזהותם ידועה; (2)
 שטרם נולד כנהנה שזהותו ידועה;

; לעניין זה יראו יוצר תושב ישראל גם ישראל יוצר אחד לפחות בה הוא תושב (3)
 ;יוצר שבמועד פטירתו היה תושב ישראל

(, התקיימו 3( עד )1אם התקיימו במועד יצירתה התנאים האמורים בפסקאות ) (4)
 –גם אלה 

 נקבע במסמכי הנאמנות במפורש שלא ניתן לצרף לה נהנה תושב ישראל; )א(

, הוצהר כי אין בה נהנה תושב 1טז75בהודעה שהגיש היוצר לפי סעיף  )ב(
תושב ישראל שזכאותו בנאמנות מותנית בחדלותו להיות תושב  ישראל, או נהנה

 ישראל, ולא ניתן לצרף אליה נהנה כאמור.

בנאמנות נהנה תושב חוץ, יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של הנהנה ואת נכסי  )ב( 
 הנאמן כנכסי הנהנה.

תיחשב כתושבת חוץ, ויראו את נכסי הנאמן כנכסים  נאמנות נהנה תושב חוץ )ג( 
של יחיד תושב חוץ; היו הנהנים  המוחזקים בידי יחיד תושב חוץ ואת הכנסת הנאמן כהכנסה

הנאמן כמוחזקים באופן יחסי על ידי תושבי מדינות  תושבי כמה מדינות חוץ, יראו את נכסי
נצמחה באופן יחסי על ידי תושבי אותן ואת הכנסת הנאמן כאילו הופקה או  תושבותם של הנהנים

 מדינות, על פי חלקם היחסי בהכנסת הנאמן ובנכסי הנאמן.

ין הוראות הפקודה, הקניה לנאמן בנאמנות נהנה תושב חוץ תחויב במס כפי שהיה לענ ד() 
 אילו היה הנכס מועבר מהיוצר לנהנה תושב החוץ במישרין.

 לא תיחשב כמכירה לענין הוראות חלק ה. חלוקה לנהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ )ה( 

שקבע המנהל, על  , הודעה בטופס131הנאמן יצרף, מדי שנה, לדוח שהגיש לפי סעיף  )ו( 
והסכומים שחולקו להם, וכן הצהרה כאמור  כל חלוקה שנעשתה בשנת המס, לרבות שמות הנהנים

 –לאותה שנת מס  131סעיף ()ב(, ואולם אם הנאמן אינו חייב להגיש דוח לפי 4בסעיף קטן )א()
 באפריל של השנה שלאחר שנת המס. 30יגיש לפקיד השומה הצהרה כאמור עד יום 

לתושב  או , לתושב חוזר ותיקהיה אחד מן הנהנים בנאמנות לתושב ישראל לראשונה )א(  .יא75
ותו נהנה תושב חוץ; החל בא )א( או )ג(, תחדל הנאמנות להיות נאמנות14חוזר, כאמור בסעיף 

או  16(, ד) או , )ג()א(14ז, וכן הוראות לפי סעיפים 75 מועד יחולו לגבי הנאמנות הוראות סעיף
כפי שהיו חלות אילו היתה ההכנסה מופקת במישרין על ידי הנהנה  (, לפי הענין,3)ב( או )ב97

 שהיה לתושב ישראל.

נאמנות נהנה תושב 
 חוץ

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

נאמנות שחדלה 
להיות נאמנות נהנה 

 תושב חוץ
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 165)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
( 168ס' )תיקון מ
 2008-תשס"ח

( 171)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 165)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 165)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 165)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
( 197מס' )תיקון 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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וימת, יראו כאילו מס י)ו(, לשנת מס75לא הגיש הנאמן הודעה והצהרה כאמור בסעיף  )ב( 
 ז.75באותה שנת מס היה בנאמנות נהנה תושב ישראל ויחולו הוראות סעיף 

מצא פקיד השומה כי על אף הצהרות היוצר והנאמן לא התקיימו התנאים האמורים  )ג( 
יראו את הנאמנות כאילו לא היתה  ()ב( או כי הנאמנות היתה נאמנות הדירה,4י)א()75בסעיף 

ופקיד השומה ישום את הכנסת הנאמן בהתאם לכך; לענין  הנה תושב חוץמלכתחילה נאמנות נ
לנאמן  (; היו4( או )3ד)א()75יראו נאמנות כנאמנות הדירה רק בשל הוראות סעיף  סעיף זה, לא

פקיד השומה, על אף הוראות כל  בעת קביעת השומה כאמור שומות סופיות לשנים קודמות, רשאי
 ותן שנים, בתוך שנתיים מתום שנת המס שבה מצא כאמור.דין, לשום את הכנסת הנאמן בא

 נאמנות לפי צוואה היא נאמנות שהתקיימו בה כל אלה: )א(  .יב75

 הנאמנות נוצרה לפי צוואה; (1)

 כל יוצרי הנאמנות הם המצווים שהיו במועד פטירתם תושבי ישראל. (2)

הנהנה ואת נכסי הנאמן בנאמנות לפי צוואה יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של  )ב( 
 כנכסי הנהנה.

תיחשב הנאמנות  היה בנאמנות לפי צוואה נהנה תושב ישראל אחד לפחות, (1) )ג( 
כהכנסה של תושב ישראל ואת נכסי הנאמן  כתושבת ישראל, ויראו את הכנסת הנאמן

 כנכסים המוחזקים בידי תושב ישראל.

יחולו על הנאמנות הוראות לא היה בנאמנות לפי צוואה נהנה תושב ישראל,  (2)
 י.75)ה( של סעיף -סעיפים קטנים )ג( ו

הקניה לנאמן בנאמנות לפי צוואה וחלוקה לנהנה בנאמנות כאמור לא תיחשב כמכירה  )ד( 
 לענין הוראות חלק ה.

יחולו לגבי נאמנות  )ז(, לא-ו וסעיף זה, למעט סעיפים קטנים )ד( ו75הוראות סעיף  )ה( 
ביקשו כי בר השומה ובר החיוב במס יהיה  אם הנהנה והנאמן, נה אחד בלבדלפי צוואה שבה נה

ז)ח( ויחולו ההוראות הקבועות 75לפקיד השומה כאמור בסעיף  בקשה כאמור תוגש הנהנה;
 ( של הסעיף האמור, בשינויים המחויבים.3( עד )1בפסקאות )

 נאמנות לפי צוואה.ז)ז( יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין 75הוראות סעיף  )ו( 

לתושב חוזר  היה בנאמנות לפי צוואה נהנה אחד לפחות לתושב ישראל לראשונה, )ז( 
נהנה אחר בנאמנות שהוא  )א( או )ג(, ולא היה בשנת המס14או לתושב חוזר, כאמור בסעיף  ותיק

, )א(14ם ו, גם הוראות לפי סעיפי75הוראות סעיף  תושב ישראל, יחולו על הכנסת הנאמן, נוסף על
 (, לפי הענין.3)ב( או )ב97, או  16(, ד) או )ג(

חדל הנהנה בנאמנות לפי צוואה להיות תושב ישראל, יחולו באותו מועד הוראות  )ח( 
 א, בשינויים המחויבים.100סעיף 

 אדם לנאמן נכס, יחולו הוראות אלה:-בני-הקנה חבר .יג75

 דה;יראו את ההקניה כמכירה לענין הוראות הפקו (1)

היחידים המחזיקים בזכויות  יראו את הנכס שהוקנה כדיבידנד שחולק לבעלי המניות (2)
 אדם, במישרין או בעקיפין.-בני-באותו חבר

ולאחר חלוקת נכסיה נותרו  חוץ, יהסתיימה נאמנות תושבי ישראל או נאמנות תושב )א( .יד75
במס בישראל, ייחשבו ההפסדים  היו מתחייבים בה הפסדים שלא קוזזו ואשר אילו היו רווחים

 בנאמנות כמה יוצרים, ייחשב חלק יחסי בהפסדים כהפסדו של כל אחד כהפסדים של היוצר; היו
; לעניין סעיף קטן זה, מהיוצרים, בהתאם לשווי הנכסים שהוקנו לנאמן כפי שהיה בעת ההקניה

 .לפני שנת המס למעט נאמנות תושבי ישראל שכל יוצריה נפטרו –"נאמנות תושבי ישראל" 

נאמנות לפי צוואה, נאמנות נהנה תושב ישראל, או הסתיימה נאמנות נהנה תושב חוץ  )ב( 
, ולאחר חלוקת נכסיה נותרו בה הפסדים נאמנות תושבי ישראל שכל יוצריה נפטרו לפני שנת המס

 ם שלרווחים היו מתחייבים במס בישראל, ייחשבו ההפסדים כהפסדי שלא קוזזו ואשר אילו היו
כל אחד מהנהנים, על פי  הנהנה; היו בנאמנות כמה נהנים ייחשב חלק יחסי בהפסדים כהפסדו של

שהיתה בתקופה של ארבע שנים המסתיימת בתום  חלקו היחסי בחלוקת הנכסים וההכנסות, כפי

 נאמנות לפי צוואה
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 הקניה מאת 
 אדם-בני-חבר

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 165)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 165)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 158)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 171)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

קה לנהנים לאחר חלו
 סיום הנאמנות

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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 .השנה שבה הסתיימה הנאמנות

יווגם בידי הנאמן, בעת סיום הנאמנות יסווגו הפסדי הנאמן למקור ההכנסה בהתאם לס )ג( 
ויראו את הפסדי הנאמן המועברים משנות מס קודמות כהפסדים מועברים של היוצר או של 

 הנהנה, לפי הענין.

לענין חישוב רווח הון בידי נהנה שחולק לו נכס ולצורך חישוב הפחת בשל הנכס,  )ד( 
, כפי שהיו בידי המקורי, ואת יום רכישתו יראו את מחירו המקורי של הנכס, את יתרת מחירו

 הנאמן, וסכום הפחת יהיה הסכום שרשאי היה הנאמן לנכות בשל אותו נכס.

על הנאמן בשל הכנסת  הוראות כל דין לענין תשלום המס, דיווח, גביה ועונשין יחולו )א(  .טו75
 הנאמן ובשל נכסי הנאמן, אלא אם כן נאמר בפרק זה במפורש אחרת.

ן לגבות חוב מס סופי של הנאמן מכל אחד מן היוצרים, גם בנאמנות תושבי ישראל נית )ב( 
 אם חדל להיות תושב ישראל.

הוראות סעיף קטן )ב( יחולו גם אם מצא פקיד השומה לגבי נאמנות נהנה תושב חוץ  )ג( 
 ()ב(.4י)א()75כי על אף הצהרות היוצר והנאמן לא התקיימו התנאים האמורים בסעיף 

, ניתן לגבותו גם מכל נהנה שנעשתה לטובתו חלוקה לאחר היה לנאמן חוב מס סופי )ד( 
הנאמנות ובין אם לאו, ובלבד שלא יגבו  תחילת שנת המס שבשלה קיים החוב, בין אם הסתיימה

 מן הנהנה יותר מחוב המס הסופי או מהסכום או השווי של הנכסים שקיבל בחלוקה, לפי הנמוך.

ות נהנה תושב חוץ, וכן נאמן בנאמנות לפי חוץ, נאמן בנאמנ ינאמן בנאמנות תושב )ה( 
על הכנסת הנאמן  131צוואה שלא היה בה נהנה תושב ישראל, לא יהיה חייב להגיש דוח לפי סעיף 

שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, גם אם הנאמן הוא תושב ישראל וגם אם הגיש דוח לפי סעיף 
 על הכנסה שהופקה או שנצמחה בישראל. 131

א)ד(, וכן קנס שהוטל לפי פקודה זו 119כהגדרתו בסעיף  –ה, "חוב מס סופי" בסעיף ז )ו( 
 .1980-או לפי חוק המסים )קנס פיגורים(, התשמ"א

היו בנאמנות יותר מנאמן אחד, חייבים הנאמנים במס החל על הכנסת הנאמן יחד  )א(  .טז75
 ולחוד.

או לשלם מס בשל  131עיף חברה להחזקת נכסי נאמנות לא תחויב להגיש דוח לפי ס )ב( 
 הכנסת הנאמן או בשל נכסי הנאמן המוחזקים בידיה בעבור הנאמן.

אין בהיותו של נאמן תושב ישראל כדי להטיל חיוב במס או חיוב להגיש דוח בשל  )ג( 
הכנסת הנאמן, נוסף על החיובים המפורטים בפרק זה, שלא היה קיים אילו כל הנאמנים היו תושבי 

 חוץ.

יוצר תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות או שהקנה לנאמן בשנת המס נכס או  )א( .1טז75
ימים מיום יצירת הנאמנות או מיום ההקניה,  90הכנסה מנכס, חייב בהגשת הודעה למנהל בתוך 

 לפי העניין.

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו לגבי יוצר שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב  (1)א 
)א(, במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור, ובלבד 14כאמור בסעיף  חוזר ותיק

שבמשך כל התקופה האמורה הקנה רק נכס מחוץ לישראל או הכנסה מנכס מחוץ לישראל; בתום 
 30עשר השנים האמורות יחולו הוראות סעיף קטן )א(, ואולם ההודעה האמורה בו תוגש עד יום 

לאחר שתמה אותה תקופה; חלה על היוצר חובה להגיש דוח לפי  באפריל בשנת המס הראשונה
 , תוגש ההודעה האמורה במועד הגשת הדוח.131סעיף 

 –הודעה כאמור בסעיף קטן )א( תוגש בטופס שקבע המנהל, ויפורטו בה  )ב( 

פרטי כל אחד מהיוצרים וכל אחד מהנהנים, פרטי הנאמן ומגן הנאמנות אם  (1)
 ל אחד מהם;קיים, והתושבות של כ

פרטי הנכסים שהוקנו לנאמן או שהכנסה מהם הוקנתה לנאמן, לרבות המחיר  (2)
, שווי הרכישה ויום 88המקורי, יתרת המחיר המקורי ויום הרכישה כהגדרתם בסעיף 

הרכישה כמשמעותם בפרק השלישי לחוק מיסוי מקרקעין ויתרת שווי הרכישה 
ן, וכן פרטי ההכנסה שהוקנתה לנאמן לחוק האמור, לפי העניי 47כהגדרתה בסעיף 

 מנכסים כאמור;

הוראת לענין תשלום 
המס, גביה, דיווח 

 ועונשין
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 הוראות כלליות
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

הגשת הודעה  חובת
 בידי יוצר

( 165)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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 מועד ההקניה של הנכסים או ההכנסה האמורים, לפי העניין. (3)

חוץ, שהפכה לנאמנות  יבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, יוצר בנאמנות תושב (1) )ג( 
 תושבי ישראל או לנאמנות נהנה תושב חוץ, משום שהיוצר היה לתושב ישראל, חייב

באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה היה  30בהגשת הודעה למנהל עד יום 
 – 131היוצר לתושב ישראל, ואולם אם חלה על היוצר חובה להגיש דוח לפי סעיף 

במועד הגשת הדוח; הודעה כאמור תוגש בטופס שקבע המנהל ויפורטו בה הפרטים 
ההכנסה כאמור בסעיף קטן האמורים בסעיף קטן )ב(, ואולם לעניין פרטי הנכסים ו

(, יפרט היוצר את פרטי הנכסים וההכנסה שהקנה היוצר לנאמן בחמש השנים 2)ב()
 שקדמו לשנת המס שבה היה היוצר לתושב ישראל;

 –( 1על אף האמור בפסקה ) (2)

( שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר 1יוצר כאמור בפסקה ) )א(
יהא חייב בהודעה כאמור באותה פסקה, במשך )א(, לא 14ותיק כאמור בסעיף 

עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור, ובלבד שבעת שהיה לתושב 
ישראל יש לנאמן בנאמנות רק נכס מחוץ לישראל או הכנסה מנכס מחוץ 
לישראל ושבמשך כל התקופה האמורה הוקנו לנאמן רק נכס או הכנסה כאמור; 

(, ואולם המועדים להגשת 1הוראות פסקה ) בתום עשר השנים האמורות יחולו
ההודעה האמורה באותה פסקה יחולו בשנת המס הראשונה לאחר שתמה 
התקופה האמורה, לפי העניין; הוקנו לנאמן במהלך עשר השנים האמורות נכס 

(, ואולם המועדים 1בישראל או הכנסה מנכס בישראל, יחולו הוראות פסקה )
סקה יחולו בשנת המס הראשונה שלאחר להגשת ההודעה האמורה באותה פ

 ההקניה כאמור;

( שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר 1יוצר כאמור בפסקה ) )ב(
)א(, יהא חייב בהודעה כאמור באותה פסקה במועדים 14ותיק כאמור בסעיף 

הנקובים בה, אם בעת שהיה לתושב ישראל יש לנאמן בנאמנות גם נכס בישראל 
בישראל; ואולם לעניין פרטי הנכסים וההכנסה כאמור בסעיף  או הכנסה מנכס

(, יפרט היוצר רק את פרטי הנכסים בישראל וההכנסה שמקורה 2קטן )ב()
בנכסים בישראל, שהקנה היוצר לנאמן בחמש השנים שקדמו לשנת המס שבה 

 היה היוצר לתושב ישראל.

 המנהל, בעניינים אלה: נאמן בנאמנות יגיש הודעה למנהל, בטופס שקבע )א( .2טז75

ימים ממועד התקיימות הוראות  90בתוך  –כינונה של נאמנות לפי צוואה  (1)
 הצוואה בדבר כינון הנאמנות;

באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס  30עד יום  –שינוי סוג של נאמנות קיימת  (2)
ף שבה שונה סוג הנאמנות, ואולם אם חלה על הנאמן חובה להגיש דוח לפי סעי

הוראות פסקה זו לא יחולו על  במועד הגשת הדוח; –ב( לגבי אותה נאמנות 5)א()131
שינוי סוג של נאמנות לנאמנות תושבי ישראל משום שיוצר אחד בה או נהנה אחד בה, 

)א(, 14לפי העניין, היה לתושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק כאמור בסעיף 
יש לנאמן בנאמנות רק נכס מחוץ לישראל  ובלבד שבעת שהיה לתושב ישראל כאמור

 או הכנסה מנכס מחוץ לישראל;

סיום של נאמנות תושבי ישראל, סיום של נאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת  (3)
( או סיום של נאמנות שהיו לה נכסים בישראל בעת סיומה 1יב)ג()75ישראל לפי סעיף 

ה הסתיימה הנאמנות, ואולם באפריל של שנת המס שלאחר שנת המס שב 30עד יום  –
ב( לגבי אותה 5)א()131אם חלה על הנאמן או על היוצר חובה להגיש דוח לפי סעיף 

במועד הגשת הדוח; הודעה כאמור תכלול את פרטי הנכסים שחולקו  –נאמנות 
לנהנים בשל סיומה של הנאמנות, ולגבי נאמנות שהיו לה נכסים בישראל בעת סיומה 

 ל שחולקו לנהנים בשל סיומה של הנאמנות.פרטי הנכסים בישרא –

הוראות סעיף קטן )א( יחולו על יוצר שבחר להיות בר השומה ובר החיוב, על יוצר  )ב( 
יב)ה(, 75ז)ח( או 75, 1ו75מייצג ועל נהנה מייצג, לפי העניין, בהתאם להוראות לפי סעיפים 

 בשינויים המחויבים.

חובת הגשת הודעה 
 בידי נאמן

( 165)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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 .בוטל() .3טז75

 לא יחולו על כל אחד מאלה:הוראות פרק זה  .יז75

 , וכן קרן להשקעות משותפות מחוץ לישראל;88קרן נאמנות כהגדרתה בסעיף  (1)

 קופת גמל; (2)

 נאמנות שנוצרה לצורך הבטחת קיומו של חיוב מסוים; (3)

מנהל עיזבון, אפוטרופוס שמונה על ידי בית משפט, נאמן בפשיטת רגל, בעל תפקיד  (4)
 לחוק החברות, מפרק חברה, כונס נכסים; לק התשיעיהפרק השלישי לחלפי 

 (;2)9הקדש שהוא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף  (5)

 .102נאמן כהגדרתו בסעיף  (6)

 שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע: .יח75

ששילם למדינת חוץ  הוראות לענין מתן זיכוי לנאמן, ליוצר, או לנהנה בשל מסים (1)
מן, יוצר או נהנה באותה נאמנות, על הכנסות שחויבו במס הן בישראל והן מחוץ נא

 לישראל;

ההון במכירת נכסי הנאמן  הוראות לענין חישוב ההכנסה החייבת של הנאמן או רווח (2)
 לרבות לענין קביעת מחיר מקורי ויום הרכישה;

ם של נהנים יחידים חלק הוראות למיסוי הכנסת הנאמן באופן יחסי בהתאם לשיעור (3)
של יוצרים יחידים תושבי חוץ או של תושבים זכאים כמשמעותם בסעיף תושבי חוץ 

חיוב במס רווח  בתנאים שקבע, ואת התיאומים הנדרשים, ולצורך זה הוראות לענין ,ז)ה(75
 ;הון בשל הקניה, תיקון שומות וקביעת הכנסה גם לאחר המועדים הקבועים בפקודה זו

נאמנות שחדלה להיות  מגבלות, הוראות ותיאומים לענין פרק זה, לרבות לעניןתנאים,  (4)
 חוץ או נאמנות נהנה תושב חוץ. ינאמנות תושבי ישראל, נאמנות תושב

 א חולקושלמעטים ת ברחרק חמישי: רווחי פ

ותר היאדם לכל -של חמישה בני םיטתלל חברה שהיא בשכ לות עחל ההוראות פרק ז א()  .76
 ים(.טעמ תרבח -חברה ולא חברה שיש לציבור ענין ממשי בה )להלן -תב נהניוא

חברה  -אדם לכל היותר", לענין פרק זה -תם של חמישה בניט"חברה שהיא בשלי ב() 
יניה של החברה, או ענקיפה בע או הולטים שליטה ישירחד, ש, ביהמז תפחו אדם או-ישחמישה בנ

, כשהם - ורהאמ ללכה מןאך בלי לגרוע  -ובפרט , ורמאלרכוש שליטה כ םיאאו זכ, טולשל יכולים
זכאים לרכוש, רובו של הון המניות או של כוח ההצבעה של החברה, או רובו  ים אוקביחד, מחזי

נסת החברה בין הכקת כל לוח שליה מזכה, במקרה השמנו מק לחתו וו אאשל הון המניות שהוצא, 
 כום המתחלק.סה לובו שר תבל אהחברים, לק

משמונים  המייצגות לא פחות, החברה שמניות של - עיף זהסחברה", לענין -"בת ()ג 
 דיהן או בשליטתן של חברה או חברות שאין הוראות פרק זה חלותיב ןה, האחוז של הון מניותי

 ן.העלי

 ובאדם או לא, ייחש-של חמישה בני תםבשליט אתמצנחברה  לקבוע, אם םכשבאי ד() 
 – דחאם דאל

הורה, צאצא  ורה, הוריהות, חזוג, אח, א-בן -לענין זה ", קרוב; "בווראדם וק (1)
 זוגו של כל אחד מאלה;-הזוג, ובן-וצאצאי בן

 אדם ובא כוחו; (2)

 שותפים בשותפות. (3)

על  153-158עיפים לסבהתאם ר, רעוענו מונע מהשיג בזה אי קרבפ מוראר הבשום ד ה() 
 .78-ו 77 םיפבסעי וו בכוח שניתן לשמתהחלטתו של המנהל בהש

א חילקה בתור דיבידנדים לבעלי מניותיה, עד תום לת מעטים רראה המנהל, כי חב א()  .77
ני מס ם טעוהיה שווחרהתקופה האמורה(, את  -שנים עשר חודש לאחר שנת מס פלונית )להלן 

וחו תלפיולהזיק לקיומו  ילבם מה קלחרווחיה או ק לחל הדיב שי יכו, הםחלק מ אומס  לאותה שנת

 סייג לתחולה
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 סמכות שר האוצר
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 ([7()6()5)26]חולה ת

 (13)תיקון מס' 
 1968-שכ"חת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

חולקים מ וחים לאור
ותם אשרואים 

 כמחולקים
 )ג([-א(()1)26]

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 192)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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וש שנים לתוך שהוא, רשאי  -או הפחתת מס  ימנעות ממסה יאה הקהחלו-אי של עסקה, וכי תוצאת
נה תשני אחרללהלן, ו וראהיה הלאחר תום התקופה האמורה, ולאחר התייעצות בועדה שיש על

וחים שלא ור תםבאו גוהשומה לנה ידקפל הארוה ןתיל ה,רימיע דבהשה לירברה הזדמנות סבחל
 .תור דיבידנדיםב וקלוחו לכאי חולקו

יות הנוגעים בדבר, או ששומתם תתוקן, ניישומו בעלי המ -ר ואה כאמורה נהנית ב() 
בעלי המניות  על ידי לובקשנת דיםנכאילו היו אותם סכומים, שרואים אותם כמחולקים, דיביד

 הרבהם חילקה החבש םאריכיתה עם, בהתחשב עםקבל דקהצן מ אהיר שהמנהל יםריכאבת
  דיבידנד להלכה(. - ידנדים, אם חילקה )להלןבדי

ר ם עשאות כאמור אם חילקה החברה בתור דיבידנד, עד תום שנירמנהל לא יתן הוה ג() 
 .סמ תנש התואב סמה ונתה הטעמהכנס 75%-שאינו פחות מכום סס, מ שנת לאחרדש חו

 גם, שיותבעל מנ( לונההחברה הראש -)להלן  תונילחברת מעטים פ אתמ להלכה דניבידד .78
ס בתור הכנסה של החברה השניה, מלא יהיה חייב ב -( ההחברה השני -הוא חברת מעטים )להלן 

, 77יף סעהמנהל לפי  עדנד בתאריך שקביבידכ ניהשה הרו החבתאלא ינהגו בו כאילו חילקה או
של  תניותתוקן; ואם גם בעל מ מתםורה השניה או ששבחהת של וינבעלי המ ומושיי ולפי זה

ין, על הענ לפי יביםזה, בשינויים המחוי יףעיחולו הוראות ס -הוא חברת מעטים  יהשנה הרהחב
 רבדוהשניה, וכל המ הרבחל סייחתה מנראשוההדיבידנד להלכה, כאילו כל המדובר בחברה 

לא יישאר שום חלק שעד  י אותו עקרון,פל, הלאה ןכול מניות, עמתייחס לאותו ב -יה שנחברה הב
רת לחב וג בהם כאילו חולקוהם שעליהם ניתנו הוראות המנהל ושיש לנקיולמח יחים בלתורו של

 .עטיםמ

 ועדומב םלישולא  78ו א 77ם יפסעיהות אששומתו תוקנה לפי הור דם שנשום למס, אוא .79
היה חוב המגיע י לםיהסכום שלא ש - הכלנד להדיבאו מקצתו, המתייחס לחלקו בדי לוהמס, כות א

, 77המנהל לפי סעיף  לל שלא חילקה את הרווחים ניתנה הוראתבגר , אשת החברהאה מלממשל
 וייפרע כדרך חוב.

 לאן, כו אותם לאחר מלקחיש 78-ו 77ים פסעיהים וטעוני מס לפי קווחים בלתי מחולר .80
 .םרווחיה להם כמו בהכנסה טעונת מס של מקבב ינהגו

 ןינייעץ למנהל בע, תנהדימהעובדי  םאינם שלושה לפחות שהוב, ישהמעדה של חו .81
עת הצורך מתוך רשימה שבמנהל ק זה; הועדה תיבחר על ידי הת שהוענקה לו בפרוכמסב שומישה

 פורסמה ברשומות.ודעה שהב רצהאו שר ישתיערך על יד
 וחדותירק ששי: עסקאות מפ

העברה ו א רכם, הסדהס, נאה, חוזהקלרבות ה – 86-ו 84, 83ם ין הסעיפינע"הסבה", ל א()  .82
 של נכסים.

אינו בא למנוע במקרים שאין סעיפים אלה חלים  84-ו 83עיפים בסשום דבר האמור  ב() 
 .סבשל המ תונסכמס, כאילו היתה ה עניןלה, בסח הומכ העליהם מלנהוג בהכנס

ה בחייו שתנעש הבוח הסמכ שנת מס פלוניתלטובתו ב ום אדלא תיתה הכנסה משתלמה .83
 20שנת מס טרם מלאו לאותו אדם  או בעקבותיה, והמסב עודנו בחיים, ובתחילת אותה של המסב

תו של המסב לאותה נסיתה הכה לויענין פקודה זו, כאסה, לנהכינהגו באותה  -שנה ולא היה נשוי 
ו א יןרשת במילמתאם ההכנסה מש ה,ז ןינעה לנמי אקתו; ואין נפלוזה של סנכשנת מס ולא ה
 ת לאחר קיום תנאי אומם או לטובתו, בהווה או בעתיד, אם היא משתלדאה ידיבעקיפין, אם ל

עה הכר בכוחאו  ותשל פלוני בסמכ שוהשימ מן הוצאתו כאר מאורע פלוני שאירועו ספק, לאח
 בליכאילו האדם ק תהוא םיארו ימישחהשלפי הפרק  הסניא הכה םניתנו לו ואם בדרך אחרת, ואש

 .וראמכ אותה

יתנת לביטול או נת לאדם בכל שנת מס שהיא, מכוח הסבה המהכנסה משתלהיתה  א()  .84
הפרק י שלפ וכן הכנסה כאמורה, חרילא ןובי ה זודבעקבותיה, בין שנעשתה לפני תחילת פקו

קודה זו, כאילו היתה פ יןנינהגו בה, לע - םדי האדעל י הלבקתנ וליאישי רואים אותה כחמה
 סה של זולתו.תה שנה ולא הכנאוב סבמהסתו של נהכ

כניתנת לביטול, אם יש בה הוראה בדבר העברתם או  ( יראו הסבהאלענין סעיף קטן ) ב() 

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

יבידנד להלכה ד
 חברות מעטיםל
 נאי )ב([ת (1)26]

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 היהיס שלא שולם מ
 ([2)26]חוב החברה 
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

חולק מי תלביווח ר
 וחילקוהושחזרו 

[26(3]) 

 ([4)26]עדה מייעצת ו
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

 סיפה, 24]רשנות פ
 א([()2)25

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 עיריםצבת וסבה לטה
 רישה[ 24]

 ביטוללסבה הניתנת ה
 ב([()2()1)25]
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ן ובי ןירשימב ןיב זוגו,-או אל בןב, אל המסת, ובענהנכס שממנו היא  ו שלאה, סנההכ של םהחזרת
או להחזיר  דרך שהיא לקבל כלב כוחבעקיפין,  וא ןיזוגו, במישר-לבן וב אסן, או אם יש למיפיבעק

 על ההכנסה או על הנכס שממנו היא נובעת., או בעקיפין שריןלעצמו את השליטה, במי

ראו מלאי עסקי שהיה שייך , יודה זוקפין נחים מעסק לעהרוות או יורוכתההש שוביבח א()  .85
 ר בסכום השווי:ככנמ ם האמורים להלןירקסק במע ולאות

 או שהועבר;ק בעת שהופסק עסליך ישעסקי ה ימלא (1)

לא בתמורה או שלא בתמורה מלאה, שאו שהועבר מהעסק  מלאי עסקי שהוצא (2)
 ותו עסק.בוע באקס כנו להפכוהוכן מלאי עסקי בעסק ש

ור מונראה כנמכר כא עוכס קבנל פכוהוהש יקסעגבי מלאי ל, 88-ו 21לענין סעיפים  ב() 
 קורי.המר חימההשווי  םסעיף קטן )א(, יהיה סכוב

 –עיף זה בס ג() 

במהלכו הרגיל על העסק, או שהיה  נמכרין הקרקעאו מ ןכל נכס מיטלטלי -מלאי עסקי" " 
תו נכהב, ורחומר המשמש בייצול נייתו, וכב וורו, הכנתו איצ גמרל עהגי או לישהב ונמכר כך איל

 ל אותו נכס;ש ובנייתב וא

 ;מעסק לקח ותלרב -סק" "ע 

רצון לקונה כר מממו עסקיקבל תמורת המלאי הל ההסכום שאפשר הי -סכום השווי" " 
טיח הבה לאאו זכות אחרת הבכנתה, , משבחו חבטיהכשהוא נקי מכל שעבוד הבא ל מרצון

ב בלי שהושפע לום תד המלאי נקבע בעב המחיר יכם; אולם אם פקיד השומה שוכנע, לותש
נאי שהמכירה תן גם בובמקרקעי -יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה ם יומק ןיעקיפב ובמישרין א

 המחיר שנקבע.י יהא סכום השוו -ב תכבנעשתה 

רט להלן, כנמכר בסכום פוקי כמעס (, יראו מלאי2ן )א()ף קטיעסב רוהאמ אף לע (1) ד() 
 העלות:

לעידוד  א לחוק53משמעותו בסעיף כרה כין להשנבנין שהפכוהו לב ()א
 העידוד(;חוק  -זה  הלן בסעיף קטן)ל 1959-ון, תשי"טה ותקעשה

 בנין ידוד למטרת בנייתהע קוח יפ לע תרשות מאימגרש שנכלל בתכנ ב()
כרה כמשמעותו השבנין לו ליעוק האמור, שנבנה ותו בחעשממכרה כלהש

 ר;ומאא לחוק ה53בסעיף 

של  תהלולבעשהועבר , פסקאות משנה )א( או )ב(באו מגרש כאמור נין ב ג()
קנה להם זכויות לנכס כזכויותיהם חברה שחברים בה כל בעלי העסק באופן המ

 השקעותהז כרת מלינהמרישת רה היתה בהתאם לדבחלרה בעהה םא, קסבע
 .ודעידהכמשמעותה בחוק 

ות פסקה אהור חילו לגביהם אתהש לאחר רשאקם עליו בנין, ובנין או מגרש שה (2)
כירה מי שקיבל אותם בנסיבות האמורות בה, ועל המי ידב ,םאו חלק ם( נמכרו, כול1)

וד דיע) ההכנס סלחוק מ 4עיף ס, או 1963-חלים חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג
וק חל 1, או פרק שביעי 1981-שמ"א(, תחוק את שעה ותיקונירות( )הוירד כרתשלה

ם יו, היםרוקים האמושה בידי המוכר לענין החיהרכ הרכישה ושווי םוייהיו , דוהעיד
 -ין זה, "בנין" נעל; רכומל םריבעהי מי שוהשווי שהיו נקבעים אילו נמכר הנכס ביד

 מה בנייתו.ירם נסתיטגם אם 

לאומית שבה מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים מיוחדים שבשלהם -ןיסקה בעב (א)  א.85
רים לעסקה, באופן שהופקו אחתנאים ו או לאשראי, או שנקבע ת, לשירותלנכס, לזכו נקבע מחיר

ים בין צדדים נאהתאו המחיר  ו, אילו נקבעןינעה תנסיבובים קממנה פחות רווחים מאשר היו מופ
 תנאי השוק(, תדווח העסקה בהתאם לתנאי השוק ותחויב -ניהם יחסים מיוחדים )להלן ן בישאי

 מס בהתאם.ב

 –ף זה יענין סעל (ב) 

 ;88כהגדרתם בסעיף  –אמצעי שליטה" ו"יחד עם אחר" " 

 לרבות כל חוב; –"אשראי"  

סקי עאי למ רכתעה
 סויימיםמבמקרים 

 (13)תיקון מס' 
 1968-"חשכת

 ( 50)תיקון מס' 
 1981-"אשמת

( 87)תיקון מס' 
 1992-ב"תשנ

ה בעסקה ברירי העמח
 לאומית-בין
( 132' מסיקון )ת

 2002-תשס"ב

( 185' מסיקון )ת
 2011-תשע"א

( 185' מסיקון )ת
 2011-תשע"א
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ם שבין אדם לקרובו, וכן שליטה של צד אחד לעסקה יחסיבות רל –חדים" וחסים מיי" 
 ר;חד עם אח, לבד או יןרין או בעקיפישימבמשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים לעסקה, ב

או יותר באחד מאמצעי השליטה ביום  50%-בעקיפין, ב אורין שימזקה, בחה –ליטה" ש" 
 אחד לפחות בשנת המס;

 (.ד)76 ףיעסבו רתכהגד –רוב" ק" 

ה, לפי דרישתו, את כל המסמכים השומיב להמציא לפקיד חי יהשום יהינ (1) ()ג
ך וכן את דר רה שהוא תושב זקסעוהנתונים המצויים בידיו הנוגעים לעסקה או לצד ל

 מחיר העסקה.קביעת 

( ומסמכים שנקבעו לפי סעיף קטן )ה(, 1ים כאמור בפסקה )מכמס םונישר הסמ (2)
ן יבל פקיד השומה חובת הראיה אם קבע קביעות השונות מההסכמות עול חת

 ם.הצדדי

שאי לפנות למנהל, ולבקש אישור מוקדם כי מחיר של עסקה ר הלעסק דצ (1) ()ד
יחסים  ש ביניהםדרת עסקאות דומות, כפי שהוסכם בין הצדדים שיסמסוימת או של 
 השוק. איאם לתנהתמיוחדים, הוא ב

ן לדרך כו הקסעכל העובדות המהותיות והפרטים הנוגעים ל תא וללכקשה תבה (2)
ו לה מסמכים, אישורים, חוות דעת, הצהרות, הערכות, הסכם רפצוימחירה, ו תקביע

 ך או פרט אחר, הכל כפי שיקבע המנהל בכללים.מהעסקה או טיוטה שלו וכל מס

טתו לחה ןף שייראה לו דרוש לעניוספרט נ אולדרוש כל מסמך  יאשר מנהלה (3)
 בבקשה.

ה אליו הבקשה יעהגם שם מיומיי 120ע את החלטתו ונימוקיו בתוך ידוי מנהלה (4)
הוא, מטעמים  יאש(, ואולם ר3)-( ו2וכל המסמכים כאמור בפסקאות משנה )

הודיע למבקש על ובלבד ש ימים, 180יירשמו, להאריך את המועד האמור עד ש
 המועד המקורי. וףפני חלל ההארכה

ך כביראו (, 4) הנשמ תעל הבקשה בתוך המועד שנקבע בפסק מנהלהב יהשא ל (5)
 שהעסקה נעשתה בתנאי שוק. רהאולכ אישור

 :עסת, רשאי לקבונכהאישור ועדת הכספים של ב, רהאוצ רש (ה) 

כלל הנישומים או סוגי נישומים, דרכים ושיטות להכרה במחיר העסקה או י גבל (1)
י הענין, וכן הוראות לענין ייחוס הכנסות, פ, לקוהתנאיה במחיר שוק או כתנאי ש

הוצאות, ניכויים, זיכויים ופטורים, והכל במקרים שחלות לגביהם הוראות סעיף קטן 
 )א(;

 ואי הבע ורשאק( בסכום שיד) ןטק ףאמור בסעיכבקשה לאישור  תרגיעת אבק (2)
 קבוע שהאגרה תהיה בשיעור משווי העסקה;ל

 ים שיוגשו לפקיד השומה והוראות רישום ותיעוד.כסממוין דוחות נעלראות וה (3)

 הוראות סעיף זה לא יחולו על הלוואה שהיא אחת מאלה: (1) )ו( 

 הלוואה שמתקיימים בה כל אלה: )א(

 מקבל ההלוואה הוא חבר בני אדם בשליטתו של נותן ההלוואה; (1)

 ההלוואה אינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה (2)
כלשהי; לעניין זה לא יראו את שער המטבע כמדד, לגבי הלוואה שניתנה 

 במטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה;

ההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום תקופה של חמש השנים  (3)
 ממועד נתינתה;

פירעון ההלוואה נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת  (4)
 פירוק;נכסים לבעלי המניות ב

שטר הון או איגרת חוב שהנפיק חבר בני אדם, בתנאים הקבועים בפסקה  )ב(
( להגדרה "נכסים קבועים" שבתוספת ב' לחוק תיאומים בשל אינפלציה, עד 5)

( 132' מסקון י)ת
 2002-ון( תשס"גק)תי

( 132' מסיקון )ת
 2002-ון( תשס"גק)תי

( 142' מסיקון )ת
 2004-תשס"ה

( 185' מסיקון )ת
 2011-תשע"א

( 185' מסיקון )ת
 2011-תשע"א
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(, שהיו נכס קבוע בידי המלווה ביום 2008במרס  5יום כ"ח באדר א' התשס"ח )
בוע בידיו במועד החל (, או שהיו נכס ק2007בדצמבר  31כ"ב בטבת התשס"ח )

( עד יום כ"ח באדר א' 2008בינואר  1בתקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח )
(, אילו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות 2008במרס  5התשס"ח )

 לגבי אותה תקופה;

על אף האמור לפי פקודה זו, סכום הנובע משינוי בשער מטבע החוץ בעסקה  (2)
(, שניתנה במטבע מדינת התושבות של 1וואה כאמור בפסקה )לאומית שהיא הל-בין

מקבל ההלוואה, יובא בחשבון רק במועד פירעון ההלוואה ויחולו לגביו הוראות חלק 
ה'; לעניין זה, יראו את סכום ההלוואה שניתנה, כשהוא מתורגם לשקלים חדשים לפי 

ן ההלוואה, שערו היציג של מטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה ביום מת
, ואת סכום פירעון ההלוואה, כשהוא מתורגם 88כמחיר המקורי כהגדרתו בסעיף 

לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע האמור ביום פירעון ההלוואה, כתמורה 
 ;88כהגדרתה בסעיף 

גם דולר של ארצות הברית של  –בסעיף קטן זה, "מטבע מדינת התושבות"  (3)
 אמריקה או אירו.

סכום  תהעלולה להפחית, א ה, אויתת המפחניעסקה פלו יכ, בורסומה פקיד הש היה א()  .86
אינה מופעלת  יתונפל ו שהסבהאבדויה,  והיא מלאכותית א יונלפ םאד ייד לם עלהמס המשת

א הימנעות ממס או הפחתת מס ית היממטרותיה העיקריות של עסקה פלונ תחכי א וא למעשה,
פי ל םושינהא י ע בדברוגאו מן ההסבה, והאדם הנן העסקה להתעלם מבלתי נאותות, רשאי הוא 

 וק.ת את החוינן נוגדא י נאותות אפילולתבכן תראולתן יס נמזה. הימנעות ממס או הפחתת 

 לרבות פעולה. -" ענין זה, "עסקהל 

על  153-158עיפים סל םאתהב, רוערעב נע מהשיגוו מנעיף זה איסשום דבר האמור ב ב() 
 יף קטן )א(.סען לו ביתהשתמשו בשיקול דעתו שנהשומה ב ידקשל פ החלטתו

כנסת, הפים של ס, באישור ועדת הכרוצאה רי שארש ןלהל טרלגבי כספים כמפו א()  .87
 בו ושיעוריו; ואלה הם: ביימס, החב בקנות כללים בדבר חיובתע ולקב

 

לתכנית ביטוח  כספים ששולמו על ידי מעביד שהכנסתו פטורה ממס, לקרן או (1)
מחלה, דמי חופשה או למטרה  המיועדות לתשלום תגמולים, קיצבה, פיצויים, דמי

אישור קופת גמל לפי חוק הפיקוח על קופות  אחרת כיוצא באלה, שלא ניתן לגביהן
לקופת גמל שאישורה כאמור בוטל או המנוהלת בידי חברה  גמל, וכן כספים ששולמו

הכספים  לפי החוק האמור, ובלבד שלא יוטל מס עלבידה רישיון חברה מנהלת  שאין
ששולמו לקופת הגמל לפני היום שנקבע כיום ביטול האישור שניתן לה או כיום 

 ביטול רישיון החברה המנהלת, לפי הענין;

לחוק  23לחבריה בניגוד להוראות לפי סעיף מל ג תפוק ידי כספים ששולמו על (2)
אם לדעת המנהל, בהתייעצות  הופקה קירופ של קרהמהפיקוח על קופות גמל, או ב

 המנהלוקה; הכרעת ירלפקת בה מוצדיא היתה סלעם הממונה כהגדרתו בחוק האמור, 
 )ב(.152פי סעיף לצו  ההית כאילו 153-158יפים סע ןינעל הנזו די הסקפ ילפ

 )בוטל(. ב() 

 )בוטל(. ג() 

ום המס החל עליהם לפי הוראות תקנות לפי סעיף קטן )א( לא יחולו על כספים שסכ ד() 
פקודה זו גבוה מסכום המס שיחול עליהם בשל החלת התקנות כאמור, ויחולו לגביהם הוראות 

 פקודה זו.
 תחולה בקביעת -אי –לאומיים -רק שביעי: תקני דיווח כספי ביןפ

 2013עד  2007ההכנסה החייבת לגבי שנות המס 

 

ם לתעהמכות לס
 תומיסומות אעסקמ
[28] 

 (13' )תיקון מס
 1968-שכ"חת

לא שפרשות לקרן ה
 תשלומיםואושרה 

 א[28]לא כדין ש
( 120)תיקון מס' 

 2000-תש"ס

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 190' סתיקון מ)
 2012-תשע"ב

( 190' סתיקון מ)
 2012-תשע"ב

( 190' סתיקון מ)
 2012-תשע"ב

( 174)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 188)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 202)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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שקבע המוסד הישראלי לתקינה  29תקן חשבונאות מס' בקביעת ההכנסה החייבת לא יחול   .13א87
 .2013עד  2007בחשבונאות, אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס 

 

 

 
 לק ה': רווחי הוןח

 –חלק זה ב .1488

 

 כל אחת מאלה: –אדם -בני-"אמצעי שליטה", בחבר 

 הזכות לרווחים; (1)

-, או בעלי תפקידים דומים בחברהזכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה (2)
 אדם אחר;-בני

 אדם אחר;-בני-זכות הצבעה באסיפה כללית בחברה, או בגוף מקביל לה בחבר (3)

 הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת פירוק; (4)

( על 4( עד )1הזכות להורות למי שלו זכות מן הזכויות האמורות בפסקאות ) (5)
 ו;הדרך להפעלת זכות

והכל, בין שהיא מכוח מניות, זכויות למניות או זכויות אחרות, ובין בכל דרך אחרת, 
 לרבות באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות;

 10%-ב מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, –"בעל מניות מהותי"  
 אדם;-בני-לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר

פעולה  יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף –"יחד עם אחר"  
 האדם, במישרין או בעקיפין;-בני-דרך קבע על פי הסכם בענינים מהותיים של חבר

, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או יןמיטלטלן קעין ובירכל רכוש, בין מק -ס" נכ" 
 – טשראל, למעיץ לום מחהשראל ובין שם ביהין שבכל הת, ווחזקומ

של  יאו לשימושם האיש האישיושו מלשי דיויעל  המוחזקים דמיטלטלין של יחי (1)
 תלויים בו;האדם -יבנל ו ששפחתו אמבני 

 מלאי עסקי; (2)

גורים ולא מהמשמשים לצרכי  -שביושר  בין שבדין ובין -ין עזכות חזקה במקרק (3)
 ווח;רי וות אלשם השתכר

-גתשכ"ן, יעקרקמ חבש סמ קגוד כמשמעותם בחואיויות בזכו זכויות במקרקעין (4)
ור לפי טולא הפילא וטללהיות מ היה עשוישמס שבח או  למוט , שעל מכירתם1963

 ור;מאההחוק 

או שניתנה בעדו  21בתקנות לפי סעיף  תפח רעוינכס שנקבע לו ש -פחת" -נכס בר" 
 ר ההכנסה;וצרכי ייצהפחתה, ששימש לנישום ל

 ;85 כמשמעותו בסעיף -י" מלאי עסק" 

טעם מו מדובר בונה לפני היום שרם לאחספורשפי כמדד המחירים לצרכן  –מדד" " 
אישור בצר אוהמדד שקבע שר ה – 1951פני שנת ל ההתקופ יבטיסטיקה, ולגטזית לסרכהמכה הלש

 קשטבע חוץ כדין, רשאי לבש נכס במועדת הכספים של הכנסת; ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכ

                                                           
 .1120עד  2007תוקף הפרק והסעיף בשנות המס  13
בחישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין יראו במחיר המקורי של הזכות באיגוד  7.11.2001על אף האמור, מיום  14

לה במועד רכישת הזכות באיגוד המקרקעין, המקרקעין את המחיר המקורי בתוספת מס הרכישה החל על עושה הפעו
ס הרכישה לא הותר בניכוי על פי כל דין. ר' תקנות מ( 2( מס הרכישה שולם במלואו; )1והכל אם התקיימו כל אלה: )

 .2002-מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה( )חישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין(, תשס"ג

( 6)תיקון מס' 
 1965-"הכתש

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 13)תיקון מס' 
 1968-תשכ"ח

( 13)תיקון מס' 
 1968-תשכ"ח

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 ותגדרה
 (13)תיקון מס' 

 1968-שכ"חת
( 132' מס ןתיקו)

 2002-תשס"ב

( 13ס' יקון מ)ת
 1968-תשכ"ח

 (22)תיקון מס' 
 1975-"הלשת

( 61)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

ולת תקן תח-אי
 – 29חשבונאות מס' 

 הוראת שעה
( 174)תיקון מס' 

 2010-תש"ע
( 188)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב
( 202)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
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על אף האמור, לענין נייר ערך בידי יחיד, הנקוב ת שער המטבע שבו נרכש הנכס כמדד; א שיראו
 ;במטבע חוץ או שערכו צמוד למטבע חוץ, יראו את שער המטבע כמדד

 (;2003בינואר  1תשס"ג )הת בז בט"כ –ובע" עד ק"מו 

 )נמחקה(; –ובע" קמועד המה אםחת מתופ" 

 –י" רמקו מחיר" 

 שום לרכישתו של אותו נכס;יסכום שהוציא הנ -שנקנה  בנכס (1)

 פין;יעת החלבהתמורה  -ליפין בל בחקתנבנכס ש (2)

 –ה נבנכס שנתקבל במת (3)

נתקבל ששווי הנכס בעת  -( 1951בדצמבר  3) ב"ישת לובכס' ד םלפני יו א()
 ום;על ידי הניש

 31תשכ"ח ) ןיסנב' ב יום עדו( 1951מבר דצב 3"ב )ימיום ד' בכסלו תש ב()
ש הרוכי יד עלמתנה ב ןרי של הנכס בעת שניתויתרת המחיר המק -( 1968במרס 

ניתן  לא ילואת כפחה יּותר ניכוי 21רון שרכשו שלא במתנה; ולענין סעיף האח
 הנכס במתנה;

 –( ואילך 1968ל ריאפב 1ח )סן תשכ"ינבמיום ג'  ג()

(I) ירה; כם המובי ההתמור -תנה שלא מקרוב מאם הנכס נתקבל ב
 ;21עיף וסכום התמורה כאמור יהא המחיר המקורי גם לענין ס

(II) ( 5או )( 4()א)97יף עי ספס לממ רהה הפטומתנב לאם הנכס נתקב- 
ן חרואה שכודי הרי לע הרי של הנכס בעת שניתן במתנויתרת המחיר המק

ו ליּותר ניכוי הפחת כאי 21כשו שלא במתנה פטורה ממס; ולענין סעיף שר
 ניתן הנכס במתנה; אל

נכס ל שויו ע שונקב המוריש; פטירת וםשווי הנכס בי -שה ובנכס שנתקבל ביר (4)
לענין זה;  השווי, יהיה הוא 1949-חוק מס עזבון, תש"טבעותו מכמש בוןזס עמך ורלצ

יה השווי יה -( 1981במרס  31כ"ה באדר ב' תשמ"א ) ריאחיש רוטר המפנ אולם אםו
לו מכר המוריש את הנכס; השווי כאמור יהא המחיר המקורי גם יע אבי שהיה נקוהשו

 ;21ף ענין סעיל

 ס;הנכ תריליצ םוישהנא וציהם שוהסכ - םישוהנצר יבנכס ש (5)

שתו של כילרום שנייא הצוההסכום ש -ישום בכל דרך אחרת נבנכס שהגיע אל ה (6)
 אותו נכס;

ו להחזקתו מיום שרכשו אכס נהוציא הנישום להשבחת הות שאהכל בתוספת ההוצו
ל ש יבתיבחישוב הכנסתו הח כוי בעברועד יום מכירתו, ובלבד שלא הותרו בני

 נין(;עהחזקה, לפי ה וא ההוצאות השבח - הלןל) וםהניש

 )בוטלה(; –" םמחיר מקורי מתוא" 

או שהנישום נעשה זכאי  וםשיהנידי כס ללשהי, הגיע הנכהיום שבו, בדרך  -יום רכישה" " 
 –לו, לפי המוקדם; ואולם 

' ום גיני פה, לנמת ךרבדאי לו, זכשה ענ שום או שהנישוםינאם הנכס הגיע ל (1)
ם ושי הנידיל(, או אף לאחר מכן אם הנכס הגיע 1968יל רבאפ 1בניסן תשכ"ח )

וכש רהי דנכס ליההגיע שבו היום  -( 5( או )4)א()97הפטורה ממס לפי סעיף  נהמתב
 האחרון שרכשו שלא במתנה פטורה ממס;

ב' תשמ"א "ה באדר שום בדרך ירושה ממוריש שנפטר אחרי כיאם הנכס הגיע לנ (2)
 -וריש כאמור מתו לרשת ירושה מועל זכ חרא של ותורוי רךדאו ב( 1981במרס  31)

 הנכס;ת א רישוממכר ה ולכיום הרכישה אי היום שהיה נקבע

 הסנכהמ ותחפוהסכומים שה וכן ,21לניכוי לגבי נכס לפי סעיף  םיתניהסכומים הנ -פחת" " 
 ;סי של הנכבשל המחיר המקור יבתיח

 )בוטלה(; -פחת מתואם" " 

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 147' סיקון מ)ת
 2005-תשס"ה

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 ( 47)תיקון מס' 
 1981-א"שמת

( 13ס' יקון מ)ת
 1968-תשכ"ח

( 13ס' יקון מ)ת
 1968-תשכ"ח

( 25ס' יקון מ)ת
 1977-תשל"ז

 ( 100)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

 (102)תיקון מס' 
 1995-שנ"הת

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

 (22)תיקון מס' 
 1975-השל"ת

( 54)תיקון מס' 
 1982-תשמ"ב

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשלה

 ( 47)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

 ( 47)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

 ( 47)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

( 54)תיקון מס' 
 1982-תשמ"ב
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 ;תחפנכס לאחר שנוכו ממנו סכומי ה להמחיר המקורי ש -י" רמחיר המקוהיתרת " 

 ההשבחה רי למעט יתרת הוצאותויתרת המחיר המק -י המתואם" רר המקוחיהמת יתר" 
כישה ובתוספת ביום הר ית יתרת הוצאות ההחזקה, כפול במדד ביום המכירה ומחולק במדדצומח

 ביום גמר ההשבחה; ירה ומחולק במדדכום המיב דדבמ לכפו חהשבת כל האויתרת הוצ

 וא הלועפ ל, הענקה, מתנה, פדיון, וכן כרהעבהה, בור, הסויתלרבות חליפין,  –" כירהמ" 
היא מרשותו של אדם, והכל בין במישרין ובין ש לכרך בד א נכסבעקבותם יצחרים שאוע ריא

 ורשה;ך למעט הבעקיפין, א

מילווה של  כהגדרה "ניירות ערך" בחוק ניירות ערך, לרבות איגרת חוב או –"נייר ערך"  
יחידת השתתפות בשותפות נפט,  מדינת ישראל או בערבותה, איגרת חוב של מדינת חוץ, יחידה,

דת השתתפות בשותפות סרטים, זכות באיגוד מקרקעין, נייר ערך שהונפק מחוץ לישראל וכן יחי
 עסקה עתידית;

 כהגדרה ניירות ערך מסחריים בחוק ניירות ערך; –"נייר ערך מסחרי"  

הפרשים בין  התחייבות או זכות למסור או לקבל בעתיד כל אחד מאלה: –"עסקה עתידית"  
והכל בכמות, בסכום, במועד  מדד, הפרשי ריבית, נכס או מחיר נכס,שערי מטבע חוץ, הפרשי 

ובתנאים הקבועים בהתחייבות או בזכות, לפי הענין, וכן מכירה של נייר ערך שטרם נרכש על ידי 
 המוכר;

כמשמעותן  –"יחידת השתתפות בשותפות נפט" ו"יחידת השתתפות בשותפות סרטים"  
 לפי הענין;, 98-ו 31, 20בתקנות לפי סעיפים 

נה מרצון כשהנכס וי מוכר מרצון לקדעל י סנכת כירמו מל תהמחיר שיש לצפו –תמורה" " 
 םא םלוא; םולשות אחרת הבאה להבטיח תזכו א, המשכנת, בונקי מכל שעבוד הבא להבטיח ח

הנכס נקבע בתום לב ובלי שהושפע במישרין או בעקיפין  דבע רהמחיד השומה שוכנע, כי פקי
תהא  –עשתה בכתב נ כירהמשהי נאבתגם  ובמקרקעין –וחדים בין המוכר לקונה סים מייחמקיום 

בפדיון באותה מכירה;  וםישהנ אישהוצ הריהוצאות המככוי בני והכלר שנקבע; יהתמורה המח
 ;איגרת חוב או נייר ערך מסחרי, יראו את הפרשי ההצמדה כחלק מהתמורה

 כל אחד מאלה: –קרוב" " 

, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל בן זוג, אח (1)
 אחד מאלה;

 צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה; (2)

אדם -בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר-בני-חבר (3)
, במישרין או בעקיפין –המוחזק בידי אדם המחזיק בו; לענין הגדרה זו, "החזקה" 

לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי  25%-לבד או יחד עם אחר, ב
 השליטה;

בנאמנות  ג, לגבי היוצר בנאמנות תושבי ישראל או75נאמן כהגדרתו בסעיף  (4)
 הדירה וכן נאמן לגבי נהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ או בנאמנות לפי צוואה;

 (;2)-( ו1רק את המנויים בפסקאות ) יראו כקרוב 97ואולם לענין פטור ממס לפי סעיף 

 י;ורורה על יתרת המחיר המקהתמ עולההסכום שבו  -ריווח הון" " 

 –" יונלציפאינ סכום" 

על  םאשווה לסכום שבו עולה יתרת המחיר המקורי המתוהחלק ריווח ההון  (1)
 המקורי;ר חיהמ תרית

 )נמחקה(; (2)

 )נמחקה(; (3)

 לה:אכל אחד מ -ב" יחיי סכום אינפלציונ" 

 ;)נמחקה( (1)

תשנ"ד  תבטב כסכום האינפלציוני אילו נמכר הנכס ביום י"ז הסכום שהיה נחשב (2)
 מתואם;( כשהתמורה היא יתרת המחיר המקורי ה1993בדצמבר  31)

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

  (54ס' )תיקון מ
 1982-שמ"בת

(, 13קון מס' )תי
 1968-תשכ"ח

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 13)תיקון מס' 
 1968-תשכ"ח

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 (22 )תיקון מס'
 1975-של"הת

 ( 54)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 132' מסיקון )ת
 2002-"בסשת

( 96)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ד

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-ב"תשס

  (132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב
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 וני;יצלהאינפ םוהסכ תריווח ההון פחו -" ריווח הון ריאלי" 

 

ין התקופה שבס ביחמוכפל  איאלי, כשהורן וה וחור –יאלי עד המועד הקובע" ון רוח ה"רו 
ועד ליום המכירה;  ישהכשמיום הר עד ליום שקדם למועד הקובע לבין התקופהשמיום הרכישה 

 ת;ת האמורושר האוצר רשאי לקבוע כללים לעיגול התקופו

 )נמחקה(; –לי" יאהון ר וחתרת רו"י 

 (;2012בינואר  1יום ו' בטבת התשע"ב ) –מועד השינוי" " 

רווח הון ריאלי, כשהוא  –רווח הון ריאלי לאחר המועד הקובע ועד למועד השינוי" " 
מוכפל ביחס שבין התקופה שמהמועד הקובע או מיום הרכישה, לפי המאוחר, עד ליום שקדם 
למועד השינוי, לבין התקופה שמיום הרכישה עד ליום המכירה; שר האוצר רשאי לקבוע כללים 

 אמורות;לעיגול התקופות ה

ההפרש שבין רווח הון ריאלי לבין הסכום  –יתרת רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי" " 
המתקבל מצירוף רווח הון ריאלי עד המועד הקובע ורווח הון ריאלי לאחר המועד הקובע ועד 

 למועד השינוי;

 )נמחקה(; –מוסדר"  ק"שו 

 ל התמורה;חיר המקורי עהמת יתר ו עולהבהסכום ש -הפסד הון" " 

 )בוטלה(; -בורסה" " 

 ;2א64הגדרתה בסעיף כ –"קרן להשקעות במקרקעין"  

כמשמעותם בחוק  –"קרן נאמנות", "יחידה", "בעל יחידה", "הסכם קרן" ו"תשקיף"  
 השקעות משותפות בנאמנות;

קרן נאמנות שבהסכם הקרן או בתשקיף נקבע כי תהיה קרן נאמנות  –"קרן נאמנות חייבת"  
 חייבת;

 

 כל אחת מאלה: –"קרן נאמנות פטורה"  

קרן נאמנות שבהסכם הקרן או בתשקיף נקבע, בקביעה שאינה ניתנת לשינוי, כי  (1)
 ;תהיה קרן נאמנות פטורה

ימים לפני תחילתה של שנת  30קרן נאמנות חייבת שמנהלה הודיע למנהל, עד  (2)
ל ביום הראשון של שנת המס מס פלונית, כי הקרן תיחשב לקרן נאמנות פטורה הח

 א.88האמורה, ומנהל הקרן שילם את המס כאמור בסעיף 

( להגדרה "קרן נאמנות פטורה", 2הגיש מנהל קרן נאמנות הודעה למנהל, כאמור בפסקה )  .א88
 יחולו הוראות אלה:

יראו את כל נכסיה של הקרן כנמכרים ביום האחרון של שנת המס שבה הוגשה  (1)
הכנסותיה כאילו התקבלו ביום האמור, ומנהל הקרן ישלם את המס בשל ההודעה ואת 

 ימים מהיום האמור; 30הכנסות אלה בתוך 

לעניין בעל יחידה בקרן, שרווח ההון במכירתה פטור ממס בידיו, יראו את היום  (2)
האחרון של שנת המס שבה הוגשה ההודעה כיום הרכישה, והמחיר המקורי שלה יהיה 

 האמור.שווייה ביום 

ם ייבשינו ודין ריווח הון כדין הכנסה חייבת, והכל 2כנסה לפי סעיף הדין תמורה כדין  א()  .89
 .1אחר מפורש או משתמע מהוראות חלק זה או חלק ה שפי הענין ובאין פירול םיביימחוה

 

 

או מחוץ  שנצמח או שהופק בישראלן הווח ס על רומחייב ב לארשב ישות (1) ()ב
(, 1רח ישראלי כמשמעותו בפסקאות )אזלרבות  –נין זה, "תושב ישראל" לישראל; לע

הגדרתו בסעיף כ ב אזורושא תו, שהא3אלי" בסעיף אזרח ישר( להגדרה "4)-( ו3)

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 ( 54)תיקון מס' 
( 132יקון מס' )ת 1982-שמ"בת

 2002-ס"בתש
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

 ( 94)תיקון מס' 
 1993-"גנתש

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

( 180)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

( 180)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

דין רווח וין תמורה ד
 הון

( 6)תיקון מס' 
 1965-תשכ"ה

( 132' מסתיקון )
 2002-תשס"ב

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 132' מסתיקון )
 2002-תשס"ב

קרן נאמנות חייבת 
שהפכה לקרן נאמנות 

 פטורה
( 180)תיקון מס' 

 2011-תשע"א

( 187ס' יקון מ)ת
 2011-תשע"ב

( 187ס' יקון מ)ת
 2011-תשע"ב

( 187ס' יקון מ)ת
 2011-תשע"ב

( 187ס' יקון מ)ת
 2011-תשע"ב
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 האמור;

 ח הון שנצמח או שהופק בישראל;וור לע ייב במסח ץשב חוות (2)

 בישראל באחד מאלה: המיחתו של רווח הון יהיצ או וקתום הפמק (3)

 נמצא בישראל; רכמכס הננה ()א

 ישרין אונמצא מחוץ לישראל והוא בעיקרו זכות, במ רכמכס הננה (ב)
א זכות בעקיפין לזכות במקרקעין או לנכס הוי או שלאלמ וס, אכבעקיפין, לנ

התמורה ק חל ןש(, לעניוהרכ - הזבאיגוד מקרקעין הנמצא בישראל )בסעיף 
 מצא בישראל;נהנובע מהרכוש ה

 ות למניה בחבר בני אדם תושב ישראל;כז יה אונמ (ג)

 ון איזכות, במישר יקרו בעלבני אדם תושב חוץ, שהוא בע רבות בחכז (ד)
הנמצא  שוכרהמלענין חלק מהתמורה הנובע  -הנמצא בישראל  שולרכין, יפבעק

 .בישראל

פי הן ל' ולחלק בן ראשוהרק פמס, הן לפי ההתחייב בהעשוי ל סריווח ממכירת נכ ג() 
ר שואי, בר האוצרשב' בלבד.  קהפרק הראשון לחל ס לפיבמ ייבחכ והוא, יר1חלק זה או חלק ה

, רשאי לקבוע כי מכירות מסוימות של זכויות בנכס לא מוחשי לתקופות תועדת הכספים של הכנס
 .קבעשהכל בתנאים לחלק ב, ושקבע, יסווגו כהכנסה לפי הפרק הראשון 

שהפרמיות בעדה לא הותרו כהוצאה על  םיוח חיטיבליסה לי פופ-סכום המתקבל על ד() 
 פי חלק זה בלבד.ל סמב בייחכ, תון פרמיותא יהו, בניכוו( ירא10) 32פי סעיף 

או נייר  על אף האמור בסעיף קטן )ג(, הפרשי הצמדה המתקבלים בפדיון איגרת חוב )ה( 
, יראו אותם כחייבים במס ערך מסחרי, שההכנסה מהם אינה מהווה הכנסה מעסק או ממשלח יד

 לפי הוראות חלק זה בלבד.

 בוטל(.)  .90

 )א(.126הקבוע בסעיף  אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור -בני-חבר א()  .91

 

 

שלא יעלה  , בשיעור121יחיד יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי כאמור בסעיף  (1) ב() 
 ;ב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת, ויראו את רווח ההון כשל25%על 

נייר ערך  , במכירת121(, רווח הון ריאלי כאמור בסעיף 1על אף האמור בפסקה ) (2)
אדם שבו המוכר הוא יחיד שהוא בעל מניות מהותי במועד מכירתו של נייר -בני-בחבר

החודשים שקדמו למכירה, יחויב במס בשיעור שלא  12-הערך או במועד כלשהו ב
 ;30%ה על יעל

נייר ערך  (, רווח הון במכירת איגרת חוב,2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) )א( (3)
מסחרי, מילווה או הלוואה, שאינם צמודים למדד, יחויב במס בשיעור שלא 

את כל רווח ההון לענין בעל מניות מהותי, ויראו  20%, או של 15%יעלה על 
 ;כרווח הון ריאלי

סקת משנה )א(, ות בצו את שיעור המס הקבוע בפשר האוצר רשאי לשנ )ב(
 ;בהתאם לשינוי במדד

אינו צמוד  ערכם הנקוב או סכומם –לענין פסקה זו, "אינם צמודים למדד"  )ג(
למדד, או שהוא צמוד בחלקו לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, והכל עד 

 לפדיון או להחזר.

נכס שיום רכישתו חל לפני מועד השינוי,  על אף הוראות סעיף קטן )ב(, לגבי (1) (1ב) 
 למעט נכס שהוא מוניטין שלא שולם בעד רכישתו, יחולו הוראות אלה:

נרכש הנכס לפני המועד הקובע, יחויב רווח ההון הריאלי במס בשיעורים  )א(
 כמפורט להלן:

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 132' מסתיקון )
 2002-תשס"ב

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

( 164)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 מס על ריווח הוןה
( 22)תיקון מס' 

 1975-תשל"ה
 (147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב
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 ;121כאמור בסעיף  –על רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע  (1)

 –ריאלי לאחר המועד הקובע ועד למועד השינוי על רווח ההון ה (2)
, ואולם אם מתקיים האמור 20%בשיעור שלא יעלה על  121כאמור בסעיף 

, ובהתקיים האמור 25%בשיעור שלא יעלה על  –( 2בסעיף קטן )ב()
 בשיעור הקבוע באותו סעיף קטן ; –( 3בסעיף קטן )ב()

בשיעור הקבוע  – על יתרת רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי (3)
 (, לפי העניין;3( או )2(, )1בסעיף קטן )ב()

נרכש הנכס לאחר המועד הקובע, יחויבו רווח ההון הריאלי לאחר המועד  )ב(
הקובע ועד למועד השינוי ויתרת רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי, במס, 

 (;3)-( ו2בהתאם להוראות פסקת משנה )א()

ההון  ום רכישתו לפני המועד הקובע, לענין חישוב רווחבמכירת נייר ערך שי א(1)
הריאלי כרווח  הריאלי שעד המועד הקובע ולענין יתרת רווח ההון, יראו את רווח ההון

ההון הריאלי לאחר שהופחתו ממנו הרווחים הראויים לחלוקה שחושבו כאמור בסעיף 
 ;ב94

הרשומים למסחר בבורסה הוראות סעיף קטן זה לא יחולו במכירת ניירות ערך  ב(1)
ושנרשמו למסחר לפני מועד השינוי וכן במכירת יחידה בקרן נאמנות פטורה, ויחולו 

 (, לפי העניין;2( או )1הוראות סעיף קטן )ב()

סה קטן זה, יראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם ההכנ ףיענין סעל (2)
 ת.החייב

בשותפות  (, במכירת יחידת השתתפות1)ב-ב( ועל אף הוראות סעיפים קטנים )א(, ) (2)ב 
הריאלי בגובה ניכוי אזילה,  נפט ובמכירת יחידת השתתפות בשותפות סרטים, חלק רווח ההון

הפקת סרט, שהותרו בתקנות לפי סעיפים  בגובה ניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח או בגובה הוצאות
 לגבי יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף  – 121, לפי הענין, יחויב במס כאמור בסעיף  98-ו 31, 20

 אדם.-בני-לגבי חבר –)א( 126

 .10%ני החייב יהיה ונפלצייאה ל הסכוםעהמס  ג() 

 

ימים מיום המכירה, דוח בטופס  30נמכר נכס, יגיש המוכר לפקיד השומה, בתוך  (1) ד() 
 לו וחישוב המס שקבע המנהל, שיפרט את חישוב רווח ההון או הפסד ההון שהיה

 החל במכירה כאמור, וישלם מקדמה בסכום המס החל על הרווח לפי סעיף זה.

, ופקיד א(, לפי העניין1או ) (1לא הוגש לפקיד השומה דוח כאמור בפסקה ) (2)
שאדם פלוני מכר נכס וחייב בתשלום מקדמה, רשאי הוא לדרוש הגשת  השומה סבור

לא נענה, רשאי הוא לקבוע  ימים מיום הדרישה, ואם 7הדוח ותשלום המקדמה בתוך 
ואת סכום המקדמה שבו  את המחיר המקורי של הנכס הנמכר, את התמורה שהתקבלה

 7חייב המוכר בשל רווח ההון; קבע פקיד השומה כאמור, תשולם המקדמה בתוך 
 ימים מיום שהומצאה הקביעה למוכר.

על רווח היה לפקיד השומה טעם סביר להניח כי המקדמה שעל המוכר לשלם  א(2)
לפי הוראות פסקה לפחות על סכום המקדמה שפורט בדוח שהוגש  20%-ההון עולה ב

, רשאי הוא להגדיל את סכום המקדמה בגובה ההפרש (, לפי העניין2א( או )1(, )1)
ימים מיום שניתנה  30הצפוי; קבע פקיד השומה כאמור, ישולם ההפרש בתוך 

 החלטתו.

שומה לפי  א(, לענין השגה וערעור, כדין2)-( ו2דין החלטה כאמור בפסקאות ) ב(2)
( תוגש רק בדרך של הגשת דוח 2)ב(, ואולם השגה על החלטה לפי פסקה )145סעיף 

 (.1כאמור בפסקה )

הרשום  הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על רווח הון במכירת נייר ערך )א( ג(2)
ס מרווח ההון למסחר בבורסה או במכירת יחידה, אם במועד המכירה נוכה מ

 .164לפי סעיף 

לפי  ( והמוכר חייב בהגשת דוח1לא נוכה המס כאמור בפסקת משנה ) )ב(

 (54)תיקון מס' 
 1982-בשמ"ת

( 96)תיקון מס' 
 1994-ד"תשנ

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 210)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 210)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 210)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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א(, לפי 1או ) (1, יוגש הדוח על רווח ההון, על אף האמור בפסקה )131סעיף 
בינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות  31ביולי וביום  31, ביום העניין

 חודש שבו חל יום הדיווח; עם הגשת הדוחערך בששת החודשים שקדמו ל
כאמור, תשולם מקדמה בסכום המס החל לפי הוראות פקודה זו על רווח ההון 

 בשל המכירה.

נוספים  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים )ג(
הן לענין סוגי  שלגביהם יחולו חובת דיווח ותשלום מקדמה כאמור בפסקה זו,

 והן לענין סוגי נישומים, והכל בתיאומים, בתנאים ובשינויים שנקבעו.נכסים 

אדם -בני-, במכירת מניה בחברא(, לפי העניין1או ) (1על אף האמור בפסקה ) ד(2)
ימים מיום שהוחל  30)א(, יגיש המוכר, בתוך 93שהוחל בפירוקו כאמור בסעיף 

לחבר  העביר המפרק נכסבפירוק, הודעה לפקיד השומה על תחילת הליכי הפירוק; 
אדם, כאמור באותו סעיף, ידווח החבר על רווח ההון שהיה לו, -בני-באותו חבר

ימים מיום שהועבר אליו הנכס, וישלם מס בשיעורים  30כאמור בסעיף קטן זה, בתוך 
הקבועים בסעיף זה, לפי הענין, משווי הנכס שהועבר כאמור; לענין פסקה זו, "נכס" 

 (.6)ב93כהגדרתו בסעיף  –

המועד  פקיד השומה רשאי, אם ניתנה לו סיבה מספקת לכך, להאריך את ה(2)
את סכום  לתשלום המקדמה, וכן רשאי הוא לדחות את תשלום המס או להקטין

המקדמה אם ראה שיש טעמים סבירים לכך שלא יחול מס על רווח ההון או שהמס 
 שיחול יהיה בסכום אחר.

ולה או מקצתה, ( כ2) או( 1) אותקסבפ כאמורדמה, ת המקאלא שילם הנישום  (3)
ולה על המס ע וייב בח אור והתברר שהמס שהומאכ המדקמ םליששועד או מב

 מים האמורים ועד ליום התשלום,הים ושימתום של ששילם, יהא חייב,

פרש ל ההא)א( ע159דה וריבית כמשמעותם בסעיף מהצ בתשלום הפרשי א()
 ;וב בייח אס שהום המהסכום ששילם לבין סכו שבין

 חקה(.מ)נ ב()

עשתה לו נש ין, אועקרא לחוק מס שבח מק48מה לפי סעיף דחויב הנישום במק א(3)
חוק, והתברר שהמס שהוא חייב בו עולה על  תואופי סופית ל שומה עצמית או שומה

א חייב, מתום ההסכום לתשלום(, י -חויב לפי חוק מס שבח מקרקעין )להלן  המס שבו
ם, בתשלום הפרשי שלותה יוםל דוע, יןקערמק שבח מס קובח קבועהפה ההתקו

 םההפרש שבין הסכום לתשלו לע)א(, א159 ףיעכמשמעותם בס  הצמדה וריבית
 חייב בו; ואשהמס לבין ה

( לא יהיה חייב, לגבי אותם 3פסקה ) יס לפובקנמדה שי הצמי שנתחייב בהפר (4)
 ;190-ו 187סעיפים ומים האמורים בשלבתת, פוקוהתהסכומים ו

ו את סכום המס שהוא ( א2) או( 1ות )ר בפסקאוה כאממשילם הנישום מקד )א( (5)
שהוא חייב בו על פי הדו"ח  חייב בו לפי חוק מס שבח מקרקעין, יתר על הסכום

 א)ב( בתוספת159עיף ס ותאורהפי  על הריתהר לו , תוחז131שהגיש לפי סעיף 
יום התשלום ועד מ הלתקופ( א)א159בסעיף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם 

 ר;ההחזליום 

ת קספב רומאכ רזחלא יחולו על ה 160)ד( וסעיף -ו( א)ג159ף עיס ותהורא ב()
 ;)א( משנה

בשל רווח ההון, יראוהו כתשלום  170-ו 164(, 4)ב93סכום שנוכה לפי סעיפים  (6)
המקדמה, ובלבד שיש מ על חשבון המקדמה שהנישום חייב בה והוא יהיה זכאי לקזזו

המס שחייב בו בעל מניות מהותי  בידו אישור בכתב בדבר הניכוי; ואולם קיזוז כנגד
לפקיד השומה, זולת אם בעל המניות המהותי  ייעשה רק לאחר שהסכום שנוכה שולם

, והוא הוכיח להנחת 50%-אמצעי השליטה בשיעור נמוך מ מחזיק בסוג כלשהו של
ידע כי הסכום שנוכה לא שולם לפקיד השומה או שנקט השומה שלא  דעתו של פקיד

 את כל האמצעים הסבירים להבטחת התשלום.

 ווחירה עלו נביחושב המס על ריווח ההון הריאלי כאי פי בקשת הנישוםל (1) ה() 

  (60 )תיקון מס'
 1984-שמ"דת

 (64)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

( 115' )תיקון מס
 1998-ח"נשת

( 115)תיקון מס' 
 1998-שנ"חת

 (60)תיקון מס' 
 1978-של"חת

( 115)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח

( 54)תיקון מס' 
 1982-תשמ"ב

( 115)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח

( 145)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147יקון מס' )ת
 2005-תשס"ה

( 210)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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 ופה שאינה עולה על ארבע שנות מס או על תקופתקים שווים תוך תתישנ יםקבחל
הריווח; ואולם  עבנ בהש סהמ תנשב תוהמסתיימס, לפי הקצרה שבהן, כנבעלות בה

מהשנים  חתה בכל אכנסיראו את הה 181עד  174לענין קביעת המקדמות לפי סעיפים 
המס  ובחישתי. נשה קהחל ליהע סףוילו ההאמורות שבתוך התקופה האמורה, כא

בהתחשב  –בהתחשב בשיעור המס הקבוע בסעיף קטן )ב(, ולענין מס שבח  יעשהי
א)ב( לחוק מיסוי מקרקעין, וכן בהתחשב בשיעורי 48מס הקבוע בסעיף בשיעור ה

להן כאי י שזזיכוהמס החלים על כלל הכנסתו החייבת של הנישום וביתרת נקודות ה
תקופת , "זהן קט יףעס ןניעמשנות המס בתקופה האמורה; ל תחאבכל  םושהני

הגיע  שבה לאחר שנת המסש סמה תתחילת שנבתקופה שתחילתה  -כס" הבעלות בנ
 ו.ידמי הנכס הנכס לידי הנישום וסיומה בתום שנת המס שבה יצא

במכירת נכס שיום רכישתו לפני המועד הקובע או במכירת זכות במקרקעין או  (2)
בפעולה באיגוד מקרקעין, כשיום הרכישה של הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד 

(, בשינויים 1הוראות פסקה )המקרקעין לפי הענין, היה לפני יום התחילה, יחולו 
 אלה:

רווח ההון הריאלי לאחר המועד רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע,  )א(
הקובע ועד למועד השינוי, יתרת רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי, השבח 
הריאלי עד יום התחילה, השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי 

, לפי הענין, יחושבו כפי שהיו מועד השינויויתרת השבח הריאלי לאחר 
 (;1מחושבים אילולא הגיש הנישום בקשה כאמור בפסקה )

( או 1חישוב המס ייעשה בהתחשב בשיעורי המס הקבועים בסעיף קטן )ב )ב(
( לחוק מיסוי מקרקעין, לפי הענין, וכן בהתחשב בשיעורי המס 1א)ב48בסעיף 

ום וביתרת נקודות הזיכוי שלהן הוא החלים על כלל הכנסתו החייבת של הניש
 (;1זכאי, כאמור בפסקה )

בסעיף קטן זה, "זכות במקרקעין", "זכות באיגוד מקרקעין", "יום  )ג(
"יתרת השבח הריאלי התחילה", "מס שבח", "שבח ריאלי עד יום התחילה", 

לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי" ו"יתרת השבח הריאלי לאחר מועד 
 כהגדרתם בחוק מיסוי מקרקעין; – השינוי"

( לא יחולו על רווח הון במכירת ניירות ערך הרשומים למסחר 1הוראות פסקה ) (3)
 בבורסה.

בי גלומריווח ההון,  12%לא יעלה המס על  1948המס  תד שנענרכש ש נכס בילג (1) ו()
 1%ד מריווח ההון ועו 12%על  מסה להלא יע 1960 דע 1949 סמה תונשב שנרכש סנכ

 ועד לשנת הרכישה. 1949לכל שנה משנת המס 

לכל  1%(, 1נה )ף לשיעור המס על פי פסקת משוסויי, 2005 מסה תל בשנחה (2)
המס על רווח ההון בשנת המכירה לפי  ואולם אם שיעורמנה, מ חלק וס, אמנת ש

(, 2( או )1בסעיפים קטנים )א( או )ב() הוראות סעיף קטן זה עולה על השיעור הקבוע
( או 1לפי הענין, יחויב רווח ההון בשיעורים לפי הוראות סעיפים קטנים )א( או )ב()

 .(, לפי הענין2)

 יםפיסע פי לס המתחייב עהמת יהוא מחצ סוח הון בהפקעת נכוהמס שיחול על רי ז() 
 א( עד )ו(.)טנים ק

ועים פים של הכנסת, רשאי לקבוע כי לענין אירסאישור ועדת הכב, רהאוצ רש ח() 
בעלי שליטה או צדדים קשורים, יחולו, על  יןכסים בנ ועברוההן בת מיוחדות שאו נסיבומיוחדים 

 .עניןהפי , ל126 או 121 םאף הוראות סעיף זה, שיעורי המס כאמור בסעיפי

ריווח הון היה מתחייב  ההי ולת ואיינויה לאדם בשנת מס פלהסכום הפסד הון ש (1) א()  .92
קוזז כנגד י היתרה שלש חד לשק וכלן הריאלי יווח ההוז תחילה כנגד רעליו במס, יקוז

 דרואים שבח והפסה ענין ז; לשלושה וחצי שקלים חדשים של סכום אינפלציוני חייב
הון או הפסד הון,  ח, כאילו היו ריוו1963-ן, תשכ"גיקרקעמוי סמי חוקבם כמשמעות
 ;לפי הענין

 

 (72)תיקון מס' 
 1987-שמ"זת
( 132' מסתיקון )

 2002-בתשס"

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 145)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 יזוז הפסד הוןק
( 6)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת
 (54)תיקון מס' 

 1982-שמ"בת
 (90)תיקון מס' 

 1992-שנ"בת
( 132' מסתיקון )

 2002-תשס"ב

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 132' מסתיקון )
 2002-תשס"ב

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 187)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2011-תשע"ב
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 )נמחקה(; (2)

רווח היה מתחייב  ילו היהאון במכירת נכס מחוץ לישראל, ושפסד ההם ה לאדיה (3)
כאמור יקוזז  נכסמ(, ואולם הפסד הון 1יחולו עליו הוראות פסקה ), עליו במס בישראל

 תחילה כנגד רווח הון מחוץ לישראל;

היה לאדם הפסד הון במכירת נייר ערך בשנת המס, יחולו עליו הוראות פסקאות  (4)
 נין, ואולם הפסד ההון יקוזז גם כנגד אלה:(, לפי הע3( או )1)

 הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך; )א(

הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס  )ב(
השיעור הקבוע החל על הריבית או הדיבידנד שקיבל אותו אדם לא עולה על 

 ;)א(126בסעיף 

של ניירות ערך, כפי שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הוצאות ב (5)
 הכנסת, שלא נוכו בשנת המס, ייחשבו לענין סעיף זה כהפסד הון מניירות ערך.

ויימת, מסס מ נתשב(, א) טן, כאמור בסעיף קתואו מקצו זזו, כולקניתן ל אלשסכום  ב() 
השנה  אחרל וז ראח וות בזאבההמס  א( בשנות) כאמור בסעיף קטןלבד הון ב יווחקוזז כנגד רי

נת המס שבה היה ההפסד, כאמור שח לוש לפקיד השומה דוגלבד שהובשבה היה ההפסד 
היה הסכום שלא ניתן לקזזו הפסד ממכירת נכס מחוץ לישראל, יקוזז ההפסד  .132-ו 131בסעיפים 

 .תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל

לביצוע סעיף זה ת אוורת, רשאי לקבוע הנסשל הכ יםועדת הכספאישור ב, רהאוצ רש ג() 
וכן לקבוע הוראות לענין הגבלת קיזוז ר ווהוראות לענין דוחות ודרכי הוכחה של הפסדים כאמ

ניירות ערך, כולם או חלקם, או איסור על קיזוז כאמור, קביעת סדר קיזוז  הפסדים ממכירת
 .והוראות לביצוע סעיף זה ההפסדים וייחוס הרווחים וכן דרכי הוכחה

 –בסעיף זה  א() .א92

 כמשמעותו בחוק החברות; –"הון המניות המונפק"  

השקעה במזומן בחברת מחקר ופיתוח בשנת מס כלשהי, אשר בשלה  –"השקעה מזכה"  
 הוקצו למשקיע מניות באותה חברה, באותה שנה;

עסקיה וניהולם מופעלים  חברה שהתאגדה בישראל והשליטה על –"חברת מחקר ופיתוח"  
 בישראל, שהתקיימו לגביה כל אלה:

 החברה הונפקה לראשונה לציבור בבורסה בישראל במהלך התקופה הקובעת; (1)

החברה לא הונפקה למסחר בבורסה זרה טרם הנפקתה לראשונה בבורסה  (2)
 בישראל;

(, החברה הוגדרה כחברת מחקר 1בעת ההנפקה לראשונה כאמור בפסקה ) (3)
ופיתוח בהתאם לתקנון הבורסה, ולא נקבע כי היא אינה חברת מחקר ופיתוח עד מועד 

 ההשקעה המזכה;

מיליון שקלים חדשים למיליארד שקלים  200שווי השוק של החברה הוא בין  (4)
 חדשים, או שווי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

( עד מועד 1חברה כאמור בפסקה )בעד כל אחת משנות המס מיום הנפקת ה (5)
ההשקעה המזכה הראשונה, התקבל אישור של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית 

לפחות מהוצאות החברה באותה שנה, הוצאו, במישרין או בעקיפין, בקשר  70%כי 
 למוצר המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה;

וללות ניירות ערך מסוגים שונים או ניירות ערך המוצעים ביחידות הכ –"יחידת הנפקה"  
 בתנאים שונים;

המחיר שנקבע למניה בתשקיף ההנפקה הראשונה, ואם  –"המחיר המזערי של המניה"  
מחיר יחידת ההנפקה בתשקיף בניכוי ערכם של כתבי  –המניה הוצעה במסגרת יחידת הנפקה 

התאם לנוסחאות החישוב האופציה ואופציות הרכישה הכלולים בה כהגדרתם בתקנון הבורסה, ב
 כמשמעותן בהגדרה "מחיר אפקטיבי של מניה" בתקנון הבורסה;

( 132ס' יקון מ)ת
( 132ס' יקון מ)ת 2002-תשס"ב
 2002-תשס"ב

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-"בשסת

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147ס' יקון מ)ת
 2005-תשס"ה

( 147ס' יקון מ)ת
 2005-תשס"ה

( 197ס' יקון מ)ת
 2013-תשע"ג

הכרה בהפסד הון 
בשל השקעה בחברת 

 –מחקר ופיתוח 
 הוראת שעה
 220)תיקון מס' 

 הוראת שעה( 
 2016-תשע"ו
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 כהגדרתה בחוק החברות; –"מניה"  

כמשמעותה בחוק לעידוד מחקר, פיתוח  –"הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית"  
 ;1984-וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד

המניות המונפק של החברה ערב ההנפקה  מספר המניות בהון –"שווי השוק של החברה"  
הראשונה לציבור בתוספת מספר המניות המוצעות לציבור בתשקיף במסגרת ההנפקה הראשונה, 

 כשהמספר הכולל של המניות כאמור מוכפל במחיר המזערי של המניה;

( עד יום כ"ז 2016ביולי  1התקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו ) –"התקופה הקובעת"  
 (;2019ביוני  30התשע"ט )בסיוון 

שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה סכום ההשקעה המזכה שולם  –"תקופת ההטבה"  
 לחברת המחקר והפיתוח;

 לחוק ניירות ערך; 46כמשמעותו בסעיף  –"תקנון הבורסה"  

 כמשמעותו בחוק ניירות ערך. –"תשקיף"  

מיליון שקלים חדשים  5 סכום השקעה מזכה בחברת מחקר ופיתוח, עד לגובה של )ב( 
סכום ההשקעה המרבי(, יוכר למשקיע כהפסד הון בשנת המס שבה ביצע את  –)בסעיף זה 

ההשקעה או בשנות המס שלאחריה עד תום תקופת ההטבה, ויחולו לגבי הפסד ההון האמור 
 , ובלבד שהתקיימו כל אלה:92הוראות סעיף 

החברה בבורסה בישראל סכום ההשקעה שולם במסגרת הנפקה לציבור של  (1)
 במהלך התקופה הקובעת;

הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של  (2)
 ההשקעה.

בחישוב סכום ההשקעה המרבע יובאו בחשבון כלל ההשקעות המיטיבות שאותו  )ג( 
 .משקיע השקיע במישרין בחברת המחקר והפיתוח, וכן השקעות כאמור שביצע קרובו

לעניין חישוב רווח הון במכירת מניות של חברת מחקר ופיתוח, בידי משקיע שסכום  )ד( 
ההשקעה המזכה הוכר לו כהפסד לפי סעיף זה, יוקטן המחיר המקורי של המניות הסכום ההשקעה 

 שהוכר כהפסד כאמור.

השקיע משקיע בחברת מחקר ופיתוח השקעה מזכה, תבחן הרשות הלאומית  )ה( 
לפחות מהוצאות  70%כנולוגית, בתום כל שנת מס במהלך התקופה הקובעת, אם לחדשנות ט

החברה באותה שנה, הוצאו, במישרין או בעקיפין, בקשר למוצר המבוסס על מחקר ופיתוח 
 שבוצעו בחברה.

מצאה הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בבחינה לפי סעיף קטן )ה(, כי התנאי  )ו( 
א מתקיים בחברה, תהיה החברה חייבת במס על מלוא סכום ההשקעות כאמור באותו סעיף קטן ל

(, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית 2ב)125המיטיבות שהושקעו בה, בשיעור הקבוע בסעיף 
 מהמועד שבו מצאה הרשות כי התנאי חדל להתקיים כאמור עד מועד התשלום בפועל.

 ה זו לעניין שומה וגבייה.על חוב החברה לפי סעיף קטן )ו( יחולו הוראות פקוד )ז( 

 וקו, יחולו הוראות אלה:ריל בפחושהאדם -בחבר בני א()  .93

ראו כריווח הון החייב במס על ידי אותו י קרפמה ידי ס עלריווח ממכירת נכ (1)
 דם;א-בני-חבר

, אדם לחבר בו-ניב-ברמחק ים על ידי המפרסהעברת נכ ךה בדררהיתה המכי (2)
 ה ביום המכירה;כפי שהית הרוב התמשחתי

אדם יראו כאילו נמכרו, -חבר בני אחרות של חבר באותו מניות או זכויות (3)
 ;המפרק ייחשבו כתמורה בעד המניות או הזכויות האמורותמבר חוהנכסים שקיבל 

ייעשה לאחר חלוקת כל  םאד -בני רבי חבר באותו חבגל ןהוהוח ורי בישוח (4)
את  יראוה תוך שנתיים מיום תחילת הפירוק, שלמוא הל הקהחלו םא הנכסים; אולם

 הפקוהתת א ךרשאי להארי מנהללבד שהובלקו בתום אותה תקופה, ולו חכאי כסיםהנ
 .הירבה סיבס תמחמ דעתו שהחלוקה לא הושלמה כאמור רה אם הוכח להנחתומאה

 חבר ביווח הון ר
 אדם שנתפרק-ניב

( 6)תיקון מס' 
 1965-תשכ"ה

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 13)תיקון מס' 
 1968-תשכ"ח

( 142ס' יקון מ)ת
 2004-תשס"ה
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 )בוטל(. ב() 

 הוראות סעיף זה יחולו גם בפירוק איגוד מקרקעין. (1)ב 

לחוק  71העברת זכות במקרקעין מהמפרק לחבר פטורה ממס לפי הוראות סעיף  היתה (2)ב 
 מיסוי מקרקעין, יחולו הוראות אלה:

יראו את המחיר המקורי של המניות כמחיר המקורי, בהפחתת המחיר המקורי  (1)
כשהוא מוכפל ביחס שבין שוויה של הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד המקרקעין, 

רתם היתה פטורה ממס, לבין הסכום המתקבל מצירוף התמורה לפי הענין, שמכי
( ושוויה של הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד 3)א()93שהתקבלה כאמור בסעיף 

 המקרקעין שמכירתה פטורה ממס כפי שהיתה ביום שבו הוחל בפירוקו של האיגוד;

כהגדרתם  ב לפקודה, יופחת מהרווחים הראויים לחלוקה,94לענין הוראות סעיף  (2)
באותו סעיף, סכום השווה לרווח הנוסף, כפי שהיה אילו נמכרה הזכות במקרקעין 
 ביום שבו הוחל בפירוקו של האיגוד, ובלבד שהרווח הנוסף כאמור הוא בסכום חיובי.

(, תהא לכל מונח המשמעות הנודעת לו בחוק מיסוי 2)ב-( ו1לענין סעיפים קטנים )ב (3)ב 
 א שבו, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.71 מקרקעין, לרבות בסעיף

אדם שהוחל בפירוקו לחבר בו, ינכה במועד -בני-מפרק שהעביר נכס של חבר (4)ב 
 ההעברה מס בשיעור משוויו של הנכס, כמפורט להלן:

 )א(;91בשיעור כאמור בסעיף  –האדם -בני-הועבר הנכס לחבר שהוא חבר (1)

האדם במועד שבו -בני-מניות מהותי בחברהועבר נכס לחבר שהיה יחיד בעל  (2)
בשיעור של  –החודשים שקדמו למועד האמור  12-הוחל בפירוקו או ביום כלשהו ב

30%; 

 ;25%בשיעור של  –( 2הועבר נכס ליחיד שלא מתקיים בו האמור בפסקה ) (3)

 ים.אלא אם כן אישר פקיד השומה, בכתב, שלא ינוכה מס, או שינוכה פחות מהשיעורים האמור

ימים מהיום שבו הועבר  7(, ישולם לפקיד השומה בתוך 4מס כאמור בסעיף קטן )ב (5)ב 
בתוך המועד האמור  הנכס לחבר; לתשלום יצורף דין וחשבון על הנכס שהועבר והמס שנוכה;

 יעביר המפרק לחבר אישור בדבר הניכוי, בטופס שקבע המנהל.

ובין  כל רכוש, בין מקרקעין –(, "נכס" 5)ב-( ו4)ב(, 4( עד )2לענין סעיפים קטנים )א() (6)ב 
בישראל ובין שהם  מיטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות, והכל בין שהם

מחוץ לישראל, למעט זכות במקרקעין וזכות באיגוד מקרקעין שהועברו לחבר בפטור ממס לפי 
 )א( לחוק מיסוי מקרקעין.71סעיף 

 ןות מיוחדות לעניבוע הוראועדת הכספים של הכנסת, רשאי לק באישור שר האוצר, ג() 
סעיף זה יחול על פירוק איגודי מקרקעין כהגדרתם בחוק  כיבוע תמורה" וכן לק"ו" סכנ" ותדרגהה

 כאמור. תשל קביעוביאומים הנדרשים תה אתוין, קעקרמוי סמי

ה שהחל והסתיים בשנת המס לא יחולו בפירוק מרצון של חבר 93הוראות סעיף  . )א(15א93
, ומכירת הנכסים או הפעילות לא תחויב במס לפי פקודה זו או לפי חוק תיאומים בשל 2003

 אינפלציה, לפי הענין, בהתקיים כל אלה:

 1עד יום א' בסיון התשס"ג ) 2002החברה התאגדה בתקופה החל בשנת המס  (1)
א היו לה נכסים, פעילות, (, או שהתאגדה לפני התקופה האמורה אך ל2003ביוני 

 הכנסות, הוצאות או הפסדים, לפני תקופה זו;

( או 1)2החברה התאגדה על ידי יחיד שהכנסתו ממשלח יד כאמור בסעיף  (2)
נותן שירותים(, שהוא בעל השליטה באותה  –( )בסעיף זה 2)2מעבודה כאמור בסעיף 

 חברה;

הועברו גם נכסים או זכויות  פעילותו של נותן השירותים הועברה לחברה, ואם (3)
 לא שונה ייעודם אגב ההעברה; –במקרקעין כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין 

                                                           
הסעיף יחולו גם לגבי פירוק חברה כאמור בסעיף שנעשה לפני פרסום תקנות שקבע שר האוצר לפי הוראות  15

 התקנות.

( 130ס' מ)תיקון 
 2002-תשס"ב

( 145)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 145)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 145)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

הוראות מיוחדות 
לענין פירוק בשנת 

 2003המס 
( 134)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב
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מכירת הכנסים או הפעילות היא מכירה בלא תמורה לאותם בעלי המניות שמהם  (4)
הועברו הנכסים או הפעילות לחברה, בהתאם לחלקם היחסי בזכויות בחברה, ולא 

 שונה ייעודם אגב המכירה;

 החברה ובעלי המניות ביקשו כי יחולו הוראות סעיף זה על הליכי הפירוק; (5)

במהלך הליכי הפירוק שולמו לבעלי המניות כל הרווחים הראויים לחלוקה, כל  (6)
העודפים וכל סכומי הכסף שנותרו בחברה, הכל כפי שקבע שר האוצר, באישור ועדת 

יבו במס בידי בעלי המניות לפי העודפים(, וחו –הכספים של הכנסת )בסעיף זה 
 (;2)2( או 1)2סעיפים 

תנאים, מגבלות ותיאומים אחרים, שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של  (7)
 הכנסת.

, לא יראו בפירוק שחלות לגביו הוראות סעיף 2על אף הוראות פרק שלישי בחלק ה )ב( 
 זה, הפרת התנאים הקבועים בו.

לת הוראות לפי סעיף זה על פירוק מרצון של חברה אף אם המנהל רשאי לאשר הח )ג( 
 , ובלבד שהתקיימו התנאים שבסעיף קטן )א( וכן שניים אלה:2003הסתיים לאחר שנת המס 

 ;2003לחברה לא היו הכנסות לאחר שנת המס  (1)

נמכרו לבעלי המניות כל הנכסים והפעילות של החברה  2003עד תום שנת המס  (2)
 (;6( וכן שולמו להם כל העודפים כאמור בסעיף קטן )א()4טן )א()כאמור בסעיף ק

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה  )ד( 
וכן תנאים ותיאומים, לרבות לענין מחיר מקורי, יום רכישה, קיזוז הפסדים, חישוב העודפים 

כי כנגד המס החל על העודפים יינתן זיכוי מהמס ששולם וחישוב רווח ההון, וכן רשאי הוא לקבוע 
שמקורו בעודפים, והכל  2004על ידי החברה אם היה לה הפסד שניתן להעבירו לשנת המס 

 בתנאים שקבע שר האוצר ובלבד שלא יינתן זיכוי הגבוה מסכום המס החל.

מניות ההטבה  הן הוקצויהמניות שעל אתאו , לו ווקצהה שטבה תמכר אדם מניו א()  .94
 ראות אלה:וה יחולו(, תוהמניות העיקרי -)להלן 

 ;שה המניה העיקריתרכנ ם בויוטבה כאילו נרכשה בהת האת מניי יראו (1)

 יה סכוםהין מניית הטבה יחידה או מניה עיקרית יחידה, ינהמחיר המקורי לע (2)
ות כיחס ות האמוריהמניות העיקרו ההטבת הומני כל ךל סששיחסו למחיר המקורי 

 .האמורות המניותכל  נקוב של סךה ןלערכ הדיערכה הנקוב של אותה מניה יח

נאמנות כמשמעותה  רןידה בקחל יעים המחויבים, יושינב ולו,יחה זוראות סעיף קטן ה
 בחוק השקעות משותפות;

 )בוטל(. ב() 

, או חר בבורסהסם רשומים למינה אלרך שעת הויירנה שריה בחבצמכר אדם כתב אופ ג()
באישור ועדת בתקנות,  אופציה, יקבע שר האוצרה בוש כתמיממכר את המניות שקיבל כתוצאה מ

ם הרכישה של ניירות הערך שמכוחם הוקצה כתב ות יאהמחיר המקורי ו את, תהכנסל הכספים ש
 אופציה.ה כתב שימומה מאתוצכהערך שקיבל רות נייושל  ציהפהאופציה, של כתב האו

 – הז ףיבסע ד() 

 (;ה)נמחק -רך" ע "ניירות 

 )נמחקה(; -יות" והצעה בדרך של זכ" 

די חברה יעל  כוש מניות שהוצאולר תזכו יוהמקנה לבעל ךרייר ענ –אופציה" כתב " 
 ה.יתמורת תוספת מימוש במחיר או בתנאים הקבועים בכתב האופצ

ן בזכויות הוקצו או במניות שמקורש ותויב ההטבה בזכירכמבות רל –" הטבהיות "מנ 
 .כאמור

כללים לחישוב גובה י לקבוע אישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאב, רהאוצ רש ה() 
 .הבהטה מרכיב

ה וללא ריבית שלוש שנים לפחות לאחר נתינתה מאת בעל תי צמודבמכירת הלוואה בל .א94

 2004-ת"ט תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 טבה וכתביהות ינמ
 אופציה

( 6)תיקון מס' 
 1965-תשכ"ה

 (100)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

( 102)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

( 102מס' )תיקון 
 1995-תשנ"ה

 ( 100)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

 ( 100)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 102)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

( 102)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

ם עכירת הלוואה מ
 מניות

 (22מס' )תיקון 
 1975-של"הת

 (54)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת
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ההלוואה בעד  התמורכאו רה, ירחב ותהשלו באת מניות לחברה, יחד עם מניות או זכויות אחרו
ל אם שחיר המקורי המתומה תרלית הוושמהתמורה הכוללת בעד המניות וההלוואה ה לקאותו ח

ח ההון מההלוואה, וויר דגנכ זזוקי כאמוראה מחישוב וצכתה; הפסד הון במכירת המניות לוואהה
 לירה כנגד לירה.

די יחיד, אם יום למסחר בבורסה על י במכירת מניה של חברה שמניותיה אינן רשומות )א(  .ב94
 :אדם, יחולו הוראות אלה-בני-רכישת המניות הנמכרות היה לפני המועד הקובע, או על ידי חבר

 

 

רווחים הראויים מהלחלק  והעל חלק רווח ההון הריאלי השו סמעור היש (1)
ל להמוכר בזכות לרווחים בחברה על פי המניה לכ שלקו ללחלוקה, כיחס שבין ח

תקבלים מ יוה שיעור המס שהיה חל עליהם, אילו ה, יהיברהת לרווחים בחוהזכוי
 )ב(, לפי הענין.126ב או 125סעיפים י המכירה, לפ ינבידנד סמוך לפכדי

על רווח ההון הריאלי השווה לחלק  מסיעור ה(, ש1ות פסקה )ארואף ה לע (2)
ן ; לעני10%היה יהקובע,  ד( עד המוע1ים הראויים לחלוקה כאמור בפסקה )וחהרומ

 בשיה נחשההסכום  –הקובע"  עדמוסעיף זה, "הרווחים הראויים לחלוקה עד ה
בהפחתת סכום ההכנסה  ים לחלוקה אילו נמכרה המניה במועד הקובעויכרווחים רא

לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני  168מדיבידנד שחויבה במס לפי הוראות סעיף 
 .2009-, התשס"ט(2010-ו 2009חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 

שמניותיה  הוראות סעיף קטן )א( יחולו, בשינויים המחויבים, במכירת מניה של חברה (1)א 
רשומות למסחר בבורסה, ובלבד שמוכר המניה היה בעל מניות מהותי בחברה שמניותיה נמכרות, 

 החודשים שקדמו למכירה. 12-במועד המכירה או ביום כלשהו ב

 – (אלענין סעיף קטן ) ב() 

צטברו בחברה מתום שנת המס נרווחים כאמור ש -חלוקה" ל"רווחים ראויים  (1)
שלה, ובפירוק  ירהכהמניה עד תום שנת המס שקדמה לשנת המת ת רכיששנשקדמה ל

ו בחשבון רווחים ראויים לחלוקה איוב שלא בדבלק, ווירסיום הליכי הפ םעד ליו -
מאזן של ה כל לפי(, ה1996בינואר  1) התשנ"ו תבבטט' כאמור, שנצברו לפני יום 

נין, העק, לפי רוהחברה לתום שנת המס שקדמה לשנת המכירה או ליום התחלת הפי
בקרן לייצוב ההון כמשמעותה בסעיף ברו שנצט ומיםנו; אולם סכשהוולרבות רווחים 

סעיף  פיל ים הותר עו, או סכומים שניכ1959–טתשי" ןת הווהשקע ודדילעחוק לא י53
כאמור באגודה שיתופית באותן שנים שבהן חלו ם רווחי אוק האמור חויז ל53

רת המחיר בית ווחים נכללור ואותם 62-ו 61, 57, 56בחישוב הכנסתה סעיפים 
הראויים לחלוקה לא  וחיםוהר וקה, וסכוםלחל םיירווחים הראו רדבג היוי לאורי, קהמ

וי המס בניכורה האמ קופהמס שבח בת ותרביעלה על סכום הרווחים שנתחייבו במס ל
שר א סד שנוצר בחברה שמניותיה נמכרות,הפניכוי ובעליהם ודיבידנד שחולק מהם 

 ממנו; רוולא פוטר אילומכא במס םייביחיו הם שיחורוה בצירוףו זזקולא 

רה בתוך שנתיים שלפני בחבוחים ורלזכות בניה מה רכולקו של מח תלדגה (2)
 ן.בוחשהמכירה לא תובא ב

את  מראהא( יחולו אם המוכר המציא לפקיד השומה חישוב ה) סעיף קטן הוראות ג() 
 ף קטן )ב(.עימור בסכאחים הראויים לחלוקה הרוו

ם וה סכימנהבני אדם, יופחת מסכום הפסד ההון בשל מכירת  רחב יה על ידינמכירת מב .ג94
לא יותר אך  דמו למכירהשקם החודשי 24דיבידנד שקיבל חבר בני האדם בשל המניה במשך 

 –מסכום ההפסד; לענין זה 

 ;ו יותרא 15%יעור של ס בשנד ששולם עליו מדבייעט דמל –" דיבידנד" 

 .לישראל ץוחמ םולשש סעט ממל –ס" מ" 

דה, שנעשה עם פרישתו של חבר והאג ייד ה של חבר באגודה שיתופית עלינמדיון פב (א)  .ד94
או עם פרישתו של החבר מהאגודה עקב אבדן ה, ברות באגודח אושנות עבודה  25האגודה לאחר 

רווחים ראויים 
 לחלוקה

 (25)תיקון מס' 
 1977-של"זת
( 132' מסתיקון )

 2002-תשס"ב
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 147ס' יקון מ)ת

 2005-תשס"ה

( 147ס' יקון מ)ת
 2005-תשס"ה

 1977-ח"של"ט תת
( 30' )תיקון מס

 1978-של"חת
( 132' מסתיקון ) 

  2002-שס"בת
( 147ס' יקון מ)ת

 2005-תשס"ה

 ידנדיבחתת הדהפ
( 132' מסתיקון )

 2002-תשס"ב

באגודה  יהיון מנפד
 יתשיתופ

( 132' מסתיקון )
 2002-תשס"ב

( 171ס' יקון מ)ת
 2009-תשס"ט
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 , יחולו הוראות אלה:קובעעד המוה יניום רכישתו לפ רשאו, וכושר עבודתו או עם פטירת

 מניההת שוא מוכפל ביחס שבין מספר החודשים שמיום רכיה, כשוןידום הפכס (1)
זה ף פדיון )בסעיה וםועד המועד הקובע ובין מספר החודשים שמיום רכישתה ועד לי

שקלים חדשים, ויתרת  317,000( יהיה פטור ממס עד לסכום של פטוריחס תקופת ה -
 ת במס;חייבהיה ת ןוידסכום הפ

דיון, יהיה המחיר המקורי בניכוי המחיר פם הורי של יתרת סכוקמחיר המה (2)
 וכפל ביחס תקופת הפטור;מהוא שכ יהמקור

ישה של המניה, ואולם אם הרכיהיה יום  וןדישל יתרת סכום הפ השים הרכוי (3)
 ה, נמוךנימקורי המתואם של המה ריחמה(, בניכוי 1הסכום הפטור לפי פסקת משנה )

יום הרכישה או יום תחילת שנת המס , ישהכשקלים חדשים, יהיה יום הר 317,000-מ
 וחר.אהמ , לפי1961

ת ודת האגודופקי אגודה רשומה על פ -זה, "אגודה שיתופית"  ףיענין סעל ()ב 
צור או יי, הלבומטרותיה פועלת באחד מתחומים אלה: תחבורה, תפי  (, שעל6השיתופיות)

 .םשירותי

רת נכס לחברה תמורת מניות בלבד יממכ הון אדם ריווח-ר בניספהגיע לאדם או למ (א)  .95
 90רים, וכהמריווח ההון במס אם מיד לאחר המכירה היה בידי המוכר או  בחוייי לאברה, ח הבאות

 .הרבחה הפחות מכוח ההצבעה של אותז לאחו

ות יהמנ רתיבמכ ןוכא(, ש על ידי חברה כאמור בסעיף קטן )כבמכירת הנכס שנר ב() 
רי וקמרו הימח יתרת - םהנכס האמור, ייחשב כמחיר המקורי שלה ורתמר תכקבלו על ידי המותשנ

 כשר ובש םויב סהנכ הרכישה של וםי ר בסעיף קטן )א(; ויראו אתכאמווכר י המשל הנכס ביד
 לחברה.אותו מי שמכרו 

ליום  כר עדמשנ סמנכדם א בני פרריווח הון שהגיע לאדם או למס סעיף זה יחול על ג() 
 (.1994אר ובינ 1) נ"דשי"ח בטבת ת

ם יחדש עשרים נששל  פהפחת, ותוך תקו-הון ממכירת נכס בר בע לנישום ריווחנ )א( .96
חיר משמכר, ב סכנחדשים לפניו, רכש נכס אחר לחילוף ה הרבעאל שיום המכירה, או  רלאח

יווח הון רק שייחשב כר ועתבמקורי של הנכס שמכר, רשאי הנישום להולה על יתרת המחיר עה
ת הסכום שבו עודפת התמורה שנתקבלה בעד הנכס שמכר על מחיר הנכס שרכש, ורשאי הוא לעשו

ווח יר , הרי לענין חישובכןלי בלבד; ומשעשה איהר ןהויווח האו לגבי ר לון כווהה חיווי רבגכן ל
מקורי טן המחיר הוקי ,21כום הפחת הניתן עליו לפי סעיף כש, לכשיימכר, וסרש סהנכ לעון הה

תביעתו של גלל שלו בכל סכום של ריווח הון שהיה לו במכירה הקודמת ולא נתחייב במס ב
בחלקו לפני המועד הקובע, יחולו ; על סכום שהוקטן כאמור, השווה לרווח הון שנצבר םהנישו

, לפי הענין; לענין סעיף 126או  121לגבי אותו חלק מרווח ההון, שיעורי המס הקבועים בסעיפים 
חלק רווח ההון שיחסו לכלל רווח ההון הוא  –זה, "חלק רווח ההון שנצבר לפני המועד הקובע" 

לק בתקופה שמיום הרכישה כיחס שבין התקופה שמיום הרכישה ועד למועד הקובע כשהוא מחו
 .ועד ליום המכירה

 הוראות סעיף קטן )א( לא יחול לגבי רווח הון ממכירת נכס שהוא אחד מאלה: ב() 

, ששימש בידי 1961-רכב נוסעים פרטי כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א (1)
 המוכר להחכרה או להשכרה אחרת;

 זכות במקרקעין הנמצאים מחוץ לישראל; (2)

 .1א100ס שנמכר במכירה רעיונית כאמור בסעיף נכ (3)

נבע לנישום רווח הון ריאלי ממכירת זכות במקרקעין הנמצאים מחוץ לישראל כאמור  ג() 
המקרקעין הנמכרים(, ובמדינה שבה נמצאים המקרקעין הנמכרים לא  –( )להלן 2בסעיף קטן )ב()

זר ביחס לדחיית רווח הון בחילוף , רק בשל הוראות הדין ה199שולם מס חוץ, כהגדרתו בסעיף 
המקרקעין הנרכשים(,  –המקרקעין הנמכרים במקרקעין אחרים הנמצאים באותה מדינה )להלן 

 יחולו הוראות אלה:

, במדינת החוץ שבה נמצאים המקרקעין 199שולמו מסי חוץ כהגדרתם בסעיף  (1)

רה כיממן הוח יוור
 חברהבמורת מניות ת

( 6)תיקון מס' 
 1965-תשכ"ה

 (13' ס)תיקון מ
 1968-שכ"חת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 95)תיקון מס' 
 1993-תשנ"ג

כס מנן ויווח הר
 נקבע לו פחתש

( 6)תיקון מס' 
 1965-תשכ"ה

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת
( 132' מסתיקון )

 2002-תשס"ב
( 197)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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רווח ההון הנרכשים בשל מכירתם, יינתן זיכוי בשל מסי החוץ ששולמו על חלק 
שנדחה, כנגד המס החל על הנישום בשנת המס שבה שולמו מסי החוץ, תחילה בשל 
רווח הון שהופק מחוץ לישראל, והיתרה כנגד הכנסות אחרות שהופקו או נצמחו 
מחוץ לישראל; לא היה ניתן לקבל זיכוי כנגד הכנסות חוץ כאמור, יינתן הזיכוי כנגד 

חו בישראל מכל מקור שהוא; סכום שלא ניתן המס החל על הכנסות שהופקו או נצמ
לקזזו, כולו או מקצתו, כנגד מסי החוץ ששולמו בשל המקרקעין הנרכשים, יוחזר 

 לנישום בתום שנת המס שבה נמכרו במקרקעין הנרכשים;

 ( יחול בהתקיים תנאים אלה:1הזיכוי כאמור בפסקה ) (2)

ילו המקרקעין הנמכרים על חילוף המקרקעין היו חלות הוראות סעיף זה א )א(
 לא היו נכס שהוא מקרקעין מחוץ לישראל;

הנישום הוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה, שחילוף המקרקעין במדינת  )ב(
החוץ לא התחייב במס בשל הוראות הדין הזר במדינת המקור הדומות במהותן 

 להוראות סעיף זה;

וץ שהיה ניתן לקבל בשלהם ( לא יעלה על מסי הח1סכום הזיכוי כאמור בפסקה ) (3)
זיכוי לפי הוראות חלק י', פרק שלישי, סימן ב' בשל רווח ההון הנדחה אשר נבע 
מהמקרקעין הנמכרים, או על סכום המס ששולם בישראל בשל רווח ההון הנדחה 

 30אשר נבע מהמקרקעין הנמכרים, כשהוא מתואם לפי שיעור עליית המדד מתום 
הנמכרים ועד תום שנת המס שבה נמכרו המקרקעין ימים לאחר מכירת המקרקעין 

 הנרכשים;

-( ו2נותרה יתרה של מסי החוץ אשר לא ניתן בשלה זיכוי לפי הוראות פסקאות ) (4)
 (, יחולו עליה הוראות חלק י', פרק שלישי, סימן ב'.3)

 מאחד מאלה:ע בנו אוה םממס אפטור  הריווח הון יהי א() .97

 

 

אל, ובלבד רשאינה המירה למניה, הנסחרת בבורסה ביש איגרת חוב רתכימ (1)
 (, ונרשמה למסחר2000במאי  8שאיגרת החוב הונפקה לפני יום ג' סאייר התש"ס )

 ;ישראל לפני המועד הקובעב ורסהבב

 

לבד ובעל ידי המדינה או בערבותה  ואצוהשיגרת מילווה ארת או יגכירת אמ (2)
 (;2000במאי  8ג' באייר התש"ס ) וםלפני יה גרת הונפקה או הוצאאישה

 וטל(;ב) (3)

המגבית  -ל, לקרן היסוד ארשלי ימתקין ר, לקתת מקומיומתנה למדינה, לרש (4)
 (;2)9תו בסעיף ועמשי כמרובצי סדמוראל, או להמאוחדת ליש ודיתהיה

ד השומה כי המתנה ניתנה יפק עתנה ליחיד אחר אם שוכנממתנה לקרוב וכן  (5)
 בד שמקבל המתנה אינו תושב חוץ;בלם לב ותוב

 נמחקה(;) (6)

 רווח הון שהיה ליחיד במכירה או בפדיון של יחידה בקרן נאמנות חייבת. (7)

, )א(14ותושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף לתושב ישראל לראשונה  הייד שהחי (1) ב()
שר וך עמכרו בת םמכירת נכס שהיה לו מחוץ לישראל, אמ וח הוןרופטור ממס על 

למעט נכס שהגיע לידי היחיד  –ל; לעניין זה, "נכס" אישר שבושהיה לת שנים מהיום
 (;2007בינואר  1( החל ביום י"א בטבת התשס"ז )5בפטור ממס לפי סעיף קטן )א()

)ג( פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שרכש 14תושב חוזר כהגדרתו בסעיף  (2)
נכס, לרבות הזכות או הזכות בחבר בני ה אם, מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ

 םא לשראל, והכיי בומצ כס שהיהנרין או בעקיפין, לזכות במיש נואיאדם תושב חוץ, 
לרבות נכסים  –; לעניין זה, "נכס" רו בתוך עשר שנים מיום שהיה לתושב חוזרכמ

 ;)ג(14מחוץ לישראל שהם ניירות ערך מוטבים כהגדרתם בסעיף 

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (13)תיקון מס' 
 1968-שכ"חת

( 132' מסתיקון )
 2002-תשס"ב

 סטור ממפ 
( 6תיקון מס' )

 1965-תשכ"ה
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 (13)תיקון מס' 
 1968-שכ"חת

( 132ן מס' )תיקו
 2002-גס"שתקון( ית)

( 147' מסתיקון )
 2005-תשס"ה

( 100)תיקון מס' 
 1994-נ"התש

( 102)תיקון מס' 
 1005-נ"התש

( 132' מסתיקון )
 2002-ון( תשס"גק)תי

( 132' מסתיקון )
 2002-תשס"ב

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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שנים מיום שהיה  10( לאחר שחלפו 2או )( 1מור בפסקאות )כא כסכר הנמנ (3)
, יהיה חלק רווח ההון הריאלי עד תום כאמור באותן פסקאותל ראיש בשהיחיד לתו

 ףיהקבוע בסע עוריבש יבת במסיתרת רווח ההון, חטור ממס, ויפ ורתקופת הפט
וח ההון ור -ור" נין זה, "חלק רווח ההון הריאלי עד תום תקופת הפטעל(; ב)91
שנים  10ד תום ועלמ דעיאלי כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה רה

 .כירההמם מיום שהיה לתושב ישראל ומחולק בתקופה שמיום הרכישה ועד ליו

 )בוטל(. (1)ב 

י הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, חטור ממס על רוופ ץשב חוות (2)ב 
 היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו .במפעל הקבע שלו בישראלאם רווח ההון אינו 

ואילו נמכר לפני רישומו כאמור לא היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו לפי  למסחר בבורסה,
רישומו  יחויב חלק רווח ההון שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום (,3סעיף קטן )ב

, במס בשיעור הקבוע בסעיף מסכום רווח ההון במועד מכירת נייר הערך ולא יותר למסחר בבורסה
ובלבד שוויו ביום הרישום גבוה משוויו ביום רכישתו ושהתמורה במועד מכירתו גבוהה , 91

; הוראת סעיף זה לא תחול על רווח הון במכירת מניה בקרן להשקעות משוויו ביום רכישתו
וכן על רווח הון במכירת איגרת  להשקעות במקרקעיןאו בחברה שחדלה להיות קרן  במקרקעין

חוב או מילווה של מדינת ישראל או בערבותה, הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד 
מילווה מדינה קצר מועד(  –חודשים מלאים מיום הוצאתם )בסעיף זה  13לפדיונם אינו עולה על 

 יפין מילווה מדינה קצר מועד.ועל עסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעק

במכירת נייר ערך של חברה תושבת  תושב חוץ פטור ממס על רווח הון שהיה לו (1) (3)ב 
תושב חוץ שעיקר נכסיו הם זכויות, במישרין  אדם-בני-ישראל, או במכירת זכות בחבר
 בישראל, אם התקיימו כל אלה: או בעקיפין, בנכסים הנמצאים

 מפעל קבע שלו בישראל;רווח ההון אינו ב )א(

 ;)נמחקה( )ב(

, 2הרכישה של נייר הערך לא היתה מקרוב ולא חלו לגביה הוראות חלק ה )ג(
 לחוק מיסוי מקרקעין; 70או הוראות סעיף 

 ;)נמחקה( )ד(

 )נמחקה(; )ה(

 נייר הערך לא נסחר בבורסה בישראל במועד המכירה. )ו(

שביום  ון במכירת נייר ערך של חברה( לא תחול על רווח ה1הוראת פסקה ) (2)
מחזיקה, במישרין  רכישתו ובשנתיים שקדמו למכירתו, עיקר שווים של הנכסים שהיא

 מקורו באחד או יותר מאלה:או בעקיפין, 

ולרבות כל  1זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין כהגדרתן בסעיף  )א(
 ;1969-כ"טזכות אחרת במקרקעין כמשמעותה בחוק המקרקעין, התש

 זכות שימוש במקרקעין או בכל נכס המחובר למקרקעין בישראל; )ב(

 זכות לניצול משאבי טבע בישראל; )ג(

 זכות לפירות ממקרקעין הנמצאים בישראל. )ד(

שהיה לתושב הוראות סעיף קטן זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על יחיד  (3)
)א(, ובלבד שבמועד 14אמור בסעיף ישראל לראשונה או שהיה לתושב חוזר ותיק, כ

, ויחולו לענין רווח ההון הוראות סעיף קטן )ב( רכישתו של נייר הערך היה תושב חוץ
 .כאמור כאילו נייר הערך היה נכס שהיה לו מחוץ לישראל לפני היותו לתושב ישראל

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים, הגבלות  (4)
 ת לענין סעיף זה.והוראו

 )בוטל(. ג() 

רשאי בצו לפטור משתלום המס, כולו , אוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסתהשר  (1)ג 
 או מקצתו, רווח הון שהוא אחד מאלה:

הון הנובע מסוגים של עסקאות, ובלבד שאינן בנכסים הנסחרים או  חרוו (1)

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 169ס' יקון מ)ת
 2008-תשס"ט

( 147ס' יקון מ)ת
 2005-תשס"ה

( 169)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

( 169)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

( 169ן מס' )תיקו
 2008-תשס"ט

( 169)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

( 169)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

( 169)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 132קון מס' )תי
 2002-ון( תשס"גק)תי

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 167)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 169)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

( 186)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 222)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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רים או הרשומים חסנים הלגבי נכס ור אדהרשומים למסחר בבורסה או בשוק מוס
 למסחר כאמור;

הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר,  ההון ממכירת איגרת חוב המירה למני חרוו (2)
 בישראל או מחוץ לישראל, בין בכלל ובין לסוגי נישומים, והכל בתנאים שקבע.

 ווח ההון,יב רובתקנות את השיטה לחיש עובצר לקוהאזה, רשאי שר  חלקל אף האמור בע .98
ל ש שורהיהן באופן כללי והן לצרכי הניכוי במקור, ובלבד שקביעה באופן כללי תהיה טעונה א

 כספים של הכנסת.ה ועדת

 )בוטל(.  .א98

אדם מ, 1954-ד"תשי, ראלשד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק יממוס רשאי לדרוש מנהלה .99
ק בניירות ערך בשמו יזחשמ מימם, או יסחר בניירות ערך בשביל אחרמקו הוא סמע קלחשעסקו או 

 המסחר בניירות הערך או החזקתם כאמור.גבי ים ללאמם יטרפהוא בשביל פלוני, שימסרו לו 

וע בס קכך נפם העביר נכס שבבעלותו לעסקו כמלאי עסקי או שהאדש שומהה וכנע פקידש .100
 :אות אלהרהעברה(, יחולו הו -עיף זה ס)ב ואי עסקי שבעסקמללבעסקו 

יום שרכש הנישום את הנכס עד יום ההעברה, יראו את מארבע שנים  חלפו (1)
רת כיס עליה אלא בעת ממום הלא יחוייב בתשלשום ניה לםאוה, ההעברה כמכיר

 חייביהא  , לאוקצתמהעסקי האמור, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר  איהמל
 ורה שקיבל באותה מכירה;מה על התלהעו שלום מס בסכוםבת

ם כאמור, לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את יתרת ישנ עבאר פולח לא (2)
 המחיר המקורי כמחיר שעלה הנכס לנישום.

פני כר ביום שלנמכ תושב ישראל שחדל להיות תושב ישראל, ייחשב םדאס של כנ ()א. א100
 ב ישראל.שהיות תולהיום שבו חדל 

בו חדל להיות תושב קטן )א( שלא שילם את המס במועד ש עיףסב רום כאמדא (ב) 
ש כס, ובמועד המימונישראל, יראו אותו כאילו ביקש לדחות את תשלום המס למועד מימוש ה

וה לסכום כום השוסבל, ראשב ישת תוהמס החל בשל מכירת הנכס במועד שבו חדל להיות ישלם א
פו רק א ייווס159ריבית, כהגדרתם בסעיף ודה מפרשי הצה םווח החייב; ואולרל חלק העהמס החל 

 החל במועד המימוש ועד לתשלום המס בפועל.

מס בישראל במועד  וםת בתשליבתה מכירת הנכס חייר בסעיף קטן )ב(, הומאאף ה לע (ג) 
אות סעיף רל פי הועמימוש, במקום המס ון במועד הההח ל רווב בשהמס המתחיי םלושי, שהמימו
 (.קטן )ב

 –עיף זה ס ןעניל (ד) 

הריאלי במועד המימוש כשהוא מוכפל בתקופת  וןהוח הור –החייב"  חוולק הרח" 
שראל, ומחולק בסך כל י ת תושביוליום שבו חדל לה דההחזקה שמיום הרכישה של הנכס וע

 ום מימושו;ליד יום הרכישה של הנכס ועמש הפוקהת

 על;וכס בפהנ מכירת –ימוש" מ" 

 .102-)ט( ו3ות שהוענקו כאמור בסעיפים יזכוות ונימבות רל –כס" נ" 

זה,  ףאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיב, רהאוצ רש (ה) 
 ת.פל מס ולענין הגשת דוחוכ למניעתת לרבות הוראו

 –( בסעיף זה )א 1.16א100

א ולמעט קרן להשקעות 64למעט חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף  –"חברה"  
 ;3א64במקרקעין כמשמעותה בסעיף 

 חלוקת דיבידנד מרווחי שערוך; –רווחי שערוך"  "חלוקת 

עודפים שלא התחייבו במס חברות, מהסוג שקבע שר האוצר, באישור  –"רווחי שערוך"  

                                                           
 .197)ז( לתיקון מס' 42ר' הוראת תחולה בסעיף  16

יווח ריטת חישוב ש
 הון

( 6)תיקון מס' 
 1965-תשכ"ה

( 147יקון מס' )ת
 2005-תשס"ה

 רישת ידיעותד
( 6)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

י לאלמעברת נכס ה
 קיעס

 (13מס' )תיקון 
 1968-כ"חשת

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

היות ל ם שחדלאד
 תושב ישראל

( 132' מסתיקון )
 2002-תשס"ב

 חלוקה מרווחי שערוך
( 197)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג
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שקלים חדשים שיחושב באופן מצטבר  1,000,000ועדת הכספים של הכנסת, בסכום העולה על 
הון העצמי של חברה שאינם סכומים הכלולים ב –מיום רכישתו של הנכס; לעניין זה, "עודפים" 

הון מניות או פרמיה כהגדרתה בחוק החברות, והכול על פי הדוחות הכספיים המבוקרים או 
 הסקורים שערכה החברה בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים.

ביצעה חברה חלוקה מרווחי שערוך, יראו את הנכס שבשלו נרשמו בדוחות הכספים  )ב( 
מכירה רעיונית(  –ערוך, כאילו נמכר ביום החלוקה )בסעיף זה של החברה המחלקת רווחי הש

רכישה רעיונית(; על מכירה רעיונית ורכישה רעיונית  –ונרכש מחדש ביום האמור )בסעיף זה 
 יחולו הוראות חלק זה בשינויים אלה:

התמורה בשל המכירה הרעיונית תהיה סכום החלוקה המגולמת בתוספת יתרת  (1)
אחד  –הנכס הנמכר; לעניין זה, "סכום החלוקה המגולמת" המחיר המקורי של 

 מאלה:

סכום החלקוה מרווחי שערוך כשהוא מחולק באחד פחות שיעור מס  )א(
 )א(;126החברות לפי סעיף 

סכום החלוקה בתוספת סכום המס, שהיה על החברה לשלם כדי שייוותר  )ב(
להנחת דעתו של  לה רווח הון השווה לסכום חלוקת רווחי השערוך, אם הוכח

 פקיד השומה כי המס בשל המכירה הרעיונית שונה מהאמור בפסקת משנה )א(;

יראו את יום חלוקת רווחי השערוך כאמור ברישה כיום רכישה חדש של הנכס  (2)
 (;1ומחירו המקורי יהיה התמורה כאמור בפסקה )

ר המקורי לצורך חישוב פחת בשל הנכס לאחר הרכישה הרעיונית, יופחת מהמחי (3)
, שחושב לצורך המכירה 88סכום השווה לסכום האינפלציוני כהגדרתו בסעיף 

 המחיר המקורי המעודכן(; –הרעיונית )בסעיף זה 

במכירה בפועל של הנכס או  88בחישוב סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  (4)
רה מכי –במכירה רעיונית נוספת לאחר הרכישה הרעיונית )בסעיף זה, כל אחת מהן 

נוספת(, ייקבע המחיר המקורי בהתאם למחיר המקורי המעודכן, ויתרת המחיר 
 המקורי המתואם תחושב בהתאם למחיר המקורי המעודכן;

במכירה נוספת ייווסף ליתרת המחיר המקורי המתואם של הנכס סכום הפסד  (5)
ום הסכ –ריאלי מהמכירה הרעיונית; לעניין זה, "הפסד ריאלי מהמכירה הרעיונית" 

שבו עולה יתרת המחיר המקורי המתואם של הנכס בעת המכירה הרעיונית על 
 (;1התמורה שחושבה בהתאם להוראות פסקה )

בחישוב הפסד הון במכירה הנוספת, יופחת מהפסד ההון סכום אינפלציוני  (6)
שחושב לצורך המכירה הרעיונית, אך לא יותר מסכום הפסד ההון במכירה הנוספת 

 סעיף קטן זה; אלמלא הוראות

(, במכירה נוספת על ידי חברת בית כמשמעותה בסעיף 2על אף האמור בפסקה ) (7)
, או על ידי בעלי זכויות 62, על ידי אגודה שיתופית חקלאית כמשמעותה בסעיף 64

לחוק מיסוי מקרקעין, של נכס שאילו היה נמכר בפועל  71באיגוד מתפרק לפי סעיף 
ם מכל המכירות הרעיוניות או הרכישות הרעיוניות, במועד המכירה הנוספת בהתעל

( לחוק 1()1א)ב48(, או לפי סעיף 1()1)ב91היה חייב במס, כולו או חלקו, לפי סעיף 
מיסוי מקרקעין, יראו כיום הרכישה, לעניין חישוב רווח הון ריאלי עד המועד הקובע, 

לי עד ליום התחילה רווח הון ריאלי לאחר המועד הקובע ועד למועד השינוי, שבח ריא
או שבח ריאלי שלאחר יום התחילה ועד למועד השינוי, את יום רכישת הנכס בפועל 
על ידי החברה או האגודה או האיגוד המתפרק, בהתעלם מהמכירה הרעיונית 

 ומהרכישה הרעיונית.

חברה המבצעת חלוקת דיבידנד לפי סעיף זה, רשאית לבחור את סדר החלוקה מתוך  )ג( 
 הקיימים לה. העודפים

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות בצו את הסכום הנקוב  )ד( 
בהגדרה "רווחי שערוך" שבסעיף קטן )א(, ובלבד שהשינוי הראשון לא ייעשה לפני יום כ"ט 

 (.2019באוגוסט  1בתמוז התשע"ט )
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 בוטל(. )ב. 100

 בוטל(.)  ג.100

 בוטל(.)ד. 100

 ל(.בוט)ה. 100

מניות של חברה בבורסה בישראל או רישום מניות של חברה תושבת  וםישר (1) ()א  .101
, ייחשב כמכירת מניות 2006מחוץ לישראל, שנעשה לפני שנת המס  ישראל בבורסה

ביום הרישום, זולת אם בעל המניות ביקש שלא ייחשב כך שעה שהגיש  חברהה
 ;131ף עיראשונה לאחר הרישום דוח לפי סל

 

 

קה , כאמור בפסתןירישומן של המניות לא ייחשב כמכרש מניותה לקש בעיב (2)
 (.2)ב97לא יחולו הוראות סעיף ונה ות המניות לראשרבעת מכי (, יחויב במס1)

 ל המניות לחזור בו מהבקשה בשעת מכירתעב יאשר(, 2ר בפסקה )ומאאף ה לע (3)
רשי הצמדה פה תוספת, בישוםהרל המניות לראשונה ולשלם את המס שהיה מגיע בש

מס ההיה עליו לשלם את ועד שבו מב חלא(, הא)159עיף בס וריבית כמשמעותם
מן לבורסה רישו( אילולא ביקש כאמור, בתוספת המס החל ביום 1) הפסקב רכאמו

(, לפי הענין; חויב בעל 2)ב97)א( או )ב( או 91כקבוע בסעיפים  הריכמהועד ליום 
יום רישום המניות למסחר בבורסה  את(, יראו 3)-( ו1ות )המניות במס כאמור בפסקא

ות כמחיר המקורי אותן פסקא ניןעורה שנקבעה לואת התמ ,ותניהמכיום רכישת 
 .שלהן

  -( אקטן ) ףלענין סעי ב() 

או זכויות כאמור, שנרכשו לאחר  זכויות למניות ולמעט מניות תוברל –"מניות"  (1)
תשקיף שבו צוין שהבורסה הסכימה לרישום המניות שהוצעו למכירה לציבור על פי 

 למסחר בה;

המקבל(, כשעל המכירה חל פטור ממס או  –ם )להלן דהמניות לא כרומנ (2)
יראו בכך  –ל בהמק ןאות מכר; רהימכך בכ אולא יר –שהמכירה לא חויבה במס 

 שונה.אלר המכיר

חר יום כ"ה אל רחסמל ומשרנשניות מבי גל לויח אל א() האמור בסעיף קטן (1) ג() 
( לחוק 1)ז()6חל לגביהן סעיף  ןירתכמת בע(, ש1991בדצמבר  31בטבת תשנ"ב )

 סש"תב בטבת כ"תיאומים בשל אינפלציה; ולגבי מניות שנרשמו למסחר לאחר יום 
 א;130 לפי סעיףל בעליהן הכללים ע םשבעת מכירתן חלי(, 1999 מברצבד 31)

לגבי מכירת מניות כאמור בפסקה האמורה אשר  חולי א( ל1בפסקה ) האמור (2)
בעליהן פרק ב' לחוק התיאומים בשל אינפלציה, או הכללים  על וא חלל מןשובעת רי

קשה כאמור בור מהזלח ןליהעב רניות בחהמא, ובלבד שבשעת מכירת 130לפי סעיף 
 (.קטן )א בסעיף

, בשל מניות 94בסעיף כהגדרתן  היות הטבנ, מהסרם למסחר בבור הרישואחלנפקו וה (ד)
ההטבה או את מרכיב ההטבה כאמור בסעיף  תניומאת ו רא, ישנרשמו למסחר כאמור בסעיף זה

 , כחלק מהמניות שנרשמו, לכל דבר וענין.94

על  ותו סעיףא הוראות ב, במכירת מניה לפי סעיף זה יחולו94סעיף ב רומאה אף לע ()ה
תום שנת המס שקדמה לשנת רכישת המניה עד ברה החל בחנצברו בשים ראויים לחלוקה רווח

רישומה למסחר בבורסה; ואולם אם ביקש בעל המניות שרישומן  דמועלדמה שקס המלתום שנת 
ווחים רכירת המניה, יחולו הוראות הסעיף על מ דעומבשל המניות לא ייחשב כמכירתן ולא חזר בו 

מניה בפועל; לענין סעיף זה, תום שנת המס שקדמה למועד מכירתה של הוקה עד ליים לחלואר
 ב.94עיף סם בתרגדכה -ה" "רווחים ראויים לחלוק

י ענין מחיר מקורל םיללכאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע ב, רהאוצ רש ()ו

 (102' )תיקון מס
 1995-שנ"הת

 (102' )תיקון מס
 1995-שנ"הת

 (102' )תיקון מס
 1995-שנ"הת

 (102' )תיקון מס
 1995-שנ"הת

רטיות פמניות  תפיכה
נסחרות הלמניות 

 סהרבבו
 (21)תיקון מס' 

 1975-של"הת
( 132' מסתיקון )

 2002-תשס"ב
 2002-ון( תשס"גק)תי

( 147)תיקון מס' 
 2005-"התשס

 (123' )תיקון מס
 2000 -שס"את

( 100)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ה

( 117)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ט

( 127)תיקון מס' 
 2001-ב"תשס

( 117)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ט

( 127)תיקון מס' 
 2001-ב"סתש

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 132' סיקון מת)
 2002-תשס"ב

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-"בתשס

( 132)תיקון מס' 
 2002-ון( תשס"גק)תי
( 147ס' יקון מ)ת

 2005-תשס"ה
( 132)תיקון מס' 

 2002-ון( תשס"גק)תי
( 147ס' יקון מ)ת

 2005-תשס"ה

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

 2002-ת"ט תשס"ג
( 132)תיקון מס' 

 2002-ון( תשס"גק)תי
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 .הנפקה לציבור שמו למסחר בבורסה בלאנרשה ולענין מניות שכיויום ר

שאי לקבוע את ההתאמות הנדרשות אוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רהשר  ז()
 ד הקובע או שנרשמו למסחר בבורסה לפני המועד הקובע.עהמו מניות שיום רכישתן לפנינין לע

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע לענין רווח הון במכירת  א() .א101
 נייר ערך, הוראות בענינים אלה:

קביעת עיתויו וחישוב  ורווח ההון הריאלי, הדרך והשיטה לחישוב רווח ההון (1)
 המס, דרך כלל או לצורך ניכוי המס, לרבות לענין קיזוז הפסדים בעת ניכוי המס;

 התרת הוצאות ואופן ייחוסן; (2)

רכישתו לפני מועד רישומו  לגבי נכס שיום רכישתו לפני המועד הקובע, או שיום (3)
תיאומים בשל אינפלציה או הוראות לפי  הוראות חוק למסחר בבורסה, או שחלו לגביו

תיאומים והוראות מעבר, לרבות הוראות בדבר שיעור המס, חישוב  –א 130 סעיף
 רווח ההון וקיזוז הפסדים;

(, 1)2כהכנסה לפי סעיף  נסיבות ותנאים שבהם תיחשב הכנסה ממכירת נייר ערך (4)
 דרך כלל או לפי משך ההחזקה בנייר הערך;

ב דמי הניכיון, לרבות קביעת סוגי מקרים שבהם יצורפו דמי השיטה לחישו (5)
 הניכיון לתמורה;

ונסיבות שבהן תיחשב  סוגי מקרים שבהם תיחשב עסקה עתידית כעסקת גידור (6)
(, או שבהן תצורף 1)2היא הכנסה לפי סעיף  עסקה כאמור כעסקה שההכנסה ממנה

"עסקת  ; לענין פסקה זו,או להתחייבות המגודרים, בתנאים שנקבעו תוצאתה לנכס
של נכס או של התחייבות,  עסקה עתידית שנעשתה לשם הגנה על ערך –גידור" 

 קיימים או עתידיים, ובלבד שדווח עליה בהתאם לכללים שנקבעו;

של נייר ערך, מכירה  לענין עסקה עתידית, ולענין עסקת השאלה או שאילה (7)
נסיבות שבהן תיחשב  –דדים קשורים בין צ בחסר של נייר ערך, וכן עסקאות כאמור

 העסקה כמכירה והדרך לחישוב ההכנסה ועיתויה;

חוץ מנייר ערך הנסחר  פטור ממס או שיעור מס מופחת על הכנסות של תושב (8)
בבורסה או בתאגיד בנקאי, ממכירת יחידה או מפדיונה או על רווחים שקיבל בשל 

 יחידה;

ריבית ריאלית והפרשי  ניכוי הוצאות הוראות ותנאים אשר בהתקיימם יותר (9)
שיעור הריבית הריאלית שיותר בניכוי כאשר  הצמדה, השיטה לחישובם, הגבלת

ייחוס ההלוואה  יחסים מיוחדים בין המלווה ללווה, וכן דרכי ההוכחה של מתקיימים
 ושל הוצאות הריבית הריאלית והפרשי הצמדה, לנייר ערך;

בין צדדים למכירה או  ת ועסקאות בין קרובים אוהוראות ותנאים לענין מכירו (10)
מיוחדים, לרבות הוראות לענין קביעת התמורה,  לעסקה שמתקיימים ביניהם יחסים

 המחיר המקורי ויום הרכישה;

מניות מהותי, נוסף על  תנאים ונסיבות שבהתקיימם יראו בעל מניות כבעל (11)
 ;2ה, אם חלו לגבי החברה הוראות חלק 88האמור בסעיף 

וכנרכשת מחדש, לענין  מקרים שבהם יראו יחידה בקרן נאמנות פטורה כנמכרת (12)
 בעלי יחידה מסוימים או לענין כלל בעלי היחידות, והכל בתנאים ובתיאומים שהורה.

הוצאות ריבית ריאלית  ניכוי יחיד(, תבע 9עד לקביעת הוראות כאמור בסעיף קטן )א() )ב( 
 .30%הון שהיה לו במכירת ניירות ערך במס בשיעור של  והפרשי הצמדה יחויב רווח

דוחות שיוגשו לפקיד  המנהל רשאי, לענין רווח הון במכירת נייר ערך, לקבוע כללים בדבר .ב101
בנקאי, מנהל תיקי השקעות וקרן להשקעות  השומה על ידי הנישום ועל ידי חבר בורסה, תאגיד

כהגדרתו  –ישום; בסעיף זה, "מנהל תיקי השקעות" למסור לנ במקרקעין, וכן אישורים שעליהם
  .1995-בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 סמכות שר האוצר
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 סמכות המנהל
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב
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 םילעובד ת: הקצאת מניו1ק ה'חל

 –בסעיף זה  א()  .102

דים בלעו לי מיסוי להקצאת מניותלומסי ברה מעבידה באחד משנחל שירה חב –חירה" ב" 
 לול הכנסת עבודה או מסלול רווח הון;באמצעות נאמן, מס

למעט עובד שהוא בעל שליטה בחברת מחקר ( 9)32עיף סב וגדרתהכ –" הטיעל שלב" 
 ;א, לגבי מניה אשר ניתנה לו בקשר עם יחסי עובד ומעביד92ופיתוח כהגדרתה בסעיף 

 דמעבידה לעובד, ובלבשל חברה  יותנמאת הקצ –אמן" נ תות באמצעוינמקצאת ה" 
 ה:אלל אינו בעל שליטה בה במועד ההקצאה או בעקבותיה והתקיימו בה כ בדשהעו

ת המוקנית מכוחן, הופקדו במועד ההקצאה בידי נאמן עד וזכ לות כברלניות, מה (1)
 תום התקופה לפחות;

 התכנית, ה לאישורקיד השומה על בחירתה במסגרת בקשתפל הודיעברה החה (2)
 ההקצאה; ות לפני מועדחימים לפ 30שהוגשה 

השומה, ואולם אם לא השיב פקיד  ידפקי אה והנאמן אושרו על ידצקהנית הכת (3)
אמן הנימים מיום קבלת ההודעה, יראו את תכנית ההקצאה או את  90 תוךבהשומה 

 הענין, כמאושרים;י לפ

 אלה:מ כל אחד –" הבידעברה מח" 

לה מפעל קבע או בת חוץ שיש שחברה תו ישראל או תברה תושבח אוהד שביעמ (1)
 (;בידהמע – ת המנהל )לענין זהזאר ישמרכז מחקר ופיתוח, בישראל, אם א

 בעלת שליטה במעביד או שהמעביד בעל שליטה בה; אירה שהבח (2)

 ה;בו דיבעהוא בעל שליטה במ דםא ותואש רהבח (3)
 –ש" ומיועד ממ" 

ן לעובד או המניה מהנאמ ד העברתעמו -נאמן  באמצעות מניות תצאבי הקגל (1)
 ם מביניהם;קדמוה מועד מכירת המניה על ידי הנאמן, לפי

מועד מכירת המניה לרבות מכירת  -ות נאמן עאמצבמניות שלא  תאצבי הקגל (2)
 ה;שתת לרכיכומניה שמקורה בז

 ;לרבות זכות לרכישת מניה –ניה" מ" 

ו חלקן, בחברה שמניותיה, כולן א הנימבות רל –חר בבורסה" סמה למוניה הרשמ" 
 מסחר בבורסה בישראל או מחוץ לישראל;ל ותומרש

 ד;ובשומה אישרו כנאמן לצורך סעיף זה, לרבות עהד ישפק ימ –אמן" נ" 

 למעט בעל שליטה; ךא רה,בחב הרשמ אושנבות רל –ובד" ע" 

ש, בניכוי הוצאות שהוציא העובד ועד המימוהשווי במו א מורהתה –ה" בטווי ההש" 
העובד  אוציההוצאה ועד למועד המימוש, וכן הוצאות שה וםמין מתואמות ברכישת המניה כשה

 בשל המכירה;

 :אלהמ כל אחד –ה" פוקום התת" 

חודשים מיום שבוהוקצו  12 של הפוקת - הבמסלול הכנסת עבוד רהבה החרבח (1)
 אמן;נו בידי דיות והופקנהמ

ום שבו הוקצו דשים מיחו 24תקופה של  -במסלול רווח הון  הרברה החחב (2)
 ו בידי נאמן;דופקההמניות ו

 ה כאמור.ירועד מכמ - 103מרצון כהגדרתה בסעיף  אלשכירה מב (3)

חויב במס תנאמן לא באמצעות הקצאת מניות בחברה מעבידה מ דעוב לשנסתו כה (ב) 
 ה ויחולו במועד המימוש הוראות אלה:אעת ההקצב

ד ביראו את הכנסתו של העול הכנסת עבודה, לומסב המעבידה הרברה החחב (1)
 ;( לפי הענין, בסכום שווי ההטבה2( או )1)2כנסה לפי סעיף הכ

( 95' תיקון מס)
קצאת מניות ה 1993-ג"תשנ

 עובדיםל
( 132 'מסתיקון )

 2002-תשס"ב

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

 220 'מסתיקון )
הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו
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תום , והנאמן החזיק במניות עד ןוהוח ור לולסהמעבידה במ הרברה החחב (2)
העובד כרווח הון בסכום שווי ההטבה, והוא  לכנסתו שהיראו את , פה לפחותהתקו

 ;25%של ר עושייחויב עליו במס ב

מניה המוקצית מניה הרשומה למסחר התה י(, ה2ר בפסקה )ומאאף ה לע (3)
ההקצאה,  עדמומ םימי 90רשמו למסחר בתוך נ ניותיהשמבבורסה, או מניה בחברה 

חברה בבורסה בתום המניות  לשוויין ש עובה ממוצההטבה בגיראו את חלק שווי 
ר הרישום ימי המסחר שלאח יםוששלשלושים ימי המסחר שקדמו להקצאה, או בתום 

( לפי הענין, 2( או )1)2הענין, בניכוי ההוצאות, כהכנסה לפי סעיף  לפי למסחר כאמור,
כום בלבד שהס, ו25%חייב במס בשיעור של ה ןואת יתרת שווי ההטבה כרווח הו

( כאמור, לא עלה על שווי ההטבה במועד 2( או )1)2כהכנסה לפי סעיף  עשנקב
ית, יוכפלו צמוקהיא עובד ברכישת המניה ום ההוצאות שהוציאת יןהמימוש; לענ

 דדמבהוצאות כאמור במדד יום ההקצאה או יום הרישום למסחר, לפי הענין, ויחולקו 
 הענין, ועד למועד המימוש. אה, והכל יתואם מיום ההקצאה או הרישום, לפיצוהם הוי

ועד המימוש חל ומן הור בסעיף זה, בחרה החברה במסלול רווח ומאאף ה לע (4)
 יפל (,2( או )1)2סעיף י נסה לפהככנסתו של העובד כהאת  לפני תום התקופה, יראו

 נין.עה

תחויב במס , ות נאמןעת שאינה הקצאה באמצצאת מניועובד מהקשל  נסתוכה (1) ()ג
 -ענין, ובמועד המימוש ה פי( ל2)( או 1)2קצאה, כהכנסה לפי הוראות סעיף הבמועד ה

 י הענין.לפ 3הכהכנסה כאמור בחלק ה או חלק 

רשומה  הניאש תובד מהקצאה של זכוע סתו שלכנ(, ה1ר בפסקה )ומאאף ה לע (2)
עד ההקצאה, ובמס במ במן, לא תחויאנ צעותמאב שלא למסחר בבורסה לרכישת מניה

 הענין. פי(, ל2) או( 1)2מימוש תחויב במס כהכנסה לפי סעיף הובמועד 

בניכוי,  רתות(, 1)ג()-( ו3)-( ו1ם )ב()ות כאמור בסעיפים קטניינמקצאת הב (1) ()ד
הכנסת  הבבשל הקצאה כאמור בגו רכש תאשהוא עובד בה, הוצה המעבידה לחבר

ויבה בשל חומי ההשתתפות שבהם כבגובה ס ( או2( או )1)2עיף בד לפי סהעו
הנמוך, והכל בשנת המס שבה נוכה המס י לפה, התחייבותה לחברה המעבידה המקצ

 ר לפקיד השומה.הועבבשל הכנסת העובד ו

בידה עמה הרביה שלגביה בחרה החמנמכירת ב ברה הוצאהחל תותר אל (2)
 (.4ף קטן )ב()ימור בסעאלפני תום התקופה כ רה המניהם אם נמכג, ןבמסלול רווח הו

ובדים בחברה מעבידה לרבות על לעת יו)ט( לא יחולו על הקצאת מנ3ף יעסראות וה (ה) 
 התחייבות להקצאה כאמור;

 דבורווח החייב בידי עה על חלקל עור המס שיחויא, ש100 ר בסעיףומאאף ה לע (ו) 
, בכל 121סעיף בהקבוע  סיהיה לפי שיעור המתו סעיף, הגדרתו באוכ ל להיות תושב ישראל,דחש

 אלה:מאחד 

 חרה החברה במסלול הכנסת עבודה;ב יהגבות באמצעות נאמן שלינמקצאת הב (1)

ולם ואבמסלול רווח הון  ברהחות נאמן שלגביה בחרה הות באמצעינמקצאת הב (2)
 ;הפוקתהה מומשה לפני תום ניהמ

 (;2ה חלה הוראת סעיף קטן )ג()אמן שעליות שלא באמצעות נינמקצאת הב (3)

כל עובד אשר לו הוקצו המניות, ועל כל הקצאת מניות  לתחול ע העיף זס יפירה לחב (ז) 
ל עוד לא בחרה החברה כלך, ייתה ההקצאה הראשונה ואלאחר תום השנה שבה הש נהבששבוצעה 

תום השנה שבה מ תוחפלא אם כן חלפה שנה אלאחרת  רחובאחרת; חברה לא תהיה רשאית ל
 .תהקודמ לאחר הבחירה ה שנעשתההיתה ההקצאה הראשונ

 לקבוע כל אחד מאלה: יאשר מנהלה (ח) 

 ן ההקצאה;ינעאים לנת (1)

ם שנקבעו בסעיף זה יתנאהבמס כשלא נתמלאו לגביו י חיוב העובד בגלראות וה (2)
 מכירה שלא מרצון;ב מניות שומאו לפיו, כולם או מקצתם, בשל מי

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה
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 ;)נמחקה( (3)

ת לעובד שהוא תושב חוץ, לגבי תקופת עבודתו וצאת מניקן הינעלים ללכ (4)
 בישראל;

מן ה והנאדעבימוי מס במקור ולהגשת דוחות על ידי החברה הכינלים ללכ (5)
 .וקביעת מועדים להגשתם
 ומיזוג שינוי מבנה :2לק ה'ח

 ותחולהת רק ראשון: פרשנופ

 –חלק זה ב .103

 ם ישא ן, זולתניחוק מס שבח מקרקעין, לפי העבאו  ש לו בחלק ה'ית שעושמח המהא לכל מונת
 ;רתאחראה מפורשת וה לק זהחב

 –מיזוג" " 

חברה  -של מספר חברות )להלן  או חברה של תויובוההתחיי העברת כל הנכסים (1)
וק, רול החברה המעבירה ללא פיסחברה קולטת(, וחי -רה אחרת )להלן במעבירה( לח

 ת;רוי בחוק החבנימשה קלחב ןושאהר רקפג או בהתאם לומיז ולצ םתאהב

מן הזכויות בחברה או בכל אחת  ותפחל 80%רה של בכ, הע103לענין סעיף  (2)
ה ה אחרת בתמורה למניות שיוקצו בחברר( לחבתעבררה נבח - הלןלמהחברות )

רה חבבהם יתיווזכ וד שבעלי הזכויות והצדדים הקשורים להם, שהעבירובלבחרת, הא
תיקרא  - ןלהרת )לאחחברה הל זכויותיהם בהעברה כאמור, כל ברת, העבירו אתנעה

 "(;תטלוברה ק"ח רתאחה גם החברה

 גים;וביצוע שרשרת מיז (3)

קעין ובין מיטלטלין, וכל זכות או טובת הנאה ראויות או רבין מק, כושכל ר -נכס" " 
 ;לארישלוץ חמ םהשן יבו לארשיבמוחזקות, בין שהם 

 לחוק החברות; 351יף עיתן לפי סנצו ש -יזוג" מצו " 

 –מועד מיזוג" " 

 תשנ םתו וניתן צו המיזוג א התום שנת המס שב -מיזוג ו צ ילענין מיזוג על פ (1)
 מה לה, ובלבד שלא יקדם למועד הגשת הבקשה למתן צו המיזוג;דשקהמס 

תום שנת המס  -ת רובהח קולח ינימהפרק הראשון בחלק הש לענין מיזוג לפי (2)
ל כל אחת ש תהכללי הפהאסי טתעד החלמוחל המיזוג, ובלבד שלא יקדם לה בש

 חברות;וק הא( לח)320עיף המתמזגות לפי סת רוחבמה

 ;ותימועד החלפת המנ - כ103סעיף  לפי לענין מיזוג (3) 

על שוג זמי ולחוק החברות א 321ט אישר לפי סעיף פית המששבג זומי -מיזוג מאושר" " 
לחוק החברות, אין לעכבו ואין למנוע את ביצועו במועד  319פט לפי סעיף שמהת יב תטהחל יפ

 שקבע בית המשפט;

 –" ה הנדרשתהתקופ" 

י אלה: נש ביןמ הכוהתקופה האר -ג" מיזו" ( להגדרת1קה )י פספלענין מיזוג על  (1)
 המיזוג דמועבתה לנתיים המתחילה במועד המיזוג או תקופה שתחיש שלה תקופ

 ;ןיוסופה שנה לאחר תום שנת המס שבה ניתן צו המיזוג או אושר המיזוג, לפי הענ

מועד ב התקופה שתחילתה -יזוג" "מ דרהג( לה2) הפסק יפלענין מיזוג על  (2)
 ;מועד המיזוג לחשבה  סמשנת ה וםתים מינתופה שסהמיזוג ו

משתתפת חברה  (, שבוףזוג נוסימ - הלןלאו יותר ) מיזוג נוסף אחד -ים" "שרשרת מיזוג 
שהשתתפה במיזוג קודם, המתבצע במהלך התקופה הנדרשת של המיזוג הקודם, ובלבד 

 :האל ינש םימיישמתק

 וגים;יזחד מהמא בי כלגג מתקיימים ל103סעיף  תנאי הזכאות לפי ( 1)

ון שילו המיזוג הראם גם אימייקתמ והי( 6)ג103ף יסעי פלם הקבועים תנאיה (2)

  (95ס' תיקון מ)
 1993-שנ"גת
  (95ס' תיקון מ)
 1993-שנ"גת
 גדרותה

( 95ס' מ)תיקון 
 1993-גנ"תש

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123' )תיקון מס
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 164)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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, היו מתבצעים כמיזוג אחד במועד המיזוג הנוסף; ףסוים וכל מיזוג נגת המיזורשרשב
 דתפו במיזוג במועתשהשת וחברהמת חל אכלשם כך יובא בחשבון שווי השוק של 

ר ויעש מתואם לפי אוהים, כשפסוים הנוגי המיזעדד ממוחובכל אשון הרא יזוגהמ
ד למועד המיזוג עהחברות מחת אכל  וג שבו השתתפהועד אותו מיזממ, דדמה תיילע

 הנוסף האחרון;

 :להאד מו אחבים ימי שמתק - תאגיד(, או ליחיד -י אדם )בהגדרה זו נ"צד קשור", לחבר ב 

 ;76יף עקרוב כהגדרתו בס (1)

 ד;יבתאג הבעל שליט (2)

 שליטה בו; יעלב שהיחיד וא ידתאגהש םדא חבר בני (3)

 ליטה;שעל בתו והאדם יש א ילתאגיד ולחבר בנ (4)

, ןלהל דם, המקנה זכות מהזכויות המנויותא-בני-זכות בחבר -ם" דא-בני-זכות בחבר" 
 םע נהנמה ברעם ח כםין בהסובבני האדם או על פיהם -של חבר כי ההתאגדותבמסמ בין תנקעוהמ
 :דםהא-בני-רחב

 ולוהיו או זכות לנית לרווחוזכ וק אודם או זכות לנכסיו בפירא-בני-חברות בחבר (1)
 ו זכות להצבעה בו, וכן כל זכות אחרת בחבר;א

(, 1פורטות בפסקה )מת היווהזכמ חתאכל לות תביעה ביחס כזכות ברירה או ז (2)
 ;ותהאמור ותכוימהז בר או מבעל זכותחמה

יפין למחזיק בכל אחת מהזכויות המפורטות עקב אורין שלהורות, במי תזכו (3)
 ך להפעיל את זכותו;ר(, על הד2)-( ו1קאות )סבפ

 )נמחקה(; –קרן נאמנות" " 

 ;)נמחקה( –מל" גפת וק" 

חברה למתפצלת( חברה הה - ן)להל רהשל חב ותחייבויתהעברת נכסים וה -פיצול" " 
 ה(;שהחברה החד -ות אחרות )להלן ת או למספר חבראחר

מך לפי פקודת החברות המתיר לחברה להפחית סצו בית משפט מו -ון" ההפחתת  וצ" 
 הונה;

ון שאין ביניהם צון לקונה מרר מרצממוכ הרכימבל בהסכום שאפשר היה לק -שווי שוק" " 
 ם;יחסים מיוחדי

 :הלמא תירה שהיא אחמכ -ן" וצרממכירה שלא " 

 הורשה; (1)

 קודת החברות;פון לפי צמר אשל קכי פירוימכירה במסגרת הל (2)

 כי פשיטת רגל;ימכירה במסגרת הל (3)

 קבע שר האוצר בתקנות;שמכירה מסוג אחר  (4)

 )נמחקה(; –בורסה" " 

 )נמחקה(; –שוק מוסדר" " 

 ()ג(;1()ט)3כהגדרתו בסעיף  -בעל שליטה" " 

 זה. קחל לפי נכסים תמורת מניות, הכלהעברת  מיזוג, פיצול או -שינוי מבנה" " 

ות יפות שיתדושל שותפויות רשומות, אגוה ולו גם לגבי שינויי מבנחהוראות חלק זה י )א( א.103
עמותה  ואת יפותיש הדובנה שאחד הצדדים לו הוא שותפות רשומה, אגמי ויינש ות, או לגביתומוע
יבים וכן בשינויים נוספים שיורה עליהם ויים המחויניבשל , הכותו סוגאמ על קרנות נאמנותן וכ

שותפות רשומה לפי פקודת השותפויות ]נוסח חדש[,  –; בסעיף קטן זה, "שותפות רשומה" המנהל
 ., שאושרה בידי המנהל לעניין זה1975-התשל"ה

 

 

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

שותפויות  לה עלחות
דות גוארשומות, 

ות קרנ, ותשיתופי
ת, תומונאמנות, ע

חברות ממשלתיות, 
 ותיתלשבת ממ תוחבר

רות עתירות מחקר חבו
 ופיתוח

  (95)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 132)תיקון מס' 
 2002-ון( תשס"גק)תי

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 221)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 לאשר כי הוראות ישא, רתתיולשממהות רעם מנהל רשות החב ותצעייתהבהמנהל,  (1א) 
אי תחולה  ותרבל נויים שקבע,ישבתיות ממשל בת תוחברת ויול חברות ממשלתחלק זה יחולו ע

מדינה או של רשות הפיתוח כמשמעותה הזקה של חהה ורעששי דבלבו, הז של חלק מהוראות חלק
, וקירבפ סיםכנל תויוכובז ם, בזכויות לרווחי1950-בחוק רשות פיתוח )העברת נכסים(, תש"י

, זהקטן  ףיע; בס90%-, מהמבנהוי ניד שמועב , לא יפחתיפיןישרין או בעקבמבחברות כאמור, 
ברות חכהגדרתם בחוק ה -ית" תממשל תרה בבח"ו", תיתל רשות החברות", "חברה ממשלנה"מ

 .1975-הממשלתיות, תשל"ה

חולו יזה ק לת חואורהכי  דת הכספים של הכנסת,עו רושיות באנמותר להורות, בתק ב() 
ים רטפוהמ, בשינויים תונו בתקרדגשיו פייתוח, כופעתירות מחקר  מבנה של חברות ילגבי שינוי

 בהן.

ת, רשאי בתקנות, להגדיל כל יחס סשל הכנ םספיכת הדוע . )א( שר האוצר, באישור1א103
 הקופתהת אצר קג, לשנות את שיעורי ההחזקה הנדרשים באותו סעיף או ל103שנקבע בסעיף 

 לוכה יזסעיף  יפות לקנק זה; תחלבות המס לפי אים לזכאות להטנהת ןיל לענכהות, שנדרה
ה בחברות מסוימות ננויי מביל ששים מם של שינויי מבנה או לסוגים מסויים מסוימיוגסל קנותויש

 ודיות חברות כאמור במשק.חייל בלבשים 

את הור ל אףוע 103יף עשבסג" ומיז האמור בהגדרה "מועד ףהמנהל רשאי, על א )ב( 
 .עבקש םיבתנאאחר,  לוצעד פימוחר או א וע מועד מיזוג(, לקב9ג)105ף יעס

 ות ואגודות שיתופיותררק שני: מיזוג חבפ

רה מעבירה אגב מיזוג, והעברת נכסי חברה מעבירה או בחבזכויות  מכירת (א. )ב103
ם בשל י, לפי חוק התיאומוה זודקי פפלס מו בבהתחייבויותיה לחברה קולטת אגב מיזוג, לא יחויי

 קעין.קרס שבח ממ קוח יפל וא היאינפלצ

קטן )א(,  ףיעור בסמאהמחמת ח על שב מסמתחייבת מכירה ב בכל מקום שבו לא ב() 
 .משוויה 0.5%המכירה במס רכישה בשיעור של יב יתחת

 ה יחולו לגבי מיזוג, אם מתקיימים כל אלה:זפרק  יטבות לפה. הג103

ל שרית יקעה טרהמה ראשכית ללכתמזג לתכלית עסקית וכההחברות מבקשות ל )א( (1)
 ;הןל עסקיש נה לאפשר ניהול ותפעול מאוחדיהמיזוג ה

י נאותות אינן מהמטרות העיקריות של בלת מספחתת ההימנעות ממס או  ב()
 ;המיזוג

ברות מהח אחת מכל רו אל החברה הקולטת במסגרת המיזוגבשהוע הנכסים ברו (2)
, ונעשה הנדרשתופה קו בתרנמכ אלוג, זהמיהמעבירות ורוב הנכסים שהיו ברשותה ערב 

 –ענין זה להחברה;  יעסק הלךמאמורה שימוש מקובל, בנסיבות הענין, בה הפקותב הםב

ם בבורסה, שאינם יר, הנסח, למעט ניירות ערך104בסעיף ו נכס כהגדרת -"נכס"  א()
 ליטה;ש י בעליידמוחזקים ב

 50%-השוק שלהם היה למעלה מ יזוג שוויממועד השב םסינכ -"רוב הנכסים"  ב()
 כלל נכסי החברה באותו מועד; השוק של יומשו

 בלו במנין רולהמתמזגות, לא ייכ לבקשת החברותב(, ) המשנ פסקתלענין  ג()
והכל , ם, או סוגי נכסים שקבע המנהלתרישר את מכיאהמנהל שם ינכס, םסיכהנ
 קת משנה )ב(;ז הקבוע בפסוחאהמ הובג קביעת אחוז תוע, לרבבקשאים תנב

 27או סעיף  96ליו סעיף חל עו חילוף נכסים שהואלענין פסקת משנה )ב( לא יר ד()
 ולכאי םשיהחד יםסנכהאת  כמכירת נכסים, ובלבד שלצורך קביעת רוב הנכסים יראו

 מוחלפים;ה היו הנכסים

 מרצון; לאשרה למעט מכי -"מכירה"  ה()

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 םיתנא לשינוי תמכוס
( 123)תיקון מס' 

 2000-תשס"א

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 95)תיקון מס' 
 1993-תשנ"ג

 טור ממסיםפ
( 95תיקון מס' )

 1993-תשנ"ג

 נאים לזכאותת
( 95)תיקון מס' 

 1993-תשנ"ג

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 147' )תיקון מס
 2005-תשס"ה

( 164)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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ל בכקרית שהיתה יעהכלית לכהלות עיהפרשת, נדכת, בתקופה השבחברה הקולטת נמ (3)
 המיזוג; ת מהחברות המתמזגות ערבאח

רה הקולטת מניות שוות זכויות לכל בעלי הזכויות בחברה בתה החצקהוג זהמי במהלך (4)
ה תמורה ניתנ א, ולהרביעהמ הבחברת יוכוהזל כלב המעבירה בהתאם לחלקם היחסי

 ין במישריןב, רדם אחא למאת כו אולטת הקשהי במהלך המיזוג מאת החברה לנוספת כ
 בעקיפין;ן ביו

חברות ת מהל אחת בכלי הזכויוע, לכלל בגיזומי הרה הקולטת אחרש בחביהזכויות ש (5)
ו יה םשה החברהשל ג וזימה דעוהמשתתפות במיזוג, הן בהתאם ליחס שבין שווי השוק במ

 ותפתהמשת ברותהחל ל כלש בין שווי השוק במועד המיזוגלתיה ערב המיזוג, ומניי לבע
ת ומני עלתבר חברה קולטת היא שאת התיאומים הנדרשים כאע קבי יזוג; המנהלמב

 מעבירה; בחברה

מיזוג, ת המשתתפות בורבהחמ תחא לכב ל בעלי הזכויותלסך הזכויות של כ )א( (6)
כויות בחברה הקולטת במועד זמשווי השוק של ה 10% תפחולו והת, ישבתקופה הנדר

 וג;יזהמ

י ארבעה פפות במיזוג לא יעלה על תתמשה אחת מהחברות שווי השוק של כל (ב)
 שתתפת במיזוג, והכל במועד המיזוג;מאחרת ה החבר של קמשווי השו

ם הבש םוגיזנסת, לקבוע סוגי מיכספים של הכה תדוע רושבאי, ישר האוצר רשא ג()
 (;ב)-ו( א) ר בפסקאות משנהובלות שונות מהאמגו מולחי

 לה:אמ אחת יאה הקולטת החברה (7)

 ו אגודהאות רהחב פקודת החברות, חוק גדה בישראל לפיאתושבת ישראל שהת א()
 שיתופית שהתאגדה בישראל לפי פקודת האגודות השיתופיות;

ושבת ישראל תאו ץ ות חבשתו ברהחהמנהל לענין זה והיא  יחברה שאושרה ביד ב()
אמור יכול כ ר; אישותורק החבחות או ברוחברת חוץ כהגדרתה בפקודת החב שהיא

 המנהל; עם אחרים, כפי שיקבימותנה במתן ערבות ובתנאה הישי

ויות בחברות המשתתפות במיזוג מחזיק בתקופה הנדרשת ככל אחד מבעלי הז )א( (8)
 בחברה הקולטת; גמיד לאחר המיזו וו להישות יוזכהכל ב

ללו במנין בעלי יכי לארות בבורסה חסניות הוכזבחזיקים מויות הבעלי הזכ ב()
ו במועד המיזוג בעלי שליטה; לענין יהאם כן  ה )א(, אלאנמש תקספ ןינעל, הזכויות

 קרן נאמנות;ולמעט קופת גמל  -זה, "בעלי שליטה" 

עים המפורטים בפסקאות משנה וים אירוע מהאיריתקה (, אם8) הסקבפ רעל אף האמו (9)
הלך בשום מועד במד שבלובג, זוימה חראי בזכויות לוניבכך ש ואירא עד )ג( לא( )

תיהם של מי שהיו בעלי זכויות בחברות המשתתפות ותו זכויפחי את לשהתקופה הנדר
 מכל אחת מהזכויות בחברה הקולטת: 51%-במיזוג מ

ה ופמזגות מכר במכירה מרצון, בתקתכויות בחברות המזי הלעבר מתיו וד אחא א()
רה הקולטת מיד לאחר מועד המיזוג, חבב לות שהיו ויוכזהמ 10%-מ ת, פחושתהנדר

ובלבד שסך הזכויות , אחוז גבוה יותר - םות האחרייהזכו ליבעו מסכיהאם  -או 
פני ל, הרחבב תיווהזכ מכלל 10%הנמכרות מאת כלל בעלי הזכויות לא יעלה על 

 ;היה בעל זכויות לפני המיזוג לאקצאה למי שהה

ויות בחברה לפני ההקצאה בשיעור זכל בעמי שלא היה ל ותחדש תויהוקצו מנ ב()
 ות לפני ההקצאה; ימהון המנ 25% לע הלשאינו עו

על פי תשקיף שבו צויין  102רסה מניות כהגדרתן בסעיף והוצעו לציבור בב ג()
 ות למסחר בה;יהמנם ורישל מהיהסכ שהבורסה

יות לאחר כובזי ו שינוארי(, לא 9ה )קספראות הוסף על נו(, ו8ה )קעל אף האמור בפס א(9)
 –פות במיזוג תות המשתברבח יותוהמיזוג אם אחד או יותר מבעלי הזכ

 רצון;ממכר זכויות שלא  (1)

בחברה  ו לוהזכויות שהי כלת אוג, זיהמ ועדמתה שנה מלמכר בתקופה שתחי (2)

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 (123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה
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; על רוכש בדבלן מורה למזומתב, ור לושק וא צדשהו למי הית לרבות זכויות שהקולט
תתפת שהזכות בחברה המ להיה בע ואילכזה  התנאים כאמור בסעיף הזכות יחולו
הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע  ועדתשור , באייזוג; שר האוצרד המבמיזוג במוע

 ;זהן ניעם ליפוסנים אתנ

 )נמחקה(; (10)

ברה קולטת ח שלל ולפיהם פיצו םיע כללובקל מנהלרשאי הה, ף זיעל אף האמור בסע (11)
המפורטים  םיום תנאי מהתנאיקבו כאי שיחילא , ים בידי חברה קולטתאו העברת נכס

 בסעיף זה.

בחברה  עוטמי יותנמי לבע י(, אם נקבע בצו המיזוג כ4ג)103ף יעל אף האמור בסע . )א(ד103
 הםורה למניותימתבמנים וזמום בשלקבלו ת, ינגדו לצו המיזוג בבית המשפטתמעבירה, שה

 את ללולשי כד ךבכא יהיה לת, טקולהכויות כלשהן בחברה רה המעבירה ולא יקבלו זחבב
ות בפרק זה, ובלבד שההטבות האמורות לא יחולו לגבי בעלי מניות המיעוט טבות הקבועהה
 –ה ז יף קטןסעם החלים לפי כל דין; לענין סיוהם יחוייבו במר, מוכא לוםשתו לקיבש

רה בבח ימזכות כלשה 25%-ר מלם יחד אין יותובעלי מניות שלכ -" טבעלי מניות מיעו" 
 מניות בחברה הקולטת לאחר מועד המיזוג;דם שיש לו א לש בוקרו ינא םהמ שאף אחדו

 כל אחד מאלה: -קרוב" " 

 ;88ף יסעו בתרגדהב כוקר (1)

 לטת;וקהחברה ב מניות עלאדם שהוא ב-בני-ה בחברטמי שהוא בעל שלי (2)

 טה בו.ברה הקולטת הוא בעל שליחמי שבעל מניות ב (3)

י מיזוג שבו ( לגב5)-( ו4ג)103נין סעיף ים שייעשו לעמתיאו םילבכל קבעימנהל ה ב() 
 שולמה תמורה במזומנים כאמור בסעיף זה.

המקורי, שווי  כס שהועבר לחברה קולטת במיזוג ויתרת המחירנ ורי שלקהמ רמחיה . )א(ה103
ה וחוק מס יומים בשל אינפלצאתיה קחו, וזה דפקו הרכישה ויום הרכישה, הכל לפי הענין, לענין

 לגבי נכס כאמור שהואס; נכה לו לא הועבריא עבירהמה בחברהו פי שהיכ שבח מקרקעין, יהיו
ת נע כמלאי סופי לענין שומת החברה המעבירה לשבכום שנקסת האאי ללאי, יראו כעלות הממ

 המס המסתיימת במועד המיזוג.

ד א לחוק עידו21 יףעסן התקופות לפי ימנ יןנעל הרכימשב חתי גהעברת נכס במיזו ב() 
 .עשיההת

ג הזכויות בחברה הקולטת והחברה המעבירה, זומיה רסה ביוםבבו רסחת למומורשא היו ל ו.103
 אות אלה:רחדשה( הוההמניה  -חברה הקולטת שהוקצו במיזוג )להלן היות נמבי גל ולוחי

 של הזכויות שהיו וריקמה רימחה , אתהי של המניה החדשריראו כמחיר המקו (1)
המדד  יתליע ם לפי שיעוראותהוא משכנה(, ישה יהמנה -למעביר בחברה המעבירה )להלן 

יה אילו נמכרה המניה במועד הריאלי ש פסדהוי כמיום רכישתה ועד למועד המיזוג, ובני
(; ואםתהמחיר המ -לא יפחת מהמחיר המקורי של המניה הישנה )להלן שהמיזוג, ובלבד 

 פרש"ה ןלהלא קריי ניה הישנה לבין המחיר המתואםהמחיר המקורי של המן יש ברפהה
יר חהמה מישווי השוק של המנ הסכום שבו נמוך -ריאלי" ד פס"הן זה, עניל"; םתיאוה
 המתואם שלה; קורימה

תמורה סף להמחיר המקורי של המניות הנמכרות יתוו ןוה חלק מוהפרש התיאום המה (2)
 ף;סם אינפלציוני נווסכ בו וראיות ומניהממכירת 

ניה חדשה מ ולם במכירתאוג וזיועד הממ תא שהדחה יההמנל ה ששיראו כמועד הרכי (3)
, יראו לענין חישוב רווח ההון עעד הקובוהמ דה עששהתקבלה תמורת מניה ישנה אשר נרכ

 ועד הקובע, את יום הרכישה של המניה הישנה כיום הרכישה של המניהמהריאלי עד ה
 ;שההחד

כירה של המניה המש בעת יקמיזוג, והוא בה דשב חוץ במועוהיה בעל המניה ת (4)
חיר מב הוחיש הישנה כמדד לצורך הינמה הר המטבע שבו נרכששעת א החדשה כי יראו

 מס;מור טם פואם, יהיה הפרש התיאוהמת

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 תלייג לענין קבס
 םניומזמב מורהת

 (95)תיקון מס' 
 1993-נ"גתש

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 רועבהין נכס שד
 יזוגמב

( 95' ס)תיקון מ
 1993-ג"נשת

מכירת מהון  חיוור
 מניות

( 95)תיקון מס' 
 1993-ג"נשת

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב
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 ,ב94יף עתם בסעושמכמה קוענין קביעת רווחים ראויים לחלל םיקבע כללימנהל ה (5)
בחברה ו שיחושבג, עד למועד המיזוה בחברה הקולטת או בחברה המעבירו שנצבר

 הקולטת.

ת הכספים של הכנסת, תיאומים הנדרשים לענין עדו רישובא, תוקנתשר האוצר יקבע ב )א(  .ז103
ועד המיזוג, או שמניותיהן נרשמו במה רסחברות שמניותיהן נסחרות בבו אוחברה  שלמיזוג 

 במועד המיזוג או בורסהבחר סממ ומחקנזוג, או שמניותיהן ימועד המ אחרלסה רלמסחר בבו
 אחריו.

 ןינעהכנסת, תיאומים הנדרשים לשל  םיספהכ תדעקנות, באישור ותר האוצר יקבע בש ב() 
 קה בזכויות בחברה האחרת.זימהן מחת זוג של חברות שאחימ

 התצקהש אף על מניות 101ף ילו הוראות סע, יחו(1)ב()101ף יעל אף האמור בסע ג() 
 (, על פי תשקיף.4ג)103יף ער בסאמוכטת, להקו הרחבה

לחברה קולטת עד למועד המיזוג או  הרבימע הרבשהיה לח 28 ףהפסד כאמור בסעי (א. )ח103
 חל בשנת המסת הולטקה הרבחה לשר לקיזוז כנגד הכנסתה ותבאות, יה ושניתן להעברה לשנים

ל כ ךמס 20% לה עלהעו לקיזוז כאמור סכום רלא יות סת מנל שכשלאחר המיזוג, ובלבד שב
חברה ל הש תיבהחי התמהכנס 50%הקולטת או על  הרבחהו רות המעבירותבההפסדים של הח

 ל לפי הנמוך שביניהם.הכודמות, ק קיזוז ההפסד משנים לפנימס  שנת הקולטת באותה

מיזוג הלמועד  דת עטקול חברה מעבירה או לחברהשהיה ל 92 ףמור בסעיהפסד כא ב() 
טת החל במועד לוקה הברוח הון של החולקיזוז כנגד רי ר, יותתבאוהים נלש הוהניתן להעבר

ל הון שהי דמסך כל הפס 20%על ולה ם העסכו מס לא יותר לקיזוזנת ש לבכד שבלבהמיזוג, ו
וך מהנ יהחברה הקולטת, הכל לפיווח ההון של רמ 50%ל ע אות טלוקהחברה המעבירה והחברה ה

לגבי  92בועה בסעיף הקבמנין ההגבלה  ואא תבלוג זהמי ועדמופה של חמש שנים מקיניהם; תב
 ור.מאכתקופת הקיזוז לגבי הפסד 

קזזו באותה ל תן היהניף קטן )א(, הפסד כאמור בו שלא יעל אף האמור בסע (1) ג() 
חר אזו ביקוזז בשנות המס הבאות החייבת,  סהכנההמ 50% יבגלה לבשנה בשל ההג

ף קטן )א( יהפסד כאמור בסע תבתוספ זו הפסקבור משלא יקוזז הפסד כא ו, ובלבדז
 מות;ז ההפסד משנים קודיזוק יפנה לרבחההכנסה החייבת של המ 50% לע הולהע

ר בו שלא ניתן היה לקזזו באותה שנה וקטן )ב(, הפסד כאמ יףעל אף האמור בסע (2)
בלבד ו הבאות בזו אחר זו, המס שנותבזז ווח ההון, יקומרי 50% יבלגלה בגהשל הב
קטן )ב( העולה על  כאמור בסעיףסד הפ תפסותב זו היקוזז הפסד כאמור בפסק לאש

 ת.וודמקים נמש דרה לפני קיזוז ההפסבן של החוהה חיוורמ 50%

תום עד  וזקזה ליה ניתן ים )א( עד )ג( שלאנטק םיפכאמור בסעי ןהפסד או הפסד הו ()ד 
 רשנה השישית, בכפוף לאמוב זו החלקזמיזוג, ניתן יהיה לעד הר מוחשלאהשנה החמישית 

 י הענין.לפ, 92-ו 28ם פיעיסב

ני פת לומזגתהמ תשהיה לאחת החברו ןהפסד הו(, )ב ןקט יףעל אף האמור בסע ה() 
כירת נכס ממ עבנש לטתוקהברה חזזו במלואו כנגד ריווח הון או שבח של הקזוג ניתן יהיה ליהמ

 פיל רה הקולטת לפני מועד המיזוג,חבשהיה לו יזוג בבעלות החברה האמורה, אשהיה ערב המ
 (.ד)-( וגים )נו הוראות סעיפים קטלזה יחו ןטף קסעי ענין; על יתרת הפסד שלא ניתן לקיזוז על פיה

 ןינב כרתשהמזגו מה לאחת החברות שהתיהש דספף קטן )א(, היעל אף האמור בסע (ו) 
 )ח(.28ו לפי סעיף לקזזהיה יתן ני יום המיזוג, נילפ

(, כי הפסד או י)ב103פי סעיף ה לנוימה םינשה עב, בתקופת ארעהמנהל רשאי לקבו ז() 
יה לקזז רק הולטת או שניתן יקברה החו בזלקז היהיבסעיף זה לא ניתן  ריו האמועל חלן שוהפסד ה

סד ההפ יזוזק קבת מס בלתי נאותה עפחתה םגרתי גוזמהמי אם שוכנע שכתוצאה, ונממ קחל
סעיף בות כאמור בההטלו לשנ וליכא הן לערער ויראוה לצורך זיתמנהל נה האמור; על קביעת

, על ט103ף יסע ילפ שמרא מזגות מהמנהל אישורתברות המחו השביק י)ז(, ובלבד שאם103
 )ה(.ט103 ףעיי ספל ודעההאת החלטתו לפי פסקה זו ביחד עם מתן ה יעהמנהל להוד

 –ה בסעיף ז ח() 

 לרבות שבח; -ריווח הון" " 

( 142ס' יקון מ)ת
 2004-תשס"ה

 תניוין מניאומים לעת
ורסה בב ותרחסנה

 ות קשורותברענין חול
 ( 95ס' )תיקון מ

 1993-שנ"גת

יזוז הפסדים של ק
ירה וחברה עבמ רהבח
 תלטוק

( 95)תיקון מס' 
 1993-תשנ"ג

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה
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 .92הפסד לפי סעיף  שקוזז כנגדהה נסכאך למעט הים דלפני קיזוז הפס -הכנסה חייבת" " 

 קבחלק השמיני בחו ראשוןהרק פם לאבהת לרשם החברות גמיזו תגשה הצעוה . )א(ט103
, ניתן י בית המשפטדיב גוזמיהישור או לא גמיזו החברות, או הוגשה בקשה לבית המשפט לצו

ג, ובלבד 103עיף בסם טית המיזוג עומדת בתנאים המפורניכי תכ ורלפנות למנהל ולבקש איש
 וג.זהמיד עמו ינשהבקשה למנהל הוגשה לפ

צר בתקנות, אוה שרישלם אגרת בקשה בסכום שיקבע ה סעיף ז יהמבקש אישור לפ ב() 
 םתואמן הנמהו ות אוהחברות המתמזג וי נכסיומש ריעושורשאי השר לקבוע שהאגרה תהיה ב

 ב אחר.ולציה או לפי חישפלאינ

יצורפו ם למיזוג הצפוי, ונוגעים הייתהוהמ תודל הפרטים והעובכהבקשה תכלול את  ג() 
ו טיוטה סופית שלו, בקשת א וגיזת, הצהרות, הערכות, חוזה המדע, חוות יםאליה מסמכים, אישור

 מנהל; הםבכללימנהל ע הבשיק כל כפימהותי אחר, ה וכל פרט שפטהמ ביתל המיזוג שהוגשה
 .קשהבב ש כל פרט נוסף שייראה לו דרוש לענין החלטתוורי לדרשא

ג, 103ם בסעיף טימפורים הי תכנית המיזוג עומדים בתנאכי פרט רשאי לאשרהמנהל  ד() 
התנות את לאי הוא שר כןומנהל, יתמלאו תנאים או יינקטו פעולות שיקבע הם א הםאו כי יעמדו ב

 ע.בם שיקיתנאבור מהא רן האישומת

 יואל וגיעשה םמיו םיימ 90ואת נימוקיו תוך  לטתוות את החרהמנהל יודיע לחב ה() 
 יךאריה רשאי, מטעמים שיירשמו, להיהם הוא ולה וכל המסמכים כאמור בסעיף קטן )ג(, ואהבקש

על  רותבהודיע לחלבד שבת, ופופה נוסקלת - ראוצה ימים, ובאישור שר 180ת המועד האמור עד א
 רי.וחלוף המועד המק יה לפנכהארה

 ור.ערע היהי אפי סעיף קטן )ה( ללעל החלטת המנהל  ו() 

ה(, יראו בכך אישור ן )עיף קטס הבקשה תוך המועד שנקבע לפי להשיב המנהל ע אל ז() 
 ג.103ג עומד בתנאים המפורטים בסעיף זומישהלכאורה 

ג, 103קבועים בסעיף הנאים תר החם אימלאמכנית מיזוג טי תרפ יהמנהל כ אישר (1) ח() 
או  ו לו אינם נכוניםשנמסרים טרפי ר כרבתמאישור זה, אלא אם כן נבו  א יוכל לחזורל

נתקיימו  לאר מוכי פרטים מהותיים שפורטו כא ררו שנתבא אינם מלאים באופן מהותי
 נתקיימו;ד( לא ) עיף קטןסר במואכ או כי תנאים מהותיים שהתנה המנהל

לערער עליה כאילו היא צו לפי סעיף  בו מאישור ניתן ורהחלטת המנהל לחז (2)
 )ב(.152

חל ה ק זהבפר )ד(, יחולו ההטבות הקבועות ר בסעיף קטןאמוכ ורישאמנהל ה ןנת ט() 
בסעיף  עיםוהקב טי תכנית המיזוג כפי שהוגשו למנהל והתנאיםפרו לאבמועד המיזוג וכל עוד נתמ

 .ג103

מועדו ם בייקנתלא  יכפרק זה בשנה פלונית, ולאחר מכן נתברר  יניתנו ההטבות לפ )א(  י.103
 עהודשומה לצדדים למיזוג; ניתנה הה ך פקידכ ג, יודיע על103 ףתנאי מהתנאים הקבועים בסעי

 מסיםו בביותיהם יחוייי מנעלבוזוג מילים דהצדואמור, יבוטלו ההטבות למפרע ממועד נתינתן, כ
עד ומ עדג ווזיית ממועד המהצמדה וריב רשית הפספתוב הםמ טורפ חובה שניתן להםה לומישובת

 ס.כפל מ עתמנהל כללים למניהם; לענין סעיף קטן זה יקבע לוהתש

או  ( וכן דרישה להגיש דו"חות מהצדדים למיזוג)א טןק ףיהודעה כאמור בסע (1) ב() 
ס מהנת שארבע שנים מתום  תוך נותניי(, גיזומדו"חות ה - להלןם )היניותמ יבעלמ

המס שלגביה טוען פקיד  תנשנינו עש 131ח לפי סעיף ד השומה דו"פקיסר לנמה שב
ות ומש המעה כאמור יערוך פקיד השוודיתנה ה; נקיום תנאי כאמור השומה לאי

חר משנתיים מתום ום, לא יאהד מחל אכמתוקנות לצדדים למיזוג ולבעלי מניותיהם, ל
 ת המנהל;זא אישרם א פתוסנ נהש ח מיזוג, או תוךו"יש דגה הבס שמת הנש

 .145פי סעיף לין השגה וערעור כדין שומה נעלנה די הז ןף קטיעסשומה לפי  (2)

עבירה חייבת לפי חוק מס המה ברמי חובה אחרים שהחומסים, אגרות ותשל ג() 
המס שלפני  ותשנ בילגמס(,  חוק -)להלן בסעיף זה  1980-ש"םת ים,סז מוכמשמעותו בחוק קיז

ר המתייחסים לשנות ואמשלומים כגם ת -יף קטן )א( הטבות לפי סעה וללשנ םאו, גוזהמי מועד

את מישור מראש א
 מיזוג המנהל לתכנית

( 95)תיקון מס' 
 1993-ג"תשנ

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

תן ההטבות מ
 ןלתשליו

( 95)תיקון מס' 
 1993-נ"גשת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה
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 :הותם מכל אחד מאלה ובסדר זגביהיה לן ועד המיזוג, ניתמהמס שלאחר 

 מהחברה הקולטת; (1)

 גיזומקיבל במסגרת הוג וזיהמערב  הבירעהמ הטה בחבריממי שהיה בעל של (2)
 יעל חלק יחס סכום העולה נוממ תבולגה הייתן ינקולטת; ואולם לא החברה בות ימנ
נקבע ש ערב המיזוג, כפי מורים בהתאם לחלקו בחברה המעבירההא םימלוהתשמ
 (.4ג)103ין סעיף ענל

 רשאי, גזוהמי אלילואמס  חייב בו אדם או לגבות ממנו על פי חוקלהיה ן יתשנסכום  ד() 
 וג.מיזחר הלאם ג נוממתו ובו אותו או לגב בלחיי קו חואות צועיהאחראי על ב

שנת בזה ו קחל ילפ תטבוהמס פלונית ניתנו  אם בשנת(, )ב ןקט יףעל אף האמור בסע ה() 
מו הוא באותה קיול דועשהמ ג103תר לא נתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף ומס מאוחרת י

לגבי ו א הןחברות המתמזגות או חלק מבי הלגישללו י שנה, רשאי המנהל לקבוע כי ההטבות לא
עלי וט במיע צדדית של-לה חדת פעומחמנגרם אי נהת םבעל מניות פלוני, אם שוכנע כי אי קיו

לא ם שרגני תנאה םעלי המניות, או כי אי קיוב בור לש הטילשבא שלשלא בידיעה או ת, מניוה
 דיעה או שלא בשליטה של בעלי המניות.בי

קבוע בתקנות כי לגבי בעלי לי שא, רתועדת הכספים של הכנס ישוראשר האוצר, ב ו() 
 נשללו ההטבות. שבשלו תנאיום הקי יידת אחריותם לאלפי מות ת שונצאווו תלמניות שונים יחו

עור על השומה רעהרת מסגב ררעלע היהף זה ניתן יבות לפי סעיטה שלולל טהחלה לע ז() 
מורה הא עהודההמהלך שנה מיום מסירת מס בת ותה שנלאלשנת המס, ואם לא נעשתה שומה 

ף יסע ילפ וה צתבנפרד כאילו היעליה ער ה לעריהין יתניום ההודעה(,  -בסעיף קטן )ב( )להלן 
 ה.דעהוה וםימם יב( תוך שלושים ימ)152

במפורש בפקודה זו, יפורשו כמשמעותם בחוק רו דגוה שלאזה המונחים בסעיף  א. )א(י103
 הענין. פי, ליהבחוק מיסוי בתנאי אינפלציה ולצל אינפבשתיאומים 

 וראוהג, יומיזבקולטת  ועבר לחברהההענין, ו פילוע, בן או נכס קגנכס שהיה נכס מו ב() 
רה לחב רבועא הלו לענין זה אילו נשאר הנכס בידי החברה המעבירה מהמועד שהיה חל הככז

 הקולטת.

 )בוטל(. ג() 

בשל אינפלציה,  א' לחוק תיאומים תוספתל 3ף יעבס מוראמי הון כולענין חישוב תיא ()ד 
רה מעבירה או בדו"חות שהגישה לתקופה שעד חב יסקפנו בשענבחברה קולטת, יראו רישומים ש

 שהגישה. ות"חדובטת וו בפנקס החברה הקולנעש ואילג, כוזמועד המי

 שמקורהת, ל אינפלציה שיש לחברה קולטת ולחברות מעבירושכוי בני תרתיל ע ה() 
 אלר שוכאמ יכוני תתרי עלם ח, ואול103ו הוראות סעיף וליחג, זויתקופה המסתיימת במועד המב

של אינפלציה או בשל בב( לחוק תיאומים )7סעיף בעה והקב קרהתבניכוי בשל מגבלת ה הותרה
אינפלציה, לא יחולו לגביה המגבלות הקבועות בסעיף של ב םמייאותה )ה( לחוק7הוראות סעיף 

 .הלציאינפל בשם מיואלחוק התי 7תה בסעיף דרהגכ -" בתיף קטן זה, "הכנסה חיסעי עניןח; ל103

ם נוספים יוע בתקנות תיאומבי לקא, רשתכנסהשל  ועדת הכספים אישורבהאוצר,  רש ו() 
 טבע חוץ.במ ויספראת  ללחוק לעידוד השקעות הון ולגבי מי שמנה 3רק שביעי ן פניעהנדרשים ל

טור פיחול ה א, לתולטקכס בעת העברתו מחברה מעבירה לחברה נדו של ועייה ונש ב. )א(י103
לפקודה זו או סעיף  100או  85ת סעיפים ונכס, ויחולו הורא אותו תעברהבי גב ל103הקבוע בסעיף 

 ולטת.הקהחברה י מלכתחילה ביד הנכסקרקעין, לפי הענין, כאילו נרכש ח מבש מסוק חל )ב(5

המס  וםכ, וסגמועד המיזומ םעבר במסגרת מיזוג, תוך שנתייוהש נכס לשונה ייעודו ש ב() 
יבים בו במועד המיזוג יח היושום המס הכולל כטן מסקור מכא סנכ לבים בו בשל מכירה שישחי

יזוג, הממיזוג, יראו כאילו שונה הייעוד במועד עד הבמו עודיהי יוינה ששענובעת המכירה אילו 
 צמדה וריבית ממועד המיזוג ועד יום התשלוםה ירשהפספת תובולם ישך כ שלב לס החהמו

 ל.עבפו

עין צד לו; ואולם רשאי קיזוג שאיגוד מקרמלגבי  ולוחא ילזה  חלקבג. ההטבות הקבועות י103
אם לחברה הבת שלה או שבין חברות אחיות,  רהבח ןביש זוגימ על הז המנהל לאשר תחולת חלק

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 פעלת חוק תיאומיםה
 נפלציהבשל אי

 ( 95)תיקון מס 
 1993-תשנ"ג

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ל נכסשעוד ייה ינויש
 ( 95)תיקון מס' 

 1993-שנ"גת

 ין איגודד
( 123)תיקון מס' 

 2000-תשס"א
( 130)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

( 164)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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  -זה  מים שיורה; לעניןאו, והכל בתיאו חלקןכשכולן 

 זיקה בכל הזכויות של חברה אחרת;חברה המח -" אםה בר"ח

 ;אחרת החבר ידיבות קזכויותיה מוחז כלחברה ש -חברה בת" "

ל ש וקלוח תחרה ארבחבעלי הזכויות בה זהים לבעלי הזכויות בש חברה -חות" רה אחב" 
 חלקו בחברה האחרת.ות בה זהה לזכ בעל כל

, גד המיזועבמו לתהיחייבת בהן לשנת המס שתח תולטק המקדמות המס שחבר ד. )א(י103
ירה והחברה הקולטת אילולא בה שנה החברה המעתת לאובחיי יתההת שויחושבו לפי המקדמ

 .מנהלה הורשי יפכהמיזוג, בתיאומים 

המיזוג, או היה מועד  וצ תןיבה נש בתום שנת מס שקדמה לשנה היה מועד המיזוג ב() 
ת בהתאם וו המקדמבושחר, ישזוג מאוהמי נעשהשבו ועד מה לם שנת מס שקדמתוב וגהמיז

או ביום שבו נעשה המיזוג מאושר, לפי  זוגיו ניתן צו המשב םיובחל ה)א(,  ןקט ףלאמור בסעי
 ת המס שלאחר אותה שנה.שנ םוד תוע, ןיהענ

רב כי הדין שחל עע בולקיזוג, ורשאי הוא ו במועברשה םיבי נכסלג םו. המנהל יקבע כלליט103
לגביהם  לחול יכוש, ימהלציפתיאומים בשל אינ והוראות חוקה וניכוי, תחהפ, תחפמיזוג לענין ה

 ע.יקבש יועד המיזוג או שיחולו בתיאומים ובשינויים כפמגם אחרי 

מעבירה העובר לעבוד ה של חברד א( לא יחול לגבי עוב7)9ף יז. )א( הפטור הקבוע בסעט103
ור; אולם מסעיף האהין נלע ה, ולא יראו העברתו כפרישתברוב מיזוג של החעקת לטבחברה קו

חישוב הפטור לפי הסעיף האמור,  ןינען לירה, תובא בחשבובה המערבחב ובדעת הדתקופת עבו
 לטת.והק הרבהחו מתשיבעת פר

ה ברלחת, טלוה קברחל שרקב 102 ם לענין סעיףאומים תייהמנהל יקבע בכלל ב() 
 .102עיף סשב ראח ןע תיאומים כאמור לכל עניולקב רשאי הואם, ודיובלעוה רביעמ

קבוע בתקנות נסיבות שבהתקיימן לכספים של הכנסת, העדת וור שיאב, שאירז. שר האוצר י103
טבות ההכאמור כדי לשלול את הא בקביעה י לאבד שבל, וזהרק בפ תועבוהק תובלא יותרו ההט

ת ותקנהום סט ניתנו לגביו לפני פר103עיף המנהל לפי ס ורישא י מיזוג שצו המיזוג לגביו אוגבל
 ת.והאמור

ייבים להיכלל חש םיטרפ תותקנבם, רשאי לקבוע ימשפטהכמת שר ס, בהרח. שר האוצי103
 ה.ז ל החברה הקולטת, כתנאי לקבלת ההטבות הקבועות בפרקת שונקבתר ויכזבחוזה המיזוג ובת

, תוך שלושים ימים ומהשה ידלפק ושובעלי הזכויות בהם יגי ט. )א( החברות המתמזגותי103
ג, לפי הענין זומיה נעשה המיזוג מאושר או ממועד בומועד שמהמהיום שבו ניתן צו המיזוג, או 

ון בוחש דין, ראשפקיד השומה מת אשר זאים א יםמי םיישש ולפי המאוחר שביניהם, או תוך
המיזוג, ו צ תן אוכ, ןיוהעובדות הנוגעים למיזוג, במישרין או בעקיפ םולל את כל הפרטיכה

, הרותהצדעת, וות זוג, אישורים, חמיחוזה הו, החלטת בית המשפט לגבי מיזוג המאושר על יד
 ונעששוי רוט הערכות השויפג, זומיה רתגסמב יםברו"חות כספיים, דו"ח על ייעוד הנכסים המועד

 ת.ונקדו"ח או פרט אחר, הכל כפי שיקבע שר האוצר בתל כו וכהלזוג ובממיאת הרלק

הגיש דו"ח על  לאכאילו ו סעיף זה ולא הגישו, יראוה יפ לע חו"דמי שחייב בהגשת  ב() 
 .131ף סעי פי

ורסה בבר חסמת למושורהות יכוז למעט בעלי -י הזכויות" בעללענין סעיף זה, " ג() 
 ה.טשלי עלישאינם ב

רה הגדל( 2) הסקבפ ותרמיזוג כהגד -זוג על דרך החלפת מניות" ילענין סעיף זה, "מ )א(  .כ103
 .103"מיזוג" שבסעיף 

ו חוק מיסוי מקרקעין א יפל, וז לא יחויב במס לפי פקודהת ת מניופמיזוג על דרך החל )ב( 
 ייםוג, בשינ103ם בסעיף ים הקבועיתנאהכל  נפלציה, אם מתקיימים בויתיאומים בשל א קוח פיל

 ורטים להלן:פענין, ובתנאים המהלפי  םיביוהמח

ל ת, בכמשך התקופה הנדרשוב גוזמיר החאליקה, מיד זחברה הקולטת מחה (1)
 במועד המיזוג;ה החזיק תןת בחברה הנעברת שאוכויוהז

ברה חקדמות של מ
 קולטת

 ( 95)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

הועברו שין נכסים ד
 במיזוג

 ( 95)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

ין עובד שעבר ד
 לטתקו הרבלח

 ( 95 )תיקון מס'
 1993-"גנשת

( 142קון מס' )תי
 2004-תשס"ה

מכות לשלול הטבות ס
 ותמויימסבנסיבות 

 ( 95)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

רטים פקנות לענין ת
 מסויימים

 ( 95)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת
 ו"חותד

 ( 95)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

רך של ד יזוג עלמ
  ותינלפת מחה

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)
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 עיףסט בריזוג עומדת בתנאים כמפוכי תכנית המר שלמנהל לאה קשב ההוגש (2)
נתן את  ד המיזוג, והמנהלעני מופת לולפח מיםי 60שהבקשה הוגשה  דזה, ובלב

תן ה, ניהקבועים בסעיף ז איםנתהר אח אלמבע המנהל כי המיזוג אינו מאישורו; ק
 )ב(.152סעיף י צו לפ יהעל החלטתו כאילו ה ערערל

 (, לא יראו9ג)103 ףפסקאות )א( עד )ג( לסעיעים המפורטים בוהאירמ עוריא םיהתקי ג() 
פחתו י אל תשלך התקופה הנדרהד שבשום מועד במב, ובלגיזומר החלא תבכך שינוי בזכויו
אחת ל בכ 51% -ברות המשתתפות במיזוג ערב המיזוג, מת בחוכויז יעלו ביהשזכויותיהם של מי 

ת ובכל אחת מהזכוי 51% -מ חברה הקולטתה תיווכזיפחתו  אל ויות בחברה הקולטת וכן,זכמה
 הנעברת. ברהחב

סדים ים לענין ההפללכ ועת הכספים של הכנסת, רשאי לקבעדו ישורבאשר האוצר,  ד() 
 ת.ררה הנעבבובח תטלוהמותרים לקיזוז בחברה הק

, טי103 -יח ו103יז, 103י, 103ט, 103ז, 103, ו103, ה103( ב)ב103ים עיפסהאמור לפי  ה() 
חרת א נין, כל עוד לא נקבעי העם לפויבייות בשינויים המחמנ תפלהחרך ד ליחול לגבי מיזוג ע

 .ועבריםמהנעברת כנכסים הויות בחברה כזה אתו ראי ה103 ףף זה; ובלבד שלענין סעיעיבס
 תכסים תמורת מניונ תשי: העברירק שלפ

  –פרק זה ב .104

 

 –נכס, למעט  –נכס" " 

מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישי או לשימושם האישי של  (1)
 בני משפחתו או של בני אדם התלויים בו;

 מלאי עסקי; (2)

המשמשים לצורכי מגורים  –בין שבדין ובין שביושר  –רקעין זכות חזקה במק (3)
 ולא לשם השתכרות או רווח;

  -חברה" " 

חוק החברות או ת, החברו דתשהתאגדה בישראל לפי פקו לחברה תושבת ישרא (1)
 ת;ויתופישגדה בישראל לפי פקודת האגודות התאשהת אגודה שיתופי

ו תושבת ישראל אחוץ,  שבתוא תיוה ההמנהל לענין ז יביד שאושרה החבר (2)
אמור יכול ר כושי; ארותבחהיא חברת חוץ כהגדרתה בפקודת החברות או בחוק הש

 ;המנהלשיקבע י ויותנה במתן ערבויות ובתנאים אחרים כפ

 .בחש לרבות -ריווח הון" " 

 תיו בנכס לחברה שאינה איגוד מקרקעין, תמורת קבלתוא זכויולאדם המעביר את מ . )א(א104
ח מקרקעין, או לפי בזו, לפי חוק מס ש קודהבמס לפי פ יביחוי לאה, ברח התובא תהקיימו תויוכהז

 אם נתמלאו כל אלה:ן, ינעי הלפ, היחוק התיאומים בשל אינפלצ

 ותפחו לל ם ההעברה זכויות המקנותיופחות מל ך שנתייםשהמעביר מחזיק במ (1)
 יות בחברה;וכל אחת מהזכב 90%

 ה;חות מיום ההעברפל םייתנש ךשמב ליהאשהועבר  סכנבקה יהחברה מחז (2)

ביר לבין שווי השוק של כלל למע וצוקשה תויוק של הזכושהיחס בין שווי ה (3)
עבר והמ סנכה לש וא כיחס שבין שווי השוקה ההקצאהר הזכויות בחברה מיד לאח

 ;י השוק של החברה מיד לאחר ההעברהלשוו

 עין במשך שנתיים מיום ההעברה.החברה לא תהיה איגוד מקרק (4)

שותפות או בבעלות  תנכס שהינו בבעלו גבילול חא ילא( ן )האמור בסעיף קט ב() 
 משותפת של מספר בעלים.

ברת העלאחר  יןשהיא איגוד מקרקעין או שהיתה לאיגוד מקרקע לחברה ועבר נכסה (1ב) 
 אם הנכסוס, כבנ רשל המעבי ותיורו מלוא זכוי(, ובלבד שהועב)א טןק הנכס, יחולו הוראות סעיף

 םאתהבשנים ממועד ההעברה,  4 ע בתוךקרק אותה לנין עבית יבנ השלמוהמועבר הוא קרקע, ה

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 ( 95' ס)תיקון מ
 1993-שנ"גת
 גדרותה

 ( 95' ס)תיקון מ
 1993-שנ"גת

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123ון מס' )תיק
 2000-תשס"א

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

א הזכויות ועברת מלה
 סבנכ

 ( 95)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

( 130)תיקון מס' 
 2002-ס"בשת

( 132)תיקון מס' 
 2002-שס"גתון( ק)תי

( 130)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 130)תיקון מס' 
 2002-"בסתש

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 164)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 .תנאים שקבע המנהלל

 (.)בוטל ג() 

עברת מלוא זכויותיהם בנכס להורמים הגו בעלים משותפים אשותפים בשותפות  . )א(ב104
ס שבבעלותם המשותפת, לפי הענין, כזכויותיהם בנ רים את מלואבימעה שבבעלות השותפות או

ותו מועד או פעילות אחרת באאחר  סנכ החבר ותהאלצורך כך ולא היה ל במיוחד הוקמהה שרלחב
חוק  פקודה זו, לפיי פל מסב בוייחוי אה, לחבר התאוד בבלבאו לפניו, והכל תמורת הקצאת מניות 

 ן, אם התקיימו כל אלה:יהענ פי, ליןקעציה או לפי חוק מס שבח מקרפלשל אינב תיאומים

ים לו הבעאים פשותהד מחעברה, חלקו של כל אהיום המת חוים לפיבמשך שנת (1)
 םסיהנכמ דות בחברה זהה לחלק שהיה לו בכל אחזכוית מהאח להמשותפים בכ

 ין;תפות, לפי הענשוב ולקלחו א ורמאכברו הועש

 עברה;ההם יומ סים שהועברו במשך שנתייםכיקה בנמחז החברה (2)

שותפים או הבעלים, האחד מ לכהוקצו לשוק של הזכויות שהיחס בין שווי ה (3)
קצאה, הוא כיחס שבין שווי השוק של החברה מיד לאחר ההק של והש ישוו כללל

 ועד ההעברה;ה מיד לאחר מברחה שלק שוה ויושלנכס ל בעבהו ף אתושחלקו של ה

לאיגוד  מכן הפכה החברה רולאח, זה ןטק ףסעיבה כאמור רהועברה קרקע לחב (4)
בנין על אותה קרקע  בנייתמה לשוה םארק זה ף עיבס עומקרקעין, יינתן הפטור הקב

 נאים שיקבע המנהל.לתבהתאם ה, שנים ממועד ההעבר 4בתוך 

הוא שת ונכס פשותמות לר נכס בבעבם בבעלות משותפת או שהועיפר נכסמסו ברהוע ב() 
 קו של כל אחד מהבעלים המשותפיםלף קטן )א( רק אם חיסעב רואמה לוחית, ובבעלות של שותפ

לחלקו ם ג -לחלקו בכל שאר הנכסים, ובמקרה של שותפות זהה  ריםבעוהמם יהנכסמ דחא לכב
 ותפות.בש

עלי באת וחד אאחת כנכס  ויות בחברהכז )ב( יראו-ם )א( ויקטנם לענין סעיפי (1) ג() 
 ;היות כשותפים בנכס זוהזכ

יה נכס לפי סעיף זה אלר עבהוש רהחבא( גם ) בסעיף קטן רכאמו יראו כחברה (2)
וסף, נ עד הקמתה של החברה ועד תום שנתיים מיום העברת נכסמומ דעו כל, רבבע
 :הלא סעיף זה, התקיימו כלי לפ

 רה לא השתנו;בבעלי הזכויות בח א()

נכס  ברתעהל שר בייות שהוקצו לכל מעבושל הזכ קשוה ווישיחס שבין ה ב()
ו חלק לשווי השוק כיחס שבין ש אהו, תוברהעד ועמב ףוסנסף לשווי הנכס הונ

ר יד לאחמ ביר בכל הנכסים שהעביר לחברה לשווי השוק של החברההמע לש
 ההעברה.

ה מועד נכס בר פחת לחברה שהוקמו ר באותביאחד מהם מע מספר יחידים שכל ד() 
רת חאו פעילות א אחר כסנ חברהה תלאו היה בד, ולאחד לצורך כך, תמורת הקצאת מניות בליובמ

 ה:לא תקיימו כלההעברה אם נ עתזו בה ודפקי במס לפ פניו, לא יחוייבולד או עמו ואותב

 ;יםניהול ותפעול מאוחד של הנכסים המועבר מטרת ההעברה היא (1)

יות לכל אחד מהיחידים שחלקן מכלל מנו קצהו יםאו הנכס סתמורת העברת הנכ (2)
של כלל  קי השוולשו בירעשה סן שווי השוק של הנכיליחס שב ווהשרה בניות החמ

 ן זה;קטף עיסי פ עלו רבעושה  הנכסים

עברה לא חל שינוי בזכויותיהם של בעלי המניות הה םוימ תוחפל במשך שנתיים (3)
 ;שהוקמהה בחבר

קי ימוש מקובל בנסיבות הענין במהלך עסש רהחבב הנכסים המועברים ישמשו (4)
 רה;בההע ם לפחות מיוםנתייש ךשה במב ושאריוי ההחבר

 םה, יותר מעשרה יחידים, אולז ןטק ףיעס יפ לע, חברה תגדו במסגראלא ית (5)
 ים;ידאשר כי באגודה שיתופית יתאגדו מספר רב יותר של יחל מנהלה שאיר

י יחידים לא יעלה על פי ארבעה משוומהד אחשהעביר כל  סשווי השוק של נכ (6)
נות את שאי לשהמנהל ר; ברהעכל במועד ההר, והאח דיחי ירבשהע נכס השוק של

( 123ס' )תיקון מ
 2000-תשס"א

 עברת נכס על ידיה
 מספר בני אדם

 ( 95)תיקון מס' 
 1993-שנ"גת

( 132)תיקון מס' 
 2002-ון( תשס"גק)תי

( 130)תיקון מס' 
 2002-שס"בת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142ון מס' )תיק
 2004-תשס"ה

510
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 ;ומשירשים מיטעמ, רמואהשיעור ה

 שהוא זכות במקרקעין. נכס הזן קט ףיעס לא יועבר במסגרת (7)

בבעלות  או תתפווד( לא יחול לגבי נכס שהינו בבעלות ש) קטן יףסעב האמור ()ה 
 .םשותפת של מספר בעלימ

 יות בה זהים לבעלי הזכויות בחברהושבעלי הזכ תלחברה אחר סה נכרברה המעביח ו() 
חברה אחות(, לא  -לן להשל כל בעל זכויות בה זהה לחלקו בחברה המעבירה ) לקוחו, רהעבימה
 מס קי חולפ או, ציהללפי פקודה זו, לפי חוק התיאומים בשל אינפ מסב רההעבה תוייב בעחת

 .ותתקנבר שר האוצע כל התנאים שקב מוקייתם האין, נהע ימקרקעין, לפ שבח

 .(פקע) 17ז()

 

 - לןה את כל המניות שהיא מחזיקה בחברה אחרת )להיתובעל מנילחברה המעבירה  )א(  .ג104
אומים בשל אינפלציה בשל יחוק הת ילפ וו אז( לא תתחייב במס לפי פקודה תהמניות המועברו

 ה:רמנהל לפני ההעבה אישור קבלתד שהבלוב ,הלא לכ וממכירת המניות המועברות אם התקיי

בכל הזכויות בחברה  הקהמחזי הברחברת האם( היא ח - ת )להלןוהמני לבע (1)
 המעבירה;

ן יף, בסעברות בין בכסף ובין בשווה כמוניות ההמשל בלא ניתנה תמורה  (2)
 בעקיפין;ובין ין במישר

 ה;עברהה ת מיוםחולפ םיייישארו בחברת האם שנת המניות המועברות (3)

רה בחבה לא חל שינוי בזכויות החברה האם ום ההעברמי תושך שנתיים לפחמב (4)
 רה;יבעהמ

 צורך; והחברות, אם היה בק חול 303שפט בהתאם לסעיף מניתן אישור בית  (5)

לכלית והימנעות ממס או הפחתת מס בלתי כעסקית וה טרמר לבהנכס מוע (6)
 ה.רהעבהשל ת ריונאותות אינן מהמטרות העיק

כולה יה, כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות הון על מאושרמפ הרה לחברה המעבייה ב() 
ק, יראו את העברת ותו חולא)ג( 51( או 2)ב()47עד ההעברה לחלק דיבידנד על פי סעיף ומב

 ר.מוכאד נדלוקת דיביחת כועברוהמניות המ

תיאומים החוק  ךצורלה וזיף סעורך לענין התיאומים הנדרשים לצ םהמנהל יקבע כללי ג() 
, לענין קביעת מחיר םאהחברת ו הפעלת סעיף זה, לענין החברה המעביריה עקב הלצפבשל אינ

 .אחרן ניע מקורי או התמורה או לכל

 )בוטל(. ד() 

נויים שיורה המנהל, לרבות אי ישבחולו י( גנים )א( עד )טהוראות סעיפים ק (1) ה() 
וק חם בת, על תאגידים בנקאיים כמשמעוותהאמור ותראוההן מ תחולה של חלק

טתם, המעבירים בשנות המס י, ועל חברות שבשל1981-ישוי(, תשמ"ארבנקאות )ה
ותם בחוק האמור, ובלבד ים כמשמעליאאגידים ריתשיש להם ב תיווכ, ז1997-ו 1996

 סהכנה הבנקאי לא תהיה לחברה שאליה הועברו המניות ידגתאא ההו ירשאם המעב
 רה;בעד ההעתיים ממונך שמשב(, 1)2 יףסעב רומאכ

-( ו3(, יחולו גם התנאים האמורים בסעיף קטן )א()1פסקה )בעל העברה כאמור  (2)
ת אם שהיא התאגיד הבנקאי עבר לחברהושיד ריאלי גת בתאוזכוי ירתכבמ טלמע, (4)

 וםקי רךצול אשר מכירות אלו נעשותיר, כאגיד הריאלי המעבתב כויותז תאו במכיר
 ; 1981-חוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"את הוראו

ות כל דין, החלטות לענין העברת מניות כאמור בסעיף קטן אורהמ עורגמבלי ל (3)
ודינן כדין החלטה מיוחדת המעביר  ידגית של התאלה הכלפהאסי רישואות נטעו זה

                                                           
לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה  75לפי סעיף  2007עד  2005סעיף קטן )ז( ייקרא כהוראת שעה בשנות הכספים  17

 .2005-(, תשס"ה147)מס' 

( 147' סתיקון מ)
)הוראת שעה( 

 2005-תשס"ה

 תברחלברת מניות הע
 אם

( 95)תיקון מס' 
 1993-תשנ"ג

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 111ן מס' )תיקו
 1996-תשנ"ו

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

511
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 קודת החברות.פל( 3())א115עיף סב כמשמעותה

ברת המניות לפי הוראות סעיף קטן )א(, ניתן לערער על לא אישר המנהל את הע (1)ה 
 )ב(.152החלטתו כאילו היתה צו לפי סעיף 

לת חן היכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענה פים שלכסת העדו וראישב, רהאוצ רש ו() 
 .ולו או מקצתו, על חברות זרות, במגבלות ובתנאים שקבעכעיף זה, ס

 –ג 104ד עא 104לענין סעיפים  .ד104

רים המפורטים בפסקאות משנה )א( עד )ד( להלן, לא יראו בו דבהאחד מאם התקיים  (1)
 לאחרך שנתיים לד במהעמו םבשושלבד ב, ורהות בחביוכזב הפגיעה בהמשך ההחזק

 לכב 51%-מ הרבעהה ראחל דות מייוכם של מי שהיו בעלי הזהזכויותי חתופא יברה לעהה
 אחת מהזכויות בחברה:

על פי תשקיף שבו צויין  102בסעיף  כהגדרתן רסה מניותובב בורהוצעו לצי א()
 שהבורסה הסכימה לרישום המניות למסחר בה;

ון, צמר הכירממכר ב אליה הועבר הנכסשחברה בות יזכוהי עלאחד או יותר מב ב()
וחזקות בידו המת וויזכמהת אחמכל  10%-ות מחפ, שנתיים ממועד ההעברה במשך

 ובלבד שהתקיימו כל אלה:, תרגבוה יו אחוז -ים אחרהות ינבהסכמת בעלי המ -או 

 10% מכרות מאת כלל בעלי הזכויות לא יעלה עלנסך כל הזכויות ה (1)
 ;החברבות כויזמה

בנכס לפני ההעברה לא ימכרו אחוז מהזכויות שהם  תכויוזכלל בעלי ה (2)
ד לאחר ייהם מתויוכל זשוז האחן בימחזיקים בחברה העולה על ההפרש 

 ;ת בחברהוויכמהז 90%ין בהעברה לה

היה בעל זכויות בחברה לפני ההקצאה בשיעור  אלשלמי  שותהוקצו מניות חד ג()
 ;קצאהלפני הה מהון המניות 25%שאינו עולה על 

 )נמחקה(; ד()

 ה;רחבב כויות שלא מרצון פגיעה בהמשך ההחזקה בזכויותזלא יראו במכירת  א(1)

, תולו במנין בעלי הזכויללא ייכ הורסבת בוהנסחר תבזכויום קיימחזהות ויבעלי זכ (2)
 -( אלא אם כן היו במועד המיזוג בעלי שליטה; לענין זה, "בעל שליטה" 1קה )ספ לענין

 קרן נאמנות;ו לת גמלמעט קופ

שלא ם רתיכמ או 27 ףיעס וא 96כס חילוף נכסים שהוחל עליו סעיף נלא יראו כמכירת  (3)
 ן;וצמר

ב ייחזה, תת קרהשבח, מחמת האמור בפ במס על הכירמבת ימתחי ם שבו לאבכל מקו (4)
 משוויה; 0.5%המכירה במס רכישה בשיעור של 

ע כללים ולפיהם פיצול או מיזוג של חברה ולקב אי המנהלזה, רש קעל אף האמור בפר (5)
רק פורטים בפמים האמהתנ איניום תקי כאשאליה הועבר נכס כאמור בפרק זה, לא ייחשבו 

 זה.

קורי שלו, יתרת המחיר מה המחיר, ב104-א ו104בסעיפים  ראמוכשהועבר  נכס . )א(ה104
ים בשל אינפלציה וחוק מס מיאוהת ו, חוקין פקודה זענל, השיכרה יוושהמקורי, יום הרכישה ו

ה מוכר יוא ההילו אר ביעמלים רותשבח מקרקעין, יהיו כפי שהיו בידי המעביר, וניכויים שהיו מ
ר המקורי של נכס שהועבר שהוא נייר ערך או עסקה חיהמ םולואוי כבני וכרמותרו ליהנכס  את

ייר הערך או העסקה נ היו ו כאילו104עתידית הנסחרים בבורסה, ייקבע בהתאם להוראות סעיף 
 .88כהגדרתה בסעיף  –ת" ידתיע קההעתידית מניה כאמור באותו סעיף; לענין סעיף זה, "עס

תיחשב מכירה לענין מנין התקופות לפי  ג104 דע א104ם פייסע פי על העברת נכס ב() 
 עשיה.התד דועיק חול א21סעיף 

א עד 104ס שהועבר כאמור בסעיפים כנ רתמכיב קע שנוצרון הד סריווח הון או הפ ג() 
, 92או  28 ףסעי לפיכנגד ריווח או הפסד, מועד ההעברה מ יםינתש שךבמז וזיקג לא יותר ל104

 קיזוז.הת פתקו גביל 92יף עלה לא יבואו במנין ההגבלה הקבועה בסאנין; שנתיים לפי הע

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 139ס' יקון מ)ת
 2004-תשס"ד

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 יםכסויות ונככירת זמ
( 95)תיקון מס' 

 1993-ג"תשנ

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-אתשס"

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

רכי חישוב בעת ד
 סרת הנכימכ

( 95)תיקון מס' 
 1993-נ"גתש

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 132' מסתיקון )
 2002-תשס"ב

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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 ו הוראות אלה:לוח, יב104-ו א104 יםפסעיבור מקבלו תמורת נכס כאתבמכירת מניות שנ .ו104

 י של המניות את יתרת המחיר המקורי של הנכס שהועבר, כשהואריראו כמחיר המקו (1)
 היהשלמועד ההעברה, ובניכוי הפסד ריאלי  דביר ועעמהדי יום רכישת הנכס בימתואם מ

 סהנכ של ישלא יפחת מיתרת המחיר המקורד לבבו, ורתבמועד העב סר הנככנמ ואיל
פרש בין יתרת המחיר המקורי של הנכס שהועבר ההמחיר המתואם(; ה - ןללה) ברעוהש

ם והסכ -ריאלי" ענין זה, "הפסד התיאום"; ללבין המחיר המתואם ייקרא להלן "הפרש 
 ;לוש םואתהמ קוריר המהמחי שווי השוק של הנכס מיתרת שבו נמוך

ה וסף לתמורותות, ירמכהנ תניומ לש יה חלק מן המחיר המקורוהפרש תיאום המהו (2)
 כום אינפלציוני נוסף;בו סממכירת המניות ויראו 

רת מניות כיולם במואשל הנכס  רהבעהה עדה של המניות את מושיראו כמועד הרכי (3)
ד ע הריאלין ההוח וור תקבלו תמורת נכס שנרכש עד המועד הקובע, יראו לענין חישובהש

 .הרכישה של המניה םעבר כיוושה סהנכ המועד הקובע, את יום רכישת

 ומה תוךשקיד הפע ליהוד נכסהג יחול רק אם מעביר 104עד  א104האמור בסעיפים  )א(  .ז104
ת ופרטים, הכל כפי ורהות, הצח"ורף להודעה דיברתו, וצעל הערת הנכס בעה דועממ םימי 30

 ת.נותקב שקבע שר האוצר

טו יחול 103-יב ו103 םסעיפי(, וב2) סקהפות אוף להורפי, כ103האמור בסעיף  (1) ב() 
אילו כין, ונעי הפה, לב יותכאילו הוא חברה מעבירה או בעל מנ סכנה רילגבי מעב

 פי הענין;ל םוייביחמהל בשינויים כחברה קולטת, ההועבר הנכס היא  הישאלרה החב

א, 104בוע בסעיפים קההטבות אי למתן הנעדו תובמ םקיינתא לאם התברר כי  (2)
, רהעבהנכס אשר לא חויבה במס בעת ההת הפרה(, תהא העבר -ג )להלן 104ב או 104

ר הנכס המועב השוק של ווישפי ל(, או חייבת במס 1ור בפסקה )אמבמס כ בתייח
שא וי נאנהת כי אי קיוםה שומה ידפקע כנוש במועד ההפרה, לפי הגבוה, אלא אם כן

של  ירוחדות שאינן בשליטתו של המעביר; המחיר המקוימ סיבותירע בשל נא הפרהה
ישה יהיה היום רכויום הו ה זסקבפר י החברה יהיה השווי שנקבע כאמודבי סכהנ

 ר.כאמו שווישלגביו נקבע ה

יים ממועד נתש ךשמב, רבעוה יחולו לגביו ולגבי החברה שאליה כסנ הרבח העבירה ג() 
א שהיו חלות בחברה 130נפלציה ושל סעיף יאם בשל ק התיאומיושל ח אותרההו, הברעהה

 ומים שיורה המנהל.בתיאהכל ו, סכנאת ה הרישהעב

רשאי השר והאוצר  רע שבשיק פרק זה ישלם אגרת בקשה בסכום המבקש אישור לפי ד() 
 בדרך ום איעברוהמ םב, בין השאר, בשווי הנכסית שונים בהתחשרובעה גיסול נהלקבוע אגרה שו

 העברתם.

 –בסעיף זה  . )א(ח104

 תיות זכווחברה נעברת(, לרב -ף זה יעסב) חברהל ש העברת מניות -החלפת מניות" " 
ת למסחר יות רשומונת מאצקלה הרומתבות(, המניות המועבר -עיף זה בסמניות ) שתירכל

ולטת קהחברה ה - זה ףסעיבבבורסה, בחברה אחרת, בין בצירוף תמורה נוספת ובין בלעדיה )
 צות(;קויות הממנהו

 ולטת;קה הרבות לחרבעניות המוממי שהעביר את ה -המעביר" " 

 תווראה פיל ע ואוטין, על פי הוראות דין חלגבלת למו המניה אשר מכירת -מניה חסומה" " 
 - זה ףל פי דין לקבוע כללים לגבי מסחר בניירות ערך, לתקופה שנקבעה )בסעיעהמוסמכת  תרשוה

 (;התקופת החסימ

 :ההמוקדם מבין אל -המכירה" יום " 

 ;תיצהמוק הינהמ המועד שבו נמכרה א()

 –פת הדחיה" קותום ת עדו, "מזהן יה; לענידחה קופתום תמועד ת ב()

 – ות חסומותימנ שאינן ותקצמו תלענין מניו (1)

נין עפה; ללההח יוםמים שדועשרים וארבעה ח -לגבי מחציתן  א()

 כירת המניותמ
( 95)תיקון מס' 

( 123)תיקון מס'  1993-"גתשנ
 2000-תשס"א

( 132מס'  יקון)ת
 2002-בתשס"

 וראות שונותה
( 95)תיקון מס' 

 1993-גנ"תש

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 חלפת מניותה
( 123)תיקון מס' 

 2000-תשס"א
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 תיובאו בחשבון המניות המוקצות, לרבות המניו, תהמחצי חישוב
 ר;ואמכ םשיהחוד נמכרו עד לתום עשרים וארבעהש, תחסומוה

 החלפה;הום ים מיודשחארבעים ושמונה  -לגבי יתרתן  ב()

 –ות מלענין מניות חסו (2)

 6ום תאו  דשים מיום ההחלפהועשרים וארבעה ח -יתן לגבי מחצ א()
פי המאוחר, ובלבד שיובאו בחשבון ל, החסימהום תקופת תם מיודשח

מה סיח ותתקופמתר ת יוקצרומתן שתקופות חסי תומהחסו תויתחילה המנ
צית, חהמחישוב  יןענ; לותמועו לגבי יתרת המניות החסקברות שנאח

()א( עד לאותו 1ר בפסקת משנה )בחשבון המניות שנמכרו כאמויובאו 
 מועד;

 6מיום ההחלפה או תום  םודשיח ים ושמונהעארב -לגבי יתרתן  (ב)
 אוחר;מה ה, לפימיסחודשים מתום תקופת הח

 ה;ז ך סעיףרצולן אמנו כישראמי שהמנהל  -נאמן" " 

יבור סכום שווי המניה בבורסה חקבל מתסכום המה -ה" יהדח תפקותשווי במועד תום " 
 ;30-הדחיה, מחולק ב תתקופ םתו דמועלים מימי המסחר הקוד 30-סיום המסחר בכל יום מב

מועברות, נוסף על המניות ה תהמניו תרתן תמויסכום במזומן שנ -תמורה נוספת" " 
 צות.קהמו

וק ק ה' לענין חלח עניןלתן ירמככ יחשב, במועד ההחלפה,תהחלפת מניות לא  (1) ב() 
 נפלציה, אם התקיימו כל אלה:ל אינין חוק תיאומים בשמיסוי מקרקעין, או לע

 הוי השוק של החברוהמועברות לבין ש מניותה של וקהש ויוהיחס בין ש א()
 המניותל שוק שה וישובין שס חיכהוא  תוינמה תפלחקולטת מיד לאחר הה

ה ברחב ותויזכה ללכ ק שלושווי הש יןבת, לפהמוקצות, לרבות התמורה הנוס
 אחר החלפת המניות;הקולטת מיד ל

 מאותה חברה; םיות לכל המעביריוות זכושת ומני התקצהחברה הקולטת ה ב()

פי סעיף להחל  מסה בשיעור, תפהנוס הרוה בשל התממהמעביר שילם מקד ג()
או ( ד)91 יףסעת אוורה חולויהמקדמה  על; ניןע(, לפי ה1)א(, )ב( או )ב91
 פי חוק מיסוי מקרקעין, לפי העניןוראות החלות על פעולה באיגוד מקרקעין לה
 יבים;נויים המחושיב

ו לור שקד צהזכויות לרכישת מניות של המעביר ושל  לכל המניות וכן כ ד()
מנהל ת המניות, אלא אם כן אישר הפרת החלגעברת, הועברו במסנברה החב
 בע;קש תנאיםב, תרחא

פורט מכ םיבתנאדת לאשר כי החלפת המניות עומ ה למנהלקשהוגשה ב (ה)
ת לפני מועד החלפת המניות ימים לפחו 30הוגשה ה שקבהש דבלבו, היף זעבס

תן ערבויות מתנה בויש ליכו וז הישורו; אישור לפי פסקא תוהמנהל נתן א
 דעת המנהל ובתנאים אחרים כפי שיקבע המנהל; תלהנח

צורך הבטחת תשלום המס וקיום נאמן לי ו בידדקיופ המניות המוקצות ו()
 יף זה;עס תווראה

מלאת אחר התנאים הקבועים בסעיף זה, המניות אינה מ פתלחה כיהמנהל קבע  (2)
 ב(.)152ף יעס ילפ וצה תניתן לערער על החלטתו כאילו הי

ף קטן זה, בהחלפת מניות של חברה נעברת שהיא איגוד יף האמור בסעאעל  (3)
 (, בשינויים המחויבים.4ד)104מקרקעין, יחולו הוראות סעיף 

 לה:א תוארוה ולאמורים בסעיף קטן )ב(, יחוההתקיימו התנאים  )ג( 

 כרות ביום המכירה;נמקצות כהמויראו את המניות  (1)

 אות אלה:רפי הו לעשב ותח ההתמור (2)

 תמורת המכירה; -צית לפני מועד תום תקופת הדחיה קהמניה המו הנמכר א()

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

( 132)תיקון מס' 
 2002-)תיקון( תשס"ג

( 147ס' יקון מ)ת
 2005-תשס"ה

( 142ס' יקון מ)ת
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)
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שווייה במועד  -הדחיה פת וום תקת עדוד מע יתצמוקהלא נמכרה המניה  ב()
 ם תקופת הדחיה;ות

קו בשל ולדנד שחביהדיי ומסכתואמת ומה נוספתה רההכל בתוספת התמוו
הם ה, כשרכיהמם יון יבפה ללועד ההחמין בה שפהמניות המוקצות, בתקו

 -מחולקים במספר המניות המוקצות; לענין זה, "התמורה הנוספת המתואמת" 
 יות ועד ליום המכירה;נועד החלפת המממ תמתואמ אהיכשת פסנוההתמורה 

יות נהמ תו אאויים המחויבים, ולענין זה ירניבש ולוחיו 104הוראות סעיף  (3)
 ;סכנכ ברותעהמו

 ;)נמחקה( (4)

 ת המניות המוקצות יחולו הוראות אלה:ירמכב (5)

שיעור המס שהיה בווח ההון עד למועד החלפת המניות יחויב במס ר לקח א()
 ח;104הוראות סעיף  ניותהיו חלות במועד החלפת המחל אילו לא 

רווח ההון ממועד החלפת המניות ועד ליום המכירה יחויב במס לפי  חלק )ב(
 )א( או )ב(, לפי הענין;91עיף ס תהוראו

רת המניה המוקצית, על ידי תושב חוץ, יחול פטור ממס כאמור יבמכ )ג(
ממס  פטורהחלפת המניות ל(, רק אם היה המעביר זכאי במועד 2ב)97בסעיף 

 כאמור אילו מכר את המניות המועברות במועד החלפתן;

ההון,  וחרו –ד החלפת המניות" עומן פסקה זו, "חלק רווח ההון עד לילענ )ד(
כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה של המניות המועברות עד 

ועד ליום  ות ומחולק בתקופה שמיום הרכישה כאמורילמועד החלפת המנ
 המכירה של המניות המוקצות;

רי מועד תום תקופת הדחיה יראו את ות המוקצות אחהמנית א ירעבהממכר  (6)
ת אה כיום הרכישה וית הדחפותק תום דועממוקצות כנרכשות מחדש, את ה המניות

 ;ירוקמ רהשווי במועד תום תקופת הדחיה כמחי

ות יהמנ פתהחל ברה הקולטת אחריצול בחיפאו וג זי, מןידכל ף האמור באעל  (7)
לקבוע בכללים הוראות מיוחדות והמנהל רשאי  וקצותהמת יומנה תרכמכי א ייחשבל

 לענין זה;

ב, 94נין סעיף עראויים לחלוקה, ל ווחיםרכו איר תוקצמובמכירת המניות ה )א( (8)
 ת מתוםברה הנערבבחו ף שנצבריעס אותוב םרווחים ראויים לחלוקה כהגדרת

תום ת בידי המעביר ועד והמועבר תניומו השס שקדמה לשנה שבה נרכשנת המ
שנת ההחלפה(,  -ה לשנה שבה בוצעה החלפת המניות )להלן שנת המס שקדמ

ד שלא יובאו בחשבון רווחים ראויים לחלוקה שנצברו לפני יום ט' בטבת בובל
 (;1996בינואר  1התשנ"ו )

ת יוחלפת מנהב חלוקהל םאויילענין קביעת רווחים ר םיקבע כללי מנהלה ב()
 ;ראלשקצות הן מניות בחברה תושבת יות המונישר המאכ

עביר לפקיד השומה על הכנסה מדיבידנד בשל המניות מסכום מס ששילם ה (9)
ירה, יתואם ממועד כלפה לבין יום המחעד ההומן ישב הפקותהמוקצות, שחולק ב

ולק ח שבשלהןת, קצוומה ותפר המניסמבחולק יו המכירה,יום עד ותשלום המס 
 ות;המניות המוקצ מכירתב וןההח ל רוול עחד המס הגכנ ייכוזהדיבידנד, ויינתן בשלו 

ה, רמכיה וםילמעביר בתקופה שבין מועד החלפת המניות ל ההוקצו מניות הטב (10)
 ;תתן כמניות מוקצוואו ארי

ושב תכ תואו, יראו תוית המנפלחה דעומב ישראלב היה המעביר תוש א() (11)
 ביום המכירה; ראל גםיש

את המניות  רמכו ילא חלה הי( ב)89 ץ וסעיףוח בשתו רהיה המעבי ב()
 המועברות במועד החלפת המניות, יראו את המניות המוקצות כנכס בישראל.

עברות שבידי ון )ב(, יחולו לגבי המניות המטאמורים בסעיף קה התקיימו התנאים ד() 

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה
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 ה:אלהוראות  תטהקול הרבהח

קיזוז בשנת המס לא יותר לות רועבמצר עקב מכירת המניות הורווח או הפסד שנ (1)
שבה הוחלפו המניות ובמשך שנתיים שלאחריה, כנגד הפסד או רווח בחברה 

ר תוית לא ואבה םינשה לושובש לפי הענין,, 92או  28 םפייהקולטת, והכל לפי סע
או  גד רווחנר כוכאמ רותר עקב מכירת המניות המועבד שנוצפסאו ה חורוז לקיזו

ישתם לפני מועד החלפת המניות; התקופות נכסים שיום רככירת ממר וצשנהפסד 
פת קו)ב( לגבי ת92בסעיף ה קבועה להבההג ןנימהמנויות בפסקה זו לא יובאו ב

 הקיזוז;

, וכמחיר המניותת החלפ דעמוב ות ייחשרבעת המווינמה שלם הרכישה וכי )א( (2)
בעת  וקצותהמת יומנה לששוק הב שווי שייח ברתעומקורי של המניה המ

ניות, בתוספת התמורה הנוספת, אם ניתנה, כשהם מחולקים במספר החלפת המ
 ;רותבעמוההמניות 

ביר המע ה )א(, אם ערב החלפת המניות,נת משקהאמור בפס ףעל א ב()
 –מה לקבוע שופקיד הי שא, ריםורדדים קשצ םלטת הוקהוהחברה 

היה התמורה כאמור בסעיף ות המועברות ינימהל שרי קוהמכי מחירן  (1)
כפי  וקצותמהת ומניה של (, וכיום רכישתן ייחשב יום המכירה2קטן )ג()

 תורבעומה ת, אף אם החברה הקולטת מכרה את המניורשנקבע למעבי
 ;המכירה םוילפני 

 יר המקוריהמח היהיות המוקצות בכמה מועדים, יכי אם נמכרו המנ (2)
וללת של כל מכירות המניות כום התמורה הכרות סעבמוה תוהמני של

 מכירהה וםישב חיי תהמוקצות, וכיום הרכישה של המניות המועברו
 תא הרכמ תטמהמניות המוקצות, אף אם החברה הקול יהאחרון שנקבע למ

 חרון כאמור.הא כירהמה םיופני ל מועברותה תהמניו

ת; המנהל המניות המועברו רתיכמכ בשחית אליות נחלפת מהג(, )102 לענין סעיף ה() 
צתן, קאו מ ןולכזה,  ףעיסרשאי לקבוע בכללים הוראות מיוחדות בדבר תחולתן של הוראות 

 ויבים.חבשינויים המ

ה, ירום המכליעד ו וםשלועד התממ תתואם( ג)(1יף קטן )ב()עהמקדמה כאמור בס ו() 
 ל ידי המעביר.כרו ענמש ותקצת המוניומלמספר ה חסייפן וויינתן בשלה זיכוי ממס בא

 ד השומה בכתב על מועד תום תקופת הדחיה;יהנאמן יודיע לפק (1) ז() 

(, לפי 1)א(, )ב( או )ב91האמור בסעיף  רהנאמן מס בשיעוה בעת המכירה ינכ (2)
 פקידל ויעבירו המד השויקפ עבקש יפהענין, מהתמורה או בשיעור נמוך יותר כ

 בעה ימים.ש ךבתו הומשה

תי, או נתברר אים באופן מהונם מלאיו א יםונכנינם אלמנהל  ומסרשנם ינתברר כי פרט ח() 
(, 1קטן )ב() ףבסעי םיועבהק םינאתכי פרטים מהותיים שפורטו בבקשה למנהל לא ממלאים אחר ה

 ותימנור העבמעביר בה לשקיב הרוהשומה, לפי שיקול דעתו, לקבוע כי התמ דרשאי פקי
ת המועברות המניול ש וקהשי ווו שאעיף זה, ספי  על תה כפי שהיא מחושבת היא התמוררובהמוע

 רימחהין נעל םועד החלפת המניות, לפי הגבוה; פקיד השומה יערוך את התיאומים הנדרשיבמ
 ת.ולטברה הקחהמועברות בידי ה המניות שלי ויום הרכישה ורהמק

 תומותעחברות, אגודות שיתופיות ו וליצרק רביעי: פיפ

 –פרק זה ב .105

 

 אגדה בישראל לפי חוק העמותות;תמותה שהערן נאמנות, או קלרבות  -חברה" " 

רואי  ויי דעת של לשכתלפי גיל יםמתואמום ירוכעדו"חות כספיים  -דו"חות מתואמים" " 
 ;131 בסעיף תומעומשכ וחרית פיקב דו פקיא ןהחשבון בישראל ומבוקרים בידי רואה חשבו

ות בחברות, או נכסים שלא ניתן להעבירם על יהם זכוה כסינכל שחברה  -חברת החזקות" " 
העבירם לניתן  אשל סיםכנב ופי דין, ואין לה הכנסות פרט להכנסות שמקורן בחלוקת דיבידנד א

( 147קון מס' ית)
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142ון מס' )תיק
 2004-תשס"ה

( 95)תיקון מס' 
 1993-תשנ"ג

 גדרותה
( 95)תיקון מס' 

 1993-תשנ"ג

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)
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 ;ןעל פי די

ל כ הנממו ברועה ות, ולאקזחברת הח הניחברה מתפצלת שא -כה" יחברה מתפצלת ממש" 
 וההתחייבויות שלה. יםסכנה

 ע באחת מדרכים אלה:בצכול שיתיפיצול  א.105

שהוקמה לצורך  השדח הייבויות של חברה מתפצלת לחברחהעברת נכסים והת (1)
ה המתפצלת וחלקו של כל בעל רעלי זכויות שבחבבאותם  יידבבה  תיווהפיצול והזכ

 לת;פצמתה חברהו בקלחזהה ל הדשהח הרבחב תויוכז

שהוקמה לצורך  הברה חדשחת ללתפצמחברה  ייבויות שלחהעברת נכסים והת (2)
 הפיצול והיא בבעלות מלאה של החברה המתפצלת.

 רתבוהע( 1)א105עיף סלפי  לויצפה בנוה תמתפצלת או הפחת המחיקת מניות חבר . )א(ב105
ל בשאומים תיק החוי לפדה זו, וקפלפי  סמבת לחברה חדשה לא יחוייבו חברה מתפצל יסכנ

 התקיימו התנאים שבפרק זה. ם, והכל אןקעירמק חמס שב אינפלציה או לפי חוק

, בח מחמת האמור בסעיף קטן )א(ל השמס ערה במתחייבת מכי בכל מקום שבו לא ()ב 
 וויה.שמ 0.5%של  רועישב הרכיש סה במרכימהיב יתחת

 ה:אלים כל ימתקימ אםל בי פיצוגל יחולו הז קההטבות על פי פר )א(  .ג105

ית והימנעות ממס או הפחתת לית וכלכקעס תכליתצל לפהתהחברה מבקשת ל (1)
 מס בלתי נאותות אינן מהמטרות העיקריות של הפיצול;

רוב הנכסים שהועברו לחברה ומתפצלת הרה בהח יו בידרוב הנכסים שנותר (2)
 הפיצול, דעוממ םייתנש ךהחדשה במסגרת הפיצול לא נמכרו בידי כל אחת מהן במש

נסיבות הענין במהלך עסקי החברה; ברה שימוש מקובל וה האמופבהם בתק ונעשה
 –לענין זה 

רה בח של םאולם במנין הנכסי(, 2)ג103 כמשמעותם בסעיף -ים" נכס" ו"רוב נכס"
 רה החדשה;בחבהזכויות ללו ייכ (, לא2א)105בפיצול לפי סעיף  צלתפתמ

ועד למ ושקדמ יםלת בשנתיהמתפצ תה בחברההיש יתקרעיהית הפעילות הכלכל (3)
 םישנתי ךשמשכת בחברה החדשה או בחברה המתפצלת הממשיכה במהפיצול נ
 ל;צופיממועד ה

עצמאית  כלכלית תילועש פיחברה מתפצלת ממשיכה ל לחברה חדשה וכן (4)
מקורה בפעילות החברה (, ש1)2מס לפי סעיף ות בחייבה מתשההכנסות ממנ

או  פית, נמשכת בהיתושגודה א עמותה אות היא המתפצל הרבחה םאו, תלצפהמת
י לפת, פיתושיאגודה הב וותה אמעבבחברה החדשה הפעילות שהיתה לפני הפיצול 

 ן;העני

 :חת מאלהאהן  דשהחחברה ההברה המתפצלת וחה (5)

גדה בישראל לפי פקודת החברות, חוק החברות, אתושבת ישראל שהת א()
 ;ותתפקודת האגודות השיתופיות או חוק העמו

נין זה והיא חברה תושבת חוץ, או תושבת עהמנהל ל יבידרה שחברה שאו ב()
החברות; אישור  קאו בחות החברו דתפקובה רתגדהחוץ כ תריא חבהש ישראל
 ;ע המנהלבקיש יפכ, םירחא במתן ערבות ובתנאים היה מותנהשי ליכו כאמור

 תשודהח תוברחברים מחברה מתפצלת לכל אחת מהעשווי הנכסים המו )א( (6)
 בחברה מתפצלת ממשיכה, בכל אחת מהן, לא יפחת םאו הנותרי פיצול במהלך

ורט המפ שוויאם להתבוהכל ת, המתפצלה חברה שלם כסינה משווי 10%-מ
כסים זכויות הנ ןלא ייכללו במני - הועד הפיצול, לענין זמואמים להמת ת"חוובד

 ;החדש הברח( ב2א)105יקה חברה מתפצלת בפיצול לפי סעיף שמחז

ה חדש רהחבל שהשוק  יולה שועי ( לא1א)105פי סעיף לפיצול מיד לאחר  ב()
חברה הם היתה א, ותאחר בעה משווי השוק של חברה חדשהארעל פי 

חברה חדשה  שווי השוק של כל לא יעלה -המתפצלת חברה מתפצלת ממשיכה 

 רכי הפיצולד
( 95)תיקון מס' 

 1993-תשנ"ג

 טור ממסיםפ
( 95)תיקון מס' 

 1993-תשנ"ג

 נאים לזכאותת
( 95' ס)תיקון מ

 1993-נ"גשת

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה
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 קמרבע משווי השו תיפח אל, ותפצלתמה העל פי ארבעה משווי השוק של החבר
 ;פצלתשל החברה המת

 רהכי חב ועלקבו שמירעמים שיטמ המנהל יארש העל פי בקשת החבר ג()
או )ב(, אם הוכח ( משנה )א ותאסקבפ רא כאמוה שלנכסיחלק מתפצלת ת

 ת הפיצול, והכל בתנאים שיקבע;עלול לפגוע במטר מור בהןאה יכ ותעד תחנהל

מניות של פיצול יהיו לבעלי ההך שנתיים ממועד שובמ לוצפיהחר אלד ימ )א( (7)
( 1א)105יף סעעל פי ל יצובפת שורות החדבחהאחת מ לכצלת בפתמה הרהחב

ו ברה המתפצלת, ואותלהם בח ויהש תויוכז ןתוה אכמשימובחברה המתפצלת ה
 חלק בכל אחת מהזכויות, והכל בסמוך למועד הפיצול;

רה מתפצלת בהפיצול תחזיק ח דממוע םיתינך ששממיד לאחר הפיצול וב ב()
 ה;שדחברה החב ( במלוא הזכויות2א)105יף על פי סע

 ילעב ןינמב ללוכיי אם בזכויות הנסחרות בבורסה, לקייזהמח ותבעלי זכוי ג()
ויות לענין פסקת משנה )א( אלא אם כן היו בעת הפיצול בעלי שליטה; לענין כזה

 ;תנאמנו ןקרומל ג פתולמעט ק -זה, "בעל שליטה" 

יראו  אללהלן, ם ירטהמפורים תקיים אחד מהדבאם ה(, 7) סקהפב על אף האמור (8)
מועד הלך שנתיים לאחר מבמועד ם שושבד לבובל, ר הפיצואחויות לזכי בנושיו ב

 50% -הפיצול לא יפחתו זכויותיהם של מי שהם בעלי הזכויות מיד לאחר הפיצול מ
 ן:ינעה יפל, ובחברה המתפצלת תהחדשו תרובמהח תאח מכל אחת מהזכויות בכל

 כל אחתמ 10% -מ ותפחמרצון  הריר במככמ י הזכויותלחד או יותר מבעא א()
אחוז גבוה  -ויות האחרים כבעלי הז מתסכבה -הזכויות המוחזקות בידו או מ

 10%יותר, ובלבד שסך הזכויות הנמכרות מאת כלל בעלי הזכויות לא יעלה על 
 פיצול;בעל זכויות לפני ה הקצאה למי שלא היהלפני  הברחת בויכוזמכלל ה

 ה;אהקצהני פשלא היה בעל זכויות בחברה ל מיות לשדח יותכוז צוהוק ב()

על פי תשקיף שבו  102רסה מניות כהגדרתן בסעיף ובבהוצעו לציבור  ג()
 ;הב רצויין שהבורסה הסכימה לרישום המניות למסח

 )נמחקה(; ד()

לא ש תזכויו תר(, מכי8( ונוסף על הוראות פסקה )7ה )קעל אף האמור בפס א(8)
 בזכויות לאחר הפיצול;י ה שינוב ראוי לאן מרצו

 ום שנת המס;תב היהי ליצופד העמו (9)

הפיצול תשלום במזומן או תמורה נוספת כלשהי בין בעלי  תלא הועברו במסגר (10)
 לת;צפמתההזכויות בחברה 

 וא יו בין החברות החדשות לבין עצמןהפיצול לא ה דמוע רשנתיים לאח במשך (11)
רבויות ען תם, מיסו נכ, העברות של מזומנים איןפי הענ, לצלתתפהמה ין החברבל בינן

 חרת, אלא במהלך העסקים הרגיל;או כל פעילות א

רות חבמה תחא לל שווי ההתחייבויות בכע שווי הנכסים הולול עהפיצלאחר  (12)
 יצול;פה הכל לפי דו"חות מתואמים למועד, לפי הענין, ותפצלברה המתחבו שותדחה

 יצול;פת היתכנלח)ב(, 105המנהל כאמור בסעיף ר אישו יתןל נצופיה לפני (13)

קרקע  מקרקעין, והועברה  או החברה המתפצלת איגוד הה החדשרהיתה החב (14)
 הבע המנהל על אותקים שיאנלת תאםהבן יאם הושלמה בניית בנ -לחברה חדשה 

 שנים ממועד הפיצול; 4קרקע שהועברה בתוך 

החברה המתפצלת קרן נאמנות, תהיה רשאית להתפצל לקרנות נאמנות  ההית (15)
 בלבד. מאותו סוג של החברה המתפצלת

 פיםסנו םנסת, רשאי לקבוע תנאים וכלליהכים של ספהכ דתוע רשר האוצר, באישו ()ב 
ם צורך באישור של המנהל כאמור בסעיף קטן ה בהיהי שלא פיצול, וכן סוגי פיצוליםהלביצוע 

 (.13)א()

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 130תיקון מס' )
 2002-ב"סשת
( 142תיקון מס' )

 2004-תשס"ה

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142תיקון מס' )
 2004-תשס"ה
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המתפצלת יחולקו בין החברות החדשות, או בין חברה מתפצלת  ההתחייבויות החבר . )א(ד105
 ם הבאים:יענין, בהתאם לכללהלפי , הדשחה הרבלח ממשיכה

ים ומק התיאחו' לא פתוסתלא 1ף יעסלפי  ימצמהוות הון ע ןהתחייבויות שאינ (1)
ה רבחלו לפעילות מסויימת, ייוחסו ם איכס מסוינן לאות לייחסיתן בשל אינפלציה, שנ

 יל פע כלההתחייבות העולה על שווי הנכס, ום לא תיוחס לנכס נכס, אולב הקיחזמה
 יצול;פמתואמים למועד הה"חות ודה

שווי ס ליחם תאבה חסוי(, ת1סקה )פב שלא יוחסה כאמור תיתרת ההתחייבויו (2)
י הפיצול על פי דו"חות לפנ המתפצלת ברהחי הססים באותה חברה לכלל שווי נכנכה

 ותיכוי התחייבוישווי הנכסים בנ -זה, "שווי נכסים"  ל; לעניןוציפה דעומל םיממתוא
הזכויות שמחזיקה חברה מתפצלת בחברה  י(, ובניכוי שוו1סקה )פמור באכו סיוחש

 .השחד

 ותרבין החב קוליחו, , לפי הענין92-ו 28יפים לפי סעה ממשיכ תלברה מתפצחהפסדי  ב() 
יחס  -ה בהתאם ליחסי ההון העצמי שלהן )להלן תפצלת לחברה החדשהחברה המ יןב אות שוחדה

בה נמצא הנכס שממנו נבע ש)ח( יהיו בחברה 28ף יפי סעל יםדהפסש בדלוב(, ההון העצמי
י ונכסים של החברה, למעט שושווי ה ףבו עודהסכום ש -" צמיע ןה, "הועיף זס ההפסד; לענין

יות שיוחסו לחברה כאמור על שווי ההתחייבוה חדשה, רבחב לתצפמת הרבח השמחזיק תויוכז
 .יצולפהד מועל םמיאבסעיף קטן )א(, והכל לפי דו"חות מתו

 –ב 94לוקה כמשמעותם בסעיף חרווחים ראויים ל ג() 

תפצלת הממשיכה לחברה המהחברה ן בי קוול(, יח1)א105סעיף  יפלבפיצול  (1)
 לפי הענין, בהתאם ליחס ההון העצמי; ות,שרות החדבהח ןבי והחדשה א

 המתפצלת; (, יישארו בידי החברה2א)105 בפיצול לפי סעיף (2)

 ענין חישובם.ל םכללי יקבע המנהל (3)

 )בוטל(. ד() 

לק וחי פלציהניאבשל לחוק התיאומים  7תו בסעיף ועמשמכ יהצניכוי בשל אינפל ה() 
ידת עבודה ה( לחוק האמור ליח)7 ףסעיי פל סוחישר ומאכניכוי  םאול, והעצמי וןהה חסלים בהתא

 .)ד( יהיה בחברה בה נמצאת יחידת העבודה18כהגדרתה בסעיף 

מפעל (, 1)א105לת על פי סעיף צה מתפרבלח היה םא ודה זועל אף האמור בפק ו() 
 צלתפהמת הרבחה התיה הוליכ ולת הפיצעבוהון,  תועמאושר כמשמעותו בחוק לעידוד השק

אותו חוק, יחוייב במס חלק הדיבידנד שאינו עולה ל)ג( 51( או 2ב())47 ףסעי פי דנד עללחלק דיבי
 ין, בעת הפיצולענה י, לפיםראמוה יםפעל עודף הנכסים שהועברו לחברה החדשה כאמור בסעי

 .אילו חולקכ

שלא היו  הבאל אצוכיל כ ואכויים ניאות, צוהנסות, כה, ת מותנותוהתחייבויות, חבוי ז() 
, לומועד הפיצול, ומקורם בפעילותה לפני מועד הפיצבמתפצלת הרה בהח תמים בדו"חורשו

הענין,  ית, לפושחדהות רבהח יחולקו בין החברה המתפצלת הממשיכה לחברה החדשה או בין
 .ראות המנהלובהתאם לה

לכל אחת  סשיוחו הפיצולד מועל עדת מתפצל הרביה לחהש 28 ףהפסד כאמור בסעי . )א(ה105
ניתן להעברה לשנים הבאות, יותר לקיזוז כנגד הכנסת  אד)ב(, והו105ף יבסע ברות כאמורמהח

ל, ובלבד שבכל והפיצ רחלאשמס ה נתשאו החברה המתפצלת, לפי הענין, החל ב השדחה ההחבר
 50%על ו א ורהאמסד הפך המס 20% ם העולה עלכל חברה סכוב זוזיקל רתוי אמס ל תשנ
ותו הפסד, לפי הנמוך שביניהם; לענין אקיזוז  ינפצא, למשבה הוא נ יבת של החברהיחה הנסהכהמ

ז וזה שקסנהכ מעטל אך יםדלפני קיזוז הפס -ה חייבת" סנכה(, "1()ג) סעיף קטן זה וסעיף קטן
 .92סעיף  פיכנגדה הפסד ל

 חתס לאשיוחשהיה לחברה מתפצלת עד למועד הפיצול ו 92 ףהפסד כאמור בסעי ב() 
 ח הוןוויות, יותר לקיזוז כנגד רבאה יםשנל רהעבהלד)ב(, והוא ניתן 105 ףעיבס רואמכות רבחה
לבד בפיצול, והחר אלש סצלת, לפי הענין, החל בשנת המתפברה המהחאו ה דשהחהחברה  לש

 50%מסך ההפסד האמור, או על  20%שבכל שנת מס לא יותר לקיזוז בכל חברה סכום העולה על 
פה של יניהם; תקובש ךומנה יפל, דסתו הפאוצא, לפני קיזוז נמ הוא השב ברהחה לשן ההו יווחמר

לוקת חבויות ח
 חיםוורו

( 95)תיקון מס' 
 1993-תשנ"ג

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 123)תיקון מס' 
 2000-תשס"א

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

ים של יזוז הפסדק
 רה מתפצלתבח

( 95)תיקון מס' 
 1993-תשנ"ג
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לגבי ז ויזקה תלגבי תקופ 92ה הקבועה בסעיף בלין ההגמנא בבות לאהפיצול  דעמום מינשחמש 
 ד כאמור.סהפ

( שלא ניתן היה לקזזו ב) וא( א)כאמור בסעיפים קטנים  ןהפסד או הפסד הו (1) ג() 
 סמה תונשב זוזר בקיתהכנסה החייבת, יוהמ 50% יגבללה בגהה באותה שנה בשל

ת הפסד כאמור ספזו בתוה פסקב וראמהפסד כ זזוקלא יש דר זו, ובלבבאות בזו אחה
 החייבת, לפני קיזוז הפסד משנים קודמות; מההכנסה 50% על הלועהבסעיף קטן )א( 

 הבלגהה לשב השנותה ו באקטן )ב( שלא ניתן היה לקזז ףהפסד כאמור בסעי (2)
 זיקוז אלו, ובלבד ש, בזו אחר זתואבה סמה תונשבזז מריווח ההון, יקו 50%י לגב

 50% על הלופסד כאמור בסעיף קטן )ב(, העה בתוספתו ה זסקבפר סד כאמופה
 הון של החברה לפני קיזוז הפסד משנים קודמות.המריווח 

עד תום  ג() ד( עאים )נטק םפיבסעימור שלא ניתן היה לקזזו כא ןהפסד או הפסד הו ד() 
ר מולאף ת, בכפוישיהשנה שב לקזזו החל , ניתן יהיהלוציפהד עומ רחאשית שליהשנה החמ

 פי הענין., ל92-ו 28יפים סעב

א(, הפסד שהיה לחברה המתפצלת לפני הפיצול מהשכרת ) ף קטןיעסר בומאה על אף ה() 
 )ח(.28זוז לפי הוראות סעיף יקל רתובנין, י

שכתוצאה  ענכוש םא, ןוה דסאו הפ דלגבי קיזוז הפס תבלוהגע בוקי לאהמנהל רש ו() 
 בד שאם ביקשה החברה המתפצלתבליזוז, והקקב ע תהאובלתי נ סמ תתהפח םרהפיצול תיגמ
ס חיב העדש, על המנהל להודיע את החלטתו לפי פסקה זו ביחד עם מתן הואישור מראמנהל המ

 רומאכ מאישור לו חזר בו המנהלאיכ עררעל היהי ןתינו קה זי פסלאותו אישור; על החלטה לפ
 ז(.)י103 ףיעסב

פני המנהל במועד הפיצול כי ב כתבב בויישה שהתחדח הרוחב תלחברה מתפצ ז() 
נתיים מיום הפיצול, לא יוגבלו בקיזוז ההפסדים על פי סעיף זה; שה במשך תנשת אל ןהבעלות בה

נאים תרתה כהפרת אחד הפאת ה וראיל, ווצפילהתחייבות כאמור בסעיף קטן זה תהווה תנאי 
 .ג105 ףיעסב םירטופמה

 .בחש לרבות -" וןהוח וירסעיף זה, "ב ח() 

המחיר המקורי שלו, יתרת המחיר המקורי, שווי  שה בפיצול,דח הלחבר עברושה סנכ )א(  .ו105
ק מס ובשל אינפלציה וח ומיםאיהת חוק, וז ההרכישה ויום הרכישה, הכל לפי הענין, לענין פקוד

חדשה ה לחברה רויותו כסהנהועבר  אל אילו תלצשבח מקרקעין, יהיו כפי שהיו בחברה המתפ
ס; אילו היא היתה מוכרת את הנכ תלצפתמחברה הלמותרים  היושים יבעת המכירה בניכוי ניכו

 ההחבר תומש ןלעניבע קנש םוכאמור שהוא מלאי, יראו כעלות המלאי את הסכס כבי נלג
 יצול.פההמתפצלת במועד 

ד דוחוק עיל א21ף עיבסתקופות ה ןן מניינעתיחשב כמכירה ל להעברת נכס בפיצו ב() 
 התעשיה.

של  המניה החדשה( או -פיצול )להלן בה לו וקצתהשה חדש הרחבל ה שימכר אדם מנ .ז105
סה רר בבוחסלמ מותושר והחדשה לא הי ה המתפצלת ובחברהכויות בחברזהו, תלצפתמ הרבח

 הוראות אלה: חולויביום הפיצול, 

החדשה את החלק ה ת החבריומנ שלי ורהמק ריחאו כמרי( 1)א105 בפיצול לפי סעיף (1)
צלת בהתאם ליחס ההון העצמי כאמור פהחברה המת תשל מניו וריקהמ רהיחסי של המחי

ברה חבת ומניה שתיהמדד מיום רכלפי שיעור עליית מתואם  אוהשכ(, ב)ד105 ףיעסב
של  יסק היחלחהל, ובניכוי הפסד ריאלי שהיה אילו נמכר הפיצו תפצלת ועד למועדמה

 ניותמ שלורי קמר היהמח ת מהחלק היחסי שלחפי אלשבד בליצול, והפעד מוב ותהמני
חלק היחסי המקורי של ה ריחמהן יבש רהמחיר המתואם(; ההפ -המתפצלת )להלן  ההחבר

"הפרש התיאום";  -להלן א ואם כאמור ייקרמתיר החמה ןלבי תצלפות החברה המתשל מני
העצמי כאמור  וןיחס ההל תאםבהת פחפצלת יותמהחברה ה תיר המקורי של מניוחהמ

שווי השוק של המניה  כום שבו נמוךסה -אלי" יד ר, "הפסהן זילענ ד)ב(;105בסעיף 
 מתואם שלה;ה ריקוהמר חיהממ

התאם דשה בחל מניות החברה השקורי מהר יהמח עקבי( י2א)105 בפיצול לפי סעיף (2)

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

ין נכס שהועבר ד
 לצויפב

( 95)תיקון מס' 
 1993-תשנ"ג

 תיומנ תיווח ממכירר
( 95)תיקון מס' 

 1993-תשנ"ג
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ם הנכסי רונמכו ילא לי שהיהאירהפסד  יולעודף הנכסים שהועברו אליה, ובניכ
 –נין זה על המחיר המתואם(; - ןללה) צולית יחדיו במועד הפויובייחוההת

ם לבין יתרת ל הנכסים המועברייר המקורי שחמת הרתי ןיב שרההפ -הפרש התיאום" "
 שלהם; םהמתוא יורקהמ רימחה

ל הנכסים על התחייבויות בהתאם ש םאותמה ירוקמהת המחיר רית דףעו -עודף נכסים" "
 ;להפיצו דועמם לימואתלדו"חות המ

 יוחדי מועבריםה תיבויויחתשבו נמוך שווי השוק של הנכסים והה םהסכו -הפסד ריאלי" "
 ת;ובוייתחיהאם שלהם בניכוי הותמה ירהמקור ת המחיתרמי

מהווה חלק מן המחיר המקורי של המניות ה (2)-( ו1בפסקאות ) רהפרש תיאום כאמו (3)
 ;ףאינפלציוני נוס םין, ויראו בו סכוני העפלת, ומניה רתיהנמכרות, יתווסף לתמורה ממכ

ולם לצורך חישוב ואהחדשה, ה חברה ותניועד הפיצול כיום הרכישה של ממ ראו אתי (4)
ה החדשה את יום רבקובע, יראו כיום הרכישה של מניות החההמועד  די עלריאהרווח ההון 

 ;הרכישה של מניות החברה המתפצלת

ב חוץ בעת הפיצול, וביקש בעת תוש ניותל המה בע(, אם הי1א)105בפיצול לפי סעיף  (5)
רה בכשו מניות החרנ בע שבומטר הת שעאו אריש השדחה הרבחה תוינהמכירה של מ

 ס.ממהמתואם, יהיה הפרש התיאום פטור  חירמחישוב ה ד לצורךדמכלת צמתפה

בי פיצול, יחול לג יט103יד עד 103-יב ו103ט עד 103, ז103האמור בסעיפים  (א). ח105
  -נין זה, בכל מקום שבו עלו, ןינבשינויים המחוייבים, לפי הע

 ";וליצפכתוב "מיזוג" קרי " (1)

 ועד הפיצול";מרי "ק" גוזכתוב "מועד המי (2)

 " קרי "חברה מתפצלת";הכתוב "חברה מעביר (3)

 רי "חברה חדשה".ת" קקולט הרבכתוב "ח (4)

בל קתה אל םא, ב105 ףיענו ההטבות הקבועות בסלא יינת ט103ף יעל אף האמור בסע ב() 
ה יהי ןנית, נאים שבפרק זההתא אחר מלו מינא ולצול; קבע המנהל כי הפיצר המנהל לפני הפיאישו

 .152יה צו לפי סעיף הלו ילטתו כאחער על הערל

החברות החדשות לאחר  יבגאינה חברת החזקות, ול םאגביה, ל לוחברה, יחו ההתפצל ג() 
 ני הפיצול.לפ תלצפתמה הרבחב הז ףיעס לא אם ח130וראות סעיף הפיצול ה

ות והון מחברה מתפצלת התחייבויכללים שלפיהם העברת נכסים,  ע. המנהל רשאי לקבוט105
ה דשה חברח אווג של חברה מתפצלת לחברה שאינה חברה חדשה שהוקמה לצורך כך, או מיז

ני ו התנאים המפורטים בפרק שליחוש, ובלבד הבחלק ז רומכא סממ םוריטפיצול, יהיו פה לאחר
 מחוייבים.הים יונה בשיז קי לחלרביעפרק ו

יג, 103וצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לענין סעיפים האר ש .י105
 פיהםטור להפות את תנלה אירשא (, והו14ג)א()105-ח ו104(, 4)א()ב104(, 1)ב-א)ב( ו104
וא לקבוע , וכן רשאי היםוראמה יםיפסעים בעאים הקבונאו הת ותקופהתי נושי תרבואים, לבתנ

 יחולו הוראות הסעיפים האמורים. אל שבהןת ובינס

 
 ות מיוחדות בשוק ההוןנס: הכ3ק החל

 )בוטל(

 תנות ופרשרוגדה: ןואשק רפר
 )בוטל(

 )בוטל(. יא.105

 וחים מניירות ערך מסוימיםרוק שני: פר
 )בוטל(

 בוטל(.. )בי105

 (132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

 ותנוראות שוה
 ( 95)תיקון מס' 

 1993-שנ"גת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 יימתקיצול לחברה פ
 ( 95)תיקון מס' 

 1993-שנ"גת
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

ינויי שן כה בעניסמה
איגודי במבנה 

  רקעיןמק
( 130)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב
( 132' מסתיקון )

 2002-תשס"ב
 2002-ון( תשס"גק)תי

( 147ס' יקון מ)ת
 2005-תשס"ה

( 147ס' יקון מ)ת
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147מס'  קוןית)
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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 בוטל(.. )גי105

 ד. )בוטל(.י105

 בוטל(.. )וט105

 ותמננאיחידה בקרן י: ק שלישפר

 )בוטל(

 ז. )בוטל(.ט105

 ז. )בוטל(.י105

 ח. )בוטל(.י105

 ט. )בוטל(.י105

 ערך או יחידה בקרן נאמנות פטורה או מעורבת,  : מכירת נייר1פרק שלישי 
 הוראת שעה – 2003בשנת המס 

 )פקע(

 )פקע(. .1יט105

 )פקע(. .2יט105

 ידי נציג לחיוב במס ע': ק וחל

ן נאמן, כתוקף בישראל ו-רבדין  לי כפו לאפט שם שנתמנו על ידי בית מיפרק או כונס נכסמ .106
במפעל  וה, השליטה או ההנהלה ברכוש איחנדם ההיבש ועד,רכוש, או אפוטרופוס לגוף או ל
 יה חייב בו אילולא היהה תו אדםאויוב במס בדרך ובסכום שח-ניב דין, יהיו-מטעמו של אדם פסול

 ן.די-לפסו

 )בוטל(.  .107

של  ומש לע בויח-ברוומה ש-ל ובין אם לאו, יהא ברראישח אזר אושב חוץ, בין שהות .108
 כונס נכסים, סניף, כןוה, סשמור, כוח-או של ועד שלו, או על שמו של מיופהסו, פורטפואנאמנו, 

או  ובסכום שאותו אדם היה נשום ךרדהכל בו, ואם לא נסה וביןאו מנהל, בין שהם מקבלי ההכ
 הגיעה לידו. סהכנה ואותה שראלשב יה תומחוייב אילו הי

-במישרין או בעקיפין, מיפויקורה, מהכנסה ש חיוב בשל-ומה וברש-בר איה ץחו-ושבת .109
ה מוש-בר אלה, ויהאיף או מהנהלה, או דרך אחד מנמכינוס נכסים, מס, שאהר, מהתכנוו, מסחכו

 פי הענין.הכל לל, או מנהף ני, סיםכסח, סוכן, מורשה, כונס נוכ-של אותו מיופה שמו ב עלחיו-ובר

ים ארו 71-74לפי הסעיפים  חיוב-חוץ בר-וא תושבהבעלה או שוכרה שחובל של אניה, -בר .110
 .ץחו-שבות ל אותושה אחר שפקודה זו, בלי להוציא כל מור חוץ לענין-תושב ול אותשהו שמורכ

ההדוק שבין  שרהקת ה רואה, כי מחמומקיד השופסק עם תושב וחוץ ע-קום שתושבמ .111
יהא ם ההלך העסקים בינישמשר פהתושב, א על ץהחו-שבידי תושב תמשימהשנים והשליטה ה

החוץ, -ריו עם תושבשק תובקעב, בשותה ידעל י םישמסודר, והוא מסודר, באופן שהעסקים הנע
-בושיהא ת -עסקים  תםלו מאו ותפצל שיל שיגלו כל ריווח, או פחות מן הריווח הר נם מביאיםאי

 מורשהו. ושבתושב כאילו היה התל השחיוב על שמו -שומה ובר-רבוץ הח

רווחיו  ואותיו יורי לא קל לברר מהו הסכום האמיתי של השתככה, ראה פקיד השומ א()  .112
החוץ -לחייב את תושבורשאי הוא לשום  -ל שמו של תושב חיוב ע-רשל תושב פלוני שהוא ב

דיו; עשה פקיד יעל  החוץ עם התושב כאמור או-תושבה עשש ממחזור העסקים ירגן וסבהובאחוז 
 םשם ביאדם הפועל-די בניאו פרטים על י תוח"וד תרימס ןת הפקודה בעניוארהו וכן, יהי ומהשה
של העסקים האמורים,  רטיםהמציא דו"חות או פל בשותהת חלים במקרה זה, כדי לחייב א םתלזו

ו א תו"חוחוץ חייבים למסור ד-של תושביו א יןד-עמם של פסולימטועלים הפאדם -ך שבנירכד
 ייבת.חסה נעל הכטים פר

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

)הוראת שעה( 
 2004-תשס"ה

)הוראת שעה( 
 2004-תשס"ה

)הוראת שעה( 
 2004-תשס"ה

ל שאמנים וכו' נ
 [34]דין  -פסולי

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

מורשהו שחוץ -ושבת
 ([1)35] ץבאר

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 חוץ-ושבת םע סקיםע
[35(3]) 

 שאין הג במקוםנוה
סתו הכנ לברר סכום

 חוץ-ושבשל ת
[35(4]) 

וץ ח-כנסת תושבה
 כוח וכו'-יפוימ
 יפה[ס( 1)35]

 ([2)35]חובל -בר
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 קסיב העט כל מקרה, בהתחשב עםפקיד השומה, ב ידי לע עבקיי ורור האחוז האמעשי ב() 
 .153-158, כאמור בסעיפים ן לערעורהנדון, ולאחר שייקבע יהא נתו

בות שהיו עושות אותו סיבנם חוץ אחרי-תושבים קאות עעסירות או כמ עחוץ המבצ-ושבת .113
חיוב -אותו ברצמה עושה עשלזו כאין עובדה  -ב שות לו שמש לע 111-ו 110סעיפים  לפי חיוב-בר

 במכירות או בעסקאות האמורות. םרשמקו חוועל כל השתכרות או רי

ים, סניף כסכונס נה, וכן, מורשוח, סכ-פהמיו חייב במס על שמם שלתחוץ נ-קום שתושבמ .114
ו בחוץ קפוו האשיוצרו  ריםצאו מו קורם בממכר טוביןאו רווחים שמ תויורכתשה של, בלנהאו מ

פנות אל פקיד השומה ל ץהחו-בשותמו נתחייב שרשאי האדם שעל  -חוץ -ושבת ותואי לארץ ביד
חה הנווחים שלפי רשומה בשל אותה הכנסה, או לתקן אותה, על יסוד הרוך את הבבקשה לע

יו האם  -ק יפמה מןרין מן היצרן או נה כאמור במישוקה יאנועמק או, חרהיה מרוויח סו רהסבי
של  ותעחת דהנל ולאחר שיוכח -ות מעונעל ידיהם או מטעמם בק םריו המוצרים נמכין אהטוב

 יערך השומה או תתוקן בהתאם לכך.ם האלה, תפקיד השומה, סכום הרווחי

או  ווךתחוץ על שמו של מ-ושבתמס באינו בא לחייב  108-114 יםעיפסבר האמור בדום ש .115
 לענעשו ש הבמכירה או בעסקבשל השתכרות או ריווח שמקורם  ללי או סוכן אחרכ לעמי-סוכן

 םאתהב םישרומ םנהחוץ או אם אי-בהרשאתו של תושב ים כרגילידיהם, אם אינם מורשים הפועל
 .110-112לסעיפים 

שמו,  על בחיו-חוץ הוא בר-בתוששדין, או מי -חיוב בשל פסק-ברושומה -י שהוא ברמ .116
נו עמלאדם שה תו שלהכנסומת ש ו נדרשת על פי פקודה זו בשבילתי לכל דבר שעשייראאח היהי

 .וילע לטומה סהוא פועל ובשביל תשלום המ

ל כ לעשייתם של ראיאחיהיה  אגדומ םדא-ראשי אחר של חבר בני מנהל או כל פקידה .117
אדם ובשביל -ניב רחב וומת אותשיל בפי פקודה זו בש לת עשתם מעשים ודברים שעשייתם נדראו
 לום המס.שת

נקובים סף שהם הכנסה מאחד המקורות הכ הו שווא ףשהוא, כס חל כודם שקיבל, מכא .118
אילו היה  העליב חיו-ברה חיוב על אותה הכנסה, או שהי-פקודה זו והשייכת לאדם שהוא ברב

ממנו בהודעה  תאש זוומה ידרשד היור, כל אימת שפקסוימ דין, יכין-שראל ולא היה פסולי שבתו
ית ונכונה על כל תימא ידו המכילה הצהרהמה חתומה בשיר, העדוה התואב בהזמן הנקו ךותו

יחולו ר של כל אדם שההכנסה שייכת לו; על רשימה כאמו ונעמו וואת שמ ה האמורהההכנס
 .שומהעה מפקיד הדהו ימסירת רשימות ופרטים על פ-אין ניבעפקודה זו  תראוהו

 כספים עכב מתוךר, רשאי לס למען אדם אחמ םוללתש וז הדופק ל פיע ים האחראאד .119
תשלום המס האמור; וניתן לו בזה שיפוי כנגד  ספיק כדידו למען אותו אדם כל סכום שייל גיעיםמה

 פקודה זו. שלה וחקבותיה ומכעם ביללום ששתשכל אדם בשל כל 

ו אכסיו ללא תמורה נ תר איאו העב קתפרנחוב מס ו םאד-ניב-ברחהיה ל (1) . )א(א119
ב האמור, ניתן לגבות וחהילוק סל ו לו אמצעים בישראלבתמורה חלקית בלי שנותר

 ר חייב בו ממי שקיבל את הנכסים בנסיבות כאמור.המס שהחבאת חוב 

 

היה לחבר בני אדם חוב מס סופי והוא העביר את פעילותו לחבר בני אדם אחר,  (2)
החבר  –שיש בו, במישרין או בעקיפין, אותם בעלי שליטה או קרוביהם )בפסקה זו 

האחר(, בלא תמורה או בתמורה חלקית, בלי שנותרו לו אמצעים בישראל לסילוק 
 החוב האמור, ניתן לגבות את חוב המס שהחבר חייב בו מהחבר האחר.

(, היה לחבר בני אדם חוב מס סופי והוא 2)-( ו1בלי לגרוע מהוראות פסקאות ) (3)
, יראו את הנכסים התפרק או הפסיק את פעילותו בלי ששילם את חוב המס האמור

שהיו לחבר כאילו הועברו לבעלי השליטה בו בלא תמורה, וניתן לגבות מהם את חוב 
 המס, אלא אם כן הוכח אחרת להנחת דעתו של פקיד השומה.

נכסיו ללא תמורה או עביר את סופי לשנת מס פלונית והוא ה סהיה ליחיד חוב מ ב() 
 ם בישראלעימצו אל ורתונש יל, בליטה בהש בתמורה חלקית לקרובו או לחברה שהוא בעל

 ן סקאות ביע
 ([6)35חוץ ]-תושבי

ומת הכנסתו של ש
 תכירמץ מוח-שבות

 ([7)35]חוץ -רתצתו

 שוםחוץ לא יי-ושבת
ו ננאיש כןם סועל ש

 ([5)35]רשהו מו

ל עעולות שהן חובה פ
 [36נאמנים וכו' ]

  רבנהלו של חמ
 [37] םדא-ניב

ו שימות שנציג אר
 חייבים בהכנתן כןוס
[38] 

 [39]יפוי לנציג ש

נסיבות ב ביית מסג
 מיוחדות

 (32)תיקון מס' 
 1978-ל"חתש

 ( 88)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 ( 88)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג
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בנסיבות  םשקיבל את הנכסי יממבו  וא חייבהס שמלגבות את חוב ה ןנית לסילוק החוב האמור,
שבה היה חוב המס לסופי, או שבה הועברו  סמהשנת  םותכאמור, כל עוד לא עברו שלוש שנים מ

 הנכסים, לפי המאוחר.

משווי ותר )ב( י א( אולפי סעיף קטן ) ו הפעילותא הנכסים ל אתבלא יגבו ממי שקי ג() 
לם לבין שווי ששי יתלקהח הרומתה ןיבש רשאו מההפה הנכסים או הפעילות שקיבל ללא תמור

 יותר מהשווי לא – רים או פעילות כאמוסנכ תם מס בקשר להעברלשי אםו סים או הפעילות,הנכ
 ההפרש כאמור פחות סכום המס ששילם.מאו 

מנהל בחבר בני אדם, שהוא בעל שליטה באותו חבר, בשל אי העברת מס הורשע  (1)ג 
א, ולא ניתן עוד לערער על הרשעתו, ניתן לגבות ממנו את המס 224או  219שנוכה, לפי סעיפים 

 שנוכה כאמור ולא הועבר לפקיד השומה.

וערעור  220נקבעה לחבר בני אדם שומה בשל מעשה מהמעשים המפורטים בסעיף  (2)ג 
בר על השומה נדחה על ידי בית המשפט בפסק דין שאינו ניתן עוד לערעור או שלא הוגש הח

ערעור לבית המשפט, ניתן לגבות את חוב המס שלא שולם על ידי החבר גם ממי שהיה בעל תפקיד 
באותו חבר בעת ביצוע מעשה כאמור, אם יש בידי פקיד השומה ראיות לכאורה להוכיח שהמעשה 

בעל התפקיד, אלא אם כן הוכיח אותו בעל תפקיד שהוא נקט את כל האמצעים  נעשה בידיעתו של
 הסבירים להבטחת מניעת המעשה.

 –ה ז ףבסעי ד() 

 ב מקדמות;, למעט חוא195 כמשמעותו בסעיף -חוב מס" " 

 ;רוערעל וא ררגה, לעהשיו עוד זכות לבחוב מס שאין לג -פי" ס סווב מח" 

 ;88כהגדרתו בסעיף  –קרוב" " 

ים וחמישה רמחזיק לפחות בעש, ובקרו ו או יחד עםדמי שהוא, לב -" הליטשבעל " 
 ()א(;9)32ליטה" שבסעיף ש לרת "בעדגהאחוזים בזכות מהזכויות המנויות ב

 מנהל פעיל, שותף או בעל שליטה. –"בעל תפקיד"  

 לפי סעיף זה תחול פקודת המסים )גביה(. על גביית סכומים (ה) 

מיום  םימי 21תוך  להשיג לפני המנהל ניתןה ז יףוב מס לפי סעחלטה לגבות על הח ו() 
עליה. על החלטת המנהל לפי סעיף קטן זה ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי,  דעהושנמסרה ה

 ימים מיום שנמסרה ההחלטה. 30בתוך 

אדם  רטם נפא ואחיוב לאותה שנה, -ס, ואילו לא נפטר היה ברמנפטר אדם בשנת ה ()א  .120
 יקוחה ישיאה וגיהיה נצי -לא נעשתה לו שומה לאותה שנה שנת מס ותוך שלוש שנים לאחר תום 

 חראיא היהי וכן, ומוליים, ויהא חייב בתשחלו היה באיו ב חיוב-דם היה ברא שאותו מסחב ב
 וליאותו אדם היה אחראי לעשייתם על פי פקודה זו, שאמעשים ודברים  ותםאל כ יתם שלילעש
 יים.חב היה

 םישרויהת הכנסתו החייבת של העזבון כהכנסתם של אראו ם יאדשל מיום פטירתו  ב() 
 זבון.הע כנסותבהיהם קלח יפל

תי לם, בתכולם או מקצ ות העזבון,סהכנבדים מהם או חלקיהם אחהיו היורשים או  ג() 
בון המס חש על 40%ל ש רהאישי החוקי של הנפטר מתוך העזבון מס בשיעו ועים, ישלם הנציגיד

 של העזבון.ל הכנסה המגיע מהיורשים ע

)ג(  ןטקסעיף  יפם על חשבון המס לויחולו לגבי תשל 174-181 הוראות סעיפים ד() 
 הענין. מחוייבים לפיה םייונבשי

המס ששולם ז ש, יקוזורכנסת העזבון וצירופה להכנסתו של כל יהלאחר חלוקתה של  ה() 
ם המ דחאל כל שקו לפי חל שיםרכנסתם של היוהל עמס הי כנגד החוקי ישג האידי הנציל ע ורכאמ

 עזבון.ה תבהכנסו

לרבות יורש, מנהל העזבון, המוציא לפועל  -לענין סעיף זה, "הנציג האישי החוקי"  ו() 
של צוואת הנפטר וכל אדם הרשאי, על פי דין או על פי החלטה של בית משפט, לטפל בנכסי 

 העזבון.

 ( 88)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

( 134)תיקון מס' 
 2003-גתשס"

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 141)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 88)תיקון מס' 
 1992-תשנ"ב

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 142יקון מס' )ת
 2004-תשס"ה

( 88)תיקון מס' 
 1992-תשנ"ב

( 88)תיקון מס' 
 1992-תשנ"ב

ל שו תסנכהומת ש
 [40]נפטר 

( 110תיקון מס' )
 1996-ותשנ"

( 110)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו
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 וסכומי תרומה מוכרים ותהנחות סוציאלי ,נקודות קיצבהו יזיכו תודההכנסה, נקו תצמדת תקרו: ה1לק ו'ח

 

 –. בחלק זה א120

 

 )נמחקה(; –"מדד"  

 )נמחקה(; –"מדד ממוצע"  

 )נמחקה(; –"מדד יסודי"  

ענק מ אוה ור של מענק פרישפטכומי הס (,5)9יף עהסכום הנקוב בס -" הנחות סוציאליות" 
יף עור על פי ספטם הוסכה א(,18)-ב( ו16א(, )16)9ב בסעיף וקנה םכוהס א(,7)9על פי סעיף מוות 

א(, הסכום הנקוב 5)17נקוב בסעיף ה ם, הסכוא)א(9תקרת הקצבה המזכה כהגדרתה בסעיף (, 20)9
הסכומים  זיכוי, ים שבשלהם יותרומהסכ כתקרת (1א())44עיף (, הסכום הנקוב בס9)32בסעיף 

א)ג( והסכומים 58ב בסעיף קוהנ םוסכ, ה47א, הסכומים הנקובים בסעיף 45עיף הנקובים בס
 ;ד125הנקובים בסעיף 

 

 

 

 

 

 )א(;46הסכומים הנקובים בסעיף  –"סכומי תרומה מוכרים"  

 )נמחקה(; –"קיצבה מזכה"  

וכן הכנסה  121סכומי ההכנסה לענין קביעת שיעורי המס על פי סעיף  –תקרות הכנסה" " 
 .ב121יבת במס נוסף, כמשמעותה בסעיף החי

בה צקי דתוונק כויית זדנת מס יתואמו תקרות ההכנסה, סכומי נקושל כל ש ראוניב 1-ב ב. )א(120
יו הש(, הסכומים -ף זה קרא בסעי)לכל אלה יי וסכומי התרומה המוכרים וציאליותסת הוכן ההנחו

 דמת.קוה מסה תנשב דדואר של שנת המס הקודמת, לפי שיעור עליית המניב 1-ב

ההסתדרות הכללית  ים לביןיונים הכלכלגהאר שלהתיאום  כתלשנקבע בהסכם בין  ב() 
בודה שבוצעה בחודש עירים במשק, לגבי כקר לשות יפתוס ולםששל העובדים בארץ ישראל, כי ת

 בינואר של שנת המס, לפי 1-מי נקודת הקיצבה שהיו בוכסחודש  ותלך, יתואמו באולוני ואיפ
 .ש האמורדחוההמדד מתחילת שנת המס עד תום ת ייעלשיעור 

 )בוטל(. (ג) 

 ה.זיף עי ספבוע כללים לעיגול סכומים שתואמו לקשר האוצר רשאי ל ד() 
 המסורי שיעלק ז': ח

 המס על הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס יהיה כלהלן: )א( .121

 ;31% – שוניםהשקלים החדשים הרא 240,000-על כל שקל חדש מ (1)

 –שקלים חדשים  501,960שקלים חדשים עד  240,001-על כל שקל חדש מ (2)
34%; 

 .48% –על כל שקל חדש נוסף  (3)

(, לגבי הכנסה חייבת 2( ובכפוף לאמור בפסקה )1על אף האמור בסעיף קטן )א() (1) )ב( 
 60לו בשנת המס מיגיעה אישית ולגבי הכנסה חייבת בשנת המס של יחיד שמלאו 

 שנים, יחולו שיעורים אלה:

 ;10% –השקלים החדשים הראשונים  62,400-על כל שקל חדש מ )א(

 –שקלים חדשים  106,560שקלים חדשים עד  62,401-על כל שקל חדש מ )ב(
14%; 

( 22ס' תיקון מ)
 1975-תשל"ה

( 194)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 גדרותה
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת

( 72)תיקון מס' 
 1987-תשמ"ז

( 72)תיקון מס' 
 1987-תשמ"ז
( 72מס'  )תיקון
 1987-תשמ"ז

( 32)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

( 195)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 צמדהה
 (72)תיקון מס' 

 1987-שמ"זת
( 194)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב

( 112)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ז

 (112)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 שיעור המס ליחיד
( 195)תיקון מס' 

 2012-ע"בתש
( 197)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג
( 197)תיקון מס' 

 2013-)תיקון( תשע"ד

( 24)תיקון מס' 
 1976-תשל"ו

( 25)תיקון מס' 
 1977-תשל"ז

( 32)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

( 33)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

( 34)תיקון מס' 
 1979-תשל"ט

( 108)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 132)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 2002-)תיקון( תשס"ג
( 153)תיקון מס' 

 2007-תשס"ז
( 190ן מס' )תיקו

 2012-תשע"ב

( 194)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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שקלים חדשים  168,000שקלים חדשים עד  106,561-על כל שקל חדש מ )ג(
– 21%; 

שקלים חדשים  240,000קלים חדשים עד ש 168,001-על כל שקל חדש מ )ד(
– 31%; 

( לא יחולו על הכנסה שחייבים לגביה 1השיעורים המופחתים הקבועים בפסקה ) (2)
 בניהול פנקסי חשבונות ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים.

 (.. )בוטלא121

חייב  שקלים חדשים, יהיה 800,000יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על  (ב. )א121
הכנסה  –שקלים חדשים )בסעיף זה  800,000במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על 

 .2%החייבת במס נוסף(, בשיעור של 

 )ד( לעניין מקדמות.91על הכנסה החייבת במס נוסף לא יחולו הוראות סעיף  )ב( 

 הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בכל חיקוק. )ג( 

( יחולו לגבי ההכנסות הקבועות בו, בחישוב ההכנסה החייבת לעניין )ג8הוראות סעיף  )ד( 
 סעיף זה.

וכמשמעותה בסעיף  1הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף  –בסעיף זה, "הכנסה חייבת"  )ה( 
לחוק מיסוי  47וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  88, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 89

עותו בחוק מיסוי מקרקעין, ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין מקרקעין, ולרבות שבח כמשמ
מיליון שקלים חדשים  4רק אם שווי מכירתה עולה על  –בדירת מגורים כהגדרתה בחוק האמור 

( לחוק 2)ג9והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין; הסכום האמור יתואם בהתאם להוראות סעיף 
הבסיסי כאמור באותו סעיף המדד שפורסם ביום ד' בשבט מיסוי מקרקעין, ולעניין זה יהיה המדד 

 (.2013בינואר  15התשע"ג )

ת למגורים שמשרה המיד י שכירות מהשכרתמכנסה מדהנת המס שיחיד שהיתה לו ב א()  .122
 10%ור של מס בשיע הכנסה מדמי שכירות(, יהא רשאי לשלם עליה -בישראל )להלן בסעיף זה 

אם ההכנסה מדמי שכירות אינה הכנסה מעסק  121עיף סעליה לפי ב ייא חשהוממנה במקום המס 
 .(1)2כאמור בסעיף 

ימים מתום שנת המס שבה היתה ליחיד  30מס כאמור בסעיף קטן )א( ישולם בתוך  (1)א 
 .175הכנסה מדמי שכירות, אלא אם כן שילם היחיד באותה שנת מס מקדמות לפי סעיף 

 )בוטל(. ()ב 

כאי זקטן )א(, לא יהא  ףיר בסעומאדין, יחיד שבחר לשלם מס כ ר בכלוהאמ על אף ג() 
, שכירותה ור ההכנסה מדמיצצאו ביית שהווצאואו הלנכות פחת או הפחתה אחרת בשל הדירה, 

 ולםא; ויהלל עחנסה מדמי השכירות או מהמס הוי או לפטור מההכ, לזיכזוזיקל יאכז אהילא ו
פחת או ה לרבי שמם הוהסכ הריכמהדירה, יווסף לשווי הרת יהחל במכ ן חישוב מס השבחיענל

ם היחיד מס לה שבה שיקופלתה, ז טןתן היה לנכותו לפי כל דין, אילולא סעיף קיההפחתה שנ
 (.אטן )ק בסעיף ורכאמ

 .)בוטל( ד() 

 (.)בוטל ה() 

 לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל התייד שהחי (א. )א122
, אם ההכנסה 121שהוא חייב בו לפי סעיף  המס , במקום15%ליה מס בשיעור של י לשלם ערשא

 (.1)2בסעיף  ראינה הכנסה מעסק כאמו

או צוהכאי לנכות הוצאות שזא(, אינו ) לשלם מס כאמור בסעיף קטן רחיד שבחי (ב) 
נסה מדמי ו לפטור מההכמדמי שכירות, למעט פחת, וכן אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי אה בייצור ההכנס

 , לרבות זיכוי כאמור בחלק י' פרק שלישי.יההחל עלס השכירות או מהמ

 .לרבות חלק מהם -, "מקרקעין" הז ףיענין סעל (ג) 

 בוטל(.)  .123

( 96' ס)תיקון מ
 1994-תשנ"ד

 גוריםמשכרת דירת ה
 ( 74)תיקון מס' 

 1987-שמ"זת
( 132' מסתיקון )

 2002-תשס"ב
( 159' )תיקון מס

 2007-תשס"ח

( 132' מסתיקון )
 2002-תשס"ב

( 132ס' יקון מ)ת
 2002-תשס"ב

שכירות  מינסה מדהכ
 מחוץ לישראל

( 132' מסתיקון )
 2002-תשס"ב

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 159)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 159)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

מס על הכנסות 
 גבוהות

( 195)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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או  פתחמלא יעלה המס על הכנסה מדמי  127-ו 126, 121ים פבסעי ראף האמו לע .124
 זו הסלפקיד השומה מס על הכנ ם הנישוםשיל אם 35%ל עורם באחוזת בית קות שמיפרממ

 -על פי בסיס מצטבר  יום מיום קבלתה ואם הנישום מדווח על הכנסתו 30ר האמור תוך יעובש
 ה, לפי המוקדם.קבלתיום ום מי 30 או תוך חדו"ה להגשת 132 יףבמועד שנקבע בסע

 

 

  -בסעיף זה  . )א(א124

 (; 2001בנובמבר  7"א בחשון תשס"ב )כיום  -היום הקובע" " 

 . 2003מס הע ועד סוף שנת בשמהיום הקוקופה תה -" תובעקה הפתקו"ה 

יו, להמחזיק ביום הקובע בנכס שחוק הגנת הדייר חל ע רי, די121ף עיס על אף הוראות ב() 
כות באותו נכס, יהיה חייב במס על רווח זה לעבל סכנב וייותומלוא זכ המוכר בתקופה הקובעת את

 ן:להר לוהאמ על וי, בשיעורים שלא יעלההון הריאל

 ;15% - 2002תום שנת המס  דוע עין היום הקובבבמכירה בתקופה ש (1)

 . 20% - 2003מכירה בשנת המס ב (2)

 כס.נהגנת הדייר לחול על אותו  חוק חדל הירכבלבד שלאחר המו

מפעילות  , שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או121ב. על אף הוראות סעיף 124
, בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז 30%א, יהיה 2נושאת פרסים, לפי סעיף 

 (.11)17( או ניכוי לפי סעיף 28)9כלשהם, למעט פטור לפי סעיף 

 

(, יהיה בשיעור 1()7)ה3, שיעור המס על הכנסה לפי סעיף 121ג. על אף האמור בסעיף 124
( בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט ()ג1)ב()121האמור בסעיף 

 א(.17)9פטור לפי סעיף 

הכנסה שנתקבלה ממכירת פטנט או מדגם על ידי הממציא, או  121 ףל אף האמור בסעיע .125
חום עיסוקם הרגיל, לא תא בלהיצירה היו ש ור, כשההמצאה איוצהידי  לם עיוצריות כממכירת ז

 .40%ס על מה ורשיע הליע

 

ה של דנסת עבוכ)ו( וה3אדם שחל עליה סעיף  ל, הכנסתו ש121ף י. על אף האמור בסעא125
 - . לענין זה, הכנסת עבודה40%לאחר פטירתם, לא יעלה שיעור המס עליהם על ו שנתקבלם, אד

 א(.7)9עיף ספי  פטור על ונשאי, קב מוותע לבתקשנ קממענ קלת חולרב

 

 

 , שיעור המס על הכנסה מדיבידנד יהיה כלהלן:126-ו 121אמור בסעיפים על אף ה. 18ב125

 ;25% –דיבידנד בידי יחיד  (1)

קבלת הדיבידנד או במועד  (, דיבידנד בידי יחיד שהיה במועד1על אף האמור בפסקה ) (2)
-בחבר 88כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לו, בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 

 ;30% –ם את הדיבידנד אדם ששיל-בני

כמשמעותו בסעיף  , ואולם אם היה הנישום25% –דיבידנד בידי חברה משפחתית  (3)
 ;30% -א בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד 64

( 2)9דיבידנד שאינו פטור ממס בידי מוסד ציבורי או בידי קופת גמל כהגדרתם בסעיף  (4)
– 25%; 

                                                           
-(, תשס"ט2010-ו 2009יעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים לחוק ההתי 168ר' סעיף  18

 .272עמ'  23.7.2009מיום  2203ס"ח תשס"ט מס' : 2009

מי דעל  סמה רויעש
 ג[29]מפתח ופרמיה 

 (15ן מס' )תיקו
 1970-ש"לת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 ( 80)תיקון מס' 
 1990-ש"ןת

יעור המס על ש
חוק שת זכויות רמכי

  ןליהעדייר חל ההגנת 
 ( 130)תיקון מס' 

 2002-ס"בתש

שיעור המס על 
הכנסה מהימורים, 

 מהגרלות או מפרסים
( 134)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג
( 197יקון מס' )ת

 2013-תשע"ג

על ס יעור המש
 'וכירת פטנט וכמ
 ד[29]

( 16)תיקון מס' 
 1971-תשל"א

 (18)תיקון מס' 
 1973-של"גת

אחר לה סהכנ מס עלה
 פטירה

 (16)תיקון מס' 
 1971-של"את

 (18)תיקון מס' 
 1974-של"גת

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

שיעור המס על 
 דיבידנד

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

שיעור המס על 
העברה לבן זוג 

 לשעבר של עמית
( 204)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
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האדם -בני-ואולם אם היה חבר 25% –אדם שהוא תושב חוץ -בני-דיבידנד בידי חבר (5)
החודשים שקדמו לו בעל מניות מהותי  12-במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

 .%30 – 88כהגדרתו בסעיף 

יחיד, וההכנסה אינה  רווחים שחילק מנהל קרן נאמנות חייבת לבעל יחידה שהוא )א(. 1ב125
 בידיו הכנסה מעסק או ממשלח יד, פטורים ממס. מהווה

 

רווחים שחילק מנהל קרן נאמנות פטורה לבעל יחידה שהוא יחיד, וההכנסה אינה  )ב( 
 .20%מהווה בידיו הכנסה מעסק או ממשלח יד, חייבים במס בשיעור של 

 .לכל מונח בסעיף זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחלק ה )ג( 

 –בסעיף זה  א(ג. )125

 ;88כהגדרתו בסעיף  –"בעל מניות מהותי"  

מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם לאחרונה מטעם הלשכה המרכזית  –"מדד"  
לסטטיסטיקה לפני היום שבו מדובר, ובנכס שערכו צמוד למטבע חוץ או שהוא נקוב במטבע חוץ 

 שער המטבע; –

 לרבות דמי ניכיון. –"ריבית"  

, ויראו את הכנסתו זו 25%נסה מריבית בשיעור שלא יעלה על יחיד חייב במס על הכ )ב( 
 כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.

צמוד למדד, או  על אף האמור בסעיף קטן )ב(, שולמה הריבית על נכס שאינו (1) )ג( 
או חלקו, או שאינו צמוד למדד עד  שהוא צמוד בחלקו לשיעור עליית המדד, כולו

 .15%ר, תחויב הכנסתו של היחיד מריבית במס בשיעור של לפדיון או עד להחז

(, בהתאם לשינוי 1שר האוצר רשאי לשנות בצו את שיעור המס הקבוע בפסקה ) (2)
 במדד.

)ג(, יחיד חייב במס על הכנסה מריבית בשיעור -על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו )ד( 
 , אם התקיים אחד מאלה:121הקבוע בסעיף 

( או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו או שהיא 1)2יא הכנסה לפי סעיף הריבית ה (1)
 חייבת ברישום כאמור;

היחיד תבע ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל הנכס שעליו משולמת  (2)
 הריבית;

 האדם ששילם את הריבית;-בני-היחיד הוא בעל מניות מהותי בחבר (3)

שהוא נותן לו  את הריבית, או האדם ששילם-בני-היחיד הוא עובד בחבר (4)
מיוחדים אחרים עמו, אלא אם כן  שירותים או מוכר לו מוצרים, או שיש לו יחסים

השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע  הוכח להנחת דעתו של פקיד
 האדם;-בני-מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר

א( 16)9האמורות בסעיף  חלפו התקופותהריבית שולמה מקרן השתלמות לפני ש (5)
 )ד(;3ב(, או ששולמה מקופת גמל לתגמולים וחלו עליה הוראות סעיף 16או )

 מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת. (6)

הוראות סעיף זה לא יחולו על כספים המשולמים מקופת גמל שאינה קופת גמל  )ה( 
קרן השתלמות, וכן לא יחולו על כספים המשולמים מקופת גמל לתגמולים לתגמולים או שאינה 

, ואולם הוראות סעיף זה יחולו על ריבית ורווחים אחרים 87המחויבים במס לפי הוראות סעיף 
 .(3()4)ה3שרואים אותם כהכנסה מריבית לפי הוראות סעיף 

 –ה עיף זבס א(). ד125

 (;2003בינואר  1) בטבת התשס"ג זיום כ" –ובע" הקהמועד " 

 ים לשנה;שקלים חדש 48,000 לסכום ש –וטבת" המהתקרה " 

 דון בתאגיד בנקאי או על תכנית חיסכון.קפי לתלמת עהמשיבית ר –ריבית" " 

שיעור המס ופטור 
ממס על רווחים של 

 יחיד מקרן נאמנות
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

על  סיעור המש
הכנסה מריבית ומדמי 

 ןניכיו
( 147ס' מן )תיקו

 2005-תשס"ה
( 162)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 ביתייכוי מרנ
( 132ס' מ)תיקון 
 2002-תשס"ב

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 190)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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יכוי נת המס לא עלתה על התקרה המוטבת, זכאי לנסתו והכנסת בן זוגו בשכנחיד שהי ב() 
יכוי המותר( מהכנסתו החייבת מריבית, אך לא יותר הנ -שקלים חדשים )בסעיף זה  7,920של  ךבס

בשנת המס על התקרה המוטבת,  וזוג ם אם עלתה הכנסתו והכנסת בןבית; ואולמכלל הכנסתו מרי
אחר שהופחת ממנו הסכום ל יכוי המותר,נה -" םיהיה זכאי לניכוי מתואם; לענין זה, "ניכוי מתוא

 בת.ושל בן זוגו, על התקרה המוטשבו עלתה הכנסתו החייבת בשנת המס של היחיד 

ת המס הגיעו הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק שנחיד שבי (1) ג() 
גיל פרישת חובה(, ובמועד הקובע  –)בסעיף קטן זה  2004-גיל פרישה, התשס"ד

שקלים חדשים מהכנסתו  13,000שנים, זכאי לניכוי בסך של  55אחד מהם לאו למ
 מריבית. תור מכלל הכנסתוילא  מריבית, אך

הגיעו הוא ובן זוגו לגיל פרישת חובה, ובמועד הקובע מלאו  סת המשנבשחיד י (2)
שקלים  16,000של  יכוי בסך(, לנ1קום הניכוי כאמור בפסקה )י, במשנים, זכא 55להם 

 יבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.רו מתחדשים מהכנס

 

 –ה סעיף זב א(). ה125

 בין אלה:מהנמוך  – כה"מזריבית " 

 -ד)א( )בסעיף זה 125ו מריבית כהגדרתה בסעיף גל בן זושיחיד ול כנסה שה (1)
 ריבית(;

קצבה מזכה" בהגדרה " בית בגובה ההפרש שבין הסכום הנקובריכנסה מה (2)
, לבין הכנסתו החייבת של יחיד או של בן זוגו לפי 12-ב כפלוא כשהוא מ9בסעיף 

א 9פים ת הכנסה פטורה לפי סעיבולר –זה, "הכנסה חייבת"  ןיניהן; לעניהגבוהה מב
ים הפטורה ממס, רווח הון, ררה למגויב ולמעט הכנסה מריבית, הכנסה מהשכרת ד9-ו

 ו בחוק מיסוי מקרקעין.תרדגהכ ושבח

 י אלה:דבי סם ממריה פטוית מזכמריב 35% ב() 

 חיד שהגיע לגיל הפרישה;י (1)

 הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה; חיד אםי (2)

 שנים. 55לאו להם במועד הקובע מ הכל, אםו

 ג בלבד.מבני הזוה, יינתנו לאחד 125 יףד ופטור ממס לפי סע125פי סעיף ל יכוייםנ .ו125

של  ורת", בשיערום יוטל מס שייקרא "מס חבדא-בני-של חבר תעל הכנסתו החייב א() .126
25%. 

 

 

 

וחים או ור חלוקתמלל הכנסה כייבת לפי סעיף קטן )א( לא תיחהכנסה הבחישוב ה ב() 
-או בעקיפין מחבר ןימדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו במישר

 ביה שיעור מס מיוחד.גת וכן לא תיכלל הכנסה שנקבע לורבח סבמיב אחר החי אדם-בני

החייבת של חבר בני אדם  )א( תיכלל הכנסתו בחישוב ההכנסה החייבת לפי סעיף קטן )ג( 
נד שמקורו מחוץ דיבידמ הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, וכןבשמקורו  מדיבידנד

מס יש להביא  לה הנישומה או על פי הסכם למניעת כפרהחב ם לפי בקשת; ואולם אלישראל
ולק הדיבידנד, יראו את הוטלו על אותו דיבידנד ועל ההכנסה שממנה חוץ שבחשבון את מסי הח

 ההכנסה מדיבידנד כהכנסה בגובה הדיבידנד המגולם;

 –זה  סעיףב 

ם על ההכנסה שממנה לסה מדיבידנד בתוספת מס ששוהכנכום הס –" המגולם נדהדיביד" 
 נד;חולק הדיביד

ו א 25%-זיקה בחלה דיבידנד מחברה אחרת שבה היא מקיבברה שח –ישומה" הנהחברה " 

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 בתטיבית מור
( 132ס' מן ו)תיק
 2002-"בסתש

 2002-ת"ט תשס"ג
( 132)תיקון מס' 

 2002-גס"שתקון( ית)
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 2002-ת"ט תשס"ג

( 135)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 135 )תיקון מס'
 2004-תשס"ד

 ייגס
( 132ס' מ)תיקון 
 2002-תשס"ב

 ( 83)תיקון מס' 
 1990-תש"ן

( 132)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 135)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 135)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 187)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

 [30]ות רס חבמ
 ( 72' ס)תיקון מ

 1987-שמ"זת
( 171)תיקון מס' 

 2009-תשס"ט
( 197)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג
( 216)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו

( 132)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 216תיקון מס' )
 2016-תשע"ו
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 החברה האחרת(; -שליטה )להלן בסעיף זה יותר מאמצעי ה

מישרין בקת זבחברה המוח סה שמקורהנהכבות רל –מנה חולק הדיבידנד" שמהכנסה " 
 לפחות; 50% בידי החברה האחרת בשיעור של

 .88בסעיף  םתהגדרכ –יטה" שלאמצעי " 

מס המזיכוי  , יינתןהחל על ההכנסה מדיבידנד כאמור בסעיף קטן )ג(ס המחישוב ב ד() 
הדיבידנד על ההכנסה שממנה שולמו הרווחים  קלחמ םבגובה מס החברות שבו חויב חבר בני האד

 עיף קטן )א(.כאמור בסד דנאו הדיבי

 

המס החל על וי כאמור בסעיף קטן )ד( ובחלק י' פרק שלישי, לא יעלה על יככום הזס ה() 
 .א205יף ולא יחולו הוראות סע ההכנסה מדיבידנד כאמור בסעיף קטן )ג(

 חבר ר מכן חילקפסד, ולאחה זזנסה ממנו קוכההבני אדם דיבידנד, וכנגד ר יבל חבק ו() 
שולם בשל הדיבידנד מס ילו , יראו לענין סעיף קטן )ג(, כאובני האדם את הדיבידנד לבעלי מניותי

 .בשיעור הקבוע בסעיף קטן )א(חברות 

 –בסעיף זה  א() .א126

 )ט(;3בסעיף כהגדרתו  –"בעל שליטה"  

הכנסתה החייבת של חברה מדיבידנד שמקורו מחוץ  –"הכנסה מדיבידנד", של חברה  
, למעט 2009לישראל, ששילם לה חבר בני אדם תושב חוץ ושהתקבל בידה בישראל בשנת המס 

הכנסה כאמור מדיבידנד שמקורו ברווחים שלולא היו מחולקים לחברה או לחבר בני אדם אחר 
(, היו רווחים שלא שולמו כהגדרתם בסעיף 14ב)א()75ברות כהגדרתה בסעיף שבאותה שרשרת ח

(, ובלבד שאם החברה היא בעלת שליטה בחבר בני האדם משלם הדיבידנד יופחתו 12ב)א()75
 מההכנסה כאמור סכומים אלה:

סכום הלוואה שנתנה החברה לחבר בני האדם משלם הדיבידנד או לקרובו  (1)
( עד יום כ"ד בטבת התשע"א 2008בדצמבר  1ו התשס"ט )בתקופה שמיום ד' בכסל

 התקופה הקובעת(, שטרם נפרע בתקופה הקובעת; –( )בהגדרה זו 2010בדצמבר  31)

סכום ערבות שנתנה החברה לחבר בני האדם משלם הדיבידנד או לקרובו בשל  (2)
הלוואה שלקח חבר בני האדם בתקופה הקובעת, ובלבד שהערבות מומשה בתקופה 

 אמורה;ה

סכום ששילמה החברה בתקופה הקובעת, לרכישת ניירות ערך של חבר בני  (3)
 האדם משלם הדיבידנד או של קרובו;

 ;88( להגדרה "קרוב" שבסעיף 3כהגדרתו בפסקה ) –"קרוב"  

שימוש שהוא אדם מאלה, למעט תשלום, במישרין או בעקיפין,  –"שימוש בישראל"  
 מקבלת הדיבידנד:ליחיד שהוא בעל שליטה בחברה 

תשלום לתושב ישראל בעד שירותים שנתן בישראל או בעד עבודה שביצע  (1)
 בישראל;

תשלום בעד רכישה או שכירות של נכסים שהשימוש בהם יהיה בישראל, וכן  (2)
 –תשלומים לתושב ישראל בעד רכישה או שכירות של נכסים; לעניין זה, "נכס" 

 ;88למעט נייר ערך כהגדרתו בסעיף 

 תשלום לשם השבחה או החזקה של נכסים בישראל; (3)

 השקעה במחקר ופיתוח בישראל; (4)

בתנאי  –פירעון חוב לתושב ישראל, ואם פירעון החוב הוא לחבר בני אדם קרוב  (5)
 שאותו חבר בני אדם יעשה בכספי פירעון החוב שימוש בישראל;

גרת חוב הנסחרת בבורסה תשלום ריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה על אי (6)
בישראל, וכן רכישה בידי החברה מקבלת הדיבידנד של איגרת חוב כאמור שהונפקה 

 על ידה;

הפקדת פיקדון בישראל, בתאגיד בנקאי שהוא תושב ישראל, במשך שנה אחת  (7)

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

על הכנסה הטבה במס 
מדיבידנד שמקורה 

 –מחוץ לישראל 
הוראת שעה לשנת 

 2009המס 
)הוראת שעה( 

  2008-תשס"ט

( 132)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 216)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 216)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 216)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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תקופת הפיקדון(, או רכישת ניירות ערך הנסחרים בבורסה  –לפחות )בהגדרה זו 
תקופת ההחזקה(; לעניין זה  –שך שנה אחת לפחות )בהגדרה זו בישראל והחזקתם במ

– 

יראו נייר ערך כאילו הוחזק בכל תקופת ההחזקה גם אם נמכר לפני תום  )א(
התקופה האמורה, אם במלוא התמורה ממכירתו נרכש נייר ערך אחר הנסחר 

 בבורסה בישראל אשר הוחזק במשך יתרת תקופת ההחזקה;

בפיקדון כאמור בפסקה זו למשך תקופה הקצרה הופקד סכום מסוים  )ב(
מתקופת הפיקדון ונרכשו והוחזקו ניירות ערך כאמור בפסקה זו, באותו סכום, 
למשך תקופה הקצרה מתקופת ההחזקה, יראו כאילו נעשה שימוש בישראל לפי 
פסקה זו בסכום האמור, אם התקופה המצטברת של ההפקדה וההחזקה כאמור 

 היא שנה אחת לפחות;

תשלום דיבידנד לחברה תושבת ישראל, ובלבד שאותה חברה תעשה בו שימוש  (8)
 בישראל.

על אף ההוראות לפי פקודה זו, על הכנסה מדיבידנד של חברה שנעשה בה שימוש  )ב( 
, או בתוך שנה אחת מיום קבלת הדיבידנד בפועל, לפי המאוחר, 2009בישראל במהלך שנת המס 

, על פי בקשת החברה, ובלבד שהחברה שקיבלה את הדיבידנד 5%יוטל מס חברות בשיעור של 
א או חברה 64, חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64אינה חברת בית כמשמעותה בסעיף 

 .1א64שקופה כהגדרתה בסעיף 

על חלק הדיבידנד שהתקבל בידי החברה כאמור בסעיף קטן )ב( ושבו לא נעשה  )ג( 
 .126שימוש בישראל יחולו הוראות סעיף 

על אף ההוראות לפי פקודה זו, ביקשה חברה כי יוטל עליה מס חברות לפי סעיף זה  )ד( 
על הכנסתה מדיבידנד, יינתן כנגד המס האמור זיכוי בשל ניכוי מס במקור מההכנסה האמורה, 
ובלבד שלא יעלה על סכום המס לפי סעיף זה, ולא יינתן כנגדר זיכוי בעד מסי חוץ שאינם מוטלים 

 )ג(.203ין, כהגדרתם בסעיף במישר

, ששולמו על 199א לא יחולו על מסי החוץ, כהגדרתם בסעיף 205הוראות סעיף  )ה( 
 הכנסה מדיבידנד שחויבה במס חברות לפי סעיף זה.

הוכיחה חברה אשר ביקשה כי יוטל עליה מס חברות לפי סעיף זה, כי עשתה שימוש  )ו( 
קטן )ב(, בסכום כלשהו, חזקה כי השימוש בישראל  בישראל בתקופה מהתקופות האמורות בסעיף

באותו סכום נעשה מתוך הכנסתה מדיבידנד, אף אם אותה הכנסה התקבלה אצל החברה לאחר 
 שעשתה שימוש כאמור.

(, לא תובא 1ב)א()75לעניין פסקה משנה )ב( בהגדרה "חברה נשלטת זרה" שבסעיף  )ז( 
, אשר חולקה כדיבידנד 2009שב חוץ בשנת המס בחשבון הכנסה שהתקבלה אצל חבר בני אדם תו

לחברה תושבת ישראל באותה שנת מס, אם חויבה ההכנסה מהדיבידנד האמור במס חברות לפי 
 סעיף זה.

 )בוטל(.  .127

 )בוטל(.  .128

בה הם  נו חברישא םם אדעקיה סשע וד, אבבל הסקיה עם חבריעאגודה שיתופית ש א()  .129
או עיבוד של  ור מרביתם הם שיווקמאכסקיה עשובאורח מקרי בלבד,  בהיקף בלתי ניכר או

בת תה החיינסלק מהכחו תוא לע 20% לש עורימס בשבחבריה, תהא חייבת  לש תיאלהתוצרת החק
 הנובע מאחד מאלה:

 ;הבריחל התוצרת החקלאית של ששיווק או עיבוד  (1)

 ים לחבריה;יד חקלאיווצשומות הספקת ת (2)

ם קורמחבריה מחקלאות  תומהכנס 90%-מ בלבד שיותרוקלאות, הכנסתה מח (3)
 רת חקלאית באמצעותה;תוצ יווקבש

ממחזור עסקיה באותה  3%ל ע א יעלהל ר מס מופחת כאמורושיעל חויסכום שעליו ה
את  ול בציהגדלסת, נהכ לשנה, אך רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים ש

 ( 83)תיקון מס' 
 1990-תש"ן

 ( 83)תיקון מס' 
 1990-תש"ן

טור אגודות פ
ת וסוייממיתופיות ש
 ג[30]ברות חס ממ

 ( 81ס' מ)תיקון 
 1990-ש"ןת
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 .רר האמוושיעה

ם שעליהם יאו בעקיפין, רווח ןיר, במישהירילקה או החזירה לחבחאגודה שיתופית ש ב() 
מופחת  ורס בשיעהמאת סכום , תהא חייבת לשלם ן )א(טק ףיעס תוארוה שילמה מס מופחת עקב

 יום מיום החלוקה או ההחזרה. 30כאמור תוך 

 –בסעיף זה  ג() 

ו יחידים, ריה הם אגודות שיתופיות אבחשפית ושית גודהא -ת" יתופיה שדאגו" (1)
היא מחקלאות, ובלבד שמספר  התרבימ אחד מהםכל  של תוסכנה, הירבמח 51%-ש

 –החברים לא יפחת 

 בלבד; יםחידיאם החברים הם  40-מ ()א

 200ת שהמספר הכולל של חבריהן כאמור הוא ואגודות שיתופי 5-מ ב()
 בלבד; תפיוושית תאגודו הם םבריחם האת, לפחו

דות ואגוידים חי ם הםירבת שיתופיות, אם החואגוד 5-יחידים ו 30-מ ג()
 יחד;ב יותפושית

 תו.נה לתקופת מועמדותמה ש אלש תברוחל דמעכולל מו -"חבר"  (2)

 ל(.ט. )בוא129

ת רהשכ של קל הכנסתה החייבת של קופת גמל מעס, ע126 ףיבסע ורעל אף האמ . )א(ב129
חול י, ןחר מכאל או 1991בשנת המס  מצעות אחרים ושבנייתם החלהאה או במבעצ בנתהשינים נב

 .20%מס בשיעור של 

 

 

 )בוטל(. ב() 

 )בוטל(. (1ב) 

 )בוטל(. ג() 

 )בוטל(. ד() 

 – 126ור בסעיף אמל אף העא( ) ג.129

 ממס. וריםפטורה ורווחיה של קרן נאמנות פטה ותיכנסה (1)

ס שהיו חלים על החייבת של קרן נאמנות חייבת, יחולו שיעורי המ תהעל הכנס (2)
ילו היו מתקבלים על ידי יחיד שההכנסה אינה הכנסה אמור אכ תרווחים או על הכנסו

. לא נקבע להכנסה תאחר בע במפורשן נקכ א אםמעסק או ממשלח יד בידיו, אל
 .121שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 

 )נמחקה(; (3)

ווחיה של קרן נאמנות, לא יותרו בניכוי הוצאות ריבית או וב הכנסותיה ורשבחי (4)
 הפרשי הצמדה;

אוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע לענין הכנסות של השר  (5)
 קרן נאמנות חייבת כל אחד מאלה:

 )נמחקה(; א()

פי פקודה ל תשל הכנסתה במקום המקדמות הקבועובות חודשיות ממקד )ב(
, לפי 190-ו 180, 177נקבעה כאמור יחולו הוראות סעיפים ש מהל מקדע זו;

 הענין;

ות מיוחדות לענין פטור ממס או שיעור מס מיוחד, להכנסות מסוימות אהור )ג(
של קרן נאמנות חייבת המיועדת לבעלי יחידות שהן תושבי חוץ, בהתאם 

 ץ;ידי תושבי חוב ושביב חל על ההכנסות אילו התקבל סלשיעור המ

ה לחישוב ההצמדה או הסכום האינפלציוני בהתאם להשקעותיה או טיהש )ד(

 ( 81ס' מ)תיקון 
 1990-ש"ןת

  (83)תיקון מס' 
 1990-"ןשת

 כנסה ממקרקעיןה
 םמניירות ערך זריו

 למג קופת ידבי
 ( 88)תיקון מס' 

 1992-שנ"בת
 (97' מסתיקון )
 1994-שנ"דת

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 132ס' מתיקון )
 (2002-תשס"ב

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147' סתיקון מ)
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

קרן  נסה שלהכ
 נאמנות

( 132' סמתיקון )
 2002-תשס"ב

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-התשס"
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 לנכסיה של קרן הנאמנות.

כהגדרתן  –בסעיף זה, "קרן נאמנות", "קרן נאמנות פטורה" ו"קרן נאמנות חייבת"  ב() 
 .88בסעיף 

 31הון מניירות ערך זרים שהיה לקרן נאמנות חייבת עד ליום כ"ו בטבת התשס"ג ) ד. הפסד129
ד הצבור(, יועבר לשנים הבאות, בזו אחר זו, לצורך קיזוז פסהה –( )בסעיף זה 2002מבר בדצ

 זיותר בקיזולא  2004-ו 2003מרווח הון ממכירת ניירות ערך זרים, ובלבד שבכל אחת משנות המס 
-הפסד צבור הנמוך מ 2003מההפסד הצבור; ואולם, אם קוזז בשנת המס  40%-הפסד הגבוה מ

גם הפרש ההפסד הצבור; לענין סעיף זה,  2004בור, יותר בקיזוז בשנת המס מההפסד הצ 40%
ור צבסכום ההפסד ה יומההפסד הצבור, בניכ 40%-השווה ל וםסכ –"הפרש ההפסד הצבור" 

 .2003בשנת המס וזז שק

אוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע את שיעור המס שישלמו השר  . )א(ה129
או חברת ביטוח, על הכנסות מסוימות מכספים שהופקדו בתכנית חיסכון, המיוחסות  תאגיד בנקאי

לא יעלה על ההפרש שבין שיעור קבע מס שיה בלבד ששיעורו, ךעל פי תנאי תכנית החיסכון לחוס
חל על אותה הכנסה אילו התקבלה בידי יחיד שההכנסה אינה הכנסה מעסק או ממשלח  ההמס שהי

רשאי הוא לקבוע הגבלת ניכוי הוצאה, הפרשה או קיזוז הפסד כנגד אותן  וכן ;15%ן ייד בידיו, לב
 הכנסות, והכל בתנאים שקבע.

וסך, חמור בסעיף זה, ינוכה מהכנסות המיוחסות על פי תכנית החיסכון לכא מס )ב( 
 זה.והתאגיד הבנקאי או חברת הביטוח, לפי הענין, לא יהיו זכאי לניכוי, לזיכוי או לקיזוז בשל מס 

ף האמור בכל דין, חוסך בתכנית חיסכון כאמור בסעיף זה, אינו זכאי להחזר מס אעל  )ג( 
 אי או חברת הביטוח, לפי הענין.נקמו התאגיד הבלישאו לזיכוי בשל מס ש

 ות וידיעותעהוד, לק ח': דו"חותח

 ותש"ח והגדורק ראשון: הכנת פ

, על יםך כלל או לסוג מסויים של נישומרדלהורות,  המנהל ילצורך השומה רשא (1) א()  .130
 קבועל רשאייד, והוא -ל פנקסי חשבונות של הכנסה הנובעת מעסק או ממשלחהוני
דרוש ממי שאתו לסים, לרבות חיוב הנישום קלשיטת ניהול הפנ כללים אותרהו ןאותב

הוראות ת. הוהדזהלו םיישיאהסקי כלשהו למסור לנישום את פרטיו ע רים קשיקמהוא 
מות או במועד מאוחר יותר רשוב פרסומןם חדשים מיו השופן בתום שלסו לתקכניי

ישומים. ואולם נ לשויים סג מולס ואכלל ך ן דרשקבע המנהל, ורשאי הוא לעשות כ
ן לפני תום שלושה פקתו לנסכייל שיכו וראות מקלותהלן של הוראות או קביעת טובי

 ;ןמחדשים מיום פרסו

לות עליו בתנאים החוראות ההנישום, לאשר לו שינוי מקשת בהמנהל רשאי, לפי  (2)
ה ששלו תוך, רורעלאי הוא ם, רשומנהל את בקשת הנישה ולתקופה שיקבע; דחה

 (;םיסקנעדה לקבילות פו -)להלן  146קמה לפי סעיף וים, לפני ועדה שהשחד

א, 145וא בעל עסק זעיר כמשמעותו בסעיף הנישום ש קשתבהמנהל רשאי, לפי  (3)
ם, לענין זה, לפוטרו מחובת ניהול פנקסיה ה שמינעדחר קבלת חוות דעתה של וולא
דבר בפורסמו ברשומות, שללים כהמנהל ב קבעש ום דרישותנישהתקיימו לגבי נ אם

 ניהול לא את חובתיכול למ םהנישו ןיללם אנאלפבתיות, שבגאמצב גופני או נפשי או 
 ת;מוין פסקה זו תפורסם ברשוסים; הודעה על הרכבה של ועדה שמונתה לענפנקה

 ,בי הכנסותלג םפנקסיהול על ני ורותה זו רשאי המנהל להדלצורך ביצוע פקו (4)
רגון מקצועי (, א2)9כהגדרתו בסעיף  יבוריצשלומים של מוסד תים ולקבותות, אהוצ
ח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, וונת ריווא(, או מוסד ללא כ2)9 ףיו בסעתרדכהג

באותן הוראות כללים לשיטת  ועהוא לקב מוסד(, וכן רשאי -להלן ) 1975-תשל"ו
ר כלשהו קשיים קא מוו התשאי ילדרוש ממ וסדמוב הת חים, לרבונקסיניהול הפ

ר דרך כלל ומארות כוהלרשאי  המנהלות; זדהולהת פרטיו האישיים וסד אלמלמסור 
ים מיום חדש השולש הוסדות, ותחילתן של ההוראות תהימיים של ואו לסוג מס

עת או קבימור תר שקבע המנהל; ביטולן של הוראות כאיומאוחר ד פרסומן או במוע
 ;מןפרסו וםימ יםדשח שהלושמ פחות היהתתן לתחילות, יכול שמקי וראותה

מיוחדת לענין  הוראה
קיזוז הפסדים בקרן 

 נאמנות חייבת
( 132)תיקון מס' 

 2002-גס"שתון( יקת)

סמכות שר האוצר 
לענין מיסוי תכניות 

 חסכון
( 132)תיקון מס' 

 2002-גס"שתקון( ית)

ניהול ביב ימכות לחס
 ([4)-(1)43]פנקסים 

 (22)תיקון מס' 
 1975-"השלת

 (37)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 1976-"ט תשל"ות
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה
 (37)תיקון מס' 

 1980-ש"םת
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

( 88)תיקון מס' 
 1992-בנ"תש

( 119)תיקון מס' 
 1998-ט"נשת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה
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לצורך ביצוע פקודה זו רשאי המנהל להורות לחברה מנהלת, כהגדרתה בחוק  (5)
ם המופקדים בקופת גמל הפיקוח על קופות גמל, לנהל פנקסים לגבי הכספי

 שבניהולה.

א על לבונות ששהשומה לסרב לקבל ח דיקשאי פר(, אסעיף קטן ) ילפ תניתנו הוראו ב() 
ם שנמצאו בפנקסי ייהליקו אוסמך פנקסי חשבונות שנוהלו לפי ההוראות, אם הסטיות מההוראות 

 .הותייםמהיו  אם - דוסמצל , ואוםישנ צלא סהין קביעת הכנענל יםהחשבונות היו מהותי

נקסי חשבונות פ לאו פס(, ב) כאמור בסעיף קטן לקבל חשבונות סירב פקיד השומה ג() 
ימוקי נ למוסד הודעה על כך ויפרט בה את ישלח לנישום או -אמור שנמצאו בהם כיקויים לבשל 

 לטתו.הח

ור שאי תמוסד, טעונו יןענ( ל)ג-ה לפי סעיפים קטנים )ב( ומהחלטות פקיד השו (1ג) 
 .המנהל

 

 תסעיף קטן )ג( ניתן לערור לפני הועדה לקבילו יומה על פשפקיד ה על החלטת (1) ד() 
 ודעה;היום מיום קבלה ה 30ך תו נקסיםפ

 באלא תו הדעוה תטלחה תל( עד קב1הערר לפי פסקה ) תהתקופה מיום הגש (2)
 ג(.)152-ו 145התקופות האמורות בסעיפים ן בחשבו

כבלתי קבילים  פנקסי החשבונות תא וירא, דחהנ( ו)ד ןסעיף קטב ורמאהוגש ערר כ ה() 
 לענין ערעור על השומה.

לת פנקסים או פסילתם כאמור בעל אי ק )ב( המבוסס152עיף סי לפ צא צווי לא ו() 
שחלף  ני)ג( ולפ טןק ףיבסעיפים קטנים )ב( או )ג(, לפני שנשלחה הודעה על כך לנישום לפי סע

ה דת הועטבו החל היתננלפני ש -ר ער ששומה, ואם הוגה ידפקר על החלטת רת העהמועד להגש
 .םלקבילות פנקסי

 .150י סעיף ל פשגה עה םף זה איננה באה במקויהגשת ערר לפי סע ז() 

יף סעי לפה ומהשד קיר בסעיף קטן )ד(, ניתן לערער על החלטת פוכאמ וגש עררהלא  ח() 
 .153עיף ס פיל ד עם הערעור עת המשפט המחוזי יחקטן )ג( לפני בי

 .147לפי סעיף  מנהלהטת לחיחול גם על ה (,ד )וע)ג( ם ינטק םר בסעיפיהאמו ט() 

 

 תכמחייב אדם לגלו שלא יתפר עיף קטן )א(,פי סתנו לינשאות רשום דבר האמור בהו י() 
 ידו.-מסרה לו עקב משלחנש תידוס העידי

)א(, ונעשה אחד מאלה יראו את הפנקסים כבלתי ניתנו הוראות לפי סעיף קטן  (1) )יא( 
 קבילים, זולת אם שוכנע פקיד השומה כי היתה סיבה מספקת למעשה כאמור:

שימוש בחשבונית שהוצאה בלא מכירה או מתן שירות, או שהסכום הנקוב  )א(
בה אינו משקף את מחיר המכירה או את מחיר מתן השירות, לפי הענין; לענין 

כמשמעותה בהוראות שניתנו לפי סעיף זה, וכן חשבונית מס  –זה, "חשבונית" 
 כמשמעותה בחוק מס ערך מוסף;

 לא נכללה הכנסה בסכום מהותי; 131בדוח שהוגש לפי סעיף  )ב(

נוכתה הוצאה פרטית, או הוצאה בלא רכישה  131בדוח שהוגש לפי סעיף  )ג(
את מחיר או קבלת שירות, או שסכום ההוצאה שנוכתה כאמור אינו משקף 

הרכישה או את מחיר קבלת השירות, והכל באופן שהפחית את ההכנסה החייבת 
 או שהגדיל את ההפסד, בסכום מהותי.

(, רשאי לבקש מפקיד השומה, 1אדם החולק על החלטה שניתנה לפי פסקה ) (2)
ימים מיום קבלת ההחלטה, לחזור ולעיין בה ולשנותה; דחה פקיד השומה  30בתוך 

נות את ההחלטה, כולה או חלקה, ניתן לערער על החלטתו כאילו את הבקשה לש
ימים מיום מתן  60)ב(, ובלבד שהמועד להגשת הערעור יהיה 152היתה צו לי סעיף 

החלטתו או יחד עם הערעור על השומות שנערכו לאותה שנת מס; לענין פסקה זו, 
 למעט עוזר פקיד שומה וגובה ראשי. –"פקיד שומה" 

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 ( 88)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 ( 88)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

 ( 88)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת
 1992-"ט תשנ"בת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 148)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

( 22)תיקון מס' 
 1975-ל"התש

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה
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 ולם על פיניהבות שהוא חייב ונשבהחלנהל במטבע חוץ את פנקסי  יהלומן יהיה רשאי . )א(א130
סת, נכהצר באישור ועדת הכספים של ואה רש עבקיש םיללביהלומים, לפי כ קועס ילגב, 130 עיףס

ענין לי שבחר לנהל פנקסים כאמור, לחזור בו מבחירתו; מה רשאי יו את התנאים שבהם יהללכשי
 –זה 

הם, וכן ך בוהלומים או תיוביר סחמעסקו עיבוד יהלומים, מ קמי שעסקו או חל -יהלומן" " 
 כאמור; ( בחברה שעסקה9)32עיף סותו בעמשמכטה ישל בעל

וך בהם, ולגבי יהלומן שהוא וו תיאם יסחר ביהלוממעיבוד יהלומים,  -" םעסק ביהלומי" 
, ההתחייבויות או ההון על הרכוש ההמשפיע להכל פעו -בעל שליטה בחברה שהיא יהלומן 

 .ותליטשבן, שמוליה אשהי הה או מחברמוראקיבל בחברה ה אוע קישהש

ינהל במטבע , א3 בסעיף ותל קבע בחוץ לארץ שלא באזור כהגדרענישום שיש לו מפ ב() 
ר, מולגבי הכנסותיו ממפעלו הא 130נות שהוא חייב בניהולם על פי סעיף וחשבה סינקפחוץ את 

 הכנסת. שלם פיוצר באישור ועדת הכסר האש בעם שקליכללפי 

להלן לנהל במטבע חוץ  םב(, רשאים המפורטי)-א( ו) ניםטם קיפיעסבף לאמור בנוס ג() 
ם שקבע שר האוצר באישור יי כללפל, 130בניהולם לפי סעיף  םיחייב םהשאת פנקסי החשבונות 

, רומאכ םיסשבחר לנהל פנקרשאי מי  יהבהם יהש ועדת הכספים של הכנסת, שיכללו את התנאים
 ו מבחירתו:ר בוזלח

ל ההלוואות שנתנו כוכל השקעותיהם ו י חוץבתוש הם יהתפושפות שכל שות (1)
 לענין סעיף זה; הר אותשלשותפות הם במטבע חוץ, והמנהל אי

-טתשי"הון, ח לחוק לעידוד השקעות 53כהגדרתה בסעיף  רה בהשקעת חוץבח (2)
1959; 

 בלהואו כלי טיס בהט שיי נסותיה הם מהפעלת כלכחות מהלפ 90%-חברה ש (3)
 .תבינלאומי

 להכספים של הכנסת, לקבוע לגבי יהלומן שבחר לנהישור ועדת אאי, בששר האוצר ר ד() 
ם שיש לו מפעל קבע בחוץ לארץ כאמור בסעיף קטן וניש יגבלאמור בסעיף קטן )א( וכ םפנקסי

תו סלקביעת הכנ יםלל(, כפנקסים כאמור בסעיף קטן )ג חרו לנהלשבותפות ש )ב(, ולגבי חברה או
ם והפחת, וכללים בדבר חיוב במס ותשלו ותההוצאות, ההכנס יןלענ וחדיובמ, ובהשיוח תבייחה

לפי  חוץ כאמור; כלליםע בטמב םיסקנפה לובניה שבחוריבית עליו, הכל בהת הדהצמי שפרוה מס
 ין.ד ור בכלאמן זה יחולו על אף הקטסעיף 

 דו"ח: שלהגי םאלה חייבי א() .131

 

ג רשום רשאי וז ים; בןנש 18שבתחילת שנת המס מלאו לו  יחיד תושב ישראל (1)
בן הזוג דו"ח נפרד על הכנסותיו, או אם  שנסת בן זוגו, אם הגיכול את הלשלא לכ

 על חשבן הזוג ידווו וגז רשום לדו"ח שלו הצהרה חתומה בידי בןה ן הזוגב צירף
 ;דנפרב הכנסותיו

 ויתהכנסו לע חוודי יכ( 1) הקסם שהצהיר כאמור בפוזוג רש ןאיננו בשבן זוג  (2)
 ;דנפרב

שנה, אם היתה לו  18 שנת המס טרם מלאו לו יחיד תושב ישראל שבתחילת 19(3)
 עשקב אחר םכוסמאו לירות  7,200-פחות מ נוום שאיסכבאותה שנה הכנסה חייבת ב

 וצר לענין זה;אשר ה

 ס;מה חייבת בשנת יתה לו הכנסההץ שתושב חויחיד  (4)

 ת המס;נכנסה בשהה לו תאדם שהי-בני-חבר (5)

בחוק  תן, כהגדרודר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגכנת המס משאדם שב א(5)
עור יבש חבשילם מס שלא ולפי חוק זה,  מסמהת מס שבח מקרקעין, שאינן פטורו

                                                           
 .1983-צו מס הכנסה )סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח(, תשמ"גר'  19

ע טביהול פנקסים במנ
 ההכנסה קביעתוחוץ 

 התאם לכךב
 ( 41)תיקון מס' 

 1980-תש"ם

 (46)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

 (54)תיקון מס' 
 1982-"במשת

 ( 69)תיקון מס' 
 1986-מ"ותש

 1980-"ט תשמ"את
 (54)תיקון מס' 

 1982-שמ"בת
 ( 67)תיקון מס' 

 1985-תשמ"ה
 ( 69מס'  )תיקון
 1986-תשמ"ו

( 46)תיקון מס' 
 1981-מ"אשת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 בדו"ח בי חיימ
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת

 1983-"גו תשמצ

( 119)תיקון מס' 
 1998-"טנתש

( 132)תיקון מס' 
 2002-ון( תשס"גק)תי

 (89)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

 (89)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת
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המכירה או ע מבאלי הנוירה בחשה החל לפי חוק מיסוי מקרקעין על ימרבה
 מהפעולה, לפי הענין;

 ן נאמנויות, כל אחד מאלה:ילעני ב(5)

נאמן בנאמנות תושבי ישראל או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת  (1)
(, ובלבד שהיוצר לא בחר להיות בר 1יב)ג()75כתושבת ישראל לפי סעיף 

יב)ה( ושלא נבחר יוצר 75ז)ח( או 75השומה ובר החיוב לפי הוראות סעיפים 
 ;, לפי העניין1ו75מייצג או נהנה מייצג לפי הוראות סעיף 

נאמן שהיו לו בישראל הכנסה או נכס, בין אם הוא תושב ישראל ובין אם  (2)
 לאו;

יוצר או נהנה, לפי העניין, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות  (3)
 ;או )ו(יב)ה( 75ז)ז( או )ח(, או סעיף 75סעיף 

יוצר מייצג או נהנה מייצג, לפי העניין, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב  (4)
 ;1ו75לפי הוראות סעיף 

נהנה שקיבל חלוקה מנאמן, גם אם אינה חייבת במס בישראל; הוראות  (5)
פסקה זו לא יחולו על חלוקה של נכס שמקורו אינו בישראל לנהנה בנאמנות 

ת נהנה תושב חוץ או לנהנה בנאמנות לפי צוואה תושבי חוץ, לנהנה בנאמנו
 שכל הנהנים בה הם תושבי חוץ;

 ( חל עליה;3)ד()1ח75נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל שסעיף  (6)

שנים, בדבר היותו נהנה, אלא אם כן הוא  25נהנה תושב ישראל שמלאו לו  (7)
-אינו פחות מ לא ידע שהוא נהנה, ובלבד ששווי נכסי הנאמנות בסוף שנת המס

לרבות מזומן,  –שקלים חדשים; לעניין זה, "נכסי הנאמנות"  500,000
פיקדונות, ניירות ערך ומקרקעין, בישראל או מחוץ לישראל; אין בהוראות 
פסקת משנה זו כדי לגרוע מחובת דיווח אחרת החלה על נהנה כאמור לפי סעיף 

 קטן )א(;

, לפי 1ו75או בסעיף  ג75לו בסעיף לכל מונח בפסקה זו תהיה המשמעות הנודעת 
 העניין;

, 5גדרתה בסעיף , כההרב, בחברת משלח יד ז75שליטה כהגדרתו בסעיף  בעל ג(5)
 ב;75גדרתה בסעיף האו בחברה נשלטת זרה, כ

 ;כפעולה החייבת בדיווחאדם שעשה פעולה שנקבעה לפי סעיף קטן )ז(  ד(5)

 

( להגדרה ""תושב ישראל" 2סקה )א()יחיד שמתקיימת בו החזקה הקבועה בפ ה(5)
( לאותה 3, והחזקה נסתרת לטענת היחיד כאמור בפסקה )א()1או "תושב"", שבסעיף 

דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו בלבד, שאליו יצרף את  –הגדרה 
המסמכים התומכים בטענתו, אם יש כאלה, ואולם אין בהוראות פסקת משנה זו כדי 

(, אם היתה לו הכנסה 4הדיווח החלה על יחיד לפי סעיף קטן )א()לגרוע מחובת 
 חייבת בשנת המס; הוראות פסקה זו לא יחולו על אלה:

 בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור; )א(

( להגדרה ""תושב 4יחיד שמתקיים לגביו האמור בסיפה של פסקה )א() )ב(
 ;1ישראל" או "תושב"", שבסעיף 

 א;48יף עובד זר כהגדרתו בסע )ג(

חודשים, כספים אל מחוץ לישראל  12יחיד תושב ישראל שהעביר, במהלך  ו(5)
סכום לדיווח(; דוח לפי  –שקלים חדשים או יותר )להלן  500,000בסכום כולל של 

פסקה זו יוגש לגבי השנה שבה הועבר סכום לדיווח, כולו או חלקו, לראשונה אל 
 מחוץ לישראל ולגבי השנה שלאחריה;

לפי מה דרש זאת ממנו, ואפילו אינו חייב בהגשת דו"ח וכל אדם שפקיד הש (6)
 .סעיף קטן זה

( 165' סתיקון מ)
 2008-תשס"ח

( 197' סתיקון מ)
 2013-תשע"ג

( 197' סן מתיקו)
 2013-תשע"ג

( 197' סתיקון מ)
 2013-תשע"ג

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 147' סתיקון מ)
 2005-תשס"ה

( 197' סתיקון מ)
 2013-תשע"ג

( 223' סתיקון מ)
 2016-תשע"ו

( 223' סתיקון מ)
 2016-תשע"ו

( 223' סתיקון מ)
 2016-תשע"ו
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כל אחד מבני הזוג על הדו"ח  םוזוג, יחת בני שני של תוההכנס את הוגש דו"ח הכולל (1א) 
 ו.קחל לר עהלאישור נכונות המוצ

 כן כלו חבשנת המס שאליה מתייחס הדו" ותה למוסריהה שנסכהו"ח יפרט את הדה ב() 
 –רטים הדרושים לענין פקודה זו לגבי אותה הכנסה, ויצורפו אליו פה

ת חשבונות מלאה לפי מערכעל בוסס אם הדו"ח מ -ח והפסד וושבון ריחמאזן ו (1)
 לה;ופשיטת החשבונאות הכ

ערכת מ על מבוסס חדו"האם  -המוצהרת ה סהכנה הסבוס יועלב שופירוט החיש (2)
 (;1קה )ספבחשבונות שאיננה כאמור 

ח או מסמכים או נתונים אחרים ריוווז האח ואוצאות ההור, זפירוט אומדן המח (3)
 ונות.בוסס על פנקסי חשבמ אם הדו"ח איננו -וצהרת המה נסהכה סהוסשעליהם ב

 .כפעולה החייבת בדיווחהדוח יפרט כל פעולה שנקבעה לפי סעיף קטן )ז(  (1)ב 

 

ד ועמדה חייבת בדיווח כאמור 131ות דעת כאמור בסעיף א( הדוח יפרט דיווח בגין חו1ב) 
 ה.131בסעיף 

(, 6)-ד( ו5ג(, )5א(, )5(, )4( עד )1יחיד החייב בהגשת דוח לפי סעיף קטן )א() (1( )2)ב 
או חבר בני אדם החייב בהגשת דוח לפי  (,8( או )2(, )1)2ויש לו הכנסה לפי סעיף 

אות סעיף זה באופן מקוון, כפי שיורה יגיש את הדוח לפי הור (5סעיף קטן )א()
המנהל, בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח 

דוח עצמאי  –הם נכונים ומלאים, וכן פלט חתום בידיו של הדוח האמור )להלן 
 מקוון(;

( שלא הגיש דוח עצמאי מקוון, 1כאמור בפסקת משנה ) או חבר בני אדם יחיד (2)
 והו, לעניין הוראות לפי פקודה זו, כמי שלא הגיש דוח;ירא

וון, , יחולו על דוח עצמאי מק131הוראות לפי פקודה זו, לעניין דוח לפי סעיף  (3)
 אלא אם כן נאמר במפורש אחרת;

( רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, 1על אף האמור בפסקה ) (4)
טורים מחובת הגשת דוח עצמאי מקוון, בהתאם לקבוע סוגי חבר בני אדם שיהיו פ

של אופי פעילותם או היקפה, וכן סוגי יחידים שיהיו פטורים כאמור לקריטריונים 
של מצב כלכלי, גובה הכנסתו ומצב בריאותי, וכן מנימוקים  בהתאם לקריטריונים

מיוחדים אחרים, שייקבעו בתקנות, ובלבד שפטור כאמור לא יחול על יחיד שהגיש 
ביעה לקבלת מענק לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום ת

 .2007-פערים חברתיים )מס הכנסה שלילי(, התשס"ח

י רואה דשל שותפות יהיה מאושר בי ח"עט דומ( ל5א())סעיף קטן  ידין וחשבון על פ ג() 
-ינב-רבלא שבחא סכי המר, ומתואם בידיו לצ1955-חשבון כמשמעותו בחוק רואי חשבון, תשט"ו

צרכי המס לאימו תולה ו"חדת האהמסונפת לברית פיקוח, רשאי לאשר אגודה שיתופית  ואהש םדא
 יות.פהשיתו ל רשם האגודותאצן דירשם כפיקוח שנברית  דגם פקי

, היוצר היוצרהנאמן, יפרט  (6( או )4(, )3, )(1ב()5בדוח כאמור בסעיף קטן )א() (1) (1)ג 
 כל אחד מאלה: הנהנה המייצג, לפי העניין, המייצג, הנהנה או

פרטי כל היוצרים וכל הנהנים, פרטי הנאמן ומגן הנאמנות אם קיים,  )א(
 ;והתושבות של כל אחד מהם

וכן פרטי , לנאמן או שהכנסה מהם הוקנתה לנאמן פרטי הנכסים שהוקנו )ב(
ה ההכנסה שהוקנתה לנאמן מנכסים כאמור, ומועד הקניית הנכס או ההכנס

 כאמור;

 פרטי הנכסים שחולקו ופרטי ההכנסה שחולקה, וכן מועד החלוקה; )ג(

 כל אחד מאלה:( יפרט הנאמן 2ב()5בדוח כאמור בסעיף קטן )א() (2)

פרטי כל היוצרים וכל הנהנים, פרטי הנאמן ומגן הנאמנות אם קיים,  )א(
 והתושבות של כל אחד מהם;

 (89)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

 1976-תשל"ו "טת
 (32)תיקון מס' 

 1978-של"חת

( 147' סקון מתי)
 2005-תשס"ה

( 197' סתיקון מ)
 2013-תשע"ג

( 165' סתיקון מ)
 2008-תשס"ח

( 197' סתיקון מ)
 2013-תשע"ג

( 161' סתיקון מ)
 2007-תשס"ח

( 210)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 161' סתיקון מ)
 2008-)תיקון( תשס"ח

( 210)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 219)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 210)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 215' סתיקון מ)
 2015-תשע"ו
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ו שהכנסה מהם הוקנתה לנאמן, פרטי הנכסים בישראל שהוקנו לנאמן א )ב(
וכן פרטי ההכנסה שהוקנתה לנאמן מנכסים כאמור, ומועד הקניית הנכס או 

 ההכנסה כאמור;

 פרטי הנכסים שחולקו ופרטי ההכנסה שחולקה, וכן מועד החלוקה; )ג(

לרבות המחיר המקורי, יתרת המחיר המקורי  –בסעיף קטן זה, "פרטי הנכסים"  (3)
, שווי הרכישה ויום הרכישה כמשמעותם בפרק 88רתם בסעיף ויום הרכישה, כהגד

לחוק האמור,  47השלישי לחוק מיסוי מקרקעין ויתרת שווי הרכישה כהגדרתה בסעיף 
 לפי העניין.

ב(, של בעל שליטה בחברת משלח יד זרה, יצורף דוח כספי 5לפי סעיף קטן )א() חלדו (2)ג 
רונות חשבונאיים מקובלים בישראל, ואם היא מבוקר של חברת משלח היד הזרה, בהתאם לעק

הערוך לצורכי מס  חוד, 196נישומה במדינה גומלת, כמשמעותה בסעיף  וחברה המגישה דוח א
 מס באותה מדינה.ני הבהתאם לדי

ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים לחיוב שותפות  שר האוצר, באישור ד() 
 רכי המס.לצו דיבי אםומתו חשבוןבידי רואה ר ושמאח בהגשת דו"

 בסעיף קטן )ג(. כאמור אמהתוהה שוריוסח האנבוע בצו את קשר האוצר רשאי ל ה() 

או שהדו"ח שהגיש לא (, ב) ף קטןיעסת המסמכים כמפורט בא"ח ולד ףאדם שלא ציר ו() 
לא  ול)ג( כאיא158-)ב( ו145היה מאושר ומתואם כאמור בסעיף קטן )ג(, יראוהו לענין סעיפים 

 .ומהשפקיד ה אמור במועד אחר שהתיר לוכים כאם הגיש מסמ לתזוח, ש דו"הגי

החייבות בדיווח, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פעולות  )ז( 
לרבות עסקה ומכירה ולרבות אם חלות  –אופן הדיווח והיקפו; בסעיף קטן זה, "פעולה"  את

 קרקעין.לגביהן הוראות חוק מיסוי מ

 ח לפי"ודאדם החייב ב-בר בניחים שעל פקנות דו"חות נוסתבוע בקצר רשאי לו. שר האא131
 יפ לע"ח ולצרף לד ב(5)א()131שב ישראל החייב בדוח לפי סעיף וו שעל תא( 5)א()131יף עס
 .ףיעס ותוא

 

ד ברית מפקי ה חשבון, אוואכתב מרב שולדר, טעם סביר לכך אהר , אםשאישומה ר . פקידב131
ור לו שימס, 131יף פי סעל דםא-בני ברלחפיקוח, שאישר מאזן או תיאם ואישר חשבון התאמה 

 פקידנו בדרישה כאמור של אותם פרטים שצוייח על היקף הבקורת שערך וממצאיה, לגבי "דו
 השומה.

 –סעיף זה ב 

 –ן" אישר מאז" (1)

עריכת דו"ח  -וח פיק תמסונפת לבריה יתופיתש דהואגה לגבי חברה, שאינ א()
 לפקודת החברות; 109יין בסעיף וכמצ

 20 ףיסע יעריכת בקורת לפ -פיקוח  ת המסונפת לבריתפילגבי אגודה שיתו (ב)
 השיתופיות;ות דואגה תדוקפל

 שי;שומה וגובה רא למעט עוזר פקיד -"פקיד שומה"  (2)

 .131כאמור בסעיף  -" וח"פקיד ברית פיק (3)

 –בסעיף זה  ג. )א(131

 הגשת דוח, מסמך או טופס, באמצעות מסר אלקטרוני; –"הגשה באופן מקוון"  

 ;2001-חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א –"חוק חתימה אלקטרונית"  

 כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית. –"מסר אלקטרוני"  

ב)ג(, שר 240-)ב( ו166(, 1()א1)135(, 2)ב131א(, 1)ד()91נוסף על האמור בסעיפים  )ב( 
האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי דוחות, מסמכים או טפסים נוספים שיש 
להגיש לפקיד השומה או למנהל לפי פקודה זו, כולם או חלקם, יוגשו באופן מקוון, כאמצעי דיווח 

 (32)תיקון מס' 
 1978-ח"לתש

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

 (32)תיקון מס' 
 1978-ח"לתש

 (32)תיקון מס' 
 1978-ח"לתש

 ו"חות נוספיםד
 ( 3)תיקון מס' 

 1963-תשכ"ג
 ( 71)תיקון מס' 

 1986-שמ"זת
( 132' סמ)תיקון 

 2002-ס"בתש

 ו"ח מרואה חשבוןד
 רית פיקוחבקיד פו

 ( 3)תיקון מס' 
 1963-תשכ"ג

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 197' סתיקון מ)
 2013-ע"גתש

 הגשה באופן מקוון
( 210)תיקון מס' 

 2015-תשע"ו
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יחיד, ורשאי הוא לקבוע כאמור גם לגבי מי שלא חלה עליו חובת הגשה באופן מקוון אך בחר 
 בכך.

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי  )ג( 
 לקבוע סוגי חייבים בדיווח שיהיו פטורים מחובת הגשה באופן מקוון.

 המנהל רשאי לקבוע כללים לגבי הגשה באופן מקוון, בעניינים אלה: )ד( 

 הליכי הזיהוי לצורך ההגשה; (1)

 אופן ההגשה; (2)

 רכת מועד ההגשה;הא (3)

 הטפסים והמסרים האלקטרוניים שיש להשתמש בהם לצורך ההגשה. (4)

)א( לחוק חתימה אלקטרונית, יראו דוח, מסמך או טופס 2על אף האמור בסעיף  )ה( 
 שהוגשו באופן מקוון בהתאם לכללים שקבע המנהל לפי סעיף זה, כאילו נחתמו.

ם באופן מקוון ולא הוגשו בדרך זו, יראו דוח, מסמך או טופס שהיתה חובה להגיש )ו( 
 אותם כאילו לא הוגשו.

 –בסעיף זה  ד. )א(131

חוות דעת בכתב, חתומה על ידי נותן חוות הדעת, שניתנה, במישרין או  –"חוות דעת"  
 בעקיפין, לאדם ומאפשרת או נועדה לאפשר יתרון מס, ובלבד שהתקיים לגביה אחד מאלה:

ות הדעת, כולו או חלקו, תלוי בסכום יתרון המס שייווצר שכר הטרחה בגין חו (1)
 למקבל חוות הדעת;

 היא תכנון מדף; (2)

 לרבות כל אחד מאלה: –"יתרון מס"  

הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס או של סכום  (1)
 מקדמה, או הימנעות ממס;

ור או הוצאות, או להתחשב הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במק (2)
 בהפסד;

 דחייה של מועד תשלום המס; (3)

שקלים חדשים לפחות, שהוסכם בין הצדדים כי ישולם  100,000סכום של  –"שכר טרחה"  
 בעד חוות הדעת בגין חיסכון המס המרבי הכולל שייווצר למקבל חוות הדעת;

 אחד מאלה: –"תכנון מדף"  

וכן אחיד באותו נושא, שניתנה במישרין או חוות דעת הכוללת בעיקרה ת (1)
בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה לפחות, בתוך תקופה של שנתיים, בכפוף 
להוראות סעיף קטן )ז(, שאינם קרובים, ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד 
במשנהו, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת; 

 –ניין זה לע

 ;88( בסעיף 2( או )1כהגדרתו בפסקאות ) –"קרוב" 

 א;85כהגדרתם בסעיף  –"אמצעי שליטה" ו"שליטה" 

חוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציג אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב  (2)
 בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולו או חלקו.

, 166-ו 131ייב בו לפי סעיפים מי שקיבל חוות דעת ידווח על כך בדוח שהוא ח )ב( 
המוגש לשנת המס שלגביה מובא בחשבון יתרון המס, בטופס שיקבע המנהל, ובלבד שלא תידרש 

 מסירתה של חוות הדעת לרשות המסים; בדיווח כאמור יפורטו כל אלה בלבד:

 עצם קבלת חוות הדעת; (1)

 הפעולה או הנכס הנדונים בחוות הדעת; (2)

 –סוי המושפעת מחוות הדעת; בסעיף זה, "סוגיית המיסוי" סוג סוגיית המי (3)

 דיווח בגין חוות דעת
( 215)תיקון מס' 

 2015-תשע"ו
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 ניכויים, פחת, סיווג הכנסה, סיווג הוצאה וכל סוגיה אחרת שיקבע המנהל.

אדם שלא דיווח כאמור בסעיף קטן )ב(, יראו אותו כאילו לא הגיש את הדוח לפי  )ג( 
 , לפי העניין.166או  131סעיף 

 –לא יהיה אדם חב בדיווח על אף האמור בסעיף קטן )ב(,  )ד( 

( בלבד להגדרה "תכנון מדף" שלא ניתנה 1בשל תכנון מדף כאמור בפסקה ) (1)
 לגביו הודעה לפי סעיף קטן )ו(;

בשל חוות דעת שניתנה לו לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור,  (2)
או  ובלבד שחוות הדעת ניתנה בתקופה שבה מתקיימים הליכי השומה, ההשגה

 הערעור, ולגבי אותה שנת מס בלבד.

(, קיבל אדם חוות דעת לאחר הגשת הדוח לפי 2בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )ד() )ה( 
 ימים מיום שקיבל אותה. 60, ידווח עליה בטופס כאמור בסעיף קטן )ב(, בתוך 166או  131סעיף 

תכנון מדף" יודיע על ( להגדרה "1מי שנתן חוות דעת שהיא תכנון מדף לפי פסקה ) )ו( 
 כך למי שקיבל אותה, ובלבד שהוא האדם השלישי ואילך שלו ניתנה חוות הדעת.

 (;2)9הוראות סעיף זה לא יחולו על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף  (1) )ז( 

הוראות סעיף זה יחולו רק על יחיד או חבר בני אדם, שהוראות פסקאות משנה  (2)
 )א( או )ב( להלן חלות עליו:

 3, עולה על 89הכנסתו בשנת המס, למעט הכנסה כמשמעותה בסעיף  )א(
 מיליון שקלים חדשים;

, בשנת המס, עולה על מיליון וחצי שקלים 89הכנסתו כמשמעותה בסעיף  )ב(
 חדשים, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה.

 –בסעיף זה  ה. )א(131

 ד;131כהגדרתו בסעיף  –"יתרון מס"  

 עמדה שמתקיימים בה כל אלה: –דה חייבת בדיווח" "עמ 

היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה  (1)
 מוגש הדוח;

מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס או על  5יתרון המס הנובע ממנה עולה על  (2)
 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר. 10

( להגדרה "עמדה חייבת בדיווח" תפורסם 1עמדת רשות המסים כאמור בפסקה ) (1) )ב( 
במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המסים, לאחר שניתנה ללשכת עורכי הדין, 
ללשכת רואי חשבון בישראל וללשכה כהגדרתה בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי 

נותיהם לגביה טרם , הזדמנות סבירה לטעון את טע2005-יועצי מס, התשס"ה
 פרסומה;

 עמדת רשות המסים תנוסח בלשון ברורה ומובנת; (2)

בשנה; ביקשה  50מספר העמדות שתפרסם רשות המסים לא יעלה על  )א( (3)
רשות המסים לפרסם עמדות נוספות באותה שנה, יגיש שר האוצר לאישור ועדת 

 הכספים של הכנסת את מספר העמדות הנוסף המבוקש כאמור;

רשות המסים תהיה  2017-ו 2016על אף האמור בפסקת משנה )א(, בשנים  )ב(
 עמדות בכל שנה. 100רשאית לפרסם 

, יפרט בדוח אם נקט עמדה חייבת 166-ו 131אדם החייב בהגשת דוח לפי סעיפים  )ג( 
 בדיווח, כפי שיקבע המנהל בטופס.

כאמור באותו סעיף קטן, על אף האמור בסעיף קטן )ג(, אדם רשאי להגיש את הטופס  )ד( 
 ימים ממועד הגשת הדוח, ואם עשה כן, יראו את הטופס כאילו הוגש במועד הגשת הדוח. 60בתוך 

אדם שלא דיווח במועד ובאופן כאמור בסעיף קטן )ג( או )ד(, יראו אותו כאילו לא  )ה( 
 , לפי העניין.166או  131הגיש את הדוח לפי סעיף 

נקיטת עמדה חייבת 
 בדיווח

( 215)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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 (;2)9א יחולו על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף הוראות סעיף זה ל (1) )ו( 

הוראות סעיף זה יחולו רק על יחיד או חבר בני אדם, שהוראות פסקאות משנה  (2)
 )א( או )ב( להלן חלות עליו:

 3, עולה על 89הכנסתו בשנת המס, למעט הכנסה כמשמעותה בסעיף  )א(
 מיליון שקלים חדשים;

נת המס, עולה על מיליון וחצי שקלים , בש89הכנסתו כמשמעותה בסעיף  )ב(
 חדשים.

 באפריל של כל שנה. 30ה לא יאוחר מיום מיימסר לפקיד השו 131דו"ח לפי סעיף  (א) .132

 

 

 –ף קטן )א( יעל אף האמור בסע ב() 

 תיטת החשבונאוש פי, למלאה חשבונאותבוסס על מערכת מאדם שהדו"ח שלו  (1)
 במאי בכל שנה; 31 םוימ רחואי אל ו סעיף קטן,הדו"ח לפי אות אתימסור ה, ולפהכ

 31יגיש אותו עד יום  –החייב בהגשת דוח עצמאי מקוון  או חבר בני אדם יחיד א(1)
 במאי שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח;

ור את הדו"ח כאמור לא סמיוחדת, חייב למ הת שומפותק לו הבענקאדם ש (2)
 נסתיימה אותה תקופת שומה מיוחדת.ו בש מהיום םייאוחר מתום חמישה חדש

 . )בוטל(.א132

מספקת לכך, לדחות את הגשת  ם הוכח להנחת דעתו שקיימת סיבהאקיד השומה רשאי, פ .133
 - רו, למועד שיקבע, ובלבד שמי שקיבל דחיה כאמן)ב(, הכל לפי העני אוא( )132ף י סעילפח "הדו

ורה אמה סהההכנ משוער עלפי הענין, דו"ח )א( או )ב(, הכל ל132ר בסעיף ויגיש במועד האמ
 נו.מדוא יטבמפי ל ךרעישי

 אוקו סע אתיד, או החל לנהל -ל לעסוק במשלחחית פתח עסק או הנדם שבשנת מס פלוא .134
 בתכב על כך עדיוי, ידו-את סוג עסקו או משלחינה ו ששחר, אמקום אבבמקום נוסף או  ויד-לחשמ
ו אלה מיום ההתח ד, לא יאוחרהי-משלח א העסק או מתנהלקיד השומה שבתחום סמכותו נמצפל
 .ורוי כאמינשה

, יםנאא תלל אושל הכנסת, רשאי לפטור, בתנאים  םועדת הכספי . שר האוצר, באישורא134
 :ןלהל םיטרוהגשת דו"ח את המפ תמחוב

צבה או הכנסה ששילם עליה מס לפי יק, עבודה תסהיא הכנ מי שעיקר הכנסתו (1)
 ;122סעיף 

סכום שהוא פי  עלא עלו ל הןויד -מעסק או משלחה, ודעבן מנינסותיו אמי שהכ (2)
 ;36-ו 34וי שעל פי סעיפים כשלושה מסכום נקודות הזי

 תושב חוץ; (3)

 לאל, וסממר לגביה פטונוכה ממנה מס במקור כדין או שחל שמי שקיבל הכנסה  (4)
 הגשת דין וחשבון; תו היה פטור מחובזנסה כה

נאמן, בין אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו, שהיו לו בישראל רק הכנסה  (5)
הפטורה ממס או שנוכה ממנה מלוא המס כדין, או נכס שההכנסות ממנו פטורות 

 ממס.

, יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, 131ב. על אף הוראות סעיף 134
, לגבי כל הכנסותיו שהופקו או 131דוח כאמור בסעיף )א(, לא יהא חייב בהגשת 14כאמור בסעיף 

שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, במשך עשר שנים מהמועד שהיה 
לתושב ישראל כאמור; הוראות סעיף זה לא יחולו על הכנסות שלגביהן ביקש היחיד, לפי הוראות 

הקטן האמור, ולגבי הכנסות שמקורם  , כי לא יחולו הוראות הסעיף14סעיף קטן )א( של סעיף 
 1החל ביום י"א בטבת התשס"ז ) –( 5)א()97בנכס שהגיע לידי היחיד בפטור ממס לפי סעיף 

 הגשהלעד ומה
 ()ג([ב)א43]

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (38)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

 ( 71)תיקון מס' 
 1986-שמ"זת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 ( 71)תיקון מס' 
 1986-שמ"זת

 ( 71)תיקון מס' 
 1986-שמ"זת

( 46)תיקון מס' 
 1981-תשמ"א

 חיית המועדד
 א)ד([43]

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

תחלת הודעה על ה
 ו שינויהאהתעסקות 

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 (37)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

( 134)תיקון מס' 
הגשת ממכות לפטור ס 2003-תשס"ג

 דו"ח
 (32מס' )תיקון 

 1978-של"חת
  (74מס' תיקון )
 1987-שמ"זת

 ( 88)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

( 165)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 פטור מדיווח
( 168)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

( 161' סתיקון מ)
 2007-תשס"ח

( 210)תיקון מס' 
 2015-שע"ות
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 (.2007בינואר 
 תועיג ידישרק שני: סמכות להפ

 –מלאה בדבר הכנסתו של אדם  די להגיע לידיעהכ .135

 "חכל דו לור ולמס ו בהודעה בכתבמנמ ושלדר הקיד השומרשאי פ )א( (1)
ן של ב ושיצויין בהודעה, ובכלל זה דו"ח על הונם ונכסיהם של אותו אדם, א

ת קצבה או על קודוו לנוי אקודות זיכנהם זכאים בעדם לשדיהם לי שלו וגזו
אותו אדם לא אחר; ואולם רשאי  יהם כנאמנו של אדםבגלמשמש  אונכסים שה

ומה בידי אותו בן חתהצהרה רף יצ םא ו של בן זוגו,סינכו הונו ת"ח אבדולכלול 
 ו"חדה גש, יורמוכאצהרה הזוג כי יגיש דו"ח נפרד על הונו ונכסיו; הוגשה 

 וסקה זפ כאמור; כל דו"ח לפיו"ח ת הדיש אהזוג להג בןמועד שבו חייב ב
לא  הוןבלבד שלגבי דו"ח על ד שפורש בהודעה ולפקיד השומה במועימסר י
צהרת ההון צריכה להתייחס שהמועד מהם וי 120הוא לפני תום ש עדמויקבע י

ייצב יתוש שרלדה שומהד קישאי פראליו או מיום הדרישה, לפי המאוחר; וכן 
קיד ים לפשורים הדטרהפ לוימסור לו את כ -ו נציג יידבעצמו או על  -לפניו 

חות ו"ודת, בונו, חשותעודיא לבדיקה פנקסים, תבירור הכנסתו ויבהשומה לענין 
שומה  למעט עוזר פקיד -; אך פקיד השומה רךבהם צוה ראימה ושפקיד הש

כרצונו ו, יגו ובין בלעדינצעם  ין, בצמועב צביישית רשאי לדרוש -וגובה ראשי 
 של האדם;

על אף הוראות פסקת משנה )א(, יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או  )ב(
ל הונו )א(, לא יהא חייב בהגשת דוח ע14לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 

ונכסיו שמחוץ לישראל, במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל 
כאמור; הוראות פסקת משנה זו לא יחולו על הון ונכסים שלגבי הכנסות שנבעו 

, כי 14מהם, כולן או חלקן, ביקש היחיד, לפי הוראות סעיף קטן )א( של סעיף 
י היחיד בפטור ממס האמור, ועל נכס שהגיע לידהקטן לא יחולו הוראות הסעיף 

 (;2007בינואר  1החל ביום י"א בטבת התשס"ז ) –( 5)א()97לפי סעיף 

לכל  סנ, להיכבתכאו פקיד אחר שהורשה לכך על ידיו ב, רשאי פקיד השומה (2)
ם, סינקפ נות,קופה, מכויד ולבדוק מלאי עסקי, -מקום בו מתנהל עסק או משלח

יד, -, הנוגעים לאותו עסק או משלחודות אחרותתעומות ורש, םמכיסחשבונות, מ
היד או -חאו משלעסק ה-עלבמש דרולא הואי שר כןולדרוש הסברות בקשר לכך, ו

סמכים כאמור ולהיכנס ונות ומבשחקסים, פנ ות היכן מצוייםלגל םהלש יארחא מפקיד
ת בטיח אלהי דש כוה ייראה לו דרז ברדם א, יםרוש הסבהימצאם ולבדקם ולדר מקוםל

 ותיה של הפקודה או כדי למנוע התחמקות ממילוי אותן הוראות;מילוי הורא

ה ה שהוא עורך בדיקעל ידיו בכתב, שע לכך השרוהש ימ אוה, רשאי פקיד השומ (3)
ת ( לתפוס ספרים, חשבונות, מסמכים, רשומות ותעודו2) וא( 1) סקאותפב כאמור

דרוש כדי כנע שהדבר שוהוא מ אם, די-חלתו עסק, או משאול יםהנוגעאחרות 
בר שד לבדב; ויהאותרוהי וממילקות להבטיח ביצועה של פקודה זו או למנוע התחמ

 – ספתנש

השומה,  דישל פק האפי הור ום התפיסה אלא עללמק לא יוצא אל מחוץ א()
 ;ובה ראשיפקיד שומה וג רזוע טולענין זה, "פקיד שומה" למע

גשה לפני כן תביעה , אם לא הוסהך התפיריתאמים שחד יוחזר תוך שלושה ב()
 פלילית בשל עבירה על פקודה זו;

עם הנישום והיכול, לפי  יקסר עשל אדם שיש לו קכ הזמיןל הומהש דקיפ רשאי (4)
שיתייצב לפניו ולחקור אותו בשבועה או שלא בשבועה,  הסנן ההכינעדעתו, להעיד ב

פקיד או ה, ובלבד שנסותה הכלאם יוגענר לו מסמכים הסולמר כאמו רוש מאדםולד
ות ימנל מהש דיסו על וינינעכל אדם אחר המועסק ב ם אונישושל המורשה או עובד 

 מיזמתו המויד השקפ א יחקורכן לפי דרישתו של הנישום ו קר אלא עליחלא י אישית
 זוגו של החייב במס, ילדיו או הוריו.-בן תא אוה

שומה, למסור לפקיד השומה מנו פקיד המ רש זאתד םאיב, ייד ח-בעל עסק או משלח . )א(א135

מכות לדרוש ס
וחו"ת, ידיעות ד
 [45]נקסים וכו' פ

 (32' )תיקון מס
 1978-של"חת

 (37)תיקון מס' 
 1980-םש"ת

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 (37)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

  (89מס' )תיקון 
 1992-שנ"בת

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

דיעות ימכות לדרוש ס
 פקים ולקוחותסעל 

 (37)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

( 168)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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אתו קשרים עסקיים,  ו או מי שיש לותיקוחולו, קיספ םע יםידיעות ומסמכים בנוגע לקשריו העסקי
רושים לבירור הכנסתו הוא; ואולם אם הודיע לפקיד ד םה אינלא פי שידיעות ומסמכים-על-אף

א לאפשר וה בייח, הבר תילמנהה בעבוד וךכר הדברכי ישה, הדר תבלק וםמייום  15תוך השומה 
 ם.ריאמוהם כיאת הידיעות והמסמ שומה לאסוף בעצמולפקיד ה

ין, רופא או פסיכולוג לגלות ידיעות ד ךב עורייחא( אין בו כדי ל) האמור בסעיף קטן ב() 
 .ל דיןפי כות ליודס רתבשמי הוא חייבאו מסמכים שלגביהם 

 –ז 135ג עד 135ב. בסעיפים 135

 ת של אמריקה;ארצות הברי –"ארה"ב"  

"בעל חשבון", לגבי חשבון פיננסי שאינו חוזה ביטוח בעל ערך פדיון או חוזה קצבה או  
מי שרשום כבעל החשבון או מי שהמוסד הפיננסי הישראלי המדווח מזהה כבעל החשבון,  –אנונה 

יראו ואם מחזיק אדם, שאינו מוסד פיננסי, בחשבון פיננסי של אדם אחר או לטובתו של אדם אחר, 
את האדם האחר כבעל החשבון האמור; ולגבי חוזה ביטוח בעל ערך פדיון או חוזה קצבה או 

 –אנונה 

מי שרשאי למשוך את ערך  –עד להתגבשות הזכות לתשלום על פי החוזה  (1)
 הפדיון או לשנות את המוטב, ואם אין אדם כאמור, כל אחד מאלה:

 מבוטח או אדם המצוין בחזוה כבעל החוזה; )א(

 בעל זכות בלתי חוזרת לתשלום לפי החוזה; )ב(

כל אדם הזכאי לתשלום על פי  –עם התגבשות הזכות לתשלום על פי החוזה  (2)
 החוזה;

 –"בעל שליטה"  

-יחיד שיש לו שליטה כהגדרתה בחוק ניירות ערך באותו חבר –אדם -בני-בחבר (1)
 ערך, לפי העניין; בני אדם וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי חוק ניירות

היוצר, הנאמן, מגן הנאמנות או  –בחלק ד  2בנאמנות שחל עליה פרק רביעי  (2)
היחיד שהוא בעל שליטה בו  –ג, ואם מי מאלה אינו יחיד 75הנהנה כהגדרתם בסעיף 

 (;1כאמור בפסקה )

יחיד שמעמדו בהסדר  –( 2בהסדר משפטי שאינו נאמנות כאמור בפסקה ) (3)
 למעמד של מי מהמנויים בפסקה האמורה;המשפטי דומה 

 א;214כהגדרתם בסעיף  –לאומי" ו"הסכם לחילופי מידע" -"הסכם בין 

לאומי, המבוסס על הנוהל -הסכם ליישום חילופי מידע מכוח הסכם בין –"הסכם יישום"  
לחילופי מידע אוטומטיים של חשבונות פיננסיים שפרסם הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי 

 (;OECD-)ה

לאומי -הסכם בין מדינת ישראל לבין ארה"ב בדבר שיפור ציות מס בין –"הסכם פטקא"  
 (;2014ביוני  30ויישום חוק פטקא, שנחתם ביום ב' בתמוז התשע"ד )

זכות בהון מניות, זכות לרווחים וזכויות כיוצא באלה, ולעניין מוסד פיננסי  –"זכות בהון"  
השותפות או זכות לרווחי השותפות; במוסד פיננסי שהוא נאמנות זכות בהון  –שהוא שותפות 

רואים זכות בהון כמוחזקת בידי כל מי שנחשב כיוצר או כנהנה של הנאמנות, כולה או חלקה, או 
 כל יחיד אחר שיש לו שליטה בפועל בנאמנות;

חוזה שלפיו המבטח מתחייב לשלם סכום כסף בקרות מקרה מוות של  –"חוזה ביטוח"  
דם, תאונה, מחלה, נכות, אבדן של נכס או נזק לנכס, או חבות כספית בשל אחריות לצד שלישי, א

 למעט חוזה קצבה או אנונה;

חוזה ביטוח המקנה ערך פדיון, שאינו חוזה שיפוי בין  –"חוזה ביטוח בעל ערך פדיון"  
ן מעל סכום חוזה ביטוח כאמור המקנה ערך פדיו –שתי חברות ביטוח, ולעניין הסכם פטקא 

דולרים של ארה"ב, לפי שער החליפין; לעניין זה, "ערך פדיון"  50,000-בשקלים חדשים השווה ל
(, ולמעט סכום שניתן לשלם לפי חוזה הביטוח לפי 2( או )1הגדול מבין הסכומים לפי פסקאות ) –

 ()א( עד )ג(:3פסקה )

הגדרות לעניין 
 ז135ג עד 135סעיפים 

( 227)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 227)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו
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או עם סיומו, הסכום שבעל פוליסה יכול לקבל בעת ביטול חוזה הביטוח  (1)
 שיחושב בלי להביא בחשבון עמלות פירעון מוקדם או הלוואות;

 הסכום שבעל הפוליסה יכול ללוות לפי חוזה הביטוח או בהתייחס אליו; (2)

פיצוי בשל נזק שנגרם לאדם ממחלה או מתאונה, או תשלום אחר לשיפוי  )א( (3)
 או פיצוי בשל נזק כלכלי מקרות מקרה הביטוח;

פרמיה ששולמה לפי חוזה ביטוח שאינו חוזה לביטוח חיים, החזר  )ב(
כתוצאה מסיום חוזה הביטוח או ביטולו, ירידה בחשיפה לסיכון בתקופה 
הביטוח או חישוב מחדש של פרמיה בשל תיקון שגיאה בפרסום של תעריף, 

 –טעות בסיווג או טעות דומה; לעניין פסקת משנה זו, "ביטוח חיים" 
 ;1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 41כמשמעותו בסעיף 

תשלום השתתפות ברווחים בהתבסס על רווחי  –בחוזה ביטוח קבוצתי  )ג(
 חיתום ביחס לחוזה הביטוח או הקבוצה המבוטחת בחוזה הביטוח;

חוזה שלפיו המנפיק מתחייב לשלם תשלומים בתקופה  –"חוזה קצבה או אנונה"  
ת החיים של יחיד, אחד או יותר, לרבות חוזה הנחשב שנקבעה, במלואה או בחלקה, ביחס לתוחל

לפי הדין או הנוהג בישראל כחוזה קצבה או אנונה, שלפיו המנפיק מתחייס לשלם תשלומים 
 במשך תקופה קצובה;

 The –החוק של ארה"ב בדבר ציות בענייני מס לגבי חשבונות זרים  –"חוק פטקא"  
Foreign Account Tax Compliance Act ל 1474-1471פים )סעי-Internal Revenue 

code;) 

חשבון לטובת אדם אחר, שבו מוחזק חוזה לצורך השקעה או נכס  –"חשבון למשמורת"  
 פיננסי כמשמעותו לפי כללי חשבונאות מקובלים, למעט חוזה ביטוח או חוזה קצבה או אנונה;

 לה:חשבון המוחזק במוסד פיננסי, לרבות כל אחד מא –"חשבון פיננסי"  

 חשבון פיקדון; (1)

 חשבון למשמורת; (2)

כל  –לעניין ישות השקעות שהיא מוסד פיננסי רק בשל היותה ישות השקעות  (3)
זכון בהון או זכות בחוב באותה ישות השקעות, שאינה נסחרת בקביעות בשוק ניירות 

 ערך מוסדר;

ל זכות בהון או כ –( 3לעניין מוסד פיננסי שאינו ישות השקעות כאמור בפסקה ) (4)
זכות בחוב במוסד הפיננסי שאינה נסחרת בקביעות בשוק ניירות ערך מוסדר, אם 

 מתקיימים לגביה שני אלה:

ערך הזכות בהון או הזכות בחוב נקבע, במישרין או בעקיפין, בעיקר  )א(
 בהתייחס לנכסים שמהכנסות מהם יש לנכות מס במקור בארה"ב;

נקבע במטרה להימנע מדיווח לפי הסכם פטקא  ניתן להוכיח שסוג הזכויות )ב(
 או הסכם יישום;

חוזה ביטוח בעל ערך פדיון או חוזה קצבה או אנונה, המונפק על ידי מוסד  (5)
פיננסי או מוחזק בו; ואולם לא יראו כחשבון פיננסי חוזה המממן הטבה פנסיונית או 

סי בהסכם עם הטבת נכות שניתנה ליחיד מחשבון שהוחרג מהגדרת חשבון פיננ
 המדינה הזרה ושמתקיימים בו כל אלה:

 הוא לא ניתן להעברה; )א(

 הוא אינו תלוי תשואה; )ב(

קצבה למשך  –הוא לקצבת חיים מיידית; לעניין זה, "קצבת חיים מיידית"  )ג(
חיי אדם אחד או יותר, ובלבד שתשלומי הקצבה מתחילים להיות משולמים 

ועד ההפקדה הראשונה בחשבון ותשלומי במועד שאינו מאוחר משנה לאחר מ
 הקצבה שווים ומשולמים אחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר;

( שהוחרג מהגדרת חשבון פיננסי 5( עד )1והכול למעט חשבון כאמור בפסקאות )

544



 פקודת מס הכנסה
 חקיקה בנוסח מלא 

 

204 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  
E:\misui\19           .פקודת מס הכנסהdoc 

 

 לצורך הסכם פטקא או הסכם יישום, לפי העניין;

ת בקביעות בשוק ( יראו זכות בהון או זכות בחוב כנסחר4)-( ו3לעניין פסקאות )
ניירות ערך מוסדר, אם קיים היקף משמעותי של מסחר בה באופן שוטף בבורסה 
המוכרת ומפוקחת בידי רשות ממשלתית במדינה שבה השוק נמצא, וערך שנתי 
משמעותי של מניות נסחר בה; ואולם לא יראו זכות בהון או זכות בחוב במוסד פיננסי 

כחשבון פיננסי, אם המחזיק בה, שאינו מוסד כנסחרת בקביעות כאמור ויראו אותה 
פיננסי המשמש כמתווך, רשום בספרי המוסד הפיננסי, למעט אם היא נרשמה אצל 

 (;2014ביולי  1המוסד הפיננסי לפני יום ג' בתמוז התשע"ד )

חשבון חיסכון, חשבון מסחרי, חשבון עו"ש, פיקדון לזמן קצוב או  –"חשבון פיקדון"  
היא תעודת פיקדון, תעודת חיסכון, תעודת השקעה, תעודת חוב, או מכשיר  חשבון שהעדות לו

דומה אחר המוחזק במוסד פיננסי במהלך הרגיל של עסקים בנקאיים או עסקים דומים, לרבות 
 חוזה עם חברת ביטוח המבטיח תשואה או חוזה דומה אחר לתשלום ריבית;

 אדם או הסדר משפטי;-בני-חבר –"ישות"  

מוסד לפיקדונות, מוסד למשמורת, ישות השקעות או חברת ביטוח  –נסי" "מוסד פינ 
(, למעט אם שר האוצר, באישור ועדת 4( עד )1מסוימת, כהגדרת כל אחד מאלה בפסקאות )

הכספים של הכנסת, החריג אותו מהגדרה זו, ורשאי הוא להחריגו כאמור לצורך הסכם פטקא או 
 –הסכם יישום; לעניין זה 

ישות המקבלת פיקדונות מאחר, במהלך עסקי הבנקאות  –לפיקדונות" "מוסד  (1)
שלה או במהלך עסקים דומים, ולרבות תאגיד בנקאי, והחברה הבת כמשמעותה 

, בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתם 1986-יא לחוק הדואר, התשמ"ו88בסעיף 
 באותו חוק;

בשביל אחרים והכנסתה ישות המחזיקה נכסים פיננסיים  –"מוסד למשמורת"  (2)
אחוזים או יותר מכלל הכנסתה  20מהחזקתם ומשירותים פיננסיים קשורים היא 

בדצמבר או ביום  31-בתקופה שמיום הקמתה או בתקופת שלוש השנים שהסתיימה ב
האחרון של התקופה החשבונאית שלה המסתיימת במועד אחר, שקדמה לשנה שבה 

 ה הקצרה מביניהן;נבדק אם היא ישות כאמור, לפי התקופ

ישות העוסקת באחד או יותר מאלה למען לקוח, או ישות  –"ישות השקעות"  (3)
 המנוהלת בידי ישות העוסקת כאמור:

מסחר במכשירים בשוק הכספים, לרבות בהמחאות, בשטרות, בתעודות  )א(
פיקדון ובנגזרים; מטבע חוץ; מכשירי חליפין; מכשירי שיעור ריבית ומכשירי 

 ירות ערך הניתנים להעברה; מסחר בחוזים עתידיים לגבי סחורות;מדד; ני

 ניהול תיק השקעות, אישי או קבוצתי; )ב(

 השקעה או ניהול של כסף בדרך אחרת בעבור אחר; )ג(

לחוק הסדרת העיסוק  1לרבות תאגיד בעל רישיון מנהל תיקים כהגדרתו בסעיף 
, קופת גמל וחברה מנהלת 1995-בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה

כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל, קרן להשקעות משותפות בנאמנות ומנהל 
לחוק השקעות משותפות, וחברה בעלת רישיון  4-ו 3הקרן, כמשמעותם בסעיפים 

 יב לחוק ניירות ערך;44זירה כהגדרתו בסעיף 

ה חוזה ביטוח כל אחת מאלה, ובלבד שהיא מנפיק –"חברת ביטוח מסוימת"  (4)
 בעל ערך פדיון או חוזה קצבה או אנונה או מחויבת לשלם כסף בקשר לחוזים כאמור:

( 1)א()15חברת ביטוח, לרבות מי שקיבל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף  )א(
 ;1981-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 חברה המחזיקה בחברה כאמור בפסקת משנה )א(; )ב(

 כל אחד מאלה: –מוסד פיננסי ישראלי" " 

מוסד פיננסי תושב ישראל, למעט סניף של מוסד פיננסי כאמור הנמצא מחוץ  (1)
 א;3לישראל ומחוץ לאזור כהגדרתו בסעיף 
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 סניף של מוסד פיננסי תושב חוץ הנמצא בישראל; (2)

ום הסכם פטקא לעניין ייש –מוסד פיננסי ישראלי, למעט  –"מוסד פיננסי ישראלי מדווח"  
מוסד פיננסי כאמור שלפי הוראות אותו הסכם אינו חייב לדווח על חשבונות  –או הסכם יישום 

 פיננסיים;

 כל אחד מאלה: –"מוסד פיננסי שאינו משתתף"  

מוסד פיננסי שאינו מקיים את הוראות חוק פטקא, אינו פטור מיישום חוק פטקא  (1)
 ארה"ב ליישום חוק פטקא;ואינו תושב מדינה שהתקשרה בהסכם עם 

מוסד פיננסי תושב מדינה שהתקשרה בהסכם עם ארה"ב ליישום חוק פטקא, אך  (2)
 רשויות המס בארה"ב מתייחסות אליו כאל מוסד פיננסי שאינו משתתף;

 לרבות נתונים, הצהרות ומסמכים אחרים; –"מידע"  

 ישראל. השער היציג של הדולר של ארה"ב שמפרסם בנק –"שער החליפין"  

מוסד פיננסי ישראלי מדווח ידרוש מבעל חשבון או ממי שמבקש להיות בעל חשבון,  ג. )א(135
למסור לו את המידע הדרוש לשם בירור זהותו ומדינת תושבותו לצורכי מס או אזרחותו, ואם הוא 

כי גם מידע הדרוש לשם סיווגה ובירור זהותו של בעל שליטה בה ומדינת תושבותו לצור –ישות 
מס או אזרחותו, ויערוך לגבי בעל חשבון או מי שמבקש להיות בעל חשבון ולגבי בעל שליטה 
בישות את הבדיקות הדרושות לצורך קביעת מקום תושבותו לצורכי מס או אזרחותו וסיווג הישות 
כאמור, ככל שהמידע האמור דרוש לצורך יישום הסכם פטקא, הסכם יישום או היערכות לקראת 

ור, לפי העניין; שר האוצר יקבע הוראות לעניין סעיף קטן זה בהתאם להוראות הסכם הסכם כאמ
 פטקא או הסכם יישום, לפי העניין.

מוסד פיננסי ישראלי יפעל כנדרש לשם זיכויו ככזה בידי המנהל ורשויות מס זרות,  )ב( 
 והכול כפי שיקבע שר האוצר בתקנות.

מנהל מידע בדבר בעל חשבון ובעל שליטה מוסד פיננסי ישראלי מדווח יעביר ל )ג( 
בישות בעלת חשבון ובדבר חשבון פיננסי, שעל המנהל להעביר לרשות מס במדינה זרה, והכול 

 כפי שיקבע שר האוצר בתקנות.

תקנות לפי סעיפים קטנים )א( עד )ג( יותקנו בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל, יושב  )ד( 
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת. ראש רשות ניירות ערך ושר המשפטים,

לצורך יישום הסכם פטקא או הסכם יישום, יקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים  ד. )א(135
של הכנסת, הוראות בדבר מתן הודעה בידי מוסד פיננסי ישראלי מדווח, למי שהמוסד הפיננסי 

שבון פיננסי שבבעלותו או סיווג אותו כאזרח או כתושב של מדינה זרה על כך שמידע עליו ועל ח
בבעלות ישות שבשליטתו צפוי להיות מועבר למנהל לצורך העברתו בידי המנהל לרשות המס 

 באותה מדינה בהתאם להוראות הסכם פטקא או הסכם יישום, לפי העניין.

ההודעה תכלול מידע על אפשרויות העומדות לפני מקבל ההודעה לשנות את סיווגו  )ב( 
 כאמור בהתאם להוראות הסכם פטקא או הסכם יישום.כאזרח או כתושב 

 ג.135ימים לפחות לפני העברת המידע למנהל לפי סעיף  30ההודעה תישלח  )ג( 

אחת לשנתיים ישלח מוסד פיננסי ישראלי מדווח הודעה נוספת למי שנשלחה אליו  )ד( 
 הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, על העברת מידע בעניינו למנהל.

רך יישום הסכם פטקא יקבע שר האוצר, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ועם יושב ה. לצו135
 –ראש רשות ניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת 

מצבים ותנאים שבהתקיימם יסגור מוסד פיננסי ישראלי מדווח חשבון פיננסי שנפתח  (1)
עלה בידי המוסד הפיננסי (, שלגביו לא 2014ביוני  30אצלו אחרי יום ב' בתמוז התשע"ד )

ג)א( וכן נסיבות שבהן יראו חשבון 135לקבל מידע הנדרש לו לקיום חובתו לפי סעיף 
 פיננסי כסגור;

מצבים ותנאים שבהתקיימם על מוסד פיננסי ישראלי מדווח לנכות סכומים מתשלום  (2)
 ניכוי ממקור הכנסה אמריקני שהוא מעביר למוסד פיננסי לא משתתף;-בר

בים ותנאים שבהתקיימם ימסור מוסד פיננסי ישראלי מדווח מידע שייקבע, למי מצ (3)

זיכוי בעל חשבון 
 ומסירת פרטים

( 227)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

הודעה ללקוח בדבר 
העברת מידע למנהל 
 וממנו לרשות מס זרה

( 227)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 הוראות ליישום
 הסכם פטקא
( 227)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו
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 ניכוי ממקור הכנסה אמריקני למוסד פיננסי לא משתתף;-שמשלם תשלום בר

כל תשלום של  –ניכוי ממקור הכנסה אמריקני" -(, "תשלום בר3)-( ו2לעניין פסקאות )
נונה, פיצוי, תגמול, מענק וכל תשלום ריבית, דיבידנד, שכר דירה, שכר, משכורת, פרמיה, א

אחר, קבוע או משתנה, המשתלם בכל שנה או בכל תקופה אחרת, שמקורו בארה"ב, למעט 
 תשלום שאינו תשלום שיש לנכות ממנו מס במקור לפי הדין בארה"ב.

ג)ג(, למעט לצורך העברתו 135המנהל לא ישתמש במידע שהתקבל לפי סעיף  ו. )א(135
 ז.135מדינות זרות לפי סעיף לרשויות המס ב

, המנהל או מי שהוא הסמיך לכך יעביר מידע לרשויות 234-ו 231ז. על אף האמור בסעיפים 135
מס במדינות זרות ויפעל בכל הנוגע לכך, ככל הנדרש בהתאם להסכם פטקא והסכם יישום, 

 ב יחולו.214והוראות סעיף 

(, 227וק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' ח. בתקופה של ארבע שנים מיום תחילתו של ח135
, ידווח הכלכלן הראשי והממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר לוועדת 2016-התשע"ו

 הכספים של הכנסת, אחת לשנה, על יישום הוראות החוק האמור.

ן זמנדרש לכך על ידי פקיד השומה בהודעה, להכין ולמסור תוך ה םכל מעביד חייב, א א()  .136
ו לצאאדם המועבדים -ומקום מושבם של בני שיכיל שמם ו"ח לשנה פלוניתדדעה, ובהע בנקש

דה זו קופ ותראהו וולור יחמים והקצובות שניתנו להם בשל עבודתם אצלו; על דו"ח כאמולשוהת
ובלבד שלא ייענש מעביד על ומה, הנדרשים על ידי פקיד ש טיםפר"ח או דות מסיר-בדבר אי

ת, אם נראה לפקיד השומה, רבעבודה אחד צלו שאינו מועבא עובד שלו בושמם קוהשמטת שמו ומ
 תו עובד הכנסה חייבת.ואלשאין , רולאחר ביר

 ין פרקענל עבידמד ראשי אחר כיקפ וא להנמה תאואים אדם, ר-ניבהיה המעביד חבר  (ב) 
 אצלה. דבעומכאדם המועסק בהנהלתה, רואים  אוכל דירקטור של החברה, ה, וז

זו  הדוהכנסה שחלה עליהם פק בל רווחים אוקמ -ור מה תב אין נפקא מינהו -קום שאדם מ .137
י פקיד שא, רתולפקודלוני או ור לפחים או הכנסה כאמו שהוא משלם רווא, ינולפל םיכייש םהו

הודעה שבה יידרש להגיש, תוך הזמן שנקבע בה ושלא יפחת משלושים ם ותו אדלאר ולמס השומה
את שמו סה ווהכנחים כל אותם רוו ונכון של תייכיל גילוי אמיש ו"חדה, אתצהמ וםי יום לאחר

 .ינולפו תושל א ונעומ

 דעהוין תעשייתי, הנב וא עקרקבית, -וזתמסור לכל אדם התופס אחלקיד השומה רשאי פ .138
ע רקהבית, הק-רש להגיש תוך זמן סביר דו"ח המכיל את שמו ומענו של בעל אחוזתידשבה י תבבכ
חרת א השל דמי השכירות המשתלמים וכל תמור תי ונכוןיתי, וכן גילוי אמיהתעשי יןבנהו א
 .נת בעדםתינה

בה  ך הזמן שנקבעתוש, גירש להשבה ייד מסור לאדם הודעה בכתבלקיד השומה רשאי פ .139
או דייר  גוררל מתשל כושים יום לאחר יום המצאתה, דו"ח שיכיל את שמו שליפחת מא שלו

 ותויושב שם כל שלושת החדשים שקדמו לא ודעה והיההדו ביום הסומב או ונומלו, בתביבב ושהי
 מהעדרים זמניים. ץוחיום, 

עובד של גוף ציבורי שיספק ל רוש מכלדה מהשו אחר רשאי פקידן יל דל אף האמור בכע .140
מכוח  בבד, אך אין לחייוותו עאל ש ותושברו ין פקודה זו והוא בידיעתו אכל פרט הנדרש לענ

בשמירת סודיות לפי פקודת הסטטיסטיקה,  ביוא חיה םם שעליהיסעיף זה עובד כאמור לגלות פרט
ש ובד שנדר. ע2010-התש"ע, לראיש קנק בו, או לפי ח1986-התשמ"ו, ארהדו , או לפי חוק1947
 דרישה.ב וייןצש חרד אעמוב אוה יום מיום הדריש 30תוך  טיםרפהור יספק את כאמ

מבקר המדינה וכל גוף  לש יקרתובל עומדהף והמדינה, כל ג -ציבורי"  ףזה, "גוענין סעיף ל 
 .יתו כגוף ציבוראוע קבנסת, ים של הכאחר ששר האוצר, באישור ועדת הכספ

רשאי המנהל, או מי שהוא ועל אף האמור בכל דין,  140בלי לפגוע בהוראת סעיף  א. )א(140
הרשות(, לקבל מאת המוסד  –בישראל )בסעיף זה  הסמיך לעניין זה מבין עובדי רשות המסים

לפי  שמשלם המוסד, מידע לגבי תשלומים או גמלאות המוסד( –)בסעיף קטן זה  לביטוח לאומי
וכן רשאי הוא לקבל מאת המוסד דין וחשבון שקיבל המוסד  כל דין, המהווים הכנסה בידי הנישום,

מכות לדרוש ס
ל עח "וד דמעבימ

 ([3()2)47]עובדיו 

ו"ח ד שדרולות כמס
מתקבלת העל הכנסה 

 חרלאמשתלמת האו 
[49] 

ו"ח דמכות לדרוש ס
 [50] ביתמתופס 

ו"ח דמכות לדרוש ס
 דייריםים ותגוררמעל 

[51] 

דיעות ימכות לדרוש ס
 ([1)47]רשמיות 

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (37)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

( 193)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

קבלת מידע מהמוסד 
 לביטוח לאומי

( 134מס' )תיקון 
 2003-תשס"ג

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 171)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 213)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

 הגבלת שימוש במידע
( 227)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו

סמכות יישום 
 הסכמים

( 227)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 –דיווח לכנסת 
 הוראת שעה
( 227)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו
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ובלבד שמידע  , והכול1995-ב[, התשנ"ה( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משול1)א355לפי סעיף 
 .כאמור נדרש לצורך קביעת שומה או עריכת ביקורת, ובמידה שנדרש

ושר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים  )ב( 
ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מידע נוסף על האמור בסעיף קטן )א(, שהמנהל, או מי 

ך לעניין זה מבין עובדי הרשות, יהא רשאי לקבל מאת המוסד לביטוח לאומי, ובלבד שהוא הסמי
 .שמידע כאמור נדרש לצורך קביעת שומה או עריכת ביקורת, ובמידה שנדרש

מידע לגבי תשלומים או גמלאות כאמור בסעיף קטן )א( ומידע שנקבע לפי הוראות  )ג( 
-כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א סעיף קטן )ב(, יימסר לרשות כמסר אלקטרוני,

, ואולם רשאי מנהל המוסד לביטוח לאומי להורות כי פרטי מידע מסוימים יימסרו לרשות 2001
 בדרך אחרת, אם מצא כי קיימת מניעה להעבירם כמסר אלקטרוני כאמור.

כוי מס לשלם לאחר הכנסת עבודה שלא תפחת מסכום פלוני, לאחר ני תחייב אדם בהסכםה .141
מיום  םולושים ישמקבל למסור על כך הודעה למנהל, תוך הם גם המשלם וגם בייי, ח164 עיףסי לפ

ה ההסכם הים וא, דרשנו המנהלית ההסכם, ולפרט בה את פרטי ההסכם וכל פרט הנוגע לו שיישע
 ה.ודעהעתקו לה צורףי -בכתב 

( לחוק איסור 7)-( ו5( עד )1()ג)א11נותן שירותי מטבע החייב ברישום לפי סעיף  )א( .א141
חלפן כספים(, ידווח למנהל על כל פעולה שביצע בסכום  –)בסעיף זה  2000-הלבנת הון, התש"ס

שקלים חדשים ומעלה, לרבות פרטי הפעולה ופרטי הזיהוי של הצד שעמו התקשר כדי  50,000של 
י הזיהוי של הנהנה; גם פרט –לבצעה, ואם קיים נהנה שאינו הצד שעמו התקשר חלפן הכספים 

 –לעניין זה 

 כל אחת מאלה: –"פעולה"  

 המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת; (1)

 מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע; (2)

קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה  (3)
 אחרת;

 החלפת מטבע; (4)

 שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב; ניכיון (5)

 מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע; (6)

 אדם שבעבורו או לטובתו נעשית הפעולה. –"נהנה"  

מידע המפורט בדוח לפי סעיף קטן )א( ייאגר במאגר מידע כמשמעותו בחוק הגנת  )ב( 
בנפרד מכל  חוק הגנת הפרטיות(, שהוא מאגר ייעודי, –)בסעיף זה  1981-הפרטיות, התשמ"א

מאגר המידע(, לתקופה של שלוש שנים; בתום התקופה האמורה  –מאגר מידע אחר )בסעיף זה 
 יימחק המידע.

מאגר המידע ומערך האיסוף וקליטת הדיווחים המקוונים אליו יעוצבו בדרך שתמזער  )ג( 
וגיות את הסיכון לפגיעה בפרטיותם של נושאי המידע, בשים לב, ככל האפשר לחלופות הטכנול

רשם  –לחוק הגנת הפרטיות )בסעיף זה  7המקובלות, בהתייעצות עם הרשם כהגדרתו בסעיף 
 מאגרי מידע(.

המנהל יסמיך מבין עובדי רשות המסים בישראל מורשי גישה למאגר המידע שיהיו  )ד( 
אחראים לניהול המאגר, לעיבוד המידע שבמאגר ולהעברת מידע מהמאגר למי שרשאים לעשות בו 

מורשה גישה( לא ימלא  –וש לפי סעיף קטן )ה(; מורשה גישה שהוסמך כאמור )בסעיף זה שימ
 תפקיד אחר מלבד תפקידו האמור.

מורשה גישה לא יעבד מידע ולא יעביר מידע ממאגר המידע אלא לפי הוראות חוק זה  )ה( 
ת ובמידה שנדרש לכך; מורשה גישה רשאי להעביר מידע ממאגר המידע לגורמים ולמטרו

 המפורטים להלן בלבד:

חוקר מס(, לשם קיומו  –לעובד רשות המסים בעל סמכויות חקירה )בסעיף זה  (1)
אם התעורר אצל חוקר מס חשד לביצוע אחת או יותר מהעבירות  –של הליך פלילי 

 המפורטות להלן:

 לע העובת הודח
 יטונסכם לתשלום ה
 א[48]

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 171)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 171)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

יווח של חלפני חובת ד
 הוראת שעה –כספים 

)הוראת שעה( 
 2013-תשע"ג
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 ;220עבירה לפי סעיף  )א(

 ( לחוק מיסוי מקרקעין;2)ג98עבירות לפי סעיף  )ב(

 ( לחוק מס ערך מוסף;1)ב-)ב( ו117רות לפי סעיף עבי )ג(

, אם יש לפקיד השומה יסוד 145לצורך שומה כאמור בסעיף  –לפקיד שומה  (2)
 שקלים חדשים; 500,000סביר להניח כי לא דווחו הכנסות בסכום העולה על 

לחוק מס  77-ו 76לצורך קביעת מס ולצורך שומה כאמור בסעיפים  –למנהל  (3)
מנהל מע"מ(, לפי העניין, אם יש למנהל מע"מ יסוד סביר  –)בסעיף זה  ערך מוסף

שקלים חדשים, או כי נוכה  500,000להניח כי לא דווחו עסקאות בסכום העולה על 
מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין, אשר הסכום המופיע בה עולה 

 על הסכום האמור;

לחוק  78לצורך שומה כאמור בסעיף  –ין למנהל כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקע (4)
מנהל מיסוי מקרקעין(, אם יש למנהל מיסוי מקרקעין  –מיסוי מקרקעין )בסעיף זה 

יסוד סביר להניח כי ההצהרה לפי אותו סעיף אינה נכונה, והסטייה מאחד הפרטים 
 שקלים חדשים; 500,000שלגביהם ניתנה היא בסכום העולה על 

 בהתקיים כל אלה: –( 4( עד )1ות )לגורם המנוי בפסקא (5)

מורשה הגישה ראה כי בוצעו פעולות המצדיקות בדיקה נוספת, בהתאם   )א(
 לאמות מידה שקבע המנהל בנהלים, בהסכמת שר המשפטים;

מורשה הגישה הצליב את המידע על הפעולות כאמור בפסקת משנה )א(  )ב(
יקבע שר האוצר, עם מידע אחר על מבצע הפעולות שבידי רשות המסים, ש

 בהסכמת שר המשפטים;

דיווח על -מורשה הגישה השתכנע כי יש חשד לביצוע עבירה, לאי )ג(
דיווח על עסקאות, לניכוי מס תשומות על למסירת הצהרה לא -הכנסות, לאי

 (.4( עד )1נכונה כאמור בפסקאות )

ת של חוקר מס, (, תהיה על פי בקשה מנומק4( עד )1העברת מידע לפי סעיף קטן )ה() )ו( 
 פקיד שומה, מנהל מע"מ או מנהל מיסוי מקרקעין, לפי העניין.

מידע שהועבר לחוקר מס, לפקיד שומה, למנהל מע"מ או למנהל מיסוי מקרקעין, לפי  )ז( 
 סעיף זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם המטרות המפורטות בסעיף קטן )ה(.

יסוי מקרקעין לא יעבירו מידע שקיבלו חוקר מס, פקיד שומה, מנהל מע"מ ומנהל מ )ח( 
 –לפי סעיף זה; ואולם 

ראה פקיד שומה, מנהל מע"מ או מנהל מיסוי מקרקעין כי מידע שקיבל ממאגר  (1)
(, רשאי הוא להעבירו לחוקר 1המידע מעורר חשד לביצוע עבירה לפי סעיף קטן )ה()

 מס לשם קיומו של הליך פלילי;

דיווח על -ל ממאגר המידע מעורר חשד לאיראה חוקר מס כי מידע שקיב (2)
דיווח על עסקאות, ניכוי מס תשומות או מסירת הצהרה לא נכונה כאמור -הכנסות, אי

(, רשאי הוא להעבירו לפקיד שומה, למנהל מע"מ או למנהל 4( עד )2בסעיף קטן )ה()
 לחוק מס ערך מוסף או 77, בסעיף 145מיסוי מקרקעין, לצורך שומה כאמור בסעיף 

לחוק מס ערך  76לחוק מיסוי מקרקעין, או לצורך קביעת מס כאמור בסעיף  78בסעיף 
 מוסף, לפי העניין.

אדם שהגיע אליו מידע לפי סעיף זה, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו  )ט( 
ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא לפי הוראות סעיף זה או לפי צו 

 משפט. בית

המגלה לאחר מידע שהגיע אליו לפי סעיף זה או העושה בו שימוש, בניגוד להוראות  )י( 
-( לחוק העונשין, התשל"ז3)א()61מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף  –סעיף קטן )ט(, דינו 

; הגורם ברשלנות לגילוי מידע לאחר, בניגוד להוראות סעיף קטן )ט(, תוך הפרת הוראה 1977
מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף  –ראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי סעיף זה, דינו מההו

 ( לחוק האמור.2)א()61
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שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע כי חלפן כספים החייב  (1) )יא( 
בהגשת דוח לפי סעיף קטן )א(, יגיש את הדוח באופן מקוון בדרך שיורה, ובלבד 

ות המסים על הכנסתו באופן מקוון, ורשאי הוא לקבוע כי שחלפן הכספים מדווח לרש
 החובה תחול לגבי חלפני כספים מסוימים, בהתאם למחזור העסקים שלהם;

(, רשאי המנהל לקבוע 1נקבעה חובה להגשת דוח מקוון כאמור בפסקה ) (2)
הוראות ביצוע באשר לדרך הגשת הדוח, ובלבד שהוראות לעניין הגנה על המערכות 

לחוק הגנת הפרטיות אצל  7ת לאיסוף ולעיבוד המידע כהגדרתו בסעיף המשמשו
 חלפן הכספים ולהעברת הדיווח המקוון ייקבעו בהתייעצות עם רשם מאגרי מידע;

נקבעה חובה להגשת דוח מקוון לפי סעיף קטן זה, יראו את מי שלא הגיש דוח  (3)
 ש דוח.באופן מקוון, לעניין ההוראות לפי פקודה זו, כמי שלא הגי

שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,  )יב( 
 יקבע הוראות בעניינים אלה:

המועדים לדיווח לפי סעיף קטן )א(, ובלבד שחובת הדיווח לא תעלה על אחת  (1)
 לרבעון;

 מהם פרטי הפעולה ופרטי הזיהוי שייכללו בדיווח לפי סעיף קטן )א(; (2)

קרים שבהם יראו כמה פעולות המבוצעות בסמיכות אצל אותו חלפן כספים, מ (3)
 ויש ביניהן קשר, כפעולה אחת לצורך חישוב הסכום הקבוע בסעיף קטן )א(;

 כללים להגשת הדוח לפי סעיף קטן )א(; (4)

איסופו של המידע לפי סעיף זה, שמירתו ואבטחתו, בהתייעצות עם רשם מאגרי  (5)
 מידע;

המורשים לקבל מידע ממורשה הגישה וכללים להעברת המידע לפי  קביעת (6)
 )ח(;-הוראות סעיפים קטנים )ה( ו

מהו המידע שבידי רשות המסים שמורשה גישה רשאי להצליב עם מידע על  (7)
 (.5פעולות המצדיקות בדיקה נוספת לפי סעיף קטן )ה()

ומשפט של הכנסת על כל המנהל ידווח בכתב, מדי חצי שנה, לוועדת החוקה חוק  )יג( 
 אלה:

מספר הדיווחים שהתקבלו במאגר המידע, לפי סוגי הפעולות המפורטות בסעיף  (1)
 קטן )א(;

מספר העברות המידע ממאגר המידע לגורמים הרשאים לקבל ממנו מידע, לפי  (2)
 סיווג זה: חוקר מס, פקיד שומה, מנהל מע"מ ומנהל מיסוי מקרקעין;

דע שהועבר לחוקר מס לפי הסיווג שלהלן, תוך הבחנה בין השימוש שנעשה במי (3)
מידע שהועבר ממורשה גישה על פי בקשתו של חוקר המס, ממורשה גישה על פי 

 חשד של מורשה הגישה, ומפקיד שומה, ממנהל מע"מ או מנהל מיסוי מקרקעין:

שיעור העברות המידע שנעשה בו שימוש בפועל בחקירה בלבד, ושיעור  )א(
המידע שהוביל להגשת כתבי אישום, והעונשים שהוטלו בהליכים העברות 

 כאמור שהסתיימו בהרשעה;

מידת התרומה של השימוש במידע לקידום ההליך הפלילי ולחומרת  )ב(
 הענישה, ככל שהיתה;

השימוש שנעשה במידע שהועבר לפקיד שומה, למנהל מע"מ ולמנהל מיסוי  (4)
נה בין מידע שהועבר להם ממורשה גישה על מקרקעין לפי הסיווג שלהלן, תוך הבח

 פי בקשתם, ממורשה גישה על פי חשד של מורשה הגישה ומחוקר מס:

, 145שיעור העברות המידע שנעשה בו שימוש בפועל בשומות לפי סעיף  )א(
לחוק מיסוי מקרקעין, לפי  78לחוק מס ערך מוסף ולפי סעיף  77לפי סעיף 

מות, וסכומי המס שנגבו ממי שהוצאו לגביהם העניין, מספר השומות, סכום השו
 שומות כאמור;

 מידת התרומה של השימוש במידע לגובה השומה, ככל שהיתה; )ב(
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ב)ב( וסכומי 195מספר חלפני הכספים שהוטל עליהם עיצום כספי לפי סעיף  (5)
 העיצום שהוטלו עליהם.

סור הלבנת הון, ב לחוק אי11רשם של נותני שירותי מטבע כמשמעותו בסעיף  )יד( 
, ידווח בכתב, מדי חצי שנה, לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, על מספר 2000-התש"ס

חלפני הכספים הרשומים במרשם נותני שירותי המטבע כמשמעותו בסעיף האמור, בתחילת 
 התקופה האמורה ובסופה.

 קטן )יב(. סעיף זה יעמוד בתוקפו שלוש שנים מיום תחילתן של תקנות לפי סעיף )טו( 

ובטופס שיקבע המנהל, על כל  132תאגיד פיננסי ידווח למנהל, במועד האמור בסעיף  )א( .ב141
נושא משרה בכירה או עובד אשר עלות השכר המשולמת לו בידי התאגיד הפיננסי, בעצמו או יחד 

את אופן עם תאגידים קשורים לו, עולה על התקרה לתשלום; התאגיד הפיננסי יצרף לדיווח האמור 
חישוב עלות השכר או עלות השכר הכוללת והתקרה לתשלום ויפרט לגבי כל תאגיד את החלק 

 המשולם על ידו.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, אם יש לתאגיד הפיננסי האמור באותו סעיף קטן תאגיד  )ב( 
 שליטה, תחול חובת הדיווח לגבי עלות שכר כוללת, על תאגיד השליטה.

 ווח לפי סעיף קטן )א( יועבר לתאגידים קשורים לתאגיד הפיננסי.העתק הדי )ג( 

 –בסעיף זה  )ד( 

 ()ב(;17)32כמשמעותה בסעיף  –"עלות השכר הכוללת"  

 ()ה(;17)32כהגדרתה בסעיף  –"תקרה לתשלום"  

כהגדרתם בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים  –"תאגיד פיננסי" ו"תאגיד שליטה"  
 .2016-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג(, התשע"ו-וחד ואיפיננסיים )אישור מי

 רק שלישי: שונותפ

הודעה בכתב  - ךרך בכוצ אהמה שירכ כל שעה וכל -מסור לאדם לקיד השומה רשאי פ .142
ענין ל בכם פיוסנ אואים יותר למ ו"חותד, התה הודעויידרש לספק תוך זמן סביר שנקבע בא שבה

 ר דו"ח.סולמו ודה זפק על פיחייב רש או שעליו הוא נד

מורת תשלום, לערוך דו"ח, הודעה, טופס או מסמך אחר לצורך תדם המסייע לאחר, א .143
 ע בעריכתה.יתעודה כי הוא סי אותה לע ירהצהלב ייפקודה זו, ח

ים לפי פקודה זו על ידי אדם פלוני או בשמו, נתיים כנזחנס, הפטו דו"ח, אמרה או א()  .144
זולת אם הוכח היפוכו של דבר, ו, בהרשאתו א םאד ונו על ידי אותיתנ לון כאילכל עני ם אותםרואי

 .םודע כל ענין שבהיכמי ש תואוים ארוה וכל החתום על כל דו"ח, אמרה או טופס כאל

כמי שהצהיר  ותוא ואפס, ירוטהה או רמאדו"ח, ההם בלבד על וחתם בן הזוג הרש ב() 
 ום בשמו.גו לחתשבידו יפוי כוח מבן זו

א יצמובענה המתבססת על גובה הכנסתו ממקור כלשהו יתמשפט  תמגיש לביה. נישום א144
 מנהל.לההעתק מציא את י -יד השומה שאצלו מתנהל תיקו, ואם אין לו תיק קמנה לפמ קהעת

 

 
 ומת הכנסה, החלטת מיסוי, השגה וערעורשט':  קלח

 רק ראשון: השומהפ

ו אדם תת הכנסה בידי אועכקבי חו"הדאת  אויר, 131סעיף  ידם דו"ח לפמסר א (1) א()  .145
ם המס שהוא חייב בו ודבר סכב ההודע ול ד השומה ישלחישומה עצמית( ופק -)להלן 

 ;149לפי סעיף ה ומש הודעתור כדין על פי הדו"ח; דין הודעה כאמ

הדו"ח, תוך ארבע שנים מתום שנת המס שבה נמסר לו , פקיד השומה רשאי (2)
 ה:אלת מחא ותלבדוק אותו ולעש

 

שאי רמה וקיד שפ
ו אדרוש מילואים ל

 [44]הוספות 

ידי ל עדו"ח  ריכתע
 ב[45] אחר

ח ו"ד ותש לראי
הרשאה בן תאילו ניכ

 [46]כהלכה 
 ( 89תיקון מס' )
 1992-"בשנת

 ( 89תיקון מס' )
 1992-"בשנת

 מצאת העתק של ה
ובענה לפקיד ת
 שומהה

 (37)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 [55]מכות לשום ס
 (37)תיקון מס' 

 1980-ש"םת

 ( 114 'ס)תיקון מ
 1997-"זנתש

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 211)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

חובת דיווח על נושא 
משרה בכירה או עובד 

בתאגיד פיננסי 
שעלות השכר שלו 
עולה על התקרה 

 לתשלום
( 224)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו
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 ית;מצעשר את השומה האל א()

כויים, יאת הנ, םדשל א ותספיטתו את סכום הכנשלקבוע לפי מיטב  ב()
חייב בו, אם א הוש ת המסל דין ואממנה על פי כהפטורים המותרים הקיזוזים ו

זו יכול להניח שהדו"ח אינו נכון; שומה לפי פסקת משנה  יםם סבירמיטע לו שי
 ;םהנישו עםך נערשם סכשתיעשה בהתאם לה

 הפום התקותמביוזמתו או לבקשת הנישום, תוך שנה , פקיד השומה רשאי א(2)
רים טוהפו ים אם, הזיכויה בחישוב הניכוייפל(, לתקן כל טעות שנ2בפסקה ) ההאמור

 ע שמדובר בטעות חשבונית;כנ(, אם שו()ב2) הפסק בשומה לפי

 תלבק מיום םחדשי שהש ךתו, המשוהקיד (, רשאי פ1ה )קבפס על אף האמור (3)
שומה כהדו"ח  תאראות ל ושומה עצמית, לעשות כמפורט להלן, ויוסיפ אוהח ש"וד

 ור:מאכ השעעצמית גם לאחר שפקיד השומה 

 פלה בדו"ח;שנ ןבולתקן טעות חש א()

י דין החלות על הנישום בהיותו חייב בניהול פנקס ליישם הוראות כל (ב)
חלק ב קם רלהינש וא, ניהלם ה ולאנממק לחל אות חשבונות לשנת מס פלוני

נקסי על פ וו"ח שלדה סס אתיב לאה חייב לנהלם, או מהתקופה שבה הי
 החשבונות;

פית כי ושנקבע בקביעה ס רם לאחוישהנ על תוחלהדין  ליישם הוראות כל ג()
עליה זכות  שאין עוד קביעה -ופית" ס ים; לענין זה, "קביעהפנקסיו אינם קביל

 ערעור. ערר או

שאי הוא לקבוע , רשלם מסל יבים חדסבור שאותו א מהשוה ופקיד לא מסר אדם דו"ח ב() 
 וז המא ששולזה, א פיל וותא םשולדם ולפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו החייבת של אותו א

 ו.מסרניח לזהשח או "ודסר ותו אדם על שלא מת על כל אחריות של אעפשה מניא

 ואהם שוהחייבת של נישו סתכנכום הטתו את סלקבוע לפי מיטב שפי המ. רשאי פקיד השוא145
, 130ף עיר מסוג שקבע שר האוצר וניהל את רישומיו כנדרש בהוראות המנהל לפי סעיז על עסקב

ו יסקאת פנ ואשלא יר דבלבו, ישום לפי רישומיו איננה סבירהנהשומה שהכנסת ה ידפקר סבו אם
 .הנישום כבלתי קבילים בשל כךשל 

פי מיטב לפקודה זו, לקבוע  יפ לת עומכויותיו האחרמסע רוי לגלבהשומה, שאי פקיד ר. 1א145
א וניהל את 130יף עבסו עותממשכ יבת של נישום שהוא יהלומןסכום הכנסתו החי שפיטתו את

סת היהלומן לפי מה שהכנושהפקיד  רו, אם סב130יו כנדרש בהוראות המנהל לפי סעיף מרישו
ל ע ןומהללי ומהשפקיד הדיע יו רואמכ שומה ני שיקבעננה סבירה, ובלבד שלפירישומיו א

ת ילוע ישתמה לקבילות פנקסים, באחת הלומן לערור לועדמו כאמור ויאפשר ליושל ותטלהח
 :האל

 א סבירה;יהתוצאה העסקית ה (1)

ע שר האוצר, לא היה , שקבמנהלאות הרוהבאותן הקלות מ היקף השימוש שלו (2)
 .תיהעסק ל התוצאהלהשפיע באופן מהותי ע בו כדי

על פעולה שנקבעה לפי סעיף קטן )ז( של הסעיף  131דיווח אדם בדוח לפי סעיף  )א( .2א145
, לקבוע לפי 145נוסף על האמור בסעיף  בדיווח, רשאי פקיד השומה, הפעולה החייבתהאמור 

הכנסתו של אדם הנוגעת לאותה פעולה, וכן את הניכויים,  סכום מיטב שפיטתו בשומה חלקית את
על פי כל דין ואת המס שאותו אדם חייב בו, ובלבד שעד  הקיזוזים והפטורים המותרים מההכנסה

 לאותה שנת מס. 145לאותו מועד לא קבע לו שומה לפי סעיף 

מה לגבי ומצא פקיד השומה שנכון לערוך שו 131הגיש אדם דוח לפי סעיף  (1) (1א) 
, 145נושא אחד או נושאים מהדוח, רשאי פקיד השומה, נוסף על האמור בסעיף 

לקבוע לפי מיטב שפיטתו בשומה חלקית את סכום הכנסתו של אדם הנוגע לאותו 
נושא או נושאים וכן את הניכויים, הקיזוזים והפטורים המותרים מהכנסה על פי כל 

באותו מועד לא קבע לו שומה לפי סעיף דין ואת המס שאותו אדם חייב בו, ובלבד ש
145; 

 ( 114' ס)תיקון מ
 1997-"זנתש

 ( 114' ס)תיקון מ
 1997-"זנתש

 (64' ס)תיקון מ
 1984-שמ"דת

מקרים במכות לשום ס
 מיוחדים

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

( 142)תיקון מס' 
 2004-"התשס

מכות לשום ס
 הלומניםי

 (41)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 שומה חלקית
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 197)תיקון מס' 

 2013-תשע"ג
( 211)תיקון מס' 

 2015-תשע"ו

( 211)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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 ע פעם אחת בלבד לגבי אותה שנת מס;( ניתן לקבו1שומה לפי פסקה ) (2)

פקיד השומה יודיע לנישום על הנושא או הנושאים שבכוונתו לבחון בטרם  (3)
 .יחליט אם לקבוע שומה חלקית לפי סעיף קטן זה

 הסכם עם הנישום.שומה לפי סעיף זה יכול שתיעשה בהתאם ל )ב( 

לכל דבר וענין,  )א(145דין שומה חלקית לפי סעיף זה כדין שומה כאמור בסעיף  )ג( 
בשומה חלקית כדי לפגוע  א, ואולם אין158או  153, 152, 150, 147לרבות לענין סעיפים 

בסמכויות פקיד השומה או בזכויות הנישום לענין שומת יתרת הכנסתו של הנישום, בהתאם 
 פרק זה. להוראות

נקבעו לגבי אותה שנת מס שומה חלקית ושומה לגבי כלל הכנסותיו של הנישום,  )ד( 
דין, יקבע פקיד השומה את השלכותיהן זו על זו  לרבות שומה שנקבעה בהסכם, בצו או בפסק

 ויערוך את התיאומים הנדרשים.

בונית, ספר פדיון יו בסרט קופה רושמת, שובר קבלה, חשלשם תקבורוה םישונ (1) . )א(ב145
, ולא רשם 130כוח סעיף מי הוראות המנהל פל על הלנב חיי ואשהיומי או תעוד אחר 

תי קבילים לאותן הוראות, יראו את פנקסיו כב יפ מו עלשרלבהם תקבול שהיה חייב 
שום; אדם החולק על ריה אילקת פסיתה סיבה מה כי השומה כנע פקידזולת אם שו

ו רשאי לבקש מפקיד השומה כהגדרתו בסעיף החלטה שניתנה לפי פסקה ז
ימים מיום קבלת ההחלטה, לחזור ולעיין בה ולשנותה; דחה  30(, בתוך 2)יא()130

פקיד השומה את הבקשה לשנות את ההחלטה, כולה או חלקה, ניתן לערער על 
 60)ב(, ובלבד שהמועד להגשת הערעור יהיה 152החלטתו כאילו היתה צו לפי סעיף 

 מתן החלטתו; ימים מיום

עשר חדשים רצופים -יותר בשנת מס אחת, או בשנים או םפעמייש םנישו )א( (2)
מהן (, 1ה )ר בפסקמוכא שמורל שהוא חייב לבותקם א רשנות מס, לבשתי ש

ם ינפעם אחת לפחות לאחר שהזהירו פקיד השומה בכתב, חזקה שפנקסיו א
, רומאכ לובקת םייעמשנה שבה לא רשם פלשנות המס שקדמו  בשתי םג יםבילק

ה שבתוך שנים עשר החדשים שבהם מה לשנה הראשונדשקהמס  תנשאו גם ב
ערכו נ השומותו לובנתק אם דו"חותיו אףר, מוכא לבוקמיים תלא רשם פע

 מהשולפיהם, זולת אם שוכנע פקיד השומה כי היתה סיבה מספקת לאי רישום; 
י דיב השעיתש לוכים י רישום התקבוליאת ובעקבמור מס כאה שנותלת קנמתו

 )ב(;152צו לפי סעיף  ותה כאילו היתהאו וירא המופקיד הש

 ת, ניתןפקמסכום שהסיבה לאי רי אתל קבשלא לומה שד העל החלטת פקי ב()
 )ב(, ובלבד שהמועד להגשת הערעור יהיה152ערער כאילו היתה צו לפי סעיף ל

ת שנערכו בעקבות והערעור על השומ םהחלטה, או יחד עה תןמ וםמים מיי 60
קיבל בית המשפט את הערעור לענין ההחלטה  אלולים; בקתאי רישום ה

ומה השפקיד  עתביקבי גות, במלואו, לומהשל עור על את הערהאמורה אך קיב
ם האמורה לגבי השנילות הקביאי  בשל אי רישום התקבולים, לא תחול חזקת

 בול.קתגלה אי רישום הנת הבה שנלש וקדמש

ולא  130כוח סעיף ממנהל האות רוהל פי ע תשמרוול סרט קופה ההחייב בני נישום ב() 
 ים.לתי קבילניהלו, יראו את פנקסיו כב

 עשר חדשים-, בשניםיותראו  ים( שפעמי4)א()130 יףעבסתו ומוסד כמשמע (1) ג() 
 המנהל מכוח סעיף תוראוהפי -על ולרשמתקבול שהוא חייב  םשר אל, םיפוצר

המנהל כי היתה סיבה  ענכאם שו תלאת פנקסיו כבלתי קבילים, זו (, יראו4א())130
 רישום;-מספקת לאי

, ערתן לערנית קמספכרישום -בה לאיסיה אתלקבל שלא  על החלטת המנהל (2)
 סד.ולמה ימים מיום שנמסרה הודעה עלי 60)ב(, בתוך 152כאילו היתה צו לפי סעיף 

כאמור בסעיף זה, בסכום העולה על סכום מצא פקיד השומה, כי תקבול לא נרשם,  )ד( 
שקבע שר האוצר, רשאי הוא לתפוס ולחלט מחצית מסכום התקבול שלא נרשם כאמור, זולת אם 
שוכנע כי היתה סיבה מספקת לאי הרישום; על החלטתו של פקיד השומה ניתן לערער כאילו היתה 

ימים מיום מתן ההחלטה;  60)ב(, ובלבד שהמועד להגשת הערעור יהיה בתוך 152צו לפי סעיף 

של בסילת ספרים פ
ם ליבוקתאי רישום 

יהול קופה ני א או
 ושמתר

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 (37ס' מ)תיקון 
 1980-ש"םת

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 (37)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

 ( 37מס' תיקון )
 1980-ם"תש

( 118)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ט

 ( 88)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 141)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה
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 למעט סגן פקיד שומה, עוזר פקיד שומה וגובה ראשי. –לענין סעיף קטן זה, "פקיד שומה" 

ים שמהם ירכיב המנהל שהמשפטים, ימנה אנ ם שרעת וייעצתבהר, שר האוצ (1) א()  .146
 נות;ובשועדות לקבילות פנקסי ח

 

ר ציבו יהיה אישראש שלה  יה של שלושה חברים; היושבהכל ועדה כאמור ת (2)
יהיו רואי חשבון, שאחד מהם בלבד הוא  יםם האחרריחבהני שו תה בחשבונאומחמו

 ףישתת 1א145פי סעיף  לומן עליהל ו שרערב י אחר;תכלממ דעובד המדינה או מוס
 על פי המלצת נציגי הענף; רצושר הא הנבדיונים בלבד גם נציג של היהלומנים שימ

 .ותמורשתפורסם באמור כ םיינויעל מהודעה  (3)

)ג(, או על החלטת המנהל לפי סעיף 130י סעיף לפהשומה ד יפקטת להח בערר על ב() 
, חייבים הם 1א145י סעיף פפקיד השומה על  תהחלט עלו ת, אוונשב, בקשר לקבילות פנקסי ח147

 להצדיק את החלטתם.

לאשר את אית הועדה (, רש2)א()130לטת המנהל לפי סעיף חבדונה בערר על ה ג() 
 א לנכון.שתמצן אחר כפי ופליט באהחל, או האו לדחות מנהלה שלו החלטת

החלטת המנהל לפי  על וג(, א)130 לטת פקיד השומה לפי סעיףחבדונה בערר על ה ד() 
 חת מאלה:א תלעשו הדע, בקשר לקבילות פנקסי חשבונות, רשאית הו147 ףסעי

ים הם סנקהפש לקבועית היא שאר ךכ בגא; המושל פקיד השלאשר את החלטתו  (1)
 ירות;חמיבות מנסב יליםבבלתי ק

 שלא וםמשלהורות לו לקבל את הפנקסים, בין ו המושהיד קלבטל את החלטת פ (2)
ו יהשוראות המנהל, ובין משום שהליקויים או הסטיה הקויים או סטיה מיבהם ל יוה

 .םושינה לשן קביעת הכנסתו לענייים מהותם הם בלתי יסקבפנ

ט שפקיד השומה אינו רשאי לידה להחועה תשאי, ר1א145סעיף  יבדונה בערר על פ (1ד) 
 להשתמש בסמכותו לפי הסעיף האמור.

 1א145( או על פי סעיף ח(, )ד( או )2)א()130פי סעיף  רר עלעבדה הוע שלה החלטת ה() 
 וזי.ית המשפט המחל בש והיא להביא שאלה משפטית לחוות דעת רשאית םלית, אופתהא סו

 יותיה על פי פקודה זו.כועלת סמהפם של יותרא וףסמכת לאוסמ דההוע ו() 

הנישום  נציג לש חהטר רשכת ק בדבר הוצאות הערר, לרבווהועדה רשאית לפס ז() 
 סיעה ושכר בטלה של עדים.נוהוצאות 

 –להתקין תקנות בדבר  שר המשפטים רשאי ח() 

 ;הערר תנהלי זימון ועדו (1)

 ;הדסדרי הדין בוע (2)

 של ההליכים לפני הועדה;ב האגרות שישולמו (3)

 שכר חברי הועדה. (4)

, תוך התקופה המסתיימת כתום םאו לבקשת הנישו או הותזמיהמנהל רשאי, ב (1) א() .147
)ג( לפי המאוחר, או תוך שש 152)א( או 145עיפים סב נקבעוש תשנה לאחר התקופו

את  שלדרון, פי הענילב(, )145מה לפי סעיף שום שוה לניום שנעשתשנים מי
ל וקווטהפר אתל מה, ומשקיבושה דיקפ טקנש ויך לפי פקודה זל הלשל כקול הפרוטו

שאי רו, להביא לעריכת חקירה כאמורו ירה שתיראה לו, אחקך כל הוא לערו אירש
 לו; בכפוף להוראות פקודה זו, ליתן בענין זה כל צו שייראה, אוה

או לפי סעיפים  220עד  217ב 216 (,8)216 םפייסע יירה לפבשום בעניה שעהור (2)
 רפוכ וילע לטוהאו  א לחוק מס ערך מוסף117( או 2)ב117(, 8( עד )3(, או )1)ב()117

 המנהל לפעול כאמור לחוק מס ערך מוסף, רשאי 121או לפי סעיף  221כסף לפי סעיף 
רשעה או מיום תשלום הכופר, הה םוימום שנה תקופה המסתיימת בת וך(, ת1) סקהפב

 (, לפי המאוחר;1עד תום התקופה הקבועה בפסקה ) ואענין, ה ילפ

עדות לקבילות ו
 נקסיםפ

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 (41)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

 (41)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

( 142קון מס' )תי
 2004-תשס"ה

 (41)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

 (41)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

 (24)תיקון מס' 
 1976-ושל"ת

 1976-ת"ט תשל"ו
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

 1976-ת"ט תשל"ו
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

עיין למכות המנהל ס
 [56]קן תול

( 11' )תיקון מס
 1967-תשכ"ז

 ( 114' ס)תיקון מ
 1997-"זנתש

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 ( 114' ס)תיקון מ
 1997-"זנתש

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 154)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז
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מכותו לפי סל את עילא הפ מהשוהיד ק( ופ1)א()145 יףסע "ח לפיר אדם דומס (3)
שע רהום ישונה אם ה רק(, רשאי המנהל לפעול כאמור בסעיף ז2)א()145סעיף 

עיף ס יאו הוטל עליו כופר כסף לפ 220עד  217או  ב216(, 8)216 ירה לפי סעיפיםבבע
221. 

דיו, ושומה על ילכך סמך ודי מי שהא( יינתן על ידי המנהל או על י) צו לפי סעיף קטן ב() 
 ו.ין ערעור כדין הצכאמור, דינה לענ ניתןש וצ תובקעב שתהנעש

נה לנישום תיה אלא לאחר שנמהשו ל אתדיהמג( )א טןסעיף ק לא יינתן צו לפי ג() 
 הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.

סעיף צו לפי  א( המגדיל את השומה, דינו לענין ערעור, כדין) צו לפי סעיף קטן ד() 
 (.)ב152

גשת ערעור, לא פני תום המועד לההשומה, שניתן ל תן אטימק( האטן )ף קיסע צו לפי ה() 
א לערער על הצו כאילו היה צו לפי ומה, אלא רשאי הוה שתוא לע ערלער ותזכתהיה לנישום עוד 

 (.ב)152סעיף 

 מויינסת רםבטאחר שהוגש ערעור על השומה אך ל( אטן )ק ףניתן צו לפי סעי ו() 
 ו כאילו היה ערעור על הצו.בם בערעור, ידונו יההליכ

 אדם שנישומו לענין מס.-בהקדם האפשרי רשימות בני פקיד השומה יכין א()  .148

הנישומים למס, סכום  של נםמם ומעש ולכיי( רשימות השומה - ןלהל) מורשימות כאר ב() 
 עו.בם שנקירטפ שארום שלחייבת של כל אחד מהם, סכום המס שהוא מהההכנסה 

ה מושקנות תמהים מכל הודעות השומה ומכל ההודעות ממקום שהעתקים של ג() 
 .זו הדוקפ השומה לענין ימותו רש, יהימתוייקים בלשכת פקיד השומה

לו שומה לפי  ששמו מופיע ברשימת שומה ושנערכהם שכל אדך כ יידל קיד השומה יביאפ .149
ען מקום מגוריו או מקום משלוחה אליו לפי  הודעה וםרשאר ובדו פקודה זו, תומצא לו ביד א

ו וזכויותיו לפי כנסתו החייבת, סכום המס המשתלם על ידיה םו סכוטרפעסקו הרגילים, שבה י
 ין.הענ ילפ, 153ף עיס או 150סעיף 

 ורערק שני: השגה וערפ

, גההשעת דהוב השומה, רשאי הוא לבקש מאת פקיד השומה, היה אדם חולק על א()  .150
על  הגשקים להומבדיוק את הני שומה; בקשה כאמור תפרשה אתת ולשנו יןלחזור ולע, בכתב

חת דעתו של הנל כחהו םה, אלא שאהשומה ותוגש תוך שלושים יום מיום המצאת הודעת השומ
הבקשה תוך המועד האמור, משום  תולק על השומה היה מנוע מהגיש אהחשהאדם ה, ומשד היפק

אי הוא להאריך את המועד ככל שר, תרחא רהביס האו מכל סיבה ולח וא רץאה ןמ דרשהיה נע
 נסיבות.ה ייר לפבס שנראה

)ב( לגבי 145לפי סעיף  לא הגיש הנישום דוח לשנת מס מסוימת והוצאה לו שומה ב() 
אותה שנה, יראו כהשגה על אותה שומה רק דוח שהגיש לגביה, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של 

 היה חייב בהגשת הדוח או שלא ניתן היה להגישו. אפקיד השומה כי הנישום ל

 ה.ילא ידון בהשגה על ה. מי שערך את השומא150

 

 מןש לדרו רשאי הוא, 150האמורה בסעיף  את הודעת ההשגה השקיבל פקיד השוממ .151
לפקיד השומה דרושים לענין הכנסתו של נישום ולהגיש לו  יםם הנראטיפרהכל  משיב למסור לוה

וגעים לאותה הכנסה, ורשאי הוא נתו או ברשותו והרבמשמושת רואח תדועופנקסים או תהכל 
 שבועה אולפניו ולחקור אותו בדעתו, להעיד בענין השומה שיתייצב  יפכול, ליה להזמין כל אדם

ק בעניניו על ו כל אדם אחר המועסא םושינה לשד ובאו ע שהורמאו פקיד בד שובל ,עהבובששלא 
ין בסעיף זה כדי לגרוע מכל ; אישתו של הנישוםדרפי  לע ר אלאיחקי ות אישית לאנד של מהימיסו

 .רחאדין  לכ סמכות חקירה לפי

השומה על ד קיפ כם עםלידי הס ומה שנערכה לו באל הששיג עהמ מקום שהנישום א()  .152
מס העה על דוה םושלהיות נישום, תתוקן השומה לפי זה ותומצא לניוא צריך ה ום שעליוהסכ

 ( 114' ס)תיקון מ
 1997-"זנתש

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-ס"התש

שימות נישומים ר
 [57]הודעת שומה ו

 נישוםלודעת שומה ה
[59(1]) 

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

לפני  כות השגהז
 ([2)59]קיד השומה פ

 (22מס' )תיקון 
 1975-של"הת

( 114)תיקון מס' 
 1997-תשנ"ז

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 דיון בהשגהה
 (22תיקון מס' )
 1975-ה"שלת

שומה הפקיד  מכותס
 ([3)59]בהשגה 

סכם או החלטה ה
 ([5()4)59]השגה ב
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 .לםשעליו לש

 תמה את המס בצו שבכתב, ורשאי הוא לקיים בו אוע פקיד השבכם, יקסלא הושג ה ב() 
 דילה או להפחיתה.גהלשומה, ה

או בתום שנה  131ארבע שנים מתום שנת המס שבה נמסר הדוח לפי סעיף אם בתוך  ג() 
מיום שהוגשה השגה, לפי המאוחר מביניהם, לא הושג הסכם כאמור בסעיף קטן )א( ולא השתמש 
פקיד השומה בסמכויותיו לפי סעיף קטן )ב(, יראו את ההשגה כאילו התקבלה; ואולם השגה 

)ב(, יראו אותה כאילו התקבלה רק אם לא השתמש 145שהושגה על שומה שנערכה לפי סעיף 
 פקיד השומה בסמכויותיו כאמור בסעיף זה, בתוך חמש שנים מתום שנת המס שבה הוגשה.

)ב(, רשאי 152ופח על ידי החלטת פקיד השומה על פי סעיף קמי שרואה עצמו מ א()  .153
 ד השומה.יר שיפוטו פעל פקושבאז, זיחוהמ טשפהמר לפני בית עלער

ת סדרי הדין ונקתל םאתהבו הדוקפהראות והלנדון בהתאם  אהערעור יוגש ויה ב() 
 ר.עוערשיב ביהיה המ שהותקנו לפיה ופקיד השומה

 יו נדונים לפני שופט אחד או יותר, כפי שיקבע נשיא ביתיה 153 ףסעי פיל םוריעער א()  .154
 .ייםכי ערעור מסוראו לצ ליכלפן ובאי המשפט המחוז

, או ר להורות שהערעורעורע הוגש וינר רשאי בית המשפט שלפעל פי בקשת המערע ב() 
 ר.חי אזבית משפט מחו שלו שבום מונדון במקשלב מסויים של הדיון בו, יהיה 

ישמע בדלתיים סגורות, אם לא י הפרק ז יפוזי לחמה טפשמה בית יכל ערעור לפנ ג() 
 המערער.  תלפי בקש הורה בית המשפט הוראה אחרת

מופרזת תהיה על המערער; אולם אם המערער ניהל פנקסים א מה היהשוי כיה אובת הרח .155
ת בוקרו על ידי רואה חשבון וחוות ושר פנקסי החשבונכאח( )130ף סעי פיל קבילים, ובערעור ע

ן המשפט איים על פיהם היתה ללא הסתייגות או בהסתייגות שלדעת בית יפסות הכח"ודעתו על הד
הצדיק את ין, להענ לפי יד השומה או המנהל,פקייבים , חיםספנקהלענין קבילות  תקונפלה 

 החלטתם.

ו יפסוק בערעור באופן אחר כפי איבטל את השומה  ול אדיג, י, יפחיתשרית המשפט יאב .156
החלטת לפי  -הכנסה החייבת ועל סכום המס, אשר על המערער לשלם ה לדעה עוהושיראה לנכון, 

 תימסר לשני הצדדים. - פטמשהת בי

 יתניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון כב 156מחוזי לפי סעיף החלטת בית המשפט ה .157
 רחיים.זים אוררעלעפט שמ

ת ערעורים לפי שגהוגע לנה התקין תקנות סדרי דין בכל דברלר המשפטים רשאי ש .158
ת יי בדקדה ביבות, הפרען מתשפט, מת גרא םושלת תוהדיון בהם, לרבו 153-157ים סעיפה

 ת הוכחות.גשפט והשהמ
 מיטב השפיטהבא: שמיעה והנמקה -רק שניפ

, 152יינתן צו לפי סעיף  אול 145ה על פי סעיף טהשפיב יטמ יפל מהשולא תיעשה  . )א(א158
 סבירה להשמיע טענותיו. תונהזדמ םושבלי שניתנה לני

 סףונה, במט פקיד השופרי (,)א ף קטןמור בסעיו בצו כאאבהודעה על שומה  ב() 
 ם לאי קבלת הדו"ח או ההשגה, גם את הדרך שלפיה נעשתה השומה.קילנימו

בסעיפים נישום לא הגיש דו"ח כאמור ה)ב( לא יחול אם -ו( ם )אטניקם יפיעבסר האמו ג() 
 ב.181 או, 171, 166, 161, 135, 131

 ב: החלטת מיסוי-רק שניפ

 –ב. בפרק זה 158

 כל אחד מאלה: –"דיני המס"  

 פקודה זו; (1)

 חוק מס ערך מוסף; (2)

 ([1)60]כות ערעור ז

 רל ערעושית משפט ב
[60(2)-(4]) 

 ([5)60]איה רובת הח
 ( 3)תיקון מס' 

 1963-תשכ"ג
 (22)תיקון מס' 

 1975-השל"ת
 1976-"ט תשל"ות

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

ת המשפט ית בומכס
 ([6)60רעור ]עשל

רעור לפני בית ע
 שפט העליוןמה
[60(7]) 

ין דקנות לסדרי ת
 ([8)60]בערעור 

מתן ומיעת טענות ש
 נימוקים

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 24)תיקון מס' 
 1976-"ולתש

( 110)תיקון מס' 
 1996-נ"ושת

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
 הגדרות

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 211)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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 חוק מיסוי מקרקעין; (3)

 חוק תיאומים בשל אינפלציה; (4)

 חוק לעידוד השקעות הון; (5)

 ;1980-חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א (6)

 ;1968-חוק עידוד התעשיה )מסים(, התשכ"ט (7)

, המתייחסת לאחד או יותר מן החיקוקים כל הוראה לענין מס בחוק או על פיו (8)
 (;7( עד )1המנויים בפסקאות )

או להשלכה  החלטה בכל הנוגע לחבות המס של מבקש, לתוצאת המס –"החלטת מיסוי"  
 על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו;

 דרך של הסכם עם המבקש;החלטת מיסוי שניתנה ב –"החלטת מיסוי בהסכם"  

 מי שביקש מהמנהל לתת החלטת מיסוי, לפי הוראות פרק זה; –"מבקש"  

 מס שהוטל לפי אחד מדיני המס; –"מס"  

 לרבות עסקה ומכירה; –"פעולה"  

 לרבות שבח מקרקעין. –"רווח"  

מיסוי  המנהל רשאי, לבקשת מבקש, ליתן החלטת מיסוי, וכן רשאי הוא ליתן החלטת )א(  ג.158
 בהסכם.

הוגשה בקשה למתן החלטת מיסוי, רשאי המנהל להתנות את מתן ההחלטה בצירוף  )ב( 
מיסוי או לקבוע כי תשובה לבקשה תינתן על  אדם נוסף כמבקש, וכן רשאי הוא לסרב ליתן החלטת

 ידי פקיד השומה שלא בדרך של החלטת מיסוי.

בזמן ובמגבלות אחרות או מותנית  החלטה לפי סעיף קטן )א( יכול שתהיה מוגבלת )ג( 
 בתנאים, כפי שנקבע בה.

לא תינתן החלטה לפי סעיף קטן )א( אלא לאחר שניתנה למבקש הזדמנות סבירה  )ד( 
 להשמיע את טענותיו.

על החלטת מיסוי בהסכם לא יהיה ערעור; על החלטת מיסוי שלא בהסכם ניתן לערער  )ה( 
 כחלק מערר או ערעור על השומה.

מס ערך מוסף או לפי  בקשה למתן החלטת מיסוי, למעט בקשה בענין מס לפי חוק )א(  .ד158
חוק מיסוי מקרקעין, ניתן להגיש לפני מועד ביצוע הפעולה או אחריה, ובלבד שתוגש לפני המועד 

, שבו הובאו בחשבון הפעולה, ההכנסה, 131להגשת דוח לפי סעיף  133או  132הקבוע בסעיפים 
 ה או ההפסד נושא הבקשה.הרווח, ההוצא

בקשה למתן החלטת מיסוי בענין מס לפי חוק מס ערך מוסף או לפי חוק מיסוי  )ב( 
 מקרקעין תוגש לפני מועד ביצוע הפעולה נושא הבקשה.

הבקשה תכלול את כל העובדות והפרטים המהותיים הנוגעים לה, ויצורפו אליה כל  )ג( 
 –ההערכות, החוזים, ואם טרם נחתמו חוזים  ת,המסמכים, האישורים, חוות הדעת, ההצהרו

 מהותי אחר, כפי שקבע המנהל, ויצורף אליה אישור על תשלום האגרה  הטיוטות שלהם, וכל פרט

 ה.158שנקבעה לפי סעיף 

 המנהל רשאי לדרוש כל פרט או מסמך שייראה לו דרוש לענין החלטתו בבקשה. )ד( 

ל המבקש, יימסרו פרטים אלה מאוחר יותר, לא פורטו בבקשה שמו ומספר זהותו ש )ה( 
 ולא תינתן החלטת מיסוי לפני מסירתם.

 המבקש לא יהיה רשאי לחזור בו מבקשתו לפני מתן ההחלטה, אלא באישור המנהל. )ו( 

נקבעו בדיני המס הוראות אחרות בענין בקשה למתן החלטת מיסוי על ידי המנהל,  )ז( 
 חויבים, ככל שאינן עומדות בסתירה להוראות האחרות.יחולו הוראות פרק זה, בשינויים המ

לבקשה למתן החלטת  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע אגרהה. 158
 .מיסוי, בסכום או בשיעור מדורג ובזיקה לשווי העסקה או להכנסתו של המבקש או למבחן אחר

סמכויות לענין 
 החלטת מיסוי

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 בקשה להחלטת מיסוי
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 אגרת בקשה
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
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אלא אם כן מצא כי  לחזור בו מההחלטה, נתן המנהל החלטת מיסוי, לא יהיה רשאי )א(  ו.158
הדרושים להחלטה, אם שונו הנסיבות הנוגעות  לא נמסר לו פרט מהפרטים או מסמך מהמסמכים

 להחלטה, או אם נמסר לו פרט כוזב, שגוי או מטעה.

נתן המנהל החלטת מיסוי בהסכם, ימלא המבקש את התנאים וההוראות שנקבעו בה,  )ב( 
הפעולה נושא בקשתו, או לא התקבלה ההכנסה או לא הוצאה ההוצאה אלא אם כן לא נעשתה 

 שבשלהן הוגשה הבקשה.

על אף האמור בדיני המס, המנהל רשאי לפרסם תמצית של החלטות מיסוי שנתן,  )ג( 
לכך; תמצית החלטה שפורסמה לא תכלול את  בדרך ובנוסח שקבע, גם אם המבקש לא הסכים

 שמו של המבקש ואת מספר זהותו.

 המנהל רשאי לקבוע כללים לענין החלטת מיסוי ונסיבות שבהן לא תינתן החלטה. )ד( 
 מס תזרהחו תוויטערק שלישי: פ

פקודה זו,  תואלהור םאתאו כל הליך אחר הנחזים כעשויים בה םתשלו שומה, פקודת א()  .159
געו יפי ולא, ורהת פגם שבצחמ, מוללביט כניתנים לא יבוטלו, ולא יראו אותם כבטלים מעיקרם או

ו, זה ודטעות, פגם או השמטה שחלו בהם, אם הם בעצם ובפועל תואמים את האמור בפק מתמח
 תוד להימועו הום אמשמעותן, ואם האדם הנישון את כוונת וותה, אה המתקנת אדפקו לבכו א

 לים.נישום או הנפגע נקוב בהם לפי פשוטן ומובנן הרגיל של המ

בה בשמו או בשם משפחתו של אדם ה ות שחלטעת ממח עיפגא תליפגם ות לאה שומ ב() 
לבין  ההשומ שוני שבין תו מחמאל טשהו המס כוםבסחייב מס, או בתיאוריה של הכנסה, או 

יו עומדים להטיל המס והיא לעש םלאד, כהלכה האומצמה העה עליה; ובלבד שהודעת השוההוד
 ה.נעשתה השומם יהפ ם שעלאת הפרטימכילה, בעצם ובפועל, 

ובר בו, השווה לסכום דתוספת לסכום שמ -צמדה וריבית" הבסעיף זה, "הפרשי  . )א(א159
צרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית לים רעליית מדד המחי רבשיעו פלוכא מושהכ האמור
ר או בשיעוהסכום שמדובר בו לאחר שנוספו הפרשי הצמדה כאמור,  על הלשנ 4%ל ש רבשיעו

 הכנסת. שלכספים ה דתער וואיששר האוצר בע קבש אחר

 

הוא ם שוכל הסר עת, ירתמס פלונית, בין דרך ניכוי ובין בדרך אח תשילם אדם מס לשנ ב() 
בונות, או על חש יסל פנקע סבוס, והדו"ח היה מ131 ףיעס יפל שיגהש "חוהד יייב בו על פח

ש גייום שהמיום  90 ה תוךלו היתר זרוחת ונות,פנקסי חשב לוהאם אינו חייב בני -ם מסמכים נאותי
, רוחמאי הפ, ל"חביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו 31את הדו"ח, או ביום 

י לתב וות שלנובהחששומה נמצאו פנקסי  ול התשענ היבגלשה נחרוהאת אם בשנת המס ולז
ה תלא היהפנקסים ת לובילאי ק, שהעילה המושה קבילים, והוא לא הוכיח, להנחת דעתו של פקיד

 שלגביה נדרש ההחזר. מסבשנת הת ימיק

למועד החזר ם וד, ק135 עיףסי לפאו  131שת דו"ח לפי סעיף גהיה אדם חייב בה (1ב) 
עד למועד החזר המס, רשאי  ושא הגי(, ולמועד החזר המס -לפי סעיף קטן )ב( )להלן  המס יתרת

 ם.האמורית חו"הדו יוגשומיום שם מיי 90ה על שלא תעל המנהל לעכב את ההחזר לתקופה

המס או מיום התשלום, לפי המאוחר ועד  תנשמתום ש הבתקופ בי יתרהגההחזר ל ג() 
שומה מיוחדת, יבוא  פתלו תקוש שי מי יה וריבית; לגבמדהצי הפרש ה בתוספתליום ההחזר, ייעש

 .מסלענין זה תום תקופת השומה המיוחדת במקום תום שנת ה

עט מראו אותם, ללו, יסעיף זה והתברר שלא הגיעו  ימים על פוכשום סיהוחזרו לנ ד() 
פיו ל שעח הדו" ה מתייחסצמדה וריבית, כחוב מס המגיע מהנישום מתום שנת המס שאליהשי רפה

 הוחזרו.

בין דרך  –של פקיד השומה, כי אדם שילם מס לשנת מס פלונית  הוכח להנחת דעתו א()  .160
ם ותמוגש לא יאוחר הא חייב בו, והדו"ח לאותה שנה הוהסכום ש יתר על –חרת אך דרן ביבי וניכו
תר או הים כוסבע הה שבה נקם אחריה, יהא אותו אדם זכאי, תוך שנה מיום שנערכה השומינששש 
יותר, שיוחזר לו תשלום  רחואמההמס, הכל לפי  שולםהמס שבה ת תום שנר אחלים ישנת תוך

גש ו)א( מתום שנת המס שלגביה הא159 תם בסעיףכמשמעות ריביוה מדהצ ירשהפהיתר בתוספת 

 הוראות נוספות
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

ות גמים וטעויפ
 [61]לים סאינם פוש

עקבות בחזר מס יתר ה
 חהדו"

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (71' )תיקון מס
 1986-שמ"זת

 (72)תיקון מס' 
 1987-"זשמת
 1993-שנ"דתו צ

 ( 114' ס)תיקון מ
 1997-"זנתש

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 (60 מס' )תיקון
 1984-שמ"דת

( 32' ס)תיקון מ
 1978-תשל"ח

( 114)תיקון מס' 
 1997-תשנ"ז

 (60 )תיקון מס'
 1984-שמ"דת

חזרת מס יתר ה
 [68]עקבות שומה ב
 1974-ו תשל"דצ

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (22' מס)תיקון 
 1975-של"הת

 ( 114' ס)תיקון מ
 1997-"זנתש
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 ד ליום ההחזר.ר, ועמאוחפי הל, םוהתשל םויהדו"ח או מ

ליה שערו, או מסל חזניהאו מסר דו"ח, א ל יהלס שעם לשנת מלותש דםלאר חזיוא ל ב() 
נה, שה ותו אלה רכבסכום העולה על הסכום שבדו"ח שלו וקיבל הודעה על השומה שנע וםניש

 נכוןתי ומיא חר דו"וסמה או ההזנחה לרהמסי-דעתו של פקיד השומה שאי תוכיח להנחא אם הלא
 חרלא ירםזלהח כומים שישס עלה לזו חן הוראה אי; דיזמבש לדחמ ואמקורן מרמה או מעשה  אין

 ערעור. אוהשגה 

י פל רוחזיהל ישופח בהחלטתו של פקיד השומה בדבר הסכום שקכל הרואה עצמו מ ג() 
ומה ח בשופקמ עצמו האולו אילו היה ר זכות ערעור על ההחלטה שהיתה ההיה לו אותזה, ת ףסעי

 תה לו.שנעש

, רשאי פקיד השומה לעכב את החזר המס 160א או 159על אף הוראות סעיפים  א. )א(160
ששולם יתר על הסכום שבו חייב הנישום על פי הדוח או השומה, כאמור באותם סעיפים, עד גובה 

ם המגיע לנישום כאמור או עד גובה הסכום השנוי במחלוקת, לפי הנמוך מביניהם, מחצית מהסכו
 אם הורה פקיד השומה לבדוק את הדוח.

ימים ממועד קבלת הדוח;  90עיכוב החזר המס כאמור בסעיף קטן )א(, יחול עד  )ב( 
לפני ואולם אם קבע פקיד השומה את השומה לפי מיטב שפיטתו כאמור בפרק הראשון בחלק ט', 

ימים כאמור, רשאי הוא לעכב את ההחזר עד גובה מחצית מסכום המס שקבע בשומה  90שחלפו 
למשך תקופה נוספת שלא  – 150ימים נוספים, ואם הוגשה השגה לפי סעיף  90כאמור, למשך 

 ימים נוספים מהיום שבו הוגשה ההשגה. 180תעלה על 

ימים ממועד שהוגשה, רשאי פקיד  180בתוך  152ניתנה החלטה בהשגה, לפי סעיף  )ג( 
השומה לעכב את החזר המס עד גובה סכום המס שנקבע בשומה כאמור, עד המועד שבו ניתן 
לגבות את חוב המס על פי השומה שקבע, לפי פקודת המסים )גביה(, אלא אם כן קבע אחרת בית 

 .158או  154משפט שלפניו הוגש ערעור לפי סעיפים 
 יהבלק י': תשלומים וגח

 על חשבון מס יםיכוינרק ראשון: פ

 ידנד ומריביתבימן א': ניכוי מדיס

 )בוטל(.  .161

ית או מדיבידנד ואותם ריבית או דיבידנד או חלק מהם נכללים בירמס מ אדם-בני-יכה חברנ .162
 מס המוטל על הכנסתו.ה ה כנגדוכבהכנסתו של מקבלם, יקוזז המס שנ

 

חייב עליו מס לפי פקודה זו, והוא מוכיח להנחת  אוה, שלגיר דדנביאדם ששולם לו די א()  .163
ברה תושבת ישראל וכי הכנסת החידי חברה שאינה  דעתו של פקיד השומה, כי הדיבידנד שולם על

חברה השעליה שילמה  הסנה הככבתו ללתכוה( נה הנדוסהכנה -ידנד )להלן יבהדם ה שולשממנ
 היהיה זכאי להקל -( אליתהכנסה ישר -הלן ל) תחראך רדבן ימס לפי פקודה זו, בין בדרך ניכוי וב

שראלית בכל ההכנסה חסי של ההכנסה הידנד, שהוא כחלק היייבהדן מ סייחק למן המס בשל ח
 י(.לשראיה דנדיהדיב -)להלן  הנדונה

לפי פקודה זו, או כשיעור  ששילמה החברה סמהו של ריעושכ יהיה השיעור ההקל ב() 
 לכהשהוא נחשב לשלב העליון של סולם הכנסתו של האדם, כ יאלרישה דדניהמס החל על הדיב

 לפי השיעור הקטן יותר.

בלה תקשנו כנסת, יראו כהיף זה בשל דיבידנד ישראליסעלה לפי קמי שניתנת לו ה ג() 
 ידנד כאחד.בידכום הסאת ולה קהה םאת סכו דנדימאותו דיב

ם סכו יא מפחיתה אתה וילאכ 201 ףיעס ןפי סעיף זה יראוה לענילכל הקלה הניתנת  ד() 
 .ןודנה דנדהמס המוטל לפי הפקודה בשל הדיבי

 ותואוכן  ית בכורהשאינה מני הדיבידנד על מני -בידנד רגיל" לענין סעיף זה, "די ה() 
מניה  -; "מניית בכורה" העור ברוטו למאיש ם לפילמשת ינואה שרית בכוימנ לום דיבידנד עכס

 רדיבידנד על סוג אח י כללפנ דימהטו קבוע למאה עם זכות קורבר ויעשב נדדלדיבי תהמקנה זכו

עיכוב החזר מס 
 בהליך שומה
( 134)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

יבית רזוז המס על יק
 [32]ודיבידנד 

 (75)תיקון מס' 
 1987-שמ"זת

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

קלה ממס על ה
 יבידנד של ד
הכנסה מחוץ -ברותח

 [33]ישראלית 
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 -כזאת; "מס" וחים ובין שאין עמה זכות שתתפות נוספת ברויש עמה גם זכות השן בית, יומנל ש
 למעט מס חברות.

 אחרת הסנומהכ הבודעמהכנסת  יכוינב':  ןימס

נק שנתקבל עקב עממק לח תובלר י לתשלומה של הכנסת עבודהאל המשלם או האחרכ .164
א(, של השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, 7)9פרישה או מוות, שאינו פטור על פי סעיף 

א, של סכום המתקבל עקב היוון קיצבה 2בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, כאמור בסעיף 
( )ב18ף יליהם סעחל עים ששלומים ותשל סכומ ב, או9א או 9ל פי סעיפים ע ו פטורינשא
או של סכומים ותשלומים שחל  (,5)2לפי סעיף  הסלם או של הכנבקמי דביה נסהכם ויהומוה

או של הכנסה חייבת שהעבירה קרן להשקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף  (,7)ה3עליהם סעיף 
כל  שלו א , או של ריבית או דיבידנד88לבעלי מניותיה, או של תמורה כמשמעותה בסעיף  2א64
ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבעה לכך בצו, ינכה בשעת נסה אחרת כה

ו; ואולם רשאי שר האוצר לקבוע לענין עובשיעורים שנקב מס באופןם המשתל וםהתשלום מן הסכ
א כי ניכוי המס יהיה כפי שיקבע, אף שלא בשעת התשלום 2השתכרות או רווח כאמור בסעיף 

 על המדינה. גםה חלזו  ; הוראהושלא מן הסכום המשתלם

סה בשנת נכהה לקבמ לש תגד המס שיוטל על הכנסתו החייבנזז כוהניכוי האמור יק א()  .165
המס שבה נעשה הניכוי או בשנת המס שלאחריה לפי ברירת פקיד השומה בשעת השומה או 

 לפניה.

, (9)32 ףסעיביטה כמשמעותו שלל בע בוב יישחס המד קטן )א( כנג ףקיזוז על פי סעי ב() 
ה תוחפ הזולת אם יש לבעל השליטה שליט, המושה פקידלכום שנוכה שולם סי שהראח קה רשייע

הוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה שלא ידע כי הסכום שנוכה לא שולם לפקיד  אוהו 50%-מ
 ום.לשתבירים להבטחת ההסמצעים האל ט בכהשומה או שנק

נקבע בתקנות שמועד במה והש דפקיללשלם  אהו ב, חיי164עיף סיכה אדם מס לפי נ )א( .166
 ע.בנקש יכפ כה ולהגיש לו באותו מועד דו"חיכום המס שנסאת 

ד ועמדה חייבת בדיווח כאמור 131הדוח יפרט דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף  (1)א 
 ה.131בסעיף 

ה לעובד מעביד או מנכה יגיש דוח כאמור בסעיף קטן )א( לגבי תשלום הכנסת עבוד )ב( 
(, באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, עד 0856( ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי )טופס 0126)טופס 

שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח, בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל  באפריל 30יום 
שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הם נכונים ומלאים, וכן פלט חתום בידיו של הדוח האמור 

 ודוח מנכה מקוון, לפי העניין(. דוח מעביד מקוון –לן )לה

 בוטל(.) (1ב) 

 .)בוטל( (2ב) 

 .)בוטל( (3ב) 

 –בסעיף זה  )ג( 

כהכנסה לעניין הסעיף האמור,  164תשלומים שנקבעו לפי סעיף  –"הכנסה חבת ניכוי"  
 כמפורט להלן:

 עמלת ביטוח; (1)

שכר מעניקי שירותי משרד, שכר שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים,  (2)
 דירקטורים ושכר ספורטאים;

 שכר סופרים; (3)

 תשלום בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית; (4)

 תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה; (5)

תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה  (6)
 ועבודות הובלה;

( 13)תיקון מס' 
 1968-תשכ"ח

 ובת ניכוי במקור ח
[48(1]) 

 ( 5)תיקון מס' 
 1964-תשכ"ד

 ( 13)תיקון מס' 
 1968-תשכ"ח
 ( 21 ס'מ)תיקון 

 1975-הל"תש
 ( 32)תיקון מס' 

 1978-תשל"ח
( 134)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 204)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

 ([2)48יזוז הניכוי ]ק
( 21)תיקון מס' 

 1975-תשל"ה

( 21)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 ([3)48ובת המנכה ]ח
( 161)תיקון מס' 

 2007-תשס"ח

( 161)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 210)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 161)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 178)תיקון מס' 
 2010-תשע"א

( 213)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 213)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 213)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 215ס' )תיקון מ
 2015-תשע"ו
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 עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים;תשלומים בעד  (7)

 תשלומים בעד שירותים או נכסים; (8)

 ;)נמחקה( –"חוק חתימה אלקטרונית"  

 ;)נמחקה( –"חתימה אלקטרונית מאושרת", "תעודה אלקטרונית"  

 (;)נמחקה –"חתימה אלקטרונית מאובטחת"  

 למעט עובד העובד במשק ביתו הפרטי של יחיד; –"עובד"  

 .)נמחקה( –וסק פטור" "ע 

 רסמ איו ולא ניכה מס כאמור בהם או לחלות על 164או  161ים פעיא( אדם שהוראות ס) .167
ים ריש טעמים סבי מהשוה פקידמור, אך ל, או מסר דו"ח כא166 או 161עיפים בסו"ח כאמור ד
ס שאותו ב שפיטתו את סכום המטשום לפי מיל השאי פקיד השומר –ון כו ננאי חדו"ההניח של
אחריות אחרת לפי פקודה זו; דין  טרת אותו אדם מכל, ואין שומה זו פווותכלנייב ח יהה םדא

ף זה, עיבסר כאמו לשום אדם. פקיד השומה רשאי 145יף סעה לפי ומשומה לפי סעיף זה כדין ש
 (, לפי המאוחר:2( או בפסקה )1בתקופה האמורה בפסקה )

י מיטב שפיטתו, את סכום ההכנסה החייבת בתקופה שבה רשאי הוא לקבוע, לפ (1)
 של אותו אדם לשנת המס שבה היה חייב בניכוי המס;

בתוך ארבע שנים מתום שנת המס שבה הוגש דוח הניכויים השנתי האחרון של  (2)
 .243או  164, 161החייב לשנת המס, לפי הוראות סעיפים 

 סמה תו צריך היה לנכות אכאשר לאדם שמהכנסתא( יחול גם ) ף קטןהאמור בסעי ב() 
 שאליה מתייחס נההשי ר לגבאו לערעושאינם ניתנים עוד להשגה  צוניתן  אועשתה שומה נ

 ת.לנכו הך היה צרינו את ההכנסה שממללא כל הצו או השומהח, אם "הדו

, רשאי למסור תוך שבועיים לפקיד השומה השגה 167ף יעסי פל המושה חולק על נכונותה .168
 פי אותם סעיפים; סכום המסל ההשגה גשהיחולו כאילו הו 150-158ראות סעיפים בכתב, והו

ם מיום יולם תוך שבעה ימשי 153 עיףספי לור עבער וב( א)152ו לפי סעיף בצה ומפי הששנקבע ל
ין, או במועד אחר שנקבע , הכל לפי הענןידה קפס ואו צמתן ה םיומ אוה, ומהשת עת הודרמסי

 בתקנות.

 (.בוטל)  .169

 חוץ-בשוי מתוימן ג': ניכס

נסה חייבת לפי כאחר בשבילו, כל הלאו  ול, לאישר ושבתינו אש אדםלכל המשלם  א()  .170
חייב לנכות מאותה הכנסה,  164-ו 161י הסעיפים פל מס כהונ נהמשמ הפקודה זו, שאינה הכנס
 ילפ בשיעור המוטל חיד, ומסי ום הואשלאגורות לכל לירה אם מקבל הת 25בעת תשלומה, מס של 

ד קיבע להם פחר שיקא עוריו שא, םאד-יבנ רבח הואם ובל התשלם מקא 127-ו 126 םיפיהסע
ם ההכנסה ללא ניכוי מס, אם ולשת תא ריתלה ומהשה בהודעה בכתב, אך רשאי פקיד ההשומ

לרבות מוסד  –ם" שלהוכח להנחת דעתו, כי המס כבר שולם או ישולם בדרך אחרת. לענין זה, "מ
ן ם כאלא , אנסהכהה מתלשתמו ותע, שבאמצ1975-של"ומוסף, הת ערךק מס כהגדרתו בחו יכספ

 ר.במקוי וניכ מפקיד השומה הפוטר אותו מחובת אישור פימוסד הכסבידי ה

א( לא יחולו על אדם המשלם הכנסה כאמור בסעיף קטן )א( והוא ) הוראות סעיף קטן ב() 
 .108-115פים לפי סעיה מס עלים אחראי בעצמו לתשלו

 2א64על אף האמור בסעיף קטן )א(, קרן להשקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף  )ג( 
, 4א64המעבירה לאדם שאינו תושב ישראל הכנסה חייבת של בעלי מניות כמשמעותה בסעיף 

 תנכה ממנה מס בשיעור המס שבו היא מחויבת לפי הסעיף האמור.

בעה ימים מיום שתוך , ומהשד הילפק א לשלםוב הי)א( חי170יף עי סלפס מ דםא יכהנ .171
ו ומענו של האדם אשר לו או מש את יןיציו בח ש"יכה, את סכום המס שניכה ולהגיש לו דונש

 בשבילו שולמה ההכנסה.

בל את על האדם שקי כנגד המס שיוטל -לצרכי גביה  -זז יקו 170עיף סכום הניכוי לפי ס .172

קיד השומה רשאי פ
 ([4)48]שום ניכויים ל

 ( 13)תיקון מס' 
 1968-תשכ"ח

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 ( 114' ס)תיקון מ
 1997-"זנתש

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 21)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 גההשת וזכ
 ( סיפה[4)48]

( 13)תיקון מס' 
 1968-תשכ"ח

תושב לובת המשלם ח
 ([2()1)42]חוץ 

 ( 90)תיקון מס' 
 1992-שנ"בת

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ובת המנכה ח
 ([3)42]חוץ -תושבמ

 ([4)42]יזוז הניכוי ק

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 211)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 213)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 213)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 213)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 213)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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 .רהמואהכנסה הה

סכום, כולו או מקצתו, או לא המס ולא ניכה את  לנכות זה ןסימ לפי הוראות ייבחדם שא .173
 כין מיהאל יםרר כאמור, אך לפקיד השומה יש טעמים סביסמ או 171 יףעסבר וכאמ מסר דו"ח

 אדם היה שפיטתו את סכום המס שאותוב פי מיטל וםאי פקיד השומה לשו"ח אינו נכון, רשדה
לשום אדם  אי; פקיד השומה רש145 יףי סעפה למשו ןכדי עיף זהספי לו, ודין שומה ותנכל חייב

ת בסכום ההכנסה החיי ו, אתפיטתטב שמי , לפיועבקלא וה יאשר השב הכאמור בסעיף זה בתקופ
פוטרת אותו אדם מכל  אתשומה זן יייב בניכוי המס; אשנת המס שבה היה חלם אדו ותא של

 ה.ודפקלפי הות אחרת אחרי

 רזיות עוימן ד': סמכס

ת כל אוורך בכך כדי להבטיח קיומן של הוראות פרק זה או הורצראה פקיד השומה  . )א(א173
 הורשהר שוציבהעובד  וא אוקיומן, רשאי המ ותמטע השתכדי למנובדבר ניכוי מס במקור או  הןש

 –ל ידיו בכתב עלכך 

 -ידו -חלאו למש וקעסל משמשת הניאש יולמעט דירת מגור - צריוס לחהיכנל (1)
הנוגעים לניכוי  םיכמסמהבניכוי מס במקור או שברשותו הספרים ו בשל כל אדם החיי

 קורמע לניכוי מס בוגהנר מך אחדה או מסדוק כל פנקס, רשומה, תעולבמקור, וב מס
 תם;וברש והנמצא

 םכיסממכוי מס במקור או שברשותו הספרים והייב בניכל אדם הח לחקור (2)
 ור או שחייבים לנכות מס מהכנסתו.קמי מס בוכינל םיגעהנו

 .170או  164, 161פים עיס ל פיע ניכוי מס -כוי מס במקור" י(, "נ2)-( ו1ענין פסקאות )ל

חוקר או לבודק לן תי(, א) קטן עיףסלפי  - יקהדת בכאו שבחצריו נער -אדם הנחקר  (ב) 
 .שנשאל תולשאהל כ לע המלאה ונאמנ הבון וישיב תשות כלעש שרותאפ לכ

בד הציבור לפי וע וא הזה כדי לגרוע מסמכויותיו של פקיד השומ ףאין בהוראות סעי ג() 
 זו.ה פקוד

 ותנימן ה': הוראות שוס

שקדמו למועד  םהימי תחמשבאם  דחהיק זה ירי פפדין וחשבון ל גשתהל . המועד האחרוןב173
ם ימי המנוחה הבאים ומתיעי שברהל והח םובי ור היו לפחות שלושה ימי מנוחה, והוא יהיהמהא

א)א( 18יף סעעותם בשמעים במדינת ישראל כמוימי המנוחה הקב -ברצף; לענין זה, "ימי מנוחה" 
 .דמועה, וכן חול 1948-"חתששפט, הלטון והמלפקודת סדרי הש

 רק שני: גביהפ

 ימן א': מקדמותס

 –סימן זה ב .174

הנישום עד אחד בינואר של  תסשלגביה נשומה הכנ השנת המס האחרונ -" תה הקובענהש" 
 או.ל שנת מס, בין אם הוגשה השגה ובין אם

 יף עת סווראהע מודי לגרכזו  ד; אין בהוראהאחם שו, כניסימן זה עניןל. בני זוג ייחשבו, א174
 .א66

פברואר עד  םישחדהת רשעמ דלם ביום החמישה עשר של כל אחשכל נישום חייב ל א()  .175
המס שנתחייב בו  םוכסמ 10%ל חשבון המס לאותה שנה, מקדמה של עס, מובמבר של כל שנת נ
מור את כדפי תקופה מיוחל תונסאת הכום לחשב ; אולם אם הותר לאותו ניש20עתה הקובשנל

ה פס שבה מסתיימת התקות המלשנ המס וןבמה האמורה על חשדמקהאת  שלםי, 7יף עבס
 רה.שלום המקדמה האמוכה את מועד תותבת לכולה תחדיוהמ

ים של ספעדת הכו ף קטן )א( רשאי שר האוצר לקבוע, באישוריעל אף האמור בסע ב() 

                                                           
 ר' צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות( של כל שנה לגבי הגדלת שיעורי המקדמות לענין אותה שנה. 20

 יאמה רשושהקיד פ
 ת הניכוישום אל
[42(5]) 

 ( 114' ס)תיקון מ
 1997-"זנתש

 (13מס' )תיקון 
 1968-שכ"חת
מכות להיכנס ס
לבדוק  חצרים,ל
 לחקורו

 (13מס' )תיקון 
 1968-שכ"חת

 ( 37)תיקון מס' 
 1980-תש"ם

( 116)תיקון מס' 
 1998-ח"נשת
 שלבים דחיית מועד
 ול המועדח וג אח

( 116)תיקון מס' 
 1998-ח"נשת

 ([1)62] גדרותה
( 6)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה
 ( 71)תיקון מס' 

 1986-שמ"זת

 זקהח
( 89)תיקון מס' 

 1992-ב"נשת

 ([2)62]קדמות מ
( 34)תיקון מס' 

 1979-תשל"ט
 ( 71)תיקון מס' 

 1986-מ"זתש
 ( 80)תיקון מס' 

 1990-"ןשת

( 52ס' )תיקון מ
 1982-שמ"בת

( 132)תיקון מס' 
 2002-ון( תשס"גק)תי
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של  תאוקסעה רחזומר מוו בשיעישיה קדמות חדשיות, מיםומי נישלגבי סוגהכנסת, דרך כלל או 
ן סכום ביש סי היחפ לע עיעור המקדמות ייקבש; תומדקמה תומלתשבה מש ישום בתקופההנ

עת לבין המס שחוייב בו לאותה שנה על אותו בוקה סמבשנת ה ישוםמחזור העסקאות של הנ
 ;מחזור

-של"ותסף, הובחוק מס ערך מן ותמעמשכת ל העסקאוסך כ -קאות" סענין זה, "מחזור על 
אוצר ה שר; 1963-התשכ"גן, עירקמקח שבס ו חוק מאעליהן חלק ה'  לחש רותימכ טלמע, 1975

כנסות או מכירות, בדרך כלל או לסוגי נישומים, הקאות, רשאי בכללים להוסיף או לגרוע סוגי עס
 .והכל בתנאים שקבע

ובעת שילם ליחיד שהוא בעל שליטה בו, כמשמעותו ס הקת המנאדם, שבש-בני-חבר (ג) 
ן )להל ר הוצאותכורת חודשית רגילה והחזמש(, למעט )ב18(, סכומים כאמור בסעיף 9)32בסעיף 

באותה שנה ה משתלם יסכום שהכו שלת וקדממה םכוה סיה(, יהיטלתשלומים לבעל ש -ף זה עיבס
 .היטלהש לעלב שולמו התשלומים אילולא

 164פי סעיף בסכום המס שהוא ניכה על  טןדם יוקא-בני-חבר סכום המקדמות של ד() 
 ם לבעל שליטה.מילותשמ

קיבלה חברה משפחתית דיבידנד, יווסף לסכום המקדמה שעליה או על הנישום  ה() 
 מסכום הדיבידנד. 25%א לשלם לראשונה לאחר קבלתו, סכום בשיעור של 64משמעותו בסעיף כ

ד למוע ם שקדמויימה שתאם בחמה חדייום לפי סעיף זה לשלתרון האח המועד ו() 
אים בהמנוחה ה יום ימתעי שמיהרב חולהום יה, והוא יהיה בחמנו ת שלושה ימיאמור היו לפחוה

א)א( 18במדינת ישראל כמשמעותם בסעיף  םיעוהקב מי המנוחהי -חה" ברצף; לענין זה, "ימי מנו
 חול המועד. כן, ו1948-"חלפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש

 ל(.טו)ב  .176

ום שהכנסתו של הנימ, 164-170-ו 161 פיםיסע יהמס במקור, לפת בשנ סכום שנוכה א()  .177
בשל  175ו נישום חייב בהן לפי סעיף תואמות שדחשבון המק באותה שנה, יראוהו כתשלום על

אותה הכנסה שממנה נוכה המס וזכאי הוא לקזז ממקדמותיו סכום שנוכה במקור באותה שנת מס 
 דבר הניכוי.ב תבבכישור ש בידו אמקדמות, ובלבד שיה שתלמותמ שלגביה

 

 

 

וצאה באותה שנת ת שהפאה עודצהו ל, בשב181 יףסעפי לה דמכמק ולםשסכום ש ב() 
, וזכאי הוא לקזזו 175ות שאותו נישום חייב בהן לפי סעיף מדקון המבלום על חשש, יראוהו כתסמ

 ת.אה העודפהמקדמה בשל ההוצ וםבר תשלבדממקדמותיו, ובלבד שיש בידו אישור בכתב 

ל ע תדפוהוצאה ע לדמה בשכמק ולםשום שכס עלל חוא ילהאמור בסעיף קטן )ב(,  ג() 
 לות עליו.ח)ז( 3סעיף  אדם שהוראות-בני-ידי חבר

נקבע לאחרונה ש ום המססכהקובעת שנוי במחלוקת אך עולה על  היה סכום המס לשנה .178
לפי סכום  קת אוומחלבוי נו שנת שאים המס לשנה הקובעקביעה סופית, תחושב המקדמה לפי סכו

 ;יותר ולגדה הסכוםהכל לפי בע כאמור, קהמס שנ

 השגה או לערעור.לתנת יה שאיננה נקביע -ף זה עיסבופית", ס הקביע" 

מן זה, או להקטינו, לשנות את סית לפי מו, להגדיל את שיעור המקדור האוצר רשאי בצש .179
; 21קבעית לתקופה אחרת שחאו א םשיידלח תאח ותאריכי פרעונו או לקבוע כי המקדמות ישולמ

 לש םיפסכהובאישור ועדת  קובעות שונות, םיבי שנגת שונים לומקדמ ריעושיקבוע אי הוא לכן רש
 נישומים. שלשונים ם שנת המס או לגבי סוגיקדמות בתוך מת מהלגבי כל אח - תסנכה

כח ואם ה, צתהקו מאלה ולפטור אדם ממקדמה לפי סימן זה, כ פקיד השומה רשאי א()  .180

                                                           
 ר' צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות( של כל שנה לגבי הגדלת שיעורי המקדמות לענין אותה שנה. 21

( 110ן מס' )תיקו
 1996-נ"ושת

( 110)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 110)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 132ס' מ)תיקון 
 2002-)תיקון( תשס"ג

( 116)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח

( 34)תיקון מס' 
 1979-תשל"ט

 קיפת תשלומים עלז
 חשבון  מקדמות

[62(4]) 
 (38)תיקון מס' 

 1980-ש"םת
 ( 100)תיקון מס' 

 1994-שנ"הת
 (102' )תיקון מס

 1995-שנ"הת
( 118)תיקון מס' 

 1998-טתשנ"
( 132)תיקון מס' 

 2002-ון( תשס"גק)תי

( 118)תיקון מס' 
 1998-שנ"טת

( 118)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ט

שנה לפק לגבי מס ס
 ([5)62]הקובעת 

ר האוצר רשאי ש
שנות שיעורים ל
 ([6)62]ם ימועדו
 (44תיקון מס' )
 1981-שמ"את

 ( 82יקון מס' )ת
 1990-ש"ןת

י שארקיד השומה פ
 ו להגדיל א לפטור

[62(7]) 
( 6)תיקון מס' 

 1965-תשכ"ה
 (22)תיקון מס' 

 1975-"הלשת
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יב שום להיות חיינ אותו ילגביה עשושמה, וקדהמת משתלמהמס שבה המס לשנת  ילהנחת דעתו כ
יב שחי ימ תאמן המס שהוא חייב בו בשנה הקובעת ובלבד שלא יפטור כאמור  במס, יהיה פחות

 פנקסי חשבונות ואינו מנהלם.ל לנה

בתוך  131פי סעיף להגיש ש"ח וי דפעל ו מלשל בייח םוהיה סכום המס שניש (1) ב() 
 22האמור גדל סכום המסוי ר שבוולקבוע שיע האוצרר שאי ולענין זה רש –המס  תשנ
קדמות, שהוא חייב בו לאותה שנה, רשאי פקיד השומה להגדיל מכום הסעולה על  –
 דמות לפי סימן זה כדי ההפרש האמור;מקסכום הת א

ת מס מנישום לשנ שיגיע המס כי חהניל םיריבס םימעה טהיו לפקיד השומ (2)
ך שקלים חדשים לפחות, לפי הנמו 500,000-לפחות או ב 20%-יעלה בלונית פ

כום סאותה שנה, רשאי הוא להגדיל את ל וייב בחמות שהוא דם המקכוס מביניהם, על
דין , כוערעורה לפי סימן זה כדי ההפרש; דין החלטה כאמור, לענין השג תומדקמה

 .145שומה לפי סעיף 

ניהל ולא היה  ך לאאלה,  דמהקה שנחשבונות בשנת המס ובש ייחיד שניהל פנקס ג() 
בשנת המס, והמס שהוא  תוהמקדמ יס לקביעתסמשה בשיש נהות בשחשבונ סיב לנהל פנקיחי

 מסכום וךנת המס הקודמת, על פי הדו"ח שהגיש והמבוסס על פנקסי חשבונות, נמשחייב בו ל
פי  על וב בייח אלסכום המס שהולאותה שנה עד ו ב יבחיא הוש מותדיוקטן סכום המק -מקדמות ה
 "ח.דוה

 םלשי, רבעב עבר, או לא נשוםבסה חייבת ולא נתחייב בתשלום מס נכישום שהיתה לו הנ .181
, הכל לפי הענין, באחוזים מסכום המס המשוער שהוא 176או  175ים יפלפי סעת מקדמוה תא

התשלום  מה עםשוה ידלפק סה, ויגישל אותה הכנעיב בו לשנת המס יות חי, להומדנוי אפעשוי, ל
הגשת  מעת דשיםשה חור שצהרה נוספת כעבה על המס המשוער האמור והרהצשון האהר

ה ויש לפקיד השומה טעמים ר הצהרות כאלמסו ור, אאמרות כצהה סרמ לאה; ונההצהרה הראש
 את סכוםו תטיפשיטב מ שומה לקבוע לפיה קידפאי שת, רוכוננות אינן הצהרסבירים להאמין כי ה

י ה לפשומ ה וערעור, כדיןקביעה כאמור, לענין השג ןידלמו, ושום חייב לשתו ניאוש מההמקד
 .145יף סע

ת, רשאי לקבוע בתקנות הנחות שיינתנו למי נסשל הכ יםועדת הכספ . שר האוצר, באישורא181
ום מקדמות בסכ מן או למי ששילםולתשל ענקבשעד והמ יששילם מקדמות לפי סימן זה לפנ

 לש םייוסמסוג אם דרך כלל או לקבע, אים שנתבים ורהכל בשיעוומנו, מ יעמגעל ה העולה
 ים.מושינ

 תרהוצאות שניכויין אינו מו מקדמה בשל :1'ימן אס

 לפישסכומים  31יא למטרות המפורשות בתקנות על פי סעיף צאדם שהו-בני-חבר . )א(ב181
יא צוהאו ש ירים בניכותו כמובענקש כומיםים על הסכוי או עוליאינם מותרים בנ תאמורוהות נהתק

שלם יהוצאות עודפות(,  - בחוק זה( )11)32כויין אינו מותר לפי סעיף סכומים בשל הוצאות שני
העודפות שהוציא, ויגיש לו  רט להלן מההוצאותע, מקדמה כמפובקנש דעובמה, מושה ידלפק
פות שהוציא דועה תאווצלל ההסכם את כי המפרט ומנתיגיש לו דו"ח ש ןוכ ,חדו" ועדמתו ובא

 , והכל כפי שנקבע:הנשאותה ב

 

 ;90% -)ז( חל עליו 3יף עאדם שהס-בני-חבר (1)

 

 ;45% - אדם אחר-בני-חבר (2)

 

 ףאדם שסעי-בני-ף שותף שהוא חברן בה אישותפות שאלמעט  -אדם" -ינב-ברח, "הז ףיעענין סל
 .ליועחל  זה

                                                           
 צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות(. ר' 22

( 6)תיקון מס' 
 1965-תשכ"ה

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (37)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

 (22מס' )תיקון 
 1975-של"הת

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 154)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

א לין מי שעדיין ד
 ([8)62]נישום 

 (32)תיקון מס' 
 1978-ח"לתש

 החהנלמתן  תמכוס
 (13)תיקון מס' 

 1968-שכ"חת

 (17)תיקון מס' 
 1972-של"בת
ת ווצאהקדמה בשל מ

 תעודפו
( 17)תיקון מס' 

 1972-תשל"ב
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת
 (44תיקון מס' )
 1981-שמ"את

 ( 78מס'  )תיקון
 1989-שמ"טת

( 118)תיקון מס' 
  1998-תשנ"ט

 (44תיקון מס' )
 1981-שמ"את

( 72)תיקון מס' 
 1987-תשמ"ז

 (44תיקון מס' )
 1981-שמ"את

( 72)תיקון מס' 
 1987-תשמ"ז

( 118תיקון מס' )
 1998-תשנ"ט
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 םלר המששעבודה וא תכהכנסו למשומים של על סכוא( לא יחו) האמור בסעיף קטן ב() 
 .164לומם ניכה מהם מס על פי סעיף אותם או האחראי לתש

י ו"ח על פדטן )א( או לא מסר קסעיף בור מכא הקדממאדם את ה-בני-לא שילם חבר ג() 
השומה יש טעמים סבירים להניח שהדו"ח אינו  דיך לפקא"ח כאמור ומסר דו א טןעיף קאותו ס

אדם חייב -בני-חברותו שאמקדמה ה את סכום ותפיטש בטימ יפללשום  הרשאי פקיד השומ -נכון 
 ןידכה ומה לפי סעיף זש דין; זו הקודפפי ללשלמו ואין שומה זו פוטרת אותו מכל אחריות אחרת 

ר בסעיף זה בתקופה שבה רשאי הוא ומאאדם כ רשאי לשום השומהד קיפ .145 לפי סעיףה מוש
חייב  היה בהש המס נתתו אדם לשאו לש בתייהחה יטתו, את סכום ההכנסב שפמיט לפי לקבוע,

 לום המקדמה.תש

ב, 181ת על פי סעיף ומקדמ ועלי לותחנן י)ז( א3שהוראות סעיף  םאד-בני-שילם חבר .ג181
 םוכסה ול רזחולשלם באותה שנה, לא י ביוא חיהכום המס שסה על ולהעם בסכופלונית,  שנת מסל
ים בשנ חס שבמ לרבות מסיהיה חייב ב יד-עסק או משלחעל הכנסתו באותו עודף, אולם אם ה

עליית  ורשיע ילפ םתואידף ום העוכסה; חבהבאות, יקוזז הסכום העודף כנגד המס, או מס הש
 בה קוזז.שהמס  נתש וםעד תבה נוצר, שנת המס ש וםהמדד מת

 שלום המסתימן ב': המועדים לס

ח ו"או את הד, 131בעת שהוא מגיש את הדו"ח לפי סעיף  םאדם ישל-בני-חבר א()  .182
 , את סכום המס המגיע ממנו לפי אותו דו"ח.133י סעיף לפ ערהמשו

י בת לפכנסה חייהיא ה ומהכנסת 75%ד שלפחות יט יחע, למםירחאים מלגבי נישו ב() 
האוצר לקבוע, בצו, כי נישום שעליו חל אותו צו חייב  רש (, רשאי5) ו( א2אות )קפס 2 יףסע

, את סכום 133ו"ח המשוער לפי סעיף דהאו את  131ף ו"ח לפי סעידה ש אתלשלם, בעת שהוא מגי
 המס המגיע ממנו לפי אותו הדו"ח.

רת הודעת סימיום מ וםי 15וך יב הוא, ת, חי149יף עשומה לפי ס ודעתהמסרה לאדם נ .183
את יתרת  - 150שלם את יתרת המס המגיעה ממנו לפיה, ואם הגיש השגה לפי סעיף שומה, לה

 קת.לומחב הה שנויינהמס שא

א, וב הי(, חיב)152)א(, או צו לפי סעיף 152שומה מתוקנת לפי סעיף  מסרה לאדם הודעתנ .184
ואם הגיש  - לפיהם גיעה ממנומהמס ה תתרי ם אתהצו, לשל הודעה אוהיום מיום מסירת  15 ךות

 נה שנויה במחלוקת.יאת יתרת המס שא - 153לפי סעיף  ערעור

 עליוןהית המשפט בלטת החו א 156יף פי סעי למשפט המחוזהבית  לאדם החלטת מסרהנ .185
 , יחולו הוראות אלה:157י סעיף פל

 יתה וריבמדמדי, יוחזר לו סכום העודף בצירוף הפרשי הצ רשילם הנישום יות (1)
 א)א(;159מעותם בסעיף שכמ

ההחלטה, בצירוף  רתימס םמיו יום 15 מדי, תשולם היתרה תוך תשילם הנישום פחו (2)
ד התקופה שמיום עב, אחרת טבית המשפ עאם קבת ולז כאמורריבית ו רשי הצמדהפה

 הגשת הערעור ועד למתן פסק הדין.

 ותסימן ג': ריבית וקנס

ו סיבה מספקת לכך, להאריך את המועדים לתשלום המס, לה תנם ניא, איקיד השומה רשפ .186
פי , לתהקצאו מולה מה, כשלום המקדתאו את המועדים ל' ימן בספי לים ענקבהכולו או מקצתו, 

ופת הדחיה הפרשי הצמדה וריבית לתק א לנכון, ובלבד שהנישום ישלםצמיתקופה שלמן א', יס
 .רתכאמור, זולת אם קבע בית המשפט אח

ל עלו טמס פלונית, שלא שולמו עד תום שנת המס, יו תעל סכומי מס לשנ (1) א()  .187
יבית רמדה והצי רשם, הפוום התשלהמס ועד לי תקופה שמתום שנתהבעד  םישונה

א)א(; לגבי מי שיש לו תקופת שומה מיוחדת תבוא לענין זה 159ף יעסותם בעכמשמ
 ;נת המסש תום תקופת השומה המיוחדת במקום תום

 .א)ג(159י סעיף פ לע סמ בוח לע זה יחולו גם הוראות סעיף קטן (2)

( 114)תיקון מס' 
 1997-זתשנ"

 ס בעתידמגד ניזוז כק
( 17)תיקון מס' 

 1972-תשל"ב
 ( 118)תיקון מס' 

 1998-שנ"טת

גשת השלום עם ת
 א()ב([)63]הדו"ח 

ודעת הלאחר  םשלות
 ג([)63]שומה 

 שגההשלום לאחר ת
 ד([)63]

אחר לום ליאום תשת
 ([1)63]דין -פסק

( 21)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

יבית על דחיית ר
 לומיםועדי תשמ
 ו([)63]

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

הפרשי ו תיבירשלום ת
 ההצמד

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 (37' ס)תיקון מ
 1980-ש"םת

 (46)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

 (52)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת

  (60' )תיקון מס
 1984-שמ"דת

 ( 99)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת
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בית על ידה ורצמה שירבה בהפייבים תקופה שח הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו לגבי ()ב 
 .186 וא( 2)185סעיף  פי

נוכו אך לא הועברו לפקיד שה חובה לנכותם ולא נוכו או תעל סכומי מס שהי (1) ג() 
בית הצמדה ורי יייב בניכוי הפרשחעל ה טלווך, יכע לבהשומה במועד שנק

ום שקדם לי דשחול 14-ילה ביום החתמתקופה הה(, בעד אא)159ף עיבסעותם כמשמ
ו שבו היה חייב להעביר את הסכומים שניכה ולא העבירם או שהיה חייב להעביר איל

בניכוי איננו  בייחה םוכסה םאיד השומה; ואולם קעד ועד להעברתם לפמוניכה ב
 יפרשה לו, יוטמסויימת ולל לתקופהכ כך נקבע כסכום שלם ובסויימעד ולמ סתייחמ

 ית התקופה האמורה;קופה המתחילה במחצתה ת בעדימדה והריבההצ

וכו, א נשלכומים הסוי כי מי שמהכנסתו צריך היה לנכות את כהוכיח החייב בני (2)
ל שרה בההע וא במקום מועדבי, ותסנכה לע ח"ומים האמורים בדוכסאת הכלל 

 ר.מוהאח הדו" ה מתייחסילתום שנת המס שא -ה השומד ים לפקכומיסה

ב, ולא שולמו 181תה חובה לשלמן לפי סעיף צאות עודפות, שהיהו לות בשמדקעל מ ד() 
תן כנגד מקדמות ואזז קל היה ןתיד לא נועלמו במשוו איל ואשרקבע, לפקיד השומה במועד שנ

ותם יבית כמשמערב הפרשי הצמדה ויהחי לו עליוט, מס תששולמו או מס ששולם לגבי אותה שנ
 עד ליום התשלום. סמהשנת  םקופה שמתותד הבעא(, א)159ף בסעי

י פנכלשהו על חשבון המס המגיע ממנו לשנת מס פלונית ל םנישום ששילם סכו . )א(א187
 רפטולום, כ, זכאי לגבי אותו ס131להגשת הדו"ח על פי סעיף  132 ףהאחרון הקבוע בסעיד המוע

 :ןט להלורמפכ ()א187י סעיף ים עליו לפלהצמדה וריבית החהרשי פמה

 

הראשון שלאחר תום שנת המס או תקופת תום החודש  דם ששולם עוסכ לע (1)
 הדמצההי שפטור ממלוא הפר -שנת המס(  -זה  ףיהשומה המיוחדת )להלן בסע

 ית;בורי

פטור ממחצית הפרשי  - סודש השני שלאחר תום שנת המחעל סכום ששולם ב (2)
 ;תההצמדה וריבי

 ישמרבע הפר פטור - ת המסנם שות רחאלש ישלישה דשוחם בכום ששולעל ס (3)
 דה וריבית.ההצמ

 ו להגדיל את שיעורי הפטור האמורים בסעיף קטן )א(.צשר האוצר רשאי ב (1א) 

סיפה לסעיף הקטן )א( תחושב תחילה וסכום ההקלה שלפי  ההקלה שלפי סעיף ב() 
 דה וריבית.מי ההצשהפר תרתיה מכ( ינו1)א()187

 )בוטל(. ג() 

יוטל עליו בעד כל חודש של פיגור , 132בסעיף  במועד שנקבע חלא הגיש אדם דו" א()  .188
 .שקלים חדשים 500קנס של 

 

, פעולה שנקבעה לפי הסעיף האמור 131לא פירט אדם בדוח שהגיש לפי סעיף  (1)א 
שקלים חדשים בעד כל  500בדיווח, רשאי פקיד השומה להטיל עליו קנס של  כפעולה החייבת

 חודש שבו לא דיווח כאמור.

 (.)בוטל ב() 

פקיד השומה להטיל  אי, רש171או  161 יםבמועד שנקבע בסעיפ חלא הגיש אדם דו" ג() 
 .גוריל פשים חדשים בעד כל חודש לשק 200עליו קנס של 

 

 

( 118)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ט

 ( 37)תיקון מס' 
 1980-תש"ם

 ( 80)תיקון מס' 
 1990-תש"ן

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

( 64מס'  )תיקון
 1984-תשמ"ד

מריץ להקדמת ת
 תשלוםוגשת דו"ח ה

 (46ס' מ)תיקון 
 1981-שמ"את

 ( 52)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת

 (64)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

 ( 53)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת

 (64)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

 (64' )תיקון מס
 1984-שמ"דת

 (64)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

 (64)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת

 ( 52)תיקון מס' 
 1982-שמ"בת
הגשת -נס על איק
 א)ה()ו([43]"ח וד

 א(99)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

( 210)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

 א( 99)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

( 6)תיקון מס' 
 1965-תשכ"ה

( 32)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

 ( 37)תיקון מס' 
 1980-תש"ם

( 66)תיקון מס' 
 1985-תשמ"ה

 ( 99)תיקון מס' 
 1994-נ"השת

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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 טלוי, 166 עד 164פים עיהסן לעני ת שנקבעוו"ח מן הדו"חודד עהגיש אדם במו לא ד() 
 חדשים.שקלים  200בעד כל חודש של פיגור, קנס של , ויעל

 חודש מלא. -בסעיף זה, "חודש"  ה() 

שמתשלומיו נוכה  שהוא משלם ולא נתן למי םימוכסמ רוקמב מס אדם החייב לנכות ו() 
ד יי פקשא, רכךקבע לבמועד שנוהמס שנוכה,  וסכומים ששולמו להם על יעידמם היטפסהמס את 

 שלא נמסר לו הטופס.שקלים חדשים בשל כל אדם  100ליו קנס בסכום של ע יללהט המוהש

 

 (, יוטל עליו, בעד כל חודש של פיגור, קנס1)135 יףעל סע "חד דועלא הגיש אדם במו ז()
(, ועל 1)135ו"ח לפי סעיף דלה מועד להגשת החיתבו לבע קם נאלם ושקלים חדשים; א 200של 

ד המוע -ר מכן מועד מאוחר יותר להגשת הדו"ח )להלן חאל ע לובקנאדם  אותו שתי בקפ
שקלים  400ס של טל עליו קניו, רחואהמד עומה רחהגיש את הדו"ח לא אדם ותוחר(, ואהמאו

 ר.חפיגור החל במועד המאו לש שחוד בעד כל חדשים

 1-היו בש זה כפיף נת מס יתואמו הסכומים הנקובים בסעישבינואר של כל  1-ב ח() 
ות רתק וואמ; תמתדהקו בינואר של שנת המס הקודמת, לפי שיעור עליית המדד בשנת המס

מים הנקובים וכהסאת  שדותו חואם באלתהמנהל  ב)ב(, רשאי120לפי סעיף  יכנסה בחודש פלונהה
 נסה.כה תורקת ויה ולבינואר של שנת המס, כאי 1-בסעיף זה כפי שהיו ב

 )בוטל(. ט() 

עו ב לא יגר191או הגדלת שיעורי המס לפי סעיף  188יף עתשלום קנס לפי ס א()  .189
 .דם לפי פקודה זואת של ילילפו הותריחמא

חוייב בתשלום קנס לפי סעיף י לאו"ח, ד תהגש יעל א יתילפליעה בהוגשה נגד אדם ת ב() 
והנאשם  ורית כאמילתביעה פל גשההויוחזר לו;  -על אותה עבירה, ואם שילם קנס כאמור  188

  ס ועדנהק םשלות וםי)א( מא159ו הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף ל ומלושזוכה, י
 להחזרתו.

א חייב בה או בתשלום והש קדמהמ םתשלובימים ה שבעמיותר יגר אדם פ )א( (1) א()  .190
חלק ממנה, יווסף לסכום שבפיגור קנס בגובה הפרשי הצמדה וריבית 

 עבקנש דעומהמ( תיביהפרשי הצמדה ור -ן הלא)א( )ל159 יףכמשמעותם בסע
רשה דנת המס שלגביה נשתום  עד ור, אגופיבסכום שלתשלום ועד לתשלום ה

 (;סנקתום תקופת ה - לןם )להפי המוקדהמקדמה, ל

משנה )א( יווספו הפרשי הצמדה וריבית מתום תקופת  תלקנס כאמור בפסק ב()
 א;195מס לענין סעיף  כחוב נסקאת ה אוהקנס ועד למועד תשלום הקנס ויר

סעיף  פילתשלום מקדמה ל דעחה המות משנה )א(, נדקעל אף האמור בפס ג()
עיף סבע הקבו דעמהמו מקדמהם לותשמים במשבעה י דם יותרא)ו(, ופיגר 175
)ב(, ולא שילם מקדמה עד ליום 175)א( או מהמועד הקבוע לפי סעיף 175

משנה כום שבפיגור לפי הוראת פסקת לסהקנס  סף)ו(, ייוו175הקבוע בסעיף 
 )א(;

ה מלתשלום המקדמה ובשל כך נקבעה המקד מועדהלא ציין אדם את  ד()
י לפס קנשוב הלענין חיועד לתשלום, מו את האתקופה, ירהלכל  לכול כוםסכ

 ופה שלגביה נקבעה המקדמה;קתה ציתמחזה, כ ףסעי

פי ל סכום מקדמותיו והתברר, לפי הדו"ח שהגיש, שהמס עמביקש אדם הפחתה  (2)
אך לא יותר  -ל סכום ההפחתה תרה לאחר ההפחתה, ישלם עיה עולה על "חהדו

אחר מקדמות לח לבין יתרת ה"ר בדוישעליו הצה הסכום ביןשרש פהה לע רמאש
שנת  תיצחמב לחה( א)א159כמשמעותם בסעיף יבית ורצמדה י השהפר -ה חתהפה

וחדת מישומה הה ועד לתום שנת המס או תקופת פת השומה המיוחדתהמס או תקו
 כוםסלם ואם ש, הז ןינלפי המוקדם; לע, שלוםעד מועד הת -ולגבי תשלום פלוני 

 ה;היתר על חשבוןתחילה  מות, יזקפוהודהמק  שבוןחו על הכלש

( 6)תיקון מס' 
 1965-תשכ"ה

 א( 99)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

 (32' )תיקון מס
 1978-של"חת

( 66)תיקון מס' 
 1985-תשמ"ה

 א( 99)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

 א( 99)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

 ( 72)תיקון מס' 
 1987-שמ"זת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 א( 99)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

 (22תיקון מס' )
 1975-של"הת

 אחריות הפליליתה
 מורהש

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 יגורנס על פק
 א()ג([()1)64]ום לתשב

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 א( 99)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

( 116)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח

( 118)תיקון מס' 
 1998-נ"טתש

 (66)תיקון מס' 
 1985-שמ"הת

567
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(, בשנת מס פלונית, שלא בשל 2קדמות כאמור בפסקה )מהם סכות תחן הפילענ (3)
א)א( או 20סעיף  פיאחר ל דםניכוי עקב השתתפות במימון מחקר ופיתוח שמבצע א

ר, לא חדין א כל ילפ וא א46בשל זיכוי בעד תרומות לפי סעיף  לפי כל דין אחר ושלא
 סמה ןובחשב םיורמאהכוי יאו הזי כוניבשל המתשלומו נישום הופטר ההמס ש איוב

 שעל פי הדו"ח;

 , ובשל134על התחלת התעסקות או שינויה בהתאם לסעיף  נישום שלא הודיע (4)
בשל כך לא הוגדל סכום , או ש181דמות כאמור בסעיף קמ םלשלש דרך לא נכ

, תעובקהקופה וריבית בשל הת הצמדה יב בהפרשיוי, יח180 ףסעיבור ממקדמותיו כא
ייב בהן או על הסכום שבו רשאי היה פקיד השומה ח יהת שהומדהמק םסכו ואמלל ע

 התקופה המתחילה -" הקובעתה נין; לענין זה, "התקופהעתיו, לפי ומדלהגדיל את מק
מה שופת הותק וס אמת הנפתיחת העסק או שינויו ועד לסוף ש במחצית התקופה שבין

 ;עניןהפי ל, רומאכ הפותקה נה אויימת בסוף השתסוהמ, תחדהמיו

י הצמדה וריבית ולענין סדר זקיפת תשלומים על פי סעיף שלענין תשלום הפר (5)
 (, כחוב מס, בתום שנת4( עד )2סקאות )פ על פי יתא, ייראו הפרשי הצמדה וריב195

 ן.העני, לפי המס או תקופת השומה המיוחדת

 )בוטל(. ב() 

 )בוטל(. ג() 

לה לפי קם לענין תביעת הלס ששומל השלק חו כהיף זה לא יראועקנס שהוטל לפי ס ד() 
 .זוה ודות פקאה מהוראכל הור

יו ניכוי במקור שלא היה לו לגביו אישור בכתב או שנוכה שלא תממקדמו יזזק. מי שא190
ם הניכוי שקוזז שלא של פי שלושה מסכונס בסכום ו קילע טליו, 177 ףיעס ה המותרת על פיבתקופ

 כדין.

ל ע יבוא חיל המס שהשום חייב בו עיהמס שנ שבו עודף הסכום -ון" ע, "גרהבסעיף ז א()  .191
, רומ)ב( אם לא הגיש דו"ח כא145, או סכום המס שנקבע לפי סעיף 131 ףיסעלפי  ול"ח שופי הד

 ין.נעה יפל לכה

נחת הל חיכומהמס שהוא חייב בו ולא ה 50%גרעון העולה על  עביו נקבלגנישום ש ב() 
ס בקנ חייבו"ח, יהא ו באי מסירת דאיכת הדו"ח שמסר רשל בערהת אשל השומהדעתו של פקיד 

 ון.ערגכום הסמ 15%ל ש רובשיע

אמין, כי הגרעון נוצר ידיו טעמים סבירים לה-שהוסמך לכך על יהיו למנהל או למ ג() 
שום חייב בו, כפל ינ ותואתחמק מתשלום מס, יווסף לסכום המס שלההנישום  נתוך כוומתבמזיד ו

 ף קטן )ב(.ים בסעיקובנת הוקנסה

אלף שקלים חדשים לשנה,  500נישום שלגביו נקבע גירעון בסכום העולה על  (1)ג 
רשאי פקיד השומה להטיל עליו קנס  מהמס שהנישום חייב בו, 50%והגירעון האמור עולה על 

 מסכום הגירעון אם הגירעון נובע בשל אחד או יותר מאלה: 30%בשיעור של 

 )ז( כפעולה החייבת בדיווח;131הנישום לא דיווח על פעולה שנקבעה לפי סעי ף (1)

ב, 158הנישום פעל בעניין מסוים בניגוד להחלטת מיסוי כהגדרתה בסעיף  (2)
ניתנה לו באותו עניין בשלוש השנים שקדמו להגשת הדוח לפי מפורשת ומנומקת ש

, ולא דיווח, בטופס שקבע המנהל, על כך שפעל בניגוד להחלטת המיסוי 131סעיף 
 באותו עניין;

תכנון מס שנקבע לגביו בשומה סופית כי הוא מהווה עסקה מלאכותית, ובלבד  (3)
 ;86עליה, או עסקה בדויה לפי סעיף שהנישום לא דיווח 

ד)א( שמקבלה לא דיווח עליה כנדרש באותו 131חוות דעת כהגדרתה בסעיף  (4)
 סעיף;

ה)א( שמקבלה לא דיווח עליה כנדרש 131עמדה חייבת בדיווח כהגדרתה בסעיף  (5)
 באותו סעיף.

(, לא יוטל בשל אותו גירעון קנס לפי סעיפים קטנים 1הוטל קנס כאמור בסעיף קטן )ג (2ג) 

( 65)תיקון מס' 
 1984-תשמ"ד

( 66)תיקון מס' 
 1985-תשמ"ה

( 66מס' )תיקון 
 1985-מ"התש

 א( 99)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

 א( 99)תיקון מס' 
 1994-נ"התש

( 32)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

וי ז ניכזונס על קיק
 במקור שלא כדין

 ( 38)תיקון מס' 
 1980-תש"ם

 א[63נס על גרעון ]ק

 (21)תיקון מס' 
 1975-ה"שלת

 א( 99)תיקון מס' 
 1994-שנ"הת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 215)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 215)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

568
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 )ב( או )ג(.

הוגש כתב אישום נגד הנישום בשל אחת העילות המנויות בסעיפים קטנים )ב( עד  (3ג) 
יוחזר לו סכום  –(, לא יחויב בשל אותו מעשה בקנס על הגירעון, ואם שילם קנס על הגירעון 1)ג

א)א( מיום תשלומו עד יום 159הקנס ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בסעיף 
 החזרתו.

 זה כדין שומה. ףיסעלפי  ןוגרע עלקנס ת פסוה יןד 149-152 לענין סעיפים ד() 

ו ייווספ( 1985ר בפברוא 28אחרי יום ז' באדר תשמ"ה )זה סעיף  יעל קנס שהוטל לפ ה() 
( ב)145ף יעי ספה למהפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח או נעשתה שו

את ראו הקנס, ויועד למועד תשלום וחר, אהמי לפ(, 1985 ראורבפב 28)שמ"ה תז' באדר ה יוםאו מ
 .א195הקנס כסוג חיוב לענין סעיף 

 170או  164, 161ת על פי סעיפים כוליו לנע ר לא ניכה את המס שהיהי. מי שבלי הצדק סבא191
 .יכהנלא ים שממן הסכו 15%ל ש וריעבשס קנב יהיה חייב

 

ה ולא ניהלם או נלק ממחו לאית נפלו נקסי חשבונות לשנת מסול פהנישום החייב בני . )א(ב191
ת הדו"ח שלו על פנקסי א ססא ביו ללם אהיב לנחיה הישבה  מהתקופה ניהלם רק בחלקש

חייב  ואההכנסה החייבת שלגביה המ 10%נה חשבונות, ייווסף למס שהוא חייב בו לאותה ש
 20% ספווחשבונות כאמור ייו יסקנפ ליהול חשבונות, לכל שנה שלאחר מכן שבה לא ניהבנ

 םהלל לנוהחנית ומס פלת שנב אשונהנקסים לרייב בניהול פחוור, ובלבד שמי שכאמסה נמהכ
מורות רק לגבי התקופה שבה היה יחולו התוספות האלהתחיל בניהולם,  בייח היהש דעומלאחר ה

 .לםולא ניה יםהפנקס ולחייב בניה

 נעשתה שבה שנהלות מת למס, יוגדלו המקדפסותב תמס פלוני תחוייב נישום לשנ ב() 
 סמל תפסום התא 40%-בו, 10%היתה  למס פתאם התוס 20%-שנה פלונית ב השומה לגבי אותה

שלפיה נקבעו המקדמות יפחת שיעור  וספת גם לשנת המסאם חוייב בתש דבלבו, 20% התיה
שום, להנחת דעתו ינה חיכל שיעור התוספת למס; הוראה זו לא תחול אם הוכפקדמה בהמהגדלת 

 יהה או לא ונותי חשביהל פנקסהשומה כאמור נה ת המס שבה נעשתשני בכמה, והש דפקי של
 .םלהובני ייבח

לרשום, לגבי קונה ששילם במזומנים,  130י הוראות המנהל מכוח סעיף פנישום החייב על  .ג191
 ולתי נכונים, יוטל עליעל פי תעודה שהציג, ולא רשם אותם או שרשם פרטים בו י זהותרטאת פ

 ה.הגבו יפלת, רולי 500 של סנקאו הוראה כאמור  רמכירה שלגביה הפהם ומסכ 5% של סקנ

 187, 186את שיעור הריבית או הפרשי הצמדה לריבית לפי הסעיפים  ןמנהל רשאי להקטיה .192
, אם ןיטלחלו ג או לוותר עליהם191-א ו191א, 190, 190, 188יפים סעס לפי קנואת סכום ה 190-ו

 לוייםהתל חדאו מ ידי מעשהא נגרם על ל לוםשתשגרם לחובת ה פיגורהכי  עתודחת נהוכח לה
 םא טין או לוותר כאמור, להקוחלטו המם. ורשאי המנהל, על פי שיקול דעתושנישל הנו ברצו

ס המדוייק המגיע ממנו בטרם הגיש את סכום המ אתלא ידע  דעתו כי הנישום תחנהל חכוה
ית לפי שי הצמדה וריבפרור הריבית או היעאת ש טיןקלה ירשא איה; ואולם המנהל לא הדו"ח

ממנו  נוכההמס או ששהנישום שילם את מקדמותיו כדין  דבבלל כך בש 190-ו 187, 186 עיפיםס
 ו.שת"ח עם הגממנו על פי הדו עיגמה סמה תא םכדין, או ששיל

 

 וודה זקי פפעל  שוםיית או קנס שחייב בהם נית, הפרשי הצמדה וריבב. המועד לתשלום ריא192
 בהם.ב יוהחה על וח ההודעימים מיום משל הוא תוך שלושים

 םוימן ד': אכיפת תשלס

לפי  וומה לאכוף תשלומשיד הקי פא, רשוה זדלשלם לפי פקו בל סכום שאדם חייכ )א( .193
שבה,  12חוץ מסעיף  ,ת אותה פקודהואורוהיה(, בגים )סדת המקופ פיעל  שלהלן, אוההוראות 

שאם פקיד א ודה; אלפקכמשמעותו באותה  סמ היה יחולו על גביית כל סכום כאמור כאילו
 אוה בושאו , נישוםהשב בו יווז שהמח השומה איננו מושל המחוז, ישלח פקיד השומה למושל

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

( 66)תיקון מס' 
 1985-מ"השת

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

 יואי ניכ לנס עק
( 21)תיקון מס' 

 1975-של"הת
  (א99' )תיקון מס

 1994-שנ"הת

 גדלת שיעורי המסה
 וליהנאי  שלב
 םיסקנפ

( 22)תיקון מס' 
 1975-תשל"ה

 (24)תיקון מס' 
 1976-של"ות

( 25)תיקון מס' 
 1977-של"זת

( 32)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

 ישום כוזברל ענס ק
 ( 37)תיקון מס' 

 1980-תש"ם
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

ות למנהל כמס
ו קנס אריבית ן ילהקט

[65] 
( 21)תיקון מס' 

 1975-תשל"ה
 (22)תיקון מס' 

 1975-השל"ת
( 25)תיקון מס' 

 1977-תשל"ז
 ( 37)תיקון מס' 

 1980-תש"ם
 (38)תיקון מס' 

 1980-ש"םת
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

מועד לתשלום ה
שי רת, הפיריב

 סנקה או דמצה
( 52)תיקון מס' 

 1982-תשמ"ב

קיד השומה רשאי פ
 אכוף תשלוםל
 ב([()1)64]

( 13)תיקון מס' 
 1968-תשכ"ח

( 200)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג
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מאת הנישום,  עימגים הרוגהפי םש סכורויפה מה וביד השופקעודה בחתימת , תוסק בעסקוע
את התעודה, יאכוף את התשלום לפי הוראות פקודת המסים )גביה( ל , משקיבזוחשל המומו
 יית סכום כאמור.גבות על חלה

לשם אכיפת תשלום לפי הוראות סעיף קטן )א(, רשאי פקיד שומה לעקל בהתאם  ב() 
 ( לפקודת המסים )גבייה(, גם רכב של החייב החונה ברשות הרבים, ובלבד1)5להוראות סעיף 

 שמתקיים המפורט להלן, לפי העניין:

 הרכב חונה סמוך לחצריו של החייב; (1)

 מתקיימים תנאים אלה: –אם הרכב אינו חונה סמוך לחצריו של החייב  (2)

לעיקול קדם עיקול ברישום של הרכב במשרד הרישוי והומצאה לחייב  )א(
דת המסים ב לפקו12הודעה על כך; לעניין המצאה כאמור יחולו הוראות סעיף 

 )גבייה(;

פקיד השומה עשה מאמץ ממשי להודיע, סמוך לפני העיקול, לחייב, ואם  )ב(
למי שנוהג דרך קבע ברכב, לבא כוחו של החייב או למשרד  –הוא תאגיד 

 הרשום של התאגיד, על הכוונה לעקל את הרכב;

 הרכב אינו רשום כרכב של נכה על פי הרישום במשרד הרישוי. )ג(

נה לפקיד השומה ערובה, על דרך של מתן ערבות, להבטחת תשלום חוב שאדם חייב נית .א193
, רשאי פקיד 186לשלם לפי פקודה זו, כתנאי להארכת המועד לתשלום החוב בהתאם לסעיף 

השומה לאכוף את מילוי הערבות לפי פקודת המסים )גבייה( או באמצעות בית המשפט המוסמך 
 פי פקודת המסים )גבייה( אלא אם כן התקיימו כל אלה:לכך; ואולם לא יינקטו הליכים ל

 ;193פקיד השומה רשאי לגבות את החוב מאת החייב לפי סעיף  (1)

 החוב הוא לפי פרק ראשון בחלק י'; (2)

 ;1967-אין מניעה לדרוש את קיום החיוב מהערב לפי הוראות חוק הערבות, התשכ"ז (3)

בע המנהל והערב חתם עליו, כי מילוי הוסבר לערב בעל פה ובכתב, בטופס שק (4)
 הערבות ייאכף בדרך זו.

משום שיש  הייגב אלת ילונפסה נעל הכסיבה לחשוש, כי המס  ההיתה לפקיד השומ א()  .194
 – אואי הרש, תאחר הת סיבחממ אוראל, לצאת מיששל אדם פלוני  בדעתו

ביה בתשלום אדם לענין אותה הכנסה או שהוא חייב לג וום אותשאם כבר נ (1)
דם יתן מיד ערובה, כדי הנחת דעתו של פקיד האתב, שכבה לדרוש בהודע -מקדמות 

 בהן; בא חייושה תדמוקהמ והשומה, לתשלום המס שנשום, א

יה נמסר לעש כנסההה כוםס ו לפיותא וםלש - דם כאמורהא םאם עדיין לא נשו (2)
ת דעתו של פקיד השומה מסר אותו אדם דו"ח או שמסר ואינו מניח א אל ם, ואהדו"ח

 ;שומהיד היני פקעבביר ס לפי סכום -

לדרוש ממנו  - ההכנס אדם חייב למסור דו"ח על אותהה היה אל ןיידע אם (3)
י פל פעוללרשאי ה ומהשפקיד מכן יהא ד דו"ח ולאחר יבהודעה בכתב לערוך מ

 (.2בפסקה ) רמוהא

שומה הודעה עליה וכל מס שנשום ( ימסור פקיד ה2סעיף קטן )א() שומה שנערכה לפי ()ב 
 .העדוהה עם מסירתמיד ולם ומה ישאותה שי לפ

(, רשאי בית 1טן )א()קסעיף  לפי ובהרהע תת המס או לא נתן אאלא שילם הנישום  ג() 
 –בפני הנישום  אלש אףצו,  ת, לתההשומ דיקפת בקש פי סמך עלשפט המומה

 מהארץ; על עיכוב יציאתו (1)

ואם נוכח כי יש חשש סביר שהמס לא ייגבה וכי אין די בעיקול שו על עיקול רכו (2)
 .על תפיסת רכושו –כדי להבטיח את גבייתו 

, רשאי בית המשפט המוסמך 76היה הנישום חברת מעטים כמשמעותה בסעיף  (1ג) 
( על עיכוב יציאתו מהארץ של כל מנהל פעיל בחברה או מנהל 1להורות לפי הוראות סעיף קטן )ג()

לפחות  25%-לפחות מכוח ההצבעה בה או ב 25%-קים או חבר המחזיק מניות המזכות אותו בעס

מקרים בביית מס ג
 [66מיוחדים ]

( 21תיקון מס' )
 1975-"הלתש

( 200)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ערב לתשלום חוב מס
( 200)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

( 200)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 200ון מס' )תיק
 2014-תשע"ד
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מהונה במקרה של פירוק, ובלבד שעיכוב היציאה מהארץ נדרש לשם גביית מס בנסיבות מיוחדות 
א או לשם חקירה או פעולה אחרת הדרושה להבטחת תשלום המס, ובית המשפט 119לפי סעיף 

רץ עלולה לסכל גבייה, פעולה או חקירה כאמור וכי לא ניתן להטיל ערובה שוכנע כי היציאה מהא
 מתאימה להבטחת קיומן.

פי ל רוערעו הגשה שכאי להגיזה זעיף לפי ס ערובה תןמס או נהנישום ששילם את  ד() 
 צאות.ותה ילפ ןוקיתשילם והסכום ש 150-158הסעיפים 

(, לגביית סכום שאדם חייב לשלם לפי פקודה א( החלו הליכים לפי פקודת המסים )גבייה) .א194
זו, רשאי המנהל לפנות לרשם לענייני המרכז במחוז שבו נמצא מקום מגוריו או מקום עסקו של 

א)ג( לחוק המרכז לגביית 7החייב, בבקשה להטיל על החייב הגבלה, אחת או יותר, לפי סעיף 
הרשם לענייני המרכז כל חובות  קנסות, לשם גביית החוב, ובלבד שבמועד הבקשה יובאו לפני

המס של אותו חייב שהחלו בהליכים לגבייתם לפי פקודת המסים )גבייה( בשל חוב לפי פקודה זו, 
לפי חוק מיסוי מקרקעין, לפי חוק מס ערך מוסף, לפי פקודת המכס, לפי חוק מס קנייה )טובין 

והחלטת הרשם תחול על כל  ,1958-, ולפי חוק הבלו על דלק, התשי"ח1952-ושירותים(, התשי"ב
 החובות האמורים.

על בקשת המנהל להטיל הגבלה כאמור בסעיף קטן )א( ועל החלטות, הליכים וסדרי  )ב( 
ו לחוק המרכז לגביית קנסות, בשינויים המחויבים 7א עד 7דין לעניין הגבלה כאמור, יחולו סעיפים 

ה" יקראו "חודש" ואחרי "הוראות ( לחוק האמור, במקום "שנ2א)א()7ובשינויים אלה: בסעיף 
" יקראו "וחלפה שנה, או יותר, מהמועד שבו ניתן כתב הרשאה לגביית החוב האמור, לפי 5סעיף 
 לפקודת המסים )גבייה(". 4סעיף 

)א(, רשאי המנהל למסור לרשם לענייני המרכז כל מידע 231על אף האמור בסעיף  )ג( 
 יף זה.הדרוש לו לצורך הפעלת סמכויותיו לפי סע

 –בסעיף זה  )ד( 

 א לחוק המרכז לגביית קנסות;6כמשמעותו בסעיף  –"רשם לענייני המרכז"  

-חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה –"חוק המרכז לגביית קנסות"  
1995. 

ות מאת האדם החייב בו על ידי פקיד השומה אצהוכל ה םעפרע נע ובס יכול להיות נתמ .195
יהא נתבע ונפרע על ש ויכול אלרשמי בבית משפט מוסמך, כאילו היה חוב לממשלת ישרמו השב

 .193נקבעו בסעיף ידיו בדרכים ש

 םישונשל  ימן ה': זקיפת תשלומיוס

אותו חוב בשב חיו גוסכל  דכנג קףיז, יוב מסחשבון ח לשהו עלכאדם ששילם סכום  . )א(א195
 –של הסכום שבאותו סוג לסך כל חוב המס; לענין זה לקו חמס, חלק יחסי מהסכום ששילם כיחס 

אם הסכום ששילם הוא על חשבון חובו כנישום או כמנכה,  אם לא פירש האדם (1)
 מנכה;כבו ולח םסכוהייזקף 

ן דיו מס ובח דכנג, 1980-םש"תה, מסים וק קיזוזז על פי חזדין החזר מס שקו (2)
 לם אדם.יששכדין סכומים  -רך אחרת בד וא( היבג) םיסמה תפי פקוד ה עלשנגבכום ס

חשבון חוב מס שחב כנישום ולא פירש את שנת החוב,  לשילם אדם סכום ע (1) ב() 
קדמת משנת המס המו שנת היווצרם, החל ם לפיונישכלו שמס הייזקף הסכום לחובות 

 תר;ביו

ס המת בוחול וםסכוב מס שחב כמנכה, ייזקף הח וןעל חשב סכום שילם אדם (2)
 תר.החל מהמוקדם ביו כמנכה, לפי סדר היווצרםלו ש

 –בסעיף זה  ג() 

 כל אחד מאלה: -חוב מס" " 

שום לגבי שנת יזו כנ ודהקי פפם לדל סוגי החיוב, שחייב אכסך כל הסכומים מ (1)
 מסויימת; מס

 םולשתכה לגבי כמנ ה זופקודלפי  םאדיב חייוב, שחוגי הס למכ סך כל הסכומים (2)

ד יביעה על ידי פקת
 [67]השומה 

 ( 37)תיקון מס' 
 1980-תש"ם

 קיפת תשלומיםז
( 60)תיקון מס' 

 1984-תשמ"ד

בקשה לרשם לענייני 
המרכז להטלת 

 הגבלות
( 205)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
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 דם אחר;לא םלישש ינולפ

 .דהשי הצמפריבית, הר, כל אחד מאלה: מס -סוג חיוב" " 

 סימן ו': עיצום כספי לעניין דוח מקוון

על אף הוראות סימן ג', היה למנהל יסוד סביר להניח כי לא הוגש דוח מקוון, עד  ב. )א(195
על המפר  רשאי הוא להטילההפרה(,  –, לפי העניין )בסימן זה 166או  132המועד האמור בסעיף 

 שקלים חדשים בשל כל חודש מלא של פיגור בהגשת הדוח. 500בסכום של עיצום כספי 

 

א, רשאי 141היה למנהל יסוד סביר להניח כי חלפן כספים לא הגיש דוח לפי סעיף  )ב( 
שקלים חדשים, בשל כל חודש מלא של פיגור  5,000הוא להטיל על המפר עיצום כספי בסכום של 

 א.141וראה זו תחול בתקופת תוקפו של סעיף בהגשת הדוח; ה

ב ישולם לפי דרישה בכתב של המנהל, בטופס שקבע 195ג. עיצום כספי על הפרה לפי סעיף 195
ימים מיום משלוח הודעת החיוב; בהודעת החיוב יפורטו,  30הודעת החיוב(, בתוך  –)בסימן זה 

רו, וכן ייכלל בה מידע בדבר הזכות בין השאר, פרטי ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ושיעו
 ד.195לטעון טענות בפני המנהל, כאמור בסעיף 

ימים מיום משלוח  30יחיד, מעביד או מנכה, שנשלחה לו הודעת חיוב רשאי, בתוך  ד. )א(195
ההודעה כאמור, להגיש למנהל, בכתב, את טענותיו לעניין הטלת העיצום הכספי ושיעורו )בסעיף 

 (; לכתב הטענות יצורף תצהיר המאמת את העובדות המפורטות בו.כתב טענות –זה 

הגיש יחיד, מעביד או מנכה, כתב טענות למנהל, יחליט המנהל על יסוד כתב הטענות  )ב( 
והתצהיר האם להשאיר את הודעת החיוב על כנה, או לבטלה, ורשאי הוא, לשם קבלת החלטה 

ו; הודעה על החלטת המנהל לפי סעיף קטן זה כאמור, לזמן את מגיש כתב הטענות, לדיון בפני
 תישלח למגיש כתב הטענות.

אין בהגשת כתב טענות לפי סעיף זה כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי במועד  )ג( 
 ג.195האמור בסעיף 

שולם העיצום הכספי והחליט המנהל לפי סעיף זה לבטל את הודעת החיוב, יוחזר  )ד( 
(, מיום תשלומו ועד יום א)א159כהגדרתם בסעיף י הצמדה וריבית העיצום הכספי בתוספת הפרש

 החזרתו.

עיצום כספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום משלוח הודעת החיוב, ואם הוגשה  ה. )א(195
לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה  –עתירה, ובית המשפט הדן בעתירה הורה על עיכוב תשלומו 

 בעתירה.

יום העדכון(, לפי  –בינואר של כל שנה )בסעיף זה  1-י יתעדכן בסכום העיצום הכספ )ב( 
 –שיעור עליית המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון 

; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 2008בינואר  1-לעומת המדד שהיה ידוע ב
 שקלים חדשים. 10

 בהודעה ברשומות, את סכום העיצום הכספי המעודכן. המנהל יפרסם, )ג( 

 (.)בוטלו. 195

 ז. על גביית העיצום הכספי תחול פקודת המסים )גביה(.195

 

תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של יחיד, מעביד או מנכה, בשל  ח. )א(195
 ההפרה.

א(, לא 4( או )4)216ירה לפי סעיף הוגש נגד יחיד, מעביד או מנכה, כתב אישום על עב )ב( 
יוחזר לו הסכום ששילם בתוספת הפרשי  –יחויב בשלה בתשלום העיצום הכספי, ואם שילם 

 , מיום תשלומו עד יום החזרתו.א)א(159כהגדרתם בסעיף הצמדה וריבית 

אין בהגשת עתירה לבית משפט על חיוב בתשלום עיצום כספי לפי סימן זה, בהתאם  ט. )א(195

( 161)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

דרישת עיצום כספי 
 ותשלומו

( 161)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

 כתב טענות
( 161)תיקון מס' 

 2007-תשס"ח

עדכון סכום 
 העיצום הכספי

( 161)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 210)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

 גביה
( 161)תיקון מס' 

 2007-תשס"ח
( 210)תיקון מס' 

שמירת אחריות  2015-תשע"ו
 פלילית

( 161)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

עתירה לבית משפט 
 לעניינים מינהליים

( 161)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

 עיצום כספי
( 161)תיקון מס' 

 2007-תשס"ח
ראת שעה( )הו

 2013-תשע"ג
( 210)תיקון מס' 

 2015-תשע"ו

)הוראת שעה( 
 2013-תשע"ג

( 210)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 210)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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, כדי לעכב את 2000-( בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס5)32רט לפ
 תשלום העיצום הכספי, אלא בהסכמת המנהל או אם בית המשפט הורה על כך.

התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן )א( לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר העיתו  )ב( 
 , מיום תשלומו ועד יום החזרתו.א)א(159גדרתם בסעיף כההכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית 

 כפל-יממס קלההישי: לרק שפ

 לאומי-ן ביןיימן א': הסכם גומלס

לונית ליתן הקלה פ מדינה עםכי נעשה הסכם כמפורש בצו , בצו רמשהודיע שר האוצ א()  .196
מדינה  -ה )להלן ניה מדתאו ידינ לפי כפל לענין מס הכנסה וכל מס אחר כיוצא בו המוטלים-ממסי

ההסכם(  -להלן ) יהא תוקף להסכם - לאשרף ביקותזה  םלהסכ תןינשיהוא  ן המועילמ יגומלת(, וכ
 יקוק.חל אף האמור בכל הכנסה, ע לענין מס

 י להיות מופקע בצו מאוחר ממנו.שויף זה עעצו שניתן לפי ס ב() 

מדינה, המנוי בתוספת לרבות שטח מחוץ לישראל שאינו  –בסעיף זה, "מדינה"  )ג( 
 .1ראשונה א'

ג לא 75לעניין הסכם לפי סעיף זה, חברה להחזקת נכסי נאמנות כהגדרתה בסעיף  )ד( 
 תיחשב תושבת ישראל.

ת גלומל 234יף י סעדיות לפוהס תחוב מנעתלא  196כאמור בסעיף  םשניתן תוקף להסכמ .197
בכפוף להוראות פרק  לפי ההסכם גלותהלש ה שיעידכל י גומלתה נהמדיה לש השרומ דיקלפ

 .רביעי

 ל הסכם.שקין תקנות לביצוע הוראותיו תר האוצר רשאי להש .198

 ם ההקלהוימן ב': קביעת סכס

 – זה פרקב .199

 למעט מס חברות; -מס הכנסה" " 

 ות;ברח סומ המס הכנס -ישראל" -מסי" 

מדינה מחוץ  ס שלמה ותויל לרשושב ישראשתלמים על ידי תממסים ה -חוץ" -מסי" 
דינות שהן מישראל, על הכנסה שהופקה או שנצמחה באותה המדינה, לרבות מסים המשתלמים לל

חלק ממדינה פדרלית או לרשויות אזוריות שהן חלק מאותה המדינה, המחושבים כאחוז 
 .ייםירונמההכנסה, ולמעט מסים ע

 ל;ראלישץ וחמו שנצמחו ופקו אשה כנסותה – וץ"ח סותכנה" 

 

ץ כשהן מסווגות לפי מקורות ההכנסה, הקבועים חו כנסותה –פלוני"  רמקומוץ ח הכנסות" 
, בניכוי ההוצאות המותרות מהן וההפסדים שהותרו בקיזוז כנגדן 3בחלק ה או בחלק ה, 2בסעיף 

 הכל לפי הוראות הפקודה.

מס חייבות בשהם מתורגמים לשקלים חדשים, ששולמו על הכנסות חוץ ה, כסי חוץמ א()  .200
 ראות סימן זה.להו ישראל לפי פקודה זו בהתאם מסי נגדכבזיכוי  ותרו, יאלשרבי

מסי ישראל לשנת מס מסוימת אלא אם כן היה האדם שהכנסתו חייבת ו א יזוכל ב() 
 .סמ תנשבאותם מסים, תושב ישראל באותה 

 .וחותדי לקבוע כללים לביצוע הוראות סימן זה וכללים לענין שאמנהל רה ג() 

 בשל הכנסת חוץ הפטורה ממס בישראל. למוושש ץו מסי חותא יופחל א()  .201

בשל דיבידנד, יראוה כמפחיתה את סכום המס החל לפי  163נת לפי סעיף יתקלה הנה ב() 
  .הפקודה על אותו דיבידנד

ת הכנסה, ישמש סכום הזיכוי תחילה להפחית א ות מס חברות ומסזכיה ההסכם מתיר לה .202
מס  ישמש להפחית את -ו השתמש בכולו למטרה זלין אש הה, ובמידסה הכנותעל אש רותבחה מס

וקף תהנותן  צו
 ([4()1)72הסכם ]ל

( 144)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 שובת הסודיות כשיח
 ([5)72הסכם ]

( 207)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

 תוקנמכות להתקין תס
[72(6]) 

 תגדרוה
 הגדרות[( 1)73]

( 132ס' מ)תיקון 
 2002-תשס"ב

( 132' סתיקון מ)
 2002-"בתשס

( 132' סון מקתי)
 2002-ס"בשת

 2002-ת"ט תשס"ג

( 132' סתיקון מ)
 2002-תשס"ב

 2002-ון( תשס"גק)תי

 ימס יוראות לזיכוה
 לפכ

( 132ס' מ)תיקון 
 2002-תשס"ב

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 חוץ יפחתת מסה
( 132' סתיקון מ)

 2002-תשס"ב

דם יכוי מס חברות קוז
 וי מס הכנסהלזיכ

[73(3]) 

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

( 210)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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כאילו היה כתוב בו "מס  201נסה בלבד, יפורש סעיף הסכם זיכוי מס הכשעליה; התיר ה הההכנס
 ".לשראי-הכנסה" במקום "מסי

, זהן ת סימפי הוראולוי ממס חברות שלו זכאי חבר בני אדם תושב ישראל יככום הזס א()  .203
 אותן הכנסות. ללוני לא יעלה על סכום מס החברות שבו הוא חייב בשפור קממ ץנסות חוכשל הב

 יקשה)ג(, ב126ת החוץ דיבידנד אשר החברה הנישומה, כהגדרתה בסעיף נסללה הככ ב() 
 אאו שעל פי הסכם למניעת כפל מס יש להביא(, )126לשלם לגביה מס בשיעור הקבוע בסעיף 

יבידנד, אשר אינם מוטלים במישרין, ייווסף ו דתאו על סי החוץמי את כוזיה לעניןבחשבון 
נד המגולם לכלל הכנסות החברה ויינתן זיכוי בגובה מסי החוץ שאינם מוטלים במישרין על דהדיבי
ה לא יעלה על סכום המס החל על דיבידנד ז סעיףב ידנד, בתוספת מסי החוץ; כלל הזיכודיביאותו 

 מור.אכ

 –ה ז ףיג( בסע) 

תושב חוץ  םלמים על ידי חבר בני האדמשתסים המ –ם במישרין" טליום מינאשץ י חוסמ" 
 על הכנסות שלאחר תשלום המס חולקו כדיבידנד;

וספת תב נד שהתקבל לאחר ניכוי המס במקור,יבידסה מדהכנכום הס –מגולם" ד דיבידנ" 
 .ישריןוטלים בממהמס שנוכה במקור ובתוספת מסי החוץ שאינם 

זה, בשל  ןהכנסה, שלו זכאי יחיד תושב ישראל לפי הוראות סימ ממס כוייסכום הז א()  .204
 .ץ ממקור פלוני שהן הכנסות רגילות לא יעלה על תקרת הזיכוי בשל אותן הכנסותות חוהכנס

 

ל כוי ממס הכנסה שלו זכאי יחיד תושב ישראל לפי הוראות סימן זה, בשיסכום הז (ב) 
ראל שבי להח ססכום המ לה עליעא ל הכנסות חוץ ממקור פלוני החייבות במס בשיעור מס מיוחד,

 הכנסות. ןתאועל 

 –ה סעיף זב ג() 

 בת שלא הוטל עליה שיעור מס מיוחד;חייכנסה ה –ילה" רגהכנסה " 

בל מחלוקת סכום הכנסות חוץ ממקור פלוני שהן הכנסות מתקיחס הה –סה" כניחס הה" 
 , בסכום כלל הכנסתו הרגילה;רגילות

 ;121בסעיף  מס הקבועהור עשימ, הנמוך לבישראל ס החמיעור ש –חד" מיו מסשיעור " 

בל מהכפלת יחס ההכנסה, בסכום מס ההכנסה על כלל קתהמסכום ה –כוי" זיתקרת ה" 
 .הכנסתו הרגילה של יחיד, לפני מתן זיכוי לפי סימן זה

 )בוטל(.  .205

תן מסי החוץ ששולמו בשל הכנסות חוץ ממקור פלוני על סכום הזיכוי הנים סכולה ע א(. )א205
זכאי הנישום להפחית את עודף הזיכוי כנגד  הזיכוי(, ודףע - הבסעיף ז)שראל י סימ כנגד בשלהן

המקור בחמש השנים הבאות בזו  ותואמ להמס שבו הוא חייב בשל הכנסות שיופקו מחוץ לישרא
שנת המס  וםד לתע רעליית המדד מתום שנת המס שבה נוצעור י שיאחר זו כשהוא מתואם לפ

וראות פרק זה, בשינויים הבכפוף ל היעשתבהתאם לסעיף זה,  וייכהזודף ; הפחתת עשבה הופחת
 המחויבים.

הפסד שמקורו בהכנסות  זוזיק ור בסעיף קטן )א(, נוצר עודף זיכוי בשלאמל אף הע ב() 
חוץ ממקור פלוני אחר, ניתן יהיה להפחיתו בחמש השנים הבאות  חוץ ממקור פלוני, כנגד הכנסות

בע ההפסד כאמור, כשהוא נו נשממ קורממאותו  ץות חונסהכל החל ענגד המס בזו אחר זו גם כ
 .מתואם כאמור באותו סעיף קטן

 .כל ניכוי ממנה בשל מסי חוץ רתכנסת חוץ החייבת במס בישראל, לא יוהבחישוב  .206

 

כי  -ם ריחים אגהם ולא סו -ידנדים יבד לש יםימויסמ םסוגי ביגל בועק ההסכםקום שמ .207
ישראל -י יבואו בחשבון לענין זיכוי מסיורין או בדרך ניכשם במיהעלי ליםטמו נםחוץ שאי-מסי

שולם לחברה  דהרי אם הדיבידנ -ידנד שאיננו מן הסוגים המסויימים כאמור בידשולם ו, םשעליה

ס ממכום הזיכוי ס
 ([4)73חברות ]
( 132ס' מ)תיקון 
 2002-תשס"ב

ס ממ זיכויה םכוס
 ההכנס

( 132' סתיקון מ)
 2002-תשס"ב

 2002-ון( תשס"גק)תי

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתן( וקית)

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתן( וקית)

( 132ס' מ)תיקון 
 2002-תשס"ב

 י בשנת מסוודף זיכע
( 132ס' מיקון )ת

 2002-תשס"ב

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתקון( ית)

ללים בחישוב כ
 ין זיכויסה לעננכהה

( 132' מס וןתיק)
 2002-תשס"ב

 יכוי לחשבוןז
ם ריקבמ דס דיבידנמ

 ([10)73דים ]חמיו
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ת אמת להמש ה בחברהבעצההח כול ש תוחפצית למח על פהאו עקי שיש לה שליטה ישירה
 ים.ימם הסוגים המסויותד מאנבידיהד ההי ול, יותר הזיכוי, כאידיבידנדה

בני אדם תושב ישראל דיבידנד מחבר בני אדם הנחשב כתושב ישראל רק ר יבל חבק (א. )א207
ר מס במקו האחר( ונוכה חברה - הז ףיבשל היות עסקיו נשלטים ומנוהלים בישראל )בסע

חבר האחר, לזיכוי בסכום המס שנוכה במקור כאמור, כנגד הי אזכ ההיית החוץ, נבמדי נדידיבמהד
מס החברות החל עליו; סכום הזיכוי לא יעלה על מס החברות החל באותה שנת מס, ואולם עודף 

שנות המס  בחמשר ר האחבחה לע זיכוי שלא נוצל, ניתן יהיה לנצלו כנגד מס החברות אשר יוטל
 ו אחר זו.הבאות בז

דנד מהחבר האחר ונוכה מס במקור במדינת החוץ, יהיה יראל דיבשב ישתו חידי לקיב ב() 
זכאי היחיד לזיכוי בסכום המס שנוכה במקור כנגד המס החל על הכנסתו מדיבידנד כאמור, והכל 

 בכפוף להוראות פרק זה.

א ל החוץ ם במדינתראלי החל בשנת מס, רק אם שוליה בר זיכוי כנגד מס ישיה ס חוץ. מב207
חודשים מתום אותה שנת מס, למעט מס שהיה אמור להיות משולם על  וארבעה םשריעוחר מיא

ב; מס חוץ ששולם לאחר התקופה האמורה במדינת 75רווחים שלא שולמו כהגדרתם בסעיף 
החל בישראל על הכנסות ס המגד נכ החוץ, יהיה בר זיכוי בשנת המס שבה שולם במדינת החוץ

שינויים המחויבים; במקרה של חילוקי דעות בזה,  פרק יו הוראותעלו ול, ויחותו מקורחוץ מא
, 153-ו 150בדבר סכום הזיכוי, נתונה למבקש הזיכוי זכות השגה וערעור, כאמור בסעיפים 

 בעה לו.קנש המובמסגרת ההשגה והערעור על הש

 ןלעניו רא, י(1()א)ב4סעיף פקתה בישראל, רק בשל הוראות ד הכנסה שמקום החייתה ליה .ג207
 הנידמ זה את הכנסתו של היחיד כהכנסת חוץ ואת המסים ששולמו לרשויות המס של ןאות סימרהו

 .ל בשל אותה הכנסה, כמסי חוץישראמחוץ ל

ן ()ג( או )ה(, לא יינת2)29הפסד מעסק נשלט כנגד הכנסה בישראל, כאמור בסעיף  זקוז .ד207
ל הכנסה חייבת שהיתה לו מעסק עזיכוי לפי פרק זה כנגד מסי ישראל שבהם חייב תושב ישראל 

לאחריה, בזו אחר ש םמחוץ לישראל בשנתיים שקדמו לשנת המס שבה קוזז ההפסד ובחמש השני
 זו, עד גובה ההפסד שקוזז כאמור.

שלא יינתן זיכוי  זיכוי ממסי ישראל שאדם חייב בהם בשנת מס, אם ביקש א יינתןל .208
 .א205ף יראות סעוו הלויחא ל -מור ביקש כא להכנסתו באותה שנה;

 )בוטל(.. 209

ם תלמשה סמה םוכבס חלש יוניש תובקעביתר או בחסר, ב עבקנ יכויזהמצא שסכום נ .210
ת הזמן א מגבילהה יקוק,חשבכל  הוראהכל  -ד 207לארץ או בשל הוראות סעיף  ץאו בחו לשראיב

רכה עאם נ, נוייהש ןת מעשומה או לתביעת הקלה, לא תחול על שומה או על תביעה הנוב לעריכת
רץ, שיש ץ לאבחוו אל שראיבת, וטם שנתיים לאחר השומות והשינויים ושאר החלולא יאוחר מת

 .ומהו וייכז אם ישהשאלה  ביגל תובישח ןהל

 תמן ג': הוראות שונויס

 –סימן זה ב .211

י פהכנסה בחוץ לארץ, שהותר לענין מס הכנסה ל סכל זיכוי בשל מ -הקלת מסי כפל" " 
בחשבון בקביעת השיעור הישראלי הנקי המוטל על  ואבה שהולקהרבות כל זיכוי או לזו,  ודהקפ

 דיבידנדים שנתקבלו;

ד על השיעור נבידימנוכה מן הדהר המס וף שיעדוע השיעור שהוא -ה" הקלהשיעור " 
 הישראלי הנקי.

 - ןם שלהלילללפי הכ -ל, יופחת פכ סימ תקלמהע שפי חברה מודי להמס המשתלם ע יהה .212
נד דה מדיבירה החבכתני, בשל המס ש160 עיףסאו להחזירו לפי  163לפי סעיף  והסכום שיש לקזז

 לים:כלה אלהה, וששילמ

מס לוה ואיננו חייב במס עליו, תהא ההפחתה בסכום הש דאם מקבל הדיבידנ (1)

 דיבידנד שליכוי בז
( 132ס' מ)תיקון 
 2002-תשס"ב

 2002-ת"ט תשס"ג
 2002-ון( תשס"גק)תי

 מסי חוץ לבש יכויז
( 132ס' מ)תיקון 
 2002-תשס"ב

 –מסי חוץ  ליכוי בשז
מעביד ל עובד ש
 מסוים

( 132ס' מ)תיקון 
 2002-תשס"ב

 2002-ת"ט תשס"ג
 וילזיכ ייגס

( 132)תיקון מס' 
 2002-גס"שתון( יקת)

 יכויתור על זיו
( 132מס' )תיקון 

 2002-בס"תש

( 132)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

 יוזיכעות בחישוב הט
[73(13]) 

( 132)תיקון מס' 
 2002-ון( תשס"גק)תי

 ד([()2)74]גדרות ה

( 132' סתיקון מ)
 2002-תשס"ב

שפעת הקלה על ה
 וז ועל החזרהזקי
[74(1]) 
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 ;וילע הלחה הלקהשיעור ה יפל חושבום מד הגלנדיבידהעל ש

ל בשל הדיבידנד הוא פחות משיעור ההקלה בקמחל על ההאם שיעור המס  (2)
י לפ ושבחמם דנד הגלויעל הדיבשלמס  והשוה סכום א ההפחתהתה, החלה עליו

 השווה להפרש שבין שני השיעורים.

 – 212ענין סעיף ל .213

אותו כשלב , יראו 212 ףד אחד כאמור בסעינדיבדי תללוככנסה המקום שה (1)
 ;הסנביותר בסולם ההכהגבוה 

 יעורובידנד ששדי ללת דיבידנדים אחדים כאמור, יראו כלמקום שההכנסה כו (2)
 נו בסולם ההכנסה;ממה וגב בלכששל חברו מי נמוך קלי הנראישה

קום מו אים, נהשו לקיוחידנד מוטל בשיעורים שונים על במקום שהמס על די (3)
יראו כל חלק  -וטל על חלק אחר הדיבידנד ואינו מחלק אחד של  שהמס מוטל על

 ה כדיבידנד נפרד.נשו

ץ לארוץ חבה אל שמקוררתושב יש סה שלכנלהל סי כפן הקלת מתיל שר האוצר רשאי א()  .214
המס  לוםשמת הכנסהוהוטל עליה במקור מס הכנסה או מס דומה לו באפיו, על ידי שיפטור את ה

 שיפורש בצו. לו או מקצתו, כפיוכ

 .196יות לפי סעיף וכממן הס תוינן גורעאהוראות סעיף זה  ב() 
 לאומי-רק רביעי: חילופי מידע לפי הסכם ביןפ

 –בפרק זה  .א214

 וכן הסכם לחילופי מידע; 196הסכם שניתן לגביו צו לפי סעיף  –לאומי" -"הסכם בין 

מדינת ישראל לבין מדינה זרה שעניינו מתן סיוע,  הסכם בין –"הסכם לחילופי מידע"  
לרבות באמצעות חילופי מידע, לשם אכיפת חוקי המס של מדינת ישראל או דיני המס של המדינה 

 הזרה;

 חיקוק הדן בהטלת מס או בתשלום חובה ששר האוצר ממונה על ביצועו; –"חוק מס"  

 )ג(.196כהגדרתה בסעיף  –"מדינה"  

, המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין פרק זה )בפרק 234-ו 231ף האמור בסעיפים על א )א( .ב214
לאומי, בכפוף -המנהל( רשאי להעביר מידע לרשות מס במדינה זרה, בהתאם להסכם בין –זה 

 לסייגים שבהסכם, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

כיפת המידע דרוש למדינה הזרה לצורך א –לעניין העברת מידע ביוזמת המנהל  (1)
 דיני המס שלה;

לעניין העברת מידע בהתאם לבקשה של רשות מס של מדינה זרה, המנהל  (2)
 שוכנע בהתאם לבקשה שהמידע דרוש למדינה הזרה לצורך אכיפת דיני המס שלה;

; רשות המסים היתה רשאית לעשות שימוש באותו מידע לצורך אכיפת חוק מס (3)
ורך יישום הסכם פטקא או הסכם יישום תנאי זה לא יחול לגבי מידע שנדרש לצ

 ;ב135כהגדרתם בסעיף 

לאומי נקבע כי המדינה הזרה מחויבת בשמירת סודיותו של המידע -בהסכם הבין (4)
 ובאבטחתו;

העברת המידע הותנתה בכך שרשות המס של המדינה הזרה תעשה שימוש  (5)
גורם אחר באותה במידע שיתקבל אך ורק לצורך אכיפת דיני המס שלה, לא תעבירו ל

 מדינה שלא לצורך אכיפת דיני המס שלה, ולא תעבירו למדינה אחרת.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לא יועבר מידע לרשות מס של מדינה זרה לפי הסכם  )ב( 
לאומי, אם העברת המידע עלולה לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל, בשלום הציבור או -בין

ומדת, בתקנת הציבור או בעניין חיוני אחר של מדינת ישראל, ורשאי בביטחונו, בחקירה תלויה וע
לאומי, אם רשות -המנהל לסרב לבקשה להעביר מידע לרשות מס של מדינה זרה לפי הסכם בין

המס של אותה מדינה נמנעה, בלא הצדק סביר, מהעברת מידע לפי ההסכם למנהל, או שלא קיימה 

 קומו של דיבידנדמ
 בסולם ההכנסה

[74(2]) 

ל עקלת מסי כפל ה
 ושבתל חוץ ש-הכנסת

 א[74]

( 207)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

 הגדרות
( 207ון מס' )תיק

 2015-תשע"ו

העברת מידע על פי 
 לאומי-הסכם בין

( 207)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 227)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 תנאי אחר בהסכם.

מידע בהתאם לבקשה של רשות מס של מדינה זרה, לצורך אכיפת דיני לעניין העברת  )ג( 
המס של אותה מדינה על תושב ישראל מסוים, המנהל יודיע לתושב ישראל כאמור על הכוונה 

ימים לפני העברת המידע, אלא אם כן רשות המס של המדינה הזרה  14להעביר מידע לגביו לפחות 
 ביקשה שלא להודיע כאמור.

 לפי סעיף קטן )א( תפורסם ברשומות. הסמכה )ד( 

א, יהיו נתונות לו הסמכויות 140עד  135מי שנתונות לו סמכויות לפי סעיפים  )א( .ג214
לאומי, ובלבד שלא ייאסף מידע שלא ניתן -האמורות גם לצורך איסוף מידע לפי הסכם בין

 ב.214להעבירו לפי סעיף 

תיעשה באופן שבו מופעלות אותן הפעלת הסמכויות כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
 הסמכויות לצורך ביצוע הפקודה ובכפוף לתנאים, להגבלות ולאיסורים החלים לעניין הפעלתן.

 נעשה הסכם לחילופי מידע, יפרסם על כך שר האוצר הודעה ברשומות. .ד214

 לק י"א: עונשיןח

עבירה עונש תה אול עקבולא נ, היפל הנקתוהש הנתקל ע זו או הל פקודר עבדם שעא .215
 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז2)א()61כאמור בסעיף  סמאסר שנה או קנ –מפורש אחר, דינו 

 חוק העונשין(, או שני העונשים כאחד. –)בחלק זה 

לפקיד השומה  עדמוב כךל ע יעהוד אליד, ו-חלשהחל לעסוק במ אדם שפתח עסק או . )א(א215
האמורים, דינו ים רועיאה גיש לאחרהעליו ל ההישן שוראה יהשנתת הדו"ח עד אואף לא הגיש במו

( לחוק העונשין, ופי אחד וחצי מסכום המס 3)א()61או קנס כאמור בסעיף  מאסר שלוש שנים -
 .שנתחייב בו

 

את  הנישאו ש ףסוום ניד במק-ום נוסף או החל לנהל משלחקאדם שפתח עסק במ ב() 
את  דיש במועגה אל אףו מהוד השועד לפקיך במע על כידו, ולא הודי-ום משלחקמ וא וקסע םוקמ

 מאסר שמונה עשר –אשון שהיה עליו להגיש לאחר האירועים האמורים, דינו הר נתישהח הדו"
 ( לחוק העונשין, ופי אחד וחצי מסכום המס שנתחייב בו.3)א()61נס כאמור בסעיף קאו  שיםדח

מאסר שנה או הקנס הקבוע  –ד)ו(, דינו 131ב. מי שלא הודיע על תכנון מדף כאמור בסעיף 215
 .( לחוק העונשין2)א()61בסעיף 

מאסר שנה או קנס  –אדם אשר בלי סיבה מספקת עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו  .216
 ( לחוק העונשין, או שני העונשים כאחד:2)א()61כאמור בסעיף 

 זו; לולה בהודעה שניתנה לו לפי פקודהכלא קיים דרישה ה (1)

, או שהתייצב אך לא השיב ודעה לפי פקודה זוך בהכש לרדנש כפי, לא התייצב (2)
 לשאלה שנשאל כדין;

 שנשלחה לו לפי פקודה זו; סירב לקבל הודעה (3)

 ;133או  132 יםפעיהסי לפשבון ין וחדו לא הגיש במועד (4)

 ;166אות סעיף לא הגיש במועדו דוח מנכה מקוון או דוח מעביד מקוון, לפי הור א(4)

 )א(;130בונות בהתאם להוראות המנהל שניתנו על פי סעיף שלא ניהל פנקסי ח (5)

 השומה; ם ערך לעניןהל שיש םיסתיר מסמכהאו  השמיד (6)

ה, חשבונית, ספר פדיון יומי לבקשובר , תמבסרט קופה רוש ומי שרושם תקבולי (7)
ה היש לתקבוהם לא רשם ב, ו130ף עיס מכוח ות המנהלאו תעוד אחר על פי הורא

 ידיבשום, או ידי עובדו של הניתן הוראות. לא נרשם התקבול בוא יפ לע ומשורל ייבח
אשם בעבירה העובד או השלוח ויאשם בה גם ים שאיננו עובדו, והניש לו שחשלו
ים וכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעה אאם ל םושהני

 עבירה;הת ענימ חתבטהל םיהסביר

)ז(, 131בדיווח כאמור בסעיף  פעולה החייבתלא דיווח בדוח על פעולה שהיא  (8)

הן עלי איןשות רביע
 [75]ש רעונש מפו
 ( 32ס' )תיקון מ
 1978-תשל"ח

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

ת ל התחלעי הודעה א
התעסקות או על 

 שינוי בה
 ( 37)תיקון מס' 

 1980-תש"ם
( 134)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג
( 141)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה
( 134)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג
( 141)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

ישות רד קיום-יא
 [76יימות וכו' ]מסו

 ( 21' סמ)תיקון 
 1975-ה"לשת

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 32)תיקון מס' 
 1978-ל"חשת

 ( 37)תיקון מס' 
 1980-"םשת

( 71)תיקון מס' 
 1986-"זמתש

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 161)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 197)תיקון מס' 
 2013-תשע"ג

איסוף מידע לצורך 
 לאומי-הסכם בין

( 207)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

 פרסום ברשומות
( 207)תיקון מס' 

 2015-תשע"ו

הודעה על תכנון -אי
 מדף

( 215 )תיקון מס'
 2015-תשע"ו
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 .(, או )ז(1ד( או )ב5)א()131בניגוד להוראות סעיף 

לא תפקידו בביצוע פקודה זו או מועסק בביצועה, בכוונה מקף אדם המושת ימ . )א(א216
מאסר חמש שנים או קנס כאמור  –, דינו אחר יבכלי יריה או כל זוייןמקף ושהתכאו  להכשילו,

 ( לחוק העונשין.4)א()61בסעיף 

 

תפקידו כדין ת א אלמ( מלף קטן )אימור בסעאאדם כל יעפרן להוהעושה מעשה המכו ב() 
 .( לחוק העונשין3)א()61מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף  –או להכשילו בכך, דינו 

השליטה בהם, מתוך כוונה למנוע  ר בלא שהעביר אתחיו לאכסנ תר איהעבשאדם  . )א(ב216
שנת שהוא עתיד להתחייב בו לגבי תקופה שקדמה להעברה או ב וא יב בויח גביית מס שהיה

-בני-מספר שנים, ובמעביר שהוא חבר שכתמנ ךאה תה התחילקנסה שהפכסוג הי גבל רה אוההעב
( לחוק 3)א()61ס כאמור בסעיף נק מאסר שנתיים או -כאמור, דינו  המי שהביא להעבר -אדם 

 העונשין.

גביית מס שהחברה חייבת בו נוע מל כוונה ךותן חבריה מה ביברח נכסיחילק אדם מ ב() 
הכנסה וג ס יבגל העברה אוהו בשנת אעברה להה דמפה שקלגבי תקוחייב בו ו שהיא עתידה להתא

( 3)א()61ס כאמור בסעיף קנ מאסר שנתיים או -שהפקתה התחילה אך נמשכת מספר שנים, דינו 
 לחוק העונשין, ובלבד שלא יעלה סכום הקנס על סכום החוב.

( 4)א()61כאמור בסעיף  סמאסר שנה או קנ –, דינו 236סעיף ת וארהומאה . העובר על הורג216
 אחד.כ םישנועה , או שני1977-ל"זשין, התנשעוה לחוק

 

הוא  העלישהי שכל התוך שהשמיט הכנססביר ערך דו"ח לא נכון, מ דם אשר ללא הצדקא .217
לא נכונות  תוער ידיסמשמסור דו"ח, או מתוך שרשם אותה בחסר, או אדם לדרש לפי הפקודה נ

, דינו ל שותפותשאחר או  ל אדםש בויועל ח ו במס אובנוגע לכל עניין או דבר המשפיעים על חיוב
בעה החסר בהכנסה שנק וסכום( לחוק העונשין 3)א()61קנס כאמור בסעיף  מאסר שנתיים או -

יתה להיקבע, אילו נתקבלו הדו"ח או ה ונים או שעלולהנכלא  תיעודו יא"ח ומחמת אותם ד
 הראיה.עליו  -ני הענשים כאחד. הטוען כי היה לו הצדק סביר ש ונים, אוכנהידיעות כ

קיבל הכנסת , וכן מי ש170או  164, 161עיפים י ספ-לע ותעליו לנכיה הלא ניכה מס שי שמ .218
מאסר שנה  -סעיפים, דינו  םממנה מס לפי אות כהוא נלו שעביד( 5)2עבודה או הכנסה לפי סעיף 

( לחוק העונשין ופי שניים מסך כל הסכומים שלא נוכו, או שני 2)א()61כאמור בסעיף  סאו קנ
 העונשים כאחד.

יד השומה כאמור קפלולם ש אל, ובלי הצדק סביר 170או  164, 161פים יוכה מס על פי סענ .219
( 3)א()61קנס כאמור בסעיף  ואמאסר שנתיים  -ת ייב לנכו, דינו של הח171או  166, 161בסעיפים 

ורים או שני הענשים כאחד; הטוען כי היה לו מם מסך כל הניכויים האיישנפי ולחוק העונשין 
 עליו הראיה. - בירסהצדק 

בר אחת ע, סמק ממחתהו לעזור לאדם אחר לונה להתחמק ממס אודם אשר במזיד, בכא .220
פי ו( לחוק העונשין 4)א()61כאמור בסעיף ו קנס א מאסר שבע שנים -העבירות המנויות להלן, דינו 

 הענשים כאחד; ואלושעזר להעלים, או שני  וים אלעהל ןווכתהש, םהעליה שסנהכמסכום ה םשניי
 הן:

 ש לכללה בדו"ח;נסה שיכפי הפקודה כל ה לע השמיט מתוך דו"ח (1)

 או תרשומת כוזבות; הרדה אמוקפה מסר בדו"ח על פי (2)

 תישעל דר ה, אואלנשש שאלהבכתב, על , בעל פה או תהשיב תשובה כוזב (3)
 ;הדוקפה יפ לע אליוכה רענשות ידיע

 ים אובכוז נותוחשב ים, פנקסיאדם להכין או לקיהרשה  כין או קיים, אוה (4)
 ;תרשומו ואו שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות בות, אזרשומות אחרות כו

 ;ש בהןלהשתמ רמה או תחבולה, או הרשהעהשתמש בכל מרמה,  (5)

פה או הפרעה יקת
 פקידתי וילמ תעשב

 ( 32)תיקון מס' 
 1978-ל"חשת

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

כוונה בעברת נכסים ה
 ביית מסגלמנוע 

 (32)תיקון מס' 
 1978-ח"שלת

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 יצוג שלא כדיןי
( 110' סמ)תיקון 

 1996-ו"תשנ
( 143)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

א לו"ח וידיעות ד
 [77]נכונים 

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (32' ס)תיקון מ
 1978-"חלשת

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 ([2)78]מס ניכוי -יא
 (13' ס)תיקון מ

 1968-שכ"חת
 (32)תיקון מס' 

 1978-של"חת
( 134)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג
 ס שנוכהמי העברת א

 (21)תיקון מס' 
 1975-של"הת

 (32)תיקון מס' 
 1978-של"חת

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 [79]רמה וכו' מ
 (21)תיקון מס' 

 1975-של"הת
 (22)תיקון מס' 

 1975-של"הת
 (32)תיקון מס' 

 1978-"חשלת
 (37)תיקון מס' 

 1980-ש"םת
( 134)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג
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 הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו. (6)

עור וגדל הבסיס לפי שייו הוא סכום הכנסה, סיס', שבי לקזה או ח קחל ל פיע. לענין קנס א220
שנת המס שאותו בסיס  התפרסם לפני תוםשחרון אד הדהמ ןבי ןהעליה של מדד המחירים לצרכ

 סם לפני הטלת הקנס.רפתון שהרחאמתייחס אליה לבין המדד ה

 בשלתו לוז שהוטל על ופר כסףכאו  נס, קיןבעקיפשרין או אדם, במי . לא ישלם חבר בניב220
ום סכמ הלוששפי  קנס -הוראה של סעיף זה, דינו  ; העובר על220עד  215עבירה לפי סעיפים 

ייבים להעמיד חיו רבחם שדא ינב למעט חבר -; לענין זה, "חבר בני אדם" םס או הכופר ששולנהק
 ם.את נכסיההעביר לו וא כוח עבודתם וללרשותו את מל

ו מתו של האדם, לקחת מידכרשאי המנהל, בהס 215-220 םיי הסעיפפדם שעבר עבירה לא .221
אותה עבירה, ואם עשה  על טילהלר ותר שמותיהגבוה ב מהקנסם יישנל פי א יעלה עכופר כסף של

 .רישוחר -ה יעל רעצו ל אותה עבירה, ואם היהעגדו נייפסק כל הליך  -כן 

 במסירת דו"ח. בייהוא ח ןיה שא( עליו הראי4)216י סעיף לפ המי שהואשם בעביר א()  .222

סתיר המיד או שים שהמכמסשהאיה ( עליו הר6)216לפי סעיף  המי שהואשם בעביר ב() 
 ענין השומה.ך לער םהל אין

 218ם יהסעיפ לפי ירהבבע םוהואש 170או  164, 161 ראות סעיפיםומי שחלות עליו ה ג() 
 קיים את ההוראות האמורות.ה שיארה וילע 219 וא

יראוה  217ר לפי סעיף על שהשמיט הכנסה או על רישומה בחס י שהואשם בעבירהמ .223
 מאלה: אחתכח והם עבירה, אבאשמתו  הלכאורה כחהואילו כ

 ליהעה שסבשנת המס עלו על ההכנ וצאוהש תויטרפ תואצוההוצאות הבית או  (1)
 לפקיד השומה; דו"ח שהגי

בתקופה מסויימת,  לדג 20מגיל  הטזוגו או של ילדיהם שלמ-בן הונו או הונם של (2)
 וגזה ינב ויה הגישלסה שעכנההם ל סכוהעולה ע ש שנים, בסכוםשאינה עולה על חמ

 כוי המס ששולם.יהם דו"ח או דו"חות לפקיד השומה לאותה תקופה, בנד מאח וא

סמך אחר לצורך פקודה זו, כשהוא יודע שאותו מדו"ח, הודעה או  ךורי שסייע לאחר לעמ .224
עה דיי סרום ומו של ניששהתייצב כנציגאו מסמך כולל ידיעה לא נכונה, או אדם  העח, הוד"וד

כאילו עשה  220-ו 215-217נה נכונה, יראוהו, לענין הסעיפים ו כשהוא יודע שאיז הרך פקודולצ
 ם.ימוראהדברים ה את

ר ם אשל אדגם כה ר, יראו כאשם בעבי215-220רה לפי הסעיפים יעב ראדם שעב-בני . חברא224
 חו בא כואאמן , נאיחרקיד אנות או פתף, מנהל חשבומנהל פעיל, שו היה הריבעה עוצבשעת בי
 הוכיח אחת משתי אלה: לא , אםרבח של אותו

 דיעתו;יא בלהעבירה נעברה ש (1)

 הסבירים להבטחת מניעת העבירה. עיםצמאה כלשהוא נקט ב (2)

העבירה,  הנת המס שבה נעברשנים מששש  בורכעו זלית לפי פקודה יא תוגש תביעה פלל .225
 .משנת המס שבה נעברה העבירה כעבור עשר שנים - 220ה של עבירה על הוראות סעיף ובמקר

יה, אינה פוטרת לפ לתםטהו פקודה, אהסר לפי אאו מס קנש, ת עונלתיחת הליכים להטפ .226
 .בו אדם מן החיוב לשלם מס שנתחייב בו או שהוא עשוי להתחייב

רות יבעחקירות או חיפושים לשם מניעת יד שומה לערוך קסמיך פהה רשאי לרר המשטש .227
 –רשאי  קודה זו או לשם גילוין, ופקיד שומה שהוסמך כאמור יהאפ לע

בדרגת מפקח ומעלה לפי  טרהמש ןיקצניתנות להיות ומכסלהשתמש בכל ה (1)
ה האמורה יחולו דלפקו 4-ו 3 יםפלפקודת הפרוצידורה הפלילית )עדות(, וסעי 2סעיף 
 ;אמורדעה שרשם כועל ה

( לפקודת הפרוצידורה הפלילית א()1)7 ףי סעיפ לשוטר ע להשתמש בסמכויות (2)
 ;מסמכים ושאיננש כור סת כללמעט תפי)מאסר וחיפושים(, 

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 וםכצמדת הסה
 עליו מוטל קנסש
 (37תיקון מס' )
 1980-ש"םת

ר כופאו  שלום קנסת
 תלל הזועטל שהו

( 88)תיקון מס' 
 1992-תשנ"ב

 א[79]ופר כסף כ
 (32)תיקון מס' 

 1978-של"חת
( 142)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

 ([1ב)79] הובת הראיח

 (13)תיקון מס' 
 1968-שכ"חת

 ([2ב)79]זקת אשמה ח

 (13מס' תיקון )
 1968-שכ"חת

  (89)תיקון מס' 
 1992-ב"שנת

 יעחריות המסיא
 ג[79]עריכת דו"ח ל

 כו'וחריות מנהל א
 ( 3)תיקון מס' 

 1963-תשכ"ג

 ד[79]תיישנות ה

ינם אענישה ליכים לה
 תשלום מסמפוטרים 

[80] 

 חיפושיםוקירות ח
 ( 3)תיקון מס' 

 1963-תשכ"ג
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 ןידה רדקודת סלפ 9ף בסעיותו ין ממונה כמשמעצלהשתמש בסמכות ק )א( (3)
ה, ב, לשחרר אדם בערו1969-שכ"טת[, השחד חנוסש( ]פוימעצר וח) ילילפה

 ין זה;נעלחולו י הלפקודה האמור 15עד  10עיפים וס

ם שואיב דו כתהוגש נג ה לפי פסקת משנה )א( ולאבשוחרר חשוד בערו ב()
ו, יופטרו הוא וערביו מערבותם, ולענין זה וררחם שוימ נים ימיםומאה ושמ תוך
–בנוסח משולב[, התשמ"] פליליהין דר הסדק ו( לח)ב55ת סעיף וארוה וליחו

1982. 

 פלילי לפי חוק אחר. ךיכל הל לעא ישפיעו לוראות פקודה זו ה .228

 פסקב מתשנה הקודבהורשעו שומים ישהנל של כ נה רשימהאחת לש ם. המנהל רשאי לפרסא228
 .ותפחל; פרסום כאמור ייעשה בשני עתונים יומיים 220ן חלוט בעבירה על פי סעיף די

 ליותללק י"ב: הוראות כח

 ינרים או בם אחקידיה ופשר האוצר למנות מנהל, פקידי שומ יאראוי רשכביצוע הפקודה ל .229
 רך.ופי הצל כל, הםירחא םדא

 השומה יהיו נתונות גם למנהל. דקיפשל  מכויותיוס .230

 

להתייצב לפני , משנה ראך לא יות וםי 30פו לן חהיניבחות פעמיים, שפ. נדרש אדם כדין, לא230
התייצבותו, רשאי -השומה על סיבה סבירה לאי דיע לפקידוהפקיד השומה ולא עשה כן, ולא 

חייב אותו להתייצב המ צו ןתליהשומה,  דקשת פקיבלפי ם, לוש משפט ם של ביתשופט או רש
 לפני פקיד השומה במועד ובמקום שצויינו בצו.

תעודה,  לכ תוארלו המועסק בביצועה, חייב אקודה, פשמי בביצוע הר דהממלא תפקי ()א  .231
ו סתכנט שבהם או לפרתייחסים להכנסתו של אדו העתק מהם, והם מימת שומה אשר, , דו"חהעידי

 וג בהם על דרך זו.לנהת וישאימהימנות בבסוד וששכדבר 

בן  הגישש "חבדופרט  כל יילוגף קטן )א(, זכאים איש ואשה ליעל אף האמור בסע ב() 
ה שקבע פקיד השומה או בית סנכום ההכס וי, וכן לגיל135על פי סעיף  וא 131 ףיעס יפעל  וגםז

 ביחד.ו חיו שואיםבה היו נהמשפט, והכל לגבי התקופה ש

הפקודה, או מי שמועסק בביצועה, לא יידרש להראות לבית  ראותהו ילפי שנתמנה מ .232
כל דבר שהגיע לידיעתו ו להודיע לו, אפט משהלות לבית גאו ל, ומהשו אדה וח, תעו"ד כלמשפט 
 מתוך פקודה אוי הפקודה, אלא במידה שדרוש לעשות כן להפעלת הוראות הפל פקידות ילואגב מי

 הכנסה, או תוך כדי בירור תביעה כאמור.מס ה ברבנעש בירהע ללדין ע עלתבו נהווכ

ומים, ובה יפורש של הניכרשימה של יקבע, שום קובמ רךדברסם פשר האוצר רשאי ל א()  .233
מס פלונית, כפי שנמסר בדו"ח שהגיש, או כפי  תנשמהם, ל דחל אסכום ההכנסה החייבת של כ

ה רשימוי בשינ . ואם חלניןהע יפל שפט, הכלמי בית הדעל י אוה ומיד השל ידי פקשנקבע ע
 נישוםהי בקשת פל, תתוקן הרשימה - םוור שהוגשו על ידי הנישעעקב השגה או ער - האמורה

ברשימה שפורסמה כאמור וכן  ןיו, לעיעבקשנ בהתאם לכך; כל אדם רשאי במועדים ובמקומות
 .תהאו מקצ ה, כולמהשיהרושר מהעתק מא לקבל, תמורת אגרה שנקבעה,

, תדת הכספים של הכנסעהאוצר, באישור ו רי שא( רשאטן )קף עיעל אף האמור בס ב() 
 מים ברשימת הנישומים שתפורסם כאמור.ושישל נ םיילהימנע מלכלול סוג מסו

תייחסים המן תקהע ומה אוש ותת, רשימוות, דו"חע, ידיותודתעיטתו לתו או בשי שבחזקמ .234
דיעה כאמור, או ימסור לסה יו נאיא הא מסר בכל עת שפרט שבהכנסתו, והולהכנסתו של אדם או ל

, או שמסר אותם שלא ול למסור והלא הרש 24ששר האוצר 23ם לאדםיהו מתכנם של המסמכשמ

                                                           
; 7664עמ'  21.8.2014מיום  6861י"פ תשע"ד מס' היתר גילוי לראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים:  23

מיום  7072י"פ תשע"ה מס' כו לעניין זה: לראש הממונה על הביטחון במערכת הביטחון או למי שהוא הסמי
י"פ תשע"ז ; לראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור או למי שהוא הסמיכו לעניין זה: 7137עמ'  8.7.2015

 (85)תיקון מס' 
 1991-שנ"בת

 מוריםשוקים אחרים ח
[81] 

רסום רשימת פ
 םיבריינע

 (37)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 בצעתמינוי רשות מ
[3] 

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 יות המנהלמכוס
 [א3]

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 ו התייצבותצ
 (37)תיקון מס' 

 1980-ש"םת

 ([1)4]ובת סודיות ח
 ( 40)תיקון מס' 

 1980-תש"ם

 ( 71' סתיקון מ)
 1986-שמ"זת

א לובד מס הכנסה ע
 ודסיידרש לגלות 

[4(2]) 

רסום רשימת פ
 ([3)4]ישומים נ

וד סונש על גילוי ע
 ([4)4] כנסהה

580
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 .לירותה מאס ו קנא, חדשים ששהמאסר  -לצורך פקודה זו, דינו 

בת למסור ידיעות על רכושו או הכנסתו של אדם אחר, למעט יחימן היהוראה בד א()  .235
ממלא שמי  ל, לא תחול ע1972-בה )נוסח חדש( תשל"קטיסטיטהס תקודפפי  הוראה כאמור על

 זו.ודה פורש בפקמב ךכ רמאנ םא דועה, מלבבביצעסק המו או הדוע הפקוציתפקיד רשמי בב

על אף הוראות סעיף קטן )א(, מותר למסור למוסד לביטוח לאומי מידע המפורט  ב() 
, או בתקנות לפיו, ובלבד 1995-א לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה384בסעיף 

 שמידע כאמור נדרש לתכליות האמורות באותו סעיף, ובמידה שנדרש.

גל ]נוסח א לפקודת פשיטת הר60תן צו לפי סעיף ף קטן )א(, נייעל אף האמור בסע ג() 
או לבית המשפט כמשמעותם בפקודה האמורה  שמירס הנות לכומותר לגל, 1980-םש", תחדש[

 בוע בו.קהאמור ובהתאם ל ףבסעיים טפורהמ כיםמדו"חות, מידע או מס

ל ויים המחויבים לפי הענין, על כנישולו, בחי 234-ו 232 ,231הוראות סעיפים  ד() 
 –ה עיף זבל לפי סגבי ידיעות שקימי להממלא תפקיד רש

 ; 1995-ה"נח משולב[, תשס]נו יח הלאומוביטהוע חוק צבבי (1)

 .1980-ש"םתדש[, סח חוטת הרגל ]ניבביצוע פקודת פש (2)

 –ה 235-ב235. לענין הסעיפים א235

ניני לשירות דין שיש להם קשר ע-קוח לבין עורךל יןים ברבדחילופי  - סוד מקצועי"" 
ועלו על הכתב, הן שיפה וב-לעברו נאמ םברישהד ין, בוחן ללקהדי-עורךהמקצועי שניתן על ידי 

ועי צניני לשירות המקעקשר  םלה ששי דבלבוהדין לשימושו הוא, -לרבות רשימות שערך עורך
 כאמור;

 ועי;צקמ דש בו סוימסמך ש -מסמך חסוי" " 

ן עהטון דיה-עורךל ש דוא משרפוטו נמצחום שיי שבתזחומה בית המשפט -בית משפט" " 
 ;ןנת חסיוטע

 של בית משפט. התורןהנשיא הנשיא או  -שופט" " 

ם נדרש לכך על אדין, -, חייב עורך1961-ן, תשכ"איהד-כירעו תלשכק חוב. על אף האמור ב235
וכן  מך שברשותו ולאפשר לו לבדוק ולתפוס כל מסמך כאמורסל מכ וסור למל, ידי פקיד שומה

י הסמכויות הנתונות לו לפי פעל  ור, הכלאמכ ךמסמל שרקחרת בא להעוכל פ לו לעשותלהרשות 
 י.וען שהמסמך חסוט הוא םן אכות שלע בדין חיי-פקודה זו, אך אין עורך

 המושיד הח פקי, יקה הוא חסומהשו דיקידי פ לעהמסמך המבוקש  ידין כ-טוען עורך )א(  .ג235
ה את יעל ם, ירשונהגרסן, ידיה ךל עורש תוחובנוכ ד בחבילהבו ישימנו מי ייןלעי בלו מךמסהת א

יתה טענת השפט; מת היי בדלי השם הלקוח שאליו מתייחס המסמך, יחתום עליה וימסור אות
שאי, ין רהד-. עורךתה אחליבלם בחוכ קוח, ישיםל תוואלגבי מספר מסמכים המתייחסים לחסיון 

ית לבה לחביה תריה במסומהשד פקיל התלוות אהחבילה וכן ל לע אוה ףא םותחל, רצה בכךאם י
 .טהמשפ

 בול אחר.ימעטפה או כלי ק -חבילה" לענין זה " 

בילה לבית המשפט, ימסרנה חנמנע למסור את ההה מן זיה ה ואהל שכאם מטעם  ב() 
 ית המשפט.בנה לרסמוזה י טפפקיד השומה לידי שו

 .ופט שלוםשפט המחוזי ושהמ לרבות שופט בית - הז שופט" לענין" 

בו נלקח מסמך כאמור בסעיף קטן )א(, שיך ראחר התאשלם ימי עהשבמלא יאוחר  ג() 
בבקשה להחליט משפט , לפנות אל בית הךהמסמ חנלק מנומן שיהד-רשאי הלקוח או עורך

 .יהמסמך הוא חסו םאולהודיע 

 ה ויבדוקקשג(, ידון בבג)235סעיף טו נתקבלה בקשה כאמור בופט שבמחוז שיפוש . )א(ד235

                                                 
 .514עמ'  8.11.2016מיום  7373מס' 

 .3497עמ'  21.7.2005מיום  5418י"פ תשס"ה מס' סמכותו הואצלה למנהל רשות המסים ב 24

 ייג לחובת מסירתס
 ([6()5)4] תועידי

( 31)תיקון מס' 
 1978-"חלשת

( 109)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 109)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

 רשנותפ
 ( 4)תיקון מס' 

 1964-תשכ"ד

וש רמכות לדס
 יןדרך ום מעימסמכ

 ( 4)תיקון מס' 
 1964-תשכ"ד

 ענת חסיוןט
 ( 4 )תיקון מס'

 1964-תשכ"ד

 חלטת בית המשפטה
 ( 4)תיקון מס' 

 1964-תשכ"ד

( 171)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט
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ך שבו נתקבלה הבקשה; השופט ישמע את יתארהשלאחר  יםימ בעהמשר חא יאול מךמסאת ה
את המסמך או שיגלה לו את  ומה מבלי שיראה לויד השקת פאגם  מועשהדין והוא רשאי ל-עורך
 תכנו.

יט שאיננו הדין שממנו נלקח; החל-י, יחזירו לעורךוך חסמסמפט שהושההחליט  ב() 
 .מהד השוותו לפקימסור אחסוי, י

בחלקו, יורה למסור לפקיד השומה העתק החלק  יחסו מך הואסשהמ טיט השופלהח ג() 
השומה יתקבל כראיה בכל הליך משפטי,  מור שנמסר לפקידאתק כעו; הייד לר עששאינו חסוי מאו

  קור.מה ו היהכאיל

 המסרשנה לשבחביך סממ יג)ג( לגב235 ט בקשה כאמור בסעיףפלא קיבל בית המש ד() 
 .השומהיד קמך שלגביו לא הוגשה בקשה כאמור, כבלתי חסוי והוא יימסר לפסהמ תיראה או, ל

 ית.פוסתהיה ופט ף זה יהיה בדלתיים סגורות והחלטת השיסע ון בבקשה לפייהד ה() 

 קסים:בילות פנלק הלרבות לפני ועד -נין זה, ייצוג עישומים ולנלה רשאים לייצג א .236

 ;1955-שבון, תשט"וחאי ובחוק ר תוומעכמשן בושרואה ח (1)

לפקודת  20עיף סלפי  תופיתשי הגודאבקורת על פנקסי  ךיחיד הראוי לערו (2)
 ות השיתופיות;דהאגו

יועץ מס מייצג כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס,  (3)
 ;2005-התשס"ה

 .1961-, תשכ"אןהדי-ת עורכישכל קחו פיל עדין  רךעול ותו שפגוע בזכל הוראה זו אינה באה

 . )בוטל(.א236

 ב. )בוטל(.236

 . )בוטל(.1ב236

 ג. )בוטל(.236

 ד. )בוטל(.236

 ה. )בוטל(.236

 ו. )בוטל(.236

 ז. )בוטל(.236

 ח. )בוטל(.236

 ט. )בוטל(.236

ידו, ב מהתותהא חקודה זו פ שלחה לפיל וא הרסמל בייחשומה הכל הודעה שפקיד  א()  .237
 וכל הודעה שחתימה כאמור מודפסת או כתובה עליה או ששמו של, לכך ינהמוא שהי מדי ביו א

ם תובלם כל הודעה לפי פקודה זו שבה נדרשת התייצו, היא בת תוקף; ואהתוב בכמה והש דפקי
 ם שהרשהואדה או של מושה דיקפ לש ודבי המוחת האמה, תהשו או של עד לפני פקיד םדאשל 
 ה.לככהלכך 

ית כחתימתו של אדם שנתמנה לכך, יראוהו כחתימתו כל זהנח דעהוחתימה שעל גבי ה ב() 
 .ל דברשכו והיפ וכחהעוד לא 

עסקו או מענו  ןעלפי מ םויאה לאדם בין לידו ובין בדואר רשצהודעה ניתנת להמ א()  .238
 שישיום הב אהמצה שהויראוה כהודעה בדואר רשום, ידועים לאחרונה; נשלחם שהי כפי רטהפ
עה ישלחה לבני אדם בישראל, או למחרת היום שבו היתה ההודעה מגנאו , לוחשהמ וםי רלאחש
זו  ךרדאדם שמחוץ לישראל, ולהוכחת המצאה ב-בניל החלרך הרגילה, אם נשדואר בדי הדל יע

 ראוי.נשלח כראוי ומוען כ העדוהה תא ליכמהב תכמהשה וכחה הדי

ה כאילו הומצאה וירא, בלהקב לירס נמעןוה( אקטן )ף עיבסור מאשנשלחה כעה הוד ב() 

 מיםושינ גצייל שותר
( 13)תיקון מס' 

 1968-תשכ"ח
( 32)תיקון מס' 

 1978-ל"חתש

( 143)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 143)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 143)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 143)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 143)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 143)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 143)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 143)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 143)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 143)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 143)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ודעותהמה על יחתה
[53] 

 ( 71)תיקון מס' 
 1986-ז"שמת

 תודעוהמצאת ה
[54(1()3)] 
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 כדין.

 )בוטל(.  .239

חת פיו ול אדוג, יזו ודהפקי פשלם לל יבחישאדם כל סכום חייבת ו החישוב סכום הכנסב .240
 כל סכום עד ללירה השלמה הקרובה ביותר.

ו לשקלים חדשים הכנסה, הכנסה חייבת, י לקבוע כללי המרה שלפיהם יתורגמשארמנהל . הא240
 .הפסדים, הוצאות ותשלומי מס של נישום, שמקורם מחוץ לישראל

 

(, רשאי המנהל לקבוע את הטפסים הדרושים 1)243בכפוף להוראות לפי סעיף  ב. )א(240
לביצוע פקודה זו; טפסים כאמור אין חובה לפרסמם ברשומות והם יפורסמו בדרך שיורה המנהל; 

 המנהל טפסים כאמור לא ישתמש אדם אלא בהם.קבע 

נישום שנדרש למסור מידע או דיווח לפי פקודה זו, ימסור את המידע או הדיווח  )ב( 
באמצעי מגנטי, אם דרש זאת המנהל, והכל כפי שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של 

 הכנסת.

את הטופס לגבי נתוני  (, יגיש3( עד )1נישום שהוא אחד מהמפורטים בפסקאות ) )ג( 
(, שנקבע לפי 6111טופס  –הדוחות הכספיים, המאזן, דוח רווח והפסד ודוח ההתאמה למס )להלן 

ג 131ג)ד(, והוראות סעיף 131בהתאם להוראות שקבע המנהל לפי סעיף , באופן מקוון, 243סעיף 
 :132, לא יאוחר מהיום שבו הוא מגיש את הדוח לפי הוראות סעיף יחולו

 חברה; (1)

מי שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה,  (2)
 –)בסעיף קטן זה  130בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 

 הוראות ניהול פנקסי חשבונות(;

מי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת, בהתאם להוראות ניהול פנקסי  (3)
 חשבונות.

( 3( או )2מנהל רשאי לפטור נישום שהוא אחד מהמפורטים בפסקאות )ה (1) )ד( 
באופן מקוון, בשל סכום מחזור עסקאותיו;  6111שבסעיף קטן )ג(, מלהגיש את טופס 

פטור לפי פסקה זו יכול שיינתן דרך כלל או לסוגים של נישומים כאמור, הכל כפי 
בהוראות ניהול פנקסי כהגדרתו  –שיקבע המנהל; לעניין זה, "מחזור עסקאות" 

 חשבונות;

(, רשאי המנהל לקבוע לגבי נישום שהוא אחד 1נוסף על הוראות פסקה ) (2)
( שבסעיף קטן )ג(, כי הוא רשאי להגיש את טופס 3( או )2מהמפורטים בפסקאות )

באופן ממוכן, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שהטופס יוגש במשרדי  6111
 יקבע המנהל.רשות המסים בישראל כפי ש

באפריל שבתוך אותה תקופת שומה  1-ה של הנשהמספר ב ןתצויי תומה מיוחדשפת וקת .241
 מיוחדת.

, או כל דין אחר 1950-קדים, תש"ינפנכסי  וק, או ח1939עם האויב,  רקום שפקודת המסחמ .242
אות רולו ההויחכס, נ עלו נסה אכהו על דם אאעל  עיםידן במסחר עם האויב או עם נפקדים, משפה

 .שבתוספת השניה

ות לביצוע הוראות פקודה זו, ובכלל זה, במיוחד, תקנות נקתקין התל ר האוצר רשאיש .243
 –בדבר 

 פקודה זו; לפי ותדעהוהרות והצת, עותבי, טפסים של דו"חות (1)

 אוצרמות משתלממקור של מס על גמולות וקיצבאות הבניכויו ותשלומו  (2)
 (;5)2 ףנסה לפי סעיכאו על הה בודעת נסהכ, על הנהמדי

 כה לקבוע בו.ימסמ ודהקפהכל ענין ש (3)

( 136)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 יגול סכומיםע
 (13)תיקון מס' 

 1968-שכ"חת

הכנסה  תללי המרכ
 והפסדי חוץ

 (132ס' מ)תיקון 
 2002-ב"סשת

( 142)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 טפסים, מידע ודיווח
( 134)תיקון מס' 

 2003-תשס"ג

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

ומה שת פיון תקוצ
 מיוחדת

 (71)תיקון מס' 
 1986-שמ"זת
מסחר השפעת דיני ה

ו עם אאויב העם 
 [22]נפקדים 

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 קנותתן יהתקלמכות ס
[82] 

( 171)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 171)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 210תיקון מס' )
 2015-תשע"ו
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ם החלטה, לשנות את שיעורי הניכויי ךרדב תסנכה רושיהטעון א ור האוצר רשאי, בצש .244
 נקובים בפקודה זו.ה יםויכוהזי

עד  1א64, 29, 5פים ענין סעיר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע לצ. שר האוא244
שלישי,  קרוחלק י' פ, 102, א100, 92, 91א, 85ב, 75יז, 75ג עד 75א, 68יא, 67ב עד 67, 10א64

 .תנאים ותיאומים נדרשים

ת, אלא ומס או הקלות אחרמחות נם, היטורפנו תאו קיזוזים, ולא יינ םלא יותרו ניכויי א()  .245
 אם נקבעו במפורש בחוק או מכוח סמכות מוגדרת בחוק.

נסת, כים של הפת הכסעדו ורבאישר האוצר, טן )א( רשאי שק יףבסע רומעל אף הא (ב) 
שלושה חדשים מיום פרסומן; ובלבד  וםפקע בתי ר, אולם תקפןות למתן הקלות כאמותקנ להתקין

 .ות המס שבה פורסמנתום ש עד ןתקפ את ךששר האוצר, באישור כאמור, רשאי להארי

ה קרשנת מס תע לכל י לקבואשרכנסת, ה לש םיפסכה תדער ווששר האוצר, באי (1) ג() 
ת רוהוא לקבוע תק שנת המס, ורשאיבא 20-ו 20סעיפים  ינתנו לפימס שית בוהטל

לסוגי הטבות; תקרה לענין הטבות בשל חיפושי נפט תיקבע לאחר התייעצות  ותנפרד
 ת;יוהתשת גיהרהאנ שר םע

אם לונית, פ סא בשנת מ20 וא 20 םיפיעס יאישור לפ ינתןלא יו ותלא יותקנו תקנ (2)
 םיפיעסנה מכוח השתה והניתנות בא סטבות המהך כל ס אתל דיגהלבהם כדי יש 

 ם שקבע שר האוצר לאותה שנת מס.כותקרת סל אמורים, מעברה

 
 תוספת ראשונה

 (11)סעיף 
 חלק א'

בצת, בר יוחאי,  אביבים, אבירים, אבן מנחם, אדמית, אור הגנוז, אילון, אלקוש, בית הלל, הרעם,
גורן, גוש חלב, געתון, גרנות הגליל, גשר הזיו, דובב, דישון, דלתון, דן, דפנה, הגושרים, הילה, זיו 
הגליל, זרעית, חוסן, חניתה, חורפיש, יערה, יפתח, יראון, כברי, כפר בלום, כפר גלעדי, כפר יובל, 

מנרה, מעונה, מעיליה, מעין ברוך,  כפר סאלד, כרם בן זמרה, לימן, מטולה, מירון, מלכיה, מנות,
מעלות תרשיחא, מצובה, מרגליות, משגב עם, מתת, נאות מרדכי, נהריה, נטועה, סאסא, סער, 
ספסופה, עבדון, עין יעקב, עלמה, עמיר, עראמשה, פאסוטה, פקיעין, פקיעין החדשה, צבעון, 

אליעזר, שדה נחמיה, שומרה, צוריאל, ראג'ר, ראש הנקרה, ריחניה, רמות נפתלי, שאר ישוב, שדה 
 שלומי, שמיר, שניר, שתולה.

 25חלק ב'

 .מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד

 
 תוספת ראשונה א' 

 ג(  75)סעיף 

1. FOUNDATION –  לפי חוקי הולנד, ליכטנשטיין, פנמה, איי בהמה או האנטילים
 ההולנדים;

2. ESTABLISHMENT – ;לפי חוקי ליכטנשטיין 

3. REG. TRUST – .לפי חוקי ליכטנשטיין 

 
 1תוספת ראשונה א'

 (196)סעיף 

                                                           
ספת הראשונה והורחבה רשימת היישובים שתחול : בוטל חלק ב' לתוממשלת ישראלנ'  גדבאן 8300/02בג"ץ ר'  25

 .)ב(11עליהם ההטבה לפי סעיף 

 םיכויינמכות לשנות ס
 א[82]ם יכוייוז

 חדתומכות מיס
( 132ס' מן )תיקו

 2002-תשס"ב
( 147)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

נחות המתן  יסורא
 תווהקל

 (22)תיקון מס' 
 1975-של"הת

( 24)תיקון מס' 
 1976-תשל"ו

 ( 82)תיקון מס' 
 1990-ש"ןת

( 134)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 146)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 )הוראת שעה( 
 2007-תשס"ז

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 144)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 147)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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 טריטוריית מכס נפרדת של טיוואן, נפגו, קינמן ומטסו .1

 (Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu) 

 
 תוספת השניהה

 –תוספת זו ב .1

ב, ים האוע חרמסת הלפקוד 2יף שנתמנה לפי סע ביהאו יסכנהממונה על  -פוס" האפוטרו" 
 ;1950-ש"ית, יםי נפקדכסל נכסי נפקדים כמשמעותו בחוק נעוס פוטרופ, או הא1939

-תש"י קדים,פי נסנכ קחו ו, א1939האויב,  פקודת המסחר עם -ויב" אדיני המסחר עם ה" 
ת זו על בתוספ שמדובר םוכל מקום, אויב, או עם נפקדיה םע רחסמל עגוהנ , או כל דין אחר1950

ם מוחזקיה או הכנסה לרבות כסף ונכס -ידו ב םשה ואהממונה  לסה שקיבנאו הכס נכו כסף א
 ודתו;קלפ

עותו מכמש פקדנכס נ, או 1939לפקודת המסחר עם האויב,  9 כמשמעותו בסעיף -נכס" " 
 ;1950-תש"י, חוק נכסי נפקדיםב

 ;סופפוטרואה ידכסף או נכס שבי -נכס חסום" " 

תו החייבת של נסכבה תלהיתה נכלשרופוס וטאפולהכנסה המשתלמת  -מה" הכנסה חסו" 
 אדם כאמור. -ני המסחר עם האויב, ו"בעל הכנסה" ידא , אילוליתאדם לשנת מס פלונ

ר לשום את האפוטרופוס שבעל ההכנסה, ואפ לבת שייהח וסתנכו כהכנסה חסומה יראה .2
תה וייבת לאחסתו הכנבהת נכלל ילו היתהבעל ההכנסה א םושיה ניהש רךאותה הכנסה, כד שלב

 שנה.

חסומה, או קיבל הכנסה חסומה  הנסבשל הכת, לתוספ 2לפי סעיף  ישום האפוטרופוסנ .3
זכאי לפי  המה היהכנסה החסוהבעל ששומה, היד קל פש ותעששולמה בניכוי מס, והוכח להנחת ד

בדרך  וס אםופטרפום לאגתוענק זכות זו  -אויב ה םסחר עמה המס, אילולא דיני תביעתו להקלה מן
 בדרך אחרת. ואם החזרת תשלום של

יעות שבידו, שהכנסתו החייבת של יחיד פלוני בעל הכנסה, דיי ור, לפסב יה פקיד השומהה .4
תה הכנסה ומה לשום אותו אדם בשל אושומה, רשאי פקיד הסינה חאה שסהכנ לולכהיתה צריכה ל

 עת שומה.דוהללא  המושאינה חס

ה חסומה, ישלם האפוטרופוס סהכנ תוספת בשלל 2י סעיף פפוס לטרוואפס שנשום בו המ .5
 ספי בעל ההכנסה שבידו.כ ךותמ, ראח דיי או עלו בעצמ

רופוס ישלם האפוטרופוס אם אין הוראה אחרת טכנסה שבידי האפוהל עב דיחי ספיכוך מת .6
ומה או שנת שיחיד לכל  ומה, מאותויד השפקת ישפי דר כל מס המגיע על -זו  תפסת בתושרומפ

חיד; בדרישה כאמור, רשאי יוהו כאילו שולם על ידי אותו ראי אמורכ סכום ששולםשנת מס, וכל 
שמשת, או עשוייה לשמש, נושא מ וגע אליו עדייןבנומה ששה םסכו גם לפקיד השומה לכלו
 .להשגה או לערעור

שאותו אדם היה  אשר בידו לכוקי הח חווכא לבו א ותבטודם או לאלהאפוטרופוס  חררש .7
 –ויב, הרי לאחר מכן האחר עם מסכאי לו אילולא דיני הז

ה זו די פקוכלצר אשר דםהאכאילו היא של  -וחררת כאמור שכל הכנסה מ וירא (1)
 אילולא אותם הדינים; והיתה הכנסת

ה סה הכנותא שלרת, בבדרך אח בדרך ניכוי או סווטרופפאה םיראו כל מס ששיל (2)
ס בשל אותה פואפוטרול דם האמור ויראו כל הקלה שניתנהאי הידכאילו שולם על  -

 ם האמור;דנה לאתכאילו ני -הכנסה 

השומה  גות וערעורים עלשגיש ההי לארש איה וכוח אהאדם האמור או ב (3)
 וא.ה םו נשוליאשנשום בה האפוטרופוס בשל אותה הכנסה כ

חריה, שילם או העביר או או לאפני השומה לפת זו, וסות תוראי הופלום ופוס שנשרפוטא .8
ות כך, יהא אותו חלק מן המס שיש לשלמו שו חלקה לאדם אחר, או הרשה לעא ההכנסהת שחרר א

 גדרותה
 תוספת[]

 סומהחס על הכנסה מ

כותו של ז
 ותלהקל וסופטראפוה

על בומת יחיד ש
 הכנסה

רופוס טאפוהובת ח
שלם מס שעל ל
 כנסה חסומהה

ובת האפוטרופוס ח
מגיע השלם כל מס ל

 כנסה חסומההמבעל 

ר וחרשתוצאות של ה
 סותהכנ

 שוחררשכנסה העל ב
שומה לפני לי ארחא
 שחרורה
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ת אמ ינהדמל עחוב המגי -זו ספת ת תולפי הוראו ופוס יכול לשלמורהאפוט איןומה והש ילפ
היה זה  , אםיכוחו החוק אפת, או בסלתו 7ף יסע ה לפיותה הכנסאם אותו כבעל יאוהאדם שר

שוחררה ההכנסה, ואותו  ום אשר לו שולמה או הועברה אאדו מן ה, אחל עליו הז ףיעסמקרה ש
 יות אחראי למס.מהחדל יוס פטרווהאפוחלק ייפרע לפי זה 

מות לפי ולערוך ש מותרם, ריעוולער, להשגות שומה ו לעריכתז הקודפשב תל אף ההגבלוע .9
האוצר, ולהגיש השגה וערעור על שומה  שרשקבע  יךלתוספת בכל עת לפני התאר 4-ו 2 פיםיהסע

 ך.יתאר ותואני פממס, בכל עת ל הכאמור ותביעה להקל

שמאז השלישי  -דבר  לשפוכו יזולת אם הוכח ה -לתוספת  2-4עיפים סזקה היא לענין הח .10
נסה חסומה או בעל נכס חסום כל העדי להחליף בכהיה בו שדבר  םוש לחלא  1939פטמבר בס

 לתוספת יפורש שמו של בעל ההכנסה. 2סעיף  פישומה לל ובכ

וטרופוס, אילולא פצריכה להשתלם לא היתה תונילה פנבש יפלונ רנסה ממקוכקום שהמ .11
תה בכל יזו ה סהכנה , אבלה לתשלוםכל הכנסה מצוי הנותה שאב העובדה שמאותו מקור לא היתה

תוספת כאילו היתה הכנסה מאותו ה הוראותו ולא דיני המסחר עם האויב, יחוללאי סאת חייבת במז
 .וספוטרואפל המלתשנו הנש התשלום אותיה למצו מקור

 תשנו על כלו ,1947על שנת השומה המתחילה באחד באפריל  וחוליוספת זו ת ותוראה .12
 ה.ס שלאחרישומה ושנות המה

 

 
 רוזן נחספ (1961 לריפבא 21א )"' באייר תשכח

 שר המשפטים   

 
 

 זמןבת ולבגהה קלתה

חזקת ב שהםאדם -ניב
 כנסההבעל 

ס על הכנסה מ
 ולמהשנצמחה וטרם ש

 חולהת
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 י הנוסח הישןפוח ההשוואה לסעיל

 
_________________________________________________________________ 

 החדשנוסח ב נוסח הישןב    שדחבנוסח ה  נוסח הישןב
________________________________________________________________________ 

 ושמטה       1
2       1 
3       229 
 230      א3
4(1)       231 
4(2)       232 
4(3)      233 
4(4)      234 
4(5()6)      235 
5(1)       2 
 א()8    ו( סיפה()1)5
5(2)       3 
5(3)       4 
5(4)       5 
 ב()8       (5)5
 ג()8       (6)5
 88       (1א)5
 89       (2א)5
 95       ()א(3א)5
 96       ()ב(3א)5
 97       ג(()3א)5
 98       (4א)5
 94       (5א)5
 93       (6א)5
 90       (7א)5
 91       (8א)5
 102       (9א)5
 103      (10א)5
 99       (11א)5
 92       (12א)5
 100       (()א13א)5
 101   (ג()()ב13א)5
 104       (14א)5

6       6 
7       7 
 9  פ()–י( )ל()–א()8
 70       כ()8
 10       א8
 11       (1ב)8
 12       (2ב)8
 13       (3ב)8
 14       (4ב)8
 16       (5ב)8
9       15 

10       68 
 105       ב10
 (8)–(1)17     ח()–א(()1)11
 21       ט(()1)11

 22      (IIט()()1)11

 23      (IIIט()()1)11
 (9)17       י(()1)11
 (10)17      יי(()1)11
 (11)17       כ(()1)11

 19     (Iנאי )ת

 24       (IIנאי )ת

 25  המשך( IIנאי )ת

 26   סיפה( IIנאי )ת
 27       א(1)11
11(2)       30 
11(3)       31 
11(4)       20 
11(5()6()7)     18 

      
  

______________________________________________________________________ 
 נוסח החדשב  נוסח הישןב    בנוסח החדש שןיח הסנוב

_____________________________________________________________________________ 
12       32 
13(1()2)       28 
13(3)       29 
14       34 
 35       א41

 36       ב14
15       37 
 38       א15
 39       ב15
 40       ג15
 41       ד15
 43       ה15
 42       ו15
 44       ז15
16       44 
 46       א16
 49       ב16
 46       ג16
 47       ד16
17       69 
18       33 

 49       ()א19
 א()50       (1ב())19
 51   ( המשך1())ב19
 52    ( סיפה1ב())19
 ב50       (2ב())19
 53       ג()19
 א()54       (1א)19
 55       (2א)19
 56       (א()2)א19
 57       ב(()2א)19
 58       ()ג(2א)19
 59       (ד()2)א19
 60       (()ה2א)19
 ב()54      (3א)19
 61       ב19
 62       ג19
20(1)       17 
20(2()3)       72 
20(4)       73 
20(5)       74 
21       75 
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22       242 
23(1)       65 
 66       א(2()2)23
23(3)       67 
 83       ישהר 24
 82       סיפה 24
25(1)       84 
 82       (א()2)25
 84       (ב()2)25
 77     (ג)–א(()1)26
 78  תנאי )ב(( 1)26
26(2)       79 
26(3)       80 

26(4)       81 
26(5()6()7)     76 
27       85 
28       86 
 87       א28
29       121 
 122       א29
 123       ב29
 124       ג29
 125       ד29
30       126 
 127       א30
128       ב30

       
  

_____________________________________________________________________ 
 דשחנוסח הב  ןהיש וסחנב בנוסח החדש נוסח הישןב

____________________________________________________________________________ 
 129       ג30
31       161 
32       162 
33       163 
34       106 
35(1)       108 
 109     סיפה( 1)35
35(2)       110 
35(3)       111 
35(4)       112 
35(5)       115 
35(6)       113 
35(7)       114 
36       116 
37       117 
38       118 
39       119 
40       120 
41       107 
42(1()2)       170 
42(3)       171 
42(4)       172 
42(5)       173 
43(1()2)       128 
43(3)       129 
43(4)       130 
 131       א)א(43
 132       (ג)ב()א43
 133       א)ד(43
  188       א)ה()ו(43
 189     א)ז(43
 134       א)ח(43
44       142 
45       135 
 236       א45

 143       ב45
46       144 
47(1)       140 
47(2()3)       136 
48(1)       164 
84(2)       165 

48(3)       166 
48(4)       167 
 168      סיפה( 4)48
48(5()6)       169 
 141       א48
49       137 
50       138 
51      139 
52       63 
 64       א52
53       237 
54(1()3)      238 
54(2)       239 
55       145 
 146       א55
56       147 
57       148 
59(1)       149 
95(2)       150 

59(3)       151 
59(4()5)       152 
60(1)       153 
60(2)–(4)       154 
60(5)       155 
60(6)       156 
60(7)       157 
60(8)       158 

   

   
  

__________________________________________________________________ 
 נוסח החדשב  ןשבנוסח הי בנוסח החדש הישןנוסח ב

_________________________________________________________________________ 
61       159 
62(1)       174 
62(2)       175 
62(3)       176 
62(4)       177 
62(5)       178 
62(6)       179 

62(7)       180 
62(8)       181 
 182       א()ב()36

 183       (ג)63
 184       ד()63
 187       ה()63
 185       ו()63
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ג"תשעסיוןז"כ

 3502יוני50

 2013/3' מס  מקרקעין מיסוי הוראת ביצוע 

 לעניין מס רכישה דירת מגורים יחידהרכישת ל שיחשבומקרים :  בנושא

 כללי

א()3()א0ג)9סעיף "להלן)0992-ג"התשכ,(ורכישהשבח)מקרקעיןמיסוילחוק( החוק: קובע"(

שלהיחידהדירתושהיאמגוריםבדירתבמקרקעיןזכותרכישתבעתמופחתרכישהמסשיעור

.שםכהגדרתה,הרוכש

לטיפולנו שהובאו מקרים רקע על הדירה, תיחשב בהם שגם המיוחדים המקרים פירוט להלן

:הנרכשתכדירהיחידהלצורךמסרכישה

 . יותר מדירת מגורים אחת ,לראשונה, לו דירות מגורים ורוכש בו זמנית רוכש שאין .א

  .חלק נוסף בדירת מגורים יחידה/רכישה של שיעור .ב

 .לה צמודה דירה  רכישת של בדרך יחידה מגורים דירת של הרחבה .ג



:בהרחבהולהלןפירוטהמקרים

 יותר מדירת מגורים אחת, לראשונה, בו זמניתרוכש שאין לו דירות מגורים ורוכש  .א

המעשה לעיתיםבחיי דירותמגוריםרוכששאיקיימיםמצביםמיוחדיםשבהם, כלל לו רוכשן
אחת מגורים מדירת יותר זמנית בו לראשונה צמודות"בד. בדירות מדובר כ דירות, ביחידות

.בנחלותאךלארקבמקריםאלו

ברכישהזו ,מבחינהפיסית, יחידהמגוריםדירתנתוןרגעלרוכשבאףאין ולכאורה, אינוזכאי,
בתכליתעומדתאינהזופרשנות,יחדעםזאת.יחידהלהטבתמסהרכישהברכישתדירתמגורים

התאשלהפרטייםלמגוריוהדרושהאחתתמגוריםתדירברכישהקלהליתןהסוציאליתהחקיקה
.המשפחתי

יהאזמניתבודירותמספרהרוכשבנסיבותמיוחדותאלהכי,היאהמיסיםרשותעמדת,לפיכך
שרכשמאלואחתדירהלגביחידהילדירההרכישהבמסהקבועהלהקלהזכאי ,בחירתולפי,
יחידהמגוריםדירת"בהגדרתהקבועיםהתנאיםלשארעונהזוודירהובלבד שבסעיף"

.לחוק(3()א()א0ג)9

 לפעולה הוראות

מסלמדרגותבהתאםרכישהמסלחישובזכאיהרוכשיהיהזמניתבודירותמספרברכישת.0
:הבאיםבתנאים,יחידהמגוריםלדירתהקבועותהרכישה

אחרתמגוריםבדירתזכויותלרוכשאין.א המושכרתבדירהיראולא,זהלעניין.
מגוריםכדירתמוגנתבשכירות -מפחותותבההרוכששזכויותבדירהיראולאוכן,

.מגוריםכדירת30%
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,כישההרמיוםחודשים32שלתקופהתוךמכרןוהואאחרתבדירהזכויותרוכשישל.ב
.מקבלןברכישה,החוזיהמסירהממועדחודשים03תוךאו

.הרוכששללבחירתו,הנרכשותהדירותמןאחתדירהעליחולהמופחתהחישוב.3

מש.2 509922253-מכתב ב9.0.3553מיום מס -רכישת נכס הכולל מספר דירות"העוסק
ב "רכישה היתר,נקבעו דירכי,בין מספר רכישת של לכלבמקרה שומה להוציא יש ות

בנפרד ודירה לחולמשיךידירה לפיכך. השומהתקצורבעת, מגוריםדירתכללשדריש,
.דיווחבנגררותלהסתפקואיןעצמאיתבשומההנרכשותמהדירות

.ישלערוךתרשומתממוכנתלשומתמסהרכישהכוללדבריהסברלהחלטהעלאופןהמיסוי.2



 דירת מגורים יחידהאותה ק נוסף בחל/ה של שיעוררכיש . ב

בדיר בעלים מספר קיימים בהם מקרים מגוריםקיימים תא)ת לאותו משתייכים אינם אשר
בהתאםלהגדרההאמורהבסעיף 3()א0ג)9משפחתי לחוק( להגדילאת( ואחדמהבעליםמעוניין

.כולםאוחלקם,דירהבאמצעותרכישתחלקיהםשלהבעליםהאחריםבאותההחלקו

דירה"במצבדבריםכאמורובמידהולרוכשאיןדירתמגוריםאחרתיראואתהחלקיםהנרכשיםכ
3()א0ג)9אשרתהנהממדרגותמסרכישהבהתאםלסעיף"יחידה מדוברבהגברתיכולת.לחוק(

רכישת את לפרש מקום יש כן ועל עצמה יחידה מגורים דירת באותה הרוכש של השימוש
.הכמזכהבמדרגותמסהרכישהכאמורחלקנוסףבדיר2שיעור

לפעולה הוראות

מסלחישובזכאיהרוכשיהיה,חלקנוסףבדירהשחלקהבבעלותהרוכש2ברכישהשלשיעור.0
:הבאיםבתנאים,יחידהמגוריםלדירתהקבועותהרכישהמסלמדרגותבהתאםרכישה

אחרתמגוריםבדירתזכויותלרוכשאין.א המושכרתבדירהאוירלא,זהלעניין.
מגוריםכדירתמוגנתבשכירות -מפחותותבההרוכששזכויותבדירהיראולאוכן,

.מגוריםכדירת30%

.הרכישהמיוםחודשים32שלתקופהתוךמכרןוהואאחרתבדירהזכויותרוכשישל.ב

.3 לתקנה בהתאם יעשה הנרכשים החלקים לגבי הרכישה מס של ב()3)3החישוב לתקנות(
.0992–ה"התשל,(מסרכישה()שבחורכישה)מיסוימקרקעין

.2 הנכס זיהוי יופיע הרכישה מס בשומת כי לוודא שמופיע2חלקה2גוש-יש כפי חלקה תת
(.אלאאםהתקבלבירושה)בשומתהרכישהשלהחלקהמקורי

.ישלערוךתרשומתממוכנתלשומתמסהרכישהכוללדבריהסברלהחלטהעלאופןהמיסוי.2

 

 לה  צמודה דירה רכישתהרחבת דירת מגורים יחידה בדרך של     . ג

.המשפחתיהתאשלהיחידהדירתוהרחבתנדרשתהמשפחתיהתאצרכיבשלבהםמקריםישנם
רוב עלפי נעשיתבדרךשלמכירת, הדירההקיימתורכישתדירהחדשהגדולהיותרהרחבהזו

רכישתבאמצעותהואהפיתרוןהמקריםשל(מועט)בחלק,עםזאת.המתאימהלצורכיהמשפחה
הדירהשלוהתאמתההמשותףהקירפריצת,הקיימתלדירהמשותףבקירהצמודהנוספתדירה

.המקוריתדירההעםיחדאחתמגוריםכדירתאחתובחטיבהבשלמותלשימושהחדשה
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כיהיאהמיסיםרשותעמדת להלןהמפורטיםלתנאיםבכפוף, לצרכיהצמודההדירהרכישת,
הדירהעםיחדלמגוריםאחתובחטיבהבשלמותשתשמשמנתעלהקיימתהדירהשלההרחבה
יחידהמגוריםלדירתהקבועותהרכישהמסממדרגותתהנה"(ההרחבה דירת:"להלן)המקורית

0992-ה"התשל(רכישהמס()ורכישהשבח)מקרקעיןמיסוילתקנות(ב()3)3תקנהוראותהויחולו
.מדירהחלקבמכירתהרכישהמסחישובבדבר"(הרכישה תקנות:"להלן)

למעןהסרספקמובהרכי האמוריחולאףכאשרנרכשותשתידירותבוזמניתעלמנתלאחדן,
.לדירהיחידה

  לפעולה הוראות

בהתאםרכישהמסלחישובזכאיהרוכשיהיהקיימתדירהלהרחבתצמודהירהדברכישת
:הבאיםבתנאים,יחידהמגוריםלדירתהקבועותהרכישהמסלמדרגות

בסעיףכמובנההרוכששל"היחידהדירתו"היאלהרחבההמיועדתהמקוריתהמגוריםדירת .0
3()א()א0ג)9 לחוק( תאחרמגוריםבדירתזכויותלרוכשואין. בדירהיראולא,זהלעניין.

מגוריםכדירתמוגנתבשכירותהמושכרת פחותותבההרוכששזכויותבדירהיראולאוכן,
 .מגוריםכדירת30%מ

 

אונמוכהבקומהמצויהאומשותףקירבאמצעותהמקוריתלדירהצמודהההרחבהדירת .3
 .המקוריתלדירהפיסיתלחברהאפשרותישכאשריותרגבוהה


הר .2 דירתועםיחדאחתוכחטיבהבשלמותלשמשמיועדתההרחבהדירתכייצהירוכש
חודשים9עלתעלהשלאתקופהתוךהנדרשותההתאמותבהיתבצעווכיהמקוריתהיחידה

 בדירה החזקה קבלת ההתאמה תקופת":להלן)ממועד זהלעניין"(. שהחלושיוכחככל,
 .זותקופהלהאריךניתן,הושלמולאאולםההתאמות



 .ההתאמהתקופתלתוםעדיוקפאהמסוהפרשיהישנכדירהתצאהשומה .2


 .0 ההתאמהתקופתלתוםעדהמנהלשלדעתולהנחתהרוכשהוכיח ההתאמהאתביצעכי
תתוקן-המקוריתהדירהעםביחדלשמשמיועדתאומשמשתההרחבהשדירתכךהדרושה
להוראותבהתאםיחידהמגוריםבדירתחלקכרכישתההרחבהדירתברכישתויראוהשומה
 .הרכישהלתקנות(ב()3)3תקנה


רכישתבגיןהנוסףהרכישהומסהמקוריתהדירהשלהרכישהמסשומתתתוקןלאכייובהר .9
היחספיעלתיעשהההרחבהבדירתהנרכשהחלקקביעתשבובאופןיחושבההרחבהדירת
 :הבא

 

 ההרחבה דירת שטח

 המקורית המגורים דירתשטח  +ההרחבה דירת של המצרפי שטחה
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דירותרובפישעלההנחהבשלשטחיםיחסיפיעלנעשההנרכשהחלקקביעתכייובהר
פערישבהןדירותבשתימדוברבומקום,זאתעםיחד.ר"מ0-לזההשווימשקפותצמודות
 .שווייחסיפיעלהנרכשקהחלאתלקבועישבבנייןרגילהודירהדירתגג,למשל,בשווי


 .ישלערוךתרשומתממוכנתלשומתמסהרכישהכוללדבריהסברלהחלטהעלאופןהמיסוי .9



 

 ,בברכה

 בישראל המסים רשות
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  ד"תשע, טבת ג"כ 

  2013, דצמבר 26 

  :תפוצה: אל

  מגורים דירות במיסוי הרפורמה - 20135/ מקרקעין מיסוי ביצוע הוראת: הנדון

 כללי .1

  

 מיסוי חוק "או" החוק" – להלן (1963- ג"התשכ, )ורכישה שבח (מקרקעין מיסוי חוק

 בין וזאת המגורים דירות מכירת למיסוי באשר ייחודיות הוראות קובע, )"מקרקעין

  . לדיור הבסיסית האישית בזכות הטמון הסוציאלי ההיבט בשל, השאר

  

 חקיקה תיקוני (לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי החוק ברשומות פורסם 29.07.2013 ביום

  1. 2013-ג"התשע, )2013-2014 לשנים התקציב יעדי להשגת

 אחד כאשר, שונים בנושאים, )76' מס תיקון (מקרקעין מיסוי חוק תוקן, זה בחוק

 מזכה מגורים דירת במכירת המיסוי הסדר בשינוי עסק ביותר המשמעותיים התיקונים

  ). לחוק) א(49 בסעיף הגדרה - למגורים בעיקרה המשמשת דירה(

  

 למעט. (1.1.2014 מיום הינו - מגורים דירות מכירת על לחוק 76' מס תיקון של תחילתו

 דירת על פטור מתבקש בה קומבינציה בעסקת העוסק לחוק) ב(א49 לסעיף התיקון

  ).01.08.13 מיום לתוקף שנכנס, המגורים

  

 במסגרת המגורים דירות מכירת במיסוי שחל ויהשינ את ולהבהיר לפרט זו הוראה מטרת

  .  לחוק 76' מס תיקון

 

 76' מס לתיקון עובר החוקי המצב .2

  

 מסלולי מספר כללו, 76 תיקון ערב כנוסחו, מקרקעין מיסוי לחוק 1 חמישי פרק הוראות

  . המזכה המגורים דירת במכירת פטור

  

 מרובי "-  להלן (אחת מדירה יותר שבבעלותו משפחתי לתא נועד, הראשון המסלול

 מגורים דירת למכור ניתן,  התיקון לפני כנוסחו) 1(ב49 סעיף להוראות בהתאם"). הדירות

  . שבח ממס בפטור, שנים ארבע בכל, המוכר של היחידה דירתו שאינה, מזכה

                                                           
 116 ג"התשע, 2405-  ח"ס 1
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 לפטור זכאי הוא עליה יחידה מגורים בדירת שמחזיק משפחתי לתא נועד, השני המסלול

 הדירות מרובי לאוכלוסיית משתייך האם, המשפחתי התא של סיווגו. חודשים 18-ל אחת

  . עצמו המכירה ביום רק ולא הדירה למכירת שקדמו השנים 4-ב גם נבחנה, לאו אם

 בפטור לפגוע שלא בכדי וזאת" יחידה דירה "הגדרת לעניין חזקות קבע אף המחוקק

 משמעותיות לא החזקות בשל, כלל בדרך למגורים שמשמשת העיקרית הדירה במכירת

  . אחרות בדירות

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

 וקובע מצומצם, נוסף פטור היותו בשל, זה פטור. ליורשיו ומשורשר למוריש ליתן היה

  . לזכאות תנאים מספר

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

  .יותר גדולה חליפית אחת דירה לרכוש במטרה, בסמיכות זולות

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

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

 הבחנה נעשתה שלא כך, )נוספות בנייה זכויות ללא (הדירה שווי מלוא על ניתן הפטור  .ב

 . מוחלט בפטור יוקרה דירות למכור היה ניתן ואף זולה לדירה יקרה דירה בין

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

 המיוחדת ההתייחסות שבבסיס הסוציאלית התכלית את סיכלו, אלה רחבים פטורים

 אפיקי מכלל בשונה ממס פטור ייחודי השקעה אפיק יצרו ובנוסף המגורים לדירות

  . במס חבות מקימה שמכירתם) ההון שוק: כגון (במשק האחרים ההשקעה

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 76 תיקון לאחר החוקי המצב .3

  :שעיקריה מזכה מגורים דירת במיסוי מקיפה רפורמה בוצעה

 ;שבח ממס מפטור להנות ימשיכו היחידה דירתם שזוהי מוכרים -

 דירת במכירת מפטור ייהנה לא הדירות מרובי וכלוסייתא על שנמנה משפחתי תא -

  ;שנים 4-ל אחת שניתן שבח ממס הפטור בוטל, קרי, מגורים

 ;חוץ לתושבי שבח ממס הפטור בוטל -

 ;יוקרה דירות למיסוי הוראות נקבעו -

 .  שונה לא הירושה דירתל הפטור מסלול כי יובהר, ספק הסר למען -

 ").המעבר תקופת: "להלן (31.12.2017 – 1.1.2014 שמיום לתקופה מעבר הוראות נקבעו -
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 שיום מזכה מגורים דירת של חייבת במכירה הריאלי לשבח מיוחד מס שיעור קביעת 3.1

 01.01.14 ליום קדם רכישתה

  

 דירת במכירת הפטור הסדר שונה")  המעבר יום: "להלן (01.01.14 מיום והחל מאחר

 הוראה בחוק נקבעה, יחידה דירה במכירת רק ניתן הוא שמעתה כך, מזכה מגורים

 את למכור היה ניתן שבה תקופה על רטרואקטיבי מיסוי הטלת מניעת שמטרתה

  .בפטור הדירה

 רכישתן שיום מזכות מגורים דירות במכירת, לחוק) 2ב(א48 סעיף להוראות בהתאם

 באופן  הריאלי השבח על המס יחושב) "ישנות דירות" – להלן  (המעבר ליום קדם

 1.1.14 ליום ועד הדירה רכישת שמיום לתקופה שייוחס ריאלי ששבח כך, ליניארי

 לתקופה שייוחס ריאלי שבח ואילו ממס פטור יהיה")  המעבר יום עד ריאלי שבח("

 במס יחויב") המעבר יום לאחר ריאלי שבח יתרת ("המכירה יום ועד 2.1.14 שמיום

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

 החישוב עליה שחל ישנה מגורים דירת במכירת לחוק) 3ב(א48 סעיף להוראות בהתאם

 ואשר) פטור נתבקש לא אם ובין לפטור זכאות שאין משום בין (החדש הליניארי

 אותו על החדש הליניארי החישוב יחול לא נוספות בנייה מזכויות הושפעה תמורתה

 ז49 בסעיף הקבוע החישוב לפי במס החייבות הבנייה לזכויות המיוחס השווי חלק

  .לחוק

 כגון, מזכה מגורים דירת היתה לא רכישתה שביום דירה מכירת של במקרה, כי יובהר

 החישוב לצורך הרכישה יום, פנויה קרקע על דירה בניית או" הנייר על דירה "רכישת

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

 הסתיימה הדירה בניית אם אף וזאת, הנייר על הדירה/הקרקע רכישת יום כלומר

  .המעבר יום לאחר

  

 כל על במס חבות תקים, מזכה מגורים דירת שאינה, מגורים דירת מכירת, ויודגש

 למועד בהתאם") רגיל חישוב: "להלן (הרגיל הליניארי החישוב לפי הריאלי השבח

  : הרכישה

  ;שולי מס -  7.11.01 ליום ועד הרכישה ביום החל

  ;20% – 31.12.11 ליום עד

  . 25% המכירה ליום עד
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 דירות מרובה שהוא מוכר בידי מזכה מגורים דירת מכירת על החל המס הסדר 3.2

  

  . בטל לחוק) 1(ב49 סעיף  1.1.2014 מיום החל

 מרובי אוכלוסיית על הנמנה מוכר, המעבר מיום החל, כי הינה הביטול משמעות

 לבעלים יהפוך אשר עד מדירותיו ואחת אחת כל מכירת בגין שבח במס יחוייב הדירות

  ). להלן 3.3 בסעיף המס הסדר ראה לגביו (יחידה דירה של

  

  )המעבר תקופת( 31.12.17 -  1.1.14 בין כירהמ  3.2.1

  

 בשיטה מס חישוב וקביעת, בעבר שנים 4-ל אחת שניתן הפטור ביטול

 ליום בסמוך שימכור למוכר כי, משמעה, לעיל המפורטת הליניארית

 המעבר הוראות. במס משמעותית חבות תהא לא ישנה דירה המעבר

 הדירות למרובי במס משמעותית הטבה הקצר בטווח למנוע בכדי נקבעו

 בתקופה דירות של מבוקרת לא מכירה למנוע ובנוסף הקודם לדין ביחס

 לאפשר בכדי - ומאידך, מחד החדשות המיסוי הוראות בשל קצרה

  . החדשה החקיקה לקראת להיערך לציבור

  

 מזכה מגורים דירת במכירת החדש הליניארי החישוב להחלת התנאים

 :המעבר בתקופת

 תודיר שתי עד המעבר בתקופת למכור וכלי) משפחתי תא (מוכר  .א

  . החדש הליניארי בחישוב ותמזכ מגורים

 דירה למכור מוכר כל יכול המעבר בתקופת הראשונה במכירה  .ב

 ובין הקובעת בתקופה אחת דירה ימכור אם בין חדש ליניארי בחישוב

 . דירות שתי ימכור אם

  

 הליניארי החישוב מתבקש שבגינה, המעבר בתקופת השניה במכירה

 שקדמו שנים 4–ב מכר לא הוא לפיו בתנאי לעמוד המוכר על ,החדש

 פטורים למעט, חלקי פטור לרבות, ממס בפטור אחרת דירה למכירה

 . בתיקון ביטולו טרם כנוסחו) ד(-)א)(1(ב49 בסעיף כמפורט

 הגדלת (מקרקעין מיסוי חוק לפי בפטור מכירה אף, לדוגמא, כך

 כמובן מהווה, 2011- א"התשע) שעה הוראת-מגורים דירות של ההיצע

 חוק לפי אחרונה ממכירה תימנה שנים 4-ה ותקופת בפטור מכירה

  . השעה הוראת

  

 לעניין תחשב לא החדשה בליניאריות דירה של מכירה ,כי יובהר

  .בפטור כמכירה 76 בתיקון ביטולו טרם כנוסחו לחוק) 1(ב49 סעיף
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 בדיקת לחוק 1י49 סעיף להוראות בהתאם ,כי יובהר לכך בהקשר

 הענקת במועד תהיה זכות לקבלת זכות מימוש של במקרה הזכאות

   .המימוש במועד ולא הזכות לקבלת הזכות

  : לדוגמא

 דירה למכור יכול, 31.12.13 ביום) 1(ב49 סעיף לפי בפטור שמכר מוכר

 נוספת דירה למכור ירצה כאשר. 1.1.14 מיום החל חדשה בליניאריות

 4 תום (31.12.17 ליום עד להמתין עליו יהא חדשה בליניאריות

 המוכר ייתן שנים 4- ה תקופת על להתגבר בניסיון אם). השנים

 המימוש יום כאשר המעבר בתקופת הנוספת הדירה לרכישת אופציה

 של במסווה מכר לבצע ינסה זו בדרך. 31.12.17 ליום ייקבע באופציה

 תכנון את וישללו זה במקרה יחולו לחוק 1י49 סעיף הוראות. אופציה

 לא המוכר, לפיכך. מוטב מס בחישוב ומדובר הואיל האגרסיבי המס

 לא האופציה מתן וביום הואיל החדש הליניארי לחישוב זכאי יהא

         . לו זכאי היה

 במתנה המוכר אצל שהתקבלה דירה של במכירה שמדובר במקרה  .ג

 בסעיף הקבועה הצינון בתקופת לעמוד המוכר על המעבר יום לפני

 הן נדרשת זה בתנאי עמידה ,כי יודגש .התיקון לפני כנוסחו לחוק 'ו49

  .השניה במכירה והן הראשונה במכירה

 המכירה אם בין. לחוק 1 בסעיף כהגדרתו לקרוב אינה המכירה  .ד

  .תמורה ללא ובין בתמורה

  

 שבין בתקופה) מתנה (62 סעיף לפי בפטור שהתקבלו דירות במכירת סייג

  31.12.17 לבין 1.8.13

  

 הליניארי לחישוב הזכאות בה תקופה, המעבר בתקופת למנוע במטרה

 נקבעה, התנאים יתר של עקיפה או/ו הזכאות שכפול את, מוגבלת החדש

 מכירת שעניינה תכנונית אנטי הוראה ההסדרים לחוק) 3)(ד(44 בסעיף

  . המתנה מקבל בידי במתנה שהתקבלה דירה

  

 ליניארי בחישוב המתנה דירת את למכור יוכל המתנה מקבל, כי נקבע כך

 מועד באותו הדירה את בעצמו מוכר היה לו המתנה נותן אם רק, חדש

  ). 3.2.1 בסעיף לעיל פירוט (המעבר הוראת בתנאי עומד היה

 ליניארי בחישוב המעבר בתקופת דירות 2 מכר המתנה ונותן היה, לדוגמא

 ליניארי בחישוב המתנה דירת את למכור המתנה מקבל יוכל לא, חדש

  ). רגיל חישוב (מלא במס חבות ותקום חדש
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 מקרה בכל תצא השומה במתנה שהתקבלה דירה במכירת, כי יודגש

 בהתאם תיבחן ליניארי לחישוב וזכאותו המתנה מקבל – הרשום למוכר

  . 3.2.1 בסעיף המפורטים בתנאים ועמידה המתנה נותן לזכאות

  

 לתקופות כפוף לא המתנה מקבל, כאמור במתנה שנתקבלה דירה במכירת

 את ורואים הואיל, 76 תיקון לפני כנוסחו 'ו49 בסעיף הקבועות הצינון

 המתנה מקבל של זכאותו קביעת לעניין" המוכר "הוא כאילו המתנה נותן

 במניין באה ממילא המתנה דירת מכירת שכן (חדש ליניארי לחישוב

  ). חדש ליניארי לחישוב המתנה נותן אצל הזכאיות הדירות

 אותה קיבל המתנה שנותן בדירה מדובר כאשר חל אינו האמור – סייג

  . המתנה נותן לגבי תחול הצינון שתקופת כך במתנה בעצמו הוא

  

 - הרשום המוכר של לנתונים בהתאם ייעשה הרגיל המס חישוב, יובהר

  . המתנה מקבל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :יובהר חדש ליניארי לחישוב הזכאיות הדירות מניין לעניין

 בידי חדש ליניארי בחישוב שנמכרו דירות גם יימנו מתנה לנותן -
 ;המתנה מקבל

 מכר המתנה ומקבל היה כך, משליך אינו המכירות סדר -
 אחת לדירה זכאות המתנה לנותן תיוותר חדשה בליניאריות

 .בלבד נוספת

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

 מחישוב  להנות המבקש המתנה מקבל על החלות הצינון תקופות לעניין

  :יובהר מיוחד ליניארי

 :המעבר בתקופת במכירה •

 לחוק 62 סעיף לפי בפטור במתנה הדירה את שקיבל מי .1

 לתקופת כפוף יהיה לא 31.12.17 ליום ועד 1.8.13 מיום

 ).במתנה בעצמו אותה קיבל המתנה נותן אם אלא (צינון

 הצינון לתקופות כפוף יהיה 1.8.13 לפני במתנה שקיבל מי .2

 .76 תיקון לפני כנוסחו ו49 סעיף לפי

  .צינון בתקופות צורך אין – המעבר תקופת לאחר במכירה •
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  המעבר תקופת תום לאחר מכירה  3.2.2

  

 מרובי לאוכלוסיית להשתייך ימשיך שהמוכר ככל, שתימכר דירה כל

 לעניין מגבלה אין. חדש ליניארי חישוב לפי במס חבות תקים, הדירות

 היקף כי לקבוע יכול השומה פקיד כתמיד כי יובהר אולם המכירות היקף

 במס ולחייב עסק או אקראי עסקת לכדי עולות ונסיבותיהן המכירות

 הכנסה מס לפקודת 121 בסעיף הקבועים המס שיעורי (פירותית כהכנסה

  ). 1961-א"התשכ, )חדש נוסח(

  

 דירה של בעלים שהוא מוכר בידי מזכה מגורים דירת במכירת החל המס הסדר 3.3

 יחידה

  

 המגורים דירת את לשחלף המאפשר משפחתי לתא יחידה דירה במכירת הפטור

. התאמות בוצעו זה פטור בסעיף אף אולם כנו על נותר חודשים 18- ל אחת היחידה

 החזקות בשל סוציאלי פטור המהווה זה פטור ייפגע לא שמחד כך בוצעו ההתאמות

 מכירת בכסות עסקיות למכירות הפטור ינוצל שלא כך ומאידך אחרות מינוריות

  . הסוציאלית הדירה

  

  

  

  

  

  

  : הפטור לקבלת החדשים התנאים יובהרו להלן

  

 תא (למוכר יינתן לחוק 1 חמישי פרק לפי ממס הפטור - ישראל תושב מוכר  .א

  .  ישראל תושב) משפחתי

 אחרת דירה לו אין אם רק זה פרק לפי שבח ממס לפטור זכאי יהיה חוץ תושב

 לו שיש כמי חוץ תושב יראו לפיה חזקה נקבעה, זה לעניין. התושבות במדינת

 באותה המס משלטונות אישור המציא לא עוד כל תושב הוא בה במדינה דירה

  .  כאמור דירה) שלו המשפחתי ולתא (לו אין כי מדינה

 משלטונות אישור למעט אחר מסמך כל או בתצהיר להסתפק אין כי יודגש

  .מדינה באותה המס

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

 ). להלן כמפורט ד49 – ו ג49 סעיפים הוראות יחולו זה לעניין (המכירה

  . 1.1.14 מיום החל מכירות על חל החדש כנוסחו) 2(ב49 סעיף לפי הפטור

 ביום דירות מרובה שהיה משפחתי תא לגבי זה פטור יחול לא המעבר בתקופת
 .  המעבר בתקופת יחידה דירה לבעל והפך המעבר
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 הפטור סעיף להיות הפך זה וסעיף בוטל לחוק) 1(ב49 שסעיף העובדה לאור

   שהיה התנאי בוטל) ה49 – ו ירושה לדירות הייחודי הפטור למעט (העיקרי

 לא המוכר למכירה שקדמו שנים 4 – ב שגם נדרש היה לפיו לתיקון עד בסעיף

 מספר המחזיק מוכר כי יובהר כן כמו. אחת מדירה יותר של בעלים היה

 לדירה תחשב, בחירתו לפי, מהדירות אחת, זמנית בו כולן את ומוכר דירות

 מס לעניין 3/13 ב"בהו לקבוע דומה באופן (המעבר להוראות ובכפוף יחידה

  ).רכישה

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

 מגורים לדירת הנמכרת הדירה שהייתה מיום נמנית זו תקופה  .מגורים

 טופס קבלת מיום לדוגמא (נסתיימה שבנייתה מיום קרי 1 בסעיף כהגדרתה

 . רכישתה מיום ולא) 4

 עם מיד יחידה לדירה הפטור ניצול את ממשקיעים למנוע כדי נוסף זה תנאי

 מוכרים המשקיעים בהן רכישה בקבוצות לדוגמא שנעשה כפי, 4 טופס קבלת

  . הבא בפרויקט להשקעה ועוברים 4 טופס קבלת עם מיד הדירה את

 הנמכרת שהדירה במקרה, כי יובהר ההוראה בבסיס העומדת התכלית לאור

, מס דחיית מהווה שהוא בפטור ונמכרה שנהרסה לדירה חליפית דירה מהווה

 שבה התקופה את גם התקופות במניין לכלול יש 38/2 א"ותמ בינוי פינוי כגון

, כי יובהר כן כמו. מגורים כדירת שנהרסה הישנה בדירה המוכר החזיק

 גם התקופות במניין לכלול יש בירושה שהתקבלה דירה מכירת של במקרה

 כאשר רק רלבנטי (מגורים כדירת בדירה המוריש החזיק שבה התקופה את

 ). לחוק) 5(ב49 לפטור זכאות אין

 לפי ממס בפטור אחרת דירה למכירה שקדמו החודשים 18-ב מכר לא המוכר  .ד

 ).שינוי ללא נותר. (לחוק) 2(ב49 סעיף

 על גם, 1.1.14 מיום החל יחול) 2(ב49 סעיף לפי הפטור, הקודם לדין בניגוד  .ה

 בשכירות שהושכרה מגורים דירת  על וגם 1/3 על עולה שאינו בדירה חלק

 במכירת יחולו לא זה פטור מסלול הוראות, זאת עם יחד. 1.1.97 לפני מוגנת

 לא וכן, )1/4  -מ פחות – התיקון לפני (ממנה 1/3 על עולה שאינו בדירה חלק

 ככל, 1.1.97 לפני מוגנת בשכירות שהושכרה מגורים דירת מכירת על יחול

 בפטור אחרת דירה מכירת בעת' ג49 בסעיף הקבועה החזקה הללו על שהוחלה

 )."יםספיחה "– להלן (זו פסקה לפי ממס

 שהיא דירה במכירת הפטור את ישללו לא, לעיל כמפורט, הדירה ספיחי, מחד

 שקיבל מרגע, מאידך, )ג49 בסעיף החזקות (העיקרית המגורים דירת במהותה

 המוכר יוכל לא, הספיחים אף על העיקרית הדירה בגין ממס פטור המוכר

, בידיו יהיו אם אף, לחוק) 2(ב49 פסקה לפי ממס בפטור הספיחים את למכור

  ".  יחידה דירה", המכירה בעת

  

602



  

 

 לא הספיחים מכירת, לעולם, וספיחים בדירה מחזיק המוכר כאשר, זה באופן

 קודם נמכרת העיקרית הדירה אם למעט (לחוק) 2(ב49 סעיף לפי מפטור תהנה

  ). בינוי פינוי, א"תמ, )5(ב49 כגון, זה סעיף לפי שלא בפטור או בחיוב

  

 עיקרית דירה החזקת של במצב המכירות לסדר חשיבות אין, זה לעניין

 הספיח מכירת –אחריה אם ובין הספיח לפני נמכרת הדירה אם בין –וספיח

  . ממס פטורה תהיה העיקרית הדירה ומכירת זו פסקה י"עפ מפטור תהנה לא

  

)) 2(ב49 (זה מסלול לפי שלא ממס בפטור הספיח את למכור ניתן, זאת עם יחד

  . ב"וכיוצ) 5(ב49, ה49, בינוי פינוי כדוגמת אחר פטור מסלול לפי אלא

  

   יחידה דירה חזקת

  

 למנוע ובכדי עיקרי פטור כמסלול נותר זה שמסלול העובדה לאור, לעיל שצוין כפי

 יוצרות שאינן החזקות או נוספות מגורים בדירות מינוריות החזקות בשל שלילתו

  .לחוק ד49-ו ג49 בסעיפים הקבועות החזקות תוקנו, אמיתית מגורים חלופת

    

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

   : הנמכרת הדירה על בנוסף, לו יש

 שקדמו חודשים 18 של בתקופה הנמכרת לדירה כתחליף שנרכשה דירה  .א

 להגדרת שבהתאם הרי" הנייר על "דירה שנרכשה במקרה .למכירה

 יובהר. בנייתה לסיום עד נוספת לדירה נחשבת לא היא" מגורים דירת"

, חלופית לדירה בנוגע ההוראה תכלית את לסכל לא ובכדי זה במקרה כי

 החליפית הדירה של בנייתה סיום מיום תמנה חודשים 18–ה תקופת

 ).לתיקון עד שהיה כפי( . שנרכשה

 עד שהיה כפי (1.1.1997 יום לפני מוגנת בשכירות שהושכרה דירה  .ב

 ).לתיקון

 התיקון לפני (1/3 על עלה לא בה המוכר של חזקתוה ששיעור מדירה חלק  .ג

 שונות דירות במספר זכויות חלקי לצרף אין כי יובהר). 1/4-מ פחות

 הנמכרת לדירה בנוסף שמחזיק מי לדוגמא. זה לעניין בניין באותו ןשאינ

, שבסעיף החזקה עליו תחול בנתניה בדירה 25%–ו בירושלים בדירה 20%

 . יחידה לדירה תחשב הנמכרת שהדירה כך

 של צאצא או המוריש של זוגו בן ידי על בירושה שהתקבלה דירה  .ד

 היה המוריש פטירתו לפניו המוריש של צאצא של זוגו בן או, המוריש

 למכרה שניתן כדירה לזהותה ניתן זו דירה .בלבד אחת דירה של בעלים

 צריכות לא בה הזכויות ולפיכך) 5(ב49 סעיף לפי ונוסף ייחודי בפטור

603



  

 

 הדירה לפני נמכרה אם בין העיקרית הדירה בגין הפטור את לשלול

 . לאחריה אם ובין העיקרית

 

 שיעור גם תוקן, ג49 שבסעיף החזקהה שיעור לתיקון במקביל - המתוקן ד49 סעיף

, דירה גם המוכר של נוספת מגורים כדירת שיראו כך לחוק ד49 שבסעיף ההחזקה

, בה המוכר של שחלקו, בסעיף הקבועים התנאים על העונה, איגוד של בבעלותו

  לפחות – התיקון לפני (1/3 על עולה בעקיפין/במישרין, באיגוד זכויותיו באמצעות

  . 1.1.1997 יום לפני מוגנת בשכירות הושכרה לא והיא, )1/4

  

 המעבר בתקופת) 2(ב49 סעיף לפי לפטור זכאות    

  

 חיוב בלא ישנות דירות משתי יותר של מכירה המעבר בתקופת לאפשר לא כדי

 בתקופת כי, נקבע, החדש הליניארי החישוב בשל במס חיוב בלא כמעט או במס

 המעבר שביום מי על תחול לא לחוק) 2(ב49 סעיף לפי לפטור הזכאות המעבר

 יחולו הדירות מניין לעניין כאשר, אחת מגורים מדירת יותר לו היתה) 1.1.14(

  . התיקון לאחר כנוסחו לחוק ג49 סעיף הוראות

 בירושה מהורה התקבלה מהן אחת כאשר דירות בשתי שהחזיק מי: לדוגמא

 סעיף לפי בפטור האחרת הדירה את למכור יוכל, בעיזבון יחידה דירה והיוותה

  . החדש) 2(ב49

 

 חוץ תושב בידי מזכה מגורים דירת במכירת החל המיסוי הסדר 3.4

  

 תושב בידי מזכה מגורים דירת מכירת בין הבחינה החקיקה, הפטור הוראות לעניין

 לפי מהפטורים ייהנה הוא רק אשר ישראל תושב בידי מגורים דירת מכירת לבין חוץ

 הטעם. טעמים ממספר וזאת)) 5(ב49 סעיף הוראות אף, ספק הסר למען (1 חמישי פרק

 העיקרית דירתו את המהווה מגורים דירת לרוב החוץ שלתושב הינו לשינוי העיקרי

 הדירה, משמע, מגוריו דירת כלל בדרך שזוהי ישראל מתושב בשונה תושבותו במדינת

  . נוספת דירה או השקעה כדירת כמוה החוץ תושב בידי

  

 דירת לו שאין תושבותו במדינת המסים מרשות אישור שימציא חוץ תושב - סייג

   סעיף (היחידה דירתו שזוהי מוכר זכאי להן הטבות לקבל יוכל, זו במדינה מגורים

  

  

  

 תושב האם, המוכר של סיווגו לעניין מקרקעין מיסוי מנהל בקביעת אין כי יובהר

  . השומה פקיד בידי מעמדו קביעת לעניין להשליך בכדי, לאו אם ישראל

  

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

 .בישראל
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  )המעבר תקופת( 31.12.17 -  1.1.14 בין מכירה

  

 בסעיף כמפורט דירות מרובה ישראל תושב מוכר על החלות להוראות זהות הוראות

 דירות 2 עד למכור יכול החוץ תושב, קרי. יחידה דירה בבעלות אם אף לעיל 3.2

  . המעבר תקופת הוראות לשאר ובכפוף חדשה בלינאריות

  

  המעבר תקופת תום לאחר מכירה

  

 אחת דירה בישראל בבעלותו אם אף דירות למרובה זהה - חדשה בליניאריות מכירה

  . בלבד

   

 יוקרה דירות במכירת המיסוי הסדר 3.5

  

 בגובה לפטור תקרה סכום הקובע לחוק) 1א(49 סעיף נוסף 76 תיקון בעקבות

 לתקרה מעבר סכום וכל התקרה גובה עד לפטור זכאי היהי שהמוכר כך ₪2 4,500,000

. מזכה מגורים דירת שהיא במקרקעין אחרת זכות של מכר כדמי שבח במס יחויב

 לפי יחסית תקרה תינתן מדירה חלק במכירת כלומר, לדירה הינה התקרה, כי יודגש

  . בדירה הנמכר החלק

  

 על שיחול המס ושיעור והתוספות הניכויים גם יינתנו המכירה שווי למלוא זהה ביחס

  .  לעיל 3.1 בפסקה לאמור בהתאם יהיה החייב הריאלי השבח

  

 יהיה זה חלק על המיוחד הליניארי החישוב להחלת הזכאות המעבר בתקופת כי יובהר

  . הרלוונטיות המעבר בהוראות לעמידה בכפוף

 לפי הפטור ניצול תוך המעבר בתקופת לקרוב יוקרה דירת נמכרת כאשר: לדוגמא

 במס חבות המקים השווי הפרש, לקרוב במכירה שעסקינן העובדה בשל, )2(ב49

  . חדש ליניארי חישוב ולא רגיל מס חישוב לפי יתמסה

       

 ה49 סעיף -פעמי חד פטור 3.6

  

 ישראל לתושבי, פעמי חד, ייחודי פטור העניק התיקון טרם סחוובנ לחוק ה49 סעיף

). דיור משפרי -להלן (אחת דירה תחתן ולרכוש קטנות דירות שתי למכור המעוניינים

                                                           
 .המדד עליית לשיעור בהתאם שנה כל בתחילת יעודכן זה סכום 2
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 סעיף שלפי הפטור, יחידה לדירה לפטור והמעבר הפטורים במנגנון שחל השינוי בשל

 הדירה נרכשה אם למעט (בלבד דירות שתי המוכר בבעלות כאשר רק יינתן ה49

 הפטור יחול הראשונה הדירה במכירת כך) הישנות מהדירות מי מכירת טרם החלופית

) 2(ב49 סעיף לפי ממס לפטור זכאית תהיה השנייה הדירה ומכירת לחוק ה49 סעיף לפי

   .  לחוק

  : ה49 סעיף שלפי הפטור למתן הנוספים התנאים

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

 . הראשונה הדירה

 2013 - ל נכון ₪ 1,986,000 על עולה לא) והנוספת הראשונה (הדירות שתי סכום •

 ).התקרה סכום -להלן(

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

 לפחות רבעים לשלושה השווה בסכום, ")חליפית דירה ("אחרת מגורים דירת

  . שנמכרו הדירות שתי משווי

    

 -  ל נכון ₪ 3,303,000 על עלה לא אך, התקרה סכום על הדירות שתי סכום עלה

 סעיף לפי הראשונה הדירה של המכירה לגבי ממס לפטור זכאי המוכר יהיה, 2013

.  הנוספת הדירה של השווי סכום לבין התקרה סכום שבין ההפרש סכום על, ה49

 אחרת זכות של מכר כדמי יראו הראשונה הדירה של השווי סכום יתרת את

  . הרגיל החישוב לפי החייב לחלק יחסי באופן במס תחויב אשר במקרקעין

  

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

, אחת מגורים מדירת יותר המוכר בבעלות שיש הגם, יחידה לדירה הקבועים

  ). א(ה49- ו)  2)(ג1ג(9סעיף בתנאי עומדת שהיא ובלבד

 

 'ו49 סעיף – במתנה שהתקבלה לדירה סייג 3.7

  

 תקופות יחולו במתנה שהתקבלה מגורים דירת מכירת בעת כי קובע לחוק ו49 סעיף

 במתנה הדירה קבלת בין ממס לפטור זכאי יהיה טרם להמתין המוכר שעל שונות צינון

  .   מכירתה ובין

 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

 של מגוריו, למקבל המתנה נותן בין המשפחתי הקשר  - גורמים במספר תלויה והייתה

  . המקבל של המשפחתי מצבו אף זה ובמקרה בדירה המתנה מקבל

 כך הסעיף תוקן מגורים דירות במיסוי החדש לרציונל ולהתאימו הסעיף את לפשט כדי

 מקבל מגורי על תתבסס בסעיף הקבועות הצינון תקופות לעניין היחידה שההבחנה

 זכאותו לעניין הצינון תקופת בדירה התגורר אם. במתנה שהתקבלה בדירה המתנה
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 ואם, בעלה בהיותו קבע דרך בה לגור שהחל מיום שנים שלוש תהיה הפרק לפי לפטור

  .במתנה שקיבלה מיום שנים 4 לאו

  

  

  

 שונות הוראות 3.8

 

 יסף מס  .א

  . ₪ מליון 4 על עולה המכירה ששווי דירה במכירת חל יסף מס

 חלק, החדש הליניארי בחישוב מזכה מגורים דירת שנמכרת במקרה כי יובהר

 לצורך החייבת להכנסה יתווסף לא, ממס הפטור המעבר יום עד הריאלי השבח

  .לפקודה ב121 סעיף לפי יסף במס החבות חישוב

 הפסדים קיזוז  .ב

 לפקודה 92 סעיף הוראות לפי הון הפסד לקזז חובה אין כי יובהר ספק הסר למען

  .ממס הפטור המעבר יום עד הריאלי השבח חלק כנגד

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

 בינוי פינוי מתחם ובמסגרת 238/ א"תמ

  

  

  

  

  

 מיסוי לבין יחידה דירה לבעלי הניתן הפטור בין המבחינות הרפורמה הוראות בשל

 שבבעלות הדירות מניין לעניין רבה חשיבות קיימת, הדירות מרובי אוכלוסיית

 מכוח אלה בעסקאות המכירה יום דחיית בשל, זה לעניין. המשפחתי התא

 אלה דירות יימנו, העניין לפי לחוק 5 חמישי פרק והוראות 4 חמישי פרק הוראות

 שחל לאחר אולם המכירה יום הגיע שלא ככל המשפחתי התא של הדירות במניין

 במתחמים מזכה מגורים דירת כבעלי המשפחתי בתא לראות אין המכירה יום

  ). הנייר על דירה של בעלים הינו שכן (אלה

  

  : לדוגמא

 דירה, בינוי פינוי כמתחם שהוכרז במתחם ליזם שנמכרה דירה משפחתי לתא

  . נוספת ודירה יזם עם הסכם נחתם בגינה 38/2 א"תמ מתבצע בו בבניין

 או/ו בינוי הפינוי בעסקת המכירה שיום ככל דירות כמרובה יסווג זה משפחתי תא

 ייחשב הללו הפרויקטים בשני המכירה יום שחל מרגע אולם. הגיע לא א"התמ

 שנתקבלה בדירה, לחוק) 2(ב49 סעיף לפי לפטור הזכאות בחינת לצורך כי, יובהר

 אם גם 01.01.14 מיום מכירות על החדש בנוסחו' ו49 סעיף הוראות יחולו, במתנה

 .זה יום לפני התקבלה המתנה

 38/2 א"תמ בעסקאות דירות במכירת הניתנות הייחודיות הפטור הוראות

  . שינוי ללא נותרו בינוי פינוי ובעסקאות
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 של בעלים הוא זה מרגע שכן (אחת מזכה מגורים בדירת כמחזיק המשפחתי התא

  ).א"התמ בעסקת והשנייה הבינוי פינוי במתחם האחת -  בלבד הנייר על דירות 2

  

   למגורים שהושכרה דירה  .ד

 בחר והמוכר למגורים הושכרה אשר מזכה מגורים דירת במכירת, ספק הסר למען

 מס 10% (המופחת המס מסלול הוראות את השכירות מדמי הכנסותיו על להחיל

 מס חוק פי על (המלא הפטור מסלול את או) הכנסה מס לפקודת 122 סעיף לפי

 ייהנה  לא, )1990-ן"התש, )מגורים דירת מהשכרת הכנסה על ממס פטור (הכנסה

 למרות, מימון הוצאות לרבות, מהשבח בניכוי שוטפות הוצאות מניכוי המוכר

 משום וזאת, אלו במסלולים השומה פקיד אצל אותן לתבוע היה ניתן שלא

  .  הפחת ובתוכם השוטפות ההוצאות של הכרה בתוכם מגלמים אלו שמסלולים

  

 לחשב יש, משמע, עומדות בעינן מכוחה והתוספת 5/2007 ביצוע הוראת כי, יודגש

 מושכרת הייתה הדירה בהן בתקופות לדרוש רשאי היה שהמוכר הפחת את

 בהוראת לאמור בהתאם הרכישה משווי להפחיתו או המכירה לשווי ולהוסיפו

   .ובתוספת הביצוע

  

  

  דווח טפסי .4

  

 למייצגים בקרה כלי ומתן מגורים בדירות הטיפול ייעול, החוק תיקון יישום לצורך

 טפסים ועודכנו חדשים טפסים מספר נקבעו, השונים המיסוי למסלולי הזכאות לבדיקת

  .קיימים

  

 חדשים טפסים 4.1

 תושב י"ע 1 חמישי פרק לפי פטורה מזכה מגורים דירת תמכיר על לדווח חדש טופס נקבע

 הטופס. ישראל כתושב המוכר של מעמדו לקביעת עזר מבחני מספר כולל הטופס. ישראל

 הפטור מזכה מגורים דירת מכירת על ההצהרה בטופס ישולב והן בדיד כטופס הן ימצא

  ).ורוד בצבע 7000 ח"מש (בניה זכויות ללא

  7913 - החדש הטופס מספר

  

. חדשה בליניאריות הריאלי השבח על מס חישוב להחלת בקשה על לדיווח חדש טופס נקבע

 ימצא הטופס. המעבר בתקופת החדש הליניארי לחישוב לזכאות התנאים את כולל הטופס

  .31/12/2017 - המעבר תקופת לתום עד כאמור וישמש בלבד בדיד כטופס

  7914 - החדש הטופס מספר

 מעודכנים טפסים 4.2
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 זכויות כוללת שאינה פטורה מזכה מגורים דירת מכירת על הצהרה טופס והותאם עודכן

 הליניארי החישוב להחלת בקשה שולבה, 2ב בסעיף, בטופס). ורוד בצבע 7000 טופס (בניה

 יש המעבר בתקופת (הפטור תקרת שמעל בשווי פטורה דירה מכירת של במקרה החדש

, בנוסף, ישראל תושב לגבי 7913 טופס כאמור בטופס שולב, כן כמו). 7914 טופס גם לצרף

 בהתייחס למילוי השדות והותאמו) 1(ב49 סעיף לפי לפטור לבקשה ההתייחסות בוטלה

   .ה49 -ו) 2(ב49 סעיף לפי לפטור לבקשה

  

 לגבי) כחול -  7002 טופס (באיגוד פעולה/במקרקעין זכות מכירת על הצהרה טופס עודכן

  .החדש הליניארי החישוב להחלת בקשה

  

 - 2998 טופס (פטורה מזכה מגורים דירת במכירת לפטור בקשה של בדיד טופס עודכן

 סעיף לפי לפטור הבקשה בוטלה, ישראל תושב למבחני התייחסות שולבה בטופס). ורוד

  .ה49 -ו) 2(ב49 סעיף לפי הפטורים שדות והותאמו) 1(ב49

  

 של הליניארית לחלוקה שמותאם טופס נבנה. שבח למס עצמית שומה - 2990 טופס עודכן

  .א/2990 יהיה המעודכן הטופס מספר. החדש הליניארי לחישוב בהתאם הראלי השבח

  

  

 

 הצהרה הגשת אופן 4.3

  

 מבקש שהמוכר במקרה. 7002 בטופס תוגש חייבת מזכה מגורים דירת מכירת על הצהרה

  .7914 טופס להצהרה לצרף יש החדש הליניארי החישוב את עליו להחיל

 חישוב (א/2990 או) רגיל חישוב (2990 בטופס עצמית שומה להצהרה לצרף יש מקרה בכל

 באינטרנט המיסים רשות שבאתר היישום באמצעות לערוך ניתן אותה) חדשה ליניאריות

   ).WWW.MOF.GOV.IL/TAXES בכתובת(

  

 במקרה. 7000 בטופס תוגש בניה זכויות ללא פטורה מזכה מגורים דירת מכירת על הצהרה

 הליניארי החישוב את עליו להחיל מבקש והמוכר התקרה גובה על עולה המכירה ששווי

   .7914 טופס גם יוגש החדש

 החלק לגבי עצמית שומה גם להגיש יש התקרה שמעל בשווי מכירה של במקרה כי יודגש

  .  העודף

  

. 7002 בטופס תוגש בניה זכויות הכוללת פטורה מזכה מגורים דירת מכירת על הצהרה

 להחיל מבוקש אם 7914 טופס, )מזכה לדירה לפטור בקשה (2998 טופס יצורף להצהרה

  . עצמית שומה וכן חדשה ליניאריות לפי חישוב
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  :דגשים

 דירת מכירת על הצהרה הגשת בעת והמעודכנים החדשים בטפסים להשתמש יש •

 .ואילך 1/1/2014  מתאריך הינו המכירה שיום מזכה מגורים

 את. המיסים רשות של האינטרנט באתר יופיעו ההצהרה טפסי כולל הטפסים כל •

 . האזורי למשרד ולהגיש למלא, מהאתר להדפיס יהיה ניתן הטפסים

 

 הממוכנת במערכת דיווח .5

 פטור ומתן החדשה לליניאריות בהתאם השבח מס חישוב -התיקון הוראות יישום לצורך

  .הממוכנת במערכת ייעודיים חדשים קודים נקבעו, התקרה שווי עד למכירה

 :מיסוי מסלול בכל האזוריים במשרדים השידור אופן להלן

  

 וסוג 03 נכס סוג לפי תשודר חדשה בליניאריות חייבת מזכה מגורים דירת מכירת •

 302 חישוב

 וסוג 03 נכס סוג לפי תשודר רגילה בליניאריות חייבת מזכה מגורים דירת מכירת •

 002 חישוב

 תקרת על עולה אינו מכירה שווי (מלא בפטור פטורה מזכה מגורים דירת מכירת •

 לסעיפי בהתאמה (492/495/499 חישוב וסוג 01 נכס סוג לפי תשודר) הפטור

 ).ה49 - 499 -ו) 5(ב49 - 495, )2(ב49 -492 הפטור

 על וחייבת התקרה על עולה מכירתה ששווי פטורה מזכה מגורים דירת מכירת •

 : כדלקמן שומות שתי ישודרו חדשה בליניאריות העודף החלק

  ). תקרה עד (492/495 חישוב וסוג 01 נכס סוג לפי פטורה שומה. 1

 יחושבו השומה מרכיבי כל כאשר 302 חישוב וסוג 03 נכס סוג לפי חייבת שומה. 2

 . המכירה שווי כל חלקי הפטור תקרת שמעל השווי עודף של היחס החלק לפי

 על וחייבת התקרה על עולה מכירתה ששווי פטורה מזכה מגורים דירת מכירת •

 : כדלקמן שומות בשתי תשודר רגילה בליניאריות העודף החלק

  . 492/495 חישוב וסוג 01 נכס סוג לפי פטורה שומה. 1

  . 002 חישוב וסוג 03 נכס סוג לפי חייבת שומה. 2

  

  .המס חישוב אופן את ויציגו החדשים החישוב סוגי את יפרטו השומה הודעות כי יודגש

  

  ,בברכה            

  

  ישראלב המסים רשות          
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   נספח

  

  יוקרה ודירות לקומבינציה דוגמא

 עסקת של מכירה שווי).  קבלן (60%  של קומבינציה בעסקת בנייה זכויות עם דירה מכירת

 מיליון 5 הזכויות ללא) 100% (הדירה שווי כאשר. ₪ מיליון 7 של לסך נקבע הקומבינציה

₪.  

 3, מיליון 7 שמתוך הרי הנמכר חלק על ניתן הפטור) ב(א49 סעיף לתיקון ובהתאם מאחר

 מיום החל זו בדוגמא. לזכויות מיליון 4 – והשאר) מיליון X 5 60% (לדירה מיוחס מיליון

 עם, 01.01.14 מיום החל. חייבים מיליון 4 – ו פטורים מיליון 3 31.12.13 – ל ועד 01.08.13

 הדירה שווי את להשוות יש, יוקרה לדירות הפטור הגבלת, )1א(א49 של לתוקף כניסתו

, מהתקרה 60% – ל להשוות יש, 60% ונמכרו מאחר. יוקרה לדירות לתקרה הזכויות ללא

 יהיו 1.1.14 – מה החל ולכן). מיליון X 4.5 60% (מיליון 2.7 – הרלוונטית התקרה כלומר

 הליניארי לחישוב זכאים יהיו הם המעבר להוראות בכפוף אולם, במס חייבים 300,000 עוד

 חישוב 300,000 – ו רגיל חישוב מיליון 4 (במס חייבים ח"ש מיליון 4.3 כ"סה. החדש

 .פטורים מיליון 2.7 ואילו)  חדש ליניארי
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 ללמוד מצגות                          ןמיסוי נדל"

 אייל מוליאן

eyalm@melisron.co.il  8182741-054 

 8/11/16 -1שיעור 

  ה חורים,ב,היה חוק חסר עם הר49'משנת  מס שבח מקרקעיםחוק בעבר היה 

מכרו את המניות ולא  מס על רווח הוני. קנו מניות בחברה שהחזיקה מקרקעין.לא פירותי ושילמו מס  -הפרצה המפורסמת ביותר
הקימו חברות שהחזיקו מקרקעין. עשו הקצאה והדחה , וכך העבירו  -שולם מס על הרווח ממכירתן. אחד התכנונים השכיחים

 ילמו מס.ש –על מכירה ישירה שלמקרקעין   . חלקה( -)חברות גוש מקרקעין ללא חיוב במס

 .2007בוטל בשנת  –מס מכירה למוכר  .0%על  נקבע 2000.  מס רכוש בשנת  1963-נחקק ב חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(

 .20%-מס רווחי הון הורד ל -מיסוי על מכירת מניות. "רפורמת רבינוביץ" 2003-התווסף חלק ה' לפקודת מ"ה.  ב 1965-ב

  -סוגי מס 2

האינטרס לצאת מחוק המקרקעין נובע  מס עקיף, מס כבד. מוטל גם אם אין רווח.   -9סעיף  . 6% - 2013משנת  .על הקונה -מס רכישה
 בעיקרו ממס זה.

 על המוכר -מס שבח

 הם הסעיפים שמטילים את מס השבח. 7-ו 6סעיף 

 .השבח במכירת זכות במקרקעין( יוטל על המס - שבח מקרקעין )להלןמס  )א( .6

 .47שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף ת הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרח הוא השב )ב( 

 

 .פעולה באיגוד מקרקעיןיוטל על המס  .7

מס רכישה(; מס הרכישה יהיה  –)להלן  במס רכישת מקרקעיןירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במכ א() .9
או המקרקעין, הכל כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים  רהבשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכי

ת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה לגבי נכס שאינו דירת מגורים יהא שווי של הכנסת, ובלבד שלגבי מכיר
 שווי המכירה של הנכס הבנוי שאינו דירת מגורים. –המכירה 

 

 מיסוי מקרקעין    שבח מס הכנסה   רווח הון

 תמורה

   פחות 

 עלות

 רווח הון

 שווי מכירה

   פחות 

 שווי רכישה

 שבח

 

 משטרי המס הקיימים:

 חלק ב' לפקודה -מס פירותי   .1

 חלק ה' לפקודה -מס הוני      .2

 
 הגדרת נכס מאוד רחבה. כפילות בין הפקודה לחוק מיסוי מקרקעין. -לפקודת מס הכנסה 88סעיף 

ם בישראל הין שבכל הת, ווחזקו, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מיןמיטלטלן קעין ובירכל רכוש, בין מק -ס" נכ"
 – טשראל, למעיץ לום מחהובין ש

ל ו ששפחתו אמשל בני  יאו לשימושם האיש האישיושו מלשי דיויעל  המוחזקים דמיטלטלין של יחי (1)
 תלויים בו;האדם -יבנ

 מלאי עסקי; (2)

 וות אגורים ולא לשם השתכרמהמשמשים לצרכי  -שביושר  בין שבדין ובין -ין עזכות חזקה במקרק (3)
 ווח;רי

 , שעל מכירתם1963-גתשכ"ן, יעקרקמ חבש סמ קכמשמעותם בחו גודאיויות בזכו במקרקעיןזכויות  (4)
 ור;מאהור לפי החוק טולא הפילא וטללהיות מ היה עשוישמס שבח או  למוט
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 סעיפים מחוק מיסוי מקרקעין  -הוראות התאמה

חוק זה, כחלק מההכנסה החייבת במס ין שיעורי המס והזיכויים ממנו, יראו את השבח, כפי שנקבע על פי לענ )א( ב.48
)ז( לפקודת מס הכנסה יחולו עליו, ובלבד ששיעור המס -א(, )ה( ו3()(, )ד)ג91וראות סעיף וה, הכנסה בשנת המס שבה נעשתה המכירה

לענין  –ין א(, לפי העני1( או )1א)ב()48אדם, ולא יעלה על השיעור האמור בסעיף -בני-לענין חבר 25%יעלה על א השבח הריאלי ל לע
ל החייב במס על פי חוק זה לכלול את השבח כפי שנקבע בשומה, ; עראו את השבח כשלב הגבוה ביותר בסולם ההכנסה החייבתוייחיד, 

 קודת מס הכנסה, ואולם..פל 131בהשגה, בערר או בערעור, לפי הענין, בדו"ח שהוא מגיש על פי סעיף 

 חשבון מס הכנסה.-מס השבח מהווה מקדמה על

זכות במקרקעין או פעולה באיגוד שהריווח מהן נתון לשומה על פי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודת רת ימכ )א( .50 
 מס הכנסה תהא פטורה ממס.

ור לפי סעיף זה יינתן לאדם שימציא למנהל אישור בדרך שתיקבע בתקנות, כי הריווח מאותה מכירה הפט )ב( 
 .פקודת מס הכנסה או מאותה פעולה באיגוד נתון לשומה לפי

 פוטר מחוק מיסוי מקרקעין.                אם הרווח נתון לשומה לפי חלק ב' לפקודה

 

 בחלק ה' לפקודת מ"ה                                         חוק מסמ"ק 88סעיף 

 לחוק מסמ"ק 50רווח פירותי                סעיף  –חלק ב' לפקודה 

 

 
 יתה למזג את חוק מיסוי מקרקעין אל תוך הוראות חלק ה' לפקודה.יהמלצת הועדה ה 1975 -ועדת בן שחר

 זהים. –.  שיעורי המס בחלק ה' ובחוק מסמ"ק לא קרה  -הוחלט ליישם את הרפורמה בשני שלבים

 פירותי או הוני יש חוסר מובהקות ביןמקרים שבהם 

שלטונות דיווחו על רווח הון. כשמכרו קנו חלקת קרקע   60המקרקעין, בשנות השני עורכי דין מומחים בתחום  -מירון ובן ציוןפס"ד 
 מ"ה קבעו: שהרווח נושא אופי פירותי, ולכן חייב במס הכנסה.

 :מבחניםהפסיקה קבעה 

 משך ההחזקה 

 ובקיאות מומחיות 

 מימון זמן קצר(יחת מבחן המימון )הון עצמי או לק 

 היקף העסקה 

  נגישות לאינפורמציה....(מבחן המנגנון ) קיימת 

 האופי שאופף את נסיבות העסקה מבחן העל -מבחן הגג(). 

 י.מסחרעסקה עם אופי  פסקו שזו הייתהולפי מבחן הגג  יש להם מומחיות, זמן החזקה, לקחו מימון, -תיק מירון ובן ציוןב

ביהמ"ש  ..(           קנתה שתי דירות קטנות בפרק זמן ועשתה רווח יפה. טענו פירותי ) זמן החזקה (90-)משנות ה נאווה פרץ פס"ד
 לא בכל מקרה שיש רווח נאה זה רווח פירותי ועל כן קבעו שזה רווח הוני. פסק:

. ואישר את השומהנמכר הנכס, מיסוי מקרקעין בדק נדונה שאלת הסמכות של פ"ש להתערב לאחר שמסמ"ק עשה שומה.  -עמי חזן
ות השומה סופישיקולים כמו  ביהמ"ש שקל מחד שזה מס פירותי ) שיעור מס גבוה יותר(.אחרי מספר שנים מס הכנסה התעורר וטען 

: במקרה שמיסוי מקרקעין קבעהעליון  ביהמ"ששהוא נשמת החוק ותכליתו.  שומת מס אמתשיקול של  . מאידך,ואינטרס הסתמכות
 מה ) לא דומה לשומה עצמית שעברה ( ועבר זמן, מס הכנסה לא יכול לפתוח את זה.את השו וואישר ובדק

, אבא שלה היה קבלן והחיילת קנתה מגרש ובנתה וילה ומכרה אותו אחרי שנה. דיווחה דירת יחיד, רווח 18חיילת בת  -הדר מזרחי
טענה  -הכסף הועבר מהאב, מהירות המכירה -המבחניםהון. אחרי מספר שנים התעורר מס הכנסה והפרשה היגיעה לבית המשפט. 

רווח –השאירו  בתי המשפט המחוזי והעליוןמבחן הבקיאות והמומחיות. למרות זאת  -אב קבלןשהבית לא התאים ועל כן מכרה . ה
 .הוני

פקיד השומה להלכו  אחים שקיבלו מקרקעין בירושה ויחד עם עוד אנשים יזמו בנייה של דירות ומכרו ודיווחו על רווח הוני.  2 -פלומין
אם . פירותי רווח -יק הגיע לשומה מהותית ופ"ש קבע שנים הת לאחר מספר .אושר להםו יתן להם אישור על קיזוז הפסדים הונייםיש

 כנגדו הפסד הוני מועבר. לא ניתן לקזז -הרווח פירותי

 צבור ניתן לקיזוז כנגד רווח הון / שבח בלבד. -הפסד הון
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 גם כנגד רווח הון שנוצר בעסק. -שוטף ניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה. צבור -הפסד עסקי

עליו לברר  המדינה. –הנישום, לציבור  -פ"ש מוסמך לסווג עסקה בשונה ממסמ"ק, תוך כדי איזון האינטרסים שבין הפרט :ביהמ"ש
מה מידת ההסתמכות  תה תרומתו של הנישום בטעות?יתה מוטעית? מה היינסיבות חדשות, האם ההחלטה הראשונה הי נתגלוהאם 

  של הנישום על ההחלטה? מה מידת השפעת ההחלטה על האינטרס הציבורי?

, שחלף , משך הזמןפ"שיזוז הפסדים ניתן על ידי אותו קלאישור ה לא יכול לשנות את סיווג הרווח. פקיד השומה שבמקרה הזה נקבע 
 מסמ"ק סבירה בנסיבות.חלטת יות הולאור ה

 15/11/16  -  2שיעור 

. על שיעורי המס והזיכוייםקובע שהשבח, נראה אותו כחלק מההכנסה החייבת. מסייג את זה מאוד לעניין  לחוק מסמ"ק ב48סעיף 
 הגיעו לבית משפט:הסעיף הזה היו מחלוקות גדולות חלקם 

בית  .. מכרה נכס מקרקעיןמכוח חוק עידוד השקעות הון חברה שנהנתה מהקלות מס 731/79ע"א  -דיוולופמנט חברת קנדה ישראל
 פסק שהפטורים להם החברה זכאית ניתנים על הכנסתה מעסק, ולא יינתן פטור ממס שבח.המשפט 

את המקדמות רצתה לקזז  החברה .הוצאות לא מוכרותמות בשל עודפות על משלמת מקד בהפסדחברה  -גיבור סברינה   27/90עמ"ה 
 .ביהמ"ש לא אישר. צידד בפ"ששבח. ה כנגד

החייבת במס שבח.  ושנת מס. רצה לקזז את הפטור מהכנסתל₪ אלף  600 -עד סכום של כפטורים יש נכה ל - צבי שנל1499/90עמ"ש 
 .0שיעור מס פטור ממס הוא לא בגדר מס והזיכויים. לא אושר. יש לראות את השבח רק לעניין שיעורי 

 -קיזוז הפסדים

 בחלק ה' לפקודה 92חלק ב' לפקודה, סעיף – 28סעיף   שקשורים למס שבח: מפקודת מ"הסעיפים  שני

תן , ניוז הם לפי פקודוה נישיח הוריו היה שאילוו נת המסבשיד -עסק או במשלחבהפסד שהיה לאדם  א()  .28
 שנת מס. רות אחרים באותהקוממאדם  וותסך כל הכנסתו החייבת של אלקיזוז כנגד 

ז לשנים הבאות בזו שלא קוז סד בשנת מס כאמור, יועבר סכום ההפסדפהל הכת זז אקלא ניתן לשמקום  ב() 
או  סקעבות ריווח הון ברליד,  לחשמו א סקעמם שניה של אותו אדם באותן בתאחר זו ויקוזז כנגד סך כל הכנסתו החיי

( בהתקיים כל התנאים 2)2סעיף  או שיקוזז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם, באותן השנים, לפימשלח יד, 
 בשנה שלאחריה: ם, לא יותר לקזזוניהשאחת ב פסדהה תא זזקל ןתישאם נ המפורטים להלן, והכל ובלבד

 לאותו אדם לא היתה הכנסה מעסק או ממשלח יד בשנת הקיזוז; (1)

 אותו אדם חדל לעסוק בעסק או במשלח היד שאת ההפסד שהיה לו בו הוא מבקש לקזז; (2)

, מחברה משפחתית 64בסעיף  מקורו של ההפסד שהיה לאותו אדם אינו מחברת בית כמשמעותה (3)
 .)א(1א64א או מחברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64כמשמעותה בסעיף 

זז הפסד לפי סעיף זה כנגד ריווח הון ם לא יקוביקש זאת הנישו )ב(, אם-קטנים )א( ו םפיעיבסעל אף האמור  ()ג 
 .25%נגד רווח הון, ריבית או דיבידנד אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על כ ולגבי יחיד, גםי יונצלפנים אושהוא סכ

עין, קרמס שבח מקחוק ל 6ותו לפי סעיף עבות שבח כמשמרל -ן" וו"ריווח ה בת"ייח הכנסהזה, " בסעיף י()               
 שבח  -)להלן  1963-ג"כשת

 מקרקעין(.                        

 
ניתן לקזז  -הפסד עסקי מועבר הפסד עסקי שוטף מהשנה השוטפת. ניתן לקזז כנגד כל מקור הכנסה. -נמצא בחלק ב' ) פירותי( -)י( 28

 בעסק.רווח הון /שבח וכנגד או משלח יד  הכנסתו החייבת מעסקכנגד 

 קשורים לעסק. ממכירת נכסים שאינם רכוש קבוע ולא שבח בעסק. למשל: ממכירת  /קיזוז . הכוונה לרווח הון  -בפסק דין אורדן

ריווח הון היה מתחייב עליו במס, יקוזז  ההי ולת ואיינויה לאדם בשנת מס פלהסכום הפסד הון ש (1) א()  .92
קוזז כנגד שלושה וחצי שקלים חדשים של י היתרה שלש חד לשק וכלן הריאלי יווח ההותחילה כנגד ר

, כאילו 1963-ן, תשכ"גיקרקעמוי סמי חוקבם כמשמעות דרואים שבח והפסה ענין ז; לסכום אינפלציוני חייב
 ;הון או הפסד הון, לפי הענין חהיו ריוו

 הפסד הוני. ניתן לקזז רק מרווח הון. -יחלק ה' הונ  -(1)א()92 

 ולא הוני. פירותיסד העדפה להפהפסד 

 רווח הון שיעורי מס

 לפי מדרגת המס השולית האישית הגבוהה -42עד תיקון 

 (.50%לפי מדרגת המס השולית הגבוהה ביותר ) -42אחרי תיקון 
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 עם ליניאריות.  , 25% -על השבח הריאלי שיעורי המס – 50 בתיקון

 רשויות המס נחלקו ביניהם. -42)לפני תיקון  יר יוסףע  6/97עמ"ה 

 ,דיווחו מאוחד היא ובעלהדירה ונוצר לה מס שבח. את המכרה רכשה דירה לאחר נישואיה והדירה נרשמה על שמה. היא אישה 
  להכנסה המאוחדת. שבח זו הכנסה ויש לדווח במאוחד. לייחס את השבחה רצ , פ"שומאחר ולבעל היו שיעורי מס יותר גבוהים

 של האישה.שבח נפרד לפי השולי קבע: ביהמ"ש 

, שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בנינים, 76בסעיף ה תומשמעכ ברת מעטיםח .1 -חברת בית -64סעיף פק' מ"ה 
החברה,  ירבבין ח, המ, וחלוקתה של אותה הכנסה, לענין השוהי החברברה, כהכנסתם של חתבקש יפל, בשחיתתה סהכנ

פח על ידי הוראת המנהל רשאי לערער עליה לפני בית מקו מוצרואה עהמנהל; הו מקצתם, תיעשה כפי שיורה א לםכו
 .153-158סעיפים ב כאמור פטהמש

 –הכנסה חייבת, לרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין )בסעיף זה )א( -חברת משפחתית -א64סעיף פק' מ"ה 
 חברה – ןלהד )לאח םדתם כאוא םיואר( 1()ד)76 ףיעספי לש חהפבני משם הכנסה חייבת( והפסדים של חברה שחבריה ה

פסדו או ה נסתוומה בתוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה, כהכשד המצא לפקיית( ייחשבו, לפי בקשתה שתוחתשפמ
עלי מבד אחתה שהוא שקבה ביניצ החבר שהחברהל ש אוה ברבחם חיותר ברוויגדול בהבעל הזכות לחלק א שהו רחבה של

הנישום(, ויחולו  –חים בה ואשר הסכמתו בכתב צורפה לבקשה )בסעיף זה וברום ביותר ווים והגדוליהזכויות לחלקים הש
 וראות אלה:ה
 

וישלם לפי  בעמ"נאז החברה לא משלמת מס הכנסה. אז ההכנסה עולה לשל חברת בית או חברה משפחתית, אם עמדת בתנאים 
 שלו. , הפטורים והזיכוייםשיעורי המס

 )בעמ"נ מהותי( 30%או  25%החברה משלמת מס חברות, חלוקת דיבידנד לבעמ"נ ינוכה מס בשיעורים של  -בחברה רגילה

שבח של  ביהמ"ש קבע:הנות מפטור ) להתייחס כמו מהכנסה פירותית(, יחברה משפחתית מכרה דירה ורצתה ל  -מ.ו.מ.ב השקעות
של דירת מגורים  הפטור.  ב 48של היחיד. חזרו לסעיף  ודר הכנסתאינו בג  זו הכנסה של החברה, אינה עולה לבעמ"נ.  חברה משפחית

 לא חל. 

  לא לעניין פטורים.  רק לעניין שעורי מס וזיכויים. –ב 48חברה משפחתית... -און –תל פס"ד 

מוסד  מקרקעיןלחוק  61סעיף תה מוסד ציבורי. מוסד ציבורי לפי ינחשבה חברת בית ואחת מבעלת המניות שלה הי פסק דין ק.ע.ל
 פטורהנות מהיאת הנכס ורצתה ל הזכאי להקלות במס שבח ) תלוי בשימוש ובזמן ההחזקה(. חברת הבית מכרציבורי שמוכר מקרקעין 

 במס שבח. מוסד ציבורי שיש ל

. מותר : לא מתירים להעלות את השבח לצורך קבלת פטוריםביהמ"שמותר להעלות למעלה לבעמ"נ.  -הכנסות שוטפות מדמי שכירות
 רק לצורך שעורי מס וזיכויים. פטור זה לא זיכוי .

 רת זכות במקרקעין ללא תמורה למוסדות ציבור פטורה ממס.מכי )א( .61

  -רקעין בידי מוסד ציבורי קרת זכות בממכי )ב( 

בהם נמכרת היו בידי המוסד במשך תקופה של שנה לפחות, ושימשו כות המקרקעין שהזאם  (1)
הא ת -לפחות מהתקופה שהזכות במקרקעין היתה בידיו  80%ופה של קת המוסד במשךבמישרין את 
 פטורה ממס;

 המקרקעין שהזכות בהם נמכרת שימשו במישריןאם  (2)

ה בידי המוסד, או שלא שימשו הית מהתקופה שהזכות במקרקעין 80% -מוסד במשך תקופה קצרה מהאת 
  -אותו כלל 

 -בסיס המס

 -הטלת מס על מכירת זכות במקרקעין -מקרקעיןלחוק מיסוי  6סעיף 

תנאים:  מכירה,  וזכות  2     .זכות במקרקעין מכירת( יוטל על השבח בהמס - שבח מקרקעין )להלןמס  )א( .6
 במקרקעין

 .47שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף ת ח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרהשב )ב( 

 

 יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין.המס  .7
 

  -זכות מקרקעין -לחוק 1סעיף 

הרשאה בין שבדין ובין שביושר לרבות  םחכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שני, או לותבע –" ת במקרקעיןזכו"
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, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ולענין הרשאה במקרקעי ישראל להשתמש במקרקעין
 –זה  ניןערשאה לתקופה הקצרה מעשרים וחמש שנים; להילו אם ניתנה האפ –

 עט הרשאה מסוג שלא נהוג לחדש מעת לעת;למ –אה" "הרש

 יסוד: מקרקעי ישראל;-שמעותם בחוקכמ –" לאריש יקער"מק

קופה המרבית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו הת –רה לתקופה" י"חכ
 מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם.

 הזכות הכי רחבה במקרקעין, בין שבדין ובין שביושר )חוזה, הסכם חתום( – בעלות

 25-האריכו ל – 40שנים. בתיקון  10-התקופה המרבית בחכירה הייתה  - 1997שנה, כולל תקופות אופציה.  )עד שנת  25מעל  -חכירה
 שנה(.

)הרשאה כמו "זיקת הנאה" , שמתחדשת כל מספר    . שנה 25שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה מעל  -הרשאה
 כל מי שחותם על הסכמי פיתוח, מושבים...  -הרשאה להשתמש במקרקעין  במכירה ישולם רווח הון( –שנים 

: מאחר שלא הייתה ביהמ"ש העליוןשנים.  3-טענה שההרשאה שקיבלה הייתה למכרה משק, וגב' מחסרי מחסרי אביגיל  6726/8ע"א 
הגדרה שונתה: הרשאה במקרקעי ישראל חייבת במס, כי ה מאז משפטית, אלא רק ציפייה, אין לראות בזה זכות במקרקעין.לה זכות 

 היא מתחדשת מעת לעת.  )אם יש הרשאה שלא נהוג לחדש, אזי במכירתה יכירו ברווח הון(

 156/83שרבט  

חודשים )  11-שנים ו 9 -הושכרו להמקרקעין על הסכם לפיו בזק חתמה  (1997תביעה התייחסה לשנים שלפני ה) -7394/03בזק  פס"ד
 האופציה לא נוצלה.. שנים 10ות של תקופ 2שנים( במקביל חתמה על אופציה לעוד  10  תק' חכירה מרביתאז 

: בודקים בנקודת הזמן של חתימת החוזה. עפ"י הגדרת המונח "זכות במקרקעין" לא נדרש מימוש בפועל של ביהמ"ש העליון
-תקופת החכירה בפועל הייתה קצרה מ התבטלה החכירה. –ופציה )תשלום מס רכישה(. מצד שני, כתוצאה מאי מימוש האופציה הא
   ששולם. מס הרכישה השבת  -שנים )נפלה בתוך פרק הזמן הקובע(,  ההסכם המקורי לא נכנס לתוקף ולכן 10

 .  בחנו את השאלה:(1997שנה )לפני  15נכס שהחכיר לתקופה של    פס"ד שלמה בר

 ? האם בסוף תק' החכירה, לחוכר יש זכות לקנות 

 ?האם הערך הנוכחי של דמי החכירה קרוב לשווי הנכס 

 ? לצורך תשלום מס רכישה?  האם זה מכירת זכות במקרקעין -האם ניוד זכויות בנייה 7394/03 פס"ד ר.א.ר.ד

מבחינה מילולית זכויות בנייה אינן חלק מהמקרקעין ולא מחוברים חיבור של קבע. אבל, לפי פרשנות תכליתית, -ביהמ"ש העליון
זכויות הבנייה הן ממאפייניה של הקרקע. ולפיכך, הגם שאינן פיזיות מוחשיות, הן מגלמות את פוטנציאל השימוש ובעלות משמעות 

 אופן המוחל גל על זכויות בנייה.ויש לפרש את המונח "זכות במקרקעין" בכלכלית, 

 . מס רכישה ושבחחייבים ב –זכויות בנייה הן זכות במקרקעין ובמכירתן 

נכס חדש ועל כן יחויב במס.   -עצם זה שאושרה תכנית עדיין לא מהווה אירוע מס אך משחידשו את הסכם החכירה -הדרי החוף פס"ד
 נכס חדש(.  הוחכררוע מס ) כי יאיש  -במסגרת פרסום התב"ע, הגדילו את זכויות הבנייה ואז נחתם הסכם חכירה חדש

 22/11/12- 3שיעור מספר 

 הרשאה, זכויות בנייה, דירה בחו"ל, דיירות מוגנת.. -זכות במקרקעין     .זכות מקרקעין מכירתמס שבח מקרקעין יוטל על 

במקרה הזה היו מספר חוכרים שחכרו קרקעות מעיריית תל אביב עם  חכירה , אופציה וזכויות בנייה: -פס"ד עיריית תל אביב
 שנים. במימוש האופציה קידמו שינוי תבע, ואז מיסוי מקרקעין אמר שישי כאן מימוש אופציה ויש בו מיסוי. 49 -אופציה ל

 : העליון ביהמ"ש 

 .לצורך חישוב מס הרכישה האופציה כלל את תקופתקעין בעת רכישת העסקה מיסוי מקר -מיסוי חד שלבי

  ואחר כך בשלב מימוש האופציה.  לתקופת החכירה הראשונה, מס רכישה בשלב הרכישה  -דו שלבי מיסוי

גם את האופציה. אבל מאחר  כללמה שגבו בהתחלת העסקה  ,אמר שבפרקטיקה מיסוי מקרקעין עושה חד שלבי ועל כן ביהמ"ש
 .הזכויות הנוספות ושינוי הייעוד -וצריך גם מס רכישה על ההשבחהרוע מס. יה גם שינוי תבע אז זה כן אובמקרה זה הי

לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו קופה המרבית שאליה יכולה החכירה להגיע הת –רה לתקופה" י"חכ לחוק 1סע' 
 הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם. זכות ברירהאו מכוח  מכוח הסכם
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אז זה מקשה אחת ) בן זוג,  -ה הקרוב שלי חכרכירחכרתי ובתום החצירוף תקופות החכירה:    -לחוק מיסוי מקרקעין )א(11 סעיף
בחכירה על ידי קרובים במקרה של חכירה לא רצופה עדיין אם  - (ב)11) לפי הגדרת "קרוב"(. -ה, הורה הורה, צאצאים,.......רהו

 ההפסקה עד חצי שנה.

 האם זכויות לדיירות מוגנת הינן זכות במקרקעין? 

ועטת מאינה חייבת במס כלל ומ -דיירות מוגנת בדירת מגורים מכירת זכות חוק הגנת הדייר.הינה יציר החוק:  דיירות מוגנתזכות 
 לפקודה. 88מהגדת " נכס" בסעיף 

 חייבת במס רווחי הון. -דיירות מוגנת בעסק

קע בישראל לרבות בתים, קר –קעין" "מקרהגדרת  1סע'  -חוק טריטוריאליקעין הוא חוק מיסוי מקר -דירה בחו"ל
 בנינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע;

 מס רווח הון -מכירת דירה בחו"למרחיב את התחולה גם על אזור יהודה ושומרון ועזה, זאת כאשר המוכר הוא ישראלי. )א( 16סעיף 
 .לפקודה 88לפי סע' 

 לא בתחולת החוק.  -תחולת חוק מיסוי מקרקעין .  תושב זר שמוכר דירה באיו"ש  -אביב-תושב זר שמוכר דירה בתל

מס רווחי הון ) זכות ראויה(.  הוסיפו לאחרונה סעיף שאם הבעלים מוכר ולפני כן פיצה  -פיצוי לפולש לשם פינוי המקרקעין -פולש
 פולש אז זו הוצאה מוכרת.

  -זכות המלצה

 702/84 -של העליון פס"ד -יובל גדפס"ד 

את  על המקרקעין דירות והחברה התחיבה לשווקלבנות חברה משכנת שחתמה עם המדינה על הסכמים לפיהם המדינה התחייבה 
למדינה.  1/3לחברה ו 2/3ם משלמים אחרי המכירה הרוכשים חותמים מול המדינה על הסכם. בהסכם סוכם שהרוכשי .הדירות שייבנו

 סוי מקרקעין טען שיש כאן שתי עסקאות אחת החברה משכנת רכשה מהמדינה והשנייה המכירה לרוכש.מי

 מדינה              יובל גד              רוכשי דירות 

 1זה התחבר להגדרת המכירה ) בסעיף  -מסויימיםבלה מהמדינה זכות להורות למדינה למכור קרקע לקונים יהחברה ק העליון פסק:
 יובל גד חויבו בתשלום מס רכישה. חברה המשכנת  קיבלה זכות להורות למדינה למכור לאדם מסוים. הק(.לחו

קתה של זכות הענ (3)–רה", לענין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה "מכי לחוק: 1סע'  –הגדרת "מכירה" 
על זכות במקרקעין, וכן העברתה או הסבתה של יתור ו להורות על הענקה, העברה או הסבה של זכות במקרקעין או על

 זכות להורות כאמור או ויתור עליה;
 

התקשר עם קבלן..... סוכם שהקבלן יקבל תמורה מסוימת.  יח"ד. 138הקים הרחבה עםקיבוץ שהחליט ל -4071/02 -קיבוץ מפלסים
בית את הקיבוץ למכור למישהו ספציפי את הקרקע.  תה זכות לחייביר שירותי הבנייה. לקבלן  לא היבוהדיירים התקשרו מול הקבלן ע

 לא חייב את הקבוץ במס רכישה, כי אף אחת מאפשרויות ה"מכירה" לא חלה. -פסק המשפט

. ) לא חופף לחלוטין לחוק המקרקעין( חיבור של קבע. לרבות בתים, בניינים ודברים המחוברים קרקע בישראל? מה זה מקרקעין
 המקרקעין הרחיבו " זולת מקרקעין הניתנים להפרדה".בהגדרת מקרקעין בחוק 

  8817/04פס"ד עיריית רמת גן 

כיסאות.. במה.. מגברים...  האם זה חלק מהנכס? הרי הרצון זה ממבנה ותכולה כולל מורכב  -עיריית רמת גן מכרה את אולם הקולנוע
 להקטין את שווי הנכס בגלל מס הרכישה.

) מהווים מטלטלין.  -ולא מאבדים את זהותםע"י פירוק הברגים שבים להיות ניידים חפצים ש ורג:מבחן המברג / הב – בית המשפט
 פסיקה שמיטיבה עם הנישום.  –למשל כיסאות הקולנוע לא מאבדים את זהותם( 

 עליוןרערה לוהמדינה ע.... במחוזי זה עבר, נברשות, הפרידו בין המטלטלין למבנה, נמכר מלון בירושלים.  -מלונות צרפתפס"ד 
 :כמה מבחנים ונקבעושהעביר ביקורת  על כל נושא מבחן המברגה 

 מחוברים חיבור קבע?  היא שהמטלטלין יהיוהאם הכוונה  -מבחן הכוונה 

הכוונה הייתה   -ו? אם כןירידה דרמטית במידה ויופרד האם הערך הכלכלי של המטלטלין יורד  -מבחן המהות הכלכלית .1
 שיחוברו חיבור של קבע. 

 האם המחוברים מאבדים את זהותם ואופיים העצמאיים? -מבחן האובייקט שנותק .2

 האם אופי וזהות המקרקעין לאחר ניתוק המחוברים משתנה? -מבחן המקרקעין .3
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 הישר למבחן השכ -מבחן הגג.  

יבור של קבע: המעליות והציוד הנלווה, מיזוג האוויר והמערכות , מערכת בפס"ד צרפתי ביהמ"ש העליון פסק שכמעט הכול מחובר ח
יסווגו כמטלטלין אבל שווים  -הכול חלק אינטגרלי מהמבנה.  רכיבים שניתן לפרקם ולעשות בהם שימוש חוזר-----כבלי התקשורת 

 ייקבע לאחר הפירוק. 

 לתמורה בעד המבנה ותמורה עבור דמי השכירות. החברה רכשה נכס מניב עם דייר התמורה פוצלה פס"ד וילאר נכסים

 מהמקרעין, נלווים למקרקעין. חלק משווי הרכישה ולכן חל יש מס רכישה.: הסכמי השכירות נגזרים העליון פסק

 מכירה ויום המכירה

 בכסף ו/או בשווה כסף.-תמורה

 הקבועים בהגדרה .......למנהל סמכות להתערב בתמורה החוזית שקבעו הצדדים בהתקיים אחד החריגים 

 מקרים ספציפיים:עוסק בכל מיני  -לחוק 3סעיף 

  :הקנייה לנאמן, לאפוטרופוס למפרק או לכונס נכסים על פי החוקים המנויים בסעיף העברת נכס לבעל תפקיד איננה מכירה
 איננה מכירה.

 ם המקורי כמוכר.מכירה תחול כשאותו בעל תפקיד יממש את הנכס, מכוח תפקידו, ורואים את הבעלי 

 פטורים של דירות מגורים( -)אין רציפות מס     -עיקרון הרציפות

 רכישה.............מתנה לקרוב.......................מכירה

100                  300                               1000 

 יחשבו לפי יום ושווי הרכישה המקוריים.אבל כשהקרוב ימכור את הנכס ( 62)פטור לפי סע'  בהעברה לקרוב אין אירוע מס

לבן והנכסים עוברים  הסכם חלוקה המאושר ע"י בימ"ש בהליך חוקי ומוסדר,העברה אגב גירושין, . לחוק רבתי א'4סעיף   -גירושין
 .בפס"ד עליזה לבנון(סק / נישואין חד מיניים )נפ ידועים בציבורשל  . גם בפירודפטור –הזוג או למי מהילדים 

 6/12/16- 4שיעור מס' 

 לצורך החוק. מהווה מכירהפי תביעה לחלוקה, או לשם פרעון משכנתא, שעבוד.....  -שלא על ידי הבעלים על מכירה כפויה -)א(5סעיף 

 מוטב בהפקעה( מס–ג' רבתי 48סע' ) כמו מכירה. ללא תמורה אינה מהווה מכירה. -רק אם קבלנו תמורה -הפקעה של מקרקעין

רת זכות במקרקעין או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין שלא על ידי בעליה על פי תביעת חלוקה או לשם פרעון של מכי )א(5 
 יראו בהן לענין חוק -שיש עמה תמורה עין משכנתה, שעבוד או חוב פסוק, או על ידי הליכי הוצאה לפועל, וכן הפקעת זכות במקרק

באיגוד מקרקעין, ומי שנמכרה זכותו במקרקעין ומי שהוקנתה זכותו באיגוד מקרקעין ומי  הלין או פעוה מכירת זכות במקרקעז
 שזכאי לקבלת פיצויים בשל הפקעה כאמור, יראו אותם כמוכר או כעושה הפעולה, לפי הענין.

רואים את  -עד השינוי הרכישהשנים מיום  4. אם חלפו מרכוש קבוע לרכוש שוטףאצל הבעלים.  -שינויי ייעוד עסקי -)ב(5סעיף 
 .שנים לא קרה כלום 4. אם לא חלפו ההעברה כמכירה רעיונית

 :עיוותים בגלל החוק הזה

 שנים 3.5שינוי ייעוד עסקי אחרי  שנים 5 שינוי ייעוד עסקי אחרי

     1000  -עלות רכישה            
 1500 –במועד שינוי הייעוד 

 
 1500                       רווח:   

   1000פחות                           
  500רווח הון                      

  25%*500שיעור מס הוני רווח רעיוני בסך  
 

 4000מכירה  תמורה בסך    
 1500פחות שווי רכישה       
 2500רווח פירותי                

 50%מס פירותי 
 

 אין אירוע מס. –במועד שינוי הייעוד מרכוש קבוע למלאי 
 
 
 
 
 
 
 

 4000מכירה  תמורה בסך    
 1000פחות שווי רכישה       
 3000רווח פירותי                

 50%מס פירותי 
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 שנים 3.5שינוי ייעוד עסקי אחרי  שנים 5 שינוי ייעוד עסקי אחרי

     4000  -עלות רכישה            
 1000 –במועד שינוי הייעוד 

 
 1000הפסד:                        

   4000פחות                           
 ( 3000הפסד הון )                 

 
 

 מכירה  
 4000תמורה בסך                
 1000פחות שווי רכישה       
 3000רווח פירותי                

 50%מס פירותי 
 

 אין אירוע מס. –וי הייעוד מרכוש קבוע למלאי במועד שינ
 
 
 
 
 
 
 

 4000מכירה  תמורה בסך    
 4000פחות שווי רכישה       
 0רווח פירותי                

 
 

 

יראו את הזכות במקרקעין בשלה בוצע השערוך . ביצעה חברה חלוקה מרווחי שערוך...ה' לחוק5סעיף  -מרווחי שערוך ת דיבידנדחלוק
אם חולקו רווחים, כשהדיבידנד מקורו ברווחי שערוך נדל"ן           מכירה רעיונית   נמכרה ביום החלוקה ונרכשה מחדש. כאילו

 ותשלום מס.

לפקודה, יראו, לעניין מס שבח, את הזכות במקרקעין או הזכות  1א100ביצעה חברה חלוקה מרווחי שערוך כאמור בסעיף  ה()5
ו בדוחות הכספיים של החברה המחלקת רווחי השערוך, כאילו נמכרה ביום החלוקה ונרכשה מחדש באיגוד מקרקעין, שבשלה נרשמ

 לפקודה, בשינויים המחויבים. 1א100ביום האמור, ויחולו לעניין זה הוראות לפי סעיף 
 

יורשים והיתרה לתנועת נוער. העורך דין  9. הגברת כתבה צוואה והורתה לחלק בין 80-משנות ה 499/85 פס"ד אהובה ) אדלה( שפייר
קבע: שאין להטיל כאן מס. המכירה לא נעשתה אגב חלוקת העיזבון  ביהמ"שמכר את הנכסים והיורשים קיבלו שומה על מכירה. 

 אלא כדי  לאזן את התשלומים ליורשים.

( מכירת זכות במקרקעין שנמנית עם נכסי העיזבון.....יראו בה כמכירה בידי 1)ג()5"ד ונקבע בסעיף החוק תוקן בעקבות פסה
 היורשים. 

 :בתנאים הבאים–( 4)ג()5הסתייגות לפי סע' 

 אין תשלומי איזון שמקורם מחוץ לעיזבון. .1

 דוגמאות שונות( 8פורטו  – 7/2010חלוקה ראשונית    )הוראת ביצוע  .2

  בידי יורשים: חלוקת נכסי עיזבון– (4)ג()5סעיף  

ין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה לענ (4))ג( 5
ין לענ תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר.

ון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני בזיהחלוקה הראשונה של נכסי הע -כסי עיזבון בין יורשים" נ זה,"חלוקת
, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור, ויראו עיזבון 1965 -רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק הירושה, תשכ"ה

 יימו כל אלה:של שני מורישים כעיזבון אחד אם התק

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

 טרם הסתיימה חלוקת העזבונות. )ב(
 

 שני: הטלת המספרק 
 ( יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין.המס - שבח מקרקעין )להלןמס  )א( .6

 .47כמשמעותה בסעיף שווי הרכישה ת הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרח הוא השב )ב( 
 

  יום המכירה

 : גמירת הדעת ומסוימות.  לצורך שכלול חוזה לפי חוק החוזים יש שני כללים בסיסים

דרישת  – 8קבעו תנאים ועשו זיכרון דברים וקבעו להיפגש אצל עורך דין. בית המשפט בחן את סעיף  -יהודה ונילי רוזנברג פס"ד
כי כבר אז הייתה גמירות דעת ומסוימות והתנאים  נקבע כיום הרכישה, על זיכרון הדבריםהמועד שבו חתמו ביהמ"ש פסק: הכתב.  

 התקיימו.
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. נשאלה השאלה: מה הוא יום תנאי מתלה –ע "לשינוי תבהמוכר להשיג אישור חוזה עם התחייבות  -489/89 -אלדר שרון פס"ד
  חתימת ההסכם.המכירה הוא יום  יום – קבע בית המשפט ?התנאי מותהמכירה האם החתימה או יום התקיי

 יום המכירה – 19סעיף 

היום שבו הושלמה המכירה או  -כי הוצאה לפועל ליפעולה באיגוד באמצעות האו בירה במכ (1)  -(1)19ף סעי
 הפעולה על ידי הרשות המוסמכת לכך;

 .הוא יום המכירה -ניתן האישור ע"י רשם ההוצל"פהיום שבו  -הליכי הוצאה לפועלב

 יום האישור הוא יום אישור המכירה על ידי הוצאה לפועל. -9559/11 שעלים פס"ד 

 ההגבלים העסקיים. של הממונה על אישור שבו ניתן יום היום המכירה הוא  -כיתשמפס"ד 

 . תקף מיום חתימתו -הסכם עם תנאי מתלה

  חריגים:

 . )לא תלוי בצדדים(העסקה ע"י הרשות המוסמכת היום הקובע יהיה יום אישור -כשמדובר ברשות מוסמכת  שצריכה לאשר

 

 .(מכירה כפויה של זכות במקרקעין על ידי המדינה וקבלת פיצוי) ום המכירה בהפקעהי -(2)19סעיף 

פקעה לרשות מי שהזכות הופקעה ממנו; ואולם, אם נקבע על ידי בית שהו  היום שבו הועמד הפיצוי בעד הזכות -קעה בהפ( 2) 19
ום שהועמד לרשות מי שהזכות כל הסע 50% -עולה ב -הריבית עליו  למעט -משפט סופית כי הפיצוי שיש לשלמו בעד הזכות 

 הופקעה ממנו, יהיה יום המכירה יום מתן פסק הדין הסופי;
 :תנאים 2

 ע"י המדינה או רשות מטעמה לצרכי ציבור. רכישה כפויה של זכות במקרקעין 

 .קבלת פיצוי 

  התקבל הפיצוי.הפקעה הוא היום בו המכירה ביום ביום ההפקעה  לא קרה כלום. 

  .שבו ניתן פסק הדיןיום יום המכירה יהיה ה–) בנטרול ריבית והצמדה(  מהפיצוי 50% -ונפסק סכום הגבוה מאבל אם היה ערעור  
 קבלת הפיצוי. יום -מעל הפיצוי המקורי  50%מתוספת של  הנמוך נפסק סכוםאם  

יום אישור העסקה בידי  -ירת זכות במקרקעין בידי מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל במכ (3)19סעיף 
 ישראל או בידי מי שהוא הסמיך לכך; רקעימנהל רשות מק

 .בו אושרה העסקה על ידי רמ"י יום המכירה הוא היום -מכירת בידי רשות מקרקעי ישראל

יום המכירה יהיה יום הגדלת זכויות...עסקת קומבינציה...  -במכירת זכות המותנית בהתקיימות תנאי עתידי דחיית יום המכירה
 אישור התוכנית.

השווי  -מס רכישה /של זכות פלונית כאשר היא נקייה מכל שעבוד / משכנתא.  לעניין שבחשווי ביום במכירה  -שווי המכירה -17סעיף 
 המלא.

ות לו ממכירת אותה זכות על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון, ובלבד צפהסכום שיש ל – י" של זכות פלונית"שוולחוק:  1סעיף 
 –רות במכיש

קעין או בעד זכות באיגוד נקבעה בתום לב ובלי רקמשו בכתב ושבהן שוכנע המנהל כי התמורה בעד הזכות בשנע (1)
 ;ורהתמורה כאמ –שהושפעה מקיום יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה, בין במישרין ובין בעקיפין 

 השווי כפי שנקבע בחוק זה; –ביהן נקבע בחוק זה אחרת שלג (2)
 לפי סדר היררכי  סדר לקביעת שווי:

 סעיף ספציפי .1

 ,ללא  יחסים מיוחדים( מחיר החוזי ) תום לב, כתב .2

 שווי השוק .3

 
משווי השוק יש בהפרש להעיד כי קיים חוסר תום לב.....על הצדדים  50%כאשר התמורה החוזית הינה  -38/86 ע"א רוט העליון

 להפריך.
היו יחסים מיוחדים, היסטוריה , עמדות אידיאולוגיות. התמורה  -קרן היסוד מכרה לחברי המושב -יחסים מיוחדים-פסק דין בלפוריה

שבו מתערבים בשל  מצבהיחסים המיוחדים. התמורה החוזית שהצדדים הסכימו עליה בשל צריכה להיקבע לפי שווי שוק ולא לפי 
 יחסים מיוחדים הוא נדיר.
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 התמורות עיקרון צירוף         -התמורה המוצהרת
כשפינו את שכונת הארגזים, ישבו הרבה פולשים והוציאו למכרז. בהסכמות שהרוכש מפנה. התמורה נקבעה  -פרידמן חכשורי"ד בפס

מס הרכישה  מ'. שווי המכירה צריך להיקבע כולל התחייבויות שלוקח על עצמו הקונה. 90 -מ'.  עלויות הפינוי נאמדו ב 2בסביבות 
 מס רכישה מוטל על צריכה.₪ .  מ'  92=90+2חושב לפי שווי של 

 
השופט דנציגר: ברגע שידעתם שאתם לוקחים על עצמכם את המטלות, ידעתם שיעלה לכם יותר           שווי רכישה  פס"ד מידטאון

 גבוה יותר. 
 

 13.12.16 -5שיעור מספר 

 יום המכירה.ביד עם הולך יד  שווי המכירה -התמורה המוצהרת 

 שווי מכירה           

 יתרת שווי רכישהפחות:  

 השבח            

 קבעו את ההיררכיה: -פס"ד דנקנר

 )ד(.17)ג(,17)ב(, 17סעיף ספציפי שאומר מה שווי הרכישה.  .1

 המחיר שעליו הסכימו הצדדים ) בתום לב ולא מושפע מיחסים מיוחדים( .2

 שווי השוק. .3

לקח על עצמו התחייבויות  -, התערבות בשווי הרכישה שהצדדים הסכימו. )פס"ד חכשוריההצהרה היא לא חזות הכל -לחוק 73סע' 
 . לצורך תשלום מס רכישה.  עיקרון צירוף התמורותפינוי פולשים(  -נוספות

 בפועל. תשלום אגרות פיתוח על ידי הרוכש יצורפו לתמורה החוזית רק אם הפיתוח בוצע -2960/95 בפס"ד שרביט

שלם את הוצאות הפיתוח למדינה בין אם בוצעו ובין אם לא בוצעו. רשות המיסים יהקונה נכתב שובהסכם   ,נרכשה קרקע מהמדינה
 נוספת בגובה הוצ' הפיתוח. עלות ביקשו להוסיף לשווי הרכישה )לחישוב מס הרכישה( 

אם היזם קנה קרקע מפותחת באופן חלקי, אזי: הלך חצי דרך ואמר שצריך לקבוע שווי רכישה אמתי ולא מדומה.  :העליון ביהמ"ש
אין לכלול הוצ' אלה בשווי הרכישה. בנקודת הזמן שהתבצעה  -יווספו הוצ' הפיתוח, ואם לא בוצע פיתוח –חלק שבוצע בו פיתוח 

 קעין עד יום הרכישה )לצרכי מס הרכישה(. הרכישה יש להוסיף את כל הוצ' הפיתוח שנעשו במקר

 : סעיפים ספציפיים

 שלישי: שווי המכירה והרכישהפרק 

מקרקעין הנמכרת כשהיא נקיה מכל שעבוד הבא להבטיח חוב, ות בי המכירה הוא שווי ביום המכירה של הזכשוו )א( .17
 משכנתה או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום.

 הפקעהי המכירה של זכות במקרקעין שהופקעה הוא השווי שנקבע לענין הפיצויים בשל ההפקעה.  שוו )ב( 
הוא התמורה  -הפקעה ננה דן בהן, ואי 5מקרקעין או פעולה באיגוד שסעיף ב י המכירה במכירה של זכותשוו )ג( 

 שנתקבלה במכירת הזכות.  

 מכירה כפוייה                       

; גילום מלאע בהסכם המכירה כי המס ישולם על ידי הקונה, רשאי המנהל לקבוע את שווי המכירה בדרך של נקב )ד( 
מנת שתיוותר בידו התמורה על  על המוכר לשלםה התמורה בהסכם המכירה, בתוספת סכום המס שהי -לענין זה, "גילום מלא" 

 המס. םולילו הקונה לא היה מקבל על עצמו את תשאהאמורה, 
 שווי שהתקבל בפועלהשווי שנקבע לעניין הפיצויים.                         -בהפקעה  -)ב(17

רת זכות במקרקעין או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין שלא על ידי בעליה על פי מכי)א(5-כנ"ל במכירות כפויות שסעיף  -(ג)17
חוב פסוק, או על ידי הליכי הוצאה לפועל, וכן הפקעת תביעת חלוקה              או לשם פרעון של משכנתה, שעבוד או 

באיגוד מקרקעין, ומי שנמכרה  הלה מכירת זכות במקרקעין או פעוז יראו בהן לענין חוק -שיש עמה תמורה עין זכות במקרק
כמוכר או כעושה זכותו במקרקעין ומי שהוקנתה זכותו באיגוד מקרקעין ומי שזכאי לקבלת פיצויים בשל הפקעה כאמור, יראו אותם 

 הפעולה, לפי הענין.
 (.לפני ניכוי שכ"ט עו"ד ואגרות  -שווי שהתקבל בפועל) בכל המקרים שווי המכירה הוא  

 .גילום מלא -כאשר הרוכש לוקח על עצמו את תשלום מס השבח של המוכר או היטל השבחה  -)ד(17
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 .300 -ומוכר בעסקת נטו ב 100-מישהו רוכש ב דוגמא

 300   תמורה

 100      עלות

 200      שבח

 50 -25%מס שבח: 

 יש כאן עיוות . -350 למעשה הקונה מוציא מהכיס

 : גילום מלא -רשות המיסים

X-    25%המס( *X  +300-100  ) =X             

X=66.67 

 .גישת ההיוון המלאזוהי  366.67תמורה 

 גילום חלקי -גישת ביניים קבע ביהמ"ש -זנזורי בפס"ד

  350 תמורה )לפי חישוב חסר(       

 100 פחות עלות:                           

 250                                       שבח

 62.5                    25%* מס שבח

 . גילום מלא -)ד(17סעיף המדינה שינתה את החוק וקבעה את  פסה"דבעקבות 

מסירת החזקה. הקונה יכול  דע במשך שנה וחצי תמורה בתשלומיםהסכם מכירה וקבעו (  2000-)תח' שנות ה -המכון הגיאופיסי פס"ד
רכיב  מאחר והעסקה כללה במחוזי:פס"ד להחליט שהוא יכול להקדים את התשלום ולקבל הנחה. בפועל התשלומים לא הוקדמו 

 את שווי הרכישה לפי הרכיב המימוני. : הצדדים התייחסו מפורשות להקדמת תשלומים, ניתן להקטיןמימוני

בתוכו את עסקת המכר ועסקת האשראי. ככל שגילו במפורש בהסכם  םבדקו האם ההסכם מגל (2000-)אמצע שנות ה-פסק דין חכים
מה טווח הזמן או במשתמע כי התמורה מכילה גם מרכיב ריבית. גם נבדק טווח הזמנים: לא בכל שיעור היוון ולא בכל תקופה. 

 עסקת מקרקעין -חכים . בברכיב המימוני( ולא נתחשב 24-36למשל בעסקאות קומבינציה מקובל לשלם בין המקובל בעסקאות דומות )
 .חודשים לא מצריך הפרדה למרכיבים )היוון( 12-18בין 

  שנה ממועד החתימה.  – במעמד החתימה והיתרה₪ מיליון  ₪50: מיליון  530עסקה בסכום כולל של : 2014 -מידטאון ואז הגיע מקרה
אמנם נכתב בהסכם שהרוכש ביהמ"ש קבע: ₪.  מיליון 509-אח"כ תיקנו ל ,מיליון ש"ח 530, ומילאו מש"ח לפי היו רשלנים הרוכשים

יכול להקדים תשלומים, אבל לא נכתב שבכך יוקטן סכום הרכישה. הריבית במשק אפסית, שנה זה טווח זמן קצר ומקובל ואין לתת לו 
 . לא התירו הפרדה לרכיב מימוני. רק אם היה מוסכם במפורש בהסכם כי הקדמת תשלומים תזכה בהנחה....אפשר היה להפריד.משקל

 יתרת שווי רכישה 

 .רציפות המסהרצון לשמור על  -אותו יום שקבעו כיום המכירה  default -(  ה1)37יום רכישה סע'                          -שווי הרכישה

שווי רכישה עבורך הוא שווי  -)ב(21הולך יחד עם יום הרכישה. סעיף        21-36שווי הרכישה סע'                                                 
לוקחים חלק יחסי ובמקרים שמוכרים שכבות יהיו מספר  -מתייחס למקרה בו נמכר חלק מהמקרקעין  22המכירה עבור המוכר. סעיף 

 ישה.ימי רכ

 ) יום ביטול מס עזבון(, יום הרכישה הוא יום הפטירה של המוריש. 1/4/81כאשר המוריש נפטר לפני  :בהורשהשווי מכירה -26סעיף 
 אין מס עזבון ויום הרכישה הוא יום הרכישה של הנפטר.-אם המוריש נפטר אחרי תאריך זה 

 .(לו שווי חדש רכישה הוא הפטירה, שילם מס עזבון , יש -1/4/81נפטר לפני )

 פטירת האב         פטירת האם                מכירה על ידי יורש רכישה על האב        

1952                                1970                      1985                        

 שוויים                          1100                            500                      300                                         100
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 -שהיו של האב ועברו לאם בירושה במותו 50%, 1952יום הרכישה ושווי הרכישה לפי  –של האמא  50%-פתרון: במועד פטירת האם
 )אז שולם מס עיזבון (. 1970יום ושווי הרכישה לפי 

. בכל הסיטואציות בהם המתנה לא פטורה קובעים ביום המתנה, יום רישא 29הולך יחד עם סעיף  (א)(1) 37 -העברות ללא תמורה
 רכישה חדש ושווי רכישה חדש.

. בכל אלה ההעברות ללא תמורה ועל כן יום ושווי 69-,ו66, 63, 62לדוגמת מתנה פטורה או מכורח סעיף  בהעברות פטורותאם מדובר 
 נותן המתנה. הרכישה המקורי של ושווי  הרכישה יהיו אחורה ליום

יהיו פטורים ממס; לעניין זה,  –ד לקרובו ימיח רהרת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמומכי )א( 62סעיף 
, וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה 1( להגדרה "קרוב" שבסעיף 2)-( ו1קרוב כאמור בפסקאות ) –"קרוב" 
 ורה או בירושה.בלא תמ

בן זוג, הורה, הורה  -קרוב(, יהיו פטורים ממס ) תיקון חדש(. 1מתייחס להעברה ללא תמורה בין יחיד לקרוב. ) קרוב כהגדרה בסעיף  
ז"א אם אח נתן לאח , ללא תמורה או בירושה. )לגבי אח ואחות רק אם מדובר בזכות שקבלו מההורה או מההורה של ההורההורה, 

 .(בהורשה מההורים.... לא יהיה פטור אך לא קיבל

 פטורה ממס שבח. –( שאינו איגוד בשליטתו 1העברה ללא תמורה מיחיד לקרובו )כהגדרתו בסעיף  �

 מתנה בין אחים פטורה רק כשהנכס התקבל במתנה או בירושה מהורים. �

 מתנה הדדית = תמורה. �

 תמורה סמלית = ללא תמורה )פס"ד גולדנברג(. �

וע"פ הנחיית יועמ"ש  המונח בן זוג כולל גם ידועים בציבור –משנפרדו  עליזה לבנון  מסמ"ק נ' עליזה לבנון מנהל 2622/01ע"א 
 לממשלה גם בני אותו מין. 

ספת הושווי הרכישה לאחר  -ישה" ת שווי רכ"יתר  יתרת שווי רכישה =בניכוי פחת 39)הגדרות(   שווי רכישה+ ניכויים לפי   47סעיף 
 א שהוצאו עד יום המכירה בתוספת ערך ההוצאות ששולמו לאחר יום המכירה ולאחר ניכוי הפחת,39-ו 39ים בניכוי לפי סעיפים תרהמו הסכומים

 ניכויים מן השבח

אינן כל אחד מאלה, אם  , לרבותלשם קביעת סכום השבח יותרו בניכוי הוצאות שהוצאו לרכישת הזכות במקרקעין או במכירתה .39

 הרכישה ואינן מותרות בניכוי לפי הפקודהכלולות בשווי 

, רשימת ההוצאות המנויה בסעיף מדגימה את הרישא )למשל שכ"ט עו"ד כל הוצאה שהוצאה לרכישה או למכירה של הזכות הנמכרת
 :בכפוף לשני התנאים המצטברים הבאיםוהכל  ,ברכישה ובמכירה, מס רכישה(, או מרבה את הכלל האמור )למשל הוצאות השבחה(

  פקודת מ"האינן מותרות בניכוי לפי. 

  (.9)39)התנאי הוסף בעקבות תיקון סעיף  .בשווי הרכישהאינן כלולות 

לא לתבוע הוצאה  -תכלית החוק העליון: , לפני ביטולו של מס רכוש.1.1.2000: עסק שדיווח על בסיס מזומן, לפני סלון מרכזי פס"ד
צריך לבחון את התנאי לפי מצבו הספציפי של הנישום. במקרה זה החברה לא תבעה במסגרת המס השוטף )דיווח מזומן( ולכן פעמיים. 

 התירו לה לתבוע במסגרת מס שבח. 

 /2016/1220 -מיסים 6שיעור מספר 

 סבירות הוצאה

 עו"ד כ"טהוצאות ש – (8763/06פס"ד גבריאלי )ע"א 

 ולקבוע האם ההוצאה סבירה.אין למנהל סמכות להתערב  �

 כאשר סכום ההוצאה גבוה וחורג מן המקובל, יהא על כתפי המבקש נטל ראיה כבד יותר, לנכונות הסכום. �

מהעסקה . בית המשפט אמר שלמנהל  55%אם ההוצאה נראית מוגזמת וחורגת מהמקובל. בעסקת קומבינציה הגיעו ההוצאות לכדי 
הוכיח את ההוצאות שהיו לו בפועל ההוצאה תוכר לו גם אם עמד בנטל הראייה וכל עוד הנישום מיסוי מקרקעין אין זכות להתערב, ו

 .באמות מידה אובייקטיביות חריגהנראית היא 

שינוי –ולא פיזית  (, נייהה יכולה להיות פיזית ) בשבחהרחיבה את הכללים של מה יוכר כהוצאה. ה -6/006הוראת ביצוע לקרא את 
ות...... שכר הטרחה לעורך דין שפעל עבורי תהיה הוצאה מוכרת. גם אם אני או קרוב עשינו למשל שיפוצים תוספת זכויייעוד, 
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ועבדנו.... או אני עורך דין ואני בעצמי הלכתי לפעול להגדלת זכויות אז גם העבודה שלי תהיה מוכרת. כל ההוצאות צריכות לעמוד 
 ית....( חני מס הכנסה ) הוצאה פירותית או הוצאה הונבבמ

 -39הוצאות מנויות בסעיף 

ל המקרקעין שהזכות בהם ש ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה, לשם השבחתםכל  -(1)39
 כרת;נמ

מתירים את ההוצאות ההוניות בלבד בהתאם למבחנים "הרגילים" לאבחנה בין פירותי )שמירה על הקיים( להוני )יצירת  �
 יתרון מתמיד(.

 שווי המוערך של עבודה שעבד הבעלים וקרובו להשבחת המקרקעין.  –הוצאה רעיונית  �

, הסכום שהוציא המוכר בין היום שבו תמקרקעין שיש עמה זכות חזקה ייחודיות בירת זכבמכ -(2) 39
 רכש את הזכות לבין יום מכירתה, לרכישת אותה זכות חזקה ייחודית הנמכרת;

 . לפינוי של דייר מוגןהוצאות הסעיף מדבר על 

סכום ששולם למי שהחזיק במקרקעין שנה או יותר בעד פינויים, ובלבד שאינו קרובו של המוכר;  א(2) 39
 יא לפקודה;105כהגדרתו בסעיף  –לענין זה, "קרוב" 

 נחשב פולש. יושב פחות משנה לא  פולשהוצאות למי שהחזיק במקרקעין שנה או יותר ובתנאי שאינו קרובו של המוכר.  אם 

כל אגרה ששילם המוכר בעת שרכש את הזכות ע"מ לרשום את זכותו. בעבר נקרא אגרת העברת מקרקעין, לאחר –מס רכישה   (4)39
 מכן תוספת מס. כיום נקרא מס רכישה. 

הקיימת בסעיף )כאשר ברכישה היא מוחלטת ובמכירה יש למנהל סמכות להשתכנע(,  2%על אף ההגבלה של  -תיווך -(6( + )5)39
 . 6/2006הו"ב  –. )הן ברכישה והן במכירה( 2%מתירים את כל מה ששולם אף אם זה מעל 

גבריאלי  8763/06סקה . ע"א גובה ההוצאות המוכרות חייב להיות סביר ביחס לנסיבות הע שכר טרחת עו"ד ברכישה ובמכירה. -(7)39
 גבולות הכרה בשכ"ט עו"ד.  –מרדכי 

שכר טרחת שמאי מקרקעין ושכר טרחת מודד מוסמך, ששולמו בקשר עם רכישת הזכות במקרקעין,  -  הוצאות שכ"ט שמאי -א(7)39
תו או מכירתו, בקשר עם השבחתה או מכירתה. כך למשל, שכר טרחת שמאי ששולם על מנת להעריך את שוויו של הנכס לקראת רכיש

 קביעת תשלום היטל ההשבחה )שומת הבעלים ושומת שמאי מכריע(.

שבוטל בהמשך בשנת  והוחלף ע"י מס מכירה 2000הוטל מס רכוש )מס זה בוטל בשנת  2000עד שנת  -מס רכוש וארנונת רכוש-(8)39
רנונה המשולמת מאז על מקרקעין אינה מותרת בניכוי לפי ( בוטלה ארנונת הרכוש וכל א4/68לפקודת העיריות ) 8בתיקון מס'  (.2007

 הוצ' מס רכוש הצטרפו לשווי הרכישה(.  -מס רכוש נתבע בשוטף, מקרקעין עומדים –)מקרקעין מניבים    החוק.

 דמי הסכמה לרישום שעבוד על זכות החכירה , כולל דמי היוון לרמ"י.   -(9)39

 מסכום המשכנתא שטרם נפרע.  2%דמי עמלות בשל הסכמה של בעל המשכנתא עד   -לבעל משכנתאבשל הסכמה עמלות  - (10)39

מכירה לצד ג'  ,מההשבחה מועד תשלומו מימוש הזכות:  בנייה כמימוש 50%היטל השבחה הינו בגובה  . היטל השבחה -(11)39
 ( מתיר את היטל ההשבחה בניכוי מהשבח במכירה.11)39סעיף  ,כמימוש

אני מגיש השגה ואם גם לא הגענו להסכמה  ,רשות המיסים להסכמהעם  ואם לא הגעתי   ,"חעורך דין שמטפל בהגשת המש -(1()11) 39
מגיש ערר לוועדת ערר שמקבילה לבית משפט משפט המחוזי, אז מגיע ערעור לבית משפט עליון... כל ההוצאות האלה יהיו מוכרות 

 לצורך השבח.

עקרון רציפות  , עפ"י כללסעיף זה מתיר למוכר לנכות הוצ' שהוצאו במשך כל תקופת השבח שהתחייב בה -כניסה לנעליים -(12) 39
 בין אם מדובר בהוצאות שהוציא האדם שלנעליו נכנסנו ובין אם מדובר בהוצאות שהוצאו על קרקע שלנעליה נכנסנו. המס.

בלבד שהיו לי בקשר לרכישת המקרקעין,  הוצאות מימון ריאליותאפשר לתבוע  (הסעיף הזה נכנס לתוקף 7/11/2001-מ) -א'39סעיף 
 בהתקיים התנאים  המצטברים הבאים: 

 מס הכנסהמכוח פק' הוצאות מימון לא מותרות בניכוי  ןשאות .1
 ההלוואה התקבלה לרכישת הזכות במקרקעין או להשבחתה .2
 .או בסמוך להשבחתה ההלוואה התקבלה בסמוך לרכישת הזכות במקרקעין .3
בריבית נמוכה מריבית השוק או כאשר  back to back-)אלא במקרים חריגים בהם הקרוב מלווה ב  ההלוואה היא לא מקרוב. .4

 הקרוב יכול להעמיד בטוחה...(
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הרווחית ב' אחת הפסדית ואחת רווחית. חברה  בחברה ג'. 100%-ו בחברה ב' 100%מחזיק בשתי חברות  חברה א'דוגמא: בעל שליטה 
בריבית גבוהה. החברה הרווחית תקטין את הרווח שלה וברמת ההפסדית  –קונה נכס מניב. אם חברה ב' תיקח הלוואה מחברה ג' 

 הקבוצה כולה יש יתרון .

: יש מקרים מיוחדים בהם הגיוני לקחת הלוואה מקרוב. חברת אם עם חברת בת הלוואה גב אל גב. לחילופין, חברה שיש לה נכס חריג
 טוב וחברת בת שלא יכולה ללוות. חברת האם  נותנת נכס ומגייסת הלוואה עבורה.

ביהמ"ש אישר גם הוספה של הוצ' ריבית ריאליות גם בגין ותבע הוצאות ריאליות.  7/1/2001הנכס נרכש לפני  - מ.ל השקעות פס"ד
אפשר לתקוף  -(1)39וח דמיוני. בנוסף אמר שיש סעיף התכוון למסות מס אמת ולא רו .  הנימוק: המחוקק 7.1.2001-נכס שנרכש לפני ה

 את זה דרך הוצאות נוספות שגרמו להשבחה.

. 2001מהווה דין ספציפי ולא התכוון להכיר בהוצאות מימון שהיו לפני  -א'39טענה שהמחוקק הוסיף את סעיף מסמ"ק :  ד"נ בעליון
 ית המשפט התיר.העליון טען שהמחוקק לא התייחס לתקופה לפני . ב משפטבית ה

 2001אחרי  הוצאות מימון ראליות מוכרות  אך ורק -קבעו בעקבות פסק הדין  – 50אחרי תיקון 

 2001ההוצאות יותרו גם אם הזכות נרכשה לפני  -55אחרי תיקון 

 7/11/2001-לא רלבנטי מועד הרכישה, גם אם הנכס נרכש לפני ה הוצאות המימון הראליות מותרות. -, תיקנו את הסעיף2006-ב

 א' רק הריבית מוכרת. 39למשל הלוואה צמודה למדד + ריבית: סעיף   מה זה ריאליות?

 ? הצמדהפרשי מה עם ה

  ריבית והצמדה. –תביעת הוצאות מימון בשוטף בדוח מ"ה –חברת נכס מניב 

  כל ההוצאות בגין ואת (,  מהשבח יםמנכמימון ריאליות תובעים במס שבח )הוצאות : + ריביתהבהלוואה צמודמגרש עומד שמומן
 .(יוכל לקזז רק מהכנסה הוניתלפקודה ) 92סע' –ויראו בזה הפסד הון בשנת המכירה במס הכנסה,  הפה"צ תובעים

מה דין הוצאות ופחת שניתן  ..." לפקודת מ"ה  21לניכוי  לגבי מקרקעין לפי סעיף  הניתנים הסכומים - 47פחת מוגדר בסעיף -פחת
  היה לדרוש על פי הפקודה, אך לא נדרשו בפועל ?

רשות  .לקח בחשבוןימספיק שהיה יכול לדרוש בשוטף לא יוכל לדרוש את הניכוי במכירה / הפחת י – עברעמדת הרשות הייתה ב 
 בעיה שלך. –יכולת ולא ניכית  המיסים לקחה את המילה  "ניתנים" וחגגה עליו. הגישה נסמכה על פסיקה ענפה .

 פחת במכירת טרקטור. – 94/63ע"א  –פס"ד ראובן בן משה  �

 פחת במכירת משרד שלא נדרש. חוזרים על הלכת בן משה. – 1026/00ו"ע  –פס"ד יהודית שינפוקס  �

 הוצאות פינוי דייר מוגן שלא נדרשו בשוטף ויכלו להדרש. – 25/90עמ"ש  –פס"ד מגזימוף  �

  .פחת שלא נדרש בשוטף לא ינוכה משווי הרכישה – 1005/09שמשון ו"ע פס"ד לילי 

הפניה להלכות בדבר מיסוי הרווח הכלכלי ומניעת כפל הוצאה, בנוסף הגדלת הרווח בפחת שלא  –המחוזינימוקי ביהמ"ש  �
 מס רכוש( –מס אמת  -)פס"ד "סלון מרכזי" נדרש תביא לתוצאה בלתי צודקת.

 לעליון.על פס"ד לא הוגש ערעור  �

בדבר ניכוי הפחת אלא חזקה לחוק אינן יוצרות חזקה חלוטה  47הוראות סעיף  :עמדת רשות המיסים בעקבות פס"ד לילי שמשון
עליו מוטל נטל ההוכחה והשכנוע כי לאורך כל שנות  ,כך מי שטוען כי לא ניכה את הוצאות הפחת מהכנסתו השוטפת .הניתנת לסתירה

או בשל העובדה שלא דיווח על  ,החזקת הנכס על ידו לא נדרש פחת בניכוי וכי הנישום לא נמנע מכך בשל שיקולים של כדאיות מיסויית
 רכישת הנכס או ההכנסות ממנו כנדרש על פי דין.

) מאשר שכל השנים לא הגשת  כי הטופס משקף את השומות שנקבעו. נדרש אישור פ"ש -טופס י"א לא מספיק איך מוכיחים?  �
 את הפחת(

 מסלולים: 3  :פחת והוצאות בדירה שהושכרה למגורים

 מדרגות המס.מיסוי לפי תחשיב רגיל לפי  הגשת דו"ח, ניכוי הוצאות .. -הכנסה משכירות מצטרפת להכנסה הרגילה .1

 הוצאות לא מוכרות. .(מס מחזור מכל ההכנסה )10%לפקודה.  122מיסוי לפי סעיף  .2

  פטור מתקפל. ₪ 5,080פטור עד  – 1990 –חוק מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים(, התש"ן  .3
 . 4800=5000-200ולכן הפטור החדש  200.  חריגה של 5000, פטור 5200למשל:  שכ"ד בסך 
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 5200הכנס חייבת:       
 4800פחות פטור חדש  
 (31%-)הכנסה פסיבית : מדרגת המס מתחילה בלפי המס השולי      400                             

 מביא למס הכי נמוך. 10%בדרך כלל אם יש שתי דירות ומעלה מסלול  -כלל אצבע �

 -122מכירת דירה שההכנסות מהשכרתה מוסו לפי סעיף  �

 .השבח  ויגדיל אתלשווי המכירה  יווסףסיף את הפחת שיכולת לתבוע, צריך להו)ג((.122ייווסף לשווי המכירה )סעיף  –פחת  �

בו צוטט סגן שר האוצר  1123/09. בנוסף ראו גם פס"ד אליהו אברהם ו"ע 27/92ה"ב מ"ש  –לא יותרו בניכוי  –הוצאות  �
כלומר ", 10% –שיעור המס הממוצע מהכנסות על שכ"ד לאחר שנוכו מהן ההוצאות המותרות מגיע ל " –עדת הכספים ובו

 . השיעור הנ"ל מגלם את ההוצאות

 מכירת דירה שהושכרה לפי חוק הפטור �

 (.5/07ולכן לא יותרו הוצאות והפחת יופחת משווי הרכישה )ה"ב  122אותו רציונל שבסעיף  �

 

 27/12/16 -7שיעור מספר -מיסוי

 לחוק מסמ"ק :  שווי רכישה 47סע'  -יתרת שווי רכישההגדרת 

 + הוצאות מותרות                                                                              

 פחת   -                                                                             

 תרת שווי רכישהי                                                                            

 הולכת ונעלמת. כיום, עמדת רשות המיסים, שהנישום זכאי ליהנות מהפחת פעם אחת , ופעם אחת בלבד.  60-הפסיקה משנות ה –פחת 

 :השכרה למגורים בידי יחיד

 לשווי רכישהיש להוסיף את הפחת  -, כאילו נהנית מהפחת.   ולכן:  המסלול המוטב מגלם שיעור מס משוקללשני מסלולים מוטבים

1. 10%  
 תקרת פטור .2

 :  )תיקון פרוצדורלי שנועד לקיצור הליכים(2011לחוק, משנת  70תיקון 

 מדד ידועלפי  -הצמדה למדד  

  ניכוי במקור ע"י הקונה. –חובת תשלום מקדמת מס שבח 

, כולל הוצאות שהוצאו להצמיד לפי מדד ידוע את ההוצאות לערכים של יום המכירהיתרת שווי רכישה מתואמת :  -לחוק 47סע' 
   אחרי יום המכירה.

 . אמצע השנהנהוג לקחת את  –כאשר אין הוכחות )חשבוניות( מתי הוצאו ההוצאות 

 מדד יום המכירהשווי רכישה *        שווי רכישה צמוד= 

 מדד יום הרכישה                                                            

 מדד יום המכירה*  Xמס רכוש צמוד = מס רכוש לשנה 

 Xמדד אמצע שנה                                                            

 מדד יום המכירה*  Xהוצ' מימון ריאליות=הוצ' המימון לשנה 

 Xמדד אמצע שנה                                                                       

 מדד יום המכירה יתר ההוצאות )למעט מימון(= הוצאה בפועל*

 מדד ביום ההוצאה/ גמר ההשבחה                                                                         

 מתקופת ההשבחה  2/3-ימדדו את עלות ההשבחה / הבנייה לאחר כ –כאשר אין הוכחה למועד ההשבחה 

626



16 

 

 _______________תקופת ההשבחה______________________________________

                               מכירה                                               1/3מהתקופה      2/3                             

 יכלו להוכיח כל הוצאה והוצאה מיום הוצאתה.   -דבורה וורה שכטרפס"ד 

 למדד מיום ההוצאה. –. אם יודעים להוכיח כל הוצאה והוצאה  חזקה לא חלוטה"הצמדה של עלות ההשבחה כאמור הינה: "

  חישוב השבח

 חלק השבח השווה לסכום שבו עולה יתרת שווי הרכישה המתואם על יתרת שווי הרכישה.  סכום אנפלציוני:

 השבח פחות הסכום האנפלציוני : שבח ריאלי 

 שווי מכירה                                                         

 יתרת שווי רכישה        (-)                                           

 שבח =                                                      

 

 שבח ריאלי                                              שבח אנפלציוני                   

  10%                                                                       25%         20%            גבוהשולי  

 הסכום שהיינו מתחייבים אם יום המכירה היה  -אנפלציוני              אנפלציוני                  1/1/2012-מ       11/2001-מ     7/11/2001עד 

 31/12/1993                                                   חייב                עד יום המכירה                 פטור            31/12/2011עד                   

 נניח:

 1000תמורה                 

            300 -יתרת שווי רכישה  מתואם               200יתרת שוו רכישה 

 800שבח                     

 

 )לפצל לאנפלציוני פטור ואנפלציוני חייב(             300-200= 100 סכום אנפלציוני

 )לפצל באופן לינארי לפי משך זמן החזקת הנכס עד המכירה(            800-100= 700שבח ריאלי         

 

)א( 126ריאלי, בשיעור הקבוע בסעיף  שבח אדם יהיה חייב במס על-בני-חבר )א( א.48 - חברה
 לפקודה. 

 מס חברות בשנת המכירה שיעור
 

 העדפת הוודאות והפשטות על פני הדיוק.חישוב המס יהיה לינארי .    בעליון:נפסק  –פס"ד אברהם פוליטי 

                  25%                                   20%                                                        50% 

______________________________________________________________________________ 

 שנת הרכישה 1972                                                                7/11/2001                                         31/12/2011המכירה         2016

 מוטבים –שיעורי מס הסטוריים 

 חישוב השבח הוא נומינלי 

 היסטורי מס שיעור

 (3א )ד()48סעיף 

 החישוב היסטורי מס לפי: היסטורי מס לשיעור המוכר זכאי 31.03.61 ליום עד הינו הרכישה ויום במידה – היסטורי מס שיעור       •
 .נומינאלי הוא
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 (הנומינאלי אלא הריאלי לא) מהשבח 12% –( כולל) 1948 לשנת עד נרכשו       •

 .הרגיל המס בשיעור ייעצר מקרה בכל. 1% מס שנת לכל יתווסף – 1960 ועד 1949 משנת החל נרכשו       •

 של בפירוק בפטור המקרקעין את שקיבל יחיד הינו שהמוכר או מעסק הכנסה לה שיש חברה הינה המוכרת כאשר 2005 משנת החל

 .הרגיל המס בשיעור ייעצר מקרה בכל. שנה בכל אחד אחוז יתווסף מעסק הכנסה לה שהייתה חברה

 :כדלקמן 2011 משנת החל ההיסטורי המס שיעור יעלה,  2005 משנת החל המס שיעור להם הועלה שלא המוכרים יתר לגבי       •

 ;1% - 2011 המס לשנת       •

 ;1% - 2012 המס בשנת       •

 :  המכירה לשנת עד מס שנת לכל 2% – 2013-2017 המס בשנות       •

 .המכירה בשנת החברות מס/25% -ב ייעצר המס שיעור מקרה בכל       •

 דוגמא:

 1951-נכס נרכש ב

 2013-נמכר ב

 שיעור המס:

 1951שנת    15%= 3%+12%

 2011שנת      1%                   

 2012שנת       1%                  

 2013שנת       %2                  

                %19 

         המס שיעור

 50%חישוב רגיל *   (.לחוק ג48 סעיף) משולם להיות שאמור מהמס 50% של זיכוי יינתן הפקעה שהינה מכירה של במקרה        •

 (:1ד)א48 סעיף) (2003 שנת תום ועד 7.11.01 -ה בין) הקובעת בתקופה רכישה על הנחות       •

 .מהמס 20% של הנחה תינתן 31.12.02 – ל 07.11.01 בין נרכשה שנמכרת הזכות אם. 1            

 .מהמס 10% של הנחה תינתן 2003 בשנת נרכשה שנמכרת הזכות אם. 2            

 :ב הזכות את קיבל המוכר אם תינתן לא ההנחה       •

 .2'ה חלק או 70 סעיף לפי

 .תמורה ללא

 .חילוף במסגרת

 .מקרוב

 .ק"לר ממלאי יעוד בשינוי

 שניתן מהשטח 70% לפחות ששטחו בניין נבנה שנים 5 ותוך בניה שמתירה תכנית להיות צריכה פנויה קרקע תהיהי הזכות ברכישה אם
 .לבנות

  

  השבח הוא מקדמה ע"ח מס הכנסה       :השבח פריסת

 .שבהם הנמוך בנכס הבעלות או, שנים 4 על עולה שאינה לתקופה השבח את לפרוס לבקש אפשרות על מדבר -(ה) א 48 סעיף

 הבעלות בתקופת תלויה ת הפריסה תקופ. קטנים יותר מס סכומי לשלם שייצא יתכן שנים מספר פני על תחלק אם, גבוה שבח יצא אם

 עושה שהפריסה אנשים יש. משנתיים יותר לך יתנו לא שנתיים מחזיק אתה אם אך 4 על לך יתנו, שנים 10 מחזיק אתה אם. הנכס על
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 נכס וזה מאחר 60-מ יותר בני או.. חיילים, סטודנטים למשל. הגבוה לשולי מגיע לא וההכנסה נמוכה הכנסה בעלי הם כי טוב להם

 .( 25%-ל מגיע לא השולי המס שיעור)  נמוכה והכנסתו בפנסיונר מדובר אם.  אישית מיגיעה הכנסה ממנו הפקנו שלא מקרקעין

?  פריסה לבקש יכול אני האם, שנים מספר עוד זה את החזיק המוריש אבל שנתיים לפני ירשתי נניח ?בירושה קורה מה פס"ד גולצייט

)   מיסוי החלטת ואפשרה(, לנעליים כניסה)  המוריש ה שהחזיק בנכס בתקופ גם להתחשב הצדקה שיש וקבעו,  המשפט לבית הגיע

 .המתנה נותן או המוריש של לתקופה להיכנס אפשר לפיה( שנים 4 לפני

שלטונות מ"ה מפרסמים את החלטת  –כאשר מ"ה מוציאים רולינג , מקרים חוזרים על עצמם, מקרים מעניינים  -)החלטת מיסוי

 המיסוי(. 

 3/1/17 -8שיעור מספר -מיסוי

 -המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין -לחוק 7סעיף 

 מס שבח מוטל על פעולה באיגוד מקרקעין.  -7סעיף -1963-מקרקעין)שבח ורכישה(,התשכ"גחוק מיסוי 

איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין למעט איגוד שהזכויות בו רשומות למסחר  -איגוד מקרקעין •

יות, אגרות חוב, ניירות ערך אחרים ומיטלטלין מזומנים, מנ-ולעניין זה לא יראו כנכסיו של האיגוד  ;בבורסה כהגדרתה בפקודה
שאינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו, או שהם משמשים לייצור הכנסתו אולם לדעת המנהל הם טפלים למטרות העיקריות של 

  האיגוד המבוצעות למעשה ולא בדרך ארעית.

בזכויות הנובעות מזכות באיגוד והכל בין בתמורה  הענקת זכות באיגוד, הסבתה, העברתה או ויתור עליה, שינוי -פעולה באיגוד •

 לעניין זה, ;ובין בלא תמורה, אך למעט הקצאה 

הנפקה של זכויות באיגוד שלא נרכשו על ידי האיגוד קודם לכן, אשר תמורתה, כולה או חלקה, לא שולמה למי מבעלי  -הקצאה •
 הזכויות באיגוד, במישרין או בעקיפין.

יתה לחייב במיסי מקרקעין גם אדם שבמקום למכור את המקרקעין גופם, מוכר את יבאיגוד מקרקעין התכלית המיסוי של פעולה  •
לא נכללו הוראות לגבי הקצאה והדחה של  1949-הזכויות שיש לו באיגוד המקרקעין. בעבר בחוק מס שבח מקרקעים, התש"ט

זכויות ללא תמורה לחברה שבבעלותו, ואחר כך הקצה מניות באיגודי מקרקעין. תכנון המס היה כזה שבעל מקרקעין היה מעביר 
תה מושלמת עסקה ללא ימניות בחברה שהקים לרוכש, והדיח את מניותיו שלו עד כי מניות אלו הפכו חסרות ערך. באופן כזה הי

 תשלום מס על רווח ההון.

 ההבדל בין החיוב לעניין מס שבח לעומת החיוב לעניין מס רכישה

 לשוויןין מחושב השבח לפי הרווח שנצמח מהמועד שבו נרכשו המניות והשווי שלהן בעת רכישתן עד בפעולה באיגוד מקרקע •
 )מס רווחי הון לפי שווי המניות(במועד מכירתן. 

 מחושב לפי שווי המקרקעין –מס רכישה  •

   מחויבת גם הקצאת מניות במס רכישה.1/8/13החל מיום  -רכישה מס •

 למשל חברה:

 התחייבויות                             נכסים      

     800הלוואה                        1000מקרקעין 

 200הון                                                  

 (2001-)תיקון מ 1000*6%יחושב לפי  מס רכישה–. בצד הרוכש  200התמורה תהייה לפי  –במכירת מניות 

 מוטל על צריכה. )דרך רכישת המניות, רוכשים את כל הזכויות במקרקעין( –מס רכישה 

 .אז אין חיוב במס שבח, בהקצאה כלכליתעוד מדובר  הוחרגה מהגדרה של פעולה באיגוד, כל – הקצאה
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 מניות. 50ומקצים לו ₪ מ'  1מזרים לחברה  -משה                          אייל                לדוגמא:

 100%-מניות  50

 ש"ח מ' 1 בשווי מקרקעין שבבעלותה חברה                    

 

 מ'. 1של חברה שיש לה מקרקעין של  100%אייל מחזיק 

נשאר עם בעלות . מבחינת המוכר, 50%מניות. כל אחד מחזיק  50מ' ומקצים לו גם 1משה רוצה להזרים הון לחברה למשל של 
 כמי ובאותו שווי ולא רואים ב 50%זיק חבמניות ועכשיו מ 100%) קודם החזקתי  לפני ההקצאהבנכס בשווי זהה למה שהיה לו 

  6%*משווי המקרקעין 50%יחייבו במס רכישה לפי  –הקצאה זו   .(שעשה פעולה במקרקעין

 

מיליון.  יורד  2*25%אייל נותר עם  – מ' ש"ח 1מניות למשה כנגד הזרמה של  150למשל: הקצאה של , ההקצאה לא כלכליתאם 
 והעסקה תחוב במס שבח לפי החלק היחסי שנמכר. ההקצאה הזו לא כלכלית  בשווי אחזקותיו.

 . לא הייתה חייבת במס רכישה 1/8/13עד  -הקצאה כלכלית 

 סיכום:

פעולה האיגוד כל עוד יש הזרמת כסף לחברה ששמרה על שווי החזקת בעמ"נ             ההקצאה כלכלית, ולפיכך אינה נחשבת 
 מקרקעין.

 פעולה באיגוד מקרקעין לעניין מס רכישה

מקורו של מס זה אינו בדיני המס. בעבר היה על רוכש מקרקעין לשאת בתשלום אגרות לצורך רישום הזכויות על  - הרכישה מס
מספר חיקוקים כמו תה במסגרת ישמו. חלק מהאגרות נועדו למשרד האוצר, וחלק לרשויות המקומיות. החובה לשלם אגרה הי

וחוק הרשויות  1961-, חוק בתים משותפים )נוסח משולב(, התשכ"א1956-תקנות העברת מקרקעין)אגרות(, התשט"ז
 .1959-המקומיות)אגרת העברת מקרקעין( התשי"ט

 מס רכישה:סיכום: 

 (וונה: הקצאה כלכליתהכ –הקצאה )                        משווי המניות 5% -2001פעולה באיגוד מלבד הקצאה עד 

 משווי המקרקעין 5% -2013פעולה באיגוד מלבד הקצאה עד 

 לא חייבו הקצאה במס רכישה בכלל( 1/8/13)עד       משווי המקרקעין 6% -1/8/2013 -פעולה באיגוד כולל הקצאה מ

 

 שלבי המבחנים לגבי השאלה אם מדובר באיגוד מקרקעין

  ?האם האיגוד הוא איגוד מקרקעין .1

 ?נמכרו הזכויות באיגוד האם .2

 ?המפנה לחלק ה' לפקודת מס הכנסה א לחוק7חישוב המס לפי ס'  .3

 האם האיגוד הינו איגוד מקרקעין ?   –בחינת השאלה 

דונם. היא הוקמה לשם בניית בית דירות. מאחר שטרם הוחלט לבנות על המגרש,  2חברה שכל רכושה הוא מגרש בשטח  •
טפל למטרה העיקרית אחד מחברי האיגוד. מאחר שהשימוש שנעשה בקיוסק הוא החליטו להקים קיוסק שבו יעסוק 

 .מדובר באיגוד מקרקעין, שלשמה נוסד האיגוד

החברה אינה ( לפקודה. 1)2חברת ביטוח שבבעלותה מקרקעין. יש לה עסק בתחום הביטוח והכנסות מהנפקת פוליסות לפי ס'  •
 . בייצור הכנסה ואינם טפלים למטרות האיגודהנכסים האחרים משמשים כי  איגוד מקרקעין,

בנוסף למקרקעין אינו טפל למטרות  , שכן הציוד הקיים )ריהוט, כלים וכיו"ב(איגוד שבבעלותו בית מלון אינו איגוד מקרקעין •
 (.38/07האיגוד )החלטת מיסוי 
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הקרקע בחו"ל , כי זה איגוד מקרקעין איןבארה"ב. ₪  800,000בארץ וקרקע בשווי ₪ מיליון  1איגוד שבבעלותו קרקע בשווי  •
 משוויה הכולל(.  10%-.)לחברה יש נכס בחו"ל שהוא יותר ממוציאה אותו מהגדרת איגוד מקרקעין

 הקביעה לגבי איגוד מקרקעין היא בינארית !  נטרל דברים שטפלים לפעילות האיגוד.ל: סיכום

 דוגמאות מהפסיקה

שונים הוציא את האיגוד מהגדרתו כאיגוד מקרקעין, לצד מקרים שקבעו כי  יתה כזו שקיומם של נכסיםיהמגמה בפסיקה ה •
 מדובר באיגוד מקרקעין:

  מבחן נכסי

הוציאו את האיגוד מהגדרתו כאיגוד מקרקעין. נמתחה ביקורת על פסק הדין, , שהיוו נכס במאזןחובות דיירים -אטנר 26/66ע"ש  •
 והמגמה בפסיקה השתנתה. 

אם יש לי מקרקעין ואנחנו עדיין  אינה מוציאה את האיגוד מהגדרתו כאיגוד מקרקעין. תכניות בנייהעובדת קיומן של -רייכמן •
 ברמת התוכניות ועוד לא הפך להיות בניין, זה עדיין איגוד.

 לרכישת מקרקעין מהווה איגוד מקרקעין.באופציה  בנוסף למקרקעין גם  איגוד שהחזיק-בית התעשיינים 273/93ע"ש  •

נניח:  . במישרין ובעקיפיןאחזקה גם חברת אחזקות המחזיקה באיגוד מקרקעין מהווה איגוד מקרקעין.   - ב בנייניםישג 7102/96 •
 בחברה א' שהיא איגוד מקרקעין, ולכן, חב' ב' גם היא איגוד מקרקעין.  100%חברה ב' שהיא חב' אחזקות מחזיקה 

. הציוד והמיכון לא שימשו לייצור הכנסה, והנכס הושכר חברה לפעולבמועד ביצוע מכר המניות חדלה ה -יעקב גרמן 1441/95ע"ש  •
 כמבנה לשימוש אחר, ולכן זהו איגוד מקרקעין. 

שרכשה זכויות  שהיו בעלי מניות בחברת גולף אשקלוןדובר בעוררים -קרני עודד 1023/01 )וועדת ערר שליד בימ"ש מחוזי( "עו •
חכירה במקרקעין והתכוונה להקים פארק נופש. אלא שתכניות החברה לא צלחו ובשלב מסוים בקשו חלק מבעלי המניות למכור 

עובדה שלחברה היו תכניות לפתח את השטח ולבנות בו בתי מלון, הלבעלי המניות האחרים את מניותיהם. ועדת הערר קבעה כי 
 גם בעובדה שהמקרקעין נרשמו כמלאי עסקי אין כדי לשנות את המסקנה.איגוד מקרקעין.  אין כדי לשנות את ההגדרה של

 פסיקה ישנה.

 קבלנים

דובר במכירת מניות בחברה שעסקה ברכישת קרקעות ובייזום פרויקטים בתחום הבנייה ע"י קבלני  -בן אאיס 5017/97עמ"ש  •
תה נכס הוני, ולכן יבע, כי החזקת המניות ע"י בעלי המניות הי. נקעסקי נטען שמדובר בחברה קבלנית שמחזיקה במלאימשנה. 

  .מכירת המניות היא פעולה באיגוד מקרקעיןגם אם לחברה פעילות עסקית, 

עיקרי ההוראה הם הסדרת מעמדו של איגוד שבבעלותו זכויות :  8/2003הוראת הביצוע בשנת אחרי הרבה מאוד לחצים, הוצאה 
לא יראו בו איגוד  -)למרות שבסעיף המבחן הוא נכסי פעילות עסקית ממשית,  ובנוסף: יש לו מלאי עסקיבמקרקעין שהם 

 מקרקעין. 

 אם יוכחו פרמטרים שלהלן:לא ייחשב באיגוד מקרקעין  האיגוד

 הדיווח החשבונאי של האיגוד הוא בהתאם לתקנים העוסקים בקבלנים בונים. •

 ה ומנהל את פנקסיו לפי ההוראות החלות על קבלנים.)ד( לפקוד18-א)ג( ו8האיגוד מיישם את סעיפים  •

 המקרקעין רשומים כמלאי עסקי. •

 זמן סביר לאחר הרכישה הוחל בהכשרת המקרקעין לבנייה )לדוגמה, היתרי בנייה( •

 הוחל בשווק המקרקעין. •

 לא שונה ייעוד המקרקעין ממלאי לרכוש קבוע לאחר הבנייה.  •

 תיחשב איגוד מקרקעין בהתקיים התנאים הללו:חברה שהוקמה לצורך פרויקט מיוחד לא  •

 המקרקעין רשומים כמלאי עסקי. –
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 סמוך לאחר הקמת האיגוד הוחל בבנייה ובשיווק של המקרקעין. –

 נחתמו חוזים אם צדדים שאינם קשורים. –

יה. נקבע, כי חברה שבבעלותה מקרקעין הרשומים במאזן כמלאי עסקי, אך טרם הוכשרו לבנייה וטרם הוצאו היתרי בני  -כרפיס
העברת המניות היא פעולה  -ולא על פי תכניות עתידיות, ולכן גם אם היו לה תכניות בנייה ,ביום מכירת המניותהמעמד נקבע 

 האיגוד מקרקעין. 

נדונה השאלה, אם חברה שכל נכסיה המאזניים הם מלאי מקרקעין ויש לה תכניות  -(8/2003)קודם להו"ב   צאלה 1276/00ו"ע 
רייכמן(, כי יש לבחון את מעמד האיגוד בעת  53/79על הנייר, תיחשב כאיגוד מקרקעין. נקבע )תוך התבססות על עמ"ש בנייה 

סקה ולא את כוונותיו או ציפיותיו העתידיות.  )גישה שונה ננקטה בעניין ברנוביץ, שם נקבע כי למרות שבמועד העסקה טרם יהע
 מהגדרת איגוד מקרקעין(.הוחל בבנייה, כוונות החברה מוציאות אותה 

מנכסיו של האיגוד מוציא את האיגוד מהגדרתו כאיגוד מקרקעין.  10%בשוויו על איגוד שבין נכסיו כלול מוניטין העולה  -אספן
ולכן נקבע כי דובר ה"ד בעליון נקבע שלחברת אספן עצמה לא היה מוניטין, אלא לחברה אחרת שהמניות בה לא נמכרו, סבפ

 .באיגוד מקרקעין

  , אין המדובר באיגוד מקרקעין. 10%, שאם שוויו באיגוד הנבחן עולה על בית המשפט הבהיר כי מוניטין הוא נכס מהותי

 כשיעור משמעותי. 10%- 8/2011רשות המיסים קבעה בהו"ב 

 בחינת השאלה אם האיגוד הוא איגוד מקרקעין

 ?, בנוסף למקרקעיןנכסים נוספים יש אם לאיגודה

 לא                    כן                 

 שיעור הנכסים הנוספים ביחס לכלל נכסי החברה לפי ערך נוכחיאיגוד מקרקעין            יש לבחון את         

 ?יםנייטרלי יםנכס –קיניין רוחני  /האם מוניטין 

 .הם אינם טפלים ולכן מוציאים מהגדרת איגוד מקרקעין –שאם הנכסים משמשים בייצור הכנסה , מסכימים נמדר והדרי:

 :הם חלוקים

  המחוקק התכוון לכלול ברשימת הנכסים הניטרליים )הטפלים( גם נכסים ערטילאיים כמו קניין רוחני. -נמדר

  רשימת הנכסים הנייטרליים לא כוללת נכסים ערטילאיים. -הדרי

 עמדת רשות המיסים:

  לא איגוד מקרקעין

   קיומה של פעילות עסקית ממשית, המקרקעין מסווגים כמלאי עסקי – 8/2003הו"ב  –חברות קבלניות 

 החלטת מיסוי. הנכס העיקרי הוא בית מלון פעיל. -בתי מלון

 , השירות מהותי לפעילות ולכן הנכסים המשמשים בייצור הכנסה אינם טפלים .2539/15החלטת מיסוי  -דיור מוגן

 ...10%,  שווי הפעילות העיסקית עולה על  10%שווי הנכסים עולה על  –מבחן כמותי 

 10.1.2017 -מיסוי 9שיעור מספר 
 

 .פטורים שעיקרם דחית החיוב במס -שונים ודחית מועדי תשלום פטורים 6חוק מיסוי מקרקעין פרק 
 
 

 70, 69, 67, 64, 63, 62)ד(, 61)ב(, 61)א(, 61)סעיפים  דחיית מס -פטורים פרמננטיים                                פטורים זמניים
 5פרק  -פטור לדירות מגורים

 "כיבוס מס"
 

 קבלנים: נישומים על הכנסה מעסק. – 50פטור שקבור בסעיף 
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חיוב במס, ולדחות את מועד  שמטעמי מדיניות החליט המחוקק לפטור את החיוב בסעיפים שיוצגו להלן נדון במכירות החייבות במס,
רציפות המס בכל תקופות  השבח שנדחה יחויב במס תוך שמירה על עיקרון של הזכות במקרקעין בעתיד. העסקה במועד מכירתה

 השבח.
 

 ) למבחן רק מה שמסומן( ( פטורים זמניים  )דחיית מס
 

לחינוך, למדע, לבריאות, לסעד או לדת, לתרבות, ת מוסדו -ין סעיף זה, "מוסדות ציבור" לענד() )ד( הגדרה "מוסד ציבורי"61סעיף 
 באישור ועדת הכספים של הכנסת. ידי שר האוצר-על לספורט או למטרה ציבורית אחרת ושאינם מיועדים להפקת רווחים, שנקבעו לענין זה

פלונית סכום העולה  סמ ם בשנתרשת םאד א() 46.................................. . לפק' מ"ה 46מוסד ציבור" לפי סע' וגם "
הכספים של  שור ועדת( שקבע לענין זה שר האוצר באי2)9ף עיבסו רי כמשמעותוביוסד צלמ לאומית, אולקרן  שקלים חדשים 180 על

)א( מסכום 126אם הוא יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף  –מסכום התרומה  35%יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של  הכנסת,
ייבת חה הסהכנהמ 30%העולה על  תתרומול ש ללכו כוםסבשנת מס פלונית בשל יינתן זיכוי  אלש דבלבו, אדם-בני-אם הוא חבר –התרומה 

ה לזיכוי התקרעל  ולהע; סכום ההתקרה לזיכוי( –שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם )להלן  9,000,000של הנישום באותה שנה, או על 
כל אחת ב יכויז תןיני אשל דות בזו אחר זו, ובלבש שנות המס הבאושלב הף זעיס ותאם להורתאשנתרם באותה שנת מס, יזוכה מהמס בה

 זיכוי.ל הה על התקרלועמור, בשל סכום כולל של תרומות האות המס כנמשלוש ש

 
 
  פטור ממס שבח לתורם. פטורה ממס. למוסדות ציבור ללא תמורהמכירת זכות במקרקעין :    )א( מכירה למוסדות ציבור61סעיף 

 
 האם המוסד הציבורי נהנה מפטור?   ציבור )ב( מכירה בידי מוסדות61סעיף 

 
 –)ב( מכירת זכות במקרקעין בידי מוסד ציבורי 

המוסד במשך ושימשו במישרין את  שנה לפחות,אם המקרקעין שהזכות בהם נמכרת היו בידי המוסד במשך תקופה של         (1)
 -80% ושימוש שללפחות שנה  החזקה של פטורה ממס;תהא  -תה בידיו ילפחות מהתקופה שהזכות במקרקעין הי 80%תקופה של 

 .פטור מלא(לפחות,  
 
מהתקופה שהזכות במקרקעין  80% -תקופה קצרה מאת המוסד במשך  ם המקרקעין שהזכות בהם נמכרת שימשו במישריןא  (2)

 ה: אז בודקים כמה זמן החזק -אותו כלל  שלא שימשוהיתה בידי המוסד, או 
 

יינתן פטור יחסי  -שאינה פחותה משנה ואינה עולה על ארבע שנים תה בידי המוסד במשך תקופה יכשהזכות במקרקעין הי (א)
פטור  תה בידיו;ישהוא כיחס שבין התקופה שבה שימשו המקרקעין במישרין את המוסד לבין כל התקופה שהזכות הי מהמס,

 יחסי 
 

, ואם המקרקעין יינתן פטור של מחצית המס -נים תקופה העולה על ארבע שתה בידי המוסד במשך יכשהזכות במקרקעין הי (ב)
של המס, שהוא כיחס שבין  חלק יחסי מהמחצית השניהיינתן, בנוסף לפטור האמור, גם פטור על   -שימשו במישרין את המוסד 

 תה בידיו.יהתקופה שבה שימשו המקרקעין במישרין את המוסד לבין כל התקופה שהזכות הי
 

המוכר חייב גם ממס לפי סעיף )א( תוך חמש שנים מיום שרכשה, יהא  שרכישתם הייתה פטורהמכר מוסד את הזכות במקרקעין  (ג)
 היה פטור ממנה עפ"י הוראות הסעיף הקטן האמור. במס אשר האדם ממנו נרכשה הזכות

 .תרומההמוסד הציבורי יחוב במס של האדם שנתן  –שנים  5מכירה תוך 
 

 קטנים : מס על התקופה שהחזיק המוסד הציבורי ב-סעיפים א ו
 .מס על התקופה שהחזיק התורם -סעיף ג

 
 

 הטבת מס תנאים מכירה בידי מוסד ציבורי
שנה לפחות  וגם  1החזקה של  (1)ב( ) 61

 לפחות 80%שימש במישרין לתקופה של 
 פטור מלא 

( המקרקעין שימשו במישרין 2)ב() 61
מהתקופה או לא שימשו  80%-פחות מ

 בכלל

 
 שנים  1-4החזקה 

פטור יחסי לפי היחס שבו המקרקעין 
שימשו במישרין את המוסד הציבורי 

 לתקופת ההחזקה.
 
 

 כנ"ל 

 
 

 שנים  4החזקה מעל 

 פטור כלהלן:
 פטור 50%

פטור לפי היחס שבו המקרקעין  50%
שימשו במישרין את המוסד הציבורי 

 לתקופת ההחזקה.
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 : שימוש במישרין
 

             המוסד עצמו  לפעילותהדירה שימשה למגורי אחד המרצים. בית המשפט קבע שלא מדובר במישרין בשימוש  -פסק דין הטכניון
 ) המרצה השתמש למגוריו ולא לפעילות המוסד(.

 
שבגלל  אמראמר בית המשפט  לתקופות קצרות. מחו"לחוקרים ומרצים דירה ששימשה למגורי  -פסק דין אוניברסיטת בן גוריון

 במישרין למטרותיה.השתמשה   האוניברסיטה כן שאירחו אורחים/ מרצים מחו"ל לא באופן קבוע, 
 

הוכיח שכל הכסף המוסד השכיר דירה שנתרמה לו והשתמש בכספי השכירות למטרותיו הציבוריות. המוסד -פסק דין קרן אהרונסון
בית המשפט קבע שאין משמעות לעובדה שהכסף שימש למטרות הציבוריות וצריך להשתמש במישרין  הלך למטרות הציבוריות.

 למטרה הציבורית.במקרקעין עצמם 
 

 פהמכרה זכויות  במקרקעין, והמבנה שימש למרפאה בתקופה שהחזיקה אותו. התמורה שקיבלו שיק  -פסק דין קופת חולים כללית
לגבי החלק של זכויות הבנייה ) לא פטור ות בנייה לא מנוצלות. מנהל מיסוי מקרקעין לא אישר לא רק את שווי המרפאה אלא גם זכוי

הזכות תשמש במישרין" אלא תשמש במישרין ועל כן  פטור  כל"   לא כתובשימשו במישרין(, העליון אמר שמיסוי מקרקעין טועה כי 
 מלא.

 
 

 דחיית מס  -מתנות לקרובים -62סעיף 
  
קרוב  –יהיו פטורים ממס; לעניין זה, "קרוב"  –כירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו מ א(          ‹

, וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא 1להגדרה "קרוב" שבסעיף ( 2)-( ו1כאמור בפסקאות )
 תמורה או בירושה.

 
 -1הגדרת קרוב בסעיף 

 –לאדם פלוני  "קרוב"
 זוג;-בן        (1)            
 זוגם של כל אחד מאלה; -זוג ובני-הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן        (2)            
 1/3מס שבח פטור .  מס רכישה  –בהסתייגות          זוגם;-אח או אחות ובני        (3)            
 שהוא בשליטתו;איגוד         (4)            

  
 . במקרה זה יש פטור ממס.פטור ממס. ) ויתור על זכות, התנער מהקרקע( -ויתור על זכות ללא תמורה -ויתור ללא תמורה -63סעיף 

  
 פטור בהפקעה שתמורתה זכות במקרקעין- 64סעיף 

  
 ממס".תהיה פטורה  - זכות במקרקעיןרק תמורתה ניתנה כפיצוי ש זכות במקרקעין של הפקעה"
  

 מכירתה של הזכות במקרקעין שהתקבלה עבור ההפקעה.-, עד למימושהדחית מסמקנה פטור ממס, שמשמעותו הינה  64סעיף 
  
ין חוק זה מכירת זכות ייראו בהן לענ -הפקעת זכות במקרקעין שיש עמה תמורה ... וכן מכירת זכות במקרקעין" )א(5סעיף           ‹

ומי שזכאי  מקרקעין, ומי שנמכרה זכותו במקרקעין ומי שהוקנתה זכותו באיגוד מקרקעין במקרקעין או פעולה באיגוד
 .לקבלת פיצויים בשל הפקעה כאמור, יראו אותם כמוכר או כעושה הפעולה, לפי הענין"

 
 :דוגמא מספרית

ובהמשך מכרתי את הקרקע החדשה . 300. בהמשך המדינה הפקיעה לי ונתנה לי מקרקעין ביום ההפקעה ששווה 100 -קניתי נכס ב 
 . 500 -שקבלתי ב

   לחוק(. 32סעיף שווי הרכישה לפי ) יש דחיית מס , כניסה לנעליים -לא קבלתי מזומןהנחה: 
 

 500תמורה 
 (100קניתי  )
 400שבח    

  50 –הפקעה ולכן סכום המס  50%זיכוי בשיעור  -ג)א(48לפי סע'     .100 -25%מס 
 

ויש  64יוצא מסעיף  שקל. ברגע שקבלתי מזומן,  אני 1ומזומן  299, אני מקבל קרקע בשווי 300לקבל קרקע בשווי  במקום -אותה דוגמא
 מכירה.  -קבלת הפיצוי.   אירוע שני -אירוע ראשון    רוע מס.יא

 רועים:יא 2ואז:  יש למעשה 
 קבלת הפיצוי   (299+1) 300תמורה   .1

 100רכישה         
 200שבח            
  25 –הפקעה ולכן סכום המס  50%זיכוי בשיעור  -ג)א(48לפי סע'      50מס שבח        

 
 500    מכירה .2

 25                                                                                                                                                      299רכישה        
 +                                                                                                                                                 201שבח           

                                                                                                                                                                           50.25       
 75.25המס הכולל                                                                                                                             50.25מס שבח   
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 זה שקבלתי תמורה במזומן, גרם לי לשלם יותר מס, גרם לעיוות וצריך להיות מודעים לזה.
 

 להפקעהג)א(שיעור מס מיוחד  48סעיף 
  

כמוכר חלק יחסי מהזכות  רואים בה את המוכר 65מכירה שלפי סעיף  מכירת זכות במקרקעין שהיא הפקעה או
 :יינתן למוכר זיכוי מן המס שהוא חייב בו, בסכומים אלה -לגבי החלק האמור  - במקרקעין

 סכום המס                הזיכוי          ‹
 ש"ח 0.10 על              100%          ‹
 ש"ח נוספים 0.10על     75%          ‹
 ש"ח נוספים 0.10על      66%          ‹
 על כל סכום נוסף                 50%          ‹
 .9למעט מס הרכישה שיחיד חייב בו לפי סעיף  -בסעיף זה, "המס"    ב()          ‹
לאחדים יינתן הזיכוי לכל אחד מן השותפים בשיעור חלקו היחסי במכירת זכות במקרקעין המשותפת    ג()          ‹

  בזכות.
 
 
 

. 50%לפני ההפקעה יש דיבורים, ולפני שהפקיעו הגיע עם הרשויות להסכם ובסוף לא התפרסם צו הפקעה. ביקש לשלם  -פסק דין זלוצקי
 יתה הפקעה.יזו לא הפקעה. העליון הלך עם מיסוי מקרקעין ופסק שלא השמיסוי מקרקעין אמר 

 
 במס. 50% מספיק כדי לקבל את הזיכויברגע שהנישום יודע להוכיח שעומדת להיות הפקעה                 : בפרקטיקה

  
 המשך - 64סעיף 

 הפקעה אינה מוגדרת בחוק, אך בתי המשפט השלימו את החסר וקבעו:
 של המכירה, הפקעה הכפייתי חייב להתקיים היסוד
 חיקוק, ביוזמת הרשות המפקיעה ולא בהסכמת בעלי הקרקע.חייבת להתבצע מכוח 

 , פקודת1965-,חוק התכנון והבנייה1994-ההפקעות הנפוצות הינן מכוח: חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה
 פקודת  ,1943הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, 

 ועוד חוקים. 1943הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(,

          וכל ההליכים בגינה הסתיימו כחוק.   ,רק אם ביצועה הושלם ע"י הרשות תיחשב כרכישה כפויההפקעה 

         במטרה למנוע מבעלי עניין להגיש התנגדויות לתוכנית, ולהסיר קשיים לאישור התוכנית, לעיתים נציגי הרשות המקומית ובעלי
 כספית ובין בקרקע חליפית או בכל צורה אחרת. הקרקע מגיעים להסכם מוקדם בדבר גובה הפיצוי, בין בתמורה

         בתנאי שכל הליכי ההפקעה יתבצעו כדין, בסופו של דבר ,לחוק 64הסכם מוקדם כאמור לא ייחשב כ"מכירה" רגילה, ויחול סעיף. 
  

 :הפקעה לעומת איום בהפקעה
ד צדדית של הרשות אינה הפקעה לצורך חוק מיסוי מכירת קרקע נוכח איום להפקיע את הנכס אם לא יימכר, ולא מכוח פעולה ח

 מקרקעין.
נפסק כי אין לראות במכירה משום הפקעה אף שברור שבוצעה בעטיין של נסיבות שהיו מובילות  זלוסקי נ' מנהל מס שבח,  652/76ע"א 

 להפקעת הקרקע.
 :סיכום          ‹
 הכפייה.חייב להתקיים אלמנט  -הפקעה         .1          ‹
 .זכות במקרקעין הפקעת         .2          ‹
נפסק כי מקום בו ניתן לבעלים,  מנהל מס שבח נ' בן דרור 392/82ע"א . בבלבד זכות במקרקעין תמורת ההפקעה הינה         .3          ‹

 פיצוי הכולל קרקע וכספים, יוטל מס על כל התמורה שהתקבלה.
ג)א( קובע שיעור מס 48לחוק, והמכירה חייבת במס, סעיף  64ום כסף במזומן, לא חל סעיף במידה ומשולם סכ          ‹

 מיוחד.
  

 שווי המכירה ויום המכירה בהפקעה
  

 .שנקבע לענין הפיצויים בשל ההפקעה שווי המכירה של זכות במקרקעין שהופקעה הוא השווי   )ב(17
השבח והמס הוא היום שבו נעשתה המכירה או הפעולה באיגוד,  ין חישובי"יום המכירה" או "יום הפעולה" לענ  .19

 -ואולם 
(1)   ...  
; ואולם, אם נקבע לרשות מי שהזכות הופקעה ממנו      היום שבו הועמד הפיצוי בעד הזכות שהופקעה -בהפקעה    (2)

על הסכום שהועמד  50%-בעולה  -למעט הריבית עליו  -על ידי בית משפט סופית כי הפיצוי שיש לשלמו בעד הזכות 
 לרשות מי שהזכות הופקעה ממנו, יהיה יום המכירה יום מתן פסק הדין הסופי;

   
 64שווי הרכישה של זכות במקרקעין שהופקעה לפי סעיף 

  
, או 64שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה כפיצוי בעד זכות אחרת במקרקעין שהופקעה כאמור בסעיף   .32

או שנתן  יהיה שווי הרכישה של הזכות במקרקעין שהופקעה ,68או  67, 65רים ממס לפי הסעיפים בחליפין הפטו
ששולם עמהם גם הפרש בכסף או בשווה כסף, יהיה שווי הרכישה חלק יחסי   67--ו 65בחליפין. ובחליפין כאמור בסעיפים 

 כולה. משווי הרכישה כאמור, כיחס שווי הזכות במקרקעין שקיבל בתמורה, לתמורה
   

 ן חישוב השבח והמס:י"יום הרכישה" לעני -37סעיף 
 -לגבי זכות במקרקעין שנרכשה לאחר תחילתו של חוק זה    (1)
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 ...    )א(
 ...   )ב(
היום שנקבע כיום הרכישה לצורך  -יהיה יום הרכישה  32לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף    )ג(

 או שהוחלפה. נמכרה הזכות במקרקעין שהופקעהקביעת השבח והמס אילו 
  
  

 פטור בחליפין בכפיה של רשות מוסמכת -65סעיף 
  

כשלא שולם גם  ,אינן חלות לגביה 67שהוראות סעיף  ,שניתן על פי כל דין רשות מוסמכת "החלפת מקרקעין בשל צו
ין חישוב ייראו את המוכר לענ - שולם סכום הפרש כאמור ;פטורה ממס תהיה - סכום הפרש בכסף או בשווה כסף

שנתן, שהוא כיחס שבין סכום ההפרש האמור לבין כל התמורה  כמוכר חלק יחסי מהזכות במקרקעין השבח והמס
 שקיבל בעד הזכות במקרקעין שנתן".

 הסעיף קובע חליפין בכפייה עקב צו רשות מוסמכת.
צעו חליפין במקרקעין בשל צו רשות מוסמכת, ולא הפטור יינתן רק במקרים בהם בו בדומה להלכה בסוגית ההפקעה,

נפסק, כי בנסיבות בהן נאלץ הבעלים  בן צבי נ' מנהל מס שבח 154/76ע"א מקום שבו נעשו בשל איום להוציא צו כזה.
לא בוצעה ההחלפה מכוח של צו רשות  להחליף קרקע בקרקע שלא מרצונו החופשי, אלא תחת איום להשתמש בצו,

 .מוסמכת
ל הסעיף להקנות פטור ממס לחליפין הנכפים על בעלי זכויות שלא מרצונם, על מנת לאפשר את פיתוחו ותכנונו מטרתו ש

 היעיל של האזור, לתועלתם ולתועלת הציבור כולו.
 הפיתוח מבוצע בדרך של תכנון מחדש של האזור, בדרך של איחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים.

מקרקעין בחלקות מסוימות בגוש מסוים, ומסיבות תכנוניות הרשות מחליטה יש מקרים שבהם לאנשים יש זכויות ב
 לעשות רה פרצלציה בהתאם לסמכויות שניתנות לה לפי חוק התכנון והבנייה.

עקב כך מופקע חלק מהשטח לצורכי ציבור, והבעלים המקוריים מקבלים זכות בחלק מאותם שטחים שהיו בבעלותם 
 שות באותו גוש.לפני התכנון החדש או חלקות חד

  
 תשלומי איזון -65ס' 

  
לעיתים, בעל זכות מסוים מקבל זכות חדשה שהיא גדולה או קטנה ביחס לזכות המקורית, ולכן מפצים את בעלי 

 הזכויות שקופחו או שמחייבים את בעלי הזכויות שנהנו מהחלוקה החדשה.
ום האיזון יחויב עבור החלק היחסי של הזכות תשלומים אלו מכונים תשלומי איזון והם מחויבים במס. מקבל תשל

במקרקעין המוחלפת כי רואים את בעל המקרקעין כאילו מכר חלק מהמקרקעין שהיו ברשותו כיחס שבין תשלום 
 האיזון לבין כלל התמורה)שווי הקרקע החדשה+ הסכום הכספי(.

  
 המשך -65סעיף  
  

 :התנאים לפטור ממס
 רכישה בכפיה. -רשות מוסמכת שניתן על פי כל דיןהחלפת מקרקעין בשל צו      .1
 אינן חלות לגביה. 67הוראות סעיף      .2
 לא שולם סכום כסף או בשווה כסף.     .3

  
 :תשלומי איזון וקביעת שווי הרכישה שבשלה שולם סכום ההפרש

  ההפרש     סכום             x      שווי רכישה לזכות= שווי רכישה של
 סכום ההפרש +שווי הזכות במקרקעין      הזכות במקרקעין            שבשלה שולם

... 

 פטור באיחוד וחלוקה-67סעיף 

, יחולו הוראות איחוד מקרקעיןאו שהיא  חלוקת מקרקעין בין כל בעליה המשותפים)א(   על מכירת זכות במקרקעין, שהיא 
  אלה:

  פטורה המכירה ממס; -סכום הפרש(  -(    לא שולם סכום הפרש בכסף או בשווה כסף )להלן 1)

  פטורה המכירה ממס, למעט מכירת הזכות שבשלה שולם סכום ההפרש. -(    שולם סכום הפרש 2)

  -)ב(   בסעיף זה  

  - "איחוד מקרקעין"

מחדש, לרבות איחוד חלקות כאמור לפי תוכנית כמשמעותה בחוק  איחוד חלקות גובלות או חלקות רצופות לשם תכנונן(    1)
  ;1965-התכנון והבניה, התשכ"ה

  שתמורתה היא בניה על יתרת המקרקעין בחלקות גובלות או בחלקות רצופות; מכירה של חלק מזכות במקרקעין(   2)
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קעין. גם הפטור הזה מתוקף היותר ר לתהליכים כלכליים לקרות כאשר אין מכירה אמיתית של זכות במקרשהמטרה לאפ
 יחויב במס על החלק הנמכר -אם יעבור מזומן     .לשווי הרכישה המקורי דחיית מס, במכירה חוזרים אחורה

 פטור בהעברה מנאמן לנהנה -69סעיף 

  פטורות ממס.יהיו  מנאמן לנהנה,מכירה של זכות במקרקעין והעברת זכות באיגוד,  )א( 

  אדם המחזיק בשמו הוא בשביל פלוני זכות במקרקעין או בזכות באיגוד; -"נאמן"   -ין סעיף זה ילענ )ב(

  אדם שבשבילו מוחזקת הזכות האמורה. -"נהנה"  

, הכל לפי הענין, 119או  74)ו(, 73מסר הודעה לפי סעיף לא יוכר אדם כנאמן לצורך סעיף זה אלא אם  (ד)
נקבע  יום( 30) דיווח בזמן תוך   נה שעליו נמסרה הודעה כאמור.לא יינתן הפטור אלא לגבי העברה לנהו

 שאלה דרישות פרוצדורליות. -בפסיקה

כדי לפסול את יחסי הנאמנות, כי על  ,נקבע כי אין בהיעדר הגשת הודעת נאמנות במועד אביגדור זיובפס"ד  -נאמנות מהותית
 טעם מיוחד. לחוק, אם יש 107' עניתן להתגבר ע"י ס המחסום הפרוצדוראלי

. אם אין יש לבדוק קודם אם יש נאמנות מהותיתלחוק  119וס'  74)ו( ,73כשנטענת טענת נאמנות לאחר שחלף המועד הנדרש בס' 
 אז שאלת הארכת המועד אינה רלוונטית. -נאמנות מהותית

  .העברה של מקרקעין לחברה -70סעיף 

 100%-העברת המקרקעין מהחזקה ישירה של אייל לחברה שאייל מחזיק בה ב      אייל                       אייל                

100%                    100% 

  חברהמקרקעין                     

                           100% 

 מקרקעין                                     

במחברה ושתחזיק את הזכות במקרקעין. אייל העביר  100%ב שאני מחזיק אייל מחזיק בזכות במקרקעין, ואני רוצה ליצור מצ
 דחיית מס. את הזכויות לחברה וזו מכירה אבל מבחינת מיסוי, 

 :כדי לקבל דחיית מס תנאים 4

 מיד לאחר ההעברה, האיגוד הפך להיות איגוד מקרקעין.העברת הנכס לאיגוד מקרקעין או  .1

 .שהחזיק במקרקעיןלפי אותו יחס  את המקרקעין למי שהעבירת ואיגוד מוקצבהזכויות  .2

 .הייעוד של הזכות במקרקעין לא שונה למלאי עסקי בעת המכירה לאיגוד .3

 אין דחיית מס על כל האירוע. -אם עברו מזומנים  העברת המקרקעין היא כנגד הקצאת מניות בלבד ולא כנגד מזומן. .4

 בין שניהם.אפשר לבחור  -לחוק 70ויש את סעיף  לפקודה 104סעיף 

אם זה   .)אחרי ההעברה( במקרקעין נעולה לשנתייםלפקודה יגיד לנו שהפטור/ דחיית מס מתקיימת בתנאי שההחזקה  104סעיף 
יש חצי אחוז  104בסעיף והמס צמוד עד למכירה. ( 6%)מס שבח ומס רכישה רוע מס על ההעברה הראשונה יפחות משנתיים יש א

 .מס רכישה

 אין מגבלה של שנתיים אבל מס הרכישה מלא. -נותן סוכריה וגם מקל -70סעיף 

 עדיף. 104פטור לפי סע'  -אם מחזיקים את המקרקעין מעל שנתיים

 פטור -דירות מגורים

 1פרק חמישי  -פטור לדירות מגורים

 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי : 6סעיף 

 הכלל הוא, כי מכירת זכות במקרקעין חייבת במס. כות במקרקעין..."המס( יוטל על השבח במכירת ז -" מס שבח מקרקעין )להלן
 לכלל זה נקבעו מספר חריגים בחוק, פטורים מן המס, שבדרך כלל מהווים דחיית מס ולא פטור מלא. 

 דירת מגורים הינה נכס הוני ולכן במכירתה אמור לחול מס שבח.
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נהנתה מיחס שונה לאורך השנים, וכחריג, הוקדש לה פרק פטורים מיוחד מכירת דירת מגורים  -בישראל -בניגוד למדינות רבות
 הפרטי הגלום בה. -בשל ההיבט הסוציאלי

 מן המס. פטור מוחלטפטור זה אינו מהווה דחיית מס, אלא, 

  1963 -החוק בנוסחו המקורי מ

 בהתקיים התנאים להלן. דירת יחיד"החוק קבע פטור ממס שבח למכירה של " �

 בבעלותו או בחכירתו של התנאים לפטור לדירת יחיד: שמשמשת בעיקרה למגורים והיאהוגדרה כדירה  "דירת יחיד" �

שטח  הדירה הנמכרת מצויה בבית הרשום כבית משותף, או שיש בו ארבע דירות לפחות וראוי להירשם כבית משותף. �
 הגדרה ישנה –גרים בה רוב ימות השנה.  יחיד, והוא או קרובו ,ל"י 1,500 -תקרת פטור מ"ר. 70רצפת הדירה לא עלה על 

 .ל"י 500,000 -הגדלת תקרת השווי ל-ביטול גודל הדירה כתנאי לפטור-1975 -לחוק 6תיקון מס'  �

בנייתה  ,דירה/ חלק מדירה-"דירת מגוריםבוטלה הגדרת "דירת יחיד" אשר הוחלפה בהגדרת "-1980 -לחוק 8תיקון מס'  �
למעט  טיבה. לפי מיועדת לשמש למגורים,או  משמשת למגורים ,בחכירתו של יחידבבעלותו או ( 4, ) טופס הסתיימה

 .( לחוק 1ב)49הוסף מסלול הפטור לפי סעיף  דירה המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה.

 רלבנטי להיום  :דירת מגורים

  (4בנייתה הסתיימה )טופס 

 בבעלותו של יחיד 

 לא מלאי עסקי 

  למגורים לפי טיבהמשמשת למגורים או מיועדת 
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 עוד סמסטר הגיע לסיומויקרים  וסטודנטיות סטודנטים

 

ולאחל לכם ' סיום סמסטר בברצוננו לברך אתכם לרגל אשית ר
השירות הניתן  משיפורכחלק  .תקופת בחינות מוצלחת ופורה

את ההישגים בחרנו לפרט לכם  ת הסטודנטיםלסטודנט על ידי אגוד
מנת שאתם תוכלו להיות של האגודה מיום בחירתה ועד היום וזאת על 

 :ההישגים שהשגנו בשבילכם ולמענכם מודעים לכל השירותים ו

 

 .ר האגודה"שרי זאנה יו

פשוט , במכללה ובקפיטריה הבשרית המוצבת מול אגודת הסטודנטים ת הקפה חינםומכונ  -1
 .מעבירים את כרטיס הסטודנט והקפה שלכם בדרך

יומיים של , בחסות חברת אסם שהיה בקמפוס ובחינם במיוחד בשבילכם ''יום המרקים'' -2

הפנינג  ,יום האישה, קפטן מורגןהפסקה פעילה של , עם מוזיקה יופלהיום ,  YOLO מעדני
 .'הפנינג פתיחת סמסטר ב ,פתיחת שנה מושקע

  .מוצרים נוספיםהורדת המחירים בקפיטריה והכנסת  -3
 .משלחת סטודנטים לפולין -4
 .מקומות חניה נוספים בצד המזרחי של החניון -5

 aguda4u.com  -אתר לחיוב כרטיסים, בניית אתר אינטרנט -6
 מסיבת פורים מהאגודות ומסיבת עצמאות -7
 חניה חינם ברחבי נתניה לסטודנטים תושבי נתניה -8
אנו גאים כל פעם אנו חייבים לציין כי , איסוף מזון לנזקקים בחגים, מבצעי איסוף תרומות דם -9

בזכות מבצעי איסוף אלו ישנם המון , ופעם בהירתמות של הסטודנטים וברוחב הלב שלהם
 .משפחות שבשבילם החגים נראים שמחים יותר

 ''קמפוס ירוק''פרויקט  – 11
אגודת הסטודנטים פעלה מול : הורדת שכר לימוד לסטודנטים בתואר שני במנהל עסקים -11

אלף שקלים לסכום  25את שכר הלימוד באופן משמעותי משכר לימוד של הנהלת המכללה להוזיל 
 .אלף שקלים 25של 
 .טיפול וליווי אישי של סטודנטים אל מול גורמי המכללה השונים והמעונות -12
נת רווח אלה שירות לטובת ראוי לציין כי פרויקט זה הוא פרויקט ללא כוו :מחברות בחינה -13

 . אני רוצה להודות לסטודנטים אשר תרמו את כל כולם לפרויקט. הסטודנט
 .והדחה של המכללה  ייצוג סטודנטים אל מול וועדות משמעת -14
 .הרחבת המאגר האקדמי -15
 .בתקופת בחינות 12ספריה פתוחה עד השעה  -16
אגודת הסטודנטים דואגת לכם למרתונים  :מרתונים לקראת בחינות בחלק מהפקולטות -17

 .שחלקם בחינם וחלקן במחיר מסובסד לפי דרישה וכחלק מהפקולטות
 . לעוד שנים רבות שייזכריום סטודנט , יום הסטודנט האגדי בחוות רונית -18
 . סטודנט חונך סטודנט -19

 

 ,נכםשלכם ולמע          

                                                                                        .ר''יו, שרי זאנה          
 .אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית נתניהצוות ו
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 -הרצאות -מיסוי מקרקעין

 01.3.01 -מיסוי מקרקעין

 ההבחנה העקרונית בין קרן לפירות

במיסוי מקרקעין מדברים על מס . יש הבדל בין הכנסה הונית להכנסה פירותית.  בקורס נתרכז במס שבח

 .רווחי הוןמס שבח זה בעצם מס . רווח/יש מיסוי ישיר על שבח. רווחי הון ששולח אותנו לחוק מיסוי מקרקעין

משהוקמה המדינה ירשנו את החוק -הסיבות ההיסטוריות הן . מסיבות היסטוריות זה התפתח בחוק נפרד

אחד החוקים הראשונים .  אנשים עשו רווח ממקרקעין. שם היה רק מס הכנסה ולא היה מס רווחי הון. הבריטי

לימים הכניסו תיקון .  0191שנת הנוסח הקודם של החוק היה מ. שהמדינה יזמה היה חוק מס שבח מקרקעין

ומדיחים את מניות .  העבירו הקרקע לחברות ואז מקצים מניות. את החוק הישן היה קל לעקוף. רחב לחוק

נעשה תיקון שניסח את החוק  -26ב . ואז לא היה מס שבח.  וכך הקונה קיבל שליטה במקרקעין.  המוכר

זה המקור ההיסטורי של . 0123חוק מיסוי מקרקעין  -החוק היום. וזה נקרא חוק מס שבח מקרקעין. מחדש

 . הוטל מס רווחי הון ולא איחדו את החוקים 21רקב . החוק

 . החוק מופעל על ידי עורכי הדין המדווחים על העסקה

 עסקה הונית -עסקה פירותית

למס שבח  כדי להיכנס. זו עסקה פירותית -מכירה על ידי קבלן שזה עסקיו -אם מדובר על עסקה פירותית

 .העסקה צריכה להיות פירותית

 . 11%על עסקה פירותית המס יכול להגיע ל . 61%שעור המס על עסקה הונית הוא 

 .שיש והפרי זה הפוטנציאל להניב פירות באופן חוזר ונשנה-מקור ההכנסה זה העץ

הבחנה בין קרן  . היה לו גוש קרקעות באזור נורדיה -פקיד שומה נתניה. עמי חזן נ 1906/13א "ע" פסד

חזן עשה . זה היה פסק דין תקדימי. היחס בין שומת שבח לשומת מס הכנסה, איזה סוג של עסק, לפירות

ושינו את ייעוד הקרקעות מקרקע , כשהייתה הפשרה. לא נגעו בהן, כל עוד הקרקעות היו חקלאיות . תכנון מס

שהכנסותיה יהיו , הם איגדו בחברהאת רוב הקרקעות . חקלאית לקרקע לבניה ערך הקרקעות עלה מאד

עמי . כדי לנצל פטורים ממס שבח, שמר לעצמו באופן פרטי, כל אחד מיחידי חזן,  מיעוט הקרקעות. פירותיים

שנים ומכר את השני וגם  9חיכה , קיבל פטור ממס שבח, מכר אחד, ים 'בנה שני קוטג, שנים 9חזן במהלך כ 

מנהל מס שבח ואמר שמדובר בעסקה פירותית ולא הונית וזה  פקיד שומה ביטל את החלטת. קיבל פטור

זכות . ברור שמדובר בתכנון מס כדי לשלם מינימום מס וזו זכותו -ברק אמר, בעליון. במגרש של פקיד שומה

ש רואה צורך "כאן בימ. תפקיד פקיד השומה לבדוק את זה, אבל. הנישום  היא לתכנן מס באופן נאות ולגיטימי

האזרח רשאי . כאשר זרוע אחת של הממשל נותנת פטור וזרוע אחרת קובעת שיש חיוב, יתבהחלטה מנהל

, הוא קבע שאם עבר הרבה זמן. ברק קרא לזה החלטה של משפט מנהלי. להסתמך על סופיות מעשי המנהל

שנים ואי אפשר  9לגבי המכירה הראשונה עברו יותר מ . שנים 9המקדם הוא . החלטת מס שבח היא סופית

זו . שנים ופקיד שומה יכול להתערב ולשנות החלטת מס שבח 9מהעסקה השניה עברו פחות מ , תערבלה

 .ש"החלטה מנהלית של בימ

קרקעות ויש מספר לא מבוטל  8הוא ראה שהיו לחזן . לגופו של עניין בודק ברק את מכלול הפעילות של חזן 

יש לבדוק את היסטורית , כן כשמגיע לקוחל.  של עסקאות והוא ראה בכך עסקאות פירותיות ולא הוניות

אם . ולכן העסקאות צדו את עינו של פקיד השומה, בחזן היה היקף גדול מאד של קרקעות.  העסקאות שלו

יש חשיבות רבה להחלטה במישור . פקיד השומה ידרוש הצהרת הון ויראה את העסקאות הוא יכול להתערב

יכולות להעביר את ( ברק כלל בכך עסקאות מתנה למשפחה )המנהלי וגם להבחנה שמספר עסקאות בודדות 

 . כל העניין למישור הפירותי

 . לאחר מכן מס הכנסה חייב את חזן בהכנסות כל המכירה כי הוא לא שמר קבלות על ההוצאות של הבניה
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 . צריםדינם של פיצויים בגין אבדן הכנסה מזכויות יו –גורדון . ל. הוצאת ספרים ש. ג נ"פשמ 070/27א "ע

ך במהדורה "הם עשו הסכם עם חברה אחרת ונתנו לה רישיון להפיץ את התנ, ך"גורדון מדפיסים ספרי תנ

. ואף אחד לא קנה אצל גורדון. ך זול"והציפה את השוק בתנ, אלא שההוצאה חרגה מהרישיון שלה. זולה יותר

הכלל הוא שהאופי של הפיצויים . נייםהשאלה אם הפיצויים פירותיים או הו  -גורדון תבעו ופסקו להם פיצויים

האם הפיצוי הוא במקום ההכנסה .  מדדו את הפיצויים לפי אבדן הכנסה -הוא כמו הפרצה שהם באים לסגור

כאן הייתה פגיעה בנכס ההוני שהוא . או שאבדן ההכנסה נועד לבדוק את הפגיעה בנכס ההוני. ואז זה פירותי

 . זכות היוצרים

 .זה יהיה במישור ההוני -ניות תהיה פגיעה בזיכיוןאם בחברה לייבוא מכו

אחד השותפים קיבל פיצויים ונקבע . שותפות עורכי דין שהתפרקה -ש חיפה"פ. סולר נ 660/76א "ע 

 .וזה פיצוי הוני. שהפיצויים הוניים והוא קיבל את זה בגלל אובדן המקור

 

 מיסוי עקיף -מיסוי ישיר

 .קשה יותר לגלגל את זה על הלקוח. רווח שבח ,מס שמוטל על הכנסה -מיסוי ישיר 

 . המיסוי מוטל על פעולה או מחזור ללא קשר לרווח. מכס שקל לגלגל על הצרכן -מס עקיף

 . כל זה מוטל על הכנסה. מס הכנסה פירותי והוני ושבח -ישיר

 . חוק מיסוי מקרקעין, מס רכישה, חוק מיסוי מקרקעין -מס מכירה, מ"מע  -מיסוי עקיף

 . לדעת המרצה זה מס שגוי ובוטל. ס מכירה הוטל לאחר ביטול מס רכושמ

 חוק מיסוי מקרקעין מחייב בשלושה סוגי  מס- ההבחנה בין מס שבח לבין מס מכירה ומס רכישה

 . מוטל על השבח-לחוק 2' ס -מס שבח הוא מס ישיר 

 -על הרווח. /שבח בפעולה באיגודצריך להיות שהמס יוטל על  -המרצה -המס יוטל על פעולה באיגוד -7' ס 

 .החוק מבוצע  בפועל נכון

כל היתר נמצא . זה יש רק מיסוי דירות המגורים' בס. הסיווג המרכזי נעשה בתקנות -.לחוק 1' ס -מס רכישה 

 .בתקנות

 .6117בוטל ב .  6.1%זה היה  -בוטל -מס מכירה 

 . כאמור לעיל, כשהטילו מס שבח לא היה מס רווחי הון -מס שבח כמקרה פרטי של מס רווחי הון

 .(שקף של מפת המיסוי בישראל)

 (. 11טופס . ) י מס הכנסה"יש פטור של רווח פירותי מפעולות מקרקעין היות וזה ממוסה ע -11' ס
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 חסר כחצי שעה

 .אם לא חל מס שבח יחול מס רווחי הון על נכס של ישראלים מחוץ לישראל

 .לפקודה מכירה של נכס -88' ס 

 . עלינו לפנות לחוק מס שבח בהנחה שמדובר באירוע מס על פי אותו החוק -מכאן 

 -אירוע מס לפי חוק מיסוי מקרקעין

צריך להתקיים אירוע  . צריכה להיות מכירה של זכות במקרקעין. הטלת מס על מכירת זכות במקרקעין -2' ס 

 .מס על מנת שיוטל מס

 . טעות ניסוחית המס הוא על השבח –. ל פעולה באיגוד מקרקעיןהטלת מס ע  -7'ס 

לרבות בתים בניין ודברים , קרקע בישראל -לחוק מקרקעין 0' ס  -מקרקעין  -(שקף)  -"זכות במקרקעין" 

 . .אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע

חיבור , ם יש חיבור קבע לקרקעהא -כ"המבחן הוא בד.  האם הקרוון הוא מקרקעין –. מגורון? מהו דין קרוון 

אין דין ברור .  ברור שזה לא קבוע  -משרד מכירות שהוא קרוון. האם יש כוונה לנייד אותו. קבוע לביוב ולמים

 . תלוי בנסיבות -לקרוון

אין לה פטור ממס . לעירייה יש פטור ממס שבח כעירייה -תיאטרון יהלום  -מה לגבי תיאטרון כולל כסאות 

השאלה הייתה . על הקירות ברור שצריך. ררה השאלה על מה העירייה צריכה לשלם מס רכישההתעו. רכישה

כי את המושבים אפשר .  זה לא חלק ממבנה הקבע. ד נקבע כי הכיסאות לא כלולים"בפס. מה עם המושבים

 .  הם שילמו מס רכישה על הבניין ולא על הכסאות.  זה לא חלק מהמקרקעין. להעביר לאולם אחר

ן מקום לכלול בשווי הרכישה מחוברים הניתנים להפרדה אשר על ידי הסרת ברגים שבים להיות ניידים אי

 .ונחשבים כמטלטלין, ואינם מאבדים את אופיים או זהותם העצמאיים

האם מלכתחילה הייתה כוונה לחיבור של . יש לבדוק גם את מבחן הכוונה -6103משנת  -ד  מלונות צרפת"פס 

 . האם ערך המקרקעין  יפחת באופן  ניכר לאחר הפירוק. ורקקבע או שזה יפ

. לגבי מעליות קבעו שזה חיבור קבע.  האם ניתן לפרק בקלות יחסית. מבחן הבורג -?מה זה ניתנים להפרדה

.  ד זה היא  מבחן הכוונה"התוספת העיקרית של פס. קבעו שזה חלק מהמקרקעין -לגבי מזגן מרכזי  -מזגנים

 . מבחן הכוונה+ ת מבחן הבורגכך שכיום יש א

ובמקביל עשה הסכם עם חברה שתסיים את  as isהקונה קנה את המלון . במלונות צרפת מישהו מכר בית מלון

וענו . צריך להיות גם על הגימור -למשל האם שווי המקרקעין למס רכישה -ד"היו כמה שאלות בפס.  הבניה

כי ברור שקנו מלון גמור ורק פיצלו את . מבחן התכליתיש קבע את ה"בימ. שלא כי הגימור לא היה בעסקה

 . ההסכם לשניים ושילמו מס רכישה על מלון גמור

.  זה חלק מהמקרקעין -מסומנות  -מחוזי קבע שזכויות חניה קבועות בחניון? זכויות חניה -"זכות במקרקעין" 

 .זה לא זכות במקרקעין -מקום פנוי זכות כניסה לחניון על בסיס -זכות חניה, לעמת זאת מקום חניה לא קבוע

הוא בנה תחנת . לבעלי התחנה יש קרקע. תחנות דלק מוחכרות להפעלה -מהו דין חוזה הפעלת תחנת דלק

זכות הפעלה איננה זכות במקרקעין ולכן העברתה אינה  -ד סונול"פס.   ומחכיר את הקרקע לחברת דלק. דלק

 . מחוייבת במס

דור יקימו את התחנה . מדובר בהקמת תחנת דלק והפעלתה. כ ברור"ד לא כ"פס -(שקף) -ד דור אנרגיה"פס

זכות ההפעלה אינה זכות במקרקעין אבל שווי בנית התחנה ושווי הפעלתה נכללו בשווי  -ש"בימ. ויפעילו אותה

השווי של החכירה לא כולל  -לדעתו.  לא הלכו לעליון. ד לא נכון"לדעת המרצה זה פס -המכירה למס רכישה

 . את זכות ההפעלה
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רק הפיתוח שבוצע ביום המכירה נכלל בזכות . ד שרביט קובע את ההלכה"פס -?מהו דין הוצאות פיתוח

. צריך היה גם לכלול את ההתחייבות להוצאות פתוח בעתיד שנמצאת בהסכם -לדעת המרצה.  במקרקעין

 . זוהי ההלכה היום -אבל. לדעתו זה נוגד את התכלית של חוק מס שבח

מבחינה כלכלית מקרקעין כולל את זכויות הבניה וניודן מכוח הסכם  -.ד.ר.א.ד נכסי ר"פס  -מהו דין זכויות בניה

 . השאירו בצריך עיון מה דין ניוד מכח החלטה של רשויות תכנון. חייב במס שבח ומס רכישה

קבלן צריך לשלם מס  . חייבים במיסים עקיפים. 11' פטורים ממס שבח לפי ס -מקרקעין שהם מלאי עסקי 

 . הוא פטור ממס שבח. רכישה

 .שנה 61בעלות או חכירה מעל -הזכות במקרקעין מוגדרת בחוק  -"זכות"

 69.3.01מיסוי מקרקעין   

 .אירוע מס זה מכירה של זכות במקרקעין

 -מהי זכות במקרקעין

 . זכות במקרקעין מורכבת המזכות ומהמקרקעין

החלק . המחוברים לקרקע חיבור של קבע.... רקע בישראל לרבות בתיםלחוק מגדיר כק 0' ס -מקרקעין 

 .החשוב הוא חיבור של קבע

 ? מה דין קרוון

מבחן ) אם ניתן לפרק בקלות , גישת בית המשפט". הרכוש"האם מספיק שיכולים לקחת את ? מה המבחן 

 .אבל אם זה לא מתפרק בקלות יחסית אז זה חלק מהקרקע. אז זה לא חיבור של קבע, (הבורג

 . ניתן לפרק בקלות אבל מיזוג מרכזי ומעלית זה חלק מהקרקע -כך למשל מזגני אויר

ועל זה .  העליון קבע שהכיסאות ניתנים להפרדה ואינם חלק מהאולם -תיאטרון היהלום -מת גןד עיריית ר"פס

 . כ הרבה תכנוני מס"נעשו אח

 . כיסאות באולם תיאטרון הרי אינם מתפרקים בקלות  -המרצה

 .לדעתו המבחן העיקרי הוא מבחן הכוונה. השופט עמית הוסיף כמה מבחנים מעניינים  -ד מלונות צרפת"פס

כמבחן עזר הוא מציע לבדוק האם ערך המטלטלין יפחת באופן משמעותי . האם הייתה כוונה לחיבור של קבע

 . האם ערך המקרקעין יפחת באופן ניכר לאחר הניתוק.  ללא מה שפורק

קשה יהיה למצא אולם אחר שיתאים ,  כשמוציאים כסאות מאולם תיאטרון -המרצה -ד רמת גן"ביחס לפס  

 . לאותם כסאות

 . המבחן העיקרי של מלונות צרפת זה מבחן הכוונה 

האם התכוונו שהכיסאות יהיו שם באופן קבוע או שיכולים לניידם ? מה הייתה כוונת העירייה -בעניין רמת גן 

 .זה מבחן שכלל לא נשקל ברמת גן? למקום אחר

אלא אם זה , ן לא מבטל פסק שלואבל העליו. אין עדיפות לפסק מאוחר על מוקדם, אלו שני פסקי דין מהעליון 

 .כאן זה לא קרה. מבחן יותר רחב

 .ויותר מפורט. נקבעו עוד מבחנים -במלונות צרפת

 . שני פסקי הדין יכולים לחיות בצוותא -המרצה 
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אם . יהיה מקרקעין, ואין כוונה להוציא' אלא יש חיבור של מים ביוב וכו, אם זה מגורון לא זמני   -לגבי מגורון 

 . אז זה משתנה ולכן מבחן הכוונה עוזר, א מגורון שקבלן שם באתר בניהזה ל

 . ד דין עריית רמת גן"מבחן הכוונה של עמית יכול לחיות עם פס -המרצה 

 . הבעלות חייבת להיות זהה. יש לזכור שהמחובר הולך אחרי הקרקע 

 .לא אפשרי היום זה. בזמן התורכים הייתה יכולה להיות בעלות נפרדת בקרקע ובמחובר

 . שם הבניין והקרקע היו בבעלויות שונות, א"בן גוריון בת' בשד 

מה עם . שנה 61זה כולל חכירה לתקופה הארוכה מ , קונים נכסים  -למשל, מגדל עזריאלי  -זכויות חניה

קנו והם . הם חכרו  חניות מסומנות  -ד דלויט טוש"פס? האם זכות החניה היא זכות במקרקעין. זכויות החניה

לא משנה . זה אומר שנכנסים ולא משלמים על החניה.  יותר בזול שורה של זכויות חניה על בסיס מקום פנוי

 . שהזכויות המסומנות זה מקרקעין ואלו שאינן מסומנות אינן מקרקעין -נפסק. היכן חונים

 .חוק מס רכישה הוא מיסוי עקיף 

את המבנה ואז , החוכר חכר את המתקנים. התחנהחוכרים מחברת הדלק את   -חוזים להפעלת תחנות דלק

 .הוא גוזר מזה את חלקו, כל מי שממלא שם דלק

האם דלק מכרה או לא מכרה זכות . האם הפעולה היא מכירת זכות במקרקעין  -השאלה התעוררה 

 . במקרקעין

. כאשר סונול החכירה את זכות ההפעלה -(ש"ב) 0117/13ש "עמ -סונול -ד במחוזי"בעניין זה יש רק פס 

הזכות שיש למפעיל התחנה היא זכות .  כן, לגבי המבנה . נקבע שלגבי המתקן לא מדובר בזכות במקרקעין

 . להפעיל תחנת סונול

 . בין  המבנהיש להבחין בין המשאבות ל. המשאבות לא שייכות לבעל התחנה

 .זכות הפעלה אינה זכות במקרקעין אבל בסוף נקבע אחרת -במקרה של דור אנרגיה אמרו דבר והיפוכו 

א שעשו היוון להיום של הזכות ונקבע שזה חלק "ז.  בית המשפט קבע את הערך להיום של זכות ההפעלה 

 . כאן הייתה טעות בפסק הדין. וש סתר את עצמ"בימ. זה לא שווי הקרקע. וכאן הייתה טעות -משווי הקרקע

, לא פעם בחוזה. עם פיתוח או בלי פיתוח, (אופייני לקרקע מנהל) לא פעם מוכרים קרקע  -הוצאות פיתוח

 . העניין הגיע לעיון בכמה מקרים. וכך הוא מוכר, המוכר מתחייב לפתח את הקרקע

 . עד המכרבודקים מה היה קיים במו -היתרון של שרביט הוא שזה ניתן ליישום 

לצורך מס , אם מכרו את הקרקע עם התחייבות לפתח, המבחן של שרביט שכשיש שאלה של הוצאות פיתוח 

מה שעתידי הוא . רכישה של הרוכש הוא ישלם רק על הקרקע הערומה והפיתוח שהיה קיים ביום שהוא קנה

 . לא ישלם

, לימים כשהכבישים יסללו. ו מס רכישהעל זה לא ישלמ -אם יש התחייבות של המוכר לבצע עבודות נוספות 

העבודות . אין כאן מכירה של זכות במקרקעין.  אין על זה מס רכישה כי זו פעולת  ביצוע עבור בעל הקרקע

 . מבוצעות עבור מי שכבר קנה

 . יחול על כל שווי הרכישה -מס רכישה הוא מס עקיף

 .אלא אם זו דירת מגורים פטורה ממס. שלםמישהו י, על עליית הערך. יש עקרון רציפות המס -מס שבח 

הרי משלמים על מה . לא רק על מצבה במועד הרכישה, יש לשלם מס רכישה על כל הדירה  -המרצה 

 . כאן העליון נהג אחרת.  שהקבלן התחייב למסור
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, הכאשר מוכרים את החבר. אם הם לא בונים מספר שנים ומוכרים ציוד. קבלן שיש לו קרקעות וציוד לבניה

אם זה קבלן שזמנית הפסיק  -המרצה. האם מכרו מניות בחברה רגילה או שמכרו מניות באיגוד מקרקעין

הוא מפיק הכנסה אקטיבית . הוא לא דומה לחברה שכול מה שיש לה זה קרקע. לפעול הוא לא איגוד מקרקעין

אימץ דעה  -המחוזי. עיןהוא לא הופך לאיגוד מקרק, אם הוא הקפיא בניה למספר שנים. שכפופה למס הכנסה

 . זו

העליון איבחן את העניין כי . נציג החברה טען שלא מדובר באיגוד מקרקעין, התעורר העניין שנית  -בעליון 

בתי המשפט הולכים לפי .  מס שבח לא ישים למס רכישה. המרצה דיבר על מס שבח וכאן היה מס רכישה

 . המבחן הנכסי

הייתה כוונה לשווק .  והוא רצה להקים בניינים להשכרה לצורך גולף היה אדם שהייתה לו קרקע באשדוד 

הוא אמר שלא מכר זכות במקרקעין . במחיר יותר גבוה ממחיר הקרקע בין אלו שרוצים את הזכות לשחק גולף

ש "ואם יש בנכסים רק קרקע בימ, בתי המשפט הולכים לפי המאזן הנכסי -המרצה. אלא את כל ההפעלה

 .היו שם רק תוכניות עתידיות. באותו מקרה התברר שמעולם לא ניהלו שם עסק. מקרקעין יקבע שזה איגוד

ופתאום לא יהיה לו כסף לסיים , אם הקאנטרי יקנה קרקע.  יש קרקע אבל גם מתקנים שונים-קאנטרי קלאב 

המוכר היה קונה אילו .  כאן התוכניות לא רלוונטיות, המוכר לא יוכל לטעון שרצה לבנות קאנטרי, בניה וימכור

מהנכס אבל הוא כבר קנה  11%נכון שהקרקע תהיה שווה .  זה לא היה איגוד מקרקעין, ציוד ומוכר עם הציוד

 .את הציוד

אבל כדי שזה יתפקד כמלון , הערך המרכזי של המלון זה הקרקע -הערך של מלון בתל אביב  -מלון -או למשל 

לכן מכירת מלון פעיל זה לא מכירת . נם טפלים להפעלת המלוןהוא חייב את כל יתר הציוד ולכן המטלטלין אי

 .נכס באיגוד מקרקעין

 ....מלון דירות שאינו מתופעל כמלון לפי לילה 

זו , אם קונים זכות שימוש לשבוע בשנה. אם יש בעלות בדירה ספציפית אין ספק שזה מקרקעין-דירת נופש 

 . זה לא מקרקעין. זכות שימוש

 . בין חוק המס לדין הכללי לעיתים יש סתירה 

  -זכויות בניה

עד שזה הגיע לעיון . יש סיטואציות שהרשויות מרשות למכור זכויות בניה. הנושא היה הרבה שנים במחלוקת 

 .היו הרבה פסקי דין סותרים

עת זכויות בניה הם המרכיב העיקרי בקבי. זה היה מבחן מעשי. זכויות בניה זו זכות במקרקעין -ד.ר.א.ד ר"פס

אם זכויות הבניה מנוידות  -השאירו באותו פסק דין בצריך עיון. זוהי ההלכה היום. י חיות"ניתן ע.  ערך הקרקע

 . אומרת השופטת שהיא משאירה בצריך עיון, ביחס עניין זה, מכח חוק התכנון והבניה

.  את הנישוםאיך אפשר לחייב , אם הרשויות עשו. הבעיה של חיות הייתה שהיא לא ראתה את הנישום 

 . המרצה סבור שזו גם מכירה של זכות במקרקעין. המרצה לא בטוח שזה נכון

כשקבלן רוכש . ואז אין מס שבח.  מלאי עסקי יש לקבלנים שמשלמים מס הכנסה -מקרקעין של מלאי עסקי

רה שלכאו, התעוררה השאלה מה קורה כשקבלן מוכר דירות.  קרקע לצורך מלאי עסקי הוא משלם מס רכישה

לחוק מס שבח קובע שיחול מס שבח אלא אם מביאים אישור  11' ס.  חל גם מס שבח וגם פקודת מס הכנסה

 . שיש מס הכנסה

 . אבל צריך להביא אישור וכך זה הפך לסעיף אכיפה.  נותן פטור 11' ס 

הרוכשים לא יוכלו להעביר את הדירות בטאבו אלא אם יוסדר , והקבלן פושט את הרגל, 11אם אין  טופס  

 . העניין של מס הכנסה או מס שבח
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60.9.01 

 .פטור בהעברה בין בני זוג בגירושיןהנושא האחרון היה 

אם משלמים תשלומי . הראשונהחלוקה בין יורשים פטורה ממס בחלוקה . חלוקת נכסי עיזבון בין יורשיםוכן 

 .איזון משלמים מיסים על החלק היחסי באיזון

 . זה לא קשור להוצאת צו ירושה -מהי חלוקה ראשונה

אם אח גבה שכר דירה מדירה בנתניה ואחר מהדירה בחיפה הם . החלוקה הראשונה היא המציאות -הפסיקה

החלוקה הראשונה   -של קרקעות חקלאיותלמ -אם לא יצרו עובדה בשטח. יצרו עובדה בשטח וזו החלוקה

 .תהיה רק כאשר בהתנהגות יראו שזה שלהם

 .החלוקה הראשונה היא לפי מבחן המציאות. במציאות זו אינה חלוקה, כל עוד שלא הייתה חלוקה בפועל

 .יכול גם להיות ביטוי של חלוקה במציאות -תשלום ארנונה

החלטת מס  -(ש על המצב המיסויי של שאלה שמועברת אליהםאישור רשויות מרא) לפני שבוע הוציאו רולינג 

קבעו ברולינג שההחלטה ביניהם , (בן ממשיך וכו. ) הם קבעו ביניהם איזה חלק יקבל מי  -על יורשים בקיבוץ

לדעתו זה עדיין לא . גם הרולינג הזה נכון רק בתנאי שקרה משהו בשטח -המרצה.  היא החלוקה הראשונה

 .9183/01 -החלטת מיסוי.  ן הוא חולק על הרשויותכא. יהיה אירוע מס

 .יש לעניין זה שקף

 -ב1' מכירה רעיונית ס

 .במקום שיהיה מקרקעין פרטי הוא יהפוך למקרקעין למלאי עסקי. מכירה רעיונית זה שינוי ייעוד של נכס

יום אחד הוא ד זה לאדם מסוים הייתה חלקה פרטית ו"בפס -ד בן צבי"השאלה עלתה לראשונה בעליון בפס

תמורת הדירות . הוא מכר את הדירות.  להקים על הקרקע בית משותף ולמכור דירות, החליט להיות קבלן

להבדיל מהרכישה ) רכש את הקרקע , הוא כקבלן,א בכמה "ז. השאלה הייתה מהו שווי הרכישה שלו. ידועה

אם נראה ? קע לעצמו כאדם פרטיהאם יבדקו את שווי הקרקע ביום שהוא קנה את הקר( המקורית כאדם פרטי

ואז על כל דירה , אז השווי היה הרבה יותר גבוה -את הרכישה כאילו היא נעשתה במועד שהוא התחיל לבנות

הנישום (. כי ההוצאה על הרכישה שניתן לנכות לצרכי מס תהיה יותר גבוהה) יהיה לו ניכוי ממס יותר גדול 

הרשויות הבינו שהוא מבקש שיראו כאילו הוא .  ך להיות קבלןביקש שיחושב הערך של הקרקע ביום שהוא הפ

 (.מכירה רעיונית) כאילו הוא כאדם פרטי מכר לעצמו כקבלן  -מכר לעצמו

 .אמרו שזה נוגד את עקרונות היסוד של דיני המיסים. אין דבר כזה. השיב בשלילה -העליון 

השופט זוסמן נתן את .  אן נקבעה ההלכהכ. שופטים 1הפעם קבעו מראש הרכב של  -ד כהן לאחר מכן"פס 

כאילו . הוא קיבל את הטענה של שינוי ייעוד והוא הכיר כהוצאה את הערך המשוערך של הנכס. דעת הרוב

על הזמן שבו החזיק את הקרקע כאדם  -א"ז. במועד מסויים האדם הפרטי מכר את הקרקע לעצמו כקבלן

 . הכנסה פרטי הוא ישלם מס שבח  ומאותו מועד ישולם מס

 .שווי המכירה הרעיונית יהיה לפי מחיר השוק

' יחול ס -ואם פרטי מוכר לעסקי. אם מוכרים נכס עסקי לפרטי, לפקודת מס הכנסה 81היום העקרון מעוגן בס  

 . ב לחוק מיסוי מקרקעין1

 -מאחר וקשה לקבוע מתי היה שינוי הייעוד

 . מתעלמים משינוי הייעוד, ('יש לבדוק בס)  -םשני  1הסעיף קובע כי אם ההחזקה הפרטית הייתה עד  
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לאדם הייתה קרקע , א"ז -יראו זאת כשינוי ייעוד -אבל אם ההחזקה הפרטית הייתה לתקופה יותר ארוכה 

ועל השבח . צריך לדווח למס שבח -באותו רגע כאילו הוא מכר לעצמו -פרטית והוא העביר אותה למלאי עסקי

רק אחרי מכירת הדירות הוא ישלם את מס .  יחול על הנכס מס הכנסה -ואילך מאותו יום.  הוא ישלם מס שבח

.  מהמכירה הראשונה של דירה  ישולם החוב למס שבח.  וזאת מאחר ובשינוי הייעוד לא מקבלים כסף, השבח

 . יש התחשבות ביכולת לשלם. החוב הוא צמוד לפי ריביות מס הכנסה

 .זו פשרה בין בן צבי ובין כהן -המרצה

 .וזאת רק לגבי תושבים ישראלים -ש היא כאילו מכירה בישראל"שמכירה באיו -א02' חוקקו את ס -ש"באיו

 -תנאי מתלה במכירה

אבל הוא מכר אותה עם תנאי שהקרקע תיהפך לקרקע . שרון מכר קרקע חקלאית  -שרון -981/81א "ע 

ם התנאי וייעוד הקרקע שונה והמכירה התקיי, לימים. אם התנאי לא מתקיים ניתן לבטל את החוזה.  לבניה

 . נכסה לתוקף

 .אין מחלוקת שמועד החוזה הוא מועד החתימה ולא המועד בו התנאי התקיים

לפני כמה שנים נקבע שאם  -(החוק שמאשר את התקציב)   -החריג היחידי הוסף באחד מחוקי ההסדרים

 .יום המכירה ייחשב יום התקיימות התנאי  אז לצורך מס שבח, התנאי הוא תנאי שקשור לחוק התכנון והבניה

 . חיוב המס היה נדחה ליום  קיום התנאי -קשור לחוק התכנון והבניה ואילו היה קורה היום -ד שרון"פס

ורצו שינוי לבניה ( לא לבניה רוויה) היה תנאי של שינוי ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית  -הכלל הרגיל של שרון

קובעים את סכום המס  -זה אומר שאז עושים את השומה, ה כבר ביום החוזהברגע שנקבע שזו מכיר. רוויה

זה  -שנים 01כי אם זה  -הבעיה בתיק הייתה חיוב הריבית האמור.  ריבית לשנה 9%+ ומאז החיוב צמוד 

 .הרבה כסף

דחו את . עד ליום קיום התנאי -חיוב בתשלום נדחה, שבמקרה כזה -בחוק מס שבח יש הוראה נוספת

הציעו .  בית המשפט לא יכול היה לקבוע אחרת, בשל הוראת החוק.  אבל עם חיוב ריבית והצמדה, םהתשלו

 .לו לפנות למס הכנסה לבקש לבטל את הריבית

, בית משפט יכול לקבוע שהתנאי לא אמיתי -שולם רוב הסכום, אם תוך כדי תקופת התנאי בחוזה על תנאי

 .נאי פיקטיבייוכלו לומר שמדובר בת. וזוהי עסקה גמורה

חוק הכשרות קובע . למשל מכירה על ידי קטין -יש מקרים שהדין קובע שהעסקה תופסת רק בהתמלא התנאי

" במקרה כזה של . זה לא חוזה על תנאי רגיל. שיום המכירה יהיה היום בו אושר ההסכם על ידי בית המשפט

 .המשפטתאריך העסקה יהיה תאריך אישור העסקה על ידי בית " תנאי מהדין

 אופציות

 . זוהי אופציה -"זכות להורות להעביר זכות"או " זכות לקבל זכות" בהגדרת מכירה כתוב   -החוק כפשוטו

.  בזמנו הרשויות פירשו את החוק כך שאופציה היא עסקה סופית והמיסוי היה על מלא שווי העסקה במיידי

 . כי זה היווה מכירה מיידית, בגלל זה לא עשו במשק עסקאות אופציה

לדבריו הוראות . יש להבחין בין עסקה עיקרית של מכירת המקרקעין לעסקה משנית שהיא האופציה -הדרי

 . ות רק לעסקה העיקריתהחוק מתייחס

 . נקבע מחיר לאופציה -במקרה הפשוט 

 . אין ספק שיש מכירה -במימוש האופציה
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 .היא האופציה לקונה לקנות -אופציה

אומץ . הנושא לא הגיע למבחן וזוהי עמדת המרצה. אינה נכנסת לחוק מס שבח -אופציה של המוכר למכור

 .בפרקטיקה

הרשויות היום , אם לא שילמו על האופציה כסף -(ציה של הקונהכאשר האופ)  -חישוב שווי האופציה

זוהי פרקטיקה .  הרשויות רואות זאת כמקדמה על חשבון המחיר -אם שולם כסף על האופציה. מתעלמות

 .נוחה לצדדים

רשויות . 1ביום המימוש הערך הוא פי . נניח שלקרקע יש שווי ביום האופציה. יש חשיבות לדיווח האופציה

המוכר יגיד שהוא חייב למכור במחיר המופחת כי . בקשו למסות את העסקה לפי השווי ביום המימושהמס י

 . כאן יש קיבוע של המחיר.  זו הסיבה שכדאי לדווח על האופציה.  הוא נתן אופציה

ביום , הם. לזוג שנפרד הייתה דירה בצהלה .  פעם ראשונה שעניין האופציה הגיע לעליון -ד בר וכסיף"פס

ד "העו. חודשים כדי שיוכלו למכור את הדירה בפטור 3היה חסר להם . לא היו זכאים לקבל פטור, התגרשוש

יום המכירה הוא יום , באופציה . חודשים לאחר מכן 3הציע הם לעשות הסכם אופציה וזכות המימוש תהיה 

יון אישר שזה הסכם העל.  אמרו שהמכירה הייתה ביום מתן האופציה, רשויות המס. המימוש של האופציה

 . לדעת המרצה זה פסק דין נכון. מערך הנכס 01%והראיה היא שבתאריך האופציה שולם רק . אופציה

הוא יכל להאריך את . שנים שבחר שלא לממש אופציה 61שם היה חוכר מעל  -בזק -6101ד מ"יש עוד פס

אי מימוש . תם מכול המדרגותבית המשפט זרק או -ניסו לטעון שאי המימוש הוא  עסקה. תקופת החכירה

 . איננו עסקה

ההסכם היה . שם הייתה אופציה להארכת חכירה. ד זה הייתה תולדה"לפס  -השאלה האמיתית שעלתה כאן 

 . שנה 61שנה ועוד אופציה לעוד  61חכירה ל 

צורך אבל זה רק ל. מחשבים את תקופת החכירה כולל האופציות, כדי לדעת את הסיווג של העסקה -להזכיר 

 . הסיווג

יהיה מיסוי נוסף על  -שנה הראשונות ורק אם האופציה תמומש 61יש לחשב תחילה רק את ה  -לגבי המיסוי

שם חייבו לשלם . שנה 61בגלל שלא מימשו אופציה החכירה הייתה פחות מ  -ד בזק"בפס.  מימוש האופציה

 . החזיר את המסבית המשפט אמר שהם חייבים ל. מיסוי על מלא התקופה וגבו את המס

ואז . שנה 61בגלל שהאופציה לא מומשה ההסכם היה פחות מ . שנה 61ההסכם היה למעלה מ , ד בזק"בפס

למרות שגבו כדין חייבו את רשויות המס , לא הייתה מכירה של זכות במקרקעין לפי חוק מס שבח ולכן 

 . להחזיר את הכסף

לדעתו  -כ בהסכמה מאוחרת קיצרו את התקופה"אחשנה אבל  61גם אם החוזה המקורי היה מעל  -המרצה

 . יגיע החזר מס

 . 377-983' עמ, חלק ראשון -במהדורה שלישית -הנושא הזה נמצא בספר

כמה כסף שולם במועד מתן האופציה והאם נמסרה  -המבחן האם אופציה אמיתית או שזו כבר עסקה גמורה

 . החזקה

  -באיזה אופן ממסים בפועל

שם גם התקופה .  שם מיסו את האופציה לפי שווי הנכס המלא  -6106ניתן ב  -תל אביבד של עיריית "פס

ראו כאן את .  ולכן גם ללא מימוש האופציה כבר הייתה עסקה במקרקעין. שנה 61הראשונית הייתה מעל 

כפי קודם כל למסות את החוזה הראשון . המרצה סבור שיש למסות באופן דו שלבי  -המיסוי כמיסוי חד שלבי

 .לחכות למימוש ואז למסות את החלק השני, שהוא 
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68.9.01  

 -אופציות

 .האם זוהי עסקה -מימוש האופציה

 .כיצד ממסים במימוש -010/01א"א ע"ד עריית ת"פס

ואז , (האופציה היא גם זכות במקרקעין) האחת רואה באופציה עסקה מלאה במקרקעין . ישנן שתי גישות 

שנה ועוד אופציה  61אם למשל יש עסקה להחכרה ל .תקופה את כול התקופההמגמה היא למסות בתחילת ה

 . זהו מיסוי חד שלבי -שנה 11ישר מיסו את כל ה   -שנה נוספות 61ל 

 .יש להבחין בין האיפיון של העסקה לבין המיסוי שלה. כי ייתכן שלא יהיה מימוש. זוהי גישה שגויה -המרצה

ממסים את התקופה , בהתחלה ממסים רק את התקופה הראשונה ורק אם יש מימוש -הגישה הדו שלבית

 . השניה

 .הנוהג הוא לא למסות אותה -אם לא שולם כסף עבור האופציה

הזוכה במכרז מציע את השווי שהוא ישלם עבור הנכס אם  -מכרזים לקניית קרקע של המנהל לצורך תכנון 

אם משלמים עבור .  האופציה נותנת לו את האפשרות לתכנן. א משלם על האופציההו. תהיה מכירה בסוף

 .מובן שעל האופציה כזכות משנית יש לשם מס -הזכות לתכנון

א הלכו לפי המודל החד שלבי ובית המשפט אמר שהמודל החד שלבי מקובל "עיריית ת" בפסד -ההלכה היום

אלו עמדות  -הוראת ביצוע של רשות המיסים. ) חדשה עליו אבל בתנאי שהרשויות יפרסמו הוראת ביצוע

 (.כלליות ועקרוניות של הרשויות

כאן בית המשפט אומר שמאחר שבעבר הייתה הוראת ביצוע . הוראות הביצוע הם הפרשנות של רשויות המס

 .של המיסוי החד שלבי אז אם מחליטים שעוברים למיסוי דו שלבי הוא מצפה שיוציאו הוראת ביצוע חדשה

 . יצאה הוראת ביצוע חדשה שעברה למיסוי הדו שלבי -המרצה

ייתכן  -ימסו רק את האופציה. שנה 61תקופה קצרה יותר מ  -אם העסקה המקורית אינה עסקה במקרקעין

 .במימוש ימסו את מלא התקופה. שנה ואז זו כן תהיה עסקה במקרקעין 61שבמימוש יעברו את ה 

-אם בחוזה המקורי ניתנה אופציה להארכת תקופת החכירה המקורית. מסעצם המימוש לכשעצמו אינו אירוע 

 .זכות זו מומשה על ידי החוכרים כאשר התקשרו בהסכם החכירה החדש

יכול להיות שבזמן מימוש האופציה יתווספו זכויות .  לא משלמים על ההארכה 91+91בעסקאות של 

המיסוי של עסקה זו יהיה בזמן . זכויות הנוספותאז ימסו את ה( הקרקע תעבור מחקלאית לבניה) למקרקעין 

 . המימוש

רואים , המנהל רשאי להחתים על הסכם חדש -כך למשל קרקעות מינהל ההופכות מחקלאיות לקרקע לבניה

 .זאת כאירוע מס והמיסוי הוא לפי תוספת השווי

המיסוי יהיה רק על . לחידושאלא אם כן נוספות זכויות במקרקעין . עצם החידוש אינו אירוע מס -חידוש חכירה

 . תוספת הזכויות

 . הכול מכוח ההלכות -החוק אינו מתייחס לאופציה כזכות בפי עצמה 

 .לחוק 6פרק חמישי   -אופציה ייחודית מוסדרת בחוק

המיוחד . משווי הנכס והתקופה מוגבלת לשנתיים 1%החוק מגביל שמחיר האופציה לא יעבור את הסךש של 

 .עד שתתארגן קבוצת רכישה -מתן אופציה –למשל .  סחירה היא –באופציה זו 
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 . עליו לדווח על כך למס הכנסה -אם מקבל האופציה מרוויח על האופציה כתוצאה מסיחור שלה

אם בינתיים .  מממש אותה כלפי בעל הקרקע ושם ימסו את העסקה במס רכישה -האוחז האחרון באופציה

 .  ש יהי שווי האופציה ביחד עם מה ששולם בסיחור האופציותשווי הקרקע לעסקה במימו -שונה היעוד

.   ) מיליון 6הוא מממש לפי . מיליון 3הסיחור של רוכש האופציה האחרון היה . מיליון 6אם האופציה הייתה 

 (.יש לבדוק שקף

מפרשות את רשויות   -(חודשים 3זוג נפרד ונתנו אופציה ל )  -ד בר"למשל פס  -כוונת הסעיף  -0י  91' ס

 .הסעיף כהופך את הלכת בר

 .  הוא סבר שהסעיף חל רק על אופציות ייחודיות ולא על אופציות רגילות -המרצה 

 .מקובל שהסעיף הופך גם ההתייחסות לאופציות רגילות למרות שהוא נמצא באופציות ייחודיות  -היום

 עסקאות קומבינציה

מוכר אותה תמורת בניה על הקרקע , ור את הקרקע בכסףבעל הקרקע במקום למכ. הכוונה כאן היא חליפין

 . זה חליפין בינו ובין הקבלן. והוא יקבל חלק מהדירות

 . ד מנחה של העליון"שהוא פס -ד ברקאי"יש פס -מהות עסקת הקומבינציה

 .ד ברקאי"היו שני ערעורים לעליון שצורפו לפס -בברקאי 

שם נקבע כי יבחנו אופן ביצוע . הקרקע  בעסקת קומבינציה זו הייתה הפעם הראשונה שדנו בשאלה מה שווי 

 . ההסכם

 .זו לא העסקה הנפוצה. יש עסקת חליפין לפיה כל הקרקע ניתנה לקבלן והקבלן מוכר חזרה את הדירות

הבעלים מזמינים שירותי בניה .  מראש בעל  הקרקע מוכר חלק מהקרקע לקבלן. עושים מכר חלקי –היום  

 . כלכלית החוזים די דומים. שנותר בידיומהקבלן על החלק 

 .מבחינת ניסוח הם שונים

האחוזים הנותרים לבעל . )21%לקבלן מוכרים . מהקרקע 91%עסקה בה לבעלי הקרקע נותרים  -למשל

 (.31%הקרקע בדרך כלל הינם פונקציה של האזור בארץ ומחירי הדירות כך למשל בטבריה יוותר לבעלים כ 

 .בשקל ועכשיו שווי הקרקע הוא מיליון דולר 98  אם קרקע נרכשה בשנת

 9לבעלים מוקצות . דירות 01אם בונים .  יש יתרון מיסוי גדול למכירה חלקית? מה שווי המכירה של הבעלים 

 (.פטור ממס שבח לדירת מגורים רק אחר שבנייתה הסתיימה.  ) 2דירות ולקבלן מוקצות 

 .כ קנה את הדירות"מכר את כל הקרקע ואח הבעלים ישלם מס רכישה כי הוא -במכר מלא

 . אין לו מס רכישה -במכר חלקי 

. בשלב הראשון הוא משלם רק על חלק מהקרקע שמכר לקבלן.  מבחינת בעל הקרקע  לעסקה יש שני שלבים

שני היו מוכרים אחת ל  9כאשר היה פטור על מכירה אחת ל . השלב השני יהיה כאשר הוא ימכור את הדירות

אם הבעלים נאלץ לשלם מס שבח כאשר הוא מכר את .  אם הוא מוכר בפטור אז אין לו שלב שני. שנים 9

הוא משלם כאשר הוא  21%כי . ועדיין יש לו יתרון של דחיית מס, אז חלק הוא מכר עם חיוב במס -הדירות

 . ויש יתרון של דחיית מס -רק כאשר הוא מוכר את הדירות , 91%מכר לקבלן ואת יתרת ה 
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 (.ראה שקף...) מכר מלא -הבעלים -6117עד  6111מס מכירה מ 

 . במיסוי ישיר בדרך כלל יש יתרון למכר חלקי. במיסוי עקיף יש יתרון חד משמעי למכר חלקי

 .כשהבעלים ימכור את הדירות

כי הוא מכר את כל , כי במכר הראשון הוא שילם מס שבח מלא, הוא לא יחויב שוב במס שבח -במכר מלא 

 . כאשר ימכור את הדירות הוא ישלם רק אם יהיה לו שבח. הקרקע

ללא פטור הוא ישלם את השבח ויש יתרון של דחיית  -הוא מוכר את הדירות שהקבלן בנה עבורו -במכר חלקי 

 .אז מצבו הכי טוב -אם יש פטור. מס

אם הקרקע נרכשה  . לאט לאט זה עולה.  מס 06%יחויב רק ב  -98נרכשה ב  -אם קרקע הינה היסטורית

 .יהיה מס רגיל 21אחרי שנת  

כאשר הוא מוכר את הדירות במכר . הוא יחויב במס על מכירת הדירות  -במכר חלקי -בעסקת קומבינציה 

הבעלים יאבד את היכולת למכור את הדירות בשווי  -אם זה מכר מלא.  חלקי הוא שומר על המס ההיסטורי

 . מס היסטורי

אם מועד הרכישה הוא קודם אז . 61%ישולם מס שבח של  7.00.6110היא אחרי אם הרכישה של הקרקע 

 . המס משתנה

לכן יש אפשרות לחשב את עלות הבניה . התמורה שהוא קיבל היא בבניה  -שווי המכירה בעסקת קומבינציה

 . דירות 9של 

ש בין שתי הגישות הוא ההפר. דירות התמורה בניכוי שווי הקרקע 9האפשרות הנוספת היא שהשווי יהיה לפי 

 . גדול

 'נשיאה בסיכון וכו, הוצאות מימון, רווחי יזמות? מה משמעות הפער

  -דרך ראויה למניעת המחלוקת

כפי שמוכח מעסקאות  דומות או לפי קביעת , של הקרקע( במכירה בכסף) קביעת שווי העסקה לפי שווי שוק  

בצירוף רווח קבלני אבל על המנהל להשוות  לפי שווי השוק הכלל יהיה לפי עלות ביצוע  -הוראת ביצוע .  שמאי

ולא לפי שווי דירות גמורות שממנו .  ולא יקבלו שווי שהוא פחות משווי המגרש בכסף -של המגרש בכסף

 .מורידם שווי הקרקע

 .6103ניתן ב  1911/11. ראה שקף  -ד זיוה סביל"פס

אם מס שבח לא מסכים הוא . ריך להביא שמאי מטעמוהוא זה שצ. בערר מס שבח נטל הראיה הוא על המוכר 

 .לכן הנטיה היא להתפשר ולא להשאיר את זה לבית המשפט. יביא שמאי מטעמו

 

 

 1.1.01מיסוי מקרקעין 

 כאשר רוצים להשתמש בפטור לדירת מגורים מזכה -עסקאות קומבינציה
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 .לאדם מגיע הפטור -ההנחה

 . הבית נמצא על אדמה שיש עליה זכויות בניה הרבה יותר גדולות ממה שהבית מנצל

בודקים את שווי הניצול . המקרים שבהם התמורה מושפעת מעודף זכויות בניה -ז91' במסגרת הפטור יש ס

כל היתר נותנים פטור לבית ואת . מעריכים את שווי הבית ללא זכויות הבניה. בין זכויות הבניה לבין ערך הבית

 (.על הפרטיות 31%ניתן להוסיף לבית פרטי עוד .  ) מחייבים במס כאילו שזה מכירת מגרש

 .מה קורה בעסקת קומבינציה שרוצים להשתמש בפטור לדירת מגורים

 91%הקבלן נותן לו . הוא עושה עסקת קומבינציה עם קבלן. ר זכויות בניה"מ 0111אדם יושב על דונם ויש 

על מנת ליהנות מהפטור יש למכור את כל הזכויות של דירת  -עיה בפטור לדירת מגוריםהב.  מהקומבינציה

 .מהזכויות ולכאורה לא מגיע בכלל פטור 21%במקרה שלנו מכרו רק . המגורים

, לנדוי אומר שאין ספק שלא מכרו את כל הזכויות אבל. י השופט לנדוי"ניתן ע -עמי -ד בן"על זה היה פס 

ולכן מבחינה מהותית זה ייחשב . הראיה שהבית נהרס לגמרי. ו את כל הזכויות בביתמבחינה מהותית מכר

 . כאילו מכרו את כל הזכויות

כי חוק מיסוי מקרקעין חורג מההגדרות הקלאסיות של חוק המקרקעין ולכן יש לקבוע , פרשנות זו נדרשה

 .פרשנות מיוחדת לחוק מיסוי מקרקעין

. וכאן יש עסקאות קומבינציה של מכר חלקי -יש מאמר מתי מונחים בדין הכללי מקבלים הקשר שונה בדיני מס

הפטור לדירת  -בבן עמי. בעקרון יש לשאוף לזהות בפרשנות אלא אם כן עולה תכלית חקיקה שונה בחוק המס

 . מאליחשף לנדוי תכלית חקיקה שונה והעדיף את הצד המהותי על הצד הפור -מגורים 

בדיון (. 81שנת ) שם חוקקו רוב התיקונים לפטור לדירת מגורים   -לחוק מיסוי מקרקעין 8בשעה שהיה תיקון 

. ד בן עמי"אז עדיין לא היה פס. בוועדת הכספים העלו את השאלה מה קורה כשלא מוכרים את כל הזכויות

הוסיפו . מה יפסקו בבן עמי ועשו פשרה באותו זמן לא ידעו. והיועצת המשפטית אמרה שיש ערעור תלוי ועומד

 .סעיף מיוחד

. הגזר הוא שאמרו שיתנו פטור עבור ערך הבית ואפילו קבעו תקרת סכום שאפשר לקבל כפל סכום לפטור

 (.כפל משווי הבית -אם התקרה היא מיליון וחצי והבית שווה חצי מיליון יתנו פטור על מיליון)

כמו בעסקאות קומבינציה מכר ) שווי התמורה לא יהיה שווי בניה , בלבזמן החקיקה אמרו שיתנו כפל פטור א

בעיקרון השוו כאן מכר חלקי . שזה בעצם שווי הדירות העתידיות.  אלא שווי בניה פלוס שווי הקרקע( חלקי 

 . למכר מלא

 .יצא שמי שרוצה פטור ישלם על מכר מלא 

הפטור או , טור היה צריך לחשב מה שווה יותראם רוצה ליהנות מהפ -הנישום היה צריך לעשות תכנון מס

 . ברוב המקרים לא היה כדאי לבקש פטור. שיוסיפו את שווי הקרקע

 . ואז לא הייתה השפעה של זכויות הבניה.  כדאי לבקש פטור כשאין עודפי זכויות בניה גדולים -יש לשים לב

 .שללה את הכדאיות של הפטור -(ב)א 91' ההחמרה של ס

 , (את המערערים ייצג נמדר)   -שופטים 1שוב הביאו את העניין ל  -6113ד טובי מ"פס

, שופטים 9ברוב של , העליון.  סבר שהסעיף לא מנוסח טוב אבל אין ברירה אלא לפרש באופן מחמיר -המרצה

 . טשטוש ההבדל בין מכר מלא למכר חלקי -התוצאה.  קבעו שהפרשנות המחמירה היא הנכונה

 .את הפטור כדאי לבקש רק במקרים מיוחדים? ומת עסקת קומבינציה רגילהמה השווי למוכר לע
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 (המקרים שמבקשים פטור ממס בגין מכירת דירת המגורים)  -מכירת דירות התמורה 

 -הדירות שקיבל 91%הבעלים המקורי מוכר את 

בו את השווי כדי לחשב את השווי לצרכי מס שבח האם ייחש  -א נפתלי שדמי"ע,  ד של דורנר"פס, העליון

 . ההיסטורי שהם קנו את הדירות או השווי שנקבע בזמן עריכת עסקת הקומבינציה

כי במכר חלקי ) לא הסבירו למה זה ככה .  שיבדקו את השווי שנקבע בעסקת הקומבינציה -הרוב החליטו

 (.מחשבים לפי השווי ההיסטורי

נפקות המס לעסקת קומבינציה של מכר " פרסם מאמר . ד אך לא מאותם נימוקים"הסכים עם פס -המרצה 

פעם אחת הפרש השווי מוסה . כל החלטה אחרת תגרום לכך שהפרש השווי ימוסה פעמיים –המרצה  -".חלקי

ולכן תוצאת העליון נכונה . זה יוצר כפל מס וזה לא  נכון. בעסקת הקומבינציה ופעם שניה במכירה של הדירות

לפי השווי  בזמן עסקת  -צורך מס שבח את הדירות במכירתןלכן יש למסות  ל.  אך לא הנימוק שלהם

 .הקומבינציה

כ ממסים את המכירה של "ואח, 21%ממסים קודם את המס בגין מכירת ה  -בקומבינציה רגילה -להזכיר) 

 (.שזה הדירות שהבעלים קיבל 91%ה

  -שופטים 7על פסק הדין הזה היה דיון נוסף בהרכב של 

 . ת העליון מהנימוק של הדרישופטים אימצו את החלט 2

 21%מקבלים ' לפי הס -.ראה שקף -לנוסח -האמור( ב)א ' שינו את ס -(החוק החדש)  -0.8.03החל מ 

זה מתייחס (. 91 -21בהנחה שעסקת הקומבינציה היא . ) ולכן כאן תמיד כדאי לקחת את הפטור. מהפטור

 .לעסקת המכירה לקבלן

 . לחול הלכת שדמי ממשיכה -לגבי מכירת דירות התמורה

 -דוגמה

 .מטר 0111מטר ומותר לבנות היום  011נניח שיש בית שבנוי על דונם אדמה הבית מנצל 

 . מטר 611מהדירות שזה  91%מטר שלו ומקבל בתמורה  011המוכר מוכר לקבלן בעסקת קומבינציה את ה 

 .בשלב עסקת הקומבינציה נניח שהוא ביקש פטור לדירת המגורים

 .הוא מבקש פטור. אם זה היה החוק הישן או החדש נניח שזו דירה יחידה 

 611אלא כאילו קיבל , מטר 611אז התמורה לא תיחשב שווי בניה של ,  אם ביקש פטור -לפי החוק הישן 

משווי  21%יקבל פטור מ  -אם עשה עסקת קומבינציה. אין פיקציות -בחוק החדש. מטר והקרקע הצמודה

 .זה שינוי מרחיק לכת ואין עליו פסיקה. פטור לדירת המגוריםהדירה שמכר כ

במס מלא ופטור על  3הנכון הוא למכור . במכירת דירות התמורה אין פטור בכלל כי יש יותר מדירה אחת -היום

 .הדירה האחרונה כי היא יחידה

כירה לכל ילד תהיה שבמ -לחלק את הקרקע בין הילדים כך -הנכון הוא לתכנן זאת כבר בשלב מכירת הקרקע 

 . דירה אחת

 .הפטור תמיד יהיה כדאי –במצב החוק החדש 

בכול  -אם יש יותר מדירה אחת. הפטור הוא רק לדירה יחידה -(בהתעלם מהוראת השעה) בחוק החדש 

 . מקרה אין פטור
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 עסקת תמורות

וכרים מראש במקרה כזה מ.  לבעלים 91%הקבלן מוכר את כל הדירות ומתמורת כל דירה משלם את ה 

 (.ראה שקף. ) זה מכר מלא.  הקרקע 011%לקבלן את 

ובסוף בעל הקרקע ביקש מהקבלן שימכור גם את הדירות . שם היה מכר חלקי  -6106ד נאות דברת מ "פס

 . שלו לפי אותו המפתח ושם זה הפך לעסקת תמורות

 . זה סוג שלישי של עסקה.  זוהי עסקה שכולה בכסף -העליון עשה כאן סדר

 .מה העיתוי של חבות מס השבח -מתעוררת שאלה 

ההיגיון הכלכלי הוא שהעיתוי יהיה במועד .  מועד העסקה הוא מועד עסקת הקומבינציה -בעסקת קומבינציה 

צריך להעריך .  השומה מוצאת מייד, (6101רות כספי ) הפסיקה קבעה . הפסיקה שונה. קבלת כל סכום הכסף

 . לשלם מסבכמה הקבלן ימכור  ולפי זה 

ייתכן גם שהמכירה תהיה בסכום יותר . פסק הדין לא התייחס לזה? מה קורה אם מוסיפים אחר כך אחוזי בניה

 . זה לא ישנה. נמוך או גבוה

 . על הקבלן לשלם מס רכישה על מלא שווי הקרקע כולה -לדעת המרצה -מס רכישה

במכר חלקי הקבלן בונה עבור בעל הקרקע חלק מהיחידות ועל זה הוא חייב . מ"יש יתרון לעסקת תמורות במע

 . מ כזה כי אין בניה עבור בעל הקרקע"בעסקת תמורות אין מע.  מ"במע

 -עסקת קומבינציה לעומת בניה עצמית לעומת בניה קבוצתית

 .יש כאן חוזה קבלנות. בניה עצמית איננה מכר

יש מקרים  -במציאות. אז אין בעיה. כ בונה"אם הקבוצה רכשה קודם קרקע ואח  -עצמית קבוצתיתבניה 

הם שלטו . הסתבר שהם היו מקורבים לתחום הבניה. דיירים בחיפה קנו קרקע ובנו בניין 2) שבאמת קבוצה  

מיסוי לעסקה ובית רשויות מס שבח ענו שאין כאן בניה עצמית וניסו ליחס . בקבלנים ובעלי המלאכה השונים

 (.המשפט דחה אותם

 (.אם יש היטל השבחה זה יוריד מסכום השבח) 

 ?מה דין תשלום אחוזים מהיחידות הנבנות

אם .  צריך לפי תקנה זו לדווח  לרשויות -אם יש עסקת תמורות -06תק (.  ראה שקף) יש תקנות מס הכנסה 

ואז . ם לזה שירותי בניה ולא מדווחים למס שבחלא פעם קוראי. לא דיווחו למס שבח יש לדווח למס הכנסה

 .צריך לדווח למס הכנסה

אין זה אומר שהכרח . כל התקשרות כאמור צריכה דיווח לרשויות מס הכנסה  -דן בקבוצות רכישה -03תק  

מכירה של בית פרטי לא . מ יש תיקון"גם בחוק מע.  שיש מס אלא רק שמס הכנסה ידווח ויבדוק את העסקה

 . מ"מ אבל אם זה בית לקבוצת רכישה זה כן חייב מע"מעחייבת ב

לפעמים קונים קרקע ובונים שלושה צמודי .  מחביאים את הגורם המארגן, בעיקר בקבוצות קטנות, לפעמים

זה יכול להצליח . בונים יחד 3בעל הקרקע אינו מעוניין במכר או בעסקת קומבינציה ועושה כאילו . קרקע

 .ברור שהשלושה קנו מקבלן -זה לא נכון -ההמרצ. בפרויקטים קטנים

 -עומת עסקת מימוןלעסקת קומבינציה 

 (. ראה שקף.) אך לעיתים עושים מכירה ומציגים את זה כעסקת מימון. עסקת מימון איננה עסקה במקרקעין 
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וקבעו מצאו את הקונים , הם בנו. עשו עסקת קומבינציה אבל רצו שזה ייראה כעסקת מימון -.פ.א.ד ש"פס

כך רצו להמנע מתשלום מס .  לאחר מכן שלחו את הקונים  לבעל הקרקע כדי שזה יחתום על החוזה. מחירים

בית המשפט בדק כאן וקבע שככל שלקבלן יש סמכויות גדולות יותר זה הופך את . רכישה על רכישת הקרקע

לבדוק  -קול את האיזון הנכוןבית משפט יש.  בעל הקרקע היה בעצם חותמת גומי. פ.א.ב ש.  העסקה למכירה

 .הציגו כמכירה עצמית.  כמה סמכויות הועברו לקבלן

 . ניסו להציג כעסקת מימון.  גם כאן הלכו לפי המהות הכלכלית  -ד חבס"פס

 -קבוצות רכישה

שם שווי הרכישה לצורך מס רכישה יהיה . יש התייחסות לקבוצת רכישה. לחוק קובע את מס הרכישה 1' ס 

 (.ראה שקף. ) הבנוי שווי הנכס

 . הפסיקה הלכה לפי הצד המהותי. ראו במארגן כקבלן והמארגן מוסה כרוכש -ד תפוח זהב"בפס 

 -הגדרת שווי בחוק מיסוי מקרקעין

החוק אומר שהשווי הוא .  שווי שוק -הגדרת שווי זה מחיר מכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון. 0' מוגדר בס  

 .נעשתה בתום לב ובהעדר יחסים מיוחדיםשווי שוק אלא אם כן העסקה 

 .יש כאן עניין של נטל ראיה שמוטל כאן  על המוכר

 

 06.1.01מיסוי מקרקעין 

  -מושג השווי

 . ההגדרה במצגת  .לחוק 0' שווי מוגדר בס

החריג . א שהשווי  של העסקה מבחינת רשויות המס הוא שווי השוק"ז. זה שווי שוק -מוכר מרצון לקונה מרצון

א לחוזה וזאת בתנאי שהחוזה נעשה בכתב וכי המנהל שוכנע שהתמורה "הוא שפונים לתמורה המוסכמת ז

 .בין במישרין ובין בעקיפין, נקבעה בתום לב ובלי שהושפעה מקיום יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה 

 . הכלל הוא שווי שוק והיוצא מהכלל הוא התמורה החוזית -א"ז

 . עליו נטל ההוכחה -טוען נגדהיש  חזקה לשווי שוק וה

.  המבחן הטוב ביותר זה עסקאות דומות. נטל ההוכחה הראשוני הוא על מנהל מס שבח?  איך נקבע שווי שוק 

 . צריך לקחת עסקה דומה לעשות התאמות להבדלים

יקבל פקיד השומה לא . והמנהל רואה שעסקאות דומות הן במיליון וחצי.  אם למשל נכס נמכר במיליון שקל 

ועכשיו נטל הראיה על המוכר . את ההצהרה על מיליון אלא יעשה שומה לפי מיטב שפיטה על מיליון וחצי

 . והקונה כי המחיר נקבע בתום לב ובלי השפעת יחסים מיוחדים

 . נטל ההוכחה של הנישום כבד יותר, ככל שהפער במחיר גדול יותר

דיווחו על מכירה . זו חברה של משפחה בשם אלקניאן  -ברכת חביב. מנהל מס שבח מקרקעין נ 229/81א "ע

ניתן פסק נגדם כי הם לא הרימו את נטל .  בא כוח החברה טען שזה המחיר. והיה  פער גדול ממחיר השוק

 . אפילו המתווך לא העיד. הראיה

 . 10%הנישום צרך לעבור את ה ? איך הנישום יכול להרים את נטל ההוכחה

 . הולכים על דרך הגדרת שווי, אבל לכן. על זה שקשה להוכיח שמישהו גנבהאכיפה במס שבח מתבססת 
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היום באתר יש את כול מחירי . מנהלי מס שבח היו מראים אילו תיקים שרצו, לפני חקיקת חוק חופש במידע

 . העסקאות שדווחו והמנהל קיבל

   -המרצה. מעלים לו את השווישאם מדווחים על שווי יותר נמוך אז אוטומטית  -רשויות המס פירשו את החוק

 .למוכר יש את האפשרות להוכיח. מדובר בחזקה בלבד

 . ולא החריג. הכלל צריך להיות מחיר העסקה -המרצה

 בשקף  -סיכום הנושא

צריך להראות את . צריך להראות שליחסים הייתה השפעה על המחיר, כגון אחים -גם אם יש יחסים מיוחדים

 . הקשר הסיבתי

 . מכר ללא תמורה לאח יחוייב במס כמו מכר רגיל. הוציאו  אח מההגדרה -תוקן לחוק 26' ס

 -"יחסים מיוחדים"מהם 

הוא קנה יותר בזול ממחיר . אדם קנה קרקע בהנחה בגלל שהיה תמרוץ של זוג צעיר -דנקנר -ד מנחה"פס

נכון שהוא קנה   -הטענה שלו הייתה. היה רווח. היה לו שבח. לימים הוא מכר את הדירה ללא פטור.  השוק

בגלל יחסים מיוחדים  אבל מחיר הרכישה המקורי היה נמוך במיוחד. במחיר מסוים ומכר במחיר יותר גבוה

 . ומבקש שיקבע את שווי הרכישה לפי  שווי שוק שהיה אז ואז ההפרש בין המכירה לקניה  יותר קטן

אדם נישום . זו הייתה החלטה שגויה. נקבע שהיו יחסים מיוחדים והחליפו את המחיר בעליון(. בשקף)  -נקבע 

 . תיקנו את החוק.   ן בפועל במחיר נמוךהדירה  נרכשה אכ. הוא מימש את הרווח. על הכנסה ממומשת

וכך הפכו . ב שקיים היום קובע שווי הרכישה יהיה  מה שהיה בפועל גם אם הוא היה נמוך ממחיר השוק60' ס 

 . את דנקנר

 . לרוב  מכירה לקבוצה תוציא אותנו מיחסים מיוחדים

 . בשקף -פסקי דין נוספים

 . מס שבח מלאשם שילמו . לא פסקו לפי דנקנר -ד טהון"פס

  -ד קבוצת עונאללה"פס

 . זה עקרון חשוב כדי לשמור על רציפות המס.  יום המכירה נקבע ליום החוזה.  השווי נקבע ליום המכירה

 . המס יחושב מיום הרכישה של האב -כאשר הבן ימכור.  זו דחיית מס ולא פטור -מתנה מאבא לבן

בין תאריך . התמורה דולרית. ו חזקה חודש לאחר מכןקיבל.  77ההסכם נערך ב  -ד הוטל קורפריישן"פס

 . נקבע שהתמורה נקבעת ליום החוזה ופסקו נגד מס שבח.  ההסכם לתאריך קבלת החזקה היה פיחות

 

 .שבח ריאלי לעומת שבח אינפלציוני

 . מחפשים להגיע לשבח הריאלי. הסכום האינפלציוני פטור ממס -97' ס

 

08.1.01 

 -יוב במס לאחר שבעבר הושכרה בפטור ממס הכנסהמכירת דירת מגורים בח
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 (.יש גם ניכויים.... ) בהפחתת הפחת ששולם למס הכנסה, השבח הוא מחיר המכירה פחות עלות

 -השכרה בפטור

 . היא שהאדם גם ניצל את הפחת, ההנחה כשניתן פטור

 . רוב האנשים בוחרים במסלול זה. אין ניכויים ואין פחת 01%במסלול 

 .01%אחרת שווה לנצל את ה . יכול להיות שיקח את כל השבח -את הנכס במימון ביחד עם הפחת מי שקונה

 .המרצה חולק על רשויות המס בעניין זה. הוראה זו שנויה במחלוקת. עניין זה לא הגיע לבתי המשפט 

 .ראה לעניין זה את השקף

 -שבח ריאלי

שזה מכפלת עלות הנכס בעליית . לציוניזה השבח הנומינאלי בהפחתה של הסכום האינפ 97' לפי ס

 .האינפלציה לאורך כל התקופה

 . קודם כל מתאמים לפי עליית המדד ואז יש את השבח הנומינאלי

 . על השבח הריאלי 61%מס שבח הוא  -היום

מה שנרכש אחרי . 30.06.13התאריך הקובע הוא . מס 01%יש סכום אינפלציוני על תקופה ישנה שחייב ב 

 .ראה שקף.  הזה אין על זה מיסוי אינפלציוניהתאריך 

 .ראה שקף -שיעורי מס שבח 

סכום הרווח של אותן שנים יחוייב לפי המס השולי היום וההכנסה תצטרף להכנסה החייבת  -לגבי המס השולי

 . 11%בשנת המכירה ולכן תמיד זה יהיה המס השולי המקסימאלי כ 

 .התקופה באופן שווה לכל שנהמחלקים את השבח הריאלי על פני  -בעקרון

כך למשל קרקע . יש להתייחס לכך שלעיתים רוב השבח נצבר בשנים האחרונות. זה לא נכון -המרצה 

 .זה לא הוגן לחלק שווה בשווה על כל השנים. חקלאית רוב השבח נעשה לאחר ההפשרה

ש לא הסכים להפוך את הכלל הקבוע לחזקה הניתנת "בימ. לא קיבלו את עמדת המרצה -ד פוליטי"ראה פס 

 . לסתירה

כי מוסיף אחוז כל שנה כמעט עד שיגיע  98-21מאיין לאט לאט את היתרון של רכישה בשנים  -תיקון טרכטברג

 . פיקס 61%מס הוא אלא שה. עדיין יש יתרון כי אין את כל התקופה של המס השולי. 61%ל 

 -ניכויים

 .מקביל להכרה בהוצאות במס הכנסה

 .מס השבח זה התמורה בניכוי העלות בניכוי הניכויים

 ?אילו הוצאות מותרות ביכוי

הזמינו כבר תוכניות . בנק שקיבל החלטה למכור נכס ולבנות במקום אחר -למשל -הוצאות שלא גרמו לשבח

לימים .  החליטו לשפץ ולהגדיל את הבניין הקיים. ם גבוהים והתחרטולבניית בנק חדש ושילמו על כך סכומי

רשויות המס אמרו שלא יצא . רצו שיכירו בהוצאות התכנון האמורות. מכרו את הקרקע שאליה רצו לעבור 

 .אין פסק דין על סוגיה זו. ההשגה נדחתה. כלום מהתכנון ולכן לא הכירו בכך
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ניתן לטעון  -מצד שני. אין קשר בינה לבין השבח -קושי להכיר בהוצאהה.  11%הסיכוי הוא כ  -הערכת המרצה

 . הנושא נשאר בצריך עיון. שהיו הוצאות על הנכס כנכס עסקי

) אבל אם אפשר לדרוש ניכוי לצרכי מס הכנסה . אם היה זיכוי במס הכנסה לא ניתן לדרוש ניכוי ממס שבח

 ?. בחהאם ניתן לדרש ניכוי לצרכי מס ש -ולא דרשו( פחת

 .במקרים הראשונים הכירו בעמדת מס הכסה -בתי המשפט

זה מראה על .  אם הנישום לא ניצל ניכוי למס הכנסה זה לא צודק להחשיב כאילו כן ניכה -ד מחוזי חדש"פס 

 . אולי, מגמת שינוי

ת ד סלון מרכזי מכונו"ראה בשקף פס.  ) בעקרון תשלום מס רכוש מנוכה ממס הכנסה -לעניין מס רכוש

 (.כביסה

 . לא בהכרח הוצאו בפועל -מדבר על הוצאות מותרות -31' יש לראות בס.  שנה 01לפני כ  -11תיקון 

 .וברור שלא מדובר ברשימה סגורה" לרבות" כך גם רשום 

 .ראה שקף  -11לפני תיקון  -בעבר 

פט צריכות להיות לדעת המרצה הוצאות  כאלו למש -מישהו תקף את זכות הבעלות -הוצאות לשימור הקרקע 

 . מבחן המרצה אומץ בבית המשפט.  11זה היה לפני תיקון . בתי המשפט בעבר לא הכירו. מוכרות

וועדת הערר קבעה שלא . העליון החזיר לוועדת הערר להוכחת שכר הטרחה של עורך הדין -ד גבריאלי"בפס

 . ולכן חזרו לסבירות. הוכח מה ששולם

 . היא לדייר מוגן ומדברים על ההוצאה שהוצאה לצורך הוצאתו מהנכסהכוונה  -חזקה ייחודית -(6) 31

מס שבח לא  -אם משלמים למשיג הגבול כדי שיפנה ללא הליכים משפטיים  -?מה קורה כשיושב משיג גבול 

 . זה פסק דין שגוי -המרצה. העליון הצדיק את מס שבח  -.הסכימו להכיר בהוצאה זו

 . תיקן את המעוות הזה -11תיקן 

 .אלא מכח סעיף קטן אחר 7יוכר לא בהכרח מכוח סעיף קטן  -ד"ט עו"שכ

 . מה שמשלמים מנהל כדי שיסכם למכירה -דמי הסכמה

 . ברור שזה מוכר למרות שלא רשום בסעיף -לדעת המרצה. תשלום דמי היתר למנהל

 62.1.01מיסוי מקרקעין 

 .הוצאות על הנכס יוכרו במכירה

ערר , סעיף המכיר בהוצאות הליכי שומה הגנה 7' ס -לפקודה( 00)7' כאמור בס מדבר על הוצאות  -א 00' ס

כל . ד"ט עו"יש שכ, ההשגה נדחית ומגישים ערר, אם חולקים על השומה של מס שבח ומגישים השגה . 'וכו

 .זה מוכר כהוצאה

לא רשום וביקש כי בתוך סעיף ההוצאות זה , קבע שבמס שבח אין להכיר בהוצאות כאלו -שמגר -ד קפלן"פס

 . לפקודת מס הכנסה ששם זה רשום במפורש( 00) 07' להשוות לס

הוא לא חזר על רשימת  -א00' ס. 11המחוקק הכניס זאת בתיקון . פרשנות שמגר אינה ראויה -המרצה 

 .ד האמור"בכך המחוקק הפך את פס. ההוצאות אלא הפנה לסעיף הרלוונטי בפקודת מס הכנסה

 .ההוצאות צריכות להיות בגבול הסביר. טל ההוכחה לגבי ההוצאות חל על המוכרהיה מקובל שנ -בעבר 
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מנהל מס שבח לא קיבל זאת וועדת הערר הצדיקה . ד היה בגובה חצי משווי הנכס"ט העו"שכ -ד גבריאלי"פס

. החזירו לוועדת הערר לשמוע ראיות.  אמרו שכל הוצאה תוכר בתנאי שתוכח -בעליון. את מנהל מס שבח

.  ייתכן שלא הצליחו לשכנע לפי הקבלות שהוגשו -המרצה.  דת  הערר קבעה ששכר הטרחה לא הוכחווע

ט וזקף את הכול עד שהנכס ימומש ולכן שכר הטרחה "שנים ולא קיבל שכ 01ד אמר  שהוא טיפל בנכס כ "העו

 . נצבר לסכומים כאלו

קובע  26' ס -מתנה -למשל. יובמדבר על קרקע שרכשה בפטור ממס שמשמעותו דחיית הח -06קטן ' ס 

הוא ישלם מס שבח גם על התקופה שנותן  -שמתנה לקרוב פטורה ממס שבח אבל כאשר הקרוב ימכור

 .זה נקרא עקרון רציפות המס.  המתנה היה בעלים

יכירו בניכויים של הוצאות בתקופה של . גם הניקויים ילכו אחורה -אם הייתה העברה בפטור -כך גם בניכויים 

 . מצד אחד אין תקופת זמן שאינה ממוסה אבל אין גם ניכוי שהולך לאיבוד. ן המתנהנות

היורש יתקשה להוכיח . זה נחשב לדחיית פטור -(ביטול חוק מס עזבון)  81אם ניתנה ירושה לאחר שנת 

הירים מן הראוי שרשויות המס יקבלו לעניין זה תצ. ברור שליורש אין הוכחות לגבי העלויות -המרצה. הוצאות

 . והוכחות אחרות סבירות

.  לא ניתן היה להוכיח את השיפוצים. היו נכסים בעיר העתיקה בבאר שבע -מישהו שמכר בבאר שבע -לדוגמה

 . מס שבח הסכים לקבל הערכות סבירות

? 06' מה לגבי מה שלא כלול בס. מפנה לסעיפים הנותנים פטור ממס אבל הוא לא מיצה את כולם 06קטן ' ס

 . יש לתת פרשנות תכליתית שכל מקרה כזה יוכר אבל אין סעיף כוללני -המרצה

יש  38א "בתמ. שם לא ניתן לייחס הוצאות אחורה לבין דחיית  אירוע המס -יש להבחין בין פטור מוחלט 

 . פטורים מוחלטים

 -הוצאות מימון

במשך שנים רבות מס שבח  . דהיינו הלוואה מהבנק לשם רכישת הנכס. המימון האופייני ביותר הוא משכנתא

 31' התשובה הייתה שבס. למס  הכנסה היה מוכר אך לא למס שבח. לא הכיר בהוצאות לצרכי מס שבח

 .הם ראו בסעיף רשימה סגורה. לא היה כתוב ריבית -המקורי

ההלוואה היא שהביאה . זו הוצאה שאפשרה את רכישת הנכס או השבחתו. חלק על תפיסה זו -המרצה 

שם המליצו  -6116לחוק מ  11בתיקון .  זו צריכה להיות הוצאה מוכרת. לעליית ערך הנכס עד למועד מכירתו

דהיינו כל הוצאות  .6116דהיינו מ . להכיר בהוצאות ריבית אם שימשו להשבחת הנכס אבל רק ממועד התיקון

 .  המימון עד לאותו מועד לא יוכרו

ולמרות שהיה כתוב שזה יהיה רק ממועד , שם הותירו את הוצאות המימון הריאליות -א31' הוסיפו את ס 

  -(11תיקון ) התיקון 

השופט ברק אימץ את הגישה שהוצאות המימון יוכרו גם מלפני  -השקעות ופיתוח. ל.מ -9670/11ד "פס 

 .א כסעיף מבהיר ולא כסעיף  מחדש31' הוא פירש את ס -6116

זה עניין  -אם מדובר בחוק שמקל. חוק שמחמיר מס לא יחול רטרואקטיבית אלא רק מיום חקיקתו -הגישה

 . זה יהיה מיום החקיקה אלא אם נאמר בחקיקה אחרת -אם הוא מקל כי הוא מחדש -אחר

צריך רק להראות שהוצאות . 6116שהסעיף יחול רק מתיקון  נמחק. א 31' תוקן ס, . ל.ד מ"לאור פס, היום

 . הלוואה לצרכי רכישת הנכס   -הוצאות המימון הקלאסיות.  המימון היו לצורכי השקעה בנכס

 -.ייחוס ההוצאות וייחוס יום רכישה ושווי רכישה

 .הבעיה תהיה יותר קשה אם מוכרים חלק -אם קונים נכס בחלקים במועדים שונים 
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אם מוכרים חלק מנכס מכירים בחלק יחסי משווי הרכישה וחלק יחסי מהניכויים שהוצאו עבור  -לחוק 66' ס

 .הנכס כולו

אלא אם כן הקרקע אינה הומוגנית ואפשר ליחס את המכירה .  ילכו לפי שיקלול יחסי, כללית  -ד מירון"פס 

אם יש חלק .  ד אביב"מנחה הוא פסד "פס.  נקודת המוצא היא שהכול הומוגני.  לחלק הספציפי של הרכישה

 .לא יכירו בהוצאות באותו חלק יחסי -פטור ממס

 . שקף -ראה הלכת קלמס

אלו הם .) מהקרקע 01%הרכישה האחרונה הייתה של , קנה נכס בחלקים -וינברג. שקף -ד וינברג"ראה פס

, העביר את המשכנתא כי הוא אפילו 01%ומכר אותם ויכול היה להוכיח שזה אותם , (בלתי מסוימים 01%

היה , של כלל רכישת הנכס, אבל בשיקלול הכללי . למי שרכש ממנו את אותם אחוזים 01%בגין רכישת אותם 

. אמר שניתן היה להוכיח את הייחוס הספציפי -בדעת מיעוט -רובינשטיין. ש אימץ את הלכת קלמס"בימ.  שבח

 . הקונה נטל את ההלוואה שהמוכר נטל לשם רכישתו הוא

 .ראה שקף -מכירת דירת מגורים כשהמחיר מושפע מהאפשרות לתוספת הבניה

וימסו את , את שווי הבית יחשבו לפי עסקאות דומות.  ההוצאות לבית המגורים הולכות לאיבוד בגלל הפטור

אם .  אלא אם אפשר לייחס אותם ספציפית, את ההוצאות יראו בהתאם. היתרה כאילו זה עבור הזכויות

על החלק של שווי   -כאשר מוכרים בית עם זכויות בניה נוספות -א"ז. ) ההוצאות ילכו לאיבוד -רהדירה בפטו

המכירה המיוחס לדירת המגורים יש פטור במכירה ולכן גם  אותו חלק יחסי של ההוצאות עד לאותו מועד לא 

את אותו האחוז  יש על זה מס שבח אך ניתן לנכות. יתרת התמורה בגין המכירה תיוחס לזכויות.  יוכר

 .( י.ש –מההוצאות 

 -פטור לדירת מגורים

 . ראה שקף -תנאים מצטברים

 . ראה שקף  -הגדרת דירת מגורים

בתי המשפט אימצו פירוש (. אישור איכלוס)  9כ מפרשים בהוצאת טופס "בד -"שבנייתה הסתיימה"

 . שהדירה ראויה למגורים -פונקציונאלי

אם . אם זה הפך לחורבה זה איבד את המשמעות המקורית  -מה דינה של דירת מגורים שהוזנחה ונהרסה 

נניח שמוכרים את . לעיתים הורסים את כל הפנים ומשאירים את המעטפת ובונים מחדש -משפצים דירה

אבל זה ברור   .לכאורה זו אינה דירת מגורים -הדירה במצב שהרסו את הכול ויש רק את הקירות החיצוניים

לדעת המרצה . לעיתים למשפץ אין כסף לסיים השיפוץ. זו הייתה דירת מגורים ותהיה דירת מגורים. שזה זמני

ובשוטף רשויות המס לא . מצהירים שמכרו דירת מגורים -בפרקטיקה.  יש להכיר בכך שזו דירת מגורים

.  הוסיפו עוד אגף לדירה -מצב שיפוץד מחוזי שהדירה הייתה ב"היה פעם פס. סביר שזה יעבור. בודקות

הוספת חדר גם אם לא סיימו את הבניה שלו לא . יש לראות בכול הקומפלקס דירת מגורים -לדעת המרצה

אמנם המחוזי ראה כאן דירה שבנייתה לא הסתיימה אבל לדעת . שולל את העובדה שהמכלול זו דירת מגורים

 . המרצה זה פסק דין שגוי

 . בית  המשפט הם מקרי קצההמקרים שמגיעים ל 

זה היה מתמיד חלק . דירה בבעלות חברה לא תהיה דירת מגורים  -"בבעלותו או בחכירתו של יחיד"

פעם בנו . 11דירות ישנות משנות ה  -היוצא דופן היחיד שיהיה במקרה של דירה בבעלות חברה.  מההגדרה

בח הסכימו בשנים האחרונות לראות בזה כדירת רשויות מס ש.  בניין  והיה שייך לחברה והיו מקצים מניות

כך שכל ההליך , כ הייתה מחוקה"החברה בד. לפני החלטת המיסוי הזו היו צריכים לפרק את החברה. יחיד

 .היה מאד בעייתי
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 -הגיע לבתי משפט" המיועדת למגורים לפי טיבה"נושא  -"משמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה"

 ?מהו המבחן

, בדקו אם יש מטבח  -בכורש.  האם לפי טיבה מיועדת למגורים, דירה ששימשה בפועל כמחסן -כורש ד"פס 

 .בודקים את המאפיינים האובייקטיביים. הנכס ייחשב כדירה, אם יש מאפיינים אלו -חדר שינה, חדר מגורים

 .ראה שקף  -ד שכנר"פס 

ד זה שינו הלכה קודמת בלי להגיד מפורשות "סבפ.  קבעו שאינן דירות מגורים  -דירות נופש -ד חכים"פס

 . שם נקבע שדירת נופש היא דירת מגורים -זוטא -ד קודם"היה פס.  ששינו אותה

   -"מכירת כל הזכויות"

 . הפטור נועד למי שגר ולא למי שסוחר בחלקים מהדירה

כאן הגיע . ירת מגוריםלכן רשויות המס טענו שאי אפשר לקבל פטור מד. במכר חלקי -לגבי עסקת קומבינציה

הראיה שהדירה . ויראו זאת כאילו מכרו את כל הזכויות. הוחלט שמגיע כאן פטור מלא -פסק דין בעניין בן עמי

 .נהרסה והכול נבנה מחדש

פעם . שנים 9אם פעם היה פטור אחת ל . צריך שתהיה להם דירה אחת -ראה שקף  -חזקת התא המשפחתי

 . קףראה ש.  הבעל מכר ופעם האישה

6.2.01 

 -חזקת התא המשפחתי

מוכר ובן זוגו וילדיהם הקטינים שאינם נשואים  -חזקת התא המשפחתי -הוראות הפטור לדירת המגורים

 .נחשבים למוכר אחד

זה אומר שכל התא המשפחתי היה יכול למכור  -שנים 9היה פטור ממכירה אחת ל  -אם במסגרת החוק הישן

 .שנים דירה אחת 9אחת ל 

 . בעו את חזקת התא המשפחתיק -לכן

שתי מכירות כאשר כל דירה הייתה רשומה על  -ד עברי"פס  -1ראה שקף )  -דירות ומכירות שקדמו לנישואין

החילו עליהם את . דירה אחת נמכרה והשניה תוך שנתיים. הבעלות בדירות קדמו לנישואין, שם בן זוג אחר

 .חזקת התא המשפחתי

שני בני .  מקרה דומה אבל השאלה הייתה עניין של מס רכישה -ד פלם"בפס היה -אבחון ראשון של ההלכה

היה ברור שביחס לאישה הדירה לא . לאישה הייתה דירה קודמת מלפני הנישואין. זוג רכשו דירה משותפת

השאלה הייתה האם דירת הבעל תיחשב דירה יחידה . זו הייתה דירה יחידה -ביחס לבעל. הייתה דירה יחידה

 . מחצית הדירה שלולצורך 

הבעל ביקש פטור כי אין לו דירה . הבעל ללא דירה ואז הם קונים דירה משותפת, האישה עם דירה -המצב

 .כך מתייחסים אליהם לצרכי מס, רשויות המס אמרו שמרגע שהם תא אחד. נוספת כי הם הפרידו  נכסים

 . הסכים לתת לבעל את ההקלה לדירה יחידה -ברק 

 .למס רכישה אלא היו כאן שתי דירות -ברק עשה הבחנה דקה.  ראה שקף -רקלעניין החלטת ב

 . האבחנה היא דקה מאד. ד לגבי מס רכישה"יש כאן אבחון של פס

שנים אם אביו  9הוא לא יכול למכור דירה בתוך . אם הוא ירש דירה מהסב -לפי החוק הקודם -ביחס לקטין)

 .(מכר דירה בתוך אותה התקופה
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 ..... –. ד דינה מור"ד פלם מאשר את פס"יש לו משקל רב כי ברק בפס -ד דינה מור"פס

אם יש דירה אחת מלפני הנישואין לכל אחד ויש להם הסכם ממון של הפרדת רכוש  -שקף -ראה הלכת שלמי

כ דירה למגורים אז כבר "אם הזוג ירכשו אח. שמקוים הלכה למעשה לא חלה הפיקציה של התא המשפחתי

 . לכל אחד יש כבר דירה וחצי. יש להם שתי דירות

.  הצורך בשינוי ההלכה נולד מהשינוי בצורת התא המשפחתי . לא בקלות העליון משנה הלכה קודמת

אם מדובר בהסכם  –והיא ניתנת לסתירה  -התא המשפחתי זו רק חזקה. המציאות דורשת את שינוי ההלכה

 . ממון המקוים למעשה

 . יש זכות לפטור  כשיש דירה אחת -בחוק החדש

 -(91' ס)  -הגדרת דירת מגורים מזכה

 9/1או  -(דורשים שימוש בפועל) ששימשה למגורים באחת משתי התקופות , (הגדרתהלפי ) דירת מגורים 

מהתקופה שהוא היה  9/1אם הדירה נקנתה מהמוכר הוא צריך להראות ש ) מהתקופה שבשלה חושב השבח 

מתנה /אבל אם המוכר קיבל את הדירה בפטור ממישהו אחר למשל בירושה. הדירה שמשה למגורים, הבעלים

שנים לפני המכירה   9 -או( אז התקופה שבשלה חושב השבח זה מתחילת הבעלות של האבו, מהאבא

 . שימשה למגורים או הייתה ריקה

. היו המון תיקים של דירות שהשכירו אותם למשרדים, לפני הגדרת דירת מגורים מזכה-הרקע של הסעיף

רשויות . נה הוא של דירת מגוריםבסוף כשבאו למכור ביקשו פטור לדירת מגורים ובית המשפט בחן אם המב

בכול המקרים . ואז שינו את החוק, ומס שבח הפסידו בכול התיקים, מס שבח נלחמו בפטורים שהתבקשו

גם אם המקום נשאר דירת מגורים זה כבר לא עונה להגדרה של דירת , שהדירות היו מושכרות למשרדים

 . מגורים מזכה

שימוש למטרות דת או , (דהיינו אם הדירה עומדת ריקה) אי שימוש  -לשימוש שרואים כאילו מגורים -חריגים

 .חינוך

 -כללי הפטור

 -(ראה שקף)

בהוראת השעה המתייחסת  לתקופה המתחילה מינואר .  התנאי הוא שהמוכר יהיה בעל דירה יחידה -היום

 .מאפשרים בתנאים מסוימים למכור שתי דירות -07עד דצמבר  09

 .רק של דירה יחידהמכירה  -ההוראה הרגילה 

כל השבח שהיה עד החוק החדש  -היום אם מוכרים דירה בלי פטור שיש אותה עוד מלפני החוק החדש

 . רצו למנוע טענה של חקיקה רטרו אקטיבית. 0.0.09משלמים רק על השבח מאז ה  -מתאפס

ה שהוא מחזיק ביחד אם לאדם יש דירה יחידה ועוד חצי דיר. החוק החדש נותן פטור לדירה יחידה -ביקורת

הוא רוצה למכור והשותף , (מעל לשליש זה דירה) מבחינת החוק החדש הוא בעל שתי דירות , עם שותף אחר

במדינות אחרות .  שוללים לו את הפטור לחלוטין -הוא מאבד את הזכות למכירת דירה בפטור, לא רוצה למכור

דירה .  לא עורר בעיות קשות -דירה עיקרית. האין פטור לדירה יחידה אלא פטור לדירה עיקרית של המשפח

 . קל להוכיח מהי הדירה העיקרית. עיקרית זו הדירה שאדם גר בה

יוכל לקבל בתקופת המעבר הטבה על דירה נוספת בתנאי  -למי שמחזיק יותר מדירה אחת -תקופת המעבר

 . מכירה לקרוב שלא במחיר שוק-במקום להגיד .  שאינו מוכר לקרוב

בתקופת המעבר לא ,  לפי הוראת המעבר יש אפשרות למכור רק שתי דירות. -השקף  -ופת המעברהדין בתק

 . מקבלים פטור על שתי דירות אלא זכאים לחישוב הליניארי החדש
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נניח . ₪יש שבח של מיליון .  0.0.81והוא קנה אותה במיליון ב ₪ אדם מוכר היום דירה בשני מיליון  -למשל

שנים  39מזה הוא החזיק  . שנה 31נבדוק כמה שנים הוא החזיק בדירה שזה . יאלישכל הסכום הוא שבח ר

 . בדירה לפי החוק הישן ושנה וחצי לפי החוק החדש

 

 -לעניין תקופת הצינון. ) אם המוכר קיבל דירה במתנה והוא מוכר בתקופת המעבר החיוב יהיה לנותן המתנה

 (.ו91' ראה ס

יותר דירות ) כאשר יש הרבה יורשים שיורשים הרבה דירות  -רקסוןהלכת ב(. ראה שקף)  -ד מנחם"פס

 . יראו כאילו כל אחד ירש דירה אחת אותה הוא יכול למכור בפטור, (מיורשים

כל עוד  הדירה בבניה אין לאדם כל דירת . יכול להיות שקנו דירה מקבלן וזו הדירה היחידה -לשקף 6' ס

צריך ?  עד שהבניה הסתיימה מתי מותר למכור. ם דירה אחתברגע שהבניה תסתיים תהיה לאד. מגורים

ייתכן שהרשויות יסכימו  -המרצה.   חודש מיום שהדירה גמורה כדי שניתן יהיה למכור בפטור 08להמתין 

 . חודש מיום שרכשו את הדירה מהקבלן 08לספור 

נכונה תהיה  שזו מכירת לכן פרשנות תכליתית .  דירה בבניה נחשבת לדירה לצורך מס רכישה -מס רכישה

 . דירה גם לצורכי מס שבח

 . חודש אפשר למכור דירה יחידה 08כל 

 . היום לא צריך את ההוראה הזו –. שנים האחרונות לא מכרו דירת מגורים 9ב  -בחוק הישן

 . שחוד 08חודש ואילו במס שבח היא  69יש לשים לב כי התקופה לעניין מס רכישה היא  -לעניין חילופי דירות
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1.2.01 

 . ייחשבו שיש דירה אחת ןשליש עדייבבה רק בעלות גם אם יש עוד דירה שיש  -דירה יחידה

 .חודש זה עדיין דירה יחידה 08חילופי דירות תוך 

 . זו הוראה נגד הימנעות ממס.  החזקת דירת מגורים באמצעות איגוד מקרקעין גם תחשב לדירה -ד91' ס

על  שליש עולה אם החלק אינו . אפשר לקבל פטור לדירה יחידה אם יש חלק שעולה על שליש -רותיחלקי ד

 (. א שהשליש צבוע"ז. ) אפשר לקבל פטור בתנאי שלא נוצל לדירה יחידה אחרת

 . נמחק 6103ולכן כל השבח עד סוף . יש חישוב ליניארי חדש -יתרת השווי. מיליון 9.1הפטור הוא עד 

בחוק הקבוע תושב החוץ  -וזה בהוראת המעבר. תושב חוץ לבין תושב ישראל ןצר הבחנה ביהחוק החדש יו

 . ל"צריך להמציא אישור שאין לו עוד דירה בחו

מדינת אם יש דירה נוספת בדירה שאינה  -נוספת רק במדינת התושבות הצריך להמציא אישור שאין דיר

 . התושבות אין בעיה

 . לדירה יחידה ולא לדירה עיקרית החוק נותן פטור -ביקורת המרצה

 .דירות 6ארי של עד יגם תושב חוץ זכאי לפטור לינ -בתקופת המעבר

 . ראה שקף -1ב91.  זה פטור נוסף. דירת מגורים שהתקבלה בירושהל ביחס מהחוק הישן קיים  -פטור מיוחד 

 

כי יכול להיות , החוק הישןמשמעות רק לפי ' יש לס. לפי החוק החדש זה אותו הדבר -לדעת המרצה ב ו ג 

 . רלוונטי רק לתקופת המעבר' ג. שנים מהמכירה 9שלא חלפו 

 . עדיין הדירה שלי היא דירה יחידה -1ב  91' אם יש לי דירה אחת והדירה השניה היא דירה הנופלת לס

 . שקףראה  -לפרמטרים. חילופי שתי דירות תמורת דירה אחת -יש פטור של פעם בחיים -ה91 -וסףנפטור 

 . לא ניתן בכלל להשתמש בפטור החלקי, מיליון3.3אם שווי שתי הדירות עולה על 

מס שבח אמרו שלא זכאים לפטור של הסעיף כי . דירה םבוני -מה יקרה אם במקום לרכוש דירה -ד חסון"פס

 .לא רכשו דירה מה עוד שאם בונים דירה אז עובר יותר זמן עד שהדירה הנרכשת הינה דירה למגורים

ה בניה תבחסון היי.  תיכנס לפטורודירה בבניה , במקרה כזה לוקחים את המועד שמתחילים לבנות  -ברק 

 . עצמית

 . תכלית החקיקה  היא שמוכרים שתי דירות כדי שתהיה לי דירה שלישית -המרצה

בחוק הישן היו עוד פרמטרים שנמחקו . שנים 9או  3תקופת צינון של  -.ראה שקף -ו91 -דירות שניתנו במתנה

 . בחוק החדש

 .בהוראת המעבר מייחסים את המכירה לנותן

 .08מנים מתחילים לרוץ רק מאז שהוא בן זה -אם מדובר בבן קטין

  . ראה שקף -מתי מימון הדירה נחשב למתנה
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לאחר סיום .  מהדירה 11%האם הקרקע מהווה   -מקבלי המתנה בונים עליהקרקע שהתקבלה מההורים ו

 . 11%דירה בודקים מה היה שווי הקרקע באופן יחסי אם זה עבר את ה ה בניית

הסביר הוא שכשעשו עסקת   -עסקת קומבינציה  -נו קרקע והילדים עשו עסקה עם קבלןקאם ההורים 

ואי אפשר להחיל את . ניין זה הלכותאין בע. ה ואי אפשר לשרשר אחורהנקומבינציה ניתקו עצמם מעניין המת

 .הוראת המימון

יכול להיות שיבדקו כמה מהווה הקרקע מתוך  -אם קיבלו קרקע מהורים והבנים מימנו בעצמם את בניית הבית 

 . ההוראה לא חלה 11%מרגע שהבניה עולה על . הבית

 

  -ראה שקף  -ז91' ס

אם מוכרים את הבית מגיע פטור . הצמודות לבית. היה בית במושב והיו גם הקרקעות של המושב -ד נסל"פס

אם זו אדמה . אם זה משק ולולים זה עסק. תחוייב במס הקרקעיתרת . רק לבית ולקרקע ששרתה את הבית

זה איננו פיצול של . ז91זה לא  . בנסל נתנו דונם. הפטור יינתן  לבית ומה ששירת את הבית -זה מגרש ,ריקה

 .החוק

בין הדירה מס שבח לפצל  ללמנה תמגורים היושבת על קרקע של מושב יש סמכואם יש דירת  -המרצה

. מה שמשרת את הדירה לצרכי מגורים-משרת את הדירה. יתרת הקרקעובין   והקרקע המשרתת את הדירה

 . מה שקובע זה המצב למעשה

מכות מיוחדת בחוק ולזה כדי לעשות את זה צריך ס -הבית לבין זכויות בניה נוספות ןפיצול בי -ז91פיצול לפי 

 . ז91יש את 

. קודם כל נותנים לפי מבחן נסל דונם אחד. דונם 3נניח שהבית בנוי על . לפעמים יש את שני הפיצולים ביחד

זה די נדיר היום אבל  -ועל זה עושים עוד פיצול רעיוני. ואז מתברר שעל אותו הדונם יש זכויות בניה נוספות

 . אפשרי

רשויות המס הוציאו הוראת ביצוע וקבעו שהנישום יכול לבחור . נישוםוסחה שפגעה בהייתה נ -ד בטאט"פס

 . לפי בטאט היום איש לא הולך -זה מבחן שהיטיב עם הנישום לעומת מבחן בטאט.  ראה השקף  -אחרת

 

היא מכרה את . שעמד על מגרש  "בית סוכנות"היה לה   -רשויות מס שבח עשו שגיאה -ד פאולה כרמל"פס

העליון . הוגש ערעור לעליון. העסקה הייתה קטנה. בטאט החילו עליה את. 011,111$ום של כ ת בסכהבי

 . קבעו שיעריכו את השווי לפי הערכת שמאי. ן אותו מתוכןצמצם את הלכת בטאט למקרים מיוחדים ובעצם רוק

 . ת ולא לזכויותיכו לביהוצאות לבניית הבית ישו . הניכויים יהיו גם באופן יחסי -כשעושים פיצול

יות וכאן הכול שייך לזכ -תוזכויות הנוספהלמטרות  -אבל אם יש הוצאות גדולות לשיפור זכויות בניה בשטח 

 . הנוספות ולא לבית
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ז"תשע/טבת/א"כ

1

היבטי מיסוי מקרקעין בהתחדשות עירונית

ן"המכללה לנדל

התחדשות עירונית

  היבטי מיסוי מקרקעין בהתחדשות העירונית באים לידי ביטוי
-ג"התשכ, שבח ורכישה)בפרקים אלו בחוק מיסוי מקרקעין 

"(:החוק: "להלן)1963

 פינוי בינוי-לחוק4פרק חמישי

 38א "תמ-לחוק5פרק חמישי

מתחם של פינוי בינוי
 מתחם של פינוי לשם בינוי או עיבוי הוא כזה שחל לגביו צו הכרזה

א לחוק התכנון והבנייה במסלול של רשויות מקומיות  33' לפי ס
או מתחם לפינוי לשם בינוי או עיבוי  ( מסלול רשויות מקומיות)

(.מסלול מיסוי)כח לחוק 49' שחל עליו צו הכרזה לפי ס, בנייה

  יזם הוא מי שרוכש יחידות לצורך פינוי לשם בינוי או לשם עיבוי
או מי שהגיש בקשה להכרזה במסלול מיסוי ורוכש יחידות לצורך  

.פינוי לשם בינוי או עיבוי

 המוכר את הדירה הישנה ליזם נבחן כתא משפחתי הכולל בן זוג
.  שאינם נשואים18וילדים עד גיל 
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פינוי ובינוי-לחוק4פרק חמישי 
  הרעיון הנעוץ בכך הוא פינוי הדיירים והריסת המבנים הישנים

.  תוך בניית בניינים חדשים במקומם

  חלק מהדירות החדשות נמכרות לדיירים שמכרו את הדירות
הדירה  : "הדירה החדשה שמקבל הדייר תיקרא)הישנות ליזם 

ויתרת הדירות החדשות בבניין החדש הנבנה נמכרות  , "(החלופית
.י היזם"ע

  העסקה הראשונה של מכירת הדירות הישנות מקימה חבות במס
ובמס רכישה  , שבח מצד הדייר שמכר את זכויותיו בדירה הישנה

.מצד  היזם הרוכש את הזכויות בדירה מהדייר

י אותו     "העסקה השנייה של רכישת הזכויות בדירה החלופית ע

מבנה העסקה
  דייר שמכר את זכויותיו בדירה הישנה מקימה חבות במס רכישה

מצד הדייר שמקבל דירה שהיא דירת מגורים כהגדרתה בסעיף  
.  לחוק ובמס הכנסה מצד היזם( ג)9

 הדייר שמקבל את הדירה החלופית מקבל בנוסף גם השתתפות
,  הובלה, דמי שכירות לתקופת הבנייה)בהוצאות כרוכות במעבר

(.ב"התקנת מונים וכיו

 את זכויותיהם בדירות ליזם זכאים לפטור  הדיירים המוכרים
לחוק ולפטור  כב 49' בכפוף לתקרת הפטור הקבועה בס, ממס שבח

.לחוקכד 49' ממס רכישה על קבלת הדירה החלופית בהתאם לס

הגדרות לעניין פינוי בינוי

דירה או חלק מדירה המשמשת למגורים לרבות  "-יחידת מגורים
למגורי המחזיק בה ואשר שימשה למגורים כאמור במשך תקופה 

סמוך לפני מתן צו ההכרזה על , של שנתיים רצופות לפחות
..."המתחם

יחידת מגורים כוללת גם דירה  . לחוק1הגדרה זו שונה מסעיף 
.שהיא בבעלות חברה ואפילו דירה שהיא מלאי עסקי

מבנה או חלק ממבנה שאינו יחידת מגורים  "-יחידה אחרת
המשמש את בעל הזכויות בו ואשר שימש כאמור במשך תקופה של 

"   סמוך לפני מתן צו ההכרזה על המתחם, שנתיים רצופות לפחות
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דחיית יום המכירה
  על מנת שניתן יהא להוציא לפועל את הפרויקט יש צורך בהחתמה

מאחר שעד להתקיימות כל התנאים אין וודאות  . של כל הדיירים
שהפרויקט יצא לפועל היזמים פועלים באחת משתי הדרכים  

:הבאות

 בהתקיימות תנאיםמותלההסכם

הסכם אופציה

הוא חוזה מחייבמותלהד אלדר שרון גם הסכם "מאחר שלאור פ  ,
כ  49' על פי ס. היה צורך בקביעת הוראה הדוחה את יום המכירה

לחוק כשמדובר בחוזה שבו נמכרות ליזם זכויות במתחם פינוי  
כשהמכירה מותנית בתנאי מתלה או שהיא מכירה של זכות  ,בינוי 

דחיית יום המכירה
 יהא יום המכירה  , (אופציה)לרכישת זכות ביחידה במתחם

המועד שבו מומשה , התקיימות התנאי: המוקדם מבין המועדים
האופציה או המועד שבו החל היזם או מי מטעמו את הבנייה  

.בבניין בו נמצאת היחידה הנמכרת

שנמסרה למנהל מיסוי מקרקעין  , דחיית יום המכירה מותנית בכך
.כא לחוק49' הודעה כאמור בס

 יום בטופס  30היזם צריך להודיע למנהל על חתימת ההסכם תוך
.  מתאים שקבע המנהל

הפטור ממס שבח במסגרת פינוי בינוי
הפטור במכירת יחידת מגורים במתחם-

ובכך שבתמורה למכירת  , הפטור מותנה במכירת כל הזכויות ליזם
מקבל הדייר רק יחידת מגורים חלופית אחת או  , יחידת המגורים

ובלבד שהסכום המצטבר של שווי  , יחידת מגורים אחת ומזומן
' הדירה והמזומן אינו עולה על תקרת השווי הקבועה בס

.לחוק( 1()א)ב"כ49

תקרת השווי לעניין מס שבח-

הגבוה מבין שלוש חלופות אלו:

(1 )150%  משווי יחידת המגורים הנמכרת בניכוי שוויין של זכויות
.  הבנייה הנוספות
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תקרת השווי לעניין מס שבח
(2 ) גם )ר "מ120שווי דירת מגורים חדשה באותו מתחם בשטח של

(.אם הדירה מתקבלת במתחם אחר

(3 ) משטח הדירה  150%שווי דירת מגורים חדשה בשטח של
.ר"מ200-אך לא יותר מ, הנמכרת

  דמי שכירות לתקופת בניית יחידת המגורים החלופית ולכיסוי
מתווספים לתקרת השווי  הוצאות כרוכות כפי שיקבע המנהל

.הפטורה

הרי שגם אם אין הוא עובר  , אם הדייר מקבל מזומן בלבד, אולם
למעט  , שכל הסכום יחויב במס, גורם הדבר לכך, את התקרה

.החריג של המעבר לבית אבות

6644/12החלטת מיסוי 
 יחול  , יחידות מגורים עד גובה תקרת השווי2אם הדייר מקבל

כאילו קיבל הדייר דירה אחת בתוספת מזומן  , פטור ממס שבח
.שישמש לרכישת דירה נוספת

-אבל

לא יופחת רכיב הקרקע של  . על אחת הדירות יש חיוב במס רכישה
הדירה הנוספת לעניין מס הרכישה של הקבלן ולא יחול לגביה  

.מ בשיעור אפס"מע

כב לחוק 49' תנאי ס
 לגבי דירת מגורים אחת שיש לו  ( תא משפחתי)הפטור ניתן למוכר

.במתחם

  שיעור זכותו של המוכר ביחידת המגורים החלופית לא יפחת
.  משיעור זכותו ביחידה הנמכרת

  אם הועברה יחידת מגורים לקרוב בפטור ממס לפי החוק במהלך
מונים זאת מיום  ),שנתיים שקדמו לחתימת ההסכם עם היזם

(.החתימה על ההסכם ולא מיום המכירה הנדחה

והוא לא פוגע בזכאות  , הפטור הוא בנוסף לכל פטור לפי פרק אחר
.לחוק1לפטור אחר לרבות לפי פרק חמישי 
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פטור נוסף לצורך רכישת זכות בבית אבות

יש פטור במכירת דירה  1.1.10החל מיום -לחוק( 1א)ב"כ49' ס
הפטור מותנה  . תמורת מזומן בלבד לצורך רכישת זכות בבית אבות

בכך שהזכות למגורים בבית האבות נרכשה מכספי התמורה  כולה 
או חלק ממנה ושרכישת הזכות בבית האבות נעשתה שנה לפני או  

.לאחר מכירת יחידת המגורים

  יש תנאים נוספים הנוגעים לכך שהזכות צריכה לשמש למגורי
שנה או שטרם 60שלמוכר או לבן זוגו מלאו , המוכר או בן זוגו

.אך אחד מהם זקוק לשירותי סיעוד, שנה60מלאו להם 

חריגה מתקרת השווי

יום ושווי רכישה במכירת היחידה החלופית
לחוק אם שוויה של הזכות ביחידת המגורים  ( 2()א)כב49' על פי ס

.החלופית עלה על תקרת השווי יהיה פטור חלקי עד שווי התקרה

יום ושווי רכישה במכר הדירה החלופית

לחוק יהיו  ( 1)כג49' אז לפי ס, אם במכירה ליזם ניתן פטור מלא
במכירת יחידת המגורים  , שווי ויום הרכישה כפי שהיו נקבעים

.הנמכרת

אז בשל כך נוצרו  , אם במכירה ליזם היתה חריגה משווי התקרה
ייוחס  , ולכן במכירת הדירה החלופית, שווי ומועד רכישה חדשים

בהתאמה חלק ליום הרכישה המקורי וחלק ליום הרכישה החדש 
.  בהתאמה

היבטי מס הרכישה  

יש פטור ממס -באשר ליחידת המגורים החלופית שמקבל הדייר
גם אם היה חיוב חלקי במס שבח בשל החריגה מתקרת  . רכישה

אלא אם , הרי שלעניין מס רכישה אין חיוב, השווי לעניין מס שבח
ואז ישלם מס , כן משלם הדייר כסף לצורך קבלת הדירה החלופית

.רכישה על רכיב זה

שווי המכירה לצורך חישוב מס הרכישה ליזם הוא -באשר ליזם
ומס , כלל התמורות שהוא נדרש לשלם בשל רכישת הזכות במתחם

לפיה מהשווי  -אולם יש הקלה, 6%הרכישה שעליו לשלם הוא 
.   יופחת שווי הקרקע של היחידה החלופית, שנקבע
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פטור ליחידה אחרת
 לחוק חל גם במכירת יחידה אחרת 4הפטור של פרק חמישי

כו לחוק בשינויים  49-כב49ואז יחולו סעיפים , במתחם ליזם
אם במכירת יחידה  . ) המחויבים ובלבד שאין המדובר במלאי

כך שרכיב המזומן , לא יחול פטור מלא, עסקית משולם גם מזומן
(.יחויב במס

אבל-

 גם אם היא תעמוד בהגדרת דירת  )כאשר תימכר היחידה החלופית
,  (מלא או חלקי)לא יחולו על מכירתה פטור ממס , (מגורים מזכה

.שיעור מס מופחת או דחיית מס לפי החוק או לפי הפקודה

מכירת הזכויות לפני הגיע יום המכירה
ישנם מצבים שבהם נחתם חוזה מול היזם-י הדייר"מכירה ע  ,

' והדייר שחתם על הסכם כזה מעוניין למכור את זכויותיו לצד ג
יהא , בכפוף למוסכם מול היזם. בכפוף להסכם שנחתם מול היזם

,  לחוק1הדייר המקורי זכאי לעשות שימוש בפטור לפי פרק חמישי 
4לפטור לפי פרק חמישי , בבוא העת, כך שמי שיהא זכאי לעתור

יהא הדייר החדש שייחשב כמוכר הזכויות ליזם ויבוא בנעלי  , לחוק
. הדייר המקורי לעניין ההתקשרות מול היזם

מכירת הזכות , גם אם טרם הגיע יום המכירה-י היזם"מכירה ע
.י היזם ליזם אחר מהווה מכירה של זכות במקרקעין"ע

38א "תמ-5פרק חמישי 
 אושרה תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים  2005במרץ

תכנית זו קובעת תמריצים כלכליים לחיזוק  . מפני רעידות אדמה
.ואינם עומדים בתקן1.1.80מבנים שההיתר לבנייתם הוצא לפני 

 י  "הוא ביצירת תמריץ כלכלי למימון החיזוק עא"בתמהרעיון
סיכויי המימוש של ביצוע החיזוק כרוכים  . זכויות בנייה נוספות

.ברווח הכלכלי הנגזר מהוספה של יחידות הדיור או הרחבתן

או באופציה הנוגעת מותלהבהסכם -דחיית יום המכירה
יידחה יום המכירה למוקדם מבין  38א "להתקשרות בעסקת תמ

שבו התקיים התנאי המתלה או מומשה המועד : המועדים
.א"התמשבו הוחל במתן שירותי הבנייה לפי האופציה או המועד 
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לחוק5פרק חמישי 
  הפרק מעניק פטור ממס שבח על מכירת זכויות בנייה שהתקבלו

בתנאי שהתמורה ניתנה בשירותי בנייה לפי 38א "מכוח תמ
. א"התמולא בכסף או בשווה כסף ושבוצע חיזוק לפי א"התמ

מוצאות , מאחר שמתן הפטור מותנה בכך שאכן יבוצע החיזוק
.והן מוקפאות עד להוכחה כי החיזוק אכן בוצע, שומות בחיוב

-שירותי הבנייה שלא יחויבו במס בשל ביצוע תכנית החיזוק

25הרחבת יחידות הדיור הקיימות בתוספת עד , חיזוק המבנה
הסדרת , עיצוב המבנה ושיפוצו, התקנת מעלית במבנה, ר"מ

מרפסות שמש ושיפוצים בדירה עקב החיזוק , מחסנים, חניות
.  והוצאות כרוכות

10/09הוראת ביצוע 
יועצים שנשכרו  , ד"ט עו"לפי הוראה זו הוצאות כרוכות כגון שכ

אם נדרש פינוי  , ד והובלה"שכ, כגון מפקח בנייה, לייצוג הדיירים
.א"התמלפי התכנית והוצאות נוספות הקשורות במישרין ליישום 

 א"התמהפטור הוא בגובה שוויין של זכויות הבנייה לפי.

א "כשנמכרות זכויות לפי תכניות אחרות בנוסף לזכויות לפי תמ
.  בלבד38א "הפטור שיינתן הוא בגין הזכויות שניתנו לפי תמ, 38

יש לערוך פיצול של התמורה לפי שווי זכויות הבנייה השונות  
את המידע לגבי  . ולייחס בהתאם לכך את שווי הרכישה והניכויים

.    א ניתן לדלות מהיתר הבנייה"מה שנרשם כזכויות בנייה מכוח תמ

38/2א "תמ
 לחוק  5עמדת הרשות היתה כזו שפרק חמישי 74עד למועד תיקון

.שכן אין עסקינן בחיזוק מבנה קיים, לא חל על עסקאות אלו

 שתחולתו לגבי הסכמים שנחתמו  7.8.12מיום )74אבל מתיקון
לג לחוק שהכליל גם עסקאות מסוג זה 49' התווסף ס( 1.1.13מיום 

.לחוק5בפרק חמישי 

 לחוק בנוסף לכל פטור אחר  5זכאי לפטור לפי פרק חמישי המוכר
ואין בפטור לפי פרק זה כדי לפגוע בזכאות לפטור  , שהוא זכאי לו

.לחוק או לתחשיב ליניארי מוטב1לפי פרק חמישי 
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הריסהא"בתמהתנאים לפטור 
  המוכר קיבל תמורת הזכות הנמכרת דירת מגורים אחת בבניין

דירות ונבנה בניין חדש תחת זה שנהרס לפי 2החדש ובאזור מוטב 
:לחוק בתנאי שמתקיים אחד מאלה38/2א "הוראות תמ

1 . ר משטח הדירה  "מ25שטח הדירה או הדירות לא עולה על
הנמכרת  

2 .  שווי הדירה או השווי המצטבר של הדירות אינו עולה על הסכום
לחוק או על שוויה של דירת המגורים  ( 2()א)ז49' הקבוע בס

(.מביניהםלפי הגבוה )הנמכרת ללא זכויות בניה נוספות

 יהא זכאי לפטור בשל זכויות  ,מי שמוכר יותר מדירה אחת בבניין
.  א רק לגבי אחת מהדירות"הנמכרות מכוח תמ

הריסהא"בתמתנאי הפטור 
  אם הועברה דירת מגורים לקרוב בפטור ממס לפי חוק מיסוי

,  חודשים שקדמו להסכם עם היזם24מקרקעין בתקופה של 
.לחוק1לג49לאיחול במכירתה פטור ממס לפי סעיף 

 18חזקת התא המשפחתי רואה את המוכר ובן זוגו וילדים עד גיל
.כתא משפחתי אחד לעניין בחינת קיום התנאים

גם אם ניתנה למוכר הזכות זכות ביחידה  , הוראות הסעיף יחולו
.בבניין שהיא לא דירת מגורים

!תודה רבה לכם על ההקשבה
!בהצלחה
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ז"תשע/טבת/א"כ

1

החבות במס רכישה

ן"המכללה לנדל

1963-ג"התשכ,(שבח ורכישה)לחוק מיסוי מקרקעין 9סעיף 

1974-ה"התשל, (מס רכישה()שבח ורכישה)ותקנות מיסוי מקרקעין 

מס רכישה הוא מס המוטל על רוכש הזכות.

המס עבר שינויים עד למתכונת הנוכחית שלו.

הנהיג תשלום חובה חדש  1963-חוק מיסוי מקרקעין שחוקק ב
".תוספת מס"שהוגדר כ

לחוק ותוספת המס הקבועה בו חוקקו על מנת למנוע מצב 9' ס
שבו אנשים נמנעים מלרשום את הזכות במקרקעין על מנת לחסוך  

הסעיף תוקן במסגרת חוק מס שבח  . בתשלום אגרת ההעברה
.1974-ה"התשל, (5' תיקון מס)מקרקעין 

בין אם היא , כל מכירה של זכות במקרקעין, בהתאם לתיקון זה
. תחויב בתוספת מס, נרשמת ובין אם לאו

החבות במס רכישה
הותקנו תקנות מס שבח  , לחוק9' לאחר התיקון שנעשה בס

שונה השם 1980בשנת . 1974-ה"תשל( תוספת מס)מקרקעין 
ולאחר מכן  1974ה "תשל, (מס רכישה)לתקנות מס שבח מקרקעין

מס  ()שבח ורכישה)שונה השם לתקנות מיסוי מקרקעין 1980שנת 
"(.  התקנות: "להלן)1974-ה"התשל, (רכישה

מס הרכישה הוא מס עקיף המוטל על רכישה של זכות במקרקעין.

למעט שיעורי המס על דירת  , שיעורי המס נקבעים לפי התקנות
.לחוק9' מגורים הקבועים בס

 לחוק 9' נקבע מס הרכישה לגבי דירת מגורים בס1995החל משנת
.  עצמו במקום בתקנות
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ז"תשע/טבת/א"כ

2

לחוק9' ס
(א ) במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין

מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או ;(מס רכישה-להלן)
כפי שיקבע שר  הכל, לפי סוג המכירה או המקרקעין, בסכום קבוע

ובלבד שלגבי מכירת זכות  , האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת
במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה לגבי נכס שאינו דירת 

שווי המכירה של הנכס הבנוי שאינו דירת  -מגורים יהא שווי המכירה
.מגורים

(1()ב ) בפעולה באיגוד מקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה בסכום
חייבת בו מכירת זכות במקרקעין ששוויה או החלק היחסי שהיתה

משווי כלל הזכויות במקרקעין שבבעלות ( א1)כאמור בפסקה
...האיגוד

לחוק9' ס
(ג ) שהוא דירת  , זכות במקרקעין שהם בניין או חלק ממנובמכירת

בינואר  16)ה"התשנו בשבט "שנעשתה בתקופה שמיום ט, מגורים
ישולם מס , (1996בינואר 15)ו"התשנג בטבת "ועד יום כ( 1995

:רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן

…

, בניין שאינו ארעי יחד עם חלקת הקרקע שעליה הוא עומד-בניין
ובבניין  ;למעט בניין המהווה בידי הרוכש מלאי עסקי לעניין מס הכנסה

למעט בניין שאין לגביו התחייבות של המוכר  , שבנייתו טרם הסתיימה
;לסיים את בנייתו

לחוק9' ס
:כל אחת מאלה-"דירת מגורים"

ובדירה שבנייתה  , דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים(1)
למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר  , טרם נסתיימה

.לסיים את הבנייה

זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה  (2)
.המיועדת לשמש למגורים

oתחשיב מס הרכישה מחושב לפי , כאשר מדובר בקבוצת רכישה
.הנכס המוגמר
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ז"תשע/טבת/א"כ

3

לחוק( ד)9' ס
לחוק וקבע את ( ד)9' שר האוצר השתמש בסמכות הקבועה בס

.התקנות העוסקות בפטורים  ובפטורים החלקיים ממס רכישה

הזיקה שבין מס שבח למס הרכישה

למעט פטורים  , דין מס הרכישה לכל דבר ועניין" -לחוק( ה)9' ס
"כדין המס-עד פרק שישי1שלפי פרק חמישי 

כי תכליתו של הסעיף היא להביא  , נקבעקורפוריישןהוטל ד"בפ
י מניעת כפל הוראות המסדירות שני  "ע, המיסוילפישוט מערכת 

.  אירוע מס הנובעות מאותה מערכת עובדתית

הזיקה בין מס שבח למס רכישה
  יש מקרים שבהם יש שוני בין השווי שנקבע למס שבח לבין השווי

:שנקבע לעניין מס רכישה

והרוכש אינו עוסק, בעסקאות בהן המוכר הוא עוסק מורשה  ,
,  לדוגמה. מ לשווי לעניין חיוב הקונה במס הרכישה"יתווסף המע

.ברכישת דירת מגורים מקבלן

א לחוק המפנה 7' בפעולה באיגוד שווי המכירה הוא בהתאם לס
.לחוק9' לפקודה לעומת מס הרכישה הקבוע בס

הפטורים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין שונים מאלו שבתקנות.

 שתכלית מס בעוד , שבח היא מיסוי רווחי ההוןתכלית מס
.הפסד/בלי קשר לרווחהרכישה היא מיסוי שווי הזכויות הנרכשות 

הזיקה בין מס שבח למס רכישה
 לעניין מס שבח שונות מאלו דירת מגורים ושל קרוב ההגדרות של

.הנוגעות למס רכישה

לחוק מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד מיחיד 62' לפי ס
, הורה, לחוק מוגדר קרוב כבן זוג62' לעניין ס. לקרובו פטורים ממס

צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה וכן אח  , צאצא, הורי הורה
לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או , או אחות
לתקנות במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה 20לפי תקנה . בירושה

.  המס1/3יעמוד מס הרכישה על , מיחיד לקרובו כהגדרתו בתקנות
כשהזכות לא התקבלה בירושה או , במכר ללא תמורה בין אחים

בעוד שבמס רכישה , יש חיוב במס שבח, במתנה מהורה או הורי הורה
.יינתן הפטור החלקי
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4

שיעורי מס הרכישה
 במכירת זכות במקרקעין או בעשיית פעולה באיגוד  -2תקנה

מקרקעין ישולם מס הרכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת  
:כקבוע להלן

(1 )במכירת זכות במקרקעין ובעשיית פעולה באיגוד מקרקעין  ,
.6%-למעט בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים

(1א ) במכירת זכות במקרקעין, (1)על אף האמור בפסקה  ,
תוחזר לרוכש  , שמתקיימים לגביה התנאים המפורטים להלן

ובלבד שלא הותר  ( 1)שישית ממס הרכישה ששילם לפי פסקה
א  103ויחולו לעניין זה הוראות סעיף , בניכוי לפי פקודת מס הכנסה

:לחוק

שיעורי מס הרכישה
(1 )  המכירה היא של זכות במקרקעין שקיימת לגביה תכנית

,  תכנית בנייה-בסעיף קטן זה)כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה 
המתירה בנייה על הקרקע של דירה אחת לפחות המיועדת לשמש  

(דירת מגורים-להלן)למגורים 

(2 ) התקבל היתר  , חודשים מיום המכירה24לא יאוחר מתום
.לפי חוק התכנון והבנייה, לבניית דירת מגורים אחת לפחות

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

(א )  ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע בסעיף
.לחוק9

שיעורי מס הרכישה
(ב )ישולם חלק מסכום מס הרכישה כאמור  , נמכר חלק מדירה

שהוא כחלק הזכות בדירה הנמכרת ביחס לכל  ( א)בפסקת משנה 
.הזכות בדירה

(ג )משמשות יותר מדירת מגורים אחת למגורים כחטיבה אחת ,
.יראו אותן כדירה אחת

המבחנים לקביעה כי מדובר בדירת מגורים לעניין מס רכישה

מבנה ייחשב . המבחן האובייקטיביזהו -דירה המשמשת למגורים
אפילו . אם יש בו פוטנציאל למגורים מבחינה אובייקטיבית, כדירה

י שיפוץ קל ניתן להפכה  "הרי שאם ע, אינו ראוי למגורים באותה שעה
.תיחשב הדירה כדירת מגורים, לראויה למגורים
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דירה המיועדת לשמש למגורים
והוא חלופי  , זהו המבחן הסובייקטיבי-המיועדת לשמש למגורים

דירת מגורים הנרכשת על ידי מי . לשימוש בפועל למגורים
לא תיחשב כדירת מגורים  , שמתכוון לעשות בה שימוש עסקי

.לעניין החיוב במס רכישה

 אומץ הן המבחן האובייקטיבי והן  , דליה פרידמןד"לפבהתאם
.הסובייקטיבי

נקבע כי דירת נופש לא תיהנה מתחשיב  גיצלטרד"בפ-דירות נופש
גם מי  . וייערך לה תחשיב לפי מקרקעין אחרים, של דירת מגורים

לא יקבל תחשיב של דירת מגורים  , שטוען שזו דירתו היחידה
.שכן אין זו דירת מגורים, יחידה

שיעורי מס הרכישה בדירת מגורים
שנוסף  ( 1( )ג1ג)9' שיעורי מס הרכישה לגבי דירת מגורים נקבעו בס

הוראת סעיף  . 31.12.14עד 1.8.13ותחולתו היא מיום , 76בתיקון  
אך בפועל  )לחוק יסוד הכנסת 38' מכוח ס30.6.15זה הוארכה עד 

-השיעורים שהיו קבועים(. לחוק81לאור תיקון 24.6.15היתה עד 

(א ) 5%-1,162,120₪על חלק השווי שעד

(ב ) 6%-3,486,350₪ועד 1,162,120₪על חלק השווי העולה על

(ג ) 7%-4,600,605₪ועד 3,486,350₪על חלק השווי העולה על

(ד ) 16,002,015-8%ועד 4,800,605₪על חלק השווי העולה על

(ה ) 10%-16,002,015₪על חלק השווי העולה על

81תיקון 
 לחוק נקבע( ה1ג)9' סבמסגרת 24.6.15החל מיום , 81לאור תיקון:

 במכירת זכות , (ג1ג)של סעיף קטן( 1)על אף האמור בפסקה
שלא , שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, במקרקעין

שנעשתה , של הסעיף הקטן האמור( 2)חלות לגביה הוראות פסקה
ז בטבת  "עד יום ט( 2015ביוני 24)ה"התשעבתמוז ' מיום ז
ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות , (31.12.2020)א"התשפ

:הנמכרת כקבוע להלן

(1) 8%-4,800,605₪על חלק השווי שעד

(2) 10%-4,800,605₪על חלק השווי העולה על
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דירת מגורים יחידה
ל של מס רכישה  "על אף המדרגות הנ, לחוק( 2()ג1ג)' בהתאם לס

אם מדובר ביחיד תושב ישראל שרכש דירת  , לגבי דירת מגורים
ייקבעו לו מדרגות של דירה  , מגורים והתקיים בו אחד מאלה

:יחידה

(א )הדירה שרכש היא דירתו היחידה

(ב)מכר דירת מגורים  , החודשים שלאחר רכישת הדירה24-ב
אחרת או שמכר את דירתו הישנה תוך שנה ממועד קבלת החזקה  

.בדירה שרכש מקבלן

(ג ) (  א)ה49הדירה שרכש היא דירה חלופית כמשמעותה בסעיף
.  לחוק

דירה יחידה

((:4()ג1ג)ק"ס

 דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש  -יחידהדירה
לעניין הגדרה זו יראו דירת  . א16בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 

דירת מגורים  , נוסף עליה, מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש
ז"התשנב בטבת "שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ

או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה אינו עולה , (1997בינואר 1)
.על שליש

רכישת דירת מגורים יחידה
לרבות מי שבתוך שנתיים מיום רכישת הדירה היה -תושב ישראל

כמשמעותם בסעיף  , לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק
10מי שחזר לאחר שהות של  -תושב חוזר ותיק.)לפקודה( א)14

(.ל"שנים בחו

(ג)וילדיהם  , למעט בן זוג הגר בדרך קבע בנפרד, יראו רוכש ובן זוגו
.כרוכש אחד-למעט ילד נשוי, שנים18שטרם מלאו להם 

(ד ) שווי הזכות הנמכרת במכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה
עם קבוצת רכישה יהיה שווי המכירה של הנכס הבנוי שהוא דירה  

-"קבוצת רכישה", לעניין זה. המיועדת לשמש למגורים
(.ג)שבסעיף קטן" דירת מגורים"בהגדרה ( 2)כמשמעותה בפסקה

687



ז"תשע/טבת/א"כ
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מקרים נוספים בהם ייחשב אדם כרוכש  

דירה יחידה
 מביאה דוגמאות למקרים שבהם דירה  -3/2013הוראת ביצוע

:נרכשת תיחשב דירה יחידה

1 . כשאין לו דירות  )דירות לראשונה2כשאדם רוכש באותו יום
ניתן לראות באחת הדירות כדירה יחידה ולגבי השנייה  , (קודמות

.לעשות תחשיב של דירה שאינה יחידה

2 .כשאדם רוכש חלק נוסף בדירת מגורים יחידה.

3 . מרחיב דירת מגורים יחידה בדרך של רכישת הדירה כשאדם
.הצמודה לה

המדרגות של דירה יחידה
 15.1.16המדרגות של דירה יחידה נכון מיום–

 0%-1,568,800₪עד

 3.5%-1,860,790₪עד 1,568,800₪מסך של

 5%-4,800,605₪עד 1,860,790₪מסך של

 8%-16,002,015₪עד 4,800,605₪מסך של

 16,002,015-10%מעל

אופן חישוב מס הרכישה ברכישת חלק 

מדירה
  כאשר נרכש חלק מדירה מחושב המס כאילו נרכשו מלוא הזכויות

.ותוצאת המס מוכפלת בשיעור החלק הנרכש, בדירה

(נחמה בר חמה, לויט.)

י תא משפחתי"רכישה ע

ולאחד מהם דירה שהיא נכס  , י בני זוג"כאשר דירה נרכשת ע
,  (שנרכשה לפני הנישואין או שנתקבלה במתנה או בירושה)חיצוני 

ייערך תחשיב של דירה נוספת רק לגבי  פלםד "הרי שלפי פ
ייערך תחשיב של  , לבן הזוג שאין לו דירה נוספת, כלומר. המחצית

.  דירה יחידה באשר למחצית משווי המכירה המיוחסת לו
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5/2011הוראת ביצוע 
להענקת  , בין היתר, בהוראה זו נקבעו קווים מנחים הנוגעים

.תחשיב של דירה יחידה לאחד מיחידי התא המשפחתי

כי קיומו של הסכם ממון ייחשב כראיה  , באותה הוראה נקבע
.מכרעת להפרדה לגבי הדירה הנוספת שיש לאחד מבני הזוג

הרי שניתן להוכיח את ההפרדה ובמסגרת זו  , בהיעדר הסכם ממון
תשלום משכנתה מחשבון  , ייבחנו פרמטרים כגון מגורים משותפים

הנאה מפירות הדירה שנטען לגביה כי נכס חיצוני היא , משותף
אין הסכם ממון ובני זוג מתגוררים במשך  , אם לדוגמה. ב"וכיו

המגורים המשותפים  , שנים בדירה שנטען כי היא נכס חיצוני
.  יקעקעו את טענת ההפרדה

ד שלמי יגאל"פ
 חזקת  , של בית המשפט העליון בעניין יגאל שלמיד"פהבעקבות

כי  , נקבע, עם זאת. התא המשפחתי היא חזקה שניתנת לסתירה
אלא יש צורך בהוכחת הפרדה , אין די בקיומו של הסכם ממון

אמנם פסק דין שלמי עסק במקרה שבו נדונה  . בפועלרכושית
אך יש גם התייחסות לחזקה  , לחוק( ב)49החזקה הקבועה בסעיף 

.זו בהקשר של מס הרכישה

רפפורט אפשרו תחשיב של דירה יחידה לאחד מבני הזוג גם  ד"בפ
לגבי דירה שנרכשה לאחר הנישואין לאחר שעמד בהוכחת 

.ההפרדה

!תודה רבה לכם על ההקשבה
!בהצלחה
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מיכל סופר
רשות המסים

:לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי 6סעיף 
יוטל על השבח  ( המס-להלן)מס שבח מקרקעין " 

..."במכירת זכות במקרקעין
.כי מכירת זכות במקרקעין חייבת במס, הכלל הוא

, פטורים מן המס, לכלל זה נקבעו מספר חריגים בחוק
.שבדרך כלל מהווים דחיית מס ולא פטור מלא

דירת מגורים הינה נכס הוני ולכן במכירתה אמור 
.לחול מס שבח

-בניגוד למדינות רבות
מכירת דירת מגורים נהנתה מיחס שונה -בישראל

הוקדש לה פרק פטורים מיוחד , וכחריג, לאורך השנים
.הפרטי הגלום בה-בשל ההיבט הסוציאלי

מן פטור מוחלט, אלא, פטור זה אינו מהווה דחיית מס
.המס
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2

1963-החוק בנוסחו המקורי מ
דירת  "החוק קבע פטור ממס שבח למכירה של •

.בהתקיים התנאים להלן" יחיד

הוגדרה כדירה שמשמשת בעיקרה " דירת יחיד"•
והוא , למגורים והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד

.או קרובו גרים בה רוב ימות השנה

:התנאים לפטור לדירת יחיד
,  הדירה הנמכרת מצויה בבית הרשום כבית משותף•

או שיש בו ארבע דירות לפחות וראוי להירשם כבית 
.משותף

.ר"מ70שטח רצפת הדירה לא עלה על •
י"ל1,500-תקרת פטור•

1975-לחוק6' תיקון מס
ביטול גודל הדירה כתנאי לפטור•
י"ל500,000-הגדלת תקרת השווי ל•
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3

1980-לחוק8' תיקון מס
אשר הוחלפה בהגדרת  " דירת יחיד"בוטלה הגדרת 

-"דירת מגורים"
חלק מדירה/ דירה•
בנייתה הסתיימה•
בבעלותו או בחכירתו של יחיד•
לפי  , משמשת למגורים או מיועדת לשמש למגורים•

.טיבה
.למעט דירה המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה•

לחוק( 1)ב49הוסף מסלול הפטור לפי סעיף 

34-1997' תיקון מס
דירת מגורים אשר  -"דירת מגורים מזכה"פטור ל •

שמשה למגורים באחת מתקופות השבח המנויות  
.בסעיף

גם אם יש , אחת לארבע שנים-תדירות הפטור•
וכן פטור מלא על , בבעלות המוכר דירות נוספות

.מלוא שווי הדירה

כללו מספר מסלולי פטור  1הוראות פרק חמישי 
:ערב התיקון, במכירת דירת מגורים מזכה

נועד לתא משפחתי שבבעלותו יותר  -המסלול הראשון
(.מרובי הדירות)מדירה אחת 

ניתן , כנוסחו ערב התיקון( 1)ב49בהתאם לסעיף 
שאינה דירתו היחידה של  , למכור דירת מגורים מזכה

.המוכר בכל ארבע שנים בפטור ממס
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4

נועד לתא משפחתי המחזיק בדירה -המסלול השני
.חודשים18יחידה עליה הוא זכאי לפטור ממס אחת ל 

"דירה יחידה"נקבעו בחוק חזקות לעניין הגדרת 
מסלול ייחודי במכירת דירת ירושה  -המסלול השלישי

.שמשקף פטור שהמוריש היה זכאי לו

הניח תשתית  , בסיס הפטור שהיה קיים ערב התיקון
:פטורים רחבה מאוד

הפטור ניתן בלא הבחנה בין דירת המגורים •
.  הסוציאלית לדירת ההשקעה

הפטור ניתן על מלוא שווי הדירה בלא הבחנה בין  •
דירות יוקרה לדירות בסיסיות 

בסיס הפטור שהיה קיים בחוק הניח תשתית פטור 
רחבה מאוד שיצרה עיוותים הן בדיני המס והן 

:בשוק הדירות
בעשור האחרון הורחב בסיס -בתחום דיני המס•

, שוק ההון-המס והוטל כמעט על כל הכנסה
.הגרלות ופרסים ועוד, חסכונות

השארת הפטור על כנו ביחס לדירות המגורים יוצר 
.עיוות ביחס למשטר המס הכללי
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5

הידיעה שליוותה כל אדם המחזיק -בשוק הדירות•
, מספר דירות כי יוכל למוכרן בפטור ממס אם ימתין

גם אם מעוניינים  )עודדה בעלי דירות שלא למכור 
.  ובכך השפיעו על הקטנת ההיצע-(לעשות כן
הידיעה שמכירת דירת מגורים תהא  , במקביל

עודדה אנשים לבחור באפיק השקעה  , פטורה ממס
.השפעה על הגדלת ביקוש-זה

הגדלת הביקוש והירידה בהיצע מהווה גורם 
, השוק-(אחד הגורמים)לעלייה במחירי הדיור 

.לא מתנהל באופן ניטראלי, משיקולי מס

נקבע בחוק מנגנון המבחין בין מוכר שהוא בעלים של  
":מרובה דירות"ובין מוכר שהוא " דירה יחידה"
ימשיך ליהנות ממסלולי " דירה יחידה"בעליה של •

בשינויים  )הפטור הקיימים בפרק במכירת דירתו 
(.מסוימים

מרובה הדירות יתחייב במס עם כל מכירה עד •
בגינה יהיה זכאי לפטור  , שייוותר עם דירה יחידה

.ממס

ההבחנה בין בעלים מרובה דירות לבעלים של דירה  •
הן בנוגע לתושב ישראל והן בנוגע  )יחידה נשמרה 

(.לתושב חוץ 
הפטור לבעלים של דירה  -מיסוי דירות היוקרה•

.ח"ש4,500,000יחידה הוגבל לתקרה של 
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6

לחוק  1תנאי מקדמי לפטור לפי פרק חמישי 
-((א)א49סעיף )
או תושב חוץ שאין לו דירת  , תושב ישראל•

.....מגורים במדינה שבה הוא תושב
יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת  , לעניין זה•

מגורים במדינה שבה הוא תושב כל עוד לא 
,  המציא אישור משלטונות המס באותה מדינה

.כאמור, כי אין לו דירה

נקבעה בחוק חזקה ראייתית לפיה אי המצאת  •
אישור שלטונות המס ממדינת התושבות משמעה  

,  שיש לתושב החוץ דירת מגורים במדינת התושבות
בדומה  , לא יהיה זכאי לפטור ממס במכירתה, ועל כן

לתושב ישראל שיש לו דירת מגורים נוספת במדינה 
(.בישראל)שבה הוא תושב 

חזקה זו מעבירה את נטל הראיה ונטל השכנוע על •
שאין לו דירת מגורים אחרת  , תושב החוץ, המוכר

.במדינת התושבות

ישנן מדינות בהן רשויות המס מנפיקות אישור •
וישנן מדינות שלא  , כדוגמת אוקראינה, כאמור

.ב"מנפיקות אישור כדוגמת ארה

חלופות הראייה המקובלות להוכחת העדר דירה  •
:במדינת התושבות

על המוכר להראות היכן מקום מגוריו במדינת 1.
הסכם  . התושבות ומה טיב זכויותיו בדירה זו

שכירות ואישור מוניציפאלי על תשלום הדומה 
לארנונה כי המוכר משלם מסים במדינה שבה הוא 

.תושב כמחזיק בדירה ולא כבעליה
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אישור מרשות המסים של מדינת התושבות של  . 2
המוכר לפיו המוכר לא דיווח על הכנסות משכר דירה  

.  בגין דירת מגורים או נכס מקרקעין אחר שברשותו
המצאת דוחות המס של המוכר לתקופה  , לחילופין

.הרלוונטית
ל יש להמציא תצהיר ערוך "כתמיכה לאישורים הנ. 3

לפי פקודת הראיות ובו הצהרת המוכר כי אין לו 
לא  , זכויות בדירת מגורים במדינה שבה הוא תושב

.במישרין ולא בעקיפין

. לחוק בוטל( 1)ב49סעיף •
מוכר מרובה דירות יתחייב במס עד שיוותר  •

.עם דירה יחידה  
הפך להיות מסלול הפטור ( 2)ב49סעיף •

(.עם שינויים קלים)העיקרי 
לא שונה  ( 5)ב49סעיף •

תנאי הפטור ומסלוליו
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לפיהן יחשב מוכר  , ג תוקן והורחב סל החזקות49בסעיף 
גם אם יש (2)ב49כבעלים של דירת מגורים יחידה לעניין  

:  בבעלותו בנוסף על הדירה הנמכרת
החודשים  18-דירה שנרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב•

.  שקדמו למכירה
.דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת•
-תוקן מ)1/3דירה אשר חלקו של המוכר בה אינו עולה על •

¼.)
דירה אשר נתקבלה בירושה והתקיימו בה תנאי סעיף  •

לפני פטירתו  -( ) ב)-ו( בן זוג או צאצא: קירבה-( )א()5)ב49
(.היה המוריש בעליה של דירת מגורים אחת בלבד

דירה שהיא , לעניין זה יראו כדירת מגורים נוספת
באמצעות האיגוד  , בבעלותו של איגוד ולמוכר בה

,  בדירה1/3חלק העולה על , (בעקיפין/ במישרין)
.והדירה לא הושכרה בשכירות מוגנת

-לחוק76לאחר תיקון 
:(2)ב49' י סע"התנאים לזכאות לפטור עפ

הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר  •
.בישראל ובאזור

דירת  "הדירה הנמכרת הוחזקה בידי המוכר כ•
. חודשים        18לפחות " מגורים

חודשים 18-המוכר לא ניצל פטור לפי פסקה זו ב•
. שקדמו למכירה האמורה

שאינו עולה )לא ניתן למכור בפטור זה חלק מדירה •
ודירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת ( על שליש
.בעת מכירת דירה אחרת בפטורמועטואם אלו 
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כללי
זהו פטור שניתן למכירת דירה אשר תקבלה  

.בירושה
התנאים

המוכר הוא בן זוגו של המוריש או צאצאו  . א
.או בן זוג של צאצא של המוריש

לפני פטירתו היה המוריש בעליה של . ב
.דירת מגורים אחת בלבד

אילו היה המוריש מוכר הוא היה זכאי  . ג
המוריש למועד  " החייאת. )"לפטור

(י היורש"המכירה ע

25

כללי
2שמטרתו לאפשר מכירת פטור חד פעמי 

.דירות קטנות ורכישת דירה גדולה
:התנאים

.לתושב ישראלהפטור ניתן רק . א
המוכר ימכור בפטור ממס לפי סעיף  . ב

חודשים  12דירה אחרת בתוך ( 2)ב49
.שלאחר מכירת הדירה נשוא פטור זה

26

שווין של שתי הדירות הנמכרות לא עלה  . ג
(2015מעודכן לשנת )2,022,000₪על 

( ג)9המוכר רכש דירה אחרת לפי סעיף . ד
¾  -בישראל או באזור בסכום השווה ל

זאת  , לפחות משווי שתי הדירות שנמכרו
בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או  

בשנה שלאחר מכירת הדירה השנייה

27
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.  פעם בחיים בלבדהפטור ניתן . ה
אם שווין של שתי הדירות עלה על הסכום  •

אך לא עלה על סך של ( 2,022,000₪)האמור 
יחול פטור חלקי עד לסך , 3,364,000₪
2,022,000.)

1,300,000₪אדם מכר דירה בסך של : דוגמה
ולאחר כחודשיים מכר דירה נוספת בשווי של 

הפטור  (. 2)ב49וקיבל פטור לפי 1,100,000₪
ה יהיה בסך של 49שיקבל לפי סעיף 

922,000₪.)

28

62בכדי למנוע תכנון מס לפיו תועבר דירה בפטור לפי סעיף •
1ואז המקבל ימכור את הדירה בפטור לפי פרק חמישי 

:'ו49בסעיף " צינון"נקבעו הוראות 

אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגורי  
.שנים4–המוכר 

אם הדירה שימשה דרך קבע למגורי המוכר  
.שנים3–

29

תקופתבמתנהבבניהדירהניתנתכאשר•
.הבניהסיוםמיוםלהימנותמתחילההצינון

לושמלאולפניהדירהאתקיבלהמוכראם•
החללהימנותמתחילההצינוןתקופת18

.18מגיל
חמישיפרקלפיפטורשורףהמתנהנותןאם•

תקופתתחוללא,מסשולםשבמתנהאו1
.הצינון

לפחותשלקבלהכיקובע(1()ג)ו49סעיף•
שווהאוכסף)במתנההדירהממחיר50%
נחשבלרכישתהשקדמושנים3בתוך(כסף

.למתנה

30
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מסלול החיוב

-76לאחר תיקון 
.בוטללחוק ( 1)ב49סעיף 

מכירת דירת מגורים מזכה     -1.1.2014החל מיום 
סעיף )חייבת במס " מרובה דירות"בידי מוכר 

.  (לחוק(1()ב)א48

-76לפני תיקון 
בהתאם , מכירה בידי יחיד תחויב באופן ליניארי

(:שלוש תקופות)ליום הרכישה של הזכות 
שיעור המס השולי7.11.2001-יום הרכישה

7.11.2001-1.1.201220%
25%יום המכירה          -1.1.2012
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-לחוק76לאחר תיקון 
1.1.2014לאחרשנרכשה דירת מגורים מזכה במכירת 

.25%-שיעור המס שיחול על השבח הריאלי
1.1.2014לפנישנרכשה דירת מגורים מזכה במכירת 

-באופן לינארי, *שיעור המס שיחול על השבח הריאלי
פטור ממס1.1.2014-מיום הרכישה

25%יום המכירה       -1.1.2014

חישוב ליניארי זהה גם על (: 12.10.2015מיום )82תיקון *
1.1.2014השבח האינפלציוני בתחולה מיום 

תקופת המעבר
1.1.2014-31.12.2017

בתקופת  ( ללא זכויות בנייה)דירת מגורים מזכהבמכירת •
זכאי לתחשיב ליניארי מוטב לגבי מכירת  המוכריהיה , המעבר

: ובלבד שמתקיימים כל אלה, לכל היותר, שתי דירות מגורים מזכות
.מכירה אחת מיידית. 1
מכירה שנייה רק אם המוכר היה זכאי לפטור ממס לפי  . 2

אילו היה, כנוסחו ערב יום המעבר, לחוק(1)ב49סעיף 
.הסעיף האמור היה עומד בתוקפו במועד המכירה

במכירה של דירת מגורים שנתקבלה במתנה לפני יום . 3
.השלמת תקופות הצינון, המעבר

לחוק מיסוי  1המכירות אינן לקרוב כהגדרתו בסעיף . 4
.בין בתמורה ובין שלא בתמורה, מקרקעין
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13

מכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר שאינה  
: קרי, עומדת בתנאים דלעיל

כל מכירה של דירת מגורים מזכה מעבר לשתיים  •
.      המעבר' שנמכרו בתק

אי -או שלא מתקיימים בהן התנאים כאמור•
.מכירה לקרוב, השלמת תקופות צינון

.הליניארי הרגילתחויב במס לפי החישוב 

שהתקבלה  חייבתבמכירת דירת מגורים מזכה 
יבדקו את  , (מקרוב)לחוק 62בפטור לפי סעיף 

רגילה כאילו נותן המתנה  /הזכאות לליניאריות חדשה
.  הוא המוכר

מניעת שכפול זכאות השימוש בליניארי -המטרה
המוטב במכירת דירות השקעה מעבר לשתיים  

.הקבועות בהוראות המעבר

לא, במכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר
על מי  ( להלן-החדש)לחוק ( 2)ב49יחול סעיף 

שביום המעבר הייתה לו יותר מדירת מגורים אחת  
לעניין מניין הדירות תחול החזקה  )בישראל ובאזור 

(.ג49שבסעיף 

למנוע הגדלת ההטבה שניתנה  -מטרת ההוראה
.בחוק לשלוש דירות
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במכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה  -מוריש תושב חוץ•
המוכר יהיה זכאי לפטור ממס לפי  , ממוריש תושב חוץ

מסלול זה רק אם יוכיח שהמוריש עצמו היה זכאי לפטור  
שלא הייתה למוריש  , ובין היתר, ממס אילו הוא היה המוכר

במישרין או  )דירת מגורים אחרת במדינת התושבות שלו 
(.בעקיפין

.נוצר עיוות שבכוונת הרשות לתקנו-יורש תושב חוץ•

-5/2013הוראת ביצוע 
יש לכלול -פינוי בינוי/ 38א "תמ-דירה חליפית לדירה קיימת•

במניין תקופות ההחזקה גם את התקופה בה החזיק המוכר  
.בדירה הישנה

יש לכלול במניין תקופות ההחזקה גם את  -מכירה בידי יורש•
.התקופה בה החזיק המוריש בדירה כדירת מגורים

-3591/14החלטת מיסוי 
שימוש למגורים בידי המוכר במעמד של דייר מוגן עונה על 

התכלית הסוציאלית שבבסיס הפטור הגם שהשימוש למגורים  
נעשה בידי המוכר מכוח זכות משפטית שאינה עולה כדי  

"זכות במקרקעין"

הגדרות
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"דירת מגורים מזכה"
לפי ההגדרה בסעיף  " )דירת מגורים"דירת מגורים מזכה הינה 

(  משטח הדירה50%יותר מ )בעיקרהאשר שימשה ( לחוק1
:לפחות באחת מתקופות השבח הבאות, למגורים

לעניין זה  )ארבע חמישיות מהתקופה בשלה חושב השבח •
(1.1.1998השבח שנמנה מיום 

ארבע השנים שקדמו למכירה•

43

.התא המשפחתי-"מוכר"•
.זכויותיו של המוכר בדירהמלואמכירת  •
תושב ישראל ותושב חוץ שאין לו דירה במדינה בה : הזכאים•

.הוא תושב
.4,496,000₪תקרת פטור של •

44

?  מהו התא המשפחתי•

:קובע( ב)49סעיף -התא המשפחתי
זוג  הגר דרך  -למעט בן, זוגו-לעניין פרק זה יראו מוכר ובן"

למעט  , שנים18וילדיהם שטרם מלאו להם , קבע בנפרד
(."כמוכר אחד, ילדים נשואים

704



ז"תשע/טבת/א"כ

16

2979/97ש "ע–ד דינה מור "פס
דירות מלפני הנישואין ולבת 3לבן הזוג היו 

.הזוג דירה
 שבבעלותו אחת מהדירות מכר בן הזוג

.הנישואיןלפני , בפטור ממס
 (עם הסכם ממון)נישואין
 בת ( עם הסכם ממון)לאחר הנישואין

4עוד בטרם חלפו הזוג מוכרת דירה 
.שנים מהמכירה של בן הזוג

:בית המשפט
יש להביא במניין הפטורים מכוח חזקת  

י מי  "התא המשפחתי רק פטורים שנוצלו ע
שנוצר התא  לאחר מבני התא המשפחתי 

המשפחתי

46

3489/99א "ע–ד אן מרי עברי "פס
.הנישואיןמלפנידירההזוגמבניא"לכ

כרונולוגיסדר
(ממוןהסכםעם)נישאוהזוגבני.
ממסבפטורהזוגבןדירתשלמכירה.
מוכרתמהמכירהשנים4חלפובטרםעוד

.ממסלפטורועותרתדירתהאתהזוגבת
:המשפטבית

התאחזקתלפטורהזכאותבחינתלצורך•
.ממוןהסכםעלגוברתהמשפחתי

לאחרבפטורהזוגמבנימיי"עמכירה•
במנייןבאההמשפחתיהתאיצירת

לואיןאםגםהשניהזוגבןשלהפטורים
.ממוןהסכםלפישנמכרהבדירהזכויות

47

מנהל  ' יגאל שלמי נ3178/12א "עש העליון ב"ביהמ•
כי חזקת התא המשפחתי שבפרק פסקק נתניה "מסמ

ניתנת לסתירה במקרים בהם בני הזוג חתמו על 1חמישי 
לגבי נכסיהם  מלאהרכושיתהפרדה הסכם ממון ושמרו על 

.  מלפני  הנישואין
יש להציג ראיות  רכושיתלציין כי על מנת להוכיח הפרדה •

.  הלכה למעשהרכושיתהתומכות בהפרדה 

705



ז"תשע/טבת/א"כ

1

מכללה אקדמית נתניה

 לחוק6סעיף:

יוטל על השבח  ( המס-להלן)מס שבח מקרקעין ( א")
.במכירת זכות במקרקעין

השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על ( ב)
"  לחוק47יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 

         שווי מכירהXXX        

(יתרת שווי הרכישה(  )YYY              )  שווי רכישה
בתוספת ניכויים       

(בניכוי פחת)
_________________

שבח מקרקעין
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         יתרת שווי רכישה מתואמתYYY
(יתרת שווי רכישה(                   )XXX)

____________________
סכום אינפלציוני

חלק השבח השווה לסכום שבו  -הסכום האינפלציוני
עולה יתרת שווי הרכישה המתואמת על יתרת שווי  

.הרכישה
הסכום האינפלציוני  -הסכום האינפלציוני החייב

שהיה מתחייב במס לו נמכרה הזכות ביום  
31.12.1993.

                                           שבחXXX   

(סכום אינפלציוני(                        )YYY)
_______________________

שבח ריאלי

יחיד-
שולי-(7.11.2001)שבח ריאלי עד למועד התחילה 

20%-(1.1.2012)שבח ריאלי עד למועד השינוי 
25%-שבח ריאלי לאחר מועד השינוי

**  חישוב ליניארי**
חבר בני אדם-

26.5%-שיעור מס חברות על כל תקופת השבח
.אין ליניאריות, כלומר
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לגבי השבח האינפלציוני לגבי יחיד ולגבי , עם זאת
-חבר בני אדם

יחויב  -31.12.1993השבח האינפלציוני שנצבר עד ליום 
.10%בשיעור 

ועד ליום  1.1.1994השבח האינפלציוני שנצבר מיום 
.  פטור-המכירה

 1.1.2014דירה שנרכשה לאחר יום-
.25%המס על השבח הריאלי כולו 

 1.1.2014דירה שנרכשה לפני-
פטור-1.1.2014השבח הריאלי שנצבר עד ליום 

-ועד ליום המכירה1.1.2014השבח הריאלי שנצבר מיום 
.25%חייב בשיעור 

**חישוב ליניארי ** 
כי במכירת  , לחוק נקבע82במסגרת תיקון -השבח האינפלציוני

יהא , דירת מגורים מזכה שבגינה עותרים לתחשיב ליניארי מוטב
.31.12.1993פטור גם השבח האינפלציוני שנצבר עד 

600,000₪-שווי רכישה
 1.1.90-יום רכישה
1,500,000₪-שווי מכירה
30.11.15-יום המכירה
ניכויים-
1.1.90מיום 6,000₪-דמי תיווך ברכישה
1.1.90מיום 3,000₪-ד ברכישה"ט עו"שכ
30.1.90מיום 30,000₪-מס רכישה בקשר לרכישה
30.11.15מיום 7,500₪-ד במכירה"ט עו"שכ
1.1.90מיום 414,667₪-פחת
231,833-ניכויים בהפחתת הפחת+ שווי רכישה : יתרת שווי רכישה

ח"ש
820,259.21₪: יתרת שווי רכישה מתואמת ליום המכירה
 ח"ש387,098.2: 31.12.93יתרת שווי רכישה מתואמת ליום
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הוא שווי המכירה בניכוי יתרת שווי רכישההשבח  :
1,500,000-231,833₪=1,268,167₪

 הסכום האינפלציוני-
יתרת שווי הרכישה המתואמת ליום המכירה בניכוי  

588,426.21₪:יתרת שווי הרכישה
הסכום האינפלציוני החייב-

שהיא    31.12.93יתרת שווי רכישה מתואמת ליום 
155,265.2₪-231,833₪בהפחתת 387,098.2₪

השבח הריאלי-
בניכוי הסכום  1,268,167₪השבח שהוא סך של  

ח  "ש679,740.79=588,426.21₪האינפלציוני שהוא 

תקופות השבח
7.11.01-4,328מספר הימים שחלפו מיום הרכישה עד -א

₪
1.1.12-3,707עד 7.11.01מספר הימים שחלפו מיום -ב

₪
מספר הימים שעברו מיום הרכישה עד יום המכירה-ג-

9,464₪
(לצורך הכפלה בשבח ריאלי)0.4573-'לבין ג' היחס בין א
(  לצורך הכפלה בשבח הריאלי)0.3917-'לבין ג' היחס בין ב

310,853.56-שבח ריאלי עד יום תחילה
  יתרת השבח הריאלי לאחר יום התחילה עד מועד

266,250.96₪-השינוי
102,636.27-יתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי

ח  "ש
החישוב-
המס על השבח עד תחילה-

48%*310,853.56=149,209.71₪
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 השינויהמס על השבח לאחר יום התחילה עד מועד-
266,250.96*20%=53,250.19₪
המס על השבח לאחר מועד השינוי-
102,636.27*25%=25,659.07₪
155,265.2-המס על הסכום האינפלציוני החייב

*10%=15,526.52₪

ח"ש243,645.47= סך כל המס

 זכאי המוכר לשיעור  31.3.61אם יום הרכישה הוא עד
:מס היסטורי

-(כולל)1948אם המקרקעין נרכשו עד שנת המס 
לא הריאלי אלא )מהשבח12%יעמוד המס על 

(.הנומינאלי
 עד זו של  1949אם המקרקעין נרכשו משנת המס

ייעצר  , בכל מקרה. 1%יתווסף לכל שנת מס –1960
אם המכירה היא  , לדוגמה. שיעור המס במס הרגיל

לגבי יחיד  25%לא יעלה המס על , 2015בשנת המס 
.  אם המדובר בחברה, 26.5%ולא על 

שיש לה  , כשהמוכרת היא חברה2005החל משנת , עם זאת
הכנסה מעסק או שהמוכר הוא יחיד שקיבל את הנכס בפטור  

יתווסף אחוז אחד לכל  , בפירוק מחברה שיש לה הכנסה מעסק
.שנה וייעצר בשיעור המס הרגיל

 2005לגבי יתר המוכרים שלא הועלה להם שיעור המס משנת  ,
:כך2011יעלה שיעור המס ההיסטורי החל משנת 

 1%–2011לשנת
 2012-0%לשנת
 לכל שנת מס עד שנת המכירה2%-ואילך2013בשנים.
ולגבי חברה לפי  25%-בכל מקרה ייעצר שיעור המס לגבי יחיד ב

שיעור המס הוא 2015בשנת )שיעור מס חברות ביום המכירה
26.5%.)
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  -לפקודה 88סעיף  

 

כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות  -"נכס" 
 –או מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל, למעט 

מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישי או    (1)
 התלויים בו;אדם -לשימושם האישי של בני משפחתו או של בני

 מלאי עסקי;   (2) 
המשמשים  -בין שבדין ובין שביושר  -זכות חזקה במקרקעין    (3)

 לצרכי מגורים ולא לשם השתכרות או ריווח;
זכויות במקרקעין וזכויות באיגוד כמשמעותם בחוק מס שבח    (4)

, שעל מכירתם מוטל מס שבח או שהיה עשוי 1963-מקרקעין, תשכ"ג
 ורלולא הפטור לפי החוק האמלהיות מוטל אי
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 תרגול                                                          

 לסטודנטים שלום,

 

 לתשומת לבכם:

תעדכנו כך שהחל , והן ה15.1.16למצגת היו בתוקף עד יום  20-ו 15המדרגות שהוצגו בשקופיות 

 :הן אלו 16.1.16מיום 

 

לגבי רוכש " 81"תיקון  למצגת תחת הכותרת 15במקום המדרגות הקודמות שהוצגו בשקופית 

 :דירה שאינה דירתו היחידה

 8%- 4,896,615על חלק השווי שעד 

 10% -₪ 4,896,615על חלק השווי העולה על 

 

תחת הכותרת "המדרגות של דירה  20שהוצגו בשקופית רוכשי דירה יחידה המדרגות של במקום 

 :רוכשי דירה יחידהלגבי אלו העומדים בהגדרה של  יחידה"

 0%-₪ 1,600,175השווי שעד  על חלק

 3.5%-₪ 1,898,005ועד ₪  1,600,175על חלק השווי העולה על 

 5%-₪ 4,896,615ועד  1,898,005על חלק השווי העולה על 

 8%-₪ 16,322,055ועד ₪  4,896,615על חלק השווי העולה על 

 10% -₪ 16,322,055על חלק השווי העולה על 

 

 בהצלחה!

 

 ות לקראת התרגול:להלן, דוגמאות של שאל

 

 לקראת מבחן במיסוי מקרקעין  דוגמאות לתרגול                                  

 

של זכויות בדירות  בעלים רמיהיה  1.1.2013רמי הוא רווק, ואינו מתגורר עם בת זוג. ביום  .א

 :שנים 10-, שאת הזכויות בהן הוא רכש לפני כמגורים אלו
 דירה בת"א בשלמות

 ה בשלמותדירה בחיפ

 מהזכויות בדירה בנתניה 1/3בעל 

( לחוק 1ב)49בפטור ממס שבח לפי ס'  ת"אמגורים בהרת מכר רמי את זכויותיו בדי 15.1.13ביום 

האם יהא מעוניין רמי למכור את הדירה בחיפה.  15.12.14ביום  .מיסוי מקרקעין )להלן: "החוק"(

  רה בחיפה?( לחוק במכירת הדי2ב)49זכאי לעתור לפטור לפי ס' 

 דירות מגורים: בחיפה ובנתניה. 2נכנס רמי עם  1.1.14לא. משום שביום  .1

ג 49עיף החזקה של סעליו ולכן מוחלת  1/3-הוא נכנס עם דירה ו 1.1.14כן. משום שביום  .2

 .לחוק
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כן, משום שרק בעלות בשלמות בדירה נחשבת כדירה נוספת שיש ליחיד, ולא בעלות של  .3

 חלק מדירה.

שנים עד שיוכל למכור  4( לחוק, ולכן צריך להמתין 1ב)49השתמש בפטור של ס'  לא. כי הוא .4

 ( לחוק. 2ב)49בפטור ממס שבח לפי ס' 

 

( לחוק במכירת 2ב)49בהמשך לשאלה הקודמת, אם ירצה רמי שלא לעשות שימוש בפטור לפי ס'  .ב

: "תחשיב להלן) ( לחוק2א)ב48הדירה בחיפה, אלא להשתמש בתחשיב ליניארי מוטב לפי ס' 

, האם דירה בנתניהזכויותיו ב( לחוק את 2ב)49ולאחר מכן למכור בפטור לפי ס'  ליניארי מוטב"(

 יוכל לעשות כן?

הדירות בתחשיב כזה  2כדי להיות זכאי לתחשיב ליניארי מוטב, עליו למכור את  לא. כי .1

 בתקופת המעבר.

י שנכנס עם דירה אחת גבי מליתאפשר רק בתקופת המעבר תחשיב ליניארי מוטב לא. כי  .2

 בתקופת המעבר.

לגבי הזכויות  .. כי לגבי המכירה הראשונה אין מניעה לקבל תחשיב ליניארי מוטבכן .3

 ( לחוק.2ב)49בדירה בנתניה, הוא נחשב כמי שהוא בעל דירה יחידה ויקבל פטור לפי ס' 

את מניין  כן. כי די בכך שביום המכירה הוא בעל דירת מגורים יחידה, ואין צורך לבדוק .4

  . 1.1.14הדירות של היחיד נכון ליום 

 

במסגרת החוזה התחייבה דינה לשלם ₪.  750,000רכשה דינה מגרש מיוסף תמורת  1.1.15ביום  .ג

כאשר גובה היטל  1.1.13גם את היטל ההשבחה שנבע מתכנית בניין עיר שפורסמה ביום 

 איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון?₪.  80,000ההשבחה הוא 

 ₪. 670,000ווי המכירה לצורך החבות של דינה במס רכישה הוא ש .1

 ₪. 830,000שווי המכירה לצורך החבות של דינה במס רכישה הוא  .2

אך לא יותר לו לנכות את ₪,  830,000שווי המכירה של יוסף לצורך החבות במס שבח הוא  .3

 בתחשיב שומת מס השבח.₪  80,000הסכום של 

 ₪. 670,000 החבות במס שבח הואשווי המכירה של יוסף לצורך  .4

      

 כירה ע"י מוכרים שוניםמ .ד
הבקשה לאישור מוכרים ששלושה מהם בגירים ואחד קטין.  4נמכרה קרקע על ידי  1.1.15ביום 

אישור בית משפט למכירת זכויות הקטין ניתן . 15.1.15חוזה המכר הוגשה לבית המשפט ביום 

 המכירה לגבי כ"א מהמוכרים? . מה יהא יום1.5.15ע"י בית משפט ביום 

 .1.5.15לגבי כל המוכרים יהא יום המכירה  .1

 .1.1.15לגבי כל המוכרים יהא יום המכירה יום  .2

 . 1.5.15. לגבי הקטין יום המכירה יהא 1.1.15הבגירים יום המכירה הוא  3לגבי  .3

 .1.5.15ולגבי הקטין  15.1.15הבגירים יהא יום המכירה  3לגבי  .4
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 תותרנה בניכוי במכירת נכס מקרקעין? לאות המפורטות להלן אילו מבין ההוצא .ה

 סכום ששולם למי שהחזיק במקרקעין יותר משנה בעד פינויים ולא היה קרובו של המוכר. .1

 מס רכישה ששולם בעת רכישת המקרקעין. .2

 שכ"ט עו"ד ששולם בעת מכירת המקרקעין. .3

 .מס הכנסה שהותרו בניכוי לפי פקודתהוצאות ריבית ריאלית בשל משכנתה  .4
 

והשכיר אותה החל ממועד קבלת החזקה בה. מאחר שדמי  1.1.02דוד רכש דירת מגורים ביום  .ו

השכירות לא עברו את תקרת הפטור הקבועה בחוק מס הכנסה), הוא היה פטור מתשלום מס 

בשל השכרתה. כיום הוא מוכר את הדירה, אך אינו עותר לפטור ממס שבח. איזה משפט מבין 

 כון?אלו הוא הנ

 בעת חישוב השבח יילקח בחשבון הפחת מהמועד שבו השכיר דוד את הדירה. .1

 לא יילקח בחשבון הפחת כי דוד לא ניכה פחת בשל השכרת הדירה. .2

)מועד פרסום הוראת  27.2.07השווה לסכום הפחת שנצבר מיום יילקח בחשבון פחת  .3

 (.הביצוע בעניין חישוב השבח במכירת דירת מגורים שהושכרה למגורים

 לא יילקח בחשבון פחת, כי מדובר בדירת מגורים. .4

    

 שווי המכירה .ז
עבור הדירה ובנוסף ₪  1,500,000דני קנה דירה מקבלן, ובחוזה נקבע כי עליו לשלם סכום של 

מע"מ בגין כל הכרוך ברישום הבית כבית משותף ₪+  3,000שכ"ט עו"ד של הקבלן בסך של 

רקעין טען שלאור פ"ד גבריאלה ברק יעקבס, יש להוסיף לרבות הדירה הנרכשת. מנהל מיסוי מק

. דני טוען שאין להוסיף ש"ח 1,503,510 את שכר הטרחה לשווי המכירה, ולכן שווי המכירה הוא

, וכי יש לחייב אותו במס רכישה את שכר הטרחה שהוא משלם לעוה"ד של הקבלן לשווי המכירה

דון בתשובה תוך התייחסות  ונה טענתו?. האם נכרק בגובה התמורה ללא רכיב שכר הטרחה

 לפסיקה.

 -פתרון

מהלכת גבריאלה ברק יעקבס, שכ"ט קבלן מתווסף לשווי המכירה, אולם בפסק עולה על פי מה ש

דין שניתן בוועדת ערר יחד הבונים ייזום ובנייה בע"מ נ. מנהל מיסוי מקרקעין רחובות נקבע 

בר במקרה שבו הקבלן חייב לשאת בתשלום והוא , כי אין המדושאין להוסיף זאת לשווי המכירה

בשונה מהיטל השבחה שחובת תשלומו חלה על המוכר, הקבלן אינו מחויב לשלם . מעבירו לקונה

 את העלות הכרוכה ברישום אלא רק לרשום.

שעמדתו מתיישבת עם העמדה בפסק הדין של גבריאלה  ,עם זאת, מאז ניתן גם פה"ד בעניין בט

  ברק יעקבס.

תלוי ועומד ערעור על פ"ד יחד הבונים, אך רשות המסים מוסיפה את שכר הטרחה המשולם  כרגע

 לב"כ הקבלן לשווי המכירה. 
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 גמירות דעת-יום ושווי מכירה .ח
בתל אביב. אחיו, אסף, שהוא פסול  60פתלי הוא בעל מחצית מהזכויות בדירה בשד' ירושלים נ

 נפתלי הוא האפוטרופוס של אסף.  דין, הוא בעל המחצית הנותרת מהזכויות בדירה.

חתם נפתלי, בשמו ובשם אחיו, מול תמיר לוי על מסמך שכותרתו: זיכרון דברים  31.12.13ביום 

 למכירת דירה". נוסח זיכרון הדברים הוא כדלקמן:

בתל אביב בקומה שנייה לתמיר  60נפתלי ואסף מוכרים את זכויותיהם בדירה בשד' ירושלים  -1

 בגין זכויותיהם של נפתלי ואסף. ₪  1,000,000לוי תמורת 

יום ממועד זיכרון  90אם לא יינתן אישור בית המשפט למכירת זכויותיו של אסף תוך  -2

 1/2הדברים, תהא לתמיר הזכות להודיע על ביטול רכישת זכויותיו של אסף, כך שהוא רוכש רק 

וישולם לנפתלי, מבלי שאף צד ₪  500,000מהדירה )זכויותיו של נפתלי(, ושווי התמורה יעמוד על 

 יבוא בטענה כלפי האחר.

 מועדי התשלום הם אלו: -3

 במעמד החתימה על חוזה מסודר שייחתם תוך שבועיים.  ₪  20,000

יתרת התמורה תשולם תוך שבוע מקבלת אישור בית משפט למכירת זכויותיו של אסף, ובמעמד 

 תשלום יתרת התמורה תימסר החזקה.

מס שבח יחול על המוכר, וכל התשלומים עד מועד מסירת החזקה יחולו על המוכר ומיום  -4

המסירה על הקונה. הקונה מתחייב לשלם את היטל ההשבחה שהמוכר חב בו בגין מכירת הדירה 

 ₪.   50,000בסך של 

 )הקונה()המוכר(                                                                        

________                    _____________________   ______ 

 נפתלי                      תמיר -נפתלי       אסף ע"י האפוטרופוס

 

 .15.1.14חוזה המכר נחתם ביום 

 1.2.14בית המשפט אישר את מכירת זכויותיו של אסף ביום 
 31.12.13הוא , אסף, המכירה לגביו ולגבי אחיווטען שיום  7.2.14נפתלי דיווח על העסקה ביום 

 . סף( לחוק הן לגביו והן לגבי א1ב)49וביקש פטור לפי ס' 

 ₪. 1,000,000תמיר דיווח אף הוא על העסקה וערך חישוב מס רכישה לפי שווי מכירה של 

 מהו יום המכירה לגבי כל אחד מהמוכרים? .1

 רכישה? לשלם מס  תמירמהו שווי המכירה שעל בסיסו צריך  .2
 -פתרון

כדי שזיכרון דברים יהא מחייב צריכים להתקיים יסודות גמירות דעת ומסוימות ביום  .1

 החתימה.

המוכרים, שכן יש בו תמורה, מועדי  2זיכרון הדברים עומד בדרישות של מסוימות לגבי 

 תשלום, מועד מסירה וזיהוי של הנכס. 

 אבל באשר לגמירות דעת המצב שונה:

 31.12.13גמירות דעת כבר ביום זיכרון הדברים, ולכן יום המכירה לגביו הוא  לגבי נפתלי, יש

 ולא יום החוזה. 
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מאחר שהוא פסול דין, אין תוקף למכירת זכויותיו ביום זה ואף לא ביום  -אולם, לגבי אסף

חתימת החוזה, שכן לא התקיים היסוד של גמירות דעת. רק עם קבלת אישור בית משפט 

 . 1.2.14ם המכירה שהוא מתגבש לגביו יו

שכן יש להוסיף את ₪  1,050,000שווי המכירה שעל בסיסו ישלם תמיר מס רכישה הוא  .2

  רכיב היטל ההשבחה שהוא נוטל על עצמו.

 

 יום ושווי רכישה .ט
בהמשך לאירוע הקודם, אם לא יינתן הפטור המבוקש למי מהמוכרים, מה יהא יום ושווי 

 גבי כל אחד מהמוכרים, אם הן התקבלו כדלקמן:הרכישה במכירת הזכויות בדירה ל
 . 30.3.81הזכויות התקבלו בירושה מסבם של המוכרים שנפטר ביום 

 לירות. 60,000בשומת מס העיזבון של הסב נקבע שווי הדירה בסכום של 
לחוק,  62וקיבל פטור לפי ס'  1.1.90נתן להם במתנה את הנכס ביום  נפתלי ואסףאביהם של 

 ש"ח. 500,000נקבע אז על  ושווי הדירה

שכן הזכויות נגזרות ממוריש שנפטר בתחולת מס עיזבון ולפי  30.3.81יום הרכישה הוא  -פתרון

( לחוק, שווי הרכישה הוא השווי ליום פטירת המוריש שהיה 1)א()26()ו( בשילוב עם ס' 1)37ס'

 לירות. 60,000

לחוק, לא קטעה את  62לפי ס'  העובדה שהאב נתן למוכרים את הדירה במתנה וקיבל פטור

( )א( לחוק יש לחזור ליום הרכישה שהיה נקבע לנותן 1) 37לחוק וס'  29רציפות המס ולפי ס' 

, יום הרכישה שהיה 1.4.81המתנה. מכיוון שנותן המתנה קיבל את הזכויות ממוריש שנפטר לפני 

 . 30.3.81נקבע לו, אילו היה מוכר את הזכות הוא 

 30,000לירות, כלומר:  60,000מהשווי של  1/2ה לגבי כל אחד מהמוכרים הוא לכן, שווי רכיש

 לירות.

 

, כאשר כל אחת מהן ש"ח 5,500,000תמורת תל אביב רכשו רות ויעל דירת מגורים ב 12.1.16ביום  .י

, שהיא אינה מעוניינת למכור דירת מגורים בנתניהב 50%ליעל יש מהזכויות בדירה.  1/2רכשה 

 מה חבות מס הרכישה לכל אחת מהן? .באר שבעבדירת מגורים ב 1/3יש  ולרות אותה,
  -פתרון

המדרגות הרלוונטיות הן אלו שהיו בתוקף עד יום , 16.1.16מאחר שהמכירה קדמה ליום 

15.1.16: 
, הרי שמאחר שחלקה בדירה בבאר שבעגם אם יש לה זכויות בדירת מגורים  - באשר לרות

 היא תהיה זכאית למדרגות של דירה יחידה. , 1/3הנוספת אינו עולה על 

 כדלקמן: 15.1.16חישוב מס הרכישה יהא לפי מדרגות מס הרכישה שהיו בתוקף עד 

  ₪. 0 , כלומר סך של0%-₪ 1,568,800עד 

 סך שלכלומר, , 3.5%( ₪ 291,990) ₪ 1,860,790עד ₪  1,568,800סך של על חלק השווי העולה על 

10,220 .₪  

 סך שלכלומר,  ,5%( ₪ 2,939,815) ₪ 4,800,605עד ₪  1,860,790של העולה על סך  על חלק השווי

146,991 .₪   
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 סך שלכלומר,  ,8%( ₪ 699,395) 5,500,000עד ₪  4,800,605סך של על חלק השווי העולה על 

55,951.6 .₪  

 1/2. מאחר שרות רוכשת 213,162.6תוצאת מס הרכישה לגבי שווי המכירה במלואו היא 

 .ש"ח 106,582ובעיגול, , ₪ 106,581.6מהזכויות, חבות מס הרכישה לגביה היא 

בדירה בנתניה, ולכן ייערך לגביה תחשיב של דירה  50%יעל היא בעלת זכויות של  -יעלבאשר ל

 נוספת.

  ש"ח 384,048.4 , כלומר סך של8%- 4,800,605עד 

, כלומר סך של 10%-₪( 699,395) ₪ 5,500,000סך של  עד₪  4,800,605העולה על על חלק השווי 

69,939.5  .₪ 

 1/2מאחר שיעל רוכשת ₪.  453,987.9תוצאת מס הרכישה לגבי שווי המכירה במלואו היא 

 ₪. 226,994, עיגולוב 226,993.95מהזכויות, חבות מס הרכישה לגביה היא 

     

 חישוב המס .יא
 ים:בהתאם לנתונים הבאחנות לגבי מכירת  נא חשב את מס השבח

 . ש"ח 250,000תמורת  1.1.90ביום חנות קנה  משה

שכ"ט עו"ד בסך של באותו מועד ושילם ₪  800,000תמורת  מכר משה את החנות 31.12.15ביום 

 .מע"מ₪+ 8,000

 2/3מתוך  לשנה 4%חשב את השבח והמס תוך לקיחה בחשבון של הפחת שנוכה בשיעור של 

 .₪( 166,667משווי הרכישה)

 -נתוני עזר

 4,328- 7.11.01ספר הימים שעברו מיום הרכישה עד מ

  3,707 -1.1.12עד  7.11.01מספר הימים שעברו מיום 

  9,495 -מספר הימים שעברו מיום הרכישה עד יום המכירה

לבין מס' הימים מיום הרכישה עד יום  7.11.01היחס שבין מס' הימים שעברו מיום הרכישה עד 

 0.4558 -המכירה

לבין מס' הימים מיום הרכישה עד יום  1.1.12עד  7.11.01הימים שעברו מיום  היחס שבין מס'

 0.3904 -המכירה

   -פתרון

 .₪ 91,333=166,667 בניכוי הפחת שהוא 250,000+8,000יתרת שווי הרכישה היא 

 .₪ 309,133.07יתרת שווי הרכישה המתואמת ליום המכירה היא 

 ₪. 149,210.94היא  31.12.1993יתרת שווי הרכישה המתואמת ליום 

 91,333בניכוי יתרת שווי הרכישה בסך של ₪  800,000שבח המקרקעין הוא שווי המכירה, קרי, 

=₪708,667 .₪ 

קרי סך ₪,  91,333בניכוי יתרת שווי הרכישה בסך של ₪  309,133.07הסכום האינפלציוני הוא 

 ₪. 217,800.07של 

₪,  91,333בניכוי יתרת שווי הרכישה בסך של ₪  149,210.94הסכום האינפלציוני החייב הוא 

 ₪. 57,877.94כלומר סך של 
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 490,866.93=708,667-217,800.07השבח הריאלי הוא שבח המקרקעין בניכוי הסכום האינפלציוני

.₪ 

 ₪. 0.4558X 490,866.93=224,192.95 -השבח הריאלי עד יום התחילה 

 ₪. 0.3904X 490,866.93 =191,634.45-ויהשבח הריאלי לאחר יום התחילה עד מועד השינ

 490,866.93- )224,292.95+191,634.45)=74,939.53היא  יתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי

 חישוב המס על השבח על פני התקופות:

48%X 224,192.95=107,612.62 ₪ 

191,634.45X20%=38,326.89 ₪ 

74,939.53X 25%= 18,734.88 ש"ח 

57,877.94X10%=5,787.79 ₪  (1993)המס על השבח האינפלציוני שעד סוף 

 ₪. 170,462סך כל המס הוא 

 

הוא רכש דירה בנתניה. עד מתי יוכל יובל  1.1.13. ביום 2000ליובל דירת מגורים בתל אביב משנת  .יב

 ( לחוק. 2ב)49למכור את הדירה בתל אביב על מנת שלא יחוב במס שבח ויקבל פטור לפי ס' 

 (31.12.17המעבר.)עד סוף תקופת  .1

 .1.1.17עד  .2

 . .1471.עד  .3

 1.1.15עד  .4
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