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 בין הסכם עיזבון להסכם גירושיןהקשר 

  משרד עורכי דין –ברון ושות'  ,ח"ד ורו"עו ,שרעבינעם 

 

"( חוק מסוי מקרקעין)להלן: " 3691 – ג"התשכ(, ורכישה שבח) מקרקעין מסוי א לחוק4סעיף 

 דין פסק פי על הנעשית במקרקעין באיגוד בזכות או במקרקעין בזכות זכויות קובע כי העברת

 היא אם בין, זה חוק לענין באיגוד כפעולה או כמכירה יראוה לא, גירושין הליכי אגב שניתן

.לילדיהם מהם העברה היא אם ובין הזוג בני בין העברה  

 

 ההורשה אם בין - הורשה של בדרך במקרקעין זכות העברתלחוק מסוי מקרקעין קובע כי  5סעיף 

.מקרקעין מיסוי חוק לצורך למכירה תיחשב לא - צוואה פי על אם ובין דין פי על היא  

 

, כמכירה יראוה לא, יורשים בין עזבון נכסי "חלוקת)ג( לחוק מסוי מקרקעין כי 5עוד נקבע בסעיף 

 נכסי עם הנמנה נכס שאינו כסף בשווה או, בכסף תמורה ניתנה החלוקה במסגרת שאם ובלבד

  .נמכר" כאילו התמורה ניתנה שבשלו העזבון חלק את יראו, העזבון

 

וגם בהעברת זכויות במקרקעין  במקרקעין אגב גירושין בשני המקרים, גם בהעברת זכויות

 אין אלא ,ממס פטור קייםש רק לאההעברה פטורה ממס ו כי קובע מקרקעין מיסוי חוקבהורשה, 

.מס לאירוע נחשב אינו כזה שאירוע מפני, המס לשלטונות דיווח חובת גם  

 

)להלן: "הפקודה"( המצב שונה. 1691 – א"התשכ(, חדש נוסח)בפקודת מס הכנסה   

 

מגדיר מכירה באופן מאד רחב: לפקודה 88סעיף   

 

 אירוע או פעולה כל וכן, פדיון, מתנה, הענקה, העברה, הסבה, ויתור, חליפין לרבות -" מכירה"

, בעקיפין ובין במישרין בין והכל, אדם של מרשותו שהיא כל בדרך נכס יצא שבעקבותם אחרים

הורשה. למעט אך  
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אגב הליכי גירושין, מועברים גם נכסים שאינם נשאלת השאלה, מה הדין כאשר במסגרת פסק דין 

 נכסי מקרקעין, כגון מניות בחברות.

 

ר העברת נכסים טאינה מתייחסת לסוגיה זו ואין בפקודה סעיף מקביל הפו  הכנסה מס פקודת

ין טומנים בחובם אירוע מס.)כהגדרתם בפקודה( בין בני הזוג ולכן, לכאורה, הרבה הסכמי גירוש  

 

א בחוק מסוי מקרקעין היא העובדה 4ייתכן והסיבה לכך שאין בפקודה סעיף המקביל לסעיף 

 או משפחתו בני של האישי לשימושם או האישי לשימושו ידיו על המוחזקים יחיד של שמיטלטלין

וגיה לא עולה בו ממועטים מהגדרת נכס ולכן סבר המחוקק כי ממילא הס התלויים אדם-בני של

במס הכנסה אלא רק במיסוי מקרקעין, אולם עדיין יש להתייחס לשאלה מה לגבי נכסים עסקיים 

 המועברים במסגרת הסכם גירושין.

 

, 656/60 מ"ע+  946/69 מ"ען בבית המשפט המחוזי בתל אביב פס"ד בתני 32.2.2.31ביום 

הדן בשאלת "( פס"ד טולצ'ינסקי" )להלן:חיפה  שומה פקיד' נ( ישי או/ו) ינסקי'טולצ ישראלה

נדונה שאלת החבות במס רווח הון  עיזבון. באותו מקרה לחלוקת פשרה הסכם של המס השלכות

 בגין העברת מניות בין שני יורשים במסגרת הסכם פשרה לחלוקת עיזבון.

 

אשר חל על העברת נכסי מקרקעין הקבוע בחוק מסוי מקרקעין בפסק הדין נקבע כי הפטור 

יחול גם על העברת נכסים שהם לא נכסי מקרקעין ואשר  יורשים בין עזבון נכסי חלוקתבמסגרת 

. זאת למרות שבפקודה אין אף סעיף הפוטר העברה שכזולכאורה חייבים במס רווח הון,   

 

באופן בו על דרך  בין הפקודה לחוק מסוי מקרקעיןהדוקה בית המשפט, בפסק הדין, יוצר זיקה 

משפט בוחן את העקרונות שפורטו בחוק מסוי מקרקעין בנוגע לנכסי העיזבון ההתאמה, בית ה

כך לכאורה בית המשפט יוצר יש מאין ומוסיף  נכסים שאינם נכסי מקרקעין.ומחיל אותם גם על 

היקש מחוק מסוי מקרקעין.וזאת על ידי חלוקת עיזבון בין יורשים  תהפותרהלכה על הפקודה   

 

ממילא, לדעתנו, ברגע שבית המשפט קבע כי זכות הקמה מכוח הסדר אמנם, כפי שציינו בעבר 

איזון משאבים )אגב גירושין( הינה זכות תביעה הנותרת במישור היחסים בין השניים, הרי שלא 

 39מדובר בנכס שניתן להעבירו/למכרו וממילא אין לו שווי כלפי כולי עלמא )ראה מבזק מס' 

(.2.9.2.32מיום   

 

טולצ'ינסקי, אנו סבורים כי גם אם כן מדובר בנכס, הרי שעל פי הרציונאל "ד אולם, לאור פס

אחרת ייווצר עיוות בין נכסים שהינם זכויות  ,הקבוע בחוק מסוי מקרקעין יש לפטור העברה זו

  במקרקעין לבין נכסים אחרים.
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למען הסר ספק, טוב יעשה המחוקק אם, כמו במסוי מקרקעין, גם במס הכנסה יחריג את ו

 "עברות הנכסים במסגרת הסכמי הגירושין ויקבע כי אלו אינם נכנסים להגדרת "מכירהה

   בפקודה.

 

 

 

 
 

 – נעם שרעבי ד"עולאו /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי/למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו

 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


