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 ?מה בין פטור להפסד

 "חוור , עו"דנעם שרעבי

  

משכן נכס מקרקעין לשם הבטחת חובות לבנקים או לשם נטילת בקש לאדם מבמקרים בהם 
בנוסח סעיף אגרת חוב, אשר כוללת, לרוב, הלוואות, דואג הבנק להחתים את הממשכן גם על 

 הדומה לנוסח להלן:

 או/ו הנחה או/ו פטור לקבלת הממשכנים זכויות כל את גם, כוללים הממושכנים "הנכסים
 ובכלל, הממושכנים בנכסים עיסקה לכל ביחס או/ו הממושכנים לנכסים ביחס כלשהם הקלה

(, ורכישה מכירה, שבח) מקרקעין מיסוי חוק לפי במס הקלה או/ו הנחה או/ו פטור כל, זה
 חוזר בלתי כוח ביפוי בזה מייפים והממשכנים: פיו על משנה חקיקת כל או/ו, 3691-ג"התשל

 או/ו תצהיר כל על הממשכנים בשם לחתום, כוחו מיופי או/ו נציגיו או/ו הבנק של כוחו את
 הבנק לדעת או/ו נוהג או/ו דין כל לפי דרוש או/ו נחוץ שיהיה כלשהו אחר מסמך או/ו בקשה
 ". כאמור הקלה או/ו הנחה או/ו פטור כל לקבלת

. (מ"בע המאוחד המזרחי בנק' נ' ואח יונה גבאי, 59//60 פ"ה)קבע בית המשפט  6002כבר בשנת 
 שבשונה הרי, שבח ממס לפטור אחר שימוש החייב מוכיח בהן מיוחדות נסיבות בהעדר כי

 חלק ותהווה הממומש לנכס הפטור זכות תצטרף, הנושים לכלל השייכים הצבורים מההפסדים
 .ממנו נפרד ובלתי אחד

ואולם, לאחרונה התפרסמה החלטה בעניין ניצול הפסדי הון בעת מכירת מקרקעין המעלה שאלות 
 גם לגבי הפטור.

' נ הנאמן - ד"עו, ארנברג איל, 50-3966 ר"פש) בהחלטה שניתנה לאחרונה בבית המשפט המחוזי
כתוצאה , דן בית המשפט בשאלה למי שייך הפסד הון שנוצר ('ואח 3 אביב תל שומה פקיד

 ממימוש הערבות.

 חברה של להלוואות לערוב שנדרש לאחר מקרקעין נכס מר וייס שעבד 6006 שבשנת הן העובדות
 את לממש הבנק פעל אישי, באופן והן שבשליטתו בחברה הן, עסקיו משכשלו; בשליטתו

 . המקרקעין על המשכנתא

 המס לרשויות מר וייס לנכסי הנאמן פנה, מימוש הערבות יצר הפסד הון למר וייס, ובעקבות כך
 . השבח מס שבשומת השבח נגד לקיזוז הניתנים, הפסדים על אישור לו הוציאו ואלה

 בית המשפט פסק שההפסדים שייכים באופן בלעדי למר וייס ולא ניתן להעבירם לבנק.
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 ואומר בית המשפט:

' דינאמי' שההפסד היא מתכונותיו ואחת קודמות בשנים הנישום מפעילות לנבוע יכול "הפסד
 ושאלת, המס לרשויות מגיש שהנישום חות"הדו לפי הכול, קטן או גדל - הזמן במשך ומשתנה
 הפסדים קיזוז לדרוש הנישום את המחייבים ובתנאים שונות בנסיבות תלויה בהפסד ההכרה

 ומעצם, בלבד המס רשות כלפי הנישום של אישית זכות זו טבעה שמעצם מכאן. המס מרשויות
 לבין המס רשות שבין ביחסים לה וענין עליה להתנות אין, להעברה ניתנת היא אין מהותה
 בפניה" העומד הספציפי הנישום

ההבדל העיקרי בין הפסיקה בפס"ד יונה גבאי לבין ההחלטה בענינו של וייס אברהם הוא הבדל 
האם הוא חלק  תפיסתי במהות שעיקרו בשאלה מה דינו של מס שבח המוטל על מכירת מקרקעין?

 מהמקרקעין או שהוא נכס בזכות עצמו?

 לפטור אחר שימוש החייב מוכיח בהן מיוחדות נסיבות קובע כי בהעדר יונה בית המשפט בגבאי
ממנו, קרי, מס  נפרד ובלתי אחד חלק ותהווה הממומש לנכס הפטור זכות תצטרף, שבח ממס

 .המקרקעיןהשבח שנחסך כתוצאה מניצול הפטור הינו חלק מנכס 

 השבח מס שומת כנגד ההפסד מקיזוז הנובע לעומת זאת, בית המשפט בעניין וייס קובע שהסכום
לו, קרי, מס השבח שנחסך כתוצאה מניצול  זכאית הכינוס וקופת, החייב לנכסי הנאמן של הוא

הפטור, אינו חלק מהמקרקעין אלא נכס בזכות עצמו, שהרי אם היה חלק מהמקרקעין, היה שייך 
 ממילא לבנק.

כאשר בוחנים את נימוקי  בית המשפט בעניין וייס ניתן לראות כי נימוקים אלו תקפים גם בעניין 
גבאי יונה. בין אם המדובר בהפסד ובין אם בפטור, בית המשפט קובע כי מדובר בזכות אישית 

 שהיא נכס ולא  בחלק מהמקרקעין. 

ן הפסד היא שבעת יצירת המשכנתא, ההפסד נימוק נוסף שבית המשפט נותן לכך שלא ניתן למשכ
כלל לא היה קיים. לפי אותו הגיון ניתן לאמור שאם הממשכן, בעת רישום המשכנתא, לא היה 

 זכאי לפטור ממס שבח אזי לא ניתן היה למשכן את הפטור.

 לסיום, בית המשפט בעניין וייס אומר:

, עקרונית שאלה לעלות שעשויה הרי בשאלה לדיון נדרשת שאינני אף, לסיום אחרונה "והערה
 החייב לטובת נכס שמשכן ערב של שהפסד משכנתא בשטר לרשום אחרת או כזו בדרך ניתן אם

 . המשכנתא מימוש בעצם לו שנגרם ההפסד על לוותר מחויב יהיה האשראי את שקיבל

 ולכן, להעברה או למשכון הניתן נכס הוא מס לצורך הפסד אם בעיני ספק, לעיל שהסברתי כפי 
 מעצם לו שנוצר ההפסד את לקזז זכותו על לוותר המשכנתא בשטר להתחייב יכול אינו הערב

 . המימוש

 רצון מתוך ניתנה זו והתחייבות ממונו ועל רכושו על להתחייב רשאי שאדם מהנחה נצא אם אף 
 אינה היא שהרי, המשכנתא בשטר להירשם יכולה כזו התחייבות כי סבורה אינני, וחופשי כן

; הפסדים לקזז הנישום של האישית לזכותו אלא הממושכן לנכס( צמודה לא בודאי) כלל קשורה
 .לצורך" מעבר נאמרים אלה דברים אך

לדעתנו, דינו של פטור ממס שבח אינו שונה מדינו של הפסד הון, ובפרט לאור התיקון לחוק מיסוי 
הפטור מס שבח מארבע שנים לשמונה מקרקעין שעבר לאחרונה והגדיל את תקופת הצינון לניצול 

 שנים.
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כפי שלא ניתן לרשום בשטר משכנתא שממשכן יהיה מחויב לוותר על הפסדיו, כך גם לא ניתן 
לרשום בשטר משכנתא שממשכן יהיה מחויב לנצל פטור שהינו פטור אישי, בפרט אם הפטור לא 

 היה קיים לממשכן בעת רישום המשכנתא.

אחת, לאור החלטת בית המשפט בעניין וייס, היא שכל אדם שהבנק לדעתנו, מסקנה אופרטיבית 
מימש נכס מקרקעין שלו שהיה משועבד לחוב של חברה, יכול וצריך לפנות למיסוי מקרקעין 
בדרישה לקבל חזרה את מס השבח ששולם במימוש )גם אם הבנק חתם על הסכם שומה עם מס 

 שבח לפיו לא ידרשו הפסדים(.

וספת היא שבכל מקרה בו הבנק מימש נכס וניצל פטור של הממשכן, ניתן מסקנה אופרטיבית נ
לנסות לפנות חזרה אל הבנק בדרישה לקבל את מס השבח שנחסך כתוצאה מניצול הפטור, זאת 
הואיל ומס השבח שנחסך כתוצאה מניצול הפטור אינו חלק מנכס המקרקעין הממושכן ומשכך 

 אין הבנק יכול לעקלו.

 

' או לעו"ד ורו"ח נעם שרעבי ממשרד ברון ושות/ד גלעד ברון ו"ניתן לפנות לעולפרטים נוספים 
 .עורכי דין

 

 

 

 


