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 השומה העצמית במס שבח, על הפריסה ועל הסימולטור על 

 ח"ורו ד"עו, שרעבינעם 

 

מחייב, החל , "(החוק)להלן: " 3697 – ג"התשכ(, ורכישה שבח) מקרקעין מסוילחוק  37סעיף 

לחוק(, להגיש, יחד עם ההצהרה על מכירת הנכס, גם שומה  .3)בעקבות תיקון  73.7.3.33מיום 

תחה ילצורך כך, ולצורך פשטות הדבר, פ .עצמית הכוללת את סכום המס המגיע ודרך חישובו

מס השבח, אליו ניתן להגיע דרך אתר רשות המסים ואשר חישוב רשות המסים סימולטור של 

  .)/https://www.misim.gov.il/SVTSVAZMIT) בחישוב השומה סייענועד ל

 

 בפתחו של הסימולטור: וכפי שמצהירה רשות המסים

 למשרד והגשתה שבח במס העצמית השומה של הידני החישוב את ולייעל להקל "במטרה

 שבח מס חישוב" - 0992 שבח מס טופס מבנה על מבוסס היישום .ממוכן יישום פותח, האזורי

 ". מקרקעין

, יכיםותאר( בלבד חדשים בשקלים) סכומים - העצמית השומה מרכיבי את לדווח המשתמש על

 .  המס חישוב את מבצעת המערכת

 . ובאחריותו בלבד המשתמש נתוני על מבוססים והתאריכים הסכומים כי יודגש

 שמירתה, עצמית שומה של חדש חישוב :הבאות הפעולות את לבצע מאפשרת המערכת

 חישוב הדמייתו קיים חישוב הדפסת, שנשמרה עצמית שומה נתוני ועדכון צפייה, והדפסתה

 ".שמירה אפשרות ללא צמיתע שומה

 

אין ספק שהסימולטור שפיתחה הרשות חוסך למס' רב של מייצגים את הצורך ברכישת תוכנה 

הסימולטור הינו סימולטור ייעודית לחישוב מס השבח, אולם אליה וקוץ בה. מטבע הדברים, 

לומות בחוק . הסימולטור אינו מהווה תחליף ליועץ מסוי שייתן דעתו על כל האפשרויות הגבסיסי

 להקטנת החבות הכוללת במס שבח.
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הסימולטור אינו %, 84נעשה לפי מס שולי של  3..3.33.3חישוב המס הריאלי עד ליום כך למשל, 

מס שבח בפריסה ואינו מחשב מס שבח יחסי )במקרה של ניצול פטור חלקי לפי הוראת מחשב 

בח הינה האפשרות לפרוס את דוגמה בולטת לאפשרויות ניצול החוק להקטנת מס השהשעה(. 

השבח הריאלי על פני תקופה של עד ארבע שנים שקדמו לשנת מכירת הנכס )כולל שנת המכירה(. 

 הפריסה מאפשרת ניצול של נקודות זכות שלא נוצלו וחיוב במדרגות מס שולי נמוכות.

 

 לפריסתהדנה בזכאות יורשים  ,החלטת מיסוי מקרקעיןרשות המסים רסמה יבשבוע שעבר, פכך, 

במקרה של "כניסה לנעלי  ,הריאלי על תקופת הבעלות של המוריש במכירה על ידי יורש השבח

 זכות נמכרת בו כי במקרה ,קובעתהחלטת המיסוי  (.5435/33 מיסוי המוריש" )החלטת

 בתקופת שנצמח השבח על במס מתחייב והמוכר בירושה המוכר אצל שהתקבלה במקרקעין

)לעניין שווי  (3()א)39 בסעיפים הקבוע" לנעליים הכניסה" עקרון מכוח המוריש של הבעלות

 תקופת"לצורך הפריסה, הרי שלחוק )לעניין יום הרכישה בהורשה(, ( ז()3)73-והרכישה בהורשה( 

 יום נקבע בה המס שנת שלאחר המס משנת תתחיל( ב()ה)א84 בסעיף כהגדרתה" בנכס הבעלות

  .וקלח( ז()3)73 סעיף הוראות לפי הרכישה

 

החלטת מיסוי זו עולה בקנה אחד עם הפרשנות שניתנה להגדרת "תקופת הבעלות בנכס" כפי 

 א"ת אזור מקרקעין מיסוי מנהל' נ' ואח גוטצייט אילנה, 0092-29 ע"ושניתנה בדעת רוב בפס"ד 

הדין דן באפשרות לפריסת מס  קפס .3.33( מחודש פברואר 84-ה( 3.33 אפריל) 3/כו )מיסים

באותו מקרה, ביום  במקרה של מכירת נכס מקרקעין שנתקבל במתנה.)ה( א84השבח לפי סעיף 

ע"י אמן  3643מכרו העוררות זכויות בנכס מקרקעין. הזכויות שנמכרו, נרכשו בשנת  3..3.33.3

ת ביקשו לפרוס את העוררו .3..4.3..3של העוררות והועברה אליהן במתנה בשנת המכירה, ביום 

בית המשפט נדרש לפירוש  מס השבח הריאלי גם על התקופה בה היו הזכויות ברשות אימן.

לחוק במקרה של מוכר אשר נכנס ( ב()ה)א84הגדרת "תקופת הבעלות בנכס" כפי שמופיעה בסעיף 

 לנעלי מעביר המתנה לצורך חישוב שווי הרכישה ויום הרכישה:

 שבה המס שנת שלאחר המס שנת בתחילת שתחילתה ופהתק -" בנכס הבעלות תקופת""

 במקרקעין הזכות יצאה שבה המס שנת בתום וסיומה המוכר לידי במקרקעין הזכות הגיעה

 ";מידיו

 

( ה)א84 סעיף שלפי השבח פריסת בעניין החקיקה תכלית כי ,כלל דעהבית המשפט, לאחר שהגיע ל

 שמאחר ,ברוב דעותקבע, צבירתה תקופת פני על" עשרותההת ביזור" הינה ,מקרקעין מיסוי לחוק

 ומאחר, המתנה נותן אצל שהיה השבח צמיחת תקופת בגין גם שבח במס מתחייב המתנה מקבלש

לפיו  פירוש להעדיף שיש הרי, החקיקה בתכלית שיתמוך פירוש גם" סובלת" החוק לשוןש

ת המס שבה הגיעה הכוונה לשנ ,המוכר לידי במקרקעין הזכות הגיעה שבה המס שנתבאמירה 

 הזכות לידי המוכר מבחינה פורמלית משפטית.
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נראה כי רשות המסים, בהחלטת המיסוי, השלימה עם הפרשנות המקילה שנתן בית המשפט 

א לחוק, ובפרט לאחר פסק הדין לעניין מתנה ולאחר 84אפשרות הפריסה, לפי סעיף . בדעת הרוב

הפחית משמעותית את חבות מס השבח ושיש הינה כלי שיש ביכולתו ל 5435/33החלטת המיסוי 

 לקחתו בחשבון כאשר עושים את חישובי המס.

 

כך למשל, במקרה בו בעל נכס מקרקעין מעוניין לממש את הנכס ולתת את הכסף במתנה לקרוב 

משפחה, יש לבחון את האפשרות לתת את הנכס עצמו במתנה ושקרוב המשפחה ימכור את הנכס, 

שיוטל בעת מכירת הנכס )באמצעות פריסת מס השבח אצל קרוב  ובכך להפחית את מס השבח

 המשפחה(.

 

ז לחוק, ניתן 86כי גם במקרה של מכירת בית מגורים עם זכויות בניה נוספות, לפי סעיף  ,יצויין

 לבקש פריסה של מס השבח החל על זכויות הבניה הנוספות.

לשנות הפריסה, במידה ולא הוגשו לחוק מחייב הגשת דוחות למס הכנסה  84עוד יצויין, כי סעיף 

 דוחות.

 

, העובדה כי חוק מסוי מקרקעין טומן בחובו אפשרויות להקטנת מס השבח, )כגון .3אור תיקון ל

פותח על ידי מס הכנסה אינו מספק בחלק והעובדה כי הסימולטור ש האפשרות לפריסה(

בכדי להימנע מחשיפות גדלה החשיבות של תכנון המס המוקדם, זאת, בין היתר, גם  מהמקרים,

 של תביעות רשלנות בעתיד.

 

טרם כתיבת בלדעתנו, טוב וראוי שעורכי דין אשר עיסוקם בנדל"ן, יתייעצו עם מומחי מס עוד 

, ויעשו שימוש מושכל לחוק .3היה נכון קודם ונכון שבעתיים לאחר תיקון שדבר  ,המכר הסכמי

 .בסימולטור הבסיסי של רשות המסים

 
 

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

 עורכי דין.' ברון ושות משרד

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

  


