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 חבש סממ רוטפב תוריד יתש תריכמל תויונמדזהה ןולח
 ורו"ח ד"עו, נעם שרעבי

 

בימים אלו, נפתח חלון הזדמנויות בו, מי שמחזיק שתי דירות מגורים מזכות, יכול למכור, בתכנון 

שנים בין מכירת דירת המגורים  4, מבלי להמתין נכון, את שתי הדירות בפטור ממס שבח

 הראשונה למכירת דירת המגורים השניה.

 

אשר העניק פטור  ה לחוק44עד היום, הדרך לעשות זאת בפטור ממס שבח היתה קבועה בסעיף 

 חד פעמי במכירת שתי דירות מגורים כאשר במקביל נרכשת דירת מגורים אחת, גדולה יותר.

הבעיה בפטור החד פעמי היא התנאים הרבים המופיעים בסעיף, בין היתר החובה למכור את שתי 

חודש, סכום השווי של שתי הדירות הנמכרות יחד לא יעלה על  21וך דירות המגורים בת

שווי הדירה החלופית הוא לפחות שלושת רבעי שווי שתי הדירות הנמכרות יחדיו ₪,  284,68111

 ועוד.

 

ה לחוק לכמעט בלתי ישים.44ריבוי התנאים הפך את השימוש בפטור החד פעמי לפי סעיף   

, והרפורמה השלמה שנעשתה בפטורים ממס שבח לדירות אולם, היום, במסגרת חוק ההסדרים

: להלן) 2461 – ג"התשכ(, ורכישה שבח) מקרקעין מסוי לחוק( 1)ב44 סעיףמגורים מזכות, שונה 

באופן בו בתכנון נכון ניתן למכור שתי דירות מגורים מזכות בפטור ממס. "(החוק"  

 

ניתן ליהנות מפטור ממס שבח בגין מכירת שתי  אבקש להציג מתווה לפיו, במאמר זה, כאמור

, כדלהלן:ארבע שנים בין מכירת הדירה הראשונה לשניה להמתיןדירות ללא צורך   

 

עד בנוסחו  ,"(החוק)להלן: " 2461 – ג"התשכ(, ורכישה שבח) מקרקעין מסוי ( לחוק1ב)44סעיף 

, (22221124)שייכנס לתוקף ביום במסגרת חוק ההסדרים  "(תיקון החוקלחוק )להלן: " 66לתיקון 

:, בין היתרבהתקיים מספר תנאיםמזכה קבע פטור במכירת דירת מגורים   
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 הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור. .1

חודש לפני המכירה הנוכחית דירת מגורים אחרת בפטור ממס לפי  11המוכר לא מכר במשך  .2
 הסעיף.

 א היתה למוכר בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת.בארבע שנים שקדמו למכירה ל .3

 

( לחוק והתנאים שונו:1ב)44בתיקון לחוק תוקן סעיף   

 

שהפכה  םחודש מיו 11הוסף תנאי לפיו על המוכר להיות בעל הזכות בדירת המגורים לפחות  .1
 לדירת מגורים.

אחת יותר  בארבע שנים שקדמו למכירה לא היתה למוכר בעת ובעונהנמחק התנאי לפיו  .2
 מדירת מגורים אחת.

 

 המעבר בתקופת מזכה מגורים דירת במכירת"עם זאת בתיקון לחוק הוספה הוראת מעבר לפיה 

, 37' מס בתיקון כנוסחו, מקרקעין מיסוי לחוק( .)ב14 סעיף יחול לא ,(2.1.3..7.2 - 2.2.1.1.)

 א7. בסעיף כהגדרתו ובאזור בישראל אחת מגורים מדירת יותר לו היתה המעבר שביום מי על

 מיסוי לחוק ג14 שבסעיף החזקה תחול כאמור הדירות מניין לעניין; מקרקעין מיסוי לחוק

."מקרקעין  

 

בארבע שנים שקדמו למכירה לא היתה למוכר הפועל היוצא של הוראת המעבר הוא שהתנאי לפיו 

אולם רק לאחר תקופת המעבר, בעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת ימשיך לחול גם בעת ו

, היתה למוכר יותר מדירת מגורים אחת.2.2.1.1.במידה וביום הקובע,   

 

למכור את  היה זכאיועד היום לא  מגורים התיקון לחוק, יצר מצב בו מי שמחזיק שתי דירות

ליהנות מפטור ממס  , בחלון הזדמנויות זהשניהם בפטור ממס, אלא לאחר חלוף ארבע שנים, יכול

 1222121121כאשר את הדירה הראשונה ימכור עד לתאריך על הרווח ממכירת שתי הדירות, 

, ואת הדירה השניה 22221124( לחוק )אשר עדיין בתוקף עד ליום 2ב)44בפטור ממס לפי סעיף 

בפטור ממס המוקנה לבעל דירה יחידה המוכר את דירתו, לפי סעיף  22221124ימכור לאחר 

לאחר התיקון בחוק ההסדרים.( לחוק כנוסחו 1ב)44  

 

יחד עם זאת, יש לציין שתי נקודות שיש לשים אליהם לב כאשר מתכננים את מכירת שתי דירות 

 המגורים.

 

בתיקון לחוק נוסף כאמור תנאי לפיו על מנת ליהנות מהפטור בגין מכירת  –תקופת החזקה בנכס  

חודש מיום שהפכה לדירת  ,2לפחות  בדירהדירת מגורים יחידה, על המוכר להיות הבעלים 

  מגורים.
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ימה זה כאשר ישנה דירה שבנייתה נסתי .מגבלה זו עשויה להשפיע על סדר מכירת הדירות

.1222121121( לחוק, עד ליום 2ב)44עתה, יש למכרה ראשונה בפטור לפי   

 

חת יש לק₪.  1,011,111של  לתקרההפטור מוגבל עד  1.1.2111החל מיום  –הגבלת הפטור  .1
 למכרהיש ₪,  1,011,111זאת בחשבון ועל כן במידה וישנה דירת מגורים ששוויה מעל 

( לחוק ואחר מכן למכור את 1ב)14בפטור ממס לפי סעיף  ,31.12.2113, עד ליום ראשונה
 הדירה השניה הזולה מבין השתיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 – נעם שרעביורו"ח או לעו"ד /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

  


