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 הסכמי גירושין -בהסדרי איזון משאבים היבטי מס 

 ד"גלעד ברון, עו ח"ורו , עו"דשרעבינעם 

  
שעם  ,קובע )להלן: "חוק יחסי ממון"( 3791-ק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"גחול( )א5סעיף 

התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית 
ר איזון משאבים" וחל על כל הזוגות שנישאו מצב זה נקרא "הסד .שוויים של כלל נכסי בני הזוג

 .4791לאחר 

כי תשלומי איזון משולמים גם לגבי זוגות שחוק יחסי ממון לא חל עליהם, והזכאות קמה  ,)יצויין
 מכח חזקת השיתוף(.

, הסכמי גירושין מטבעם, דנים גם בסוגיית חלוקת הרכוש בין בני הזוג המתגרשים ובמסגרת זו
 .בשל הסדר איזון המשאבים תשלומי איזון בין הצדדים מתבצעים בדרך כלל,

כנגד  מבן זוג אחד למשנהואשר מטבע הדברים עוברים  ,ברשימה זו אנו נדון בשני סוגי נכסים
 תשלומי איזון:

בדרך כלל דירת המגורים שאחד הצדדים "קונה" את חלקו  –הסוג הראשון הוא נכסי מקרקעין 
 כמה נכסי מקרקעין, הצדדים מחלקים ביניהם את הנכסים.של האחר בדירה או, במידה וישנם 

כך למשל רו"ח שמשלם לגרושתו תשלומי איזון עבור זכויותיה  –הסוג השני הוא נכסים עסקיים 
בפירמה, זכויות המוקנות לה מכח חזקת השיתוף. דוגמא נוספת היא העברת זכויות בעסקים 

ו בדין, כגון מניות בחברה ובין אם זכויות אלו בחברות, בין אם זכויות אלו מוחזקות אצלמניות ו
 מוקנות מכח חזקת השיתוף.

שבכל מקרה אחר של תשלום עבור זכויות בנכסים כגון אלו,  ,המשותף לשני סוגי הנכסים הוא
 רכבים או ריהוט, אומנותכגון  ,מדובר בארוע מס לכל דבר ועניין, בשונה ממטלטלין לשימוש אישי

 ה מהווה אירוע מס.אינככלל,  םאשר מכירת

  נכסי מקרקעין

"( חוק מסוי מקרקעין)להלן: " 3791 –מסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג  לחוקא 1סעיף 
 דין פסק פי על הנעשית, במקרקעין באיגוד בזכות או במקרקעין בזכות זכויות "העברת: קובע כי

 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
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סכם ממון טעון אישור בית הקובע כי  3791-ק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"גחו)א( ל2סעיף 
המשפט לעניני משפחה או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני 

 הזוג.

ולכן אין חבות במס שבח  אינה מהווה מכירהכי העברה אגב גירושין,  ,י מקרקעין קובעחוק מסו
 ובמס רכישה בגין העברת נכסי המקרקעין.

א לחוק מסוי מקרקעין, הקביעה כי אין מדובר במכירה לפי 1יש לציין כי במסגרת הוראות סעיף 
הוראות סעיף זה לשקול ניצול  ניתןהחוק, חלה לא רק במישור בני הזוג אלא גם בהעברה לילדים. 

לצורך תכנון מס כולל במסגרת חלוקת הרכוש בין הצדדים ולהעביר נכסי מקרקעין לילדים, כולל 
 .לעניין ניצול הפטורים בעת מכירת דירות מגורים על ידי הילדים בבוא העת

(, הרכיש מס( )ורכישה מכירה, שבח) מקרקעין מיסוי תקנותא ל22פי סעיף יצויין כי על 
העברת דירות לילדים במתנה, שלא לפי סעיף זה, חל מס רכישה )מופחת( על  ,3791 – ה"התשל

כמי  על ידי הילד ת דירת מגוריםפטור במכירזכאות לקבלת לצורך  "תקופת צינון"וכן חלה 
. שימוש מושכל בסעיף יחסוך הן ו לחוק מסוי מקרקעין(17שקיבל את הנכס ללא תמורה )סעיף 

 שה והן את תקופת הצינון.  את מס הרכי

גם היטל השבחה לא חל בעת העברת הזכויות אגב הגירושין. היטל השבחה חל בעת מימוש זכויות 
במקרקעין כאשר אחת החלופות להגדרת מימוש זכויות היא הענקת זכויות הטעונה רישום 

ון מכח בפנקסי המקרקעין, בתמורה או ללא תמורה, אך ההגדרה ממעטת העברה מכח דין, כג
לתוספת השלישית  4בסעיף  ה לעניין זה הגדרת "מימוש זכויות")רא פסק דין שניתן אגב גירושין

 .( 4795 –לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 

 

 נכסים עסקיים

 באופן גורף גם על נכסיהם העסקיים של בני הזוג.ים הסדר איזון המשאבים חלחזקת השיתוף ו

הדוגמא, נכסים של ממש כגון מניות בחברה או חלק  נכסים עסקיים יכולים להיות, לצורך
 בשותפות, ויכולים להיות נכסי קריירה שהם פרי יצירה של הגירושין עצמם. 

הדן בטענה של אשה לזכאות למחצית משוויו של משרד  פלוני נגד פלונית 19/1261בע"מ בפס"ד  
קריירה" וקבע כי הכסי את המושג "נפט העליון שבית המהגדיר לראיית חשבון שהקים בעלה. 

 חזקת השיתוף קיימת גם בנכסים אלו ויש לשלם תשלומי איזון גם בגינם.

. באדם טבועים הם. אישיים נכסים הם" הקריירה נכסי" להבדיל מנכסים עסקיים ממשיים,
 המתאימה התפישה. פירוק הצריכה שותפות זו אין, הזוג בני שצוברים אחרים מנכסים להבדיל
. המשאבים איזון בהסדר הגלומה לזו דומה, השיתוף הלכת בגדר גם", הקריירה נכסי" לחלוקת

 .   כסף בשווה או בכסף אותו ולאזן, הנישואין עקב הזוג בני בין שנוצר הפער את לבחון יש

סוי מקרקעין, בפקודת מס הכנסה אין סעיף המחריג העברת זכויות )שאינן נכסי יבשונה מחוק מ
 מקרקעין( אגב גירושין.

 מגדיר מכירה באופן מאד רחב: 3793 – א"התשכ(, חדש נוסח) הכנסה מס לפקודת 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

 .שההור למעט אך
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יצא נכס מרשותו של אדם ייחשב למכירה ויחול לפי הסעיף, למעט הורשה, כל ארוע במסגרתו 
  עליו רווח הון )אלא אם כן יש פטור ספציפי מרווח ההון(.

לכאורה, בכל מקרה של תשלומי איזון עבור העברת נכסים, או ויתור על חלקו של בן הזוג 
 , בהעדר פטור ספציפי.רווח הון בגינוחל לכאורה דובר במכירת "נכס" ובשותפות, מ

השאלה מתחדדת עוד יותר כאשר מדובר בתשלומי איזון עבור "נכסי קריירה" באשר במקרה זה, 
 ה"נכס" נולד רק כתוצאה מהגירושין. 

א 1לדעתנו, טוב ייעשה המחוקק באם יפעל להוספת סעיף בפקודת מס הכנסה המקביל לסעיף 
העברת כל נכס במסגרת פסק דין אגב גירושין אינו מהווה  לחוק מיסוי מקרקעין והקובע כי

 מכירה )כמו הורשה(.  

ייתכן וניתן אולם, לדעתנו, גם כיום, ללא חקיקה ומתן פטור מוסדר במסגרת פקודת מס הכנסה, 
לטעון לאי חבות במס במקרים של חלוקת נכסים במסגרת הסכמי גירושין ותשלומי איזון 

 במסגרת חלוקה זו.

. בית המשפט פלוני נגד פקיד שומה ירושלים 1717-63-33/פס"ד ע"מ פורסם  24.5.2242ביום 
 הנכבד בוחן את מהות זכות האשה הנובעת מכח איזון המשאבים.

גמלה המשולמת לגימלאי משטרת ישראל ואשר כמחציתה  בו יש למסותפסק הדין דן באופן 
גמלאי, חלקה של האשה בגמלה הינה מועברת לגרושתו על פי הסכם הגירושין ביניהם. לטענת ה

בגין  ולמסות אין משכך,הכנסה מכח הסדר איזון המשאבים ואינה הכנסתו כלל אלא הכנסתה ו
 אלא אותה.בגמלה של האשה  חלקה

"הגישה הרווחת היא כי הסדר איזון המשאבים הוא הסדר קובע בית המשפט הנכבד: 
נית בנכס, אלא רק זכות תביעה אישית כנגד בן אובליגטורי דחוי שאינו מקנה לבן הזוג זכות קניי

הזוג השני בעת פקיעת הנכס. מכאן שזכות האשה בגמלה הצומחת מכוח הסדר איזון המשאבים 
איננה זכות קניינית בנכס המהווה נכס משותף כי אם רק זכות תביעה אישית כלפי המערער 

  הנותרת במישור היחסים בין השניים".

בע כי זכות הקמה מכוח הסדר איזון משאבים הינה זכות תביעה שבית המשפט קמלדעתנו, 
הנותרת במישור היחסים בין השניים, הרי שלא מדובר בנכס שניתן להעבירו/למכרו וממילא אין 

 לו שווי כלפי כולי עלמא.

תעלה טענה כי זכות התביעה היא נכס, ויש למסות את בן הזוג בגין מכירת יתרה מכך, גם אם 
 אלה מה דינו של התשלום והאם ניתן לדרוש אותו כהוצאה?נכס, תעלה הש

טענה לפיה מהות התשלום הינה  לבססניתן שאנו סבורים כי, גם לאור פסיקה בנושא, ייתכן 
ניתן לדרוש את ההוצאה במקרה שכזה תשלום במישור הפירותי לצורך שמירה על הקיים ו

 במלואה אצל המשלם.
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הננו ממליצים לבחון את מבנה הסכם הגירושין ותשלומי שא, לסיכומו של דבר, לאור מורכבות הנו
בטרם ייחתם ויועבר לאישור הערכאה  ,איזון המשאבים שבמסגרתו, גם בהיבט המיסויי

המוסמכת, באשר לעיתים קרובות ניתן יהיה להגיע לתוצאה הרצויה על ידי בני הזוג ובאי כוחם, 
 תכנון נכון של הסכם שכזה.תוך מבנה אשר יחסוך חבויות מס מהותיות במסגרת 

 

 

 

' משרד ברון ושות ח נעם שרעבי"ורואו לעו"ד /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו
  עורכי דין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו.

 


