
 

Page | 1  

 

 לפטורים ממס שבחיחסי ממון הסכם בין קשר ה

 ורו"ח ד"עו, נעם שרעבי

 

)להלן: "החוק או חוק מסוי  3491 – ג"התשכ(, ורכישה שבח) מקרקעין מסוי חוק)ב( ל94סעיף 

-ובן מוכר "יראומקרקעין"( קובע כלל לפיו לצורך חישוב הפטורים במכירת דירת מגורים מזכה 

 ילדים למעט שנים 81 להם מלאו שטרם וילדיהם, בנפרד קבע דרך הגר זוג-בן למעט, זוגו

 .אחד" כמוכר - נשואים

 

לפיה בני זוג נחשבים כמוכר אחד לצורך חישוב הפטורים, כך  משפטית" פיקציה"הכלל, יוצר 

מימוש זכאות לצורך אזי , נפרדת למשל, שני בני זוג שבבעלות כל אחד מהם דירת מגורים

הינו בעל זכויות בדירת היא שכל אחד מהם  חזקהקיימת , על דירות מגורים פטורים ממס שבחל

במכירת אחת מהדירות ולכן המגורים של בן זוגו, קרי, כל אחד מהם "בעל זכויות בשתי דירות" 

 אף אחד מהם לא ייהנה מפטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים יחידה.הנ"ל 

 

השאלה הנשאלת היא האם מדובר בחזקה הניתנת לסתירה או בחזקה חלוטה, כאשר במידה 

בחזקה הניתנת לסתירה, אז אם בני הזוג יצליחו להוכיח שהדירה הנמכרת שייכת רק ומדובר 

לאחד מהם ולא לשני, הרי שכאשר בן הזוג השני ימכור את דירתו, הוא יזכה לפטור ממס בגין 

 דירת מגורים יחידה.

 

 לדוגמה:

 

אים. משה ושרה התחתנו בגיל מאוחר, כאשר לכל אחד מהם דירת מגורים שנרכשה לפני הנישו

  לבני הזוג הסכם ממון שקובע שכל אחד מהם בעלים של דירתו מלפני הנישואים.

 

השאלה היא האם, כאשר משה יבקש למכור את דירתו, לאחר הנישואים, הוא ייחשב לבעל דירת 

מגורים יחידה ויוכל ליהנות מפטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים יחידה, או שיראו אותו 

ואז ייחשב כאילו בעלותו שתי דירות מגורים והוא לא יהיה זכאי לפטור  ואת שרה כמוכר אחד

 ממס שבח.
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 מקרקעין מיסוי מנהל' נ שלמי יגאל, 8811/81 א"ע( פורסם פסק דין 31.33.1039) לאחרונה

 מיסוי לחוק)ב( 94( בבית המשפט העליון שקבע לעניין סעיף "פס"ד שלמי")להלן:  .נתניה

כי החזקה  (."מקרקעין מיסוי חוק או החוק": להלן) 3491-ג"התשכ(, ורכישה שבח) מקרקעין

 שנים 81 להם מלאו שטרם וילדיהם, בנפרד קבע דרך הגר זוג בן למעט, זוגו ובן מוכר "יראולפיה 

היא חזקה הניתנת לסתירה וכי בהתקיים נסיבות מסוימות  אחד" כמוכר - נשואים ילדים למעט

 המוכחות, יש לראות לא רואים בבני הזוג מוכר אחד.

 

 להלן עובדות המקרה בפס"ד שלמי:

 פטירת לאחר יחד עם אשתו ז"ל. 3413רכש דירה בשנת (, המערער: להלן) שלמי יגאל, המערער

 כך, שווים בחלקים ילדיהם ושני המערער: דין פי על יורשיה שם על בדירה זכויותיה נרשמואשתו 

 (. 9/3) הילדים שני ושל( 9/1) המערער של משותפת בעלות הינה בדירה הבעלות דבר של שבסופו

 

 לאסתר הייתה הנישואין במועד(. "אסתר": להלן) שלמי לאסתר בשנית המערער נישא 3441 בשנת

 שנישאה ולפני המערער את שהכירה לפני ידה על נרכשה אשר, הבלעדית בבעלותה מגורים דירת

 .אסתר בדירת התגוררו לא מעולם ואסתר המערער כי חולק אין. לו

 

 נכסיהם בין הפרדה נערכה במסגרתו, ממון הסכם למערער אסתר בין נערך 30.1.1002 ביום

 לענייני המשפט בית ידי על אושר הממון הסכם. הפרטיים נכסיהם לבין הזוג בני של המשותפים

   .32.33.1002 ביום אביב-בתל משפחה

 

. לחוק( 3)ב94 סעיף פי על לבקשתה בהתאם פטור וקיבלה דירתה את אסתר מכרה 31.4.1002 ביום

 מצהיר שהוא תוך, המכירה על ודיווח דירתו את המערער מכר, חודשים ושלושה כשנה כעבור

 מיסוי מנהל. מקרקעין מיסוי לחוק( 3)ב94 לסעיף בהתאם לפטור זכאי הוא כי העצמית בשומה

 חלפו שטרם הטעם מן, המערער של הפטור בקשת ואת העצמית השומה את דחה נתניה מקרקעין

)ב( לחוק רואים במערער ובאסתר 94ומן הטעם שלפי סעיף  אסתר דירת מכירת ממועד שנים ארבע

 כמוכר אחד לעניין מכירת שתי הדירות.

 

סוקר את הפסיקה ובסופו של יום קובע כי מדובר בית משפט העליון, בפסק דין מנומק ומפורט, 

ב"פיקציה" משפטית שחוקקה על מנת למנוע תכנוני מס וכי מדובר בחזקה הניתנת לסתירה ולא 

 חזקה חלוטה.
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 ואומר כב' השופט י. דנציגר:

 

( ב)94 בסעיף הקבועה המשפטית" פיקציה"ב לראות הינו לטעמי הראוי הפיתרון"

 ולא לסתירה הניתנת כחזקה( לחוק 4 בסעיף הקבועה זו גם, יוצא וכפועל) לחוק

, עברי בעניין כהן-שטרסברג השופטת כדעת דעתי זו בנקודה גם. חלוטה כחזקה

 מקורות תלות חזקות את לפרש יש כי נקבע בו, קלס בעניין דינה לפסק שהפנתה

 ולא לסתירה הניתנות כחזקות הכנסה מס בפקודת הקבועות זוג בני של ההכנסה

  "...חלוטות כחזקות

 

 ומכאן, ממשיך כב' השופט גם למישור הפרקטי ואומר: 

 

 יוצרת לחוק( ב)94 בסעיף הקבועה המשפטית" פיקציה"ה כי, דלעיל קביעתי את"

 סעיף שקובע המוצא נקודת. האופרטיבי למישור לתרגם ראוי, לסתירה הניתנת חזקה

 דירות שתי הזוג בני מכרו אם ומשכך", אחד מוכר" הינם זוג בני כי הינה לחוק( ב)94

 ידי על בוצעו המכירות שתי כאילו לראותם יש המכירות בין שנים ארבע חלפו בטרם

 יתייחס, ביניהם רכושית הפרדה בדבר הזוג בני מצד כלשהי טענה בהיעדר. שניהם

 בחזקה שמדובר כיוון, זאת עם. מכך הנובע כל על" אחד מוכר"כ השומה פקיד אליהם

, הקונקרטי בעניינם נסתרת זו חזקה כי לטעון הזוג בני רשאים, לסתירה הניתנת

 מוטל החזקה את לסתור הנטל, ודוק. טענתם להוכחת ראיות להציג עליהם כך ולשם

 ראיות תובאנה אם רק תיסתר החזקה. המשיב על ולא, הזוג בני, הנישומים על

 ".הזוג בני בין בפועל רכושית הפרדה של קיומה להוכחת ברורות

 

 )הדגשת הח"מ(

 

גם לשאלה מהם הראיות הנדרשות על מנת להוכיח הפרדה רכושית, מתייחס בית המשפט וקובע 

 ובנוסף, ממון יחסי הסכם - מקדמי כתנאי - להציג הנישום יידרש נשואים זוג בני של בעניינםכי 

 על" נותרה לא הרכושית ההפרדה כי דהיינו, למעשה הלכה ההסכם פי על פעלו הזוג בני כי להוכיח

 .בפועל התקיימה אלא" הנייר

 

יצויין כי הסכם הממון לא חייב בהכרח להיחתם בעת הנישואים ובמקרה שלמי נחתם הסכם 

 שנים לאחר הנישואים. 1 –הממון חודשיים לפני מכר הדירה 
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 לסיכום:

 

בין בני זוג, כולל הסכם ממון, קיימת  פסק הדין בעליון קובע כי, במקרה שישנה הפרדה רכושית

 הפרדה גם לעניין הפטורים ממס שבח בין בני הזוג למרות היותם נשואים.

 

כך למשל, זוג שנישא ולכל אחד מהם דירת מגורים יחידה מלפני הנישואים, יוכל לכל אחד מהם 

 למכור את דירתו בפטור ממס של דירה יחידה.

 

סקאות שדווחו בעבר ושבעקבות פסק הדין זכאים לפטור, אנו סבורים כי יש מקום לבחון גם ע

 לחוק. 12ובמקרה הצורך לבקש תיקון שומה לפי סעיף 

 
 
 
 
 
 

 

 – גלעד ברוןאו לעו"ד /ו נעם שרעביורו"ח ד "לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי/באמור ייעוץ משפטי ולמען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות 
 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו


