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תיקון חשוב בעסקאות תמ"א 38- תיקון 88 לחוק מיסוי מקרקעין )שבח 

 ורכישה(, התשכ"ג – 1963 )להלן: "החוק"(

  ורו"ח עו"ד ,נעם שרעבי
 

 38/1  א"תמ פטור ממס שבח על מכירת זכויות בנייה בעסקאותמקנים לחוק  1לג49-לג ו49סעיפים 

 38/2)תכנית חיזוק אשר משלבת זכויות בנייה מכוח תמ"א וזכויות בנייה מכוח תב"ע( ותמ"א 

 ( בהתאמה.)תכנית חיזוק בדרך של הריסה ובנייה

 ניתן פטור ממס שבח, על מכירת זכויות בנייה שמקורן בתמ"א 38 א"תמ בעסקאות 88עד לתיקון 

 שמקורן הנמכרות הזכויות ואילו, לדיירים הניתנת התמורה במגבלות לעמידה בכפוף, בלבד 38

 עדיפות הייתה 38/2ותמ"א  38/1 א"תמ עסקאות שבמרבית כך, שבח במס חייבות היו, ע"בתב

 מכוח הפטור במסלול מאשר( ליניארי מס, יחידה דירהפטור ממס ל) האישי הפטור במסלול לשימוש

רן בתב"ע, המעמיסות חבות , בשל העובדה שעסקאות מהסוג הזה עתירות בזכויות שמקוא"התמ

  מס גבוהה על הדיירים.

, עירונית להתחדשות הממשלתית הרשות חוק פורסם 21/8/2016 ביום כי לעדכנכם שמחים אנחנו

לחוק מיסוי  88בחובו את תיקון מס'  הכולל "(,החוק להתחדשות)להלן: " 2016 –ו "התשע

 ביחס משמעותי שינוי"(. התיקון מביא התיקון)להלן: " 1963 –מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג 

 38/2 -ו 38/1 א"תמ לעסקאות במיוחד הרלוונטי, 38 א"תמ בעסקאות שבח ממס הפטור להיקף

    . המוזכרות לעיל

"עד לשווי זכויות הבנייה לפי תכנית  1לג49-לג ו49במסגרת התיקון נמחקו המילים בסעיפים 

הכוללות  מוחל על כל זכויות הבנייה הנמכרות, החיזוק". המשמעות היא  שלאחר התיקון, הפטור
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Edition 65 – 28/08/2016  

 של האישי הפטור לניצול הצורך ויתייתר שייתכן כך ,ע"בתב שמקורן הנמכרות הזכויותגם את 

 .38/2 -ו 38/1 א"תמ בעסקאות הדיירים

 בהתאם נקבע אשר, לגביהן המכירה שיום 38 א"תמ עסקאות על הוא החוק להתחדשות תחולת

 . ואילך החוק פרסום מיום יחול, קרקעיןמ מיסוי חוק להוראות

 החוק פרסום ובמועד המכירה יום דחיית התבקשה במסגרתן 38 א"תמ עסקאות על יחול החוק, קרי

 מבין המוקדם הקרקע על עליה או המתלים התנאים התקיימות) המכירה יום התגבש טרם

 (.השניים

בנוגע לעסקאות שדווחו בעבר  מומלץ ליזמים/בעלי דירות שהתקשרו בעסקאות כאמור, לבחון,

 1לב49לרשויות המס, האם ניתן לבקש להחליף את הדיווח בהודעה על דחיית יום המכירה לפי סעיף 

לחוק, כך שיום המכירה יחול לאחר מועד פרסום החוק. רצוי לפנות לרשויות המס בבקשה לרולינג 

 בנושא האמור.

 

 

 

 נעם שרעבי ח"ורו ד"לעו או/ו ברון גלעד ד"לעו לפנות ניתן נוספים לפרטים

דין עורכי' ושות ברון משרד  

 

, משפטי לייעוץ תחליף או/ו משפטי ייעוץ באמור כדי להוות חוות דעת ו/או לראות אין כי יובהר הטוב הסדר למען

.לגופו ומקרה מקרה כל לבחון ויש אינפורמטיבית בלבד הינה מטרתו  


