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 ובכלל 83א "מכח תמ צפויותה נוספות זכויות בניעל 

 ח"ורו , עו"דשרעבינעם 

 משרד עורכי דין –ברון ושות' 

 

"( קובע כי החוק)להלן: " 1491 – ג"התשכ(, ורכישה שבח) מקרקעין מסוי חוק( ל1ז)א()94סעיף 

 לבניה מזכויות הושפעה בעדה המשתלמת התמורה המנהל שלדעת, מזכה מגורים דירת במכירת

, לפטור, לחוק 31 סעיף לפי ההצהרה במועד שתוגש בקשתו פי על, זכאי המוכר יהא, נוספת

 לו לצפות שיש לסכום עד, המכירה שווי סכום בשל, לחוק ב94-ו א94 סעיפים להוראות, בכפוף

.כאמור הנוספת לבניה הזכויות ללא, מרצון לקונה מרצון ממוכר הדירה של ממכירתה  

 

במהלך השנים קבעה כי בסעיף עצמו אין הגדרה מהם "זכויות לבניה נוספת" אולם הפסיקה, 

זכויות בניה צפויות. םזכויות הבניה כוללות ג  

 

אשר  ג'ורג' מייבסקו ז"ל ואחרים נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב 7531/90ו"ע פסק דין 

, במסגרת הדיון בשאלה האם התמורה בעסקת המכר הושפעה מצפי 69.9.6.11פורסם ביום 

קיימת בנושא. המסקנה אליה מגיע בית המשפט היא לזכויות בניה עתידיות, מפרט את הפסיקה ה

 כי זכויות בניה כוללות גם זכויות בניה שצפויות להתקבל בעתיד.

 

קביעה גורפת של בית המשפט שזכויות בניה ? עם זאת, בית המשפט לא דן בשאלה מהו צפי

פות את כוללות גם זכויות בניה צפויות, מבלי שבית המשפט יקבע מסמרות באיזו מידה ניתן לצ

של חוסר וודאות שדווקא בענף הזכויות, ומהי רמת התקפות של הצפי, עלולה להביא לידי מצב 

 המקרקעין חשוב שיהיה.

 

כיום, בשוק הנדל"ן עסקאות מתבססות יותר ויותר על תכנונים ורצונות של קבלנים להגדיל אחוזי 

 בניה, בין אם זה מכח תמ"א, בין אם זה מכח השבס.
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 האם כל רכישה מושפעת מזכויות הבניה שיכול ואולי הרוכש יקבל במסגרתנשאלת השאלה, 

האם הכרזה של ראש עיר מסוים כי בכוונתו לפתח שכונה ספציפית בעירו, מספיקה על ? או הקלות

מנת להגיד שיש כאן זכויות בניה שצפויות להתקבל בעתיד? שהרי מטבע הדברים, הכרזה שכזו 

ותה השכונה. ואם ההכרזה של אותו ראש עיר נעשית במסגרת גורמת לעליית מחירי הדיור בא

 מסע בחירות, האם יש לה פחות תוקף?

 

, לפי ההיתר 69קומות במקום  63רק לאחרונה, התפרסם כי בפרוייקט מגדל הטייסים נבנו 

 המקורי. האם ניתן יהיה לפתוח את שומת מס השבח ולטעון לזכויות בניה נוספות?

 

כי יש לפרש בצמצום מירבי את המושג זכויות בניה שצפויות להתקבל  לעניין זה, אנו סבורים

בעתיד, ולהתייחס רק לזכויות בניה שהוגשה בגינן תב"ע שנמצאת בתהליכי אישור מתקדמים 

בעתיד.אושרו ואין ספק שי  

 

.53נקודה נוספת שיש לתת עליה את הדעת היא כל נושא הזכויות הניתנות מכח תמ"א   

 

בהגדרה זכויות בניה עתידיות  ןיין בתל אביב ובעוד הרבה ערים נוספות, ישנכיום, בכל מכירת בנ

.13לפי תמ"א   

 

, אם ימכור את הדירה, 13כך יוצא שבהגדרה, בעל דירת מגורים בבניין שיש בו זכויות מכח תמ"א 

יכול ויחויב במס בגין זכויות הבניה מכח התמ"א, זאת למרות שלו היה מוכר את הזכויות מכח 

בנפרד, במסגרת חיזוק הבניין ולאחר מכן היה מוכר את דירת המגורים, היה זכאי ליהנות  התמ"א

 מסוי לב לחוק94מפטור מלא ממס שבח. הזכויות מכח התמ"א היו פטורות ממס שבח מכח סעיף 

ואילו מכירת הדירה המחוזקת היתה פטורה ממס  1491 – ג"התשכ(, ורכישה שבח) מקרקעין

ב לאותו חוק.94שבח מכח סעיף   

 

רים שטוב וראוי תעשה רשות המסים אם תוציא הבהרה שזכויות מכח ודווקא לעניין זה אנו סב

בעת מכירת דירה בבניין הזכאי לזכויות אלו וטרם , לא ייחשבו לזכויות בניה נוספות 53תמ"א 

  ניה מחדש.עבר חיזוק או הריסה וב

 

 

 
 – נעם שרעבי ח"ורואו לעו"ד /ו ד גלעד ברון"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין, מנהל תחום מיסוי מקרקעין.משרד  –מחלקת מיסים ברון ושות' שותף 

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

  


