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 במכירת דירות יוקרהמס השבח ישוב ח
 ורו"ח ד"עו, נעם שרעבי

 

 3102סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  לשינויחוק במסגרת ה

מיסוי מקרקעין )שבח הוסף סעיף לחוק  "(חוק ההסדרים)להלן: " 3102 – (, התשע"ג3102-ו

לכינוי "מיסוי דירות "( אשר זכה חוק מיסוי מקרקעין)להלן: " 0692 – ורכישה(, התשכ"ג

 יוקרה".

 

ב לחוק מסוי מקרקעין, 26הסעיף קובע כי במקרה של מכירת דירת מגורים בפטור לפי סעיף 

מעבר לסכום הזה, יחול מס שבח.₪.  200110111הזכאות לפטור תחול רק עד תקרה של   

 וזה לשון הסעיף:

 

 חדשים שקלים 900440444 על המכירה שווי סכום עלה, ב94 בסעיף האמור אף על (1א")

 סכום שעד השווי חלק על ממס לפטור זכאי המוכר יהיה(, התקרה סכום – זה קטן בסעיף)

 אחרת זכות של מכר כדמי התקרה לסכום המכירה שווי שבין ההפרש סכום את ויראו, התקרה

 הזכות של הרכישה משווי יחסי חלק הוא רכישתה שווי אשר במס החייבת מזכה מגורים בדירת

 גם ייוחסו לכך ובהתאם, המכירה שווי למלוא זו לזכות המתייחס המכירה שווי חלק כיחס, כולה

 שיעור לפי מס שנת כל בתחילת יתואם זה קטן בסעיף הנקוב הסכום; והתוספות הניכויים

(, 4419 בינואר 1) ד"התשע בטבת ט"כ יום לפני לאחרונה שפורסם המדד לעומת, המדד עליית

."הקרובים החדשים השקלים 10444-ל ויעוגל  

 

" ומה אופן חישוב מס השבח זכות אחרת בדירת מגורים מזכהא אותה "נשאלת השאלה מה הי

 לגביה.

( 0א)ב24קרה זה מחושב לפי סעיף מס השבח החל על החלק הריאלי במבמילים אחרות, האם 

שמס השבח כאמור  סוי מקרקעין, קרי חישוב מס השבח הישן, לפי תקופות ההחזקה אוילחוק מ

?, קרי שיעור המס החדש( לחוק3א)ב24מחושב לפי סעיף   
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סוי מקרקעין מספר פעמים, בעיקר בהתייחס לפיצול שווי יהמונח "זכות אחרת" מופיע בחוק מ

 התמורה במכירת דירת מגורים מזכה ביחד עם זכויות בניה נוספות.

 

" לגביה קבע המחוקק במקרקעיןזכות אחרת כי מדובר ב"המחוקק עם זאת, לא בכדי לא קבע 

 סעיף או( 0()ב) קטן בסעיף הקבוע בשיעור מס יחול בשלה הריאלי השבח שעל( 2א)ב24סעיף ב

אלא ראה בזכות האחרת כזכות בדירת מגורים מזכה., )חישוב מס השבח הישן( (0ב) קטן  

בכדי המחוקק היה "זכות אחרת במקרקעין" ולא בהצעת החוק נוסח הסעיף כפי שנוסח כי  יצוין

לא קיבל את נוסח הסעיף כהגדרתו בהצעת החוק אלא שינה את הגדרת הזכות לזכות אחרת 

 בדירת מגורים מזכה.

 

 (0()3ב) קטן סעיף הוראות יחולודירת מגורים מזכה זכויות אחרות בלגופו של עניין, נראה כי על 

( יהיה פטור ממס ואילו יתרת השבח הריאלי 02023102שקובע שהשבח הריאלי עד ליום המעבר )

%.30תחויב במס בשיעור של   

 

 

 חישוב פטור בעסקאות קומבינציה

א)ב( בזו הלשון:26במסגרת חוק ההסדרים תוקן סעיף   

 

 בדירת מזכויותיו חלק המוכר מוכר, ב94 לסעיף בכפוף אך(, א) קטן בסעיף האמור אף "על

 דירת נמצאת שעליה הקרקע על שייבנה בבניין בנייה שירותי היא שתמורתה מזכה מגורים

 על ממס לפטור(, א) קטן בסעיף האמור במועד שתוגש, בקשתו פי על זכאי, המזכה המגורים

."המזכה המגורים בדירת הנמכר החלק  

 

ניתן פטור ממס שבח בגין דירת משמעות תיקון הסעיף היא שבמקרה של עסקת קומבינציה 

מגורים מזכה למרות שלא נמכרות כל הזכויות בדירה. כזכור מכירת מלוא הזכויות בדירת 

 המגורים המזכה מהווה תנאי לקבלת פטור ממס שבח, וסעיף זה מהווה חריג לתנאי.

המשמעות האופרטיבית של תיקון הסעיף היא שמצד אחד, הפטור הניתן הוא פטור חלקי לפי 

% %91 לדייר אז החלק שנמכר הוא 21שיעור הקומבינציה, קרי אם שיעור הקומבינציה הוא 

)בכפוף לחלק היחסי  % מהתמורה91מדירת המגורים המזכה ויינתן פטור על חלק יחסי של 

.ז לחוק(26בסעיף   

 

נוסף מצד שני, אם עד היום, בעת בקשה לפטור נוסף לחישוב התמורה, מעבר לעלויות הבניה, 

, הרי שבעקבות התיקון לחוק, התמורה קומבינציההבעלים בורה גם שווי הקרקע של חלק לתמ

 המחושבת היא רק בגובה עלויות הבניה.
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ושווי הרכישה יום הרכישה ביטול הלכת שדמי לעניין נקודה נוספת שעולה מתיקון החוק היא 

 בעת מכירת דירות המגורים שהתקבלו במסגרת עסקת הקומבינציה.

 

נקבע כי בשל נוסחת הפטור  מנהל מס שבח מקרקעין חיפה נ' נפתלי שדמי 8784/44בע"א 

ייקבע יום רכישה ושווי רכישה חדש לדירות קבועה בסעיף עד למועד תיקון החוק,  שהייתה

 התמורה שמקבל בעל המקרקעין על החלק שנותר בבעלותו.

 

התיקון לחוק, הואיל ומדובר במכר חלקי, יום הרכישה נותר יום רכישת הקרקע על ידי  בעקבות

כי בעת מכירת דירות התמורה, לפי חישוב המס החדש לאחר תיקון החוק )החל  יצויןהבעלים. 

פטור  02023102(, כל השבח הריאלי שנצבר בתקופה מרכישת הקרקע ועד ליום 02023102מיום 

הביטול של שווי הרכישה החדש, עדיין יכול המוכר ליהנות מהעובדה  ממס שבח. כך שלמרות

 שהחלק הגדול של המכירה יהיה פטור ממס, חלק שילך ויישחק לאורך השנים.

 

אם, עד היום, הייתה התלבטות במקרה של עסקת קומבינציה, האם לדרוש את הפטור או לא, הרי 

ובכל מקרה כדאי לבקש את הפטור.שמהיום ואילך, לאור התיקון בחוק, נפתרה ההתלבטות   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 – 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

  


