
 

Page | 1  

 

 ביטול הסכום האינפלציוני החייב בחישוב השבח
 ורו"ח ד"עו, סיימון יניב

 

תיקוני חקיקה )פורסם ברשומות  החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים  71.2.7.92 ביום, כידוע

( 67תיקון מספר )בחוק זה  תוקן . 1 3102-ג"התשע 3102-3102(, להשגת יעדי התקציב לשנים

אשר ביצע "(, התיקון"או " החוק: "להלן) 0672 – ג"התשכ (,ורכישה שבח)חוק מיסוי מקרקעין 

כאשר אחד מהנושאים המהותיים ביותר עסק בשינוי הסדר המיסוי , תיקונים בנושאים שונים

 .2במכירת דירת מגורים מזכה

 

חוק שיעור מס מיוחד לשבח במכירה חייבת של דירת ל( 3ב)א24נקבע בסעיף , במסגרת התיקון

 02023102כך שהשבח הריאלי המחושב עד ליום , 02023102מגורים שיום רכישתה קדם ליום 

ועד ליום   32023102יהיה פטור ממס ואילו השבח המחושב מיום "( שבח ריאלי עד יום המעבר)"

 "(.ארי מוטבחישוב לינ: "להלן) 72% המכירה יחויב בשיעור מס של עד

 

החישוב "(, הוראת הביצוע: "להלן)בעניין  217.92 כפי שפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין

שכן דרך , הלינארי המוטב נועד בין היתר למנוע הרעה משמעותית בטווח הקצר למרובי הדירות

המצב הורע מצבם של אותם מרובי דירות היות ואלה הסתמכו על , לחוק( 0)ב26ביטולו של סעיף 

 . שנים בפטור ממס 2-לפיו ניתן היה למכור את אותן דירות אחת ל, החוקי ביום הרכישה

 

 

מחד בכדי למנוע מכירה לא מבוקרת של דירות בתקופה קצרה ומאידך לאפשר לציבור , כמו כן

נקבע במסגרת התיקון כי תא משפחתי שיש , מרובי הדירות להיערך לפי החקיקה החדשה
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- 02023102)יוכל ליהנות בתקופת המעבר , מספר דירות מגורים מזכות 020.7.99בבעלותו ביום 

 .בתנאים שנקבעו בחוק עד שתי דירותמחישוב השבח הלינארי מוטב על מכירה של ( 2020323106

 

הקובע  כי השבח האינפלציוני , לחוק( ג)א26התיקון לא כלל את ביטולו הנדרש של סעיף , דא עקא

אין כל הגיון שהשבח הראלי , שהרי%. 01חייב בשיעור מס של   2020320662המחושב עד ליום 

יהיה פטור ממס ואילו השבח האינפלציוני המחושב עד ליום  02023102המחושב לינארית עד ליום 

 .יישאר חייב 2020320662

 

 מנהל רשות, 62023102במסגרת ערב עיון בלשכת עורכי הדין שנערך לחברי מחוז תל אביב ביום 

' ח ובהמשך הערב גם היועצת המשפטית של מיסוי מקרקעין הגב"רו, המיסים מר משה אשר

יחד עם פקידי משרד  המיסים נציגי רשות כי ממש בימים אלו שוקדים מסרו, ד"עו, אביבה אליאס

יבוטל , כך שבמסגרת החישוב הלינארי המוטב, האוצר והמשפטים להגיש הצעה לתיקון החוק

 ליום עד המחושב אינפלציוני שבח על 01%-ב ם האינפלציוני החייבהחיוב במס של הסכו

2020320662. 

 

כך שהמס על סכום אינפלציוני ששולם על , עוד נמסר על ידם כי התיקון יחול באופן רטרואקטיבי

 .מכירה הזכאית לחישוב לינארי מוטב יוחזר בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום המכירה

לדחות את העסקה העומדת על הפרק מומלץ לעשות כן ולחילופין לסמוך מי שיש ביכולתו , על כן

על כך כי התיקון יאושר בכנסת בקרוב וליהנות משיעורי ריבית אטרקטיבית המוענקת על ידי 

 .המדינה במקרים של החזרי מס

 

 .ובכלל כאמור החקיקה בתיקון שנוצר העיוות לאור ,ונדרשת מבורכת ביוזמה לכל הדעות מדובר

 
 
 
 
 
 

 

 – סיימון יניבורו"ח או לעו"ד 1ו ורו"ח נעם שרעביד "לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי1למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו
 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


