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 חיזוק בדרך של הריסה ובניה – 38/2בעסקאות תמ"א שווי תמורה חישוב 
 האם באמת גישת השווי ? –המדווחות כעסקאות קומבינציה 

 ורו"ח ד"עו, שרעבינעם 

 

בתקופה האחרונה, קיימת מגמה הולכת וגדלה של עיריות לעודד בניה בשטחן במסגרת של הריסת 

 בניינים ישנים ובנייתם מחדש.

 

 קיימים מבנים לחיזוק ארצית מיתאר תכניתבמסגרת זו, מעניקות העיריות זכויות רבות מכח 

אחרות המוקנות כאשר זכויות אלו מתווספות לזכויות "( 83תמ"א אדמה )להלן: " רעידות מפני

 .הקיימות על המקרקעין לבניינים מכח תב"עות אחרות

 

התוצאה היא שבדומה לעסקאות פינוי בינוי רבות, היחס שמקבל היזם/הקבלן אל מול הדירות 

 .3:1ואף  3:1הקיימות הינו יחס של 

 

נה בדירות ותחתיו נ 33במסגרתה נהרס בניין בן  13/2כך למשל, משרדנו מטפל בעסקת תמ"א 

דירות ותחתיו נבנה  1ין בן . או למשל עסקה נוספת במסגרתה נהרס בנייחידות דיור 13בניין בן 

 יחידות דיור. 12בניין בן 

 

הואיל ובמרבית העסקאות מסוג זה, של הריסה ובניה, ניתנות זכויות הן מכח תב"ע והן מכח 

(, ורכישה שבח) מקרקעין מסוי לג לחוק13, השימוש בפטור ממס שבח לפי סעיף 13/2תמ"א 

ון שהוא חל רק על הזכויות מכח התמ"א "( אינו אטרקטיבי כיוהחוק)להלן: " 3391 – ג"התשכ

 במס שבח על הזכויות מכח התב"ע.יחסי ומשכך נוצר חיוב גבוה 

 

עסקאות כעסקת לאחר בדיקות מסויות של העסקאות, ישנה כדאיות לדיווח על כתוצאה מכך, 

קומבינציה, במסגרתה הדיירים מוכרים חלק מזכויותיהם במקרקעין בתמורה לבניית דירות על  

ות הנותרות אצלם תוך התחייבות של הדיירים לנצל את הפטורים העומדים לרשותם בפרק הזכוי

 חמישי לחוק.
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במובהק מעסקת קומבינציה רגילה בכמה וכמה מובנים, החל  השונ 13כי עסקת תמ"א  יצוין

לוקח על עצמו את כל בד"כ היזם  13 בעסקאות תמ"אבניגוד לעסקאות קומבינציה, בעובדה ש

התשלומים הנלווים לעסקה, כגון מס השבח, היטל השבחה, מע"מ שירותי הבניה, ארנונות ועוד 

כגון שכר טרחת עו"ד הדיירים ודמי שכירות לאורך ואף מתחייב לשלם לדיירים תשלומים נוספים 

 כל תקופת הפינוי.

 

"בלי ארנק" והיזם נושא בכל  13ת תמ"א במילים אחרות, כפי שנהוג לומר, הדיירים באים לעסק

 ההוצאות.

 

באחוזי הקומבינציה. כך אם למשל ברמת גן אחוז ההבדל בין העסקאות בא לידי ביטוי גם 

% משטח הקרקע נותר 14קרי, % )14 –הקומבינציה בעסקת קומבינציה רגילה, הינו בשיעור של כ 

 % )לבעלים(.22גיע גם ל שיעור הקומבינציה יכול לה 13בעלים(, הרי שבעסקת תמ"א בידי ה

 

להפנים את השונות בין  "( מסרבתהרשות)להלן: "נראה שרשות מסוי מקרקעין  , לצערנו,אולם

 עסקאות קומבינציה רגילות לעסקאות תמ"א ומסתכלת על עסקאות אלו באותו אופן.

 

שבבעלותם קרקעין מהמעסקת קומבינציה במהותה הינה עסקה במסגרתה מוכרים הדיירים חלק 

את ה"תמורה"  לכמת. ניתן שנותר בבעלותםמקרקעין חלק הבתמורה לקבלת שירותי בניה על 

בשני אופנים. האחד הוא שווי שירותי הבניה שמקבלים הדיירים על חלקם שמקבלים הדיירים 

במקרקעין והשני הוא שווי חלק המקרקעין שעובר לבעלים )שווי השוק של הקרקע(, כאשר ההגיון 

 פראייר וחישוב התמורה בשני האופנים, אמור לצאת דומה. אומר שאף צד לא

 

כי לאור  הרשות, עלתה טענה מצד 13/2לאחרונה בשומות תמ"א  יהל משרדנובמספר דיונים שנ

לקבוע  את שווי הזכות הנמכרת בעסקת קומבינציה לפי שווי שוק  תרשאי יאפס"ד כהנא ה

 עמנואל' נ מרכז מקרקעין מיסוי מנהל, 8833/28 א"עהקרקע. טענה זו מתבססת על פסק דין 

 .3.33.2431שניתן בבית המשפט העליון ביום  'ואח כהנא סטפאן

 

 כב' בית המשפט העליון לא פסק, הואיל והוגשה הצעה לפשרה , אולם אמר את דעתו בזו הלשון:

 הנמכרת הזכות שווי ייקבע שלפיו הכלל בתוקפו עומד כי אנו סבורים, דברים של "לעיצומם

 פקיד קביעת לפי וזאת, הבניה שירותי של או הקרקע של השוק שווי לפי קומבינציה בעסקת

 ולא, עליו והנטל, הבניה עלויות לעניין מתאימות ראיות להציג כך על המשיג שעל ותוך, השומה

 מקרקעין מיסוי - ישראל מדינת' נ סביל 9043/43 א"ע גם ראו; חשבונית בהצגת די בהכרח

(23.9.28.)" 
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שגוי  ,13 , של פסק הדין על עסקאות תמ"אלעשות ת הרשותואולם, יישום גורף, כמו שמבקש

 נעמוד על כמה מהם:להלן מיסודו ויוצר מספר עיוותים שלא עומדים במבחן המציאות, ו

 

שווי הקרקע הינו מקובל לחשב שווי קרקע ליחידת דיור בגישת החילוץ. הוי אומר,  .1
בבואה לני ועלויות בניה משווי דירה גמורה. אולם הפחתת מע"מ, רווח קבתוצאה של 

שיש להמשיך החלות על היזם ו עלויות נוספות רבותלעשות כן, מתעלמת הרשות מ
 .היזםתי אותו מקבל יולהפחיתן על מנת לקבל את שווי הקרקע האמ

נושא על עצמו, גם  שהיזםכך, לטענתנו, יש להפחית משווי הקרקע גם את היטל ההשבחה 

המשמעות היא הפחתה  .את הוצאות מס השבח וגם את הוצאות השכירות לדיירים ועוד

 של מאות אלפים בשווי הקרקע.

 

, 83לא בכדי, קוראים לעסקאות של הריסה ובניה בהן מנוצלות גם זכויות לפי תמ"א  .2
 הדיירים אופיאופיין של העסקאות וולא עסקאות קומבינציה. בגלל  83עסקאות תמ"א 

, אחוזי הקומבינציה (בדרך כלל מדובר בבתים ישנים מאד, עם דיירים מבוגרים מאד)
והדיירים מקבלים תמורה פחותה מאשר יכלו לקבל יחסית קטנים  83בעסקאות תמ"א 

ניתן להגיד שהדיירים מוותרים על במובן זה לו עסקו עסקת קומבינציה "טהורה". 
 תמורה ומקבלים שקט נפשי.

ככל שאחוזי הקומבינציה קטנים לפיו  נוצר מצב אבסורדהרשות ואולם לפי גישת 

 גדלה.ומס הרכישה שבח הוהדיירים מקבלים פחות, התמורה לצורך מס 

 

בסך של בשומה אמיתית שהוצאה לאחרונה, חוייב דייר במס שבח על שווי תמורה  .8
יתית שהוא קיבל וזאת בלי להתחשב בעלויות הבניה שזו התמורה האמ ₪ 0,044,444

שתי , הדייר קיבל, במסגרת הקומבינציה להמחיש את האבסורדבמסגרת הקומבינציה. 
, קרי, שירותי בניה ₪ 0,044,444ששווים הכולל בשוק למכירה הוא  שלושה חדרים דירות

 מ"ר. 04של שתי דירות שכל אחת בשטח של 

יוצא שאותו דייר, אם ימכור למחרת את הדירות שקיבל במסגרת הסכם התמ"א, ידווח 

זאת עוד לפני שדרש את הוצאות רכישת הדירה ₪,  200440444על הפסד של מעל 

 המקורית.

 

יש לציין כי גם פסק דין כהנא, שהשאיר את שיקול הדעת בידי מנהל מס שבח, בסך הכל העביר 

מה היו עלויות הבניה האמיתיות. במידה ויצליח להרים נטל זה, נראה את הנטל למוכר להוכיח 

כי גם לפי פסק הדין, יהיה על מס שבח לחשב את עסקת הקומבינציה לפי שווי שירותי הבניה 

 שמקבל הדייר.
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אנו סבורים כי טוב יעשה מנהל מס שבח באם יוציא הנחיה למשרדים, לפיה ישובו לשום 

י שירותי הבניה, תוך התאמות נדרשות לעסקאות תמ"א כגון הוספת עסקאות קומבינציה לפי שוו

כל התשלומים הנלווים בהם נושא היזם, ולא יאפשר למפקחים להוציא שומות שאינן משקפות 

 את המציאות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – נעם שרעביורו"ח או לעו"ד /ו גלעד ברוןד "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

  


