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 במכירת דירההאינפלציוני  מס לחינם בגין השבחרבים נדרשים לשלם אזרחים 
 ורו"ח ד"עו, סיימון יניב

 

למרות הבטחת נציגי רשות המיסים מלפני מספר חודשים לפעול לביטולו של החוק המחייב 

במס שבח בגין הסכום האינפלציוני במכירת דירת מגורים, אזרחים רבים נדרשים לשלם מס 

יכרים ולא זו בלבד, נמצא כי משרדי מיסוי מקרקעין קובעים שומות המגדילות את בסכומים נ

 הסכום האינפלציוני החייב במס.

 

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

7.92-התשע"ג 7.92-7.92ב לשנים(, להשגת יעדי התקצי
( חוק 27ן מספר תוקן )תיקו . בחוק זה1

"(, אשר ביצע התיקון" או "החוק)להלן: " 9172 – ג"התשכ (,ורכישה שבח)מיסוי מקרקעין 

 .2תיקונים בנושאים שונים, ובין היתר בשינוי הסדר המיסוי במכירת "דירת מגורים מזכה"

 

( לחוק שיעור מס מיוחד לשבח במכירה חייבת של דירת 7א)ב24במסגרת התיקון, נקבע בסעיף 

 9.9.7.92, כך שהשבח הריאלי המחושב עד ליום 9.9.7.92גורים שיום רכישתה קדם ליום מ

ועד ליום   7.9.7.92)"שבח ריאלי עד יום המעבר"( יהיה פטור ממס ואילו השבח המחושב מיום 

 "(.חישוב לינארי מוטב)להלן: " 52%המכירה יחויב בשיעור מס של עד 

 

"(, החישוב הוראת הביצועבענין )להלן: " 5/7.92קעין כפי שפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקר

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

( לחוק, הורע מצבם של אותם מרובי דירות היות ואלה הסתמכו על המצב 9ב)21ביטולו של סעיף 

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

                                                 

1
 .111, התשע"ג 5042 –ס"ח  
 .)א( לחוק21סעיף דירה המשמשת בעיקרה למגורים לפי  2
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מספר דירות מגורים  9.9.7.92במסגרת התיקון נקבע כי תא משפחתי שיש בבעלותו ביום 

( מחישוב השבח לינארי מוטב על 29.97.7.92- 9.9.7.92מזכות, יוכל ליהנות בתקופת המעבר )

ור דירה במכירה בתנאים שנקבעו בחוק, כך שמשפחה המבקשת  למכ עד שתי דירותמכירה של 

חייבת בתקופת המעבר, תיהנה מפטור יחסי המחושב על לפי יחס הימים שבו הוחזק הנכס על 

 ידם עד לכניסת התיקון לתוקף.

 

מחד החישוב הלינארי המוטב בא בכדי למנוע מצב שבו שוק הנדל"ן יפגע כתוצאה ממכירה לא 

מרובי הדירות להיערך לפי  מבוקרת של דירות בתקופה קצרה ומאידך בכדי לאפשר לציבור

 החקיקה החדשה.

 

דא עקא, למרות כוונת המחוקק במתן ההטבה כאמור, התיקון לא כלל את ביטולו הנדרש של 

חייב בשיעור   29.97.9112א)ג( לחוק, הקובע  כי השבח האינפלציוני המחושב עד ליום 22סעיף 

 .14%מס של 

 

משה אשר, מסר בכנס מטעם מחוז מרכז של בינואר השנה, מנהל רשות המיסים, עו"ד ורו"ח 

המיסים מודעת לאבסורד שנוצר כתוצאה מאי ביטולו של הסעיף  לשכת עורכי הדין כי רשות

הנ"ל ומסר כי נציגי רשות המיסים יפעלו יחד עם נציגי משרד המשפטים בכדי להגיש הצעה 

ל הסכום האינפלציוני לתיקון החוק, כך שבמסגרת החישוב הלינארי המוטב, יבוטל החיוב במס ש

 .29.97.9112 ליום עד המחושב אינפלציוני שבח על 14% -ב החייב

 

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

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

 

נכון, לא רק שהחוק טרם תוקן, נמצא כי חלק ממשרדי מיסוי מקרקעין אולם, בפועל ההפך הוא ה

קובעים לאזרחים שומות המגדילות את חבות המס בגין השבח האינפלציוני החייב על ידי הוספת 

 .עליות לעלות הרכישה

 

לטעמי, למרות ההוראות החוק נכון להיום, ישנם כלים משפטיים היכולים לתמוך בהקטנת 

השבח האינפלציוני החייב, גם אם למצער התיקון יחול לא יחול באופן  החיוב במס בגין

 רטרואקטיבי כפי שהובטח.

 
 

 

 – גלעד ברוןאו לעו"ד /ו סיימון יניבורו"ח ד "לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , ץ משפטיאו תחליף לייעו/למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו
 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו


