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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו
2020בדצמבר 28

או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו

סעיפי הפטור–חוק מיסוי מקרקעין 

לשכת רואי חשבון



נושאי המצגת

כללי–מקרקעיןמיסויבחוקהפטורסעיפי•

המסאירועלדחייתממספטורבין‐

מיסויירצף‐

המסאירועדחייתסעיפי•

לקרוביםמתנות–לחוק62סעיף‐

במקרקעיןזכותשתמורתהבהפקעהפטור–לחוק64סעיף‐

ממספטורסעיפי•

ציבורילמוסדמסהטבות–לחוק61סעיף‐

ייחודייםמסדחיית/פטורסעיפי•

הכנסהבמסהחייבתלהכנסהפטור–לחוק50סעיף‐

המסתשלוםדחיית–לחוק51סעיף‐



כללי–סעיפי הפטור בחוק 



פטורים ממס שבח  

לאוכלוסיותהקלהוליתןכלכליותפעילויותלעודדהמחוקקברצוןמקורם-הפטורסעיפי
–מסוימות

ידיעלבמקרקעיןזכותבמכירתשבחממספטורכיהיאהמסקנה,בענייננו"4800-05-19ע"ו

שבחמסמתשלוםלפטורוהסמכה,פיועלאו,בחוקמעוגןלהיותחייב,דיפלומטיתנציגות

"תקנהאוחוקשלמפורשתבהוראה,וברורהצחהבלשוןלהיותחייבת

:הכנסהמספקודת
סעיפים+לפקודה9סעיף––הפקודהשל'בחלקלפיהכנסותעלפטור–הכנסהמספקודת•

.פטורתקנותלתקןמסמיכיםבחלקםאשר10-16
.לפקודה97סעיף-הפקודהשל'החלקלפיהוןריווחיעלפטור–הכנסהמספקודת•



פטורים ממס שבח  

:מקרקעיןמיסויחוק

העברה,(לחוק4סעיף)ירושה-בחוקלמכירהנחשבותאינןאשרבמקרקעיןזכויותהעברות•

.(לחוקא4סעיף)גירושיןאגב

:מקרקעיןמיסויבחוקפטורים

.לחוק(5)ב49,(2)ב49סעיפיםלמשל-מזכהמגוריםלדירתפטור:1חמישיפרק•
.לחוקי49סעיף–במקרקעיןאופציה:2חמישיפרק•

.בינויפינוי:4חמישיפרק•

.38א"מתמהושפעהשתמורתהבמקרקעיןזכותבמכירתפטור:5חמישיפרק•
.לחוקב72–50סעיפים–תשלוםמועדיודחייתאחריםפטורים:שישיפרק•



בין פטור ממס לבין דחיית אירוע המס–פטורים ממס שבח 

שבחמסלענייןמכירהמהווהשאינואירועלביןממספטורביןהבחנהקיימת

במכירהבעתידיתמסהממסהפטורהשבח,קרי-המסאירועדחיית:מכירההעדרמשמעות

.במסהחייבתהבאה

מזכהמגוריםדירתמכירתבעוד,(לחוק4סעיף)החוקפיעלמכירהמהווהאינהירושה:דוגמא

.ממסהפטורהמכירהמהווה(לחוק(2)49סעיף)יחידה

מועדלענייןהן.מיסויירצףעלשמירהמחייבתירושהשלבמקרהכמוהמסאירועמועדדחיית

.הרכישהשווילענייןוהןהרכישה

.המקוריהמוכר"נעלי"בנכנסבפועלהמוכר
נכנסבפועלהמוכר–מסאירועדחייתלמעשההמהוות"פטורות"העברותשלשרשרתישכאשר

.בשרשרתהראשוןהמוכרבנעלי



רצף מיסויי–פטורים ממס שבח 

:"בנעלייםכניסה"–המיסוייהרצףעללשמירהמקרקעיןמיסויחוקהוראות

המקוריהרכישהשוויעלשמירה-לחוק29סעיף

ביוםשוויההואתמורהללאהמוכרידיעלשנתקבלהבמקרקעיןזכותשלהרכישהשווי"

יהיה,69-ו62,63,66הסעיפיםלפיממספטורההיתהלמוכרמכירתהאםואולם,קבלתה

".נתקבלהשממנומיידיעלנמכרהאילוזהפרקלפינקבעשהיההשווישוויה

המקוריהרכישהמועדעלשמירה-לחוק(א()1)37סעיף

:והמסהשבחחישובלענין"הרכישהיום"

;הזכותאתהמוכררכששממנומילגביהמכירהכיום20או19סעיףלפישנקבעהיום(א)

שבסעיףהתנאילפיאו,28,30סעיפיםלפינקבערכישתהששוויבמקרקעיןזכותלגביואולם

הרכישהיוםיהיה,המוכראותהרכששממנוהאדםאותהמכראילונקבעשהיהכשווי29

".אדםאותואותהמכראילווהמסהשבחקביעתלצורךהרכישהכיוםנקבעשהיההיום



סעיפי דחיית אירוע המס



מתנות לקרובים-לחוק 62סעיף 

שבחממספטור-לחוק(א)62סעיף

יהיו-לקרובומיחידתמורהללאבאיגודזכותוהקנייתבמקרקעיןזכותמכירת(א)"

שבסעיף"קרוב"להגדרה(2)-ו(1)בפסקאותכאמורקרוב-"קרוב",זהלעניין;ממספטורים

".בירושהאותמורהבלאהורהמהוריאומהורהשקיבלוזכותלגבי,אחותאואחוכן,1

רכישהממספטור/הטבה–לתקנות20+21סעיף

ממסשלישהרכישהמסיהיה,לקרובומיחידתמורהללאבמקרקעיןזכותבמכירת.20"

".הרגילהרכישה

זוג-לבןתמורהללאמגוריםבדירתבמקרקעיןזכותמכירת20בתקנההאמוראףעל.21"

".רכישהממספטורה,בדירהאתויחדהמתגורר



מתנות לקרובים-לחוק 62סעיף 

שבחממספטור-לחוק(א)62סעיף

יהיו-לקרובומיחידתמורהללאבאיגודזכותוהקנייתבמקרקעיןזכותמכירת(א)"

שבסעיף"קרוב"להגדרה(2)-ו(1)בפסקאותכאמורקרוב-"קרוב",זהלעניין;ממספטורים

".בירושהאותמורהבלאהורהמהוריאומהורהשקיבלוזכותלגבי,אחותאואחוכן,1

–דגשים

חייבתהקרוביםביןהעסקה–הרכישהמסהטבת/ולפטורשבחממסלפטורהזכאותלטובת•

.(לדוגמאמקרקעיןנכסיהחלפת)כסףבשווהאםוביןבמזומןאםבין,תמורהללאלהיות

.הייעודיהפטורסעיףלפימתנהעלח"במשודיווחמתנהתצהירי•



מתנות לקרובים-לחוק 62סעיף 
מס שבח

:(לחוק1בסעיף"קרוב"לההגדרהצמצום)לחוק62סעיףלעניין"קרוב"המונח

.זוגבן(1)

מקרקעיןשבחמסמנהל2622/01א"ע-(מינייםחדזוגותכולל)בציבורידועיםעלגםחל•

לבנוןעליזה'נ

.מאלהאחדכלשלזוגםובניזוגבןצאצאי,צאצא,הורההורי,הורה(2)
אותמורהללאשהתקבלובמקרקעיןזכויותלגבירק–אחיםביןבהעברותהפטורצמצום(3)

.הורהמהוריאומהורהבירושה

למנועבמטרה(2013אוגוסט)לחוק76תיקוןבמסגרתצומצםאחיםביןבהעברההפטור•

.קרוביםביןבהעברותשימושבאמצעותהיחידשלהפטוריםמצבתלהגדלתמסתכנוני

(3589/15מיסויהחלטת)המעבירלאחמהורהבלבדישירההעברהעלחל•



מתנות לקרובים -לחוק 62סעיף 
מס רכישה

:(לתקנות1תקנה)לתקנות20תקנהלעניין"קרוב"המונח

;במקרקעיןזכותלמכירתשקדמוחדשיםששהבמשךזוגבןשהיהמילרבות,זוגבן(1)
.שבחממסהפטורלענייןבחוקמההגדרהיותרמצומצם–צאצאשלזוגו-בן,צאצא,הורה(2)

.כקרובהמוגדריםכלשלהזוגובניהזוגבןצאצאי,וסבתותסביםכולללא•
oלהטבהזכאי–במקרקעיןזכותהמעבירהורה

oלהטבהזכאיאינו–זוגובןלהוריבמקרקעיןזכותהמעבירזוגבן

(מקרקעיןשבחמסמנהל'ניעקובוביץ7999-08-16ע"ו)
.שבחממסלפטורבנוגעבחוקהקבועההמגבלהחלהלא–ואחותאח(3)

האחידיעלהתקבללאהאחיםביןהמועברהמקרקעיןנכסאםגםחלההמסהטבת,קרי•

.בירושהאובמתנההמעביר



מס שבח–מתנות לקרובים 
תקופת צינון–ו 49סעיף 

.ילדיהםשליחידהלדירהשבחממסבפטורהוריםשלשימושלמנועשמטרתותכנוניאנטיסעיף

שהמוכרמגוריםדירתבמכירתפטוריינתןלאזהפרקשלהקודמותבהוראותהאמוראףעל"
"-במתנהאותהקיבל

.בעלהשנעשהמיוםשניםארבע–המוכרשללמגוריוקבעדרךשימשהלאהדירהאם•

קבעדרךבהלגורשהחלמיוםשניםשלוש–המוכרשללמגוריוקבעדרךשימשההדירהאם•

.בעלהבהיותו

,לרכישתהשקדמושניםשלושבתוך,במתנההדירהממחירלפחות50%קבלתיראו•
.כסףבשווהאםוביןבכסףהמתנההתקבלהאםביןחלהכלל–במתנהכקבלתה

מהשווי50%מיותרשווההמגרשאם–עליומגוריםביתובנייתבמתנהמגרשקבלת-לדוגמא

.הנכסשלהכולל

שלבנייתהומהשלמת(18גיל)בגירהפךהמתנהמקבלבומהיוםהחלתספרהצינוןתקופת•

."(הניירעלדירה"היאכשהמתנה4טופסקבלת)המגוריםדירת



בין מתנה פטור לעסקה מלאכותית-מתנות לקרובים 
מנהל מיסוי מקרקעין טבריה' שמרת נ24989-09-18ע"ו

עובדות

הישןביתםאתלמכורבכוונתםכימקרקעיןלמיסויודיווחחדשמגוריםביתרכשוהעוררים•

הרכישהמסממדרגותליהנותמנתעל,לחוק(ב()2()ג1ג)9בסעיףהקבועההתקופהבתוך

.יחידהדירהלרוכשהמוטבות

,התקופהתוםלפנייום,כןועלהתקופהבמסגרתהישןביתםאתלמכורהצליחולאהרוכשים•

והדירההאםנפטרהמכןלאחרקצרזמן.העוררתלאםבמתנההמגוריםביתאתהעבירו

.ירושהכדירתזוגהובןלעוררתחזרה

וחייבממנהלהתעלםשישמלאכותיתעסקההיאהמתנהעסקתכי,קבעמקרקעיןמיסוימנהל•
.גרעוןקנסבתוספתהחדשההדירהבגיןמלארכישהמסבתשלוםהעורריםאת



בין מתנה פטור לעסקה מלאכותית-מתנות לקרובים 
מנהל מיסוי מקרקעין טבריה' שמרת נ24989-09-18ע"ו

נפסק

הנישוםשלזכותוביןאיזוןתוךלקבועישפסולמסתכנוןלביןלגיטימימסתכנוןביןגבולקו•

וקידומהמסבגבייתהציבוריהאינטרסלבין,המסדינישללגיטימיניצולתוךמסתכנוןלערוך

בכלנעשיתהשוניםהאינטרסיםביןוהאיזוןהגבולקוקביעת.וצודקתשוויוניתמסמערכתשל

.נסיבותיולכללבהתאםלגופומקרה

מבחן.הציבוריהאינטרסלביןמסלתכנוןהנישוםזכותביןהמהותיהאיזוןמבחןהואהעלמבחן•

הימנעותמלבדמסחריטעםמחוסרתאשרעסקהלפיוהמסחריהטעםמבחןהואלכךהעזר

.(4יפואביבתלשומהפקיד'נשיטרית10666/03א"ע).כמלאכותיתבהרואיםממס

הביתעלמופחתמסישלמושהעורריםכדילאםלעבורהיהאמורהביתכי,נמצאזהבמקרה•

התקופהאורךכשלכל,האםלצוואתבהתאםאליהםיחזורהישןהביתובהמשךהחדש

הנסיבותבמכלול.בעליםמנהגלמעשהבוונוהגיםממנומההכנסהשנהניםאלההםהעוררים

.ממסלגיטימיתלאהתחמקותהייתהמטרתהאשרמלאכותיתבעסקהמדוברהאמורות



פטור על הפקעה שתמורתה זכות -לחוק 64סעיף 
במקרקעין

-הפקעהלענייןוקובע"מכירה"שהינןנוספותפעולותמפרטלחוק(א)5סעיף

במקרקעיןזכותמכירתזהחוקלעניןבהןיראו-תמורהעמהשישבמקרקעיןזכותהפקעת..."

באיגודזכותושהוקנתהומיבמקרקעיןזכותושנמכרהומי,מקרקעיןבאיגודפעולהאו

כעושהאוכמוכראותםיראו,כאמורהפקעהבשלפיצוייםלקבלתשזכאיומימקרקעין

".העניןלפי,הפעולה

.הפיצויגובהלפי,המופקעתהזכותבגיןשבחבמסיחובהזכותבעל,מפורשפטורבהעדר,קרי

שבחממספטור–לחוק64סעיף

פטורהתהיה-במקרקעיןזכותרקכפיצויניתנהשתמורתהבמקרקעיןזכותשלהפקעה"

".ממס
–לחוקג48סעיף:במזומןשתמורתההפקעה

.עליוהחלהשבחממס50%בסךזיכוייקבלשהופקעההזכותבעל



פטור על הפקעה שתמורתה זכות -לחוק 64סעיף 
במקרקעין

לחוק64בסעיףלפטורתנאים

פורמאליתהפקעה•

אוהמדינהידי-עלבמקרקעיןפרטיותזכויותשלכפויהרכישהפירושו"הפקעה"המונח"

(א"תשבחמסמנהל'נמועלם1235/06ע"ו)"פיצוייםתשלוםכנגדציבוריתלמטרהמטעמה

חסונא1091/06ע"ו)הפקעהמהווהאינוציבוריתרשותעםאוהמדינהעםוולנטריחליפיןהסכם

.(רחובותשבחמסמנהל'נ

במקרקעיןזכותרקכוללהפיצוי•

יוכלאזרקכזוורק-קרקעיתהיאהתמורהשאם,הואומדגיש,וברורמבוארנוסחו64סעיף"

(דרורבן'נמקרקעיןשבחמסמנהל392/82א"ע)"זהמסעיףליהנותהמופקעתהקרקעבעל

לחוק(1()ג)37-ו32סעיפים:רכישהועלותרכישהמועד
.המקוריתבמקרקעיןהזכותשלהרכישהועלותמועד–מסרצף



סעיפי פטור ממס



"  מוסד ציבורי"מכירה ל-לחוק 61סעיף 
מס שבח

"ציבורימוסד"הגדרת–מקרקעיןמיסוילחוק(ה)-ו(ד)61סעיף•

ציבוריתלמטרהאולספורטאולסעד,לבריאות,למדע,לחינוך,לתרבות,לדתמוסדות(ד")

ועדתבאישורהאוצרשרידי-עלזהלעניןשנקבעו,רווחיםלהפקתמיועדיםושאינםאחרת

".הכנסתשלהכספים

"...הכנסהמסלפקודת(א)46סעיףלעניןשנקבעציבורימוסד(ה")

פטור-מקרקעיןמיסוילחוק(א)61סעיף•

".ממספטורהציבורלמוסדותתמורהללאבמקרקעיןזכותמכירת"

רטרואקטיביתהפטורביטול-מקרקעיןמיסוילחוק(ג)61סעיף•

חמשתוך(א)קטןסעיףלפיממספטורההיתהשרכישתםבמקרקעיןהזכותאתמוסדמכר"

פטורהיההזכותנרכשהשממנוהאדםאשרבמסגםחייבהמוכריהא,שרכשהמיוםשנים

".האמורהקטןהסעיףהוראותפיעלממנו



"  מוסד ציבורי"מכירה ל-לחוק 61סעיף 
מס רכישה

רכישהבמסהטבה–מקרקעיןמיסוילתקנות9תקנה•

לגבי0.5%שלבשיעוררכישהבמסחייביהיהלחוק(ד)61בסעיףכמשמעותו"ציבורימוסד"

אתבעתידישמשואומשמשיםהמקרקעיןכיהמנהלשוכנעאםבמקרקעיןזכותמכירת

"בלבדבמישריןהמוסד

ההטבהביטול-רכישהמסלתקנות(א)28תקנה•

אלהתקנותלפי0.5%שלבשיעוררכישהבמסחיובעליהוניתןבמקרקעיןזכותנמכרה"

אוכולם,0.5%שלבשיעוררכישהבמסהחיובתנאיהתמלאושלאלמנהלמכןלאחרוהתברר

הרכישהמסאת0.5%שלבשיעוררכישהבמסהחיובאתשקיבלממיהמנהליגבה,מקצתם

".המקרהנסיבותלפי,מקצתואוכולו,ממנונפטרשהוא

.9תקנהלענייןגםהחלהכלליתהוראה*



מס שבח–מכירה על ידי מוסד ציבורי 
לחוק( ב)61סעיף 

:  מסלול הפטור המלא-לחוק ( 1()ב)61סעיף 

ושימשו  , שנה לפחותאם המקרקעין שהזכות בהם נמכרת היו בידי המוסד במשך תקופה של "

היתהמהתקופה שהזכות במקרקעין לפחות 80%במישרין את המוסד במשך תקופה של 

";תהא פטורה ממס-בידיו 

(:נטל ההוכחה על המוסד הציבורי)התנאים 

;לחוק( ד)61כהגדרתו בסעיף –מוסד ציבורי •

;לפחותשנה אחתהמקרקעין הנמכרים הוחזקו על ידו לתקופה של •

;לפחות מתקופת ההחזקה80%למשך פרק זמן של שימשו אותו במישרין•

מתוך הנחה כי פעילותם  , תכלית ההסדר היא להקל בנטל המס המוטל על מוסדות ציבוריים"

"של גופים אלו מיועדת לרווחת הציבור ולכן יש אינטרס להיטיב עמם

(מ"בעל"קע' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נ, 5169/15א "ע)

"



מס שבח–מכירה על ידי מוסד ציבורי 
לחוק( ב)61סעיף 

:  מסלול הפטור החלקי-לחוק ( 2()ב)61סעיף 

-אם המקרקעין שהזכות בהם נמכרת שימשו במישרין את המוסד במשך תקופה קצרה מ"

"  -או שלא שימשו אותו כלל, בידי המוסדהיתהמהתקופה שהזכות במקרקעין 80%

-בין שנה לארבע שנים בידי המוסד היתהאם הזכות במקרקעין -לחוק( א()2()ב)61סעיף •

לפי היחס שבין התקופה שבה שימשו המקרקעין במישרין את המוסד  פטור ממס השבחיינתן 

;("יחס תקופת השימוש": להלן)בידיו היתהלבין כל התקופה שהזכות 

יינתן פטור  -מעל ארבע שנים בידי המוסד היתהאם הזכות -לחוק( ב()2()ב)61סעיף •

.יחס תקופת השימושיינתן פטור לפי , השניהולגבי המחצית , ממחצית המס



שימוש במישרין–לחוק 61סעיף 

.בנכספיסישימוששלדרךעלהציבוריתהמטרהביצוע:הכלל

מבנהבניית;המשכירהמוסדממטרותכחלקאחרציבורילמוסדהשכרה–במישריןשימוש•

לתקופותהמוסדשלאורחיםשיכון;המוסדלעובדיחניון;במישריןהמוסדאתלשמששנועד

.(7098-07-10ע"ו)קצרות

קרןד"פס–המוסדלמטרותשימשוההכנסותאםגם,נכסהשכרת–במישריןשאינושימוש•

א"ע)הטכניוןד"פס–המוסדעובדישללמגוריםדירההעמדת;(641/71א"ע)אהרונסון

527/69)

:(מקרקעיןמיסויק"חב)המיסיםרשותעמדת

.במישריןשימוש-המוסדנוסדשלמענןהישירותלמטרותבמקרקעיןשימוש•

-המוסדשללמטרותיואלהבכספיםמשתמשיםכאשרהכנסהיצירתלצורךבמקרקעיןשימוש•

.במישריןשימושאינו



שימוש במישרין-לחוק 61סעיף 
מנהל מס שבח' קופת חולים כללית נ, 946/06א "ע

עובדות

את כל זכויותיה בנכס 2003מכרה בשנת , שהיא מוסד ציבורי לעניין מס שבח, המערערת•

הנכס כלל מבנה אשר שימש כמרפאה וכן זכויות בנייה שלא נוצלו  . מקרקעין שהיה בבעלותה

.בפועל

.לחוק(1()ב)61המערערת ביקשה פטור מחובת תשלום מס שבח מכוח סעיף•

בטענה שיש להבחין בין החלק ששימש את המערערת במישרין  , המשיב דחה את הבקשה•

לבין שאר  , אשר בגין מכירתו יינתן פטור מלא, (מבנה המרפאה)לפעולתה כמוסד ציבורי 

.שבגין מכירתן יינתן פטור חלקי בלבד, (זכויות הבנייה)הזכויות במקרקעין 



שימוש במישרין-לחוק 61סעיף 
מנהל מס שבח' קופת חולים כללית נ, 946/06א "ע

נפסק

עלבמקרקעיןישירשימוששלקיומונדרש,לחוק(1()ב)61סעיףלפימלאפטורקבלתלצורך•

במקרקעיןבמישריןהשימושדרישתהתקיימהבענייננוכי,מחלוקתאין.הציבוריהמוסדידי

.המרפאהמבנהלגבי

בזכותלשימושולאבמקרקעיןלשימושמתייחסתבמישריןשימושבדברהדרישה"•

לפיבמקרקעיןזכותהמהוות,הבנייהבזכויותשימושעשתהלאאכןהמערערת.במקרקעין

כיהדורש,הפטורקבלתלצורךמשנהזועובדהאיןאך,(7394/03א"ע).ד.ר.א.רהלכת

בזכותשימושדורשולאנמכרתבהםשהזכותבמקרקעיןייעשהבמישריןהשימוש

".הנמכרת

"רעיוניפיצול"לתחולהאין,קרי



דחיית מס  /סעיפי פטור

יחודיים



פטור להכנסה החייבת במס הכנסה  -לחוק 50סעיף 

הפרקפיעללשומהנתוןמהןשהריווחבאיגודפעולהאובמקרקעיןזכותמכירת(א")
.ממספטורהתהאהכנסהמסלפקודת'בלחלקהראשון

כי,בתקנותשתיקבעבדרךאישורלמנהלשימציאלאדםיינתןזהסעיףלפיהפטור(ב)
;הכנסהמספקודתלפילשומהנתוןבאיגודפעולהמאותהאומכירהמאותההריווח

במתןאו,אדםמאותוהמגיעההכנסהמסבתשלוםהאישורמתןלהתנותרשאיהשומהפקיד
יידרשושלאובלבד;ההכנסהמסתשלוםלהבטחתהשומהפקידשלדעתוהנחתכדיערובה
הזכותמכירתבעדשנתקבלהמהתמורה40%עלהעולהבסכוםכאמורערובהאותשלום

מקרקעיןאיגודהואהאישורמבקשאם;האישורנדרששבשלהבאיגודהפעולהאובמקרקעין
".באיגודזכויותמבעלהמגיעההכנסהמסלגביגםכאמורההוראותיחולו

שבחממספטוריבקש,מעסקהכנסהמהווהידועלהמגוריםדירותשמכירתבונהקבלן:דוגמא
.הדירותמכירתבגיןהכנסהמסוישלם,לחוק50סעיףבסיסעל

פקודתלפילשומההנתון,במקרקעיןזכותממכירת,ריווחעלאישור)מקרקעיןשבחמסתקנות
.1963–ד"התשכ,(הכנסהמס



פטור להכנסה החייבת במס הכנסה  -לחוק 50סעיף 

פקודתלפילשומההנתון,במקרקעיןזכותממכירת,ריווחעלאישור)מקרקעיןשבחמסתקנות
.1963–ד"התשכ,(הכנסהמס

נתוןבמקרקעיןזכותממכירתהריווחכי,שומהפקידידיעלשניתןאישור–"אישור"•
.הכנסהמספקודתלפילשומה

לפקידיגיש,במקרקעיןזכותמכירתלגבילחוק(א)50סעיףלפיממספטורהמבקש•
.לאישורבקשההשומה

סעיףלפילמסורשעליוההצהרהעםיחדלמנהלהמבקשימציא,אישורהשומהפקידנתן•
.לחוק(א)73



פטור להכנסה החייבת מס הכנסה-לחוק 50סעיף 

הכנסה)הכנסהבמסלשומהנתוןמהןשהריווחבאיגודפעולהאובמקרקעיןזכותמכירת•
מנתעלזאת–שבחממספטורהתהא(עסקימלאימהווההמקרקעיןנכסכאשר–פירותית

.כפולמיסוילמנוע
.רכישהמסמתשלוםהרוכשאתפוטרתאינההמוכרעל50סעיףתחולת•

מפקידאישורמקרקעיןמיסוילרשויותשימציאלאדםיינתןזהסעיףלפיהפטור-50טופס•

."(50טופס)"שומה

:50לטופסמסלוליםשלושה-(להוהעדכונים)2/2010ביצועהוראת•

.רשומיםקבלניםרובפיעל–כלליאישור‐

.ספציפילפרוייקטשנתיאישור–לפרויקטאישור‐

.הכנסהבמסהנישומהעסקהסוגכל–פרטניאישור‐



פטור להכנסה החייבת מס הכנסה-לחוק 50סעיף 

:(פרטניאישור)פרקטיםקשיים•

אישורקבלתמעכב.מקרקעיןבמיסוידיווחהגשתלאחררק50לטופסבקשהלהגישניתן‐

.שבחמס
שיפורחל)המשרדיםבין"רץ"הנישום–מקרקעיןלמיסויהכנסהמסביןתיאוםהעדר‐

(המחשובמערכותתיאוםבעקבותלאחרונה

בגיןהנישוםשלההכנסהמסבתשלום50טופסמתןאתלהתנותרשאיהשומהפקיד‐

.האישורמתבקשבגינהבעסקההמסלתשלוםמקדמות/ערובהבמתןאואחרותעסקאות

אשרבנקאילליווישובריםלקבלתהכרחיתנאימהווה50טופסקבלתכילזכורחשוב‐

.לפרויקטהפתיחהירייתאתמהווהרבותפעמים

חדשהחוזרטיוטת‐

:מסתקלות•

!עסקיתלפעילותשהופכתבמקרקעיןפרטיתפעילות



דחיית תשלום המס–לחוק 51סעיף 

מועד תשלום המס–א לחוק 90סעיף 
ישלם את המס  , (א)78חייב במס שקיבל הודעה בדבר סכום המס שהוא חייב בו לפי סעיף "

ואם  , לפי העניין, ימים מיום המכירה או מיום הפעולה באיגוד המקרקעין60המגיע ממנו בתוך 
."76במועד למסירת ההודעה לפי סעיף -52או 51חלים על המכירה סעיפים 

דחיית מועד תשלום המס–51סעיף 
:לפי המוקדם, עד להתקיים אחד מבין האירועים הבאיםתשלום המסניתן לדחות את מועד 

.במקרקעין עברה לידי הקונההחזקה( 1)
מהמחיר לעניין  40%-ומס רכישה מהמחיר לעניין 50%העולה על הקונה שילם למוכר סכום ( 2)

.מס שבח
.את הזכות במקרקעין על שמוכוח בלתי חוזר לרשום יפויניתן לקונה ( 3)

תשלום המס עם התקיימות התנאי–76סעיף 
חדל להתקיים במכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד תנאי הדוחה את מועד תשלום  "

יום מיום שחדל 14יודיעו על כך הצדדים להסכם למנהל תוך , 52או 51המס לפי סעיפים 
."התנאי להתקיים



דחיית תשלום המס–לחוק 51סעיף 

בסעיףהשימושכןעל–המסאירועשלולאבלבדהמסתשלוםמועדדחייתקובע51סעיף•
הרגיליםהמועדיםפיעל,הדיווחבהיבטלרבות,השונותבחובותהנישוםאתפוטראינולחוק51

.בחוקהקבועים

בתשלוםאיחורבשלריבית–לחוק(א)94סעיף•

המכירהמיוםימים60בתוךשולמושלא,במחלוקתשנוישאינומססכוםלרבות,מססכומיעל"

התקופהתוםשלאחרביוםהחל,ייווספו,הענייןלפי,המקרקעיןבאיגודהפעולהמיוםאו

הפעולהעלאוהמכירהעלחליםאםגם,וריביתהצמדההפרשי,התשלוםיוםעדהאמורה

".52או51,(1()ב)5סעיפים

פוטראינובסעיףהשימוש,בלבדהמסתשלוםשלדחייהמהווהלחוק51שסעיףמשום,קרי

.לחוק(א)94סעיףלהוראותבהתאם,המסאירועממועד,והצמדהריביתמתשלוםהנישוםאת

גםעתבכלהמסאתלשלםניתן.ולבקשתוהנישוםבחירתלפיהואלחוק51בסעיףהשימוש•
.הסעיףלפילתשלוםהמועדהגיעלאעודאם



:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

office@ampeli-tax.co.il

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

!תודה על ההקשבה

?שאלות

mailto:office@ampeli-tax.co.il
mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

