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ד דנה הלר"עו
2021יולי 

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

היבטי מס במכירה של דירות מגורים



נושאי המצגת

.כללי–שבחמס•

.שבחמסלצרכימגוריםדירתהגדרת•

.מגוריםדירותבמכירתשבחממספטורים•

.מגוריםדירותבמכירתשבחמסתחשיבי•



כללי-מס שבח 



בין רווח הון לבין מס שבח

:  לפקודה88סעיף •
וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או  , בין מקרקעין ובין מיטלטלין, כל רכוש-" נכס"

–למעט, בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראלוהכל , מוחזקות

מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישי או לשימושם האישי של בני  (1)
;אדם התלויים בו-משפחתו או של בני

;מלאי עסקי(2)

המשמשים לצרכי מגורים ולא  -בין שבדין ובין שביושר -זכות חזקה במקרקעין (3)
;לשם השתכרות או ריווח

-ג"תשכ, זכויות במקרקעין וזכויות באיגוד כמשמעותם בחוק מיסוי מקרקעין(4)
שעל מכירתם מוטל מס שבח או שהיה עשוי להיות מוטל אילולא הפטור  , 1963

";לפי החוק האמור



החבות במס שבח

:הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין–לחוק 6סעיף •

..."יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין( המס-להלן )מס שבח מקרקעין (א")

בנינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של  , לרבות בתיםקרקע בישראל -" מקרקעין""
";קבע

בין שבדין ובין  , או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים, בעלות": זכות במקרקעין"
שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה  , הרשאה להשתמש במקרקעיןלרבות , שביושר

אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה  -ולענין הרשאה במקרקעי ישראל ; לתקופה כאמור
"מעשרים וחמש שנים

: הטלת המס על פעולות באיגוד מקרקעין-לחוק 7סעיף •

".  המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין7"

הם זכויות במקרקעין  , במישרין או בעקיפין, איגוד שכל נכסיו-" איגוד מקרקעין"



"מכירה"הגדרת 

:לחוק1בסעיף " מכירה"הגדרת

–בין בתמורה ובין ללא תמורה, זכות במקרקעיןלענין

;או ויתור עליה, העברתה, הענקתה של זכות במקרקעין(1)

וכן העברה או הסבה של זכות לקבל זכות במקרקעין או  , הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין(2)
*;ויתור על זכות כאמור

העברה או הסבה של זכות במקרקעין או על ויתור על זכות  , הענקתה של זכות להורות על הענקה(3)
;וכן העברתה או הסבתה של זכות להורות כאמור או ויתור עליה, במקרקעין

יכולת או זכות לתפוס מקרקעין מסוימים  , פעולה באיגוד שהזכות המוקנית בה מקנה לבעליה כוח(4)
של האיגוד בו מוקנית הזכות או אם אותה זכות מקנה לבעליה את הזכות לדרוש מאיגוד למסור  

";מסויימיםלתפיסתו מקרקעין 

שאינה מהווה עסקה  ( PUT)לעומת אופציית מוכר –מהווה עסקה במקרקעין ( CALL)אופציית קונה *
חייבת במס  



לצרכי  " דירת מגורים"הגדרת 
מס שבח



מושגי יסוד במיסוי דירת מגורים

":דירת מגורים"הגדרת –לחוק 1סעיף 

והיא בבעלותו או בחכירתו של  שבנייתה נסתיימה, דירה או חלק מדירה-" דירת מגורים"

למעט דירה המהווה מלאי עסקי  , מיועדת למגורים לפי טיבהומשמשת למגורים או , יחיד
;לענין מס הכנסה

:  "דירת מגורים מזכה"הגדרת -לחוק ( א)49סעיף 

דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי      -" דירת מגורים מזכה"

:התקופות שלהלן

; 1998בינואר 1-ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח החל מ(1)

;ארבע השנים שקדמו למכירתה(2)

יראו תקופה שבה לא נעשה בדירה שימוש כלשהו או תקופה שבה שימשה  , לענין הגדרה זו

באישור ועדת הכספים של  , כפי שקבע שר האוצראו דת , לרבות פעוטון, הדירה לפעולות חינוך
... ".כתקופה שבה שימשה הדירה למגורים, הכנסת



לצרכי מס שבח" דירת מגורים"מהי 

":דירת מגורים"-לחוק כוללת ארבעה תנאים לסיווגה של דירה כ1ההגדרה בסעיף 
;דירה או חלק מדירה1.
;שבנייתה נסתיימה2.
;בבעלותו או בחכירתו של יחיד3.
(.מבחנים חלופיים).משמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה4.

'  שכנר נ2170/03א "ע. )מועד מכירת הזכות–המועד הקובע לבחינת התנאים 

(מנהל מס שבח מקרקעין



לצרכי מס שבח" דירת מגורים"מהי 

:חלופייםמבחנים 

.מבחן השימוש בפועל במועד המכירה-משמשת למגורים •

.מבחן אובייקטיביפורש בפסיקה כ-מיועדת למגורים לפי טיבה •

:מנהל מס שבח מקרקעין' כורש אהרון נ, 668/82א "ע

האם  ? אולם מהו המבחן לייעוד זה. מבחינת הגדרה( למגורים)מהווה אם כן תחליף לשימוש בפועל ( למגורים)הייעוד "

המבחן  -או שמא קיומו של פוטנציאל ממשי לשמש למגורים קרי הסוביקטיביהמבחן -קרי , כוונת הבעלים היא הקובעת

מלמד כי יש " לפי טיבה"הדיבור . האוביקטיביהמחוקק נקט לשון ברורה ממנה עולה כי העדיף את המבחן ? האוביקטיבי

ולראות האם היא מיועדת ועשויה לשמש בפועל למגורים מבחינה  , לצורך מבחן זה, כמות שהיא, לבדוק את הדירה

של מתקנים המצויים בדרך כלל בדירות מגורים והחיוניים לשם  המצאותםמבחינת המבנה ומבחינת , דהיינו. פיסית

"...מטבח וכיוצא באלה, שירותים, חשמל ומיםשימוש רגיל וסביר של הדיירים כגון מתקני 



לצרכי מס שבח" דירת מגורים"מהי 

:כפי שנקבעו בפסיקההמבחן האובייקטיבי מאפייני 
כניסה נפרדת , שירותים, מקלחת, מטבח)אופי הדירה ומתקניה הפנימיים •

(.וכדומה

(.  גז וכדומה, חשמל, מים)קיומן וחיבורן של תשתיות הכרחיות לדירה •

.תוכניות הבינוי והסביבה של הדירה•

אלא פרמטר , יודגש שאינו מהווה מבחן עצמאי–אופן רישומה של הדירה •

(אשקלמהעניין , 448/83ש"עמ)בלבד כחלק מכלל הנסיבות הנבחנות 

, 2170/03א "ע. )לשימוש למגורים לעומת האלטרנטיבותהכדאיות הכלכלית•
(.אסתר מנועניין 

(.שכנרעניין 2170/03א "ע)מבחן כלל הנסיבות •



מבחן כלל  –לצורך מס שבח " דירת מגורים"מהי 
הנסיבות

בית משנות העשרים ששימש בעבר הרחוק –( 2004( )2170/03א "ע)ד שכנר "פס•

שכן  , "דירת מגורים"נקבע שהנכס מהווה . למגורים ובהמשך כגן ילדים וכבית מדרש ללימוד תורה

,  נקבע כי אמנם.מים וחשמל, שירותים, מטבח, מספר חדרים-כולל מתקנים חיוניים למגורים 

אך מדובר בנכס בן כמאה שנה שנבנה בעת קיומם של בתי מרחץ , אין בנכס מקלחת או אמבטיה

.ובנוסף נדרשת ועבודה מצומצמת בנכס כדי להכשיר בו מקלחת או אמבטיה, ציבוריים

במשך  נטושהנישומה ירשה בית שעמד -(2018(  )20028-12-14ע "ו)ד אסתר מנו "פס•

,  דלתות, חלונות, הבית לא היה ראוי למגורים והיו חסרים בו מערכות מים וחשמל. שנים רבות

והוצא צו המכריז  , לנכס ניתן פטור מארנונה בשל היותו נכס שניזוק. מטבח וכדומה, מתקני רחצה

:  ועדת הערר קבעה.  במכירה ביקשה היורשת פטור דירת מגורים. על הנכס כמבנה מסוכן

מגיעים למסקנה כי הנכס על פי טיבו מיועד  -דומני אם מתבוננים על הנכס במבט כולל "

,  להשמישוגם אם כיום הוא לא משמש למגורים וגם אם יש צורך בתיקונים רבים כדי . למגורים

הואיל והנכס שימוש  . הרי שמדובר בנכס ששימש למגורים ואינו מיועד לשום שימוש אחר
."אין די בפגיעה הפיסית ובהזנחה כדי להוציא מעמדו כדירת מגורים, בעבר כדירת מגורים



"דירת מגורים"הגדרת –דוגמאות מהפסיקה 
פיצול דירות

מנהל מס שבח מקרקעין  ' איבגי נ4088/09א "עד"פס

ברחובות

מנהל מיסוי מקרקעין  ' גרינברג נ20394-12-18ע"ו

חיפה  

היהאשר,קומות3בןבאשדודביתמכרוהמערעריםעובדות

.אחדפרטיכביתבמרשםרשום

אךאחדלדיירהביתהושכר,בנייתוהשלמתלאחר

והוסיפו,בנכסשינוייםהבעליםביצעושנהכעבור

מטבחהתקינו-קומהלכלמשמעותייםמתקנים

,במרתףושירותיםמקלחת,מטבחון,הראשונהבקומה

.ועודמהקומותלשתייםנוספתחיצוניתכניסהפתיחת

.שוניםדייריםלשלושההושכרוהקומותשלוש

שבחממספטורהמערעריםביקשוהמכירהבמועד

.יחידהדירהשלכמכירההעסקהבגין

שתיכללשלטענתםקרקעצמודמבנהמכרוהעוררים

אחתכלהכוללותועצמאיותנפרדותמגוריםיחידות

מגוריםכדירתלסיווגןהנדרשיםהמתקניםאת

ביקשוהםלעמדתםבהתאם.החוקלפיעצמאיות

אחתלכלנפרדמוטבלינארישבחמסתחשיבלבצע

.מהיחידות

כמכירההעסקהאתראו(בנכסביקורלאחר)מסמקעמדת מסמק

בגיןרקבפטורוהכירומפוצלותדירותשלוששל

.השלושמביןהגדולההדירהמכירת

כמכירההעסקהאתראו(בנכסביקורלאחר)מסמק

במרשםהיחידהלסיווגבהתאםאחתמגוריםדירתשל

תמורתסכוםמלואעלמאוחדשבחמסתחשיבוביצעו

.המכירה



"  דירת מגורים"הגדרת –דוגמאות מהפסיקה 
המשך-פיצול דירות 

מנהל מס שבח מקרקעין  ' איבגי נ4088/09א "עד"פס

ברחובות

מנהל מיסוי מקרקעין  ' גרינברג נ20394-12-18ע"ו

בחיפה

/  פסיקת ועדת הערר

העליוןמ"ביה

מצביעיםהנכסטיבמבחןוהןבפועלהשימושמבחןהן

לענייןדירותשלושכללהנכסהמכירהשבמועדכךעל

.אחתמגוריםלדירתמתייחסשהמרשםאףעל,החוק

הושכרהמהקומותאחתכל–השימושמבחן

להסכמיבכפוףנמכרוהנכסאחרתלמשפחה

.השכירות

אחתכל–(האובייקטיביהמבחן)הנכסטיבמבחן

לקיומההנדרשיםהמתקניםאתכללהמהקומות

,וחשמללמיםחיבור-ונפרדתעצמאיתמגוריםכיחידת

.כךלשםבמיוחדשופץאףהנכס.ומטבחשירותים

לעצמםלייצרכדיהנכסאתלפצלבחרוהמערערים

.המכירהבשלבבהםלחזוריכוליםולאכלכלירווח

גישהובעלותמופרדותהיוהיחידותששתיאףעל

שאףכפי,אחתכלכליתיחידההיווהןבפועלנפרדת

.במרשםנקבע

בכלונפרדעצמאישימושהוכחלא–השימושמבחן

.מהיחידותאחת

היחידה–(האובייקטיביהמבחן)הנכסטיבמבחן

ברורולכן,נאותהומקלחתמטבחכללהלאהעורפית

מסוימותפעולותלבצענדרשבהשהתגוררמיכיהוא

יחידהאלויחידותשתימהוותובכך,המרכזיתביחידה

הופרדההעורפיתהיחידהכימספיקלא.אחת

–נפרדתכניסהדלתלהקיימתוכיהמרכזיתמהיחידה

להתקייםכדיהנדרשיםהמתקניםכלאתלכלולעליה

.ועצמאימספקבאופן

הערר נדחההערעור נדחהתוצאה



"דירת מגורים"הגדרת –דוגמאות מהפסיקה 
שימוש כדין

מנהל מיסוי מקרקעין תל  ' גיא נ34577-08-17ע"וד"פס

(2019ספטמבר )אביב 

מנהל מיסוי  ' נ' שטיין ואחשינל, 52894-03-17ע"ו

(  2019נובמבר )מקרקעין תל אביב 

שנבנהאביבבתלבבניין)בנכסזכויותמכרהעוררעובדות

התכנוןחוקיפיעלמוגדרשהיה,(1932בשנת

,רכישתולאחר."כביסהחדר"ו"מחסן"כוהבנייה

בפועלשימשואף)למגוריםלשימושהנכסהוסב

המתקניםהתקנתידיעל(המכירהלמועדעדלמגורים

בסיווגשינויכלשנעשהמבליאך,לכךהדרושים

כדירתסווגהנכסארנונהלצרכי.הנכסשלהתכנוני

והעירייהנדחתהחריגלשימושהעוררבקשת.מגורים

אתהעוררמכרכאשר.אישוםכתבנגדוהגישה

בהתאםייקבעהשבחמססכוםכיביקש,הנכס

.מגוריםלדירתמוטבלינארילחישוב

דירת"כ1992בשנתהדירהאתרכשהעורר

הנכסמתואר1992משנתהרכישהבהסכם."מגורים

המיסיםלרשותהצהירהעורר."חדרים2בתדירה"כ

עלרכישהמסושילם"מגוריםדירת"כהנכסרכישתעל

המשותףהביתבתשריטהופיעההדירה.מגוריםדירת

לכלכדירההמקרקעיןרישוםבלשכתונרשמה"דירה"כ

כיפוטנציאלירוכשגילה2012בשנתרק.וענייןדבר

הנכסייעוד-1945משנתההיסטוריהבניההיתרלפי

כדירתאושרלאומעולםהסקהחדר/מחסןהיה

.העורריםנגדפעלהלאהעירייה.מגורים

הגדרתלצרכי"דירה"מהווהאינוהנכסהענייןבנסיבותק"עמדת מסמ

למגוריםהשימוששכן,לחוק1בסעיף"מגוריםדירת"

.הבנייהלהיתרמנוגד

לצרכי"דירה"מהווהאינוהנכסהענייןבנסיבות

השימוששכן,לחוק1בסעיף"מגוריםדירת"הגדרת

.הבנייהלהיתרמנוגדלמגורים



"דירת מגורים"הגדרת –דוגמאות מהפסיקה 
המשך-שימוש כדין 

מנהל מיסוי מקרקעין תל  ' גיא נ34577-08-17ע"וד"פס

(2019ספטמבר )אביב 

מנהל מיסוי  ' נ' שטיין ואחשינל, 52894-03-17ע"ו

(  2019נובמבר )מקרקעין תל אביב 

/  פסיקת ועדת הערר

העליוןמ"ביה

בכךעמדתהאתונימקההערראתדחתההועדה

אינו,למגוריםמיועדאינותכנוניתמבחינהאשרשנכס

"מגוריםדירת"מהווהאינוגםכןועלדירהמהווה

יסודותכלללגביוהתקיימואםגם–החוקלעניין

.לחוק1בסעיף"מגוריםדירת"לההגדרה

הבאיםהעקרונותאתקבעיחידבדעתקירשהשופט

הקבועה"מגוריםדירת"הגדרתאתליישבהמסייעים

:דינופסקעםבחוק

בווישדיןפיעלמותרלמגוריםבנכסהשימושאם•

סעיףלפי"מגוריםדירת"ייחשבהוא,דרושיםמתקנים

אירועבעתבפועללמגוריםשימשלאאםאף,לחוק1

.המס

.רובבדעתהערראתקיבלההועדה

לפיהעמדתועלחזררובבדעתפרידמןהועדהחבר

לכללכפוףאלאעצמובפניעומדאינוהתכנוניהמבחן

כיקבעהאמורלאור."נשכרהחוטאיהיהשלא"

אתמצדיקיםאינםהציבוריוהאינטרסהעבירהחומרת

נסיבותביןאבחנהתוךכדירההנכססיווגשלילת

.גיאבענייןהמקרהנסיבותלביןהעורריםשלעניינם

פרידמןח"רושללעמדההצטרףלזרהועדהחבר

,גיאמענייןבתכליתהשונותהמקרהנסיבותכיוקבע

מגוריםדירתמכרוהעורריםכיהמסקנהאתמצדיקות

.לחוק1בסעיףכהגדרתה



"דירת מגורים"הגדרת –דוגמאות מהפסיקה 
המשך-שימוש כדין 

מנהל מיסוי מקרקעין תל  ' גיא נ34577-08-17ע"וד"פס

(2019ספטמבר )אביב 

מנהל מיסוי  ' נ' שטיין ואחשינל, 52894-03-17ע"ו

(  2019נובמבר )מקרקעין תל אביב 

/  פסיקת ועדת הערר

העליוןמ"ביה

והואדיןפיעלמותרלמגוריםבנכסהשימושאם•

ייחשבהוא,המסאירועבעתלמגוריםבפועלמשמש

המתקניםמןחלקבוחסריםאםאף"מגוריםדירת"

.למגוריםהדרושים

אך,דיןפיעלמותרלמגוריםבנכסהשימושאם•

מתקניםבואיןואףלמגוריםבפועלשימושאין

."מגוריםדירת"ייחשבלאהוא,דרושים

,דיןפיעלמותראיננולמגוריםבנכסהשימושאם•

בועושיםאםאף,"מגוריםדירת"ייחשבלאהואאזי

.למגוריםבפועלשימוש

בתקנתהחלטתואתנימק–פרידמןהועדהחבר

לחומרתובהתאם"נשכרחוטאיהאשלא"הציבור

.העבירה

אתלדחותישכיטען(מיעוטבדעת)קירשהשופט

אני":התכנוניהייעודדרישתעליונותבסיסעלהערר

כמשמעות"דירה"איננוכללהנדוןהנכסכיסבור

ועלההקשרפיעל,מקרקעיןמיסויבחוקזהמושג

הנגזרת,הנדוןהנכסזהות.החקיקהתכליתפי

הואלפיוהמפורשהתכנונילייעודבהתאםלגישתי

.הסקהוחדר"'גרז",מחסןאלאאיננה,נבנה

לבנות,לדיןבניגוד,החליטדהואשמאןהעובדה

הופכתאיננהאדםלמגוריהמתאימהיחידהבמקום

".החוקלצורך"דירה"להנכסאת

הוגש ערעור לעליון–הערר התקבל הערר נדחהתוצאה



פטורים ממס שבח במכירת 
דירות מגורים



הבחנה בין פטור לדחיית מס

.קיימת הבחנה בין פטור ממס לבין אירוע שאינו מהווה מכירה לעניין מס שבח•
בעוד מכירת דירת מגורים מזכה יחידה מהווה , ירושה אינה מהווה מכירה על פי החוק: דוגמא

.מכירה הפטורה ממס

. דחיית אירוע המס–משמעות העדר מכירה •
.בעתיד במכירה החייבת הבאהיתמסההשבח הפטור ממס , קרי



:  א לחוק 49סעיף 
כל  המוכר את , תושב ישראל או תושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב( א")

שלגביה נתקיימו התנאים האמורים בפרק , שיש לו בדירת מגורים מזכההזכויות במקרקעין 
לפטור ממס , 73על פי בקשתו שתוגש במועד הגשת ההצהרה לפי סעיף , יהיה זכאי, זה

...במכירתה

שקלים חדשים  4,495,000עלה סכום שווי המכירה על , ב49על אף האמור בסעיף ( 1א)
יהיה המוכר זכאי לפטור ממס על חלק השווי שעד סכום  , (סכום התקרה-בסעיף קטן זה )

ויראו את סכום ההפרש שבין שווי המכירה לסכום התקרה כדמי מכר של זכות אחרת  , התקרה
בדירת מגורים מזכה החייבת במס אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של  

ובהתאם לכך  , כיחס חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו למלוא שווי המכירה, הזכות כולה
";ייוחסו גם הניכויים והתוספות

.בלבד" דירת מגורים מזכה"יחול על 1הפטורים בפרק חמישי *

תנאים לקבלת פטור מס שבח בעת מכירת דירת מגורים



:2009–(  2100/07א "ע)פסק דין רחל מנחם 

יורשים אחרים בעלות בבניין שאינו רשום בבית משותף  13המערערת ירשה עם -עובדות•
הזכויות . בבניין הדירות8.173%ומכרה את זכויותיה בבניין כשחלקה עומד על , דירות15ובו 

.ובין הבעלים לא נחתם הסכם שיתוף אשר כלל ייחוד של הדירותבמושעבבניין הוחזקו 

האם זכאית היורשת לפטור בגין מכירת דירה מזכה כאשר היא –המחלוקת המשפטית•
.ושאר היורשים אינם משתתפים במכירהבמושעמחזיקה בזכויותיה בבניין 

:בית המשפט העליון קבע•
כל  )יש להעדיף את התוכן הכלכלי על החלוקה הקניינית גם כאשר אין חלוקה וייעוד בפועל ‐

(.עוד ניתן היה לבצע חלוקה כאמור בפועל

בבניין דירות לא נדרש שכלל הבעלים ימכרו את זכויותיהם על מנת  במושעבמכירת זכויות ‐
.  מספיק שזכויותיו של המוכר עולות כדי החזקה בדירת מגורים אחת. מהפטוריהנהשהמוכר 

.הערעור התקבל•

תנאים לקבלת פטור מס שבח בעת מכירת דירת מגורים



:  תנאי הזכאות לפטור

.תושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינת התושבות/  כהגדרת מונח זה בפקודה -תושב ישראל•

כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס  , במדינה שבה הוא תושבכמי שיש לו דירת מגורים תושב חוץ יראו , לעניין זה

.  5/2013הוראת ביצוע ל2' המציא ראיות אובייקטיביות כמפורט תוספת מס/ כי אין לו דירה כאמורבאותה מדינה 

;ובאזורבישראלהמוכרשלהיחידהדירתוהינההנמכרתהדירה•

;המכירהלפניחודשים18זהסעיףלפיבפטורמגוריםדירתמכרלאהמוכר•

מיוםלפחותחודשים18במשך–בנייתהמסיוםחודשים18הנמכרתבדירההזכותבעלהואהמוכר•
.מגוריםלדירתשהייתה

.(2021לשנתנכון)4,495,000₪שללתקרהמוגבלהפטור-"הפטורתקרת"•
.למדדבהתאםשנהמדימתעדכנתהפטורתקרת

לחוק( 2)ב49סעיף –פטור במכירת דירת מגורים מזכה 
פטור דירה יחידה



:יחידהדירהחזקת

לא,היחידהמגוריולדירתבנוסףהמוכרבהןשמחזיקדירותבהםמקריםארבעהמונהלחוקג49סעיף
:שבחממסלפטורהזכאותלענייןנוספתכדירתייחשבו

;ירושהבדירתמחציתעלאוממנהשלישעלעולהאינובההמוכרשלשחלקונוספתדירה•

;1.1.1997יוםלפנימוגנתבשכירותשהושכרהנוספתדירה•

מסירהממועדחודשים12/למכירהשקדמוחודשים24–בהנמכרתלדירהכתחליףשנרכשהדירה•
;קבלןבדירת

.לחוק(5)ב49סעיףתנאיבהוהתקיימובירושהשהתקבלהדירה•

לפילמגוריםמיועדתאולמגוריםהמשמשתדירהגםנוספתמגוריםכדירתיראוכיקובעלחוקד49סעיף
ישלמוכראך,הכנסהמסלעניןעסקימלאיהמהווהדירהלמעט,איגודשלבבעלותושהיאטיבה

שלבמקרהמחציתאובהבבעלותשלישעלהעולהחלק,בעקיפיןאובמישריןבאיגודזכויותיובאמצעות
.(1997בינואר1)ז"התשנבטבתב"כיוםלפנימוגנתבשכירותהושכרהלאוהיאירושה

דירה שלא תחשב כדירה נוספת–ג לחוק 49סעיף 
המשך-פטור דירה יחידה 



:לחוק62סעיף
";ממספטוריםיהיו-לקרובומיחידתמורהללאבאיגודזכותוהקנייתבמקרקעיןזכותמכירת"

:לחוק62סעיףלעניין"קרוב"המונח
;זוגבן•

;מאלהאחדכלשלזוגםובניזוגבןצאצאי,צאצא,הורההורי,הורה•

.בירושהאותמורהללאהורהמהוריאומהורהשקיבלוזכותלגביאחותאואח•

:במתנהאותהקיבלשהמוכרמגוריםדירתבמכירתפטוריינתןלא-צינוןתקופת
.בידיושנתקבלהמיוםשניםארבע–המוכרשללמגוריוקבעדרךשימשהלאהדירהאם•

לאחרקבעדרךבהלגורשהחלמיוםשניםשלוש–המוכרשללמגוריוקבעדרךשימשההדירהאם•

.בידיושנתקבלה

;במתנהכקבלתה,לרכישתהשקדמושניםבשלוש,במתנההדירהממחיר50%קבלתיראו

–לחוק ' ו49סעיף -תקופת צינון על דירה שהתקבלה המתנה 
המשך-פטור דירה יחידה 



לחוק( 5)ב49סעיף –פטור במכירת דירת מגורים מזכה 
דירה שהתקבלה בירושה

:  תנאי הזכאות לפטור

;צאצא או בן זוגו של צאצא של המוריש, המוכר הוא בן זוגו•

;לפני פטירתו הייתה למוריש דירת מגורים אחת•

היה פטור ממס בשל , אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים•

.המכירה
(.2021בשנת ₪ 4,495,000, כאמור)הפטור מוגבל בתקרת הפטור •



לחוק( 5)ב49סעיף –פטור במכירת דירת מגורים מזכה 
המשך-דירה שהתקבלה בירושה 

: 2017-( 44028-01-16ע"ו)ד מירה אריאל "פס

ומכרו את הדירה  , שקיבלו דירת מגורים בירושה מהוריהםשני יורשיםהנישומים היו -עובדות•

.  לחוק( 5)ב49הנישומים היו זכאים לפטור ממס שבח לפי סעיף . ₪מיליון 12.25תמורת 

?כיצד תיקבע תקרת הפטור כאשר הדירה נמכרת על ידי כמה מוכרים–המחלוקת המשפטית•

?האם התקרה מתחלקת בין המוכרים או שכל מוכר מקבל תקרה משלו

:ועדת הערר קבעה•
אז גם  , היות ששווי המכירה נקבע לכל מוכר בנפרד. א מתייחס לשווי המכירה ולמוכר49סעיף ‐

.התקרה חלה על כל מוכר בנפרד

לפיו היורש נכנס לנעליו של המוריש , לחוק( 5)ב49חריג לכך הוא פטור ממס שבח לפי סעיף ‐

היה זכאי לתקרה פעם אחת  , אילו המוריש היה מוכר את הדירה, באותו מקרה. לעניין הפטור ממס

.  זכאים לתקרה פעם אחת בלבד( הנישומים)גם היורשים , בהתאמה. בלבד

.הערעור התקבל חלקית•



לחוק( 6)ב49סעיף –פטור במכירת דירת מגורים מזכה 
דירה שהתקבלה בירושה על ידי מוסד ציבורי

.שהוא מוסד ציבורימוכרשקיבל בירושה מכירת דירת מגורים מזכה 

:  תנאי הזכאות לפטור
;חות שנתיים"המוסד הציבורי מגיש דו•
המוסד הציבורי יעשה שימוש בכל התמורה שתתקבל ממכירת הדירה למטרותיו  •

;הציבוריות
;לפני פטירתו היה המוריש בעליה של דירה אחת בלבד•
היה פטור ממס בשל , אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים•

;המכירה
המוריש קבע בצוואתו שימוש מוגדר למטרות הציבוריות של המוסד הציבורי בכל •

.סכום התמורה



לחוק' ה49סעיף –פטור חד פעמי כפול 
מכירת שתי דירות לשם רכישת דירה אחת

בהתקיים התנאים הבאים , במכירת דירת מגורים יחידהתושב ישראללחד פעמי פטור 
:לפטור

;החודשים שקדמו למכירה 12המוכר מכר בפטור ממס דירה אחרת לפי פרק זה בתוך •
2,002,000)שוויין המשותף של שתי הדירות הנמכרות נמוך מהתקרה הנמוכה הקבועה בחוק •

;(2021-ב₪ להלן 

המוכר רכש בשנה שלפני או השנה שאחרי מכירת הדירה השנייה דירה אחרת בסכום השווה •
(.2021-ומעלה ב₪ 1,501,500)משווי הדירות כאמור 3/4-לפחות ל

:פטור חלקי•

ושווי שתי הדירות הנמכרות ביחד לא עלה על התקרה הגבוהה  , לעיל3-ו1התקיימו תנאים 
יהא המוכר זכאי לפטור ממס במכירת  , (2021-ב₪ 3,362,000)המשותפת הקבועה בחוק 

(  2021-ב₪ 2,002,000)הדירה השנייה על סכום השווה להפרש שבין התקרה הנמוכה לעיל 

.ושווי הדירה הראשונה



פטור במכירת דירת מגורים מזכה יחד עם זכויות בניה
לחוק' ז49סעיף 

:  פטור חלקי לזכויות לבניה נוספת הנמכרות יחד עם דירת מגורים מזכה

לפטור  המוכר זכאי , (2021בשנת ₪ 2,144,800)תקרת הסעיף -כאשר שווי הדירה הנמכרת נמוך מ•

:  בסכום של, גם בשל זכויות לבניה נוספת הנמכרות יחד עם דירת המגוריםמס מוטב/ נוסף
או;(כפל פטור)שווי הדירה הנמכרת ( 1)

.  לבין סכום שווי הדירה הנמכרתתקרת הסעיףבסכום ההפרש שבין ( 2)

.לפי הנמוך
באפריל  1שבנייתה הסתיימה לפני יום , סכום הפטור הכולל בשל מכירת דירה כאמור-רצפת הפטור •

(.2021בשנת )₪ 536,200‐לא יפחת מ, ואשר יום רכישתה על ידי המוכר קדם למועד האמור1997

.הכרה בשווי רכישה והוצאות באופן יחסי–פיצול השבח לחלק פטור וחייב•

–הלכת נסל ) פיצול בין בית המגורים לבין חלק מהמגרש –פיצול רעיוני לעומת פיצול פיזי •
"(מבחן הסבירות"



פטור במכירת דירת מגורים מזכה יחד עם זכויות בניה
דוגמא-לחוק ' ז49סעיף 

שווי הדירה בלי זכויות  

(₪)הבנייה הנוספות 
שווי זכויות הבנייה  

(  ₪)הנוספות 

מס השבח  תוצאותכ שווי מכירה נכס"סה

של המוכר

הסבר

פטור עד כפל שווי הדירהפטור900,000400,0001,300,000

ח"ש1,800,00

₪ 2,144,800-פטור1,800,000600,0002,400,000
₪ 255,200‐חייב

תקרת הסעיף חלה

₪ 1,800,000-פטור900,0001,200,0002,200,00
₪ 440,000‐חייב

, כפל שווי הדירה חל

המכירה  תחוייבמעליו 

במס



פטור במכירת דירת מגורים מזכה יחד עם זכויות בניה
לחוק' ז49סעיף 

: 2016-( 48871-12-15ע"ו)ד אביבה שוורץ "פס

כאשר  , ר בקריית אתא"מ1,015קומתי על חלקה בשטח -העוררים מכרו זכויות בבית חד-עובדות•

יש פוטנציאל תכנון לשתי יחידות  , ע"התבלפי . ח"מיליון ש1.9-בתמורה ל, ר"מ75שטח הבית עצמו 

.מהשטח35%דיור על פני 

איזה  -כאשר יש לבצע פיצול פיזי ופיצול רעיוני ביחס לאותה עסקה  –המחלוקת המשפטית•

?פיצול מבצעים קודם

:ועדת הערר קבעה•
כאשר יש פער בלתי סביר בין גודל המגרש לשטח הבנוי נדרשים  , (רושגולד, נסל)בהתאם להלכות ‐

.  כי חרף הפער בשטחים מדובר בגודל סביר של קרקע לשימוש בית מגורים, הנישומים להוכיח

בעבר היו יחידות תכנון גדולות אך חלוף הזמנים והשינו  -הערת חבר הועדה השמאי דן מרגלית‐

לפיכך יתכן שיש  . את הגופים המתכננים ליצור יחידות תכנון קטנות יותרהחיים אילץ בנסיבות 
.הותיקיםלשקול מחדש את העמדה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון בפסקי הדין 



תחשיבי מס שבח במכירת  
דירות מגורים מס שבח



הגדרות-מס שבח 

,  כשהיא נקיה מכל שעבוד, שווי הזכות במקרקעין ביום המכירה–" שווי המכירה"•
(לחוק17סעיף . )משכנתא או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום

סעיף . )שווי הזכות במקרקעין הנמכרת ביום רכישתה על ידי המוכר–" שווי הרכישה"•
(לחוק21

ההוצאות המותרות בניכוי מן השבח  בתוספתשווי הרכישה –"יתרת שווי הרכישה"•
(לחוק47סעיף . )הפחתניכויולאחר 

.לפקודה21הסכומים הניתנים לניכוי לגבי מקרקעין לפי סעיף -"פחת"•

אם בפועל נישום לא ניכה פחת בגין –(1005/09ע"ו)שמשוןד "פס, (18232-05-11ע"ו)ברמןד "פס

וזאת גם אם ניתן היה  , אז במכירת הנכס אין לנכות את הפחת משווי הרכישה, נכס מקרקעין באופן שוטף

.לנכות פחת באופן שוטף
,  המוכר לא דיווח כלל על הכנסותיוחל גם כאשר אינוהאמור הכלל –(5883/18א "ע)וי.אי.פיד "פס

לדין עלות הרכישה תקטן בגובה הפחת פעל בניגוד כאשר המוכר , קרי. עליהןהיה חייב לדווח כאשר  
.שהיה יכול לדרוש



הוצאות  –מס שבח 

לצורך חישוב השבח יותרו בניכוי ההוצאות הבאות  : לחוק39סעיף 
:(לא הותרו בניכוי ממס הכנסה ולא נכללו בשווי הרכישהכל עוד )

דמי  , מס רכישה: לדוגמא. הוצאות שהוצאו לרכישת הזכות במקרקעין1.
.ד"ט עו"שכ, תיווך לרכישת הזכות

הוצאות  , מס מכירה: לדוגמא, הוצאות שהוצאו למכירת הזכות במקרקעין2.
.ד"ט עו"שכ, ט שמאי"שכ, השבחה

.הוצאות שהוצאו להשבחת הזכות במקרקעין3.

תשלומי ריבית ריאלית בשל הלוואה שקיבל המוכר לשם רכישת הזכות  4.
.במקרקעין או לצורך השבחתה

. מכירהההוצאות המותרות בניכוי יתואמו למדד הידוע ביום



(א לחוק48סעיף )תחשיב לינארי –שיעורי מס שבח 

(.מס חברות)23%–חברה ;25%-יחיד : בגין שבח ריאלי•

:  7.11.2001בגין שבח ריאלי שנוצר עד יום •
(.מס חברות)23%–חברה ;47%–יחיד 

:  1.1.2012ועד יום 7.11.2001בגין שבח ריאלי שנוצר לאחר יום •

(.מס חברות)23%–חברה ;20%–יחיד 

(.10%–31.12.93עד יום )0%: סכום אינפלציוני•

(:1960מקרקעין שנרכשו לפני שנת )נכסים היסטוריים •
(.  מס חברות)23%–חברה ;ללא תחשיב לינארי,25%–יחיד 

מס הכנסה ליחידים שהכנסתם  3%תוספת של (: לפקודה' ב121סעיף )מס יסף •

.  647,640₪בשנת המס עלתה על 

.בפטור ממס/ ₪מיליון 4,754,280מכירת דירת מגורים בשווי של עד –חריג 



לדירת מגורים מזכה" מס מוטב"–שיעורי מס שבח 

:  פיצול ליניארי ספציפי במכירת דירות מגורים לפי תקופות החזקה
;1.1.2014על התקופה שעד ליום 0%•
.ועד ליום המכירה1.1.2014על התקופה שמיום 25%•

":מס המוטב"משמעות ה

.  מס השבח יהיה נמוך יותר, ככל שהדירה נרכשה במועד מוקדם יותר•

ככל שהמכירה של הדירה נעשית במועד מאוחר ורחוק יותר מיום  •

.מס השבח שיחול על המוכרים ילך ויגדל, 1.1.2014

לא  )רלוונטי למי שיש בבעלותו יותר מדירת מגורים אחת " מס המוטב"ה•

"(.פטור דירה יחידה"זכאים ל



:מזכהמגוריםדירתבמכירתהמוטבלמסדגשים

ד"פס)התקופותביןכיחסליניאריתבצורהנעשיתהשבחתקופותביןהחלוקה•
.(פוליטי

תקרת"עלעולההדירהשוויכאשר,יחידהדירהפטורעםיחדמוטבמסלהפעילניתן•
."הפטור

שנמכרותאחרותזכויותעלולא"מזכהמגוריםדירת"מכירתעלרקיחולהמוטבהמס•
בגיןשהתקבלההתמורהזהבמקרה.נוספותבנייהזכויות:כגוןהדירהעםביחד

.(47%/20%/25%)רגילהלינארישבחמסבשיעורתמוסה,הנוספותהבנייהזכויות

רכישתהשביוםמזכהמגוריםדירתשלהרכישהיוםכינקבע5/2013ביצועבהוראת•
.הקרקערכישתמועדיהיה,(קרקע)"הניירעלדירה"הייתה

המשך-לדירת מגורים מזכה " מס מוטב"–שיעורי מס שבח 



דוגמא מספרית

הוצאות מותרות בניכוי

236,614מס רכישה9,000,000שווי מכירה

54,000תיווך ברכישה10.5.1992מועד רכישה

365,000היטל השבחה2,000,000שווי רכישה

78,975ד במכירה"ט עו"שכ400,000פחת

105,300תיווך במכירה

839,889כ"סה

2,439,889יתרת שווי רכישה

6,560,111שבח מקרקעין

סכום אינפלציוני  3,591,792סכום אינפלציוני

חייב

408,079

2,968,319שבח ריאלי



תחשיב מס  –דוגמא מספרית 
השוואה בין לינארי רגיל למס מוטב

שבח ריאלי עד ליום  לינארי רגיל

7.11.2001

שבח ריאלי בין יום  

ליום  7.11.2001

1.1.2012

שבח ריאלי לאחר  

1.1.2012יום 

סכום אינפלציוני  

חייב

964,8641,031,358972,097408,079רווח לייחוס

47%20%25%10%שיעור המס ליחיד

453,486206,271243,02440,808סכום המס

943,590כ מס"סה

שבח ריאלי עד ליום  מס מוטב

1.1.2014

ששבח ריאלי לאחר 

סכום אינפלציוני חייב1.1.2014יום 

2,199,600768,719408,079רווח לייחוס

0%25%0%שיעור המס ליחיד

0192,1800סכום המס

192,180כ מס"סה



לחוק  ( ה)א48סעיף -פריסה במס שבח 

,  המוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע השבח בחלקים שנתיים שווים"

,  לפי הקצרה שבהן, תוך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס או על תקופת הבעלות בנכס
:כדלקמן, (תקופת הפריסה-להלן )והמסתיימת בשנת המס שבה נבע השבח 

חלק השבח הריאלי יצורף להכנסה החייבת  -בכל אחת משנות המס בתקופת הפריסה (א)

וחישוב המס ייעשה בהתחשב בשיעור המס הקבוע  , הקובעת של המוכר באותה שנת המס

בשיעורי המס החלים על כלל הכנסתו החייבת של המוכר לפי הוראות  , (ב)בסעיף קטן 
";הפקודה וביתרת נקודות הזיכוי שזכאי להן המוכר בכל אחת משנות המס בתקופה האמורה

בעלי שיעורי  )עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים , מובטלים, משמש בעיקר אוכלוסיות מבוגרות•

(.  מס שולי נמוכים

בני זוג ניתן לערוך שומה בפריסה נפרדת לכל אחד מבני י''עבמקרה של מכירת זכות במקרקעין •

.הזוג

(.5825/12החלטת מיסוי )ניתן להיכנס בנעלי המוריש •



: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/

