חוק ההסדרים  – 2017-2018עיקרים במס ריבוי
דירות
חודש פברואר 2017

מרצה :מאורי עמפלי ,עו"ד (רו"ח)
אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי בסוגיות
הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת
צעדים משפטיים ו/או אחרים המסתמכים על מצגת זו.

נושאי המצגת
•
•
•
•
•
•
•
•

מספר דירות מגורים.
הנוסחה לחישוב המס  +דוגמאות.
חזקות חלוטות לעניין בעלות בדירות.
דירות שאין למנות אותן לצורך הטלת המס.
פרוצדורה – שומות ,השגות וערעורים.
פרוצדורה – תשלום המס.
הוראות נוספות.
הוראות מקלות למכר דירת מגורים עד ליום  31באוקטובר .2016

מספר דירות מגורים
• חייב במס ישלם בכל שנת מס מס ריבוי דירות בעד כל דירה שהייתה
בבעלותו בכל שנת המס ,למעט שתי דירות לפי בחירתו.
• "חייב במס" – יחיד שהוא בעלים של מספר דירות מגורים ששיעור
הבעלות שלו בהן הוא  249%או יותר.
• אם חל שינוי במספר הדירות במהלך השנה ,יש לפצל את השנה ,ולשלם
חלק יחסי מהמס על כל תקופה לפי היחס בין מספר הימים בתקופה לבין
 .365למשל ,אם אדם הוגדר כ"חייב במס" בחלק מהשנה ,הוא ישלם את
המס על אחת הדירות שבבעלותו (לפי בחירתו) לפי היחס בין מספר
הימים בתקופה לבין .365
• דגש :דירה שנמכרה או נרכשה במהלך השנה נחשבת כדירת מגורים
(תמריץ לרכישה בתחילת שנה).

מספר דירות מגורים
• דירת מגורים – דירה או חלק ממנה ,שבנייתה הושלמה ,הנמצאת
בישראל או באזור והיא מיועדת למגורים לפי טיבה או לפי התוכנית
החלה עליה לפי חוק התכנון והבנייה ,או משמשת למגורים;
• בעלות  -כל זכות במקרקעין המהווים דירת מגורים כולל :בעלות,
חכירה העולה על  25שנים ,הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראות
בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה (בהתאם למבחני מיסוי מקרקעין).
• דגש :גם חלק בבעלות בדירה נספר כדירה לעניין החבות במס .החיוב
במס יתחשב בחלק שבבעלות.
• מה דין יחיד שמחזיק  10%מזכויות הבעלות ב 25 -דירות מגורים (האם
ישלם על  23דירות את חלקו היחסי או רק על חמש דירות)?
• פער זמנים בין מועד הרכישה לבין מועד קבלת הדירה בפועל.

הנוסחה לחישוב המס
מס ריבוי דירות יהיה בשיעור  1%מ"הסכום הקובע" ,אך לא יותר מ-
 ₪ 18,000בשנה על כל דירה .על חלק מדירה ישולם המס ,כשהוא מוכפל
בשיעור הבעלות בדירה.
"הסכום הקובע" –  10בחזקת "המעריך" ,כשהוא מוכפל בתוצאה
המתקבלת מחלוקת  30ב"מכנה".
"המעריך" הוא:
•  4.194בהפחתת  2.2%ממכפלת ערך הפריפריאליות בערך החברתי-
כלכלי ,בהפחתת  5.6%מהערך החברתי-כלכלי ,בתוספת הסכום
המתקבל מצירוף של כל אלה:
•  79.7%מ"מקדם שטח הדירה" (לוגריתם לפי בסיס  10של שטח הדירה
לפי החיוב בארנונה).
•  1.2%מערך הפריפריאליות;
•  2.8%מהתוצאה של העלאת ערך המדד החברתי-כלכלי בחזקת ;2
•  2%מהתוצאה של העלאת ערך מדד הפריפריאליות בחזקת .2

הנוסחה לחישוב המס  -המשך
"המכנה" הוא  30בתוספת אלה:
• ההפרש בין  7.482לבין הערך הכלכלי-חברתי של האזור;
• ההפרש בין  6.728לבין ערך הפריפריאליות באזור;
"שטח הדירה" – שטח הנכס שעל בסיסו נעשה החיוב בארנונה של השנה
שקדמה לשנת המס או שטח הדירה שמופיע באישור זכויות או בהיתר
הבניה ,לפי בחירת הנישום;
קישור למחשבון רשות המסים לחישוב הסכום הקובע והמס לתשלום לדירה:
https://www.misim.gov.il/svDira3/simulator.aspx
קישור למחשבון הרשות לבדיקת זכאות לפטור /חיוב חלקי וחישוב מס:
https://www.misim.gov.il/svDira3/checkZakaut.aspx

הנוסחה לחישוב המס  -המשך
•

•

•
•

חייב במס שצירוף של הסכום הקובע המיוחס לכל "דירות
ההשקעה" שבבעלותו  -סכום דירות ההשקעה (כלומר ,כל הדירות
למעט הדירה שהסכום הקובע לגביה הוא הגבוה ביותר) הוא נמוך
מ ,₪ 1,150,000 -יהיה פטור ממס ריבוי דירות (ראו דוגמא).
אם הסכום הקובע של דירות ההשקעה נע בין  ₪ 1,150,000ל-
 ,₪ 1,400,000אזי הסכום הקובע לצורך החיוב במס יהיה החלק
היחסי כשהוא מוכפל בסכום המתואם.
"הסכום המתואם" :ההפרש בין סכום דירות ההשקעה ל –
 ,₪ 1,150,000מוכפל ב.5.6 -
"החלק היחסי" :הסכום הקובע לגבי הדירה החייבת לחלק בסכום
דירות ההשקעה.

הנוסחה לחישוב המס  -המשך
• דוגמא  :1פלוני מחזיק בשלוש דירות.
הסכום הקובע של דירה  :1שני מיליון .₪
הסכום הקובע של דירה  1 :2מיליון .₪
הסכום הקובע של דירה  :3חצי מיליון .₪
סכום דירות ההשקעה במקרה זה :מיליון וחצי .₪
החייב לא ישלם מס על דירות  1ו 2-וסכום המס בגין דירה ₪ 5,000 :3
( 1%מחצי מיליון).
• דוגמא  :2פלוני מחזיק בשלוש דירות.
הסכום הקובע של דירה  :1שלושה מיליון .₪
הסכום הקובע של דירה  :2חצי מיליון .₪
הסכום הקובע של דירה  :3חצי מיליון .₪
סכום דירות ההשקעה במקרה זה :מיליון  - ₪חל פטור

הנוסחה לחישוב המס  -המשך
• דוגמא  :3פלוני מחזיק בשלוש דירות:
הסכום הקובע של דירה  :1שלושה מיליון .₪
הסכום הקובע של דירה  :2שניים וחצי מיליון .₪
הסכום הקובע של דירה  :3שני מיליון .₪
סכום דירות ההשקעה במקרה זה :ארבעה וחצי מיליון .₪
החייב לא ישלם מס על דירות  1ו 2-וסכום המס בגין דירה  1% :3כפול
שני מיליון  ₪יוצא  ₪ 20,000ולכן יחול סכום התקרה .₪ 18,000 -

הנוסחה לחישוב המס  -המשך
• דוגמא  :3פלוני מחזיק בשלוש דירות:
הסכום הקובע של דירה  :1שלושה מיליון .₪
הסכום הקובע של דירה  :2שניים וחצי מיליון .₪
הסכום הקובע של דירה  :3שני מיליון .₪
סכום דירות ההשקעה במקרה זה :ארבעה וחצי מיליון .₪
החייב לא ישלם מס על דירות  1ו 2-וסכום המס בגין דירה  1% :3כפול
שני מיליון  ₪יוצא  ₪ 20,000ולכן יחול סכום התקרה .₪ 18,000 -
• דוגמא  :4אותם נתונים כמו בדוגמא –3
פלוני מחזיק בשליש מזכויות הבעלות בדירה  - 1פלוני אינו נחשב כחייב
במס.
• דוגמא  :5אותם נתונים כמו בדוגמא –4
פלוני מחזיק בשליש מזכויות הבעלות בדירה  1עד חודש  30.6ורוכש שליש
נוסף ביום  - 1.7סכום המס בגין הדירה השלישית יהיה
.₪ 6,000 = 0.5*0.66*18,000

הנוסחה לחישוב המס  -המשך
• דוגמא :6
פלוני מחזיק בשלוש דירות:
הסכום הקובע של דירה  :1שני מיליון .₪
הסכום הקובע של דירה  750 :2אלף .₪
הסכום הקובע של דירה  :3חצי מיליון .₪
סכום דירות ההשקעה במקרה זה 1,250,000 :ש"ח.
החייב לא ישלם מס על דירה  1ודירה  2וסכום המס המוקטן בגין דירה 3
יהיה ,כדלקמן:
הסכום המתואם560,000 =5.6*100,000 =1,250,000-1,150,000 :
הסכום היחסי0.4 =500,000/1,250,000 :
הסכום הקובע במקרה זה ₪ 224,000 :וחבות המס תהא .₪ 2,240

חזקות חלוטות לעניין בעלות בדירות
חזקת בעלות באיגוד
• יראו כדירת מגורים בבעלותו של יחיד גם דירת מגורים שהיא בבעלותו של
"איגוד מעטים" ,אם יש ליחיד ,באמצעות זכויותיו באיגוד ,במישרין או
בעקיפין ,חלק בבעלות בדירה .לעניין זה – "איגוד מעטים" הוא תאגיד
שאין לציבור עניין ממשי בו ,והשליטה בו ,במישרין או בעקיפין ,נמצאת
בידי לא יותר מחמישה בני אדם.
• חזקה דומה קיימת גם בסעיף 49ד לחוק מיסוי מקרקעין ,ועוסקת בהגדרת
"דירה יחידה" לצורך פטור ממס שבח – "יראו כדירת מגורים נוספת גם
דירה ...שהיא בבעלותו של איגוד ...אך למוכר יש באמצעות זכויותיו
באיגוד ,במישרין או בעקיפין ,חלק העולה על שליש בבעלות בה ,ולגבי
מוכר שירש את זכויותיו באיגוד  -חלק העולה על מחצית בבעלות בה"...
• עיוות לגבי חברות מעטים שאינן חברות משפחתיות.

חזקות חלוטות לעניין בעלות בדירות  -המשך
חזקת התא המשפחתי
•

•

•

•

על אף האמור בכל דין ובכל הסכם ,יראו יחיד ובן זוגו ,למעט בן זוג הגר
דרך קבע בנפרד ,וילדיהם שטרם מלאו להם  18שנים ,כבעלים אחד,
והחבות לפי חוק זה תהיה על היחיד ובן זוגו ,יחד ולחוד.
חזקה דומה קיימת בסעיף  49ובסעיף  9לחוק מיסוי מקרקעין,
העוסקים בתא המשפחתי לצורך הטבות במס רכישה ומס שבח – "יראו
מוכר/רוכש ובן-זוגו ,למעט בן-זוג הגר דרך קבע בנפרד ,וילדיהם שטרם
מלאו להם  18שנים למעט ילדים נשואים – כמוכר/רוכש אחד".
פסק דין שלמי (ע"א  – )3178/12בית המשפט העליון קבע שחזקת התא
המשפחתי ניתנת לסתירה ,אם בין בני הזוג קיים הסכם ממון והם פעלו על
פיו הלכה למעשה ,כך שהדירה שבבעלות אחד מבני הזוג שימשה אותו
בלבד.
החקיקה עוקפת את הלכת שלמי ,וקובעת שחזקת התא המשפחתי היא
חלוטה ,וכוחה יהיה על אף האמור בכל דין ובכל הסכם.

דירות שאין למנות אותן לצורך הטלת המס
הדירות שלהלן לא תיחשבנה כדירת מגורים לצורך הטלת מס ריבוי דירות:
• דירת מגורים בבעלותם של עמותה ,הקדש ציבורי או חברה לתועלת
הציבור;
• דירת מגורים בבניין להשכרה הזכאי להטבות מס מכוח חוק עידוד
השקעות הון או חוק עידוד בניית דירות להשכרה;
• דירת מגורים שמשמשת להשכרה לטווח ארוך לפי מכרז שפרסמה
המדינה או החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה;
• דירת מגורים המושכרת בשכירות מוגנת;
• דירת מגורים המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה;
• דירת מגורים המושכרת ל 25-שנה ומעלה (זכות במקרקעין) .לא ברור
האם  25השנים נמנים החל ממועד תחילת ההשכרה או ממועד תחילת
החוק;

דירות שאין למנות אותן לצורך הטלת המס  -המשך
•
•
•
•
•

דירת מגורים שפוצלה כדין תיחשב לדירת מגורים אחת;
מספר דירות מגורים שחוברו לדירה אחת ,תיחשבנה לדירת מגורים
אחת (אין דרישה כדין);
דירת מגורים שניתן להעביר זכויות בה רק כחלק מנחלה;
דירת מגורים שהתקבלה בירושה ,לא תימנה כדירת מגורים בשנה
הראשונה לאחר פטירת המוריש ,ובלבד שלא הושכרה בתקופה זו;
דירת מגורים של מי שהוא יתום משני הוריו וטרם מלאו לו  18שנים.

• דגש :סעיף  84לחוק מיסוי מקרקעין.

פרוצדורה – שומות ,השגות וערעורים
•

•
•

•

•

המנהל ישלח לחייב במס עד  30בינואר "הודעת שומה מותנית" ,ובה
יקבע לפי מיטב שפיטתו את הדירות החייבות לשנת המס ,את סכום המס
וכל מידע אחר הדרוש לצורך עשיית השומה .המנהל יבחר את הדירות
שהמס שישולם בעדן הוא הנמוך ביותר.
המנהל רשאי ,בתוך שמונה חודשים מהמועד שבו שלח את הודעת
השומה המותנית ,לתקן אותה מיוזמתו או לבקשת החייב במס.
מי שחויב במס לפי ההודעה ,רשאי בתוך  30ימים מהמועד שבו קיבל את
ההודעה ,לבחור דירת מגורים אחרת כדירה חייבת.
חייב במס שלא קיבל הודעת שומה מותנית עד  30במרץ ,יגיש למנהל עד
 30במאי "שומה עצמית" ,בה יפרט אודות הדירות שבבעלותו ,בחירתו
בדירות החייבות וחישוב של סכום המס.
בשנת  2017לא תישלחנה הודעות שומה מותנות ,והחייבים במס יגישו
שומות עצמיות עד  31במרץ .2017

פרוצדורה – טופס 7201

פרוצדורה – שומות ,השגות וערעורים  -המשך
•

•
•

•

אם אדם הפך לחייב במס במהלך השנה ,או שחל שינוי במספר דירות
המגורים שבבעלות חייב במס ,עליו למסור למנהל הודעה תוך  30ימים,
ובה לפרט אודות הדירות שבבעלותו ,בחירתו בדירות החייבות וחישוב של
סכום המס (שומה עצמית) .אם חל שינוי בשטח דירות של חייב במס,
עליו להודיע על כך עד סוף השנה.
לא ניתן להחליף דירות חייבות במהלך השנה.
תוך  8חודשים ממועד הגשת השומה העצמית ,על המנהל לאשר את
השומה העצמית או לקבוע את השומה לפי מיטב שפיטתו (פסק דין סמי
(ע"א  ,)5954/04פסק דין נאמן (.)3929/13
אם לא הוגשה שומה עצמית בידי חייב במס ,המנהל רשאי לקבוע שומה
בהעדר הצהרה (בדומה לסע'  82לחוק מיסוי מקרקעין).

פרוצדורה – שומות ,השגות וערעורים  -המשך
תחולה להוראות סעיפים  84-86ו 87-90 -לחוק מיסוי מקרקעין ,בשינויים
המחויבים:
• ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה תוך  4שנים ,וזאת אם נתגלו עובדות
חדשות ,אם נמסרה הצהרה לא נכונה או אם נתגלתה טעות בשומה
(לרבות טעות משפטית).
• ניתן להגיש השגה על שומת מס ריבוי דירות תוך  30יום .על המנהל
לקבל החלטה בהשגה תוך  8חודשים.
• על החלטה בהשגה ניתן להגיש ערר לוועדת ערר תוך  30יום.
• על פסק דין של ועדת ערר ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט
העליון תוך  45ימים.
• הצהרות ,השגות ,בקשות לתיקון שומה והודעות אחרות תוגשנה באופן
מקוון באמצעות מערכת ייעודית .עד לתחילת פעולתה של המערכת ,הן
תוגשנה באופן ידני.

פרוצדורה – תשלום המס
•
•

•

•

•

חייב במס ריבוי דירות בשנת מס ישלם מחצית מסכום המס עד  30ביוני
של אותה שנה ,ואת היתרה עד  31בדצמבר של אותה שנה.
אם נוסף מס לתשלום עקב שינוי במספר הדירות או בשיעור הבעלות
בדירות ,והשינוי התרחש מ 31-במאי עד  30בנובמבר – ישולם המס
הנוסף ב 31-בדצמבר אותה שנה; אם השינוי התרחש בדצמבר ,המס
הנוסף ישולם ב 30 -ביוני של השנה הבאה.
מס לפי שומה לפי מיטב השפיטה ישולם תוך  15ימים מיום מסירתה,
ואם הוגשה השגה ,אזי ישולם רק סכום המס שאינו שנוי במחלוקת .לא
קיימת הוראה דומה לעניין תשלום המס לפי החלטה בהשגה ,אך יש
להניח שהדין הוא דומה.
לא הגיש אדם הצהרה או הודעה שנדרש לפי חוק זה ,יטיל עליו המנהל
נוסף על סכום המס בשומה ,תשלום נוסף בגובה סכום המס שלא שולם
בשל אי הגשת ההצהרה.
איחר אדם בהגשת הצהרה לפי חוק זה ,יטיל עליו המנהל בעד כל
שבועיים של פיגור ,תשלום נוסף בסכום הקבוע בסע' 94א(א)( )1לחוק
מיסוי מקרקעין.

עונשים וסמכויות נוספות
•
•
•
•
•
•
•
•

עונשין – קנסות.
סמכויות המנהל – הארכת מועדים (סע'  107לחוק מיסוי מקרקעין).
סמכויות פיקוח והשגת מידע.
סמכויות אכיפה.
שמירת סוד וליקויים.
החזר מס ששולם ביתר.
אי מתן ניכויים.
ייצוג – מי שרשאי לייצג מול המנהל לעניין חוק מיסוי מקרקעין ,רשאי לייצג
גם לעניין חוק זה.

הוראות מקלות – עידוד מכירת דירות השקעה
פטור ממס ריבוי דירות:
• חייב במס שמכר דירת מגורים עד יום  1באוקטובר  2017יהיה פטור
מחלק יחסי מהמס השנתי על דירה חייבת שיבחר בה ,כיחס מס' הימים
שהיה בעליה של הדירה הנגרעת באותה שנת מס ל ,365 -ובלבד שלא
מדובר במכירה לקרוב.

הוראות מקלות – עידוד מכירת דירות השקעה
מענק בגין מכירת דירות:
•

•
•

•

שר האוצר ,באישור ועדת הכספים ,יקבע תנאים וסכומים למתן מענק
לחייב במס .שר האוצר התקין את תקנות ההתייעלות הכלכלית (תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2017ו( )2018 -מענק לחייב במס
ריבוי דירות בעד מכירת דירה) ,התשע"ז – :2017
חייב במס החל מ 1-בינואר  ,2017שמכר דירת מגורים עד  1באוקטובר
 ,2017יהיה זכאי למענק.
אם המוכר פטור ממס ריבוי דירות מפאת ששווי דירות ההשקעה שלו
נמוך מ ,₪ 1,150,000 -המענק יהיה עד גובה מחצית ממס השבח בגין
מכירת דירת המגורים ,ולא יותר מ.₪ 15,000 -
אם המוכר אינו פטור ממס ריבוי דירות ,המענק יהיה עד גובה מלוא מס
השבח כאמור ,ולא יותר מ.₪ 85,000 -

הוראות מקלות – עידוד מכירת דירות השקעה
תקנות מענק לחייב במס ריבוי דירות  -המשך:
• המכירה של הדירה אינה ל"קרוב" כהגדרתו בסעיף  1לחוק מיסוי
מקרקעין ,היא לא נעשתה ללא תמורה וכן היא אינה מכירה במסגרת
"שינוי ייעוד" מרכוש קבוע למלאי.
• המכירה של הדירה היא ליחיד תושב ישראל שהינו משפר דיור או שאין
בבעלותו "דירת מגורים" (כהגדרתה לצורך מס רכישה ,כולל דירה על
הנייר ודירה שנמכרה לקבוצת רכישה).
• המוכר לא רכש דירת מגורים (כהגדרתה לצורך מס רכישה) מ16 -
בדצמבר  2016ועד ליום קבלת המענק.
• המוכר לא רכש דירת מגורים (כהגדרתה לצורך מס רכישה) מיום קבלת
המענק עד ל 31 -בדצמבר  .2020הוראה זו לא תחול על דירה שנרכשה
לאחר  1באוקטובר  2017וחלים עליה שיעורי מס רכישה של "דירה
יחידה" לעניין זה ,תחול חזקת תא משפחתי חלוטה.

הוראות מקלות – עידוד מכירת דירות השקעה
תקנות מענק לחייב במס ריבוי דירות  -המשך:
• על מנת לזכות במענק ,על החייב במס להגיש שומה עצמית לצורך מס
ריבוי דירות לא יאוחר ממועד הגשת השומה העצמית למס שבח בגין
מכירת הדירה.
• עם הגשת השומה העצמית בגין מכירת הדירה ,יש להגיש בקשה למענק
בטופס שנקבע לכך ,וכן הצהרה שאין בכוונת המוכר לרכוש דירת מגורים
עד ל 31 -בדצמבר .2020
• מענק יינתן למוכר אחד לא יותר משלוש פעמים ,ולעניין זה תחול חזקת
תא משפחתי חלוטה.
• המענק ישולם למוכר תוך  21ימים מיום התקיימות כל התנאים ,באמצעות
זיכוי חשבון הבנק שלו ,או על חשבון מס השבח שהוא חייב בו בגין
המכירה ,לפי בקשתו.
• אם התברר שהמוכר רכש דירת מגורים עד ל 31 -בדצמבר  ,2020ישיב
את המענק תוך  30ימים מיום הרכישה.

הוראות מקלות – טופס 7202

הוראות מקלות – טופס  - 7202המשך

הוראות מקלות – עידוד מכירת דירות השקעה
• תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)  ,התשס"ה-
 :2005עמית יהיה רשאי להפקיד תשלומים בקופת גמל להשקעה עד יום
 31בדצמבר  2017מעבר לתקרה הקבועה ,בתנאים הבאים:
( )1לפני מועד ההפקדה הוא מכר דירה שהייתה בבעלותו לפני 16
בדצמבר  2016לרוכש תושב ישראל שיש לו דירה יחידה לצרכי מס
רכישה או שאין לו דירה.
( )2החל מ 1-בינואר  2017ועד מועד מכירת הדירה הוא היה חייב
במס ריבוי דירות ודיווח על כך כדין.
( )3סך כל התשלומים שהפקיד לקופת גמל להשקעה ,יהיה הנמוך
מבין ₪ 2,500,000 :או התמורה שהתקבלה בפועל ממכירת
הדירות.
( )4התקבל אישור מנהל מיסוי מקרקעין ,כי התקיימו התנאים הנ"ל.

הוראות מקלות – עידוד מכירת דירות השקעה
תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)  ,התשס"ה- 2005-
המשך :
• פטור משלים בפקודה – סע' 18(9ב) – פטור ממס על ריבית ,הפרשי
הצמדה ורווחים אחרים שקיבל יחיד מקופת גמל להשקעה ,אשר מקורם
בכספים שהופקדו כאמור לעיל והתקיימו התנאים הבאים:
( )1חלפו חמש שנים לפחות ממועד התשלום הראשון;
( )2היחיד הגיע לגיל ;60
( )3היחיד הציג את אישור המנהל שלא רכש דירת מגורים במישרין או
בעקיפין מ 16-בדצמבר  2016ועד חמש שנים ממועד התשלום
הראשון .עם זאת ,אם רכש דירה לאחר  1באוקטובר  ,2017וב18-
החודשים שלפני או אחרי מועד הרכישה מכר דירה אחרת ,יראו
אותו כאילו לא רכש דירה ,ובלבד שמכירת הדירה לא נעשתה לפני
התשלום האחרון לאותו חשבון .לעניין זה תחול חזקת תא משפחתי
חלוטה.
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