
  

  

  

  

  

  2018 שנת הוראת שעה שהולכת להסתיים בסוף -  במס שבח במכירת קרקע לבניית דירות ההקל

  ,ועמיתים יקריםלקוחות 

), 2016- ו 2015במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב , כזכור

על במסגרתה נקבע כי במכירת קרקע "), הוראת השעה"(להלן:  2016-2018, נקבעה הוראת שעה לשנים 2015-התשע"ו

הקלה במס שיצוינו בקצרה להלן, תינתן  ,תנאים מסוימיםכפוף ליחיד (לרבות חברה משפחתית או שותפות) ב ידי

מס שולי) על התקופה שמיום הרכישה ועד שיעור (במקום  25%שבח הריאלי והמוכר יחויב בשיעור מס מופחת של ה

 ").במס שבח טבהההלהלן: "( 7.11.2001ליום 

  המרכזיים שנקבעו בהוראת השעה הינם כדלקמן: התנאים 

  תנאים מקדמיים

  .6.11.2001 -1.4.1961יום הרכישה המקורי של הקרקע היה בין התאריכים  .1

 המכירה היא בידי יחיד לרבות חברה משפחתית ושותפות.  .2

   דירות לפחות 8מתירה בנייה על הקרקע של לגביה שחלה מדובר במכירת של זכות במקרקעין שתכנית הבניה  .3

כאמור שתמורתה היא בנייה על יתרת במקרקעין מכירה של חלק מזכות , או המיועדות לשמש למגורים

 1167/17בהתאם להחלטת מיסוי עסקת קומבינציה, כאשר כלומר, הוראת השעה חלה גם על . המקרקעין

קומבינציה, חות מתייחסת לכלל המקרקעין נשוא עסקת הלפ דירות 8בנייה של שפורסמה על ידי רשות המיסים, 

  .ר והן על החלק שנותר בידי הבעליםכלומר הן על החלק הנמכ

  

 תנאים נוספים

 לעמוד בתנאי  ראשית, יש  - מגורים דירות 0001,לפחות תוכנית הבנייה החלה מתירה בנייה של ככל ש .4

 בבעלותו, ע"י קבלן, לצורך מכירתןות על הקרקע שמיחיד לקבלן או למי שעוסק בבניית דירשהמכירה היא 

שנית, אם מדובר במכירת זכות במקרקעין . לפקודת מס הכנסה 85דיו לפי סעיף והקרקע מהווה מלאי עסקי בי

 יתאינה מותנבמס שבח  טבהההזכאות ל -  דירות או יותר 1,000בקרקע שתכנית הבנייה לגביה מתירה בנייה של 

לעומת זאת, במקרה של מכירת חלק מקרקע שכלולה בשטח שתכנית הבנייה הקיימת  התקדמות הבנייה.בקצב 

לכל היותר מהדירות  10%-היתרי בנייה ליש לעמוד בתנאי שניתנו  - דירות או יותר 1000לגביו מתירה בנייה של 

 המותרות לבנייה בשטח שחלה עליו התוכנית.

 במס שבח  טבהההקבלת , מגורים דירות 000,1-מ פחותהנמכרת מתירה לבנות עליה ככל שהזכות במקרקעין  .5

 תקופות הבאות:בהתאם למותנית בסיומה של הבניה של כל היחידות 
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חודשים מיום  42 - דירות 250עד  8לגבי זכות במקרקעין שתכנית הבנייה שחלה לגביה מתירה בנייה של   )א(

 .4ועד קבלת טופס  המכירה

חודשים  48 - דירות או יותר 251קרקעין שתכנית הבנייה שחלה לגביה מתירה בנייה של לגבי זכות במ  )ב(

 .4ועד קבלת טופס  מיום המכירה

לחוק  265אישור להספקת חשמל, מים או חיבור של טלפון לבנין לפי סעיף  תסיום בנייה מוגדר כקבלמועד 

 ).4התכנון והבנייה (טופס 

 באופן יחסי בהתאם במס שבח התחול ההטב - לעיל קופה האמורהבמקרה של אי עמידה בסיום הבניה בת .6

 אשר בנייתן הסתיימה. הדירותלמספר 

 שפורסמה על ידי רשות המיסים,  3157/17בהתאם להחלטת מיסוי הרי ש במקרה של מתן אופציהיצוין כי,  .7

  ה).מיום מימוש האופציה (ולא ממועד הענקת תימנהלפי הוראת השעה, תקופת הבנייה הנדרשת 

 על מכירה שנעשתה שלא בתמורה או בין קרובים, על מכירה שחל לגביה פטור  חוללא תשבח במס  בהטהה .8

, לפי חוק מיסוי מקרקעין או לפי פקודת מס הכנסה, או על מכירות של כולו או חלקו, או שיעור מס מופחתמהמס 

למלאי עסקי בעסק ושחלות עליהן מקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין שבמהותן הינן העברות של מקרקעין 

 .(ב) לחוק מיסוי מקרקעין5הוראות סעיף 

  

  ויש להערך בהתאם.  31.12.2018ביום לאור האמור, הוראת השעה עומדת להסתיים 

  

 

  בברכה,

  מחלקת מיסים

  פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 קרן אלוןעדכון זה: עו"ד  תכותב* 

  .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

  

  kalon@fbclawyers.com 03- 6944203  קרן אלוןעו"ד 
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להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. ת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגר

news@fbclawyers.com 

 


