
 

 

 2020 אפריל                                 מיסיםמעו"דכן 

 מקרקעין הליכי מיסויב דחיית תקופות ומועדים

 לקוחות וידידים יקרים,

ובמטרה התפשטות נגיף הקורונה מ כתוצאהההגבלות המחמירות שהוטלו על פעילות המשק והמגזר הציבורי  בעקבות
תקנות שעת חירום )נגיף  27.03.2020ביום  ה הממשלהפרסמ הציבורי,לצמצם את הפגיעה בתפקוד המשק והמגזר 

)דחיית תקופות בענייני הליכי מיסוי( )"התקנות"( במסגרתן אושרה דחיית מועדים מסוימים הקבועים  הקורונה החדש(
הוראת  01.04.2020ביום פורסמה , במטרה להבהיר את האמור בתקנות ., בין היתר בחוק מיסוי מקרקעיןבחקיקת המס

  ."דחיית תקופות ומועדים –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( " 2/20ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 

 22.3.2020ופה שמיום לא תילקח בחשבון התקהפעולות המנויות  לביצועמניין הימים בכי  נקבע, בין השאר,תקנות ב
המועד האחרון לביצוע הפעולה חל בתקופה הקובעת או חודשיים התקופה הקובעת"( אם ") 31.5.2020ועד ליום 

 (.31.7.2020ועד ליום  22.3.2020לאחריה )כלומר החל מיום 

 :)"החוק"( הפעולות עליהן חלות התקנות בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין

שבח ומתן החלטה על ידי המנהל, וכן בקשה  מקדמת מס הקטנת: הגשת בקשה להקטנת מקדמת מס שבח .1

 לבחינה מחודשת של ההחלטה ומתן החלטה בעניינה.

( לחוק(; הודעת יזם לעניין פינוי בינוי 7י)א()49הודעה על מכירת אופציה במקרקעין )סעיף  :שונות מסירת הודעות .2

הודעה על עסקה מותנית  )א( לחוק(;2לב49)סעיף  38כא)א( לחוק(; הודעת המוכר בעסקאות תמ"א 49)סעיף 

 א לחוק(.75בתנאי עתידי )סעיף 

 .( לחוק(2כא)ג()49נוגע לפינוי בינוי )סעיף מענה לבקשת היזם כי העסקה תהנה מההטבות הקבועות ב .3

 .על ידי המנהל שומה וקביעתשליחת הודעת שומה  .4

 .הנישום(הן ביוזמת המנהל והן ביוזמת כאשר התיקון נעשה ) על ידי המנהל שומה ןתיקו .5

  .הגשת השגה .6

 .הגשת ערר .7

 לחוק ועל מועדי תשלום המס. 73יודגש כי התקנות אינן חלות על מועדי ההצהרה על עסקאות לפי סעיף 

 בברכה,
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 

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

 ashavit@fbclawyers.com 6944203-03 ענת שביטעו"ד 

 ofartuk@fbclawyers.com 03-6944203 אופיר פרטוקעו"ד 
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 הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות לפישר בכר

 news@fbclawyers.comלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   וול אוריון ושות'. חן
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