
 

 2020יוני                              מיסיםמעו"דכן 

 עדכונים מקצועיים במיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ

 לקוחות ועמיתים יקרים,

 מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ.  מיבפניכם עדכון חקיקה ופסיקה בתחו

 עדכוני חקיקה:

 -לחוק יסוד הכנסת, בחלוף שלושה חודשים מיום השבעתה של הכנסת ה 38בהתאם להוראות סעיף  ❖

כוח החוק עד לכינונה של הכנסת תוקפן של כל הוראות השעה שהוארכו מ , פג16.06.2020, ביום 23

()א( שהעניקה שיעור מס שבח 1()1)ב48תוקפה של הוראת השעה שתיקנה את סעיף  ובין השאר 

 זכות במקרקעין שחלה עליה תכנית בניה למגורים.במכירת  25%בגובה של מוטב 

 עדכוני פסיקה: 

 גרינברג ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה 18-12-20394ו"ע  ❖

 השאלה המשפטית:

במקרקעין כשתי יחידות מגורים נפרדות ובכך להתיר חישוב מס שבח לינארי האם ניתן לראות 

-מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג ( לחוק3א)ב48-(1א)ב48מוטב בהתאם להוראות סעיפים 

  ."(מקרקעין מיסוי חוק)להלן: " 1963

 רקע עובדתי:

קומתי, צמוד קרקע, המורכב משתי העוררים החזיקו בבעלותם מגרש עליו היה בנוי מבנה חד 

עם מכירת המקרקעין, דיווחו "(. המקרקעין)להלן: " , יחידה מרכזית ויחידה עורפיתיחידות דיור

מהווה דירת  "(, כי כל אחת מן היחידותהמשיבהעוררים למנהל מיסוי מקרקעין חיפה )להלן: "

מגורים על פי טיבה, ובהתאם ביצעו בשומתם העצמית חישוב מס שבח לינארי בהתאם להוראות 

בנפרד לכל אחת מן היחידות. המשיב דחה את שומתם העצמית  מיסוי מקרקעין ( לחוק2א)ב48סעיף 

ת של העוררים בטענה כי המקרקעין מהווים יחידה כלכלית אחת וכי אין לראות ביחידה העורפי

 כדירת מגורים.

 :ועדת העררפסיקת 

המוטל עליהם ועל כן  ועדת הערר דחתה את הערר וקבעה כי העוררים לא הרימו את נטל ההוכחה

 לא ניתן לסווג את היחידה העורפית כדירת מגורים.

שמש בפועל למגורים או מבהתאם להוראות החוק, ניתן לסווג נכס כדירת מגורים כאשר אותו הנכס 

מיועד למגורים לפי טיבו. אין מחלוקת כי היחידה העורפית לא שימשה בפועל למגורים במועד 

מכירתה או בתקופה שקדמה לה, ועל כן ועדת הערר נדרשה לשאלה האם על פי המבחן הפיזי 



2 

 

האובייקטיבי, אשר השתרש בפסיקה לאורך השנים, במועד המכירה, ניתן היה לראות ביחידה 

 ימוש למגורים. העורפית כראויה לש

    למסקנה כי היחידה העורפית יםמוביל העדויות והתצהירים שהוצגו בפניה כללועדת הערר קבעה כי 

היחידה העורפית אינה רשומה כיחידה ( 1וזאת מן הטעמים הבאים: ) איננה דירת מגורים לפי טיבה

היחידה ( 2; )בנייתהנפרדת מהיחידה המרכזית, ולא נועדה לשמש כדירת מגורים נפרדת בעת 

מי שהתגורר ביחידה העורפית נדרש לבצע כל  העורפית איננה כוללת מטבח ומקלחת נאותה, ולכן

( העובדה 3; )פעולות מסוימות ביחידה המרכזית, ובכך מהוות שתי יחידות אלו יחידה כלכלית אחת

אינה מהווה תנאי  תהופרדה מהיחידה המרכזית וכי קיימת לה דלת כניסה נפרדכי היחידה העורפית 

היחידה על  פי המבחן האובייקטיבי-על – מספק לקביעה כי מדובר בשתי יחידות מגורים נפרדות

 .מהיחידה המרכזיתוזאת במנותק  למגוריםאת כל המתקנים הנדרשים  להכילהעורפית 

שביקשו את הטבות  המשלא הצליחו העוררים להרים את נטל ההוכחה המוטל עליהם )שכן הם אל

 מס(, דחתה ועדת הערר את טענה זו של העוררים.ה

בנוסף לאמור לעיל, דנה ועדת הערר בסוגיית הכרה בניכוי הוצאות הבנייה של היחידה העורפית מן 

השבח. בעניין זה קבעה ועדת הערר כי במקרים בהם אין בידי הנישום חשבוניות להוכחת הוצאותיו, 

ת הון שהגיש הנישום. במקרה דנן, קבעה ועדת רשאי המשיב להכיר בהוצאות בהתבסס על הצהר

הערר כי עלויות הבניה עליהן הצהירו העוררים בהצהרת הון הינן סבירות ועל כן מותרות בניכוי 

 מהשבח.

 

 סיימון אמסיס נ' פקיד שומה רמלה 18-03-58535ע"מ )מרכז(  ❖

 השאלה המשפטית:

כפוף להוראות  ןהוניות אשר המס בגינעסקאות כאת העסקאות שביצעו המערערים האם יש לסווג 

 במסגרת פקודת מס הכנסה.  ותת הממוסופירותי כעסקאותאו כחוק מיסוי מקרקעין 

 רקע עובדתי:

ביצעו  2011-2015בבעלות המערערים שתי חברות בפועלות בתחום הבניה. במהלך השנים 

המערערים חמש עסקאות במסגרתן מכרו דירות מגורים אשר היו בבעלותם הפרטית ולא בבעלות 

 אחת מהחברות.

 פסיקת בית המשפט:

בית המשפט קיבל את הערעור בחלקו וקבע כי הואיל ובכל אחת מהעסקאות קיימים מאפיינים 

משפחתיים פרטיים במקביל לסממנים עסקיים מובהקים, יש לנתח כל עסקת מכר כעומדת בפני 

 סקה במישור ההוני או הפירותי.עצמה ולקבוע בעבור כל עסקה האם יש לסווגה כע

ובהם: טיב ואופי הנכס,  1מגידבית המשפט ניתח את העסקאות בהתאם למבחנים שנקבעו בעניין 

תדירות העסקאות, בקיאותו של הנישום, קיומו של מגנון עסקי וכמובן מבחן "גג" שבמסגרתו יש 

של כל עסקה ועסקה. כמו כן, ציין בית המשפט, כי יש לסווג  תלבחון את הנסיבות הסובייקטיביו

כנסה כפירותית, אם היא "נובעת באופן מחזורי ממקור הכנסה קבוע" וכשהרווח נבע מעבודה ה

                                                      
 (.16.03.2009)פורסם בנבו,  מגיד נ' פקיד שומה פתח תקווהרפאל  9187/06ע"א  1
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מנגד, הכנסה תסווג כהונית כאשר אין  .)בין של הון כספי ובין של הון אנושי( של בעל הנכס והשקעה

יא נובעת ממכירת המקור עצמו, וכשהרווח נובע בעיקר מעליית בה גוון ממשי של מחזוריות אלא ה

 . ערך הנכס בשוק ולא מפעולותיו של בעל הנכס

בגין חלק מהדירות הנמכרות, קבע בית המשפט, כי מדובר בנכסים שנרכשו במסגרת פרויקט שיזמה 

ו החברה שבבעלות המערערים וכי לא ניתן להתעלם מהמנגנון העסקי והידע הרב אותו צבר

המערערים לאורך השנים אשר בא לידי ביטוי ברכישת אותן הדירות, השבחתן ומכירתן בסופו של 

יום. על כן, יש לסווג את ההכנסה בגינן כהכנסה פירותית. יחד עם זאת, בית המשפט מצא לנכון 

לסווג את יתר הדירות כדירות אשר ייעדו המערערים כדירות מגורים עבורם ועבור בני משפחותיהם 

 ועל כן יש לסווג את מכירתן כמכירות במישור הפרטי הכפופות להוראות חוק מיסוי מקרקעין. 

( רכישה במישור הפרטי במסגרת פרויקט עסקי לו 1ק דין זה יש לאמץ שתי קביעות חשובות: )פסמ

שותף היחיד יכולה להיות מסווגת כפעילות עסקית שכן היא נסמכת על הידע והמשאבים אשר אותו 

( נישום המסווג כעוסק בתחום המקרקעין 2גם כאשר הוא פועל דרך חברה; )ד משקיע בפרויקט ייח

 והבניה יכול לבצע פעולות נדל"ן במישור הפרטי שיהיו כפופות לשיעורי המס בחוק מיסוי מקרקעין.

 

 1קיסריה השקעות בע"מ נ' מס שבח תל אביב  18-12-43873ו"ע  ❖

 השאלה המשפטית:

חוק מיסוי  39חובות עבר של מחזיקים קודמים בנכס יותרו בניכוי לפי סעיף  האם הוצאות בגין

 מהשבח שנוצר לעוררת בעת מכירת זכויותיה במקרקעין. מקרקעין 

 רקע עובדתי:

שומתה העצמית למס רכשה המערערת זכויות חכירה במקרקעין ביפו. במסגרת  2004במהלך שנת 

 2.7רכישה וחישוב שווי הרכישה, המערערת לא כללה חובות ארנונה והיטלים בגין העבר בסך של 

"(. בחודש העבר חובותשרבצו על המקרקעין ואותם התחייבה המערערת לשאת )להלן: "₪ מיליון 

ית על התקשרה העוררת בהסכם למכירת זכויותיה במקרקעין. במסגרת שומתה העצמ 2017יולי 

 עסקת המכירה, העוררת דרשה בניכוי מהשבח את חובות העבר. 

 :ועדת העררפסיקת 

ועדת הערר דחתה את הערר וקבעה כי אין מדובר בהוצאות שהוצאו "במכירת הזכות" ולכן אין 

לחוק מיסוי מקרקעין וכי ככל ולעוררת הייתה מחויבת חוזית לשלם  39להתירן בניכוי מכוח סעיף 

צאות במסגרת הרכישה, היה עליה לכלול הוצאות אלו בשווי הרכישה כחלק מעיקרון את אותן ההו

צירוף התמורות, ולשלם בהתאם את מס הרכישה. משלא עשתה זאת העוררת, קבעה ועדת הערר כי 

 אין להתיר כעת את אותה ההוצאה בניכוי מן השבח.

עוד קבעה ועדת הערר, כי את המונח הוצאה ששימשה "למכירת הזכות" יש לפרש באופן מצומצם 

כהוצאות הקשורות במישרין לפעולת המכירה של הזכות עצמה )כגון: פרסום, תיווך, עו"ד וכד'( וכי 

אין מקום לפרש מונח זה כמתייחס לכל הוצאה אשר בא להתיר כל חסם הניצב בין המוכר ובין 

לחוק  39למכור את זכויותיו במקרקעין. עוד ציינה ועדת הערר, כי רשימת הניכויים בסעיף  יכולתו

מיסוי מקרקעין אמנם איננה רשימה סגורה אך אין להסיק כי מדובר ברשימה פתוחה וכי כל הוצאה 

שהקטינה את הרווח הכלכלי יותר בניכוי בשומת מס השבח. כמו כן, בהתאם להלכה שנקבע בעניין 
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, הוצאות ארנונה אינן תורמות לערכו ההוני של נכס ולכן אין להתירם בניכוי מרווח ההון 2ילכימוב

 בעת מכירת אותו הנכס. 

בשולי הדברים, דנה ועדת הערר בשאלה האם ניתן להתיר מצב בו הוצאה לא תותר כלל בניכוי, לא 

הוצאה שלא רר כי בשומת מס השבח ולא בשומת מס הכנסה. בסוגיה זו היתה עמדתה של ועדת הע

רק אם היא עומדת במבחני ניכוי ההוצאות לפי  הותרה בניכוי במס הכנסה תותר בניכוי מהשבח

 . מיסוי מקרקעין ובראש ובראשונה בתלות בטיבה ההוני של ההוצאה לחוק 39סעיף 

 

 עמותת י.ע.ל. אסף הרופא נ' מס ערך מוסף רמלה 1068/08ע"מ )ת"א(  ❖

 השאלה המשפטית:

המבחנים שנקבעו בפסיקה, צדק המשיב בקביעתו כי פעילותה של המערערת עולה לכדי  האם, לאור

 פעילות עסקית להשאת רווחים. 

 רקע עובדתי:

המערערת רשומה לצרכי מע"מ כמוסד ללא כוונת רווח )מלכ"ר( ומפעילה בבית החולים אסף הרופא 

קבע המשיב כי  2007הלך שנת "(. במהמכירה עמדותעמדות מכירה של מזון שתיה ומתנות )להלן: "

לשנות את  יש(, "ממע חוק)להלן: " 1975-לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו 58בהתאם להוראות סעיף 

 סיווג המערערת ממלכ"ר לעוסק מורשה וזאת לאור מאפייני הפעילות העסקית של עמדות המכירה.

 פסיקת בית המשפט:

, צדק 3עמותת בשערייך ירושליםבית המשפט דחה את הערעור וקבע כי למבחנים שנקבעו בעניין 

המשיב בקביעתו כי יש לסווג את פעילות עמדות המכירה של המערערת כפעילות עסקית ולא 

 מאפיינים ציבורים הנדרשת ממלכ"ר.כפעילות בעלת 

בית המשפט ציין כי המערערת תמחרה את מוצריה ברף דומה, ואף גבוה ביחס למחיריהם של 

מפעילות עמדות המכירה. יתרה מכך, הצביע בית  50% –חנויות אחרות והצביע על רווח גולמי של כ 

, פעילותה של המערערת המשפט כי עיון בדוחותיה הכספיים מעלה כי בניגוד למצופה ממלכ"ר

מופעלת בעיקר באמצעות עובדים בשכר, אינה נתמכת ע"י תקציבים ציבוריים וכי במשך מספר 

לגישת בית המשפט, נתונים אלה מצביעים ₪. שנים הציגה המערערת רווח נקי של קרוב למיליון 

 באופן מובהק על סממנים עסקיים של פעילות עמדות המכירה. 

לסיכום הדברים, ציין בית המשפט כי גם אם המטרה הסופית של פעילות עמדות המכירה נועדה 

במקרה זה יש לבחון את "המטרה הזמנית" של הפעילות שמש את המערערת בפעילותה כמלכ"ר, ל

העומדת לדיון. משכך, ובהתאם למבחנים שנקבעו זה מכבר בפסיקה, דחה בית המשפט את הערעור 

 ש לסווג את פעילות עמדות המכירה כפעילות עסקית החייבת במס ערך מוסף.וקבע כי אכן י

 פרסומים וחדשות:

בימים האחרונים פורסם כי ועדת הכספים של הכנסת תדון בתיקון חקיקה אשר יאריך את תקופת  ❖

מכירת הדירה הישנה למשפרי דיור בחצי שנה נוספת וזאת לטובת הזכאות למס רכישה מופחת בעת 

                                                      
 (27.11.1980)פורסם בנבו,  כימוביל נ' פקיד שומה חיפה 487/79ע"א  2

 .800( 4, פ"ד מד)עמותת בשערייך ירושלים נ' מנהל המכס והמע"מ 767/87ע"א  3
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רה החדשה. הארכה זו תהיה תקפה למי שרכש את דירתו החדשה בין חודשים מרץ רכישת הדי

 ודיווח עליה כדירה יחידה לרשויות מיסוי מקרקעין. 2020לספטמבר 

 

אישרה הכנסת, במסגרת הוראת שעה, את העלאת מס הרכישה לרוכשי דירה שניה  2015בשנת  ❖

הרכישה. תוקפה של הוראת השעה  משווי הדירה בתלות במחיר 10%ואף  8%ויותר לשיעור של 

עתיד לפוג בתום השנה הנוכחית. נכון למועד פרסום זה, כוונת המחוקק לגבי הארכת הוראת שעה 

איננה ברורה אך פרסום דבריו של השר ליצמן בדבר ביטול הוראת השעה לפחות בכל הנוגע לאזורי 

 זה. הפריפריה עלולה להצביע על הלך הרוח של הממשלה הנוכחית בעניין

 

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
 

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

 

 ashavit@fbclawyers.com 03-6944203 ענת שביטעו"ד 
 ofartuk@fbclawyers.com 03-6944203 אופיר פרטוקעו"ד 
 jshtang@fbclawyers.com 03-6944203 יונתן שטאנג )רו"ח( עו"ד
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להירשם למייל זה או להסרה מרשימת  לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות 
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