
 

 

 2022 מרץ                                                          מיסוימחלקת מעו"דכן 

 פסיקת ביהמ"ש העליון בנושא הוצאות פיתוח לצרכי מס רכישה 

 יקרים, לקוחות 

מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' אמרלד    6409/19בעניין ע"א פסיקתו האחרונה של בית המשפט העליון ב נבקש לעדכנכם 

בשאלה האם יש לכלול תשלום עתידי של הוצאות פיתוח בשווי המקרקעין לצרכי בע"מ ואח', אשר עסק    בניין ופיתוח

 מס רכישה. 

 להלן עיקרי פסק הדין:

 :רקע עובדתי

ב  ערעורבמסגרת ה עלמאוחד  נדונו  בהם    שני  ערעורים  ועדות הערר,  של  דין  רשות המיסים פסקי  עמדת  נדחתה 

אלא גם   ,במקרקעיןרכישת הזכויות  ין הסכומים ששולמו במישרין על  ג בלא רק  אשר ביקשה להטיל מס רכישה  

   לשלם.הרוכשים הוצאות הפיתוח שהתחייבו סכום בגין 

חברות בין  מקרקעין  לרכישת  בעסקאות  עסקו  המקרים  הסכאשר    ,שני  הצדדים,  במסגרת  הרוכשת כמות 

 תחייבה לשאת בהוצאות הפיתוח העתידיות שטרם בוצעו במקרקעין. ה

, יש להחיל במקרה דנן את עקרון "צירוף כלל  2ופרידמן   1טענה כי לאור פסקי הדין בעניין מידטאוןמיסים  רשות ה

את   גם  לחייב  ובהתאם  רק  ה התמורות"  ולא  רכישה  במס  הפיתוח  הוצאות  לתשלום  התמורה התחייבות  את 

 החוזית ששולמה במישרין למוכרים. 

 :שאלה המשפטיתה

שווי ההתחייבות לתשלום  את    ,רכישה בגין רכישת זכות במקרקעיןהמס  כי  השווי לצרבמסגרת    אם יש לכלולה

תחייב לשאת האשר הרוכש    שטרם בוצעו נכון למועד כריתתו של הסכם המכר,  של המקרקעין   הוצאות הפיתוח

 ? הצדדים שנכרת בין הסכם המכרבהן במסגרת 
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 : פסיקת בית המשפט

וק  המיסים  רשות  עמדת  את  דחה  העליון  המשפט  בבית  העתידיות  הפיתוח  הוצאות  את  לכלול  אין  כי  שווי  בע 

 ת חוזית בין הרוכש למוכר.   לצרכי מס רכישה בנסיבות שבהן מדובר בהתחייבו

כאשר נערך הסכם לרכישת מגרש בלתי    ,לפיה  ,אין מקום לשנות את ההלכה הקיימתקבע כי  בית המשפט העליון  

הוצאות לשלם  הקונה  מתחייב  ולצידו  אש  מפותח  במועד  פיתוח  בוצעור  טרם  הוצאות הרכישה  את  לכלול  אין   ,

הרכישה  בשווי  הפיתוח מס  חישוב  ביחס .  לצרכי  רק  יתבצע  רכישה  מס  לצרכי  לשווי  הפיתוח  עבודות  צירוף 

   .עד למועד חתימתו של הסכם המכר בפועל שבוצעולעבודות פיתוח  

נסיבות העניין    וקבע כי ,  שצויינו לעיל  דטאון מי  -פרידמן ו  בעניין בית המשפט אף התייחס לפסקי הדין  זאת ועוד,  

דנן למקרים  דומות  בניה    אינן  היתר  לקבלת  תנאי  היווה  שתשלומם  הוצאות  בתשלום  עסקו  פסיקות  אותן  שכן 

   .ועל כן דחה את פרשנות רשות המיסים ו/או זכויות בניה מכוח התוכנית הרלוונטית

בהתאם, התווה בית המשפט העליון מבחן חדש לבחינה האם התחיבות הרוכש לתשלום הוצאות פיתוח יהוו חלק 

המקרקעין צפויים להיות מושבחים    מהתחייבות זומביצוע  בנסיבות בהן כתוצאה    לפיו,  השווי לצרכי מס רכישהמ

או  ו/או  היתר בניה ו/או הגדלה    מהווה תנאי לקבלת  והתחייבות זהיינו,  ד   בהתאם לתכנית החלה על המקרקעין

ויודגש, אין מדובר  .  כן תתווסף הוצאה זו לתמורה לצורכי מס רכישה  שינוי של זכויות הבניה על גבי המקרקעין

 בהשבחה כתוצאה מביצוע הבניה בפועל אלא למעשה מימוש זכויות מכוח תוכנית או היתר. 

לא רק האם הוצמעתה    בהתאם לפסק הדין   ,לפיכך בנוסף האם יש לבחון  בפועל אלא  בוצעו  אות הפיתוח טרם 

 תשלומם יצור השבחה מכוח התוכנית החלה על המקרקעין. 

יןכי אף המחוקק בחר שלא  ו ראשית, צ  המיסים.  ביקורת כפולה על רשות  הנכבד  באמרת אגב, השמיע בית המשפט

ו בכל מקרה במס רכישה.  לקבל את עמדת הרשות ולא תיקן את הוראות החוק באופן בו הוצאות הפיתוח יחוייב

שנית, ציין בית המשפט, כי מן הראוי היה כי הרשות תעדכן את הנחיותיה המקצועיות ככל והיא בחרה לשנות את 

 עמדתה. 

 

לסיכום, אמנם בית המשפט העליון פסק לטובת הנישומים ודחה את עמדת רשות המיסים, אך המבחן שהתווה  

ר להסכמים שנחתמים מול רשויות מקומיות וההתחייבויות שנוטל בחינה באשלעניין השבחת המקרקעין מצריך  

 הרוכש מכוח אותם הסכמים.

 

 בברכה,

 ( .FBC & Coפישר ) 
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