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זכאים לקבל את ההטבה ארבע פעמים או שמא די בכך
שיקבלו את ההטבה פעמיים בלבד במסגרת התא
המשפחתי המשותף שהקימו?
 15.2האם זכאי רוכש דירה לפטור מלא או להקלה
בתשלום מס רכישה בגין רכישת "דירת מגורים יחידה"
כאשר בבעלות רעייתו מצויה דירה אחרת ,וכאשר בין בני
הזוג נחתם הסכם יחסי ממון ולטענתם הם מקיימים
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מס הרכישה הינו שווי חלקו היחסי של כל אחד מבני הזוג
בדירת המגורים ,או שמא שווייה הכולל של הדירה
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 15.5האם לצורך חישוב "שווי המכירה" ולעניין מס
הרכישה ,יש לראות בתשלום שכר-טרחה לעורך-דינו של
הקבלן כחלק מהתמורה המשולמת עבור הדירה ,או שמא
אין לגבות מס רכישה בגין תשלום זה מאחר שאין לראותו
כחלק אינטגראלי מהתמורה שמשלם הרוכש עבור הדירה?
 15.6העוררת רכשה דירה בעיר בת ים וכעבור כארבעה
חודשים מכרה את דירתה הקודמת בחולון אולם בחלוף
עוד כשנתיים ורבע בוטלה מכירת הדירה הראשונה
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 15.7תשלום מס רכישה בגין דירה שרכשו בני זוג כ"דירה
יחידה" ,על-פי מדרגות מס רכישה של "דירה -במצב
דברים עובדתי ,שאינו שנוי במחלוקת ,לפיו טרם
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 15.8הוראות סעיף 6א(ז)( )1לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת
ההיצע של דירות מגורים  -הוראת שעה) ,התשע"א- 2011-
הוראת השעה מדגישה כי הפטור יינתן רק אם הדירה
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 15.9הן לשון החוק והן התכלית החקיקתית שלו ,כעולה
מלשונו ומסקירת הדיון בועדת הכספים של הכנסת בנושא
זה ,מצביעות על כך כי הפרשנות הראויה של תקנה 1(2א)
לתקנות מס רכישה הינה כפי שמפרש המשיב ,לפיה
ההקלה במס הרכישה מתייחסת לרכישת זכות במקרקעין
)224(426
שלגביה תחול תב"ע שתאפשר גם בניה של דירות מגורים
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הוראת שעה) ,התשע"א2011-
 .2הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס'  1/2015מיום - 18.01.15
עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה
 .3הסכם מכר  -דירת מגורים
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 .1האם במועד ביצוע העסקה המבנה האמור היה בחזקת
"דירת מגורים"?
 .2האם זכאי נישום אשר מכר את דירתו האחת בפטור ממס
שבח לפי סעיף (6א) בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של
דירת מגורים  -הוראת שעה) ,למכור גם את דירתו השניה
בפטור ממס שבח ,בהתאם לסעיף 49ב( )1בחוק מיסוי מקרקעין
(שבח ורכישה) ,הגם שמכירת דירתו השניה נעשתה לאחר
"התקופה הקובעת" (קרי  -החל מיום ?)1.1.2013
 .3האם חברה משפחתית פטורה מתשלום מס שבח בגין מכירת
דירה שבבעלותה מכוח סעיף  6לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת
ההיצע של דירות מגורים  -הוראת שעה)?
 .4האם התקיימו התנאים להענקת פטור מתשלום מס שבח על-
פי סעיף 6א לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות
מגורים  -הוראת שעה)  -האם הוכח כי בהסכם שבין העורר
לקונה נקבע כי על הדירה לשמש למגורים לפחות במשך
שנתיים?
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 .5בקשה למתן צו המחייב את מנהל מיסוי מקרקעין למסור
למבקשת תצהיר גילוי מסמכים כללי ,גילוי ספציפי של
מסמכים הנוגעים ל 4 -עסקאות שונות ולמתן תשובות לשאלון -
המבקשת הגישה הצהרה בדבר העסקה וביקשה לפטור אותה
מתשלום מס שבח בגין מכירת דירת מגורים מזכה עד לגובה
תקרת הפטור לפי סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין
 .6בחוקקו את חוק ההיצע ,ביקש המחוקק לקבוע חוק לתקופה
מוגבלת להשגת תכלית חברתית (הגדלת היצע הדירות למגורים
בטווח הקצר בניסיון לעצור את עליית מחירי הדירות)
 .7בקשה לפטור מהיטל השבחה בהתאם לסעיף (19ג) לתוספת
המקנה פטור לדירת מגורים בשטח של עד  140מ"ר  -דחייתה
 .8תחולתה של הלכת שלמי בנסיבות המקרה
 .9את הפטור ממס יש להעניק רק לנכס שהינו "דירת מגורים"
בלבד .היוצא כי במכירה של דירת מגורים המחוברת לנכס
אחר ,כגון קרקע או מבנה אחר ,הפטור לדירת המגורים אינו
יכול להתפשט ,גם על הנכס האחר
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