
22.1.18ערב עיון –ד "לשכת עוה

אהרונוביץשי 

ק נתניה"ממונה מסמ



ח מקוון"ותקנות דו89תיקון 



89תיקון 
ימים מיום 30-קיצור המועד להגשת השומה העצמית ל•

.1.1.17נכנס לתוקף ביום . העסקה

60-זאת ל, קיצור המועד למתן אישור מקדמה למס רכישה•
כניסת )זאת בתנאים להלן ( ימים קודם לכן90לעומת )ימים 

חצי שנה ממועד פרסום הכללים לגבי הגשת –החוק לתוקף 
(:29.5.18–ח מקוון "דו
ימים מיום שהנישום המציא  30ימים מיום הצהרה או 60חלפו –

.זאת לפי המאוחר, למנהל מסמכים שנדרש להמציאם

לאחר  מיידהמנהל יקבע סוגי נישומים שיקבלו את האישור –
.תשלום השומה העצמית

.'המנהל טרם הוציא שומה שלב א–

אם הרוכש ביקש הקלה או פטור הוא המציא למנהל את  –
.המסמכים המוכיחים את זכאותו



89תיקון 

מתן אישור מזורז –לחוק ( 2א()א)16תיקון סעיף •
:לרישום עסקת מכירת דירה בטאבו

המדובר בעסקת מכירת דירה בה זכאי המוכר לפטור לפי –
.לחוק1פרק חמישי 

ימים מיום  30)הצהרות המוכר והקונה הוגשו במועד –
(.העסקה

ממועד ההצהרה או מהמועד שבו המציאו הקונה והמוכר  –
:חלפו, את המסמכים להם נדרשו מהמנהל

.ימים31.12.18-17ועד ליום 29.5.18מיום •

.ימים14–31.12.19עד ליום •

.ימים10–1.1.20החל מיום •



89תיקון 

(:המשך התנאים)•

הרוכש שילם את מס הרכישה לפי שומתו העצמית  –

.ושומתו לא מותנית בתנאי עתידי

.המנהל עדיין לא הוציא שומה לפי מיטב השפיטה–

.הפטור ממס שבח אינו מותנה בתנאי עתידי–

.ז49המכירה אינה כפופה לסעיף –

הסעיף יכנס לתוקף חצי שנה לאחר כניסתם לתוקף של 

(.29.5.18ביום )ח מקוון "דותקנות 



89תיקון 

כי ( ז()א2()א)16קובע סעיף , לגבי שני הסעיפים•

רשום המקרקעין ירשום הערה כי העסקה נרשמה  

הסעיף . למרות שטרם הוצאה שומה סופית לרוכש

מוסיף וקובע כי הערה כאמור אינה מונעת כל 

.פעולה אחרת במקרקעין



ח מקוון"תקנות דו

.כל המסמכים יוגשו באופן מקוון•

בסמכות המנהל להסמיך עובד של רשות המסים לקבל את  •
זאת באחד  , אחד המסמכים האמורים בטפסים ידניים

:להלןמהמקרים 
אם אינו מיוצג על ידי עורך דין והוכח למנהל  , בקשת הנישוםלפי –

שהנישום אינו יכול להגיע למשרדי הרשות עקב מגבלות פיזיות  
;לישראלאו מכיוון שהוא נמצא מחוץ 

קיימת בעיה טכנית במערכת המקוונת ואי אפשר לדווח  כאשר –
הוראה כאמור צריכה להתפרסם באתר האינטרנט  . באופן מקוון

;ברשומותשל רשות המסים וכן 

במועד תחילת  , ומעלה66עורך הדין המייצג הינו בן כאשר –
תכולת התקנות והמנהל משתכנע כי הוא אינו משתמש במערכת  

;  המייצגים



פחת ופחת בדירות מגורים



הגדרות–47סעיף 

"פחת"הגדרת 

קו  "הסעיף קובע כי שיטת הפחת הינה שיטת ה•

כמו כן קובע הסעיף כי אחוזי הפחת יקבעו ". הישר

.באישור ועדת הכספים של הכנסת

:תקנות העוסקות בקביעת שיעורי הפחת' קיימות מס•

1941, (פחת)תקנות מס הכנסה –

, (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים)תקנות מס הכנסה –

1989-ט"תשמ

,  (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת)ה "תקנות מ–
2002–ג"התשס



?האם תמיד ינוכה הפחת

פחת שלא נדרש  –1005/09ע "ד לילי שמשון ו"פס•

.נפסק שלא לנכות את הפחת–בשוטף 

הפניה להלכות בדבר מיסוי –ש "נימוקי ביהמ•

בנוסף הגדלת  , הרווח הכלכלי ומניעת כפל הוצאה

הרווח בפחת שלא נדרש תביא לתוצאה בלתי  

.צודקת

.ד לא הוגש ערעור לעליון"על פס•
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ד לילי שמשון"עמדת רשות המיסים בעקבות פס

לחוק אינן יוצרות חזקה חלוטה בדבר 47הוראות סעיף •

כך מי שטוען כי  . ניכוי הפחת אלא חזקה הניתנת לסתירה

עליו  לא ניכה את הוצאות הפחת מהכנסתו השוטפת 

כי לאורך כל שנות החזקת  נטל ההוכחה והשכנועמוטל

הנכס על ידו לא נדרש פחת בניכוי וכי הנישום לא נמנע  

מכך בשל שיקולים של כדאיות מיסויית או בשל  

על רכישת הנכס או ההכנסות ממנוהעובדה שלא דיווח

.כנדרש על פי דין

ש כי הטופס משקף  "נדרש אישור פ-א לא מספיק "טופס י•
.את השומות שנקבעו
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הגדרות–47סעיף 

"פחת"הגדרת 

1941, (פחת)תקנות מס הכנסה 

-התקנות קובעות פחת לבניינים •

1.5%אבן איתנים ממדרגה ראשונה -בניני–

2%בניני בטון מזויין איתנים ממדרגה ראשונה –

4%בנינים ממדרגה שניה שבנייתם איתנה פחות –

6.5%בנינים ממדרגה שלישית שבנייתם גרועה –

0%–עץ -כגון מבני, מבנים ארעיים בהחלט–



הגדרות–47סעיף 

"פחת"הגדרת 
(קרקע אינה מתבלה)כעקרון הפחת ניתן בגין מרכיב הבניה בלבד •

י הנישום ולאחר מכן הנישום בנה  "בו המקרקעין נרכשו עמקום •
מקום בו  , אלא. בגין עלויות הבניהינתןבמקרקעין הרי שהפחת 

קיים קושי לקבוע  , הנכס הנרכש הינו מקרקעין ומבנה העומד עליו
.מהו שווי המקרקעין ומהו שווי הבנוי

-הקרקע נקבע לערך : לענייןנקבעו קווים מנחים 75/77ש"מב"בה•
מעלות הרכישה באזור  1/4-מעלות הרכישה באזור עירוני ול1/3

.  כפרי

מ "ע, 1ם -יש"פ' נמוסאיבנימין 633/02ה"עמ: למשל)הפסיקה •
'  וינברג נ280/99ש"עמ, גוש דןש"פ' נ' הראל ואח55858-12-15

קבעה כי במידה והנישום יכול להוכיח יחס אחר  ( 2א "מס שבח ת
.אז ניתן לקבל זאת

ככל שהמבנה ישן יותר כך מרכיב הקרקע בערך , יחד עם זאת•
.  הכולל יגדל

.רשות המסים קבעה קווי הנחיה בנושא•



פחת בדירות מגורים

,  (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים)ה "תקנות מ
1989-ט"תשמ

התקנות קובעות כי בדירה אשר הושכרה למגורים  •

.לשנה2%פחת בשיעור של ינתן

ימודדהפחת •

.גם בגין הקרקעינתןהפחת •



פחת והוצאות בדירה שהושכרה למגורים

אפשרויות מיסוי על דמי שכירות מהשכרת דירה 

:למגורים

א "ע? (6)2-או מ( 1)2-האם מדובר בהכנסה מ•
לשם ובירן' נ' ואח4א "תש"פ7204/15

(:6)2-אם הכנסה מ•
.מיסוי רגיל לפי המדרגות–

.מס מחזור10%לפקודה 122לפי סעיף –

פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת  )חוק מס הכנסה –
(.2018–ב )₪ 5,030פטור עד –1990–ן"התש, (מגורים
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פחת והוצאות בדירה שהושכרה למגורים

122מכירת דירה שהושכרה לפי סעיף 

((.ג)122סעיף )לשווי המכירה יווסף–פחת •

. 27/92ש"מב"ה–לא יותרו בניכוי –הוצאות •

1123/09ע"וד אליהו אברהם "בנוסף ראו גם פס
שיעור "–הכספים בועדתבו צוטט סגן שר האוצר 

ד לאחר שנוכו "המס הממוצע מהכנסות על שכ
כלומר  , "10%–מהן ההוצאות המותרות מגיע ל 

.ל מגלם את ההוצאות"השיעור הנ
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פחת והוצאות בדירה שהושכרה למגורים

מכירת דירה שהושכרה לפי חוק הפטור

ולכן לא יותרו הוצאות  122אותו רציונל שבסעיף •
(.5/07ב"ה)והפחת יופחת משווי הרכישה 

14/90ב"הושינתה את ב"הומאחר ולגבי הפחת •
נקבע  , שקבעה כי הפחת לא יופחת משווי הרכישה

כי היא תחול רק על פחת 5/2007ב"להובתוספת 
או מיום ( 27.02.07)שנצבר מיום פרסום ההוראה 

.לפי המאוחר–רכישת הדירה 

.כמובן רלוונטי רק אם הדירה נמכרת בחיוב•

ועדת הערר : ק חיפה"מסמ' וימן נ10216-07-14ע"ו•
.קיבלה את עמדת רשות המסים
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המחאת זכות בין יזמים



עמדת הרשות

הסכם עם תנאי מתלה תקף מרגע כריתתו  , כעקרון•

ומכירתו מהווה זכות למכירת זכות ועל כן חייבת  

.מס הכנסה ומס רכישה/במס שבח

בהצעת חוק ההסדרים מוצע לקבוע שעד שלא •

מתקיים התנאי המתלה הרי שמכירת הזכות לא 

.ק"תהווה מכירה החייבת במס לפי חוק מסמ



ז49סעיף 



ז49סעיף 

₪ 2,042,500גובה התקרה הופחת לסך של •

₪  510,600–גובה רצפת הפטור •

מנהל מיסוי  ' נלסק10629-05-12( 'מחוזי מר)ע"ו•
מס הפיצול אינו חל לצורך –נתניה , מקרקעין

.רכישה


