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 1מת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה
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ת ו נ ש ר : פ ן ו ש א ק ר ר  פ

 1. בחוק זה -

 ״מקרקעין״ - קרקע בישראל מהל סוג שהוא לרבות המחובר אליה; י

 ״זכות במקרקעין״ - בעלות או חבירה, בין שבדין ובין שביושר;

על 24 שנים; ץ  ״בעלות״ — לרבות חכירה לתקופה העולה

 ״חכירה״ - חכירה, חכירת־משנה, חכירתה של חכירה מכל דרגה שהיא, שכירות, שכירות־
 משנה ושכירותה של שכירות מכל דרגה שהיא, וכן זכות חזקה ייחודית;

 ״תקופת חכירה״ - התקופה המכסימלית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות הנובעת
 מחוזה, לרבות זכות ברירה;

 ״מכירה״, לעגין זכות במקרקעין —
 (1) הענקתה של זכות במקרקעין, העברתה, הסבתה או ויתור עליה;

 (2) הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין, העברתה, הסבתה או ויתור עליה;
 (3) הענקתה של זכות להורות על הענקה, העברה או הסבה של זכות במקר
 קעין או על ויתור על זכות במקרקעין, וכן הענקתה׳ העברתה או הסבתה של

 זכות להורות כאמור או ויתור עליהן
 (4) הקניית זכות במקרקעין בדרך של פעולה באיגוד!

 (5) הקניית זכות במקרקעין של תאגיד לחבר בו תוך בדי פירוק התאגיד -
 הכל בין בתמורה ובין ללא תמורה;

, אגודה רשומה כמשמעותה 1  ״איגוד״ - חברה, וחברה נכרית כמשמעותן בפקודת החברות
, שותפות כמשמעותה בפקודת השותפויות3, אגודה 2  בפקודת האגודות השיתופיות

 במשמעותה בחוק העותומני על האגודות 1327;

 ״פעולה באיגוד״ - קבלת חברים, הפסקת חברות של חברים ושינוי בזכויות או בחובות
 של חברים, הקצאה של מניות או איגרות חוב, העברתן, הסבתן, פדיונן ושינוי בזכויות
 או בחובות הצמודות להן, הענקת זכות הצבעה באיגוד או זכות לרווחים בו, לרבות
 הענקת זכות שליטה על מי שהוענקה לו זכות הצבעה או זכות לרווחים, הסבתה,

 העברתה או ויתור על.זכות כאמור;

 ״זכות באיגוד״ - זכות באיגוד או חובה בו, המוקנות או מוטלות אגב פעולה באיגוד, למעט
 זכות במקרקעין המוקנית אגב פעולה כאמור;

 ״שווי״ - הסכום שיש לצפות לו ממכירת זכות במקרקעין בשוק החפשי על־ידי מוכר
 מרצון לקונה מרצון;

 ״הורשה״ - בין בצוואה ובין שלא בצוואה;

 ״חודש״ — לרבות חלק מחודש;

, עטי 155. ב י ק כ ר ׳ פ י ך א ד , פ י ״  ! חוקי א

, עמי 336. ד ״ ק כ ר , פ ׳ ך א ר ׳ כ י י  * חוקי א
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ת ו ר י מ ק ז  ד
ת בנ  מו

ות לנאמן* י  הקנ
״ מ ס ו פו טרו  אפו

ה נ י  הורשה א
ה ר י כ  מ

ת ו פ פ ו ת נ ו ל ו ע  פ
רה* ן ״מכי  שהנ

ב ימי  ׳*דירת יחיד״ - דירה המשמשת למגורים בלבד והיא בבעלותו של יחיד הגר בה רו
 השנה;

 ״מנהל׳* — אדם שנתמנה על ידי שר האוצר בהודעה שפורסמה ברשומות להיות מנהל או
 סגן מנהל לענין חוק זה.

ת הדייר, יראו לענין חוק זה בחכירה לתקופה נ ע  2. שבירות מוגנת על־־פי כל חוק הדן מ
 של שנה אחת, תהא תקופתה למעשה אשר תהא.

 3. הקניית זכות במקרקעין לנאמן, לאפוטרופוס,.למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת
 פשיטת הרגל, 1936*, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת הממזר עם האויב,
(להלן - חוקי  51939, חוק בכסי נפקדים, תש״י-61950, או חוק נכסי גרמנים, תש״י-71950
 ההקנייה) - אינה ״מכירת זכות במקרקעין״ לעבין חוק זה: ובמכירת זכות במקרקעין על ידי

 מי שהוקנתה לו כאמור, יראו את מי שממנו הוקנתה הזכות כמוכר.

ן לענין חוק זה. י ע ק ר ק  4. הענקת זכות במקרקעין בדרך הורשה איבנה מכירת זכות מ

 5. מכירה של זכות במקרקעין שלא על־ידי בעליה לשם חלוקה או לשם פדעון של
 משכנתה. שעבוד או חוב פסוק, או על ידי הליכי הוצאה לפועל, וכן הפקעת זכות במקרקעין
 שיש עמה תמורה — יראו לענין חוק זה כמכירת זכות במקרקעין, ומי שנמכרה זכותו

 במקרקעין ומי שזכאי לקבלת פיצויים בשל הפקעה כאמור, יראו אותם כמוכר.

פ מ ת ה ל ט : ה י נ ק ש ר  פ

ת י ל ל ראה כ  6. (א) מס שבח מקרקעין(להלן — המם) יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין רעל הו
 השבח בפעולה באיגוד.

 (ב) השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על שווי הרכישה לאחד שינוכו
 מאותו םכומ הניכויים המותרים לפי חוק זה.

ת מ0-במקומ פ ס ו  7. גא< מכירת זכות במקרקעין שאינה נרשמת בפנקםי המקרקעין, תהא חייבת גם בתשלום ת
ת י ב ק ע ק ר ק  תוספת מס בשיעור האגרה החלה לפי התקנות בדבר אנרות העברת מקרקעין, המשתלמת £

 על מכירה שמבחיבה כלכלית ועביבית היא מקנה לפי מהותה אותה זכות המוקנית במכירה
 האמורה.

 (ב) פעולה באיגוד שאיבה פטורה ממס לפי הפרק השישי תהיה חייבת בתשלום
 תוספת מם בשיעור שהיה חל על פי התקנות בדבר אגרת העברת מקרקעין על מכירת זכות
 במקרקעי האיגוד שמבחינה כלכלית וענינית היא במהותה הזכות שהוקנתה בפעולה לבעל

 הזכות באיגוד.

 (a דין תוספת המם לכל דבר וענין בדין המם.

ה השכח כהענקת ל ו ה ע נ י א  8. (א) על אף האמור בסעיף 0, הרי במכירה שהיא הענקת חבידח לתקופה ש
" י י ״  על 24 שנים השבח הוא הסכום שבו עולה התמורה בעד החכירה על חלק יחסי משווי הרכישה, י

 כיחס תקופת החכירה ל־24 לאחר שינוכו מאותו סכום הניכויים י המותרים כאמור בסעיף
 קטן(ב<.

י 566, עמי 21. ׳ 1׳ מפ ם ו ר 1836. ת י  » ע

, מסי 923, עמי 95. י נ פ ו ד 1939» ת ״  » ע
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 >ב< בהענקת זכות חכירה שסעיף קטן(א) חל עליה יותר לניכוי חלק יחסי מהניכויים
 המותרים במכירת המוחכר, כיחס תקופת החכירה ל־24.

 9. על אף האמור בסעיף 6, הרי במכירת חכירה לתקופה שאינה עולה על 24 שנים
 ושאיננה הענקה - יהיה השבח הסכום שבו עולה התמורה בעד מכירת החכירה על חלק
 מהתמורה ?ונתן המוכר כעד אותה חכירה, שיחסו לכלל אותה תמורה כיחס תקופת החכירה

 שעדיין לא חלפה לתקופת החכירה כולה, בניכוי הניכויים המותרים לפי חוק זה.

 10. לענין סעיפים 8 ו־9 ״תמורה בעד החכירה״ - כל תמורה שנתן החוכר בעד זכות
 החכירה שנמכרה וכל תשלום ששולם למוכר או לבעל הזכות במקרקעין בעד השבחת
 המקרקעין או בעד הסכמתו למכירה, למעט ד8י חכירה בשיעור סביר המשתלמים באופן

 עונתי.

 השבח במכירה
רה ת של מכי ר ח  א

ד מ רה ב  חמו
רה  חכי

 11. (א) השבח בפעולה באיגוד הוא חלק יחסי כאמור בסעיף קטן(ב) מהשבח שעליו היה
 מתחייב האיגוד במס אילו מכר את כל זכויותיו במקרקעין ביום הפעולה.

 (ב) החלק היחסי האמור בסעיף קטן(א) הוא כיחס החלק בנכסי האיגוד שהזכות
 המוקנית מזכה את בעליה בנכסי האיגוד בעת פירוקו, לכלל נכסי האיגוד; ואם אין הזכות
 מזכה לחלק בנכסי האיגוד בעת פירוקו, יהיה החלק היחסי כיחס שבין אותה זכות לכלל

 הזכויות כאיגוד מאותו סוג.

 גג) הוקנו באותה פעולה זכויות באיגוד מסוגים שונים, גם אם יש בהן המזכות בחלק
 בנכסי האיגוד בעת פירוקו, ושיעוריהם שונים — יהיה החלק היחסי האמור בסעיף קטן(א).

 כשיעור הגבוה ביותר שבהן.

 גד) בחישוב השבח כאמור בסעיף קטן(א) יובאו בחשבון גם כל הזכויות במקרקעין שיש
 לאיגודים מסונפים של אותו איגוד; איגודים מםובפים-איגודים שיש לאותו איגוד זכויות בהם
 במישרין או בעקיפין בשיעור העולה על 20% מנכסי האיגוד בעת פירוקו, או מכוח ההצבעה.

 12. (א) הוקנו לאדם בעסקאות נפרדות זכות באיגוד וזכות במקרקעין של האיגוד׳ והיה
 המנהל סבור כי מבחינה כלכלית ועבינית הם מהווים שלבים שונים של עסקה אחת׳ יראו
 את בעל הזכות באיגוד כאילו הוא הקנה ומכר את כל הזכויות שהוקנו והמס ישולם לפי

 מהותה של אותה עסקה.

(א) אין נפקא מינה אם ההקניות היו במכירות בלבד או בפעולות  (ב) לענין סעיף קטן
 באיגוד בלבד או בצירופן ואם היו על ידי האיגוד בלבד אד על ידי בעל הזכות באיגוד
 בלבד, או על ידי שניהם יחד, ואולם אם היתה על ידי האיגוד בלבד יהיה הוא חייב בתשלום

 המם.

ל ע - ד ו ג י א ל המוכר, ובפעולה ב ע - ן י ע ק ר ק מ  13. חובת תשלום המס היא: במכירת זכות ב
 עושה הפעולה׳ בכפוף לאמור בסעיף 12; ואולם רשאי הקונה על אף האמור בכל הסכם
 לשלם את המס ולהיפרע את סכום התשלום מן החייב בו לסי סעיף זה, או לנכותו מכל חוב המגיע

 ממנו לחייב במם.

לה  השבח בפעו
 באיגוד

ות י כו ת ז י י  הקנ
ת ו נ  שו

ם ו ת חשל ג ו  ח
 חמס

 14, (א) מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד החייבות במם - למעט מכירה שלא
 על ידי המוכר, לשם פרעון משכנתה, שעבוד -אחר או לפי פסלףדין, או מכירה בהליכי
 הוצאה לפועל - ייעשו בכתב ותקפן מותנה במילוי אחד התנאים האמורים להלן, וכל עוד

ן ם לתקפ י א ע  ו
ת ו א ק ס ל ע  ש
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י לרישום א נ  ת
 עסקה

י המכירה ו  שו

רה י מבי ו  שו
ד חי ת י ר י ד  ב

ם המכירה ו  י

ם המכירה ו  י
ו ר ס מ  כשלא נ

ת  הצהרו

 לא נתמלא׳ לא תוקנה כל זכות על אף האמור בכל יין. משנתמלא׳ כוחו מלמפרע מיום
 המכירה או מיום הפעולה.

 ואלה התנאים:
 (1) שולם עליהם המם:

 (2) ניתנה ערובה לתשלום המם כאמור בסעיפים 62 או 63;
 (3) ניתנו עליהן הצהרות לפי סעיפים 58 או 60 אם המכירה פטורה ממם אך אינה
 פטורה ממתן הצהרה לפי סעיף 61׳ או שניתנה עליה הצהרה לפי סעיף 59 (א)4

 (ב< לא יהיה תוקף למכירת זכות במקרקעין שהיא יפוי כוח לטובת הקונה או לפקודתו,
 אלא אם בנוסף להוראות סעיף קטן(א), הופקד יפוי־הכוח אצל המנהל, במקום שנקבע
ך שלושים יום מיום שניתן, ו ת — p א  בתקנות, תוך שבעה ימים מיום שניתן, ואם ניתן בחוץ ל

 15, מכירת זכות במקרקעין החייבת במס - למעט מכירה שלא על ידי המוכר, לשם פרעון
 משכנתה, שעבוד אחר או לפי פסק־דין, או מכירה בהליכי הוצאה לפועל — לא תירשם
 בפנקס המקרקעין אלא אם אישר המנהל ששולם המס או שניתנה ערובה לתשלומו או שהיא

.  פטורה ממם.

ה ש י כ ר ה ה ו ר י כ מ ק שלישי 5 שווי ה ר  פ
 16, (א) שוד־ המכירה הוא שווי הזכות במקרקעין ביום המכירה כשהיא נקייה מכל
 שעבוד, משכנתה או זכות אחרת שיש בה כדי להפחית משוויה, ואיננה זכות חבירה או

 זכות מעבר.

 (ב) שווי המכירה במכירת זבות במקרקעין שהמוכר בובה עליהם בנין או התחייב
 לבנות עליהם, יהיה שוויה כאמור, בגמר הבנייה.

 (ג) שווי המכירה בהפקעה הוא השווי שנקבע לענין הפיצויים בשל ההפקעה.
 (ד) שווי המכירה במכירה שסעיף 5 דן בה, ואיננה הפקעה - הוא התמורה שנתקבלה

 במכירת הזכות.

 17, שווי המכירה בזכות בעלות של דירת יחיד ושאין עמה מסירת חזקה - הוא שוויה
 ביום המכירה כאמור בסעיף 16 בתוספת השווי של זכות החזקה.

 18, ״יום המכירה״ לענין חישוב השבח והמם:
 (1) במכירה הנרשמת בפנקסי המקרקעין — יום מתן ההסכמה לפי סעיף 4

;  לפקודת העבדת הקרקעות8
 (2) במכירה באמצעות הליכי הוצאה לפועל - היום שבו הודיעה הרשות

 המוסמכת לכך, לרשם פנקסי המקרקעין לרשום את המכירה;
 (3) בהפקעה — היום הקובע לענין חישוב הפיצויים לפי החיקוק שמכוחו
 מבוצעת ההפקעה או היום שבו נתפסה החזקה על ידי המפקיע או מטעמו, הכל

 לפי התאריך המוקדם יותר;
 (4) י במכירה שפסקאות (1) - (3) אינן דנות בה ושחייבים למסור עליה הצהרה
 לפי סעיף 58 — היום שבו נמסרה הצהרת המוכר או הקונה, לפי המוקדם יותר;
 ואולם לגבי מכירה שחייבים למסור עליה הצהרה לפי סעיף 59, יום מסירת

 ההצהרה לפי סעיף 59 (ב).

 19, על אף האמור בסעיפים 17,16 ו־18 יהיה יום המכירה לעבין קביעת שווי המכירה,
 שהמוכר והקונה לא הצהירו עליה כדין׳ היום שבו נודע למנהל על המכירה ואילו לכל

 .ענין אחר שחוק זה דן בו — היום שבו לדעת, המנהל נעשתה המכירה.
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 20. שווי הרכישה לענ׳ץ הישוב השבח הוא השווי ביום הרכישה של הזכות במקרקעין
 על ידי המוכר, ואולם -

 (1) אם נקבע שוויה בקשר עם הרכישה לענין חשלום מם שבח — השווי
 שנקבע כאמור; .

 (2< לא נקבע שוויה לעבין תשלום מם שבח ושולמה על הרכישה אגרת העברת
 המקרקעין — השווי־ שנקבע לענץ תשלום האגרה.

ד הרכישה במכירת זכות בחלק מםויים או בלתי מסד־ים במקרקעין — הוא חלק  21. שו
 יחסי משווי הרכישה לפי פרק זה, של הזכות שממנה נמכר החלק, כיחס שבין החלק הנמכר

.  לכלל הזכות.

 22. שווי הרכישה של זכות הבעלות בדירת יחיד, הוא שוויה ביום הרכישה כשהיא פנויה.

 23. שווי הרכישה של זכות במקרקעין שהגיעה למוכר בדרך הורשה או על ידי ויתורו
 של אחר על זכותו לרשת אותה, הוא שוויה לפי סעיף 20, ובלבד שאם הגיעה למוכר בדרך

 הורשה ובקבע שוויה לצורך חוק מם עזבון, תש״ט-91949 - השווי שנקבע כאמור,

 24. שווי הרכישה של זבות בעלות במקרקעין ובבנין שנבנה עליהמ״לאחר הרכישה על ידי
 המוכר, הוא שודמ של המקרקעין לפי פרק זה בתוספת הוצאות הבניה. היתה הבניה שלא
 בהמשך אחד יצורפו רק הוצאות הבניה של החלק הגדול ביותר של הבנין שנבנה בהמשך אחד.

 25. שווי הרכישה כשהזכות במקרקעין מוקנית על פי אחד מחוקי ההקנייה הוא השווי
 שהיה נקבע לפי פרק זה, אילו נמכרה הזכות על ידי מי שממנו הוקנתה אותה זכות.

ד הרכישה כשהזבות במקרקעין נתקבלה ללא תמורה הוא השווי שהיה נקבע לפי  26. שו
 פרק זה אילו נמכרה על ידי בותן המתנה, ואם המוכר חייב גם כמם שנותן המתנה היה חייב

 בד כאמור בסעיפים 54 ו־55 שוויה לפי פרק זה, ביום קבלתה.

 27. (א) שווי הרכישה בזכות במקרקעין של איגוד, שנרכשה ללא תמורה מאדם שיש לו
 שליטה באיגוד במישרין, יהיה השווי שהיה נקבע לפי פרק זה אילו מכר אותה האדם שממנו

 נתקבלה.
 (ב) בסעיף זה ״שליטה״ — הכוח למנות את מרבית מנהליו, הזכות למרבית רווחיו

 ושלושה רבעים מבוח ההצבעה בו,

 28. שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנרכשה באחת מן הדרכים המנויות בסעיף זה
 לפני תחילתו של חוק זה — .

 (1) בדרך חליפין של מקרקעין במקרקעין שאין עמהס חמורה אחרת — השווי
 לפי פרק זה של המקרקעין שבהם הוחלפה הזכות הנמכרת;

 (2) בדרך מתנה או חליפין של מקרקעין במקרקעין שאין עמהמ תמורה
 אחרת — מיחיד לאיגוד שיש ליחיד שליטה עליו במישרין או בעקיפין, או
 מאיגוד ליחיד שיש לו שליטה באיגוד במישרין או בעקיפין, רכן מיחיד לקרובו—

י תחילתו של חוק מם שבח מקרקעין, תש״ט-ד ע  (א) אמ הרכישה היתה ל
ד שנקבע בשעת הרבישה לעביןיתשלומ אגרת העברת -השו , 1 0 1949 
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י רכישה ו  שו
 כשהיתה הפקעה

ת י ק ל  ח

ם הרגישו! ו  י

ם הרכישה ו  י
ד ו ע א ה ג ל ו ע פ  ב

 (a אפ הרכישה היחה לאחר תחילתו של החוק האמור - התמורה שעליה
 הצהיר האדם שממנו נתקבלו ׳המקרקעין, לעבץ תשלומ מם שבח;

 (3< בדרך הסבה -
- ט ״ ש  (א) אם שילם בשל ההםבה &ם שבח לםי חוק מם שבח מקרקעין, ת

 1949- השווי שנקבע לצורך תשלום מם שבח;
 (a אם לא שולם מס שבח כאמור בפסקה (א), השווי בפי שנקבע
 לאחרונה לענין אגרת העברת־ מקרקעין לגבי המקרקעין שהזכות הנמכרת
ל הפרטים  מתייחסת אליהם, אולם אם יודיע המוכר למנהל, בהצהרה את כ
 שיידרשו ממנו לענין סעיף.זה על ידי המנהל, ביחס לרכישה, והמנהל

 שוכנע באמיתות ההצהרה - השווי ביום הרכישה.
 (4) בסעיף זה —

ך ו״הםבה״\— כמשמעותם בחוק מם שבח מקרקעין, פי  ״מקרקעין״ ״חלי
 תש״ט-1949;

 ׳*יחיד״ - לרבות קרובו ותאגיד שיש לו או לקרובו שליטה עליו:
 ״קרוב״ - בן־זוג, הורה, צאצא, או* או אחות, לרבות בני זוגם וכל אדם שניתנה

 לו הרשאה לקבל את התמורה;,
 ״שליטה״ - הכוח למנות במישרין או בעקיפין מנהל באותו תאגיד, או הזכרת
 במישרין או בעקיפין למרבית. רווחיו או לרבע מפוח ההצבעה בו, ואפילו
 נתחלקו הכוח או הזכות האמודימ ביבו ובין קרוביו ותאגידים שיש לו שליטה

 עליהם.

 29, שווי הרכישה של זכות במקרקעין שלאחר רכישתה הופקע חלק ממנה ללא מתן
 ©יצר־ — הוא שוויה של הזכות בשלמותה, לפי פרק זה.

 30, ״יום הרכישה״ לענין חישוב השבח והמס:
 (1) לגבי זכות במקרקעין שנרכשה לאחד תחילתו של חוק זה -

 (א) היום שנקבע לפי סעיף 19 כיום המכירה לגבי מי שממנו רכש
 המוכר את הזכות במקרקעין; ואולם לגבי זכות במקרקעין ששווי הרכישה
 שלה נקבע לפי סעיפים 25, 26 ו־27 על פי שוויה שבו רכש אותה האדם
 שממנו רכש אותה המוכר, יהיה יום הרכישה, היופ שלפיו נקבע שוויה;

 (a אם המוכר רכש את המקרקעין במכירה הפטורה ממם לפי חוק זה׳
 ושאין חייבים להצהיר עליה, היום שבו רכש את הזכות למעשה.

 (2) לגבי זכות במקרקעין שנרכשה לפני תחילתו של חוק זח —
 לא) במכירה שניתנה לה הסכמה לפי פקודת העבדת קרקעות — יום

 מתן ההסכמה;
 >a בכל מקדה אחר - היום שבו בוצעה המכירה למעשה;

 CD אולם על אף האמור בפסקה (א), דשאי המנהל אם הוכח להנחת
 דעתו כי המוכר היה בעל הזכות שביושר כזכות במקרקעין כתאריך

 מוקדם יותר, לראות אותו תאריך כיום הרכישה.

 31, ״יום הרכישה״ של זכות במקרקעין של איגוד, לעבין חישוב השבח והמס בפעולה
 באיגוד — יום הרכישה כאמור בסעיף 30, ואולם -

 (1) אם חישוב השבח בעשה לצורך תשלום מס על ידי בעל הזכות באיגוד —
 יום רכישת הזכות באיגוד המוקבית בפעולה באיגוד על ידי בעל הזכות, או יום

 רכישת הזכות במקרקעין על ידי האיגוד, הכל לפי המאוחר יותר,
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 m אם מכירת הזכות במקרקעין לאיגוד היתה פטורה ממס לפי סעיף 56
 והמכירה שהאיגוד מתחייב עליה במם נעשית לאחר 4 שניט מיום הרכישה על
 ידי האיגוד - יום הרכישה לפי סעיף 30 שהיה נקבע אילו נמברה הזכות במקר

 קעין על ידי מי שמכר את הזכות לאיגוד.

פ י י כו י : נ י ע י ב  טרק ר

 . ואלה הניכויים המותרים לשם קביעת סכום השבח:

 ג1) כל ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה, להשבחתם
 של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת, למעט הוצאות כאמור שחושבו כחלק משווי

 הרכישה לפי סעיף 24!
 (2) במכירת זכות במקרקעין שיש עמה זכות חזקה ייחודית — למעט דירת
 יחיד — הסכום שהוציא המוכר; בין יום הרכישה לבין יום המכירה, לרכישת

 אותה זבות חזקה ייחודית הנמכרת:

 (3) עלה שווים של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת עקב הוצאות שהוציא
 המוכר להשבחתם של מקרקעין שלו הסמוכים להם, חלק יחסי מהוצאות אלה
 כיחס שבין סכום עליית השווי של המקרקעין שהזכות בהם נמכי־ת, לבין םכומ

 עליית שווים של מקרקעין אלד, ושל הסמוכים להם יחדן

 >4) אגרות העברה ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין לפי
, או לפי תקנות שהיו בתוקף  תקנות העברת מקרקעין(אגרות), תשט״ז-1956 ״

 בעת העברת המקרקעין על שם המוכר;

 (5) דמי תיווך ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין, אך לא יותר
 מ-2% מהתמורה שנתן בעדם;

 (6) דמי תיווך ששילם המוכר בקשר למכירת הזכות במקרקעין, אך לא יותר
 מ-2% מהתמורה שקיבל בעדם;

 (7) שכד טרחת עורך דין ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין
 ובקשר למכירתה;

 (8) כשהמקרקעין שהזכות בהם נמכרת הם קרקע שיש עליה בביני קבע אשר
 שווים הוא יותר משווי הקרקע בלא הבנינים — בל סכום שנתחייב בו המוכר
ש עירוני לפי מ  מכוח חיקוק ושילם מיום הרכישה ועד יום המכירה, כמם ר

 פקודת מם רכוש עירוני, 21940י;

 (9) כשהמקרקעין שהזכות בהם נמכרת הם קרקע שאין עליה בניני קבע או
 ששווי הבנינים שעליה הוא פחות משוויה בלא הבנינים — כל סכום ששילם
 המוכר מיום הרכישה ועד יום המכירה בהיותו חייב בו מכוח חיקוק כמס רכוש
 עירוני לפי פקודת מס הרכוש העירוני, 1940,וכמס רכוש לפי חוק מם רכוש וקרן

;1  פיצויים, תשכ״א־31961

 (10) במכירת חכירה - כל סכום ששילם המוכר, בהתאם לחוזה החכירה,
 לבעל מקרקעין שאושר על ידי המנהל, בעד הסכמתו לרשום שעבוד על זכות

 החכירה והסכמתו למכירתה;

, עמ׳ 472. ת 581, חשט״ז ״  ״ ק
י 1, מסי 1065, עמי 218, ס ו ר 1940, ח י  ״ ע

ח 337, תשכ׳־א, עמי 100. ״  » ם

S ,0.1062.1צד« כמיוז ח׳שכ״ב , p i n 625הצעות 



 (11) היתה משמתה על המקרקעין שהזכות בה ש נמהרת - דמי עמילות ששילם
 המוכר לבעל המשכנתה בעד הסכמתו לאותה מכירה, אך לא יותר מ־2% מסכום

 המשכנתה שטרם נפרע;

ל סכום ששילם המוכר על המקרקעין שהזכות בהם נמכרת, במם השבחה  (12) כ
 לפי פקודת בנין ערים, 1936«, או לפי פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור),
 151943׳ או לפי פקודה שבוטלה על ידי אחת משתי הפקודות האמורות, אן מם
 השבחה אחר או תשלום חובה אחר כיוצא באלה שנקבעו בתקנות באישור ועדת

 הכספים של הכנסת;

 (13) במכירת זכות במקרקעין ששווי הרכישה שלה נקבע לפי הסעיפים 26׳
 מ ) ו  27 ו-28 (א) א

 גא) אם נתקבלה הזכות ללא תמורה - ההוצאות המותרות בניכוי לסי
 סעיף זה שהוציא האדם שממנו.נתקבלה הזכות,

 (ב) אם נתקבלה הזכות בחליפין - ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף
 זה שהוציא המוכר בקשר לזכות שהוא בחן בחליפין.

 33. היתה הזכות הנמכרת זבות בחלק בלתי ממויים במקרקעין או שהיא חלק מזכותי
 של המוכר בזכות במקרקעין - חלק יחסי של הניכויים המותרים, על פי סעיף 32, שהוציא

 המוכר, כיחס החלק הנמכר אל המקרקעין בשלמותם.

וחד י מי ו כ י  34. במכירת זכות במקרקעין שהדיווח ממנה נתון לשומה לפי פקודת מם הכנםה״ושאינה נ
 פטורה ממם לפי סעיף 42 (כ) ינוכה בנוסף לניכויים המותרים לפי סעיף 32 סכום המתקבל

 מהכפלת 4% משווי הרכישה במספר החדשימ שחלפו מיום הרכישה ועד ליופ המכירה.

וחד י מי כו י  35. במכירה שחיא הפקעה ינוכה בנוסף לניכויים המותרים לפי סעיפים 32 ו־34 סכום נ
ם בהםקעה ו י 1 ך ? ע ה ו ש י כ ר מ ה ן י ס שןןלפן מ  המתקבל מהכפלת 4% משווי הרכישה במספר החדשי

 המכירה אך לא יותר מ״200% משווי הרכישה.

 36. במכירת זכות במקרקעין שהוענקה בה בעבר חכירה ושולם על הענקתה מם לפי סעיף
 8׳ יוקטן סכום הניכויים בסכום שהותר כניכוי בחישוב השבח לענין תשלום המם על הענקת

 החכירה.

 37. בחישוב השכח לפי סעיף 11 על פעולה באיגוד, על ידי בעל זכות בו, יותרו כניכוי
 רק ההוצאות שהוצאו על ידי האיגוד לאתר יום רכישת הזכות שהוקנתה כפעולה שעליה

 מוטל המם.

א ל  38. הוצאות שהוצאו בשל מכירה שסעיף 26 חל עליה, או במכירה לאיגוד שסעיף 27 הוצאות ש
 חל עליה - לא יותרו כניכוי בחישוב השבח החל על מכירת הזכות במקרקעין על ידי מקבל י״יי־

 המתנה או האיגוד.
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 39, ואלה שיעורי המם:

 (1) על החלק מהשבח שאינו עולה על 200% משווי הרכישה - 20% מאותו
 חלק מהשבח;

 (2) על החלק -מהשבח ,העולה על 200% אך אינו עולה על 400% משווי
 הרכישה - 30% מאותו חלק מהשבח;

 (3) על החלק מהשבח העולה על 400% משווי הרכישה - 40% מאותו חלק
 מהשבח.

 40, (א) על מכירה שהתקופה הקובעת לגביה עלתה על 2 שנים, יפחת סכום המם כאמור
 בסעיף 39 ב־1/2% לכל חודש נוסף שלאחר 2 השנים, ובלבד שההפחתה לא תעלה על 80%
 מהמס אם סכום המם לפני ההפחתה הוא למעלה מ־1500 לירות׳ או אם המם מוטל על השבח

 בפעולה באיגוד או על השבח במכירה שסעיף 12 חל עליה.

 (ב) בסעיף זה -

 ״התקופה הקובעת״ - התקופה שחלפה מיום הרכישה ועד יום המכירה; ואולם אם בעל
 המקרקעין בנה עליהם תהיה התקופה הקובעת, התקופה שחלפה מיום גמר הבנייה,
 שהוצאותיה מתווספות למחיר הרכישה על פי סעיף 24 עד יום המכירה בתוספת מחצית

 מספר הימים שחלפו מיום רכישת המקרקעין ועד יום גמר הבנייה;
 ״גמר •בנייה׳* כמשמעותו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א-1961, או לפי פקודת מם

 רכוש עירוני, 1940 - לפי הענין.

 41, במכירת זכות בעלות בדירת יחיד על ידי אותו יחיד - יהיה המם שהוא חייב בר,
 שליש המס שלפי הסעיפים 39 ו־40, ואם המם שהוא חייב בו אינו עולה על 50 לירות יהא

 פטור ממנו.

י ז:מ0 ר ו  מ
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 זיעור מיוחד
 ידירת יחיד

פ רי : פטו י ש י  פדל, ש

 42. (א) מכירת זכות במקרקעין — למעט הענקת חכירה לתקופה שאינה עולה על 24
 שנים — שהדיווח ממנה נתון לשומה לפי פקודת מס הכנסה׳ תהא פטורה ממם.

 >כ) הפטור שבסעיף קטן(א) לא יחול אם השבח עולה על הסכום המתקבל על ידי
 הכפלת 4% משווי הרכישה במספר החדשים שעברו מיום הרכישה ועד יום המכירה.

לא יינתן פטור לפי סעיף זה אלא לאדם שהמציא למנהל תעודה מנציב מם  (ג) .
 הכנסה או ממי שהורשה לכך על ידיד, המאשרת כי הריווח מאותה מכירה נתון לשומה לפי

 פקודת מם הכנסה.

 43. התחייבות למכור בעתיד זבות במקרקעין תהיה פטורה ממם׳ זולת אם יש עמה מתן
 יפוי כוח לקונה או לאדם אחר לרשום זכות במקרקעין על שם הקונה׳ או על שם אחר

 בפנקסי המקרקעין׳ או שיש עמה התחייבות להענקת זכות חכירה.

 44. מתן יפוי כוח לאחר למכור לאדם שלישי זבות במקרקעין מטעם המרשה יהיה פטור
 ממס אם המרשה יכול לבטל את יפוי הכוח ואם אין עמו מכירת חכירה למורשה.

 45. מכירת זכות במקרקעין תהיה פטורה ממם אם כעד מכירת אותה זכות לאותו קונה
 שולם בעבר מם, והקונה לא מכר׳ לאחר המכירה הראשונה׳ את זכותו לאחד.

 זכירה החייבת
סה  :נום הכנ

מ מסוימות ו ר י  מ
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ימות מ מסו רו  חפי

 דמי מפתח
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 46. מכירת זכות במקרקעין תהיה פטורה ממס אם ודא:

ת מוגגת על ת י כ  (0 הענקת שכירות לתקופה שאינה עולה על שנה ואינה ש
 פי חוק הדן בהנגת הדייר:

 (2) הענקת זכות לשכירות משנה בדירת מגוריו של המוכר אם גם המעניק
 מוסיף לגור באותה דירה,

ק דמי־מפתח, ח  47. מבירת זכות •מקרקעין שוומורתה היא דמי מפתח כמשמעותם ב
, שמקבל דייר יוצא או 6יצויי0 או דיור חלוף שמקבל דייר לסי חוק הגנת ״  תשי״ח-1958
, שהזכות ן  הדייר, תשט״ו-־181955, תהא פטורה ממס אם אין לאותו דייר כלזבותבמקרקעי

 בהם נמכרת, זולת זכות החזקה שבעדה הוא מקבל דמי ממתח, פי&דימ או דיור חלוף.

 48. פעולה באיגוד אשר מניותיו או חלק מהן רשומות בבור$ה, שאושרה לענין חוק
, תהא גמורה ממם. 1  ההשקעות המשותפות בנאמנות, חשב״א-91961

 49. (א) פעולה באיגוד שאושר על ידי הנמהל תהא פטורה ממס.

 (ב) אישור לפי סעיף זה יינתן רק לאיגוד שעיקר עיסוקו מסחר במקרקעין והם
ו ושאין בהן אחת ו לפחות שלוש חלקות קרקע שאינן םמובוח זו א  מלאי עמקי, ושיש ל
 ששוויה עולה על 75% משווי כלל החלקומ, או שיש לו לפחות 5 חלקות הסמוכות זו לזו
 ואין בהן אחת ששוויה עולה על 40% משווי כלל החלקות; האישור יבוטל על ידי המנהל

 אם אחד התנאים חדל להתקיים.

 (0 סעיף זה לא יחול על פעולה כשהמנהל סבור כי מבחינה עגינית וכלכלית היא
 מקנה לפי מהותה זכות בעלות או חכירה במקרקעין מםויימים.

 50. פעולה באיגוד תהא פטורה ממם אמ שוכנע המנהל, שאותה פעולה נועדה לשתף את
 בעל הזכות באיגוד בעסקי האיגוד או ברווחיו, ואינה מקנה לו זכות במקרקעי האיגוד בין

 מכוח הרשאת האיגוד ובין מבוח היותו בעל זכות בו, למעט זכויות כעת פירוק התאגיד.

ד שנקבעו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת יהיו ו ג י  51. פעולות מ
 פטורות ממם.

 52. מכירת זבות במקרקעין ללא תמורה, למדינה, לרשות מקומית, לקרן הקיימת לישראל,
 או לקרן היסוד -ד!מגביח המאוחדת לישראל — תהיה פטודה ממם.

 53. מבירת זכות במקרקעין על ידי מוסדות ציבור, ובן מכירת זכות במקרקעין על ידי
 דשות מקומית!

 0) תהא פטורה ממם - אם המקרקעין שימשו במישרין אותם מוסדות או
 דשות מקומית;

 (2) תהא פטורה ממחצית המם - אם המקרקעין היו בבעלות אותם מוסדות או
 דשות מקומית במשך תקופה של 4 שנים רצופות לפחות.

 .54 00 מכירת זבות במקרקעין.ללא תמורה למוסדות ציבור תהא פטורה ממחצית המס!
 ואולם אם המוסד מכר את הזכות האמורה, תוך ארבע שנים מיום שקיבלה, יהיה חייב
 במחצית המט אשר האדמ שממנו נתקבלה הזכות היה פטור ממנו על פי הוראות סעיף זה.
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 (כ) ״מוסדות ציבור״, לענין סעיף זה והסעיף 53 — מוסדות דת, תרבות, חינוך/
 &1חג, בריאות, סעד או ספורט, שנזרעו לענין סעיפיפ אלה על ידי שר האוצר באישור

 ועדת הכספים של הכבטו/,.

 55. (א< מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו׳ הנרשמת בפנקסי המקרקעין.
 תהא פטורה ממם, ואולם אם מקבל הזכות מכר אותה תוך עשר שנים מיוס רכישתה יהיה

 חייב גס במס אשר האדם שממנו נתקבלה הזכות היה מזור ממנו על &י הודאות סעיף זה.

 (ב< ״קרוב״ - בךזוג, ילד או הודים.

 56. מבירת זבות במקרקעין לאיגוד שסעיף 27 דן בה, והיא נרשמת בפנקסי המקרקעין,
 תהיה פטורה ממם; ואולם אם נעשתה באותו איגוד פעולה החייבת במס לפי חוק זה תוך
 ארבע שנים כדום מכירת המות לאיגוד׳יהיה האיגוד חייב במם שהמוכר היה• פטור ממנו׳

 בין אם האיגוד עצמו חייב במס על הפעולה באיגוד, ובין אם בעל זכות בו חייב במם.

 57. מכירת זכות במקpעין שהיא זכות של רשות הפיתוח׳ למטרות שנקבעו על ידי שד
 האוצר בהתייעצות עפ שר השיכון, תהיה פטורה ממם.

ה י ב ו ר ק  םח3ו» ל
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 המיתות

 פרק שביעי: הצהרות ושימח

 ממיי» 58. (א) המוכר זכות במקרקעין ימסור למנהל׳ תוך 7 ימים מיום המכירה, הצהרה בה
 יפרט:

 (1) התמורה בעד רכישת הזכות,׳
 (2) התמורה בעד מבירת הזכות!

 (3) הניכויים שהוא תובע לענין חישוב השבח;
 (4) תאריך רכישת הזכות, ותאריך המכירה.

 >ב) העושה ?עולה באיגוד ימסור למנהל תוך שבעה ימים מיום עשיית הפעולה
 הצהרה בה יפרט את הפעולה שנעשתה, תאריך עשייתה׳ את התמורה בעד הפעולה וכן אם

 הפעולה נעשתה על ידי בעל זכות באיגוד, את תאריך רכישת הזכות כאיגוד.

 נ0 הקונה זבות במקרקעין ומי שמוקנית לו זכות באיגוד ימסור למנהל, תוך שבעה
 ימים מיום הקניה, הצהרה בה יפרט את הזכות שקנה ואת התמורה בעד הקניה.

 (ד) המתווך במכירת זבות במקרקעין שאין חובה לרשמה בפנקסי המקרקעין בהתאם
 לפקודת העברת קרקעות, ובן המתווך בפעולה כאיגוד, יודיע למנהל על בל מכירה או
 פעולה באיגוד שתיווך בהם, תוך שבעה ימים מיום שנעשו, את שמות הצדדים למכירה או

 לפעולה ועל הזכות במקרקעין שנמכרה, או הזכות באיגוד שהוקנתה באותה פעולה.

 (ה) כל הרושם לפי דין או על פי הסכם מכירת זכות במקךקעץ, פעולה באיגוד
 או זכות באיגוד יודיע למנהל על כל מכירה׳ פעולה או זכות שרשם תוך שבעה ימים מיום

 הרישום; שר האוצר רשאי לפטור מחובת מסירת הודעה על פי סעיף זה.

 (ד< בל אדם המחזיק בשמו הוא בשביל פלוני כזכות במקרקעין או מכות באיגוד,
 יודיע למנהל, על אף האמור בכל דין, על כל מכירה או פעולה באיגוד שכתוצאה ממבה הוא
 יחזיק באותה זכות כשביל אדם אחר, תוך שבעה ימים מיום שנודע לו על אותה מכירה או

 פעולה, אם אותה מכירה או פעולה עשויים להיות חייבים במס לפי חוק זה.

18.0.1962 , כ ״ כ מ ח ת י ס ק 525, ט׳׳ז ב ו ת ח ו מ  ה



 מ מ , ימסור למנהל m&sn ו ת ו מ  .59 00 המוכר זכות במקרקעין שעליהס הוא בונה או התחייב ל
״ . » « , מ מ ר ם ה י  חק שבעה ימיש פיוט המכירה את הםכמ המכירה והצהרד, ב

ה בעד רכישת הזכות? ר מ ת ü ה ) 

 מ< התמורה בעד מכירת הזכות;
 מ< תאריך רכישת הזכות, תאריך המכירה ותאריך משוער לגמר בניה:

 (ב) מוכר שסעיף קטן גא) חל עליו ימסור למנהל תוך שבעה ימיפ מיופ גמר הבניה.
 ח»ןרה גוםפת ובה יפויט:

ה.  (0 תאריך גמר המי

 (2< כל תמורה נוספת שקיבל בעד הזכות הנמכרת!

ס שה1א תובע לצורך חישוב השבה. י מי י  (3) הנ

״ — לענין סעיף זה׳ כמשמעותו בחוק מם רכוש וקרן פיצד-ים, ה י  00 ״גמר מ
 תשכ״א-1961.

ף על ההצהרה יעהרוה על ידי ס ו ל ידי האיגוד ימסור האיגוד למנהל״ מ  60, (א) נעשתה פעולה באיגוד ע
 שהוא חייב למסרה על פי סעיף 58 (ב), הצהרה בה יפרט: *״יי

, התמורה בעד רכישתן ותאריך רכישתן; ץ ע p ק מ ב  (1< זבויותיו ש

 (2) הניכויים שהוא תובע לעגין חישוב השבח והתאריך שבי הוצאו ההוצאות
 שניכוימ נדרש;

 (3) סוגי הזכויות באיגוד וכמותן.

 >ב< נעשתה פעולה באיגוד על ידי בעל זכות בו, רשאי המנהל לדרוש מהאיגוד
ר בסעיף קטן(א),כאילו האיגוד עצמו עשה את הפעולה, ש א  הצהרה כ

 גג< איגוד שמסר למנהל הצהרה על פי סעיף זה או על פי סעיף 101 וחייב
 למסור שנית הצהרה על פי סעיף זה, יהיה חייב להצהיר על השינויים שחלו בפרטים

 שנמסרו מזמן שנמסרה ההצהרה כאמור.

 פטור מהצהרות
 בעסקאות מסוימות

 שומה וקגלת
 עריבה במכירת
 זכות במקרקעין

 61. חובת מסירת הצהרות לפי:סעיפים 60-58 לא תחול במכירות הפטורות ממם לפי
 הסעיפים 43, 44, 46, 47, 52 ו־57 ובפעולות באיגוד הפטורות ממס לפי הסעיפים 48, 49 ו״51.

 6̂2 (א) נמסרו למנהל הצהרות המוכר והקונה כאמור בסעיפים 58 ו־59(ב), רשאי
 המנהל;

 >1) לשום לפיהן את המם - שומה סופית;
 (2) לשום לפיהן את המס — שומה זמנית;

 (3) לשום את שווי הרכישה של הזכות במקרקעין. את שווי המכירה שלה
 ואת המם בהתאם לכך.

מ נעשתה שומה זמנית, רשאי המנהל לדרוש בנוסף לתשלום סכום המם שנשום ) 
 שומה זמנית, ערובה לתשלום סכום נוסף שהמוכר עשוי להתחייב לשלמו כמם בשל אותה
 מכירה, ולעשות שומה סופית תוך שנה; לא נעשתה שומה סופית׳ תיהפך השומה הזמנית
 לסופית, כתום שנה מיום שנעשתה, זולת אם הסכימו המוכר והמנהל על תאריך מאוחר יותר.

 גג) על אף האמור בסעיף קטן(ב) - במכירת זכות במקרקעין שהמוכר בונה או
ת עליהם, רשאי המנהל לעשות שומה סופית תוך ששה חדשים מיום גמד ו מ  התחייב ל

 הבניה, זולת אפ הסכימו המוכר והמנהל על תאריך מאוחר יותר.

ו תשכ״ב, 18.8.1962 ו י ס , ט׳־ז ג m 525 ת ו מ  ה



 63. (א) נמסרו למנהל הצהרות עושה הפעולה באיגוד והקונה זכות באיגוד לפי סעיף
 58 ובן ההצהרה לפי סעיף 60׳ ישום המנהל את שווי הרכישה של זכות האיגוד במקרקעין׳

 את שווי המכירה שלה ואת המם בהתאם לכך.
 (0 שומה כאמור בסעיף קטן(א) דינה כדין שומה זמנית על פי סעיף 62 גא) וסעיף

 62 (ב< יחול עליה בשינויים המחוייבימ על פי הענין.

 64. לא נמסרו למנהל הצהרות כאמור בסעיפים 60-58 או שנמסרו לו רק חלק מהן והמנהל
 סבור שאדם פלוני חייב בתשלום מם׳ רשאי המנהל לשום את שווי הרכישה של הזכות

 שנמכרה> את שווי המכירה שלה ואת סכום המם.

 65. שוכנע המנהל כי לא ניתן להמציא לו מטעם סביר פרטים הדרושים לו לצורך שומה
 על פי חוק זה, רשאי הוא לקבוע אותם הפרטים ולשום את המם בהתאם.

 66. סבור המנהל כי עסקה פלונית׳ המפחיתה או העלולה להפחית את סכום המס העשוי־
 להשתלם על ידי אדם פלוני; או למנוע תשלום מס, היא מלאכותית או'בדויה׳ רשאי הוא
 להתעלם ממנה ולשום את המס המגיע בשל העסקה שמבחינה עניבית וכלכלית נעשתה,

 לדעתו, למעשה.

 67. המנהל רשאי בין ביוזמתו ובין לפי דרישת מי ששילם מס לתקן שומה תוך שלוש
 שנים מיום שנעשתה׳ אם נתגלו עובדות שיש בהן כדי לשנות את סכום המם׳ או אם נתגלתה

 טעות סופר באותה שומה.

 68. שוכנע המנהל כי המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכום המם׳
 או למנוע תשלום מם׳ רשאי הוא תוך 6 שנים מיום שנעשתה שומה לפי הסעיפים 62 עד

 66, לעשות שומה חדשה.

 69. עשה המנהל שומה זמנית, שומה סופית או שומה חדשה׳ ימסור לחייב בתשלום המס
 הודעת שומה, בה יפורטו שווי הרכישה, שווי המכירה׳ הניכויים שהותרו וסכום המס.
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 פרק שמיני: השגה וערעור

 70. הרואה עצמו מקופת בהודעת שומה רשאי׳ תוך 30 יום מיום שנמסרה לו ההודעה,
 להשיג עליה לפני המנהל בכתב מנומק, והמנהל ישיב למשיג את החלטתו המנומקת בכתב. •י

 71. הרואה עצמו מקופח בהחלטת המנהל לפי סעיף 70 רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה
 לו ההחלטה, לעדור עליה לפני ועדת ערר.

 72. גא) שר המשפטים ימנה לענין סעיף 71 ועדות ערר של שלושה כל אחת והם: שופט
 בית משפם מחתי שיהא יו״ר הועדה, נציג הציבור ועובד המדינה.

 גב) הועדה רשאית לאשר את השומה, להפחיתה, לבטלה או להחליט בדרך אחרת,
 אך לא להגדילה.

 גג) לועדה יהיו הסמכויות שאפשר להעניקן לפי סעיפים 5 ויגא לפקודת ועדות
, וכן רשאית הועדה להטיל הוצאות׳ להיכנס׳ או להרשות אדם אחר להיכנס, 2  חקירה0
 בכל עת סבירה לכל מקרקעין ולערוך בהם בדיקות ומדידות׳ וכן רשאית הועדה לדרוש
 מבעל הנכם או המחזיק בו או ממי שחייב במסירת הצהרה לפי סעיף 58 (ד)-(0 למסור לה

 כל ידיעה או מסמך הנמצאים ברשותו והדרושים לה למילוי תפקידיה.
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 73. על החלטתה של ועדת עדר ניתן לערער בבעיה משפטית לבית המשפט העליון בשבתו
ן ההחלטה או אב ניתנה בהעדר ת מ מ ו י  בבית משפט לערעורים אזרחיים, תוך 30 יום מ

 המערער - מיום שנמסרה לו.

 פרק תשיעי: תשלום המש וגבייתו
 74. (א) המם ישולם וערובה לפי סעיף 62 (ב) תינתן, תוך שבעה ימים מיום עשיית השומה
 הזמנית׳ או אם לא נעשתה שומה זמנית ישולם המס תוך שבעה ימים מיום עשיית השומה
 הסופית ואם השיג החייב בתשלום המם על השומה׳ ישלמ את המם שאינו שנוי במחלוקת
 ויתן ערבות בנקאית או ערובה אחרת שיקבע המנהל׳ אזבטחת תשלום המם שהוא עשוי

 להתחייב בו.
 (ב) שולם מם לפי סעיף קטן(א) ונקבע לאחד מכן שהמכירה חייבת בסכום מט גבוה
 יותר מהסכום ששולם׳ ישולט המם תוך 30 יום מיום שנמסרה לחייב במם השומה הםוםית׳
 המתוקנת או.החדשה׳ ואם היו השגה, ערד• אד ערעור-^ תוך 30.;יום מיום שניתנו ההחלטה

דין םופיובערר או בערעור.  בהשגה או פסק 1

.  75. על גביית המם תחול פקודת המסים (גביה)׳2

 76. אדם ששילם למוכר או זיכה את חשבונו של המוכר אי בעל חובו, בזכות כל שהיא
י שהעסקה קיבלה תוקף לפנ  בשל מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד החייבות במם׳
 ל)2י סעיף 14׳ יהא גם הוא חייב כתשלום המם שהמוכר חייב בו אך יוכל להיפרע מהמוכר

ל סכום ששילם כך.  או לנכות מחובו למוכר כ

 77. (א) במבירת זבות: במקרקעין שלא על ידי המוכר לשם פרעון משכנתה, שעבוד
 אחד או לפי פסק־דין וכן במכירה בהליכי הוצאה לפועל, לא יהא המוכר זכאי לקבל את
 תמורת המכירה-או לקבל פטור :מכל חוב שנתחייב בו ושלתשלומו נמכרה אותה זכות

 במקרקעין, כל עוד לא שולב המס.
 (ב) הוראה זו תחול גם על המדינה.

 78. (א) לא שולם המם כולו או מקצתו תוך 90 יום מהמועד שנקבע לתשלומו, תיווסף
 לםבופ שלא שולם תוספת של 2% לכל חודש של איחור, אך לא תעלה התוספת בסך הכל

 ע^20% מהסכום שלא שולם: ולענין גבייתה, וכן לענין סעיף 81 דין התוספת בדין המם.
 (ב) המנהל ר?(זאי, אם דאה סיבה מספקת לכך׳ לפטור אדם מתשלום התוספת, כולה

 או מקצתה. .

- פרק עשירי: פמבויות . .
 79. המנהל או מי להורשה לכך על ידיו דשאי לצורך ביצוע חיק זה ועל אף האמור

 בכל דין:
 >1), לדרוש מכל אדם שימסור לו תוך זמן שייקבע בדרישה כל הסכם, תעודת
 קנץ, פנקסים, פנקסי רישום, חשבונות, מסמכים וכל תעודה אחרת או ידיעה
 שברשותו הדרושים למנהל לצורך חוק זה; ובלבד שלא יהא אדם חייב לגלות
 ־ פרטים שהוא חייב לגביהם בשמירת סודיות לפי פקודת מס הכנסה, פקודה
, או חוק בנק הדואר׳ 2 3 ^ - ד ״ י ש  הסטטיסטיקה, 1947מ, חוק בנק ישראל, ת

 . תשי״א״*241951;
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 (2) לערוך העתקים או תמציות מן המסמכים והתעודות המפורטים בפסקה 0);
 (3) לדרוש מכל אדם שיתייצב לפניו ויביא עמו לבדיקה את המסמכים והתעו

 דות המפורטים בפסקה (1), ולגבות ממנו עדותן
 (4) להיכנס בכל עת סבירה בשעות היום לכל מקרקעין, לרבות בית מגורים׳

 ולערוך בהם בדיקות ומדידות.

 זקירוח וחיפושים 80, שר המשטרה דשאי להסמיך אנשים העובדים בביצוע חוק זה לערוך חקירות או

 חיפושים לשם מניעת עבירות על חוק זה או לשם גילוין׳ ואדם שהוסמך כאמור יהא רשאי!
 (1) להשתמש בכל הסמכויות הניתנות לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה
׳ וסעיפים 3 ו־4 לפקודה 2  לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 5

 האמורה יחולו על הודעה שרשם כאמור:
 (2) להשתמש בסמכויות שוטר לענין סעיף 17 (1) (א) לפקודת הפרוצדורה

׳ למעט חפיסת בל רכוש שאינו מסמכים. 2  הפלילית (מאסר וחיפושים) 6

 פרק אחד עשר: עבירות וענשים

 81, (א) מי שלא מסר דבר שהוא חייב במסירתו לפי חוק זה׳ או לא מילא אחדי דרישה
  מאת מי שהוסמך לפעול לפי חוק זה׳ וכן מי שלא מילא אחדי הוראות סעיף 88׳ דינו י
 שנה מאסר או קנם שלושת אלפים לידות׳ או קנם שהוא פי שלושה מסכום המם שלא שולם

 בגלל אותה עבירה - הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

 (ב) מי שמסר הצהרה• ידיעה או הודעה ביודעין שאינה נכונה׳ דינו — מאסר
 שנתיים או קנס חמשת אלפים לירות, או קנם שהוא פי חמישה מסכום המם שלא שולם

 בגלל אותה עבירה - הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

 מ) מי שהפריע לאדם שהוסמך לפעול לפי חוק זה לבצע את סמכויותיו או מנע
 'זאת ממנו׳ דינו - מאסר שנתיים או קנם חמשת אלפיים לירות.

 82, נעברה עבירה לפי סעיף 81 על ידי תאגיד, אשם בעבירה גם כל מי שבעת ביצוע
 העבירה היה חבר מינהלה פעיל, מנהל׳ מזכיר׳ נאמן, בא־כוח, או חשב ראשי או יחידי

 של אותו תאגיד, או בעל חבירה במקרקעין של התאגיד, אם לא הוכיח אחת משתי אלה:
 (1) העכירה נעברה שלא בידיעתו;

 (2) הוא נקט כל האמצעים הנאותים לשמירתן של הוראות חוק זה.

 83, אישום בפלילים של אדם׳ או הרשעתו על פי חוק זה, אינם גורעים מחובתו לתשלום
 המם.

 84, נוכח המנהל כי אדם עבר על הוראה מהוראות חוק זה׳ רשאי הוא, בהסכמתו של
 האדם, לקחת מידו כופר כסף׳ שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטילו בשל אותה
 עבירה: הואשם האדם בפלילים אין לקבל כופר כל עוד לא ציווה היועץ המשפטי לממשלה

 על הפסקת ההליכים.
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 85. המנהל יחזיר מם אפ הוכח לו שגחקד־מו כל אלה:
 (1< בוטלה מבירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד ששולפ עליהם המם;

 (2) הקונה לא החזיק במקרקעין שהזכות בהם נמכרה לו או שלא נהג דדך
 כעלים בזכות באיגוד שהוקנתה לד:

ל תמורה בעד הביטול;  (3) הקונה או מי שהוקנתה לו הזכות באיגוד לא קיבל כ

 (4< הביטול נעשה תוך זמן סביר מיום המכירה או הפעולה;

 (5) הבקשה להחזרת המם הוגשה תוך 30 ידם מיום הביטול,

 86. תוקנה שומה.לפי סעיף.67 והוברר למנהל כי לא היד חייביפ בתעלופ סכום כסף
 ששולם כמס, יוחזר אותו סכום למי ששילמו.

 87. (א) בהכירה אשר הריווח ממנה נתון לשומה לפי פקודת מם הכנסה, יהיה המם
 ששולם לפי חוק זה ביתן לזיכוי ממם הכנסה שחייבים לשלמו על פי הוראות פקודת מם הכנסה.

 (ב< הוראות ^זעיף קטן(א:ץלא יחולו על מכירה שסעיף 42 (ב) ק בה.

 88. חברת שיכון ששר האוצר קבעה בצו לענין סעיף זה - והמורשה על פי יפוי כוח
 «2עלי הזכויות במקרקעין בשיכונים שבנתה, לרשום אותן זכויות בפנקסי המקרקעין — לא
 תסכים למסירת.חזקה במקרקעין- של בעל זכויות כאמור, כל עוד לא הוכח לה שבמכירת

 הזכות במקרקעין שבהם נמסרת החזקה, נתמלאו הוראות סעיף 14,

 80. המנהל רשאי, אם נתבקש וראה סיבה מספקת לכך, להאריך כל מועד שנקבע בחוק
 זה לעשיית דבר, למעט המועד להגשת ערר או ערעור.

 90. הודעה שניתנה או כל פעולה אחרת שנעשתה לפי חוק זה, לא ייגרע תקפן בגלל פגם
 בצורה או בגלל טעות, ליקוי או השמטה שאין בהם כדי לפגוע בעיקר או להטעות.

כל מסמך אחר לפי חוק זה לאדם, בין לידו ובין בדואר רשום  91. מותר למסור הודעה ו
 לפי מען בית מגוריו או בית עסקו, כידוע לאחרונה, בכפוף להוראות בדבר סדרי דין

 בבתי המשפט.

 92. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין בועדות ערד ובערעורים לפי
 סעיף 73. ובין השאר בדבר הארכת המועד להגשת ערר ושכר בטלה של עדים.

 93; המנהל רשאי לאצול מתפקידיו ומםמכויותיו לפי חוק זה לאדם אחר אם בדרך כלל
 ואס לענין מםויים או לאזור מסויים, למעט הסמכות לקבל כופר כסף לפי סעיף 84.

 94. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
 לביצדעו, לרבות:

 >0 פרטים נוספים שחייבים למסרם בהצהרה לפי חוק זה;

 (2) דרכי עשיית השומה וקביעת השווי;

 (3) הנסיבות בהן מותר לבקש עשיית שומה לפי חוק זה לגבי עסקה שעדיין
 .לא נסתיימה, תקפה של שומה כאמור, והאגרות שיש י לשלם בעד עשייתה;

 וכן רשאי הוא לקבוע ענשים עד 1000 לירות על עבירות לפי תקנות אלה.



 95. (א) המנהל רשאי לקבוע את הטפסים הדרושים לביצוע חוק זה* תבע המנהל טפםים
 כאמור לא ישתמש אדם אלא בהם.

 (ב) טפסים שנקבעו א־ן חובה לפרסמם ברשומות.

 96. בטלים -

 (1) חוק מס שבח מקרקעים׳ תש׳יט-1949;

;  (2< סעיף 66 לחוק בתים משותפים׳ תשכ״א־1961 מ

 (3) סעיף 67 ופרטים 23׳ 32 (3כ) ו־ז3(ג) של התוספת לפקודת מם הבולים «,

 97. בסעיף 32 לפקודת מם הכנסה אחרי פסקה 9 יבוא:
 ״10. סכומים ששולמו או שיש לשלמם כמם שבח מקרקעין.׳-

0*0011 
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 פרק שלושה עשר: תחילה והוראות מעבר

 98. (א) כל מכירת זכות במקרקעין וכל פעולה באיגוד שנעשו לאחר יום י״ט באדר ב׳
 תשכ״ב(25 במרס 1962) זעךידמ תחילתו של חוק זה׳ למעט מכירה שסעיף 42 (ב) חל עליה׳
 ואשר היו חייבים במם על פי הוראות חוק זה אילו היה בתקפו׳ יהיו חייבים במם לפי חוק
ל לפי הםכום כ ה  זה או לפי חוק מם שבח מקרקעין, תש״ט - 1949, אם היו חייבים במם לפיו -

 הנמוך יותר.

 (ב) המם שחייבים בו לפי סעיף קטן(א) ישולם על ידי הקונה ויהיה שעבוד ראשון
 על המקרקעין שעל מכירת הזכות בהם מוטל המם כאמור ואולם רשאי הקונה לחזור על

 המוכר ולגבות ממנו כל סכום ששילם על פי סעיף קטן זה.

 (0 מי ששילם מם על פי הוראות חוק מס שבח מקרקעין, תש״ט — 4949 ושיעור המם
 שהוא חייב בו על פי סעיף קטן(א) נמוך יותר, יוחזר לו העודף אם בקש זאת, תוך שלושה

 חדשים מיום תחילתו של חוק זה.

 (ד< שר האוצר,יקבע בתקנות את המועד להגשת הצהרות לפי הפרק השביעי׳ לענין
 מכירות או פעולות באיגוד שסעיף זה חל עליהן וכל דבר הדרוש לביצוע סעיף זה.

 99. (א) תוך שלושה חדשים מיום תחילתו של חוק זה יהיה רישום העברת בעלות
 במקרקעין משמו של איגוד לשמות בעליו, בהתאם לזכויותיהם באיגוד ביום תחילתו של
 חוק זה, בין בדרך רישום לפי חוק בתים משותפים ובין בדרך אחרת׳ פטור ממם ומאגדת

 העברת מקרקעין;

 (ב) שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנרשמה לפי טעיף קטן(א), יהיה השוד
 שהיה נקבע אילו היה בעל המקרקעין חייב במם על פעולה באיגוד בקשר עם הזכות באיגוד

 שתמורתה נתקבלו המקרקעין - אלמלא נעשה הרישום על פי סעיף קטן(א).

 100* 00' מכירה של זכות במקרקעין כמשמעותה בחוק זה שנעשתה לפני תחילתו ולא
 נרשמה בפנקסי המקרקעין׳ ואשר אילו נעשתה לאחר תחילתו היו חייבים להגיש עליה
 הצהרות לפי סעיף 58׳ חייב הקונה להודיע עליה למנהל תוך שלושה חדשים מיום תחילתו

 של חוק זה.

 תחילת

ם זכות  רישו
ן של  במקרקעי
ל שם ד ע ו מ  א

ו  בעלי

ת רו ם מבי  רישו
ימות שנעשו  מסו

י תחילת נ פ  ל
ק זה ו  ח
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 גב) לא הודיע הקונה על המכירה כאמור בסעיף קטן(א<׳ יהיה שווי הרכישה של
 הזכות במקרקעין, שוויה ביום שבו לדעת המנהל נרכשה הזכות-על ידי הקונה ואילו יום

 הרכישה שלה, לענין חישוב השבח והמס - היום שבו נודע למנהל.

 101, איגוד בעל זכות במקרקעין, חוץ מאיגוד שמניותיו או חלק מהן רשומות בבורסה׳ מהדו״«ל ידי
מ י ד י ג י  ימסור למנהל תוך שלושה חדשים מיום תחילתו של חדק זה הצהרה ובה יפרט! 1

 (1) הזכויות במקרקעין שבבעלותו, התמורה ששילם בעד רכישתם ותאריך
 רכישתם{

 (2) בעלי זכות חכירה במקרקעין שבבעלות האיגוד!

 (3) סוגי הזכויות באיגוד וכמותם.

 102. כל אדם המחזיק על שמו בשביל פלוני זכות במקרקעין או זכות באיגוד שלפחות 80% מחרות«ל ידי
ה ןןךעף-^ טימנים ש ל ך ש תו , ן  מנכסיו הם זכויות במקרקעין, יודיע למנהל, על אף האמור בכל די

 מיום תחילתו של חוק זה, על כל זכות שהוא מחזיק כאמור ואת שמו של האדם שבשבילו
 הוא מהזיק.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מטרת החוק היא להטיל מם על עליית ערך של מקרקעין כפי שהיא בזמן העברת
 הזכות באותם מקרקעין(טעיף 6).

 כן מוצע להטיל תוספת מם על כל המכירות הנעשות מחוץ למשרד רישום מקרקעין׳
 כשיעור אגרת העברת מקרקעין שהיה חל אילו היתה המכירה מבוצעת במשרד רישום

 המקרקעין.

ן ד  אין מטילים מם שבח על עסקאות שחייבים עליהם מם הכנסה, אלא אם עלה ע
ח כ ו מ  המקרקעין בסכום שהוא למעלה מ״4% משווי הרכישה לכל חודש שהיו בבעלותו של ה

 ובן במכירה שהיא הענקת חכירה לתקופה שאינה עולה על 24 שנים.
ת מכירתם של המקרקעין, או החברתם לתקופה העולה על שנה, או ע  המם מוטל ן
 בעת שמוענקת בהם זכות שימוש או בעת שהם ניתנים במתנה, או בעת שמועברת או מוענקת
 זבות כל שהיא בחברה, בשותפות, באגודה שיתופית• וסוגי תאגידים אחרים, שהם בעלי

 מקרקעין או שהם בעלי זכויות בתאגידים מסונפים להם שהם בעלי זכות במקרקעין.

 חובת תשלוט המם מוטלת על מי שמעביר אח הזכות שעל העברתה מוטל המם.

 מנםיון חוק מם שבח מקרקעין, תש״ט-&194, נלמד שלהגדיר עסקאות מםדימות שעליהם
 יוטל המם אינו עולה יפה. מאחר ודרכי החיימ מגוונים בהרבה יותר מאשר ההגדרות של
 החוק, ובמידה שהמחוקק מנסה להתאים את עצמו לצורות ניהול העסקים נמצאות תמיד

p ומאפשר הימנעות מתשלום המם. ר  דרבים חדשות ונמצא שתמיד ישאר החוק פ

 החוק נוסח ניסוח כולל ורחב ולא דרך תיאור מפורט של העסקאות החייבות במם.
 הוא קובע כלל, שפעולות אשר תוצאתן למעשה היא העברת מקרקעין או זכות שימוש

 בהם — יוטל עליהן מם. העסקאות שמוצע לפטרן ממס מפורשות לחוד.

 החוק מבחין בין מכירה שהיא העברת זכות בעין ובין מכירה שהיא הענקת זכות
 בחברה, אגודה שיתופית, שותפות ואגודה עותומנית (הנקראות בחוק ״איגוד״) שהן בעלות

 זכות במקרקעין.



 המם מוטל בשיעוריפ קבועים על השבח׳ שהוא ההפרש בין עדך מקרקעין(שרד)
ן שנדבקו ובין ערכם בשוק בזמן שמם יוצאים מידי בעליהם, לאחד שמנכיפ מםכופ מ  מ

 *?פרש $יכדים מםדימים בשל הוצאות שהוצאו לרכישת המקרקעין׳ החזקתם והשבחתם.

 שיטת הטלת המם על הענקת זכויות באיגוד, או העברת זכויות כאלה, היא שוגה.
 כאן השבח שעליו מוטל המם הוא רק חלק יחסי מחשבה שהאיגוד היה משלם אילו היה הוא
 מוכר אותה שעה את כל הזכויות במקרקעין שיש לי; החלק היחסי מחושב לפי היחם שבין

 הזכות באינוד המוענקת או הנמכרת ובין כלל הזכויות מאותר סוג הקיימות באיגוד.

 השבח הוא, כאמור, ההפרש בין שווי השוק בעת הקניה ובין שווי השוק בעת המכירה.

 שווי השוק הוא׳ איפוא, לא התמורה ששולמה או נתקבלה למעשה׳ אלא השווי האובייקטיבי.
 אין זאת אומרת שהמנהל יתעלם לגמרי מהתמורה ששולמה׳ והוא רשאי לקבל את השווי
 לפי אותה תמורה׳ אולם העקרון שבחוק הוא, שהמם מוטל לאו דווקא על שבח שנתממש.
 בך למשל מוטל המם על מתנות מםדימות׳ או על העברות לאיגודים.שיש למעביר שליטה
 עליהם. רק במקרים מסויימים רואים בשבח את התמורה הממשית בלבד׳ למשל בהפקעה

 ובמכירה על ידי הליכי הוצאה לפועל.

 החוק קובע מה הוא יום הרכישה ומה הוא יום המכירה׳ שהם הקובעים את חישוב
 השווי וחישוב תקופת ההחזקה של המקרקעין(ראה סעיף 20 ו־30). בדרך כלל היום הקובע
 הוא היום שבו נעשה המעשה הפורמלי כפי שנקבע בחוק זה. רק לגבי העבר יהיה ניתן לראות
 כיום הקובע את היום שבו הוקנו לקונה זכויות שביושר. שיטה זו היא הכרח כדי לאפשר
 מינהל יעיל וגביה תקינה של המם, מצד שני אין כל אפשרות להתעלם מהמציאות הקיימת
 בארץ, שמספר ניכר של מכירות מקרקעין לא נרשמו מסיבות אובייקטיביות, בגון חוסר
 פרצלציה בשיכונים ציבוריים ואף לא הוטלה חובה בחוק להודיע על מכירות כאלה למנהל.

ד הרכישה ובין השבח כמפורט  שיעורי המס הם פרוגרסיביים לפי היחס שבין שו
 בסעיף 39. המם פוחת ככל שתקופת ההחזקה של הנכם היא ארוכה יותר. ההפחתה ניתנת רק
 אם הזכות בנכס נמכרת לאחר שהוחזקה לפחות שנתיים על ידי בעליה׳ ובשיעור של 1/2%
 מהמס לכל חודש שהמשיכו להחזיק בה לאחר השנתיים האמורות. לסי זה, אם המס כולו,
, יהיה המוכר שהחזיק בנכם תשע עשרה שנה, י ״  לפני ההפחתה, אינו מגיע כדי -.1300 ל
, יהיה מכסימום י ״  פטור לגמרי ממם! לעומת זאת אם המס לפני ההפחתה עולה על 1500 ל
 הפטור שניתן להגיע אליו — 80% מסך בל המס, ומכסימום זה ניתן אם המוכר החזיק בקרקע

 15 שנה בערך.

 מוצע שהחוק יחול גם על עסקאות שנעשו החל מיום י״ט באדר ב׳ תשכ״ב (25 במרס
 1962), שהוא היום בו פורסמה הצעת חוק זח בציבור. הטעם לדבר כי מאותו יום ואילך.

 יבול היה אדם לכוון את צעדיו לפיה.

 במידה שהחוק החדש מחייב אדם במם נמוך מששולם לפי החוק הקודם(למשל במכירת
 דירת מגורים) יוחזר לו העודף.

 פרצות שהיו בחוק הקיים גרמו להקמת מספר רב של איגודים, כדי להימנע מתשלום
 מס, וכן להחזקת זכויות במקרקעין בלי לרשמם בפנקסי מקרקעין. זה פגע בהכנסות המדינה
 וגס הביא לידי כך שפנקסי המקרקעין שוב אינם משקפים את הבעלות במקרקעין. החוק
 מבקש להניע.מוכרים וקונים אלה לרשום את עסקאותיהם במשרד רישום המקרקעין, ותוך
 שלושה חדשים מיום תחילת החוק יוכלו לרשום בפנקסי המקרקעין וללא תשלום מם, מצד

 שני מחמירה ההצעה לגבי עסקאות באיגודים שמטרתם היא להעביר זכויות במקרקעין.

0 



 ואלה עיקר־ הוראות החוק:

ם מ א ה ש ו  נ

 לפיי סעיף 6 לחוק המוצע מוטל מם על שבח שהגיע לאדם על ידי ״מכירת זכות
ך או על ידי ״פעולה באיגוד״.  במקרקעי

 תכנם של שני מונחים אלה מפורש בסעיף 1 לחוק והוא בעיקרו כזה:

 זכות כמקךקעץ היא בעלות (ובכלל זה חכירה לתקופה של למעלה מ־24 שנים), או
 חכירה ושכירות מכל דרגה שהיא. או זבות חזקה ייחודית.

 מבירת זכות פירושה גם הענקה או העבדה מרשות לרשות בכל דרך שהיא׳ לרבות
 גם מכירת זכות להורות על מכירה כאמור, וכן הקנייה תוך כדי פירוקו של תאגיד.

 פעילה באיגוד - ודינו בחברה׳ באגודה שיתופית או בשותפות או באגודה עותומנית -
 פלדושה פעולה שבעקבותיה מוקנית זכות או מוטלת חובה באיגוד, כגון הקצאת מניות או
 העברתן בכל דרך שהיא, קבלת חברים או הוצאתם, או שינוי בזכויותיהם, הקניית זכות

 הצבעה או זכות רווחים וכל שינוי בהן וכוי וכוי.

 אם בדרך של פעולה באיגוד, מוקנית זבות במקרקעין של איגוד הרי אף שניתן לסווגה
 גם כפעולה באיגוד, דינה כדין מכירה (דאה פסקאות (4) ד־0־׳) בהגדרת ״מבירה״ ובסיפה

 להגדרת ״זכוה באיגוד״).

 גם כשפעולה היא מפוצלת ומוכרים בה כאחת זכות במקרקעין וזבות באיגוד, רואים
 אותה בפעולה אחת- והמט מוטל על העסקה שמבחינה מהותית היא היא שנעשתה למעשה.

ל הקניית זכות במקרקעין לנאמן; לאפוטרופוס/ למפרק או ץ החוק מטיל מה ע  א
 לכונס נכסים, כשהנכם מוקנה להם מכוח חוק. אולם כשאחד מהם מוכר את הנכם שהוקנה

ף 5).  כאמור, רואים את האדם שממנו הוקנה להם הנכס כאילו הוא המוכר(סעי

 אין החוק מטיל מס על העברת מקרקעין בדרך הורשה בין בצוואה ובין שלא בצוואה,
 מאחד שכמקרה זה מוטל על ההעברה מם עזבון >סעיף 4).

 לעומת זאת רואה החוק כמכירה גם מכירה שאיבה מבוצעת על ידי בעליה, כגון מכירה
 ע״י רשויות ההוצאה לפועל, ובמקרה זה מתחייבים בעליה במם, כאילו הם עצמם מכרו

 את המקרקעין(סעיף 5).

ד הרכישה,  בדרך כלל מוטל המם על ההפרש שבין שווי המבירה של המקרקעין וכין שו
 לאחר שינוכו מן ההפרש הניכויים המותרים (סעיף 6). שונה במקצת הטלת המם על השבח
 בחכירות. כעל נכס המחכיר אותו לתקופה שאינה עולה על 24 שנים. השבח שלו הוא סכום
 ההפרש שבין התמירה שניתגה לו בעד החכירה ובין חלק ממחיר הרכישה, שהוא כחלקה
 של תקופת החכירה בתוך המםפר 24, לאחר שינוכה מסכום זה חלק יחסי של הניכויים שהיו
ל חכירה  מיתרים אילו נמכרו כל המקרקעין. הניכויים שהותרו בשעת חישוב השבח החל ע

 לא יותרו שגית בשעה שנמכר הנכס או הוחכר שבית (מעיף 36).

 חכירה שהיא; שכירות מוגנת רואים כאילו הוענקה לתקופה של שנה איזת (סעיף 2).
 התוצאה המעשית היא שמעניק החכירה (שהוא בעל הבית) יהיה חייב כמם שבח על מרבית
 הסכום שקיבל בתמורה מאחד שהשבח יהיה ההפרש שבין התמורה שקיבל בעד ההשכרה

יכד הניכויים המותרים.  והחלק ה־24 של מחיר הרכישה שלו בנ

 למעשה יש כאן הקדמת תשלום מם.ההכנסה שחייבים לשלמו בשל אותה הענקת חבירה
 (שהיא בדרך כלל מתן זכות שבירית תמורת דמי מפתח׳ ראה סעיף 42 (א) די87). השבח
 בהעברת חבירה היא ההפרש בין התמירה שנתקבלה בעד העברת זכות החבירה ובין החלק
 היחסי מהסכום ששולם בעד אותה זכות׳ כיחס תקופת החכירה שעדיין לא חלפה לתקופת



 החכירה כולה. לדוגמה. אדם שכר דירה לעשר שנים ושילה כעד קבלת החכירה 1000׳ ל״י
 לאחר שש שנים העביר את זכותו לאחד וקיבל בעד זכות זו 800 ל״י. במקדה זו השבוו הוא
 ההפרש שבין 800 ל״406; 400 הוא החלק היחסי מהתמורה ששולמה בעד החכירה — כלומר
 מ־1000 - כיחס תקופת החכירה שעדיין לא חלפה(4 שני•) לכלל תקופת החכירה(10 ש3ים)

 (סעיף 9).

ל סכומים  בתמורה על חכירה רואים לא רק סכומים ששילם החולד למחכיר, אלא גמ כ
 אחדים ששולמו למוכר, או לבעל הנכס שבו נעשית החכירה, בעד השכחת המקרקעין או
 בעד הסכמתו למתן החכירה. אין מביאים בחשבון דמי שכירות עונתיים בשיעור סביר

 המשתלמים באופן• עונתי(מעיף 10).

 חכירות מסויימות פטורות ממס והן: חכירה לתקופה של שבה או פחות, שאינה שכירות
 מוגנת עפ״י חוק להגנת הדיי• ר׳, וכן הענקת שכירות משנה, ואשר בה גמ המחכיר מוסיף

 .לגור באותה דירה(סעיף 48).

ייס  העברת חכירה שבה התמורה היחידה שמקבל דייר יוצא הם דמי, מפתח או פיצו
ר כל זכות אחרת בנכס שאותו הוא י  או דיור יחלוף - פטורה ממם, ובלבד שאין'לאותו די

 עוזב (סעיף 47).
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 ־ כאמור, השבח הוא ההפרש שבין שבי סכומים. שווי המכירה ושווי הרכישה.

 ״שווי המכירה״ — הוא בדרך כלל ״מחיר השוק״ היינו הסכום שאפשר לצפות לו
ה ת ק  ממכירת המקרקעין, כשהם בקיים מכל שעבוד, בשוק החופשי על ידי מוכר מרצון ל
 מרצון ביום שבו מבוצעת המכירה שעליה מוטל המס׳ ולא המחיר ששולם בעד הבכס (ראה

 הגדרת ״שווי״ בסעיף 1 וסעיף 16 (א)). אולם לכלל זה יש מספר יוצאים מן הכלל:

 (א) במכירת מקרקעין שהמוכר בתה עליהם או התחייב לבנות עליהם שווי המכירה
 הוא שווי המקרקעין בעת גמר הבניה (סעיף 16 (ב».

 (ב) במכירה שהיא הפקעה שווי המכירה הד^ הפיצויים שהמוכר זכאי לקבל בעד
 ההפקעה (סעיף 16 (ג)<.

 (ג) במכירת מקרקעין בהליכי הוצאה לפועל, או שלא על ידי בצליה, לשם ביצוע
ל משכנתה, שעבוד או חוב פמוק, שווי המכירה הוא  פסק חלוקה או לשם פרעון ש

 התמורה בעד המכירה (סעיף 16 (ד».
 (ד) במכירת דירת יחיד שווי המכירה הוא מחיר השוק של הדירה כשהיא פנויה׳
 אפילו היא נמכרת תפוסה (סעיף 17). הוראה זו מוצעת מכיוון שמקובל היום לפצל

 מכירות כדי להימבע ממם.

 את מחיר השוק של מקרקעין נמכרים.יש,-כאמור; לקבוע לגבי יום מםויימ, ״יום
 המכירה״, והוא אחד מארבעה אלה:

 (1) . במכירה הנרשמת בפנקסי מקרקעין - יום מתן ההסכמה לפי׳ סעיף 4
 לפקודת העברת הקרקעות:

 (2) במכירה על ידי הוצאה לפועל - היום שבו הודיעה הרשות המוסמכת
 לכך(למשל, נשיא ההוצאה לפועל) לרשם פנקסי המקרקעין לרשום את המכירה!
 (3) בהפקעה - היום הקובע לענין חישוב הפיצויים לפי החיקוק שמכוחו
 מבוצעת"ההפקעה, או היום שבו נתפסה החזקה על ידי המפקיע או מטעמו,

 הכל לפי התאריך המוקדם יותר!



 (4) . במכירה אחרת, החייבת במס, או פטורה ממם אך יש למסור עליה הצהרה
 למנהל - היום שבו נמסרה הצהרת המוכר או הקונה, לפי התאריך המוקדם

 יותר (סעיף 18);
 (5) במכירה שיש להצהיר עליה ולא הוצהר - היום שבו נודע למנהל על

 המכירה (סעיף 09.
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י  ״שווי הרכישה״ הוא לגבי מקרקעין שנרכשו לאחר קבלתו של חוק זה בכנסת, -
 הסכום שניתן לקבעו כשווי המכירה לנבי האדם שממנו נרכשו המקרקעין (סעיף 20).

 יוצאים מכלל זה מקרים אלה:
ן תשלום מם שבח - שווי הרכישה הוא י ע  (א) אם שווי המקרקעין בקבע בעבר ל

 השווי שבקבע כך (סעיף 20 (1)):
 (ב) אם שווי המקרקעין נקבע, בעבר לענין תשלום אגרת העברת מקרקעין בעת
 רכישתם, ולא שולם על אותה ההעברה מם שבת - שווי הרכישה היא הסכום שנקבע

 לענין תשלום האגרה כסעיף 20(3));

 (a שווי הרכישה של דירת יחיד - שווי השוק של דירה כזו כשהיא פנויה(סעיף 22) ן

 (ד) שווי הרכישה של מקרקעין שהגיעו בדרך הורשה, הוא השווי שנקבע בעבר
 לענין תשלום מס עזבדן, ואם לא נקבע - השווי שנקבע לענין תשלום אגרת העברת

 מקרקעין בעת רישומם, ואם לא נקבע שווי לענין זה — מחיר השוק(סעיף 23):
 (ה) מקרקעין שבעליהם" בנה עליהם בבין, שווי הרכישה שלהם הוא השווי שהיה
 נקבע לפי החוק אילו לא בנה עליהם, בתוספת הוצאות הבניה. אולם, אם הבניה לא
 נעשתה בבת אחת אלא בשלבים, מתווסף לשווי הרכישה רק אותו חלק מהוצאות הבניה,

 שהוצאו לבנייתו של החלק מהבנין הגדול ביותר שנבנה באחד השלבים (םעיף 24);

׳ (ראה  (ו) במכירה המבוצעת בידי נאמן בפשיטת רגל, מפרק, אפוטרופוס וכדו
 סעיף 5) שווי הרכישה הוא לא השווי ביום שהנכם הוקנה להם, אלא השווי שהיה
 •נקבע לפי אחד הכללים שמנינו, אילו היו המקרקעין נמכרים ע״י מי שממנו הוקנה
 להם הנכם (סעיף 25). הטעם לדבר הוא שאין אנו רואים בהקנייה זו פעולת מכירה,

 אלא המשך החזקה בידי האדם שממנו בא הנכס לנאמן וכוי.

 (ז) במבירת מקרקעין שנתקבלו במתנה או ללא תמורה, כשהם פטורים ממס לפי
 חוק זה (ראה סעיפים 54, 55 ו־56 שיפורטו להלן), יהיה שווי הרכישה השווי שהיה
 נקבע לפי חוק זה אילו נמכרו המקרקעין בידי נותן המתנה או בלדי האדם שהעביר
 אותם ללא תמורה(סעיפים 26 ו־27). גפ כאן חל עקרון המשך החזקה. אולם בכל מקרה
 שחלות עליו הוראות אלה אין מתירים כניכוי את ההוצאות שהוצאו אגב העברת
 המקרקעין מידי נותן המתנה לידי המחזיק בהם (סעיף 38). מאחר שהפטור האמור
 מותנה בתנאים, ובמקרים מסויימים משלם מקבל המתנה או הקונה — ללא תמורה -
 את המם שנותן המתנה או המוכר היה חייב בו, מוצע כי הוראה זו תחול רק אם לא
 שילם מקבל המתנה את המם, כי אז רואים אותו כאילו רכש את המקרקעין ביום

 שקיבל את המתנה׳ והשווי בקבע לפי הוראות החוק (הסיפה לסעיף 26);

 (ח) במכירת מקרקעין שבהיותם בבעלות המוכר הופקע חלק מהם ללא תמורה —
 שווי הרכישה שלהם הוא שווי המקרקעין במלואם (סעיף 29).

 החוק המוצע קובע הוראות מיוחדות לחישוב שווי הרכישה של מקרקעין שנרכשו
 בדרכים מםויימות לפני תחילתו של החוק המוצע׳ והן:



 08 אפ הממד רכש מקרקעין כעסקת חליפין. הרי לענין חישוב המס על מכירה
 זו שוד.הרכישה הוא הסכום שניתן לקבעו לפי החוק בשוד הרכישה של המקרקעין
 שןןמוכר נתן בחליפין, ולא שוד הרכישה של המקרקעין שקיבל.ושעל מכירתם הוא

 מתחייב במם(0עיף 28(1));

 (ב) אפ,המוכר רכש את המקרקעין מעצמו, דהיינו מאיגוד שיש לו שליטה עליו
 או m המדובר הוא באיגוד - מאדם שיש לו שליטה בו, יהא חישוב השוד על דדך זו;
, 1949השוד - ־ ט ״ ש  (1C היתה הרכישה לפני תחילת חוק מם שבת מקרקעין, ת

 שנקבע כשעת הרכישה לענין תשלום אגרת העברת מקרקעין!
, j w - m m ,(2) היתה הרכישה לאחר תחילתו של חוק מם שבח מקרקעין 
 התמורה בעד המקרקעין שעל קבלתה הצהיר האדם שממנו נתקבלו המקרקעין

 לענין תשלום מם שבח (סעיף 28(2)).

 (0 רכש המיכד זכית במקרקעין ע״י שהוסב לריפוי כוח בלתי חיזר, המםמיכו
 לרשום מקרקעין על שמו או על שם אחר יהיה חישוב השווי על דרך זו:

 (1) אם שולם בשל אותה הסבה מס שבח מקרקעין לפי חוק מם שבח מקרקעין,
 חש״ט-1949 - השוד שבקבע לצורך תשלום מם שבח!

 (2) אם לא שולם מם שבח - השוד של הזכות במקרקעין כפי שנקבע לאחרונה
 בזמן רישום הזכות;

 (3) הכלל האמור בפסקה (2) לא יחול, והמנהל יכיר בתמורה שאדם שילם
 בעד קבלת הזכות לפעול לפי יפיי הכוח, כשווי הרכישה של המובר, אם האדם
 ימסור למנהל את כל הפרטים כקשר לנסיבות שבהם רכש את יפוי הכוח

 (סעיף 28 (3)).

 הטעם להבחנה בין(2) ל-(3) היא, שלפי חוק מם שבח מקרקעין, תש״ט-1949, היתה
 הסבה חייבת במס שבח מקרקעין בשיעור של 50%, ומוצע שלא להכיר ברכישת זכית
 שבאה תוך כדי התחמקות ממם, אלא אם יהיו בידי המנהל הפרטים הדרושים לגביית המם

 שבזמנו התחמקו ממנו שלא בדין.

 : מזכות במקרקעין שנרכשה בשעתה בחטיבה אחת ונמכר ממנה חלק בלחי מםדים
 יהיה שדי הרכישה של איתי חלק, חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות כילה, כיחס החלק
 הנמכר לזכות כולה. למשל׳ נמכרה זכות ב־^של קרקע. והזבות היא בחלקים בלתי מםדימימ,
 הדי אם שווי הרכישה של החלקה כולה היה 100 ל״י, יראו, לענין חישוב השבח כאילו שווי

 הרכישה הוא -.50 ל״י(סעיף 21).
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 בחישוב שווי הרכישה מן ההכרח לקבוע אח שוויה ביום מםויים שהוא ״יום הרכישה״.

 יום זה הוא:
 (א) לגבי מקרקעין שיירכשו לאחר תחילתו של החוק המוצע - היום שנקבע כיום
 המכירה לפי החוק, לגבי מי שממנו נרכשו המקרקעין ואם המוכר רכש את המקרקעין
 במכירה הפטורה ממס ושאין חייבים להצהיר עליה-היוס שבו רכש אותם למעשה;
 לגבי מקרקעין שנרכשו במתנה וזח שקיבל אותם במתנה פטור בעת שהוא מוכר אותם

 מהמס שנותן המתנה היה חייב בו י- יום הרכישה של נותן המתנה (סעיף 30 (1));
 גב) לגבי מקרקעין שנרכשו לפני תחילת החוק, ולרכישתס ניתנה הסכמה לפי סעיף

 4 לפקודת העברת הקרקעות - יום מתן ההסכמה!
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 >0 לגבי מקרקעין שנרכשו לפני תחילת החוק שפסקה >ב< אינה חלה עליהם ־*
 היום שבו נרכשה הזכות למעשה (סעיף 30 (2) (א< ו־(ב».

 אולם אם הוכח למנהל׳ שהזכות שביושר נרכשה בתאריך מוקדם יוחד משהיה צריך
 לקבוע לפי האמור בפםקה >ב< לעיל׳ רשאי הוא להכיר ביום רכישת הזכות שביושר ביום
 הרכישה. הוראה אחרונה זו באה להקל על המשתכנים בשיכונים רבים. אשר לגביהם נקבע
 עד כה, לצורך תשלום המם לפי חוק מם שבח מקרקעים, תש״ט-&94ו,יום רישום זכותם

 בפנקס המקרקעין ביום הרכישה של הזכות (סעיף 30 (2) (ג)).

ם י י ו כ י נ  ה
 בחישוב השבח יש לנכות מסכום ההפרש שבין שווי הרכישה לבין שווי המכירה

 ניכויים מםויימים המפורטים בסעיף 32. ניכויים אלה הם בעיקר הוצאות שהוצאו לשם.
 רכישת הזכות במקרקעין, החזקתה ומכירתה.

ף לכך, אם שווי הרכישה של מקרקעין נקבע שלא בהתאם לשוויה בעת הרכישה ס ו  מ
 ע״י המוכר, אלא בהתאם לשורה בעת שרכש:אותה האדם שממנו קיבל המוכר את המקר
- ה ש י כ ר  קעין — מתירים לגיבוי גם את ההוצאות שהוציא אותו אדם נזה נובע מהגדרת יום ה

 סעיף œ 30 (א) וסעיף 32 (13) (א)).

 במקדה שהקרקע נתקבלה בחליפין, ושווי הרכישה שלה בקבע בהתאם לשווי הרכישה
 של הקרקע שניתנה תמורתה (כלומד בחליפין שבוצעו לפני תחילת חוק זה) אפשר
 לנכות גם הוצאות שהוצאו לרכישתם והחזקתם של המקרקעין שניתנו בחליפין בעת היותם

 בבעלות המוכר (סעיף 32 (13) (ב)).

, ניתן לנכות הלק יחסי מהניכויים ר כ  אפ נמכר רק חלק מזכות במקרקעין שישלמו
ל המקרקעין בשלמותם(סעיף 33).  המותרים, שיחסו לכלל הניכויים. כיחס החלק הנמכר א

 כאמור לעיל. לא יוטל מם שבח מקרקעין במקרה שהעסקה חייבת במם הכנסה, ז1לת
 אם שווי המקרקעין עלה׳ בסכום של למעלה מ־4% משווי רכישתם, לבל חודש שהיו בבעלות

 המוכר. ־ י
 מוצע עתה, שבכל מקרה שיוטל מס שבח בנוסף על מס הכנסה, יותר ניכוי נוסף
 בשיעור של 4% ממחיר הרכישה לכל חודש שבו היו המקרקעין בבעלות המוכר. לדוגמה:
 ראובן, סוחר קרקעות, קנה חלקה מםויימת לצרכי עסקו ב־1000 לירות ומכרה במהלך עסקיו
 כעבור שנה ב־2000 לירות. מאחר והעסקה נעשתה במהלך עסקיו הוא מתחייב עליה 3מס
 הכנסה. ומאחר שערך המקרקעין עלה במשך השנה ביותר מ־48%, יהיה חייב גם במס שבח
 מקרקעין־ אולם בחישוב מם השבח שהוא חייב בו מתירים לו ניכוי נוסף של 480 לירות

 (סעיף 34).

 ־ מי שהופקעה זבותו במקרקעין חייב במם על הפיצויים שהוא מקבל על ההפקעה,
 באילו מבר את זכותו (סעיף 5) וכאילו הפיצויים שקיבל הם שווי המכירה של הזכות
. אולם׳ לענין חישוב השבח שעליו מוטל חמם ניתן לנכות, בתור ניכוי נוסף, «  (סעיף 16 מ
 סכום המתקבל מהכפלת 4% משווי הרכישה במספר החדשים שחלפו מיום הרכישה עד
 יום המכירה׳ אך לא יותר מ־200% משוד הרכישה. לדוגמה: ראובן רכש קרקע ב־1000
. ראובן יחיה  לידות. כעבור חמש שנים היא הופקעה ממנו ושולמו לו פיצויים 5000 ל״י
כד נוסף של 2000 ל״י(שהם 200% משווי הרכישה), ולא לניכוי של 2400 ל״י שהם י  זכאי לנ
 50 (מספר החדשים שבהם היתה הקרקע בבעלותו) כפול ב־40 לירות (שהם 4% משווי
 הרכישה של הקרקע), האת בגלל הגבלת סכום הניכוי המותר. לעומת זאת אילו שולמו לו

 פיצויים בסך 2500 ל״י בלבד׳ לא היה חייב במם(סעיף 35).
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ס מ י ה ל ו ע י  ש

 המם המוטל על סכום ההפרש שבין שווי הרכישה לבין שווי המכירה׳ בגיבוי ההוצאות
 המותרות, נקבע בשיעורים פרוגרסיביים׳ והס:

 (0 על חלק מהשבח שאינו עולה על 200% משווי הרכישה ־־ 20% מאותו
 חלק מהשבח ן

 (2) על החלק מהשבח העולה על 200% אך אינו עולה על 400% משווי הרכישה
 30% מאותו חלק מהשבח:

 (3) על חלק מהשבח העולה על 400% משווי הרכישה - 40% מאותו חלק
 מהשבח (סעיף 39).

 לדוגמה, ראובן רכש מקרקעין ב־1000 ל״י, ולאחר שמכרם התברר שהשבח במכירה
 היה 10,000 ל״י.

 במקרה זה ייעשה חישוב המם כך:

 (0 על 2000 הלירות הראשונות 400 ל״י מם
 (2) על 2000 הלירות הנוספות 100! ל״י מס
 (3) על 6000 הלירות הנוספות 2400 ל״י מס

 ס״ה מם 3400 ל״י

 מהמם המחושב כאמור לעיל ניתן להפחית סכום מםויים הגדל והולך ככל שגדלה
 התקופה שבין יום הרכישה ליום המכירה׳ והוא 1/2% מהמם לכל חודש בתקופה שלאחד שתי
 השנים הראשונות מיום הרכישה, לדוגמה: מי שמכר מקרקעין לאחד שהחזיק בהם חמש

 שנים יופחתו 18% מהמם שהוא חייב בו.

 אם םכום המם לפני ההפחתה עולה על 1300 לירות׳ ואם העסקה שעליה מוטל המם היא
 פעולה באיגוד תהיה ההפחתה המכסימלית 80%: כלומר במכירה שסכום המס לפני ההפחתה

 הוא פחות מ־1500 לירות אפשר להגיע לפטור מלא (סעיף 40 (א)).

 אם בעל מקרקעין בנה על המקרקעין ומחיר הבניה מצטרף אל שווי הרכישה (כאמור
 בסעיף 24), — התקופה המשמשת בסים לחישוב ההפחתה היא התקופה שבין יום גמר הבניה
 לבין יום המכירה ומחצית התקופה שבין יום הרכישה וכין יום גמר הבניה. לדוגמה: ראובן
 רכש קרקע ב־1.1.1950, בנה עליה בנין וגמר הבניה היה ב־־1.1.1956. הוא מכר את המקרקעין
 ביום 1.1.1963. התקופה הקובעת לחישוב הניכוי היא 10 שבים (3 שנים לגבי התקופה שבין
 1.1.50 (יום הרכישד0 ו־1.1.56(יום גמר הבניה) ויד שנים שחלפו מיום גמר הבניה עד ליום

 המכירה)(סעיף 40 (ב)).

 המוכר דירת יחיד חייב רק בשליש המם שהיא היה חייב בו על פי ההוראות שנזכרו:
ר שליש המס)׳ אינו עולה על 50 לירות, הוא יהיה פטור מ ו ל כ ) ו  ואם המם שהוא חייב ב

 ממם נםעיף 41).

ם י ר ו ט  פ

 מאחר שהגדרת ״מכירה״ היא רחבה ביותר וכוללת כל הקניית זכות במקרקעין,
 יהא שוויה והיקפה כאשר יהא, מן ההכרח הוא להוציא מתחולת המם כל אותן המכירות,
 שבהם אין כל שבח של ממש, או שמטעמים שבמדיניות אין מקום להטיל מם על השבח.

 דבר זה נעשה במתן פטורים אלה,*
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 (א) כשהריווח מאותה מבירה חייב במם הכנסה - הרימי פטור מטם שבח׳ זולת אם
 עלה השבח בממוצע השנתי על 48% ממהיר הרכישה וזולת מכירה שהיא הענקת

 חכירה לתקופה שאינה עולה על 24 שנים (סעיף 42).

 נב< .התחייבות למכור קרקע בעתיד להבדיל ממכירה ממש׳ כלומר — התחייבות
 'חוזית לעומת מכירה חפציה — תהא פטורה ממם. פטור זה חל דק אם המוכר לא נתן
 לקונה׳ בזמן עשיית ההסכם׳ זכות לתפוס את המקרקעין או לגרום לביצוע ההסכם

 (סעיף 43). •

 (0 מתן יפוי כוח לאדם לפעול בשם בעל הנכם לשם מכירתם או החכרתם של
א ו ה ) ו  מקרקעין׳ איבה מכירה ופטורה ממס, ובלבד שנותן יפוי הכוח רשאי לחזור ב
 המקרה המצוי בו מייפה אדם אח עורך דיבו או-אח םוכבו) ולמיופה הכוח עצמו אין

 זכות חזקה בנכס(סעיף 44). במקרה כזה רואים את נותן יפוי הכוח כבעל הזכות.

 co היו יותר ממכירה אחת בעסקה אחת׳ כגון שהתחייב אדם תחילה בהסכם ׳ להעביר
 לרעהו זכות כפקרקעין, ולאחר מכן הוא בא לבצע את העסקה במשרד רישום המקר
ל אחת המכירות הללו׳ אין לשוב ולשלם מם על המכירה  קעין. הרי אט שולם מם ע

 הנוספת של אותה זכות באותה עסקה(סעיף 45).

 (ה) ההכרות מסדמות כגון השכרה בשכירות לתקופה פחותה משנה שאינה מוגנת
 ־ לפי כל חוק הדן בהגנת הדייר, וכן השכרה בשכירות משנה בדירת מגורים של יחיד

 . כשגם המשכיר ממשיך לגור בדירה - פטורות ממם(סעיף 46).

 (ו) דמי מפתח, פיצויים או דיור חלוף שמקבל דייר הממנה את הדירה שבה הוא
יר כל זכות נוספת בדירה שאותה הוא מפנה  : גד יהיו פטורים אם אין לאותו די

 (םעיף 47).

 גז) מתן מתנה למדינה, לרשות מקומית ולמוסדות לאומיים שובים - פטורה ממם
 (סעיף 52).

ל ידי.מוסדות צבור, שייקבעו על ידי שר האוצר כאישור  (ח) מכירת מקרקעין ע
 ועדת הכספים של הכנסת׳ וכן על ידי דשות מקומית. תהא פטורה ממם אם המקרקעין
 שימשו במישןץ אותם מוסדות, ותהא פטורה ממחצית המם בכל מקרה אחר ובלבד
 שהמקרקעין חיו בבעלות המוסד במשך תקופה של 4 שנים רצופות׳ לפחות. למשל -
 אם בית ספר מכר את הבנין ששימש להוראה, יהיה פטור מתשלום המם. אך אם מכר
 בנין שהכנסותיו שימשו למימון החזקת סגל המורים ושהיה בבעלותו במשך 4 שנים
 יהיה פטור.ממחצית המם בלבד. ואם מכר בנין שהכנסותיו שימשו למימון החזקת
 סגל המורים, וחבנין היה בבעלותו במשך שתי שבים בלבד - יהא חייב במלוא המם

 (סעיף 53).

 (ט< מתן מקרקעין במתנה למוסדות צבור פטורה ממחצית המם׳ אולם אס המוסד
 ־..־.מכר את המקרקעין שקיבל יהיה הוא חייב גם בתשלום המס שנותן המתבה היה פטור

 ממגו(סעיף 54).

ן נתן במתנה למוסך פלוני מגרש, שאילו מכר אותו היה מתחייב ב  למשל—ראו
 בתשלום מס שבח בםבוס של - 1000 ל״י. ראובן יהא חייב בתשלום מם בסכום של
 —.500 ל״י בלבד, ואילו המוסד, לכשימכור את המגרש, תוך 4 שנים מיום שקיבל את
 המתנה, יהא חייב בתשלום 500 הלירות הנותרות. הוראה זו היא כורח המציאות שאילולא

 כן היה ניתן להעביר נכסים לאגודות פטורות ולזכות בשבח בלי תשלום מם.
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ט •מקרקעין במתנה לבת זוגו׳ לילדו או להוריו פטור מתשלום המם.  גי) או
 אולם אם מקבל המתנה מכר את המקרקעין תוך עשר שנים מיום שקיבל אותם׳ הוא
 יהא חייב הן בתשלום המס שנותן המתנה היה חייב בו׳ והן במס ששיעורו נקבע כאילו
ת הנכס בתמורה כיום שבו קיבל אותו במתנה. מכר את הנכם לאחר תום תקוטת  רכש ^
 עשר שנים מידם שקיבל אותו׳ יהא חייב במס שנותן המתנה בלבד היה חייב בו אילו

 הוא מכר את הנכם באותו יום (סעיף 55).

 למשל - ראובן בחן לבנו שמעון ב־1.1.63 מקרקעין שרכש ביום 1.1.51. שווי
 הרכישה של המקרקעין הוא -.1000 ל״י ושווים. בעת שבתבם במחבה -.5000 ל״י׳
 נותן המתנה בעת שהיה בעל המקרקעין הוציא הוצאות בסכום כולל של -.1000 ל״י.
 מתנה זו פטורה ממם. שמעון מוכר את המקרקעין ביום 1.1.70 בסך 20.000 ל״י׳ לאחר
 שבהיותו בעל המקרקעין הוציא הוצאות שניכוים מותר בסכום כולל של —.2000 ל״י.

 שמעון יהיה חייב (א) במס שראובן היה פטור ממבו׳(ב) במם על המכירה שהוא
 מכר׳ והכל לפי חשבון זה:

 (1) המם שראובן היה חייב לשלמו!

 שווי המכירה 5000 ל״י

 בביכוי

 1) שווי רכישה 1000 ל״י
 2) ביכויימ 1000 ל״י

 םך כל השבח 3000 ל״י

 המם על 2000 הלידות הראשובות 400 ל״י
 על 1000 הלירות הנוספות 300 ל״י
 סך כל המס לפני ההפחתה 700 לי׳י
 הפחתה 60%: 420 ל״י
 סך כל המס לתשלום 280 ל״י

 (2) המם ששמעון חייב לשלמו:

 שווי מכירה .20000 ל׳׳י

 בניכוי
 1) שווי רכישה 5000 ל״י
 2< ניכויים 2000 ל״י

 סך כל השבח 13000 ל׳

 המם על 10000 הלירות הראשונות 2000 ל״י
 המם על 3000 הלירות הנוספות 900 ל׳׳י

 ״1
 ״י

 סך כל המם לפני ההפחתה 2900 ל
 ההפחתה 30% 870 ל

 סך כל המם לתשלום 2030 ל״י

 נמצא המס ששמעון חייב בו הוא: 280 ל״י + 2030 ל״י = 2310 ל״י



, יהיה כך:  לעומת זאת *ם ימכור שמעון את הקרקע במם 1,1,74 המם שהוא יהיה חייב בו
י ״  שווי מכירה 20000 ל

י כו י נ • 
י  1) שווי רכישה 1000 א
 2) ניכויים 3000 ל״י
 סך כל השבח 16000 ל׳׳י

 המם על 2000 הלירות הראשונות 400 ל״י
 על 2000 הלירות הנוספות 600 ל*י
 על 12000 הלירות הנוספות 4800 ל״י

י ־  סך בל המם לפני ההפחתה 5800 ל
י ״  ההפחתה 80% 4640 ל
 סך כל המם לאחר ההפחתה 1160 ל״י

 חשבון כיוצא בזה יעשה בכל מקרה שבו רואים את בעל המקרקעין כממשיך בעלותו
ו את המקרקעין, כגון, בהעברת מקרקעין לאיגוד שבשליטת המעכיר, או  של מי שהעביד ל

 במתנה למוםד (סעיפים 27 ו־56).

ד ו ג י א ת ב ו ל ו ע  פ
באלה. משלפ האדם ת- ו י ו כ  בעת הקניית זכויות באיגוד, או בעת העבדת ז
 שהקנה, בין אפ הוא האיגוד עצמו ובין שהוא בעל זכות בו - חלק יחסי ממם
ל זכויותיו לרבות  השבח שהאיגוד היה מתחייב בו אילו מכר בעת עשיית הפעולה את כ
(ד». ־  זכויות במקרקעין שיש לו באיגודים מםונפימ, כדוגמת חברות בת(דאה סעיף 11 (א) ו
 חלק יחסי זה נקבע׳בהתאם ליחס שבין החלק בנכסי האיגוד שהזכות המוקנית מזכה בל את
 בעליה בעת פירחן האיגוד ובין כלל נכסי האיגוד, ואם אין הזכות המוקנית מזכה לחלק
ל הזכויות באיגוד מאותו ל  בנכסי האיגוד בעת פירוקו, כיחס שבין הזכות המוקנית ובין כ
 םוג(סעיף 11 מ0). חישוב השבח נעשה באחת הדרבים כמתואר לעיל. ואילו בנוסף לכך יש

 לחשב בכל מקדה את החלק מהמם האמור שעושה הפעולה באיגוד חייב לשלמו.

 דוגמה (א): לאיגוד ״א״ יש מקרקעין שרכש אותם ב־־1000 לירות ושווים היום 5000
. הץ האיגוד מורכב מ־100 מניות רגילות, ואין באיגוד שום זכות אחרת. האיגוד הקצה י  ל״
 לראובן 50 מניות רגילות. מאחר ו־50 מניות אלה מקנות זבות ל־50% מנכסי החברה בעת
 פירוקה, יהיה האינוד חייב ב־59% ממס השבח שהוא היה מתחייב בו אילו מכר את מקרקעיו.

ל זכות  דוגמה (ב): ראובן קנה 50% מכוח ההצבעה באיגוד, אך אין הוא מקבל כ
 שהיתה מזכה אותו בנכסי האיגוד או בחלק מהם בעת פירוק האיגוד. האדם שהקנה לראובן

 50% מכוח ההצבעה יהיה חייב ב-50% ממם השבח שהאיגוד היה חייב בו.
 אם הוקנו בפעולה אחת זכויות באיגוד מסוגים שונים בשיעורים שונים,.המם המשתלם
 יהיה חלק יחסי מהמס שהאיגוד היה -מתחייב בו, לפי הזכויות המוקנות ששיעורן הוא הגבוה
 ביוחר (סעיף 11 (ג». לדוגמה - הוקנו לאדם 50% מכוח ההצבעה באיגוד. 39% מהזכויות
 בנכסי האיגוד בעת.פירוקו ו־20% מהזכויות לרווחים. הוא יהיה חייב ב־50% ממס השבח

 שהאיגוד היה חייב בו, אילו מכד את כל זכויותיו במקרקעין.
 שיטת הטלת המס בפעולה באיגוד שנעשית ע״י בעל זכות בו, דומה לשיטה בה מוטל
 המם בפעולה באיגוד שנעשית ע״י האיגוד עצמו׳ בשינוי זה בלבד, שלענין הישוב השבח
 שהאיגוד חייב בו — תאריך הרכישה של הזכויות במקרקעין של האיגוד הוא התאריך שבו
 רכש בעל הזכות את זכותו במקרקעין או יום הרכישה של הזכות על ידי האיגוד, הכל לפי

 המאוחר יותר (סעיף 31).

! ־תישב״ב, 18.6.1962 ו ו כשי ר ק jas נ ו ח ־ מ ו מ מ . 



 לדוגמה: ראובן־ שהוא בעל זכות כאיגוד אי, מעביר את מניותיו כאיגוד, ועל פעולה
 זו הוא מתחייב במם, האיגוד רכש את מקרקעיו בשגת 1950, ואילו ראובן רכש את זכותו
 באיגוד בשנת 1955. שמי הרכישה לשם קביעת השבח נקבע לפי שווי המקרקעין של האיגוד
ת 1955, ולענין חישוב השבח ניתנים כניכוי רק אותן הוצאות שהאיגוד הוציא לאחר  בענ
 שנת.1955 (סעיף 37). לגבי מקרקעין שנרכשו אחרי שבת 1955, שווי רכישתם הוא השווי

 שיובא בחשבון (סעיף 31 (1)).

 אם העברת הזכות במקרקעין לאיגוד היתה מזורה ממם, כיוון שנעשתה ע״י מי שיש
 לו שליטה באיגוד, שווי הרכישה משתנה לפי הזמן שבו מוכר האיגוד אותה זכות במקרקעיו

 שהעברתה היתה פטורה ממם:

 (1) אם הוא מוכר אותה תוך ארבע שנים מיום שהועברה לו - יום הרכישה
ף 30)¡ י ע ס ) ו  הוא היום שבו הועברה ל

 (2) אם הוא מוכר אותה לאחר תום ארבע שנים מיום שהועברה לו — יום
 הרכישה הוא היום שבו רכש את הזכות האדם שהעביד אותה לאיגוד

 (סעיף 31 (2)).

 מאחר שבשני המקרים שווי הרכישה הוא השווי שהיה נקבע, אילו מכר את הזכות
 האדם שהעביר אותה לאיגוד, ההפרש במס עלול להיות גדול, אם תימכר תוך ארבע שנים
 או לאחר מכן,• ואכן זו כוונת ההצעה, למנוע העברות זכויות במקרקעין לאיגודים כאשר

 מטרת ההעברה היא למעשה לעשות עסקה במקרקעין, על ההפרש נעמוד בדוגמה הבאה:

. בשנת 1963 העביר את הקרקע לחברת.  ראובן רכש קרקע ביום 1.1.53 ב־1000 ל״י
, י ״  ראובן בע״מ שהיא בשליטתו. הוצאות שהוציא ראובן במשך התקופה עלו לסך 1000 ל
י המס שהיא תתחייב בו יהיה 3.400 ״  חברת ראובן מוכרת את הקרקע בשנת 1965 ב־12.000 ל
. לעומת זאת, אם תמכור את הקרקע בשנת 1967, ב־15.000 ל״י, הרי אף אם לא הוציא  ל״י

. י  בל הוצאות נוספות המס שיתחייב בו לא יעלה על 2300 ל״

 החוק המוצע קובע הוראות מיוחדות לענין פעולות מפוצלות. כגון שראובן מעכיר
 לשמעון מניות בחברת ראובן בע״מ, ואילו חברת ראובן בע״מ מעבירה לשמעון זכות חכירה
 בדירה שבבעלותה. במקרה זה מוצע לראות את שתי הפעולות כפעולה אחת והמם ישולם
 לפי מהותה של העסקה (סעיף 12). במקרה שלפנינו נראה שהמנהל יוכל לקבוע שלפניו
 עסקה אחת של מכירת דירה בבית משותף ולשום את המם בהתאם לזה, אלא שהמוכר לא

 יוכל ליהנות מהמם המוקטן החל על דירת מגורים.

 ומוצע גם לקבוע שההפחתה הניתגת במס החל על פעולות באיגוד ועל פעולות מפוצלות
 לא תעלה בשדם מקרה על 80% אף אם המס אינו עולה על 1500 ל׳׳־(הסיפה לסעיף 40 (א)).

 דרבי הפעולות באיגוד הן רבות ושונות ומנםיון העבר נלמד שקשה למחוקק למנות
 את הפעולות השונות שעליהן יש להטיל מס, ולהבחין ביניהן לבין פעילות בעלות אופי
 דומה שאין להטיל עליהן מם. באופן עקרוני ניתן אמנם לקבוע שהמט יוטל רק על אותן
 פעולות באיגוד שמבחינת מהותן מקנות זכויות במקרקעין, ולא על פעולות שנעשות בין
 בעלי הזכויות באיגוד ושמטרתן היא להעביר זכויות שליטה אד ניהול באיגוד. אך קביעה
 כזו מעוררת קשיים. כלל הוא כידוע שתאגיד הוא אישיות נפרדת משל בעליו, ואין לערבב
 אח התחומים, ולפיכך אין לייחס פעולה שנעשית ברמה מםויימת באיגוד עצמו לבעל זכות
 בו. מטעם זה היה ההכרח לנקוט בשיטה של הטלת המם על פעולות באיגוד כמוצע בחוק זה,
 ולא לכרוך יחד פעולות הנעשות ע״ י האיגוד עם פעולות הנעשות ע״י בעלי זכות בו. אולם,
 כאמור לעיל, מוצע לחררג משיטה זו כמקום שניתן לקשור יחד מבחינה כלכלית וענינית

ן תשכ׳׳ב, 2»)6.1,1$ ו י ס ז ב ״ ק 525, ם ו ת ח ו ע צ  ה



 פעולות הנעשות ברמות שונות (סעיף 12). כן מוצע בי במקום שפעולה באיגוד (דמיינו
ה זכות להחזיק במקרקעי האיגוד, או פירוק האיגוד) , הקניית מניה שצמודה ל ה ע צ  מ
 מעניקה זכות ממשית במקרקעין, רואים את הפעולה כמכירה (ראה פסקאות (4) ו-(5)

 להגדרת ״מכירה״).

ל פעולה באינוד נועדה מטבעה להקנות זכות במקרקעין, וכי - מתוך הכרה שלא כ
 התמורה בעדה אינה משקפת שבח במקרקעי האיגוד שעליו היה האיגוד מתחייב במם אילו

 מכר און מקרקעיו, מוצע לפטור ממם שורה של פעולות באיגוד. ואלה הן!

 (א) פעולה באיגוד שמניותיו או חלק מהן רשומות בבורסה (סעיף 48).

» פעולה באיגוד שעוסק במסחר קרקעוח, ואושר עי׳י המנהל. עצם העובדה ) 
ף 49 (1)).  שאיגוד עופק במסחר קרקעות אינה פוטרת פעולות בו ממס(סעי

 המנהל לא יאשר איגוד לפי מעיף זה אלא אם יש לו כמלאי עיסוק מספר מינימלי
 של חלקות קרקע לפי תנאים מסויימים (סעיף 49 (2)).

ת במקרי־ כו  עם זאת, פעולה באיגוד כזה. שמבחינה כלכלית וענינית היא מקנה ז
 קעין, למשל זכות חזקה, תהיה חייבת במם, לדוגמה, אט איגוד הפטור ממם מעביר.
 מניות המקנות זכות חזקה באחת מחלקותיו, יחוייב האיגוד במם על עסקה כזו. מאחר
 שהמדובר הוא בפעולה שעל ריווח ממנה חייב האיגוד במס הכנסה, יחוייב האיגוד
 במס רק אם והשבח השנתי הממוצע באותה חלקה יעלה על 48% משווי הרכישה(סעיף

 49(0, וסעיף 42).

ץ כוונה להטיל מט שבח על הקצאת מניות או העברתן, אם  (ג) באמור לעיל, א
 הכוונה בהקצאה או בהעברה היא לפעולה מסחרית רגילה. ואולם ידועים מקדים
 שבהם נרכשו זכויות במפעל עסקי, כדי לקבל את הזכויות בקרקע שעליו עומד המפעל,
 מאחר שערכם עלה בהרבה על ערך המפעל. מאחר שהגדרת התחומים קשה, מוצע
ל פעולה שהמנהל משוכנע בה שהיא נועדה לשתף את בעל הזכות  לםסור ממם כ
 באיגוד בעסקי האיגוד או ברווחיו ושאין לבעל הזכות זכות במקרקעי האיגוד חוץ

 מן הזכות לנכסיו בעת פירוק האיגוד (סעיף 50).

 (ד) מתוך הנחה שבפטודיפ המוצעים לעיל לא מוצו כל הפעולות, שיש לפטרן ממס׳
ר ממס פעולות נוספות ו  לפי העקרון שהוסבר לעיל, מוצע לאפשר לשר האוצר־ למז
 באינוד. פטור בזה יוכל להינתן בתקנות, באישור ועדת הכספים של חכנםת(סעיף 51).
 רצוי להדגיש כאן. שעל פי החוק המוצע מוטל לכאורה מם כסל על עסקאות
 באיגודים. כך למשל, ניתן להטיל מס על העברת מניות באיגוד שיש לו זכות במקר
 קעין, ואם לאחר מכן ימכור האיגוד את זכותו במקרקעין שוב יהיה חייב במם׳
. בו במעמד  לדוגמה: איגוד א׳ רכש מקרקעין בשנת 1962 ושילם תמורתם 1000 ל״י
 הקצה האיגוד את מניותיו לראובן תמורת 1000 לירות. בשנת 1962 מכר ראובן את
 מניותיו לשמעץ וקיבל תמורתם 2000 לירות, שורי המקרקעין של איגוד א׳ אותה
 שעה היה גם הוא 2000 לירות, ראובן יתחייב במם בסכום של 200 לירות. שמעון,
 לאחר שקיבל את השליטה על האיגוד, מחליט, בתור מנהל האיגוד, שהאיגוד ימכור

 ׳את המקרקעין. גם האיגוד בעת המכירה יתחייב במם, בשיעור של 200 לירות.

 אך מגמה זו לבחינה העקרונית יש בה כדי להטעות בדבר פעולתה למעשה. עלינו
ל הפעולה באיגוד על ידי בעל הזכות בו, שווי הרכישה נקבע ד שלענין חישוב השבח ע מ  א



 לפי שווי הזכות במקרקעין ביום שבו הוא רכש את זכותו באיגוד, ובאופן כזה השבח שעליו
 בעל הזכות משלם מס הוא רק השבח שנוצר בזמן שהוא היה בעל הזכות באיגוד, אולם
 האיגוד מוסיף להתקיים על אף שינוי בעלי הזכויות בו׳.והוא לא ישלם מס על השבהת
ל רק לאחר זמן רכ. על כן מוצע  המקרקעין אלא בעת מכירתם, מאורע שיחול בדרך כל
 להטיל. מם גם על האיגוד לכשימכוד את זכותו במקרקעין, מאחר שגם הוא נהנה מן השבח.

ל ה ו י נ ר ד  ס

 המוכר והקונה, וכן אנשים אחרים המשתתפים בביצוע מבירה שחייבים עליה במם
 או במכירות מסויימות אחרות שפטורים עליהם ממס׳ חייבים להגיש הצהרות על המכירה
 ולמסור בהן למנהל פרטים הנחוצים לצורך שומת המס(סעיף 18). הוא הדין בפעולה באיגוד,
 שבה על האיגוד למסור את בל הפרטים הדרושים לשם שומת המס׳ גם אם המם מוטל על
ף 60). איגוד שמסר הצהרה לא יהא חייב י ע ס ) ו  פעולה באיגוד שנעש״ת בידי בעל זכות ב
 למסור שנית הצהרה מלאה, אלא די בהודעה על השינויים שחלו באותם פרטים מעת שהוגשה

 ההצהרה (סעיף 60 (0).

 דין מיוחד חל לגבי הצהרות מקבלנים אשר מכרו זכות במקרקעין בעודם בונים עליה.
 הם חייבים למסור בעת המכירה. את המכם המכר והצהרה שפרטיה נקבעו בחוק, ועם גמר
ה-הצהרה נוספת(סעיף 59). במקרה זה רואים כאילו בוצעה המכירה בעת הגשת ההצהרה י נ  הב
 השניה (סעיף 18 (4». גס חברות שיכון׳ המחזיקות בדרך כלל ביפוי כוח של המשתכן לרשום
 זכותו בפנקסי המקרקעין ועל פי הסכם שביבם ובין המשתכן אין הוא יכול למסור את שיכונו
 ללא הסכמת החברה׳ יהיו חייבות שלא להסכים למסירת החזקה כל עוד לא הוכח להן ששולם

 המם (סעיף 88).

 מקום שהמכירה מבוצעת על ידי יפוי כוח בלתי חוזר לטובת הקונה או לפקודתו,
 יש להפקיד אצל המנהל את יפוי הכוח תוך שבעה ימים מיום עשייתו, או תוך שלושים יום

 אם נעשה בחוץ לארץן לא הופקד יפוי הכוח, אין תוקף למכירה (סעיף 14 (ב)).

 את ההצהרות יש להגיש תוך שבעה ימים מיום שבוצעה המכירה, ואי הנשתן היא
 עבירה פלילית (הדישה בסעיף 58 וסעיף 80 (א)). ונוסף על כך, במקרה שהצהרות הקובה
 והמוכר במסרו למנהל לאחר הזמן הקבוע, רשאי הוא לקבוע את שתי המקרקעין לצורך
 .תשלום המס, כשווים ביום שבו נמסרה לו ההצהרה, ולא ביום שבו בוצעה המכירה למעשה

 (סעיף 19).

 נמסרו למנהל הצהרות המוכר והקונה, רשא־ הוא לשום את המם לפי הנתונים שבהם
 שומה סוסית או זמנית, וכן יכול הוא לשום את שווי הרכישה והמכירה לא לפי הנתונים

 ההם ולקבוע את המס בהתאם (סעיף 62 (א)).

 עשה המנהל שומה זמנית, רשאי הוא לדרוש, בנוסף לתשלום המם שנישום שומה
 זמנית, ערובה לתשלום סכום נוסף שהמוכר עשוי להתחייב בו בשל אותה מכירה (סעיף

 2י1 >כ».

 בדרך דומה לזו, נעשית שומת המם בפעולה באיגוד לאחר מסירת ההצהרות הדרושות
 (סעיף 63).

 תשלום המם על פי השומה הזמנית ומתן ערובה לתשלום היתרה מקנה תוקף לעסקה,
 וכל עוד לא נעשה כן אין העסקה מקנה כל זכות לצדדים(סעיף 14 (א)).

 רשאי המנהל לעשות שומה גם אם לא במסרו לו הצהרות הקונה או המוכר(סעיף 64)
ף 65). (סעי  וכן לקבוע פרטים שלא ניתן להמציא לו מטעם סביר, כגון אם אבדו
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 המנהל דשאי להתעלם מעסקאות שהן לדעתו מלאכותיות או בדויות ולשום את המם
 הםניע בשל העסקה שנעשתה, לדעתו, למעשה (סעיף 66). למשל, אם העביר אדם חזקה
 בדירה לאדם מםויים, ואילו את המניות בחברה שהיא בעל הדירה העביד לאחר, על מנח
 .שאותו אדם יחזיק בהן כערובה במקום משכנחה׳ נראה שהמנהל יוכל לראות את,העסקה
 כמלאכותית ולשום את שתי העסקאות כאילו היתה עסקה אחת, מאחר שלענין קביעת השוד

 לפי חוק זה יש להתעלם ממשכנתה שעל מקרקעין.
 שומה ניתנת לתיקון תוך שלוש שנים מיום שנעשתה אם נתגלו עובדות שיש כדי

 לשנות את סכום המם,״או שנתגלתה בה טעות סופר (סעיף 67).
 המנהל רשאי לעשות שומה חדשה תוך שש שנים מיום שנעשתה, אם הוא שובנע כי
 המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שיש כה כדי לשנות את סכום המם או למנוע תשלום מם

 (סעיף 68).
ל שומה ביתן להשיג לפני  על כל שומה יש להודיע בכתב לחייב במס(םעיף 69). על כ
 המנהל (סעיף 70) ועל החלטתו בהשגה ביתן לערער לפני ועדת ערר של שלושה שתמונה
 על ידי שר המשפטים וחבריה שופט מחוזי - יו״ר, נציג הציבור־ ועובד מדינה (סעיף 72).

י בית המשפט העליון(סעיף 73). ט  על החלטת הועדה ניתן לערער בנקודה משפטית ב

 את המם יש לשלם תוך שבעה ימים מיום שנעשתה השומה המחייבת בתשלום מס.
 היה סכום המס שנוי במחלוקת, והוגשו השגה, ערר או ערעור, יש לשלם את הסכום שאינו
ד במחלוקת ולתת ערובה לתשלום היתר, לפני הגשת ההשגה, הערר או הערעור  שנ
 (סעיף 74 (א)). את יתרת המם יש לשלם תוך שלושים יום מיום שניתנה החלטה םופית

 (סעיף 74 (ב)).
 את המם ניחן לגבות מכוח פקודת המסים (נביה)(סעיף 75), בנוסף על כך ערב גם
י  הקונה לתשלום המם ע׳׳י המוכר, אם שילם למוכר כל סכום מהוא על חשבון העםקהלפנ
 שקיבלה תוקף, דהיינו לפני שהמוכר שילם את המם המגיע ממ:ו. אולם קונה ששילם על פי
 הוראות אלה רשאי לחזור על המוכר ולגבות ממנו כל סכום ששולם כך (סעיף 76). ערבות
ף 14).  זו באה בנוסף לזכות הקונה לשלם את המס המגיע מן המוכר כדי לתת תוקף למכר(סעי

 היחה המכירה על ידי הוצאה לפועל אי בהפקעה - מי שבידו התמירה בעד המכירה
 חייב להעביר את המס למנהל> ואם לא עשה כן הוא עלול להתחייב אישית במס (סעיף 77).
 לא שילם המס תוך 90 יום מהמועד שנקבע לתשלומו, מתווספת עליי תיספת פיגורים
 בשיעור של 2% לכל חידש של פיגור> עד כדי 20%. תוספת זו באה בניסף לאחריית הפלילית,

 אך המנהל רשאי לפטור אדם מתשלום התוספת, אם ראה סיבה מספקת לכך (סעיף 78).

 המנהל דשאי לדרוש מסמכים וידיעוח ולהיכנס לחדרים, ועובדיו רשאים לערוך
 חקירית יחיפושים, כמפורט בסעיפים 78 ו־79.

 כעבירה על החוק רואים אי מסירת ידיעות, אי מילוי דרישות המנהל׳ מסירת הצהרות
 לא נכינית יהפרעה למנהל. העבירות יהענשים עליהן ׳פירטו בסעיפים 80 ו־81. אישום
 בפלילים אינו גורע מחיבה לתשלים המם. המנהל גם רשאי לקחת כיפר כטף מאדם שעבר
 על הוראה מהוראות החוק. המנהל איבו יכול להפעיל סמכותו זו לאחר שהוגש אישום נגר

 האדם, אלא אם כן נתן היועץ המשפטי לממשלה צו עיבוב ההליכים הפליליים.

 'המנהל דשאי להחזיר מם בתנאים מסדימים אם בוטלה מכירה (מעיף 85), או אם
 לאחר שתוקנה שומה נתברר כי נגבה מם בטעות(סעיף 86), וכן הוא רשאי להאריך מועדים

 (סעיף 89).
 מם שבח לא יוכר כהוצאה לשם קביעת הכנסתו החייבת של אדם לענץ תשלום מס

 הכנסה (סעיף 97).

18.8.1962 , ב ״ צ ע ו ת ו י ס ב ר ״ ת חוש ש62, ט ו ע צ  ה



 החוק המוצע מבטל את חוק מם שבח מקרקעין. תשי׳ט-&m .194 הוראות סעיף 66
 לחוק בתים משותפים. תשב״א״1961, וכן סעיף 67 ופרטים 32,23 (03 ד־?3(0 של התוספת

 לפקודת טם בולים, אשר זו לשו3פ:

p בתים משותפים, תשכ״א-1961! n 

 ׳*עז שנח 88, (א) העברת דירה הפטורה מאברה כאמור בסעיף 63, אין מטילים עליה מס שבח מקרקעץ
 9קרק#ץ לפי חוק מס שבח מקרקעין, תש״ט-1949.

 (ב) לצורך חוק מס שבח מקרקעין, תש״ט-*184, רואיס -
 (1) דירה שהיא בבעלותו של אדם שערב רישום הבית בפנקס היה בעל הבית או
 אחד הבעלים — כאילו נרבשה על ידי בעלה ביום שבו רבש rat הבעלות בבית או

 בחלק ממנו כאמור;

ה בהעברה הפטורה מאנרה כאמור בסעיף ג6 — כאילו ל  (2) דירה שהועברה לידי מ
 נרכשה על ידי בעלה ביום שבו רכש אח הזכות ששימשה יסוד לפטור.-

 הבולים:

 67. (1) כוח והרשאה פירושו מסמך המייפה את כוחו של אדם לפעול בשמו של אדם אחר.
 (1א) בל הנותן הרשאה שלפי תכנה היא בלחי חוזרת ושבה הוא מייפה כוחו אדם אחר
 להעביר לאדם שלישי את מקרקעיו או את מקרקעיו ורכוש מסויים אחד, או להוזבירם, או להעכיר
 את זכות החכירה עליהם, וניתנה תמורת המקרקעין או החכירה, או חלק ניכר מן התמורה, חייג

 לפרט בנוף ההרשאה את בל המקרקעין שההרשאה חלה עליהם ואת התמורה שניתנה.

 (2) המס המוטל על מסמך הטעון מס בתורת כוח והרשאה יסומן ע־י בול דבק שיבוטל
 על ידי כל אדם שהתם על המסמך.

 (3) המס המוטל על מסמך מזייב במם בתור כוח והרשאה שיקויים בכל מקום שהוא מחק
 לישראל יצויין עיי בול מוטבע; והאדם המניש אח המסמך יחתום על תעודה המפרשת את התאריך

 שבו קוייס המסמך לראשונה והתאריך בו נתקבל לראשונה בישראל.

 (4) כל המקבל כוח והרשאה שאינו נושא בולים בהלרה או פועל על פיו קונםין אוחו
 בקנס של מאה לירות.״

 התוספת לפקודת מס הבולים:
 23. מכתבי הקצאת מניות, או כל מסמך אחר שתקפו כתוקף מכתב הקצאת מניות:

 אם המניות הן מניות בחברה, שהשליטה עליה — כמשמעותה בסעיף 26 לפקודת מס הכנסה,
 1947 — נתונה בידי חמימה בני אדם לכל היה/ר — שעסקיה העיקריים הם רכישתה והחזקתה
 של קרקע, יהא המם שלושה וחצי למאה מסבומה או משוויה של תמורת המניות המוקצות, או
 משוויו של אוחו חלק מקרקעות ההברה ששיעורו ביחס לכל קרקעות ההברה הוא כיחס שבין
 המניות המוקצות ובין מלוא הון המניות המוצא של החברה כולל המניות המוקצות, הבל לפי
 הסכום הגדול יותר; אולם הוראות קטע זה לא יחולו על הקצאת מניות לאנשים שחתמו על תזכיר

 התאגדות של ההברה.

 בשוויה של הקרקע לצורך פרט זה יראו את הסכום שיש לנפוח לו ממכירת הקרקע גשוק
 החפשי על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון.

 32. (3ב) הרשאה שניתנה לשמ העברת מקרקעין המפורטים בה על פי הודאות אדם שלישי
 (להלן — בעל הזנוח), התכרתם או העברת זבות חכירה עליהם(לכל שלוש הפסקאות מולה ייקרא
 להלן — העברה) ושלפי תכנה היא בלתי חוזרת וניתבה החמורה, או חלק ניכר ממנה, כאמור
 בסעיף 67 (1א) מם בשיעור האגרה שהיתה משתלמת על אותה העברה לפי תקנות העברת מקרקעין
 (אברות), תשט־ז-1956,אילו ביצעה המורשה בהתאם להרשאה ביום נתינתה בתוספת 121%

 מאותה אגרה; והוא, כשאותה העבדה איבה פטורה מתשלום אגרה.

 הורה בעל הזכות להעביד את המקרקעין לאחר — למעט העברה לעצמו — יהיה דין זעראחו
 בכל הנובע לתשלום המס כדין הרשאה חדשה כאמור.

 היתה הרשאה להזזכרת מקרקעין ולא נקבעה תקופח ומזכירה, יראוה לענק חשלום מם
 כאילו היתה הרשאה להחכרת מקרקעין לתקופה העולה על 25 שנה.

 פקודת מם

 ׳*פירושו של
 כוח והרשאה
 ותשלום המס

 הצעוח תיק 0,625״ז בפיו! חשכ״ב, 18.8.1962



ת ר ב ע ת ה ו י תקנ כה מן האגרה המשתלמת לפ ו נ , י ר י ההרשאה כאמו ל פ ק ע ע ק ר ק  ומעברו מ
וגע ל המם הנ ק יחסי ש ל תו ח ו או ל ההרשאה א ם ששולם ע מ ק ג מ ב ת (אגרות), 1939, ס ו ע ק ר ק -
ו החלק י ההרשאה א ל פ ל חוויאה שניתנה ע ה ע נ ו לם לאחר ו חמם ששו ם, א ן המועברי  למקרקעי

נה. ל לפי העסקה האחרו כ , ה ר ו מ א  הלחסי מהמם כ

, ו ה לו״• פסקה ז ר חמס ששולם עלי חז ו א בוצעו!, י ל •פיח ל ח שבוטלה וההעברה ע א ש ר  ח
י ההרשאה , ב ו י ה על ל ם המקרקעין שההרשאה ח ד רישו י י האחוזה, ל ר פ ס ר שחירשם הערה ב ח א  ל

ח הבולים. ת ההרשאה הנושאת א ם שימציא א ד א ר ל חז ו  בוטלה. המם י

תו בפקידת הבנקאות, ק כמשמעו נ ל ומכות הוא ב ע ל הרשאה שלפיה ב ו ע ל חו א י ו ל ה ז ק ס ת פ  ומראו
רסם ברשומות• ל ידי שד האוצר בצו שפו ה ע ך ז ר ו צ ר ל ש ו א  1941, מ

ת ו י מנ ק ו  37. סטו

ך ר ד ם ב ת - א ו י ת מנ ד ב ע ל ה ת (א) ו*(ב), יהיה המס ע ו ק ט ף האמור מ ל א  (ג) ע
ף 26 ת — בהברה, שהשליטה עליה — במשמעותה בסעי ר ח ך א ר ל ד כ ם ב א ה ו ר י כ  מ
, ושעסקיה תר ו ל הי כ י אדם ל נ ה בידי חמישה ב נ חו ס הכנסה, 1947 — נ ת מ ד ו ק פ  ל
ל ו משוויה ש ע — חמישה למאה מפכומה א ק ר ל ק ם רכישתה והחזקתה ש  העיקריים ה
ת החברה ששיעורן ביחס ק מקרקעו ל חו ח יו של או ו ו משו ות המועברות א י  תמורתי המנ
ת המוצא ו י ן המנ א ת ו ל ן מ ת ובי עברו ות המו י א כיחס שבין חמנ ת ההברה הו ל קרקעו כ  ל

. תר ו ל לפי הסכום הגדול י כ ל החברה, ה  ש

ת הקרקע בשוק ר י כ מ ו מ ת ל ת הסכום שיש לצפו ו א א ר ו י ך פסקה ז ר ו צ ע ל ק ר  כשווימ של ק
״ . ן ה מרצו נ ן לקו ל ידי מיצר מרצו  מחפשי ע

ח חו>ו 626¿ ט״ז ב0י1ז •חשכ״ב* 38.6.1062 ו  מ
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