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 .1פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב במכירת דירת מגורים מזכה בחישוב לינארי מוטב
 .2חישוב לינארי מוטב יחול גם על תמורה ששולמה בחלוקת עזבון בין יורשים
תיקון מס'  82לחוק מיסוי מקרקעין

בספר החוקים  2504מיום  15באוקטובר  2015פורסם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' ,)82
התשע"ו( 2015 -להלן" :התיקון ") ,הכולל שני נושאים ולהלן נפרט:
הוספת סעיף 48א(ג)( -)2פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב במכירת דירת מגורים מזכה בחישוב
לינארי מוטב
סעיף 48א(ג) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי המס על הסכום האינפלציוני החייב יהיה  10%ושיעור זה יהיה גם
השיעור לעניין השומה על פי פקודת מס הכנסה.
עפ" י התיקון ,יוסף סעיף קטן ( )2לסעיף 48א(ג) כך שייקבע כי במכירת דירת מגורים מזכה כהגדרתה בחוק,
הפטורה ממס על חלק מהשבח הריאלי (חישוב לינארי מוטב) ,יחול פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב.
תחולתו של התיקון הינה רטרואקטיבית החל מ 1-בינואר .2014
תיקון זה רלבנטי רק לנכסים שנרכשו לפני  , 1994שכן על נכסים שנרכשו מאותה שנה הסכום האינפלציוני הוא
ממילא פטור.
לעניין זה ,רשות המיסים הבהירה כי תיקוני השומה והחזרי המס הנובעים מכך יבוצעו באופן יזום על-ידי הרשות,
ואין צורך לפנות למשרדיה בבקשות לתיקוני שומה.
הרקע לתיקון
לפני תיקון  76לחוק מיסוי מקרקעין ( שנכנס לתוקף ביום  )1.1.2014היה פטור ממס הן על השבח הריאלי והן על
השבח האינפלציוני במכירת דירת מגורים מזכה .במסגרת תיקון  76נקבע כי רק בעלי דירה יחידה ייהנו מהפטור

האמור במכירת דירה ,ואילו לבעלי מספר דירות יחושב מס השבח בצורה לינארית ( לפי אורך תקופת ההחזקה
בנכס הנמכר) ,כלומר ,על השבח שנוצר בתקופת הה חזקה בנכס עד  1/1/14יחול פטור ואילו על הרווח החל
מיום  1/1/14ואילך יחול חיוב במס שבח בשיעור שנקבע בחוק מיסוי מקרקעין .תיקון  76חל רק לגבי השבח
הריאלי ואילו לגבי האינפלציוני נוצר עיוות.
התיקון החדש יסדיר את המצב כך שגם השבח האינפלציוני יהיה פטור ממס.
חישוב לינארי מוטב יחול גם על תמורה ששולמה בחלוקת עזבון בין יורשים
עפ" י סעיף (5ג)( )4לחוק מיסוי מקרקעין ,חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים פטורה ממס .עם זאת ,אם במסגרת
החלוקה ניתנה תמורה בכסף ,או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון ,יראו את חלק העיזבון שבשלו
ניתנה התמורה כאילו נמכר וישנו אירוע מס.
על פי תיקון  ,82גם בתקופת המעבר (מיום  1.1.14ועד ל )31.12.17 -ניתן יהיה ליהנות מחישוב לינארי מוטב
במכירה בין יורשים גם אם מדובר בקרובים ,ככל שמדובר בחלוקת עזבון בין יורשים כמשמעותה בסעיף (5ג)()4
לחוק ,ושולמה תמורה בכסף או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון ,וזאת מן הטעם שבמקרים אלה
לא מתקיים החשש שהמכירה לקרוב מנוצלת לרעה.
תחילת התיקון
תחילת תיקון מס'  82הינה רטרואקטיבית מיום  1בינואר  ( 2014מועד כניסתו לתוקף של תיקון .)76
לקבלת פרטים נוספים אנא צרו קשר עם:
רו"ח אלי גורנשטיין ,דירקטור ,מנהל מחלקת מיסוי נדל"ן בחטיבת המס
טלפון 6085539-03 :או בדוא"לegorenstein@deloitte.co.il :
רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני ,מנהל בכיר במחלקת מיסוי נדל"ן ,חטיבת המס
טל 7181670-03 :או בדוא"לisimhony@deloitte.co.il :

אנו עומדים לרשותכם בכל הסבר נוסף ככל שיידרש.
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת
החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.
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