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 7.2019חוזר מסים 
 38"א תמ פרויקט במסגרת מניות מכירת עסקת

 התנאים התקיימו טרם אם רכישה במס חייבת אינה

  בחוזה המצוינים המתלים
 ועדת ערר בפניוגה בע"מ איו ד"פס

 

  שלום לכולם,

של ועדת ערר שליד בית המשפט ( 60313-05-17)ו"ע לאחרונה פורסם פסק דין 
 חברת איווגהלוד, מפי היו"ר כב' השופט ש. בורנשטיין בעניין  -המחוזי מרכז

 (.העוררת)
 

המהווה אחת מבין  ,מ"יזום בע הינה אחת מבעלי המניות בחברת לומינה העוררת
 2013במהלך  .38א "מבין מספר חברות שהתאגדו לשותפות לצורך ייזום פרויקט תמ

המכיל מספר תנאים מתלים עם רוב בעלי , א"התקשרה השותפות בהסכם תמ
העבירה אחת מבעלי המניות בלומינה את כל  2016במהלך שנת . הזכויות במקרקעין

http://www2.deloitte.com/us/en.html


טרם התקיימות התנאים המתלים , ורה לערכן הנקובבתמלעוררת מניותיה בחברה 
 "(.עסקת המניות)"א "בהסכם התמ

   
 השאלות שנדונו בפני הוועדה:

האם השותפות והחברות בה הן איגוד מקרקעין והאם עסקת המניות חייבת ( א)
לא , כי מאחר וטרם התקיימו התנאים המתלים במועד מכירת המניות, נקבע ?במס

במקרקעין ועל כן החברה שמכרה את המניות ואשר בזכות החזיקה השותפות 
כל עוד לא התקיימו , לפיכך. לא החזיקה אף היא זכות במקרקעין, החזיקה בשותפות
השותפות אינה מהווה איגוד מקרקעין והעברת המניות אינה חייבת , התנאים המתלים

 רכישה בידי העוררת. במס
 הדיירים שעשו שימוש בפטור האישיהאם יום המכירה בעסקה נדחה גם לגבי ( ב)

שחלק כי העובדה , נקבע ?לחוק 5לפי פרק חמישי  בפטור הספציפי לתמ"אולא 
יכולה לשנות את מהות לא  מהדיירים ביקשו לעשות שימוש בפטור האישי

מדובר בעסקת תמ"א . א ואינה רלוונטית להכרעה בערר"התמ ההתקשרות בעסקת
חל לגבי העסקה , הדוחה את יום המכירה, קעיןלחוק מיסוי מקר 1לב49 ולכן סעיף
 . בכללותה

 

אנו ממליצים לשקול להגיש בקשות לתיקון דיווחים ושומות לפיהן שולם מס 

רכישה בגין שינוי בזכויות בישויות שהוקמו לצורך התחדשות עירונית, למרות 

מתלים שנקבעו שטרם הגיע לגביהן "יום המכירה" בשל אי התקיימות התנאים ה

  בחוזים עליהן חתמו.
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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.

 כל הזכויות שמורות.© 
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