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למכירתאחתפטורעילתהעניקהחוק(10/07/1980)8לתיקוןעד

אולגילוהתייחסותללא,בישראליחידלכל"יחידהמגוריםדירת"

.המוכרשלהמשפחתילמצבו

...המשפחהלבניהדירותחלוקתי"עגדולהמיסיםלבריחתגרםוהדבר

חזקת התא המשפחתי בחוק מיסוי מקרקעין



4

רכישהמס–(ג)4()ג1ג)9סעיף

ילדלמעט,שנים18להםמלאושטרםוילדיהם,בנפרדקבעבדרךהגרהזוגבןלמעט,זוגוובןרוכשיראו"
."אחדכרוכש–נשוי

מזכהמגוריםדירתבמכירתשבחממספטור–(ב)49סעיף

שנים18להםמלאושטרםוילדיהם,בנפרדקבעדרךהגרזוגבןלמעט,זוגוובןמוכריראוזהפרקלענין"
(לחוק(2ב)א48סעיףלענייןהמעברהוראותלגביגםתקף)".אחדכמוכר-נשואיםילדיםלמעט

בינויפינוי–(1()ב)יט49

".אחדכמוכר–שנים18להםמלאושטרםוילדיהם,בנפרדקבעדרךהגרזוגבןלמעט,זוגוובןמוכריראו"

38/2א"תמ–1לג49

שנים18להםמלאושטרםוילדיהם,בנפרדקבעדרךהגרזוגבןלמעט,זוגוובןמוכריראוזהסעיףלעניין"
".אחדכמוכר–

חזקת התא המשפחתי בחוק מיסוי מקרקעין
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מורלדינהנישואיולפנידירות3היומורלאפרים.

מהדירותאחתלמכוראפריםהספיק,רווקכשהיהעוד.

אחדלכלשייךשהיההרכוש,לפיוממוןהסכםעלשחתמולאחרהתחתנוודינהאפרים
.המשותףלרכושייחשבולאבלבדשלויישאר,הנישואיןלפנימהם

אתדינהמכרה–אפריםשלדירתומכירתממועדשנים4-מפחותותוךהנישואיןלאחר
.סירבק"מסממנהל–שבחממסמלאפטורוביקשההנישואיןמלפנידירתה

:נפסק

שלאהרי,טענהכלמתעוררתהייתהלאנישואיהלפנייוםהדירהאתמוכרתהייתהדינהםשאמאחר
.נישואיהלאחרעדהמכירהעםהמתינהשהיאמשוםרקבמסהמכירהלחייבצודקיהיה

הנישואיןאחרידירהשמכרהזוגבןאותולגבירקבחשבוןתובאהנישואיםמלפניקודמתמכירה.

מורדינה –2979/97ש "ע
(15/07/98)
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נישואיהםלפנימגוריםבדירותבנפרדאחדכלהחזיקו,עברימריואןעברידוד.

רכושביןמוחלטתהפרדהתשמרכינכתבשבוממוןהסכםעלחתמולנישואיהםקודם
.הצדדים

שבחממסמלאפטורוקיבלמדירותיואחתדודמכר,הנישואיןלאחר.

היאגםלקבלוביקשהדירתהלמכירתהסכםעלעברימריאןחתמה,שנים4חלפובטרם
.סירבק"מסממנהל–שבחממספטור

:נפסק

בןי"ענעשתהכאילותיחשב,הזוגמבניאחדידיעלהנישואיןבמהלךהנעשיתמכירהכל
–האחרהזוגבןי"עגםממסהפטורלניצולייחשבמהםלאחדהפטורומתןהשניהזוג

.קבעדרךבנפרדגריםהזוגבניאיןעודכל,זוקביעהלשנותכדיממוןבהסכםואין

אן מרי עברי–3489/99א "ע
(13/07/2003)
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שנשארה,הנישואיםמלפניקודמתדירההייתהלדפנהכאשר,מגוריםדירתרכשוהזוגבני
.ממוןהסכםמכחוהבלעדיתהמלאהבבעלותה

ומס,הדירהמחציתעל,יחידהכדירהרכישהמסלשלםביקשו,העצמיתהשומהבמסגרת
.השניההמחציתעל,נוספתכדירהרכישה

דירהרוכש"לאששחרבטענה,נוספתכדירהמלארכישהמסתשלוםדרשק"מסממנהל
."יחידה

:נפסק

 ומאחר, הסכם הממוןדפנה לאור כל זכויות בדירתה של ולשחר אין במהלך הנישואין מאחר
ביחס לדירתה זו" רוכש אחד"הרי שאיננו , לא היה בן זוגהי דפנה "הדירה ערכישת וביום 

.לרוכש דירה יחידההניתן יהיה זכאי למס רכישה מופחת ולכן 

פלם שחר ודפנה–3185/03א "ע
(19/08/2004)



8

בשלמותהמשותפתהדירההועברהשבמסגרתו,2010בשנתגירושיןהסכםעלחתמוזוגבני
.האשהש"ע

וקיבל–נישואיובמהלךשקיבלירושהבדירתחלקואתהבעלמכר,לכןקודםכשנתיים
.שבחממסמלאפטורבמכירה

מלאבפטור,הגירושיןמהסכםכחלק,לרשותהשקיבלההדירהאתלמכורמעוניינתהאשה
.הבעלי"עהירושהדירתמכירתממועדשנים4יחלפובטרם–שבחממס

המיסויהחלטת

שמכירתלכךובכפוףבלבדשלהיהיוידהעלהנמכרתהאשהבדירתהזכויותשכללכךבכפוף
פרקלפיהפטוריםבמנייןיבואלא,המשפחתיהתאפירוקלאחרתתבצעהאשהדירת

.(אחדמשפחתיתאבהיותם)הירושהדירתבמכירתהבעלניצלאותוהפטור,לחוק1חמישי

1960/10החלטת מיסוי 
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חיצונייםנכסים"הגדרת":

.המשפחתיהתאיצירתלפנישנרכשונכסים1.

.המשפחתיהתאיצירתלאחרבירושהשהתקבלונכסים2.

.המשפחתיהתאיצירתלאחרבמתנהשהתקבלונכסים3.

עלהמשפחתיהתאחזקתתחוללאממוןהסכםבהיעדרגם:"פלם"להלכתביחסהקלה
(הזוגבנישלהנישואיןלמועדקשרללאתחולזועמדה).חיצונייםנכסים

חיצונייםבנכסיםשיתוףליצוראיןרכישהמסלעניין:סייגהכוללכללקביעת.
(משותףבנקלחשבוןהמשתלמיםשכירותדמי,משותףמשכנתאתשלום,משותףמימון,משותפיםמגורים:למעט)

5/2011הוראת ביצוע 
היקף תחולת חזקת התא המשפחתי
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...המשך

 מבחינה לא ניתן , של אחד מבני הזוגהבלעדישהיא רכושו הסכם הממון דירה שלגביה קובע
בה ומנהלים גם אם הצדדים חיים בה ביחד לקבוע כי היא דירה בבעלות משותפת קניינית 

(??33%-אם נקבע שיעור שאינו גבוה מומה ). משותףבית משק 

 יחול דין זהה-חוק יחסי ממון  לאחרכאשר אין הסכם ממון ובני הזוג נישאו.

 יש לבחון כל מקרה לגופו-ממון חוק יחסי לפניכאשר אין הסכם ממון ובני הזוג נישאו ,
י אחד "טיב הנכס ונסיבות רכישתו ע, משך הנישואין, בהתחשב באיכות יחסיהם של בני הזוג

.מבני הזוג

5/2011הוראת ביצוע 
היקף תחולת חזקת התא המשפחתי
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הזוגמבניאחדשםעלנרשמהאךהנישואיןבתוךשנרכשהדירה

כלכאילוהזוגבנישניאתיראו–(ממוןהסכםעלגוברתהמשפחתיהתאחזקת)עברימריאןהלכתלאור
.דירותיולכמותבהתאםרכישהמסוישלםדירה½רכשמהםאחד

חיצוניכנכסהגיע,לדירההכסףלפיהטענהתתקבללא

שבחממספטור

לפטורלזכאותובהתאםהזוגמבניאחדכללגבייבחןשבחממסהפטור,הנישואיןבתוךשנרכשהדירהבמכירת.

השניהזוגבןי"עגםכנוצלייחשב,הנישואיןבתוךאחדזוגבןי"עשנוצלפטור–עברימריאןבהלכתהקלהאין
.הנישואיןבתוך

המשפחתיהתאפירוק

 האחרפטורים אותם ניצל בן הזוג , לאחר הנישואיןלחוק 1לא ניתן להביא במניין הפטורים לפי פרק חמישי
!נלקחים בחשבון-זוג י אותו בן "שנוצלו עפטורים . המשפחתיהתא של קיומו במהלך 

5/2011הוראת ביצוע 
היקף תחולת חזקת התא המשפחתי
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הנישואיןמלפניבבעלותודירההייתהמהםאחדלכלכאשר,נישאושלמיואסתריגאל.

ל"הנמהדירותאחתבאףהתגוררולאהזוגבני.

הפרטייםהנכסיםביןהפרדהנעשתהשבמסגרתוממוןהסכםהצדדיםערכושנים7לאחר
.משפחהלענייניהמשפטביתידיעלשאושר,המשותפיםלנכסים

פטורוקיבלההנישואיןמלפנידירתהאתאסתרמכרה-הממוןהסכםלאחרחודשיים
.שבחממס

סירבק"מסממנהל–שבחממספטורביקש,דירתואתיגאלמכר,כשנהכעבור.

שלמייגאל –3178/12א "ע
(17/11/2014)
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:נפסק

משפטיתדיסהרמוניהשיוצרתלפרשנותולאשוניםדיניםביןהרמוניהשיוצרתלפרשנותלשאוףראוי.

בנפרדקבעדרךהגרזוגבןלמעט,זוגוובןמוכריראו":מנוסחאיננווהסעיףמאחר...
.(חלוטהולא)לסתירההניתנתחזקהיוצרתהחוקלשון,"ביניהםהסכםבכלהאמוראףעל,אחדכמוכר

טענתםלהוכחתראיותהצגתי"ע,הקונקרטיבעניינםנסתרתזוחזקהכילטעוןהזוגבנירשאים,לכךאי,
:הזוגבניעלמוטלהחזקהאתלסתורהנטלכאשר

לנכסיםביחסרכושיתהפרדהנקבעהשבו(בציבורידועיםביןהפרדההסכםאו)ממוןיחסיהסכםובראשונהבראשלהציגהזוגבניעל1.
.המשפחתילתאמהםאחדכלשהביא

.בפועלהתקיימהאלא"הניירעל"נותרהלאהרכושיתההפרדהכידהיינו,למעשההלכהההסכםפיעלפעלוכילהוכיחהזוגבניעל2.

(ב"וכיומשותףבנקלחשבוןהמשתלמיםשכירותדמי,משותףמשכנתאתשלום,משותףמימון,במשותףמגורים)

כללאורךרכושיתהפרדהבדברראיותשלמיהזוגבניבידיישהאםשיבחןק"מסמלמנהליחזורהתיקשנקבע
.דירותיהםלמכירתועדהממוןיחסיהסכםלעריכתעדהנישואיןשנות

שלמייגאל –3178/12א "ע
(17/11/2014)
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הראשוניםמנישואיהםגרושיםשהיולאחרלזהזהנישאורפפורטוחסידהצבי.

ביןמלאהרכושיתהפרדהידםעלנקבעהבמסגרתוממוןהסכםעלחתמו–נישאובטרם
.מביניהםאחדלכלהשייכיםוהזכויותהנכסים

הנישואיןמלפנידירות2היורפפורטלחסידה.

140,000₪עודבהוהשקיעהקודמתדירתומכירתמכספיהנישואיןלאחרדירהרכשצבי.

רכישהמסמהדירה½בגיןדרשאךיחידהכדירהדירה½-להתייחסק"מסממנהל
.חסידהשלדירותיהלאור,שניהכדירה

צבי רפפורט-54905-05-13ע"ו
(14/05/2015)
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:נפסק

רכושיתהפרדהשלקיומהבחינתלצורךשלמיבהלכתשפורטוהעזרמבחניכלמתקיימים
:הזוגבניביןמלאה

.חסידהשלבדירתהאלאצבישלבדירתוגריםאינםהזוגבני–במשותףמגורים1.

.הקודמתדירתומכירתבכספימקורםושיפוצהצבישלהדירהרכישתכספיכל–משותףמימון2.

.השניהמדירתההמתקבליםהשכירותמדמי,המשכנתאאתמשלמתבלבדחסידה–משותףמשכנתאתשלום3.

צבישמקבלהשכירותמיד,משותףחשבוןהזוגלבניאין–משותףבנקלחשבוןהמשולמיםשכירותדמי4.
פ"ע,וחסידהלוהמשותףהביתמשקבהוצאותחלקולמימוןומשמשיםלחשבונונכנסיםדירתומהשכרת

.הממוןהסכםבהתחייבותו

במסהדירהמלואאתולחייבהשומהאתלתקןנדרשק"מסממנהל,לעילהאמורלאור
."יחידהדירה"לרכישתהמתייחסיםהשיעוריםלפירכישה

צבי רפפורט-54905-05-13ע"ו
(14/05/2015)
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הנישואיןתקופתאתבחשבוןלקחתישהאם–המשפחתיהתאפירוקלאחר(2)ב49סעיף
(שכןכנראה)?בדירה"הזכותבעל"להיותהמוכרשעלהחודשים18מנייןלצורך

מבניאחד.דירות2בבעלותוהיוזהביוםכאשר,01/01/2014לאחרשהתפרקמשפחתיתא
(שלאכנראה)?המעברבתקופת(2)ב49לפיבפטורלמכרהיכולהאם.דירהקיבלהזוג

השלכות חזקת התא המשפחתי  
.לחוק76לאחר תיקון 



!תודה רבה על ההקשבה
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