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השוניםבמסלוליםמגוריםדירותמכירת•

שומהלתיקוןבקשה•

השגה•

ערר•

עסקהביטול•

מקדמות•

תוכן עניינים
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הצהרות ושומה: פרק שביעי

:הצהרה שבה יפרט את כל אלה, ימים מיום המכירה40בתוך , זכות במקרקעין ימסור למנהלהמוכר(א).73

;פרטי הזכות(1)

;פרטי העסקה(2)

;התמורה בעד מכירת הזכות ותאריך מכירתה(3)

;התמורה בעד רכישת הזכות ותאריך רכישתה(4)

;הניכויים והתוספות שהוא תובע לעניין חישוב השבח(5)

;סכום המס המגיע ודרך חישובו(6)

.זכאות לפטור או להנחה מהמס החל(7)

מכירת דירת מגורים
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הצהרות ושומה: פרק שביעי

, ימים מיום הרכישה40בתוך , זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין ימסור למנהלהרוכש(ג).73

:שבה יפרט את כל אלההצהרה 

;פרטי הזכות(1)

;פרטי העסקה(2)

;התמורה בעד הזכות(3)

;ודרך חישובו, אם מגיע, סכום המס המגיע(4)

;זכאות לפטור מהמס החל(5)

.ושווייםפרטי כלל הזכויות במקרקעין וכלל הזכויות באיגודי מקרקעין שבידי האיגוד (6)

מכירת דירת מגורים
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הצהרות ושומה: פרק שביעי

( א)קטנים סעיפים שלא פירט בהצהרתו את כל הפרטים הנדרשים לפי , לפי העניין, עושה פעולה או רוכש כאמור, מוכר( ד).73

זו לא תחול אם שוכנע המנהל כי הפרטים הוראה ; כאילו לא הגיש הצהרה, 82לעניין סעיף , יראוהו, לפי העניין, (ג)עד 

פעולה שלא צירף להצהרתו מאזן של איגוד המקרקעין כאמור בסעיף עושה ; מצויים בידיעת המצהירהאמורים אינם 

זולת אם יגיש מאזן כאמור במועד אחר שהתיר לו המנהל או , כאילו לא הגיש הצהרה, 82לעניין סעיף , יראוהו, (ב)קטן 

(.א)75מאזן כאמור לפי הוראות סעיף הגיש האיגוד אם 

,או הצהרת הרוכש והמנהל סבור שאדם פלוני חייב בתשלום מס, לא נמסרה למנהל הצהרת המוכר או עושה פעולה באיגוד.82

, שווי המכירה, רשאי הוא לקבוע לפי מיטב שפיטתו את יום המכירהרשאי המנהל לדרוש את מסירת ההצהרה ומשלא נענה 

.בוסכום השבח ואת המס שאותו אדם חייב , שווי הרכישה, יום הרכישה

מכירת דירת מגורים
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?למה משמש הטופס

כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח שאינההצהרת המוכר על מכירת דירת מגורים מזכה ❏

( כולל פטור עד תקרה וחיוב על החלק העודף)

(שומה עצמית)הצהרת הרוכש על רכישת זכות במקרקעין ❏

7000טופס –מכירת דירת מגורים 
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7000טופס –מכירת דירת מגורים 
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7000טופס –מכירת דירת מגורים 
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7000טופס –מכירת דירת מגורים 
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7000טופס –מכירת דירת מגורים 
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7000טופס –מכירת דירת מגורים 
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7000טופס –מכירת דירת מגורים 



7000טופס –מכירת דירת מגורים 13
7914טופס -בעת חישוב מס לינארי מוטב 



7000טופס –מכירת דירת מגורים 14
7914טופס -בעת חישוב מס לינארי מוטב 
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ב/7000טופס -מכירת דירת מגורים 
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ב/7000טופס -מכירת דירת מגורים 

מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד שהריווח מהן נתון לשומה על פי הפרק הראשון (א).50

.פטורה ממסתהא לפקודת מס הכנסה ' בלחלק 

הריווחכי , הפטור לפי סעיף זה יינתן לאדם שימציא למנהל אישור בדרך שתיקבע בתקנות(ב)

"50טופס ". באיגוד נתון לשומה לפי פקודת מס הכנסהפעולה מאותה מכירה או מאותה 
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ב/7000טופס -מכירת דירת מגורים 
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ב/7000טופס -מכירת דירת מגורים 

שהריווחבמקרקעיןזכותמכירתכלעלמקרקעיןלמיסוי"(701טופס":להלן)חדשפרויקטבנייתעלדיווחטופסלצרףיש•

הראשוןהנכסהואההצהרהנשואהנכסכאשרמקרקעיןמיסוילחוק50סעיףלפיפטורומבוקשהכנסהמסלשומתנתוןממנה

.בפרויקטנמכראשר
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ב/7000טופס -מכירת דירת מגורים 
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7002טופס -מכירת דירת מגורים 
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7002טופס -מכירת דירת מגורים 
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7002טופס -מכירת דירת מגורים 



7002טופס -מכירת דירת מגורים 23
שומה עצמית רגילה–2990טופס 



7002טופס -מכירת דירת מגורים 24
שומה עצמית לינארי מוטב–א 2990טופס 
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, 82או לפי סעיף ( ג)או ( ב)78לתקן שומה שנעשתה לפי סעיף , בין ביזמתו ובין לפי דרישת מי ששילם מס, המנהל רשאי(א).85

, לפי העניין, מיום שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטהארבע שנים מיום שאושרה כשומה עצמית אותוך 

:אחד מהמקרים האלהבכל 

, בעת עשיית השומה, לבדן או ביחד עם החומר שהיה בידי המנהל, נתגלו עובדות חדשות העשויות(1)

;במס או לשנות את סכום המסלחייב 

;המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס(2)

.נתגלתה טעות בשומה(3)

, רוכש זכות במקרקעין או רוכש זכות באיגוד מקרקעין, עושה פעולה באיגוד מקרקעין, הורשע מוכר זכות במקרקעין(ב)

, (א)רשאי המנהל לפעול כאמור בסעיף קטן , 101או הוטל עליו כופר כסף לפי סעיף , 98בעבירה לפי סעיף 

או עד תום התקופה הקבועה , לפי העניין, בתום שנה מיום ההרשעה או מיום תשלום הכופרבתוך התקופה המסתיימת 

.לפי המאוחר, (א)בסעיף קטן 

85סעיף –בקשה לתיקון שומה 



26

, בעת עשיית השומה, לבדן או ביחד עם החומר שהיה בידי המנהל, עובדות חדשות העשויותנתגלו (1)

; במס או לשנות את סכום המסלחייב 

(אלא רק כזו שלא הייתה ידועה קודם ושעשויה לשנות את סכום המס–לא כל עובדה )

;מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מסהמוכר (2)

(אי מילוי פרטים בטופס הצהרה על המכירה, העלמת מידע)

.נתגלתה טעות בשומה(3)

...(קיזוז הפסדים ועוד/ בקשת פריסה/ המרת פטור בחיוב וההיפך/ שינוי עילת פטור/ דעתבשיקול טעות /טעות משפטית)

85סעיף –בקשה לתיקון שומה 



בקשה לתיקון שומה  27
85סעיף 

את סכום המס  –ולשלם –חובה לציין 

!שאינו שנוי במחלוקת
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;השומהאתולשנותולעייןלחזור,בכתב,השגהבהודעת,מהמנהללבקשהוארשאיהשומהעלחולקאדםהיה(א).87

חישובודרךואתמהםהנובעהמססכוםאת,השומהעללהשגההנימוקיםאתתפרשכאמורבקשה

דעתולהנחתהוכח;השומההודעתלושנמסרהמיוםימים30בתוךותוגש,(במחלוקתשנוישאינוהמססכום–להלן)

אוהארץמןשנעדרמשוםהאמורהמועדבתוךהבקשהאתמלהגישמנועהיההשומהעלהחולקשהאדםהמנהלשל

.הנסיבותלפיסבירשנראהככלהמועדאתלהאריךהוארשאי,אחרתסבירהסיבהמכלאוחולההיה

הצהרהרקשומהאותהעלכהשגהיראו,82סעיףלפישומהלווהוצאה73סעיףהוראותלפיהצהרהאדםהגישלא(ב)

.הפעולהאוהעסקהלגבישהגיש,73בסעיףכאמור,מפורטת

השגה
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.לשלםשעליוהמסעלהודעהלוותומצאזהלפיהשומהתתוקן,המנהלעםהסכםלידילושנערכההשומהעלהמשיגבא(ג).87

בתוך שמונה חודשים מיום שנמסרה לו הודעת ההשגה או בתוך המנהל ייתן למשיג את החלטתו המנומקת בכתב (ד)

המנהל יהיה ;לפי המאוחר, ימים מיום שאישר כי המשיג המציא את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם30

.להאריך את התקופה האמורה עד תום שנה מהיום שנמסרה לו הודעת ההשגה, מיוחדיםמטעמים ,רשאי

ייתן המנהל למשיג את החלטתו ,82שומה שהוצאה לפי סעיף על השגה שהוגשה על , (ד)על אף האמור בסעיף קטן (ה)

(.ב)חודשים מיום שקיבל את ההצהרה המפורטת כאמור בסעיף קטן 12בתוך 

תקופהלרבות , לפי העניין, (ה)או ( ד)לא נתן המנהל את החלטתו למשיג במהלך התקופה האמורה בסעיפים קטנים (ו)

.יראו את ההשגה כאילו התקבלה, שהוארכה

.בלי שניתנה למשיג הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו, כולה או חלקה, לא יחליט המנהל לדחות את ההשגה(ז)

.עליהמי שערך את השומה לא יחליט בהשגה .א87

השגה



30

השגה

עמדת רשות המיסים
יש להקפיד שכל  . לחוק87תוך המועד שנקבע בסעיף7013'תוגש על גבי טופס מסהשגה •

השומה והסכום ' ובמיוחד מסמדויקת הפרטים הנדרשים בטופס ימולאו על ידי המשיג בצורה 
.חשוב שההשגה תהיה מנומקת וחתומה על ידי הנישום או בא כוחו. שאינו שנוי במחלוקת

.מס שבחלעניןדין המוסמך לייצגו -אין לקיים דיון עם נציג נישום אם אינו עורך•

מיוםימים 15בתוך , חייב הוא, 86לאדם הודעת שומה לפי סעיף נמסרה (א)91.

הגיש השגה ; לשלם את יתרת המס המגיעה ממנו לפיה, הודעת השומהמסירת 

ימים מיום 30ישלם את סכום המס שאינו שנוי במחלוקת בתוך –87לפי סעיף 

.מסירת ההודעה כאמור
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לפניעליהלערור,ההחלטהלושנמסרהמיוםיוםשלושיםתוך,רשאיהמנהלבהחלטתמקופחעצמוהרואה.88

.זהבחוקלוהניתןהדעתבשיקולבהשתמשוהמנהלשלהחלטהכלעללערורהיתרובין,עררועדת

,הועדהראשיושבשיהאשופט:והםאחתכלשלושהשלעררועדות88סעיףלעניןימנההמשפטיםשר(א).89

.הציבורנציגהואמהםאחדשלפחותחבריםושני

שתראהכפיאחרתבדרךלהחליטאולבטלה,להגדילה,להפחיתה,השומהאתלאשררשאיתהוועדה(ב)

,זהחוקלפיבולהחליטרשאישהמנהלדברבכלדעתהשיקוללפילדוןהועדהרשאיתזהולצורך,לנכון

.דעתושיקוללפי

לערעוריםמשפטכביתבשבתוהעליוןהמשפטלביתמשפטיתבבעיהלערערניתןעררועדתשלהחלטתהעל.90

.לושנמסרהמיום–המערערבהעדרניתנהאםאו,ההחלטהמתןמיוםימים45תוך,אזרחיים

ערר
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ימים15בתוךלפיהממנוהמגיעהמססכוםאתישלם,87סעיףלפיבהשגההחלטהלאדםנמסרה(ב).91

במחלוקתשנוישאינוהמססכוםאתישלם–88סעיףלפיעררהגיש;ההחלטהלושנמסרהמיום

.ההחלטהלושנמסרהמיוםימים30בתוך

ערר
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1965-ה"תשכ, (סדרי הדין בפני ועדות ערר)תקנות מס שבח מקרקעין 

2תקנה

המרכזבמחוזמקרקעיןמיסוימנהלהחלטתעלעררואולם,העררמוגשעליהההחלטהאתשנתןהמשיבשלמשרדונמצאשבובמחוזהמכהנתהעררלועדתעותקיםבארבעהעררכתבבמסירתיוגשערר

.המרכזבמחוזהעררלוועדתיוגש,אביבבתלנמצאמשרדואשר

3תקנה

:ואלה הפרטים שיכיל כתב ערר

;שם ועדת הערר(1)

;דין-תיאורו ומקום מגוריו של העורר ומען להמצאת כתבי בית, שמו(2)

;אם הדבר כך, העובדה שהעורר הוא פסול דין(3)

;מספר השומה של העורר וזיהוי המקרקעין שאליהם מתייחס הערר(4)

;וכן תאריך ההחלטה( החלטה-להלן )לחוק 87תאריך מסירת ההחלטה לעורר לפי סעיף (5)

;העובדות המהוות את עילת הערר(6)

;סכום מס השבח הנקוב בהחלטה(7)

;סכום מס השבח השנוי במחלוקת(8)

;הסעד המבוקש(9)

.במספר סידורינימוק כל , העררנימוקי (10)

...אך מחריגה תקנות ספציפיותא"סדמחילה את הוראות תקנות –12תקנה 

ערר
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1965-ה"תשכ, (סדרי הדין בפני ועדות ערר)תקנות מס שבח מקרקעין 

2תקנה

המרכזבמחוזמקרקעיןמיסוימנהלהחלטתעלעררואולם,העררמוגשעליהההחלטהאתשנתןהמשיבשלמשרדונמצאשבובמחוזהמכהנתהעררלועדתעותקיםבארבעהעררכתבבמסירתיוגשערר

.המרכזבמחוזהעררלוועדתיוגש,אביבבתלנמצאמשרדואשר

3תקנה

:ואלה הפרטים שיכיל כתב ערר

;שם ועדת הערר(1)

;דין-תיאורו ומקום מגוריו של העורר ומען להמצאת כתבי בית, שמו(2)

;אם הדבר כך, העובדה שהעורר הוא פסול דין(3)

;מספר השומה של העורר וזיהוי המקרקעין שאליהם מתייחס הערר(4)

;וכן תאריך ההחלטה( החלטה-להלן )לחוק 87תאריך מסירת ההחלטה לעורר לפי סעיף (5)

;העובדות המהוות את עילת הערר(6)

;סכום מס השבח הנקוב בהחלטה(7)

;סכום מס השבח השנוי במחלוקת(8)

;הסעד המבוקש(9)

.במספר סידורינימוק כל , העררנימוקי (10)

...אך מחריגה תקנות ספציפיותא"סדמחילה את הוראות תקנות –12תקנה 

ערר
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ביטול עסקה

.סהמכי נתבטלו מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין ששולם עליהם יחזיר מס אם הוכח לו המנהל .102

ריבית וקנסות ששולמו בשלהם יוחזרו , וכן הפרשי הצמדה וריבית103או 102סכומים שיש להחזירם לפי סעיף . א103

.ההחזרבתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופה שמיום התשלום ועד יום 

 או הצגת פסק דין של , לביטולהלעיסקההבסיסי לבחינתה של בקשת הביטול הוא הסכמת שני הצדדים התנאי

.שיפוטית הקובע כי המכירה בטלהערכאה 

 האם ביטול עסקה או מכר חוזר–שאלת המפתח?

המציאותבקרקע האם העסקה הכתה שורשים ": המבחן הקובע לביטול עסקה הוא–" הלכת זמר"307/85א "ע."

 הביא למס רכישה גבוה, ביטול מכירה של דירה קודמת עקב סכסוך בין בני זוג–( 37007-04-14ע”ו)זמילרינה אבו
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עסקהביטול
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מקדמות

 נושא המקדמות15נוסף לסעיף –70במסגרת תיקון , 2011בשנת.

לרישום זכויותיו לטאבו  להבטיח לרוכש זכות במקרקעין קבלת אישור מס שבח , בין היתר, מטרת התיקון הייתה

במשרד האזורי ובתשלום מס המכירה וזאת מבלי שיהיה תלוי בגמר הטיפול בתיק , בזמן קצרבמרשמי המקרקעין 

.י המוכר"עהשבח 

 לחוק שתיקן בעיות בסעיף שהקשו על קבלת אישורי מיסים  בצורה יעילה ומהירה78פורסם תיקון –01/06/2014ב.

כאשר מתקיימים, 72מכירת בידי גוף האמור בסעיף , 1דירה שהתבקש פרק חמישי : אין חובת תשלום מקדמה על

.מכירות נוספות שיקבע שר האוצר, (דירותשל רוכשי הבטחת השקעות ()דירות)המכר לחוק ( א)ב2סעיף הוראות 

אין סנקציה כספית על אי תשלום מקדמה.
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במכירת זכות במקרקעין שתמורתה נקבעה בכסף , (א)בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב).15

, חייב להעביר למנהל תשלום על חשבון המס שהמוכר חייב בוהרוכשבלבד יהיה 

(:מקדמה–בסעיף זה )להלן מהתמורה שנקבעה בהסכם ביניהם בשיעורים כמפורט  

;מהתמורה15%–( 2001בנובמבר 7)ב"התשסא בחשוון "זכות במקרקעין שיום הרכישה שלה הוא לפני כבמכירת (1)

;מהתמורה7.5%–ואילך ( 2001בנובמבר 7)ב"התשסא בחשוון "במכירת זכות במקרקעין שיום הרכישה שלה מיום כ( 2)

.מהתמורה7.5%–אדם -במכירת זכות במקרקעין בידי חבר בני, (2)-ו( 1)אף האמור בפסקאות על (3)

מקדמות
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עקרונות הסעיף

 73לפי סעיף ההצהרה מהתמורה או במועד מסירת 40%חובת תשלום המקדמה הינה מיד לאחר ששולמו למוכר

(.אם המוכר ממוסה כמלאי80%). לפי המאוחר–לחוק ( ג)

ח התמורה שנקבעה בהסכם "ח המס שהוא חייב בו וכאילו שולמה ע"י המוכר ע"יראו את המקדמה כאילו שולמה ע

(.גובר על כל הסכם ביניהם)בין המוכר לרוכש 

 ימים20חובה להשיב בכתב תוך , המנהל רשאי להקטין את גובה המקדמה–לבקשת המוכר או הרוכש.

 ימים45חובה להשיב בכתב תוך -אם הבקשה סורבה ניתן להגיש בקשה לבחינה חוזרת.

 ימים מהיום שבו הומצאו כל 30או תוך )ימים מיום הצהרתו 90רוכש יוכל לקבל אישור לטאבו למס רכישה תוך

(.ט)15בהתקיים כל התנאים המפורטים בסעיף -גם במצב שבו טרם נערכה שומה הרכישה ( הפרטים

סכום המס שחושב בשומה העצמית= גובה המקדמה :  בתקופת המעבר, בעת חישוב לינארי מוטב.

מקדמות
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בקשה לתשלום מקדמה
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בקשה להקטנת מקדמה
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בקשה לבחינת החלטה לדחיית 
הקטנת מקדמה



!תודה רבה על ההקשבה
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