
192   <
ידע למידע 426             מארס  2012

שאלות ותשובותשאלות ותשובות שאלות ותשובותשאלות ותשובות

מכירת זכות במקרקעין בידי איגוד מקרקעין ומס 
הרכישה שיחול על הקונה

ל' נ' שואל:
מס  ושילמה  ב)  חברה  (להלן  מקרקעין  באיגוד  מניות  רכשה  א)  חברה  (להלן  חברה 

רכישה. לימים מכרה חברה ב (איגוד המקרקעין) מחצית מהמקרקעין. 

השאלות:

האם חברה א יכולה לממש או להוסיף לעלות את מס הרכישה ששילמה ברכישת המניות או   .1
שבאפשרותה לעשות כן רק אם תממש את המניות באיגוד? 

לחלופין, מה התשובה אם ימכרו את כל המקרקעין?   .2

האם תשלומי מס הרכישה בגין המניות באיגוד מותרים כהוצאה במסגרת סעיף 39 במכירת   .3
הנכס אף על פי שהמניות לא נמכרו?

עו"ד, רו"ח יובל אבוחצירא משיב:
בפעולה  השבח  (חישוב  ורכישה)  מכירה  (שבח,  מקרקעין  מיסוי  תקנות 
בפעולה  השבח  בחישוב  כי  קובעות  התשס"ג-2002  מקרקעין),  באיגוד 
את  המקרקעין  באיגוד  הזכות  של  המקורי  כמחיר  יראו  מקרקעין,  באיגוד 
המחיר המקורי בתוספת מס הרכישה החל על עושה הפעולה במועד רכישת 
הותר  ולא  במלואו  שולם  הרכישה  שמס  בתנאי  המקרקעין,  באיגוד  הזכות 

בניכוי על פי כל דין. 

חישוב  בעת  במקרקעין.  זכות  מוכרת  בעצמה)  מקרקעין  (איגוד  ב  חברה  להלן  המתואר  במקרה 
השבח או ההפסד בגין מכירה זו, שווי הרכישה יכלול את העלויות וההוצאות המותרות על פי סעיף 
39 לחוק מיסוי מקרקעין אשר בוודאי לא כולל מס רכישה ששילמה חברה א. כך הדבר בין אם 
חברה ב תמכור רק מחצית מהמקרקעין ובין אם תמכור את מלוא זכויותיה המקרקעין. כמובן, את 

העלות וההוצאות יש ליחס באופן יחסי לכל חלק שנמכר.

ורק  מקרקעין  לאיגוד  תיחשב  לא  כבר  וככזו  שברשותה  המקרקעין  כל  את  תמכור  ב  חברה  אם 
לאחר מכן תמכור חברה א את המניות שהיא מחזיקה בחברה ב, לא תיחשב חברה א לעושה פעולה 
ורווח ההון ממכירת המניה יחושב על פי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה (נוסח  באיגוד מקרקעין 
חדש), התשכ"א-1961, שם נקבע כי המחיר המקורי של המניה (= נכס) כולל כל  "סכום שהוציא 

הנישום לרכישתו של אותו נכס" - הכולל גם את מס הרכישה שהוציא בעת רכישת המניה.

המשיב - ממשרד ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע"מ


