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התרה בניכוי לתשלום היטל השבחה בעבור שימוש 
חורג בקרקע

מ' ב' שואל:
ניתן להפחתה, בדומה לקרקע.  כן ההיטל אינו  ועל  נהוג להוון היטלי השבחה לקרקע 
טרם  מהמיועד  השונה  לשימוש  הקרקע  של  להשבחה  מתייחס  השבחה  היטל  ואולם, 

ההשבחה. 

השאלה: 

האם היטל השבחה בעבור שימוש חורג שמשולם כל כמה שנים (לדוגמה חמש שנים) יכול להיחשב 
הוצאה שוטפת או להיות מופחת על פני השנים (הרי אין "השבחה" של הקרקע וההוצאה מתייחסת 

לשימוש החורג בה, מעין "קנס" על שימוש בקרקע באופן שונה מהיעוד)? 

רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא משיב:
סעיף 39 רישה לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 קובע 
רשימה של ניכויים (הוצאות) שיותרו בניכוי, לצורך קביעת סכום השבח בר 
כי ההוצאות תותרנה  כן קובע הסעיף  המיסוי בעת מכירת המקרקעין. כמו 
מהשבח "אם אינן כלולות בשווי הרכישה ואינן מותרות בניכוי לפי הפקודה" 
(להלן:  התשכ"א-1961  חדש),  (נוסח  הכנסה  מס  לפקודת  כמובן,  [הכוונה, 

"הפקודה")].

אכן, היטלי השבחה בגין שינוי תב"ע (תוכנית בניין עיר) מקומית או מפורטת או הקלה לצמיתות 
הם בבחינת הוצאה הונית לרכישת יתרון מתמיד, הקשורה בקשר אמיץ למהות המקרקעין, וככזו 
אלו  סכומים  יקטינו  בעתיד,  המקרקעין  במכירת  המקרקעין.  לעלות  להוונה  יש  הונית)  (הוצאה 

שהוונו את סכום השבח בר המיסוי.

ואולם, במקרה של תשלום היטל השבחה בגין התרת שימוש חורג לתקופת זמן מוגבלת (למשל, 
על  להגן  אפשר  כאמור,  תקופה  כל  ומוטל  מתחדש  אשר  שנים)  לחמש  לעיל,  בשאלה  שצוין  כפי 
רק  הנובעת  ב"השבחה"  שמדובר  כיוון  הקיים,  על  לשמירה  הוצאה  משום  בו  יש  שלפיה  עמדה 
מיצירת זמינות לאותו שימוש (חורג) ולא יצירת יש מאין (שהיא בבחינת יתרון מתמיד), וכל עוד 
חייבת במס במהלך התקופה האמורה, הרי  כל המקרקעין המדוברים משמשים בהפקת הכנסה 

אפשר להגן על עמדה שלפיה תותר הוצאה כזו בניכוי מההכנסה החייבת במס הכנסה.

המשיב - ממשרד ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע"מ
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כל  בעבור  מראש  ומשולם  האמורה  התקופה  לתחילת  מהוון  כאמור  ההשבחה  היטל  תשלום  אם 
התקופה שבה יותר שימוש חורג, הרי על פי כללי התרת הוצאות מכוח סעיף 17 לפקודה והפסיקה 
בנושא, תותר ההוצאה בניכוי בפריסה שווה על פני התקופה אשר אליה מתייחס השימוש החורג, 

בין שהעסק מדווח על בסיס מזומן ובין שהוא מדווח על בסיס מצטבר.

ניכוי הוצאות ריבית ריאלית משבח בידי יחיד
נ' ג' שואל:

2011 מכר אותו. הריבית לא נדרשה כהוצאה  2006 רכש יחיד נכס, ובשנת  בשנת 
במרוצת השנים אך נדרשה כניכוי מן השבח שנוצר ב-2011. ואולם, רשויות מיסוי 
מקרקעין לא התירו את הניכוי בטענה שיש לדרוש את הריבית בדוח לרשויות מס 

הכנסה.

השאלות:

לעניין הכרת הוצאות מימון לצורכי מס שבח - האם אפשר לערער על שומת מס השבח בטענה כי 
הריבית הייתה אינצידנטלית לרכישת הנכס ולכן יש להכיר בה במישור ההוני, או לחלופין לעניין 

מס הכנסה - האם הריבית ניתנת לניכוי במלואה למפרע משנת 2006?

עו"ד אורית קוך ועו"ד (רו"ח) גיא בר-און משיבים:
סעיף  הוא  השבח  מן  ריאלית  ריבית  הוצאות  לניכוי  הרלוונטי  החוק  סעיף 
39א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), 
הקובע כי "במכירת זכות במקרקעין יותרו בניכוי לשם קביעת סכום השבח, 
נוסף על ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף 39, תשלומי ריבית ריאלית, 

אם אינם מותרים בניכוי לפי הפקודה...".

בחשבון  להביא  אין   - השבח  בחישוב  הבסיסיים  מהכללים  אחד  על  חוזר  לחוק  39א  סעיף 
שאפשר היה לנכותן מכוח פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן:  הוצאות 

"הפקודה"). דהיינו, יש לבחון אם ההוצאה ניתנת לניכוי ולא אם ההוצאה נוכתה בפועל.

המשיבים - ממשרד זיו שרון ושות', עורכי דין


