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זכות הרשאה במקרקעין אינה תלויה 
בקיומו של חוזה הרשאה/חכירה תקף

 עו"ד ורו"ח אהרון צ'יסמדיה 

הכתוב  לדרישת  בניגוד 
חוק  המקרקעין,  בחוק 
(שבח  מקרקעין  מיסוי 
התשכ"ג-1963  ורכישה), 
אינו  "החוק")  (להלן: 
כדי  כתוב  חוזה  דורש 
על  "מכירה"  אירוע  ליצור 

פי סעיף 1 לחוק.

ובין  שבדין  "בין  מהמילים  נלמד  זה  עניין 
שביושר" בהגדרת זכות במקרקעין כחוק.

מסמ"ק  מנהל  נ'  גולדברג   4631-12-13 בו"ע 
גולדברג  מר  העלה   ,14.5.2015 מיום  חדרה 
על  החתימה  שבמועד  מאחר  ולפיה,  טענה 
הסכמי  המוכרים  בידי  היו  לא  המכר,  הסכם 
ישראל  מקרקעי  רשות  עם  תקפים  הרשאה 
(להלן: "רמ"י") - הרי רכישת המקרקעין על ידו 
משולה לרכישת מיטלטלין והדבר אינו מחייב 

תשלום מס רכישה.

לעומתו טען מנהל מיסוי מקרקעין כי במקרה 
במקרקעין,  להשתמש  "הרשאה  נמכרה  זה 
או  בעלות  תוכנה  מבחינת  בה  לראות  שניתן 

חכירה כאמור".

מזכות  כחלק  "הרשאה"  הגדרת  כי  נציין 
במקרקעין נוספה בתיקון 15 וזאת לאחר שלא 
יושמה מדיניותה הרשמית של מועצת מקרקעי 
הועברו  רבות  וקרקעות   1956 משנת  ישראל 

אלא  חכירה  של  בדרך  שלא  חקלאי  לשימוש 
בהרשאה לשלוש שנים, כאשר החקלאי נחשב 

במצב זה ל"בר רשות".

העליון  בית המשפט  לאותה תקופה קבע  נכון 
בגדר  נופלת  אינה  רשות  בר  של  זכותו  כי 
ומתן  החוק  תוקן  משכך  במקרקעין".  "זכות 
הקצרה  לתקופה  במקרקעין  לשימוש  הרשאה 
מספר  בתיקון  שתוקנה  (תקופה  שנים  מעשר 
לזכות  תיחשב  שנים)  וחמש  לעשרים   40
שלא  בהרשאה  מדובר  אם  למעט  במקרקעין, 

נהוג לחדשה מעת לעת.

ועדת הערר שבה וחזרה על פסיקותיו של בית 
אחת  לא  נקבע  שבהן  מהעבר  העליון  המשפט 
כי חוק מס שבח הוא חוק פיסקאלי שבו חרג 
המחוקק מהמסגרת הקטגורית של דיני הקניין 
הפורמליים - וחתר לתפיסת התוכן הכלכלי של 

העסקאות.

על פי גישה זו קבעה ועדת הערר במקרה דנן כי 
אמנם לא היה הסכם חכירה בתוקף או הסכם 
במועד  רמ"י  לבין  המוכרים  בין  כתוב  הרשאה 
החתימה על הסכם המכר, אולם אין בהיעדרו 
זכות  של הסכם כאמור כדי לשלול קיומה של 
כי  הוכח  דנן  שבמקרה  ומאחר  במקרקעין, 
הייתה  המכר,  הסכמי  על  החתימה  במועד 
קיימת למוכרים הרשאה להשתמש במקרקעין 
באופן ייחודי, הרי הרשאה זו להחזקה ייחודית 

במקרקעי ישראל - ניתן לראותה כחכירה.
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