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תא השיכרה  יוושמ  תיחפהל  שי  םאהו  תואצוה  חבשהמ  תוכנל  ןתינ  םאה  סממ , רוטפב  הרכשוהש  הריד 
? רבצנה תחפה 

רמרד רימא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

הפיח ןיעקרקמ  יוסימ  להנמ  ןמיו נ ' רודגיבא  , 10216-07-14 יח )'  ) : ו"ע ךילה רפסמו  םש 

תירוא תטפושה  דובכ  ינפב  הפיח  יזוחמה  טפשמ  תיב  דילש   1963 "ג –  כשתה השיכרו ) חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוח  יפל  ררעה  תדעו  האכרע :
.הרבח ןלוג –  - ילאקזחי תילג  "ח  ור רבח , גרבנטספ –  ןועמש  "ח  ור "ר , וי ןייטשניו – 

.ןיוצ אל   : םידדצה 14.02.16 ב"כ  הטלחה : ךיראת 

הערכוהש היגוס  הנודינ  ורדגב  הפיח  יזוחמה  טפשמ  תיב  דילש  ןיעקרקמ  יוסימ  קוח  יפל  ררעה  תדעוב  ןתינש  ןיד  קספ  לע  ןכדעל  ונירה 
לע הסנכה  סממ  רוטפ  היהו  םירוגמ  תרטמל  הריד  ריכשה  םדא  רשאכ  איה  ןידה  קספב  הררועתהש  תירקיעה  היגוסה  .הנושארל  הקיספב 
יאכז םאהו  הרידה  ןיגב  רבצנה  תחפל  הוושה  םוכסה  תא  השיכרה  יוושמ  תיחפהל  שי  הרידה  תריכמב  חבשה  בושיחב  םאה  תוריכשה , ימד 

? תוריכשה ימד  תסנכה  רוציי  ךרוצל  איצוהש  תואצוה  חבשהמ  תוכנל  אוה 

: םיאבה םילולסמה  תשולשמ  דחאב  הסנכה  סמב  רוחבל  לוכי  םירוגמ , תרטמל  הרכשוהש  םירוגמ  תריד  לעב  יכ  ןייצנו  חתפנ 
תורתומ תואצוה  יוכינ  רחאל  םירוגמ , תרידמ  ודי  לע  הקפוהש  תוריכשה  ימד  תסנכה  לע  לחה  ילושה  סמה  תא  םלשל  אלמ –  סמ  לולסמ 

תחפה םוכס  השיכרה  יוושמ  תחפויו  תופטושה  תואצוהה  תא  חבשה  ןמ  תוכנל  ול  רתוי  אל  ותריד , לש  הריכמה  תעב  זאו  תחפ , יוכינ  רחאלו 
.רומאכ ודי  לע  הכונש 

יאכז וניא  הסנכה  סמ  תדוקפל  ףיעס 122(ג ) יפל  רשאכ  תוריכשה , ימד  תסנכה  לע  לש 10%  תחפומ  סמ  רועיש  םלשל  תחפומ –  סמ  לולסמ 
לכ יפל  תוכנל  היה  ןתינש  תחפה  לש  יברמה  םוכסה  הריכמה  יוושל  ףסוותי  הרידה  תריכמ  תעבו  הסנכהה  ןמ  תופטוש  תואצוה  וא  תחפ  תוכנל 

.תחפה םכותבו  תופטושה  תואצוהב  הרכה  תמלוגמ  תחפומה  סמה  רועישבש  ןוויכמ  תאזו  ןיד 
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ךירצש ןידה  המ  הלאשה  רשאכ  .קוחב  העובקה  הרקתה  הבוג  דע  תוריכשה  ימד  תסנכה  לע  סמ  םולשתמ  רוטפ  לבקל  אלמ –  רוטפ  לולסמ 
.ןידה קספב  הנודינש  הלאשה  איה  חבשה –  ןמ  תחפו  תופטוש  תואצוה  יוכינל  סחיב  הז , לולסמב  הרכשוהש  הריד  תריכמב  לוחל 

הסנכה לע  םילחה  םיירשפאה  יוסימה  ילולסמ  תא  תטרפמ  רשא  עוציב 5/2007 , תארוה  םיסמה  תושר  ידי  לע  המסרופ  םויב 27.2.2007 
תואצוה יוכינ  רתוי  אל  הרידה  תריכמב  יכ  תוריכש , ימדמ  ויתוסנכה  לע  אלמה  רוטפה  לולסמב  רחבש  םושינ  ןיינעל  תעבוקו  תוריכש  ימדמ 

ףיעס 122 תארוה  תא  השעמל  הליחמ  םיסימה  תושר  רמולכ , .הסנכה  סמב  שורדל  היה  ןתינש  השיכרה  יוושמ  הכוני  תחפהו  תופטוש 
.תחפומה סמה  לולסמ  לע  קר  אלו  אלמה  רוטפה  לולסמ  לע  םג  הסנכה  סמ  תדוקפל 

ןכלו אלמה  רוטפה  לולסמ  לע  עבקנ  אלו  תחפומה  סמה  לולסמ  לע  עבקנ  הסנכה  סמ  תדוקפל  ףיעסב 122  עבקנש  רדסהה  יכ  ןעט  ררועה 
". ואלה תא  ןיעמוש  ןהה  ללכמ   " תניחבב ילילש ," רדסה   " םייק

לשב הסנכה  סמ  תדוקפל  ףיעס 122(ג ) תארוה  תא  קקוחל  ןוכנל  אצמ  קקוחמהו  ילילש " רדסה   " םייק אל  יכ  תועד  בורב  העבק  ררעה  תדעו 
הריד תריכמב  תחפה , תייגוסו  תופטושה  תואצוהה  יוכינ  תייגוסל  סחייתהל  שי  דציכ  הלאשה  ביבס  ררועתהל  היה  יושעש  ישוקה  וא  קפסה 

.יקלח ןפואב  קר  אלא  סממ  ןיטולחל  תורוטפ  ןניאש  תוסנכהב  ןניקסע  רשאכ  תוריכש , תוסנכה  הנממ  וקפוהש 
סמ רושימב  תחפהו  תופטושה  תואצוהה  יוכינ  תלילש  יכ  הנעט  עמשת  אלש  ידכ  תחפומה  סמה  לולסמל  עגונב  הרהבהל  שרדנ  קקוחמה 

.ןיעקרקמ יוסימ  רושימב  הריכמה  יוושל  תחפה  תפסוה  יאלו  םיוכינל  ךרדה  תא  תללוס  הסנכה ,

ןניקסעש לככ  ירהש  ןיטולחל  סממ  תורוטפה  םירוגמ  תרידמ  תוריכש  ימד  תוסנכהל  סחיב  תוצוחנ  ןניא  רומאכ  תורהבה  יכ  העבק  ררעה  תדעו 
יוסימל רשאב  םג  ומכ  תחפ , תואצוה  יוכינ  תאז  ללכבו  הנממ , תואצוה  יוכינל  עגונב  ישוק  לכ  ררועתמ  אל  סממ , הלוכ  הרוטפ  הניהש  הסנכהב 
יוכינ תוברל  םיירשפאה , םייוכינה  לכ  תא  וכותב  םלגמ  תחפומ  סמ  לולסמ  םאש  רמוחו  לק  .וז  הסנכה  הקפוה  הנממ  הרידה  תריכמב  חבשה 

.ןיעקרקמ יוסימ  רושימב  תחפו  תואצוה  ןתוא  לש  יוכינ  לפכ  ןתיל  םוקמ  ןיא  יכ  ירבו  רבדה  אוה  ךכ  אלמה  רוטפה  לולסמב  םג  תחפה ,

אלמ רוטפב  םיריכשמה  ולאל  ןה  .הסנכה  סמ  רושימב  תוריד  יריכשמל  איה  ןתיל  קקוחמה  שקיבש  הבטהה  יכ  ררעה  תדעו  תעבוק  דוע 
יוסימ רושימב  רומאכ  ורכשוהש  תוריד  ירכומל  הבטה  תתל  שקיב  אל  קקוחמה  .תחפומ  סמ  רועיש  םימלשמו  יקלח  רוטפב  םיריכשמלןהו 

תוליעפה לש  הפוס  תא  תלמסמ  םירוגמל  תרכשומה  הריד  תריכמ  קקוחמה  לש  ותניחבמש  ןכתי  יכ  הדעוה  תנייצמו  הפיסומ  דוע  .ןיעקרקמ 
יוסימ לש  רושימב  הבטה  תתלו  הנחבא  רוציל  שקיב  אל  יאדווב  קקוחמה  .הריכמה  תא  דדועל  ןיינועמ  וניא  ךכיפלו  דדועל , הצר  התואש 

.תוריכשה ימד  תוסנכה  לע  סממ  אלמ  רוטפ  לביקש  םושינל  אקווד  ןיעקרקמ 

.תואצוהל וצ  ןתינ  אל  החדנ , ררעה 

: תכרעמ תרעה 
תואצוהה תא  תוכנל  ולכוי  אל  םה  ןיעקרקמ  יוסימל  חווידה  תעב  יכ  ןובשחב  תחקל  תורכשומ  תוריד  ירכומל  ץלמומ  ןידה , קספ  תובקעב 

תעב רבכ  ןובשחב  חקלל  תוכירצ  הלא  תופסונ  תויולע  השיכרה , יוושמ  רבצנה  תחפה  תא  תיחפהל  וצלאיו  תוריכשה  תסנכה  ךרוצל  ואיצוהש 
.הרידה תריכמ  לע  ירחסמה  ןתמו  אשמה 

 


	דירה שהושכרה בפטור ממס, האם ניתן לנכות מהשבח הוצאות והאם יש להפחית משווי הרכישה את הפחת הנצבר?

