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   רשות המסים– 20106/ פר מיסוי מקרקעין מסראת ביצועהו

  

  -  זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעיןםפירוק שרשרת איגודים שבבעלות: הנדון

  לתקנות מס רכישה' א27הוספת תקנה 

  לליכ

מס )(מכירה ורכישה, שבח(לתקנות מיסוי מקרקעין ' א27 הוספה תקנה 2010 במאי 24ביום 

  פירוקמקרה של המעניקה פטור ממס רכישה ב, 1)"התקנות": להלן (1974 –ה "התשל, )רכישה

ושאר הפירוקים , ובלבד ששולם מס הרכישה בשל הפירוק הראשון בשרשרת, שרשרת איגודים

   .חודשים מהפירוק הראשוןהסתיימו תוך שישה 

י "גם אם הזכות במקרקעין או הזכויות באיגוד המועברות אגב הפירוק נרכשו עתקנה זו חלה 

סתיים הלא , תוך התקופה האמורה , וגם אם פירוק השרשרת27.7.1983 לאחרהאיגוד המתפרק 

  .בהעברת הזכות ליחיד

  

  תנאי הפטור ערב התיקון

 ממס רכישה בהעברת זכות במקרקעין מאיגוד מתפרק לבעל  מעניקה פטורלתקנות) ב(27תקנה 

  :הזכות באיגוד אגב פירוק האיגוד ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים במצטבר

  לחוק מיסוי מקרקעין71העברת המקרקעין אגב הפירוק פטורה ממס שבח לפי סעיף  .1

 .")החוק: "להלן (1963 –ג "כהתש, )מכירה ורכישה, שבח(

 .ליחיד הינה  ההעברה אגב הפירוק .2

 .1983 ביולי 27הזכות במקרקעין היתה בבעלות האיגוד המתפרק ביום  .3
  

י יחיד בעקיפין " מאפשרת להנות מפטור זה גם במקרה בו המקרקעין מוחזקים ע)ג(27תקנה 

כך שפירוק שרשרת של איגודים עד העברת המקרקעין לידי היחיד , באמצעות שרשרת של איגודים

 לפיו כל –ובהתקיים תנאי נוסף ) ב(27שה באותם התנאים של תקנה פטורה אף היא ממס רכי

שרשרת הפירוקים עד ליחיד התבצעה תוך שישה חודשים ממועד העברת המקרקעין הראשונה 

  .אגב הפירוק

שרשרת פירוקים בפטור ממס רכישה התאפשרה רק אם הפירוק היה עד לרמת , במילים אחרות

ורק אם , )ולא זכויות באיגוד מקרקעין( זכויות במקרקעין הזכויות המועברות ליחיד הן, היחיד

  .1983 ביולי 27הזכויות במקרקעין היו בידי האיגוד ביום 

                                                 
 במאי 24 מיום 6892קובץ תקנות , 2010 –ע "התש, )תיקון)(מס רכישה)(מכירה ורכישה, שבח(במסגרת תקנות מיסוי מקרקעין  1

   .)'נספח אכב העתק "רצ (2010
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   א27הוספת תקנה 

) 2(התארגנות מחדש של אשכול חברות הנעשה לפי חלק ה, על פי המצב החוקי עובר לתיקון

 מס רכישה בגין כל העברה של זכויות 0.5% –פטורה ממס שבח וחייבת ב ) שינויי מבנה(לפקודה 

  . במקרקעין

שינויי מבנה הכרוכים בשרשרת פירוקים של איגודי מקרקעין ואשר נועדו לתכלית , לעומת זאת

אם המקרקעין ( כל העברה אגב פירוקבגין  5%ייבים במס רכישה בשיעור של תעסקית ראוייה מ

הואיל ). 1983 ביולי 27יתה בבעלות האיגוד ביום  חודשים או שהזכות לא ה6לא הגיעו ליחיד בתוך 

 מהשווי עשוי אף לעלות על 5%מס הרכישה המחוייב בשיעור של , ומדובר בשרשרת של פירוקים

  . כל השבח הצבור על המקרקעין

  

 הן העברה של זכות ,נותנת מענה לאמור לעיל וקובעת כי בפירוק של שרשרת איגודים' א27תקנה 

זכות באיגוד מקרקעין לבעל הזכות באיגוד אגב פירוק תהיה פטורה  ה שלבמקרקעין והן העבר

  :ממס רכישה בהתקיים כל התנאים  הבאים במצטבר

 .  לחוק71כל פירוק בשרשרת פטור ממס לפי סעיף  .1

 .  בשל הפירוק הראשון שולם מס הרכישה במלואו .2

 לפי הפטורק הראשון ועד למכירה בגינה מתבקש לא חלפו שישה חודשים מיום הפירו .3

 . לחוק71סעיף 
  

יודגש כי הפטור ממס רכישה לפי תקנה זו אינו מותנה עוד במועד רכישת הזכות במקרקעין ואינו 

  .ליחידבמקרקעין מותנה בכך שבסוף הליכי הפירוק תגיע הזכות 

שומרת על העיקרון הקבוע בחוק לפיו העברה לבעלי המניות או העברה מהיחיד ' א27תקנה 

 שרשרת , קרי,כל ההתארגנות המבנית קודם לכן,  אולם5%במס רכישה בשיעור של לחברה חייבת 

 .תהא פטורה ממס ובלבד וזו נעשתה והסתיימה תוך פרק זמן של שישה חודשים, הפירוקים
  

  תחולה רטרואקטיבית

לתקנות מס הרכישה הינה רטרואקטיבית והן חלות על העברה ' א27הוראות תקנה תחולתן של 

  .2010 בינואר 1ל זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין שנעשתה החל מיום אגב פירוק ש

  

  

  ,בברכה

  

        רשות המסים בישראל
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