
  רכיב המע"מ בהיטל ההשבחה

  לצר סוראיה ושות' רואי חשבוןהכותבים: משרד קנובל ב

 
בית המשפט העליון קבע לאחרונה הלכה המפחיתה משמעותית היטלי השבחה. עד היום, בחישוב היטל 

השבחה, התבססו רשויות מקומיות על פסק דין ישן של בית המשפט המחוזי לפיו היטל ההשבחה יחושב 

לשוק היעד (למי הקרקע מיועדת להימכר). בעקבות  על ערך הנדל"ן כולל מע"מ וזאת מבלי להתייחס

 פסק הדין שיפורט להלן מציאות זו עומדת להשתנות. 

  השאלה המשפטית

לצורך חיוב בהיטל השבחה, על השאלה המשפטית שנדונה בפסק הדין הינה האם בעריכתה של שומה 

השמאי להניח תנאי מכירה במחיר הכולל את הרכיב של המע"מ? השאלה נדונה במסגרת ערעור שהגישה 

 חברה זרה על פסיקתו של בית המשפט המחוזי בעניין זה. 

  העובדות

תכנוני  המערערת, חברה זרה, מחזיקה במספר חלקות קרקע בתל מונד, אשר כתוצאה משינוי ייעודן בהליך

מיעוד חקלאי לייעוד למגורים מסוג "אזור מגורים א' מיוחד" עברו השבחה משמעותית. כתוצאה מהשבחה זו 

הוציאה "הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שרונים" שומות היטל השבחה לחברה הזרה. שומות אלו היו 

הביאה את רכיב המע"מ מבוססות על ההנחה כי המקרקעין יימכרו במחיר הכולל את רכיב המע"מ ולכן 

 בחשבון בעת חישוב שווי המקרקעין לאחר שינוי הייעוד. 

  רקע כללי 

אשר קבע כי בעת  1השאלה נשוא הדיון נדונה בבית המשפט המחוזי בעניין הקופה לתגמולים 2000בשנת 

 עריכת השומה של היטל ההשבחה יש לכלול גם את רכיב המע"מ. 

)  בדבר סוגיות מיסוי בשומות "התקן"(להלן:  11ל ידי מועצת שמאי המקרקעין תקן פורסם ע 2009בשנת 

מקרקעין כאשר מטרת התקן היא "קביעת הוראות להתייחסות למרכיב המע"מ בשומות מקרקעין". בהתאם 

לתקן התשובה לשאלה זו הינה מורכבת. התקן מבחין בין שלושה מצבי שוק, אשר מסווגים לפי סוג הלקוח 

  עד לרכוש את הנכס נשוא השומה, כדלהלן: המיו

המצב הראשון, שוק של רוכשים פרטיים שקונים נכסים לצרכיהם (בד"כ דירות מגורים בבניה רוויה או יחידות 

דיור צמודות קרקע). המצב השני, שוק של נכסים "עסקיים או ציבוריים", שלפי התקן מהווים בד"כ גורם ייצור 

למשרדים, מסחר מלאכה וכיו"ב). המצב האחרון, שוק המוגדר כמעורב, המורכב  הנמכר לעוסקים (כגון מבנה

  מרוכשים פרטיים ועסקיים כאחד. 

לפי התקן, הגדרת השוק אליו משתייך הנכס משליכה באופן ישיר על הכללת או אי הכללת המע"מ בחישוב 

את רכיב המע"מ בשומת נכס  שומת המקרקעין שלו. התקן קובע כי במצב שוק של רוכשים פרטיים יש לכלול

המקרקעין מכיוון שרוכשים מסוג זה אינם מבחינים בין מרכיב הקרן ומרכיב המע"מ (הם אינם מזדכים על רכיב 

  המע"מ). 

לעומת זאת, במצב של "שוק עוסקים" (המצב השני לעיל) נקבע כי אין לכלול את רכיב המע"מ מכיוון שבשוק 

  והמחירים הנהוגים בו אינם כוללים את רכיב המע"מ. מסוג זה "חשיבות השוק" 

המקרה המורכב ובו התקן דן בצורה הרחבה ביותר הוא כמובן המצב השלישי של "שוק מעורב". ביחס לשוק 

זה קובע התקן כי אין להביא בחשבון את רכיב המע"מ ועל השמאי לנקוב בשווי הנכסים כמו ביחס לשוק 
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שמאי ימצא לנכון לחרוג מכך בהתאם לקריטריונים המופיעים בתקן. בהקשר עוסקים, למעט במקרים שבהם ה

לכך הוראות התקן דורשות בין היתר, לבחון את סוג הרוכש הסביר שנהנה מיתרונות יחסיים ברכישת הזכויות. 

כל בכדי לבחון את סוג הרוכש הסביר יביא השמאי בחשבון שלושה גורמים: (א) שוויו וגודלו הפיזי של הנכס (כ

שהנכס גדול יותר כך עשוי להיות יתרון לעוסקים) (ב) רמת המורכבות הדרושה לצורך מימוש השימוש המיטבי 

בנכס, למשל, כאשר נדרש פיתוח (ההנחה היא שככל שרמת המורכבות גבוהה יותר כך פוחת הביקוש מצד 

יתרון לרכוש את הנכס (ג) סוג בעל הזכות בנכס הרשום, מתוך ההנחה שלעוסק יהא  - רוכשים פרטיים) ו

בכובעו כעוסק על מנת לקזז את המע"מ בעוד שרוכש פרטי ייהנה מהחיסכון המע"מ גם כשימכור את הנכס 

  בעתיד. 

דה פקטו, העיקרון של הבחנה בין שווקים שונים שעליו מבוסס התקן השפיע לפחות באופן חלקי על 

  החלטותיהן של ועדות ערר שונות. 

  טענות הצדדים

הזרה טענה כי התקן קובע כלל ברור המסדיר את המקרים בהם השמאי צריך לכלול את רכיב המע"מ החברה 

בשווי המקרקעין לצורך חישוב השומה וכי הכללת רכיב המע"מ בחישוב שווי המקרקעין באופן גורף תביא 

ות למצב שלעיתים הנישום ישלם על התעשרות שלא תתרחש בפועל. כמו כן מפנה החברה הזרה להחלט

  ועדות ערר שונות שהביאו ל"ריכוך" הכלל שנקבע בפס"ד הקופה לתגמולים. 

הועדה המקומית טענה כי אין בתקן בפרט ובתקינה השמאית בכלל, שהיא בעלת מעמד מנחה בלבד, כדי 

לשנות את העקרונות שנקבעו בפס"ד הקופה לתגמולים. כמו כן טענה הועדה המקומית כי במקרה דנן מדובר 

מגרשים שונים שאין להתייחס אליהם כמגרש אחד, כעמדת החברה הזרה ואף מפנה בעניין זה לדברי  115 - ב

ההסבר של התקן. לגישת הועדה, "איחוד מלאכותי של כל המגרשים" מביא לתוצאה שהניתוח נעשה בקשר 

  השומה. למגרש אחד גדול ולכן יש לכאורה ליחסו לשוק עוסקים ובכך לא לכלול את רכיב המע"מ בחישוב 

היועץ המשפטי לממשלה אשר התבקש לחוות דעתו בעניין קבע כי יש מקום לסטות מן האמור בעניין הקופה 

לתגמולים ולאמץ את הוראות התקן מכיוון שהוא משקף תפיסה עדכנית ומדויקת יותר, לפיה קיימת הבחנה בין 

  מספר שווקים שבהם פועלים סוגים שונים של קונים פוטנציאליים. 

  יון והכרעהד

כבוד השופטת דפנה ברק ארז קבעה כי דין הערעור להתקבל. לגישתה, התקן מבטא מומחיות שמאית שיש 

בה רמות תחכום ומיומנות גבוהות יותר מאלו שהיו מוכרות בעבר. לטענת השופטת אם שומת ההשבחה 

הנכס, כפי שעשוי תכלול את רכיב המע"מ מקום שבו ההתחשבות בו אינה מבטאת את מחירו האמיתי של 

להיות במקרה של אימוץ כלל גורף דוגמת ההלכה שנקבעה בפס"ד הקופה לתגמולים, הדבר לא יעלה בקנה 

אחד עם תכלית החוק אשר דורש חישוב של שווי המקרקעין  "..כאילו נמכרו בשוק חופשי". בכדי ליצור הלימה 

שווקים כפי שעושה התקן. השופטת מציינת  עם תכלית החוק יש ליישם כללים אשר רגישים לסוגים שונים של

כי אכן המצב של שוק מעורב הוא מורכב יותר, אולם, העמדה המוצעת על ידה היא עמדה עקרונית לפיה יש 

  להתחשב בפרקטיקה השמאית כל עוד זו לא סותרת את הוראות הדין. 

כמה סוגים של רוכשים במקרה דנן, קובעת השופטת כי השוק הרלוונטי הוא שוק מעורב שבו פועלים 

פוטנציאלים, ובהתאם לכך יש לנכות את רכיב המע"מ מהשווי המוערך של המקרקעין וזאת בהתאם לניתוח 

  הקריטריונים שהתקן קובע (ראה הצגתם לעיל). 

  

  



  סיכום

לדעתנו, פסק הדין התאים את ההלכה המשפטית למציאות הכלכלית ובכך מנע מיסוי בלתי צודק. הכללת 

שוב שווי נכס שעתיד להימכר לעוסק אינו מבטא התעשרות אמיתית של המוכר. יש שיטענו המע"מ בחי

שמצב שבו המונח "שווי שוק" של נכס מפורש לצרכי היטל ההשבחה לפי סוג הרוכש יוצר חוסר איזון, כך 

  ששני נכסים בייעוד דומה יכולים לקבל חיוב על בסיס שונה. טענה זו לדעתנו, אינה מדויקת.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


