
    לנאמנותהשלכות המס בהעברת נכסי מקרקעין 

  לצר סוראיה ושות' רואי חשבון הכותבים: משרד קנובל ב

שהעברת נכס מקרקעין לנאמנות אינה עסקה חייבת במס וזאת  לאחרונה  ה קבע ועדת ערר למיסוי מקרקעין 

לו בעלי נכסים לנצל  בניגוד לעמדת רשות המיסים. החלטה זו פותחת פתח לתכנוני מס לגיטימיים, במסגרתם יוכ 

    יהם. את מוסד הנאמנות על מנת לחסוך תשלומי מיסים בעת העברות נכסים ליורש 

  

 השאלה המשפטית 

העברת נכס מקרקעין מיוצר נאמנות לנאמן מהווה עסקה  האם  , הינההשאלה המשפטית שנדונה בפסק הדין 

ישה ומס שבח במועד זה, או שמא לא  במקרקעין ביום ההעברה לפי חוק מיסוי מקרקעין, ואז מתחייבת במס רכ

  קת נכסי הנאמנות לנהנים.  או בעסקה כלל, והמיסוי נדחה למועד חלו " מכירה"מדובר ב 

  

 העובדות 

נאמנות בבעלות מספר   -אלדר -תושבי חוץ לבין חברת ירון נחתם הסכם נאמנות בין בני זוג  2016בינואר 

ירו נכסי נדל"ן או כספים לנאמן בהתאם ובכפוף להסכם  שותפים. בהסכם הנאמנות נקבע כי יוצרי הנאמנות יעב

באותו   . )"החברה" שהוקמה לצורך החזקת נכסי הנאמנות (להלן: ות חברה ייעודית הנאמנות וזאת באמצע

, נחתמו ארבעה הסכמים להעברת הזכויות בארבעה נכסי מקרקעין בישראל מיוצרי הנאמנות לחברה, על  מועד 

הסכם הנאמנות. כמו כן נכדתם של יוצרי הנאמנות, תושבת ישראל,  נרשמה  מנת שיוחזקו על ידה בהתאם ל

כל זכות בנכסים והיא אינה זכאית למכור אותם ואינה   רישום זה אינו מקנה לה  נות, אולםכנהנית היחידה בנאמ

  זכאית לפירותיהם.  

עברתם  סים לאחר הה ביחס לנכבנוסף, יוצרי הנאמנות התנתקו מהנכסים והסכימו שלא תיוותר בידם שליט

כפוף לשיקול דעתו הבלעדית של  והם יוכלו אך ורק להציג את רצונותיהם ביחס לניהול הנכסים והכל ב לנאמן

  . הנאמן. יוצרי הנאמנות שמרו על זכותם לקבלת דיווח מלא אודות פעולות הנאמנות

 רקע כללי  

קרקעין לנאמנים  בד. הראשון, הקניית מ שני סוגי נאמנויות בל מתייחס ל) "החוק" חוק מיסוי מקרקעין (להלן: 

לחוק. השני, העברת זכות במקרקעין מנאמן לנהנה  3עיף מכוח חיקוקי דין המנויים בס סמסוימים או לאפוטרופו 

במקרים בהם הנאמן רוכש מראש בשמו הוא בשביל פלוני זכות במקרקעין לנהנה ספציפי וידוע כבר בעת  

ן הוא למעשה שליח של הנהנה מבחינת "ידו הארוכה" של  הרכישה. במצב כזה (המצב השני), הנאמ

רת הנכס מהנאמן לנהנה לאחר שהנכס נרכש מראש על ידי הנאמן  המשלח/הנהנה. הסעיף פוטר ממס את העב

  עבור נהנה ספציפי וידוע.  

  יוצר לנאמנות (גם כאשר אין נהנים הכוללים הקניית נכסים מבחוק אין כל התייחסות לסוגי נאמנות אחרים 

  ות לידי הנהנים.  החלפת נאמנים, שינוי בזהות נהנים וחלוקת נכסים מהנאמנ ספציפיים וידועים בשלב ההקניה),

והאם אי אזכור מקרים נוספים במסגרת   לחוק הינו בגדר "רשימה סגורה"  3 מכאן, עולה השאלה, האם סעיף 

ים נוספים ממס ולכן הם לא  הסעיף מהווה למעשה "הסדר שלילי" משמע שהמחוקק לא התכוון לפטור מקר

  הוזכרו במסגרת הסעיף.  

  טענות הצדדים 

ם לנאמנות פרצה בעקבות דיווח שהוגש לפקיד השומה בנוגע להעברת הזכויות  המחלוקת בין רשות המיסי

ג' לפקודת  75מהיוצר לנאמנות. במסגרת השומות העצמיות טענו המערערים כי עסקינן בנאמנות מכוח סעיף 



לחוק   3)  ולפיכך יש לפטור את העברת הזכויות בנכסים ממס שבח מכוח סעיף "הפקודה" : מס הכנסה (להלן

  לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).    27רכישה מכוח תקנה וממס 

פקיד השומה לא קיבל את השומות העצמיות וקבע כי יש לחייב במס שבח ומס רכישה את העברת המקרקעין  

  על פרק הנאמנויות שבפקודה.   לנאמן, מהנימוק שהחוק לא חל  

ק הנאמנויות שבפקודה וההסדר הספציפי  עיקר המחלוקת בין הצדדים נסובה סביב השאלה האם הוראות פר 

"נאמנות תושבי ישראל", שנעשתה ללא תמורה, אינה נחשבת "מכירה"  לפיה הקניה מהיוצר לנאמן בהמצוי בה 

, חלות גם על נכסי מקרקעין בישראל  מועד חלוקתו לנהנים ואירוע המס נדחה למכירת הנכס על ידי הנאמן או ל

כעמדת המערערים, או שמא ההקניה לנאמנות מהווה אירוע "מכירה" כבר בנקודה זו ותמוסה במס שבח ומס  

  פקיד השומה.   בהתאם לעמדתרכישה 

  דיון והכרעה 

  בעו פה אחד כי עמדת חברי ועדת המיסוי, השופט מגן אלטוביה, רו"ח צבי פרידמן ורו"ח מיכה לזר, ק

  המערערים עדיפה, וכי אין לראות באירוע העברת הנכסים מהיוצר לנאמנות "מכירה".  

למרות שישנה   לחוק קובע שורה של מקרים בהם 3ף רו"ח פרידמן שכתב את פסק הדין ציין בהכרעה כי סעי 

ם  בר בנציגים ממוני ודהעברה של זכות במקרקעין היא לא תיחשב "מכירה", כאשר המשותף למקרים אלו שמ

מדובר בנציג שהוא מעין "נאמן" של הנישום מכוח דין, כאשר   מכוח דין לנהל את ענייניו של הנישום. למעשה

שכן הנציג פועל בשמו של הבעלים   שקפת שינוי כלכלי בהחזקת הזכויות מהותית ההעברה לאותו "נציג" אינה מ

ר הקניית הנכסים מהיוצר לנאמנות  המיסים כי אי אזכו המקוריים. כמו כן דחה רו"ח פרידמן את עמדת רשות 

מדובר ב"לאקונה" בחקיקה. בנוסף, דחו חברי הוועדה את עמדת רשות המיסים לפיה  ומהווה "הסדר שלילי" 

מהווה אירוע  בנושא "מיסוי נאמנויות" נקבע כי הקניית זכות במקרקעין מיוצר לנאמן  5/2016בחוזר מס הכנסה 

המשפט לתת משקל לפרשנות שנותנת רשות מנהלית. על כך כתב   פסיקה על בית אם לת הוכי ב מס לפי החוק 

"האמור בחוזר מס הכנסה בנושא נאמנויות ומיסוי מקרקעין אינו מחייב את בית המשפט ונדמה  רו"ח פרידמן כי 

גם לגבי   לאמירה זו אנו רואים חשיבות רבה ".כי רשות המיסים נטלה לידיה את הסמכות של המחוקק בנושא זה

ים אחרים בהם רשות המיסים "כופה" את עמדתה ופרשנותה על ציבור הנישומים וזאת ללא תמיכה  נושאים רב

    ברורה של לשון החוק.

  סיכום 

והן   , ללא חבות במס, ן בהיבט תכנון מושכל וניהול העברת נכסים בין קרוביםהלפסק הדין השלכות רחבות מאד 

ובהעברת נכסים אחרים (כגון, נדל"ן בחו"ל ונכסים   ן בישראל לנאמנות "ל אחידות בטיפול בהעברת נדביצירת 

  פיננסים). 

משמעותיות בכל הנוגע לדירות המועברות לנאמנות, בין היתר, שאלות  שאלות משפטיות נובעות מפסק הדין 

  הנובעות מייחודיות הסדרי המס החלים על דירות מגורים.  

במס שבח ומס רכישה,  חויבו , אשר בעבר  ות דומות שנעשו א קהחזרי מס בגין עס ל הגשת בקשה לשקול  יש

    ערער על החלטה זו לבית המשפט העליון.תרשות המיסים בכך שקרוב לוודאי שבהתחשב 

  

 

 


