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משרד האוצר  רשות המיסי  מח' חקיקה
משרד המשפטי  היוע המשפטי לממשלה  מח' ייעו וחקיקה

ג.א.נ,.

הנדו :#הערות לתזכיר הצעת חוק מס ער& מוס) %הטבה במס
בעסקה לרכישת דירת מגורי מוטבת( ,התשע"ד.2014
להל הערות לשכת שמאי מקרקעי בישראל ,הארגו היציג של שמאי המקרקעי במדינת ישראל ,לתזכיר הצעת
החוק בנדו:
כללי ודברי ההסבר להצעה
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לסעי ב – "מטרת החוק המוצע והצור בו" – לטעמנו ,ראוי להעמיד דברי על דיוק.
עיקר צעדי הממשלה למ החל המשבר בתחו מחירי הדיור בשנת  2011היו בתחו צינו הביקושי ,א
בגזירות מיסוי בענ וא בהגבלות שונות על נוטלי המשכנתאות.
הצעדי שננקטו בתחו ההיצע לא שינו מאומה עד כה וחלק טר רקמו עור וגידי )תכניות הבניה
להשכרה( או כשלו )וד"ל(.
אנו בדעה כי אכ הצעדי כול יחלו להשפיע ,א בכלל ,בטווח הארו א לדעתנו ,הצעת החוק הנדונה,
מעבר לסיוע נקודתי שתעניק לפלחי מסוימי באוכלוסיה ,אליה היא מכוונת ,לא תביא לכל הפחתה או
הורדה במחירי הדיור ,לא בטווח המיידי וג לא בטווח הארו.
הטע העיקרי לכ הוא שהיא אינה מרחיקת לכת מספיק ולא הוכח כי היא כוללת בחובה מסה קריטית
מספקת של דירות אשר עשויה באמת לחולל שינוי.
מעבר למגבלה על אוכלוסיית היעד למת ההטבה ,נושא ערכי שהוא בתחו סמכות שלוש רשויות השלטו
)ממשלה ,כנסת ובית המשפט העליו( שברור שג ייבח על יד ,ההטבה במתכונתה הנוכחית מייצרת
העדפה ברורה ליזמי וקבלני ,בשולחה את מקבלי ההטבה לרכוש א& ורק דירות הנמכרות לראשונה
ואינה כוללת את עיקר שוק הדירות ,שהוא שוק הדירות "יד שנייה".
אי ספק כי בעשותה כ ,הצעת החוק מנתבת הלכה למעשה את עיקר הביקושי בטווח הקצר לשוק מצומצ
יחסית )רק כ  22,000דירות במלאי הדירות החדשות שטר נמכרו ולא כול במחיר של עד  1.6מ' ש"ח( וכל
מה שתעשה ,מעבר לסיומו המהיר של מלאי זה לטובת הקבלני המחזיקי בו ,הוא עליה דרמטית
בביקושי שתביא לאחריה עלייה ג במחירי בשוק העיקרי ,שהוא שוק היד השנייה.
בכ& ימצאו עצמ מרבית אזרחי המדינה נפגעי פעמיי ,פע ראשונה בכ& שאינ נכללי בהטבה כלל
ופע שנייה בכ& שפעולת הממשלה תביא בסופו של יו לעליות מחירי נוספות באזורי ביקוש מסוימי.
כמו כ ,#חשוב לזכור כי דירות "חדשות" נמכרות בערכי שווי הגבוהי בכ 10%15%
מדירות יד שנייה בסביבת .#הפניית הביקושי של מי ש"אי #לו" דווקא לדירות יקרות יחסית ,מצמצמת
דרמטית את היק %ההטבה ובמקרי מסוימי אפילו תאיי #אותה.
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זאת ועוד ,בעוד עניי הדרת אוכלוסיות מסוימות מקבלת ההטבה הינו נושא ערכי שכאמור ,חוקיותו
וגבולותיו ייבחנו בהמש על ידי הכנסת ובית משפט העליו ,הרי שהדרת שמאי המקרקעי מהצעת החוק
מנוגדת לחקיקה קיימת במדינת ישראל.
בהתא לחוק שמאי מקרקעי ,תשס"א ,2001פרק חמישי ,יוחד העיסוק בשמאות מקרקעי לשמאי
מקרקעי המוסמכי בהתא להוראות החוק ולאחר תהלי הכשרה ארו ומקצועי וזאת ,במטרה לשמור
ולהג על אזרחי ישראל מפני פגיעה קשה בקניינ ,העשויה לנבוע מהערכות שווי שגויות אות היה חשש
שיקבלו ממי שאינו שמאי מקרקעי.
החלפת עבודת שמאי המקרקעי האיכותית ,בעיבוד נתוני סטטיסטיי אותו מבצע מחשב בהתא לנוסחה
שהוכתבה מראש ,טובה ומדויקת ככל שתהיה ,אינה יכולה ,בלשו המעטה ,להוות תחלי לעבודת שמאי
המקרקעי ונראה כי ג אינה תואמת את הוראות החוק או את רוחו.
אי לכ& ,קיי חשש כבד שבמידה ותיוש הצעת החוק כפי שהוצגה ,יקרה בוודאות את אשר חשש ממנו
המחוקק כשייחד את עריכת שומות המקרקעי #לשמאי המקרקעי  #טעויות אקראיות רבות העשויות
למנוע מציבור נרחב מלקבל את ההטבה מחד ולייצר רווח לא מידתי לאחרי מאיד&.
עמדת הלשכה היא על כ ,שאי מקו ליצירת מושג חדש בשוק הנדל"  "ער מ"ר דירתי" ,אשר שמו מעיד
עליו יותר מכל  יצירת מונח חדש אשר אינה מציג שווי אמיתי והוג כי א פשרה שנועדה ליצור מראית עי
של שיווי בפני החוק ,מקו שאינו בנמצא.
ויוטע כי אי #בדברי כל ביקורת על עבודת השמאי הממשלתי הראשי אלא נהפו& הוא.
נראה כי נוכח הנסיבות אשר נכפו עליו )שיקולי יעילות ומהירות מ #הסת( ,הפתרו #שהגה הינו הטוב
ביותר שנית #היה לחשוב עליו.
ע זאת ,קביעת מקדמי כלליי וגורפי למרכיבי נכסי בכל האר) בנוסחה ,כמו ג הסתמכות על בדיקה
סטטיסטית ממוחשבת בלבד והתעלמות ידועה ומכוונת מראש מהמרכיבי הייחודיי של כל נכס ונכס,
בהכרח יביאו לתוצאה שגויה בכל הטבה ,פע תו קיפוח מקבליה ופע אחרת ,העשרת מעבר למה
שהתכוונו מנסחי החוק.
במרבית המקרי ,אפליה זו תתקיי באותו פרויקט עצמו ,בי רוכשי שוני.
הצעתנו בנושא ברורה ומתבקשת  הערכת שווי פרטנית לכל נכס נמכר ,תו התייחסות לכל מרכיביו
הייחודיי ולעסקאות השוואה רלוונטיות ,שתצור לחוזה המכר של הדירה ותיבדק על ידי עובדי אג
השומה.
ממילא את מרבית החוזי הנערכי כיו מלוות הערכות שווי פרטניות ,א לצרכי היז או לצרכי
המשכנתא ,כ שג שיקולי המהירות והיעילות לא יפגעו.
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ומהכלל לפרט ובהמש לכל האמור לעיל ,להל הערות הלשכה לסעיפי תזכיר הצעת החוק בנדו:

.3

–
לסעי )  1הגדרות(
"בנייה רוויה"  מוצע להוסי לאחר המילה "בנייה" את המילה "בצפיפות" ולאחר המילה "לדונ" את
המילה "נטו".
יתכ ויש מקו להעלות את מספר היחידות משש לשמונה .במצב הנוכחי ג קוטג'י טוריי עשויי לזכות
בהטבה.
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"דירת מגורי מוטבת" – ההגדרה כדירת מגורי הנמכרת לראשונה מובנית .ע זאת ,נוצר מצב אבסורדי
שבמידה והיז/קבל החזיק בדירה ג  10ו  20שנה ולא מכרה ,עדיי תזכה הדירה להיכלל בהגדרה ,בעוד
דירות בנות שנה ,אשר עברו יד אחת כבר לא .
מוצע לכלול בסעי כל דירה שבנייתה הסתיימה בחמש השני האחרונות ג א לא נרכשת מקבל )נית
לחשב זיכוי יחסי ממע"מ לגיל הדירה( או לחילופי ולמצער ,להגביל את גיל הדירות הנמכרות לראשונה לעד
 5שני.
)) (1א(  מוצע למחוק את הסיפא של ה ) 600,000לא צוי המטבע( לרוכש זכאי.
אי זה ראוי שחקיקה ראשית תכלול פיקציות אשר כמעט שאינ בנמצא בשוק הנדל".
במידה ולא מעונייני לתת הטבה למי שלא עשה שירות צבאי או שירות לאומיאזרחי צרי לכתוב זאת
בבירור ולא ליצור מכשול בפני היוע) המשפטי לממשלה ,האמור להג את הוראה שהינה בבחינת אות מתה
מבחינה מעשית ,במועד כתיבתה.
)) (1ב( – בהמש לכל האמור והמפורט בהרחבה בסעי  1לעיל ,עמדת הלשכה היא כי ראוי למחוק את כל
האמור בסעי זה ולכתוב תחת זאת – "המחיר בהתא לחוות דעת שמאי מקרקעי אשר אושרה על ידי
השמאי הממשלתי הראשי".
לחילופי ולמצער ,להוסי בסעיפי משנה ) (4) (3) (2בסיפא "הצמוד/י/ות בפועל לדירה" וזאת ,על מנת
למנוע לאקונה הקיימת בתזכיר הצעת החוק ,שבשו מקו לא רשו שתוספות אלה ,לתחשיב סכו
המטרי בדירה ,חייבות להימכר בפועל לרוכש הדירה.
"רוכש זכאי" – לנוכח הסכו הבלתי מציאותי של  ,. 600,000ראוי לבטל הגדרה זו כליל ולהעביר את
ההתניות המופיעות בה להגדרת "רוכש מוטב".
לחילופי ולמצער ,לבטל את סעיפי משנה ) (3ו ) (4שלא ברורה מטרת .כלו מנסחי החוק מבקשי להעניש
את כל מי שרכש דירה בתו לב טר מת ההטבה ורוצה לזכות בה .או שמא ה מעונייני שימשי לשל
שכר דירה עד סיו הליכי אישור הצעת החוק.
מכל מקו ,תוצאת ההוראות הנ"ל הינ הדרת אוכלוסיות נוספות מקבלת ההטבה ,אוכלוסיות לה נועדה
ההטבה בדיוק.
)) (1ב( ) – (6נית לאחד את סעיפי משנה )ב( ו )ג( ולקבוע מגבלת גיל של  35שנה בלבד.
"שטח דירה" – רצוי לשנות ל"שטח הדירה" מאחר והצעת החוק עוסקת בנכסי ספציפיי.
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לסעי " 5תנאי לעסקה למכירת דירה החייבת במס בשיעור אפס" – שימת לב מנסחי החוק לכ שהסעי
בניסוחו הנוכחי מאפשר עסקאות "שכר מכר" ולמעשה עקיפת המגבלה אליה מכווני )מכירה רק בעבור 5
שני(.

.5

לסעיפי " 89פרסו רשימת גושי לעניי ער מטר מרובע דירתי" ו "קביעת ער מטר מרובע דירתי"
בהמש לכל האמור והמפורט בהרחבה בסעי  1לעיל ,עמדת הלשכה היא כי ראוי למחוק את כל האמור
בסעיפי אלה ,המתארי מנגנו #ממוכ #להערכת שווי דירות מגורי שאי #לו אח ורע בא %מדינה מתוקנת
בעול המערבי ומהווה פגיעה קשה באזרחי ישראל ,על דר& של אפליה והעדפה.
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לחילופי ולמצער ,במידה ולא תתקבל עמדתנו ,אנו מציעי תיקוני בנוסח סעיפי המשנה כלהל:
) .9ג( – לנוכח השינויי התכופי בשוק הנדל" הישראלי ,רצוי לעדכ את רשימת הערכי מידי חצי שנה
ולא מידי שנה.
) .9ד( – ניסוח סעי זה מעיד יותר מכל על אקראיותו והשגיאות הרציפות והמובנות שיתקיימו במונח "ער
מ"ר דירתי" והצור הדחו לשנותו.
) .9ה( – להשלמת טענות הלשכה בנושא ,בא סעי זה ומבטל למעשה את הקשר שבי שווייה האמיתי של
הדירה לגובה ההטבה .באותה המידה נית היה לקבוע הטבה בסכו אחיד.
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לסעי " 10ער מטר מרובע גולמי"  עמדת הלשכה היא כי ראוי למחוק את כל האמור בסעי זה ,המתאר
מנגנו מקצועי לכאורה ,המהווה בבחינת ה"רע במיעוטו" לקביעת ער מקורב וממוצע שבהגדרה הינו שגוי.
לחילופי ולמצער ,במידה ולא תתקבל עמדתנו ,אנו מציעי תיקוני בנוסח סעיפי המשנה כלהל:
) .10א( – מוצע לכלול ג עסקאות יד שנייה וזאת ,על מנת שההטבה לא תאויי כליל.
כאמור ,בהתא לניסוח הצעת החוק כפי שפורס בתזכיר ,קיימת הפניית מקבלי ההטבה ליזמי/קבלני.
הדירות הללו יקרות ביחס לדירות שנייה בכ  10%15%ולכ ,קיי תמרי) שלילי מובנה למימוש ההטבה
ביחס לדירות יד שנייה.
הכללת עסקאות יד שנייה תאל) את היזמי/קבלני להפחית מחירי וזאת ,על מנת להיכלל בהטבה ותשפר
את מצב היחסי של מקבלי ההטבה.
בנוס ,ככל שתידחה הצעתנו לקבוע את גובה ההטבה רק על בסיס שומה  ,ויוותר על כנו המנגנו הסטטיסטי
המופיע בסעי  ,10הרי כי אז– לש בחינה בעיני איש מקצוע הא התוצאה הסטטיסטית סבירה ביחס
לנתוני השוק בסביבה ,מוצע כי לכל הפחות יוס ס"ק ) .10א( )" – (5עמדו בבדיקת סבירות שמאית שער
השמאי הממשלתי הראשי".
) .10ב( – ובהתאמה מוצע להוסי ג ס"ק ) .10ב( )" – (3עמדו בבדיקת סבירות שמאית שער השמאי
הממשלתי הראשי".

הנני לרשותכ למת כל הבהרה ,ככל שיידרש הדבר ,ואודה עבור זימוננו לכל צוות אשר ייקח חלק במלאת הצעת
החוק נשוא התזכיר על מנת שנוכל לתרו מניסיוננו ומומחיותנו ,או לפגישה לש הצגת עמדת הלשכה.
בכבוד רב,

אוהד דנוס
יו"ר לשכת שמאי מקרקעי #בישראל
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