
נמוךבמחירמדווחותהנדל"ןמעסקות8%
מיליארדיםמאבדתוהמדינהמהאמת
החסרדיווחיהמסיםלרשותשמועבריםבדיווחיםמשמעותייםעיוותיםומצאשנים17לאורךנדל"ןעסקותמיליון1.2בחןאלרובמכוןשלמחקר

מדויקיםאינםהדירותגודלרישומיגםכימצאהמקרקעיןשמאילשכתשלמחקרשנהמדיהמדינהמקופתבממוצעשקלמיליוןכ-002גורעים

כהןעדי

נמצאומשמעותייםעיוותים

הנדל"ןעמקותמדיווחיכ-%3.8
וגרעוהמסים,לרשותשנמסרו

הערכותלפיהציסוריתמהקופה

כךכשנהשקלמיליוןכ-002

אל־כמכוןשנערךממחקרעולה

רוב

$TS1$אלרוב$TS1$

$DN2$אלרוב$DN2$באוניברסיטתהנדל"ןלחקר

לראשונהשנחשךאביב,תל
!:-TheMarker.הערכות,לפי

שדווחוהנדל"ןמעסקותבכ-%8

קייםהאחרוניםהעשוריםבשני
מםלהעלמתממשיפוטנציאל

בתוך.30%שלממוצעבשווי

המ־שמאילשכתשלמחקרכך,

קרקעין

$TS1$המקרקעין$TS1$

$DN2$המקרקעין$DN2$מש־עיוותיםכימעיד

מעותיים

$TS1$משמעותיים$TS1$

$DN2$משמעותיים$DN2$המסיםרשותבנתוני

ישהדירות.גודללגביגםקיימים

עלנשעןכולוהנדל"ןענךכילציין
המסים,רשותשלהמידעמאגר

הש־ישבדיווחיםשלליקוייםכך

פעה

$TS1$השפעה$TS1$

$DN2$השפעה$DN2$מדדימהימנותעלאקוטית

השוק.מסתמךשעליהםהמחירים
ראששחר,בןדניפרופסור

המחקראתהובילאלרוב,מכון

וד"רגולןרוניד"רעמיתיועם

ל-אומרהואסולגניק.אייל

TheMarkerהמ־"ממצאיכי

חקר

$TS1$המחקר$TS1$

$DN2$המחקר$DN2$ממשיתאינדיקציהמהווים

המד־מהמחיריםשרביםלכך

ווחים

$TS1$המדווחים$TS1$

$DN2$המדווחים$DN2$בעסקותהמסיםלרשות

דבראמת,דיווחיאינםנדל"ן

עלרבותמשמעויותלושיש
"במצבכימסבירהואהשוק".

באינפורמציהמחסוריששבו

היעילותהשוקמחיריעל
נפגעות".השוקשלוהוודאות

לדיווחיםכיאומרשחרבן

שלבמחקרשנמצאוהחסרים

השפעהגםישאלרובמכון

הצי־הקופהעלומוכחתמהותית

בורית:

$TS1$:הציבורית$TS1$

$DN2$:הציבורית$DN2$פגיעהמראים"הממצאים

גודלבסדררכישהמסבתשלומי

מהכנסותיהם.%3.6-%5.2שבין

ההכנסותהיוב-6102,למשל,

גודלבסדרבישראלרכישהממס

כלומרדולרמיליארד1.1של

שלרכישהבמסהכנסותאובדן

שלבמונחיםדולרמיליון70-28

עלמדוברבממוצע,בלבד.2016
מה־שנגדעיםדולרמיליון50

קופה

$TS1$מהקופה$TS1$

$DN2$מהקופה$DN2$לזאתשנה.מדיהציבורית

ממסהכנסותאובדןלהוסיףיש

הערכהלנואיןלגביהןשבח

כיהוסיףשחרבןזה".בשלב

טעויותישושםשפהלי"ברור

יהיהשזהסבירלאאבלבדיווח,

שלגדולהכךכלבמסההמצב

שלפחותמשוכנעאניעסקות.

במכוון".דווחמזהחלק

Oil

טואגאיילצילום:מס"עבירתלבצעהפיתויקייםולכןמשמעותי,בסכוםמסתכםשבחומסהרכישהמםתשלוםנדל"ן'בעסקות

30%שלפערמהעסקות8.3%

בממוצעבפועל,העסקהממחירשהופחתהשווי

מהעסקות2.2%
ל-30%%63ביןשלפער

מהעסקות4.6%
ל-36%%94ביןשלפער

מהעסקות1.5%
ומעלה49%שלפער

מיליון

עסקות

שוקלתהמסיםרשות
הפיילוטאתלאמץ

כ-2.1נבחנוהמחקרבמסגרת

המסיםלרשותדיווחיםמיליון

כ-85האחרונים.העשוריםבשני

למח־נבחרוהארץברחביערים

קר

$TS1$למחקר$TS1$

$DN2$למחקר$DN2$שלגבוהריכוזעםכאלה

לייצרהיהניתןשדרכועסקות,

ממןאלרובמקור:

מחי־שלסטטיסטיתהערכה

רי

$TS1$מחירי$TS1$

$DN2$מחירי$DN2$שונות.זמןבתקופותהשוק

בח־אלוערים58שלבתחומן

רו

$TS1$בחרו$TS1$

$DN2$בחרו$DN2$נכסיםאלף51כ-החוקרים

חוזרותמכירותנרשמושבהם

פע־לפחותנמכרשהנכסקרי

מיים

$TS1$פעמיים$TS1$

$DN2$פעמיים$DN2$שנבחנו.השניםלאורך

רמאויותלגלותמנתעל

המסיםברשותשוקליםאלהבימים

אלרובמכוןשלהנוסחהאתלהטמיע

העסקותדיווחיעלשנעשותבביקורות
מסוהעלמותרמאויותלגלותשתסייע

בדיווחימהותייםוליקויים

נוסחההחוקריםיצרוהמחיר,

היחסאתשבוחנתסטטיסטית

השוקלמחירהדירהמחירבין

הדי־שבהןשונותזמןבתקופות

רה

$TS1$הדירה$TS1$

$DN2$הדירה$DN2$הפעריםהיקףואתנמכרה

למש־התייחסותתוךביניהם,

תנים

$TS1$למשתנים$TS1$

$DN2$למשתנים$DN2$הזמןמחירים,עלייתכמו

וכדומה.העסקותביןשחלף

אנ־שלפיהנוסחה"פיתחנו

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$דיווחיםלהעריךיכולים

עלדיווחיםכלומרחסרים
מהמחירנמוךשהואדירהמחיר

שחר.בןמסבירשלה",האמיתי

באמצעות"בחנוכיהוסיףהוא

כלשלהנתוניםאתהזוהנוסחה

לרשותשדווחוהנדל"ןעסקות

מצא־.2015ועדמ-8991המסים

בישראלמהעסקות8.3%כינו

האלההשניםלאורךשבוצעו

נמוךשהיהחסר,במחירדווחו
האמתממחירבממוצעב-%03

ב-%5.4הדיווחיםהדירה.של

עודגרועבמצבהיומהעסקות

שלבדיווחהפחתהעםיותר

מהמחירבממוצעמ-%63יותר

דווחומהעסקות1.5%האמיתי.

פחות50%שלממוצעבמחיר

בשוק".הדירהממחיר
ברשותבוחניםאלה,בימים

להטמעתהאפשרותאתהמסים
פי־ובהליכיבביקורותזונוסחה

קוח

$TS1$פיקוח$TS1$

$DN2$פיקוח$DN2$העסקותדיווחיעלשנעשים
המ־לרשותשיסייעכפיילוט

סים

$TS1$המסים$TS1$

$DN2$המסים$DN2$רמאויותשלמקריםלגלות

מס.והעלמות

המיידיים:החשודים

ראשונהדירהרוכשי

זה,לשלבנכוןכיאומרשחרבן
עלהנתוניםשלפילוחנעשהלא
במחקרםנמצאכןאולםערים,פי
חשודלהיות"הנטייהככלל,כי

עלתההמסיםלרשותבתת־דיווח
שמתאפייניםבאזוריםמשמעותית

בהםנמוכה,סוציו־אקונומיתברמה

יותר;גבוההלנפשהפשיעהאחוזי

משולםלהיותשצריךשהמסוככל

מצאנוזאת,לצדיותר.גדולהוא

דירותשתיבעלישמשקיעים

פחותמשמעותיתנוטיםויותר

נעשיםאלהוכיחסרים,לדיווחים

ראשונה".דירהרוכשיידיעללרוב

שלבדיווחיםהעיוותיםסוגיית

אי־המסיםלרשותנדל"ןעסקות

ננה

$TS1$איננה$TS1$

$DN2$איננה$DN2$.דומהבדיקהלמשל,כךחדשה

נעש־אלרובבמכוןשנערכהלזו

תה

$TS1$נעשתה$TS1$

$DN2$נעשתה$DN2$ב-7002,המדינהמבקרידיעל
אלףכ-02שלדיווחיםנבחנואז
לרשותשנמסרומקרקעיןעסקות

אפריל־יוליהחודשיםביןהמסים

והמחיריםהנתוניםהשנה.באותה

שמאיבאמצעותנבדקושדווחו

כישמצאהמסיםרשותשל

שנמסרהמחירמהדיווחיםבכ-%71

ממחיר30%שלבממוצענמוךהיה

האמיתי.השוק

תשומתהנושאקיבלב-5102,

שםהמדינה,מבקרבדו"חנוספתלב

הפיקוחיכולתעלביקורתנמתחה

המ־רשותשלהמוגבלתוהבקרה

סים.

$TS1$.המסים$TS1$

$DN2$.המסים$DN2$עלביקורתנמתחהכן,כמו
השוניםהגופיםביןתיאוםחוסר

וריכוזאיסוףעלהאמוניםבשוק

שיוצריםהנדל"ןבענףנתונים

במאגרועיוותיםסתירותחוסרים,

הקיים.הנתונים
201ב-2כן,כמו מש־גםפירסם7 פ

רד

$TS1$משרד$TS1$

$DN2$משרד$DN2$הליקוייםאתשסקרדו"חהאוצר
סביבהמדינהמבקרהתייחסאליהם

נט־שםבנתונים,העיוותיםסוגיית

ען

$TS1$נטען$TS1$

$DN2$נטען$DN2$מושקערבשחורהוןכיל"חשש

חומרתאתבישראל".הנדל"ןבענף

הסבירובוהטיפולוחשיבותהנושא

ש"המאבקבכךהאוצרשלבדו"ח

המושקעזהובפרטהשחור,בהון

פוטנ־אתלהגדיליכולבנדל"ן,

ציאל

$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$מקרקעין,מסישלהגבייה
לכספיםכן,כמוומע"ט.הכנסהמס

ישהמסלרשויותמדווחיםשאינם

והםהנדל"ן,בשוקבביקושיםחלק

במ־נוספתלעלייהלהביאעלולים

חירי

$TS1$במחירי$TS1$

$DN2$במחירי$DN2$."הנדל"ן
הע־האחרונהבשנהכינראה

לתה
$TS1$העלתה$TS1$

$DN2$העלתה$DN2$נגדבמאבקהילוךהמדינה

בענףהמושקעשחורההוןהיקפי

עלהמשמעותיתוהשפעתוהנדל"ן
במסגרתלמשל,כךכולו.הענף

עמוד 1



המקרקעיןשמאילשכתממחקרמדגמיים*ממצאיםגדוליספעריס

־ו־ךן"ך

רמת
$TS1$ורמת$TS1$

$DN2$ורמת$DN2$גינת89נך׳רגן
שקל28,141מ"ר92שקל22,223

שקל12,288מ"118שקל17,631מ"ר82תקוהפתח

שקל10,980מ"ר102שקל26,766מ"ר42אשדוד

שקל15,824מ"ר85שקל23,596מ"ר57תקוהפתח

המקרקעיןשמאילשכתמקור:ב-9102בוצעוהללוהעסקאות*כלל

וקניןעופרצילום:שחרבןדניפר1פ'וקניןעופרצילום:מסילתיחיים

*k

עלובשוקשהמחיריםמכריזכשגורם
מהעליודעלאהואב-%5.1,ירדואו

הואהרילדעה,יכוללאהואמדבר.הוא

לחלוטיןמעוותיםנתוניםעלמבוסס

בתהי־המדינההחילהזה,מאבק

לת
$TS1$בתהילת$TS1$

$DN2$בתהילת$DN2$המזו־חוקאתהנוכחיתהשנה

מן

$TS1$המזומן$TS1$

$DN2$המזומן$DN2$גובהאתמגבילשלראשונה

מזומןבתשלוםהמותרותהעסקות
שקל.אלף11לב-

שטרק,איריסרו"חלדברי
"הפו־החשבון,רואילשכתנשיאת

טנציאל

$TS1$הפוטנציאל"$TS1$

$DN2$הפוטנציאל"$DN2$מסהעלמותשלהגבוה

שמדוברמכךנובענדל"ןבעסקות

הרכישהמסתשלוםבהןבעסקות

משמעותי,בסכוםמסתכםשבהומס

מס.עבירתלבצעהפיתויקייםולכן

הניתנותלהקלותעריםאינםרבים

דירהזוהאםדירה,גודלשלבהתך

ועוד.נשוילזוגהתייחסותראשונה,

שבתקופהופיקוחבקרה"יש
הח־ישוהוחרפוהוגברוהאחרונה

מרה

$TS1$החמרה$TS1$

$DN2$החמרה$DN2$שהןמסעבירותעלבאכיפה

לעבירותנחשבותוכיוםפליליות,
והע־הוןהלבנתאיסורבחוקמקור

נישה

$TS1$והענישה$TS1$

$DN2$והענישה$DN2$כן,כמובמיוחד.מחמירההיא

המק־במזומןהשימושצמצוםחוק
שה

$TS1$המקשה$TS1$
$DN2$המקשה$DN2$משמ־כסףסכומיהעברתעל

עותיים

$TS1$משמעותיים$TS1$

$DN2$משמעותיים$DN2$שלהם.המקורזיהויללא
כוחמספיקאיןעדייןזאת,עםיחד

ולבקרלבדוקהמסברשויותאדם
הכלכליתהמשמעותהדיווחים.את
מיסוילרבותמסים,העלמותשל

שתקציבהיאנדל"ן,עסקותעל

ניזוקמסיםעלהמבוסםהמדינה
משלמיעליותרמכבידהמסונטל

כדין".המסים
"בש־כינמסרהמסיםמרשות

נים

$TS1$בשנים"$TS1$

$DN2$בשנים"$DN2$,העס־נתונימאגרהאחרונות

קות

$TS1$העסקות$TS1$

$DN2$העסקות$DN2$ושופרטויבלרשותהמדווחות

בשי־פועלתהרשותניכר.באופן

תוף

$TS1$בשיתוף$TS1$

$DN2$בשיתוף$DN2$ממשלתייםגופיםעםפעולה

מאגראתולשפרלהמשיךנוספים

ישזאת,עםהמדווחות.העסקות

לר־המדווחיםהנתוניםכילזכור

שות

$TS1$לרשות$TS1$

$DN2$לרשות$DN2$הצ־הצהרתפיעלהםהמסים

דדים

$TS1$הצדדים$TS1$

$DN2$הצדדים$DN2$שומתהוצאתלצורךלעסקה

נגזרתהתיקיםבדיקתכשרמתמס,

שוניםולקחיםקריטריוניםפיעל

השנים".במשךשהופקו

לס־המרכזיתמהלשכה

פו־"הלמ"סנמסר:טטיסטיקה

עלת
$TS1$פועלת$TS1$

$DN2$פועלת$DN2$וטיובלשיפורהעתכל

ובכללםשברשותההנתונים

מדדילחישובהמשמשיםאלה

האח־בשנתייםדירות.מחירי

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$דרךכברתהלמ"סעשתה
הנתוניםבסיסיבשיפורארוכה

איכותיים".מדדיםובפרסום

שגויהמדידה

שע־נוסףמחקרכך,בתוך

רכה

$TS1$שערכה$TS1$

$DN2$שערכה$DN2$שמאילשכתבאחרונה

עיוותיםכימעידהמקרקעין

לרשותבדיווחיםמשמעותיים
עלבנתוניםגםקיימיםהמסים

המשפיע,באופןהדירותגודל

המחיריםמדדיעלהשאר,בין

הלמ"ס.שלאלהכוללבענף,
פוגעיםהאלההעיוותיםגם

שכןבענף,המידעבמהימנות
לשקףאמוריםהלמ"סדו"חות
נק־פיהםועלהשוקנתוניאת

בעת

$TS1$נקבעת$TS1$

$DN2$נקבעת$DN2$ומתקבלותהדיורמדיניות

בתחום,העוסקיםשלהחלטות
הקוניםואנשיםעסקיםאנשישל
דירות.ומוכרים

נחשפושממצאיההבדיקה,

המקרקעיןשמאיבכנסלראשונה

שעברהחודשבסוףשהתקיים

שנ־דירות200כללהבאילת,

מכרו

$TS1$שנמכרו$TS1$

$DN2$שנמכרו$DN2$.9102-כינמצאבבדיקהב

עלהלמ"סשלמהרישומים20%
שגויים.נמצאוהדירהגודל

תקוה,בפתחדידהלמשל,כך
שטחעלהמסיםלרשותשדווחה

בבדיקתנמצאהמ"ר82.2של
118שלשטחכבעלתהלשכה

המסים,רשותפיעלבפועל.מ"ר
זובדירהמ"רשלהמדווחהשווי

בעודלמ"ר,שקלאלף17.6הוא

אלף12.2הואהמחירשבפועל
בא־נוספת,דירהלמ"ר.שקל

שדוד,

$TS1$,באשדוד$TS1$

$DN2$,באשדוד$DN2$מכירתהבמעמדשדווחה

חד־ל-5.2מ"ר42שלשטחעל

רים

$TS1$חדרים$TS1$

$DN2$חדרים$DN2$הבדיקהבמסגרתנמצאה
שפו־חדריםכדירתהשמאית

צלה

$TS1$שפוצלה$TS1$

$DN2$שפוצלה$DN2$3-בשטחדיור,יחידותל

מכפוליותרמ"ר102של
רשותפיעלהמדווח.מהשטחה

זובדירהלמ"רהמחירהמסים,

לעומתשקלאלף26.6הוא
אלף10.9שהואבפועלהמחיר
למ"ר.בלבדשקל

לשכתיו"רמסילתי,חיים
"אםכיאומרהמקרקעין,שמאי

בודדיםאחוזיםעלמדוברהיה

כזההיקףשלהמשמעותאךניהא.

מטור־היאנתוניםשלבעיוותים

פת.

$TS1$.מטורפת$TS1$

$DN2$.מטורפת$DN2$,אהראוכזהכשגורםלמעשה

הדיורבשוקשהמחיריםמכריז

ב-%5.1ירדואוב-%5.0,עלו

מדבר;הואמהעליודעלאהוא

מבו־הואהרילדעת,יכוללאהוא

סס

$TS1$מבוסס$TS1$

$DN2$מבוסס$DN2$לחלוטין.מעוותיםנתוניםעל
הנתוניםהםאלוהזה,ובמקרה

בהםמשתמשכולוהנדל"ןשענף

ואנשימיזמיםעליהםונסמך

ועדהלמ"סדרךאחרים,מקצוע

האוצר".למשרד

הדיווחיםאתמסבירמסילתי

שיטותביןבפעריםהלקויים

בשוק,משתמשיםשבהןהמדידה

שקייםהמידעבאי־מהימנותוכן
)הטאבו(המקרקעיןברשםגם

מנ־רביםמסתמכיםשעליו

תוני

$TS1$מנתוני$TS1$

$DN2$מנתוני$DN2$אם"ביןבדיווחים.הדירות

עורךאודירתושמוכראדםזה

הדירותמחיריבלוף

האבודיםוהמיליארדים
דירותמכירתעלדיווחיםמיליון1.2בדקת"אבאוניברסיטתשנערךענקימחקר

כוזביםהיומהם8.3%המחקהלפיהאחרונותהשניםב-02המסיםלרשותשנשלחו

כ־002המדינהמקופתגרעוהחסרדיווחיהערכות:העסקהמשווי%03־%05והפחיתו

3-2כה!עדיהנדל"ןבענףהמחיריםמדדיבמהימנותופגעושנהמדישקלמיליון

;tl;tl:•^י

טואגאיילצילום:בלבול"שיוצרודאותחוסראביבבתלהרקיעקו

בממוצעבפועל,הדירהממחירשהופחתהשווי

מהעסקות2.2%
ל-30%%63ביןשלפער

מהעסקות4.6%
49%ל-36%ביןשלפער

מהעסקות1.5%
ומעלה49%שלפער

המ־לרשותשמדווהשלוהדין

סים

$TS1$המסים$TS1$

$DN2$המסים$DN2$הפ־שבוצעההעסקהעל

רטים

$TS1$הפרטים$TS1$

$DN2$הפרטים$DN2$עליתבססולרובשימסרו
הארנונה,טופסאוהטאבונסח

המוכרביןשיחעלאףולעתים

לדבריו,אמר.בלבד",והקונה
ביןהפערמהמקרים,"ברבים
שמופיעיםכפינכסשלנתוניו

המציאותלביןהטאבובנסח

נובעמזהחלקעצום.הוא

הש־לאורךשנעשומשינויים

נים

$TS1$השנים$TS1$

$DN2$השנים$DN2$והרישום.המדידהבשיטות

מקורותמרפסותבעברלמשל,
והיוםמהדירהכהלקנרשמולא

הרישוםלשיטותמעבראךכן.הן

לפע־העיקריהגורםשהשתנו,
רים

$TS1$לפערים$TS1$
$DN2$לפערים$DN2$ביןהקשרחוסרהואהאלה
הבנייהענףשלהתכנוניהמישור

מיהמקרקעין.רשםאצללרישום

הדי־שטחלהרחבתהיתרשמקבל

רה

$TS1$הדירה$TS1$

$DN2$הדירה$DN2$השינויאתלרשוםמחוייבאינו

וכך)טאבו(המקרקעיןרשםאצל
ברשותשנרשםמהביןפערנוצר

לרישוםארנונהלצורכיהמקומית
המקרקעין".רשםאצל

מחלקתראשרדון,אלירןעי"ד
יש־ומקרקעימוניציפאלימיסוי

ראל
$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$גינדי־עו"דבמשרדושותף

כספי:

$TS1$:גינדיכספי$TS1$

$DN2$:גינדיכספי$DN2$בשיטותפערים"קיימים

ישהדירות.שטחשלהמדידה

מדידההמכר,חוקלצורךמדידה

לצורךמדידהישהיתר,לצורך
לצורךמדידהוישבטאבו,רישום
מדי־שיטותארבעאלהארנונה.

דה

$TS1$מדידה$TS1$

$DN2$מדידה$DN2$ואנשיםמהשנייה,אחתשונות

לפ־אולהםשישמהעםהולכים

עמים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$נתוניםלהם.שטובמהעם

ודאותוהוסרסותרמידעמעוותים,

הנדל"ןובשוקבלבול,יוצרים
סיכון".יוצרבלבול

הוא"הפתרוןמסילתי,לטענת

לשטחאחידנתוניםמסדיצירת
ברשותמקדמיםאנחנוהדירות.

שמאיטופסלכלולהצעההמסים

שנישוםעסקה,עלהדיווחבהליך

להגיש".יחויבדיןעורךאו

עמוד 2


