
 

 ני, יום ש23.04.18 | ערב עיון
 לפקודת מקרקעין מיסוי חוק בין הקשר ,במיסים פרקטיקה

 למוכר שבח במס החבות להפחתת ותרומתו הכנסה מס
 במקרקעין זכות

 משיעורי הנמוכים שבח מס משיעורי ליהנות היחיד יכול מקרים באילומטרת ערב העיון: 
 ? מקרקעין מיסוי בחוק שנקבעו המקסימליים המס

( ורכישה שבח) מקרקעין מיסוי חוק הוראות תחת החוסה במכירה שמדובר אימת כל
 הקבועים השבח מס שיעורי, הכנסה מס פקודת פי על לשומה הנתונה ממכירה להבדיל

 השבח מס של תחשיב לערוך בבואנו! סופיים בלתי אך מקסימליים מס שיעורי הינם בחוק
 הינו השבח מס, החוק להוראות בהתאם כי לזכור עלינו, מקרקעין מיסוי לרשויות שישולם
 הנישום כי יתכן ולפיכך הכנסה במס השומה לפקיד שישולם הכנסה מס חשבון על מקדמה

 מיסוי לרשויות ביתר שישולם מס בגין, הכנסה במס השומה מפקיד מס להחזר זכאי יהא
 כבר, בחוק הקבועים מהשיעורים הפחותים שבח מס בשיעורי לחוב אף ניתן.  מקרקעין

 במס השומה פקיד של לפתחו הנישום הגיע ובטרם שבח מס מנהל מול השומה בהליך
 .הכנסה

 .ועדת ההשתלמויות ר"יו - ח"רו, פאדי מסאד מר מנחה
  המיסים סניף נצרת והעמקיםיו"ר ועדת  -ח "רו, מישל נמורה מר מגיב
 רו"ח ועו"ד סגן נשיא הלשכה ויו"ר ועדת המסים, ג'ק בלנגה  מר יםמרצ

 , רו"חלי אילוןסמר  
 רשות המסים ינציג 

     מיסוי ביצוע הוראת - פריסה של בדרך השבח מס לחישוב בבקשה הטיפול. 1 נושאים
 . 4/2011 מספר מקרקעין  
 ,זוג מבני אחד שבבעלות מקרקעין ממכירת הכנסה על נפרד מס חישוב. 2 
 .יפו-אביב-בתל המחוזי המשפט בבית - 6/97 ה"עמ תקציר  
 תום אופיר' ב השופטת' כב בפני  
  אלתר אברהם  ר"ד ד"עו כ"ב י"ע, יוסף ניר: המערער  
 (.אזרחי) א"ת מחוז מפרקליטות סימון אהובה ד"עו כ"ב י"ע, נתניה שומה פקיד: המשיב  

 .מקרקעין מיסוי לחוק 70 סעיף או הכנסה מס לפקודת א104 סעיף לפי נכס העברת. 3  
   חוץ לתושב שבח מס לפריסת תנאים. 4    

 
 

  23, ה׳תשע״ח אייר ח,  שני ביום, בנצרת, העיר מרכז – לגאסי במלון  יתקיים  העיון ערב
 . 15:30 – 18:45 השעות בין, 2018, באפריל

 
 התכנסות ורישום - 15:00-15:30



 

, דמי השתתפות למי שאינו חבר לשכה לחבר שכיר₪  40לחבר לשכה, ₪  70דמי השתתפות: 
105  ₪ 

 הכוללים: הרצאות, חומרי רקע והפסקות קפה ועוגה.
 מספר המשתתפים מוגבל, נא לדאוג לרישום מוקדם.

 
 ההרשמה אצל החבר פאדי מסאד, רו"ח

 cpa.com-fadi@massad, דוא"ל: 6550515-04, פקס: 6550555-04טלפון: 
 

 
 בברכת חברים,

 אוסאמה חסן, רו"ח
 יו"ר ועד סניף נצרת  

 

 פאדי מסאד, רו"ח
 יו"ר ועדת ההשתלמויות

 סניף נצרת
 

mailto:fadi@massad-cpa.com

