
 ן מניב בקבוצים"ייזום נדל
 



 י לכ ל 

הקבוץ למיקום התייחסות תוך הקבוץ במשבצת ני"נדל פוטנציאל זיהוי  
 .'וכו לקרקע המיועד השימוש סוג ,בשוק הביקושים ניתוח ,ויתרונותיו

לא .עצמה בקרקע בעלות תמיד ירצה ן"בנדל ביזמות פוטנציאלי משקיע  
 .בקבוץ נמצאת הקרקע עוד כל לפרויקט משקיע לצרף ניתן

 

בהיקפים השקעות הדורשים בפרויקטים מדובר המקרים במרבית  
  לצרף הצורך קיים מחד ולכן לבדו לממן יכול אינו הקבוץ אשר ,עצומים
 מפירות יהנה אשר מהותי כשותף ישאר שהקבוץ חשוב מאידך ,משקיע

 את מאבד בעצם הקבוץ שבהן עסקאות לבצע ולא בעתיד ההשקעה
 .שלו ני''הנדל הפוטנציאל



 י לכ ל 

מכל מאוד מורכבת בישראל אחר לתאגיד מתאגיד מקרקעין העברת  
  ולכן.'וכו מיסוי בעיות ,ארוכים זמנים לוחות ,י"רמ אישור :הבחינות
   ".תחילה במחשבה מעשה סוף" ל"חז כמאמר

 תפשט ן"הנדל במשבצת היזום לקראת התשתית של מראש והכנה חשיבה      
  באופן מיסוי עלויות ותחסוך זמנים לוחות תקצר ,התהליך כל את

 .משמעותי

על פוטנציאלי משקיע עם ומתן המשא לשלב שהגיעו רבים קבוצים ישנם  
 .לעסקה מתאימה תשתית מראש הכינו ולא ן"בנדל ייזום

  לאיבוד סכנה ,הזמנים בלוחות עיכוב ,לעסקה רבה מורכבות : התוצאה
 .גבוהות מס עלויות ,המשקיע



 מושגי יסוד במיסוי מקרקעין בישראל
 1963- ג"התשכ, (שבח ורכישה)על פי חוק מיסוי מקרקעין 

מקרקעין ממכירת הנובע השבח בגין המוכר על המוטל מס -שבח מס  
  מהווה המס מוטל עליו השבח .מקרקעין באיגוד מניות מכירת או בישראל

  השבחות ,ניכויים בניכוי) הרכישה לעלות המכירה שווי בין ההפרש את
 .('וכו

  1948 שנת לפני שנרכשו מקרקעין על) 22% בין ינוע השבח מס שיעור
 .25% -ל (2016 בשנת ונמכרים

בישראל במקרקעין זכות בגין הרוכש ידי על המשולם מס -רכישה מס. 

  מגורים דירת שאינה במקרקעין זכות רכישת לגבי הרכישה מס שיעור
 .(1.8.2013 החל) המקרקעין משווי 6% על עומד

  ושיעורים ראשונה לדירה רכישה ממס פטור ישנו מגורים דירת ברכישת
 .ואלך שניה לדירה מדורגים



 היבטי מיסוי בהקצאה באיגוד מקרקעין

שהרי  , על פי פקודת מס הכנסה לא רואים בפעולה זו משום אירוע מס
פעולת ההקצאה איננה מהווה מימוש של ההשקעה בחברה מצד בעלי  

ואף שווי זכויותיהם בחברה בדרך כלל לא השתנה  , המניות הקודמים
שהרי אמנם שוויה הכולל החברה עלה בעקבות ההקצאה והזרמת  )

 (.  אך חלקם בחברה דולל בהתאם, ההון או הנכסים לחברה
 

 

 רגילה בחברה מניות הקצאת

בדרך מטרתה .העסקים בחיי שכיחה פעולה הינה בחברה מניות הקצאת  
  .קיים משקיע של חלקו הגדלת או ,לחברה חדש משקיע הכנסת כלל

  אחרות זכויות או נכסים ,כספים המשקיע מזרים בה לפעולה כוונתנו
  באותה מניות להקצאת בתמורה ,לחברה (בטוחות או ערבויות כדוגמת)

 .חברה



 היבטי מיסוי בהקצאה באיגוד מקרקעין

 מקרקעין באיגוד מניות הקצאת

 :הישן הדין

שגררה מקרקעין כמכירת בעבר זו פעולה נחשבה מקרקעין מיסוי בחוק  
  מיסוי שחוק משום ,זאת כל .רכישה ומס שבח במס חיוב ,דיווח חובת

 זכות" של מכירה משום באיגוד האחזקה אחוזי בשינוי ראה מקרקעין
  החדש המניות לבעל ,דולל בחברה שחלקו המניות מבעל ,"במקרקעין

   .החברה ידי-על מניות הוקצו שלו

לאחר) במקרקעין זכויות הם נכסיו שכל תאגיד – מקרקעין איגוד  
  משמשים אינם אשר ע"ני ,מזומנים כגון פיננסיים נכסים שמנטרלים

 .(ההכנסה ביצור



 היבטי מיסוי בהקצאה באיגוד מקרקעין

 :הדין החדש

 של  הנפקה כי בקבעו , לחוק מיסוי מקרקעין שינה את המצב 50תיקון
למי מחברי  , חלקה לא שולמהכולה או , אשר תמורתה, באיגודזכויות 

.  איננה פעולה באיגוד לעניין החוק, בעקיפיןהאיגוד במישרין או 
וחייבת במס  פטורה ממס שבח הקצאה באיגוד מקרקעין : התוצאה

 .6%רכישה בשיעור של 



 מקרה קלאסי -המחשה לדוגמא

  גדול פוטנציאל עם הקבוץ במשבצת קרקע יחידת זיהתה הקבוץ הנהלת
  יעוד בעלת כיום הקרקע .לוגיסטי אחסון בתחום מניב ן"נדל לפרויקט

 .חקלאי

  לצרף רוצים ולכן גדולים בהיקפים השקעות הדורש בפרויקט מדובר
  נחוצים המשקיע של הכספים כל .לפרויקט 50% של בשיעור משקיע
 .הפרויקט הקמת לצורך



 מקרה קלאסי -המחשה לדוגמא

 :התחלתי מצב

 

 

 

 

 

 

 



 מקרה קלאסי -המחשה לדוגמא

 :מבוקש סופי מצב



 העברת הקרקע מהקבוץ לתאגיד נפרד: 'שלב א

 : לביצוע החלופות

 :4 תקנה במסגרת מבנה שינוי

   .הקבוצים הסדר לתקנות 4 תקנה - ביותר  הטובה החלופה -1 חלופה

 .ן"הנדל לתאגיד הקרקע מכירת    -   בחוק המחדל ברירת -2 חלופה

 :הבאים בנושאים (היתר בין) בהתחשב לשקול שיש החלופות אחת זו



 העברת הקרקע מהקבוץ לתאגיד נפרד: 'שלב א

  על מהותית משפיע .היעוד מבחינת המכירה טרום הקרקע מצבא-
 .המכירה מחיר

 .מכירתה לפני הקרקע ערך לעליית גורמתה בשוק ציפיות ישנן האם   -ב       

 .מהותיים הון הפסדי : כגון "מס מקלטי" יש לקבוץ האם   -ג       

 לטובת זכות יתרת ן"הנדל בתאגיד ליצור מאפשרת הקרקע מכירת  -ד

 .משמעותי יתרון– הקבוץ       



 העברת הקרקע מהקבוץ לתאגיד נפרד: 'שלב א

 הקבוץ י"ע ישיר באופן מוחזק להיות חייב לא ן"הנדל תאגיד -ה 

 -במודל גמישות מאפשר –)נכדה לתאגיד מהקבוץ מכירה :לדוגמא)     

 .יתרון       

 וחשיפות גבוהות (6%-כ רכישה ומס 25% -כ שבח מס) מיסוי עלויות -ו

 .הזאת בחלופה העיקרי החסרון – המכירה לשווי בהקשר מס    



 העברת הקרקע מהקבוץ לתאגיד נפרד: 'שלב א

 : הכנסה מס לפקודת 'א 104 סעיף - ופיצולים מיזוגים -3 חלופה

 לתאגיד ,במקרקעין זכות לרבות ,נכס להעביר מאפשר 'א104 סעיף   
  מס או) שבח מס מתשלום פטורב תאגיד באותו המניות תמורת

 .0.5% של מופחת רכישה מס ובשיעור (הון רווח

כאשר לצורך  , מדובר בדחיית מס השבח לשלב בו יימכר הנכס   
העלות שלו תהייה העלות ההיסטורית  , חישוב השבח על המכירה

 (.עלות הנכס לתאגיד שהעבירה את הנכס)של הנכס 
 



 העברת הקרקע מהקבוץ לתאגיד נפרד: 'שלב א

 :יתרונות

(0.5% רכישה מס ,0 שבח מס) נמוכות מיסוי עלויות. 
 :חסרונות

  מיזוגים -הכנסה מס פקודת של דרישות בשל גמישות וחוסר מגבלות
 :ופיצולים

שנתיים של לתקופה לאיגוד המועבר בנכס להחזיק חובה קיימת 
 המקנות זכויות שנתיים במשך להחזיק חייב המעביר כן כמן .לפחות

 .מהזכויות 90% לפחות לו

בהתאם שנים 4 בתוך בנייה להשלים יש קרקע הינו המועבר הנכס אם 
 .י"רמ שקבע לתנאים

חדשות מניות שנתיים במשך להקצות אפשר אי פרטית בהנפקה 
 .(אפקטיבי 20%) ההקצאה לפני מההון 25% על שעולה בשיעור

הקבוץ י"ע ישירות המוחזק בת לתאגיד רק הקרקע את להעביר ניתן. 



 העברת הקרקע מהקבוץ לתאגיד נפרד: 'שלב א

 מקרקעין מיסוי לחוק 70 סעיף - 4 חלופה

  

העברת קרקע 
תמורת הקצאת  

 מניות בלבד



 העברת הקרקע מהקבוץ לתאגיד נפרד: 'שלב א

 יתרונות

הרוכש התאגיד על חל 6%- רכישה מס ,0 – שבח מס :מיסוי. 

     כ"בד נמוך ההעברה בעת השווי חקלאי ביעוד בקרקע ומדובר במידה
 .מהותי פחות יהיה כ"בד הרכישה מס ולכן

והפיצולים המיזוגים בחלופת כמו ,משקיע לכניסת זמן מגבלות אין 
 .(א)104 סעיף

 חסרון

הקבוץ של מלאה בשליטה מוחזקת בת לחברה רק להעביר ניתן. 



 המחשה -כניסת משקיע לפרויקט: 'שלב ב

100% 

 . (מניות הקצאת תמורת) מקרקעין מיסוי לחוק 70 סעיף פי על נעשתה ההעברה

 .₪ מיליון 20 =חקלאי ביעוד הקרקע שווי = ן"הנדל תאגיד שווי

 :התחלתי מצב

 (₪ במיליון) מאזן              

 20  חקלאית קרקע              

 (20)          עצמי הון              

                                        0 



 המחשה -כניסת משקיע לפרויקט: 'שלב ב

בין מ"מו של כתוצאה נקבע הקרקע של השווי המשקיע כניסת בשלב  
  לשלב בניגוד זאת) הרווח את למקסם הקבוץ רצון מתוך הצדדים
  בערכי לבצע יהיה כ"בד הרצון שם ,לתאגיד מהקבוץ הקרקע העברת

 .(מיסוי עלויות להקטין מ"ע הקרקע של שניתן ככל נמוכים שווי

 הפרדת שלב בין שניתן ככל משמעותי זמן פער ליצור חשיבות יש לכן
  שניתן כך המשקיע כניסת שלב לבין ן"הנדל לתאגיד מהקבוץ הקרקע

 .הקרקע בשווי משמעותיים פערים להסביר יהיה

(המקרקעין איגוד) בתאגיד מניות להקצאת משקיע עם הסכם נחתם  
 .₪ מיליון 20 של "פנימה" להזרמה בתמורה 50% של בשיעור

 ממניות 50% רוכש המשקיע בו "החוצה כסף" של במתווה :הערה)       

 .(₪ מיליון 10 לקיבוץ משלם היה המשקיע ,הקבוץ       



 המחשה -כניסת משקיע לפרויקט: 'שלב ב

המקרקעין באיגוד למשקיע מניות הקצאת: 

 הזרמת תמורת 50% בשיעור המקרקעין באיגוד מניות למשקיע יוקצו
 .לתאגיד ₪ מיליון 20

 .מקרקעין רכישת -מיסוי מבחינת העסקה מהות

 מרווח לפטור בדומה) ן"הנדל לתאגיד שבח ממס פטור יש -שבח מס
 .(רגילה בחברה מניות להקצאת הון

  שווי לפי 6% בשיעור רכישה מס ישלם המשקיע -רכישה מס
 .שבתאגיד המקרקעין



 המחשה -כניסת משקיע לפרויקט: 'שלב ב

 :הערות

  גישה שאימץ מקרקעין מיסוי משרד כנגד מאבק ניהל משרדינו1.
 הסכום פי על יחושב המס פיה על הרכישה מס לחישוב מעוותת

 :שלנו בדוגמא כלומר ,בתאגיד שהושקע

1,200,000 =6%*20,000,000 

  שנרכש הקרקע ערך מה כלכלית לבחון יש : הינה משרדנו גישת
  ולכן ₪ מיליון 20 בשווי מקרקע 50% רכש אשר ,המשקיע ידי על

 :להיות צריך הרכישה מס

6%*50%*20,000,000= 600,000   

 את מקרקעין מיסוי פקיד קיבל בנושא מקצועי מאבק לאחר
 .משרדנו עמדת



 המחשה -כניסת משקיע לפרויקט: 'שלב ב

 :(המשך) הערות

 שווי על ולא הקרקע שווי על הוא הרכישה שמס לב לשים יש .2

 ן"הנדל בתאגיד התחייבויות יש בהם במקרים גם כלומר .החברה     

 הרכישה מס (הקבוץ לטובת זכות יתרות יש שבו במצב :דוגמא)     

 .ההתחייבויות ניכוי ללא ברוטו הקרקע ערך על ישולם     



 ן משקיע במקרקעין ומקים את הפרויקט"תאגיד הנדל: 'שלב ג

  שינוי לצורך הנדרשות ההשקעות את מבצע ן"הנדל תאגיד זה בשלב
  מחסנים בנית לדוגמא ,הפרויקט בבניית והשקעה הקרקע יעוד

 .מניב ן"לנדל והפיכתו ן"הנדל והשכרת לוגיסטיים



 תובנות עיקריות -לסיכום 

חקלאי ביעוד עדיין כשהקרקע מהקיבוץ הקרקע הפרדת לבצע רצוי. 

לכניסת הקרקע הפרדת שלב בין משמעותי זמן פער ליצור רצוי 
 .משקיע

משמעותי בשיעור להחזיק ימשיך הקיבוץ שבה עסקה לבצע חשוב  
 .בעתיד מפירותיו וייהנה ן"בנדל
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 :סוגיות ומקרים מורכבים

 יזום לקראת להיערכות בנוגע לקיבוצים יעוץ למתן ערוך משרדנו
  של והחשבונאיים המיסויים הכלכליים ההיבטים ובליווי מניב ן"נדל

 :כגון מורכבים למקרים פתרונות מתן לרבות ,להשלמתו עד התהליך

 .הפתיחה בנקודת כבר גבוה שוק שווי בעלי מקרקעין העברות1.

 להתקבל אמורים המשקיע מכספי חלק בהם ,משולבות עסקאות2.

 ."(פנימה כסף"ו "החוצה כסף" של שילוב) בקיבוץ       

 של ויצירה ן"הנדל בתאגיד הקיבוץ לטובת זכות יתרות יצירת3.

 כספים להזרים שמעוניין משקיע לדוגמא) המשקיע מול איזון מנגנוני       

 .(הון שטר או בעלים כהלוואת       



 !תודה רבה  על ההקשבה 
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