
 מ>סוי ״*בירת״ הנובעת מאימת הפקעה —
 האם כ׳יהפקעה״ו*

 מאת

 אהוד גרזלי**

 א. פחח דבר. ב. מיסוי פיצויים בשל ״הפקעה״ — סקיחז כללית. ג. גדר הבעיה. ד.

 פרשנות בתי־המשפט בישראל. ה. ביקורת פרשנות של בתי־המשפט;1 . תכליתה של דחיית

 מס: 2. תכלית ההקלה בשיעורי המס! 3. ההיבט הכלכלי — עקחץ הנעילה. ו. דין משווה!

 1. הדין האנגלי; 2. הדין האמריקני. ז. עמדתם של שלטונות מס־הכנסה. ח. מכירה רצונית

 לרשות. ט. סיכום — הפרשנות המוצעת להפקעה.

 א. פתח דבר

 בספר־החוקים של מדינת ישראל קבועות הוראות המאפשרות לריבון להפקיע
.  מהפרט זכויות קנייניות1

 בדיני־המס בישראל ישנה התייחסות מיוחדת למיסוי הפיצויים, שניתנו לפרט
 בעקבות ההפקעה. נקודת־המוצא של דיני־המם היא, שגם מימוש כפוי הוא מכירה,

1 
ן יורן ולמערכת ״משפטים״ על הערותיהם הטובות והמועילות. ת ה  * תודתי נתונה לפרופ׳ א

 ** תלמיד מוסמך בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית.
: חוקי ההפקעה}:  1 החוקים המקנים סמכות להפקיע(להלן

 (א) פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציביר), 1943.
 (ב) חוק התכנק והבניה, התשכ״ה-1965.

 (נ) פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הננה ופיתוח), 1943.
p והתווייתן). ח ר  (ד) פקודת הדרכים (

 (ה) חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ״ה-1965.
 (0 חוק המים, התשי״ט-1959.

 (0 חוק הניקת וההבנה מפני שטפונות, התשי״ח-1957.
 (ח< חוק העתיקות, התשל״ח-1978.

 >ט) פקודת המברוח.
 (י) חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), התשי״נ-1953.

 (יא) חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש״י-1949.
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, בתנאים מסוימים דיני־המם מקנים הקלה במיסוי הפיצויים 2 ת במס  ולכן קמה החבו
 בגין הפקעה.

: הפקודה) הן חוק מם שבח מקרקעין, התשכ״ג־1963,  הן פקודת מם הכנסה(להלן
 (להלן־. חוק מם שבח) אינם מגדירים הפקעה מהי.

ק י בחדלהענ נח ׳׳הפקעה״ לעניין דין־המס, ו  בית־המשפט נזקק פעמים מספר למו
נח פרשנות דווקנית השאובה מחוקי ההפקעה.  למו

 מאמר זה בא לבחון את פרשנות המונח ״הפקעה״ בדיני־המם בישראל, בשל
 הפרשנות הדווקנית של בית־המשפט בישראל, זאת במטרה ליתן למונח ״הפקעה״
ב יותר עם הגיונם ותכליתם  בדיני־המס פרשנות חדשה ורחבה יותר, המשתלבת טו

 של דיני־המם באשר למיסוי פיצויים בשל הפקעה.

 ב, מיסוי פיצויים בשל ״הפקעה״ - סקירה כללית
 כאשר הנכס המופקע הוא נכס הוני, להבדיל ממלאי, ממוסים הפיצויים כרווח־הון.
 הפקודה וחוק מס שבח קובעים דין מיוחד למיסוי הפיצויים. סעיף 91(ז) לפקודה

 קובע:

 ״המס שיחול על ריווח הון בהפקעת נכס הוא מחצית המם
 המתחייב״.״

 בחוק מם שבח ניתן למצוא התייחסות דומה לעניין שיעור המס בסעיף 48ג,
 הקובע לענייננו כי:

. יינתן למוכר זיכוי מן המס .  במכירת זכות מקרקעין שהיא הפקעה.
 שהוא חייב בו, בסכומים אלה:

 ניתן להבחין בנקל, שמדרגות־הזיכוי הנמוכות נשחקו לחלוטין וכי למעשה
 שיעור המס הוא 50% משיעור המס במכירה רגילה, כמו שיעור המס המוטל על

 רווח הון הממוסה בהתאם להוראות הפקודה.
 בחוק מס שבח ישנן התייחסויות נוספות למיסוי פיצויים בשל הפקעה. כך סעיף
 p)17 לחוק מס שבח קובע שווי מכירה מיוחד לזכות שהופקעה, וסעיף 19(2)

 קובע ״יום מכירה״ מיוחד.
. סעיף 64 קובע: ג ח ב  חשיבות מיוחדת לענייננו יש לסעיפים 64 ו־65 לחוק מס ש

 2 דאה א׳ יורן, היבטי מה בפיצויי נזיקץ (הל-כק למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע־׳ש הדי סאקר,
M.A. Chirelstein, F e d e r a l Income T a x a t i o n (Foundation Press, תשמ׳׳ח-1987) 63-58. כן ראה 

. t h ed.) 5 4 2 
 p 3 ראה סעיפים 5, 32, 36, ד3(ג< ו־39(12) לחוק מס שבח.

 הזיכוי
100% 
7.5% 

66 %% 
.50% 

 סכום המס
 על 0.1 ש״ח

 על 0.1 ש״ח הנוספים
 על 0.1 ש״ח הנוספים

 על כל סכום נוסף
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 הפקעה של זכות במקרקעין שתמורתה ניתנת כפיצוי רק זכות
 במקרקעין — תהיה פטורה ממם.

 סעיף 65 קובע:

 החלפת מקרקעין בשל צו רשות מוסמכת שניתן על־פי כל דין,
 כשלא שולם גם סכום הפרש בכסף או בשווי כסף — תהיה פטורה
 ממם. שולם סכום הפרש כאמור — יראו את המוכר לענץ חישוב
 השבח והמס כמוכר חלק יחסי מהזכות במקרקעין שנתן שהוא כיחס
 שבץ סכום ההפרש האמור לבין כל התמורה שקיבל בעד הזכות

 במקרקעין שנתן.

ץ הדץ הכללי באשר ב  לא כאן המקום לנתח הוראות אלו ואת היחס בינן ל
. ן(ושבח) וחי־הו  למיסוי רו

 לענייננו די שנציין, כי המחוקק יצר דץ מיוחד באשר למיסוי הפיצויים תוך
 שהוא מקל על הנישום המפוצה על־ידי שיעור מיסוי מוקטן או על־ידי דחיית המם.
 נוסיף ונזכיר גם את סעיף 9(13 )(א) לפקודה, הקובע פטור ל״הפרשי הצמדה

 ששולמו בשל הפקעת נכס שאיננו מלאי עסקי כמשמעותו בסעיף 85״*
 לאור האמור לעיל, ברורה החשיבות של פרשנות המונח ״הפקעה״: שכן אם
ת המס, כאמור לעיל.  ניתן לראות ב״מכירה״ הפקעה, הרי שמכירה זו תיהנה מהקלו

 ג. גדי הבעיה
 כאמור, הן הפקודה הן חוק מם שבח אינם מגדירים הפקעה מהי.

5 מוגדרת ״הפקעה״ כ״רכישה כפויה של זכויות פרטיות ר כ מ ק ה  בפירוש לחו
 במקרקעין על ידי המדינה או מטעמה למען הכלל כנגד תשלום פיצויים״. כן נאמר
 שם, כי ״הפקעה איננה מכר, הפיצויים בגינה אינם ׳מחיר׳ וחוק המכר לא יחול
 עליה, שכן הפקעה היא תמיד אקט מנהלי ואענה הסכם מנהלי, לעומת זאת המכר

 הוא חוזה (בין ריאלי ובין אובליגטורי) וביסודו הקניה שהיא רצונית והסכמית״.
6 ממשיך ומתלבט לעניינו בשאלה, ר הפירוש לחוק המכר ב ח  מנקודת־מוצא זו מ

 שהיא מרכז חיבורנו זה:

 מה דינו של הסכם שנעשה בין הרשות המפקיעה לבעל־הקרקע לאחר
 שהוחל בהליכי ההפקעה, אולם לפני סיומם ? זאת כשבעל־הקרקע
כץ אם לאו, עתידות זכויותיו לעבור  יודע, שבין אם יושג ההסכם ו

 לרשות המפקיעה.

, ״מיסוי הפרשי הצמדה וריבית בהפקעת מקרקעין״ דו־ירחון לענייני מיסיס ד/1 י  4 כן ראה א׳ בחל
 (פברואר 1990) א־57.

 5 א׳ ומיד, ״חוק המכר תשכ״ח-1968״ פירוש לחוקי החוזים (המכק למחקרי חקיקה ע־׳ש הרי סאקר, ג׳
 טדסקי עורך, ירושלים, תשמ״ז-ד198) 31.

 6 שם, בעמי 32.
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, שה״דיעה המקובלת, בישראל 7  מחבר הפירוש לחוק המכר מגיע לעניינו למסקנה
 באנגליה, היא שדיני החוזים הרגילים — ואף חוק המכר במשמע — יחולו על

 החוזה הנדון כאן.״.״.
 לעניין מיסוי הפיצויים נשאלת השאלה, האם מכירה שנעשתה בצל הליכי
 הפקעה ובטרם הסתיימו כל הליכי ההפקעה, הקבועים בחוקי ההפקעה, היא
 בבחינת ״הפקעה״, או שמא יש צורך, כדי ליהנות מהדין המיוחד לעניין הפקעה,

 בהתמלאות כל השלבים והתנאים הנדרשים בחוקי ההפקעה ?
 ובמלים אחרות: האם ההפקעה צריכה להיות פורמלית באופן שכל ההליכים
 יתמלאו לפני שתינתנה ההקלות במס או שמא די בכך שהריבון הביע את דעתו,
 כי בכוונתו להפקיע, כדי שבעל־הנכס המופקע יוכל ליהנות מהדין המיוחד באשר

 להפקעות, גם אם הגיע להסכם עם הרשות בטרם הסתיימו הליכי ההפקעה?

 ד. פרשנות בתי־ המשפט בישראל
 בית־המשפט העליון נדרש פעמים מספר לסוגיא זו:

ל בתוכנית־מתאר כללית ויועד 8 נכסו היחיד של הנישום היה כלו  בעניין זלוםקי
ות  להפקעה לצורכי ציבור. הנישום פנה לבית־המשפט הגבוה לצדק בבקשה לצו
 על העירייה להפקיע ממנו את הנכם או לבטל את הייעוד. יומיים לפני שמיעת
 תשובתה של העירייה בא הנישום לידי הסכם למכירת הנכם לגוף הציבורי שלו

 הוא יועד.
9 התפרסמה הודעה על־פי חוק התכנון והבנייה, ולפיה יועדה חלקה  בעניין פלאצי
 של הנישום להקמת בניין ציבורי, ובמקומה הוקצתה לו חלקה אחרת. הנישום נכנס
 למו״מ עם העירייה, והסכים לבסוף לקבל את החלקה האחרת בתוספת ״תשלום

 איזון״.
 בשני המקרים ביקשו הנישומים ליהנות מההוראות המקלות באשר להפקעה.
 בשני המקרים היה ברור לבית־המשפט, כי ״המכירה״ נגרמה בשל נסיבות שהיו
 עלולות להביא לידי הפקעה וברור שלא מרצונו של הנישום. בשני המקרים
 קבע בית־המשפט העליון שאץ מדובר ב״הפקעה״ במובן חוק מס שבח, וכדברי

: 1 0 י צ א ל פ  בית־המשפט העליון ב

ו עם לשונו של החוק, אם נכלול במושג  נראה לי שלא נצא ידי חובתנ
 הפקעה כל מכירה המבוצעת בשל השפעתם או אימתם של הליכי
 תכנון, המבשרים הפקעה. אולי היה מן הצדק לקבוע שכל מכירה
 כזאת דינה כדין מכירה כפויה. אך לא כך קובע המחוקק, ואף קשה

 להציב גבולות לדין סתמי שכזה.

 7 שם, שם.
 8 ע׳׳א 652/76 זלוםקי ג׳ מנהל מם־שבח מקpעי^, פ״ד לא(2) 403.

 9 ע׳׳א 64/78 פלאצי נ־ מנהל מס שבח ת׳׳א, פד״א י 57.
 10 שם, בעמ׳ 58.
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 וכן":

 ייתכן שמוסר ההשכל העולה מכל אלה הוא שעל האזרח להמתין
 עד סוף ההליכים השלטוניים כדי לזכות בהוראות הזיכוי והפטור
 שבחוק מם השבח ויתכן שמבחינה מינהלית אין הדבר רצוי. אך לא

 בידינו הוא להושיע.

 יתרון בולט אחד יש בגישתו זו של בית־המשפט. המבחן של סיום ההליכים
 הפורמליים תורם לוודאות. שכן זוהי נקודת־זמן ברורה. לא כך אם היה נקבע מבחן
 שלפיו די בכך שהמכירה נבעה מאימת ההפקעה, שאז לא ברורה נקודת־המוצא
 שממנה מכירה תיחשב כהפקעה (האם די בדיונים במועצה המקומית או בהכרזה
 כלשהי י). למרות זאת, קשה מאוד להשלים עם התוצאה שבית־המשפט הגיע
 אליה — תוצאה שבית־המשפט עצמו אינו שבע־רצון ממנה. כפי שנראה להלן,
 בית־המשפט יכול בדרך פרשנית להגיע לתוצאה אחרת, מבלי להשאיר את המלאכה

 למחוקק.

״״(סעיף  גם את המונח ״צו״ בביטוי ״החלפת מקרקעין בשל צו רשות מוסמכת.
 65 לחוק מס שבח) פירש בית־המשפט בדווקנות.

1 נקבע, כי החלפה מרצון, אפילו אם בוצעה לפי תוכנית בניין 2 י  בעניין בן צב
 ערים, המחייבת את ההחלפה, אינה נכנסת לגדר הסעיף, אלא צריך צו שבוצע

 בפועל.
1 דן בית־המשפט העליון בשאלה זו. העותרת היתה 5  גס בעניץ מדלין עובדיה
 בעלת־מגרש. ייעודו של המגרש שונה מאיזור־מגורים לשטח ציבורי. הוועדה
 המחוזית הפקידה ופרסמה כדין את התוכנית. אחרי הפקדת התוכנית חתמה
 המערערת על חוזה עם העירייה שלפיו הוחלפו המקרקעין שבבעלותה במקרקעין
 אחרים. כמו־כן קיבלה תשלום נוסף. בינתיים התקבלה התוכנית, התפרסמה כדין
ק מם שבח.  ואחרי־כן בוצע ההסכם. המערערת טענה להתקיימות תנאי סעיף 65 לחו
: ״החליפין, במקרה דנן בוצעו בעקבות חוזה ואין חשיבות 1 4 ע ב  בית־המשפט ק
 לעובדה שלולא התכנית... לא היה החוזה נכרת. הפטור מכח סעיף 65 מתייחס
 רק למקרה שבו יצא ממש צו... ובאין צו כזה אין פטור״. בית־המשפט הסביר
 את החלטתו זו בכך, שכשתוכנית־מתאר משנה את זכויותיהם של בעלי זכות

 במקרקעין, פתוחות בפני ועדת־התכנון שתי דרכים חלופיות:

 (1) להציע החלפת מקרקעין או קניית המקרקעין.
 (2) להפקיע את המקרקעין ולשלם תמורתם בכסף או במקרקעין אחרים.

 בית־המשפט סבר, כי ״משנוקטים דרך הראשונה, לא קיים כל פטור מתשלום
 מם שבח מקרקעץ, ומשנוקטים בדרך השניה — דרך ההפקעה — ניתן למוכר

 זיכוי מכוח סעיף 48ג(א) לחוק מס שבח מקרקעין״.

 11 שם.
 12 עמ״ש 131/75 ק צבי נ׳ מנהל מס שבח מקרקעין ת״א, פד׳׳א ח 251.

, פ׳׳ד לג>3) 669. ן ^ ק  13 ע״א 764/78 מדלין עובדיה נ׳ מנהל מס שבח מ
 14 שם, כעמי 671.
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 בית־המשפט הבין את משמעות ההבחנה: ״אנו ערים לכך שהסדר זה מעמיד
 את בעל הקרקע בפני החלטה קשה. ויעיד על כך המקרה שלפנינו״.

 ה. ביקורת פרשנותם של בתי־ המשפט
 עם כל הכבוד, נראה שגישתו הדווקנית של בית־המשפט באשר לפרשנות המונח
ות המונח ״בשל צו״) אינה תואמת את כללי הפרשנות הנהוגים ופרשנ  ״הפקעה״(

 כיום בענייני מסים.
 במאמר מוסגר נציין, כי פרשנות בית־המשפט אינה מתיישבת גם עם הפרשנות
; שכן ברור הוא שטובת 1 5 ישום בת הנ  שנהגה, אשר לפיה יש לפרש את החוק לטו
 הנישום היא להרחיב את המונח ״הפקעה״ באופן שגם מכירות שנבעו מאונם
 תיכללנה ותהיינה זכאיות להקלות המס, גם אם ההליכים הפורמליים לא הסתיימו.
 על האפשרות להעניק פרשנות למונח ״הפקעה״, השונה מהפרשנות הנהוגה
 בחוקי ההפקעה, ניתן ללמוד מהכלל הפרשני הקובע, ש״אחד מכללי הפרשנות
ת בהתאם א  הוא, שביטוי מסוים יכול להתפרש בצורות שונות בחיקוקים שונים ה

. 1 6  למטרת החיקוק, הקשר הדברים שבו מופיע ומבחנים שונים אחרים״
. 1 7 ן״  כידוע, ״כל תורת פרשנות חייבת להניח כנקודת מוצא את תורת הלשו
 נראה, שהלשון ״הפקעה״ סובלת הן את פרשנותו הדווקנית של בית־המשפט הן
 פרשנות אחרת, רחבה יותר. הפסיקה, לצרכים אחרים, פירשה את המונח הפקעה

: 1 8 ית נ  מבחינה לשו

 הפקעה הינה רכישה כפויה של זכויות פרטיות במקרקעין המתבצעת
 על ידי המדינה או מטעמה למטרה ציבורית ומתלווה בתשלום

 פיצויים.

 בהגדרה זו אין אזכור לדרישה לסיום כל ההליכים הפורמליים. הדגש בהגדרה
 זו הוא על רכישה כפויה, אולם העמימות הלשונית מצויה גם כאן, שכן ניתן לפרש
 רכישה כפויה הן כרכישה בצל כפייה הן כרכישה בעקבות הליכי כפייה שהסתיימו.
 בהתאם לשיטתו של פרופ׳ ברק, הבחירה בין האפשרויות הלשוניות השונות
 תיעשה לאור מטרת הפרשנות, שהיא ״ליתן לטקסט אותה משמעות אשר תגשים
. לפיכך עלינו לבחון מהי תכלית החקיקה באשר למיסוי פיצויים 1 9  את תכליתו״

 בשל הפקעה.

 15 ראה א׳ ויתקון וי׳ נאמן, דיני מיסים (שוקן, מהדורה רביעית, תשכ׳־ט) 44.

 16 ע״א 480/79 טרגר להשקעות נ׳ גובה המכס י־ס , פ״ד לה(2) 303, 306.
 17 א׳ ברק, שיקול דעת שיפוטי(פפירוס, תשמ״ז-1987) 341.

 18 ע׳׳א 261/84 רהאלי נ־ חנניה ואחי, פ״ד מ(4) 561, 565. כן ראה ע״א 655/82 גרובד ואח׳ נ׳ פרבשטיין
 ואח׳, פ׳׳ד מ(1) 738, 748.

 ראה גם א׳ קמר, דיני הפקעת מקרקעץ (מירב מהדודה רביעית) 3: ״הפקעה הינה רכישה כפויה של
 זכויות פרטיות במקרקעק על ידי המדינה או מטעמה למטרה ציבורית כנגד תשלום פיצויים׳־.

 19 א׳ ברק (לעיל, הערה 17<, 343! וכן ע״א 165/82 קבוץ תצור נ׳ פ׳׳שךחובות, פ״ד לט>2) 70, שבו קבע
 השופט ברק, כי נם את דיני־המס יש לפרש בהתאם לשיטת־הפרשנות התכליתית.
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 1. תכליתה של דחיית מס

 מטרת הפיצויים בגין הנכס שהופקע היא להחזיר את הפרט, שנכסו הופקע, למצבו
 לפני ההפקעה. סכום הפיצויים אמור לאפשר לפרט יכולת לרכוש נכס מחליף.
 מיסוי הפיצויים מביא את הנישום למצב, שאין הוא יכול עוד לחזור למצבו לפני
 ההפקעה. ההפקעה יוצרת מימוש לא רצוני, שכן בעל־הנכס היה חפץ להמשיך
, והמיםד של אותם פיצויים מסכל את מטרתם, שכן הנישום שוב 2 0 ו  ולהחזיק ב

ור ולרכוש נכס מחליף.  אינו יכול לחז
ת את המיסוי לשלב של מימוש  תוצאה זו היא בלתי־צודקת, ומן הראוי היה לדחו
 רצוני, בייחוד אם בכספי הפיצויים נרכש נכס חלופי או אם הפיצויים עצמם ניתנים
. מן הראוי היה לקבוע, כי כאשר יבחר הנישום לממש את 2 1 י פ ו  בדמות של נכס חל

 הנכם החלופי, ישלם את המס כאילו הוא מממש את הנכם שהופקע.
 אמנם חוק מם שבח מאפשר דחייה כזו, כאשר ״המכירה״ נופלת לתנאי סעיפים
ק מס שבח. במקרים אלה סעיף 32 לחוק מם שבח קובע כי שווי  64 ו־65 לחו
 הרכישה של הזכות שהתקבלה כפיצוי בעד הזכות שהופקעה (או כחליפין) יהיה

 שווי הרכישה של הזכות שהופקעה.
 כאשר השחלוף נעשה בדרך של רכישת נכס חלופי בכספי הפיצויים, הרי שמיסוי
 הפיצויים יגרום לכך שלא יהיה ניתן לרכוש נכס דומה. כאשר השחלוף נעשה בדרך
ק מם שבח), אזי  שהפיצוי עצמו הוא זכות חליפית (כאמור בסעיפים 64 ו־65 לחו
 אין לבעל־הזכות מקור לתשלום המסים. חיובו במס עלול להביאו למצב שהוא
(או חלקה) כדי לממן את המם. הנה כי י צו ו כפי  יצטרך למכור את הזכות שניתנה ל
ל הזכות החלופית את הצורך לממשה ב ק מ  כן, מטרת חוק מס שבח היא למנוע מ

 לשם תשלום המם.
 לאור מטרתו זו של החוק, ניתן לומר שכאשר הפיצוי ניתן במהלך הליכי
ת לסיומם הפורמלי, גם אז קיימת אותה בעיה של חוסר  ההפקעה, מבלי לחכו
פית לשם  במקור למימון המס וגם אז יכול להיווצר הצורך למכור את הזכות החלו

 מימון המס.
 ניתן לסכם עד כאן ולומר, כי בשל מטרת חוק מם שבח לאפשר דחיית מם
לת הוראות החוק צריך להיות שהמימוש  כאשר המימוש כפוי, התנאי היחיד לתחו

 נבע מכפייה ולא מרצונו של הנישום.

 20 א׳ יורן(לעיל, הערה 2), 61; וכן 61816111ז״1כ<(לעיל, הערה 2), שם.
 21 ראה גם את עמדתו של פרופ׳ יורן, שם; ועמדת ם15161^ז011, שם.
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ס מ ה כשיעורי ה ל ק מ ת ה י ל פ  2. ה

 כאשר הפיצוי אינו ניתן בדמות של זכות חלופית", אלא בכסף, דיני־המס לא
. כפי שראינו, ההקלה שנקבעה הן בחוק מם שבח " ס מ  מאפשרים דחייה בתשלום ה

 והן בפקודה היא בעיקרה בשיעור המם.
 הדין יצר מעין פשרה בין המגמה שלא לחייב כלל במס בשל כך שמדובר
 במימוש כפוי ובין הרצון למסות את המימוש שנוצר בפועל. לפי פשרה זו, מתחשב
 החוק בכך שהמימוש היה כפוי ובכך שמטרת הפיצויים היא להחזיר את המצב
, וממםה את הפיצויים בשיעור מופחת. גם כאשר הנישום בא לידי הסדר  לקדמותו
ל  עם הרשות, בשל כוונת הרשות להפקיע, המימוש הוא כפוי, ולפיכך יש להחי

 לגביו את הוראות הדין המקלות באשר למימוש כפוי.
 מהאמור לעיל עולה, שגם בשל מטרתו זו של הדין — להקל במיסוי על הנישום
 — נראה, שאץ לעשות הבחנה אם הפיצויים ניתנו לפני סיום ההליכים הפורמליים
 של ההפקעה או אחריהם. גם כאן יש לקבוע, כי התנאי למתן ההקלה הוא שהמכירה

 נבעה מתוך כפייה, ולא מרצונו של הנישום.

(Lock-in effect)ט הכלכלי — עקרון הנעילה ב י ה  3. ה

.  עקרון המימוש קובע, שרווחי־הון מוכרים לצורך מס רק בעת מימוש הנכס*2
 דבר זה מביא לכך, שבעלי־נכםים יכולים להימנע מתשלום מס על עליית ערך
 הנכסים על־ידי כך שימשיכו להחזיק בהם, עד שיזדקקו לכסף או עד שיםברו כי
 ערך ההשקעה הגיע לשיא, והם עשויים להפסיד מהמשך ההחזקה של הנכם. בדרך
 זו המם על רווח־ההון יוצר אפקט של נעילת נכסים, המביא להפחתת הנכסים
 הנזילים בשוק ויוצר תמריץ, שלא להחליף השקעה אחת ברעותה: שכן המשקיע
. 2 5 ס מ  יכול להשקיע מחדש רק את התמורה שקיבל ממכירת הנכם הישן, בניכד ה
 מצב זה מביא לחוםר־יעילות הן במישור הפרט עצמו הן במישור הלאומי. בדרך
 זו הנכסים במשק אינם מניבים תשואה מירבית, ובכך נפגעת תפוקתם של הפרטים

. 2 6  ובהכרח נפגעת גם התפוקה הלאומית

 ואכן, חקיקת המס במדינת ישראל, ככל הנראה במטרה להקל על האפקט
 של ״עקרון הנעילה״ ובמטרה לעודד ״השקעה בנכסים חדשים״, מכירה בעקרץ

. 2 7 גבלת  השחלוף, אם כי בצורה מו

 22 סעיף 64 לחוק מס שבח דורש כתנאי לתחולתו, שהפיצוי יינתן רק בזכות חלופית. סעיף 65 לחוק מס
 שבח מאפשר דחייה חלקית כאשר חלק מהפיצוי ניתן בדרך של זבות חלופית. השוני בין הסעיפים אינו

 מובן כלל ועיקר, אך לא כאן המקום להרחיב כעניין זה.
 23 יש מקום לבקר את גישת החוק המאפשר דחיית מם רק במקום שהשחלוף נעשה בדרך של מתן זכות

 חלופית, אך לא כאן המקום לעשות כן.
5th(pn 24 נרחב בעקרון המימוש ברווחי־הק ראה Musgravc, P u b l i c Finance in Theory a n d P r a c t i c e 

., 1989) 336-339.ed 
Musgravc וכן ראה ;B.I. Bittker, F e d e r a l T a x a t i o n of I n c o m e Estates a n d Gifts II, 3-61 25 ראה 

 (לעיל, הערה 24), 339-338.
ב (תשמ״נ) 431, 464.  26 ראה י׳ אדרעי, ׳׳בסיס מם כולל בישראל״ משפטים י

 27 ראה שם, בעמי 465, את דעתו של ד״ר אדרעי, המתנגד להכרה בעקרון השחלוף.

138 



ה ע ק פ ת ה מ י א בעת מ ו רה״ הנ י ״מכי ו ס י א מ ׳ ׳ א תשנ ״ ם כ י ט פ ש  מ

 סעיף 96 לפקודה קובע, כי אם נבע לנישום רווח־הץ ממכירת נכס בר־פחת
 ובמשך 12 חודשים אחרי המכירה או ארבעה חודשים לפניה רכש נכס אחר לחילוף
 הנכם שמכר, אזי, בתנאי הסעיף, הנישום זכאי לדחיית מס. נוסף על הכרה כללית
 זו בעקרון השחלוף ראינו, כי חקיקת המם מכירה בעקרון שחלוף רחב יותר,
ת סעיף 96 לפקודה, כגון התנאי ל״נכם א מגבלו ל ל ) י ו פ  כאשר מדובר בשחלוף כ

 בר־פחת״).
 בהתאם לפרשנות שלפיה ״הפקעה״ היא רק בסיום ההליכים הפורמליים, נוצר
ת עד לסיום כל הליכי  אפקט נעילה דומה. בעל הזכות שהופקעה נאלץ לחכו
 ההפקעה העשויים להתארך זמן רב. ואת במקום לבוא ידי הסדר עם הרשות ולחסוך
 את כל הזמן היקר, עד לסיום ההליכים הפורמליים. בתקופת ה״נעילה״ הפרט מחזיק
 בנכם שלמעשה לא ״משתתף״ ביצירת התפוקה הלאומית. לו הועבר הנכס לרשות,
 זו היתה יכולה להשתמש בו לצורך הציבורי הנדרש, והפרט היה יכול לרכוש (או
ת עליו, להשכירו וכדו׳) — ו נ לב ת(  לקבל) נכס חדש ואף לשלבו בפעילות המשקי

 ייתכן אף שבתקופה זו יאבד הפרט הזדמנויות עסקיות לשימוש בפיצויים.

 ההמתנה עד לסיומם הפורמלי של הליכי ההפקעה יוצרת אפקט נעילה בעל
 מאפיינים דומים של חוםר יעילות כלכלית. לפיכך, כשם שמטרת המחוקק היתה
 להתמודד עם ״עקרון הנעילה״, כך אין לסבור שמטרת החקיקה היא ליצור אפקט

 נעילה ךווקא כשהמימוש הוא כפוי.
 יש להדגיש ולומר, שעקרון הנעילה בולט ומוחשי יותר כאשר מדובר במימוש
 כפוי לצורך ציבורי. כאן אין מדובר ב״נעילה״ ובחילופין תיאורטיים, כי אם
 ב״נעילה״ המעכבת החלפה המתחייבת בשל נסיבות ה״מכירה״. אפקט ה״נעילה״
 בהפקעה פועל לא רק באשר למוכר, אלא גם בנוגע לרשות הרוכשת, שאיננה יכולה
 ליישם את החלטתה ולהשתמש בנכס לצורך הציבורי. לפיכך, הסרת ה״נעילה״
 בהפקעה נחוצה עוד יותר מהסרת ה״נעילה״ במכירות רצוניות. ניתן אף לומר,
 שהכרה כאן בשחלוף היא מקל־וחומר מההכרה הכללית בשחלוף וסביר שגם

 המתנגדים לשחלוף הכללי לא יתנגדו לפעולה זו כאשר מדובר בהפקעה.
 הפרשנות שלפיה די שהפיצוי נבע בשל אימת הליכי ההפקעה מונעת את אפקט

 הנעילה ותוצאותיו, כאמור לעיל, ולכן גם מסיבה זו יש להעדיף פרשנות זו.

 ו. דין משווה

 הן הדין האנגלי הן הדין האמריקני שונים לחלוטין מהדין הישראלי בנקודה זו.

גלי  1. הדין האנ

CGTA, הדן במיסוי הפקעה, פותח ואומר: 2  סעיף (1101) ל־9ד19 — 8

 CGTA.(< 8Z1979 .Capital Gains Tax Act: |להל
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Where land or an.interest in or right over land is acquired and 
the acquisition is, or could have been, made under compulsory 
powers... 

) ברכישות כפויות, קובע בם״ק ף ו ל ח ש ) ס , הדן בדחיית מ C G T A ^ 111A סעיף 
: 1 לת הסעיף ( ת תחו א ) 

A) * This section applies where -
...land ...is disposed of by any person ... to an Authority 
exercising or having compulsory powers; and 

B) The landowner did not take any steps, by advertising or 
otherwise, to dispose of the old land or to make his willingness 
to dispose of it known to the authority or others, and 

C) ..." 

 הדרישה באנגלית למתן ההקלות היא, שמדובר ב״מכירה׳׳ שנעשתה שלא מרצונו
, דהיינו: t ru ly compulsory)29) של המוכר לממש אלא בשל כפייה 

It is not necessary that the authority exercises its compulsory 
30,powers; it is only necessary that the authority has such powers 

י נ ק י ר מ א  2. הדין ה

ף mrt31 1033 דן בהמרות שלא מרצק. בס״ק E(), סעיף ההגדרות, מצויה י ע  ס
 ההגדרה לאותן ״מכירות״ הנופלות בגדר הסעיף:

Disposition of the converted property - the term ... means the ... 
condemnation of the converted property, or the sale or exchange 
of such property under threat or imminence of requisition or 
condemnation. 

3 מהגישה האנגלית, וכדברי 2 ותר  נראה שהגישה בארצות־הברית היא ליברלית י
:33Bittker המחבר 

1033 has accorded relief not only when there is anIRC section 
actual requisition or condemnation, but also when the involuntary 
conversion occurs as a result of ... threat or imminence of such 
action. 

1 9 8 8 - 1 9 8 9 (7th ed.) 530. 29Butterworth's U.K. Tax Guide 
Butterworth's S i m o n d T a x e s (3rd ed., 1985) C 932 30 

.(IRC :להלן) Internal Revenue Code 31 
 32 ראה Bittker (לעיל, הערה 25), 44-26.

 33 שם, בעמ׳ 44-34.
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 העולה מהמקובץ הוא, שהן הדין האנגלי הן הדין האמריקני מחילים את הדין
 המיוחד באשר למיסוי פיצויים בשל הפקעת מקרקעין על כל פעולה שנבעה מכפייה
 ומבלי להיזקק לתנאים פורמליים של סיום הליכים כלשהם. לאור הלשון הברורה
 של הדין האמריקני והדין האנגלי עולה, ששם לא קיימת השאלה הפרשנית שבה

 אנו מתחבטים בחיבורנו זה.

 ז. עמדתם של שלטונות מס־ הכנסה
 למעשה, אפילו שלטונות מס־הכנםה הבינו, שתוצאת הפסיקה אינה מתיישבת עם
 כוונת החוק, ולמרות הפסיקה, כאמור לעיל, השאירו על כנה את הוראת הביצוע

 משנת 341972, ובכך המתיקו מעט את הגלולה:

 מובהר בזאת כי הפקעה לענין סעיף 48 ג׳ יש לראות גס כאשר
 פורסמה לגבי מקרקעין הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור) בלבד, אף אם הרכישה הסופית נעשתה בדרך

 של הסכם בין הצדדים האמורים בלי להזקק להפקעה הפורמלית.

ר חלקי בלבד על הדרישות הפורמליות. לא ברור אם ויתור  בכך יש משום דתו
ל גם באשר לחוקי הפקעה אחרים.  זה ח

 ח. מכירה רצונית לישות
 אם בעל־הזכות מציע מיוזמתו לרשות למכור לה את הזכות או שהרשות פנתה
 בהצעה לרכוש את הזכות מבלי להפעיל סמכות הפקעה, אזי לא ייחשב הדבר
 ל״הפקעה״ ולא יהיה ניתן ליהנות מההקלות השמורות ל״הפקעה״. בעניץ ׳׳שיכץ
3 דובר על יוזמתה של ״שיכון עובדים״ להחליף קרקע עם עיריית חיפה 5 בדים״  עו
ת את טענת  מטעמים מסחריים. ועדת־הערר החליטה, לפי חוק מס שבח, לדחו
 ההפקעה, בין השאר מהטעם שמקום שבו מתקשרת עירייה עם אדם בעסקה שטיבה
 מסחרי, לא תישמע הטענה כי היתה כאן ״הפקעה״ או שהמקרקעין הוחלפו לפי צו

 של רשות מוסמכת, אפילו אם לצורך העסקה שונתה תוכנית בניין ערים.

נח ״הפקעה״. כק והוא מתיישב גם עם הפרשנות המוצעת כאן למו נ  טעם זה יפה ו
 אין מדובר כלל במכירה שהתבצעה, מכיוון שהרשות ביקשה להפעיל את סמכותה

 השלטונית להפקיע את הזכות.
 לאור הפרשנות המוצעת בחיבורנו זה, ניתן לעורר חשש שלפיו מכירות רצוניות
ן ח־ההו  עשויות להיחשב כהפקעה. חשש זה מבוסס על העובדה, שאת מם מו
 גובה הרשות המרכזית. כאשר הרשות המקומית היא זו שמפקיעה, הרי שהתשלום
 לאוצר־המדינה אינו עומד לנגד עיניה, ורצונה אך ורק להפחית, ולו במעט, במחיר
 הרכישה. כך יכולה הרשות המקומית ל״התחיל״ בהליכי הפקעה ולרכוש את

 34 חוק מס שבח מקרקעין — הוראות מקצועיות (מהדורה שנייה, אוגוסט 1988) 352.
 35 עמ״ש 119/86 שיכון עובדים בע־מ, עיריית חיפה נ׳ מגהל מם שבח חיפה, פד׳׳א יד 346.
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 הנכס רק לאחר־מכן באופן שהיא ״מתחלקת״ עם המוכר במס הנחסך וזוכה להנחה
 במחיר. מובן, שאם הרשות באה בדברים עם הרוכש לפני ״תחילת״ הליכי ההפקעה,
 אזי המכירה לא תיחשב כהפקעה, שהרי ניתן לומר שזוהי מכירה רצונית. גם הדין
 האנגלי, כאמור לעיל, באשר לרכישות כפויות איננו חל כאשר המוכר נקט פעולה

 כלשהי, המראה על רצונו למכור את זכויותיו.
 נותרה אם כן האפשרות, שלפני שהרשות באה בדברים עם הרוכש היא ״פותחת״
 בהליכי הפקעה. ניתן לקוות שהחשש לפעולה מעין זו של הרשות, שכל מטרתה
 להתחמק ממם, הוא חשש מופרך ואין בו כדי לסכל את הפרשנות הרחבה, המוצעת

 כאן, למונח ״הפקעה״ בחוקי המס.

 ט. סיפום — הפרשנות המוצעת ל״הפקעה׳׳
 המונח ״הפקעה״ איננו מוגדר בחוקי המיסוי. ישנה חשיבות רבה להגדרת המושג,
 שכן ישנן ״מכירות״ שנעשות בשל חשש מהפקעה או תוך כדי הליכי ״הפקעה״. אם
 מכירות אלו תיחשבנה כ״הפקעה״, הנישום ייהנה מהקלות מם השמורות לפיצויים

 בשל הפקעה, שעיקרן:
 (א) דחיית מס אם קיבל נכס מחליף כפיצוי.

 (ב) שיעור מם מופחת.
 בתי־המשפט בישראל פירשו את המונח ״הפקעה״ בצורה דווקנית־פורמלית,
 שלפיה המכירה היא הפקעה רק כאשר הסתיימו כל הליכי ההפקעה. בית־המשפט
 הכיר באי־הצדק שנוצר עקב פסיקתו, אולם סבר שרק בידי המחוקק לשנות
 את המצב המשפטי. לפרשנות דווקנית זו יתרון אחד, שכן קל יותר לציין את
ו  נקודת־הזמן שבה הסתיימו הליכי ההפקעה מאשר את נקודת־הזמן שבה החל

 ההליכים.
 למרות זאת, מוצע כאן לאמץ פרשנות שונה למונח הפקעה: לפי הפרשנות
 המוצעת, גם אם במהלך הליכי ההפקעה הגיע הנישום להסכמה עם הרשות באשר
 לשיעור הפיצויים והעביר את הזכות לרשות, עדיין תיחשב המכירה כהפקעה.
 המבחן להפקעה צריך להיות אחד ויחיד: המכירה נבעה מכך שהרשות הביעה

 דעתה, כי בכוונתה להשתמש בסמכותה להפקיע את הזכות מידי הנישום.
 מובן, שאמ בעל־הזכות הציע מיוזמתו לרשות למכור לה את הזכות או שהרשות
 פנתה בהצעה לרוכשה בלי להפעיל סמכות הפקעה, אזי לא ייחשב הדבר ל״הפקעה״
 ולא יהיה ניתן ליהנות מההקלות השמורות ל״הפקעה״. הפרשנות המוצעת עולה
 בקנה אחד עם מטרת חקיקת המס באשר למיסוי פיצויים בשל הפקעת מקרקעין,
 שכן מטרת החקיקה היא להקל על מי שהמימוש נכפה עליו הן על־ידי דחיית מס
 בעת שהפיצוי ניתן בדמות נכס מחליף הן באמצעות מתן שיעורי מם נמוכים יותר.
 מטרה זו שרירה וקיימת כל־אימת שהמכירה נעשתה בשל כורח, בין אם הליכי
 ההפקעה הפורמליים מוצו ובין אם לאו. פרשנות זו אף מתיישבת עם מטרה
ת אפקט ״עקרון הנעילה״ ולהגביר את ל להקטנ  אחרת של חקיקת המם, והיא לפעו

 היעילות הכלכלית.
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 ״הקפאת״ הזכות עד לסיום הליכי ההפקעה הפורמליים גורמת לחוסר־יעילרת
 ולבזבוז משאבים, ואין לסבור שפרשנות המביאה לתוצאה זו היאיהפרשנות הנכונה.
 פרשנות זו אף מתיישבת עם הדין הקיים בארצות־הברית ובאנגליה ותמנע מנציבות

 מס־הכנםה את הצורך להעניק הקלות לפנים משורת הדין.
נח ״צו״  הפרשנות המוצעת למונח ״הפקעה״ יפה, בשינויים המחויבים, גם למו
ל כל החלפת  בסעיף 65 לחוק מס שבח. כך החלפת מקרקעין בשל ״צו״ ... תכלו

 מקרקעין שנבעה בשל כוונת הרשות להחליף את המקרקעין מכוח סמכותה.
 מוצע כאן, כי נקודת־המוצא תהיה ביצוע ההליך הראשון הנדרש בחוק ההפקעה
 שמכוחו הריבון מבקש להפקיע: אולם אין בהצעה זו משום קביעת מסמרות וייתכן
 שיהיה נכון לומר כי גם מכירות שנעשו קודם־לכן תיחשבנה בבחינת ״הפקעה״
 ובתנאי, כמובן. שנבעו מכך כי לריבון יש סמכות להפקיע את הזכות והוא החל

. ח סמכותו  בהליכי ההפקעה מכו
 נסכם ונאמר, כי בית־המשפט בישראל העניק למונח ״הפקעה״ בחוקי המס
 פרשנות צרה, שלפיה מכירה תיחשב ל״הפקעה״ רק אס נעשתה לאחר סיום הליכי

 ההפקעה הפורמליים, בהתאם לחוקי ההפקעה.
 פרשנות זו אינה מתיישבת עם התכלית של מתן הפיצויים ושל דיני־המם בבואם
 למסות פיצויים בשל הפקעה. פרשנות זו אף סותרת את הדין הזר (ארצות־הברית

 ואנגליה), שקבע מפורשות מבחן רחב למונח ״הפקעה״ לצורך דיני המס.
 לפיכך מוצע כאן מבחן רחב למונה הפקעה בדיני־המם, שלפיו מכירה תיחשב
 כהפקעה אם היא נבעה מכך שהרשות הביעה את דעתה שבכוונתה להשתמש

 בסמכותה להפקיע את הזכות מידי הנישום.
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