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.1

כללי
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה (להלן – החברה)הוקמה על פי חוק נכסים של
נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה),התשס"ו 5112-(להלן –חוק נכסי
הנספים).
החברההוקמהלפיחוקהחברותהתשנ"ט5111-ומאוגדתכחברהבע"מ.כלמניותיהבכלעתיהיו
בבעלותהמדינהבלבדוהןאינןניתנותלהעברה.החברהאינהרשאיתלחלקרווחיםאולשנותאת
מטרותיהותפקידיהוכללנכסיהישמשורקלמימושמטרותיה.
החברה תפעל למימוש מטרותיה עד ליום .75.55.5153החברה תתפרק בתום תקופה זו ,או קודם
לכןאםהשלימהאתתפקידיה.
חוקנכסיהנספיםקבעאתשתימטרותיהשלהחברה–
א .איתור נכסים בישראל של נספי שואה ,איתור יורשיהם ובעלי זכויות אחרים בהם
(להלן-יורשים)והשבתהנכסיםלידיהם.
ב .נכסיםשבעליהזכויותבהםלאאותרו-ישמשולמטרותסיועלניצולישואהולהנצחת
זכר השואה וזכרם של הנספים .עפ"י חוק נכסי הנספים מוסמכת החברה למכור את
נכסיהנספיםולהעביראתכספיהתמורהלמטרותסיועוהנצחהכאמור.
פעילות החברה ,בהתאם למטרות האמורות ,כרוכה בממשקים שונים עם חוק מיסוי מקרקעין
(שבח ורכישה) ,התשכ"ג 5127-(להלן  -החוק/חוק מיסוי מקרקעין) ואלו הוסדרו בחוק מיסוי
מקרקעיןובחוקנכסיהנספים.
הוראה זו באה לקבוע נוהל אחיד ליישום הוראות החוק ,בכל הנוגע לטיפול בפניות החברה
ולהסדיר את הטיפול המיסויי בהליכי שחרור נכסים של נספי שואה מהחברה ליורשים ,ואת
מימושנכסיהמקרקעיןבידיה.
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.2

פעולותהחברהמכוחחוקנכסיהנספים

0./

איתורנכסיםשבבעלותנספישואה
חוק נכסי הנספים מטיל חובה על האפוטרופוס הכללי,או על אדם מנהל ,1להעביר נכס של נספה
שואהשהואמקרקעיןומנוהלעלידו,לניהולהחברה.כמוכןמטילחוקנכסיהנספיםחובהעלכל
אדם,שאינו האפוטרופוס הכללי או אדם מנהל ,המחזיק או מנהל נכס של נספה שואה או נכס
שישלויסודסבירלהניחכיהואנכסשלנספהשואה,להודיעעלכךלחברה.
בנוסף,חוקנכסיהנספיםמטילחובהעלהחברהלערוךחקירהולאסוףראיותלשםאיתורנכסים
של נספי השואה שטרם הועברו אליה ושאינם מנוהלים בידי האפוטרופוס הכללי או בידי אדם
מנהל.

העברתנכסיםשלנספישואהלקנייןהחברהאולניהולה

0.0

עפ"י חוק נכסי הנספים ,כאשר נכס זוהה כנכס של נספה שואה ,יש להעבירו לחברה .נכס
מקרקעיןיועברלניהולהחברהונכסשאינומקרקעיןיועברלקנייןהחברה.
בנכסי מקרקעין שהועברו לניהול החברה תירשם בפנקסי המקרקעין הערה על ניהולו של הנכס
בידה.
יצוין כי ,קיימים נכסי מקרקעין מועטים אשר הועברו ברישום בפנקסי המקרקעין ע"ש החברה.
מקורםשלנכסיםאלובהקניה(לפניקוםהמדינה)שלנכסיהנספיםע"שהימנותאבע"מ(חברה-
בתשלקק"ל)כנאמן(להלן –נכסיהימנותא).העברתםשלנכסיםאלומהימנותאלחברהבוצעה
אףהיאברישוםבפנקסיהמקרקעיןומהותיתמהווההחלפתנאמןבהם.

איתוריורשיםוהשבתהנכסיםלידיהם

0.2

לצדאיתורנכסיהנספים,עלהחברהלנקוטפעולותשלפרסום,חקירהואיסוףמידע,לשםאיתור
יורשי נספה השואה.תהליך זה של איתור יורשים הינו מורכב ונתון לפיקוח ולכללים מחמירים
שנקבעו בחוק נכסי הנספים .כאשר החברה מאתרת יורשים לנכס של נספה עליה לשחרר את
הנכסולהעבירולידיהם.

0.2

מימושנכסינספישואה–ע"יהחברה
חוק נכסי הנספים מקנה לחברה סמכויות למימוש נכסי הנספים כדי לעשות שימוש בתמורתם
לטובתסיועלניצוליהשואהוהנצחתזכרהשואה.בתיקון7לחוקנכסיהנספיםהורחבוסמכויות
 1אדםהמנהלנכסמכחצושניתןלפיסעיף8לחוקהאפוטרופוסהכללי,התשל"ח-5138
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החברה במטרה להאיץ את קצב מימוש נכסי מקרקעין לטובת ניצולי השואה שהולכים
ומתמעטים .הסמכויות למכירת הנכסים לצד ג' הוקנו לחברה לאחר שחלפה תקופת עיכוב
המימוש,2וזאתבכלאחדמ7-המצביםהבאים:
החברה ביצעה את כל הפעולות הנדרשות לשם איתור היורשים ואין יסוד סביר
א.
להניחכייאותרויורשים.
איןמספיקמידעהמאפשראיתורהיורשים.
ב.
הזיקההקנייניתשלנספההשואהלנכסבעיןהיאקלושה.
ג.
לאחרמכירתהנכסיםתעמודתמורתםלסיועלניצוליםולהנצחתזכרהנספים.

איתוריורשיםלאחרהמכירהוהשבתכספיהתמורהלידיהם

0.5

בכלאחדמהמצביםהמתואריםבסעיף5.2(א-ג)לעיל-יתכנומקריםבהםלאחרשהחברהמוכרת
נכסמקרקעין–יאותרויורשיהנספהשהיהבעליו.
במידה ולאחר המכירה אותרו יורשים – תשיב להם החברה את תמורת הנכס כפי שהייתה ביום
המימושבצירוףהפירותוהרווחיםשנצמחומפעולותההשקעהשלכספיהמימושובניכויהפסדים
והוצאותבהתאםלחוקנכסיהנספים.
יובהר כי,מימוש הנכסים ע"י החברה והעברת כספי התמורה למטרות סיוע והנצחה אינה גורעת
מזכותושליורשבכלנקודתזמןלהשבתכספיהתמורהלידיומשהוכרהזכאותו.עדפירוקהחברה
–החברהאחראיתלהשבתכספיהתמורהליורש,ולאחרפירוקהחברה–תישאהמדינהבאחריות
זו.
0.2

מכירתנכסיםבידיהחברהלצורךשחרורליורשים(מקריםמיוחדים)
בתיקוןמס' 7לחוקהנכסיםהתווספה(בסעיף73א')אפשרותשלהחברהלמכורנכסימקרקעין
לצורך שחרורם ליורשים . מדובר למעשה בפעולה שמטרתה שחרור הנכס ליורשים ,אלא
שקיימים קשיים באפשרות המעשית של יורש לממש את זכותו בנכס . מדובר בעיקר במקרים
בהם אושרה זהותם של חלק מהיורשים בלבד ,או שישנו יותר מיורש אחד לנכס ואין שיתוף
פעולהשלכלהיורשיםבשחרורהנכס(במקריםרביםמדוברביורשיםהפזוריםברחביהעולם).
כדי לפתור קשיים אלו ניתנה לחברה סמכות בחוק נכסי הנספים למכור את הנכס בשלמות
ולהעביראתהתמורהליורשיםעלפיחלקיהםבירושתהנספהשהיהבעלהנכס.מדוברלמעשה
במעיןפירוקשיתוף.סעיף73א'מקנהלחברהסמכותלמכורנכסכאמוראםישהסכמהשלכל
היורשים ,ואם יש הסכמה של חלק מהם בלבד  -על החברה לקבל אישור בית המשפט לצורך
מכירתהנכס.


" 2תקופתעיכובמימוש"-התקופותשנקבעובחוקנכסיהנספיםבהןלאניתןלמכוראתהנכסים.
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תוםתקופתפעילותהחברהופירוקה

0.2


בתוםתקופתפעילותהחברההיאתפורק.במהלךפירוקהואחריהפירוקיחולוהוראותאלה:
נכסים לגביהם לא תלויה ועומדת בקשת השבה– ימכרו ע"י המפרק ותמורתם תועבר למטרות
סיועלניצולישואהלאחראישורביתהמשפט.
נכסים לגביהם תלויה ועומדת בקשת השבה  -יועברו עם הפירוק לניהול האפוטרופוס הכללי.
אישר האפוטרופוס הבקשה  -ישיב הנכסים ליורשים .דחה הבקשה  -ימכור הנכס ויעביר כספי
תמורתולסיוע.
הוכיח אדם לאחר תום תקופת פעילות החברה כי הוא היורש בנכס של נספה שואה יהיה זכאי
לקבלמהמדינהאתכספיהתמורהממימושהנכסבצירוףריביתוהפרשיהצמדהובקיזוזהוצאות
ניהולומימוש.


.3

היבטיהמסוהוראותלפעולה.
2./כללי
במטרה לסייע לחברה לממש את מטרותיה ,נקבעו הוראות חוק המעניקות פטורים ממיסים
ותשלומיחובה.
הוראותאלומתייחסותככללל2-השלביםהבאים:
א .הקנייתהנכסיםלניהולהחברה–מהווהלכלהיותרהקנייהלנאמןואינהאירועמס.
ב .השבת הנכסים ליורשים מהווה השלמת ההורשה ואינה אירוע מס .בנכסים שנרשמו ע"ש
ג.
ד.

החברהמהווההעברהמנאמןלנהנההחייבתבדיווחאךפטורהממיסים.
מכירתנכסיםע"יהחברה–מהווהאירועמסהפטורממיסיםבידיהחברה.
השבת תמורת הנכס שמומש ליורשים שאותרו  -חוק נכסי הנספים קובע כי במועד זה
יחויבו היורשים במיסי השבח והרכוש שהחברה הופטרה מהם.הוראה זו תכליתה להשוות
בין היורשים להם הושב הנכס ומימשו אותו והתחייבו בתשלום המיסים לבין היורשים
שקיבלו מהחברה את תמורת הנכס שמומש על ידה בפטור .אלו ואלו זכאים לקבל את
תמורתהנכסלאחרתשלוםהמיסיםהמתחייבים.


2.0הוראותהחוקיםהקובעותפטורים
א .סעיף7לחוקמיסוימקרקעין-תוקןבתיקוניםמס'13ו-33ונקבעבוכי:
"הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד.....לחברה ...אינה "מכירת זכות במקרקעין"או
"פעולהבאיגוד"לענייןחוקזה"...
ב .סעיף(32א)לחוקנכסיהנספים–בסעיףנקבעופעולותהפטורותממיסיםכדלקמן:

" העברת נכסים של נספי שואה לחברה או לאפוטרופוס הכללי,השבת נכסים  ליורשים או
לבעלי זכויות אחרים בהם  ומימוש נכסים של נספי השואה בידי החברה או האפוטרופוס
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הכללי ...יהיו פטורים מכל אגרה,מס,היטל או תשלום חובה אחר שיש לשלמו לפי כל דין
בשלההעברהאוההשבהכאמור".
הסעיפים הנ"למעניקיםפטורמהמיסיםהמתחייביםבשלההעברה לחברהובשלמימושאו
השבהע"יהחברהואינםמקניםפטורמחובותמסרכוש,ככלשאלורובציםעלהמקרקעין.

ג .סעיף (32א )5לחוק נכסי הנספים  -קובע את הוראת הפטור לעניין מס רכוש רק במימוש
הנכסיםע"יהחברה:

"במימוש נכסים של נספי השואה ...ע"י החברה או האפוטרופוס הכללי יופטרו הנכסים
מחובותמסהרכוש."...

 2.2אירועיהמס
.2.2./העברתנכסימקרקעיןלחברה


בהתאם להוראות החוקים הנ"ל  -העברת נכסי הנספים לחברה לרבות על דרך רישומם בפנקסי
המקרקעיןעלשמה(נכסיהימנותא)אינהאירוע"מכירהשלזכותבמקרקעין"לצורךהחוק.נכסי
המקרקעין הועברו לחברה לצורך ניהולם ולא לצורך הקניית זכויות לחברה והיא פועלת בנכסים
אלהכנאמנהשלבעליהזכויותבהם.
העברתהנכסיםלחברהאינהחייבתבדיווחואינהחייבתבמס.

.2.2.0השבתנכסימקרקעיןליורשים
נכסיםהרשומיםע"שהנספהועליהםרשומההערתניהול
במקרהבוהזכויותבמקרקעיןרשומותבמרשםהמקרקעיןע"שהנספהוכפופותלהערתניהולשל
החברה ,ההשבה ליורשים אינה אירוע מס על פי החוק (ההעברה היא במסגרת הורשה) ועל כן
אינהחייבתבדיווחולאטעונהאישורימיסים.
יובהר כי במקרה זה ירשמו הזכויות בפנקסי המקרקעין ע"ש היורש/ים כדין וחובות מס הרכוש,
ככל שהיו לגבי הנכס ,ימשיכו לרבוץ עליו כשעבוד בדרגה ראשונה .במכירת הנכס ע"י היורשים
רשםהמקרקעיןידרושגםאישורימסרכוש.

נכסיםהרשומיםע"שהחברה
במקרה בו הזכויות במקרקעין רשומות במרשם המקרקעין ע"ש החברה (אותם נכסים שמקורם
בנכסי הימנותא) העברת הזכויות במקרקעין מהחברה לידי היורשים מהווה "מכירה" של זכות
במקרקעין מנאמן לנהנה החייבת בדיווח והפטורה ממס שבח וממס רכישה בהתאם להוראות
סעיף32לחוקנכסיהנספים(וכןבהתאםלסעיף21לחוקותקנה53לתקנותמסרכישה).
מכיווןשההעברהבמקרהזהע"שהיורשיםלאתירשםבפנקסיהמקרקעיןכפעולתהורשה(מאחר
והרישום עובר משם החברה ולא משם הנספה) ,יש לדאוג כי ככל ורובצים על הנכס המושב
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ליורשים חובות מס רכוש תירשם הערת שעבוד לפי סעיף 55א לפקודת המיסים (גביה)על נכסים
אלו,וזאתבתוךשבועייםמקבלתהדיווחובטרםיועברואישורימסרכושבהתאםלקבועלהלן.
הצדדים לעסקה  -החברה והיורשים  -יגישו הצהרה על גבי טופס הצהרה  3115אליו תצורף
החלטת ההשבה של החברה ומכתב הסבר .ככלשהחברההגישהבמועדהקבועבסעיף 37לחוק
הצהרת מוכר בלבד  -ואילו היורשים הינם תושבי חו"ל ולא הגישו הצהרה במועד זה (מאחר
ונדרשתחתימתםעלגביטופסהדיווחדברשיכוללעכבאתהגשתההצהרהמטעמם) -ישלבטל
קנסותאי-הצהרהבמועד.
תצאשומהפטורהבמסשבחלפיסוגחישוב-121ושומהפטורהבמסרכישהלפיסוגחישוב-153
ויינתנואישורימיסיםלרישוםהזכויות,כוללאישורמסרכוש,אףאםרובציםעלהנכסחובות
מסרכוש,וזאתבכפוףלהטלתשעבודכאמורלעיל.

תשלוםחובותמסהרכושע"יהיורשים
במסגרת השבת הנכסים ליורשים ,בין אם הנכס רשום ע"ש הנספה ובין אם הנכס רשום ע"ש
החברה ,תודיע החברה ליורשים על "חלון הזדמנויות" לתשלום חובות מס הרכוש הרובצים על
הנכס ולפיו יבוטלו חיובי הקנסות והריבית אם בתוך  21ימים מיום רישום הזכויות במרשם
המקרקעין ע"ש היורשים ישלמו היורשים את קרן החוב וההצמדה בלבד (בכל מקרה לא תחול
חובתתשלוםקנסותאלאמתוםהמועדשל21הימיםכאמור).
אין בהוראה זו כדי לפגוע או לגרוע מזכותם של היורשים לבחור ולשלם את חוב מס הרכוש
בהתאםלמבצעיגביהשלמסרכושככלשיהיוקיימיםבמועדהתשלום.


.2.2.2מכירתנכסיםע"יהחברה
מימושנכסינספישואהומכירתםלצדג'בידיהחברהאובידיהאפוטרופוסהכללימהווהמכירה
שלזכותבמקרקעיןכהגדרתהבחוק,עליהחלהחובתדיווח.
במקריםאלו,הצדדיםיגישוהצהרהעלגביטופס3115אליויצורףהסכםמכרומכתבהסבר.
להצהרה יצורף כתב התחייבות של החברה,לפיו במידה ויאותר יורש בעתיד,החברה לא תשיב
אתתמורתושלהנכסליורשלפנישתוגשבקשהלתיקוןשומה(ראהלענייןזהסעיף.)7.7.2

מסשבח
בהתאםלסעיף32לחוקנכסיהנספיםלאחרתיקונומיום,5.8.5155מימושנכסיםשלנספישואה
בידיהחברהפטורמתשלוםמסשבחלפיכלדין.
לפיכך ,מכירת נכסים ע"י החברה מיום  5.8.5155ואילך פטורה ממס שבח בידי החברה (סוג
חישוב)132ואילומכירהקודםליוםזהחייבתבמסשבחויוםהרכישהיקבעל-.5.5.5121

במקרה בו יאותר יורש לאחרהמכירהוהחברה או האפוטרופוס הכללי אוהמדינהישיבו לו את
כספי תמורת המימוש ,יחוב היורש בתשלום מס השבח ממנו הופטרה החברה בעת המימוש.
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החברה,האפוטרופוסהכלליאוהמדינהישיבוליורשאתכספיתמורתהמכירהבניכויהמסשהוא
חבבוכאמור,הכלכמפורטלהלןבסעיף7.7.2לה"בזו.
מסרכישה
לרוכשמהחברהאיןכלפטורממיסיםוהואחבבמסרכישהבהתאםלנכסהנרכש.
חובותמסרכוש
בהתאם לסעיף (32א)5לחוק נכסי הנספים ,אשר תוקן בתיקוןמס'  7ביום  ,71.7.5152נקבע כי
במימוש נכסים ע"יהחברה מיוםזהואילך יופטרו המקרקעיןמחובותמסרכושככלשהםחלים,
והנכס יועבר וירשם ע"ש הקונה כשהוא נקי מחובות מס רכוש או שעבוד בשלו .קרי ,במימוש
נכסיםע"יהחברהשנעשההחלמה-71.7.5152יינתןפטורממסרכוש.
בהתאם,יונפק אישור על העדר חובות מס רכוש בגין הנכס,אף אם רובצים חובות עליו.במידה
ורשומההערתשעבודעלהנכס,ישלחהגובההראשיהודעתביטולההערהלרשםהמקרקעין.
נדגיש כי ,ההוראה הנ"ל בדבר הפטרת המקרקעין מחובות מס רכוש חלה גם במקום בו הנכס
רשוםע"שהאפוטרופוסהכלליומנוהלע"יהחברה.
במקרה בו יאותר יורש והחברה או האפוטרופוס הכללי או המדינה ישיבו לו את כספי תמורת
המימוש,יחוב היורשבתשלוםמסהרכושממנוהופטרוהמקרקעיןבעתהמימושבידיהחברהוזו
תשיב ליורש את כספי תמורת המכירה בניכוי מס הרכוש שהוא חב בו כאמור,ראה להלן סעיף
.7.7.2
הפטורממסרכושישודרבשאילתה  311תתשאילתה  853קוד.5חובותמסרכושלשנהצוברת
(,)5181במידהוקיימים,יבוטלוע"יהגובההראשי.
לצרכימידעעתידי(במקרהבויאותריורשלאחרהמכירהאשרחבבתשלוםמסרכושמתוךכספי
התמורה המושבים אליו)ישלהדפיסאתמצבהחשבוןלפנימתןהפטורכוללשומתמסהרכוש
(בשאילתה 311תתשאילתה)815ולצרףאתהתדפיסים לתיקמסהשבח (לסרוקיחדעםהתיק).
כמוכן,ישלשלוחלחברהאתמצבהחשבוןלפנימתןהפטורוהחברהתשמורזאתבתיקהעסקה
(לחברה,לאפוטרופוסהכלליולמדינהישחובהבחוקנכסינספישואהלהשיבאתתמורתהנכס
ליורשבניכויהמסהחלעליו).


.2.2.2איתוריורשלאחרמכירה
הוראות סעיפים 22א' ,(32א )5ו -(א )5לחוק נכסי הנספים קובעות כי במקרה בו יאותר יורש
לאחר המימוש והחברה או האפוטרופוס הכללי אוהמדינהישיבו לו את כספי תמורת המימוש,
יחוב היורש בתשלום מס השבח ומס הרכוש אשר היה חב בהם לו המכירה של הנכס הייתה
מבוצעתעלידו.
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מסשבח
בסעיף (32א)5לחוק נכסי הנספים נקבע כי,עם איתור היורש והחלטת החברה או האפוטרופוס
הכללי או המדינה להשיב את כספי התמורה ליורש יראו את התמורה המושבת כאילו ניתנה בעד
מכירתזכותבמקרקעיןבידיהיורשוהואיחויבבמסשבחלפיהחוק.
בהתאם לסעיף (32א )5()5המנהל יתקן את שומת מס השבח שהוצאה לחברה או לאפוטרופוס
הכלליכך שהחברה/האפוטרופוסיחשבוכנאמן (מכירתהנכסמבוצעתע"יהנאמן) והיורשיחשב
כנהנה(ישלבצעבשאילתה132רישוםמתאים).
קודהפטורשניתןבמימוש()132יוחלףלקודחישוברגיל(שומהחייבת)יוםהרכישהייקבעלשנת
 ,5121יום המכירה יישאר על כנו (קרי ,היום שנקבע בשומת החברה או האפוטרופוס) ,יינתנו
בשומהניכוייםשיידרשוהעומדיםבתנאיסעיף71לחוקוהמסיחושבכשהואנושאריביתוהפרשי
הצמדהכחוקעדמועדהתשלוםבפועל.
יובהרכי,תיקוןהשומה,כאמור,כפישנקבעבאותוסעיף,לאכפוףלמגבלתהזמןהקבועהבסעיף
81לחוק.
הודעתהשומההמתוקנתתשלחלחברהובהתאם לסעיף (32א,)7()5החברה,האפוטרופוס הכללי
אוהמדינהישיבואתכספיהתמורהליורשבניכויהמסהחלעליועפ"יאותהשומה.
לאור הוראת סעיף קטן זה על היורש להגיש למנהל האזורי בקשה לתיקון שומת מס השבח
שהוצאה לחברה במכירה,וכן תחשיב שומה עצמית למס שבח בטופס שמספרו 5111ובצירוף כל
המסמכיםהתומכיםבתחשיב.
במקום בו נתוני הבקשה לתיקון שומה או תחשיב השומה העצמית אינם תואמים את נתוני
המנהל,ישלזמןאתהיורשלדיוןטרםתיקוןהשומה.עלהשומההמתוקנתיחולוההוראותבדבר
הגשתהשגה,דיוןבהשגה,עררוערעורהקבועיםבחוק.

מסרכוש
בסעיף(32א)5לחוקנכסיהנספיםנקבעכי,עםאיתוריורשלאחרמימושהמקרקעיןע"יהחברה,
יחובהיורשבתשלומםשלחובותמסהרכושמהםהופטרוהמקרקעיןבעתהמימוש.
המנהל יבטל את הפטור שניתן בעת המימוש (ראהסעיף.7.7.7– חובותמסרכוש)ויחייב במס
רכושאתהיורששאותרבהתאםלשומתמסהרכושאשרהייתהחלהבשעתועלהמקרקעין.
החברה ,האפוטרופוס או המדינה ישיבו את כספי התמורה ליורש רק לאחר שהוצג אישור על
שומה כאמור והכספים יושבו ליורש בניכוי חובמס הרכוש החל עליו עפ"יהאמורלעילבצירוף
הפרשיהצמדהבלבד.למעןהסרספק,לאיירשםשעבודעלהנכסשכברנמכרבידיהחברה.
אין בהוראה זו כדי לפגוע או לגרוע מזכותם של היורשים כי מס הרכוש המנוכה מכספי התמורה
המושבת להם ייקבע וייגבה מהם בהתאם למבצעי גביה של מס רכוש ככל שיהיו קיימים במועד
התשלום.
הכספים אשרנוכו מהיורשלצורךתשלוםמסהשבחומסהרכושיועברולמנהלמיסוימקרקעין
ע"יהחברה,האפוטרופוסאוהמדינה.
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2.2.5מכירתנכסיםבידיהחברהלצורךשחרורליורשים(מקריםמיוחדים)
במקריםבהםמוכרתהחברהנכסמקרקעיןלצורךשחרורליורשיםבהתאםלסעיף73א'(כמפורט
בסעיף  5.2לעיל)  -תדווח החברה על היורשים כמוכרים ויחול עליהם מס השבח לפי חבותם
הרגילה . החברה תשלם את המס מתוך כספי התמורה שיתקבלו בידיה . באשר למס רכוש -
החברהתשלםאת הקרןוההצמדהבלבד(ללאריביתוקנסות,אולפימבצעיגביה שלמסרכוש
שיהיובתוקףבמועדהמכירה,לפיבחירתה)מתוךכספיהתמורהשיתקבלובידיה,לפנישחרורם
ליורשים.


.4

סיועבאיתורנכסיםובעלים

ככלל ,קביעת החברה כי נכס מסוים הינו נכס של נספה שואה וכן זיהוי יורשים בידי החברה
כיורשי נספה השואה,אגב ביצוע מטרותיה עפ"י חוק נכסי הנספים,מהווה קביעה מחייבת בפני
רשויותהמס.
בהתאם לאמור בסעיף  5.5לעיל,על החברה לערוך חקירה ולאסוף ראיות לשם איתור נכסים של
נספיהשואהשטרםהועברו אליה,לצורךכך נדרשתהחברהלעיתיםלמידע אשרמצויבידימנהל
מיסוימקרקעין.
בהתאם לצו הסרת חיסיון שניתן על ידי שר האוצר יש לאפשר לחברה באמצעות נציגיה
המוסמכים לעיין בספרי השדה במשרדים,וכן בכל חומר אחר הנדרש לה לאיתור יורשי הנספים.

עובדיהמשרדמתבקשיםלסייעלנציגיהחברהבאיתורספריהשדהוצילוםמידערלוונטימתוכם.


מקדמות
.5

בעת מימוש נכס ע"י החברה שיעור המקדמה יוקטן ל - 1בשל הפטור הקבוע ממס שבח לחברה
במכירה זו בליצורךבהגשתבקשהלהפחתתהמקדמה ,למעטמכירותשמבצעתהחברהבשמם
שלהיורשיםבהתאםלאמורבסעיף5.2ו–.7.7.1




בברכה,
רשותהמסים
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