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ה"תשע,חתמוז"כ

5151,יולי51



המיסיםרשות–5102/0'מסמקרקעיןמיסויביצועהוראת

שואהנספישלנכסיםהשבתלולאיתורהחברהבידינכסיםמכירתוניהול:הנדון



כללי .1

החברה–להלן)השואהנספישלנכסיםולהשבתלאיתורהחברה שלנכסיםחוקפיעלהוקמה(

נכסיחוק–להלן)5112-ו"התשס,(והנצחהסיועלמטרותוהקדשהליורשיםהשבה)השואהנספי

.(הנספים

יהיועתבכלמניותיהכל.מ"בעכחברהמאוגדתו5111-ט"התשנהחברותחוקלפיהוקמההחברה

אתלשנותאורווחיםלחלקרשאיתאינההחברה.להעברהניתנותאינןהןובלבדהמדינהבבעלות

.מטרותיהלמימושרקישמשונכסיהוכלליהותפקידמטרותיה

קודםאו,זותקופהבתוםתתפרקהחברה.75.55.5153ליוםעדמטרותיהלמימושתפעלהחברה

.תפקידיהאתהשלימהאםלכן

–החברהשלמטרותיהשתיאתקבעהנספיםנכסיחוק

שואהנספישלבישראלנכסיםאיתור .א הםביםאחרזכויותובעלייורשיהםאיתור,

 .לידיהםהנכסיםוהשבת(יורשים-להלן)

ולהנצחתשואהלניצוליסיועלמטרותישמשו-אותרולאבהםהזכויותשבעלינכסים .ב

אתלמכורהחברהמוסמכתהנספיםנכסיחוקי"עפ.הנספיםשלוזכרםהשואהזכר

.כאמורוהנצחהסיועלמטרותהתמורהכספיאתולהעבירהנספיםנכסי

ברההחפעילות מקרקעיןמיסויחוקעםשוניםבממשקיםכרוכה,האמורותלמטרותבהתאם,

(ורכישהשבח) מקרקעיןמיסויחוק/החוק-להלן)5127-ג"התשכ, מיסויבחוקהוסדרוואלו(

.הנספיםנכסיחוקובמקרקעין

חוקההוראותליישוםאחידנוהללקבועבאהזוהוראה החברהבפניותלטיפולהנוגעבכל,

ליורשיםמהחברהשואהנספישלנכסיםשחרורבהליכיהמיסוייהטיפולאתולהסדיר ואת,

.בידיההמקרקעיןנכסימימוש
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 הנספיםנכסיחוקמכוחהחברהפעולות .2

 שואהנספישבבעלותנכסיםאיתור /.0

נספהלשנכסלהעביר,1מנהלאדםעלאו,הכלליהאפוטרופוסעלחובהמטילהנספיםנכסיחוק

כלעלחובההנספיםנכסיחוקמטילכןכמו.החברהלניהול,ידועלומנוהלמקרקעיןשהואשואה

אדם מנהלאדםאוהכלליהאפוטרופוסשאינו, נכסאושואהנספהשלנכסמנהלאוהמחזיק,

.לחברהכךעללהודיע,שואהנספהשלנכסהואכילהניחסביריסודלושיש

נכסיםאיתורלשםראיותולאסוףחקירהלערוךהחברהעלחובהמטילהנספיםינכסחוק,בנוסף

אדםבידיאוהכלליהאפוטרופוסבידימנוהליםושאינםאליההועברושטרםהשואהנספישל

.מנהל



 לניהולהאוהחברהלקנייןשואהנספישלנכסיםהעברת 0.0

הנספיםנכסיחוקי"עפ שואהנספהשלכנכסזוההנכסכאשר, נכס.לחברהלהעבירויש,

.החברהלקנייןיועברמקרקעיןשאינוונכסהחברהלניהוליועברמקרקעין

נכסהשלניהולועלהערההמקרקעיןבפנקסירשםיתהחברהלניהולשהועברומקרקעיןבנכסי

.בידה

.החברהש"עהמקרקעיןבפנקסיברישוםהועברואשרמועטיםמקרקעיןנכסיקיימים,כייצוין

-חברה)מ"בעהימנותאש"עהנספיםנכסישל(המדינהקוםלפני)בהקניהאלונכסיםשלמקורם

בוצעהלחברהמהימנותאאלונכסיםשלהעברתם.(הימנותאנכסי–להלן)כנאמן(ל"קקשלבת

.בהםנאמןהחלפתמהווהומהותיתהמקרקעיןבפנקסיברישוםהיאאף



 לידיהםנכסיםהתוהשביורשיםאיתור 0.2

איתורלשם,מידעואיסוףחקירה,פרסוםשלפעולותלנקוטהחברהעל,הנספיםנכסיאיתורלצד

השואהנספהיורשי מחמיריםולכלליםלפיקוחונתוןמורכבהינויורשיםאיתורשלזהתהליך.

הנספיםנכסיחוקבשנקבעו אתלשחררעליהנספהשללנכסיורשיםמאתרתהחברהכאשר.

.הםלידיולהעבירוהנכס



 החברהי"ע–שואהנספינכסימימוש 0.2

בתמורתםשימושלעשותכדיהנספיםנכסילמימושסמכויותלחברהקנהמהנספיםנכסיחוק

סמכויותהורחבוהנספיםנכסילחוק7בתיקון.השואהזכרוהנצחתהשואהלניצוליסיועלטובת

                                                           
1

5138-ח"התשל,ליהכלהאפוטרופוסלחוק8אדםהמנהלנכסמכחצושניתןלפיסעיף 
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שהולכיםהשואהניצולילטובתמקרקעיןנכסימימושקצבאתלהאיץבמטרההחברה

גלצדהנכסיםלמכירתהסמכויות.ומתמעטים עיכובתקופתשחלפהלאחרלחברההוקנו'

:הבאיםמצביםה7-מאחדכלבוזאת,2המימוש

סביריסודואיןהיורשיםאיתורלשםהנדרשותהפעולותכלאתביצעההחברה .א

 .יורשיםיאותרוכילהניח

 .היורשיםאיתורהמאפשרמידעמספיקאין .ב

 .קלושההיאבעיןלנכסהשואהנספהשלהקנייניתהזיקה .ג

.הנספיםזכרולהנצחתלניצוליםלסיועתמורתםתעמודהנכסיםמכירתלאחר



 לידיהםהתמורהכספיוהשבתהמכירהלאחריורשיםאיתור 0.5

מוכרתשהחברהלאחרבהםריםמקיתכנו-לעיל(ג-א)5.2בסעיףהמתואריםמהמצביםאחדבכל

.בעליושהיההנספהיורשייאותרו–מקרקעיןנכס

ביוםשהייתהכפיהנכסתמורתאתהחברהלהםתשיב–יורשיםאותרוהמכירהולאחרבמידה

הפסדיםובניכויהמימושכספישלההשקעהמפעולותשנצמחווהרווחיםהפירותבצירוףהמימוש

.יהנספיםבהתאםלחוקנכסוהוצאות

גורעתאינהוהנצחהסיועלמטרותהתמורהכספיוהעברתהחברהי"עהנכסיםמימוש,כייובהר

החברהפירוקעד.זכאותומשהוכרהלידיוהתמורהכספילהשבתזמןנקודתבכליורששלמזכותו

באחריותהמדינהתישא–החברהפירוקולאחר,ליורשהתמורהכספילהשבתאחראיתהחברה–

.זו

 (מקריםמיוחדים)מכירתנכסיםבידיהחברהלצורךשחרורליורשים 0.2

אפשרותשלהחברהלמכורנכסימקרקעין('א73בסעיף)לחוקהנכסיםהתווספה7'מסבתיקון

ליורשים שחרורם לצורך  ליורשים. הנכס שחרור שמטרתה בפעולה למעשה מדובר אלא,

יורש בנכסשקיימיםקשייםבאפשרותהמעשיתשל לממשאתזכותו  במקרים. בעיקר מדובר

בלבד מהיורשים חלק של זהותם אושרה בהם שיתוף, ואין לנכס אחד מיורש יותר שישנו או

(.במקריםרביםמדוברביורשיםהפזוריםברחביהעולם)פעולהשלכלהיורשיםבשחרורהנכס

 בחוק סמכות לחברה ניתנה אלו קשיים לפתור כדי הנספים בשלמותלמנכסי הנכס את כור

מדוברלמעשה.ולהעביראתהתמורהליורשיםעלפיחלקיהםבירושתהנספהשהיהבעלהנכס

מקנהלחברהסמכותלמכורנכסכאמוראםישהסכמהשלכל'א73סעיף.במעיןפירוקשיתוף

היורשים , בלבד מהם חלק של ישהסכמה לצורך-ואם ביתהמשפט אישור לקבל החברה על

.מכירתהנכס
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 .הנכסיםאתלמכורניתןלאבהןהנספיםנכסיבחוקשנקבעוהתקופות-"מימושעיכובתקופת" 
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ופירוקההחברהפעילותתקופתתום 0.2


:יחולוהוראותאלהואחריהפירוקפירוקהבמהלך.תפורקהיאהחברהפעילותתקופתבתום

למטרותתועברותמורתםהמפרקי"עימכרו–השבהבקשתועומדתתלויהלאלגביהםנכסים

.המשפטביתאישורלאחרשואהלניצוליסיוע

תלויהלגביהםנכסים .הכלליהאפוטרופוסלניהולהפירוקעםיועברו-השבהבקשתועומדת

ליורשיםיםהנכסישיב-הבקשההאפוטרופוסאישר כספיויעבירהנכסימכור-הבקשהדחה.

.לסיועתמורתו

זכאייהיהשואהנספהשלבנכסהיורשהואכיהחברהפעילותתקופתתוםלאחראדםהוכיח

הוצאותובקיזוזהצמדהוהפרשיריביתבצירוףהנכסושמממיהתמורהכספיאתמהמדינהלקבל

.ומימושניהול



 .לפעולהוהוראותמסההיבטי .3

כללי/.2

מטרותיהאתלממשלחברהלסייעבמטרה ממיסיםפטוריםהמעניקותחוקהוראותונקבע,

.חובהותשלומי

:הבאיםהשלבים2-לככללמתייחסותאלוהוראות

 .מסאירועואינהלנאמןהקנייהלכלהיותרמהווה–החברהלניהולהנכסיםתהקניי .א

ש"עשנרשמובנכסים.מסאירועואינהההורשההשלמתמהווהליורשיםהנכסיםהשבת .ב

 .ממיסיםפטורהאךבדיווחהחייבתלנהנהמנאמןהעברהמהווההחברה

 .החברהבידיממיסיםהפטורמסאירועמהווה–החברהי"ענכסיםמכירת .ג

זהבמועדכיקובעהנספיםנכסיחוק-ושאותריםליורששמומשהנכסתמורתהשבת .ד

להשוותתכליתהזוהוראה.מהםהופטרהשהחברהוהרכושהשבחבמיסיהיורשיםיחויבו

היורשיםלביןהמיסיםבתשלוםוהתחייבואותוומימשוהנכסהושבלהםהיורשיםבין

בפטורידהעלשמומשהנכסתמורתאתמהחברהשקיבלו אתלקבלזכאיםואלואלו.

 .המתחייביםהמיסיםתשלוםלאחרהנכסתמורת



פטוריםהקובעותהחוקיםהוראות2.0

:כיבוונקבע33-ו13'מסבתיקוניםתוקן-מקרקעיןמיסוילחוק7סעיף .א

לחברה.....באיגודזכותאובמקרקעיןזכותהקניית" או"במקרקעיןזכותתמכיר"אינה...

..."זהחוקלעניין"באיגודפעולה"

:כדלקמןממיסיםהפטורותפעולותנקבעובסעיף–הנספיםנכסיחוקל(א)32סעיף .ב

אוליורשיםנכסיםהשבת,הכללילאפוטרופוסאולחברהשואהנספישלנכסיםהעברת"

בהםאחריםזכויותלבעלי האפוטרופוסאוהחברהיבידהשואהנספישלנכסיםומימוש
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דיןכללפילשלמושישאחרחובהתשלוםאוהיטל,מס,אגרהמכלפטוריםיהיו...הכללי

."כאמורההשבהאוההעברהבשל

אומימושובשללחברהההעברהבשלהמתחייביםמהמיסיםפטורמעניקיםל"הנהסעיפים

.המקרקעיןעלרובציםשאלוכלכ,רכושמסמחובותפטורמקניםואינםהחברהי"עהשבה



5א)32סעיף .ג במימושרקרכושמסלענייןהפטורהוראתאתקובע-הנספיםנכסילחוק(

:החברהי"עהנכסים

הנכסיםיופטרוהכלליהאפוטרופוסאוהחברהי"ע...השואהנספישלנכסיםבמימוש"

...."הרכושמסמחובות



 המסאירועי 2.2

 

 לחברהקעיןמקרינכסהעברת.2.2/.


בפנקסירישומםדרךעללרבותלחברההנספיםנכסיהעברת-ל"הנהחוקיםלהוראותבהתאם

נכסי.החוקלצורך"במקרקעיןזכותשלמכירה"אירועאינה(הימנותאנכסי)שמהעלהמקרקעין

יםבנכספועלתוהיאלחברהזכויותהקנייתלצורךולאניהולםלצורךלחברההועברוהמקרקעין

.בהםהזכויותבעלישלכנאמנהאלה

.במסחייבתבדיווחואינהחייבתאינהלחברההנכסיםהעברת



 ליורשיםמקרקעיןנכסיהשבת.02.2.

ניהולהערתרשומהועליהםהנספהש"עהרשומיםנכסים

שלניהוללהערתוכפופותהנספהש"עבמרשםהמקרקעיןרשומותבמקרקעיןהזכויותבובמקרה

חברהה כןו(הורשהבמסגרתהיאההעברה)החוקפיעלמסאירועאינהליורשיםההשבה, על

.מיסיםאישוריטעונהלאאינהחייבתבדיווחו

,הרכושמסוחובותכדיןים/היורשש"עהמקרקעיןבפנקסיהזכויותירשמוזהבמקרהכייובהר

הנכסלגבישהיוככל יםהיורשי"עהנכסבמכירת.ראשונהבדרגהכשעבודעליולרבוץימשיכו,

.רכושמסאישוריגםידרושרשםהמקרקעין



החברהש"עהרשומיםנכסים

שמקורםנכסיםאותם)החברהש"עהמקרקעיןבמרשםרשומותבמקרקעיןהזכויותבובמקרה

הימנותאבנכסי זכותשל"מכירה"מהווההיורשיםלידימהחברהבמקרקעיןהזכויותהעברת(

להוראותבהתאםרכישהוממסשבחממסוהפטורהדיווחבהחייבתלנהנהמנאמןבמקרקעין

.(רכישהמסלתקנות53ותקנהלחוק21סעיףלבהתאםוכן)הנספיםנכסילחוק32סעיף

מאחר)הורשהכפעולתהמקרקעיןבפנקסיתירשםלאיםהיורשש"עזהבמקרהשההעברהמכיוון

(הנספהמשםולאהחברהמשםעוברוהרישום המושבהנכסעלורובציםככלכילדאוגיש,
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נכסיםעל(גביה)המיסיםלפקודתא55סעיףלפישעבודהערתתירשםרכושמסחובותיםליורש

.בהתאםלקבועלהלןבטרםיועברואישורימסרכושבתוךשבועייםמקבלתהדיווחווזאת,אלו

תצורףאליו3115הצהרהטופסגביעלהצהרהיגישו-והיורשיםהחברה-לעסקההצדדים

.הסברומכתבהחברהשלההשבההחלטת לחוק37הקבועבסעיףככלשהחברההגישהבמועד

 בלבד מוכר חו-הצהרת תושבי הינם היורשים "ואילו ל זה במועד הצהרה הגישו מאחר)ולא

ישלבטל-(הרהמטעמםונדרשתחתימתםעלגביטופסהדיווחדברשיכוללעכבאתהגשתההצ

.הצהרהבמועד-קנסותאי

153-חישובסוגלפירכישהבמספטורהושומה121-חישובסוגלפישבחבמספטורהשומהתצא

ויינתנואישורימיסיםלרישוםהזכויות כוללאישורמסרכוש, אףאםרובציםעלהנכסחובות,

.וזאתבכפוףלהטלתשעבודכאמורלעיל,מסרכוש



היורשיםי"עהרכושמסחובותתשלום

ליורשיםיםהנכסהשבתבמסגרת ע, רשום הנכס אם ע"בין רשום הנכס אם ובין הנספה ש"ש

החברה הזדמנויותחלון"עלליורשיםהחברהתודיע, עלהרובציםהרכושמסחובותלתשלום"

במרשםהזכויותרישוםמיוםימים21בתוךאםוהריביתהקנסותחיובייבוטלוולפיוהנכס

תחוללאמקרהבכל)בלבדוההצמדההחובקרןאתהיורשיםישלמויםהיורשש"עהמקרקעין

.(כאמורהימים21שלהמועדמתוםאלאקנסותתשלוםחובת

הרכושמסחובאתולשלםלבחורהיורשיםשלמזכותםלגרועאולפגועכדיזובהוראהאין

.התשלוםבמועדקיימיםשיהיולככרכושמסשלגביהלמבצעיבהתאם





החברהי"ענכסיםמכירת.22.2.

מכירהמהווההכלליהאפוטרופוסבידיאוהחברהבידי'גלצדומכירתםשואהנספינכסימימוש

.דיווחחובתחלהעליה,בחוקכהגדרתהבמקרקעיןזכותשל

.הסברומכתבמכרהסכםיצורףאליו3115טופסגביעלהצהרהיגישוהצדדים,אלובמקרים

בעתידיורשויאותרבמידהלפיו,החברהשלהתחייבותכתביצורףלהצהרה תשיבלאהחברה,

(.7.7.2ראהלענייןזהסעיף)שומהלתיקוןבקשהשתוגשלפניליורשהנכסשלתמורתואת



שבחמס

שואהנספישלנכסיםמימוש,5.8.5155מיוםתיקונולאחרהנספיםנכסילחוק32סעיףלהתאםב

.דיןכללפישבחמסמתשלוםפטורהחברהבידי

לפיכך סוג)החברהבידישבחמסמפטורהואילך5.8.5155מיוםהחברהי"ענכסיםמכירת,

.5.5.5121-ליקבעהרכישהויוםשבחבמסחייבתזהליוםקודםמכירהואילו(132חישוב



אתלוישיבואוהמדינההכלליהאפוטרופוסאווהחברהלאחרהמכירהיורשיאותרבובמקרה

השבחמסבתשלוםהיורשיחוב,המימושתמורתכספי החברה הופטרה .המימושעתבממנו
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שהואהמסבניכויהמכירהתמורתכספיאתליורשושיבהאפוטרופוסהכלליאוהמדינהי,החברה

.זוב"לה7.7.2בסעיףלהלןכמפורטהכל,כאמורבוחב

רכישהמס

.הנרכשלנכסבהתאםרכישהבמסחבוהואממיסיםפטורכלאיןמהחברהלרוכש

רכושמסחובות

5א)32לסעיףבהתאם בתיקוןמסתוקןאשר,הנספיםנכסילחוק( 71.7.5152ביום7' כינקבע,

,חליםשהםככלרכושמסמחובותהמקרקעיןיופטרוואילךזהמיוםהחברהי"ענכסיםבמימוש

בשלושעבודאורכושמסמחובותנקיכשהואהקונהש"עוירשםיועברוהנכס קרי. מימושב,

.ממסרכושפטוריינתן71.7.5152-החלמהשנעשהיהחברה"נכסיםע

במידה.עליוחובותרובציםאםאף,הנכסבגיןרכושמסחובותהעדרעלאישוריונפק,בהתאם

.המקרקעיןלרשםההערהביטולהודעתהראשיהגובהישלח,הנכסעלשעבודהערתורשומה

כינדגיש הנכסבובמקוםגםחלהרכושמסמחובותהמקרקעיןהפטרתבדברל"הנההוראה,

.החברהי"עומנוהלהכלליהאפוטרופוסש"ערשום

הכלליהאפוטרופוסאווהחברהיורשיאותרבובמקרה המדינה תמורתכספיאתלוישיבואו

וזוהחברהבידיהמימושבעתהמקרקעיןהופטרוממנוהרכושמסבתשלוםהיורשיחוב,מושהמי

סעיףלהלןראה,כאמורבוחבשהואהרכושמסבניכויהמכירהתמורתכספיאתליורשתשיב

.7.7.2

חובותמסרכושלשנהצוברת.5קוד853תתשאילתה311הבשאילתישודרפטורממסרכושה

.יהגובההראשי"יבוטלוע,דהוקיימיםבמי,(5181)

כספימתוךםמסרכושבתשלוחבאשרלאחרהמכירהיורשיאותרבמקרהבו)עתידימידעלצרכי

אליוהמושביםהתמורה לפנימתןהפטור( כוללשומתמסהרכושישלהדפיסאתמצבהחשבון

.(לסרוקיחדעםהתיק)לתיקמסהשבחולצרףאתהתדפיסים(815תתשאילתה311בשאילתה)

והחברהתשמורזאתבתיקהעסקהלפנימתןהפטורבהחשבוןישלשלוחלחברהאתמצ,כמוכן

לאפוטרופוסהכלליולמדינהישחובהבחוקנכסינספישואהלהשיבאתתמורתהנכס,לחברה)

.(ליורשבניכויהמסהחלעליו





מכירהלאחריורשאיתור.2.2.2

5א)-ו(5א)32',א22םסעיפיהוראות יורשיאותרבובמקרהכיקובעותהנספיםנכסילחוק(

,המימושתמורתכספיאתלוישיבואוהמדינההכלליהאפוטרופוסאווהחברההמימושלאחר

הייתההנכסשלהמכירהלובהםחבהיהאשרהרכושומסהשבחמסבתשלוםהיורשיחוב

.ידועלמבוצעת
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שבחמס

5א)32בסעיף כינקבעהנספיםנכסילחוק( האפוטרופוסאוהחברהוהחלטתהיורשאיתורעם,

בעדניתנהכאילוהמושבתהתמורהאתיראוליורשהתמורהכספיאתלהשיבהמדינהאוהכללי

.החוקלפישבחבמסיחויבוהואהיורשבידיבמקרקעיןזכותמכירת

5()5א)32לסעיףבהתאם לאפוטרופוסלחברהשהוצאההשבחמסמתשואתיתקןהמנהל( או

והיורשיחשב(יהנאמן"מכירתהנכסמבוצעתע)כנאמןהאפוטרופוסיחשבו/שהחברהכךהכללי

(.רישוםמתאים132ישלבצעבשאילתה)כנהנה

לשנתייקבעהרכישהיום(חייבתשומה)רגילחישובלקודיוחלף(132)במימוששניתןהפטורקוד

5121 קרי)כנועליישארהמכירהוםי, האפוטרופוסהחברהבשומתשנקבעהיום, (או יינתנו,

והפרשיריביתנושאכשהואיחושבוהמסלחוק71סעיףבתנאיהעומדיםשיידרשוניכוייםבשומה

.בפועלהתשלוםמועדעדכחוקהצמדה

בסעיףהקבועההזמןמגבלתלכפוףלא,סעיףבאותושנקבעכפי,כאמור,השומהתיקון,יובהרכי

.לחוק81

הכלליהאפוטרופוס,החברה,(7()5א)32לסעיףבהתאםהודעתהשומההמתוקנתתשלחלחברהו

.שומהאותהי"עפעליוהחלהמסבניכויליורשהתמורהכספיאתישיבוהמדינהאו

השבחמסתשומלתיקוןבקשההאזורילמנהלגישלהיורשהעלזהקטןסעיףהוראתלאור

כלובצירוף5111שמספרובטופסשבחלמסעצמיתשומהתחשיבוכן,במכירהלחברהשהוצאה

.בתחשיבתומכיםהמכיםהמס

נתוניאתתואמיםאינםהעצמיתהשומהתחשיבאושומהלתיקוןהבקשהנתוניבובמקום

בדברההוראותחולויהמתוקנתהשומהעל.השומהתיקוןטרםלדיוןהיורשאתלזמןיש,המנהל

.בחוקהקבועיםוערעורערר,בהשגהדיון,השגההגשת



רכושמס

,החברהי"עהמקרקעיןמימושלאחריורשאיתורעם,כינקבעהנספיםנכסילחוק(5א)32בסעיף

.המימושבעתהמקרקעיןהופטרומהםהרכושמסחובותשלבתשלומםהיורשיחוב

7.7.7ראהסעיף)המימושבעתשניתןהפטוראתיבטלהמנהל חובותמסרכוש–. מסבויחייב(

.המקרקעיןעלבשעתוחלההייתהאשרהרכושמסלשומתבהתאםשאותריורשאתהרכוש

החברה עלאישורשהוצגלאחררקליורשהתמורהכספיאתישיבוהמדינהאוהאפוטרופוס,

בצירוףיהאמורלעיל"עפעליוהחלכושהרמסחובבניכויליורשיושבווהכספיםכאמורשומה

.ירשםשעבודעלהנכסשכברנמכרבידיהחברהלאי,למעןהסרספק.בלבדהצמדההפרשי

התמורהמכספיהמנוכההרכושמסכיהיורשיםשלמזכותםלגרועאולפגועכדיזובהוראהאין

במועדקיימיםשיהיוככלרכושמסשלגביהלמבצעיבהתאםמהםוייגבהייקבעלהםהמושבת

.התשלום

יועברולמנהלמיסוימקרקעיןמהיורשלצורךתשלוםמסהשבחומסהרכושכואשרנוםכספיה

.האפוטרופוסאוהמדינה,יהחברה"ע
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(מקריםמיוחדים)מכירתנכסיםבידיהחברהלצורךשחרורליורשים2.2.5

כמפורט)'א73ליורשיםבהתאםלסעיףבהםמוכרתהחברהנכסמקרקעיןלצורךשחרורבמקרים

 לעיל5.2בסעיף חבותם-( לפי השבח מס עליהם ויחול כמוכרים היורשים על החברה תדווח

הרגילה  בידיה. שיתקבלו התמורה כספי מתוך המס את תשלם החברה  . רכוש למס -באשר

שלמסרכושאולפימבצעיגביה,ללאריביתוקנסות)הקרןוההצמדהבלבדהחברהתשלםאת

לפנישחרורם,מתוךכספיהתמורהשיתקבלובידיה(לפיבחירתה,שיהיובתוקףבמועדהמכירה

.ליורשים





ובעליםנכסיםבאיתורסיוע .4



ככלל החברהבידייורשיםזיהויוכןשואהנספהשלנכסהינומסויםנכסכיהחברהקביעת,

בפנימחייבתקביעהמהווה,הנספיםנכסיוקחי"עפמטרותיהביצועאגב,השואהנספהכיורשי

 .המסרשויות

שלנכסיםאיתורלשםראיותולאסוףחקירהלערוךהחברהעל,לעיל5.5בסעיףלאמורבהתאם

מנהלבידימצויאשרלמידעלעיתיםהחברהנדרשתכךלצורך,אליההועברושטרםהשואהנספי

.מקרקעיןמיסוי

נציגיהבאמצעותלחברהלאפשרישהאוצרשרידיעלשניתןחיסיוןהסרתלצובהתאם

.הנספיםיורשילאיתורלההנדרשאחרחומרבכלוכן,במשרדיםהשדהבספרילעייןהמוסמכים

.מתוכםרלוונטימידעוצילוםהשדהספריבאיתורהחברהלנציגילסייעמתבקשיםהמשרדעובדי





 מקדמות .5



1-ליוקטןהמקדמהורשיעהחברהי"ענכסמימושבעת חברהלשבחממסהקבועהפטורבשל

למעטמכירותשמבצעתהחברהבשמם,בקשהלהפחתתהמקדמהבהגשתבליצורךזובמכירה

.7.7.1–ו5.2שלהיורשיםבהתאםלאמורבסעיף









,בברכה

 המסיםרשות





 


