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  *להיצל מהיטל השבחה/יאיר אלוי, עו"ד גם אתה יכולקצת מזל תכון כון ועם 

, תחילתהמועד  ובין המשביחה מועד פרסום התכיתשבין תקופת הבייים בחלון הזדמויות בחוק התכון והביה קיים 

יתן לעתים להיצל מתשלום היטל ימים ממועד הפרסום.   לא הרבה מודעים לכך שעם תכון כון, וקצת מזל,  15בתום 

 .השבחה

כאשר , מבעלים של מקרקעין או חוכר לדורות את הוועדה המקומית לגבות היטל השבחהחוק התכון והביה מסמיך 

בכל הוגע להיטל השבחה   מתן הקלה או התרת שימוש חורג. ,אישור תכיתעקב מקרקעין השל  שווי קיימת עליית

קיימת אבחה בין אירוע המס המקים את החבות בהיטל השבחה (מועד תחולת התכית המשביחה) לבין מועד חובת 

התשלום אשר חל רק בעת מימוש הזכות במקרקעין.   כך, בעת שאדם מבקש למכור את הכס שלו או לקבל אישור 

  אותו אדם לגלות כי קיים היטל השבחה על הכס, אשר ללא תשלומו לא יוכל לבצע את הפעולה המתוכת.כלשהו, עשוי 

חמישה עשר ימים  בתוםהיא החוק מגדיר את מועד התחולה במקרה של אישור התכית וקובע כי תחילתה של תכית 

 המועדוהאופן בו המשפט מפרש את המוח "יום",  כך שלפי לשון החוק  .על דבר אישורה רשמיתמיום פרסום הודעה 

  .  16-ביום הקרי רק  ,הפרסום על אישור התכית מיוםימים  15 "בתום" רק הוא לתחילתה של התכית

לעיתים הרשויות פועלות להוצאת שומות בהיטל השבחה למרות שטרם חלפו המועדים לפי הוראות החוק, בין אם 

שיים ובין אם בשל חישוב מועדים באופן שגוי.   במקרה שהגיע לדיון בפי וועדת ערר מחוזית למחוז המרכז מטעמים פר

שכל עוד הסכם שלאחר מועד הפרסום. וועדת הערר קבעה  15-יום ה במהלך , דובר על מכירה עשתה2017בסוף שת 

המשמעות .  שחתם קודם ל"תחילתה" של התכיתהסכם , מדובר בולפי חצות הלילה 15-המכר חתם במהלך היום ה

ולא על המוכר,  אשר יחול בעתיד על הקוההיא שהחבות בגין התכית המשביחה תהיה תקפה רק במועד המימוש הבא 

  .  שכן במועד הקובע הוא לא חשב עוד כבעלי המקרקעין

וכל עוד לא תוקה הפרצה  תכון מס הגיוי ואפשרי, הוא ה בחוק, כדי להימע מתשלום ההיטלפרק הזמן המוק יצול

.  לכן, ככל ששוקלים לבצע עסקה במקרקעין חשוב להתייעץ עם גורם בחוק על ידי המחוקק יתן בוודאי להסתמך עליה

מקצועי מתאים ולברר האם קיימות תכיות משביחות החלות על המקרקעין תוך בחית המועדים הרלווטיים.  תכון 

המצוי בגדרי החוק עשוי להביא לביטול החבות בהיטל השבחה גרת חלון הזדמויות במסכון ועריכת עסקה במקרקעין 

בכל מקרה, עסקאות מקרקעין תפסות לעתים על ידי רוכשים    אשר במקרים מסוימים עלול להגיע למאות אלפי ש"ח.

ויה זו עשויה לגרום זקי וקוים כעסקאות פשוטות שיתן לבצען ללא עורך דין או עם עורך דין  חסר יסיון.  תפישה שג

עתק אשר לא תמיד ראים לעין באופן מיידי וחשוב ביותר להיות מלווים בכל עסקת מקרקעין בעורך דין בעל יסיון 

בתחום.

                                                 
אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ   במשרד אפיק ושות' ועיקר התמקדותו בתחום המכרזים והמשפט המיהלי.בכיר עו"ד יאיר אלוי היו עורך דין  *
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With proper planning and a stroke of luck you may avoid betterment tax/Yair Aloni, Adv.*  

Israeli Zoning Law provides a window of opportunity in the interim period between the date of 

publication of the bettering plan and the date of its entry into effect, 15 days after publication. With proper 

planning and a stroke of luck, one may sometimes be able to be spared from paying a betterment tax. 

The Zoning Law empowers the local planning committee to charge betterment tax from a real estate 

owner or tenure lessee, when there is an increase in the value of the real estate due to approval of a plan, 

granting a relief or permitting excessive use. With regard to the betterment tax, there is a distinction 

between the tax event that creates the liability for the betterment tax (the effective date of the plan) and 

the payment date that applies only when the right to the land is actually used. Thus, when a person wishes 

to sell a real estate asset or receive some kind of a permit, such person may discover that a betterment tax 

exists regarding the asset, without payment of which, the planned act may not be performed. 

The law defines the effective date in the event of approval of a plan and sets that a plan enters into effect 

15 days after an official notice confirming its approval has been published.  Thus, under the wording of 

the law and the interpretation under law of the term “day”, the commencement date is only "at the end 

of" 15 days from the date of the publication, i.e. 16th day. 

Sometimes the authorities work to issue assessments of betterment tax even though the dates under law 

have not yet passed, either due to wrong understanding of the law or erroneous calculation of dates. In a 

case discussed in the District Appeal committee of the central district at the end of 2017, a sale took place 

during the 15th day after publication and the appeal committee held that as long as the sale agreement 

was signed during the 15th and before midnight, it should be regarded as an agreement signed prior to 

the "commencement of the plan". This means that the tax liability due to the bettering plan will be passed 

on to the next transaction and will apply in the future to the purchaser and not to the seller, who upon the 

effective date is no longer considered the owner of the land. 

Utilizing the time window granted by law, in order to avoid paying the betterment tax, is a legitimate and 

reasonable tax planning and as long as the “back-door” in the law is not corrected by a legislative act one 

can rely thereon.  Thus, before entering into a real estate transaction, it is recommended to consult with 

an appropriate professional to determine whether there are bettering plans applicable to the land, while 

examining the relevant dates. Proper planning and execution of a real estate transaction within the 

framework of a window of opportunity under law may lead to the non-applicability of the liability for 

betterment tax which in certain cases may reach hundreds of thousands of shekels.  In any case, a real 

estate transaction is sometimes deemed by seller and purchasers as a simple transaction that can be done 

without lawyers, or with any lawyer, even if unexperienced.  This misconception can cause huge damage 

that one does not always immediately see and it is vital to be escorted in any real estate transaction with 

a lawyer experienced in the field. 

                                                 
 *Yair Aloni is a senior associate at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on 
commercial and civil law, including real estate, legal advice to purchaser and sellers and negotiations of purchase 
and sale transactions.  For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


