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   גביה3  200110/' הוראת ביצוע מס
 

 % בגי% חובות מס"נוהל מכירות נדל: הנדו%
 

על הגברת הפעולות י הנציב צוות מיוחד שהמלי2 "במטרה להגביר את הגביה מונה ע
 .שהוא אחד מאמצעי האכיפה היעילי8 והאפקטיבי8 לגבית חובות מס, 6"למכירת נדל

 
פ יפוי כח מאת היוע2 "י עורכי די6 חיצוניי8 הפועלי8 ע"בפועל מבוצעת המכירה ע

 .המשפטי לממשלה
 

ה6 במשרדי , 6"בנוהל זה נקבעו הפעולות המתחייבות בהלי: של ביצוע מכירת נכסי נדל
 .י עורכי הדי6 שמונו לכ:"מס וה6 עה
 

 הבסיס המשפטי .1
 

מתבצעת , )גביה(פ פקודת מסי8 "ע, מכירת מקרקעי6 כאמצעי לגבית חובות מס
לתקנות ) ב (28ותקנה ) גביה(לפקודת מסי8 ) 1 (8פ ההוראות של סעי> "ע

 :הקובעות) גביה(המסי8 
 

 :קובע) 1 (8סעי> 
 
וא8 נתברר , ביתו או בקרקעותיוא8 לא נמצאו די מטלטלי8 משל הסרב6 ב"

לאחר חקירה שיש לו לסרב6 נכסי מקרקעי8 שאפשר למכור אות8 לש8 תשלו8 
בי6 שרשומי8 המקרקעי8 על שמו ובי6 שאינ8 רשומי8 על , הסכו8 המגיע ממנו

יכול , הרי א8 הוכח לממונה על הגביה כי אמנ8 אי6 לו לסרב6 די מטלטלי8, שמו
רת אות8 נכסי מקרקעי8 באותו אופ6 כאילו הוא להוציא כתב הרשאה למכי

 ".י צו מאת בית משפט מוסמ: לש8 סילוק חוב שבפסק די6"נמכרו עפ
 

 :קובעת) ב (28תקנה 
 
כאמור יימכרו , נת6 הממונה על הגביה הרשאה למכירת המקרקעי6 של החייב"

פ "באמצעות לשכות ההוצאה לפועל בהליכי8 הקבועי8 במכירת מקרקעי6 ע
 ". בשינויי8 המחוייבי19678 –ז "תשכ,  לפועלחוק ההוצאה

 
 



 

 

 
 

 שיעור חובות מס .2
 

, יועבר לעור: הדי6, 6 של חייב מס"תיק מכירת נכס נדל 2.1
 100,000 מכלל מערכי המס יהיה גדול מ המס בהרשאה שחובותבתנאי 

וזאת לאחר שננקטו הליכי גביה ממטלטלי6 של הסרב6 א8 יש לו , ח"ש
 .מטלטלי6
 

6 א8 החוב היחיד הינו חוב "רה נכס נדלאי6 להעביר למכי 2.2
 .מס רכוש והחייב איננו חברה

 
א8 החייב הינו חברה והנכס רשו8 על ש8 החברה נית6 להגיש הנכס 
למכירה ג8 א8 החוב היחיד הוא חוב מס רכוש בלבד והחוב גדול מ 

 .ח" ש100,000
 

 % שיוצעו למכירה "נכסי נדל .3
 

נו דירת מגורי8 6 הרשו8 על ש8 החייב ואינ"כל נכס נדל -
המשמשת למגורי הסרב6 או נכס חקלאי למחיתו נית6 להעמיד8 

 .למכירה
נית6 , )מושכרת(אחר כגו6 דירה או חנות " תפוס"נכס  -

להעמיד למכירה לאחר קבלת אישור מיוחד מסג6 נציב לגביה או מנהל 
 ).בכיר(תחו8 גביה 

 
קי9  קביעת מכסת תי–% בגי% חובות "בחירת תיק למכירת נכס נדל .4

 לטפול ברבעו%
 

 .233מ פותחה אופציה מיוחדת שמספרה "במער: התל
 

ח ובבעלותו של " ש75,000באופציה זו נית6 לקבל תיקי8 בה8 חוב המס גדול מ 
 .6"החייב נכסי נדל

 
 .6 שרשומי8 על ש8 החייב" נית6 לקבל את נכסי הנדלPF 4בהקשה על 

ע9 חוב של לפחות , קי9 תי30כל משרד נדרש בשלב ראשוני לאתר מדי רבעו% 
 .אשר יהיו פוטנציאל לתחילת טיפול, ח" ש100,000
 

יש לבדוק א8 , מ"מיד לאחר בחירת התיק הרלוונטי למכירה בגי6 החובות בתל
מס שבח , מס רכוש, לנישו8 חובות בהרשאה במערכי מס נוספי8 כמו ניכויי8

 .'וכו
 

רכי המס השוני8 במכתבי ההתראה לנישו8 יש לפרט את החובות בהרשאה ממע
 .תו: ציו6 משרד המס בו מתנהל תיק הניכויי8 או החוב במיסוי מקרקעי6



 

 

 
חשוב לשלוח עותק ממכתב ההתראה למשרדי המס האחרי8 שחובות המס בה8 

 .נכללו במכתב ההתראה
 

 לפיקוח ובקרה, שאילתא לניהול המהל: .5
 

 מקרוב  נית6 יהיה לסמ6 את שלבי הטיפול ולעקוב264במסגרת שאילתת תל8 
 .אחר התקדמות הטיפול ותוצאותיו

 
 
 דיווח על התקדמות המהל: .6
 

ח "דו, כל יחידה נדרשת למלא ולהעביר למנהל תחו8 גביה בכיר, בתו8 כל רבעו6
 ).ח"ב הדו"רצ(6 לרבעו6 "מכירות נדל

 
 :%"ומסמכי9 שיכללו בתיק מיועד לביצוע מכירת נכס נדל, פעולות שיבוצעו .7
 

תוודא שבוצעו הפעולות , גיש לעור: די6 תיק למכירהיחידה המבקשת לה
 :המתחייבות ובתיק ימצאו המסמכי8 שיפורטו להל6

 
שמועד ,  העתקי8 מאושרי8 על ידי רש8 המקרקעי36נסחי המקרקעי6 ב  7.1

 .הוצאת8 לא יותר מחודש טר8 העברת התיק
 

יש לשי8 לב כי על גבי הנסחי8 תופיע ההערה בדבר רשו8 השעבוד לפי 
וכי הבעלות תהיה רשומה על ש8 ) גביה( לפקודת המסי8 2'  א11עי> ס

 . החייב
 רשו8 הערה על שעבוד בפנקס המקרקעי6 הנושא על – 9315העתק טופס  7.2

 .גביו אישור רש8 המקרקעי6 על רשו8 השעבוד ומספר השטר לפיו נרש8
 

של  הודעה לחייב על מכירת נכסי מקרקעי6 וזכותו – 9313העתק טופס  7.3
החייב לבחור הנכס שיימכר וכ6 אישור המסירה חתו8 על ידי החייב או 

 .מייצגו
 

 .9301/  ג= ו9301/ 'העתק טופס א 7.4
 

 המלצה לנקיטת הליכי8 למכירת מקרקעי6 – 9885/ טופס סמ 7.5
וחתו8 על ידי ) ריבית והצמדה, קנס, קר6(כשממולאי8 בו כל העמודות 
 .הגובה הראשי ומנהל המשרד

 
 .על שלושת עותקיו) 9314טופס (כתב הרשאה למכור נכסי מקרקעי6  7.6

 
 .פירוט הכתובות שיש 7.7

 



 

 

 חייבי8 לשאת חותמת אישית של 2=6יצויי6 כי כל הטפסי8 המוזכרי8 בסעיפי8 
 .הגובה הראשי הממונה ושל חותמת היחידה

 
תיקי8 מושלמי8 יועברו לנקיטת הלי: מכירה ואילו התיקי8 הלא מושלמי8 

 .חזרו ליחידהיו
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תהלי: המכירה .8
 

ע8 קבלת התיק אצל עור: הדי6 תשלח לנישו8 על ידי עור: הדי6  התראה  8.1
על כוונה לפתוח בהליכי הוצאה לפועל והתוצאות הנובעות מכ: ובו 

 . יו8 לסידור החוב14מרווח זמ6 של 
 

הוצאה לפועל יפתח עור: הדי6 תיק ,  יו8 והנישו8 לא סידר חובו14עברו  8.2
יחד ע8 זאת שולח . ותישלח לחייב אזהרה מטע8 לשכת ההוצאה לפועל

מספרו ושכר הטרחה , עור: הדי6 ליחידה הודעה על פתיחת התיק
 .הראשוני שנקבע

 
 .6"יירשמו במס: נדל) ולאחר מכ6 כל אירוע נוס>(דבר פתיחת התיק 

 
ככל שהדבר  –על מנת לזרז את הליכי המכירה תבוצע מסירת האזהרה  8.3

 .ועור: הדי6 יעביר לש8 כ: המסמכי8 ליחידה,  במסירה אישית–אפשרי 
. היחידה תדאג למסירה על ידי פקיד גביה ותחזיר ע8 אישור המסירה

לעור: הדי6 כשהוא חתו8 על ידי פקיד הגביה ומצויי6 בו תארי: 
רצוי כי יחתו8 על קבלת האזהרה , באשר לחתימת החייב. המסירה

בנסיבות של סירוב לקבל . ד לכ: באישור המסירהבמקו8 המיוע
 .האזהרה הדבר יצויי6 על אישור המסירה

 : ב הקובעת הליכי המצאת האזהרה3להל6 תקנה 
 
 .לחייב עצמו, ככל האפשר, המצאת האזהרה תהא" )א(
די בהמצאתה למי שמצוי , לא נית6 להמציא את האזהרה לחייב )ב(

ולפי מראית עי6 אינו , בבבית החייב או במקו8 עסקו של החיי
מושב עובדי8 או מושב , וא8 היה החייב תושב קיבו2, קטי6

די בהמצאת האזהרה לידי מזכיר הישוב , ) הישוב–להל6 (שיתופי 
 .או לחבר ועד הישוב



 

 

המצאת האזהרה לחייב שהוא חבר בני אד8 תיעשה על ידי  )ג(
המצאת . בני האד8 או במענו הרשו8=הנחתה במשרדי חבר

 .רה לשותפות יכול שתעשה במסירה לאחד השותפי8האזה
, )ג(עד ) א(לא נמצא אד8 שנית6 לו את האזהרה לפי תקנות משנה  )ד(

תודבק האזהרה על הדלת , או שאד8 כאמור סירב לקבלה
החיצונית של הבית שבו רגיל האד8 לגור או על הדלת החיצונית 

 .או במקו8 אחר נראה לעי6, של מקו8 עסקו
מס ירשו8 על גבי העתק האזהרה הודעה המציינת את גובה ה )ה(

 .מועד מסירת האזהרה ואת דר: מסירתה
נית6 לשלוח לחייב , )ה(עד ) א(על א> האמור בסעיפי8 קטני8  )ו(

אזהרה כאמור תישלח למענו של החייב כפי ; אזהרה בדואר רשו8
ויראו אותה כאילו הגיעה לידי החייב ביו8 , שמסר לאחרונה
 ". היו8 שבו נשלחההששי שלאחר

 
 

יוגש ,  יו8 מיו8 מסירת האזהרה והחייב לא הסדיר חובותיו21עברו  8.4
 .התיק לראש ההוצאה לפועל למת6 צו מכירת הנכס

 
מונה עור: די6 לכונס נכסי8 על הנכס האמור תרש8 הערה בלשכת רשו8 

בהודעה יוזהר . המקרקעי6 בדבר צו המנוי והודעה תשלח ליחידה ולחייב
 ימי8 יימכרו הנכסי8 והוא יחוייב 7ב שא8 לא יסדיר עניניו תו: החיי

 .לאור הצור: בשמאות ופרסו8, בסכו8 ההוצאות המתחייב מכ:
 

תער: שמאות בדבר שווי ,  ימי78לא הסדיר החייב את עניניו כאמור תו:  8.5
ע8 קבלת השמאות תפורס8 בעתונות מודעה בדבר מכירת . הנכסי8
 .הנכסי8

 
 .ה דר: המחלקה להסברה ושיפור השירות של הנציבותהפרסו8 ייעש

 
 תועבר ליחידה – בה יש לחייב את החייב –הודעה על גובה דמי השמאות 

 .MKIFוהחיוב יירש8 במס: ) 'ראה נספח ו(על ידי עור: הדי6 
 

ע8 הפרסו8 תעביר המחלקה להסברה ושיפור השירות לעור: הדי6 שני 
יחד ע8 העתק החשבו6 לעור: ) מלוא עמוד העתו6(עותקי8 מהפרסו8 

את סכו8 החיוב יש להזי6 למס: . אשר יודיע סכו8 החיוב ליחידה, הדי6
 ).במידה וכאמור קיי8(6 "הנדל

 
הנמצא , הגובה הראשי אחראי לכ: שהליכי גביה בתיק 8.6

ד וזאת "יתבצעו בידיעה ובתאו8 ע8 העו, ד לצור: מכירת נכס"אצל עו
ג8 את ההוצאות , לחובות המסבנוס> , כדי להבטיח שהחייב ישל8

 ).ד"פרסו8 ושכר טרחת עו, שמאות(לצור: הלי: המכירה 
 



 

 

, ד שמונה למכירת נכס"הגובה הראשי אחראי לכ: שעו 8.7
ח מסכ8 שיכלול "דו) מכירה או גביה(יגיש לו לאחר סיו8 הטיפול בתיק 

 .סכו8 זיכוי חוב המס, פירוט הוצאות, די6 וחשבו6 על תקבולי8
 .סמכי8 העתקי קבלות וצילו8 משוברי תשלו8ח יצורפו מ"לדו

 
 

 אחריות .9
 

 .ממוני8 אזוריי8 וגובי8 ראשיי8 אחראי8 לביצוע הוראה זו, פקידי שומה
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה     
 

  נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעי%   


