כ"ו אלול תש"ס
 26ספטמבר 2000

אל:
תפוצה :א' ,נצ ) ,(3ב) ,(1ג) ,(3ד') ,(1ו'

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעי מס' 11 2000/

הנדו  :גביית חובות עבר במס רכוש
כללי :
לאחר דיוני רבי וממושכי ובה א כנס המנהלי והגובי הראשיי  ,הוחלט כי תפורסמנה
הוראות בדבר סמכות מנהל מיסוי מקרקעי אזורי לדו בשומות מס רכוש ולבוחנ ג א עבר
המועד החוקי להגשת השגה ,וכ להעניק לו סמכות מיוחדת לקביעת הסדרי תשלו החוב ,והכל
כדי לאפשר מת טיפול אישי מתאי לכל אחד מ החייבי ע"פ מצבו האישי ומהות חובו.
להל ההנחיות :
ההנחיות דלהל מתייחסות א ורק לבעלי חובות במס רכוש ,שטר פרעו אות במלוא במועד
הוצאת הנחיות אלה.
 (1בחינת השומה וחבות המס :
 1.1במסגרת הסדרת גביית יתרת החוב ,המנהל האזורי יהיה מוסמ  ,לפי שיקול
דעתו ,במקרי בה עולה הצור  ,לדו ולתק שומות מס רכוש ,בדר של הארכת
מועד להגשת השגות ,לגבי כל שומת המס ,למעט המקרי בה הוגשה השגה
וניתנה החלטה בהשגה.
האמור לעיל מתייחס לשומות לשנת המס  1986ואיל  ,זאת בהתחשב במגבלה
הקיימת לפיה המער הממוחשב החל לפעול מהמועד הנ"ל בלבד.
 1.2על א האמור בסעי  1.1לעיל ,המנהל האזורי יהיה מוסמ לפטור ממס בעלי קרקע
שביו  1/1/2000יועדו לשמש בחקלאות ע"פ חוק התכנו והבנייה – תשכ"ה  ,1965א
החיוב בזמנו נבע בשל אי עיבוד הקרקע.
 1.3תשומת לב המנהל לחשיבות מיצוי ההלי השומתי לצור הצלחת סילוק חובות
המס.

2

 (2גבייה :
מח' הגבייה במשרד מיסוי מקרקעי אזורי תפעל לגביית חובות מס רכוש תו התייחסות
להנחיות שנקבעו לגבי שומת מס רכוש והחלטות בהשגות א יהיו כאלה.
לאור הדיוני שהתקיימו והמציאות שנוצרה לאחר מבצעי הגבייה שהתקיימו במחצית
השניה של שנת  1999הוחלט להרחיב סמכויות המשרדי כפי שיפורט להל :
 .2.1כללי:
לגבי נישו שיבוא להסדיר את חובו וסעי  2.2לא חל לגביו ,יבוטלו הקנסות וכ :
הגובה הראשי מוסמ לאשר הסדר החוב ב  24חודשי ללא הצמדה בתקופת ההסדר
ובתוספת ריבית בלבד.
הממונה האזורי מוסמ לאשר הסדר החוב ב  36חודשי ללא הצמדה בתקופת ההסדר
ובתוספת ריבית בלבד.
הממונה האזורי מוסמ לאשר הסדר החוב ב  10חודשי ללא הצמדה בתקופת ההסדר
ובתוספת ריבית ,ולבטל הריבית שנצברה עד למועד ההסדר.
בנסיבות חריגות בה השתכנע המנהל כי יש מקו לשקול א ביטול חלק מהפרשי
ההצמדה ,תועבר הבקשה לאישור סג הנציב.
 2..2הסדר מיוחד לבעלי חובות שיכולת הכלכלית מוגבלת:
א הכנסותיו של החייב )שלו ושל ב הזוג( מכל מקור שהוא לא עולי על 5000
ש"ח לחודש תוקפא גביית יתרת החוב עד למכירת הנכס ,העברתו ,או הורשת
נכס.
א הכנסותיו של החייב )שלו ושל ב הזוג( מכל מקור שהוא עולי על  5000ש"ח
לחודש א מתחת ל  12,000ש"ח – יהא התשלו החודשי בשיעור של  7.5%מס
הכנסותיו כאמור והיתרה תשול במועד מכירת הנכס ,העברתו ,או הורשת הנכס.
א הכנסותיו של החייב )שלו ושל ב הזוג( מכל מקור שהא ,עולי על  12,000ש"ח
לחודש א מתחת –  20,000ש"ח – יהא התשלו החודשי בשיעור של  10%מס
הכנסותיו כאמור והיתרה תשול במועד מכירת הנכס ,העברתו ,או הורשת הנכס.

 2.3הצהרה על הכנסות:
לצור ביצוע סעי  2.2יוכ טופס בו יצהיר החייב במס על הכנסותיו מכול מקור שהוא
בשנת  2000והחל מ  1.1.2002יגיש הצהרה כאמור מידי שנתיי  .על סמ הצהרה זו ינפיק
המשרד שוברי תשלו אשר ייפרעו מידי חודש ע"י החייב במס.
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 2.4אי עמידת החייב בהסדרי התשלו
שניתנו לו ע"פ הוראת ביצוע זו.

שנקבעו לגביו כאמור ,תביא לביטול של ההנחות

 (3אישור לרישו פעולה בספר המקרקעי :
אישור לרשמי המקרקעי יינת רק במקרה בו שול החוב במלואו .במקרי של חובות מס
בהסדר יינת אישור בכפו להמצאת ערובות המבטיחה את תשלו יתרת החוב.

 (4אכיפה :
 4.1חובות מס רכוש יכללו בפעולות אכיפת הגבייה השוטפות באות תיקי
חובות במערכי מס אחרי )מס שבח ,מכירה ,רכישה ,ניכויי ומס הכנסה(.

בה

לחייב

 4.2דחיית פעולות אכיפה:
א לחייב חובות במס רכוש בלבד יש לדחות את פעולות האכיפה עד ליו . 1.1.2001
פעולות האכיפה תיעשנה רק אחרי שהמשרד וידא שהחייב לא הגיש בקשה להסדר או
השגה לגבי השומה ,ויש לבדוק בתשומת לב מיוחדת את מצבו הכלכלי ,עיסוקו ומקורות
הכנסותיו.
 4.3בטר הפעלת הליכי אכיפה ,יש ליצור קשר טלפוני ע
)במכתב(.

החייב או להזמינו למשרד

 4.4א לחייב מספר נכסי נדל" וחובות מס רכוש מעל  100,000ש"ח ,נית לכלול התיק
בהליכי מכירת נכסי הנדל" זאת לאחר יצירת קשר ע החייב.
 4.5במקרי בה החייב הינו חברה ,לא תינת הקלה בתשלו החוב ויש לפעול בכל אמצעי
האכיפה כולל הוצל"פ ומכירת נכסי הנדל" .
האמור לעיל ,אינו מתייחס לחברת גו"ח שמניותיה מוחזקות ע"י תא משפחתי אחד,
לגבייה יחולו ההסדרי המוצעי ליחיד.
 4.6המנהל האזורי יעכב הליכי גבייה כנגד חייב כאשר יתרת חובו נובעת רק מהקפאת
מס בשל התחלת בנייה שדווחה ע"פ הוראת שעה )תמרי לבניית דירת מגורי (  ,1995זאת
עד לגמר הבניה ע"י החייב.
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 4.7הוצאה לפועל:
 4.7.1במחסומי יופעלו אמצעי אכיפה רק על חייבי שה חברות או לפי אישור מיוחד
של המשרד האזורי.
 4.7.2לאחר תו תקופת ההסדר יופעלו ע"י יחידות ההוצל"פ פעולות עפ"י הרשאות
שיופקו מהמשרדי

(5

המנהל האזורי רשאי להאציל מסמכויותיו לעובדי המשרד ,על פי שיקול דעתו ,וחייב
לבקר את הפעולות שיבוצעו.

 (6יוק צוות משרדי שירכז הטיפול בנושא שומה וגבייה .
 (7ההנחיות המקילות שנמנו בהוראה זו מתייחסות לחייבי שיבואו להסדיר חובותיה עד ליו
. 30.6.2001
על א האמור לעיל ,בהתא לאמור בסעי  ,4.2פעולות האכיפה יחלו מיו .1.1.2001

בברכה
נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעי

