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.המצגת איננה תחליף לייעוץ מקצועי שיש לקבל בכל פעולה בתחום המקרקעין*
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מס רכישהעדמ
-1,744,5050%

1,744,5052,069,2053.5%

2,069,2055,338,2905%

5,338,29017,794,3058%

17,794,305∞10%
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ח"מש3.5-יחידה דירת מגורים 
3תקרה 2תקרה 1תקרה 

מס% סכוםמס% סכוםמס% סכום
כ מס "סה

רכישה

2,069,2053.50%3,500,0005.00%פטור1,744,505

011,36571,54082,905
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מס רכישהעדמ

-5,340,4258%

5,340,425∞10%
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נוספתמגוריםדירת 

₪ 3,500,000קנית דירה ב 

כ מס רכישה"סהמס% סכום

3,500,0008%

280,000280,000
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הקלה במס רכישה
הקלה לפיה יחיד  קובע( 2013משנת -76תיקון )לחוק ( 2()א()2()א1ג)סעיף 9

":דירה יחידה"שהתקיים לגביו האמור להלן ייחשב כרוכש של 

מכר דירת מגורים  , שלאחר רכישת הדירה( 18)שמונה עשר חודשים "
; עד למועד רכישת הדירהדירתו היחידה שהיתהאחרת 
בשנים עשר החודשים מהמועד  -אם רכישת הדירה היתה מקבלן ואולם 

שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם 
דירתו היחידה עד למועד  שהיתהמכר דירת מגורים אחרת , הקבלן

ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן , רכישת הדירה
בשנים עשר החודשים מהמועד שבו נמסרה –בשליטתו של הרוכש 

שהיתההמגורים דירת את מכר , החזקה בדירה בפועללידיו 
".למועד רכישת הדירהדירתו היחידה עד 
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הקלה במס רכישה

:  המקרה הראשון
-להלן )רוכש של דירה יד שנייה יוכל למכור את דירתו הקיימת 

.חודשים מיום רכישת הדירה החדשה18תוך  "( הדירה הנוספת"

:  המקרה השני
חודשים מיום שנמסרה 12יוכל למכור את הדירה הנוספת עד 

.  לידיו החזקה בדירה החדשה על ידי הקבלן
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חריגים במס רכישה

-כאשר לאחד מבני הזוג יש דירה מלפני הנישואין 

כך שבן הזוג האחר זכאי לבקש  , ניתן לבקש פיצול שומה
לראותו כרוכש דירה יחידה לגבי חלקו בדירה הנרכשת  

,  י מיסוי מקרקעין"בתנאים מסוימים שנקבעו ע)במשותף 
(.בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון
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חריגים במס רכישה
ניתן ליהנות מקבלת פטור ושימוש במדרגות מס רכישה עבור  

בתנאי שיתקיים , ם אם בבעלות הרוכש דירה נוספת דירה יחידה ג
:אחד מהתנאים הבאים

(.33%)אם חלקו של הרוכש בדירה הנוספת אינו עולה על שליש 

אם את הדירה הנוספת שברשותו קיבל הרוכש בירושה וחלק  
(.50%)אינו עולה על מחצית הבעלות בה

10



חריגים במס רכישה

אם רכש את הדירה  , 28.6.2018לחוק מיסוי מקרקעין מיום 93. בהתאם לתיקון מס
שרכש דירת מגורים אחרת  לאחרהנוספת בחלוף אחת התקופות המפורטות להלן

ובעת שרכש את הדירה בקבוצת הרכישה הייתה היא  , מסגרת קבוצת רכישהב
:דירתו היחידה

אם בנייתה של הדירה  –שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה ארבע 
או אם שוכנע המנהל כי חל באותה  , בקבוצת הרכישה לא החלה בתוך אותה תקופה

;תקופה עיכוב מהותי אחר בהשלמת בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה
אם החזקה בדירה בקבוצת  –שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה 5

;הרכישה לא נמסרה בפועל לידי הרוכש באותה תקופה
:לצורך קבלת פטור ממס רכישה לפי סעיף זה יש לעמוד אף בתנאים הבאים

חל בנסיבות שאינן בשליטתו  , לפי העניין, העיכוב בהתחלת הבנייה או בהשלמתה
;של הרוכש ולא היו ידועות במועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה

;חודשים ממועד השלמת בנייתה18הרוכש מכר את הדירה בקבוצת הרכישה בתוך 
;הייתה הדירה דירתו היחידה, אלמלא רכש את הדירה בקבוצת הרכישה



,  (שבח ורכישה)מיסוי מקרקעין חוקלפי חוק 
המוכר זכויות במקרקעין חייב לשלם  1963-ג"התשכ

.אלא אם חל לגביו פטור, מס שבח לאוצר המדינה

מהרווח הריאלי המתקבל 25%מס השבח יהיה 
.מהתמורה בעת מכירת הנכס
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יחויב כל מי שמחזיק יותר מדירה  1.1.14החל ביום 
.אחת בתשלום מס שבח

כך שתחושב התקופה  , לינאריהתשלום יחושב באופן 
מהרווח  25%וישלם , שבה החזיק היחיד את הדירה

הריאלי  על החלק היחסי של ממנה שחלה החל מ  
1.1.14.
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-" שבח ריאלי עד יום המעבר"
, לעניין מכירת דירת מגורים מזכה שנעשתה לאחר יום המעבר

החלק מהשבח  –כשהזכות במקרקעין נרכשה לפני יום המעבר 
הריאלי שיחסו לכלל השבח הריאלי הוא כיחס שבין התקופה  

לבין התקופה שמיום , שמיום הרכישה ועד ליום המעבר
;הרכישה ועד ליום המכירה

-" יתרת שבח ריאלי לאחר יום המעבר"
ההפרש שבין השבח הריאלי לבין השבח הריאלי 

"עד יום המעבר
14



,  2013על פי התיקון בחוק ההסדרים שאושר באוגוסט 
על  , שנים4יחול הפטור מתשלום מס שבח אחת ל 

ואשר לא מכר דירה  , יחיד שברשותו דירה יחידה
חודש18במשך 

ובמידה ועולה  , 4,522,000₪תקרת הפטור הינה 
ימוסה ההפרש בינו לבין הסכום  , המחיר על סכום זה

.הקבוע בהסכם
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שבח במכירת דירה שניה כאשר בבעלות  ממסניתן לקבל פטור
:בכל אחד מהמקרים הבאים, המוכר דירה נוספת

(.33%)אם חלקו של המוכר בדירה הנוספת אינו עולה על שליש 
וחלק  בירושהאם את הדירה הנוספת שברשותו קיבל המוכר

(.50%)הבעלות בה אינו עולה על מחצית 
זכות הבעלות של המוכר בדירה הנוספת שהתקבלה בירושה  אם 

100%גם במקרים בו חלקו של המוכר הינו ( )50%)עולה על מחצית 
עדיין ניתן לקבל פטור ממס שבח במכירת הדירה השנייה  , (בירושה

הבאים  המצטבריםהתנאים2אם עונים על , (לא דירת הירושה)
:לגבי דירת הירושה

או  ; סבתא, סב, אב, אם, היורש ירש את דירת הירושה מבן זוג
('נכד וכו, ילד= צאצא)שהיורש הוא בן הזוג של צאצא של המוריש 

.דירת מגורים אחת בלבדבעת פטירתו היה המוריש בעלה של



ששווין  , יחיד המחזיק בבעלותו שתי דירות מגורים בלבד
רשאי למכור את שתי , 2,034,000₪יחד אינו עולה על 

דירה אחת שערכה  , הדירות בפטור ובתנאי שרכש במקומן
.השווי של שתי הדירות  הנמכרות גם יחד¾ לא יפחת מ 

התיקון לחוק ההסדרים מאפשר למכור שתי דירות גם אם 
ואז יקבל המוכר פטור יחסי , 3,383,000₪שוויין יגיע עד ל 

.1.1.14על הדירה הראשונה וזאת החל מ 
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אותה קיבל במתנה , יחיד המחזיק בבעלותו דירה
יחויב לתקופת צינון שעל מנת לקבל  * מקרוב משפחתו

שנים למי  3תקופת הצינון תהיה . זכאותו לפטור
.שנים לאחרים4-שהדירה משמשת למגוריו ו

יחויב המקבל  , *בעת קבלת דירה במתנה מקרוב
.מס הרכישה1/3בתשלום 

קרוב משפחה יכלול קרבה מדרגה ראשונה  * 
.למעט בין אחים
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'אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון מס7/3/2011ביום 
.  לחוק מיסוי מקרקעין70

:  תיקון החוק מתמקד בהליכי השומה ובתשלום המס ואלה עיקריו
כולל דווח על פרטי )שומה עצמית -קביעת מסלול הצהרה אחד בלבד 1.

זכאות לפטור  / התמורה סכום המס ואופן חישובו, פרטי העסקה, הזכות
(.  אם חל

.  אי הכללת אחד ממרכיבי ההצהרה כמוהו כאי הגשת הצהרה2.

.  ימים מיום המכירה40תוך -חובת ההצהרה 3.

רוכש הודעת שומה לפי סכום המס  /מנהל מס שבח ישלח למוכר4.
.  ימים ממועד ההצהרה20בשומה העצמית תוך 

ימים ממועד  60-חובת תשלום המס לפי השומה העצמית 5.
(.  לפי המאוחר51או בהתקיים סעיף )המכירה 
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לגבי מס השבח יחול בעת תשלום סכום העולה ( 2)51סעיף . 6
.  מהתמורה40%על 

שומה  : חודשים ממועד ההצהרה אחד מאלה8המנהל יערוך תוך . 7
סופית לפי נתוני השומה העצמית או שומה סופית לפי מיטב שפיטה

לא תעשה שומה לפי מיטב שפיטה לפני שנערך דיון שומה השגה . 8
את סכום המס , שתוגש תכלול את הנימוקים להשגה על השומה

( הגדרה של מס שאינו שנוי במחלוקת)הנובע מהם ואת דרך חישובו 
ואם ההשגה )חודשים 8החלטה בהשגה תינתן תוך 

( חודשים12היא על שומה בהעדר הצהרה תוך 

מדד ידוע= המדד לחישוב מס השבח . 9
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למעט במכירת  )על חשבון מס השבח " מקדמה"על הרוכש לשלם . 10
מהתמורה למוכר40%במועד בו עליו לשלם מעל ( דירת מגורים מזכה

מהשווי אם יום הרכישה של הנכס 15%המקדמה תהיה בשיעור . 11
.  7/11/2001הנמכר לפני 

7/11/2001מהשווי אם יום הרכישה 7.5%המקדמה תהיה בשיעור . 12
. ואילך

מוכר יכולים  /הרוכש)בסמכות המנהל להקטין את שיעור המקדמה . 13
להגיש בקשה מנומקת כולל מסמכים תומכים להקטנה במועד 

(. ההצהרה

תחולת התיקון לגבי עסקאות שיבוצעו החל מיום. 14
31/3/2011.
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פטור מלא

קיים פטור מלא מתשלום מס על הכנסות 
בחודש₪ 5,100משכירות עד לתקרה של  
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.  בדיקת הפטור נעשית כל חודש ולא באופן שנתי
פעמיים החלק , כאשר ההכנסות עולות על הפטור

שעולה על סכום הפטור יהיו חייבים במס על פי  
שיעורי המס הרגילים החלים על הנישום לעניין  

(  אחוז45-ל30בין )הכנסה שאינה מיגיעה אישית 
התקרה "שעל פי החוק מכונה )ואילו יתרת הסכום 

. תהיה פטורה ממס"( המתואמת
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,  לחודש₪ 6,000אם ההכנסה מסתכמת בסך : לדוגמא
:הסכום החייב במס יהיה 
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6,000משכר דירה חודשיהכנסה

5,100תקרת הפטור

900התקרהסכום עודף על

4,200הפטורהסכום

החייב במסכ הסכום"סה
 (6,000-4,200=1,800)

1,800

של המשלם  על הסכום החייב במס ישולם המס השולי
למעט מי  , 31%החל ממדרגת מס ראשונה של )

(10%שנה ואז המדרגה הראשונה היא 60שמלאו לו 
(במסלול זה ניתן לנקות הוצאות ) 



:10%מס מופחת בגובה 

.באופן גורף על כל דמי השכירות10%תשלום מס 

.במסלול זה לא ינוכו הוצאות מכל סוג שהוא
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מס שולי על הכנסות משכירות

הסכום החייב במס ישולם המס השולי של המשלם  על 

, 31%החל ממדרגת מס ראשונה של )

(10%שנה ואז המדרגה הראשונה היא 60מי שמלאו לו למעט 

הוצאותזה ניתן לנקות במסלול 

2%בשיעור במסלול זה יחושבו הוצאות פחת

ח שנתי למס הכנסה"במסלול זה חובת הגשה דו
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מ  "מע
בהשכרה למטרת מגורים 

מ מאדם פרטי"לא ייגבה מע
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ביטוח לאומי  

הכנסה משכר דירה אינה חייבת בביטוח לאומי למעט  
:באם

ההכנסה הינה הכנסתו היחידה של הנישום ואיננו שכיר  
.או עצמאי

.ההכנסה הינה מעסק
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