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 3112 אוגוסטב 7

 132' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

  3102-ג"התשע, (3102 -ו 3102תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים )החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים 

 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב )חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים ה פורסם ברשומות 3102 באוגוסט 5 ביום

בוצעו שינויי חקיקה מהותיים בתחום  במסגרת החוק (."החוק": להלן) 3102 -ג"התשע, (3102 -ו 3102נים לש

. שינויים בחוק מיסוי מקרקעין ועוד, שיעורי המס לחברה וליחיד, חברה משפחתית, המיסוי לרבות במוסד הנאמנות

למעט הוראות מסוימות להם נקבעו , ("להייום התח": להלן) 0.0.3102ככלל הוראות החוק נכנסו לתוקף ביום 

 . הוראות מעבר ומועדי תחולה ספציפיים

 :להלן שינויי החקיקה העיקריים שאושרו במסגרת החוק

 

 העלאת שיעורי מס ההכנסה ומס החברות

  5%..3 -ל 3102העלאת שיעור מס החברות החל משנת המס. 

 כמפורט להלן החל , מס גבוהות יותר העלאת שיעורי המס השולי ליחידים בכל המדרגות וקביעת מדרגת

 :ואילך 3102משנת המס 

 

שיעור מס שולי  (ח"בש)הכנסה חייבת 

ליחידים עד ליום 

2020323102 

שיעור מס שולי 

ליחידים החל 

 02023102מיום 

1 – .2,2.1 01% 00% 

.2,2.0 – 010,031 02% 05% 

000,030 – 0.0,111 30% 33% 

0.0,110 – 321,111 20% 23.2% 

321,110 – 510,1.1 22% 2.% 

 51% 20% 510,1.0 –מ 

 

  מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים יעלה ל, שיעורי המס על הכנסה מהימורים 3102החל משנת המס- 

21%. 

  שיעורי המס האמורים אינם כוללים מס יסף החל על יחידים שהינם בעלי הכנסה שנתית בסכום העולה על

 .בשנה₪  011,111 -כ
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 העלאת שיעור מס החברות למפעלים מועדפים וכן העלאת שיעורי מס הדיבידנד לחברות הזכאיות

 מפורט להלןכ, 0.0.3102 -תיכנס לתוקפה החל מהשיעור מס החברות למפעלים מועדפים  העלאת: 

 (.%.במקום ) 1% –' מפעל מועדף באיזור פיתוח א

 (.03%במקום ) %.0 –מפעל מועדף באיזור אחר 

 כמפורט להלן, יעור המס על הדיבידנד לחברות הזכאיות תיכנס לתוקפההעלאת ש: 

 .0.0.3102לגבי כל דיבידנד שיחולק החל מיום , 31% -ל 05% -שיעור המס יעלה מ –מפעל מועדף 

אם , 0.0.3102אך ורק לגבי דיבידנד שיחולק החל מיום , 31% -ל 05% -שיעור המס יעלה מ –מפעל מוטב 

 .ואילך 3102סת חברה מוטבת שהושגה בתקופת ההטבות שתחילתה בשנת הבחירה ורק אם מקורו בהכנ

, 0.0.3102 -אך ורק לגבי דיבידנד שיחולק החל מיום ה, 31% -ל 05% -שיעור המס יעלה מ –מפעל מאושר 

אם ורק אם מקורו במפעל תיירותי מאושר או במפעל חקלאי מאושר שהתוכנית שלהם אושרה ביום 

 .ואילך 0.0.3102

  לאור הוראות המעבר הנוגעות לחלוקת דיבידנד מחברה בעלת מפעל מועדף קיימת חשיבות מרובה

 .  3102להיערכות לביצוע החלוקה עד לתום שנת 

 

 נקודת זיכוי למסיימי תואר אקדמי ולימודי מקצוע

  צי נקודת יזכו בנקודת זיכוי או ח, 20.03.3105עד  0.0.3102יחידים שסיימו את לימודיהם בתקופה מיום

 .לפי העניין לתקופה של שנה אחת בלבד, בשל סיום לימודי תואר אקדמי או לימודי מקצוע, זיכוי

 

 ע כנגד ריבית ודיבידנד"הפסדי הון שוטפים מניקיזוז 

  ניתן יהיה לקיזוז , הפסד הון שוטף לנישום שנוצר ממכירת ניירות ערך בשנת המס פלונית, 3102החל משנת

אם ורק אם שיעור המס בגין הריבית או הדיבידנד אינו , דיבידנד של נייר ערך אחרמהכנסה מריבית או 

 . עולה על שיעור מס חברות

 

  פחת ישחלוף נכסים בר

 רכב נוסעים : בוטלה האפשרות לדחות את אירוע המס בשל שחלוף נכסים ברי פחת לגבי הנכסים שלהלן

נמצאת מחוץ לישראל ונכס הנמכר במכירה זכות במקרקעין ה, פרטי המשמש להחכרה או השכרה אחרת

 .רעיונית בשל חלוקה שמקורה ברווחי שערוך כמוסבר בהמשך

 שתכליתן לאפשר זיכוי ממיסי חוץ בגין שחלוף , ל"נקבעו הוראות לעניין מכירת זכות מקרקעין בחו, כמו כן

 .ל"ית המס בחועל אף חוסר התיאום בין החיוב המיידי במס בישראל לבין דחי, ל"נכס מקרקעין בחו

 

 בגין מכירת מניות פרטיות לתושב חוץרווח הון פטור ממס צמצום ה

 זאת אם במועד . תושב חוץ לא יזכה לפטור מרווח ההון על מכירת נייר ערך של חברה שאינו נסחר בבורסה

עיקר נכסי החברה הינם זכות שימוש במקרקעין או בנכס מחובר , רכישתו או בשנתיים שקדמו למכירתו

 .זכות לניצול משאבי טבע בישראל וכן זכות לפירות ממקרקעין הנמצאים בישראל, קרקעיןלמ
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 שערוך ירווח

 רווחי שערוך"המחלקת דיבידנד שמקורו ב, למעט חברה משפחתית וקרן להשקעות במקרקעין, חברה "

תמורת . שוערךלפי העניין בשל מכירה רעיונית של הנכס המ, תחויב במס רווח הון או מס שבח, מנכס פלוני

החלוקה מגולמת במס החל בשל המכירה )המכירה הרעיונית תיקבע בהתאם לסכום החלוקה המגולמת 

 . בתוספת יתרת המחיר המקורי של הנכס הנמכר( הרעיונית

 שיוגדרו כרווחי שיערוך בתקנות , הינם עודפים שלא נתחייבו במס חברות" רווחי שערוך", לעניין סעיף זה

לאור . ₪מיליון  0ואשר סכומם עולה על , באישור ועדת הכספים של הכנסת, שר האוצרשיותקנו על ידי 

תיכנס לתוקפה רק לאחר התקנת תקנות כאמור  הטלת מס רווח הון או מס שבח על רווחי שיערוך, זאת

 . ובהתאם להוראות שתיקבענה בתקנות אלה

 נקבע , וך מתבססת על הדוחות הכספייםיצוין כי מכיוון שהגדרת החלוקה מרווחי שיער, למען הסדר הטוב

 .מפורשות כי חברה רשאית לבחור את סדר החלוקה מתוך העודפים הקיימים לה

 

 חברות משפחתיות

  לא תוכל להיחשב למשפחתית אלא אם הודיעה לפקיד ( יום התחילה) 0.0.3102יום מ החלחברה שהתאגדה

 . התאגדותה השומה על רצונה להיחשב למשפחתית תוך שלושה חדשים מיום

 נדרשת להודיע לפקיד השומה  ,ולהפוך לחברה רגילה בשנה פלונית המעוניינת לשנות סיווגמשפחתית  חברה

האפשרות לחזור את מאבדת , חברה שעשתה כן. פלונית לכל המאוחר עד חודש לפני תחילת אותה שנת מס

 .להיות חברה משפחתית

  במידה והתנאים . חשב נישום מייצגימנת שיחבר בחברה משפחתית חייב לעמוד במספר תנאים על

קיימת , האמורים מפסיקים להתקיים ועקב כך מחליפים את הנישום בנישום אחר המקיים את התנאים

. המייצגיום מיום שהתנאים הפסיקו להתקיים לגבי הנישום  1.חובת מסירת הודעה לפקיד השומה תוך 

להיחשב חברה משפחתית מתחילת השנה שבה תחדל , חברה שלא עומדת בחובת מסירת ההודעה בזמן

  .המייצגהפסיקו להתקיים התנאים לגבי הנישום 

 תחדל , אחד התנאים המאפשר לה להיות משפחתית בשנה פלונית בה חברה משפחתית שחדל להתקיים

 .להיחשב כזאת רטרואקטיבית מתחילת השנה

 בשנה שבה חדלה , מוחזקות במידה וחברה המסווגת כמשפחתית מקבלת הכנסה מדיבידנדים מחברות

 הדיבידנד, עקב אי עמדת הנישום המייצג בתנאיםאו  עמידת החברה בתנאים עקב אי, להיחשב למשפחתית

. וזאת החל מתחילת שנת המס, (מהותילבעל מניות  21%) 35% של יחויב בשיעור מס המתקבל בחברה

אם החברה חדלה להיחשב , לאמורכחריג . בעל המניותלהדיבידנד האמור לא יחויב במס בעת החלוקה 

, מהזכויות בה על ידי מי שאינו צד קשור לה או לחבריה 35%למשפחתית בשל פטירת חבר בה או רכישה של 

והחיוב יחול בעת , חויב במסתתה משפחתית לא יאזי חלוקת הדיבידנד מהחברה המוחזקת לחברה שהי

  .חלוקת אותו דיבידנד לבעלי המניות



     

אין לראות במידעון משום . פניית תשומת לב בלבדונועדו לה, סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי

 .תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי

- 4 - 

 למעט עניין של דחיית אירוע המס בשל העברת מלוא , שינוי מבנה ומיזוג –לפקודה  3'ככלל הוראות חלק ה

לא יחולו על , לפקודת( א)ב012והעברת נכס על ידי מספר בני אדם לפי סעיף ( א)א012זכויות בנכס לפי סעיף 

 .חברות משפחתיות

 או תושב /תושב לראשונה ו או/נישום מייצג בחברה משפחתית הזכאי להטבות והקלות מס בשל היותו נכה ו

יזכה את החברה בהטבות רק לפי החלק היחסי שלו ברווחי , תושב חוץאו /או תושב חוזר ו/חוזר ותיק ו

 .החברה

  סכום הרווחים אשר חלוקתם לבעלי המניות לא תחויב במס יחושב בהתאם להכנסה חייבת ששולם עליה

ששילמה החברה המשפחתית במקום  מס בחברה המשפחתית בתוספת ההכנסה פטורה ובניכוי המס

החוק קובע כי ניתן לחלק בפטור ממס גם רווחים שמקורם בדיבידנד מחברות , כמו כן. הנישום המייצג

מוחזקות שהתקבל בשנה שבה החברה הפסיקה להיחשב למשפחתית בשל אי התקיימות התנאים בחברה 

 .0.0.3102ה תיכנס לתוקפה ביום חדשה זו של הרווחים הניתנים לחלוק הגדרה .או בנישום המייצג

  חלקה של המניה ( הרוכש בידיומהמחיר המקורי )במכירת מניה של חברה משפחתית יופחת מהתמורה

. ואשר אילו היו מחולקים לא היו מחוייבים במס בידי בעלי המניות, ברווחים שהצטברו בחברה ולא חולקו

 .בתקופת היותה של החברה חברה משפחתית לא יובאו בחשבון רווחים ראויים לחלוקה שנוצרו, מנגד

  במכירת מניה של חברה משפחתית ייווסף לתמורת המכירה סכום ההפסדים נטו שיוחסו למוכר המניה

ובלבד שההפסדים המיוחסים , (החייבת בתקופת היותה של החברה חברה משפחתית בקיזוז ההכנסות)

א תחול אם הנישום שההפסדים שיוחסו לו נפטר הוראה זו ל .ואילך 3102הינם הפסדים שנתהוו משנת המס 

 .טרם מכירת המניה

 הוראות מעבר לחברה קיימת שמבקשת להפוך למשפחתית 

  על מנת לאפשר לחברות קיימות שכבר חלפו למעלה משלושה חודשים ממועד התאגדותן להפוך לחברות

בקשה להפוך לחברות נקבע במסגרת הוראות המעבר כי גם חברות ותיקות יוכלו להגיש , משפחתיות

שמתקיימים בהם התנאים הנדרשים תוכלנה באופן חד , חברות כאמור. 21.00.3102משפחתיות עד יום 

 .3102פעמי להפוך לחברות משפחתיות החל משנת המס 

 כרוך בשתי ההוראות המחמירות הבאות, ניצול האפשרות החד פעמית להפוך לחברה משפחתית : 

o ואילו חולקו כדיבידנד היו , 20.03.3102דפים שנצברו בחברה עד יום לעניין העודפים יראו כל העו

תשלום מס בגין אותה חלוקת דיבידנד יתאפשר עד . כאילו חולקו כדיבידנד באותו יום, חייבים במס

דחיית יום תשלום המס מותנה . מבלי שחבות המס תצבור ריבית והפרשי הצמדה 20.03.3103יום 

כדיבידנד בפועל וכן באי חלוקת העודפים שנקבע לגביהם בהוראות  באי חלוקת העודפים האמורים

 (.דמי ייעוץ ועוד, דמי ניהול: כגון)המעבר כי הם מהווים מעין דיבידנד 

o תחויב החברה בשיעור , 20.03.02 -במידה וחברה משפחתית מכרה נכסים שהיו בבעלותה ביום ה

 20.03.02 -ם רכישת הנכס ועד יום המס שולי גבוה על חלק הרווח הריאלי שנצבר בתקופה מיו

  .ביחס למלוא רווח ההון הריאלי שנצבר מיום רכישת הנכס עד יום מכירתו

 הוראות מעבר לגבי חברה משפחתית הקיימת לפני יום התחילה

  חברה משפחתית שבה חבר שהינו הנישום המייצג מפסיק להיות כזה בשל אי התקיימות התנאים הקבועים

רשאית להודיע לפקיד השומה על החלפת הנישום , חלף בנישום אחר המקיים את התנאיםועקב כך מו, בחוק

 .21.00.3102המייצג עד ליום 
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  חברה משפחתית החוזרת בה מרצונה להיחשב כזאת רשאית להודיע לפקיד השומה על חזרתה עד ליום

 . 0.0.3102ום חברה שנתנה הודעה כאמור תצא מהמעמד של חברה משפחתית בתוקף מי. 21.00.3102

 

 קנס גירעוןהרחבת הסמכות להטיל 

 וגם עולה ₪ אלפי  511שסכומו עולה על , הורחבה הסמכות להטיל קנס גירעון על נישום שנוצר לו גירעון מס

אי דיווח על פעולה החייבת : אם הגירעון האמור נוצר בשל אחד מאלה, מהמס שהנישום חייב בו 51%על 

תכנון מס המהווה עסקה מלאכותית ולא דיווח עליה או , מיסוי שניתנה לו פעולה בניגוד להחלטת, דיווח

 . עסקה בדויה

  ואילך 3102הקנס חל על גירעון בשל דוח שהוגש בשנת. 

 

 חובת דיווח על חלפני כספים

  לחוק איסור ( 3)-ו( 5)עד ( 0()א)ג00שירותי מטבע החייב ברישום לפי סעיף  ןנותהוטלו חובות דיווח על

לרבות פרטי הפעולה ופרטי הזיהוי , ומעלה ח"ש 51,111כל פעולה בסכום של  בגין 3111-ס"התש, וןהלבנת ה

 (.אם קיים) שאינו הצד שעמו התקשר חלפן הכספיםוכן פרטי הנהנה , של הצד שעמו התקשר כדי לבצעה

מכירה או פדיון של  ;המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת: כוללתלעניין זה " פעולה"

קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים  ;המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע

מסירת נכסים פיננסיים כנגד ו ;שטרי חליפין ושטרי חוב, ניכיון שקים ;החלפת מטבע ;במדינה אחרת

 .מטבע

 

 נאמנות

 נויות הינה אמצעי דרכו נוהג נאמן להחזיק עבור נכסי נאמ החזקתחברה ל –נכסי נאמנויות  חברה להחזקת

כך שלפי ההגדרה  בעקבות התיקון שונתה ההגדרה של חברה להחזקת נכסי נאמנויות. נהנה בנכסי נאמנות

נכסי נאמנויות ושכל מניותיה מוחזקות בידי  החזקתחברה כאמור תהיה חברה שהוקמה רק לשם , החדשה

נדרש כי תוך , שבהן נהנים תושבי ישראל נאמניות כסים בישראל אוביחס לנאמנויות עם נ, כמו כן. הנאמן

נכסי נאמנויות הודעה לפקיד השומה בדבר התאגדותה  החזקתיום מיום התאגדותה תמסור החברה ל 11

 .ומעמדה

  במסגרת הוראות החוק החדשות מורחבת . נהנה הינו מי שזכאי ליהנות מנכסי הנאמנות –נהנה בנאמנות

 העברת למנוע כדי ,זאת .נאמנות באותה נהנה אחר באמצעות ך שתכלול נהנה בעקיפיןהגדרת הנהנה בכ

 הנאמן של ההכנסות או מהנכסים לידיו חלק מקבל למעשה אך, בנאמנות כנהנה רשום למי שאינו נכסים

 .בנאמנות

  נאמנות נאמנות זו כוללת , הורחבה הגדרת נאמנות זו ולאחר שינוי הוראות החוק –נאמנות תושבי ישראל

לעניין זה תיכלל גם נאמנות יוצר תושב . שכל יוצריה נפטרו ובשנת המס נהנה אחד לפחות הוא תושב ישראל

 . נאמנות זו תחשב נאמנות תושבי ישראל, ולאחר שהיוצר נפטר –חוץ שהיה בה נהנה תושב ישראל 

 מנות שלא סווגה באופן ספציפי הסעיף בחוק בנוגע לנאמנות תושבי ישראל הינו סעיף סל וכל נא, באופן כללי

 .אחר תסווג ככזו
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 הייתה כזו אם היה יוצר הנאמנות תושב , עד לשינוי החוק, נאמנות יוצר תושב חוץ –חוץ  יוצר תושב נאמנות

כל עוד הוא , במקרה זה לא היה חל חיוב במס אף לאחר פטירת היוצר. חוץ אף אם היו נהנים תושבי ישראל

הוחלפה נאמנות יוצר תושב חוץ בנאמנות תושבי חוץ וכדי , קבות שינויי החקיקהבע. נחשב תושב חוץ במותו

בוטל המצב לפיו  –לשון אחר . תושבי חוץ ייחשבולהמשיך להיחשב ככזו נדרש כי כל היוצרים וכל הנהנים 

נהנה תושב ישראל ימשיך ליהנות מפטור גורף ממס רק בשל יצירת הנאמנות על ידי תושב חוץ אף לאחר 

ייתכן והסיבה לצמצום הגדרת נאמנות זו היא בכדי למנוע את הפטור ממס שניתן במסגרת הוראות . רתופטי

 .פטור אשר אפשר מספר תכנוני מס, החוק הקודמות לנאמנות זו גם אם הנהנים היו תושבי ישראל

  ת כדלקמןבמסגרת שינויי החקיקה נוספו שני סוגי נאמנויו –נאמנות נהנה תושב ישראל ונאמנות קרובים:  

o  חוץ תושבי הם יוצריה כל המס שנת ועד שממועד יצירתה נאמנות -נאמנות נהנה תושב ישראל 

 .ישראל תושב שהוא לפחות אחד נהנה בה יש ובשנת המס

o  ישראל תושבי - הנהנים כל בה לבין היוצרים כל בין מתקיימים שבה נאמנות -נאמנות קרובים - 

 יחסי שמתקיימים או (ונכדים ילדים ,הורים הורי ,הורים ,זוג בן)ראשונה  מדרגה קרבה יחסי

ובן , צאצא וצאצא של בן זוג, הורה הורה, הורה, אחות, אח, בן זוג)ראשונה  שאינה קרבה מדרגה

 נדרש כי, כמו כן(. ואח או אחות של הורה, צאצא של אח או של אחות, זוגו של כל אחד מאלה

 תמורה בעד נתן לא הנהנה וכי לב בתום הוקמה מנותהנא ישוכנע פקיד השומה כי במקרה כאמור

 . יום על הקמת נאמנות מסוג זה 1.על הנאמן להודיע לפקיד השומה תוך  .הנאמנות בנכסי זכותו

 נאמנות על החלות ההוראות יחולו כאמור נאמנות קרובים שאינה ישראל תושב נהנה נאמנות על

. תו של הנהנה ואת נכסי הנאמן כנכסי הנהנהתושבי ישראל ואולם יראו את הכנסת הנאמן כהכנס

קרובים בחלוקת רווחים מהנאמן לנהנה תושב ישראל  נאמנות שהיא ישראל נהנה תושב בנאמנות

בהודעה לפקיד השומה תוך )ולפי בחירת הנאמן , או לחילופין 21%יחויב האחרון במס בשיעור של 

בשנת  תחויבנה -לוקה לנהנה תושב ישראל המיועדות לח -ניתן לבקש כי הכנסות הנאמנות , (יום 1.

יהא , 35%החלק עליו שולם מס בשיעור של , במקרה זה. 35%המס בה הופקו או נצמחו בשיעור של 

 .הוראות שונות חלות על חלוקת קרן הנאמנות לנהנה תושב ישראל. פטור בעת החלוקה בפועל

 נהנה שהינו גוף ללא מטרת , קרי, לצרכי ציבורהגדרת נהנה : כגון, נוספו הגדרות ושינויים נוספים, כמו כן

 .ל וכיוצא בכך"רווח כדוגמת קק

 נקבעו הוראות ביחס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים אשר אמורות לשמר את מעמדם , בנוסף

 .כתושבי חוץ במשך תקופת ההטבות הניתנות להם

 ביחס לנאמנויות שתושבי חוץ הקימו  נמליץ לבחון בהקדם השפעת שינוי הוראות החוק על עניינכם בעיקר

  .עבור נהנים תושבי ישראל ואשר נהנו עד כה מהקלות מפליגות הן במיסוי והן בדיווחים

 

 מיסוי מקרקעין

 מס רכישה

  ( .חשוב להבהיר כי הקצאה לא חייבת במס שבח)הקצאה באיגוד מקרקעין חייבת מס רכישה 

 להבדיל מדירות ) %. -ל 5%עלה שיעור מס רכישה בתקנות מ החל מיום התחילה ובמקביל לאישור החוק הו

נקבע כי ברכישת זכות במקרקעין שקיימת לגביה תכנית , עם זאת(. מגורים שהשיעור עלה כמפורט להלן
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ממס ( ./0)תוחזר לרוכש שישית , בנייה המתירה על הקרקע של דירה אחת לפחות המיועדת לשמש למגורים

אם וככל שהתקבל היתר לבניית דירת , (תר בניכוי לפי פקודת מס הכנסהבלבד שלא הו)הרכישה ששילם 

 .חודשים מיום המכירה 32מגורים אחת לפחות לא יאוחר מתום 

  החל מיום התחילה הועלו שיעורי מס רכישה לדירה שאינה דירה יחידה ולדירה יחידה ליחיד שאינו תושב

ה לתושב לראשונה או תושב חוזר ותיק עונה על לעניין זה אדם שבתוך שנתיים מיום הרכישה הי)ישראל 

 :כמפורט להלן, (הגדרת תושב ישראל

 

 שיעורי מס רכישה ( ח"בש)מחיר הדירה 

1-0,101,251  5% 

0,101,250-2,3.0,121 .% 

2,3.0,120-2,511,111 3% 

2,511,110-05,111,111 0% 

 01% ומעלה 05,111,110

 

 ש דירת מגורים יחידהשיעורי מס רכישה לתושב ישראל הרוכ: 

 שיעורי מס רכישה ( ח"בש)מחיר הדירה 

1-0,231,5.1  1% 

0,231,5.0-0,322,331 2.5% 

0,322,330-2,511,111 5% 

2,511,110-05,111,111 0% 

 01% ומעלה 05,111,110

 

 רוכש המחזיק חלק מדירה אשר אינו עולה על שליש נחשב לרכוש דירה יחידה. 

 רק לגבי דירה שאינה יחידה או דירה יחידה ליחיד שאינו  3105כישה יעודכנו שוב בתחילת שנת שיעורי מס ר

 :כדלקמן( י תושב ישראל"לא ישתנו שיעורי מס רכישה לדירה יחידה הנרכשת ע)תושב ישראל 

 

 שיעורי מס רכישה (ח"בש)מחיר הדירה 

1-0,155,125 2.5% 

0,155,12.-2,511,111 5% 

2,511,110-05,111,111 0% 

 01% ומעלה 05,111,110
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 שבח  מס

 וכן לתושב חוץ שאין לו , שלל הפטורים ממס שבח הניתנים לדירת מגורים מזכה יוגבלו רק לתושב ישראל

 (. בכפוף לקבלת אישור משלטונות המס במדינת תושבתו)דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב 

  ונותר רק הפטור לדירת מגורים יחידה( לארבע שנים הפטור אחת)לחוק ( 3)ב21בוטל הפטור לפי סעיף .

והמוכר הוא , דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור ת מגורים מזכה שהיאדירל יינתן בשל "הפטור הנ

החודשים  00במשך , ולא מכר, יתה לדירת מגוריםיחודשים לפחות מיום שה 00במשך  בדירהבעל הזכות 

 ; זו הוראהת בפטור ממס לפי דירת מגורים אחר, שקדמו למכירה

מכירת דירה שהושכרה למגורים בשכירות ב, מכירת חלק בדירה שאינו עולה על שלישפטור זה לא יחול ב

בנוסף  (.ב)-ו( א()5)ב21דירה שנתקבלה בירושה והתקיימו בה תנאי סעיף ובמכירת  0.0.0113מוגנת לפני 

לא  החודשים שקדמו למכירה 00-רה הנמכרת בנרכשה כתחליף לדיוכן דירה ש, נקבע כי דירות כאמור

 .יחשבו כדירה נוספת ששוללת את הזכאות לפטור לדירה יחידה

 במקרים אלו. ₪מליון  2.5אשר שווי מכירתם עולה על , החוק מעניק פטור חלקי למוכרי דירות יוקרה ,

אחרת בדירת  וכל היתרה תיחשב כמכירת זכות₪ מליון  2.5ייהנה המוכר מפטור ממס עד לשווי של 

 .ולגביה ייוחסו חלק מהניכויים, המגורים שאינה זכאית לפטור

  על מנת לזכות בפטור החד פעמי הניתן למחליף שתי דירות מגורים ששווים ביום המכירה אינו עולה על

נוסף תנאי כי בבעלותו של המוכר במועד מכירת הדירה , בדירה אחרת( 3102נכון לשנת )ח "ש 111,.0,10

 2אחת בלבדתהיה דירה נוספת  הראשונה

  המס שיוטל על השבח ריאלי בגין מכירת דירת מגורים מזכה יחול רק על חלק השבח הריאלי שנצבר מיום

כי , יצוין. 20.03.3102יינתן פטור על כל השבח שנצבר בדירת מגורים מזכה עד , כלומר. ואילך 0.0.3102

יחול גם ( בכפוף להוראות המעבר להלן) 20.03.3102ום מנוסח החוק עולה כי הפטור בדין השבח שנצבר עד י

 . ועל תושבי חוץ( ₪מיליון  2.5ששווי מכירתם עולה על )על דירות יוקרה 

יחול הפטור הליניארי כאמור אך ורק במכירת שתי דירות ( תקופת המעבר) 3102-3103בשנים , עם זאת

בשל אחת לפחות , לחוק אילו היה בתוקף( 0)ב21ובלבד שהמוכר היה זכאי לפטור לפי סעיף , מגורים מזכות

כמו כן לא יינתן הפטור הליניארי במכירה לקרוב או במכירה של דירה שהתקבלה . משתי דירות המגורים

 . במתנה אם לא עברה תקופת הצינון הנדרשת

  לא יוכל ליהנות בתקופת המעבר מהפטור שניתן לדירת, 0.0.3102מי שהחזיק יותר מדירה אחת ביום 

 .מגורים יחידה כאמור בחוק החדש

  בתקופה , ("דירת מתנה" :להלן)בעל דירה הבוחר להעביר לאחר דירת מגורים מזכה כמתנה פטורה

, והאחר מוכר את דירת המתנה בתקופת המעבר, המתחילה ביום התחולה ומסתיימת בתום תקופת המעבר

. זכות למכור עוד דירה אחת בלבד בפטוריראו את נותן המתנה כאילו מכר דירה בפטור יחסי ונותרה לו 

 . כלומר דין דירה שניתנה במתנה פטורה ונמכרה כדין דירה הנמכרת בפטור יחסי

  ונקבע חלף ההוראה הקודמת( הלכת יוניזדה)שונו כללי הפטור החלים בעסקת קומבינציה בדירת מגורים ,

שירותי בנייה בבניין שייבנה על הקרקע מוכר המוכר חלק מזכויותיו בדירת מגורים מזכה שתמורתה היא כי 

, כלומר .זכאי לפטור ממס על החלק הנמכר בדירת המגורים המזכה, שעליה נמצאת דירת המגורים המזכה

 .לא ייקבעו יום ושווי רכישה חדשים לדירות התמורה כפי שנקבע בהלכת שדמי



     

אין לראות במידעון משום . פניית תשומת לב בלבדונועדו לה, סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי

 .תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי
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 תהיה תלויה אך , מוכר קיבל במתנהנקבע כי תקופת הצינון עד לזכאות לפטור בשל מכירת דירת מגורים שה

בעוד , שנים 2כך שמוכר המתגורר בדירה זו יידרש לתקופת צינון של , ורק במגורי המוכר בדירת המתנה

בוטלו תקופות הצינון הקצרות יותר )שנים  2שמוכר שאינו מתגורר בדירת המתנה יידרש לתקופת צינון של 

 (. שנים 0-3של 

 כך שאח ואחות לא ייחשב , לעניין הפטור ממס שבח במתנה" קרוב" במסגרת התיקון צומצמה הגדרת

למעט אם המתנה התקבלה בידי נותן המתנה קודם מהורה או הורה הורה בלא , זאת. לקרוב לעניין זה

 .תמורה או בירושה

 נוסף קנס גרעון הדומה במהותו ובתנאיו לקנס שנקבע בפקודת מס הכנסה לעיל. 

 

 מס ערך מוסף

 אין להסתפק בתעודת )שבונית שהוצאה כדין בהובלת טובין לאזור או שטחי עזה ויריחו חובת צירוף ח

 (.משלות

 נוסף קנס גרעון הדומה במהותו ובתנאיו לקנס שנקבע בפקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין לעיל. 

 

 


