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 הגדרות



 הגדרת דירת מגורים

  :"מגורים דירת" – 1 סעיף

  ,יחיד של בחכירתו או בבעלותו והיא נסתיימה שבנייתה ,מדירה חלק או דירה

  עסקי מלאי המהווה דירה למעט ,טיבה לפי למגורים מיועדת או למגורים ומשמשת

 .הכנסה מס לענין

 :"מגורים דירת" – 9 סעיף

  ,נסתיימה טרם שבנייתה ובדירה ,למגורים לשמש המיועדת או המשמשת דירה(1)

 .הבניה את לסיים המוכר מצד התחייבות עמה שאין דירה למעט

 לשמש המיועדת דירה שהוא נכס לגבי רכישה לקבוצת שנמכרה במקרקעין זכות(2)

 .למגורים

 



 הגדרת דירת מגורים

  שבח במס האובייקטיבי המבחן :(84/278 א"ע) פרידמן הלכת

  היבט בעל רכישה במס משולב מבחן מול אל "(טיבה לפי)"

 ."(לשמש מיועדת)" סובייקטיבי והיבט "(דירה)" אובייקטיבי

 :"הנייר על דירה"

 שבח מס לצרכי "מגורים דירת" אינה•

  רכישה מס לצרכי "מגורים דירת" להיות עשויה•



 הגדרת דירת מגורים

   :(16-10-32747 ע"ו) קציר עודד ד"פס

  היתר קבלת לאחר כשנתיים .רכישה בקבוצת מגורים לדירת זכות רכש העורר

 השבח על להחיל וביקש הזכות את מכר ,הבנייה השלמת לפני אולם ,הבניה

 .המוטב הליניארי החישוב את

  הסתיימה טרם שבנייתה דירה שבח מס לצרכי ,רכישה ממס להבדיל :נפסק

  על להקל הייתה המקורית המטרה ,הרכישה מס לעניין") "מגורים דירת" אינה

  האמור שבח ממס הפטור לגבי הוא כך ולא מקבלן "הנייר על" דירה רוכש

 .("למגורים ששימשה לדירה מוענק להיות

 



 אופקי-פיצול פיזי –הגדרת דירת מגורים 

 ?"המגורים דירת"ל המיוחס הקרקע שטח מהו – השאלה

 נוסף שטח" כן וכמו ,עצמו הבית ידי על התפוס השטח הינו מגורים דירת של היקפה :(79/152 א"ע) שוורץ ד"פס

 ."כפרי חצי או כפרי בישוב כמקובל וגינה חצר של

  ומשמשת בית לאותו הטפלה והקרקע עצמו הבית הינו המגורים דירת היקף" :(92/2191 צ"בג) נסל עודד ד"פס

  מדובר .אחד כדונם של [היא] ...מגורים לבית הדרושים מקרקעין של סביר לגודל הגיונית מוצא נקודת ...למגורים

  להתחשב יש .האזור של אופיו דוגמת ,נוספים גורמים של פונקציה הינו השטח גודל ...בלבד מוצא בנקודת

   ".עצמו הבית של בגודלו להתחשב יש .לבנייה המיועדות האדמה חלקות לגודל באשר אזור באותו במקובל

  בכך .גדולה חצר לכלול עשוי שבית היא ,הפסיקה מן כעולה ,המוצא הנחת" :(02/6486 א"ע) להב רחל ד"פס

  באופן גדול מגרש קיים המגורים דירת של שלצדה מקרים באותם אלא ,פיזי פיצול הפעלת להצדיק כדי אין ,בלבד

 המקובל הגודל מן וחורג המגורים מטרת את לשרת כדי הסביר על עולה אשר ,הדירה לגודל פרופורציונאלי בלתי

 ".מדובר שבו האזור של באופיו בהתחשב

 



 חזקת התא המשפחתי

   :(ב)49 סעיף

  וילדיהם ,בנפרד קבע דרך הגר זוג-בן למעט ,זוגו-ובן מוכר יראו

 .אחד כמוכר – נשואים ילדים למעט שנים 18 להם מלאו שטרם

 

 :(רכישה מס) 9 סעיף

  וילדיהם ,בנפרד קבע בדרך הגר זוג בן למעט ,זוגו-ובן רוכש יראו

 .אחד כרוכש – נשוי ילד למעט ,שנים 18 להם מלאו שטרם

 



 התפתחות הפסיקה –חזקת התא המשפחתי 

  .הנישואין מלפני מגורים דירת לאישה כאשר ,מגורים דירת רכשו זוג בני :(03/3185 א"ע) פלם הלכת

 .האחר של כנכסיו ייחשבו לא הנישואין מלפני הזוג מבני אחד בבעלות אשר נכסים כי נקבע

  שלא ובלבד ,ממון הסכם בהעדר וגם שבח מס לעניין גם תחול ההלכה :(11/5 ב"הו) המסים רשות עמדת

  מחשבון תשלומים או משותף בנק לחשבון הכנסות ,משותף מימון ,משותפים מגורים) בנכס שיתוף נוצר

 .(משותף

 מלפני עוד מגורים דירת ולאישה ,הראשונים מנישואיו מגורים דירת לבעל :(12/3178 א"ע) שלמי ד"פס

  הבעל מכר חודשים ושלושה שנה ולאחר ,בפטור דירתה את מכרה האישה .ממון הסכם הזוג לבני .שהכירו

  שנים 4 חלפו טרם כי בטענה הפטור את להעניק סירב מקרקעין מיסוי מנהל .פטור וביקש דירתו את

  .לסתירה הניתנת חזקה היא המשפחתי התא חזקת כי נקבע .(הישן הדין לפי) האישה דירת מכירת ממועד

  הרכושית ההפרדה כי גם להוכיח הזוג בני על אך ,ממון הסכם של קיומו הוא החזקה לסתירת מקדמי תנאי

 ."הנייר על" נותרה ולא בפועל התקיימה



 התפתחות הפסיקה –חזקת התא המשפחתי 

 הסכם הזוג לבני .זה עם זו שהתחתנו גרושים זוג בני :(13-05-54905 ע"ו) רפפורט ד"פס

  רכש שנישאו לאחר .שהכירו מלפני עוד דירות שתי לאישה .מלאה רכושית הפרדה עם ממון

  פטר מקרקעין מיסוי מנהל .גרושתו עם הרכוש בחלוקת שמקורם מכספים מגורים דירת הבעל

  הלכת על בהתבסס ,נקבע .נוספת כדירה סווגה אחרת ומחצית הדירה מחצית רק רכישה ממס

  על יחידה דירה של המס לשיעורי זכאי הבעל ,מלאה רכושית הפרדה שהוכחה מאחר כי ,שלמי

   .הדירה כל

 מגורים דירת לאישה כאשר ,מגורים דירת רכשו זוג בני :(14-09-37792 ע"ו) קויתי ד"פס

 לאחר שנתיים ועוד הנישואין לפני כשנתיים האישה בדירת התגוררו הזוג בני .הנישואין מלפני

 כנדרש ,רכושית הפרדה הוכחה לא כי נקבע .ממון הסכם על חתמו הערר ניהול כדי תוך .מכן

 .שלמי הלכת לפי



 התפתחות הפסיקה –חזקת התא המשפחתי 

 דירה מהם אחד כל בבעלות אשר בציבור ידועים :(16-10-18027 ע"ו) בלנק רועי ד"פס

 הזוג שבני נוספת דירה האישה רכשה בציבור ידועים שהיו בעת ,בנוסף .הקשר תחילת מלפני

 כי נקבע .משותפים חיים של שנים לאחר נחתם ממון הסכם .ילדיהם עם יחד בה התגוררו

  כי שהוכח) הקשר תחילת לאחר נוספת דירה רכשה שהאישה למרות רכושית הפרדה הוכחה

   .האישה בדירת המשותפים המגורים ולמרות (בלבד האישה י"ע מומנה

  מלפני מגורים דירת לבעל .נשואים זוג בני :(17-03-16836 ע"ו) רוזנבוים קרן ד"פס

 לבעל שייכת הדירה כי קבע ממון שהסכם בעוד ,הבעל בדירת גרו וילדיהם הזוג בני .הנישואין

 המשותפים המגורים שלמרות נקבע .להשקעה אחרת דירה במשותף קנו הזוג בני .בלבד

  של היחידה לדירתה תיחשב המשותפת והדירה ,רכושית הפרדה הוכחה הבעל בדירת

    .האישה



 ?האם פועלת בכיוון ההפוך –חזקת התא המשפחתי 

 :(רכישה מס) 9 סעיף

 מלאו שטרם וילדיהם ,בנפרד קבע דרך הגר זוג-בן למעט ,זוגו-ובן רוכש יראו

 ."אחד כרוכש – נשואים ילדים למעט שנים 18 להם

 מגורים דירת רכשו הקטינים הילדים :(15-06-62431 ע"ו) 'אג'חג ד"פס

  .אחרת מגורים דירת להוריהם כאשר

 התא יחידי את לראות יש הלשוני הקושי למרות :(קירש 'השו ,רוב דעת) נפסק

 .שבח ממס ופטור רכישה במס הקלה הענקת לעניין אחת כישות המשפחתי



 מס שבח



 כללי -מס שבח 

 : 6 סעיף

 השבח על יוטל (המס - להלן) מקרקעין שבח מס (א)

 .במקרקעין זכות במכירת

  על המכירה שווי עולה שבו הסכום הוא השבח (ב)

 .47 בסעיף כמשמעותה הרכישה שווי יתרת



 שיעורי המס ליחיד –מס שבח 

  עד של בשיעור ,לפקודה 121 בסעיף כאמור בשיעור ריאלי שבח על במס חייב יהיה יחיד :(1()ב)א48 סעיף

25%. 

  מזכה מגורים דירת במכירת למעט במקרקעין זכות במכירת ,(1()ב) קטן בסעיף האמור אף על :(1ב)א48 סעיף

  ,הענין לפי ,מקרקעין באיגוד או במקרקעין הזכות של הרכישה כשיום ,יחיד שעשה מקרקעין באיגוד בפעולה או

 :אלה הוראות יחולו [1.1.12] השינוי מועד לפני היה

 :להלן כמפורט בשיעורים במס הריאלי השבח יחויב ,[7.11.01] התחילה יום לפני הנכס נרכש (1)

 ;לפקודה 121 בסעיף הקבוע ביותר הגבוה המס בשיעור - התחילה יום עד הריאלי השבח על (א) 

 לפקודה 121 בסעיף כאמור בשיעור - השינוי למועד ועד התחילה יום לאחר הריאלי השבח על (ב) 

 ;20% עד 

 לפי ,(א1) או (1()ב) קטן בסעיף הקבוע בשיעור - השינוי מועד לאחר הריאלי השבח יתרת על (ג) 

 .[30% או 25%] העניין 

  השבח ויתרת השינוי למועד ועד התחילה יום לאחר הריאלי השבח יחויבו התחילה יום לאחר הנכס נרכש (2)

 .(ג)-ו (ב()1) פסקה להוראות בהתאם ,במס ,השינוי מועד לאחר הריאלי



 שיעורי המס ליחיד –מס שבח 

 תקופת השבח שיעור המס

 7.11.01עד ליום  47%

20% 7.11.01 – 1.1.12 

 ואילך 1.1.12 25%



 מס יסף –מס שבח 

 :לפקודה ב121 סעיף

  חייב יהיה ,חדשים שקלים 641,880 על עלתה המס בשנת החייבת הכנסתו אשר יחיד (א)

 הכנסה - זה בסעיף) חדשים שקלים 641,880 על העולה החייבת הכנסתו על נוסף במס

 .3% של בשיעור ,(נוסף במס החייבת

... 

 ,89 בסעיף וכמשמעותה 1 בסעיף כהגדרתה חייבת הכנסה - "חייבת הכנסה" ,זה בסעיף (ה)

  מיסוי לחוק 47 בסעיף כהגדרתו אינפלציוני וסכום 88 בסעיף כהגדרתו אינפלציוני סכום למעט

  במקרקעין זכות מכירת לגבי ואולם ,מקרקעין מיסוי בחוק כמשמעותו שבח ולרבות ,מקרקעין

 שקלים 245,615,4 על עלה מכירתה שווי אם רק - האמור בחוק כהגדרתה מגורים בדירת

  ;דין כל לפי ממס פטורה אינה והמכירה חדשים

 



 מס יסף –מס שבח 

  לרבות) יחיד של הכנסותיו על נוספים 3% של בשיעור נוספת מס מדרגת•

 ביותר הגבוה כשלב השבח את יראו)" ח"ש 649,560 מעל (ריאלי שבח

 .(ב48 סעיף – "החייבת ההכנסה בסולם

  התמורה אם :דין כל לפי ממס פטורה שאינה ,מגורים דירת במכירת•

 אם .ממנה הריאלי בשבח להתחשב אין – ח"ש 4,615,245 -ל מתחת

  הריאלי השבח מלוא את לכלול יש – ח"ש 4,615,245 על עולה התמורה

 ."החייבת הכנסה"ב

 תקרת על עולה ושווייה ,פטור בגינה מבוקש אשר ,מגורים דירת במכירת•

 .החייבת להכנסה יתווסף לא הפטור החלק ,(ח"ש מיליון 4.508) הפטור

 



 שיעור המס לחברה –מס שבח 

  ,ריאלי שבח על במס חייב יהיה אדם-בני-חבר :(א)א48 סעיף

 .לפקודה (א)126 בסעיף הקבוע בשיעור

  יוטל אדם-בני חבר של החייבת הכנסתו על :לפקודה (א)126 סעיף

 .23% של בשיעור ,"חברות מס" שייקרא מס

  ,25% – יחיד בידי דיבידנד על המס שיעור :לפקודה ב125 סעיף

  מס) 30% של שבשיעור מס – מהמניות לפחות 10% מחזיק ואם

  מס 3% בתוספת ,46% או 42%-כ של אחיד בשיעור אפקטיבי

 .(יסף

 



 ?מהי דירת מגורים מזכה –מס שבח 

 :"מזכה מגורים דירת" – (א)49 סעיף

  משתי באחת לפחות למגורים בעיקרה ששימשה מגורים דירת

 :שלהלן התקופות

  תובא לא) השבח מחושב שבשלה מהתקופה חמישיות ארבע(1)

 ;(1.1.98 ליום שקדמה תקופה בחשבון

 ;למכירתה שקדמו השנים ארבע(2)

  תיחשב דת או חינוך לפעולות שימוש או שימוש ללא תקופה - ואולם

 .למגורים הדירה שימשה שבה כתקופה



 מס שבח

 

  76המצב החוקי לפני תיקון 

(1.1.14) 

 

 

 

 



 76המצב החוקי לפני תיקון 

 :עיקריים פטורים סוגי שני

 הדירות למספר קשר ללא שנים בארבע פעם מזכה מגורים לדירת פטור1.

 (1)ב49 סעיף – המוכר שבבעלות

 (2)ב49 סעיף – וחצי בשנה פעם יחידה מזכה מגורים לדירת פטור2.

   :בנוסף

 פטור תקרת אין•

 חוץ לתושב ישראל תושב מוכר בין הבחנה אין•

 
 
 
 



 

 76המצב החוקי לאחר תיקון 

 מס שבח



 :חדשים הסדרים

 (1)ב49 סעיף ביטול•

  מגורים דירת במכירת (2)ב49 בסעיף הפטור הותרת•

 יחידה מזכה

 לפטור תקרה קביעת•

 חוץ לתושבי הפטור הגבלת•

 מזכה מגורים דירת במכירת חדש מס הסדר קביעת•

 (מוטב ליניארי חישוב) לפטור זכאית שאינה

 1.1.14החל מיום  – 76המצב לאחר תיקון 



 מס שבח

 

 החישוב הליניארי המוטב



 :(2ב)א48 סעיף – המוטב הליניארי החישוב

 שיום מזכה מגורים דירת במכירת ,(1()ב) קטן בסעיף האמור אף על

  בהתאם הריאלי השבח יחויב ,המעבר יום לפני היה רכישתה

 :אלה להוראות

 ;ממס פטור יהיה המעבר יום עד הריאלי השבח (א)

  בשיעור מס יחול המעבר יום לאחר הריאלי השבח יתרת על (ב)

 ;(1()ב) קטן בסעיף הקבוע

 1.1.2014 :"המעבר יום"

 1.1.14המס במכירת דירת מגורים מזכה החל מיום 



 ח"ש 10 ,1.1.1970 :רכישה ושווי יום•

 ח"ש 100 ,1.1.2015 :מכירה ושווי יום•

 ח"ש 90 :ריאלי שבח•

 שנים 45 :תקופה•

 ח"ש 2 :שנה בכל שבח•

 ח"ש 88 :(31.12.13 – 1.1.1970) פטור שבח•

 ח"ש 2 :(1.1.2015 – 1.1.2014) חייב שבח•

 דוגמה -החישוב הליניארי המוטב 



 דוגמה –החישוב הליניארי המוטב 

 

 ח"ש 10

1.1.1970 1.1.2014 

 ח"ש 100

1.1.2015 

(שנים 44)ח "ש 88: שבח פטור  שבח חייב 

(שנים 45)ח "ש 90: כ שבח ריאלי"סה  



 מס שבח

 

 הפטור לדירת מגורים מזכה יחידה

 



 76תנאי הפטור לאחר תיקון 

 :א49 סעיף – (פטור כל) פטור לקבלת התנאים

 מזכה מגורים דירת•

 הזכויות כל מכירת•

  במדינה מגורים דירת לו שאין חוץ תושב או ,(בפקודה כהגדרתו) ישראל תושב•

 כל התושבות במדינת דירה החוץ לתושב יש לפיה ראייתית חזקה .תושב הוא בה

 המס רשות בהן במדינות .דירה העדר על המס משלטונות אישור המציא לא עוד

 ראיות סמך על הוכחה – (5/2013 ב"להו 2 'מס תוספת) אישור מנפיקה אינה

 .(תצהיר ,מס חות"דו ,ארנונה חשבונות ,שכירות חוזה) אובייקטיביות

 פטור תקרת•



 תקרת הפטור – 76תנאי הפטור לאחר תיקון 

 ?מוכר לכל או שלמה לדירה האם – הפטור תקרת

 :א49 סעיף

  – זה בסעיף) חדשים שקלים 4,508,000 על המכירה שווי סכום עלה ,ב49 בסעיף האמור אף על"

  סכום את ויראו ,התקרה סכום שעד השווי חלק על ממס לפטור זכאי המוכר יהיה ,(התקרה סכום

 "...מזכה מגורים בדירת אחרת זכות של מכר כדמי התקרה לסכום המכירה שווי שבין ההפרש

 תינתן מדירה חלק במכירת ,שלמה לדירה הוא הפטור :(2013/5 ב"הו) המסים רשות עמדת

 .יחסית תקרה

 כמתייחסת הפטור תקרת את לפרש יש – הרוב דעת :(16-01-44028 ע"ו) אריאל מירה ד"פס

 תקרת בירושה שהתקבלה דירה לגבי אולם .בשלמותו הנכס לגבי ולא בדירה המוכר של לחלקו

 לו נקבעת היתה חי היה ואילו ,המוריש לנעלי נכנסים שהיורשים מאחר ,לדירה ביחס תחול הפטור

 .ע"צ – (קירש 'השו) מיעוט דעת .אחת פטור תקרת



 (2)ב49סעיף  –הפטור לדירת מגורים יחידה 

 :(2)ב49 סעיף

 כהגדרתו ובאזור בישראל המוכר של היחידה דירתו היא הנמכרת הדירה

  מיום לפחות חודשים 18 במשך בה הזכות בעל הוא והמוכר ,א16 בסעיף

 שקדמו החודשים עשר שמונה במשך ,מכר ולא ,מגורים לדירת שהיתה

  ;זו פסקה לפי ממס בפטור ,כאמור אחרת מגורים דירת ,האמורה למכירה

  מכירת ועל (3)ג49 בסעיף כאמור בדירה חלק מכירת על תחול לא זו הוראה

 1) ז"התשנ בטבת ב"כ יום לפני מוגנת בשכירות למגורים שהושכרה דירה

 החזקה הוחלה האמורים הדירה או החלק בשל אם (1997 בינואר

 ;זו פסקה לפי ממס בפטור אחרת מגורים דירת במכירת ג49 שבסעיף



 (2)ב49סעיף  –הפטור לדירת מגורים יחידה 

 :יחידה לדירה הפטור תנאי

 יחידה דירה•

 מגורים לדירת שהיתה מיום לפחות חודשים 18 במשך החזקה•

  יש – ירושה ודירת 38 א"תמ בפרויקט שנהרסה דירה .(4 טופס)

 לפני בעליה י"ע הדירה שהוחזקה התקופות את גם למנות

 .הורשתה או הריסתה

 .המכירה לפני חודשים 18 במשך זה בפטור שימוש נעשה לא•



 ג49סעיף  –חזקת דירת מגורים יחידה 

 :מאלה אחד לגביה שהתקיים אחרת מגורים דירת למוכר יש אם גם יחידה כדירה תיחשב הנמכרת הדירה

 – הנייר על דירה ברכישת .המכירה לפני החודשים 18-ב הנמכרת לדירה כתחליף נרכשה היא•

 .הרכישה מיום ולא הבנייה סיום מיום תימנה חודשים 18-ה תקופת

 .1.1.97 לפני מוגנת בשכירות למגורים הושכרה הדירה•

 על עולה אינו – בירושה אותה קיבל ואם ,שליש על עולה אינו הנוספת בדירה המוכר של חלקו•

  חלקי לצרף יש האם :שאלה .בפטור "ספיחים"ה את בעתיד למכור תאפשר לא החזקה החלת .מחצית

 (שונים בבניינים ,בניין באותו) ?שונות בדירות זכויות

 :אלה שני התקיימו כאשר ,בירושה התקבלה הנוספת הדירה•

 המוריש של צאצא של זוג בן או צאצא ,זוג בן הוא היורש1)

   המוריש של היחידה דירתו היתה הדירה2)

 



 ד49סעיף  –חזקת דירת מגורים נוספת 

 :אלה כל התקיימו כאשר נוספת מגורים דירת של חזקה קביעת

 ;עסקי מלאי ואינה ,איגוד בבעלות הדירה1.

  חלק לו המקנות ,בעקיפין או במישרין ,באיגוד זכויות למוכר2.

  חלק – באיגוד זכויותיו ירש ואם .בדירה שליש על העולה

 ;מחצית על העולה

 .1.1.97 לפני מוגנת בשכירות הושכרה לא הדירה3.



 מס שבח

 

 פטורים נוספים
 



 (5)ב49סעיף  –הפטור לדירה שהתקבלה בירושה 

 :(5)ב49 סעיף

 כל שהתקיימו ובלבד ,בירושה המוכר שקיבל מזכה מגורים דירת של היא המכירה

 :אלה

 של צאצא של זוגו בן או ,המוריש של צאצא או ,המוריש של זוגו בן הוא המוכר (א)

 ;המוריש

 ;בלבד אחת מגורים דירת של בעלה המוריש היה פטירתו לפני (ב)

  בשל ממס פטור היה ,המגורים דירת את ומוכר בחיים עדיין המוריש היה אילו (ג)

 .המכירה

 ?(5)ב49 סעיף לפי לפטור זכאי חוץ תושב שהוא יורש האם :שאלה



 ה49סעיף  –" קטנות"פעמי במכירת שתי דירות -פטור חד

  הדירה מכירת בעת ,קטנות דירות שתי המוכרים דיור למשפרי בחיים אחת פעם ניתן הפטור

 :הבאים בתנאים השתיים מבין הראשונה

   .בלבד אחת נוספת מגורים דירת המוכר בבעלות יש הראשונה הדירה מכירת בעת•

 .חודשים 12 בתוך ממס בפטור נמכרה הנוספת הדירה•

 .ח"ש 2,028,000 על עולה אינו ביחד הדירות שתי שווי•

 מגורים דירת מכירתה שלאחר בשנה או הנוספת הדירה מכירת שלפני בשנה רכש המוכר•

 .ביחד הנמכרות הדירות שתי משווי לפחות 3/4 ששוויה חלופית

 ההפרש על פטור הראשונה לדירה יינתן 3,372,000 על עלה לא הדירות שתי שווי אם•

 .במקרקעין אחרת זכות ייחשב שמעבר הסכום .הנוספת הדירה לשווי 2,028,000 שבין



 ו49סעיף  –תקופות צינון 

 ,מס פטורה במתנה הדירה את שקיבל מוכר י"ע בפטור שימוש המונעת תכנונית-אנטי הוראה

 :הבאות בתקופות

 המתנה קבלת ממועד שנים 3 – המתנה מקבל למגורי שימשה הדירה אם•

 המתנה מקבלת שנים 4 – למגוריו שימשה לא הדירה אם•

  של גילו - זוג לבני משותפת הבעלות כאשר .18 לגיל המוכר הגעת עם מתחיל התקופות מניין

 .קובע מהם המבוגר

 .הרכישה לפני שנים שלוש בתוך הדירה ממחיר לפחות 50% קבלת לרבות ?"מתנה" מהי

  דירה לרכישת ושימשו חתונתו לרגל אדם שקיבל כספים :(88/169 א"ע) אאיס בן אריה ד"פס

 ומאחר ,הדירה לבין המתנה בין בקשר צורך שיש נקבע .ו49 סעיף לעניין "מתנה" ייחשבו לא

 .הצינון תקופות לעניין מתנות אינן הן הדירה לרכישת ספציפית ניתנו לא לחתונה שהמתנות



 ז49סעיף  –פטור לזכויות בנייה נוספות 

  בנייה זכויות לה ויש ,ב49 סעיף לפי לפטור בגינה זכאי שהמוכר ,מגורים דירת במכירת

 :הבאים בתנאים הנוספות הזכויות על גם פטור יינתן ,נוספות

 .ב49-ו א49 לסעיפים בהתאם הנוספות הזכויות ללא הדירה שווי על לפטור זכאי המוכר•

 שווי בסכום הנוספות הזכויות על פטור יינתן – ח"ש 2,082,000-מ נמוך הדירה שווי אם•

 .הנמוך לפי ,הדירה שווי סכום לבין ח"ש 2,082,000 שבין ההפרש בסכום או הדירה

 .במקרקעין אחרת זכות של מכר כדמי תיחשב הנוספות הזכויות שווי יתרת•

 .הנוספות הזכויות על פטור יינתן לא – ח"ש 2,082,000-מ גבוה הדירה שווי אם•

 .המוטב הליניארי בחישוב דומה הסדר קביעת

 



 62סעיף  –העברה ללא תמורה לקרוב 

  :62 סעיף

 .ממס פטורים לקרובו מיחיד תמורה ללא באיגוד זכות והקניית במקרקעין זכות מכירת

 .מס דחיית מסוג פטור•

 ?"קרוב" מיהו•

 ;זוג בן1)

 ;מאלה אחד כל של זוגם-ובני זוג-בן צאצאי ,צאצא ,הורה הורי ,הורה2)

  ללא או בירושה הוריהם מהורי או מהוריהם הזכות את קיבלו אם אחות או אח3)

 .(76 תיקון) תמורה

 ?"אמיתי" פטור לנצל ניתן האם

 



 

 מס רכישה



 שיעורי המס –מס רכישה 

 - (מגורים דירת שאינה) במקרקעין זכות ברכישת המס שיעור :(1)2 תקנה

6%. 

  בתנאים הרכישה ממס 1/6 להחזר זכאי יהיה הרוכש – ((א1)2 תקנה) חריג

 :הבאים

 אחת מגורים דירת של בנייה המתירה תכנית המקרקעין על קיימת1.

 ;לפחות

 .לפחות אחת לדירה בנייה היתר התקבל מהרכישה חודשים 24 תוך2.



 רכישת דירת מגורים –מס רכישה 

 שהוא ממנו חלק או בניין שהם ,במקרקעין זכות במכירת :(1()ג1ג)9 סעיף

  או (2013 באוגוסט 1) ג"התשע באב ה"כ ביום שנעשתה ,מגורים דירת

 ...להלן כקבוע הנמכרת הזכות משווי בשיעור רכישה מס ישולם לאחריו

 בנין למעט ,עומד הוא שעליה הקרקע חלקת עם יחד ארעי בנין - "בנין"

 טרם שבנייתו ובבנין ;הכנסה מס לענין עסקי מלאי הרוכש בידי המהווה

 ;בנייתו את לסיים המוכר של התחייבות לגביו שאין בנין למעט ,הסתיימה

 תקנה לפי רכישה במס תחויב הרוכש אצל עסקי מלאי שהיא דירה – מסקנה

2(1). 



 רכישת דירת מגורים –מס רכישה 

 :מאלה אחת כל – "מגורים דירת"

 שבנייתה ובדירה ,למגורים לשמש המיועדת או המשמשת דירה(1)

  סיים המוכר מצד התחייבות עמה שאין דירה למעט ,נסתיימה טרם

 .הבניה את

 דירה שהוא נכס לגבי רכישה לקבוצת שנמכרה במקרקעין זכות(2)

 .למגורים לשמש המיועדת



 רכישת דירת מגורים –מס רכישה 

   :(15-05-48493 ע"ו) אקרמן ד"פס

 מנהל .בקבוצה מגורים לדירת זכות רכישה בקבוצת מחברים רכשו הרוכשים

 דירת בהגדרת הראשונה החלופה התקיימה כי ,היתר בין ,טען מקרקעין מיסוי

 .הבנייה להשלמת הקבלן של התחייבות שישנה מאחר ,9 בסעיף מגורים

  שלישי צד של אלא המוכרים של אינה הבנייה להשלמת ההתחייבות :נפסק

 התקיימה אולם .בהגדרה הראשונה החלופה התקיימה לא ולכן ,(הקבלן)

  אינה שהעסקה אפילו ,(רכישה לקבוצת שנמכרה זכות) השנייה החלופה

 .הרכישה קבוצת יחידי התחלפו בה מכירה אלא ,"רכישה לקבוצת" מכירה

 



 קבוצת רכישה –מס רכישה 

  בחלופת "מגורים דירת"כ הזכות סיווג של החשיבות

 :הרכישה לקבוצת המכירה

  דירת על המוטלים בשיעורים רכישה מס משולם1.

 .(קרקע על ולא) מגורים

 .כבנויה הדירה שווי הוא הזכות שווי2.

 



 ?מהי קבוצת רכישה –מס רכישה 

  של הקרקע על ולבנייה במקרקעין זכות לרכישת המתארגנת רוכשים קבוצת - "רכישה קבוצת"

  מחויבים בקבוצה שהרוכשים ובלבד ,מארגן גורם באמצעות ,להלן המפורטים אחד שהוא נכס

 :חוזית למסגרת

 ;מגורים דירת שאינו נכס(1)

 ;למגורים לשמש המיועדת דירה שהוא נכס(2)

 הרכישה לצורך הרוכשים קבוצת לארגון אחר באמצעות או בעצמו שפועל מי - "מארגן גורם"

 ;כאמור הארגון פעולות עבור בתמורה והכל ,החוזית המסגרת הכנת לרבות ,והבנייה

 נכס לקבלת הקבוצה תפעל שבאמצעותם בזה זה הקשורים חוזים מערכת - "חוזית מסגרת"

 ;בנוי

 ;כסף בשווה לרבות ,בעקיפין או במישרין – "תמורה"

 



 ?מהי קבוצת רכישה –מס רכישה 

  בנייני הקמת לצורך י"מרמ זכויות לרכישת התאגדו שחבריה עמותה :(15-11-40703 ע"ו) הנחל מדורגי עמותת ד"פס

   .הדירות לבניית ביצוע קבלני עם משותפת ולהתקשרות ,שומרון בקרני מגורים

  רוכשים מספר של התארגנות כל אחרת ,הקבוצה חברי עבור דירות בניית היא ההתארגנות שתכלית בכך די אין :נפסק

  פעלה שבאמצעותו ,"מארגן גורם" של בקיומו נעוץ המוקד .רכישה כקבוצת תוגדר עצמית ולבנייה קרקע לרכישת

 :תנאים מספר להתקיים צריכים המארגן בגורם .הקבוצה

 .הקבוצה מחברי חבר אינו כלומר ,לקבוצה חיצוני הוא הגורם1.

 .לקבוצה ידו על הניתנים השירותים עבור תמורה לקבל מנת על פועל הגורם2.

  זאת עם .הבניה בעבודות וכלה המקרקעין רכישת דרך ,הקבוצה מייזום החל ,ההתארגנות שלבי בכל פועל הגורם3.

 .ומטעמו בשמו הפועלים אחרים באמצעות גם לפעול יכול והוא השלבים בכל בעצמו לפעול חייב אינו המארגן הגורם

 .שלביה כל על להתארגנות הכוללת החוזית המסגרת את הכין המארגן הגורם4.

  כגורם להיחשב יכולה ואינה "חיצוני גורם" אינה ,המשותפת הבנייה לצורך שנוסדה הקבוצה חברי רק חברים שבה עמותה

 .מארגן כגורם שימשה לא העמותה כי ברור ולכן כלשהי תמורה עבור פעלה לא העמותה הנוכחי במקרה .מארגן



 רכישת דירת מגורים –מס רכישה 

 :בידי מגורים דירת ברכישת הרכישה מס שיעורי

 חוץ תושב שהוא יחיד / היחידה דירתו אינה שזו יחיד / חברה

 

 

 

 

 (ח"ש)חלק השווי  שיעור המס

 5,194,225עד  8%

 5,194,225מעל  10%



 רכישת דירת מגורים יחידה –מס רכישה 

 :היחידה דירתו שזו ,ישראל תושב יחיד בידי הרכישה מס שיעורי

 

 

 

 

  מכר שהרוכש ובתנאי ,נוספת מגורים דירת רכישת בעת גם יחולו אלה שיעורים•

  דירה שנרכשה ובמקרה ;הדירה מרכישת חודשים 18 תוך הראשונה דירתו את

   .(4 טופס קבלת) לרוכש הדירה ממסירת חודשים 12 תוך – "(הנייר על)" מקבלן

 (ח"ש)חלק השווי  שיעור המס

 1,696,750עד  0

 2,012,560ועד  1,696,750מעל  3.5%

 5,192,130ועד  2,012,560מעל  5%

 17,307,170ועד  5,192,130מעל  8%

 17,307,170מעל  10%



 רכישת דירת מגורים יחידה –מס רכישה 

 ?יחידה דירה מהי

 .ובאזור בישראל הרוכש של היחידה דירתו שהיא מגורים דירת

 :שהיא נוספת דירה לרוכש יש אם גם כיחידה הדירה את יראו – חריג

 ;או ,1.1.97 לפני מוגנת בשכירות שהושכרה מגורים דירת1.

  אינו) (3)ג49 בסעיף כאמור הוא בה הרוכש של שחלקו מגורים דירת2.

 .(מחצית על עולה אינו – בירושה שהתקבלה ובדירה ,שליש על עולה

  .המשפחתי התא חזקת תחול הדירות מניין לעניין•



 רכישת דירת מגורים יחידה –מס רכישה 

 ?ישראל תושב מיהו

 .בפקודה כהגדרתו ישראל תושב1.

 עולה)" לראשונה ישראל לתושב היה מהרכישה שנתיים שבתוך מי2.

  לאחר ישראל תושב להיות ששב מי) ותיק חוזר לתושב או "(חדש

 .(חוץ תושב לפחות שנים 10 שהיה

 



 רכישת חלק בדירה –מס רכישה 

 הרכישה מס מסכום חלק ישולם ,מדירה חלק נמכר :(ב()2)2 תקנה

  לכל ביחס הנמכרת הזכות כחלק שהוא (א) משנה בפסקת כאמור

  .בדירה הזכות

   .ח"מש 2 הוא המלא ששוויה יחידה מדירה 1/2 רכישת – לדוגמה

 ח"ש 10,614 :הדירה מלוא על המס

 ח"ש X 1/2 = 5,307 10,614 :הרוכש של המס חבות



 רכישת חלק נוסף בדירה –מס רכישה 

  :3/2013 ביצוע הוראת

  הרוכש שבבעלות יחידה מגורים בדירת נוסף חלק/שיעור ברכישת•

  .יחידה דירה של הרכישה מס מדרגות את להחיל הרוכש זכאי יהיה

 .(בדירה חלק רכישת) (ב()2)2 תקנה לפי ייעשה החישוב

  מגורים מדירת יותר זמנית-בו ורוכש מגורים דירת לו שאין רוכש•

 רכישה מס מדרגות ,בחירתו לפי ,מהן אחת על להחיל רשאי ,אחת

 .יחידה דירה של



 הרחבת דירת מגורים יחידה –מס רכישה 

 :נוספת מגורים דירת רכישת של בדרך יחידה דירה הרחבת – 3/2013 ביצוע הוראת

 ,(יחידה דירה שהיא) הקיימת הדירה להרחבת שתשמש ,נוספת מגורים דירת נרכשת בהם במקרים

 את להחיל ניתן ,לאחת לאחדן מנת על מגורים דירות שתי במקביל נרכשות בהם במקרים וכן

 :הבאים בתנאים יחידה לדירה המס מדרגות

 .המקורית לדירה פיסית לחברה וניתן צמודה בקומה או משותף בקיר צמודה ההרחבה דירת•

 .המקורית דירתו עם אחת ובחטיבה בשלמות תשמש הדירה כי יצהיר הרוכש•

 שהחלו ככל התקופה את להאריך ניתן .חודשים 6 תוך הנדרשות ההתאמות בדירה יתבצעו•

 .הושלמו לא אך ההתאמות

 דירת שטח שבין היחס לפי יחושב הנרכש החלק כאשר (ב()2)2 תקנה לפי יחושב הרכישה מס

   .שווי יחסי לפי החלקיות תיקבע שווי פערי של במקרים .המצרפי הדירות שתי שטח חלקי ההרחבה

 



 פטורים והקלות נוספות –מס רכישה 



 העברה ללא תמורה לקרוב -מס רכישה 

  ממס שליש הרכישה מס יהיה ,לקרובו מיחיד תמורה ללא במקרקעין זכות במכירת :20 תקנה

   .הרגיל הרכישה

  זכות למכירת שקדמו חדשים ששה במשך זוג-בן שהיה מי לרבות ,זוג בן – (1 תקנה) "קרוב"

 .ואחות אח ,צאצא של זוג-בן ,צאצא ,הורה ,במקרקעין

  - (לחוק 1 סעיף) "קרוב"

 ;זוג בן1)

 ;מאלה אחד כל של זוגם-ובני זוג-בן צאצאי ,צאצא ,הורה הורי ,הורה2)

 .תמורה ללא או בירושה הוריהם מהורי או מהוריהם הזכות את קיבלו אם אחות או אח3)

  זוג-לבן תמורה ללא מגורים בדירת במקרקעין זכות מכירת 20 בתקנה האמור אף על :21 תקנה

   .רכישה ממס פטורה ,בדירה אתו יחד המתגורר



 עיוור ונפגע, פטור חלקי לנכה –מס רכישה 

  בשיעור רכישה מס :במערכה שנספו חיילים ומשפחות נפגע ,עיוור ,נכה – 11 תקנה

  פעמים שתי יינתן החלקי הפטור .שיכונם לשם במקרקעין זכות רכישת על 0.5% של

 .במשותף איתו הרוכש זוגו לבן גם ויינתן ,הרוכש בחיי בלבד

  11 בתקנה ההטבה את להחיל ניתן לא כי נקבע :(12/1492 א"ע) גור ירמיהו ד"פס

 .יחידה דירה של הרכישה מס מדרגות עם ביחד

 :ישראל תושב בידי יחידה מגורים דירת ברכישת – 2016 משנת התקנה תיקון

 לא ח"ש 1,664,520 שעד השווי חלק על – ח"ש 2,500,000 עד הוא הזכות שווי אם•

 .רכישה מס 0.5% ישולם שמעליו השווי חלק על ;מס ישולם

 .השווי כל על רכישה מס 0.5% ישולם – ח"ש 2,500,000 מעל הוא הזכות שווי אם•



 פטור חלקי לעולה –מס רכישה 

   – מאלה אחד הרוכש "עולה" :12 תקנה

 ולעסקו למגוריו המשמשת דירה לרבות ,למגוריו שתשמש מגורים דירת1.

 העולה של לעסקו שישמש ,חקלאי משק לרבות ,עסק בית2.

 לעסקו או העולה למגורי שישמשו עסק או דירה להקמת שתשמש פנויה קרקע3.

  כניסתו לאחר שנים שבע ועד כעולה לראשונה לישראל שנכנס לפני שנה שבין בתקופה

  השווי על 0.5% של בשיעור רכישה מס ישלם ,(חובה שירות תקופת בחשבון להביא אין)

 .שמעליו השווי על 5% של ובשיעור ,ח"ש 1,672,385 שעד

  לבן גם ותינתן ,עסק לגבי אחת ופעם דירה לגבי העולה בחיי אחת פעם תינתן ההטבה

  .במשותף איתו הרוכש העולה של זוגו



 תודה

tal@sagilaw.com 

077-6467030 

054-4772323 


