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 מבנה ההרצאה

 1.1.18שיחרור חסמים החל מיום  -לחוק ( 2)ב49סעיף , פטור דירה יחידה1.

 לחוק( 5)ב49סעיף , דירת ירושהפטור 2.

 1.1.18שיחרור חסמים החל מיום  –ה לחוק49סעיף  -דירות  2פטור במכירת 3.

 לחוק' ז49סעיף , דירה עם זכויות בניה נוספות4.

 1.1.18-לאחר ה –שיעור המס הלינארי המוטב 5.

 31.12.18-מסתיימת ב –הוראת שעה לבנייה רווייה 6.

 



 תנאים מקדמיים לתחולת הפטור

 .ואישי, בקשת פטור ממס באופן פוזיטיבי•

 

הפטור יינתן בהתאם לזכאותם של  , במקרה של מנהל עיזבון•

 .היורשים

 

 .בדירה כל הזכויותמכירת •



 המסלול הירוק - פטור לדירה יחידה

 .הדירה היחידהשהדירה תהיה  –התנאי המרכזי •

 

 ?לעניין הבדיקה שמדובר בדירה יחידההמועד הקובע מהו •

 .הבחינה נעשית ביום המכירה בלבד 1/1/2018-החל מה

 



חשוב לציין כי דירה יחידה נבחנת בהתאם לחזקת   –תא משפחתי •

 .התא המשפחתי

מוציאה   18דירה נוספת השייכת לבן הזוג או לילדים מתחת לגיל •

 .מהגדרת דירה יחידה

 .סתירת חזקת התא המשפחתי•

 

 פטור לדירה יחידה – התא המשפחתי



 זכאות פטור דירה יחידה לתושבי חוץ?

ביטול הפטור לתושבי חוץ שיש לו דירה נוספת במדינה שבה הוא •

 .תושב

 .הזכאות לפטור הינה רק לתושב ישראל•

יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירה נוספת אלא אם כן המציא  •

הקלה  )אישור משלטונות המס במדינת התושבות שאין לו דירה 

 (.למעט בלגיה ורוסיה שמנפיקות אישור, בהוראת הביצוע

 .תושבי חוץ יכולים ליהנות משיעור המס המוטב•

 

 



 הפטור ממס לדירה יחידה

 

לחוק נקבע כי תנאי לפטור הינו  ( 2)ב49במסגרת הוראות סעיף •

 .החודשים שקדמו למכירה 18-באי ניצול פטור זה 

 

מכאן שאם נעשה שימוש בפטור אחר או בחישוב הלינארי החדש  •

 .אין בעיה –

 

 

 



בתנאי שהמוכר היה  על מנת להקשות על משקיעים נקבע כי הפטור יינתן •

 .חודשים לפחות 18בעל הזכויות בדירת מגורים במשך תקופה של 

יש להביא בחשבון גם את התקופה ( חלופית)בדירת פינוי ובינוי חדשה •

 .בה החזיק המפונה בדירה המיועדת לפינוי

בדירות ירושה ניתן יהיה להביא בחשבון גם את תקופת ההחזקה של •

 .  המוריש

ואם מדובר בדירה  , חודש 18קיימת דרישה להחזקה מינימאלית של •

 .4וקבלת טופס  חדשה מניין התקופה יחל לאחר סיום הבניה

 

 

 

 הפטור ממס לדירה יחידה



 הפטור ממס לדירה יחידה – דירת יוקרה

 .₪מיליון  4.5-הפטור ינתן עד לתקרה של כ•

עמדה זו נדחתה  , לפי עמדת רשות המיסים התקרה היא לדירה ולא למוכר•

 .מירה אריאלבפסק הדין בעניין 

 .יתרת התמורה תחוייב כמכירה של זכות אחרת בדירת מגורים מזכה•

אם התקיימו תנאי  , (לינארי)יתרת התמורה תחויב במס מוטב , כלומר•

 (.הוסרו כמעט כל המגבלות) –הזכאות למס המוטב 

כאן התקרה היא לכל )תקרת הפטור חלה גם על דירה שהתקבלה בירושה •

 (.היורשים ביחד לפי פסק דין אריאל

 

 

 



 הפטור ממס לדירה יחידה – ספיחי דירות נוספים

 ? מתי דירה יחידה תחשב לדירה יחידה גם אם יש למוכר דירה נוספת

דירה שחלקו של המוכר בה אינו עולה על שליש ולגבי דירה שהתקבלה  •

 ;בירושה אינו עולה על מחצית

 ;01/01/1997 –דירה שהושכרה בשכירות מוגנת לפני •

החודשים שקדמו   18-דירה שנרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב•

 ;(הקלה בדירת קבלן)למכירה 

 .דירה שהתקבלה בירושה וזכאית לפטור המיוחד של ירושה•

 



 פטור דירה יחידה – תקופת צינון

 

-ו בוטלו החל מה49האבחנות שהיו בסעיף  –הארכת תקופות הצינון •

1.1.18  . 

 .  האבחנה היחידה היא האם מקבל המתנה גר בדירה•

 .שנים 3 -ומי שגר , שנים 4 –מי שלא גר •

 

 .1/1/2018תקופות הצינון ימשיכו לחול גם לאחר •

 

 

 

 

 

 

 



 פטור דירת ירושה
 

 



 הפטור ממס לדירת ירושה

 :התנאים

 המוכר הוא תושב ישראל או תושב חוץ ללא דירות במדינת התושבות•

 

 המוריש הוא תושב ישראל•

 

 (עסקת קומבינציה: חריג)המוכר מוכר את כל זכויותיו בדירה •

 

 הפטור התבקש באופן פוזיטיבי•

 



 הפטור ממס לדירת ירושה - המשך

 :התנאים

 קשר משפחתי•

 

 מוריש הדירה היה בעלים של דירה אחת במועד הפטירה•

 

 הדירההדירה היה זכאי לפטור ממס לו היה מוכר את מוריש •

 

 (ד מירה אריאל"פס)ח "ש 4,455,000 –הפטור מוגבל בתקרת דירת ירושה •

 

 



 ('ה49סעיף )פטור החלפה 

 דירות בדירה אחת 2



 כללי השימוש בסעיף 49ה'

 :תנאי הסף המצטברים

 ;המוכר הינו תושב ישראל•

 דירות מגורים 2בבעלות המוכר •

 המוכר מוכר את כל הזכויות בדירות המגורים•

 ה לראשונה49המוכר משתמש בפטור לפי סעיף •

 ח  "ש 3,332,000הדירות יחד לא עולה על  2סכום •

משווי שתי הדירות   75%-הדירה הנרכשת תהיה בסכום שלא יפחת מ•

 הנמכרות יחד
 

 

 



 כללי השימוש בסעיף 49ה'

 :ניתן להוריד את טבלת כללי השימוש בקישור•
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דירה עם זכויות בניה 

 ('ז49סעיף )נוספות 

 



 דירה עם זכויות בנייה נוספות

החישוב הלינארי   אושל דירה יחידה  הפטוריחול  –שיעור המס •

 .המוטב

 ח "ש 2,042,500 –תקרת כפל הפטור •

 :שיעור המס הרגיל –בהתייחס ליתרת זכויות הבניה •
 ;47% –2018שיעור מס השולי הגבוה ליחיד בשנת  – 7/11/2001 -1/4/1961 

 7/11/2001- 31/12/2011 – 20%;  

 25% –ואילך  1/1/2012 

 

 .40%שיעור מס משוקלל עלול להגיע עד •

 .3%בנוסף מס יסף בשיעור של        

 



 :לקישור להיכנס ניתן בנושא ולדוגמא למאמר

sTwPTV2bit.ly/https:// 

 

 

 דירה עם זכויות בנייה נוספות
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 על עולה אינו הבנייה זכויות שיעור :המיסים רשות של מקלה עמדת•

 שווי על או (מנוצלות בנייה זכויות) הבנויה המגורים דירת משטח 10%

  על כמשפיעות ייחשבו לא ,שביניהם הנמוך לפי ,ח"ש 100,000 של

  .ז49 סעיף לעניין המכירה תמורת

 העתידי הבנייה זכויות פוטנציאל•

 כפל הפטור יינתן פעם אחת בלבד –דירת ירושה של מספר יורשים •

 

 דירה עם זכויות בנייה נוספות



 

 מסלול חלופי למסלולי הפטורים•

 

ושיעור מס   1.1.14-לפני העל השבח  0%שיעור מס : המשמעות•

 1.1.14-לאחר העל השבח  25%

 

 חישוב המס הלינארי המוטב



בכפוף לחשיפה למיסוי  , אין מגבלה על מספר הדירות הנמכרות•

 .אצל פקיד השומה

 

 .אין מגבלה על מכירות לקרוב בתמורה או שלא בתמורה•

 

להבדיל מפטור דירה  )אין תקופות צינון בהעברה ללא תמורה •

 (.  יחידה

 חישוב המס הלינארי המוטב



 1.1.2009-דירה נרכשה ב

 

  ₪ 10,000,000השבח הגלום 

 

  ₪ 0: 1.1.2014-מכירה ב

 

 : 1.1.2017-מכירה ב

   ₪ 938,000 -כ= 25%*10,000,000*3/8

 דוגמא ראשונה ליישום - חישוב המס הלינארי המוטב



 

 : 1.1.2019-מכירה ב

 ₪ 1,250,000 -כ= 25%*10,000,000*5/10

 

 (בהתעלם מהשפעת אינפלציה ועליית ערך)

  

 דוגמא ראשונה ליישום - חישוב המס הלינארי המוטב



המוריש נפטר בשנת  , 1970נרכש על ידי המוריש בשנת מגרש 

 .דירות 10-כעל המגרש ניתן לבנות , 1990

 

  39%-שיעור מס שבח משוקלל כ, מכירה כיום כמגרש: 'חלופה א

 .3%בתוספת מס יסף של 

 

שיעור המס יחול על החלק הנמכר   –עסקת קומבינציה : 'בחלופה 

 .בלבד

 

 דוגמא שניה ליישום - חישוב המס הלינארי המוטב



 2020בנייה עצמית ומכירת דירות שבנייתן תסתיים בשנת : 'חלופה ג

 :שיעור מס מוטב

 .0%מס בשיעור  – 31.12.2013עד  1.1.1970•

 .25%מס בשיעור של  – 1.1.2020עד  1.1.2014•

 

 !!!בלבד 3%משוקלל של מס 

 

 

 דוגמא שניה ליישום - חישוב המס הלינארי המוטב



-בשיעור מס משוקלל של כעסקת מכר מלא  – 'ב/ ' יישום חלופות א•

כך ששיעור המס המשוקלל על  עסקת קומבינציה או ( 'חלופה א) 39%

 ('חלופה ב) 39%-כהחלק הנמכר בלבד יעמוד על 

שיעור   -במסלול הוראת השעה לבניה רוויה ' ב/ ' יישום חלופות א•

 !25%-כהמס המשוקלל יעמוד על 

אשר יחול על השבח  47%היא ששיעור של של הוראת השעה  ההטבה•

יופחת  - 6.11.2001הריאלי שמיום רכישת הזכות במקרקעין ועד ליום 

 .25%-ל

 

 שילוב הוראת השעה לבניה רוויה 

 עם חלופות א'/ב'



 

 

 להמשך המצגת יש להגיע להרצאה 



 

 תודה על ההקשבה

 (חשבונאי)ד "עו, רועי עזרא

050-3777383 


