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 מבנה ההרצאה

 1.1.18-לאחר ה –המס הלינארי המוטב שיעור 1.

 31.12.18-במסתיימת  –הוראת שעה לבנייה רווייה 2.

 (מכוח חוק העידוד)הטבות המס לבניינים להשכרה 3.



 

 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  , 1970מגרש נרכש על ידי המוריש בשנת 

 .דירות 10-על המגרש ניתן לבנות כ, 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 : 'חלופה ב

 .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%מס משוקלל של 

 

 

 דוגמא שניה ליישום - חישוב המס הלינארי המוטב



 הוראת שעה לבנייה רוויה
 (31.12.18לניצול הקלה במס עד )



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

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

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

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

 !%25-כ על יעמוד המשוקלל המס

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

 יופחת - 6.11.2001 ליום ועד במקרקעין הזכות רכישת שמיום הריאלי

 .%25-ל

 

 שילוב הוראת השעה לבניה רוויה למגורים

 עם חלופות א'/ב'



 דוגמא לחישוב

25% 

ח"ש 652,989  

 1.1.1970: יום רכישה

 ח"ש 0.01: שווי רכישה

 ח  "ש 4,000,000: שווי מכירה

ח"ש 958,383  24% 

38% 



 :תנאי הסף

 בין במקרקעין זכות מכירת על חלה - 18.12.31 עד תחולה•
1.1.16 – 31.12.18. 

 לא) ושותפות משפחתית חברה לרבות ,יחיד בידי היא המכירה•

 .(בית חברת על חלה

 .6.11.2001 -ל 1.4.1961 בין - במקרקעין הזכות רכישת יום•

 !למגורים יחידות לבנות ניתן הקרקע על•

 

 הוראת השעה לבניה רוויה למגורים



 :מספר היחידות הנמכרות - תנאי הסף

  לגביה החלה הבניה שתכנית במקרקעין זכות של מכירה - כללי•

  לשמש המיועדות לפחות דירות 8 של הקרקע על בניה מתירה

 למגורים

 כל יותר נמוך יחידות 'מסל פרשנות קיימת קומבינציה בעסקת•

  בידי הנותרת זו והן הנמכרת זו הן הקרקע מלוא על עוד

 לפחות מגורים דירות 8 ייבנו - הבעלים

 

 

 הוראת השעה לבניה רוויה



 :מועד לסיום הבניה – תנאי הסף

 :דירות 1,000-פחות מתכניות המתירות בניה של 

כאשר נמכרת זכות שתכנית הבניה שחלה עליה מתירה בנייה של  •

יש לסיים את הבנייה  , (8-אך לא פחות מ)דירות  251-פחות מ

 .מיום המכירהשנים  3.5בתוך 

כאשר נמכרת זכות במקרקעין שתכנית הבנייה שחלה עליה  •

בתוך  יש לסיים את הבנייה , דירות ויותר 251מתירה בנייה של 

 מיום המכירהשנים  4

 

 

 הוראת השעה לבניה רוויה



 :המשך, מועד לסיום הבניה – תנאי הסף

 :דירות 1,000-פחות מתכניות המתירות בניה של 

 

 ?לא הסתיימה בניית כל הדירות במועד

 ההטבה תינתן על חלק הדירות היחסי שבנייתו הסתיימה

 

 

 הוראת השעה לבניה רוויה



 :מועד לסיום הבניה – תנאי הסף

 :דירות 1,000מעל תכניות המתירות בניה של 
  על דירות בניית הוא מעסקו חלק או שעסקו מי או קבלן להיות הרוכש על - זה להיקף סף תנאי

  הנמכרת הקרקע את להחזיק רוכש אותו על כן כמו .מכירתן לשם ,קבלן ידי על שבבעלותו קרקע

 .בידיו עסקי כמלאי

במקרה זה קבוע תנאי נוסף  . שטח גדול יותר מהמקרקעין הנמכריםהתכנית חלה על •

 המותרות לבנייה מהדירות 10%-ניתנו היתרי בנייה ללא יותר מלפיו ביום המכירה 

לא קיימת המגבלה בדבר כמות במקרה זה . המקרקעין הנמכרים בלבדהתכנית חלה על •

 .מכיוון שמלכתחילה מדובר בקרקע פנויה, שניתנה עד ליום המכירה היתרי הבנייה

 

 הוראת השעה לבניה רוויה



לא ניתן יהיה לעשות שימוש בהקלת המס לפי הוראת   – חריגים

 :השעה בעסקאות הבאות

 .מכירת זכות ללא תמורה בין קרובים•

 .מלא או חלקי -מכירה שחל לגביה פטור ממס •

 הוראת השעה לבניה רוויה



 המסגרת את מעניק הון השקעות עידוד לחוק 1 שביעי פרק-

 שכולו בניין שבונה קרקע של לבעלים מס הקלות למתן החוקית

 .למגורים להשכרה מיועד חלקו או

 38 א"לתמ ,קומבינציה לעסקאות ,עצמית לבנייה מתאים המסלול-

  קבלנים בידי והן חברות בידי הן ,יחידים בידי הן ובינוי ולפינוי

 .ויזמים

על מנת לקבל את הטבות המס יש לעמוד בתנאים מצטברים כפי  -

 .  שנפרט

 הטבות מס ל"בניין להשכרה" - רקע



 :ההטבות לקבלת המצטברים התנאים 10

 הבקשה הגשת מועד1.

 הבקשה מגיש זהות2.

 "בניין" בהגדרת עמידה3.

 38/1 א"תמ בפרויקט ההטבות לתחולת ביחס החידוש4.

 הנדרש ההשכרה שטח5.

 הנדרשת ההשכרה תקופת6.

 הטבות מס ל"בניין להשכרה" – התנאים המצטברים



 המשך :ההטבות לקבלת המצטברים התנאים 10

 הבקשה הגשת במועד דירות נמכרו או הושכרו טרם7.

   השכירות דמי גובה8.

 ליזמים או "קרוב"ל ההטבות בתקופת מכירה או השכרה אי9.

 ימים 180 תוך בניה היתר המצאת10.

 

 הטבות מס ל"בניין להשכרה" – התנאים המצטברים



 :המס הטבות

 הדירות ובהשכרת במכירת מופחת מס שיעור1.

 הדירות בהשכרת מואץ פחת2.

 (חברה באמצעות למחזיקים) מופחת דיבידנד מס3.

 שהושכרו הדירות במכירת מ"ממע פטור4.

 הדירות במכירת ריאלית ריבית הוצאות ניכוי5.

 הבניין לחילוף מקרקעין מיסוי חוק עוקפת מס הטבת6.

 

 הטבות מס ל"בניין להשכרה" – פירוט ההטבות



 

 תודה על ההקשבה

(חשבונאי)ד "עו, רועי עזרא  


