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 שינויים במס רכישה בעקבות חוק ההסדרים
 ורו"ח ד"עו, נעם שרעבי

 

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

 .טומן בחובו לא מעט שינויים בחוק מסוי מקרקעין"( חוק ההסדרים: "להלן) 3102

האחד היה שינוי מדרגות מס הרכישה והחלת מס , הוצעו שני שינויים מהותיים, החוקבהצעת 

מה שהאוצר בחר , רכישה גבוה גם על מי שרוכש דירה יחידה אולם לא בפעם הראשונה בחייו

והשני היה ביטול של הפטור ממס שבח למי שמוכר דירה שאינה דירתו " משפרי דיור"לקרוא 

 .היחידה

בוועדת הכספים הוחלט להוריד מהפרק את השינוי , לקריאה שניה ושלישית בדרך להעברת החוק

ומנגד הוספו , במדרגות מס הרכישה למי שרוכש דירה שהיא דירתו היחידה אולם לא הראשונה

 והשניה של₪ מליון  2.5 לרוכש דירה בשווי של מעל 8% אחת של. שתי מדרגות מס רכישה נוספות

 .₪מליון  05 לרוכש דירה בשווי של מעל 01%

 

 דירות מגורים –מס הרכישה 

 .תוקנו והוספו כאמור שתי מדרגות מס נוספות 0.8.3102 מדרגות מס הרכישה לרוכשים מיום

 :להלן טבלה המפרטת את המצב לפני ואחרי תיקון חוק מסוי מקרקעין
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 תושב ישראל הרוכש דירה יחידה

       
 ואילך 202.8.1.מיום   המצב כיום

 -עסקה שווי 

מסכום 

 ח"בש

עד סכום 

 ח"בש

אחוז 

 מס

 -שווי עסקה  

 ח"מסכום בש

עד סכום 

 ח"בש

 אחוז מס

0 1,470,560 0%  0 1,470,560 0% 

1,470,560 1,744,270 3.50%  1,470,560 1,744,270 3.50% 

 5.00% 4,500,000 1,744,270  5.00% ומעלה 1,744,270

    4,500,000 15,000,000 8.00% 

 10.00% ומעלה 15,000,000    
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 נראה כי השינוי במס הרכישה נועד יותר מטעמי דעת קהל ולאו דווקא בשביל להזרים כספים 

נוגע במספר מועט יחסית של דירות יוקרה במשק , השינוי במס הרכישה והוספת המדרגות. למשק

 . ולא ברור כמה תוספת הוא יביא לאוצר

 

כך למשל הדירה תימכר בנפרד . יכול להביא לתיכנוני מס יצירתיים, דווקא שיעור המס הגבוה

ו למשל הדירה תימכר בנפרד א. כשלד ולאחר מכן יתווספו שינויים על ידי ועל חשבון הרוכש

 .יימכרו בנפרד' וכו, ציוד חשמלי, והציוד הכולל מזגן

 

שינוי נוסף הנוגע למס הרכישה הוא חיוב תושבי חוץ שרוכשים דירה בישראל במדרגות מס של 

 . זאת גם אם זו דירתם הראשונה בישראל ובכלל, רוכשי דירות יד שניה

 

תושב חוץ שרכש , ולכן, ישראל לבין רוכש תושב חוץהחוק לא הבדיל בין רוכש תושב , עד היום

נהנה ממדרגות המס שחלו על מי שרוכש דירה , דירה בישראל וזו היתה דירתו היחידה בישראל

 . ל"למרות שלכאורה יכלו להיות לתושב החוץ מספר דירות בחו, יחידה

יחידה הוא רק מי שייהנה ממדרגות מס רכישה של דירה , לאחר התיקון בחוק ההסדרים, כיום

 .תושב ישראל

 

הגדרת תושב ישראל כוללת תושב חוץ שבתוך שנתיים מיום רכישת הדירה הפך להיות תושב 

תושב חוזר . לפקודת מס הכנסה (א)02 ישראל לראשונה או לתושב חוזר וותיק כמשמעותם בסעיף

א עברו עשר מי של, לפי הגדרה זו. שנים 01 ל מעל"ותיק הינו מי ששב לישראל לאחר ששהה בחו

לא ייחשב תושב ישראל לצורך חוק מסוי מקרקעין ולא ייהנה , שנים מאז עזיבתו את ישראל

 .ממדרגות המס של רוכש דירה יחידה גם אם חזר לישראל שבוע לאחר רכישת הדירה

 

       

 רוכש דירה שניה/ תושב חוץ 

           

 ואילך 2.2.8.1.מיום   2.8.3..1.2ועד  202.8.1.מיום   המצב כיום

 -שווי עסקה 

מסכום 

 ח"בש

עד סכום 

 ח"בש

אחוז 

 מס

 -שווי עסקה  

 ח"מסכום בש

עד סכום 

 ח"בש

 -שווי עסקה   אחוז מס

 ח"מסכום בש

עד סכום 

 ח"בש

 אחוז מס

0 1,089,350 5.00%  0 1,089,350 5.00%  0 1,055,935 3.50% 

1,089,350 3,268,040 6.00%  1,089,350 3,268,040 6.00%  1,055,935 4,500,000 5.00% 

 8.00% 15,000,000 4,500,000  7.00% 4,500,000 3,268,040  7.00% ומעלה 3,268,040

 10.00% ומעלה 15,000,000  8.00% 15,000,000 4,500,000    

 10.00% ומעלה 15,000,000    
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 מקרקעין –מס הרכישה 

 

 מס כי, הקובעות תקנות פורסם כי הוועדה אישרה, 33.7.3102 בהודעת וועדת הכספים מיום

 תקנות באמצעות הפועל אל לצאת אמורות התקנות. 6% – ל 5% – מ יעלה מקרקעין על הרכישה

 .האוצר שר חתום עליהן

 

 לבניית היתר קבלת ממס הרכישה על 0% של ברכישת קרקעות למגורים יינתן זיכוי, עם זאת

 .ע"התב אישור מרגע היותר לכל שנתיים בתוך, אחת דיור מיחידת החל, מגורים

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 – נעם שרעביורו"ח או לעו"ד /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי/למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו

 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


