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 הערכות לדיווח ותשלום מס בגין על הכנסות שכירות משכר דירה
 ורו"ח ד"עו ,סיימון יניב

 

אזרחים המחזיקים בדירות שהניבו להם הכנסות שכירות בשנת  5102כידוע, עד לסוף חודש ינואר 
הכנסת השכירות  , אמורים לקבל החלטה באם לבחור במסלול מיסוי ייחודי המחייב את5102

ולשלם עד לאותו מועד את המס הנדרש באמצעות שובר  01%)ברוטו( בשיעור מס מופחת של  
 המונפק במשרדי פקיד השומה לפי הצהרת הנישום.

 

כל  , אולם50.0.5102גם לאחר בשיעור המס המופחת כאמור יחד עם זאת, ניתן לבצע את התשלום 
והצמדה על חוב המס. )שנתי(  2%בשיעור של ריבית יחייב את המשכיר בתשלום תשלום איחור ב

 ועל כן, כדי לחסוך הוצאות מיותרות, רצוי לפעול בהקדם.

 
כמו כן, במסגרת המסלול הנ"ל, משכירים שיש להם תיק במס הכנסה, לנוחיותם, יכולים לשלם 
 באתר האינטרנט של הרשות ביישום תשלומי מס הכנסה. במסך הכניסה ליישום יש לבחור את

והכנסות מיוחדות אחרות. ללא צורך בהוצאת שובר  01%האפשרות תשלום על חשבון שכר דירה 

 מיוחד.

המועדף, יש לערוך בדיקה פרטנית בכל המיסוי בכדי לקבל את ההחלטה הנכונה בנוגע למסלול 
 מקרה לגופו.

בנטיים בכדי להקל על קבלת ההחלטה, ביקשנו לרכז עבורכם בטבלה שלהלן את כללי המיסוי הרל
 החלים על הכנסות משכר דירה בהתאם לאופי השימוש בנכס ומיקומו.
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1
 "(. חוק)להלן: "ה 0991 -חוק מס הכנסה )פטור מממס על הכנסה משכר דירה למגורים(, התש"ן 

2
 "(הפקודה)להלן: " 0990- לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 011לפי סעיף  

3
 א לפקודה.011לפי סעיף  

4
מחייב פתיחת תיק אצל פקיד השומה באיזור המגורים והגשת הדוח שנתי אשר יכלול את חישוב ההכנסה   

החייבת משכירות לפי ההוראות הקבועות בפקודה ובנוסף פירוט של כל ההכנסות שיש לתא המשפחתי בשנת 

 המס הרלבנטית.

מסלול מיסוי לפי   1פטור ממס -מסלול  

 01%2
 

מקרקעין %  )01מסלול 

  3( ל"בחו

מסלול מיסוי 

4רגיל
 

 אין מגבלה  יחיד בלבד יחיד בלבד  יחיד בלבד משכיר 

יחיד או חבר בני אדם  שוכר 

, י המנהל"שאושר ע

שעיקר , ברשומות

פעילותו היא למתן 

מתן דיור לזכאי משרד 

לקליטת , השיכון 

לבריאות או , עליה

בתנאי . סעד 

שהפעילות אינה 

למטרת רווח 

וההשכרה ואינה ליחיד 

. העובד באותה חברה  

 אין מגבלה  אין מגבלה  אין מגבלה 

דירת מגורים אחת או  מושכר 

יותר בישראל 

המושכרת ליחיד או 

בני אדם הפועל חבר 

למען מתן דיור 

לזכאים לפי הכללים 

.הקבועים בחוק  

דירת מגורים 

.בישראל  

, כל סוגי המקרקעין

בתנאי שהם מחוץ 

.לישראל  

כל סוגי 

המקרקעין 

בישראל ומחוץ 

.לישראל   

הדירה מיועדת לפי  שימוש 

טיבה  לשימוש לצרכי 

הפטור לא . מגורים

יחול על דירה 

או חייבת , הרשומה

הדירה משמשת 

. למגורים

ההוראות לא 

יחולו על הכנסות 

מפעילות המגיעה 

אין כל מגבלה על 

. ל"השימוש במושכר בחו

על הכנסות , למעט

, מפעילות השכרה

המגיעה לכדי פעילות 

.אין מגבלה   
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.ם בספרי עסק להירש לכדי פעילות  

.עסקית  

.  עסקית  

דרישה למסמך כתוב  חוזה

בחתימת ידו  -( חוזה)

המאשר , של השוכר 

כי הדירה משמשת 

. למגורים בלבד   

   

פטור ממס -מסלול   מסלול מיסוי לפי  

 01 %  

מקרקעין %  )01מסלול 

( ל"בחו  

 מסלול מיסוי רגיל

 4102-תקרת הפטור ל תקרה 

₪  081,1הינה בסך 

₪  081,1)לחודש  

לשנת 4100( לכלל 

הדירות למגורים לתא 

כל סכום  . המשפחתי

שחורג מתקרת 

יופחת מתקרת , הפטור

. הפטור הקבועה בחוק 

הסכום המופחת יהווה 

את תקרת הפטור 

: להלן)החדשה 

תקרת הפטור  "

"(.המתואמת  

.אין .אין  .אין   

סייג להתרת 

 הוצאות 

ניתן לנכות הוצאות 

שהוצאו ביצור 

רק ,  הכנסות  אלו

מהסכום החייב שעלה 

. על תקרת הפטור  

לענין חישוב מס שבח 

יראו , במכירת הדירה

כאילו הפחת נתבע 

כהוצאה בסכום 

.המיריבי לפי החוק  

אין זכות לנכות 

, הוצאות כלשהן

שהוצאו ליצור 

אותם הכנסות 

לרבות הוצאות 

. פחת ומימון

לענין חישוב מס 

שבח במכירת 

יראו , הדירה

כאילו הפחת 

נתבע כהוצאה 

בסכום המיריבי 

.לפי החוק  

ככלל אין זכות לדרוש 

בניכוי כל הוצאה אשר 

שימשה ליצור אותה 

למעט הוצאות , הכנסה

. פחת  

יותרו כל 

ההוצאות 

ששימשו ליצור 

לרבות , ההכנסה

. פחת ומימון   
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תקרה "עד ה תשלום המס 

פטור " המתואמת

מעל התקרה . ממס 

לפי , המתואמת

מדרגות המס להכנסה 

. שלא מיגיעה אישית

במידה ולא מדובר 

בהכנסה מיגיעה 

 0אישית לפי סעיף 

או במשכיר לפקודה 

שנה  01שמלאו לו 

המס  –בשנת המס

יחושב החל משיעור 

% 01מס של 

.מההכנסה החייבת  

בשיעור קבוע של 

על % 01

המס . ההכנסות

 01ישולם תוך 

יום מתם שנת 

.המס הרלבנטית  

על % 00בשיעור קבוע של 

לא . ההכנסות בניכוי פחת

יינתנו  הקלות כלשהם ל 

לפי האמנות למניעת כפל 

.הפקודה מס  או לפי  

לפי המס  -ביחיד 

השולי על הכנסות 

שלא מיגיעה 

במידה )אישית 

ולא מדובר 

בהכנסה מיגיעה 

 0אישית לפי סעיף 

לפקודה או 

במשכיר שמלאו 

שנה בשנת  01לו 

המס  –המס

יחושב החל 

משיעור מס של 

בחבר בני %(, 01

אדם ימוסה  לפי 

שעור מס חברות 

לגבי הכנסות .

יחולו דיני ,ל"מחו

בגין המס  הזיכוי

ל או "ששולם בחו

הוראות האמנה 

במידה )הרלבנטית 

 -וקיימת אמנה 

תגבר על הוראות 

(  הדין הפנימי  
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, אך מאותה דירהלפי עמדת רשות המיסים לא ניתן לשלב בין המסלולים לגבי ההכנסות להבנתנו, 
 בנפרד.מניעה מלבקש לשלב בין המסלולים ביחס להכנסות המופקות מכל דירה כל אין 

כך למשל, אדם שמשכיר שתי דירות מגורים, יהיה רשאי לבקש כי ההכנסות שכירות שנצמחו לו 
 055( במגבלות הקבועות בסעיף 01%מדירה א' ימוסו לפי מסלול המיסוי בשיעור מס מופחת )

לפקודה ולגבי ההכנסות שכירות שנצמחו לו מדירה ב', יבחר במסלול הפטור לפי הכללים 
ק, בין היתר בהתחשב בתקרת הפטור המתואמת, אשר תתחשב בסך ההכנסות הקבועות בחו

 משתי הדירות.

לגבי דירה א' ובמסלול הרגיל  01%-כמו כן, ניתן למשל לשקול לשלב בין מסלול של מס מופחת לפי
 לגבי דירה ב'. 

כאמור, לפי עמדת רשות המיסים לא ניתן לשלב בין המסלולים בדירה אחת, בין היתר לאור 

לפקודה, לפיה המשכיר לא זכאי לתבוע בניכוי הוצאות לגבי אותה  055המגבלה הקבועה בסעיף 
 דירה. 

סיכומו של דבר, כאמור ברישא לתשובתי, לטעמי על כל אדם שמשכיר דירות למגורים לערוך 

חישוב פרטני בהתחשב במספר הדירות, היקף ההכנסות וההוצאות, כולל הערכות במקרים 
את אותן ההכנסות משכירות כהכנסות  ראותלמצב שבו פקיד השומה עשוי לבקש ל ,המתאימים

 ( לפקודה.1)2מעסק לפי סעיף 

 

 

 

 

 

 
 

 

 – סיימון יניבורו"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

  


