
 

 

 

 

 ,ועמיתים יקריםלקוחות 

החל על השינויים המרכזיים שיחולו באופן מיסוי דירות מגורים  לעדכן אתכם ברצוננו
 :2018ינואר חודש מ

לחוק  76כידוע, במסגרת תיקון מס'  - חישוב מס לינארי מוטבביטול המגבלות ב  .1
" החוק", "76תיקון )להלן: " 1963-)שבח ורכישה(, התשכ"ג מיסוי מקרקעין 

, כך שבוטל הפטור הכללי שונה הסדר הפטור במכירת דירת מגורים מזכה (בהתאמה
( לחוק, אשר העניק פטור למי שהחזיק יותר מדירת מגורים אחת 1ב)49מכוח סעיף 
השנים שקדמו למכירה. יחד עם זאת, נקבע לגבי דירת מגורים  4-ולא מכר ב

באופן שהשבח שיוחס  ,טביחול חישוב מס לינארי מוכי  1.1.2014 לפני שנרכשה
יהיה פטור ממס ואילו השבח שיוחס  1.1.2014לתקופה שמיום הרכישה ועד ליום 

מס ")להלן: 25%יחויב במס בשיעור של  ועד ליום המכירה 2.1.2014לתקופה שמיום 
ועד ליום  1.1.2014ום מישכי במהלך תקופת המעבר כן נקבע,  "(.לינארי מוטב

יוכל מוכר )תא משפחתי( למכור עד שתי  "(המעבר תקופת)להלן: " 31.12.2017

כאשר בעת מכירת הדירה השנייה על  ,לינארי מוטב מסדירות מגורים מזכות ב
שנים שקדמו למכירה  4-המוכר לעמוד בתנאי שלא מכר דירת מגורים מזכה ב

יחולו מגבלות בשימוש לא  1.1.2018החל מיום . בפטור ממס )לרבות פטור חלקי(
הן לעניין פרק הזמן בין ו לעניין היקף המכירותלינארי מוטב, הן בחישוב מס 

יחד עם זאת, יש לשים לב לחשיפה שפקיד השומה יכול לקבוע כי מכירה למכירה. 
היקף המכירות ונסיבותיהן עולות לכדי עסקת אקראי או עסק ולחייב במס את 

  העסקה כהכנסה פירותית )שיעור מס שולי(.

  - תקופת צינוןמכירות בין קרובים ו  .2

במהלך תקופת המעבר נקבעה הוראה אנטי תכנונית במקרה של מכירת דירות  2.1
לחוק )מתנות בין קרובים(, כך  62מגורים מזכות שהתקבלו בפטור לפי סעיף 

לינארי מוטב, רק אם נותן  מסשמקבל המתנה יוכל למכור את דירת המתנה ב
מס יה זכאי לחישוב המתנה לו היה מוכר את הדירה בעצמו באותו מועד ה

)כלומר נקבע כי דירה שתועבר לקרוב בפטור ממס תמנה בעת  לינארי מוטב
מכירתה על חשבון נותן המתנה והדירה תמוסה כאילו היה נותן המתנה 

 לינארי מוטבמס וזאת על מנת למנוע שכפול של הזכאות ל ,המוכר בעצמו(
תחול המגבלה לא  1.1.2018יחד עם זאת, החל מיום  .באמצעות קרובים

  כאמור.

 לעניין תקופת הצינון )תקופה שעל המוכר להמתין טרם יהיה זכאי לפטור 2.2
בין מועד מכירתה(, נקבע כי מי שקיבל ממס בין מועד קבלת הדירה במתנה ל

ומבקש בעת המכירה בתקופת לחוק  62דירה במתנה בפטור ממס לפי סעיף 
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מי שקיבל דירה )א( ים: המעבר להנות ממס לינארי מוטב יחולו התנאים הבא

ו לחוק כנוסחו לפני 49צינון לפי סעיף יהיה כפוף לתקופת  1.8.13ה לפני במתנ
 לחוק מיום 62מי שקיבל את הדירה במתנה בפטור לפי סעיף )ב(  ;76תיקון 

 הואיל ורואיםלא יהיה כפוף לתקופת צינון  31.12.2017ועד ליום   1.8.2013
ל מקבל המתנה את נותן המתנה כאילו הוא המוכר לעניין קביעת הזכאות ש

 . (אלא אם נותן המתנה קיבל אותה בעצמו במתנהלינארי מוטב ) מסל

ת במכירצורך בתקופת צינון כבר אין  1.1.2018מיום יחד עם זאת במכירה 
במקרה של מכירת דירת יצוין, כי  .שיעור מס לינארי מוטבב דירת מגורים

ת הצינון ויחולו תקופשאין שינוי וגורים בפטור שהתקבלה במתנה, הרי מ
תבסס על מגורי מקבל המתנה בה 76הקבועות בחוק בנוסחו לאחר תיקון 

מיום  שנים 3תקופת הצינון תהיה דרך קבע, אם התגורר בדירה בדירה: 
שנים מיום  4 אז תקופת הצינון תהיה, ואם לאו שהחל לגור בה דרך קבע

 .ת הדירה במתנהשקיבל א

מס לינארי מוטב בתקופת המעבר היה  אחד התנאים להחלת חישוב  2.3
לחוק, בין אם המכירה בתמורה  1שהמכירה אינה ל"קרוב" כהגדרתו בסעיף 

לא תחול המגבלה כאמור וניתן יהיה  1.1.2018החל מיום ובין ללא תמורה. 
 לעשות שימוש במס לינארי מוטב גם במכירות בין קרובים.

במכירת דירת מגורים מזכה יחידה בפטור ממס  - ור דירת מגורים מזכה יחידהפט   .3
( לחוק, נקבע כי בעת מכירה במהלך תקופת המעבר לא יחול 2ב)49סעיף  לפי

גם אם הפך לבעל  1.1.2014הפטור לגבי תא משפחתי שהיה מרובה דירות ביום 
ינה לזכאות הבח 1.1.2018החל מיום דירה יחידה לאחר מכן בתקופת המעבר. 

 .לפטור תחול ביום המכירה בלבד
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