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 הטבות המס מהשכרה למגורים לטווח ארוך 

 לקוחות וידידים יקרים,

ועמדת רשות המיסים כי פעילות השכרת דירות כפעילות עסקית של האחרונים אשר עסקו בסיווגה  דיןה ילאור פסק

בפניכם את הטבות  ניין מע"מ ומס הכנסה, נבקש לצייןדירות מגורים מגיעה לכדי עסק לע 10החזקת כמות העולה על 

. "( בגין השכרת דירות למגורים לטווח ארוךהחוק)להלן: " 1959 –בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט  הקיימותהמס 

הטבות המס הקבועות בחוק מעניקות לבעלים של בניין להשכרה פטור מחבות במע"מ במכירת דירות המגורים, 

 :ס הכנסה נמוכים על השכרת הדירות ומכירתן ואישור פחת מואץ, כמפורט להלןהטבה בשיעורי מ

 מהו "בניין להשכרה": .1

 ,אחת כחטיבה אתר ובאותו תקופה באותה בניינים שנבנו מספר , לרבותהחוק מגדיר בניין להשכרה כבניין .א

 31.7.1988יום  ובלבד שבנייתו נסתיימה לאחר ,למגורים להשכרה שלפחות מחצית משטח מרצפותיו מיועד

כמו כן קובע החוק, כי הזכאות להטבות  .ייחשב כבניין חדש להשכרה( 1.1.2009)בניין שהושכר לאחר יום 

 תום שלאחר שנים 7 מתוך לפחות שנים הייתה חמש הממוצעת ההשכרה המס ינתנו בכפוף לכך שתקופת

 מחציתר, החוק מאפשר למכור עד כלומ .מאוחרלפי ההבניה או מיום אישור הבניין כבניין מאושר להשכרה 

 משטח הבניין מבלי שהדבר ישלול את הטבות המס ביחס לכלל הבניין. 

רשאית  ההשקעות מרכז מנהלת -להשכרה  כבניין יחשב מבניין חלק מסוימים, גם עם זאת, בתנאים יחד .ב

דירות  8ת יש לפחו להשכרה בניןשל  לאשר כי רק חלק מהבניין יהיה בנין להשכרה, אם בחלק המאושר

בבניין והוא אינו קרוב לבעל  מאושרים הלא בחלקים בעל זכויות אינו המאושר בחלק הזכויות מגורים ובעל

 .דירות( 6 –)בבניין חדש להשכרה  הזכויות כאמור

וכן  , חלק מבנייןמיועד למגורים משטחו מחצית לפחות אשראחד  בניין להיות יכול להשכרה" לפיכך, "בניין .ג

 משמש משטח הדירות הבנויות מחציתאשר  אחת ובחטיבה תקופה באותה שנבנו בניינים של מספר מתחם

מכירה, מיועד ל והשני להשכרה מיועד אחד הבניינים בניינים, כאשר שני הכולל למשל, מתחם להשכרה )כך

 תנאים הקבועים בחוק., הכל בכפוף להבניינים( שני על יחולו להשכרה" וההטבות כ"בנייןגם כן  יחשב

מגבלת דמי שכירות: החוק קובע כי על מנת להינות מהטבות המס, גובה דמי השכירות הממוצע לדירה  .ד

דמי  כלהסכום הכולל של ₪, כאשר החישוב ייעשה לפי  6,200בבניין להשכרה למגורים לא יעלה על סך של 

₪  8,000 -₪ ל  6,201השכירות בבניין. עוד קובע החוק, כי לגבי דירות בהם גובה דמי השכירות הינו בין 

₪  8,000בעוד שלגבי דירות בהם גובה דמי השכירות הינו מעל  ,₪ בלבד 6,200תינתן הטבת המס על סך של 

 לא תינתן הטבת מס.



 

 הטבות המס:  .2

הכנסות מהשכרה של מ שבח ריאלי במכירה אובשמקורה  שיעור מס ההכנסה אשר יחול על הכנסה חייבת .א

שיעור מס  -ולגבי יחיד  11%שיעור מס של  -בניין חדש להשכרה בידי בעלי בניין להשכרה, יהיה: לגבי חברה 

 .20%של 

 הושכרה והדירה במידה , כאשר על דירה ב"בניין חדש להשכרה" 20%החוק מתיר פחת מואץ בשיעור של  .ב

 יחסי. פחת לתבוע המס ניתן משנת חלקב רק למגורים

בעת מכירת בניין להשכרה, לצורך קביעת חבות מס השבח, יותרו בניכוי תשלומי ריבית ריאלית בגין הלוואה  .ג

 ששימשה לרכישת הבניין.

שנים הינה עסקה פטורה  25כידוע, השכרה למגורים לתקופה שאינה עולה על  –פטור ממס ערך מוסף  .ד

המס  מהטבות לפחות ונהנה שנים חמש ךבמש מהבניין אשר היה מושכר חלק אותו ממע"מ. יתרה, מכירת

כיוון וניתן פטור ממע"מ במכירת דירות יוער, כי לעניין זה ממע"מ.  פטורה אף היא  האמורות לעיל, תהיה

ששולמו ברכישת דירת  בעסקאות פטורות ממע"מ לא ניתן לקזז תשלומי מע"מוכיוון וענייננו  המגורים

 .צאות שהוצאו בקשר עם הדירותאו הו מעלויות בנייה ככל שיהיו המגורים,

 ,ורים לטווח ארוךגהמיועד להשכרה למ למי הבוחר לרכוש בניין נוסף על האמור, מעניק החוק מסלול חלופי .ה

ליהנות ממס רכישה מופחת  הרוכש הטבות המס, כמפורט לעיל, יוכל הקובע כי היה ויוותר רוכש בניין על כל

 שו.משווי המקרקעין שנרכבלבד  0.5%בשיעור של 

 

לסיכום, החוק מעניק הטבות מס משמעותיות מהכנסות שמקורן בפעילות השכרה למגורים לטווח ארוך אשר 

 הטבות כלכליות הן בשלב ההשכרה והן בשלב מכירת הדירות. להשכרה יכולות להניב לבעל בניין 

 אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע בנושא זה.

 

 בברכה,

 ן וול אוריון ושות'פישר בכר ח

 יונתן שטאנג )רו"ח( * כותב עדכון זה: עו"ד

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו
 

 ashavit@fbclawyers.com 03-6944203 ענת שביטעו"ד 
 jshtang@fbclawyers.com 03-6944203 יונתן שטאנג )רו"ח( עו"ד
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