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ה"תשעטבתז"כ

2015ינואר18


 51/201הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 
 עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישההנדון:

 
1963–בוצעובהתאםלחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג2015עםכניסתשנתהמס

)להלן:החוק(עדכוניסכומיםכפישיפורטלהלן:

הוראותסעיף,יסוד:הכנסת-לחוק38ותחולתושלסעיף19-לאורפיזורהשלכנסתישראלה
ממשיכותלעמודבתוקפןעד(31.12.14)ט'בטבתתשע"ההיואמורותלפוגביוםש(לחוק1ג()1)ג9

(.30.6.15)התשע"תמוזבי"גליום
(לחוק.1ג()1)ג9אםלדחייתפקיעתושלסעיףבסקירהלהלןיוצגהמצבהחוקיבהת


 מס רכישה


 דירת מגורים יחידה .א


רוכששלדירתמגוריםיחידה)בהתאם,(לחוק3ד()1)ג9-ג(ו1)ג9בהתאםלהוראותסעיף
יחויבבמסרכישהבהתאםלמדרגותלהלן:2015להגדרותבחוק(בשנת

 
רכישתדירהיחידה


(עודכנוהמדרגותבהתאםלשיעורעלייתהמדדולהלן16.1.15)התשע"טבתבכ"הביום

(:15.1.16)מדובתוקףעדליוםה'בשבטתשע"וגובההמדרגותהמעודכנותאשריע

לאישולםמס;–שקליםחדשים1,568,800עלחלקהשווישעד .1
–שקליםחדשים1,860,790שקליםחדשיםועד1,568,800עלחלקהשוויהעולהעל .2

;3.5%
–שקליםחדשים4,800,605שקליםחדשיםועד1,860,790עלחלקהשוויהעולהעל .3

.5%
שקליםחדשים16,002,015חדשיםועדשקלים4,800,605עלחלקהשוויהעולהעל .4

 .8%–
 .10%–שקליםחדשים16,002,015עלחלקהשוויהעולהעל .5
 

 30.6.15ם דירת מגורים )שאינה דירה יחידה( עד ליו .ב


לחוק1ג()1)ג9בהתאםלהוראותסעיף רוכששלדירת,יסוד:הכנסת-לחוק38וסעיף(
בתמוזי"ג(ועד16.1.15)התשע"טבתבכ"המגורים)שאינהדירתמגוריםיחידה(מיום

(יחוייבבמסרכישהבהתאםלמדרגותלהלן:30.6.15תשע"ה)
 
 ;5%–שקליםחדשים1,162,120עלחלקהשווישעד .1

 
–שקליםחדשים3,486,350שקליםחדשיםועד1,162,120עלחלקהשוויהעולהעל .2

;6%
–שקליםחדשים4,800,605חדשיםועדשקלים3,486,350עלחלקהשוויהעולהעל .3

.7%
שקליםחדשים16,002,015שקליםחדשיםועד4,800,605עלחלקהשוויהעולהעל .4

 .8%–
 .10%–שקליםחדשים16,002,015עלחלקהשוויהעולהעל .5
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 15.1.16עד ליום  1.7.15 ורים )שאינה דירה יחידה( מיוםדירת מג .ג


 סעיף להוראות מגורים1()ד1)ג9בהתאם דירת )שאינה מגורים דירת של רוכש לחוק )

מיום תשעיחידה( בתמוז  1.7.15)"הי"ד  )( בשבטתשע"ו ליוםה' 15.1.16ועד יחוייב(
במסרכישהבהתאםלמדרגותלהלן:

 
;3.5%–שקליםחדשים1,126,475עלחלקהשווישעד .1
–שקליםחדשים4,800,605עדשקליםחדשיםו1,126,475עלחלקהשוויהעולהעל .2

;5%
שקליםחדשים16,002,015שקליםחדשיםועד4,800,605עלחלקהשוויהעולהעל .3

 .8%–
 .10%–שקליםחדשים16,002,015עלחלקהשוויהעולהעל .4
 

 הקלה ל"עולה" .ד


1974–לתקנותמיסוימקרקעין)שבחורכישה()מסרכישה(,התשל"ה12בהתאםלתקנה
האמורה להגדרה בהתאם כ"עולה" המוגדר רוכש זכאי רכישה(, מס תקנות )להלן:
במשך זאת עסק בית ו/או מגורים דירת רכישת בעת הרכישה במס להקלה בתקנה,

השניםשלאחרעלייתו7תקופההמתחילהבשנהשלפניעליתולישראלומסתיימתלאחר
 .לישראל

מס שיעור יעמוד המדד לעליית בהתאם בתקנה האמורים הסכומים לעדכון בהתאם
(על15.1.16)ותשע"שבטבה'(ועדליום16.1.15)התשע"כ"הבטבתהרכישההחלמיום

 השיעוריםלהלן:

;0.5%–שקליםחדשים1,700,220עלחלקהשווישעד .1
.5%–שקליםחדשים1,700,220עלחלקהשוויהעולהעל .2

 
 הקלה לרוכש משק חקלאי .ה


כ"הבטבתלתקנותמסרכישהזכאיהרוכש"משקחקלאי"החלמיום16בהתאםלתקנה

)ועדליום(16.1.15תשע"ה) בשבטתשע"ו 15.1.16ה' לתשלוםמסרכישה)לגביהחלק(
שאינובנייןהמשמשלמגוריםאשרלגביוישלםמסרכישהבהתאםלשיעורימסהרכישה

מגוריםכאמורלעיל(בהתאםלשיעוריםלהלן:עלדירת
 
;0.5%–שקליםחדשים347,755עלחלקהשווישאינועולהעל .1
.5%–שקליםחדשים347,755עלחלקהשוויהעולהעל .2


 מס שבח


 לחוק 1תקרת פטור לפי פרק חמישי  –( 1א)א49סעיף  .א


הפטורלפיהוראותפרקחמישי1.1.14–לחוקהחלמה76בהתאםלהוראותתיקוןמס'

(לחוק.1א)א49לחוקמוגבלבתקרתפטורבהתאםלהוראותסעיף1


(ועדי"טבטבתתשע"ו1.1.15להלןסכוםתקרתהפטורלתקופהשביןי'בטבתתשע"ה)
שקליםחדשים.4,496,000–(31.12.15)

 

 ה' לחוק49סעיף  .ב
 

בפטורבנוסףלמכירתדירהאחרתנוספתשתמכרה'לחוקמאפשרמכירתדירה49סעיף
החודשיםשטרםמכירת12-אףהיאבפטורוזאתביןהיתרבכפוףלכךשהמוכררכשב
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ב או הנוספת וזאת12-הדירה אחרת דירה הנוספת הדירה מכירת שלאחר החודשים
יןשלשתיהדירותהנמכרות.ילפחותמשוו75%בשוויהעולהכדי

ה'מוגבלבסכומים.49הפטורבסעיף
 שבין לתקופה המעודכנים הסכומים תשע"י'להלן בטבת 1.1.15)ה ועד  בטבתי"ט(

(:31.12.15)ותשע"
שקליםחדשים;2,022,000–((3ה)א()49שווישתיהדירותהנמכרותיחד)סעיף

שקליםחדשים.3,364,000–((1ה)א49הדירות)סעיףשתישווימירבישל


' לחוק ז49סעיף  .ג


 49סעיף חמישי לפרק )בהתאם מזכה" מגורים "דירת מכירת לעניין  קובע לחוק 1ז'
לפטור זכאי יהאהמוכר  נוספת, מושפעתמזכויותלבניה התמורה מקוםבו כי לחוק(
נוסףבשלהזכויותלבניהנוספתזאתבסכוםשוויהדירהאובסכוםההפרששביןתקרת

ה,לפיהנמוך.הפטורלביןסכוםשוויהדיר
מרצפת יפחת לא בסעיף, המפורטים בתנאים הכולל, הפטור סכום כי נקבע כן, כמו

הפטור.


להלןסכומיתקרתהפטורורצפתהפטורהמעודכנים:
בטבתתשע"ה)תקרתהפטורהחלמיום 16.1.15כ"ה )ועד( בשבטתשע"ו -(15.1.16ה'

שקליםחדשים.2,064,600


16.1.15כ"הבטבתתשע"ה)החלמיוםרצפתהפטור )ועד( בשבטתשע"ו 15.1.16ה' –(
שקליםחדשים.517,100


 קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה למנהל –א)א( 94סעיף  .ד


 בחוק94סעיף שנקבע במועד הודעה או הצהרה הגיש שלא אדם כי קובע לחוק א)א(

פיגור שבועייםשל כל בעד עליו, יוטל קנסבסכומיםהאמוריםבסעיף.כמפורטלהלן, ,
מיום )החל תשע"ה בטבת  16.1.15כ"ה ( ליום )ועד תשע"ו בשבט 15.1.16ה' יעמדו(

:משנהשעברה(ללא שינוי)להלןהמפורטיםהקנסותעלהסכומים
 
שקליםחדשים.280-קנסאיהצהרה .1

שקליםחדשים.230-קנסאיהודעה .2

 
 –תקנות מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים(, התש"ע .ה

2009 


 )קביעתאגרותבעד )שבחורכישה( מקרקעין התש"עתקנותמיסוי -פעולותושירותים(,
2009 ובעד. בקשתמבקש לפי המנהל ושירותיםשנותן פעולות בעד כי פעולותקובעות

 אגרהבהתאםלסוגהפעולהאוהשירותכמפורטבתקנות.במסגרתעשייתשומה,תיגבה


דוסכומי(יעמ15.1.16(ועדליוםה'בשבטתשע"ו)16.1.15כ"הבטבתתשע"ה)החלמיום
משנהשעברה(:ללא שינוילהלן)המפורטיםהאגרהעלהסכומים


ש"ח55

ש"ח83


ש"ח195
 
 

 בברכה,            
 

 בישראל רשות המסים      


