


ז'שבטתשע"ו 
17ינואר, 2016
הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2016
הנדון:עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה
עםכניסתשנתהמס 2016 בוצעובהתאםלחוקמיסוימקרקעין(שבחורכישה),התשכ"ג– 1963
(להלן :"החוק") ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) ,התשל"ה –  1974(להלן:
"תקנות מס רכישה")עדכוניסכומיםכפישיפורטלהלן :

מס רכישה

א .דירת מגורים יחידה

בהתאםלהוראותסעיף(9ג1ג)( )3לחוק ,רוכששלדירתמגוריםיחידה(בהתאםלהגדרות
בחוק) מיום ו' בשבט תשע"ו ( )16.1.16עד ליום יז' בטבת תשע"ז ( )15.1.17יחוייב במס
רכישהבהתאםלמדרגותלהלן :

 .1עלחלקהשווישעד1,600,175שקליםחדשים–לאישולםמס; 
 .2עלחלקהשוויהעולהעל1,600,175שקליםחדשיםועד1,898,005שקליםחדשים–
 ;3.5%
 .3עלחלקהשוויהעולהעל1,898,005שקליםחדשיםועד4,896,615שקליםחדשים–
 ;5%
 .4עלחלקהשוויהעולהעל 4,896,615שקליםחדשיםועד 16,322,055שקליםחדשים
–;8%
 .5עלחלקהשוויהעולהעל16,322,055שקליםחדשים–;10%


ב .דירת מגורים (שאינה דירה יחידה)
בהתאםלהוראותסעיף(9ג1ה)לחוקרוכששלדירתמגורים(שאינהדירתמגוריםיחידה)
מיוםו'בשבטתשע"ו()16.1.16עדליוםיז'בטבתתשע"ז()15.1.17יחוייבבמסרכישה
בהתאםלמדרגותלהלן :

 .1עלחלקהשווישעד4,896,615שקליםחדשים–;8%
 .2עלחלקהשוויהעולהעל4,896,615שקליםחדשים–  ;10%

ג .הקלה ל"עולה"

בהתאם לתקנה  12לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה
האמורה בתקנה ,להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת
במשךתקופההמתחילהבשנהשלפניעלייתולישראלומסתיימת 7שניםשלאחרעלייתו
לישראל.
בהתאםלעדכוןהסכומיםהאמוריםבתקנהלפיעלייתהמדד ,יעמודשיעורמסהרכישה
החל מיום מיום ו' בשבט תשע"ו ( )16.1.16עד ליום יז' בטבת תשע"ז ( )15.1.17על
השיעוריםלהלן:

 .1עלחלקהשווישעד1,734,225שקליםחדשים– ;0.5%
 .2עלחלקהשוויהעולהעל1,734,225שקליםחדשים– ;5%
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ד .הקלה לרוכש משק חקלאי
בהתאםלתקנה 16לתקנותמסרכישהזכאיהרוכש"משקחקלאי"החלמיוםו'בשבט
תשע"ו ( )16.1.16עד ליום יז' בטבת תשע"ז ( )15.1.17לתשלום מס רכישה (לגבי החלק
שאינובנייןהמשמשלמגוריםאשרלגביו ישלםמסרכישהבהתאםלשיעורימסהרכישה
החליםעלרכישתדירתמגוריםכאמורלעיל)בהתאםלשיעוריםלהלן :

 .1עלחלקהשווישאינועולהעל354,710שקליםחדשים– ;0.5%
 .2עלחלקהשוויהעולהעל354,710שקליםחדשים– ;5%

מס שבח

א .סעיף 49א(א – )1תקרת פטור לפי פרק חמישי  1לחוק

בהתאםלהוראותתיקוןמס' 76לחוקהחלמה– 1.1.14הפטורלפיהוראותפרקחמישי
1לחוקמוגבלבתקרתפטורבהתאםלהוראותסעיף49א(א)1לחוק .

להלן סכום תקרת הפטור לתקופה שבין יום כ' בטבת תשע"ו  ( )1.1.16 ועד ב' בטבת
תשע"ז()31.12.16–4,456,000שקליםחדשים; 

ב .סעיף 49ה' לחוק





סעיף49ה'לחוקמאפשרמכירתדירהבפטורבנוסףלמכירתדירהאחרתנוספתשתמכר
אףהיאבפטורבכפוףלהוראותהסעיף.הפטורמוגבלבסכומים .
להלן הסכומים המעודכנים לתקופה שבין יום כ' בטבת תשע"ו  ( )1.1.16 ועד ב' בטבת
תשע"ז( :)31.12.16

שווישתיהדירותהנמכרותיחד(סעיף49ה(א)())3–2,004,000שקליםחדשים; 
שווימירבישלשתיהדירות(סעיף49ה(א))1–3,334,000שקליםחדשים; 
ג .סעיף 49ז' לחוק 

סעיף 49ז' לחוק קובע  לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" (בהתאם לפרק חמישי 1
לחוק) כי מקום בו התמורה מושפעת מזכויות לבנייה נוספת ,יהא המוכר זכאי לפטור
נוסף(אוחישובלינארימוטב-לפיהעניין)בשלהזכויותלבנייהנוספת,זאתבסכוםשווי
הדירהאובסכוםההפרששביןתקרתהפטורלביןסכוםשוויהדירה,לפיהנמוך. 
כמו כן ,נקבע כי סכום הפטור הכולל ,בתנאים המפורטים בסעיף ,לא יפחת מרצפת
הפטור. 
להלןסכומיתקרתהפטורורצפתהפטורהמעודכנים: 
תקרתהפטורהחלמיוםהחלמיוםו'בשבטתשע"ו()16.1.16עדליוםיז'בטבתתשע"ז
()15.1.17–2,105,900שקליםחדשים; 

רצפתהפטורהחלמיוםהחלמיוםו'בשבטתשע"ו()16.1.16עדליוםיז'בטבתתשע"ז
(– )15.1.17527,400שקליםחדשים; 
ד .סעיף 94א(א) – קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה למנהל

סעיף 94א(א) לחוק קובע כי אדם שלא הגיש הצהרה או הודעה במועד שנקבע בחוק
כמפורט להלן ,יוטל עליו ,בעד כל שבועיים של פיגור ,קנס בסכומים האמורים בסעיף.
החלמיוםו'בשבטתשע"ו()16.1.16עדליוםיז'בטבתתשע"ז()15.1.17יעמדוהקנסות
עלהסכומיםהמפורטיםלהלן(ללא שינוימשנהשעברה): 

 .1קנסאיהצהרה-280שקליםחדשים; 
 
 .2קנסאיהודעה-230שקליםחדשים; 
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ה .תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים) ,התש"ע–
2009

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים) ,התש"ע-
 .2009 קובעות כי בעד פעולות ושירותים שנותן המנהל לפי בקשת מבקש ובעד פעולות
במסגרתעשייתשומה,תיגבהאגרהבהתאםלסוגהפעולהאוהשירותכמפורטבתקנות.

החל מיום ו' בשבט תשע"ו ( )16.1.16עד ליום יז' בטבת תשע"ז ( )15.1.17יעמדו סכומי
האגרהעלהסכומיםהמפורטיםלהלן :

 תקנה,)1()1(1,)3(1)4(1ו–)5(1–82שקליםחדשים;
 תקנה)2()1(1ו-)1()2(1–193שקליםחדשים;
 תקנה)2()2(1–54שקליםחדשים; 
בברכה,
רשות המסים בישראל
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