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חוקבעקבותהקרובהלשנההיחידיםוהיערכותהמסהשלכות

2018-2017ההסדרים
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חברות  "מיסוי 

"ארנק
כפיית חלוקת  

רווחים

או  /וכספים משיכת 

בנכסי חברה  שימוש 

על ידי בעל מניות 

חלוקת דיבידנד  מהותי

בשיעור מופחת

לשנותהתקציביעדילהשגתחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוקפורסם2016בדצמבר29ביום•

.2017בינואר1ביוםתחילתואשר,"(לחוקהתיקון":להלן)2016-ז"התשע,(2018-2017התקציב

קיימותפרצותלסגור,היתרבין,תכליתםאשרהמסבדינימשמעותייםשינוייםכולללחוקהתיקון•

.המסבדיני

.מסוימיםבנושאיםמסהטבותגםניתנולחוקהתיקוןבמסגרת,זאתעםיחד•

עלוהשפעותיהםהשלכותיהםאתונבחן,לחוקהתיקוןבמסגרתהמסבדיניהשינוייםעיקריעלנעמוד•

.היחידים

שינויים  

בשיעורי המס  

ליחידים
מס ריבוי  

דירות
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שינויים בשיעורי המס ליחידים
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רווחווכן(48%במקום)47%-להופחתליחידיםהמקסימליהמסשיעורי,לחוקהתיקוןבמסגרת•

.המסמדרגות

מסלתשלוםהחייבתההכנסהתקרתהופחתהוכן(2%חלף)3%-ליסףמסשיעורהועלה,במקביל•

.(בשנהח"ש803,000חלף)בשנהח"ש640,000שלחייבתמהכנסההחליחוליסףשמסכך,יסף

20162017

שיעור מסמדרגהשיעור מסמדרגה

62,64010%74,64010%

107,04014%107,04014%

166,32021%171,84020%

237,60031%238,80031%

496,92034%496,92035%

47%כל שקל נוסף48%כל שקל נוסף

803,0002%640,0003% מס יסף
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מהותיאו שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות /משיכת כספים ו
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הכנסהעלבמסמחויבהיהמניותבעל,(לפקודה(ט)3סעיף)לחוקהתיקוןערבהקייםהדיןפיעל•

דמיבגובהאוהחברהבכספיהשתמששבהבתקופהלחברהשילםלאאשרהרעיוניתהריביתבגובה

דיההרתיעהלאלפקודה(ט)3שבסעיףהרעיוניתהריביתקביעת.החברהבנכסראוייםשימוש

.נפוצה,כדיבידנדמשיכתםחלף,המניותבעליידיעלנכסים/הכספיםמשיכתותופעת

שלביהדוהמיסוישלעקיפהלמנועמטרתואשר,(1ט)3סעיףהוסףלחוקהתיקוןבמסגרת,לפיכך•

בעלאתמשמשותאשר,החברהשלמניותבעלבידימחברהנכסיםאוכספיםשלמשיכותבאמצעות

אודיבידנדחלוקתחלףוזאת,כללמוחזרותאינןולעיתים,ארוךזמןפרקבמשךמוחזרותואינןהמניות

.שכרתשלום

(קרובואו)מהותימניותבעלידיעלהמבוצעותכספיםמשיכותביןהבחנהעורךלפקודה(1ט)3סעיף•

.קרובואומהותימניותבעללשימושהחברהנכסיהעמדתלביןשבבעלותומחברה

רקע
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מהותיאו שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות /משיכת כספים ו

6

(1ט)3סעיף

מיסוי שימוש בנכסי החברהמיסוי משיכת כספים

עלהעולהמצטברבסכוםכספיםמשיכת

המסמשנתיוםבכל)ח"ש100,000

מניותבעלידיעל(שלפניההמסובשנת

:לרבות,*קרובואומהותי

;אחרחובכלאוהשאלהלרבות,הלוואה(1)

ערובהוכלפיקדונות,ערךניירות,מזומנים(2)

כלשהיכבטוחההעמידהשהחברהאחרת

המהותיהמניותבעללטובת

הכלל

מועד החיוב  

במס
שבההמסשנתשלאחרהמסשנתבתום

נמשכו

שללשימושםהחברהשלנכסהעמדת

.*קרובואומהותימניותבעל

:מאלהאחדכל,"נכס"

שלהפרטייםלצרכיוהואבההשימוששעיקרדירה(1)

;תכולתהולרבות,המהותיהמניותבעל

;תכשיטיםאואומנותחפצי(2)

לצרכיוהואבהםהשימוששעיקרשיטוכליטיסכלי(3)

;מהותיהמניותבעלשלהפרטיים

.בצוהאוצרשרשקבעאחרנכס(4)

,לשימושהנכסהועמדשבההמסשנתבתום

הושבשבולמועדעדמכןלאחרשנהכלובתום

הנכס

לפקודה88כהגדרתם בסעיף -" קרוב"ו" בעל מניות מהותי* "
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מהותיאו שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות /משיכת כספים ו
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החלופותבשתיהמהותיהמניותבעלבידיההכנסהסיווג

*?האם לחברה רווחים לחלוקה

לחוק החברות( ב)302כהגדרתם בסעיף -" רווחים* "

לאכן

דיבידנד

לפקודה  ( 4)2לפי סעיף 

ובהתאם לחלקו בהם

הכנסת  

עבודה

לפקודה  ( 2)2לפי סעיף 

?מעביד-האם מתקיימים יחסי עובד

הכנסה מעסק או 

משלח יד

לפקודה  ( 1)2לפי סעיף 

לאכן
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מהותיאו שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות /משיכת כספים ו
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(1ט)3סעיף

מיסוי שימוש בנכסי החברהמיסוי משיכת כספים

הכנסה אשר  מהוות , משיכת הכספים או העמדת הנכס לשימוש בעל המניות המהותי

המסחויבה במלוא 

,אחרתלחברהחברהשנתנההלוואה

לתכליתהמשמשת,שקוףתאגידשאיננה

בעקיפיןמחברהכמשיכהתיחשבלא,כלכלית

חריגים

הדין עד מועד 

החיוב במס
לפקודה( ט)3סעיף 

הכנסה מריבית רעיונית לבעל המניות

החיובמועדעדלחברהשהושבוכספים

שבומהמועדשנתייםבתוךמחדשונמשכו

גובהעד)הושבולאכאילואותםיראו,הושבו

נמשכואםלמעט,(חזרהשנמשךהסכום

ימים60בתוךוהוחזרו,פעמיחדבאופןמחדש

השבה
המהותיהמניותבעללרשותשהועמדנכס

מכןולאחר,החיובמועדעדלחברהוהושב

מהמועדשנים3בתוךמחדשלשימושהועמד

הושבלאכאילואותויראו,הושבשבו
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מהותיאו שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות /משיכת כספים ו
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(1ט)3סעיף

מיסוי שימוש בנכסי החברהמיסוי משיכת כספים

:בניכוי, סכום משיכת הכספים

המהותיהמניותבעלשל**זכותיתרת(1)

***החברהבמאזן,המשיכהאתשביצע
כימות  

בנקאימתאגידהחברהשנטלההלוואהסכום(2)ההכנסה

הועבראשר,לפחותשנתייםשללתקופהבלבד

ובעל,המהותיהמניותבעללידיימים60בתוך

,ההלוואהעלויותבכלשנושאהואהמהותיהמניות

אותהנגדערובההעמידהלאשהחברהובלבד

הלוואה

:בניכוי, *עלות הנכס

המהותיהמניותבעלשל**זכותיתרת(1)

במאזן,לשימושוהועמדהנכסאשר

***החברה

הלוואהיתרת-דירהשהואבנכס(2)

קבועשעבודשכנגדהבלבדבנקאימתאגיד

3שללתקופההואהשעבודאם,הדירהשל

דירהאותהעלשמוטל,לפחותשנים

המהותיהמניותבעללשימוששהועמדה

לחוק47סעיףלפיהרכישהשווייתרת:אלהמביןהגבוה-"הנכסעלות"*

.מאזניתעלותאו,הפחתבתוספתמקרקעיןמיסוי

.שניםחמשעדשללתקופהשהונפקהוןשטרלרבות**

,החיובממועדחודשים18בתוךשנפרעכאמורזכותמיתרתסכום***

.נוכהלאכאילואותויראו

לבעלתיזקף,להשבתועדבנכסהשימושבגין,בנוסף

השוקשווימביןהגבוהלפיהכנסההמהותיהמניות

לפיבתקנותשנקבעהשיעוראובנכסהשימושבגין

(2017בשנת3.41%)הלוואהלעניין(1()ט)3סעיף

בגיןתשלומיםבניכויוהכל,הנכסבעלותמוכפלכשהוא

הכנסה.המהותיהמניותבעלששילםבנכסהשימוש

ותמוסה(10)2או(2)2מסעיףכהכנסהתסווגזו

."(שוטפתהכנסה":להלן)שולימסבשיעור
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(1ט)3סעיף

מיסוי שימוש בנכסי החברהמיסוי משיכת כספים

הוראת  

מעבר

מסוגנכסעליחוללפקודה(1ט)3סעיף

המניותבעללשימוששהועמד"דירה"

כמפורט,החוקשלתחילתולפניהמהותי

.שלהלןבהוראות

במאזןהקיימתכספיתמשיכהיתרת

הושבהאשר,31.12.16ליוםהחברה

יחוללא-31.12.17ליוםעדלחברה

ובמקומה,לפקודה(1ט)3סעיףעליה

:הבאותההוראותיחולו

-1.1.13יוםלפנישנוצרויתרות(1)

התיקוןכניסתלפניהקייםהדיןיחול

לתוקף

-1.1.13יוםלאחרשנוצרויתרות(2)

(ט)3סעיףיחול
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החברהבנכסישימושלמיסויהמעברהוראתחלופות

בדירהולהשתמשלהמשיךהמניותבעלבחר1

31.12.18ביוםהחיובמועדאתויראו(1ט)3סעיףיחול

31.12.18ליוםעדהחברהלרשותהדירהאתלהשיבהמניותבעלבחר2

(1ט)3סעיףלפיבמסחיוביחוללא

תיזקף,השבתהועד(1.1.17)לחוקהתיקוןשלתחילתומיום-בדירההשימושבגין

שוליבמסשתחויבהשוטפתההכנסההמניותלבעל
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החברהבנכסישימושלמיסויהמעברהוראתחלופות

31.12.18ליוםעדלבעלותוהדירהאתלהעבירהמניותבעלבחר3

הרכישהשווייתרתבגובהההעברהביום(עסק/שכר/דיבידנד)הכנסהלותיזקף

שתחויב)השוטפתההכנסהתיזקףהדירההעברתלמועדועד,(מסוימיםבניכויים)

(שוליבמס

המניותבעלעלרכישהומסהחברהעלשבחמסיחוללאההעברהביום

החברהלנעליהמניותבעלייכנס,המניותבעלידיעלבעתידהדירהמכירתבעת

עדשולימס)לינאריבאופןבמסיחויבהריאליוהשבח,"רכישהיום"ו"שווי"לעניין

(מכןלאחרוהוניההעברהמועד
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החברהבנכסישימושלמיסויהמעברהוראתחלופות

4
31.12.18ליוםעדלבעלותוהדירהאתלהעבירהמניותבעלבחר

ההעברהביוםהשבחמסאתולשלם

הרכישהשווייתרתבגובהההעברהביום(עסק/שכר/דיבידנד)הכנסהלותיזקף

שתחויב)השוטפתההכנסהתיזקףהדירההעברתלמועדועד,(מסוימיםבניכויים)

(שוליבמס

ביותרהגבוהשולימסבשיעורהשבחבמסיחויב(החברהולא)המניותבעל

הרכישהיוםכאשר,שבחבמסשוביחויב,המניותבעלידיעלהדירהמכירתבעת

ההעברהיוםלפייקבעוהרכישהושווי

ההעברהבעתרכישהמסיחוללא
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חלוקת דיבידנד בשיעור מופחת-הוראת השעה 
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לקראתלהיערך,חולקושלארווחיםצבוריםבהןבחברותהמהותייםהמניותלבעלילאפשרמנתעל•

(3)ב125-ו(2)ב125סעיףלענייןשעההוראתלחוקהתיקוןבמסגרתנקבעה,שחוקקוהתיקונים

.לפקודה

שיעור,2017בספטמבר30ליוםועד2017בינואר1שמיום,קצובהלתקופהקובעתהשעההוראת•

החברהבידיצבוריםברווחיםשמקורודיבידנדעל(יסףומס30%חלף)25%שלמופחתהכנסהמס

.השעהבהוראתשנקבעוולהוראותלתנאיםבכפוףוזאת,2016בדצמבר31ליוםעד

רקע
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חלוקת דיבידנד בשיעור מופחת-הוראת השעה 
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דיבידנדעלמופחתמסשיעורלזכאותהתנאים

2016עד לתום שנת המס רווחים צבורים 1

בחברהמייצגנישוםאומהותימניותבעליחידהינוהדיבידנדמקבל

מהותימניותבעלשהואמשפחתית

ליוםועד1.1.17שמיוםבתקופההמקבלבידיהתקבלהדיבידנד

30.9.2017

אוהצמדההפרשי,ניהולדמי,עבודההכנסתשלהכוללהסכום2019עד2017המסמשנותאחתבכל

ההכנסותובהפחתת,המחלקתהחברהידיעלהדיבידנדלמקבלששולמואחריםותשלומיםריבית

המחלקתמהחברההדיבידנדלמקבלששולמוכאמורהתשלומיםסכוםמממוצעפחתלא,מדיבידנד

2016-ו2015המסבשנות

לסעיף  בהתאם לא יותר קיזוז הפסד הון ממכירת ניירות ערך אחריםכנגד הכנסה מדיבידנד מוטב כאמור 

לפקודה( ב()4()א)92

2

3

4
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השעהלהוראת1/2017הכנסהמסחוזרהבהרות

מקור 

החלוקה

אלא,שיערוךרווחיאוהוןהפחתתכהמסווגתחלוקהיכללולאצבוריםרווחים

בלבדממספטורותמהכנסותאוחברותבמסשחויבורווחים

בחברות31.12.2016ליוםעדצבוריםמרווחיםויהאיכולהדיבידנדמקור

לחברהשחולקוובלבד,המוטבהדיבידנדמחלקתהחברהידיעלמוחזקות

30.9.2017ליוםעדהמשפחתיתלחברהאוהמהותיהמניותבעלוליחידהמחלקת

תקופת  

ההטבה

על ידי בעל המניות המהותי ליום יתרות חובה ושימוש בנכסי החברהדין 

31.12.16:

את יתרת החובה " לסגור"יתאפשר לבעל המניות המהותי 

המוטב ורשות המסים לא תראה בכך הפרה של תנאי  מהדיבידנד 

ההטבהתקופת 

יתרה שמקורה  

לאחר  במשיכה 

1.1.13יום 

ישקול פקיד השומה האם יש מקום לחייב את בעל המניות בהכנסה  

בשנים שקדמו לשנת המס  , הענייןלפי , ממשכורתמדיבידנד או 

2017

יתרה שמקורה  

לפני  במשיכה 

1.1.13יום 
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השעהלהוראת1/2017הכנסהמסחוזרהבהרות

ממוצע  

ההכנסות

הדיבידנדשמקבלאובפירוקהחברהבהןשניםלגביתיעשהלאהבחינה

המחלקתבחברהמהותימניותבעללהיותחדלהמוטב

תפגעלאהמהותייםהמניותמבעליאחדי"עההכנסותממוצעתנאיהפרת

מוטבלדיבידנדהמניותבעלייתרשלבזכותם

יסףבמס ימוסהלא הדיבידנד המוטב מס יסף

הנחיות  

לפעולה

במקורניכוי,המופחתבשיעורהחלוקהלפרוצדורתבנוגעלפעולההנחיותקובעהחוזר

כלפיהמניותבעלמטעםהמופחתהמסלשיעורזכאותבהצהרתהצורךלרבות)ודיווח

(לגביומתקיימיםהשעההוראתתנאיכלכיההוכחהבנטלהנושא,המחלקתהחברה
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ביןההבדלאתלצמצםמטרתםהמיסוייתהשקילותועיקרוןחברותבמיסוישלביהדוהמיסויעיקרון•

.חברהבאמצעותבידוהמופקתהכנסהאותהלביןיחידבידיהמופקתהכנסהעלהחליםהמסשיעורי

רקע

הכנסות מעסק או  

משלח יד בידי 

היחיד

חברה

הכנסות מעסק 

או משלח יד

שיעור  

מס שולי 

47%
שיעור מס חברות  

2017בשנת 

24%

שיעור מס על  

דיבידנד לבעל  

מניות מהותי  

30%

46.8%: כ שיעור המס"סה47%: כ שיעור המס"סה

בתוספת מס יסף ליחיד או לדיבידנד* 
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פרוגרסיבישוליבמסהמתחייבת)יחידידיעלהמנוהלתפעילותביןהמיסוייתהניטרליותהיעדר•

מעלהמחולקיםלארווחיהאשרחברהידיעלהמנוהלתמקבילהפעילותלבין(50%עדשלבשיעור

.חברהבאמצעותלפעילותהמהותייםמהיתרונותאחדהינו,(חברותמסבשיעורהמתחייבת)

ההכנסהשבובשלבבמסהחיובעיתויעללשלוטהיהניתן,לפקודהא62סעיףלהוספתעד,ואכן•

.המניותלבעלימחולקת

מעטיםחברתשלחייבתהכנסהכיהקובע,כאמורלפקודהא62סעיףהוסף,לחוקהתיקוןבמסגרת•

שהואיחידשלמפעילותהנובעת,זרהידמשלחחברתשאינה,(היותרלכלאדםבני5שלבשליטתם)

.להלןכמפורטוהכל,היחידשלכהכנסתותיחשב,בהמהותימניותבעל

רקע
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חברת ניהול  

ונושא משרה

חברות ארנק

חברת שכירים

מעביד-יחסי עובד

א62סעיף

מפעילותנובעתהמעטיםחברתהכנסת•

קשורבצדלרבות)אחראדםבניבחברהיחיד

,החברותבחוקכהגדרתו)משרהנושאכ(לו

שירותינותןכאו(בשותפותשותףלמעט

.באלהוכיוצאניהול

משרהנושאיהיוהמעטיםחברתאוהיחיד•

.האחרתבחברה

מניותבעלשהואיחידעלתחוללאזוהוראה•

.האחרתבחברהגםמהותי

מפעילותנובעתהמעטיםחברתהכנסת•

,(קשורצדלרבות)אחראדםבעבורהיחיד

עובדבידיהנעשותהפעולותמסוגוהיא

.מעסיקובעבור

בעלהואשהיחידמילמעט-"אחראדם"•

או,בעקיפיןאובמישרין,בומהותימניות

.בושותף

(2)2הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף (10)2או ( 2)2, (1)2הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 
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א62סעיף

עבודהכהכנסתהכנסהלסיווגחזקה

למעט)המסבשנתהמעטיםחברתשלהחייבתהכנסתהאוהכנסתהכלמסךיותראו70%שלמקורן•

חברתעובדילרבות,קרובואו)היחידידיעלשניתןבשירותהוא,(מיוחדיםרווחיםאומיוחדותהכנסות

30שבתוםובלבד,שנים4שלתקופהמתוךלפחותחודשים30במשך,(לקרובואו)אחרלאדם,(המעטים

.השירותתחילתמיוםמעסיקובעבורעובדבידיהנעשותכפעולותהיחידפעולותאתיראוהחודשים

מקרקעיןמיסויבחוקכמשמעותוהמכירהשווי,לפקודה89בסעיףכמשמעותןהכנסות-"מיוחדותהכנסות"•

.דיבידנדאו

.מדיבידנדרווחאושבח,הוןרווח-"מיוחדיםרווחים"•

.אחדלאדםשניתןשירותכשותפותלאותהבשותפותשותףידיעלשניתןשירותיראולא:חריג•

למועסקיחשבווקרובויחיד,זהלעניין)עובדיםמארבעהיותרהמעסיקהמעטיםחברתעלתחוללאזוחזקה•

.(אחד
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לארווחיםחלוקתעללהורותהמיסיםרשותלמנהלאפשר,לחוקלתיקוןעובר,לפקודה77סעיף•

.בסעיףהמנוייםהתנאיםהתקיימואם,מעטיםחברתשלמחולקים

עםהיוועצותחובתוביניהםשוניםקשייםעקב,מאודמצומצםשימושנעשהזהבסעיף,זאתעםיחד•

.ייעודיתועדה

צוברותחברותבהםבמקריםכיונקבע77סעיףתוקןלחוקהתיקוןבמסגרת,לעילהאמוררקעעל•

רשאיהמנהליהיה,החברהלפעילותהקשורהכלכליתתכליתבלא,מחולקיםבלתירווחיםזמןלאורך

לתוםעדהחברההתאגדותמיוםושנצברוחולקושלא,החברהברווחילנהוגהשומהלפקידלהורות

.כדיבידנד,פלוניתמסשנת

בוועדהבהתייעצותהצורךנותרעדיין,שפורסמוהקודמיםהחוקהצעתמתזכיריבשונהכי,יצוין•

.הייעודית

רקע
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המתוקן77סעיףלהפעלתהתנאים

1
מתוך50%לפחותשלבשיעורדיבידנדמניותיהלבעליחילקהלאהחברה

פלוניתמסלשנתרווחיה

המסשנתלתוםהנצבריםכרווחיםפלוניתמסלשנתהחברהרווחיאתיראוזהלעניין

באותהשחולקדיבידנדובתוספתלהשקדמההמסשנתלתוםנצבריםרווחיםבניכוי

המסשנת

הרווחיםמתוך75%לפחותשלשיעורהיההתנאי,התיקוןערב

פלוניתמסשנתמאותהשנים5חלפו2

בלבדחודשים12חלפואםחלוקהעללהורותהיהיכולהמנהל,התיקוןערב



PwC IsraelPwC Israel

כפיית חלוקת רווחי חברת מעטים

24

המתוקן77סעיףלהפעלתהתנאים

ח"שמיליון5עלעוליםהנצבריםהחברהרווחי3

הפטורותההכנסותבתוספת,החברהשלהחייבתההכנסהכלל-"נצבריםרווחים"

בניכוי,הפלוניתהמסשנתתוםועדהתאגדותהמיוםנצברואשר,שבחלרבות,ממס

ובלבד,הפלוניתהמסשנתתוםעדחילקהשהיאהדיבידנדובניכויעליההחלהמס

,החברותלחוק(ב)302בסעיףכהגדרתםהרווחיםסכוםעליעלהלאהרווחיםשסכום

שהוונורווחיםבתוספת

התיקוןערבקייםהיהלאזהתנאי

4
לקיומולהזיקמבלימהםחלקאורווחיהלחלקהאפשרותהחברהבידייש

מסהפחתתאוממסהימנעותהיאהחלוקהאיותוצאתעסקהשלולפיתוחו

5
שנתלתוםהחברהשלהנצבריםרווחיהיפחתולאלחלוקההמנהלהוראתלאחר

ח"שמיליון3-מלהשקדמההמסשנתולתוםהמס

התיקוןערבקייםהיהלאזהתנאי
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המתוקן77סעיףלהפעלתהתנאים

החברהמרווחי50%עדשלחלוקהעללהורותרשאיהמנהל,האמוריםהתנאיםלהתקיימותבכפוף•

.מסשנתאותהמרווחישחילקההדיבידנדסכוםמהםשהופחתלאחר,המסלשנת

שניתנהולאחרהמייעצתהוועדהעםהיוועצותלאחררקכאמורחלוקהעללהורותרשאיהמנהל•

.טענותיהאתלהשמיעהזדמנותלחברה

בינואר1ליוםשקדמומסשנותלגביכאמורחלוקהעללהורותיוכלהמנהל,התחולהלהוראותבהתאם•

עללהורותיכולהמנהל2017בינואר1מיוםהחל,קרי.שנהמאותהשנים5שחלפוובלבד,2017

.2011המסשנתלתוםועדהתאגדותהמיוםבחברהנצברואשררווחיםחלוקת
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רקע

שהואיחידעלמסיוטלכינקבעלחוקהתיקוןבמסגרת,הדירותבמחיריהעלייהעםלהתמודדכדי•

."(הדירותריבוימס":להלן)יותראודירותשלוששלבעלים

אלהדירותלמכור,השקעהלשםדירותבמספרשמחזיקמיאתלתמרץבעיקרונועדהדירותריבוימס•

בעליםבידידירותמספרשלמהחזקההנובעותהשליליותההחצנותאתלצמצםובכך,חלקןאתאו

.אחד

.הדיורמחירירמתשלבירידהשיתמוךבאופןהמשניבשוקהדירותהיצעיוגדלבכך•

שלבבעלותושהייתהמגוריםדירתכלבשלמסשנתבכלישולםדירותריבוימס,לחוקהתיקוןפיעל•

.בחירתולפימגוריםדירותשתילמעט,במסחייב
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החוקלצרכי"מגוריםדירת"הגדרת

:ביניהן,עליהןחלהואשאיןלדירותדוגמאותמספרמונההחוק•

מסלצרכיעסקימלאיהמהוותדירות;

ר"מלכבבעלותאשרמגוריםדירת;

הוןהשקעותעידודלחוק1השביעיהפרקמכוחבשלהלהטבותזכאישבעליהמגוריםדירת;

במקרקעיןזכותלחוכרהמעניקהלתקופהמוחכרתמגוריםדירת;

שנים18לומלאושטרםיתוםבבעלותאשרמגוריםדירת;

פטירתלאחרהראשונהבשנההושכרהשלאובלבד,בירושהנתקבלהאשרמגוריםדירת

.הראשונהבשנהמגוריםכדירתתימנהלא-המוריש

או באזור כהגדרתו  בישראלהנמצאת , שבנייתה הושלמה, דירה או חלק ממנה

לפי טיבה או לפי  והיא מיועדת למגורים, לחוק מיסוי מקרקעין( א)א16בסעיף 

משמשת למגוריםאו , התכנית החלה עליה לפי חוק התכנון והבנייה
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המסחבות

(השלישיתמהדירההחל)דירהכלשל"הקובעהסכום"מ1%עליעמודהמסשיעור

"הדירהשווי"אתלייצגאמור"הקובעהסכום"שלערכו

המדד,הדירהגודלאתבחשבוןהמביאהסטטיסטיתנוסחהפיעליחושב"הקובעהסכום"

האזורלגבילסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתהפריפריאליותומדדכלכלי-החברתי

הדירהנמצאתשבו

ח"ש18,000עליעלהלאחייבתדירהלכלהשנתיהמססכום

הדירותמחירימדדשלהשינוישיעורלפישנהכלבתחילתיעודכןזהסכום

המססכוםעליעמודחייבתמדירהחלקבעלשהואבמסחייבשישלםדירותריבוימס

בדירהבעלותובשיעורמוכפלכשהואדירהאותהעלהחל
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הקלות

הקובעשהסכוםהדירהלמעט,שבבעלותוהדירותלכלהמיוחסהקובעהסכוםשצירוףבמסחייב•

פטוריהיה,"(להשקעההדירותסכום":להלן)ח"ש1,150,000-מנמוך,ביותרהגבוההואלגביה

.דירותריבויממס

מגוריםבדירתלבעלותחזקות

76שבסעיף"מעטיםחברת"להגדרתמקביל)מעטיםאיגודשלבבעלותושהיאמגוריםדירת•

.בדירהבבעלותחלק,בעקיפיןאובמישרין,באיגודזכויותבאמצעות,ליחידישאם,(לפקודה

כבעלים,שנים18להםמלאושטרםוילדיהם,בנפרדקבעדרךהגרזוגבןלמעט,זוגוובןיחידיראו•

.ולחודיחד,זוגוובןהיחידעלתהיהלחוקהתיקוןלפיוהחבותאחד

ניכוייםמתןאי

מס,שבחמסכגון)אחרמיסיםחוקהוראותלפיבניכוייורשולאדירותריבוימסבגיןששולמוסכומים•

.(הכנסהמסאורכישה
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הדיווחחבות

30מיוםיאוחרלא,בידוהמצוייםהנתוניםבסיסעל,מותניתשומההודעתבמסלחייבישלחהמנהל•

וחבותבמסהחייבותהדירותאתשפיטתומיטבלפייקבעובה,מסשנתלכלבינואר

."(השומההודעת":להלן)המס

.ביותרהגבוההואבגינןהמסאשרהדירותשתיאתימעטהמנהל•

,דירהכלמצויהבההאזור,במסהחייבשבבעלותהמגוריםדירותבדברפירוטתכלולהשומההודעת•

.באלהוכיוצאדירהכלשלהקובעהסכום,דירהכלשטח

הצהרהלמנהליגיש,המסשנתשלבמארס30ליוםעדשומההודעתקיבללאאשרבמסחייב•

הדירותבעדהמגיעהשנתיהמססכוםבדברעצמיתשומהוכןשבבעלותוהמגוריםדירותעלמקוונת

.מסשנתלאותהבמאי30מיוםיאוחרלאוזאת,שבחר

במספרשינויחלכאשראוהמסשנתבמהלך"במסחייב"בגדרהפךדירהרכישתבעקבותאשראדם•

שומהבהגשתחייב,מהןיותראובאחתבעלותובשיעוראובמסהחייבשבבעלותהמגוריםדירות

.הדירהאותהבגיןיחסיבאופןימוסהזהדבריםובמצב,השינויממועדיום30בתוךכאמורעצמית
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2017המסבשנתהדיווחלענייןמעברהוראות

.מותניתשומההודעתישלחלאהמנהל2017המסבשנת•

.2017במארס31מיוםיאוחרלא2017המסלשנתעצמיתשומה/הצהרהלהגישחייבבמסהחייב•

דירותאילולבחור,בבעלותואשרהמגוריםדירותאודותפרטיםלצייןבמסהחייביידרשזובהצהרה•

."(העצמיתהשומה":להלן)השנהאותהבעבורהמססכוםאתלחשבוכןיימוסו

.השנהבאותהיימוסואשרהדירותאתלשנותיהאניתןלאהעצמיתהשומההגשתלאחרכי,יובהר•
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2017בשנתדירותלמוכריהטבות

:2017באוקטובר1ליוםעדמגוריםדירתשמכרמי•

שלבעליהשהיההימיםמספרכיחס,בהשיבחרחייבתדירהעלהשנתימהמסיחסימחלקפטור

.(קרובלבמכירהמדוברלא:תנאי)365-למסשנתבאותהשנמכרההדירה

ח"ש85,000שללסכוםועדהאמורההמכירהבגיןהשבחמסבגובהמענק.

שללסכוםועדהשבחממסמחציתבגובהיהיההמענקדירותריבויממספטורשהמוכרבמידה

.ח"ש15,000

2020דצמבר31ליוםועד2016בדצמבר16מיוםמגוריםדירתרכישתבאי,היתרבין,מותנההמענק,

.ייעודשינויהמהווהבמכירההמדוברושאין,לקרובולאתמורהללאנעשתהשהמכירהובכך

:להשקעהגמלמקופתרווחיםעלממספטור•

דירתמכירתתמורתמכספי2017שנתלתוםעדלהשקעהגמללקופתהפקדהתתאפשר

אואחתדירהלושישישראלתושבליחידשנמכרה(ח"שמיליון2.5-מיותרלאאך)מגורים

.דירהלושאין

הכנסהממספטוריםיהיו,מסוימיםלתנאיםבכפוף,בקופההרווחים.
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מוצעתבחקיקהפרצותסגירת

IRA)אישיבניהולגמלקופת• - Individual Retirement Account)הצבוריםשהכספיםקופההיא

שלמהיתרונותליהנותלחוסכיםמאפשרתIRA-המסגרת.עצמאיבאופןהחוסךידיעלמנוהליםבה

.שלהםהכספיםבניהולמלאהשליטהתוך,(מסהטבותכמו)השתלמותקרןאוגמלבקופתחיסכון

:יתרונות•

;דחיית תשלום מס בניהול תיק ניירות ערך-

;משיכהנומינאלי על רווחי הקופה בעת 15%מס מופחת של תשלום -

;ומעלה60קופה נזילה לבעלי גיל -

;ממסמשיכה בדרך של קצבה פטורה -

.דורית-ביןיתרונות מס להעברה -

הנהניםמאודגבוהיםכספיםסכומימופקדיםבו,IRA-המכשירשללרעהמניצולהחששלאור•

הפקדהתקרת,האישיתהגמלקופתתקנותלתיקוןחוקבהצעתנקבעה,האמורותהמסמהטבות

.ח"שמיליון5.2שלבגובהזוגמללקופת
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