עו"ד אינה גולדפרב – 25.12.2011
פטורים במכירת דירות מגורים
האם "דירת מגורים" לפי ס' ?1
דירה או חלק מדירה.
(1
שבנייתה הסתיימה.
(2
בבעלות או בחכירה של יחיד או מוסד
(3
ציבורי.
המשמשת למגורים או המיועדת
(4
לשימוש למגורים לפי טיבה.
למעט :דירה המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה.

כן

לא

האם דירת מגורים "מזכה"?

אין פטור
לא

דירה ששימשה בעיקרה למגורים באחת
מהתקופות הבאות:
 4/5 .1מהתקופה שבגינה מחושב השבח.
 4 .2שנים שקדמו למכירה.
תקופה שלא נעשה שימוש בדירה או
שהדירה שימשה לפעילות חינוך ,פעוטון או
דת ,תיחשב כתקופה של שימוש למגורים.

האם הדירה התקבלה בידי
המוכר ללא תמורה בתקופה
?5.6.20115.6.2011-30.6.2013

לא
לא

האם המכירה היא ל"קרוב"
לפי סעיף )6ב()?(2

כן
כן
כן

מהו יום המכירה?

אין פטור

אין פטור
האם התקבלה בירושה?

לפני 1.8.2011

לא

אין
פטור

האם המוכר קיבל את
הדירה הנמכרת במתנה?

כן

כן
פטור לפי סעיף
49ב):(5
 .1המוכר הוא בן
זוג ,צאצא או
בן זוג של
צאצא של
המוריש.
 .2לפני פטירתו
של המוריש לא
היה לו יותר
מדירה אחת.
 .3במידה
והמוריש היה
בחיים הוא היה
זכאי לפטור
במכירה.

בתקופה
?1.11.2010-31.12.2012

לא

האם המכירה היא ל"קרוב"
לפי סעיף  1לחוק?

אין פטור לפי הוראת
שעה .יש לבדוק את
הזכאות לפטור לפי
פרק חמישי  1לחוק.

 .1שווי הדירה אינו עולה על .₪ 2,200,000
 .2במידה ושווי הדירה הנמכרת עולה על  - ₪ 2,200,000יינתן פטור בסך 2,200,000
 ₪והיתרה תחויב במס.
 .3במידה והשווי הושפע מזכויות בניה – יפעלו לפי סעיף 49ז.
 .4לפי ניתן למכור בפטור לפי סעיף זה יותר מ 3 -דירות )מכירה בפטור לפי סעיף
49ב) (1או לפי סעיף )6א( להוראת השעה )מכירת דירת מגורים מזכה( החל מיום
 1.1.11תימנה כאחת מ 3 -הפעמים בהן ניתן לנצל את הפטור לפי סעיף זה(.
 .5תנאי לקבלת הפטור ע"י המוכר :לקבוע בהסכם המכר ,כי ידוע לרוכש כי על
הדירה לשמש למגורים במשך שנתיים רצופות.
 .6היה והדירה לא תשמש למגורי הרוכש כאמור לעיל ,יחויב הרוכש במס רכישה
בשיעור .15%
פטורים לפי פרק חמישי 1
לחוק מיסוי מקרקעין

פטור לפי סעיף 49ב)(1
פטור "דירה יחידה" לפי
סעיף 49ב):(2

פטור במכירת שתי דירות
לפי סעיף 49ה:

 .1לא מכר ב 18 -חודשים שקדמו
למכירה דירה אחרת בפטור לפי
סעיף 49ב).(2
 .2לא היה למוכר יותר מדירה אחת
במשך  4שנים שקדמו למכירה.
 .3החלק הנמכר יותר מ 25% -בדירה.
 .4הדירה לא הושכרה בשכירות מוגנת.

 .1פטור חד פעמי.
 .2המוכר תושב ישראל.
 .3שווי שתי הדירות אינו עולה על
.₪ 1,908,000
 .4במידה ושווי שתי הדירות
הנמכרות אינו עולה על
) ₪ 3,175,000אך עולה על
 ,(₪ 1,908,000יינתן פטור לדירה
הראשונה ולדירה השניה יינתן
פטור בשווי ההפרש בין
 ₪ 1,908,000לשווי הדירה
הראשונה .היתרה תחויב במס.

לא

פטור לפי סעיף  6להוראת שעה:
*בודקים
"תקופת
צינון"
לזכאות
לפטור
לפי פרק
חמישי 1
לחוק

אין
פטור

פטור לפי ס' 6א להוראת השעה – "דירות משרד"

לא

כן

1.8.20111.8.2011-30.6.2013
"התקופה הקובעת"

מ1.7.2013 -

 .1המכירה הינה ב"תקופה הקובעת" – . 1.1.2011-31.12.2012
 .2שווי הדירה אינו עולה על .₪ 2,200,000
 .3במידה ושווי הדירה הנמכרת עולה על - ₪ 2,200,000
יינתן פטור בסך  ₪ 2,200,000והיתרה תחויב במס.
 .4במידה והשווי הושפע מזכויות בניה – יפעלו לפי סעיף
49ז.
 .5לא ניתן למכור בפטור לפי סעיף זה יותר מ 2 -דירות
במהלך התקופה הקובעת.

במכירה לפני
1.1.2013

במכירה בתקופה
1.1.2013-1.1.2021

תנאי לקבלת
הפטור:

תנאי לקבלת
הפטור:

המוכר לא מכר דירה
בפטור לפי סעיף
49ב) (1במשך  4שנים
שקדמו למכירה.

המוכר לא מכר דירה
בפטור לפי סעיף
49ב) (1או לפי הוראת
שעה במשך  8שנים
שקדמו למכירה.
מניין השנים ימנה
ממכירה אחרונה
בפטור )לפי 49ב) (1או
לפי הוראת השעה(

* בדיקת "תקופת צינון" לזכאות לפטור כאשר הדירה שהתקבלה בידי המוכר
במתנה )סעיף  49ו' לחוק(:
במידה והדירה שימשה את המוכר למגוריו דרך קבע –  3שנים; ואם הדירה
ניתנה במתנה ע"י הורה והמוכר אינו נשוי –  2שנים; ואם הדירה ניתנה במתנה
ע"י הורה והמוכר נשוי –  1שנה.
במידה והדירה לא שימשה את המוכר למגוריו דרך קבע –  4שנים; ואם הדירה
ניתנה במתנה ע"י הורה –  3שנים.

