
33מה קורא בכפר

הנשיא 1, מרכז מסחרי פרדסיה 
טל: 073-7293969    נייד: 052-2939684

לא מרוצה מרואה החשבון שלך ? 
קיבלת תוספת תשלום גבוה לביטוח לאומי?

ייעוץ מס נכון חוסך לך כסף 

פתיחת תיק ללא עלות 
 ותוכנה להפקדת חשבוניות דיגיטליות  ללא עלות  

משרד יועץ המס דניאל רוברט
המשרד הוא בית 

לכל העסקים הקטנים באזור
מתמחה בעוסקים פטורים, עוסקים 

מורשים וחברות בע"מ  
המתחילות את דרכן   

משרדנו ממוקם בצומת פרדסיה 
במרכז המסחרי

במשרד עובדות 6  מנהלות חשבונות
הנותנות שרות אישי ומקצועי מכל הלב
טל. סלולרי רוברט:  0522-93-96-84

טלפון משרד  0737-29-39-69
Robtax.co.il

הנ"ל  מהמס  פטור  יקבל  כאמור  דירות  בעל 
הוא  )הפטור  בחירתו  לפי  דירות  שתי  בגין 
דמי  על  פטור ממס  ואינו  רק מהמס החדש 

השכירות(.
ולכן  דירה במהלך השנה  או מכר  מי שקנה 
יותר אזי  היה בחלק מהשנה בעל 249% או 

ישלם מס באופן יחסי לתקופת אחזקתו. 
אם סכום דירות ההשקעה נמוך מ ₪1,150,000 

אזי יהיה פטור ממס.
אם סכום דירות ההשקעה נמוך מ ₪1,400,000 

ישלם מס חלקי. 
המס יהיה 1% מהסכום הקובע אך לא יעלה 

על 18,000 ₪ לדירה אחת.
יחיד ובן/בת זוגו הגר איתו בקביעות וילדים 

עד גיל 18 יחשבו כבעלים יחידים.
מס הכנסה  שולח הודעות שומה לא יאוחר 
את  ויקבע  מס  שנת  כל  של  בינואר  מה-30 
סכום המס השנתי שיש לשלם ויקח בחשבון 
נמוך  המס  שעליהם  המגורים  דירות  את 
דירת  לבחור  זכאי  יהיה  הנישום  ביותר. 

מגורים אחרת לתשלום המס.
יש  השומה  ממועד  חודשים  שמונה  בתוך 
לפי  לשטח  נחשב  הדירה  ששטח  לב  לשים 
הארנונה או לפי אישור זכויות או בהיתר בניה 

לפי בחירת הנישום.
אם חל שינוי במהלך שנת המס במספר דירות 
המגורים שבבעלות החייב במס, או בשיעור 
בעלותו באחת או יותר מהן, או שהפך יחיד 

יגיש  המס,  שנת  במהלך  במס  חייב  להיות 
למנהל הצהרה בתוך 30 יום מהשינוי.

איזה דירות לא ייחשבו לצורך חישוב המס?   
1. דירת מגורים בבעלות של עמותה, הקדש 

ציבורי  או חברה לתועלת הציבור.
2. דירת מגורים שבעליה זכאי להטבות בשלה 
לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון 

בשנות המס שבהן זכאי להטבות.
3. דירת מגורים שהיא דירה בבניין להשכרה, 
דירות  בניית  לעידוד  בחוק  כמשמעותה 

להשכרה.
4. דירת מגורים שמשמשת להשכרה לטווח 
ארוך לפי מכרז שפרסמה המדינה או החברה 

הממשלתית לדיור ולהשכרה.
5. דירת מגורים המושכרת למגורים בשכירות 

אשר חוק הגנת הדייר חל עליה.
6. דירת מגורים המהווה מלאי עסקי לעניין 

מס הכנסה.
7. דירת מגורים המוחכרת לתקופה שבשלה 
זכות במקרקעין בדירת המגורים,  יש לחוכר 

לא תימנה כדירתו של המחכיר.
דין,  לכל  בהתאם  שפוצלה  מגורים  דירת   .8

תחשב כדירת מגורים אחת
9. מספר דירות מגורים שחוברו לדירה אחת, 

ייחשבו כדירת מגורים אחת.
להחלטות  בהתאם  אשר  מגורים  דירת   .10
מועצת מקרקעי ישראל, לא ניתן להעביר בה 

זכויות אלא כחלק מנחלה.

11. דירת מגורים שהתקבלה בירושה, ובלבד 
שלא הושכרה בשנה הראשונה לאחר פטירת 
בשנה  מגורים  כדירת  תימנה  לא   - המוריש 

הראשונה כאמור.
משני  יתום  שהוא  מי  של  מגורים  דירת   .12

הוריו שטרם מלאו לו 18 שנים.
אם יש לכם מעל 2 דירות - התקשרו אלינו 

דחוף לייעוץ 
כדי לבדוק מה ניתן לבצע כדי לא לשלם או 

להפחית את המס.
 
 

ברשותך 3 דירות?  חל עליהן חוק מיסוי חדש החל מ-2017   
מי שמחזיק 249% ומעלה בדירות יהיה חייב במס על דירה שלישית


