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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון מס' 74( )עידוד בניית דירות 
מגורים להשכרה(, התשע"ז-2017

בחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-11959)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף47)ב()2()א(,1עתיקוןסעיף47
במקום"אובסעיףקטן)א1(אובסעיףו5ג)ב("יבוא"בסעיףקטן)א1(,בסעיףו5)ג()ב(או

בסעיףו5דו"ע

אחדהכליםהחשוביםלהפחתתמחיריהדירות  כללי 
הואעידודבנייהלהשכרהלטווחארוךעלהשכרה 
מוסדיתלטווחארוךיתרונותנוספיםמעברלהגדלתהיצע
הדיור,מאחרשהיאמהווהתחליףלרכישתדירות,ומסייעת

בהפחתתביקושיםלרכישתדירותע

להיום,המדינהמשווקתקרקעותשבבעלותה נכון
באשר ארוךע לטווח להשכרה דיור יחידות הקמת לשם
לקרקעותפרטיות,המדינהמעודדתבנייתדיורלהשכרה
לטווחארוךשליחידיםוחברותביןהשארבאמצעותמתן
הטבותמסלפיההסדרהקבועבפרקשביעי1לחוקלעידוד
השקעותהון,התשי"ט-1959)להלן-חוקלעידודהשקעות

הון(ע

הבנייה להתחלות ביחס ההטבות ניצול של ניתוח
מעלהכיבשניםהאחרונותהטבותהמסבהתאםלהסדר
האמורמשיגותאתמטרתןרקבאופןחלקיעלפיכךמוצע
שבו חדש, במסלול כיום הקיים המסלול את להחליף
שיעוריהמסיהיונמוכיםיותרבמטרהלעודדחברותלבנות
בנייניםנוספיםשלפחותמחציתמהדירותשבהםייועדו

להשכרהלטווחארוךע

נכוןלהיום,פרקשביעי1לחוקלעידודהשקעותהון
בשיעור מס ישולם להשכרה חדש בניין לגבי כי קובע
מופחתעלההכנסההחייבתממכירתהדירות)אםהדירות
נמכרותכמלאיעסקי(אועלהשבחהריאליממכירתהדירות
)אםמכירתהדירותממוסהלפיחוקמיסוימקרקעין(,וכן
לחברה 11% הדירות: מהשכרת החייבת ההכנסה על

ו–20%ליחידע

מסלולזהמחייבכילפחותמחציתמשטחהרצפות
לתקופה למגורים, מושכרות שהיו דירות הן הבניין של
ממוצעתשל5שניםלפחותמתוך7השניםשלאחרתום
הבנייה)להלן-מסלולההטבותהקיים(עכדילהיותזכאי
בניין של בעליו הקיים, ההטבות מסלול לפי להטבות
הרשות ממינהלת לתכנית אישור לקבל צריך להשכרה
להשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלה)להלן-מינהלת

הרשותלהשקעות(ע

מוצעלקבועמסלולהטבותחדששבויינתנוהטבות
מסגבוהותיותרמאלההניתנותהיוםבתנאיםמחמירים
ההטבות מסלול החדש(ע ההטבות מסלול - )להלן יותר
הקייםימשיךלחולרקלגביבנייניםלהשכרהשהוגשה
ו)2(לחוק לגביהםבקשהלאישורתכניתכאמורבסעיף
לעידודהשקעותהוןעדיוםתחילתושלהתיקוןהמוצעע

לפיהמסלולהחדש,יוענקוהטבותמסלחברהבלבד,
בשלהשכרתמחציתמדירותהמגוריםבבנייןמגוריםחדש,
יותר ארוכה לתקופה לשכירות יוצע שהנכס שככל כך
מוצע כן, כמו יותרע גדולה תהיה שתתקבל המס הטבת
להפחיתאתמסהרכישהעלהקרקעשעליהנבנההבניין
להשכרהלשיעורשל5%ע0,אםמתקיימיםלגביוהתנאים

שנוגעיםלהשכרתדירותלתקופהשל15שניםלפחותע

יצויןכיבשונהמהטבותהמסהניתנותכיוםלפיפרק
שביעי1לחוקלעידודהשקעותהון,הטבותהמסהמוצעות
הרשות מינהלת של מראש אישור בקבלת יותנו לא

להשקעותאושלגורםמינהליאחרע

במסלולההטבותהחדשיינתנוהטבותלסוגיבניינים
שלאהיוזכאיםלהטבותבהכרחבמסלולההטבותהקייםע
מוצעלהרחיבאתתחולתההטבותגםעלתוספותבנייהוכן
עלבנייניםשייעודםשונהלשימושלמגוריםעכךלדוגמה,
ההטבותיחולועלבנייההמבוצעתבהתאםלתכניותשל
ארצית מיתאר לתכנית בהתאם ובעיקר בנייה, תוספות

לחיזוקמבניםקיימיםמפנירעידותאדמה)תמ"א8ו(ע

במסלול ההוראות רוב אלה, שינויים למעט ככלל,
ניתנות שלגביה ההכנסה סוג ובהן החדש ההטבות
מואץ פחת הטבת ומתן "בניין" של ההגדרה ההטבות,
לגבידירותהמגוריםבבנייןלהשכרהמקבילותלהוראות

במסלולההטבותהקיים,גםאםבשינויינוסחע

על 20% של מוטב מס שיעור לקבוע מוצע  סעיף 1
דיבידנדשמתקבלאצלבעלמניותבחברהבעלת 
בנייןלהשכרהכהגדרתהבסעיףו5דוהמוצע,מתוךהכנסה
חייבתשעליהקיבלההחברההטבהבמסחברותלפימסלול

ההטבותהחדשע

ס"חהתשי"ט,עמ'4ו2;התשע"ז,עמ'261ע 1
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הוספתכותרת
סימןא'

בפרקשביעי1לחוקהעיקרי,תחתהכותרת"פרקשביעי1:הטבותבמסלגביבניינים2ע
להשכרה"תבואהכותרת:

"סימן א': הטבות במס לגבי בניין להשכרה שהוגשה לגביו בקשה לאישור תכנית 
עד יום  תחילתו של תיקון מס' 74".

בסעיףו5א)א(לחוקהעיקרי-ועתיקוןסעיףו5א

ברישה,במקום"בפרקזה"יבוא"בסימןזה"; )1(

בסופויבוא: )2(

"תיקוןמס'74"-כהגדרתובסעיףו5דו)א(ע" )6("

הוספתסעיףו5ד2
וסימןב'

אחריסעיףו5ד1לחוקהעיקרייבוא:4ע

בקשהו5ד2ע"תחולה לגביו שהוגשה להשכרה בניין לגבי יחול זה סימן
לאישורתכניתכאמורבסעיףו)2(עדיוםתחילתושלתיקון

מס'74ע

סימן ב': הטבות במס לחברה בעלת בניין להשכרה

בסימןזה-ו5דועפרשנות )א(

"בניין"-לרבותכמהבנייניםשנבנובאותהתקופה
ובאותואתרכחטיבהאחת;

"בנייןלהשכרה"-כלאחדמאלה:

בנייןשמתקיימיםלגביוכלאלה: )1(

ישבו0ודירותמגוריםלפחות; )א(

בפרקשביעי1לחוקהעיקרי,תחתהכותרת"פרקשביעי1:הטבותבמסלגביבניינים2ע
להשכרה"תבואהכותרת:

הוספתכותרת
סימןא'

"סימן א': הטבות במס לגבי בניין להשכרה שהוגשה לגביו בקשה לאישור תכנית 
עד יום  תחילתו של תיקון מס' 74".

תיקוןסעיףו5אבסעיףו5א)א(לחוקהעיקרי-וע

ברישה,במקום"בפרקזה"יבוא"בסימןזה"; )1(

בסופויבוא: )2(

"תיקוןמס'74"-כהגדרתובסעיףו5דו)א(ע" )6("

הוספתסעיףו5ד2אחריסעיףו5ד1לחוקהעיקרייבוא:4ע
וסימןב'

בקשהו5ד2ע"תחולה לגביו שהוגשה להשכרה בניין לגבי יחול זה סימן
לאישורתכניתכאמורבסעיףו)2(עדיוםתחילתושלתיקון

מס'74ע

סימן ב': הטבות במס לחברה בעלת בניין להשכרה

בסימןזה-ו5דועפרשנות )א(

"בניין"-לרבותכמהבנייניםשנבנובאותהתקופה
ובאותואתרכחטיבהאחת;

"בנייןלהשכרה"-כלאחדמאלה:

בנייןשמתקיימיםלגביוכלאלה: )1(

ישבו0ודירותמגוריםלפחות; )א(

ההטבותשלפימסלולההטבותהקייםימשיכו  סעיפים
לפי שאושרו להשכרה בניינים לגבי להינתן  2 ו־3 
המסלולהקייםלפניכניסתולתוקףשלהחוק 
חדשות בקשות להגיש אפשרות תינתן לא אך המוצע,

לאישורתכניותמיוםכניסתולתוקףשלהחוקהמוצעע

בהתאם,מוצעלחלקאתפרקשביעי1לחוקלעידוד
השקעותהוןלשניסימנים:

-סימןא'שעניינומסלולההטבותהקיים,והואימשיך
לחולכאמוררקלגביבנייניםלהשכרהשהוגשהלגביהם
לעידוד לחוק ו)2( בסעיף כאמור תכנית לאישור בקשה

השקעותהון,עדיוםתחילתושלהתיקוןהמוצע;

-סימןב'שעניינומסלולההטבותהחדשע

להקמתו, תכנית לאישור בקשות לגבי כי יובהר,
להשכרה בניין שהוא נכס של לרכישתו או להרחבתו
הוןלפי השקעות לעידוד לחוק ו5א כמשמעותובסעיף
מסלולההטבותהקיים,שהוגשולפנימועדכניסתולתוקף
שלהחוקהמוצע,יחולוההוראותלפימסלולההטבות

הקייםע

לעידוד לחוק שביעי1 לפרק להוסיף מוצע  סעיף 4
השקעותהוןמסלולהטבותחדשלבנייתדירות  כללי

להשכרה,כמפורטלהלןע 

לסעיף 53ד3 המוצע 

מוצעלהוסיףכמההגדרותאשרנעשהבהןשימוש
במסלולההטבותהחדשעעודמוצעלקבועהוראהבדומה
להוראתסעיףו5א)1(לחוקלעידודהשקעותהוןשלפיה
לו שיש המשמעות מונח לכל תהיה המוצע ב' בסימן

בפקודתמסהכנסה,אלאאםכןנאמראחרתע

להגדרה "בניין" -מוצעשגםכמהבנייניםשנבנובאותה
תקופהובאותואתרכחטיבהאחת,ייחשבוכבנייןלצורך
הסימןעכך,אםנבניםכמהבנייניםבמתחםאחדומתקיימים
בכולםיחדהתנאיםלקבלתהטבותלפיהמסלולהחדש,
החברהבעלתהבנייניםתוכלליהנותמהטבותהמס,אף
אםכלבנייןבפניעצמולאעומדבתנאיםהמזכיםבקבלת

ההטבותע

-מטרתהצעתהחוקלהגדיל להגדרה "בניין להשכרה" 
אתהיצעהדירותלמגוריםבשכירותעלפיכךמוצעלהגדיר
מספרמאפייניסףשלבנייןשרקבהתקיימםהחברהבעלת
הבנייןתוכללהיכנסלמסלולההטבותהחדש,ובלבדשהיא
עומדתבשארהתנאיםהקבועיםבסימןעלענייןזהיראוחלק
מבנייןכבנייןלהשכרההמזכהאתבעליובהטבותלפיסימן
ב'המוצערקאםמתקיימיםהתנאיםשנדרששיתקיימו
בעלת שהיא שלחברה נדרש וכן להלן, כמפורט בבניין,
זכותבמקרקעיןבחלקהבנייןכאמוראיןזכותבמקרקעין
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החודשיים השכירות דמי ממוצע )ב(
המשולמיםבעדהשכרתדירותהמגורים
שקלים 6,000 של סך על עולה אינו בו
חדשים;הסכוםהאמוריעודכןב־1בינואר
בכלשנה)בפסקהזו-יוםהעדכון(,בהתאם
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכון
לעומתהמדדשהיהידועב־1בינוארשל
השנההקודמת,ויעוגללסכוםהקרובשהוא
מכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,
"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

מתקייםאחדמאלה: )ג(

הבנייןנבנהמכוחהיתרבנייה )1(
הקובעת התקופה במהלך שניתן
התקופה במהלך הושלמה ובנייתו

כאמור;

הקובעת התקופה במהלך )2(
שעליה הקרקע של ייעודה שונה
הבנייןבנוי,למגורים,ועדתוםאותה
תקופהדירותהמגוריםבבנייןניתנות

להשכרהלמגורים;

נבנתהלותוספתבנייהמכוח )ו(
היתרבנייהשניתןבמהלךהתקופה
דירות 0ו כוללת אשר הקובעת,
מגוריםלפחות,ובנייתהתוספתכאמור

הושלמהבמהלךהתקופההקובעת;

חלקמבנייןשמתקיימיםלגביוכלאלה: )2(

גםבחלקאחרשלהבנייןוהיאאינהקרובכהגדרתובסעיף
88לפקודה)להלן-קרוב(שלאדםאשרלוזכותבמקרקעין
בחלקאחרשלהבנייןעסייגזהלאיחוללענייןחלקמבניין
להשכרהשנבנתהלותוספתבנייהכאמורבפסקה)1()ג()ו(

להגדרה"בנייןלהשכרה"ע

התנאיהראשוןלקבלתההטבות,הואשבבנייןיש0ו
דירותמגוריםלפחות,וזאתכדילוודאשמדוברבהוספת
היצעמשמעותישלדירותלשכירות,המצדיקמתןהטבות

מסמשמעותיותע

התנאיהשני,הואשממוצעדמיהשכירותהחודשיים
המשולמיםבעדדירותהמגוריםבבנייןלהשכרהאינועולה
6,000שקליםחדשיםעתנאיזהנועדלתמרץ עלסךשל
שאלה יוקרה,מכיוון לבנותדירותשאינןדירות חברות
הדירותשישבהןמחסורבשוקהשכירותעשרהאוצררשאי,

בצו,לשנותאתהסכוםהאמורע

התנאיהשלישינועדלעודדיצירתהיצעשלדירות
זה, תנאי לפי בהקדםע טווח, ארוכת מוסדית להשכרה
לאחר אם רק המס בהטבות בעליהן את ייזכו הדירות
כניסתהחוקלתוקףהחברהבעלתהבנייןלהשכרה,עשתה
פעולותאשריגדילואתהיצעהדירותלשכירותבטווח
הזמןהמיידי,כךשהדירותהחדשותיהיומוכנותלהשכרה
עדסוףשנת2022עהתנאיקובעשההטבותיינתנולחברה

בעלתבנייןלהשכרהרקבאחדמאלה:

מדוברבבנייןחדששנבנהמכוחהיתרבנייהשניתן )1(
לאחרכניסתסימןב'המוצעלתוקף;

מדוברבבנייןאשרבנויעלקרקעשבמהלךהתקופה )2(
הקובעת)החלביוםכניסתסימןב'לתוקףועדיוםז'בטבת
התשפ"ג)1ובדצמבר2022((שונהייעודהלמגוריםועדתום
התקופההקובעתדירותהמגוריםבבנייןניתנותלהשכרה

למגורים;

ס"חהתשנ"ב,עמ'92ע 2
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התנאיםשבפסקה)1(; )א(

לחברהשלהזכותבמקרקעיןבחלק )ב(
אחר בחלק במקרקעין זכות אין מהבניין
שלהבנייןוהיאאינהקרובשלאדםאשר
לוזכותכאמור;ואולםהתנאילפיפסקת
משנהזולאיחוללגביתוספתבנייהלבניין

כאמורבפסקה)1()ג()ו(;

"בעלמניותמהותי","קרוב"-כהגדרתםבסעיף
88לפקודה;

מס בחוק כהגדרתה דירה - מגורים" "דירת
הכנסה)תיקוניחקיקהוהוראותשונות(,

התשנ"ב-21992;

"היתרבנייה"-היתרכמשמעותובחוקהתכנון
והבנייה;

דירות של מהשכרה או ממכירה "הכנסה
מגורים"-הכנסהחייבתממכירתדירות
השבח או להשכרה בבניין מגורים
הריאליממכירהכאמור,אוהכנסהחייבת

מהשכרהלמגוריםבבנייןלהשכרה;

"השכרהלמגורים"-השכרתדירתמגוריםליחיד,
למטרתמגורים,לתקופהשלשנהלפחות;

"השלמתבנייה"-קבלתאישורלהספקתחשמל,
מיםאוחיבורשלטלפוןלבניין,לפיסעיף

157א)ה1(לחוקהתכנוןוהבנייה;

שהיא חברה - להשכרה" בניין בעלת "חברה
להשכרה בבניין במקרקעין זכות בעלת
מהמועדהראשוןלהשכרהובמהלךתקופות

ההשכרהלמגוריםלפיסעיףו5ד4)א(;

התנאיםשבפסקה)1(; )א(

לחברהשלהזכותבמקרקעיןבחלק )ב(
אחר בחלק במקרקעין זכות אין מהבניין
שלהבנייןוהיאאינהקרובשלאדםאשר
לוזכותכאמור;ואולםהתנאילפיפסקת
משנהזולאיחוללגביתוספתבנייהלבניין

כאמורבפסקה)1()ג()ו(;

"בעלמניותמהותי","קרוב"-כהגדרתםבסעיף
88לפקודה;

מס בחוק כהגדרתה דירה - מגורים" "דירת
הכנסה)תיקוניחקיקהוהוראותשונות(,

התשנ"ב-21992;

"היתרבנייה"-היתרכמשמעותובחוקהתכנון
והבנייה;

דירות של מהשכרה או ממכירה "הכנסה
מגורים"-הכנסהחייבתממכירתדירות
השבח או להשכרה בבניין מגורים
הריאליממכירהכאמור,אוהכנסהחייבת

מהשכרהלמגוריםבבנייןלהשכרה;

"השכרהלמגורים"-השכרתדירתמגוריםליחיד,
למטרתמגורים,לתקופהשלשנהלפחות;

"השלמתבנייה"-קבלתאישורלהספקתחשמל,
מיםאוחיבורשלטלפוןלבניין,לפיסעיף

157א)ה1(לחוקהתכנוןוהבנייה;

שהיא חברה - להשכרה" בניין בעלת "חברה
להשכרה בבניין במקרקעין זכות בעלת
מהמועדהראשוןלהשכרהובמהלךתקופות

ההשכרהלמגוריםלפיסעיףו5ד4)א(;

נבנתהתוספתלבנייןמכוחהיתרבנייהשניתןלאחר )ו(
כניסתהסימןלתוקףעבמקרהזה,ההטבהתינתןרקאםשאר
התנאיםהקבועיםבסימןב'מתקיימיםלגביהחלקשנוסף,

ורקבשלהכנסהשהופקהמהדירותשנוספוע

להגדרה "הכנסה ממכירה או מהשכרה של דירות מגורים" 
-מוצעלהגדירהכנסהממכירהאומהשכרהשלדירות
מגורים,כהכנסהחייבתשמתקבלתממכירתדירותמגורים
או כאמור, ממכירה הריאלי השבח או להשכרה בבניין
הכנסהחייבתמהשכרהשלדירותמגוריםבבנייןלהשכרהע
הטבותהמסלפיהמסלולהחדשיינתנורקעלהכנסהשל
של מהשכרה או ממכירה להשכרה, בניין בעלת חברה

דירותמגוריםע

השכרה להגדיר מוצע - למגורים"  "השכרה  להגדרה 
מגורים, למטרת מגורים דירת של כהשכרה למגורים
המוצע, ב' סימן הוראות לפי לפחותע שנה של לתקופה

בבניין מהדירות מחצית לפחות משכירה שלא חברה
ההטבות למסלול להיכנס תוכל לא למגורים, להשכרה
החדשעכךלדוגמה,חברההמחזיקהדירותלהשכרהלטווח
מטרת שאינה אחרת למטרה דירות שמשכירה או קצר

מגורים,לאתוכללהיכנסלמסלולההטבותהחדשע

להגדרה "השלמת בנייה" -מוצעלהגדירלצורךסימןב'
כימועדהשלמתהבנייהיהיהמועדקבלתאישורלהספקת
חשמל,מיםאוחיבורשלטלפוןלבניין,לפיסעיף157א)ה1(

לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965ע

המוצע, לפי - להגדרה "חברה בעלת בניין להשכרה" 
חברהתיחשבכחברהבעלתבנייןלהשכרה,אםישלה
זכותבמקרקעיןבבנייןלהשכרהממועדהשלמתהבנייה
שלהבנייןלהשכרהאוממועדשינויהייעודשלהבניין
למגורים,לפיהעניין,עדהמועדשבומתקבלותההטבותע
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"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-1965ו;

"המועדהראשוןלהשכרה"-המועדשבומתקיים
המנויים מהתנאים תנאי בניין לגבי

בפסקה)1()ג(להגדרה"בנייןלהשכרה";

"מחציתמהדירותבבנייןלהשכרה"-מחצית
מהדירותבבנייןלהשכרההמהוות40%

לפחותמשטחהרצפותשלהבניין;

הון השקעות לעידוד חוק - "74 מס' "תיקון
)תיקוןמס'74()עידודבנייתדירותמגורים

להשכרה(,התשע"ז-2017;

"התקופההקובעת"-התקופהשמיוםתחילתו
שלתיקוןמס'74עדיוםז'בטבתהתשפ"ג

)1ובדצמבר2022(ע

בסימןזהתהיהלכלמונחהמשמעותשישלובפקודה, )ב(
אלאאםכןנאמראחרתע

הנקוב הסכום את לשנות בצו, רשאי, האוצר שר )ג(
בפסקה)1()ב(להגדרה"בנייןלהשכרהע"

הטבותבמס
לחברהבעלתבניין

להשכרה

חברהבעלתבנייןלהשכרה,יחולועלהכנסתהממכירהו5ד4ע )א(
אומהשכרהשלדירותמגוריםבבנייןלהשכרה,שיעוריהמס

כמפורטלהלן:

לענייןהכנסהממכירהאומהשכרהשלדירות )1(
מגוריםשהופקההחלבמועדהראשוןלהשכרה-11%,

ובלבדשמחציתלפחותמהדירותבבנייןלהשכרה-

ורכישה(, )שבח מקרקעין מיסוי לחוק 1 סעיף לפי
התשכ"ג-ו196)שאליומפנהפקודתמסהכנסהבהגדרה
"זכותבמקרקעין"(,זכותבמקרקעיןהיאבעלות,אוחכירה
25שנים,לרבותהרשאהלהשתמש לתקופההעולהעל
או בעלות תוכנה מבחינת בה לראות שניתן במקרקעין

חכירהלתקופהכאמורע

ההגדרה לפי - להשכרה"  הראשון  "המועד  להגדרה 
שבו כמועד ייחשב להשכרה הראשון המועד המוצעת,
מתקייםלגביבנייןתנאימהתנאיםהקבועיםבפסקה)1()ג(
להגדרה"בנייןלהשכרה"עכך,לגביבנייןחדש-המועד
הראשוןלהשכרההואהמועדשבובניתהבנייןהושלמה,
לגביבנייןששונההייעודשלהקרקעשעליההואבנוי
יהיהמועדשינוי המועדהראשוןלהשכרה - למגורים
הייעוד,ולגביבנייתתוספתלבנייןקיים-המועדהראשון

להשכרהיהיההמועדשבוהושלמהבנייתהתוספתע

לפי - להשכרה"  בבניין  מהדירות  "מחצית  להגדרה 
ו5ד4המוצע,הטבותהמסיינתנולחברה הוראותסעיף
בעלתבנייןלהשכרהרקבתנאישמחציתמהדירותבבניין
להשכרה,לפחות,הושכרולמגוריםלפיהוראותהסעיף
הכוונה ההגדרה, לפי בוע האמורות ובתקופות האמור,
של השכרה גם היא בבניין מהדירות מחצית בהשכרת

40%לפחותמשטחהרצפותשלהבנייןעכך,חברהבעלת
ששטח הדירות כל את למכור תוכל לא להשכרה בניין
הרצפותשלהןגדולמאודולהשכיררקאתהדירותבעלות
שטחהרצפותהקטן,ולקבלהטבותמסעלהכנסההמופקת

ממכירתהדירותהגדולותע

לסעיף 53ד4 המוצע

לסעיףקטן)א(מוצעלקבועמתווהמדורגלמתןהטבות
מסלחברותלפיהסימןהמוצעעלפיהמוצע,עלהכנסהשל
חברהבעלתבנייןלהשכרהממכירהאומהשכרהשלדירות
מגורים,אםלפחותמחציתמהדירותבבנייןהמהוות40%
לפחותמשטחהבנייןהושכרולמגוריםבמהלךהתקופות

המפורטותלהלן,יחולושיעוריהמסכדלקמן:

אםהןהושכרולמגוריםלמשך5שניםלפחותמתוך
6השניםהראשונותשלאחרהמועדהראשוןלהשכרה-

;11%

אםהןהושכרולמגוריםלמשך5שניםלפחותמתוך
6השניםשלאחרתוםהתקופההמצטברתשבההושכרו

למגוריםכאמורבפסקה)1(-9%;

אםהןהושכרולמגוריםלתקופהשל5שניםנוספות

ס"חהתשכ"ה,עמ'07וע ו

ר ב ס ה י  ר ב ד



1171 הצעותחוקהממשלה-ו114,ט"זבתמוזהתשע"ז,2017ע7ע10

הושכרולמגוריםלמשךחמששניםלפחות )א(
מתוךששהשניםשלאחרהמועדהראשוןלהשכרה;

לאנמכרולפנישחלפוחמששניםמהמועד )ב(
הראשוןלהשכרה;

דירות של מהשכרה או ממכירה הכנסה לעניין )2(
מגוריםשהופקההחלבתחילתשנתהמסשלאחרתום
תקופתהשכירותכאמורבפסקה)1()א()בסימןזה-תקופת
השכירותהראשונה(-9%,ובלבדשמתקיימיםהתנאים
שבפסקה)1(ושמחציתלפחותמהדירותבבנייןלהשכרה-

הושכרולמגוריםלמשךחמששניםלפחות )א(
מתוךששהשניםשלאחרתוםתקופתהשכירות

הראשונה;

לאנמכרולפנישחלפוחמששניםמתום )ב(
תקופתהשכירותהראשונה;

לענייןהכנסהממכירהאומהשכרהשלדירות )ו(
מגוריםשהופקההחלבתחילתשנתהמסשלאחרתום
)2()א()בסימןזה- תקופתהשכירותכאמורבפסקה
תקופתהשכירותהשניה(-5%ע7,ובלבדשמתקיימים
לפחות ושמחצית ו–)2( )1( שבפסקאות התנאים

מהדירותבבנייןלהשכרה-

הושכרולמגוריםלמשךחמששניםלפחות )א(
מתוךששהשניםשלאחרתוםתקופתהשכירות

השנייה;

לאנמכרולפנישחלפוחמששניםמתום )ב(
תקופתהשכירותהשנייהע

להשכרה בניין בניית לשם במקרקעין זכות ברכישת )ב(
הבניין בעלת החברה בידי הקובעת בתקופה שנעשתה
להשכרה,תשלםהחברהמסרכישהבשיעורשל5%ע0,ובלבד

שמתקייםלגביהבנייןלהשכרההאמורבסעיףקטן)א()ו(ע

שיעורהפחתלפיסעיף21לפקודה,לחברהבעלתבניין )ג(
להשכרה,עלדירתמגוריםבבנייןלהשכרהשהיתהמושכרת
למגוריםבשנתהמס,יהיה20%;הושכרההדירהלמגורים
למשךחלקמשנתהמס,תהיההחברהבעלתהבנייןלהשכרה

זכאיתלחלקיחסימהפחתהאמורע

הושכרולמגוריםלמשךחמששניםלפחות )א(
מתוךששהשניםשלאחרהמועדהראשוןלהשכרה;

לאנמכרולפנישחלפוחמששניםמהמועד )ב(
הראשוןלהשכרה;

דירות של מהשכרה או ממכירה הכנסה לעניין )2(
מגוריםשהופקההחלבתחילתשנתהמסשלאחרתום
תקופתהשכירותכאמורבפסקה)1()א()בסימןזה-תקופת
השכירותהראשונה(-9%,ובלבדשמתקיימיםהתנאים
שבפסקה)1(ושמחציתלפחותמהדירותבבנייןלהשכרה-

הושכרולמגוריםלמשךחמששניםלפחות )א(
מתוךששהשניםשלאחרתוםתקופתהשכירות

הראשונה;

לאנמכרולפנישחלפוחמששניםמתום )ב(
תקופתהשכירותהראשונה;

לענייןהכנסהממכירהאומהשכרהשלדירות )ו(
מגוריםשהופקההחלבתחילתשנתהמסשלאחרתום
)2()א()בסימןזה- תקופתהשכירותכאמורבפסקה
תקופתהשכירותהשניה(-5%ע7,ובלבדשמתקיימים
לפחות ושמחצית ו–)2( )1( שבפסקאות התנאים

מהדירותבבנייןלהשכרה-

הושכרולמגוריםלמשךחמששניםלפחות )א(
מתוךששהשניםשלאחרתוםתקופתהשכירות

השנייה;

לאנמכרולפנישחלפוחמששניםמתום )ב(
תקופתהשכירותהשנייהע

להשכרה בניין בניית לשם במקרקעין זכות ברכישת )ב(
הבניין בעלת החברה בידי הקובעת בתקופה שנעשתה
להשכרה,תשלםהחברהמסרכישהבשיעורשל5%ע0,ובלבד

שמתקייםלגביהבנייןלהשכרההאמורבסעיףקטן)א()ו(ע

שיעורהפחתלפיסעיף21לפקודה,לחברהבעלתבניין )ג(
להשכרה,עלדירתמגוריםבבנייןלהשכרהשהיתהמושכרת
למגוריםבשנתהמס,יהיה20%;הושכרההדירהלמגורים
למשךחלקמשנתהמס,תהיההחברהבעלתהבנייןלהשכרה

זכאיתלחלקיחסימהפחתהאמורע

לפחותמתוך6השניםשלאחרתוםהתקופההמצטברת
שבההושכרולמגוריםכאמורבפסקה)2(-5%ע7ע

 לסעיף קטן )ב(

להשכרה בניין שבבעלותה חברה כי לקבוע מוצע
בשל 5%ע0 בשיעור מופחת רכישה במס חייבת תהיה
רכישתהקרקעשעליהנבנההבניין,ובלבדשהקרקענרכשה
לאחרתחילתושלהחוקהמוצעושמחציתמהדירותבבניין
לפחות שנה 15 של לתקופה הושכרו לפחות להשכרה

מהמועדהראשוןלהשכרהכהגדרתובסעיףו5דו)א(ע

לסעיף קטן )ג(

בדרךכללשיעורהפחתעלדירותמגוריםהמושכרות
למגוריםעומדעל4%לכלהיותרעמוצעלקבועששיעור
הפחתלפיסעיף21לפקודתמסהכנסהעלדירתמגורים
בבנייןלהשכרהשהיתהמושכרתלמגוריםבשנתהמס,
מוצע משמעותית, בהטבה שמדובר מכיוון ;20% יהיה
לקבועשאםהושכרההדירהלמגוריםלמשךחלקמשנת
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הוראותסעיףו5ד4לאיחולועלהכנסהממכירהאומהשכרהו5ד5עסייגלמתןההטבות
שלדירותמגוריםלקרובשלהחברהבעלתבנייןלהשכרהע

ביטולהטבה
למפרע

ניתנההטבהלפיהוראותסימןזהולאהתקייםתנאימהתנאיםו5ד6ע
למתןההטבהלפיהוראותהסימןכאמור,תבוטלההטבהלמפרע
והחברהבעלתהבנייןלהשכרהתהיהחייבתבתשלוםהמס
שהיתהחייבתבואילולאההטבה,בתוספתהפרשיהצמדה

וריביתמהמועדלתשלוםהמסשלגביוניתנהההטבהע
סמכותמנהלרשות

המסיםלקביעת
תנאיםוהוראות

לענייןדיווח

מנהלרשותהמסיםרשאילהתנותמתןהטבותלפיסימןו5ד7ע )א(
זהבתנאימהתנאיםהמפורטיםלהלן:

מתןערובותמאתהחברהבעלתהבנייןלהשכרה )1(
שהחברה המס לתשלום בה, מהותי מניות בעל או
ההצמדה והפרשי ההטבה אילולא בו חייבת היתה

והריביתכאמורבסעיףו5ד6;

המצאתאישורמאתרואהחשבוןלכךשמתקיימים )2(
התנאיםהקבועיםבסימןזה;

המצאתכלפרטאומסמךאחרהדרושלצורך )ו(
בדיקתקיומםשלהתנאיםלפיסימןזהע

מנהלרשותהמסיםרשאילקבועאתכלליהדיווחשל )ב(
חברהבעלתבנייןלהשכרהלצורךבדיקתקיומםשלהתנאים

לפיסימןזהוכןאתמועדיהדיווחכאמורע"

המס,תהיההחברהבעלתהבנייןלהשכרהזכאיתלחלק
יחסימהפחתהאמורעהטבהדומהקיימתגםהיוםבמסלול

הקיים)סעיףו5גלחוקלעידודהשקעותהון(ע

לסעיף 53ד5 המוצע

כדילמנועשימושלרעהבהטבותהמוצעותבמסלול
החדש,מוצעלקבועכיהוראותסימןב'המוצעלאיחולו

במכירתדירהאובהשכרתדירהלקרובע

לסעיף 53ד6 המוצע

אם ידוע בטרם ניתנות מההטבות שחלק מכיוון
התנאים בכל תעמוד להשכרה הבניין בעלת החברה
לאחר רק לעתים להטבה, זכאית להיות כדי הנדרשים
שההטבהתינתןיתבררשהחברהלאעמדהבתנאיםאלהע
למפרע ההטבה תבוטל אלה, שבמקרים לקבוע מוצע
בתשלום חייבת תהיה להשכרה הבניין בעלת והחברה
המסשהיתהחייבתבואילולאההטבה,בתוספתהפרשי
המס את משלמת היתה שבו מהמועד וריבית הצמדה
הוראהזו להטבהעיובהר,כי האמורלולאהיתהזכאית

גוברתעלהוראותפרוצדורליותהקיימותבחוקיםאחרים
את לגבות תוכל המסים שרשות כך התיישנות, לעניין
המסהחסראםיתבררשהחברהבעלתהבנייןלהשכרה

לאעמדהבתנאיםהקבועיםבסימןב'המוצעע

לסעיף 53ד7 המוצע

כדילאפשרפיקוחאפקטיביעלהתקיימותהתנאים
שתהיה לוודא וכדי המוצע ההסדר לפי ההטבות למתן
ו5ד6, בסעיף כאמור החסר המס את לגבות אפשרות
מוצעלהסמיךאתמנהלרשותהמסיםלהתנותאתמתן
ההטבותבתנאיםעתנאיםאלהיכוליםלכלולדרישהלמתן
מאת אישור המצאת הדירות(, על שעבוד )כגון ערבות
כל קבלת או ההטבה, תנאי התקיימות על חשבון רואה
פרטאומסמךאחרהדרושלצורךכך)כגוןחוזיהמכראו

כתבהתחייבות(ע

כמוכן,מוצעלקבועכימנהלרשותהמסיםיהיה
בניין בעלת חברה של הדיווח כללי את לקבוע רשאי

להשכרהלענייןסימןב'המוצעומועדיהדיווחכאמורע
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