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 9.2015 סיםמ חוזר
רכישת דירת מגורים שאינה דירת  שלהעלאת שיעור מס הרכישה ב

 24.6.2015מגורים יחידה החל מיום 

 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 מקרקעין מיסוי חוק( בקריאה שניה ושלישית את 22.6.2015הכנסת אישרה אתמול )

העלאת שיעור מס הרכישה העוסק ב, 2015 – התשע"ה(, שעה והוראת 81' מס תיקון)

 . 2015ביוני  24החל מיום  רכישת דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה בשל

 

 :על פי התיקון לחוק, ברכישה כאמור ישולם מס רכישה בשיעורים כדלקמן

  %8 -₪  4,800,605על חלק השווי שעד 

  %10 - ₪ 4,800,605 על חלק השווי העולה על

 

 כאן צולח - לנוסח התיקון לחוק שאושר בכנסת

 חצו כאןל –לצפייה בחוזר המלא 

 

 למידע ופרטים נוספים:

   03-6085539: 'טל ,המס חטיבת ,, מנהל מחלקת מיסוי נדל"ןדירקטור ,גורנשטיין אלי רו"ח
   03-7181670 :'טל ,המס חטיבת בכיר במחלקת מיסוי נדל"ן, מנהל ,שמחוני יפתח( "דעו) "חרו

 

 אין שכן מתאימה, מקצועית עצה לקבל מבלי כלשהו שימוש בו לעשות או/ו זה חוזר תוכן על להסתמך אין

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 

 

  
 קישורים רלבנטיים:     

 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

  2014לארכיון חוזרים מקצועיים 

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 
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