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 (לחוק מיסוי מקרקעין 82תיקון מס' ) 19.2015 סיםמ חוזר
פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב במכירת דירת מגורים  .1

 מזכה בחישוב לינארי מוטב
חישוב לינארי מוטב יחול גם על תמורה ששולמה בחלוקת עזבון בין  .2

 יורשים

 

 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

שתחילתו חוק מיסוי מקרקעין ל 82תיקון מס' פורסם  2015באוקטובר  15יום ב
 :הכולל שני נושאים. התיקון 1.1.2014רטרואקטיבית מיום 

 קבע כי במכירת דירת מגורים מזכה נכך ש( ג)א48לסעיף ( 2)סף סעיף קטן ונ
, )חישוב לינארי מוטב( הפטורה ממס על חלק מהשבח הריאלי, כהגדרתה בחוק

 .גם על הסכום האינפלציוני החייב פטור ממס יחול

  ניתן יהיה ליהנות מחישוב ( 31.12.17-ועד ל 1.1.14מיום )גם בתקופת המעבר
ככל שמדובר בחלוקת , במכירה בין יורשים גם אם מדובר בקרוביםלינארי מוטב 

ושולמה תמורה בכסף או בשווה , לחוק( 4()ג)5עזבון בין יורשים כמשמעותה בסעיף 
  .כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון

 

 כאן צולח - בחוזר המלאלצפייה 

  כאן צולח - לחוק 82בתיקון לצפייה 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 , המס חטיבת, דירקטור, מנהל מחלקת מיסוי נדל"ן, גורנשטיין אלי רו"ח

   03-6085539: 'טל

 

 המס חטיבת בכיר במחלקת מיסוי נדל"ן, מנהל, שמחוני יפתח עו"דו רו"ח

   03-7181670 :'טל

 
 

 

   
 קישורים רלבנטיים:     

 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

  2014לארכיון חוזרים מקצועיים 

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 
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