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חוזר מסים 8.2017
רשות המסים פרסמה לציבור מידע וכלים מחשוביים
לחישוב מס ריבוי דירות

שלום לכולם,
רשות המסים פרסמה לציבור באתר האינטרנט שלה מידע וכלים שיסייעו לו בהבנת
החוק והוראותיו ,בדיקת החבות במס ,זכאות לפטור או חיוב חלקי ואופן הגשת ההצהרה
והבקשה להטבה בעת מכירת דירת מגורים.
כל המידע מפורסם באתר האינטרנט של רשות המסים תחת נושא "מיסוי מקרקעין" ו-
"מס ריבוי דירות" וכולל את נוסח החוק ,התקנות בדבר מענק במכירת דירה ,הנחיות
ליישום החוק וכן אוסף שאלות שכיחות כולל תשובות מפורטות .בנוסף ,לצורך בדיקת
סכום המס הצפוי ובדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי פותחו לשירות הציבור היישומים
הבאים:
·מחשבון לחישוב הסכום הקובע והמס לתשלום לדירה–לכניסה למחשבון.
·מחשבון לבדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי כולל חישוב המס–לכניסה למחשבון.

2 לצורך הגשת הצהרה ובקשה לקבלת הטבות בגין מכירת דירת מגורים שולבו באתר
:טפסים כדלהלן
-את ההצהרה ניתן להגיש עד ה-2017 ·טופס להצהרה על ריבוי דירות בשנת המס
 אלא אם כן מבוקש מענק או אישור זכאות להפקדה בקופת גמל להשקעה31/3/2017
 בשבועות.שאז יש להצהיר עד למועד הדיווח על המכירה בגינה מתבקשת ההטבה
 לכניסה.הקרובים תפתח באתר מערכת הצהרה מקוונת שתחליף את הטופס הידני
.2017 –הצהרה על ריבוי דירות לשנת7201 לטופס
,·טופס מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות (בקשה לפטור ממס ריבוי דירות לדירה
 הטופס מיועד לשימוש ע"י חייב במס ריבוי.)קבלת מענק ואישור הפקדה בקופת גמל
 ועומד בתנאים שנקבעו בחוק1/10/2017  ועד1/1/2017 דירות שמוכר דירה מיום
1/10/17–ובתקנות לגבי הזכאות להטבות (לגבי קופ"ג המכירה יכולה להיות גם לאחר ה
–מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי7202  לכניסה לטופס.)30/12/17-ולא יאוחר מה
.דירות

להודעת רשות המסים המלאה–לחצו כאן
:למידע ופרטים נוספים
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03-6085532 :'טל
 שכן אין מטרת החוזר אלא,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.להסב את תשומת לבך לאמור בו
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