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  להשכרה בניין של המס הטבות מסלול שינוי

ובקרן להשקעות   הון השקעות לעידוד בחוק  למגורים

  במקרקעין )קרן ריט(

 

 

 שלום לכולם, 

"(  לעידוד  החוק: " להלן )   1959-ט "התשי, הון  השקעות לעידוד  חוק ל  1 שביעי   פרק

ממכירה   ליזמים וחברות מופחתים  מס שיעורישורה של הטבות מס לרבות   קובע

 . והטבות נוספות והשכרה של בניין להשכרה למגורים לצד הענקת פחת מואץ

 

  תיקוני )  הכלכלית התכנית חוק, 2933בספר החוקים  פורסם 18/11/2021 ביום 

- ב"התשפ (, 2022-ו   2021 התקציב  לשנות   הכלכלית המדיניות ליישום   חקיקה

  החוק  תוקן מסגרתוב,  מוסדית שכירות :  ו"ט   פרק  נכלל  החוק  במסגרת. 2021

לייצר שוק של שכירות מוסדית בישראל ארוכת   מתוך רצונו של המחוקק  לעידוד

   וח באמצעות שינוי מסלול ההטבות הקיים.טו

 

 תיקון: ה עיקרי  להלן 

  לגביהם  שהוגשה להשכרה בניינים   לגבי  רק לחול  ימשיך  הקיים ההטבות מסלול .1

 .  2023  בדצמבר 31 יום ל  עד  בקשה 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


במסלול  בו יינתנו הטבות מס גבוהות יותר מאלה הניתנות ו מסלול הטבות חדש  .2

כך   .ושינויים נוספים  בתמורה להשכרה לתקופה ארוכה יותר  ההטבות הקיים 

  שנה 20 בת  שכירות שיעודד  של הגדלת הטבות המס באופן   מדורג מודללצד 

ושיעור    5%)כך למשל בתקופת השכירות המאוחרת ביותר מס החברות הינו 

למס' דירות  גבוהים יותר  (, נקבעו תנאי סף כמותיים  24%המס על יחיד הינו 

 . מינימלי בכפוף למיקומו של הבניין בישראל 

 

 . תיקוןקרי העי של מקיפה בחוזר המלא מובאת סקירה  

 

  להשקעות   לקרנות  המתייחס הכנסה מס  לפקודת 1  שני  בפרק  תיקון  בוצע , כן כמו

  בדירות להשקיע   אותן  ולעודד  פעילותן  על להקל  כדי , )קרנות ריט( במקרקעין 

 .  להשכרה   המיועדות

 

הטבות  לקבלת עצמם מתאימים את  רואים    אשר חברותו משקיעים  מזמינים  אנו

 . בהתאם להיערך   לכם  ואנו נסייע  בנושא עמנו  להיוועץ, החוק במסגרת המס 

 

 לחצו כאן  –לצפייה בחוזר המלא  
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