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חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס'  75והוראת שעה),
התשע"ג2013-*
תיקון סעיף 9

	.1

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג1963- ,1בסעיף - 9
( )1בסעיף קטן (ג) ,במקום "בסעיף קטן זה ובסעיפים קטנים (ג )1ו–(ג1א)" יבוא "בסעיף
קטן זה ובסעיפים קטנים (ג( ,)1ג1א) ו–(ג1ב)";
()2

בסעיף קטן (ג1א)(()2א) ,המילים "לפי המאוחר"  -יימחקו;

()3

אחרי סעיף קטן (ג1א) יבוא:
"(ג1ב) על אף הוראות סעיף קטן (ג1א) -
( )1במכירת זכות במקרקעין ,שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת
מגורים ,שלא חלות לגביה הוראות פסקה ( ,)2שנעשתה בתקופה שמיום
כ"ו באייר התשע"ג ( 6במאי  )2013עד יום ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר
 ,)2014ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:
(א) על חלק השווי שעד  1,089,350שקלים חדשים ;5% -
(ב) על חלק השווי העולה על  1,089,350שקלים חדשים ועד
 3,268,040שקלים חדשים ;6% -
(ג)
()2

על חלק השווי העולה על  3,268,040שקלים חדשים ;7% -

(א) יחיד שרכש דירת מגורים בתקופה שמיום כ"ו באייר התשע"ג
( 6במאי  )2013עד יום ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר ( )2014בפסקה
זו  -הדירה) ,והתקיים בו אחד מאלה:
()1

הדירה שרכש היא דירתו היחידה;

( )2בעשרים וארבעה החודשים שלאחר רכישת הדירה ,מכר
דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת
הדירה; ואולם אם רכישת הדירה היתה מקבלן  -בשנים עשר
החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה
להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן ,מכר דירת מגורים
אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה ,ואם
חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של
הרוכש  -בשנים עשר החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו
החזקה בדירה בפועל ,מכר את דירת המגורים שהיתה דירתו
היחידה עד למועד רכישת הדירה;
ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:
( )1על חלק השווי שעד  1,470,560שקלים חדשים  -לא
ישולם מס;
( )2על חלק השווי העולה על  1,470,560שקלים חדשים ועד
 1,744,270שקלים חדשים ;3.5% -

*
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התקבל בכנסת ביום כ"ו באייר התשע"ג ( 6במאי  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,756 -מיום י"ט באייר התשע"ג ( 29באפריל  ,)2013עמ' .286
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשע"ב ,עמ' .672
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