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 2021בר  דצמ 21תאריך: 

 
 מידע ללקוח 

 
 נדל"ןיזמים, קבלנים או כל עסוק בענף ה

הטבות מס לבניין להשכרה למגורים   –החוק לעידוד השקעות הון תיקון שינוי מדיניות המס ו
 בהשכרה מוסדית לטווח ארוך 

א הטבות מס לבניין נוש( בהחוק –בחוק לעידוד השקעות הון )להלן   1פורסם תיקון לפרק שביעי  18/11/2021ביום 
הות יותר לבניינים  ת מס גבולהשכרה למגורים. התיקון נועד להחליף את מסלול ההטבות הקיים וקובע הטבו

 לשכירות מוסדית לעומת הטבות המס הניתנות במסלול הקיים, אולם בתנאים מחמירים יותר.  

שנים בלבד( ימשיך לחול על בניינים   5יובהר כי מסלול ההטבות הקיים )המחייב תקופת השכרה מינימלית של 
 .  2331/12/20עד ליום ת בקשה לאישור תכנילהשכרה למגורים שהוגשה לגביהם 

 : להלן פירוט עיקרי מסלול ההטבות החדש לבניין לשכירות מוסדית

,  31/12/2031" הוא בניין אשר במהלך התקופה שמיום תחילת התיקון לחוק ועד ליום בניין לשכירות מוסדית" •

 יו כל אלה:   גשה לגביו, לפני תום הבניה ובצירוף היתר בניה, בקשה לאישור תכנית ומתקיימים לגבהו
דירות לפחות, אם הוא נמצא באזור   6דירות לפחות, אם הוא נמצא באזור שאינו פריפריאלי, או   10יש בו  (1

 פריפריאלי.  
כירות מוסדית" יושכרו  מינהלת רשות ההשקעות שוכנעה, בהתאם לתכנית שהוגשה, כי ה"דירות לש (2

 הבנייה.    לאחר תוםהשנים ש   18חות בממוצע מתוך שנים לפ 15ב"השכרה לטווח ארוך", לתקופה של 
 התיקון לחוק קובע תנאי מינימום מספר דירות אותן נדרש להשכיר לטווח ארוך, כמפורט להלן:  •

 לגבי מי שבנה את הבניין לשכירות מוסדית:  (1

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 את שרכש בבניין לשכירות מוסדית. משכיר ממשיך הוא מיכל הדירות שרכש  –משכיר ממשיך" "לגבי  (2

 אחר, והתחייב ממשיך או ממשכיר מוסדית לשכירות שבנה את הבניין ממי מוסדיתרות לשכי הדירות
   בתנאי הזכאות להטבות של השכרה לטווח ארוך. לעמוד

   באזור פריפריאלי
 הגבוה מבין אלה: 

   באזור שאינו פריפריאלי 
 אלה:  הגבוה מבין 

 דירות.  10 (1 דירות.  6 (1

בבניין/בחלק  מהדירות  30%לפחות  (2
הבניין המאושר, ששטחן מהווה  

 משטח הרצפות בבניין.  30%ת לפחו

מהדירות   66%לפחות  (2
בבניין/בחלק הבניין המאושר, 

  50%ששטחן מהווה לפחות 
 משטח הרצפות בבניין. 
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 להלן:כמפורט  דירות בבניין לשכירות מוסדית המס על ההכנסות ממכירה או מהשכרה של ההטבות  •

 לדירה המושכרת למגורים.   20%פחת מואץ בשיעור של   -
 :שיעורי מס מופחתים על הכנסות ממכירה או מהשכרה של הדירות -

  

 שנות ההשכרה 
 חברה  

 מס חברות 
 יחיד 

 מס הכנסה 

 29% 11% 5  - 1שנים 

 27.5% 9% 10  - 6שנים 

 25.5% 7% 15 -  11שנים 

   :  יהאופצ

 24% 5% )ואילך(  20 – 16שנים 

 
 לבעלי המניות בחברה.   על דיבידנד המחולק  20%מס בשיעור מופחת של   -
ממס ערך מוסף על ההכנסות מהשכרת הדירות למגורים וכן פטור ממס ערך מוסף על ההכנסות  פטור  -

שנים לפחות )בהקשר זה יש לקחת   5ממכירת הדירות בבניין לשכירות מוסדית אשר הושכרו במשך 
 בחשבון את ההשלכות בגין אי ניכוי מע"מ התשומות(. 

ש את הדירות לשכירות מוסדית ממי שבנה את  משיך רכבמקרה בו משכיר מ 0.5%מס רכישה בשיעור של  -
שנות ההשכרה הראשונות אצל בונה הבניין. במקרה זה המשכיר   5הבניין לשכירות מוסדית לאחר שחלפו 

 הממשיך יתחייב להשכיר את הדירות שרכש בהשכרה לטווח ארוך, כמפורט להלן.     
 שנים.   15כרה המינימלית של הדירות המיועדות להשכרה היא  תקופת ההש •

שנות השכרה בלבד ולפני   5נקבעו תנאים בהם ניתן למכור את הדירות המיועדות להשכרה לאחר שחלפו 
 שנות השכרה, למשכיר ממשיך.    15שחלפו  

  5לפני שחלפו  אפשרות נוספת למי שבנה בניין לשכירות מוסדית למכור את הדירות המיועדות להשכרה אף •
ירות לרוכש אחד שהתחייב להשכיר את הדירות בהשכרה לטווח ארוך  ד  50שנות השכרה, ובלבד שמכר לפחות 

 והמכירה כלולה בתכנית שאישרה המינהלה לפני תום הבנייה והתקיימו תנאים שיקבע מנהל רשות המיסים.          

 
ת התאמתם למסלול ההטבות כאמור  ם או כל עוסק אחר בענף הנדל"ן, יחיד או חברה, נדרשים לבחון איז

מסלול ההטבות שנקבע בחוק לבניין   ם חלים על  הכנסותיהם שיעורי מס מלאים.במקרים בהובמיוחד 
לשכירות מוסדית, כאמור לעיל, מעניק הטבות מס ייחודיות ואטרקטיביות וכולל תנאים שונים נוספים,  

ת  כפי שיקבעו מעת לעת על ידי מינהלת הרשודרישה לקבלת אישור מקדים ועמידה בנהלים ובקריטריונים 
     ת.להשקעו

 

מנים  , מוזבתחום עסוק הנדל"ן המעוניינים לקבל הטבות לבניין להשכרה למגורים לקוחות 

     .3012443-073ין עם משרדנו  לפנות ולבחון את העני 


