
 

 

חוק לצמצום הגירעון ולשיוי טל המס (תיקוי חקיקה), התשע"ב-2012
(להלן: "החוק")

הכסה מס  בפקודת  חקיקה  לתיקוי  באשר  החוק  עיקרי  את  לידיעתכם  להביא  ברצוו 

באוגוסט, ב-13  ברשומות  פורסם  אשר  "הפקודה"),  (להלן:  התשכ"א-1961  חדש),  (וסח 

 .2012

א. העלאת שיעור מס הכסה בידי יחיד

1. שיעור המס השולי וכן מדרגות המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה עודכו והם מסומים

בטבלה להלן:

לאחר התיקוןטרם התיקון

שיעור המסמדרגת המס בש"חשיעור המסמדרגת המס בש"ח

0-62,40010%0-62,40010%

62,401-106,56014%62,401-106,56014%

106,561-173,16021%106,561-168,00021%

173,161-261,36030%168,001-240,00031%

261,361-501,96033%240,001-501,96034%

501,96148% ומעלה501,96148% ומעלה

2. תחולה – על הכסה שהופקה ב-1 ביואר, 2013 או לאחר מועד זה.

 

הוגעות שאלות  לך  ויש  במידה 
זה, במסמך  הידוים  לושאים 
עורכי עם  קשר  צור/צרי  אא 
הדין הרשומים מטה או עם איש

הקשר שלך במשרד

מאיר אקויס
3186 610 03טל.

3753 610 03פקס.

makunis@meitar.com

שאול גרוסמן
3199 610 03טל.

3878 610 03פקס.

sgrossman@meitar.com

יהודה וויין
3100 610 03טל.

3669 610 03פקס.

joelw@meitar.com

קרן שטרית
3890 610 03טל.

3638 610 03פקס.

kerens@meitar.com

 

ב. מס על הכסות גבוהות

 .3ציין, כי בוסף להעלאת שיעור המס על הכסה של יחיד כאמור לעיל, קבע בחוק כי על אף האמור בכל חיקוק, יחיד

אשר הכסתו החייבת בשת המס עלתה על 800,000 ש"ח ישלם מס וסף בשיעור של 2% מסכום ההכסה החייבת העולה

סכום למעט  לפקודה,   89 בסעיף  וכמשמעותה  לפקודה   1 בסעיף  כהגדרתה  חייבת  הכסה  זה,  לעיין  ש"ח.   800,000 על 

"חוק (להלן:  התשכ"ג-1963  ורכישה),  מכירה  (שבח,  מקרקעין  מיסוי  לחוק   47 ובסעיף   88 בסעיף  כהגדרתו  איפלציוי 

מיסוי מקרקעין"), ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין (אולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, רק

אם שווי מכירתה עולה על ארבעה מיליון ש"ח והמכירה איה פטורה ממס לפי כל דין).

4. תחולה – על הכסה שהופקה ב-1 ביואר, 2013 או לאחר מועד זה.

(תיקוי המס  טל  ולשיוי  הגירעון  לצמצום  חוק  עיקרי  בושא  מעודכן  מידע  לידיעתכם  להביא  היה  המזכר  מטרת 

בגורם להיוועץ  מבלי  בו  האמור  את  ליישם  אין  כן  ועל  משפטי  יעוץ  מהווה  איו  המזכר  התשע"ב-2012.  חקיקה), 

המקצועי המתאים לכך במשרדו.

. יעוץ משפטי ו/או  בו מתן חוות דעת  ן לראות  ואי ועובדות ספציפיות  לסיבות  בו התייחסות  ן  אי  , כללי ו מידע   הי לעיל  כי האמור  מובהר 
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