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דגשים במיסוי שכר דירה

כאשר יחיד משכיר דירה למגורים בישראל, באפשרותו לבחור את מסלול המיסוי המועדף לגביו.

מהם מסלולי המיסוי הקיימים?

מסלול ראשון: מסלול הפטור 

בשנת 2015 תקרת הפטור החודשית הינה 5,070 ש"ח.	 
מדובר בתקרה חודשית. יש לבחון עמידה בתקרת הפטור בכל חודשי השנה.	 
כאשר ההכנסה עולה על התקרה, אך היא נמוכה מכפל התקרה, נקבע מנגנון בו כל שקל עודף 	 

מפחית שקל מהסכום הפטור עד התקרה.
במידה וההכנסות שכירות מכל הדירות עולות על כפל תקרת הפטור, תשלום המס הינו מהשקל 	 

הראשון על סך ההכנסות.
אין אפשרות לנכות הוצאות כלל לרבות פחת.	 
יש לשים לב שבחישוב השבח החל במכירת הדירה יתווסף לסכום התמורה הפחת שהיה ניתן 	 

זה, לפיכך אם הדירה חייבת במס שבח, הסכום  לנכות אלמלא האיסור לניכוי פחת במסלול 
החייב במס יגדל. הפחת שיתווסף הינו משנת 2007 )הוראת ביצוע(.

מסלול שני:  מסלול מס מופחת

שעור המס הינו: 10% מסך ההכנסה ברוטו ללא תקרה.	 
ניתן לדווח למס הכנסה בדוח מקוצר.	 
במסלול זה אין צורך לפתוח תיק במס הכנסה, ולפיכך גם אין צורך להגיש הצהרות הון.	 
יש לשלם את המס תוך 30 יום מתום שנת המס. תשלום מאוחר כרוך בריבית והצמדה.	 
אין אפשרות לנכות הוצאות כלל לרבות פחת.	 
יש לשים לב שבחישוב השבח החל במכירת הדירה יתווסף לסכום התמורה הפחת שהיה ניתן 	 

לנכות אלמלא האיסור לניכוי פחת במסלול זה. לפיכך אם המכירה חייבת במס הסכום החייב 
במס יגדל.

מסלול שלישי: מסלול רגיל

במסלול זה משולם מס מלא על ההכנסה נטו, לאחר ניכוי הוצאות לרבות פחת ואחזקה.	 
המס משולם לפי מדרגות המס להכנסות פאסיביות, 31% ומעלה.	 
מגיל 60 ומעלה, המס ההתחלתי הינו 10%, כמו הכנסה אקטיבית.	 

מהי הכנסה חודשית משכר דירה?

הכנסה חודשית משכר דירה כוללת את ההכנסות מכל דירות המגורים המושכרות על ידי המשכיר, 
בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו עד גיל שמונה עשרה. 

נשמח לעמוד לשרותכם!
אביטל קוריאל, רו"ח אילה אוברמייסטר, רו"ח        
רכזת תחום נדל"ן מנהלת מחלקת עסקים     
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