
 

 
 

 

 

 החומר המתפרסם בעלון זה מובא באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לנושאים המפורטים בו.
 העלון מבלי לקבל חוות דעת מקצועית. אין לעשות שימוש בתוכן

  הפצת העלון או חלקים ממנו או ציטוט ממנו טעונה אישור מוקדם ממשרדנו.



                                 מידע ללקוח
 

 החומר המתפרסם בעלון זה מובא באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לנושאים המפורטים בו

 לחוות דעת מקצועית  בכפוףניתן לעשות שימוש בתוכן העלון 

 .ממשרדנו מוקדם אישור טעונה מנומ ציטוט או ממנו חלקים או העלון הפצת
1 

 
 

 רואי חשבון, ושות'בלצר קנובל 
 קבוצת קנובל בלצר סוראיה ושות'

 
 מוסמך במשפטים LLMרו"ח )עו"ד( קובי בנבנישתי,  רו"ח מנשה קנובל, מוסמך במשפטים

 רו"ח רבין דן, תואר שני בביקורת פנימית ומדעי המדינה, מוסמך במשפטים רו"ח איל בלצר
 רו"ח תמי לב  הרו"ח אמיר סוראי

 רו"ח סבטלנה בושוייב  במנהל עסקים MBAרו"ח אלון פרידלנדר, 

 
 
 סוף שנהלתשומת לב למצית פעולות לביצוע ות
 
 

 3 .רשימה נבחרת -2019תקרת הוצאות מותרות בעסק בשנת 

 4 .מהווים הכנסה/דיבידנד –יום  60משיכת כספים מעל  -יתרות חובה של בעלי שליטה 

 5 .רשות המיסיםעמדת  הבהרת -לפקודה 77סעיף , לוץ חלוקת רווחים לא מחולקיםדיבידנד אי

 6-7 .קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות גמל–הפקדות סוף שנה

 6 .קרנות השתלמות לעצמאים

 7 .תקרות הפקדות לקופות גמל

 7 .ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

 8-13 :מידע כללי

 .מועד עריכת מפקד המלאי .א

 

8 

 .הכרה בחובות אבודים .ב

 

8 

 .חובה לכלול פירוט בדבר עסקאות בינלאומיות –העברה בפעילות בינלאומית  מחירי .ג

 

8-9 

 .הודעות מיוחדות לפקיד השומה .ד 

 

9-10 

 11 .ת דין וחשבון לרשויות המס בשל פעולות בשוק ההון ונאמנויותשקריטריונים להג .ה 

( בגין מכירת 2019דצמבר  –)לחודשים יולי  2020בינואר  31ביום  חובת דיווח רווח הון ותשלום חצי שנתי

 .ניירות ערך ונכסים אחרים
12 

 13 .31/1/20תשלומים ודיווחים נוספים עד תום 

 14 .דיווח על בסיס מזומן )עצמאים וחברות המדווחים על בסיס מזומן(

 
                                                                                                               .דגשים חשובים נוספים 

 

15 

בינואר  1החוק לצמצום השימוש במזומן ודיווח על מקורות המימון ברכישת זכויות במקרקעין החל מיום 

2019. 

 

 

 2019בינואר  1מ החוק לצמצום השימוש במזומן ודיווח על מקורות המימון ברכישת זכויות במקרקעין החל ה

16 

 17 .רשות המיסים דרשה מהבנקים מידע על משלמים באפליקציות

 18 .סחר במטבעות קריפטוגרפים כבר לא וירטואלי



                                 מידע ללקוח
 

 החומר המתפרסם בעלון זה מובא באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לנושאים המפורטים בו

 לחוות דעת מקצועית  בכפוףניתן לעשות שימוש בתוכן העלון 

 .ממשרדנו מוקדם אישור טעונה מנומ ציטוט או ממנו חלקים או העלון הפצת
2 

 19 . סיםיהמ רשות של החדש היעד  - מגורים דירת השכרת על דיווח

הליך גילוי -כנדרשבעלי דירות בחול המפיקים הכנסה משכירות ולא מדווחים ומשלמים על כך מס בישראל 
 .ילילת ההליך הפומרצון עשוי להסיר מכם את סכנ

20 

 21-23 .שיעורי מס וזיכויים מיוחדים )טיפים(

 .מס חברות ויחידים

 

21 

 .הכנסות מהימורים, מהגרלות או מפרסים

 

21 

 .נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע

 

21 

 .מס יסף

 

21 

 .חיסכון לכל ילד

 

21 

 .ריבית, דיבידנד, רווח הון ומס שבח המס על

 

21 

 .דמי ביטוח לאומי למעסיקים

 

21 

 .שחלוף נכסים

 

22 

 הטבות במס למי שמממן החזקת קרוב במוסד בנקודות זיכוי בשל נטולי יכולת )לרבות זיכויים בגין לקויות 

 .למידה( 

 

22-23 

 
 24 .מיסוי "חברות ארנק"

 25-26 .רילוקיישן )סוגיית התושבות(

 בנקים חולקים מידע על תושבות בעלי חשבונות ומעבירים מידע לרשויות המס בהתאם -גילוי מרצון

 .אחרון לנוהל גילוי מרצון בדבר נכסים והכנסות שטרם דווחו חודש -CRSלתקנות 

 

 רבעון אחרון לנוהל גילוי מרצון בדבר נכסים והכנסות שטרם דווחו.-CRSלתקנות 

 

27 

 

 .פרומוביץ  כשותף למשרד שי רו"ח  צירוף
28 

 



                                 מידע ללקוח
 

 החומר המתפרסם בעלון זה מובא באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לנושאים המפורטים בו

 לחוות דעת מקצועית  בכפוףניתן לעשות שימוש בתוכן העלון 

 .ממשרדנו מוקדם אישור טעונה מנומ ציטוט או ממנו חלקים או העלון הפצת
3 

  רשימה נבחרת -2019תקרת הוצאות מותרות בעסק בשנת 

 
 סוג הוצאה

 

 הערות 9201שנת  - תקרה

 אם עובדים מהבית:
תשלומי ארנונה, חשמל, מים, 

לא וועד, ביטוח, אינטרנט וכו', 
 כולל הוצאות שכ"ד

בדרך כלל חלק יחסי מהוצאות הבית לפי יחס החדרים 
 לעסק מתוך סך החדרים. המשמשים

 
 לבצע בתיאום עם השותף המטפל.

 .כנסההס פי חוזר מל ע לשנה. ש"ח 210 מתנות לעובדים לאירועים
לקוחות בשל למתנות לספקים ו

 קשר עסקי
  לשנה. ש"ח 210

 לחגים-מתנות לעובדים
 

אלא אם זוקפים שווי במשכורת  ,מותרת אינהההוצאה 
 העובד.

ת )הכנסה יש לזקוף שווי במשכור
 המתנה. שווירעיונית( בגובה 

 כיבודים במקום העסק
 

 מההוצאות לכיבוד קל שניתנו לאורח עסקי. 80%
 .אינן מוכרות כלל -הוצאות אש"ל 

פירות וירקות  –כיבוד קל נחשב 
תה, קפה, סוכר וכו'. העונה, 

הוצאות כיבוד שאינו קל אינן 
 מותרות.

תרומות למוסדות ציבור 
)הנחה במס( המקנות זיכוי 

מסכום  35%בגובה של 
 )ליחיד( התרומה

 עולה עלמתרומה שסכומה ליחיד  35%זיכוי בסך של 
 .ש"ח 190

ש"ח,  9,322,000הזיכוי המקסימלי הינו הנמוך מבין 
 .מההכנסה החייבת 30% ובין

)חבר בני אדם יזוכה לפי שיעור מס החברות הרלוונטי 
 באותה שנה(.

ל אשר בשנת המס עולה ע ,סכום
התקרה שנקבעה, יהיה ניתן לזיכוי 

 שנות המס בזו אחר זו. 3במשך 

אירוח סביר של אורחים מחוץ 
 )אירוח אורחים מישראללארץ 

 לא יותר( -

יש לשמור קבלות בציון שם האורח, ארץ  -סכום סביר 
 מוצאו, מס' ימי אירוח, נסיבות האירוח והקשר לעסק.

 

לרבות )הוצאות החזקת רכב 
ים, ביטוחים, דלק, תיקונ

 (וכו' , פחתרישיון

 מסה"כ הוצאות הרכב )כולל ליסינג(. 45% -עצמאי  .א

יש לבצע שווי ההוצאה מוכרת במלואה.  -חברה  .ב
 רכב לעובדים במערכת השכר.

 לשנה מעלות הרכב. 15% -פחת רכב 

 

הוצאות בשל שיחות טלפון 
 ,עסקיות ממקום המגורים

כשאין מדובר בקו ספציפי 
 עסקהמשמש לטובת ה

 80% -ש"ח לשנה  23,900אם ההוצאה לא עלתה על 
ש"ח,  2,400מההוצאות או חלק מההוצאות העולה על 

 לפי הנמוך. 
חלק  -ש"ח לשנה  23,900אם ההוצאה עלתה על 
 ש"ח. 4,800 מההוצאות העולה על

הוצאות בשל שיחות טלפון לחוץ 
כי  ,לארץ יותרו במלואן אם הוכח

 השיחות היו לייצור הכנסה.

 -ש"ח לחודש  105מההוצאה או  50%שווי לפי  -בחברה  הוצאות טלפון סלולרי
 הנמוך מבין השניים.

מההוצאה או הסכום העולה על  50%מוכרת  -עצמאי 
 הגבוה מבין השניים. -ש"ח לחודש  105

. ₪ 40-כיום תשלום המנוי הוא כ
עקב חוסר מהותיות  ₪ 40-מתחת ל

ניתן להתעלם מסוגיית השווי 
 ם עם השותף המטפל בתיק.בתיאו

 הוצאות ביגוד )כולל נעליים
( שמיועדות לשמש ומשקפיים

 לצרכי עבודה

 -אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה 
 ההוצאה תותר במלואה.

שניתן להשתמש בו גם שלא לצורכי  ,אם מדובר בביגוד
במידה ועיקר  מההוצאות 66%יותרו  , בד"כעבודה

 .קהשימוש לטובת העס

רכי עבודה ובגדים המשמשים לצ
שניתן לזהות באופן  ,הינם אלה

בולט את ההשתייכות לעסק, או 
 שעל פי דין קיימת חובה ללובשם.

 לחו"ל ותהוצאות נסיע
 

תותר תוספת במדינות רבות 
אוסטרליה,  - 25%של הוצאות 

, מערב אירופה קונג, יפן-הונג
 ועוד.

 -עסקים או  תיירים הוצאה עבור כרטיס טיסה במחלקת
 תותר במלואה. 

עד  תותר -כרטיס טיסה במחלקה ראשונה  הוצאה עבור
 טיסה. כרטיס במחלקת עסקים באותהמחיר לגובה 

 :לילות ראשונים( 7לינה לפי קבלות )
 ללילה. 284$ - סכום מרבי

 הוצאות שהייה:
 ליממה. 80$ -לינה לפי קבלות אותאם נדרשו הוצ

 ליממה. 133$ - אם לא הוגשו קבלות בגין לינה
 ליממה. 62$עד  -הוצאות נסיעה ברכב שכור 

שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם 
 לחודש. 711$סכום מרבי  -שנה  19מלאו להם 
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 דיבידנדמהווים הכנסה/-יום 60משיכת כספים מעל -יתרות חובה של בעלי שליטה

 שימו לב!!!

 

ד, בעל מניות מהותי, או קרובו, או העמדת נכסי חברה לשימושו של יחיד משיכה של כספים מחברה על ידי יחי

בעל מניות מהותי, או קרובו, והכל במישרין או בעקיפין, מהוות הכנסה אשר נוכה מלוא המס המתחייב ממנה 

 ולרבות כל אחד מאלה:

 ;הלוואה או כל חוב אחר .א

 ;אותה נטל בעל מניותמזומנים או שווה מזומנים, שהעמידה החברה כבטוחה להלוואה  .ב

תחשב כהכנסתו של בעל מניות, בשנת המס בה בוצעה המשיכה או בתום שנת המס בה הועמד נכס לשימוש 

( או ממקור 4)2(, מדיבידנד, כאמור בסעיף 2)2(, מעבודה לפי סעיף 1)2כאמור, מעסק או משלח יד, לפי סעיף 

 אלו:(, הכל לפי העניין, ויחולו הוראות 10)2אחר, לפי סעיף 

ימים ממועד המשיכה, יראו אותם כאילו לא נמשכו עד גובה  60כספים ונכסים שנמשכו והושבו בתוך  (1
 ש"ח אין התייחסות(. 100,000)מעל  ;הסכום שהושב

, יראו ונמשכו מחדש בתקופה של שנתיים ממועד ההשבהכספים ונכסים שהושבו כאמור בפסקה )א(  (2
 ;משך מחדש, עד גובה סכום שנכאילו לא הושבואותם 

יום לפני תום שנת המס, תיחשב  60 -משיכת הכספים או העמדת הנכסים מהחברה בתוך פחות מ (3
 ;כהכנסתו של בעל המניות המהותי בשנת המס העוקבת

הועמד נכס על ידי חברה לשימושו של בעל מניות מהותי, יראו אותו לעניין חלק ה לפקודה כאילו נמכר על  (4
 ;ידי החברה

ס לשימוש של יחיד, בעל מניות מהותי, תחושב ההכנסה בהתאם לשווי השוק של הנכס לעניין העמדת נכ (5
 )א(, מס השבח ומשכנתא, הכל לפי העניין.126ביום האחרון של שנת המס, בניכוי מס לפי סעיף 

 

כסי ניות מהותי )או קרובו( או העמדת קביעת הוראות לפיהן משיכת כספים מחברה על ידי יחיד, שהוא בעל מ

רה לשימושו, כגון דירה, במישרין או בעקיפין, תיחשב כהכנסה מעסק ממשכורות או מדיבידנד, כאמור החב

 לעיל.

 

 ואילך 2017 בשניםמשיכות שנעשו 

בגין יתרות  2018, קרי בשנת המס 31/12/18, מועד החיוב במס יהיה 2017לגבי משיכות שנעשו בשנת המס 

 .2018בדצמבר,  31הסכום שטרם הושב ליום 

 בגין הסכום שטרם הושב. 31/12/19, מועד החיוב יהיה 2018 -לגבי משיכות שנעשו ב

   כאילו לא חודשים מיום שהושב, רואים בו  24 -סכום שהושב לחברה ונמשך מחדש בתוך תקופה קצרה מ 

 הושב!
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 הבהרת עמדת רשות המיסים–לפקודה  77דיבידנד אילוץ חלוקת רווחים לא מחולקים, סעיף 

( המנהל")להלן :"לפקודה, המאפשר למנהל רשות המסים  77תוקן סעיף  –סגרת "חוק ההתייעלות" במ
 על קביעת רווחים לא מחולקים מסוימים של חברת מעטים, כדיבידנד בידי בעלי המניות.  להורות

 נזכיר בנקודות את עיקרי הסעיף:

 .חברת מעטים 

  שנת מס פלוניתוך רווחיה ללפחות מת %50החברה לא חילקה דיבידנד בשיעור של. 

  הכנסה חייבת, בתוספת פטורה ושבח, בניכוי מס, ודיבידנדים שחולקו. –רווחים 

 לא כולל רווחים חשבונאיים ובמגבלת חלוקה אפשרית לפי חוק החברות.

  שנים מתום שנת המס הפלונית. 5חלפו 

  מ'  5)לתום שנת המס הפלונית( עולים על  הצבוריםרווחי החברה₪ . 

 וקת רווחים לא תפגע בחברה ובפעילותה.חל 

 חיצוניים, תוך מתן זכות שימוע.מבוסס על גורמים  הרכבההמנהל חייב להתייעץ עם וועדה ש 

 שנת מס מרווחיה של חברה ל %50 -ככל שהוועדה אישרה, המנהל רשאי להורות, כי יראו ב
אילו חולקו )"עכשיו"( לאחר שהופחת מהם סכום הדיבידנד שחולק מהם לאורך השנים, כ הפלונית

 כדיבידנד.

  ובתנאי כי לאחר החלוקה לא יפחתו הרווחים הנצברים לתום אותה שנה ולתום שנת המס שקדמה
 . ₪מ'  3-לה מ

 .בעלי המניות יחויבו במס כאילו קבלו דיבידנד 

 .העוסק בנדון 20/2018חוזר פרסמה הרשות  31.12.2018ביום 
 
ה נד לבעלי המניות, השומבסופו של תהליך קובע המנהל כי יראו רווחים מסוימים כמחולקים כדיבידאם . *

 תקבע ככלל לשנה שקדמה למועד החלטת המנהל.
לפי החוזר מיום קביעת עם זאת חיובי ריבית והצמדה בגין חוב המס בגין הדיבידנד שנקבע כאמור, יחול 

 המנהל ואילך בלבד.
וקודם בלבד. לא  2013יכול המנהל לבחון אילוץ חלוקה של רווחים שטרם חולקו עד וכולל שנת  2019. בשנת *

 ואילך. 2014לאלץ חלוקות רווחים מהשנים  2019ניתן בשנת 
כאורה יתאפשר אילוץ עודפים מצטברים מאז ומעולם ול ₪מיליון  5. אמנם הסעיף מתייחס לחסם של *

חלוקה רטרואקטיבית מאז ומעולם, ואולם הסעיף מחייב בחינת שנת מס ספציפית ורק לגביה להוציא שומת 
 חלוקה על ה"דיבידנד" שלא חולק.

. החוזר קובע כי תינתן זכות השימוע בפני הועדה, תינתן זכות שימוע בפני המנהל, וכי על קביעתו לבסוף *
 .לבית המשפט המחוזי גילים, לרבות השגה וערעוריחולו הליכי השומה הר

 

https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hozrim/hoz-20-2018-acc.pdf
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 גמל קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות –סוף שנה  הפקדות

 קרנות השתלמות

 
 םקרנות השתלמות לעצמאי

 
 עצמאי סוג ההפרשה

 ח לשנה"ש 264,000 תקרת הכנסה קובעת 

מההכנסה הקובעת או ההכנסה החייבת, כנמוך  4.5% הפרשה מרבית
 שבהם

 ח סכום מקסימלי"ש 11,880 פקדה שנתית לקרן השתלמותה

לעצמאי * מההכנסה הקובעת או ההכנסה החייבת,  4.5% שיעור ההוצאה המוכרת בניכוי
 כנמוך שבהם

 
שנים  6ההפרשה לקרן השתלמות לפי התקרות הנ"ל פטורה ממס בעת ההפקדה ובעת המשיכה )כעבור 

 מפתיחת קרן ההשתלמות(.

 
 עדכוני חקיקה-חסכון פנסיוני לעצמאים - חובת הפקדה מינימלית החל משנת המס 2017

 

, 2018 -ו 2017במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

יפקיד לקופת גמל  1.1.17ב  55שלא היה בן  , נקבע כי עצמאי 2016בדצמבר,  29, שפורסם ביום 2016 -התשע"ז 

 צבה בשל הכנסתו כעצמאי כדלקמן:לק

 .4.45% –ש"ח(  10,273/2עד מחצית השכר הממוצע במשק )

 .12.55% -מעל סכום זה ועד השכר הממוצע במשק  

ש"ח   10,478 –הפקדה מקסימלית המחויבת עפ"י חוק לבעלי הכנסות מעל השכר הממוצע במשק 

(10,273*8.5%*12) 

גם עבור הפקדות בשיעורים גבוהים יותר במסגרת התקרות המותרות  עוד יצוין כי הטבות המס יינתנו כבעבר

 מההכנסה החייבת ועד גובה התקרה(. 16.5% )עד

 פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

תיקן תיקון נוסף עבור בעלי השליטה המאפשר לבעלי השליטה ולבני המשפחה העובדים בעסק,  190תיקון 

 אחר פרישתם מהעסק.לקבל שכר המוגדר במס הכנסה כפנסיה וזאת ל

 .190פנסיה זו מוגדרת כקיצבה מזכה בפקודת מס הכנסה ומקבלת הטבות מס בהתאם לתיקון 

 מהשכר הממוצע לאורך כל שנות העבודה, לכל שנת וותק. 1.5%גובה הפנסיה שניתן למשוך היא 

 מקבל קצבה.תשלומים אלו הינם הוצאה מוכרת בעסק ובעל השליטה יהנה מהטבות מס של פנסיונר רגיל ה

בהסדר בין החברה לשכירים בעלי השליטה הפורשים מהחברה ניתן להסדיר גם בהמשך תשלום לשאירים. 

כלומר, אם חס וחלילה קורה משהו לשכירים בעלי השליטה )הפורשים( יוכלו השאירים לקבל קצבת שאירים 

 מכספי החברה שתהיה אף היא פטורה ממס בחלקה בהתקיים תנאים מסוימים.
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 תקרת הפקדות לקופות גמל

 

 עצמאי בלבד כעמית  הפקדות

ניכוי ש"ח. ) מתוך זה חלק מהוות  211,200ועד לתקרה של מההכנסה החייבת במס  16.5%מקסימום הטבות 

 ש"ח. 34,848דהיינו מקסימום הפקדה  זיכוי(.וחלק מהווה 

 שכיר או שילוב עצמאי ושכיר

 להלן:הסכום המפורט מתוך  16.5%מקסימום הטבות 

ש"ח או ההכנסה הכוללת )שכר+הכנסה חייבת כעצמאי( לפי הנמוך מבין השניים בניכוי השכר  264,000

 .חש" 105,600המבוטח אך לא יותר מ 

 

 ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

 
בשיעור של עד או עצמאי  פרמיה המשולמת לתוכנית ביטוח מפני אובדן כושר עבודה תותר בניכוי לעובד שכיר 

 25,683של או ההכנסה החייבת במס כעצמאי, עד לתקרת הכנסה  שאינה מבוטחת)הכנסתו(  ממשכורתו  3.5%

 ח לשנה."ש 10,787ש"ח לחודש,  899פרמיה מרבית של  (פעמים השכר הממוצע במשק 2.5ח )"ש
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 מידע כללי

 מועד עריכת מפקד המלאי

בדצמבר(.  31ע עם תום שנת המס )ככלל תקנות מס הכנסה דורשות עריכת מפקד המלאי ביום המאזן, משמ

יחד עם זאת, ניתן לפקוד את המלאי תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו, ובלבד שאם מפקד המלאי 

. בכתב ומראש לפקיד השומה, יש להודיע על כך צפוי להיערך יותר מעשרה ימים לפני יום המאזן או אחריו

ומה בבקשה לפקוד את המלאי בתקופה של יותר מחודש לפני תום במקרים חריגים אף ניתן לפנות לפקיד הש

 שנת המס.
 

, יש להיערך לביצוע רישומים, כך שניתן יהיה לבצע 2019בדצמבר,  31אם מפקד המלאי לא ייערך ביום 

 בדצמבר. 31ליום ועד התאמה מדויקת של ערך המלאי מיום ספירתו 
 

עת ערך המלאי בכל עת )"מלאי תמידי"(, רשאי לפקוד את יצוין, כי נישום המנהל ספר מלאי, המאפשר קבי

חייב להודיע על כך בכתב לפקיד השומה לא , 2020המלאי לאורך השנה. נישום המעוניין לפעול כאמור בשנת 

 .2020יאוחר מתחילת שנת המס 

 

 הכרה בחובות אבודים

הוכיח, כי נקטה בהליכי גבייה, בהתאם לפסיקה, על מנת שניתן יהיה לנכות חוב אבוד כהוצאה, על החברה ל

פירוק או פשיטת רגל של החייב. מומלץ לקבל חוות דעת מהיועצים המשפטיים של החברה עד לתום שנת המס, 

על מנת לקבל הכרה בחוב האבוד בשנת המס. כמו כן לעניין מע"מ מומלץ, כי יוצאו זיכויים ללקוחות 

שנקבע על ידי שלטונות מס ערך מוסף, על מנת  ,(2012משנת ) הנוהלהעיקריים עד סוף השנה, וכן לפעול על פי 

 שהבקשה להכרה בחובות אבודים תוכר על ידי תחנות מע"מ.

 

 חובה לכלול פירוט בדבר עסקאות בינלאומיות -מחירי העברה בפעילות בינלאומית 

ר ומתמקד החוזר מציין את הגורמים אותם יש לנתח על מנת להגיע לשיטת מחירי העברה המתאימה ביות .1
 (FARבשלושה גורמים מרכזיים: פונקציות, נכסים וסיכונים )

כאשר מדובר בישות המבצעת פעילות מכירות ולישות אין נכסים בלתי מוחשיים שיווקיים משמעותיים,  .2
שיטת מחירי העברה המתאימה, לגישת החוזר, תהיה שיטת "שיעור הרווחיות" ומדד רווחיות המבוסס על 

ו אחראית הישות המקומית . כאשר מדובר בפעילויות של שיווק ופרסום, השיטה המכירות בשוק עלי
המתאימה תהיה שיטת "שיעור הרווחיות" ומדד רווחיות המבוסס על מרכיב העלויות הכרוכות בפעילות 

 עצמה.

שיטת חלוקת הרווח אינה השיטה המועדפת בהתאם לחוזר והחוזר מציג את החסרונות ביישום שיטה זו,  .3
 מחסור במידע, אחידות הדיווח וקושי בכימות התרומה היחסית. כגון:

מציג את עמדת רשות המסים במספר סוגי עסקאות ונותן הקלות בדרישות התיעוד והדיווח  12/2018חוזר 
 בדרך של מסלול ירוק.

 גשים העולים מהחוזר:מספר ד

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_12_2018_acc.pdf
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החוזר מציג את שיעורי הרווחיות המקובלים על הרשות, אשר בחירה בהם תקל על אופן התיעוד ודרישות • 
הדיווח. במידה וישות תבחר שלא לפעול בהתאם לשיעורי הרווחיות המקובלים יהיה עליה לערוך עבודת מחירי 

 מנת לתמוך בשיטה בה היא בחרה.-העברה מלאה, על

 זר נותן וודאות לגבי שלושה סוגים של שירותים:החו• 

החוזר  -, שירותים משפטיים או שירותי משאבי אנוש כדוגמהITשירותי  –שירותים המוסיפים ערך נמוך 
 הינו שיעור הרווחיות הנותן וודאות. Cost +5%וקובע כי  OECD -מתייחס להנחיות ה

יחת סיכון מהותי מצד נותן השירות, קובע החוזר כי ככל ששירותים אלו אינם כרוכים בלק –שירותי שיווק 
 תביא את הישות לוודאות ואי חשיפה לתשלום מס נוסף. Cost + 10-12%שיעורי 

ככל ששירותים אלו אינם כרוכים בלקיחת סיכון מהותי מצד נותן השירות, קובע החוזר כי  –שירותי הפצה 
 יביאו את הישות לוודאות.  Cost + 3-4%שיעורי 

ב להדגיש כי אותן חברות אשר ידווחו בהתאם לשיעור הרווחיות בחוזר, לא יהיו פטורות מניתוח מפורט חשו
א לפקודת מס הכנסה. ההקלה היחידה המשמעותית היא 85ומדרישות תיעוד כמפורט בתקנות סעיף  FARשל 

 פטור מהכנת עבודת מחירי העברה מלאה.

             אותיהן הבינלאומיות ולבחון האם תיעוד התמחורלסיכום, על חברות רב לאומיות להעריך את עסק
נוכחי תואם את עמדת רשות המסים. בנוסף, על אותן קבוצות לבחון האם שיטות התמחור ושיעורי ה

הרווחיות "המקובלים" על רשות המסים יכולים להתאים גם כאשר הפעילות הנדונה מתבצעת על ידי ישויות 
 ת.   זרות עבור ישויות ישראליו

 הודעות מיוחדות לפקיד השומה

 -חובת הודעה בכתב ומראש לפקיד השומה על עריכת מפקד המלאי, אם הוא מתבצע במועד שהוא יותר מ (1

המתנהל בספר תנועת  ,המאזן; האמור לעיל אינו חל על מלאיתאריך ימים ועד חודש לפני או אחרי  10

ונשלחה הודעה עד תחילת שנת  ,לפחות אחת לשנה המאפשר קביעת יתרות, כל פריט בו נפקד ,מלאי באופן

 המס לפקיד השומה על בחירת שיטה זו.

יש למסור ביום או שינוי התעסקות הודעה על תחילת התעסקות  - או שינוי התעסקות תחילת התעסקות (2

 .או ביום שינוי הפעילות העסקית פתיחת העסק

יש  ,2020פי התקנות הדולריות לשנת המס הודעה לגבי בחירה של הגשת דוחות מס ל -תקנות דולריות  (3

 )הדוחות יהיו צמודים לדולר וימנעו חשיפה בין דולר למדד(. 2020 ,בינואר 31 ליום למסור עד

 -והודעה על רווח הון  א/ב לפקודת מס הכנסה104 סעיףהודעות על העברת נכסים בתמורה למניות על פי  (4

   יום. 30יש להודיע תוך 

 והסכמי שכר שנקבעו נט (5

 יום מיום עריכת ההסכם. 30חובת הודעה על הסכם לשלם שכר עבודה נטו לאחר ניכוי מס במקור, תוך 

     דיווח חצי שנתי על רווחים/הפסדים מניירות ערך שלא נוכה מהם מס במקור )בדרך כלל ניירות ערך       

 דצמבר, בהתאמה.-יולייוני ובגין -בינואר בגין ינואר 31ביולי וביום  31המנוהלים בחו"ל( ביום 

 חברות בית  (6

לפקודת מס הכנסה. ככלל, חברת בית היא חברה שקופה לצורכי מס  64מיסוי חברות בית מוסדר בסעיף 

 שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בניינים.
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לפקודה במתכונתו הקודמת  בסעיף  64הוחלף סעיף  2018בינואר  17במסגרת התיקון, אשר פורסם ביום 

כיצד להגדיר חברת בית וכיצד  ופן המפורט מהי חברת בית וקובע הוראות מפורטותחדש המגדיר בא

 יוצאים מהגדרה זו לצרכי מס.

ולא יאוחר מחודש לפני תחילת חברת בית רשאית להודיע לפקיד השומה בהודעה שחתמו כל בעלי המניות, 

 שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברת בית.  שנת מס פלונית

מור, תחדל החברה מלהיחשב חברת בית מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה מסרה לאחר הודעה כא

 את ההודעה.

 לאחר הודעתה זו, לא תוכל לשוב ולבקש להיות חברת בית.
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 קריטריונים להגשת דין וחשבון לרשויות המס בשל פעולות בשוק ההון ונאמנויות

סות מניירות ערך נסחרים בבורסה )ישראלים יחיד, שהפיק בשנת המס הכנ - מחזור עסקאות בניירות ערך (1

( יהא חייב בהגשת דוח לרשויות המס, וזאת 2018)נכון לשנת  ח"ש 2,530,000 -של יותר מאו זרים( בסכום 

גם אם נוכה מאותם ניירות ערך מלוא המס במקור. מבחן תקרת ההכנסה יימדד לפי מונחי מחזור מכירות 

 ולא במונחי "רווח".

יחיד, שהפיק בשנת המס הכנסות חוץ, כדוגמת הכנסה מניירות ערך זרים או  - שראלהכנסות מחוץ לי (2

-ליותר מריבית על מכשירים פיננסיים מובנים בחו"ל, ולא נוכה מהן מס במקור או שסכומן הכולל מגיע 

( יהא חייב בהגשת דוח לרשויות המס. ואולם, בהתאם לתקנות כללי 2018)נכון לשנת  ח"ש 338,000

ח המקוצר", יתאפשר ליחיד לשלם מקדמת מס על אותה הכנסת חוץ באמצעות שוברי תשלום עד "הדיוו

 , ובכך להיות פטור מהגשת הדוח )אלא אם הוא נדרש לכך לפי הוראות אחרות(.2020באפריל,  30ליום 

ות יחידים החייבים בהגשת דוח שנתי לרשוי 2006החל משנת  - דיווח חצי שנתי על רווחים מניירות ערך (3

המס )בין היתר בשל מחזור עסקאות בניירות ערך או הכנסות חוץ( ולא נוכה להם מלוא המס במקור מרווח 

ביולי  31ההון, חייבים גם בדיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה פעמיים בשנה )בנוסף לדוח השנתי( ביום 

 בינואר של כל שנה. 31וביום 

, אערך, שמהם לא נוכה מלוא המס במקור. כך לדוגמהדיווח ייעשה לפקיד השומה ויחול רק על ניירות 

יחידים המשקיעים בניירות ערך זרים באמצעות ברוקר אונליין בחו"ל, נדרשים להיערך לביצוע דיווח 

 .2020בינואר,  31כאמור, במידת הצורך, ביום 

בסכום כולל  יחידים, המחזיקים חשבונות בנק בחו"ל ו/או נכסי חוץ אחרים - היקף חשבונות הבנק בחו"ל (4

 (, יהיו חייבים בהגשת דוח לרשויות המס.2018)נכון לשנת  ח"ש 1,878,000 -של יותר מ

חובת דיווח בקשר לנאמנות תחול על )שימו לב, כי הדיווח הוא בתיק הנאמנות ולא בפקיד השומה המטפל  (5

 בתיק(:

 .יוצר שיצר בשנת המס נאמנות, או שהקנה לנאמן בשנת המס נכס או הכנסה מנכס .א

נאמן בנאמנות שיצר תושב ישראל, או נאמן שהיו לו בישראל הכנסה או נכס, בין אם הוא תושב ישראל ובין  .ב

 אם לאו.

 נהנה שקיבל חלוקה מנאמן, גם אם אינה חייבת בישראל. .ג

 נהנה או נאמן שהוא תושב ישראל גם אם היוצר הוא תושב חוץ. .ד

 

ש"ח,  יהא חייב בהגשת  651,000 -ה בסכום גבוה מיתיה 2018כל יחיד שכיר, שמשכורתו ברוטו בשנת המס  (7
 דוח לרשות המסים
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( 9201דצמבר  -)לחודשים יולי  2020בינואר  31חובת דיווח רווח הון ותשלום חצי שנתי ביום 

 בגין מכירת ניירות ערך ונכסים אחרים

 
 
 

ייב בהגשת דוח מס שנתי במקרה בו נמכר נייר ערך מבלי שנוכה לו מלוא המס במקור מרווח ההון, והמוכר ח

ת בניירות ערך או הכנסות לרשויות המס על פי הוראות פקודת מס הכנסה )בין היתר בשל מחזור עסקאו

ביולי )בגין  31, נקבעה חובת דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה פעמיים בשנה )בנוסף לדוח השנתי( ביום חוץ(

דצמבר( של -אר )בגין מכירת ניירות ערך בתקופה יוליבינו 31יוני( וביום -מכירת ניירות ערך בתקופה ינואר

על רווח ההון בגין  ת מס הכנסהכל שנה. עם הגשת הדיווח ישולם מלוא המס החל על פי הוראות פקוד

 המכירה.

 .9201 דצמבר -יולי בגין החודשים  2020, בינואר 31הדיווח הנוכחי ייעשה לפקיד השומה עד ליום 

 

ימים מיום  30תוך  ,נכס הון להגיש לפקיד השומהשל מוכר כל מחייב דת מס הכנסה לפקוד'  91סעיף כמו כן, 

את חישוב המס החל  ןיפרט את חישוב רווח ההון )או הפסד ההון( וכר שא בטופס שנקבע, המכירה, דוח

 תוך תשלום מקדמה בגובה סכום המס החל על הרווח. ,במכירה

הרשום למסחר בבורסה )בישראל או  ,מכירת נייר ערךבח הון בין היתר נקבע, כי הוראה זו לא תחול על רוו

 רווח ההון.מבחו"ל(, אם במועד המכירה נוכה מס 

 

 שימו לב

ליצור קשר  /תבישראל, מתבקש יניירות ערך בחו"ל, שאינם מוחזקים באמצעות בנק ישראל /להמי שיש לו

 חצי שנתי.בדיקת הצורך בדיווח השם ל ,ולעדכן אותובמשרדנו עם השותף המטפל 
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 20/31/1תשלומים ודיווחים נוספים עד ליום 

 

דיווחים נדרש לבצע, ככל שרלוונטי, מספר  2020 ,בינואר 31עד ליום הננו פונים אליכם בתזכורת, כי 

 ן:קמ, כדלותשלומים לרשות המסים

 

 

 :ממחזור ההכנסות 10%הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל בשיעור של  תשלום מקדמה בגין

הנובעת מהכנסות משכר דירה למגורים בידי יחיד, עומדת בפניו האפשרות לבחור  המס,לשם הקטנת חבות 

לפקודה קובע שיעור מס מיוחד על הכנסות  122סעיף מהמחזור, מס שולי(.  10%)פטור,  בין שלוש חלופות

ההכנסות, בתנאי בלבד ממחזור  10%מהשכרת דירה למגורים בישראל: יחיד רשאי לשלם מס בשיעור של 

ובתנאי שהיחיד שילם לפקיד השומה את המס האמור שהכנסתו של היחיד מדמי שכירות אינה הכנסה מעסק, 

בגין  2020בינואר,  31כלומר עד ליום הכנסה מדמי שכירות,  ושבה היתה ל ,ימים מתום שנת המס 30בתוך 

זו לא ניתן לנכות הוצאות ואין  בחלופה. אלא אם כן שילם היחיד באותה שנת מס מקדמות, 2019שנת 

 .זיכויים

 

 

 :2019תשלום יתרת המס הצפוי לשנת 

בהתאם לפקודת מס הכנסה, חוב למס הכנסה נושא ריבית והפרשי הצמדה, כאשר הוצאות המימון הנ"ל אינן 
 ולשלם את יתרת המס הצפוי 2019מותרות בניכוי לצורכי מס. מומלץ לערוך אמדן לחבות המס הצפויה לשנת 

 הריבית והפרשי ההצמדה., על מנת להימנע מתוספת 2020בינואר,  31עד ליום 
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 מזומן(דיווח על בסיס מזומן )עצמאים וחברות המדווחים על בסיס 
 

יתכנו מקרים, בהם לאחר שקילת הנתונים יגיע הנישום למסקנה, כי עדיף לו להקטין את ההכנסה החייבת 

 ואילך. 2020ייבת בשנת , על חשבון הגדלת ההכנסה הח2019בשנת 

יש חשיבות  ,על בסיס מזומןבמקרים אלו, יש לקחת בחשבון, כי כאשר מדובר בנישום המעוניין לדווח 

 משכר שכר וניכויים שכר דירה, חשמל, טלפון, מיסי עירייה, לתשלום בפועל של הוצאות עד לתום השנה, כגון:

 ועוד.

 להלן מספר דגשים לעניין זה:

כמפורט חשיבות לתשלום בפועל של הוצאות עד לתום השנה,  , כאמור,ל בסיס מזומן ישלנישום המדווח ע .1

 לעיל.

מבצעי פרסום, רכישת צרכי משרד והדפסות, שיפוצים  הקדמת תשלומי הוצאות עסקיות, כגון: ,כמו כן

 ועוד. קלים ופעולות תחזוקה

לשנה השוטפת, ניתנת לניכוי אף  הראויה לניכוי והמתייחסת, כל הוצאה :נישום המדווח על בסיס מצטבר .2

 אם שולמה לאחר תום השנה.

 רכישת מלאי אינה הוצאה. סחורה שנרכשה וטרם נמכרה אינה מותרת כהוצאה. .3

 ,תיקונים שבמהותם הם "שמירה שוטפת על הקיים" ייחשבו כהוצאה פירותית :ביצוע תיקונים ואחזקות .4

ולא יותרו  ,שבחת נכסים ייחשבו הוצאה הוניתשתותר בניכוי במלואה בשנת המס. תשלומים מהותיים לה

 )יותרו באמצעות פחת במשך מספר שנים(. לניכוי במלואם בשנת המס

ודרישות  9201 בגין חודש דצמבר תשלוםהשרוצה לדרוש בשנה זו את  ,עצמאי - ביטוח לאומי כעצמאי .5

)ניתן לשלם  2019 ,בדצמבר 31להשלמות שונות בגין העבר, צריך לוודא לשלם זאת בפועל עד ליום 

ביטוח לאומי ינפיק אישור על פיו ו ,באמצעות כרטיס אשראי 2020שייפרסו על פני שנת  ,בתשלומים

 (.2019התשלום שולם בשנת 

 ,יותרו לניכוי כהוצאה בשנת המס וכיו"ב פיצויים, דמי חופשה, הבראה, מחלה ,על פי פקודת מס הכנסה .6

 גמל מוכרת. לעובד או הופקדו בקופת שבה שולמו בפועל

בתנאי ששולמו בתור השתתפות שנתית סדירה, בתנאים ובשיעורים  ,הפרשות לקופות גמל יוכרו כהוצאה

 (.5%מהשכר, תגמולים או קצבה  8 1/3%שנקבעו בתקנות קופות גמל )פיצויים 

תשלום המהווה הכנסת עבודה, דמי ניהול, ריבית וכדומה בידי בעל השליטה  -תשלומים לבעלי שליטה  .7

יותר בניכוי בשנת המס, במידה ששולם בפועל באותה שנת המס, או במידה שבעל השליטה כלל את 

 .לא יאוחר משלושה חודשים מתום שנת המסההכנסה בדוח האישי שלו, והמס עליהם נוכה 

     תשלום המהווה הכנסה בידי תושב החוץ יותר בניכוי בשנת המס, במידה ששולם  -תשלומים לתושב חוץ        

 .לא יאוחר משלושה חודשים מתום שנת המסבפועל באותה שנת מס, או במידה שהמס נוכה        
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 דגשים חשובים נוספים

 הסכמי ניהול ופרוטוקולים .1

לא הוכרו על ידי רשויות המס. יש  ,שנעשו לאחר תום השנה ולא היה להם תוכן כלכלי ממשי ,הסכמי ניהול

 (.פסק דין "ארגורן"החלטה עסקית )לזכור להכין בחברה פרוטוקול לכל 

 עקב אי יכולת הצדקת הוצאתם. ,לא הוכרו דמי ניהול "תחנת שירותי רכב רוממה חיפה"בפסק דין 

 המבחנים שאוזכרו על ידי בית המשפט היו:

 אופן רישום ההוצאות, נחיצות ההוצאות, הקשרן הכלכלי וסבירותן.

 )י( לפקודת מס הכנסה3 -( ו)ט3י סעיף על פ דגשים בקשר עם יתרות חובה וחיובי ריבית .2

על יתרת החוב )הכנסה רעיונית זו חייבת  4%בעל שליטה החייב כסף לחברה חויב בעבר בשיעור של מדד +  .א

החיוב הינו  2019גם במע"מ(. ראה לעניין זה התייחסות בחוזר זה לעדכונים בשיעור הריבית )נכון לשנת 

  (.3.48% – 2018, בשנת ללא הצמדה 3.41%בשיעור של 

 2.91% -הסכום הנ"ל כולל כבר מע"מ, דהיינו חיוב הריבית ללא מע"מ הינו כ –לפי פרשנויות מסוימות 

 לשנה.

בעלי שליטה וצדדים קשורים אחרים, של בגין יתרות חוב )י( לפקודה 3 -ו )ט(3חיובי ריבית על פי סעיף  .ב

 .ע מהגשת דוחות מע"מ מתקנים בעתידמניעל מנת לה בזמן אמת, לרבות בחינת חבות המע"מ ותשלומו

שכר או דיבידנד )חשוב להכין הסכמי הלוואה כבמשיכות בעלי שליטה  עלול לראותשימו לב, כי מס הכנסה  .ג

 בגין כל יתרת חובה(.

בפירוק )פס"ד דורון  דרגיל ולא כדיבידנ דבית המשפט קבע, כי יתרות חובה ביום הפירוק תיחשבנה כדיבידנ .ד

 ((.1023/04זלינגר )ע"מ 

 הגדלת הסכום הניתן להפקדה על ידי בעלי שליטה -רשות סוציאליות לבעלי שליטה הפ .3

בחברה בשליטתם של עד חמישה בני אדם )כגון חברת מעטים(, תשלומים/הפקדות סוציאליות יותרו בניכוי 

 עד לתקרה שנתית, כמפורט בהמשך.

 הפקדות עודפות לא יותרו בניכוי במועד ההפקדה.
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צום השימוש במזומן ודיווח על מקורות המימון ברכישת זכויות במקרקעין החל החוק לצמ
 2019בינואר,  1מיום 

                                     
מטרת  .2019בינואר  1נכנס לתוקפו ביום  ("החוק" - )להלן 2018 - צמצום השימוש במזומן, התשע"חלחוק ה

מן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע החוק היא לקבוע הגבלות על השימוש במזו
  לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. ,במאבק בפעילות פלילית

 
 למעט סכום הנמוךבהתאם לחוק וחוזריו , "תשלום במזומן" מוגדר כסכום המשולם או הניתן במזומן,  .א

  :מבין
,)כשמדובר בתשלום שאינו בין עוסקים/בעלי ₪ 50,000עלי עסקים או בין עוסקים/ב ₪ 11,000. סכום של 1

 עסקים ( לפי העניין.
 ממחיר העסקה, מסכום המתנה, מסכום התרומה או מסכום ההלוואה. 10%. סכום בשיעור של 2
 

 לדוגמא:
 מסכום העסקה או סך של 10%בלבד ) ₪ 3,000ניתן לשלם במזומן עד סך של  ₪ 30,000בעסקה בסכום של 

בלבד,  ₪ 1,200ניתן לשלם במזומן סך של  ₪ 12,000, כנמוך שבהם(. שימו לב, כי בעסקה בסך של ₪ 11,000
 ₪ 11,000סך של )מכיוון שנקבע, כי , שבה ניתן לשלם את כל הסכום במזומן ₪ 11,000לעומת עסקה בסך של 

        נכנסים להגדרות החוק(. הינו הרף, שממנו
 
 
לרשות המסים המוגשת  ,בה על כל מי שרוכש זכויות במקרקעין לכלול בהצהרהמטיל חוכמו כן, החוק  .ב

, כי הצהרהאו ה, שבו ניתנה התמור ,פרטים לעניין אמצעי התשלום ,לחוק מיסוי מקרקעין 73לפי סעיף 
. תוך שישה חודשים מקבלת הזכויות ניתן יהיה במועד ההצהרה טרם ידוע לו מה יהיו מקורות המימון

 פירוט.להשלים את ה
 

 ר:  החוק קובע גם הגבלות על השימוש בשיקים והיסבם, הכוללות בין היתג. 
 
בלי שפרטי המסב נקובים על השיק )"שיק פתוח" או שיק  ,איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב .1

 ק;כאשר מוסר השיק או מקבל השיק הוא עוס ,"מוסב על החלק"(

 ק;ומקבל השיק אינם עוסהשיק שר מוסר כא ,5,000העולה על  ,איסור כאמור בשיק .2

אם הוא  ,ש"ח 10,000שעולה על  ,לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו, או שיק מוסב .3
הוסב יותר מפעם אחת )או פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח(, או אם לא נקובים בו שמות 

 ב.המסב והנסב ומספר הזהות של המס
 

החוק קובע חובה על עוסקים לתעד את אמצעי  .ניק לרשות המסים סמכויות פיקוח ואכיפההחוק מע
   .שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול ,התשלום
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 רשות המיסים דרשה מהבנקים מידע על משלמים באפליקציות
 

פועלים עם ביט, בנק לאומי עם בנק ה -רשות המסים פנתה לאחרונה לשלושת הבנקים שברשותם אפליקציות 
 פיי ובנק דיסקונט עם פייבוקס.   

 
. במכתב דורשת רשות המסים מהבנקים להעביר לידיה  נ"ללכל אחד משלושת הבנקים ה פנתה רשות המסים

בשני המקרים הבאים: קיבלו כספים דרך  2018רשימת לקוחות שהשתמשו באפליקציה של הבנק ב־
פעולות לקבלת תשלום אך  300ים באותה שנה או לקוחות שהיו להם מעל פעמ 500האפליקציה למעלה מ־

.אלף שקל 50עלה על  2018סכומם הכולל ב־  
   

מהבנקים להעביר לידיהם את השם הפרטי ושם המשפחה של מקבל התשלום, מספר  הרשות המסים דרש
התנועות בחשבון שלו כולל  , כמות2018הטלפון הנייד שלו, מספר תעודת הזהות שלו, הסכום הכולל שקיבל ב־

.הפרדה בין קבלת תשלום לשליחת תשלום, ומספר חשבון הבנק שלו   
  

היה מבצע ביקורת של מס הכנסה באזור חיפה שחשף המסים מה שהצית את המהלך החריג של רשות 
י רכישות באלפי שקלים באמצעות אפליקציית התשלומים ביט של בנק הפועלים, שלא תועדו בספרים של בעל

. ברשות התגבשה ההבנה כי עוסקים רבים מכבדים תשלומים באפליקציות התשלום, אך לא מתעדים עסקים
זאת כסכום שהתקבל עבור העיסוק שלהם, אלא כהעברה לאנשים פרטיים, ולא הנפיקו קבלה וחשבונית מס 

 באופן מיידי.
  

ח של המשתמשים בה, ובעיקר תשלום במזומן. השימוש הקל והנואת למעשה אפליקציית התשלום החליפה 
.  היותה חינמית, הפך את האפליקציה כאמצעי לקבלת תשלומים  

 
לתשומת לבכם מי שאין לו חשבון בנק עסקי נפרד, העברות של חברים או משפחה לחשבון בנק המעורב 
עלולות להתפרש כהעברות עסקיות ולכן לאור ריבוי העסקאות המשולמות באפליקציות מומלץ להפריד 

בונות בנק בין עסקי לפרטי למי שלא ביצע זאת עד היום.חש  
 
 
 
 
 

משרדנו עומד לרשותכם בכל עת לצורך מתן פרטים נוספים והבהרות בטלפון שמספרו 
0732443301.   
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 סחר במטבעות קריפטוגרפים כבר לא וירטואלי 
 

אלי  בעת מימוש המטבע )כשגם החלפה היא עמדת רשות המסים לפיה רווח מעליית ערך של מטבע וירטו

מימוש( חייבת במס באה לידי ביטוי לאחרונה בפעולות אכיפה אקטיביות הכוללות פנייה אל אלפי 

ישראלים אשר לגביהם קיים מידע כי הם סוחרים במטבעות קריפטוגרפים. מהלך שכזה מסיר למעשה את 

 עותיים. מסך האנונימיות וחושף את המשקיעים לתשלומי מס משמ

 

 מה זה מטבע וירטואלי? 

מטבע וירטואלי הוא רשומה ממוחשבת בקובץ ציבורי המכונה "שרשרת בלוקים". רשומה זו מנוהלת 

באמצעות תוכנה המכונה "ארנק". המערכת הממוחשבת מבטיחה כי כל פעולה תבוצע באופן תקין כך 

ף ל"ארנק" היעד. המטבעות אינם שסכום שהועבר במסגרת הפעולה אכן נגרע מ"ארנק" המקור ומתווס

מופקים או מנוהלים ע"י מדינה או בנק מרכזי של מדינה כלשהיא אלא באמצעות תהליכים ממוחשבים 

המבוססים על מנגנוני קריפטוגרפיה )הצפנה( ותהליך הנפקת המטבעות נקרא "כרייה". כיום, המטבעות 

 כאמצעי תשלום עדיין מוגבל מאד. הנפוצים משמשים כסחורה ספקולטיבית להשקעה והשימוש בהם 

 

 מטבע או נכס? 

לשאלה האם המטבעות הווירטואליים מהווים מטבע לגיטימי או לחילופין "נכס", המהווה באופיו מסלול 

השקעה, יש חשיבות משמעותית לעניין המס שיוטל על הרווח המופק ממסחר במטבע שכזה. להמחשה, באם 

עליית ערך בשוויו תחשב כ"הפרשי שער" אשר פטורים ממס, בידי  המטבע הווירטואלי ייחשב מטבע, אזי

יחיד, בהתאם להוראות סעיפי פקודת מס הכנסה והתקנות. לעומת זאת, במידה ונצא מנקודת הנחה כי 

המטבע הווירטואלי הינו "נכס" אזי הרווח שנוצר מעליית ערכו יהיה חייב במס בהתאם לאופי ההשקעה 

 )לא כולל מס יסף(.  47%ולהגיע לשיעור מס שולי של עד  25%( משיעור מס של ויכול להתחיל )בידי יחיד

 

 עמדת רשות המיסים והליכי אכיפה

פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי המבהיר את עמדתה בכל הקשור לרווח המופק  2018בחודש פברואר 

ע" או כ"נכס" מפנה מהמסחר במטבעות הווירטואליים. לשם בחינת מעמדו של המטבע הווירטואלי כ"מטב

)"החוק"(. בהתאם לחוק,  2010 –"מטבע חוץ" בחוק בנק ישראל, תש"ע  -רשות המסים להגדרת "מטבע" ו 

המטבע היחידי במדינת ישראל הוא השקל החדש או מטבע אחר שינפיק בנק ישראל.  החוק גם מגדיר 

ילך חוקי בישראל". לגישת רשות "מטבע חוץ" כ "שטרי כסף או מעות שהם הילך חוקי במדינת חוץ ואינם ה

המסים מטבע חוץ יכול להיות רק "שטרי כסף או מעות" ולכן בהכרח מדובר במשהו מוחשי, מה גם שהם 

חייבים להיות "הילך חוקי" במדינת חוץ. לכן, המטבעות הווירטואליים אינם בגדר מטבע לשיטת רשות 

ווח ממימוש עליית ערך במטבע וירטואלי חייב המיסים. כפועל יוצא, רשות המסים למעשה קובעת כי כל ר

 לפקודה מכיוון ש "יצא נכס מרשותו של אדם..."  88במס מכוח סעיף 

משקיעים במטבעות דיגיטליים חשופים לטענות מס שונות בהתאם לאופי הפעילות שלהם. במסגרת נוהל 

שילוב הנוהל יחד עם פריחה גילוי מרצון מתאפשר לפנות לרשות המסים ולקיים מו"מ לגבי אופן המיסוי. 

בתחום הקריפטו, מימושים ,השתתפות במסחר והנפקות מהווים הזדמנות טובה להסדיר את המקרים מול 

 רשות המסים. 
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 דיווח על השכרת דירת מגורים – היעד החדש של רשות המיסים 
 

 בארץ

בפניו האפשרות לבחור  , הנובעת מהכנסות משכר דירה למגורים בידי יחיד, עומדתסלשם הקטנת חבות המ

 בין שלוש חלופות:

 5,090 הינה 2019על פי החוק, תקרת הפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל בשנת המס  (1

. כאשר דמי השכירות עולים על סכום התקרה, מופחתת תקרת הפטור בגובה החלק העודף, ח לחודש"ש

 מהתקרה, אין פטור. 2דמי השכירות גבוהים פי וההפרש מתחייב על פי שיעורים רגילים. לפיכך, אם 

לפקודה קובע שיעור מס מיוחד על הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל: יחיד רשאי  122סעיף  (2

בלבד ממחזור ההכנסות, בתנאי שהכנסתו של היחיד מדמי שכירות אינה  10%לשלם מס בשיעור של 

 ,ימים מתום שנת המס 30בתוך מס האמור ובתנאי שהיחיד שילם לפקיד השומה את ההכנסה מעסק, 

 .הכנסה מדמי שכירות, אלא אם כן שילם היחיד באותה שנת מס מקדמות ול ההייתשבה 

 בחלופה זו לא ניתן לנכות הוצאות ואין זיכויים.

יש לשים לב, כי בעת מכירת הדירה המושכרת בשיעור מס מופחת, תופחת עלות הדירה בגובה הפחת 

המוכר אינו פטור ממס שבח, סכום השבח החייב שתקופת ההשכרה, כך שבמידה שניתן היה לנכות ב

 .מקבל משנה תוקף לאור החקיקה החדשה בקשר עם מיסוי מכירת דירת מגורים – במס יגדל

תשלום מס הכנסה לפי המס השולי, שחל על מלוא ההכנסות משכר דירה, אך בניכוי מלוא ההוצאות,  (3

 יות ואחזקה. כולל פחת וריבית, תיווך, משפט

 

 בחו"ל

 הכנסות מהשכרת נכסים בחו"ל:

. לפי חלופה זו אין זכות לניכוי הוצאות, למעט 15%תשלום מס בשיעור של  -א לפקודה 122סעיף  (1

 הוצאות פחת, ולא ניתן זיכוי ממס בגין המס ששולם בחו"ל.

מלוא ההוצאות, תשלום מס הכנסה לפי המס השולי, שחל על מלוא ההכנסות משכר דירה, אך בניכוי  (2

כולל פחת וריבית, תיווך, משפטיות ואחזקה. בבחירה בחלופה זו ניתן לדרוש את המס ששולם בחו"ל 

 כזיכוי.
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בעלי דירות בחו"ל המפיקים הכנסה משכירות ולא מדווחים ומשלמים על כך מס בישראל 
 כנדרש - הליך גילוי מרצון עשוי להסיר מכם את סכנות ההליך הפלילי!

 
הוראות הדין קובעות כי תושב ישראל המפיק הכנסה מהשכרת דירות בישראל או מחוץ לישראל חייב במס 

בישראל. הכנסה משכירות חייבת במס בישראל, בין אם כהכנסה משכירות ובין אם כהכנה מעסק )מקום בו 

ולא כפסיבית(. מדובר במספר דירות ועל פי המבחנים שנקבעו בפסיקה יש לסווג את הפעילות כעסקית 

ישראלים רבים משכירים דירות בישראל ומחוץ לישראל וחלקם לא משלמים מס בגינן כנדרש ובשל כך 

 עומדים בפני חשיפה להליכים אזרחיים ופליליים כנגדם.

  

במסגרתו בעלי דירות רשאים לפנות לרשות המסים ולגלות  וןנוהל גילוי מרצרשות המסים מאפשרת 

ביוזמתם את היקפי ההכנסות שלא דווחו על ידם ולא שולם מס בגינם על מנת להגיע להסדר לגבי חבות המס 

מבלי שיהיו השלכות מס פליליות לכך. הפנייה מתבצעת באמצעות בקשה שמוגשת לחטיבת חקירות ומודיעין 

חר אישור ראשוני היא מועברת לפקיד השומה או כל גורם מוסמך אחר ברשות המסים של רשות המסים, ולא

שיקבע את חבות המס. יצוין, כי אדם זכאי להגיש בקשה זו פעם אחת בלבד והגשת הבקשה פעם נוספת 

 תתאפשר בנסיבות מיחדות, כגון: מחלה.

דיווח מסודר על הכנסותיו ולא  באמצעות הגשת בקשה לגילוי מרצון, ניתנת לנישום החייב במס שלא מסר

שילם מס עבורם כדין, להתנהל באופן שקוף מול רשות המסים, לתקן את הדיווחים ולשלם את המס כראוי 

שביצע. לאור חשיבות  לעבירות מסתוך הבטחה מצד רשות המסים כי לא יופעל נגדו כל הליך פלילי ביחס 

 העניין, לצורך הטיפול בבקשה מעין זו, נדרש צוות מקצועי המומחה בתחום.

 

משרדנו מתמחה בתחום וצבר ניסיון רב בכל הקשור בטיפול בבקשות לגילוי מרצון, זאת כפועל יוצא מייצוג 

 . יות המסלרבות בקשר עם גילויי חשבונות בחו"ל שטרם דווחו לרשו – צמוד ומוצלח של נישומים

משרדנו דואג ללוות את הנישום לאורך כל ההליך החל מהגשת הבקשה הראשונית לרשות המסים, דרך ניהול 

המו"מ מול פקידי השומה הרלוונטיים וכלה בחתימה הסופית על הסכמי שומה שיש בהם כדי לסגור את כל 

הלות אל מול רשות המסים נעשית השנים הפתוחות ולהביא ודאות וביטחון עבור הנישום. נבהיר, כי כל ההתנ

אנו מזמינים לקוחות רלוונטיים בעלי דירות בחו"ל ישירות על ידי משרדנו ללא מעורבות של הלקוח. 

המפיקים הכנסות משכירות ולא מדווחים ולא משלמים את המס הנדרש בישראל להגיע למשרדנו ואנו נדע 

ד לכדי מינימום החשיפה הפלילית וכן לביצוע להתנהל בשמם במיידי מול רשויות המס ולהביא לצמצום ע

    נוהל הגילוי מרצון על הצד הטוב ביותר. 

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח מנשה קנובל )משפטן(, לרו"ח איל בלצר ולעו"ד רו"ח קובי 

  .0732443301בנבנישתי בטלפון שמספרו 

http://www.dt-law.co.il/voluntary-disclosure
http://www.dt-law.co.il/tax-offenses
http://www.dt-law.co.il/tax-offenses
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 שיעורי מס וזיכויים מיוחדים )טיפים(

 .23% – 2019ת , בשנ- מס חברות

 .2019וריווח מינורי במדרגות המס בשנת המס  47%מדרגת מס מקסימלית  – יחידים

 הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפרסים

ומעלה ח "ש 30,500שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים בשווי 

 .35%להגרלה/פרס יהיה 

 קצוענקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מ

לנקודת זיכוי אחת נוספת בשנת שעות יהיה זכאי  1,700-יחיד שסיים לימודי מקצוע בהיקף שעות שלא יפחת מ

 .2019המס 

   מס יסף

 ח."ש 649,560 -להכנסות היחיד שמעל ל 3%

 חיסכון לכל ילד

דש לילדים , המדינה תפקיד בכל חו1.5.2015בתחולה מיום  1.1.2017כספים יופקדו לחשבונות ההורים מיום 

ח לחודש על חשבון קצבת הילדים. ההורים "ש 50ח בחודש, הורים יוכלו להוסיף עוד "ש 50שנה  18עד גיל 

צריכים לבחור אם להשקיע בקופת גמל להשקעה או בפיקדון בבנק ויהיה אפשר לפדות אותו בהגיעו הילד 

 שנה. 18לגיל 

 :המס על ריבית, דיבידנד, רווח הון ומס שבח

 על ריבית, דיבידנד, רווח הון ריאלי ושבח ריאלי: שיעור המס 

 לבעל מניות מהותי. 30% הינוושיעור המס  ,למי שאינו בעל מניות מהותי 25% הינושיעור המס 

קיזוז של הפסדי הון  2012החל משנת  לא מתאפשר, 2012יצוין, כי לאור העלאת שיעורי המס החל משנת 

כלומר, בעל שליטה, אשר נוצר בידו הפסד מנייר  ;30%ור מס של כנגד ריבית או דיבידנד, החייבים בשיע

 ערך סחיר, לא יוכל לקזז הפסד זה כנגד הכנסה מדיבידנד מחברה בשליטתו.

  15%המס על אפיקים לא צמודים נותר בשיעור של. 

 דמי ביטוח לאומי למעסיקים :

 9201בשנת 

 3.55% - ש"ח  6,164עד שכר של 

 .7.6% -ח  ש" 6,164-43,890בשכר של 

 יצויין, כי קצבאות הביטוח הלאומי לא הוגדלו במקביל.
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 נכסים שחלוף

 אירוע את לדחות, ובכך לפקודה( 96סעיף  לפי) שחלוף לבצע ניתן בגינם, הנכסים סוגי צומצמו החוק במסגרת

 .המס

 :שהוחרגו הנכסים להלן

 .להשכרה ששימש פרטי רכב -

 שערוך(. רווחי מיסוי במסגרת) רעיונית מכירה במסגרת שנמכר נכס -

  .לישראל מחוץ מקרקעין -

 .ל"בחו הנכס מכירת בעת שיחול, חוץ מיסי זיכוי מנגנון נקבע ,ל"בחו שחלוף ל"הנ הנכסים בגין שבוצע במידה

 :עצות ראשוניות

 רווחי הון 

, רווח הון מס שולי שיעור - (1.1.03רווחי הון יחולקו לעד שלוש שכבות: רווח הון, לפני המועד הקובע )לפני 

, רווח הון ממועד התיקון ואילך, 20%שיעור מס  – (1.1.12ועד  1.1.03מהמועד הקובע ועד למועד התיקון )מיום 

 .30%ואם המוכר בעל מניות מהותי  25%, קרי לגביו יחולו שיעורי המס המעודכנים

רית לגבי התקופה מהמועד הקובע לעומת זאת, לגבי רווחי הון מניירות ערך סחירים לא תעשה חלוקה ליניא

. %25כל רווח ההון שנוצר מהמועד הקובע יהא חייב בשיעור המס העדכני, כלומר ועד למועד התיקון, דהיינו 

 .%30ואם המוכר בעל מניות מהותי 

 הטבות במס למי שמממן החזקת קרוב במוסד ונקודות זיכוי בשל נטולי יכולת

 )לרבות זיכויים בגין לקויות למידה(

 

 זיכויים בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד

נישום המשלם למוסד מיוחד בעד החזקה של ילד, בן זוג, או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה 

מאותו חלק  35%באופן קבוע, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם או בעד ילד מפגר, יותר לו זיכוי של 

 ת.מהכנסתו החייב 12.5%מהסכומים אשר עולה על 

הזיכוי לפי סעיף זה מותנה בהגשת תעודה רפואית ובכך שהכנסותיו של נטול היכולת ושל בן זוגו, החייבות 

שהכנסותיו, החייבות והפטורות, לא עלו  –ש"ח, ואם אין לנטול היכולת בן זוג  271,000והפטורות, לא עלו על 

 (.2019ש"ח )הסכומים נכונים לשנת  169,000על 
 

 ל נטולי יכולתנקודות זיכוי בש

יחיד תושב ישראל, שיש לו או לבן זוגו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר, זכאי לשתי נקודות זיכוי בשל 

 כל ילד כאמור.

 על פי עמדת רשות המיסים תתקבלנה נקודות הזיכוי גם עבור בגיר נטול יכולת אשר לא עזב את בית הוריו.
 

ים נקבע גם כי הורים לילדים שאובחנו כלקויי קשב וריכוז או בהתאם להוראות הפנימיות של רשות המיס

 היפראקטיביות, שהינה לקות חמורה, זכאים גם לקבל את שתי נקודות הזיכוי בשל נטולי יכולת.

לבדיקת האפשרות נא לפנות למשרדנו  – אישור רפואי על הפרעת קשב חמורה/לקות למידה במידה ויש לכם

 להטבת מס. 



                                 מידע ללקוח
 

 החומר המתפרסם בעלון זה מובא באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לנושאים המפורטים בו

 לחוות דעת מקצועית  בכפוףניתן לעשות שימוש בתוכן העלון 

 .ממשרדנו מוקדם אישור טעונה מנומ ציטוט או ממנו חלקים או העלון הפצת
23 

האוצר על תיקון לתקנות מס הכנסה )זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל לאחרונה חתם שר 

המקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, לקבל את ההטבה ללא החזקת קרוב במוסד( לפיו יוכל הורה 

כה (. בעקבות התיקון יוכלו המעסיקים לתת את ההטבה להורה לילד נ127צורך בהגשת תעודה רפואית )טופס 

נקודות זיכוי, על ההורה  2ללא צורך באישור על תיאום מס ממשרד מס הכנסה. לצורך קבלת ההטבה של 

 חלק ח' ולצרף אישור על גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי. 101למלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס 

 על פי החוזר, ילדים בעלי לקות למידה חמורה הינם:

וך מיוחד או שהופנו למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה של משרד ילדים שלומדים במסגרת לחינ .א

 ;החינוך

 ;ילדים הזכאים לקצבת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי בשל לקות למידה חמורה במיוחד .ב

 מכיתה ט' אין מסגרת לחינוך מיוחד. .ג

דים הלומדים ", דינם כדין תלמי07תלמידי תיכון שמשרד החינוך קבע לגביהם שהם זכאים ל"מסלול 

 במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו אליו.

לפקודה באם ימציאו אישור על הפניית  45הורי ילדים אלה יהיו זכאים לשתי נקודות זיכוי מכוח סעיף 

 ילדיהם למסלול זה.
 

יחיד המקבל זיכוי בעד הוצאות החזקת ילדו במוסד מיוחד )ראה לעיל(, לא יהא זכאי לשתי נקודות זיכוי 

 ת.נוספו
 

הזיכוי לפי סעיף זה אף מותנה בהגשת תעודה רפואית ובכך שהכנסותיו של נטול היכולת ושל בן זוגו, החייבות 

שהכנסותיו, החייבות והפטורות, לא עלו  –ש"ח, ואם אין לנטול היכולת בן זוג  271,000והפטורות, לא עלו על 

 (.2019ש"ח )הסכומים נכונים לשנת  169,000על 
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 ות ארנק"מיסוי "חבר

 

חל על חברת מעטים החל מיום  2017-2018חוק מיסוי חברות ארנק אשר חוקק במסגרת חוק ההסדרים לשנים 

1.1.2017. 

 בני אדם. 5חברת מעטים הינה חברה בשליטתם של 

 הכנסתה החייבת של "חברת מעטים" הנובעת מפעילותו של היחיד שהוא בעל מניות מהותי בה, כנושא

 מיגיעה אישית מעסק, כהכנסתו של היחידרותי ניהול בחבר בני אדם, תחשב משרה או כנותן שי

 משלח יד, משכורת או הכנסה פירותית אחרת לפי העניין.

 

 במידה והכנסת החברה נובעת מפעילותו של היחיד והיא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו

 ים:תחויב הכנסת בעל המניות כמשכורת בהתקיים התנאים הבא

היחיד או  מהכנסתה או הכנסתה החייבת של חברת המעטים בשירות הניתן מאת 70%מקורן של לפחות  .א

 מעובדי חברת המעטים לאדם אחד או לקרובו.

 חודשים מתוך תקופה של ארבע שנים. 30השירות ניתן במשך  .ב

 ואילך. 2013משנת  -החודשים לקביעת החזקה יהיה רטרואקטיבי  30במניין 

 

שירות של שותף בשותפות לאותה השותפות כשירות הניתן לאדם אחר. לא יחול על חברת מעטים לא יראו ב

 המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר.

 

" היא כי על הכנסותיה החייבות מהפעילות המחייבת של חברת ארנק"-המשמעות המעשית של הגדרת חברה כ

 בעל המניות המהותי, יחולו שיעורי המס של יחיד.

מס חברות, ורק אם חילקה דיבידנדים שילמה  25%שילמה חברה כזו רק  2016בעוד שבשנת המס דהיינו, 

ואילך, יחולו על  2017לבעלי המניות המהותיים שלה, הרי בשנת המס  30%בנוסף מס דיבידנדים בשיעור של 

מס  3%ל )כול 50%עד  –ההכנסות מהפעילות המחייבת של חברה כזו שיעורי המס השולי החלים על יחיד 

 .2016יסף(. מדובר בהכפלת המס הישיר על הכנסות חברה כזו, לעומת המצב הקודם בשנת 

 ניתן לגבות את המס מחברות הארנק, הן מהחברה והן מהיחיד.
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 רילוקיישן )סוגיית התושבות(
 

 תושב ישראל חב בישראל בהתייחס לכל הכנסותיו בארץ ובעולם.

  וזאת בהתחשביתה את מקום מושבו של יחיד על עקרון מרכז החיים הגדרת "תושב ישראל" לגבי יחיד משת

קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים של : במספר מבחנים מהותיים שחודדו אף בפסק דין בר רפאלי

, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים מקום המגורים שלו ושל בני משפחתוהיחיד, מקום ביתו הקבוע, 

 יים שלו ומקום פעילותו בארגונים, באיגודים ובמוסדות שונים.הכלכליים הפעילים והמהות

 המס הוא בישראל.-מרכז חייו של היחיד בשנתבנוסף, נקבעו בהגדרה שתי חזקות ניתנות לסתירה לפיהן 

 לגבי יחיד-ימים או יותר. השנייה 183המס מגיעה כדי –לגבי יחיד שתקופת שהייתו בישראל בשנת -האחת

-ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת 30המס מגיעה כדי -אל בשנתשתקופת שהייתו בישר

 ימים או יותר. 425המס והשנתיים שקדמו לה הוא 

 

 מבחני המיסוי ברילוקיישן
 

 לגבי דרישות וקריטריונים לאדם אשר לא ייחשב כתושב ישראל: 2017החלטת מיסוי מנובמבר 

 

 דרישת בית קבע בחו"ל כתנאי סף לניתוק התושבות הישראלית.          בית קבע                   

 שנים לפחות בחו"ל. 3משך השהות בחו"ל                  קיימת דרישת סף לשהות העובד למשך 

 חודשים לפחות, כתנאי סף. 30רילוקיישן משפחתי                  נדרשת שהות של משפחת העובד בחו"ל למשך 

 נקבע עי החזקת בית קבע בישראל דוחה את מועד הניתוק מישראל בשנה.                בית מגורים בישראל

 ימים בכל שנת מס, כתנאי סף. 75-משך השהות בישראל               העובד נדרש לשהות בישראל פחות מ

 ימים 85-ות מרילוקיישן משפחתי                 רשות המיסים דורשת שבני משפחתו של העובד ישהו בישראל פח

 בכל שנת מס כתנאי סף.                                                

 אישור תושבות זרה                 כל עובד נדרש להגיש אישור תושבות מהמדינה הזרה בשנה הראשונה

 והאחרונה.                                                

 העובד נדרש להוכיח ששילם מס במדינה הזרה כדרישת סף.       הוכחת תשלום מס           

 דרישות מהחברה השולחת      החברה הישראלית נדרשת לבדוק כל שנה מחדש את הסטטוס של העובד שלה 

 בחו"ל ולתעד זאת.                                                   

 

שפורסם באתר האינטרנט של רשות  (1348)טופס  חדש בהקשר זה, נבקש להפנות את תשומת לבכם לטופס

 .2017המס -המסים שכותרתו "הצהרת תושבות" ומהווה נספח לדו"ח השנתי לשנת

ההצהרה הבאה: "אינני תושב ישראל אך מתקיימת לגבי חזקת ימי  2017לשנת  1301בטופס במקביל, נוספה 

." 1348ה( לפקודה. מצ"ב טופס 5)131סעיף  ידי ואני חייב בהגשת דוח לפי-השהייה בישראל הנסתרת על

המס שקדמה -(, בשנת2018המס )-במסגרת הטופס יש למלא את מספר ימי השהייה של היחיד בישראל בשנת

 (.2016המס )-( ובשנתיים שקדמו לשנת2017המס )-לשנת

 ת.( ולצרף אישור תושבו2018המס )-בנוסף, יש לציין בטופס את מדינת תושבותו של היחיד בשנת

 שאלות ולצרף הסבר מילולי )בצירוף אסמכתאות( להצהרה. 26כן, יש לענות על -כמו
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רשות המיסים נותנת דגש מיוחד לקיומו של אישור  תושבות ממדינת המושב החדשה אליה עבר היחיד )הדבר 

 עדרהינדרש גם ברישא של ההצהרה בטופס התושבות וגם מהווה חלק מרשימת השאלות הכלולה(. נציין כי 

, בעיקר קיומו של אישור תושבות מרשות המס הזרה אינו מהווה, לכשעצמו, ביסוס לתושבות ישראלית

 במקרה בו הפרוצדורה במדינה הזרה אינה מאפשרת קבלת אישור תושבות באותה שנה.

 

תיעוד נוסף הנדרש במסגרת טופס התושבות, הוא שאלון תושבות שמילא היחיד עבור המוסד לביטוח לאומי, 

אם קיים שאלון כאמור. לעניין זה יש לציין, כי לעיתים אזרחים רבים אינם מודעים להשלכות המיסוי שיש 

 שעלולה לעמוד בסתירה להצהרות שניתנות למסלתושבות הניתנת במסגרת שאלון התושבות בביטוח לאומי )

בראייה כוללת מתוך ולפיכך, את ההצהרות והתושבות שניתנות למוסדות שונים יש לבחון ולגבש  הכנסה(

 הנחה שהצהרות ושאלונים אלו עשויים להידרש ולהיות מוצגים לרשויות אחרות, כגון רשות המיסים.

 

 ואילך. 2017יודגש, כי תחולת החובה לשימוש בטופס הינה לגבי הדוח לשנת 

 

לקוחות הסוברים שניתקו תושבות לחו"ל )והפרשי המיסים מהותיים בין חו"ל לארץ( לרבות 

ה שמשפחתם הגרעינית לא הצטרפה אליהם, מוזמנים לפנות ולבחון את העניין עם כאל

 .2443301-073משרדנו 
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בנקים חולקים מידע על תושבות בעלי חשבונות ומעבירים מידע לרשויות המס -גילוי מרצון

 חודש אחרון לנוהל גילוי מרצון בדבר נכסים והכנסות שטרם דווחו.–  CRS לתקנותבהתאם 
 
 
נשים רבים החלו לאחרונה לקבל מכתבים מהבנקים המזהירים כי הבנק עתיד להעביר לרשויות המס א

דיווח לגביהם כבעלי חשבונות החשודים שאינם תושבי ישראל, וכן לגבי חשבונות אשר בעליהם אינם 
דע על של מי תושבי ישראל, בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה )יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות

 .2019-חשבונות פיננסיים(,תשע"ט
  

לאחר העברת דיווח כאמור, רשויות המס עתידות להעביר דיווח למדינת התושבות של בעל החשבון שאימצו 
(. התקנות, שנכנסו לתוקף בתחילת שנת OECD-)רוב מדינות ה  dardCommon Reporting Stan-את תקן ה

, דורשות ממוסדות פיננסיים )בנקים( להעביר מידע לרשויות המס לעניין בעלי חשבונות לגביהם ישנו 2019
בנק הבנק נדרש לדווח לרשויות המס לגבי חשבונות  2020עד סוף שנת  חשד כי הם תושבי מס של מדינה זרה.

של עד מיליון דולר אשר חיפוש אלקטרוני מזהה את בעל החשבון כתושב מדינה זרה באחד  בהם יתרה
קיומה של הוראת קבע בחשבון  ,החזקת מספר טלפון במדינה זרהכגון:   ,מהסממנים הקבועים בתקנות

הוראת שמירת  ,ייפוי כוח או זכות חתימה לאדם תושב המדינה הזרה ,להעברת כספים לחשבון במדינה זרה
דואר במען הנמצא במדינה זרה, וזאת בנוסף למקרים מובהקים בהם בעל החשבון מחזיק במען מגורים 

 במדינה זרה. 
  

בהם יתרה העולה על מיליון דולר נדרשים הבנקים לערוך ולהשלים את ההליכים לעיל וכן בנק בחשבונות 
הכר את הלקוח"(, וזאת עד תום שנת לחיפוש תיעוד נייר לגבי החשבון הנבדק )לרבות הוראות בכתב, וטפסי "

. בתקנות נקבעו גם דרכים באמצעותן בעלי חשבונות בנק "חשודים" יוכלו להוכיח כי הם תושבי מס 2019
ומשם לרשויות  בישראל, חרף הנתונים המצביעים לכאורה אחרת. העברת מידע על ידי הבנקים לרשויות המס

של בעלי החשבון עלולה לחשוף את בעלי החשבון להליכים שומתיים  תית"יה"אמ התושבותהמס של מדינות 
 אזרחיים ואף פליליים במדינות אלה.

 
 

הבנקים בעניין התקנות והסרת החשד  רשויות האוצר ומול מולמנוסה בליווי לקוחות בהתנהלותם  משרדנו
גבי תושבות מס שאינה ישראלית ובכך להפחית את הסיכון של דיווח לרשויות מס זרות, וכן מסוגל להעניק ל

זאת הזדמנות אחרונה , מענה ללקוח על ידי ניתוח מצב התושבות לאור הוראות החוק והפסיקה בישראל
   .לגילוי מרצון )ללא הליך פלילי( תחת חיסיון עו"ד

 
 
 
 
 

 . 0732443301נות לשותפים בטלפון שמספרו לפרטים נוספים ניתן לפ
 
 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
http://www.dt-law.co.il/articles.asp?ArticleID=4177
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 צירוף רו"ח שי פרומוביץ כשותף במשרד 

 
 

 משרדינו ממשיך לגדול ואנו שמחים להודיע על צירופו של רו"ח שי פרומוביץ כשותף למשרד.

שנה בפרקטיקה וקודם להצטרפותו למשרדינו היה שותף  20רו"ח שי פרומוביץ הינו בעל ניסיון של מעל 

 ד אחר .במשר

 שנים והוכיח את מקצועיותו ומסירותו .  3-שי נקלט במשרדינו כמנהל בכיר לפני כ

שי הוא בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מטעם אוניברסיטת " בר אילן"  ובעל ניסיון רב בתחומי 

רותים ושי מתחומים שונים )תעשייה, מסחר,ציבוריות,עמותות וגופים ממשלתיים הביקורת בחברות פרטיות

 ,נדל"ן ,ועוד ( .

צירופו של שי מהווה חיזוק משמעותי ליחידות הביקורת והמס של משרדינו והינו חלק מגידול מעמדו של 

הראשונים לפי דירוג דאן אנד ברדסטריט ( . עם הצטרפותו של שי  20משרדינו בשוק המקומי )משרדינו בין 

 בעולם .  16ת בינלאומית הממוקמת עובדים וחבר ברש 55-שותפים וכ 8למשרדינו הוא מונה 

 


