
 

 
 

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

  הפצת העלון או חלקים ממנו או ציטוט ממנו טעונה אישור מוקדם ממשרדנו.
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 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 תמי לב  רו"ח איל בלצר
 רו"ח סבטלנה בושוייב  רו"ח אמיר סוראיה

 שי פרומוביץרו"ח  הל עסקיםבמנ MBAרו"ח אלון פרידלנדר, 

 
 עניינים תוכן
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 2021ואחרים שנפגעו ממשבר הקורונה עד יוני  התוכנית לסיוע כלכלי ריכוז הטבות לעסקים

 

ביולי אישרה מליאת הכנסת את חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, התש"ף  29ביום 

נוספות בכדי לסייע לציבור  )להלן: "החוק"(. החוק כולל מענקים לעסקים, לבעלי שליטה, למלכ"רים וכן הקלות

להתמודד עם נגיף הקורונה. החוק מסדיר את זכאות העסקים ובעלי השליטה בהם למענקים בשנה הקרובה )עד יוני 

 (, וזאת בנוסף למענקים שניתנו עד כה, ובכך מעניק ביטחון כלכלי וודאות. 2021

 

, לעסקים שנפגעו מנגיף הקורונה )ירידה 2021במסגרת החוק, בין היתר, ניתן הן מענק, אחת לחודשיים עד יוני 

 לפחות( והן מענק סוציאלי לבעלים של אותם עסקים. 40%במחזור של 

 

לגבי מענקים לעסקים  וכןת. במסלול מענקים לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה יוהמשרד ערוך לסייע במימוש הזכו

את הבקשה באופן עצמאי באתר רשות המיסים  אלפי ש"ח, על העוסק להגיש 300 -הינו עד ל םשמחזור עסקאותיה

 שנדרש נשמח לסייע.תחת האזור האישי. ככל 

שרדנו פתח מחלקה לסיוע בהגשת הבקשות וליווי התהליכים לקבלת המענקים בהובלתה של רו"ח אורטל מ

הל מוזמנים ליצור קשר עם שמוליק וינפלד, מנ -המעוניינים בסיוע בהגשת הבקשות לקבלת המענקים  .גבאי

 .israel.co.il -Shmulik@mgi או במייל : 6791099-054הפיתוח העסקי בטלפון 

 
 אלפי ש"ח, יטופלו על ידי המשרד. 300 -בקשות למענקים של עסקים שמחזור עסקאותיהם הינו מעל ל

 

  , ראה נספח להלן.)לרבות מענקים קודמים( לשכת רואי חשבון בישראל בנושא המענקים שערכהלטבלה מרכזת 
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 רשימה נבחרת - 2020תקרת הוצאות מותרות בעסק בשנת  

 
 הערות 2020שנת  - תקרה סוג הוצאה

 אם עובדים מהבית:
חשמל, מים,  תשלומי ארנונה,

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

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

 
 לבצע בתיאום עם השותף המטפל.

 .כנסההס פי חוזר מל ע לשנה. ש"ח 220 מתנות לעובדים לאירועים
לקוחות בשל למתנות לספקים ו

 יקשר עסק
  לשנה. ש"ח 220

 לחגים-מתנות לעובדים
 

אלא אם זוקפים שווי במשכורת  ,מותרת אינהההוצאה 
 העובד.

יש לזקוף שווי במשכורת )הכנסה 
 המתנה. שווירעיונית( בגובה 

 כיבודים במקום העסק
 

 מההוצאות לכיבוד קל שניתנו לאורח עסקי. 80%
 .אינן מוכרות כלל -הוצאות אש"ל 
 נא להתייעץ עם השותף.-ר בני אדםלגבי כיבוד בחב

תה, קפה, סוכר  -כיבוד קל נחשב 
הוצאות כיבוד שאינו קל אינן וכו'. 

 מותרות.
תרומות למוסדות ציבור 

המקנות זיכוי )הנחה במס( 
מסכום  35%בגובה של 

 )ליחיד( התרומה

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

ש"ח,  9,350,000הנמוך מבין  הזיכוי המקסימלי הינו
 .מההכנסה החייבת 30% ובין

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

אשר בשנת המס עולה על  ,סכום
התקרה שנקבעה, יהיה ניתן לזיכוי 

 שנות המס בזו אחר זו. 3במשך 

אירוח סביר של אורחים מחוץ 
 )אירוח אורחים מישראללארץ 

 יותר(לא  -

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

 

לרבות )הוצאות החזקת רכב 
דלק, תיקונים, ביטוחים, 

 (וכו' , פחתרישיון

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

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

 לשנה מעלות הרכב. 15% -פחת רכב 

 

הוצאות בשל שיחות טלפון 
 ,עסקיות ממקום המגורים

כשאין מדובר בקו ספציפי 
 המשמש לטובת העסק

 80% -ש"ח לשנה  24,000אם ההוצאה לא עלתה על 
ש"ח,  2,400מההוצאות או חלק מההוצאות העולה על 

 לפי הנמוך. 
חלק  -ש"ח לשנה  24,000על אם ההוצאה עלתה 

 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.

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

 

הוצאות ביגוד )כולל נעליים( 
 שמיועדות לשמש לצרכי עבודה

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

שניתן להשתמש בו גם שלא לצורכי  ,אם מדובר בביגוד
 מההוצאות. 80%יותרו  , בד"כעבודה

רכי עבודה ושים לצבגדים המשמ
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 תיירים או  הוצאה עבור כרטיס טיסה במחלקת
 ותר במלואה. ת

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

 :לילות ראשונים( 7לינה לפי קבלות )
 ללילה. 289$ - סכום מרבי

 הוצאות שהייה:
 ליממה. 81$ -לינה לפי קבלות אותאם נדרשו הוצ

 .ליממה 136$ -אם לא הוגשו קבלות בגין לינה 
 ליממה. 64$עד  -הוצאות נסיעה ברכב שכור 

שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם 
 לחודש. 725$סכום מרבי  -שנה  19מלאו להם 

 

החומר המתפרסם בעלון זה מובא באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לנושאים המפורטים בו. ניתן לעשות שימוש בתוכן העלון 
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 מהווים הכנסה/דיבידנד-יום 60משיכת כספים מעל -יתרות חובה של בעלי שליטה

 שימו לב!!!

 

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

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

 ולרבות כל אחד מאלה:

 ;הלוואה או כל חוב אחר .א

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

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

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

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

אילו לא נמשכו עד גובה ימים ממועד המשיכה, יראו אותם כ 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
 ;, עד גובה סכום שנמשך מחדשכאילו לא הושבואותם 

תום שנת המס, תיחשב  יום לפני 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

כס לעניין העמדת נכס לשימוש של יחיד, בעל מניות מהותי, תחושב ההכנסה בהתאם לשווי השוק של הנ (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

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

 לעיל.

 

 ואילך 8201 בשניםמשיכות שנעשו 

בגין יתרות  2019, קרי בשנת המס 31/12/19, מועד החיוב במס יהיה 2017לגבי משיכות שנעשו בשנת המס 

 .2019בדצמבר,  31הסכום שטרם הושב ליום 

 שב.בגין הסכום שטרם הו 31/12/20, מועד החיוב יהיה 2019 -לגבי משיכות שנעשו ב

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

 הושב!

 

על מנת להימנע מאי נעימויות הנכם מתבקשים, במידת הצורך, להסדיר את יתרות החובה עד לתום השנה, 

 .31/12/2020קרי  

 

 2443301-073 –משרדנו לרשותכם בכל עת  שותפי המשרד ומחלקת המיסוי של  
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 חובה לכלול פירוט בדבר עסקאות בינלאומיות -מחירי העברה בפעילות בינלאומית 

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

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

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

 עצמה.

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

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

 מספר דגשים העולים מהחוזר:

ם תקל על אופן התיעוד ודרישות החוזר מציג את שיעורי הרווחיות המקובלים על הרשות, אשר בחירה בה• 
הדיווח. במידה וישות תבחר שלא לפעול בהתאם לשיעורי הרווחיות המקובלים יהיה עליה לערוך עבודת מחירי 

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

 החוזר נותן וודאות לגבי שלושה סוגים של שירותים:• 

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

ככל ששירותים אלו אינם כרוכים בלקיחת סיכון מהותי מצד נותן השירות, קובע החוזר כי  –שירותי שיווק 
 וודאות ואי חשיפה לתשלום מס נוסף.תביא את הישות ל 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 

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

 פטור מהכנת עבודת מחירי העברה מלאה.

             לסיכום, על חברות רב לאומיות להעריך את עסקאותיהן הבינלאומיות ולבחון האם תיעוד התמחור
ים. בנוסף, על אותן קבוצות לבחון האם שיטות התמחור ושיעורי נוכחי תואם את עמדת רשות המסה

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

 

 

 

 

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_12_2018_acc.pdf
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החל החוק לצמצום השימוש במזומן ודיווח על מקורות המימון ברכישת זכויות במקרקעין 
 2019בינואר,  1מיום 

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

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

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

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

 ( לפי העניין. עסקים
 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,  ₪ 1,200לם במזומן סך של ניתן לש ₪ 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 המסיםהמוגשת  ,מטיל חובה על כל מי שרוכש זכויות במקרקעין לכלול בהצהרהכמו 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

 להשלים את הפירוט.
 

 ר:  ן היתהחוק קובע גם הגבלות על השימוש בשיקים והיסבם, הכוללות ביג. 

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 כאשר מוסר  ,5,000העולה על  ,איסור כאמור בשיק .2

אם הוא  ,ש"ח 10,000שעולה על  ,הנפרע נקוב בו, או שיק מוסב לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם .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
 

את אמצעי  החוק קובע חובה על עוסקים לתעד .החוק מעניק לרשות המסים סמכויות פיקוח ואכיפה
   .שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול ,התשלום

 
 החוק לצמצום השימוש במזומן עולה שלב!

 
נכנסו לתוקף ההגבלות בנוגע לפירעון שיקים על ידי הבנקים, מכיוון שלשיקים מוסבים  2019ביולי,  1ביום 

ש בהם, להלן עיקרי ההגבלות ולשיקים פתוחים ישנם מאפיינים דומים למזומן נקבעו הגבלות גם על השימו

 הנוספות:

 .₪ 5,000 -בין אנשים פרטיים אסור לתת או לקבל שיק פתוח שסכומו מעל ל

 אסור לעוסק לתת או לקבל שיק פתוח בכל סכום.

 אסור לאדם פרטי לתת לעוסק שיק פתוח בכל סכום.

עביר אותו לאחר פרטי או אין אפשרות להסב שיק מבלי לציין בגב השיק את שמות המסב )מי שקיבל שיק ומ

 עוסק( והנסב )מי שקיבל את השיק ממסב( ומספר תעודת הזהות של המסב.

הבנקים, לרבות בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא יפרעו שיקים כאשר מתקיימים 

ו עולה על שם הנפרע אינו נקוב בשיק ו/או שיק שמוסב יותר מפעם אחת וסכומ -אחד מהתנאים הבאים 

10,000 ₪  . 
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 רשות המיסים דרשה מהבנקים מידע על משלמים באפליקציות
 

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

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

  .רשימת לקוחות שהשתמשו באפליקציה של הבנק
   

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

.ין קבלת תשלום לשליחת תשלום, ומספר חשבון הבנק שלוב   
  

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

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

 באופן מיידי.
  

תשלום במזומן. השימוש הקל והנוח של המשתמשים בה, ובעיקר את למעשה אפליקציית התשלום החליפה 
.  ינמית, הפך את האפליקציה כאמצעי לקבלת תשלומיםהיותה ח  

 
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 

ביצע זאת עד היום. חשבונות בנק בין עסקי לפרטי למי שלא  
 
 
 
 
 

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

 

ה היא עמדת רשות המסים לפיה רווח מעליית ערך של מטבע וירטואלי  בעת מימוש המטבע )כשגם החלפ

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 

 מסך האנונימיות וחושף את המשקיעים לתשלומי מס משמעותיים. 

 

 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 

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

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

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

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

 

 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 

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

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%ר מס שולי של עד ולהגיע לשיעו 25%ויכול להתחיל )בידי יחיד( משיעור מס של 

 

 עמדת רשות המיסים והליכי אכיפה

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

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

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

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

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

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

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

ואלי חייב המיסים. כפועל יוצא, רשות המסים למעשה קובעת כי כל רווח ממימוש עליית ערך במטבע וירט

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

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

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

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

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

 בארץ

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

 לופות:בין שלוש ח

 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

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

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 

 ,המסימים מתום שנת  30בתוך ובתנאי שהיחיד שילם לפקיד השומה את המס האמור הכנסה 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 

אינו פטור ממס שבח, סכום השבח החייב המוכר ששניתן היה לנכות בתקופת ההשכרה, כך שבמידה 

 .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

 כולל פחת וריבית, תיווך, משפטיות ואחזקה. 

 

 בחו"ל

 רת נכסים בחו"ל:הכנסות מהשכ

. 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.

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

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

 כזיכוי.
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 מס רכישה -מקרקעין  מיסוי

 

 מגורים לדירות ביחס רכישה מס .א

 לרוכשי דירות נוספות, לפי הפירוט להלן. 5% -ירד ל 8%מס רכישה בשיעור של 
 

  מגורים: לדירת רכישה מס שיעורי ריכוז
 
 רכישת דירה נוספת )דירה שאינה דירה יחידה(, שאינה זכאית למס רכישה מופחת: –דרגות מס רכישה מ
 

 

 2021בינואר  15ועד ליום  2020ביולי  29מיום 
 שיעור מס שווי בש"ח

 5% 1,292,280עד 
 6% 3,876,835עד  1,292,280מ 
 7% 5,338,290עד  3,876,835מ 
 8% 17,794,305עד  5,338,290מ 

 10% 17,794,305מעל 
 

 )מס מופחת(: לדירת מגורים יחידהלהלן ריכוז שיעורי מס רכישה 
 

 15.1.2021ועד ליום  16.1.2020מיום 
 שווי

 )אלפי ש"ח(
 שיעור מס

 פטור 1,744עד 
 3.5% 2,069עד  1,744 -מ
 5% 5,338עד  2,069 -מ
 8% 17,794עד  5,338 -מ

 10% 17,794מעל 
 

 מגורים דירת שאינה במקרקעין כותבז רכישה מס

 .6% –הרכישה  מס שיעור      
 

 מקרקעין באיגוד מניות הקצאת

 .רכישה במס , החייבת"באיגוד הינה "פעולה מקרקעין באיגוד מניות הקצאת כי נקבע, החוק במסגרת
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 שבח  -מקרקעין  מיסויב. 

 מומלץ לכל מי שיש יותר מדירה אחת לבצע הערכת מצב מוקדמת

 

 צמצום (, הכוללים76מס  תיקון) מקרקעין מיסוי בנושא משמעותיים תיקונים בוצעו החוק במסגרת

 .רכישה מס שיעור מגורים והעלאת דירות במכירת המס הטבות של משמעותי

 .אחרת במפורש כן נקבע אם , אלא2013באוגוסט,  1מיום  החוק תחילת

 

 מגורים דירות על שבח מס

 .יחידה שאינה דירה מגורים דירת במכירת 25% של בשיעור מס וטלמ 2014בינואר,  1 החל מיום

 דירה יחידה, כפוף למגבלות כמפורט להלן ובחוק, תהיה פטורה ממס בעת מכירתה.

 

לתקופות  ליניארית יפוצל , השבח2014בינואר,  1לפני  נרכשה )במקרה שאין דירה יחידה( שהדירה במידה

של  בשיעור במס היתרה תחויב ואילו, ממס פטור יהא 2014נואר, בי 1ליום  עד שנצמח השונות: השבח

 להלן(. המעבר להוראות )בכפוף 25%

 

 יום רכישת הזכות במקרקעין. –יום הרכישה 

 

 2014בינואר,  1 לתקופה מיום מעבר הוראות נקבעו, דירות של רב מספר לבעלי מס הטבת למנוע על מנת

 .2014בינואר,  1 לפני שנרכשו דירות שתי רק על יחול יניאריל במס החיוב לפיהן ,2017לתום שנת  ועד

 

אין הגבלה של מכירת מספר דירות, יחושב חישוב לינארי חדש, כאשר המס  2018החל משנת המס 

 .2014יחול רק על השבח שנצבר בדירות החל מחודש ינואר  25%בשיעור 

מלי האפשרי, קרי השבח יחול רק ככל שיקדים התא המשפחתי למכור את הדירות, השבח יהיה המיני

פטור  2014שנים, כשכל השבח בתקופת ההחזקה בדירה מיום רכישתה ועד חודש ינואר  4על תקופה בת 

 ממס.

יובהר כי מס הכנסה יכול לטעון כי היקף המכירות ונסיבותיהן עולות לכדי עסקת אקראי או עסק ולחייב 

 במס כהכנסה פירותית בשיעור מס שולי.
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 יחידה מגורים דירת על הפטור הגבלת

  לפטור. זכאי התושבות, יהא במדינת מגורים דירת לו שאין, חוץ תושב או ישראל תושב מוכר רק

 .2014בינואר,  1 מיום ההוראה תחילת

 .חודשים לפחות 18 בדירה בעלות שלמוכר לכך ובכפוף, חודשים 18 כל יינתן הפטור

 (.25% -התיקון  נוספת )טרם בדירה ( 1/3 ) שליש של תבעלו למוכר אם גם יחידה דירה תחשב דירה

, הורה או זוג מבן שהתקבלה בירושה, נוספת דירה על בעלות למוכר אם גם יחידה דירה תחשב דירה

 .אחת דירה רק ולמוריש

  ח."ש 4,522,000מכירה של  שווי לתקרת כפוף הפטור

 .25%של  במס תחויב והיתרה יחסי, פטור יינתן זכאי לפטור, שהמוכר ככל

 

לחוק מיסוי מקרקעין כהוראת השעה  85אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון  28/3/2016ביום 

לפיו יחיד, תושב ישראל, אשר ימכור את דירתו היחידה, ייהנה  31/12/2020ועד ליום  1/5/2015מיום 

ית, רק אם ימכור את דירתו משיעורי מס מופחתים, החלים על רוכש דירה יחידה, בשל רכישת דירה חלופ

 חודשים. 24חודשים מיום רכישת הדירה החלופית במקום תוך  18הראשונה בתוך 

 

 קרובים בין מתנות  

             אחות, אלא או ( על מתנה לאח2013באוגוסט,  1 )מיום יחול לא והוא צומצם קרובים בין במתנה הפטור

 בירושה. או לא תמורהב הורה מהורי או מהורה התקבלה הזכות כן אם
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 זהירות מתאונות מס

 אי ביצוע באמצעות  -העברת פעילות מיחיד לחברה ושינוי מבנה חברות 

 תאונת מס –לפקודת מס הכנסה  104סעיף 
 

העברת פעילות מיחיד לחברה יכולה להיות חייבת במס רווח הון לפי חלק ה לפקודת מס הכנסה, אם לא 

הקמת החברה לרשות המסים שבה מבקשים כי במועד העברת הפעילות לא יום מיום  30תשלח הודעה תוך 

 יחול אירוע מס והוא ידחה למועד מכירת המניות המוקצות.

לפקודה מסדירות את התנאים שבהם שינוי מבנה לא יחויב במס, במקרים בהם מבחינה  2-הוראות חלק ה

הכלכלית בנכסים המועברים הבעלות מהותית לא היה מימוש כלכלי של נכסים המצדיק חיוב במס, שכן 

 נשמרה. 

נועד למעשה לתת מענה  6.8.2017(( מיום 2017-,)התשע"ז 242החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מספר 

לפקודה שינויים מהותיים. עם  2-,לא עבר חלק ה 1994לסביבה הכלכלית המודרנית, שכן מאז חקיקתו בשנת 

ות המסים ואצל המייצגים באישורים שניתנו לשינויי מבנה, והמחוקק השנים שעברו, נצבר ניסיון רב ברש

הבין כי החוק הקיים צריך להתאים למבני החזקות של חברות העוברות התפתחות עסקית מהירה, שיעורי 

 צמיחה גבוהים ושינויים תכופים אחרים.

חברות לא יחויבו במס. לפקודת מס הכנסה להסדיר את התנאים שבהם שינויי מבנה ב 242מטרת תיקון מס' 

מדובר במקרים שבהם מבחינה מהותית לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק חיוב במס, וזאת בשל השמירה 

-על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים. בחוק שאושר ניתן מענה לצורכי החברות הפועלות בתחום ההיי

 בתחומים שהן פועלות בהם. טק, זאת בשל החשיבות הרבה לצמיחתן ולביסוסן כחברות מובילות

מטרתו העיקרית של התיקון היא הגמשת המגבלות החלות בעת ביצוע שינויי המבנה ובכלל זה מתן אפשרות 

רחבה יותר ל"כניסת משקיעים" לחברה, הרחבת האפשרות למימוש זכויות, מתן אפשרות לביצוע שינויי מבנה 

ומצמו באופן ניכר המגבלות החלות על בעלי הזכויות מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים. כמו כן צ

בחברות המשתתפות בשינויי מבנה, הורחבה באופן ניכר האפשרות למכירת זכויות על ידם )ירידה של בעלי 

(, וכן הורחבה האפשרות להקצאת זכויות חדשות 25%הזכויות הקיימים לאחר שינוי המבנה לשיעור של עד 

. הורחבה באופן ניכר האפשרות לבצע שינויי מבנה נוספים במהלך תקופת לבעלי זכויות קיימים וחדשים

המגבלות מבלי שהדבר יחשב להפרת התנאים והמגבלות החלים על שינוי המבנה הקודם, וכן נקבע לראשונה 

כי יתאפשר תשלום במזומן מאת החברה הקולטת לבעלי מניותיה של חברה מעבירה/ נעברת אגב המיזוג 

מכלל התמורה(. נוסף על כך בוטל הצורך בקבלת אישור מראש של מנהל רשות המסים  40%)בשיעור של עד 

בעת מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות ובעת ביצוע פיצול אנכי, וקוצרה תקופת המגבלות החלה 

מו בעקבות מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות והיא הועמדה על שנתיים ממועד המיזוג. כמו כן, צומצ

המגבלות החלות על קיזוז הפסדים בעקבות מיזוג סטטוטורי במקרים מסוימים, ובוטלו המגבלות על קיזוז 

 הפסדים החלות לאחר פיצול.

ללא חבות במס גם לחברה  הורחבה האפשרות של שותפים בשותפות או בעלים משותפים בנכס להעבירו

 קיימת.

לעיל, פותחים צוהר הזדמנויות חדש לבדיקת  השינויים במסגרת התיקון לחוק, המתוארים בעיקרם

 לוות לו פחות מגבלות.האפשרות למבנה החזקות יעיל יותר שנ
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 דיבידנד –זהירות מתאונת מס  –רכישה עצמית של מניות 

 רטה, יש לסווג את העסקה כעסקה המורכבת משני שלבים.-ככלל, ברכישה שאינה פרו

 הסיווג יתבצע בהתאם לאחת מהגישות הבאות:

  1גישה 

הרכישה לפי חלקו  טרם, חולק דיבידנד בסכום כולל לפי סכום הרכישה לכל אחד מבעלי המניות בשלב ראשון

 היחסי )גם למוכר(.

 , בעלי מניות הנותרים רכשו מבעל המניות היוצא את מניותיו בסכום הדיבידנד שקיבלו )ברוטו(.שלב שניב

 2גישה 

את מניות בעל המניות המוכר בסכום הרכישה לפי חלקם היחסי  , בעלי המניות הנותרים רכשובשלב ראשון

 בחברה.

למעשה מדובר  –, העבירו בעלי המניות הרוכשים את המניות לחברה בתמורה לסכום הרכישה בשלב שני

 לפיכך, מדובר בדיבידנד. –רטה בידי בעלי המניות הנותרים -ברכישה פרו

דן  11-06-21268עמ"ה האחד  –בנושא רכישה עצמית של מניות  ניתנו שני פסקי דין 2014יצוין כי במהלך שנת 

ברניר תמר נגד פקיד  06-1100עמ"ה ( והשני "מקרה ברונובסקי" -)להלן  ברונובסקי נגד פקיד שומה גוש דן

 (."מקרה ברניר" -)להלן  שומה גוש דן

יצוע הרכישה העצמית בשני פסקי הדין מגיע בית המשפט למסקנה כי הטעמים עליהם הצביעו המערערים לב

 אינם קשורים לפעילותה העסקית של החברה הרוכשת, אלא לאינטרסים האישיים של בעלי המניות בה.

 כל סיבה עסקית לרכוש את מניותיה והיא לא הוסיפה כל ערך כלכלי לחברה. הבנוסף, לחברה לא היית

כעסקה מלאכותית לפי סעיף  בהתאם לכך קובע בית המשפט, כי יש לראות בעסקת רכישת המניות העצמית

 לפקודה ולסווגה מחדש. 86

 כתוצאה מסווגה מחדש נזקפה לבעלי המניות הכנסה מדיבידנד.

יודגש כי מדובר בשני פסקי הדין שדנו בנושא זה הם של בית המשפט המחוזי ואין בהם משום הלכה  -

 מחייבת של בית המשפט העליון.

ועל פיו היה נהוג במשק הישראלי לבצע רכישות עצמיות  10/2001עד למועד פרסום פסקי הדין חל חוזר  -

עסקאות )חלוקת דיבידנד ותשלום  2בלי שרשויות המס התיימרו לטעון כי יש לפצל עסקה זו ולראות בה 

 תמורה עבור מניות(.

פסקי הדין התייחסו לרכישה עצמית שלא היו בה טעמים עסקיים אמיתיים ולכן בנסיבות בהן הרכישה  -

 וססת על טעמים עסקיים אמיתיים היא לא תחשב עסקה מלאכותית.העצמית מב

מתעלמת משלב המלאכותיות וקובעת באופן גורף כי כל רכישה עצמית  2/2018רשות המיסים בחוזר  -

 לצרכי מס הינה חלוקת דיבידנד.

רשות המסים משנה את עמדתה בנושא של רכישה עצמית של מניות על ידי חברה מבעלי המניות שלה,  -

, על שינוי העמדה, דהיינו, רק לאחר שפורסם על ידה יעבד, וזאת לפני שנעשה על ידה גילוי מלא לציבורבד

רשות המסים בנושא: רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות",  – 2/2018"חוזר מס הכנסה מס' 

 ניתן לשנות עמדה מכאן והלאה.
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 מיסוי "חברות ארנק"

 

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

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, של היחיד כהכנסתומשרה או כנותן שירותי ניהול בחבר בני אדם, תחשב 

 משלח יד, משכורת או הכנסה פירותית אחרת לפי העניין.

 

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

 תחויב הכנסת בעל המניות כמשכורת בהתקיים התנאים הבאים:

היחיד או  סתה החייבת של חברת המעטים בשירות הניתן מאתמהכנסתה או הכנ 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 הניתן לאדם אחר. לא יחול על חברת מעטים לא יראו בשירות של שותף בשותפות לאותה השותפות כ

 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 2016דהיינו, בעוד שבשנת המס 

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

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

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

 ניתן לגבות את המס מחברות הארנק, הן מהחברה והן מהיחיד.
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   משמעותית מופחת מס ישלמו אחרים ויצרנים תוכנות מפתחי

 של קטנות חברות קודמות, לשנים רטרואקטיבית גם ואולי מעתה, ,10.4.2019 מיום חדשה מיסוי החלטת

 שלהם מההכנסות %25 לפחות אשר תחום, בכל ויצרנים יוטיוב סרטוני תוכנה, מפתחי אפליקציות, ימפתח

 אחרות חברות לעומת רווחיהם, על משמעותית מופחתים מס לשיעורי זכאים יהיו בחו"ל, ממכירות נובעות

 בישראל.

 לחברה %12 או %16 של לשיעור - רגילה בחברה %23 של משיעור הרווחים על חברות מס בהפחתת מדובר

                                            (.%23 )במקום הרווחים על מס %7.5 רק ישלמו א פיתוח באזור ממוקמות אשר כאלו, חברות הארץ. במרכז

 ברגיל. %30 במקום %20 של בשיעור מהן, מושכים שהם הדיבידנדים על מס ישלמו החברות, בעלי בנוסף,

 6003/19 מיסוי החלטת - 10.4.2019 ביום שפורסמה חדשה מיסוי והחלטת הון השקעות דעידו לחוק בהתאם

 ותפח המעסיקות לחברות גם אלו מיסוי הטבות יינתנו , התוכנה בתחום הפועל תעשייתי מפעל בנושא

 עובדים. מעשרה

 תנאים: שני נדרשים המס, הטבות קבלת לצורך

  מייצרת היא אם בין ייצורית. בפעילות עוסקת דהיינו: – תעשייתי" מפעל " בעלת החברה היות       .1

 וכדומה. אפליקציות תוכנה, כגון: מוחשיים, לא מוצרים מייצרת היא אם ובין מוחשיים מוצרים  

 תושבים. מיליון 14 מעל שגודלו לשוק החברה, מהכנסות %25 לפחות של לחו"ל ייצוא       .2

 בעניין נפסק כך, לפחות. עובדים עשרה להעסיק חייב תעשייתי מפעל כי הייתה, המסים רשות עמדת היום, עד

 ביהמ"ש (.23.10.2018 ביום ניתן , עפולה שומה פקיד נ' בע"מ סירקיטס ויסינק ,16-06-45987 ע"מ ) ויסינק

 גם המס הטבות את לאפשר המודרנית, בתעשייה למקובל בהתאם המליץ אך המסים, רשות עמדת את יבלק

 עובדים. מעשרה פחות בהן אשר קטנות לחברות

 בתחום הפועל תעשייתי מפעל בנושא 6003/19 מיסוי החלטת את המסים רשות פרסמה 10.4.2019 ביום

 המעסיקות קטנות לחברות גם יינתנו הון השקעות עידוד חוק לפי המס הטבות כי נקבע בה אשר , התוכנה

 עובדים. לעשרה מתחת

 

 מתאים, מקצועי לייעוץ מסלפנות להטבות זכאיות להיות עשויות אשר לחברות מומלץ

 בלצר איל במשפטים(,לרו"ח )מוסמך קנובל מנשה לרו"ח פנותל ניתן נוספים לפרטים

 .2443301-073 שמספרו בטלפון בנבנישתי קובי חרו" ולעו"ד,

https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20180043&new=true
https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20180043&new=true
https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20180043&new=true
https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20180043&new=true
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 רילוקיישן )סוגיית התושבות(
 

 תושב ישראל חב בישראל בהתייחס לכל הכנסותיו בארץ ובעולם.

  וזאת בהתחשבן מרכז החיים הגדרת "תושב ישראל" לגבי יחיד משתיתה את מקום מושבו של יחיד על עקרו

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, 

 איגודים ובמוסדות שונים.הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו ומקום פעילותו בארגונים, ב

 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

-יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנתימים או  30המס מגיעה כדי -שתקופת שהייתו בישראל בשנת

 ימים או יותר. 425המס והשנתיים שקדמו לה הוא 

 

 מבחני המיסוי ברילוקיישן
 

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

 

 יתוק התושבות הישראלית.דרישת בית קבע בחו"ל כתנאי סף לנ          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 

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

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

 ימים 85-רילוקיישן משפחתי                 רשות המיסים דורשת שבני משפחתו של העובד ישהו בישראל פחות מ

 בכל שנת מס כתנאי סף.                                                

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

 והאחרונה.                                                

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

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

 בחו"ל ולתעד זאת.                                                   

 

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

 .2019המס -המסים שכותרתו "הצהרת תושבות" ומהווה נספח לדו"ח השנתי לשנת

ההצהרה הבאה: "אינני תושב ישראל אך מתקיימת לגבי חזקת ימי  9201לשנת  1301בטופס במקביל, נוספה 

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

המס שקדמה -(, בשנת2019המס )-במסגרת הטופס יש למלא את מספר ימי השהייה של היחיד בישראל בשנת

 (.2017המס )-( ובשנתיים שקדמו לשנת2018המס )-לשנת

 ( ולצרף אישור תושבות.2019המס )-בנוסף, יש לציין בטופס את מדינת תושבותו של היחיד בשנת

 לצרף הסבר מילולי )בצירוף אסמכתאות( להצהרה.שאלות ו 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 

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

, בעיקר מס הזרה אינו מהווה, לכשעצמו, ביסוס לתושבות ישראליתקיומו של אישור תושבות מרשות ה

 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, 

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

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

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

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

 

 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 

ם, מוזמנים לפנות ולבחון את העניין עם כאלה שמשפחתם הגרעינית לא הצטרפה אליה

 .2443301-073משרדנו 
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 חדשות מהמשרד

 

 במשרדינו מחלקה חדשה -ייעוץ פנסיוני
 

במשרדנו הוקמה מחלקה חדשה אשר תסייע ללקוחות בתחום של הייעוץ הפנסיוני אשר מגיעים לגיל פרישה 

 יד .או כאלה המעוניינים לתכנן את העת

מטרת הייעוץ הינה לבחון את כל התוכניות הפנסיוניות של הלקוח על כל מרכיביהן, כולל כיסויים ביטוחים, 

 )לרבות הפחתת דמי הניהול ( . עלויות, דמי ניהול והתאמתם לצרכיו של הלקוח.

טיח פרישה בהכנת הסימולציות בגין הזכויות הפנסיוניות הצבורות והצפויות בגיל הפרישה על מנת לה וכן 

 "בראש שקט" .

הגדרת גובה הקצבה הפטורה ממס בהתחשב  -קיבוע זכויות והיוונים   הטיפול יתייחס בין היתר גם לעניין

 ריכוז הנתונים מכל סוגי הפוליסות ובניית הקצבה המטיבה מבחינת המיסוי., יוון האופטימליבה

 

 מיסוי אופטימלי .התכנון ילווה על ידי יועצי המס של המשרד על מנת להבטיח  
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 FAMILY OFFICEשירותי 

 
 
 

 
 קנובל בלצר ושות'

 פיננסים בע"מ אירופוס

 

 

KNOBEL BELTZER & CO. 
EUROPOS FINANCE LTD. 
 

 
 

)"פמילי אופיס"(  FAMILY OFFICEשירותי   -אנו שמחים להודיעכם על הקמת מחלקה חדשה במשרדנו 

 סים בין הדורות.והעברת נכ

כמו כן, יועצינו ילוו את המשפחה באספקטים הכלכליים, החשבונאיים והמיסויים בקשר עם העברת נכסים 

 במשפחה וכן בניהולם.

 האמור מקבל כעת משנה תוקף, שכן לעניין מס הירושה "הכדור בקנה".

 

 פמילי אופיס הינם:השירותים הכלולים בשירותי 

 בין דורי וחלוקת נכסים/עיזבונות.  סיוע בתכנון ירושות, מעבר

 ביצוע תכנוני מס אפקטיביים ללקוח ומשפחתו.

 דיווחים שוטפים לרשויות המס.

 .עדכון שוטף של המשפחה -תמונת מצב מלאה וברורה של תיק הנכסים 

 .תוך התאמה אישית לצרכי התא המשפחתי ,ניהול וארגון תיקי הנכסים וההשקעות בארץ ובחו"ל

 לטווח הזמן הקצר והארוך. -אסטרטגיית השקעות  סיוע בבניית

 לרבות מול מנהלי תיקי ההשקעות. ,פיקוח ובקרה על ביצועי השקעות

 מעקב אחר הוצאות וחיסכון בעלויות שוטפות ואחרות של התא המשפחתי.

 הכרוכות בגיוס הון זר. ,סיוע בגיוס אשראי והקטנת עלויות

 


