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 2021חרים שנפגעו ממשבר הקורונה עד יוני וא  ריכוז הטבות לעסקיםהתוכנית לסיוע כלכלי 

 

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

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

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

 כלי וודאות.  תנו עד כה, ובכך מעניק ביטחון כלניש נוסף למענקים (, וזאת ב2021

 

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

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

 

נקים לעסקים י מעלגב וכן בעלי שליטה אים ולשכירים צמלעת. במסלול מענקים  יוהמשרד ערוך לסייע במימוש הזכו

 רשות המיסים על העוסק להגיש את הבקשה באופן עצמאי באתראלפי ש"ח,  300 -הינו עד ל םיהותקאשמחזור עס

 שנדרש נשמח לסייע. ככל  ר האישי.אזותחת ה

 : סוגי המענקים האפשריים 2להלן 

  ע"י עסקים עם  2021ואר  ברפ -ות לחודשים ינואר בהוצאות קבוע  למענק השתתפותתביעות  האפשרות להגיש נפתחה .1

ת שלהם ילוזור הפע₪(, אשר מח  18,000מעל  אלף ₪ וחברות/שותפויות 300 על מיליון ₪ )עצמאים מ 400עד של  מחזור 

ומעלה בהתאם להיקף המחזור, לעומת    25% -נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה ב 2021פברואר -בחודשים ינואר

 משרדנו יגיש ממי שיבקש. -. 2019 -קופה המקבילה ב הת

 

בקשות   ם קטניםטה ולעסקיליש  לעצמאים ובעלי  2021פברואר  -ינואר רות להגשת בקשות למענקי פשהא גם נפתחה .2

  2021פברואר -" אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ינוארמענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ת "לקבל

לתשומת לבכם כל אחד יכול  -2019-, לעומת התקופה המקבילה ב40%ת נגיף הקורונה בלפחות נפגע בשל התפרצו

 יע(.לסיבן )נוכל כמוהאישי.זור האישי. משרדנו לא יכול להגיש בשמכם באזור בא להגיש

 

כום )לפי סי  2021אר לחודשים ינואר פברו  קיעס ימלא את נתוני המחזור ה  סקהגשת בקשה על ידי עוסק פטור, העות בע

כמו כן, בהתאם לנדרש   פדיון יומי( ויצהיר באם אכן הייתה לו הירידה הנדרשת בחוק לזכאות למענק.הקבלות/ספר 

 .  2020ולשנת   2019לשנת  ע"משנתיות על פי חוק מבחוק, תיבדק הגשת ההצהרות ה

בקשות למענקים  ש יכולים להגי 2020ל בינואר ופברואר  פעו ו לשים, שהחל שפתחו עסקים חד םכזכור, גם עצמאיי

 במסגרת הפלטפורמה של מענק הוצאות לעסק קטן, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות.

 . 2021ביוני   15-ה  פברואר ניתן להגיש עד ליום-מענקי ינוארבקשות ל

 

  טלורבהובלתה של רו"ח אי התהליכים לקבלת המענקים מחלקה לסיוע בהגשת הבקשות וליוובמשרדנו 

ם שמוליק וינפלד, מנהל  ים ליצור קשר עמוזמנ -מענקים בקשות לקבלת הסיוע בהגשת ההמעוניינים ב .גבאי

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

 
   לו על ידי המשרד.אלפי ש"ח, יטופ 300 -מעל לם של עסקים שמחזור עסקאותיהם הינו למענקיבקשות 
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  קורונהמשבר וירוס נגיף המודדות עם בתקופת הת ולהוצאות פחת בשיעור כפ 

  וועדת הכספים אישרה את תקנות מס הכנסה )פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה( )הוראת
יחול   30/06/2021עד  1/9/2020  אריכיםבין התשראל ומופעל ביכי לגבי ציוד שנרכש  שעה(, אשר קובעות

 דין. כפול על פיר עופחת בשי
  

נשמעים קולות   , ומאידךם של היציאה מהסגר האחרוןאנו נמצאים בשלבים מתקדמיה,  רונאחקופה התב
חלק מתוכנית הסיוע הכלכלי  לרחף מעל ראשנו. כ  בינתיים אי הוודאות ממשיכה -לסגר שלישי שאולי יגיע 

)פחת   תקנות מס הכנסהשל הכנסת את  וועדת הכספים 10.11.2020ביום אישרה האוצר,  מוביל משרד אשר
"(, אשר  התקנות"  )להלן: 2020-וראת שעה(, התש"ףם נגיף הקורונה( )המואץ בתקופת ההתמודדות ע

 יחול פחת בשיעור כפול על פי דין.   30.06.2021עד   1.9.2020בין התאריכים  לגבי ציוד שנרכש   כי קובעות 
  

שיעורי הפחת על ציוד שרוכש העסק ואשר ניתן לדרוש   1941מס הכנסה )פחת(, לתקנות בהתאם   נציין כי
כישת ציוד מסיבי  ין רלעני. 33%-ל  7%שבים וכו'( נעים לרוב בין כונות, מכשירים, מחכהוצאה לצרכי מס )מ

  מיום הרכישה או מיוםחודשים  9-לה הארכה לבלו עסקים א חודשים, יק  3יתן להשמישו בתוך שלא נ
 . חרלפי המאו 30.6.2021

 
 ה ועוד. בנוסף, נקבעו מצבים בהם לא יחולו התקנות כגון רכישה מקרוב, רכישה ללא תמור

 עילות זו. מהמדינה לגבי פיכיון משנה זיכיון או זשקיבלו זכות נפט,  חרגו גופיםמהתקנות הו 
 

קטנת נטל  כל, תביא גם להוד והנעת הכלכלה, אך החשוב מודד קניית צילדרוש פחת מואץ תע ת רופשמתן הא
 המס על אותם עסקים בהקטנת ההכנסה החייבת שלהם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press09112020E.aspx
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/law10-20-30-40-50
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_396.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_396.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_396.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_396.htm
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 ק" ברות ארנמיסוי "ח

 

מי חבחוק  במססוי  חוקק  אשר  ארנק  ההסדררות  חוק  לשנים  גרת  על    2017-2018ים  החל  חל  מעטים  חברת 

 .1.1.2017ם יומ

 בני אדם. 5שליטתם של רה ב ם הינה חבחברת מעטי

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

 שית מעסק, מיגיעה אי חידכהכנסתו של הי בני אדם, תחשב חבר שירותי ניהול במשרה או כנותן 

 אחרת לפי העניין. תיאו הכנסה פירות משלח יד, משכורת

 

 פעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו והיא מסוג ה ו של היחיד רה נובעת מפעילות והכנסת החבדה במי

 באים: תחויב הכנסת בעל המניות כמשכורת בהתקיים התנאים ה

חיד או  י ה  הניתן מאת  המעטים בשירותייבת של חברת  תה או הכנסתה החמהכנס  70%ות  מקורן של לפח .א

 לקרובו.אחד או   המעטים לאדםת ברמעובדי ח

 תקופה של ארבע שנים. חודשים מתוך  30ן במשך ת נית השירו .ב

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

 

חברת מעטים    ר. לא יחול עלהניתן לאדם אחת  ותפות לאותה השותפות כשירושל שותף בש  בשירות   לא יראו

 ם או יותר. קיעסהמעסיקה ארבעה מו 

 

הכנסותיה החייבות מהפעילות המחייבת של  כי על  " היא  חברת ארנק"-דרת חברה כשל הג  המעשית  המשמעות

 בעל המניות המהותי, יחולו שיעורי המס של יחיד. 

בעודדהיינו המס    ,  רק    2016שבשנת  כזו  חברה  ורק  מ  25%שילמה  חברות,  דיביס  חילקה  שילמה  אם  דנדים 

ל  אילך, יחולו עו   2017נת המס  ים שלה, הרי בשהמניות המהותי   לבעלי  30%שיעור של  ב  יםבנוסף מס דיבידנד 

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

 . 2016קודם בשנת לעומת המצב ה סות חברה כזו,ל הכנובר בהכפלת המס הישיר עיסף(. מד

 יחיד.מהמהחברה והן הארנק, הן  ס מחברותהמ ת ניתן לגבות א
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 רה בחובות אבודים כה

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

פ או  החייב.  פירוק  של  רגל  חושיטת  לקבל  מהיועצמומלץ  דעת  המשפטיים  ות  מנים  על  החברה,  בל  לקת  של 

שנקבע על    ,(2012)משנת    הנוהל, לפעול על פי  כמו כן לעניין מע"מ מומלץ  .2021  בשנת המסב האבוד  הכרה בחו

 מ. ר על ידי תחנות מע"ידי שלטונות מס ערך מוסף, על מנת שהבקשה להכרה בחובות אבודים תוכ

 ות עסקאות בינלאומיפירוט בדבר   חובה לכלול - לות בינלאומיתמחירי העברה בפעי

מתאימה ביותר ומתמקד  י העברה הח על מנת להגיע לשיטת מחירש לנתהחוזר מציין את הגורמים אותם י .1
 (FARבשלושה גורמים מרכזיים: פונקציות, נכסים וסיכונים )

ים,  וקיים משמעותי י מוחשיים שיולישות אין נכסים בלתעת פעילות מכירות וכאשר מדובר בישות המבצ .2
על   חיות המבוסס חיות" ומדד רווהרוו טת "שיעורתהיה שי  גישת החוזר,ל ה,רי העברה המתאימשיטת מחי

בשוק עליו אחראית הישות המקומית . כאשר מדובר בפעילויות של שיווק ופרסום, השיטה   המכירות 
ת בפעילות  עלויות הכרוכו סס על מרכיב ה " ומדד רווחיות המבוטת "שיעור הרווחיות המתאימה תהיה שי

 מה.עצ

יישום שיטה זו,  והחוזר מציג את החסרונות בחוזר השיטה המועדפת בהתאם ל ח אינה וו הר שיטת חלוקת  .3
 סור במידע, אחידות הדיווח וקושי בכימות התרומה היחסית. כגון: מח

שות התיעוד והדיווח  בדרי  סוגי עסקאות ונותן הקלות  מספרב יםרשות המס ת עמדת מציג א 12/2018חוזר 
 ל מסלול ירוק. בדרך ש

 מספר דגשים העולים מהחוזר:

ד ודרישות  תקל על אופן התיעו • החוזר מציג את שיעורי הרווחיות המקובלים על הרשות, אשר בחירה בהם
ודת  לערוך עביהיה עליה    יםבלי הרווחיות המקובהתאם לשיעורחר שלא לפעול מידה וישות תבהדיווח. ב

 רה.ה בה היא בח לתמוך בשיט מנת-ה מלאה, עלהעבר  מחירי

 • החוזר נותן וודאות לגבי שלושה סוגים של שירותים:

החוזר   -דוגמהשירותי משאבי אנוש כתים משפטיים או ירו , שITשירותי  –שירותים המוסיפים ערך נמוך 
 ת. ו שיעור הרווחיות הנותן וודאוינה Cost +5%כי  ובעוק  OECD -ת ה מתייחס להנחיו

סיכון מהותי מצד נותן השירות, קובע החוזר כי   אלו אינם כרוכים בלקיחת ככל ששירותים –תי שיווק רושי
 שלום מס נוסף. תודאות ואי חשיפה לתביא את הישות לו Cost + 10-12%שיעורי 

כי  בע החוזר ירות, קומצד נותן השי ותבלקיחת סיכון מהאינם כרוכים ששירותים אלו  ככל  –י הפצה שירות
 ודאות.  הישות לו  יביאו את Cost + 3-4%עורי שי

מפורט    חשוב להדגיש כי אותן חברות אשר ידווחו בהתאם לשיעור הרווחיות בחוזר, לא יהיו פטורות מניתוח
א  הית היחידה המשמעותיכנסה. ההקלה  א לפקודת מס ה85תקנות סעיף  תיעוד כמפורט בישות ומדר  FARשל 

 אה. רה מלמחירי העבת עבודת פטור מהכנ

נוכחי  ה ותיהן הבינלאומיות ולבחון האם תיעוד התמחוראומיות להעריך את עסקאלסיכום, על חברות רב ל
ות  שיעורי הרווחיהאם שיטות התמחור ו   אותן קבוצות לבחון תואם את עמדת רשות המסים. בנוסף, על

עבור  י ישויות זרות על יד ה מתבצעת  ות הנדונכאשר הפעיל גםם  ים יכולים להתאיעל רשות המס   "המקובלים"
    ישראליות.  ישויות

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_12_2018_acc.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_12_2018_acc.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_12_2018_acc.pdf
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 ת המס ן וחשבון לרשויוריונים להגשת דיקריט

בורסה )ישראלים  נסחרים ב  נסות מניירות ערךהכמס  פיק בשנת היחיד, שה  -  מחזור עסקאות בניירות ערך (1

( יהא חייב בהגשת דוח לרשויות המס, וזאת  2021ת  )נכון לשנ   ח"ש  2,522,000  -של יותר מ או זרים( בסכום  

ירות  נחי מחזור מכמדד לפי מוייה  בחן תקרת ההכנסס במקור. מרות ערך מלוא המנוכה מאותם ניי  גם אם

 .נחי "רווח"ולא במו

מחוץ (2 שה  -  ישראלל  הכנסות  המיחיד,  בשנת  או  פיק  זרים  ערך  מניירות  הכנסה  כדוגמת  חוץ,  הכנסות  ס 

-ליותר מיע  שסכומן הכולל מג ם פיננסיים מובנים בחו"ל, ולא נוכה מהן מס במקור או  ריבית על מכשירי

ואולם  האי   (2021לשנת    כון)נ  ח"ש  337,000 המס.  לרשויות  דוח  בהגשת  לתחייב  בהתאם  כללי  ,  קנות 

ליחיד לשלם מקדמת מס על אותה הכנסת חוץ באמצעות שוברי תשלום עד    שראפוח המקוצר", יתיו "הד

 הוראות אחרות(.א נדרש לכך לפי  , ובכך להיות פטור מהגשת הדוח )אלא אם הו2021אפריל, ב 30ליום 

ות  ישו לר  ת דוח שנתיייבים בהגש יחידים הח  2006החל משנת    -  ירות ערךנימ  וחיםשנתי על רודיווח חצי   (3

מרווח   אות בניירות ערך או הכנסות חוץ( ולא נוכה להם מלוא המס במקורר בשל מחזור עסקהמס )בין הית

מקדמ ותשלום  שנתי  חצי  בדיווח  גם  חייבים  )ההון,  בשנה  פעמיים  השנתה  לדוח  ביום  בנוסף  ביולי    31י( 

 שנה.  בינואר של כל 31וביום  

לפקיד ייעשה  ויח  הדיווח  עלהשומה  רק  ש  ותנייר   ול  נוערך,  לא  לדוגמכה מלוא המהם  כך  ,  אמס במקור. 

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

 . 2021,  וליבי  31ביום   ר, במידת הצורך,כאמו

כולל  בסכום    ים אחרנכסי חוץ    בחו"ל ו/או יחידים, המחזיקים חשבונות בנק    -  "ל חוב  שבונות הבנק ף ח היק (4

 (, יהיו חייבים בהגשת דוח לרשויות המס.2021)נכון לשנת   ח "ש 1,872,000  -מותר של י

ל  השומה המטפמנות ולא בפקיד  וח הוא בתיק הנאחובת דיווח בקשר לנאמנות תחול על )שימו לב, כי הדיו (5

 בתיק(:

 . כסמנ ס או הכנסהשנת המס נכבשנת המס נאמנות, או שהקנה לנאמן ב צרשייוצר  .א

ל  , או נאמן שהיו לו בישראל הכנסה או נכס, בין אם הוא תושב ישראיצר תושב ישראלנאמן בנאמנות ש  .ב

 ובין אם לאו. 

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

    ץ.תושב חו ואה  אל גם אם היוצרנה או נאמן שהוא תושב ישרהנ .ד

 
ש"ח,  יהא חייב   649,000 -יתה בסכום גבוה מי ה 2021שנת המס  תו ברוטו בכל יחיד שכיר, שמשכור 6

 בהגשת דוח לרשות המיסים. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ללקוח  מידע

 פורטים בו ושאים המהחומר המתפרסם בעלון זה מובא באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לנ 

   לחוות דעת מקצועית בכפוף ת שימוש בתוכן העלוןניתן לעשו

 .רדנוממש קדםמו אישור טעונה ממנו ציטוט או ממנו חלקים או העלון הפצת

7 

 
 

(  )ט 3  ( 1)ט 3  על פי סעיף  ריביתוחיובי    כות בעלים( )משי   ת חובהם בקשר עם יתרושידג

 מס הכנסהפקודת )י( ל3 -ו

  ות לווא ה נחשבות גם  משיכות . שכר או דיבידנדכעלי שליטה במשיכות ב רואה  ב, כי מס הכנסהלו  שימ .א

טובת בעל השליטה אף  לות החברה  שרבש  דת נכסהעמ  כןכמו  !  תה שליטה אחיות עם או  חברותבין  

משיכה הוא   להחזיר    נחשב  יש  משיכה  פרטית(.  בדירה  משיכה  י   60תוך  )ערבות/שעבוד/שימוש  ום. 

תום  ח עד  להחזיר  יש  המשיכה.  דשה  שלאחר  ה  24בתוך  משיכה  השנה  מיום  איין  מ  חזרהחודש 

אין בגינה  ,  חזרת תוך זמן סבירמוככל ו,  ₪  100,000כה עד  שימ  היה.לא    ילוזר כא את ההחמבטל(  )

 ר. וסנקציות כאמ

בעלי שליטה  של  יתרות חוב  יןבג)י( לפקודה 3 -ו ( 1)ט3, )ט(3חיובי ריבית על פי סעיף  על נא להקפיד   .ב

מנע מהגשת  ילהעל מנת   אמת, בזמן לרבות בחינת חבות המע"מ ותשלומו וצדדים קשורים אחרים,  

 .נים בעתיד מע"מ מתק  דוחות

עיונית זו  על יתרת החוב )הכנסה ר  4%יעור של מדד +  בעל שליטה החייב כסף לחברה חויב בעבר בש .ג

)ט(  3סעיף    לענייןבית  ונים בשיעור הרית בחוזר זה לעדכחייבת גם במע"מ(. ראה לעניין זה התייחסו

   (.3.49% – 2020 )בשנת , ללא הצמדה  3.26%  שלהחיוב הינו בשיעור  2021נת )נכון לש ה ודלפק

מסוימות  ל פרשנויות  כו   –פי  הנ"ל  דהסכום  מע"מ,  כבר  כלל  הינו  מע"מ  ללא  הריבית  חיוב    -היינו 

 לשנה.    2.78%

ניין  לעת ביקביעת שיעור רילתקנות מס הכנסה )  2 בתקנה הקבוע  הריבית  רשיעו 2021 בשנת כי, נקבע

 (. 2020 שנתב   2.62%נומינלי ) 2.45%נו  , הי1986-(, התשמ"ו)י(3יף סע

בפירוק )פס"ד   דרגיל ולא כדיבידנ דחשבנה כדיבידנבית המשפט קבע, כי יתרות חובה ביום הפירוק תי  .ד

     ((.1023/04ן זלינגר )ע"מ דורו

ניהול .ה ולא היה להשנעשו לאחר תום    ,הסכמי  על ילא הוכ  ,שילי ממן כלכם תוכהשנה    ותדי רשוי רו 

 (. ""ארגורןפסק דין  לכל החלטה עסקית ) וטוקולכין בחברה פריש לזכור לה  מס.ה

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

 המבחנים שאוזכרו על ידי בית המשפט היו: 

 כלי וסבירותן. הקשרן הכל צאות,ת ההונחיצו רישום ההוצאות, אופן 

 

. 
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לצמצו בריוודש במזומן  מושים ה החוק  על מקורות המימון  זכויותוח  ה   כישת  חל  במקרקעין 
 2019בינואר,  1מיום 

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

היא לקהחו על השיק  הגבלות  במזומןבוע  השחור רה  מטב  ם סחירים,קישיוב  מוש  את ההון  ולסייע    לצמצם 
  לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.  ,ליתות פלי בק בפעילבמא

 
או הניתן במזומן,   .א , "תשלום במזומן" מוגדר כסכום המשולם  וחוזריו    ם הנמוך כו ס  למעטבהתאם לחוק 

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

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

 לדוגמא: 
)  3,000עד סך של  ן  ומ ₪ ניתן לשלם במז  30,000בעסקה בסכום של   או סך של  סכום העסקה  מ  ₪10% בלבד 

₪ בלבד,    1,200מזומן סך של  ניתן לשלם ב  ₪  12,000ך של  , כי בעסקה בס. שימו לבם(בה₪, כנמוך ש  001,01
₪    11,000סך של  )מכיוון שנקבע, כי  ₪, שבה ניתן לשלם את כל הסכום במזומן    11,000לעומת עסקה בסך של  

         ק(.ים להגדרות החונס נכ  הינו הרף, שממנו
 
שות המסים  רלהמוגשת    ,הת במקרקעין לכלול בהצהריוכוי שרוכש זמ  כלעל  מטיל חובה  כמו כן, החוק   .ב

, כי  הצהרהאו  ה,  שבו ניתנה התמור  ,פרטים לעניין אמצעי התשלום  ,לחוק מיסוי מקרקעין  73יף  סע  לפי
המימון  מקורות  יהיו  מה  לו  ידוע  טרם  ההצהרה  תבמועד  מקב ש  וך.  חודשים  ניתישה  הזכויות  יהיה  לת  ן 

 וט. ים את הפירלהשל

 
 ר:   תהי הכוללות ביןים והיסבם, על השימוש בשיקגם הגבלות החוק קובע ג. 

בלי שפרטי המסב נקובים על השיק )"שיק פתוח" או שיק    ,איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב .1
 ק;וא עוס ה  יקכאשר מוסר השיק או מקבל הש  ,"מוסב על החלק"(

 ק; סק אינם עוומקבל השייק שה וסרכאשר מ  ,5,000העולה על  , ר בשיקכאמו איסור .2

יהיה א .3 הנפסור לפרוע שלבנק  בו, אויק ללא ששם  נקוב  על    , שיק מוסב  רע  אם הוא    ,ש"ח  10,000שעולה 
שמות  ו  ב  הוסב יותר מפעם אחת )או פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח(, או אם לא נקובים

 ב. של המסב ומספר הזהות  המסב והנס
 
מעניק  חה סמכה  ותלרש וק  פ ויומסים  ואכיפהת  קוב  . יקוח  עלהחוק  חובה  את  וס ע  ע  לתעד  אמצעי  קים 

    .שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול ,התשלום
 

 החוק לצמצום השימוש במזומן עולה שלב!
 

מוסבים  ון שלשיקים  י הבנקים, מכיוון שיקים על ידרע פינכנסו לתוקף ההגבלות בנוגע ל  2019ביולי,    1ביום  

י ההגבלות  ם, להלן עיקר על השימוש בה ם  עו הגבלות גים למזומן נקביינים דומ אפמ  וחים ישנםפתם  יקיולש

 הנוספות: 

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

 ם. אסור לעוסק לתת או לקבל שיק פתוח בכל סכו

 ום. תוח בכל סכלתת לעוסק שיק פאסור לאדם פרטי 

אותו לאחר פרטי או    ביריבל שיק ומעהמסב )מי שק בגב השיק את שמות    לציין  ק מבליסב שילהת  שרואין אפ

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

יימים  שיקים כאשר מתקשראי לא יפרעו ואן הבנקים, לרבות בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדו

לה על  חת וסכומו עוא ב יותר מפעםו/או שיק שמוסקוב בשיק נ  נושם הנפרע אי  -ים התנאים הבאאחד מ

10,000    .₪ 
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 סחר במטבעות קריפטוגרפים -מיסוי  

 

 
היא  י  בעת מימוש המטבע )כשגם החלפה ל מטבע וירטואלסים לפיה רווח מעליית ערך ש יעמדת רשות המ

ל אלפי  וללות פנייה אה אקטיביות הכאכיפ יטוי לאחרונה בפעולותמימוש( חייבת במס באה לידי ב

ה מסיר למעשה  מטבעות קריפטוגרפים. מהלך שכזדע כי הם סוחרים ביהם קיים מיישראלים אשר לגב

 תיים. שלומי מס משמעואת מסך האנונימיות וחושף את המשקיעים לת

 

 מה זה מטבע וירטואלי?  

  ומה זו מנוהלתת בלוקים". רש "שרשרבע וירטואלי הוא רשומה ממוחשבת בקובץ ציבורי המכונה  טמ

קין כך  חה כי כל פעולה תבוצע באופן תרכת הממוחשבת מבטי"ארנק". המעבאמצעות תוכנה המכונה 

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

כים ממוחשבים  באמצעות תהלי א אלאמרכזי של מדינה כלשהיים או מנוהלים ע"י מדינה או בנק מופק

ם, המטבעות  קת המטבעות נקרא "כרייה". כיוהצפנה( ותהליך הנפיפטוגרפיה )המבוססים על מנגנוני קר

 מצעי תשלום עדיין מוגבל מאד.  והשימוש בהם כאהנפוצים משמשים כסחורה ספקולטיבית להשקעה 

 

 בע או נכס?  טמ

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

ממסחר במטבע שכזה. להמחשה, באם   יין המס שיוטל על הרווח המופקיבות משמעותית לענשקעה, יש חשה

ר" אשר פטורים ממס, בידי  ליית ערך בשוויו תחשב כ"הפרשי שעשב מטבע, אזי ע המטבע הווירטואלי ייח

נחה כי  ת, במידה ונצא מנקודת הנות. לעומת זאמס הכנסה והתקקודת התאם להוראות סעיפי פיחיד, ב 

ת ערכו יהיה חייב במס בהתאם לאופי ההשקעה  "נכס" אזי הרווח שנוצר מעליי ע הווירטואלי הינוהמטב

 סף(. )לא כולל מס י  47%מס שולי של עד  ולהגיע לשיעור  25%משיעור מס של ל )בידי יחיד( ויכול להתחי

 

 הליכי אכיפה סים ועמדת רשות המי

כל הקשור לרווח המופק  המבהיר את עמדתה בוזר מקצועי  פרסמה רשות המסים ח 2018ודש פברואר חב

או כ"נכס" מפנה   רטואלי כ"מטבע"במטבעות הווירטואליים. לשם בחינת מעמדו של המטבע הווימהמסחר 

לחוק,  חוק"(. בהתאם )"ה  2010 –נק ישראל, תש"ע "מטבע חוץ" בחוק ב -רת "מטבע" ו רשות המסים להגד

ק בנק ישראל.  החוק גם מגדיר  או מטבע אחר שינפי השקל החדש  יחידי במדינת ישראל הוא המטבע ה 

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

ם  חשי, מה גם שהדובר במשהו מוכרח מכסף או מעות" ולכן בהם מטבע חוץ יכול להיות רק "שטרי המסי

ע לשיטת רשות  ת הווירטואליים אינם בגדר מטבחוץ. לכן, המטבעו  וקי" במדינתחייבים להיות "הילך ח 

לי חייב  ח ממימוש עליית ערך במטבע וירטואובעת כי כל רווהמיסים. כפועל יוצא, רשות המסים למעשה ק 

 של אדם..."   רשותומכיוון ש "יצא נכס מ  לפקודה 88במס מכוח סעיף  

עילות שלהם. במסגרת נוהל  ות בהתאם לאופי הפענות מס שונמשקיעים במטבעות דיגיטליים חשופים לט

לוב הנוהל יחד עם פריחה  ופן המיסוי. שיי מרצון מתאפשר לפנות לרשות המסים ולקיים מו"מ לגבי א גילו 

מקרים מול  ה להסדיר את הת טובהנפקות מהווים הזדמנוריפטו, מימושים ,השתתפות במסחר ובתחום הק

 ת המסים. רשו
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   אי ביצוע באמצעות  -העברת פעילות מיחיד לחברה ושינוי מבנה חברות 

 תאונת מס  –הכנסה  לפקודת מס 104סעיף 
 

אם לא  י חלק ה לפקודת מס הכנסה, ס רווח הון לפ חברה יכולה להיות חייבת במל  ידמיח פעילותהעברת 

כי במועד העברת הפעילות לא   רה לרשות המסים שבה מבקשיםם הקמת החביום מיו 30תשלח הודעה תוך 

 וקצות.המ ת ידחה למועד מכירת המניו  יחול אירוע מס והוא

ה  הם מבחינ רים ב, במקה לא יחויב במסוי מבנ ינש  תנאים שבהםודה מסדירות את הלפק  2-ק ההוראות חל

הכלכלית בנכסים המועברים  ן הבעלות  כסים המצדיק חיוב במס, שכלי של נמוש כלכ מהותית לא היה מי

 מרה.  נש

ה לתת מענה  נועד למעש  6.8.2017ם (( מיו2017-,)התשע"ז 242החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מספר 

ם  יים מהותיים. עלפקודה שינו  2-בר חלק הע ,לא 1994קיקתו בשנת מאז ח כןש המודרנית, ה הכלכליתלסביב

ניתנו לשינויי מבנה, והמחוקק  מייצגים באישורים שרשות המסים ואצל הנצבר ניסיון רב ב השנים שעברו,

ורי  הירה, שיעהתפתחות עסקית מ  של חברות העוברותת קולהתאים למבני החזהבין כי החוק הקיים צריך 

 נויים תכופים אחרים.ים ושי וה גב צמיחה 

במס.  בחברות לא יחויבו  ם שבהם שינויי מבנהסדיר את התנאית מס הכנסה להלפקוד  242ס' מטרת תיקון מ

  שליוב במס, וזאת בשבהם מבחינה מהותית לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק ח מדובר במקרים

ת בתחום  לולצורכי החברות הפוע   ן מענהית נ בחוק שאושרמועברים. הכלכלית בנכסים השמירה על הבעלות ה

 עלות בהם. ות בתחומים שהן פו סוסן כחברות מוביל ה לצמיחתן ולבישל החשיבות הרבטק, זאת ב-י ההי

מתן אפשרות  ה ז התיקון היא הגמשת המגבלות החלות בעת ביצוע שינויי המבנה ובכלל יקרית שלמטרתו הע

ינויי  ות לביצוע ששרימוש זכויות, מתן אפ רות למפשהארה, הרחבת יעים" לחביותר ל"כניסת משקרחבה 

בעלי   ר המגבלות החלות עלצומצמו באופן ניכ דין הקיים. כמו כןחסמים נוספים במורכבים והסרת מבנה 

דם )ירידה  כירת זכויות על ילמת אופן ניכר האפשרוהזכויות בחברות המשתתפות בשינויי מבנה, הורחבה ב

  להקצאת זכויות חבה האפשרות(, וכן הור25%המבנה לשיעור של עד שינוי  ר אחהקיימים ל   י הזכויותשל בעל

שינויי מבנה נוספים במהלך  ניכר האפשרות לבצע ים. הורחבה באופן כויות קיימים וחדשחדשות לבעלי ז

  וכן נקבע נוי המבנה הקודם,בלות החלים על שימגוה שב להפרת התנאים תקופת המגבלות מבלי שהדבר יח

נעברת אגב   /של חברה מעבירהלי מניותיה הקולטת לבע  רהשלום במזומן מאת החבאפשר תיתי  לראשונה כ

הצורך בקבלת אישור מראש של מנהל רשות   (. נוסף על כך בוטלמכלל התמורה  40%ד  יזוג )בשיעור של עהמ

ת  לותקופת המגב , וקוצרה ביצוע פיצול אנכיחלפת מניות ובעת ה שלן של חברות בדרך המסים בעת מיזוג

מיזוג. כמו כן,  שנתיים ממועד ההיא הועמדה על לפת מניות ובדרך של הח ותעקבות מיזוגן של חברהחלה ב 

על   בעקבות מיזוג סטטוטורי במקרים מסוימים, ובוטלו המגבלותת על קיזוז הפסדים מצמו המגבלות החלוצו

 ות לאחר פיצול. חל ה  קיזוז הפסדים

לחברה    בות במס גםא חלל  כס להעבירופים בנם משותליבעשותפות או  רחבה האפשרות של שותפים בוה

 קיימת. 

לבדיקת  הזדמנויות חדש  רם לעיל, פותחים צוהרלחוק, המתוארים בעיק סגרת התיקוןהשינויים במ 

 לוות לו פחות מגבלות. האפשרות למבנה החזקות יעיל יותר שנ
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   ת המסיםהבהרת עמדת רשו-לפקודה  77 ם לא מחולקים, סעיףחיוואילוץ חלוקת ר -דיבידנד 

(  הל"המנ)להלן :"ם ה, המאפשר למנהל רשות המסי לפקוד 77תוקן סעיף   –ת"  ההתייעלורת "חוק גסמב
 ם, כדיבידנד בידי בעלי המניות.  קים מסוימים של חברת מעטיעל קביעת רווחים לא מחול להורות

 נזכיר בנקודות את עיקרי הסעיף:

 רת מעטים.בח •

 .שנת מס פלוניתל רווחיהך תולפחות מ 0%5ידנד בשיעור של חילקה דיבהחברה לא   •

 ידנדים שחולקו.דיב, ובניכוי מס טורה ושבח,חייבת, בתוספת פהכנסה  –רווחים  •

 לוקה אפשרית לפי חוק החברות.בונאיים ובמגבלת חלא כולל רווחים חש

 שנים מתום שנת המס הפלונית. 5חלפו  •

 מ' ₪ . 5פלונית( עולים על נת המס ה)לתום ש הצבוריםרה חבה רווחי •

 בחברה ובפעילותה. לא תפגע ת רווחיםקולח •

 ע.חיצוניים, תוך מתן זכות שימוגורמים  מבוסס על כבהרהלהתייעץ עם וועדה ש חייב המנהל •

שנת מס  מרווחיה של חברה ל  50% -ככל שהוועדה אישרה, המנהל רשאי להורות, כי יראו ב  •
)"עכשיו"(   וו חולקילכא רך השנים, הם לאוום הדיבידנד שחולק מ לאחר שהופחת מהם סכ תניהפלו

 כדיבידנד.

ם אותה שנה ולתום שנת המס שקדמה  תוחים הנצברים לה לא יפחתו הרוולאחר החלוקובתנאי כי  •
 מ' ₪ .  3-מ לה

 בעלי המניות יחויבו במס כאילו קבלו דיבידנד.  •

 . נדוןסק ב העו 20/2018חוזר  פרסמה הרשות  31.12.2018ביום 
 
ם כדיבידנד לבעלי המניות, הקביעה  כי יראו רווחים מסוימים כמחולקימנהל ובע התהליך ק  בסופו שלאם . *

 תקבע ככלל לשנה שקדמה למועד החלטת המנהל. השומתית 
י החוזר מיום קביעת  פ ליחול   ר,מוד שנקבע כאהדיבידנבגין חוב המס בגין  יובי ריבית והצמדה ח אתעם ז

 בלבד.  נהל ואילךהמ
וקודם בלבד. לא   2014וכולל שנת וקה של רווחים שטרם חולקו עד  ילוץ חללבחון א המנהל יכול  2020. בשנת *

 ואילך.  2015לאלץ חלוקות רווחים מהשנים   2020ניתן בשנת 
שר אילוץ  אורה יתאפמעולם ולכו אזצטברים מעודפים מ ₪ מיליון  5סם של אמנם הסעיף מתייחס לח . *

שומת  מס ספציפית ורק לגביה להוציא  נת שנתעיף מחייב בחייבית מאז ומעולם, ואולם הסחלוקה רטרואקט
 חולק. חלוקה על ה"דיבידנד" שלא  

לבסוף   נהל, וכי על קביעתוזכות שימוע בפני המ ן נת . החוזר קובע כי תינתן זכות השימוע בפני הועדה, תי*
 . זישפט המחולבית המ  רלים, לרבות השגה וערעויג ומה הרהשי יחולו הליכ

https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hozrim/hoz-20-2018-acc.pdf
https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hozrim/hoz-20-2018-acc.pdf
https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hozrim/hoz-20-2018-acc.pdf
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נון ובאמצעות המלשי ותעצבאמ -מסים היעד החדש של רשות ה  –ם ירעל השכרת דירת מגו וחיוד

 אישיים ומקורות הכנסהמשלוח שאלוני פרטים  

 
 ץבאר

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

 בין שלוש חלופות: 

הפטור   (1 תקרת  החוק,  פי  דיס  ממעל  מהשכרת  הכנסה  ב  תרעל  בישראל  המסמגורים    הינה  2120  שנת 

הפטור בגובה החלק    ל סכום התקרה, מופחתת תקרת . כאשר דמי השכירות עולים עח לחודש"ש  5,070

מהתקרה, אין    2הים פי  העודף, וההפרש מתחייב על פי שיעורים רגילים. לפיכך, אם דמי השכירות גבו

 פטור. 

קוב  122סעיף   (2 הכשי ע  לפקודה  על  מיוחד  מס  לס נעור  דירה  מהשכרת  יחימגורים  ות  רשאי  בישראל:  ד 

של  לש בשיעור  מס  ממחזור  בלב  10%לם  שכירההכנסות,  ד  מדמי  היחיד  של  שהכנסתו  אינה  בתנאי  ות 

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

 .מקדמות חיד באותה שנת מסיה ת, אלא אם כן שילם רוכיהכנסה מדמי ש ול  ההייתשבה 

 לנכות הוצאות ואין זיכויים. לא ניתן    בחלופה זו

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

  יבחיהמוכר אינו פטור ממס שבח, סכום השבח השך שבמידה  שניתן היה לנכות בתקופת ההשכרה, כ

 .םדירת מגורייסוי מכירת ה בקשר עם מף לאור החקיקה החדש נה תוקמקבל מש – במס יגדל

לפי המס השו תשלום מס הכנ (3 לי, שחל על מלוא ההכנסות משכר דירה, אך בניכוי מלוא ההוצאות,  סה 

 כולל פחת וריבית, תיווך, משפטיות ואחזקה.  

 

 ו"לחב

 הכנסות מהשכרת נכסים בחו"ל: 

לפקו122סעיף   (1 ב  -  דהא  מס  שלתשלום  לפ15%  שיעור  ז.  אין  זו  חלופה  לניכוי  י  למעכות  ט  הוצאות, 

 מס ששולם בחו"ל.כוי ממס בגין ההוצאות פחת, ולא ניתן זי

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

לם בחו"ל  המס ששו  לדרוש אתפה זו ניתן  בחלוולל פחת וריבית, תיווך, משפטיות ואחזקה. בבחירה  כ

 כזיכוי. 
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ם ומשלמים על כך מס בישראל  רות ולא מדווחיבעלי דירות בחו"ל המפיקים הכנסה משכי 

 הליך גילוי מרצון עשוי להסיר מכם את סכנות ההליך הפלילי! -כנדרש 

 

ייב במס  לישראל חבישראל או מחוץ שב ישראל המפיק הכנסה מהשכרת דירות קובעות כי תו הוראות הדין 

עסק )מקום בו  בין אם כהכנה מ , בין אם כהכנסה משכירות ובמס בישראל כירות חייבתבישראל. הכנסה מש

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

ובשל כך עומדים  ן כנדרש מס בגינ  וחלקם לא משלמיםמשכירים דירות בישראל ומחוץ לישראל  שראלים רבים י

 יים ופליליים כנגדם.הליכים אזרחפני חשיפה לב

  

  ם לפנות לרשות המסים ולגלות ביוזמתםי דירות רשאיבמסגרתו בעל נוהל גילוי מרצון  ת המסים מאפשרתרשו

יו  דר לגבי חבות המס מבלי שיהת להגיע להסבגינם על מנידם ולא שולם מס ווחו על ות שלא ד את היקפי ההכנס 

ליליות לכך. הפנייה מתבצעת באמצעות בקשה שמוגשת לחטיבת חקירות ומודיעין של רשות  השלכות מס פ

ע את  רשות המסים שיקבלפקיד השומה או כל גורם מוסמך אחר ב היא מועברת  אישור ראשוניהמסים, ולאחר 

יבות  ספת תתאפשר בנסת בלבד והגשת הבקשה פעם נוה זו פעם אח י להגיש בקשצוין, כי אדם זכאת המס. יחבו

 מיחדות, כגון: מחלה. 

א שילם  הכנסותיו ול ווח מסודר עלבאמצעות הגשת בקשה לגילוי מרצון, ניתנת לנישום החייב במס שלא מסר די 

תוך  המס כראוי  דיווחים ולשלם אתתקן את ההמסים, לשקוף מול רשות   מס עבורם כדין, להתנהל באופן

בות העניין,  צע. לאור חשישבי לעבירות מספלילי ביחס נגדו כל הליך  צד רשות המסים כי לא יופעלהבטחה מ

 .חה בתחוםוות מקצועי המומ לצורך הטיפול בבקשה מעין זו, נדרש צ

 

יוצא מייצוג  ון, זאת כפועל בטיפול בבקשות לגילוי מרצ ב בכל הקשורבר ניסיון רמשרדנו מתמחה בתחום וצ

 . המס לרבות בקשר עם גילויי חשבונות בחו"ל שטרם דווחו לרשויות  – צמוד ומוצלח של נישומים

רך ניהול  המסים, דת לרשות ת הבקשה הראשוניג ללוות את הנישום לאורך כל ההליך החל מהגשו דואמשרדנ

ש בהם כדי לסגור את כל  הסכמי שומה שי  יים וכלה בחתימה הסופית עלומה הרלוונטול פקידי השהמו"מ מ 

ת  ת המסים נעשית אל מול רשוהשנים הפתוחות ולהביא ודאות וביטחון עבור הנישום. נבהיר, כי כל ההתנהלו

רות בחו"ל המפיקים  לוונטיים בעלי דימזמינים לקוחות ר אנו  של הלקוח.  ישירות על ידי משרדנו ללא מעורבות 

ס הנדרש בישראל להגיע למשרדנו ואנו נדע להתנהל  א משלמים את המות משכירות ולא מדווחים ול הכנס

ית וכן לביצוע נוהל הגילוי  כדי מינימום החשיפה הפלילבשמם במיידי מול רשויות המס ולהביא לצמצום עד ל

     . הצד הטוב ביותר מרצון על 

 
 

בנבנישתי בטלפון שמספרו  "ד, רו"ח קובי לעות לפרטים נוספים ניתן לפנו 
0732443301   . 

http://www.dt-law.co.il/voluntary-disclosure
http://www.dt-law.co.il/tax-offenses
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 או פאסיבית הכנסה אקטיבית  -סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים 

 

  נ' לשם ובע"א 4פקיד שומה תל אביב   7204/15הדין בע"א ט העליון פסק ניתן בבית המשפ  2018בינואר  2ביום 

דיון בהם אוחד )להלן: "פסק דין לשם  רשות המסים וה הגישהנ' בירן, ערעורים אשר  1ירושלים   פקיד שומה

 ובירן" או "פסק הדין"(. 

 

ות  ם, מרביתם דירנכסי  27אשר קיבלו המערערים, אח ואחות, מהשכרת  בעניין לשם עסקינן בדמי שכירות

האם כהכנסה מעסק החייבת   -ירות  וג דמי השכ לותם. השאלה שבמחלוקת נסובה על סומגורים, אשר בבע

)להלן: "הפקודה"(, כפי שטען פקיד   1961-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א( ל1)2פי סעיף ס על במ

במס על פי סעיף  קרקע החייבים לסווגם כדמי שכירות אשר מקורם באחוזת בית או ב   השומה, או שמא יש

 ( לפקודה, כפי שטענו המערערים. 6)2

 

ול החיוב במס בהשכרה למגורים  לפקודה מסל  122סעיף רלוונטיות לשאלת תחולתה של הוראת מחלוקת זו ל

 ( לפקודה בשיעור מס שולי.1)2בלבד או הכנסה  מעסק החייבת במס על פי סעיף  10%בשיעור מס של 

וסק  רכי דין הע ערער, עורך דין ובעלים של משרד עושכירות אשר קיבל המאלה, האם דמי עניין בירן עסק בש

דירות מגורים, יסווגו כהכנסה מעסק או   20-מעלה מדל"ן, מהשכרת ל של נ בתחום פיתוח שכונות ופרויקטים

 ( לפקודה.  6) 2עיף שמא כהכנסה מדמי שכירות החייבת במס על פי ס

 לפקודה. 122תחולת הוראת סעיף  וונטית לענייןאף במקרה זה ההכרעה הייתה רל

 

ים מתחייבת  בשני המקר כי ק , ופסורים אשר הוגשו על ידי רשות המסיםבל את הערע בית המשפט העליון קי

במס על פי סעיף  המסקנה על פיה יש לראות את דמי השכירות אשר קיבלו הנישומים כהכנסה מעסק החייבת 

לפקודה על ההכנסות מדמי   122חול הוראת סעיף . בהתאם, לא ת ( לפקודה ולא כהכנסה פאסיבית1)2

    אשר הפיקו.השכירות 
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 שיעורי מס וז יכויים מיוחדים )טיפים( 

 . 23% – 2021, בשנת  - מס חברות

 .2021ס בשנת המס וריווח מינורי במדרגות המ  47%מדרגת מס מקסימלית  – יחידים

 מפרסיםהכנסה מהימורים, מהגרלות או 

ומעלה  ח "ש  30,360סים בשווי  רים, מהגרלות או מפעילות נושאת פר המס על הכנסה מהימושיעור  

 . 35% להגרלה/פרס יהיה

 יחיד שסיים לימודי מקצוענקודת זיכוי ל

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

 . 2021בשנת המס  

   יסףמס 

 ח. " ש 647,640 -סות היחיד שמעל ל להכנ 3%

 חיסכון לכל ילד 

המדינה תפקיד בכל חודש לילדים  , 1.5.2015יום ולה מבתח 1.1.2017חשבונות ההורים מיום ם יופקדו לכספי

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

ו הילד  אותו בהגיעו בפיקדון בבנק ויהיה אפשר לפדות בקופת גמל להשקעה א ור אם להשקיע  צריכים לבח 

 שנה.  18לגיל  

 :ומס שבח ידנד, רווח הון, דיב המס על ריבית

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

 ותי. לבעל מניות מה 30% הינוושיעור המס    ,שאינו בעל מניות מהותי למי 25% הינו שיעור המס 

ון  קיזוז של הפסדי ה  2012החל משנת    רלא מתאפש,  2012ר העלאת שיעורי המס החל משנת  יצוין, כי לאו

כלומר, בעל שליטה, אשר נוצר בידו הפסד מנייר    ;30%בידנד, החייבים בשיעור מס של  גד ריבית או דיכנ

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

 . 15%ים נותר בשיעור של על אפיקים לא צמוד המס •

 סיקים :לאומי למע דמי ביטוח

 2021בשנת 

 3.55% -   ש"ח 6,331עד שכר של 

 .7.6% -ש"ח   6,331-44,020של  בשכר

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

 ועאיר את לדחות , ובכך  לפקודה(  96יף  סע  לפי) שחלוף לבצע ניתן בגינם,  הנכסים סוגי  צומצמו החוק במסגרת

 .המס

 :שהוחרגו הנכסים לןלה

 .כרהלהש שששימ פרטי רכב -

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

  .לישראל מחוץ מקרקעין  -

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

 : עצות ראשוניות

 רווחי הון  

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

)מיום   התיקון  למועד  ועד  הקובע  מס    –  (1.1.12ועד    1.1.03מהמועד  התיקון20%שיעור  ממועד  הון  רווח   ,  

 . 30%תי מניות מהו ואם המוכר בעל  25%, קרי המעודכניםיחולו שיעורי המס  ואילך, לגביו

ם לא תעשה חלוקה ליניארית לגבי התקופה מהמועד הקובע  ירות ערך סחירין מנילעומת זאת, לגבי רווחי הו 

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

 . 30%ות מהותי ואם המוכר בעל מני 

 ת יכול  וב במוסד ונקודות זיכוי בשל נטולין החזקת קרהטבות במס למי שמממ

 ים בגין לקויות למידה( )לרבות זיכוי

 

 זיכויים בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד

טה  , מרותקים למיחזקה של ילד, בן זוג, או הורה משותקים לחלוטיןנישום המשלם למוסד מיוחד בעד ה

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

 מהכנסתו החייבת.  12.5%ל מים אשר עולה ע מהסכו

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

ורות, לא עלו  ייבות והפטשהכנסותיו, הח  –ול היכולת בן זוג ש"ח, ואם אין לנט 270,000עלו על והפטורות, לא 

 (. 2021נכונים לשנת ומים  ש"ח )הסכ  169,000על 
 

 נקודות זיכוי בשל נטולי יכולת

  ק, עיוור או מפגר, זכאי לשתי נקודות זיכוי בשליחיד תושב ישראל, שיש לו או לבן זוגו בשנת המס ילד משות

 . כל ילד כאמור

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

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

 של נטולי יכולת.ודות הזיכוי ב ת, שהינה לקות חמורה, זכאים גם לקבל את שתי נקהיפראקטיביו

האפשרות   בדיקתלנא לפנות למשרדנו  – לקות למידה/קשב חמורה אישור רפואי על הפרעת  ידה ויש לכםבמ

 מס.   להטבת
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אות בשל  לאחרונה חתם שר האוצר על תיקון לתקנות מס הכנסה )זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצ

ח לאומי, לקבל את ההטבה ללא  כה מהמוסד לביטוהמקבל גמלת ילד נ החזקת קרוב במוסד( לפיו יוכל הורה 

תת את ההטבה להורה לילד נכה  כלו המעסיקים לון יו(. בעקבות התיק127ה רפואית )טופס בהגשת תעודצורך 

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

 י. ביטוח לאומף אישור על גמלת ילד נכה מהמוסד לחלק ח' ולצר 101רלוונטיים בטופס למלא את הפרטים ה

 חמורה הינם:  למידהעל פי החוזר, ילדים בעלי לקות 

לדים שלומדים במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה של משרד  י .א

 ;נוךהחי

 ;ה במיוחדלקות למידה חמורביטוח לאומי בשל ילדים הזכאים לקצבת נכות מטעם המוסד ל .ב

 נוך מיוחד. מכיתה ט' אין מסגרת לחי  .ג

", דינם כדין תלמידים הלומדים  07סלול שהם זכאים ל"מ גביהםתלמידי תיכון שמשרד החינוך קבע ל

 במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו אליו. 

ישור על הפניית  ודה באם ימציאו אלפק  45זכאים לשתי נקודות זיכוי מכוח סעיף  הורי ילדים אלה יהיו

 ילדיהם למסלול זה. 
 

לשתי נקודות זיכוי    (, לא יהא זכאילעיל צאות החזקת ילדו במוסד מיוחד )ראהכוי בעד הויחיד המקבל זי

 נוספות. 
 

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

ות והפטורות, לא עלו  תיו, החייבשהכנסו –אין לנטול היכולת בן זוג ש"ח, ואם  270,000ות, לא עלו על והפטור

 (. 2021לשנת סכומים נכונים "ח )הש  169,000על 
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 מיסוי מקרקעין )דירות מגורים( 

 שבח    -מקרקעין   מיסוי 

 ל מי שיש יותר מדירה אחת לבצע הערכת מצב מוקדמתמומלץ לכ

 

 צמצום וללים(, הכ76מס   תיקון) מקרקעין  מיסוי  בנושא תייםמשמעו תיקונים בוצעו קהחו במסגרת

 . רכישה מס שיעור ם והעלאתמגורי דירות רתבמכי המס הטבות של משמעותי

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

 

 מגורים דירות על שבח מס

 יחידה דירה אינהש מגורים תדיר על ממס הפטור ביטול .1

 .שנים לארבע אחתנוספת,   יםמגור לדירת ממס הפטור בוטל החוק תבמסגר

 .יחידה שאינה דירה מגורים דירת במכירת 25% של עורבשי  מס וטלמ  2014ר, בינוא 1 החל מיום

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

 

 ליניארית יפוצל , השבח2014בינואר,  1לפני   נרכשה ין דירה יחידה()במקרה שא  שהדירה במידה

 במס היתרה תחויב ואילו,  ממס פטור איה 2014ינואר, ב  1ם ליו עד שנצמח תקופות השונות: השבחל

 להלן(.  המעבר להוראות )בכפוף 25%של   בשיעור

 

 יום רכישת הזכות במקרקעין.   –שה יום הרכי

 

 2014ינואר, ב 1 לתקופה מיום מעבר הוראות קבעונ, דירות של רב מספר ילבעל מס בתהט למנוע על מנת

 . 2014בינואר,   1 לפני  שנרכשו דירות שתי ק עלר יחול ליניארי במס החיוב לפיהן ,2017לתום שנת  ועד

 

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

 . 2014ות החל מחודש ינואר רק על השבח שנצבר בדיריחול   25% בשיעור

רי השבח יחול רק  ימלי האפשרי, קהמינ שפחתי למכור את הדירות, השבח יהיהדים התא המככל שיק

  2014חודש ינואר  , כשכל השבח בתקופת ההחזקה בדירה מיום רכישתה ועד1.1.2014מיום על תקופה 

 פטור ממס. 

ק  תיהן עולות לכדי עסקת אקראי או עסי היקף המכירות ונסיבוול לטעון כיובהר כי מס הכנסה יכ

 . מס כהכנסה פירותית בשיעור מס שוליולחייב ב

 



 ללקוח  מידע

 פורטים בו ושאים המהחומר המתפרסם בעלון זה מובא באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לנ 

   לחוות דעת מקצועית בכפוף ת שימוש בתוכן העלוןניתן לעשו

 .רדנוממש קדםמו אישור טעונה ממנו ציטוט או ממנו חלקים או העלון הפצת

19 

 

 

 :להלן לתנאים אםהנ"ל הינו בהת

 לפי ממס ורלפט זכאי המעבר, המוכר היה בתקופת המגורים דירות משתי אחת לפחות של במכירה .א

 דירה למכירה קדמוש השנים בארבע מכר אל המוכר יינומקרקעין, דה מיסוי ( לחוק1ב)49סעיף 

 .ממס בפטור אחרת

 בסעיף הקבועים ם התנאיםהמעבר, מתקיימי יום לפני במתנה שנתקבלה, מגורים דירת של במכירה .ב

 בתקופת הצינון(.  מקרקעין )עומדים מיסוי ו לחוק49

 .בתמורה שלא ובין בתמורה ב, ביןלקרו אינן המכירות .ג

 
 

 יחידה  יםמגור דירת על הפטור הגבלת .2

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

 . 2014בינואר,  1 מיום ההוראה תתחיל

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

 (. 25%  -יקון הת נוספת )טרם בדירה ( 1/3 ) לישש של בעלות למוכר אם גם יחידה דירה תחשב דירה

,  הורה או זוג מבן שהבירו שהתקבלה, נוספת דירה על בעלות וכרלמ אם גם היחיד דירה תחשב דירה

 .אחת דירה רק ולמוריש

  ח."ש 4,495,000מכירה של   שווי לתקרת כפוף הפטור

 . 25%ל ש במס תחויב והיתרה יחסי, פטור יינתן אי לפטור,זכ שהמוכר ככל

 

י מקרקעין כהוראת השעה  לחוק מיסו  85סת בקריאה שנייה ושלישית תיקון אושר בכנ   28/3/2016 ביום

, לפיו יחיד, תושב ישראל, אשר ימכור את  30/6/2021הוארך עד ליום   30/4/2020עד ליום  ו  1/5/2015מיום 

ה חלופית,  של רכישת דיריעורי מס מופחתים, החלים על רוכש דירה יחידה, בדירתו היחידה, ייהנה מש

  24ישת הדירה החלופית במקום תוך  ים מיום רכחודש  18ור את דירתו הראשונה בתוך רק אם ימכ

 . ודשיםח

 

 רוביםק בין מתנות .3

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

 . בירושה או בלא תמורה רההו מהורי או מהורה התקבלה  הזכות כן אם אלא
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 מס רכישה  -מקרקעין   מיסוי

 מגורים ירותלד  ביחס שהרכי מס .1

 :השינויים עיקרי להלן

 .יוקרה דירותל  נוספות מס ותמדרג נוספו

 .חוץ  תושבי על יחולו לא המופחתים הרכישה מס שיעורי

 לתום עדו  2013באוגוסט,   1מיום יחידה, לתקופה דירה נים לדירה, שאינהשו  רכישה מס שיעורי נקבעו

 .ואילך 2015בינואר,   1 מיום ולתקופה, 2014 שנת 

 :תנאים הבאיםמה אחד בהתקיים ישראל תושב ליחיד יינתנו המופחתים המס יעוריש

 ;היחידה דירתו היא שרכש הדירה .א

 וארבעה תימכר בעשרים הראשונה דירהשבבעלותו, ה שנייה דירה היא שרכש שהדירה במידה .ב

 ים חודש 12 וךת - מקבלן הייתה  השנייה ירהרכישת הד אם  , ואולםהדירה רכישת שלאחר  החודשים 

 ;החזקה קבלת ממועד

 .מיסוי מקרקעין ה)א( לחוק 49בסעיף ופית, כמשמעותהחל  דירה היא שרכש הדירה .ג

 

  מגורים: לדירת רכישה מס שיעורי ריכוז להלן
 

 חת:זכאית למס רכישה מופירה יחידה(, שאינה רכישת דירה נוספת )דירה שאינה ד –ס רכישה מדרגות מ
 

   2021בינואר,  16מיום 
 2022בינואר,  15ועד ליום 

 שווי
 )אלפי ש"ח( 

 שיעור מס

 5% 1,294עד 

 6% 3,884עד  1,294 -מ
 7% 5,348עד  3,884-מ
 8% 17,828עד  5,348 -מ

 10% 17,828מעל 
 

 )מס מופחת(:  הלדירת מגורים יחידריכוז שיעורי מס רכישה  להלן
 

 15.1.2022ם ועד ליו 16.1.2021ם מיו
 שווי

 ח( )אלפי ש" 
 סשיעור מ

 פטור  1,747עד 
 3.5% 2,073עד  1,747 -מ
 5% 5,348עד  2,073 -מ
 8% 17,828עד  5,348 -מ

 10% 17,828מעל 
 
 ים מגור דירת שאינה במקרקעין בזכות רכישה מס .2

    .2013סט, באוגו 1 מיום  החל תוזא 6% -ל  5% -הרכישה מ  מס שיעור הועלה
 
 מקרקעין באיגוד מניות צאתהק .3

 .רכישה במס החייבת ,"באיגוד פעולההינה " מקרקעין  באיגוד מניות הקצאת כי ע,נקב  החוק תבמסגר
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 רשימה נבחרת  -  2021ק בשנת צאות מותרות בעסקרת הו ת

 הערות 2021שנת    - תקרה ג הוצאה סו
 אם עובדים מהבית:

מל, מים,  ומי ארנונה, חשתשל
לא וועד, ביטוח, אינטרנט וכו', 

 ולל הוצאות שכ"ד כ

 
י יחס החדרים  יחסי מהוצאות הבית לפ בדרך כלל חלק

 המשמשים לעסק מתוך סך החדרים.

 
 השותף המטפל. לבצע בתיאום עם 

 .כנסההס פי חוזר מל ע לשנה.  חש" 210 תנות לעובדים לאירועים מ
בשל  לקוחותלמתנות לספקים ו

 קשר עסקי
  לשנה.  ש"ח 210

 לחגים -מתנות לעובדים
 

שווי במשכורת  אלא אם זוקפים ,מותרת אינהצאה ההו
 העובד. 

יש לזקוף שווי במשכורת )הכנסה 
 המתנה.  שווירעיונית( בגובה 

 סק יבודים במקום העכ
 

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

 נא להתייעץ עם השותף.-בני אדםבי כיבוד בחבר לג

תה, קפה, סוכר  -שב כיבוד קל נח
ן  ות כיבוד שאינו קל אינהוצאוכו'. 

 מותרות.
תרומות למוסדות ציבור 

המקנות זיכוי )הנחה במס( 
ם מסכו 35%ובה של בג

 )ליחיד(  התרומה

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

ש"ח,   9,294,000נמוך מבין מקסימלי הינו ההזיכוי ה
 . ה החייבתמההכנס 30% ובין

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

אשר בשנת המס עולה על  ,סכום
יכוי ה, יהיה ניתן לזהתקרה שנקבע

 זו. שנות המס בזו אחר 3במשך 

אירוח סביר של אורחים מחוץ 
 מישראל )אירוח אורחים לארץ 

 תר(לא יו  -

האורח, ארץ יש לשמור קבלות בציון שם  -סכום סביר 
 שר לעסק.וח, נסיבות האירוח והקמוצאו, מס' ימי איר

 

לרבות  )הוצאות החזקת רכב 
דלק, תיקונים, ביטוחים, 

 ( 'וכו , פחתרישיון

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

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

 מעלות הרכב.לשנה  15% -פחת רכב 

 

ת טלפון  הוצאות בשל שיחו
 ,המגוריםעסקיות ממקום 

כשאין מדובר בקו ספציפי 
 המשמש לטובת העסק

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

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

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

 השיחות היו לייצור הכנסה. 

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

ם העולה על ההוצאה או הסכומ 50%מוכרת  -עצמאי 
 ניים. הגבוה מבין הש -ש"ח לחודש   105

 

ליים( הוצאות ביגוד )כולל נע
 צרכי עבודה שמיועדות לשמש ל

  -אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה 
 .צאה תותר במלואהההו

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

רכי עבודה ום לצבגדים המשמשי
פן שניתן לזהות באו ,הינם אלה

 בולט את ההשתייכות לעסק, או
 .ללבושםה שעל פי דין קיימת חוב

 לחו"ל  ותהוצאות נסיע
 

תותר תוספת  במדינות רבות  
וסטרליה,  א - 25%של צאות הו

ב אירופה , מערקונג, יפן-הונג 
 ועוד. 

  -עסקים או תיירים  הוצאה עבור כרטיס טיסה במחלקת
 ר במלואה.  תות

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

 : לילות ראשונים( 7לינה לפי קבלות )
 ללילה.  293$ - סכום מרבי

 שהייה:  הוצאות
 ליממה.  82$ -לפי קבלות לינה אותאם נדרשו הוצ

 ליממה.  137$ -אם לא הוגשו קבלות בגין לינה  
 ליממה.  64$עד  -הוצאות נסיעה ברכב שכור 

עבור ילדים שטרם  כר לימוד בבי"ס יסודי או תיכוןש
 לחודש.   734$סכום מרבי  -שנה   19להם  מלאו

 

ם המפורטים בו. ניתן לעשות שימוש בתוכן העלון  ללי להדרכה ולתשומת לב לנושאיזה מובא באופן כהחומר המתפרסם בעלון 
 .ממשרדנו מוקדם אישור טעונה נוממ ציטוט או ממנו חלקים או העלון ית. הפצתחוות דעת מקצועל בכפוף 
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 וחברות יחידים   -שיעורי מס 

 שיעורי מס יחידים .א

ליחי המס  שיעורי  הועלו  החוק  ממדרגתבמסגרת  החל  מד  דים,  סכומי  ושונו  השלישית,  רגות  המס 

 המס, כדלהלן:   

 

 בפועל מעט נמוך יותר(  זיכוי. כך שהמס)הנתונים ללא נקודות   2021שנת 

נסה הכ עד מ שיעורי המס 

במדרגת 

 המס

 מס מצטבר מס
10% 0 75,480 75,480 7,548 7,548 
14% 75,481 108,360 32,879 4,603 12,151 
20% 108,361 173,880 65,519 13,104 25,255 
31% 173,881 241,680 67,799 21,018 46,273 
35% 241,681 502,920 261,239 91,434 137,707 
47% 502,921 647,640 144,719 68,018 205,725 
     647,641על כל שקל מ 50%

 

 

 

 יותר( )הנתונים ללא נקודות זיכוי. כך שהמס בפועל מעט נמוך   2020 שנת

הכנסה  עד מ ס שיעורי המ

במדרגת 

 המס

 ס מצטברמ מס
10% 0 75,960 75,960 7,596 7,596 
14% 75,961 108,960 32,999 4,620 12,216 
20% 108,961 174,960 65,999 13,200 25,416 
31% 174,961 243,120 68,159 21,129 46,545 
35% 243,121 505,920 262,799 91,980 138,525 
47% 505,921 651,600 145,679 68,469 206,994 
     651,601כל שקל מעל  50%

 

 

  60ו לו  כנסה מיגיעה אישית ועל הכנסה של יחיד שמלאת חלות רק על השלוש מדרגות המס הראשונו

 שנה. 

 
 
 
 ות שיעור מס החבר .ב

 .   23%יעמוד על    2021מס בשנת ה              

 . 23% עמד על 2020בשנת המס              
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 רילוקיישן )סוגיית התושבות( 
 

 ותיו בארץ ובעולם. חב בישראל בהתייחס לכל הכנס תושב ישראל  

   זאת בהתחשבושל יחיד על עקרון מרכז החיים  את מקום מושבו  הגדרת "תושב ישראל" לגבי יחיד משתיתה

קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים של  : אליבמספר מבחנים מהותיים שחודדו אף בפסק דין בר רפ

קום עיסוקו, מקום האינטרסים  , מורים שלו ושל בני משפחתומקום המג ע,  ו הקבוהיחיד, מקום בית

 ות שונים. ותו בארגונים, באיגודים ובמוסד לשלו ומקום פעי הכלכליים הפעילים והמהותיים

 המס הוא בישראל. -מרכז חייו של היחיד בשנת הן בנוסף, נקבעו בהגדרה שתי חזקות ניתנות לסתירה לפי

 לגבי יחיד -ימים או יותר. השנייה 183המס מגיעה כדי –אל בשנת שהייתו בישרתקופת לגבי יחיד ש-האחת

-קופת שהייתו בישראל בשנתימים או יותר, וסך כל ת 30כדי   המס מגיעה-בשנתשתקופת שהייתו בישראל 

 ם או יותר.ימי 425המס והשנתיים שקדמו לה הוא 

 

 מבחני המיסוי ברילוקיישן
 

 ב כתושב ישראל: ריטריונים לאדם אשר לא ייחשי דרישות וקלגב 2017החלטת מיסוי מנובמבר 

 

 ישראלית. ו"ל כתנאי סף לניתוק התושבות הח רישת בית קבע בד          בית קבע                    

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

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

 חה את מועד הניתוק מישראל בשנה. בע עי החזקת בית קבע בישראל דו קנ             בית מגורים בישראל   

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

 ימים   85-מת המיסים דורשת שבני משפחתו של העובד ישהו בישראל פחות משפחתי                 רשורילוקיישן 

 בכל שנת מס כתנאי סף.                                                 

 ונה ה הראש כל עובד נדרש להגיש אישור תושבות מהמדינה הזרה בשנ           אישור תושבות זרה      

 והאחרונה.                                                 

 דרישת סף.להוכיח ששילם מס במדינה הזרה כ העובד נדרש    הוכחת תשלום מס              

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

 זאת.    בחו"ל ולתעד                                                 

 

פורסם באתר האינטרנט של רשות  ש (1348)טופס  ש בהקשר זה, נבקש להפנות את תשומת לבכם לטופס חד

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

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

."  1348דה. מצ"ב טופס  וה( לפק 5)131יף ידי ואני חייב בהגשת דוח לפי סע-שהייה בישראל הנסתרת עלה

המס שקדמה  -(, בשנת2019)המס -טופס יש למלא את מספר ימי השהייה של היחיד בישראל בשנתבמסגרת ה

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

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

 לי )בצירוף אסמכתאות( להצהרה. שאלות ולצרף הסבר מילו 26ת על וכן, יש לענ-כמו
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)הדבר  לקיומו של אישור  תושבות ממדינת המושב החדשה אליה עבר היחיד  רשות המיסים נותנת דגש מיוחד

 היעדר וגם מהווה חלק מרשימת השאלות הכלולה(. נציין כי   שא של ההצהרה בטופס התושבותנדרש גם ברי

, בעיקר  ווה, לכשעצמו, ביסוס לתושבות ישראליתתושבות מרשות המס הזרה אינו מה קיומו של אישור

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

 

אלון תושבות שמילא היחיד עבור המוסד לביטוח לאומי,  במסגרת טופס התושבות, הוא שנוסף הנדרש תיעוד  

ים אזרחים רבים אינם מודעים להשלכות המיסוי שיש  . לעניין זה יש לציין, כי לעית ריים שאלון כאמואם ק

  מסת שניתנות ללהצהרושעלולה לעמוד בסתירה  תנת במסגרת שאלון התושבות בביטוח לאומי )לתושבות הני

יה כוללת מתוך  ות והתושבות שניתנות למוסדות שונים יש לבחון ולגבש בראיולפיכך, את ההצהר  הכנסה(

 ים להידרש ולהיות מוצגים לרשויות אחרות, כגון רשות המיסים.נחה שהצהרות ושאלונים אלו עשויה

 

 ך. ואיל  7201יודגש, כי תחולת החובה לשימוש בטופס הינה לגבי הדוח לשנת 

 

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

ת ולבחון את העניין עם  לא הצטרפה אליהם, מוזמנים לפנו  שפחתם הגרעיניתכאלה שמ

 .2443301-073משרדנו 
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 הקורונה משבר בעידן  OECD-המלצות ארגון ה -רילוקיישן

 

בתחום המיסוי   יחסות לסוגיות מס מסוימות פרסם המלצות המתי OECD-ן ה, ארגו 2020ל לאפרי 3-ב
, COVID-19 -וצר בעולם בעקבות הבינלאומיות, המושפעות מהמצב שנ ות אמנות המס ההבינלאומי והורא

 וימות, כגון: הגבלת נסיעות, צמצום הפעילות הכלכלית ועוד. אשר בין היתר גרם למגבלות מס

נוי פוטנציאלי ביחס למקום ניהול  עשוי לעורר חששות מפני שי  המשבר - חברהת של  תושבו .1
ל, נושאי משרה או  או חוסר יכולת לנסוע, של מנכ" משינוי תושבות האפקטיבי של חברה כתוצאה

, שינוי זמני במיקום של המנכ"לים  OECD -ן הבכירים אחרים בחברה. בהתאם לניתוח של ארגו 
גרום לשינוי תושבות של  מני בגלל המשבר ולא אמור ליוצא דופן וזמצב  והבכירים האחרים הוא

גיל של ניהול  לוונטיות כדי לקבוע את מקום הרות והנסיבות הרהחברה. לכן, יש לבחון את כל העובד
 האפקטיבי, ולא רק אלה שהושפעו ממשבר זה. 

אין   פוטנציאלים, חידיםלמרות מורכבות הכללים ויישומם על מגוון רחב של י  - ת של יחידיםתושבו .2
והקלות  על תושבות של יחידים אלו. כמה מדינות כבר פרסמו הנחיות  זה סביר שהמשבר ישפיע

תושבות של יחידים בהתאם לאמנות מס. בעניין זה  ההשפעה של המשבר ביחס לקביעת הבעקבות 
ביחס   הורידיום מתוך כלל שהיית יחיד בארה"ב בימים אלו ניתן ל  60"ב, למשל, יצוין כי בארה

היחיד המבוסס על ימי שהייתו בשנת המס ובשנים שקדמו  של  substantial presence לקביעת
רה"ב ותושב מדינת אמנה יכול ליישם את  ינו לפי הוראות הדין הפנימי באם זאת, האמור הלה. ע

מדגיש כי קיימים שני מצבים   OECD -ת לו ביחס לקביעת תושבתו. ה הוראות האמנה הרלוונטי 
 ם:יקרייע

חופשה, בעבודה במשך כמה שבועות( ונאלץ להישאר במדינה  מחוץ לביתו באופן זמני )ב יחיד נמצא •
 ת בגלל המשבר. אחר

בגלל  תושבות במדינה זו, אך חוזר באופן זמני ל"מדינת המקור" שלו  יחיד עובד במדינה א' ונקבעה לו •
 המצב.

ות  והה באופן זמני בגלל הנסיבינה בה הוא שת במדבתרחיש הראשון, אין זה סביר שהיחיד יקבל מעמד תושבו
יחשב כתושב אם הוא נוכח  המקומי היחיד י יוצאות הדופן שהמשבר יצר, על אף שיתכן ובהוראות החוק 

ת, היחיד לא יוגדר תושב באותה  למספר ימים מסוימים, ככל הנראה, ככל שיחול אמנת מס רלוונטי  במדינה
אמורות להיות   ז החיים שבאמנה. על כן, לאם למבחני מרכבהתא  דהיינו-מדינה לאור הוראות האמנה 

רה את  לא סביר שהיחיד יקבל בחז השני,כמו כן בתרחיש השלכות מס ממעבר באופן זמני במקרה כאמור. 
 ני במדינת המקור. מעמדו כתושב של המדינה ממנה יצא בגלל שהייתו באופן זמ

רכו לשקול  טווח הקצר, רשויות המס יצטות חריגות, בונסיב מכיוון שהמשבר הינו תקופה של שינויים גדולים 
 של היחיד. פרק זמן יותר סביר כדי להעריך את מצב התושבות 

ארים בבית לעבוד מרחוק עבור מעסיק שהינו חברה זרה  במהלך המשבר, אנשים שנש - קבע מוסד .3
ישה של  א בדרעושים זאת כתוצאה מהוראות הממשלה המקומית: מדובר בכוח עליון ול בדרך כלל 

ב באופי יוצא הדופן של המשבר ובמידה שאינו הופך עם הזמן  הזרה המעסיקה. לכן, בהתחש החברה
קבע עבור העסק הזר, משום שפעילות כזו   משרד הביתי לא אמור לייצר מוסדלנורמה חדשה, ה

כן,  כמו  ואין למעסיק הזר גישה ושליטה במשרד הביתי. קת או המשכיות,חסרת דרגת קביעות מספ
ם בביתם בגלל המשבר, לא אמורים ליצור מוסד קבע  ם עסקאות וחותמים על הסכמיובדים שסוגריע

ע. כמו כן, ביחס לאתרי בנייה אשר  ר במשהו שאמור להיות באופן קבוי ככל שלא מדובכסוכן תלו
בעקבות המשבר, יש לכלול את משך זמן הפסקת הפעילות בקביעת  עבודתם הופסקה באופן זמני 

ת מוסד הקבע היות ומדובר בהפסקת  יקט בבחינת משך הזמן לקביעכולל של הפרוזמן המשך ה
   ויקטים שונים.עבודה זמנית ולא בשני פר

ממשלה נתנה מענק לחברה בגין המשך העסקתו של עובד זר בחברה   במקרה בו - עובדים בינלאומיים .4
מהמעסיק  שהעובד מקבל כנסה במהלך המשבר למרות שהוא אינו עובד בפועל בחברה, יש לייחס את הה

ישראל המלצות  על פי עמדת רשות המיסים ב ם בו עבד אותו עובד טרום המשבר. שמקורה במענק למקו
OECD  נות המס בלבד ואין להן השלכות על חוקי המס המקומיים ולכן  רלוונטיות לצרכי פרשנות אמ

נה תהייה  לוונטיות לאמישנה רבחינה תעשה ראשית לפי הוראות סעיפי פקודת מס הכנסה ורק במידה וה
 זו.  התייחסות לפרשנות
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 מידע לרשויות המס  ונות ומעבירים  בנקים חולקים מידע על תושבות בעלי חשב-גילוי מרצון

 
המזהירים כי הבנק עתיד להעביר לרשויות המס דיווח לגביהם   החלו לקבל מכתבים מהבנקים אנשים רבים

ישראל,   נות אשר בעליהם אינם תושביכן לגבי חשבוראל, וכבעלי חשבונות החשודים שאינם תושבי יש
של מידע על חשבונות   נאותותדיווח ולבדיקת בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה )יישום תקן אחיד ל 

 . 2019-נסיים(,תשע"טפינ
  

העברת דיווח כאמור, רשויות המס עתידות להעביר דיווח למדינת התושבות של בעל החשבון שאימצו    לאחר
לתוקף בתחילת שנת    (. התקנות, שנכנסוOECD-ת ה)רוב מדינו    porting StandardCommon Re-קן האת ת
בעלי2019 לעניין  המס  לרשויות  מידע  להעביר  )בנקים(  פיננסיים  דורשות ממוסדות  יש חשבונ  ,  לגביהם  נו  ות 

בנק  לגבי חשבונות    הבנק נדרש לדווח לרשויות המס  2020עד סוף שנת   מדינה זרה. חשד כי הם תושבי מס של  
דול מיליון  עד  של  יתרה  מזההבהם  אלקטרוני  חיפוש  אשר  באחד    ר  זרה  מדינה  כתושב  החשבון  בעל  את 
בתקנות הקבועים  במדינהכגון:      ,מהסממנים  טלפון  מספר  הור  ,זרה  החזקת  של  בחשבון  קיומה  קבע  את 

הוראת שמירת    ,המדינה הזרה  ייפוי כוח או זכות חתימה לאדם תושב  ,ם לחשבון במדינה זרהלהעברת כספי
ב  הנמצא  במען  למקדואר  בנוסף  וזאת  זרה,  מגורים  מדינה  במען  מחזיק  החשבון  בעל  בהם  מובהקים  רים 

 במדינה זרה.  
  

על  בנק  בחשבונות   העולה  יתרה  נדרשים  מיליוןבהם  את    דולר  ולהשלים  לערוך  וכן  הבנקים  לעיל  ההליכים 
תקנות נקבעו גם  כתב, וטפסי "הכר את הלקוח"(. בלרבות הוראות בלחיפוש תיעוד נייר לגבי החשבון הנבדק )

באמצ הנתונים  דרכים  חרף  בישראל,  מס  תושבי  הם  כי  להוכיח  יוכלו  "חשודים"  בנק  חשבונות  בעלי  עותן 
לכא אחהמצביעים  מיורה  העברת  לרשויות  רת.  הבנקים  ידי  על  מדינות   המסדע  של  המס  לרשויות  ומשם 

ואף    תית"יה"אמ   התושבות  אזרחיים  שומתיים  להליכים  בעלי החשבון  עלולה לחשוף את  החשבון  בעלי  של 
 ת אלה.פליליים במדינו

 
 

שד  הבנקים בעניין התקנות והסרת הח  רשויות האוצר ומול  מול תם  וסה בליווי לקוחות בהתנהלומנ  משרדנו
ות מס זרות, וכן מסוגל להעניק  את הסיכון של דיווח לרשוי  מס שאינה ישראלית ובכך להפחית  לגבי תושבות

    ישראל.מענה ללקוח על ידי ניתוח מצב התושבות לאור הוראות החוק והפסיקה ב 
 
 
 
 
 

 .  0732443301פים בטלפון שמספרו ים נוספים ניתן לפנות לשותלפרט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
http://www.dt-law.co.il/articles.asp?ArticleID=4177
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 חדשות מהמשרד 

 tantsConsul Rmr-משרד רואי חשבון   םכוחות עשילוב 
 

בניהולם של    consultantsRmr ןצטרף למשרדינו משרד רואי חשבוה 2021הרינו לבשר כי החל מחודש מרץ 
 אנשי מקצוע .   12-ה כדו משרקי המונ רופא חיים ודועידן ריזנברג ,עומר 

 
  ומהווהה לציון  ובאנושיות ראוי  גית מקצועיות , שירותיות , חדשנות טכנולומשרד מתאפיין ב RMRמשרד 

על פיו העובדים והלקוח במרכז היווה   RMRשל משרדינו ושל משרד  DNA-חיזוק משמעותי למשרדינו . ה
 ל השילוב. מרכיב משמעותי בקבלת ההחלטה ע 

 
שרדינו יוביל לצמיחה משותפת ויבסס  ביחד עם מ RMRוהמקצועי של שילוב הכוחות הצעיר נו בטוחים כי הנ

 ם בארץ .  מובילימשרדים המקום משרדינו בין ה את
 בדירוג של דאנס אנד ברדסטריט ( 17)נכון להיום ממוקם 

 
 מאחלים הצלחה ושיתוף פעולה פורה .  
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)"פמילי אופיס"(   FAMILY OFFICEשירותי   -חלקה חדשה במשרדנו הקמת מ  יעכם עלאנו שמחים להוד

 והעברת נכסים בין הדורות.

עברת נכסים  והמיסויים בקשר עם הלכליים, החשבונאיים  פקטים הככמו כן, יועצינו ילוו את המשפחה באס 

 יהולם. במשפחה וכן בנ

 קנה".הכדור בן לעניין מס הירושה "האמור מקבל כעת משנה תוקף, שכ

 

 פמילי אופיס הינם:השירותים הכלולים בשירותי 

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

 ם ללקוח ומשפחתו. אפקטיביי ביצוע תכנוני מס 

 ת המס.ווחים שוטפים לרשויודי

 . המשפחהעדכון שוטף של  -רורה של תיק הנכסים  תמונת מצב מלאה וב

 . תוך התאמה אישית לצרכי התא המשפחתי ,ההשקעות בארץ ובחו"לנכסים ו תיקי ה  ניהול וארגון

 לטווח הזמן הקצר והארוך.   -סיוע בבניית אסטרטגיית השקעות 

 השקעות. ות מול מנהלי תיקי הלרב  ,ביצועי השקעות ובקרה עלפיקוח 

 א המשפחתי. וחיסכון בעלויות שוטפות ואחרות של התמעקב אחר הוצאות 

 הכרוכות בגיוס הון זר. ,עלויות  והקטנת  ס אשראיסיוע בגיו 

 
 


