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 2022-2021ים לשנים  תיקוני חקיקה מוצעים במסגרת חוק ההסדר

 

  ורבים מהותיים  שינויים 2022  המס בשנת צפויים האוצר, משרד של ההסדרים חוק לטיוטת בהתאם

  ליצור  בחלקם עומדים  אשר המזומן, ובחוק  מקרקעין מיסוי מע"מ, הכנסה, במס  לרבות, המס, בהוראות 

  ללמוד  כבר להתחיל כדאי המס. תלרשויו  ויחידים חברות של  המס ובחבויות   הדיווח באופן  דרמטיים שינויים

 קודם.  אחת שעה ויפה לקראתם, ולהתכונן

  ההסדרים  חוק של הממשלה, לאישור האוצר שר  שהגיש מחליטים להצעת בהתאם דנן, השינויים תמצית

 כלדהלן: בכנסת, המדינה תקציב  אישור עם  יחד  מאושר להיות האמור

 

 הכנסה  במס חקיקה שינויי

 הכנסה  למס מזומן בסיס על או מצטבר בסיס על דיווח .1

  שמחזור אדם בני חבר  למעט, – מס לצורכי מצטבר בסיס על בדיווח  יחוייב אדם  בני חבר כל  1.1

  בעיקר:  .מיוחד יד  במשלח העוסק אדם בני  חבר  ולמעט בשנה ₪  מיליון 10 -מ  נמוך  הכנסותיו

  המניות  שבעלי איובתנ  ושירותים. ייעוץ של שונים בסוגים העוסקים  חופשיים, מקצועות  בעלי

   בפועל. בו  עובדים  גם האדם בני  בחבר

  או  מצטבר בסיס על לדווח  יוכלו  - לעיל כאמור מצטבר בדיווח חייב שאינו אדם בני חבר או יחיד   1.2

  ניתן שלא  אחרות   הכנסות או מלאי ממכירת הכנסות על למעט, – בחירתם  לפי מזומן  בסיס על

 מצטבר. בסיס על ידווחו והם – מזומן בסיס לפי עליהם לדווח 

  המעבר הפרשי  להפך.  ולא מצטבר לבסיס מזומן מבסיס רק יותר הדיווח שיטות בין מעבר  1.3

 ואילך.   המעבר משנת שנים שלוש פני על  ייפרסו

  הקבוע  המינימום על  עולות הכוללות  הכנסותיו אשר יחיד - גבוהות מהכנסות יסף מס ניכוי .2

  כזה ליחיד תשלום  כי לקבוע  מוצע – ( 3%) יסף במס  חייב ₪( 7,64064 – 2021  )בשנת הכנסה  מס בפקודת

  )מכירת נכסים או שירותים עבודה, בגין ליחיד תשלום כל כך  היסף. מס  בגין  במקור מס  בניכוי גם יחוייב

  יסף,  מס בניכוי גם יחויב – בידיו חייבת הכנסה  מהווה אשר  פרטי, לאדם או  לעצמאי או  לשכיר – נכס(

   .הכנסה מס  תקנות לפי כיום עליו החל  במקור מס  לניכוי בנוסף

 סופית שומה  קבלת עם מס תשלום חובת .3

  אשר השגה,  לאחר סופית שומה לפי מס  מחבות 30% של בשיעור מיידי לתשלום  חובה תחול  4.1

 מקרקעין.  מיסוי מנהל  או מע"מ מנהל  שומה, פקיד ידי על תופק

  ידי על שהופקו שומות בגין בכלל, מס  חבות  וםתשל חובת אין  לפיו כיום, למצב בניגוד זאת,

 המס.  בערעור  המחוזי המשפט  בית  של הכרעה   עד המס,  רשויות

  ההכנסות מחזור  אשר נישומים על תחול לא  במחלוקת, המס מחבות  30%  לתשלום  החובה  4.2

  השנוי המס  שסכום או שבמחלוקת, המס  משנות  אחת לכל  ₪ מיליון 20 -מ נמוך שלהם

   לפחות.  ₪ מיליון  20 -מ ך נמו במחלוקת 

  בשנת יותר או אחד ביום שהחזיק מי  כי לקבוע -  וירטואלי במטבע שימוש על הפיקוח הגברת .5

  או יותר, או ₪  200,000 של בשווי וירטואלי  מטבע שנים, 18  עד שגילו ילד באמצעות או ישירות המס,

 שנה.  באותה הכנסה למס שנתי  דוח  בהגשת יחויב זו, בעלות כזה מטבע רכש

  חברות  ביטוח, חברות אשראי, נותני הבנקים, – המיסים לרשות פיננסיים נתונים העברת  .6

  מידע, בהעברת יחוייבו  מט"ח, בהמרת העוסקות  וחברות טלייםידיג תשלומים להעברת   חברות  סליקה,

  רעבו מנהלים שהם  העסקיים  בחשבונות והוצאות, הכנסות הפעולות כל של המיסים  לרשות מקוון  באופן

  חשבונות פיקדונות, נאמנות,  קרנות חיסכון, תוכניות בעו"ש, פעולות על מידע  לרבות, שלהם. הלקוחות

 וכדומה.  מט"ח
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 לתושבי ממכס פטורים טובין ומכר דיגיטליים שירותים מתן בגין  במע"מ חוץ תושבי חיוב .7

 ישראל 

  מוזיקה,  ספרים, בידור, מוצרי  תוכנות, אספקת בות,לר , גיטלייד שירות  הנותן חוץ תושב   7.1

  מוסד עוסק,  שאינו פרטי לאדם זיהיוטלוו  רדיו ושירותי תקשורת  ושירותי  משחקים  הגרלות,

 השירות.   עלות  בגין מע"מ  בתשלום בעצמו חייב   יהיה – מלכ"ר או כספי

 מוסד ,לעוסק זיה,יוולוט רדיו ושירותי תקשורת   שירותי ,גיטלייד שירות הנותן חוץ תושב    7.2

  השירות מקבל אלא השירות,  עלות בגין  מע"מ בתשלום בעצמו חייב  יהיה  לא – מלכ"ר או כספי

 עצמית(.   )חשבונית כיום החוקי  המצב כפי –  המע"מ בתשלום חייב יהיה 

  חנות  באמצעות (75$ עד ו/או ממכס )הפטורים נמוך ערך בעלי טובין  המוכר חוץ תושב   7.3

  בגין מע"מ בתשלום בעצמו חייב יהיה –  מלכ"ר או  כספי מוסד עוסק, שאינו פרטי לאדם מקוונת

 הטובין.   עלות

  מוחשיים טובין מוכר או טלייםידיג שירותים המספק חוץ תושב על ודיווח רישום חובת  תחול   7.4

  לא  הוא  אולם, העסקאות.  על ובדיווח  במע"מ ברישום חייב   יהיה החוץ  תושב נמוך. ערך  בעלי

  יחויב ולא מקומית בנציגות יחויב  לא  בישראל, בנקאי בתאגיד  עסקי  חשבון בפתיחת ביחוי

 בישראל.  חברה  בפתיחת

 המיסים  רשות באמצעות רק אוטומטיות  מס חשבוניות הקצאת .8

  מקוונות מס לחשבוניות מספרים הקצאת לקבל כדי  המיסים לרשות  לפנות  חייב יהיה  עוסק  כל   8.1

 יותר.  וא  ₪ 5,000 שמחירן  בעסקאות

  שמחירה עסקה  בגין מקוונת, חשבונית  שאינה חשבונית בשל תשומות מס  לנכות  ניתן יהיה  לא   8.2

 יותר.  או ₪ 5,000

  שהמבקש ומצא  במידה מקוונת, מס  חשבונית להוצאת  לבקשה לסרב רשאי  יהיה מע"מ מנהל   8.3

 בהן.  בשימוש או  כדין, שלא מס  חשבוניות בהפצת מעורב

 ואילך.  1.1.2023 מיום יחולו  ואל הוראות   8.4

  

 הון השקעות  עידוד בחוק חקיקה שינויי .9
 

מהדירות בפרויקט    80%שנים לפחות   15יזמים יקבלו תמריצים כלכליים אם הם יעמידו להשכרה למשך 
כי בחוזה שיחתמו היזמים   או יותר. תנאי נוסף לקבל ההטבה הוא 20ובתנאי שמספר הדירות להשכרה הוא  

שנים   5-שנים לפחות עם אופציה להערכה ל 5יובטח כי התקופה שבה תושכר להם הדירה תהיה  עם השוכרים  
.  נוספות  

  דיבידנדים לחלק  אחת, לשנה שעה בהוראת זכאיות יהיו  הון,  השקעות  עידוד חוק חל עליהן חברות

  שיש אלו, הכנסות  על החברות   מס בגין מוטב מס משיעור  וליהנות  הפטורות, הצבורות מהכנסותיהן

  במפעל תשקיע החברה כי התנאי  לרבות  שייקבעו, לתנאים בכפוף הדיבידנדים. חלוקת  עם לשלמו

  ופיתוח   במחקר השקעה בניינים, למעט:  יצרניים.  נכסים  רכישת לשם שנים,  חמש  של בתקופה תעשייתי,

  שהועסקו העובדים  למספר  ביחס למפעל  שנוספו חדשים לעובדים עבודה  שכר תשלום  או בישראל,

 .2021 המס  שנת בתום מפעלב

 

 

 

 

 

 

 במזומן השימוש לצמצום  בחוק חקיקה שינויי.10
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     ₪ 11,000 )במקום ₪ 6,000  של לסך  במזומנים עסקי לתקבול/תשלום המירבי הסכום  הקטנת  10.1

 ואילך.  1.8.2022 מיום החל כיום(,         

    ₪ 15,000 של לסך פרטיים אנשים ןבי  במזומנים לתקבול/תשלום המירבי הסכום  הקטנת  10.2        

       רכב בגין אחר, פרטי לאדם  פרטי אדם שמבצע תשלום לגבי למעט כיום(, ₪  50,000 )במקום                 

 .1.8.2022 מיום החל ₪, 50,000 של סך  עד פרטי                 

 

    אכיפה, כאמצעי החוק,  ותהפר  על  מנהליים  קנסות להטיל המיסים לרשות סמכות  לתת   10.3        

 החוק.  הפרת  בגין החלים כספיים ועיצומים המאסר לעונשי בנוסף                 
 
 

יתכנו שינויים נוספים בהצעות לעיל במסגרת חוק ההסדרים בעת אישורם בקריאה שנייה ושלישית  
 בכנסת.

כי   מראש  ולהיערך  לרשותכם  עומד  לעימשרדנו  האמורים  המוצעים  השפעה התיקונים  בעלי  הינם    ל 

 משמעותית.
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 2022  המס שנת  לקראת המיסים רשות של  הכוונת על שותפויות

 

  מיסוי  בעניין  החוק  תזכיר  שיאושר  ככל  דרסטי,  שינוי  לקבל  עומד  "שותפים"  ועל  "שותפות"  על  המיסוי 

  המס  תכנוני בדבר  2021 המס שנת  תום  ולפני   מחשבה,  עכשיו  כבר להשקיע  כדאי  לאחרונה. שפורסם  שותפויות 

  שותפויות   ונפט,  גז  שותפויות  ",גידור  קרנות"  ההון  בשוק  לשותפויות  כגון:  לשותפויות,  בהקשר  הנדרשים

 בעבר.  מס הטבות שקיבלו שותפויות ",רכישה קבוצות" וקבלנים יזמים

  כל לפיו, ,2021-התשפ"א ,שותפויות( )מיסוי הכנסה  מס פקודת לתיקון חוק תזכיר פורסם 19.7.2021 ביום

  לכך  אשר, באופן לחלוטין,  תשתנה  בשילוב, או חברות או יחידים, של שותפויות על  תחול אשר המיסוי  שיטת

  השותפות, ביצירת לרבות,  השותפות. במבנה שינוי  כל בגין מס  חבות  להטלת יביא  האוצר, במשרד  חותרים

 שותפות.   הפסדי לקזז  ובאפשרויות ותשותפ בפירוק או במכירה שותף, ביציאת שותף, בכניסת

  לעניין שנקבעו  לכללים  בישראל שותפויות על החלים המיסוי  כללי התאמת  תהיה המוצע החוק של  התוצאה

  מאורגנת בו  הייחודי  למבנה לב בשים והכל ונפט, גז  ושותפויות משפחתיות חברות  בית, חברות מיסוי 

  להשקיע  המעוניינים ומשקיעים  נישומים  בקרב מיסויית ודאות אי  ייצר ברורים כללים  בהעדר אשר שותפות,

 בשותפות. 

  המשקיעים ושותפים שותפויות על החל המיסוי אופן  את הכנסה  מס בפקודת  יסדיר   המוצע  החוק בנוסף,

  בקרן חוץ   תושב השקעת  על  הניתנות המס  הטבות של  הסדרתן וכן השקעה קרנות באמצעות פיננסים, בנכסים

  א16 סעיף לפי המסים  רשות מנהל  שהוציא פרטניים אישורים מכוח כה עד ניתנו שרא הטבות – סיכון הון

 . לפקודה

  

 כדלהלן: יהיו שותפויות, במיסוי הצפויים השינויים עיקרי המוצע, החוק תזכיר לפי

 

 רשם אצל הרשום   אדם בני חבר הינה שותפות כי לקבוע מוצע - מיסוי לצרכי "שותפות" הגדרת .1

  אחרת בפעילות או יד, משלח  או בעסק יחד עוסקים חבריו אשר אדם בני חבר ו א ככזה, השותפויות 

  או  מיזם בעסקה,  התקשרו אשר אנשים, מחמישה יותר מונה שאינו אדם בני  חבר למעט רווח. למטרת

 שנים.  שלוש על  עולה  שאינה לתקופה משותפת פעילות

  הצדקה  אין אשר מסוימות אוכלוסיות  לפטור מנת על זו, להגדרה   חריגים לקבוע  מוסמך  יהיה האוצר שר

  המיסוי  לפיו  הישן, הדין  יחול אלה אוכלוסיות על להלן.  המפורטות המס  הוראות את לגביהן  להחיל

 ופעילותה. השותפות  בנכסי היחסי  חלקו בגין השותף מול ישירות  ייעשה

  מס,ה במרשמי נרשם  היה שותפות תיק  היום שעד בעוד – הכנסה במס שותפות" "רישום חובת .2

  השומה פקיד במשרד גם  שותפות, לרשום חובה  תהיה – המוצע התיקון  לפי הרי מוסף, ערך במס רק

 עצמאי.  מס תיק  לה וייפתח

  בידי שנצמחו  הון  ורווח  הכנסה - השותפות הכנסות בגין במס החיוב ברי יהיו השותפים .3

  והוצאותיה הכנסותיה  כל סך השותפים. יהיו עליהם  החיוב וברי  השותפות,  של מס חבות  תיצור שותפות

  אם בין המתקבלת,  התוצאה השותפות. ברמת המס, לשנת החייבת  הכנסתה  בחישוב יובאו  השותפות של

 השותפות.   בהכנסות זכאים הם לו  לחלק בהתאם לשותפים  תיוחס הפסד,  אם ובין חייבת  הכנסה היא

  ההכנסה  על המס בתשלום השותף של חיובו - בשותפות שותף הכנסות על  במס החיוב שיטת .4

  להם  שונים פטורים  לרשותו, העומדות זיכוי נקודות לרבות  עצמו,  בשותף תלוי יהיה  לו, המיוחס  החייבת

  בהתאם בחשבון יובאו  ואלה  השותפות, בהכנסות  חלקו נגד  לקזז זכאי הוא אשר  הפסדים וכן  זכאי, הוא

 השותפות.  ברמת ההכנסה לסיווג
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 ברמת ייעשו  ההכנסה מקור קביעת וכן - בשותפות וןה לרווח פירותית הכנסה בין הסיווג .5

  זאת, לעומת השותפות.  בפעילות מעורבותם  למידת  קשר ללא  כולם, השותפים את ויחייבו השותפות

  פעיל  תפקיד השותף   מילא אם ורק השותף, ברמת תיעשה אישית מיגיעה  כהכנסה  בהכנסה הכרה

 בשותפות. 

  על להחיל  ניתן לא  המוצע  המיסוי מתווה את - תחברו כמו ימוסו בבורסה נסחרות שותפויות .6

  המס  שיטת כי מוצע לפיכך הציבור. בקרב השותפים של הרב מספרם בשל בבורסה, הנסחרות  שותפויות

  זה סוג כי יצוין שלבי.-דו מיסוי  מבנה קרי, חברה. על  החלה המס  שיטת תהיה אלה, שותפויות על שתחול

 לפקודה.  )ד(63 סעיף לפי הוצאו אשר אוצר שר צווי מכח וםכי גם כחברה בחלקו  ממוסה שותפויות  של

  לקבלת זכות  יראו  כי לקבוע   מוצע  - שותף  ביציאת בשותפות זכות מכר בגין הון רווח מס חיוב .7

  בהתאם ייעשה בשותפות זכות במכירת  ההון רווח שחישוב כך בחברה. כמניה נכסיה,  או  השותפות רווחי

 . נפרדת ישות בשותפות  שרואה לגישה

 

  רווח בחישוב פחת.  ניכוי לצורך  מניה  רכש כאילו הרוכש  את בשותפות, הזכות  ברכישת יראו לדוגמה, כך

  שנקבעו להוראות דומות  הוראות יחולו  שותף בידי בשותפות זכויות מכירת  בעת החל המס לעניין ההון 

  ההון ווח ר הגדלת לרבות,  בית. וחברת משפחתית חברה  בנושא הכנסה  מס פקודת תיקוני במסגרת

  שמכר לשותף  הון רווח הקטנת לקזז, שותף רשאי  שהיה שותפות הפסדי בסכומי הזכות במכירת

  סכומים משיכת כי  לקבוע מוצע  זאת לצד במס.  שחיובו  צבורים רווחים בה שהיו  בעת בשותפות זכויותיו

  שותףה  של המקורי המחיר  את תקטין לגביהם, במס התחייב השותף אשר שותפות רווחי אינם אשר

 הון.  רווחי במס מידית  תחויב בשותפות השותף של חלקו  מסכום החורגת   משיכה  בשותפות. בזכויותיו

  מגבלות לקבוע  מוצע - שותף הכנסות כנגד שותפות של הפסדים  קיזוז זכות על הגבלות .8

  נגד הפסדיו לקזז או  הכנסותיו, נגד  השותפות בהפסדי  חלקו את לקזז שותף של יכולתו על  מסוימות

  השותפות  בהפסדי  חלקו  לקזז רשאי יהיה לא  מוגבל שותף כי  לקבוע מוצע  בשותפות. מחלקו נסותיוהכ

  השותפות. להפסדי חשוף  אינו מוגבל ששותף העובדה  לאור  זאת בשותפות. חלקו על  העולה בסכום

  שותפויות  מיסוי לגבי נקבעה  דומה הוראה הפסדיו. אינם בה, שהשקיע הסכום על העולה  בחלק הפסדיה,

  יחידות של ומכירה החזקה  בשל המס לחישוב )כללים הכנסה מס  לתקנות 4  תקנה במסגרת ונפט גז

 .1988-התשמ"ט  נפט(, לחיפושי בשותפות השתתפות

  בהפסדי לסחור  האפשרות את שיצמצמו מגבלות להטיל  מוצע - שותפות הפסדי מכירת צמצום .9

  אם בין הזכויות, רכישת טרם שנצמחו סדיםהפ  של ניצול  לצורך בשותפות זכויות לרכוש  כלומר שותפות,

 לשותפות.   מחוץ השותף בהפסדי מדובר אם ובין השותפות בהפסדי מדובר

 כללים לקבוע מוצע - משותפות  נכסים ומשיכת משותפות שותף של יתר משיכות מניעת .10

  של  לגיטימית  בלתי הנמכה לצורך  שותפות  של מבנה  לנצל שותף  של יכולתו את  המצמצמים נוספים

  השותף  של חלקו  על העולה בסכום מהשותפות מזומנים או נכסים משיכת  מיסוי לרבות, מס. תשלום

  יחסי במסגרת שותפות, של אלו מול שותף של והכנסות  הוצאות של ועיתוין  סיווגן הסדרת  בשותפות,

  בעת לפקודה, 2-ה  חלק  מכח הניתנת המס דחיית של לרעה  ניצול  מניעת וכן ביניהם הכלכליים  הגומלין

 לשותפות.  משותף נכס  העברת

  המדגישים הכללים להבהרת בהמשך  - בשותפות שותף על מהותי" מניות "בעל  הגדרת החלת .11

  לעניין בפקודה הוראות מספר של תחולתן להבהיר מוצע מס, לצרכי נפרדת כישות  בשותפות הטיפול את

  דיבידנד או מריבית, הכנסה  ן,הו  רווח של במקרה מהותי מניות בעל מיסוי   לעניין ההוראות שותפויות.

  לא יחיד כי לקבוע  מוצע כן, כמו מהותי. מניות   בעל  עצמה היא כולה, השותפות אם שותף, כל על יחולו

  את ששילמה  בשותפות שותף והוא במידה מריבית, הכנסה על המוטבים המס  לשיעורי  זכאי יהיה 

 השותפות. מבנה של לרעה   ניצול  למנוע מנת על זאת הריבית,
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  פקיד אצל  תירשם שותפות כי לקבוע מוצע - שותפות של שנתי דו"ח והגשת רישום בתחו .12

  ומענם שמם את  יכלול  הדוח הכנסותיה. על שנתי  דו"ח בהגשת ותחויב פעילותה תחילת  מיום השומה

  של היותם אודות ופרטים שנה אותה בהכנסת לו  זכאי שותף שכל  החלק  את בשותפות, השותפים של

  כלליים. שותפים או  מוגבלים שותפים השותפים

  שותף לשום רשאי השומה   פקיד  כי לקבוע מוצע - בשותפות לשותף  השפיטה מיטב לפי שומה .13

  רשאי הוא במסגרתה הרגילה בתקופה או  חבר,  הוא  בה שותפות שומת  שנערכה מיום שנתיים בתוך

 משפחתית.  חברהו   בית חברת מיסוי בהוראות   שנקבע  להסדר בדומה המאוחר, לפי – השותף את לשום

  כללים לקבוע מוצע בנוסף - בשותפות מלאכותיות מעסקאות  להתעלם יוכל השומה פקיד .14

  שותפות, או שותף ידי  על בוצעו  אשר  מפעולות להתעלם  השומה  לפקיד  המאפשרים תכנוניים-אנטי

   נאותה.  בלתי מס הפחתת לצורך  נועדה  שעשייתן היה סבור אם השותפות,  קשרי במסגרת

  מבני בין  מעבר ומניעת  בקרה רישום,  לעניין הוראות  לקבוע מוצע  - חקלאית ופיתשית אגודה .15

  לעניין  האחרונות, בשנים  שנקבעו להוראות בדומה זאת  חקלאית, שיתופית  אגודה  על יחולו אשר מיסוי, 

 בית  וחברת  משפחתית חברה

  עיםלמשקי  מס הטבות ניתנות שנים  מזה  - זרים למשקיעים מס  הטבות של בפקודה הסדרה .16

 המסים. רשות  מנהל  של סמכותו מכח פרטניים אישורים במסגרת  השקעה בקרנות השותפים זרים

  במטרה טק,-הי חברות  על בדגש ישראליות, בחברות השקעה לעודד נועדו השנים  לאורך  שניתנו ההטבות

  למנה  אישורי ניתנו מכוחו הכנסה, מס לפקודת א16 סעיף את לבטל  מוצע  כעת המשק. לצמיחת לסייע

  מתווה  את יסדירו  אשר זה, לעניין  ייעודי נפרד,  סימן תחת חדשות  הוראות תחתיו  לקבוע המסים, רשות

  וסוג  ההטבה קבלת לצורך הנדרש הקרן מבנה לרבות לקבלתן,  אחידים קריטריונים  וכן המס הטבות

 מס.  הטבות יינתנו  לגביהן ההשקעות 

  מוצע  גידור"( "קרנות )כגון: סייםפיננ בנכסים השקעה שותפויות על שיחול המיסוי הסדרת .17

  מסוימים במקרים פיננסיים.  בנכסים המשקיעות השקעה שותפויות על החל המיסוי אופן את להסדיר

  עם מעסק. הכנסה לסיווג המוכרים  המבחנים פי  על עסק,  לכדי להגיע אלה שותפויות פעילות  עשויה

 השקעה.  כאל אליה להתייחס   שיש לותבפעי מדובר  רבים במקרים המשפט בית פסיקת פי על גם זאת,

  בהכנסה מוגבל שותף של חלקו כי לקבוע  רשאי הכספים, ועדת באישור האוצר, שר כי  לקבוע מוצע

  השר שקבע בתנאים והכל הון רווח על החל  במס יחויב  פיננסי נכס מכירת בשל שותפות של מעסק

  קריטריונים יבחנו  זה, יףסע  ליישום בחשבון שיובאו התנאים במסגרת הכספים. ועדת באישור

  ערך המשיאה מסוימת השקעה לעודד הצורך השקעה,  המאפיינים אלו מול  אל עסק  הפעלת המאפיינים

  גוף דוגמת ההשקעה, או  הפעילות את המבצע הגוף   של שישנם, ככל  מיוחדים, מאפיינים  לציבור,  מיוחד

  בפעילות מדובר  כי לזכור  יש ,המיסים רשות  לעמדת כך שכן, ממסים, המדינה הכנסות  והפסד  מוסדי,

  שונה סיווג מקבלות דומות פעילויות בו ממצב  להימנע  יש כן, כמו  משמעותיים. ובסכומים  רב בהיקף

   בתחרות. ופגיעה שונים לעיוותים להביא עשוי הדבר  שכן מס, לצרכי

 

  של  לתקופה שעה בהוראת לקבוע מוצע - פרטית השקעות בקרן בהשקעה חוץ לתושב הטבות .18

  גם תחול  מזכה השקעה במסגרת  הוקצה או שנרכש ערך  נייר מכירת על חוץ  לתושב ההטבה כי יים,שנת

  גם  הטבות ניתנות כיום, סיכון.  הון קרן שאינה פרטית, השקעות בקרן  מוגבל  שותף חוץ תושב לגבי

  פחותה זה מסוג בהשקעות והתועלת היות לפקודה.  א16 סעיף מכח אלו, בקרנות השותפים  חוץ  לתושבי

  לקראת  לבחון אלא קבוע, באופן ההטבה  את  להסדיר לא  מוצע סיכון, הון  קרן השקעות של מהתועלת

 להותירה.   ראוי אם התקופה תום
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  השנתי בדוח - ביניהם ההדדיות הזכויות לעניין גם השותפות בדוחות ההכנסות חלוקת החלת .19

  לכל  מיוחס השותפות מהכנסת חלק  איזה להצהיר נדרשת  השותפות  למנהל,  להגיש   המדווח  השותף שעל

  בין  ההכנסה  של הממשית  החלוקה  ואינה בלבד עין   למראית  הינה השותפות,  הסכם  לפי מהשותפים אחד

  השותפים בין ההכנסות  חלוקת קביעת לצורך גם  משמעות תהיה  הכנסה, למס שלהצהרה כך  השותפים.

 השותפים(.  בין  הדדיות  )תביעות הפרטי המשפט לעניין  בשותפות

  

  ערב  הקיים המשפטי המצב את  להבהיר נועדו בתזכיר, המוצעים מהכללים רבים  המיסים, רשות  לשיטת

  ליום עד  גם ייעשו  או שנעשו בשותפות פעולות  לגבי גם  לעיל, הכללים  את לשקול יש  שבהחלט כך החוק. תיקון 

  תיקוני במסגרת יאושר שהוא  ככל בחשבון, להביאם  שיש וודאי לתוקף. החוק תזכיר ייכנס  בטרם 31.12.2021

 . 2022 המס  משנת החל , 2021-ו 2020  לשנים  הכלכלית בתכנית הנכללים החקיקה

 ובמיסוי הסוגים, מכל  שותפויות במיסוי ביותר ומשמעותיים מהותיים בשינויים מדובר
  ,31.12.2021 ליום  עד האפשרי, בהקדם  לקראתם להיערך שמוצע בשותפויות, שותפים
    .לרשותכם   עומד משרדנו
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 מיסוי "חברות ארנק" 

 

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

 .1.1.2017מיום 

 בני אדם. 5חברת מעטים הינה חברה בשליטתם של 

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

 מיגיעה אישית מעסק,  כהכנסתו של היחידמשרה 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 

 בעל המניות כמשכורת בהתקיים התנאים הבאים: תחויב הכנסת 

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  -ואקטיבי החודשים לקביעת החזקה יהיה רטר  30במניין 

 

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

 המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר. 

 

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

 י, יחולו שיעורי המס של יחיד. בעל המניות המהות

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

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

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

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

 ניתן לגבות את המס מחברות הארנק, הן מהחברה והן מהיחיד.

 

 

 

 

 

 

 

 



 ללקוח  מידע

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

  מאיש מקצוע. לחוות דעת מקצועית בכפוףניתן לעשות שימוש בתוכן העלון 

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

10 

 

 הכרה בחובות אבודים 

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

לקבל   מנת  על  החברה,  של  המשפטיים  מהיועצים  דעת  חוות  לקבל  מומלץ  החייב.  של  רגל  פשיטת  או  פירוק 

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

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

 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

 (FARיכונים )בשלושה גורמים מרכזיים: פונקציות, נכסים וס 

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  

יווק ופרסום, השיטה  המכירות בשוק עליו אחראית הישות המקומית . כאשר מדובר בפעילויות של ש
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
 חסית. כגון: מחסור במידע, אחידות הדיווח וקושי בכימות התרומה הי

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

 מספר דגשים העולים מהחוזר:

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

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

 • החוזר נותן וודאות לגבי שלושה סוגים של שירותים:

החוזר   -, שירותים משפטיים או שירותי משאבי אנוש כדוגמהITשירותי  –ם המוסיפים ערך נמוך שירותי

 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 

 תביא את הישות לוודאות ואי חשיפה לתשלום מס נוסף.  Cost + 10-12%ורי שיע

ככל ששירותים אלו אינם כרוכים בלקיחת סיכון מהותי מצד נותן השירות, קובע החוזר כי   –שירותי הפצה 

 יביאו את הישות לוודאות.    Cost + 3-4%שיעורי 

וחיות בחוזר, לא יהיו פטורות מניתוח מפורט  חשוב להדגיש כי אותן חברות אשר ידווחו בהתאם לשיעור הרו 

א לפקודת מס הכנסה. ההקלה היחידה המשמעותית היא  85ומדרישות תיעוד כמפורט בתקנות סעיף   FARשל 
 פטור מהכנת עבודת מחירי העברה מלאה. 

נוכחי  ה לסיכום, על חברות רב לאומיות להעריך את עסקאותיהן הבינלאומיות ולבחון האם תיעוד התמחור
תואם את עמדת רשות המסים. בנוסף, על אותן קבוצות לבחון האם שיטות התמחור ושיעורי 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
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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(  )ט 3  ( 1)ט 3  ל פי סעיףע   וחיובי ריבית  )משיכות בעלים(   דגשים בקשר עם יתרות חובה

 )י( לפקודת מס הכנסה3 -ו

  לוואות הנחשבות גם משיכות . רואה במשיכות בעלי שליטה כשכר או דיבידנד שימו לב, כי מס הכנסה .א

טובת בעל השליטה אף  לרשות החברה  בש  העמדת נכס  כן! כמו  חברות אחיות עם אותה שליטה בין  

משיכה הוא   פרט  נחשב  בדירה  תוך  )ערבות/שעבוד/שימוש  להחזיר  יש  משיכה  משיכה    60ית(.  יום. 

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

אין בגינה  ככל ומוחזרת תוך זמן סביר,  ,₪    100,000משיכה עד    לא היה.  ילומבטל( את ההחזר כא )

 ר. וסנקציות כאמ

בעלי שליטה  של  בגין יתרות חוב )י( לפקודה 3 -ו ( 1)ט3, ()ט3חיובי ריבית על פי סעיף  על נא להקפיד   .ב

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

 .דוחות מע"מ מתקנים בעתיד 

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

)ט(  3לעניין סעיף  במע"מ(. ראה לעניין זה התייחסות בחוזר זה לעדכונים בשיעור הריבית  חייבת גם  

   (.3.49% – 2020, )בשנת ללא הצמדה  3.26%החיוב הינו בשיעור של   2021)נכון לשנת לפקודה 

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

 נה.  לש  2.78%

לתקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לעניין    2 בתקנה הקבוע  הריבית  שיעור 2021 בשנת כי, נקבע

 (. 2020בשנת   2.62%נומינלי ) 2.45%, הינו  1986-)י((, התשמ"ו3סעיף 

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

     ((.1023/04ר )ע"מ דורון זלינג

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

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

 וצאתם. עקב אי יכולת הצדקת ה ,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. 

 

. 
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 סחר במטבעות קריפטוגרפים- אופן המיסוי ועל הכוונת של רשויות המס.
 

 
החלפה היא   סים לפיה רווח מעליית ערך של מטבע וירטואלי  בעת מימוש המטבע )כשגםיעמדת רשות המ

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. 

 

 אלי?  מה זה מטבע וירטו

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  

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

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  

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

 

 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  

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

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%לשיעור מס שולי של עד  ולהגיע  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  -ים להגדרת "מטבע" ו רשות המס 

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

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

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  

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

 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  

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

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

 תאונת מס  –לפקודת מס הכנסה  104סעיף 
 

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

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

 יחול אירוע מס והוא ידחה למועד מכירת המניות המוקצות.

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

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

 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 

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

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

 צמיחה גבוהים ושינויים תכופים אחרים.

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

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

  בחוק שאושר ניתן מענה לצורכי החברות הפועלות בתחוםהשמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים. 

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

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

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

מבנה מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים. כמו כן צומצמו באופן ניכר המגבלות החלות על בעלי  

  הורחבה באופן ניכר האפשרות למכירת זכויות על ידם )ירידההזכויות בחברות המשתתפות בשינויי מבנה,  

  ורחבה האפשרות להקצאת זכויות(, וכן ה 25%של בעלי הזכויות הקיימים לאחר שינוי המבנה לשיעור של עד 

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

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

תיה של חברה מעבירה/ נעברת אגב  הקולטת לבעלי מניו  לראשונה כי יתאפשר תשלום במזומן מאת החברה

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

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

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

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

 קיזוז הפסדים החלות לאחר פיצול. 

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

 קיימת. 

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

 לוות לו פחות מגבלות. האפשרות למבנה החזקות יעיל יותר שנ
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   הבהרת עמדת רשות המסים-לפקודה  77אילוץ חלוקת רווחים לא מחולקים, סעיף -דיבידנד 

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

 נזכיר בנקודות את עיקרי הסעיף:

 חברת מעטים. •

 .נת מס פלוניתשלפחות מתוך רווחיה ל 50%החברה 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  •

 א תפגע בחברה ובפעילותה.חלוקת רווחים ל •

 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  •
"עכשיו"(  לאחר שהופחת מהם סכום הדיבידנד שחולק מהם לאורך השנים, כאילו חולקו ) 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 
 
בסופו של תהליך קובע המנהל כי יראו רווחים מסוימים כמחולקים כדיבידנד לבעלי המניות, הקביעה  אם . *

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

 המנהל ואילך בלבד. 
וקודם בלבד. לא   2014יכול המנהל לבחון אילוץ חלוקה של רווחים שטרם חולקו עד וכולל שנת  2020. בשנת *

 ואילך.  2015לאלץ חלוקות רווחים מהשנים   2020ניתן בשנת 
רה יתאפשר אילוץ  עודפים מצטברים מאז ומעולם ולכאו ₪ 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  ים, לרבות השגה וערעוריחולו הליכי השומה הרגיל 

 

 

 

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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 רכישה עצמית אינה מהווה אירוע מס בידי בעלי המניות הנותרים  פסיקה חדשנית:

בית חוסן בע"מ ואח'   71455-12-18ניתן פסק דין מאת בית המשפט המחוזי בחיפה )ע"מ   2020בחודש נובמבר 
עצמית של מניות חברה שאינה "פרו רטה" )שאינה מכל  נ' פקיד שומה עכו(, שעסק בעיקר במיסוי של רכישה 

 בעלי המניות באופן יחסי שווה(, ומביא איתו בשורה חדשה וברורה לעוסקים במלאכה.
  

"( אשר בבעלותה נכס מקרקעין הכולל  החברההערעור נסוב סביב חברת בית חוסן בע"מ )להלן: "
כבית אבות. בחלוף הזמן, התגלע סכסוך אשר   המושכר על ידה לחברה אחרת המפעילה את אותו מבנה מבנה

גרר תובענות בין בעלי המניות בחברה, אשר בסופן מחליטים כי החברה תרכוש את מניותיה של אחת  
ציפורה, מי שהייתה רעייתו של מייסד ומנכ"ל בחברה משה שרון. לצורך רכישת סך מניותיה של   –המערערות 

החברה.   ת הלוואה שתשמש לרכישה עצמית של המניות על ידיציפורה, החברה פונה אל הבנק לצורך קבל
לטענת פקיד שומה עכו יש לבצע סיווג מחדש של עסקת הרכישה ולקבוע כי יש לראות את בעלי המניות  
  2/2018הנותרים כמי שקיבלו דיבידנד )רעיוני מהחברה(, תוך שהוא נסמך בין היתר על חוזר מס הכנסה מספר  

ל מניות בהתאם לחוק החברות" ועל פסיקות קודמות של בית המשפט המחוזי  בנושא "רכישה עצמית ש
המניות כי   ((. מנגד, טענו החברה ובעלי1100-06ועניין בר ניר )ע"מ  21268-06-11)בעניין ברונובסקי )עמ"ה (

אין מקום לסיווג מחדש וכי אין לקבוע כי בעלי המניות הנותרים קיבלו דיבידנד בשל עסקת הרכישה  
 מית.  העצ

  
 יצוין, כי במסגרת הערעור, עלו שלוש סוגיות נוספות: 

ר בניכוי את הוצאות המימון ששימשו את החברה לצורך הרכישה  יתההיא כי פקיד השומה לא   הראשונה א.
 העצמית של המניות; 

עבודה ששולמו למערערים מן הטעם  -היא בשל כך שפקיד השומה לא התיר בניכוי הוצאות שכר השניהב. 
 ענתו הללו לא נדרשו לצורך ייצור הכנסה של החברה.שלט

 היא בשל כך שפקיד השומה סיווג את משיכות הבעלים מהחברה כדיבידנד. והשלישיתג. 
  

השופטת אורית   לעניין הסיווג השונה אותו ביצע פקיד השומה לעסקת הרכישה העצמית, קבעה כבוד

(,  Pro-rataרטה )-עסקת הרכישה העצמית, שאינה פרו כי אין לראות בבעלי המניות הנותרים לאחר וינשטיין
כאילו קיבלו דיבידנד רעיוני מהחברה והשתמשו בו לצורך רכישת מניותיה של בעלת המניות המוכרת. אין  

לראות בבעלי המניות הנותרים כאילו "התעשרו" כתוצאה מהרכישה העצמית, שכן במקביל לגידול בשיעור  
רים כתוצאה מהרכישה העצמית, פחתו עודפיה של החברה, משמע כי בעלי  האחזקות של בעלי המניות הנות

המניות הנותרים מחזיקים אמנם בשיעור גדול יותר של מניות מתוך ההון של החברה, אבל אחזקתם שווה  
פחות בשל הקטנת העודפים כאמור. כבוד השופטת וינשטיין ממשיכה וקובעת כי גם אם ניתן היה לומר כי  

 תעשרו, הרי שאין עסקינן בהתעשרות ממומשת:בעלי המניות ה 
  
כי יש להשוות מצב של רכישה עצמית של מניות למצב של הקצאת מניות.   כבוד השופטת וינשטיין קובעת .1

הקצאת מניות אינה נחשבת כאירוע מס במישור בעלי המניות הקיימים וזאת חרף העובדה כי לאחר ההקצאה  
וצאה מהשקעתו של בעל המניות החדש בחברה, עולה שווי אחזקותיהם  שיעור אחזקותיהם קטן. עם זאת, כת

של בעלי המניות. בכל זאת, על אף שלכאורה יצא "נכס" מידי בעלי המניות הקיימים בדמות הפחתה בשיעור  
אחזקותיהם ועל אף שעלה שווין של האחזקות, בעלי המניות הקיימים אינם ממוסים לא ברווח הון ואף לא  

נד. כב' השופטת וינשטיין מסכמת נקודה זו וקובעת כי באופן זהה להקצאת מניות, כך ברכישת  בחלוקת דיביד 
לא חל שינוי בזכויותיהם המשפטיות של בעלי המניות הנותרים בחברה לאחר ביצוע עסקת רכישת   עצמית,

 עצמית, והללו נותרו בעינן. 
  
ם, מנוגדת לעקרון המימוש ולרציונל העומד  נקבע כי מיסוי פעולת הרכישה במישור בעלי המניות הנותרי. 2

כי לא הוכח כי   מאחוריו )וודאות, כימות ונזילות(. ולבסוף, לעניין סוגיית התרת הוצאות המימון בניכוי, נקבע
נקבע כי אין להתירן   קיים קשר ישיר בין הוצאות המימון לבין ייצור ההכנסה השוטפת של החברה ועל כן

השופטת, כי רק שכרה של אחת מבעלי   ן התרת הוצאות השכר בניכוי, קבעה כבודבניכוי באופן שוטף. לעניי
 המניות )גברת אורלי שרון( יוכר כהוצאה שוטפת שכן הוכיחה היא כי נטלה חלק פעיל בפעילות החברה. 
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באמצעות המלשינון ובאמצעות  -היעד החדש של רשות המסים   –דיווח על השכרת דירת מגורים 

 פרטים אישיים ומקורות הכנסהמשלוח שאלוני 

 
 בארץ

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

 בין שלוש חלופות: 

המס   (1 בשנת  בישראל  מגורים  דירת  מהשכרת  הכנסה  על  ממס  הפטור  תקרת  החוק,  פי    הינה  2120על 

ולים על סכום התקרה, מופחתת תקרת הפטור בגובה החלק  . כאשר דמי השכירות ע ח לחודש"ש  5,070

 מתחייב על פי שיעורים רגילים.   2-כשהוא מוכפל ב העודף, וההפרש

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

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

  , ימים מתום שנת המס  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. 

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

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

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

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

 כולל פחת וריבית, תיווך, משפטיות ואחזקה.  

 

 בחו"ל

 הכנסות מהשכרת נכסים בחו"ל: 

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

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

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

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

 כזיכוי. 
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בישראל  בעלי דירות בחו"ל המפיקים הכנסה משכירות ולא מדווחים ומשלמים על כך מס 

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

 

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

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

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

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 ביוזמתם   נוהל גילוי מרצוןרשות המסים מאפשרת  

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

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

המסים, ולאחר אישור ראשוני היא מועברת לפקיד השומה או כל גורם מוסמך אחר ברשות המסים שיקבע את  

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

 מחלה.  מיחדות, כגון:

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

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

שביצע. לאור חשיבות העניין,   לעבירות מסהבטחה מצד רשות המסים כי לא יופעל נגדו כל הליך פלילי ביחס 

 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  

 . לרבות בקשר עם גילויי חשבונות בחו"ל שטרם דווחו לרשויות המס  – מוצלח של נישומיםצמוד ו

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

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

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

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

יע למשרדנו ואנו נדע להתנהל  הכנסות משכירות ולא מדווחים ולא משלמים את המס הנדרש בישראל להג

בשמם במיידי מול רשויות המס ולהביא לצמצום עד לכדי מינימום החשיפה הפלילית וכן לביצוע נוהל הגילוי  

     מרצון על הצד הטוב ביותר. 

 
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד, רו"ח קובי בנבנישתי בטלפון שמספרו  
0732443301   . 

http://www.dt-law.co.il/voluntary-disclosure
http://www.dt-law.co.il/tax-offenses
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 רשימה נבחרת  -  2021סק בשנת תקרת הוצאות מותרות בע 

 הערות 2021שנת    - תקרה סוג הוצאה 
 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  

 המשמשים לעסק מתוך סך החדרים.

 
 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. 

יש לזקוף שווי במשכורת )הכנסה 
 המתנה.  שווירעיונית( בגובה 

 עסק כיבודים במקום ה
 

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

 נא להתייעץ עם השותף.-לגבי כיבוד בחבר בני אדם

ר, תה, קפה, סוכ -כיבוד קל נחשב 
וכו'.  פירות וירקות מסוימים 

הוצאות כיבוד שאינו קל אינן 
 מותרות.

תרומות למוסדות ציבור 
במס(  המקנות זיכוי )הנחה

מסכום  35%בגובה של 
 )ליחיד(  התרומה

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

ש"ח,   9,294,000הזיכוי המקסימלי הינו הנמוך מבין 
 . מההכנסה החייבת 30% ובין

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

אשר בשנת המס עולה על  ,סכום
רה שנקבעה, יהיה ניתן לזיכוי התק

 שנות המס בזו אחר זו. 3במשך 

אירוח סביר של אורחים מחוץ 
 )אירוח אורחים מישראל לארץ 

 לא יותר( -

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

 

לרבות  )הוצאות החזקת רכב 
יטוחים, דלק, תיקונים, ב

 ( 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 

שאין  חברה(רכב תפעולי )ב-לעניין  
צורך בגינו לעשות שווי רכב נא  

 להתייעץ עם השותף המטפל. 

צאות בשל שיחות טלפון  הו
 ,עסקיות ממקום המגורים

כשאין מדובר בקו ספציפי 
 המשמש לטובת העסק

 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

ות בשל שיחות טלפון לחוץ הוצא
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

 

יגוד )כולל נעליים( הוצאות ב
 שמיועדות לשמש לצרכי עבודה 

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

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

רכי עבודה ובגדים המשמשים לצ
 שניתן לזהות באופן ,הינם אלה

בולט את ההשתייכות לעסק, או 
 .ללבושםשעל פי דין קיימת חובה 

 בחו"ל ושהייה   ההוצאות נסיע
 

תותר תוספת  במדינות רבות  
אוסטרליה,   - 25%של הוצאות 

, מערב אירופה קונג, יפן-הונג 
 ועוד. 

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

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

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

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

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

שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם 
 לחודש.   734$סכום מרבי  -שנה   19מלאו להם 
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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,  פתחימ  אפליקציות, מפתחי

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

 בישראל. 

  רה לחב  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 החלטתו הון  השקעות עידוד לחוק בהתאם

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

 ם. עובדי 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, ות רש עמדת  את קיבל

 עובדים.  מעשרה פחות בהן אשר קטנות  לחברות

  בתחום הפועל תעשייתי מפעל בנושא  03/1960 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 לפנות מס להטבות זכאיות להיות עשויות אשר לחברות מומלץ

  בלצר איל במשפטים(,לרו"ח )מוסמך  קנובל שהמנ לרו"ח לפנות 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
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 בהתחשבהחיים הגדרת "תושב ישראל" לגבי יחיד משתיתה את מקום מושבו של יחיד על עקרון מרכז 

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,  

 ובמוסדות שונים.  הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו ומקום פעילותו בארגונים, באיגודים

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

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

-סך כל תקופת שהייתו בישראל בשנתימים או יותר, ו 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 

 

 ושבות הישראלית. דרישת בית קבע בחו"ל כתנאי סף לניתוק הת          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 

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

 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.                                                 

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

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

 בחו"ל ולתעד זאת.                                                    

 

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

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

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

ס  ה( לפקודה. מצ"ב טופ5)131ידי ואני חייב בהגשת דוח לפי סעיף -חזקת ימי השהייה בישראל הנסתרת על

המס  -(, בשנת2019המס )-." במסגרת הטופס יש למלא את מספר ימי השהייה של היחיד בישראל בשנת1348

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

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

 ת ולצרף הסבר מילולי )בצירוף אסמכתאות( להצהרה. שאלו 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  

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

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

 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,  

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

  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(

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

 

 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  

מוזמנים לפנות ולבחון   בנסיעתם לחו"ל יהם,כאלה שמשפחתם הגרעינית לא הצטרפה אל

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

 

בתחום המיסוי   פרסם המלצות המתייחסות לסוגיות מס מסוימות  OECD-, ארגון ה2020לאפריל  3-ב
, COVID-19 -הבינלאומיות, המושפעות מהמצב שנוצר בעולם בעקבות ה הבינלאומי והוראות אמנות המס

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

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

, שינוי זמני במיקום של המנכ"לים  OECD -בכירים אחרים בחברה. בהתאם לניתוח של ארגון ה
והבכירים האחרים הוא מצב יוצא דופן וזמני בגלל המשבר ולא אמור לגרום לשינוי תושבות של  

הרלוונטיות כדי לקבוע את מקום הרגיל של ניהול  החברה. לכן, יש לבחון את כל העובדות והנסיבות 
 האפקטיבי, ולא רק אלה שהושפעו ממשבר זה. 

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

ת ההשפעה של המשבר ביחס לקביעת התושבות של יחידים בהתאם לאמנות מס. בעניין זה  בעקבו
יום מתוך כלל שהיית יחיד בארה"ב בימים אלו ניתן להוריד ביחס    60יצוין כי בארה"ב, למשל, 

של היחיד המבוסס על ימי שהייתו בשנת המס ובשנים שקדמו   substantial presence לקביעת
הינו לפי הוראות הדין הפנימי בארה"ב ותושב מדינת אמנה יכול ליישם את    לה. עם זאת, האמור

מדגיש כי קיימים שני מצבים   OECD -הוראות האמנה הרלוונטית לו ביחס לקביעת תושבתו. ה 
 עיקריים:

יחיד נמצא מחוץ לביתו באופן זמני )בחופשה, בעבודה במשך כמה שבועות( ונאלץ להישאר במדינה   •
 . אחרת בגלל המשבר

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

בתרחיש הראשון, אין זה סביר שהיחיד יקבל מעמד תושבות במדינה בה הוא שוהה באופן זמני בגלל הנסיבות  
ייחשב כתושב אם הוא נוכח   יוצאות הדופן שהמשבר יצר, על אף שיתכן ובהוראות החוק המקומי היחיד

במדינה למספר ימים מסוימים, ככל הנראה, ככל שיחול אמנת מס רלוונטית, היחיד לא יוגדר תושב באותה  
דהיינו בהתאם למבחני מרכז החיים שבאמנה. על כן, לא אמורות להיות  -מדינה לאור הוראות האמנה 

לא סביר שהיחיד יקבל בחזרה את   ש השני,השלכות מס ממעבר באופן זמני במקרה כאמור. כמו כן בתרחי
 מעמדו כתושב של המדינה ממנה יצא בגלל שהייתו באופן זמני במדינת המקור. 

מכיוון שהמשבר הינו תקופה של שינויים גדולים ונסיבות חריגות, בטווח הקצר, רשויות המס יצטרכו לשקול  
 פרק זמן יותר סביר כדי להעריך את מצב התושבות של היחיד. 

במהלך המשבר, אנשים שנשארים בבית לעבוד מרחוק עבור מעסיק שהינו חברה זרה   - סד קבעמו .3
בדרך כלל עושים זאת כתוצאה מהוראות הממשלה המקומית: מדובר בכוח עליון ולא בדרישה של  

החברה הזרה המעסיקה. לכן, בהתחשב באופי יוצא הדופן של המשבר ובמידה שאינו הופך עם הזמן  
המשרד הביתי לא אמור לייצר מוסד קבע עבור העסק הזר, משום שפעילות כזו    לנורמה חדשה,

כמו כן,   ואין למעסיק הזר גישה ושליטה במשרד הביתי. חסרת דרגת קביעות מספקת או המשכיות,
עובדים שסוגרים עסקאות וחותמים על הסכמים בביתם בגלל המשבר, לא אמורים ליצור מוסד קבע  

ובר במשהו שאמור להיות באופן קבוע. כמו כן, ביחס לאתרי בנייה אשר  כסוכן תלוי ככל שלא מד
עבודתם הופסקה באופן זמני בעקבות המשבר, יש לכלול את משך זמן הפסקת הפעילות בקביעת  

משך הזמן הכולל של הפרויקט בבחינת משך הזמן לקביעת מוסד הקבע היות ומדובר בהפסקת  
   .עבודה זמנית ולא בשני פרויקטים שונים

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

  על פי עמדת רשות המיסים בישראל המלצותשמקורה במענק למקום בו עבד אותו עובד טרום המשבר. 
OECD   רלוונטיות לצרכי פרשנות אמנות המס בלבד ואין להן השלכות על חוקי המס המקומיים ולכן

הבחינה תעשה ראשית לפי הוראות סעיפי פקודת מס הכנסה ורק במידה וישנה רלוונטיות לאמנה תהייה  
 התייחסות לפרשנות זו. 
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 ם מידע לרשויות המס  בנקים חולקים מידע על תושבות בעלי חשבונות ומעבירי-גילוי מרצון

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

כבעלי חשבונות החשודים שאינם תושבי ישראל, וכן לגבי חשבונות אשר בעליהם אינם תושבי ישראל,  
של מידע על חשבונות   ת נאותותבהתאם להוראות תקנות מס הכנסה )יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיק

 . 2019-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    Reporting StandardCommon-את תקן ה
ישנו  2019 לגביהם  בעלי חשבונות  לעניין  המס  לרשויות  מידע  להעביר  )בנקים(  פיננסיים  דורשות ממוסדות   ,

בנק  ת  הבנק נדרש לדווח לרשויות המס לגבי חשבונו  2020עד סוף שנת   חשד כי הם תושבי מס של מדינה זרה. 
באחד   זרה  מדינה  כתושב  החשבון  בעל  את  מזהה  אלקטרוני  חיפוש  אשר  דולר  מיליון  עד  של  יתרה  בהם 

בתקנות הקבועים  זרהכגון:      ,מהסממנים  במדינה  טלפון  מספר  בחשבון    ,החזקת  קבע  הוראת  של  קיומה 
הוראת שמירת    ,ייפוי כוח או זכות חתימה לאדם תושב המדינה הזרה  ,להעברת כספים לחשבון במדינה זרה

מגורים   במען  מחזיק  החשבון  בעל  בהם  מובהקים  למקרים  בנוסף  וזאת  זרה,  במדינה  הנמצא  במען  דואר 
 במדינה זרה.  

  
וכן  בנק  בחשבונות   לעיל  ההליכים  את  ולהשלים  לערוך  הבנקים  נדרשים  דולר  מיליון  על  העולה  יתרה  בהם 

בכתב, וטפסי "הכר את הלקוח"(. בתקנות נקבעו גם    לחיפוש תיעוד נייר לגבי החשבון הנבדק )לרבות הוראות 
הנתונים   חרף  בישראל,  מס  תושבי  הם  כי  להוכיח  יוכלו  "חשודים"  בנק  חשבונות  בעלי  באמצעותן  דרכים 

המס לרשויות  הבנקים  ידי  על  מידע  העברת  אחרת.  לכאורה  מדינות   המצביעים  של  המס  לרשויות  ומשם 
ואף    תית"יה"אמ   התושבות  אזרחיים  שומתיים  להליכים  בעלי החשבון  עלולה לחשוף את  החשבון  בעלי  של 

 פליליים במדינות אלה.
 

 
הבנקים בעניין התקנות והסרת החשד    רשויות האוצר ומול  מול מנוסה בליווי לקוחות בהתנהלותם    משרדנו

ות מס שאינה ישראלית ובכך להפחית את הסיכון של דיווח לרשויות מס זרות, וכן מסוגל להעניק  לגבי תושב
    מענה ללקוח על ידי ניתוח מצב התושבות לאור הוראות החוק והפסיקה בישראל.

 
 
 
 
 

 .  0732443301לפרטים נוספים ניתן לפנות לשותפים בטלפון שמספרו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
בניהולם של רו"ח יצחק   צטרף למשרדינו משרד רואי חשבון זינגר פלג הנו לבשר כי החל מחודש יולי הרי

 זינגר ורו"ח אריה פלג . 

ובאנושיות ראויה לציון ומהווה חיזוק משמעותי   משרד זינגר פלג מתאפיין במקצועיות, שירותיות

   .למשרדינו

דים והלקוח במרכז היווה מרכיב משמעותי בקבלת  של משרדינו ושל משרד זינגר פלג על פיו העוב DNA-ה

 ההחלטה על השילוב . 

הננו בטוחים כי שילוב הכוחות יוביל לצמיחה משותפת ויבסס את מקום משרדינו בין המשרדים המובילים  

 בדירוג של דאנס אנד ברדסטריט ( . 17בארץ . )נכון להיום ממוקם  

 
 

 
 

 מאחלים הצלחה ושיתוף פעולה פורה .  
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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 

 והעברת נכסים בין הדורות.

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

 במשפחה וכן בניהולם. 

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

 

 פמילי אופיס הינם:השירותים הכלולים בשירותי 

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

 יצוע תכנוני מס אפקטיביים ללקוח ומשפחתו. ב

 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

 והארוך.   לטווח הזמן הקצר  -סיוע בבניית אסטרטגיית השקעות 

 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

 
 


