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 2202-2021ההסדרים לשנים   חוק רי עיק

 

 .המס בתחום  םם המוצעייייקרי השינול עקירה שלהלן ס

 

 קודת מס הכנסה פ

 מצטבראו  מזומן דיווח על בסיס •

ווח  ללים ברורים לשיטת הדיבפקודת מס הכנסה אין כ .  קיימת אי בהירות ביחס לשיטת הדיווח הנאותה לצורכי מס  וםכי

מצטבר( או  במקל  ,)מזומן  בהתא)כג  םספציפייים  רמעט  שער(.  והפרשי  שכירות  דמי  לגבי  שיטון  כיום  הדיו   תם,  וח 

  יקה. עו בפסת שנקב בונאות והעקרונוכללי החש מבוססת על

 

חברה   מכל  גבוה  הכנסותיה  מצטבר  תחויב  ש"חמיליון    10  -שמחזור  בסיס  על  וזאתבדיווח  העוסקות  מעל  ,  חברות  ט 

בבמש יד מיוחד כהגדרתו  )קצו מס הכנלח  יד מיוחד( התי בסה  ,  ניםשו  םרותייבנותני ש )המדובר    2003-שס"געת משלח 

חשב רואי  א.  (עיתונות  ,, אדריכליםוןכגון,  חברה יחיד  לבחור את  מיליון    10  -מ  הנמוך  הכנסות  עם מחזור   ו  יוכלו  ש"ח 

 (. "בלאי וכיועליהם על בסיס מזומן )מכירת מ לדווח תןכנסות שלא ניה למעט לגבי אימה להםשיטת הדיווח המת

 

   ר ולא להיפך.מצטב  לבסיסבסיס מזומן  יתאפשר רק מ  מעבר בין השיטות 

 

ה משקפת  אחרת אינ של הנישום במידה ומצא כי שיטת הדיווח ה  יטת הדיווחלקבוע את ש מוסמך    שות המיסיםל רמנה

 . שוםאת הכנסת הניכראוי 

 

לצורכי  ם על בסיס מזומן  חות כיור חיובי ומדווחוזון  ן השפיע משמעותית על חברות להתיקון צפוי לההיין כי  לצר  תמול

 מס. 

 

 

 רך מוסףע מס

 ייםגיטלם דישירותי ןבמתמס ערך מוסף ץ בחיוב תושבי חו •

המענ  חוץ  אספקת  םדיגיטליישירותים    יקיםתושבי  הגרמותוכנה,    כגון  מוזיקה,  ספרים,  בידור,  משחקים  צרי  לות, 

תקשורתושירו פרטי  תי  האו    לאדם  חוץ  טוביתושבי  )כיום    ןמוכרים  נמוך  ערך  יהיו  (  75$עד  בעלי  פרטי  ים  ב יחילאדם 

עוסק, מוסד  ל   םדיגיטלייכאמור, המעניקים שירותים  ושבי חוץ  לעומת זאת, ת ו/או הטובין.    ירות במע"מ בגין עלות הש 

יהיו חייבים בעצמם בתשלכספי או מל למצב   ל השירות הוא שיהיה החייב במס בהתאםום המע"מ, אלא מקב כ"ר לא 

עצמית(. )חשבונית  כיום  רשותבמסגרת ההצעה  הקיים  להח  , מבקשת  על תושבי  המיסים  חיל  ריהחוץ כאמור  שום  ובת 

  , בנציגות מקומית בפתיחת חשבון עסקי בישראל  יחויב ץ לא  תושב החו, אולם  לעסקאותיו בישרא   ובת דיווח עלבמע"מ וח

 בישראל.   או בפתיחת תאגיד
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 ן  מיסוי מקרקעי

מ ל על  י נת  היצע  את  הדיור  הגדיל  לחידות  קיימים  וכדי  מס  עיוותי  מחירי  מהתקן  לעליית  הוחלט  יר הדביאים  להציע  ות 

 כדלקמן:  סגרת חוק ההסדרים במ מקרקעין מיסוייים בחוק תיקונים ספציפ

,  םמגורידירת  בונה עליה  קע  רכש קריחיד אשר  מוצע לקבוע כי    –  השנבנ  בית קרקע  במכירתינארי מוטב  הגבלת פטור ל •

זכאי   סעיפים  יהיה  לפי  של מס השבח  מוטב  מ (  3א)ב48או    (2א)ב48לחישוב  )לינאריות    לפיקעין  מקר  יסוילחוק  העניין 

 .  2024בדצמבר  31יום  ל תר בנייה עד הי הוצא רק אםחדשה( 

  בה יראו   ,ן( לחוק מיסוי מקרקעי 1ג)49בסעיף    הקבועה  צר את התקופהקלצע  מו  –  דירת מגורים  קיצור התקופה לשיחלוף •

  נרכשה ם שדירה הנמכרת דירת מגוריגם אם יש לו בנוסף על ה  את הדירה הנמכרת כדירת מגורים יחדיה בבעלות המוכר

  ,מקרקעין  ימיסו ( לחוק  2ג() 1)ג9ף  במקביל, לקצר גם את התקופה הקבועה בסעי  חודשים.  12  -ל  ,יף הדירה הנמכרתלתחל

  הנרכשת   הדירהגם אם יש לו בנוסף על  בבעלות הרוכש    כדירה יחדיהחשב לעניין מס הרכישה  כך שהדירה הנרכשת תי

   שים.חוד 12 -ל , דירת מגורים אחרת

 

ראת השעה  פקעה הו  2021ם )לאחר שביולי  חודשי  12  -חודשים ל  24  -השחלוף מ    יצור של תקופתההצעה לעיל מהווה ק 

 (.חודשים 18 -פת השחלוף ל תקו ה אתראשר קיצ

 

 

 הון עותהשקד חוק עידו

ן  רשות ת הון ובעידוד השקעויהן חל חוק  עלו חברות  לכ במסגרתה יו,  (2022מוצע לקבוע הוראת שעה למשך שנה אחת בלבד )

צב"הכנס  היו    ,ורות"ות  חב  פטורותקרי הכנסות אשר  למועד    רותממס  ר  אמוכאת ההכנסות  לחלק    כדיבידנד,  חלוקתןעד 

 נכסים יצרניים.  תנאי השקעה ב קבעו לרבות נאים שייבכפוף לתדיבידנד וליהנות משיעורי מס חברות מוטבים  כ

 

 

 

 

 וש במזומן השימ םוחוק צמצ

תקבול/תשלום לעוסק  , מוצע לקבוע כי הסכום המירבי ל 2018  –מן, התשע"ח  יקון לחוק לצמצום השימוש במזות   סגרתבמ

הסכום המירבי לתקבול/תשלום   מוצע להקטין את מו כן,  ש"ח כיום. כ 11,000 -"ח במקום כש 6,000על סך של  במזומן יעמוד

 ש"ח כיום.   50,000 -במקום כ ש"ח  15,000יעמוד על סך של  ש כך מזומןבין שני אנשים פרטיים ב

 

יים. צפוי פרט  הן של עסקים ו  של   הןות במס  על החב  תית מהוועשויים להשפיע  משמעותיים    לעיל, הינם  פורטוש  ההצעות

   . סמבדיני ה ייםלשינויים הצפו י להיערך מראש רצואולם  ,קהמת החקיעד להשלבהצעות ם י כי יחולו שינויים משמעותי

 

 

 
 
 
 
 



 ללקוח ע  מיד

 טים בו באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לנושאים המפורהחומר המתפרסם בעלון זה מובא 

 ת  ימקצוע לחוות דעת פוףבכניתן לעשות שימוש בתוכן העלון 

 .ממשרדנו וקדםמ אישור טעונה ממנו ציטוט או ממנו חלקים וא ןהעלו הפצת

5 

 
 רת מה נבחרשי -  2022ת מותרות בעסק בשנת ואצתקרת הו

 הערות 2202שנת    - תקרה סוג הוצאה 
 אם עובדים מהבית:

תשלומי ארנונה, חשמל, מים,  
לא , וכו'טרנט וח, אינוועד, ביט

 כולל הוצאות שכ"ד 

 
בדרך כלל חלק יחסי מהוצאות הבית לפי יחס החדרים  

 .םירים לעסק מתוך סך החדשמהמש

 
 . ותף המטפלאום עם השבצע בתיל

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

 קשר עסקי
  לשנה.  ש"ח 210

 ם לחגי-בדיםת לעונומת
 

אלא אם זוקפים שווי במשכורת  ,מותרת אינהההוצאה 
 העובד. 

ורת )הכנסה כשיש לזקוף שווי במ
 תנה. המ שוויה בגוב ונית(רעי

 ם במקום העסק ודיכיב
 

 תנו לאורח עסקי.לכיבוד קל שנימההוצאות  80%
 . אינן מוכרות כלל -הוצאות אש"ל 

 .תףעם השו נא להתייעץ-לגבי כיבוד בחבר בני אדם

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

 מותרות.
סדות ציבור למו תתרומו
במס( זיכוי )הנחה  תהמקנו

מסכום  35%ה של בגוב
 )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 
 . (הבאותה שנ

עולה על  ס אשר בשנת המ ,סכום
ן לזיכוי יהיה נית ה שנקבעה,קרהת

 המס בזו אחר זו.שנות  3במשך 

אירוח סביר של אורחים מחוץ 
 )אירוח אורחים מישראל לארץ 

 לא יותר( -

ון שם האורח, ארץ קבלות בצילשמור  יש -סכום סביר 
 י אירוח, נסיבות האירוח והקשר לעסק.מוצאו, מס' ימ

 

לרבות  )קת רכב החז תהוצאו
טוחים, ים, ביתיקונ ,קדל
 ( וכו' , פחתוןשירי

 ב )כולל ליסינג(. ה"כ הוצאות הרכמס 45% -עצמאי  .א

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

 רכב.לשנה מעלות ה 15% -רכב פחת 

 

הוצאות בשל שיחות טלפון  
 ,עסקיות ממקום המגורים

ו ספציפי בר בקודכשאין מ
 לטובת העסק המשמש

 80% -ש"ח לשנה  23,900 א עלתה עלההוצאה ל אם
ש"ח,   2,400מההוצאות או חלק מההוצאות העולה על 

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

 ש"ח. 4,800 ולה עלהעהוצאות מה

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

 הכנסה.  השיחות היו לייצור

  -ש"ח לחודש  105וצאה או מהה 50%שווי לפי   -בחברה  לולרי הוצאות טלפון ס
 הנמוך מבין השניים. 

מההוצאה או הסכום העולה על  50%מוכרת  -עצמאי 
 ים. בין השניהגבוה מ -דש  לחו ש"ח 105

 

הוצאות ביגוד )כולל נעליים( 
 שמיועדות לשמש לצרכי עבודה 

  -עבודה  לצורכי אללהשתמש בביגוד ש ניתן אם לא
 ה תותר במלואה.ההוצא

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

רכי עבודה ובגדים המשמשים לצ
ות באופן שניתן לזה  ,ם אלההינ

ולט את ההשתייכות לעסק, או ב
 .ללבושםשעל פי דין קיימת חובה 

 לחו"ל  ותענסי תהוצאו
 

ותר תוספת  תות  רב תובמדינ
אוסטרליה,   - 25%של ות הוצא

, מערב אירופה ג, יפןקונ-הונג 
 ועוד. 

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

עד  תותר - מחלקה ראשונהטיסה ביס כרט בורהוצאה ע
 טיסה.  כרטיס במחלקת עסקים באותהמחיר לגובה 

 : ם(ינלילות ראשו  7) קבלות ילינה לפ 
 ללילה.  293$ - ם מרביסכו

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

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

שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם 
 לחודש.   734$מרבי  םוסכ -שנה   19מלאו להם 

 

  בכפוף ניתן לעשות שימוש בתוכן העלון  . ת לב לנושאים המפורטים בולי להדרכה ולתשוממובא באופן כל תפרסם בעלון זההחומר המ
 .ממשרדנו מוקדם אישור טעונה ממנו טטוצי או נוממ חלקים או העלון הפצתלחוות דעת מקצועית.  
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  ף הקורונהיג משבר וירוס נדדות עם ומבתקופת הת ר כפולחת בשיעוהוצאות פ

כי לגבי ציוד  ת שעה(, אשר קובעותת עם נגיף הקורונה( )הוראפחת מואץ בתקופת ההתמודדוכנסה )ת מס התקנו
 פי דין. יחול פחת בשיעור כפול על 30/06/2021עד  1/9/2020ם בין התאריכיומופעל בישראל שנרכש 

  
  

על ציוד שרוכש העסק ואשר ניתן לדרוש   תחרי הפושיע 1941, מס הכנסה )פחת(לתקנות נציין כי בהתאם  
מסיבי שלא   ישת ציודלעניין רכ. 33%-ל  7%'( נעים לרוב בין כהוצאה לצרכי מס )מכונות, מכשירים, מחשבים וכו

לפי   30.6.2021מיום הרכישה או מיום חודשים    9-קבלו עסקים אלה הארכה לחודשים, י 3ניתן להשמישו בתוך 
 . המאוחר

 
כן שיפורים במושכר  הם לא יחולו התקנות כגון רכישה מקרוב, רכישה ללא תמורה וים בעו מצבבבנוסף, נק

 צים( ורכישת כלי רכב. )שיפו
 משנה מהמדינה לגבי פעילות זו.  ןאו זיכיו יבלו זכות נפט, זיכיוןתקנות הוחרגו גופים שקהמ
 
 

 

 
 

  28-החל מ 8%-ל  השניי על דירה  מס הרכישההעלאת המשקיעים על הכוונת: 
 2021בנובמבר 

 

, בימי שר האוצר  2020לי ו יחודש  השקעה הופחתה ב מדרגת מס הרכישה הראשונה שמוטלת על רוכשי דירות ל

 .  5%-ישראל כץ, ל 

שה הראשונה המוטלת  ס הרכי₪ מדרגת מ 5,348,565לסכום רכישה של עד   8%-ל 5%-ה אמור לעלות מרכישהמס 

ות  גורים הנרכשספת( ולגבי דירות מרה נוים דילפחות שרוכש  ת למגורים להשקעה )בעלי דירה אחתעל רוכשי דירו

 . 10%ה שצפוי להיות ם זה יוטל מס הרכיש וכעל החלק השווי העולה על ס 

 
 . 2021נובמבר ב 28-מתחולה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 דיבידנד /מהווים הכנסה-יום 60משיכת כספים מעל -טהלי שליבה של בעיתרות חו 

 שימו לב!!! 

 

נכסי  שעבוד  )לרבות חברה  מניות מהותי, או קרובו, או העמדת נכסי  די יחיד, בעלמשיכה של כספים מחברה על י

סה אשר נוכה מלוא הכנמהוות   עקיפין,כל במישרין או בהרובו, ו י, או ק לשימושו של יחיד בעל מניות מהות רה( החב

 : כל אחד מאלה המס המתחייב ממנה ולרבות

 ;הלוואה או כל חוב אחר .א

 ;טל בעל מניותלוואה אותה נמזומנים או שווה מזומנים, שהעמידה החברה כבטוחה לה .ב

אמור, מד נכס לשימוש כע ס בה הושנת המ ה או בתום, בשנת המס בה בוצעה המשיכמניותשל בעל  ות תחשב כהכנס

( או ממקור אחר, לפי סעיף 4)2  כאמור בסעיף (, מדיבידנד,2)2(, מעבודה לפי סעיף 1)2ח יד, לפי סעיף משלעסק או  מ

 וראות אלו: (, הכל לפי העניין, ויחולו ה10)2

כום  סגובה ה משכו עדממועד המשיכה, יראו אותם כאילו לא נימים  60בתוך  ופים ונכסים שנמשכו והושבסכ (1
 התייחסות(. ש"ח אין  100,000)מעל  ;שהושב

, יראו אותם  ש בתקופה של שנתיים ממועד ההשבהו מחדונמשכקה )א( כספים ונכסים שהושבו כאמור בפס (2
 ;דשחכום שנמשך מ, עד גובה ס כאילו לא הושבו

סתו של  נחשב כהכהמס, תייום לפני תום שנת   60 -בתוך פחות מ הנכסים מהחברה   ת משיכת הכספים או העמד (3
 ;ס העוקבתהמ  תי בשנתות המהובעל המני

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

ק של הנכס ביום  סה בהתאם לשווי השו, תחושב ההכניתומה  וש של יחיד, בעל מניותשיממדת נכס ללעניין הע (5
 ל לפי העניין. השבח ומשכנתא, הכ מס )א(,126י סעיף ס, בניכוי מס לפ מל שנת האחרון שה

 

  פיס כספים מחברה על ידי יחיד, שהוא בעל מניות מהותי )או קרובו( או העמדת כ שיכתהן מראות לפיקביעת הו

 יל. מור לענד, כא יחשב כהכנסה מעסק ממשכורות או מדיבידאו בעקיפין, ת  ן מושו, כגון דירה, במישריהחברה לשי

 

 ואילך  8201 בשניםמשיכות שנעשו 

בגין יתרות   2020, קרי בשנת המס 31/12/2021ה הייוב במס י , מועד הח 2020לגבי משיכות שנעשו בשנת המס 

 . 2021, בדצמבר 31הסכום שטרם הושב ליום 

 בגין הסכום שטרם הושב.  31/12/22  עד החיוב יהיהומ, 2021 -כות שנעשו במשי  לגבי

 הושב!  כאילו לא ושב, רואים בו חודשים מיום שה  42 -מקצרה   תקופה ונמשך מחדש בתוךרה  שב לחבום שהוסכ 

 

מנת החובה  להימנ  על  יתרות  את  להסדיר  הצורך,  במידת  מתבקשים,  הנכם  נעימויות  מאי  השנהע  לתום  קרי   עד   ,

131/12/202 . 

 

 3301244-073 –של  משרדנו המשרד ומחלקת המיסוי  עת  שותפיבכל   םלרשותכ
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 המיסים הבהרת עמדת רשות –לפקודה   77לקים, סעיף חים לא מחודיבידנד אילוץ חלוקת רוו

על   ות להור ( המנהל")להלן :"לפקודה, המאפשר למנהל רשות המסים  77תוקן סעיף   –תייעלות"  "חוק ההבמסגרת 
 מניות. חברת מעטים, כדיבידנד בידי בעלי ה ים מסוימים שלק לקביעת רווחים לא מחו

 ת את עיקרי הסעיף:בנקודו נזכיר 

 .חברת מעטים •

 .שנת מס פלוניתוחיה ללפחות מתוך רו 50%החברה לא חילקה דיבידנד בשיעור של  •

 שחולקו. , ודיבידנדיםהכנסה חייבת, בתוספת פטורה ושבח, בניכוי מס –רווחים  •

 ת חלוקה אפשרית לפי חוק החברות.ונאיים ובמגבלבשלא כולל רווחים ח 

 ית.שנת המס הפלונ ם מתוםשני 5פו חל •

 מ' ₪ . 5)לתום שנת המס הפלונית( עולים על  ריםהצבוהחברה רווחי  •

 א תפגע בחברה ובפעילותה.ווחים לחלוקת ר •

 .עוצוניים, תוך מתן זכות שימיחורמים על ג מבוסס הרכבההמנהל חייב להתייעץ עם וועדה ש •

  יתשנת מס הפלוניה של חברה ל מרווח 50% -ו ב הל רשאי להורות, כי יראאישרה, המנ  ככל שהוועדה •
 ( כדיבידנד. חולקו )"עכשיו"השנים, כאילו   סכום הדיבידנד שחולק מהם לאורך ופחת מהםלאחר שה

-מ ה שנה ולתום שנת המס שקדמה לם לתום אותה ובתנאי כי לאחר החלוקה לא יפחתו הרווחים הנצברי •
 מ' ₪ . 3

 יבידנד. המניות יחויבו במס כאילו קבלו ד ליבע •

 . העוסק בנדון 20/2018חוזר  פרסמה הרשות  0181.12.23ביום 
 
הקביעה   לי המניות,יבידנד לבעכד םיראו רווחים מסוימים כמחולק ע המנהל כי יבסופו של תהליך קובאם . *

 נהל. למועד החלטת המשקדמה לל לשנה  השומתית תקבע ככ 
מיום קביעת המנהל  חול לפי החוזר שנקבע כאמור, יהמס בגין הדיבידנד בית והצמדה בגין חוב ת חיובי ריעם זא

 ואילך בלבד. 
וקודם בלבד. לא ניתן   2014ולל שנת וכ  ה של רווחים שטרם חולקו עדן אילוץ חלוקיכול המנהל לבחו 2020. בשנת *

 ואילך.  2015ים מהשנים  ת רווחלץ חלוקולא  2020בשנת 
כאורה יתאפשר אילוץ חלוקה  ם ולמעולברים מאז ועודפים מצט₪ מיליון  5סם של ף מתייחס לח אמנם הסעי .*

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

ולו  על קביעתו לבסוף יחמוע בפני המנהל, וכי תן זכות שיהועדה, תינ ת השימוע בפני תן זכו ע כי תינ. החוזר קוב*
 . לבית המשפט המחוזי ות השגה וערעורה הרגילים, לרב הליכי השומ 

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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 קרנות השתלמות 
 

 ת תקרות לקרן השתלמו
 

 שכיר
 

 יטה של בעל יל שכיר רג הסוג ההפרש

   תקרת משכורת קובעת  

 ח "ש  15,712 ח "ש  15,712 ודשי תקרת שכר ח

 ח "ש 188,544 ח "ש 188,544 תי תקרת שכר שנ

 7.5% 7.5% מרבית הפרשת מעביד 

 ח "ש  18,854 ח "ש  18,854 ת לקרן השתלמות שנתי הפקדה

 2.5% 2.5% ת בניכוי הפרשת עובד שאינה מותר

 למעביד*  4.5% למעביד*  7.5% י כרת בניכושיעור ההוצאה המו 

 

בפועל )לפי  סה הקובעת או ההכנסה החייבת  כנה הפרשה מרבית לפי תקרת ההוצעב  אםוי, רק  ההוצאה תותר בניכ 

רת הקובעת, מהמשכו  7.5%/4.5%כרו   חלקו, דהיינו כדי שיו  שהעובד שילם אף הוא את  הנמוך מביניהם(, ובתנאי

 ית. מ של הע 2.5%  מקביל של בתשלום יש צורך

 
 עצמאי 

 
של   )עד תקרה ת )ובעמהכנסה הק 4.5%קל הראשון עד החל מהשניכוי  מקבלים העצמאים 2017שנת מהחל 

   ש"ח(. 263,000עת )עד תקרה של מההכנסה הקוב 4.5%פריש  לקבל ניכוי מרבי יש לה ך כדילפיכ   ש"ח(. 263,000

 
 עצמאי  פרשהסוג הה

 לשנה   ח"ש 263,000 ובעת  כנסה קתקרת ה

 בהםכנמוך שחייבת, מההכנסה הקובעת או ההכנסה ה 4.5% ת בימרשה רהפ

 ח סכום מקסימלי "ש  11,835 ותהפקדה שנתית לקרן השתלמ

ה הקובעת או ההכנסה החייבת,  י * מההכנסלעצמא 4.5% בניכוי אה המוכרת שיעור ההוצ
 כנמוך שבהם 

 
לפי התקרן השתלמוההפרשה לק וב ההפקרות הנ"ל פטורה ממס בעת  ת  )כעבור  ית המשעדה  שנים מפתיחת    6כה 

 ות(. קרן ההשתלמ
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 שכיר  גם שהוא עצמאי
 

 או מעסק מהכנסותיו חלק אותו עבור רק ניכוי יותר ,תלמותשה לקרן עבורו שילם ומעבידו  שכיר,  גם ואהש יעצמא

 :מבין הנמוך הוא התקרה" "סכום''. התקרה עד "סכום יד ממשלח

 יד. חשלממ או מעסק ההכנסה .1

   .תלקרן השתלמו מעבידו לו שילם לההקובעת בש  סכום המשכורת ח, בניכוי"ש 263,000 .2

 

 ם בש"ח(: )הסכומימה לדוג

 . ש"ח 70,000   ירש"ח וכשכ 250,000 -אי הכנסת הנישום כעמית עצמ 

 ש"ח  263,000 סכום ההכנסה המרבי שבעבורו מותר ניכוי לקרן השתלמות 

 ש"ח  70,000  ת שתלמו רן הלק  ביד, שבעבורו שילם המעהסכוםפחות  

 ש"ח  193,000

 193,000     2-ל  1בין   ךוהנמ -ה סכום התקר

 וי: ניכחישוב ה

 8,000    סכום ששולם 

 8,685 193,000-מ 4.5%ד הגבלת הניכוי ע

 685   סכום שלא נוצל לניכוי  

 

 ש"ח.  8,000הסכום שיוכר לו הוא 

 

 מקרן השתלמות   כותמשי
 

 עצמאי 
 

ממס לסכומים    פטור ע"( נקבה הפקוד)להלן: " 1961-התשכ"א  ,דש(וסח חסה )נ מס הכנ ודתלפקב( 16)9בסעיף 

וחים אחרים  בית, הפרשי ההצמדה ורו סכומי הרי מקרן ההשתלמות שלו, ובכלל זה מאישמשך יחיד עצ

 : זאת בנסיבות ובתנאים מסוימים, כלהלן קדה מוטבתשמקורם בהפ

צמאי, וכן אם  ההשתלמות של העצורך פים להכס משו שי אם  -ום הראשון מועד התשלוש שנים משל לאחר -

 רישה. לגיל פ יד הגיעהיח

 . תנאי כל ללא  - הראשון וםשלהת ממועד  שנים שש לאחר -

  היחיד של סכומים לקבלת  הזכאים בידי  נמשך הסכום אם  - שוןהרא התשלום  ממועד ופהק ת הגבלת ללא -

 . שנפטר ,החשבון בעל

יו  ב( לפקודה, יה16) 9תנאים שבסעיף  בהם היימו נתק  לא אשררן ההשתלמות, ך עצמאי מקסכומים שמש

ן השתלמות,  העצמאי לקר  קבלתם, למעט הסכומים שהפריש בעתיד -כהכנסה מעסק או ממשלח במס  םיחייב 

 . ( לפקודה2)ה3ף  בניכוי לאור הוראת סעישלא הותרו 
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 ה(שכיר )שכיר רגיל+בעל שליט
 

רים, שמקורם בהפקדה  רווחים אחמדה ושי הצר בית, הפירת, לרבות בד מקרן השתלמוסכומים שמשך עו

ים מיום  יהיו פטורים ממס: אם נמשכו לאחר שלוש שנ  כנסהלפקודת מס הא( 16) 9עיף דרתה בסגטבת כהמו

או אם נמשכו   משו לצורך השתלמותו או אם העובד הגיע לגיל פרישה;שון לחשבון, ובלבד שיהתשלום הראש

 שש שנים, ללא כל תנאי.לאחר 

מס, למעט סכום הקרן  חויבו בי כאמור השתלמות שלא בתקופות ובנסיבות  מקרן עובד ומים שמשךכס

 תשלומי העובד. ורה בשמק

מות רשאים למשוך אותם בפטור ממס, ללא הגבלה  ההשתלזכאים לסכומים מקרן כמו כן, אם נפטר העובד, ה

 בנוגע לזמן המשיכה.

(. שיעור ההפקדה הוא:  2020מס שנת הדש )בש"ח לחו  15,712נה ניתן להפקיד היא שכורת המרבית שבגימה

 בר לכך יש לזקוף שווי לעובד. . מע2.5% -, הפרשת העובד  7.5%  -ביד ע רשת המהפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ללקוח ע  מיד

 טים בו באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לנושאים המפורהחומר המתפרסם בעלון זה מובא 

 ת  ימקצוע לחוות דעת פוףבכניתן לעשות שימוש בתוכן העלון 

 .ממשרדנו וקדםמ אישור טעונה ממנו ציטוט או ממנו חלקים וא ןהעלו הפצת

12 

 

 גמל לקצבה ות קופ
 עדכוני חקיקה -חסכון פנסיוני לעצמאים - חובת הפקדה  מינימלית  החל משנת המס 2017

 

,  2018 -ו  2017ב קצית התכלית לשנוה ליישום המדיניות הכלחקיק  יקוניהכלכלית, ת  במסגרת חוק ההתייעלות 

כעצמאי   לקצבה בשל הכנסתו   י יפקיד לקופת גמלקבע כי עצמא, נ2016בדצמבר,  29רסם ביום , שפו2016  -התשע"ז 

 כדלקמן: 

 .4.45% –ש"ח(  10,551/2עד מחצית השכר הממוצע במשק )

 . 12.55%  -במשק   עזה ועד השכר הממוצ סכוםמעל 

ש"ח    10,762 –ל השכר הממוצע במשק נסות מעהכ  בעליהפקדה מקסימלית המחויבת עפ"י חוק ל

(10,551 *8.5% *12 ) 

  ר גם עבור הפקדות בשיעורים גבוהים יותר במסגרת התקרות המותרות )עדעבכבבות המס יינתנו עוד יצוין כי הט 

 . ועד גובה התקרה(מההכנסה החייבת   16.5%

 -מאלהחד ס, אקיימים לגביו בתום שנת המאי שמתל עצמחול עלא תהפקדה ה חובת 

 שנים.  21טרם מלאו לו  .1

 שנים(.  60ה מוקדמת )יל פריש הגיע לג .2

 עוסק לפי חוק מע"מ. נרשם כעד בו חודשים מהמו 6טרם חלפו  .3

 . (1.1.2017ביום תחילת החוק ) 55עצמאי שמלאו לו  .4

הפסקת הפעילות   –עצמאי  ה לעניןאבטל  )מצב טלהכון לאבסרכיב חהעצמאי ייוחס למ מהתשלומים שמפקיד

 ך מבין: ירת העסק( הסכום הנמוד או סג ח יבמשל

 מכל תשלום במצטבר.  1/3 .1

 ש"ח. 12,340 –יום לה ן  שנתי הפטור. נכוסכום הפיצויים ה .2

ן שלו  ומהסכום שנצבר לו בחסכ  1/3יהיה זכאי למשוך המשמעות הנובעת מכך הינה שעצמאי שהפסיק את פעילותו 

   ל העסק.פע בהם ש"ח מוכפל במס' השנים  12,340של סכום תקרת עד ל

 

בטלה לעצמאים טוח לאומי, דמי האטלה מהמוסד לבים אשר מקבלים את כספי האבלשכירי  בניגוד לדמי אבטלה

 סכון של עצמם.   ימים מכספי החמשול

 

 תיקון 190 לפקודת מס הכנסה: 
 

מאי   בכנס  2012בחודש  תיקון  אושר  מס  190ת  )נו הכנס  לפקודת  הת ה  חדש(,  "  1961-שכ"אסח   "( הפקוד ה)להלן: 

פי שירותים  על  הפיקוח  התשס"הננסיים  ולחוק  גמל(,  "   2005-)קופות  ק)להלן:   "(. הגמל ופות  חוק 

 מל. רשות בחוק קופות הגיקון זה בוצעו תיקונים נרחבים בחלק מסעיפי הפקודה, ובנוסף התאמות נדרת תבמסג

 

ש הסעיפים  יתר  תוקן  תבין  סעוקנו  המתייח9)32יף  גם  לפקודה,  שליט(  לבעלי  בחס  מעטיםברוה  חברת ת  לפיו   ,

תה  רשאימעטים  סכיה  מס  לצורכי  כהוצאה  לנכות  שתשלם  ת  השליטה  ומים  בעל  זכויובעבור  הבטחת  ת  לצורך 

 הקצבה, כמפורט להלן: 

 

 בעל שליטה 
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עבור לפיצויים  המוכרת    הפרשה  שליטה  של  בעל  בסכום  מוגבלת  בסך  תלחברה  )  12,340קרה  ש"ח   1,029ש"ח 

 לחודש(. 

 הלן.יר כמפורט ל ההפרשה המוכרת עבור עובד שכ  לתקרת   ן מרכיב התגמולים זההצבה בגילק  גמל ההפרשה לקופת

 

 עובד שכיר

קרת מהשכר עד לת  7.5%ה  רת ההפרשה לקופת גמל לקצבה המוכרת לחברה עבור עובד שכיר ובעל שליטה הינקת

 ש"ח לשנה.  23,740דש,ש"ח לחו 1,978שכר הממוצע במשק(. ים הפעמ  2.5ש"ח ) 26,378שכר חודשית בסך 

 דוגמאות  
 

 ש"ח בלבד:  0015,0מבוטח בסך של שליטה שכיר בחברה שבשליטתו מקבל שכר  עלב – 1א דוגמ

 הפקדות מומלצות:

 . הש"ח לשנ 12,340דש, לחו ש"ח 1,029ויים בסך הפקדה במסגרת החברה לקופה לקצבה בעבור פיצ .א

ל פי  קצבה ע  בה באמצעות ביצוע רצףמטרת קצה לבקופ, אפשר לייעד את הפיצויים שנצברו ודהת העבבעת עזיב .ב

 א()ז( לפקודה. 7)9סעיף 

ויהיו פטורים  רשאי ל יהיה    בעל השליטה  נוסף על כך, משוך פיצויים במזומן, שיותרו כהוצאה בספרי החברה 

 הפטור במועד פרישתו.   בידיו, כפוף לתקרת ממס

ך  (, ס3.5%ובדן כושר עבודה עד  וא   7.5%עד  צבה  . )בחלוקה פנימית של גמל לק7.5%ר של  בשיעות מעביד  קדפה .ג

 "ח לשנה. ש  13,500ש"ח לחודש,  1,125

 .  6%-קיד העובד את חלקו עד לק לגמל לקצבה יפיל להפקדת המעסיקבבמ .ד

 יהיו זיכוי ממס. כר  מתקרת הש 5% -ל הפקדות העובד עדמסכום  35% 

 

 

 

 ש"ח ויותר: 26,378 של בסך רה שבשליטתו מקבל שכר מבוטחבחב שכיר  שליטהבעל  - 2א מדוג

 ומלצות:הפקדות מ

 ש"ח לשנה.  12,340ש"ח לחודש,  1,029פיצויים בסך הפקדה במסגרת החברה לקופה לקצבה בעבור   .א

  צף קצבה על רת קצבה, באמצעות ביצוע  שנצברו בקופה למטר  בעת עזיבת העבודה אפשר לייעד את הפיצויים, .ב

 א()ז( לפקודה. 7)9עיף פי ס

  יהיו פטוריםשיותרו כהוצאה בספרי החברה ומזומן,  רשאי למשוך פיצויים ב ה יהיה  ליטל הש נוסף על כך, בע .ג

 פרישתו.  לתקרת הפטור במועדממס בידיו, כפוף 

  (, סך3.5%  דואובדן כושר עבודה ע  7.5%של גמל לקצבה עד  . )בחלוקה פנימית  7.5%הפקדת מעביד בשיעור של   .ד

 ח לשנה. "ש  23,740ח לחודש, " ש 1,978

 .  6%-חלקו עד לעובד את לגמל לקצבה יפקיד ה המעסיק  תפקדלה במקביל .ה

 יהיו זיכוי ממס. הפקדות העובד מסכום  35% .ו

 

 
 
 
 



 ללקוח ע  מיד

 טים בו באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לנושאים המפורהחומר המתפרסם בעלון זה מובא 

 ת  ימקצוע לחוות דעת פוףבכניתן לעשות שימוש בתוכן העלון 

 .ממשרדנו וקדםמ אישור טעונה ממנו ציטוט או ממנו חלקים וא ןהעלו הפצת

14 

 
 תקרות הפקדות לקופות גמל 

 

 הפקדות כעמית עצמאי 

 ."מוטב  תעמי"    שאינו מיתולע " מוטב  עמית"ל שונות מס הטבות מעניק החוק

+ כעמית עצמאי -(משלמת לא/משלמת) הלקצב גמל פתוקב  בעדו שהופקד עמית  כל נוהי  מוטב תעמי   2021  שנתב

המעב הפקהפקדות  לפיצויים+  לתגמולים  שיד  כעמית   .במשק הממוצע מהשכר  16%  ל  השווה  סכום  כיר,דות 

 .לשנה ש"ח 20,258 שנתיים במונחים

 ת. עצמאייוזם  עצמאי /כירששהיות דובר בהפקדות אישמ-ות כעמית עצמאיקדהפ

 

 שאינו עמית מוטב -עצמאי
 ש"ח.  147,600לסכום של  נסה החייבת עד " = ההכ סה מזכהכנ"ה

 

 ניכוי

 מההכנסה המזכה.   16%  י שמפקיד עדלמ  11%-7%ן  ניכוי מההכנסה המזכה בי

 המזכה. מההכנסה 12%יינתן למי שמפקיד עד  7%ניכוי של 

 .   16%תקרה של ועד ל 12%מעל ופקד  ז, שיגין כל אחוביינתן   7%על חוז נוסף מ ניכוי של א 

 

 יכויז

 חי חיים. הפקדות לביטו יינתן בגין 25%י של כוזי

 לקצבה.  ת לקופת גמליינתן בגין הפקדו 35%זיכוי של 

 . מבניהםח, כגבוה " ש 2,558מההכנסה המזכה או  5.5%הזיכוי יינתן על הפקדה של 
 

מ כי  ה יודגש,  הסכום  ייחמופקד  תוך  ראשוני  יש  והסכומיםהניכ  לטובתוס  מהו  וי,  שאינם  ניכוו האחרים  י  ים 

 .ים לטובת הזיכוימיוחס 
 

 ת מוטב עמי-עצמאי

 
 ניכוי

 הניכוי ייעשה בשני רבדים: 

 רובד ראשון

 ח. " ש 104,400"הכנסה לעמית עצמאי" = ההכנסה החייבת עד לסכום של 

 י.  עצמא  מההכנסה לעמית 11%ניכוי של 
 

 מלי סימקוי ניכ             ית הפקדה מקסימל 

 104,400* 11%ח = "ש 11,484           ח "ש  20,258

 (. 20,258-11,484ח ="ש 8,774) ד הראשון יעבור לרובד השנילא נוצל ברובסכום ההפקדה ש

 

 רובד שני

 שון.ובד הראח של הר"ש 104,400ח בניכוי "ש 208,800"הכנסה נוספת" = ההכנסה החייבת עד לסכום של  
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 ספת.  ומההכנסה הנ  16%עד  למי שמפקיד 11%-7%בין  סה הנוספת נמההכ ניכוי

 מההכנסה הנוספת. 12%מפקיד עד יינתן למי ש 7%כוי של ינ

 .   16%ועד לתקרה של  12%וז, שיופקד מעל גין כל אחיינתן ב  7%ל ניכוי של אחוז נוסף מע

 

 ניכוי מקסימלי             הפקדה מקסימלית 

 104,400*11%= ח"ש  11,484          11,484-8,774ח =" ש 2,710

 

עד   שיפקיד  יהי"ש   22,968מי  זכאח  מלוא הס ה  לניכוי  בכפוף, שהי  על  כום  עולה  החייבת הכוללת    208,800כנסתו 

 ח."ש

 מעבר לסכום זה, יועבר לזיכוי. שיופקד  כל סכום,

 זיכוי

 ביטוחי חיים. יינתן בגין הפקדות ל 25%זיכוי של 

 צבה. מל לקות לקופת גדין הפקיינתן בג 35%של  זיכוי

ח, כגבוה "ש  2,558ח או  "ש  208,800לסכום של  מההכנסה החייבת עד    5.5%ת של  דוהזיכויים הנ"ל ייתנו בגין הפק

 מבניהם. 

 

 זיכוי מקסימלי                           יתקדה מקסימל פה

 11,484*35%ח ="ש 4,019                     208,800*5.5%ח ="ש  11,484

 ב טו עמית מוינשא-ירכש

 .כעמית עצמאילקופת גמל  יוהפקדות  חת בגיןבוטוכל לקבל ניכוי מהכנסתו הלא המר ישכי
 ח.     "ש 104,400ל  הכנסה מזכה" = ההכנסה החייבת עד לסכום ש"

 "הכנסה לא מבוטחת" = משכורת שלא הופרשו בגינה הפרשות סוציאליות. 

 

 

 ויניכ

 יהם.מוך מבינה, כנהמזכ  סהאו ההכנ חת א מבוטתן על ההכנסה הליינ 5%ניכוי של 

 . ל כעמית עצמאיקופת גמפקדות ל ל ההניכוי יינתן ע 

 

 זיכוי

 . יינתן בגין הפקדות לביטוחי חיים 25%של  זיכוי

 תן בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה. יינ 35% זיכוי של

 . כגבוה מביניהם ,ח"ש 2,558המזכה או מההכנסה   7%הזיכוי יינתן על הפקדה של 

 ר וכעמית עצמאי. ית שכית כעמהפקדועל   יינתן ויהזיכ

 

 ית מוטב עמ-שכיר

 .עצמאילקופת גמל כעמית  יוהמבוטחת בגין הפקדותי מהכנסתו הלא שכיר יוכל לקבל ניכו

 ויניכ

 הניכוי ייעשה בשני רבדים: 

 רובד ראשון
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=הה  לשכיר(  )הגדרה  עצמאי"  לעמית  לסכ"הכנסה  עד  החייבת  של  כנסה  בנ " ש  104,400ום  ההיח,   כנסה כוי 

 טחת. המבו

 אי.  צממההכנסה לעמית ע 11%ניכוי של 

 

 ניכוי מקסימלי                             קדה מקסימליתפה

 104,400*11%ח =" ש 11,484                                 ח       "ש  20,258

 (. 20,258-11,484ח ="ש 8,774שני )אשון יעבור לרובד ה סכום ההפקדה שלא נוצל ברובד הר

 ניבד שור

 ו: "הכנסה נוספת" = הנמוכה מבין אל

 ח. "ש 104,400גובה של המבוטחת עד ל ת בניכוי ההכנסההחייב ההכנסה

 ח, כגבוה מביניהם. "ש  104,400ח בניכוי ההכנסה המבוטחת או " ש 261,000לסכום של ההכנסה החייבת עד 

 ת.  וספכנסה הנ המה 16%למי שמפקיד עד  11%-7%  ה הנוספת ביןניכוי מההכנס

 .הנוספת מההכנסה 12%יינתן למי שמפקיד עד  7%כוי של ינ

 .   16%ד לתקרה של וע 12%קד מעל יינתן בגין כל אחוז, שיופ   7%ז נוסף מעל ניכוי של אחו

 

 ניכוי מקסימלי                            הפקדה מקסימלית

400,104*11%=  ח"ש ,48411               8,642-484,11ח =" ש ,8422
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 יכוזי

 . חי חייםטויינתן בגין הפקדות לבי 25%כוי של יז

 קופת גמל לקצבה. בגין הפקדות ליינתן  35%זיכוי של 

 : הזיכוי יינתן על
 

 .ח. הזיכוי יינתן על הפקדות כעמית שכיר"ש 104,400ה המבוטחת עד לסכום של מההכנס 7%ת של פקדוה א.

 
של   ב. מ  5.5%הפקדות  הלא  שלעבוטחת  מההכנסה  לסכום  של  "ש  208,800  ד  סכום  בניכוי  או    ח"ש  104,400ח, 

 . יינתן על הפקדות כעמית עצמאיניהם. הזיכוי וטחת, כנמוך מבנסה המב ההכ

 

 מית מוטביר שאינו עכש עצמאי+

 . ח" ש 147,600כום של "הכנסה מזכה" = ההכנסה החייבת מעבודה והכנסה החייבת שלא מעבודה עד לס

 יהם. מוך מבנ כנ ח,  "ש 104,400כנסת העבודה או כוי הה בניהכנסה המזכ הרת" =  "הכנסה מזכה אח

 ניכוי

 הם.נמוך מבניכ  ח,"ש  104,400ו  נסת העבודה הלא מבוטחת אהכ יינתן על 5%ניכוי של 

 

 
 הניכוי יינתן על הפקדות לקופת גמל כעמית עצמאי. 

 
 יהם. נ במוך מח, כנ" ש 400,104 א מבוטחת אושכורת ל* מ 5%  הפקדה מקסימלית:

 חרת". מזכה א סה* "הכנ16%                                  
 

 זיכוי

 

 יים. גין הפקדות לביטוחי ח ינתן בי  25%ל זיכוי ש 

 קדות לקופת גמל לקצבה. הפ יינתן בגין  35%זיכוי של 

ה ס מה"הכנ  5%פקדות של  על הח, ו" ש  104,400של    מהכנסת העבודה עד לסכום  7%הזיכוי יינתן על הפקדות של  

 ח, כגבוה מבניהם. "ש  2,558או  חרת",המזכה הא 

 
 מוטבעמית שכיר  +איעצמ

 
 . וטבכיר עמית מראה לעיל ש
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 ביטוח מפני אובדן כושר עבודה
 
המפרמי .1 לה  עד  תוכנית  שולמת  של  בשיעור  שכיר  לעובד  בניכוי  תותר  עבודה  כושר  אובדן  מפני    3.5%ביטוח 

ת  פרמיה מרבי  (ים השכר הממוצע במשקעמפ   2.5ח )"ש  26,378ר של  וטחת עד לתקרת שכממשכורתו שאינה מב

 לשנה. ח"ש  11,078ש"ח לחודש,  923של 

  כושר עבודה גם יחד בלי לים ולאובדןמרכיב התגמושאותו רשאי המעביד להפריש לעובד להמרבי הסכום  .2

  2.5ח ) "ש 26,378שכר חודשית בסך מתקרת  7.5%עור של שהעובד יהיה חייב במס במועד ההפקדה הוא בשי 

 לחודש.   ח"ש  1,978ר הממוצע במשק(  פרמיה מרבית של שכה מיםפע

 עבודה.   אובדן כושר ה לביטוח מפני ם הפרשה לתגמולים וגם הפרש גיה זו כוללת דהיינו , פרמ

הפרשות    וסה"כ  3.5%-הנמוך מבמידה והמעביד הפריש עבור עובדו לביטוח מפני אובדן כושר עבודה בשיעור   .3

ל  יוכל העובד לקבייבת,   כנסה החההמ  7.5%עבודה גם יחד נמוכות מ  כושר  אובדןתגמולים ולהמרכיב  המעביד ל

 אמור לעיל. שי לביטוח כיו באופן איאובדן כושר עבודה עבור תשלומניכוי בגין 

 ה אישית. כהכנסה מיגיע  בותחשונ)א( לפקודה 3הכנסות המתקבלות על פי הפוליסה חייבות במס לפי סעיף  .4

 יל.פורט לעכמ על שליטה זהים עבודה לשכיר ובכושר ובדן טוח מפני א יקדה לבכללי הפ .5
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 מידע כללי 

 מפקד המלאי   עריכת עדמו .א

)ככלל  עריכת מפקד המלאי ביו  תקנות מס הכנסה דורשות בדצמבר(.    31ם המאזן, משמע עם תום שנת המס 

ניתן ל לפנייחד עם זאת,  ימים  ובלוחרי ו אן א זיום המא  פקוד את המלאי תוך חודש  לאי  ם מפקד המבד שא, 

י  יותר מעשרה  להיערך  לפנ ימצפוי  או אחריום  יום המאזן  ישי  עללה  ,  לפקיד השומהכך    ודיע  ומראש  .  בכתב 

ם  בבקשה לפקוד את המלאי בתקופה של יותר מחודש לפני תונות לפקיד השומה  ריגים אף ניתן לפ רים חבמק

 שנת המס. 
 

ייע לא  המלאי  מפקד  ביום  אם  ל  יש  , 2021  בר,דצמב  31רך  יהיה  שניתן  כך  רישומים,  לביצוע  ע  צבלהיערך 

 בדצמבר.  31ליום  ועד  ספירתו   יוםמה מדויקת של ערך המלאי מהתא
 

כי קבינהל ספר מלאינישום המ   יצוין,  לפקוד את  , המאפשר  רשאי  )"מלאי תמידי"(,  עת  בכל  ערך המלאי  עת 

הודיע על כך בכתב לפקיד השומה לא  ב ל חיי,  2220נת  בש   רעול כאמואי לאורך השנה. נישום המעוניין לפ המל

 . 2220נת המס ילת שחתיאוחר מ

 

 בודים ת אהכרה בחובו .ב

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

נת המס,  תום ש עד ל  החברל ה ם שים המשפטי ייב. מומלץ לקבל חוות דעת מהיועציפירוק או פשיטת רגל של הח 

בע האבוד  בחוב  הכרה  לקבל  מנת  המסנשל  מומת  מע"מ  לעניין  כן  כמו  ללקוחות    לץ,.  זיכויים  יוצאו  כי 

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

 "מ. מע נותחעל ידי ת שהבקשה להכרה בחובות אבודים תוכר 

 

 יוחדות לפקיד השומה ות מהודע .ג

  -ותר מ, אם הוא מתבצע במועד שהוא י לאיד השומה על עריכת מפקד המלפקי  שאחובת הודעה בכתב ומר (1

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

ונשלחה הודעה עד תחילת שנת    ,שנהל  חתת א ולפחקד  נפ  ול פריט בהמאפשר קביעת יתרות, כ  ,לאי באופןמ

 על בחירת שיטה זו.השומה  המס לפקיד

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

 . או ביום שינוי הפעילות העסקית פתיחת העסק

ה  -יות  דולר   תקנות  (3 של  בחירה  לגבי  דוחו הודעה  הלפ   מס  תגשת  לשנתהדולר קנות  תי  יש    , 2021המס    יות 

 בין דולר למדד(.לדולר וימנעו חשיפה   דים)הדוחות יהיו צמו 2022 ,רבינוא 31 ליום למסור עד 

  -  והודעה על רווח הון  א/ב לפקודת מס הכנסה 104  סעיףתמורה למניות על פי  ות על העברת נכסים ב דעהו (4

    יום. 30יש להודיע תוך 
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 טו נעו  נקבשי שכר כמהס (5

 ההסכם. כת יום מיום ערי 30קור, תוך  מס במ יעל הסכם לשלם שכר עבודה נטו לאחר ניכו  הודעה חובת 

קור )בדרך כלל ניירות ערך  מהם מס במ מניירות ערך שלא נוכה דיווח חצי שנתי על רווחים/הפסדים (6

 . התאמהב ר, צמבד-י לובגין יויוני  -בינואר בגין ינואר 31וביום ביולי  31המנוהלים בחו"ל( ביום 

 חברות בית   (7

היא חברה שקופה לצורכי מס  ית ת מס הכנסה. ככלל, חברת ב לפקוד 64מיסוי חברות בית מוסדר בסעיף 

 קיה הם החזקת בניינים. ל רכושה ועסשכ

ה במתכונתו הקודמת  בסעיף  לפקוד  64הוחלף סעיף    2018בינואר  17במסגרת התיקון, אשר פורסם ביום 

כיצד  בית ו תכיצד להגדיר חבר ראות מפורטותוקובע הו  ת ביתי חבר הט מפורהמ  ןדיר באופ חדש המג

 מס. רכי יוצאים מהגדרה זו לצ

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

 רת בית.  בקשתה להיחשב כחבשהיא חוזרת בה מ שנת מס פלונית

שבה   סברת בית מתחילת שנת המס שלאחר שנת המח היחשברה מלדל החבחת , רודעה כאמלאחר הו

 סרה את ההודעה. מ

 לשוב ולבקש להיות חברת בית.זו, לא תוכל  תה לאחר הודע
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 ות חובה לכלול פירוט בדבר עסקאות בינלאומי -מחירי העברה בפעילות בינלאומית 

רי העברה המתאימה ביותר ומתמקד  מחי לשיטתהגיע  מנת לל ח עתש לנהחוזר מציין את הגורמים אותם י .1

 (FARם וסיכונים )כסימרכזיים: פונקציות, נה גורמים שובשל

ות אין נכסים בלתי מוחשיים שיווקיים משמעותיים, שיטת  עת פעילות מכירות ולישכאשר מדובר בישות המבצ .2
על המכירות    מבוססיות הרווח ומדד  ת"חיוו הרו  ה, לגישת החוזר, תהיה שיטת "שיעורמחירי העברה המתאימ

המתאימה תהיה  של שיווק ופרסום, השיטה  ות . כאשר מדובר בפעילויהמקומית   תו בשוק עליו אחראית היש
 כות בפעילות עצמה. מרכיב העלויות הכרו מדד רווחיות המבוסס עלטת "שיעור הרווחיות" ו שי

, כגון:  יישום שיטה זונות בהחסרוג את ר מציוזוהח  חוזרהשיטה המועדפת בהתאם ל הרווח אינה שיטת חלוקת  .3
 ה היחסית. רומ יווח וקושי בכימות התאחידות הד ,מחסור במידע

דרך  ווח בוהדי   תיעודה שותי בדר נותן הקלותים במספר סוגי עסקאות ומציג את עמדת רשות המס  12/2018חוזר 
 ל מסלול ירוק. ש

 חוזר:ה ממספר דגשים העולים 

דרישות הדיווח. תקל על אופן התיעוד ו , אשר בחירה בהםוחיות המקובלים על הרשותהרוחוזר מציג את שיעורי • ה
ה  רהעב בלים יהיה עליה לערוך עבודת מחיריל בהתאם לשיעורי הרווחיות המקווישות תבחר שלא לפעובמידה 

 ה בה היא בחרה. בשיט   לתמוךמנת  -ה, על לאמ

 שה סוגים של שירותים:לגבי שלו  תו• החוזר נותן וודא

החוזר מתייחס   -גמהותי משאבי אנוש כדותים משפטיים או שיר ירו, ש ITשירותי  –תים המוסיפים ערך נמוך רושי

 ת. הינו שיעור הרווחיות הנותן וודאו Cost +5%וקובע כי  OECD -להנחיות ה

שיעורי   כי ן השירות, קובע החוזרי מצד נותתותים אלו אינם כרוכים בלקיחת סיכון מהרו ל ששיככ – שיווק יתרויש

Cost + 10-12% נוסף.   ם מסתשלוודאות ואי חשיפה לתביא את הישות לו 

י  עוריכי שותי מצד נותן השירות, קובע החוזר ככל ששירותים אלו אינם כרוכים בלקיחת סיכון מה –שירותי הפצה 

Cost + 3-4%   .יביאו את הישות לוודאות 

מפורט של    ו פטורות מניתוחהרווחיות בחוזר, לא יהי עוראשר ידווחו בהתאם לשיתן חברות ואחשוב להדגיש כי 

FAR ת היא פטור  א לפקודת מס הכנסה. ההקלה היחידה המשמעותי85כמפורט בתקנות סעיף ת תיעוד ומדרישו
 אה. לרה ממהכנת עבודת מחירי העב

י תואם  כח נוה ון האם תיעוד התמחורמיות ולבח ואברות רב לאומיות להעריך את עסקאותיהן הבינל ח, על לסיכום
ורי הרווחיות "המקובלים" על ם שיטות התמחור ושיעאותן קבוצות לבחון הא את עמדת רשות המסים. בנוסף, על

 ישראליות.     שויותבור ירות עיות זשו י ידעל ים גם כאשר הפעילות הנדונה מתבצעת רשות המסים יכולים להתאי 

 

 

 

 

 

 

 

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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 ויות פעולות בשוק ההון ונאמנשל חשבון לרשויות המס ב ו  להגשת דין  קריטריונים

בניירות עמחזור עסקאו (1 ב  יחיד,  -  רךת  )ישראלים או שהפיק  ערך נסחרים בבורסה  שנת המס הכנסות מניירות 

בהגשת דוח לרשויות המס, וזאת גם אם    יבחיהא  ( י 2021ת  נש ן ל)נכו   ח" ש  2,522,000  -של יותר מום  זרים( בסכ

מכירות ולא במונחי  לפי מונחי מחזור  בחן תקרת ההכנסה יימדד  . מערך מלוא המס במקור  ותם ניירותאמנוכה  

 וח". "רו

ה מניירות ערך זרים או ריבית על  יחיד, שהפיק בשנת המס הכנסות חוץ, כדוגמת הכנס  -  הכנסות מחוץ לישראל (2

מוביננסייפים  רכשימ בם  או שסכומןחו"לנים  במקור  נוכה מהן מס  ולא  מגיע    ,    ח "ש  337,000-ליותר מהכולל 

לרשו 2021לשנת    כון )נ דוח  בהגשת  חייב  יהא  בהתאם(  ואולם,  המס.  המקוצר",  לתק  יות  "הדיווח  כללי  נות 

הכנסת אותה  על  מס  מקדמת  לשלם  ליחיד  ליום  יתאפשר  עד  תשלום  שוברי  באמצעות  , 2021,  רילבאפ  30  חוץ 

 אות אחרות(. לכך לפי הור להיות פטור מהגשת הדוח )אלא אם הוא נדרש בכךו

שנתי לרשויות המס  הגשת דוח  החייבים ביחידים    2006החל משנת    -  וחים מניירות ערךשנתי על רוצי  דיווח ח (3

הכ  או  ערך  בניירות  עסקאות  בשל מחזור  היתר  מלוא המס  )בין  להם  נוכה  ולא  חוץ(  מובמקנסות  ההר ר  ון, ווח 

 בינואר   31ביולי וביום    31  סף לדוח השנתי( ביוםבשנה )בנו  םיבדיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה פעמיגם    ייביםח

 של כל שנה. 

  , יחידיםאת ערך, שמהם לא נוכה מלוא המס במקור. כך לדוגמויחול רק על ניירויעשה לפקיד השומה  וח יהדיו 

זרים באמצעהמשקיעי ערך  בניירות  בחאונלי  ררוקבות  ם  לבנדרשו"ל,  ין  להיערך  במיים  דיווח כאמור,    ת דיצוע 

 . 2021, וליבי 31ום הצורך, בי 

של  נכסי חוץ אחרים בסכום כולל    או/ל ום חשבונות בנק בחו"יחידים, המחזיקי  -  שבונות הבנק בחו"ל ף ח היק (4

 . סהמ  (, יהיו חייבים בהגשת דוח לרשויות2021)נכון לשנת  ח" ש 1,872,000 -יותר מ

דיווח (5 בקבת  הואשר  וח  הדיווח  כי  לב,  )שימו  על  תחול  הנאמנו  לנאמנות  הבתיק  השומה  בפקיד  ולא  ל  מטפת 

 בתיק(:

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

  בין אםואל  ריש  אל הכנסה או נכס, בין אם הוא תושבנאמן בנאמנות שיצר תושב ישראל, או נאמן שהיו לו בישר .ב

 לאו. 

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

    ב חוץ.אל גם אם היוצר הוא תושישראו נאמן שהוא תושב  נהנה  .ד

 
ש"ח,  יהא חייב בהגשת דוח   649,000 -יתה בסכום גבוה מי הו בשנת המס  , שמשכורתו ברוטד שכירכל יחי 6

 . סיםירשות המ ל
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 (1202דצמבר  -)לחודשים יולי  2220בינואר  31ום יבנתי חצי ש םשלותן ו חובת דיווח רווח הו

 ריםאח רת ניירות ערך ונכסים יבגין מכ

 
שנו מבלי  ערך  נייר  נמכר  בו  במקור  במקרה  המס  מלוא  לו  ההוןכה  שנתי מרווח  מס  דוח  בהגשת  חייב  והמוכר   ,

, כנסות חוץ(או הערך    יירותבנת  ואר עסקקודת מס הכנסה )בין היתר בשל מחזולרשויות המס על פי הוראות פ

)בנוסף לדמ ום מקדותשלנקבעה חובת דיווח חצי שנתי   )בגין מכירת   ביולי  31וח השנתי( ביום  ה פעמיים בשנה 

כל שנה. עם דצמבר( של  -ת ערך בתקופה יוליר )בגין מכירת ניירובינוא  31יוני( וביום  -ירות ערך בתקופה ינוארני

 על רווח ההון בגין המכירה. ת מס הכנסהדת פקוהוראופי  על  החל א המסהגשת הדיווח ישולם מלו

 . 1220 דצמבר  - לייובגין החודשים  2220, בינואר  31ד ליום כחי ייעשה לפקיד השומה עוווח הנהדי

 

הכנסה  ד'    91סעיף  ,  כן  כמו מס  לפקידשל  מוכר  כל  מחייב  לפקודת  להגיש  הון  מיום    30תוך    ,השומה  נכס  ימים 

 , המס החל במכירה   חישוב  את  ןיפרט את חישוב רווח ההון )או הפסד ההון( וכ  רשא  ,שנקבע   ספ טוב  דוח  המכירה,

 בגובה סכום המס החל על הרווח. ום מקדמהתוך תשל

ל או בחו"ל(, הרשום למסחר בבורסה )בישרא  ,מכירת נייר ערךבהון    אה זו לא תחול על רווחבין היתר נקבע, כי הור

 הון. ח הרוומה מס רה נוכ אם במועד המכי

 

 ב ו לשימ

ליצור קשר עם   ת/מתבקש  בישראל,  יצעות בנק ישראלמקים בא מוחזניירות ערך בחו"ל, שאינם    לה/מי שיש לו

 בדיקת הצורך בדיווח החצי שנתי.שם ל ,ולעדכן אותודנו במשרהשותף המטפל 

 

 /221/31תשלומים ודיווחים נוספים עד ליום 
 

פונים אליכם בתזכורת,   לכי  הננו   ומים ותשלדיווחים  נדרש לבצע, ככל שרלוונטי, מספר    2022  , ארבינו  31ום  י עד 

 ן:קמ , כדללרשות המסים

 

 :ממחזור ההכנסות 10%ים בישראל בשיעור של הכנסות מהשכרת דירה למגור מקדמה בגיןום תשל

חבות   הקטנת  ל  המס,לשם  דירה  משכר  מהכנסות  בפנהנובעת  עומדת  יחיד,  בידי  הא מגורים  לביו    ביןור  חפשרות 

על הכנ  ודהלפק   122סעיף  מהמחזור, מס שולי(.    10%)פטור,    פותש חלוושל סות מהשכרת קובע שיעור מס מיוחד 

בי למגורים  רדירה  יחיד  שלשראל:  בשיעור  מס  לשלם  ההכנ  10%  שאי  ממחזור  של בלבד  שהכנסתו  בתנאי  סות, 

אינה שילם  הכנסה מעסק,    היחיד מדמי שכירות  ימים   30בתוך    האמור  המסאת  מה  ולפקיד השובתנאי שהיחיד 

אלא אם כן  ,  2021בגין שנת    2022בינואר,    31כלומר עד ליום  שכירות,    ימדמ  נסההכ  ושבה היתה ל  ,מתום שנת המס

 .בחלופה זו לא ניתן לנכות הוצאות ואין זיכויים. מס מקדמותבאותה שנת  שילם היחיד

 

 : 2021הצפוי לשנת  תרת המסתשלום י

הנ"ל   ון המימא ריבית והפרשי הצמדה, כאשר הוצאות ה, חוב למס הכנסה נושכנס הס  פקודת מבהתאם ל (8
  ולשלם את יתרת 2021פויה לשנת מדן לחבות המס הצורכי מס. מומלץ לערוך אאינן מותרות בניכוי לצו

 הריבית והפרשי ההצמדה., על מנת להימנע מתוספת 2022בינואר,  31המס הצפוי עד ליום 
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 אים וחברות המדווחים על בסיס מזומן( ן )עצמזומבסיס מדיווח על 

 

יבת בשנת ת ההכנסה החי מסקנה, כי עדיף לו להקטין אקילת הנתונים יגיע הנישום לש חר  ם לאיתכנו מקרים, בה

 ואילך. 2022על חשבון הגדלת ההכנסה החייבת בשנת   ,2021

יש לקחת בחשבו אלו,  בנישום הבמקרים  כי כאשר מדובר  מזומן  על  לדווח  מעונייןן,  לתשלום יש חשיבות    ,בסיס 

 ועוד.  משכר שכר וניכויים שכר דירה, חשמל, טלפון, מיסי עירייה, :גוןה, כבפועל של הוצאות עד לתום השנ

 עניין זה:ספר דגשים לן מלהל

יש .1 מזומן  בסיס  על  המדווח  כאמור,לנישום  של    ,  בפועל  לתשלום  השנה,  חשיבות  לתום  עד  כמפורט  הוצאות 

 . לעיל

הדפסות, שיפוצים קלים  ורד  י משמבצעי פרסום, רכישת צרכ  הקדמת תשלומי הוצאות עסקיות, כגון:  ,כןכמו  

 ועוד.  ות תחזוקהופעול

הראויה לניכוי והמתייחסת לשנה השוטפת, ניתנת לניכוי אף אם  ,  כל הוצאה  :צטברנישום המדווח על בסיס מ .2

 השנה. שולמה לאחר תום

 ה מותרת כהוצאה. ה וטרם נמכרה אינ רכשורה שנרכישת מלאי אינה הוצאה. סח .3

ואחזקות .4 תיקונים  שיקונ תי  :ביצוע  הבם  על  שוטפת  "שמירה  הם  פירותי מהותם  כהוצאה  ייחשבו    ,תקיים" 

בני במלואהשתותר  הוניתבשנ   כוי  הוצאה  ייחשבו  נכסים  להשבחת  מהותיים  תשלומים  המס.  יותרו    ,ת  ולא 

 ים(. מספר שנשך  פחת במ)יותרו באמצעות  במלואם בשנת המס לניכוי

כעצמאי .5 לאומי  בשנה    ,עצמאי  -  ביטוח  לדרוש  אשרוצה  דצמבר  שלוםתהת  זו  חודש  ודרישות    1220  בגין 

 ,)ניתן לשלם בתשלומים  2021,  בדצמבר  31בפועל עד ליום    לוודא לשלם זאתלהשלמות שונות בגין העבר, צריך  

יק אישור על פיו התשלום שולם בשנת  ינפ לאומי  ביטוח  ו  ,באמצעות כרטיס אשראי  2022שייפרסו על פני שנת  

2021 .) 

שבה    ,יותרו לניכוי כהוצאה בשנת המס  וכיו"ב   לה ויים, דמי חופשה, הבראה, מחצפי   ,נסהעל פי פקודת מס הכ .6

 לעובד או הופקדו בקופת גמל מוכרת.  ועלשולמו בפ

כהוצאה יוכרו  גמל  לקופות  שבתנ   , הפרשות  סדיאי  שנתית  השתתפות  בתור  בת שולמו  ובשיעורים  נאירה,  ם 

 (. 5%ים או קצבה  מול, תג מהשכר 8 1/3%ופות גמל )פיצויים שנקבעו בתקנות ק

ת וכדומה בידי בעל השליטה יותר  מי ניהול, ריביתשלום המהווה הכנסת עבודה, ד  -לי שליטה  תשלומים לבע  .7

ה בדוח  כנסאת הה  נת המס, או במידה שבעל השליטה כללי בשנת המס, במידה ששולם בפועל באותה ש בניכו 

 . ת המסשנ  מתוםלא יאוחר משלושה חודשים האישי שלו, והמס עליהם נוכה 

      בשנת המס, במידה ששולם  וץ יותר בניכויתשלום המהווה הכנסה בידי תושב הח   -חוץ  לומים לתושבתש       

 . לא יאוחר משלושה חודשים מתום שנת המסה בפועל באותה שנת מס, או במידה שהמס נוכ       
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 דגשים חשובים נוספים

 הסכמי ניהול ופרוטוקולים .1

 המס. יש לזכור לא הוכרו על ידי רשויות , וכן כלכלי ממשיא היה להם תאחר תום השנה ולשו לשנע , הסכמי ניהול

 (.פסק דין "ארגורן"ברה פרוטוקול לכל החלטה עסקית )להכין בח

 עקב אי יכולת הצדקת הוצאתם.  ,ליהו לא הוכרו דמי נ רותי רכב רוממה חיפה"שי"תחנת בפסק דין 

 ו: ט היהמשפהמבחנים שאוזכרו על ידי בית 

 צות ההוצאות, הקשרן הכלכלי וסבירותן. הוצאות, נחיאופן רישום ה 

ת  )י( לפקוד 3  -( ו)ט3  (1)ט3  ל פי סעיףע  וחיובי ריבית  )משיכות בעלים(  רות חובהם בקשר עם יתשידג .2

 מס הכנסה

בין    לוואותהנחשבות גם  משיכות  .  כות בעלי שליטה כשכר או דיבידנדמשירואה ב  שימו לב, כי מס הכנסה .א

חשב  נוא  שליטה אף הטובת בעל ה לרשות החברה  ב ש  העמדת נכס  כןו! כמ  שליטה  חברות אחיות עם אותה

שיכה חדשה יש להחזיר  יום. מ  60ית(. משיכה יש להחזיר תוך  )ערבות/שעבוד/שימוש בדירה פרט  משיכה

לא    וילכאמבטל( את ההחזר  איין )מ   חזרהחודש מיום ה   24בתוך  משיכה  יכה.  המשאחר  עד תום השנה של

 ר. וקציות כאמ אין בגינה סנככל ומוחזרת תוך זמן סביר, , ₪  100,000משיכה עד   היה.

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

חות מע"מ  דוגשת מנע מהיעל מנת לה  בזמן אמת, לרבות בחינת חבות המע"מ ותשלומו , קשורים אחרים

הכנסה  ל השליטה כקוף ריבית זו לשכר או להוסיפה לדוח השנתי של בע לז  מומלץ .עתידמתקנים ב 

יצוע )שימו לב להתייעץ עם שותף במשרד טרם ב ייב את כרטיס בעל המניות בחברהנוספת ולא לח

 פעולה(.

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

)נכון  )ט( לפקודה  3יף  לעניין סעזר זה לעדכונים בשיעור הריבית  . ראה לעניין זה התייחסות בחובמע"מ(גם  

   (.3.49% – 2020, )בשנת הצמדהללא  3.26%החיוב הינו בשיעור של  2021לשנת 

פרשנויות מסוימות   כולל כבר מע"מ, דהיינו  –לפי  ל  חיוב  הסכום הנ"ל    2.78%  -לא מע"מ הינו כהריבית 

 נה.  לש

יעור ריבית לעניין סעיף  ת שלתקנות מס הכנסה )קביע  2 בתקנה הקבוע  יתהריב  שיעור 2021 בשנת כי, קבענ

 (. 2020בשנת  2.62%ומינלי )נ  2.45%, הינו 1986-)י((, התשמ"ו3

חובה   .ד יתרות  כי  קבע,  המשפט  כדיבידנבית  תיחשבנה  הפירוק  כדיבידנ  רגיל   דביום  )פס"ד    ד ולא  בפירוק 

     ((.1023/04 ר )ע"מדורון זלינג

לא הוכרו על ידי רשויות המס. יש    ,לי ממשיכלכשנעשו לאחר תום השנה ולא היה להם תוכן    ,הסכמי ניהול .ה

 (. פסק דין "ארגורן"ית )רה פרוטוקול לכל החלטה עסקלזכור להכין בחב

 וצאתם. עקב אי יכולת הצדקת ה ,ולהוכרו דמי ניה לא  "תחנת שירותי רכב רוממה חיפה"ן בפסק די 

 המשפט היו: המבחנים שאוזכרו על ידי בית 

 צאות, הקשרן הכלכלי וסבירותן. ההואופן רישום ההוצאות, נחיצות 
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 סחר במטבעות קריפטוגרפים כבר לא וירטואלי  
 

יא  וירטואלי  בעת מימוש המטבע )כשגם החלפה ה ות המסים לפיה רווח מעליית ערך של מטבעעמדת רש

פנייה אל אלפי ישראלים    לותוי לאחרונה בפעולות אכיפה אקטיביות הכול ימוש( חייבת במס באה לידי ביטמ

לך שכזה מסיר למעשה את מסך  ות קריפטוגרפים. מהוחרים במטבעאשר לגביהם קיים מידע כי הם ס

 מס משמעותיים. האנונימיות וחושף את המשקיעים לתשלומי 

 

 מה זה מטבע וירטואלי?  

ו מנוהלת באמצעות  ה זובץ ציבורי המכונה "שרשרת בלוקים". רשומירטואלי הוא רשומה ממוחשבת בק בע ו מט

אופן תקין כך שסכום שהועבר  י כל פעולה תבוצע בבת מבטיחה כתוכנה המכונה "ארנק". המערכת הממוחש

מנוהלים ע"י   ם אוומתווסף ל"ארנק" היעד. המטבעות אינם מופקיבמסגרת הפעולה אכן נגרע מ"ארנק" המקור  

מוחשבים המבוססים על מנגנוני קריפטוגרפיה ם מכזי של מדינה כלשהיא אלא באמצעות תהליכימדינה או בנק מר

שמשים כסחורה ספקולטיבית  ". כיום, המטבעות הנפוצים ממטבעות נקרא "כרייה ליך הנפקת ה)הצפנה( ותה

 ש בהם כאמצעי תשלום עדיין מוגבל מאד. להשקעה והשימו

 

 ו נכס?  בע אמט

ן "נכס", המהווה באופיו מסלול  ופי וירטואליים מהווים מטבע לגיטימי או לחיל לשאלה האם המטבעות הו

המחשה, באם  המופק ממסחר במטבע שכזה. ל  המס שיוטל על הרווחתית לעניין השקעה, יש חשיבות משמעו 

ר פטורים ממס, בידי יחיד,  " אשע, אזי עליית ערך בשוויו תחשב כ"הפרשי שערהמטבע הווירטואלי ייחשב מטב

לעומת זאת, במידה ונצא מנקודת הנחה כי המטבע  ת. אם להוראות סעיפי פקודת מס הכנסה והתקנובהת

בהתאם לאופי ההשקעה ויכול להתחיל   מעליית ערכו יהיה חייב במס ס" אזי הרווח שנוצרלי הינו "נכהווירטוא 

 (. )לא כולל מס יסף 47%לי של עד ס שוולהגיע לשיעור מ 25%י יחיד( משיעור מס של )ביד

 

 עמדת רשות המיסים והליכי אכיפה 

המסחר  קשור לרווח המופק מעמדתה בכל ה פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי המבהיר את  2018פברואר דש בחו

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

המטבע היחידי    וק,)"החוק"(. בהתאם לח 2010 –ישראל, תש"ע   "מטבע חוץ" בחוק בנק  -טבע" ו ת "מלהגדר

סף  מגדיר "מטבע חוץ" כ "שטרי כק ישראל.  החוק גם ר שינפיק בנבמדינת ישראל הוא השקל החדש או מטבע אח

ע חוץ יכול להיות רק מטב אינם הילך חוקי בישראל". לגישת רשות המסיםאו מעות שהם הילך חוקי במדינת חוץ ו

מה גם שהם חייבים להיות "הילך חוקי" במדינת חוץ. י, ף או מעות" ולכן בהכרח מדובר במשהו מוחש "שטרי כס

כפועל יוצא, רשות המסים למעשה קובעת  דר מטבע לשיטת רשות המיסים.וירטואליים אינם בגהמטבעות הו לכן,

כיוון ש "יצא נכס מרשותו של לפקודה מ 88יב במס מכוח סעיף  י חיי כל רווח ממימוש עליית ערך במטבע וירטואלכ

 אדם..." 

ל גילוי  ת שלהם. במסגרת נוה אופי הפעילוים במטבעות דיגיטליים חשופים לטענות מס שונות בהתאם לקיעמש

יסוי. שילוב הנוהל יחד עם פריחה בתחום  לרשות המסים ולקיים מו"מ לגבי אופן המ  מרצון מתאפשר לפנות

 מול רשות המסים.  ריםפקות מהווים הזדמנות טובה להסדיר את המק, מימושים ,השתתפות במסחר והניפטוהקר
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 דיווח על השכרת דירת מגורים –  היעד החדש של רשות המיסים  

 
 

 בארץ

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

 ת: חלופושלוש 

ח  "ש  5,070  הינה 2021שנת המס ל בעל הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישרא על פי החוק, תקרת הפטור ממס (1

ף, וההפרש  תקרת הפטור בגובה החלק העודהתקרה, מופחתת  עולים על סכום    . כאשר דמי השכירותלחודש

 פטור. , איןמהתקרה 2. לפיכך, אם דמי השכירות גבוהים פי  מתחייב על פי שיעורים רגילים

מגורים בישראל: יחיד רשאי לשלם מס  ה ליעור מס מיוחד על הכנסות מהשכרת דירלפקודה קובע ש  122סעיף   (2

של   ההכנסות  בלבד  10%בשיעור  שהכנסתממחזור  בתנאי  אינ,  שכירות  מדמי  היחיד  של  מעסק,  ו  הכנסה  ה 

לפקי שילם  שהיחיד  האמור  ובתנאי  המס  את  השומה  שנת  30בתוך  ד  מתום    ול   ההייתשבה    ,המס  ימים 

 . מקדמות מס ות, אלא אם כן שילם היחיד באותה שנתהכנסה מדמי שכיר 

 ם. בחלופה זו לא ניתן לנכות הוצאות ואין זיכויי

 חת, תופחת עלות הדירה בגובה הפחת שניתןדירה המושכרת בשיעור מס מופכי בעת מכירת היש לשים לב,  

  –  ב במס יגדלפטור ממס שבח, סכום השבח החיי  אינו  המוכרשהיה לנכות בתקופת ההשכרה, כך שבמידה  

 . קה החדשה בקשר עם מיסוי מכירת דירת מגוריםחקימקבל משנה תוקף לאור ה

לפי המס התשלום מס   (3 דירה, אך  שולי, שחל על מהכנסה  כולל  לוא ההכנסות משכר  בניכוי מלוא ההוצאות, 

 תיווך, משפטיות ואחזקה.   פחת וריבית,

 

 

 בחו"ל

 נכסים בחו"ל: שכרת  הכנסות מה

לפי חלו15%תשלום מס בשיעור של    -  א לפקודה122סעיף   (1 הוצאות, למעט הוצאות  פה  .  לניכוי  זכות  זו אין 

 ו"ל.ן המס ששולם בח ן זיכוי ממס בגיפחת, ולא נית

ה, אך בניכוי מלוא ההוצאות, כולל  ס השולי, שחל על מלוא ההכנסות משכר דירתשלום מס הכנסה לפי המ  (2

 כזיכוי.  ו"ללופה זו ניתן לדרוש את המס ששולם בחוך, משפטיות ואחזקה. בבחירה בח, תיו פחת וריבית
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על כך מס בישראל כנדרש  ים ומשלמיםולא מדווחה משכירות בעלי דירות בחו"ל המפיקים הכנס

 ות ההליך הפלילי!ליך גילוי מרצון עשוי להסיר מכם את סכנה -

 

. ראלאל או מחוץ לישראל חייב במס בישאל המפיק הכנסה מהשכרת דירות בישרב ישרהוראות הדין קובעות כי תוש

בו מדובר במספר   מעסק )מקוםירות ובין אם כהכנה הכנסה משכירות חייבת במס בישראל, בין אם כהכנסה משכ

ם שכירי הפעילות כעסקית ולא כפסיבית(. ישראלים רבים מפי המבחנים שנקבעו בפסיקה יש לסווג את דירות ועל  

ך עומדים בפני חשיפה להליכים אזרחיים  ל כם לא משלמים מס בגינן כנדרש ובשדירות בישראל ומחוץ לישראל וחלק

 ופליליים כנגדם. 

  
ת לרשות המסים ולגלות ביוזמתם את לפנו במסגרתו בעלי דירות רשאים נוהל גילוי מרצוןת  רשות המסים מאפשר

לי שיהיו השלכות א שולם מס בגינם על מנת להגיע להסדר לגבי חבות המס מב ול  היקפי ההכנסות שלא דווחו על ידם

רשות המסים, ולאחר  קשה שמוגשת לחטיבת חקירות ומודיעין של ך. הפנייה מתבצעת באמצעות בפליליות לכמס 

כי  ן,  המסים שיקבע את חבות המס. יצוי השומה או כל גורם מוסמך אחר ברשותפקיד  אישור ראשוני היא מועברת ל

 ות, כגון: מחלה. סיבות מיחדפעם נוספת תתאפשר בנאדם זכאי להגיש בקשה זו פעם אחת בלבד והגשת הבקשה 

מס  שילם ייב במס שלא מסר דיווח מסודר על הכנסותיו ולאשת בקשה לגילוי מרצון, ניתנת לנישום החבאמצעות הג

ם ולשלם את המס כראוי תוך הבטחה מצד וחיף מול רשות המסים, לתקן את הדיו עבורם כדין, להתנהל באופן שקו

הטיפול  צורך  שביצע. לאור חשיבות העניין, ל לעבירות מסס פלילי ביח יופעל נגדו כל הליך רשות המסים כי לא

 מקצועי המומחה בתחום. בבקשה מעין זו, נדרש צוות  

 

וג צמוד יוצא מייצ וי מרצון, זאת כפועלה בתחום וצבר ניסיון רב בכל הקשור בטיפול בבקשות לגילתמחמשרדנו מ

 . שטרם דווחו לרשויות המסלרבות בקשר עם גילויי חשבונות בחו"ל  – ומוצלח של נישומים 

ול המו"מ  ניה קשה הראשונית לרשות המסים, דרך ישום לאורך כל ההליך החל מהגשת הבאת הנמשרדנו דואג ללוות 

  לסגור את כל השנים הפתוחות יש בהם כדיפית על הסכמי שומה ש מול פקידי השומה הרלוונטיים וכלה בחתימה הסו

ות על ידי משרדנו  ישיר  היר, כי כל ההתנהלות אל מול רשות המסים נעשיתולהביא ודאות וביטחון עבור הנישום. נב

ים בעלי דירות בחו"ל המפיקים הכנסות משכירות ולא  נטיאנו מזמינים לקוחות רלווהלקוח. ללא מעורבות של 

דע להתנהל בשמם במיידי מול רשויות המס ישראל להגיע למשרדנו ואנו נמס הנדרש ב חים ולא משלמים את ה מדוו

     הטוב ביותר.  לביצוע נוהל הגילוי מרצון על הצד  ת וכןולהביא לצמצום עד לכדי מינימום החשיפה הפלילי

 

 

 

ר ולעו"ד רו"ח קובי  ניתן לפנות לרו"ח מנשה קנובל )משפטן(, לרו"ח איל בלצ פיםלפרטים נוס

   .0732443301טלפון שמספרו בנבנישתי ב
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 וזיכויים מיוחדים )טיפים(  שיעורי מס 
 . 23% – 2021, בשנת  - מס חברות

 .2021ת המס בשנת המס וריווח מינורי במדרגו  47%מקסימלית ת מס מדרג  – יחידים

 רים, מהגרלות או מפרסיםימוהכנסה מה

להגרלה/פרס  ומעלה ח "ש  30,360ים בשווי  נושאת פרסמהגרלות או מפעילות   שיעור המס על הכנסה מהימורים,

 . 35%יהיה 

 ד שסיים לימודי מקצוענקודת זיכוי ליחי

נת  בש לנקודת זיכוי אחת נוספתה זכאי שעות יהי 1,700-קף שעות שלא יפחת מע בהייחיד שסיים לימודי מקצו 

 . 2019המס 

   מס יסף

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

 ילד חיסכון לכל 

ינה תפקיד בכל חודש לילדים עד גיל , המד 1.5.2015בתחולה מיום  1.1.2017ום יופקדו לחשבונות ההורים מי  כספים

הורים צריכים לבחור  . הח לחודש על חשבון קצבת הילדים"ש  50חודש, הורים יוכלו להוסיף עוד ח ב" ש 50שנה   18

 ה. שנ 18ותו בהגיעו הילד לגיל ר לפדות א יקדון בבנק ויהיה אפשאם להשקיע בקופת גמל להשקעה או בפ

 

 :מס שבחהמס על ריבית, דיבידנד, רווח הון ו

 אלי ושבח ריאלי: ון רישיעור המס על ריבית, דיבידנד, רווח ה  •

 לבעל מניות מהותי.  30% הינועור המס  ושי  ,למי שאינו בעל מניות מהותי 25% הינו שיעור המס 

קיזוז של הפסדי   2012החל משנת  לא מתאפשר ,  2012משנת עלאת שיעורי המס החל יצוין, כי לאור ה

דיבי או  ריבית  כנגד  של  הון  מס  בשיעור  החייבים  ש  ;30%דנד,  בעל  בידו    ליטה,כלומר,  נוצר  אשר 

 סה מדיבידנד מחברה בשליטתו.הכנר, לא יוכל לקזז הפסד זה כנגד הפסד מנייר ערך סחי

 . 15%נותר בשיעור של המס על אפיקים לא צמודים  •

 

 וח לאומי למעסיקים :דמי ביט 

 2102בשנת 

 3.55% - ש"ח   6,331עד שכר של 

 .7.6% -ש"ח   6,331-44,020של  בשכר

 הביטוח הלאומי לא הוגדלו במקביל. באות  יצויין, כי קצ
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 נכסים  שחלוף

 רועאי את חותלד, ובכך  לפקודה(  96  סעיף לפי) שחלוף לבצע ניתן בגינם,  הנכסים סוגי  צומצמו וקהח במסגרת

 .המס

 :גושהוחר הנכסים להלן

 .להשכרה ששימש פרטי רכב -

 רוך(.שע רווחי מיסוי במסגרת) רעיונית מכירה במסגרת שנמכר נכס -

  .לישראל מחוץ מקרקעין  -

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

 : עצות ראשוניות

   רווחי הון

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

ח הון ממועד התיקון ואילך, רוו ,  20%שיעור מס    –  (1.1.12ועד    1.1.03ובע ועד למועד התיקון )מיום  עד הקמהמו

 . 30%ל מניות מהותי המוכר בע ואם  25%, קרי עודכניםלגביו יחולו שיעורי המס המ 

ועד    הקובעלא תעשה חלוקה ליניארית לגבי התקופה מהמועד    את, לגבי רווחי הון מניירות ערך סחירים לעומת ז

. ואם 25%ב בשיעור המס העדכני, כלומר  חייההון שנוצר מהמועד הקובע יהא    כל רווחלמועד התיקון, דהיינו  

 .30%מהותי  המוכר בעל מניות

 ת זיכוי בשל נטולי יכולת מן החזקת קרוב במוסד ונקודוס למי שממהטבות במ

 ם בגין לקויות למידה( )לרבות זיכויי

 

 רוב במוסדזקת קזיכויים בעד הוצאות הח

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

מאותו חלק מהסכומים אשר עולה  35%של ד ילד מפגר, יותר לו זיכוי עתם או בעים או בלתי שפויים בדקבוע, עיוור 

 מהכנסתו החייבת. 12.5% על
 

ייבות  הח   ו של נטול היכולת ושל בן זוגו,בהגשת תעודה רפואית ובכך שהכנסותי מותנההזיכוי לפי סעיף זה 

ל  החייבות והפטורות, לא עלו עכנסותיו, שה –ל היכולת בן זוג ש"ח, ואם אין לנטו 270,000והפטורות, לא עלו על 

 (. 2021ש"ח )הסכומים נכונים לשנת   169,000
 

 נקודות זיכוי בשל נטולי יכולת

תי נקודות זיכוי בשל כל ילד לש  לד משותק, עיוור או מפגר, זכאיאל, שיש לו או לבן זוגו בשנת המס י ב ישריחיד תוש

 כאמור. 

 לא עזב את בית הוריו.  ם עבור בגיר נטול יכולת אשרהזיכוי ג מיסים תתקבלנה נקודותעל פי עמדת רשות ה
 

שאובחנו כלקויי קשב וריכוז או  לדים  הפנימיות של רשות המיסים נקבע גם כי הורים ליבהתאם להוראות 

 ם גם לקבל את שתי נקודות הזיכוי בשל נטולי יכולת.כאיאקטיביות, שהינה לקות חמורה, זהיפר
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לבדיקת האפשרות  נא לפנות למשרדנו  – דהל הפרעת קשב חמורה/לקות למירפואי עאישור   במידה ויש לכם

 להטבת מס.  

וי בעד הוצאות בשל החזקת  מס הכנסה )זיכוי בעד נטול יכולת וזיכ קנות לאחרונה חתם שר האוצר על תיקון לת

ורך בהגשת ה ללא צ וח לאומי, לקבל את ההטבהמקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטמוסד( לפיו יוכל הורה ב בקרו

ר לתת את ההטבה להורה לילד נכה ללא צורך באישו  (. בעקבות התיקון יוכלו המעסיקים127פס תעודה רפואית )טו 

הורה למלא את הפרטים  ל הנקודות זיכוי, ע 2ההטבה של   תיאום מס ממשרד מס הכנסה. לצורך קבלתעל 

 סד לביטוח לאומי.כה מהמורף אישור על גמלת ילד נחלק ח' ולצ 101הרלוונטיים בטופס 

 

 : וזר, ילדים בעלי לקות למידה חמורה הינםעל פי הח 

של משרד  סגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה נו למילדים שלומדים במסגרת לחינוך מיוחד או שהופ  .א

 ;החינוך

 ;ורה במיוחדקצבת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי בשל לקות למידה חמם לילדים הזכאי .ב

 ת לחינוך מיוחד. ין מסגרמכיתה ט' א .ג

רת  ", דינם כדין תלמידים הלומדים במסג07ל"מסלול ון שמשרד החינוך קבע לגביהם שהם זכאים  תלמידי תיכ

 ינוך מיוחד או שהופנו אליו.לח

ת ילדיהם  לפקודה באם ימציאו אישור על הפניי 45זיכוי מכוח סעיף ות ים אלה יהיו זכאים לשתי נקודהורי ילד

 למסלול זה. 
 

 כאי לשתי נקודות זיכוי נוספות. ילדו במוסד מיוחד )ראה לעיל(, לא יהא זבל זיכוי בעד הוצאות החזקת חיד המקי
 

ן זוגו, החייבות  ל ב שהכנסותיו של נטול היכולת ושה אף מותנה בהגשת תעודה רפואית ובכך עיף זהזיכוי לפי ס

, לא עלו על  הכנסותיו, החייבות והפטורותש  –זוג ם אין לנטול היכולת בן ש"ח, וא 270,000והפטורות, לא עלו על 

 (. 2021ים לשנת  ש"ח )הסכומים נכונ  169,000
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 מיסוי "חברות ארנק"

 

מ ההסדיסוי  חוק  חוק  במסגרת  חוקק  אשר  ארנק  לשנים  חברות  ח  2017-2018רים  על  מיום   ברת חל  החל  מעטים 

1.1.2017. 

 בני אדם. 5טתם של חברת מעטים הינה חברה בשלי

 י בה, כנושא מפעילותו של היחיד שהוא בעל מניות מהותבת של "חברת מעטים" הנובעת תה החייהכנס

 ישית מעסק, מיגיעה א  כהכנסתו של היחידאדם, תחשב בני  משרה או כנותן שירותי ניהול בחבר

 הכנסה פירותית אחרת לפי העניין.או משלח יד, משכורת 

 

 ובד עבור מעסיקו מסוג הפעולות הנעשות בידי עד והיא  נובעת מפעילותו של היחיבמידה והכנסת החברה 

 ת כמשכורת בהתקיים התנאים הבאים: תחויב הכנסת בעל המניו

לפ .א של  חברת  70%חות  מקורן  של  החייבת  הכנסתה  או  מאת  מהכנסתה  הניתן  בשירות  או    חידהי  המעטים 

 מעובדי חברת המעטים לאדם אחד או לקרובו.

 של ארבע שנים.  ך תקופה חודשים מתו 30יתן במשך השירות נ .ב

 ואילך.  2013משנת  -חודשים לקביעת החזקה יהיה רטרואקטיבי ה 30במניין 

 

ב שותף  של  בשירות  יראו  א שותפולא  לאדם  הניתן  כשירות  השותפות  לאותה  מעטים  ת  חברת  על  יחול  לא  חר. 

 יקה ארבעה מועסקים או יותר. מעסה

 

המחייבת של בעל    הכנסותיה החייבות מהפעילות   א כי על " היחברת ארנק "-חברה כ  המשמעות המעשית של הגדרת

 שיעורי המס של יחיד. המניות המהותי, יחולו 

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

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

השולי   מהפעילות  המס  שיעורי  כזו  חברה  של  יחיד    המחייבת  על  מ  3%)כולל    50%עד    –החלים  יסף(.  דובר מס 

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

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

 נויים השי פורסם דו"ח הוועדה לרפורמה במיסוי בין לאומי. מטרת הועדה הייתה להמליץ על  סוף חודש נובמברב

המקצועי מהחטיבה  נציגים  כללה  הועדה  לאומי.  הבין  המיסוי  בתחום  המס  בדיני  מהחטיבה הנדרשים  ת, 

וכן את נציגי הלשכות  המשפטית, נציגים מיחידות השדה ברשות המיסים, נציגות בכירה ממנהל הכנסות המדינה

ת לעניין קביעת התושבות של לרבו  המקצועיות. דוח הועדה כולל המלצות רחבות מאד בתחום המיסוי הבין לאומי,

מס, הטבות לעולים חדשים ותושבים חוזרים,  ניעת כפליחידים וחברות, כללי מקום המקור, מס יציאה, מנגנוני מ

 מיסוי הכנסות תושבי ישראל בחו"ל, חובות דיווח וכיו"ב. 

 י המשחק". את "כלל   מסוימיםמדובר כרגע רק בהמלצות המשנות במקרים 

 : בלתון להיום הפרקטיקה המקויחד עם זאת נכ

 תייחס לכל הכנסותיו בארץ ובעולם. אל בה תושב ישראל חב בישר

   וזאת בהתחשב"תושב ישראל" לגבי יחיד משתיתה את מקום מושבו של יחיד על עקרון מרכז החיים  הגדרת

יים של  חברתקשריו המשפחתיים, הכלכליים וה : אף בפסק דין בר רפאלי דדופר מבחנים מהותיים שחובמס

סים הכלכליים  , מקום עיסוקו, מקום האינטרבני משפחתו ו ושלמקום המגורים של קבוע,  ההיחיד, מקום ביתו  

 הפעילים והמהותיים שלו ומקום פעילותו בארגונים, באיגודים ובמוסדות שונים. 

 שראל. א ביהמס הו-מרכז חייו של היחיד בשנת ניתנות לסתירה לפיהן   קות, נקבעו בהגדרה שתי חזבנוסף

 גבי יחיד ל -ימים או יותר. השנייה 183מגיעה כדי   המס– פת שהייתו בישראל בשנתולגבי יחיד שתק-האחת

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

 ימים או יותר.  425דמו לה הוא  שק והשנתיים

 

 מבחני המיסוי ברילוקיי שן
 

 דם אשר לא ייחשב כתושב ישראל: ים לאלגבי דרישות וקריטריונ 2017החלטת מיסוי מנובמבר 

 

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

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

 כתנאי סף. חודשים לפחות,  30חת העובד בחו"ל למשך ל משפנדרשת שהות ש          רילוקיישן משפחתי        

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

 סף.  ימים בכל שנת מס, כתנאי 75-מ ת בישראל               העובד נדרש לשהות בישראל פחותשהומשך ה

 ימים   85-חתו של העובד ישהו בישראל פחות מרשות המיסים דורשת שבני משפ                 רילוקיישן משפחתי 

 כל שנת מס כתנאי סף. ב                                                

 ראשונה הושבות מהמדינה הזרה בשנה ור תר תושבות זרה                 כל עובד נדרש להגיש אישישוא

 . והאחרונה                                                

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

 שלה  ובד רה הישראלית נדרשת לבדוק כל שנה מחדש את הסטטוס של העהחבת מהחברה השולחת      דרישו

 בחו"ל ולתעד זאת.                                                      
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שפורסם באתר האינטרנט של רשות המסים  (1348)טופס  להפנות את תשומת לבכם לטופס חדש   בהקשר זה, נבקש

 . 2021המס -לדו"ח השנתי לשנת ספח צהרת תושבות" ומהווה נשכותרתו "ה

גבי חזקת ימי  ימת לני תושב ישראל אך מתקינ ההצהרה הבאה: "אי  2120נת לש 1130בטופס במקביל, נוספה 

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

המס  -המס שקדמה לשנת-(, בשנת 2021המס )-ד בישראל בשנתיחימספר ימי השהייה של ה  הטופס יש למלא את

 (. 2019)  סהמ-( ובשנתיים שקדמו לשנת2020)

 ( ולצרף אישור תושבות.2021מס )ה-טופס את מדינת תושבותו של היחיד בשנתיין בבנוסף, יש לצ

 תאות( להצהרה. שאלות ולצרף הסבר מילולי )בצירוף אסמכ 26כן, יש לענות על -כמו

 

בר נדרש דהחדשה אליה עבר היחיד )ה מושבים נותנת דגש מיוחד לקיומו של אישור  תושבות ממדינת המיסרשות ה

 היעדר שאלות הכלולה(. נציין כי בטופס התושבות וגם מהווה חלק מרשימת ה הצהרהגם ברישא של ה 

יקר במקרה בע ,יסוס לתושבות ישראליתקיומו של אישור תושבות מרשות המס הזרה אינו מהווה, לכשעצמו, ב

 ור תושבות באותה שנה. איש  בו הפרוצדורה במדינה הזרה אינה מאפשרת קבלת

 

עבור המוסד לביטוח לאומי, אם   התושבות, הוא שאלון תושבות שמילא היחידטופס וד נוסף הנדרש במסגרת  עתי

וי שיש לתושבות  מיסאינם מודעים להשלכות הקיים שאלון כאמור. לעניין זה יש לציין, כי לעיתים אזרחים רבים 

  ה(הכנס הרות שניתנות למסצ שעלולה לעמוד בסתירה לה) אומי הניתנת במסגרת שאלון התושבות בביטוח ל

סדות שונים יש לבחון ולגבש בראייה כוללת מתוך הנחה שהצהרות פיכך, את ההצהרות והתושבות שניתנות למוול

 כגון רשות המיסים. ת, ת מוצגים לרשויות אחרוושאלונים אלו עשויים להידרש ולהיו

 

 ילך. או  2017בי דוח לשנת חלה לגפס היודגש, כי תחולת החובה לשימוש בטו

 

בין חו"ל לארץ( לרבות   ו תושבות לחו"ל )והפרשי המיסים מהותייםשניתקלקוחות הסוברים  

ין עם משרדנו  כאלה שמשפחתם הגרעינית לא הצטרפה אליהם, מוזמנים לפנות ולבחון את העני

3012443-073. 
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 הקורונה  משברבעידן  CDOE-המלצות ארגון ה -רילוקיישן
 

בתחום המיסוי הבינלאומי   ת המלצות המתייחסות לסוגיות מס מסוימו סםפר OECD-, ארגון ה2020יל פר לא 3-ב
יתר  ן ה, אשר ביCOVID-19 -והוראות אמנות המס הבינלאומיות, המושפעות מהמצב שנוצר בעולם בעקבות ה

 ית ועוד. הפעילות הכלכלגרם למגבלות מסוימות, כגון: הגבלת נסיעות, צמצום 

ם ניהול האפקטיבי של  ששות מפני שינוי פוטנציאלי ביחס למקוח  המשבר עשוי לעורר  – חברה  שלתושבות  .1
  כירים אחרים בחברה.חברה כתוצאה משינוי תושבות או חוסר יכולת לנסוע, של מנכ"ל, נושאי משרה או ב

  צברים האחרים הוא ממנכ"לים והבכי, שינוי זמני במיקום של הOECD -תאם לניתוח של ארגון הבה
חברה. לכן, יש לבחון את כל העובדות  ר ולא אמור לגרום לשינוי תושבות של ה שב יוצא דופן וזמני בגלל המ

עו ממשבר  ושפיבי, ולא רק אלה שהוהנסיבות הרלוונטיות כדי לקבוע את מקום הרגיל של ניהול האפקט 
 זה.

ם פוטנציאלים, אין זה  דימגוון רחב של יחים ויישומם על למרות מורכבות הכללי – תושבות של יחידים .2
ו. כמה מדינות כבר פרסמו הנחיות והקלות בעקבות  שהמשבר ישפיע על תושבות של יחידים אלר סבי

ן זה יצוין כי בארה"ב,  ניי התאם לאמנות מס. בעההשפעה של המשבר ביחס לקביעת התושבות של יחידים ב
 substantial ד ביחס לקביעתרימים אלו ניתן להוחיד בארה"ב בייום מתוך כלל שהיית י   60למשל, 

presence יתו בשנת המס ובשנים שקדמו לה. עם זאת, האמור הינו לפי  של היחיד המבוסס על ימי שהי
אות האמנה הרלוונטית לו ביחס  הורמנה יכול ליישם את הוראות הדין הפנימי בארה"ב ותושב מדינת א 

 ים: ריים שני מצבים עיקמדגיש כי קיימ OECD -לקביעת תושבתו. ה

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

"מדינת המקור" שלו בגלל  י לאך חוזר באופן זמנ יחיד עובד במדינה א' ונקבעה לו תושבות במדינה זו, •
 המצב.

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

ה לאור  ול אמנת מס רלוונטית, היחיד לא יוגדר תושב באותה מדינשיח ם, ככל הנראה, ככל למספר ימים מסוימי
ממעבר   ה. על כן, לא אמורות להיות השלכות מס מנאם למבחני מרכז החיים שבאהת דהיינו ב -האמנה  הוראות 

של המדינה לא סביר שהיחיד יקבל בחזרה את מעמדו כתושב   באופן זמני במקרה כאמור. כמו כן בתרחיש השני,
 לל שהייתו באופן זמני במדינת המקור. בג ממנה יצא

ויות המס יצטרכו לשקול פרק  רש בות חריגות, בטווח הקצר, סיינויים גדולים וננו תקופה של שמכיוון שהמשבר הי 
 סביר כדי להעריך את מצב התושבות של היחיד.זמן יותר 

חברה זרה בדרך  נו חוק עבור מעסיק שהי במהלך המשבר, אנשים שנשארים בבית לעבוד מר – מוסד קבע .3
רישה של החברה הזרה  בדבכוח עליון ולא  מקומית: מדוברכלל עושים זאת כתוצאה מהוראות הממשלה ה

משבר ובמידה שאינו הופך עם הזמן לנורמה חדשה,  . לכן, בהתחשב באופי יוצא הדופן של ה קההמעסי
רת דרגת קביעות  חס , משום שפעילות כזוהמשרד הביתי לא אמור לייצר מוסד קבע עבור העסק הזר

עובדים שסוגרים עסקאות  , כמו כן רד הביתי. שה ושליטה במשואין למעסיק הזר גי מספקת או המשכיות,
אמורים ליצור מוסד קבע כסוכן תלוי ככל שלא מדובר  מים על הסכמים בביתם בגלל המשבר, לא ותוח

הופסקה באופן זמני בעקבות  תם תרי בנייה אשר עבודבמשהו שאמור להיות באופן קבוע. כמו כן, ביחס לא
ך  משהכולל של הפרויקט בבחינת ן  ת בקביעת משך הזמהפסקת הפעילו המשבר, יש לכלול את משך זמן

   בהפסקת עבודה זמנית ולא בשני פרויקטים שונים. הזמן לקביעת מוסד הקבע היות ומדובר

של עובד זר בחברה   קתוחברה בגין המשך העסבמקרה בו ממשלה נתנה מענק ל – עובדים בינלאומיים .4
שהעובד מקבל מהמעסיק   סהיש לייחס את ההכנבפועל בחברה, במהלך המשבר למרות שהוא אינו עובד 

 המשבר.  ה במענק למקום בו עבד אותו עובד טרוםורשמק

להן   רלוונטיות לצרכי פרשנות אמנות המס בלבד ואין OECDעל פי עמדת רשות המיסים בישראל המלצות 
סה ורק  פקודת מס הכנ מס המקומיים ולכן הבחינה תעשה ראשית לפי הוראות סעיפיי ההשלכות על חוק

 יחסות לפרשנות זו. תירלוונטיות לאמנה תהייה ה נהבמידה ויש
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    משמעותית מופחת מס ישלמו  אחרים  רנים ויצ תוכנות מפתחי

  מפתחי של קטנות רותחב קודמות, לשנים ביתרטרואקטי גם ואולי  מעתה, ,10.4.2019 מיום חדשה  מיסוי החלטת

  תנובעו שלהם מההכנסות  5%2  פחותל  אשר תחום,  בכל  ויצרנים יוטיוב  סרטוני  תוכנה,  פתחימ אפליקציות,

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

 במרכז רה לחב  12%  או 16% של לשיעור - גילהר  הבחבר 23%  של שיעורמ הרווחים על  חברות  מס בהפחתת מדובר

                                             (.23% )במקום חים הרוו  על  מס 7.5% רק למויש  א חפיתו  באזור וקמותממ אשר כאלו, חברות הארץ.

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

  6003/19 מיסוי החלטת  - .4.201910 ביום שפורסמה  חדשה  מיסוי החלטתו הון  השקעות עידוד לחוק בהתאם

  מעשרה פחות המעסיקות  חברותל םג  אלו  מיסוי הטבות  יינתנו , התוכנה בתחום הפועל תעשייתי מפעל בנושא

 ם. עובדי

 תנאים:  ניש נדרשים המס,  הטבות  קבלת לצורך

   מייצרת היא אם בין רית.ייצו  בפעילות עוסקת דהיינו: – שייתי"תע מפעל  "  בעלת החברה   תהיו       .1

 וכדומה.  פליקציותא  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 העשר  להעסיק  חייב  תעשייתי מפעל כי תה,היי המסים רשות עמדת ם,היו עד

 קיבל ביהמ"ש (.0.20183.12 ביום ניתן , ולהעפ שומה פקיד נ' בע"מ סירקיטס ויסינק  ,16-06-45987 ע"מ ) ויסינק

  ת לחברו  גם המס  הטבות את לאפשר  המודרנית,  תעשייהב למקובל  בהתאם המליץ אך  המסים, ות רש עמדת את

 עובדים. מעשרה פחות   בהן אשר קטנות

 ,  התוכנה חוםבת הפועל תעשייתי מפעל בנושא  03/1960 מיסוי  החלטת את המסים רשות פרסמה  10.4.2019 ביום

  לעשרה מתחת המעסיקות  קטנות תלחברו גם  יינתנו הון השקעות עידוד  וקח  לפי המס  הטבות כי קבע נ בה ראש

 עובדים. 

 

  רטיםלפ מתאים, מקצועי עוץליי לפנות מס להטבות זכאיות להיות עשויות אשר לחברות מומלץ

 בי קו חו"ר ולעו"ד, בלצר  לאי  במשפטים(,לרו"ח   )מוסמך  קנובל  שהמנ לרו"ח  לפנות ניתן נוספים

 .2443301-073 פרושמס  בטלפון בנבנישתי

 

 

 

 

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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   המסבנקים חולקים מידע על תושבות בעלי חשבונות ומעבירים מידע לרשויות -גילוי מרצון

 
דיווח לגביהם  ביר לרשויות המס ד להעמהבנקים המזהירים כי הבנק עתישים רבים החלו לקבל מכתבים נא

חשבונות אשר בעליהם אינם תושבי ישראל, בהתאם וכן לגבי חשודים שאינם תושבי ישראל, כבעלי חשבונות ה
-ונות פיננסיים(,תשע"ט בל חשע עשל מיד להוראות תקנות מס הכנסה )יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות

2019 . 
  

על החשבון שאימצו את יר דיווח למדינת התושבות של בהמס עתידות להעב   שויות לאחר העברת דיווח כאמור, ר

ה הר )   ardCommon Reporting Stand-תקן  מדינות  התקנות,OECD-וב  שנת    (.  בתחילת  לתוקף  , 9201שנכנסו 
פינ דו )בנקים( להעביר מידע לררשות ממוסדות  לעניין בעלי חשבו נסיים  כי הם נות לגביהשויות המס  ישנו חשד  ם 

עד של  בהם יתרה  בנק  הבנק נדרש לדווח לרשויות המס לגבי חשבונות    2020עד סוף שנת   תושבי מס של מדינה זרה.
  , ים הקבועים בתקנות זרה באחד מהסממנ   מדינהני מזהה את בעל החשבון כתושב  ליון דולר אשר חיפוש אלקטרוימ

ייפוי    ,הוראת קבע בחשבון להעברת כספים לחשבון במדינה זרה  קיומה של  , זקת מספר טלפון במדינה זרההחכגון:  
הזרה המדינה  תושב  לאדם  חתימה  זכות  או  ד   ,כוח  שמירת  בנ   ןבמע   וארהוראת  וזאת  זרה,  במדינה  וסף הנמצא 

 ים במדינה זרה.  מחזיק במען מגור  חשבוןלמקרים מובהקים בהם בעל ה
  

רשים הבנקים לערוך ולהשלים את ההליכים לעיל וכן לחיפוש ן דולר נדבהם יתרה העולה על מיליונק  ב בחשבונות  
"ה  וטפסי  בכתב,  הוראות  )לרבות  הנבדק  החשבון  לגבי  נייר  הכר  תיעוד  דרכלאת  גם  נקבעו  בתקנות  ים קוח"(. 

בנק חשבונות  בעלי  להוכי"חשו  באמצעותן  יוכלו  חרף דים"  בישראל,  מס  תושבי  הם  כי  המצביעים   ח  הנתונים 
  תית" יה"אמ  ותהתושבומשם לרשויות המס של מדינות   ת מידע על ידי הבנקים לרשויות המסחרת. העברלכאורה א 

 . ים ואף פליליים במדינות אלההחשבון להליכים שומתיים אזרחי ה לחשוף את בעלי עלול  של בעלי החשבון
 

 
ומול   מולמנוסה בליווי לקוחות בהתנהלותם    ומשרדנ הבנקים בעניין התקנות והסרת החשד לגבי    רשויות האוצר 

ישר שאינה  מס  ובאלי תושבות  דיוו כת  של  הסיכון  את  להפחית  מסוגלך  וכן  זרות,  מס  לרשויות  מענה להענ  ח  יק 
    .הוראות החוק והפסיקה בישראלידי ניתוח מצב התושבות לאור   ללקוח על

 
 
 
 
 

 .  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 מה משרד 
 

 
  נגררו"ח יצחק זי ליהולם שבנ  צטרף למשרדינו משרד רואי חשבון זינגר פלג הנו לבשר כי החל מחודש יולי הרי

 ורו"ח אריה פלג .

  .ינוובאנושיות ראויה לציון ומהווה חיזוק משמעותי למשרד תין במקצועיות, שירותיומשרד זינגר פלג מתאפי

דים והלקוח במרכז היווה מרכיב משמעותי בקבלת  גר פלג על פיו העובשל משרדינו ושל משרד זינ DNA-ה

 ההחלטה על השילוב . 

בארץ בין המשרדים המובילים ל לצמיחה משותפת ויבסס את מקום משרדינו וביילוב הכוחות ישחים כי בטו הננו

 סטריט ( .בדירוג של דאנס אנד ברד 17. )נכון להיום ממוקם 

 
 

 
 

 עולה פורה .  מאחלים הצלחה ושיתוף פ
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 FAMILY OFFICEשירותי  

 
 
 

 
 קנובל בלצר ושות'

 יננסים בע"מפ פוסאירו

 

 

KNOBEL BELTZER & CO. 
EUROPOS FINANCE LTD. 

 

 
 

פיס"(  )"פמילי או FAMILY OFFICEשירותי   -שה במשרדנו יעכם על הקמת מחלקה חדאנו שמחים להוד

 כסים בין הדורות.והעברת נ

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

 יהולם. וכן בנ  במשפחה

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

 

 פמילי אופיס הינם:ם הכלולים בשירותי השירותי

 ים/עיזבונות.  ר בין דורי וחלוקת נכס ון ירושות, מעבסיוע בתכנ

 ביצוע תכנוני מס אפקטיביים ללקוח ומשפחתו. 

 ס.ות המדיווחים שוטפים לרשוי 

 . של המשפחהעדכון שוטף  -סים  הנכרורה של תיק  מלאה ובתמונת מצב 

 . תיתוך התאמה אישית לצרכי התא המשפח ,בארץ ובחו"ל תיקי הנכסים וההשקעות  ניהול וארגון

 לטווח הזמן הקצר והארוך.   -ת אסטרטגיית השקעות סיוע בבניי

 ות. ההשקעלרבות מול מנהלי תיקי  ,פיקוח ובקרה על ביצועי השקעות

 התא המשפחתי.  שוטפות ואחרות של  יותוחיסכון בעלוהוצאות מעקב אחר  

 הכרוכות בגיוס הון זר. ,ס אשראי והקטנת עלויותסיוע בגיו 

 

 
 
 


