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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

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

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

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

מס, הטבות לעולים חדשים ותושבים חוזרים,  ניעת כפלם המקור, מס יציאה, מנגנוני מוחברות, כללי מקו  יחידים

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

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

 : בלתון להיום הפרקטיקה המקויחד עם זאת נכ

 חס לכל הכנסותיו בארץ ובעולם. תייאל בה ל חב בישרתושב ישרא

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

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

סים הכלכליים  , מקום עיסוקו, מקום האינטרי משפחתובנ  ו ושלמגורים של מקום הקבוע,  ההיחיד, מקום ביתו  

 בארגונים, באיגודים ובמוסדות שונים.  הפעילים והמהותיים שלו ומקום פעילותו

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

 גבי יחיד ל -ימים או יותר. השנייה 183יעה כדי מג  המס– שראל בשנתפת שהייתו ביולגבי יחיד שתק-האחת

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

 ימים או יותר.  425דמו לה הוא  שק והשנתיים

 

 

 

 מבחני המיסוי ברילוקיי שן
 אשר לא ייחשב כתושב ישראל: דם ים לאוקריטריונלגבי דרישות   2017החלטת מיסוי מנובמבר 

 

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

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

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

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

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

 ימים   85-מחתו של העובד ישהו בישראל פחות רשות המיסים דורשת שבני משפ                 ן משפחתי רילוקייש

 כל שנת מס כתנאי סף. ב                                                

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

 . והאחרונה                                                

 מס במדינה הזרה כדרישת סף.וכיח ששילם העובד נדרש לה    הוכחת תשלום מס              

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

 חו"ל ולתעד זאת.    ב                                                  
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רסם באתר האינטרנט של רשות המסים פוש (1348)טופס  ש להפנות את תשומת לבכם לטופס חד  בהקשר זה, נבקש

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

חזקת ימי    גביימת לל אך מתקיני תושב ישראנ ההצהרה הבאה: "אי  2120נת לש 1130בטופס במקביל, נוספה 

." במסגרת 1348דה. מצ"ב טופס  ה( לפקו5)131יף ידי ואני חייב בהגשת דוח לפי סע-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-ס את מדינת תושבותו של היחיד בשנתטופיין בסף, יש לצבנו

 תאות( להצהרה. לצרף הסבר מילולי )בצירוף אסמכשאלות ו 26ת על כן, יש לענו-כמו

 

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

 היעדר שאלות הכלולה(. נציין כי ופס התושבות וגם מהווה חלק מרשימת הבט הצהרהרישא של ה גם ב

יקר במקרה בע ,יסוס לתושבות ישראליתס הזרה אינו מהווה, לכשעצמו, בתושבות מרשות המקיומו של אישור 

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

 

עבור המוסד לביטוח לאומי, אם   שבות, הוא שאלון תושבות שמילא היחידהתוטופס ש במסגרת  וד נוסף הנדרעתי

וי שיש לתושבות  מיסאינם מודעים להשלכות הלציין, כי לעיתים אזרחים רבים . לעניין זה יש יים שאלון כאמורק

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

נחה שהצהרות יה כוללת מתוך ה סדות שונים יש לבחון ולגבש בראיך, את ההצהרות והתושבות שניתנות למופיכול

 כגון רשות המיסים. ת, ת מוצגים לרשויות אחרולונים אלו עשויים להידרש ולהיוושא

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

בין חו"ל לארץ( לרבות   ושבות לחו"ל )והפרשי המיסים מהותייםו תשניתקהסוברים   לקוחות

ין עם משרדנו  מנים לפנות ולבחון את העניכאלה שמשפחתם הגרעינית לא הצטרפה אליהם, מוז

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

אומי  בתחום המיסוי הבינל ת תייחסות לסוגיות מס מסוימוהמלצות המ  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  שינוי פוטנציאלי ביחס למקוששות מפני ח  לעוררהמשבר עשוי    – חברה  שלתושבות  .1
  כירים אחרים בחברה.ברה כתוצאה משינוי תושבות או חוסר יכולת לנסוע, של מנכ"ל, נושאי משרה או בח

  צברים האחרים הוא ממנכ"לים והבכי, שינוי זמני במיקום של הOECD -תאם לניתוח של ארגון הבה
ת כל העובדות  חברה. לכן, יש לבחון א לגרום לשינוי תושבות של ה  ר ולא אמורשב לל המיוצא דופן וזמני בג

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

ה  ם פוטנציאלים, אין זדימגוון רחב של יחים ויישומם על למרות מורכבות הכללי – תושבות של יחידים .2
מו הנחיות והקלות בעקבות  ו. כמה מדינות כבר פרסיע על תושבות של יחידים אלשהמשבר ישפר 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 קדמו לה. עם זאת, האמור הינו לפי  יתו בשנת המס ובשנים של היחיד המבוסס על ימי שהיש
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

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

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

יבות  י בגלל הנס מנופן זדינה בה הוא שוהה באבמקבל מעמד תושבות סביר שהיחיד יבתרחיש הראשון, אין זה 
ראות החוק המקומי היחיד ייחשב כתושב אם הוא נוכח במדינה  יצר, על אף שיתכן ובהויוצאות הדופן שהמשבר  

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

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

צטרכו לשקול פרק  ויות המס ירש קצר, בות חריגות, בטווח הסיינויים גדולים וננו תקופה של שמכיוון שהמשבר הי 
 ב התושבות של היחיד.סביר כדי להעריך את מצזמן 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

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

ות  עובדים שסוגרים עסקא, כמו כן רד הביתי. שה ושליטה במשואין למעסיק הזר גי מספקת או המשכיות,
כסוכן תלוי ככל שלא מדובר   אמורים ליצור מוסד קבעמים בביתם בגלל המשבר, לא מים על הסכותוח

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

   לא בשני פרויקטים שונים.בהפסקת עבודה זמנית ו יעת מוסד הקבע היות ומדוברהזמן לקב 

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

 המשבר.  קום בו עבד אותו עובד טרוםה במענק למ ורשמק

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

 נות זו. יחסות לפרש תיייה הרלוונטיות לאמנה תה  נהבמידה ויש


