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 המשקיעים ודירות היוקרה במוקד  -רפורמה במיסוי מקרקעין

וצר, מר  האר  הנדל"ן של ש ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את רפורמת מיסוי 3.4.2022ביום  .א
מטרת התוכנית היא לצנן את הביקושים בשוק הנדל"ן מצד אחד, ולהגדיל את  ליברמן.   אביגדור

מהצד השני. עיקר מהותה הוא, למעשה, עידוד בעלי דירות מבוססים להיפטר  ההיצע הקיים 
 מהדירות שבבעלותם, וזאת על ידי ביטולי פטורים וביטולי הטבות מס. 

 ברפורמה המוצעת: יים  נו שי משמעות ה              

  חלוף של משפרי דיורי שיכולים להחזיק בשתי דירות ועדין להיחשב כבעלים של דירהיתקופת הש  .1
 חודשים כיום.  24חודשים במקום  12לתקופה של יחידה תתקצר 

ס, בין  מיליון ₪ לא ישולם מ 1,93לשווי דירה של  ד ע.  שינוי במדרגות מס רכישה לרוכשי דירה יחידה .2
מיליון ₪ מס רכישה   3.1סכום זה ועד  , ובין  3.5%מיליון ₪ ישולם מס רכישה של  2.33עד ו  זהסכום 

ומעל סכום זה והלאה מס הרכישה    8%מיליון ₪ יוטל מס רכישה של  5.3ד  , ובין סכום זה וע5%של 
 סעיף ב' להלן. לעומת מדרגות מס רכישה הנהוגות כיום ראה  10%יהיה 

, יבוטל הפטור ממס שבח במכירת דירת  מחזיקים דירות בישראלש וץמס לתושבי ח  שינוי בהטבות .3
 ם. מגורים ויבוטל הפטור ממס על הכנסות משכירות למגורי 

מס השבח יעמוד על  שיעור  7.11.2001שינוי במיסוי על החזקת זכויות בקרקע למגורים שנרכשו לפני  .4
25% . 

, השינוי המוצע מס  6%על   מדעוכדירה נוספת  דירת מעטפת, כיום מס הרכישה על דירת מעטפת  .5
זו   סכם הרכישה. דירת מעטפתה ומעלה תלוי ב  8%מעטפת יעמוד על  הרכישה לדירה נוספת כדירת 

דירה ברמת מוכנות נמוכה, שכוללת קירות אך ללא מטבח, חדרי מקלחות ואף ללא ריצוף. עד כה  
 ור נמוך יותר. יע בש רכישה חויב  דירה בגמר מעטפת נחשבה כדירה בתהליך בנייה, ועל כן מס

 שטרם עברה -מגורים )טרם הצעת הרפורמה לדירת רכישה מס שיעורי ריכוז-המצב כיום להלן .ב
 בהליכי חקיקה מסודרים(.               

 
 )מס מופחת(:  לדירת מגורים יחידההלן ריכוז שיעורי מס רכישה ל             

 

 15.1.2023ועד ליום  16.1.2022מיום 
 וישו

 ( )אלפי ש"ח
 שיעור מס

 פטור  1,805עד 
 3.5% 2,142עד  1,805 -מ
 5% 5,525עד  2,142 -מ
 8% 18,417עד  5,525 -מ

 10% 17,417מעל 
 

 לדירה שנייה ומעלה  
 

   2022בינואר,  16מיום 
 2023בינואר,  15ועד ליום 

 שווי
 )אלפי ש"ח( 

 שיעור מס

 8% 5,525עד 

 10% 5,525מעל 
 

 מגורים דירת שאינה קעיןקר במ בזכות רכישה סמ     
 .   2013באוגוסט,   1 מיום החל וזאת 6% -ל  5%  -הרכישה מ מס שיעור הועלה             

 
 מקרקעין באיגוד מניות קצאתה            

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

שפורט הינלעו  ההצעות  יחולו ות  ועשוייות  משמעותן  יל,  כי  צפוי  במס.  החבות  על  מהותית        להשפיע 
החק  להשלמת  עד  בהצעות  בשינויים  הצפויים  לשינויים  מראש   להיערך  רצוי  אולם  מיסוי  יקה,  חוק 

 .  מקרקעין
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 להגשת דין וחשבון לרשויות המס עיקריים  קריטריונים

יהא חייב    ש"ח, 665,000 -הייתה בסכום גבוה מ 2021  מסה ו ברוטו בשנתכל יחיד שכיר, שמשכורת (1
 בהגשת דוח לרשות המיסים. 

 

חיד, שהפיק בשנת המס הכנסות מניירות ערך נסחרים בבורסה )ישראלים  י - מחזור עסקאות בניירות ערך  (2

ת  זאו  לרשויות המס,( יהא חייב בהגשת דוח  2021)נכון לשנת    ח"ש  2,583,000  -של יותר מ או זרים( בסכום  

מלוא המס במקור. מבחן תקרת ההכנסה יימדד לפי מונחי מחזור מכירות    גם אם נוכה מאותם ניירות ערך

 "רווח". ולא במונחי

או    -  הכנסות מחוץ לישראל (3 זרים  מניירות ערך  יחיד, שהפיק בשנת המס הכנסות חוץ, כדוגמת הכנסה 

-ליותר מקור או שסכומן הכולל מגיע  במס  א נוכה מהן מריבית על מכשירים פיננסיים מובנים בחו"ל, ול 

לשנת    ח"ש  345,000 ב 2021)נכון  ואולם,  המס.  לרשויות  דוח  בהגשת  חייב  יהא  כללי  (  לתקנות  התאם 

"הדיווח המקוצר", יתאפשר ליחיד לשלם מקדמת מס על אותה הכנסת חוץ באמצעות שוברי תשלום עד  

 ראות אחרות(.אלא אם הוא נדרש לכך לפי הו)  ר מהגשת הדוח, ובכך להיות פטו2021באפריל,  30ליום 

 

בים בהגשת דוח שנתי לרשויות  יחידים החיי  2006החל משנת    -  דיווח חצי שנתי על רווחים מניירות ערך  (4

המס )בין היתר בשל מחזור עסקאות בניירות ערך או הכנסות חוץ( ולא נוכה להם מלוא המס במקור מרווח  

בדי גם  חייבים  שנתיההון,  חצי  ביום  תשו  ווח  השנתי(  לדוח  )בנוסף  בשנה  פעמיים  מקדמה  ביולי    31לום 

 בינואר של כל שנה.  31וביום  

ה לפקיד  ייעשה  לדוגמהדיווח  כך  נוכה מלוא המס במקור.  לא  ערך, שמהם  ניירות  על  רק  ויחול  ,  אשומה 

נדרשים   בחו"ל,  אונליין  ברוקר  באמצעות  זרים  ערך  בניירות  המשקיעים  לביצו יחידים  ווח  דיע  להיערך 

 . 2022,  וליבי  31כאמור, במידת הצורך, ביום  

 

בחו"ל (5 הבנק  חשבונות  ב   -  היקף  בנק  חשבונות  המחזיקים  בסכום  יחידים,  אחרים  חוץ  נכסי  ו/או  חו"ל 

 (, יהיו חייבים בהגשת דוח לרשויות המס. 2021)נכון לשנת  ח"ש 1,917,000  -של יותר מכולל 

    בפקיד השומה המטפל   , כי הדיווח הוא בתיק הנאמנות ולאלבו תחול על )שימ חובת דיווח בקשר לנאמנות   (6

 בתיק(.

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

נאמן בנאמנות שיצר תושב ישראל, או נאמן שהיו לו בישראל הכנסה או נכס, בין אם הוא תושב ישראל   .ב

 ובין אם לאו. 

 ייבת בישראל. , גם אם אינה חמןנאלוקה מ קיבל חנהנה ש .ג

 נהנה או נאמן שהוא תושב ישראל גם אם היוצר הוא תושב חוץ.  .ד

 ואחזקת מטבעות קריפטו.  חובת דיווח על עסקאות (7
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 סחר במטבעות קריפטוגרפים כבר לא וירטואלי  

 

היא   פהחלמטבע )כשגם העמדת רשות המסים לפיה רווח מעליית ערך של מטבע וירטואלי  בעת מימוש ה

ת פנייה אל אלפי  מימוש( חייבת במס באה לידי ביטוי לאחרונה בפעולות אכיפה אקטיביות הכוללו

גביהם קיים מידע כי הם סוחרים במטבעות קריפטוגרפים. מהלך שכזה מסיר למעשה  ישראלים אשר ל

 את מסך האנונימיות וחושף את המשקיעים לתשלומי מס משמעותיים. 

 

   י?ירטואלמטבע ומה זה 

מטבע וירטואלי הוא רשומה ממוחשבת בקובץ ציבורי המכונה "שרשרת בלוקים". רשומה זו מנוהלת  

ה "ארנק". המערכת הממוחשבת מבטיחה כי כל פעולה תבוצע באופן תקין כך  באמצעות תוכנה המכונ

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

קים או מנוהלים ע"י מדינה או בנק מרכזי של מדינה כלשהיא אלא באמצעות תהליכים ממוחשבים  ופמ

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

 .  ין מוגבל מאדהנפוצים משמשים כסחורה ספקולטיבית להשקעה והשימוש בהם כאמצעי תשלום עדי

 

 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  

ער" אשר פטורים ממס, בידי  ש שיו תחשב כ"הפרהמטבע הווירטואלי ייחשב מטבע, אזי עליית ערך בשווי

הנחה כי    יחיד, בהתאם להוראות סעיפי פקודת מס הכנסה והתקנות. לעומת זאת, במידה ונצא מנקודת

המטבע הווירטואלי הינו "נכס" אזי הרווח שנוצר מעליית ערכו יהיה חייב במס בהתאם לאופי ההשקעה  

 )לא כולל מס יסף(.  47%מס שולי של עד   וריעולהגיע לש 25%ויכול להתחיל )בידי יחיד( משיעור מס של 

 

 עמדת רשות המיסים והליכי אכיפה 

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

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

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

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

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

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

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

  אלי חייבטויר ערך במטבע ו  כי כל רווח ממימוש עלייתהמיסים. כפועל יוצא, רשות המסים למעשה קובעת 

  הרווח בעת המימוש כמו מימוש ניירמכיוון ש "יצא נכס מרשותו של אדם..." )  לפקודה 88במס מכוח סעיף  

 רך(.ע

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

יסוי. שילוב הנוהל יחד עם פריחה  המן ו"מ לגבי אופגילוי מרצון מתאפשר לפנות לרשות המסים ולקיים מ

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

 רשות המסים. 
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 החוק לצמצום השימוש במזומן 

                                      
מטרת    .2019בינואר    1ס לתוקפו ביום  כננ  ("החוק"  -  לן)לה  2018  -  צמצום השימוש במזומן, התשע"חלחוק  ה

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

 תקרות הסכומים הקבועים בחוק. ו  חתיופ  1.8.2022שר האוצר, לפיו החל מיום  
 
או הניתן במזומן,   .א , "תשלום במזומן" מוגדר כסכום המשולם  וחוזריו    עט סכום הנמוך למבהתאם לחוק 

  :מבין
של  1 סכום  )במקום    6,000.  או    ₪11,000  עסקים  עוסקים/בעלי  בין  )במקום    ₪15,000(   ₪50,000    ,)₪

 ( לפי העניין.ם קיסקים/בעלי עס)כשמדובר בתשלום שאינו בין עו
 ממחיר העסקה, מסכום המתנה, מסכום התרומה או מסכום ההלוואה. 10%. סכום בשיעור של 2
 ₪.  50,000ישת רכב ע"י אדם פרטי התקרה תיוותר בעינה ותעמוד על סך של  .  בעת רכ3
 

 לדוגמא: 
קה או סך של  עסה  מסכום  10%ד )₪ בלב  ₪3,000 ניתן לשלם במזומן עד סך של    30,000בעסקה בסכום של  

ב  6,000 ניתן לשלם במזומן סך של    12,000עסקה בסך של  ₪, כנמוך שבהם(. שימו לב, כי  ,  ₪ בלבד  ₪1,200 
₪    0006,סך של  )מכיוון שנקבע, כי  ₪, שבה ניתן לשלם את כל הסכום במזומן    6,000לעומת עסקה בסך של  

         (.8.20221. וםהאוצר החל מינכנסים להגדרות החוק וצו שר   הינו הרף, שממנו
 
ם  לרשות המסיהמוגשת    ,מטיל חובה על כל מי שרוכש זכויות במקרקעין לכלול בהצהרהכמו כן, החוק   .ב

, כי  הצהרהאו  ה,  שבו ניתנה התמור  ,פרטים לעניין אמצעי התשלום  ,לחוק מיסוי מקרקעין  73לפי סעיף  
המימו  מקורות  יהיו  מה  לו  ידוע  טרם  ההצהרה  שישה  ן במועד  תוך  מקבל דשחו.  יהיה  ים  ניתן  הזכויות  ת 

 להשלים את הפירוט. 

 
 ר:   ין היתהחוק קובע גם הגבלות על השימוש בשיקים והיסבם, הכוללות בג. 

בלי שפרטי המסב נקובים על השיק )"שיק פתוח" או שיק    ,איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב .1
 ק;וס ל השיק הוא עכאשר מוסר השיק או מקב  ,"מוסב על החלק"(

 ק; ומקבל השיק אינם עוסהשיק כאשר מוסר  ,5,000העולה על  , איסור כאמור בשיק .2

יהיה אסור לפרוע שיק ללא שש .3 בו, או שיק מוסבלבנק  נקוב  הנפרע  על    , ם  אם הוא    ,ש"ח  10,000שעולה 
  ובים בו שמות הוסב יותר מפעם אחת )או פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח(, או אם לא נק

 ב. ב והנסב ומספר הזהות של המסמסה
 

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

 
 החוק לצמצום השימוש במזומן עולה שלב!

 
על ידי הבנקים, מכיוון שלשיקים מוסבים    יםיקגע לפירעון שנכנסו לתוקף ההגבלות בנו  2019ביולי,    1ביום  

וש בהם, להלן עיקרי ההגבלות  ים ישנם מאפיינים דומים למזומן נקבעו הגבלות גם על השימולשיקים פתוח 

 הנוספות: 

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

 סכום.  אסור לעוסק לתת או לקבל שיק פתוח בכל

 פרטי לתת לעוסק שיק פתוח בכל סכום.   דםלאאסור 

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

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

יפרעו שיקים כאשר מתקיימים  א  ל יקדון ואשראיהבנקים, לרבות בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פ 

מו עולה על  ו נקוב בשיק ו/או שיק שמוסב יותר מפעם אחת וסכושם הנפרע אינ -אחד מהתנאים הבאים 

10,000    .₪ 
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(  )ט 3  ( 1)ט 3  על פי סעיף  דגשים בקשר עם יתרות חובה )משיכות בעלים( וחיובי ריבית

 )י( לפקודת מס הכנסה3 -ו

  נחשבות גם הלוואות . משיכות ות בעלי שליטה כשכר או דיבידנדכ שיבמרואה  הכנסה שימו לב, כי מס  .א

שברשות החברה לטובת בעל השליטה אף    סהעמדת נכ ! כמוכן    חברות אחיות עם אותה שליטה בין  

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

תו עד  להחזיר  יש  שלאחרחדשה  השנה  בתוך  יכה.  מש ה  ם  החזרה  24משיכה  מיום  מאיין    חודש 

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

 סנקציות כאמור. 

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

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

 .דוחות מע"מ מתקנים בעתיד 

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

  )ט( 3ף  עילעניין סבית  חייבת גם במע"מ(. ראה לעניין זה התייחסות בחוזר זה לעדכונים בשיעור הרי

   (.3.26% – 2021, )בשנת ללא הצמדה  3.23%החיוב הינו בשיעור של   2022)נכון לשנת לפקודה 

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

 לשנה.    2.76%

יעור ריבית לעניין  ש עתי ס הכנסה )קבלתקנות מ  2 בתקנה הקבוע  הריבית  שיעור 2022 בשנת כי, נקבע

 (. 2021בשנת   2.45%נומינלי ) 2.42%, הינו  1986-)י((, התשמ"ו3עיף ס

בפירוק )פס"ד   דרגיל ולא כדיבידנ דת חובה ביום הפירוק תיחשבנה כדיבידנבית המשפט קבע, כי יתרו .ד

     ((.1023/04דורון זלינגר )ע"מ 

ניהול .ה ולא    ,הסכמי  על ידי רשויות    ,לי ממשילככ  היה להם תוכןשנעשו לאחר תום השנה  לא הוכרו 

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

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

 המבחנים שאוזכרו על ידי בית המשפט היו: 

 ירותן. צאות, הקשרן הכלכלי וסבהוה צאות, נחיצותאופן רישום ההו
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 מיסוי "חברות ארנק" 

 

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

 .1.1.2017מיום 

 בני אדם. 5חברת מעטים הינה חברה בשליטתם של 

 שהוא בעל מניות מהותי בה, כנושא ד חיעילותו של היהכנסתה החייבת של "חברת מעטים" הנובעת מפ 

 שית מעסק, מיגיעה אי כהכנסתו של היחידמשרה או כנותן שירותי ניהול בחבר בני אדם, תחשב 

 משלח יד, משכורת או הכנסה פירותית אחרת לפי העניין.

 

 ו ד עבור מעסיקבמידה והכנסת החברה נובעת מפעילותו של היחיד והיא מסוג הפעולות הנעשות בידי עוב

 תחויב הכנסת בעל המניות כמשכורת בהתקיים התנאים הבאים: 

היחיד או    המעטים בשירות הניתן מאתמהכנסתה או הכנסתה החייבת של חברת    70%מקורן של לפחות   .א

 מעובדי חברת המעטים לאדם אחד או לקרובו.

 חודשים מתוך תקופה של ארבע שנים.  30השירות ניתן במשך  .ב

 ואילך.  2013שנת מ -ה יהיה רטרואקטיבי זקהחדשים לקביעת החו 30במניין 

 

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

 המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר. 

 

מחייבת של  " היא כי על הכנסותיה החייבות מהפעילות החברת ארנק"-המשמעות המעשית של הגדרת חברה כ

 ניות המהותי, יחולו שיעורי המס של יחיד. המ ל בע

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

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

ה חבההכנסות מהפעילות  של  יחיד  כ  רה מחייבת  על  שיעורי המס השולי החלים  מס    3%)כולל    50%עד    –זו 

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

 ניתן לגבות את המס מחברות הארנק, הן מהחברה והן מהיחיד.
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 ע באמצעות  צוביאי  -חברות  העברת פעילות מיחיד לחברה ושינוי מבנה

 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 

 ירת המניות המוקצות.מכ ד וא ידחה למועיחול אירוע מס וה

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-"ז,)התשע 242ר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מספ

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

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

למבני החזקות של חברות העוברות התפתחות עסקית מהירה, שיעורי  ם אייים צריך להתהבין כי החוק הק

 צמיחה גבוהים ושינויים תכופים אחרים.

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

ס, וזאת בשל  במב י המצדיק חיומדובר במקרים שבהם מבחינה מהותית לא היה מימוש כלכלי אמית

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

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

בנה ובכלל זה מתן אפשרות  המי ביצוע שינוי  מטרתו העיקרית של התיקון היא הגמשת המגבלות החלות בעת

שינויי   רחבת האפשרות למימוש זכויות, מתן אפשרות לביצוערחבה יותר ל"כניסת משקיעים" לחברה, ה

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

כר האפשרות למכירת זכויות על ידם )ירידה  נין  הורחבה באופ  הזכויות בחברות המשתתפות בשינויי מבנה,

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

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

ת התנאים והמגבלות החלים על שינוי המבנה הקודם, וכן נקבע  פרלהשהדבר יחשב  תקופת המגבלות מבלי

בעלי מניותיה של חברה מעבירה/ נעברת אגב  לראשונה כי יתאפשר תשלום במזומן מאת החברה הקולטת ל

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

רות בדרך של החלפת מניות ובעת ביצוע פיצול אנכי, וקוצרה תקופת המגבלות  חבל בעת מיזוגן שהמסים 

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

  ו המגבלות עלצומצמו המגבלות החלות על קיזוז הפסדים בעקבות מיזוג סטטוטורי במקרים מסוימים, ובוטל

 וז הפסדים החלות לאחר פיצול. יזק

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

 קיימת. 

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

 . ותבלו פחות מג ת ל לווהאפשרות 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   –לות"  במסגרת "חוק ההתייע
 .  בעלי המניות על קביעת רווחים לא מחולקים מסוימים של חברת מעטים, כדיבידנד בידי להורות

 נזכיר בנקודות את עיקרי הסעיף:

 חברת מעטים. •

 .ס פלוניתשנת מלפחות מתוך רווחיה ל 50%החברה לא חילקה דיבידנד בשיעור של  •

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

 רות.לא כולל רווחים חשבונאיים ובמגבלת חלוקה אפשרית לפי חוק החב

 ום שנת המס הפלונית.מת יםשנ 5חלפו  •

 מ' ₪ . 5)לתום שנת המס הפלונית( עולים על  הצבוריםרווחי החברה  •

 גע בחברה ובפעילותה.חלוקת רווחים לא תפ •

 חיצוניים, תוך מתן זכות שימוע.מבוסס על גורמים  הרכבההמנהל חייב להתייעץ עם וועדה ש •

שנת מס  מרווחיה של חברה ל  %50 -כי יראו ב  ככל שהוועדה אישרה, המנהל רשאי להורות, •
יו"(  לאחר שהופחת מהם סכום הדיבידנד שחולק מהם לאורך השנים, כאילו חולקו )"עכש הפלונית

 כדיבידנד.

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

 ד. קבלו דיבידנ בעלי המניות יחויבו במס כאילו •

 . העוסק בנדון 20/2018חוזר  פרסמה הרשות  31.12.2018ביום 
 
בסופו של תהליך קובע המנהל כי יראו רווחים מסוימים כמחולקים כדיבידנד לבעלי המניות, הקביעה  אם . *

 קדמה למועד החלטת המנהל. ש  נהתקבע ככלל לש השומתית 
זר מיום קביעת  עם זאת חיובי ריבית והצמדה בגין חוב המס בגין הדיבידנד שנקבע כאמור, יחול לפי החו

 המנהל ואילך בלבד. 
וקודם בלבד. לא   2015יכול המנהל לבחון אילוץ חלוקה של רווחים שטרם חולקו עד וכולל שנת  2021. בשנת *

 ואילך.  2016חים מהשנים רוו ותוקלאלץ חל  2021ניתן בשנת 
תאפשר אילוץ  עודפים מצטברים מאז ומעולם ולכאורה י₪ 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. 

ע בפני הועדה, תינתן זכות שימוע בפני המנהל, וכי על קביעתו לבסוף  ן זכות השימו נתתי קובע כי וזר . הח*
 . לבית המשפט המחוזי  לרבות השגה וערעוריחולו הליכי השומה הרגילים, 

 
 

 

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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באמצעות   -היעד החדש של רשות המסים   –בארץ ובחו"ל דיווח על השכרת דירת מגורים

 שיים ומקורות הכנסה אי ם שאלוני פרטי המלשינון ובאמצעות משלוח

 
 בארץ

אפשרות לבחור  , הנובעת מהכנסות משכר דירה למגורים בידי יחיד, עומדת בפניו הסלשם הקטנת חבות המ

 בין שלוש חלופות: 

המס   (1 בשנת  בישראל  מגורים  דירת  מהשכרת  הכנסה  על  ממס  הפטור  תקרת  החוק,  פי    הינה  2022על 

קרת הפטור בגובה החלק  סכום התקרה, מופחתת תל  ע  שכירות עולים . כאשר דמי הח לחודש"ש  5,196

מהתקרה, אין    2רות גבוהים פי  העודף, וההפרש מתחייב על פי שיעורים רגילים. לפיכך, אם דמי השכי

 פטור. 

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

של   בשיעור  מס  ממחזו  10%לשלם  אינה  ההר  בלבד  שכירות  מדמי  היחיד  של  שהכנסתו  בתנאי  כנסות, 

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

 .הכנסה מדמי שכירות, אלא אם כן שילם היחיד באותה שנת מס מקדמות ול  ההייתשבה 

 זיכויים. בחלופה זו לא ניתן לנכות הוצאות ואין 

ם לב, כי בעת מכירת הדירה המושכרת בשיעור מס מופחת, תופחת עלות הדירה בגובה הפחת  ילשיש  

המוכר אינו פטור ממס שבח, סכום השבח החייב  ששכרה, כך שבמידה  שניתן היה לנכות בתקופת הה

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

שחל על מלוא ההכנסות משכר דירה, אך בניכוי מלוא ההוצאות,  המס השולי,  י  לפמס הכנסה  ום  תשל (3

 קה.  כולל פחת וריבית, תיווך, משפטיות ואחז

 

 בחו"ל

 הכנסות מהשכרת נכסים בחו"ל: 

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

 בגין המס ששולם בחו"ל. מסמ א ניתן זיכוי הוצאות פחת, ול

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

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

 כזיכוי. 

 

 

 
 

כך מס   מדווחים ומשלמים על א  ולת נסה משכירוהמפיקים הכובארץ בעלי דירות בחו"ל 
הליך גילוי מרצון עשוי להסיר מכם את סכנות   -( L.L.C)גם אחזקה דרך בישראל כנדרש 

 הליך הפלילי!ה
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    משמעותית מופחת מס ישלמו אחרים ויצרנים תוכנות  מפתחי -היצוא לעידוד מס הטבות

  של קטנות חברות קודמות, שניםל יתרטרואקטיב  גם ואולי  מעתה, ,10.4.2019 מיום חדשה  מיסוי החלטת

  שלהם מההכנסות %25 לפחות  אשר תחום, בכל ויצרנים יוטיוב סרטוני כנה,תו  מפתחי  אפליקציות, מפתחי

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

 בישראל. 

  לחברה   12%  או 16% של לשיעור - רגילה בחברה 23%  של וריע מש הרווחים לע  חברות  מס בהפחתת מדובר

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

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

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

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

 עובדים.  מעשרה

 תנאים:  שני נדרשים המס,  הטבות  קבלת לצורך

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

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

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

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

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

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

 עובדים.  מעשרה פחות בהן אשר קטנות  לחברות

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

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

 עובדים.  לעשרה מתחת

 

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

  בלצר איל ,לרו"חבמשפטים( )מוסמך  קנובל מנשה 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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 להשכרה  דירות/הטבות מס לבניין
תיקון החוק לעידוד השקעות  יזמים, קבלנים או כל עסוק בענף הנדל"ן שינוי מדיניות המס ו

 הטבות מס לבניין להשכרה למגורים בהשכרה מוסדית לטווח ארוך –הון 

החוק( בנושא הטבות מס   –בחוק לעידוד השקעות הון )להלן   1פורסם תיקון לפרק שביעי  18/11/2021ביום 
לבניין להשכרה למגורים. התיקון נועד להחליף את מסלול ההטבות הקיים וקובע הטבות מס גבוהות יותר  

 יותר.  לבניינים לשכירות מוסדית לעומת הטבות המס הניתנות במסלול הקיים, אולם בתנאים מחמירים 

שנים בלבד( ימשיך לחול על בניינים   5יובהר כי מסלול ההטבות הקיים )המחייב תקופת השכרה מינימלית של 
 .  31/12/2023ת עד ליום להשכרה למגורים שהוגשה לגביהם בקשה לאישור תכני

 להלן פירוט עיקרי מסלול ההטבות החדש לבניין לשכירות מוסדית: 

ניין אשר במהלך התקופה שמיום תחילת התיקון לחוק ועד ליום  "בניין לשכירות מוסדית" הוא ב •
, הוגשה לגביו, לפני תום הבניה ובצירוף היתר בניה, בקשה לאישור תכנית ומתקיימים לגביו  31/12/2031

 כל אלה:   
דירות לפחות, אם הוא נמצא   6דירות לפחות, אם הוא נמצא באזור שאינו פריפריאלי, או   10יש בו  (1

 יאלי.  באזור פריפר
מינהלת רשות ההשקעות שוכנעה, בהתאם לתכנית שהוגשה, כי ה"דירות לשכירות מוסדית" יושכרו   (2

 השנים שלאחר תום הבנייה.     18שנים לפחות בממוצע מתוך  15ב"השכרה לטווח ארוך", לתקופה של 
 ן: התיקון לחוק קובע תנאי מינימום מספר דירות אותן נדרש להשכיר לטווח ארוך, כמפורט להל •

 לגבי מי שבנה את הבניין לשכירות מוסדית:  (1

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 שרכש כל הדירות שרכש בבניין לשכירות מוסדית. משכיר ממשיך הוא מי –לגבי "משכיר ממשיך"  (2
אחר,   ממשיך או ממשכיר מוסדית לשכירות שבנה את הבניין ממי לשכירות מוסדית הדירות את

   בות של השכרה לטווח ארוך.בתנאי הזכאות להט לעמוד והתחייב

 
 להלן:כמפורט  הטבות המס על ההכנסות ממכירה או מהשכרה של הדירות בבניין לשכירות מוסדית  •

 לדירה המושכרת למגורים.   20%פחת מואץ בשיעור של   -
 שיעורי מס מופחתים על הכנסות ממכירה או מהשכרה של הדירות: -

  

 שנות ההשכרה 
 חברה  
 מס חברות 

 יחיד 
 מס הכנסה 

5  - 1שנים   11% 29% 

10  - 6שנים   9% 27.5% 

15 -  11שנים   7% 25.5% 

   אופציה:  

)ואילך(  20 – 16שנים   5% 24% 

 באזור פריפריאלי  
 הגבוה מבין אלה: 

 באזור שאינו פריפריאלי  
 הגבוה מבין אלה: 

 דירות.  10 (1 דירות.  6 (1

מהדירות בבניין/בחלק   30%לפחות  (2
הבניין המאושר, ששטחן מהווה  

 משטח הרצפות בבניין.  30%לפחות 

מהדירות   66%לפחות  (2
בבניין/בחלק הבניין המאושר, 

  50%ששטחן מהווה לפחות 
 רצפות בבניין. משטח ה
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 על דיבידנד המחולק לבעלי המניות בחברה.    20%מס בשיעור מופחת של   -
פטור ממס ערך מוסף על ההכנסות מהשכרת הדירות למגורים וכן פטור ממס ערך מוסף על ההכנסות   -

שנים לפחות )בהקשר זה יש לקחת   5ירת הדירות בבניין לשכירות מוסדית אשר הושכרו במשך ממכ
 בחשבון את ההשלכות בגין אי ניכוי מע"מ התשומות(. 

במקרה בו משכיר ממשיך רכש את הדירות לשכירות מוסדית ממי שבנה   0.5%מס רכישה בשיעור של  -
כרה הראשונות אצל בונה הבניין. במקרה זה  שנות ההש 5את הבניין לשכירות מוסדית לאחר שחלפו  

 המשכיר הממשיך יתחייב להשכיר את הדירות שרכש בהשכרה לטווח ארוך, כמפורט להלן.     
 שנים.   15תקופת ההשכרה המינימלית של הדירות המיועדות להשכרה היא   •

    ות השכרה בלבד ולפני שנ  5נקבעו תנאים בהם ניתן למכור את הדירות המיועדות להשכרה לאחר שחלפו         
 שנות השכרה, למשכיר ממשיך.    15שחלפו        

אפשרות נוספת למי שבנה בניין לשכירות מוסדית למכור את הדירות המיועדות להשכרה אף לפני שחלפו   •
דירות לרוכש אחד שהתחייב להשכיר את הדירות בהשכרה   50שנות השכרה, ובלבד שמכר לפחות  5

כלולה בתכנית שאישרה המינהלה לפני תום הבנייה והתקיימו תנאים שיקבע מנהל   לטווח ארוך והמכירה
 רשות המיסים.          

 
    ם או כל עוסק אחר בענף הנדל"ן, יחיד או חברה, נדרשים לבחון את התאמתם למסלול יז       

    סלול ההטבות מ ההטבות כאמור ובמיוחד במקרים בהם חלים על  הכנסותיהם שיעורי מס מלאים.       
   שנקבע בחוק לבניין לשכירות מוסדית, כאמור לעיל, מעניק הטבות מס ייחודיות ואטרקטיביות וכולל        
   תנאים שונים נוספים, דרישה לקבלת אישור מקדים ועמידה בנהלים ובקריטריונים כפי שיקבעו מעת        
     לעת על ידי מינהלת הרשות להשקעות.       

 

 

 

חות בתחום עסוק הנדל"ן המעוניינים לקבל הטבות לבניין להשכרה למגורים, מוזמנים  לקו

 .    2443301-073לפנות ולבחון את העניין עם משרדנו  
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 2021לשנת המס עמדות החייבות בדיווח  

המס    רשות לשנת  בדיווח  החייבות  העמדות  של  המלאה  הרשימה  את  לאחרונה  פרסמה  המיסים 

נוספו   .2021 ועודכנו    12במסגרת הרשימה החדשה  בעניין מס   7עמדות חדשות  קודמות  עמדות 

ומיסו של  יהכנסה  החדשה  הרשימה  ומכס(.  מע"מ  בנושא  חדשות  עמדות  נוספו  )לא  בינלאומי 

. יובהר כי עמדה החייבת בדיווח 20160-2020עמדות שפורסמו בשנים   90  -העמדות מתווספת ל

 ר.אינה בגדר תכנון מס אסו 

 עמדות החייבות בדיווח 

על   הדיווח  בשנת  חובת  כבר  החלה  בדיווח  החייבות  העמדות  ברשימת  הנכללים  מס  .רשימת    2016תכנוני 

  .העמדות כוללת תכנוני מס שרשות המיסים מעוניינת לבחון

עומדת   היא  )א(  אלה:  כל  בה  שמתקיימים  כעמדה  ככלל,  מוגדרת,  הכנסה  מס  לעניין  בדיווח  חייבת  עמדה 

ת המס שלּגביה מוגש הדו"ח; )ב( יתרון המס הנובע ממנה  יגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנבנ

הדיווח על   .מס לכל היותר-מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות   10מיליון ש"ח באותה שנת מס או על    5עולה על  

על   עולה  יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה    5ליון ש"ח בשנה או  מי  2נקיטת עמדה במיסים עקיפים 

 ע שניםמיליון ש"ח במהלך ארב

ב לפקודה  94עוסקות בתחולת )אי תחולת ( הוראות סעיף    2021העמדות החדשות שנוספו לגבי שנת המס    12

)רווחים ראויים לחלוקה( בעת מכירת מניות של חברה הזכאית להטבות במס מכוח חוק עידוד השקעות הון,  

קורו ברווחי אקוויטי של חברת  שלילת זיכוי עקיף בגין דיבידנד מגולם שמ  הבהרה בנושא מתנה לתושב חוץ,

  .הבת הזרה, הבהרות בנוגע לקריטריונים בבחינת חברה כ"חברה נשלטת זרה" ומיסוי נאמנויות

 עמדות נוספות בנושאים הבאים :   7כמו כן עודכנו 

וירטואליים מטבעות  של  "רווהמרה  כחלוקת  יראו  אותם  נוספים  מקרים  מבוסס  ,  תשלום  כלואים",  חים 

בס  שנרשם  ומיסוי  מניות  חשבונאי  גידור  שאינן  גידור  עסקאות  שיערוך  הונית,  כעסקה  האם  חברת  פרי 

  .נאמנויות

 

  כאןלחץ   2021לרשימת עמדות החייבות בדיווח שנוספו בשנת 

   כאןלרשימת העמדות החייבות בדיווח המלאות במס הכנסה לחץ 

 כאן  מע"מ לחץ המלאה של העמדות החייבות בדיווח בעניין   לרשימה

 

 אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש. 

 
 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2FBlobFolder%2Fpolicy%2Ftax-report-station-2021%2Fhe%2FIncomeTax_ReportStation_2021_tax-report-station-%25D7%259F2021-itc.pdf&data=04%7C01%7Cshmulik%40mgi-israel.co.il%7C61f0dd6755bc44619f4308d9d8df1a43%7Cdab50147d46a4bc7a86e386b9d11800b%7C1%7C0%7C637779274987081257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=axe8hRElrz7zKXsEPMcrhXm3icJUBFKvc5eggd4%2BW0Q%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2FBlobFolder%2Fpolicy%2Ftax-report-station-2021%2Fhe%2FIncomeTax_ReportStation_2021_tax-report-station-2021-itc2.pdf&data=04%7C01%7Cshmulik%40mgi-israel.co.il%7C61f0dd6755bc44619f4308d9d8df1a43%7Cdab50147d46a4bc7a86e386b9d11800b%7C1%7C0%7C637779274987081257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wfqLeYONgBbt%2Ft9X0bAzZiRRag7rYt9cX4K%2FxaZyBNw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2FBlobFolder%2Fpolicy%2Ftax-report-station-2021%2Fhe%2FIncomeTax_ReportStation_2021_tax-report-station-2021-itc2.pdf&data=04%7C01%7Cshmulik%40mgi-israel.co.il%7C61f0dd6755bc44619f4308d9d8df1a43%7Cdab50147d46a4bc7a86e386b9d11800b%7C1%7C0%7C637779274987081257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wfqLeYONgBbt%2Ft9X0bAzZiRRag7rYt9cX4K%2FxaZyBNw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2FBlobFolder%2Fpolicy%2Ftax-report-station-2021%2Fhe%2FIncomeTax_ReportStation_2021_tax-report-station-2021-itc2.pdf&data=04%7C01%7Cshmulik%40mgi-israel.co.il%7C61f0dd6755bc44619f4308d9d8df1a43%7Cdab50147d46a4bc7a86e386b9d11800b%7C1%7C0%7C637779274987081257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wfqLeYONgBbt%2Ft9X0bAzZiRRag7rYt9cX4K%2FxaZyBNw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2FBlobFolder%2Fpolicy%2Ftax-report-station-2021%2Fhe%2FIncomeTax_ReportStation_2021_tax-report-station-2021-itc2.pdf&data=04%7C01%7Cshmulik%40mgi-israel.co.il%7C61f0dd6755bc44619f4308d9d8df1a43%7Cdab50147d46a4bc7a86e386b9d11800b%7C1%7C0%7C637779274987081257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wfqLeYONgBbt%2Ft9X0bAzZiRRag7rYt9cX4K%2FxaZyBNw%3D&reserved=0
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 הצעה לרפורמה במיסוי בין לאומי  (דרכי התנהלותרילוקיישן )
 

הייתה להמליץ עלחודש  ב בין לאומי. מטרת הועדה  הוועדה לרפורמה במיסוי  דו"ח  פורסם  ם  יהשינוי  שעבר 

מה המקצועית,  מהחטיבה  נציגים  כללה  הועדה  לאומי.  הבין  המיסוי  בתחום  המס  בדיני  חטיבה  הנדרשים 

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

ות לעניין קביעת  בהלשכות המקצועיות. דוח הועדה כולל המלצות רחבות מאד בתחום המיסוי הבין לאומי, לר

מס, הטבות לעולים חדשים   כפלהתושבות של יחידים וחברות, כללי מקום המקור, מס יציאה, מנגנוני מניעת  

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

 .כאן  לחץ דוח הוועדה לצפיה ב

  .לחץ כאןלצפייה בפרקטיקה המקובלת 

 

 

 אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2FBlobFolder%2Freports%2Fcommittees-reports%2Fhe%2FIncomeTax_intanational-tax211121.pdf&data=04%7C01%7Cshmulik%40mgi-israel.co.il%7Ce83027d853e540938b6608d9bb0e5a74%7Cdab50147d46a4bc7a86e386b9d11800b%7C1%7C0%7C637746492586150844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0LlYwSF2QoBUIbe7cej9RFqNwf1lOZnLgs2u%2BhV2vyM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mgi-israel.co.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2F%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2593%25D7%25A2-%25D7%259C%25D7%259C%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%2597-%25D7%25A8%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%259E%25D7%2594-%25D7%2591%25D7%259E%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%2595%25D7%2599-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%259C%25D7%2590%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2599-%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%25A7%25D7%2598%25D7%2599%25D7%25A7%25D7%2594-%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%2591%25D7%259C%25D7%25AA_1639053098-1.pdf&data=04%7C01%7Cshmulik%40mgi-israel.co.il%7Ce83027d853e540938b6608d9bb0e5a74%7Cdab50147d46a4bc7a86e386b9d11800b%7C1%7C0%7C637746492586150844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=e7qMz%2FCql%2F19VDUN2vqAZDEYdthpsWX%2FsoUyqnYoS8c%3D&reserved=0
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 ת הפטור לנכיםושינוי תקר
 

 15.11.2021החל מיום   –א( לפקודה 5) 9תיקון הוראות סעיף 

תוקנו,   15.11.2021, שפורסם ביום 2021-2022לעדכנכם כי בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנים  ברצוננו

( לפקודת מס הכנסה ולפיו נקבעו שתי תקרות הכנסה לזכאים לפטור בגין הכנסה חייבת  5)9ראות סעיף הו

נקבעה  ששתי התקרות מתייחסות לנכות  ( לפקודה.1()א5)9-()א( ו5)9מיגיעה אישית וזאת מכוח סעיפים  

 ימים ויותר. 365לתקופה של 

לזכאים לתגמול חודשי   ( תינתן אך ורק2022 -₪ ב 628,800()א( תוקן הנוסח כך שהתקרה הקיימת )5)9בסעיף 

  -התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל או לפי חוק  1959  -לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט

בגין הכנסה   ₪2022 בשנת   409,200נקבעה תקרת פטור חדשה של   ה( וב1. בנוסף, נוספה פסקת משנה )א1970

 . 2022בינואר  1תחילת התיקון הינו מיום  ()א(.5)9או נכה שלא נכללים בסעיף  חייבת מיגיעה אישית של עיוור

(  5) 9, עובדים הזכאים לפטור מהכנסתם מכוח סעיף 101בהתאם להנחיית רשות המסים, עם מילוי טופס  

נסה, המקבלים תגמול חודשי לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( או לפי חוק התגמולים  כלפקודת מס ה

פעולות איבה בכל שנת המס, יצרפו אישור על זכאות זו ויהיו זכאים לתקרת הפטור הגבוהה. ככל  לנפגעי 

ת  רשאישור זה מתייחס לחלק משנת המס, יש להפנות לפקיד השומה הרלוונטי לתיאום מס לצורך קביעת תק

עה בסעיף  עובדים שלא יצרפו אישורים כאמור, יהיו זכאים לתקרת הפטור הנמוכה שנקב ההכנסה הפטורה.

   ₪, כאמור לעיל. 409,200 -( 1()א5)9

 ( לפקודה לפני תיקון הסעיף יהיה זכאי לפטור גם בעתיד לפי ההוראות של  5)9נכה שנקבעה נכותו לפי סעיף 
 

  ₪.  628,800 -עודכנת מהסעיף לפני תיקונו, כפוף לתקרה ה
   

 זכאותו לפטור בהתאם להוראות סעיף   תקבע 2.12.2021כל מי שפנה לוועדה של המוסד לביטוח לאומי מיום  
 
   1.12.2021( לפקודה עד ליום 5) 9נכות לפי סעיף  ( לפקודה לאחר תיקונו. כל מי שהגיש בקשה לקביעת אחוז5)9
 

   .נוונכותו תקבע בהתאם לנוסח הסעיף לפני תיק 
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  החזר מס  להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, לקויי קשב וריכוז  או היפראקטיביות 

לקבל את ההטבה ללא צורך בהגשת תעודה  יוכל המקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי,  הורה  

נכה ללא צורך באישור    (. בעקבות התיקון יוכלו המעסיקים לתת את ההטבה להורה לילד 127רפואית )טופס  

על ההורה למלא את הפרטים   נקודות זיכוי, 2על תיאום מס ממשרד מס הכנסה. לצורך קבלת ההטבה של 

 חלק ח' ולצרף אישור על גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי. 101הרלוונטיים בטופס 

 על פי החוזר, ילדים בעלי לקות למידה חמורה הינם: 

נוך מיוחד או שהופנו למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה של משרד  יילדים שלומדים במסגרת לח  .א

 ;החינוך

 ;ים לקצבת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי בשל לקות למידה חמורה במיוחדילדים הזכא .ב

 מכיתה ט' אין מסגרת לחינוך מיוחד.  .ג

ידים הלומדים  מ", דינם כדין תל 07תלמידי תיכון שמשרד החינוך קבע לגביהם שהם זכאים ל"מסלול 

 במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו אליו. 

לפקודה באם ימציאו אישור על הפניית   45דות זיכוי מכוח סעיף הורי ילדים אלה יהיו זכאים לשתי נקו

 ילדיהם למסלול זה. 
 

יחיד המקבל זיכוי בעד הוצאות החזקת ילדו במוסד מיוחד )ראה לעיל(, לא יהא זכאי לשתי נקודות זיכוי  

 ות. פ נוס
 

נטול היכולת ושל בן  הכנסותיו של יחד עם זאת  .מותנה בהגשת תעודה רפואיתכיום אינו הזיכוי לפי סעיף זה 

שהכנסותיו, החייבות   –ש"ח, ואם אין לנטול היכולת בן זוג  277,000זוגו, החייבות והפטורות, לא עלו על 

 . (2022ש"ח )הסכומים נכונים לשנת  173,000והפטורות, לא עלו על 

 הטבות במס למי שמממן החזקת קרוב במוסד ונקודות זיכוי בשל נטולי יכולת 

 בגין לקויות למידה(  )לרבות זיכויים

 

 זיכויים בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד

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

מאותו חלק   35%שפויים בדעתם או בעד ילד מפגר, יותר לו זיכוי של   יבאופן קבוע, עיוורים או בלת 

 מהכנסתו החייבת.  12.5%מהסכומים אשר עולה על 

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

שהכנסותיו, החייבות והפטורות, לא עלו   –זוג  ן ש"ח, ואם אין לנטול היכולת ב 270,000והפטורות, לא עלו על 

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

 נקודות זיכוי בשל נטולי יכולת

יחיד תושב ישראל, שיש לו או לבן זוגו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר, זכאי לשתי נקודות זיכוי בשל  

 כל ילד כאמור. 

 נה נקודות הזיכוי גם עבור בגיר נטול יכולת אשר לא עזב את בית הוריו לעל פי עמדת רשות המיסים תתקב
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 רשימה נבחרת  - 2022בעסק בשנת  תקרת הוצאות מותרות

 הערות 2022שנת    - תקרה סוג הוצאה 
 אם עובדים מהבית:

תשלומי ארנונה, חשמל, מים,  
לא , וכו'וועד, ביטוח, אינטרנט 

 כולל הוצאות שכ"ד 

 
הוצאות הבית לפי יחס החדרים  מבדרך כלל חלק יחסי 

 .המשמשים לעסק מתוך סך החדרים

 
 . בצע בתיאום עם השותף המטפלל

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

 קשר עסקי
  לשנה.  ש"ח 220

 לחגים -מתנות לעובדים
 

משכורת באלא אם זוקפים שווי  ,מותרת אינהההוצאה 
 העובד. 

יש לזקוף שווי במשכורת )הכנסה 
 המתנה.  שווירעיונית( בגובה 

 ם העסק כיבודים במקו
 

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

 נא להתייעץ עם השותף.-לגבי כיבוד בחבר בני אדם

תה, קפה, סוכר  -כיבוד קל נחשב 
ד שאינו קל אינן  ו הוצאות כיבוכו'. 

 מותרות.
תרומות למוסדות ציבור 

המקנות זיכוי )הנחה במס( 
מסכום  35%בגובה של 

 )ליחיד(  התרומה

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

ש"ח,   9,517,000הזיכוי המקסימלי הינו הנמוך מבין 
 . מההכנסה החייבת 30% ובין

ור מס החברות הרלוונטי ע)חבר בני אדם יזוכה לפי שי
 באותה שנה(. 

אשר בשנת המס עולה על  ,סכום
ן לזיכוי התקרה שנקבעה, יהיה נית

 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 
 בות האירוח והקשר לעסק.ימוצאו, מס' ימי אירוח, נס

 

לרבות  )הוצאות החזקת רכב 
דלק, תיקונים, ביטוחים, 

 ( וכו' , פחתרישיון

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

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

 לשנה מעלות הרכב. 15% -פחת רכב 

 

  ןהוצאות בשל שיחות טלפו
 ,עסקיות ממקום המגורים

כשאין מדובר בקו ספציפי 
 המשמש לטובת העסק

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

 לפי הנמוך.  
חלק  -ש"ח לשנה   24,400אם ההוצאה עלתה על 
 ש"ח. 4,900 מההוצאות העולה על

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

 השיחות היו לייצור הכנסה. 

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

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

 

 הוצאות ביגוד )כולל נעליים(
 שמיועדות לשמש לצרכי עבודה 

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

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

רכי עבודה ובגדים המשמשים לצ
שניתן לזהות באופן  ,הינם אלה

בולט את ההשתייכות לעסק, או 
 .ללבושםי דין קיימת חובה פשעל 

 לחו"ל  ותהוצאות נסיע
 

תותר תוספת  במדינות רבות  
אוסטרליה,   - 25%של הוצאות 

, מערב אירופה קונג, יפן-הונג 
 ועוד. 

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

עד  תותר -כרטיס טיסה במחלקה ראשונה  הוצאה עבור
 טיסה.  מחלקת עסקים באותהבכרטיס מחיר לגובה 

 : לילות ראשונים( 7לינה לפי קבלות )
 ללילה.  313$ - סכום מרבי

 וצאות שהייה: ה
 ליממה.  88$ -לינה לפי קבלות אותאם נדרשו הוצ

 ליממה.  147$ -אם לא הוגשו קבלות בגין לינה  
 ליממה.  69$עד  -הוצאות נסיעה ברכב שכור 

ילדים שטרם  שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור
 לחודש.   784$סכום מרבי  -שנה   19מלאו להם 

 

  :יים במס ופטוריםזיכו-מבחר הטבות מס אטרקטיביות 

(,  לרבות ילדים עם הפרעות קשב וליקויי למידה)   נטול יכולתבגין סיום תואר אקדמי, בגין קרוב משפחה 
תרומות,)ראה טבלה לעיל(, מספר  ן₪, בגי 31,200, בגין הגרלות עד 100%ישוב מגורים מוטב, בגין נכות 

כולל גם  -יצוא עם פעילות יצרנית 25%מוטב )ילדים, חד הורים,  אלמן/ה, גרוש/ה, תשלום מזונות, מפעל 
 הייטק(, הפקדות לפנסיה, אובדן כושר עבודה וביטוחי חיים.
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 יכולות נוספות של משרדינו וסיוע במתן אישורים מיוחדים

  
יכולות נוספות של המשרד  רהמשך ישיר לצמיחת המש ב ד והתפתחותו המקצועית ברצוננו להרחיב מעט על 

הקל לשירותים  לקוחות  מעבר  שאינם  ולאלה  המשרד  ללקוחות  המוצעים  חשבון  ראיית  שירותי  של  סיים 
 והכוללים: 

 
 מחלקה כלכלית, ליווי עסקאות ובדיקת נאותות )בדיקות טרם רכישה(.  -
 דף ) הטבות מס ליצואנים הפועלים ברשת האינטרנט עליווי מול הרשות לחדשנות ומפעל מו -

 לקוחות בחו"ל במישרין או בעקיפין(. כולל חברות הנותנות שירותים דיגיטליים ל
 מעבר בין דורי )מס ירושה "בקנה" וליווי הון משפחתי(.  -
 תכנוני מס מיוחדים )שינויי מבנה(, הסדרי מס מול רשות המיסים וכו'. -
 אופציות לעובדים.  -
 שווי.  הערכות -
 ביקורת פנימית.  -
 חוות דעת לבתי משפט.  -
 חקירות כלכליות וביקורת חקירתית.  -
 ן. גילוי מרצו  -
 פירוק מרצון בהליך מקוצר.      -      

 
 

 כמו כן משרדנו מתמחה בהכנת מגוון רחב של אישורים לפי דרישה ספציפית ובתיאום:
  
 בחו"ל.  אישורי העברת כספים מחו"ל ולחו"ל, אישורי תושבות להשקעות -
 אישורי העברת כספים בארץ. -
 אישורים לצורכי קבלת משכנתא.  -
 חוק האריזות וחוק הפסולת האלקטרונית.   הקשר שליישום חוק הגנת הסביבה ב -
 )תקנים אמריקאים ואירופאים בהקשר של חשבונות זרים(. CRS -ו  FATCAאישורי  -
 לוקת דיווידנדים. חפרוטוקולים למיניהם )זכויות חתימה, מינוי מנהלים וכו' (, ו -
 לות בבנק.אישור על קיזוז תשומות רכב לחברות הביטוח/אישור על עסק קטן להקטנת עמ  -
 מחזורים/איתנות פיננסית וכו'.-אישורים שונים למכרזים -
 אישורי עמידה בתשלומים סוציאליים.  -
 אישורים מיוחדים נוספים לפי דרישה. -

   
 .0732443304, טלפון פיםסנשמח לעמוד לרשותכם למתן הבהרות והסברים נו
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 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 

 ין הדורות.בוהעברת נכסים 

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

 במשפחה וכן בניהולם. 

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

 

 פמילי אופיס הינם:השירותים הכלולים בשירותי 

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

 ביצוע תכנוני מס אפקטיביים ללקוח ומשפחתו. 

 ם לרשויות המס.דיווחים שוטפי

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

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

 לטווח הזמן הקצר והארוך.   -טגיית השקעות רסיוע בבניית אסט

 י תיקי ההשקעות. לרבות מול מנהל ,פיקוח ובקרה על ביצועי השקעות

 מעקב אחר הוצאות וחיסכון בעלויות שוטפות ואחרות של התא המשפחתי. 

 הכרוכות בגיוס הון זר. ,סיוע בגיוס אשראי והקטנת עלויות

 
 


