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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2020דצמבר 08

או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו

2020הערכות סוף שנת מס 

בית ספר למיסים  -איילת אור  



נושאי המצגת  

:לקורונההנוגעותסוגיות
;תלויים/מסופקים/רעיםחוב•
;חובמחילת•
;מהביתהעובדיםלשכיריםהוצאותניכוי•
;בקורונההקשורותבינלאומיבמיסויסוגיות•

:כללי
;דיגיטלייםמטבעותמיסוי•
;עצמיתרכישה•
;מהותימניותבעלידיעלמחברהמשיכה–לפקודה(1ט)3סעיף•
;מעטיםחברת–לפקודה(א)62סעיף•
;מסתכנוניעלסטטוטוריותדיווחחובות•
;כספיםהעברותועלחוץבחברותמניותבעליעלדיווחחובות•
-S–לישראלמחוץשקופותבחברותהחזקה• Corp\SCl\LLC



תלויים/ מסופקים/חוב רעים



(חוב רע)חוב אבוד 

שלדעתולהנחתוהוכחידבמשלחאובעסקשנתהוורעיםחובות":קובעלפקודה(4)17סעיף

להנחת,שנאמדובמידהמסופקיםחובותוכן,המסבשנתרעיםנעשושהחובות,השומהפקיד

אוהרעיםהחובותשלפרעונםזמןאםאף,המסבשנתרעיםשנעשוכחובות,הפקידשלדעתו

"...המסשנתשלתחילתהלפניחלהמסופקים

,(מסחרי)מצטברבסיסעלספריוהמנהלנישוםאצלשנרשמהבהכנסהמקורומסופקאורעחוב•

.החובבתשלוםלעמודיוכללאשהחייבהסתבררישומהולאחר



(חוב רע)חוב אבוד 

"אבודחוב"המונחמשמעותעלהמשפטבתיעמד)203/00ה"עמ)הדרכרמלעוףדיןבפסק•

בכלתיעשההגבייהסיכוייהערכת.לגבותויצליחלאשבעליוחובהוא"אבודחוב":(רע)

".החייבשלהסובייקטיביולמצבושנעשוהגבייהלניסיונותבהתאםלגופומקרה

ושאפסו"רעהחוב"כילהוכיחמוטלהנישוםעל"-'ואחמ"בערשתותפישמן918/15א"ע•

שאיןאו,הועילללאסביריםגבייהאמצעישנקטלהראותעליוכךולשם,לגבותוהסיכויים

שאיןמקום.פירוקלהליכינכנסשהחייבאו,גבייההליכיהחייבנגדלנקוטכלכליתהצדקה

".היווצרותולמועדבסמוךמידככזהבולהכירניתןלא,"אבודהחוב"היותבדברודאות

גירעון-(7481/17א"ע)סגלידיןענייןלמשלראו–"הוני"אבודבחובגםחליםאלומבחנים•

הואלענייננוהחשוב,לעילשהודגשוכפי,המסדינימבחינתהפסדיוצרבהכרחאינוכשלעצמו

.אובייקטיבימבחןהואהמבחןכאשר,הפסדשלבמקרהגםהמימושעקרון



חוב מסופק

חוב"לבין"רעחוב"שביןהבדלעלש"ביהמעמד,(1179-09מ"ע)עגיבבענייןהדיןבפסק

:"מסופק

חובהוארעחוב.דרגהשלענייןהוא"מסופקחוב"ו"רעחוב"ביןההבדל"מדוברכיקביעהלשם"

."יפרעלאשהואלהניחסביריסודשישחובהואמסופקחובואילוישולםשלאשנתברר

לאשעדייןאף,מסופקלחובלהיחשבעשוי,מכברזהחלףשלוהפרעוןשמועד,ישןחוב,למשל,כך

.נמוכיםגבייתושסיכוייקייםחובאוהגבייהדרכיכלמוצו

:תנאיםשנילהוכיחיש"מסופקחוב"במדוברלפיההקביעהלצורך

.החובאתלגבותתקווהעודשאיןבמסקנהתומךהנסיבותמכלולכילראותיש1.

.שייגבההסכוםעלעולותהחובבגבייתהכרוכותהמשפטיותהפעולות2.



חוב מסופק/ חוב אבוד

:ק"החבהוראות

:אלהבתנאיםורקאךבניכוייותרומסופקיםאורעיםחובות

;הנישוםשלידובמשלח-אובעסקוקשוריםהם(א)

שלאומדנופי-עלפלוניתמס-בשנתמסופקיםנעשואופלוניתמס-בשנתרעיםנעשוהם(ב)

;הנישום
;מס-שנתבאותהמסופקיםאורעיםנעשוהחובותכי,השומה-פקידשלדעתולהנחתהוכח(ג)

:יודגש

.מסופקאורעלחובחובואתלהפוךכדימספקתהוכחהמהווהאינההחייבשלבעלמאהצהרה•
.לחייבהנושהביןקרבהקיימתכאשרמסופקאורעבחובהכרהלגביזהירות-משנהלנקוטיש•

.(לפקודה(ג)33סעיף)קביליםפנקסיםניהלשלאלנישוםמסופקאורעחובניכוילהתיראין•



חוב מסופק/ חוב אבוד

–אבודבחובלהכרהדוגמאות

;החייבשלרגלפשיטת•

;לאתרוניתןשלאאוהארץאתעזבהחייב•

;עיזבוןלהשאירמבלינפטרהחייב•

.;התיישנות•



חוב מסופק/ חוב אבוד

:שלושה,ככלל,הינםתלויחובבגיןהוצאהלנכותהזכאותלענייןבפסיקהשהתגבשוהתנאים

;המקובליםהחשבונאותכללילפינעשתההתלויהחובבגיןההפרשה•

ואםהמקובליםהחשבונאותעקרונותלפיאם,מוסכמתלהערכהניתןהנדרשתההפרשהגובה•
;מומחהשלדעתוחוותלפי

לוודאיקרובההסתברותברמתהינהרחוק-הלאבעתידמוחלטלחובההפרשהשלהפיכתה•

.(מאוחרתפסיקה)

:למשלראו

חיפהש"פ'נמ"בערמדו157/89ה"עמ•

ג"פשמ'נמ"בעעריםבוניקבוצת.ע.בי.קי159/79א"ע•

1א"תשומהפקיד'נמ"בעוהשקעותבניהעופרגני1124/03א"בע•



חוב תלוי

:שלושה,ככלל,הינםתלויחובבגיןהוצאהלנכותהזכאותלענייןבפסיקהשהתגבשוהתנאים

;המקובליםהחשבונאותכללילפינעשתההתלויהחובבגיןההפרשה•

ואםהמקובליםהחשבונאותעקרונותלפיאם,מוסכמתלהערכהניתןהנדרשתההפרשהגובה•
;מומחהשלדעתוחוותלפי

.לוודאיקרובההסתברותברמתהינהרחוק-הלאבעתידמוחלטלחובההפרשהשלהפיכתה•

:למשלראו

רונןתל600/75א"ע•

חיפהש"פ'נמ"בערמדו157/89ה"עמ•

ג"פשמ'נמ"בעעריםבוניקבוצת.ע.בי.קי159/79א"ע•

1א"תשומהפקיד'נמ"בעוהשקעותבניהעופרגני1124/03א"בע•



מ"חוב אבוד לצרכי חוק מע

במסהחיובמועדאשר,עסקהביצעעוסקבובמקרהלהיווצריכול,מ"מעחוקלעניין,אבודחוב•

אולמוכרשולמהלאוהתמורההשירותמקבלאומהקונההתמורהנתקבלהבטרםחללגביה

.השירותלנותן

נתןאשר,עוסקאומ"מעלחוק22בסעיףכאמורידועלשנמכרוטוביןמסראשר,עוסק:לדוגמה•

שולמהלאוהתמורהמ"מעלחוק(א1)29סעיףי"עפחללגביובמסהחיובמועדאשרשירות

.השירותלנותןאולמוכר



מ"חוב אבוד לצרכי חוק מע

חובות אבודים–2/2012הוראת פרשנות 

–התנאים להכרה בחוב אבוד 
;מ"לחוק מע1כהגדרתה בסעיף " עסקה"-בוצעה עסקה 1.
;הוצאה חשבונית כדין2.
;ח התקופתי המתייחס והמס המתחייב שולם"בדונכללהכי החשבונית , על העוסק להוכיח3.
;המוכר או נותן השירות לא קיבל את התמורה4.
אין די בה כדי לראות  -הודעת החייב כי לא יוכל לשלם את חובו -" חוב אבוד"החוב הפך ל"5.

.בחוב חוב אבוד



מ"חוב אבוד לצרכי חוק מע

חובות אבודים–2/2012הוראת פרשנות 

–התנאים להכרה בחוב אבוד 
:  ובלבד שמדובר, כי לא ניתן לגבותו, להנחת דעתו של המנהל, הוא חוב שלגביו הוכח-" חוב אבוד"

נדרש ככלל אישור מפרק או נאמן כי : הליכי חדלות פירעוןשננקטו נגדו ( הקונה)חוב של חייב •

.סיכויי העוסק לגביית החוב קלושים

נגד  , 1967-ז"התשכ, י חוק ההוצאה לפועל"עפנקט בהליכי הוצאה לפועל העוסק בעל החוב •

:שהינם סבירים בנסיבות העניין, (הקונה)החייב 

שאושר  , 1999-ט"התשנ, לחוק החברות350י סעיף "חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים עפ•
;בפסק דין סופי של בית המשפט



מ"חוב אבוד לצרכי חוק מע

חובות אבודים–2/2012הוראת פרשנות 

–התנאים להכרה בחוב אבוד 
:לא יוכר החוב כחוב אבוד אלא אם כן יוכח אחד מאלה"ל "ככל שלא התקיימו התנאים הנ

.ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימושנפטרהחייב •

.את ישראל ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראלעזבהחייב •

מ להכיר בחוב כאבוד בהתקיים  "רשאי ממונה אזורי מע, איננו בסכומים גבוהיםכאשר החוב •

:התנאים המצטברים המפורטים להלן

.חובת הוכחת  עלות גביית החוב על העוסק. עלות גביית החוב גבוהה מסכום החוב עצמו-

ביצוע : כגון, אשר לא הניבו תוצאות, העוסק בעל החוב נקט בהליכים סבירים לגביית החוב-

העיסקיתהפסקת ההתקשרות , משלוח תזכורות ומכתבי התראה לחייבים, ניסיונות לאיתור החייבים

(.ניתוק החייבים מקבלת השירות: לדוגמה)

."י החוק"עפ" עוסק"מרבית העסקאות של העוסק בעל החוב הן עם לקוחות שאינם רשומים כ-



מ"חוב אבוד לצרכי חוק מע

חובות אבודים–2/2012הוראת פרשנות 

–התנאים להכרה בחוב אבוד 
לעמוד בכל התנאים והכללים המפורטים בסעיף , י העוסק בעל החוב"שתוצא ע, על הודעת הזיכוי•

.  להוראות18וסעיף ( ה)9סעיף , א23

כי חייבת להיות זיקה ישירה בין הודעת הזיכוי לבין החשבונית שהוצאה בשל העסקה  , יובהר•
.בגינה נוצר החוב, המקורית



מ"חוב אבוד לצרכי חוק מע

-בוטלהאולפועליצאהשלאעסקה
לאמקצתהאווהעסקהבמסהחייבתעסקהלגביחשבוניתהוצאה"–מ"מעלחוק49סעיף

לאעודכלהחשבוניתלפיהמסישולם-בחשבוניתטעותחלהאונתבטלהאולפועליצאה

"האוצרשרשקבעכפיתוקנהאובוטלה

:1973-ג"תשל,(חשבונותפנקסיניהול)הכנסהמסלהוראותא23תקנה

או שונה סכום  , או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונו תנאיה, כולה או מקצתה, עיסקהבוטלה "

:ינהג הנישום כלהלן, החשבונית מסיבה כלשהיא

ח התקופתי כמשמעותו  "מרשות הנישום וטרם דיווח עליה כדין בדוטרם יצא מקור החשבונית (1)

על  " מבוטל"תבוטל החשבונית על ידי ציון המלה , 1976-ו"תשל, לתקנות מס ערך מוסף20בתקנה 

;גבי המקור וההעתקים והצמדת המקור להעתקים



מ"חוב אבוד לצרכי חוק מע

:1973-ג"תשל,(חשבונותפנקסיניהול)הכנסהמסלהוראותא23תקנה-המשך

רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות , 2הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה (3)

:ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה

בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של  הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי (א)

;הנישום

רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די  הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר (ב)

1,400מ עולה על "לגבי סכום מכירה שהחיוב במע; בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי

אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של  , שקלים חדשים

;הנישום

;נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה(ג)

;המאשר את קבלתה, נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח(ד)

.לרבות חשבונית מס-" חשבונית", סעיף זהלענין



מחילת חוב



מחילת חוב לצרכי הפקודה

:חובממחילתכתוצאהבהכנסהלהכרההתנאיםאתקובעלפקודה(ב)3סעיף

:כהוצאהשהותרחובמחילתבגיןהכנסהנוצרתלנמחל,לפקודה(1()ב)3סעיףפיעל•

הותרשניכויהמהוצאהנובעוהחוב,ממנוחלקאוחובלונמחלפלוניתמסשבשנתאדם"

."שנהבאותהמהכנסתוכחלקהחובאתיראו,החייבתהכנסתובבירור

השיטהבסיסעלספריואתהמנהל,לנישוםחובנמחלכאשר,לפקודה(1()ב)3לסעיףבהתאם

להכנסתו(ריבית+קרן)שנמחלהחובסכוםיווסף,בספריוכברשנרשמההוצאהבגין,המסחרית

.שנהבאותה



מחילת חוב לצרכי הפקודה

סעיף"מעין)הוניאופיבעלחובממחילתהכנסהנוצרתלנמחל,לפקודה(3()ב)3סעיףפיעל•
"(סל

שקיבלמסכומיםנובעוהחוב,ממנוחלקאוחובלושומטאונמחלפלוניתמסשבשנתאדם"

והוא,כאמורהכנסתוייצורלצורךמענקלושניתןאו,ידממשלחאומעסקהכנסתוייצורלצורך

הוראותוגםזהקטןלסעיף(2)או(1)פסקאותפיעלאו2סעיףפיעלעליהםבמסחייבאינו

שומטאונמחלשבהבשנהכהכנסההחובאתיראו,עליהםחלותאינן(ב)21-וא20סעיפים

עליעלהשלאבשיעורבמסעליהםחייביהיהאדםואותו,ניתןשבהבשנהכהכנסההמענקואת

50%."

אומעסקהכנסתוייצורלצורךקיבלאותוחובלנישוםנמחלכאשר,לפקודה(3()ב)3לסעיףבהתאם

הופחתהלאהחובשמחילתבמידה)אחרותהוראותמכוחבגינובמסחייבאינווהוא,ידממשלח

כהכנסההחובאתיראו,(הנכסשלהמקוריהמחירלהקטנתגרמהלאאו,מדעילמחקרמהוצאות
.נמחלבהבשנה,פירותיבמסהחייבת



מחילת חוב לצרכי הפקודה

להיותיכולהגםאך,(החובמחילתעללחייבמודיעהנושה)מפורשתבצורהלהיותיכולהמחילה•

בלשון.(בפועלהחובמחילתאושמיטתעלמעידההצדדיםהתנהגותכאשר)הנסיבותמןמוסקת

מיאולונמחלכאילובחובשנהגמילרבות-חובלושנמחלמי,זהקטןסעיףלעניין":הסעיף
".חובוששומט

בחרשבההמשפטיתהצורהלפיולא,מעשיושלהכלכליתהמהותלפיהנישוםאתלמסותיש•

מצד"מחילה"שלהמשפטיבמעשהרקאינו,ההכנסהיוצרהמסאירוע,לאמור.פעולותיולבצע

לגביו"נוהג"שהלווהאלאהלווהי"עפורמאליבאופןנמחלשלאבחובגםאםכי,הנושה

."נמחלכאילו"



מחילת חוב לצרכי הפקודה

המוחלשלמהצדמחילה–הורוביץאביהו9715/03א"ע•

הצדדיםשנישלהתנהגותםבחינתנדרשת.החייבשלהתנהגותואתאךלבחוןאיןכימובן"•

לחובהצדדיםשניכיללמדהבא,רצונותשילוב,אפוא,נדרש.החובאלשניהםוהתייחסות

התייחסוכיצד,היתרבין,לבחוןיש,זאתלקבועמנתעל.לפורעוהרצוןואתהסיכויאתזנחו

.עליוויתורלצורךאולפרעונושננקטווהמעשיםהאמצעיםומהםהחובאלהצדדים

שכן.חובלמחילתאינדיקציהבהישהנושהושלהחייבשלאינסולבנטיותשלקיומהעצם•

יותרקשההיאהפירעוןשחדלותככל.החובמפירעוןשנואשכמיהנושהעלמצביעזהמצב

יכולותהנסיבות.יותרקרובההנושההצדשלהמחילהאפשרות,יותרקשיםהגבייהוקשיי

.חלקיתמחילהעלגםללמד



מחילת חוב לצרכי הפקודה

חובמחילת–2006–ז"התשס,(בדיווחהחייבמסתכנון)הכנסהמסלתקנות5תקנה

.לקרוב

:אלהכלהתקיימואם,לקרובחובמחילת"

;לפחותחדשיםשקליםמיליון1שלבסכוםהיאהמחילה(ב);אדם-בני-חברהואהמוחל(א)

מחילההיתהאלמלא,המחילהסכוםעלמשתלםשהיההמססכוםפחתהמחילהבשל(ג)

:מאלהאחדבשל,כאמור

;הפקודההוראותלפילקיזוזהניתןהפסדלקרוב•

;המוחלשלהכנסתועלשחליםמאלהנמוכיםהקרובשלההכנסהעלהחליםהמסשיעורי•

;ממספטורההקרובבידיההכנסה•

;בישראלבמסחייבתאיננההקרובבידיההכנסה•

שמטשהמוחלובלבד-"מחילה"-זופסקהלענין;הקרובבידיהכנסהמהווהאינההמחילה•

;מסלצרכיעליומחלאוהחובאת

המחזיקאדםבידיהמוחזקאדם-בני-וחברקרובואוהמוחלשבהחזקתאדם-בני-חבר-"קרוב"

;במוחל



מ"מחילת חוב לצרכי חוק מע

:קובע כדלקמן-תמיכה וכדומה , דין תרומה, מ"לחוק מע12סעיף 

כחלק ממחיר  ייחשבו עוסקשקיבל ( תקבולים-להלן )תמיכה או סיוע אחר , תרומה( א")

.הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים או סוגי עוסקים שקבע שר האוצר; עסקאותיו

–החברה הכלכלית חיפה 563/86א "ע•
אך אין בלשון  . עיסקאותעל דרך של הוזלת מחיר , למנוע הפחתת בסיס המסהיתהמטרת ההסדר "

לתנאי לתחולת  העיסקהכדי להפוך אותו קשר גומלין בין התרומה לבין מחיר 12בסעיף הנקוטה

,  ולפיה רואים כל תרומהמסוייגתהלשון היא כללית ובלתי : נהפוך הוא. ההסדר הקבוע בסעיף

".עיסקאותיותמיכה או סיוע שקיבל עוסק כחלק ממחיר 



מ"מחילת חוב לצרכי חוק מע

(:141/00א "ל ע"עניין תה)מ "על יחסי הגומלין בין מחילת חוב לצרכי מס הכנסה לבין חוק מע

אין מקום  . על פי משמעותו הרגילה והפשוטה של המונח" מחילה"הסעיף נוקט לשון •

באשר צמצום שכזה אינו עולה בקנה אחד עם השאיפה  , לצמצמם את משמעותו רק לפקודה

מ הינם חלק מהענף  "במיוחד לאור העובדה שהן הפקודה והן חוק המע, להרמוניה חקיקתית

מחילת  "לא רק שאין ליצור הבחנה מלאכותית בין , יתירה מזאת. המשפטי של דיני המס

אלא שניתן לראות במחילת חוב על  , מ"לצרכי מע" מחילת חוב"לצרכי מס הכנסה לבין " חוב
(  א)12כמדובר בסעיף , תמיכה או סיוע, לפקודה כמקרה פרטי של תרומה( ב)3פי סעיף 

.  לחוק



מ"מחילת חוב לצרכי חוק מע

?  מה לגבי מחילת חוב במישור ההוני על רקע חדלות פירעון של החייב•

?    מה לגבי המרת הלוואה להון מניות ופרמיה•

.(974/95א "ע)עניין מרכז הירידים 
.)141/00א "ע)ל "עניין תה

ניתן לטעון כי בשני המקרים עצם המרת הלוואה להון מניות לא נחשבה כשלעצמה לטריגר  •

.  מ"לחוק מע12לאירוע מס לפני סעיף 



ניכוי הוצאות לשכירים  
העובדים מהבית 



לפקודה17סעיף 

זולת אם הניכוי הוגבל או לא  , לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו: "לפקודה קובע17סעיף 

"...  יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד, 31הותר על פי סעיף 

?  מותרות לניכויהוצאות אילו 

, סכומי ריבית והצמדה, תיקונים, לרבות דמי שכירות, זאת–הוצאות הכרוכות בייצור ההכנסה •

.  מהאוויר ועודהתקפות / הוצאות בנקיטת אמצעים למניעת נזקי טבע , חובות רעים

!  שהחזר הוצאות לעובד מהווה הכנסת שכר אצל העובדהכלל הוא •

?  אינן מותרות לניכויהוצאות אילו 

;(אלא אם ניתן להפריד בין הפרטי לעסקי)מעורבות הוצאות •

;(אלא באמצעות פחת)הוצאות הוניות •

;רכבהוצאות •

.  מתנות ואירוח, ל"אש, ל"נסיעות לחו, הוצאות כיבודים•



?  מה דין ניכוי הוצאות הבית

.  העובד מביתוהבית מותרות בניכוי לעצמאי הוצאות•

הניכוי  , עם זאת. 'פחת וריבית על משכנתא וכו, כיבוד, ארנונה, חשמל: הוצאות אלו כוללות•

.ייעשה רק באופן יחסי עבור החלק בבית המשמש לייצור ההכנסה

–והחל לעבוד כעצמאי מביתו לאור הקורונה , במשרדעצמאי /שכיראדם שהיה •

;יחסילדרוש את הוצאות הבית באופן יוכל -

יידרש לשאלה האם חלק מההוצאות שדורש היו קיימות גם ערב הפיכת חלק מהבית  לא -

.  למשרד

תקנות ניכוי הוצאות רכב אינן שוללות החזר הוצאות רכב -1184-06ה"עמ-2000אלילעניין

האם ניתן לראות בתשלום לעובד כהחזר  –פטורות ממס לעובד בתנאי שבוצעו עבור המעביד 

?הוצאה שהוצאה לטובת המעביד



סוגיות במיסוי בינלאומי 
הקשורות בקורונה



חשיבות הגדרת התושבות לצרכי מס

שהופקהישראלתושבאדםשלהכנסתועל......משתלםיהאהכנסהמס"–לפקודה'בחלק

שנצמחהאושהופקהחוץתושבאדםשלהכנסתוועללישראלמחוצהאובישראלנצמחהאו

.".....:אלהממקורותבישראל

מחוץאובישראלשהופקאושנצמחהוןרווחעלבמסחייבישראלתושב"–לפקודה'החלק

;"בישראלשהופקאושנצמחהוןרווחעלבמסחייבחוץתושב...;לישראל

.עולמיתהכללהכנסתועלבמסחייבישראלתושב•

.טריטוריאליבסיסעלבמסחייבחוץתושב•

הדיווחוחבותהמסתשלוםחבותאתככללמגדירהמסלצרכיהתושבותסוגיית:המסקנה

.בישראל



מבחן מרכז החיים-לגבי יחיד –" תושב ישראל"

:  ובהם בין השאר, הכלכליים והחברתיים, מכלול קשריו המשפחתיים-איכותי –מבחן אובייקטיבי 

;מקום ביתו הקבוע( א)

;מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו(ב)

;מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע(ג)

;מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו(ד)

;באיגודים או במוסדות שונים, מקום פעילותו בארגונים(ה)

-חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בישראל : (ניתנות לסתירה–חזקות )מבחן כמותי 

;ימים או יותר183אם שהה בישראל בשנת המס (א)

וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים  , ימים או יותר30אם שהה בישראל בשנת המס (ב)

. ימים או יותר425שקדמו לה הוא 

:מבחן סובייקטיבי

.כוונה לעזוב מקום מגורים או לחזור אליו בעתיד, היכן אדם רואה את מרכז חייו



לגבי יחיד-"  תושב חוץ"

:חלופותשתי-לפקודה1בסעיף"חוץתושב"

."ישראלתושבשאינומי"-המחדלברירת–ראשונהחלופה

:אלהכלבושהתקיימויחידוכן"-שנתיארבעמבחן–שנייהחלופה

המסובשנתהמסבשנת,שנהבכל,לפחותימים183לישראלמחוץשהההוא(א)
;שלאחריה

או"ישראלתושב"להגדרה(1()א)בפסקהכאמור,בישראלהיהלאחייומרכז(ב)
.";(א)משנהבפסקתהאמורותהמסשנותשלאחרהמסשנותבשתי,"תושב"



חזרה מוקדמת לישראל בשל משבר הקורונה

זרותבחברותלעבודהרילוקיישןבמסגרתישראלאתשעזבורבים,הכלכליהמשבררקעעל•
.עתבטרםלישראללשובנאלצו,מוגבלתבלתילתקופהממנהלהגרכוונהומתוך

?האם חל ניתוק תושבות–חזרה לפני תום ארבע שנים ממועד העזיבה : דגש•

לאומשכךעזיבתוממועדשניםארבעחלפווטרםישראלאתשעזביחיד":1/2011חוזר•

מגוריובמקוםהשומהלפקידיפנה,העזיבהביוםתושבותוניתקכיבהכרחלקבועניתן

."להגדרהבהתאםחוץכתושבמעמדוהסדרתלשם



חזרה מוקדמת לישראל בשל משבר הקורונה

(:19466-01-12מ "ע)פסק הדין בעניין יעל צור 

הערעור התקבל

ראינו כי המערערת ציפתה לעבוד בהונג קונג תקופה ממושכת אך בפועל זו קוצרה ועבודת  "

חזרה זו  . שינוי זה הכריח את המשפחה לשוב לישראל. 2008המערערת הופסקה כבר בשנת 

הייתה  2006אינה מלמדת כי העזיבה בשנת , ואף חזרת הבעל למקום העבודה הקודם

את  . לתקופה ארעית או כי כוונת המערערת הייתה כי ישראל תמשיך להיות מרכז החיים

כלומר במהלך שנות  , הזיקה הסובייקטיבית ואת הזיקות האובייקטיביות יש לבחון בזמן אמת

"  .אלא אם ההתנהגות המאוחרת מעידה על כוונה קודמת, המס שבמחלוקת ולא בדיעבד

כנסיבה בלתי צפויה לחזרה לישראל–משבר הקורונה 



מאולצת לישראל/שהייה זמנית

מפניחששבשלאם,תושבותםלמדינתלשוברוציםאויכוליםשאינםיחידיםישנם•
שלהםהידבקותבשלאם,התושבותלמדינתטיסותבהעדראם,הקורונהוירוסהתפשטות

.ב"וכיובישראלעליהםשנכפהבידודאו,קרובמחלת,עצמם

ביחסהחזקותשתיאתלסתורהנישוםהצליח,(31489-01-13מ"ע)קניגבענייןהדיןבפסק•
נאלץכיהוכיחהנישום.מסשנתבאותהימים212בישראלששההלמרות,2006המסלשנת

.חובבשלהפועליםבנקידיעלכנגדושהוצאהארץמןיציאהעיכובצובשלבישראללשהות

שהותהעובדתאתהנישוםלחובתזקףלאהמשפטבית(7038/03ה"עמ)סולרבעניין•
העוסק,הסובייקטיבי,השניהמבחןלאור"-החולהבאמוטיפוללצרכירעייתושלבישראל
ב"בארהראההואלפיה,המערערגרסתנשללהלאכילאמורניתן,האדםשלבכוונתו
".הרלבנטיתבתקופה,חייוכמרכז

.(1348וטופסלפקודה(ה5()א)131סעיף)מפרטדוחהגשתחובת•

אשפוזלצורךלישראלשהגיעשיקומיבמוסדאוחוליםבביתהמאושפזחולה-היחידיםתקנות•
.בעניינוחלותאינןככללהימיםחזקות–בישראלשהותובעתשחלהאו



מאולצת לישראל/שהייה זמנית

רשימת הנחיות למדינות השונות ביחס לסוגיות  OECD-פרסם ארגון ה2020באפריל 3ביום •

-הקורונהמס בילטרליות הקשורות למשבר 
"OECD Secretariat analysis of tax treaties and the impact of the COVID-19 crisis”

:  העדר שינוי במעמד התושבות של היחיד בשני תרחישים•

. במדינה המארחת בשל מגבלות הקורונה" תקוע"אדם נמצא מחוץ לביתו באופן זמני ונמצא •

אך חוזר באופן זמני לארץ מולדתו בשל מצב  , אדם עובד במדינה זרה ורכש תושבות שם•

.הקורונה

אין זה סביר שהאדם יקבל מעמד תושבות קבע בעקבות  הדוח קובע כי בשני התרחישים •

האדם לא ייחשב לתושב המדינה  , ככל שאמנת מס בילטרלית חלה. המעבר הזמני

.  ארץ המולדת לצרכי מס/ המארחת

!מסרבת לאמץ כרגע באופן רשמי את מסקנות הדוחהמסיםרשות •



2020דחיית מועד העזיבה בשנת המס 

:שוניםלמועדיםבהתאםהשלכות–2020בשנתישראלעזיבתלמועדבקשרוודאותאי

;היעדלמדינתכניסהויזותבקבלתדחייה•
;היעדבמדינתמקדיםביקורלערוךיכולתחוסר•
.'וכוחינוךלמוסדותהילדיםרישום,נכסיםבאיתורעיכוב•

–2020בשנתישראלשלהמתוכנןהעזיבהבמועדדחיית–הנפקות
?2020בשנתתושבותלניתוקלטעוןניתןהאם-המסהשלכות

–לישראלמחוץימים183-מיותר)ליולי1עד/(בישראלימים30-מפחות)השנהבתחילת•
.2020שנתשלהשניבחלקניתוק;(חוץתושבהגדרת

עםל"חוהכנסותעלדיווחהגשתאותושבותניתוקשלבמקרה1348טופס-דיווחחובות•

.הזרהמסעלזיכויוקבלתמסוימותהוצאותניכויבתקנותשימוש



השלכות השהייה הזמנית בישראל על תושבות חברה זרה

:מאלהאחדבוהתקייםאםמסלצרכיישראלכתושבלפקודה1בסעיףמוגדר-"אדםבניחבר"

השליטהמבחן)...מישראלמופעליםוניהולםעסקיועלהשליטה(2);בישראלהתאגדהוא(1)

(והניהול

.בישראלוניהולשליטהקיימתהאםנקבעלפיהןזיקותשלשורהבוחןוהניהולהשליטהמבחן•

:(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברתעניין
מרכז"או,החברהשל"הענייניםמרכז"כיהואמישראלוניהולשליטהשמופעלתלכךתנאי"

ההחלטותמתקבלותשבוהמקוםפירושו"העצביםמרכז";בישראלהואשלה"העצבים

."אפהנשמת"מהןואשרהחברהשלוהחשובותהעיקריות,הבסיסיות,המהותיות



השלכות השהייה הזמנית בישראל על תושבות חברה זרה

בניהולואו/ובשליטתוזרהלחברהלהקיםעלולהבישראליחידשלזמניתשהייה,משמע•

ניהוללמקוםטענהאו/ומישראלוניהולשליטהשלטענהרקעעלבישראלמסתושבות

.המסאמנתלצרכיבישראלאפקטיבי

.בישראלהמסדוחעםיחד'וכו150,1213טופסהגשתחובתלקוםעלולהליחידזהבמקרה•

אתהמנהליםאחריםובכיריםל"המנכבובמיקוםזמניששינוימדגישOECD-הדוח•

נסיעותמהגבלותנובעבמיקוםהשינויאםבמיוחד,תושבותשינוילעורראמורלאהחברה

.לקורונההקשורות



השלכות השהייה הזמנית בישראל על קיומו של מוסד קבע בישראל  

.המסבאמנותמקורו"קבעמוסד"המונח

מיזםלגבימתקשרתמדינהשלהמיסויזכותאתלקבועהינהקבעמוסדבמונחהשימושמטרת•

.זר
:חלופותמשתיבאחתיתקיים"קבעמוסד"OECD-השלהמודללאמנת5סעיףפ"ע•

Fixed)קבועעסקיםמקוםבאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות1. Place
of Business)(הקבועהעסקיםמקום":להלן)הזרהמיזםלרשותהעומד";

תלויסוכןשלפעילותובאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות2.
(Dependent Agent)(תלויסוכן":להלן)".

שלרווחיםלמסותיכולהאינהמתקשרתמדינהכיקובעOECD-השלהמודללאמנת7סעיף•

הנמצאקבעמוסדבאמצעותעסקיתפעילותמקייםזרמיזםאותואםאלאזרמיזם

.בתחומה



השלכות השהייה הזמנית בישראל על קיומו של מוסד קבע בישראל  

בישראלקבעלמוסדטענהזרהלחברהלהקיםעלולהבישראליחידשלזמניתשהייה,משמע•

.בישראלודיווחבמסחבותלהולהקים
?הזרהלחברהקבעמוסדמקימהזמנימגוריםמביתעבודההאם

:OECD-העמדת•

• "The carrying on of intermittent business activities at the home of an employee does
not make that home a place at the disposal of the enterprise.”

?הזמניתהשהותבשלמדינהבאותה"תלויסוכן"כלהיחשבעלולההיחידנוכחותהאם
:OECD-העמדת•

• "An employee’s or agent’s activity in a State is unlikely to be regarded as habitual if he
or she is only working at home in that State for a short period because of force
majeure and/or government directives extraordinarily impacting his or her normal
routine.



דגשים נוספים

;(1348טופס)בישראלמפרטדוחבהגשתצורךלבחוןשי•
;התושבותלמדינתחזרה•
;משפחתיתאפיצולשלמצב•
;2020בשנתהעזיבהמועדדחיית•
עבורבישראלמפעילותיוצאכפועלבישראלקבעלמוסדוחשיפהוניהולשליטהבחינת•

אילוץמתוךהשוהיםנוכחותאתלראותשאיןהינהOECD-העמדת,זהלעניין–זריםגופים

המקימהנוכחותאוזרהחברהשל"קבעמוסד"המייצרתכנוכחות,כעתנמצאיםבהבמדינה
.זרהחברהשל"אפקטיביניהולמקום"אווניהולשליטה

נסיבותלגביברורהבמדיניותולצאתOECD-הדוחמסקנותאתלאמץהמסיםלרשותקריאה•

,באירלנדשנעשהכפי,הקורונהאילוציבשלמסלצרכיתוחרגבישראליחידשהותבהן

.נוספותומדינותהבריתארצות,בריטניה



דוח מפרט–1348טופס 



מיסוי מטבעות דיגיטליים



עמדה חייבת בדיווח  -הכנסות ורווחים ממטבעות דיגיטליים  
32/2017

מוחשיבנכסמדובראםבין,רכושכלכוללתהכנסהמסלפקודת88בסעיף"נכס"הגדרת"

,(באלווכיוצאאתריום,ביטקויןכדוגמת)"וירטואלימטבע".מוחשילאבנכסמדובראםובין

בהגדרתנכללהואומשכך,בוהמחזיקהאדםשלרכושוהינו,"מבוזרתשלוםאמצעי"גםהקרוי

במסהחייבמסאירועמהווה"וירטואלימטבע"מכירת,לכךבהתאם.לפקודה88בסעיף"נכס"

מטבעות"מכירתפעילותאם.(הוןרווח)הכנסהמסלפקודת'החלקהוראותפיעל

חייבות"הווירטואלייםהמטבעות"ממכירתשההכנסותהרי,"עסק"לכדימגיעה"וירטואליים

.לפקודה'בחלקמכוחבמס

,ישראלבנקבחוקכהגדרתםחוץמטבעאומטבעמהווהאינו"וירטואלימטבע",בנוסף

עלותלביןבמכירההתמורהביןההפרש,ספקהסרולמען,לכךבהתאם.1985-ה"התשמ

".שערכהפרשיאו/והצמדהכהפרשייחשבלאהרכישה



הכנסות ורווחים ממטבעות דיגיטליים בהתייחס לחוזר
5/2018מס הכנסה 

-לדיוןסוגיות
וערכוחליפיןלסחרכאמצעימשמש–ריפל,אתריום,ביטקויןדוגמת–מבוזרדיגיטלימטבע•

.יין'הבלוקצטכנולוגיתבאמצעותברשתהמשתמשיםביןהסכמהלפינקבע

:5/2018חוזרעמדת

."מטבע"ולאנכסמהווההדיגיטליהמטבע•

פירותיתכהכנסההכנסותיויסווגו,עסקלכדימגיעותמבוזרתשלוםמאמצעיהכנסותיואשראדם•

.לפקודה126או121סעיפיםפיעלהמסשיעוריעליהויחולו

.בפסיקהשנקבעוכפיעסקלמבחניבהתאםייקבעההכנסותסיווג•

.עסקיתכהכנסהיסווגכריהפעילותבעקבותאדםשללרשותוהגיעאשרמבוזרתשלוםאמצעי•
;"(המערכתהצפת)"תשלוםכאמצעיולאכמכירהייחשבמבוזרמטבעבאמצעותתשלום•



הכנסות ורווחים ממטבעות דיגיטליים בהתייחס לחוזר
5/2018מס הכנסה 

?האומנם,"עסק"–כרייהפעולת

משנהבחקיקתצורך–(ימים30תוך)הוןרווחבגיןדיווחיתתקלה

חוזריםתושבים/חדשיםעולים–ההכנסההפקתמקום

:בפסיקה"קריפטו"לעסקעדכניתפרשנותוהעדרהכנסהמסבפקודתלעסקממצההגדרההעדר

הנכסואופיטיב•

המסחרזירותשלחות"בדוהפעולותפיצול,סלולרייםממכשיריםפעולותביצוע-העסקאותתדירות•

ועוד

?בקיא,כתחביבקריפטובלוגמנהלאובפייסבוקקריפטובקבוצתפעילהאם–הנישוםבקיאות•

ירידותלעומת2017שנתבמהלךביוםאחוזיםעשרותעדשלקיצוניותתנודות-הפעילותהיקף•

2018בשנתשערים

(מכתביםשליחת)בעסקמדוברלאהמקריםברוב:המסקנה

אחריםהוןהפסדיכנגדוקיזוזהחדותהשעריםעליותלאורביטקוייןלמימושאפשרותבחינת



(16-05-11503מ "ע)פסק דין קופל מקריפטוהכנסות ורווחים 

הרווחיםאשרנכסמהווההביטקויןלפיההמיסיםרשותעמדתאתקיבלבורנשטיןהשופט'כב

:הערעוראתדחהובהתאמה.לפקודה'הפרקלפיהוןכרווחיימוסוממכירתו

אפשרותקיימתעדייןאם–מכךויותר,הוגדרטרםהביטקויןמעמדאמנםאםלינראה"

תוצאהלהלוםמאודעדקשה–תחתיואחרוירטואלימטבעויבואהעולםמןיעבורשהביטקוין

הסביבהעםמתיישבתאינהזותוצאה.מסלצרכידווקא"מטבע"כייחשבהביטקויןלפיה

."לקבלהניתןלאולפיכך,הקיימתוהמיסויית,הכלכלית,המשפטית



רכישה עצמית



רכישה עצמית

:החברותלחוק1סעיף
,זהולענין;רכישהוכן,בעקיפיןאובמישרין,לתיתוהתחייבותאודיבידנדמתן–"חלוקה"

בתחברהבידיאוחברהבידי,בעקיפיןאובמישרין,לרכישהמימוןמתןאורכישה-"רכישה"

להמירםשניתןערךניירותשלאוהחברהמניותשל,בשליטתהאחרתאגידבידיאושלה

חלקשהםפדיוןבניערךניירותשלפדיוןאו,החברהבמניותלממשםשניתןאוהחברהלמניות

,מאלהאחדכללעשייתהתחייבותולרבות,(ד)312לסעיףבהתאםהחברהשלהעצמימהונה

;החברהשלהמלאהבבעלותהאחרתאגידאועצמההחברהאינושהמוכרובלבד,והכל



רכישה עצמית

"המסדיניעלהחדשהחברותחוקהשפעת"-10/2001חוזר

.דיבידנדכחלוקתתראהראטהפרו-המניותמבעליאחדמכלהמבוצעתעצמיתרכישה•

.המוכרהמניותבעלברמתהוןרווחיבמסהחייבת,מניותכמכירתתראה,אחרתרכישה•

עצמיתרכישהשלמסהיבטי-2/2018חוזר

.דיבידנדמהווה(עצמיתרכישה)מניותיהאתחברהשלרכישהכל•

דיבידנדחלוקתמהווה,המניותבעלישלההחזקהשיעוריאתתואמתשאינהעצמיתרכישה•

.השניבשלבהמניותבעליביןנכסומכירת,הראשוןבשלבהמניותבעלילכל

ברנובסקיעניין ( 2014)11-06-21268ה"עמ

עניין בר ניר1100-06מ "ע



רכישה עצמית

:2017/42מספרעמדה

לבעלישחולקכדיבידנדהרכישהסכוםאתיראו,החברהמניותשלעצמיתרכישהשלבמקרה•

הרכישהבמסגרתמניותיהםאתמכרושלאהמניותבעלילגביגם,הרוכשתבחברההמניות

.העצמית

:2/2018חוזר

:הבאותמהגישותלאחתבהתאםיתבצעהסיווג-,ראטהפרושאינהברכישה,ככלל
המניותמבעליאחדלכלהרכישהסכוםלפיכוללבסכוםדיבידנדחולק,ראשוןבשלב–1גישה•

אתהיוצאהמניותמבעלרכשוהנותריםמניותבעלי,שניבשלב.היחסיחלקולפיהרכישהטרם

...(ברוטו)שקיבלוהדיבידנדבסכוםמניותיו
בסכוםהמוכרהמניותבעלמניותאתרכשוהנותריםהמניותבעלי,ראשוןבשלב–2גישה•

המניותאתהרוכשיםהמניותבעליהעבירו,שניבשלב.בחברההיחסיחלקםלפיהרכישה
הנותריםהמניותבעליבידירטה-פרוברכישהמדוברלמעשה–הרכישהלסכוםבתמורהלחברה

.(דיבידנד)



רכישה עצמית

71455-12-18מ"ע-חוסןביתעניין

עקרון  "עמדת המשיב בערעור דנן עומדת בסתירה לאבן היסוד בשיטת המס המגולמת ב

גם אילו ניתן היה לקבוע כי נוצר רווח כלשהו לבעלי  , שכן במקרים דוגמת זה הנדון, "המימוש

הרי שבוודאי לא ניתן לומר כי היה מימוש של רווח  ( וספק גדול אם כך)המניות הנותרים 

דיבידנד  )"היא הוסיפה כי פקיד השומה ביקש ליצור הכנסה רעיונית בידי המערערים ". כלשהו

המשיב מבקש ליצור הכנסה רעיונית בידי בעלי המניות  : "ובמילותיה. ללא הצדקה, "(רעיוני

משום  , אין במקרה הנדון אירוע מס. ללא כל צידוק בדין, אך לטעמי-דיבידנד רעיוני -הנותרים 

,  בנסיבות דנן" עקרון המימוש"וממילא אין מימוש של רווח ואין מקום לחרוג מ, שאין רווח

מחמת שלא מתקיים אף אחד מן הנימוקים והשיקולים המצדיקים מיסוי בנקודת הזמן של ביצוע  

".  אין אומדן מדויק ואין וודאות, אין נזילות-עסקת הרכישה העצמית 

הערעור התקבל



–לפקודה ( 1ט)3סעיף 
משיכה מחברה על ידי בעל  

מניות מהותי



משיכה מחברה–( 1ט)3סעיף 

העמדתאו,קרובואומהותימניותבעלידיעלמחברהכספיםשלמשיכה"מחברהמשיכה"

לשימושהעמדהאומשיכהלמעט,בעקיפיןאובמישריןוהכול,לשימושםחברהשלנכס

;המסבמלואחויבהאשרהכנסההמהווהכאמור

:מאלהאחד–"החיובמועד"

;נמשכושבההמסשנתשלאחרהמסשנתבתום–מחברהכספיםבמשיכת(1)

לאחרשנהכלובתום,לשימושהנכסהועמדשבההמסשנתבתום–לשימושנכסבהעמדת(2)

;הנכסהושבשבולמועדעדמכן



העמדת נכס של חברה–( 1ט)3סעיף 

:מאלהאחדכל–"נכס"

;תכולתהולרבות,המהותיהמניותבעלשלהפרטייםלצרכיוהואבההשימוששעיקרדירה(1)

;תכשיטיםאואמנותחפצי(2)

;המהותיהמניותבעלשלהפרטייםלצרכיוהואבהםהשימוששעיקרשיטוכליטיסכלי(3)

חדריםמערכתאוחדר"-1973-ג"התשל,(דירות)המכרלחוק1בסעיףכהגדרתההיא"דירה"•

."אחרצורךלכלאולעסק,למגוריםשנועדו

לישראלמחוץוביןבישראלהיאאםביןכדירהיראו-2017/34מספרבדיווחחייבתעמדה•

בסעיףכהגדרתוקרובובשימושבעיקרהוביןהמהותיהמניותבעלבשימושבעיקרההיאאםובין

.לפקודה76

בוהשימוששעיקרכנכסהמניותבעלשלהפרטייםלצרכיומשמשמשטחה51%-שכדירהיראו•

.המניותבעלשלהפרטייםלצרכיוהוא



משיכת כספים מחברה–( 1ט)3סעיף 

,להלןמהמפורטיםאחדכללרבות-"מחברהכספיםשלמשיכה

;אחרחובכלאוהשאלהלרבות,הלוואה•

ערךניירות,מזומניםלרבות,המהותיהמניותבעללטובתהעמידהשהחברהבטוחהאוערבון•

סכוםייחשב,המניותבעלשלחובלטובתבנקאיפיקדוןשעבדהחברהאם,לדוגמא.ופקדונות

.מהחברהכספיםשלכמשיכההמשועבדהפיקדון

בערבותמדובראלא,כערובהספציפינכסהעמידהלאהחברהאם-7/2017ביצועהוראת•

.כספיםכמשיכתהכלליתהערובההעמדתתחשבלא,כללית

בשנתכלשהוביוםעלהשלא,מצטברמשיכותסכוםמחברהכספיםשלכמשיכהיראולא-חריג
.100,000₪על,שלפניההמסבשנתכלשהווביוםהמס

או,המוחזקתמהחברהישירותולאבתמחברהמשיכה–בעקיפיןגםלהיותיכולהמשיכה

.המהותיהמניותבעלשותףבהלשותפותאואחותלחברההלוואה



חישוב ההכנסה–( 1ט)3סעיף 

הסכומיםבניכויהכספיםמשיכתסכוםאתהחיובבמועדכהכנסהיראו,כספיםמהחברהנמשכו
:החיובמועדבערכיכשהם,הבאים

לרבות,החברהשלהכספיח"בדו,המשיכהאתשביצעהמהותיהמניותבעלשלזכותיתרת1.
;שניםחמשעדשללתקופההוןשטר

אם.נוכתהשבומהמועדחודשים18בתוךנפרעהלאשהיתרההואזכותיתרתלניכויתנאי
.החיובבמועדנוכתהלאכאילואותהיראו,ל"הנבתקופהנפרעה

.חדשהכמשיכהיחשבלעילכאמורחודשים18לאחרהזכותיתרתפירעון-7/2017חוזר

אשר,לפחותשנתייםשללתקופה,בלבדבנקאימתאגידהחברהשנטלההלוואהסכום2.

בכלשנושאהואהמהותיהמניותובעל,המהותיהמניותבעללידיימים60בתוךהועבר
;הלוואהאותהכנגדערובההעמידהלאשהחברהובלבד,ההלוואהעלויות



החזרת כספים ומשיכתם מחדש–( 1ט)3סעיף 

בתוךמחדשנמשכוהםאםאך,מסיוטללאהחיובמועדעדלחברהוהושבושנמשכוכספיםעל

ואירוע,הושבולאכאילומחדששנמשךהסכוםגובהעד,אותםיראו,הושבושבומהמועדשנתיים

בתוךוהוחזרו,פעמי-חדבאופןמחדשנמשכוכספיםאם.המקוריהמשיכהמועדלפיייקבעהמס
.מחדשכמשיכהבכךיראולא,ימים60

–7/2017ביצועהוראת
לכסףראשיתתיוחסהשבהכל-FIFOשיטתלפייעשהמסוימתלמשיכההשבהייחוס•

.בזמןיותרמוקדםשנמשך

החיובמועדחלבהלשנהמסח"דוהוגשוכבר,שנתייםתוךמחדשונמשכוהוחזרוכספיםאם•
.לגביושומהנעשתהאםגם,ח"הדושלתיקוןלהגישיש,(הראשונההמשיכהמועד)



החזרת נכס לחברה ושימושו מחדש על ידי בעל המניות–( 1ט)3סעיף 

אםאך,מסיוטללאהחיובמועדעדלחברהוהושבהמהותיהמניותבעללרשותשהועמדנכסעל

ואירוע,הושבלאכאילואותויראו,הושבשבומהמועדשניםשלושבתוךמחדשלשימושוהועמד
.לשימושהראשונהההעמדהמועדלפיייקבעהמס

מסח"דוהוגשוכבר,שניםשלושתוךמחדשלשימושוהועמדהוחזרנכסאם–7/2017חוזר

גם,ח"הדושלתיקוןלהגישיש,(לשימושהראשונהההעמדהמועד)החיובמועדחלבהלשנה

.לגביושומהנעשתהאם

?"הושבלאהנכסכאילו"משמעושולישימושכלהאם



1350טופס –( 1ט)3סעיף 



דגשים–( 1ט)3סעיף 

חמורותעבירותלביצועבחשדנעצרח"רו":25.11.2020ביוםהמסיםרשותבאתרפורסם

-"האישיובתיקולקוחותיושלהמסחבותאתלהפחיתבמטרה

חבותאתלהפחיתכדילגיטימיותשאינןפעולותבמגווןנקטאטיאסכיחשדעולההחקירהממצאי"

חברותמספרשלהשנתייםחות"בדוכוזביםמצגיםהציגכינחשדהואכןכמו.האישיבתיקוהמס

בפועל.המסחבותאתלהפחיתכךידיועל,השליטהבעלישלמשיכותיהםאתלהסתירמנתעל

שוואמצגיעלמצביעותהראיות.מסתשלוםללאהחברהבכספיפרטישימושעשוהשליטהבעלי

.2018-2017השניםביןשקליםמיליון13-כשלבסכוםחברותאותןשלבמאזנים

?חוץתושביעלחלהאם•



–לפקודה ( א)62סעיף 
חברת מעטים



חברת מעטים  –( א)62סעיף 

זרהידמשלחחברתשאינה,76בסעיףכמשמעותהמעטיםחברתשלחייבתהכנסה(א)

כהגדרתובהמהותימניותבעלשהואהיחידשלמפעילותהנובעת,(1)ב75בסעיףכהגדרתה

.היחידשלכהכנסתותיחשב,88בסעיף

:מצביםשני

אם הכנסת חברת  -לפי העניין  , (10)2או ( 2)2, (1)2' לפי סעאישיתהכנסה מיגיעה : מצב א

,  לאותו חבר בני אדםבצד קשור לרבות , מפעילות היחיד בחבר בני אדם אחרהמעטים נובעת 

נושאי משרה באותו  היו והיחיד או חברת המעטים , ב"או הענקת שירותי ניהול וכיונושא משרה כ

.בעל מניות מהותי באותו חבר בני אדםאינוחבר בני אדם ובלבד שהיחיד 

אותומפעילותנובעתהמעטיםחברתהכנסתאם-(2)2'סעלפיאישיתמיגיעההכנסה:במצב

,מעסיקועבורעובדמסוגוהיא,אדםלאותוקשורצדבעבורלרבות,אחראדםבעבוריחיד

."האחראדם"בשותףאומהותימניותבעלאינושהיחידובלבד



חברת מעטים  –( א)62סעיף 

המספריתהחזקה

דיןכלאףעל,מעסיקובעבורעובדבידיהנעשותכפעולותהיחידפעולותאתיראו":'במצבלעניין

חברתשלהחייבתהכנסתהאוהכנסתהכלמסךיותראו70%שלמקורןאם,הסכםאו

ידיעלשניתןבשירותהוא,מיוחדיםרווחיםאומיוחדותהכנסותלמעט,המסבשנתהמעטים

לרבות,בעקיפיןאובמישרין,החברהעובדילרבות,76בסעיףכהגדרתוקרובואוהיחיד

חודשים30במשך,88בסעיףכהגדרתולקרובואואחדלאדם,קשורהמעטיםחברתבאמצעות

היחידפעולותאתיראוהחודשים30שבתוםובלבד,שניםארבעשלתקופהמתוך,לפחות

המסדינילצורךוזאת,השירותמתןתחילתמיוםמעסיקובעבורעובדבידיהנעשותכפעולות
–זהלעניין;בלבד

?בפועלהשירותבמועדאוהראשונההחשבוניתהוצאתבמועד–הספירהמתחילהמתי



חובות דיווח סטטוטוריות על  
תכנוני מס



חוות דעת חייבת בדיווח–ד לפקודה 131סעיף 

-שכר טרחה מותנה –חלופה ראשונה •

:טרחהשכר

חיסכוןבגיןשישולםוהוסכםשייווצרהמסיתרוןבסכוםתלוימקצתואושכולו,לפחות100,000₪

.הדעתחוותלמקבלשייווצרהמרביהמס

?"בדיווחהחייבתד"חוו"שבהגדרת"מסיתרון"מהו

.מקדמה/מסאירועדחייתאוהימנעות,הפחתה,הקלה,הנחה•

.בהפסדלהתחשבאוהוצאותאובמקורמסלנכותמחובההימנעות•

מדףתכנון-שנייהחלופה•



חוות דעת חייבת בדיווח–ד לפקודה 131סעיף 

:אחד מאלה–" תכנון מדף"•

על ידי  , שניתנה במישרין או בעקיפין, באותו נושאתוכן אחידחוות דעת הכוללת בעיקרה (1)

ולא מתקיימת  , שאינם קרובים... , בתוך תקופה של שנתיים, לשלושה לפחות, נותן חוות הדעת

והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל , ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו
–לעניין זה ; חוות הדעת

;88בסעיף ( 2)או ( 1)כהגדרתו בפסקאות –" קרוב"

;א85כהגדרתם בסעיף –" שליטה"ו" אמצעי שליטה"

בחובת  והמקבל חויב , מיוזמתוחוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציג אותה למקבל (2)

.כולו או חלקו, סודיות לגבי תוכנה



חריגים–ד לפקודה 131סעיף 

לחובתחריגיםמספרישנם,(מדףתכנון/מותנהט"שכ)ל"הנהחלופותאחתהתקיימותאףעל

:הדיווח

;לפקודה(2)9בסעיףכהגדרתוציבורימוסד1.

;₪מיליון3עלעולהאינה,הוןרווחלמעט,המסבשנתהנישוםהכנסת2.

;₪מיליון1.5עלעולהאינההוןמרווחהמסבשנתהנישוםהכנסת3.

ובלבד שחוות הדעת , ערעור/ השגה / חוות הדעת נוגעת לסוגיות מיסוי שנדונו בהליכי שומה 4.

.ניתנה בתקופת ההליכים ולגבי אותן שנות מס שבנדון בלבד

ובו  מזכר מסמשרדנו הכין עבור הלשכה, לבקשת לשכת רואי חשבון2020לאוקטובר 14ביום •

קבענו כי דרישת פקידי השומה לקבלת גילוי על כל חוות הדעת בנושאי מיסוי שהנישום  

.  ככלל להוראות הפקודה ולתכליתהמנוגדת,קיבל

https://046a806b-6848-4116-a904-20ebeaf1fe53.filesusr.com/ugd/54076f_7ed6a340cf6b4011be9399681d1cdc52.pdf


עמדה חייבת בדיווח–ה לפקודה 131סעיף 

:לפקודה' ה131סעיף 

:כל אלהעמדה שמתקיימים בה -"עמדה חייבת בדיווח"

;עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוחהמסיםלעמדה שפרסמה רשות עומדת בניגוד היא (1)

במהלך ₪ מיליון 10באותה שנת מס או על₪ מיליון 5הנובע ממנה עולה עליתרון המס (2)

ארבע שנות מס לכל היותר



עמדה חייבת בדיווח–ה לפקודה 131סעיף 

?"בדיווחהחייבתעמדה"שבהגדרת"מסיתרון"מהו

.מקדמה/מסאירועדחייתאוהימנעות,הפחתה,הקלה,הנחה•

.בהפסדלהתחשבאוהוצאותאובמקורמסלנכותמחובההימנעות•

:26.12.2016מיום המסיםפרשנות רשות 

הנוגעות לעמדה שפורסמה  על כלל הפעולות שבוצעוייבחן מסויימתיתרון המס הנובע מעמדה •

או אירועים  /וזאת גם אם הפעולות נוגעות למספר נכסים ו, במהלך שנת המס אותן ביצע הנישום

.שונים

ואז היתרון  יצירת הפסד שיקוזז בשנים הבאותיתרון המס יכול להיחשב גם בדרך של , כמו כן•

. יחושב בהתאם למגן המס של הנישום ככל והוא לא קוזז בשנת המס



חריגים–ה לפקודה 131סעיף 

:הדיווחלחובתחריגיםמספרישנם,"בדיווחהחייבתעמדה"הגדרתתנאיהתקיימותאףעל

;לפקודה(2)9בסעיףכהגדרתוציבורימוסד1.

;₪מיליון3עלעולהאינה,הוןרווחלמעט,המסבשנתהנישוםהכנסת2.

.₪מיליון1.5עלעולהאינההוןמרווחהמסבשנתהנישוםהכנסת3.

לאכאילואותויראו,לפקודהה131בסעיףכאמורבדיווחחייבתעמדהעלדיווחשלאאדם"

1ג(191סעיףהוראתעליוותחול,הענייןלפי,לפקודה166או131סעיףלפיהדוחאתהגיש

.("גרעוןעלקנס)לפקודה)



מספר עמדות חייבות בדיווח–ה לפקודה 131סעיף 

–2019לסוףנכון

;בינלאומיומיסויהכנסהבמסעמדות80• - https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-

station-2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019itc_1.pdf

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-2019/he/1346-1346טופס•

2019%20itc.pdf

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-מ"במעחייבותעמדות12•

2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019_vat.pdf

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-מכסבהקשרחייבותעמדות19•

2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019_meches.pdf

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019itc_1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-2019/he/1346-2019%20itc.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019_vat.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019_meches.pdf


פעולה חייבת  -2006-ז"תשס, (תכנון מס החייב בדיווח)תקנות מס הכנסה 
בדיווח

;לקרובואדםביןומעלה₪מיליון2בסךניהולדמיתשלום1.

המוכראצלומעלה₪מיליון2בסךהפסדיצירתתוךלקרובנכסמכירת2.

;"קרוב"לומעלה₪מיליון2בסךהפסדהסבת3.

;הנכסמקבלאצלשקייםומעלה₪מיליון2בסךהפסדמולקיזוזלשם"קרוב"לרווחהסבת4.

;"קרוב"לאדםבניחברי"עומעלה₪מיליון1בסךחובמחילת5.

;מחדשויצירתוהמסשנתבתוםומעלה₪מיליון1בסךמהותימניותבעלשלחובפירעון6.

;במלואהשולמהשלאזכותיתרתהמחאת7.

;ומעלה₪מיליון3בסךבהפסדיםחברהרכישת8.

;גומלתמדינהשאינהמדינהתושבתזרהחברהבאמצעותפעילות9.

;אמנהמדינתתושבאדםבניחברפעילות10.

בסךהמייצגלנישוםהפסדשיצרהבמסחבותללאמשפחתיתמחברהכספיםמשיכת11.

;ומעלה500,000₪



פעולה חייבת  -2006-ז"תשס, (תכנון מס החייב בדיווח)תקנות מס הכנסה 
בדיווח

,בדיווחהמחייבמסתכנוןשהןפעולותעלהודעה-1213טופסבנעשההכנסהלמסהדיווח•

.השנתילדוחומצורף

.מסתכנוני–תקופתידוח–872מ"מעבטופסהתקופתיהדיווחבמסגרתנעשהמ"למעהדיווח•



פעולה חייבת  -2006-ז"תשס, (תכנון מס החייב בדיווח)תקנות מס הכנסה 
בדיווח



חובות דיווח על בעלי מניות  
בחברות חוץ ועל העברות  

כספים



החזקה בחברה תושבת חוץ

מקים לה חובות דיווח וחובות תשלום מס  , עצם סיווגה של החברה כתושבת ישראל לצרכי מס•

.  בישראל

חלות גם על בעל המניות הישראלי חבות בהגשת דוחות מס בישראל והגשת טפסים  , בנוסף•

:נלווים

(.  150טופס )הצהרה על החזקה חברה זרה ✓

הודעה על פעולות שהן  -2006-ז"התשס, (תכנון מס החייב בדיווח)תקנות מס הכנסה ✓

הרחבה  ( + 1213טופס )תכנון חייב בדיווח 

טופס  )א לפקודה 85דווח על השירותים לחברה הזרה כעסקה בינלאומית מכוח סעיף ✓

1385 .)

עמדות חייבות בדיווח  ✓



150טופס 

ביןכולל,150הטופס."בעקיפיןאובמישריןחוץתושבאדםבניבחברהחזקהעלהצהרה"

:הבאותהדרישותאתהיתר

.פסיביותהןהזרההחברהשלהכנסותיהרובאםלצייןיש•

.הזרההמדינהשלהמסלבסיסמחוץוהכנסותפטורותהכנסותעללדווחיש•
?מסלצורכישקופההחברההאם,התושבותבמדינתמסלצורכיהחברהסיווגבדברדיווח•
?מיוחדידבמשלחעוסקתהחברההאםלדווחיש•
.הזרההחברהשלההתאגדותומדינתתושבותלסווגיש•

.דירקטוריוןחברי/משרהנושאישלתושבותלסווגיש•



150טופס 

הכנסהמסלפקודת(9)32בסעיףכהגדרתושליטהבעלשהואישראללתושבמיועדזהטופס•

חוץתושבאדםבניבחברזכויותבעלשהואישראללתושב,חוץתושבאדםבניבחבר
;(בבורסהנסחרותאינןשזכויותיו)

ביותראובאחדהמחזיקישראלתושבבטופסידווח-בעקיפיןהמוחזקאדםבניחברלגבי•
;לפחות10%שלבשיעורלפקודה88בסעיףכהגדרתםהשליטהמאמצעי

חוץתושבאדםבניבחברזכויותלגביזהטופסלמלאיש-יחידשהואזכויותבעללעניין•
18גילעדוהילדיםהזוגבת/בן,הרשוםהזוגבןידיעלהמוחזקות

;המסבשנתהכנסותאיןאםגםזהטופסלמלאיש•
שהתאגדאדםבניבחברמדובראםכזרהתיחשבתושבותו,המוחזקהאדםבניחברלעניין•

.בישראלנמצאיםאינםפעילותועלוהניהולוהשליטהלישראלמחוץ



150טופס 

•



חובות דיווח נוספות

נאמנויות–לפקודה ( ב5( )א)131סעיף •

,  בחברת משלח יד זרה, ב75בעל שליטה כהגדרתו בסעיף "-לפקודה( ג5( )א)131סעיף •

"ב75כהגדרתה בסעיף , או בחברה נשלטת זרה, 5כהגדרתה בסעיף 

כספים אל  , חודשים12במהלך , יחיד תושב ישראל שהעביר-לפקודה ( ו5( )א)131סעיף •

דוח  ; (סכום לדיווח-להלן )שקלים חדשים או יותר 500,000מחוץ לישראל בסכום כולל של 

לראשונה אל מחוץ  , כולו או חלקו, לפי פסקה זו יוגש לגבי השנה שבה הועבר סכום לדיווח

";לישראל ולגבי השנה שלאחריה

–" דע את זכויותיך"סיכום ממצה של העילות בגינן יחיד נדרש להגיש דוח שנתי 
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/sa010320_3

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/sa010320_3


חובות דיווח נוספות

1988-ח"התשמ, (וחשבון-פטור מהגשת דין)תקנות מס הכנסה 

,  במועד כלשהו בשנת המס, שנים18לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו , לוהיתה(6()א)3"•

:אחד מאלה

;למעט בחברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה, זכות בחבר בני אדם תושב חוץ(א)

.שקלים חדשים או יותר1,883,000ביום כלשהו בשנת המס הוא ששווייםנכסי חוץ אחרים (ב)

בעלי חשבון בתאגיד בנקאי חוץ  שנים הם 18בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו , הוא( 7()א)3"

במועד כלשהו בשנת המס אם היתרה הכוללת בכל חשבונותיהם בתאגידי חוץ בנקאיים ביום  

"או יותר, [2019-ב]שקלים חדשים 1,883,000כלשהו בשנת המס היא 

ראויות או  , בין מקרקעין בין מיטלטלין וכן כל זכות או טובת הנאה, כל רכוש-" נכס חוץ"•

;מוחזקות והכל כשהם מחוץ לישראל

מחוץ לישראל והוא בנק או מוסד כספי אחר לפי דיני אותה  שהואגדתאגיד -" תאגיד חוץ בנקאי"•

.מדינה



החזקה בחברות שקופות  
–מחוץ לישראל 

LLC/S-Corp/SCI



אמריקאי   LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על

-לדיוןסוגיות

הישראליבדיןשקופותחברות•
אמריקאיLLCשלבהקשרזרמסזיכויקבלתלצרכי"השקפה"–5/2004חוזר•

תושבתשאינהבישותמחזיקאשרישראלתושב-16/2016'מסעמדה–בדיווחחייבתעמדה•

נחשבתזאתולעומתבישראלמסלצרכי"שקופה"שאינהכישותבישראלהנחשבת,ישראל
SאוLLCמסוגישויותכדוגמת)ל"בחו"שקופה"לישות Corporationלקזזרשאיאינו,(ב"בארה

אחרתאגידשלמהכנסהאו,החייבתמהכנסתוהזרההישותבפעילותשהתהווהפסדים

.ל"בחוכשקוףנחשבאםגם,בהחזקתו

:לדוגמה
Schedule-הבמסגרתהאמריקאיבדיןשונותישויותביןקיזוז• E.

(2019)גרינפלדעניין54138-04-15מ"ע•



אמריקאי   LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על

-לדיוןסוגיות

מספקודתהוראותלפייחושבוישראלתושבשלזרותהכנסות-27/2016'מסעמדה•

,ישראלתושבידי-עללישראלמחוץשהופקההכנסהבגיןהחייבתההכנסהחישוב-הכנסה

החייבהעמדהנוקט.(בישראלהמסלדיניבהתאם,כלומר)הכנסהמספקודתהוראותלפייעשה

חובת,זהסעיףלענייןכייובהר.לישראלמחוץהכנסההמפיקישראלתושביהיהבדיווח

לישראלמחוץהכנסהשמפיקישראלתושבעלתחולשונהבעמדהשנוקטמיעלהדיווח

השליטהמאמצעי10%מעלבעקיפיןאובמישרין,מחזיקשהואישותבאמצעותאובמישרין

.בה

:לדוגמה

שוניםפחתשיעורי•

נכסיםשחלוף•



אמריקאי   LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על

זרממסזיכוילצורך5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבעההסדריישום-50/2017'מסעמדה•
אתליישםושבחרזהבתאגידמחזיקאשרישראללתושבL.L.Cתאגידהכנסותיחוס-בלבד

באופןהתאגידהכנסותעללדווחלושמאפשרבאופן5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבעההסדר

-הבפעילותשהתהווהפסדיםקיזוזלרבות,אחרלענייןולאבלבדזרממסזיכוילצורךיהיהאישי
L.L.Cמסושיעורי,ליחידהמיוחסיםפטוריםלרבותוכןישראלתושבשלהחייבתמהכנסתו

(לפקודהג125-וא122סעיפיםכדוגמת)ליחידהניתניםמיוחדים

(15%)לישראלמחוץשכירותמדמיהכנסה–א122•

ליחידמריביתהכנסהעלהמסשיעור–ג125•

(הראליעקבעניין)הדיבידנדמלכודת•

.(הבריתארצותעםלאמנה(3)6סעיף)אמריקאיםלאזרחיםזרמסהזיכויסוגית•
?SCI-מסוגשקופהצרפתיתן"נדלחברתלגביהדיןמה•



:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

!תודה לכולם

?שאלות

mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

