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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2020במרץ 25

היבטי מס רלוונטיים בעקבות משבר וירוס הקורונה –וובינר

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



המצגתנושאי

;המשברמאפייני•

;2020למרץ23יוםעדהמסיםרשותפרסומי•

;מהביתמעבודהמיסויותסוגיות•

;שוטפיםהפסדיםקיזוז•

;הונייםהפסדיםקיזוז•

;חובמחילת•

;מסופקחוב/רעחוב–מצטברבסיסועלמזומןבסיסעלבדיווחסוגיות•

;ארנקחברות•

;הוןהשקעותעידודחוק•

;בישראלכפויההישארותאולישראלמוקדמתחזרהבשליחידתושבותבמיסויסוגיות•



רקע



הקורונהמשברמאפייני

ודאותאי•

;גבוההידבקותמקדםבעללאדםמאדםעובראשרוירוס•

;תקדיםחסרתעולמיתמגיפה•

ביןתקדיםחסרפעולהושיתוףנרחביםהגנהאמצעימחייבאשר,רפואימשבר•

;לאזרחיםהשלטון

מכךיוצאוכפועלהכלכליתהפעילותשלמשמעותיתהגבלה;בידוד;גבולותסגירת•

;והפרטיהציבוריבמגזרהמונייםולפיטוריןת"לחלהוצאה

;הריאליתהכלכלהשלחריףומיתוןמשמעותיתהאטה•

;העולםברחביהבורסותשלוקריסהעולמיכללכלכלימשבר•

;מתפתחאירוע•

;ידועלאסוף•



רלוונטייםצווים

:וביניהםלקורונהבהקשרהאחרוניםבימיםיצאוצווים25

-ף"תש,(שעההוראת)(שונותוהוראותביתבידוד)(החדשהקורונהנגיף)העםבריאותצו•

2020;

-ף"תש,(שעההוראת)(חוליםבביתבידוד)(2019החדשהקורונהנגיף)העםבריאותצו•

2020;

;2020-התש״ף,(פעילותהגבלת-החדשהקורונהנגיף)חירוםשעתתקנות•

נגיףהתפשטותצמצוםלשםעבודהבמקוםהעובדיםמספרהגבלת)חירוםשעתתקנות•

;2020-התש״ף,(החדשהקורונה

נגיףבשלהרחבהציבוריהמגזרעללחופשהיציאההסכםהרחבת)חירוםשעתתקנות•

;2020-התש״ף,(החדשהקורונה

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nevo.co.il%2Flaw_word%2Flaw01%2F502_230.doc&data=02%7C01%7Cmeori%40ampeli-tax.co.il%7Cccce5c47a5784535c90008d7ce596bb4%7Cbec4cc9ab10d442e8f1ece6a88c93610%7C0%7C1%7C637204755776272032&sdata=IAjt1srF4KlT1RrkG69LnuXfOko83mOgu1yhFYVLPVA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nevo.co.il%2Flaw_word%2Flaw01%2F502_230.doc&data=02%7C01%7Cmeori%40ampeli-tax.co.il%7Cccce5c47a5784535c90008d7ce596bb4%7Cbec4cc9ab10d442e8f1ece6a88c93610%7C0%7C1%7C637204755776272032&sdata=IAjt1srF4KlT1RrkG69LnuXfOko83mOgu1yhFYVLPVA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nevo.co.il%2Flaw_word%2Flaw01%2F502_242.doc&data=02%7C01%7Cmeori%40ampeli-tax.co.il%7Cccce5c47a5784535c90008d7ce596bb4%7Cbec4cc9ab10d442e8f1ece6a88c93610%7C0%7C1%7C637204755776282026&sdata=e%2F%2Bvk0kwWSjSzEB5P%2BgYvBIOK5IvmqNhoiYalTDdQOg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nevo.co.il%2Flaw_word%2Flaw01%2F502_264.doc&data=02%7C01%7Cmeori%40ampeli-tax.co.il%7Cccce5c47a5784535c90008d7ce596bb4%7Cbec4cc9ab10d442e8f1ece6a88c93610%7C0%7C0%7C637204755776361978&sdata=nkThQArgUUsbTreOd3GD%2BxHViqSsly9NGcCcazOXKH8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nevo.co.il%2Flaw_word%2Flaw01%2F502_266.doc&data=02%7C01%7Cmeori%40ampeli-tax.co.il%7Cccce5c47a5784535c90008d7ce596bb4%7Cbec4cc9ab10d442e8f1ece6a88c93610%7C0%7C0%7C637204755776371974&sdata=fZ3PnkE92%2BmBqukqqMPA89euNXSr3JpfgkuleQ2zbrE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nevo.co.il%2Flaw_word%2Flaw01%2F502_267.doc&data=02%7C01%7Cmeori%40ampeli-tax.co.il%7Cccce5c47a5784535c90008d7ce596bb4%7Cbec4cc9ab10d442e8f1ece6a88c93610%7C0%7C0%7C637204755776371974&sdata=byZqOrwJp3hzV1BJ8fmDptrxdHncM5Vg2GyANpKjbNg%3D&reserved=0


המסיםהודעות רשות 



22.3.2020מ מעודכן ליום "עדכון קבלת קהל ביחידות מס הכנסה מע
לא , 2020במרץ 19החל מיום , מודיעה כי לאור הנחיות הממשלה ומשרד הבריאותהמסיםרשות 

.למעט מקרים חריגים כביטול עיקולים, מ"תתקיים קבלת קהל ביחידות מס הכנסה ומע

הרשות תמשיך להעמיד לרשות הציבור ערוצי פניה דיגיטליים וטלפונים בהם ניתן לקבל שירות בכל 
:באחת מהדרכים הבאותהמסיםלפנות לרשות ניתן. נושאי הטיפול

המסיםבאתר רשות מערכת פניות הציבורבאמצעות. א

*4954במרכז המידע של הרשות . ב

*9848באמצעות נתב שיחות ליחידות. ג

https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/shelot-vetshuvot/he?pniyaPopUp=true&pniya=true


22.3.2020עבודת משרדי מיסוי מקרקעין במתכונת עבודה בחרום 
לאור הוראות משרד הבריאות בנוגע להתפשטות נגיף הקורונה ונוכח הצמצום הרב בעובדי המגזר  

.למתכונת עבודה בחירוםהמסיםיעברו משרדי מיסוי מקרקעין ברשות , הציבורי

דיווחים ופניות בנושאי שומה במיסוי מקרקעין

,  הצהרה מקוונת: דוגמת, באמצעות מערכת המייצגיםשירותים מקוונים לרשות המייצגים עומדים •
הפקת שוברים ואישורי , קשר מקוון בשלב שהתיק פתוח, הגשת השגה ובקשה לתיקון שומה

ופניה באמצעות המערכת לביצוע תיקון פרטים באישוריםמסים

הצהרות על עסקאות

הרי שיש להגישן דרך מערכת  , י עורכי דין נעשות באופן מקוון"היות שהגשת ההצהרות ע•
.המייצגים במועד הקבוע בחוק

בקשות לתיקוני שומה ובקשות לביטול עסקה, השגות

עורכי דין מייצגים יכולים להגיש השגות ובקשות לתיקוני שומה באופן מקוון באמצעות מערכת  •
.קיימת עדיפות לדווח באופן זה. המייצגים



22.3.2020עבודת משרדי מיסוי מקרקעין במתכונת עבודה בחרום 
כי לאור הוראות משרד הבריאות על צמצום מפגשים  המסיםזה מבהירה רשות בענין"

יתקבלו הצהרות עם חתימת הצדדים להצהרה גם אם אימות החתימה נעשה  , למינימום הכרחי
או כל דרך אחרת ובלבד   video conference))שלא באופן פרונטאלי אלא במסגרת שיחת וידאו 

וזאת עד להודעה חדשה  ( במכתב נלווה או בהערות להצהרה)שהמייצג יציין זאת במפורש 
".שתפורסם בעניין זה



דחייה בחודשיים של המועד להגשת הדוחות  הודיע על המסיםמנהל רשות : 2020למרץ 17

:אלו המועדים החדשים להגשת הדוחות. השנתיים למס הכנסה

.30.7.2020מקוון ליחידים יוגש עד יום חמישי דוח שנתי במס הכנסה • 

.30.7.2020רים יוגש עד יום חמישי "לחברות ולמלכדוח שנתי במס הכנסה • 

.30.6.2020ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון יוגש עד יום שלישי דוח שנתי במס הכנסה • 

הדחייה נועדה לאפשר לחייבים בהגשת הדוח לקבל את כל האישורים הרלוונטיים לדוח  

.לאור ההגבלות שהוטלו על הציבור והמשק כחלק מהמאבק בנגיף, ולהיערך בהתאם להגשתם

"הסדר הארכות למייצגים"טרם גובשו מועדי האורכות להגשת הדוחות במסגרת 

2020למרץ 17מיום 2019דחיית המועד להגשת דוחות מס שנתיים 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/meyatzgim-220320/he/IncomeTax_IncomeTaxRepresentInfo_meyatzgim-220320.pdf


2020עד לתשלום משכורת מאי 2019מתן ארכה לתוקפם של אישורי תיאומי מס של שנת • 

;13.6.2020-ולא יאוחר מ
;30.4.2020-עד ל31.3.2020-מתן ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ב• 
;2018של מועד הגשת דוחות לשנת 30.4.2020-עד לדחייה• 
;27.4.2020מ בדווח דו חודשי עד "דחיית מועד הדיווח והתשלום לעוסקים המדווחים למע• 
;26.3.2020מ בדווח חד חודשי עד "דחיית מועד הדיווח והתשלום לעסקים המדווחים למע• 

בהתנהלות מול הציבורהמסיםצעדים נוספים שננקטו על ידי רשות 



:עובדות הבקשה

חשבונית  או ( פיזי)חשבונית מס מקור עוסק זכאי לנכות מס תשומות רק כאשר יש בידו •

ב 18שהופקה בהתאם לכללים למשלוח מסמכים ממוחשבים שבסעיף חתומה דיגיטלית 

יחד עם תקנות מס ערך מוסף 1973-ג"התשל, (ניהול פנקסי חשבונות)להוראות מס הכנסה 

"(.ההוראות: "להלן)1976-ו"התשל, (ניהול פנקסי חשבונות)

אשר מתעורר בשל המשבר הוא משלוח של חשבונית המקור על ידי עסקים אשר  , הקושי•

ב להוראות ובשל המצב הקיים 18לא ערוכים למשלוח בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

.   על ידי מסירה ידניתאואינם יכולים להעביר את החשבונית בדואר או 

:הבקשה

מתן אישור כי נוכח המצב הנוכחי ניתן יהיה לכלול בדוח התקופתי ולנכות מס תשומות גם  •

,  אלקטרוני ללא חתימה דיגיטליתבהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר 

.  להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס לידי העוסקמבליוזאת 

הכרה בהעתק חשבונית  -הקלה לשעת חירום–7682/20החלטת מיסוי 

31.5.2020ועד ליום 1.3.2020בגין עסקה שבוצעה החל מיום 



–עיקרי האישור
יורשה לשלוח עותק של חשבונית מס  , אשר נהג לשלוח חשבונית מס בעותק קשיח, ספק•

של  " מקור"בד בבד ישלח הספק עותק , ללא חתימה דיגיטלית, סרוקה בדואר אלקטרוני

.חשבונית המס כעותק קשיח

ויהיה רשאי לנכות מס תשומות  מקבל חשבונית המס יתעד במסמכי הנהלת החשבונות •

בכפוףבהסתמך על חשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית 

:  לתנאים המפורטים להלן

,  בדואר רגיל או במסירה ידנית כעותק קשיח( מקור)קבלה של חשבונית מס .א

;להלן' בתקופה המפורטת בסעיף ב
של " מקור"ברשותו עותק בתום חודשיים מסיום תקופת ההקלה יוודא כל עוסק כי .ב

;כל חשבוניות המס אשר התקבלו אצלו בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית
על העוסק לתקן את הדוח התקופתי , אם קיימת אי התאמה, בתום תקופת ההקלה.ג

. הרלוונטי בהתאם להוראות החוק ולהשיב את מס התשומות שניכה ביתר

הכרה בהעתק חשבונית  -הקלה לשעת חירום–7682/20החלטת מיסוי 

31.5.2020ועד ליום 1.3.2020בגין עסקה שבוצעה החל מיום 



סוגיות הקשורות לעבודה מהבית



פרטיתהנאהרכיבבהעדררכבשוויתקנות

השווי לכל חודש  "קובעת כי 1987-ז"התשמ, (שווי השימוש ברכב)לתקנות מס הכנסה ( א)2תקנה •

יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר המתואם  , שהועמד לרשות העובד...של השימוש ברכב 

...".לצרכן של הרכב בשיעור שווי השימוש

,  אופן חישוב ההטבה הגלומה בהעמדת רכב לרשות העובד"-(  4096/18א "ע)זך -חכם את אור•

."מהווה כלל מחייב אשר לא ניתן לסטות ממנו, הקבוע בתקנה דלעיל

-מה הדין של רכב אשר אינו משמש את העובד לאור הוראות הממשלה והצווים הרלוונטיים  •

?עובד אשר נאלץ לעבוד מן הבית-

?עובד אשר נדרש להיות בבידוד-

?ת אשר לא המעסיק הותיר בידיו את הרכב"עובד בחל-

כי לא חלה כל הנאה פרטית לעובד מן הרכב המושבת ועל כן לא לזקוף שווי  , במצבים אלו ניתן לטעון

(.  עד לתחילת ההגבלות)או לזקוף שווי חלקי לעובד 

.  רצוי שהעניין יוסדר בתקנות



מהביתמןלעבודהצוויםלאורהנדרשיםעובדים

:  עובדים הנדרשים לעבוד מן הבית

, חשמל)התרת הוצאות יחסיות לעובד או אי מיסוי העובד בגין החזר הוצאות סבירות על ידי המעביד בגין •

–( 'ארנונה וכו, מים

כל טובת הנאה או  ; השתכרות או ריווח מעבודה"לפקודה קובע כי יחול מס הכנסה על ( 2)2סעיף •

אך למעט תשלומים  ... תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו;קצובה שניתנו לעובד ממעבידו

."...כאמור המותרים לעובד כהוצאה

תשלומי חובה הנכפים על כלל עובדי המערערת  –עניין שירותי בריאות כללית 9207-06-12מ "ע: ראו

(. דמי חבר ודמי ארגון להסתדרות)כחלק מתנאי העסקתם במערערת 

רצויה הסדרה-בעיות הוכחה עבור שכירים בהעדר משרד בבית •

עניין שירותי  3844/15א "לאור פסיקת בית המשפט העליון עם"במלכריסימן שאלה לגבי מס שכר •

.  בריאות כללית

החלת מנגנון מסודר אשר יאפשר קבלת החזרי מס למאות אלפי השכירים שיגישו דוחות לשנת •

2020  .



הפרטירכבםעםהעבודהלמקומותלהגיעהנדרשיםעובדים

:  עובדים הנדרשים להגיע למקומות העבודה ברכבם הפרטי בהעדר תחבורה ציבורית

–1995-ה"תשנ, (ניכוי הוצאות רכב)תקנות מס הכנסה •
יותרו בניכוי בשנת מס  , שאינה הכנסת עבודההוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסה : "2תקנה 

:"כמפורט להלן

".שהוצאו בייצור הכנסת עבודהלא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רכב ":4תקנה 

-( 1184-06ה"עמ)2000פסק דין אליל 

ולא בגין לתקנות ניכוי הוצאות רכב אוסרת ניכוי הוצאה שהוציא העובד עבור הכנסתו הוא 4תקנה •

.הוצאה שהוצאה עבור מעבידו

ביצוע העבודה אלא משתמש ברכב הפרטי של כאשר המעביד אינו מעמיד רכב לרשות העובד לצורך •

יש לראות את התשלום  , שכל כולו עבור המעביד, העובד ומשיב לו את ההוצאות בגין השימוש האמור

שמשלם המעביד לעובד כהוצאה של המעביד המהווה מעין החזר הלוואה ואין לראות בכך הכנסת 

."עבודה

רצויה הסדרה•



קיזוז הפסדים שוטפים



שוטפיםהפסדיםקיזוז

:לפקודה28סעיף-בישראלשוטפיםהפסדיםקיזוז

לפינישוםהיהריווחהיהושאילוהמסבשנתיד-במשלחאובעסקלאדםשהיההפסד(א).28"

שנתבאותהאחריםממקורותאדםאותושלהחייבתהכנסתוכלסךכנגדלקיזוזניתן,זופקודה

.(אופקיקיזוז)מס

לשניםקוזזשלאההפסדסכוםיועבר,כאמורמסבשנתההפסדכלאתלקזזניתןשלאמקום(ב)

אומעסקהשניםבאותןאדםאותושלהחייבתהכנסתוכלסךכנגדויקוזזזואחרבזוהבאות

אותושלהחייבתהכנסתוכלסךכנגדשיקוזזאו,ידמשלחאובעסקהוןריווחלרבות,ידמשלח

באחתההפסדאתלקזזניתןשאםובלבדוהכל,...בהתקיים(2)2סעיףלפי,השניםבאותן,אדם

:(אנכיקיזוז)שלאחריהבשנהלקזזויותרלא,השנים

אינפלציוניסכוםשהואהוןריווחכנגדזהסעיףלפיהפסדיקוזזלאהנישוםזאתביקשאם...(ג)

.25%עלעולהאינועליהםהחלהמסשיעוראםדיבידנדאוריבית,הוןרווחכנגדגםיחידולגבי



שוטפיםהפסדיםקיזוז

:לפקודה29סעיף-לישראלמחוץהפסדיםקיזוז

-(לפקודה(1)29סעיף)פאסיביהפסד

במסחייבהיהרווחהיהושאילוהמסבשנתלישראלמחוץישראללתושבשהיההפסד(א)"

שכירותמדמיהפסדואולם,לישראלמחוץחייבתפסיביתהכנסהכנגדיקוזז,פסיביתכהכנסה

,זהסעיףלענין;בניןאותובמכירתהוןרווחכנגדגםבקיזוזיותר,בפחתשמקורובניןמהשכרת

,מתמלוגיםאושכירותמדמי,מדיבידנד,הצמדהמהפרשי,מריביתהכנסה-"פסיביתהכנסה"

;ידממשלחאומעסקהכנסהשאינה

סכוםיועבר(א)משנהבפסקתכאמור,המסבשנתההפסדכלאתלקזזניתןשלאמקום(ב)

מחוץשהופקההחייבתהפסיביתההכנסהכנגדויקוזזזואחרבזוהבאותלשניםקוזזשלאההפסד

בשנהלקזזויותרלא,השניםבאחתההפסדאתלקזזהיהניתןשאםובלבד,שניםבאותןלישראל

";שלאחריה



שוטפיםהפסדיםקיזוז

-(לפקודה(2)29סעיף)אקטיביהפסד

מתחייבהיהרווחהיהושאילו,לישראלמחוץ,ידבמשלחאובעסקישראללתושבשהיההפסד(2")

:אלההוראותלגביויחולו,בישראלבמסעליו

מסשנתבאותה,הוןרווחלרבות,החייבתהכנסתוכנגדתחילהיקוזזהמסבשנתשהיההפסד(א)

;לישראלמחוץידממשלחאומעסק

הכנסהכנגדכאמורהיתרהתקוזז,(א)משנהבפסקתכאמורקיזוזלאחרהפסדיתרתנותרה(ב)

;...מסשנתבאותהשנותרהלישראלמחוץחייבתפסיבית
לישראלמחוץבעסקהינהכאמורהפסדויתרת...כאמורהפסדקיזוזלאחרהפסדיתרתנותרה(ג)

,הנישוםזאתביקשאם,תקוזז,(הנשלטהעסק-זהבסעיף)בישראלמופעליםוניהולובושהשליטה

;מסשנתבאותהבישראלשנצמחהאושהופקהחייבתהכנסהכנגד

לשניםכאמורקוזזשלאההפסדסכוםיועבר...שנהבאותהההפסדכלאתלקזזניתןשלאמקום(ד)

מעסק,מסשנותבאותן,הוןרווחלרבות,הנישוםשלהחייבתהכנסתוכנגדויקוזז,זואחרבזו,הבאות

אומעסקלקזזויהיהשניתןנשלטמעסקמועברהפסדלענייןלמעט)לישראלמחוץידממשלחאו

;(בישראלידמשלח



קיזוז הפסדים הוניים



עקרון המימוש–קיזוז הפסדים הוניים 

וכן כל פעולה או אירוע אחרים  , מתנה, העברה, הסבה, ויתור, לרבות חליפין–מכירה "•
אך  , והכל בין במישרין ובין בעקיפין, יצא נכס בדרך כל שהיא מרשותו של אדםשבעקבותם

"  ;למעט הורשה

";הסכום שבו עולה התמורה על יתרת המחיר המקורי-" ריווח הון""•

"  ;התמורהעל יתרת המחיר המקוריהסכום שבו עולה -"הפסד הון""•

המימושעיקרון

Realization‘)המימושהמימושעיקרוןכידוע"-1458/99א"ע• Doctrine’)שלהיסודמאבניהינו
אינוממומשבלתירווח.מימושאיןאםמסברגילמטיליםאיןהמימושעקרוןפי-על...המסדיני

במכירתזהרווחמומשלאעודכלהוןנכסערךעלייתבגיןהוןרווחמסמטיליםאין,כך.ממוסה
";הנכס

,הוןרווחיבמסהחבותעלמשפיעהאיננהנכסשלערךירידת"-(7481/17א"ע)סגלידיןעניין•
".הוןרווחכנגדלקיזוזניתנת,"מכירה"שלבפעולהשמומשהערךירידתורק



קיזוז הפסדים הוניים

(א")

,במסעליומתחייבהיההוןריווחהיהואילופלוניתמסבשנתלאדםשהיההוןהפסדסכום(1)
שקליםוחצישלושהכנגדיקוזזהיתרהשלחדששקלוכלהריאליההוןריווחכנגדתחילהיקוזז

,מקרקעיןמיסויבחוקכמשמעותםוהפסדשבחרואיםזהלענין;חייבאינפלציוניסכוםשלחדשים
;העניןלפי,הוןהפסדאוהוןריווחהיוכאילו,1963-ג"התשכ

...

במסעליומתחייבהיהרווחהיהושאילו,לישראלמחוץנכסבמכירתהוןהפסדלאדםהיה(3)
הוןרווחכנגדתחילהיקוזזכאמורמנכסהוןהפסדואולם,(1)פסקההוראותעליויחולו,בישראל

".לישראלמחוץ



קיזוז הפסדים הוניים

לפי  , (3)או ( 1)יחולו עליו הוראות פסקאות , בשנת המסהיה לאדם הפסד הון במכירת נייר ערך ( 4)
:  ואולם הפסד ההון יקוזז גם כנגד אלה, הענין

;הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך( א)

ובלבד ששיעור המס החל על הריבית  , הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים( ב)
כפי שהדיבידנד שקיבל אותו אדם לא עולה על השיעור הקבוע  , הוצאות בשל ניירות ערך( ג)או 

לפי  , (ב)ג125או ( 1)ב125ועל השיעור הקבוע בסעיפים , אם הוא חבר בני אדם( א)126בסעיף 
;אם הוא יחיד, העניין

(  ב)

יקוזז כנגד  , מסויימתבשנת מס , (א)כאמור בסעיף קטן , כולו או מקצתו, סכום שלא ניתן לקזזו
בשנות המס הבאות בזו אחר זו לאחר השנה שבה היה  ( א)ריווח הון בלבד כאמור בסעיף קטן 

-ו131כאמור בסעיפים , ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה היה ההפסד, ההפסד
יקוזז ההפסד תחילה כנגד  , היה הסכום שלא ניתן לקזזו הפסד ממכירת נכס מחוץ לישראל. 132

."רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל



הוןהפסדיקיזוז

(2019)גרינפלדבענייןהדיןפסק54138-04-15מ"ע

מחוץהוןרווחיכנגדוקוזזולישראלמחוץערךניירותממכירתלנישוםשנוצרוהוןהפסדי-הסוגייה•

מבליבישראלערךניירותממכירתלושנצמחוהוןרווחיכנגדקוזזהההפסדיםשיתרתתוך,לישראל

.לישראלמחוץערךבניירותשמקורהודיבידנדמריביתהכנסהכנגדלכןקודםשקוזזה

באופןהןלפקודה(4()א)92סעיףהוראותאתלפרשניתן,המילוליתהפרשנותמבחינתכי,נקבע•

כי,נקבעהחקיקהתכליתבחינתלאור.המשיבידי-עלהנטעןבאופןוהןהמערעריםידיעלהנטען

עלגם(3)בפסקההקבועההעדיפותהחלתהיא(4)פסקהעל(3)פסקההחלתשלהמשמעות

ערךניירותבמכירתהוןהפסד",דהיינו.הערךניירבשלששולמומדיבידנדאומריביתהכנסות

מריביתהכנסהמול,"לארץהבאתו"לפניועודגםאך,ל"מחוהוןרווחמולתחילהיקוזזל"מחו

הכנסותמולההפסדאתלקזזניתן,מכןלאחרורקל"מחוערךמניירותשנצמחוודיבידנד

."מישראל



בחקיקההסדרה–לאחורהפסדיםקיזוז

-דמארי 4157/13א "ע

כי קיזוז הפסד יוכל להתבצע רק כנגד הכנסה שהתקבלה  , הגישה הרווחת במשפט הישראלי היא"

...  ואולם... אך לא כנגד הכנסות משנים שקדמו להפסד, בשנת ההפסד או בשנים הבאות לאחר מכן

המאפשרת לקזז הפסדים  , במקרים המתאימים לכך יש לאמץ בקריאת סעיף זה פרשנות תכליתית

וזאת כדי למנוע גרימת עוול  , בה נצבר אותו הפסד[ש]בצורה רטרואקטיבית לשנת מס הקודמת לשנה 

ובאופן שיש  , ויש לנהוג בו בצורה זהירה, השימוש באמצעי זה תחום למקרים מסוימים, ואולם. לנישום

"  בו להגשים את מטרות המס והעולה בקנה אחד עם תקנת הציבור

-' הירשזון ואח, דמארי' נ' פקיד השומה רחובות ואח, 2308/15א "דנ

כפי  . הנדל כי מבחינה לשונית פרשנות זו אינה אפשרית' דעים אני עם דעתו של השופט נ-תמימת"

עם ההיסטוריה החקיקתית ועם כוונת  , היא גם אינה מתיישבת עם תכליתו של הסעיף, שאראה להלן

יוצר הסדר שלילי המעגן את  28הוא כי סעיף " פשוטו של המקרא", בנסיבות אלה. המחוקק

אציע לחבריי לקבוע בגדרו של דיון  . האפשרויות הקיימות לקיזוז הפסדים ושולל קיזוז באופנים אחרים

אציין כבר עתה כי אין מניעה  . פי החקיקה הקיימת כיום לא ניתן לקזז הפסדים לאחור-נוסף זה כי על

."שהמחוקק יאמץ ככל שיימצא לנכון הסדר שיאפשר קיזוז הפסדים לאחור



לאחורהפסדיםקיזוז

-דמארי 4157/13א "ע

כך שלמי שנצברו הפסדים ממומשים בבורסה  , דוגמה פרטנית היא בכל הקשור להפסדי הון בבורסה•

ערב הגשת דוחות  2019יוכל לקזזם מול רווחי ( לאור הירידות החדות בכל המדדים)2020בשנת 

2019.

הסדרה בחקיקה•



קשוריםצדדיםביןהוןהפסדיקיזוז

(2019)סגלידיןבעניין7481/17א"ע

:העובדות

אתששיקף)ח"שמליון11שלבהפסדאר-בסומשלההמניותאתמכרה(משפחתיתחברה)סומת•

.(סגלידין)נישוםאותובבעלותפעילהבלתיחברהשהיאהילןלחברת(הקרקעערךירידת

הנישוםמכר,2005שנתסוףלקראת,הקומבינציהלעסקתזמניםבסמיכות,לעיללאמורקשרללא•

."(נוףעסקת":להלן)ח"ש11,622,331שלהוןרווחלוונוצרב"בארההרשומהLLCבחברתמניות

לושנוצרההוןמרווחאר-בסומהמניותממכירתלושנבעההוןהפסדאתהאישיבמישורקיזזהנישום•

ח"ש575,389שלבסךהקיזוזלאחרהוןרווחעלנוףבעסקתדיווח,לכן.נוףמניותממכירת

.בלבד

ערךירידתבעקבותההפסדיםכיוקבעהנישוםעמדתאתדינובפסקקיבלהמחוזיהמשפטבית•

על.נוףבעסקתשנוצרההוןמרווחזההפסדלקזזניתןולכן,מסלצורכילהכרהראוייםהמגרש

.העליוןהמשפטלביתערעורהשומהפקידהגישכך



קשוריםצדדיםביןהוןהפסדיקיזוז

(2019)סגלידיןבעניין7481/17א"ע

:נפסק

תחילהולקבועהמקרקעיןערךירידתבגיןההוןהפסדמהותאתלבחוןמחייבהוןהפסדקיזוז•

.אבודחובבשלנוצרההוןהפסד,הנוכחיבמקרה.הפסדנוצרשאכן

הפירותיבמישורהכנסהניכוילצורך"רעחוב"לשנקבעוהמבחניםכי,היאהמקובלתהגישה•

.ההוניבמישורבהפסדהכרהלגביגםליישוםניתנים,(לפקודה(4)17סעיף)

החשוב,לעילשהודגשוכפי,המסדינימבחינתהפסדיוצרבהכרחאינוכשלעצמוגירעון•

.הפסדשלבמקרהגםהמימושעקרוןהואלענייננו

משפטבית.הוןרווחכנגדאותולקזזרשאיהוא,הוןלהפסדטועןשהנישוםאימתכללא•

שעמדתאלא,סובייקטיביהואהמבחןכיההנחהסמךעלהנישוםטענתאתקיבלהמחוזי

.אובייקטיביהואהנכוןשהמבחןהיאהעליוןהמשפטבית

בהשקעהמדוברשלאלכךראיהמהווההשניםבמרוצתבמגרשהרציפהההשקעהעצם•

להכנסותצפייצרההדבריםשמטבע,קומבינציהעסקתנערכהכןכמו.לטמיוןשירדה

.הוניתהשקעהלאבדןהטענהעםמתיישבתאינהזוכלליתתמונה.עתידיות



קשוריםצדדיםביןהוןהפסדיקיזוז

סגלידיןבעניין7481/17א"ע

:נפסק

עלהבעלותאתלהעביר"ממשימסחריטעםהיה"כיהמחוזימשפטביתאתלשכנעהצליחהנישום•

.זועובדהמקבלאינוהעליוןהמשפטבית.הילןחברתלידיאר-סומחברת

מתוצאותיהלהתעלםרשאיהיה(השומהפקיד)שהמערערמלאכותיתעסקההיאהילןעסקת•

אתשיקזזהוןהפסדליצורהשאיפההואהילןלעסקתהיסודיהטעם.המסנטלקביעתלצורך

.נוףמעסקתהרווח

'גלצדהמניותמכירתתוךהוןהפסדיצירת–חשיבות•



ערבותמימושבגיןהוןהפסד

(:  14/85א "ע)גולדשטיין זיסוהלכת 

,  זכאי ערב ששילם את סכום הערבות שניתנה על ידו באופן אישי לחברה שהוא מנהל בה ובעל מניות•

;לפקודה( א)92סעיף לענין, לראות בתשלום הפסד הון
ומשפרע הערב את חובו של  , אליוהומחתההוא זכותו של הנושה אשר , זכותו של הערב כלפי החייב•

כך אף זכותו של הערב הנכנס , "נכס"כשם שזכות הנושה היא . הוא עומד בנעלי הנושה כמלווה, החייב

.לנעליו

-39/92חוזר מס הכנסה  

כאשר שווי הזכות הינו " יצאה מרשותו של הערב"שהזכות לאמרניתן , "גולדשטייןזיסו"לאור הילכת •

מהחייב ולו באופן להפרעשכן עדיין ניתן . במרבית המקרים אין הדבר כך, אפס ולמעשה הזכות נמוגה

צריך להוכיח שהחייב הינו חדל  כלל מהחייב להפרעלפיכך נישום המבקש להוכיח שלא ניתן . חלקי

.פירעון לחלוטין ואין הוא יכול לפרוע את הזכות כולה או מקצתה

הפסיק פעילותו כליל והוא נמצא בהליכי פירוק או פשיטת בדרך כלל ההוכחה במקרה זה תהיה שהחייב •

.פירוקדיוודנדשכן יתכן ויחולק , שהזכות נמוגהלאמרעדיין אין -( או יחיד שהחל בפשיטת רגל)רגל

מימוש ערבות כהוצאה הכרוכה בייצור הכנסה



2/2010הכנסהמסחוזר-חובוהסדריח"אגשלעצמיתרכישה

,היתרבין,אופיין,2008משנתהחלישראלמדינתאתגםשפקדהעולמיהכלכליהמשבר"•

ישירבאופןפגעהכלכליהמשבר.למיתוןהעולםמשקיוכניסתנזילותמשבר,אשראיבמחנק

,היתרבין,ביטוילידיבאהזופגיעה.עצמןהחברותבפעילותוהןהפיננסיםבשווקיםהן

לניירותבבורסהגםובכללןבעולםהפיננסיםבשווקיםהערךניירותשערישלחדותבירידות

אשראיבגיוסקושייצר,בנקאיתוהחוץהבנקאיתבמערכתהמשברפגע,כןכמו.בישראלערך

יכולתחוסרשללמצבנקלעומהחברותחלק,האמורלאור.חובותלמחזרהחברותוביכולת

אגרותבשעריהירידותאתניצלואחרותחברותבעוד,החובאגרותלמחזיקיחובןאתלפרוע

."ההתחייבותמסכוםהנמוךבמחירהחובאגרותלרכישת,לציבורידןעלשהונפקוהחוב

הרשומותחובאגרותשלעצמיתלרכישההמשמשות,השונותהדרכיםאתנסקורזהבחוזר"•

,אלהבמקריםהמתעורריםהמסבהיבטיונדוןהשוניםהחובהסדריאתוכן,בבורסהלמסחר

."עיתויהמבחינתוהןההכנסהסיווגמבחינתהן



מחילת חוב



הנמחלמצד–חובממחילתהוןהפסד

סעיףפיעל,בהתאם.חובממחילתכתוצאהבהכנסהלהכרההתנאיםאתקובעלפקודה(ב)3סעיף

:כדלקמן,המחילהבגיןהכנסהנוצרתלנמחל,לפקודה(1()ב)3

בבירורהותרשניכויהמהוצאהנובעוהחוב,ממנוחלקאוחובלונמחלפלוניתמסשבשנתאדם"

."...שנהבאותהמהכנסתוכחלקהחובאתיראו,החייבתהכנסתו

:כי,וקובעמוסיףלפקודה(א()5()ב)3סעיף

שקיבלמסכומיםנובעוהחוב,ממנוחלקאוחובלושומטאונמחלפלוניתמסשבשנתאדם"

והוא,כאמורהכנסתוייצורלצורךמענקלושניתןאו,ידממשלחאומעסקהכנסתוייצורלצורך

הוראותוגםזהקטןלסעיף(2)או(1)פסקאותפיעלאו2סעיףפיעלעליהםבמסחייבאינו

ואתשומטאונמחלשבהבשנהכהכנסההחובאתיראו,עליהםחלותאינן(ב)21-וא20סעיפים

".50%עליעלהשלאבשיעורבמסעליהםחייביהיהאדםואותו,ניתןשבהבשנהכהכנסההמענק



הנמחלמצד–חובממחילתהוןהפסד

להיותיכולהגםאך,(החובמחילתעללחייבמודיעהנושה)מפורשתבצורהלהיותיכולהמחילה

בלשון.(בפועלהחובמחילתאושמיטתעלמעידההצדדיםהתנהגותכאשר)הנסיבותמןמוסקת

מיאולונמחלכאילובחובשנהגמילרבות-חובלושנמחלמי,זהקטןסעיףלעניין":הסעיף

".חובוששומט

הכלכליתהמהותלפיהנישוםאתלמסותישלפיההמסדיניגישתאחריכמובןעוקבתזוהרחבה

יוצרהמסאירוע,לאמור.פעולותיולבצעבחרשבההמשפטיתהצורהלפיולא,מעשיושל

באופןנמחלשלאבחובגםאםכי,הנושהמצד"מחילה"שלהמשפטיבמעשהרקאינו,ההכנסה

."נמחלכאילו"לגביו"נוהג"שהלווהאלאהלווהי"עפורמאלי

הורוביץאביהו9715/03א"ע:למשלראו



המוחלבצדהמחילהפעולתהשלכות

אנלוגיבאופן,זאתעם,עקבאצלושנוצרהמסובאירועהנמחלבצדאמנםעוסקלפקודה(ב)3סעיף•

.תשלוםלקבלזכותעלמוויתורהנובעתמסאירועהחובמחילתמהווההמוחלעבורגם

בחובלהכרההתנאיםומתקיימיםהנושהשלידומשלחאועסקובמסגרתמתהווהזווזכותבמידה•

.פרותיתהוצאההיאמחיקתהלשםשנעשתהשההוצאההרי,לפקודה(ב)17בסעיףכהגדרתורע

היאשמחיקתההרי,בעליםהלוואתכדוגמת,הוניתפעולהעקבנוצרתשהזכותבמידה,זאתלעומת•

.הוניתפעולה

:(1129-02מ"ע)מנט'טלמנגבענייןהדיןפסק

שרשםההוצאהכנגד,הכנסהצומחתלנמחלבעוד.מסאירועהחובמחילתמהווההמוחלעבורגם"

אועסקובמסגרתמלכתחילהנתהוותהזושזכותבמידה.תשלוםלקבלזכותעלמוותרהמוחל,שיוציא

לשםשנעשתהשההוצאההרי,רעבחובמדוברכיהשתכנעהשומהפקידוכןהנושהשלידומשלח

שלכבמקרה,הצדדיםביןהלוואהעקבנוצרהזושזכותבמידה.פירותיתהוצאההיאמחיקתה

".הוניתפעולההיאשמחיקתההרי,המערערת



מ"מעלחוק12סעיף

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

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

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

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

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

תמיכה או סיוע , ולפיה רואים כל תרומהמסוייגתהלשון היא כללית ובלתי : נהפוך הוא. הקבוע בסעיף

".עיסקאותיושקיבל עוסק כחלק ממחיר 

מחילת על חוב מסחרי-מוחמד עלי  29316-04-13מ "ע•

אך  , מ בגין העסקה"שילמה את מלוא המע, חוץ שלה-באותו עניין דובר במערערת אשר רכשה טובין מספק

הגיעו פקיד השומה  , במסגרת ביקורת שנערכה למערערת במס הכנסה. לא שילמה את מחיר העסקה

חוץ כנמחל על ידו  -לפיו יראו את החוב שהיה למערערת כלפי אותו ספק, והמערערת להסכם פשרה

.  לחוק12מ לפי "מ כי יש לחייב את המערערת במע"ובהתאמה טען מנהל מע



מ"מעלחוק12סעיף

: של המערערת וקבע כי קיבל את הערעור בית המשפט המחוזי 

על  ( 12' ביאור מס)2010ח הכספי שלה לשנת "אין מחלוקת כי המערערת דיווחה במסגרת הדו"

המערערת  , אין מחלוקת שבגין הקטנת העסקה; ח"ש2,808,963חוץ בסך של -מחילת חובות לספק

אין מחלוקת שלא בוצעה כל עסקה אחרת בין המערערת ובין  ; נשאה בתשלום הפרשים למס הכנסה

ואין מחלוקת כי המערערת שילמה את  ; אלא כי מחילת החוב בוצעה באותה עסקה ממש, החוץ-ספק

המחלוקת היחידה בין  . מ שנתבקש בגין ביצוע העסקה המקורית ללא סכום המחילה"מלוא המע

הצדדים היא האם ניתן להשקיף על מחילת החוב במועד מאוחר יותר כעסקה נפרדת המחויבת במס  

ועל פניו  , אין המדובר בשתי עסקאות נפרדות. ובעניין זה דעתי כדעת המערערת, מכוח עצמה

והיא מפספסת את  , אינה נכונה, התייחסות לאותה עסקה כשתי עסקאות נפרדות רק לצורך הטלת מס

."תכלית החוק ואת העיקרון של תשלום מס אמת

אזי שינוי מאוחר יותר במחירה לא ייחשב כעסקה  , כאשר נמצא כי שולם המס בגין העסקה, משמע•

לחוק ולסתור בכך את העיקרון בדבר  12מ מכוח סעיף "נוספת ולפיכך אינו אמור לייצר חבות במע

.תשלום מס אמת

?האם חל בעת מחילת חוב בין חברות קשורות•



סוגיות בדיווח על בסיס מזומן ועל בסיס מצטבר 



מצטברבסיסעלודיווחמזומןבסיסעלדיווח

:העסקשלפעילותותוצאותעלהדיווחבסיסלקביעתשיטותבשתימכירההחשבונאותתורת,כידוע•

.מסוימיםעסקיםלסוגימזומןבבסיסודווחמרכזיתכחלופהמצטברבבסיסדיווח

בספריוההוצאותההכנסותתירשמנהבו,המועד,העיתוילשאלתנוגעתאלושיטותשתיביןההבחנה•

.העסק

.במזומןהכסףהוצאאונתקבלבובמועדתירשםהוצאהאוהכנסה-מזומןבבסיסבדיווח•

אוהתשלוםלקבלתהזכותקמהבובמועדכברתירשםהוצאהאוהכנסה-מצטברבבסיסבדיווח•

.ההוצאהבתשלוםלשאתההתחייבותנוצרהבובמועד

והוצאותהכנסותשללהכללתןהמועדאתהמכתיבההיא-מצטבראומזומן-הדיווחבבסיסהבחירה•

.במסההכנסהלחיובאובהוצאהלהכרההמועדאתיוצאוכפועל,העסקבספרי

מקבלתהיא.החשבונאותבתורתעוסקתהכנסהמספקודתאיןככלל":894/87א"ע–העקיבהעיקרון

אך.עליהםידםאתסומכיםחשבוןשרואי,המסחרבעולםהמקובליםהרגיליםהחשבונאותכלליאת

כזהבמצב.בפקודההמשתקפתהמחוקקשלהמסמדיניותעםאחדבקנהעוליםתמידלאאלה

"...הקובעתהיא,לדיןעצמההמתאימה,המסוחשבונאותהדרכיםנפרדות



מזומןבסיסאומצטברבסיסעלדיווח

;הדיווחלבסיסבהתאם2020לשנת2019משנתהכנסותלהעברתהאפשרותבחינת•
;מצטברבסיסעל2019לשנתהוצאותלהקדמתהאפשרותבחינת•

8/2012ביצועהוראתראו-



(רעחוב)אבודחוב

פקידשלדעתולהנחתוהוכחידבמשלחאובעסקשנתהוורעיםחובות":קובעלפקודה(4)17סעיף

שלדעתולהנחת,שנאמדובמידהמסופקיםחובותוכן,המסבשנתרעיםנעשושהחובות,השומה

חלהמסופקיםאוהרעיםהחובותשלפרעונםזמןאםאף,המסבשנתרעיםשנעשוכחובות,הפקיד

"...המסשנתשלתחילתהלפני

:(רע)"אבודחוב"המונחמשמעותעלהמשפטבתיעמד)203/00ה"עמ)הדרכרמלעוףדיןבפסק•

לגופומקרהבכלתיעשההגבייהסיכוייהערכת.לגבותויצליחלאשבעליוחובהוא"אבודחוב"

".החייבשלהסובייקטיביולמצבושנעשוהגבייהלניסיונותבהתאם

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

הצדקהשאיןאו,הועילללאסביריםגבייהאמצעישנקטלהראותעליוכךולשם,לגבותוהסיכויים

בדברודאותשאיןמקום.פירוקלהליכינכנסשהחייבאו,גבייההליכיהחייבנגדלנקוטכלכלית

".היווצרותולמועדבסמוךמידככזהבולהכירניתןלא,"אבודהחוב"היות



(רעחוב)אבודחוב

הודעה על הכרה בחוב כחוב אבוד  -מ"א לתקנות מע24סעיף 

הודעה בכתב שיצורפו לה , בנוסף לה, יגיש למנהל, בשל חוב אבוד, עוסק המוציא הודעת זיכוי(ב).א24

לרבות ציון הדוחות התקופתיים שבהם נכללות החשבוניות  , מסמכים התומכים בעובדות המפורטות בהודעה

:בהודעה יפורטו כל אלה; המתייחסות להודעת הזיכוי

;פרטי העסקה שבשלה נוצר החוב(1)

;פעולות והליכים שנקט העוסק לגביית החוב(2)

.שבשלהן הפך החוב לחוב אבוד, עובדות אחרות הנוגעות להודעה(3)

ייעשו לאחר שחלפו שישה חודשים  ( ב)הוצאת הודעת הזיכוי והגשת הודעה כאמור בתקנת משנה (ג)

מהמועד שבו הוצאה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב וכל עוד לא חלפו שלוש שנים מן המועד האמור  

(.התקופה-להלן )



מסופקחוב

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

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

."יפרעלאשהואלהניחסביריסודשישחובהואמסופקחובואילוישולםשלא

:תנאיםשנילהוכיחיש"מסופקחוב"במדוברלפיההקביעהלצורךכיהמשפטביתמציין,דבריםשללגופם

.החובאתלגבותתקווהעודשאיןבמסקנהתומךהנסיבותמכלולכילראותיש1.

.שייגבההסכוםעלעולותהחובבגבייתהכרוכותהמשפטיותהפעולות2.



עסקאותביטול–ספריםניהולותקנותמ"מעחוק

-בוטלהאולפועליצאהשלאעסקה

יצאהלאמקצתהאווהעסקהבמסהחייבתעסקהלגביחשבוניתהוצאה"–מ"מעלחוק49סעיף

תוקנהאובוטלהלאעודכלהחשבוניתלפיהמסישולם-בחשבוניתטעותחלהאונתבטלהאולפועל

"האוצרשרשקבעכפי

: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 בתקנה "טרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום וטרם דיווח עליה כדין בדו(1)

על גבי המקור  " מבוטל"תבוטל החשבונית על ידי ציון המלה , 1976-ו"תשל, לתקנות מס ערך מוסף20

;וההעתקים והצמדת המקור להעתקים

:יצא מקור החשבונית מרשות הנישום ינהג לפי אחת מאלה(2)

:...על ידי רישום אחרי סכום החשבונית, יתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח



מיסוי בעלי שליטה וחברות ארנק בעידן משבר  
הקורונה



מחברהכספיםשלמשיכה–לפקודה(1ט)3סעיף

לרבות כל אחד  -" משיכה של כספים מחברה"מטיל כידוע מס בין היתר על –לפקודה ( 1ט)3סעיף •

שלא עלה ביום  , ובלבד שלא יראו כמשיכה של כספים מחברה סכום משיכות מצטבר, מהמפורטים להלן

:על מאה אלף שקלים חדשים, כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה

";בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו-במשיכת כספים מחברה -" מועד החיוב""•

כתוצאה ממשבר הקורונה עלולות  2020וירדו לטמיון בשנת 2019קרי משיכות בעלים שנמשכו בשנת •

.  2020להקים לבעל שליטה חבות במס בסוף 

.בימים של מחנק אשראי ראוי שיגדילו את הסכום החריג של מאה אלף שקלים בחקיקה•



א לפקודה62סעיף -מיסוי חברות ארנק  

הנובעת  , (שאינה חברת משלח יד זרה)לפקודה 76כמשמעותה בסעיף חברת מעטים הכנסה חייבת של 

:  בין היתרתיחשב כהכנסתו של היחיד , בהבעל מניות מהותי שהוא מפעילות של יחיד 

אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות אותו יחיד בעבור  -(  2)2' הכנסה מיגיעה אישית לפי סע•

ובלבד שהיחיד אינו בעל  , והיא מסוג עובד עבור מעסיקו, לרבות בעבור צד קשור לאותו אדם, אדם אחר

".אדם האחר"מניות מהותי או שותף ב

,  על אף כל דין או הסכם, יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו: חזקה•

,  של חברת המעטים בשנת המסהכנסתה החייבת או הכנסתהאו יותר מסך כל 70%אם מקורן של 

שניתן על ידי היחיד או קרובו כהגדרתו בסעיף  בשירותהוא , למעט הכנסות מיוחדות או רווחים מיוחדים

לאדם אחד או  , לרבות באמצעות חברת מעטים קשורה, במישרין או בעקיפין, לרבות עובדי החברה, 76

.  מתוך תקופה של ארבע שנים, חודשים לפחות30במשך , 88כהגדרתו בסעיף לקרובו 

.ארבעה מועסקים או יותרהוראות החזקה לא יחולו על חברת מעטים המעסיקה •

בצוק העיתים וככל שמשבר הקורונה יימשך בין אם מספר הלקוחות יצטמצם ובין אם עובדים יפוטרו  •

.יש חשש כי החזקה תיכנס לתוקף ותגרום למס שולי לבעלי המניות המהותיים

.  יש לפעול להקפאה של החזקה עד יציאה מהמשבר•



חוק עידוד השקעות הון



מועדףטכנולוגימפעל–הוןהשקעותעידודחוק

:  קיימים התנאים החלופיים הבאים" מפעל טכנולוגי מועדף"בין התנאים לקיומו של 

:בחברה בעלת המפעל התקיים אחד או יותר מאלה"

או יותר מעובדיה הם עובדים אשר מלוא שכרם שולם ונרשם בדוחות הכספיים שלה 20%( א)

...;עובדים כאמור או יותר200או שהיא מעסיקה כהוצאות מחקר ופיתוח

או יותר בממוצע ביחס לשנת  25%-מספר העובדים בשלוש השנים הקודמות לשנת המס גדל ב( ד)

50ובלבד שבשנת המס ובכל אחת משלוש השנים שקדמו לה החברה העסיקה , המס שקדמה להן

...;עובדים לפחות

:מציין לעניין זה כי, 9/2017חוזר מס הכנסה  

יחושב בהתחשב בתקופת עבודתו של העובד במהלך  " מספר עובדי החברה בשנת מס", לעניין זה"

לרבות יחיד אשר  - "עובד. "במידה ולא מדובר במשרה מלאה, השנה ובהתחשב בחלקיות המשרה

ובלבד שהוא מועסק במפעלה של אינו רשום משפטית כעובד החברה אך עומד לרשותה של החברה 

".החברה באופן בלעדי

אינם מתאימים לעידן משבר  המסיםופרשנות רשות " מפעל טכנולוגי מועדף"ברור כי התנאים לקיומו של •

.  הקורונה



השלכות לעניין מיסוי בינלאומי



מבחן אובייקטיבי–" תושב ישראל"

:כדלקמן,בפקודהמוגדרישראלתושב

:אלההוראותיחולוזהולענין;בישראלחייושמרכזמי-יחידלגבי

,המשפחתייםקשריומכלולבחשבוןיובאו,יחידשלחייומרכזמקוםקביעתלשם(1)
:השארביןובהם,והחברתייםהכלכליים

;הקבועביתומקום(א)

;משפחתובניושלשלוהמגוריםמקום(ב)

;הקבועהעסקתומקוםאוהקבועאוהרגילעיסוקומקום(ג)

;שלווהמהותייםהפעיליםהכלכלייםהאינטרסיםמקום(ד)

;שוניםבמוסדותאובאיגודים,בארגוניםפעילותומקום(ה)



:ישראלתושב

–כמותימבחן

-בישראלהואהמסבשנתיחידשלחייושמרכזהיאחזקה(2)

;יותראוימים183המסבשנתבישראלשההאם(א)

בשנתבישראלשהייתותקופתכלוסך,יותראוימים30המסבשנתבישראלשההאם(ב)
.יותראוימים425הואלהשקדמוובשנתייםהמס

.השומהפקידידיעלוהןהיחידידיעלהןלסתירהניתנת(3)שבפסקההחזקה(3)

מבחן כמותי–" תושב ישראל"



"תושב חוץ"

עד,לומררוצה.הפקודהלצרכי,"חוץתושב"הגדרתאת,היתרבין,תיקן168תיקון•
."ישראלתושבשאינומי"השיוריתבהגדרהבפקודה"חוץתושב"הוגדר168לתיקון
נחשבאינוובהתאמהמסויםממועדבישראלאינו"חייומרכז"כי,שנמצאמי,כלומר

החלופה":להלן)הפקודהלצרכי"חוץתושב"כייחשב,"ישראלתושב"-כעוד
."(הראשונה

:כדלקמן,לפקודה1בסעיף"חוץתושב"הגדרתהורחבה168תיקוןבמסגרת•

:אלהכלבושהתקיימויחידוכן,ישראלתושבשאינומי–"חוץ-תושב""

המסובשנתהמסבשנת,שנהבכל,לפחותימים183לישראלמחוץשהההוא(א)
;שלאחריה

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



לישראלמוקדמתחזרה

לעבודה  רילוקיישןייתכן כי רבים שעזבו את ישראל במסגרת , על רקע המשבר הכלכלי הכלל עולמי•

. יאלצו לשוב לישראל בטרם עת, בחברות זרות ומתוך כוונה להגר ממנה לתקופה בלתי מוגבלת

–חזרה לפני תום ארבע שנים ממועד העזיבה : דגש•
ניתןלאומשכךעזיבתוממועדשניםארבעחלפווטרםישראלאתשעזביחיד":1/2011חוזר•

לשםמגוריובמקוםהשומהלפקידיפנה,העזיבהביוםתושבותוניתקכיבהכרחלקבוע

."להגדרהבהתאםחוץכתושבמעמדוהסדרת



לישראלמוקדמתחזרה

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

אזרחית ותושבת ישראל עברה לגור עם בעלה וילדיהם בהונג קונג בשנת , המערערת באותו עניין•

בתפקיד , מ"המערערת עבדה בחברת צים שירותי ספנות משולבים בע, לפני עזיבתה את ישראל. 2006

ל  "בתפקיד של סמנכ, בהונג קונג עבדה המערערת בחברת בת של צים. הטמעת מערכות פיננסיות

.  לענייני כספים של החברה

בינואר . יצאה המערערת מישראל להונג קונג להכנת הסידורים למעבר המשפחה2005בחודש נובמבר •

.את ישראל והצטרפו למערערת בהונג קונג, בעלה וילדיה, עזבו כל בני המשפחה2006

השכירה המערערת את ביתה , מתוך כוונה לשהות פרק זמן ארוך במקום עבודתה החדש בהונג קונג•

ילדיה השתלבו בבתי ספר בהונג קונג והמערערת העתיקה באופן , בעלה התפטר מעבודתו, לטווח ארוך

.  קודמה בתפקיד שהה בהונג קונג חמש שנים. כללי את מרכז חייה מחוץ לישראל

ל החברה בהונג "עקב התחלפות מנכ, הופסקה עבודתה של המערערת במפתיע2008בחודש אוגוסט •

.  קונג

אשר המשיכה לשלם לה , המערערת שבה עם משפחתה לישראל במטרה לחזור ולעבוד בחברת צים•

.את משכורתה בזמן שהותה מחוץ לישראל

-ו2006המערערת דרשה קבלת החזר מס שנוכה לה במקור בישראל בידי חברת צים בגין שנות המס 



לישראלמוקדמתחזרה

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

-ו2006המערערת דרשה קבלת החזר מס שנוכה לה במקור בישראל בידי חברת צים בגין שנות המס •

,  לדידו. פקיד השומה דחה את בקשתה. בטענה כי בשנים אלו נחשבה כתושבת חוץ לצרכי מס2007

.  הישראלית לצרכי מס במהלך השנים המדוברותתושבותההמערערת לא ניתקה את 

הערעור התקבל

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

חזרה זו ואף חזרת הבעל  . שינוי זה הכריח את המשפחה לשוב לישראל. 2008הופסקה כבר בשנת 

הייתה לתקופה ארעית או כי כוונת  2006אינה מלמדת כי העזיבה בשנת , למקום העבודה הקודם

את הזיקה הסובייקטיבית ואת הזיקות  . המערערת הייתה כי ישראל תמשיך להיות מרכז החיים

אלא אם  , כלומר במהלך שנות המס שבמחלוקת ולא בדיעבד, האובייקטיביות יש לבחון בזמן אמת

"  .ההתנהגות המאוחרת מעידה על כוונה קודמת

. לא הגישה ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדיןהמסיםיודגש כי רשות 



מישראללצאתיכולתחוסר

אם בשל חשש מפני התפשטות  , תושבותםיחידים שאינם יכולים או רוצים לשוב למדינת :  הסיטואציה

,  מחלת קרוב, אם בשל הידבקות שלהם עצמם, אם בהעדר טיסות למדינת התושבות, וירוס הקורונה

.ב"או בידוד שנכפה עליהם בישראל וכיו

הצליח הנישום לסתור את שתי החזקות ביחס לשנת  ,  (31489-01-13מ "ע)בעניין קניגבפסק הדין •

הנישום הוכיח כי שהה בישראל פרק  . ימים באותה שנת מס212למרות ששהה בישראל , 2006המס 

זמן ארוך מן המתוכנן בשל צו עיכוב יציאה מן הארץ שהוצא כנגדו על ידי בנק הפועלים בשל חוב כספי 

.  לבנק

בית המשפט לא זקף לחובת הנישום את עובדת שהותה בישראל של ( 7038/03ה"עמ)בעניין סולר•

יישום  ": הדגיש בית המשפט את חשיבות המבחן הסובייקטיבי, שם. החולהבאמורעייתו לצרכי טיפול 

,  העוסק בכוונתו של האדם, הסובייקטיבי, האמור לעיל לענייננו מוליך למסקנה כי לאור המבחן השני

בתקופה  , ב כמרכז חייו"לפיה הוא ראה בארה, ניתן לאמור כי לא נשללה גרסת המערער

."הרלבנטית



מישראללצאתיכולתחוסר

קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי )תקנות מס הכנסה 

מחריגות מהגדרת תושב ישראל בנסיבות מסוימות בין היתר יחיד המאושפז ,  2006–ו"התשס, (ישראל

:כלהלן, בעת שהות בישראל

,  להגדרה( 2)-ו( 1()א)יראו יחיד שאינו עולה חדש ושרואים אותו כתושב ישראל כאמור בפסקה . 3"

: ...אם בחמש שנות המס הקודמות לשנת המס היה תושב חוץ והוא אחד מאלה,כתושב חוץ

או שחלה בעת  חולה המאושפז בבית חולים או במוסד שיקומי שהגיע לישראל לצורך אשפוז ( 7)

(  2()א)ואשר אילולא תקופת אשפוזו לא היו חלות לגביו הוראות פסקת משנה שהותו בישראל

";בהגדרה

.  יש לבחון צורך בהגשת דוח מפרט בישראל•

.  מצב של פיצול תא משפחתי•

.בחינת שליטה וניהול וחשיפה למוסד קבע בישראל כפועל יוצא מפעילות בישראל עבור גופים זרים•



?שאלות !תודה לכולם

:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

39קומה , מגדל משה אביב

רמת גן, 7בוטינסקי 'ז' רח

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

