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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2017בדצמבר 5

תכנוני מס ומלכודות מס  –כניסה ויציאה מישראל 

(ורילוקיישןעולים חדשים , תושבים חוזרים)

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

יסודמושגי–חוץותושבישראלתושב•

תושבותניתוק•

תושבותניתוקעלוהשלכותיו223תיקון•

משפחתיתאפיצול•

אחרתבמדינהמסתשלום•

תושבותניתוקמועד•

מסכמתטבלה–תושבותניתוק•

ותיקחוזרותושבלראשונהישראלתושב•

לישראלחזרה/עלייהמועד•

(חדשעולה)לראשונהישראלותושבותיקחוזרתושב-168תיקוןלאחרמסהטבות•

המסיםרשותמצדהכרסוםומגמת

ותיקחוזרותושבחדשעולהשלרכישהבמססוגיות•



מושגי יסוד–ישראל ותושב חוץ תושב 



מבחן אובייקטיבי–" ישראלתושב "

: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–" ישראלתושב "



:ישראלתושב

-סובייקטיבימבחן

:למקוםהאדםביןהקושרותהנפשיותבזיקותמתעניין-הסובייקטיביההיבט"•
,בעתידאליולחזוראומגוריםמקוםלעזובכוונה,חייומרכזאתרואההואהיכן

וכןלמקוםשייכותהרגשת;ממנולהיעדרותאומסויםבמקוםלהימצאותהסיבה
.(477/02א"ע)"הלאה

אינדיקציה,מסוימתבמידה,לשמשעשויותנישוםשלתחושותיוכיעלימקובל"•
למבחןמשנהמבחןאלאבהןלראותשאיןחוששניאולם,מסויםלמקוםלזיקתו

.(8234/11א"ע)".האובייקטיבי

מבחן סובייקטיבי–" ישראלתושב "



תקנות היחידים-" תושב ישראל"

מצויהחייםמרכזאשריחידיםכי,לקבועהאוצרלשרמאפשרתקודהבפ"ישראלתושב"הגדרת•
בסמכותושימושהאוצרשרעשהבהתאמה,ולהפךמסלצרכיישראלכתושביייחשבולאבישראל
שלאיחידיםוקביעתישראלכתושביאותםשיראויחידיםקביעת)הכנסהמסתקנותאתוהתקין

.("היחידיםתקנות")2006–ו"התשס,(ישראלכתושביאותםיראו

:כדלקמן,קובעתאלולתקנות3תקנה•

(2)-ו(1()א)בפסקהכאמורישראלכתושבאותוושרואיםחדשעולהשאינויחידיראו.3"
אחדוהואחוץתושבהיההמסלשנתהקודמותהמסשנותבחמשאם,חוץכתושב,להגדרה

:מאלה

...דיפלומטינציג(1)

...זרהמדינהבצבאחייל(2)

אם,הצבאישירותולסיוםעד-לישראלהגנהבצבאשירותלשםלישראלשהגיעיחיד(3)
;ישראלתושבלהיחשבשלאביקש



(המשך)

הראשונותהשניםבשלוש-לפחותלימודיםתכניתחצישלבהיקףהלומדסטודנט(4)
;ישראלתושבלהיחשבשלאביקשאם,בישראל,לשהייתו

הוראהבמוסדאוגבוההלהשכלהבמוסדבישראלהשוההמחקראישאומרצה,מורה(5)
;בישראללשהייתוהראשונותהשניםבשלוש-מוסדאותובעבורבתפקידומשמשאחר

...דתאיש(6)

...חוליםבביתהמאושפזחולה(7)

עולה".בישראללשהותםהראשונותהשניםבחמש-חוץוספורטאיחוץעיתונאי(8)
";לפקודה(ד)35בסעיףכהגדרתועולה"כבתקנותמוגדר"חדש

לפקודה(ד)35בסעיףכהגדרתו"עולה"•

תקנות היחידים-" 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"



ניתוק תושבות



בישראלניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה 

:תושבותניתוק

.ל"לחומישראלהחייםמרכזהעברתתהליךהינוהתושבותניתוק•

.ל"לחוהיחידאתהקושרותזיקותויצירתלישראלהיחידאתהקושרותהזיקותניתוק•

הליך.(סולר,צורדיןפסקי)המטוסעלהעלייהבמועדתושבותלנתקניתןבהםמצביםישנם•
ספציפיבמועדאו,(ספירדיןפסק)למעברבסמוךוהסתייםהמעברלפנימהזמןהחלהניתוק

.(קניגדיןפסק)

.תושבותלניתוקכללים•

:יתרונות

.(ספציפיתלבדיקהבכפוף–בשנה₪אלפיעשרותשלחיסכון)בישראלמסחבותהשלמתאי•

.דיווחבעלויותוחיסכוןבישראלדיווחאי•

.(בשנה₪אלף60-כ)לאומיביטוחבדמיחבותאי•



ניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה בישראל

:התושבותניתוקומועדאופןבחינת

:העזיבהלמועדבסמוךהתושבותסטטוסלגביוודאותלקבלתרשמיתדרךאין

.(רולינג)המיסיםלרשותפנייה•

–פוזיציהלקיחתכדיתוךבישראל(הצורךבמידת)223תיקוןלפימפרטדוחומסדוחהגשת•
."תושבלא"

יישוםכדיתוךרלוונטיתופסיקהחקיקהניתוחסמךעלניתנתאשר-משפטיתדעתחוותקבלת•
.מסלצרכיישראלתושבאינוהנישוםכי,משפטיתוקביעההספציפיותהעובדות



(בחינה מהותית)כללים לניתוק תושבות 

ניתוק כל זיקה שאינה הכרחית מישראל•

תיעוד זיקות למדינת החוץ•

אי חיבור זיקות לישראל במהלך השהייה מחוץ לישראל•

ימים  30-לשהות פחות מ, רצוי לא להגיע לישראל בשנת העזיבה)שהייה מינימאלית בישראל •
(ימים בשנה בשנים הבאות60בשנה שלאחר מכן ולא לעבור 

עזיבה לתקופה העולה על שלוש שנים•

מקצועי-קבלת סיוע משפטי•



והשלכותיו על ניתוק תושבות223תיקון 



223תיקון -ניתוק תושבות 

:להלן)2016–ו"התשע,(223'מס)הכנסהמסלפקודתתיקוןהתפרסם2016,באפריל6ביום
:כלהלןלפקודה131בסעיףו5-וה5פסקאותנוספובמסגרתו,("223תיקון"

או"ישראלתושב""להגדרה(2()א)בפסקההקבועההחזקהבושמתקיימתיחיד(ה5")
–הגדרהלאותה(3()א)בפסקהכאמורהיחידלטענתנסתרתוהחזקה,1שבסעיף,""תושב"

התומכיםהמסמכיםאתיצרףשאליו,בלבדטענתומבוססתשעליהןהעובדותאתהמפרטדוח
החלההדיווחמחובתלגרועכדיזומשנהפסקתבהוראותאיןואולם,כאלהישנםאם,בטענתו

לאזופסקההוראות;המסבשנתחייבתהכנסהלוהיתהאם,(4()א)קטןסעיףלפייחידעל
:אלהעליחולו

;כאמוריחידשלוילדיוזוגובן(א)

או"ישראלתושב""להגדרה(4()א)פסקהשלבסיפההאמורלגביושמתקייםיחיד(ב)
;1שבסעיף,""תושב"

";א48בסעיףכהגדרתוזרעובד(ג)



דגשים-223תיקון 
2016חקיקה רטרואקטיבית לשנת המס •

אין צורך בהגשת דוח מס לצד הדוח המפרט•

התיקון ותושבות לצורך אמנות מס•

שיקולים טקטיים ביישום התיקון•

התיקון והחלופה השנייה לתושב חוץ•

?ד לפקודה131לעניין סעיף " חוות דעת"האם הדוח המיוחד מהווה •

הפסיקהסתירת החזקות בראי •

?עם רשות המסיםרילוקיישןעובדי / הגברת חיכוך העוזבים•

?אופן יישום התיקון על ידי רשות המסים•



פיצול תא משפחתי



אשקלוןשומהפקיד'נפלוני3328/15א"ע

דנציגריורםהשופטכבוד.העליוןהמשפטבבית2017בפברואר22ביוםניתןפלוניבענייןהדיןפסק

כישקבע,אלוןיוסףהשופטכבודהנשיאמאתשבעבבארהמחוזיהמשפטביתשלדינופסקאתאישר

.2007ועד2005המסבשנות"ישראלתושב"היההמערער

עובדות

שנתעד.ילדיםארבעהלוונולדו1977בשנתהתחתןהוא.11בגילארצהועלהל"בחונולדהמערער

,זרותמדינותבשתיעסקיםניהל2002-1991בשנים.משלועסקיםוניהלכשכירבישראלעבד1991

מערכותניהלאףהמערער.מדינותמאותןלאחתהעסקיתפעילותועיקראתהעתיקהוא2002ובשנת

מנהגיבשללדבריו-הישראליתלאשתונשוינותראך,מדינותבאותןנשיםשתיעםממושכותיחסים

.בילדיולפגועשלארצוןומתוךמשתייךהואאליההקהילה

פיצול תא משפחתי–ניתוק תושבות 



(המשך)אשקלוןשומהפקיד'נפלוני3328/15א"ע

המערערטענות

וניהלזרהבמדינהלהתגוררעברעתמישראלנותקחייומרכז1994משנתכברכיטעןהמערער•

מאשתומעשיתנפרדכאשר2000משנתתוקףובמשנה,לנישואיןמחוץיחסיםמערכתשם

.הישראלית

ימים183-מפחותבישראלשהההמערער,(2005-2007)הנדונותהמסמשנותאחתבכל,בהתאם•

ישראלתושבהיהלאהואהרלוונטיותהמסבשנותכי,טעןהמערעראלועובדותבסיסעל.בשנה

.מסלצרכי

פיצול תא משפחתי–ניתוק תושבות



פיצול תא משפחתי–ניתוק תושבות 

(המשך)אשקלוןשומהפקיד'נפלוני3328/15א"ע

(שומהפקיד)המשיבטענות

,ימים2005-164בשנת,ימים2004-170בשנת,ימים172בישראלשהההמערער2003בשנת•

.ימים2007-163ובשנתימים2006-158בשנת

המערערשלבעניינוהתקיימה,(שניםשלושפניעלימים425)השנייההחזקה,מכךיוצאכפועל•

.הרלוונטיותבשניםבישראלהיההמערערשלחייומרכזכישחזקהכך,2005-2007בשנים

ואבישראלתושבתלאישהנשויוהואבישראלקבעביתלמערער,החייםמרכזלמבחןבאשר•

.בישראלהמתגורריםילדיםלארבעה

.בישראלגםמשמעותייםכלכלייםאינטרסיםהיולמערער,ל"בחולעסקיובנוסף•

.ישראלזולתכשלהיבמדינהמעמדלוואין,אחרתבמדינהמיסיםמשלםאינוהמערער•



(המשך)אשקלוןשומהפקיד'נפלוני3328/15א"ע

:קבעמשפטבית

מצביעותהנישוםשלהמהותיותהזיקותוכיהשנייההכמותיתהחזקהאתלהפריךהצליחלאהמערער

:בישראלחייםמרכזעל

שהייתוובמהלך,לישראלהשבועמסופיוחלקהחגלתקופותבקביעותהגיעהמערערהמסבשנות•

,למערערעתבכלזמיןהיהבישראלביתו.שבישראלבביתםילדיוועםרעייתועםהתגוררבישראל

בתילמערערהיוזהלצדאםאף,בישראלקבעביתלבחינתהמהותיהקריטריוןוזה,ופיזיתמשפטית

.ל"הנלקריטריוןזמנית-בוהעוניםבעולםאחריםקבע

.בישראלולילדיולקהילההמערערשלמחויבות•

.בישראלגםרביםונכסיםמשמעותיותהשקעותהיולמערער•

כילהצהירסירבאףוהוא,ישראלמלבדבעולםמדינהבאףכתושבאוכאזרחמעמדאיןלמערער•

.אחרתבמדינהמסמשלםהוא

פיצול תא משפחתי–ניתוק תושבות 



(2013,2014)ספירעניין4862-13א"ע

עובדות

היחיד.2005ועד2001המסבשנותעסק2013מאיבחודשניתןאשרספירבענייןהדיןפסק•

אשתועםנסעהוא,החברהכעובד.מ"בעדמקובחברת1991בשנתכשכירבעבודתוהחל

הוא,בחברההמערערשלעבודתולסיוםסמוך.1994בשנתבסינגפורלהתגוררובנותיו

.1998בשנתלישראלשבוומשפחתו

עבר2001ביוני1ביום.בסינגפורכיועץלשמשהצעהקיבלהמערער2001לשנתבסמוך•

ואתאשתואתכלללאלסינגפורהמעבר.שםכיועץלשמשוהחלבסינגפורלהתגוררהמערער

אוישראלתושבהינוהמערערהאםלהכריעבבואו.בישראללהתגוררנותרואשר,בנותיושתי

המסובשנותהעזיבהבשנת"היחידשלחייומרכז"אתבחןהמחוזיהמשפטביתבחן,לאו

.יותרהמאוחרות

פיצול תא משפחתי–ניתוק תושבות 



(המשך)(2013,2014)ספירעניין4862-13א"ע

עובדות

בשנתימים2002,166בשנתימים148בישראלשהההיחיד2002-2005המסלשנותביחס•

ימים145-מפחותלאשהההיחידכי,נראה,2004שנתלגבי.2005בשנתימים185-ו,2003

.מסשנותבאותןבישראלהיההיחידשלחייומרכזכי,מורותהחזקותכי,כןאםלראותקל.בישראל

)מסשנותבאותןמסלצרכיישראלתושבאינוהיחידכי,קבעהמחוזיהמשפטבית,זאתובכל

;שנים10-מלמעלהבסינגפורקבעדירתברשותו;בסינגפורועובדעבדהמערער.(2002-2005

.בסינגפורהיהודיתוהקהילההחברה,המסחרבחייהתערההמערער

:המשפטבית

שבנישכיחזהאיןוכיהמשפחתיהתאשלהמגוריםלמקוםחשיבותישאכןכימדגישהמשפטבית

המערערשלחייומרכזכישיוכחוככלאםכזוהתנהלותלשלולאין,זאתעם.בנפרדחייהםאתחייםזוג

.בסינגפורחייומרכזכימצביעותהזיקותמירבוכיבסינגפורקבעדרךהינו

פיצול תא משפחתי–ניתוק תושבות 



(המשך)(2013,2014)ספירעניין4862-13א"ע

המשפטבית

וכיבסינגפורהיהחייומרכזכילשכנעבנטלגבוההובמידהנשאהמערערכי,קבעהמשפטבית

דחההעליוןהמשפטבית2014במאי20ביום.2002-2005המסלשנותישראלתושבאינוהוא

לשנותביחסכנועלהמחוזיהמשפטביתשלדינופסקאתוהשאירהשומהפקידשלערעורואת

:וכדבריו,2002-2005המס

לישראלהמשיבשלזיקתועלללמדבוישאשרהמרכזיההיבטשהוצגוהנתוניםפיעל"

,זהנתון.בישראלחיותהבגירותבנותיוושתישאשתובעובדהמתמקדהרלוונטיותבשנים

רבהמשמעותאכןלויש,בישראלהמשיבשלהתכופיםלביקוריוהסיבההנראהככלשהינו

וחיהמתגוררתשבובמקוםהואשלוהקבעוביתאדםשלחייומרכזכללשבדרךמשום

אףכןועלאחרתלחיותבוחרותאשרמשפחותישכימלמדתהמציאותאך.משפחתו

לבדוהוא,התושבותבסוגייתההכרעהלצורךממשימשקלהנושאמשמעותיבנתוןשמדובר

".הכףאתלהכריעיכולאינו

פיצול תא משפחתי–ניתוק תושבות 



(2013)כהןאברהם2704/13א"וע36696-10-10מ"ע

:הצדדיםוטענותהעובדות

מסשילמהאשר,ברומניהחברה1994בשנתורשםהקיםכהןאברהםבענייןהמערער•

.ן"נדלנכסיושיווקניהול,לתיווךעסקהרומניתהחברהבאמצעותהפעילהמערער.ברומניה

בתעםשםלהתגוררוהחללרומניהמגוריומקוםאתהעתיקכי,המערערטען,2001בשנת•

בישראלהמערערשהה(2006-ו2005)הדיןבפסקהנדונותהמסמשנותאחתבכל.זוג

עונההואכי,2009ביוני18ביוםלוהודיעהקליטהמשרדוכןבשנהימים183-מפחות

."חוזרתושב"שללהגדרה

פיצול תא משפחתי–ניתוק תושבות 



(המשך)(2013)כהןאברהם2704/13א"וע36696-10-10מ"ע
:הצדדיםוטענותהעובדות

בגיריםילדיםלשניואבישראלתושבתלאישהנשויהמערערכי,מצאהשומהפקידמנגד•

.בישראלהמתגוררים

.מילדיואחדשללמגוריםהמשמשת,נוספתמגוריםדירתוכןביבנהמגוריםביתלמערער•

.ישראליתחברהשלממניותיהבשלישמחזיקהמערער

.עסקיהאתבהמנהלתהישראליתשהחברה,מחנותמחציתשלכבעליםרשוםהמערער•

בשנותהגישהמערער.האזרחיבמשמרפעילמתנדבהיהוכןבישראלבנקחשבוןלמערער

הישראליתמהחברהמעבודההכנסותעלדיווחבהםבישראלמסלצרכידוחותהנדונותהמס

2003-244בשנתבישראלשהההמערער.בישראלתושבותובגיןזיכוינקודותדרשוכן

שהייה.ימים2006-163ובשנתימים2005-175בשנת;ימים2004-175בשנת;ימים

המסבשנותהמערערשלחייומרכזאתרואיםלפיה,השנייההחזקהאתהקימהזו

.בישראלשבערעור

פיצול תא משפחתי–ניתוק תושבות 



(המשך)(2013)כהןאברהם2704/13א"וע36696-10-10מ"ע

:המשפטבית

החייםמרכזמבחןעלהמשפטביתביססהכרעתואת.הערעוראתדחההמחוזיהמשפטבית

:המשנהמבחניאתופרט

המערערכי,המשפטביתצייןזהלעניין.המערערשלהקבועביתוהואביבנההבית-הקבעבית•

;בישראלשוהההואבומהזמןחלקזהבביתמתגוררהוא;אשתועםיחדיוהביתשלהבעליםהינו

מופיעהבית;זהבביתמתקבליםדוארדברי;זהלביתלהיכנספיסיתוהןמשפטיתהןיכולהוא

עלברומניהשנעשובהסכמיםוכןחשבונומתנהלבוובבנקהחברותברשםהרשומהככתובתו

מצייןהמשפטבית.קבעביתלושימשברומניהשבבעלותוהביתכי,הוכיחלאהמערערמנגד.ידיו

ביתו"כיחשבביתשאותומנתעלביתשלבעליםהואשהמערערבעובדהשאיןזהבהקשר

."הקבוע

פיצול תא משפחתי–ניתוק תושבות 



(המשך)(2013)כהןאברהם2704/13א"וע36696-10-10מ"ע
:המשפטבית

אשתוכי,זהמשנהמבחןלענייןצייןהמשפטבית-משפחתוובניהיחידשלהמגוריםמקום•

2003-2006בשנים,לכךנוסף.ואחותוואחיואמו,גםכך.בישראלמתגורריםהמערערשלוילדיו

בתעםמתגוררשהואהמערערשלטענתו,שוב,מנגד.בישראלמזמנונכבדחלקהמערערשהה

,ההסכםפיעל,מזאתלמעלה.נוספתראיהבכלנתמכתלא2001משנתהחלברומניהזוג

לאחרכלומר,2009משנתברומניהבדירהכבעליםצורפההזוגבת,המשפטביתבפנישנמצא

.בערעורהמסשנות

שלבפועלבעליםהיההמערער-הקבועהעסקתומקוםאוהקבועאוהרגילעיסוקומקום•

החברהמטעםקבועהחודשיתמשכורתקיבלהמערער,הישראליתהחברהממניותמחצית

לגביויכוחהיהלא,במקביל.בישראלדוחותהגשתבעתשכרכהכנסתעליהדיווחוכןהישראלית

ביתקבע,אלועובדותלאור.ברומניהן"נדלושיווקתיווך,בניהולגםעסקהמערערכי,העובדה

העיסוקיםהיקףכאשרברומניהוהןבישראלהןקבועיםעיסוקיםבעלהיההמערערכי,המשפט

.בישראלהעיסוקיםעלהנראהככלעלהברומניה

פיצול תא משפחתי–תושבות ניתוק 



(המשך)(2013)כהןאברהם2704/13א"וע36696-10-10מ"ע

:המשפטבית
-בישראלמשמעותירכושקייםלמערער-והמהותייםהפעיליםהכלכלייםהאינטרסיםמקום•

נוספתמגוריםומדירתביבנהמגוריםמביתמחציתעלבעלותהישראליתהחברהממניותמחצית

,לכךנוסף.הישראליתהחברהאתהמשמשתמהחנותמחציתעלבעלותוכן,בנומתגוררבה

ישנםלמערערכי,המשפטביתציין,מנגד.בישראלאשתועםמשותףבנקחשבוןלמערער

.הרומניתהחברהשלבעליםהינוהמערער.ברומניהומהותייםפעיליםכלכלייםאינטרסים

,האמורלאור.רכבוכלימגוריםדירותכדוגמתברומניהנוסףרכושלוישכיהעידהמערער

שווהבאופןחלוקיםהינםהמערערשלהכלכלייםהאינטרסיםכי,הייתההמשפטביתשלמסקנתו

דרשמחדכי,העובדהאתהמערערשללחובתוזקףגםהמשפטבית.רומניהלביןישראלבין

סטטוסלשנותפעלולאמסלצרכירומניהכתושבנחשבלא,ומאידךישראלכתושבזיכוינקודות

.זה

,(2704/13א"ע)העליוןהמשפטביתידיעל2014בשנתאושרהמחוזיהמשפטביתשלהדיןפסק

די",ל"בחוונכסיורכושואודותמלאמגילוינמנעאךל"בחוחייםלמרכזטועןנישוםכאשרכישהדגיש

."עליושהושתהלשומהבנוגעהמערערשלהשגותיולדחותכדי,כשלעצמו,זהבטעם

פיצול תא משפחתי–תושבות ניתוק 



תשלום מס במדינה אחרת 



אשקלוןשומהפקיד'נפלוני3328/15א"ע

מסמשלםהואכילהצהירמסרבאףוהוא,אחרתמדינהבאףכתושבאוכאזרחמעמדאיןלמערער"
המחייבת,מורכבתשאלההיאמדינהבאףהכנסהמסתשלום-אימשמעותמהיהשאלה.אחרתבמדינה

דיניםממארגכחלקלפקודה2סעיףאתלפרשיש,אכן...הבינלאומיהמיסוידיניהגדרותשללעומקןלצלול
המסכינישוםלטענתיתייחסזהדיניםשמארגשראויכפי.זיכויוהסדרימסכפללמניעתאמנותהכולל

אמנם.הפוכהלטענהגםלהתייחסראויכך;הוגןאינוולכןמסכפלבבחינתהואמשלםשהואהאפקטיבי
ההגדרהכאשרבפרט)הנישוםשלתושבותעלבהכרחילמדהמסתשלוםאימקרהבכללא

אי-בענייננולדידיקורהוכך-ואולם;(למקוםממקוםלהשתנותעשויה"תושבות"שלהמשפטית
טענתואתהמחלישהנוספתכאינדיקציהלשמש,מסוימיםבמקרים,עשויאחרתמדינהבאףהמסתשלום

".לארץמחוץחייםמרכזמקייםהואכיהנישוםשל

תשלום מס במדינה אחרת-ניתוק תושבות 



(2016יוני)4אביבתלשומהפקיד'נ(אמשיקשוילי)אמיתרפי19898-03-13מ"ע

הזדההלאמעולםהמערער,לעילשפורטכפי.בעולםאחרמקוםבכלממששלשורשיםהיכהלאהמערער"
ומקומות,אחרתארץכלשלכתושבהפיסקאליותבחובותנשאלאוממילאאחרתמדינהכלשלכתושב

לעירהמערערזיקותעלהושםאשרהדגשלמרות.ומתחלפיםמזדמניםלרובהיולארץבחוץשלוהמגורים
מסחות"דוהגישלאמעולםהמערערהרי-קבעביתשםלוהיהכיהטענההעלאתלרבות-וגאסלאס

.פיסקאלייםלענייניםתושבשםהיהכיטועןואיננוב"בארההמסלשלטונותהכנסה

במבחניעומדאיננוהואאם,תושבותחסרלהיותעשויפלוניאדםהפורמאליהמשפטיההיבטמןאמנם

ממקוםלוושטיאכטהעלהחיהאדםהואלכךשניתנתהקלאסיתהדוגמה-בעולםמדינהאףשלהתושבות

ולאנדירים,הדבריםמטבע,יהיוכאלהמקריםאולם.היבשהעלכלשהוקבעבסיסלושיהיהמבלילמקום

ההגדרהלפי"חוץתושב"נחשבכןועל)ישראלתושבאיננוגםאדםכילטענההמשפטביתישעהבקלות

תפיסהמתוךתושבותבסיסעלנגביםישיריםמסים.בעולםאחרתמדינהכלשלתושבאיננווגם(בפקודה

ברגילוצורכיםבמקוםשגריםאלהידיעלובראשונהבראשימומןהמדינהשתקציבהראוימןכיפיסקאלית

נטלרובץמקוםבשוםתושבאיננוכישטועןאדםעל.הממשלידיעלהמסופקיםהציבורייםהשירותיםאת

ציבורייםשירותיםממשיתבמידהצורךהואשאיןרופפותכההןומדינהמדינהלכלזיקותיוכילהראות

".(המדינותכלשלהריבונילשטחןמחוץאו)"בתנועה"מתנהליםחייווכימקוםבאףכאמור

תשלום מס במדינה אחרת-ניתוק תושבות 



מועד ניתוק תושבות



:1/2012חוזר

לתושבלהיותוהפךהישראליתתושבותואת,ישראלתושב,יחידניתקבוהמועדקביעתבמהלך"•
בנוגעשאלותמתעוררות,ישראללתושבחוץמתושבהפךבוהמועד-ומנגד,מסלצרכיחוץ

:וביניהם,לעילהאמוריםהמועדיםעלשונותועובדותשוניםגורמיםשלהשפעתםלמידת

;הנבדקתהתקופהבמהלךזרותמדינות/הזרהבמדינהאובישראלהיחידשההבהםהימיםמספר•

;ל"בחו/בישראלקבעביתשלקיומואי/קיומו•

;אליוהיחידשלמשפחתובנישלהצטרפותם•

;(Relocation)הישראלימעבידומטעםזרהבמדינהלעבודשנשלחלעובדהליחסשישהמשקל•

;'וכדבריאותמס,לאומיביטוחתשלום•

;היחידבידיהזרהמהמדינהמסלצורכיתושבותבאישורהחזקה•

הפךבוהמועדקביעתלעניין,הקליטהממשרדיחידשקיבל,חוזרתושב/חדשעולהמעמדקבלת•
.";מסלצורכיישראלתושבלהיותהיחיד

לתושב חוץהראשונהמועד ניתוק התושבות לפי החלופה 



לתושב חוץהראשונהמועד ניתוק התושבות לפי החלופה 

:(19466-01-12מ"ע)צוריעלעניין

ביחסעובדותקביעתשמחייבתמורכבתמשימההינהנישוםשלחייומרכזמיקוםקביעת"•
זיקה,הדבריםמטבע.הסובייקטיביתהזיקהבאיתורקושיקייםגםכך.השונותלזיקות

.עצמוהנישוםשלמדבריורקולאהחיצוניותהראיותמתוךתוסקזוסובייקטיבית

-הנישוםשלהתושבותמקוםהשתנהשבההזמןנקודתאיתורהינהיותרעודמורכבתמשימה•
פעמיחדבמעשהבהכרחנעשהאינוהזיקותשינוי.לאחרתאחתממדינההתושבותהעתקתמועד

אחדתושבותבמקוםשמתחילבתהליך,מדורגבאופןנעשהכללבדרךאלא,אחת"חרבבאבחת"
אתולאתרלנסותאלאמנוסאין,השינוילמועדטכנימבחןבהעדר...אחרתושבותבמקוםומסתיים

".לאחראחדממקוםהזיקותמירבהשתנובוהמועד



מועד ניתוק התושבות

"בהסכםמיסויהחלטת-Relocationעובדי"בעניין2519/17'מסמיסויהחלטת

קשורהבחברהלעבודעובדיהאתהשולחתישראליתבחברהעוסקתהמיסויהחלטת:העובדות

הםכאשרשניםשלוששלמינימליתלתקופהישראלאתעוזביםהעובדים.אמנהבמדינתל"בחו

אלהעובדים.בלבדקצריםלביקוריםלישראלמגיעיםוהם,הקטיניםובילדיהםזוגםבת/בבןמלווים

קשורהחברהאו)הישראליתהחברה,בנוסף.הכנסותיהםעלהיעדבמדינתהמסלרשויותמדווחים

.לישראלמחוץשהייתםלתקופתקבועדיורפתרוןבמציאתלעובדיםמסייעת(ל"בחואחרת

התושבותניתוקמועדאתלקבועהמיסיםמרשותישראליתחברהביקשה,אלובנסיבות:הבקשה

החברהעלשיחולבמקורהמסניכויחבותאתולהסדירהמסאמנותלצרכיעובדיהשלהישראלית

.ל"לחוהעובדיםשלהמעברלאחר



מועד ניתוק התושבות

(המשך)"בהסכםמיסויהחלטת-Relocationעובדי"בעניין2519/17'מסמיסויהחלטת

מנתעל(5237/14'מס)הקודמתמההחלטהותנאיהדרישותיהעלחזרההמיסיםרשות:ההחלטה

:"(הניתוקתקופת"ב)האמנהבמדינתשהייתובתקופתבישראלבמסחייביהיהלאשהעובד

מגוריםמביתלהבדיל,לצרכיהםומותאםולמשפחתולעובדהזמיןל"בחו"קבעבית"נדרש,ראשוןתנאי•

.באלווכיוצאנופשדירת,מלוןביתכמוארעי

שלאתקופהלשהותצריכהמשפחתווכן,שניםשלושהפחותלכלל"בחולשהותצריךהעובד,שניתנאי•

הפחותלכלשדרשההקודמתההחלטהלעומתבהקלהמדובר.האמנהבמדינהחודשים30-מתפחת

.המשפחהעבורגםל"בחושניםשלוש

מסשנתבכליום75-מפחותבישראלישהההעובדכינדרש,בישראלהביקוריםבעניין,שלישיתנאי•

יום85-מפחותבישראלישההמשפחתו-מבניאחדכלוכי(הקודמתבהחלטהשנדרשויום65לעומת)

.(הקודמתבהחלטהימים80לעומת)מסשנתבכל



מועד ניתוק התושבות

(המשך)"בהסכםמיסויהחלטת-Relocationעובדי"בעניין2519/17'מסמיסויהחלטת

או)האמנהבמדינתחינוכיותבמסגרותלומדיםהעובדשל(4גילמעל)הקטיניםילדיו-רביעיתנאי•

בישראלאקדמאיים/תיכונייםלימודיםלצורךבישראלשוהיםהילדיםכאשרלמעט(אחרתזרהמדינה

.צבאישירותאו

שחלומהותייםשינוייםעלדיווחלרבותשנהכלבישראלמסדוחלהגישיידרשהעובד–חמישיתנאי•

לדירההשכירותהסכםואתבישראלהדירהלהשכרתחוזהלכךויצרף,השנהבמהלךבמצבו

,בישראלהעובדשיגישח"לדוהאמנהממדינתתושבותאישוריצרףגםהעובד.האמנהבמדינת

החלטהלפיחוץתושבלהיחשבהעובדזכאישבהלתקופההאחרונהוהשנההראשונההשנהעבור

ורלוונטימהותישינויכלחללאכיהעובדשלבהצהרתולהסתפקניתן,בתווךהשניםלגבי.זו

אחרתטכניתסיבהמכלאםאו,תושבותאישורילהנפיקנוהגתאינההאמנהמדינתאם.במעמדו

המסיםברשותבינלאומילמיסויליחידהלפנותיהיהניתן,תושבותאישורלהגישמהעובדנבצר

גםתושבותאישורילהמציאהעובדיידרש,אחרתאמנהלמדינתמעברשלבמקרה.פרטניתבבקשה

.בהלשהייתוהאחרונהוהשנההראשונההשנהעבורזוממדינה



מועד ניתוק התושבות

(המשך)"בהסכםמיסויהחלטת-Relocationעובדי"בעניין2519/17'מסמיסויהחלטת

, או מנוכה מהכנסתו מס במקור באותה מדינה/ח מס במדינת האמנה ו"העובד מגיש דו-תנאי שישי•

.ח"ככל שבאותה מדינה אין חובת הגשת דו

החברה תבדוק מדי שנה ושנה מול העובדים כי אכן הנתונים והתנאים האמורים לעיל  –תנאי שביעי•

.  מתקיימים בפועל ותגבה את בדיקותיה במסמכים נאותים

.שמבקשים להיכנס להסדרהרילוקיישןהחברה תעביר רשימה שמית של עובדי -תנאי שמיני •



מועד ניתוק התושבות

(המשך)"בהסכםמיסויהחלטת-Relocationעובדי"בעניין2519/17'מסמיסויהחלטת

מועד ניתוק התושבות

.  מועד הניתוק לצרכי אמנת המסלבין (יום המעבר)מועד עזיבת ישראל החלטת המיסוי מפצלת בין 

מבין המאוחרלעניין זה קובעת החלטת המיסוי כי מועד ניתוק התושבות לצרכי אמנת מס יהיה 

:התאריכים הבאים

;ל"המעבר של העובד לחויום •

למעט בדמות , שנים18בת הזוג של העובד וילדיו שטרם מלאו להם /ל של בן"המעבר לחויום •

;להלן" יום החזרה"חריגים המנויים בהגדרת 

בו החל העובד להיחשב תושב המדינה הזרה על פי אישור תושבות לצרכי האמנה למניעת כפל היום •

להגשת דוחות אישיים  ובכפוף מס בין ישראל לבין מדינת האמנה מרשויות המס של מדינת האמנה 

.חות במדינה זו"באותה מדינה באם קיימת חובת הגשת דו

.  שישה חודשים מהיום בו החל העובד להתגורר בבית מגורים במדינת האמנהתום •

.מועד הניתוק המינימאלי יהיה לכל המוקדם חצי שנה לאחר מועד העזיבהמיסוי , משמע



מועד ניתוק התושבות

(המשך)"בהסכםמיסויהחלטת-Relocationעובדי"בעניין2519/17'מסמיסויהחלטת
ניתוק התושבותמועד 

לנישוםנותראםהמעברמועדלאחרחודשיםעשרלשנייםהניתוקמועדאתמאריכההמיסויהחלטת

במשךלהיותצריךבישראלהנישוםשלהקבעביתאםמציינתאינההמיסויהחלטת.בישראלקבעבית

.התושבותניתוקבמועדהנוספתההכבדהאתליצורמנתעלמהתקופהחלקרקאוהתקופהכל

.העוקבתהמסשנתלתחילתעדנדחההניתוקיום,להומחוצהבישראלקבעביתאיןשלעובדבמידה

יום"ול"בחולאואףבישראלקבעביתלושאיןזהעובדשלמצבוייטבמסוימותבנסיבות,כלומר

עזיבתכאשרלמשל.ל"בחוקבעביתישלעובדבהםהמצביםלעומתמשמעותיתיוקדםשלו"הניתוק

,העוקבתלשנהבינואר1מיוםכברחוץתושבייחשבהעובד,דצמברחודשבסוףמתרחשתישראל

ל"בחוקבעביתלושהיהבמידהלפחותחודשיםמשישהלהבדיל)בפועלהמעבריוםלאחרימיםמספר

.(אחריםבמצביםושנה



 RSU’S/אופציותמיסוי -ניתוק התושבות 

6539/17מיסויהחלטת

:המיסויהחלטתעובדות

.ב"שבארהNASDAQבבורסתלמסחררשומותמניותיהאשרישראלתושבתחברההינההמבקשת•

"(האופציות":להלן)(RSU)השתתפותויחידותאופציותישראליםלעובדיםהקצתההחברה•
הוןרווחבמסלוללפקודה102סעיףלהוראותבהתאם

בחברהמועסקיםבהיותםלהםניתנואשרבאופציותהמחזיקיםעובדיםישנםגלובליתחברהבתור•
שלמהעובדיםחלק,כןכמו.ישראלתושבותשאינןהקבוצהבחברותלעבודועברו,בישראל
.ישראלתושבותשאינןהקבוצהבחברותלישראלמחוץעבדוכאשרהאופציותאתקיבלו,החברה

:הבקשה

יחולו(לישראלהשביםהןמישראלהיוצאיםהן)רילוקיישןלעובדישניתנוהאופציותעלכילאשר
האופציותשלההבשלהלתקופתבהתאםתיקבעבישראלהמסחבותוכי,לפקודה102סעיףהוראות

.בישראלשאירעה



 RSU’S/מיסוי אופציות-ניתוק התושבות 

(המשך)6539/17מיסויהחלטת
:ותנאיוהמסהסדרתמציתעיקרי

הרילוקיישןלעובדישהוקצוהאופציותממימושההכנסהחלק:מישראלהיוצאיםעובדיםלגבי

שמיוםהימיםבמספרמוכפלכשהואההכנסהשווי:כדלקמןיקבע,בחברהמועסקיםבהיותם

עובדשלהעזיבהליוםועד(מהשנייםכמוקדם,ההבשלהתקופתתחילתמיוםאו)האופציותהקצאת

,ההבשלהתקופתתחילתמיוםאו)ההקצאהשמיוםהימיםבמספרמחולק,ישראלאתהרילוקיישן

הרילוקיישןלעובדשנצמחהרווחסך.האופציותשלההבשלהתקופתלתוםועד(מהשנייםכמוקדם

.הישראליהרווחבניכוי,המימושבמועד

ינכו,ובנוסף,הישראלימהרווחמסהרילוקיישןלעובדינכוהנאמןאו/והחברההמניותמכירתבמועד

זורווחיתרתבגיןששולמוהחוץמסייזוכוהרווחיתרתכשמסכום,הרווחמיתרתמסמועדבאותו

.בלבד



 RSU’S/אופציותמיסוי -ניתוק התושבות 

(המשך)6539/17מיסויהחלטת
:ותנאיוהמסהסדרתמציתעיקרי

להםהוקצואשרמהאופציותהרילוקיישןעובדישלהכנסתםעל:לישראלהשביםעובדיםלגבי

(ט)3סעיףהוראותיחולו,לישראלושבולישראלמחוץהבתמחברותבאחתמועסקיםבהיותם

המרתמועדהינולפקודה(ט)3סעיףלפי"מימוש"המועדזהלעניין.וענייןדברלכל,לפקודה

אולפקודה(1)2סעיףלפישוליבמסהאמורהרילוקיישןעובדיחויבזהובמועדלמניותהאופציות

בהתאםיקבעבישראלבמקורמסבניכוישיחויבההכנסהחלק.הענייןלפי,לפקודה(2)2סעיף

לאופציותביחסרקיינתןזרמסזיכוי,קרי.המחויביםבשינויים,היוצאיםלעובדיםשנקבעלמנגנון

.לישראלמחוץשהובשלו



טבלה מסכמת–ניתוק תושבות 



סתירת חזקות הימים–סיכום פסקי הדין 

האם החזקות  פסק דין

הוזכרו

הערות?האם נסתרו

-36696מ "ע)אברהם כהן 

(2704/13א "עו10-10

החזקה השנייה התקיימה בעניינו של המערער והמערערלא נסתרוכן

.לסתור אותה בבית המשפט המחוזי ובעליוןהצליחלא 

1072/07ה"עמ)ספיר 

(4862/13א "עו

נסתרה  כן

החזקה שניה

אישר בית המשפט העליון את הקביעה  , בעניין ספיר עליון

כי למרות התקיימות החזקה  , של בית המשפט המחוזי

הצליח המערער לסתור את  , השנייה בעניינו של המערער

.  החזקה

שהמערער לא  , בית המשפט ביסס את הכרעתו על כךנסתרה  לאכן (1192-04ה"עמ)קולטין

.הצליח לסתור את החזקה הראשונה



סתירת חזקות הימים–סיכום פסקי הדין 
האם פסק דין

החזקות  

הוזכרו

הערותהאם נסתרו

מ "ע)צור יעל

19466-01-

12)

החזקה  )כן כן

(השנייה

רשאי כל אחד מהצדדים לסתור את החזקה ולשכנע  , אם חלה חזקת הימים

, (א)2כאשר חלה החזקה על פי סעיף. כי מרכז החיים לא היה בישראל

ברי שהנטל  , ימים183כלומר כאשר הנישום שהה בישראל בשנת המס מעל 

...  המוטל עליו לסתור את החזקה הינו נטל כבד ביותר 

כאשר חלה החזקה בשל התקיימות התנאי של תקופת שהייה  , לעומת זאת

כאשר החזקה  . הנטל עשוי להיות שונה, שנים3כלומר שהייה במשך , כוללת

מקום שבו במהלך תקופה זו , קמה בשל התקיימות תקופת השהייה הכוללת

יש לבחון האם אכן שונה מקום מרכז , ביקש הנישום להעתיק את מרכז חייו

אם יקבע שמרכז החיים הועתק במהלך . החיים ומהו המועד שבו שונה

קודם למועד , ברי שמשקל ימי השהייה בישראל, תקופת השהייה הכוללת

לא ישפיע על קביעת מיקום מרכז , הנטען להעתקת מקום התושבות

."החיים



סתירת חזקות הימים–סיכום פסקי הדין 

האם  פסק דין

החזקות  

הוזכרו

האם  

נסתרו

הערות

מ "ע)קניג 

31489-01-13  )

בית המשפט קבע כי המערער מוחזק כתושב ישראל מכוח חזקת הימים  חלקיתכן

ומכוח חזקת הימים השנייה  , 2006-ו2004עד 1999הראשונה בשנים 

.  2005בשנת 

אינני סבור כי המערער הצליח לסתור  ": 1999-2004ביחס לשנות המס

להבנתי נוכחותו  .2004עד 1999את חזקת התושבות לגבי השנים 

מזדמנת או חולפת אלא  , בישראל באותה התקופה לא הייתה מקרית

,  בפועל המערער נכח בישראל רוב הזמן...מדובר בפרק לא קצר בחייו

...".   לעתים יחד עם שרון ולעתים בלעדיה

מן הטעמים שפורטו לעיל הייתי קובע כי : 2005-2006ביחס לשנות המס 

הוא יצא ביום ... המערער חדל להיות תושב ישראל במועד מוקדם יותר

על כן הייתי קובע כי ... ולא שב לישראל במהלך שנה שלמה24.5.2005

הופסקה שוב ביום  ( 1999אשר חודשה בשנת )של המערער תושבותו

(."מועד הסמוך לעזיבת גרושתו ובנותיו)24.5.2005



סתירת חזקות הימים–סיכום פסקי הדין 

רפי אמית  

מ "ע)

19898-03-

13)

-חדחזקהכן

צדדית

:כלהלןקבעהמשפטבית,הימיםחזקותחלולאהענייןבנסיבות

איןהפיסקאליתהתושבותקביעתלצורךהחייםמרכזמבחןביישוםכיחולקאין"

אדםמסויימתבשנה,כידוע:בפועלהשהיהימילענייןמופרזתחשיבותלהעניק

עשויאדםומאידךבהתושבלהיותמבליבישראלהשנהימותכללשהותעשוי

.בהתושבלהישארועדייןהשנהימותבכלמישראללהעדר

שלבישראלהשהייהימימספרהרי,הזמןצירעלנביטאם,הנוכחיבמקרה

שניםושלושהמסשנתדהיינו)2010עד2004בשניםשנתיבממוצעהמערער

העדרעללהעידהעשוי,מבוטללאהיקף–ימים141.4הוא(ואחריהלפניה

שהההמערערהערעורמושאהמסבשנת?מאיאלא.ישראלעםהקשרניתוק

הכמותיותהתושבותחזקותלגביומתקיימותלאוכאמורבלבדימים30בישראל

אתמספריםבהכרחאינם"היבשיםהנתונים"אולם.לפקודה1בסעיףהקבועות

כניסהמועדיהמראההפניםמשרדמטעםהתעודה)2/במעעיון.הסיפורכל

שניםבאותןבישראלהמערערשלנוכחותוכימגלה(ממנהויציאותלישראל

מביקוריםבמובחן)ממושכיםזמןפרקיבמהלךבשהייהכללבדרךאופיינה

".(ורביםקצרים



סתירת חזקות הימים–סיכום פסקי הדין 

א  "ע)פלוני 

3328/15)

לא נסתרה  כן

החזקה  

השנייה

בשנת,ימים2004-170בשנת,ימים172בישראלשהההמערער2003בשנת

יוצאכפועל.ימים2007-163ובשנתימים2006-158בשנת,ימים2005-164

.2005-2007בשניםהמערערשלבעניינוהתקיימה,השנייההחזקה,מכך

בפניונסוגותלסתירהניתנותאמנםהכמותיותהחזקות,המשפטביתשללשיטתו

מהווהבישראלארוכיםזמןלפרקישהייהאך,"החייםמרכז"שלהמהותיהמבחן

:המשפטביתשלוכלשונו.בישראלהחייםשמרכזחזקהאינדיקציהכשלעצמה

אתלהפריךהנטל,ראשית.מרכזיותמשמעויותשתיהחזקהשללקיומה"

עלמוטלבישראלהואהמערערשלחייומרכזקיומהחרףכיולקבועהחזקה

בישראלהמערערשלהשהייהימימספר,המהותיבמישור,שנית...המערער

".ארצהשלומהותיתזיקהעלכשלעצמומעידהואאלא,טכנינתוןרקאינו



חוזר ותיקלראשונה ותושב תושב ישראל 



במשךחוץתושבשהיהלאחרישראללתושבוהיהששביחיד-"ותיקחוזרתושב"•
.לפחותרצופותשניםעשר

יחידכינקבע,ישראללמדינת60-השנתבמסגרתארצהלשיבהכתמריץ-שעההוראת•
2009-ו2007,2008המסבשנותישראללתושבוהיהששבותיקחוזרכתושבייחשב

.(שניםעשרבמקום)בלבדרצופותשניםחמשבמשךחוץתושבהיהאםגם

לראשונהישראלתושב•

תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק



תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק

הסתגלותשנת

להתגוררותיקחוזרולתושבחדשלעולהאחתשנהתינתןכי,נקבע168תיקוןבמסגרת•
חוזרוהתושבהחדשהעולהיבחרבאם.מסלצרכיישראלכתושבלהיחשבמבליבישראל

פיעלההטבהשנותבמנייןזוהסתגלותשנתתיחשב,כתושבבישראללהישארותיק
ותופנהלארץהחזרהאוהעלייהממועדימים90תוךתההההטבהשנתבחירת.התיקון
.(1130טופס)המיסיםרשותשלרשמיבטופס

יראולא,""תושב"או"ישראלתושב""להגדרה(א)בפסקההאמוראףעל(1()ב).14"•
שנהבמשך,ישראלכתושב,ותיקחוזרלתושבאולראשונהישראללתושבשהיהיחיד
,(ההסתגלותשנת–זהקטןבסעיף)הענייןלפי,לישראלשבאועלהשבומהמועדאחת

שקבעבטופס,כאמורלישראלהגעתומיוםימים90בתוך,הודיעשהיחידובלבד
."...זהקטןסעיףהוראותבהחלתבחירתועל,המנהל

כאמור,ההסתגלותבשנתבחירתועליחידהודיע,(1)פסקההוראותאףעל(2)
"...המפורטותהתקופותלענייןבמנייןההסתגלותשנתתבוא,פסקהבאותה



תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק

הסתגלותשנת

:ותיקחוזרתושבשלמעמדקביעתלענייןהסתגלותשנת-12/2016'מסעמדה•

השניםעשרבמנייןתבואלא,לפקודה14בסעיףכמשמעותה"ההסתגלותשנת"•
,למשלכך."ותיקחוזרתושב"שללמעמדהנישוםשלזכאותובחינתלצורךהנדרשות

עלהסתגלותבשנתלבחוריוכללא,חוץכתושבשנים9לאחרלישראלששביחיד
בהגדרתעמידהלצורך(שנים10)הנדרשתהמינימאליתהתקופהאתלהשליםמנת

."ותיקחוזרתושב"



"תושב חוזר"

שניםששבמשךחוץתושבשהיהלאחרישראללתושבוהיהששביחיד-"חוזרתושב"•
.לפחותרצופות

מחוץקבעדרךושההישראלתושבלהיותשחדלמי-168לתיקוןעובר"חוזרתושב"•
.ישראלתושבלהיותשחדללאחרלפחותרצופותשניםשלוששללתקופהלישראל

רוצה.2009בינואר1מיוםהינהחוזרתושבשלבהגדרהלשינויהתחולהכי,להדגישיש•
בתוםיכול2008בדצמבר31ליוםעדישראלאתעזבאשרישראלתושביחידכל,לומר

.חוזרתושבולהיחשבלישראללחזורלישראלמחוץשההבהןרצופותשניםשלוש



חזרה לישראל/מועד עלייה



?מסלצרכילישראלחזרה/העלייהמועדמהו

מועדועל(2007)מסלהטבותהזכאותעצםעלישירותמשפיעדבר.בפקודהברורההוראהאין•
.וסיומןהמסהטבותתחילת

ישראלתושבשלתושבותניתוקמועדקביעת"שכותרתו1/2011בחוזרהמסיםרשותעמדת
:"ישראללתושבחוץתושבהפךבוומועד

לעניין)ישראללתושביחידהפךשבולמועדהנוגעותבשאלותובהירותוודאותליצורמנתעל•
אתשהעבירכמיהיחידאתלראותיששבהתקיימםהתנאיםיפורטולהלן,(המהותיתההגדרה

:להלןבחלופותהמפורטיםהמועדיםמביןהמוקדםיהיההמועד.לישראלחייומרכז

אםוביןבבעלותוהואאםבין,בישראלביתלושישמשפחהבעלשאינויחידלגבי:ראשונהחלופה•
משמשהביתבומהמועדהחל,"(קבעבית":להלן)בולהשתמשרשותלושישאוידועלשכור

.למגוריו

לשמשהקבעביתהחלבוכמועד,מהותיתמגוריםתקופתהחלהבוביוםלראותיש,זהלעניין•
באופןאםגם)הקצרהתקופהגםלהיותיכולהמהותיתמגוריםתקופתכי,יצוין.היחידלמגורי

.ברציפותשניםמספרבמשךמתקיימתהיאלמשלאםמסבשנתימים183-מ(משמעותי

לישראלחזרה /מועד עלייה



:(המשך)1/2011בחוזרהמסיםרשותעמדת

הזמיןבישראלקבעבית,למשפחתואולו,שישמשפחהבעליחידלגבי-שנייהחלופה•
משמשהביתבומהמועדהחלבישראלהיחידעםנמצאתוהמשפחה,האישילשימושם
.המשפחהמבנימישלהקבועיםלמגוריהם

הקליטהמשרדלמבחניבהתאם,חוזרכתושבאוחדשכעולהסיווגויום-שלישיתחלופה•
...הקליטהמשרדידיעלשהונפקו,חוזרתושבבתעודתאוחדשעולהבתעודתשמופיעוכפי

[המשפחהמגורימקוםאו/וקבעביתמלבדלישראלהיחידאתהקושרות...]...נסיבותתיתכנה•
ליחידכיללמדבהןויהיה,(הכמותיתההגדרה)הגדרהאותה(2()א)בפסקההאמורוכן

החלופותאםגם,יותרמוקדםובמועד,בישראלחייםמרכזלמשפחתואו/
בנסיבותהחייםמרכזמבחןיישום."שונהתוצאהעליצביעו3.4.2-ו3.4.1בסעיפיםמפורטות

.העניין

לישראלחזרה /מועד עלייה



168תיקוןלאחרחדשלעולהזכאותשלילת:בהסכםלא–4968/16מיסויהחלטת
בישראלמוקדמתשהייהבשל

:הבקשהעובדות

.2004לשנתעדזרהבמדינההתגוררהיחיד•

.ימים180בישראלושההבקיבוץאולפןמתוכניתכחלקבישראלהיחידביקר2004שנתבמהלך•

למד,הפניםממשרדעולהתעודתקיבל,לישראלשובהיחידהגיע2005אפרילחודששלבסופו•
.ימים138בישראלהיחידשהה,שנהבאותה.בישראלבנקחשבוןופתחעברית

2008-ו2006,2007בשנים,מכךוכתוצאהל"לצהכחיילהיחידהתגייס2006אוגוסטבחודש•
.השנהכלכמעטבישראלשהה

.הזרהלמדינהחזרשחרורולאחרומידהצבאיהשירותאתהיחידסיים2009שנתבתחילת•

174בישראלהיחידשההזוובשנהבהלהשתקעבמטרהלישראלהיחידשב2009יוליבחודש•
.ימים

לישראלחזרה /מועד עלייה



:המשך–4968/16מיסויהחלטת

:הבקשה

.2009מאוקטוברהחל"לראשונהישראלתושב"כמוגדרלהיותביקשהיחיד

:החלטה

להיחשבעשויהיחידכי"נראה"בבקשההמפורטיםהנתוניםפיעל"כיבנימוקנדחתההבקשה•
."2005בשנתהמאוחרולכל,יותרמוקדםבמועדלראשונהישראלכתושב

טרםלישראלהגיעהיחידשכןהיחידעלחלהאינההיחידיםלתקנות(3)3תקנה,כיגםנקבע•
שירותותחילתלמועדקודםמשנהולמעלה,(1.1.2006)היחידיםתקנותשללתוקףכניסתן

מתקיימתלא,ל"בצהלשירותהנוגעתבתקנותההקלהכי,ההחלטהמציינתמקרהבכל.ל"בצה
.4.2005בחודשחדשעולהתעודתקיבלהיחידשכן,היחידשלבעניינו

לישראלחזרה /מועד עלייה



מרכזהעברתשלבמקרההתושבותתחילתמועד-בהסכם-2983/16מיסויהחלטת
הקליטהממשרדעולהתעודתקבלתלמועדבסמוךשלאלישראלהחיים

:הבקשהעובדות

ספטמברבחודש.קטיניםילדיםלשלושההורים,אמנהמדינתותושביאזרחיזוגבני,המבקשים•
הזוגבני,זאתעם.זהותותעודתעולהתעודתקיבל,זהובמועדלישראלהבעלהגיע2010

.2010בשנתלישראללעלותשלאהחליטו

הזרהלמדינההבעלהודיע2014לאוגוסט1ביום.בישראלדירהרכשוהזוגבני2013בשנת•
בנימכרולישראללהגעתםעובר.לישראלועוליםהזרההמדינהאתעוזביםומשפחתוהואכי

.הזרהבמדינהדירתםאתהזוג

אתרשמו,היתרוביןהזרהמהמדינההחייםמרכזאתהזוגבניהעבירו2014לאוגוסט3ביום•
.בישראלללימודיםילדיהם

לישראלחזרה /מועד עלייה



:המשך-2983/16מיסויהחלטת

:הבקשה

.2014לאוגוסט3ליוםיקבעלראשונהלישראלהעלייהמועד•

:ההחלטה

לישראלבפועלחייומרכזאתהעבירלאשהבעל,העובדהלאורכי,נקבע.התקבלההבקשה•
כי,יצוין.העולהתעודתקבלתממועדלראשונהישראללתושביחשבלאהוא,2010בשנת

ולאלשנהבממוצעימים17-כבישראלשהההבעל2013המסלשנתועד2005משנתהחל
.אחתמסבשנתימים53-מיותר

לישראלחזרה /מועד עלייה



:בהסכםלא-חוזרתושב-2873/16מיסויהחלטת

במהלך(עתבאותההקטיניםוילדיואשתו)ומשפחתוהיחידהעתיקו,העבודההצעתבעקבות•
.ב"לארהחייהםמרכזאת2006שנת

,2007,2008המסבשנותימים30-מופחות,2006בשנתימים162בישראלשהההיחיד•
.(החזרהשנת)2011בשנתימים272-ו2010בשנתימים2009,55

בחברהבכירניהוליתפקידלמלאנדרשבמסגרתה,עבודההצעתקיבלהיחיד,צפויבלתיבאופן•
.1.1.2011מיוםהישראלית

.ב"בארהלהתגוררוהמשיכולישראלעמושבולאוילדיוהיחידשלזוגובת•

בדירהלהתגוררעבר2012ספטמברובחודששכורהבדירההיחידהתגוררהחזרהמיוםהחל•
.2011מאיבחודששרכשחדשה

החזרהליוםשקדםהיוםועד1.1.2007מיום"חוץתושב"ליחשבהיחידכינקבע•
תקופתותחל,"חוזרתושב"ול"ישראלתושב"להיחידיחשבהחזרהמיוםהחל.(31.12.2010)

.לפקודה97-ו14סעיפיםלענייןהנדרשתההטבות

לישראלחזרה /מועד עלייה



בהסכםלא–2856/17מיסויהחלטת

:הבקשהעובדות

2005שנתעדבהושהה,קטיןבהיותו,2001בשנתלישראלהוריועםוהגיעל"בחונולדהיחיד•
.בתיכוןולמדהמרכזבאיזורהיחידהתגורראלובשנים.שניםוחצי4כשלבמשךקבעדרך,

.בגירבהיותוהלימודיםסיוםלאחר2005בשנתישראלאתעזבהיחיד•

.בישראלהראשונותבשניםמסלצרכיישראלתושבהיהשהואכךעלחולקאינוהיחיד•

אתוהעביר,אשתועםיחד,לישראלהיחידהגיע2011אפרילובחודש2010בשנתהתחתןהיחיד•
.בישראלילדיםשנינולדוולאשתוליחיד.לישראלחייומרכז

:הבקשה

ממועדהחל,לפקודה14סעיףלפי"לראשונהישראלתושב"לנחשבהואכילקבועביקשהיחיד
.מכוחושנקבעווהכלליםלפקודה(ד)35שבסעיף"עולה"הגדרתעלעונהשהואמפני,ההגעה

לישראלחזרה /מועד עלייה



המשך–2856/17החלטת מיסוי 

:  ההחלטה

,  "ישראל לראשונהתושב "במסגרת החלטת המיסוי נקבע כי היחיד לא יחשב ל. נדחתההבקשה 
:הבאיםמהנימוקים 

.   ההגעהקודם למועד שהות קבע בישראל שהה היחיד •

,  רלבנטית רק לצרכי אותו סעיףוהכללים שנקבעו מכוחו ( ד)35בסעיף " עולה"המונח הגדרת •
.בלבדזיכויולשם קביעת הזכאות למתן נקודות 

,  והכללים שנקבעו מכוחו( ד)35לפי סעיף " עולה"גם אינו זכאי לקבל נקודות זיכוי כהיחיד •
.  שכן היחיד לא עזב את ישראל כקטין

או מי שזכאי ...מי שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות -"  עולה"בסעיף זה 
...".לאשרה או לתעודה כאמור ובידו אשרה או רישיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל

לישראלחזרה /מועד עלייה



תושב חוזר  -168הטבות מס לאחר תיקון 
(  עולה חדש)ותיק ותושב ישראל לראשונה 

ומגמת הכרסום מצד רשות המסים



הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק

:168תיקוןחקיקתתכלית

.משמעותייםמסחסמיהסרתתוך,ל"בחוהחייםישראליםוהשבתלישראלעלייהעידוד

:(לפקודה(א)14סעיף)הכנסהעלממספטור

שניםעשרבמשךממספטוריםיהיוותיקחוזרותושבלראשונהישראללתושבשהיהיחיד"•
-וא2,2בסעיפיםהמנוייםהמקורותמכלהכנסותיהםעל,כאמורישראללתושבישהיומהמועד

ביקשוכןאםאלא,לישראלמחוץבנכסיםשמקורןאולישראלמחוץשנצמחואושהופקו,3
."חלקןאוכולן,ההכנסותלענייןאחרת

פאסיביותהכנסותעלוהןעבודהוהכנסתמעסקאקטיביותהכנסותעלהןשחלגורףבפטורמדובר
.לישראלמחוץנצמחהאוהופקהשההכנסהכאמורובלבד,וריביתמדיבידנד



הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק

-(לפקודה(1()ב)97סעיף)הוןריווחממספטור

עלממספטור,(א)14בסעיףכאמור,ותיקחוזרותושבלראשונהישראללתושבשהיהיחיד"•
לתושבשהיהמהיוםשניםעשרבתוךמכרואם,לישראלמחוץלושהיהנכסממכירתהוןרווח

(5()א)קטןסעיףלפיממסבפטורהיחידלידישהגיענכסלמעט-"נכס",זהלעניין.ישראל
".(2007בינואר1)ז"התשסבטבתא"יביוםהחל

נרכשואשר,לישראלמחוץלנכסיםגם,ותיקחוזרלתושבביחס,הפטוראתהרחיב168תיקון•
.בהתאמה,הוותיקהחוזרהתושב/החדשהעולהשללישראלהחזרה/ההגעהמועדלאחר

/החזרהלפנינרכשהאשר,ישראלתושבתפרטיתחברהשלמניהמכירתעלגםיחולהפטור•
.לפקודה(3()3ב)97סעיףשללתנאיםבכפוף,לישראלההגעה



הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק

המתקבלות,ותיקחוזרתושבשלהכנסותיוסיווג-3635/12בהסכםלאמיסויהחלטת
חוץממקורהוןרווחשאינןכהכנסות,ממעביד

:העובדות

פעילותושנותבמהלךידועלנצבראשר,ייחודיבידעהמחזיקמומחההינוותיקחוזרתושביחיד•
תושבמתאגידעבודההצעתהיחידקיבללישראלחזרתולקראת.זרהבמדינהחוץכתושב
העבודההצעת.הרוחניבקנייןזכויותיואתלרכושמהיחידהתאגידביקשבמסגרתה,ישראל
:הבאיםהפרטיםאתכללה

שירותיםמתןאו/ובעבודהמותניתואינהאחידכסכוםנקבעההרוחניהקנייןעבורהתמורה
.היחידי"עשהואסוגמכל

בקנייןהתאגידלזכויותבכפוףתהיההרוחניבקנייןשימושולעשותלהמשיךהיחידשלזכותו
.הרוחני

בתאגידפעילותובמסגרתעסקשבועיסוקבכלולעסוקלהמשיךהיחידשלזכותותוגבללא,
.העסקתותופסקוכאשראם,בוהעסקתולפניאו



הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק

:הבקשה

מרווחתמורהמהווה,כאמורמהעסקההנובעתהתמורהכילקבוענתבקשההמיסיםרשות•
.ממספטורהולפיכך,ותיקחוזרתושבידיעללישראלמחוץנכסממכירתהון

:ההחלטה

אין,לפיכך.הונימסאירועמהווהאינההמתוארתהעסקהכיהחליטההמיסיםרשות•
חוזרתושבבידיממסהפטורהוןרווחבעדכתמורהמהעסקההמתקבלתהתמורהאתלראות

ולכןהרוחניבקנייןמזכויותיולחלוטיןנפרדלאהיחידהעסקהפרטיפיועל,מאחרזאת.ותיק
שלהתהוותולצורךהנדרשתהכנסהמסלפקודת88בסעיףכהגדרתה"מכירה"מתקיימתלא

.הונימסאירוע



"פעילות מעורבת"–ראשון כרסום : ותיקעולה חדש ותושב חוזר -הטבות מס 

-(לפקודהב134סעיף)הוןהצהרתומהגשתמדיווחפטור

כאמור,ותיקחוזרלתושבאולראשונהישראללתושבשהיהיחיד,131סעיףהוראותאףעל"•
אושהופקוהכנסותיוכללגבי,131בסעיףכאמורדוחבהגשתחייביהאלא,(א)14בסעיף

שהיהמהמועדשניםעשרבמשך,לישראלמחוץבנכסיםשמקורןאולישראלמחוץשנצמחו
לפי,היחידביקששלגביהןהכנסותעליחולולאזהסעיףהוראות;כאמורישראללתושב
הכנסותולגבי,האמורהקטןהסעיףהוראותיחולולאכי,14סעיףשל(א)קטןסעיףהוראות
".2007בינואר1מיוםהחל-(5()א)97סעיףלפיממסבפטורהיחידלידישהגיעבנכסשמקורן

פטוריםיהיוותיקיםחוזריםותושביםחדשיםעוליםכי,קובעלפקודה(ב)135סעיף,בהתאמה•
לתושביהפיכתםמיוםשנים10במשך,לישראלמחוץוהונםנכסיהםעלהוןהצהרתמהגשת
.ישראל



:(המשך)הכנסהעלממספטור

מסומחבותמדיווחמלאפטוריינתןלא1/2011בחוזרכמבואר,המסיםרשותלעמדתבהתאם•
.מעורבתמפעילותלהכנסות

מיגיעההכנסותהפיקותיקחוזרתושבאוחדשעולהבהםבמקרים-"מעורבתפעילות""•
לישראלמחוץוחלקהבישראלבוצעשחלקהמעורבתמפעילותנבעואלווהכנסות,אישית

בסעיףהקבועלפטורזכאיאינובישראלשהופקההכנסהחלק,"(מעורבתפעילות":להלן)
".בישראלהופקהההכנסהשכןלפקודה(א)14

ההכנסותאתלפצלהיחידרשאי,לישראלמחוץשהופקוההכנסותעלהפטורקבלתלשם"•
מחוץהשנהבמהלךהיחידשההבהםעסקיםימימספריחסלפיהמעורבתמהפעילותשנבעו

."בשנההעסקיםימילכללביחסלישראל

"פעילות מעורבת"–ראשון כרסום : ותיקעולה חדש ותושב חוזר -הטבות מס 



:(המשך)הכנסהעלממספטור

מחוץהכנסותיולגבידוחמהגשתבישראלפטורותיקחוזרתושבאוחדששעולהמאחר"•
ונוכח,(לפקודהב134'סלהוראותבהתאםזאת)בישראלבמסחייבלאהואעליהןלישראל
ההכנסהחלוקתכילדווחעליויהא,מעורבתהכנסהבגיןובדיווחבמסחייבשהואהעובדה

אם,החישובפירוטאתלהגישוכןזובהנחיהלאמורבהתאםבוצעוותוצאותיההמעורבת
."לכךיידרש

,אחרתתוצאההשומהלפקידולהוכיחאחרבאופןההכנסהאתלפצלהאפשרותשמורהליחיד•
.זהבמקרההיחידעליחולהמעורבתמהפעילותההכנסהסכוםלגביההוכחהשנטלובלבד

"פעילות מעורבת"–ראשון כרסום : ותיקעולה חדש ותושב חוזר -הטבות מס 



-דוגמאות:(המשך)הכנסהעלממספטור

אינטרנטאתרבסיועותווךבייעוץעוסקגיל.2008בינואר1מיוםהחלחדשלעולהנחשבגיל"•
80במשךעבודתולמטרות,לארץבחוץשההמתוכם,עסקיםימי280נמנו2008בשנת.שהקים

."משפחתיתבחופשהל"בחושההנוספיםימים40-וימים

ימי280-40)240הינובחשבוןשיילקחוהעסקיםימימספר":הדיווחוחובתהמסחבות•
מחוץשהופקהלהכנסהתיחשב2008בשנתידממשלחשהופקהמההכנסהשליש.(חופשה
".לפקודה14סעיףמכוחממספטורהותהאלישראל

"פעילות מעורבת"–ראשון כרסום : ותיקעולה חדש ותושב חוזר -הטבות מס 



-דוגמאות:(המשך)הכנסהעלממספטור

החלה,במקצועהארגוניתיועצת,ליהי.2008בינואר1מיוםהחלותיקחוזרלתושבנחשבתליהי"•
כוחבתחוםישראליותחברותשלבהדרכותהעוסקת,"MP"חברתעבור2010לינואר1ביוםלעבוד

עובדתעבורה,"MP"מחברתההכנסות.בלבדבישראלליהיידיעלמבוצעתבפועלהעבודה.אדם
רווחיכלאתשנהמדימושכתליהי.ליהישלהמלאהבבעלותהזרהחברהידיעלמתקבלות,ליהי

."כדיבידנדשבבעלותההזרההחברה

הזרההחברהמאתהמתקבלמדיבידנדליהישלבהכנסתהלראותיש":הדיווחוחובתהמסחבות•
שללחיובהמעברזאת)בישראלבמסכחייבתכךובשלבישראלשהופקהכהכנסה,שבבעלותה

.("בידההמתקבלותמההכנסותהזרההחברה

.לפקודה197תיקוןבמסגרתשולבהלאההוראה:דגש•

."הדיבידנדמשלםהאדםבניחברשלמושבומקום"–לפקודהא4בסעיףהקבועהמקורלכללמנוגדת•

"פעילות מעורבת"–ראשון כרסום : ותיקעולה חדש ותושב חוזר -הטבות מס 



"מוסד קבע"–שני כרסום : ותיקעולה חדש ותושב חוזר -הטבות מס 

אדםבניחברלגבי"ישראלתושב"הגדרתתחולתאי

-אםבפקודהכהגדרתהישראלתושבתתהאחברה•

בישראלהתאגדההיא;

בישראלמופעליםוהניהולהשליטה.

אדםבניחברלמעט"-ונקבעהשנייההחלופהבמסגרתחברהשלהגדרהתוקנה168תיקוןבמסגרת•
אולראשונהישראללתושבשהיהיחידבידיבישראלמופעליםכאמורוניהולםעסקיועלשהשליטה

לתושבשהיהמהמועדשניםעשרחלפווטרם,(א)14בסעיףכאמור,ותיקחוזרלתושבשהיה
אםגםישראלתושבהיהלאאדםבניחברשאותוובלבד,מטעמומיבידיאו,כאמורישראל

חברכןאםאלא,מטעמומיבידיאוכאמוריחידבידימופעליםהיולאוניהולםעסקיועלהשליטה
";אחרתביקשהאדםבני

עלייתובשלרקוהניהולהשליטהמבחןפיעלישראלתושבתכחברהתיחשבלאזרהחברה,לומררוצה•
.מניותיהבעלשלארצה



1303/15מיסויהחלטת

:המקרהעובדות

.2014בינואר1-בלישראלמשפחתועםחזראשר,ותיקחוזרתושבשהינוביחידדנהההחלטה•

שניםמספר.גומלתמדינהשאינהזרהבמדינהמשפחתועםיחדהיחידהתגורר,לישראלחזרתולפני•
אשר,"(הזרהתאגיד)"הזרהבמדינההתאגדותושמקוםתאגידהיחידהקים,לישראלחזרתולפני

משקיעיםכספיהזרהתאגידבאמצעותמגייסהיחיד.זריםערךבניירותומסחרהשקעהלצורךהוקם
.באמצעותוכספיהםאתומנהלחוץתושבי

.משפחתווכספיכספיואתהזרהתאגידבאמצעותלנהלצפויהיחיד•

המדינהתושבתהיאאף,היחידשלהמלאהשבבעלותוניהולחברתבאמצעותמנוהלהזרהתאגיד•
."(הניהולחברת)"שםממוקמיםומשרדיה,הזרה

לקבלעשויהמסוימיםובמקרים,ניהולדמיהניהולחברתתקבלאומקבלת,הניהוללשירותיבתמורה•
.הצלחהדמי

"מוסד קבע"–שני כרסום : ותיקעולה חדש ותושב חוזר -הטבות מס 



המשך-1303/15מיסויהחלטת

שיווק,כספיםגיוס;השקעותניהולשירותי:לישראלמחוץהמצויותהניהולחברתשלהפונקציות•
תפעול;ומיסויכספים;מוצרבקרת;אנושמשאביניהול;ורגולציהמשפטיתמחלקה;משקיעיםוקשרי

.'וכו

ומאשרהיחידקובעזובמסגרת.הניהולבחברתראשיהשקעותוכמנהלתיקכמנהלמשמשהיחיד•
שלוניהולפיקוח,היתרבין,כוללזהתפקיד.הסיכוניםולניהולההשקעותלביצועהמנחיםהקוויםאת

.אלההחלטותשלביצועןולעיתיםהשקעההחלטותשלואישורקבלה,והסוחריםהאנליסטיםצוות
.משכורתלקבלהיחידצפוי,זהפועלועבור

מישראלממשרדיםיבוצעואשר,הניהוללחברתשירותיםשתיתןישראלתושבתחברהתוקם•
ביצועבעיקר-השירותיםחברתי"עלישראלמחוץהמבוצעותהפונקציות."(השירותיםחברת)"

.הניהולחברתעבוראנליסטיוניתוחמסחרפעולות

.ומזכירהאנליסטיםאו/וסוחריםבישראלהשירותיםחברתתעסיקפעולותיהביצועלצורך•

"מוסד קבע"–שני כרסום : ותיקעולה חדש ותושב חוזר -הטבות מס 



המשך–1303/15מיסויהחלטת

חברתפעילותובגיןבישראלהיחידשלפעילותובגיןהמסחבותאתלהסדירביקשהיחיד:הבקשה
והפעילותלישראלהיחידשלמחזרתוכתוצאהבווהמשקיעיםהזרהתאגיד,הניהולחברת,השירותים

.בישראלהצפויה

:ההחלטה

מישראלהיחידשלפעילותו.בישראלקבעמוסדהניהוללחברתתיצור,מישראלהיחידשלפעילותו•
.בישראלקבעמוסדהזרלתאגידייצרוהניהולוחברתהשירותיםחברתופעילות

הניהולחברתשלהקבעמוסדבהכנסותושמקורןהניהולמחברתליחידשיחולקמדיבידנדהכנסות•
.ותיקחוזרלתושבהנתונותהמסהטבותעליהןיחולולאולפיכך,בישראלשמקורןכהכנסותיחשבו

.העברהמחירילכלליבהתאםיקבעוהשירותיםחברתשלהכנסותיה•

במסחייבתותהא,העברהמחירילכלליבהתאםתיקבעהניהולמחברתהיחידשלהמשכורתהכנסת•
ימיכללסךבישראלישהההיחידבהםהעבודהימיביןליחסבהתאם)בישראלשהופקהככלבישראל
.(בשנההעבודה

"מוסד קבע"–שני כרסום : ותיקעולה חדש ותושב חוזר -הטבות מס 



עמדות –"מוסד קבע"–שני כרסום : ותיקעולה חדש ותושב חוזר -הטבות מס 

חייבות בדיווח

מניבתפעילותאו(גומלתמדינהתושבשהואחוץלתושב)קבעמוסדיצירת-13/2016'מסעמדה
חדשעולהאוותיקחוזרתושבי"ע(גומלתמדינהתושבשאינוחוץלתושב)בישראלהכנסה

לגביהקבעמוסדבגיןרווחיםוייחוס,אמנהמדינתתושב,זרלתאגידקבעמוסדליצירתהכללים(א•
הפעילותאםביןבישראלהזרהתאגידפעילותלגבידומהבאופןיחולו,בישראלשהופקוהכנסות
תושבאולראשונהישראלתושבשהואיחידידיעלמבוצעתהיאאםוביןחוץתושבידיעלמבוצעת

.לפקודה14סעיףלהוראותבהתאםותיקחוזר

פעילותלגבידומהבאופןיחולו,אמנהמדינתתושבשאינו,זרתאגידשלרווחיםלייחוסהכללים(ב•
יחידידיעלמבוצעתהיאאםוביןחוץתושבידיעלמבוצעתהפעילותאםביןבישראלהזרהתאגיד

.לפקודה14סעיףלהוראותבהתאםותיקחוזרתושבאולראשונהישראלתושבשהוא



:המשך-13/2016'מסעמדה

ומנוהלתשנשלטתחברה,לפקודה1בסעיףישראלתושבתחברהמגדרימיעטהמחוקקכיהעובדה"•
אינה,ההטבותבתקופתותיקחוזרתושבבידיאולראשונהישראלתושבשהואיחידבידימישראל

חדשעולהבידיבישראלשהופקווהכנסותבישראלשהתבצעהפעילותלמסותהאפשרותמןגורעת
."כאמורהזרההחברהעבורותיקחוזרתושבאו

:לפקודה'ה131סעיף

רשותשפרסמהלעמדהבניגודעומדתהיא(1):אלהכלבהשמתקיימיםעמדה-"בדיווחחייבתעמדה"
באותה₪מיליון5עלעולהממנההנובעהמסיתרון(2);הדוחמוגששלגביההמסשנתתוםעדהמסים

.היותרלכלמסשנותארבעבמהלך,₪מיליון10עלאומסשנת

אינואשר,הוןרווחהפיקוהוא₪מיליון3עלעולהאינה,הוןרווחלמעט,המסבשנתהנישוםהכנסת:חריג
.₪מיליון1.5עלעולה

עמדות –"מוסד קבע"–שני כרסום : ותיקעולה חדש ותושב חוזר -הטבות מס 

חייבות בדיווח



ז"חמי–כרסום שלישי  : ותיקהטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר 

(1ב75סעיף)"זרהידמשלחחברת"הגדרתתחולתאי

ואשרלישראלמחוץשירותיםהמספקת,חוץתושבתלחברהככללנחשבת"זרהידמשלחחברת"•
לפקודה1ב75סעיף.ישראלתושבייחידיםבידימוחזקיםבההשליטהמאמצעי75%לפחות

בחברתשליטהבעלשהואישראלתושבמניותבעל"כי,קובע(לפקודה(5)5סעיףלשעבר)
עליוויחול,רווחיםבאותםהיחסיחלקואתכדיבידנדקיבלכאילואותויראו...זרהידמשלח
.("א)126בסעיףהקבועהמסשיעור

אולראשונהישראלתושבהיותובשל(א)14סעיףהוראותלפילהטבותשזכאימניותבעל"•
משלחחברתברווחיהיחסיחלקובשלסעיףאותולפיההטבותלויינתנו,ותיקחוזרתושב

שהיהמהמועדשניםעשרחלפוטרםעודכל,לארץבחוץנצמחואוהופקואשרהזרההיד
".ישראללתושב



:המשך–(1ב75סעיף)"זרהידמשלחחברת"הגדרתתחולתאי

הידמשלחבחברתישראלתושבייחידיםשלהחזקותיהםאחוזבבחינתכי,קבע,לפקודה168תיקון•
בחשבוןיובאולא,החברהברווחיישראלתושבייחידיםשלזכאותםשיעורובבחינת,הזרה

הפכובומהיוםשנים10חלפובטרםותיקיםחוזריםותושביםחדשיםעוליםשלהחזקותיהם
.ישראללתושבי

לאהבחנה-המכנהמןוהןמהמונההןהמוטבהיחידנטרול–המכנהעיוות–5/2016חוזר•
.חוץלתושבמוטביחידביןראויה

10%,מתוכם,80%הואזרהבחברהישראלתושבייחידיםשלהחזקתםשיעור:החוזרמתוךדוגמא
:הבאבאופןיקבע,ישראלתושבישלההחזקהשיעור.לראשונהישראלתושבשהינויחידבידימוחזקים

.מתקייםהשליטהתנאיולכן75%עלעולהישראלתושבישלהחזקתםשיעור•

ז"חמי–כרסום שלישי  : ותיקהטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר 



התהייהשלב : ותיקעולה חדש ותושב חוזר -הטבות מס 

:באנגלית–אתר רשות המסים 

Guide for New Immigrants and Returning Residents

https://taxes.gov.il/english/incometax/documents/taxbreakpackagefornewimmigrantsandretur
ningresidents.pdf

“The main benefits for new immigrants and returning residents who became citizens
since January 1st 2007 and onwards are as follows:

• 10 years exemption from tax paying on foreign-source income (i.e., income derived
outside of Israel).

• 10 years exemption from declaring on foreign-source income which are exempted.

• 10 years exclusion from definition as an Israeli company resident - for a company
established abroad and owned by an “Oleh” or a “Senior Returning Resident””

https://taxes.gov.il/english/incometax/documents/taxbreakpackagefornewimmigrantsandreturningresidents.pdf


התהייה שלב : ותיקעולה חדש ותושב חוזר -הטבות מס 
:המשך-באנגלית –אתר רשות המסים 

Guide for New Immigrants and Returning Residents

Income entitled to tax benefits:

• Passive income - 10 year exemption on dividends, interest, rent, royalties and
pensions generated by assets held overseas. • Capital gain - 10 year exemption on
capital gain from the alienation of assets located abroad. Extended to assets located
abroad acquired after becoming Israeli resident.

• Business income - 10 year exemption on business income generated by assets held
overseas.

:דגשים

".מוסד קבע"או /ו" פעילות מעורבת"לאיזכוראין כל •

.מסמך דומה קיים בשפה הצרפתית•

.חוסר הגינות שלטונית והטעיה של ציבור שלם•



והמסלול הירוק2/2013הוראת ביצוע 

הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב  "

"חוזר ותיק

:מבקשים אשר לקראת הגעתם היו בעלי זיקה נמוכה של מרכז חיים לישראל

.שנים10הימים על פני 90מבחן : 'חלופה א•

ימים בשנתיים הנוספות183שנים ועד 8הימים על פני 60מבחן : 'חלופה ב•

מועד הגעה לישראל •

תנאים נוספים•

(.  913טופס )ניתן לפנות במסלול ירוק •

.טיפול במסגרת פקיד שומה•



והמסלול הירוק2/2013הוראת ביצוע 

-המשך

לישראלחייםמרכזשלנמוכהזיקהבעליהיולאהגעתםלקראתאשרמבקשים

פרטניטיפול•

.בישראלמסדוחותשהגישויחידים–משפטירפרנט+שומהפקידסגן/שומהפקיד•

אנונימיותבקשותוכןשומהבפקידתיקלהםאיןאשריחידים–ל"בינלמיסויהמחלקה•



שנות הטבות המס10תקופת דגשים לקראת פקיעת 
:המסהטבותתקופתפקיעתלפניאפשריותהכנהפעולות

.המסיםרשותמולאפשרייםלדיוניםבסיסשתהווה,הפקיעהלמועדנכון"עצמיתהוןהצהרת"הכנת•

.(נאמנות)ההטבותפקיעתלאחרבישראלוהמסהדיווחחבויותבחינת•

לחברותביחסוהניהולהשליטהמבחןהכרתתוך,לישראלמחוץהעסקיתבפעילותארגון-רהביצוע•
.'וכוצמרותשי,ניאגועניין-זרות

.(פטורשולללפקודה(5()א)97סעיף)חוץתושבילקרוביםמתנותמתן•

.הפקיעהמועדלפנימוטביםנהניםעםנאמנויותפיצול•

–חברהבאמצעותלישראלמחוץשירותיםשנותניםמוטביםיחידיםלגביז"חמילהוראותהתאמה•
.(משפחהקרובילרבות)זריםשותפיםצירוףבחינת

.מישראלתושבותניתוק•

.(לפקודה(3()ב)97'סע)ההטבותתקופתתוםלאחרגםליניאריהוןריווחפטור•



סוגיות במס רכישה של עולה חדש ותושב  
חוזר ותיק



לעניין מס רכישה" תושב ישראל"הגדרת 

והדירה"ישראלתושב"כלהיחשבהמוכרעלמופחתיםרכישהמסמדרגותמליהנותמנתעל
:היחידהדירתולהיותצריכההנרכשת

:כךמוגדר((4)(ג1ג)9סעיף)רכישהמסלעניין"ישראלתושב"

רכישתמיוםשנתייםשבתוךמילרבות–"ישראלתושב"

חוזרלתושבאולראשונהישראללתושבהיההדירה

.(חוזרתושבכולללא)לפקודה(א)14בסעיףכמשמעותם,ותיק

.לישראלהגעה/החזרהמועדויישוםהחייםמרכזשאלת•

."יחידהמגוריםדירתרוכשהצהרת"7000טופס•

.לישראלעלייה/החזרהמועדלאחרלחוק85סעיף•



לעניין מס רכישה" תושב ישראל"

שנת–( ח"בש)שווי מס רכישה 

2017

(מופחתים)מס שיעורי

0-1,623,3200%

1,623,321-1,925,4603.5%

1,925,461-4,967,4455%

4,967,446-16,558,1508%

10%ומעלה16,558,151

שנת–( ח"בש)שווי מס רכישה 

2017

(רגילים)מס שיעורי

0-4,967,4458%

10%ומעלה4,967,446



"הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה"טופס 
בין,להצהירהרוכשמתבקש,"יחידהמגוריםדירתרוכשהצהרת"7000טופסבמסגרת

:כדלקמן,היתר

מסלפקודת14בסעיףכמשמעותההסתגלותבשנתנמצאאינני,הדירהאתרכשתיבהבשנה•
;הכנסה

;ימים183מעלבישראלאשהה,הדירהרכישתבשנת•

;בישראלהואשליהחייםמרכז,הדירהרכישתבשנת•

;חוץתושבשהנניהמסיםלרשותבדוחאטעןלא,הדירהרכישתבשנת•

פטוראומיסויהחלטתלקבלתהמסיםלרשותאפנהולאפניתילאהדירהרכישתבשנת•
;חוץכתושבמעמדיאתשיגדירוכלשהוא

;תושבותיבענייןאזרחיהליךהמסיםרשותלביןבינימתנהללאאלהבימים•

מעמדילענייןקביעהמהוותאינן,רכישהבמסלישתיקבעוהשומהזוהצהרהכיליידוע•
.השומהפקידידיעלויוכרעייבדקזהנושא,חוץתושביחידאוישראלתושבכיחיד



לתקנות מיסוי מקרקעין12תקנה 

"  פטור לעולה"–1974-ה"התשל, (מס רכישה( )שבח ורכישה)לתקנות מיסוי מקרקעין 12תקנה 

:על מס רכישה

או קרקע שתשמש להקמת /או עסק ו/ומגורי העולהשהיא זכות לדירת מגורים ל, זכות במקרקעין•

לפי עדכון  )כדלקמן ,בשיעור מס מופחתתהיה חייבת מס רכישה , או בית עסק לשימושו/מגורים ו

(:1/2017הוראת ביצוע 

.מס0.5%-ח"ש1,759,310החלק בשווי עד •

.  מס5%-ח"ש1,759,310החלק שמעל •

מתחילה משנה לפני שהעולה נכנס לישראל ומסתיימת שבע שנים  , המקנה פטור זה, התקופה•

(.לא כולל תקופת שירות צבאי או שירות לאומי)לאחר כניסתו 



לתקנות מיסוי מקרקעין12תקנה 

–12בתקנה"עולה"הגדרת

ובידו(1963בפברואר28)ג"התשכבאדר'דיוםאחרילישראלשנכנסמי-"עולה",זובתקנה(1)
:מאלהאחת

;(השבותחוק-להלן)1950-י"התש,השבותלחוק2סעיףלפיעולהאשרת-א

;השבותלחוק3סעיףלפיעולהתעודת-ב

,לישראלהכניסהלתקנות(א)6תקנהלפי(בכחעולה)1אמסוגארעילישיבתרשיוןאואשרה-ג
;1974-ד"התשל

ובלבדלישראלבשניתשנכנסויחידים–עולהכדיןשדינםאדם-בניסוגילקבוערשאיהאוצרשר(2)
:אלהכלשהתקיימו

הכניסהלתקנות(א)6תקנהלפי(בכחעולה)1אמסוגארעילישיבתרשיוןאואשרה-א
;1974-ד"התשל,לישראל

.חוץמומחה/אורחמרצה/לימודים/סדירשירותלתורךשהההוא-א

.12בתקנהשימושעשהלאהראשונהשהותובעת-ב



לתקנות מיסוי מקרקעין12תקנה 

:כינקבע,שבחמסמנהלנגדקדושאי2458/03א"בע

נכסלרכושמבקשאשרעולהעללהקלהיא,להענקתוהעילהקמהשבהתקיימההפטורתכלית"
מטבע,הפטורתכליתהרכישהובעתהואילאולם,לעסקואולמגוריוישמשאשרמקרקעין
שלהמוצהרתכוונתועלמושתתהפטורמתןזהשבשלבהרי,מימושלכללהגיעהטרם,הדברים

מבחןהוא12תקנהפי-עלהפטורלמתןהמבחןהמקרקעיןרכישתשבעתמכאן.בלבדהעולה
"העולהשלהכנהמכוונתוהנגזרסובייקטיבי

(א)28תקנה

והתברראלהתקנותלפי0.5%שלבשיעוררכישהבמסחיובעליהוניתןבמקרקעיןזכותנמכרה
,מקצתםאוכולם,0.5%שלבשיעוררכישהבמסהחיובתנאיהתמלאושלאלמנהלמכןלאחר
נפטרשהואהרכישהמסאת0.5%שלבשיעוררכישהבמסהחיובאתשקיבלממיהמנהליגבה
.המקרהנסיבותלפי,מקצתואוכולו,ממנו

.מקרקעיןמיסוילחוק85וסעיףהחייםמרכזלמבחן12תקנההכפפת-ברשותקיימתמגמה



?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/

