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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

לשכת רואי חשבון-כנס סוף שנה  

השלכות וירוס הקורונה במישור המיסוי הבינלאומי  

תושבות חברה ומוסד קבע, תושבות יחיד-



לצרכי מסהתושבות חשיבות הגדרת

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)מפרטדוחהדגשתחובת•

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

!כרגע מסרבת לאמץ 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.



2020סיכום והמלצות לדוח המס 

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

אילוץמתוךהשוהיםנוכחותאתלראותשאיןהינהOECD-העמדת,זהלעניין–זריםגופים

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

נסיבותלגביברורהבמדיניותולצאתOECD-הדוחמסקנותאתלאמץהמסיםלרשותקריאה•

,באירלנדשנעשהכפי,הקורונהאילוציבשלמסלצרכיתוחרגבישראליחידשהותבהן

.נוספותומדינותהבריתארצות,בריטניה



: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
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