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 הצעות חוק ותקנות ,חוקים
 הכנסה מס

 הסדר מיסוי יהלומנים – 241קון פקודת מס הכנסה מס' חוק לתי

מטרתו של התיקון  הינה הסדרת אופן הדיווח על ההכנסה החייבת על ידי העוסקים בענף היהלומים ואבני החן לאור 
 הניסיון שהצטבר בעניין, בשיתוף נציגי בורסת היהלומים והתאחדות תעשייני היהלומנים.

, שעניינו מדידת מלאי עסקי במקרים מסוימים וקובע כי פקודהל 85 תקן את סעיףההסדר החדש במסגרת התיקון, מ
צע , על אף האמור בכללי החשבונאות המקובלים, על פי עלות בלבד ולא בהשוואה מדידת המלאי בענף היהלומים תבו

 לערכו של המלאי בשוק ליום המדידה.

כמו כן, על פי התיקון יוקנה לשר האוצר לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, סוגי יהלומים שלגביהם המלאי 
 אפשר מדידה אובייקטיבית, כפי שיקבע בתקנות.יימדד שלא על בסיס עלות, אלא באופן אחר שיקבע בנפרד וי

בדברי ההסבר לתיקון, צוין כי יכול ויקבעו בתקנות כללים המתייחסים למקרים שבהם תותר הפחתת ערכו של המלאי 

 העסקי והדרכים להכרה בהפסד מירידת ערך המלאי האמור.

, כך שעל שומת פקודהל 1א145 ומנים בסעיףכמו כן, בוטל  ההסדר המיוחד להליכי שומה ייחודיים שנקבעו ביחס ליהל
 .פקודהל 145 שנקבע בסעיף יהלומנים יחולו הליכי שומה רגילים החלים על נישומים אחרים, כפי

 ויעמוד לבחינה מחדש לאחר שלוש שנים מאותו היום. 1.1.2017תחולת התיקון מיום 

 30/7/2017מיום  2651ורסם בס"ח פ

 

 שינויי מבנה מיזוגים פיצולים – 242לתיקון פקודת מס הכנסה מס'  חוק

בגידרו של התיקון הוסדרו התנאים בהם שינויי מבנה בחברות לא יחויבו במס. מדובר במקרים בהם מבחינה מהותית 
 הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים.לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק חיוב במס, וזאת בשל השמירה על 

מטרתו העיקרית של התיקון היא הגמשת המגבלות החלות בעת ביצוע שינויי המבנה ובכלל זה מתן אפשרות רחבה יותר 

ל"כניסת משקיעים" לחברה, הרחבת האפשרות למימוש זכויות, מתן אפשרות לביצוע שינוי מבנה מורכבים והסרת 
וסף, שואף התיקון המוצע לקבוע נוסח אחיד, ככל האפשר, לעניין מגבלות החלות על חסמים נוספים בדין הקיים. בנ

 שינויי מבנה שונים ולפשט את הוראות הפקודה.

במסגרת החוק צומצמו באופן ניכר המגבלות החלות על בעלי הזכויות בחברות המשתתפות בשינויי מבנה, הורחבה 
ן, הורחבה האפשרות להקצאת זכויות חדשות לבעלי זכויות קיימים באופן ניכר האפשרות למכירת זכויות על ידם, וכ

וחדשים. כמו כן, הורחבה באופן ניכר האפשרות לבצע שינויי מבנה נוספים במהלך תקופת המגבלות מבלי שהדבר יחשב 
כהפרת התנאים והמגבלות החלים על שינוי המבנה הקודם, וכן נקבע לראשונה, כי יתאפשר תשלום במזומן מאת 

 חברה הקולטת לבעלי מניותיה של חברה מעבירה/ נעברת אגב המיזוג.ה

בנוסף, בוטל הצורך בקבלת אישור מראש של מנהל רשות המיסים בעת מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות ובעת 
דה על ביצוע פיצול אנכי, וקוצרה תקופת המגבלות החלה בעקבות מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות והיא הועמ

שנתיים ממועד המיזוג. כמו כן, צומצמו המגבלות החלות על קיזוז הפסדים בעקבות מיזוג סטטוטורי במקרים 

מסוימים, ובוטלו המגבלות על קיזוז הפסדים החלות לאחר פיצול, הורחבה האפשרות של שותפים בשותפות או בעלים 
 משותפים בנכס להעבירו ללא חבות במס גם לחברה קיימת.

 6.8.2017 מיום 2656 ס"חב פורסם
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 מיסוי עיצובים – 243חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס' 

פורסם חוק העיצובים. במסגרת פרסום החוק נכלל גם תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה  7.8.2017מיום  2622בס"ח 

 .העוסקים בפטנטים יחולו גם על עיצובים 125-)ב(, ו 8(, 209הקובע כי סעיפים 

 7.8.2017 מיום 2662 ס"חב פורסם

 

 2017-(, התשע"ז6הוראת שעה )תיקון מס'  –חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי 

. בגדרה של הוראת 2021עד  2017פורסמה הוראת שעה לחוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי לגבי שנות המס 
ת המס תושב אזור קו עימות דרומי זכאי באותה ( לפקודת מס הכנסה כי מי שהיה במשך כל שנ1)ב11השעה נקבע בסעיף 

ובלבד שאם הוא זכאי ₪  241,080מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של  20%שנה לזיכוי ממס בשיעור 
, תהא בידו הברירה לבחור באחד מהם. לעניין זה תושבי קו עימות 11לזיכוי כאמור וכן לזיכוי אחר ל לפי הוראת סעיף 

ל פי ההגדרה בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי. עם זאת ניתנה לשר האוצר סמכות להפסיק את דרומי ע
 .ההטבה בשנה מסויימת עקב שינוי במצב הבטחוני

 30.7.2017מיום  2651פורסם בס"ח 

 

 מיסוי מקרקעין

 ביטול חוק מס ריבוי דירות 

 ר פסיקה את החלטת בג"ץבמדו ורא -בעקבות פסיקת בג"ץ בוטל חוק מס ריבוי דירות

)הנשיאה מ' נאור והשופטים א' חיות, נ'  ברוב דעות  ,עמודים 127 המשתרע על פני דין -בפסקבית המשפט העליון החליט 
הדין של השופט סולברג, בניגוד לדעתו החולקת של השופט מ' מזוז( לעשות את הצו -הנדל ונ' סולברג, לפי האמור בפסק

רֹות על ביטולו של פרק יב' לחוק ההתייעלות, דהיינו על ביטולו של ֶהסדר מס ריבוי דירות, תנאי לצו מוחלט ולהו-על
וזאת באופן יחסי: נקבע, כי אין צורך לבצע את שלבי הליך החקיקה עד לדיון בוועדה לקראת קריאה שנייה וקריאה 

 .ים, השלב שבו נפל הפגםהכספ-שלישית; וכי המחוקק יהיה רשאי "לחזור" להליך החקיקה משלב הדיון בועדת

  

 

 גיל פרישה

 2017-התשע"ז – 6"חוק גיל פרישה" תיקון מס' 

. גיל הפרישה לא 2018בפברואר  15-לחוק גיל פרישה הקובע שגיל הפרישה לנשים לא יעלה לפני ה  6פורסם תיקון מס' 
, אם 62ל העבודה לפני גיל יעלה לפני שיגובש מתווה שייתן מענה לנשים במקצועות שוחקים או כאלו שיצאו ממעג

. בכל מקרה בוטלה ברירית המחדל שהיתה בחוק גיל 64-תאושר בסופו של דבר העלאה הדרגתית של גיל הפרישה עד ל 
(, הסוגיה לא תוכרע בהמלצת שר האוצר ובהחלטה של 2018בפברואר  15-הפרישה , לפיו אם עד תאריך מסוים )עתה ה

 .64באופן הדרגתי עד לגיל  ועדת הכספים, הגיל יעלה אוטומטית

החוק קובע את אותו מנגנון שהיה קיים עד לתיקון החוק בנושא ולפיו ההכרעה הסופית בעניין העלאת גיל הפרישה 
לנשים תעשה באופן הבא: תחילה המלצת שר האוצר, לאמץ או לדחות את המלצות הוועדה המקצועית שהוא עצמו 

ם ואז בשלושה חודשים שלאחר מכן, זה פרק הזמן לוועדת הכספים לדון בסוגיה מינה בעניין, אותה יעביר לוועדת הכספי
שר האוצר יגיש את  2017בנובמבר  15 -ולהכריע סופית אם להעלות את הגיל אם לאו. התאריכים החדשים הם: עד ה

 .2018בפברואר  15 -מכן, ועדת הכספים תדון בנושא ותכריע עד ל-המלצתו לוועדת הכספים ולאחר

 3.8.2017מיום  2652סם בס"ח פור
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 המס רשויות והודעות חוזרים
 הכנסה מס

לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה  97הוראת השעה בעניין דיבידנד מוטב עפ"י סעיף 
 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

 30אחרון לחלוקתו הינו עד י' תשרי תשע"ח )במענה לפניות שהתקבלו אלינו בנושא הדיבידנד המוטב שהמועד ה
 (, נבקש להבהיר כדקלמן:2017בספטמבר 

( ואילו 2017בספטמבר  30ההכרזה על חלוקת הדיבידנד וקביעת יום הזכאות לו הינה עד י' בתשרי התשע"ח ) 1
בתשרי  הדיווח ותשלום המס המתחייב יהיה עד למועד הדיווח הרלוונטי לחודש ספטמבר קרי, עד ליום כ"ט

 (.2017באוקטובר  19התשע"ח ) 

במקרים שבהם הדיבידנד הוכרז על בסיס דוחות כספיים סקורים, ועד לסיום הביקורת על הדוחות לשנת מס  .2
הסתבר כי החלוקה, באופן מלא או חלקי, הינה חלוקה אסורה עפ"י חוק החברות, ובהתאם לכך הושבו  2016

( המקטין את הדיבידנד, והפרשי 2016תוקן )עד מועד הגשת דוחות הכספים לחברה, יתאפשר להגיש דיווח מ

 המיסוי יוחזרו למשלם.

 18/9/2017חוזר רשות המסים מיום 

 

 7/2017 חוזר מ"ה –מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה  - ( לפקודה1)ט3סעיף 

ופעת "חברות הארנק" ובדרכים כחלק מהמלצות הצוות שמונה ל ידי שר האוצר בראשות מנהל רשות המסים שדן בת
לפקודת  235תיקון מס'  2017-2018להתמודד עם תופעה זו, חוקק במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקצית 

חוקק, ביון היתר,  235ובו גם הוראות מעבר . במסגרת תיקון   2017בינואר  1מס הכנסה. התיקון נכנס לתוקף ביום 
טיפול המיסוי במשיכות כספים מהחברה על ידי בעל המניות המהותי בחברה ו/או ( המסדיר את אופן ה1)ט3סעיף 

( לפקודה 1)ט3בהעמדת נכס של החברה לשימושו של בעל המניות המהותי. מטרת החוזר לפרט את הדין שנקבע בסעיף 
 , לרבות בנוגע להוראות התחולה התחילה השונות שנקבעו בו.235במסגרת תיקון 

 23/8/2017 יוםחוזר רשות המסים מ

 

 י חשמל בטכנולוגיית הפוטו וולטאיליצרנועדת הכספים אישרה את הטבות המס 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה פטור מדיווח למס הכנסה ליצרני חשמל ביתיים המפיקים הכנסה באמצעות טכנולוגיה 
חשמל מאנרגיה מתחדשת(, פוטו ולטאית, בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות )הטבות מס בשל הפקת 

 (.2017ש"ח )נכון לשנת  98,000 -וזאת עד לגובה הכנסות שנתי של כ 2016התשע"ז 

ואילך  2016שנים החל משנת המס  4כמו כן, אישרה הוועדה מתן פחת מואץ לכלל יצרני החשמל במשק לתקופה של 
  המפיקים חשמל במסגרת הסדר מונה נטו של רשות החשמל.

 24/7/2017ות המסים ביום פורסם באתר רש 

 



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 9        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 לפקודת מס הכנסה 11סעיף  - הטבות מס לישובים

 , חלו השינויים הבאים: 6.8.2017בעקבות תיקון חוק הטבות במס וייעוץ מס שהתפרסם ברשומות בתאריך 

 הגדלת תקרה  .1

יישוב מוטב הוגדלה תקרת ההכנסה לצורך מתן זיכוי ממס למי שהיה בשנת המס תושב ב 2017החל מחודש ינואר 
א( 3)ב( ) 11שהוא יישוב צמוד לגבול עימות בצפון. התיקון קובע כי לתקרת ההכנסה המזכה בזיכוי ממס לפי סעיף 

 ש"ח. 6,000ש"ח במקום  24,000)ב( לפקודת מס הכנסה ייווסף סכום של 

 להלן רשימת הישובים הזכאים לתיקון עם התקרות המעודכנות:

 ההכנסה תקרת שיעור הזיכוי שם יישוב 

אביבים, אלוני הבשן, ברעם, דוב"ב, דישון, דפנה, 
יובל, יערה, יפתח, יראון, מטולה, מלכיה, מנרה, 
מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, מתת, נטועה, 

 עראמשה.

13% 216,000  

אדמית, בצת, חניתה, כפר ראש הנקרה, כפר 
 רוזנואלד )זרעית(, שומרה, שתולה.

11% 186,000  

 252,000 19% ס, ע'ג'ר, קריית שמונהמג'דל שמ

  222,000 17% שלומי

 הוראת מעבר  .2

( לפקודת מס הכנסה לתושב ישוב הנמנה 4)ב( )  11הוראת המעבר תוקנה כך שיחולו כללי היחסיות בהתאם לסעיף 
 .2018-ו 2017)ד( בהוראה זו. הזיכוי היחסי יינתן בשנות המס  -על רשימת הישובים בסעיפים )ב( ו

 יינתן זיכוי על פי הוראת המעבר רק למי שגר בישוב במשך כל השנה(. 2016שנת המס )ב

 לפקודת מס הכנסה. 11ההנחה תוענק לתושבים בכפוף לעמידה בתנאי סעיף 

 1.9.2017רשות המסים ביום אתר פורסם ב

 

 עדכון סכום התקרה לתשלומי מסים בכרטיסי אשראי באתר רשות המסים 

ין החשב הכללי לחברות האשראי, הוגדלו תקרות הסכומים לתשלום בכרטיסי אשראי כך בהתאם להסכם שנחתם ב
אלף ש"ח. מאחר שכל חברות  35שמעתה ניתן יהיה לבצע תשלומים באתר האינטרנט של רשות המסים עד לסכום של 

 האשראי חתמו על ההסכם, אין יותר שוני בסכומים ובמסלולי התשלום בין החברות השונות.

 ינטרנט של הרשות ניתן לבצע תשלומים לכל מערכי המס ובכלל זה:באתר הא

 מקדמות ותשלומי מס הכנסה •

 ניכויים ומע"מ  -דוחות תקופתיים  •

 מע"מ, מיסוי מקרקעין  -חובות ניכויים  •

 מס הכנסה, מע"מ ומכס  -קנסות מנהליים  •

 בשל השכרת דירת מגורים  10%מס מופחת של  •

 אגרות מיסוי מקרקעין  •

 אמיסי יבו •

 פרטים נוספים בעניין אפשרויות התשלום במסלולי האשראי ניתן למצוא ביישומי התשלומים.

 3.9.2017פורסם באתר רשות המסים ביום 



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 10        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 מיסוי החלטות – הכנסה מס

 1063/17החלטת מיסוי:  - מיזוג שותפויות

במיזוגן והעברת עובדים להסדרת המס  של שתי שותפויות רשומות   רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי הדנה בבקשה
פעילות עסקית באותו תחום והן  תושבֹות ישראל לצורכי מס. לשתיהן  .שתי השותפויות שותפות א' ושותפות ב' הינן 

-ערך בתל-הכפופות לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, אשר יחידות ההשתתפות שלהן רשומות למסחר בבורסה לניירות
ת המעבירה עם ולתוך השותפות הקולטת אינו חייב במס בהתאם להוראות סעיף אביב. בקשתן לאשר כי מיזוג השותפו

ב לפקודה ולקבוע את מועד המיסוי. ובנוסף לאשר את העברת העובדים מהשותפות המעבירה לשותפות הקולטת 103
 טז . 103בהתאם להוראות סעיף 

פורסמו באתר המסים  טה במלואה וההחל . נספחים להחלטה5.9.2017 המסים רשות באתר פורסמה המיסוי החלטת
 מס" מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בעמ-האינטרנטי "כל

 

החלטת מיסוי -ב)א( לפקודה 104ז)ב( לפקודה בעת הפרת הוראות סעיף  104יישום הוראות סעיף 
 2306/17: -בהסכם 

פר יחידים אשר הינם בעלים פורסמה החלטת מיסוי בתחום שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים והעברת נכסים הדנה במס
ג' אשר העבירו לפי סעיף –משותפים בחלקים שווים של תיק ניירות ערך, הכולל מניות סחירות של חברות א' ב' ו 

לחברה חדשה  ג'-ערך הכולל מניות נסחרות של חברות א' ב' ו-ב)א( לפקודה את החזקותיהם המשותפות בתיק ניירות104
דהיינו, בניגוד לתנאי המשכיות ההחזקה בנכס  –ודשים לאַחר ההעברה האמורה אשר בבעלותם המשותפת; ומספר ח

נקבע  עתידה החברה למכור חלק ממניות חברה א'. –לתקופה של שנתיים לפחות  כלומר בתיק ניירות הערך המועבר 
( לפקודה הקובע 1)ב)ג(104תחולנה ביחס לכלל מניות א', וזאת לאור סעיף  ז)ב( לפקודה 104בהחלטה, כי הוראות סעיף 

-ז)ב( לא תחולנה ביחס למניות חברות ב' ו104עוד נקבע, כי הוראות סעיף . כי יש לראות בזכויות בחברה אחת כנכס אחד
 ג'.

 5.9.2017החלטת המיסוי פורסמה באתר רשות המסים ביום 

 

ת החלט -החלטת מיסוי בהסכם -()ב( לפקודה1ב)א()104העברת מניות לחברה קיימת לפי סעיף 
 2291/17מיסוי: 

 2תיקונים בהוראות חלק ה' מספר נקבעובו  2017–(, התשע"ז242תיקון פקודת מס הכנסה )מס' החלטת המסוי קשורה ל
שמטרתם להגמיש את המגבלות החלות על מתן הקלֹות המס ובכלל זאת מתן אפשרות רחבה יותר לכניסת   לפקודה

 לביצוע שינויי מבנה מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים. משקיעים לחברה ולמימוש זכויות וכן מתן אפשרות

ב)א( לפקודה, 104בהעברת מניות לפי סעיף רשות המסים החטיבה המקצועית פרסמה החלטת מיסוי חדשה שעניינה 
 .242כנוסחו לאַחר אותו תיקון 

חזקות שהקימו לפני מספר שנים בשני יחידים המחזיקים בשיעורים שווים במלוא מניותיה של חברת ה בהחלטה מדובר
ואשר מחזיקה בשיעורים שונים במניותיהן של שלוש חברות שלהן פעילות עסקית בתחום הרפואי. בנוסף, מחזיק כל 

 ממניותיה של חברה ד', העוסקת אף היא בפעילות עסקית בתחום הרפואי. 35%אחד מהמעבירים בשיעור של 

העביר את מלוא החזקותיהם בחברה ד' לחברת ההחזקות בהתאם במסגרת ההחלטה נקבע, כי היחידים זכאים ל
 ב)א( לפקודה. זאת, בכפוף לתנאים והמגבלות המנויים בהחלטה.104להוראות סעיף 

  17/9/2017ביום  באתר רשות המסים החלטת המיסוי פורסמה

 



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 11        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

פעילות  הפסקת 30.9.2017 - 1.1.2017דיבידנד מוטב  -( 3ב)-( ו2ב)125הוראת שעה לעניין סעיף 
 6213/17החלטת מיסוי:  -באמצעות חברת ארנק 

חברה א'  החלטת מיסוי נוספת בנושא הוראת השעה למיסוי דיבידנד מוטב. ההחלטה עוסקת בעובדות שלהלן: 
 ששימשה את בעל המניות בה לקבלת הכנסות ממתן שירות לחברה ב'. 

התחיל לקבל את שכר   1.1.2017* והחל מיום 31.12.2016בעל המניות הפסיק את פעילותו באמצעות חברה א' ביום 
א לפקודת מס 62עבודתו באופן ישיר כעובד מן המניין בחברה ב'. לולא הפסקת פעילותו היו חלות הוראות סעיף 

חברה א' אינה  2017המופקות באמצעות חברה א'. כאמור מינואר  על הכנסותיו  )המתייחסות לחברות ארנק( הכנסה
לא תפחת ממשכורתו  2019-2017המניות ומשכורתו הממוצעת של בעל המניות מחברה ב' בשנים משלמת שכר לבעל 

 שהתקבלה בעקיפין באמצעות חברה א'. 2016-2015הממוצעת בשנים 

כי לצורך חישוב  בתקופת הוראת השעה לבעל המניות. בהחלטת המיסוי נקבע:  בכוונת חברה א' לשלם דיבידנד מוטב 
בהוראת השעה יראו את ההכנסות ממשכורת אותה יקבל בעל המניות מחברה ב' כהכנסות  תנאי ממוצע ההכנסות

 המתקבלות בעקיפין מהחברה א' המחלקת את הדיבידנד

 30/8/2017החלטת המיסוי פורסמה באתר רשות המסים ביום 

 

  30.9.2017 - 1.1.2017דיבידנד מוטב  -( 3ב)-( ו2ב)125הוראת שעה לעניין סעיף 

 6570/17החלטת מיסוי בהסכם החלטת מיסוי:  -קים וירידה בהכנסות חלוקת מענ

 עובדות

חברה עוסקת בתחום המסחר. עקב כניסת מתחרים לשוק, החברה צופה ירידה בהכנסות. מנהלי חברה הינם בעלי מניות 
 מהותיים בה.

אותם הם מקבלים באופן שילמה החברה מענקים למנהליה, בנוסף להכנסות המשכורת  2016-ו 2015במהלך שנות המס 
 שוטף.

עקב הציפיה לירידה בהכנסות החברה, מנהלי החברה צופים כי לא ישולמו להם מענקים בסכומים אותם קיבלו בשנות 
 המס הבאות.

 החברה ובעלי המניות מעוניינים לחלק דיבידנד מוטב בהתאם להוראת השעה.

 הבקשה

 צע ההכנסות אשר נקבע בהוראת השעהאופן חישוב ממוצע ההכנסות לצורך עמידה בתנאי ממו

 החלטת המיסוי

בהתאם לממוצע ההכנסות שהיו בשנות  2019עד  2017. ככלל, יש לעמוד בתנאי ממוצע ההכנסות בכל אחת מן השנים 1
 .2016-2015המס 

ד , יש להכליל גם מענקים ששילמה החברה מחלקת הדיבידנ2016-2015. לצורך חישוב ממוצע ההכנסות לשנות המס 2
 למקבל ההכנסה מדיבידנד, במישרין או בעקיפין.

 . יובהר כי לצורך חישוב ממוצע הכנסות, ניתן יהיה לקחת בחשבון, דיבידנדים שיתקבלו על ידי בעלי המניות בחברה.3

בכדי  2017, חלק מהדיבידנד המחולק בשנת 2019-2017. בעלי המניות יוכלו להכליל, בחישוב ממוצע ההכנסות לשנים 4

 דיל את ממוצע ההכנסות החסר בעקבות הירידה במענקים )להלן: "חלק הדיבידנד המשלים"(.להג

חלק הדיבידנד המשלים את ממוצע ההכנסות ימוסה בשיעור המס המלא לרבות מס היסף, ולא ייחשב כדיבידנד 
 מוטב.

 דוגמה לאופן חישוב תנאי ממוצע ההכנסות .5

 



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 12        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 180,000 - 2016בשנת   ,240,000 - 2015ההכנסות לרבות מענקים: בשנת   .1

 210,000הינו  2016-2015ממוצע ההכנסות בשנים  .2

 120,000 - 2019-2017משכורת שנתית צפויה בשנים  .3

 90,000 -ההפרש השנתי הצפוי מול ממוצע ההכנסות  .4

 X90,000  3=  270,000:  2019-2017ההפרש הצפוי לשנים  .5

 1,000,000 -סכום הדיבידנד המתקבל על ידי בעל המניות  .6

 1,000,000 - 270,000=  730,000 -סכום הדיבידנד המוטב  .7

 270,000 -סכום דיבידנד שאינו מוטב  .8

 30/8/2017החלטת המיסוי פורסמה באתר רשות המסים ביום 

 

העברת נכס מקרקעין לשותפות  -לפקודת מס הכנסה שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים  2חלק ה
 6986/17 א)א( לפקודה, החלטת מיסוי בהסכם 103-א ו 104פים מוגבלת רשומה בהתאם להוראות סעי

א לפקודת מס הכנסה תחולנה על 104הוראות סעיף  במסגרת ההחלטה אישרה המחלקה המקצועית ברשות המסים, כי
ואין  אין פעילות. לשותפות העברת קרקע המוחזקת בידי חברה ציבורית לשותפּות רשומה מוגבלת אשר הוקמה לשם כך 

מהזכויות בשותפּות, כאשר החברה הציבורית היא השותף המוגבל  99.99%והינה בבעלּות החברה הציבורית  םנכסי
מהזכויות בשותפּות, כאשר חברה זו היא  0.01%בשותפּות( וחברה פרטית בבעלותה המלאה של החברה הציבורית )

 השותף הכללי בשותפּות(. 

( את הוראות לפקודה 221תיקון פקודת מס הכנסה המחילות )בעקבות א)א( ל103זאת, בין היתר, לאור הוראות סעיף 
 .גם לגבי שינויי מבנה של שותפּות רשומה לפי פקודת השותפויות שאושרה בידי מנהל רשות המסים לעניין זה. 2חלק ה

 23/8/2017ביום  פורסמה באתר הרשות המסים

 

 מיסוי מקרקעין

העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו  - 8/2017חוזר מיסוי מקרקעין  
 ( לפקודת מס הכנסה1)ט3הוראות מעבר לסעיף  –מהחברה לבעל מניותיה 

ה לשימוש בעל ( בהעברת דירה שהועמד1)ט3העוסק בהוראות המעבר לסעיף  רשות המסים פרסמה את החוזר שבנדון
חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות )ב( לחוק 96כפי שפורסמו  בסעיף  מניות מהותי או קרובו

 "חוק ההתייעלות"(. –. )הלן (2018-ו 2017הכלכלית לשנות התקציב 

מס הכנסה לתקופה שמיום ( לפקודת 1)ט3נקבעו כאמור הוראות מעבר מקלות לסעיף : לחוק ההתייעלות)ב( (, 96סעיף ב
 .31.12.2018ועד  1.1.2017

 ( בראי חוק מיסוי מקרקעין.1)ט3מטרתו של החוזר לפרט ולהבהיר  את הוראות המעבר לסעיף 

לשימוש בעל  ויחולו על נכס מסוג דירה שהועמד ההתייעלות,( לחוק 1)94( לפקודה, כנוסחו בסעיף 1)ט3הוראות סעיף “

.כפועל יוצא מכך 1.1.2017(  נכנס לתוקף החל מיום 1)ט3כלומר סעיף ילתו של חוק זה, המניות המהותי ערב יום תח
י החברה לצורך שימושו העתידי של בעל המניות המהותי עם סיום ”ינה של דירה, שנרכשה עמה ד –עולה השאלה 

בנייתה .כך שכל עוד נייה., טרם הועמדה לשימושו, כיוון שטרם הסתיימה הב1.1.2017-בנייתה, אולם נכון ליום התחילה 
ולפיכך, לכאורה ” משיכה מחברה“של הדירה טרם הסתיימה, אין הדירה עומדת לשימוש בעל המניות ואינה באה בגדר 

 .( לא יחולו בגינה.1)ט3הוראות סעיף 

http://www.capitax.co.il/Attachments/221-06042016.pdf


 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 13        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

( לפקודה, לפיו החל מיום 1)ט3על מנת לאפשר לבעל המניות המהותי להתארגן לקראת כניסתו לתוקף של סעיף 
, דירה אשר הועמדה לשימושו הפרטי של בעל המניות המהותי או קרובו תחויב במס במועד החיוב, נקבעו 1.1.2017

 הוראות מעבר אשר כוללות את חלופות ההתארגנות לבחירתו של בעל המניות המהותי.

חלטה במלואה הה –החלטת המיסוי"  –"להלן ) 5423/17החלטת מיסוי ופרסמה רשות המיסים, באה לקראת הנישומים 
 את החוזר שבנדון בהם( ובעקבותיה מתפרסמת באתר כל מס ובירחון ידע למידע מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ 

בנייתה טרם הסתיימה, ולפיכך טרם הועמדה  1.1.2017קבעה כי הוראות המעבר המקלות , יחולו גם על דירה שביום 
 בהתקיים תנאים שנקבעו בהחלטת המיסוי. ואלו התנאים: לשימוש בעל המניות המהותי באותו מועד. כל זאת

 2016בדצמבר  31הדירה נרכשה לפני   .1

 קיימת התחייבות מצד הקבלן לסיום הבניה או שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה. .2

 .31.12.2018( ולא יאוחר מיום 4’ בעל המניות המהותי יעבור להתגורר בדירה עם סיום הבניה )ט .3

 שפחתו יתגוררו בדירה למשך שנתיים לפחות.בעל המניות המהותי ומ .4

 ’.י בעל המניות המהותי ולא שוכר או צד ג”השימוש ראשון בדירה יהיה ע .5

(, 1)2בהחלטת המיסוי נקבע כי בגין העברת הדירה לבעל המניות המהותי הוא יחויב בהכנסה מדיבידנד או משכורת או 

ות התנאים שלעיל. עוד נקבע כי עד למועד העברת הדירה יחולו לפי העניין ויצאו שומות מס שבח, שיוקפאו עד להתקיימ
 הוראות המעבר וחיוב בדמי שימוש.

( תכלול גם דירה בבניה, ובלבד 1)ט3לעניין סעיף ” דירה“כי הגדרת  8/2017בהתאמה נקבע בחוזר מיסוי מקרקעין 
 שיתקיימו לגביה התנאים בהחלטת המיסוי.

 

 

 מיסוי החלטות – מקרקעין מיסוי

 7631/17החלטת מיסוי בהסכם  - לוקת מקרקעין המהווים מלאי עסקי בין בעליהם המשותפיםח

מסוי מקרקעין פירסמה החלטת מיסוי שעניינה בפירוק שיתוף של מקרקעין המוחזקים במושע בין שתי  –רשות המסים 

הגם שעל חלוקת  חברות קבלניות והרשומים כמלאי עסקי בדוחותיהן הכספיים. בגדרה של ההחלטה נקבע, כי
לחוק מיסוי מקרקעין שמחייב לפעול כך, חלוקה זו  50המקרקעין  תחולנה הוראות פקודת מס הכנסה וזאת על פי סעיף 

 לתקנות מיסוי מקרקעין ובכפוף להחלטה. 27תהא פטורה ממס רכישה בהתאם לתקנה 

 30/8/2017 ביום המסים רשות באתר פורסמה המיסוי החלטת

 

 -לחוק ההתייעלות הכלכלית  96יה לבעל מניות מהותי מכח הוראות המעבר לסעיף העברת דירה בבני
 5423/17 החלטת מיסוי בהסכם

לחוק  96המעבר הקבועות בסעיף -החלטת מיסוי בגדרה נקבע, כי הוראותרשות המסים מיסוי מקרקעין פירסמה 
ל המניות המהותי ובלבד שיתקיימו ההתייעלות תחולנה גם על העברת דירה שבנייתה טרם הסתיימה והועברה לבע

 המעבר וכן התנאים המפורטים בהחלטה.-התנאים הקבועים בהוראות

 23/8/2017פורסמה באתר רשות המסים ביום 

 



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 14        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 מוסף ערך מס

 ( לחוק מע''מ1()2)א67עדכון סכום מחזור העסקאות לפי סעיף 

מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי סכום  1.1.2018 -( לחוק מס ערך מוסף, החל מ1()2)א67בהתאם לסעיף 
 ש"ח.1,500,000ש"ח במקום  1,490,000יהיה  2018או דו חודשי לשנת 

)ג( לתקנות 20תשומת לבכם מופנית לכך שההתייחסות לסכום האמור, לרבות עדכונו, אינה נעשית עוד על פי תקנה 
 )ד( לחוק מע''מ. 126-( ו2)א67מע''מ, כי אם על פי סעיפים: 

 4/9/2017 ביום המסים רשות באתר פורסם

 

 מיסויהחלטות  - מוסף ערך מס

שאינה  החלטת מיסוי - החבות במע"מ של חבות במע"מ בגין גמול לתובע המייצג בתובענה ייצוגית
 1592/17   בהסכם

החלטת המיסוי עוסקת בשאלת החבות במע"מ בגין גמול שקיבל תובע מייצג בתובענה ייצוגית. במסגרת ההחלטה 
ר מהותה של התובענה הייצוגית כמו גם לאור החלטת בית המשפט העליון בעניין "פס"ד שאינה בהסכם נקבע, כי לאו

חיים קרן" , יש לראות בגמול עבור פועלו של התובע המייצג כתמורה עבור שירות בעל אופי מסחרי אשר נופל בגדר 
ר יחול מע"מ בשיעור לחוק מע"מ ועל כן על הגמול האמו 1החלופה הראשונה להגדרת המונה "עסקת אקראי שבסעיף 

  מלא.

 17/9/2017 ביום המסים רשות באתר פורסמה המיסוי החלטת

 

 לאומי ביטוח

 3מס'  –איגרת למעסיק בנושא תשלום תגמולי מילואים 

מטרת האיגרת היא להבהיר את זכויות העובד היוצא לשירות מילואים ולהנחות את המעסיקים בהוראות החוק 
 ובכללים לתשלום התגמול.

 תקווה כי איגרת זו תבהיר את הזכאות על פי חוק ואת אופן התשלום לו זכאי חיל המילואים באמצעות מעסיקו. אנו

 זכויות עובד שכיר המשרת במילואים

 ממי לתבוע את תגמול המילואים?  .א

 יתבע את התגמול ממעסיקו. עובד בשכר חודשי .1

 3ימים לפחות בתוך  75עבודתו הנוכחי  יתבע את התגמול ממעסיקו, אם עבד במקום עובד שלא בשכר חודשי .2
החודשים שקדמו לתחילת  3ימים בתוך  75-החודשים שקדמו לתחילת השירות במילואים. אם עבד פחות מ

 השירות, הוא רשאי לתבוע את התגמול מן המוסד לביטוח לאומי.

ובין שלא בשכר, ימי הימים האמורים יובאו במניין גם שבתות וחגים, ימי חופשה, בין שכר  75הערה: בכלל 

 .היעדרות בשל תאונה או מחלה וימי היעדרות עקב אבל במשפחה

מי שעובד גם כשכיר וגם כעצמאי, ומי שעובד אצל יותר ממעסיק אחד וקיבלו תגמול מן המעסיק העיקרי, יתבעו  .3
 תגמול נוסף מן המוסד לביטוח לאומי בתביעה אישית.

מים מיום שיצא לשירות מילואים, יתבע את התגמול מן המוסד לביטוח י 60-עובד שהיה בחופשה ללא תשלום יותר מ .4
 לאומי בתביעה אישית.

http://www.kolmas.net/Document/Text?id=5789678&publish=1%2c1&ps=15&p=1&ispaging=False&isort=False&iss=False&deepinfo=False&disableUniqueView=False&showDocType=False&mids%5b0%5d=16&mids%5b1%5d=19&ifo=True&allw%5b0%5d=%u05d4%u05d7%u05dc%u05d8%u05d5%u05ea+%u05de%u05d9%u05e1%u05d5%u05d9&mt=Morphology&wdt=None&wd=3&pert=AllDates&vciop=False&vcic=False&vriop=False&vriic=False&drc=0&tc=0&rh%5b0%5d=3%2cnull%2c%u05dc%u05e4%u05d9+%u05e7%u05d8%u05d2%u05d5%u05e8%u05d9%u05d4%2c%u05de%u05e1+%u05e2%u05e8%u05da+%u05de%u05d5%u05e1%u05e3%2c111&se=Date&sd=desc&documents=5789676%2c5789678%2c5745578%2c5715706%2c5642528%2c5642526%2c5630058%2c5630089%2c5630120%2c5630057%2c5630059%2c5492375%2c5492376%2c5489925%2c5489911&lp=7#found1


 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 15        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

עובד שהחברה שבה עבד הפסיקה לפעול, או החלו לגביה תהליכי פירוק או חדלה להתקיים, יתבע את התגמול מן  .5
 המוסד לביטוח לאומי.

תן נגדו צו קבלת נכסים, יתבע את התגמול מן או הוכרז פסול דין או ני עובד שמעסיקו נפטר או הוכרז פושט רגל .6
 המוסד לביטוח לאומי בתביעה אישית.

 שים לב,

דין תגמול המילואים המגיע לעובד ממעבידו כדין שכר עבודה, ועל המעביד לשלמו במועד תשלום השכר הרגיל כפי 
 שיפורט בהמשך.

לשלם את התגמול או מעכבו. ניתן לקבל סיוע  נגד מעביד המסרב חוק הגנת השכר זכותו של העובד להגיש תובענה לפי
 economy.gov.il/workrights מאגף הכלכלה במשרד העבודה והשירותים החברתיים בכתובת:

 הגשת תביעה לתגמולי מילואים ע"י המשרת במילואים .ב

י המוסד , שאפשר לקבלו בכל אחד מסניפ501תביעה לתגמול מן המוסד לביטוח לאומי יש להגיש בטופס בל/
 .www.btl.gov.il–לביטוח לאומי, או באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי 

עובד שכיר הזכאי לתשלום בתביעה אישית, יגיש תביעה בכל אחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי, לפי בחירתו. 

או היחידה לכוח אדם שעת חירום שליד משרד  3010לתביעה יש לצרף את האישור המתאים מצה"ל טופס 
 .100דה )מל"ח( טופס כ"א העבו

ניתן להגיש את התביעה באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או אתר האינטרנט של   ●
 משרדי הממשלה "ממשל זמין".

עובד שכיר התובע את התגמול מן המוסד לביטוח לאומי יצרף לתביעתו אישורים ממעסיקיו על תאריכי   ●
 6-ל מספר ימי העבודה, וכן תלושי שכר או אישורים על השכר בהתחלת העבודה והפסקת העבודה וע

 החודשים שקדמו לשירות.

מי שקיבל תגמול ממעסיקו ותובע תגמול נוסף מן המוסד לביטוח לאומי )כשכיר במקום נוסף או כעצמאי( יצרף 
בסיס לחישוב לתביעתו אישור מן המעסיק ובו יירשמו הפרטים הבאים: סכום התגמול ששולם לו, השכר ששימש 

 התגמול, תקופת השירות שבעדה שולם התגמול.

 שיעור התגמול  .ג

שיעור התגמול ליום יהיה השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח )לעובד שכיר( או ההכנסה )לעובד עצמאי(, או צירוף 
בחודש שבו החל שירות  1-שניהם )למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי( בשלושת החודשים שקדמו ל

 .90-ילואים, מחולק בהמ

לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, תמורת חופשה, דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה 
 ודמי פגיעה בעבודה.

 .30 -פעמים השכר הממוצע במשק מחולק ב 5ליום לשכיר, לעצמאי או לשכיר וגם עצמאי הינו  מקסימום התגמול

 . 30 -מחולק ב₪(  5881עומד על סכום של  1.1.17 -סכום הבסיסי החודשי )נכון למה 68%– מינימום התגמול ליום

ימים מיום הפסקת העבודה, ייחשב כמי  60-מי שהפסיק לעבוד לפני יציאתו לשירות מילואים, ולא חלפו יותר מ
 שיצא למילואים ביום שהפסיק לעבוד. המשרת יגיש תביעה אישית.

החודשים שקדמו ליציאה לשירות, יחושב שיעור התגמול המגיע לו על פי  3-בימים  60-שכיר שעבד פחות מ   ●

 בחודש שבו החל השירות. 1-החודשים שקדמו ל 6חודשים, מתוך  3-השכר הגבוה ב

חודשי עבודה מלאים, או השתכר פחות משכר מינימום באחד החודשים, תושלם הכנסתו  3מי שלא צבר   ●
 רי לחישוב התגמול באותו חודש.לצורך חישוב התגמול לתגמול המזע
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 16        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

ימים מיום שסיים שירות מילואים קודם, תיבדק זכאותו, אם לטובתו,  60מי שהחל שירות מילואים בתוך  ●
החודשים שקדמו לתקופת השירות הראשונה,  3-לחישוב התגמול על בסיס השכר או ההכנסה שהייתה לו ב

 או בסיס השכר הרגיל, הגבוה מבין השניים.

מחייב את המעסיק להמשיך ולשלם לעובד שיצא למילואים את  חוק הביטוח הלאומיל 283 סעיף  ●
תגמולים או לקופת פנסיה כאילו לא שירת והמשיך לעבוד. ע"פ חוות דעת התשלומים שנהג לשלם לקופת 

משפטית שהתקבלה במוסד יש להפריש את אותן הפרשות סוציאליות אשר מנוכות בד"כ מהשכר הרגיל 
 של העובד לאותה תקופה, ולא מסה"כ התגמול לפי חוק המילואים החדש, אשר בד"כ גבוה מהשכר הרגיל.

מי ששרת שירות רצוף של שבעה ימי מילואים או תקופה אחת  8/2008המילואים מ  בהתאם לתיקון חוק  ●
לחוק  273ימים וכדומה( ישולם התגמול היומי בהתאם לאמור בסעיף  28ימים,  21ימים,  14) 7בכפולות של 

 )בהתאם לתבנית החישוב בסעיף ד להלן(.

 13) 6יתרת הימים היא  7-שבחלוקה ל תקופת שרות המילואים של שישה ימים, או תקופה אחת רצופה  ●
 ימים. 7ימים וכד'( התגמול היומי יחושב בדומה לשירות של  27ימים,  20ימים, 

 .1.4. לכן יוכפל התגמול היומי ב 40%ימים זכאי המשרת לתוספת של  5עד  1תקופת שירות של   ●

יעור התגמול היומי בהתאם לתבנית החישוב שיעור התגמול למי ששרת שירות חצי יומי, יהי מחצית ש              ●
 בסעיף ד' להלן.

 נוהל תשלום התגמול באמצעות המעסיק: .ד

לחוק קובע כי המעביד יעביר לעובד המשרת במילואים תשלום על חשבון  280 -ו 276התיקון לסעיפים  ●
 תגמול המילואים בסכום שהיה משלם לו אילולא שירת במילואים והמשיך לעבוד. )מקדמה(.

בגובה יתרת התגמול מו כן, נקבע כי לאחר העברת התגמול לידי המעביד, המעביד יעביר לעובד אתכ
 )יתרת התגמול( ההפרש בין התגמול שיועבר ע"י המוסד לבין השכר ששולם לעובד על חשבון התגמול.

של העובד כדין שכר עבודה, והמעביד יעבירו לעובד לכל המאוחר ביום שבו משולם שכרו  יתרת התגמול דין
 בחודש שבו הועבר התגמול למעסיק.

בחישוב הפרש השכר יש להשלים התגמול בעד הימים בהם לא היה הפסד שכר עקב המילואים, ולשלם את  ●
מלוא התגמול בעד ימי המנוחה של העובד בהם לא הפסיד שכר עקב שירותו במילואים. כגון: ימים שבהם 

 בודה, חגים וכד'.אינו עובד, שירות מילואים לאחר שעות הע

כמו כן יש לחשב גם את התשלומים שאינם תלויים במספר ימי עבודה בפועל בין אם עבד ובין אם נעדר 
 מעבודתו כגון: הבראה, אחזקת רכב וכד'

 אופן חישוב המקדמה ששולמה בגין ימי המילואים:

 90תגמול יומי = הכנסה ברבע השנה שקדם לחודש השירות חלקי    ●

 מס' ימי שירות מילואים X ה ששולמה ע"ח ימי המילואים = תגמול יומיסך המקדמ  ●

 סך התגמול ששולם למעביד –הפרש תגמול = סך המקדמה ששולמה   ●

 חישוב זה נכון לכל עובד שכיר גם אם עבד ימים בודדים בחודש.

 מרכיבי השכר:

 ם:להלן פירוט רכיבי השכר ואופן ההתייחסות אליהם בחישוב תגמולי המילואי

מי שמשרת במילואים בסוף שבוע ואינו נעדר מהעבודה זכאי למלוא תגמולי  - מילואים בסופי שבוע ובמהלך חופשות .1
 המילואים גם בגין ימים אלה.

חוק חופשה שנתית, הימים בהם משרת עובד במילואים לא מובאים במניין  על פי - שירות במילואים בזמן חופשה .2
 את תגמול המילואים גם אם ביצע את השירות בזמן החופשה.ימי החופשה . המשרת זכאי לקבל 

http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/256?clause=283
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/256


 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 17        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 יש להתייחס לתקופות שירות המילואים כפי שמתייחסים לעובד הנמצא בחופשה בתשלום.– תשלומים שנתיים .3

החוק קובע כי המעביד לא יביא בחשבון סכומים חד פעמים ששולמו לעובד בין שהוסיף לעבוד ובין  – פריסת שכר .4

 בין רכיבים אלה ניתן למנות גם תשלום נוסף כדמי הבראה, ביגוד, משכורת י"ג וכדומה.שנעדר מעבודתו. 

כשם שלא מנוכה מהעובד החלק היחסי של התשלום הנוסף כאשר הוא נעדר מהעבודה מכל סיבה שהיא 
 .אין מקום לנכות תשלום זה כאשר שוהה העובד בשירות מילואים כגון חופשה,

קובעות כי על המעסיק להמשיך להפריש תשלומים  חוק הביטוח הלאומיל 283 ףהוראות סעי – ביטוח פנסיוני .6
 עובד משרת במילואים.לקופות וקרנות השתלמות גם בתקופה שה

כאשר עובד משאיר את הרכב הצמוד בחצרי המעביד בעת שירותו במילואים, הוא זכאי למלוא  – שווי רכב צמוד .7
 התגמול בלא שרשאי המעביד לנכות רכיב זה.

כאשר המעסיק מעמיד לרשות העובד את הרכב בתקופת שירות המילואים והוא נוהג לעשות זאת גם מצב  - רכב .8
 נעדר מעבודתו מכל סיבה שהיא, המעביד חייב לשלם לעובד בגין רכיב זה.בו העובד 

 -ניכוי דמי ביטוח לאומי דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה .9

ינוכו מהתגמול דמי ביטוח לאומי דמי ביטוח בריאות ומס  –עובד שכיר שמקבל את התגמול ממעסיקו  .1

 הכנסה, כפי שמנוכה מהכנסתו מעבודה.

 ינוכו מהתגמול דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה בלבד.- 502ה אישית בבל/עובד שכיר שמגיש תביע .2

 הגשת תביעה של המעסיק להחזר תגמולי המילואים ששילם לעובדים

 המוסד לביטוח לאומי מחזיר למעסיקים את תגמולי המילואים ששילמו לעובדיהם כחוק.

בסניף המוסד  501בל/ כדי לקבל את החזר התגמולים, על המעסיק להגיש תביעה על גבי טופס
לביטוח לאומי שבו מתנהל חשבון דמי הביטוח שלו. ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של 

סיק את השכר . בטופס התביעה, בטבלת השכר, ירשום המעwww.btl.gov.il הביטוח הלאומי:
 ברוטו, החייב בדמי ביטוח.

המוסד לביטוח לאומי יחשב את התגמול על פי השכר שדווח בתביעה ויוסיף עליו את תוספות 
 היוקר על פי החוק ואת השלמת השכר לשכר המינימום במקרים הרלבנטיים.

 לתשומת לב,

המעסיק לעובד, חובה על המעסיק אם שילם המוסד לביטוח לאומי למעסיק סכום תגמול גדול מן השכר ששילם 
 לשלם לעובד את ההפרש התגמול.

עם ביצוע החזר התגמול למעסיק נשלח ע"י המוסד לביטוח לאומי, מכתב אישי לכל עובד שכיר המפרט את גובה 
 התגמול המגיע לו )וששולם ע"י המוסד למעסיקו(.

 פ"י חוק.המכתב נועד לאפשר לעובד לפנות למעסיקו כדי למצות את זכויותיו ע
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 18        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 זכויות מיוחדות למובטלים העובדים בשכר נמוך ולפותחים עסק עצמאי

 מענק למובטל העובד בשכר נמוך, שמירת הזכות לדמי אבטלה למובטל שפתח עסק עצמאי.

 מענק למובטל העובד בשכר נמוך 

 מי זכאי למענק?

לו ליום, יהיה זכאי למענק אם עבד  מובטל שעבד בעבודה שהשכר היומי הממוצע בה נמוך מדמי האבטלה המגיעים
 משרה לפחות. 50%-ימים לפחות ב 25בעבודה זו 

 סכום המענק

ההפרש שבין דמי האבטלה שהיו מגיעים לו ליום, אם לא היה עובד בשכר נמוך, ובין מחצית שכרו היומי הממוצע 
 מהעבודה בשכר הנמוך.

 תקופת הזכאות למענק

ת ימי האבטלה המרביים של המובטל בשנת אבטלה בתוקף, ובכל מקרה תקופת הזכאות למענק היא בהתאם ליתר
 ימים. 100תשלום המענק לא יעלה על 

הימים הראשונים להתייצבותו  30-בחישוב ימי הזכאות למענק לא יובאו בחשבון ימי האבטלה ששולמו למובטל ב
 הראשונה בשירות התעסוקה, לפני שהתחיל לעבוד בעבודה בשכר נמוך.

 לדוגמה:

 138ימי אבטלה מרביים שנקבעו למובטל: 

 80החודשים האחרונים שקדמו לתחילת עבודתו בשכר נמוך:  11-ימי אבטלה ששולמו למובטל ב

  20הימים הראשונים של שנת האבטלה:  30-ימי אבטלה ששולמו למובטל ב

 138-80+ 20=78ימי הזכאות למענק: 

להתייצבות הראשונה בשירות התעסוקה, כדי שמספר ימי  להתחיל לעבוד בעבודה בשכר נמוך מיד בסמוךמומלץ 
 הזכאות למענק לא יופחת, או כדי שיופחת מספר נמוך יותר של ימי זכאות.

 שים לב,

הימים שעבורם שולם המענק אינם נספרים כימי אבטלה, ואינם מופחתים מיתרת התקופה המרבית לדמי אבטלה 

 המגיעה למובטל.

 הגשת תביעה למענק

 ה יש להגיש על גבי טופס תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך. את התביע

, ואין חובה הפקס של הסניףאפשר להגיש את התביעה עם המסמכים הנלווים גם באתר הביטוח הלאומי או באמצעות 
 להגיש מסמכים מקוריים. 

תקבל אינו ברור, או מכל עם זאת, הביטוח הלאומי רשאי לדרוש ממך להציג מסמך מקורי, אם הצילום או הפקס שה
 סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות.

 שמירת הזכות לדמי אבטלה למובטל שפתח עסק עצמאי

מי שהתחיל לקבל דמי אבטלה, והחליט לפתוח עסק עצמאי לפני שניצל את מלוא תקופת הזכאות שלו לדמי האבטלה, 
 חודשים.  24זכותו לדמי אבטלה תישמר, אם העסק שפתח נסגר בתוך 

 .כדי לממש את הזכות לדמי אבטלה יש לחזור ולהתייצב בשירות התעסוקה בסמוך לסגירת העסק

 20.2.2017 מיום לאומי לביטוח המוסד חוזר

 



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 19        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 ופרשנויות מאמרים
 הכנסה מס

 קיזוז הפסדים עתידיים מרווחים נוכחיים

 עו"ד ורו"ח רמי אריה

כי ניתן לקזז הפסדים רק מרווחי השנה השוטפת, או מרווחי השנים  שיטת המיסוי הנוכחית הנוהגת בישראל קובעת
הבאות. זאת למרות העובדה שפעמים רבות כבר בעת חתימת הדוחות הכספיים הרווחים לשנה הקודמת ברור כי בשנה 

. הקודמת נוצרו הפסדים כבדים. העוסק נדרש לשלם מיסים בגין רווחי השנה הקודמת למרות שכל רווחים אלו התאדו
 אפשר גם אחרת.

, פקיד שומה רחובות נ' דמארי, 2308/15ד"נ בית המשפט העליון דן בעתירה לדיון נוסף בעניין דמארי והירשזון )
(, בנוגע לאפשרות לקזז הפסדים לאחור, כנגד הכנסות אשר הופקו בשנות מס שקדמו 12.9.2017, ניתן ביום הירשזון ואח'

 לשנה שבה נצמח ההפסד.

נוסף על פסיקת בית המשפט העליון הקודמת, לפיה נקבע כי ניתן לקזז סכומים שהחזירו דמארי והירשזון מדובר בדיון 
מספר שנים לאחר שגנבו כספים. זאת, כאשר הם ביקשו לקזז את ההחזרים כהפסד כנגד הכנסותיהם בשנים אשר קדמו 

 להיווצרות ההפסד.

ת מרכזיות מוביל להיווצרותם של הפסדים. הסיבה הראשונה, בית המשפט קובע בדיון הנוסף, כי שילוב של שתי סיבו
פעילות עסקית, במיוחד כזו הכרוכה בסיכון גבוה יחסית המתאפיינת באי יציבות, העשויה להביא בתקופות מסוימות 

 לרווח ובתקופות אחרות להפסד. הסיבה השנייה, נובעת מאופן הגדרתה של התקופה עבורה יבוצע חישוב המס.

, הקובעות את יכולתו של הנישום לקזז הפסדים פקודת מס הכנסהל )ב(28-ו )א(28 ט בחן את הוראות סעיפיםבית המשפ
", כנגד כל הכנסה אשר הופקה קיזוז אופקי" -)א( 28פירותיים )עסקיים( שמקורם בישראל מהכנסתו החייבת. סעיף 

 ת המס הבאות." כנגד הכנסות מסוימות בשנוקיזוז אנכי קדימה" –)ב( 28בשנת המס שבה צמח הפסד. סעיף 

בית המשפט התייחס לעמדה המקובלת ולהסדר החקיקתי הקיים, וקובע כי הקיזוזים דנן הם שתי האפשרויות היחידות 
אם כי אין מניעה כי המחוקק יאמץ, ככל שימצא  אינם מאפשרים "קיזוז אנכי לאחור". לקיזוז הפסדים עסקיים. הם

 לנכון, הסדר שיאפשר קיזוז הפסדים לאחור.

המשפט קובע כי, ההסדר הקיים בפקודה הינו שלם מקיף וסדור, אשר נועד להקנות זכות מוגבלת לקיזוז הפסדים בית 
לנישום, בכפוף לתנאים ולמגבלות אשר נקבעו בו. אין מקום לטענה שקמה זכות לקיזוז הפסדים גם במקרים שאליהם 

 סחו של ההסדר וממיקומו הנורמטיבי בפקודה.לפקודה. מסקנה זו נלמדת לשיטתו מנו 28לא התייחס המחוקק בסעיף 

 המחוקק מצא לכלול בהסדר זה, ארבע מגבלות עיקריות בנוגע ליכולת לקזז הפסדים: בית המשפט קובע כי

 הפסדים עסקיים, מעסק וממשלח יד. – סוג ההפסדים אשר ניתן לקזז .1

 אילו היו הכנסה.ניתן לקזז רק הפסדים עסקיים שהיו חייבים במס הכנסה  – אופיו של ההפסד .2

הפסדים עסקיים יש לקזז תחילה בשנת המס שבה הם נצמחו, בכפוף  – עיתוי קיזוז ההפסדים, עקרון מיצוי ההפסד .3
)ג( לפקודה ולזכותו של הנישום לא לקזז הפסד כנגד הכנסות פטורות. הפסדים אשר לא ניתן  28לחריג בסעיף 

 שניתן לעשות כן. לקזזם, יקוזזו בשנות המס הבאות בהזדמנות הראשונה

ניתן לקזז הפסדים עסקיים בשנת המס אשר בה מצחו כנגד הכנסות מכל  – סוג ההכנסות שכנגדן ניתן לקזז הפסדים .4
מקור הכנסה, לרבות רווח הון ושבח. לעומת זאת, בשנות המס הבאות ניתן לקזזם כנגד הכנסות מעסק, משלח יד, 

 נגד הכנסות מעבודה.מעסקה בעלת אופי מסחרי ובתנאים מסוימים גם כ

 מעבר למגבלות אלה, ישנן שלוש מגבלות "חיצוניות" נוספות:

 לפקודה, נדרש כי הנישום ינהל ספריו כדין על מנת לקזז הפסדים. 33בהתאם לסעיף  - ניהול ספרים כדין .1
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 20        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

ההסדר חל על הפסדים עסקיים שמקורם בישראל בלבד, בעוד שעל  – המקום הגיאוגרפי שבו צמחו ההפסדים .2
 לפקודה, שגם בו נקבעו מגבלות ותנאים. 29הפסדים שמקורם מחוץ לישראל חל סעיף 

 על מנת שהנישום יוכל לנצל את מלוא ההפסד, עליו להפיק הכנסות מספקות בגובה ההפסד. – גובה ההכנסה .3

יו בעבר. ", מתפקד במידה רבה כמו החזר מס חלקי, רק בגובה ההכנסות שהקיזוז הפסד לאחורבית המשפט קובע כי "
המשמעות היא שבמקרה של הפסד תצטרך המדינה לתת לנישום החזר כספי של סכומי מס ששילם בשנים קודמות לאור 

 הפסד שנגרם לו בשנת במס הנוכחית.

זהו אחד השיקולים המרכזיים לרתיעה במדינות רבות מלהתיר קיזוז הפסדים לאחור. להתרת קיזוז לאחור כמו גם 
נגדן ניתן יהיה לעשות כן יש עלויות כלכליות גבוהות מאוד. במדינות בהן אומץ הסדר של קיזוז לקביעת מספר השנים שכ

 הפסדים לאחור, הוגבלה האפשרות במידה משמעותית.

בית המשפט קובע, כי לכל מדינה שיקול דעת לעצב כרצונה את המנגנון לטיפול בהפסדים, תוך התוויית מגבלות ותנאים. 
הפסדים הננקטת בישראל אינה אופטימלית. במקרים מסוימים נישומים נותרים ללא אפשרות ייתכן שהשיטה לקיזוז 

 לנצלם, למשל עקב מותם, או עקב העדרן של הכנסות עתידיות.

לבחון מחדש את מטרותיו של הסדר קיזוז ההפסדים, את השיקולים הרלוונטיים ואת האופן שבו  בית המשפט מציע

עשויים להיות מקרים נוספים בהם ראוי יהיה לאפשר קיזוז הפסדים, זהו תפקידו של אין לשלול כי  ראוי להגשימם.
 המחוקק לבחון אם יש מקום לשינוי כאמור.

לדעתנו, קיימת אפשרות נוספת של קיזוז הפסדים לאחור, במיוחד כאשר עובר לסגירה וחתימת הדוחות הכספיים לשנה 
יים של השנה הקודמת, כבר התאדו והפכו להפסדים. כאן תעלה מסוימת, מתברר כי הרווחים שנרשמו בדוחות הכספ

השאלה האם ניתן היה לחזות את ההפסדים הצפויים במידה סבירה שתעמוד במבחנים שנקבעו לכך גם בפסיקה 
הקיימת בדיני המס, באותה שנה בה צמחו הרווחים לכאורה. במקרה כזה נראה כי ניתן לקזז הפסדים חדשים מרווחי 

 ת.השנה הקודמ

עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, מכהן כיושב ראש צוות התגובות בפורום המסים של לשכת  -הכותב 
רואי חשבון בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים 

 www.ralc.co.il ועסקים

  

ים על פי תקנות הפקדה בפיקדון בבנקים חובת מעסיקים להפרשות סוציאליות לעובדים זרים ומסתננ
 בעבורם וניכוי מס במקור בעת משיכת הפיקדון בידיהם

 רו"ח אליק גנדלמן

)להלן :  "( מסמיך את שר הכלכלה והתעשייה חוק עובדים זרים)להלן: " 1991-חוק עובדים זרים, התשנ"אל יא1 סעיף
קדון נועד להחליף הפרשות "השר"( לחייב מעסיקים של עובדים זרים להפקיד בעבורם פיקדון בחשבון בנק מיוחד . הפי

סוציאליות רגילות כמו תגמולי מעסיק ופיצויים. כמו כן נועד הפיקדון להבטיח את חזרתו של העובד הזר לארצו בסיום 
תקופת שהותו חוקית בישראל, שכן עיכוב יציאה מישראל יגרום ל"קנס" בדרך של שחיקת סכום הפיקדון שהעובד 

 יקבל.

)להלן: "התקנות"(, החלות על עובדים בעלי  2016-זרים )פיקדון לעובדים זרים(, התשע"ו תקנות עובדים השר התקין את
 רישיון עבודה בשני תחומים:

עובד בענף הבניין או עובד בטכנולוגיה ייחודית, שהוא עובד זר המועסק בישראל לצורך ביצוע עבודה בטכנולוגיה  •
 צעה רק באמצעות גורם זר.ובמיכון ייחודיים שאינם בנמצא בישראל, ואשר ניתן לב

 עובדי סיעוד המועסקים באמצעות חברות סיעוד אצל לקוחות פרטיים )לא בעסקים( •

יש להפריש לפיקדון על פי צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים עליו, אולם לא  חוק עובדים זריםל יא)ו(1 על פי סעיף
 710-ש"ח לחודש )סכום עדכני מתפרסם באתר משרד הכלכלה(, כך שסכום הפיקדון עשוי להיות גבוה מ 710-פחות מ

 .2017מעודכן לינואר ש"ח לחודש )על פי צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים(. הסכום 
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 21        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

ש"ח לחודש נכון לינואר  710כי סכום ההפרשה הוא סכום קבוע של  לגבי עובדי בניין וטכנולוגיה ייחודית נקבע בתקנות
2017. 

ש"ח  710-כי סכום ההפרשה הוא הגבוה מבין שני סכומים שלהלן, אולם לא יותר מ לגבי עובדי סיעוד נקבע בתקנות
 :2017לחודש נכון לינואר 

סכום מרכיב הפיצויים ומרכיב תגמולי המעסיק שעל חברת הסיעוד לשלם לפי צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים  (1
 החלים עליה;

סכום מרכיב הפיצויים ומרכיב תגמולי המעסיק שעל חברת הסיעוד לשלם לפי ההסכם שבין חברת הסיעוד ובין מי  (2
 שהזמין ממנה שירותי סיעוד.

 דון החל בחודש הראשון לעבודה.יש להתחיל את ההפרשות לפיק

 הפרשה לפיקדון פוטרת את המעסיק מכל התשלומים הסוציאליים, לרבות פיצויי פיטורין.

לחודש בגין החודש הקודם באמצעות העברה בנקאית בלבד לחשבון בנק מיוחד  15יש להפקיד את סכום הפיקדון עד יום 
ההפקדה לממונה )מנכ"ל רשות האוכלוסין והגירה(, באופן מקוון. (. על המעסיק לדווח על 618)בבנק מזרחי טפחות סניף 

הדיווח יכלול את פרטי המעסיק, פרטי העובדים, סכום הפיקדון בעבור כל עובד ותקופת העבודה בעבורה שולם 

 הפיקדון. עובד זר רשאי לקבל מידע על מצב הפיקדון מהממונה.

י הפיקדון לרבות רווחים שנצברו )במזומן או בהעברה בנקאית(. בעת עזיבתו את ישראל זכאי העובד הזר לקבל את כספ
לשם כך על העובד הזר להגיש לממונה בקשה באמצעות מילוי טופס נייר או טופס מקוון באתר רשות האוכלוסין עשרה 

לאחר ימים לפני המועד האמור. העובד יקבל את כספי הפיקדון  30-ימים לפחות לפני עזיבתו את ישראל אך לא יותר מ
, ללא פטור, ניכוי או קיזוז כלשהו. יציאה לאחר המועד החוקי תגרום לשחיקה 15%ניכוי מס במקור בשיעור סופי של 

 הדרגתית של הפיקדון וכמו כן העובד עשוי להיות מחויב בהוצאות הרחקה.

 .1/11/16 –די סיעוד , לגבי עוב1/8/2016 –לגבי מעסיק בענף הבניין ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית  תחולת התקנות

יקדון לעובד זר מסתנן. בניגוד אשר קובע כללים מיוחדים לגבי פ חוק עובדים זריםל 1יא1 נכנס לתוקף סעיף 1/5/17ביום 
לפיקדון לעובד בעל רישיון עבודה, סכום הפיקדון למסתנן, לרבות חלק העובד וחלק המעסיק, הוא בשיעורים גבוהים, 
כדי לייקר את עבודתם של מסתננים ולגרום למעסיקים להעדיף עובדים ישראלים )או עובדים זרים חוקיים(. כמו כן 

 ציאתם של המסתננים מישראל. להלן הוראות בדבר פיקדון למסתננים:הפיקדון נועד לעודד את י

 מי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: –מסתנן 

 הוא שוהה בישראל •

 שהייתו בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית או אשרת עולה או תעודת עולה או רישיון לישיבת קבע •

 חוק הכניסה לישראלל 7 פי סעיףהוא נכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים ל •

 .חוק הכניסה לישראלל (5)א()2 או (2)א()2 הוא בעל רישיון לפי סעיף •

 אליים לפי צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים.ההפרשה לפיקדון תבוא במקום תשלומים סוצי

על המעסיק להפקיד מדי חודש בחודשו בגין החודש הקודם, במועד תשלום השכר לעובד. יש להפקיד את סכום הפיקדון 
. כמו כן על המעסיק לדווח באופן מקוון על ביצוע ההפרשה. הדיווח 618בחשבון בנק מיוחד בבנק מזרחי טפחות, סניף 

רטי המעסיק, פרטי כל אחד מעובדים, סכומי ההפרשה בעבור כל אחד מהם והתקופה שבעבורה הופרש יכלול את פ
 הפיקדון.

חלק המעסיק )שר הכלכלה רשאי  16%חלק העובד,  20%משכר העבודה של העובד המסתנן:  36%סכום הפיקדון הוא 
ללא פטור,  15%בים במס בשיעור סופי של להקטין שיעורי הפרשה(. חלק המעסיק והרווחים הנצברים בפיקדון יהיו חיי

ניכוי או קיזוז בעת קבלתם בידי העובד. חלק העובד יופרש מהשכר ברוטו לאחר שמהשכר ברוטו כולו )כולל חלק העובד( 
"((. פקודה)להלן: "ה 1961-, התשכ"אפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(ל 121 נוכה מס במקור לפי מדרגות מס רגילות )סעיף

 .1963-חוק פיצויי פיטורים, התשכ"גל 13 כהגדרתו בסעיף -לעניין זה "שכר" 
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 22        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

בעת היציאה מישראל זכאי העובד המסתנן לקבל את כספי הפיקדון לרבות רווחים שנצברו. כדי לקבל את כספי 
הפיקדון על העובד לפנות לממונה באמצעות מילוי טופס נייר או טופס מקוון באתר רשות האוכלוסין שבעה ימים לפחות 

יום. אם העובד יעזוב את ישראל לאחר "תום התקופה לשהייה בישראל" ינוכה  30-יותר מ לפני תאריך היציאה, אך לא

 , וכמו כן העובד עשוי להיות מחויב בהוצאות הרחקה.33%מסכום הפיקדון "קנס" בשיעור של עד 

בהודעה "תום התקופה לשהייה בישראל", הוא המועד שבו על המסתנן לעזוב את ישראל כפי שנקבע בפסק דין חלוט או 
 מאת שר הפנים או מנהל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים.

עד כה ראינו כי המחוקק מחייב להפריש לפיקדון בחשבון מיוחד בעבור עובדי בניין, טכנולוגיה ייחודית, סיעוד ועובדים 
כמו כל עובד מסתננים, אך עובדים זרים אשר אינם שייכים לקבוצות שלעיל זכאים אף הם להפרשות סוציאליות 

המועסק בישראל. בדרך כלל, בעבור עובד ישראלי חייבים להפריש לגמל ולפיצויים על פי צו פנסיה חובה )אם כי בענפים 
מסוימים חלים צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים אשר קובעים הפרשות בשיעורים גבוהים יותר לקצבה והפרשות 

י שלא ניתן לפתוח לעובדים זרים חשבונות בקופות פנסיה/ השתלמות, סוציאליות נוספות כמו קרן השתלמות(. אף על פ
נקבעה בפסיקת בתי הדין לעבודה "הלכת ביצוע בקירוב". על פי "הלכת ביצוע בקירוב" על מעסיק לשלם לעובד זר סכום 

חודש  הדומה לזה שמקבל עובד ישראלי המועסק בתפקיד דומה. בעוד בעבור עובדים ישראלים חייבים להפקיד מדי
בחודשו, לעובד זר ניתן לשלם בעת סיום העסקה. בחישוב זכויות סוציאליות לעובד זר יש להתחשב בצווי הרחבה 
ובהסכמים קיבוציים החלים בתחום עבודתו. לעניין מס רואים תשלומים סוציאליים המשולמים בעת סיום ההעסקה 

  . פקודהא( ל7)9 בל פטור לפי סעיףכהכנסת עבודה החייבת במס שולי. לגבי רכיב פיצויים ניתן לק

 מומחה במסים, חברת חשבים ה.פ.ס מידע עסקי –הכותב 

 

 זוג לעניין זיכוי מס בגין ילדים נדרש שוויון בין בני

 עו"ד ורו"ח רמי אריה, ועו"ד חנן כהן

בין בני הזוג, גבר או אישה.  5בתוכנית "נטו למשפחה" נעשתה השוואה של הזכות לנקודות זיכוי לילדים קטנים עד גיל 
ים במשמרות משותפת, רק לאחרונה קבע בהמ"ש העליון נוסחה חדשה בעניין חלוקת מזונות בין בני זוג המחזיקים ילד

לפי עיקרון השוויון. אך את המהלך השוויוני הפשוט של ניוד נקודות הזיכוי בגין ילדים בין בני הזוג לפי הכנסותיהם, 
 עדיין אוסרת רשות המיסים.

, המאפשר מתן נקודות זיכוי למי שיש לו ילדים. הסעיף קובע בדווקנות כי אישה פקודת מס הכנסהל 66 כך לגבי סעיף
יא ה –הגבר, בגין אותם ילדים. כלומר, כאשר הכנסת האישה אינה גבוהה מספיק  -תקבל יותר נקודות זיכוי מבן זוגה 

 מפסידה את נקודות הזיכוי המגיעות לה בגין ילדיה וגם בן זוגה אינו יכול לנצל אותם לפחות לטובת התא המשפחתי.

"נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג -ביחס ל 30.12.2013לבני זוג מאותו מין ניתנה לעניין זה הקלה מפורשת בהנחיה מיום 
ן, סמנכ"לית בכירה לשומה וביקורת ברשות המסים )להלן: "ההנחיה מאותו מין" שניתנה על ידי רו"ח מירי סביו

הפנימית"(, לפיה בן זוג הנשוי לבן זוג מאותו המין שיקבל את הקצבה המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי עבור ילדיו 
לים אחרות: ( לפקודה. במי4)ג()66)א( לפקודה, יהיה זכאי לנקודות הזיכוי הקבועות בסעיף 40בהתאם להוראות סעיף 

 ( לפקודה.4)ג()66על פי ההנחיה הפנימית גם גבר, בן זוג של גבר, זכאי לנקודות הזיכוי הקבועות בסעיף 

אך לא כך לבני זוג שאינם מאותו מין, לפי קביעת בית המשפט ביחס לעניינם של מר יעקב שץ, הנשוי לעפרה שץ משנת 
( לפקודה לעפרה בלבד. 4)ג()66נקודות הזיכוי הקבועות בסעיף  ולהם שלושה ילדים. בדוחותיו למס הכנסה יוחסו 1994

( לפקודה, שעה שיעקב 4)ג()66מאחר שהכנסתה לא הגיעה לסף המס, היא לא קיבלה כל זיכוי מס מכוח הוראות סעיף 
  ( לפקודה.4)ג()66שילם את מלוא המס החל עליו, בלי שזכה אף הוא לזיכוי המס הקבוע בסעיף 

( 4)ג()66נחיה הפנימית, פנה מר שץ אל פקיד השומה בבקשה לזכותו בנקודות הזיכוי הקבועות בסעיף בעקבות פרסום הה
לפקודה, בטענה שאין להפלות בין בני זוג נשואים חד מיניים אשר על פי ההנחיה הפנימית זכאים להחיל את נקודות 

לבין אישה וגבר נשואים, וביקש ליהנות ( לפקודה על גבר )במקרה של זוג גברים( 4)ג()66הזיכוי הקבועות בסעיף 
 )ג( לפקודה, בהתעלם מזהותם המינית.66מנקודות הזיכוי הקבועות בסעיף 

39247-ת"צ פקיד השומה דחה את בקשתו של מר שץ, ועל כך הגיש מר שץ בקשה לאישור תובענה מנהלית כייצוגית )
 (.5.7.17, ניתן ביום , יעקב ועפרה שץ ואח' נ' רשות המיסים14-04

מר שץ טען, כי לפי ההנחיה הפנימית שהוזכרה לעיל, אין רלוונטיות לזהותם המגדרית, המינית, של בני הזוג לצורך ניצול 
 )ג( לפקודה.66נקודות הזיכוי לטיפול בילדים הקבועות בסעיף 
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 23        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

נה מצידה, כי המחוקק מצא לנכון להעניק לאישה בתא המשפחתי נקודות זיכוי רבות יותר מאשר רשות המיסים טע
 לגבר כדי לעודד יציאת אימהות לעבודה.

(, קיבוץ אילות נ' מנהל מע"מ 3067/11ע"א בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים, הפנה להלכה בעניין אילות )
(, כאילו הוראות אלה מדברות על "גבר" שהרי המחוקק עשה שימוש ברור 4)ג()66לפיה לא ניתן לפרש את הוראות 

"גבר". נוכח הלשון הברורה של הסעיף, יש רלוונטיות -( המדבר ב5)ג()66ומוגדר במונח "אישה". זאת בשונה מסעיף 
 הזוג. לזהות המגדרית של בני

( לפקודה, לעודד אימהות לצאת לעבודה. החלת נקודות הזיכוי הקבועות 4)ג()66לכך יש להוסיף, כי תכליתו של סעיף 
 בסעיף זה על גברים, תפגע בתכלית האמורה ובקופת המדינה.

היא  לשיטת בית המשפט, ההנחיה הפנימית נועדה להשוות בין תא משפחתי דו מגדרי לתא משפחתי חד מגדרי וככזו
מתעלמת מזהותו המגדרית של מי מבני הזוג. תכלית ההנחיה ליצור שוויון בין זוגות נשואים חד מיניים לשאינם חד 
מיניים. מכללא נוצרת אפשרות בחירה. אך לשיטתו אין הכוונה בהנחיה הפנימית לאפשר לבני זוג דו מיניים לנייד את 

 מהם כפי שמבקשים המבקשים לעשות. נקודות הזיכוי ביניהם בהתאם לגובה ההכנסה של מי

חוק  נוכח אלה, דחה בית המשפט את בקשת בני הזוג שץ, קבע כי אין למבקשים עילת תביעה אישית ובהתאם להוראות
בקשה לאישור תביעה ייצוגית. בנוסף, ספק אם ניהול תביעה , הם אינם רשאים להגיש 2006-תובענות ייצוגיות, התשס"ו

ייצוגית זו הדרך היעילה לברר את זכותם של חברי הקבוצה אותם מבוקש לייצג, הן משום גובה הסכום הנתבע המצדיק 
ניהול הליך פרטני והן משום הצורך בבירור פרטני של גובה ההשבה של כל אחד מחברי הקבוצה אם וככל שהתביעה 

 תה מתקבלת.היי

ואנו שואלים, לאור החלטת בית המשפט העליון האחרונה בעניין חלוקת מזונות הילדים בין בני זוג, על פי הכנסת כל 
אחד מהם, האם לא הגיע הזמן לשוויון כזה גם בעניין זיכויי המס בגין ילדים. הרי שיטת המיסוי בישראל ממילא 

וקא אותה משפחה שהאישה בה אינה עובדת או שהכנסת האישה מבוססת על שיטת התא המשפחתי. מדוע תקופח דו
 נמוכה ולא תוכל ליהנות מנקודות הזיכוי מס באמצעות קבלתן כהטבת מס בשכרו של הבעל ?

 ממשרד רמי אריה ושות' –הכותבים 

 לבין זיכוי ממס זר סדר קדימויות בין קיזוז הפסדים

 מאת רו"ח אייל כרמי ורו"ח אייל סנדו

ע"מ )אמות השקעות פורסם פסק דין של בית המשפט המחוזי על ידי כבוד השופט הרי קירש בעניין 01725.6.2ביום 
סתה ( )"החברה" או "חברת האם"(, שבו נדונה סוגיית חובת קיזוז הפסד שוטף של חברת אם כנגד הכנ14-02-48642

מדיווידנד מחברת בת קנדית )"חברת הבת"( לפני שהיא זוקפת כזיכוי את המס הזר ששולם על הכנסת החוץ )הדיווידנד 

 במקרה הנדון(.

 עובדות המקרה ועמדת החברה

 220-בחברת הבת. חברת הבת הפיקה הכנסה של כ בשליטה מלאה מדובר בחברה ציבורית תושבת ישראל, המחזיקה
. את היתרה נטו חילקה לחברה האם כדיווידנד, וממנו ניכתה 20%שילמה מס חברות קנדי בשיעור  מיליון ש"ח שעליה
מסך ההכנסה  31%-היו כ -מס חברות ומס על הדיווידנד  -. סך מיסי החוץ ששולמו בקנדה 15%מס קנדי בשיעור 

 החייבת שהפיקה החברה הבת.

פקודת מס הכנסה )נוסח ל )ג(126 ה החברה להחיל את סעיףמהחברה הקנדית ביקשבקביעת הכנסתה החייבת מדיווידנד 
"(, כך שתתחייב במס חברות על "הדיווידנד המגולם", ומנגד תזוכה בכל מיסי פקודה)להלן: "ה 1961-, התשכ"אחדש(

החוץ ששולמו ונוכו בקנדה. פועל יוצא מכך הוא כי לא ישולם כל מס נוסף בישראל על הדיווידנד שהתקבל מקנדה, ולא 
 עודף זיכוי מיסי חוץ.עוד אלא שיוותר בידי החברה 

מיליון ש"ח, שהחברה ביקשה שלא לקזז בשנת  35לחברה היה קיים באותה שנה הפסד עסקי שוטף בישראל בסך של 

 המס כנגד הדיווידנד מחברת הבת, ולהעבירו לשנת המס העוקבת.

המאפשר שלא לקזז הפסדים  פקודהל )ג(28 , בהסתמך על סעיףפקודההחברה טענה לפירוש תכליתי וצודק של הוראות ה
ת מסוימות עם מס מוגבל, קל וחומר שאין לדרוש קיזוז הפסד כלשהו כנגד הכנסות שאינן חייבות במס כנגד הכנסו

 )בפועל( כלל.

 עמדת פקיד השומה
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 24        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

לאחר  -של הנישום, דהיינו  הכנסתו החייבת פקיד השומה טען כי חישוב המס )לרבות הזיכוי ממס זר( נעשה על
ת קיזוז הפסד שוטף כנגד הכנסות אחרות בטרם חישוב המס בגינן, גם ופטורים. לפיכך קיימת חוב קיזוזים ניכויים,

כאשר מדובר במסלול הזיכוי העקיף. בנוסף נטען כי במקרה של עודף הנובע מחישוב הזיכוי העקיף, הוא לא יועבר 

 .פקודהל )ה(126 לשנים הבאות לאור הוראות סעיף

 פסיקת בית המשפט

 ה, בחמישה שלבים:מכתיבה סדר לוגי ונהיר להפעלת הוראותי פקודהבית המשפט קובע כי ה

 איתור התקבולים מישראל ומחו"ל וקביעת ההכנסה ברוטו; .1

 ;פקודהחישוב ההכנסה החייבת בהתאם להוראות ה .2

 חישוב המס הישראלי בהתאם להכנסה החייבת; .3

 חישוב מיסי החוץ; .4

 של מיסי החוץ כנגד המס הישראלי.זקיפת הסכום הכולל  .5

קיימת אפוא חובה לקזז הפסדים, כדי לקבוע את ההכנסה החייבת ורק לאחר מכן להגיע לחישוב המס וזיכוי מיסי 

בית המשפט ציין כי אמנם ישנו חוסר היגיון כלכלי לחברה במצב שנוצר, אך עם זאת הגיע למסקנה שלא ניתן  החוץ.
 לסטות מלשון החוק.

 וןראוי לצי

 סדר קיזוז הפסדים )עסקי תחילה או הון תחילה( לא נקבע, ולכן ניתן לבחור את סדר הקיזוז הכדאי ביותר. •

 אך מדובר במקרים מסוימים בלבד. -)ג( תכליתו אמנם לחסוך "בזבוז" של הפסד 28סעיף  •

ת עמדת רשות קביעת בית המשפט בפסק דין זה המחייבת קיזוז הפסדים תחילה, תואמת לחלוטין את המקרה וא •
 , ברשימת העמדות חייבות הדיווח.28/2016בעמדה מס'  המיסים, המופיעים

במקרים מסוימים בחירה במנגנון הזיכוי הישיר בשילוב עם הקטנת ההכנסה החייבת כתוצאה מקיזוז הפסד, ככל  •
 .אשר יועבר וינוצל בשנים הבאות -שקיים, תביא למצב שבו ייווצר עודף זיכוי מיסי חוץ 

שאין מדובר בחברת בת שהיא חברה נשלטת זרה )חנ"ז(, הרי יכולה הייתה חברת האם לדחות את חלוקת  ככל •

הדיווידנד מחברת הבת לשנה העוקבת. במקרה כזה לא היה ניתן לקזז הפסד עסקי מועבר כנגד הדיווידנד שהתקבל, 
פי שהוגשה השומה העצמית. ההפסד ואילו על ההכנסה מדיווידנד במסלול הזיכוי החלופי לא היה משולם כל מס, כ

 היה נותר שריר וקיים לניצול בשנים הבאות.

 www.ahec-tax.co.il  פתרונות מיסוי בע"מ -ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  -הכותבים 

  

 שינוי מדיניות בנוגע לחישוב שווי שימוש ברכב צמוד

 עו"ד ורו"ח רמי אריה

ל הכנסת לדון באופן חישוב שווי השימוש ברכב צמוד לפי התקנות הנוכחיות התכנסה ועדת הכספים ש 6.9.2017ביום 
שיש בהן הטלת מס מופרז וכבד שלא בצדק על עובדים רבים המקבלים רכב תפעולי ממעסיקם. הועדה דרשה מרשות 

 המיסים לשנות את מדיניותה ביחס למיסוי רכבים צמודים המשמשים ככלי עבודה. 

מנת לבוא עם הצעות -הרב משה גפני הקציב לרשות המיסים פרק זמן של כחודש וחצי, עליו"ר ועדת הכספים, ח"כ 
 לשינוי המדיניות בנושא. אחרת, הועדה תקדם בעצמה צעדים לשינוי המדיניות בחקיקה. 

הועדה דורשת לשנות את שיטת חישוב שווי המס, כך שיילקחו בחשבון מספר פרמטרים כגון: שנת הייצור של הרכב, 
 השנים שהרכב נמצא על הכביש, תוספות שנוספו לרכב כגון מיגון, במידה שהדבר מתחייב מאופי העבודה וכולי.  מספר
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 25        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

אין חולק כי רכב צמוד, הגם שהוא משמש לצורך ביצוע העבודה, הינו ברוב המקרים גם הטבה לעובד המחייבת בתשלום 
 מס. 

בין היתר, לגבי עובד שרכבו עמוס בציוד עבודה ללא אפשרות  אך בתקנות שווי הרכב הקיימות אין מענה לסוגיות רבות.
להשתמש ברכב לשימושו הפרטי, איש שיווק הנמצא כל היום על הכביש כאשר הרכב משמש להכנסתו, עובדים 
הנמצאים בכוננות אשר מחויבים לקחת עימם את הרכב ולהחנות אותו בביתם, רכבים ישנים אשר שווים העכשווי נמוך 

 וי עליהם נקבע לפי שווים המקורי בעת שעלו לראשונה כחדשים על הכביש.   אך המיס -

טון, שאינו נכלל בתקנות בניגוד לכל  3.5כמו כן, הועלתה הטענה כי רשות המסים מעודדת להשתמש ברכב כבד, מעל 
 היגיון כלכלי ותחבורתי.   

הפרטי ברכב, כגון: התאמה לנוסחה במע"מ בדיון הועדה הועלו הצעות שונות לנוסחה חדשה לתחשיב שווי השימוש 
מהם ייוחס לשימוש הפרטי ברכב. התקנת אמצעי טכנולוגי ברכב לניטור נסיעה  1/3מהוצאות רכב ורק  2/3לפיה יוכרו 

פרטית או עסקית. קביעת תחשיב ספציפי לגבי רכבים ישנים או גדולים הנדרשים לצורכי המעסיק. הגבלת שיווי 
 ם הוצאות הרכב בפועל בספרי המעסיק ועוד.   השימוש הפרטי עד סכו

מנגד הועלו טענות כנגד שינוי המדיניות, מאחר והרחבת הגדרת הרכבים לצרכי עבודה עלולה לעודד את הציבור לרכוש 
רכבים ולנסוע בהם ללא הגבלה, דבר היוצר פקקי תנועה רבים. המדיניות העכשווית מקטינה את שיעור הרכבים על 

 הכביש. 

סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, הציגה עמדה נחרצת נגד שינוי המדיניות, אך עם זאת  מירי
 נעתרה לבקשה לבחון אפשרויות לבצע שינויים. 

נראה לנו כי הסוסים כבר יצאו מהאורוות והשינוי בנוסחאות תחשיב שווי השימוש הפרטי ברכב צמוד יבוא ובקרוב. 
 וה כי השינוי יחול גם באופן רטרואקטיבי לאחור, גם לגבי שומות וערעורי מס קיימים.נמתין, נראה ונקו

עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, מכהן כיושב ראש צוות התגובות בפורום המסים של לשכת  -הכותב 
ועסקים  רואי חשבון בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים

www.ralc.co.il 

 

  הון השקעות עידוד

חוק  הצעה לקביעת מסלול הטבות מס חדש לעידוד בניית דירות מגורים להשכרה ארוכת טווח )הצעת
 (2017-ים להשכרה(, התשע"ז( )עידוד בניית דירות מגור74)תיקון מס'  לעידוד השקעות הון

 רו"ח יוסי ירון

-חוק לעידוד השקעות הון, התשי"טמציעה לקבוע מסלול הטבות מס חדש ב 2017הצעת חוק שפורסמה בחודש יולי 
 "( לעידוד בניית דירות מגורים להשכרה ארוכת טווח.חוק)להלן: "ה 1959

וצפוי להיכנס  חוקל 1שינוי משמעותי לעומת מסלול הטבות המס הקיים כיום בפרק שביעי  מהווה התיקון המוצע
 )אם יתקבל(. חוקלתוקף לכשיתקבל ה

 מסלול ההטבות הקיים

הטבות מס ליזם, יחיד או חברה, הבונה בניין דירות מגורים  חוקב 1כיום )טרם התיקון המוצע(, קובע פרק שביעי 

להשכרה. הטבות המס ניתנות על ההכנסות מהשכרת הדירות ועל השבח הריאלי או ההכנסה החייבת ממכירתן, 
 .20%ר מס בשיעו –, יחיד 11%מס בשיעור  -כדלהלן: חברה 

ומס מופחת על דיווידנד  20%פחת מואץ על דירת מגורים המושכרת למגורים בשיעור שנתי של  חוקכמו כן מעניק ה
 שמחלקת חברה לבעלי מניותיה מאותן ההכנסות.
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 26        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

ע כי לפחות מחצית משטח הרצפות של הבניין היא דירות שהיו מושכרות אחד התנאים המרכזיים במסלול הקיים קוב
למגורים, לתקופה ממוצעת של חמש שנים לפחות מתוך שבע השנים שלאחר תום הבנייה. ההטבות כפופות לקיומם של 
תנאים נוספים ובהם קבלת אישור מהרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה שבמשרד הכלכלה )להלן "רשות 

 שקעות"( ועמידה בנהלים המתפרסמים על ידה מעת לעת.הה

 מסלול ההטבות המוצע

 רקע

ניתוח של ניצול הטבות המס ביחס להתחלות בנייה מצא כי בשנים האחרונות הטבות המס על פי ההסדר הקיים 
תן רק באופן חלקי. לפיכך מוצע להחליף את המסלול הקיים במסלול חדש, שבו שיעורי המס יהיו משיגות את מטר חוקב

 נמוכים יותר במטרה לעודד חברות לבנות בניינים נוספים שלפחות מחצית מהדירות שבהם ייועדו להשכרה לטווח ארוך.

קיים אולם בתנאים מחמירים יותר. במסלול ההטבות המוצע יינתנו הטבות מס גבוהות יותר מאלה הניתנות במסלול ה
. זאת לעומת המסלול הקיים אשר חל גם על יחידים. נוסף על כך, לחברות בלבד הטבות המס במסלול המוצע יינתנו

. זאת לעומת המסלול הקיים, דירות מגורים לפחות 30בניית בניינים להשכרה למגורים שבהם  המסלול המוצע יחול על
קעות קבלת אישור לבניין שנבנה בבנייה רוויה )בניין בן שתי קומות או יותר אשר בו שבמסגרתו מאפשרת רשות ההש

 לפחות ארבע דירות( או לחלק מבניין אם בחלק המאושר יש לפחות שש דירות.

הטבות המס במסלול המוצע יינתנו בשל השכרה של לפחות מחצית מדירות המגורים בבניין מגורים חדש, כך שככל 
 שכירות לתקופה ארוכה יותר, הטבת המס שתתקבל תהיה גדולה יותר )ראה פירוט להלן(.שהדירות יוצעו ל

, אם מתקיימים לגביו 0.5%על הקרקע שעליה יבנה הבניין להשכרה לשיעור של  מוצע להפחית את מס הרכישה כמו כן,
 .שנים לפחות 15לתקופה של  התנאים שנוגעים להשכרת דירות

הטבות המס המוצעות במסלול החדש לא  ,חוקל 1במסלול הקיים הקבוע בפרק שביעי יצוין כי בשונה מהטבות המס 
 או של גורם מינהלי אחר. יותנו בקבלת אישור מראש של מינהלת הרשות להשקעות

לסוגי בניינים שלא היו זכאים להטבות בהכרח במסלול ההטבות  זאת ועוד, במסלול ההטבות המוצע יינתנו הטבות
. כך בניינים שייעודם שונה לשימוש למגורים וכן על תוספות בנייה הקיים. מוצע להרחיב את תחולת ההטבות גם על

רצית לדוגמה, מוצע כי ההטבות יחולו על בנייה המבוצעת על פי תכנית של תוספת בנייה, ובעיקר על פי תכנית מתאר א
 (.38לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה )תמ"א 

 הוראות תחילה ותחולה של המסלול החדש המוצע

 (.חוק)ככל שתתקבל הצעת ה חוקמסלול ההטבות המוצע יחול החל מיום תחילתו כפי שיקבע ב

מסלול ההטבות הקיים ימשיך לחול רק לגבי בניינים להשכרה שהוגשה לגביהם בקשה לאישור לרשות ההשקעות עד יום 
לפי  ושאושרימשיכו להינתן לגבי בניינים להשכרה הקיים תחילתו של התיקון המוצע. ההטבות שלפי מסלול ההטבות

 המוצע. חוקהמסלול הקיים לפני כניסתו לתוקף של ה

לא תינתן אפשרות להגיש בקשות חדשות במסלול הקיים, לקבלת אישור מרשות ההשקעות, מיום כניסתו לתוקף של 
ץ ליזמים )יחידים וחברות( לבחון את השלכות התיקון המוצע לגביהם התיקון המוצע. לאור האמור לעיל, מומל

ובמקרים שבהם המסלול המוצע אינו רלוונטי לגביהם, להזדרז ולהגיש בקשות לרשות ההשקעות במסגרת המסלול 
  הקיים וזאת טרם סיום הליך החקיקה.

 המוצע? חוקמהו בניין להשכרה שעליו יחול ה

 ".בניין להשכרהעל פי מסלול הטבות המס המוצע, ההטבות יינתנו לבניין שעונה להגדרת "

 " הוא בניין שמתקיימים לגביו כל אלה:בניין להשכרה"

 :לגבי בניין שלם .1

 .דירות מגורים לפחות 30יש בו  .א

למצב הקיים טרם התיקון המוצע. מרבית הבקשות המוגשות לרשות  תנאי א' הינו תנאי מחמיר מאוד ביחס
דירות מגורים. התיקון המוצע מכוון את  30-ההשקעות במסלול הקיים מתייחסות לבניינים שבהם פחות מ
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 27        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

ההטבות להוספת היצע משמעותי של דירות להשכרה, אולם עלול להחטיא את מטרתו אם ינוצל במקרים 
 מעטים בלבד.

שכירות החודשיים המשולמים בעד השכרת דירות המגורים שבו אינו עולה על סך של ממוצע דמי ה .ב
ש"ח. הסכום האמור יעודכן מדי שנה על פי השינוי בשיעור מדד המחירים לצרכן. ניתנה סמכות  6,000

 .לשר האוצר לשנות בצו סכום זה

ישת המחוקק, אלה הדירות שיש בהן תנאי ב' נועד לתמרץ חברות לבנות דירות שאינן דירות יוקרה, מכיוון שלג
מחסור בשוק השכירות. תנאי זה עלול להשפיע במיוחד על בנייני דירות בתל אביב בה דמי השכירות גבוהים 

   יחסית.

 :מתקיים אחד מאלה .ג

הבניין נבנה מכוח היתר בנייה שניתן במהלך התקופה הקובעת ובנייתו הושלמה במהלך  (1)
היא התקופה שמיום תחילתו של  התקופה הקובעת יין חדש.. כלומר, מדובר בבנהתקופה כאמור

   .31/12/2022תתקבל( ועד ליום  חוק)ככל שהצעת ה חוקה

למגורים, ועד תום -ופה הקובעת שונה ייעודה של הקרקע שעליה הבניין בנוי במהלך התק (2)

. בפסקה זו ניתן לכלול הסבות אותה תקופה דירות המגורים בבניין ניתנות להשכרה למגורים
 של בניינים קיימים בעקבות שינוי ייעוד, כגון הסבת בניין משרדים למטרת מגורים.

 30נייה שניתן במהלך התקופה הקובעת, אשר כוללת נבנתה לו תוספת בנייה מכוח היתר ב (3)
 דירות מגורים לפחות, ובניית התוספת כאמור הושלמה במהלך התקופה הקובעת.

דירות מגורים, כגון בנייה המבוצעת על פי תכנית  30פסקה זו תחול על תכניות של תוספות בנייה שבהן לפחות 
(. ההטבה במקרה זה תינתן בשל ההכנסה 38מה )תמ"א מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אד

 שהופקה מהדירות שנוספו.

פסקה זו מעלה תהיות לגבי ישימותה, שכן אם ניקח לדוגמה פרויקטים של חיזוק מבנים במסגרת תכניות תמ"א 
 דירות. ניתן להניח כי המחוקק מכוון למספר מצומצם של 30, אלה לרוב אינם כוללים תוספת של לפחות 38

 פרויקטים מסוג תוספת בנייה.

מטרתו של תנאי ג' בכללותו היא עידוד יצירת היצע של דירות להשכרה מוסדית ארוכת טווח ובזמן קצר. הדירות יזכו 

רה תקבל היתר בנייה ותבנה את הבניין להשכרה. בכך לתוקף החב חוקאת בעליהן בהטבות המס רק אם לאחר כניסת ה
מצפה המחוקק להגדיל את היצע הדירות לשכירות בטווח הזמן המידי, כך שהדירות החדשות יהיו מוכנות להשכרה עד 

 .2022סוף שנת 

ווח קצר נראה כי טווח הזמן המוגבל שהעניק המחוקק לביצוע פרויקטים כדי שיוכלו ליהנות מההטבות נקבע בראייה לט
( נדרשת 2022של התיקון המוצע ועד לתוך שנת   מאוד, קצר מדי. במהלך התקופה הקובעת )התקופה שמיום תחילתו

 2021החברה לקבל את היתר הבנייה, לבצע את הפרויקט ולסיימו. כך למשל, פרויקט מתאים שיקבל היתר בנייה בשנת 
סיום בניית הפרויקט והשכרת הדירות בו עד תום  –ם סבירים , יידרש לעמוד בתנאים שלעיתים רבות אינ2022או בשנת 

 )!(2022שנת 

 :"בניין להשכרה" יכול להיות גם חלק מבניין, כדלהלן .2

 חלק מבניין שמתקיימים לגביו כל אלה:

 לעיל )לגבי בניין שלם(. 1התנאים המפורטים בפסקה  .א

אחר של הבניין והיא אינה קרוב  לחברה שלה זכות במקרקעין בחלק מהבניין אין זכות במקרקעין בחלק .ב
של אדם אשר לו זכות כאמור. סייג זה לא יחול לעניין חלק מבניין להשכרה שנבנתה לו תוספת בנייה 

 ( דלעיל.3ג)1כאמור בפסקה 

בהקשר זה יוער כי גם במסלול ההטבות הקיים, מינהלת רשות ההשקעות הוסמכה לאשר חלק מבניין כ"בניין 
ק המאושר היו לפחות שש דירות מגורים וכן אם לאדם, לרבות קרובו, שהוא בעל זכויות בחלק להשכרה", וזאת אם בחל
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 28        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

המאושר, לא היו זכויות )שכירות או בעלות( בחלק אחר של הבניין. גם במקרה זה, התיקון המוצע מרע את המצב הקיים 
 דירות מגורים בחלק הבניין אשר ייהנה מהטבות. 30ומחייב לפחות 

 המס על פי המסלול החדש המוצע פירוט הטבות

 :הטבות במס חברות ו/או במס שבח

מוצע כי הטבות המס לחברה בעלת בניין להשכרה יחולו על הכנסתה ממכירה או מהשכרה של דירות מגורים בבניין 
 להשכרה, לפי שיעורי המס כדלהלן:

, ובלבד 11% –ן להשכרה לעניין הכנסה ממכירה או מהשכרה של דירות מגורים שהופקה החל במועד הראשו .1
שמחצית לפחות מהדירות בבניין הושכרו למגורים למשך חמש שנים לפחות מתוך שש השנים שלאחר המועד 
הראשון להשכרה, וכן כי לפחות מחצית מהדירות לא נמכרו לפני שחלפו חמש שנים מהמועד הראשון 

 להשכרה.

החל בתחילת שנת המס שלאחר תום תקופת  לעניין הכנסה ממכירה או מהשכרה של דירות מגורים שהופקה .2
, ובלבד שמתקיימים התנאים 9% –( כלומר לאחר תקופת השכירות הראשונה( )1השכירות כאמור בפסקה 

( ושמחצית לפחות מהדירות בבניין הושכרו למגורים למשך חמש שנים לפחות מתוך שש השנים 1בפסקה 

מחצית מהדירות לא נמכרו לפני שחלפו חמש שנים שלאחר תום תקופת השכירות הראשונה, וכן כי לפחות 
 מתום תקופת השכירות הראשונה.

לעניין הכנסה ממכירה או מהשכרה של דירות מגורים שהופקה החל בתחילת שנת המס שלאחר תום תקופת  .3
, ובלבד שמתקיימים התנאים 7.5% –( כלומר לאחר תקופת השכירות השנייה( )2השכירות כאמור בפסקה 

( ושמחצית לפחות מהדירות בבניין הושכרו למגורים למשך חמש שנים לפחות מתוך שש 2-( ו1שבפסקאות 
השנים שלאחר תום תקופת השכירות השנייה, וכן כי לפחות מחצית מהדירות לא נמכרו לפני שחלפו חמש 

 שנים מתום תקופת השכירות השנייה.

הבניין להשכרה. ככל שתקופת השכירות תהיה  התיקון המוצע קובע מתווה מדורג למתן הטבות המס לחברה בעלת
 ארוכה יותר, תוכל החברה ליהנות משיעורי מס חברות קטנים יותר.

 הטבות המס לא יחולו על הכנסה ממכירה או מהשכרה של דירות מגורים לקרוב של החברה בעלת הבניין להשכרה.

מקרקעין בבניין להשכרה מהמועד הראשון תיחשב חברה שהיא בעלת זכות ב חברה בעלת בניין להשכרה לעניין זה,

זכות  חוק מיסוי מקרקעין להשכרה, כלומר ממועד השלמת הבנייה, ובמהלך תקופת ההשכרה למגורים. יוזכר כי לפי
נים, לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראות בה ש 25במקרקעין היא בעלות או חכירה לתקופה העולה על 

 מבחינת תוכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור.

" הן מחצית הדירות בבניין מבחינה כמותית וכן נדרש כי מחצית הדירות כאמור מחצית מהדירות בבניין להשכרה"
יהנות מההטבות אם תמכור את לפחות משטח הרצפות של הבניין. בעקבות תנאי זה, חברה תתקשה ל 40%תהוונה 

  הדירות ששטח הרצפות שלהן גדול מאוד ותשכיר רק את הדירות בעלות שטח הרצפות הקטן.

ג' בהגדרת "בניין 1יין תנאי מהתנאים שבפסקה " נקבע כמועד שבו התקיים לגבי הבנהמועד הראשון להשכרה"
להשכרה" )ראו לעיל(, כלומר, המועד הראשון להשכרה לגבי בניין חדש הוא מועד השלמת בניית הבניין, והמועד הראשון 

" נקבע מועד השלמת הבנייהלהשכרה לגבי בניית תוספת לבניין קיים יהיה המועד שבו הושלמה בניית התוספת. "
 לחוק התכנון והבנייה. (1א)ה157 ישור להספקת חשמל, מים או חיבור של טלפון לבניין, לפי סעיףכמועד קבלת א

" תיחשב רק השכרת דירת מגורים ליחיד, למטרת מגורים, לתקופה של שנה לפחות. לפיכך, חברה השכרה למגורים"
ורים, לא תוכל להיכנס המחזיקה דירות להשכרה לטווח קצר או שמשכירה דירות למטרה אחרת שאינה מטרת מג

 למסלול ההטבות החדש המוצע.

 הטבה בפחת מואץ על דירת מגורים

לחברה בעלת בניין להשכרה, על דירת מגורים שהייתה מושכרת למגורים בשנת  20%ההצעה קובעת שיעור פחת של 
  המס.
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 29        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 הטבה במס רכישה

כרה שנעשתה בתקופה הקובעת )התקופה התיקון המוצע קובע כי ברכישת זכות במקרקעין לשם בניית בניין להש

( בידי החברה בעלת הבניין להשכרה, תשלם החברה מס רכישה 2022המוצע ועד תום שנת  חוקשלאחר תחילתו של ה
   שנים לפחות. 15ה הושכרו לתקופה של , ובלבד שלפחות מחצית הדירות בבניין להשכר0.5%בשיעור של 

 הטבה במס על דיווידנד

על דיווידנד שמתקבל אצל בעל מניות בחברה בעלת בניין להשכרה, מתוך הכנסה  20%מוצע לקבוע שיעור מס מופחת של 
 חייבת שעליה קיבלה החברה הטבה במס חברות.

 ביטול הטבות למפרע

מתן ההטבה לפי הוראות התיקון המוצע, תבוטל ההטבה למפרע והחברה עוד מוצע כי אם לא יתקיים תנאי מהתנאים ל
בעלת הבניין להשכרה תהיה חייבת בתשלום המס שהייתה חייבת בו אילולא ההטבה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית 

 מהמועד לתשלום המס שלגביו ניתנה ההטבה.

ת לתשלום המס )כגון הטלת שעבוד על למנהל רשות המיסים ניתנה סמכות להתנות את מתן ההטבות במתן ערובו
הדירות(, בהמצאת אישור מאת רואה חשבון לכך שמתקיימים התנאים המזכים בהטבות ובהמצאת כל פרט או מסמך 

אחר הדרוש לצורך בדיקת קיומם של התנאים. מנהל רשות המיסים אף יוכל לקבוע כללי דיווח של חברה בעלת בניין 
 השכרה ואת מועדי הדיווח.

 מומחה לחוקי עידוד והטבות מס )לשעבר מנהל תחום חוקי עידוד בחטיבה המקצועית, רשות המיסים( -ב הכות

 

 מקרקעין מיסוי

 הפחתת שיעור מס השבח ליחיד במכירת קרקע המיועדת לבניית דירות מגורים -הוראת השעה 

 עו"ד אורית ליברטי, עו"ד צור שיץ, עו"ד דב קליין

, יהיה חייב במס על 31.12.2018עד יום  1.1.2016 שמיום בתקופה זכות במקרקעין המוכר יחיד הוראת השעה קובעת כי

על השבח הריאלי,  25%, בשיעור מס מופחת של עד 7.11.2001השבח הריאלי המיוחס לתקופה מיום הרכישה עד יום 
"(, פקודה)להלן: "ה 1961-, התשכ"אפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(ל 121 קום שיעור המס השולי הקבוע בסעיףוזאת במ

 )נכון להיום(. הכול בהתקיים התנאים כפי שנקבעו בהוראת השעה ואשר נפרט את עיקרם להלן: 47%קרי 

 .7.11.2001הוראת השעה תחול במכירת קרקעות שיום רכישתן חל לפני 

הבנייה החלה לגביה מתירה בנייה על הקרקע של שמונה דירות לפחות  המכירה היא של זכות במקרקעין אשר תכנית
 המיועדות לשמש למגורים.

ההוראה חלה גם לגבי עסקת קומבינציה, ומשכך בעלים של קרקע זכאי ליהנות מהוראת השעה גם אם בחלק הקרקע 
, הן על זו הנמכרת הקרקע כולה ובלבד שעל הנמכר על ידו בעסקת הקומבינציה ניתן לבנות פחות משמונה דירות מגורים,

 ליזם והן על חלק המקרקעין שנותר בידי הבעלים, ייבנו לפחות שמונה דירות מגורים.

ההוראה המטיבה תחול, ככל הנראה, גם כאשר מדובר בכמה שותפים במושע במקרקעין, אשר מוכרים יחדיו את 
בפרויקט שמונה דירות מגורים לפחות )זאת  , בתנאי כאמור שבסך הכול ייבנובאותה עסקה לאותו יזם המקרקעין

 בנוגע להוראת השעה הקודמת(. 2011בדומה להוראת הביצוע משנת 

 הזכאות להטבת המס אינה תלויה במועד סיום הבנייה. –דירות מגורים או יותר  1,000קרקע שניתן לבנות עליה 

 החקיקה מתייחסת לשני המקרים הבאים:

 לגבי אלו: – פקודהל 85 קרקע תסווג אצלו כמלאי עסקי על פי סעיףהמכירה היא מיחיד לקבלן אשר ה
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 30        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 יחידות דיור לכל הפחות. 1,000לה עליה מתירה בנייה של מכירה של זכות במקרקעין שתכנית הבנייה הח .א

דירות מגורים או יותר, אך היא  1,000מקרה שני הוא כאשר הזכות הנמכרת לקבלן איננה מתירה לבנות עליה  .ב

יחידות דיור או יותר, הכול  1,000חלק מקרקע שכלולה בשטח שתוכנית הבנייה הקיימת לגביו מתירה בנייה של 
 לכל היותר מהדירות המותרות לבנייה. 10%-ם המכירה ניתנו היתרי בנייה לבתנאי כי ביו

יודגש כי במקרים אלו זכאות המוכר להטבת המס אינה תלויה במועד סיום בניית הדירות על ידי הקבלן וההטבה תינתן 
 גם אם בניית הדירות תסתיים בעתיד הרחוק, וזאת ללא קשר לקצב בניית הדירות על הקרקע.

 יש לסיים את הבנייה בתקופה הקובעת –דירות מגורים  1,000-ניתן לבנות עליה פחות מקרקע ש

חודש  42יחידות דיור, יש לסיים את הבנייה בתוך  251-אם הזכות בקרקע הנמכרת היא זכות שניתן לבנות בה פחות מ
 מיום המכירה.

 48לפחות, יש לסיים את הבנייה תוך  יחידות דיור 251אם הזכות במקרקעין הנמכרת היא זכות שאפשר לבנות בה 
 חודשים מיום המכירה.

על פי החלטת מיסוי מקלה שפורסמה בהקשר זה, כאשר ניתנה לרוכש אופציה לרכישת הזכות במקרקעין, מניין 
החודשים ייספר מיום מימוש האופציה, כך שבפועל ניתן "למתוח" את התקופה הקובעת על ידי שימוש במכשיר 

 , הטבת המס תינתן רק אם מימוש האופציה יעשה בתקופת הוראת השעה.האופציה. ואולם

עוד נקבע בהוראת השעה כי הטבת המס יכולה להינתן באופן יחסי לפי מספר הדירות שבנייתן נסתיימה. כך, גם אם 
ולה הרוכש לא הספיק לסיים את הבנייה של כל דירות המגורים, לא תישלל ממנו הטבת המס באופן מוחלט, והיא יכ

 להינתן באופן יחסי לפי היחס שבין מספר הדירות שבנייתן נסתיימה לעומת מספר הדירות המותרות לבנייה.

 עוד חשוב לציין כי הוראת השעה חלה על יחיד לרבות "חברה משפחתית" ולרבות שותפות.

ר ליחידים ליהנות מקרקעין המצויים בידי חברה, יש לשקול פירוק החברה והתקשרות מול בעלי המניות כדי לאפש
 מתחולת הוראת השעה וזאת במקום לבצע את המכירה בחברה ואחר כך לשלם מס בגין חלוקת דיווידנד.

 מומחים במסים, לשעבר יועצים משפטיים במשרדי מיסוי מקרקעין -הכותבים 

  

 הקלות לשינויי מבנה בעסקאות מקרקעין

 עו"ד ניר הורנשטיין

להלן: "הפקודה"(, המאפשר  1961-, התשכ"אפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(ל 242פורסם תיקון מס'  6.8.2017ביום 
הקלות מהותיות במסגרת שינויי מבנה בחברות. אחת המטרות המוצהרות של התיקון הייתה להקל על שינויי מבנה 

זאת, התיקון כולל בחובו גם הזדמנויות לא מעטות לשינויי מבנה בתחום הנדל"ן, ובכלל זה העברת טק. עם -בתחום ההיי
מקרקעין מיחיד לחברה או מיזוגים ופיצולים של חברות, והכול תוך מתן אפשרות להכניס שותפים לחברה באופן מהותי 

 ותוך חיסכון במס רכישה.

א 104נוי מבנה, לדוגמה העברת נכס לחברה תמורת מניות )סעיף עד כה קבעו הוראות החוק כי במקום שבו בוצע שי
מהזכויות בחברה במשך שנתיים,  90%-לפקודה(, יהיה המעביר כפוף למגבלות מחמירות, ובמסגרתן יידרש להחזיק ב

מההון לפני ההקצאה  25%מהזכויות, או הקצאה של עד  10%-למעט חריגים ספורים המאפשרים מכירה של פחות מ
שאפשרו פטור ממס שבח ושיעור  פקודת מס הכנסהניות חדש. כתוצאה מכך, הוראות המיזוגים והפיצולים בלבעל מ

 מס רכישה, לא היו ישימות. 0.5%מופחת של 

חוק מיסוי ל 70 כה ניצול הוראות סעיף אמנם חלופה לקבלת פטור ממס שבח ללא מגבלות אלה הייתה עד
סלול זה היה כרוך בתשלום מס רכישה )פטור ממס בהעברת מקרקעין לחברה תמורת מניות בלבד( ואולם מ מקרקעין

 (.6%מלא )בדרך כלל 

מכל אחת מהזכויות  25%-במסגרת התיקון הנוכחי נקבע כי בתקופת המגבלות )שנתיים( לא יפחתו זכויות המעביר מ
 –המעביר )בעל המניות( יוכל למכור מניות ו/או לגייס משקיע לחברה על דרך הקצאת מניות  –המקוריות בחברה. כלומר 
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 31        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

מכלל הזכויות בחברה! תיקון נוסף מאפשר העברת נכס על ידי מספר שותפים לחברה קיימת,  75%וזאת עד לשיעור של 
 ולא רק לחברה חדשה שהוקמה לצורך כך )כפי שהיה המצב עד כה(.

כתוצאה מתיקונים אלה נפתח פתח להכנסת משקיעים חדשים לפרויקטים, תוך ניצול יתרונות המס של ההעברה לפי 
 רק המיזוגים והפיצולים.פ

עם זאת, יש לתת את הדעת על כך שנותרה מגבלה קיימת לפיה במשך שנתיים לא יימכר הנכס המועבר. לפיכך, כאשר 
מכירת המקרקעין לצד ג' לא תוכל להתבצע לפני חלוף שנתיים  –מדובר בהעברת מקרקעין לחברה והכנסת שותף 

ם המיועדים להשכרה )נדל"ן מניב( או למכירה )מלאי, שאף הוא נכנס מההעברה. מכאן שהמנגנון רלוונטי לפרויקטי
במקרה של  –לתחולת הפרק( אך זאת רק אם המועד הצפוי למכירה הוא לאחר שנתיים ממועד שינוי המבנה )לדוגמה 

י נוסף המתנה לשינוי יעוד ו/או קבלת היתר בנייה(. כמו כן, אם מועברת קרקע במסגרת פרק המיזוגים והפיצולים תנא
 הוא שהבנייה עליה תושלם בתוך ארבע שנים.

מס רכישה בלבד )נוסף על פטור ממס  0.5%יש לזכור כי בעוד העברת המקרקעין לאיגוד תהיה זכאית לשיעור מופחת של 
(, כל עוד יסווג האיגוד במועד 6%שבח(, הרי הקצאת מניות למשקיע לאחר ההעברה תהיה חייבת במס רכישה רגיל )

 איגוד מקרקעין.ההקצאה כ

לבסוף יצוין שהתיקון החדש מאפשר גם מספר שינויי מבנה )אחד אחר השני( בתוך תקופת המגבלות, מבלי שמהלך זה 

ייחשב כהפרה של מגבלות שינוי המבנה הראשון, ומבלי שיהיה צורך להאריך את תקופת המגבלות בשנתיים נוספות כל 
קבלת אישור מראש ממנהל רשות המיסים, לאחר שישתכנע שלשינוי המבנה פעם )כפי שהיה נהוג עד כה(. תנאי לכך הוא 

הנוסף תכלית עסקית וכלכלית והימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן מהמטרות העיקריות של שינוי המבנה 
 הנוסף.

 משפטי פרטני האמור במאמר הוא על דעת הכותב בלבד, אינו משקף בהכרח את עמדת רשויות המס ואינו תחליף לייעוץ

 שותף וראש תחום מיסוי נדל"ן במשרד אלתר עורכי דין -הכותב 

 

 מוסף ערך מס

פטור ממע"מ לשירות  7958/17א לתקנות מע"מ בעקבות פרסום החלטת מיסוי 6הגבלת תחולת תקנה 
 בתקנה  שניתן לעוסק, מלכ"ר או מוסד כספי בידי בעלי מקצוע המוזכרים

 רו"ח אליק גנדלמן

)להלן: "התקנות"( קובעת כי כאשר עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי מקבל  1976-קנות מס ערך מוסף, התשל"וא לת6תקנה 
שירות מרשימת השירותים המנויים בתקנה )בעיקר בעלי מקצוע חופשי, אמנים ומרצים( ממי שעיקר הכנסתו 

 ה:ממשכורת, גמלה או קצבה, החבות במע"מ עוברת למקבל השירות. להלן הרישה של התקנ

"עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי שקיבלו שירות מן המפורטים להלן ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גימלה או קיצבה, 
 יהיו חייבים בתשלום המס בשל השירות, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות..."

ן לו פעילות עסקית לפטור מדיווח ומתשלום מע"מ את מי שעיקר הכנסתו ממשכורת או מקצבה ואי –מטרת התקנה 
קבועה ונותן שירות בהזדמנויות מסוימות, אך לפי לשון התקנה נראה כי היא חלה גם על קבלת שירות מעוסק פטור. 

א ומקבל השירות הוא עוסק מורשה, עליו להוציא "חשבונית עצמית". במצב זה מקבל השירות 6כאשר חלה תקנה 

ירות( ובד בבד מדווח תשומות, כך שבפועל לא משולם מע"מ. לעומת מדווח למע"מ על תוספת למחזור )במקום נותן הש
, ומכיוון שמלכ"ר או מוסד כספי אינם רשאים 102זאת, מקבל שירות שהוא מלכ"ר או מוסד כספי משלם מע"מ בטופס 

  לקזז תשומות חל תשלום מע"מ בפועל. 

ירות שניתן לעוסק, מלכ"ר או מוסד כספי . החלטת המיסוי פוטרת ממע"מ ש7958/17לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי 
א ועיקר הכנסתם ממשכורת או מקצבה והם רשומים במע"מ כ"עוסק פטור". 6על ידי בעלי המקצוע המוזכרים בתקנה 

 א לגבי נותני שירות הרשומים כ"עוסק פטור". 6ההחלטה מבטלת למעשה את תחולת תקנה 



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 32        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

כאשר  –. התוצאה של ההחלטה 1975-מס ערך מוסף, התשל"ו ( לחוק3)31פטור לפי סעיף  –ההסבר שניתן בהחלטה 
 שירות ניתן למלכ"ר או למוסד כספי, רשות המסים מוותרת על המע"מ שהיה ניתן לגבות על פי התקנה. 

)להלן: "תקנות הרישום"(  1976-לתקנות מע"מ )רישום(, התשל"ו 13מעיון בהחלטה עולות כמה שאלות: על פי תקנה 
א אינם רשאים להירשם כעוסקים פטורים. האם הכוונה היא שמע"מ "מכשיר" את 6ויים בתקנה בעלי מקצעות המנ

א תחול על 6לתקנות הרישום? האם תקנה  13רישומם של אותם בעלי מקצוע כעוסקים פטורים למרות הקבוע בתקנה 
ק פטור לאלה שלא? במצב נותני שירותים שאינם רשומים כעוסקים פטורים כך שתיווצר אפליה בין אלה הרשומים כעוס

 הזה מלכ"רים ומוסדות כספיים יעדיפו לקבל שירות ממי שרשום כעוסק פטור, כדי לחסוך את תשלום המע"מ.

 מומחה במסים, חברת חשבים ה.פ.ס מידע עסקי –הכותב 

 

 לאומי ביטוח

 2016, רטרואקטיבית מינואר 25%-תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו ב

 ורו"ח )משפטן( ישי חיבהמאת מר חיים חיטמן 

לפני כמה חודשים הגיעה ועדת המילואים במוסד לביטוח לאומי להסדר עם  -כפי שנתפרסם בין השאר באתר הכנסת 
 .25%-משרד הביטחון לפיו תגמולי המילואים לעצמאים יוגדלו ב

ה את ההסכם פה אחד יישום ההסדר היה כפוף לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. ועדה זו אישר
 .27.6.2017ביום 

 הזכאי לתגמול מילואים -רקע חוקי 

, לרבות מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, סטודנט ואף מי שאינו חוק שירות המילואים כל מי שמשרת במילואים על פי
 תושב.

 התגמולשיעור 

 לעובד שכיר או עובד עצמאי:

בחודש שבו החל שירות המילואים, אך לא יותר  1-ממוצע שכר או הכנסה )בידי עצמאי( ברבע השנה שקדם ל
 (.1/2017-ש"ח לחודש )נכון ל 43,240 –מהמקסימום 

 תגמול מזערי

 5,881ש"ח לחודש =  8,648הוא ש -מ"הסכום הבסיסי"  68%ש"ח ליום ) 196-לא פחות מ -ישולם לכל משרת במילואים 
 ימים((. 30ש"ח לחודש )

 .ש"ח 5,881סכום זה ישולם גם לשכיר, עצמאי, סטודנט ואחרים, ששכרם או הכנסתם החודשית נמוכים מסכום של 

 השינויים הצפויים

 השינוי יהיה לגבי עצמאים בלבד )לא לגבי שכירים(. •

בנה כי לעובד עצמאי שיוצא לשירות מילואים, יש הפסדים השינוי האמור לגבי העצמאים הוא פועל יוצא של הה •
 עקיפים שאין לעובדים שכירים, כגון: אובדן לקוחות, שכירות ותשלום שכר לעובדים.

מהתגמול שהיה זכאי לו עד כה. התגמול המקורי  25%כל עובד עצמאי שמשרת במילואים יהא זכאי לפיצוי של  •
 ש"ח לחודש(. 43,240התגמול המרבי ) לא יעלו יחד על -בתוספת הפיצוי כאמור 

 נוסף עליו(. -על התגמול המזערי )וככל הנראה  25%, יחול הפיצוי של אם הכנסתו נמוכה מהתגמול המזערי •

 !1.1.2016תשלומי הפיצוי ישולמו אחורנית מיום  •

 .2017ככל הנראה התשלום בפועל יבוצע עד אוקטובר  •

 קצוב כרגע לתקופה של עשר שנים.ההסדר אינו חקיקה ראשית או משנית, והוא  •

  www.ahec-tax.co.il   פתרונות מיסוי בע"מ -ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  -הכותבים 

http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/5801


 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 33        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 בית הדין קבע שוב כי מבחן זמן השהייה בחו"ל אינו המבחן העיקרי לקביעת תושבות

 גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח )משפטן( ישי חיבה-מאת רו"ח אורנה צח

( את תביעתם של בני הזוג רובינשטיין )להלן: 16-08-51264ב"ל קיבל בית הדין לעבודה לעבודה ) 5.201722.ביום 
 "המבוטחים"( והכיר בהם כתושבי ישראל במהלך שליחות בחו"ל במשך שש שנים, מטעם מעסיק ישראלי.

 ע חוקירק

מטעם שנשלח לעבוד בחו"ל תושב ישראל שכיר  עובדקובע את התנאים שלפיהם מבוטח  חוק הביטוח הלאומי ל 76 סעיף
 מעסיק ישראלי. בתום חמש שנים מופסק הביטוח בארץ אלא אם המוסד לביטוח לאומי אישר את המשך ההעסקה.

 תמצית עובדתית

וקיבלו מעמד של עולים ואזרחות ישראלית  1992המבוטחים עלו ארצה עם בתם ועם הורי המבוטחת בשנת   ●
 חוק השבות. מכוח 

 ירה ובית בישראל.בשנות התשעים של המאה שעברה רכשו ד ●

, נשלחה המבוטחת על ידי האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת )להלן: "האיגוד"(, שמרכזו בירושלים, 2009בשנת  ●

פטרסבורג ברוסיה לתקופה של שלוש שנים, לחיזוק הקהילה והקשר -לשמש רבה בקהילה יהודית ליברלית בסנט
 לישראל.

 לחשבון בנק ישראלי לרבות כל המסים. משכורתה של המבוטחת שולמה על ידי האיגוד  ●

 חוזה העבודה היה לשלוש שנים, אך הוא הוארך לעוד שנתיים ואחר כך לעוד שנה. ●

 מרבית הזמן שהו המבוטחים פיזית בחו"ל וביקוריהם בארץ לא היו רבים. ●

 המבוטח לא עבד. בני הזוג לא השכירו את ביתם בארץ ושילמו את כל החשבונות בארץ. בחו"ל התגוררו בשכירות. •

חוק ביטוח  בהיותם בארץ, התברר למבוטחת שהתושבות בוטלה והם אינם מבוטחים, גם לא לפי 2015בסוף שנת 
 בריאות ממלכתי.

 .חוק הביטוח הלאומיל 76 התברר כי האיגוד, מעסיקה של המבוטחת, לא הגיש במועד בקשה כמתחייב מסעיף ●

 המבוטחת מילאה שאלון לקביעת תושבות אך כיוון שלא היה לה תאריך חזרה לארץ, לא אושרה החזרת התושבות. ●

 .2018על סיום ההעסקה וקבע את מועד חזרתה ארצה לינואר  סיכם האיגוד סופית עם המבוטחת 2015בדצמבר  ●

 המוסד לביטוח לאומי )להלן: "המל"ל"( דחה את הבקשה לדיון מחדש בהחלטתו לשלול את התושבות.        ●

 תמצית טענות הצדדים

 טענות המבוטחת

 חרף שהותם הממושכת בחו"ל, לא העתיקו את מרכז חייהם לחו"ל. ●

ית ורוחנית( לא נותקה, שכן לטענתם עבודתה של המבוטחת הייתה ארעית, והיה בכוונתם לשוב זיקתם לארץ )פיז  ●
 לארץ בתום ההסכם.

 אופי התפקיד כרבה של קהילה יהודית הוא גורם המקרב את הקהילה לישראל ומעודד עלייה.  ●

התגוררו בשכירות ששולמה מרכז החיים הוא בישראל: אמה של המבוטחת וחבריהם הקרובים גרים בישראל, בחו"ל  ●

 על ידי האיגוד הישראלי ולא על ידי הקהילה בחו"ל.

זיקתם למקום מגוריהם בחו"ל זמנית בלבד, למטרות עבודה. ללא משפחה בחו"ל, ללא נכסים וללא מרכז חיים  ●
 בחו"ל.

ר במבוטחת בשל חוסר ידע, לא הגיש האיגוד בקשה למל"ל לאחר חמש שנות עבודה בחו"ל כדי להמשיך להכי ●
 כתושבת ומשהתברר הדבר הוגשה בקשה למל"ל.
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 34        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 טענות המל"ל

את ישראל וביקוריהם בארץ היו  2009. הם עזבו בנובמבר 14.11.2014המבוטחים אינם תושבי ישראל מתאריך   ●

 מזמנם שהו בחו"ל(. 90%קצרים )

 והוא מוארך מעת לעת. 2017אין ראיה כי חוזה העבודה עתיד להסתיים בשנת  ●

 בחלוף חמש שנות שהיה בחו"ל, נשללה תושבותם כדין.  ●

 דיון והכרעה

התושבות נקבעת לפי מבחן "מרכז החיים" הנבדק לפי "מרב הזיקות": מבחן כפול של היבט סובייקטיבי והיבט  ●
 אובייקטיבי.

משפחה של האדם, יש לבחון את כל הנסיבות העובדתיות: קיום נכסים בישראל, מקום מגורים פיזי, מקום מגורי ה ●
אופי המגורים, קשרים קהילתיים וחברתיים, מקום העיסוק וההשתכרות, מקום אינטרסים כלכליים, מקום פעילותו או 

 חברותו של האדם בארגונים או מוסדות, מטרות שהייה בחו"ל, וכן מצגים אישיים המצביעים על כוונתו של המבוטח.

אל, התוצאה היא שמרכז חייו הוא ישראל", קובע בית הדין, "אלא אם "כאשר אין לישראלי מרכז חיים מחוץ לישר ●
 כל חייו הוא נע ונד".

 לאחר שבית הדין בחן את הנסיבות, הוא הגיע למסקנה כי יש לבטל את החלטת המל"ל מהטעמים הבאים:  ●

 שליחות.המבוטחת יצאה מהארץ למטרות עבודה בקהילה יהודית בחו"ל ויש לראות בעבודה זו מעין     .1

הסיבה להארכת חוזה ההעסקה לאחר שלוש שנות עבודה בחו"ל נעשתה מאחר שלא נמצא למבוטחת מחליף. בית     .2
הדין התרשם כי הסכימה להאריך את החוזה מתוך "הרגשת מחויבות" לקהילה ולאור המצוקה של האיגוד שלא מצא 

 לה מחליף.

הוא עובד בשיתוף פעולה עם גופים כמו הסוכנות היהודית  אמנם המעסיק של המבוטחת הוא גוף פרטי, אך    .3
 והקונסוליות והוא מתוקצב על ידי משרד החינוך, קרן קיימת לישראל והסוכנות היהודית.

 בית הדין התרשם כי המבוטחת רצתה לפרוש עקב הגיעה לגיל הפרישה.    .4

בית הדין שוכנע כי הדבר נבע מאופי עבודתה של  אמנם מבחינה פיזית המבוטחים שהו מרבית הזמן בחו"ל, אולם    .5
 המבוטחת כרבת הקהילה.

בית הדין הגיע למסקנה כי מרכז חייהם הרוחני והפיזי של המבוטחים היה בארץ הן מבחינה אובייקטיבית והן     .6
 מבחינה פיזית.

בבחינת שליחות, לתקופה  הייתה לצורך עבודה אצל מעסיק ישראלי, עבודה שהיא 2009יציאתם מהארץ בשנת     .7
 .2017זמנית מוגבלת, שעתידה להסתיים בסוף שנת 

 בשולי הדברים

במקרה דומה של השבת תושבות על ידי בית הדין, הדגשנו כי סוגיית שלילת תושבות עקב שהייה בחו"ל צריכה להיבחן 
כול להוות מבחן עיקרי בקביעת בקפידה יתרה על ידי המל"ל כפי שנקבע בהלכות בית הדין הארצי. גורם הזמן אינו י

 התושבות ויש לבחון את מכלול הנסיבות.

 מומלץ למעסיק ישראלי ששולח עובד ישראלי מטעמו לעבוד בחו"ל להיערך מבעוד מועד להיבטים השונים של השליחות.

 .  ornazachcpa@gmail.comאומיהלגלרט, רואת חשבון, יועצת ומרצה לענייני הביטוח -צח אורנה -הכותבים 
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 35        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 תביעה מאוחרת של דמי לידה כשכירה, למבוטחת שהיא גם עצמאית, נקבעה כאילו הוגשה במועד

 גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח )משפטן( ישי חיבה-רו"ח אורנה צח

( את ערעורו של המוסד לביטוח לאומי )להלן: 22345-08-14דחה בית הדין הארצי לעבודה )עב"ל  28.3.2017יום ב
"המל"ל"( וקבע כי על המל"ל לשלם לאיילת כהן )להלן: "המבוטחת"( דמי לידה המבוססים גם על תביעה מאוחרת 

פן אוטומטי וללא הגשת תביעה, בגין שהגישה כעובדת שכירה, זאת נוסף על דמי הלידה ששילם לה המל"ל באו
  הכנסותיה כעצמאית. 

 נדחתה. -טענת המל"ל לשיהוי 

 ההליך הנדרש לקבלת דמי לידה

: המידע על אודות הלידה מועבר מבית החולים למל"ל. בדרך כלל בתוך פרק זמן קצר משולמת עובדת עצמאית  ●
עה מצד המבוטחת. עמדת המל"ל היא שמבוטחת שלא הגמלה על בסיס הכנסות המבוטחת כעצמאית וללא הגשת כל תבי

 קיבלה את דמי הלידה באופן אוטומטי, תגיש תביעה שכפופה לכללי השיהוי.

  : כדי לקבל גמלה מלאה, עליה למלא טופס תביעה לדמי לידה והתביעה כפופה לכללי השיהוי.עובדת שכירה   ●

 ירה נחשבת לתביעה חדשה לעניין כללי השיהוי.תביעה להפרשי גמלה בגין בונוסים ושכר נוסף לעובדת שכ

חודשים מהיום שבו נוצרה העילה  12-: תביעה לגמלה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי לא יאוחר מכללי השיהוי  ●
  לתביעה )היום שבו הפסיקה לעבוד בהיותה בהיריון כמפורט בחוק(.

חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, ל 296 פורט בסעיףהגשה באיחור תביא לשלילת גמלה באופן מלא או באופן חלקי כמ
 "(.חוק)להלן: "ה 1995-התשנ"ה

 תמצית עובדתית

. טרם הלידה היו לה הכנסות כעובדת עצמאית וכשכירה 3.5.2011המבוטחת, עורכת דין במקצועה, ילדה ביום  ●
 בחברה שבשליטתה.

שהיו במל"ל,  בתוך זמן קצר ממועד הלידה, בהתבסס על המידע שהועבר מבית החולים ועל הכנסותיה כעצמאית ●
 שולמה למבוטחת הגמלה כעצמאית בלבד, והיא קיבלה הודעה בכתב.

)שהיו נמוכות מסכומי  2011, לאחר שהתקבלה בידי המל"ל שומה בגין הכנסות המבוטחת לשנת 10/2012בחודש  ●
ה ההכנסה המדווחים, לפיהם שולמו המקדמות השוטפות למל"ל(, נדרשה המבוטחת להשיב למל"ל את דמי הליד

 ששולמו לה ביתר, כעצמאית.

בשלב זה התברר למבוטחת לראשונה כי דמי הלידה חושבו על בסיס הכנסותיה כעובדת עצמאית בלבד, מבלי    ●
 שהובאו בחשבון הכנסותיה כשכירה.

 תביעתה של המבוטחת לתשלום הפרשי דמי לידה בגין הכנסותיה משכר נדחתה על ידי המל"ל, בטענת שיהוי.   ●

 חלטת בית הדין האזורידיון וה

כי חוקבית הדין קבע כי אף אם מדובר בשיטת חישוב שונה, בסוגי הכנסות שונים )שכיר ועצמאי(, לא עולה מלשון ה
 מדובר בגמלאות שונות למבוטחת אחת.

את בחינת הזכאות לתשלום הגמלה על בסיס הודעת הלידה מבית החולים ותוך  במקרה דנן, המל"ל יזם בעצמו  ●
חישוב דמי הלידה על סמך הנתונים שברשותו. פעולה זו של המל"ל עצרה, לדעת בית הדין, את מרוץ הזמן הקבוע 

 .חוקל 296 בסעיף

 המלל ערער על קביעת בית הדין האזורי לבית הדין הארצי לעבודה. ●

 דיון והכרעת בית הדין הארצי

כתביעה יזומה בית הדין הארצי אימץ את קביעת בית הדין האזורי, לפיה תביעתה של המבוטחת לדמי לידה שהוגשה  ●
 על ידי המל"ל, הוגשה בעת שכל הכנסות המבוטחת כעצמאית וכשכירה היו ידועות ודווחו כדין למל"ל.
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 36        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

לדעתנו( ההכנסות שפורטו באישור התאימו להכנסות הכוללות של המבוטחת כשכירה ועצמאית,  -)במקרה זה   ●
 כעצמאית וכשכירה גם יחד. ומשכך המבוטחת טעתה וסברה כי דמי הלידה חושבו על כלל הכנסותיה

צוין כי נבחנה ואושרה הזכאות לתשלום דמי לידה כעובדת עצמאית וכי  11.5.2011אכן, בהודעת המל"ל ביום    ●
האישור הוא זמני ואפשר שיחולו בו שינויים לאור שומה סופית שעוד תתקבל. עם זאת קבע בית הדין כי היה ניתן לסבור 

 התייחסות להכנסות היולדת כשכירה.כי התביעה היזומה כוללת גם 

בית הדין קבע כי בנסיבות המקרה יש לראות את המל"ל כמנוע מהעלאת טענה בדבר שיהוי בהגשת התביעה לדמי   ●
 הלידה כשכירה.

הערת הכותבים[ מפסק הדין בעניין מריאנה  -בית הדין מציין כי: "מצאנו לנכון לאבחן מקרה זה ]עצמאית ושכירה   ●
הערת הכותבים[, שם קבע בית הדין הארצי  -רה בלבד עם תשלומים נוספים ששולמו במשכורת לאחר הלידה ברש ]שכי

, ואין לראותה כחלק בלתי חוקל 296 כי פנייה לתשלום הפרשי דמי לידה עונה להגדרת "תביעה" ומכאן שחל לגביה סעיף
 נפרד מהתביעה המקורית".

 בשולי הדברים

בשלב זה וכל עוד לא פרסם המל"ל עמדה גמישה יותר, אנו ממליצים, על פי העולה מהלכת איילת כהן דלעיל, להמשיך 

 .ובמועד כבעבר,ולהגיש תביעות לדמי לידה 
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  בע"מ מיסוי פתרונות - כהן אלמקייס, חיבה, ארצי, ממשרד - חיבה ישי )משפטן( ורו"ח חיטמן חיים
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 37        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 פסיקה תקצירי

 הכנסה מס

סות משנות מס קודמות אינו מאפשר קיזוז הפסדים לאחור כנגד הכנ פקודת מס הכנסהל 28 סעיף
 פס"ד הירשזון דמארי –לשנה שבה נוצר ההפסד 

בית המשפט העליון קיבל ברוב דעות עתירה לדיון נוסף שהוגשה על ידי פקידי השומה רחובות וכפר סבא כנגד ההחלטה 
גֵנבות המס שבהן ה-לאפשר לנאשמים בעבירות גניבה לקזז את הפסדם מהחזרת כספי הגֵנבה כנגד הכנסותיהם משנות

בוצעו. נפסק פריצת הגבולות הלשוניים של הסדר קיזוז ההפסדים פוגעת בהכוונת התנהגותם של הנישומים ושל רשות 
 המסים.

 12.9.2017ניתן בבית המשפט העליון ביום   2308/15 דנ"אפס"ד הירשזון דמארי 

 

ודמים שלה, על נדחה ערעור חברה שדרשה להכיר בהוצאה בגין אי תחרות ששולמה לבעלי מניות ק
 החלטת פקיד השומה להוציא לה שומה לפי מיטב השפיטה

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה חברה על החלטת פקיד שומה להוציא לה שומה לפי מיטב השפיטה, זאת 
ש"ח שהוציאה לתשלום לבעלי המניות הקודמים של החברה בגין אי  800,000לאחר שדרשה להכיר בהוצאה בגובה של 

 רות. נקבע כי החברה לא הצליחה לשכנע כי הכספים ששולמו לבעלי המניות שולמו עבור אי תחרות.תח

 8.8.2017ניתן בבית המשפט המחוזי לוד ביום  23512-03-11פס"ד קייטיאיסי בע"מ ע"מ 

 

בזמנים הרלוונטיים לשומה היה מרכז חייו  -התקבל ערעור מס שהגיש תושב מזרח ירושלים 
 ברמאללה

משפט המחוזי קיבל ערעור שהגיש תושב מזרח ירושלים על החלטתו של פקיד שומה ירושלים לחייבו במס הכנסה בית ה

. נפסק כי יש לקבל את טענתו ולפיה בשנים הרלוונטיות לערעור הוא לא היה תושב ישראל וכי 2011-2009בגין השנים 
 אלבירה ולא במזרח ירושלים.-מרכז חייו היה ברמאללה

 14.8.2017בבית המשפט המחוזי בירושלים ניתן ביום  22911-12-14שוויש ע"מ פס"ד פאדי 

 

בית המשפט העליון דחה שתי בקשות לדיון נוסף שהגישו אנשי עסקים לקיזוז  -החלטה בעניין מוזס 
 הפסדים שנבעו מהחזקת ניירות ערך נקובים/ צמודים למטבע חוץ מרווחי הון ריאליים שנצמחו להם

יון דחה שתי בקשות לדיון נוסף שהגישו אנשי עסקים שבקשתם לקזז את הפסדיהם שנבעו מהחזקת בית המשפט העל
ניירות ערך נקובים/ צמודים למטבע חוץ מרווחי הון ריאליים שנצמחו להם נדחתה על ידי פקיד השומה. נפסק כי 

 הן לשונית והן תכליתית. פקודת מס הכנסה ההלכה שנקבעה בפסק הדין מושא הבקשות מגשימה את הוראות

 3.8.2017ניתן בבית המשפט העליון ביום  7517/16פס"ד יצחק נופך מוזס ואח' דנ"א 
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 38        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

אינה רשאית להחליט כי זקיפת שווי רכביה  -נדחה ערעורה של חברה למתן שירותים סוציאליים 
 פקודת מס הכנסהדרכים אחרות מאלו שנקבעו בתבוצע ב

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה ערעור שהגישה חברה המפעילה מעון לבעלי צרכים מיוחדים על החלטותיו של פקיד 
על פי שמדובר ברכבים "תפעוליים" ששימשו את מנהליה לצורכי  השומה שלא לאפשר לה לזקוף שווי שימוש ברכביה אף

עבודה, ולהוציא לה שומת ניכוי על הלוואות שנתנה לעובדיה. נפסק כי במקום שבו אין מחלוקת כי החברה העמידה 
 -מעביד -רכבים לשימושם של עובדיה או מנהליה, הרי תשלום המס בגין הטבה זו שהיא הטבה במישור יחסי עובד

קרי, בדרך של ניכוי המס במקור ועל פי הכללים והשיעורים הקבועים בתקנות  -שה אך ורק בדרך הקבועה בדין תיע
 הרלוונטיות.

 7.8.2017ניתן בבית המשפט המחוזי חיפה ביום  958-01-15בע"מ נ' פקיד שומה חדרה ע"מ  1972פס"ד נווה נטוע 

 

 מקרקעין יסוימ

 בוטל חוק מס ריבוי דירות

העליון החליט ברוב דעות להורות על ביטולו של פרק י"ב לחוק ההתייעלות הכלכלית ולבטל את ההוראות  בית המשפט
עמודים קבעו שופטי בג"ץ כי בהליך החקיקה נפל פגם עמוק ויסודי, ומשכך אין  127מס ריבוי דירות. לאורכם של  בעניין

שנייה ושלישית, והמחוקק יוכל לשוב להליך  צורך לבצע את שלבי הליך החקיקה עד לדיון בוועדה לקראת קריאה
 הדיון בוועדת הכספים. -החקיקה מהשלב שבו נפל הפגם 

; בג"ץ 10046/16; בג"ץ 10042/16תקציר בג"ץ   6.8.2017  - בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
 802/17; בג"ץ 76/17, בג"ץ 10054/16

 

ההורים  -ות של אב שחייב יותר משלושה מיליון ש"ח רשות המסים תהיה רשאית לממש שתי דיר
 לא הוכיחו כי החזיקו את הדירות בנאמנות עבור ילדיהם

בית המשפט המחוזי דחה תביעה של זוג הורים למתן סעד הצהרתי לפיו שתי דירות בתל אביב הן בבעלות ילדיהם, 
, על ידי ההורים. זאת נוכח בקשת רשות המסים לממש את הדירות מאחר חוק הנאמנות לאחר שהוחזקו בנאמנות, לפי

מיליון ש"ח. נקבע כי בנוגע לרכישת שתי הדירות מצביעות "האינדיקציות" על רכישה בידי  3שלאב יש חוב העולה על 
כי "האינדיקציות" בנוגע לבעלות בדירות, גם מאוחר למועד רכישתן, ההורים, במעורבותם ובאמצעות כספם. עוד נקבע 

 מצביעות על ההורים בלבד.

 9/8/2017בבית המשפט המחוזי בתל אביב ניתן ביום  32814-11-15פס"ד כהן ואח' ת"א 

 

 מוסף ערך סמ

 ביהמ"ש: אם בוטלה עסקה על הקונה להשיב את מס התשומות שנוכה על ידו

חה ערעור שהגישה חברה לניהול השקעות על קביעתו של מנהל מע"מ כי עליה להשיב במלואו את בית המשפט המחוזי ד

מס התשומות שניכתה במסגרת עסקת מקרקעין. נפסק כי לנוכח ביטול העסקה המקורית בין הצדדים, קמה למערערת 
 שבונית הזיכוי.החובה להשיב את המס שנוכה על ידה כמס תשומות וכי חובה זו לא הייתה תלויה בקבלת ח

 17.8.2017בבית המשפט המחוזי בירושלים ניתן ביום  43150-10-16פס"ד רומי )א.ר.( השקעות ע"מ 

 

http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1121


 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 39        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

נדחה ערעור חברה על החלטת מנהל מע"מ ירושלים לדחות את השגתה בעניין מס תשומות שהוצא 
 לה בנוגע לחשבוניות מזויפות של עוסק פלסטיני

ל חברה העוסקת במסחר קמעונאי בנעלי נשים על החלטת מנהל מע"מ ירושלים בית המשפט המחוזי דחה ערעור ש 
לדחות את השגתה על שומת מס התשומות שהוצאה לה בנוגע לחשבוניות מזויפות שהוציא לה עוסק תושב האזור. נקבע 

 .לאמת את החשבוניות ואת זהות העוסק כי החברה לא נקטה את כל האמצעים הסבירים כדי

 13.8.2017בבית המשפט המחוזי בירושלים ניתן ביום  58611-05-15שיווק נעליים בע"מ ע"מ  פס"ד קיי. בי.

 

שירות אינטרנטי שמאפשר ללקוחות לבחור מראש מוצרים שהם מתכננים לקנות ב"דיוטי פרי" אינו 
פרי" -מהווה שירות מכירה, שכן עסקאות המכר לעניין המס מתבצעות במלואן בחנויות ה"דיוטי

 בנמל התעופה בן גוריון המצויות

" הגישו לבית המשפט העליון עתירה שבמסגרתה טענו כי השירות 365העותרות, חברת "סופר פארם" וחברת "המשביר 
על", שהוא שירות אינטרנטי שמאפשר ללקוחות לבחור -החברות "ג'יימס ריצ'רדסון" ו"אל -החדש שמציעות המשיבות 

בדיוטי פרי, מהווה למעשה עסקה אינטרנטית רגילה הדומה לכל עסקה מראש את המוצרים שהם מתכננים לקנות 
מקוונת שמתבצעת במדינת ישראל, ועל כן עסקאות אלה אינן יכולות ליהנות מהטבות המס והפטורים שניתנים 

 בעסקאות שמתבצעות בנמל התעופה או בטיסות.

יבות אינו מהווה שירות מכירה, שכן עסקאות בית המשפט העליון דחה את העתירה ופסק כי השירות שניתן על ידי המש
 פרי" המצויות בנמל התעופה בן גוריון.-המכר לעניין המס מתבצעות במלואן בחנויות ה"דיוטי

 7/8/2017ניתן בבית המשפט העליון ביום  9350/16פס"ד סופר פארם, המשביר בג"ץ  

 

 ביטוח לאומי

ום דמי ניהול לבעל מניותיה הוצאה של בעל אין לראות בהוצאה שנרשמה לחברה משפחתית בגין תשל
 המניות לצורך קביעת הבסיס לתשלום דמי ביטוח

בית הדין האזורי לעבודה הכריע במחלוקת בשאלה האם יש לראות בהוצאה שנרשמה לחברה משפחתית בגין תשלום 
עניינו של ההליך בטענת דמי ניהול לבעל מניותיה הוצאה של בעל המניות, לצורך קביעת הבסיס לתשלום דמי ביטוח. 

בעל מניות כי יש לייחס לו, כנישום המייצג של החברה המשפחתית, את ההוצאה של החברה בגין תשלום ההכנסות שלו 
. נקבע כי אין לקבל טענה זו, ועל כן יש לדחות את תביעת בעל המניות להורות על פקודת מס הכנסהל (1)2 לפי סעיף

 .2010-2006ביטול ההודעות בדבר חיובו בדמי ביטוח לשנים 

 2/8/2017ם ניתן ביום -בבית הדין האזורי לעבודה י  19049-11-13פס"ד שלמה דהוקי ב"ל 
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 40        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 משיבים "חשבים" מומחי

 הכנסה מס

הכרזת דיבידנד כשאין דוחות כספיים בחצי השנה האחרונה בהתאם להגדרת "רווחים" ו"מבחן 
 חוק החברותהרווח" ב

 השאלה:

חוק פועלת בהתאם ל 2016( לפי דוחות כספיים חתומים של 2017 חברה המעוניינת להכריז דיבידנד החודש )ספטמבר
יתרת  –או שזה בניגוד ללשון החוק? הסוגיה מתייחסת להגדרת המונח רווחים: "רווחים", לעניין מבחן הרווח  החברות

בשנתיים האחרונות, לפי הגבוה מבין השניים, והכל על פי הדוחות הכספיים המותאמים  עודפים או עודפים שנצברו
האחרונים, המבוקרים או הסקורים, שערכה החברה, תוך הפחתת חלוקות קודמות אם לא הופחתו כבר מן העודפים, 

הפרה של לשון החוק,  ובלבד שהמועד שלגביו נערכו הדוחות אינו מוקדם ביותר מששה חודשים ממועד החלוקה. באם זו
 (.01.01-30.06משמעות הדבר שהכרזות דיבידנד חייבות להתבצע במחצית הראשונה של השנה העוקבת )

 עו"ד ורו"ח רונן ארויו משיב:

אינני עורך דין מתחום דיני החברות, ומומלץ להתייעץ עם אחד כזה, אך אשיב כך לשאלת השואל מתוך מחשבות 
 שתשובתי תחייב בדרך כזו או אחרת אדם כזה או אחר: שעולות לי לגבי הנושא מבלי

אכן לכאורה אם אין קיימים דוחות כספיים מששה חודשים שלפני החלוקה, מדובר בחלוקה שאינה לפי  .א
 ולכן חלוקה אסורה. חוק החברותל 302 סעיף

למרות זאת, לטעמי ישנם עשרות אם לא מאות מקרים של ביצוע חלוקה שכזו לאור הוראות הדיבידנד המוטב  .ב
עליו להשיב אותו לחברה )ראה  –מי שקיבל דיבידנד מחברה בחלוקה אסורה  חוק החברות ולכן למרות שעל פי

ספק אם תתקבל דרישה שכזו אם לא יהיה נושה של החברה שיבקש להשיב את  (חוק החברותל 310 סעיף
שנים ממועד החלוקה או יש  7הדיבידנד לחברה )אם כי תיאורטית דרישת השבה שכזו יכולה להגיע גם לאחר 

 שיומרו אפילו ממועד הידיעה על החלוקה(.

חלוקה אסורה, מאחר שהמשעות תהיה  באופן דומה, סביר שרשות המיסים לא תטען לדיבידנד בטל בשל היותו .ג

ע"א  שיש צורך להשיבו וכן יש צורך להחזיר לחברה, שניכתה מס במקור מהנישומים, את המס הזה )ראה פס"ד
ב(. למרות זאת קיים סיכון מסוים לתאונת גיל החברה לפיתוח תעשיות בע"מ נ' פקיד השומה תל אבי 9670/05

מס וזאת למשל אם ייטען שדיבידנד מחויב במס על בסיס מזומן ולכן המס יוחזר לחברה רק כשיוחזר הדיבידנד 
פקודת מס ל 160 לחברה. כמו כן "פס"ד גיל" עסק בהשבת ניכוי המס במקור, ונקבע בו שמגבלת סעיף

שנים לאחור אינה חלה על החברה שניכתה מס במקור על  6המורה על זכות להשבת מס ביתר רק  הכנסה
לעיין  ה(, אך לגבי הנישומים עצמם הוא כן חל. מומלץ דיבידנד שנקבע כי הוא אסור ובטל )ולכן המס הושב ל

 היטב בפסק הדין.

אפשרות נוספת )אם כי אין כל כך זמן לזה( היא לפנות לבית המשפט בבקשה לאשר חלוקת דיבידנד באישור בית  .ד
משפט. הבעיה היא שקשה להבטיח קיום של דיון והחלטה חיובית בפרק זמן כה קצר עד לסיומו של חודש 

, במיוחד שיש דרישה בחוק לפרסם פרסום לכל הנושים כדי שתהיה להם הזדמנות להתנגד 2017ר ספטמב
 לחלוקה בפני בית המשפט.

, ולבקש 30.6.2017 -אפשרות הכי ריאלית היא לערוך במהירות דוחות כספיים לתקופה מאוחרת יותר, למשל ל .ה
 .חוק החברותמרואה החשבון של החברה לבקרם וכך עונים על דרישה זו של

אציין לפני סיום, כי רשות המיסים פרסמה הבהרה לפיה דיבידנד מוטב יכול להיות מחולק מעודפי חברה מן השנתיים 
הכנסות שוטפות אשר לא  האחרונות ועל אף גרעון בהון מצטבר שלה, וזאת בהתקיים כמה תנאים כמו למשל קיום

התחייבו במס בגלל קיזוז הפסדים מן העבר, אך מנגד לא מסכימה הרשות לראות בעודפים מרווחי שיערוך נכסים 
 כמקור לדיבידנד מוטב או בכלל.
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 41        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

ממוצע הכנסות לבעל מניות מהותי  -( 2ב)125חלוקת דיווידנד מוטב לפי הוראת השעה לעניין סעיף 
 שפרש מחברה

 השאלה:

(. לצורך עמידה בתנאי הוראת 2ב)125רה מעוניינת לחלק דיווידנד מוטב לבעל מניותיה על פי הוראת שעה לעניין סעיף חב
 9/2016. בעל המניות הגיע לגיל פרישה בחודש 2016-ו 2015השעה, יש לצרף חישוב ממוצע השכר של בעל המניות לשנים 

ודש זה עקב צמצום משרתו. משום כך צפוי כי בעל המניות לא לפני פרסום הוראת השעה שלעיל, ושכרו הוקטן החל מח
. האם במקרה כזה בעל המניות זכאי לדיווידנד מוטב על פי הוראת 2019עד  2017יעמוד במבחן ההכנסות הנדרש בשנים 

 השעה?

 עו"ד )חשבונאות( ניר הורנשטיין משיב:

חוק ל97 , סעיף2016-( תשע"ז235 חוק )מס' 2017-2019הוראת שעה לשנים  -( 2ב)125הוראת השעה לעניין סעיף 
קובעת  2016-( התשע"ז2018 -ו 2017התקציב  ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות

, הסכום הכולל של הכנסת 2019עד  2017"בכל אחת משנות המס  תנאי לתחולת שיעור המס המוטב על הדיווידנד לפיו
עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל ההכנסה מדיווידנד על ידי החברה 

מישרין או בעקיפין, בהפחתת ההכנסה מדיווידנד שחויבה במס לפי סעיף זה, לא פחת מממוצע מחלקת הדיווידנד, ב
 ".2016-ו 2015סכום התשלומים כאמור ששולמו לו על ידי החברה האמורה בשנות המס 

 לכאורה, על פי המתואר בשאלה, הפונה לא יעמוד בתנאים.

נדון עניינו  3232/17 ציות ייחודיות. במסגרת החלטת מיסויבמסגרת כמה החלטות מיסוי שניתנו לאחרונה נבחנו סיטוא
, כך שממילא יפסיק לקבל משכורת מהחברה. 2017של בעל מניות מהותי שהוא בגיל פרישה ועתיד לפרוש במהלך שנת 

רכי פנסיה שביצע ממשכורות אותן קיבל מהחברה, יקבל בעל המניות המהותי עם מתוקף עבודתו בחברה והפרשות לצו
 פרישתו פיצויי פרישה וקצבה מקופות הפנסיה שאליהן הפריש.

נקבע כי לצורך חישוב תנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה לאַחר פרישת בעל המניות המהותי מהחברה, יראו את 
כהכנסות המתקבלות בעקיפין מהחברה  2019-2016יות בשנות המס ההכנסות מפיצויים וקצבה שיקבל בעל המנ

 המַחלקת את הדיווידנד.

הרי יהיה ניתן לפעול על פיה. אם וככל שמצב הדברים שונה,  –כלומר אם וככל שקיימת עמידה בתנאי החלטת המיסוי 
 החלטה שהוצגה לעיל.ניתן לפנות ולבקש החלטה אחרת, אם כי סיכויי הבקשה אינם ברורים, לאור קיומה של ה

 שותף במשרד אלתר עורכי דין -המשיב 

  

 מיסוי הפרשה לקרן השתלמות בגין רכיב שעות נוספות גלובליות

 השאלה:

 האם ניתן להפריש לקרן השתלמות של עובד שכיר בגין רכיב שעות נוספות גלובליות?

 מערכת כל מס משיבה:

-, התשכ"אפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(ל )ה(3 ובעת" בסעיףעל פי הנחיות רשות המסים, לאור הגדרת "משכורת ק
כדין רכיב שכר קבוע, ללא קשר למספר השעות שמבצע ניתן להפריש לקרן השתלמות תוספת שעות גלובלית  1961

העובד. אם כמות השעות או התשלום משתנים על פי דיווחי העובד, אין בכך משום תשלום גלובלי ולכן אם הופרש לקרן 

 השתלמות, יחויב רכיב זה במס.
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 42        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 מיסוי משיכת כספים מקופות גמל קרנות השתלמות ופיצויים לאדם שנפטר

 השאלה:

 של נפטר ומיסוי הכספים בידי המוטב/יורש כספים מקופת גמל  משיכת

 –עובד נפטר ובבעלותו קופת גמל. המוטבים/יורשים רוצים למשוך את הכספים שנצברו לזכות הנפטר בקופת הגמל 
באלו תנאים יש לעמוד כדי לקבל את הכספים ? האם יש מגבלה של שלושה חודשים מתאריך הפטירה לצורך משיכה 

 190? או שניתן למשוך בכל עת ללא מס? במידה ורוצים להמשיך להפקיד בקופת הגמל של הנפטר לפי תיקון ללא מס
לפקודה מושכים את הכסף לקצבה,  190האם יש הטבת מס? במידה והמוטבים/יורשים ממשיכים להפקידו על פי תיקון 

 ?190האם יש הטבת מס מיוחדת בגין תיקון 

 בלי קשר לנפטר? 190הפקדה בקופה של הנפטר או שניתן למשוך ולהפקיד לפי סעיף מה היתרון אם בכלל של המשך 

 משיכת כספים מקרן השתלמות של נפטר ומיסוי הכספים בידי המוטב/יורש:

עובד נפטר ולזכותו כספים בקרן השתלמות. השאלה: האם מוטב/יורש יכול להמשיך להפקיד באותה קרן השתלמות של 
 הכספים תחילה ואם כן כיצד ימוסו כספים אלה? הנפטר או שיש למשוך את

 רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא משיב:

 קופת גמל של נפטר

 מיסוי כספי פיצויים בקופת גמל שונה ממיסוי כספי תגמולים.

והוראות חוזר "הכנסות המתקבלות  פקודת מס הכנסהא( ל7)9 מיסוי כספי פיצויים מבוסס על הכללים שנקבעו בסעיף
 לאחר אריכות ימים".

 -מיסוי כספי תגמולים 

 ום בפני הפקדות חדשות.העברת יתרת התגמולים תתבצע לחשבון חדש על שם המוטב/היורש שיהיה חס .1

המוטב/היורש יהיה רשאי למשוך את הכספים מהחשבון בכל עת תוך תשלום מס רווחי הון על הרווחים הריאליים        .2
 יום ממועד הפטירה ועד למועד המשיכה בפועל בידי היורש/המוטב. 90שנצברו בחשבון החדש החל מתום 

בחשבון הקיים כאילו הוא הועבר על שם המוטב/היורש ותחול חבות  גם אם היתרה לא תועבר לחשבון חדש, יראו .3

 במס בהתאם לאמור לעיל.

פוליסת  -ככל שהיורש/המוטב יקבל קצבה חודשית שוטפת מהיתרה )באמצעות העברתה לקופה שתשלם לו קצבה   .4

ן על הקצבה הנובעת ה -, הקצבה החודשית תהיה פטורה ממס )"קצבה מוכרת" 60ביטוח או קרן פנסיה( החל מגיל 
 מסכום הקרן המקורי והן הקצבה שתנבע מהרווחים שנצברו בחשבון(.

 לפקודה". 190האמור יחול גם עבור יתרה בחשבון קופת גמל שנוהלה בידי הנפטר במסגרת "תיקון  .5

 קרן השתלמות של נפטר

ת במס. הפטור ממס חל לתקופה מוטב/יורש בקרן השתלמות של נפטר יכול לבצע משיכה של היתרה בקרן ללא כל חבו
על הרווחים הריאליים תוך העברת החשבון  25%יום ממועד הפטירה. לאחר מכן יחול מס רווחי הון לפי  90של עד 

 לבעלותו של המוטב/היורש.

 -רואה חשבון בעל רישיון של יועץ פנסיוני ומומחה במיסוי פנסיוני. בעלים ומנכ"ל בחברת סמארט פנסיה  -משיב ה

( העוסקת, בין היתר, בייעוץ ובתכנון פרישה לפנסיה www.SmartPensia.co.ilז לתכנון הפרישה בע"מ )המרכ
 בהיבטים הכלכליים, הפנסיוניים והמיסויים ובייעוץ למעסיקים בהיבטים הפנסיוניים
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 43        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 אי רישום תקבול השלכות הליך פסילת ספרים בגין

 השאלה:

שהיא מופיעה בשע"מ נרשם כי ספרי החשבונות של הנישום אינם קבילים בשאילתת מידע כללי בתיקו של נישום כפי 
מאחר שבביקורת ניהול ספרים עלה כי לא רשם תקבול. מהי המשמעות של הכרזת ספרים כ'לא קבילים'? האם אי 

 רישום תקבול גורר פסילת ספרים באופן מידי?

 עו"ד משה גבע משיב:

)להלן:  1961-, התשכ"אפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(ל ב145 סדר בסעיףהליך פסילת ספרים בגין אי רישום תקבול מו
"(. על פי הסעיף היה על פקיד השומה להתריע על כוונתו לפסול ספרים ולאפשר לנישום להגיש ערעור על כוונתו פקודה"ה

יום, ואם הוגשה במועד יוזמן הנישום לשימוע שרק לאחריו תינתן ההחלטה הסופית  30-זו. הגשת הערעור מוגבלת ל
 ה לא ברור אם הליך זה התקיים.בעניין. מהשאל

  משנפסלו הספרים יהיו לכך השלכות מספר: 

, לא יותר קיזוז של הפסדים משנים קודמות ופקיד השומה פקודהל 33 על פי סעיף –אי הכרה בהוצאות והפסדים    .1

 יכול שלא להכיר בהוצאות שנדרשו, כולן או חלקן.

, כך שהנישום לא יהיה זכאי למדרגות המס המופחתות להכנסות פקודהל (2)ב()121 על פי סעיף –שינוי מדרגות המס    .2
 מיגיעה אישית.

ספרים פסולים משמעם שפקיד השומה אינו מחויב לפעול לפי הרישומים בספרים, ואף יוכל לתקן  -חובת ההוכחה    .3
ורך. זהו מצב הפוך לחזקת הנכונות של ספרים קבילים, אולם בפסיקה נקבע שגם תיקון אותם אם יראה בכך צ

   הדוחות בידי פקיד השומה יהיה מנומק ומבוסס.

חודשים באירוע נוסף של אי רישום תקבול, ייפסלו ספריו  12ככל שייתפס אותו נישום בתוך  -החמרה באירוע נוסף    .4
ה שקדמה להן )כך שתהיה פסילת ספרים לשנתיים אם שתי התפיסות היו לא רק בשנות הביקורת אלא גם בשנ

 באותה שנה ולשלוש שנים רצופות כאשר שתי התפיסות היו בשנים נפרדות(.

עו"ד בתחום המסים. עבד ברשות המסים במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים. מייסד, שותף ומנהל בחברת  -המשיב 

המסים שלך, העוסקת במתן מגוון פתרונות מיסוי מתקדמים. חבר פורום מסים מחלקת  –בע"מ  TAXPERTS הייעוץ

 moshe@gevalaw.co.il www.taxperts.co.il  בלשכת עורכי הדין

  

 הכנסה מקצבה בחו"ל לנישומה שמקבלת קצבת זקנה בישראל

 השאלה:

האם הכנסה זו חייבת במס?  נישומה אמורה לקבל כספי קצבת זקנה מהביטוח הלאומי בארגנטינה בגין עבודתה שם.
האם יש  -האם ההכנסה תתקזז עם קצבת הזקנה שתקבל מישראל? את הקצבה היא אמורה לקבל גם עבור בעלה ז"ל 

 שינוי כלשהו בתשובה?

 רו"ח אברהם כהן וכלכלן רז קצב משיבים:

"(, קובע באמצעות פקודה)להלן: "ה 1961-, התשכ"אפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( הדין הפנימי בישראל, קרי
פטור חלקי או מלא ממס על הכנסות מקצבה. זאת בתנאים ובהגבלות אשר נקבעו על ידי המחוקק. כל  ב9 ,א9 סעיפים

 אחד מהסעיפים מטפל בסוג אחר של הכנסות מקצבה.

דן בפטור לקצבה המשולמת על ידי המעביד, קופת גמל וקצבה המשולמת בעקבות אובדן כושר  פקודהל א)א(9 סעיף
 עבודה. בלשון הסעיף:

את מעביד, או המשתלמת מאת קופת גמל וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן קצבה המשתלמת מ -"'קצבה' 
 כושר עבודה..."
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 44        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 הסעיף מעניק פטור חלקי המושפע מתקרת קצבה מזכה, מכפיל המרה, שנות עבודה ועוד, כפי שמוגדר בסעיף כאמור.

אדם שהגיע לגיל ( אשר משולמת לא)א(9 דן בעניין קצבה אחרת )שאינה קצבה על פי משמעותה בסעיף פקודהל ב9 סעיף

קצבה, מלוג  –( 5)2מההכנסה )לפי סעיף  35%. בסעיף שלעיל נקבע פטור של פקודהל 1-ו א)א(9 פרישה, כמוגדר בסעיפים
, החל מיום פקודהל 190פה בתיקון ו( )קצבת השאירים נוס6)9 או אנונה( או מקצבת שאירים שאינה פטורה על פי סעיף

01/01/2012.) 

 נקבע פטור חלקי ביחס לקצבת שאירים כדלקמן: פקודהו( ל6)9 בסעיף

 קצבת שאירים הנובעת מתשלומים פטורים;      ")א( .9

קצבת שאירים שאינה נובעת מתשלומים פטורים, המשתלמת מקופת גמל לקצבה או בהתאם לתכנית   )ב( .10
 בסכום שאינו עולה על תקרת הקצבה המזכה; ביטוח, או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית, והכול

 -לעניין פסקה זו 

הסדר לפי דין או הסכם לרבות הסכם קיבוצי, שלפיו תשולם קצבה מדי חודש בחודשו באופן  -"הסדר פנסיה תקציבית" 
 לשאירו; -רציף, מקופת המעביד, לעובד שפרש מעבודתו, במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו 

 ה המשולמת עקב פטירתו של אדם, לאחד מאלה:קצב -"קצבת שאירים" 

 בן זוגו של הנפטר בעת הפטירה, לרבות מי שהיה הידוע בציבור כבן זוגו של הנפטר;  (1) .11

... 

 א;"9כהגדרתם בסעיף  -תקרת הקצבה המזכה", ו"תשלומים פטורים" 

תלמת מקופת גמל לקצבה כלומר הסעיף מעניק פטור חלקי המושפע מתקרת קצבה מזכה, כל עוד קצבת השאירים מש
או תכנית ביטוח, או מכוח הסדר פנסיה תקציבית. במקרה שבו קצבת השאירים אינה משתלמת מקצבאות על פי 

 .פקודהל ב9 שיש לפנות לסעיף פקודהו( כאמור, נקבע ב6)9 ההגדרה בסעיף

ת כספי קצבת זקנה מביטוח לאומי בארגנטינה, ולפיכך בישראל יחולו הוראות הדין הפנימי בענייננו, הנישומה מקבל
ו( על פי סוג הקצבה. מנתוני השאלה עולה כי קצבה כאמור חוסה 6)9ב או 9א, 9כאמור לעיל, קרי סיווג הקצבה לסעיפים 

 כנסה.אשר מוגש למס ה 1301בטופס  258ב. החלק החייב ירשם בשדה 9תחת הוראות סעיף 

כמו כן, לעניין בעלה ז"ל של הנישומה, מדובר בקצבה אשר משולמת לנישומה בעבור זכויות שנצברו על ידי בעלה שנפטר, 

כלומר אנו מניחים כי מדובר בקצבה שמתקבלת אצל האישה בדומה לקצבת שאירים. ככל שמדובר בקצבת שאירים 
א. ככל שקצבת 9ד לגובה התקרה המזכה כהגדרתה בסעיף ו(, יחול פטור בעבור תשלום הקצבה ע6)9כהגדרתה בסעיף 

יתקבל פטור חלקי של  פקודהב ל9ו(, ומדובר בקצבה אחרת, הרי על פי סעיף6)9שאירים כאמור לא תיכנס להגדרת סעיף 
 מהקצבה המשולמת. 35%

בנוגע לקיזוז מקצבת הזקנה שהנישומה מקבלת, נציין כי עד לסכום הכנסה מסוים, אין כלל פגיעה בסכום בקצבת זקנה, 
לבחון אם קצבה מחו"ל ומעבר לכך, באופן כללי, קצבה נוספת שמתקבלת אינה אמורה לפגוע בקצבת זקנה. עם זאת, יש 

 עונה על הגדרת קצבה שלא תפגע בקצבת זקנה, כאמור לעיל.

 זיו האפט רואי חשבון ויועצים עסקיים BDO ממחלקת המסים במשרד –המשיבים 
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 45        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 מיסוי דיווידנד בהליך פירוק מרצון

 השאלה:

ליך של פירוק מרצון. שנים החליטה להפסיק את פעילותה ולפתוח בה 25-חברה הרשומה ברשם החברות יותר מ
 31.12.2002במסגרת הפסקת הפעילות של החברה קיימת יתרת עודפים של כשני מיליון ש"ח. יתרת העודפים ליום 

בלבד על היתרה  10%מיליון ש"ח. האם ניתן לבצע חלוקת דיווידנד של העודפים בשיעור מס של  1.5-עומדת על כ
במס מופחת  31.12.2002פשר דיווידנד בעת פירוק חלוקת עודפים ליום ? האם על פי החוק מא31.12.2002הצבורה ליום 

 בלבד או שהתקנה בוטלה ובעל שליטה בחברה חייב בכל מקרה בשיעור מס רגיל על דיווידנדים? 10%של 

 עו"ד רו"ח גיא רשטיק ורו"ח אלי יזרעאלי משיבים:

וחים הראויים לחלוקה שנצברו בחברה )להלן: בעת פירוק מרצון של חברה, כמתואר בשאלה, יש לבצע חישוב של הרו
 "(.פקודה)להלן: "ה 1961-, התשכ"א(פקודת מס הכנסה )נוסח חדשל ב94 "רר"ל"(, זאת על פי הוראות סעיף

ב היא מניעת מצב שבו בעת מכירת מניות בחברה/ פירוקה מרצון יוטל מיסוי נוסף על 94תכלית החקיקה של סעיף 
נוגע לחלוקת העודפים שנצברו בחברה כדיווידנד טרם מכירת רווחים שכבר מוסו, וכן למנוע אדישות מצד בעל המניות ב

 המניות, ומכאן שבחישוב המכירה נלקחים בחשבון גם רווחים שלא חולקו ונצברו בחברה עד למועד המכירה.

ככלל, בעת מכירת מניות יש לבצע חישוב רווח הון אשר מחולק לרווח הון ריאלי, ששיעור המס שיחול בגינו הוא בחלוקה 
, ולסכום אינפלציוני שהוא חלק מרווח ההון הנומינלי ונובע מעליית המדד פקודהל 91 ארית על פי הוראות סעיףליני

 12/1993מורכב מסכום אינפלציוני חייב או מסכום אינפלציוני פטור. הסכום האינפלציוני החייב הוא הסכום שנצבר עד ו
 ואינו חייב במס. 31/12/1993. הסכום האינפלציוני הפטור הוא הסכום שנוצר החל מיום 10%וחייב בשיעור מס של 

מועד הקובע"(, שיעור המס על רווח ההון יהיה, לגבי החלק )להלן: "ה 1.1.2003אם בעל המניות רכש את המניות לפני 
)בחלוקה ליניארית של הרווח בין התקופות(, בשיעור המס השולי  31.12.2002הריאלי שנצמח מיום הרכישה ועד ליום 

ב, שהצטברו בחברה 94של היחיד, ואילו חלק רווח ההון הריאלי בגובה הרווחים הראויים לחלוקה כמשמעותם בסעיף 
ימוסה במס בשיעור  31.12.2002( ועד ליום 1.1.1996תום שנת המס שקדמה לשנה שבה נרכשו המניות )אך לא לפני מ

 בלבד. 10%

רר"ל שנצטברו בחברה לאחר המועד הקובע ועד ליום המכירה ימוסו כחלוקת דיווידנד לפי העניין, כלומר לפי 
 .פקודהל ב126 או ב125 סעיף

בון את הנמוך מבין החלופה החשבונאית אל מול החלופה המיסויית. בכדי לבצע את חישוב הרר"ל, יש להביא בחש

החלופה החשבונאית שבחישובי הרר"ל היא בעצם ברירת המחדל בסעיף, וקובעת כי יש לבחון את הרווחים שנצטברו 
אין כל התייחסות לשאלה לאיזה מאזן יש לפנות ולפי אילו  פקודהבחברה על פי המאזן של החברה. נבקש לציין כי ב

עקרונות חשבונאיים יש להציג את המאזן, ולכן נראה כי אם החברה הציגה את דוחותיה בשיטת השווי המאזני, אשר 
 ווחי האקוויטי.לפיה ישנם אף רווחי אקוויטי אשר נצברו לעודפי החברה, יהיה אפשר להביא בחשבון גם את ר

 החלופה המיסויית מתייחסת לסכום הרווחים שחויבו במס, אשר הם כאמור על בסיס נומינלי.

בהתייחס לנתונים שהובאו בשאלה, בעת ההכרזה על פירוק מרצון בחברה, לא ניתן לבצע חלוקת דיווידנד חלקית על 
 1.1.1996כלומר רר"ל שנצטברו בחברה מיום  אלא יש לקיים את לשון הסעיף במלואו, 31.12.2002בסיס היתרה ליום 

, והיתרה מאותו מועד ועד ליום הפירוק תמוסה בשיעור מס על דיווידנד, 10%ימוסו במס בשיעור  31.12.2002ועד ליום 
במקרה של  30%מס או  25% - פקודהל ב125 קרי אם החלוקה תהיה ליחיד בעל מניות, שיעור המס יהיה כקבוע בסעיף

, יחיד אשר פקודהל ב)א(121. כמו כן יש להביא בחשבון כי על פי סעיףפקודהל 88 בעל מניות מהותי, כהגדרתו בסעיף
על חלק הכנסתו החייבת העולה על שיעור  3%ש"ח יהיה חייב בשיעור מס נוסף של  640,000הכנסתו החייבת עלתה על 

 זה.

 .פקודה)ב( ל126, כקבוע בשיעור 0%אם החלוקה היא לחברה תושבת ישראל שיעור המס הוא 

זיו האפט. בעל ניסיון נרחב במיסוי הכולל  BDO שותף באשכול המסים במשרד -רו"ח ועו"ד גיא רשטיק  -המשיבים 
בין השאר תכנוני מס בישראל ובחו"ל, דיוני מס עם רשויות המס המקומיות ועם המחלקות המקצועיות של רשות 

 המסים
רואה חשבון באשכול המסים במשרד זיו האפט. בעל ניסיון בתחומי המס השונים לרבות מס  -"ח אלי יזרעאלי רו

 הכנסה, מיסוי מקרקעין, תכנוני מס, ליווי בדיוני מס עם רשויות המס ועם המחלקות המקצועיות של רשות המסים
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 46        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 מתנות שנתנה עמותה למתנדביה

 השאלה:

 למתנדבים מהעמותה שהם מתנדבים בה?כיצד מתייחסים למתנות שניתנו 

 עו"ד ורו"ח עמיחי ניצן צדקיהו משיב:

 210, תותר בניכוי הוצאה בשל מתנה עד לסכום של 1972-, התשל"בתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( על פי
(. מתנה מעל סכום זה היא הוצאה עודפת אשר תחויב בתשלום מקדמה על ידי העמותה על חשבון 2017ש"ח )בשנת 

פקודת מס הכנסה ל (2)9 אם העמותה היא מוסד ציבורי לפי סעיף 90%או בשיעור של  45%הוצאות עודפות בשיעור של 
. ככל שמדובר במתנה לרגל אירוע אישי, לא יראו במתנה משום הכנסה החייבת במס בידי 1961-, התשכ"א)נוסח חדש(

 בת במס בידי המקבל.המקבל. מתנה מעל סכום זה או מתנה שאינה לרגל אירוע אישי מהווה טובת הנאה החיי

חוות דעת  –עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס, משרד בתחום דיני מסים  -מצוות משרד רמי אריה ושות'  -המשיב 
מומחה משפטיות/חשבונאיות/כלכליות מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ביטוח לאומי. למידע 

 www.ralc.co.il נוסף

 

 ד לפנסיה לעצמאים על פי חוק פנסיה לעצמאיםעצמאי שיש לו הפסד אינו חייב להפקי

 השאלה:

מההכנסה  12.55% -, ומעל זה 4.55% -משכר מינימום  60%עצמאי חייב להפקיד לפנסיה עד  לפי חוק פנסיה לעצמאים, 
 החייבת. מה קורה אם לאותו עצמאי יש הפסד? האם הוא מוכרח להפקיד לפנסיה לעצמאים?

 רו"ח אייל מנדלאוי משיב:

צמאי שיש לו הפסד לא חלה חובה להפקיד לפנסיה על פי חוק פנסיה לעצמאים. וזאת מכיוון שלפי האחוזים אין על ע
 חיוב הפקדה.

הקריה  -אילן מנהל היחידה ללימודי חוץ -מומחה במיסוי יחיד ובקופות גמל מרצה למיסים באוניברסיטת בר -המשיב 
 האקדמית, קרית אונו

  

 קופת גמל של עובד שנפטר חייבת במסמשיכת כספים בידי מעסיק מ

 השאלה:

 לימים העובד נפטר. לעובד שכיר היה ביטוח פנסיוני בתכנית פנסיונית. המעסיק נרשם כמוטב בתכנית הפנסיונית. 

 האם משיכת הכספים על ידי המעסיק שהינו המוטב בתכנית הפנסיונית של הנפטר חייבת במס?

 רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא משיב:

מבלי להיכנס להיבטים המשפטיים באשר לזכאות למשיכת הכספים בידי המעסיק וככל שאין קרבה משפחתית בין 
המעסיק לבין העובד שנפטר )רישום המעסיק כמוטב בתכנית בוצע במסגרת היותו מעסיק של העובד ולא במסגרת היותו 

אלא אם  40%ת בניכוי מס במקור שיעור של מוטב של העובד(, כל משיכה מתכנית פנסיונית על ידי המעסיק מחויב
 המעסיק ימציא אישור על שיעור ניכוי מס מופחת או פטור מניכוי מס.

 -רואה חשבון בעל רישיון של יועץ פנסיוני ומומחה במיסוי פנסיוני. בעלים ומנכ"ל בחברת סמארט פנסיה  -המשיב 

ת, בין היתר, בייעוץ ובתכנון פרישה לפנסיה העוסק (www.SmartPensia.co.il) המרכז לתכנון הפרישה בע"מ
 בהיבטים הכלכליים, הפנסיוניים והמיסויים ובייעוץ למעסיקים בהיבטים הפנסיוניים
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 47        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 רווחי הון מפדיון מטבע ביטקוין

 השאלה:

 הוצהר על שווי ההשקעה על 31.12.2015עצמאי בעל עסק, מחזיק בזכויות במטבע ביטקויין. בהצהרת הון שהגיש ליום 
. לאחר יום זה המשיך לרכוש את המטבע והעליה המסחררת בשווי המטבע במשך 31.12.2015פי השער שפורסם ביום 

 הזמן גרמה לו לפדות את אחזקותיו במטבע זה. למיטב הבנתי רווחיו יחשבו כרווחי הון.

 מה שיעור המס?   א.

 (?867כמו שנהוג לקבל מהבנקים )טופס  איך נחשב את הרווחים, שהרי אין אישורים המפרטים את הרווחים   ב.

 עו"ד ורו"ח קובי צרפתי )ארה"ב, ישראל( ועו"ד )רו"ח( רון צרפתי משיבים:

נכון להיום, אין התייחסות ספציפית בדיני המס בישראל לסוגיית המיסוי של מטבעות וירטואליים בכלל וביטקוין 
מס, כך שבנסיבות מסוימות יחול הפטור ממס לפי בפרט. יש הסבורים שביטקוין צריך להיחשב "מטבע" לצורכי 

"( בדומה לפטור בקשר להפרשי שער בגין פקודה"ה)להלן:  1961-, התשכ"אפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(ל (13)9 סעיף
 פקדון בנקאי במט"ח.

בנושא מיסוי מטבעות וירטואליים. לעמדת רשות המיסים, רשות המיסים טיוטה של חוזר מ"ה  פרסמה בינואר השנה
. קרי, לגישת רשות המיסים פקודהל (13)9 הביטקוין אינו עונה להגדרת "מטבע" ולכן לא יחול הפטור לפי סעיף

, ובמקרה של פעילות 25%הביטקוין הוא "נכס", כך שבמקרה של השקעה הונית של יחיד יחול מס רווח הון בשיעור של 
 מסחר במטבע העולה לכדי "עסק" יחול מס שולי.

ת, בייחוד נוכח העובדה שנכון להיום עם זאת, יש לזכור שעמדת רשות המיסים אינה בהכרח מחייבת מבחינה משפטי
מדובר אך ורק בטיוטת חוזר מקצועי. במצב דברים שבו מדובר בהשקעה הונית, וככל שלא יחול הפטור כאמור, הרי 

ימים מיום המכירה/ מימוש של  30 . במקרה דנן יש להגיש לפקיד השומה בתוך25%יחול מס רווח הון בשיעור של 
אשר יפרט את חישוב רווח/הפסד ההון שנבע וחישוב המס החל. כמו כן, יש לשלם מקדמה  1399הביטקוין, דוח בטופס 

 .פקודהל )ד(91 בסכום המס החל על הרווח לפי סעיף

נוסף על כך, יש לצרף לדיווח מסמכים להוכחה כי ההכנסות המדווחות הן ממכירת ביטקוין, ככל שנדרש להנחת דעתו 
מסמכים כאמור עשויים להיות תיעוד רישומי של טרנסאקציות ופעולות מסחר והעברת כספים  .של פקיד השומה

קוין והפעולות שבוצעו בהם, תיעוד חשבון הלקוח בפלטפורמות וזירות וביטקוין מצד לצד, לרבות תיעוד ארנקי ביט

מסחר/ חלפנות של ביטקוין, וכן תיעוד לתשלומים בקשר לרכישת ומכירת ביטקוין, כדוגמת העברות בנקאיות 
 ותשלומים בכרטיס אשראי.

ם חדשים ותושבים חוזרים( וכן נסיון מומחה במיסוי ישראלי ובינלאומי )כולל טיפול וליווי תושבי חוץ, עולי –קובי צרפתי 
שנה(, בחילופי מידע, בבקרות סיכוני מס ובחקירות מס בארץ ובחו"ל, שותף מנהל צרפתי  13רב בגילוי מרצון )מעל 

 ושות'
 מומחה במיסוי ישראלי ובינלאומי, ובמיסוי ביטקוין ומטבעות וירטואליים, צרפתי ושות' –רון צרפתי 
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 48        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 מיסוי מקרקעין

 חוק מיסוי מקרקעיןל ה49 תי דירות בפטור ממס שבח לפי סעיףמכירת ש

 השאלה:

 .חוק מיסוי מקרקעיןל ה49 ירה גדולה לפי סעיףשתי דירות קטנות נמכרו ונרכשה במקומן ד

ם במכירת הדירה השנייה מדווח למס שבח פטור לפי ה. הא49לפי סעיף  במכירת הדירה הראשונה דווח פטור ממס שבח 
 שכן כרגע היא הדירה היחידה? 2ב49ה או 49

 רו"ח שלמה הררי משיב:

 מאפשר "כאילו" למכור שתי דירות בפטור ממס שבח. 1963-חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"גל ה49 סעיף

 ((.2ב)49ייתכן שמכוח פטור של דירה יחידה ) -ה לחוק ואת השנייה מכוח פטור אחר 49את הראשונה מכוח סעיף 

 דירות.ציינתי לעיל שהסעיף מקנה "כאילו" פטור ממס במכר של שתי 

 למה "כאילו"?

ה(, הרי אני אמור 49שבח בגין הדירה השנייה )כי הראשונה קיבלה פטור של  כדי לקבל פטור ממס  2017-2014כי בשנים 
 .2017-2014. כך נקבע בהוראת שעה לשנים 2014להחזיק לא יותר מדירה ושליש בעת המכירה ובתחילת שנת 

ליש אין לי פטור ממס שבח בעת המכירה של הדירה השנייה, אזי סעיף יותר מדירה וש 2014אם החזקתי בתחילת שנת 
התרוקן מתוכן שהרי לא ניתן למכור את הדירה השנייה בפטור ממס והסעיף כלל לא חל )אפילו לא לגבי הדירה  49

 הראשונה(.

שבח בגין מכירת ה ייהנה מפטור ממס 49בעניין מוכר שחשב שעל ידי הפעלת הסעיף  לעת עתה פורסמו שני פסקי דין 
ו"ע  אבגי וכן 14339-09-14ו"ע  שתי דירות ונודע לו שלא ייהנה אפילו בגין דירה אחת. הכול כפי שפירטנו לעיל. ראו

 טיקן. 51159-04-15

, אז ייהנה מפטור ממס שבח בגין מכירת הדירה השנייה משום שכבר אין 2017לפיכך אמליץ להמתין עם המכירה לתום 
יאריות ותשלום מס שבח על , או למכור את הדירות וליהנות מלינ2014מגבלה על יותר מדירה ושליש בתחילת שנת 

 .25%בשיעור של  2014הרווח שנצמח החל משנת 

 מומחה במסים –המשיב 

 פטור במכירת דירת מגורים ראשונה לבעל דירה שקנה דירה נוספת שבנייתה טרם הסתיימה

 השאלה:

הרכישה ששילם  לראובן יש דירת שרכש לפני כעשר שנים. לפני חמש שנים רכש ראובן דירה במסגרת עמותת רכישה. מס
בשעתו היה לפי קרקע. הדירה שרכש במסגרת עמותת הרכישה טרם הושלמה ואינה ראויה למגורים בשלב זה. ראובן 
רוצה למכור את דירתו הראשונה לפני שהדירה השנייה )מעמותת הרכישה( תהפוך להיות ראויה למגורים. האם הוא 

 זכאי לפטור ממס שבח או למס ליניארי מוטב?

 ישי מלכא משיב:עו"ד אב

חוק מיסוי מקרקעין )שבח הגדרת דירת מגורים לצורכי הפטור במכירת דירת מגורים מזכה הקבוע בפרק חמישי אחד ל

"(, מונה דירות בבעלות התא המשפחתי אשר בנייתן הסתיימה. ככל שהבנייה על חוק)להלן: "ה 1963-ורכישה( התשכ"ג
הקרקע אשר נרכשה במסגרת עמותת הרכישה טרם הסתיימה ואין לתא המשפחתי דירות נוספות בבעלותו, הרי המוכר 

 .חוקל (2ב)49 בסעיףיוכל להיות זכאי לפטור במכירת דירת מגורים יחידה כקבוע 

ת והיותו תושב ישראל, יובהר כי על המוכר לעמוד בכל תנאי הפטור המנויים בפרק האמור לרבות שווי הדירה הנמכר
 ולרבות שאלת קיומן של זכויות בנייה נוספות בדירה הנמכרת.

 ושות', עורכי דין מלכא אבישי ממשרד –המשיב 
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 49        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 קביעת יום רכישה בהורשה כשאין מידע על יום הרכישה המקורי

 השאלה:

, אולם 60-ע"י ההורים בשנות ה. הנכס נרכש 89אחיות מוכרות נכס שקבלו בירושה מהוריהם. הן ירשו את הנכס בשנת  2
אף לאחר ברורים רבים לא התקבל מידע מדויק על יום הרכישה המקורי )מאד משמעותי אם יום הרכישה המקורי היה 

או לאחר מכן(. האם ניתן לקחת כיום הרכישה את יום ההורשה ובמקביל, לקחת כשווי רכישה את  1961לפני אפריל 
 כת שמאי(?שווי הנכס ביום ההורשה )לפי הער

 רו"ח יובל אבוחצירא משיב: 

 אני מניח שמדובר בנכס נדל"ן וההורים תושבי ישראל.

מכיוון שההורשה היתה בשנה שבה כבר לא חל מס עזבון על המוריש, הרי שהאחיות היורשות "נכנסות לנעלי" 
 המורישים לעניין שווי הרכישה ויום הרכישה.

באופן מהותי, מבחינת חישוב גובה מס השבח במכירה, על גובה השבח  כניסה לנעליים כאמור לעיל אמורה להשפיע
הנומינאלי, גובה השבח הריאלי, שיעור המס הלינארי, ואולי אף לגבי שיעורי מס היסטוריים במידה והנכס נקנה לפני 

1.4.1961. 

 לפיכך, לא ניתן לקחת יום ושווי רכישה למועד אחר.

"ק האזורי ולהיעזר בו לאתר את הפרטים הנ"ל או לכל הפחות להגיע איתו במקרים כאלה, מומלץ לפנות למנהל מסמ

להבנה בקשר לכך )ע"י הערכות סבירות בקשר לעובדות הקשורות להחזקת הנכס: ביטוחים שהיו, טופסי פחת במידה 
 והנכס היה עסקי בעברו וכיו"ב(.

 העוסק באסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות. 2/2012 בנוסף מומלץ לקרוא את חוזר מס הכנסה

 www.ahec-tax.co.il פתרונות מיסוי בע"מ -ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  -הכותב 

 

 מוסף ערך מס

 החזר בלו על סולר לעוסק שקונה אוטובוס מאדם פרטי

 השאלה:

רכב )אוטובוס ציבורי( מאדם פרטי שאין לו תיק במע"מ . הוא רוצה לרשום את קניית האוטובוס בספרים עוסק קונה 
 ולקבל החזרי בלו על סולר. מה עליו לעשות? האם הוא נדרש להוציא חשבונית עצמית?

 רו"ח אהרון ברגר משיב:

. רכישת רכב על תקנות מס ערך מוסףו בהמקרים בהם ניתן להוציא חשבונית עצמית )על ידי הקונה במקום המוכר( נקבע
 ידי עוסק מאדם פרטי, אינם אחד מהמקרים. לפיכך אין מקום להוצאת חשבונית עצמית.

ערך אשר נהסכם המכירה הרכב יירשם בספרי העוסק בהתבסס על המחיר המלא ששולם למוכר הרכב, ובהתבסס על 
 ביניהם.

אציין, כי במועד מכירת הרכב על ידי העוסק, יחול מע"מ על מחיר המכירה. מכירת הרכב, כלולה בחלופה הראשונה 
 להגדרת עסקה "...לרבות מכירת ציוד". הרכב נחשב לציוד, אצל מי שעוסק בהסעות נוסעים.

כי הרכב הספציפי זכאי להישבון, ובמידה וכן, יהיה עליו להירשם  לעניין הזכאות להישבון הבלו על הסולר, עליו לוודא
 במרשם ולהגיש דיווחים תקופתיים להישבון הבלו.

 לשם הנוחות מצורף קישור לאתר האינטרנט של הרשות לעניין בדיקת הזכאות להישבון

https://www.misim.gov.il/emslrzakai/murshe.aspx#no-back-button 

 https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/Blu23.pdf  וקישור לביצוע רישום:

 רואי חשבון –ממשרד אהרון ברגר ושות'  -משיב 
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 50        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 38ל הכנסות ממכירת דירות לפי שימור תמ"א שיעור מס אפס א

 השאלה:

 לשימור ג'. האם הכנסה ממכירת הדירות בתוספת הבניה לבניין לשימור הינה בשיעור מע"מ אפס? 38בפרויקט תמ"א 

 הלוי משיב:-עו"ד עמיאל יצחק

 הינה עסקת חליפין בין בעלי הדירות במבנה לבין היזם. 38עסקה בפרויקט תמ"א 

מוכרים ליזם זכויות בנייה מכוח תכנית החיזוק )תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות  בעלי הדירות
 ( וזאת בתמורה למתן שירותי בנייה ע"י היזם לחיזוק המבנה.38תמ"א  - אדמה

 ות הבניה.בנוסף, היזם בונה דירות חדשות מכוח זכויות הבנייה שרכש מבעלי הדירות במטרה למוכרן לאחר סיום עבוד

נקבע פטור ממס שבח בגין מכירת זכויות  1963-חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"גל 1לג49-ו לג49 בסעיפים
 הבניה הנוספות ליזם.

 קובע כדלקמן: 1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ול ב31 סעיף

 הוראות מיוחדות -ב. מתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק 31

חוק מיסוי מקרקעין )שבח ל 5למונחים המופיעים בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת להם בפרק חמישי     )א(
 (.חוק מיסוי מקרקעין -)בסעיף זה  1963-ורכישה(, התשכ"ג

רה למכירת הזכות הנמכרת הפטורה ממס בהתאם להוראות על מתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק בתמו   )ב(
 יהיה מס בשיעור אפס. - חוק מיסוי מקרקעיןל 1לג49-ו לג49 סעיפים

 שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים והוראות לעניין סעיף זה.    )ג(

לי הדירות בתמורה לזכויות הבנייה על פי הוראות הסעיף, יחול מע"מ בשיעור אפס על שירותי הבנייה שמעניק היזם לבע
 שרכש מבעלי הדירות.

 על מכירת הדירות הנוספות שיבנה היזם יחול מע"מ בשיעור מלא.

 מומחה במסים –המשיב 

 

 ביטוח לאומי

 דמי ביטוח בגין ריבית על הלוואה שניתנה בחברה משפחתית לחברה קשורה

 השאלה:

 י לפקודה מחויבת בתשלום ביטוח לאומי?3פועלת על פי סעיף האם חברה משפחתית שנותנת הלוואה לחברה קשורה ו

 רו"ח יהושע מיניביצקי משיב:

"( תיקלט כהכנסה פקודה)להלן: "ה 1961-, התשכ"אפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(ל )י(3 ריבית בגין הלוואה על פי סעיף
 והמייצג יחויב בדמי ביטוח לאומי המוטלים על הכנסה פסיבית. פקודהל (4)2 פסיבית בשדה הכנסות מריבית לפי סעיף

אם מדובר במייצגת נשואה, היא תהיה פטורה משום שאישה נשואה שאין לה הכנסה מעבודה פטורה מדמי ביטוח 

 מי.לאו

 הזנפרץ ושות', רואי חשבון-ממשרד שיף -המשיב 

 

 

http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2171?clause=31B
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2171?clause=31B
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2171?clause=31B
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2171
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2171
netis://ID:l305.htm/
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895?clause=3
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895?clause=3
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895?clause=3
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895?clause=2
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895


 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
 לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס 

 או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות
 51        מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 טבלאות

 הכנסה מס

 2018 - 2017 המס תלשנו ההסדרים בחוק שנקבעו המס שיעורי

 2017 מינואר החל אישית מיגיעה הכנסה על ושנתית חודשית ממשכורת

 )יגיעה חודשית הכנסה
 אישית(

 המס שיעור אישית( )יגיעה שנתית הכנסה המס שיעור

 10% 74,640 עד 10% 6,220 עד

 14% 107,040 עד 74,641-מ 14% 8,920 עד 6,221-מ

 20% 171,840 עד 107,041-מ 20% 14,320 עד 8,921-מ

 31% 238,800 עד 171,841-מ 31% 19,900 עד 14,321-מ

 35% 496,920 עד 238,801-מ 35% 41,410 עד 19,901-מ

 47% נוסף שקל מכל 47% נוסף שקל מכל

 

 2017 לשנת אישית מיגיעה שאינה הכנסה על מס שיעורי

 )לא  חודשית הכנסה
 אישית( מיגיעה

 מיגיעה )לא שנתית הכנסה המס שיעור
 אישית(

 המס שיעור

 31% 238,800 עד 31% 19,900 עד

 35% 496,920 עד 238,801-מ 35% 41,410 עד 19,901-מ

  נוסף שקל מכל 47% נוסף שקל מכל

 

 גבוהות הכנסות על נוסף מס

 יהיה לחודש(, ש"ח 53,333) ש"ח 640,000 על עלתה המס בשנת החייבת הכנסתו אשר יחיד ,פקודהל ב121 סעיף עפ"י
 בסעיף כהגדרתה - חייבת" "הכנסה .3% של בשיעור "ל,הנ הסכום על העולה החייבת הכנסתו חלק על נוסף במס חייב
 .פקודהל ב121

 השתלמות וקרן גמל לקופות הפקדות

 2017 לינואר נכון

 )בש"ח( סכום קופ"ג או ממעביד קצבאות

 8,360 פטור ניתן ממנה המזכה הקצבה

 4,096 קיבוצי חוק/הסכם ע"פ מירבי פטור

 )בש"ח( סכום פרישה פיצויי

 12,200 עבודה( )לשנת פרישה מענק

 24,400 עבודה( )לשנת מוות במקרה מענק
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http://www.kolmas.net/Document/Text?id=1390688&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=Distance&wd=0&from=home&tot=%u05e9%u05d9%u05e2%u05d5%u05e8%u05d9+%u05de%u05e1+&mids%5b0%5d=19&pert=AllDates&documents=1390684%2c1390688%2c3980608%2c5555434%2c1390678%2c1396345%2c1287733%2c4766881%2c1329680%2c3639726%2c4766882%2c1399677%2c3621575%2c4766885%2c4766886&lp=4#found175
http://www.kolmas.net/Document/Text?id=1390688&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=Distance&wd=0&from=home&tot=%u05e9%u05d9%u05e2%u05d5%u05e8%u05d9+%u05de%u05e1+&mids%5b0%5d=19&pert=AllDates&documents=1390684%2c1390688%2c3980608%2c5555434%2c1390678%2c1396345%2c1287733%2c4766881%2c1329680%2c3639726%2c4766882%2c1399677%2c3621575%2c4766885%2c4766886&lp=4#found174
http://www.kolmas.net/Document/Text?id=1390688&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=Distance&wd=0&from=home&tot=%u05e9%u05d9%u05e2%u05d5%u05e8%u05d9+%u05de%u05e1+&mids%5b0%5d=19&pert=AllDates&documents=1390684%2c1390688%2c3980608%2c5555434%2c1390678%2c1396345%2c1287733%2c4766881%2c1329680%2c3639726%2c4766882%2c1399677%2c3621575%2c4766885%2c4766886&lp=4#found173
http://www.kolmas.net/Document/Text?id=1390688&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=Distance&wd=0&from=home&tot=%u05e9%u05d9%u05e2%u05d5%u05e8%u05d9+%u05de%u05e1+&mids%5b0%5d=19&pert=AllDates&documents=1390684%2c1390688%2c3980608%2c5555434%2c1390678%2c1396345%2c1287733%2c4766881%2c1329680%2c3639726%2c4766882%2c1399677%2c3621575%2c4766885%2c4766886&lp=4#found172
http://www.kolmas.net/Document/Text?id=1390688&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=Distance&wd=0&from=home&tot=%u05e9%u05d9%u05e2%u05d5%u05e8%u05d9+%u05de%u05e1+&mids%5b0%5d=19&pert=AllDates&documents=1390684%2c1390688%2c3980608%2c5555434%2c1390678%2c1396345%2c1287733%2c4766881%2c1329680%2c3639726%2c4766882%2c1399677%2c3621575%2c4766885%2c4766886&lp=4#found171
http://kolmas.hashavim.co.il/Document/IndexLaw/1895?clause=121B
http://kolmas.hashavim.co.il/Document/IndexLaw/1895?clause=121B
http://kolmas.hashavim.co.il/Document/IndexLaw/1895?clause=121B
http://kolmas.hashavim.co.il/Document/IndexLaw/1895
http://kolmas.hashavim.co.il/Document/IndexLaw/1895?clause=121B
http://kolmas.hashavim.co.il/Document/IndexLaw/1895?clause=121B
http://kolmas.hashavim.co.il/Document/IndexLaw/1895?clause=121B
http://kolmas.hashavim.co.il/Document/IndexLaw/1895


 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כל הזכ 
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 השתלמות גמל/קרן קופות

 )בש"ח( סכום תאור

 15,712 ההפרשה בעת ממס פטורה השתלמות לקרן בעדה שההפרשה מירבית משכורת

 לשנה 260,000 לעצמאי( השתלמות )קרן קובעת הכנסה

 לחודש 8,600 עבודה הכנסת שהיא מזכה הכנסה תקרת

 עבודה. הכנסת שאינה מזכה הכנסה תקרת

 הנמוך לפי 8,600 או העבודה הכנסת בניכוי - עבודה הכנסת שיש למי

 לחודש ש"ח 17,200

 

 2018-2017 המס לשנות ההסדרים חוק מתוקף שעה הוראת פי על דיבידנד על מס שיעורי

 מקבל
 יחיד דיבידנד

 יחיד,
 בעל

 מניות
 מהותי

)*( 
 חברה

 משפחתית

 חברה
 משפחתית,
 "נישום"

 מניות בעל
 )*( מהותי

 מוסד
 ציבורי,
 קופת
 גמל

 חברה
 תושבת

 חוץ

 חברה
 תושת

 וץ,ח
 בעלת
 מניות

 מהותית

 חברה
 תושבת
 ישראל

-מ
1.1.2017 

 – עד
 פטור 30% 25% 25% *25% 25% *25% 25% 30.9.2017

 

 ואילך 1.1.2012-מ החל לפקודה ב'125 סעיף פי על דיבידנד על המס שיעורי

 מקבל
 יחיד דיבידנד

 יחיד,
 בעל

 מניות
 מהותי

)*( 
 חברה

 משפחתית

 חברה
 משפחתית,

 בעל "נישום"
 מהותי ותמני

)**( 

 מוסד
 ציבורי,
 קופת
 גמל

 חברה
 תושבת

 חוץ

 תושת חברה
 בעלת חוץ,

 מניות
 מהותית

)***( 

 חברה
 תושבת
 ישראל

 פטור 30% 25% 25% 30% 25% 30% 25% 2012-מ

2006-
 פטור 25% 20% 20% 25% 20% 25% 20% 2011

  

 מהותי מניות בעל לו, שקדמו חודשיםה עשר בשנים כלשהו במועד או הדיבידנד קבלת במועד שהיה יחיד  (*)
 הדיבידנד את ששילם אדם-בני-בחבר 88 בסעיף כהגדרתו      

           הדיבידנד את ששילמה בחברה בעקיפין, או במישרין מהותי, מניות בעל א64 בסעיף כמשמעותו הנישום   (**)

 מהותי מניות בעל לו שקדמו שיםהחוד 12-ב כלשהו במועד או הדיבידנד קבלת במועד האדם-בני-חבר  (***)
  שיעור ייתכן חוץ תושב הוא הדיבידנד מקבל כאשר הדיבידנד את ששילם אדם-בני-בחבר 88 בסעיף כהגדרתו  
 הדיבידנד מקבל של תושבות מדינת עם באמנה שנקבע שונה מס  
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 חברות מס שיעורי

 שנת
 המס

 מס' תיקון לפני
147 

 מס' התיקון אחרי
147 

 חוק לפי
 יעלותההתי

 

2017 - -  24% 

2016 - -  25% 

 

 

 לעצמאים פנסיה

 בהפקדה" חייבת מ"הכנסה הבאים השיעורים את ולאבטלה פנסיהל להפריש עצמאים יידרשו 2017 בשנת החל
 בחוק: כהגדרתה

 לפנסיה ההפרשה שעור וחודש שנה
 לעצמאים

 הממוצע השכר מחצית עד
 במשק

 לפנסיה ההפרשה שעור
 לעצמאים

 השכר תמחצי בין
 לשכר במשק הממוצע

 המלא הממוצע

 הממוצע השכר
 במשק

  לחודש ש"ח 9,673 12.55% 4.45% 1/2017

 )חלק כשכיר עבורו שהופקד סכום בניכוי שלעיל לעצמאים לפנסיה ההפרשות תהיינה ועצמאי שכיר לגבי כי להדגיש יש
 מעסיק(. וחלק עובד

 

 לאומי ביטוח

 מופחתת והכנסה מירבית הכנסה - שכירים מעובדים ביטוח דמי ניכוי

 באחוזים - העובד חלק בש"ח - העובד חלק חודש
 המעביד חלק

 )באחוזים(

 סה"כ סה"כ בריאות ביטוח לאומי ביטוח מופחתת/מלאה תקרה  

1/2017 
 5,804 עד

 43,240 עד 5,805-מ

0.40 

7.00 

3.10 

5.00 

3.50 

12.00 

3.45 

7.50 

 

 מעצמאים ביטוח דמי ניכוי

  לעצמאיים ביטוח דמי שיעורי משמעותית הופחתו 2017 וארמינ החל

 במקום יותר. פרוגרסיביים ונהיו לעצמאים הביטוח דמי שיעורי השתנו ,2017-2018 לשנים ההסדרים לחוק בהתאם
 לסכום עד הרגיל השיעור ואילו 2.87% לשלם עליהם במשק, הממוצע מהשכר 60% עד מהכנסה 6.72% לשלם

 .12.83%-ל 11.23%-מ עלה המקסימלי
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 שינויים. חלו לא בריאות ביטוח דמי בשיעורי

 ואילך 2017 מינואר םמעצמאי ביטוח דמי ניכוי

 ללא מותנה בגיל עצמאי עצמאי 
 ק.ז

 ק.ז מקבל עצמאי
 לגיל מעל או מותנה

 הל"ע

 עד מופחת ענף
 שכר 60%

 ממוצע
5,804 

 רגיל
 עד מלא

43,240 

 עד מופחת
 שכר 60%
 5,804 ממוצע

 רגיל
 עד לאמ

43,240 

 עד מופחת
 שכר 60%

 ממוצע
5,804 

 רגיל
 עד מלא

43,240 

 עד מופחת
 שכר 60%

 ממוצע
5,804 

 מלא רגיל
 עד

43,240 

 0.16 0.11 - - 0.94 0.24 0.94 0.24 אמהות

 זקנה
 ושארים

1.32 5.95 1.32 5.95 - - 2.4 3.65 

 1.67 1.1 - - 2.74 0.59 2.74 0.59 ילדים

 1.31 0.87 - -   2.12 0.47 נכות

 נפגעי
 עבודה

0.17 0.78 0.17 0.78 0.17 0.78 - - 

 נפגעי
 תאונות

0.03 0.09 - - - - 0.04 0.07 

 0.14 0.09 - - 0.21 0.05 0.21 0.05 סיעוד

 סה"כ
 ב.לאומי

2.87 12.83 2.37 10.62 0.17 0.78 4.61 7 

 סה"כ
 ב.בריאות

3.1 5 3.1 5 - - 5 5 

 12 9.61 0.78 0.17 15.62 5.47 17.83 5.97 סה"כ

 

 מוסף ערך מס

 שכר מס ושיעורי שכר ממס לפטור למלכ"ר שנתית שכר תקרת - שכר מס

 שנתי שכר שנה

 ש"ח 177,787 2017

 ש"ח 178,327 2016

 

 פטור עוסק של עסקאות מחזור

 בש"ח הסכום מיום

1.1.17 98,707 

1.1.16 99,006 

 


