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בכלכלה העולמית כיום, המס הינו גורם מהותי המשפיע כמעט על כל 
ההחלטות בארגון ובעל חשיבות עליונה בהצלחת ביצוע עסקאות. 

מומחי המס של Deloitte בריטמן אלמגור זהר מתמחים במתן 
פתרונות מס פרקטיים ויעילים בתחומי מיסוי חברות, שינוי מבנה, 

מיסוי בינלאומי, מיסוי נדל"ן, מחירי העברה, חוקי עידוד השקעות הון, 
מיסוי עקיף, מיסוי יחידים ועובדים, מיסוי בליווי עסקאות בין לאומיות, 
מיסוי למוסדות פיננסים, מיסוי חברות ועוד. באמצעות מגוון רחב של 

שירותים יחד עם האנשים המובילים בתחומם, אנו מספקים 
ללקוחותינו מענה מקצועי ובעל ערך מוסף בסוגיות המס החשובות 

והבוערות שעל סדר היום המקצועי.

Deloitte בריטמן אלמגור זהר הינה מהפירמות המובילות והגדולות 

 70 בישראל למתן שירותי חשבונאות וביקורת, מס וייעוץ. באמצעות כ
שותפים ודירקטורים ולמעלה מ 1000 עובדים משרתת הפירמה 
בישראל לקוחות רבים, קטנים כגדולים, בכל ענפי המשק ביניהם 

גופים עסקיים מובילים, וכן למעלה מ 150 חברות ציבוריות מבוקרות 
שמניותיהן נסחרות בישראל, בארצותהברית ובאירופה. לפירמה 
שישה משרדים ברחבי הארץ: המשרד הראשי בתלאביב וסניפים 
ברמת גן, ירושלים, חיפה, בארשבע ואילת וכן נציגויות במשרדי 

Deloitte בערים החשובות באירופה ובארה"ב. 

 ,Deloitte Touche Tohmatsu הפירמה הנה חלק מהפירמה הגלובלית
המשרתת מעל ל 80% מן החברות המובילות בעולם. באמצעות 

למעלה מ 168,000 עובדים ברחבי העולם, אנו מעניקים מגוון 
שירותים מקצועיים בתחומי המסים, הביקורת והייעוץ. הפירמה 

הגלובלית מעניקה לאנשינו וללקוחותינו גישה למקורות מידע ומחקרים 
בינלאומיים, מבטיחה סטנדרטיזציה גבוהה באמצעות שימוש 

במתודולוגיות ובסיסי ידע אחידים וסיוע ביצירת קשרים עסקיים עם 
לקוחות הפירמה במעל ל 140 מדינות ברחבי העולם.
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  2010 ותחילת שנת המס 2009 שנת המס היערכות לקראת תום.1
  

או לדחיית ביצוע פעולות , יש להיערך לביצוע פעולות עד לתום אותה שנה, כמו לקראת תום כל שנת מס
הכבדים בשוק ים בהפסד אופיינה) 2008 (הקודמתשנה ה .מסוימות אחרות עד לתחילת השנה העוקבת

 יש לשים דגש במיוחד לנושא קיזוז ,לפיכך. חלה התאוששות ניכרת בשוק ההון) 2009( ואילו השנה ,ההון
  . ההפסדים מניירות ערך

  
  :חוזר זה מחולק לפרקים הבאים

  
 סחיריםקיזוז הפסדים מניירות ערך  פרק א
 נושאים הקשורים למיסוי חברות פרק ב
 יסוי יחידיםנושאים הקשורים למ פרק ג
 הודעות לפקיד השומה פרק ד

  
  סחיריםקיזוז הפסדים מניירות ערך   .פרק א

  
  מבוא  .1
  

את נושא קיזוז הפסדים מניירות מפרט זה פרק 
בהנחה שמדובר בהפסד  (בשוק ההוןסחירים ערך 

  .)פירותי/הוני ולא הפסד עסקי
  

  :תשומת לבכם במיוחד לנושאים הבאים
  
מומש בפועל מוכר רק אם הון הפסד  )1(

נייר הערך נמכר עד לסוף שנת , דהיינו(
2009.( 

 
מועברים שוטפים וניתן לקזז הפסדי הון  )2(

לרבות הפסדי הון מניירות (משנים קודמות 
ממכירת נכס כנגד רווח הון , )ערך סחירים

לרבות מנייר ערך (כלשהו שנוצר השנה 
 ).סחיר או משבח

  
שוטפים מניירות ערך הון ניתן לקזז הפסדי  )3(

גם כנגד ריבית  2009שנמכרו בשנת 
בכפוף לתנאים  (ודיבידנד מניירות ערך

 .)שיפורטו להלן
 
שלהם יש , לבעלי שליטה יחידים בחברות )4(

יתרות חובה באותן חברות הנושאות ריבית 
מומלץ , לפקודה) ט(3והצמדה לפי סעיף 

הקטנה של אותן יתרות / לשקול סגירה
ת באמצעו, הנושאות ריבית והפרשי הצמדה

חלוקת דיבידנד וקיזוזו כנגד הפסדי הון 
  .ממכירת ניירות ערךשוטפים 

שיעור המס על הכנסות פיננסיות ורווחי   .2
  הון בידי יחיד

  
בגין  (שיעור המס המוטל על רווח הון ריאלי •

ריבית , )2003 בינואר 1נכס שנרכש החל מיום 
שאינו ממפעל מאושר או  (ריאלית ודיבידנד
, 20% לא יעלה על יחיד בידי, )ממפעל מוטב

בישראל (בין אם מקורם בנכס נסחר בבורסה 
בין אם באפיקי , ובין אם לאו) או מחוצה לה

השקעה המנוהלים בידי מוסד בנקאי ובין אם 
ובלבד שהיחיד אינו בעל מניות מהותי , לאו

 . בחברה המהווה מקור להכנסתו זו
 
בחברה באם היחיד הינו בעל מניות מהותי  •

א יחול שיעור מס של, ור להכנסההמהווה מק
בגין  בגין רווח הון ריאלי ו25% יעלה על

 .דיבידנד ושיעור מס שולי בגין הכנסה מריבית
עדיף לבעל מניות מהותי המחזיק , לפיכך
ח לפני "ח של החברה למכור את האג"באג

, 25%קבלת הריבית ולהתחייב במס של 
 .במקום המס השולי שיחול על הריבית

  
יקי השקעה שקליים נומינליים ורווחי ריבית באפ •

, נייר ערך מסחרי, הון ממכירת אגרת חוב
יחויבו , שאינם צמודים למדד, מילווה או הלוואה
, 15% א יעלה עלבשיעור של, במס בידי היחיד

ובלבד שהיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה 
 .המהווה מקור להכנסתו זו
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אות יחיד התובע ניכוי הוצ, חרף האמור לעיל •
רווח ריבית ריאלית והפרשי הצמדה יחוייב 

במס ההון שהיה לו במכירת ניירות ערך 
כל עוד לא נקבעו  תקנות , 25%בשיעור של 

 .בעניין הקובעות אחרת

 

  
  
   יחידים - קיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים  .3
 

  :ם כדלקמן מניירות ערך הנסחרים בבורסה לגבי יחידים קובעי הוןכללי קיזוז הפסדי  3.1
  

  מועברים הוןקיזוז הפסדי  בשנת המכירה הוןקיזוז הפסדי 

      
  מיוםמכירה החל 

  2006 בינואר 1
קיזוז הפסד ההון השוטף כנגד רווח הון 

 וגם) לרבות מנכסים לא סחירים(כלשהו 
  :כנגד

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

נד בשל הכנסה מריבית או מדיביד  )ב(
סחירים או לא (ניירות ערך אחרים 

ובלבד ששיעור המס עליהם ) סחירים
  .25%אינו עולה על 

קיזוז הפסד ההון המועבר 
כנגד רווח הון כלשהו 

לרבות מנכסים לא (
  )סחירים

      
  מכירה שבוצעה עד 

 2005 בדצמבר 31
וההפסד בגינה  טרם קוזז 

וגם לא (ד עד לאותו מוע
עד לתחילת השנה 

 )2009 - נתהנבח

קיזוז הפסד ההון המועבר  לא רלבנטי
 נייר כלכנגד רווח ממכירת 

) סחיר או לא סחיר(ערך 
, וכן כנגד ריבית או דיבידנד

ובלבד ששיעור המס 
 .20%עליהם אינו עולה על 

  
  

שהפסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל , יצוין
ושאילו היה רווח היה מתחייב , )לרבות נייר ערך זר(

, ניתן לקיזוז כנגד רווח הון בישראל, ישראלבמס ב
ואולם הוא יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחוץ 

  .לישראל
  

שבחוק לא נקבע סדר קיזוז הפסדים מניירות , נוסיף
שיש לקזז תחילה רווחי הון , לא נקבע, דהיינו. ערך

.  כנגד הפסדי הון ורק אחר כך לקזז ריבית ודיבידנד
מותר ,  מפורשות בחוקשבהיעדר הוראות, אנו בדעה

  .לנישום לבחור את סדר הקיזוז הרצוי לו
  

הון מוכרים רק על בסיס ) או רווחי(מאחר שהפסדי 
לגבי יחידים המחזיקים בניירות ערך שטמון , מימוש

ומנגד יש להם רווחי הון מסוג כלשהו , בהם הפסד
למכור את לשקול מומלץ , או ריבית או דיבידנד/ו

ולקזז את  2009שנת ניירות הערך עד תום 
  . ההפסד בגינם כנגד אותם מקורות

  

 - חלוקת דיבידנד לבעלי שליטה בחברות  3.2
ללא מעט בעלי שליטה בחברות יש יתרות 

כאשר חוב זה , חובה בחברות שבשליטתם
הצמדה  (לפקודה) ט(3 לפי סעיף נושא ריבית

אותם בעלי שליטה נתקלים ). 4%+ למדד
,  רשויות המסבעימותים חוזרים ונשנים עם

או דיבידנד הרואות באי סגירת החוב קבלת 
 . אף משכורת

  
שצברו , ראוי כי בעלי שליטה בחברות, לאור זאת

, 2009בשנת שמומשו הפסדי הון מניירות ערך 
ישקלו להכריז על חלוקת דיבידנד מהחברות 

למבחן הרווחים ומבחן בכפוף , כמובן (שבבעלותם
ניתן , כך). חברותרעון הקבועים בחוק הייכולת הפ

יהיה להכיר בחוב של בעל השליטה לחברה 
באופן שלא , כדיבידנד ולקזזו כנגד הפסדי ההון

 ישולם מס בגין הדיבידנד ויתרת החוב לחברה תקוזז
, בנוסף. ויופסק תשלום הריבית והפרשי הצמדה

משמעות הקיזוז כנגד הדיבידנד הינו חסכון מס 
 כנגד ויתור  המוטל על הדיבידנד25%בשיעור של 
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עתידי על הפסדים שטמון בהם חסכון מס פוטנציאלי 
מניירות ערך שהוא קיזוז כנגד רווח  ( בלבד20%של 
   .) בעל מניות מהותי בהןאינו

  
יש , גם במקרה שלבעל השליטה אין חוב לחברה

על מנת לנצל את , מקום לשקול חלוקת דיבידנד
שנוצרו להקטנת תשלומי השוטפים הפסדי ההון 

במקרים מסוימים יש .  בצורה אופטימאליתהמס
אפילו מקום לשקול נטילת הלוואה על ידי החברה 

  . לצורך חלוקת הדיבידנד
  

חלוקת  - דרכים נוספות לקיזוז הפסדים  3.3
דיבידנד אינה הדרך היחידה לקיזוז הפסדי 

משקיעים רבים שמוכרים את מניותיהם . הון
מעוניינים להפקיד את כספם באפיקים 

כי אם נוצרו להם הפסדי הון , נזכיר. דייםסולי
כתוצאה מהמכירה והם יפקידו את הכסף 

 בפקדונות שקלייםבתוכניות חיסכון או 
, )מכשירים שאינם נחשבים לניירות ערך(

הריבית שתיצבר לזכותם לא תקוזז כנגד 
עדיף מבחינה מיסויית , לפיכך. אותם הפסדים

לאותם משקיעים להשקיע את כספם 
, ח מדינה" אג:סולידיים אחרים כגוןבאפיקים 

שקליות /מ או קרנות נאמנות כספיות"מק
שכן התשואה בגינם תקוזז כנגד , פטורות

 שנוצרו להם בשל  השוטפיםהפסדי ההון
 . ירידות השערים בבורסה

  
קיימות אפשרויות רבות נוספות לקיזוז של 
הפסדים מניירות ערך כנגד רווחי הון בגין 

סים לא סחירים אחרים ן או נכ"מכירת נדל
חשוב לשים לב . החייבים בשיעורי מס גבוהים

לכך שההכרה ברווח או בהפסד הון הינה רק 
). הפסד על הנייר אינו נחשב(על בסיס מימוש 

ההפסדים נצברים רק בעת מכירה , כלומר
  .של נייר הערךאו פדיון בפועל 

  
  
- רווחים והפסדים מניירות ערך סחירים  .4

  חברות
  

מכירת ניירות , 2006החל משנת  - ליכל  4.1
נחשבת כרווח הון לפי חלק , הערך הסחירים

לפקודה או כהכנסה פירותית בהתאם ' ה
למבחני סיווג ההכנסות שהותוו בפסיקה 

ואלה , לרבות לעניין קיזוז הפסדים, ובפקודה
 26% (ממוסים בשיעור מס החברות הרגיל

ע "לגבי ני, ואולם). 2009בשנת המס 
, 2006 בינואר 1 שנרכשו החל מיום ,סחירים

הריאלי בגינם יחוייב במס בשיעור ההון רווח 
 .  בלבד25%של 

 לחוק 6חבר בני אדם שהוראות סעיף 
לא חלו ) או התקנות הדולריות(התיאומים 

 לפקודה 147לגביו לפני פרסומו של תיקון 
 גם לגבי ניירות 25%יחוייב במס בשיעור של 

ע שנרכשו " בין ניללא הבחנה(ערך סחירים 
 ).2005 בדצמבר 31י לפני או אחר

 
בכל הנוגע לניירות ערך סחירים שטמון   4.2

  :בהם הפסד המוחזקים על ידי חברות
  
ממכירת ניירות ערך כהגדרתו " הפסד ריאלי" •

שטרם קוזז עד ,  לחוק התיאומים6בסעיף 
 יקוזז לפי הוראות המעבר ,2005לתום  שנת 

ייר ערך הנסחר רק כנגד הכנסה ממכירת נ
  .בבורסה

  
הפסד מניירות ערך סחירים שנמכרו בשנת   •

 תההפסד בגינם יקוזז בשנ - ואילך2006
לרבות ( כנגד רווח הון ריאלי כלשהו מכירהה

וגם כנגד הכנסה מריבית ) מנכסים לא סחירים
וכן , או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך

 או מדיבידנד בשל 1כנגד הכנסה מריבית
) סחירים או לא סחירים(ות ערך אחרים נייר

ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 
25%.  

  
באם ניירות הערך הסחירים ימכרו בהפסד  •

את השנה ולא ניתן יהיה לקזז  2009בשנת 
, 2010אזי בשנת , אותו הפסד כאמור לעיל

קיזוז הפסד ההון המועבר יהיה כנגד רווח הון 
, אך לא(ים לרבות מנכסים לא סחיר, כלשהו

  ).כנגד ריבית ודיבידנד
  

באם (יתקבל השנה דיבידנד /לפיכך באם התקבל
יש לשקול לממש ,  כמפורט לעיל,)הוא חייב במס

באם . כבר השנה, ניירות ערך שטמון בהם הפסד
יש , ח"תתקבל השנה ריבית בגין אג/התקבלה

,  אגרת חוב כבר השנהאותהלשקול לממש את 
  .באם טמון בה הפסד

  
, ג לפקודה לפיו94לסעיף , ת לבתשומ •

יופחת , במכירת מניה על ידי חבר בני אדם
דיבידנד , מסכום הפסד ההון בשל המכירה

 החודשים 24במשך , שהתקבל בשל המניה
  .אך לא יותר מסכום ההפסד, שקדמו למכירה

  

                                                 
כ במס בשיעור מס "חייבת בד, הכנסה מריבית אצל חברה  1

ועל כן הקיזוז של הפסד , )2009 בשנת 26%(החברות 
אם מדובר , ואולם. דה אינו רלבנטיע סחירים כנג"ההון מני

, ח סחיר שמומש השנה בהפסד"בריבית שהתקבלה בגין אג
  .אזי הקיזוז כן רלבנטי
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, באם רוצים למכור מניה שטמון בה הפסד, לפיכך
ת דחיית יש לשקול א, ובגין המניה חולק דיבידנד

  .  החודשים24המכירה עד לחלוף 
  
, במקרה של הפסד ממכירת נייר ערך, כמו כן •

ניתן להוסיף לו גם הפסד ריאלי לפי סעיף 
מחושב עד לסוף (לחוק התאומים ) ג(9

ות המעבר לביטולו של אבהתאם להור, 2007
  ).אומיםיחוק הת

  
בכל הנוגע לניירות ערך שטמון בהם רווח   4.3

רווח זה מסווג  -י חברות המוחזקים על יד
או פירותי בהתאם למבחני סיווג (כרווח הוני 
ומשכך לא מתאפשר קיזוז הפסד , )הרווחים

עסקי מועבר משנים קודמות כנגד רווח ריאלי 
באם אינו , מנייר ערך אשר סווג כרווח הון

  ".רווח הון בעסק"

באם יש הפסד עסקי שוטף בשנת המס , לפיכך
צפוי בשנה הבאה הפסד הון ולא ) 2009(הנוכחית 

כדאי לשקול מימוש של נייר , או הפסד עסקי שוטף
  .2009ערך סחיר שטמון בו רווח כבר בשנת המס 

  
מ עדיפה בדרך כלל על "השקעה של חברה במק

ניתן לקזז ) א(: מאחר ש, קדון בנקאייהשקעה בפ
) ב(; מ"הפסדים מניירות ערך כנגד רווח ממכירת מק

,  בלבד25%מ הינו "המקשעור המס על מכירת 
קדון בנקאי ילעומת שיעור המס על ריבית בגין פ

 בשנת 26%(שהינו בגובה שיעור מס החברות 
מ מוטל על מרכיב הרווח "המס על המק) ג(; )2009

  .הריאלי בלבד
 

יש להביא בחשבון את הירידה בשיעור מס , כמו כן
 בשנת 26%לעומת  2010 בשנת 25%החברות 

יש לשקול , טמון רווח בנייר הערךועל כן אם , 2009
  .2010את דחיית המכירה לתחילת שנת 

  
  

  נושאים הקשורים עם מיסוי חברות.  פרק ב
  
  

ם האחרונות ישיעור מס החברות ירד בהדרגה בשנ
  :כדלקמן

  
שנת 
  המס

  שיעור
  המס

שנת  
  המס

  שיעור
  המס

2004  35%   2007  29%  
2005  34%   2008  27%  
2006  31%   2009  26%  

  
תיקוני חקיקה (במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית 

, )2010- ו2009ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 
, )ראה חוזר נפרד בחוברת זו (2009-ט"התשס
ששיעור המס ימשיך להיות מופחת בהדרגה , נקבע

 2016 בשנת המס 18%עד לשיעור מס של 
  :כדלקמן

  
שנת 
  המס

שנת   שיעור המס
  המס

 שיעור המס

2010  25%   2014  21%  
2011  24%   2015  20%  
2012  23%   2016  18%  
    ואילך   22%  2013

  
הפחתה זו בשיעורי המס מהווה תמריץ נוסף 

לדחיית הכנסות ולהקדמת הוצאות והכל בהתאם 
  .להוראות החוק

  הכנסות  .1
  

 2008 החל משנת המס - ביטול חוק התיאומים 
אות בכפוף להור, בוטלה תחולתו של חוק התיאומים

דרך : לנושאים הבאים, בין היתר, מעבר המתייחסות
   3 חישוב ניכוי נוסף בשל פחת בהתאם לסעיפים

 דרך החישוב של הפסד ריאלי לפי סעיף; לחוק 18-ו
  ; לחוק) ג(9
  
  .לפקודה) י(3-ו) ט(3חיובי ריבית לפי סעיפים  •

ל "תשומת לב לשינוי שחל בנוסח הסעיפים הנ
 החל משנת םבמסגרת ביטול חוק התיאומי

וכן לתיקון שיעור הריבית , 2008המס 
) י(3המינימלית מכח התקנות לפי סעיף 

  ).ראה חוזר נפרד בחוברת זו(לפקודה 
  
 לפני או אחרי תאריך -עיתוי ביצוע עסקאות  •

מכירת מלאי מת , מחזור מכירות(המאזן 
  ).ב"וכיוצ

  
קביעת מועד תקבול דמי שכירות מראש  •

  ).ב לפקודה8סעיף (
  
רת מכונות ישר נוצר השנה הפסד הון ממככא •

וציוד ומתוכננת רכישה של מכונות וציוד 
כדאי לשקול להקדים את , בשנים הבאות

הרכישה לשנה הנוכחית כדי לנצל את 
הפיכת הפסד  ( לפקודה27ההטבות שבסעיף 
 ).הון להפסד פירותי
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 ממכירת נכס באם נוצר השנה רווח הון ריאלי •
, חות את רווח ההוןניתן לשקול לד, בר פחת

אחר המחליף בר פחת באמצעות רכישת נכס 
והכול בכפוף לאמור בסעיף , את הנכס הנמכר

  . לפקודה96
  
יש  -כאשר קיימים הפסדים עסקיים שוטפים •

לשקול הקדמת הכנסות שאינן בהכרח 
, דמי שכירות מראש: כגון(הכנסות מעסק 

לשם ) ב"וכיוצ, משיכת פיצויים מקופת גמל
  .הפסדים השוטפיםקיזוזן מה

  
מתייחס בעיקר " (עבודות ממושכות" •

  ):לקבלנים
  
עבודה "קביעת שיעור הביצוע של   )א(

לפיהן , בהתחשב בהוראות" ממושכת
 לפחות מחייב 25%ביצוע בשיעור של 

 לפחות 50%וביצוע של , דווח על רווח
  .מתיר קיזוז הפסד

 
 קביעת המועד בו - לגבי קבלן בונה  )ב(

בניין ראוי "נה כיראו בניין שנב
 מועד המחייב דווח על -" לשימוש
  .הכרה בהפסד/ההכנסה

  
  .ביצוע תיקונים ואחזקות  )ג(
 

ניכויים וזיכויים המותרים על  ,הוצאות  .2
  "בסיס מזומנים"

  
השלמת תשלומים בשל הוצאות נלוות לשכר  •

 ).ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, גמלקופות (
  
 לשנה -  השלמת תשלומים בשל פיצויי פרישה •

; השוטפת לרבות עדכון בגין תוספת שכר
  .רשות המיסים באישור -בשל שנים קודמות

  
הקדמת תשלום פיצויים למפוטרים מכספי  •

 .ב"דמי הבראה וכיוצ, פדיון חופשה, החברה
  
, ספרות מקצועית(הקדמת תשלומים שונים  •

תיקונים והחזקה , צרכי משרד, השתלמויות
  ).ב"וכיוצ

  
, שבי חוץ עד תום השנהתשלום הוצאות לתו •

או לחילופין תשלום הניכוי במקור המתאים 
לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תום שנת 

 ימים 7והעברתו לפקיד השומה תוך (המס 
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית , מיום הניכוי

על מנת להכשיר את , )מתום שנת המס
 .ההוצאה לצרכי מס

נפט , סרטים, תשלומים בשל הוצאות מחקר •
מוצע לקבל ייעוץ ספציפי לפני ביצוע (

  ).התשלום
  
  .תשלום דמי פינוי •
  
  .רכישת קופות רושמותניכוי מיוחד ל •
  
תשלומים בשל תרומות למוסדות מוכרים  •

  ).ראה בהרחבה חוזר נפרד בחוברת זו(
  
לציוד  50%בשיעור תקנות פחת מואץ   .3

 31 עד 2008 ביוני 1שנרכש בתקופה 
  2009במאי 

  
 של 17.2009 ראה חוזר מסים - אלהרחבה בנוש(

  ).משרדנו
  

  נקבעו תקנות המקנות פחת מואץ2008בחודש יולי 
החקלאות , הבניה, בענפי התעשיה 50%בשיעור 
 ביוני 1 (בתקופה הקובעתלציוד שנרכש , והתיירות

ואשר החל לשמש ). 2009 במאי 31 עד 2008
בישראל בייצור הכנסה בתוך ששה חודשים מיום 

לפי המאוחר , 2009 במאי 31עד רכישתו או 
  .מביניהם

  
 שנתי בשיעור ניתן לתבוע פחת מואץ, לפי התקנות

 בשל ציוד המשמש במישרין לפעילות 50%של 
שנרכש בתקופה , )כהגדרתה בתקנות(מזכה 

  . הקובעת
  

האפשרות לתבוע פחת מואץ על פי התקנות 
כלומר מי שתבע פחת , בעקביות, בין היתר, מותנית

 1לגבי ציוד שנרכש בתקופה  (2008 מואץ בשנת
 לדרוש חייב, )2008 בדצמבר 31 עד 2008ביוני 

לגבי הנכסים לרבות ( 2009בשנת גם פחת מואץ 
 מי שלא דרש ).2009 במאי 31עד שנרכשו הנוספים 

 2008את הפחת המואץ בדוח המס לשנת המס 
לא יכול , 2008 ביוני 1לגבי הציוד שנרכש החל מיום 

הן לגבי אותו ציוד והן , ת המואץלדרוש את הפח
  .2009לגבי הציוד שנרכש בשנת 

  
 לגבי 50% עד 25%ניכוי נוסף של   .4

 ופעלו 30.6.03נכסים שנרכשו עד 
  באזורים מועדפים

  
בעקבות חוות דעת של היועץ המשפטי של רשות 

יש לבדוק את , 2008המסים שפורסמה בדצמבר 
רכשו עד  לגבי נכסים שנניכוי נוסףהזכאות לדרוש 

ולפי פרשנות מסוימת גם לגבי נכסים  (30.6.2003
ואשר פעלו בישובים ) 2003 שנרכשו עד לתום שנת

  .ואזורים מוטבים
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להבדיל מפחת , יש לציין כי מדובר בניכוי נוסף
 מס לצרכי קבוע בהפרש מדובר דהיינו, מואץ

  .עיתוי בהפרש ולא) הוצאה נוספת(
  

 את דוחות יש לשקול במקרים הרלבנטיים לתקן
בהנחה שדוח המס " (הפתוחות "המס בכל השנים

תחול , 2006 הוגש במהלך שנת 2005 לשנת
 ועל כן יש לתקן 2010 בינואר 1 התיישנות החל מיום

  ).2009עד לתום שנת  2005לשנת הדוח  את
 

 29.2008 ראה חוזר מיסים - להרחבה בנושא זה
  .של משרדנו

  
  "בעלי שליטה"  .5
  
לפיצויים ולקרן , ל לקצבההפקדות לקופת גמ •

 .השתלמות עבור בעלי שליטה
  
שיש לנכות לבעלי שליטה הקדמת תשלומים  •

 .מהם מס במקור או תשלום הניכוי במקור
ניתן לשלם את ניכוי המס במקור עד תום 

ולהעבירו (שלושה חודשים מתום שנת המס 
,  ימים מיום הניכוי7לפקיד השומה תוך 

מתום שנת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית 
והכל (על מנת שההוצאה תותר בניכוי , )המס

בתנאי שההכנסה נכללה אצל בעל השליטה 
 ). בדוח על הכנסותיו לאותה שנה

  
שיקולים לאי חלוקת מענקים ודמי ניהול  •

בהתחשב בפער בין שיעורי , לבעלי שליטה
 .המס לגבי חברה ולגבי יחיד

 
, 2004 בינואר 1 החל מיום -ביטוח לאומי  •

ליטה בחברת מעטים לא מוכר כעובד בעל ש
ין תשלום דמי הביטוח והן יהן לענ, שכיר
לגבי ביטוח אבטלה (ין הזכאות לגימלאות ילענ

וביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק 
 ).מעביד

 
) ט(3חיוב בעלי שליטה בריבית לפי סעיף  •

 ).4%+ הצמדה (לפקודה 
  
זקיפה של הפרשי הצמדה בגין הלוואות  •

הוצאות הפרשי הצמדה מוכרות  - בעלים
 .לחברה ופטורות ממס בידי בעל השליטה

 
חברה משפחתית היא כלי חשוב בתכנון המס  •

אצל בעלי שליטה בחברות פרטיות ויש 
ראה חוזר  (להיערך לכך לפני תום השנה

 ).נפרד בחוברת זו

ניכוי הוצאות רכב שרכש תאגיד ונרשם   .6
  על שם אחר במרשם רשות הרישוי

  
היועץ , ד משה מזרחי"אם להנחייתו של עובהת

, ")ההנחיה "-להלן(המשפטי של רשות המסים 
 בספטמבר 1החל מיום , 2007שפורסמה ביוני 

לא תכיר עוד רשות המסים ברכב בבעלות , 2007
במידה והרכב לא נרשם על שמו של התאגיד , תאגיד

הנחיה זו בתוקף לגבי כלי רכב אשר . במשרד הרישוי
  .  תאגידים החל מאותו מועדידי-עליירכשו 

  
כפי שפורסמה במועד , עמדת לשכת רואי החשבון

 כי הנחיה של היועץ המשפטי, הינה, פרסום ההנחיה
אינה גוברת על עקרונות ההכרה בהוצאה לצרכי מס 

או מונעת אפשרות מנישום להעלות /ועל דיני הקניין ו
לרבות כי הרכב שייך , משפטיות טענות עובדתיות

כאשר הרכב נרכש על ידי התאגיד ומופיע , דלתאגי
 .בספריו וזאת גם ללא הרישום במשרד הרישוי

להיות מיושמת על ידי עובדי החלה מאחר שההנחיה 
קיבלה לשכת רואי החשבון חוות דעת , רשות המסים

חוות הדעת המלאה מופיעה (משפטית בסוגיה 
חוות , על פי ההודעה של הלשכה). באתר הלשכה

ככל , עה על כך שמדובר בהנחיה אשרמצבי"הדעת 
  ".לא תעמוד במבחני הדין הקיים, שהדברים נראים

  
מומלץ למי שיבחר לפעול בשונה מהנחיית היועץ 

לתת בדוחות , המשפטי של רשות המסים
הכספיים גילוי מלא על הדרך שבה בחר התאגיד 

  .לנהוג
 
  תשלומי מס  .7
  
" הוצאות עודפות"השלמת מקדמות בשל  •

 על חשבון השנה להשתלם  ותשצריכ
  ).בעיקר בחברה בהפסדים(השוטפת 

  
 2010 בינואר 31תשלום יתרת חוב המס עד  •

או עד , ללא חיוב בהפרשי הצמדה וריבית
תוך תשלום מחצית  2010תום פברואר 

או עד תום מארס , הפרשי הצמדה והריבית
 מהפרשי הצמדה 75%תוך תשלום  2010

  .והריבית
  
את על מנת להקטין לשקול תשלומי מענקים  •

הצמדה ההפרשי הרווח ובכך להקטין את 
וריבית המוטלים ממחצית שנת המס בשל 

 .הפחתת מקדמות בלתי מוצדקת
  
התאמת המחזור שדווח לצרכי תשלום  •

מקדמות למחזור בפועל והשלמת ההפרשים 
  .בדוח דצמבר
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ל לצרכי מס ערך "התאמת המחזור ודווח כנ •
 .מוסף

  
  שונות  .8
  
 בחובות מסופקים עסקיים סיום הטיפול •

מוקדם , ותביעות כספיות שנויות במחלוקת
לשם , ככל האפשר עד תום שנת המס
 .התרתם בניכוי בשנה השוטפת

 
מ בגין "בדיקת האפשרות לדרוש החזר מע •

 .)ראה חוזר נפרד בחוברת זו (חובות אבודים
  
 יש לבחון את הסכמי הניהול -הסכמי ניהול  •

יש , הסכמי ניהול אם אין .עם צדדים קשורים
  . לעגן את ההסכמות בין הצדדים בכתב

  
השלמת פרטי דיווח על תשלומים וניכויים  •

לרבות בגין (סכום התשלום : במקור לגבי
סכום , )תשלומים שלא נוכה מהם מס במקור

מענו ומספר , שם מקבל התשלום, הניכוי
אדם מספר מזהה -תעודת הזהות ובחבר בני

נוע אי התרת אחר בצורה מדוייקת כדי למ
 .הסכומים כהוצאה

  
פניה למדען הראשי לצורך קבלת אישור  •

שהוצאות המחקר והפיתוח עומדות בתנאים 
ל כהוצאות "שיאפשרו הכרה בהוצאות הנ

 .בשנה השוטפת
 
בדיקת סוג פנקסי החשבונות שיש לנהל  •

באם חלו שינויים  2010מתחילת שנת המס 
 ).מספר עובדים, מחזור(בפעילות העסק 

 
 לשקול דיווח על בסיס מזומנים לצרכי מסיש  •

לגבי חברות העוסקות במתן שירותים ואין 
וזאת גם אם הדוחות , להן מלאי עסקי

 .הכספיים שלהן ערוכים לפי בסיס מצטבר
  
חברת אם המחזיקה בחברה בת שיש לה  •

יש לשקול , רווחים הניתנים לחלוקה כדיבידנד
כדי להגדיל את , את חלוקתם לפני תום השנה

, בחברת האם" הרווחים הראויים לחלוקה"
 .2010במידה ומניותיה ימכרו במהלך שנת 

 
 מבנה בדרך של ישינוימועד  -שינויי מבנה  •

למעט בדרך של החלפת מניות (פיצול ומיזוג 
 בתום צריך להיות, )כ לפקודה103לפי סעיף 

 גם בתום - חברות נסחרות(שנת המס בלבד 
 לבצע פיצול םתאגידים שרוצי, לפיכך). רבעון

 תום פני להיערך לכך ליםאו מיזוג חייב
להגיש בקשה לאישור מקדמי לרשות ו, השנה

כי , חשוב לציין . לפני אותו מועדהמיסים
נישום שלא ייערך לביצוע המיזוג או הפיצול 

, בדרך כלל, ייאלץ, כאמור עד סוף השנה
באם  .בשנה נוספתלדחות את שינוי המבנה 
כ 103לפי סעיף מדובר בהחלפת מניות 

יש להגיש את הבקשה לאישור , לפקודה
יש .  יום לפחות לפני מועד המיזוג60, מקדמי

, לזכור שהמגבלה של שנתיים הנקובה בסעיף
כך ,  נוספותשנתיים +השנה השוטפת הינה 

לבצע את ההחלפה לפני תום שיש אינטרס 
 .השנה

 
  החוק לעידוד השקעות הון  .9
  
 - לחוק העידוד 60' מסתיקון לגבי לפירוט נוסף (

, 11.2005- ו7.2005מסים של משרדנו ראה חוזרי 
 לחוק ראה חוזר מסים 65' ולגבי תיקון מס

24.2008(  
  
  

  מפעלים מוטבים
  
בחינה האם המפעל עומד בתנאים  •

 ייצוא של -" מפעל מוטב"המקדמיים של 
" מפעל תעשייתי" ממכירותיו ו25%לפחות 

 . לחוק51כהגדרתו בסעיף 
 
 פניה לקבלת אישור מראש מרשות בחינת •

המסים לא יאוחר מתום שישה חודשים מתום 
בכדי לוודא כי המפעל עומד , שנת הבחירה

מפעל "ושאינו " מפעל תעשייתי"בהגדרת 
בכל הנוגע להרחבת מפעל או הקמת " קשור
 .מפעל

  
רק אם (האופטימלית " שנת הבחירה"בחינת  •

 שנים משנת ההפעלה של 3חלפו לפחות 
ת הקודמת במסלול מענקים או שנתיים התכני

משנת ההפעלה של התוכנית הקודמת 
במסלול חלופי או שנתיים משנת הבחירה 

בכפוף לעמידה , )הקודמת של מפעל מוטב
 ".השקעה מזערית מזכה"בתנאי של 

 
הודעה על שנת הבחירה תינתן לפקיד  •

אך לא , השומה במועד הגשת הדוח השנתי
 אותה שנת  חודשים מתום12יאוחר מתום 

 .מס
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  מפעלים מאושרים
  
בדיקת עמידה בתנאי כתב האישור של  •

לרבות תנאי ייצוא והעסקת " (מפעל מאושר"
  ).מינימום של עובדים

  
שיקולים לגבי עיתוי רכישת נכסים לפי  •

, התכנית המאושרת ומועד התחלת הייצור
, בהקשר למועד הרצוי לקביעת שנת ההפעלה

, טבותמחזור הבסיס והתחלת תקופת הה
ובהתחשב באפשרות לקיום בפועל של 

  .תחזיות הייצוא
  
שלא באופן (דחיית הכנסות /לשקול הקדמת •

התחלת תקופת /במקרים של סיום ) מלאכותי
  . הטבות של כתב אישור כלשהו

  
לרבות כדאיות דרישת , בדיקת שיעורי הפחת •

או תקנות פחת , פחת מואץ לפי חוק עידוד
 1בתקופה  לגבי נכסים שנרכשו 50%מואץ 
 ).ראה לעיל (2009 במאי 31ועד  2008ביוני 

  
בחינת חשיפה לפעולות במסלול הטבות  •

חלופי שעלולות להיחשב כתשלום דיבידנד על 
' כנוסחו לפני תיקון מס (לחוק) ח(51פי סעיף 

ב כנוסחו היום לגבי 51 או על פי סעיף) 60
יש לבדוק את החשיפה גם לגבי . מפעל מוטב

ל מפעל מאושר באזור הכנסות פטורות ש
 .במסלול מענקים' פיתוח א

  
בדיקת חישוב הצמדת מחזורי בסיס למדד  •

מטבע היצוא תפוקות התעשייה או לשער 
למי שיש ייצוא מינימלי של , )כנמוך(העיקרי 

 .)ישיר או עקיף (70%
  
בחינת קיזוזים של הפסדים מועברים  •

 דין כרמל אולפינים ילאור פסק, ושוטפים
 .ומודול בטון

  
בחברה נקבע לפי " שיעור השקעת חוץ" •

השיעור הנמוך ביותר ביום מסוים באותה 
על כן מומלץ לדחות הקטנת שיעור זה . שנה

או להקדים את הגדלתו , לאחר תום השנה
שיעור השקעת "לפני תום השנה בכדי לקבוע 

 .)2010(הבאה גבוה יותר בשנת המס " חוץ
 
על מנת למנוע חשיפה לפגיעה עתידית  •

מד המפעל המאושר ובהטבות המגיעות במע
 :נדרשים הצעדים הבאים, לו
  
יש לדאוג לבצע הקצאת הון מניות עד   )1(

 24%סוף השנה בשיעור של לפחות 

מהיקף ההשקעות שבוצעו במהלך 
הקצאת המניות יכולה . 2009שנת 

  :להיעשות בדרכים הבאות
  

הקצאה כנגד מזומן אשר יוזרם  
 .על ידי בעלי המניות

 
 כנגד היוון עודפים או הקצאה 

 .יתרות זכות של בעלי המניות
  
יש לבדוק את היקף ההשקעות אשר   )2(

בוצעו בפועל ביחס לתוכנית 
 על מנת שלא להיכנס ,המאושרת

במידת הצורך יש . לחריגה מתוכנית זו
 .להגיש בקשה לתוספת השקעה

  
יש להיערך לקראת הכנה והגשת   )3(

ל דוחות ביצוע תקופתיים לחברת ענב
 ניתן לבקש את .ומרכז השקעות

הארכת תקופת ביצוע ההשקעות 
נציין כי מדובר בתכניות . במידה ונדרש

 מרכז ההשקעות ידי-עלשאושרו 
 .בלבד

  
יש לשאוף להקטנת יתרות החובה   )4(

. של בעלי המניות בחברה) חייבים(
יתרות חובה אלו מקטינות למעשה את 

ההון הנפרע הדרוש לעמידה בתנאי 
  . ההון של התוכניתהלימות

  
 

  שחיקת מחזורי בסיס
  

עמידה בקריטריונים , יש לבחון בשנת הבחירה
הפחתת (שנקבעו בתקנות לעידוד השקעות הון 

 לעניין שחיקת מחזור 2007-ז"התשס, )מחזור בסיס
  .2007בחודש ספטמבר אשר פורסמו , בסיס

  
התקנות מאפשרות לחברות אשר עונות להגדרות 

להפחית את , רטים בתקנותולקריטריונים המפו
 10%מחזור הבסיס שלהן מידי שנה בשיעור של 

, )שנת ההפעלה או שנת הבחירה(מהשנה הקובעת 
כך שלמעשה מחזור גדול יותר ייוחס לתוכניות 

הגדיל ובכך ל, )או המאושרת(ההרחבה המוטבת 
  . את הטבות המסמשמעותית

  
  :עיקרי הקריטריונים לדרישת שחיקת מחזור בסיס

  
 -עה מהותית מינימאלית במחקר ופיתוח השק •

 . ממחזור המכירות7%שיעור של 
  
העסקה מהותית מינימאלית של עובדים בעלי  •
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השכלה אקדמאית במקצועות ובתחומים אשר 
 מכלל 20% שיעור של -נקבעו בתקנות 

 .העובדים
 
עמידה במבחן תחלופת המוצרים בשיעור של  •

או ,  בפרק זמן כפי שקבוע בתקנות50%
 ביצוע -פין עמידה במבחן ההשקעות לחלו

 .השקעות מהותיות בהתאם לנדרש בתקנות
  
  

  קבלני משנה
  

בהתייחס לחברות הפועלות כקבלני משנה ומשווקות 
את תוצרתן ליצואנים בעלי מעמד של מפעל מאושר 

יש לבחון עמידה בתקנות לעידוד , או מפעל מוטב
תנאים שבהתקיימם יראו במפעל (השקעות הון 

, )מפעל זכאי להטבה, רכיב למפעל אחרהמוכר 
  .2007-ז"התשס

  
  רווחים ראויים לחלוקה  .10

  
ב 94שסעיף , קובעלפקודה  147תיקון  •

לפקודה יחול גם לגבי מכירת מניות סחירות 
לא יחול על יחיד שרכש את המניות (בבורסה 

ובלבד שהמוכר הינו , )1/1/2003החל מיום 
מועד בעל מניות מהותי במועד המכירה או ב
כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו 

התחולה לגבי מכירת מניות סחירות . למכירה
היא על רווחים ראויים לחלוקה שנצברו מיום 

  . ואילך2006 בינואר 1
  

יש , לפני רישום מניות למסחר בבורסה, לפיכך
באם בעלי המניות הינן : לדוגמא(להיערך בהתאם 

וצרו עד  חלוקת דיבידנד מתוך רווחים שנ-חברות 

טרם רישום המניות ,  בפטור ממס2005וכולל שנת 
ג 94יש לשים לב גם לסעיף , ואולם, למסחר בבורסה

לגבי הקטנת הפסד הון ממכירת מניות , לפקודה
  ).בשל חלוקת דיבידנד טרם המכירה

  
תשומת לבכם לאפשרות של קבלת שיעור מס  •

" רווחים ראויים לחלוקה" על 12%מופחת של 
שיחולקו , 31.12.2002ום שנצברו עד לי

במסגרת , ליחיד ולחברה משפחתית כדיבידנד
יום מ החלשנה לתקופה של הוראת שעה 

ראה חוזר נפרד בחוברת זו לגבי חוק  (1.10.09
  ).ההתייעלות הכלכלית

  
  פירוק חבר בני אדם  .11

  ).נפרד בנושא בחוברת זוראה גם חוזר (
  
 : קובע כדלקמן לפקודה147תיקון  •
  

ינתן עוד זיכוי בשל המס ששילמה חברה לא י, מחד
אך מאידך חישוב , במכירות הנכסים אגב פירוקה

על מניותיה " מכירת"הרווחים הראויים לחלוקה בגין 
ולא (ייעשה עד ליום סיום הפירוק ידי בעלי מניותיה 

  ). תחילתו
  

תחולת התיקון הינה לגבי חבר בני אדם שהוחל 
ואולם בשנות .  ואילך2006 בינואר 1בפירוקו מיום 

התחולה הינה רק לגבי זכות , 2006-2009המס 
 2003בחבר בני אדם שיום רכישתה בשנת המס 

ן זכות בחבר בני אדם שנרכשה בגי, דהיינו. ואילך
ימשיך לחול הדין הישן , 2003  בינואר1-יום הלפני 

 ויינתן הזיכוי בגין המס 2009 - 2006בשנים 
 הרווחים אך חישוב(ששילמה החברה המתפרקת 

  ).הראויים לחלוקה יהיה רק עד לתחילת הפירוק

  
  

  : הכרזת פירוקלאחרלהלן טבלה לסיכום מצב הדברים באשר למכירת נכסי ההון של החברה המתפרקת 
  

  תחילת הפירוק  
2006-2009 

  תחילת הפירוק 
  ואילך2010

  יום רכישת המניות לפני 
 2003 בינואר 1

  **. זיכוי ממס* + תמורה ברוטו
 עד יום תחילת הפירוקל "רר

  .תמורה ללא זיכוי ממס
 ל עד סיום הפירוק"רר

  יום רכישת המניות לאחר 
  2003 בינואר 1

  . זיכוי ממסתמורה ללא
  ל עד סיום הפירוק"רר

  . זיכוי ממסתמורה ללא
  ל עד סיום הפירוק"רר

  
  רקת ואשר הובאו בחשבוןלרבות המס ששילמה החברה המתפ,  הסכום שקיבל בעל המניות-תמורה ברוטו  *
  .כזיכוי  

  .ל בלבד"אלא רר, לא מגיע זיכוי ממס, תחילת הפירוק לפניבמכירה של נכסי ההון של החברה  **
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שימוש  - פירוק איגוד מקרקעין עם עודפים •
א לחוק מיסוי 71- ו71בהוראות סעיף 
 לפקודת מס הכנסה לגבי 93מקרקעין וסעיף 

כות איגוד מקרקעין שיום רכישת הז
 1- האיגוד היתה לפני הידי-עלבמקרקעין 

בדרך זו ניתן למשוך . 1998באפריל 
 תשלום מס רכישה תוך ,ללא מס" דיבידנד"

  בלבד5%של 
  
  

  נושאים הקשורים עם מיסוי היחיד.  פרק ג
  
  

שיקולי פעילות באמצעות חברות לעומת פעילות 
  של יחידים

 
של  רווחי הוןקיים יתרון מס משמעותי במיסוי  •

 .יחידים לעומת חברות
  

באם אותו  - 25%או , 20%נטל המס אצל יחיד הינו 
ואילו נטל המס הכולל , יחיד הינו בעל מניות מהותי

על רווח הון בידי חברה וחלוקתו כדיבידנד ליחיד 
 2010שנת המס ביהיה ) שהינו בעל מניות מהותי בחברה(

 על X 25% 75%+  מס חברות  25% (43.75%
  ).הדיבידנד

  
  2016 ועד 2009שנים כל ה ב-  לגבי פעילות עסקית

קיים יתרון במיסוי הכנסות עסקיות רגילות אצל 
  :כדלקמן, חברות על פני יחידים

  
  

  
 

שיעור המס השולי המירבי על  שנת מס
 )*כולל ביטוח לאומי(יחידים 

שיעור מס 
  החברות

שיעור המס הכולל על החברה 
ובעלי מניותיה בחלוקת 

 לבעל מניות מהותידיבידנד 

 הפרש מס

2009  46%  26%  44.5%  1.5%  
2010  45%  25%  43.75%  1.25%  
2011  45%  24%  43%  2%  
2012  44%  23%  42.25%  1.75%  
2013  43%  22%  41.5%  1.5%  
2014  42%  21%  40.75%  1.25%  
2015  41%  20%  40%  1%  
2016  39%  18%  38.5%  0.5%  

  
  היתרון במיסוי , 2010 בדצמבר 31 עד 2009 באוגוסט 1תקופה בשל הכפלת תקרת הביטוח הלאומי ב*
  מאחר ששיעור המס הכולל המופיע בטבלה, הכנסות עסקיות רגילות אצל חברות על פני יחידים גדל עוד יותר  
  . אינו כולל את דמי הביטוח הלאומי 
  
  

  הכנסות ריבית שלא ממוסד בנקאי
  
נו שאי(הלוואות שניתנות לחברה על ידי יחיד  •

הכנסת , )2בעל מניות מהותי באותה חברה

                                                 
שיעור המס על הכנסות מריבית הנובעות במישרין או   2

בעקיפין מחברה שהיחיד הינו בעל עניין מהותי בה הינו לפי 
 .20%/15%שיעור המס השולי ולא 

הריבית הריאלית הצמודה בגינן  ממוסה בידי 
 והכנסת הריבית 20%היחיד בשיעור של 

, 15%שאינה צמודה ממוסה בשיעור של 
וזאת חלף מיסוי אותן הכנסות בשיעור המס 

 147השולי של היחיד כפי שהיה עד לתיקון 
ם יש לשקול הפקדת כספי, לפיכך. לפקודה

בחברות לעומת הפקדה בפיקדון בנקאי על 
 .ללא שיקולי מס, בסיס כלכלי
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הפרשי הצמדה על הלוואה פטורים ממס בידי  •
בין אם , בין אם הוא בעל מניות מהותי(היחיד 

בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף , )לאו
לגבי בעל שליטה יחולו .  לפקודה)13(9

פטור ממס על (ה "לחילופין גם תקנות מ
הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל הפרשי 
 .1998- ח"התשנ, )שליטה

  
  

  נושאים נוספים
  
השלמת תשלומים עד תום שנת המס לשם  •

  :קבלת הטבות מס
  
ראה חוזר  (לקופות גמל ולביטוח חיים  )1(

 ).נפרד בחוברת זו
 
ראה חוזר נפרד (לקרן השתלמות   )2(

  ).בחוברת זו
ראה חוזר (תרומות למוסדות מוכרים 

 ).ת זונפרד בחובר
  

 הקדמת התשלום למוסד - לגבי עצמאים •
 15- חל בופירעונלביטוח לאומי שמועד 

לשם ניצול הניכוי בשנת המס , 2010בינואר 
2009 .  

  
השלמת תשלומי התחייבויות להוצאות לגבי  •

שכר (מי שהכנסתו מדווחת על בסיס מזומנים 
משכורת חודש , הוצאות משרד, חשמל, דירה

ח "ד ורו"רחת עושכר ט, דצמבר לעובדים
  ). ב"וכיו

  
, קביעת מועד תקבול דמי שכירות מראש •

בכפוף להוראות החוק המתייחסות להכנסות 
השכרת לעניין ( .מהשכרת דירה למגורים

  ). ראה חוזר נפרד-דירת מגורים 
  
  .רכישת קופות רושמות לפני תום שנת המס •
  
השלמת תשלומים המקנים זיכוי מסכום המס  •

קרוב במוסד ששולמו בעד הוצאות להחזקת 
 .2009 בדצמבר 31עד 

  
  

  הגירה מישראל
 
מומלץ לתושב ישראל המבקש להגר למדינה  •

זרה ומבקש להיחשב כתושב חוץ בשנת המס 
 -להקפיד ולעזוב את ישראל עד ליום ה 2010

אחרת תחול החזקה , 2010 לינואר 29
שהוא נחשב כתושב ) הניתנת לסתירה(

 .ישראל
  
 למדינה ומד להגרהעמומלץ לתושב ישראל  •

לשקול לבצע רכישת נכסים רק לאחר , זרה
 .ההגירה מישראל

  
 ואמורים relocationלגבי עובדים שמבצעים  •

כדאי לשקול , ל"לקבל אופציות מהמעביד בחו
 הגירהלקבל את האופציות רק לאחר ה

 רק אם אין זה מהווה פעולה ,כמובן (מישראל
 .)מלאכותית

  
  

  הגירה לישראל
  

 ראה חוזר נפרד בחוברת זו לגבי - לעניין זה 
רפורמת מס המעניקה הקלות נרחבות לעולים 

ובמיוחד לגבי החוזרים עד , חדשים ותושבים חוזרים
 מחודש  לפקודה168תיקון  (2009לסוף שנת 
  ). 2008ספטמבר 

  
  

  מכירת נכסי הון היסטוריים
  

בגין מכירת , לפקודת מס הכנסה) ו(91על פי סעיף 
 יש 1960שנרכשו עד וכולל לשנת  ישנים 3נכסי הון

שיעורי ). 24%-12%(שיעורי מס רווח הון מופחתים 
 מידי כל שנה ושנה  נוסף1% -מס אלו עולים ב

בשנת , דהיינו (2005החל בשנת המס , שחולפת
 לשיעורי המס 5% יש להוסיף 2009המס 

  ).6% יש להוסיף 2010ובשנת המס , המופחתים
  
שבכוונתם , ורייםפיכך על בעלי נכס הון היסטל

לשקול לכרות את הסכם , למוכרם בעתיד הקרוב
בכדי להימנע  2009המכירה עוד בשנת המס 

  . נוסף1% -מעליית שיעור מס רווח ההון ב
  
  

 מיסוי הכנסות פסיביות -חוק הביטוח הלאומי 
  והכנסות של בעלי מניות בחברה משפחתית

  .) ראה חוזר נפרד בחוברת זו- להרחבה(
  

 מבוטח שהוא עובד שכיר או עובד 2008החל משנת 
עצמאי או עובד שכיר וגם עובד עצמאי ויש לו הכנסה 

 לפקודה אשר אינה 2מהמקורות האחרים בסעיף 
 בדמי ביטוח על יחויב, הכנסה מעבודה או כעצמאי

                                                 
 סעיף -יד קיבל אותם אגב פירוקלרבות מקרקעין שהיח(   3

  )לחוק מיסוי מקרקעין) ד(א48
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 אף אם היא פחותה ממחצית סך ,הכנסתו האחרת
 בדמי יחויבולא , ואולם. הכנסותיו כשכיר וכעצמאי

מריבית ומדמי ,  הכנסות מסוימות מדיבידנדביטוח
  .כמפורט בחוק הביטוח הלאומי, שכירות למגורים

  
, כי הכנסה מחברה משפחתית, עוד קובע התיקון

יראו אותה כאילו , חברה שקופה או מחברת בית
חולקה בסוף שנת המס לבעלי המניות בה או לחברי 
החברה לפי העניין והכול בהתאם לזכאותם היחסית 

כל זאת ללא קשר , וחי החברה במועד האמורברו
  .למועד חלוקת ההכנסות בפועל

מועד החיוב בביטוח לאומי לגבי אופציות שאינן 
  נסחרות 

  
המוסד לביטוח לאומי הסכים לבטל פסק דין אשר 

ולהסכמת , ניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה
הצדדים ניתן תוקף של פסק דין של בית הדין הארצי 

המוסד ' נ' שרון טופז ואח 547/07ל "עב( לעבודה
כי מועד החיוב במס , תוך שנקבע, )לביטוח לאומי

ואשר הוקצו (שאינן נסחרות בגין הכנסה מאופציות 
הינו מועד מימוש ) לפקודה) ט(3על פי סעיף 

  .האופציות בפועל ולא מועד הבשלתן לראשונה
  
 של 31.2009 ראה חוזר מיסים - להרחבה(

   ).משרדנו
  

  לפקיד השומהוהצהרות הודעות .  פרק ד
  
  
רשימת תכנוני מס עליהם יידרש דיווח  •

  לרשויות המס
 תקנות ובהן פורסמו, 2006חודש דצמבר ב

תכנוני מס החייבים בדיווח רשימה של 
. מ"מיסוי מקרקעין ומע, בתחומי מס ההכנסה

יש לציין כי לא כל פעולה הכלולה ברשימה 
ס שאינו בה תכנון משרואים משמעותה 

. בדיווח, אלא שהיא חייבת כאמור, לגיטימי
ת ובשנשהתבצעה התקנות יחולו על פעולה 

עד למועד הוצאת . 2009עד  2007המס 
  .תחולת התקנות  הוארכהטרם ,חוברת זו

  ). בחוברת זוחוזר נפרדגם ראה (
  
 חובת תיעוד והצהרת -מחירי העברה  •

  נאותות שוק ביחס לעסקאות בינלאומיות
פרסמה רשות  2007 אוקטוברבחודש 

הצהרה על עסקאות "המיסים טופס 
א לפקודת 85בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 

טופס ההצהרה ). 1385טופס " (מס הכנסה
שחובה (ח המס השנתי "מהווה נספח לדו

 וכולל )2007לצרפו החל מדוחות המס לשנת 
פרטי הצד הקשור , פרטים לגבי אופי העסקה
כולל טופס , כןו כמ. לעסקה ומחיר העסקה

הדיווח הצהרת מנהלים כי העסקה המדווחת 
כפי שהוגדרו , נערכה בהתאם לתנאי שוק

א לפקודת מס הכנסה והתקנות 85בסעיף 
שלפי עמדת רשות המיסים , נציין גם. הנלוות

ישנה חובת עריכת חקר תנאי שוק ותיעוד 
כי לא ניתן להוכיח עמידה בתנאי , מתאים

ם חוזר נפרד ראה ג (.שוק בדרך אחרת
  ).בנושא זה

  

חובת הודעה בכתב ומראש לפקיד השומה  •
אם הוא מתבצע , על עריכת מפקד המלאי

 ימים ועד חודש לפני 10-במועד שהוא יותר מ
האמור לעיל אינו חל על ; או אחרי יום המאזן

מלאי המתנהל בספר תנועת מלאי באופן 
וכל פריט בו נפקד , המאפשר קביעת יתרות

נה ונשלחה הודעה עד לפחות אחת לש
תחילת שנת המס לפקיד השומה על בחירת 

  ). בנושא זה נפרדראה גם חוזר(שיטה זו 
  
 הודעה על הפיכת חברה - חברה משפחתית •

 30לחברה משפחתית יש למסור עד 
ישנה ( 2010לגבי שנת המס  2009בנובמבר 

פרשנות המאפשרת הגשת הודעה זו עד ליום 
  נפרדוזרראה גם ח). (2009 בדצמבר 31

  ).בנושא זה
  
 הודעה לגבי בחירה של - תקנות דולריות •

 "התקנות הדולריות"הגשת דוחות מס לפי 
 30  ליוםיש למסור עד 2010לשנת מס 

  .2010בינואר 
  
 הודעה על תחילת - תחילת התעסקות •

התעסקות יש למסור לא יאוחר מיום פתיחת 
 .העסק או התחלת העסק

 
בדרך כלל  הינו המועד למיזוג או פיצול •

 בקשה לאישור מקדמי -בתום שנת מס 
מרשות המיסים צריכה להינתן לפני מועד 

בקשה לגבי , קרי. שינוי המבנה המבוקש
, 2009 בדצמבר 31 פיצול שמועדה/מיזוג

 .צריכה להינתן עד לאותו מועד
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העברת נכסים בתמורה להקצאת מניות  •

 בכל העברה על פי -  לפקודה104לפי סעיף 
 יום ממועד 30הודיע תוך הסעיף יש ל

ההעברה לפקיד השומה ולצרף את הנספחים 
 .המתאימים

 
שווי הסעה מרוכזת המאורגנת על ידי  •

 אין למעביד 2005 החל מינואר - המעביד
צורך באישור מוקדם של פקיד השומה על 

מנת לפטור את עובדיו ממס בשל שוויה של 
כל מעביד אשר עומד בתנאים של . ההסעה

 לפקודה ובכללים שפורסמו )20(9סעיף 
יוכל , והודיע על כך לפקיד השומה, מכוחו

לפטור את עובדיו מזקיפת השווי בגין 
ההודעה תכלול את הפרטים . ההסעה
אמצעי , מיקום מקום העבודה: הבאים

קווי התחבורה הציבורית למקום , התחבורה
מסלולי , העבודה והשעות בהן היא פועלת
ראה . (סעהההסעה והשעות בהן תופעל הה

 ).20/2004' הוראת ביצוע מס הכנסה מס
 
ינת י על חברה המעונ-"שנת הבחירה" •

לפי חוק עידוד " מפעל מוטב"בהטבות מס של 
שנת "להודיע לפקיד השומה על , השקעות הון

בהתאם לסעיף , בהודעה שתגיש" הבחירה
אך , במועד הגשת הדוח השנתי, ד לחוק51

ותה  חודשים מתום א12לא יאוחר מתום 
 . שנת המס

 
 חברה - אישור מראש לגבי מפעל מוטב •

המבקשת הטבה במסלול החלופי של חוק 
רשאית לפנות למנהל , עידוד השקעות הון

, רשות המסים בבקשה לקבלת אישור מראש
לא יאוחר מתום שישה חודשים מתום שנת 

על כך שמפעל שבבעלותה או , הבחירה
מפעל שבכוונתה להקים או להרחיב ממלא 

מפעל "ר התנאים האמורים בהגדרת אח
מפעל "או בסייגים של ההגדרה " תעשייתי

 ".קשור
 
 הודעה על תביעת בני זוג - חישוב נפרד •

לביצוע חישוב נפרד של המס על הכנסתם עד 
סכום  2009בשנת (לסכום תקרה מסויימת 

תימסר לפקיד השומה ).  ח" ש45,000של 
חודש לפחות לפני תחילתה של התקופה 

אלא ,  נתבע החישוב הנפרד של המסשבעדה
אם שוכנע פקיד השומה כי לא ניתן היה 
או אז , למסור את ההודעה עד למועד האמור

 יש להודיע ,דהיינו. ניתן למוסרה במועד אחר

עד ליום  2010את ההודעה לגבי שנת המס 
 .2009 בנובמבר 30

 
דוח מאוחד לצרכי מס לפי חוק לעידוד  •

דרתה בחוק כהג" חברת אם "- ההתעשיי
 רשאית להגיש ,)מיסים (ההתעשיילעידוד 

, דוח מס מאוחד עם חברות בנות שבשליטתה
בתנאי , לחוק' בכפוף לאמור בפרק ו

שהחברות הודיעו לפקיד השומה בכתב תוך 
שנת המס לגביה מוגש דוח המס המאוחד 

ניתן לבקש דוח (הראשון על כוונתן לעשות כן 
מאוחד רק החל משנת המס השלישית 

 מי שזכאי, לפיכך) חר השגת השליטהשלא
לדוח מאוחד ורוצה להחיל זאת לראשונה 

 31צריך להודיע עד ליום , 2009בשנת המס 
 .2009 בדצמבר

 
 על 10%בחירה במסלול מס בשיעור  •

ראה גם חוזר נפרד ( - השכרת דירת מגורים
יחיד שמעוניין לבחור  ). בחוברת זובנושא

נת המס  לגבי ש10%במסלול המס בשיעור 
חייב להקפיד לשלם את המס בגין , 2009

 בינואר 30עד ליום ההכנסה מדמי שכירות 
 2009אלא אם כן שילם בשנת , 2010

  . לפקודה175מקדמות לפי סעיף 
 
 בינואר 31 חובת דיווח ותשלום מקדמה עד •

בשל רווח הון מניירות ערך סחירים  2010
שלא נוכה  2009במחצית השנייה של שנת 

 לוא המס במקור בגינו מ
  

מוכר שחייב בהגשת דוח שנתי לפי סעיף על 
חובת דיווח ותשלום חלה ,  לפקודה131

מקדמות בגין עסקאות הוניות בניירות ערך 
בישראל או (הרשומים למסחר בבורסה 

באותם מקרים בהם לנישום נוצר , )ל"בחו
 אך לא נוכה ,רווח הון בעת מכירת נייר ערך

ה כלל או נוכה לא נוכ(מלוא המס במקור 
  ).באופן חלקי

  
חובת הדיווח ותשלום המקדמה הינה חצי 

 31- ביולי ו31ונקבעה לתאריכים  שנתית
בינואר של כל שנת מס בגין מכירה של ניירות 
ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל 

יש להגיש את הדיווח , לפיכך .יום הדיווח
על רווחי הון  2009החצי שנתי השני של שנת 

כירת ניירות ערך סחירים עבור החודשים ממ
 31לא יאוחר מיום , 2009יולי עד דצמבר 

  .2010בינואר 
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 בחודשים -  דיווחים והצהרות על נאמנויות •
 פורסמו החוק לתיקון פקודת 2008מאי ויוני 

הדן בהוראות פרק ) 165' מס(מס הכנסה 
וכן תקנות הקובעות מנגנון לייחוס , הנאמנויות

  של רשות המסיםות ומתווההכנסות הנאמנ
הסכם מס מוצע בנוגע לנאמנויות קיימות לגבי 

 . 2006 בינואר 1-שהוקמו לפני ה
  

הבקשות , המועד להגשת כל ההודעות
לרבות , וההצהרות הנדרשות על פי החוק

נאמנויות לשנות  בגין המועד להגשת דוח
 31עד ליום  הוא, 2008עד  2006המס 

ם לגבי חל ג, כל זאת. 2009בדצמבר 
ראה  (2006  בינואר1נאמנויות שהוקמו לפני 

  ).גם בהרחבה חוזר נפרד בנושא זה
  
הודעה לפקיד השומה על  - דיווח על רווח הון •

למעט שבח (רווח הון לרבות הפסד הון 
 30תימסר לפקיד השומה תוך ) מקרקעין

) ד(91ימים מיום המכירה בהתאם לסעיף 
 .לפקודה

 
ת באיגוד חובת דיווח על הקצאת מניו •

 הודעה על ביצוע הקצאה באיגוד -ן מקרקעי
פעולה "כמשמעותה בהגדרת , מקרקעין
 ימים מיום 30תימסר בתוך " באיגוד

לחוק מיסוי ) ג(75בהתאם לסעיף , ההקצאה
 .מקרקעין

 
) 126+856טפסי  (דיווח שנתי על ניכויים •

 לפקודה 166סעיף  - באופן מקוון בלבד
גשו דוחות  יו2007קובע שהחל משנת המס 

 -ממשכורת ושכר עבודה(ניכויים שנתיים 
מתשלומים שאינם משכורת ושכר ; 126טופס 
. באופן מקוון בלבד) 856 טופס -עבודה

 2009המועד החוקי להגשת הדוחות לשנת 
רשות המסים לא  .2010 באפריל 30הינו עד 
שנתיים המוגשים ניכויים  יותר דוחות תמקבל

בי דיסקטים או על ג(באופן ידני או ממוכן 
 ).תקליטורים

 60חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי תוך  •
 - יום מקבלת שומות ניכויים ממס הכנסה

בחודש  פרסם) ל"מל(המוסד לביטוח לאומי 
לפיה מוטלת על ,  הודעה2009פברואר 

, ל באופן שוטף"המעבידים חובת דיווח למל
 מס ידי-עלשנערכות  על שומות ניכויים
 ודוחות אחרים של 2009ואר הכנסה החל מינ

 יום 60 בתוך, מס הכנסה שבהם חויבו
  .מקבלת השומה ממס הכנסה

 
לרבות (מעסיק שיפעל לפי הוראות אלו 
 יום מיום 30תשלום הקרן וההצמדה בתוך 

לא יחויב כלל ) ל"מסירת הקביעה של המל
מעסיק שלא יפעל כאמור . בתשלומי קנסות

 יחויב ל"ובמסגרת ביקורת ניכויים של המל
בתשלום דמי ביטוח על פי שומות ניכויים של 

  .יחויב גם בתשלומי קנס מלאים, מס הכנסה
 של 11.2009 ראה חוזר מיסים - להרחבה(

  ) משרדנו
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  2009נתונים לתיאום הוצאות עודפות לשנת המס   .2
 

המס אום הוצאות עודפות לצורך הכנת הדוח המתואם לצרכי מס לשנת ילהלן ריכוז הנתונים לת
2009:  

  
  
  כללי  .1
  

 31ח תקנות לפי סעיף ויש לתאם הוצאות עודפות מכ
ניכוי הוצאות מסוימות וניכוי (לפקודת מס הכנסה 

וכן הוצאות למתן טובת הנאה שנתן ) הוצאות רכב
  .מעביד לעובדיו ואשר לא ניתן לייחסה לעובד פלוני

בחבר בני אדם  (45%יש לשלם מקדמות בשיעור 
מההוצאות ) 90% -ודה חל עליו לפק) ז(3שסעיף 

  .העודפות על בסיס שוטף
  

יש לשלם בהקדם את , במקרה של חוסר במקדמות
הפרשי הצמדה , ההפרש כדי לחסוך בהוצאות ריבית

  ).במיוחד בחברות מפסידות(וקנסות 
  

יש לצרף טופס , לדוח המס שישלח לפקיד השומה
  ).דוח על הוצאות עודפות (1235

  
  
  העיסוקכיבודים במקום   .2
  

יה ישת( מההוצאות לכיבוד קל 80%יותרו בניכוי רק 
במקום העיסוק ) עוגיות וכיוצא באלה, קרה או חמה

) את עיסוקו, דרך קבע, מקום שבו מנהל הנישום(
  .של הנישום

  
יוכרו ההוצאות , 14/2000' לפי חוזר מס הכנסה מס

לכיבוד קל הן לאורחים המבקרים במקום העיסוק והן 
שאינן כיבוד , צאות מזון ומשקה אחרותהו. לעובדים

 הניתנת עסקיתארוחה : לדוגמא(לא יותרו , קל
  ).לאורח

  
  
  אירוח  .3
  

, אינן מותרות בניכוי כלל, הוצאות בשל אירוח בארץ
ל המותרות בניכוי "פרט להוצאות אירוח אורחים מחו

במידה שהן סבירות ונוהל לגביהם , ללא תקרה
, ץ ממנה הגיעשם האורח והאר(הרישום הנדרש 

הקשר לספק וסכום , מספר ימי האירוח ונסיבותיו
  ).ההוצאה

  

ללקוחות (מתנות בשל קשר עסקי   .4
   אישיאירועולעובדים לרגל ) וספקים

  
  .ח לשנה"ש 190-עד ל  4.1

  
ב " דולר של ארה15- עד ל-ל "אם ניתנה בחו  4.2

  .לאדם לשנה
  

לידת , חתונה(רוע אישי ימתנה לעובד לרגל א  4.3
תותר בניכוי מבלי שתחשב ) מצווה-בר, לדי

הכנסת עבודה בגבולות הסכומים שבסעיף 
 ייחשב כהוצאה -סכום מעבר לכך .  לעיל4.1

  .עודפת
  
  
  ל בארץ לתושב ישראל"אש  .5
  

לא יותרו סכומים בגין ארוחות שמעל לסכומים 
  :אלא אם נזקפו להכנסות העובד, שלהלן

  
  )ח"בש( בלי קבלות  )ח"בש( עם קבלות

  ערב צהריים  בוקר  ערב צהריים  בוקר
            
1  4  2  1  3  1  

  
לגבי עוסק השוהה מחוץ לתחום היישוב שבו נמצא 

 ימים בחודש ובמשך 20מקום מגוריו הקבוע לפחות 
 יותרו - חודשים בשנת מס אחת 3-לא פחות מ

,  מההוצאות דלעיל60%, בחודשים האמורים, בניכוי
  .בכפוף למילוי הוראות התקנות

  
גבי ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה המותרת ל

  .7 ראה סעיף -בניכוי 
  
  
  ל"הוצאות נסיעה ושהייה בחו  .6
  

ההוצאה תותר בניכוי אם הנסיעה והשהייה היו 
  .הכרחיים לייצור ההכנסה

  
 - 2009סכומי ההוצאות שיותרו בניכוי בשנת המס 

  :הינם כדלקמן



  2010היערכות לקראת תחילת שנת המס 

18  

  הוצאות טיסה  .א
  

 -תיירים או עסקים הוצאה עבור כרטיס במחלקת 
  .תותר במלואה

  
 תותר עד -הוצאה עבור כרטיס במחלקה ראשונה 

  .לגובה מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה
  
  הוצאות לינה  .ב
  

 הלינות 7 עבור - לינות 90בנסיעה אשר כללה עד 
, דולר ללינה 239הראשונות יוכרו כל ההוצאות או 

  ).לפי קבלות(לפי הנמוך 
  

בתקופה ) החל מהלילה השמיני(ינות עבור שאר הל
, דולר 105 אם מחיר כל לינה לא עלה על -ל "הנ

 105אם ההוצאה עלתה על . תותר כל ההוצאה
 105-אך לא פחות מ,  מההוצאה75%יוכרו , דולר

  .ללינה דולר 179-דולר ולא יותר מ
  

 יוכרו -  לינות 90-בנסיעה אשר כללה יותר מ
דולר  105-ר מאך לא יות, ההוצאות לפי קבלות

  .ללינה עבור כל הלינות
  

תה יגם שתי נסיעות או יותר שלא הי, ין זהילענ
,  יום לפחות14ביניהן שהייה רצופה בישראל של 

נראה כי ימי השהייה בארץ לא . ייחשבו כנסיעה אחת
  .יובאו בחשבון מספר הלינות

  
  )ל"אש(הוצאות שהייה   .ג
  

  . שהייהדולר לכל יום 67 -אם נדרשו הוצאות לינה
דולר לכל יום  112 -אם לא נדרשו הוצאות לינה

  .ל"שהייה ללא הבדל בתקופת השהייה בחו
  
  הוצאות בגין שכירת רכב  .ד
  

הסכום שיותר בניכוי יהיה הסכום שהוצא בפועל בגין 
דולר  52- אך לא יותר מ,שכירת רכב לפי קבלות

  .ליום
סכום זה כולל את כל , רשות המיסיםלפי עמדת 
רותים וכל הוצאה יש, לרבות דלק,  לרכבההוצאות
  .אחרת

  
  הוצאות בשל חינוך ילדים  .ה
  

ל "לגבי התרת הוצאות לחינוך ילדים בשל שהייה בחו
הוצאות אלו :  חודשים10בתקופה רצופה העולה על 

 החודשים 10גם בשל תקופת (יותרו בניכוי 
 שנה 18בשל ילדים שטרם מלאו להם ) הראשונים

דולר לחודש  599לא יעלה על בסכום ש, בשנת המס
 רשאי להגדיל את הסכום האמור מנהלה. לכל ילד

  .בהתחשב במקום המגורים ובתנאי הלימוד
  
  הוצאות עסקיות אחרות  .ו
  

, טלפונים: ל כגון"הוצאות עסקיות אחרות שנעשו בחו
) כנגד קבלות (ב"וכיואירוח ספקים או לקוחות 

אילו , ניכויבאותו אופן שהיו מותרות במותרות בניכוי 
  .הוצאו בישראל

  
  הגדלת סכומים לגבי ארצות מסוימות  .ז
  

נובמבר שעודכנה לאחרונה בקביעת מס הכנסה 
קובעת רשימת מקומות בהם יותרו בניכוי , 2005

מסכומי הוצאות הלינה והשהייה הרגילות  125%
  .המותרות בניכוי 

  
להלן רשימת המקומות לגביהם ניתן לדרוש בשנת 

 125%- לינה ושהייה מוגדלות להוצאות 2009
  :מההוצאות הרגילות

  
      

  אוסטרליה
  אוסטריה
  איטליה
  איסלנד
  אירלנד
  אנגולה
  בלגיה
  גרמניה
  דובאי
  דנמרק

  

  הולנד
  קונג-הונג

  )בריטניה( הממלכה המאוחדת
  טיוואן
  יוון
  יפן

  לוקסמבורג
  נורווגיה
  ספרד
  עומאן

  פינלנד
  צרפת
  ראקט

  קוריאה
  קמרון
  קנדה
  שבדיה
  שוויץ

  
  עדכון סכומים  .ח
  

 1הסכומים הנקובים לעיל בדולרים מתואמים בכל 
בינואר של כל שנה בהתאם לשיעור עליית המדד 

  ").ידוע"לפי מדד (בארצות הברית 
  
  
  הוצאות לינה וארוחת בוקר  .7
  
לגבי הוצאות לינה שהוציא נישום בישראל או   .א

מ ממקום " ק100במרחק העולה על , באזור
הוצאות :  או מקום המגוריםהעיסוק העיקרי

יוכרו עד לתקרה המתייחסת להתרת הוצאה 
בשל לינה בחוץ לארץ החל מהלינה השמינית 

 שעלותה נמוכה לינה(לעיל ' ב6 ראה סעיף -
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לינה שעלותה גבוהה ,  כל ההוצאות-$ 105-מ
 מההוצאה בלבד אך לא 75%תותר $ 105-מ

והכל $ 179-ולא יותר מ$ 105-פחות מ
ם לפי השער היציג של הדולר בשקלים חדשי

  ).כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינה
  
מ ממקום " ק100-לינה במרחק של פחות מ  .ב

העיסוק העיקרי או מקום המגורים לא תותר 
 השומה פקידזולת אם שוכנע , בניכוי כלל
תה הכרחית לייצור ההכנסה של ישהלינה הי

  .הנישום
  

הלינה יוכרו הוצאות לארוחת בוקר הכלולות במחיר 
 1לא תחול התקנה המתירה בניכוי רק , קרי. בניכוי

אלא , ) לעיל5ראה סעיף (ח עבור ארוחת בוקר "ש
  .היא תחשב כחלק מעלות הלינה

  
הוראות אלו לא יחולו על הוצאות לינה שהוציא 

  .הנישום במסגרת השתתפות בכנס בתחום עיסוקו
  
  
  הוצאות ביגוד  .8
  

לרבות (ת ביגוד הוצאות שהוציא נישום לרכיש
שנועדו לשמש , בעבורו או בעבור עובדו) נעליים

לצורכי עבודה וניתן לזהות בהם באופן בולט 
השתייכות לעסקו של הנישום או שעל פי דין קיימת 

יותרו בניכוי במלואן אם , החובה ללבוש את הביגוד
לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה 

גלימה של עורכי , תחלוק אחיו, כדוגמת סרבל טיסה(
במקרה בו מדובר בביגוד שניתן ). ב"קסדה וכיו, דין

כדוגמת (להשתמש בו גם שלא לצורכי עבודה 
יותרו לניכוי ) חליפת מדים ייצוגית להופעת עורכי דין

  . בלבד מההוצאה80%
  

במקרה בו מעביד , רשות המיסיםעל פי עמדת 
מממן ביגוד עבור עובדיו אשר אינם עומדים 

ייחשב הדבר כטובת הנאה , ל"יונים הנבקריטר
  .יה ייזקף להכנסת העובדיששוו

  
  
הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד   .9

  במקום המגורים
  

לא יותרו בניכוי הוצאות בשל החזקת טלפון שאינו 
נייד במקום מגוריו של הנישום או של בעל השליטה 

אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד , בנישום
ת המגורים משמש את עיקר עסקו או כי בי, השומה

ההוצאות שיותרו , במקרה זה. משלח ידו של הנישום
  :הינם כדלהלן

  
  בארץשאינו נייד שיחות טלפון   9.1

  
ח "ש 21,200אם ההוצאה לא עלתה על   )1(

 80% הנמוך מבין ,יותרו בניכוי, לשנה
מהוצאות החזקת הטלפון או חלק מההוצאות 

  .ח" ש2,100העולה על 
  
ח "ש 21,200במקרה בו ההוצאה עולה על   )2(

לשנה יותר בניכוי חלק ההוצאות העולה על 
  .ח בלבד" ש4,200

  
במקרה בו מקום המגורים שימש את עיקר העיסוק 

ל "יותרו חלק מההוצאות הנ, בחלק מהשנה בלבד
  .באופן יחסי לתקופת השימוש

  
  

  :לה כדלקמןניתן לסכם את הטיפול בהוצאות החזקת טלפון שאינו נייד בטב
  

  ח"הסכום שיותר בניכוי בש  ח"סכום הוצאות החזקת הטלפון בשנה בש

2,100 - 0  0  
  2,100סכום ההוצאה פחות   2,100 - 10,500
  80%סכום ההוצאה כפול   10,500 - 21,200
  4,200סכום ההוצאה פחות   21,200 מעל
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  ל"שיחות טלפון לחו  9.2
  

 כנדרש אם נוהל רישום, ההוצאה תותר במלואה
משך , פרטי מקבלה, יעד השיחה, שעה, תאריך(

להבדיל ). נושאה ומחירה המשוער, השיחה
אין חובה שמקום המגורים , מהוצאות טלפון בארץ

  .ישמש את עיקר עסקו של הנישום
  
  

  הוצאות החזקת טלפון נייד  .10
  

ניכוי ההוצאות בשל החזקת רדיו טלפון נייד מוגבל 
  :כדלקמן

  
 הוצאות החזקת רדיו טלפון לא יותרו בניכוי •

נייד המשמש בייצור הכנסה בסכום של  
או )  לחודשח"ש 95 (ח בשנה"ש 1,140

  .לפי הנמוך, מחצית מההוצאות
  
הוצאות מעביד בשל רדיו , על אף האמור לעיל •

כמשמעותו , שהועמד לרשות עובד, טלפון נייד
שווי השימוש ברדיו (בתקנות מס הכנסה 

  .יותרו במלואן, 2002-ב"התשס, )טלפון נייד
 

יש לוודא שעובד שהטלפון הנייד הועמד לרשותו 
למעט רדיו טלפון שניתן להתקשר ממנו למקום (

חוייב בשווי שימוש חודשי בגובה ) העבודה בלבד
, לפי הנמוך, ח"ש 95מחצית מההוצאה החודשית או 

והכל בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד 
  .ידבשל אותו רדיו טלפון ני

  
לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רדיו טלפון  •

 .נייד שהוצאו בייצור הכנסת עבודה
  
 למעט רדיו טלפון נייד -" רדיו טלפון נייד" •

המותקן באופן קבוע במרכזיה במקום עסקו 
 .או משלח ידו של הנישום

 
נקבע בהוראת , מס ערך מוסף ןשלעניי, יצוין •

 שעוסק, מ" של אגף המכס ומע1/98פרשנות 
רשאי לנכות שני שלישים ממס התשומות 

הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו בגין 
רכישת טלפון סלולארי ובגין השימוש השוטף 

לתקנות ) 2) (ב(18זאת בהתאם לתקנה , בו
אם יכול העוסק לקבוע . מס ערך מוסף

 את השיעור היחסי של השימוש במדויק
כגון על ידי פירוט (במכשיר לצרכי העסק 

אזי הוא יוכל לנכות את מס ,)כדומהשיחות ו
 .התשומות בהתאם

  הוצאות החזקת רכב  .11
  

 בהתאם, יש לתאם הוצאות החזקת רכב  11.1
, )ניכוי הוצאות רכב(לתקנות מס הכנסה 

 שינויים ובתקנות נקבע. 1995-  ה"התשנ
 להלן( 2008 בינואר 1בתוקף מיום מהותיים 

 םלגביהסוגי הרכבים  שונו לפיהם ,)התיקון -
 ניתן לנכות הוצאות וכן גודל ההוצאה

וכרו כל ההחל מאותו מועד . המותרת בניכוי
הוצאות החזקת הרכב במקרה של רכב צמוד 

וכר הסכום הואילו לגבי רכב של עצמאי 
הגבוה מבין סכום ההוצאה בניכוי שווי 

להלן  .  מסכום ההוצאות45%השימוש או 
  :פירוט

  
רכב "שהגדרת רכב לא תכלול   נקבעתיקוןב

הוצאות של ועל כן לא יחושב בגינו תיאום , "תפעולי
  .החזקת רכב

להנחת דעתו של , רכב שנתקיימו בו, "רכב תפעולי"
  :אחד מאלה, פקיד השומה

  
) כהגדרתו בתקנות התעבורה(רכב ביטחון   )א(

המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית 
 ;בלבד

  
רכב שלא הועמד לרשות עובד כלשהו של   )ב(

 המשמש רק לצורכי המעביד או בעל ,המעביד
עסק ואשר בתום שעות העבודה /היד-משלח

והכול בלבד , אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק
שמקום העיסוק של המעביד או של בעל 

 . עסק אינו במקום מגוריו/משלח היד
  

להלן מספר שינויים שחלו בנוגע לחישוב וניכוי 
  :הוצאות רכב לצרכי מס

 
כב בשל רכב שהמעביד הוצאות החזקת ר  )א(

תותרנה ) רכב צמוד(העמיד לרשות עובדו 
  .בניכוי במלואן

  
שסיווגו  שאינו אופנוע(הוצאות החזקת רכב   )ב(

L3( , שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת
רכב של עצמאי או רכב חברה שאינו (עבודה 

תותרנה בניכוי , )צמוד אך אינו רכב תפעולי
  : מביןלפי הגבוה

 
כהגדרתן (ת החזקת הרכב סכום הוצאו •

בניכוי שווי השימוש ברכב ) בתקנות
 ;כפי שנקבע בתקנות השווי
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 . מהוצאות החזקת הרכב45% •
סכום שווי : יש לתאם את הנמוך מבין, דהיינו

  . מסך הוצאות החזקת הרכב55%השימוש ברכב או 
  
בעל  (L3הוצאות החזקת אופנוע שסיווגו   )ג(

על הספק ק וב" סמ125מנוע בנפח של מעל 
שהוצאו בייצור הכנסה שאינה ) ס" כ33מעל 

 לפי הגבוהתותרנה בניכוי , הכנסת עבודה
  :מבין

 
סכום הוצאות החזקת האופנוע בניכוי  •

שווי השימוש באופנוע כפי שנקבע 
 ;בתקנות השווי

 
  .מהוצאות החזקת האופנוע 25% •

  
שההגדרה למספר הקילומטרים השנתי , יצוין

כיוון , נמחקה) 2007שנת  בתוקף עד לסוף השהיית(
, בניגוד למה שהיה בעבר, שסכום ההוצאה שתנוכה

אינו תלוי עוד במספר הקילומטרים של הנסיעות 
  .ברכב בשנת המס

  
" סגורה"סוגי הוצאות החזקת רכב הן רשימה   11.2

  :של הוצאות שהוגדרו בתקנות כדלקמן
  

דמי , טוח חובהיב, טוח מקיףיב, רישוי
,  הוצאות תיקון ואחזקה,שמנים, דלק, שכירות

, הוצאות חניה שלא במקום העיסוק הקבוע
אגרה לכביש חוצה ישראל ופחת לפי סעיף 

  . לפקודת מס הכנסה21
  

פחת (א " יש להקפיד שבטופס י-לגבי חברה  11.3
ירשם פחת נצבר מלא לפי שעור ) לצורכי מס
, )15%כ "בד(כנדרש בתקנות , פחת שנתי

 לא נדרש גם אם(מיום רכישת כלי הרכב 
  ).מלוא הפחת בפועל

  
, הוצאות חניה שלא במקום העיסוק הקבוע  11.4

הוצאות "שהוצאו בייצור הכנסה יתווספו ל
  .ויותרו בניכוי על פי התקנות" החזקת רכב

  
הוצאות חניה במקום העיסוק הקבוע או 

באם (יותרו בדרך כלל במלואן , בסמוך לו
מדובר בתשלום על בסיס קבוע ולא בתשלום 

  ).י שעות חניה בפועללפ

   -הגדלת הזקיפה של שווי השימוש ברכב   11.5
  

 פורסמו תקנות מס הכנסה 2007 בדצמבר 31ביום 
לפי . 2007- ח"התשס, )תיקון) (שווי השימוש ברכב(

 ועד לשנת המס 2008 החל מינואר ,התקנות
 יועלה בהדרגה שווי 2011המתחילה בינואר 

בל רכב השימוש ברכב הנזקף לשכר עובד המק
שווי גם  בנוסף נקבע בתקנות .ממקום העבודה

 .L3שימוש לאופנוע שסיווגו 
 
 2009להלן נתונים על סכום השווי בשנת  •

  ):ח לחודש"ש(
  

 קבוצת מחיר
  שווי השימוש 

 2009בשנת 
1 1,700 
2  1,860  
3  2,630  
4  3,200  
5  4,440  
6  5,720  
7  7,290  

  L3 540אופנוע 
  

קף לעובד עולה על סכום באם סכום השווי שנז
אזי לא , ההוצאות שיש לתאם בגין אותו כלי רכב

ניתן לקזז את הסכום השלילי כנגד סכום חיובי מכלי 
  . רכב אחר

  
באופן שיש כוונה לקבוע שווי שימוש , נציין עוד

אלא לפי אחוז , שלא לפי קבוצות מחיר(שונה 
 1על רכבים שירכשו החל מיום , )משווי הרכב

, אך נכון למועד כתיבת חוברת זו, 2010בינואר 
  .טרם פורסם התיקון
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  הגדלת סכום תקרה -זיכוי ממס בשל תרומות למוסדות ציבור  .3
  
  

  כללי
  
ניתן לקבל זיכוי ,  לפקודת מס הכנסה46פי סעיף -על

ממס בשל תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי 
  : כדלקמן,)2(9כמשמעותו בסעיף 

  
  .35% זיכוי מס בשיעור - אצל נישום שהוא יחיד

  זיכוי מס בשיעור -אדם -אצל נישום שהוא חבר בני
 בשנת 25% - ו2009 בשנת 26%(מס החברות 

2010.(  
  

שסכום התרומה , ותנה בכךההזיכוי , עד כה
) 2008מעודכן לשנת  (ח"ש 400המינימלי עלה על 

ושהסכום , )סכום התרומה המינימלי -להלן(
זיכוי לא עלה על המכסימלי שבגינו יינתן 

 -להלן) (2008מעודכן לשנת  (ח"ש 4,208,000
 מההכנסה החייבת של 30%או על ) סכום התקרה

להלן (לפי הנמוך מביניהם , הנישום באותה שנה
  ). התקרה לזיכוי - ביחד

  
סכום תרומה העולה על התקרה לזיכוי שנתרם 

יזוכה מהמס בשלוש שנות המס , באותה שנת מס
ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת , הבאות בזו אחר זו

בשל סכום כולל של , משלוש שנות המס כאמור
סכום , דהיינו. תרומות העולה על התקרה לזיכוי
לא אובד בגלל , התרומות ששולם בשנה מסויימת

המגבלה של סכום התקרה או בשל הכנסה חייבת 
וניתן , באותה שנה) או אפילו הפסד(נמוכה מידי 

  .ת המס הבאותלהעבירו לשלוש שנו
  

א לפקודה קיימות מגבלות 46שעל פי סעיף , נציין גם
אם תובעים גם ניכוי בשל , נוספות לקבלת הזיכוי

  .פ"מו

  2010 - ו2009הוראת שעה לשנות המס 
  

כדי להקל על פעילותם של מוסדות ציבור ולעודד 
נקבעה הוראת שעה לשנות המס , מתן תרומות

   יוגדל סכום התקרה ולפיה 2010 - ו2009
ל " בכל אחת מהשנים הנח"ש 7,500,000-ל
 הסכום - ח"ש 4,208,000במקום הסכום של (

  ).2008המעודכן לשנת המס 
  

הוקטן סכום התרומה המינימלי באותן שנים , כמו כן
 מעודכן לשנת המס ח"ש 400במקום  (ח"ש 300-ל

2008.(  
  
  

סכומים מוכרים בגין שנים קודמות ועמדת רשות 
  המסים

  
בגין (ים מירביים לתרומות בשנים קודמות סכומ

שנים שניתן לדרוש בגינן זיכוי בדוח המס לשנת 
  ): בשל תרומות שלא נוצלו במלואן2009

  
  ח" ש2,218,000 -2006שנת המס 
  ח" ש4,013,000 -2007 שנת המס

  ח" ש4,208,000 -2008 שנת המס 
  

, )3/2001' הוראת ביצוע מס(על פי רשות המסים 
 רק בגין קבלה מקורית בה צוינו במפורש יותר זיכוי

אלא אם היא בסכום שאינו עולה על ( שם התורם 
המילה , )ח וסכום התרומה הודפס מראש" ש400

למוסד אישור מס הכנסה : "והטקסט הבא" תרומה"
  ". לפקודת מס הכנסה46ין תרומות לפי סעיף ילענ
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  ):ח"באלפי ש(להלן הדגמה 
  

  ה-ח=ט  ח  זב*30%=ו  ד+ג=ה  ד  ג  ב  א

הכנסה  שנת המס
 חייבת

תרומה 
 שוטפת

תרומה 
מועברת 
  משנים
 קודמות

כ "סה
  תרומות

תקרת 
30%  

סכום 
התקרה 
הנקוב 

 46בסעיף 

תקרת הזיכוי
 )1(בפועל 

עודף לזיכוי 
בשנים 
  הבאות

)2( 
2006 3,000 1,200 0 1,200 900 2,218  900  300  
2007 4,000 1,000 300 1,300 1,200 4,013  1,200  100)  3(  
2008 16,0004,608 100 4,708 4,800 4,208 4,208  500)  4( 
2009 1,300 0 500 500 390 7,500 390 110)  5(  
2010 200 50 110 160 60 7,500 60 100)  6(  
2011 0 0 100 100 0 7,500 0 50)    7(  
2012  800 40 50 90 240 7,500 90 0 

  
  

  :הערות
  
  .ז, ו,  ה:הנמוך מבין טורים  )1(
  
החישוב , 3/2001בהתאם להוראת ביצוע   )2(

תחילה ניצול הזיכוי , דהיינו, FIFOנעשה לפי 
בשל עודף התרומות המועברות משנים 

קודמות והיתרה מיוחסת לתרומות בשנה 
  . השוטפת

  
  .2007המקור משנת   )3(
  

  .2008המקור משנת   )4(
  
  .2008המקור משנת   )5(
  
  ושל  2010נת ח בש"שא 50מקורם של   )6(

  .2008ח הנותרים בשנת "שא 50-ה
  
לא יכולים לעבור  2008 משנת ח"שא 50-ה  )7(

   .2012לשנת 
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  2009נתונים יסודיים לחישוב המס לשנת המס   .4
 

' קיצבה וכו, פטורים המתייחסים לפיצויי פרישה, הנחות סוציאליות, נקודות הזיכוי, להלן מדרגות המס
  :2009לשנת המס 

  
  :) וחודשישנתי (2009 בשנת המס ות ההכנסה ושיעורי המס ליחידיםמדרג  .1

  
  :שנתי

  
  מס מצטבר הכנסה מצטברת  מס בכל שלב  שיעור המס   שנתיתהכנסה
 ח"ש ח"ש ח"ש % ח"ש

          
 5,508 55,080 5,508 *10 55,080עד 

 11,934 97,920 6,426 *15  הבאים42,840
  23,222  147,000  11,288  *23   הבאים49,080
 42,482 211,200 19,260 30  הבאים64,200

 125,266 454,680 82,783 34  הבאים243,480
    46  454,680מעל 

  
  :חודשי

  
  מס מצטבר הכנסה מצטברת  מס בכל שלב  שיעור המס  הכנסה חודשית

 ח"ש ח"ש ח"ש % ח"ש
          

 459 4,590 459 *10 4,590עד 
 994 8,160 535 *15  הבאים3,570
  1,935  12,250  941  *23   הבאים4,090
 3,540 17,600 1,605 30  הבאים5,350

 10,439 37,890 6,899 34  הבאים20,290
    46  37,890מעל 

  
 חלים על הכנסה חייבת מיגיעה אישית כהגדרתה בפקודת 23%- ו15%, 10%השיעורים ההתחלתיים של   *

 תהיה מדרגת -שנקבע להן שיעור מס  מוגבל , ותלגבי הכנסות אחרות שאינן הכנסות מועדפ. (מס הכנסה
 להכנסה שנתית 32% ומדרגה נוספת של 30% -ח " ש147,000המס השנתית הראשונה עד לסכום של 

שיעורים מופחתים אלו לא יחולו על הכנסה שחייבים לגביה בניהול פנקסי ). ח" ש211,200של עד 
  .חשבונות ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים

  
  : זה נקבע כילעניין

  
מהשכרת נכס ששימש בידיו , הכנסה מדמי שכירות בידי אדם או בידי מי שהיה בן זוגו בעת פטירתו  .א

,  שנים לפחות לפני תחילת ההשכרה10במשך , להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד
  .תחשב כהכנסה מיגיעה אישית

  
למעט הכנסה (לו גם על הכנסה חייבת מכל מקור  יחו23%- ו15%, 10%שיעורי המס ההתחלתיים של   .ב

  .בידי מי שמלאו לו שישים שנים בשנת המס) שנקבעה לגביה שיעור מס מיוחד
  

   2009תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים (במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית ש, יצוין
ת של שיעורי מס ההכנסה על מדרגות המס והפחתה הדרגתי נקבע ריווח של, 2009-ט"התשס, )2010-ו

  ).ראה פירוט בחוזר נפרד בחוברת זו (2016 בשנת המס 39%יחידים עד לשיעור שולי קבוע של 
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   שנתי-נקודת זיכוי   .2
  

  ח"ש 2,364 שווי נקודת זיכוי אחת  2.1
  

  ח"ש 5,319  נקודות זיכוי2¼ שווי   2.2
  
  
 תקרות ואחוזי הפקדה לקופות גמל  .3

  )חודשי(
  
 ראה חוזר -בר על ההפקדות לקופות גמללגבי הס(

  )נפרד בחוברת זו
  

  ח" ש7,520 - א9 לפי סעיף קצבה מזכה  3.1
  

  ח" ש2,632 - 35%פטור מקצבה סכום   
  

קצבה שלא על  ()ב(א9סכום פטור לפי סעיף   3.2
  .ח"ש 105 - )פי חוק או הסכם קיבוצי

  
תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה   3.3

  .ח"ש 7,800 -) 47סעיף (
  

גם למי שיש (הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה 
 7,800 בניכוי הכנסת העבודה או -הכנסת עבודה

  .ח" ש11,000 -) לפי הנמוך, ח"ש
  .ח"ש 31,400 -)5)(א(47 ' סע-הכנסה מזכה לקצבה

  
 -) 5(-ו) 3)(א(47 סעיף -הכנסה לעמית עצמאי 

  .ח" ש7,800
  

  .ח"ש 151 -) ד(א45הסכום לפי סעיף   3.4
  

 15,685 ,ח"ש 146 -) ה(א45הסכומים לפי סעיף 
  .ח"ש
  

קרן השתלמות לחברי קיבוץ ( הפקדה מוטבת  3.5
 16,440 -) ב16(9 -ו) א16(9 -) ולעצמאי

  .לשנה ח"ש
  

לצורך משיכה מקופת גמל " שכר מינימום"  3.6
  .ח"ש 3,850 -בפטור 

  
  
התקרה השנתית להפרשות לפיצויים   .4

 המוכרת ולקצבה בשל חבר בעל שליטה
  כהוצאה

  
  ח" ש10,980: )9(32סעיף 

תקרת סכומי מענק הפרישה הפטורים   .5
  )א7 (9 סעיף -ממס 

  
 בינואר 1ששולם החל מיום תקרת הסכום הפטור 

  ח לכל שנת עבודה" ש10,980 :2009
  

  .ח"ש 21,960: סכום המענק הפטור ממס עקב מוות
  
  
   שנתי- הפרשות לקרן השתלמות  .6
  
פציפי בנוגע להפרשות לקרן ראה גם חוזר ס(

  ).השתלמות
  

 -לשכיר שאינו בעל שליטה ולשכיר בעל שליטה
המשכורת השנתית המירבית שההפרשה בגינה 

משכורת חודשית (ח " ש188,544 -פטורה ממס 
  ).ח" ש15,712בסך 

  
 ההכנסה המירבית -וחבר קיבוץ, לעצמאי

  .ח" ש234,000 -שההפרשה בגינה מזכה בניכוי
  

דובר ביחיד עצמאי שיש לו גם הכנסת  אם מ-הערה
 החלק של הכנסת העבודה שבגינה הופקדו ,עבודה

ידי המעביד לקרן השתלמות יקטין את -כספים על
  .תקרת ההכנסה מעסק או משלח יד המזכה בניכוי

  
  
  ידי מעבידים-הטבות הניתנות על  .7
  

אין פטור ממס בגין הנחות ומתנות שקיבל , כעקרון
  .עובד ממעבידו

  
מסכימה נציבות מס הכנסה , נים משורת הדיןלפ

שמתנה בסכום סביר שנותן מעביד לעובדו לרגל 
לא ) מצוה-בר, לידת ילד, חתונה(אירוע אישי בלבד 

וההוצאה תוכר למעביד , תיחשב כהכנסת עבודה
במגבלת הסכום המותר בניכוי לגבי מתנות לספקים 

  .וללקוחות בשל קשר עסקי
  

כוי הוצאה מסוג זה  תותר בני2009בשנת המס 
סכום העודף על הסך האמור . ח" ש190בסכום של 

  .ייחשב כהוצאה עודפת
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תשלומים בשל הוצאות להחזקת בן   .8
  משפחה במוסד

  
 בשל הוצאות להחזקתם 35%זיכוי ממס בשיעור של 

הורה או ילד משותקים לחלוטין , במוסד של אישה
 יינתן בשל סכומים -הזיכוי ממס כאמור . ב"וכיו

  . מההכנסה החייבת12.5%ששולמו העולים על 

תשלומים לביטוח לאומי בשל הכנסה   .9
  שאינה ממשכורת

  
 מהתשלומים לביטוח 52%ניכוי מההכנסה בגובה 

לא  (2009 בדצמבר 31לאומי שבוצעו בפועל עד 
הניכוי אינו ניתן בשל הפרשי ). כולל דמי בריאות

  .הצמדה וקנסות המשתלמים על פיגור בתשלומים
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  2009הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס   .5
 
 

פקודת מס הכנסה מתירה בתנאים מסויימים ניכוי 
, לעצמאים, תשלומים לקרן השתלמות לשכירים

לחברי קיבוץ ולשכירים בעלי שליטה בחברת 
  . מעטים

  
להלן ריכוז ההוראות בנושא זה לגבי שנת המס 

2009:  
  
  שיעורי ההפרשות  .1
  

רו בניכוי הפרשות לקרן יות 2009בשנת המס 
  ):שנתי(כדלקמן השתלמות 

  
  )שאינו בעל שליטה (שכיר רגיל  )א(
  

הפרשות מעביד עבור עובדים שכירים רגילים 
שאינם בגדר הכנסת עבודה ) שאינם בעלי שליטה(
  :יותרו בניכוי כדלקמן) לפקודה) ה(3סעיף (
  

 מהמשכורת השנתית שאינה עולה על 7.5%
 2.5%-ו) ח לחודש"ש 15,712(ח " ש188,544

  .תשלום מקביל של העובד
  ). בהתאמה2.8%- ו8.4%: אצל עובדי הוראה(
  

עמדת הרשות למסים בישראל הינה שתקרת 
המשכורת הקובעת הינה בגין הכנסתו הכוללת של 

, ולא בגין כל מקום עבודה בנפרד, העובד ממשכורת
  .אם הוא עובד במספר מקומות עבודה

  
  שכיר בעל שליטה  )ב(
  
 מהמשכורת 4.5%פרשות החברה בגובה של עד ה

 15,712(ח לשנה " ש188,544שאינה עולה על 
  ). ח לחודש"ש
  

ניכוי ההוצאה מותנה בתשלום מקביל של בעל 
  ).1.5%(השליטה בשיעור של שליש לפחות 

על מנת ליהנות מההטבה המקסימלית בשנת , היינו
 6%יש צורך בהפרשה בשיעור של   2009המס 

)  חלק העובד1.5%- המעביד ו חלק4.5%(
הפרשה (ח " ש188,544ממשכורת שאינה עולה על 

 8,484 -ח וניכוי מירבי של " ש11,313 -מירבית 
  ).ח"ש
  

 כי הפרשות המעביד מעבר לשיעור ,מובהר בזאת
 מהמשכורת 7.5% ועד לשיעור של 4.5%של 

 אומנם לא תותר - ח"ש 188,544שאינה עולה על 
 אך לא תיחשב כהכנסה בידי ,כהוצאה בידי המעביד

מותנה בתשלום מקביל של לפחות (בעל השליטה 
וכך ניתן , )כאמור לעיל, שליש על ידי בעל השליטה

למעשה להעביר כספים מהחברה לבעל השליטה 
 הפרשה .בעלות של שיעור מס החברות בלבד

 תיחשב כהכנסת עבודה 7.5%בשיעור העולה על 
 בסעיף של בעל השליטה בעת ההפרשה כאמור

בדומה לשכיר שאינו . (לפקודת מס הכנסה) ה(3
  ).בעל שליטה

  
  עצמאי וחבר קיבוץ  )ג(
  

 מההכנסה מעסק או משלח יד שאינה עולה 4.5%
). ח" ש10,530ניכוי מירבי של (ח " ש234,000על 

הניכוי כהוצאה מותנה בתשלום נוסף של העצמאי או 
על מנת ליהנות , היינו. 2.5%הקיבוץ בשיעור של 

יש צורך  2009מההטבה המקסימלית בשנת המס 
 מההכנסה שאינה עולה 7%בהפרשה בשיעור של 

 16,380 -הפרשה מירבית  (ח" ש234,000על 
  ).ח" ש10,530 -ח וניכוי מירבי של "ש
  
  
תקרה להפרשות לעצמאי שהוא גם   .2

  שכיר
  

ישנה מגבלה על התשלומים לקרן השתלמות 
 שבגינה לעצמאי שיש לו גם הכנסה ממשכורת

  .מפריש מעבידו סכומים לקרן השתלמות
  

 בגין ,הסכומים שיותרו לניכוי לעצמאי כאמור
 יקבעו בהתאם ,תשלומיו לקרן השתלמות כעצמאי

עד לתקרת ההכנסה הקובעת [להכנסתו כעצמאי 
ח בשנת " ש234,000 -) א5 (17הקבועה בסעיף 

בהפחתת המשכורת שבגינה הפריש לו ] 2009
  .רן השתלמות בשנת המסמעבידו כספים לק

  
ניכוי הוצאות (לתקנות מס הכנסה ) 5(2ראה סעיף (

  ).1972-ב"תשל, )מסוימות
  
  



  2010היערכות לקראת תחילת שנת המס 

28  

  צבירת ותק  .3
  

משיכת כספים מקרן , לפקודה) א16(9לפי סעיף 
וכן ריבית ורווחים , קרן והפרשי הצמדה(השתלמות 

 4 ראה סעיף -אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת 
ובחיי בעל , טירהפטורה ממס לאחר פ) בהמשך
 שנים ממועד התשלום 6 לאחר חלוף -החשבון

 -לגבי עובד שהגיע לגיל פרישה (הראשון לקרן 
לגבי סכומים ששימשו את ).  שנים3לאחר חלוף 

 שנים ממועד 3 אם חלפו -העובד לצורך השתלמותו 
  .התשלום הראשון

  
יכול , כתחילת התשלום לקרן ההשתלמות, ין זהילענ

דש שלגביו שולם התשלום להיחשב סוף החו
. אך לא לפני תחילת שנת המס שבה שולם, הראשון

ניתן להפקיד לראשונה בקרן ההשתלמות עד , היינו
וליהנות מוותק של תחילת  2009 בדצמבר 31

  .השנה
  
  
מיסוי ריבית ורווחים אחרים בעת   .4

  המשיכה מקרן השתלמות
  

להבדיל מהקרן (ריבית ורווחים אחרים , עקרונית
המתקבלים בעת פדיון של קרן ) שי ההצמדהוהפר

 31עד  (20%חייבים במס בשיעור , השתלמות
  .)15% - 2005בדצמבר 

  
 יחול פטור ממסלפקודה ) א16(9לפי סעיף , ואולם

  :במקרים הבאים
  

 לגבי משיכת סכומים מקרן השתלמות של שכירים
  
יחול פטור מלא על התשואה הנובעת  •

ד הקובע מהפקדות בקרן השתלמות עד המוע
 ).2002 בדצמבר 31(

 
 פטור בגין ריבית ורווחים אחרים ןיינת, כמו כן •

לגבי הפקדות (שמקורם בהפקדה מוטבת 
 ):2003 בינואר 1החל מיום 

  

  : כל אחד מאלה-" הפקדה מוטבת"
  
עד גובה הסכום או , סכום ששילם מעביד  )1(

, )ה(3לפי סעיף , השיעור שאין רואים אותו
  ;ששולם לקרןכהכנסת עבודה בעת 

  
  :סכום ששילם העובד שהוא אחד מאלה  )2(

  
סכום שאינו עולה על שליש מהסכום   )א(

ששילם המעביד בשיעור הקבוע 
בשל משכורתו הקובעת , )ה(3בסעיף 

  ;של העובד כהגדרתה בסעיף האמור
  
 2.5%סכום בשיעור שאינו עולה על   )ב(

  ;ממשכורתו הקובעת של העובד
  
נקבע לתשלומי סכום בשיעור אחר ש  )ג(

העובד בהסכם קיבוצי שאושר לפי חוק 
, 1957-ז"התשי, הסכמים קיבוציים

  .2002 ביוני 12לפני 
  

לגבי משיכת תשלומים מקרן השתלמות לעצמאים 
  ולחברי קיבוץ

  
יחול פטור מלא בגין התשואה הנובעת  •

מהפקדות בקרן ההשתלמות לעצמאיים עד 
לחברי קיבוץ עד  (2002 בנובמבר 30ליום 

  ).2002 בדצמבר 31יום ל
  
 בדצמבר 1בגין הפקדות שבוצעו החל מיום  •

 בינואר 1חברי קיבוץ החל מיום  (2002
נתן פטור בגין ריבית ורווחים אחרים יי) 2003

סכום של (שמקורם בהפקדה המוטבת 
  ).2009ח לשנה בשנת " ש16,440
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  תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים  .6
  
  

ניהול פנקסי ( להוראות מס הכנסה 25ף על פי סעי
נקבעו הוראות בדבר תקופת השמירה , )חשבונות

של מערכת החשבונות וכן מסמכים אחרים 
  .אמצעי האחסון ומקום שמירתם; שברשות

  
  :להלן כללי השמירה

  
מערכת החשבונות שחובה לנהל   .1

  ) להלן3.1כמפורט בסעיף (
  

 7את מערכת החשבונות חובה לשמור במשך 
שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת או 

,  שנים מיום הגשת הדוח לאותה שנת מס6במשך 
  .הכל לפי המאוחר

  
השנה האחרונה ( 2002דוגמה לגבי שנת המס 

  ):הרלוונטית בדרך כלל לבדיקה
  

שנת  המקרה
 המס

  יום הגשת
  הדוח

  יום סיום חובת
  השמירה

  *31.12.2009 31.10.2003 2002  'א
 **31.05.2010 31.05.2004 2002  'ב

  
  . שנים מתום שנת המס7 *

  . שנים מיום הגשת הדוח6 **
  
  
  מסמכים אחרים שברשות  .2

  )כמפורט להלן(
  

 חובה , להלן3.2המפורטים בסעיף מסמכים את ה
 שנים לפחות מיום הגשת הדוח 3לשמור במשך 
  .על ההכנסה

  
   2006 - 2005דוגמה לגבי שנות המס 

  )לוונטיות בדרך כלל לבדיקההשנים האחרונות הר(
  

שנת  המקרה
 המס

  יום הגשת
  הדוח

  יום סיום חובת
  השמירה

  31.1.2010 31.1.2007 2005  'א
  31.8.2010 31.8.2007 2006  'ב

הגדרת מערכת חשבונות ומסמכים   .3
  ין תקופת השמירהיאחרים לענ

  
  :כוללת) שחובה לנהל(מערכת החשבונות   3.1

  
לרבות כרטסת (את כל ספרי החשבון   .א

, )עוד חוץיעוד פנים ותית(עוד יות) חשבונות
 שחובה -מערכת חשבונות ממוחשבת  לרבות

לנהל על פי הוראות התוספת הספציפית 
  .החלה על עסק, לניהול פנקסים

  
מערכת החשבונות הממוחשבת כוללת גם את 

כגון טבלאות לתרגום (טבלאות העזר , התוכנה
) ב"וכיוור טבלאות לניכוי במק, שערי מטבע

  סרטים - כגון (ואמצעי אחסון ממוחשבים 
) ב"וכיודיסקים אופטיים , תקליטורים, מגנטיים

קובץ המשמש כטיוטה (למעט קובץ זמני 
 שבו אין אפשרות -להבדיל מקובץ קבוע , בלבד

למחוק רשומה והרשומות מוספרו באופן 
מספרים הכשרצף , אוטומטי במספור עוקב

לעיבוד במשך שנת נשמר מעיבוד , העוקבים
  ).המס

  
מסמכים נוספים שלגביהם נקבע בהוראות שיש   .ב

: כגון, לשמרם יחד עם מערכת החשבונות
העתקים או ספחים של דוחות תקופתיים למס 

העתקי חשבונות שנתקבלו מהבנק ; ערך מוסף
מאחר , לגבי תקבולים שלא נרשמו בספר קופה
; שהופקדו בבנק ביום קבלתם או למחרתו

דומה קיימת לגבי ספר תקבולים הוראה 
וכן מסמכים מסוימים שנערכו על , ותשלומים
  .סוחרי מקרקעין ורופאים, ידי קבלנים

  
  :כוללים) מסמכים שברשות(מסמכים אחרים   3.2

  
מסמכים שאינם בגדר תיעוד חובה לפי ההוראות 

ואינם חלק ממערכת , לניהול פנקסי חשבונות
  ).אות בהור25כמפורט בסעיף (, החשבונות

  
, הזמנות, מסמכים סטטיסטיים: מסמכים אלה הם

מקור תיעוד אשר , רישומים פנימיים בין מחלקתיים
חוזים , נסרק למחשב לצורך משלוחו כמסמך ממוחשב

במידה שנוהג הנישום לערכם או , ופרוטוקולים
וכן תיעוד ופנקסים שאין חובה לנהלם על פי , לקבלם

  .ובין מכוח דין אחרבין מרצון , ואשר נוהלו, ההוראות
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  מסמכים מיוחדים  3.3
  

בטרם השמדת מערכת חשבונות ומסמכים אחרים 
ראוי לשקול ולבדוק אם לא , כאמור לעיל, שברשות

, רצוי לשמור בעסק מעבר לתקופות שלעיל
גם , מסמכים מסוימים אשר עשויים להידרש בעתיד

 -כגון , מטעמים שאינם קשורים לדיני המס
הסכמים , חוזי שכירות, נכסיםמסמכים על רכישת 

מסמכים הקשורים , והתקשרויות לטווח ארוך
  .בתנאי עבודה ושכר עובדים ועוד

  
  
  מקום ואופן שמירת המסמכים  .4
  

יצוין שההוראות לניהול פנקסי חשבונות מחייבות 
להחזיק את הספרים במען העסק שצוין בדין 

מותר להוציאם (כנסות הוחשבון השנתי על ה
שם ביקורת על ידי רואי חשבון או לשם זמנית רק ל

עיון בהם או הצגתם או לשם , השלמת רישומים
, מי שמחזיק את ספריו שלא במען). מסירת עדות

  .חייב להודיע על כך לפקיד השומה
  

ההוראות לניהול פנקסי חשבונות מאפשרות 
תנאי ב, לשומרם על גבי אמצעי אחסון ממוחשבים

ו לשמרם בצורת א, שניתן להפיק מהם פלט מודפס
 אך זאת ,)מיקרופיש(העתק צילומי ממוזער 

על פי המפורט בנספח (בתנאים מגבילים מסוימים 
  ). בהוראות לניהול פנקסים36לסעיף ' ד
  

 תישמר באמצעי -מערכת חשבונות ממוחשבת 
  .אחסון ממוחשבים

למעט (יש לערוך גיבוי למערכת חשבונות ממוחשבת 
גיבוי כאמור .  לרבעוןאחת) התוכנה לניהול חשבונות

יישמר במקום שעליו הודיע הנישום בכתב לפקיד 
 ממקום החזקת המערכת הממוחשבת שונההשומה ו

עוד נקבע כי במערכת חשבונות . של הנישום
ממוחשבת תתאפשר הפקה זמינה של פלט מודפס 

וחזותי של מערכת החשבונות הממוחשבת או כל חלק 
  .ממנה וכן מגיבוי כאמור

  
בחתימה , חשב ששלח או קיבל הנישוםמסמך ממו

יישמר באמצעי אחסון , אלקטרונית שבה נחתם
כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות , ממוחשבים
  .של הנישום

  
 בתיקון שפורסם בקובץ התקנות  -לתשומת לבכם

נקבע כי , 2007 בינואר 1 שתחולתו מיום 6521
הרישום במערכת החשבונות ייעשה באופן שהוא 

 וברור למשך התקופה הנדרשת לפי יישאר קריא
 2009 בנובמבר 3בהודעה לציבור מיום . הוראות אלה

הופנתה תשומת לב לכך , של הרשות למסים
יכולה לגרום לאובדן , שחשיפת נייר טרמי למקור חום

נאמר , לפיכך. הפרטים המודפסים על גבי הנייר
שהוראות ניהול פנקסים מחייבות את עורכי ,  בהודעה
נים להפיק את התיעוד הנמסר ללקוח על תיעוד הפ

גבי נייר באיכות הנדרשת בהוראות ואת ציבור 
אשר יתרמו , המשתמשים לאחסון בתנאים נאותים

שאי עמידה  וכן ,לשמירת התיעוד כאמור בהוראות
יכול לגרום למשלוח הודעות על אי , כאמור לעיל

  .לאי הכרה בהוצאות, קבילות פנקסים וכן
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  2009 בדצמבר 31ליום מפקד המלאי   .7
  
  
  מועד המפקד  .1
  

ולכן יש ,  בדצמבר הוא יום המאזן ותום שנת המס31
  .לערוך את מפקד המלאי לאותו תאריך

  
ניתן לפקוד את המלאי תוך חודש ימים לפני יום 

ובלבד שאם , המאזן או תוך חודש ימים לאחריו
המפקד ייעשה יותר מעשרה ימים לפני יום המאזן 

 יש להודיע על כך ,רה ימים לאחריואו יותר מעש
  .בכתב מראש לפקיד השומה

  
 יש - בדצמבר 31אם מפקד המלאי לא יערך ביום 

להיערך לרישום מדויק של כל הטובין הנכנסים 
והיוצאים מהעסק בין מועד המפקד בפועל לבין 
תאריך המאזן ולערוך את התיאומים הנדרשים 

  .לקביעת המלאי לתאריך המאזן
  

 נבקשכם להודיענו מראש על מועד ,בכל מקרה
  .המפקד המתוכנן על ידכם

  
אינה , חובת ההודעה ועריכת התיאומים כאמור לעיל
חלה על מלאי שרישומו מתנהל בספר תנועת 

 באופן המאפשר קביעת יתרות המלאי שכל ,המלאי
פריט בו נפקד לפחות אחת בשנה ונשלחה הודעה 

ר לפקיד השומה על בחירה בשיטה זו לא יאוח
  .מתחילת שנת המס

  
  
  עריכת המפקד  .2
  

נא להכין רשימות מלאי שיכללו את כל הטובין 
טובין השייכים לאחרים . שבבעלותכם או ברשותכם

כגון טובין (ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד 
עליכם לערוך רשימת הטובין , כמו כן). באשגרה

אצל , בתאריך המפקד, שבבעלותכם והנמצאים
רה שנשלחה לעיבוד וטובין סחו: כגון(אחרים 

  ).במחסני ערובה
  

, חומרי גלם: ערכו לפי הקבוצות הבאותיהרשימות י
מוצרים , תוצרת בעיבוד, חומרי עזר, חומרי אריזה
  .'מוגמרים וכד

  
ליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר יג

 תאריך המפקד ומקום יצויןליון יבראש כל ג. עוקב
 3 -את הרשימה ברצוי לערוך . חסון הטוביןא

  .עותקים לפחות

  :הרשימות יכללו לפחות פרטים אלו
  
  ;תאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם •
, מיושנים(מצב הטובין תוך ציון מצב תקינותם  •

  ;)'פסולת וכד, במחזור איטי, מקולקלים
  ;)'תריסרים וכד, מטרים, ג"ק(יחידת המדידה  •
  ).מספר היחידות כאמור לעיל(הכמות  •
  

מכשירי סטריאו , הטלוויזימלאי של מקלטי לגבי 
סידורי '  יש לציין גם את שם היצרן ומס,ומכשירי רדיו

  .ידי היצרן-של המוצר המוטבע על
  

 טורים נוספים שימולאו 2-רצוי להשאיר מקום ל
מחיר היחידה ושווי כולל : במועד מאוחר יותר והם

  ).מספר היחידות מוכפל במחיר(
  

ך ציון הכמות ביחידות תוצרת בעיבוד תירשם תו
. במועד הספירה) רמת הגמר(פיזיות ושלב העיבוד 

 עמודות נוספות לחישוב תפוקה 3רצוי להשאיר 
כמות היחידות הפיזיות מוכפל ברמת (שוות הערך 

  .לעלות ליחידה ולשווי הכולל, )הגמר
  

מבצעי . הרשימות תרשמנה בדיו ולא בעפרון
 את שמם הספירה יחתמו בסוף כל גליון ויציינו

נבקשכם . נציג משרדנו יבקר בשעת הספירה. המלא
שוב להודיענו על מועד הספירה לצורך תיאום 

  .הביקור
  
  
  חישוב שווי המלאי  .3
  

אין . את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר
כגון (לכלול בחישוב השווי טובין שאינם שייכים לכם 

יטים אך יש לכלול פר, )שנמכרו לפני תאריך המאזן
  .הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם

  
, )מ"לא כולל מע(השווי יחושב בדרך כלל לפי העלות 

או , )ראה לעיל(אך במקרה של טובין שאינם תקינים 
יחושב , שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות

שווי שוק בניכוי " (ערך המימוש הנקי"השווי לפי 
ך ציון והדבר יודגש ברשימה תו) הוצאות מכירה
" פיפו"העלות תחושב לפי שיטת . בסיס החישוב

או לפי זיהוי )  נכנס ראשון יוצא ראשון-ר "נרי(
  .ספציפי של מחיר קניית יחידת הסחורה
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בכל מקרה של ספק או בעיות כלשהן בחישוב השווי 
  .נבקשכם להודיענו על כך

  
: רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי קבוצות כגון

תוצרת , חומרי עזר,  אריזהחומרי, חומרי גלם
  .'מוצרים מוגמרים וכד, בעיבוד

  
 תגיליונוחישוב שווי המלאי יעשה בדרך כלל על גבי 

 תגיליונואם החישוב נעשה שלא על גבי . המפקד
יש לדאוג לסימון שיאפשר מעקב , המפקד המקוריים

הדדי בין רשימות המפקד לבין רשימות השווי 
  .הסופיות

  שמירת הרשימות  .4
  

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד 
ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים 

מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת הדוח על 
  .כמאוחר שבהם, ההכנסה

  
פקידי השומה נוהגים לדרוש לעיתים את רשימות 

. מפקד המלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן
מיד , השומהבמקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד 

העתק אחד מרשימות המפקד , עם קבלת הדרישה
  .המקוריות מבלי להמתין לחישוב השווי
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  לפקודת מס הכנסה' א64חברה משפחתית לפי סעיף   .8
  
  
  כללי  .1
  

חברה שכל חבריה הם (לחברה משפחתית , כידוע
לפקודת מס הכנסה ' א64שלפי סעיף ) בני משפחה

שהבולטים , ונותישנם מספר יתר) הפקודה -להלן(
שבהם הוא הפטור ממס נוסף בשל חלוקת רווחים 

רלוונטי (לבעלי המניות שצברה החברה המשפחתית 
). בעיקר לרווחים פטורים ממס או מוגבלים במס

הכנסות רגילות או הכנסות מדיבידנד יחויבו , מאידך
  .במס לפי שיעור המס החל על היחיד

  
  
הגשת בקשה להפיכת חברה רגילה   .2

רה משפחתית החל משנת המס לחב
  ואילך 2010

  
יש למסור הודעה לפקיד , לפקודה' א64פי סעיף -על

השומה על הפיכת חברה רגילה לחברה משפחתית 
 או ,חר מחודש לפני תחילתה של שנת המסלא יאו

הכל לפי (תוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה 
  .)2585' מס( יש לצרף להודעה טופס מיוחד). העניין

  
חברה אשר בדעתה להפוך מחברה , ל כןאשר ע

רגילה לחברה משפחתית החל מתחילת שנת המס 
עליה להגיש את הבקשה לפקיד השומה עד , 2010
ישנה פרשנות שמאפשרת ( 2009 בנובמבר 30ליום 

ואולם  2009 בדצמבר 31להגיש בקשה עד ליום 
   ).פרשנות זו אינה מקובלת על חלק מפקידי השומה

  
אית לבטל את מעמדה ככזו חברה משפחתית זכ

והודעה על כך צריכה להינתן במועד הגשת הדוח 
ד אריה דגן "שעל פי פס, יצוין. לאותה שנת מס

המועד אליו התכוון המחוקק הוא , )504/99ה "עמ(
בהתאם להוראות , המועד הקבוע להגשת הדוח

ולא המועד שבו הוגש הדוח ,  לפקודה131סעיף 
 1988ח לשנת המס באותו מקרה הוגש הדו(בפועל 

  ).1993רק בחודש יולי 
  

  חברה שחדלה להיות חברה משפחתית לא תוכל 
לשוב ולבקש להיות חברה משפחתית לפני תום 

שנה שבה חדלה להיות חברה שלוש שנות מס מה
  .משפחתית

החברה המשפחתית והחברה השקופה   .3
  ה לפקוד132לאור תיקון 

  
 הכללית שתחולתו (ה לפקוד132' במסגרת תיקון מס

במקום חברה , נקבע) 2003משנת המס 
חברה "מבנה התארגנות חדש של , משפחתית

  ). לפקודה1א64סעיף " (שקופה
  

, במסגרת הוראות המיסוי של חברה שקופה נקבע
כי הכנסתה החייבת והפסדיה של החברה , בין היתר

בכל שנה יחושבו במישור החברה וייוחסו לבעלי 
ההכנסה , רווחיםהמניות לפי חלקם בזכויות ל

המיוחסת מהחברה לא תיחשב להכנסה מיגיעה 
אלא אם בעל המניות מילא תפקיד פעיל , אישית
  .בחברה

  
ההוראות בדבר חברה שקופה וביטול מעמד 

החברה המשפחתית יחולו רק מיום כניסתן לתוקף 
.  לפקודה1א64של כל התקנות על פי סעיף 

 למרות שחלפו כבר מספר שנים מאז פרסומו של
 ,למועד הוצאת חוברת זועד ,  לפקודה132תיקון 

ונראה כי גם לגבי , טרם נקבעו התקנות כאמור
ימשיכו לחול ההוראות לגבי  2010שנת המס 

  . חברה משפחתית
  

מאחר שהמעמד של החברה המשפחתית אמור 
להתבטל עם כניסתן לתוקף של ההוראות בדבר 

נקבעו הוראות מעבר להפיכת חברה , חברה שקופה
שפחתית וחברת בית לחברה שקופה וכיצד תחולק מ

, יצויין. יתרת ההפסד שנותרה בחברה המשפחתית
  .שהאפשרות להיחשב כחברת בית לא בוטלה

  
 באוגוסט 4שהתאגדה לפני (חברה רגילה ש ,נציין

 ואילך 2003 שהפכה רק בשנת המס ,)2002
 תוכל להיחשב כחברה לא -לחברה משפחתית

  . שקופה בעתיד
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סות מחברה משפחתית לענין הכנ  .4
  ביטוח לאומי 

  
הכנסות מחברה משפחתית שחויבו , 2007עד לסוף 

לא חויבו , במס בתיק הנציג של החברה המשפחתית
החיוב בגין הכנסות אלו נעשה אך ורק . בדמי ביטוח

  . במועד חלוקת דיבידנד בפועל לבעלים
  

בתחולה משנת ( לחוק הביטוח הלאומי 103תיקון 
חברה , ע כי הכנסה מחברה משפחתיתקוב) 2008

יראו אותה כאילו חולקה , שקופה או מחברת בית
בסוף שנת המס לבעלי המניות בה או לחברי 

 והכול בהתאם לזכאותם היחסית ,החברה לפי העניין
כל זאת ללא קשר , ברווחי החברה במועד האמור
  .למועד חלוקת ההכנסות בפועל



 2009היערכות לקראת תום שנת המס 

35 

  שויות המסתכנוני מס החייבים בדיווח לר  .9
  
  
  כללי  .1
  

 2006 בדצמבר 25 מיום 6545בקובץ התקנות 
) תכנון מס החייב בדיווח(סמו תקנות מס הכנסה רפו
 ותקנות מס ערך 2006-ז"התשס, )הוראת שעה(

, )הוראת שעה) (תכנון מס החייב בדיווח(מוסף 
התקנות יחולו על פעולות . 2006-ז"התשס

ד למועד ע. 2009 עד 2007שיתבצעו בשנות המס 
  .טרם הוארכה תחולת התקנות, הוצאת חוברת זו

  
 147בתיקון מספר , לידתן של התקנות הללו

שבו הוסף לפקודת מס הכנסה , לפקודת מס הכנסה
באישור , הקובע כי שר האוצר רשאי, )ז(131סעיף 

לקבוע פעולות שהן תכנון , ועדת הכספים של הכנסת
  .יקפואת אופן הדיווח ואת ה, מס החייב בדיווח

  
הוסף גם בחוק מס ערך ) ה(67 סעיף -סעיף דומה 

  .מוסף
  

אי דיווח על תכנון מס הנכלל ברשימה ייחשב 
  .לפקודה) 8(216כעבירה על פי סעיף 

  
 במקרים בהם תחול תוספת מס בעקבות ביקורת

תכנון מס כתוצאה מהפחתת מס שנבעה מ, שומה
ונקבע לגביו בשומה סופית כי הוא , המנוי ברשימה

יוטלו על הנישום קנסות , דר עסקה מלאכותיתבג
 מגובה המס 30%גירעון מיוחדים בשיעור של 

  .בנוסף לתשלום המס שבו יחויב הנישום, שנחסך
  
  
עיקרי הפעולות עליהן יש לדווח לפי   .2

תכנון מס החייב (תקנות מס הכנסה 
 2006-ז"התשס, )הוראת שעה( )בדיווח

  :הן
  
ו בסכום תשלום מאדם לקרוב - )1(2תקנה  •

ח לפחות בשנת המס " מיליון ש2כולל של 
אם בעקבות ,  כהגדרתו בתקנותבשל ניהול

התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם על 
כיוון שמתקיים אחד , התשלום אלמלא הועבר

 ):"מצבי מס מופחת": להלן(מאלה 
  
  ;לקרוב הפסד הניתן לקיזוז  )א(
  
  שיעורי המס החלים על הקרוב נמוכים  )ב(

  ;סכוםה משיעורי המס החלים על מעביר       

  ;ההכנסה בידי הקרוב פטורה ממס  )ג(
  
ההכנסה בידי הקרוב איננה חייבת במס   )ד(

התשלום אינו מהווה הכנסה ) ה( ;בישראל
  ;בידי הקרוב

  
מכירת נכס לקרוב שבה נוצר  - )2(2תקנה  •

שקוזז כולו , ח לפחות" מיליון ש2הפסד של 
 בתוך שנתיים או חלקו בשנת המכירה או
 .שלאחר תום שנת המכירה

  
מכירת  . הסבת הפסד לקרוב- )3(2תקנה  •

אם הנכס הגיע לידי המוכר , נכס לאחר
במכירה פטורה ממס מקרוב והמוכר מכר את 

הנכס בתוך שלוש שנים מיום שהגיע לידיו 
 2ונוצר לו בעקבות המכירה הפסד בסכום של 

 קוזז בין אם, הניתן לקיזוז, ח לפחות"מיליון ש
  .ההפסד ובין אם לאו

 
 הסבת רווח לקרוב לשם קיזוז - )4(2תקנה  •

מכירת נכס  .מול הפסד שקיים אצל הקרוב
אם הנכס הגיע לידי המוכר במכירה , לאחר

פטורה ממס מקרוב והמוכר מכר את הנכס 
וכנגד , בתוך שלוש שנים מיום שהגיע לידיו

הרווח שנוצר לו בעקבות המכירה קיזז הפסד 
ח " מיליון ש2היה לו בסכום של קודם ש
  .לפחות

 
 שהוא חבר מחילת חוב לקרוב - )5(2תקנה  •

בסכום של , על ידי חבר בני אדם, בני אדם
ובשל המחילה פחת , ח לפחות" מיליון ש1

, סכום המס שהיה משתלם על סכום המחילה
  ". מצבי מס מופחת"היות ולקרוב היו 

 
פירעון חוב של יחיד בעל  - )6(2תקנה  •

יות מהותי בחבר בני אדם לחבר בסכום מנ
ח לפחות ברבעון האחרון של " מליון ש1של 

 ובלבד שברבעון  , ויצירתו מחדששנת המס
הראשון של שנת המס העוקבת גדל סכום 

, החוב של בעל המניות המהותי בחבר
 מסכום החוב 25% -בשיעור שלא יפחת מ

  .שנפרע על ידיו
 
  המחאת יתרת זכות שלא- )7(2תקנה  •

רכישת אמצעי שליטה  .שולמה במלואה
אם לרוכש הומחתה זכות של , בחבר בני אדם
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אחר כלפי אותו חבר בני אדם וההתחייבויות 
של חבר בני אדם לאחר שולמה על ידי רוכש 

אמצעי השליטה או על ידי מוכר אמצעי 
השליטה ולחבר בני האדם נוצר חוב כלפי 

הנובע מהזכות , רוכש אמצעי השליטה
בסכום העולה על הסכום ששולם , השהומחת

על ידי מוכר אמצעי השליטה או רוכש אמצעי 
  .לפי העניין, השליטה

 
 . רכישת חברה בהפסדים- )8(2תקנה  •

רכישת אמצעי שליטה במהלך תקופה של עד 
 או יותר בחבר בני 50%שנתיים בשיעור של 

  .ח לפחות" מליון ש3אדם שיש לו הפסד של 
 
מצעות חברה זרה פעילות בא - )9(2תקנה  •

 .תושבת מדינה שאינה מדינה גומלת
 לפחות מחבר 25%רכישה או החזקה של 

מדינה  (בני אדם תושב מדינה שאינה גומלת
 כששיעור ,)שאין בינה לישראל אמנת מס

 -נמוך מ, המס החל במדינה שבה הוא תושב
או קבלת תקבולים מאותו חבר בני , 20%
 .אדם

  
ת חבר בני  פעילות באמצעו- )10(2תקנה  •

או החזקה רכישה  .אדם תושב מדינה גומלת
 לפחות מאמצעי השליטה בחבר בני 25%של 

אדם תושב מדינה שלישראל יש עמה אמנה 
 אם מרבית שווי נכסיו של ,למניעת כפל מיסים

או , אותו חבר בני אדם הם נכסים בישראל
  .קבלת תקבולים מאותו חבר בני אדם

 
ברה  משיכת כספים מח- )11(2תקנה  •

תשלום מחברה  .משפחתית ללא חבות במס
שנדרש על ידי החברה , משפחתית לנישום

ויצר , המשפחתית כהוצאה בשנת המס
  לנישום המייצג הפסד בסכום שלא פחת 

 .ח" ש500,000-מ
  

כי יראו , נקבע, לעניין פעולות במקרקעין
, כפעולות במקרקעין החייבות בדיווח

ן התקשרות עם בעלים של מקרקעין למת
שירותי בניה עליהם או למתן שירותי מימון 

כשהתמורה מחושבת לפי , לבניה כאמור
התמורה ממכירת המקרקעין וכן התקשרות 

עם בעלים של מקרקעין לקבוצת רוכשים 
המתארגנת כקבוצה לבניה על המקרקעין 

 התקשרות -להלן (באמצעות גורם מארגן 
  ).לבניה מאורגנת

  
צעות פירוט בתקנות נקבע אופן הדיווח באמ

) הדוח השנתי( לפקודה 131בדוח לפי סעיף 
 כי אין צורך לדווח על פעולה ,וכן נקבע

   שניתנה לגביה לנישום החלטת מיסוי
)Pre-rulling.(  

  
 יש לצרף לדוחות המס את 2007החל משנת המס 

הודעה על פעולות שהן " שכותרתו 1213טופס 
  להסברים".  מס הכנסה-תכנון מס חייב בדיווח 

ראה חוזר מס , נוספים ופרטים על מילוי הטופס
  . של רשות המסים2/2008הכנסה 

  
  
עיקרי הפעולות עליהן יש לדווח לפי   .3

תכנון מס החייב (תקנות מס ערך מוסף 
 2006-ז"התשס, )הוראת שעה ()בדיווח

  :הן
  
פיצול עסקאות במקרקעין בין מכירת הזכות  •

במקרקעין למתן שירותי בנייה לקבוצת 
 .שים באמצעות גורם מארגןרוכ

 
של מוסד כספי , במישרין או בעקיפין, החזקה •

באחד או יותר מאמצעי השליטה , ר"או מלכ
אם העוסק .  לפחות75%בשיעור של , בעוסק
ר אחד או מוסד " על ידי יותר ממלכמוחזק

יימנה שיעור האחזקה של כל , כספי אחד
  .אחד מן המחזיקים האמורים במאוחד

  
 וח יהיה במועד הדיווח התקופתינקבע כי הדיו

 לא קיימת חובת .)827מ "באמצעות טופס מע(
דיווח לגבי פעולה שניתנה לגביה החלטת מיסוי 

וניתנה למנהל רשות המסים הסמכות לאפשר דיווח 
כאמור שאינו במועד הראשון שיש להגיש בו דיווח 

  .לאחר ביצוע הפעולה
  

 1 מיום חובת הדיווח הינה לגבי פעולות שבוצעו החל
המועד להגשת טופס ואולם נקבע ש, 2007בינואר 
 15הינו עד ליום ,  על פעולות כאמורהראשוןהדיווח 

  .2007ביולי 
  

ר "שלגבי ההחזקה של מוסד כספי או מלכ, יצוין
כפי שקיבלה ביטוי , מ"עמדת רשויות מע, בעוסק
, 2007 במאי 28 שפורסם על ידם ביום 1/07בחוזר 

חלה גם על החזקה שהחלה הינה שחובת הדיווח 
  .2007 בינואר 1לפני 

  
 מ" למעלפרטים נוספים לגבי הפרטים הטעונים דיווח

  . 13.2007 ראה חוזר לקוחות מיסים -ומי צריך לדווח
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ביחס והצהרת נאותות תנאי שוק  חובת תיעוד -מחירי העברה  .10
  לעסקאות בינלאומיות

  
  
  כללי  .1
  

 תקנות מס הכנסה  פורסמו2006,  בנובמבר29ביום 
תקנות מחירי  ("2006-ז"התשס, )קביעת תנאי שוק(

כארבע שנים לאחר שהתווסף , וכך, ")העברה
א 85נכנס לתוקפו סעיף , 132לפקודה בתיקון 

לפקודת מס הכנסה המסדיר את סוגיית מחירי 
, העברה בעסקאות בינלאומיות בין צדדים קשורים

אי שוק בקובעו כי עסקה כאמור תדווח בהתאם לתנ
א מתייחס במפורש 85סעיף . ותחויב במס בהתאם

שירות או , זכויות, לעסקאות בינלאומיות בנכסים
ולמעשה מכסה את כל סוגי העסקאות , אשראי
הוראות , בדומה למקובל בעולם, לפיכך. הקיימות

  . א חלות ביחס לכל העסקאות85
  

עקרון מחיר השוק , עם אישור הסעיף והתקנות
)Arm's Length Principle( , המהווה בסיס

, לחקיקת מחירי ההעברה בעולם מזה שנים רבות
אין מדובר . מעוגן כעת בחקיקה בדין הישראלי

שכן החקיקה מלווה בהחלת , בשינוי סמנטי בלבד
כללי דיווח שנתי על עסקאות בינלאומיות בין צדדים 

התנאים בהן נערכו העסקאות וכן הצהרה , קשורים
קאות המדווחות משקפים כי התנאים ביחס לעס

  . תנאי שוק
  

מסמנת הכבדה משמעותית באכיפה , הוראה זו
כיוון שחריגה , ביחס לסוגיית מחירי העברה בישראל

מתנאי שוק ובעקבותיה שינוי כפוי של תנאי העסקה 
עלולה , לצורך קביעת חבות המס של הצדדים

להוביל במקרים רבים לכפל מס בגין אותה ההכנסה 
דיווח לא נאות ביחס , בנוסף. ייםולקנסות מנהל

לתנאי השוק בעסקאות המדווחות עלול להוביל 
  .לסנקציות פליליות ואזרחיות

  
  
א על הלוואות שניתנו 85תחולת סעיף   .2

  ל והונפקו בגינן שטרי הון"לחו
  

 פרסמה רשות המסים הבהרה 2008 במרץ 10ביום 
א לפקודה על הלוואות 85בעניין תחולת סעיף 

, על פיה. ל והונפקו בגינן שטרי הון"ושניתנו לח
, בכוונת הרשות ליזום הליך חקיקה בו יקבע כי

יסווג שטר הון , בהתאם לקריטריונים שיפורטו בחוק
, במקביל. א85כהשקעה ולא כהלוואה לעניין סעיף 

רשות המסים תמליץ שבמסגרת הליך החקיקה 
לעניין שטרי הון שהונפקו , יקבעו הוראות מעבר

א יעמדו בהכרח בקריטריונים שיקבעו בעבר ושל
הודיעה הרשות כי , כמו כן. בהליך החקיקה הצפוי

לגבי מעמדם של שטרי הון " אי הבהירות"לאור 
הוחלט כי הרשות תפרש את , א85לעניין סעיף 

 2007הוראות החוק באופן כזה שעד תום שנת המס 
א לא יחול על שטרי הון שנחשבו כנכס 85סעיף 

  .והקבוע בידי המלו
  

פרסמה הרשות הבהרה , 2009 בפברואר 18ביום 
המהווה למעשה הרחבה של ההבהרה , נוספת

ביחס לתחולת ) 2008 במרץ 10מיום (הקודמת 
. 2008א על שטרי הון בשנת המס 85הוראות סעיף 
בכוונת הרשות להמליץ בפני שר , על פי ההודעה

כך , א לפקודה85האוצר על תיקון חקיקה לסעיף 
 ואגרות חוב שהונפקו עד תום שנת המס ששטרי הון

בהתקיים , א85 לא ייראו כאשראי לעניין סעיף 2008
  : אחד מהתנאים הבאים

  
  ; הם אינם נושאים ריבית או הפרשי הצמדה  )1(
 -לגבי שטרי הון הצמודים לשער מטבע זר   )2(

הריבית השנתית עליהם אינה עולה על 
  .  השינוי בשער החליפין

  
ון שהונפקו לפני תחולת השינוי הטיפול בשטרי ה

ל בחקיקה יסוכם במסגרת הוראות מעבר אשר "הנ
כוונת הרשות , ובכל מקרה, ייכללו בחקיקה המוצעת

.  היא לפעול על פי האמור גם טרם הושלמה החקיקה
כי שטרי הון העומדים בתנאים , עוד מבהירה הרשות

שפורטו ייחשבו כעסקה בינלאומית לעניין סעיף 
) י(3כן לא ייחשבו כהלוואה לעניין סעיף ועל , א85

 עד למוקדם בין תום שנת -תוקף הקביעה .  לפקודה
  . או השלמת החקיקה2009המס 

  
 לפקודת מס 164כי במסגרת תיקון , יש לציין
באופן שנקבעו תנאים בהם ) י(3תוקן סעיף , הכנסה

התיקון קובע כי על ). י(3לא יחולו הוראות סעיף 
וניתנה , ין צדדים קשוריםשנעשתה ב, הלוואה

בתמורה לשטר הון אשר הונפק לתקופה מינימאלית 
לא הוצמדה למדד ואינה נושאת , של חמש שנים
לא ניתנת לפירעון לפני התקופה , תשואה כלשהי

האמורה והיא בעלת זכות קדימה רק בעת חלוקת 
). י(3לא יחולו הוראות סעיף , עודפי רכוש בפירוק

בגין הלוואה שכזו לא יצמיח היעדר הריבית , כלומר
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נציין שבהוראות סעיף . ריבית רעיונית בידי המלווה
שהן לא חלות על הלוואה , נקבע באופן מפורש, )י(3

  . א85שהיא עסקה בינלאומית כמשמעותה בסעיף 
  
  
 וטופס 3/2008' חוזר מס הכנסה מס  .3

1385  
  

 פרסמה רשות המיסים את 2008 ביולי 14-ביום ה
 המתאר בפירוט את 3/2008ה מספר חוזר מס הכנס

גישת הרשות בסוגיית מחירי העברה בעסקאות 
. א לפקודה85בינלאומיות עליהן חלות הוראות סעיף 

תחולתו ביחס , א85החוזר מפרט את עקרונות סעיף 
לכל סוגי העסקאות הקיימות לרבות עסקאות 

מרחיב בעניין , שירות או אשראי, זכויות, בנכסים
ובעיקר מחדד את עמדת , טיותההגדרות הרלוונ

הרשות ביחס להליך קביעת תנאי השוק על פי 
לרבות דיון בשיטות ההשוואה , תקנות מחירי העברה

  .תוך מתן דוגמאות, המקובלות וההיררכיה שביניהן

את עמדת הרשות ולפיה , מדגיש החוזר, כמו כן
) Study(קיימת חובת ביצוע חקר מחירי העברה 

בינלאומיות בין צדדים ביחס לכל העסקאות ה
, א לפקודה85קשורים עליהן חלות הוראות סעיף 

למעט אלה ביחס אליהן ניתן אישור מראש כי הן 
 3.1בהקשר זה קובע סעיף ". חד פעמיות"עסקאות 

לתקנות מחייבת ) א(2תקנה "לחוזר במפורש כי 
עריכת חקר תנאי שוק ואף מפרטת את אופן 

 השוק בדרך לא ניתן להוכיח את תנאי. ביצועו
  ".אלא על פי המנגנון הקבוע בתקנות, אחרת

  
נחזור ונדגיש כי חקיקת מחירי העברה מלווה בחובת 

 2007דיווח ביחס לעסקאות שנערכו בשנת המס 
המהווה נספח , 1385 -בטופס שקבע המנהל , ואילך
ח המס השנתי וכולל פרטים לגבי אופי העסקה "לדו

פרטי , קהתיאור העס, )חד פעמית או מתמשכת(
וסך מחיר , הצד הקשור לעסקה ומקום מושבו

 כי העסקה הטופס כולל הצהרת מנהלים. העסקה
נערכה בהתאם לתנאי שוק כפי שהוגדרו בסעיף 

  .א לפקודה והתקנות הנלוות85
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  בשנת המסל "בישראל ובחוהכנסות משכר דירה למגורים  .11
2009  

  
  
 מסלולי המיסוי בהשכרת דירה למגורים  .1

  ישראלב
  

הכנסות פסיביות מהשכרת דירה למגורים בישראל 
 -הראשון: בידי יחידים נישומות בשלושה מסלולים

פטור ממס על (מסלול פטור לפי חוק מס הכנסה 
 וזאת 1990-ן"התש, )הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 מסלול מס מופחת -השני, עד לתקרה מסוימת
 לפקודת מס הכנסה 122 לפי סעיף 10%בשיעור 

ומאידך ,  החייב במס מלא מחד-  מסלול  שלישיו
  .מאפשר לדרוש הוצאות

  
חוזר זה בא לסקור בפני המשכיר את האפשרויות 

למיסוי הכנסות מהשכרת דירת , העומדות כיום
  .מגורים בישראל

  
לצורך המחשה מובאים בסוף החוזר דוגמאות 

לבחינת הכדאיות בבחירת המסלולים מספריות 
  .לוב ביניהםהשונים ואפשרות השי

  
  
ניכוי במקור בגין תשלום הכנסות   .2

  שכירות
  

, )ניכוי מתשלום דמי שכירות(תקנות מס הכנסה 
 שוכר לנכות מס במקור ותמחייב ,1998-ח"התשנ

,  מדמי השכירות המשולמים למשכיר35%בשיעור 
בד בבד קובע . באם ניתן היה לתבוע הוצאה זו בניכוי

ב לנכות מס שמי שהיה חיי, א לפקודה32סעיף 
לאור . לא תותר לו ההוצאה בניכוי, במקור ולא ניכה

באם השוכר אינו יחיד שהדירה משמשת אותו , זאת
בפטור או מראש יש להצטייד , למגורים בלבד

  .באישור מוקטן על ניכוי במקור מרשויות המס
  
 
  מסלול פטור  .3
  

 פטור ממס על הכנסה(חוק מס הכנסה   3.1
 1990-ן"תשה, )מהשכרת דירת מגורים

פוטר ממס הכנסות מהשכרה ) החוק -להלן(
בידי (למגורים של דירות מגורים בישראל 

לרבות נישום מייצג , משכיר שהוא יחיד
בהשכרה לשוכר שהוא , בחברה משפחתית

יחיד או חבר בני אדם שקבע לעניין זה נציב 

 4,510  שלוזאת עד לתקרה, )מס הכנסה
   ).2009סכום מעודכן לשנת  (ח לחודש"ש

  
החוק מגדיר דירת מגורים כדירה בישראל או   3.2

, באזור המיועדת לשמש לפי טיבה למגורים
למעט דירה הרשומה או שיש לרשמה 
בפנקסים שחייבים לנהל לגבי הכנסת 

שכל דירות , פועל יוצא מכך. המשכיר מעסק
, המגורים של המשכיר שאינן במסגרת עסקו

  .עונות להגדרה זו
  

ככולל " דמי שכירות"את המונח החוק מגדיר   3.3
את התמורה מהשכרת דירת מגורים אחת או 

, לשוכר שהוא יחיד, המשמשת למגורים, יותר
  .או חבר בני אדם שאושר על ידי הנציב

   
 לחוק קובע כי הפטור יחול על הכנסה 2סעיף   3.4

 ובתנאי ,)כפי שהגדרנו לעיל(מדמי שכירות 
ת הכנסה מהשכרת דירושלא הייתה ליחיד 

כאשר ( בסכום העולה על התקרה מגורים
 היא נמוכהאך , ההכנסה עולה על התקרה

נקבע מנגנון בו כל שקל עודף , מכפל התקרה
  ). מפחית שקל מהסכום הפטור עד התקרה

  
 כי בעוד ,ראהמעיון מדוקדק בלשון החוק   3.5

הינה רק זו הנכללת " הפטורה"שהתמורה 
י הר, כהגדרתם בחוק" דמי שכירות"בגדר 

חישוב התקרה כולל בתוכו כל הכנסה 
לרבות לדוגמא , מהשכרת דירות מגורים

דירות המושכרות למי שאינו יחיד או חבר בני 
וכן דירה , אדם שאושר על ידי הנציב

המיועדת לשמש לפי טיבה למגורים אך אינה 
הכנסותיה מחד יחושבו , משמשת ככזו בפועל
אך כמובן לא ייהנו , לצורך תקרת הפטור

  .פטור עצמומה
  

 ידי-עלכי מפעם לפעם מועלות טענות , נציין  3.6
שאין להתיר בניכוי חלק יחסי , רשויות המס

של הוצאות הפחת כנגד סכום ההכנסה 
הסכום העולה על תקרת (החייבת במס 

 .אך נושא זה טרם נבחן בפסיקה, )הפטור
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בנוגע לחישוב מס השבח במכירת דירה   3.7
 על פי הוראת - שהושכרה במסלול הפטור

 אין, 5/2007ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 
להתיר הוצאות שוטפות ויש לנכות את 

ניכוי המקביל (הפחת משווי הרכישה 
להוספת הפחת לשווי המכירה במסלול מס 

עמדה חדשה זו של רשויות ). 10%בשיעור 
המס טרם עמדה למבחן משפטי ולדעתנו 

  .יש מקום לחלוק על עמדה זו
  
  
  10%מס בשיעור מסלול   .4
  

 -להלן ( לפקודת מס הכנסה 122סעיף   4.1
 מס 10%מאפשר מסלול המטיל ) "הפקודה"

 מהשכרת דירת ברוטובלבד על ההכנסה 
וזאת ללא קביעת תקרה לגובה , מגורים

  .ההכנסות
  

שהמשכיר , הדרישות היחידות בסעיף הינן  4.2
לרבות נישום מייצג בחברה (הינו יחיד 
 המושכרת משמשת ושהדירה, )משפחתית

אין כל חשיבות לזהות . למגורים בישראל
די בכך כי . חברה או אחר, יחיד, השוכר

  .הדירה משמשת למגורים בישראל
  

כי אף מסלול זה לא יחול על הכנסה של יחיד , נציין
 .לפקודה) 1(2המהווה הכנסה מעסק כאמור בסעיף 

  
לא יהא זכאי לנכות , מי שבחר לשלם מס במסלול זה

לזיכוי , או הוצאות אחרות ולא יהיה זכאי לקיזוזפחת 
או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל 

,  חישוב מס השבח החל במכירת הדירהןלעניי. עליה
 לשווי המכירה הסכום המירבי של הפחת או ףייווס

אילולא האיסור לנכותו , ההפחתה שניתן היה לנכותו
 .במסלול זה

  
פורסם בספר  (ודה לפק159 תיקון לאחר  4.3

מסלול , )15/10/2007 מיום 2112החוקים 
תשלום מקדמות כבעבר זה אינו  מחייב עוד 

, על פי התיקון. שוטפות לפקיד השומה
 30תשלום המס במסלול זה יבוצע בתוך 

 ימים 30ולא בתום (ימים מתום שנת המס 
). מיום קבלת ההכנסה כפי שהיה ערב התיקון

ל זה גם בדיעבד ניתן לבחור במסלו, לפיכך
ובתנאי שהמס על הכנסה  2009עבור שנת 

אלא ( 2010 בינואר 30זו ישולם עד ליום 
 2009אם שילם היחיד בשנת המס 

  ). לפקודה175מקדמות רגילות לפי סעיף 
  

  
  מסלול חייב  .5
  

לאחר , במסלול זה משולם מס מלא על ההכנסה נטו
ת כנהוג לגבי כל הכנסה עסקי, ב"קיזוז הוצאות וכיו

  .אחרת
  
  
  בחינת שילוב בין המסלולים השונים  .6
  

אף אחד מהמסלולים פחותי , כפי שראינו  6.1
לא חל על הכנסה ) 10%פטור או (המס 
ולכן במקרה בו פעילות היחיד , מעסק

אך , פתוחה בפניו, המשכיר מגיעה לכדי עסק
הכולל , ורק האפשרות של מסלול חייב מס

,  לדוגמאבאם, ואולם. כמובן הכרה בהוצאות
למשכיר יש בנין המכיל מספר רב של דירות 

ובנוסף מספר דירות , המהווה עסק, להשכרה
שבגינן ההכנסה הינה , נוספות במקום אחר

הרי שאין מניעה כי על ההכנסה , פסיבית
העסקית ישולם מס רגיל ואילו על הדירות 

  האחרות יחול מסלול הפטור או מסלול 
  .לפי העניין, 10%-ה

  
וב מסלול פטור ביחד עם המסלולים שיל  6.2

 השילוב בין מסלול פטור למסלול - האחרים
,  כמעט תמיד אינו כדאי10%מס בשיעור 

 היות וכפי שראינו בפרק מסלול הפטור
לשון החוק הדווקנית קובעת , ) לעיל3בסעיף (

כי בחישוב תקרת הפטור יילקחו כל דירות 
דהיינו גם כאלה שאינן , המגורים בחשבון

 10%-לול הפטור אלא במסלול הבמס
דירה שהושכרה למגורים עבור , לדוגמא(

או דירה המיועדת לשמש לפי טיבה , חברה
  .)אך הושכרה לפעילות עסקית, למגורים

  
כך שלגבי , כי לשון החוק מאפשרת שילוב, אנו בדעה

דירה מסוימת יוחל חוק הפטור ועל הדירה הנוספת 
ור ממס תקרת הפט, ברם. 10%-יידרש מסלול ה

ולכן ,  מס10%תקטן בכל הסכומים שיחויבו במסלול 
ל מוגבלת ורלבנטית במקרים "אפשרות השילוב הנ

  :הבאים
  
 רק כאשר -בהשכרת מספר דירות מגורים   )1(

 ,סך ההכנסות הינן גבוהות מתקרת הפטור
  .אך נמוכות מכפל תקרת הפטור

  
כאשר ההכנסות מהשכרת דירות המגורים   )2(

אך השכרת חלק , הפטורנמוכות מתקרת 
מהדירות לא עונה לתנאי הפטור כאמור בחוק 
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אך עונה על התנאים כאמור בסעיף , הפטור
  . לפקודה122

  
ניתן לשלב אף את המסלול הפטור עם , לדעתנו

ככל , המסלול החייב כאשר קיימות מספר דירות
דהיינו , שהכניסה למסלול החייב אינה מחויבת בדין

 , סק אלא בהכנסה פסיביתאין המדובר בהכנסה מע
פחת ומימון , לדוגמא(והנישום בחר מסיבותיו הוא 

, אף כאן, ואולם. להיכנס למסלול החייב) גבוהים
ההכנסה במסלול החייב תופחת מתקרת הפטור 

  .ובמרבית המקרים יצא שכרנו בהפסדנו
  

כאשר סך ההכנסות מהדירות אינו עולה , לפיכך
ב מסלול על תקרת הפטור אין כדאיות בשילו
אולם אם סך , הפטור ביחד עם המסלולים האחרים
אך לא מעבר , ההכנסות עולות על תקרת הפטור

יש לבחון את כדאיות , לכפל תקרת הפטור
  .השילוב

  
 אין -  עם מסלול חייב10%שילוב מסלול   6.3

,  עם מסלול חייב10%מניעה לשילוב מסלול 
, ניתן. היות ומסלול זה אינו מוגבל בתקרה

נניח ( מס על דירה אחת 10%לשלם , מאלדוג
שאין , דירה ישנה שנרכשה לפני שנים רבות

בגינה הוצאות מימון ואשר הפחת בגינה 
ואילו על דירה אחרת להיכנס למסלול , )נמוך

דירה שנרכשה במימון גבוה והזכאית (החייב 
  ).לפחת גבוה

  
  
  כדאיות הבחירה בין המסלולים השונים  .7
  

גמאות מספריות להמחשת מובאות דו' בנספח א
שהמסקנות , כדאיות הבחירה בין המסלולים השונים

  :העולות מהן הינן כדלקמן
  

כאשר המדובר בהכנסה כוללת העולה על   7.1
כדאיות הבחירה במסלול , גובה תקרת הפטור

  הפטור קטנה בדרך כלל לעומת מסלול 
  .10%-ה

  
במקרה של דירות שנרכשו לאחרונה ואשר   7.2

מומלץ לשקול , ן אף משכנתאותנלקחו בגינ
ואילו לגבי , להיכנס לגביהן למסלול החייב

, ללא עלות גבוהה וללא מימון, דירות ישנות
כך שהשילוב , 10%כדאי להיכנס למסלול 

  .10%-יביא למס משוקלל הנמוך מ

במקרה שבו ישנה למעלה מדירה אחת וסך   7.3
אך לא , ההכנסות עולה על תקרת הפטור

ישנם מצבים , תקרת הפטורעולה על כפל 
שבהם שילוב בין מסלול הפטור למסלולים 

האחרים נותן את תוצאת המס הנמוכה 
  .ביותר

  
אך לא (שמומלץ בכל שנה , למותר לציין  7.4

בשל ,  יום לאחר תום שנת המס30-יאוחר מ
חובת התשלום המוטלת על מי שבחר 

 לבצע בדיקת )10%במסלול המס בשיעור 
מהמסלולים על בסיס חבות המס בכל אחד 

ולקבל , )לרבות פחת(ההכנסות והעלויות 
  .החלטה בהתאם לתוצאות הבדיקה

  
אין כל מניעה כי בכל שנה ושנה ייבחר   7.5

וזאת , המסלול המטיב ביותר עם נישום
  . לעיל7.4בכפוף לאמור בסעיף 

  
  
  ל"חובהשכרה מהכנסות   .8
  

דירת מגורים בחוק הפטור הינה דירה   8.1
ולכן אין מניעה לשילוב בין , אזורבישראל וב

לדירה בישראל הפטור מסלול הפטור לפי חוק 
שהינו , ל"לבין כל מסלול לגבי דירה בחו

מסלול נפרד לחלוטין שאינו רלבנטי להכנסות 
  .ההשכרה בישראל

  
אין כל , 10%שאף לעניין מסלול , למותר לציין  8.2

וזאת כפי , ל"מניעה בשילוב עם הכנסות מחו
אף לגבי שילובו עם מסלול חייב שראינו 
  .בישראל

  
ל אין כל אבחנה "כי לגבי הכנסות מהשכרה בחו, יצוין

  .ב"וכיו, בין דירת מגורים למשרד
  

ל קיימים שני "לבעלי הכנסות מהשכרה בחו  8.3
  :מסלולים

  
 ניתן אף ,שבו פרט לניכוי ההוצאות, מסלול חייב

  מסלול בואול "לקבל זיכוי בגין המס ששולם בחו
) אך לאחר ניכוי פחת(ישולם מס על ההכנסה ברוטו 

ללא מתן אפשרות להתיר הוצאות , 15%בשיעור 
וזאת , ל"אחרות וללא מתן זיכוי מהמס החל בחו

  .א לפקודה122בהתאם להוראות סעיף 
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אין כל מניעה כי ייערך חישוב לגבי כל נכס   8.4
יוחל ' על נכס א, ונכס ועל פי תוצאות המס

  .יוחל המסלול החייב' על נכס ב ו15%מסלול  
  

מלשון החוק ניתן להסיק לכאורה שאין   8.5
כי בכל שנה ושנה יבחר מסלול שונה , מניעה
וזאת לאור תוצאות , לגבי אותו הנכס, ל"בחו

היות , )קיטון בהוצאות/גידול(המס המשתנות 
ולכן זכאי הנישום , ולשון החוק שותקת בעניין

  .לבחור את האופציה המטיבה עמו

שככל , ניתן לראות' מהדוגמאות בנספח ב  8.6
שסכום הפחת גבוה יותר ושיעור המס 

, ל נמוך לעומת שיעור המס בישראל"בחו
 לעומת 15%-כך עולה עדיפות מסלול ה

   .המסלול החייב
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 דוגמאות לחישוב המס בגין הכנסות מהשכרת דירות -נספח א 
  מגורים בישראל

  
  

  ' אהדוגמ
  

הכנסות , ח לחודש" ש4,510תקרה , 2009שנת 
הוצאות לרבות , ח לחודש" ש7,200 -ד פסיבי "משכ

  .ח לחודש" ש1,000 -פחת 
  

  אפשרויות
  

  *:מסלול פטור
  

 -) 7,200 - 4,510= (ח " ש1,820  - סכום פטור 
4,510  

  
  7,200 - 1,820= ח " ש5,380  -סכום חייב 

  
יש לייחס הוצאות , לפקודה) ג(18בהתאם לסעיף 
  :ת החייבות כדלקמןכיחס ההכנסו

  

=ח "ש 747  הוצאות מוכרות
200,7
380,5000,1 x  

  ח"ש  
    

  5,380   הכנסה שאינה פטורה
  747   הוצאות מוכרות לצרכי מס

  4,633   הכנסה חייבת
    

  2,131   )46%נניח (מס 
    
  
תקרת הפטור עומדת על  2009היות שבשנת   *

הרי שעל כל הכנסת שכירות , ח" ש4,510
 9,020ה על כפל תקרת הפטור שהינה העול
  .ח לא יחול מסלול הפטור"ש

  
  :10%מסלול 

  
  x 7,200 10%= ח " ש720

  :מסלול חייב
  ח"ש  
    

  7,200   הכנסה
  1,000   הוצאה

  6,200   הכנסה חייבת
    

  2,852   )46%(מס 
  

  מסקנות
  

, האופציה הגרועה ביותר הינה במסלול החייב
 והיא 10% במסלול והאופציה הטובה ביותר הינה

  .עדיפה לאין ערוך על מסלול הפטור
  

 רואים את היחיד 10% -אך יש לזכור שבמסלול ה
לעומת מסלול הפטור שבו למרות , כאילו דרש פחת

, 5/2007' בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מסהאמור 
שעל פיה לא מנכים פחת יש מקום גם לגישה אחרת 

 3.7 סעיף ראה (משווי הרכישה של הדירה הנמכרת
עובדה זו רלבנטית באם בעת מכירה עתידית ). לעיל

ואז במקרה בו , של הדירה לא יחול פטור ממס שבח
העלות ) לרבות שראו בו כאילו נדרש(נדרש פחת 

המופחתת קטנה יותר ולכן השבח וכמובן מס השבח 
  . יהיו גבוהים יותר

  
  

  ' בהדוגמ
  

הכנסות , ח לחודש" ש4,510תקרה , 2009שנת 
הוצאות לרבות , ח לחודש" ש3,500 -ד פסיבי "כמש

  .ח לחודש" ש1,500 -פחת 
  

  אפשרויות
  

ניתן לראות בנקל כי במקרה זה המסלול הנבחר 
היות ובו אין כל מס ולכן אין כל , יהיה המסלול הפטור

  .טעם לבחון את המסלולים הבאים
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  ' גהדוגמ
  

הכנסות , ח לחודש" ש4,510תקרה , 2009שנת 
הוצאות לרבות , ח לחודש" ש5,500 -י ד פסיב"משכ

  .ח לחודש" ש1,500 -פחת 
  

  :מסלול פטור
  

  -סכום פטור 
  4,510 -) 5,500-4,510= (ח " ש3,520

  
  - סכום חייב

  5,500 - 3,520= ח " ש1,980
  

=ח "ש 540  הוצאות מוכרות
500,5
980,1500,1 x  

 
  ח"ש  
    

  1,980   הכנסה שאינה פטורה
  540   רכי מסהוצאות מוכרות לצ

  1,440   הכנסה חייבת
    

  662   )46%נניח (מס 
  
כי מפעם לפעם מועלות טענות על ידי , נציין  *

שאין להתיר בניכוי חלק יחסי , רשויות המס
של הוצאות הפחת כנגד סכום ההכנסה 

הסכום העולה על תקרת (החייבת במס 
  .אך נושא זה טרם נבחן בפסיקה, )הפטור

  
  :10%מסלול 

  
550=  10% x 5,500  

  
  :מסלול חייב

  ח"ש  
    

  5,500  הכנסה
  1,500  הוצאה

  4,000  הכנסה חייבת
    

  1,840  )46%נניח (מס 

  ' גה לגבי דוגממסקנות
  

יש , אך כפי שראינו לעיל,  עדיף10%לכאורה מסלול 
, לקחת בחשבון את עניין הפחתת הפחת מהעלות

ולכן יתכן , בעת מכירה חייבת של הדירה בעתיד
בו סכום המס המשוקלל גבוה (המסלול הפטור ש

  ).ראה הערות לעיל (יהיה עדיף) יותר
  
  

 בחירה במסלולים ללא - 'עד ג' סיכום דוגמאות א
  שילוב

  
כאשר המדובר בהכנסה כוללת העולה על גובה 

אך אינה עולה על כפל תקרת  (תקרת הפטור
כדאיות הבחירה במסלול הפטור קטנה , )הפטור

  .10%- מסלול הלעומתבדרך כלל 
  

במקרים בהם ההכנסה מדמי שכירות עולה על כפל 
 10%ומסלול , הפטור אינו רלבנטי, תקרת הפטור

 עדיף בדרך כלל גם 10%מסלול . כ עדיף"יהיה בד
אך אז , כאשר ההכנסה עולה על תקרת הפטור

ההפרשים בתשלומי המס קטנים יותר ויש לקחת 
 היחיד בחשבון את העובדה שבמסלול זה רואים את

עובדה זו . )ראה הערות לעיל (כאילו דרש פחת
רלבנטית באם בעת מכירה עתידית של הדירה לא 

ואז במקרה בו נדרש פחת , יחול פטור ממס שבח
העלות המופחתת ) לרבות שראו בו כאילו נדרש(

קטנה יותר ולכן השבח וכמובן מס השבח יהיו 
  .גבוהים יותר

  
  

  לים שילוב בין מספר מסלו-' דוגמא ד
  

הכנסות , ח לחודש" ש4,510תקרה , 2009שנת 
', ח לחודש מדירה א" ש4,600 -ד פסיבי "משכ

הוצאות שאינן ניתנות . 'ח לחודש מדירה ב" ש1,500
  .ח לחודש" ש2,000 - לייחוס לדירה ספציפית 

  
  :  חישוב נפרד לגבי כל מסלול-'  אפשרות א

  
  :מסלול הפטור

  
  -סכום פטור 

  4,510 -) 6,100 - 4,510= (ח " ש2,920
  

  - סכום חייב
  6,100 - 2,920= ח " ש3,180
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   החייבשיעור הסכום

 =52.13%  כ ההכנסות"מסה
100,6
180,3

  

  
יש ליחס הוצאות , לפקודה) ג(18בהתאם לסעיף 

 מההוצאות 52.13%לכן , כיחס ההכנסות החייבות
  .x 2,000 52.13%=  ח  " ש1,043קרי , יוכרו

  
  ח"ש  
    

  3,180   הכנסה שאינה פטורה
  1,043   הוצאות מוכרות לצרכי מס

    
  2,037   הכנסה חייבת

    
לפי שיעור המס השולי (מס 

  937   )46% נניח -
    
  

  :10%מסלול 
  

610=%10X6,100  
  

  :מסלול חייב
  ח"ש  
    

  6,100  הכנסה
  2,000  הוצאה

  4,100  הכנסה חייבת
  1,886  )46%נניח (מס 

  
  

  שילוב מסלול הפטור עם מסלול -  ' אפשרות ב
%10:  
  

 בחירה במסלול הפטור על דירה -אופציה ראשונה 
  ):' לגבי דירה ב10%ובחירה במסלול (' א
  

  4,510 -) 6,100-4,510= (ח " ש2,920  -סכום פטור 
  

  סכום חייב בגין 
  4,600 - 2,920= ח " ש1,680    -' דירה א

  
  -כ ההכנסות"שיעור הסכום החייב מסה

  %54.27
100,6
680,1

=  

יש ליחס הוצאות , לפקודה) ג(18בהתאם לסעיף 
 מההוצאות 27.54%לכן , כיחס ההכנסות החייבות

  .x 2,000 27.54%= ח  "ש 551קרי , יוכרו
  

  ח"ש  
    

  1,680   הכנסה שאינה פטורה
  551   הוצאות מוכרות לצרכי מס
  1,129   'הכנסה חייבת בגין דירה א

    
עור המס השולי לפי שי(מס 

  519   )46% נניח -
  

זכאים ' ולכן לגבי דירה ב' הפטור נוצל לגבי דירה א
  : מדמי השכירות כדלקמן10%לחישוב מס של 

  
150 = 10% x 1,500  

  
  150+  519=  669  :סך חבות המס בגישה זו

  
  

 בחירה במסלול הפטור על דירה -אופציה שניה 
  )' לגבי דירה א10%ובחירה במסלול : ('ב
  

  4,510 -) 6,100-4,510= (ח " ש2,920  -סכום פטור 
  

  סכום חייב בגין 
  )1,500> 2,920= (ח " ש0    -' דירה ב

  
יש ליחס הוצאות , לפקודה) ג(18בהתאם לסעיף 

 היות שהפטור , במקרה זה.כיחס ההכנסות החייבות
מנוצל במלואו ואין הכנסה חייבת הרי שההוצאות לא 

  .תותרנה בניכוי
זכאים ' ולכן לגבי דירה א' ל לגבי דירה בהפטור נוצ

  : מהמחזור כדלקמן10%לחישוב מס של 
  

460 = 10% x 4,600  
  

  460 + 0 = 460:  סך חבות המס בגישה זו 
  

  'ריכוז תוצאות מס בדוגמא ד
  ח"מס בש  מסלול

  937  מסלול פטור
  610  10%מסלול 

  1,886  מסלול חייב
  669  ' לגבי ב10%+ פטור ' א
  460  ' לגבי א10% + פטור' ב
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בו סך ההכנסות , כי במקרה זה, ניתן לראות
 4,510עולה על תקרת הפטור בסך ) ח" ש6,100(
 9,020אך לא על כפל תקרת הפטור בסך (ח "ש
תשלום המס הנמוך ביותר הינו בשילוב , )ח"ש

 על דירת המגורים 10%מסלול הפטור עם מסלול 
 גם אך ישנה חשיבות(לגביה לא נדרש הפטור 

  ).בבחירה לגבי איזו דירה כדאי לדרוש את הפטור
מאחר , יש לבחון כל מקרה לגופו, יחד עם זאת

, שתוצאת המס עשויה להשתנות ממקרה למקרה
ובהם סך , שכן היא תלויה במספר גורמים שונים

הכנסת השכירות ביחס לטווח שבין תקרת הפטור 
הכנסת השכירות מהדירה , לכפל תקרת הפטור

יישום במסלול הפטור ביחס לתקרת הנבחרת ל
  . ב"הוצאות המיוחסות להשכרה וכיו, הפטור

  
  

   שילוב בין מספר מסלולים-'  ההדוגמ
  

  .ח לחודש" ש 4,510תקרת הפטור , 2009שנת 
  

הכנסה  דירה
 ח"בש

הוצאות 
 ח"בש

רווח נטו 
 ח"בש

 2,000 1,000 3,000 'א
 500 4,500 5,000 'ב
  2,000  500  2,500  'ג
  4,500  6,000  10,500  כ"סה

  
  .ח" ש1,000 -הוצאות כלליות 

  .כל ההכנסות פסיביות
  

  :מסלול פטור
  

מעל , ח לחודש" ש10,500ההכנסה הכוללת הינה 
ולכן מסלול זה ) ח לחודש" ש9,020(כפל התקרה 
  .אינו רלבנטי

  
  :10%מסלול 

  
  x 10,500 10%= ח " ש1,050

  
  :מסלול חייב

 ח לחודש"ש  
    

  10,500   הכנסות
  6,000   הוצאות ישירות

  1,000   הוצאות משותפות
  3,500   הכנסה חייבת

    
  1,610   )46%נניח (מס 

  שילוב מסלול הפטור עם מסלולים אחרים
  

 10,500כ ההכנסה מהשכרת דירות "מכיוון שסה
הרי , )ח" ש9,020(ח עולה על כפל תקרת הפטור "ש

  .שמסלול הפטור אינו אפשרי במקרה זה
  

   ומסלול חייב%10מסלול שילוב 
  

  .במסלול חייב'  ודירה ב10%במסלול ' ג-ו' דירות א
  
  ח"ש  מס  

 5,500   )10%מסלול (הכנסות 
    550  )10%(מס 

  5,000    )מסלול חייב(הכנסות 
  )4,500(    הוצאות ישירות

  )476(    *הוצאות משותפות 
  24    הכנסה חייבת

    11  )46%נניח (מס 
    561  מס כולל

  

  *                    =
500,10
000,5

   X  1,000  

  
  מסקנות

  
  'ריכוז תוצאות מס בדוגמא ה

  ח"מס בש  מסלול
אחוז המס 

מכלל 
ההכנסה 
  ברוטו

  בלתי אפשרי בלתי אפשרי  מסלול פטור
  10%  1,050  10%מסלול 

  15%  1,610  מסלול חייב
  , 10%לפי ' ג+'א
  5.3%  561  לפי מסלול חייב' ב
  

 לגבי דירות שהרווח בגינם 10%וב של מסלול השיל
ביחד עם מסלול חייב בגין דירות , גבוה יחסית

מביא לתשלום מס נמוך , שהרווח בגינן נמוך יחסית
  .אחר לגבי כל הדירות" טהור"יותר מכל מסלול 

476  



 2009היערכות לקראת תום שנת המס 

47 

  ל" דוגמאות לחישוב המס בגין הכנסות שכירות בחו-נספח ב 
  

  ' דוגמה א
  

 2,000מתוכם פחת בסך ( לחודש ח"ש 4,000הוצאות שונות , ח לחודש" ש10,000ל "ד בחו"ההכנסות משכ
  .40% - ל"שיעור מס בחו, )ח לחודש"ש
  

  :מסלול חייב
  ח"ש ח"ש 
    

  10,000   הכנסות
  4,000   הוצאות

  6,000    הכנסה חייבת
 = x 40% 6,000  2,400   ל"חבות המס בחו

 = x 46% 6,000 2,760    )46%(מס בישראל 
   )2,400(   ל"זיכוי בגין מסי חו

   360   חבות המס בישראל
    2,760   :נטל המס הכולל

  
  :15%מסלול 

  ח"ש  
    

 6,000x40% (=10,000-4,000)=  2,400   ל"חבות המס בחו
   מס בישראל

 )הכנסה ברוטו בניכוי פחת בלבד( 
 

 1,200  =(10,000-2,000=) 8,000x15% 
  3,600   :לנטל המס הכול

      
  

  ' דוגמה ב
  

  .20% -ל "אך שיעור המס בחו', אותם נתונים כבדוגמה א
  

  :מסלול חייב
אין חשיבות לשיעור המס , הואיל ונטל המס בארץ גבוה יותר(ח " ש2,760דהיינו ',  אהללא שינוי לעומת דוגמ

  ).ל"בחו
  

  :15%מסלול 
  ח"ש  
    

 6,000x20% (=10,000-4,000)=  1,200   ל"חבות המס בחו
 8,000x15% (=10,000-2,000)=  1,200   מס בישראל

  2,400   :נטל המס הכולל
      
  

, ל נמוך לעומת שיעור המס בישראל"שככל ששיעור המס בחו, ניתן לראות',  בהלדוגמ'  אהאם נשווה בין דוגמ
  .  לעומת המסלול החייב15%-כך עולה עדיפות מסלול ה
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  ' דוגמה ג
  .ח בלבד מכלל ההוצאות" ש500אך הפחת מהווה ',  נתונים כבדוגמה באותם

  
  :מסלול חייב

  . ח" ש2,760דהיינו ', ללא שינוי לעומת דוגמא א
  

  :15%מסלול 
  ח"ש  
    

 6,000x20% (=10,000-4,000)=  1,200   ל"חבות המס בחו
    

 9,500x15% (=10,000-500)=  1,425   מס בישראל
    

  2,625   :מס הכוללנטל ה
  

 -כך עולה עדיפות מסלול ה , שככל שסכום הפחת גבוה יותר, ניתן לראות',  גהלדוגמ'  בהאם נשווה בין דוגמ
  .  לעומת המסלול החייב15%

  
  

  ' דוגמה ד
  .50%ל הינו "אך שיעור  המס בחו', אותם נתונים כבדוגמה ב

  
  :מסלול חייב

  ח"ש ח"ש 
    

  10,000   הכנסות
  4,000   הוצאות

  6,000    הכנסה חייבת
 = x 50% 6,000  3,000   ל"חבות המס בחו

 = x 46% 6,000 2,760    )47%(מס בישראל 
  )3,000(   ל"זיכוי בגין מסי חו

  0    חבות המס בישראל
עודף הזיכוי מועבר לחמש השנים  240     עודף זיכוי

הבאות ויופחת כנגד הכנסות 
 .ל"מהשכרה בחו

      3,000  :טל המס הכוללנ
  

  :15%מסלול 
  ח"ש  
    

 6,000x50% (=10,000-4,000)=  3,000   ל"חבות המס בחו
 8,000x15% (=10,000-2,000)=  1,200   מס בישראל

  4,200   :נטל המס הכולל
  

 יוותר עודף שבו אף, ולכן בכל מקרה עדיף המסלול החייב, ל גבוה מנטל המס בארץ" זו נטל המס בחוהבדוגמ
  . ל"זיכוי לניצול בחמש השנים הבאות כנגד אותו מקור הכנסה בחו

  
ל נמוך לעומת " ניתן לראות שככל שסכום הפחת גבוה יותר ושיעור המס בחו-'מסקנה מהדוגמאות בנספח ב

  . לעומת המסלול החייב15% -כך עולה עדיפות מסלול ה , שיעור המס בישראל
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  הרות רשות המסים בנושא נאמנויות הסדרי מס והב, חקיקה .12
  
  
  כללי  .1
 

 של רשות 2009 באוקטובר 26בהודעה מיום 
נדחה פעם נוספת המועד להגשת כל , המסים

הבקשות וההצהרות הנדרשות על פי , ההודעות
לרבות הגשת דוחות , הסדר הנאמנויות החדש

 2008 - ו2007, 2006שנתיים לשנות המס 
המועד החדש להגשת . לנאמנויות חייבות בדיווח

הודעות ובקשות להחלת הסדר המס , דיווחים
 31שהוצע על ידי רשות המיסים נקבע ליום 

  .2009בדצמבר 
 

הביעה רשות , במסגרת דחיית המועד כאמור
המיסים את דעתה במספר סוגיות שונות אשר 

  .הועלו על ידי מייצגים
  

הסדר , חוזר זה יסקור את עיקרי החקיקה
סוגיות בהם הביעה רשות הנאמנויות ואת ה

  .המיסים את דעתה בנוגע להסדר
  
  
עיקרי הוראות הנאמנויות בסעיפים   .2

  לפקודה) 2פרק רביעי (יח 75-ג75
  

נחקק ) הפקודה( לפקודת מס הכנסה 2פרק רביעי 
' מס(במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

 בינואר 1שתחילתו ביום , 2005-ה"התשס) 147
 את בסיס המס גם כלפי פרק זה הרחיב. 2006

נאמנויות זרות בלתי הדירות שהתחייב כצעד 
 לפקודה 132משלים לרפורמת המס שבתיקון 

  ).2003 בינואר 1שתחילתו ביום (
  

עקרון היסוד שהנחה את המחוקק בקביעת ההסדר 
הנאמנות אינה , ככלל,  הינו כי2המצוי בפרק רביעי 

את חבות המס על , לפיכך. ישות לצרכי מס
יוצר : סות הנאמנות יש לבחון על פי אחד מאלההכנ

  .4הנאמנות או הנהנה
 

ההכרעה לגבי חבות המס של הנאמנות כאמור 
תיקבע לפי סוגי הנאמנויות השונות לפי הגדרתן 

הפקודה מתייחסת לארבעה סוגי . בפקודה
נאמנות יוצר ", "נאמנות תושבי ישראל: "נאמנויות
נאמנות " ו"נאמנות נהנה תושב חוץ", "תושב חוץ

  ".על פי צוואה
                                                 

יולי (בעניין זה ראה את דוח הועדה למיסוי נאמנויות   4
ועדת (דוח הוועדה לתוכנית המיסים הרב שנתית ). 2003
בהמלצותיה קיבלה את עקרון היסוד האמור ) מצא-קפוטא

אך שינתה את זהות הנישום החב במס על הכנסות 
) י המלצת הועדה למיסוי נאמנויות"עפ(נהנה הנאמנות מה

  . ליוצר הנאמנות

לפקודה ) א(131הוסיף לסעיף ,  לפקודה147תיקון 
, את חובות הדיווח השונות החלות על יוצר הנאמנות

 2154ח "ס (5 לפקודה165תיקון . הנאמן והנהנים
תיקן באופן מקיף את פרק , )2008 במאי 27מיום 

הקל גם בכל הנוגע לחובות הדיווח ,  ובין היתר2רביעי 
  .  לפקודה147ו בתיקון שהותקנ

  
  
ם קיימת חובת הודעה מקרים בגינ  .3

  לרשות המיסים
  
חובת הודעה על היוצר תחול במקרים   .א

 :הבאים
 
יוצר תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות או   . 1.א

שהקנה לנאמן בשנת המס נכס או הכנסה 
מנכס יהיה חייב בהגשת הודעה למנהל בתוך 

  .ת או ההקניה ימים מיום יצירת הנאמנו90
  
עקב (יוצר תושב חוץ אשר היה לתושב ישראל   .2.א

תושב "או " תושב ישראל לראשונה"היותו 
ומשום כך הנאמנות שינתה סיווגה , ")חוזר

מנאמנות יוצר תושב חוץ לנאמנות נהנה תושב 
יהיה חייב , חוץ או לנאמנות תושבי ישראל

 באפריל 30- בהגשת הודעה למנהל עד ליום ה
 שלאחרי שנת המס בה היה בשנת המס

ואולם אם חלה על היוצר חובה , לתושב ישראל
 במועד - לפקודה131להגיש דוח לפי סעיף 

  . הגשת הדוח
  
חובת הודעה על הנאמן תחול במקרים   .ב

 :הבאים
 
 ימים 90 בתוך - כינונה של נאמנות לפי צוואה  .1.ב

ממועד התקיימות הוראות הצוואה בדבר כינון 
  .הנאמנות

  
 30- עד יום ה-שינוי סיווגה של נאמנות כלשהי  .2.ב

באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה 
ואולם אם חלה על הנאמן . שונה סוג הנאמנות

 - לפקודה 131חובה להגיש דוח לפי סעיף 
  . במועד הגשת הדוח

  
סיומה של ; סיומה של נאמנות תושבי ישראל  .3.ב

נאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל 
קרה ובו ישנו נהנה תושב ישראל אחד במ(

או סיומה של נאמנות שהיו לה נכסים ) לפחות
 באפריל 30- עד יום ה-בישראל בעת סיומה

                                                 
 . של משרדנו19.2008ראה חוזר מסים    5
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בשנת המס שלאחר שנת המס שבה 
על ואולם אם חלה . הסתיימה הנאמנות

הנאמן או היוצר חובה להגיש דוח לפי סעיף 
  .  במועד הגשת הדוח- לפקודה131

  
ר בחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי יודגש כי יוצר אש

לפקודה וכן יוצר מייצג ונהנה ) ה(יב75או ) ח(ז75הוראות 
יהיו חייבים ,  לפקודה1ו75מייצג כהגדרתם בסעיף 

 המפורטות לעיל במקומו של בהגשת ההודעות
  . הנאמן

  
 :חובת הודעה על הנהנה  .ג
 

חובת הודעה על הנהנה תחול בעת חלוקת נכס 
גם אם החלוקה אינה חייבת , נאמןמ, שאינו כסף

 באפריל בשנת המס 30-עד יום ה, במס בישראל
שלאחר שנת המס שבה הייתה החלוקה כאמור 
ואולם אם חלה על הנהנה חובה להגיש דוח לפי 

  . במועד הגשת הדוח-   לפקודה131סעיף 
  
  
מקרים בגינם קיימת חובת הגשת דוח   .4

  שנתי
  
 נאמן נאמן בנאמנות תושבי ישראל או  .א

בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת 
, לפקודה) 1)(ג(יב75ישראל לפי סעיף 

ובלבד שהיוצר לא בחר להיות בר השומה 
ובר החיוב ושלא נבחר יוצר מייצג או נהנה 

 . מייצג
 
בין , נאמן שהיה לו בישראל הכנסה או נכס  .ב

 . אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו
  
 בר השומה ובר שבחר להיות, יוצר או נהנה  .ג

החיוב בנאמנות לפי הוראות סעיפים 
לפקודה או ) ו(או ) ה(יב75-ו) ח(, )ז(ז75

 ).יוצר מייצג או נהנה מייצג (1ו75לפי סעיף 
  
 
דיווחי נהנים שקיבלו חלוקות מנאמנות   .5

  2002-2005בשנות המס 
  

שתחולתו ,  לפקודה165תיקון , כפי שציינו לעיל
קל עם נהנים בכל ה, 2006  בינואר1 החל מיום

הנוגע לחובות הדיווח בגין חלוקת נכסים מן 
  . הנאמנות

  
נהנה תושב ישראל אשר קיבל , על פי התיקון

יגיש הודעה בלבד , בחלוקה מנאמן נכס שאינו כסף

 כפי שנקבע במסגרת תיקון -ח שנתי"במקום דו(
147 .(  

  
ובתחולה לגבי דוחות , 165 ותיקון 147עובר לתיקון 

כי נהנה ) ב5)(א(131נקבע בסעיף ,  ואילך2002
 100,000שקיבל מכספי הנאמנות סכום העולה על 

  .  חייב בהגשת דוח שנתיח"ש
  

נהנים רבים לא הגישו , לפי הערכות רשות המיסים
לפיכך .  מסיבות שונות2002-2005דוחות לשנים 

הוחלט על ידי רשות המיסים כי נהנה תושב ישראל 
לרבות חלוקת ( שהיא שקיבל חלוקה מנאמן מכל סוג

גם אם אינה חייבת במס , ובכל סכום שהוא) כסף
ולא הגיש בעקבותיה , 2002-2005בשנים , בישראל
ידווח על אותן חלוקות במועד שנקבע , דוח שנתי

 31 -נכון למועד כתיבת חוברת זו(לדיווח על נאמנויות 
  ).2009בדצמבר 

  
  
אי תחולת פרק הנאמנויות במקרה של   .6

  שליחות
  

ניסוחו של פרק הנאמנויות הינו רחב וכולל ולכאורה 
קולט לתוכו כמעט כל סוג של הסדר או יחס משפט 

שמעורב בו נאמן או אדם אחר שתפקידו לפעול 
  . לטובת צד כלשהו

  
הודיעה רשות , ולאור פנית של מייצגים רבים, לפיכך

המיסים כי הוראות פרק הנאמנויות לא יחולו במקרים 
-א"התשכ, שמעותה בחוק השליחותכמ" שליחות"של 

1965 .  
  

רשות המיסים הודיעה כי תוציא בקרוב חוזר מקצועי 
  .העוסק במיסוי נאמנויות בו תינתן הרחבה בנושא זה

  
  
שינוי בהסדר המס המוצע להכנסות עבר   .7

בנאמנויות במיסוי נאמנויות בה תינתן 
של שליחות או אדם . הרחבה בנשוא זה

  ובתאחר שתפקידו לפעול לט
  

 פורסם על ידי רשות המסים מתווה 2008בחודש יוני 
 1המס למיסוי הכנסות בנאמנויות שהוקמו לפני יום 

. 6 ואשר הופקו או נצמחו עד לאותו מועד2006בינואר 
, המועד האחרון שנקבע להגשת בקשות להסדר מס

  . 2009 בדצמבר 31הינו עד ליום 

                                                 
 . של משרדנו19.2008ראה חוזר מסים   6
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ידי כי הסדר המס שהוצע על , בהקשר לאמור נקבע
בהם תנאי , רשות המיסים יותאם במקרים מסוימים

למשל (תחולת ההסדר אינם מתקיימים באופן מלא 
או במקרה ובו , )במקרה ובו הנאמנות הינה הדירה

תוצאות המס על פי אותו הסדר עשויות להיות 
כדוגמא למקרים . מעוותות ביחס למקרה ספציפי

, ובהם תוצאות המס על פי ההסדר הינן מעוותות
, ניתן למנות נאמנות בה מעורבים עולים חדשים

אשר ההסדר אינו מביא בחשבון את תקופת 
ומקרה ובו מדובר בנאמנות , הפטור לה הם זכאים

  .שמקורה בירושות מתושבי חוץ
  
  
הבהרה בעניין תרגום עסקאות לשערי   .8

  החליפין
  

נאמן בנאמנות תושבי ישראל או בנאמנות על פי 
שהפיק או , ישראלצוואה שנחשבת לתושבת 

אמור לדווח על , שנצמחו לו הכנסות מחוץ לישראל
אותם הכנסות חוץ כשהן מתורגמות לשקלים 

המרה לשקלים (חדשים לפי כללי מס הכנסה 
, )חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל

  . 2003-ד"התשס
  

ישנן פעולות שיתורגמו , בהתאם לכללי ההמרה
יום התשלום לשקלים חדשים לפי השער היציג שב

וישנן פעולות , לפי העניין, או ביום ביצוע הפעולה
והכנסות שיתורגמו לשקלים חדשים לפי השער 

  . היציג בתום שנת המס שלגביה מוגש הדוח
  

לאור הקושי הכרוך בתרגום בדיעבד של , יחד עם זאת
הוחלט לאפשר , פעולות ועסקאות בשנים שחלפו

-2006 להגיש את הדוחות השנתיים לשנות המס
כשכל הכנסות החוץ הכלולות בהן מתורגמות , 2009

לפי השער היציג של המטבע הרלבנטי בתום שנת 
,  ואילך2010הדוח השנתי לשנת המס . המס בלבד

   .הרגיליוגש בהתאם לדין 
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  168תיקון  (הקלות נרחבות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים .13
  )לפקודה

  
  

פר החוקים פורסם בס, 2008 בספטמבר 16ביום 
 168' מס( החוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2184

התיקון פורסם . 2008- ח"התשס, )והוראת שעה
, " לישראל60- חוזרים הביתה ב"בעקבות פרויקט 

שהוביל משרד הקליטה ובמסגרתו גובשה תוכנית 
לתיקון פקודת מס הכנסה הכוללת רפורמה רחבה 
 המעניקה הטבות והקלות לעולים חדשים ולתושבים

  .חוזרים
  

מטרת הרפורמה היא לעודד עלייה לישראל ולהשיב 
ל תוך "הביתה מאות אלפי ישראלים החיים בחו

  .הסרת חסמי מס משמעותיים
  

מפשט ומפרט שורת , התיקון מרחיב, בהתאם לכך
, שיחולו על עולים חדשים, הקלות ממס ומדיווח

והכול , תושבים חוזרים ותושבים חוזרים ותיקים
יהם שמופקות ונצמחות מחוץ בקשר להכנסות

הוראות הרפורמה נכנסו לתוקף באופן . לישראל
  .2007החל מתחילת שנת , רטרואקטיבי

להלן מפורטות הטבות המס העיקריות כפי שאושרו 
  :במסגרת הרפורמה האמורה

  
  
תושב  "-קביעת מעמד מיסויי חדש   .1

  "חוזר ותיק
  
הינו יחיד ששב והיה לתושב " תושב חוזר ותיק"

 שנים 10ראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך יש
מעמדו של תושב חוזר ותיק והטבות . רצופות לפחות

, בעקבות הרפורמה במס, המס להן יזכה השתוו
  ). עולה חדש(למעמדו של תושב ישראל לראשונה 

  
ועל מנת לעודד עלייה לישראל לרגל שנות , בנוסף

התווספה הוראת שעה לפיה בגין ,  למדינה60-ה
מעמד של תושב , 2009 עד 2007שנים עלייה ב

חוזר ותיק יינתן גם ליחיד שחדל להיחשב כתושב 
  . שנים לפחות5ישראל למשך תקופה של 

הענקת פטור מלא ממס לכל סוגי   .2
 10ל לתקופה של "מקורות הכנסה בחו

 שנים
  

נקבעה הוראה אחידה וברורה המעניקה פטור רחב 
וזר ותיק תושב ח או עולה חדשלכלל הכנסותיו של 

 המופקות -) "יחיד מוטב "-להלן לגבי כל אחד מהם(
 10או נצמחות מחוץ לישראל למשך תקופה של 

באופן שיכלול את כל , שנים מיום העלייה לישראל
ל ובין "בין אם מקורן במימוש נכסים בחו, הכנסותיו

אם מקורן בהכנסות שוטפות שהופקו או נצמחו מחוץ 
  .לישראל

  
, "נכס"מהגדרת , גע להוראה זוכי בכל הנו, יצוין

ממועט נכס שהוענק לעולה הזכאי כמתנה פטורה 
  .2007 בינואר 1-ממס מתושב ישראל החל מה

  
  
 קביעת מסלול התאקלמות  .3
  

מיום ההגעה , תקופת הסתגלות של שנה אחת
לא ייחשב , לישראל ניתנת ליחיד מוטב אשר בה

  . תושב ישראל לצרכי מס הכנסה
 2ת של רשות המסים מיום על פי מסמך הבהרו

יום ", ")מסמך ההבהרות "-להלן (2009במארס 
 המוקדם מביןלמועד ייחשב " ההגעה לישראל

  :המועדים המפורטים להלן
  
, חוזר כתושב חדש או יום סיווגו כעולה  )1

 שמופיע הקליטה וכפי משרד למבחני בהתאם
, חוזר תושב בתעודת חדש או בתעודת עולה

 .ד הקליטהידי משר על שהונפקו
  
 היחיד של לרשותו עמד בו הראשון המועד  )2

 בין, האישי לשימושו הזמין, בישראל קבע בית
 לו שיש או ידו על שכור או ,בבעלותו הוא אם

 קבע כאמור בית לו ואין ,בו להשתמש רשות
 .בעולם אחר במקום
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 בו הראשון המועד ,משפחה בעל יחיד לגבי  )3
קבע  יתב למשפחתו או היחיד של לרשותו
 הוא אם בין ,האישי לשימושם הזמין בישראל
 למי מהם שיש או ידם על שכור או ,בבעלותם

 עמו נמצאת ומשפחתו, בו להשתמש רשות
 או זוג בת/ בן-"משפחה ":זה לעניין(בישראל 

 ).שנים 18 לו מלאו שטרם ילד
  
 תקופה ,בישראל לשהות ,היחיד החל בו היום  )4

 ,ה כאמורבמקר .מס בשנת ,ימים 183 של
 את להאריך המיסים רשות מנהל רשאי

 על בחירתו להודיע היחיד על שבה התקופה
 יבוצע בפועל שהדיווח כך, ההסתגלות בשנת
 ימים 183אותם חלוף ממועד ימים 90 בתוך
 .זה בסעיף כאמור

  
יוכל היחיד לקבל החלטה מושכלת , לאחר תקופה זו

לפנייה מתן הטבה זו כפופה . לגבי מקום מושבו
 ממועד העלייה  יום90לרשויות המס בישראל תוך 

) או מועד פרסום התיקון כמאוחר מביניהם(לישראל 
הודעה לצורך קבלת אישור מתאים באמצעות טופס 

). 1130טופס " (שנת הסתגלות"על בחירה ב
 בספטמבר 16באם מועד העלייה היה ביום : לדוגמא
 15-אזי יש לפנות לרשויות המס עד ל, 2009

  .2009 בדצמבר
  

על " שנת הסתגלות"השלכות אפשריות לבחירה ב
  :פי מסמך ההבהרות

  
ייחשב , יחיד מוטב שבחר בשנת ההסתגלות •

במידה , בנוסף לכך. כתושב חוץ במהלכה
ועזב את ישראל במהלך אותה שנה ייחשב 

למעשה כמי שלא עלה או חזר לישראל 
 .מלכתחילה

 
מס ("לפקודה  א 100סעיף אי תחולת הוראות •

 בשנת שבחר מוטב יחיד על ")רההגי
 אותה במהלך ישראל ועזב את ההסתגלות

 .שנה
 
 היחיד של החזקתו ,ההסתגלות שנת במהלך •

של  כהחזקתו תיחשב, אדם בני בחבר המוטב
 לעניין - היתר בין זאת ,חבר באותו חוץ תושב

חברה "ו "חוץ משקיעי חברת"הגדרת 
 מונחים אותם כמשמעות" חוץ בהשקעת

הגדרת  לעניין ,הון השקעות דלעידו בחוק
) 5(5שבסעיף " חברת משלח יד זרה"

" חברה נשלטת זרה"לפקודה או הגדרת 
 .ב לפקודה75שבסעיף 

  

יחיד מוטב יהא זכאי במהלך שנת ההסתגלות  •
 פטור -למשל , לפטורים הניתנים לתושב חוץ

לתושב חוץ על רווחי הון על ניירות ערך לפי 
ב חוץ על  לפקודה או פטור לתוש97סעיף 

 .הכנסות ריבית מפיקדון בנקאי
  
לא יהא זכאי במהלך שנת , יחיד מוטב •

לקבל אישור על היותו תושב , ההסתגלות
ישראל או תושב האזור ולפיכך לא יחולו עליו 

הוראות האמנות למניעת מסי כפל החלות על 
 .תושבי ישראל

  
יחיד מוטב לא יהא זכאי במהלך שנת  •

יתנות לתושב ההסתגלות לנקודות זיכוי הנ
 .לפקודה' ישראל לפי פרק שלישי בחלק ג

  
היחיד לא יוכל לחזור בו מבחירתו בשנת  •

  .ההסתגלות
  

כי במידה ובסוף שנת ההתאקלמות בחר היחיד , יצוין
תיחשב שנת ההתאקלמות , להתיישב בישראל

 שנים 10 -במניין תקופת ההטבות לה הוא זכאי 
  . ממועד העלייה לישראל

  
  
ר ממס לחברות המנוהלות קביעת פטו  .4

ונשלטות על ידי עולה חדש או תושב 
  חוזר ותיק 

 
 על מנת להסיר חוסר - סוגיית השליטה והניהול

ודאות שהיה קיים בעבר לגבי תושבותן הישראלית 
וחבות המס החלה על חברות זרות אשר בעלי 

נקבע , השליטה בהן הינם יחידים שעלו לישראל
בהן מבוצע "  והניהולהשליטה"כי חברות אשר , ככלל

לא יסווגו כחברות תושבות , על ידי יחידים מוטבים
ישראל רק בשל עליית בעלי מניותיהם לישראל וזאת 

בהתאם לכך ולמשך .  שנים10למשך תקופה של 
חברות זרות שבעלי השליטה בהם , תקופת ההטבות

הינם יחידים מוטבים ימשיכו להיות כפופות למס 
  . שמקורן בישראלבישראל רק בגין הכנסות

  
 הוראה דומה תחול גם - משטרים אנטי תכנוניים

לגבי משטרים אנטי תכנוניים אחרים החלים בישראל 
חברת "ו) CFCז או "חנ" (חברה נשלטת זרה "-

לצורך חישוב ). FOCז או "חמי" (משלח יד זרה
שיעור ההחזקה המינימאלי של תושבי ישראל 

 CFC-טר ה תנאי הכרחי להחלת מש-בחברות זרות 
 שיעור החזקתם של יחידים -ז "ומשטר החמי

לא יחולו , כתוצאה מכך. מוטבים לא יילקח בחשבון
משטרים אנטי תכנוניים ולא תחול חבות מס בגינם 
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על חברות זרות רק בשל עלייתם לישראל של בעלי 
  .  המניות בהם במידה ויוגדרו כעולים זכאים

  
גין חלוקת  מטיל חבות מס בCFC-כי משטר ה, נציין

דיבידנד רעיונית על בעל שליטה ישראלי בחברה 
ואילו ; זרה שהכנסתה הינה פאסיבית בעיקרה

ז קובע לחברה זרה העוסקת במשלח "משטר החמי
כהגדרתו בפקודה ובעיקר מקצועות (יד מיוחד 
  . מעמד של חברה תושבת ישראל) חופשיים

  
  
קביעת פטור מדיווח על נכסים והכנסות   .5

 ל"ממקור בחו
  

יחידים מוטבים לא יהיו כפופים לחובת דיווח 
בישראל בגין הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ 
לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל וזאת 

יינתן , בהתאם לכך. למשך כל תקופת ההטבות
 פטור מהגשת -ליחידים מוטבים פטור כפול מדיווח 

 ופטור) ל"בגין הכנסות פטורות מחו (דוח מס הכנסה
  ).  ל"בגין נכסים פטורים בחו (הצהרת הוןמהגשת 

  
למותר לציין כי הכנסות מפעילות בישראל והשקעות 

שיופקו לאחר עלייתם של , מנכסים ישראלים
יהיו חייבים בדיווח ויתחייבו במס , היחידים לישראל

  . בהתאם להוראות החוק הרגילות
   
  

 תיקוני חקיקה נוספים  .6
  

) רגיל(ד של תושב חוזר  מעמ- הגדרת תושב חוזר
והטבות מס מתאימות יוענקו ליחיד שהפך לתושב 

 3-בניגוד ל( שנים 6זר למשך תקופה מינימאלית של 
 שינוי זה נכנס לתוקף רק בתחילת -) שנים בעבר

בכל הנוגע למי שחדל להיות תושב , 2009שנת 
  .ישראל החל ממועד זה ואילך

  
 הניתן  פטור ממס- הרחבת הטבות מס לתושב חוזר

ל "בגין הכנסות פאסיביות ורווחי הון אשר מקורם בחו
יכלול גם פטור )  שנים בהתאמה10- שנים ו5למשך (

על הכנסות ריבית ודיבידנדים ורווחי הון מנכסים 
ניירות ערך . "ל המהווים ניירות ערך מוטבים"בחו

ל "ע הנסחרים בבורסה בחו"מוגדרים כני" מוטבים
 שהותו מחוץ לישראל שרכש התושב החוזר בתקופת

המנוהלים , לאחר שחדל להיות תושב ישראל
ע הנסחרים בבורסה "בחשבון במוסד בנקאי וכן ני

ל שרכש התושב החוזר מתוך הכנסה שהיא "בחו
ע מוטבים או הכנסה "ריבית או דיבידנד שמקורם בני
ע מוטבים שהופקדה "שהיא רווח הון ממניות שהן ני

ל גם במידה והניירות הפטור יחו, קרי. באותו חשבון
 שנרכשו ובתנאינרכשו לאחר שהפך לתושב חוזר 

 רווח הון ממכירתם או -מכספים שנצמחו מהן 
  .הכנסות ריבית ודיבידנדים שהפיקו

  
הורחבה ההגדרה ,  לצורך פישוט-  הגדרת תושב חוץ

כך שגם תושב ישראל ששהה במשך שנתיים 
ובשנתיים )  יום בכל שנה183(ל "רצופות בחו

יחשב כתושב זר , ל"קבות מרכז חייו ממוקם בחוהעו
  .למן היום הראשון בו בחר לעזוב
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 כפי שהן בגין הכנסותיהם ממקור זרטבלה מסכמת המשווה הטבות המס לעולים זכאים , לנוחיותכם
  :מוענקות לפי הדין הקודם והדין החדש להלן

  
  הדין החדש  הדין הקודם  הטבה
  וזרתושב ח עולה חדש  סיווג מעמד

 שנים תושב 3
  חוץ

לרבות תושב (עולה חדש 
  *)חוזר ותיק

  

  תושב חוזר
   שנים תושב חוץ6

פטור ממס על 
הכנסות פאסיביות 

  ל"מחו

   שנים5
 הנכסים נרכשו לפני -מגבלה 
  העלייה

   שנים5   שנים10
 הנכסים נרכשו -מגבלה 

ע " מניאולפני העלייה 
  מוטבים

פטור ממס על 
  ל"רווחי הון מחו

   שנים10
 הנכסים נרכשו לפני -מגבלה 
  העלייה

   שנים10   שנים10
 הנכסים נרכשו -מגבלה 

ע " מניאולפני העלייה 
  מוטבים

פטור ממס על 
הכנסות מעסק 

  ל"מחו

   שנים4
 -מגבלה 
הנכסים 

נרכשו לפני 
  העלייה

  ---     שנים10  ---

פטור ממס על 
הכנסות ממשלח 
 ל "יד ומעבודה מחו

  ---   שנים10  ---

  ---   שנה1 -התאקלמות   --- קלמותמסלול התא
מעמד חברות 

 -מוחזקות 
ניטרליות לגבי 

  עליית בעלי מניות

   שנים10  ---  
 לא תסווג -שליטה וניהול 

  כחברה ישראלית
 CFCמשטר אנטי תכנוני 

   לא יחול-ז "וחמי

---  

  ---   שנים10  ---  --- פטור מחובת דיווח
  
ולפי הוראת השעה בגין חזרה לישראל בשנים , לפחות שנים רצופות 10מי שהיה תושב חוץ במשך   *

  . שנים רצופות לפחות5 למי שהיה תושב חוץ במשך 2007-2009
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  הכנסות פסיביות והכנסות של בעלימיסוי -ביטוח לאומי  .14
  מניות בחברה משפחתית 

  
  

 2126פורסם בספר החוקים , 2008 בינואר 7ביום 
-ח"התשס, )103' תיקון מס(חוק הביטוח הלאומי 

 בינואר 1תחילתו של התיקון הינה מיום . 2008
קבע , 2007עד סוף שנת , לפני התיקון. 2008
כי מבוטח שהיה שכיר או עצמאי לא חויב , החוק

על ) "דמי ביטוח"להלן (בדמי ביטוח ודמי בריאות 
ח אחד "הכנסותיו הפסיביות שהיו נמוכות בש

שר כא, בנוסף. מהכנסותיו ממשכורת או כעצמאי
הכנסות פסיביות לא , היה מבוטח שכיר וגם עצמאי

  ).פרט להכנסה מפנסיה מוקדמת(חויבו כלל 
  

 מבוטח שהוא עובד שכיר או 2008החל משנת 
עובד עצמאי או עובד שכיר וגם עובד עצמאי ויש לו 

 לפקודה 2הכנסה מהמקורות האחרים בסעיף 
להלן (כעצמאי אשר אינה הכנסה מעבודה או 

יב בדמי ביטוח על הכנסתו יחו, ")הכנסה אחרת"
האחרת אף אם היא פחותה ממחצית סך הכנסותיו 

  . כשכיר וכעצמאי
  

בכל מקרה תהיה פטורה מתשלום דמי ביטוח 
 350שאינה פטורה לפי סעיף (הכנסה אחרת 

 25% -שאינה עולה על סכום השווה ל) לחוק
ח בשנת " ש23,784(מהכנסה הממוצעת במשק 

2009 .(  
  

החל ,  הביטוח על ההכנסה אחרתשיעור דמי
 ודמי בריאות 7%דמי ביטוח :  הוא2008משנת 

 כפי שהיה עד 16.05%במקום  (12%כ " סה- 5%
  ).היום בשיעור המלא של דמי הביטוח

  
  :לא יחויבו בדמי ביטוח ההכנסות הבאות

  
 מדיבידנד החייבת במס מוגבל לפי הכנסה  .א

להלן (ב לפקודת מס הכנסה 125סעיף 
א 373שאינה הכנסה לפי סעיף ") ההפקוד"

, קרי") החוק"להלן (לחוק הביטוח הלאומי 
אינה הכנסה שהופקה על ידי חברה 

. חברה שקופה או חברת בית, משפחתית
חל הפטור מדמי , בעקבות תיקון זה, נציין כי

ביטוח גם על הכנסה מדיבידנד בידי בעל 
מניות מהותי בחברה למעט החברות כאמור 

 . בסעיף זה
 
החייבת , כיוןיהכנסה מריבית לרבות דמי נ  .ב

, לפקודה) ג(או ) ב(ג125במס לפי סעיף 
) ד(ג125שלא חלים עליה הסייגים של סעיף 

, בין היתר, הפטור לא יחול, דהיינו. לפקודה
על הכנסה מריבית שמהווה הכנסה בעסק 

או הכנסת ריבית שנתבעה כהוצאה או 
חבר הכנסת ריבית בידי בעל מניות מהותי ב

 .בני אדם ששילם את הריבית
 
הכנסות מדמי שכירות למגורים בשיעור מס   .ג

הכנסה מדמי שכירות שחלות עליה : מוגבל
שיעור מס ( לפקודה 122הוראות סעיף 

והכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל ) 10%
א לפקודה 122שחלות עליה הוראות סעיף 

 ). 15%שיעור מס (
 
ו כעצמאי הכנסה שאינה הכנסה כשכיר א  .ד

 טורה ממס לפי כל דין למעט הכנסהוהפ
כהגדרתה בסעיף , מוקדמתמפנסיה 

 .לחוק הביטוח הלאומי) א(ב345
 

הכנסות , לתיקון עד - חברה משפחתיתהכנסות מ
מחברה משפחתית שחויבו במס בתיק הנציג של 

החיוב . לא חויבו בדמי ביטוח, החברה המשפחתית
ד חלוקת בגין הכנסות אלו נעשה אך ורק במוע

  .דיבידנד בפועל לבעלים
 

חברה , התיקון קובע כי הכנסה מחברה משפחתית
יראו אותה כאילו חולקה , שקופה או מחברת בית

בסוף שנת המס לבעלי המניות בה או לחברי 
החברה לפי העניין והכול בהתאם לזכאותם 

כל זאת , היחסית ברווחי החברה במועד האמור
  . בפועלללא קשר למועד חלוקת ההכנסות
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   נוהל תיקון חשבונית וטיפול בחובות אבודים- מס ערך מוסף .15
  
  
  נוהל תיקון חשבונית  .1
  

או , או שונו תנאיה, כולה או מקצתה, בוטלה עסקה
או שונה סכום החשבונית , נתגלתה טעות בחשבונית

  :ינהג הנישום כלהלן, מסיבה כלשהי
  

טרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום   1.1
וטרם דווח עליה כדין בדוח התקופתי 

 לתקנות מס ערך 20כמשמעותו בתקנה 
תבוטל החשבונית על , 1976-ו"התשל, מוסף

על גבי המקור " מבוטל"ידי ציון המילה 
  .וההעתקים והצמדת המקור להעתקים

  
יצא מקור החשבונית מרשות הנישום ינהג   1.2

  :לפי אחת מאלה
  
 יתקן בהתאם את סכום החשבונית  )א(

על ידי , שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח
  :רישום אחרי סכום החשבונית

  
  .סכום החיוב או הזיכוי  )1
מספר החשבונית שאליה   )2

  .מתייחס התיקון
  .הסיבה לשינוי הסכום  )3
  .הסכום המתוקן  )4
  

לא ) 1)(א(סכום הזיכוי כאמור בפסקה   )ב(
  .יעלה על סכום החשבונית

  
מ "חוק מעאם תוך תקופת הדיווח לפי   )ג(

, לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת
  .רשאי הנישום להוציא הודעת זיכוי

  
, 2הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה   1.3

רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום 
המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי 

  :שיתמלא אחד מאלה
  

הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי   )א(
רכת בחתימתו על ההעתק במע

  .החשבונות של הנישום
  
הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר   )ב(

רשום עם אישור מסירה ולהוכחת 
ההמצאה ללקוח די בהוכחה 

שההודעה ללקוח נשלחה כראוי 

לגבי סכום מכירה , ומעונה כראוי
, ח" ש1,100מ עולה על "שהחיוב במע

אישור המסירה יצורף להעתק הודעת 
ות הזיכוי שנשאר במערכת החשבונ

  .של הנישום
  

נתקבל אישור שההודעה נתקבלה   )ג(
  .בפקסימיליה

 לרבות -" חשבונית", לעניין סעיף זה
  .חשבונית מס

  
נתקבל אישור חתום בחתימה   )ד(

, אלקטרונית מאושרת של הלקוח
  .המאשר את קבלתה

  
  טיפול בחובות אבודים  .2
  

מ קובעת הנחיות "א לתקנות מע24תקנה   2.1
מ ודרך "וד לעניין חוק מעלגבי הכרה בחוב אב

  .קבלת החזר שמקורו בחוב אבוד
  

הינו סכום מס ששילם עוסק בעד עסקה , חוב אבוד
מ שהפך להיות "ושהוכח להנחת דעתו של מנהל מע

  .אבוד
  

  :לדוגמא
 22עוסק שמסר טובין שנמכרו על ידו כאמור בסעיף 

או עוסק שהשלים את השירות שניתן על ידו , לחוק
והתמורה לא שולמה ,  לחוק24כאמור בסעיף 

  . או לנותן השירות, למוכר
  

ש העליון "התקנה הותקנה בעקבות פסיקת ביהמ
 בעניין אלקה 211/95א " בע1999 בדצמבר 1 ביום

  .מ"אחזקות בע
  

ד נקבעו חמישה מבחנים מצטברים "בפס  2.2
  :אשר יאפשרו החזר מס עסקאות ששולם

  
  .בוצעה עסקה  .א
  
  .הוצאה חשבונית  .ב
  
  .מס העסקאות בגין החשבונית שולם  .ג
  
המוכר או נותן השירות לא קיבל את   .ד

  .התמורה
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  ".חוב אבוד"החוב הפך ל  .ה
  

 מעמידה 1/2000מ "הוראת הפרשנות של מע
  ".חוב אבוד"תנאים נוקשים להכרה בחוב כ

  
  :בהוראה הובהר כדלקמן

  
הודעת החייב כי לא יוכל לשלם את חובו אין   .א

  . בחוב אבודדי בה כדי לראות
  
) הקונה(במקרים בהם ננקטו כנגד החייב   .ב

יוכר החוב , הליכי פירוק או פשיטת רגל
לפי , במועד אישור המפרק או הנאמן, כאבוד
  .לחלוקת דיבידנד סופי, העניין

  
) הקונה(במקרים בהם ננקטו נגד החייב   .ג

יוכר החוב כאבוד רק אם , הליכי הוצאה לפועל
שפטי בו נתבע יוכח שלמרות ההליך המ

פעולות הגבייה וההוצאה לפועל לא , החוב
  .הניבה תוצאות

  
לא ננקטו הליכי גביה והוצאה לפועל נגד   .ד

לא יוכר החוב כחוב אבוד אלא אם , החייב
  :יוכר אחד מאלה

  
זבונו נכסים יהחייב נפטר ואין בע  )1

  .הניתנים למימוש
  
החייב עזב את הארץ ואין לו נכסים   )2

  .וש בישראלהניתנים למימ
  
כאשר החוב האבוד , בנסיבות מיוחדות  )3

רשאי הממונה , איננו בסכומים גבוהים
האזורי להכיר בו כחוב אבוד אם יוכר 

להנחת דעתו שננקטו הליכי גביה 
  .ראויים אשר לא הניבו תוצאות

  
  כללים להוצאת הודעת זיכוי  2.3

  
 העוסק תכלול ידי-עלהודעת הזיכוי שתוצא   .א

ם והכללים המפורטים בסעיפים את כל התנאי
.  להוראות ניהול ספרים18 -ו) ה(9, א23

הואיל וחייבת להיות זיקה ישירה בין הודעת 
הזיכוי לבין החשבונית אשר הוצאה בגין 

  .העסקה המקורית שבגינה נוצר החוב
  
הודעת זיכוי תוצא לא יאוחר משלוש שנים   .ב

ולא לפני שישה חודשים מהיום בו הוצאה 
לא .  המס בשל העסקה הרלוונטיתחשבונית

  :ק זה"תיכלל במניין התקופה לפי ס

התקופה שבין הגשת תביעת החוב   )1
במסגרת הליכי פירוק או פשיטת רגל 

של חייב לבין אישור המפרק או הנאמן 
  .לחלוקת דיבידנד סופי לעוסק

  
התקופה שבין הגשת התביעה לגביית   )2

החוב של החייב בבית המשפט לבין 
  . בית המשפטידי-עלד סופי "סמתן פ

  
פרק הזמן המינימאלי נועד להבטיח כי אכן עסקינן 

בחוב שהפך לאבוד ואילו פרק הזמן המכסימאלי 
אנו . נועד ליצור תקופת התיישנות סטטוטורית

שנקבעה כאמור , סבורים כי תקופת התיישנות
נוגדת את הוראות החוק הכללי וכי ניתן , בתקנה

גם אם חלפו ,  חוב אבודמ על"לתבוע החזרי מע
ובלבד , שלוש השנים מיום הנפקת חשבונית המס

  : ש
  
  . לאחרונה" חוב אבוד"החוב התגבש לכדי   .א
  
לא ניתן יהיה לתקוף את הדרישה בטענת   .ב

  .שיהוי
  
המבקש לתבוע את המס יוכל להוכיח כי   .ג

הוצאה בשעתו חשבונית מס ושהמס שולם 
  .לאוצר המדינה

  
שיירשם בהודעת הזיכוי לא יעלה סכום הזיכוי   .ד

) ב(א23על סכום החשבונית כאמור בסעיף 
דהיינו הודעת הזיכוי תכלול את . להוראות

  .בלבד) מ"כולל מע(סכום קרן החוב 
  
 ניתן לדרוש -תשלום החוב בערכים ריאליים   .ה

, הפרשי הצמדה וריבית על סכום המס שדווח
ובלבד שהדרישה תעמוד בכללים שנקבעו 

  .מ"לחוק מע) ג(105בסעיף 
  

  מתן הודעה למנהל  2.4
  
עוסק לא יהא רשאי להקטין את סכום   .א

העסקאות וסכום מס ערך מוסף הכלול בדוח 
התקופתי המתייחס לתקופת הוצאת הודעת 

אלא לאחר מסירת הודעה על כך , הזיכוי
  .למנהל

  
  :בהודעה למנהל יכללו הפרטים הבאים

  
  .פרטי העוסק  )1
סיבות בשלהן הפך פרטי העסקה והנ  )2

  .החוב לחוב אבוד
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ציון הדוח התקופתי שבו דווחה   )3
  .העסקה

  
  .פרטי הקונה  )4

  
להודעה יצורפו צילום מהודעת הזיכוי   .ב

והמסמכים הרלוונטיים המאמתים את פרטי 
חוב "ההודעה והמעידים על היותו של החוב 

, כמו כן. י התנאים שנקבעו לעיל"עפ" אבוד
מ על "כרטיס מעיצורף להודעה צילום 

  .עסקאות לתקופת הוצאת החשבונית
  
את ההודעה יש לשלוח בדואר רשום או   .ג

מ האזורי בו רשום "למסור ביד במשרד מע
לא יאוחר מהמועד להגשת הדוח , העוסק

  .התקופתי הכולל בתוכו את הודעת הזיכוי
  
מ האזורי בו רשום העוסק יאשרו "במשרד מע  .ד

גבי העתק על " נתקבל"או בחותם (בכתב 
  .את קבלת ההודעה) ההודעה

  
מ " משרד מעידי-עלהודעת העוסק מאושרת   .ה

  .האזורי תשמר בידי העוסק
  

  הנחיות נוספות  2.5
  
 הודעת הזיכוי תרשם -הרישום בספרי העוסק   .א

בספרי העוסק בדרך של הקטנת מס 
  .העסקאות

  
 מקרה -קבלת התמורה בתקופת מאוחרת   .ב

זיכוי בגין חוב שבו לאחר שהוצאה הודעת 
הצליח העוסק לגבות , אשר הוכר כחוב אבוד

מגורם ) כולה או מקצתה(את התמורה 
', חברות ביטוח וכד, לרבות ערבים, כלשהוא

כמו . יש לראותה כחייבת במס במועד קבלתה
  .מ"יש לראות בסכום שהתקבל ככולל מע, כן

יחול ,  האמור לעיל-תיקים תלויים ועומדים   .ג
השגה , ם הנמצאים בשלב שומהגם לגבי תיקי

תיקים אלו ייבחנו . או ערעור בבית המשפט
  .מחדש בהתאם להנחיות אלה

  
 בתיקים לגביהם נקבעה -תיקים סגורים   .ד

שומה סופית לגבי חוב אבוד שלגביה אין יותר 
יתקיים , זכות ערעור או שנידונו בבית המשפט

הכלל של סופיות הדיון ולכן לא תידון ולא 
  . בקשה להוצאת הודעת זיכויתאושר כל
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  הפקדות לקופות גמל .16
  
  

 -להלן ( לפקודת מס הכנסה153במסגרת תיקון 
נוספו , 2007 בינואר 1שתחולתו מיום , )הפקודה

אשר , ה לפקוד47-א ו45מספר שינויים בסעיפים 
עוסקים בהטבות המס ליחיד בגין הפקדות לקופות 

 ניכוישל הטבות המס ניתנות בצורה , כידוע. גמל
 מהמס שבו מתחייב היחיד וזאת זיכויההוצאה או 

ביטוח חיים , בעד הסכומים שהפקיד לקופות גמל
  . וקצבת שאירים

  
על מנת לבחון כיצד יש , על פי הסעיפים האמורים

נדרש , לנצל את הטבות המס בצורה מכסימלית
לבחון כיום מספר לא מבוטל של הגדרות תוך ביצוע 

 בחשבון את כלל הכנסותיו תחשיבים אשר לוקחים
, עסק(לרבות הכנסותיו האקטיביות , של היחיד
, שכר דירה, ריבית(והכנסותיו הפאסיביות ) משכורת

  ). ב"שוק ההון וכיו
  

עידוד ההפקדה לקופות הגמל נעשה תוך סינון 
עמית "ראשוני בין סוגי המפקידים בקופות וסיווגם ל

נים לאף או עמיתים שאינם עו, "עמית יחיד", "מוטב
  . אחת מן ההגדרות האמורות

  
קיים , "עמית מוטב"ליחיד העונה להגדרת , ככלל

הפוטנציאל לקבל את הניכוי הגבוה ביותר משאר 
ובכך מבקש המחוקק לעודד את , העמיתים האחרים

אלה המפקידים לקצבה סכומים גבוהים יותר מאשר 
מוגדר כיחיד שהפקיד " עמית מוטב. "האחרים

בה או פנסיה מקיפה בשנת המס לקופת גמל לקצ
או כעמית שכיר באמצעות /בעצמו כעמית עצמאי ו(

סכום שלא )  חלק העובד וחלק המעביד-מעבידו
בשנת .  מסך השכר הממוצע במשק16%-פחת מ
 ח"ש 15,222 עומד הסכום השנתי על סך של 2009

העמית המוטב , בדומה לכך]. 7,928*12*16%[
מאשר העמיתים זכאי לסכום זיכוי מוגדל יותר 

  . וזאת בעד הסכומים שלא הותרו לו כניכוי, האחרים
  
ושאר העמיתים האחרים , לעומתו, "עמית יחיד"

ולכל אחד יש , זכאים אף הם לניכויים וזיכויים שונים
  . הכללים הספציפיים החלים עליו

  
בין , הטבות המס משתנות בין יחיד ליחיד ותלויות

כנסות משכורת בעובדות אם ליחיד ישנן ה, היתר
בגינן הופרש ליחיד לקצבה וכן אם היחיד ביצע 

כי , יש לציין. קצבה באופן עצמאי/הפקדות לפנסיה
,  שנים50לגבי עמיתים שבשנת המס מלאו להם 

ישנן תקנות מיוחדות המאפשרות הטבות מס 
  . מוגדלות ועל כן יש לבחון כל מקרה לגופו

  
וח על  פורסם חוק הפיק2008כי בשנת , נציין עוד

, )3תיקון ) (קופות גמל(שירותים פיננסיים 
אשר ביצע מהפכה בכל ענף קופות , 2008-ח"התשס

 לחוק קופות 3תיקון : "להלן(הגמל בישראל 
,  לחוק קופות הגמל3בבסיסו של תיקון "). הגמל

שמטרתן , הפכו כל קופות הגמל לקופות פנסיוניות
ות ובכלל זה בוטלו קופ, תשלום קצבה לעמיתים בהן

  . הגמל לתגמולים
  

 163נעשה תיקון ,  לחוק קופות הגמל3לאור תיקון 
ואשר , 3כתיקון עקיף לתיקון , לפקודת מס הכנסה

והדן בשלושה , 2008 בינואר 28תחולתו מיום 
  : נושאים עיקריים

  
המבטל את , לפקודה) 1)(ה(א9תיקון סעיף  .1

  .המושג היוון קצבה מוכרת
ן בניכוי הד, לפקודה) 14(32תיקון סעיף  .2

סעיף זה "). ע.כ.א("הוצאות אבדן כושר עבודה 
לנכות הוצאות ) שכיר או עצמאי(מאפשר כיום ליחיד 

בכפוף לתנאים . ע.כ.ששילם בגין ביטוח מפני א
 .ולתקרות שנקבעו בסעיף

המבטל את הזיכוי , א לפקודה45תיקון סעיף  .3
הנפרד שניתן בעבר על קופות גמל לתגמולים או 

קופות גמל שאינן כוללות ( יסוד תוכניות פנסיית
ונקבע זיכוי מוחלט בשיעור , )תוכנית לפנסיה מקיפה

למעט מרכיב הריסק ( על הפקדות לקופות גמל 35%
). 25%בפוליסות ביטוח חיים שנותר על שיעור של 

נקבעה תקרה לזיכוי בעד הפקדה לביטוח , כמו כן
 מההכנסה המזכה של 1.5%קצבת שאירים בגובה 

 . היחיד
  

לגבי תקרות ואחוזים מעודכנים להפקדות לקופות 
נתונים :  שנושאו- ראה חוזר נפרד בחוברת זו-גמל

  ).2009יסודיים לחישוב המס לשנת המס 
  

מומלץ לפנות לייעוץ , בשל מורכבות הנושא
  .פרטני
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  2009קבלת זיכוי ממס בפירוק חברות עד לתום שנת  .17
  
  
  כללי  .א
  

 חברות בישראל עברו דיני המס החלים בעת פירוק
כיום . מספר שינויים במהלך השנים האחרונות

קיימים כללים מפורטים והוראות מעבר לאור 
, לגבי חבות המס בפירוק, בין היתר, השינויים שחלו

ותשלום המס , ניכוי המס במקור על ידי המפרק
קיימת , בנוסף. המתחייב אגב הפירוק לפקיד השומה

וכן ,  בנושאפסיקה של בתי המשפט בישראל
פרקטיקה מקובלת המתעדכנת מעת לעת בהחלטות 

מיסוי הניתנות בנושא פירוק חברות ופירוק איגודי 
  . מקרקעין

  
בעת פירוק של חברה מתקיימים שני אירועי , ככלל
  :מס

  
 מדובר על עסקאות רווח הון ביחס - ברמת החברה

, למכירת נכסיה ההוניים של החברה המתפרקת
המכירה היא לבעלי מניותיה , כאשר במקרים רבים

באמצעות המפרק (של החברה המתפרקת עצמם 
לעניין חישוב רווח ההון ). החברה" נכנס לנעלי"ש

יש , מכלל הנכסים הנמכרים אגב פירוק החברה
שהתמורה ממכירתו , להוציא את מלאי החברה

תיחשב להכנסה פירותית ותתחייב לפי שיעור מס 
 85פי סעיף או ל, החברות הרגיל של החברה

העוסק במכירת מלאי עסקי השייך לעסק (לפקודה 
מכירת זכויות במקרקעין ).  בעת שהופסק או הועבר
בהתאם , יתחייבו במס, וזכויות באיגוד מקרקעין

  . להוראות חוק מיסוי מקרקעין
  

ברוב , תוצאות המס ברמת החברה תהיינה זהות
הן כאשר מדובר במכירה אגב פירוק של , המקרים

 החבר המתפרק לגורמים חיצוניים והעברת נכסי
המזומנים לבעלי המניות והן כאשר מדובר בהעברת 

לבעלי ) הנחשבת למכירה של החברה(הנכסים 
  . מניותיה של החברה המתפרקת עצמם

  
 רואים באירוע הפירוק כאילו - ברמת בעל המניות

 -היינו , נמכרו מניותיו של בעל המניות בחברה
ווח הון ביחס למכירת מניותיו המדובר בחבות מס ר

  וזאת , של בעל המניות בחברה המתפרקת
  

לרבות (בתמורה לנכסים שקיבל אגב פירוקה 
  ). מזומנים
-2006בהתאם להוראת מעבר לשנים , בענייננו

בפירוק חברה שמניותיה כאשר מדובר , 2009

והחברה פורקה לא יאוחר  ,1.1.2003נרכשו לפני 
שטר המס הישן שהיה יחול מ, 31.12.2009מיום 

כך ,  לפקודת מס הכנסה147חל לפני תיקון 
שבאירוע המס ברמת בעל המניות בחברה 

יינתן לבעל המניות זיכוי מהמס בו הוא , המתפרקת
וזאת בגובה מס החברות ששולם על ידי , חייב

בשל רווחי הון ובשל שבח לפי (החברה אגב פירוקה 
, ובןכמ, הזיכוי מוגבל). חוק מיסוי מקרקעין

למקסימום המס בו מתחייב בעל המניות בעסקת 
  . רווח ההון שלו

  
  
  דוגמא להמחשה  .ב
  

 ויש בה 2002 בדצמבר 31-חברה שהוקמה ב
 1,000,000שווי השוק של המוניטין . מוניטין בלבד

 ממניות 100% -מחזיק ב(בעל המניות . ח"ש
מעוניין למכור את המוניטין ולמשוך את ) החברה

  .  במינימום מסהכספים מהחברה
  

מכירת ,  לביצוע המהלך הינההאפשרות הראשונה
המוניטין ולאחריה משיכת הרווחים בצורה של 

בשלב הראשון , על פי אפשרות זו. חלוקת דיבידנד
נעשית פעולת מכירת המוניטין על ידי החברה 

כך שהמס בגין מכירת , 25%שתחויב במס בשיעור 
]. 1,000,000*25% [ח"ש 250,000המוניטין הינו 
משיכת יתרת העודפים כדיבידנד בסך , בשלב השני

שיעור המס  (25% תתחייב במס בשיעור 750,000
 187,500 -קרי , )החל על בעל מניות מהותי

דבר המביא לסכום מס כולל , ]25%*750,000[
 + 250,000 [ח"ש 437,500בעקבות המהלך בסך 

 שיעור מס אפקטיבי העומד על -קרי , ]187,500
43.75% .  

  
,  לביצוע המהלך הינההאפשרות השנייה, מנגד

. משיכת הכספים תיעשה אגב ביצוע פירוק החברה
כ תמכור "אח, תחילה יוכרז על פירוק החברה, דהיינו

ואז יתרת ' החברה המתפרקת את המוניטין לצד ג
תוצאות המס . המזומנים תועבר לבעל המניות

כך , אין שינוי בשלב הראשון: תהיינה כדלקמן
שבפעולת מכירת המוניטין תחויב החברה במס 

 ח"ש 250,000דהיינו , 25%בשיעור 
]25%*1,000,000 .[  
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  :ברמת בעל המניות יוטל מס בהתאם לחישוב הבא
  

  ח "ש  
    

  1,000,000  7תמורה בגין מכירת המניות
  )0(    עלות 

  1,000,000  רווח הון
  250,000    8 25%מס 

  )250,000(  ברהזיכוי מהמס ששולם ברמת הח
  0  מס לתשלום ברמת בעל המניות

  
כי שיעור המס האפקטיבי במהלך על פי , יוצא אפוא

וזאת ,  בלבד25%-האפשרות השנייה מסתכם ל
לעומת תשלום מס גבוה יותר משמעותית בשיעור 

לעניין זה .  על פי האפשרות הראשונה43.75%של 
כי ביצוע המהלך על פי האפשרות השנייה , יובהר

חייב שההכרזה על הפירוק תיעשה לפני מכירת מ
  .  המוניטין ברמת החברה

  
יודגש כי תחולת הזיכוי כאמור היא רק לגבי בעלי 

 1מניות שרכשו מניות בחברה המתפרקת לפני 
וניתן ליהנות מהטבת המס כאמור , 2003בינואר 

רק על פירוקים שיוכרזו עד לתום שנת המס 
2009.   

  
ירוק לא עמד בתנאים במידה והפ, לעומת זאת
 בינואר 1החברה הוקמה לאחר : למשל, כאמור לעיל

 בדצמבר 31 או שהפירוק  נעשה לאחר יום 2003
הרווח של החברה המתפרקת לאחר הכרזת , 2009

 ברווחים הראויים לחלוקה לייכלהפירוק 
) ב לפקודת מס הכנסה94כמשמעותם בסעיף (

 יש לקחת בחשבון, כלומר. שמקבל בעל המניות
ועל כן לא , רווחים ראויים לחלוקה עד סיום הפירוק

יינתן זיכוי בגובה מס החברות ששולם על ידי 
  .החברה אגב הפירוק

  
  :החיוב במקרה זה יהיה כדלקמן

  .ח"ש 250,000 מס של -במישור החברה
 התמורה בגין המניות תהיה -במישור היחיד

 שכולו יהיה רווח הון ריאלי החייב ח"ש 750,000
 היחיד מס ידי-עלישולם , לפיכך. 25%שיעור במס ב

                                                 
 שווי התמורה אצל בעל המניות לצורך קבלת הזיכוי  ןלעניי   7

יש להוסיף גם את המס , ידי החברה-בגין המס ששולם על
רה הכוללת תהיה ששילמה החברה ועל כן התמו

 ).250,000 +750,000(ח " ש1,000,000
בין התקופה שמיום הרכישה , שיעור המס יחולק לינארית  8

לבין ,  לפי שיעור המס השולי של היחיד31.12.2002ועד 
 25%התקופה שמאותו מועד ועד למכירה במס בשיעור של 

בדוגמא שיעור המס הכולל הוא .  החל על בעל מניות מהותי
  .31.12.2002י הרכישה בוצעה ביום כ, 25%

 

דבר המביא , ]25%*750,000 = [187,500של 
 437,500לסכום מס כולל בעקבות המהלך בסך 

 שיעור מס -קרי , ]187,500 + 250,000 [ח"ש
  . 43.75%אפקטיבי העומד על 

  
) ל"רר(שמאחר שהרווחים הראויים לחלוקה , נציין

אילו היו , ר מס החליבים באותו שיעובידי יחיד מחו
אצל יחיד שהינו בעל מניות (מחולקים כדיבידנד 

הרי שהקטנת הרווח , )25% שיעור מס של -מהותי
ל ייתן את אותה "בגין הרר, הריאלי של בעל המניות

  .תוצאה
  
  
  סיכום ומסקנות  .ג
  

שבעל מניות אשר החליט לבצע , המשמעות הינה
הליכי פירוק של חברה בבעלותו עד תום שנת 

תוך , יוכל ליהנות ממשטר המס הישן, 2009המס 
קבלת זיכוי ממס החברות בו התחייבה החברה 

ובכך לחסוך במקרים מסוימים מס , המתפרקת
  . בשיעור ניכר

  
כי פירוק חברה הינו הליך , בשולי הדברים נעיר

והוא , משפטי אשר יש ללוותו עם משרד עורכי דין
ראות יכול להיעשות במספר אופנים בהתאם להו

פירוק , בין אם על דרך פירוק מרצון, פקודת החברות
במידה , על כן. וכיוצא באלה, על ידי בית משפט

וחברות שוקלות פירוק בדרך זו אחרת בתקופה 
אנו ממליצים לבחון את היבטי המס , הקרובה

  .הכרוכים בפעולה זו ולקיים בחינה מסודרת בנושא
  



 2009היערכות לקראת תום שנת המס 

63 

גבי שיעור הריבית לפקודה ותקנות חדשות ל) י(3סעיף  .18
  המינימלי

  
  
  רקע כללי  .1
  

 פורסם בקובץ התקנות 2009 בספטמבר 17ביום 
קביעת שיעור (תיקון לתקנות מס הכנסה , 6813

 -להלן (1986-ו"התשמ, ))י(3ריבית לעניין סעיף 
בנוגע לשיעור הריבית המינימאלי , ")התקנות"

אשר חלות לגביה הוראות , שיחול על נותן הלוואה
  ). "הפקודה" -להלן (לפקודת מס הכנסה ) י(3 סעיף

  
במקרה , על המלווהלפקודה מטיל מס ) י(3סעיף 

שבו ההלוואה שנתן ושלגביה חלות הוראות הסעיף 
נושאת ריבית בשיעור נמוך יותר משיעור , האמור

מס כאמור . הריבית המינימאלי שנקבע בתקנות
, מוטל על ההפרש בין הריבית שנקבעה בתקנות

. הריבית שנזקפה בפועל בגין ההלוואה שנתןלבין 
לפקודה אינן חלות לגבי ) י(3יצוין כי הוראות סעיף 

ל והכפופה "שניתנה לצדדים קשורים בחו, הלוואה
  .א לפקודה85לכללי מחירי העברה לפי סעיף 

  
 164כנוסחו טרם תיקון , לפקודה) י(3להוראות סעיף 

ת חוק ולתקנות הייתה זיקה ליישום הוראו, לפקודה
הוראות הסעיף : כדלקמן, בשל אינפלציה התיאומים
שיישם את הוראות , על מלווה, בין היתר, האמור חלו

, לחוק התיאומים בקביעת הכנסתו החייבת' פרק ב
ולא חלו על שטרי הון שנחשבו כנכס קבוע לצורכי 

בתקנות נקבע , בנוסף. חוק התיאומים בידי המלווה
שיחול על הלוואה , כי שיעור הריבית המינימאלי

לחוק ' אשר יישם את הוראות פרק ב, שניתנה ללווה
הוא שיעור , התיאומים בקביעת הכנסתו החייבת

ללא תוספת ריבית (עליית מדד המחירים לצרכן 
  . 9) לשנה4%בשיעור של 

  
על רקע הגבלת תחולתו של חוק התיאומים לתום 

תוקנו הוראות ,  ומטעמים נוספים2007שנת המס 
 2008 בינואר 1לפקודה בתוקף מיום ) י(3סעיף 

   - 2008 לפקודה מחודש מרס 164במסגרת תיקון (
 בספטמבר 17ביום ).   לחוזר זה5סעיף ראה 

  . נשוא חוזר זה,  פורסם התיקון לתקנות2009
  

                                                 
 שמומנה באמצעות הלוואה ,מדובר בהלוואההיה ם א  9

אזי הריבית , ב"הצמודה לשער החליפין של הדולר של ארה
עליית שיעור לפקודה הייתה ) י(3המינימאלית לעניין סעיף 

  .ב"שער החליפין של הדולר של ארה
  

תמצית התיקון לגבי שיעור הריבית   .2
  המינימאלי שנקבע בתקנות

  
שלאחר  בחודש 1-התיקון יחול על הלוואה שניתנה ב

מאחר שיום . ואילך) "יום התחילה" - להלן(פרסומן 
יום , 2009 בספטמבר 17הפרסום היה ביום 

  .2009 באוקטובר 1 הינוהתחילה 
  

להלן תמצית התיקון לגבי שיעור הריבית המינימלי 
בהתאם , )י(3שיחול על הלוואות שחל עליהן סעיף 

  :לנוסח החדש של התקנות
  
ום התחילה לגבי הלוואה שניתנה החל מי •

  -ואילך) 1.10.2009(של התיקון 
) י(3שיעור הריבית המינימלי לעניין סעיף 

ללא הפרשי ( לשנה 3.3%לפקודה יהא 
  ). הצמדה

  
בגין הלוואה שמומנה באמצעות הלוואה בתנאים 

יהיה שיעור , ) בהמשך3.2כמפורט בסעיף (זהים 
  .השיעור שנקבע בתנאי ההלוואה, הריבית

  
,  יהיה שיעור הריבית המינימלי10ח"בגין הלוואה במט

ח בתוספת ריבית שנתית "שער החליפין של המט
  .3%של ) בלתי צמודה(
  
 הוראות מעבר ביחס להלוואה שניתנה לפני •

 - 2009 באוקטובר 1
  

 31 ביום למי שחלו עליולגבי הלוואה שניתנה 
 - לחוק התיאומים'  הוראות פרק ב2007בדצמבר 

, לפקודה) י(3עניין סעיף שיעור הריבית המינימאלי ל
ימשיך , 2010 בדצמבר 31שיחול עד וכולל ליום 

ולא , 11להיות שיעור עליית מדד המחירים לצרכן
שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית 

על אף שהלווה אינו מיישם ,  לשנה4%בשיעור של 
  . 2008עוד הוראות אלה החל משנת המס 

                                                 
 -ח"דות למטהוראה זו לא תחול על הלוואות שקליות צמו   10

 . בהמשך3.3ראה סעיף 
הצמודה  שמומנה באמצעות הלוואה ,הלוואהובנסיבות  של    11

 שיעור עליית שער - ב"לשער החליפין של הדולר של ארה
  .ב"החליפין של הדולר של ארה



  2010היערכות לקראת תחילת שנת המס 

64  

ם ההלוואה טרם בא (2011 בינואר 1 החל מיום
בהלוואה שקלית (יחול שיעור הריבית הרגיל ) נפרעה

  ). לשנה3.3%  -שלא מומנה בהלוואה בתנאים זהים
  

 31 ביום שלא חלו עליולגבי הלוואה שניתנה למי 
 -לחוק התיאומים'  הוראות פרק ב2007בדצמבר 

 30עד ליום ) י(3יהיה שיעור הריבית לענין סעיף 
דהיינו , חל קודם לכן השיעור ש2009בספטמבר 

הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית 
  .  4%שנתית של 

  
באם ההלוואה טרם  (2009 באוקטובר 1החל מיום 

בהלוואה שקלית (יחול שיעור הריבית הרגיל ) נפרעה
  ). לשנה3.3%  -שלא מומנה בהלוואה בתנאים זהים

  
  :להלן פירוט להוראות התיקון

  
 באוקטובר 1 הלוואה שניתנה ביום  .3

 שיעור - ")הלוואה חדשה(" ואילך 2009
  הריבית המינימאלי 

  
, לפקודה) י(3שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 

שיחול לגבי הלוואה שניתנה ביום התחילה 
ואילך ואשר חלות עליה הוראות ) 1.10.2009(

  :יהיה כדלקמן, הסעיף האמור
  

 3.3% ריבית נומינלית של -במקרה הרגיל  3.1
   12שנהל

  
לפקודה ) י(3שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 

  ). ללא הפרשי הצמדה( לשנה 3.3%יהא 
החל משנת , שיעור ריבית זה יתעדכן מידי שנת מס

 משיעור העלות 75%ויעמוד על , 2010המס 
הניתן על ידי , הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד

 כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל בסמוך, הבנקים
  .לפני חודש דצמבר של שנת המס הקודמת

  
מומנה , ההלוואה שניתנה על ידי הנישום 3.2

  באמצעות הלוואה אחרת בתנאים זהים 
  

' על מנת להקל על נישומים היכולים לקבל מצד ג
הלוואה זולה ולהעניקה כמימון בתנאים זהים לצד 

כי , נקבע, ")הלוואה בתנאים זהים "-להלן(קשור
המלווה , ברים הבאיםבהתקיים התנאים המצט

הריבית הנקובה (ימוסה על הריבית שקיבל בפועל 
ולא על הריבית הרגילה הנקובה ) בהלוואה שנתן

 :בתקנות
                                                 

שיעור זה לא יחול במקרה של מתן הלוואה שמומנה    12
מהלוואה שנתקבלה בתנאים זהים או במקרה של הלוואה 

  ).ראה בסעיפים הבאים(טבע חוץ במ

כהגדרתו " (מקרוב"ההלוואה לא נתקבלה   )1(
 ;) לפקודה88בסעיף 

 
סכום ההלוואה שנתקבלה על ידי הנישום  )2(

שווה או עולה על סכום ההלוואה שניתנה על 
) י(3חלות הוראות סעיף ידו ושלגביה 

 ;לפקודה
  
, שניתנה על ידי הנישום, תנאי ההלוואה )3(

שעניינם מועדי הסילוק של הקרן ושל 
זהים , ושיעור הריבית החל עליה , הריבית

 13;לתנאי ההלוואה שקיבל
 
ההלוואה נתקבלה על ידי הנישום בסמוך  )4(

 ימים או 14 דהיינו -למועד מתן ההלוואה
 .תן ההלוואה על ידופחות לפני או אחרי יום מ

 
ניתנה במטבע חוץ , ההלוואה שנתן הנישום 3.3

ולא מתקיימים התנאים של הלוואה (
  )בתנאים זהים

  
; ב"דולר של ארה: מוגדר כ" מטבע חוץ", לעניין זה
; לירה שטרלינג; אירו; דולר אוסטרלי; דולר קנדי

  .ין יפני; רנד דרום אפריקני; פרנק שוויצרי
  

לפקודה ) י(3י לעניין סעיף שיעור הריבית המינימאל
יהא שיעור השינוי בשער החליפין של אותו מטבע 

 3%בשיעור של ) בלתי צמודה(חוץ בתוספת ריבית 
  . לשנה

  
אפשרות זו נקבעה על מנת להקל על הלוואות 

  .ח ולמנוע חשיפה מטבעית של המלווה"שניתנו במט
  

חל רק על הלוואות שניתנו ,  האמור לעיל- יודגש
ץ ולא על הלוואות שקליות הצמודות במטבע חו

לגבי האחרונות  (לשער החליפין של מטבע חוץ 
 לשנה או 3.3%יחול שיעור הריבית הנומינלי של 

י לפ, שיעור הריבית הנקוב בהלוואה שניתנה
  ). לעיל3.2- ו3.1כמפורט בסעיפים , העניין

                                                 
חל גם במקרה שההלוואה שנתן וההלוואה שקיבל ניתנו   13

  .באותו מטבע חוץ
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שיעורי את  ריכזנו בטבלה, לנוחיותכם  3.4
  :ולו על הלוואה חדשההריבית המינימאליים שיח

  

  
  
  

   ואילך2009 באוקטובר 1 ניתנה החל ביום - "חדשה" לגבי הלוואה - טבלה א
  שיעור הריבית המינימאלי  סוג ההלוואה

לרבות הלוואה שקלית הצמודה (הלוואה שקלית 
אך למעט הלוואות , לשער החליפין של מטבע חוץ

  )מהסוגים המפורטים להלן

  )2009ת המס מעודכן לשנ( לשנה 3.3%

 באמצעות הלוואה מומנהההלוואה שניתנה 
  בתנאים זהים

שנושאת ) לרבות הפרשי הצמדה(שיעור הריבית 
  .שקיבל הנישום המלווה כאמור, ההלוואה

למעט אם היא (הלוואה שניתנה במטבע חוץ 
  )מומנה באמצעות הלוואה בתנאים זהים

שבו , שיעור השינוי בשער החליפין של מטבע החוץ
) בלתי צמודה(בתוספת ריבית , נה ההלוואהנית

  . לשנה3%בשיעור של 
  
  
  
 באוקטובר 1הלוואה שניתנה לפני   .4

 הוראות - ")הלוואה ישנה ("2009
  מעבר 

  
שניתנו על ידי הנישום לפני יום , לגבי הלוואות

ואשר חלות עליהן הוראות ) 1.10.2009(התחילה 
ימאלי יחול שיעור ריבית מינ, לפקודה) י(3סעיף 

  :כמפורט להלן, לפקודה) י(3לעניין סעיף 
  

  לגבי הלוואה שניתנה למי שחלו עליו ביום
   -לחוק התיאומים'  הוראות פרק ב2007 בדצמבר 31

  
, לפקודה) י(3שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 

ימשיך , 2010 בדצמבר 31עד וכולל ליום שיחול 
 ולא ,14להיות שיעור עליית מדד המחירים לצרכן

שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית 
על אף שהלווה אינו מיישם ,  לשנה4%בשיעור של 

  . 2008עוד הוראות אלה החל משנת המס 
  

באם ההלוואה טרם  (2011 בינואר 1החל מיום 
יחול שיעור הריבית הרגיל כנוסחו לאחר ) נפרעה
בהלוואה שקלית שלא מומנה בהלוואה (התיקון 
  ). לשנה3.3%  - זהיםבתנאים

  

                                                 
הצמודה  שמומנה באמצעות הלוואה ,מדובר בהלוואהאם   14

 שיעור עליית שער - ב"לשער החליפין של הדולר של ארה
  .ב"החליפין של הדולר של ארה

  שלא חלו עליולגבי הלוואה שניתנה למי 
לחוק '  הוראות פרק ב2007 בדצמבר 31ביום 

   - התיאומים
  

 30עד ליום ) י(3שיעור הריבית לענין סעיף 
,  יהיה השיעור שחל קודם לכן2009בספטמבר 

דהיינו הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת 
  .4%15ריבית שנתית של 

  
באם ההלוואה טרם  (2009 באוקטובר 1ם החל מיו
יחול שיעור הריבית הרגיל כנוסחו לאחר ) נפרעה
בהלוואה שקלית שלא מומנה בהלוואה (התיקון 

  ). לשנה3.3% - בתנאים זהים
  
  

                                                 
הצמודה לוואה  שמומנה באמצעות ה,מדובר בהלוואהאם    15

 שיעור עליית שער -ב"לשער החליפין של הדולר של ארה
בתוספת ריבית בשיעור של ב "החליפין של הדולר של ארה

  . לשנה4%
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  2009 באוקטובר 1  ניתנה לפני- "ישנה" לגבי הלוואה - טבלה ב
  החל מיום המעבר ואילךשיעור הריבית  שיעור הריבית עד ליום המעבר  סוג ההלוואה

  ההלוואה  ההלוואה שניתנה  על מקבל ההלוואה  על מקבל ההלוואה  
  מומנהשניתנה   לא מומנה   ביוםלא חלו  31.12.07 ביום חלו  
  באמצעות באמצעות הלוואה   הוראות31.12.07  16' הוראות פרק ב  
  הלוואה  בתנאים זהים  'פרק ב    
  בתנאים זהים        

      30.9.2009עד   31.12.2010עד  התקופה הרלבנטית עד
          ליום המעבר
הלוואה בשקלים 

לרבות הלוואה שקלית (
הצמודה לשער החליפין 

אך , של מטבע חוץ
למעט הלוואות 

מהסוגים המפורטים 
  )להלן

שיעור עליית מדד 
  המחירים לצרכן

שיעור השינוי במדד 
המחירים לצרכן 
בתוספת ריבית 

 4%בשיעור של 
  .לשנה

, הלוואה שקלית
הצמודה לדולר של 

אשר מומנה , ב"ארה
באמצעות הלוואה 

ב או "בדולר של ארה
באמצעות הלוואה 

הצמודה לדולר , שקלית
לא בהכרח (ב "של ארה

  )תנאים זהים

שיעור עליית שער 
החליפין של הדולר 

  ב"של ארה

שיעור השינוי בשער 
החליפין של הדולר של 

ב בתוספת "ארה
 4%ריבית בשיעור של 

  .לשנה

  
  
  
  

שנה  ל3.3%
מעודכן לשנת המס (

ללא הפרשי ) 2009
  הצמדה  

הלוואה בדולר של 
אשר מומנה , ב"ארה

באמצעות הלוואה 
ב או "בדולר של ארה

באמצעות הלוואה 
הצמודה לדולר , שקלית
לא בהכרח (ב "של ארה

  )ים זהיםתנא

שיעור עליית שער 
החליפין של הדולר 

  ב"של ארה

שיעור השינוי בשער 
החליפין של הדולר של 

ב בתוספת "ארה
 4%ריבית בשיעור של 

  .לשנה

הלוואה שניתנה 
פרט ( חוץ במטבע

להלוואה בדולר של 
ב שמומנה "ארה

באמצעות הלוואה 
לא , ב"בדולר של ארה

  )בהכרח בתנאים זהים

שיעור עליית מדד 
  המחירים לצרכן

שיעור השינוי במדד 
המחירים לצרכן 
בתוספת ריבית 

 4%בשיעור של 
  .לשנה

  
  
  
  

שיעור השינוי 
בשער החליפין של 

שבו , מטבע החוץ
, ניתנה ההלוואה
בתוספת ריבית 

) בלתי צמודה(
 3%בשיעור של 

  .לשנה

שיעור הריבית 
לרבות הפרשי (

שנושאת ) הצמדה
שקיבל , ההלוואה

הנישום המלווה 
  .כאמור

  

                                                 
במסגרת הוראות המעבר לא נקבע מהו שיעור הריבית כאשר הן הלווה והן המלווה יישמו את התקנות הדולריות בקביעת הכנסתם    16

  ).נכללה התייחסות לקטגוריה זו, כנוסחן טרם התיקון המוצע, שהתייחס לתקנות, 17/2000' בחוזר מס הכנסה מס(החייבת 
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לפקודה בנוסח חדש ) י(3 סעיף החלפת  .5
  2008 בינואר 1החל מיום 

  
רקע הגבלת תחולתו של חוק התיאומים לתום על 

תוקנו הוראות ,  ומטעמים נוספים2007שנת המס 
 2008 בינואר 1לפקודה בתוקף מיום ) י(3סעיף 

 6 מיום 2136ח " ס- לפקודה 164במסגרת תיקון (
  ).2008במרס 

 
שאם ניתנת הלוואה ללא , לפקודה קובע) י(3סעיף 

,  בתקנותריבית או בריבית נמוכה משיעור שנקבע
כהכנסה בידי נותן יראו את הפרש הריבית 

  .ההלוואה
 

עיקרי . לפקודה הוחלף בנוסח חדש) י(3סעיף 
  :השינויים לעומת הנוסח הישן

  
 נקבע שהסעיף חל על כל אדם לתיקוןעד   )א(

שנתן הלוואה ) לרבות חבר בני אדם(
שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי 

קסים לפי הכנסה שלגביה היו חייבים לנהל פנ
שיטת החשבונאות הכפולה או שהוראות פרק 

התיקון . לחוק התיאומים חלים בקביעתה' ב
שמיט כמובן את ההתייחסות לחוק ה

חיל את הסעיף לגבי כל חבר בני ההתיאומים ו
ללא כל קשר אם חלה , אדם שנתן הלוואה

 .עליו חובת ניהול פנקסים בשיטה הכפולה
  
 להכנסה  נחשב ערב התיקון-הפרש הריבית   )ב(

ללא , 40%מיוחדת החייבת במס בשיעור של 
לניכוי או לקיזוז כלשהם בשל , כל זכות לפטור

 .המס
 

שהפרש הריבית ייחשב כהכנסה לפי , התיקון קבע
בידי נותן ) הכנסת ריבית(לפקודה ) 4(2סעיף 

ניכוי או קיזוז , ואין כל מגבלה לגבי פטור, ההלוואה
ילות שבפקודה מלבד המגבלות הרג(כנגד הכנסה זו 

החלות על קיזוז כנגד הכנסה מריבית לפי סעיף 
כגון איסור על קיזוז הפסדים עסקיים מועברים , )4(2

 40%גם שיעור המס המיוחד של ). כנגד הכנסה זו
 יהיה חייב במס חברות הפרש הריביתבוטל ועל כן 

  ).26% - 2009בשנת המס (רגיל 
  
הלוואה  מקבלבוטלה הקביעה שקבעה ש  )ג(

, לא יהא זכאי לפטור, )י(3ליה סעיף שחל ע
ניכוי או קיזוז כלשהם בשל המס שחל על נותן 

 .ההלוואה
 
 לתחולת ,ערב התיקוןבוטל הסייג שהיה   )ד(

, על הלוואה שעל פי חוק התיאומים) י(3סעיף 

 .היא נכס קבוע בידי המלווה
 
 מעתה גם על לא יחולבתיקון נקבע שהסעיף   )ה(

 : המקרים הבאים
 
קה בינלאומית כמשמעותה הלוואה שהיא עס •

 ;17א85בסעיף 
 
הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה  •

שנתן חבר , נושאת ריבית או תשואה כלשהי
 כנגד 18בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו

שטר הון שהונפק לתקופה של חמש שנים 
ובלבד שההלוואה אינה ניתנת , לפחות

לפירעון לפני תום התקופה האמורה והפירעון 
בפני התחייבויות אחרות וקודם רק נדחה 

 ;לחלוקת עודפי הרכוש בפירוק
 
שטרי הון ואגרות חוב שהנפיק חבר בני אדם  •

) 5(בתנאים הקבועים בפסקה , אחר
' שבתוספת ב" נכסים קבועים"שבהגדרה 

 ושהיו נכס קבוע בידי נותן 19לחוק התיאומים
 ;2007 בדצמבר 31ההלוואה ביום 

                                                 
, 2008 במרץ 10יצויין שבהודעת רשות המיסים מיום    17

א המחייב לבצע עסקאות בינלאומיות בין 85שסעיף , נאמר
לא יוחל עד תום שנת המס , צדדים קשורים על פי תנאי שוק

 . כנכס קבוע בידי המלווה על שטרי הון שנחשבו2007
,  לפחות מכח ההצבעה או מהזכות לרווחים25% -"שליטה"   18

  .ביום אחד לפחות בשנת המס, במישרין או בעקיפין
שטרי הון ואגרות חוב שהונפקו לתקופה של שנה אחת    19

 30%והריבית השנתית עליהם אינה עולה על , לפחות
  .משיעור עליית המדד בשנת המס
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 מס הכנסה - 2010- ו2009ת לשנים חוק ההתייעלות הכלכלי .19
  וביטוח לאומי

  
  
 כללי  .1
  

 2203 פורסם בספר החוקים 2009 ביולי 23ביום 
תיקוני חקיקה ליישום (חוק ההתייעלות הכלכלית 
, )2010- ו2009התוכנית הכלכלית לשנים 

לעיקרי רק חוזר זה מתייחס . 2009-ט"התשס
השינויים בפקודת מס הכנסה והיבטי המס בחוק 

  .  ההתייעלות הכלולים בחוקהביטוח הלאומי
  

נקבעו בחוק האמור הוראות בנוגע , בין היתר
 הפחתה הדרגתית - מס הכנסה: לנושאים הבאים

 18%של שיעורי מס החברות עד לשיעור קבוע של 
ריווח של מדרגות המס והפחתה , 2016בשנת המס 

הדרגתית של שיעורי מס ההכנסה על יחידים עד 
, 2016 בשנת המס 39% קבוע של לשיעור שולי

 על חלוקת 12%קביעת שיעור מס מופחת של 
 1בתקופה של שנה מיום (דיבידנד ליחידים 

מתוך ) 2010 בספטמבר 30 ועד 2009באוקטובר 
ביטוח ; 2002 בדצמבר 31רווחים שנצברו עד 

 הכפלת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי - לאומי
 באוגוסט 1 ומס בריאות לתקופה המתחילה ביום

 והעלאת שיעור דמי 2010 באוקטובר 31 ועד 2009
בגין חלק השכר , הנגבה ממעסיקים, הביטוח הלאומי
 מהשכר הממוצע במשק 60%שאינו עולה על 

  .2011 במרץ 31 ועד 2009 באוגוסט 1בתקופה 
  
  
תמצית תיקוני החקיקה בתחום מס   .2

 לפקודת מס 171תיקון (הכנסה 
  )הכנסה

 
גתית של  שיעור מס חברות הפחתה הדר  2.1

  2011-2016בשנים 
  

, לפקודה) א(126בהתאם לסעיף : הדין טרם התיקון
 26% הוא 2009שיעור מס החברות בשנת המס 

  .25% - 2010והחל משנת המס 
  

עד  שיעור מס החברות יופחת בהדרגה :התיקון
  :כדלקמן ואילך 2016 בשנת 18%לשיעור של 

  
שנת 
  המס

שיעור 
  המס

שנת 
  המס

שיעור 
  המס

2011  24%  2014  21%  
2012  23%  2015  20%  
2013  22%  2016  18%  

  
ריווח מדרגות מס הכנסה והפחתה   2.2

הדרגתית של שיעורי מס ההכנסה בשנים 
  2016 עד 2010

  
מדרגות מס ההכנסה ליחידים ירווחו ותבוצע 

הפחתה הדרגתית בשיעורי מס ההכנסה החלים 
ובמסגרת זו , 2010-2016לגבי יחידים בשנים 

  שיעור המס השולי המרבי , בין היתר, יופחת
, )2016בשנת  (39%-ל) 2009בשנת  (46%-מ

  :20כדלקמן

                                                 
 אומנם הופחת שיעור 2011- ו2010ות המס שבשנ, נציין  20

בפועל יש העלאה בשיעור המס ,  ואולם2009המס לעומת 
אלמלא התיקון של חוק , לעומת השיעור שהיה אמור לחול

שיעור המס השולי הגבוה ביותר , כך לדוגמא. ההתייעלות
 .45% ובתיקון נקבע שהוא יהיה 44% -היה אמור לרדת ל
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  ): שנים60וכן בידי מי שמלאו לו (לגבי הכנסה מיגיעה אישית 
  

  המס
 )2009בשקלי ינואר (

  כיום
2009 

  שנת
2010  

שנת 
2011  

שנת 
2012  

שנת 
2013  

שנת 
2014  

שנת 
2015  

שנת 
2016  

0-55,080  10% 10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  
55,081-97,920  15% 14%  14%  14%  14%  14%  14%  14%  

97,921-147,000  23% 23%  23%  21%  20%  19%  18%  18%  
147,001-159,000  30% 30%  23%  21%  20%  19%  18%  18%  
159,001-211,000  30% 30%  30%  29%  28%  27%  26%  24%  
211,001-240,000  34% 33%  30%  29%  28%  27%  26%  24%  
240,001-454,680  34% 33%  33%  32%  31%  30%  29%  27%  

  39%  41%  42%  43%  44%  45%  45% 46%  454,680מעל 
  

  :לגבי הכנסה שאינה מיגיעה אישית
  

  מדרגות המס
 )2009בשקלי ינואר (

  כיום
2009  

  שנת
2010  

שנת 
2011  

שנת 
2012  

שנת 
2013  

שנת 
2014  

שנת 
2015  

שנת 
2016  

0-147,000  30%  30%  30%  29%  28%  27%  26%  24%  
147,001-211,000  32%  33%  30%  29%  28%  27%  26%  24%  
211,001-240,000  34%  33%  30%  29%  28%  27%  26%  24%  
240,001-454,680  34%  33%  33%  32%  31%  30%  29%  27%  

  39%  41%  42%  43%  44%  45%  45%  46%  454,680מעל 
  
  
  

 על 12%מופחת של הטלת שיעור מס   2.3
שנצברו עד ליום " רווחים ראויים לחלוקה"

שיחולקו כדיבידנד , 2002 בדצמבר 31
במסגרת הוראת , ליחיד ולחברה משפחתית

 1החל מיום שנה תקופה של שעה ל
  2009באוקטובר 

  
הדין טרם התיקון יוצר אצל בעלי מניות יחידים 

העדפה להשאיר בחברה את ) בחברות פרטיות(
 31שנצברו עד ליום ראויים לחלוקה הרווחים ה
, ")ל ישנים"רר "- להלן (2002בדצמבר 

ולמכור את , ב לפקודה94כמשמעותם בסעיף 
או לפרק את ) ל הישנים"ביחד עם הרר(מניותיהם 
ל הישנים "כך ששיעור המס על סכום הרר, החברה

חלף ,  בלבד10%יחויב במס רווח הון בשיעור של 
וטל על בעל מניות המ (25%כ "שיעור מס של בד

  . אם סכום זה היה מחולק כדיבידנד) מהותי
  

ל הישנים כדיבידנד "כדי לעודד חלוקה של הרר
נקבע שיעור מס מופחת , ליחיד ולחברה משפחתית

ל " על הכנסה מדיבידנד שמקורו ברר12%של 
  :הישנים ובלבד שמתקיימים כל התנאים הבאים

  

רה  על ידי החבשולמהההכנסה מדיבידנד   )א(
יחיד או ( בידי מקבלה והתקבלההמחלקת 

, בתקופה של שנה) חברה משפחתית
 2009 באוקטובר 1המתחילה מיום 
 2010 בספטמבר 30ומסתיימת ביום 

  ). תקופת ההטבה(
  
יום רכישת המניות שבשלהן התקבלה   )ב(

  .2003 בינואר 1ההכנסה מדיבידנד היה לפני 
  
יותיו אילו מקבל הדיבידנד היה מוכר את מנ  )ג(

היו חלות ההוראות , בתקופת ההטבה
דהיינו היה משלם (ל ישנים "בפקודה לגבי רר

  ).10%לגביהן מס בשיעור 
  

על מנת למנוע מצב שבו דיבידנד כאמור יהווה 
החייבים במס בשיעור גבוה , תחליף לתשלומים

 יוטל 12%נקבע כי שיעור המס המופחת של , יותר
, 2012  עד2009רק אם בכל אחת משנות המס 
הפרשי , דמי ניהול,הסכום הכולל של הכנסת עבודה

 למקבל ששולמו, הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים
ההכנסה מדיבידנד על ידי החברה מחלקת 

בהפחתת ההכנסה , במישרין או בעקיפין, הדיבידנד
לא פחת מממוצע , מדיבידנד שחויבה במס כאמור

 לו על ידי החברה ששולמוהתשלומים כאמור 
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   2007בשנות המס , במישרין או בעקיפין, ורההאמ
  .200821-ו

  
שמי שייהנה מההטבה של הוראת השעה , על מנת

תוקנו במקביל הוראות סעיף , לא יקבל כפל הטבות
, כך שבעת מכירת המניות בפועל, ב לפקודה94

ל הישנים בסכום שחויב במס "יוקטן סכום הרר
  .המופחת של הוראת השעה

  
ע להמרת חוב לקופות הוראת שעה בנוג  2.4

  גמל באמצעי שליטה של החברה הלווה
  

, כדי למנוע פגיעה בחסכונות הציבור בקופות גמל
לרבות באמצעות השקעה (אשר נתנו אשראי 

המתקשות לפרוע , לחברות עסקיות) באגרות חוב
נקבע בהוראת , אותו עקב המשבר הכלכלי העולמי

י כ) 2009 באוגוסט 1שיחלו מיום (שעה לשנתיים 
, שבוצע בתקופה האמורה, אם במסגרת הסדר חוב
שנוצר לפני , )כולו או חלקו(המירה קופת הגמל חוב 

, באמצעי שליטה בחברה הלווה, 2009 באוגוסט 1
החזקה "או " שליטה"ובעקבותיו יש לקופת הגמל 

, לפקודה) 2(9כמשמעותם בסעיף , "מהותית
אזי הדבר לא ישלול את הפטור ממס , בחברה הלווה

ל הכנסות מדיבידנד והכנסות מריבית והפרשי ע
, שתקבל קופת הגמל מהחברה הלווה, הצמדה

. בכפוף לתנאים שייקבעו בתקנות שיותקנו לעניין זה
  .ל"תחילת התיקון תהא ביום תחילת התקנות הנ

  
ביטול החיוב במס בגין משיכת ריבית   2.5

ורווחים אחרים מקופת גמל לתגמולים על 
  2007 עד 2003ים הפקדות שבוצעו בשנ

  
 לא ניתן להפקיד עוד 2008מאחר שהחל משנת 

אלא רק בקופות , )הוניות(בקופות גמל לתגמולים 
ובשל העלויות הכרוכות בניהול מעקב , גמל לקצבה

, לאורך שנים אחר ההפקדות בקופות גמל לתגמולים
הוחלט לתקן את , 2003-2007שבוצעו בשנים 

בטל את סעיף לפקודה ול) 18(9-ו) 4ה(3סעיפים 
ובכך לבטל את החיוב במס על , לפקודה) א18(9

משיכת ריבית ורווחים אחרים מקופת גמל 
שבוצעו החל , שמקורם בעודף ההפקדות, לתגמולים

היא השנה  (2007 ועד תום שנת 2003משנת 
האחרונה שבה ניתן היה להפקיד בקופת גמל 

כהגדרתה , "תקרת ההפקדה המוטבת"על , )כאמור
התיקון . כנוסחו טרם ביטולו, לפקודה) א18(9בסעיף 

                                                 
ה מחייבת מעקב עד לסוף שנת בדיקת העמידה בתנאי ז   21

 ויכולה לגרום למצב שלמרות שבזמן חלוקת 2012המס 
הרי , היתה זכאות לכאורה לשיעור המס המופחת, הדיבידנד
 לאחר 25% -יתכן ששיעור המס הסופי יוגדל ל, שבדיעבד

 . אם יתברר שלא עמדו בכל תנאי הסעיף, מספר שנים

 ואילך של 2009  ביולי1 יחול לגבי משיכה ביום
שמקורם , הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, ריבית

אם היחיד , 2003-2007בהפקדות שבוצעו בשנים 
 לחוק 23זכאי היה להכנסות כאמור לפי סעיף 

, )קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  .2005-ה"התשס

 
קיבוע ספי המס של תושבי יישובים   2.6

  מסוימים
  

המפורטים ,  לפקודה מעניק לתושבי ישובים11סעיף 
המחושב בהתאם למכפלה של , זיכוי ממס, בו

שיעורי הזיכוי שנקבעו בהכנסה מיגיעה אישית 
עד לתקרה ההכנסה , שהייתה להם בשנת המס
ל מתואמת לפי "התקרה הנ. שנקבעה לגבי כל ישוב

אולם , עליית מדד המחירים לצרכן מידי שנהשיעור 
כדי למנוע הרחבה . שיעורי הזיכוי נותרים קבועים

עקב ההפחתה , של הטבת המס האמורה
ההדרגתית שתחול בשיעורי מס ההכנסה בשנות 

תבוצע במקביל , ) לעיל2.2ראה סעיף (המס הבאות 
הפחתה הדרגתית בשיעורי הזיכוי משנת המס 

סכום (כך שספי המס , 2016 ועד שנת המס 2012
הקיימים נכון , )ההכנסה שממנו מתחילים לשלם מס

,  לגבי כל אחד מהישובים דלעיל2009לשנת המס 
  ).בקירוב(יוותרו קבועים 

  
הקניית סמכות לשר האוצר להאריך את   2.7

תקופת ההטבות במס של עולה חדש 
  ותושב חוזר ותיק

  
מחודש ספטמבר ( לפקודה 168במסגרת תיקון 

הטבות המס הניתנות , בין היתר,  הורחבו22)2008
, "תושבים חוזרים ותיקים"לעולים חדשים גם לגבי 

ונקבע פטור ממס ופטור מחובת דיווח על 
, שהופקו מחוץ לישראל, הכנסותיהם מכל המקורות

, בלא נפקות לעובדה האם הנכס,  שנים10במשך 
היה ליחיד לפני שעלה או , שממנו מופקת ההכנסה

לפקודה ) ד(14נוסח סעיף . לפי העניין, אלחזר לישר
המסמיך את שר האוצר להאריך את תקופת ההטבה 

כעת תוקן סעיף . 168לא תוקן במקביל לתיקון 
המסמיך את שר האוצר להאריך את , לפקודה) ד(14

.  שנות מס10תקופת ההטבות עד לתקופה של 
הארכה כאמור תותנה בכך שהיחיד יבצע השקעה 

שיש בה כדי לקדם יעדים , למשמעותית בישרא
בתוך שנתיים מיום כניסתן לתוקף של , לאומיים

תקנות שיותקנו או בתוך שנתיים ממועד הגעתו 
אולם היא יכולה גם להתבצע , לפי המאוחר, לישראל
תקופת ההארכה עשויה להיות שונה . קודם לכן
בהיקפה , בסוג ההשקעה, בין היתר, בהתחשב

                                                 
 .נפרד בחוברת זוראה חוזר    22
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התיקון יחול על מי , יתעקרונ. ובמיקומה הגיאוגרפי
שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק 

ואולם ,  ואילך2008 בינואר 1ביום ") עלייה "-להלן(
הוא יחול גם על מי שביצע עלייה במהלך שנת 

ובלבד שביצע את ההשקעה המהותית , 2007
, עוד נקבע. לפני מועד העלייה, המוזכרת לעיל

ישור ועדת הכספים של יובאו לא, שתקנות ראשונות
הכנסת בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק 

  . ההתייעלות
  

 באופן מקוון החל משנת 6111הגשת טופס   2.8
  ב לפקודה240 תיקון סעיף -2010המס 

  
,  כולל מידע מפורט לגבי נתוני המאזן6111טופס 

,  התיקון קובע. דוח רווח והפסד ודוח ההתאמה למס
לגבי דיווחים המתייחסים לשנת ל יוגש "שהטופס הנ

לא יאוחר מהיום , באופן מקוון,  ואילך2010המס 
ההוראה לגבי דיווח באופן .  שבו מוגש הדוח השנתי

  . מקוון תחול בכל מקרה על כל חברה
  

ההוראה תחול גם על מי שחלה עליו חובה לנהל 
מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה וכן 

שבונות ממוחשבת לפי על מי שמנהל מערכת ח
אך למנהל רשות , הוראות ניהול פנקסי חשבונות

שאינם , המסים ניתנה סמכות לפטור נישומים כאמור
מהגשה מקוונת בשל מחזור עסקאות נמוך , חברה

או אם הם משתייכים לסוגים מסוימים של נישומים 
שהוא יקבע וכן הוא רשאי להורות להם להגיש את 

  . מקווןהטופס באופן ממוכן ולא 
  

העברת מידע מרשות המסים למוסד   2.9
  לביטוח לאומי ולהיפך

  
קביעת סוג המידע שרשות המסים רשאית לקבל 

לגבי תשלומים או ) ל"מל(מהמוסד לביטוח לאומי 
המהווים הכנסה בידי , ל"גמלאות שמשלם המל

ובלבד שמידע כאמור נדרש לצורך קביעת , הנישום
שנדרש בלבד וכן ובמידה , שומה או עריכת ביקורת

. נקבעו הוראות באשר לאופן קבלתו של המידע
תוקן גם הסעיף המאפשר קבלת מידע , במקביל

א לחוק הביטוח לאומי 384מסוים המפורט בסעיף 
  .ל"מרשות המסים למל

  
  מס הכנסה שלילי  2.10

 
נדחה יישום הוראות החוק להגדלת שיעור 

ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים 
על , 2007-ח"התשס, )מס הכנסה שלילי(חברתיים 

בתחולה ארצית , )מס הכנסה שלילי(פי ניתן מענק 
   2009 ונקבע כי בשנים 2011 לשנת 2009משנת 

שהינם ,  הוא ייושם רק לגבי שכיר ועצמאי2010-ו
  .23"אזור שילוב"תושבי 

  
  
   הוראות שעה - ביטוח לאומי  . 3
 

הכפלת תקרת ההכנסה לעניין תשלום דמי   3.1
 1ביטוח לאומי ומס בריאות בתקופה 

  2010 בדצמבר 31 ועד 2009באוגוסט 
  

 1 המתחילה ביום, בתיקון נקבע כי בתקופה
, 2010 בדצמבר 31 ומסתיימת ביום 2009באוגוסט 

ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי ומס 
 פעמים 10תהא ) "דמי ביטוח" -להלן(בריאות 

 ח"ש 7,683 -  2009בשנת (השכר הממוצע במשק 
).  פעמים השכר הממוצע במשק5חלף ) (לחודש
 ח"ש 76,830סכום התקרה החודשי יהיה , דהיינו

  .ח"ש 38,415במקום 
  

 הכנסות מדיבידנד 2008כי מתחילת שנת , יוזכר
לרבות בידי בעל מניות , אינן נשוא לחיוב בדמי ביטוח

הכנסה חייבת של חברת בית וחברה : החריג(מהותי 
שר רואים כאילו חולקה בתום כל שנת א, משפחתית

מס לבעלי המניות והינה נשוא לחיוב בדמי ביטוח 
  ). בידיהם

  
הכפלת התקרה לתשלום דמי הביטוח והפטור 

, מתשלום דמי ביטוח בגין הכנסה מדיבידנד
, בעלי הכנסות גבוהות, עשויים לתמרץ יחידים

. לעבור לפעול באמצעות חברות שבשליטתם
כי רשות המסים הודיעה על כך נציין , בהקשר זה

שהיא תפעל באמצעות טיפול שומתי מקיף לבחינת 
שבהם שונתה צורת ההתאגדות או , אותם מקרים

כגון שינוי עיתוי משיכת , שבוצעו פעולות אחרות
ח משיכתו "ע, לרבות המרתו למשיכת בעלים, השכר
כדי , 24לאחר תום תקופת הוראת השעה, בעתיד

טוח או כדי להפחיתם להימנע מתשלום דמי הבי
בדגש על חברות שהחלו לפעול , בצורה בלתי נאותה

שבו פורסם לראשונה , 2009לאחר חודש מאי 
רשות , בנוסף  לכך. התיקון לחוק הביטוח הלאומי

המסים הודיעה כי במקרים שבהם הועברה פעילות 
ייבחנו השלכות , של עצמאי לחברה בשליטת היחיד

                                                 
נצרת , נצרת, שדרות, אשקלון,  ירושלים":שילובאזור "   23

, ערערה, עין עירון, משמרות, ת'ג-באקה, עין מאהל, עילית
, כרכור-פרדס חנה, חדרה, אור עקיבא, כפר קרע, כפר פינס

) סאלה-ברטעה ועין א, מועוויה(ה "מועצה מקומית בסמ
 .ונתניה

תכנון "פעולה זו עלולה לחייב דיווח על , על פי רשות המסים   24
תקנות מס הכנסה בהתאם לתקנות " מס החייב בדיווח

, 2006-ז"התשס, )הוראת שעה) (תכנון מס החייב בדיווח(
  .בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות
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ל נכסים מוחשיים מס הנוגעות למכירה אפשרית ש
יושם אל לב כי במקום שבו . ובלתי מוחשיים לחברה

שכיר בוחר לספק את שירותיו באמצעות חברה 
אף מבחינת דיני עבודה עלולות להיות לכך השלכות 

ממשיכים " יחסי עובד ומעביד"אם ייקבע כי (
מבחינת פגיעה , )להתקיים חרף המעבר לחברה

ביעות מבחינת החשיפה לת, אפשרית בגמלאות
  .שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי ועוד

  
במקרים , כי על פי תקנות הביטוח הלאומי, עוד נזכיר

כגון מענק " (תשלום נוסף"בהם משולם לעובד 
יש ,  מהשכר הרגיל או יותר25%המהווה , )מיוחד

 תצורף לחודש  והתוצאה12 -לחלק תשלום זה ל
.  החודשים שקדמו לו11-התשלום ולכל אחד מ

 2009עד חודש יולי " תשלום נוסף"בשל , כךלפי
ישולמו דמי ביטוח לפי התקרה שהייתה קיימת לפני 

ככל שמועד התשלום הנוסף ). ח"ש 38,415(התיקון 
ישולמו דמי ביטוח לפי התקרה המוגדלת על , יידחה

  . פני תקופה ארוכה יותר

הנגבה , העלאת שיעור דמי הביטוח הלאומי  3.2
 השכר שאינו עולה על בגין חלק, ממעסיקים

 מהשכר הממוצע במשק בתקופה 60%
 במרץ 31ליום עד ו 2009 באוגוסט 1מיום 
2011  

  
 במרץ 31 ועד ליום 2009 באוגוסט 1בתקופה מיום 

הנגבה ,  שיעור דמי הביטוח הלאומי2011
 60%שאינו עולה על , בגין חלק השכר, ממעסיקים

   0.4% -יועלה ב, מהשכר הממוצע במשק
  ). 4.25%- ל3.85%-מ(
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   חלק- 2010- ו2009 הכלכלית לשנים חוק ההתייעלות .20
  )מ"דיווח מקוון לרשויות מע(מ "המע

  
 
 כללי  .1
  

 4 מיום 26.2009' בהמשך לחוזר לקוחות מס
 בנושא חוק ההתייעלות הכלכלית 2009, באוגוסט
הרינו לעדכנכם , חלק המיסוי, 2010- ו2009לשנים 

  . מ"חלק המעבחוזר זה בהרחבה על 
  

 פורסם בספר החוקים 2009 ביולי 23ביום , כאמור
תיקוני חקיקה ( חוק ההתייעלות הכלכלית 2203

, )2010 - ו2009ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 
חוק "או " החוק "-להלן  (2009 -ט"התשס

  ").  תההתייעלו
  

מ והמלחמה "בחוק שולב המאבק בהונאות מע
 הגברת האכיפה לשם. בחשבוניות הפיקטיביות

מ ונקבעו תיקונים "ומניעת הונאות בתחום המע
בתחום החשבוניות והדיווח כפי , והוראות נוספות
  .שיפורטו להלן

  
  
  תמצית תיקוני החקיקה  .2
 

" עוסק פטור"הגדלת מחזור העסקאות של   2.1
  לשנהח"ש 100,000-ל

  
פטור " עוסק פטור. "2012 בינואר 1תחולה מיום 

ת ומנגד אינו רשאי לנכות מס מתשלום מס עסקאו
, )פרט לסוגי עסקאות מסוימות, זאת(תשומות 

עם . ובנוסף לכך הוא פטור מהגשת דוחות תקופתיים
 בינואר בכל שנה על 31עליו להצהיר עד ליום , זאת

 .  מחזור עסקאותיו בשנה שחלפה
 

  ח שנתי מסכם לעוסקים שנרשמו כאחד"דו  2.2
  

 56לפי סעיף כל אחד מהעוסקים שנרשמו כאחד 
יהא חייב בהגשת דוח , )איחוד עוסקים(מ "לחוק מע

דיווח על ) א: (שנתי מסכם הכולל שני חלקים
עסקאות ובו על העוסק לפרט את מחזור עסקאותיו 
ולבצע הפרדה בין עסקאות עם העוסקים הרשומים 
עמו באיחוד העוסקים ועם גורמים שאינם רשומים 

ם לגביו יש לבצע שג, דיווח על תשומות) ב. (באיחוד
הפרדה בין תשומות שנרכשו מעוסקים הרשומים 

עמו באיחוד העוסקים ועם גורמים שאינם רשומים 
והוא יחול , 2010 בינואר 1תחולה מיום . באיחוד

את , קרי.  ואילך2009לגבי עסקאות שנעשו בשנת 
 לגבי 2010הדוח הראשון יש להגיש עד חודש מרץ 

יוגשו  הוראות החוקכי בהתאם ל, יובהר .2009שנת 
חות אלו באופן מקוון בליווי חתימה אלקטרונית "דו

, מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית
ובלבד שהונפקה על ידי המדינה , 200125-א"התשס

 .או על ידי מי שהמדינה הסמיכה לכך
  

ר ומוסד "ידי מלכ-ח מיוחד על"הגשת דו  2.3
  כספי

  
יבלו שירותים ר ומוסד כספי שרכשו טובין או שק"מלכ

חות לעניין מס "במועד הגשת הדו, יגישו, מעוסק
ח כאמור "בדו. ח מיוחד על כך"דו, שכר ומס רווח

, תאריכה, יפורטו מספרה הסידורי של החשבונית
וכן מספר הרישום , וסכום המס הנובע ממנה, סכומה

תחולה . לפי העניין, של המוכר או של נותן השירות
חות בגין חודש יולי "דו לגבי 2010 ביולי 1מיום 
חות אלו תחול על כל "חובת הגשת דו.  ואילך2010

כמו גם על , מ כמוסד כספי"מי שמסווג לעניין מע
 למס הכנסה כי 0126רים אשר דיווחו בטופס "מלכ

הוראה זו .  עובדים600 לפחות 2009העסיקו בשנת 
רים " גם לגבי מלכ2011 בינואר 1-תחול החל מ

על .  עובדים300לפחות  2010שיעסיקו בשנת 
תחול , רים שלא נכללו כאמור לעיל"יתרת המלכ

יובהר כי כל . 2012 בינואר 1ההוראה החל מיום 
חות על פי סעיף זה יוגשו באופן מקוון בלבד "הדו

 .בליווי חתימה אלקטרונית מאושרת
  

  חות מקוונים "הרחבה להגשת דו 2.4
 בינואר 1החל מיום , לאמור לעיל ולהלן מעבר
חות תקופתיים מכל " לא ניתן יהיה להגיש דו,2012

חות צריכים "כאשר הדו, אלא באופן מקוון, סוג שהוא
 . להיות חתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת

                                                 
מוגדרת בחוק חתימה " חתימה אלקטרונית מאובטחת"   25

 כחתימה אלקטרונית 2001-א"תשס, אלקטרונית
לבעל אמצעי היא ייחודית ) 1: (שמתקיימים בה כל אלה

היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי ) 2.(החתימה
היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו ) 3. (החתימה

היא מאפשרת ) 4. (הבלעדית של בעל אמצעי החתימה
לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד 

" חתימה אלקטרונית מאושרת"המונח , ואילו. החתימה
קטרונית מאובטחת אשר גורם מאשר מוגדר כחתימה אל

הנפיק תעודה אלקטרונית בדבר אמצעי אימות החתימה 
 .  המזהה אותה
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 ללא(דוחות חודשיים אינפורמטיביים   2.5
לעוסקים בעלי מחזור שנתי שאינו ) תשלום
  ח"ש 835,000על  עולה

  
המתייחסים חות תקופתיים "אוכלוסיה זו מגישה דו
על פי התיקון שבחוק . לחודשיים ולא לחודש

במקום (תדווח אוכלוסיה זו מידי חודש , ההתייעלות
ברם את התשלום הנובע יהא עליהם , )כל חודשיים

חות התקופתיים לחודשים "לשלם רק עם הגשת הדו
אוקטובר ודצמבר של , אוגוסט, יוני, אפריל, פברואר
דשים הבלתי חות לגבי החו"דו, משמע. כל שנה

חות לגבי "זוגיים יהיו אינפורמטיביים בלבד ואילו לדו
החודשים הזוגיים יהא צורך לצרף תשלום בגין 

 . ואילך2012 בינואר 1תחולה מיום . חודשיים
  

דוח תקופתי נוסף עם פירוט מלא של   2.6
מספרי חשבוניות ומספרי עוסק של הצד 

 מולו בוצעו עסקאות
  

וראת שעה  ה- 2010הוראת שעה לשנת  .2.6.1
זו חלה רק על מי שמחזור עסקאותיו בשנת 

 ושהיה ח"ש 4,000,000 עלה על 2009
לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת עליו 

מי שחלה עליו . החשבונאות הכפולה
 26נוסףביצטרך להגיש , הוראת שעה זו

גיש בשל התקופה שיכל דוח תקופתי ל
ח שבו " דו,2010 בינואר 1מיום המתחילה 

עד ) א(ור בסעיפים קטנים יפורט כל האמ
 ימים ממועד 15וזאת בתוך ,  להלן)ד(

 :הגשת הדוח התקופתי
 
) מס עסקאות(כל חשבוניות המס פירוט של   .א

ח התקופתי וסכומן "דוב שהונפקו ושנכללו
 ;הכולל

 
כל רשימוני הייבוא הנושאים את שמו של   .ב

דוח ב שבגינם נתבע מס תשומות, העוסק
 ;התקופתי וסכומם הכולל

 
חשבוניות הקנייה שהוצאו לעוסק בתקופת כל   .ג

,  כמס תשומות הנכללות בו,הדוח התקופתי
 . וסכומן הכולל

 
שהוזכרו לעיל מס הלגבי כל חשבוניות   .ד

 )ולגבי קניות חשבוניות מס לגבי מכירות(
מספרה :  הפרטים הבאיםיפורטו בדוח

                                                 
כי עוסק רשאי להגיש את הדוח הנוסף במקום הדוח , יצוין   26

בתנאים ובתיאומים , אם אישר זאת המנהל, התקופתי
ובלבד שדוח כאמור יוגש במועד שיש להגיש את , שיורה

 . הדוח התקופתי

סכומה , תאריכה ,הסידורי של החשבונית
פר הרישום וכן מס, וסכום המס הנובע ממנה

, לפי העניין, של המוכר או של נותן השירות
ולגבי כל רשימון , ומספר הרישום של הקונה

  . יפורט מספרו הסידורי-יבוא 
 

 הוראת שעה זו - 2011הוראת שעה לשנת  .2.6.2
חלה רק על מי שמחזור עסקאותיו בשנת 

 מי שהיה או ח"ש 1,000,000 עלה על 2010
ת לנהל מערכת חשבונות לפי שיטעליו 

כל האמור בסעיף . החשבונאות הכפולה
 .  ח הנוסף חל גם כאן" לעיל לגבי הדו2.6.1

 
,  לעיל2.6.2- ו2.6.1לפי סעיף דוחות  .2.6.3

כשהם חתומים בחתימה , יוגשו באופן מקוון
כי מינואר ,   יצוין.אלקטרונית מאושרת

ח הנוסף כאמור יוגש במקום " הדו2012
 .ח התקופתי"הדו

  
  בוניות מסהקצאת מספרים לחש  2.7

  
יחידת (מ "שעיקצה  2011מינואר שהחל , מתוכנן

מספרי חשבוניות ) המחשב של משרד האוצר
 30.11עד מתוכנן שההקצאה תתבצע . לעוסקים

כי ניתן , יצוין .בשנה שלפני שנת המס הרלבנטית
 מספורהלהשתמש במספר שהוקצה במקום 

 יש ,לפיכך. או בנוסף הקיים אצל העוסק הסידורי
 בתוכנה נוסףלשמירת מספר אסמכתא להיערך 

 . ג החשבונית ללקוח"ולהדפסתו ע
  
  
הבהרות טכניות לעניין הדיווח המקוון   .3

    27)הוראת השעה(
 

 מסמלת Nהאות  (874NPCהקובץ במבנה   3.1
 PC874מבוסס על קובץ ) Newאת המלה 

ואשר קיים מ "המופק כיום לצרכי החזרי מע
נות בחלק מהתכנות לניהול מערכת חשבו

מדובר בתוספת שני שדות . ממוחשבת
לרשומת הפתיחה ושינוי הגדרת שני שדות 

, הוספת קוד מסמך חדש בתשומות, נוספים
. ומספר הבהרות הנוגעות לערכים בקובץ
להלן השינויים העיקריים במבנה קובץ 

PCN874 ביחס לקובץ PC874 . 

                                                 
 5התוכנות מיום ל פי הודעת רשות המסים אל יצרני ע   27

  . 2009באוגוסט 
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: בהם, לרשומת הפתיחה נוספו שדות חדשים •
 .ץ ושטחים עתידייםתאריך יצירת הקוב

 
: בהם, לרשומת התנועה נוספו מספר שדות •

 -ה(מ "תשומה לפני מע/ ערך העסקה 
100% .( 

 
יפורטו גם , בנוסף לפירוט התשומות •

 לרבות עסקאות בשיעור אפס -העסקאות
 . ופטורות

 
תחול חובה לפרט בקובץ כל עסקה שסכומה   3.2

במידה . ח"ש 5,000 -גבוה מ) מ"לפני מע(
 בוצעה באמצעות קופה רושמת והמכירה

 היא תנוטרל מסך -והוצאה בגינה חשבונית 
בכדי שלא תופיע , העסקאות בקופה הרושמת

 Z-גם ברשומה המשקפת את ה(פעמיים 
כל עסקה לרבות , יודגש).בקופה וגם בפירוט

 ח"ש 5,000שסכומה גבוה מ , מול לקוח פרטי
כי בעסקה מול , עוד יודגש. תדווח בנפרד

מ גבוה מ "י בה הסכום לפני מעלקוח עסק
 לציין את מספר חובה חלה ,ח"ש 5,000

מהווה תנאי לקיזוז (העוסק של הלקוח 
בעסקאות בסכום . )התשומה אצל הלקוח

זיהוי הלקוח העסקי הינו , נמוך יותר
 .אופציונאלי

  
 ידווחו ח"ש 5,000-עסקאות שסכומן קטן מ  3.3

 . ברשומה מרכזת אחת
  

לרבות (לקוח שלא הזדהה עסקה רגילה מול   3.4
 ברשומה זו .)'וכד "שישיות", קופות רושמות

למשל כלל (ירוכזו כל העסקאות מסוג זה 
-שסכומן קטן מ) הקופות הרושמות לחודש

בשדה האסמכתא תרשם סך , ח"ש 5,000
בשדה התאריך . כמות העסקאות בריכוז

בריכוז חודשי , ירשם ערך היום האחרון לריכוז
 . ודש היום האחרון בח-

  
) אפס ורגילות/ פטורות " (מעורבת"עסקה   3.5

תדווח , שנערכה בקופה רושמת או חשבונית
מ " המע%כאשר , L/Sכרשומה אחת 

מ הקבוע "ברשומה יהיה קטן מאחוז המע
פעם : לחילופין תדווח פעמיים. בחוק

ופעם בשיעור " רגיל"כחשבונית בשיעור מס 
לקוח תאריך , אפס עם אותו סוג מסמך

 . ר אסמכתאומספ
  

במספר , עסקה באמצעות חשבונית עצמית  3.6
העסקה תדווח , הספק ירשם -התיק הנגדי 

בקידוד " רגילה"כעסקה ואפשרי גם כתשומה 
אפשרי שהתשומה נמוכה  (Cמסמך מסוג 

 ). מהעסקה
  

השדה , עסקת ייצוא באמצעות רשומון יצוא  3.7
של זיהוי הצד הנגדי יכלול את מספר 

, ך הינו תאריך הרשימוןהתארי, הרשימון
מספר האסמכתא יכלול את מספר החשבונית 

סכום , שהוציא העוסק בגין עסקת היצוא
ביצוא שירות ללא (מ יכלול אפסים "המע

  ).  הצד הנגדי יהיה תשיעיות-רשימון 
 

הרשומה יכולה להופיע , קופה קטנה, תשומות  3.8
ובלבד , אפילו באותו תאריך, מספר פעמים

שומות אלו לא יעלה על מ בר"שסך המע
מ התשומות " מסך מע2%הגבוה שבין 

מספר האסמכתא . ח"ש 2,000בקובץ או 
 . ישקף את כמות החשבוניות ברשומה

  
 אם -מספר האסמכתא , מסמך אחר, שומה  3.9

: מספר הספק הנגדי. יופיעו אפסים, לא ידוע
 . מ כפי שיפורסמו"בהתאם להנחיות שע

  
חשבונית שנכללה בדוח פרטים ב" תיקון"נוהל   3.10

 :שהוגש בעבר או בדוח השוטף
 

 תירשם בסימן -החשבונית השגויה תבוטל   3.10.1
כשכל הפרטים האחרים זהים , ההפוך

 .לפרטים שדווחו
 

הפעם עם , החשבונית תירשם שוב  3.10.2
 . הפרטים הנכונים

  
בעת הפקת חשבונית יש להיערך לקליטת   3.11

 והדפסתו מספר העוסק המורשה של הלקוח
מומלץ שהתכנה תתריע . על גבי החשבונית

אך תאפשר , בספרת הביקורת" יש בעיה"אם 
 ). 'תייר וכד(קליטת ערכים אחרים 

 
 הקובץ שיופק ממערכת -חתימה אלקטרונית   3.12

לא ) הדוחות המקוונים(הנהלת החשבונות 
אולם לצורך , יהיה חתום בחתימה אלקטרונית

רשו להצטייד העוסקים ייד, מ"שידורו למע
בחתימה אלקטרונית מאושרת או מאובטחת 

 . 28באישור המדינה

                                                 
". כרטיס חכם"או מיצגו להצטייד ב/לשם כך על המדווח ו   28

 חברת -היחידה היא" חכמים"ספקית הכרטיסים ה, כיום
Comsign .  
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  הקלות מיסוי לעידוד הזרמת הון לארץ והשקעה בשוק ההון .21
  ) לפקודת מס הכנסה169תיקון (

  
  
  כללי  .1
 

 פורסם בספר החוקים 2008 בדצמבר 31ביום 
 169' מס( החוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2195

  ").התיקון: "להלן (2008-ט"התשס, )והוראת שעה
  

מטרת התיקון לסייע למשק הישראלי הנתון במשבר 
בין , נקבעו, לפיכך. בדומה לשווקים אחרים בעולם

  :הקלות המיסוי הבאות, היתר
  
פטור ממס לתושבי חוץ על הכנסות ריבית  •

ח קונצרניות הנסחרות בבורסה "בגין אג
 .בישראל

 
ערך פטור גורף למשקיעי חוץ במכירת נייר  •

 .כמעט ללא תנאים וסייגים, בישראל
 
 המפחיתה את 2009הוראת שעה לשנת  •

שיעור המס המוטל על חלוקת דיבידנד 
מחברות זרות המוחזקות על ידי חברות 

אם נעשה ,  בלבד5%- ל25%-מ, ישראליות
בכספי הדיבידנד שימוש בישראל במהלך 

או בתוך שנה אחת מיום , 2009שנת המס 
 .י המאוחרלפ, קבלת הדיבידנד

 
תשומת לבכם לאפשרויות הטמונות בניצולה של 

 .הוראת שעה זו
  

  :להלן פירוט להקלות המיסוי
  
  
המעניק פטור ) ד15(9הוספת סעיף   .2

דמי ניכיון , ממס לתושב חוץ על ריבית
 ח סחיר"והפרשי הצמדה על אג

  
כדי לעודד משקיעים זרים להשקיע באגרות חוב 

קון פטור ממס על ניתן בתי, קונצרניות נסחרות
 -להלן יחד (דמי ניכיון והפרשי הצמדה , ריבית

, ח הנסחרת בבורסה בישראל"על אג) "ריבית"
המשתלמת , שהנפיק חברה בני אדם בישראל

ובלבד שההכנסה אינה במפעל הקבע (לתושב חוץ 
  ).של תושב החוץ בישראל

  
לעניין זה ייחשב מי שהוא תושב חוץ " תושב חוץ"כ

  :אך למעט המקרים הבאים, ביתביום קבלת הרי
  
הכוונה היא לתת את ההטבה למשקיע  •

לכן נקבע כי , ח כהשקעה פיננסית"באג
הפטור לא יחול על ריבית בידי תושב חוץ 

כלומר שהוא בעל , הקשור לחברה המנפיקה
כהגדרת , מניות מהותי בה או קרוב שלה

 . לפקודה88מונחים אלו בסעיף 
 
חברה או על ההטבה לא תחול על עובד של ה •

אלא אם (ספק שירותים או טובין לחברה 
שוכנע פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע 

כדי למנוע מצב שבו תינתן תמורה , )בתום לב
שירותים או טובין בצורת ריבית , עבור שכר

 .על איגרת חוב שתהא פטורה ממס
  

יצוין כי הסייגים לפטור ממס שפורטו לעיל יחולו 
ולפיה , א לפקודה68בסעיף בנוסף להוראה הקבועה 

, חבר בני אדם תושב חוץ לא יהיה זכאי להטבת מס
להנחה או לפטור לפי הפקודה בשל היותו תושב 

או , אם תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, חוץ
 או יותר מההכנסות או 25%-הנהנים או הזכאים ל

  .במישרין או בעקיפין, מהרווחים של תושב החוץ
  

 1ית המשולמת החל מיום התיקון יחול על ריב
  . ואילך2009בינואר 

  
 
 פטור לתושב חוץ - לפקודה 97תיקון סעיף   .3

 מרווח הון במכירת ניירות ערך
  

לפקודה קבע עד כה כהוראת שעה ) 3ב(97סעיף 
  ביולי1 לגבי ניירות ערך שנרכשו בתקופה שבין

 פטור ממס רווח הון 2008 בדצמבר 31 עד 2005
 בידי 29חברה תושבת ישראלממכירת נייר ערך של 

תושב חוץ שהוא תושב מדינה שחתומה על אמנה 
והכל בסייגים הרבים , למניעת כפל מס עם ישראל

  .שפורטו באותו סעיף
  

שישראל , OECD-לפי אמנת מודל המס של ארגון ה

                                                 
הפטור האמור חל גם על מכירת זכות בחבר בני אדם תושב    29

בנכסים , ין או בעקיפיןבמישר, חוץ שעיקר נכסיו הם זכויות
 .הנמצאים בישראל
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רווח הון , נמצאת בהליכים להתקבל כחברה בו
במדינה אחת על ידי , במכירת נכס שאינו מקרקעין

. חייב במס רק במדינה האחרת,  מדינה אחרתתושב
עקרון זה אומץ באמנות למניעת כפל מס שישראל 

ולשם יצירת , חתמה עליהן בשנים האחרונות
, אחידות לכל אמנות המס שישראל חתומה עליהן
נקבעה בתיקון זה קביעה דומה גם בדין הפנימי 

  .בישראל
  

 ונקבע )3ב(97 תוקן סעיף ,במסגרת התיקון
לא רק לתושב , קבע פטור ממס כאמורכהוראת 

תוך הקלת , אלא לכל תושב חוץ, מדינת אמנה
כך בוטל . התנאים הנדרשים לצורך קבלת הפטור

לפיו המוכר צריך להיות תושב מדינה גומלת , התנאי
בוטלו התנאים ,  השנים שקדמו למכירה10במשך 

בנוגע לדיווח על רכישת נייר הערך ועל מכירתו 
הותאם הסעיף לתיקון , בנוסף. במדינת תושבותו

 לפקודה ונקבע כי ההטבה תחול גם על 168' מס
אם במועד רכישת , עולה חדש ועל תושב חוזר ותיק
זאת לעומת המצב , נייר הערך הוא היה תושב חוץ

הקודם שלפיו חל הפטור רק על יחיד שהיה לתושב 
  .ישראל לאחר שהיה עשר שנים תושב מדינת אמנה

  
 לצורך 97תיקונים נוספים לסעיף עוד נקבעו שני 

  :לתיקון המפורט לעיל התאמה
  
 הסעיף - לפקודה) 1ב(97ביטול סעיף   )א(

העניק פטור לתושב חוץ בשל מכירת מניה 
לאור הפטור . בחברה עתירת מחקר ופיתוח

אין יותר ) 3)(ב(97הגורף שנקבע בסעיף 
 . צורך בפטור ספציפי זה ולכן הוא בוטל

  
התיקון מבהיר כי  -  )2ב(97תיקון סעיף   )ב(

החיוב על חלק רווח ההון של נייר ערך 
שהיה נצמח אילו היה נייר , שנסחר בבורסה

הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר 
יחול רק ככל שעל אותו רווח ההון , בבורסה

) 3ב(97לא היה ניתן פטור לפי הוראות סעיף 
 . אילולא נרשם למסחר כאמור

 
ייר ערך או זכות  יחול על מכירת נ97תיקון סעיף 

 בינואר 1-שיום רכישתם ב, כאמור באותו סעיף
  . ואילך2009

שיעור  - 2009הוראת שעה לשנת המס   .4
ל " על דיבידנד מחו5%מס מופחת של 

  )א לפקודה126הוספת סעיף (
 

 על 25% במקום 5% -הפחתת שיעור המס ל
הכנסה של חברה מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל 

 .ד נעשה שימוש בישראלאם בכספי הדיבידנ
  

והשקעתם  לישראל ל"מחו כספים העברת לעודד כדי
כי  ,2009 המס לשנת שעה כהוראת ,נקבע ,בישראל

 בשנת דיבידנד המקבל ישראל תושב אדם בני חבר
 ,עליו חייב יהיה ,חוץ תושב אדם בני זו מחבר מס
 במקום 5%, של בשיעור חברות  במס,בקשתו לפי

 )ג(126 בסעיף היום  הקבוע25%  של בשיעור
 שימוש הדיבידנד נעשה בכספי אם ,לפקודה

או בתוך שנה , 2009בישראל במהלך שנת המס 
 הטבה  .לפי המאוחר, אחת מיום קבלת הדיבידנד

זו לא תחול אם החברה שקיבלה את הדיבידנד היא 
, חברה משפחתית או חברה שקופה, חברת בית

  . מאחר שלצורכי מס זוהי למעשה הכנסת היחיד
  

לצורך קביעת ההטבה האמורה הוגדר המונח 
ומועטה , שלגביה תחול ההטבה" הכנסה מדיבידנד"

ממנה הכנסה שמקורה ברווחים שלא שולמו 
רווחים מחברה (ב לפקודה 75כהגדרתם בסעיף 

 לבעל מיוחסים ממילא היו ואשר) ז" חנ-נשלטת זרה 
 משולם הדיבידנד היה לולא כדיבידנד גם השליטה

 מס נוספים כדי בתמריצי צורך אחר שאיןמ(בפועל 
  .)לישראל הכספים את להעביר

  
כדי למנוע העברה סיבובית של כסף מישראל 

 במסגרת, נמוך נקבע מס בשיעור כדיבידנד והחזרתו
 כי ,"מדיבידנד הכנסה"למונח  ההגדרה האמורה

 בעלת היא החברה מקבלת הדיבידנד שבו במקרה
 יופחת ,ידנדמשלם הדיב האדם בני בחבר שליטה
 השווה ההטבה סכום חלה הדיבידנד שלגביו מסכום
משלם  האדם בני לחבר נתנה שהחברה לסכום

 כהלוואה ,אליו הקשור אדם בני לחבר או הדיבידנד
 שטרם לגבי הלוואות והכול ,להלוואה או כערבות

שמיום  בתקופה ושניתנו ,שמומשו או ערבויות נפרעו
 2010ר בדצמב 31  עד ליום2008 בדצמבר 1
או סכום ששילמה החברה , )התקופה הקובעת(

לרכישת ניירות ערך של חבר בני , בתקופה הקובעת
  30.האדם משלם הדיבידנד או של קרובו

                                                 
  נקבעההתקופה תחילת , על פי דברי ההסבר להצעת החוק   30

 התכנית שבו המועד את המייצג ,2008 בדצמבר 1 ליום
 ביום הופץ החוק תזכיר( הציבור לידיעת הובאה

 את לבצע חברות יכלו זה ממועד שהחל כאןמ). 2.12.2008
 הלוואות מתן קרי, למנוע שמבק שהתיקון הסיבובית העסקה

 לסיום שנקבע התאריך . דיבידנדלחלוקת ישמשו שאלה כדי
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ההפחתה בשיעור המס  לקבלת תנאי ,לעיל כאמור
שנת  במהלך, בישראל שימוש על הדיבידנד הוא

הוגדר  זה לעניין .ההכנסה מדיבידנד בכספי, 2009
 מהשימושים ככל אחד "בישראל שימוש"

 ,עסקים בישראל שימור שעניינם, להלן המפורטים
במתן  לאפשרות וסיוע השקעות חדשות תמרוץ

  :בישראל האשראי
 
תשלום לתושב ישראל בעד שירותים שנתן   )1(

  ;בישראל או בעד עבודה שביצע בישראל
 
תשלום בעד רכישה או שכירות של נכסים   )2(

ראל וכן תשלומים שהשימוש בהם יהיה ביש
לתושב ישראל בעד רכישה או שכירות של 

 למעט נייר ערך כהגדרתו -" נכס  "31נכסים
  . 88בסעיף 

 
תשלום לשם השבחה של נכס בישראל או   )3(

  ;לשם החזקתו
 
 ;השקעה במחקר ופיתוח בישראל  )4(

 פירעון חוב לתושב ישראל אם פירעון החוב
לחברה מקבלת  הקשורה הוא לחברה

 בכספי הדיבידנד יראו כשימוש, דהדיבידנ
, האמורה לחברה את פירעון החוב בישראל

 בו עשתה לה החוב ששולם החברה אם רק
  . שימוש בישראל

 
דמי ניכיון או הפרשי הצמדה , תשלום ריבית  )5(

 בישראל וכן על איגרת חוב הנסחרת בבורסה
על  חוב כאמור שהונפקה של איגרת רכישה

  32.דמקבלת הדיבידנ ידי החברה
 
 הפקדת פיקדון בישראל בתאגיד בנקאי שהוא  )6(

 או לפחות שנה אחת במשך תושב ישראל
 בבורסה ערך הנסחרים ניירות רכישת

                                                                        
 סיבוביות עסקאות, האפשר ככל, למנוע נועד התקופה
  בשנת אמנם הדיבידנד את תקבל החברה שלפיהן ,כאמור
 במהלך יינתן הדיבידנד חלוקת לצורך המימון ואולם ,2009
 מסכום פחת נקבע שיוסיבה מאותה. העוקבת המס שנת

 ניירות בעבור ששילמה הסכום החברה שקיבלה הדיבידנד
 בתקופה הדיבידנד משלם האדם בני בחבר שרכשה ערך

 למימון תחליף הווה מערך ניירות רכישת שכן ,לעיל כאמור
 .כאמור ערבות או הלוואה מתן של בדרך דיבידנד חלוקת

  .אף אם השימוש בהם יהיה מחוץ לישראל   31
 זו הם המפורטים בפסקה השימושים אמנם כל, כי, יובהר   32

של  בגדרה נכנסים אינם הם ואולם, "פירעון חובות"בגדר 
 בבורסה הנסחרים חוב שכן ניירות, להגדרה) 5(פסקה 
 למחזיקי כאמור ועל כן תשלום, חוץ בידי תושבי גם מוחזקים
 לפיו בתנאי עלול שלא לעמוד הנסחרות החוב איגרות
 .ישראל תושבל להיות צריך הפירעון

 

ערך  ניירות החזקת או, והחזקתם בישראל
 אחת שנה במשך, פדיונם בכספי שנרכשו
   33.לפחות

 
, תשלום דיבידנד לחברה תושבת ישראל  )7(

מוש ובלבד שאותה חברה תעשה בו שי
 .בישראל

  
  : הוראות נוספות לגבי ההקלה בשיעור המס

  
במישרין , לא ייחשב כשימוש בישראל תשלום  .א

ליחיד שהוא בעל שליטה בחברה , או בעקיפין
מאחר שמטרת הפחתת , מקבלת הדיבידנד

, במישרין או בעקיפין, המס אינה מתן הטבה
אלא עידוד , ליחידים בעלי השליטה בחברה

  .ת בישראלפעילות או השקעו
 
על חלק הדיבידנד שבו לא נעשה שימוש   .ב

בישראל יחולו שיעורי המס הרגילים החלים 
כלומר מס , על דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל

, או שיעור מס החברות (25%בשיעור של 
, לפקודה) ג(126כקבוע בסעיף , )לפי העניין

שניתן לקבל כנגדו זיכוי בשל המיסים ששולמו 
הכל כקבוע בפקודה או , ל"ועל הדיבידנד בח

 .בהסכמים למניעת כפל מס
 
 כנגד ההכנסה מהדיבידנד שיחול עליה מס  .ג

 רק קרי ,זיכוי ישיר רק יינתן 5% של בשיעור
 הדיבידנד מסכום במקור מסים שנוכו בגין
 ולא, 5% של וזאת עד לגובה ,תשלומו בעת
 במדינת המקור  ששולמו אחרים מסים כנגד

 בהסדר מדובר שכן, )עקיף זיכוי - להלן(
 הוראות יחולו לא זיכוי זה על , בנוסף.חלופי
 לפקודה המאפשרות להעביר א 205סעיף
 מסוימת מס בשנת נוצל שלא זיכוי עודף

 .34לשנת המס הבאה
 

                                                 
 אחרים ערך ניירות לרכוש מניעה אין כי, לעניין זה יובהר   33

 בתנאי עמידה לצורך ואולם, בכולו ולא הפדיון מכספי בחלק
, בדרך של החזקת ניירות ערך" שימוש בישראל "ההגדרה

. האחרים הערך ניירות נרכשו שבו החלק רק בחשבון יובא
ות הערך או עמידה בתנאי זה תהיה גם אם החזקת נייר

הייתה לתקופה הקצרה , לפי העניין, החזקת הפיקדון בבנק
אם התקופה המצטברת של ההפקדה וההחזקה היא , משנה

 . של שנה לפחות
 מקבלת שהיא הדיבידנד על יחול שלא לבחור רשאית חברה   34

 במקרה .הרגיל המס שיעור אלא ,המופחת המס שיעור
 הוראות לפי לכך זכאית החברה שתהיה ככל ,כאמור

 וזאת ,העקיף הזיכוי את גם לקבל תוכל היא ,הפקודה
 .לפקודה 126 סעיף להוראות בדומה
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ולהוכיח , את הכסף" לצבוע"מכיוון שלא ניתן   .ד
שדווקא מכספי הדיבידנד נעשה שימוש 

 ההי אם ולפיה נקבעה חזקה, בישראל כנדרש
 בסכום, 2009במהלך שנת , בישראל שימוש
הכספים  יראו כאילו ,בסעיף כמפורט ,מסוים
כספי  הם בישראל השימוש נעשה שבהם

 גם אם ,זאת ,ל"מחו שהתקבל הדיבידנד
 לאחר בפועל הדיבידנד התקבלו כספי

 המשמעות היא. האמור השימוש שנעשה
 שימוש שעשתה תוכיח החברה אם שדי

 כדי ,מסוים סכום ב 2009בישראל בשנת
 כספי הדיבידנד בסכום על ההטבה שתינתן

 .זה
 
 אדם חבר בני של הפסיבית ההכנסה בחישוב  .ה

 חברה הוא אם לצורך קביעה ,חוץ תושב
יובאו  לא, ב 75בסעיף כהגדרתה נשלטת זרה

 מהן הדיבידנד שעל קבלת ,הכנסות בחשבון
   35.שעור מס מופחת זה  חל2009בשנת המס 

  

                                                 
 היא א 126סעיף מטרת,  על פי דברי ההסבר להצעת החוק35

 אדם בני מחבר דיבידנד למשוך חברה תושבת ישראל לתמרץ
 חבר ,ואולם .בישראל שייעשה בכספים שימוש  כדי,חוץ תושב
 לפי לחברה נשלטת זרה להפוך עלול חוץ אדם תושב בני

, נוספות הכנסות שקיבל משום רק ,ב 75ההגדרה שבסעיף
 המשמעות היא .א 126בסעיף כמפורט דיבידנד שמהן הוא חילק

 לבעל השליטה תיוחס ,האדם בני חבר של שהכנסתו הפסיבית
 משום רק) "שולמו שלא רווחים("לו כדיבידנד  חולקה כאילו
 האדם בני למנוע מחבר עלול דבר זה .הנוספות ההכנסות קבלת

 בניגוד וזאת, א 126בסעיף  כמפורט לישראל כספים להעביר
 .החוק למטרת
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  ה לפקוד170 תיקון -צאות לטיפול בילדיםאי התרת הו .22
  
  
 כללי  .1
  
 ,דן גוש פקיד שומה נגד פרי ורד 4243/08 א"בע

 ,חוק הוראת פסק בית המשפט העליון כי בהעדר
 ילדים על השגחה שהוצאות הקובעת מפורשות

 הוראת מכוח בניכוי  הן מותרות,בניכוי מותרות אינן
עליון בית המשפט ה בכך שינה. לפקודה 17 סעיף
 לצורכי בהוצאה להכרה לפיה תנאי, ההלכה את
 הפקת בתהליך הוצאה משתלבת שאותה הוא מס

 חלק ומהווה מקור ההכנסה של ובמבנה ההכנסה
 כי וקבע") מבחן האינצידנטליות(" מהם נפרד בלתי
 ייצור לבין בין ההוצאה וישירה ממשית בזיקה די

המס  תחול בשנת  עוד נקבע כי פסיקה זו.ההכנסה
  . ואילך2010

  
בעקבות פסק הדין האמור וכדי להתמודד עם 

פורסם בספר , השלכותיו על תקציב המדינה
 חוק לתיקון 2009 ביולי 16 מיום 2202החוקים 

, 2009-ט"התשס, )170' מס(פקודת מס הכנסה 
אשר עיקריו איסור ניכוי ההוצאות לטיפול בילדים 

 ,אך במקביל, או הוצאות נסיעה למקום ההשתכרות
 מתן נקודת זיכוי נוספת 2012החל משנת המס 

.  שנים6בעבור כל ילד שטרם מלאו לו בשנת המס 
  :להלן פירוט

  
  
  לפקודה) 1(32תיקון סעיף   .2
  

 170' כנוסחו טרם תיקון מס, לפקודה) 1(32סעיף 
הוצאות הבית והוצאות "קבע כי , לפקודה
) 1(32סעיף .  לא יותרו בניכוי לצורכי מס"פרטיות
אוסר ניכוי , כנוסחו לאחר התיקון דלעיל, דהלפקו

ובכלל זה הוצאות , הוצאות שאינן אינצידנטליות
טיפול והשגחה על ילדים והוצאות נסיעה למקום 

  :כמפורט להלן, ההשתכרות ובחזרה ממנו
  
בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו "(

הוצאות שאינן הוצאות .) ז.א. ב-ניכויים בשל 
  ת בתהליך הפקת כרוכות ושלובו

, הוצאות פרטיות, לרבות הוצאות הבית, ההכנסה
הוצאות שהוצאו לשם הגעה למקום ההשתכרות 

והוצאות שהוצאו לשם טיפול , ולשם חזרה ממנו
בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם אחר או 

הוצאות כרוכות ושלובות ", בפסקה זו; השגחה עליו
משתלבות  הוצאות ה-" בתהליך הפקת ההכנסה

בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו 
והמהוות חלק בלתי , הטבעי של מקור ההכנסה

 ."נפרד מהם
  

לפקודה הינה מיום ) 1(32תחילת תיקון סעיף 
אך מאחר , )2009 ביולי 16(פרסום התיקון 

שתוקפו של פסק הדין בעניין ורד פרי נקבעה רק 
הרי שלמעשה ההלכה , 2010לשנת המס 
 לא תהיה אפקטיבית לגבי הוצאות שנקבע בו

). פרי עצמה' פרט לגבי הגב(לטיפול בילדים 
האם ניתן לדרוש , עדיין עולה השאלה, ואולם

בניכוי הוצאות נסיעה למקום ההשתכרות 
  . שהוצאו עד למועד התיקון

  
  
נקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד שטרם   .3

   שנים6מלאו לו בשנת המס 
  

 הוריות- במשפחות חדלעודד אמהות והורים כדי
, חינם לחינוך זכאות אין שבהם לילדים בגילאים

 אף ההוצאות על, העבודה בשוק להשתלב
 תוקנו סעיפים ,עליהם ובהשגחה הכרוכות בטיפול

 באופן שתינתן, לפקודה) 3)(ג(66 -ו) 1)(ב(40
 החל משנת, כל ילד בעד, זיכוי נוספת להם נקודת

שבה  סהמ לשנת ועד לידתו שנת שלאחר המס
 ,בכפוף ליתר התנאים וזאת( שנים חמש לו מלאו

 לגבי, 170' ערב תיקון מס שהיו קבועים בפקודה
  ) ילדים בעד זיכוי לנקודות זכאות

  
תחילת התיקון לגבי נקודת זיכוי נוספת הינה מיום 

 והוא יחול על הכנסה שהופקה 2012 בינואר 1
  .במועד האמור ואילך
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של עוסק הרשום באיחוד עוסקים ח שנתי "חובת הגשת דו .23
  2009החל משנת המס 

  
  

  כללי
  

 2009במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 
כי , נקבע, )ראה גם חוזר נפרד בחוברת זו (2010-ו

כל אחד מהעוסקים הרשומים באיחוד עוסקים לפי 
יהא חייב ) איחוד עוסקים(מ " לחוק מע56סעיף 

ח תיעשה "הגשת הדו. מ"ח שנתי למע"בהגשת דו
באופן מקוון כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית 

  .מאושרת או בחתימה אלקטרונית מאובטחת
  

דיווח ) א: (ח שנתי הכולל שני חלקים"מדובר בדו
על עסקאות ובו על העוסק לפרט את מחזור 

עסקאותיו ולבצע הפרדה בין עסקאות עם העוסקים 
הרשומים עמו באיחוד העוסקים ועם גורמים 

, דיווח על תשומות) ב. (ומים באיחודשאינם רש
שגם לגביו יש לבצע הפרדה בין תשומות שנרכשו 

מעוסקים הרשומים עמו באיחוד העוסקים ועם 
  .גורמים שאינם רשומים באיחוד

  
חות כאמור יש להגיש לרשויות המס עד "את הדו

 במרץ של השנה העוקבת את השנה 31לתאריך 
אשר הדיווח כ, באופן מקוון, ח"אליה מתייחס הדו

 ומועד הגשתו 2009הראשון יתייחס לשנת המס 
שאי הגשת , יובהר. 2010 במרץ 31הנו עד ליום 

  .ח במועד תגרור סנקציות של קנסות מינהלים"הדו
  

לאור דרישה זו מוצאים אנו לנכון לתמצת להלן את 
את הוראות החוק , "איחוד עוסקים"מהותו של 

ם ואת והתקנות לגבי דרכי ההתנהגות הנדרשי
  :ח השנתי"הסמכות לדרוש את הדו

  
  

  "איחוד עוסקים"מהותו של 
  

מ קובע כי לגבי עוסקים " לחוק מע56סעיף 
מ לרשום "רשאי מנהל מע, שביקשו להירשם כאחד

ומשנרשמו כך יראו אותם " איחוד עוסקים"אותם ב
שר האוצר רשאי . מ כשותפים"לעניין חוק מע

  .לקבוע תנאים לרישום במאוחד כאמור
  

כי שני עוסקים ומעלה רשאים , עולה אם כן
היינו כל עוסק יירשם ". איחוד עוסקים"להירשם ב

בנפרד ועם רישומו באיחוד יסווג ככזה הרשום 
שכל עוסק , פועל יוצא הוא). 07קוד (באיחוד 

הרשום באיחוד עוסקים מנהל ספרים באופן 

חב במס עסקאות באופן עצמאי וזכאי , עצמאי
הרישום באיחוד .  באופן עצמאילנכות מס תשומות

ח מאוחד "עוסקים מבטא אך ורק את הגשתו של דו
  . כל אלה הרשומים באיחודידי-על
  
  

  דרכי ההתנהגות החלים
  

יגישו , מ"לתקנות מע) א(ב23על פי הוראות תקנה 
ח תקופתי אחד "הרשומים באיחוד עוסקים דו

ח "מ הסמכות לדרוש כל דו"וקיימת למנהל מע
  . מאוחד ובין אם מפוצלבין אם, נוסף

  
לא , מ"לתקנות מע) ב(ב23על פי הוראות תקנה 

ח תקופתי של איחוד עוסקים עסקאות "יכלול דו
  .שנעשו בין העוסקים באיחוד

  
, מ"לתקנות מע) ג(ב23על פי הוראות תקנה 

לא יחול לגבי עסקה ) ב(האמור בתקנה משנה 
או (אם הצד הקונה , שנעשתה בין עוסקים באיחוד

אינו רשאי לנכות את מס )  השירותמקבל
במידה שהקונה או מקבל , היינו. התשומות

השירות אינו רשאי על פי דין לנכות את מס 
ח המאוחד את העסקה "יש לכלול בדו, התשומות

שביצע המוכר או נותן השירות אך אין לנכות את 
  .מס התשומות

  
כי לא קיימת כל הקלה , בהזדמנות זו נבקש להזכיר

לעוסק הרשום באיחוד עוסקים שלא שמאפשרת 
להנפיק חשבונית או חשבונית מס לעוסק אחר 

כפי שעליו להנפיק לגבי , הרשום באיחוד העוסקים
. עסקאות עם לקוחות אחרים שאינם באיחוד

הנפקת חשבוניות כאמור אף עשויה להקל על 
  .הדיווח השנתי

  
  

  היערכות מוקדמת להגשת הדוח השנתי
  

 הדיווח כאמור ולהקל על מנת לעמוד בדרישת
אנו ממליצים להיערך , ח"על הליך הכנת הדו

בהתאם ולאפיין את מערכת החשבונות כך 
שתתבצע הפרדה בקליטת העסקאות והתשומות 

  .כאמור
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