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או ייעוץ משפטי בסוגיות  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת  

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/צעדים משפטיים ו

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


נושאי המצגת

;לפקודהד131סעיף-בדיווחהחייבתדעתחוות•

;לפקודהה131סעיף–בדיווחהחייבתעמדה•

.בדיווחהחייבתפעולה•



מבוא

לפקודה  215עיקרי הוראות תיקון 

כי במסגרת הדוח שנישום צריך להגיש לפי , לפקודה קובע215תיקון •

".עמדה חייבת בדיווח"ו" דיווח בגין חוות דעת"לפקודה יינתן 131סעיף 

2006ל מצטרפות לחובת הדיווח הקיימת משנת "חובות הדיווח הנ•

תכנון מס החייב  "על פעולה שהוגדרה כ( לפקודה147במסגרת תיקון )

פעולה  : "המונח העדכני הוא, 2013משנת 197לאחר תיקון " )בדיווח

"(.חייבת בדיווח



חוות דעת החייבת בדיווח



הגדרות-חוות דעת 

:לפקודה' ד131סעיף 

אובמישרין,שניתנה,הדעתחוותנותןידיעלחתומה,בכתבדעתחוות"

שהתקייםובלבד,מסיתרוןלאפשרנועדהאוומאפשרתלאדם,בעקיפין

:מאלהאחדלגביה

המסיתרוןבסכוםתלוי,חלקואוכולו,הדעתחוותבגיןהטרחהשכר(1)

;הדעתחוותלמקבלשייווצר

.מדףתכנוןהיא(2)



הגדרות-חוות דעת 

:לפקודה' ד131סעיף 

-שכר טרחה מותנה –חלופה ראשונה 

?"בדיווחהחייבתד"חוו"שבהגדרת"מסיתרון"מהו

.מקדמה/מסאירועדחייתאוהימנעות,הפחתה,הקלה,הנחה•

.בהפסדלהתחשבאוהוצאותאובמקורמסלנכותמחובההימנעות•

:טרחהשכר

והוסכםשייווצרהמסיתרוןבסכוםתלוימקצתואושכולו,לפחות100,000₪

.הדעתחוותלמקבלשייווצרהמרביהמסחיסכוןבגיןשישולם



הגדרות-חוות דעת 

מדףתכנון-שנייהחלופה

:אחד מאלה–" תכנון מדף"•

שניתנה במישרין או , באותו נושאתוכן אחידחוות דעת הכוללת בעיקרה (1)

,  בתוך תקופה של שנתיים, לשלושה לפחות, על ידי נותן חוות הדעת, בעקיפין

והיא , ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו, שאינם קרובים... 

–לעניין זה ; אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת

;88בסעיף ( 2)או ( 1)כהגדרתו בפסקאות –" קרוב"

;א85כהגדרתם בסעיף –" שליטה"ו" אמצעי שליטה"

, מיוזמתוחוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציג אותה למקבל (2)

.כולו או חלקו, בחובת סודיות לגבי תוכנהוהמקבל חויב 



הוראות נוספות–תכנון מדף 

ללקוחהודעה

, מי שנתן חוות דעת שהיא תכנון מדף יודיע על כך למי שקיבל אותה•

.שלו ניתנה חוות הדעתהשלישי ואילךובלבד שהוא האדם 

ודינה  , ב לפקודה215נקבעה כעבירה על פי סעיף , אי הודעה כאמור•

.מאסר שנה או קנס

.על תכנון המדףלא חייב בדיווחהוא , אם הלקוח לא קיבל הודעה•



חריגים-החייבת בדיווח ד"חוו

,(מדףתכנון/מותנהט"שכ)ל"הנהחלופותאחתהתקיימותאףעל

:הדיווחלחובתחריגיםמספרישנם

;לפקודה(2)9בסעיףכהגדרתוציבורימוסד1.

3עלעולהאינה,הוןרווחלמעט,המסבשנתהנישוםהכנסת2.
;₪מיליון

מיליון1.5עלעולהאינההוןמרווחהמסבשנתהנישוםהכנסת3.

₪;

/  השגה / חוות הדעת נוגעת לסוגיות מיסוי שנדונו בהליכי שומה 4.

אותן  ובלבד שחוות הדעת ניתנה בתקופת ההליכים ולגבי , ערעור

.שנות מס שבנדון בלבד



הוראות מקבילות–החייבת בדיווח ד"חוו

,מ"מעחוק:הבאיםהמסחוקיבהתאםתוקנו,הכנסהמסלפקודתבדומה

סעיףאין,עתהלעת)קנייהמסוחוקהמכספקודת,הדלקעלהבלוחוק

.(מקרקעיןמיסויבחוקמקביל

ג67סעיף-מ"מעחוק•

ב21סעיף-הדלקעלהבלוחוק•

ד231סעיף-המכספקודת•

2א5סעיף–קנייהמסחוק•

:ל"הנהחוקיםבכלהדיווחלחובתסףתנאי

לפחות₪מיליון3שלעסקאותמחזור



אופן הדיווח

-ו131מי שקיבל חוות דעת ידווח על כך בדוח שהוא חייב בו לפי סעיפים •

בטופס , המוגש לשנת המס שלגביה מובא בחשבון יתרון המס, 166

ובלבד שלא תידרש מסירתה של חוות הדעת לרשות , שיקבע המנהל

:בדיווח כאמור יפורטו כל אלה בלבד; המסים

;עצם קבלת חוות הדעת(1)

;הפעולה או הנכס הנדונים בחוות הדעת(2)

.סוג סוגיית המיסוי המושפעת מחוות הדעת(3)

ידווח  , 166או 131קיבל אדם חוות דעת לאחר הגשת הדוח לפי סעיף •

.ימים מיום שקיבל אותה60בתוך עליה בטופס 

לפי סעיף כאילו לא הגיש את הדוחיראו אותו , אדם שלא דיווח כאמור•

.לפי העניין, 166או 131

קנס על  )לפקודה ( 1ג)191על אי דיווח על חוות דעת כאמור יחול סעיף •

(.מסכום הגרעון30%עד –גרעון 



1345ה "טופס מ–החייבת בדיווח ד"חוו



עמדה החייבת בדיווח



עמדה חייבת בדיווח

:לפקודה' ה131סעיף 

:כל אלהעמדה שמתקיימים בה -"עמדה חייבת בדיווח"

לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס  עומדת בניגוד היא (1)

;שלגביה מוגש הדוח

10באותה שנת מס או על₪ מיליון 5הנובע ממנה עולה עליתרון המס (2)

.במהלך ארבע שנות מס לכל היותר₪ מיליון 



יתרון המס–עמדה חייבת בדיווח 

?"בדיווחהחייבתעמדה"שבהגדרת"מסיתרון"מהו

.מקדמה/מסאירועדחייתאוהימנעות,הפחתה,הקלה,הנחה•

.בהפסדלהתחשבאוהוצאותאובמקורמסלנכותמחובההימנעות•

:26.12.2016רשות המסים מיום פרשנות 

על כלל הפעולות שבוצעוייבחן מסויימתיתרון המס הנובע מעמדה •

וזאת  , הנוגעות לעמדה שפורסמה במהלך שנת המס אותן ביצע הנישום

.או אירועים שונים/גם אם הפעולות נוגעות למספר נכסים ו

בשנים  יצירת הפסד שיקוזזיתרון המס יכול להיחשב גם בדרך של , כמו כן•

ואז היתרון יחושב בהתאם למגן המס של הנישום ככל והוא לא הבאות

.  קוזז בשנת המס



חריגים-עמדה החייבת בדיווח 

חריגיםמספרישנם,"בדיווחהחייבתעמדה"הגדרתתנאיהתקיימותאףעל

:הדיווחלחובת

;לפקודה(2)9בסעיףכהגדרתוציבורימוסד1.

;₪מיליון3עלעולהאינה,הוןרווחלמעט,המסבשנתהנישוםהכנסת2.

.₪מיליון1.5עלעולהאינההוןמרווחהמסבשנתהנישוםהכנסת3.



פרסום על ידי רשות המסים–עמדה החייבת בדיווח 

יכולההמיסיםרשותשבההמסגרתנקבעהלפקודה(ב)ה131בסעיף•
:בדיווחחייבותעמדותלפרסם

"בדיווחחייבתעמדה"להגדרה(1)בפסקהכאמורהמסיםרשותעמדת(1)
שניתנהלאחר,המסיםרשותשלהאינטרנטבאתרנפרדבמקוםתפורסם
בחוקכהגדרתהוללשכהבישראלחשבוןרואילשכת,הדיןעורכיללשכת
סבירההזדמנות,2005-ה"התשס,מסיועציידיעלבייצוגהעיסוקהסדרת

.פרסומהטרםלגביהטענותיהםאתלטעון

.ומובנתברורהבלשוןתנוסחהמסיםרשותעמדת(2)

;בשנה50עליעלהלאהמסיםרשותשתפרסםהעמדותמספר(א)(3)
יגיש,שנהבאותהנוספותעמדותלפרסםהמסיםרשותביקשה

מספראתהכנסתשלהכספיםועדתלאישורהאוצרשר
.כאמורהמבוקשהנוסףהעמדות

רשות2017-ו2016בשנים,(א)משנהבפסקתהאמוראףעל(ב)
...שנהבכלעמדות100לפרסםרשאיתתהיההמסים



הוראות מקבילות–עמדה החייבת בדיווח 

,מ"מעחוק:הבאיםהמסחוקיבהתאםתוקנו,הכנסהמסלפקודתבדומה

סעיףאין,עתהלעת)קנייהמסוחוקהמכספקודת,הדלקעלהבלוחוק

.(מקרקעיןמיסויבחוקמקביל

ד67סעיף-מ"מעחוק•

ג21סעיף-הדלקעלהבלוחוק•

ה231סעיף-המכספקודת•

3א5סעיף–קנייהמסחוק•

:ל"הנהחוקיםבכלהדיווחלחובתסףתנאי

₪מיליון3מעלעסקאותמחזור



מס הכנסה–עמדה חייבת בדיווח 

2016בדצמבר 26פורסמו ביום , 2016עמדות חייבות בדיווח לדוח 

:מס הכנסה

.דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך–01/2016' עמדה מס•

.דיבידנד מתאגיד מיוחד–02/2016' עמדה מס•

.ניכוי בעד פחת–03/2016' עמדה מס•

.זקיפת שווי שימוש ברכב–04/2016' עמדה מס•

.אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי–05/2016' עמדה מס•

.זכאות לשיעור מס מופחת על פי חוק עידוד–06/2016' עמדה מס•

.הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות–07/2016' עמדה מס•

.הזכאות לפטורים אינה ניתנת להעברה לאחר–08/2016' עמדה מס•

.הזכאות לקיזוז הפסדים אינה ניתנת להעברה לאחר–09/2016' עמדה מס•



מס הכנסה–עמדה חייבת בדיווח 

דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך–01/2016' עמדה מס•

,המחלקתבחברהשיערוךברווחישמקורומדיבידנדהכנסהשלהחברה

יחולולא,לפקודה(א)126סעיףלהוראותבהתאםבמסחייבהדיבידנדיהא

שמקורוייחשבדיבידנד,זהלעניין.לפקודה(ב)126בסעיףהאמורבגינו

כאמורהרווחבמבחןעומדתהיתהלאהמחלקתהחברהכאשרשיערוךברווחי

לאחר.הכספיבדוחשיערוךרווחילההיואילולאהחברותלחוק302בסעיף

,לפקודה1א100סעיףמכח"שיערוךרווחי"הגדרתלענייןתקנותהשלמת

הוראותלגביושחלותדיבידנדלמעטדיבידנדחלוקתכללגביתחול,זועמדה

.כאמורהסעיף



מס הכנסה–עמדה חייבת בדיווח 

.דיבידנד מתאגיד מיוחד–02/2016' מסעמדה •

לפקודהב125סעיףלהוראותבהתאםדיבידנדעלבמסהחייבמניותבעל

או/וביתמחברתאו/ומשפחתיתמחברהדיבידנדהמקבל,"(המניותבעל":להלן)

בהכנסהאינומקורואשר,"(המיוחדהתאגיד":להלן)חקלאיתשיתופיתמאגודה

במסהחייבדיבידנדיהווה-המיוחדהתאגידשלהמצטברתהחייבת

יכולזועמדהנוקט,ספקהסרלמען.לפקודהב125סעיףלהוראותבהתאם

מסבניכויהחייבהמיוחדהתאגידאו/והדיבידנדמקבלהמניותבעלויהיה

.הדיבידנדחלוקתבעתבמקור

החייבתהכנסתוהיא"המיוחדהתאגידשלמצטברתחייבתהכנסה",זהלעניין

מסלצורכיהפסדיםובניכויממספטורההכנסהבתוספתהמיוחדהתאגידשל

א64,64סעיפיםהוראותעליוחלובהבתקופהשנוצרוהמיוחדהתאגידשל

עלהחלהמסובהפחתת"(ההטבהתקופת":להלן)הענייןלפי,לפקודה62או

אם,ההטבהבתקופתכאמורההכנסהבשלהמיוחדהתאגידשלהמניותבעלי

.בהתאםאותוחייבהלאוהיאהחברהידיעלשולם



מס הכנסה–עמדה חייבת בדיווח 

ניכוי בעד פחת–03/2016' עמדה מס•

לפקודה(8)17סעיףלהוראותבהתאםנכסיםבגיןפחתבעדניכויאוהפחתות
בשיעורפחתבעתניכוייותרלא.הנכסאותובגיןהספציפילדיןבהתאםיהיו

שיעורנקבעלאבובמקום,כןכמו.הנכסאותובשלבדיןמהקבועהשונה
.(ענברעניין)הנכסבגיןפחתבעדניכוייותרלא,נכסאותובשלבדיןפחת

זקיפת שווי שימוש ברכב–04/2016' עמדה מס•

השימוששווי)הכנסהמסלתקנותבהתאםתבוצעברכבשימוששוויזקיפת
בתקנותהקבועהחישובפיעלתבוצעהשוויזקיפת.1987-ז"התשמ,(ברכב

.(מיקודעניין)בהןמהאמורשונהבסכוםזקיפהתתאפשרולאכאמור

תעשייתיבמפעלהוצאותייחוסאופן–05/2016'מסעמדה•

המונחיםכמשמעותמועדף/מוטב/מאושרמפעלשבבעלותואדםבניחבר
להוראותבהתאםהחייבתהכנסתובחישובהניכוייםאתייחס,עידודבחוק
אומלאבמסהחייבתלהכנסתוהן3/2006'מסהכנסהמסלחוזר3.3סעיף

הכנסהעלתחולזועמדה.עידודחוקמכחהפטורהלהכנסתווהןמופחת
בסעיףכאמורדיןכלפיעלהנישוםשלהמותרותההוצאותכללבניכויחייבת
סעיףמכחבניכויהמותרותופיתוחמחקרהוצאות:כגון,כאמורלחוזר3.2.3

.ב"וכיוצמימוןהוצאות.לפקודהא20



מס הכנסה–עמדה חייבת בדיווח 

לאחרלהעברהניתנתאינהלפטוריםהזכאות-08/2016'מסעמדה•

כלשהיבדרךלאחרלהעברהניתנתאינה,חלקיאומלא,ממסלפטורהזכאות

בירושהשקיבלויורשיםבידינכסיםמכירתבעת,למשלכך.הורשהשלבדרךלרבות

פטירתוטרםמסלהטבתזכאיהיההמורישכאמור,מוריששלעיזבוןמתוךנכסים

אתלנצליוכלולאהיורשים,(לפקודה(5)9או,(ב)14,97סעיףלפיהטבות:כגון)

".המורישלהזכאישהיהההטבה

להעברהניתנתאינההפסדיםלקיזוזהזכאות-09/2016'מסעמדה•

לאחר

להעברה,לנאמנותלהקניהניתנתאינהיחידשלמסלצורכיהפסדיםלקיזוזהזכאות

הנישוםאוהיורשהנישוםהינובדיווחהחייבהעמדהנוקט.להורשהאו,אחרלנישום

הנהנהאוהנאמןאוהיוצר,לנאמנותהקניהשלובמקרהההפסדיםאתלנצלהמבקש

.הדוחמגישלזהותבהתאם

'נ'ואחשרגאבנימין,41708-01-14מ"ע+41641-01-14מ"עזהבענייןראו"

.חולוןשומהפקיד



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

:מיסוי בינלאומי
הזכאות לקבלת זיכויים בגין מסי חוץ אינה ניתנת  –10/2016' עמדה מס•

.להעברה לאחר

.תושב ישראללגבי אדם שחדל להיות" מס יציאה"–11/2016' עמדה מס•

תושב חוזר לעניין קביעת מעמד שלשנת הסתגלות–12/2016' עמדה מס•
.ותיק

שהוא תושב מדינה  לתושב חוץ)יצירת מוסד קבע –13/2016' עמדה מס•
לתושב חוץ שאינו תושב מדינה )או פעילות מניבת הכנסה בישראל ( גומלת
.עולה חדשי תושב חוזר ותיק או"ע( גומלת

.תקרת מסי חוץ–14/2016' עמדה מס•

.מסי חוץ מוחזרים–15/2016' עמדה מס•

קיזוז הפסדים של ישות המסווגת באופן שונה במדינות  –16/2016' עמדה מס•
.שונות

.לפקודה בנוגע להכנסת דיבידנד משורשר163יישום סעיף –17/2016' עמדה מס•

.דיבידנד רעיוני המתקבל מחברת משלח יד זרה–18/2016' עמדה מס•

הכנסה פאסיבית שמקורה בדיבידנד המתקבל בידי  –19/2016' עמדה מס•
.חברה נשלטת זרה

זכות לפירות ממקרקעין  –( 3ב)97הוראות סעיף –20/2016' עמדה מס•
.הנמצאים בישראל



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

(:המשך)מיסוי בינלאומי 
.זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תושבות–21/2016' עמדה מס•

.זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תנאי–22/2016' עמדה מס•

(.ז"חנ)של חברה נשלטת זרה " רווחים שלא שולמו"קביעת –23/2016' עמדה מס•

במכירת מניות של  ( ל"רר)חישוב רווחים ראויים לחלוקה –24/2016' עמדה מס•
.חברה זרה

תשלומים של תושב ישראל באמצעות סעיף או חשבון  –25/2016' עמדה מס•
.בנק מחוץ לישראל

חישוב הכנסה חייבת של תושב חוץ בישראל לפי דיני  –26/2016' עמדה מס•
.המס בישראל

הכנסות זרות של תושב ישראל יחושבו לפי הוראות  –27/2016' עמדה מס•
.פקודת מס הכנסה

כגון זיכוי  , קיזוז הפסד במקום בו ניתן לנצל הטבה אחרת–28/2016' עמדה מס•
.ממסי חוץ

לאומית המחושבת לפי שיטת -מחירי העברה בעסקה בין–29/2016' עמדה מס•
Cost: +עלות מרווח

.'לאומית באמצעות צד ג-מחירי העברה בעסקה בין–30/2016' עמדה מס•

.רכישת אמצעי שליטה בחברה נשלטת זרה באמצע שנה–31/2016' עמדה מס•



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

אינהחוץמסיבגיןזיכוייםלקבלתהזכאות-10/2016'מסעמדה•
לאחרלהעברהניתנת

בגיןשנוצרזיכויעודףלרבות,ששולמוחוץמסיבגיןזיכוילקבלתהזכאות

כך.הורשהשלבדרךלרבותלאחרלהעברהניתניםאינם,ששולמוחוץמסי

.המורישאצלשנוצרוחוץמסיזיכוילנצלזכאיאינויורש,למשל

שלמעמדקביעתלענייןהסתגלותשנת-12/2016'מסעמדה•
ותיקחוזרתושב

עשרבמנייןתבואלא,לפקודה14בסעיףכמשמעותה"ההסתגלותשנת"

חוזרתושב"שללמעמדהנישוםשלזכאותובחינתלצורךהנדרשותהשנים

יוכללא,חוץכתושבשנים9לאחרלישראלששביחיד,למשלכך."ותיק

הנדרשתהמינימאליתהתקופהאתלהשליםמנתעלהסתגלותבשנתלבחור

."ותיקחוזרתושב"בהגדרתעמידהלצורך(שנים10)



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

תושבלהיותשחדלאדםלגבי"יציאהמס"-11/2016'מסעמדה•
ישראל

בהתאם.מפניהןנסוגאינווהואמסאמנותסותרלאלפקודהא100סעיף

,זרהלמדינהמישראלתושבותואתמעתיקכשאדם,בסעיףהקבועלמנגנון

ניתוקלפנינמכרוכאילונכסיואתשרואיםהרי,גומלתמדינהזותהיהאף

.המימושבמועדבישראלבמסחייבתאינההנכסשמכירתובלבד,התושבות

לפנותניתן,הנכסמכירתבעתמסכפלשייווצרככל,מהאמורלגרועמבלי

הוראת"לבהתאםהמסכפלבעייתאתליישבבניסיוןהדדיתהסכמהלהליכי

למניעתבאמנותהדדיתהסכמההליכיבנושא23/2001הכנסהמסביצוע

-31489-01מ"עזהבענייןראו."בהוהטיפולהבקשההגשתנוהל-מסכפל

.3אביבתלשומהפקיד'נקניגדוד,13



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

תושבשהואחוץלתושב)קבעמוסדיצירת-13/2016'מסעמדה•
שאינוחוץלתושב)בישראלהכנסהמניבתפעילותאו(גומלתמדינה
חדשעולהאוותיקחוזרתושבי"ע(גומלתמדינהתושב

בגיןרווחיםוייחוס,אמנהמדינתתושב,זרלתאגידקבעמוסדליצירתהכללים.א
התאגידפעילותלגבידומהבאופןיחולו,בישראלשהופקוהכנסותלגביהקבעמוסד
ידיעלמבוצעתהיאאםוביןחוץתושבידיעלמבוצעתהפעילותאםביןבישראלהזר
14סעיףלהוראותבהתאםותיקחוזרתושבאולראשונהישראלתושבשהואיחיד

.לפקודה

דומהבאופןיחולו,אמנהמדינתתושבשאינו,זרתאגידשלרווחיםלייחוסהכללים.ב
אםוביןחוץתושבידיעלמבוצעתהפעילותאםביןבישראלהזרהתאגידפעילותלגבי
בהתאםותיקחוזרתושבאולראשונהישראלתושבשהואיחידידיעלמבוצעתהיא

.לפקודה14סעיףלהוראות

חברה,לפקודה1בסעיףישראלתושבתחברהמגדרימיעטהמחוקקכיהעובדה
תושבבידיאולראשונהישראלתושבשהואיחידבידימישראלומנוהלתשנשלטת

פעילותלמסותהאפשרותמןגורעתאינה,ההטבותבתקופתותיקחוזר
חוזרתושבאוחדשעולהבידיבישראלשהופקווהכנסותבישראלשהתבצעה

.כאמורהזרההחברהעבורותיק

ותיקחוזרתושבשלהכנסותיומיסוי-1303/15מיסויהחלטתזהבענייןראו
שבבעלותוזרותחברותשלקבעלמוסדרווחיםוייחוס



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

באופןהמסווגתישותשלהפסדיםקיזוז-16/2016'מסעמדה•
שונותבמדינותשונה

בישראלהנחשבת,ישראלתושבתשאינהבישותמחזיקאשרישראלתושב
לישותנחשבתזאתולעומתבישראלמסלצרכי"שקופה"שאינהכישות

SאוLLCמסוגישויותכדוגמת)ל"בחו"שקופה" Corporationאינו,(ב"בארה
או,החייבתמהכנסתוהזרההישותבפעילותשהתהווהפסדיםלקזזרשאי

5סעיףראה)ל"בחוכשקוףנחשבאםגם,בהחזקתואחרתאגידשלמהכנסה
.(5/2004הכנסהמסחוזרב

ידמשלחמחברתהמתקבלרעיונידיבידנד-18/2016'מסעמדה•
זרה

רווחיםלהשישזרהידמשלחבחברתשליטהבעלשהואחוזרתושבמניותבעל
חלקואתכדיבידנדקיבלכאילואותויראו,מיוחדידממשלחנצמחואושהופקו

כאמורדיבידנדעליחולולא(1()ד)1ב75לסעיףבהתאםרווחיםבאותםהיחסי
לסעיףשבהתאםכאמורדיבידנד.לפקודה(ג)14סעיףלפיממספטור

בעלשאינוחוזרתושבמניותלבעלבפועלהתשלוםבעתמיוחס(3()ד)1ב75
לעילהאמוריםבמקרים.לפקודה(ג)14סעיףלפיממספטוריהיהלא,שליטה

.(א)126בסעיףהקבועחברותמסבשיעורהחוזרלתושבהמיוחסהדיבידנדיחויב
.4/2016הכנסהמסחוזרל4.2.1.5סעיףראה



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

בדיבידנדשמקורהפאסיביתהכנסה-19/2016'מסעמדה•
זרהנשלטתחברהבידיהמתקבל

בסעיףכאמור,הפסיביתההכנסהאוהפסיביהרווחתנאיבחינתבעת

לצורך,במכנהולאבמונהייכלללא"נייטרלידיבידנד",לפקודה(ב()1()א)ב75

הכנסהמסחוזרל2.2.1.2סעיףראה.כאמורההכנסהאוהרווחתנאיחישוב

6/2016.

עלהופקהאשר,בהכנסהשמקורודיבידנדהוא"נייטרלידיבידנד",זהלעניין

אובמישרין,הזרההנשלטתהחברהידיעלהמוחזקאדםבניחברידי

.15%עלהעולהבשיעורמסעליהשולםואשר,בעקיפין



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

לפירותזכות-(3ב)97סעיףהוראות-20/2016'מסעמדה•

בישראלהנמצאיםממקרקעין

לתנאיםבכפוףוזאת,חוץלתושבהוןרווחעלממספטורמעניק(3ב)97סעיף

לתושביוענקלאהפטורבהםמצביםמונה(2()3ב)97סעיף.בסעיףהקבועים

ערךניירהואהחוץתושבידיעלהנמכרהערךניירבובמצבהיתרובין,החוץ

הנמצאיםממקרקעיןלפירותזכות"במקורו,נכסיהשווישעיקרחברהשל

סעיףלפי,"בישראלהנמצאיםממקרקעיןלפירותזכות",זהלעניין."בישראל

פירותמפיקאשר,המקרקעיןשלניצולכלכוללת,לפקודה(ד()2()3ב)97

מסחוזרל2.4סעיףראה)בעקיפיןוביןבמישריןבין,במקרקעיןהזכותלבעל

:זהובכלל(3/2014הכנסה

.רוחטורבינותאוסולריתאנרגיהמניצולפירותהפקת.1

.מיםלהתפלתכוחתחנות.2

.האדמהמחוםאנרגיהלהפיקזכות.3

.בישראלאגרהכבישכגון,במקרקעיןמשימושהנובעמחזורירווחכל.4



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

בהתקייםבנאמנותנהנהלהיותזכאות-21/2016'מסעמדה•
תושבות

לכתבהנלווהבמסמך,החרגהבכתב,הנאמנותבכתב)בהשנקבענאמנות

יהיהלאכלשהואדםכי(פהבעלוביןבכתבביןכלשהיאבדרךאוהנאמנות

סעיףפיעלהנאמנותסיווגלעניין,ישראלתושבהואעודכלבנאמנותנהנה

(הנהניםמחוגהוחרג,שכאמור)ישראלתושבאותואתלראותיש,(1)ה75

-ישראלתושבנהנהלהשישככזוהנאמנותאתמזהיוצאוכפועל,כנהנה

לעניין.נאמנויותמיסויבנושא3/2016הכנסהמסחוזרב2.13סעיףראה

הנהנהאוהנאמןאוהיוצריהיהבדיווחהחייבהעמדהנוקט,זועמדה

בסיסעליימדדהמסיתרון,כןכמו.הנאמנותהכנסותמדווחלזהותבהתאם

.הנאמנותבגיןבישראלבמסהחייבתהנאמןהכנסת



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

בהתקייםבנאמנותנהנהלהיותזכאות-22/2016'מסעמדה•

תנאי

לכתבהנלווהבמסמך,החרגהבכתב,הנאמנותבכתב)בהשנקבענאמנות

ישראלתושבאדםכי(פהבעלוביןבכתבביןכלשהיאבדרךאוהנאמנות

לגילבהגיעו:לדוגמה)מסויםתנאישיתקייםעדנהנהיהיהלאכלשהו

,(1)ה75סעיףפיעלהנאמנותסיווגלעניין,('וכדמשפחתיבמצבשינוי,מסוים

,כנהנה(הנהניםמחוגהוחרג,שכאמור)ישראלתושבאותואתלראותיש

סעיףראה-ישראלתושבנהנהלהשישככזוהנאמנותאתמזהיוצאוכפועל

,זועמדהלעניין.נאמנויותמיסויבנושא3/2016הכנסהמסחוזרב2.13

לזהותבהתאםהנהנהאוהנאמןאוהיוצריהיהבדיווחהחייבהעמדהנוקט

הנאמןהכנסתבסיסעליימדדהמסיתרון,כןכמו.הנאמנותהכנסותמדווח

.הנאמנותבגיןבישראלבמסהחייבת



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

באמצעותישראלתושבשלתשלומים-25/2016'מסעמדה•
לישראלמחוץבנקחשבוןאוסניף

מחוץבנקחשבוןאו/ולישראלמחוץסניףבאמצעותישראלתושבמשלםעל

מסניכויחובתלענייןותקנותיההכנסהמספקודתהוראותכלחלות,לישראל

חברהבובמקרה,לדוגמה.ישראלולתושביחוץלתושבימתשלומיםבמקור

,לישראלמחוץבנקחשבוןבאמצעות'גלצדתשלוםמשלמתישראלתושבת

.כדיןבמקורמסניכויהוראותאתליישםעליה

חוץתושבשלחייבתהכנסהחישוב-26/2016'מסעמדה•

בישראלהמסדינילפיבישראל

החייבתההכנסהחישובאובישראלקבעמוסדשלהחייבתההכנסהחישוב

הכנסהמניבתפעילותהמקיים,אמנהמדינתתושבשאינו,חוץתושבשל

דינילהוראותבהתאםיבוצע,לפקודה(1()א)א4בסעיףכמשמעותהבישראל

.בישראלהמס



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

לפייחושבוישראלתושבשלזרותהכנסות-27/2016'מסעמדה•

הכנסהמספקודתהוראות

תשובידי-עללישראלמחוץשהופקההכנסהבגיןהחייבתההכנסהחישוב

המסלדיניבהתאם,כלומר)הכנסהמספקודתהוראותלפייעשה,ישראל

מחוץהכנסההמפיקישראלתושביהיהבדיווחהחייבהעמדהנוקט.(בישראל

בעמדהשנוקטמיעלהדיווחחובת,זהסעיףלענייןכייובהר.לישראל

אובמישריןלישראלמחוץהכנסהשמפיקישראלתושבעלתחולשונה

מאמצעי10%מעלבעקיפיןאובמישרין,מחזיקשהואישותבאמצעות

לפיישראלתושבשלהמסחבותביןההפרשיהיההמסיתרון.בההשליטה

והשוו)ישראלתושבאותושלמעמדתוהנובעתהמסחבותלביןזועמדה

.(16/2016לעמדה



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

לנצלניתןבובמקוםהפסדקיזוז-28/2016'מסעמדה•
חוץממסיזיכויכגון,אחרתהטבה

יש,ישראלתושבשלהכנסהכנגדקיזוזבריהפסדיםלקזזניתןבובמקרה

למעט,העוקבותלשניםאותםלדחותניתןולאכאמורההפסדיםאתלקזז

ימנעכאמורקיזוזאםגם,במפורשהפקודהשמאפשרתחריגיםמקריםאותם

ברהפסדקייםכאשר,קרי.חוץממסיזיכויכדוגמת,אחרתהטבהניצול

מחייביםבפקודהההפסדיםקיזוזכללי,ל"מחוחייבתוהכנסהבישראלקיזוז

אמות48642-02-14מ"עזהבענייןראו.הזיכוייםלכלליקודםקיזוז

גדוליםלמפעלישומהפקיד'נמ"בעהשקעות



מיסוי בינלאומי–עמדה חייבת בדיווח 

לאומית-ביןבעסקההעברהמחירי-29/2016'מסעמדה•
Cost)מרווחעלותשיטתלפיהמחושבת +)

Cost)ומרווחעלותלפיהמדווחותבחברות שיטתלפיהכנסותלכלוליש(+

.(קונטירהעניין)אופציותמבוססותעלויותבגיןגםומרווחעלות

זרהנשלטתבחברהשליטהאמצעירכישת-31/2016'מסעמדה•

שנהבאמצע

אמצעירכש,זרהנשלטתבחברהישראלתושבשליטהבעלשבהםבמקרים

,המסבשנתלוהמיוחסיםשולמושלאהרווחיםבחישוב,השנהבמהלךשליטה

בתקופתאותםולכפול,שנהבאותהשולמושלאהרווחיםכלאתלכלוליש

.השנהכלחלקישליטהכבעלהשליטהבאמצעיהחזקתו



מ"מע–עמדה חייבת בדיווח 

:מ"מע
.ניכוי מס תשומות בחברת החזקות–01/2016' עמדה מס•

ל "יבוא שירותים מחו–02/2016' עמדה מס•

לחוק בהשכרה לחבר  ( 1)31אי תחולת הפטור בסעיף –03/2016' עמדה מס•
.בני אדם

י "איסור ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים ע–04/2016' עמדה מס•
.חברה והשכרתה למגורים

שיעור המס החל בשל מתן שירותים הכלולים בערך טובין –05/2016' עמדה מס•
.מ"הפטורים ממע

מ בשל תקבול המשולם לעוסק מכוח חוזה "החבות במע–06/2016' עמדה מס•
.בקרות אירוע בעל אופי נזיקי או בעת הפסקת התקשרות

מ בשל ביטול הנחה עקב הפסקת התקשרות  "החבות במע–07/2016' עמדה מס•
.לפני תום המועד המוסכם

לחוק כאשר בפועל  ( 4)31אי תחולת הפטור שבסעיף –08/2016' עמדה מס•
.נוכה מס תשומות בשל רכישה או יבוא של נכס

,  לחוק בעת מכירת נכס( 4)31אי תחולת הפטור שבסעיף –09/2016' עמדה מס•
שנרכש או יובא על ידי עוסק במסגרת עסקה החייבת במס בשיעור אפס או 

.במסגרת עסקה הפטורה ממס



מ ומכס"מע–עמדה חייבת בדיווח 

(:המשך)מ "מע

אשר לשם ביצועה נעשה שימוש  , עסקה של מתן שירות–10/2016' עמדה מס•

אינה ניתנת לפיצול  , בנכס שעל פי דין לא ניתן היה לנכות מס תשומות בשל רכישתו

.מ"ומלוא התמורה חבה במע

מ בגין תקבול המשולם לעוסק בשל פיגור  "החבות במע–11/2016' עמדה מס•

.בתשלומים

ולאור העובדה כי , יבואנים להיערך לדיווח כאמור/על מנת לאפשר לעוסקים•

עמדות חייבות בדיווח פורסמו לראשונה בחודש  )מדובר בדיווח ראשון מסוגו 

מ "החליטה רשות המיסים לאפשר דחיית הגשת דיווח במע, (2016דצמבר 

או למועד הגשת הדוח השנתי לשנת  1.7.2017ובמכס כאמור עד ליום 

במקום עד ליום  )מביניהםלפי המוקדם , למס הכנסה2016המס 

1.3.2017.)



מכס–עמדה חייבת בדיווח 

:מכס
עמדות בנושא הערכת טובין מיובאים

ערך לצרכי מכס-החזרם בגין הוצאות פרסום -01/2016' עמדה מס•

הכללת דמי הפצה בערך לצרכי מכס-02/2016' עמדה מס•

הכללת אחריות בערך לצרכי מכס-03/2016' עמדה מס•

ערך לצרכי מכס-הנחות -04/2016' עמדה מס•

ערך לצרכי מכס-מרכיבי ההובלה -05/2016' עמדה מס•

הכללת תמלוגים ושירותים בערך לצורכי מכס-06/2016' עמדה מס•

עמדות בנושא סיווג טובין

(אופנועים)תלת גלגליים /הספק מרבי של כלים דו-07/2016' עמדה מס•

אחרים מפולגיםוכוהליםסיווג כוהל אתילי מפוגל -08/2016' עמדה מס•

סיווג סיגריות וסיגרים-09/2016' עמדה מס•

וחלפים למערכת ABSסיווג מערכת -10/2016' עמדה מס•

סיווג מסגרות ועדנות באריזה משותפת-11/2016' עמדה מס•

"מוכספים או מוזהבים"מוטות ופרופילים מחמרן -12/2016' עמדה מס•

מלטודקסטריןאבקות על בסיס מרכיבי חלב עם -13/2016' עמדה מס•

לצו תעריף המכס4סיווג טובין בפרק -14/2016' עמדה מס•

סיווג תמרים מעוכים-15/2016' עמדה מס•

עמדות בנושא פטור מותנה

כוהל לייצור יין המשתחרר במסגרת פטור מותנה-16/2016' עמדה מס•



מ"מע–עמדה חייבת בדיווח 

יישום–החזקותבחברתתשומותמסניכוי-01/2016'מסעמדה•

18תקנה

העיקריתומטרתהאחרותחברותשלבמניותהמחזיקהחברההיאהחזקותחברת

ידהעלהמוחזקותמהחברותהכנסותהפקתקרי,השקעתי/ההוניבמישורהינה

.המוחזקותבחברותהמניותשלמכירהאודיבידנדקבלתשלבדרך

הכולליםשירותיםהמוחזקותלחברותמעניקההחזקותחברתזומטרההשגתלצורך

.אשראיומתןניהולשירותי

:להלןכמפורטתשומותמסלנכותזכאיתהחזקותחברת,לכךאי

.25%שלבשיעורתשומותמסלנכותזכאיתהחברה,כלליותתשומותבשל•

החברה,במסהחייבותעסקאותלביצועהמשמשות,ישירותתשומותבשל•

.התשומותממס(66.67%)שלישיםשניעדלנכותזכאית

תשומות,למשל,במסהחייבתבעסקהמשמשותשאינן,ישירותתשומותבשל•

.תשומותמסכלללנכותזכאיתהחזקותחברתאין-מניותמכירת/לרכישת

,החזקותכחברתמפעילותהובמנותקבנוסףעסקאותהמבצעת,חברהעלגםכי,יצוין

בחינתלשםכךעללדווח,לעילמהמפורטיותרגבוהבשיעורתשומותמסמנכהואשר

.זכאיתהיאלוהתשומותמסניכוישיעור

.



מ"מע–עמדה חייבת בדיווח 

ל"מחושירותיםיבוא-02/2016'מסעמדה•

אתלמסותישלפיההחוקולתכלית,לחוק(א)15סעיףלהוראתבהתאם
קיימתכאשרבישראלכניתןשירותיראו,בישראלהשירותיםכללשלהצריכה

מקבלזהות,השירותנותןשלבזהותשמקורהישראללביןהשירותביןזיקה
.השירותנשואהנכסשלהפיזימיקומואוהשירות

נועד,בישראלבפועלנצרךהואאםלישראלכמיובאייחשבשירות,לפיכך
.בישראלהמצוילנכסבקשרניתןהואמאםאו,בישראללצריכה

שירותימתן,בישראלישראללתושבל"מחוהניתניםייעוץשירותי:לדוגמה
אואמןשלבישראלהופעה,בישראללנכסביחסחוץתושבידיעלאדריכלות

.מ"במעחביםל"הנהמקריםכל-ל"מחומרצהידיעלבישראלהרצאהמתן

מוטלתשירותיבואבשלהמסתשלוםחובת,לתקנותד6לתקנהבהתאם
.העסקהבשלחשבוניתברשותואםזולת,הקונהעל

בין,הדיןהוראותלהתקיימותבכפוףיותרשירותיבואבשלתשומותמסניכוי
לצריכהשירותיבואבגיןששולםמסכי,יובהר.לחוק41-ו38סעיפים,היתר
.בניכוייותרלא,אילתחופשיסחרבאזור

.



מ"מע–עמדה חייבת בדיווח 

בהשכרהלחוק(1)31בסעיףהפטורתחולתאי-03/2016'מסעמדה•

אדםבנילחבר

השכרהבבחינתאינה(שותפותאועמותה,חברה,כגון)אדםבנילחברנכסהשכרת

.למגוריםבנכסשימושלעשותיכולאינועצמוהאדםבניחבר,שכן.למגורים

(1)31בסעיףהקבועמ"ממעהפטורתחתחוסהאינהאדםבנילחברהשכרה,לפיכך

.מלאבשיעורמ"במעחבהאלא,לחוק

,מ"בעאחזקותסימוןי.ש'נאשדודמ"מע2291/07א"ע,היתרבין,ראהזהלעניין

.בנבופורסם

(האדםבניחבר)השוכרכיוסבוראדםבנילחברנכסהמשכיר,עוסקעלגםכי,יצוין

תחולתבחינתלשםכךעללדווח,מ"ממעהפטורעליושחלבאופן"צינור"מהווה

.הפטור

מנהל'נמ"בעוהשקעותיזוםהמפתח.ב.א6982-09-13מ"עזהבענייןראו

אביבתלקניהומסמ"מע

.



מ"מע–עמדה חייבת בדיווח 

דירתברכישתתשומותמסניכויאיסור-04/2016'מסעמדה•

למגוריםוהשכרתהחברהי"עמגורים

לרבות,החוקפיעל"עוסק"כהרשומהחברהי"עמגוריםדירתרכישת

,במקרקעיןעיסוקושאיןממי,המקרקעיןבתחוםשלאכאמורהרשומהחברה

"אקראיעסקת"להגדרתהשנייההחלופהפיעל"אקראיעסקת"מהווה

החברהעלחלהבמסהחבות,לתקנות(א)ב6תקנהפיעל.לחוק1בסעיף

.מהחשבוניתהנובעהמסאתולשלםעצמיתמסחשבוניתלהוציאועליה

הינה,בחברהלאורגןכאמורהשכרהלרבות,למגוריםהדירההשכרתעסקת

,לחוק41סעיףלאור,לפיכך.לחוק(1)31סעיףפיעלמ"ממעהפטורהעסקה

המסחשבוניתעלבהסתמךתשומותמסלנכותרשאיתאינההחברה

.הדירהרכישתבשלשהוציאההעצמית

.



מ"מע–עמדה חייבת בדיווח 

המשולםתקבולבשלמ"במעהחבות-06/2016'מסעמדה•

הפסקתבעתאונזיקיאופיבעלאירועבקרותחוזהמכוחלעוסק

התקשרות

לרבות,לחוק1בסעיףכהגדרתה"עסקה"במסגרתלעוסקהמשולם,תקבול

בעתאונזיקיאופיבעלאירועבקרותסכומיםישולמוכיהקובעחוזהמכוח

העוסקביןמראשהוסכםעליה"יציאהנקודת"בההתקשרותשהופסקה

.מ"במעחבלכךואי(נזיקיפיצוימהווהואינו)עסקהעבורתמורההינו,ללקוח

נצפתההתרחשותואפשרות,מסחריאופיבעלהינוכאמורתקבול,שכן

אובדןבגיןפיצוימהווההואאין,הצדדיםביןבחוזהעוגנהלכךואימראש

.עסקהבמסגרתתמורהמהווהולכן,עתידייםרווחים

.



מ"מע–עמדה חייבת בדיווח 

לחוק(4)31שבסעיףהפטורתחולתאי-08/2016'מסעמדה•

נכסשליבואאורכישהבשלתשומותמסנוכהבפועלכאשר

התנאיםבהתקיים,חלקיאומלאבאופן,ממספטורקובעלחוק(4)31סעיף

יבואאוהנכסרכישת,נכסיובאאונרכש:מצטברבאופןלהלןהמפורטים

לנכותדיןפיעלהיהניתןלאהיבואאוהרכישהבמועד,במסחייביםהיוהנכס

.חלקואוכולו,כאמוריבואואוהנכסרכישתבשלשהוטלהתשומותמסאת

אורכישהבגיןכדיןשלאתשומותמסניכהעוסקבהםבמקרים,כןעלאשר

מסניכויממועדומעלהשניםחמשבחלוףנמכרוהנכס,נכסשליבוא

הנכסמכירתבעתלחוק(4)31סעיףפיעלממסהפטוריחוללא,התשומות

.הניכויממועדשניםחמשתוךהושבהתשומותמסכןאםאלא

.



אופן הדיווח

יפרט בדוח אם נקט , 166-ו131אדם החייב בהגשת דוח לפי סעיפים •

.כפי שיקבע המנהל בטופס, עמדה חייבת בדיווח

אדם רשאי להגיש את הטופס כאמור באותו סעיף , על אף האמור לעיל•

יראו את הטופס  , ואם עשה כן, ימים ממועד הגשת הדוח60בתוך , קטן

.כאילו הוגש במועד הגשת הדוח

לפי סעיף כאילו לא הגיש את הדוחיראו אותו , אדם שלא דיווח במועד•

.לפי העניין, 166או 131

קנס על  )לפקודה ( 1ג)191על אי דיווח על עמדה כאמור יחול סעיף •

(.מסכום הגרעון30%עד –גרעון 



1346ה "טופס מ–עמדה החייבת בדיווח 



1346מ "טופס מע–עמדה החייבת בדיווח 



מגמות-עמדה חייבת בדיווח 

כטיוטהנמסרוחדשותעמדותכשמונים–חדשותעמדותשלהצפה•

;המקצועיותללשכות

;מקצועייםלחוזריםהפנייהמגמת•

;לרשותכהעדשניתנוהכליםמיצויאי•

;סטטוטריתחובה–המקצועיותבלשכותהיוועצותחובת•

הרחבלקהלמסתכנונישלרשימות•



פעולה החייבת בדיווח



רקע-פעולה החייבת בדיווח 

רקע כללי

המתאפייןמסתכנוןהוא(המיסיםרשותלפי)"אגרסיביהמסתכנון"•

"מסמקלטי"בלרבות,ופיננסייםתאגידיים,משפטייםבכליםבשימוש

Treaty)המסאמנותשללרעהניצולכדיתוךאו/ו(OffShoreמדינות)

Shopping).

והתיישנותוגילויוואיהתכנוןהסתרתעלמבוססיםהמסמתכנוניחלק•

.הנישוםשומתשלהכלליתההתיישנותבמסגרת



רקע-פעולה החייבת בדיווח 

וחוקהכנסהמספקודתבמסגרתהוטלהלפקודה147תיקוןבמסגרת•

;בדיווחהחייבמסתכנוןשהןפעולותעלדיווחחובתמ"מע

החייבמסתכנוןהמהוותהפעולותרשימתאתלקבועהוסמךהאוצרשר•

לבתשומתאתלהפנותמטרהמתוךזאת,והיקפוהדיווחאופן,בדיווח

לגיטימיותאתלבחוןבידןולאפשרהמסתכנוןשללקיומוהמסרשויות

.הדוחלהגשתבסמוךהתכנון

אכיפה,טיפולשמטרתןנוספותהוראותנכללו,147תיקוןבמסגרת•

.כאמורפעולהעלדיווחאישלבמקרהסנקציותוהטלת

.לחוק30תיקוןבמסגרתמ"מעבחוקמקבילותהוראותנקבעו•



פקודת מס הכנסה–פעולה החייבת בדיווח 

סעיף  -החייבת בדיווח ( תכנון מס)הסמכות לקביעת פעולות שהן פעולה 

:(מ"לחוק מע( ה)67ראה נוסח דומה בסעיף )לפקודה ( ז)131

החייבותפעולותלקבוערשאי,הכנסתשלהכספיםועדתבאישור,האוצרשר"

ומכירהעסקהלרבות-"פעולה",זהקטןבסעיף;והיקפוהדיווחאופןאת,בדיווח

".מקרקעיןמיסויחוקהוראותלגביהןחלותאםולרבות

חובת הדיווח(: ד5()א)131סעיף 

פירוט כל פעולה בדיווח(: 1ב)131סעיף 

:אכיפה וסנקציות

סעיף  , פירוט-קנס בגין אי–(1א)188סעיף , שומה חלקית–2א145סעיף 

דיווח-סעיף עונשין בגין אי–(8)216סעיף , קנס גרעון–(1ג)191



תקנות–פעולה החייבת בדיווח 

הכנסהמסתקנותבמופיעותהדיווחבענייןוהדרישותהמסתכנונירשימת•

תכנון)מוסףערךמסתקנותו2006-ז"התשס,(בדיווחהחייבמסתכנון)

בדצמברשעהכהוראתשפורסמו2006-ז"התשס,(בדיווחהחייבמס

.2009בדצמברקבועהלהוראהוהפכו2006

מסתכנוןלהיותהעלולותעסקאותשלסגורהרשימהמפרטותהתקנות•

.עליהןהחלההדיווחוחובת,(לתקנות2סעיף)אגרסיבי

שללקיומוהמסרשויותלבתשומתאתלהפנותמאפשרהממוקדהדיווח•

בסמוךהתכנוןלגיטימיותאתלבחוןאפשרותלהןנותןובכךמסתכנון

.הדוחלהגשת

פעולה"בהיראולא,מיסויהחלטתלגביהשניתנהעולהפ:כלליחריג•

."בדיווחהחייבת



מס הכנסה–פעולה החייבת בדיווח 

;לקרובואדםביןומעלה₪מיליון2בסךניהולדמיתשלום1.

המוכראצלומעלה₪מיליון2בסךהפסדיצירתתוךלקרובנכסמכירת2.

;"קרוב"לומעלה₪מיליון2בסךהפסדהסבת3.

ומעלה₪מיליון2בסךהפסדמולקיזוזלשם"קרוב"לרווחהסבת4.

;הנכסמקבלאצלשקיים

;"קרוב"לאדםבניחברי"עומעלה₪מיליון1בסךחובמחילת5.



מס הכנסה–פעולה החייבת בדיווח 

שנתבתוםומעלה₪מיליון1בסךמהותימניותבעלשלחובפירעון6.

;מחדשויצירתוהמס

;במלואהשולמהשלאזכותיתרתהמחאת7.

;ומעלה₪מיליון3בסךבהפסדיםחברהרכישת8.

;גומלתמדינהשאינהמדינהתושבתזרהחברהבאמצעותפעילות9.

;אמנהמדינתתושבאדםבניחברפעילות10.

הפסדשיצרהבמסחבותללאמשפחתיתמחברהכספיםמשיכת11.

;ומעלה500,000₪בסךהמייצגלנישום



מיסוי מקרקעין–פעולה החייבת בדיווח 

במקרקעיןזכותרכישתתמורתבניהשירותילמתןעסקה12.

רכישהלקבוצתמקרקעיןמכירת13.

זכותכמכירתמקרקעיןמיסוילמנהלדווחהכאמורהעסקהאם:חריג•

.שומהלפקידהדיווחחובתתחוללא,במקרקעין

מסתכנוני":בנושא2/2008הכנסהמסחוזרפרסמההמיסיםרשות•

13-מאחתכלעבורהדיווחבחבותבהרחבהדןאשר,"בדיווחהחייבים

,(בדיווחהחייבמסתכנון)הכנסהמסבתקנותהמופיעותהפעולות

.2006-ז"התשס



מ"מע–פעולה החייבת בדיווח 

רכישהלקבוצתמקרקעיןמכירת1.

בעוסקר"מלכשלהחזקה2.



אופן דיווח–פעולה החייבת בדיווח 

תכנוןשהןפעולותעלהודעה-1213טופסבנעשההכנסהלמסהדיווח•

.השנתילדוחומצורף,בדיווחהמחייבמס

דוח–872מ"מעבטופסהתקופתיהדיווחבמסגרתנעשהמ"למעהדיווח•

.מסתכנוני–תקופתי



1213ה "טופס מ–פעולה החייבת בדיווח 



872מ "טופס מע–פעולה החייבת בדיווח 



?שאלות 

!תודה 

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

http://www.ampeli-tax.co.il/

http://www.ampeli-tax.co.il/

