:ליצירת קשר

0722-405100
054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il
www.ampeli-tax.co.il

היבטי מיסוי לנוודים דיגיטליים
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אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ
להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו/או אחרים המסתמכים על מצגת זו.

"תושב ישראל" – מבחן אובייקטיבי
תושב ישראל מוגדר בפקודה ,כדלקמן:
לגבי יחיד  -מי שמרכז חייו בישראל; ולענין זה יחולו הוראות אלה:
( )1לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד ,יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים,
הכלכליים והחברתיים ,ובהם בין השאר:
(א) מקום ביתו הקבוע;
(ב)מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;
(ג)מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;
(ד)מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;
(ה)מקום פעילותו בארגונים ,באיגודים או במוסדות שונים;

"תושב ישראל" – מבחן כמותי
תושב ישראל:
מבחן כמותי –
( )2חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל -
(א)אם שהה בישראל בשנת המס  183ימים או יותר;
(ב)אם שהה בישראל בשנת המס  30ימים או יותר ,וסך כל תקופת שהייתו בישראל
בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא  425ימים או יותר.

( )3החזקה שבפסקה ( )3ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה.

"תושב ישראל" – מבחן סובייקטיבי
תושב ישראל:
מבחן סובייקטיבי-

• "ההיבט הסובייקטיבי  -מתעניין בזיקות הנפשיות הקושרות בין האדם למקום:
היכן הוא רואה את מרכז חייו ,כוונה לעזוב מקום מגורים או לחזור אליו בעתיד,
הסיבה להימצאות במקום מסוים או להיעדרות ממנו; הרגשת שייכות למקום וכן
הלאה" (ע"א .)477/02

• "מקובל עלי כי תחושותיו של נישום עשויות לשמש ,במידה מסוימת ,אינדיקציה
לזיקתו למקום מסוים ,אולם חוששני שאין לראות בהן אלא מבחן משנה למבחן
האובייקטיבי( ".ע"א .)8234/11

ניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה בישראל
חלופת דיווח
הגשת דוחות מס בישראל כתושב ישראל ותשלום מס על ההכנסה הכלל עולמית תוך קבלת ניכויים
לפי תקנות ניכוי הוצאות מסוימות וזיכוי מס זר כלהלן:

• כרטיס טיסה במחלקת תיירים/עסקים/מחלקה ראשונה – 100%
• הוצאות לינה –
• נסיעה פחות מתשעים לינות  -עבור שבע הלינות הראשונות – עד  278דולר ללינה.
מהלינה השמינית ואילך –עד  122דולר ביום ,לגבי לינה מעל  122דולר  75% -מהוצאות
הלינה ,אך לא יותר מ 208-דולר.
• נסיעה יותר מתשעים לינות  -לא יותר מ 122-דולר ללינה.

ניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה בישראל
חלופת דיווח
• הוצאות שהייה אחרות – אם נדרשו הוצאות לינה – עד  78דולר ,אם לא – עד  130דולר לכל יום
השהייה.

• השכרת רכב – עד  61דולר ליום.
• שהייה מעל  10חודשים – הוצאות חינוך עד  696דולר.
• הוצאות עסקיות אחרות – מותרות מלוא ההוצאות כנגד קבלות.
• תוספת של  25%מהוצאות לינה ושהייה המותרות בניכוי ,בנסיעות למדינות כלהלן:
אוסטריה ,אוסטרליה ,איטליה ,איסלנד ,אירלנד ,אנגולה ,בלגיה ,גרמניה ,דובאי ,דנמרק ,הולנד,
הונג קונג ,בריטניה ,טיוואן ,יוון,יפן ,לוקסמבורג ,נורווגיה ,ספרד ,עומאן ,פינלנד ,צרפת ,קאטר,
קוריאה ,קמרון ,קנדה ,שבדיה ,שוויץ.

ניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה בישראל
חלופת ניתוק תושבות:
• ניתוק התושבות הינו תהליך העברת מרכז החיים מישראל לחו"ל.
• ניתוק הזיקות הקושרות את היחיד לישראל ויצירת זיקות הקושרות את היחיד לחו"ל.
• ישנם מצבים בהם ניתן לנתק תושבות במועד העלייה על המטוס (פסקי דין צור ,סולר) .הליך
הניתוק החל זמן מה לפני המעבר והסתיים בסמוך למעבר (פסק דין ספיר) ,או במועד ספציפי
(פסק דין קניג).

• כללים לניתוק תושבות.

יתרונות:
• אי השלמת חבות מס בישראל (חיסכון של עשרות אלפי  ₪בשנה – בכפוף לבדיקה ספציפית).

• אי דיווח בישראל וחיסכון בעלויות דיווח.
• אי חבות בדמי ביטוח לאומי (עד  60אלף  ₪בשנה).

ניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה בישראל
בחינת אופן ומועד ניתוק התושבות:
אין דרך רשמית לקבלת וודאות לגבי סטטוס התושבות בסמוך למועד העזיבה:

• פנייה לרשות המיסים (רולינג).
• הגשת דוח מס ודוח מפרט לפי תיקון ( 223במידת הצורך) בישראל תוך כדי לקיחת פוזיציה –
"לא תושב".
• קבלת חוות דעת משפטית  -אשר ניתנת על סמך ניתוח חקיקה ופסיקה רלוונטית תוך כדי יישום
העובדות הספציפיות וקביעה משפטית ,כי הנישום אינו תושב ישראל לצרכי מס.

דגשים לניתוק תושבות (בחינה מהותית)
• ניתוק כל זיקה שאינה הכרחית מישראל
• תיעוד זיקות למדינת החוץ
• אי חיבור זיקות לישראל במהלך השהייה מחוץ לישראל

• שהייה מינימאלית בישראל (רצוי לא להגיע לישראל בשנת העזיבה ,לשהות פחות מ 30 -ימים
בשנה שלאחר מכן ולא לעבור  60ימים בשנה בשנים הבאות)
• עזיבה לתקופה העולה על ארבע שנים

• קבלת סיוע משפטי -מקצועי

קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי
ע"מ  19898-03-13רפי אמית (אמשיקשוילי) נ' פקיד שומה תל אביב ( 4יוני )2016
"המערער לא היכה שורשים של ממש בכל מקום אחר בעולם .כפי שפורט לעיל ,המערער מעולם לא הזדהה
כתושב של כל מדינה אחרת וממילא לא נשא בחובות פיסקאליות כתושבה של כל ארץ אחרת ,ומקומות
המגורים שלו בחוץ לארץ היו לרוב מזדמנים ומתחלפים .למרות הדגש אשר הושם על זיקות המערער לעיר
לאס וגאס  -לרבות העלאת הטענה כי היה לו שם בית קבע  -הרי המערער מעולם לא הגיש דו"חות מס
הכנסה לשלטונות המס בארה"ב ואיננו טוען כי היה שם תושב לעניינים פיסקאליים.

אמנם מן ההיבט המשפטי הפורמאלי אדם פלוני עשוי להיות חסר תושבות ,אם הוא איננו עומד במבחני
התושבות של אף מדינה בעולם  -הדוגמה הקלאסית שניתנת לכך הוא האדם החי על יאכטה ושט לו
ממקום למקום מבלי שיהיה לו בסיס קבע כלשהו על היבשה .אולם מקרים כאלה יהיו ,מטבע הדברים,
נדירים ולא בקלות ישעה בית המשפט לטענה כי אדם גם איננו תושב ישראל (ועל כן נחשב "תושב
חוץ" לפי ההגדרה בפקודה) וגם איננו תושב של כל מדינה אחרת בעולם .מסים ישירים נגבים על בסיס
תושבות מתוך תפיסה פיסקאלית כי מן הראוי שתקציב המדינה ימומן בראש ובראשונה על ידי אלה שגרים
במקום וצורכים ברגיל את השירותים הציבוריים המסופקים על ידי הממשל .על אדם שטוען כי איננו תושב
בשום מקום רובץ נטל להראות כי זיקותיו לכל מדינה ומדינה הן כה רופפות שאין הוא צורך במידה
ממשית שירותים ציבוריים כאמור באף מקום וכי חייו מתנהלים "בתנועה" (או מחוץ לשטחן הריבוני של
כל המדינות)".

מאפייני מס של נווד דיגיטלי
• מחסור בבית קבע
• העדר תושבות מס אחרת

• מחסור בזיקות כלכליות
• מחסור בזיקות חברתיות
• העדר תושבות לצרכי פתיחת ח-ן בנק
• הקמת חברה זרה

דו"ח מפרט – תיקון 223
(טופס )1348

מקומות אפשריים לקבלת תושבות
פנמה

קפריסין
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