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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2021בנובמבר 16

או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו

מיסוי לאחר  , מיסוי התא המשפחתי, פריסת הכנסות

פטירה וסוגיות מתקדמות מהפרקטיקה למיסוי היחיד

איילת אור בית ספר למיסים



נושאי המצגת

הכנסותפריסת•

:משפחתיתאמיסוי•

;מאוחדחישוב

;נפרדחישוב

.משותףהכנסהמקור

פטירהלאחרמיסוי•

הפסדיםהורשת

:היחידמיסוי•

;תושבות

:ופרסיםהגרלותמיסוי•



פריסת הכנסה



הכלל-לפקודה 6סעיף 

שנת  "שכותרתו "( הפקודה: "להלן)1961–א"התשכ, (נוסח חדש)לפקודת מס הכנסה 6סעיף •

-קובע את הכלל לפיו " מס

".המס לכל שנת מס יוטל על הכנסתו החייבת של אדם באותה שנה"



פריסת הכנסת דמי מפתח–לפקודה ( א)8סעיף 

מאפשר למנהל לפרוס  , לפקודת מס הכנסה שכותרתו חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת8סעיף •

.  הכנסה שהופקה בשנה פלונית לתקופה של מספר שנים

שהיא דמי השתתפות  ( 6)2המנהל רשאי להתיר שדמי מפתח או פרמיה לפי סעיף ( א)8"•

או לכל  תקופת חוזה השכירותיחולקו בתור הכנסה לכל , או תשלום בדומה לכך, בהוצאות בנין

".תקופה אחרת שיקבענה המנהל

מזומןבסיסעלדיווח–(7)או(6)2סעיףלפיהכנסותשלדינן-לפקודהב8סעיף•

אותהקיבלשבההמסבשנתהנישוםשלהחייבתבהכנסתותיכלל(7)או(6)2סעיףלפיהכנסה"

הכנסהשלבייצורהשלאחריהמסבשנותשהוצאווההוצאות,מראשהכנסההיאאםגםבפועל

ניתןלאשאםובלבד,הוצאושבההמסבשנתמקורמכלבניכוייותרוהאמורותההוראותלפי

,ההכנסהנתקבלהשבההמסבשנתבניכוייותרוהןהוצאושבההמסבשנתההוצאותאתלנכות

תשלוםחובתכךבשלתחוללאואולם,לכךבהתאםכמתוקנתיראוהאמורהלשנההשומהואת
."א159סעיףפיעלהצמדהוהפרשיריבית



פריסת הכנסה ממכירת קניין בלתי מוחשי–לפקודה ( ב)8סעיף 

ממכירתממציאידיעלשהושגההכנסהשניםלמספרלחלקהסמכותאתלמנהלמעניק(ב)8סעיף

:הסעיףובלשוןיוצריםזכויותממכירתהיוצרידיעלאו,מדגםאופטנט

ידיעליוצרים-זכותממכירתאוהממציאידיעלעיצובאומדגם,פטנטממכירתהכנסה(ב)8"•

הכנסהעלתחוללאזוהוראה;המנהלשיקבעלתקופהחלוקתהלהתירהמנהלרשאי,היוצרים

.("9)2סעיףלפי

:הסעיףמטרתהסברלמצואניתן(ק"החב)הכנסהמסלפקודתהפרשנותבדברי

ידי-עלשהושגההכנסהשניםלמספרלחלקסמכותהכנסה-מסלנציבמעניק(ב)8סעיף"•

וזאת-יוצרים-זכותממכירת(מלחין:לדוגמה)יוצרידי-עלאו,מדגםאופטנטממכירתממציא

התקבלהאךארוכהתקופהבמשךשהופקההכנסהעלגבוהיםבשיעוריםמסהטלתלמנועכדי

."אחתמס-בשנת



פריסת הכנסה ממכירת קניין בלתי מוחשי–לפקודה ( ב)8סעיף 

:לפקודה(ב)8סעיףשללהחלתותנאים

.יוצריםזכותאומדגם,פטנטהינההנמכרתהזכות•

.בלבדהממציאאוהיוצרידיעלמבוצעתהמכירה•

עיצובאומדגם,פטנטמכירתבעדהמתקבלתתמורה"–המכירהעלחלאינולפקודה(9)2סעיף•

היצירהנוצרהאוהאמצאההומצאהאם,היוצרידיעליוצריםזכותמכירתבעדאו,הממציאידיעל

;היוצראוהממציאשלהרגילעיסוקםבתחוםשלא

עלמוחלטבאופןומוותרמוכרהבעליםדהיינו"מוחלטתמכירה"בגדרהיאהזכותשלהמכירה•

.בזכותוהמהותיהחלק

:ק"החבלפיהסעיףיישוםאופן

.להלןכמפורט,הזכותשלהיווצרותהשנותפניעלהאמורההמכירהמןהנובעתההכנסהפריסת"

:ההיווצרותתחילתשנת","הראשונההתמורהשנת":מונחיםשנילהגדירישכךלצורך

".המכירהתמורתהתקבלהבההראשונההשנה-"הראשונההתמורהשנת"



פריסת הכנסה ממכירת קניין בלתי מוחשי–לפקודה ( ב)8סעיף 

:המשךק"החבדברי

שקדמההמסשנת-המכירהבשנתקיימתשהיתהזכותלעניין-"ההיווצרותתחילתשנת""•

.האמורהמועדלפנינוצרההזכותכיהשומהפקידשוכנעאםאלא,המכירהלשנתבשנתיים

בעתהומצאה/נכתבהטרםהנמכרתהזכות)המכירהבשנתקיימתהיתהשלאזכותלעניין•

.המכירהשנת-(מועדאותולאחרנוצרהוהיאהמכירההסכםחתימת

והתמורותהראשונההתמורהבשנתשהתקבלההתמורהרקהןלפרוסניתןאותןההכנסות•

לפרוסניתן,כלומר.הראשונההתמורהשנתשאחריבשנתייםהמכירהאותהבגיןשהתקבלו

.בלבדהראשונותהשניםבשלושהמתקבלותההכנסותאת



חלוקת הכנסות–לפקודה ( ב)8סעיף 

,שוויםשנתייםובחלקיםלאחורתהיההפריסההתמורהאתלפרוסניתןבהןמהשניםאחתבכל•

.ההיווצרותתחילתשנתלפנילאאך,התמורהקבלתבשנתהמסתיימותשניםארבעעד

תדווחנה,הראשונההתמורההתקבלהבהמהשנהשניםשלושתוםלאחרשתתקבלנהתמורות•

".תתקבלנהבהבשנהבמלואן

שלהישירותהוצאותיואתלהתירניתןיהיהלא,היוצראוהממציאידיעלשהוצאוהוצאותלעניין•

שהוצאוהוצאות,אולם.הראשונההתמורהשנתלפני,היצירהלשםהוצאואשרהממציאאוהיוצר

שהוצאווהוצאותהראשנההתמורהתיפרסשבהאופןבאותויפרסוהראשנההתמורהלשנתעד

.הוצאתןבשנתבניכוייותרוהראשנההתמורהשנתלאחר



'דמי פדיון חופש וכו, קצבה, פריסת הפרשי שכר–לפקודה ( ג)8סעיף 

:עובדשלהכנסהפריסתמאפשר(ג)8סעיף

כאילו,עליהןהחלהמססכוםחישובלענין,שלהלןההכנסותאתיראו,יורשיואוהנישוםבקשתלפי

:לצידןכאמורנתקבלו

שנותמששיותרלאאך,מתייחסיםהםשאליהןבשנים-קצבההפרשיאושכרהפרשי(1)

הסדרמכוחהמשתלמתקצבה–"קצבה",זהלעניין;נתקבלושבהבשנההמסתיימותמס

להגדרה(א3)עד(2)בפסקאותכאמורקצבהוכן,(ו6)9בסעיףכהגדרתותקציביתפנסיה

;1שבסעיף"אישיתמיגיעההכנסה"

-"אישיתמיגיעההכנסה"•
שבחמשלאדם,לפחותשניםחמשבמשךבהחברותמכוחאו,עבודהבשללקיצבהגמלקופתמאתהמשתלמתקיצבה(2)

;אישיתמיגיעההחייבתהכנסתומרביתהייתההקיצבהתשלוםלתחילתשקדמוהשנים

;בהןכאמורלקיצבהזכאותומכוח(2)או(1)פסקאותעליושחלותמישללשאיריוהמשתלמתקיצבה(3)

מפניביטוחפיעלהמשתלמתאולתגמוליםגמלמקופתאולקצבהגמלמקופתהמשתלמתעבודהכושראבדןקצבת(א3)

להפסדאולאבדןשגרמה,תאונהאונכות,מחלהבשלעבודהבכושרפגיעה–"עבודהכושראבדן",זהלעניין;עבודהכושראבדן

;(2)או(1)2סעיףלפירווחיםאוהשתכרותשל



'דמי פדיון חופש וכו, קצבה, פריסת הפרשי שכר–לפקודה ( ג)8סעיף 

:עובדשלהכנסהפריסתמאפשר(ג)8סעיף

כאילו,עליהןהחלהמססכוםחישובלענין,שלהלןההכנסותאתיראו,יורשיואוהנישוםבקשתלפי

:לצידןכאמורנתקבלו

...

ששעלעולהשאינהתקופהתוךשוויםשנתייםבחלקים-עובדשקיבלחופשהפדיוןדמי(2)

;עבודתומשנותיותרלאאך,נתקבלושבהבשנההמסתיימותמסשנות



'דמי פדיון חופש וכו, קצבה, פריסת הפרשי שכר–לפקודה ( ג)8סעיף 

:מאפשר פריסת הכנסה של עובד ( ג)8סעיף 

כאילו,עליהןהחלהמססכוםחישובלענין,שלהלןההכנסותאתיראו,יורשיואוהנישוםבקשתלפי

:...לצידןכאמורנתקבלו

בחלקים-1שבסעיףלהגדרתה(6)או(5)בפסקאותכאמוראישיתמיגיעההכנסה(3)

הזכותנוצרהשבהבתקופהאוהמענקמשולםשבשלהןהעבודהבשנותשוויםשנתיים

אוהמענקנתקבלושבהבשנההמסתיימותהמסשנותמששיותרבלאאך,העניןלפי,לקיצבה

לרבותאחרתלתקופהחלוקהלהתיר,כךעלנתבקשאם,המנהלרשאיאולם;הקיצבההיוון

.מקדמהתשלוםלרבות,שיקבעבתנאים,הבאותלשנים

":יגיעה אישית"–ל ( 6)-ו( 5)פסקאות •

;מוותעקבאופרישהעקבשנתקבלמענק(5)

;(4)עד(1)בפסקאותהאמורותמהקיצבאותקיצבההיווןעקבהמתקבלסכום(6)



'דמי פדיון חופש וכו, קצבה, פריסת הפרשי שכר–לפקודה ( ג)8סעיף 

שנותששעדשללתקופה,אחתמסבשנתניתקבלואשר,מסוימותהכנסותלחלקניתןהסעיףפיעל•

.מכןלאחרשיבואואוהתשלוםליוםשקדמומס

:לבקשרשאייהיו,יורשיואונישוםסעיףפיעל•
;מתייחסיםהםשאליהןבשניםנתקבלוכיאלוהשכרהפרשיאתלראות•
ובלבדשניםששעלתעלהשלאלתקופהשוויםבחלקים,עובדשקיבלחופשהפדיוןדמיאתלחלק•

.עבודתושנותעלתעלהלאשהחלוקה

כאילו,קצבאותמהיווןהמתקבלסכוםאומוותאו/ופרישהממענקבמסהחייבהחלקאת,לראות•

.המענקהתקבלשבגינןהעבודהבשנותשוויםשנתייםבחלקיםהתקבל



'דמי פדיון חופש וכו, קצבה, פריסת הפרשי שכר–לפקודה ( ג)8סעיף 

:ק"החב–(ג)8סעיף•

שלאופרישה-מענקשלבמסהחייבוהחלקחופשהפדיון-דמי,שכר-בהפרשיזהבסעיףמדובר"

נוצרואלהממקורותההכנסותכי,הוא(ג)8סעיףהוראותמאחוריהעומדההיגיון.קצבההיוון

,לפיכך.אחתבשנהנוצרוכאילובמסלחייבןנכוןיהיהולא,שניםמספרשלתקופהבמשךלמעשה

."דעתו-שיקוללפי,שניםלמספרלייחסןהנציבאתהפקודההסמיכה

אותהבשלהנישוםעלהחלהמסחישובלשםהמתבצעתפריסההינה,כאמור,הכנסהפריסת•

במועדהואהמסאירוע.המסאירועמועדאתמשנהאינהכללהפריסהשעצםלצייןחשוב.הכנסה

ונושאתשניםמספרגביעלשהצטברהההכנסהבחישובלהקלבאההינהוהפריסהההכנסהקבלת

.פעמיחדאופי



פריסת הכנסה מהותית

שמאאובלבדוחישבותטכניתהינהההכנסהפריסתהאםהשאלהנשאלתההכנסהפריסתביצועבעת

.החייבתההכנסהשלמחודשחישובכוללתאשר"מהותיתפריסה"

(2011()8958/07א"ע)שבטוןעניין

המקרהעובדות

קיבלאריה-בןואילועבודתובתקופתגםנכההיהשבטון.100%נכההינומהמשיביםאחדכל•

.הפרישהבשנתבנכותההכרהאת

שהתקבלהההכנסהאתהבאותהמסלשנותלפרוסבבקשההשומהלפקידפנוהנישומיםשני•

.בחיובנענתהובקשתם,לפקודה(3()ג)8סעיףלפיפרישהממענק

מעתשניםלחמשפריסהוקיבלביקשאריה-בןואילושניםלששפריסהוקיבלביקששבטון•

.הפרישה



פריסת הכנסה מהותית

:המשךשבטוןעניין

:השומהפקידעמדת

מענקמסכוםנוכהתחילה:כךהפרישהמענקהתקבלבההמסלשנתהמסאתחישבהשומהפקיד•

ניכההמענקקבלתבשנתהנותרתמההכנסה;לפקודה(א7)9בסעיףהקבועהפטורסכוםהפרישה

ההכנסהמלואואילו,אישיתיגיעהבגיןלנכההניתןהמקסימליהפטורסכוםאתהשומהפקיד

בשנותשנהשבכלכך,(2005-2010)שניםלששנפרסזהסכום.חייבתכהכנסהחושבהנותרת

במסשנהמדיחויבזהסכום.ח"שאלף453שלחייבתהכנסהבגיןבמסשבטוןחויבהפריסה

.ח"שאלף897הכלובסך33%שלבשיעור

שלמחודשחישובהכוללת"מהותית"פריסהואינה,בלבדחישוביתטכניתהיאהפריסה•

לגבינוקטשהסעיףמאחר)ההכנסהשל"אמיתית"בפריסההמדובראין.החייבתההכנסה

,כןכמו.(המססכום"חישוב"לענייןוזאת"הפריסהבשנותהתקבלהכאילו"במילהההכנסה

לנכהממסהפטוריחולשלא,היהשנקבעוהתנאילפריסהתנאיםלקבועהשומהפקידבסמכות

".הפריסהבשנות



פריסת הכנסה מהותית

:המשךשבטוןעניין

:הנישומיםעמדת

יתרתאתלפרוסיש,הפרישהמענקבגיןממסהפטורחישובלאחר:שונהבאופןזאתלחשביש•

שחלממסהמירביהפטוראתשנהבכללהפחיתישהאמורמהסכום.מהשניםאחתלכלההכנסה

המסשיעורפיעלבמסתחויבהיתרהורק,לפקודה(5)9סעיףלפיאישיתמיגיעהנכההכנסתעל

.הזיכוינקודותהפחתתלאחרהשולי

הנישומיםעמדתאתקיבל–המחוזיהמשפטבית•



פריסת הכנסה מהותית

:המשךשבטוןעניין

:נדחההשומהפקידשלהערעור

(3()ג)8בסעיףהמופיע"המססכוםחישוב":במונחשנראה,כזכור,מבקשיםהמערערים"•

מיסוילחוק(1()ה)א48בסעיפיםהמופיע"המסשיעורחישוב":למונחמבניתכדומהלפקודה

המסחישוב":ההוראהאתלמצואניתןהאמוריםהסעיפיםבשניאך.הפקודה(ב)91-ומקרקעין

.""המסחישוב"שאיןללמדנו-"המסבשיעורבהתחשבייעשה



פריסת הכנסה מהותית

:המשךשבטוןעניין

הריווחנבעכאילוהריאליההוןריווחעלהמסיחושבהנישוםבקשתלפי-לפקודה(1()ה)91סעיף•

,בנכסהבעלותתקופתעלאומסשנותארבעעלעולהשאינהתקופהתוךשוויםשנתייםבחלקים

לפיהמקדמותקביעתלענייןואולם;הריווחנבעשבההמסבשנתוהמסתיימת,שבהןהקצרהלפי

,האמורההתקופהשבתוךהאמורותמהשניםאחתבכלההכנסהאתיראו181עד174סעיפים

,(ב)קטןבסעיףהקבועהמסבשיעורבהתחשבייעשההמסחישוב.השנתיהחלקעליההוסףכאילו
בהתחשבוכן,מקרקעיןמיסוילחוק(ב)א48בסעיףהקבועהמסבשיעורבהתחשב–שבחמסולעניין

הנישוםלהןשזכאיהזיכוינקודותוביתרתהנישוםשלהחייבתהכנסתוכללעלהחליםהמסבשיעורי

;האמורהבתקופההמסמשנותאחתבכל



פריסת הכנסה מהותית

:המשךשבטוןעניין

מתבססשעליהמהתכליתהיסודמןשונה-הוניברווחכאמורהדן-(1()ה)91סעיףשלהתכלית•

עבודהלערכיבנוגעסוציאליותנורמותגםמשתקפותשבגדרו,לפקודה(3()ג)8סעיףכאמור

.ופרישה

שמכחעיוורוןאו,נכותבגיןבפטורמדוברכאשרחשיבותמשנהזותכליתשללמשמעותה•

.לפקודה(3()ג)8סעיףעל"מורכב"הלפקודה(5)9סעיף

לאחריתוגמלהואכילנכהמאותתתהמדינה,הפריסהבתקופתגםלנכהממסהפטורהענקת•

,שקבעהכנסהמסחוזראתגםתואמתזועמדה.בעברעבודתושנותעלמלאהבצורהפרישתו

תותרעבודהשנות24שבתוםכך,עבודהשנות4כלבגיןנוספתשנהשלפריסהתינתןכי

.שנים6שלפריסה

.טכניתפריסהולא"מהותית"פריסההינה(ג)8סעיףפיעלההכנסהפריסת,כןכיהינה•



מיסוי התא המשפחתי



מיסוי התא המשפחתי

–1סעיף -פקודת מס הכנסה  
"אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו-" בן זוג"

."ב64בן זוג שנקבע או נבחר לפי סעיף –" בן זוג רשום"

חזקת התא המשפחתי–חוק מיסוי מקרקעין 

תא  "כי על מנת להחשב ( 2622/01) עליזה לבנוןנקבע בעניין , כאשר עסקינן במיסוי מקרקעין, אולם•

מספיק שבני הזוג יהיו , כאשר בן הזוג מעביר נכס לבן הזוג השני, לשם שאלת החבות במס רכישה" משפחתי

.בסטטוס של ידועים בציבור ואין צורך שבני הזוג יהיו נשואים



מיסוי התא המשפחתי

:הפקודהלצרכירשוםזוגבןמיהוקובעהכנסהמסלפקודת(א)ב64סעיף•

לעניןרשוםזוגבןהואמהםאחדכי,זוגבנישנילכלבהודעה,לקבוערשאיהשומהפקיד(א")

לעניןלראשונההנדונההמסלשנתבשנתייםשקדמההמסבשנתהחייבתהכנסתובאשר,זהחוק

."הזוגבנישנישלהחייבתההכנסהכלמסך50%-מלמעלההיתהזה

האחרהזוגשבןבוחריםהםכיהשומהלפקידלהודיעהזוגלבנימאפשר(ב)ב64סעיף,כןכמו•

:רשוםזוגכבןייחשב

לפחות,השומהלפקידבכתבלהודיעביחדזוגבנירשאים(א)קטןבסעיףהאמוראףעל(ב")

זוגכבןייחשבהאחרהזוגשבןבוחריםהםכי,פלוניתמסשנתשלתחילתהלפניחדשיםשלושה

בגובהלפחותהיאההודעהניתנהשבההמסלשנתשקדמההמסבשנתשהכנסתוובלבד,רשום

."זוגובןמהכנסת25%של



חישוב מאוחד של התא המשפחתי

המסמדרגות.אחתכיחידהזוגבנילמסותישלפיועקרוןקובעהכנסהמסלפקודת65סעיף,ככלל•

לפיההטבהמתןלצורך,כןכמו.הזוגבנישלהכוללתלהכנסתםבהתאםייקבעו,שיעורןובהתאמה

שאינןהכנסותיהםואת18לגילעדהילדיםשלמריביתההכנסותאתבחשבוןלקחתישזהסעיף

.אישיתמיגיעה

ולעניןשמועלתחוייבוהיאהרשוםהזוגבןכהכנסתזופקודהלעניןיראוהזוגבניהכנסת"
יראו,הוןמרווחאו,...(ריבית–זהסעיףלענין)הצמדהמהפרשיאוניכיוןמדמי,מריביתהכנסות....

בשנתלומלאושטרםילדושלכאמורהכנסותגםככוללותהרשוםהזוגבןשלכאמורהכנסותיואת

התקבלו,הוןמרווחאו....,מריביתההכנסההיתהשמהםהנכסיםכןאםאלא,שנים18המס

."גוףפגיעתבשלשהתקבלוביטוחבכספיאובפיצוייםשמקורםאו,בירושה



חישוב נפרד–לפקודה 66סעיף 

:לפקודה(2()א)66סעיף•

להכנסההזוגבנישלאישיתמיגיעהשאינההחייבתההכנסהתיווסףהמסחישובלענין(2)

הכנסההזוגלבניהיתהלא;יותרגבוההאישיתמיגיעההחייבתשהכנסתוהזוגבןשלהחייבת

;הרשוםהזוגבןכהכנסתאישיתמיגיעהשאינהההכנסהאתיראו,אישיתמיגיעהחייבת

:לפקודה(ב)66סעיף•

בבעלותושהיהמרכושהכנסהלושהיתהזוגבן,65ובסעיף(א)קטןבסעיףהאמוראףעל

חישובשייעשהלתבוערשאי,נישואיובתקופתבירושהשקיבלמרכושאונישואיולפנישנה

אחרתהכנסההאמורהזוגלבןהיתהשאםובלבד,האמורההכנסתועלהמסשלנפרד

.האחרתלהכנסהזהקטןסעיףפיעלההכנסהתיווסף,נפרדמסחישובנערךלגביה



חישוב נפרד של התא המשפחתי

שלשורה66סעיףקובע,המשפחתילתאמאוחדחישובאופןקובעאשר65בסעיףהאמוראףעל•

:המשפחתיהתאהכנסותלענייןבנפרדחישובלבצעיותרשבהםמקרים

עלהמסשלבנפרדחישובלדרושרשאירשוםשאינוזוגבן,הסעיףפיעל:אישיתמיגיעההכנסות•

,בנפרדיהיההחישוב,קיצבהשהיאהכנסהלגבי.בעבודהידמשלחאובעסקאישיתמיגיעההכנסתו

.נפרדלחישובזכאיהיהרשוםהלאהזוגבן,שלגביהעבודההכנסתבגיןמשולמתוהיאבמידה

שהיהרכוש(א):הבאיםבמקריםמרכושהכנסהלגבינפרדחישובהזוגלבןיותר:מרכושהכנסות•

.הנישואיםבזמןבירושהשהתקבלרכוש(ב),הנישואיםלפנישנהבבעלותו

בןשלשלהחייבתלהכנסהיווספו,כאמורברכושאואישיתביגיעהלאשמקורםהכנסות,כןכמו•

להכנסתותתווספנהההכנסהיותרגבוההכנסהובהיעדר,יותרגבוהאישיתמיגיעהשהכנסתוהזוג

.הרשוםהזוגבןשל



(199לאחר תיקון )מקור הכנסה משותף של בני זוג 

שמדוברלמרותהזוגבניהכנסותאתבנפרדלחשביהיהניתןלפיהםהתנאיםאתקובע(ד)66סעיף•

:-משותףהכנסהממקורהכנסותעל

אםרק,משותףהכנסהמקורלהםשישזוגבנילגבייחולו(א)קטןסעיףהוראות(1)(ד

:אלהכלהתקיימו

ההכנסהממקורההכנסהלייצורנדרשתהזוגמבניאחדכלשלהאישיתיגיעתו(א)

(הנחיצותמבחן);המשותף

ממקורההכנסהלייצורתרומתואתהתואמתהכנסהמקבלהזוגמבניאחדכל(ב)

(הסבירותמבחן);כאמורההכנסהלייצורלתרומתוישירביחסועומדתהמשותףההכנסה

,קבעדרך,משמשהמגוריםבית–הזוגבנישלהמגוריםבביתמופקתההכנסהאם(ג)

;המגוריםבביתנעשיתהאמורההכנסהמקורפעילותומרביתהמשותףההכנסהמקוראת

במקורהתלויזוגבןשלהכנסהמקור–"משותףהכנסהמקור",זהקטןסעיףלעניין(2)

.השניהזוגבןשלההכנסה

•



מיסוי לאחר פטירה



לפקודה120סעיף 

לפקודה קובע מי שאחראי לתשלום המס המגיע ממנו לשנת הפטירה ולשלוש שנים שקדמו  120סעיף •
–לה יהיה נציגו האישי 

שלושתוךאדםנפטראםאו,שנהלאותהחיוב-ברהיהנפטרלאואילו,המסבשנתאדםנפטר(א)

במסחבהחוקיהאישינציגויהיה-שנהלאותהשומהלונעשתהולאמסשנתתוםלאחרשנים

כלשללעשייתםאחראייהיהוכן,בתשלומוחייבויהא,בחייםהיהאילובוחיוב-ברהיהאדםשאותו

.בחייםהיהאילו,זופקודהפיעללעשייתםאחראיהיהאדםשאותוודבריםמעשיםאותם

מיום פטירתו של אדם יראו את הכנסתו החייבת של העזבון כהכנסתם של היורשים לפי חלקיהם  (ב)

בהכנסות העזבון

עם היוודע דבר הפטירה יש לחייב את את הנציג האישי החוקי בחובות העזבון כאשר נתונה לו הזכות  •

.  להגיש השגה או ערעור בהתאם לנסיבות העניין



לפקודה120סעיף 

:הפטירהיוםשלפנילתקופהשומות-ק"החבפרשנות

ייגבהאוליורשיםהחלוקהלפנימהעיזבוןייגבה,הפטירהמועדטרםנערךאשרהעזבוןעלהחלהחוב•

.בעיזבוןלחלקםבהתאםמהיורשים

האישיהנציגשםעלשומותלערוךרשאיהשומהפקיד,בעניינוהשומותכלנערכוטרםאדםנפטר•

עםמיידהשומותאתלערוךעליו,כןכמו.להשקדמושניםלשלושאוהפטירהלשנתבהתאםהחוקי

.האישילנציגלהודיעובהתאמההפטירהדברהיוודע

:אישיתמיגיעההכנסההיתהולאשתונשויהיההנפטרבוזמן•
.נפרדלחישובבזכותהלפגועמבלי–הנפטרלהכנסתתיחשבהבעלפטירתליוםעדהאישההכנסת1.

להיותרושמהעלשתערךבשומההאישההכנסתתיכללהמסשנתתוםועדהבעלפטירתמיום2.

.והזיכוייםהמסשנתסוףועדהפטירהמיוםהחודשיםלמספרביחסלההמגיעיםהאישיםהניכויים

מיוםהחודשיםלמספרבהתאםנוסףזיכוילקבלהיאזכאיתבכלכלתםחבהוהיאילדיםולאישהבמידה3.

.הפקודהלהוראותבהתאםהפטירה



לפקודה120סעיף 

:העזבוןחלוקתלביןהפטירהיוםשביןלתקופהשומות

.בעזבוןלחלקםבהתאםהיורשיםכהכנסתהעזבוןהכנסתאתלראותיש•

באופןחלההמסתשלוםחובת,ידועאינוהעזבוןבהכנסתחלקםאו/וידועיםאינםהיורשיםבומצב•

.40%שלבשיעורעצמוהעזבוןהכנסותעלארעי

יווספואלווסכומיםליורשיםיחולקוהאמורהבתקופההנפטרשלהכנסותיו,העזבוןחלוקתלאחר•

בהתאםיורשכלידיעליקוזזהעזבוןידיעלששולםהמסכאשר,מהםאחדכלשלהרגילותלהכנסות

.היחסילחלקו

הנישוםפטירתשביןבתקופההעזבוןהכנסותעלשהוטלוומקדמותמסלתשלוםאחראיהחוקיהנציג•

.העזבוןהחלוקתלבין



אי הורשת הפסדים

?ההורשהבמסגרתלהםהמועבריםעסקייםהפסדיםלקזזזכאיםיורשיםהאםהשאלהעולהזהבעניין

.(2014)(41641-01-14מ"ע)שרגאבענייןלראשונהנדונהזושאלה

:עובדותשרגאעניין

,המנוחהשלפטירתהבעקבות."טעםטעםקונדיטוריית"בשםעסקהמנוחהניהלה,חייהבמהלך"

.במבנההמנוחהשלהבעלותזכויותאתגםכמוהעסקאתהמערעריםירשו

.2009יוליבחודשהעסקשללסגירתועדחודשיםמספרבמשךהעסקאתהפעילוהמערערים

.ח"ש2,720,000שללסךבתמורהוזאת,שלישילצדהמבנהאתהמערעריםמכרו6.9.2009ביום

הפסדגםבחובוהכוללהשוטףהעסקיההפסדמלואאתהשבחכנגדלקזזלמערעריםהתירהמשיב

.המנוחהלפטירתועד2009המסשנתמתחילתשנוצרשוטףעסקי

המועברהעסקיההפסדאתלקזזזכאיםהמערעריםהאם,השאלהסביבנעההצדדיםביןהמחלוקת

".המבנהממכירתהשבחכנגד



אי הורשת הפסדים

:המשךשרגאעניין

–הנכסשלבעבירותותלוישהדברהרי,בירושההעוברנכסהואהפסדכילטענהאשר
טבעהמעצםעבירהאיננהשהזכותייתכן.לאדםמאדםלהעברהניתנתרכושיתזכותכללא•

לכךדוגמה)דיןפיעלנאסרתאומוגבלתשהעבירּותוייתכן(בהשישהכלכליהצדלמרות)וטיבה

זכותקיימתהמסוייםהמועמדבידי:נבחרלמועמדמעבידשנתןמחייבתעבודההצעתהיא

אפשרותאיןאך,להערכהניתןושוויהמובהקכלכליפןבהישהריכי,ורכושיתאובליגטורית

.(אחרלאדםלהעבירה

בנסיבות,לקיזוזניתןאחדלאדםשהיהשהפסדלכךעיגוןכל28סעיףשלבלשונומוצאאינני•

בעלשליורשוהואהאחרהאדםאםאפילוגםכך.אחראדםידיעלהמופקתהכנסהכנגד,כלשהן

.ההפסד



אי הורשת הפסדים

:המשךשרגאעניין

.המדינהבאוצרלפגיעהלגרוםהעלולהפסדשלסיחורולאפשרהצדקהאיןכינקבעעוד

אדםבניחברידיעללא,הפסדשלסיחורולאפשרמקוםאוהצדקהכלאיןלדעתיכיכאןכבראבהיר"

לנישוםמנישוםצבורהפסדלהעניקאולהסב,להמחות,למכורבזכותהכרה.יחידנישוםידיעלולא

באוצרהרסניתלפגיעהלגרוםועלולהלעילשפורטהכפיההפסדיםקיזוזתכליתאתלחלוטיןתחטיא
tax)שומתינתוןאלאלנישוםמהמדינהכספיחובהמגלם"שטר"איננוהפסד.המדינה

attribute)הזמןצירפניעלמסוייםנישוםעלאמתמסבהטלתבחשבוןלהביאושיש."



אי הורשת הפסדים

הפסדיםלקיזוזהזכותאםלשאלההמשפטביתפעםשובנדרש,(1579/20א"ע)יחזקאלפביושלבעניינו•

.בירושהעוברת

.הכנסותיהםמולאלהמוריששצברהוןוהפסדיעסקייםהפסדיםלקזזרצוהמערערים•

יוםעדלושצמחומעסקההפסדיםאתאוההוןהפסדיאתלקזזהמנוחזכותהאם,בחןהמשפטבית•

אישיתזכותהיאמעסקהפסדיםאוהוןהפסדילקיזוזהזכותשמאאו,ליורשותיובירושהעברה,פטירתו

יהיולא,פטירתויוםעדלמנוחשצמחוהעסקייםההפסדיםאוההוןהפסדיולכן,בירושהעוברתשאינה

.המערעריםשלידממשלחאומעסקהכנסותכנגדאוהוןרווחיכנגדבניכוימותרים



אי הורשת הפסדים

:הקיזוזטענתאתהמשפטביתדחה,הדיןפסקבתחילתכבר

בדיוןפה-בעלושמיעתםבכתוביםהצדדיםבטענותעיוןלאחרכיואצייןלראשיתאחריתאקדים"•

,ניתניםאינםמסלצרכיהפסדים,בישראלהנהוגיםהמסלדיניבהתאםכימסקנהלכללבאתי,לפנינו

המשפטמחוזותעבראללהפליגלנכוןמצאתילאכילהבהירהמקוםגםזהו.להורשה,ככלל

תלויהוההכרעה,משלהמסבהסדרימאופיינתמשפטשיטתכל,הצדדיםמטענותכעולה;ההשוואתי

הפסוקהההלכהלעקרונותבהתאםוכןותכליותיהןהמקומיותהמסבהוראותדברשלבסופו

".שבמחוזותינו



תושבות יחיד לצרכי מס



מיסוי היחיד בישראל

מושתת על מדרגות מס פרוגרסיביות המוטלות  , כמרבית מדינות העולם, שיטת מיסוי היחיד בישראל•

.  על הכנסותיהם של יחידים

על המס  . 47%לבין שיעור של 10%לפקודת המס והוא נע בין 21שיעור מדרגות המס קבוע בסעיף •

.  זה מוסיפים את מס הבריאות ודמי הביטוח הלאומי

המקוםדהיינו , לפקודת המס שיטת המיסוי בישראל עברה משיטה טריטראלית132במסגרת תיקון •

קיימת חשיבות רבה  , משכך. הפיק את ההכנסהמיקרי , לשיטה פרסונלית, בו הופקה ההכנסה
אם  –לסטטוס של אותו האדם אשר הפיק את ההכנסה על מנת לדעת מהי חבות המס שלו בישראל 

.בכלל



תושב ישראל לצרכי מס

:הכנסהמסלפקודת2סעיף

אובישראלנצמחהאושהופקהישראלתושבאדםשלהכנסתועל......משתלםיהאהכנסהמס"

.".....:אלהממקורותבישראלשנצמחהאושהופקהחוץתושבאדםשלהכנסתוועללישראלמחוצה

(עולמיכלל)פרסונליודיווחמיסוי–ישראלתושב•

טריטוריאלימיסוי–חוץתושב•



תושב ישראל לצרכי מס

:כדלקמן,בפקודהמוגדרישראלתושב
:אלההוראותיחולוזהולענין;בישראלחייושמרכזמי-יחידלגבי

הכלכליים,המשפחתייםקשריומכלולבחשבוןיובאו,יחידשלחייומרכזמקוםקביעתלשם(1)
:השארביןובהם,והחברתיים

;הקבועביתומקום(א)

;משפחתובניושלשלוהמגוריםמקום(ב)

;הקבועהעסקתומקוםאוהקבועאוהרגילעיסוקומקום(ג)

;שלווהמהותייםהפעיליםהכלכלייםהאינטרסיםמקום(ד)

;שוניםבמוסדותאובאיגודים,בארגוניםפעילותומקום(ה)



תושב ישראל לצרכי מס

:ישראלתושב
–כמותימבחן

-בישראלהואהמסבשנתיחידשלחייושמרכזהיאחזקה(2)

;יותראוימים183המסבשנתבישראלשההאם(א)

המסבשנתבישראלשהייתותקופתכלוסך,יותראוימים30המסבשנתבישראלשההאם(ב)

.יותראוימים425הואלהשקדמוובשנתיים

.השומהפקידידיעלוהןהיחידידיעלהןלסתירהניתנת(3)שבפסקההחזקה(3)

:חוץתושב

:כדלקמן,לפקודה1בסעיף"חוץתושב"הגדרת•

:אלהכלבושהתקיימויחידוכן,ישראלתושבשאינומי–"חוץ-תושב""

;שלאחריההמסובשנתהמסבשנת,שנהבכל,לפחותימים183לישראלמחוץשהההוא(א)

,"תושב"או"ישראלתושב"להגדרה(1()א)בפסקהכאמור,בישראלהיהלאחייומרכז(ב)

.";(א)משנהבפסקתהאמורותהמסשנותשלאחרהמסשנותבשתי



תושב ישראל לצרכי מס

:ישראלתושב

-סובייקטיבימבחן

רואההואהיכן:למקוםהאדםביןהקושרותהנפשיותבזיקותמתעניין-הסובייקטיביההיבט"•

במקוםלהימצאותהסיבה,בעתידאליולחזוראומגוריםמקוםלעזובכוונה,חייומרכזאת
.(477/02א"ע)"הלאהוכןלמקוםשייכותהרגשת;ממנולהיעדרותאומסוים

למקוםלזיקתואינדיקציה,מסוימתבמידה,לשמשעשויותנישוםשלתחושותיוכיעלימקובל"•

.(8234/11א"ע)".האובייקטיבילמבחןמשנהמבחןאלאבהןלראותשאיןחוששניאולם,מסוים



תושב ישראל לצרכי מס ועזיבת ישראל

.בישראלהמיסיםרשותמוללהתנהלותמרכזיותחלופותשלושככללישנן,רליוקיישןשלבמצב•

:תושבותניתוק-הראשונההחלופה

אתלנתקנדרשבמהלכוכאשר,ל"לחומישראלהחייםמרכזהעברתתהליךהינוהתושבותניתוק•

.ל"לחוהיחידאתהקושרותזיקותוליצורלישראלהיחידאתהקושרותהזיקות

הליך.(סולר,צורדיןפסקי)המטוסעלהעלייהבמועדתושבותלנתקניתןבהםמצביםישנם•

ספציפיבמועדאו,(ספירדיןפסק)למעברבסמוךוהסתייםהמעברלפנימהזמןהחלהניתוק

.(קניגדיןפסק)

.תושבותלניתוקכללים•

.המוצעתוהרפורמה"(הגירהמס)"לפקודהא100סעיף•

:יתרונות
.(ספציפיתלבדיקהבכפוף–בשנה₪אלפיעשרותשלחיסכון)בישראלמסחבותהשלמתאי•

.דיווחבעלויותוחיסכוןבישראלדיווחאי•
.(בשנה₪אלף60-כ)לאומיביטוחבדמיחבותאי•



תושב ישראל לצרכי מס ועזיבת ישראל

יהיה ניתן  , במצב בו הנישום נחשב לתושב ישראל על פי מבחן חזקת הימים הקבוע פקודה, כמו כן•

לסתור את החזקה על ידי הגשת דוח מס

.ח מפרט"ומילוי דו



תושב ישראל לצרכי מס ועזיבת ישראל

הגשת דוחות מס בישראל כתושב ישראל  -להישאר תושב ישראל לצורך מס -החלופה השנייה •

תוך קבלת ניכויים לפי תקנות  , (לרבות דמי ביטוח לאומי)ותשלום מס על ההכנסה הכלל עולמית 

.  וקבלת זיכוי מס זר( 'רכב וכו, הוצאות חינוך ילדים, ל"אש, שכר דירה)ניכוי הוצאות מסוימות 

כך שהכנסת העבודה תסווג כהכנסה  הינה ניתוק תושבות לצרכי אמנת המס -החלופה השלישית  •

,  ככלל, הוראות למניעת כפל מס, לפקודה( א)196בהתאם לסעיף -פטורה בדוחות המס בישראל

.לרבות הפקודה, גוברות על הוראות דיני המס המקומיים



מיסוי הגרלות ופרסים



הגרלות ופרסים, מיסוי הימורים

.א לפקודת מס הכנסה2תשלום מס על הימורים הגרלות או פרסים מוטל על היחד באמצעות סעיף 

שהופקו או שנצמחו בישראל או מחוץ  , השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל( א).א2•

שמקורם  , שהופקו או שנצמחו בישראל, וכן השתכרות או רווח של אדם תושב חוץ, לישראל

יובאו בחשבון בקביעת רווחים או הכנסתו ויראו  , בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, בהימורים

.למעט לענין קיזוז הפסדים, אותם לענין פקודה זו כהכנסה

:מאלהאחדכלעליחולולא(א)קטןסעיףהוראות(ב)

;זופקודהפיעלאחרממקורהכנסהשהםרווחאוהשתכרות(1)

;אישיתבמסגרתשניתנומפרסיםרווחאוהשתכרות(2)

באישור,האוצרשרידיעלשנקבעומפרסיםאומהגרלותרווחאוהשתכרות(3)

.הכנסתשלהכספיםועדת



הגרלות ופרסים, מיסוי הימורים

שערכם פחת מסכום שקבע שר  , א2כאמור בסעיף , השתכרות או רווח"לפקודה ( 28)9סעיף •

";והכל בתנאים ובתיאומים שקבע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, האוצר

מהגרלות או מפרסים, שיעור המס על הכנסה מהימורים"ב לפקודה 124סעיף •

,פרסיםנושאתמפעילותאומהגרלות,מהימוריםהכנסהעלהמסשיעור,121סעיףהוראותאףעל"

פטורלמעט,כלשהםלקיזוזאולזיכוי,לניכוי,להנחה,לפטורזכאותבלא,35%יהיה,א2סעיףלפי

.(11)17סעיףלפיניכויאו(28)9סעיףלפי

,(פרסיםנושאתמפעילותאומהגרלותמהימוריםרווחאוהשתכרותלעניןסכוםקביעת)הכנסהמסצו•

2003-ג"תשס

מהימורשהתקבלהסכוםאם,ממסכפטוריםרווחאוהשתכרותיראו,לפקודה(28)9סעיףלענין"

".הפטורמתקרתפחת,העניןלפי,אחדמפרסאו,אחתמהגרלה,אחד



ופרסיםהגרלות,הימוריםמיסוי 

אחת השאלות המתבקשות היא איך לסווג את הכנסתם של המדליסטים האולימפים על הכנסותיהם •
-wix-vod?בתקשורת-המשרד/https://www.ampeli-tax.co.il. עקב השתתפות במפעל האולמפי

video-id=0fa77923f4cd40e190e5ffd229aa286a&wix-vod-comp-id=comp-ksug0wmp

לא יחולו  , לפקודה הכנסה שניתן להצביע בגינה על מקור לפי פקודות המס( 1()ב)א2בהתאם לסעיף •

.א2עליה הוראות סעיף 

הלכה למעשה מבצע את עבודתו אשר  , ספורטאי אולמפי אשר משתתף בתחרות נושאת פרסים•

שם הזכיה היא -להבדיל ממשתתף בהגרלת פיס , זאת. בשבילה התאמן ולמד מספר רב של שנים

שהכנסתם של ספורטאים אולימפיים הינה בגדר הכנסה מיגיעה אישית אשר  , מכאן. בגדר מזל ותו לא

בהתאם למדרגות המס  50%מהווה מקור בפקודת מס הכנסה ותשלום המס בגינה הינו עד 

.הפרוגרסיביות

.  הפטור שניתן לזוכי פרס נובל•

https://www.ampeli-tax.co.il/המשרד-בתקשורת?wix-vod-video-id=0fa77923f4cd40e190e5ffd229aa286a&wix-vod-comp-id=comp-ksug0wmp


:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

!תודה לכולם

?שאלות

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

