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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.

נושאי המצגת
•
•
•
•
•
•
•
•
•

שיעורי המס על היחיד ומס יסף
משיכות בעלים – סעיף 3ט1
מיסוי מטבעות דיגיטליים
החובה להגשת דוחות מס
דוח מפרט והתנאים לדוח מפרט
נוודים דיגיטליים
החזקה ב –LLC -חוזר  + 5/2004עמדה חייבת בדיווח 27/2016 + 13/2016
חוק האנג'לים
קיזוז הפסדים

שיעורי המס

שיעורי מס יחידים
מדרגות מס לשכירים
שיעור המס

הכנסה שנתית (יגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה חודשית (יגיעה אישית)

10%

עד 74,880

10%

עד 6,240

14%

מ 74,881-עד 107,400

14%

מ 6,241-עד 8,950

20%

מ 107,401-עד 172,320

20%

מ 8,951-עד 14,360

31%

מ 172,321-עד 239,520

31%

מ 14,361-עד 19,960

35%

מ 239,521-עד 498,360

35%

מ 19,961-עד 41,530

47%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

שיעורי מס יחידים
• סעיף 121ב(א) לפקודה – שיעור המס יסף של  3%על חלק ההכנסה מ₪ 53,333 -
חודשי ,ומ 641,880-אלף  ₪על בסיס שנתי:
"121ב( .א) יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על  641,880שקלים
חדשים ,יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על  641,880שקלים
חדשים (בסעיף זה  -הכנסה החייבת במס נוסף) ,בשיעור של ".3%
• סעיף 124ב לפקודה  -שיעור המס המוטל על הכנסה מהימורים ,מהגרלות או מפעילות
נושאת רווחים .35%-
• סעיף (126א) לפקודה – שיעור מס החברות ל.23%-

סעיף (3ט )1לפקודה – משיכת כספי
החברה ע"י בעל מניות מהותי

משיכות בעלים – הדין על חקיקת סעיף (3ט)1
עד לחקיקת הסעיף ,שרר ויכוח מתמיד בשאלה האם משיכת בעלים היא הלוואה שנטל בעל
המניות מהחברה או הכנסה ששולמה לו.
תנאים לכך שמשיכת בעלים תיחשב להלוואה:
תנאי ראשון – רישום חשבונאי בספרי החברה
פס"ד מנשה גנן (עמ"ה :)133/97

"טענה בעלמא ,בדבר הלוואה שנטל מנהל בחברה מחשבונה של זו ,אינה יכולה להישמע
בלא שתהא מגובה ברישומה של אותה הלוואה בספרי החברה".
פס"ד כרובי (עמ"ה :)1108/00
"אין צריך לומר כי כל העברה ,התחיבות ,הלוואה וכל פעילות עסקית כיוצא באלה ,צריכה
היתה ביטוי במאזני החברות הרלוונטיות"...

משיכות בעלים – הדין על חקיקת סעיף (3ט - )1המשך
תנאי שני – חתימת הסכם הלוואה ,וביצוע החזרים על פיו

פס"ד שמואל (עמ"ה :)171/97
"השאלה המכרעת בדיון דנא היא ,האם הוכח קיומה של חובת המושך להשיב את כספי
המשיכה ,והאם הוחזרו אלה בפועל ...מחויבות זו יכול הנישום להוכיח ,אם באמצעות מסמך
בכתב בו מעוגנות זכויות וחובות הצדדים להלוואה ומועדי פרעונה; אם על ידי הצגת בטוחות
או ,מנגנון הצמדה וריבית שנקבעו בין הצדדים; ואם על ידי הצבעה על תשלומים שבוצעו על
חשבון החוב".
פס"ד חזן (ע"א :)10398/03+9412/03

"הלוואה זו עוגנה בהסכם מפורש ובו התחייבות חזן עמי להחזיר את הכספים לחברת חזן.
כמו כן ,הסכומים נרשמו כהלוואה בספרי חברת חזן .בנוסף ,חזן עמי שילם ריבית על הלוואה
זו...העובדה כי חזן אריה החזיר את המשיכות שהוא משך מחברת חזן ,והעובדה כי בשומת
חברת חזן קיבל פקיד השומה כי אכן מדובר בהלוואה ,הן ראיות נסיבתיות שמחזקות את
המסקנה כי אכן מדובר בהלוואה"...

משיכות בעלים – הדין על חקיקת סעיף (3ט - )1המשך
תנאי שלישי – תקופת משיכה משמעותית

• פס"ד כרובי – משיכות הכספים החלו בשנת  1991ונמשכו עד שנת .1997
"אין לקבוע סיווגה של יתרת חוב כאמור ,כהכנסה חייבת ,עד שלא חלפו שנים מספר
מיום צמיחתה ,ועד שלא הובהר חד משמעית כי על אף חלוף הזמן ,לא נפרעה"
• פס"ד שמואל – המשיכות החלו בשנת  1989ונמשכו עד שנת .1995
• פס"ד בלייכר (עמ"ה  – )747/05המשיכות החלו בשנת  1995ונמשכו עד שנת .2004
• פס"ד שריג (ע"מ  – )414/10המשיכות החלו בשנת  2003ונמשכו עד שנת .2010

סעיף (3ט – )1סיווג ההכנסה ממשיכת כספים ע"י הבעלים
יראו משיכה מחברה ,במועד החיוב ,כהכנסתו של בעל המניות המהותי -
.1

מדיבידנד ,אם היו רווחים בחברה ובהתאם לחלקו בהם;

.2

במשיכה שחלופה  1אינה חלה עליה ,אם מתקיימים יחסי עובד מעביד  -כהכנסת עבודה;

.3

במשיכה שחלופה  2אינה חלה עליה  -כהכנסה מעסק או ממשלח יד;

חלופות  2ו 3-לא יחולו כאשר בעל המניות הוא חברה שאינה "שקופה".

מהי "משיכה של כספים מחברה"
"משיכה של כספים מחברה"  -לרבות כל אחד מהמפורטים להלן,
.1

הלוואה ,לרבות השאלה או כל חוב אחר;

 .2ערבון או בטוחה שהחברה העמידה לטובת בעל המניות המהותי ,לרבות מזומנים ,ניירות
ערך ופקדונות .לדוגמא ,אם חברה שעבדה פיקדון בנקאי לטובת חוב של בעל המניות ,ייחשב
סכום הפיקדון המשועבד כמשיכה של כספים מהחברה.
הוראת ביצוע  - 7/2017אם החברה לא העמידה נכס ספציפי כערובה ,אלא מדובר בערבות
כללית ,לא תחשב העמדת הערובה הכללית כמשיכת כספים.

מהי "משיכה של כספים מחברה"  -המשך
חריג  -לא יראו כמשיכה של כספים מחברה סכום משיכות מצטבר ,שלא עלה ביום כלשהו בשנת
המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה ,על .₪ 100,000
חוזר  – 7/2017אם סכום המשיכה עלה על  ,₪ 100,000יראו את כל סכום המשיכה כמשיכת
כספים .יובהר ,כי יש לצרף יחד את סכום המשיכות שנעשו על ידי בעל המניות המהותי וקרובו
מאותה חברה .על משיכות מתחת ל ₪ 100,000-יחול הדין שלפני חקיקת סעיף (3ט.)1
חוזר  – 7/2017לא יראו כמשיכה של כספים גם את הבאים:
.1

סכומים שנמשכו אך חויבו במס במועד מוקדם יותר ,למשל ,משכורת או דיבידנד שהוטל
בגינם מס לפני שנמשכו בפועל.

.2

משיכה מחברה משפחתית שהייתה בסטטוס זה מיום היווסדה ,ומקור המשיכה ברווחים
שמוסו בידי הנישום המייצג.

משיכה בעקיפין
• משיכה יכולה להיות גם בעקיפין – משיכה מחברה בת ולא ישירות מהחברה המוחזקת ,או
הלוואה לחברה אחות או לשותפות בה שותף בעל המניות המהותי.
• חריג לעניין משיכה בעקיפין – משיכה בעקיפין בדמות הלוואה שניתנה לחברה אחרת לא תיחשב
ל"משיכה של כספים מחברה" ,ובלבד שההלוואה משמשת לתכלית כלכלית בחברה המקבלת ,וכן
בלבד שהחברה המקבלת אינה "חברה שקופה" (חברה משפחתית ,חברת בית) ,למעט "חברה
שקופה" אם כל בעלי הזכויות בה הן חברות "רגילות" שאינן שקופות.
• חוזר  – 7/2017כדי להיכנס לחריג ,יש להציג הסכם הלוואה הקובע שיעורי ריבית ,מועדי תשלום
ומתן בטחונות על ידי הלווה.
• "תכלית כלכלית"  -ההלוואה משמשת לצרכי החברה ולא לצרכי בעל המניות .אם ההלוואה
נלקחה לטובת החזר חוב של החברה הלווה לצד ג' ,שאלו לא היה מוחזר בסמוך למועד לקיחתה
הייתה ממומשת ערבות אישית שניתנה על ידי בעל המניות בחברה הלווה ,הרי שמדובר בהלוואה
המשמשת את צרכיו של בעל המניות בה.

הגדרות נוספות – משיכת כספים
• "בעל מניות מהותי"  -מי שמחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד עם אחר ,ב 10%-לפחות
באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם;
• "מועד החיוב"  -בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו.

• כלומר ,אם נמשכו כספים במהלך שנת  ,2017אז מועד החיוב במס בגינם (כדיבידנד ,משכורת
או הכנסה מעסק ,לפי העניין) יהיה ב 31 -בדצמבר .2018

החזרת כספים ומשיכתם מחדש
• על כספים שנמשכו והושבו לחברה עד מועד החיוב לא יוטל מס ,אך אם הם נמשכו מחדש
בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו ,יראו אותם ,עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא
הושבו ,ואירוע המס ייקבע לפי מועד המשיכה המקורי.
• הוראת ביצוע  - 7/2017ייחוס השבה למשיכה מסוימת יעשה לפי שיטת  - FIFOכל השבה
תיוחס ראשית לכסף שנמשך מוקדם יותר בזמן.
• הוראת ביצוע  – 7/2017אם כספים הוחזרו ונמשכו מחדש תוך שנתיים ,וכבר הוגש דו"ח מס
לשנה בה חל מועד החיוב (מועד המשיכה הראשונה) ,יש להגיש תיקון של הדו"ח ,גם אם
נעשתה שומה לגביו.
• אם כספים נמשכו מחדש באופן חד-פעמי ,והוחזרו בתוך  60ימים ,לא יראו בכך כמשיכה
מחדש.

החזרת כספים ומשיכתם מחדש  -דוגמאות
תאריך

סכום המשיכה

31.3.2017

1,200,000

31.12.2018

()100,000

31.12.2019

100,000

• ההכנסה בשנת  2018ממשיכה היא .₪ 1,200,000

החזרת כספים ומשיכתם מחדש  -דוגמאות
תאריך

סכום המשיכה

31.3.2017

1,200,000

1.3.2018

()100,000

30.4.2020

100,000

• ההכנסה בשנת  2018ממשיכה היא .₪ 1,100,000
• ההכנסה בשנת  2021ממשיכה היא .₪ 100,000

חישוב ההכנסה
נמשכו מהחברה כספים ,יראו כהכנסה במועד החיוב את סכום משיכת הכספים בניכוי הסכומים
הבאים ,כשהם בערכי מועד החיוב:
 .1יתרת זכות של בעל המניות המהותי שביצע את המשיכה ,בדו"ח הכספי של החברה ,לרבות
שטר הון לתקופה של עד חמש שנים;
תנאי לניכוי יתרת זכות הוא שהיתרה לא נפרעה בתוך  18חודשים מהמועד שבו נוכתה .אם
נפרעה בתקופה הנ"ל ,יראו אותה כאילו לא נוכתה במועד החיוב.
חוזר  - 7/2017פירעון יתרת הזכות לאחר  18חודשים כאמור לעיל יחשב כמשיכה חדשה.
.2

סכום הלוואה שנטלה החברה מתאגיד בנקאי בלבד ,לתקופה של שנתיים לפחות ,אשר
הועבר בתוך  60ימים לידי בעל המניות המהותי ,ובעל המניות המהותי הוא שנושא בכל
עלויות ההלוואה ,ובלבד שהחברה לא העמידה ערובה כנגד אותה הלוואה;

חישוב ההכנסה  -דוגמא
מאזן חברה ליום  31בדצמבר :2017
מזומן

1,000,000

זכאים אחרים

799,900

חייבים (בעל מניות –
משיכה באוגוסט
)2017

2,000,000

שטר הון לפרעון עד
חמש שנים

1,200,000

הון מניות

100

עודפים

1,000,000

חישוב ההכנסה – המשך דוגמא
• בשנת  2018יש הכנסה מדיבידנד של .₪ 800,000
• אם מתוך שטר ההון נפרעו  ₪ 300,000ב ,30.6.2020 -בשנת  2018יש הכנסה מדיבידנד של
 ₪ 1,000,000והכנסת עבודה (אם חלים יחסי עובד-מעביד) או הכנסה מעסק של .₪ 100,000
• אם מתוך שטר ההון נפרעו  ₪ 300,000ב ,1.7.2020 -בשנת  2018יש הכנסה מדיבידנד של
 ₪ 800,000והכנסה נוספת של  ₪ 300,000בשנת .2021

הכנסה רעיונית בגין שימוש בכספים עד למועד החיוב
הוראות הסעיפים (3ט) ו(3-י) לפקודה יחולו על משיכה של כספים מחברה מיום  1.1.2017ועד
למועד החיוב .כלומר ,מיום  1.1.2017ועד למועד החיוב יחויב בעל המניות בהכנסה על הפרש
הריבית.

הוראות מעבר – משיכת כספים
• סעיף (3ט )1לא יחול על יתרות של משיכות כספים המופיעים במאזן החברה ליום  31בדצמבר
 ,2016ובלבד שהכספים הושבו לחברה עד ליום  31בדצמבר  .2017על כספים שלא הושבו עד
ליום  31בדצמבר  2017יחול סעיף (3ט )1ומועד החיוב בגינם יהיה  31בדצמבר .2017
• על יתרת משיכות נכון ל 31 -בדצמבר  ,2016שמקורה במשיכות שנעשו לפני  1בינואר ,2013
יחול הדין שחל ערב תחילת סעיף (3ט.)1

סעיף (3ט )1לפקודה – שימוש בנכסי
החברה ע"י בעל מניות מהותי

מהו "נכס"?
"נכס"  -כל אחד מאלה:
 .1דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי ,ולרבות תכולתה;
• "דירה" היא כהגדרתה בסעיף  1לחוק המכר (דירות) ,התשל"ג" - 1973-חדר או מערכת
חדרים שנועדו למגורים ,לעסק או לכל צורך אחר".
• הגדרה זו שונה מהגדרת "דירת מגורים" בסעיף  1לחוק מיסוי מקרקעין – "דירה או חלק
מדירה ,שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד ,ומשמשת למגורים או
מיועדת למגורים לפי טיבה ,למעט דירה המהווה מלאי עסקי לענין מס הכנסה;"

מהו "נכס"  -המשך
חוזר – 7/2017
• "דירה" היא גם בישראל וגם בחו"ל.

• אם הדירה משמשת גם לצרכיו הפרטיים של בעל המניות וגם לשימושים אחרים ,יראו כדירה
ש 51%-משטחה משמש לצרכיו הפרטיים של בעל המניות כנכס שעיקר השימוש בו הוא
לצרכיו הפרטיים של בעל המניות.
• דירה המשמשת את בעל המניות וקרוביו כדירת נופש בארץ או בחוץ לארץ ,ועומדת ריקה ברוב
ימות השנה ,עדיין תחשב כדירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות.

מהו "נכס"  -המשך
.2

חפצי אמנות או תכשיטים;

.3

כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש בהם הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי;

.4

נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין זה ,בצו ,באישור ועדת הכספים של הכנסת .בינתיים טרם
נקבע נכס כנ"ל.

חוזר " – 7/2017נכס" יכול להוות גם מלאי עסקי.

מועד החיוב
• "מועד החיוב"  -בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימוש בעל המניות ,ובתום כל שנה
לאחר מכן עד למועד שבו הושב הנכס לחברה ,אם הושב (כלומר בעל המניות המהותי או
קרובו הפסיקו את השימוש בדירה והחברה החלה לעשות שימוש בדירה לטובתה או נמכרה
הדירה על ידי החברה).
• חוזר  – 7/2017למרות לשון ההגדרה בסעיף ,אין הכוונה לחייב במס בשנים הבאות סכומים
שחויבו כבר במס בשנים קודמות ,אלא רק את השינוי שחל בעלות הנכס או שינוי ביתרת הזכות
וההלוואה .בהתאם לכך ,עלות הנכס שחויבה במס בשנה הראשונה תחשב לצורכי מס כיתרת
זכות בשנה שלאחריה.

החזרת נכס לחברה ושימוש בו מחדש ע"י בעל המניות
• על נכס שהועמד לרשות בעל המניות המהותי והושב לחברה עד מועד החיוב לא יוטל מס ,אך
אם הועמד לשימושו מחדש בתוך שלוש שנים מהמועד שבו הושב ,יראו אותו כאילו לא הושב,
ואירוע המס ייקבע לפי מועד ההעמדה הראשונה לשימוש.
• חוזר  – 7/2017אם נכס הוחזר והועמד לשימוש מחדש תוך שלוש שנים ,וכבר הוגש דו"ח מס
לשנה בה חל מועד החיוב (מועד ההעמדה הראשונה לשימוש) ,יש להגיש תיקון של הדו"ח ,גם
אם נעשתה שומה לגביו.

חישוב ההכנסה
אם הועמד נכס לשימוש בעל המניות המהותי ,יראו כהכנסתו במועד החיוב את עלות הנכס בניכוי
יתרות זכות והלוואות ,כשהן בערכי מועד החיוב.
• "עלות הנכס" – הגבוה מבין הבאים:
 .1שווי הרכישה וההוצאות המותרות בניכוי לפי חוק מיסוי מקרקעין (השבחות ,אגרות
והיטלים ,מס רכישה ,שכ"ט יועצים וכו') ,ללא ניכוי פחת – רלוונטי רק אם מדובר בדירה.
 .2עלות הנכס בדו"ח הכספי של החברה ,ללא ניכוי פחת ,ובתוספת עלות התכולה של
הבית ששולמה על ידי החברה.

חישוב ההכנסה  -המשך
• בניכוי:
 .1יתרת זכות של בעל המניות המהותי אשר הנכס הועמד לשימושו ,בדו"ח הכספי של
החברה ,לרבות שטר הון לתקופה של עד חמש שנים;
תנאי לניכוי יתרת זכות הוא שהיתרה לא נפרעה בתוך  18חודשים מהמועד שבו נוכתה.
אם נפרעה בתקופה הנ"ל ,יראו אותה כאילו לא נוכתה במועד החיוב.
 .2בנכס שהוא דירה  -יתרת הלוואה מתאגיד בנקאי בלבד שכנגדה שעבוד קבוע של
הדירה ,אם השעבוד הוא לתקופה של שלוש שנים לפחות ,שמוטל על אותה דירה;

הוראות מעבר

מיסוי בעל מניות מהותי – שימוש בנכסי חברה – הוראות מעבר
השבה של נכס מסוג דירה –
הוראות התיקון יחולו על נכס מסוג דירה שהועמד לשימוש בעל המניות המהותי ערב יום
התחילה ,לפי ארבע החלופות הבאות ובהתאם לבחירתו של בעל המניות המהותי:
חלופה ראשונה (השבת הדירה)  -בחר בעל המניות המהותי להשיב את הדירה באופן מלא
לרשות החברה ,עד ליום  31בדצמבר  ,2018לא יחולו עליו הוראות סעיף (3ט )1לפקודה .בגין
השימוש בדירה מיום התחילה ועד ההשבה תיזקף לבעל המניות המהותי הכנסת עבודה או
הכנסה ממקור אחר ( ,))10(2לפי הוראות התיקון (ראו שקף ;)24
חלופה שנייה (המשך שימוש)  -בחר בעל המניות המהותי להמשיך ולהשתמש בדירה ,תחולנה
הוראות הסעיף ויראו את מועד החיוב ביום  31בדצמבר .2018

מיסוי בעל מניות מהותי – שימוש בנכסי חברה – הוראות מעבר
חלופה שלישית (העברת בעלות ודחיית מס שבח)  -בחר בעל המניות המהותי להעביר את
הדירה לבעלותו עד ליום  31בדצמבר  ,2018יראו את העברת הדירה כהכנסה של בעל
המניות המהותי ויחולו ההוראות הבאות:
 כימות ההכנסה :סכום ההכנסה יהיה בגובה יתרת שווי הרכישה בידי החברה ביוםההעברה ,או יתרת המחיר המקורי לפי העניין (דירה בחו"ל) ,בניכוי יתרת ההלוואה מתאגיד
בנקאי בלבד שכנגדה שעבוד קבוע של הדירה ,אם השעבוד הוא לתקופה של שלוש שנים
לפחות ובניכוי סכום יתרת זכות הניתנת להיפרע על פי כל דין.

מיסוי בעל מניות מהותי – שימוש בנכסי חברה – הוראות מעבר
חלופה שלישית (העברת בעלות ודחיית מס שבח)  -בחר בעל המניות המהותי להעביר את
הדירה לבעלותו עד ליום  31בדצמבר  ,2018יראו את העברת הדירה כהכנסה של בעל המניות
המהותי ויחולו ההוראות הבאות  -המשך:
• סיווג ההכנסה :לפי המדרג הבא:

(א) מדיבידנד – אם היו רווחים כהגדרתם בסעיף (302ב) לחוק החברות.
(ב) מהכנסת עבודה – לא חל (א) ומתקיימים יחסי עובד – מעביד.
(ג) הכנסה מעסק או ממשלח יד – ברירת המחדל.
• דגש :מכירת הדירה בידי החברה לבעל המניות המהותי לא תחויב במס שבח ומס רכישה.
• בגין השימוש בדירה החל מיום התחילה ועד יום העברה תיזקף לבעל המניות המהותי הכנסת
עבודה או הכנסה ()10(2ראו שקף ;)24

מיסוי בעל מניות מהותי – שימוש בנכסי חברה – הוראות מעבר
חלופה שלישית  -העברת בעלות ודחיית מס שבח (המשך) –
במכירת הדירה על ידי בעל המניות המהותי יחולו ההוראות הבאות:
• שווי הרכישה של הדירה יהיה יתרת שווי הרכישה בידי החברה;
• יום הרכישה של הדירה יהיה יום הרכישה של החברה;
• פיצול לינארי :על השבח הריאלי שעד יום העברה ,יחול חיוב במס בשיעור הגבוה ביותר בסעיף
 121לפקודה ( 47%החל משנת  )2017ועל יתרת השבח הריאלי שמיום העברה ועד יום המכירה
יחול מס לפי סע' 48א(ב)( )1לחוק מיסוי מקרקעין (עד  .)25%החריג :חברות משפחתיות או
חברות בית מיום ההתאגדות ועד יום העברה ושבעלי המניות בהן במועד העברה יחידים .במקרה
זה יחולו שיעורי מס השבח הרגילים על יחיד בסעיף 48א(ב) או (ב )1לחוק מיסוי מקרקעין.
• במכירת הדירה לא יחולו הפטורים על דירת מגורים (פרק חמישי .)1
• ראו דוגמה להלן:

מיסוי בעל מניות מהותי – שימוש בנכסי חברה – הוראות מעבר
חלופה שלישית  -העברת בעלות ודחיית מס שבח (המשך) –
במכירת הדירה על ידי בעל המניות המהותי יחולו ההוראות הבאות:
• שווי הרכישה של הדירה יהיה יתרת שווי הרכישה בידי החברה;
• יום הרכישה של הדירה יהיה יום הרכישה של החברה;
• פיצול לינארי :על השבח הריאלי שעד יום העברה ,יחול חיוב במס בשיעור הגבוה ביותר בסעיף
 121לפקודה ( 47%החל משנת  )2017ועל יתרת השבח הריאלי שמיום העברה ועד יום המכירה
יחול מס לפי סע' 48א(ב)( )1לחוק מיסוי מקרקעין (עד  .)25%החריג :חברות משפחתיות או
חברות בית מיום ההתאגדות ועד יום העברה ושבעלי המניות בהן במועד העברה יחידים .במקרה
זה יחולו שיעורי מס השבח הרגילים על יחיד בסעיף 48א(ב) או (ב )1לחוק מיסוי מקרקעין.
• במכירת הדירה לא יחולו הפטורים על דירת מגורים (פרק חמישי .)1
• ראו דוגמה להלן:

מיסוי בעל מניות מהותי – שימוש בנכסי חברה – הוראות מעבר
חלופה רביעית – העברת בעלות לבעל המניות המהותי ובחירה בתשלום מס השבח במועד העברה
שלב ראשון :יראו את העברת הדירה כהכנסתו של בעל המניות המהותי:
• כימות ההכנסה :סכום ההכנסה יהיה בגובה יתרת שווי הרכישה בידי החברה ביום ההעברה ,או
יתרת המחיר המקורי לפי העניין (דירה בחו"ל) ,בניכוי יתרת ההלוואה מתאגיד בנקאי בלבד שכנגדה
שעבוד קבוע של הדירה ,אם השעבוד הוא לתקופה של שלוש שנים לפחות ובניכוי סכום יתרת זכות.
• סיווג ההכנסה :לפי המדרג הבא:
(א) מדיבידנד – אם היו רווחים כהגדרתם בסעיף (302ב) לחוק החברות.
(ב) מהכנסת עבודה – לא חל )א( ומתקיימים יחסי עובד – מעביד.
(ג) הכנסה מעסק או ממשלח יד – ברירת המחדל.
• מכירת הדירה בידי החברה לבעל המניות המהותי לא תחוב במס רכישה.

מיסוי בעל מניות מהותי – שימוש בנכסי חברה – הוראות מעבר
חלופה רביעית – העברת בעלות לבעל המניות המהותי ובחירה בתשלום מס השבח במועד העברה
שלב שני  -חישוב מס השבח:
• יום המכירה לפי חוק מיסוי מקרקעין יהיה יום העברה ושווי המכירה יהיה השווי לפי סע'  17לחוק מיסוי
מקרקעין.

• החייב במס בגין השבח הריאלי במכירת הדירה בידי החברה לבעל המניות המהותי יהיה בעל המניות
המהותי בשיעור המס הגבוה ביותר בסעיף  47%( 121החל משנת  .)2017החריג :חברות משפחתיות או
חברות בית מיום ההתאגדות ועד יום העברה ושבעלי המניות בהן במועד העברה יחידים .במקרה זה יחולו
שיעורי מס השבח הרגילים על יחיד בסעיף 48א(ב) או (ב )1לחוק מיסוי מקרקעין.
• במכירת הדירה ע"י בעל המניות המהותי יום הרכישה יהיה יום העברה.
• בגין השימוש מיום התחילה ועד ליום העברה יחולו הכללים הרגילים בתיקון (שקף .)24
• ראו דוגמא להלן

מיסוי בעל מניות מהותי – שימוש בנכסי חברה – הוראות מעבר
הוראות מעבר– נכס מסוג דירה
• הוראות סע'  71לחוק מיסוי מקרקעין לא יחולו על נכס מסוג דירה שהועמד לשימוש בעל המניות
המהותי בשנת המס  2015ואילך.
• הוראה כללית :חברה משפחתית זכאית להודיע לפקיד השומה עד ליום  31בינואר  2017על
חזרתה מבקשתה להיחשב כחברה משפחתית בשנת המס .2017

מיסוי בעל מניות מהותי – שימוש בנכסי חברה
דוגמאות מספריות:
נתונים:

• דירה נרכשה על ידי חברה רגילה (לא משפחתית) ב 1/1/2000 -תמורת  1מיליון ש"ח.
הרכישה מומנה כולה ממזומנים שנבעו מרווחי החברה.
• לחברה בעל מניות אחד העושה בדירה שימוש פרטי.
• ביום  31/12/2018שווי הדירה  3מיליון .₪
• ביום  31/12/2020שווי הדירה  3.5מיליון .₪
• נתעלם מעליית המדד ומפחת.

מיסוי בעל מניות מהותי – שימוש בנכסי חברה
דוגמאות מספריות  -המשך:
• חלופה ראשונה – בעל המניות בוחר להשיב את הדירה לחברה עד ליום  .31/12/2018יחול
מס על דמי השכירות הרעיוניים עד ליום ההשבה (מס שולי).
• חלופה שנייה – בעל המניות בחר להמשיך ולהשתמש בדירה גם לאחר  .31/12/2018במועד
זה יחויב בעל המניות במס על הכנסה (דיבידנד/הכנסת עבודה/הכנסה מעסק) בסך מיליון .₪
כמו כן ,ימשיך לחול מס שולי על דמי השכירות הרעיוניים.

מיסוי בעל מניות מהותי – שימוש בנכסי חברה
דוגמאות מספריות  -המשך:
• חלופה שלישית  -בעל המניות בחר להעביר את הדירה לבעלותו ביום  ,31/12/2018ללא
תשלום מס שבח ,ומכר את הדירה ביום  .31/12/2020יחולו המיסים הבאים:
• יחול מס שולי על דמי השכירות הרעיוניים עד ליום ההעברה.
• ביום ההעברה יחול מס על הכנסה (דיבידנד/הכנסת עבודה/הכנסה מעסק) בסך מיליון .₪
• ביום המכירה יחול מס שבח .שווי המכירה הוא  3.5מיליון ש"ח; יום הרכישה הוא
 1/1/2000ושווי הרכישה הוא  1מיליון  .₪את השבח הריאלי בסך  2.5מיליון  ₪יש לפצל,
כך ש 19/21 -מתוכו ימוסו במס שולי ( ,)47%והשאר ימוסה במס שבח של  .25%מס
השבח יהיה בסך .₪ 1,122,619
2,500,000 * )19/21 * 47% + 2/21 * 25%( = 1,122,619
• מס יסף.

מיסוי בעל מניות מהותי – שימוש בנכסי חברה
דוגמאות מספריות  -המשך:
• חלופה רביעית  -בעל המניות בחר להעביר את הדירה לבעלותו ביום  ,31/12/2018תוך תשלום
מס שבח ,ומכר את הדירה ביום  .31/12/2020יחולו המיסים הבאים:
• יחול מס שולי על דמי השכירות הרעיוניים עד ליום ההעברה.
• ביום ההעברה יחול מס על הכנסה (דיבידנד/הכנסת עבודה/הכנסה מעסק) בסך מיליון .₪
• ביום ההעברה יחול מס שבח .שווי המכירה הוא  3מיליון ש"ח; יום הרכישה הוא 1/1/2000
ושווי הרכישה הוא  1מיליון  .₪על כל השבח הריאלי בסך  2מיליון  ₪יוטל מס שולי (.)47%
מס השבח יהיה בסך .₪ 940,000
• ביום המכירה יחול מס שבח .שווי המכירה הוא  3.5מיליון ש"ח; יום הרכישה הוא
 31/12/2018ושווי הרכישה הוא  3מיליון  .₪על כל השבח הריאלי בסך חצי מיליון  ₪יוטל
מס בשיעור  .25%מס השבח יהיה בסך .₪ 125,000

מיסוי בעל מניות מהותי – שימוש בנכסי חברה -הוראת מעבר
הוראות מעבר– נכס מסוג דירה
• הוראות סע'  71לחוק מיסוי מקרקעין לא יחולו על נכס מסוג דירה שהועמד לשימוש בעל המניות
המהותי בשנת המס  2015ואילך.
• במכירת הדירה בחלופה השלישית לא יחולו הפטורים על דירת מגורים (פרק חמישי .)1
• חריג לפיצול הליניארי החדש על בעל מניות מהותי  -חברות משפחתיות או חברות בית מיום
ההתאגדות ועד יום העברה ושבעלי המניות בהן במועד העברה יחידים .במקרה זה יחולו שיעורי
מס השבח הרגילים על יחיד בסעיף 48א(ב) או (ב )1לחוק מיסוי מקרקעין.

הוראות מעבר – החלטת מיסוי 5951/18

בעל מניות
חברה א'
דירה

חברה ב'

הוראות מעבר – החלטת מיסוי 2213/17
אדם מחזיק במלוא הון המניות בחברה אם ,אשר מחזיקה במלוא הון המניות בחברה בת.
בבעלות חברת הבת דירת מגורים ,אשר ההשקעה בה מומנה בחלקה על ידי חברת האם .הדירה
משמשת למגורי בעל המניות המהותי ומשפחתו.

לחברת האם יתרת עודפים ,בעוד לחברת הבת אין עודפים ראויים לחלוקה.
בהחלטת המיסוי נקבע כי הוראות המעבר יחולו על העברת הדירה מחברת הבת לבעל המניות
המהותי באופן ישיר ,וכי לצורך סיווג ההכנסה ,ייבחן גובה העודפים בחברת הבת באופן מאוחד עם
חברת האם.
עוד נקבע כי לעניין ייחוס ההכנסה לבעל המניות המהותי ,כל יתרת זכות בחברת הבת מול חברת
האם לא תהווה יתרת זכות בידי בעל המניות.

הוראות מעבר – החלטת מיסוי 2213/17
בעל מניות
חברה אם

חברה בת
דירה

הוראות מעבר – החלטת מיסוי 5117/18
חברה המוחזקת על ידי ארבעה בעלי מניות בחלקים שווים ,רכשה בעבר שני בניינים ,שבשניהם
ביחד  23דירות .דירה אחת מושכרת לאחד מבעלי המניות ,ודירה נוספת מושכרת לבנו של בעל
מניות אחר.
בעלי המניות מעוניינים לפרק את החברה ולהעביר את הזכויות בדירות לבעלי המניות בהתאם
לסעיף  71לחוק מיסוי מקרקעין ,ולהחיל את הוראות המעבר על הדירה הראשונה ועל הדירה
השנייה.
בהחלטת המיסוי נקבע כי סעיף  71לא יחול על העברת הדירה הראשונה והדירה השנייה לבעלי
המניות ,ויחולו עליהן הוראות המעבר ,כך שבגין העברתן לכל בעלי המניות ,יחויבו כל בעלי
המניות בהכנסה מדיבידנד/משכורת/עסק בגובה יתרת שווי הרכישה בידי החברה ,וכן יחויבו
בהכנסה בגין השימוש בדירות עד ליום העברתן.
השימוש הפרטי שנעשה בשתי הדירות הנ"ל לא יפגע בזכאות החברה לפטור ממס לפי סעיף 71
לחוק מיסוי מקרקעין ביחס לשאר הדירות ,ככל שיתקיימו תנאי סעיף  71לחוק מיסוי מקרקעין.

מיסוי מטבעות דיגיטליים

הכנסות ורווחים ממטבעות דיגיטליים בהתייחס לחוזר
מס הכנסה 5/2018
• מטבע דיגיטלי מבוזר – דוגמת ביטקוין ,אתריום ,ריפל – משמש כאמצעי לסחר חליפין וערכו
נקבע לפי הסכמה בין המשתמשים ברשת באמצעות טכנולוגית הבלוקצ'יין.

עמדת חוזר :5/2018
• המטבע הדיגיטלי מהווה נכס ולא "מטבע".
• אדם אשר הכנסותיו מאמצעי תשלום מבוזר מגיעות לכדי עסק ,יסווגו הכנסותיו כהכנסה
פירותית ויחולו עליה שיעורי המס על פי סעיפים  121או  126לפקודה.
• סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם למבחני עסק כפי שנקבעו בפסיקה.
• אמצעי תשלום מבוזר אשר הגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות כריה יסווג כהכנסה
עסקית.
• תשלום באמצעות מטבע מבוזר ייחשב כמכירה ולא כאמצעי תשלום ("הצפת המערכת");

הכנסות ורווחים ממטבעות דיגיטליים בהתייחס לחוזר
מס הכנסה 5/2018
פעולת כרייה – "עסק" ,האומנם?
תקלה דיווחית בגין רווח הון (תוך  30ימים) – צורך בחקיקה משנית
מקום הפקת ההכנסה – עולים חדשים /תושבים חוזרים
העדר הגדרה ממצה לעסק בפקודת מס הכנסה והעדר פרשנות עדכנית לעסק "קריפטו" בפסיקה:
• טיב ואופי הנכס
• תדירות העסקאות  -ביצוע פעולות ממכשירים סלולריים ,פיצול הפעולות בדו"חות של זירות
המסחר ועוד
• בקיאות הנישום – האם פעיל בקבוצת קריפטו בפייסבוק או מנהל בלוג קריפטו כתחביב ,בקיא?
• היקף הפעילות  -תנודות קיצוניות של עד עשרות אחוזים ביום במהלך שנת  2017לעומת ירידות
שערים בשנת 2018
המסקנה :ברוב המקרים לא מדובר בעסק (שליחת מכתבים)

מיסוי גיוס הון בהנפקות אסימונים דיגיטליים ICO
וחוזר מס הכנסה 7/2018
• הנפקת מטבע ראשונית – אמצעי גיוס כספים באמצעות הנפקת טוקנים (אסימונים);
• אסימוני מוצרים ושירותים (;)Utility
• אסימונים הוניים (;)Security
• אסימונים מבוזרים – ביטקויין ,אתר וכו' (חוזר ;)5/2018
עיקרי הסדר  - 7/2018לגבי אסימוני מוצרים ושירותים :
• ברמת החברה המנפיקה  -דחיית אירוע המס עד מתן השירות /המוצר /פירוק;
• ברמת ציבור המשקיעים –אירוע המס במועד מכירת האסימון בשוק המשני /קבלת השירות
• ברמת העובדים /יועצים – מסלול ראשון – מסלול תשלום המס – ההכנסה של העובד /היועץ
מהקצאת האסימונים ,תחויב במס במועד ההקצאה בפועל של האסימונים לפי שיעור מס שולי (עד
 .)50%הכנסה החייבת במועד ההקצאה תהא לפי שווי שוק הטוקנים במועד ההקצאה .מסלול
דחיית המס  -ההכנסה של היועץ/עובד מהקצאת האסימונים תחויב במס שולי (עד  )50%כמוקדם
מבין מועד מימוש הזכות הגלומה בטוקן או במועד ה"מכירה" של הטוקן לפי סעיף  88לפקודה (כולל
המרת טוקנים שהתקבלו למטבעות קריפטו אחרים).

מיסוי גיוס הון בהנפקות אסימונים דיגיטליים  ICOחוזר
מס הכנסה 7/2018
•
•
•
•

•

החוזר מתמקד באסימוני מוצרים ושירותים ( )Utilityבלבד ואינו מתייחס למיסוי של
אסימונים הוניים (.)Security
האם קיים הבדל מהותי בין סוגי האסימונים?
תמריץ שלילי מבחינה מיסויית לחברות לפתח את המוצר ו/או הפלטפורמה
אין מענה למקרה בו הזכויות של היועץ/עובד כפופות למנגנון של הבשלה רב שנתי
()Vesting
במרבית המקרים לא קיים מסחר באסימונים בסמוך למועד הנפקתם ולכן לא ניתן לדבר
בהקשרם על שווי שוק אשר מהווה מדד אמין למיסוי היועץ.

היבטי מע"מ של מטבעות דיגיטליים
חוזר  5/2018לעניין מע"מ קובע כי –
•
•
•
•

אמצעי תשלום מבוזר המשמש לצורך סחר חליפין אינו מטבע ,או נייר ערך או מסמך סחיר לעניין
חוק מע"מ .יחד עם זאת ,הפעילות באמצעי תשלום מבוזר המהווה כאמור "נכס פיננסי" ומשמש
לצורך סחר חליפין ,קרובה יותר במהותה לפעילות בתחום הפיננסי.
מי שפעילותו באמצעי תשלום מבוזר מגיעה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים ,יסווג וירשם
כ"מוסד כספי" לעניין חוק מע"מ והכנסותיו תתחייבנה במע"מ בהתאם להוראות סעיף  4לחוק
מע"מ;".
מי שעסקו בכריית אמצעי תשלום מבוזר יסווג וירשם כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ ,ועסקאותיו
תתחייבנה במס (בשיעור אפס או בשיעור מלא לפי העניין) על מלוא התמורה המתקבלת בידיו".
ניתן להטיל ספק אם קיים בסיס חוקי לסיווגה של פעילות במטבע דיגיטלי כ"מוסד כספי" לאור
הגדרת "מוסד כספי" בחוק מע"מ (ניי"ע  /מסמך סחיר) ומקום הימצאותו של המטבע הדיגיטלי.

היבטי מע"מ של מטבעות דיגיטליים
חוזר  7/2018לעניין מע"מ ב ICO -קובע כי –
•
•
•
•

בעת הנפקת אסימונים המהווים מחויבות למתן שירותים  -בהתאם לסעיף  24לחוק מע"מ ,מועד
החיוב במס יהא עם קבלת תמורת ההנפקה בידי החברה המנפיקה (דיווח על בסיס מזומן) ,בכפוף
לחריגים – מחזור עסקאות /תמורה שאינה בכסף.
בעת הנפקת אסימונים המהווים מחויבות למכר טובין (נכס מוחשי ונכס בלתי מוחשי)  -בהתאם
לסעיף  22לחוק מע"מ ,מועד החיוב במס הוא עם מסירת הטובין לקונה (דיווח על בסיס מצטבר),
בכפוף לחריגים.
חשיבות זהות הלקוח לעניין מע"מ בשיעור אפס – תושב חוץ/תושב ישראל
מסחר בשוק המשני :האסימונים מהווים מסמך סחיר לעניין חוק מע"מ

חובות דיווח

חוות דעת ,עמדה חייבת בדיווח ופעולה חייבת בדיווח
עיקרי הוראות תיקון  215לפקודה
• תיקון  215לפקודה קובע ,כי במסגרת הדוח שנישום צריך להגיש לפי סעיף  131לפקודה
יינתן "דיווח בגין חוות דעת" ו"עמדה חייבת בדיווח".
• חובות הדיווח הנ"ל מצטרפות לחובת הדיווח הקיימת משנת ( 2006במסגרת תיקון 147
לפקודה) על פעולה שהוגדרה כ"תכנון מס החייב בדיווח" (לאחר תיקון  197משנת ,2013
המונח העדכני הוא" :פעולה חייבת בדיווח").

חוות דעת  -הגדרות
סעיף 131ד' לפקודה:
"חוות דעת בכתב ,חתומה על ידי נותן חוות הדעת ,שניתנה ,במישרין או בעקיפין ,לאדם
ומאפשרת או נועדה לאפשר יתרון מס ,ובלבד שהתקיים לגביה אחד מאלה:
( )1שכר הטרחה בגין חוות הדעת ,כולו או חלקו ,תלוי בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות
הדעת;
( )2היא תכנון מדף.

חוות דעת  -הגדרות
סעיף 131ד' לפקודה:
• חלופה ראשונה – שכר טרחה מותנה -
מהו "יתרון מס" שבהגדרת "חוו"ד החייבת בדיווח"?
• הנחה ,הקלה ,הפחתה ,הימנעות או דחיית אירוע מס/מקדמה.
• הימנעות מחובה לנכות מס במקור או הוצאות או להתחשב בהפסד.
שכר טרחה :
 ₪ 100,000לפחות ,שכולו או מקצתו תלוי בסכום יתרון המס שייווצר והוסכם שישולם בגין
חיסכון המס המרבי שייווצר למקבל חוות הדעת.

• חלופה שנייה  -תכנון מדף

חוות דעת  -הגדרות
• "תכנון מדף" – אחד מאלה:
( )1חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא ,שניתנה במישרין או בעקיפין,
על ידי נותן חוות הדעת ,לשלושה לפחות ,בתוך תקופה של שנתיים ... ,שאינם קרובים,
ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו ,והיא אינה תלויה בעיקרה
בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת; לעניין זה –
"קרוב" – כהגדרתו בפסקאות ( )1או ( )2בסעיף ;88
"אמצעי שליטה" ו"שליטה" – כהגדרתם בסעיף 85א;
( )2חוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציג אותה למקבל מיוזמתו ,והמקבל חויב
בחובת סודיות לגבי תוכנה ,כולו או חלקו.

חוו"ד החייבת בדיווח  -חריגים
על אף התקיימות אחת החלופות הנ"ל (שכ"ט מותנה/תכנון מדף) ,ישנם מספר חריגים
לחובת הדיווח:
 .1מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף  )2(9לפקודה;
 .2הכנסת הנישום בשנת המס ,למעט רווח הון ,אינה עולה על  3מיליון ;₪
 .3הכנסת הנישום בשנת המס מרווח הון אינה עולה על  1.5מיליון ;₪
 .4חוות הדעת נוגעת לסוגיות מיסוי שנדונו בהליכי שומה  /השגה  /ערעור ,ובלבד
שחוות הדעת ניתנה בתקופת ההליכים ולגבי אותן שנות מס שבנדון בלבד.

חוו"ד החייבת בדיווח – הוראות מקבילות
בדומה לפקודת מס הכנסה ,תוקנו בהתאם חוקי המס הבאים :חוק מע"מ ,חוק הבלו
על הדלק ,פקודת המכס וחוק מס קנייה (לעת עתה ,אין סעיף מקביל בחוק מיסוי
מקרקעין).
•
•
•
•

חוק מע"מ  -סעיף 67ג
חוק הבלו על הדלק  -סעיף 21ב
פקודת המכס  -סעיף 231ד
חוק מס קנייה – סעיף 5א2

תנאי סף לחובת הדיווח בכל החוקים הנ"ל:
מחזור עסקאות של  3מיליון  ₪לפחות

חוו"ד החייבת בדיווח – טופס מ"ה 1345

עמדה חייבת בדיווח

עמדה חייבת בדיווח
סעיף 131ה' לפקודה:
"עמדה חייבת בדיווח"  -עמדה שמתקיימים בה כל אלה:
( )1היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש
הדוח;
( )2יתרון המס הנובע ממנה עולה על  5מיליון  ₪באותה שנת מס או על  10מיליון  ₪במהלך
ארבע שנות מס לכל היותר.

עמדה חייבת בדיווח – יתרון המס
מהו "יתרון מס" שבהגדרת "עמדה החייבת בדיווח"?
• הנחה ,הקלה ,הפחתה ,הימנעות או דחיית אירוע מס/מקדמה.
• הימנעות מחובה לנכות מס במקור או הוצאות או להתחשב בהפסד.
פרשנות רשות המסים מיום : 26.12.2016
• יתרון המס הנובע מעמדה מסויימת ייבחן על כלל הפעולות שבוצעו הנוגעות לעמדה
שפורסמה במהלך שנת המס אותן ביצע הנישום ,וזאת גם אם הפעולות נוגעות למספר
נכסים ו/או אירועים שונים.

• כמו כן ,יתרון המס יכול להיחשב גם בדרך של יצירת הפסד שיקוזז בשנים הבאות ואז
היתרון יחושב בהתאם למגן המס של הנישום ככל והוא לא קוזז בשנת המס.

עמדה חייבת בדיווח – חריגים
על אף התקיימות תנאי הגדרת "עמדה החייבת בדיווח" ,ישנם מספר חריגים לחובת הדיווח:
 .1מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף  )2(9לפקודה;
 .2הכנסת הנישום בשנת המס ,למעט רווח הון ,אינה עולה על  3מיליון ;₪
 .3הכנסת הנישום בשנת המס מרווח הון אינה עולה על  1.5מיליון .₪

עמדה חייבת בדיווח – מס הכנסה
עמדות חייבות בדיווח לדוח  ,2016פורסמו ביום  26בדצמבר 2016
מס הכנסה:
עמדה מס'  – 01/2016דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך.
עמדה מס'  – 02/2016דיבידנד מתאגיד מיוחד.
עמדה מס'  – 03/2016ניכוי בעד פחת.
עמדה מס'  – 04/2016זקיפת שווי שימוש ברכב.
עמדה מס'  – 05/2016אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי.
עמדה מס'  – 06/2016זכאות לשיעור מס מופחת על פי חוק עידוד.
עמדה מס'  – 07/2016הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות.
עמדה מס'  – 08/2016הזכאות לפטורים אינה ניתנת להעברה לאחר.
עמדה מס'  – 09/2016הזכאות לקיזוז הפסדים אינה ניתנת להעברה לאחר.

עמדה חייבת בדיווח – מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי:
עמדה מס'  – 10/2016הזכאות לקבלת זיכויים בגין מסי חוץ אינה ניתנת להעברה לאחר.
עמדה מס' " – 11/2016מס יציאה" לגבי אדם שחדל להיות תושב ישראל.
עמדה מס'  – 12/2016שנת הסתגלות לעניין קביעת מעמד של תושב חוזר ותיק.
עמדה מס'  – 13/2016יצירת מוסד קבע (לתושב חוץ שהוא תושב מדינה גומלת) או פעילות מניבת
הכנסה בישראל (לתושב חוץ שאינו תושב מדינה גומלת) ע"י תושב חוזר ותיק או עולה חדש.
עמדה מס'  – 14/2016תקרת מסי חוץ.
עמדה מס'  – 15/2016מסי חוץ מוחזרים.
עמדה מס'  – 16/2016קיזוז הפסדים של ישות המסווגת באופן שונה במדינות שונות.
עמדה מס'  – 17/2016יישום סעיף  163לפקודה בנוגע להכנסת דיבידנד משורשר.
עמדה מס'  – 18/2016דיבידנד רעיוני המתקבל מחברת משלח יד זרה.
עמדה מס'  – 19/2016הכנסה פאסיבית שמקורה בדיבידנד המתקבל בידי חברה נשלטת זרה.
עמדה מס'  – 20/2016הוראות סעיף (97ב – )3זכות לפירות ממקרקעין הנמצאים בישראל.

עמדה חייבת בדיווח – מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי (המשך):
עמדה מס'  – 21/2016זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תושבות.
עמדה מס'  – 22/2016זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תנאי.
עמדה מס'  – 23/2016קביעת "רווחים שלא שולמו" של חברה נשלטת זרה (חנ"ז).
עמדה מס'  – 24/2016חישוב רווחים ראויים לחלוקה (רר"ל) במכירת מניות של חברה זרה.
עמדה מס'  – 25/2016תשלומים של תושב ישראל באמצעות סעיף או חשבון בנק מחוץ לישראל.
עמדה מס'  – 26/2016חישוב הכנסה חייבת של תושב חוץ בישראל לפי דיני המס בישראל.
עמדה מס'  – 27/2016הכנסות זרות של תושב ישראל יחושבו לפי הוראות פקודת מס הכנסה.
עמדה מס'  – 28/2016קיזוז הפסד במקום בו ניתן לנצל הטבה אחרת ,כגון זיכוי ממסי חוץ.
עמדה מס'  – 29/2016מחירי העברה בעסקה בין-לאומית המחושבת לפי שיטת עלות מרווחCost+ :
עמדה מס'  – 30/2016מחירי העברה בעסקה בין-לאומית באמצעות צד ג'.
עמדה מס'  – 31/2016רכישת אמצעי שליטה בחברה נשלטת זרה באמצע שנה.

אופן הדיווח
•
•
•
•

אדם החייב בהגשת דוח לפי סעיפים  131ו ,166-יפרט בדוח אם נקט עמדה חייבת בדיווח,
כפי שיקבע המנהל בטופס.
על אף האמור לעיל ,אדם רשאי להגיש את הטופס כאמור באותו סעיף קטן ,בתוך  60ימים
ממועד הגשת הדוח ,ואם עשה כן ,יראו את הטופס כאילו הוגש במועד הגשת הדוח.
אדם שלא דיווח במועד ,יראו אותו כאילו לא הגיש את הדוח לפי סעיף  131או  ,166לפי
העניין.
על אי דיווח על עמדה כאמור יחול סעיף (191ג )1לפקודה (קנס על גרעון – עד 30%
מסכום הגרעון).

עמדה החייבת בדיווח – טופס מ"ה 1346

עמדה החייבת בדיווח – טופס מע"מ 1346

פעולה החייבת בדיווח

פעולה החייבת בדיווח – תקנות
•

•
•
•

רשימת תכנוני המס והדרישות בעניין הדיווח מופיעות בתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב
בדיווח) ,התשס"ז 2006-ותקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) ,התשס"ז2006-
שפורסמו כהוראת שעה בדצמבר  2006והפכו להוראה קבועה בדצמבר .2009
התקנות מפרטות רשימה סגורה של עסקאות העלולות להיות תכנון מס אגרסיבי (סעיף 2
לתקנות) ,וחובת הדיווח החלה עליהן.
הדיווח הממוקד מאפשר להפנות את תשומת לב רשויות המס לקיומו של תכנון מס ובכך
נותן להן אפשרות לבחון את לגיטימיות התכנון בסמוך להגשת הדוח.
חריג כללי :פעולה שניתנה לגביה החלטת מיסוי ,לא יראו בה "פעולה החייבת בדיווח

פעולה החייבת בדיווח – מס הכנסה
.1
.2
.3
.4
.5

תשלום דמי ניהול בסך  2מיליון  ₪ומעלה בין אדם לקרובו;
מכירת נכס לקרוב תוך יצירת הפסד בסך  2מיליון  ₪ומעלה אצל המוכר
הסבת הפסד בסך  2מיליון  ₪ומעלה ל"קרוב";
הסבת רווח ל"קרוב" לשם קיזוז מול הפסד בסך  2מיליון  ₪ומעלה שקיים אצל מקבל
הנכס;
מחילת חוב בסך  1מיליון  ₪ומעלה ע"י חבר בני אדם ל"קרוב";

פעולה החייבת בדיווח – מס הכנסה
.6
.7
.8
.9
.10
.11

פירעון חוב של בעל מניות מהותי בסך  1מיליון  ₪ומעלה בתום שנת המס ויצירתו
מחדש;
המחאת יתרת זכות שלא שולמה במלואה;
רכישת חברה בהפסדים בסך  3מיליון  ₪ומעלה;
פעילות באמצעות חברה זרה תושבת מדינה שאינה מדינה גומלת;
פעילות חבר בני אדם תושב מדינת אמנה;
משיכת כספים מחברה משפחתית ללא חבות במס שיצרה הפסד לנישום המייצג בסך
 ₪ 500,000ומעלה;

פעולה החייבת בדיווח – אופן הדיווח
• הדיווח למס הכנסה נעשה בטופס  - 1213הודעה על פעולות שהן תכנון מס המחייב
בדיווח ,ומצורף לדוח השנתי.
• הדיווח למע"מ נעשה במסגרת הדיווח התקופתי בטופס מע"מ  – 872דוח תקופתי – תכנוני
מס.

פעולה החייבת בדיווח – טופס מ"ה 1213

חובות הדיווח של בעלי מניות בחברה זרה
• עצם סיווגה של החברה כתושבת ישראל לצרכי מס ,מקים לה חובות דיווח וחובות תשלום
מס בישראל.
• בנוסף ,חלות גם על בעל המניות הישראלי חבות בהגשת דוחות מס בישראל והגשת
טפסים נלווים:
✓ הצהרה על החזקה חברה זרה (טופס .)150
✓ תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) ,התשס"ז  - 2006 -הודעה על פעולות
שהן תכנון חייב בדיווח (טופס  + )1213הרחבה
✓ דווח על השירותים לחברה הזרה כעסקה בינלאומית מכוח סעיף 85א לפקודה (טופס
.)1385
✓ עמדות חייבות בדיווח

טופס 150
במאי  2012רשות המיסים הרחיבה משמעותית את חבויות הדיווח של בעלי מניות בחברות
זרות במסגרת טופס " 150הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ במישרין או
בעקיפין" .הטופס  ,150כולל את הדרישות הבאות:
• יש לציין אם רוב הכנסותיה של החברה הזרה הן פסיביות.
• יש לדווח על הכנסות פטורות והכנסות מחוץ לבסיס המס של המדינה הזרה.
• נדרש דיווח בדבר סיווג החברה לצורכי מס במדינת התושבות ,האם החברה שקופה לצורכי
מס או לא.
• יש לדווח האם החברה עוסקת במשלח יד מיוחד כהגדרתו בצו מס הכנסה (קביעת משלח
יד מיוחד) ,התשס"ג־. 2003
• לא נקבע רף לשיעור הזכויות בהחזקה בעקיפין אשר יחייב בדיווח.
• יש לסווג תושבות ומדינת ההתאגדות של החברה הזרה.
• יש לסווג תושבות של נושאי משרה/חברי דירקטוריון.
• לטופס לא נוספו דברי הסבר מפורטים.

טופס 1385
•
•
•
•
•
•

בהמשך לכניסתו לתוקף של סעיף 85א לפקודה ופרסום התקנות מכוחו ביחס לחובת ביצוע
חקר תנאי שוק וחובת דיווח על עסקאות בינלאומיות בהתאם לתנאי השוק ,באוקטובר
 ,2007רשות המיסים פרסמה טופס .1385
הטופס מהווה נספח לדוח השנתי המוגש לרשות המסים החל משנת מס  2007ואילך.
קיימת חובה לפרט בדוח השנתי על ביצוע עסקאות בינלאומיות בהתאם לתנאי השוק וכן
לצרף לדוח את הנספח האמור בו יצהיר הנישום כי עסקאות עם הצדדים הקשורים בחו"ל
נערכו בתנאי שוק.
הטופס מתייחס לכל חוזה (עסקה) עם צד קשור גם אם מדובר בעסקה חד פעמית.
לכל עסקה יש לצרף טופס/הצהרה נפרדת.
לגבי כל חוזה/עסקה יש לפרט בקצרה את העסקה ,פרטי הצד הקשור (לרבות מקום
מושבו) וכן את מחיר העסקה שנקבע בין הצדדים.

דוח מפרט

דוח מפרט
ביום  6באפריל 2016 ,התפרסם תיקון לפקודת מס הכנסה (מס'  ,)223התשע"ו–( 2016להלן:
"תיקון  ,)"223במסגרתו נוספו פסקאות 5ה ו5 -ו בסעיף  131לפקודה כלהלן:
"(5ה) יחיד שמתקיימת בו החזקה הקבועה בפסקה (א)( )2להגדרה ""תושב ישראל" או
"תושב"" ,שבסעיף  ,1והחזקה נסתרת לטענת היחיד כאמור בפסקה (א)( )3לאותה
הגדרה – דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו בלבד ,שאליו יצרף את
המסמכים התומכים בטענתו ,אם ישנם כאלה ,ואולם אין בהוראות פסקת משנה זו כדי
לגרוע מחובת הדיווח החלה על יחיד לפי סעיף קטן (א)( ,)4אם היתה לו הכנסה חייבת
בשנת המס; הוראות פסקה זו לא יחולו על אלה:
(א) בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור;
(ב) ...
• חוזר  – 3/2017חובת הגשת דוח

דוח מפרט
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.

דו"ח מפרט – תיקון 223
(טופס )1348

נוודים דיגיטליים

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)".

קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי
ע"א  ,476/17אמית אמשיקשוילי רפי נ' פקיד שומה ת"א ( 4אוקטובר "( )2010אמית עליון"):
"מצאתי לנכון לציין סוגיה עקרונית שהתעוררה במהלך הדיון ,והיא האם בכלל קיים מצב של אדם
שאינו תושב של אף מדינה לצרכי מס .בענייננו המערער לא הוכר כתושב מדינה אחרת לעניין
חבות המס ,ולטענתו בשנת המס  2007הוא לא היה תושב של אף מדינה .אכן במישור התיאורטי
מעניין יהא להציף מקרה בו למשל אדם חיי על ספינה בלב ים ,ופוקד לעיתים ערי נמל שונות  -האם
ניתן לקבל מצב בו הוא אינו תושב של אף מדינה לצרכי מס? תשומת הלב מופנית לכך שהפקודה
אינה קובעת שאדם חייב להיות תושב במדינה כלשהי .אלא הזרקור מופנה כלפי השאלה האם הוא
תושב ישראל .מהצד האחר ,בא כוח המשיב השיב לשאלה האמורה בשלילה ,תוך הפניה לאמנות
בינלאומיות שתכליתן למנוע מצב זה .נדמה כי השאלה מעלה היבטים נורמטיביים ,אך בראש
ובראשונה  -בירורים עובדתיים .בכל מקרה ,אין כל צורך להכריע בשאלה זו בענייננו ,אך נכון
להוסיף כי בשעה שאדם מצביע על תושבותו במדינה אחרת לצרכי מס ,הדבר עשוי לתמוך במידה
מסוימת בכך שמרכז חייו אינו בישראל .רוצה לומר ,הפניה למדינה אחרת בה הנישום טוען שהיה
תושב בשנת המס ,הינה מאפיין רלוונטי במסגרת הבחינה הכוללת של מרכז חייו .זאת כאמור לא
עשה המערער בעניינו .העיקר הוא שאף אם ישנה אפשרות כי אדם יהא חסר תושבות בכל מדינה
לצרכי מס ,אין זה המצב בענייננו".

קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי
אמית עליון – המשך:
"איני מוצא צורך לחזור על המאפיינים שביססו את המסקנה שהמערער הינו תושב ישראל ,אלו נסקרו
בהרחבה כאמור בפסק דינו של בית משפט קמא .די לומר כי נקבע שההון שהועבר לישראל ,נכסי הנדל"ן
של המערער בישראל ,משפחתו בישראל ,וימי שהייתו בישראל בשנים שקמו לשנת המס – מלמדים על
תושבותו הישראלית של המערער בשנת  .2007נתונים אלה תואמים את הכללים והשיקולים לקביעת מרכז
חיים על פי הגדרת "תושב ישראל" בסעיף  1לפקודה".
"מי שהוא אזרח ותושב ישראל  -ובמיוחד מי שנולד וגדל בישראל  -ויוצא לחו"ל ,נקודת המוצא היא שהוא
נותר תושב ישראל ,אף אם הוא שוהה פרקי זמן ממושכים מחוץ לישראל ,וזאת כל עוד אין אינדיקציות
ברורות לכוונתו לנתק את זיקת התושבות לישראל ולקבוע לעצמו מקום מושב אחר ,כגון על ידי ויתור על
אזרחות ,מכירת ביתו ונכסיו בישראל ,הקמת בית ומשפחה וכן מקום עיסוק במדינה אחרת ,תוך ניתוק
זיקותיו אלה מישראל .עצם השהות לפרקי זמן ממושכים מידי שנה מחוץ לישראל אינה מצביעה בהכרח על
ניתוק זיקת התושבות לישראל .במציאות הגלובלית העכשווית רווחת התופעה של שהות ממושכת מחוץ
למדינה לצרכים שונים ,כגון לצרכי לימודים אקדמיים ,לצרכי עבודה (בדרך כלל בחברות בינלאומית) ,לצרכי
שליחות ממלכתית או נציגות מסחרית ,לצרכי השתתפות בטורנירים של ספורט או עיסוק באומנות בתחומים
השונים ,ועוד .שהות כאמור בחו"ל אינה מצביעה בהכרח על כוונה לנתק את קשר התושבות לישראל
בהעדר אינדיקציה ברורה לעשות כן כאמור".

קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי
אמית עליון – המשך:
"האמור לעיל נכון במיוחד במקרה כגון דנן בו המערער נולד וגדל בישראל ,כאן מצויים בני משפחתו ,ואין
לו בית קבע במדינה אחרת .המערער לא הקים בית ומשפחה ולא היכה שורשים במדינה אחרת אלא
שהה פרקי זמן במדינות שונות לצרכי עיסוקו המקצועי .העותר נסע עם דרכון ישראלי למדינות השונות
ובהן קיבל ויזת שהיה כישראלי .המערער לא רכש אזרחות של מדינה אחרת ולא הוכר כתושב ,ולא
פתח תיק מס באף מדינה אחרת ,ולא דיווח על הכנסותיו לשלטונות המס של אף מדינה זרה .מאידך
גיסא ,המערער שמר על זיקותיו לישראל ,בה מצויים בני משפחתו ,שהה בממוצע (רב-שנתי) כ5-
חודשים בשנה בישראל ,וכן העביר כספים שהשתכר בחו"ל לישראל".

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

החזקה ב  LLCהאמריקאית

מיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על  LLCאמריקאי
סוגיות לדיון -
• חברות שקופות בדין הישראלי
• חוזר " – 5/2004השקפה" לצרכי קבלת זיכוי מס זר בהקשר של  LLCאמריקאי
• עמדה חייבת בדיווח – עמדה מס'  - 16/2016תושב ישראל אשר מחזיק בישות שאינה
תושבת ישראל ,הנחשבת בישראל כישות שאינה "שקופה" לצרכי מס בישראל ולעומת זאת
נחשבת לישות "שקופה" בחו"ל (כדוגמת ישויות מסוג  LLCאו  S Corporationבארה"ב),
אינו רשאי לקזז הפסדים שהתהוו בפעילות הישות הזרה מהכנסתו החייבת ,או מהכנסה של
תאגיד אחר בהחזקתו ,גם אם נחשב כשקוף בחו"ל.
לדוגמה:
• קיזוז בין ישויות שונות בדין האמריקאי במסגרת ה.Schedule E -

מיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על  LLCאמריקאי
סוגיות לדיון -
• עמדה מס'  - 27/2016הכנסות זרות של תושב ישראל יחושבו לפי הוראות פקודת מס
הכנסה  -חישוב ההכנסה החייבת בגין הכנסה שהופקה מחוץ לישראל על-ידי תשוב ישראל,
יעשה לפי הוראות פקודת מס הכנסה (כלומר ,בהתאם לדיני המס בישראל) .נוקט העמדה
החייב בדיווח יהיה תושב ישראל המפיק הכנסה מחוץ לישראל .יובהר כי לעניין סעיף זה,
חובת הדיווח על מי שנוקט בעמדה שונה תחול על תושב ישראל שמפיק הכנסה מחוץ
לישראל במישרין או באמצעות ישות שהוא מחזיק ,במישרין או בעקיפין מעל 10%
מאמצעי השליטה בה.
לדוגמה:
• שיעורי פחת שונים
• שחלוף נכסים

מיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על  LLCאמריקאי
• עמדה מס'  - 50/2017יישום ההסדר שנקבע בחוזר מס הכנסה  5/2004לצורך זיכוי
ממס זר בלבד  -יחוס הכנסות תאגיד  L.L.Cלתושב ישראל אשר מחזיק בתאגיד זה ושבחר
ליישם את ההסדר שנקבע בחוזר מס הכנסה  5/2004באופן שמאפשר לו לדווח על הכנסות
התאגיד באופן אישי יהיה לצורך זיכוי ממס זר בלבד ולא לעניין אחר ,לרבות קיזוז הפסדים
שהתהוו בפעילות ה L.L.C -מהכנסתו החייבת של תושב ישראל וכן לרבות פטורים המיוחסים
ליחיד ,ושיעורי מס מיוחדים הניתנים ליחיד (כדוגמת סעיפים 122א ו125-ג לפקודה)
•
•
•
•

122א – הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל ()15%
125ג – שיעור המס על הכנסה מריבית ליחיד
האם מדובר בשינוי מדיניות?
מלכודת הדיבידנד (עניין יעקב הראל)

חוק האנג'לים ותיקון לחוק האנג'לים

חוק האנג'לים
• חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011ו( 2012-תיקוני חקיקה) ,התשע"א( 2011-להלן:
"חוק האנג'לים") ,אשר חוקק בחודש ינואר  ,2011כהוראת שעה ,נועד לעודד
השקעות במניות חברות עתירות מו"פ בשלבים התחלתיים של פעילותן.
• "השקעות בחברות ישראליות עתירות מו"פ המצויות בשלב הראשוני של פעילות
המו"פ (שלב ה )Seed -נושאות סיכון גבוה למשקיע ולעיתים יורדות לטמיון.
במטרה להגדיל את מקורות המימון לחברות אלו ,בדרך של הגדלת היקף ההשקעות
בהן ,ניתן תמריץ למשקיעים באותן החברות בדרך של ניכוי סכום ההשקעה
מהכנסותיהם החייבות במס".
• הוראות סעיף (20ב) לחוק האנג'לים מתירות ,בכפוף לתנאים מסוימים כמפורט
בהמשך ,למשקיעים יחידים או לשותפות של יחידים (בתנאים מסוימים) המשקיעים
ב"חברת מטרה" או "בחברה מתחילה" לנכות את השקעתם כהוצאה שוטפת כנגד
הכנסה מכל מקור במשך "תקופת ההטבה" וזאת עד לתקרה של  5מיליוני שקלים
לכל השקעה.
• חוזרי מס הכנסה מס' 12/2011ו.2/2017-

חוק האנג'לים
סעיף (20ב) לחוק האנג'לים:
"(ב) על אף האמור בכל דין ,סכום השקעה מזכה במניות של חברת מטרה או חברה
מתחילה ,עד לגובה של  5מיליון שקלים חדשים (בפרק זה  -סכום ההשקעה המרבי),
יותר למשקיע ניכויו מכלל הכנסתו בשנת המס ,במשך תקופת ההטבה ,ובלבד
שהתקיימו כל אלה:
( )1סכום ההשקעה שולם בתקופה שבין  1בינואר  2011עד ליום  31בדצמבר
; )2019
( )2המשקיע החזיק במניות שהוקצו לו בתמורה להשקעתו המזכה בחברת המטרה
או בחברה המתחילה במשך כל תקופת ההטבה ואם המשקיע הוא שותפות של
יחידים  -השותפים לא שינו את חלקם בשותפות כל תקופת ההטבה;
( )3הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של
ההשקעה".
"תקופת ההטבה"  -שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה חל מועד ההשקעה"

חוק האנג'לים
התנאים בהגדרת "חברת מטרה"  -סעיף (20ב) לחוק האנג'לים:
• ""חברת מטרה"  -חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם
מופעלים בישראל ,שהתקיימו לגביה ולגבי ההשקעה המזכה בה כל אלה:
• ( )1במהלך כל תקופת ההטבה לא רשום נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה;
• ( 75 )2אחוזים לפחות מסכום ההשקעה של היחיד בה ,אשר בשלו הוקצו לו מניות
בחברה ,משמשים להוצאות מחקר ופיתוח ,לא יאוחר מתום תקופת ההטבה (תנאי
ייחוס המו"פ למשקיע); מבחן משולב ברמת המשקיע וברמת החברה – יכול
להתקיים עוד לפני תום תקופת ההטבה .בחינת FIFO
• ( 75 )3אחוזים לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה במהלך
תקופת ההטבה הוצאו בישראל (תנאי המו"פ בישראל) ; (בחינה מצטברת בתום
תקופת ההטבות).

חוק האנג'לים
התנאים בהגדרת "חברת מטרה"  -סעיף (20ב) לחוק האנג'לים  -המשך:
• ( )4הן בשנה שבה שולם סכום ההשקעה המזכה והן בשנה שלאחריה ,לא עלו
הכנסותיה של החברה על  50אחוזים מסכום הוצאות מחקר ופיתוח (תנאי
ההכנסות); (צריך לחול בכל שנה בנפרד).
• ( )5במהלך כל תקופת ההטבה הוצאות המחקר והפיתוח הוצאו לשם קידומו או
פיתוחו של מפעל שבבעלות החברה; (תנאי ייעוד המו"פ).
• ( )6עד לשנת המס שבה התקיים תנאי ייחוס המו"פ למשקיע בכל אחת משנות
המס במהלך תקופת ההטבה ,לרבות שנת המס שבה התקיים התנאי האמור,
הוצאות המחקר והפיתוח מהוות  70אחוזים לפחות ,מכלל הוצאות החברה; (תנאי
עיקר ההוצאות).

חוק האנג'לים
בחינת הזכאות להטבת המס בידי היחיד תתבצע רק לאחר תקופה של שלוש שנים:
""תקופת ההטבה"  -שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה סכום ההשקעה המזכה
שולם לחברת המטרה".
חוזר מס הכנסה מספר  12/2011שכותרתו "התרת השקעה מזכה במניות חברת מטרה על
ידי יחיד כהוצאה" אשר פורסם ביום  24באוקטובר ( 2011להלן" :החוזר  ,)"12/2011מאפשר
לנכות את ההשקעה כבר בשנה הראשונה ,תוך אפשרות לביטול הניכוי באופן רטרואקטיבי על
ידי פקיד השומה ,ככל שיימצא שלא התמלאו התנאים לזכאות בניכוי ההוצאה.

חוק האנג'לים
סעיף (19א) לחוק האנג'לים קובע ,כי המונחים "מחקר" ו"פיתוח" יוגדרו על פי האמור החוק
לעידוד מחקר ופיתוח ובלבד שקיבלו את אישור המדען הראשי.
סעיף (20א) לחוק האנג'לים קובע מהי "השקעה מזכה" ,כלהלן:
"השקעה מזכה"  -השקעה של יחיד בחברת מטרה בשנת מס כלשהי ,אשר בשלה הוקצו לו
מניות בחברת המטרה באותה שנה;
הנוסח המתוקן (החל מיום  1לינואר " )2016השקעה במזומן של משקיע בחברת מטרה או
בחברה מתחילה בשנת מס כלשהי ,אשר בשלה הוקצו לו מניות בחברת המטרה או בחברה
המתחילה ,לפי העניין".

חוק האנג'לים
חוזרים  12/2011+2.2017מבהירים את משמעות המונח "השקעה מזכה" וקובעים כי גם
הלוואה המירה שניתנה לחברת המטרה ומומרת להון המניות של החברה תחשב ל"השקעה
מזכה" ,כלהלן:
"על מנת שהשקעה בשנת מס כלשהי תיחשב להשקעה מזכה צריכים להתקיים ,בין היתר ,שני
תנאים בסיסיים במצטבר:
א .סכום ההשקעה שולם לחברת המטרה;
ב .למשקיע הוקצו מניות בחברת המטרה בה בוצעה ההשקעה.
לעניין זה יובהר:
• הקצאת מניות למשקיע תיחשב להשקעה מזכה רק אם שולמה התמורה בגינה.
• הלוואה שניתנה לחברת המטרה (גם אם קודם לתקופת הוראת השעה) ומומרת להון מניות
(לרבות אג"ח להמרה ,מניות בכורה וכו') בתקופת הוראת השעה תיחשב כהשקעה שבוצעה
במועד ההמרה ותוכל לזכות את המשקיע בהקלות מכוח החוק.
• מימוש אופציות למניות חברת המטרה תיחשב להשקעה מזכה שבוצעה במועד המימוש
למניות ,בסכום תוספת המימוש ששולמה במועד המימוש כאמור."...

תיקון חוק האנג'לים
• ביום  20בינואר  ,2016פורסם תיקון מס'  5לחוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011ו2012-
(להלן" :התיקון") .עיקרי התיקון הם קביעת מסלול חדש וחלופי (התרת השקעה במניות חברה
מתחילה) למסלול ההשקעה בחברת מטרה אשר נקבע בחוק האנג'לים ,ביצוע מספר תיקונים
במסלול חברת מטרה אשר נקבע בחוק האנג'לים והארכת הוראת השעה עד ליום  31בדצמבר
.2019
• התיקון קובע תנאים והוראות להתרת השקעה מזכה של משקיע במניות חברה מתחילה .בשונה
מחברת מטרה ,הקריטריונים שנקבעו לחברה מתחילה הם כאלה הניתנים לבירור במועד
ההשקעה.

תיקון חוק האנג'לים
"מועד ההשקעה" ,נקבע בתיקון ,כמאוחר מבין אלה:
"( )1המועד שבו המשקיע שילם לחברת המטרה או לחברה המתחילה את סכום
ההשקעה המזכה.
) (2המועד שבו הקצתה חברת המטרה או החברה המתחילה למשקיע את המניות כנגד
השקעתו בחברה .ואולם ,אם מקור המניות שהוקצו הוא באיגרות חוב הניתנות להמרה
למניות ,ואיגרות החוב האמורות הומרו למניות באותה שנת מס שבה הונפקו איגרת החוב -
המועד שבו שילם המשקיע תמורת איגרות החוב.
• חוזר " – 2.2017היה והקצאת המניות לא דווחה לרשם החברות בהתאם להוראות חוק
החברות ,יראו את תאריך הדיווח לרשם החברותכתאריך ההקצאה לעניין החוק.

תיקון חוק האנג'לים
"חברה מתחילה" הינה חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים
בישראל ,שמתקיימים לגביה כל התנאים הבאים:
"( )1במועד ההשקעה טרם חלפו המועדים הקבועים להלן ,לפי העניין:

(א)  48חודשים מיום התאגדות החברה ,ואם היא פועלת באזור פיתוח א' ,כאמור בחלק א'
לתוספת השנייה בחוק לעידוד השקעות הון  60 -חודשים מהיום האמור.
(ב) קיבלה החברה סיוע במסגרת מסלול שמפעילה הרשות (הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה
והכלכלה) ,שהממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנהל רשות המיסים אישרו כי הוא מיועד
לחברות מתחילות  12 -חודשים מתום תקופת הסיוע במסגרת המסלול האמור ,או אחד המועדים
כאמור בפסקת משנה (א) ,לפי העניין ,לפי המאוחר.
( )2היקף המכירות הכולל של החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא עלה על 4.5
מיליון שקלים חדשים ,והיקף המכירות בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא
עלה על  2מיליון שקלים חדשים; לעניין זה יראו חלק משנת מס כשנת מס (תנאי המכירות).

תיקון חוק האנג'לים
"חברה מתחילה"  -המשך
) (3סך כל הוצאות החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא עלה על  12מיליון
שקלים חדשים ,וסך כל הוצאותיה בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא
עלה על  3מיליון שקלים חדשים; לעניין זה יראו חלק משנת מס כשנת מס (תנאי
ההוצאות).
בחינת תנאי ההכנסות ותנאי ההוצאות תעשה לתחילת הרבעון של מועד ההשקעה.
( )4היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו לה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה,
ובכלל זה סכום ההשקעה המזכה ,אינו עולה על  12מיליון שקלים חדשים (תנאי
ההשקעות).
( )5רואה החשבון של החברה אישר כי מתקיימים בחברה ,במועד ההשקעה ,התנאים
שבפסקאות ( )1עד (.)4

תיקון חוק האנג'לים
"חברה מתחילה" – המשך – אישור רשות המו"פ
( )6עד מועד ההשקעה התקבל אישור רשות המו"פ לאותה שנת מס ,כי מתקיימים בחברה,
שלושה אלה:
(א)  70%לפחות מהוצאות החברה ,בתקופה שמיום התאגדותה עד יום ההשקעה,
הוצאו ,במישרין או בעקיפין ,בקשר למוצר המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה
(בסעיף זה  -המוצר בפיתוח).
(ב) המוצר בפיתוח וכל הזכויות הנובעות ממנו הם בבעלות החברה מיום היווצרו .לעניין
זה ,רכשה או קיבלה החברה את מלוא הזכויות במוצר מאחד מאלה ,לשם המשך פיתוחו
של המוצר ,יראו את החברה כאילו מתקיים בה התנאי האמור בפסקת משנה זו:
( )1יחיד ,אחד או יותר ,שהמוצר היה בבעלותו באופן בלעדי מיום היווצרו עד העברת
מלוא הזכויות בו לחברה.
( )2מוסד יוצר שהמוצר היה בבעלותו מיום היווצרו עד העברת מלוא הזכויות בו
לחברה; לעניין זה" ,מוסד יוצר"  -כל אחד מאלה...:

תיקון חוק האנג'לים
"חברה מתחילה" – המשך – :
(ג) יותר מ 50%-מהוצאות החברה ,באותה שנת מס ,הוצאו בישראל; המדען הראשי ומנהל
רשות המסים רשאים לקבוע ,בכללים שיפורסמו ברשומות"
במועד הקובע (שנתיים מתום תקופת ההטבה) מתקיימים בחברה ,שניים אלה:
• מלוא סכום ההשקעה המזכה שהושקעה בחברה הוצא בידי החברה עד המועד הקובע
במישרין לשם קידומו ופיתוחו של המוצר בפיתוח.
• "יותר מ 50%-מהוצאות החברה בתקופה הנוספת ,הוצאו בישראל  ;..לעניין זה" ,התקופה
הנוספת"  -התקופה שתחילתה בתום תקופת ההטבה וסיומה במועד הקובע ,ואם מלוא
סכום ההשקעה המזכה שהושקעה בחברה הוצא בידי החברה לפני המועד הקובע -
שסיומה במועד שבו הוצא מלוא הסכום כאמור".

תיקון חוק האנג'לים
חוק האנג'לים קבע כי רק השקעה של יחיד (בחברת מטרה) תוכר לצורך הטבת המס שמעניק
הסעיף .התיקון מרחיב וקובע כי גם השקעה של שותפות בין יחידים תוכר כהשקעה מזכה.
"שותפות בין יחידים" מוגדרת כלהלן:
"שותפות שהשותפים בה במשך כל תקופת ההטבה הם יחידים ,שהוקמה ופועלת לשם
השקעה ייעודית בחברה אחת בלבד שהיא חברת מטרה או חברה מתחילה ,ושמנהל רשות
המסים אישר כי מתקיימים בה התנאים האמורים בהגדרה".

ראו גם החלטת מיסוי 3311/18

חוק האנג'לים – הוראות נוספות
•
•
•
•

בחישוב סכום ההשקעה המרבי יובאו בחשבון כלל השקעותיו המזכות של המשקיע
בחברת המטרה או בחברה המתחילה ,לפי העניין ,במישרין ,וכן השקעות כאמור שביצע
קרובו....
לעניין חישוב רווח הון במכירת מניות של חברת המטרה או החברה המתחילה ,לפי
העניין ,בידי משקיע שסכום ההשקעה המזכה הותר לו בניכוי לפי סעיף זה ,יוקטן המחיר
המקורי של המניות בכל סכום ההשקעה שהותר בניכוי כאמור.
משקיע תושב חוץ
קיבל המשקיע מחברת המטרה  -במהלך התקופה שממועד ההשקעה עד תום תקופת
ההטבה ,או מהחברה המתחילה  -במהלך התקופה שממועד ההשקעה עד המועד הקובע
(שנתיים מתום תקופת ההטבה) ,סכום כלשהו ,במישרין או בעקיפין ,יופחת הסכום
האמור מחישוב סכום ההשקעה המזכה לעניין סעיף זה; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו
על דיבידנד כהגדרתו בחוק החברות ,התשנ"ט".1999-

חוק האנג'לים – השוואה בין מסלולי החוק

(מתוך אתר רשות המו"פ)

חברת מטרה

חברה מתחילה

ודאות למשקיע

בתום תקופת ההטבה  3 -שנים ממועד
ההשקעה

במועד ההשקעה

וודאות לחברה

בתום תקופת ההטבה  3 -שנים ממועד
ההשקעה

בתום תקופת ההטבה ( 3שנים ממועד
ההשקעה) או במהלך התקופה הנוספת
(שנתיים המתחילות בתום תקופת
ההטבה)

סוגי אישורים

מקדמי/מלא

למועד ההשקעה/מלא

חוק האנג'לים – השוואה בין מסלולי החוק  -המשך
תנאי סף:

חברת מטרה

חברה מתחילה

 מס' חודשים שחלפוממועד הקמת החברה

אין תנאי מקדמי

עד  48חודשים (או  60חודשים באזור פיתוח א') או עד
 12חודשים מתום תקופת הסיוע שניתן על ידי רשות
החדשנות באחד ממסלולי ההזנק שאושרו ע"י הממונה
על התקציבים באוצר ומנהל רשות המסים

 סוג חברה (פרטי/ציבורי) במהלך כל תקופת ההטבה לא רשוםנייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה

היקף השקעות

אין

אין

היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו לה מיום
התאגדותה עד למועד ההשקעה ,ובכלל זה סכום
ההשקעה המזכה ,אינו עולה על  12מיליון ₪

חוק האנג'לים – השוואה בין מסלולי החוק  -המשך
תנאי סף:

חברת מטרה

חברה מתחילה

היקף הכנסות

אין

היקף המכירות הכולל של החברה מיום התאגדותה עד למועד
ההשקעה לא עלה על  4.5מיליון  ,₪והיקף המכירות בכל אחת
משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על  2מיליון ₪

היקף הוצאות

אין

סך כל הוצאות החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא
עלה על  12מיליון  ,₪וסך כל הוצאותיה בכל אחת משנות המס
שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על  3מיליון ₪

היקף הוצאות המו"פ

אין

 70%לפחות מהוצאות החברה ,בתקופה שמיום התאגדותה עד
יום ההשקעה ,הוצאו במישרין או בעקיפין ,בקשר למוצר המבוסס
על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה (תנאי המו"פ במתחילה)

בעלות על המוצר המפותח

אין

המוצר שפותח והזכויות הנובעות ממנו הינם בבעלות החברה
מיום היווצרו או שהחברה רכשה או קיבלה את המוצר שפותח
מיחיד או מוסד יוצר ("תנאי הבעלות על הקניין הרוחני")

חוק האנג'לים – השוואה בין מסלולי החוק  -המשך
חברת מטרה

חברה מתחילה

עמידה בתנאי החוק

במשך כל תקופת ההטבה  3 -שנים
מהשנה בה חל מועד ההשקעה

במשך כל תקופת ההטבה  3 -שנים מהשנה בה חל
מועד ההשקעה ,ובתקופה נוספת של שנתיים
המתחילות בתום מועד ההשקעה

 -היקף הוצאות המו"פ

הוצאות המחקר והפיתוח מהוות 70%
לפחות ,מכלל הוצאות החברה ,בכל שנת
מס במהלך תקופת ההטבה

תנאי הסף שהרשות בוחנת ממשיכים להתקיים בתום
כל שנה במהלך תקופת ההטבה )תנאי המו"פ ותנאי
הבעלות על הקניין הרוחני

 -היקף הוצאות בישראל

 75%לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח
שהוציאה החברה במהלך תקופת ההטבה
הוצאו בישראל

בתום כל שנת מס במהלך תקופת ההטבה או בתקופה
הנוספת יותר מ 50%-מהוצאות החברה הוצאו בישראל

 -ייעוד ההשקעה למו"פ

 75%לפחות מסכום ההשקעה ,אשר
בשלו הוקצו למשקיע מניות בחברה,
משמשים להוצאות מחקר ופיתוח,
לא יאוחר מתום תקופת ההטבה -שלוש
שנים מהשנה בה חל מועד ההשקעה

מלוא סכום ההשקעה המזכה שהושקע בחברה הוצא
בידי החברה עד המועד הקובע ( 3שנים של תקופה
הטבה ועוד שנתיים של התקופה הנוספת) במישרין
לשם קידומו ופיתוחו של המוצר בפיתוח

חוק האנג'לים – השוואה בין מסלולי החוק  -המשך
חברת מטרה

חברה מתחילה

עמידה בתנאי החוק

 היקף הכנסות לאחרההשקעה

בשנה שבה חל מועד ההשקעה המזכה
ובשנה שלאחריה ,לא עלו הכנסותיה של
החברה על  50%מסכום הוצאות המו"פ

אין

אי עמידה בתנאי
ההטבה

המשקיע יידרש לשלם את החזר ההטבה

החברה תידרש לשלם את החזר ההטבה

בקשה לפי חוק האנג'לים – רשות החדשנות
• בקשה לפי חוק האנג'לים  -סעיף (20א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנים  2012ו( 2011-תיקוני
חקיקה) ,תשע"א,2011-
• נוהל  200-05בשם קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות של רשות החדשנות:
• הקריטריונים שנקבעו בחוק כתנאי להיחשב כחברה מתחילה הינם כאלו הניתנים לבירור במועד
ההשקעה כך שהמשקיעים יכולים לדעת כבר במועד ההשקעה אם מתקיימים התנאים המזכים
אותם בהטבת המס שמעניק החוק.
• רשות החדשנות מאפשרת לחברה הגשת בקשה בשני המסלולים:
• לפרטים טכניים להגשת הבקשה באחד המסלולים ראו:
https://innovationisrael.org.il/file/2719/download?token=a9PXYF3Q

קיזוז הפסדים

קיזוז הפסדים שוטפים
קיזוז הפסדים שוטפים בישראל  -סעיף  28לפקודה:
"( .28א) הפסד שהיה לאדם בעסק או במשלח-יד בשנת המס ושאילו היה ריווח היה נישום לפי
פקודה זו ,ניתן לקיזוז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם ממקורות אחרים באותה שנת
מס (קיזוז אופקי).
(ב) מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד בשנת מס כאמור ,יועבר סכום ההפסד שלא קוזז לשנים
הבאות בזו אחר זו ויקוזז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם באותן השנים מעסק או
משלח יד ,לרבות ריווח הון בעסק או משלח יד ,או שיקוזז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו
אדם ,באותן השנים ,לפי סעיף  )2(2בהתקיים  ,...והכל ובלבד שאם ניתן לקזז את ההפסד באחת
השנים ,לא יותר לקזזו בשנה שלאחריה (קיזוז אנכי):
(ג) ...אם ביקש זאת הנישום לא יקוזז הפסד לפי סעיף זה כנגד ריווח הון שהוא סכום אינפלציוני
ולגבי יחיד גם כנגד רווח הון ,ריבית או דיבידנד אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על .25%
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קיזוז הפסדים שוטפים
קיזוז הפסדים מחוץ לישראל  -סעיף  29לפקודה:
הפסד פאסיבי (סעיף  )1(29לפקודה) -
"(( )1א) הפסד שהיה לתושב ישראל מחוץ לישראל בשנת המס ושאילו היה רווח היה חייב במס
כהכנסה פסיבית ,יקוזז כנגד הכנסה פסיבית חייבת מחוץ לישראל ,ואולם הפסד מדמי שכירות
מהשכרת בנין שמקורו בפחת ,יותר בקיזוז גם כנגד רווח הון במכירת אותו בנין; לענין סעיף זה,
"הכנסה פסיבית"  -הכנסה מריבית ,מהפרשי הצמדה ,מדיבידנד ,מדמי שכירות או מתמלוגים,
שאינה הכנסה מעסק או ממשלח יד;(ב) מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד בשנת המס ,כאמור
בפסקת משנה (א) יועבר סכום ההפסד שלא קוזז לשנים הבאות בזו אחר זו ויקוזז כנגד ההכנסה
הפסיבית החייבת שהופקה מחוץ לישראל באותן שנים ,ובלבד שאם ניתן היה לקזז את ההפסד
באחת השנים ,לא יותר לקזזו בשנה שלאחריה;"

קיזוז הפסדים שוטפים
הפסד אקטיבי (סעיף  )2(29לפקודה) -
"( )2הפסד שהיה לתושב ישראל בעסק או במשלח יד ,מחוץ לישראל ,ושאילו היה רווח היה מתחייב
עליו במס בישראל ,יחולו לגביו הוראות אלה:
(א) הפסד שהיה בשנת המס יקוזז תחילה כנגד הכנסתו החייבת ,לרבות רווח הון ,באותה שנת מס
מעסק או ממשלח יד מחוץ לישראל;
(ב) נותרה יתרת הפסד לאחר קיזוז כאמור בפסקת משנה (א) ,תקוזז היתרה כאמור כנגד הכנסה
פסיבית חייבת מחוץ לישראל שנותרה באותה שנת מס;...
(ג) נותרה יתרת הפסד לאחר קיזוז הפסד כאמור  ...ויתרת הפסד כאמור הינה בעסק מחוץ לישראל
שהשליטה בו וניהולו מופעלים בישראל (בסעיף זה  -העסק הנשלט) ,תקוזז ,אם ביקש זאת הנישום,
כנגד הכנסה חייבת שהופקה או שנצמחה בישראל באותה שנת מס;
(ד) מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד באותה שנה ...יועבר סכום ההפסד שלא קוזז כאמור לשנים
הבאות ,בזו אחר זו ,ויקוזז כנגד הכנסתו החייבת של הנישום ,לרבות רווח הון ,באותן שנות מס ,מעסק
או ממשלח יד מחוץ לישראל (למעט לעניין הפסד מועבר מעסק נשלט שניתן יהיה לקזזו מעסק או
משלח יד בישראל);

קיזוז הפסדי הון – סעיף  92לפקודה
"סעיף (92א)
( )1סכום הפסד הון שהיה לאדם בשנת מס פלונית ואילו היה ריווח הון היה מתחייב עליו במס,
יקוזז תחילה כנגד ריווח ההון הריאלי וכל שקל חדש של היתרה יקוזז כנגד שלושה וחצי שקלים
חדשים של סכום אינפלציוני חייב; לענין זה רואים שבח והפסד כמשמעותם בחוק מיסוי מקרקעין,
התשכ"ג ,1963-כאילו היו ריווח הון או הפסד הון ,לפי הענין;
...
( )3היה לאדם הפסד הון במכירת נכס מחוץ לישראל ,ושאילו היה רווח היה מתחייב עליו במס
בישראל ,יחולו עליו הוראות פסקה ( ,)1ואולם הפסד הון מנכס כאמור יקוזז תחילה כנגד רווח הון
מחוץ לישראל".

קיזוז הפסדי הון – סעיף  92לפקודה
( )4היה לאדם הפסד הון במכירת נייר ערך בשנת המס ,יחולו עליו הוראות פסקאות ( )1או ( ,)3לפי
הענין ,ואולם הפסד ההון יקוזז גם כנגד אלה:
(א) הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך;
(ב) הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים ,ובלבד ששיעור המס החל על הריבית
או (ג) הוצאות בשל ניירות ערך ,כפי שהדיבידנד שקיבל אותו אדם לא עולה על השיעור הקבוע
בסעיף (126א) אם הוא חבר בני אדם ,ועל השיעור הקבוע בסעיפים 125ב( )1או 125ג(ב) ,לפי
העניין ,אם הוא יחיד;
...
(ב)
סכום שלא ניתן לקזזו ,כולו או מקצתו ,כאמור בסעיף קטן (א) ,בשנת מס מסויימת ,יקוזז כנגד ריווח
הון בלבד כאמור בסעיף קטן (א) בשנות המס הבאות בזו אחר זו לאחר השנה שבה היה ההפסד,
ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה היה ההפסד ,כאמור בסעיפים  131ו .132-היה
הסכום שלא ניתן לקזזו הפסד ממכירת נכס מחוץ לישראל ,יקוזז ההפסד תחילה כנגד רווח הון
ממכירת נכס מחוץ לישראל".

הפסד הון כתוצאה מירידת שער חליפין
נכס בסיס (רווח במט"ח)
שע"ח עולה

חישוב

רגיל

(סכום

נכס בסיס (הפסד במט"ח)
אינפלציוני חישוב רגיל (סכום אינפלציוני המחושב לפי שע"ח).

המחושב לפי שע"ח פטור).

במידה ונוצר רווח הון שקלי ,הסכום האינפלציוני יכול
לאפס אותו ,אך לא ייצור הפסד ריאלי).

שע"ח יורד

שע"ח יום מכירה פחות שע"ח יום ההפסד במט"ח כפול שע"ח יום מכירה
רכישה .במידה ונוצר הפסד הון
שקלי ,לא ניתן יהיה להכיר בו ,ורווח
ההון יהיה למעשה אפס.

שע"ח
משתנה

לא שע"ח יום מכירה פחות שע"ח יום ההפסד במט"ח כפול שע"ח יום מכירה
רכישה

