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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו
2018בנובמבר 20

2018-( יחידים)המס היערכות למיסים בסוף שנת 

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



המצגתנושאי

ומס יסףשיעורי המס על היחיד •

1ט3סעיף –משיכות בעלים •

דיגיטליים  מטבעות מיסוי •

להגשת דוחות מסהחובה •

לדוח מפרטוהתנאים מפרט דוח •

נוודים דיגיטליים•

27/2016+ 13/2016עמדה חייבת בדיווח + 5/2004חוזר – LLC-החזקה ב•

לים'האנגחוק •

קיזוז הפסדים•



שיעורי המס



יחידיםמסשיעורי

לשכיריםמדרגות מס 

(יגיעה אישית)הכנסה חודשית  שיעור המס (יגיעה אישית)הכנסה שנתית  שיעור המס

6,240עד  10% 74,880עד  10%

8,950עד 6,241-מ 14% 107,400עד 74,881-מ 14%

14,360עד 8,951-מ 20% 172,320עד 107,401-מ 20%

19,960עד 14,361-מ 31% 239,520עד 172,321-מ 31%

41,530עד 19,961-מ 35% 498,360עד 239,521-מ 35%

מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%



יחידיםמסשיעורי

53,333₪-מההכנסהחלקעל3%שליסףמסהשיעור–לפקודה(א)ב121סעיף•
:שנתיבסיסעל₪אלף641,880-מו,חודשי

שקלים641,880עלעלתההמסבשנתהחייבתהכנסתואשריחיד(א).ב121"

שקלים641,880עלהעולההחייבתהכנסתוחלקעלנוסףבמסחייביהיה,חדשים

".3%שלבשיעור,(נוסףבמסהחייבתהכנסה-זהבסעיף)חדשים

מפעילותאומהגרלות,מהימוריםהכנסהעלהמוטלהמסשיעור-לפקודהב124סעיף•

.35%-רווחיםנושאת

.23%-להחברותמסשיעור–לפקודה(א)126סעיף•



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



(1ט)3הדין על חקיקת סעיף –משיכות בעלים 

שרר ויכוח מתמיד בשאלה האם משיכת בעלים היא הלוואה שנטל בעל  , עד לחקיקת הסעיף
.המניות מהחברה או הכנסה ששולמה לו

:תנאים לכך שמשיכת בעלים תיחשב להלוואה

רישום חשבונאי בספרי החברה–תנאי ראשון 

(:133/97ה"עמ)ד מנשה גנן "פס

אינה יכולה להישמע  , בדבר הלוואה שנטל מנהל בחברה מחשבונה של זו, טענה בעלמא"
."בלא שתהא מגובה ברישומה של אותה הלוואה בספרי החברה

(:1108/00ה"עמ)ד כרובי "פס

צריכה  , הלוואה וכל פעילות עסקית כיוצא באלה, התחיבות, אין צריך לומר כי כל העברה"
..."ביטוי במאזני החברות הרלוונטיותהיתה



המשך-( 1ט)3הדין על חקיקת סעיף –משיכות בעלים 

פיועלהחזריםוביצוע,הלוואההסכםחתימת–שניתנאי

:(171/97ה"עמ)שמואלד"פס

כספיאתלהשיבהמושךחובתשלקיומההוכחהאם,היאדנאבדיוןהמכרעתהשאלה"
מסמךבאמצעותאם,להוכיחהנישוםיכולזומחויבות...בפועלאלההוחזרווהאם,המשיכה

בטוחותהצגתידיעלאם;פרעונהומועדילהלוואההצדדיםוחובותזכויותמעוגנותבובכתב
עלשבוצעותשלומיםעלהצבעהידיעלואם;הצדדיםביןשנקבעווריביתהצמדהמנגנון,או

".החובחשבון

:(10398/03+9412/03א"ע)חזןד"פס

.חזןלחברתהכספיםאתלהחזירעמיחזןהתחייבותובומפורשבהסכםעוגנהזוהלוואה"
הלוואהעלריביתשילםעמיחזן,בנוסף.חזןחברתבספריכהלוואהנרשמוהסכומים,כןכמו

בשומתכיוהעובדה,חזןמחברתמשךשהואהמשיכותאתהחזיראריהחזןכיהעובדה...זו
אתשמחזקותנסיבתיותראיותהן,בהלוואהמדובראכןכיהשומהפקידקיבלחזןחברת

"...בהלוואהמדובראכןכיהמסקנה



המשך-( 1ט)3הדין על חקיקת סעיף –משיכות בעלים 

משמעותיתמשיכהתקופת–שלישיתנאי

.1997שנתעדונמשכו1991בשנתהחלוהכספיםמשיכות–כרוביד"פס•

מספרשניםחלפושלאעד,חייבתכהכנסה,כאמורחוביתרתשלסיווגהלקבועאין"
"נפרעהלא,הזמןחלוףאףעלכימשמעיתחדהובהרשלאועד,צמיחתהמיום

.1995שנתעדונמשכו1989בשנתהחלוהמשיכות–שמואלד"פס•

.2004שנתעדונמשכו1995בשנתהחלוהמשיכות–(747/05ה"עמ)בלייכרד"פס•

.2010שנתעדונמשכו2003בשנתהחלוהמשיכות–(414/10מ"ע)שריגד"פס•



י הבעלים"סיווג ההכנסה ממשיכת כספים ע–( 1ט)3סעיף 

-בעל המניות המהותיכהכנסתו של , במועד החיוב, מחברהמשיכהיראו 

;אם היו רווחים בחברה ובהתאם לחלקו בהם, מדיבידנד1.

;כהכנסת עבודה-אם מתקיימים יחסי עובד מעביד , אינה חלה עליה1במשיכה שחלופה 2.

;כהכנסה מעסק או ממשלח יד-אינה חלה עליה 2במשיכה שחלופה 3.

".שקופה"לא יחולו כאשר בעל המניות הוא חברה שאינה 3-ו2חלופות 



"משיכה של כספים מחברה"מהי 

,להלןמהמפורטיםאחדכללרבות-"מחברהכספיםשלמשיכה"

;אחרחובכלאוהשאלהלרבות,הלוואה1.

ניירות,מזומניםלרבות,המהותיהמניותבעללטובתהעמידהשהחברהבטוחהאוערבון2.
ייחשב,המניותבעלשלחובלטובתבנקאיפיקדוןשעבדהחברהאם,לדוגמא.ופקדונותערך

.מהחברהכספיםשלכמשיכההמשועבדהפיקדוןסכום

בערבותמדובראלא,כערובהספציפינכסהעמידהלאהחברהאם-7/2017ביצועהוראת
.כספיםכמשיכתהכלליתהערובההעמדתתחשבלא,כללית



המשך-" משיכה של כספים מחברה"מהי 

בשנתכלשהוביוםעלהשלא,מצטברמשיכותסכוםמחברהכספיםשלכמשיכהיראולא-חריג
.100,000₪על,שלפניההמסבשנתכלשהווביוםהמס

כמשיכתהמשיכהסכוםכלאתיראו,100,000₪עלעלההמשיכהסכוםאם–7/2017חוזר
וקרובוהמהותיהמניותבעלידיעלשנעשוהמשיכותסכוםאתיחדלצרףישכי,יובהר.כספים
.(1ט)3סעיףחקיקתשלפניהדיןיחול100,000₪-למתחתמשיכותעל.חברהמאותה

:הבאיםאתגםכספיםשלכמשיכהיראולא–7/2017חוזר

שהוטלדיבידנדאומשכורת,למשל,יותרמוקדםבמועדבמסחויבואךשנמשכוסכומים1.
.בפועלשנמשכולפנימסבגינם

ברווחיםהמשיכהומקור,היווסדהמיוםזהבסטטוסשהייתהמשפחתיתמחברהמשיכה2.
.המייצגהנישוםבידישמוסו



משיכה בעקיפין

או,המוחזקתמהחברהישירותולאבתמחברהמשיכה–בעקיפיןגםלהיותיכולהמשיכה•
.המהותיהמניותבעלשותףבהלשותפותאואחותלחברההלוואה

תיחשבלאאחרתלחברהשניתנההלוואהבדמותבעקיפיןמשיכה–בעקיפיןמשיכהלענייןחריג•
וכן,המקבלתבחברהכלכליתלתכליתמשמשתשההלוואהובלבד,"מחברהכספיםשלמשיכה"ל

חברה"למעט,(ביתחברת,משפחתיתחברה)"שקופהחברה"אינההמקבלתשהחברהבלבד
.שקופותשאינן"רגילות"חברותהןבההזכויותבעליכלאם"שקופה

תשלוםמועדי,ריביתשיעוריהקובעהלוואההסכםלהציגיש,לחריגלהיכנסכדי–7/2017חוזר•
.הלווהידיעלבטחונותומתן

ההלוואהאם.המניותבעללצרכיולאהחברהלצרכימשמשתההלוואה-"כלכליתתכלית"•
לקיחתהלמועדבסמוךמוחזרהיהלאשאלו',גלצדהלווההחברהשלחובהחזרלטובתנלקחה
בהלוואהשמדוברהרי,הלווהבחברההמניותבעלידיעלשניתנהאישיתערבותממומשתהייתה

.בההמניותבעלשלצרכיואתהמשמשת



משיכת כספים–הגדרות נוספות 

לפחות10%-ב,אחרעםיחדאולבדו,בעקיפיןאובמישרין,שמחזיקמי-"מהותימניותבעל"•
;אדם-בני-בחברהשליטהאמצעישלכלשהומסוגיותראובאחד

.נמשכושבההמסשנתשלאחרהמסשנתבתום-"החיובמועד"•

משכורת,כדיבידנד)בגינםבמסהחיובמועדאז,2017שנתבמהלךכספיםנמשכואם,כלומר•
.2018בדצמבר31-ביהיה(הענייןלפי,מעסקהכנסהאו



החזרת כספים ומשיכתם מחדש

מחדשנמשכוהםאםאך,מסיוטללאהחיובמועדעדלחברהוהושבושנמשכוכספיםעל•
לאכאילומחדששנמשךהסכוםגובהעד,אותםיראו,הושבושבומהמועדשנתייםבתוך

.המקוריהמשיכהמועדלפיייקבעהמסואירוע,הושבו

השבהכל-FIFOשיטתלפייעשהמסוימתלמשיכההשבהייחוס-7/2017ביצועהוראת•
.בזמןיותרמוקדםשנמשךלכסףראשיתתיוחס

מסח"דוהוגשוכבר,שנתייםתוךמחדשונמשכוהוחזרוכספיםאם–7/2017ביצועהוראת•
אםגם,ח"הדושלתיקוןלהגישיש,(הראשונההמשיכהמועד)החיובמועדחלבהלשנה

.לגביושומהנעשתה

כמשיכהבכךיראולא,ימים60בתוךוהוחזרו,פעמי-חדבאופןמחדשנמשכוכספיםאם•
.מחדש



דוגמאות-החזרת כספים ומשיכתם מחדש 

.1,200,000₪היאממשיכה2018בשנתההכנסה•

סכום המשיכהתאריך

31.3.20171,200,000

31.12.2018(100,000)

31.12.2019100,000



דוגמאות-החזרת כספים ומשיכתם מחדש 

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

.100,000₪ממשיכה היא 2021ההכנסה בשנת •

סכום המשיכהתאריך

31.3.20171,200,000

1.3.2018(100,000)

30.4.2020100,000



חישוב ההכנסה

הסכומיםבניכויהכספיםמשיכתסכוםאתהחיובבמועדכהכנסהיראו,כספיםמהחברהנמשכו
:החיובמועדבערכיכשהם,הבאים

לרבות,החברהשלהכספיח"בדו,המשיכהאתשביצעהמהותיהמניותבעלשלזכותיתרת1.
;שניםחמשעדשללתקופההוןשטר

אם.נוכתהשבומהמועדחודשים18בתוךנפרעהלאשהיתרההואזכותיתרתלניכויתנאי
.החיובבמועדנוכתהלאכאילואותהיראו,ל"הנבתקופהנפרעה

.חדשהכמשיכהיחשבלעילכאמורחודשים18לאחרהזכותיתרתפירעון-7/2017חוזר

אשר,לפחותשנתייםשללתקופה,בלבדבנקאימתאגידהחברהשנטלההלוואהסכום2.
בכלשנושאהואהמהותיהמניותובעל,המהותיהמניותבעללידיימים60בתוךהועבר
;הלוואהאותהכנגדערובההעמידהלאשהחברהובלבד,ההלוואהעלויות



דוגמא-חישוב ההכנסה 

:2017בדצמבר31ליוםחברהמאזן

799,900זכאים אחרים1,000,000מזומן

–בעל מניות )חייבים 

משיכה באוגוסט  

2017)

עד  לפרעוןשטר הון 2,000,000

חמש שנים

1,200,000

100הון מניות

1,000,000עודפים



המשך דוגמא–חישוב ההכנסה 

.800,000₪יש הכנסה מדיבידנד של 2018בשנת •

יש הכנסה מדיבידנד של  2018בשנת , 30.6.2020-ב₪ 300,000אם מתוך שטר ההון נפרעו •
.100,000₪או הכנסה מעסק של ( מעביד-אם חלים יחסי עובד)והכנסת עבודה ₪ 1,000,000

יש הכנסה מדיבידנד של  2018בשנת , 1.7.2020-ב₪ 300,000אם מתוך שטר ההון נפרעו •
.2021בשנת ₪ 300,000והכנסה נוספת של ₪ 800,000



הכנסה רעיונית בגין שימוש בכספים עד למועד החיוב

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

.הריבית



משיכת כספים–הוראות מעבר 

בדצמבר31ליוםהחברהבמאזןהמופיעיםכספיםמשיכותשליתרותעליחוללא(1ט)3סעיף•
עדהושבושלאכספיםעל.2017בדצמבר31ליוםעדלחברההושבושהכספיםובלבד,2016

.2017בדצמבר31יהיהבגינםהחיובומועד(1ט)3סעיףיחול2017בדצמבר31ליום

,2013בינואר1לפנישנעשובמשיכותשמקורה,2016בדצמבר31-לנכוןמשיכותיתרתעל•
.(1ט)3סעיףתחילתערבשחלהדיןיחול



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



?"נכס"מהו 

:מאלהאחדכל-"נכס"

;תכולתהולרבות,המהותיהמניותבעלשלהפרטייםלצרכיוהואבההשימוששעיקרדירה1.

מערכתאוחדר"-1973-ג"התשל,(דירות)המכרלחוק1בסעיףכהגדרתההיא"דירה"•
."אחרצורךלכלאולעסק,למגוריםשנועדוחדרים

חלקאודירה"–מקרקעיןמיסוילחוק1בסעיף"מגוריםדירת"מהגדרתשונהזוהגדרה•
אולמגוריםומשמשת,יחידשלבחכירתואובבעלותווהיאנסתיימהשבנייתה,מדירה

";הכנסהמסלעניןעסקימלאיהמהווהדירהלמעט,טיבהלפילמגוריםמיועדת



המשך-" נכס"מהו 

–7/2017חוזר

.ל"בחווגםבישראלגםהיא"דירה"•

כדירהיראו,אחריםלשימושיםוגםהמניותבעלשלהפרטייםלצרכיוגםמשמשתהדירהאם•
הואבוהשימוששעיקרכנכסהמניותבעלשלהפרטייםלצרכיומשמשמשטחה51%-ש

.המניותבעלשלהפרטייםלצרכיו

ברובריקהועומדת,לארץבחוץאובארץנופשכדירתוקרוביוהמניותבעלאתהמשמשתדירה•
.המניותבעלשלהפרטייםלצרכיוהואבההשימוששעיקרכדירהתחשבעדיין,השנהימות



המשך-" נכס"מהו 

;תכשיטיםאואמנותחפצי2.

;המהותיהמניותבעלשלהפרטייםלצרכיוהואבהםהשימוששעיקרשיטוכליטיסכלי3.

טרםבינתיים.הכנסתשלהכספיםועדתבאישור,בצו,זהלענייןהאוצרשרשקבעאחרנכס4.
.ל"כננכסנקבע

.עסקימלאיגםלהוותיכול"נכס"–7/2017חוזר



מועד החיוב

שנהכלובתום,המניותבעללשימושהנכסהועמדשבההמסשנתבתום-"החיובמועד"•
אוהמהותיהמניותבעלכלומר)הושבאם,לחברההנכסהושבשבולמועדעדמכןלאחר
נמכרהאולטובתהבדירהשימושלעשותהחלהוהחברהבדירההשימושאתהפסיקוקרובו

.(החברהידיעלהדירה

סכומיםהבאותבשניםבמסלחייבהכוונהאין,בסעיףההגדרהלשוןלמרות–7/2017חוזר•
הזכותביתרתשינויאוהנכסבעלותשחלהשינויאתרקאלא,קודמותבשניםבמסכברשחויבו

כיתרתמסלצורכיתחשבהראשונהבשנהבמסשחויבההנכסעלות,לכךבהתאם.וההלוואה
.שלאחריהבשנהזכות



י בעל המניות"החזרת נכס לחברה ושימוש בו מחדש ע

אך,מסיוטללאהחיובמועדעדלחברהוהושבהמהותיהמניותבעללרשותשהועמדנכסעל•
,הושבלאכאילואותויראו,הושבשבומהמועדשניםשלושבתוךמחדשלשימושוהועמדאם

.לשימושהראשונהההעמדהמועדלפיייקבעהמסואירוע

מסח"דוהוגשוכבר,שניםשלושתוךמחדשלשימושוהועמדהוחזרנכסאם–7/2017חוזר•
גם,ח"הדושלתיקוןלהגישיש,(לשימושהראשונהההעמדהמועד)החיובמועדחלבהלשנה

.לגביושומהנעשתהאם



חישוב ההכנסה

בניכויהנכסעלותאתהחיובבמועדכהכנסתויראו,המהותיהמניותבעללשימושנכסהועמדאם
.החיובמועדבערכיכשהן,והלוואותזכותיתרות

:הבאיםמביןהגבוה–"הנכסעלות"•

אגרות,השבחות)מקרקעיןמיסויחוקלפיבניכויהמותרותוההוצאותהרכישהשווי1.
.בדירהמדובראםרקרלוונטי–פחתניכויללא,('וכויועציםט"שכ,רכישהמס,והיטלים

שלהתכולהעלותובתוספת,פחתניכויללא,החברהשלהכספיח"בדוהנכסעלות2.
.החברהידיעלששולמההבית



המשך-חישוב ההכנסה 

:בניכוי•

שלהכספיח"בדו,לשימושוהועמדהנכסאשרהמהותיהמניותבעלשלזכותיתרת1.
;שניםחמשעדשללתקופההוןשטרלרבות,החברה

.נוכתהשבומהמועדחודשים18בתוךנפרעהלאשהיתרההואזכותיתרתלניכויתנאי
.החיובבמועדנוכתהלאכאילואותהיראו,ל"הנבתקופהנפרעהאם

שלקבועשעבודשכנגדהבלבדבנקאימתאגידהלוואהיתרת-דירהשהואבנכס2.
;דירהאותהעלשמוטל,לפחותשניםשלוששללתקופההואהשעבודאם,הדירה



הוראות מעבר



הוראות מעבר–שימוש בנכסי חברה –מיסוי בעל מניות מהותי 

–דירהמסוגנכסשלהשבה

יוםערבהמהותיהמניותבעללשימוששהועמדדירהמסוגנכסעליחולוהתיקוןהוראות
:המהותיהמניותבעלשללבחירתוובהתאםהבאותהחלופותארבעלפי,התחילה

מלאבאופןהדירהאתלהשיבהמהותיהמניותבעלבחר-(הדירההשבת)ראשונהחלופה
בגין.לפקודה(1ט)3סעיףהוראותעליויחולולא,2018בדצמבר31ליוםעד,החברהלרשות

אועבודההכנסתהמהותיהמניותלבעלתיזקףההשבהועדהתחילהמיוםבדירההשימוש
;(24שקףראו)התיקוןהוראותלפי,((10)2)אחרממקורהכנסה

תחולנה,בדירהולהשתמשלהמשיךהמהותיהמניותבעלבחר-(שימושהמשך)שנייהחלופה
.2018בדצמבר31ביוםהחיובמועדאתויראוהסעיףהוראות



הוראות מעבר–שימוש בנכסי חברה –מיסוי בעל מניות מהותי 

אתלהעבירהמהותיהמניותבעלבחר-(שבחמסודחייתבעלותהעברת)שלישיתחלופה
בעלשלכהכנסההדירההעברתאתיראו,2018בדצמבר31ליוםעדלבעלותוהדירה
:הבאותההוראותויחולוהמהותיהמניות

ביוםהחברהבידיהרכישהשווייתרתבגובהיהיהההכנסהסכום:ההכנסהכימות-
מתאגידההלוואהיתרתבניכוי,(ל"בחודירה)הענייןלפיהמקוריהמחיריתרתאו,ההעברה

שניםשלוששללתקופההואהשעבודאם,הדירהשלקבועשעבודשכנגדהבלבדבנקאי
.דיןכלפיעללהיפרעהניתנתזכותיתרתסכוםובניכוילפחות



הוראות מעבר–שימוש בנכסי חברה –מיסוי בעל מניות מהותי 

אתלהעבירהמהותיהמניותבעלבחר-(שבחמסודחייתבעלותהעברת)שלישיתחלופה
המניותבעלשלכהכנסההדירההעברתאתיראו,2018בדצמבר31ליוםעדלבעלותוהדירה

:המשך-הבאותההוראותויחולוהמהותי

:  הבאהמדרגלפי : סיווג ההכנסה•

. לחוק החברות( ב)302אם היו רווחים כהגדרתם בסעיף –מדיבידנד( א)

.מעביד–ומתקיימים יחסי עובד ( א)לא חל –מהכנסת עבודה ( ב)

.ברירת המחדל–הכנסה מעסק או ממשלח יד ( ג)

.  מכירת הדירה בידי החברה לבעל המניות המהותי לא תחויב במס שבח ומס רכישה: דגש•

בגין השימוש בדירה החל מיום התחילה ועד יום העברה תיזקף לבעל המניות המהותי הכנסת •
;(24שקף ראו ()10)2עבודה או הכנסה 



הוראות מעבר–שימוש בנכסי חברה –מיסוי בעל מניות מהותי 

–(המשך)שבחמסודחייתבעלותהעברת-שלישיתחלופה

:הבאותההוראותיחולוהמהותיהמניותבעלידיעלהדירהבמכירת

;החברהבידיהרכישהשווייתרתיהיההדירהשלהרכישהשווי•

;החברהשלהרכישהיוםיהיההדירהשלהרכישהיום•

בסעיףביותרהגבוהבשיעורבמסחיוביחול,העברהיוםעדשהריאליהשבחעל:לינאריפיצול•
המכירהיוםועדהעברהשמיוםהריאליהשבחיתרתועל(2017משנתהחל47%)לפקודה121
אומשפחתיותחברות:החריג.(25%עד)מקרקעיןמיסוילחוק(1()ב)א48'סעלפימסיחול

במקרה.יחידיםהעברהבמועדבהןהמניותושבעליהעברהיוםועדההתאגדותמיוםביתחברות
.מקרקעיןמיסוילחוק(1ב)או(ב)א48בסעיףיחידעלהרגיליםהשבחמסשיעורייחולוזה

.(1חמישיפרק)מגוריםדירתעלהפטוריםיחולולאהדירהבמכירת•

:להלןדוגמהראו•



הוראות מעבר–שימוש בנכסי חברה –מיסוי בעל מניות מהותי 

–(המשך)העברת בעלות ודחיית מס שבח -חלופה שלישית  

:  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•

יחול חיוב במס בשיעור הגבוה ביותר בסעיף , יום העברהעדעל השבח הריאלי ש: פיצול לינארי•
ועל יתרת השבח הריאלי שמיום העברה ועד יום המכירה  ( 2017החל משנת 47%)לפקודה 121

חברות משפחתיות או :החריג(. 25%עד )לחוק מיסוי מקרקעין ( 1()ב)א48' יחול מס לפי סע
במקרה  . חברות בית מיום ההתאגדות ועד יום העברה ושבעלי המניות בהן במועד העברה יחידים

.  לחוק מיסוי מקרקעין( 1ב)או ( ב)א48זה יחולו שיעורי מס השבח הרגילים על יחיד בסעיף 

(.1פרק חמישי )יחולו הפטורים על דירת מגורים לאבמכירת הדירה •

:ראו דוגמה להלן•



הוראות מעבר–שימוש בנכסי חברה –מיסוי בעל מניות מהותי 

העברהבמועדהשבחמסבתשלוםובחירההמהותיהמניותלבעלבעלותהעברת–רביעיתחלופה

:המהותיהמניותבעלשלכהכנסתוהדירההעברתאתיראו:ראשוןשלב

או,ההעברהביוםהחברהבידיהרכישהשווייתרתבגובהיהיהההכנסהסכום:ההכנסהכימות•
שכנגדהבלבדבנקאימתאגידההלוואהיתרתבניכוי,(ל"בחודירה)הענייןלפיהמקוריהמחיריתרת

.זכותיתרתסכוםובניכוילפחותשניםשלוששללתקופההואהשעבודאם,הדירהשלקבועשעבוד

:הבאהמדרגלפי:ההכנסהסיווג•

.החברותלחוק(ב)302בסעיףכהגדרתםרווחיםהיואם–מדיבידנד(א)

.מעביד–עובדיחסיומתקיימים)א(חללא–עבודהמהכנסת(ב)

.המחדלברירת–ידממשלחאומעסקהכנסה(ג)

.רכישהבמסתחובלאהמהותיהמניותלבעלהחברהבידיהדירהמכירת•



הוראות מעבר–שימוש בנכסי חברה –מיסוי בעל מניות מהותי 

העברהבמועדהשבחמסבתשלוםובחירההמהותיהמניותלבעלבעלותהעברת–רביעיתחלופה

:השבחמסחישוב-שנישלב

מיסוילחוק17'סעלפיהשווייהיההמכירהושוויהעברהיוםיהיהמקרקעיןמיסויחוקלפיהמכירהיום•
.מקרקעין

המניותבעליהיההמהותיהמניותלבעלהחברהבידיהדירהבמכירתהריאליהשבחבגיןבמסהחייב•
אומשפחתיותחברות:החריג.(2017משנתהחל47%)121בסעיףביותרהגבוההמסבשיעורהמהותי
יחולוזהבמקרה.יחידיםהעברהבמועדבהןהמניותושבעליהעברהיוםועדההתאגדותמיוםביתחברות
.מקרקעיןמיסוילחוק(1ב)או(ב)א48בסעיףיחידעלהרגיליםהשבחמסשיעורי

.העברהיוםיהיההרכישהיוםהמהותיהמניותבעלי"עהדירהבמכירת•

.(24שקף)בתיקוןהרגיליםהכלליםיחולוהעברהליוםועדהתחילהמיוםהשימושבגין•

להלןדוגמאראו•



הוראות מעבר–שימוש בנכסי חברה –מיסוי בעל מניות מהותי 

דירהמסוגנכס–מעברהוראות

המניותבעללשימוששהועמדדירהמסוגנכסעליחולולאמקרקעיןמיסוילחוק71'סעהוראות•
.ואילך2015המסבשנתהמהותי

על2017בינואר31ליוםעדהשומהלפקידלהודיעזכאיתמשפחתיתחברה:כלליתהוראה•
.2017המסבשנתמשפחתיתכחברהלהיחשבמבקשתהחזרתה



שימוש בנכסי חברה–מיסוי בעל מניות מהותי 

:מספריותדוגמאות

:נתונים

.ח"שמיליון1תמורת1/1/2000-ב(משפחתיתלא)רגילהחברהידיעלנרכשהדירה•
.החברהמרווחישנבעוממזומניםכולהמומנההרכישה

.פרטישימושבדירההעושהאחדמניותבעללחברה•

.₪מיליון3הדירהשווי31/12/2018ביום•

.₪מיליון3.5הדירהשווי31/12/2020ביום•
.ומפחתהמדדמעלייתנתעלם•



שימוש בנכסי חברה–מיסוי בעל מניות מהותי 

:המשך-מספריותדוגמאות

יחול.31/12/2018ליוםעדלחברההדירהאתלהשיבבוחרהמניותבעל–ראשונהחלופה•
.(שולימס)ההשבהליוםעדהרעיונייםהשכירותדמיעלמס

במועד.31/12/2018לאחרגםבדירהולהשתמשלהמשיךבחרהמניותבעל–שנייהחלופה•
.₪מיליוןבסך(מעסקהכנסה/עבודההכנסת/דיבידנד)הכנסהעלבמסהמניותבעליחויבזה

.הרעיונייםהשכירותדמיעלשולימסלחולימשיך,כןכמו



שימוש בנכסי חברה–מיסוי בעל מניות מהותי 

:המשך-מספריותדוגמאות

ללא,31/12/2018ביוםלבעלותוהדירהאתלהעבירבחרהמניותבעל-שלישיתחלופה•
:הבאיםהמיסיםיחולו.31/12/2020ביוםהדירהאתומכר,שבחמסתשלום

.ההעברהליוםעדהרעיונייםהשכירותדמיעלשולימסיחול•

.₪מיליוןבסך(מעסקהכנסה/עבודההכנסת/דיבידנד)הכנסהעלמסיחולההעברהביום•

הואהרכישהיום;ח"שמיליון3.5הואהמכירהשווי.שבחמסיחולהמכירהביום•
,לפצליש₪מיליון2.5בסךהריאליהשבחאת.₪מיליון1הואהרכישהושווי1/1/2000

מס.25%שלשבחבמסימוסהוהשאר,(47%)שוליבמסימוסומתוכו19/21-שכך
.1,122,619₪בסךיהיההשבח

1,122,619=(25%*2/21+47%*19/21)*2,500,000

.יסףמס•



שימוש בנכסי חברה–מיסוי בעל מניות מהותי 

:המשך-מספריותדוגמאות

תוך תשלום  , 31/12/2018בעל המניות בחר להעביר את הדירה לבעלותו ביום -חלופה רביעית •
:יחולו המיסים הבאים. 31/12/2020ומכר את הדירה ביום , מס שבח

.מס שולי על דמי השכירות הרעיוניים עד ליום ההעברהיחול•

.₪בסך מיליון ( הכנסה מעסק/הכנסת עבודה/דיבידנד)ביום ההעברה יחול מס על הכנסה •

1/1/2000יום הרכישה הוא ;ח"מיליון ש3שווי המכירה הוא . ביום ההעברה יחול מס שבח•
(. 47%)יוטל מס שולי ₪ מיליון 2על כל השבח הריאלי בסך . ₪מיליון 1ושווי הרכישה הוא 

.940,000₪מס השבח יהיה בסך 

יום הרכישה הוא ;ח"מיליון ש3.5שווי המכירה הוא . ביום המכירה יחול מס שבח•
יוטל  ₪ על כל השבח הריאלי בסך חצי מיליון . ₪מיליון 3ושווי הרכישה הוא 31/12/2018
.125,000₪מס השבח יהיה בסך . 25%מס בשיעור 



הוראת מעבר-שימוש בנכסי חברה–מיסוי בעל מניות מהותי 

דירהמסוגנכס–מעברהוראות

המניותבעללשימוששהועמדדירהמסוגנכסעליחולולאמקרקעיןמיסוילחוק71'סעהוראות•
.ואילך2015המסבשנתהמהותי

.(1חמישיפרק)מגוריםדירתעלהפטוריםיחולולאהשלישיתבחלופההדירהבמכירת•

מיוםביתחברותאומשפחתיותחברות-מהותימניותבעלעלהחדשהליניארילפיצולחריג•
שיעורייחולוזהבמקרה.יחידיםהעברהבמועדבהןהמניותושבעליהעברהיוםועדההתאגדות

.מקרקעיןמיסוילחוק(1ב)או(ב)א48בסעיףיחידעלהרגיליםהשבחמס



5951/18החלטת מיסוי –הוראות מעבר 

בעל מניות

'חברה ב 'חברה א

דירה



.בתבחברההמניותהוןבמלואמחזיקהאשר,אםבחברההמניותהוןבמלואמחזיקאדם

הדירה.האםחברתידיעלבחלקהמומנהבהההשקעהאשר,מגוריםדירתהבתחברתבבעלות
.ומשפחתוהמהותיהמניותבעללמגורימשמשת

.לחלוקהראוייםעודפיםאיןהבתלחברתבעוד,עודפיםיתרתהאםלחברת

המניותלבעלהבתמחברתהדירההעברתעליחולוהמעברהוראותכינקבעהמיסויבהחלטת
עםמאוחדבאופןהבתבחברתהעודפיםגובהייבחן,ההכנסהסיווגלצורךוכי,ישירבאופןהמהותי

.האםחברת

חברתמולהבתבחברתזכותיתרתכל,המהותיהמניותלבעלההכנסהייחוסלענייןכינקבעעוד
.המניותבעלבידיזכותיתרתתהווהלאהאם

2213/17החלטת מיסוי –הוראות מעבר 



2213/17החלטת מיסוי –הוראות מעבר 

בעל מניות

חברה אם

חברה בת

דירה



שבשניהם,בנייניםשניבעבררכשה,שוויםבחלקיםמניותבעליארבעהידיעלהמוחזקתחברה
בעלשללבנומושכרתנוספתודירה,המניותמבעלילאחדמושכרתאחתדירה.דירות23ביחד
.אחרמניות

בהתאםהמניותלבעליבדירותהזכויותאתולהעבירהחברהאתלפרקמעונייניםהמניותבעלי
הדירהועלהראשונההדירהעלהמעברהוראותאתולהחיל,מקרקעיןמיסוילחוק71לסעיף

.השנייה

לבעליהשנייהוהדירההראשונההדירההעברתעליחוללא71סעיףכינקבעהמיסויבהחלטת
בעליכליחויבו,המניותבעלילכלהעברתןשבגיןכך,המעברהוראותעליהןויחולו,המניות
יחויבווכן,החברהבידיהרכישהשווייתרתבגובהעסק/משכורת/מדיבידנדבהכנסההמניות

.העברתןליוםעדבדירותהשימושבגיןבהכנסה

71סעיףלפיממסלפטורהחברהבזכאותיפגעלאל"הנהדירותבשתישנעשההפרטיהשימוש
.מקרקעיןמיסוילחוק71סעיףתנאישיתקיימוככל,הדירותלשארביחסמקרקעיןמיסוילחוק

5117/18החלטת מיסוי –הוראות מעבר 



מיסוי מטבעות דיגיטליים  



הכנסות ורווחים ממטבעות דיגיטליים בהתייחס לחוזר  
5/2018מס הכנסה 

וערכוחליפיןלסחרכאמצעימשמש–ריפל,אתריום,ביטקויןדוגמת–מבוזרדיגיטלימטבע•

.יין'הבלוקצטכנולוגיתבאמצעותברשתהמשתמשיםביןהסכמהלפינקבע

:5/2018חוזרעמדת

."מטבע"ולאנכסמהווההדיגיטליהמטבע•

כהכנסההכנסותיויסווגו,עסקלכדימגיעותמבוזרתשלוםמאמצעיהכנסותיואשראדם•

.לפקודה126או121סעיפיםפיעלהמסשיעוריעליהויחולופירותית

.בפסיקהשנקבעוכפיעסקלמבחניבהתאםייקבעההכנסותסיווג•

כהכנסהיסווגכריהפעילותבעקבותאדםשללרשותוהגיעאשרמבוזרתשלוםאמצעי•

.עסקית
;"(המערכתהצפת)"תשלוםכאמצעיולאכמכירהייחשבמבוזרמטבעבאמצעותתשלום•



הכנסות ורווחים ממטבעות דיגיטליים בהתייחס לחוזר  
5/2018מס הכנסה 

?האומנם,"עסק"–כרייהפעולת

משניתבחקיקהצורך–(ימים30תוך)הוןרווחבגיןדיווחיתתקלה

חוזריםתושבים/חדשיםעולים–ההכנסההפקתמקום

:בפסיקה"קריפטו"לעסקעדכניתפרשנותוהעדרהכנסהמסבפקודתלעסקממצההגדרההעדר

הנכסואופיטיב•

זירותשלחות"בדוהפעולותפיצול,סלולרייםממכשיריםפעולותביצוע-העסקאותתדירות•

ועודהמסחר

?בקיא,כתחביבקריפטובלוגמנהלאובפייסבוקקריפטובקבוצתפעילהאם–הנישוםבקיאות•

ירידותלעומת2017שנתבמהלךביוםאחוזיםעשרותעדשלקיצוניותתנודות-הפעילותהיקף•

2018בשנתשערים

(מכתביםשליחת)בעסקמדוברלאהמקריםברוב:המסקנה



 ICOדיגיטלייםמיסוי גיוס הון בהנפקות אסימונים 
7/2018מס הכנסה וחוזר 

;(אסימונים)טוקניםהנפקתבאמצעותכספיםגיוסאמצעי–ראשוניתמטבעהנפקת•
;(Utility)ושירותיםמוצריםאסימוני•
;(Security)הונייםאסימונים•
;(5/2018חוזר)'וכואתר,ביטקויין–מבוזריםאסימונים•

:ושירותיםמוצריםאסימונילגבי-7/2018הסדרעיקרי

;פירוק/המוצר/השירותמתןעדהמסאירועדחיית-המנפיקההחברהברמת•
השירותקבלת/המשניבשוקהאסימוןמכירתבמועדהמסאירוע–המשקיעיםציבורברמת•

היועץ/העובדשלההכנסה–המסתשלוםמסלול–ראשוןמסלול–יועצים/העובדיםברמת•

עד)שולימסשיעורלפיהאסימוניםשלבפועלההקצאהבמועדבמסתחויב,האסימוניםמהקצאת

מסלול.ההקצאהבמועדהטוקניםשוקשווילפיתהאההקצאהבמועדהחייבתהכנסה.(50%

כמוקדם(50%עד)שוליבמסתחויבהאסימוניםמהקצאתעובד/היועץשלההכנסה-המסדחיית

כולל)לפקודה88סעיףלפיהטוקןשל"מכירה"הבמועדאובטוקןהגלומההזכותמימושמועדמבין

.(אחריםקריפטולמטבעותשהתקבלוטוקניםהמרת



חוזר   ICOדיגיטלייםמיסוי גיוס הון בהנפקות אסימונים 

7/2018מס הכנסה 

שללמיסוימתייחסואינובלבד(Utility)ושירותיםמוצריםבאסימונימתמקדהחוזר•

.(Security)הונייםאסימונים

?האסימוניםסוגיביןמהותיהבדלקייםהאם•

הפלטפורמהאו/והמוצראתלפתחלחברותמיסוייתמבחינהשליליתמריץ•

שנתירבהבשלהשללמנגנוןכפופותעובד/היועץשלהזכויותבולמקרהמענהאין•
(Vesting)

לדברניתןלאולכןהנפקתםלמועדבסמוךבאסימוניםמסחרקייםלאהמקריםבמרבית•

.היועץלמיסויאמיןמדדמהווהאשרשוקשוויעלבהקשרם



מ של מטבעות דיגיטליים"היבטי מע

–כיקובעמ"מעלעניין5/2018חוזר
לענייןסחירמסמךאוערךנייראו,מטבעאינוחליפיןסחרלצורךהמשמשמבוזרתשלוםאמצעי•

ומשמש"פיננסינכס"כאמורהמהווהמבוזרתשלוםבאמצעיהפעילות,זאתעםיחד.מ"מעחוק

.הפיננסיבתחוםלפעילותבמהותהיותרקרובה,חליפיןסחרלצורך

וירשםיסווג,עסקייםמאפייניםבעלתפעילותלכדימגיעהמבוזרתשלוםבאמצעישפעילותומי•

לחוק4סעיףלהוראותבהתאםמ"במעתתחייבנהוהכנסותיומ"מעחוקלעניין"כספימוסד"כ

;".מ"מע
ועסקאותיו,מ"מעחוקלעניין"עוסק"כוירשםיסווגמבוזרתשלוםאמצעיבכרייתשעסקומי•

".בידיוהמתקבלתהתמורהמלואעל(הענייןלפימלאבשיעוראואפסבשיעור)במסתתחייבנה

לאור"כספימוסד"כדיגיטליבמטבעפעילותשללסיווגהחוקיבסיסקייםאםספקלהטילניתן•

.הדיגיטליהמטבעשלהימצאותוומקום(סחירמסמך/ע"ניי)מ"מעבחוק"כספימוסד"הגדרת



מ של מטבעות דיגיטליים"היבטי מע

–כיקובעICO-במ"מעלעניין7/2018חוזר
מועד,מ"מעלחוק24לסעיףבהתאם-שירותיםלמתןמחויבותהמהוויםאסימוניםהנפקתבעת•

בכפוף,(מזומןבסיסעלדיווח)המנפיקההחברהבידיההנפקהתמורתקבלתעםיהאבמסהחיוב

.בכסףשאינהתמורה/עסקאותמחזור–לחריגים

בהתאם-(מוחשיבלתיונכסמוחשינכס)טוביןלמכרמחויבותהמהוויםאסימוניםהנפקתבעת•

,(מצטברבסיסעלדיווח)לקונההטוביןמסירתעםהואבמסהחיובמועד,מ"מעלחוק22לסעיף

.לחריגיםבכפוף

ישראלתושב/חוץתושב–אפסבשיעורמ"מעלענייןהלקוחזהותחשיבות•

מ"מעחוקלענייןסחירמסמךמהוויםהאסימונים:המשניבשוקמסחר•



חובות דיווח



בדיווחחייבתופעולהבדיווחחייבתעמדה,דעתחוות

לפקודה  215עיקרי הוראות תיקון 

לפקודה  131כי במסגרת הדוח שנישום צריך להגיש לפי סעיף , לפקודה קובע215תיקון •

".עמדה חייבת בדיווח"ו" דיווח בגין חוות דעת"יינתן 

147במסגרת תיקון )2006ל מצטרפות לחובת הדיווח הקיימת משנת "חובות הדיווח הנ•

, 2013משנת 197לאחר תיקון " )תכנון מס החייב בדיווח"על פעולה שהוגדרה כ( לפקודה

"(.פעולה חייבת בדיווח: "המונח העדכני הוא



הגדרות-דעתחוות

:לפקודה' ד131סעיף 

לאדם,בעקיפיןאובמישרין,שניתנה,הדעתחוותנותןידיעלחתומה,בכתבדעתחוות"

:מאלהאחדלגביהשהתקייםובלבד,מסיתרוןלאפשרנועדהאוומאפשרת

חוותלמקבלשייווצרהמסיתרוןבסכוםתלוי,חלקואוכולו,הדעתחוותבגיןהטרחהשכר(1)

;הדעת

.מדףתכנוןהיא(2)



הגדרות-דעתחוות

:לפקודה' ד131סעיף 

-שכר טרחה מותנה –חלופה ראשונה •

?"בדיווחהחייבתד"חוו"שבהגדרת"מסיתרון"מהו

.מקדמה/מסאירועדחייתאוהימנעות,הפחתה,הקלה,הנחה•

.בהפסדלהתחשבאוהוצאותאובמקורמסלנכותמחובההימנעות•

:טרחהשכר

בגיןשישולםוהוסכםשייווצרהמסיתרוןבסכוםתלוימקצתואושכולו,לפחות100,000₪

.הדעתחוותלמקבלשייווצרהמרביהמסחיסכון

מדףתכנון-שנייהחלופה•



הגדרות-דעתחוות

:אחד מאלה–" תכנון מדף"•

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

,  שאינם קרובים... , בתוך תקופה של שנתיים, לשלושה לפחות, על ידי נותן חוות הדעת

והיא אינה תלויה בעיקרה  , ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו
–לעניין זה ; בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת

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

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

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

.כולו או חלקו, בחובת סודיות לגבי תוכנה



חריגים-בדיווחהחייבתד"חוו

חריגיםמספרישנם,(מדףתכנון/מותנהט"שכ)ל"הנהחלופותאחתהתקיימותאףעל

:הדיווחלחובת

;לפקודה(2)9בסעיףכהגדרתוציבורימוסד1.

;₪מיליון3עלעולהאינה,הוןרווחלמעט,המסבשנתהנישוםהכנסת2.

;₪מיליון1.5עלעולהאינההוןמרווחהמסבשנתהנישוםהכנסת3.

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

.שחוות הדעת ניתנה בתקופת ההליכים ולגבי אותן שנות מס שבנדון בלבד



מקבילותהוראות–בדיווחהחייבתד"חוו

הבלוחוק,מ"מעחוק:הבאיםהמסחוקיבהתאםתוקנו,הכנסהמסלפקודתבדומה

מיסויבחוקמקבילסעיףאין,עתהלעת)קנייהמסוחוקהמכספקודת,הדלקעל

.(מקרקעין

ג67סעיף-מ"מעחוק•

ב21סעיף-הדלקעלהבלוחוק•

ד231סעיף-המכספקודת•
2א5סעיף–קנייהמסחוק•

:ל"הנהחוקיםבכלהדיווחלחובתסףתנאי
לפחות₪מיליון3שלעסקאותמחזור



1345ה"מטופס–בדיווחהחייבתד"חוו



עמדה חייבת בדיווח



בדיווחחייבתעמדה

:לפקודה' ה131סעיף 

:כל אלהעמדה שמתקיימים בה -"עמדה חייבת בדיווח"

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

;הדוח

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

.ארבע שנות מס לכל היותר



המסיתרון–בדיווחחייבתעמדה

?"בדיווחהחייבתעמדה"שבהגדרת"מסיתרון"מהו
.מקדמה/מסאירועדחייתאוהימנעות,הפחתה,הקלה,הנחה•

.בהפסדלהתחשבאוהוצאותאובמקורמסלנכותמחובההימנעות•

:26.12.2016פרשנות רשות המסים מיום 

הנוגעות לעמדה על כלל הפעולות שבוצעוייבחן מסויימתיתרון המס הנובע מעמדה •

וזאת גם אם הפעולות נוגעות למספר  , שפורסמה במהלך שנת המס אותן ביצע הנישום

.או אירועים שונים/נכסים ו

ואז יצירת הפסד שיקוזז בשנים הבאותיתרון המס יכול להיחשב גם בדרך של , כמו כן•

.  היתרון יחושב בהתאם למגן המס של הנישום ככל והוא לא קוזז בשנת המס



חריגים–בדיווחחייבתעמדה

:הדיווחלחובתחריגיםמספרישנם,"בדיווחהחייבתעמדה"הגדרתתנאיהתקיימותאףעל

;לפקודה(2)9בסעיףכהגדרתוציבורימוסד1.

;₪מיליון3עלעולהאינה,הוןרווחלמעט,המסבשנתהנישוםהכנסת2.

.₪מיליון1.5עלעולהאינההוןמרווחהמסבשנתהנישוםהכנסת3.



הכנסהמס–בדיווחחייבתעמדה

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



בינלאומימיסוי–בדיווחחייבתעמדה

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

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

.תושב חוזר ותיקלעניין קביעת מעמד שלשנת הסתגלות–12/2016' עמדה מס

או פעילות מניבת  ( שהוא תושב מדינה גומלתלתושב חוץ)יצירת מוסד קבע –13/2016' עמדה מס

.עולה חדשי תושב חוזר ותיק או"ע( לתושב חוץ שאינו תושב מדינה גומלת)הכנסה בישראל 

.תקרת מסי חוץ–14/2016' עמדה מס

.מסי חוץ מוחזרים–15/2016' עמדה מס

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

.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 חברה נשלטת זרה–19/2016' עמדה מס

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



בינלאומימיסוי–בדיווחחייבתעמדה

(: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 חברה זרה( ל"רר)חישוב רווחים ראויים לחלוקה –24/2016' עמדה מס

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

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

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

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

Cost: +לאומית המחושבת לפי שיטת עלות מרווח-מחירי העברה בעסקה בין–29/2016' עמדה מס
.'לאומית באמצעות צד ג-מחירי העברה בעסקה בין–30/2016' עמדה מס

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



הדיווחאופן

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

.כפי שיקבע המנהל בטופס

ימים  60בתוך , אדם רשאי להגיש את הטופס כאמור באותו סעיף קטן, על אף האמור לעיל•

.יראו את הטופס כאילו הוגש במועד הגשת הדוח, ואם עשה כן, ממועד הגשת הדוח

לפי  , 166או 131לפי סעיף כאילו לא הגיש את הדוחיראו אותו , אדם שלא דיווח במועד•

.העניין

30%עד –קנס על גרעון )לפקודה ( 1ג)191על אי דיווח על עמדה כאמור יחול סעיף •

(.מסכום הגרעון



1346ה"מטופס–בדיווחהחייבתעמדה



1346מ"מעטופס–בדיווחהחייבתעמדה



פעולה החייבת בדיווח



תקנות–בדיווחהחייבתפעולה

החייבמסתכנון)הכנסהמסתקנותבמופיעותהדיווחבענייןוהדרישותהמסתכנונירשימת•

2006-ז"התשס,(בדיווחהחייבמסתכנון)מוסףערךמסתקנותו2006-ז"התשס,(בדיווח

.2009בדצמברקבועהלהוראהוהפכו2006בדצמברשעהכהוראתשפורסמו

2סעיף)אגרסיבימסתכנוןלהיותהעלולותעסקאותשלסגורהרשימהמפרטותהתקנות•

.עליהןהחלההדיווחוחובת,(לתקנות

ובכךמסתכנוןשללקיומוהמסרשויותלבתשומתאתלהפנותמאפשרהממוקדהדיווח•

.הדוחלהגשתבסמוךהתכנוןלגיטימיותאתלבחוןאפשרותלהןנותן

בדיווחהחייבתפעולה"בהיראולא,מיסויהחלטתלגביהשניתנהעולהפ:כלליחריג•



הכנסהמס–בדיווחהחייבתפעולה

;לקרובואדםביןומעלה₪מיליון2בסךניהולדמיתשלום1.

המוכראצלומעלה₪מיליון2בסךהפסדיצירתתוךלקרובנכסמכירת2.

;"קרוב"לומעלה₪מיליון2בסךהפסדהסבת3.

מקבלאצלשקייםומעלה₪מיליון2בסךהפסדמולקיזוזלשם"קרוב"לרווחהסבת4.

;הנכס

;"קרוב"לאדםבניחברי"עומעלה₪מיליון1בסךחובמחילת5.



הכנסהמס–בדיווחהחייבתפעולה

ויצירתוהמסשנתבתוםומעלה₪מיליון1בסךמהותימניותבעלשלחובפירעון6.

;מחדש

;במלואהשולמהשלאזכותיתרתהמחאת7.

;ומעלה₪מיליון3בסךבהפסדיםחברהרכישת8.

;גומלתמדינהשאינהמדינהתושבתזרהחברהבאמצעותפעילות9.

;אמנהמדינתתושבאדםבניחברפעילות10.

בסךהמייצגלנישוםהפסדשיצרהבמסחבותללאמשפחתיתמחברהכספיםמשיכת11.

;ומעלה500,000₪



הדיווחאופן–בדיווחהחייבתפעולה

המחייבמסתכנוןשהןפעולותעלהודעה-1213טופסבנעשההכנסהלמסהדיווח•

.השנתילדוחומצורף,בדיווח

תכנוני–תקופתידוח–872מ"מעבטופסהתקופתיהדיווחבמסגרתנעשהמ"למעהדיווח•

.מס



1213ה"מטופס–בדיווחהחייבתפעולה



זרהבחברהמניותבעלישלהדיווחחובות

מקים לה חובות דיווח וחובות תשלום  , עצם סיווגה של החברה כתושבת ישראל לצרכי מס•

. מס בישראל

חלות גם על בעל המניות הישראלי חבות בהגשת דוחות מס בישראל והגשת , בנוסף•

:נלוויםטפסים 

(.  150טופס )הצהרה על החזקה חברה זרה ✓

פעולות  הודעה על -2006-ז"התשס, (תכנון מס החייב בדיווח)מס הכנסה תקנות ✓

הרחבה  ( + 1213טופס )תכנון חייב בדיווח שהן 

טופס  )א לפקודה 85על השירותים לחברה הזרה כעסקה בינלאומית מכוח סעיף דווח ✓

1385  .)

חייבות בדיווח   עמדות ✓



150טופס

בחברותמניותבעלישלהדיווחחבויותאתמשמעותיתהרחיבההמיסיםרשות2012במאי

אובמישריןחוץתושבאדםבניבחברהחזקהעלהצהרה"150טופסבמסגרתזרות

:הבאותהדרישותאתכולל,150הטופס."בעקיפין

.פסיביותהןהזרההחברהשלהכנסותיהרובאםלצייןיש•

.הזרההמדינהשלהמסלבסיסמחוץוהכנסותפטורותהכנסותעללדווחיש•

לצורכישקופההחברההאם,התושבותבמדינתמסלצורכיהחברהסיווגבדברדיווחנדרש•

.לאאומס

משלחקביעת)הכנסהמסבצוכהגדרתומיוחדידבמשלחעוסקתהחברההאםלדווחיש•

.2003ג־"התשס,(מיוחדיד

.בדיווחיחייבאשרבעקיפיןבהחזקההזכויותלשיעוררףנקבעלא•

.הזרההחברהשלההתאגדותומדינתתושבותלסווגיש•

.דירקטוריוןחברי/משרהנושאישלתושבותלסווגיש•

.מפורטיםהסברדברינוספולאלטופס•



1385טופס

ביצועלחובתביחסמכוחוהתקנותופרסוםלפקודהא85סעיףשללתוקףלכניסתובהמשך•

באוקטובר,השוקלתנאיבהתאםבינלאומיותעסקאותעלדיווחוחובתשוקתנאיחקר

.1385טופספרסמההמיסיםרשות,2007

.ואילך2007מסמשנתהחלהמסיםלרשותהמוגשהשנתילדוחנספחמהווההטופס•

וכןהשוקלתנאיבהתאםבינלאומיותעסקאותביצועעלהשנתיבדוחלפרטחובהקיימת•

ל"בחוהקשוריםהצדדיםעםעסקאותכיהנישוםיצהירבוהאמורהנספחאתלדוחלצרף

.שוקבתנאינערכו

.פעמיתחדבעסקהמדובראםגםקשורצדעם(עסקה)חוזהלכלמתייחסהטופס•

.נפרדתהצהרה/טופסלצרףישעסקהלכל•

מקוםלרבות)הקשורהצדפרטי,העסקהאתבקצרהלפרטישעסקה/חוזהכללגבי•

.הצדדיםביןשנקבעהעסקהמחיראתוכן(מושבו



מפרטדוח



מפרטדוח

: להלן)2016–ו"התשע, (223' מס)התפרסם תיקון לפקודת מס הכנסה 2016, באפריל6ביום 

:לפקודה כלהלן131ו בסעיף 5-ה ו5במסגרתו נוספו פסקאות , ("223תיקון "

או  " תושב ישראל""להגדרה ( 2()א)יחיד שמתקיימת בו החזקה הקבועה בפסקה (ה5")

לאותה  ( 3()א)לטענת היחיד כאמור בפסקה נסתרתוהחזקה , 1שבסעיף, ""תושב"

שאליו יצרף את  , דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו בלבד–הגדרה 

ואולם אין בהוראות פסקת משנה זו כדי , אם ישנם כאלה, המסמכים התומכים בטענתו

לו הכנסה חייבת  היתהאם , (4()א)לגרוע מחובת הדיווח החלה על יחיד לפי סעיף קטן 

:הוראות פסקה זו לא יחולו על אלה; בשנת המס

;בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור(א)

...(ב)

חובת הגשת דוח–3/2017חוזר •



–כמותימבחן,ישראלתושב

-בישראלהואהמסבשנתיחידשלחייושמרכזהיאחזקה(2)

;יותראוימים183המסבשנתבישראלשההאם(א)

בישראלשהייתותקופתכלוסך,יותראוימים30המסבשנתבישראלשההאם(ב)
.יותראוימים425הואלהשקדמוובשנתייםהמסבשנת

.השומהפקידידיעלוהןהיחידידיעלהןלסתירהניתנת(3)שבפסקההחזקה(3)

מפרטדוח



223תיקון –ח מפרט "דו

(1348טופס )



נוודים דיגיטליים



(בחינה מהותית)לניתוק תושבות דגשים 

ניתוק כל זיקה שאינה הכרחית מישראל•

תיעוד זיקות למדינת החוץ •

אי חיבור זיקות לישראל במהלך השהייה מחוץ לישראל•

ימים  30-לשהות פחות מ, רצוי לא להגיע לישראל בשנת העזיבה)שהייה מינימאלית בישראל •
(ימים בשנה בשנים הבאות60בשנה שלאחר מכן ולא לעבור 

עזיבה לתקופה העולה על ארבע שנים•

מקצועי-קבלת סיוע משפטי•



(2016יוני)4אביבתלשומהפקיד'נ(אמשיקשוילי)אמיתרפי19898-03-13מ"ע

הזדההלאמעולםהמערער,לעילשפורטכפי.בעולםאחרמקוםבכלממששלשורשיםהיכהלאהמערער"
ומקומות,אחרתארץכלשלכתושבהפיסקאליותבחובותנשאלאוממילאאחרתמדינהכלשלכתושב

לעירהמערערזיקותעלהושםאשרהדגשלמרות.ומתחלפיםמזדמניםלרובהיולארץבחוץשלוהמגורים
מסחות"דוהגישלאמעולםהמערערהרי-קבעביתשםלוהיהכיהטענההעלאתלרבות-וגאסלאס

.פיסקאלייםלענייניםתושבשםהיהכיטועןואיננוב"בארההמסלשלטונותהכנסה

במבחניעומדאיננוהואאם,תושבותחסרלהיותעשויפלוניאדםהפורמאליהמשפטיההיבטמןאמנם
לוושטיאכטהעלהחיהאדםהואלכךשניתנתהקלאסיתהדוגמה-בעולםמדינהאףשלהתושבות

,הדבריםמטבע,יהיוכאלהמקריםאולם.היבשהעלכלשהוקבעבסיסלושיהיהמבלילמקוםממקום
תושב"נחשבכןועל)ישראלתושבאיננוגםאדםכילטענההמשפטביתישעהבקלותולאנדירים

בסיסעלנגביםישיריםמסים.בעולםאחרתמדינהכלשלתושבאיננווגם(בפקודהההגדרהלפי"חוץ
שגריםאלהידיעלובראשונהבראשימומןהמדינהשתקציבהראוימןכיפיסקאליתתפיסהמתוךתושבות
תושבאיננוכישטועןאדםעל.הממשלידיעלהמסופקיםהציבורייםהשירותיםאתברגילוצורכיםבמקום
במידהצורךהואשאיןרופפותכההןומדינהמדינהלכלזיקותיוכילהראותנטלרובץמקוםבשום

שלהריבונילשטחןמחוץאו)"בתנועה"מתנהליםחייווכימקוםבאףכאמורציבורייםשירותיםממשית
".(המדינותכל

קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי



:"(עליוןאמית)"(2010אוקטובר)4א"תשומהפקיד'נרפיאמשיקשויליאמית,476/17א"ע

אדםשלמצבקייםבכללהאםוהיא,הדיוןבמהלךשהתעוררהעקרוניתסוגיהלצייןלנכוןמצאתי"
לענייןאחרתמדינהכתושבהוכרלאהמערערבענייננו.מסלצרכימדינהאףשלתושבשאינו
התיאורטיבמישוראכן.מדינהאףשלתושבהיהלאהוא2007המסבשנתולטענתו,המסחבות
האם-שונותנמלערילעיתיםופוקד,יםבלבספינהעלחייאדםלמשלבומקרהלהציףיהאמעניין

שהפקודהלכךמופניתהלבתשומת?מסלצרכימדינהאףשלתושבאינוהואבומצבלקבלניתן
הואהאםהשאלהכלפימופנההזרקוראלא.כלשהיבמדינהתושבלהיותחייבשאדםקובעתאינה

לאמנותהפניהתוך,בשלילההאמורהלשאלההשיבהמשיבכוחבא,האחרמהצד.ישראלתושב
בראשאך,נורמטיבייםהיבטיםמעלההשאלהכינדמה.זהמצבלמנועשתכליתןבינלאומיות
נכוןאך,בענייננוזובשאלהלהכריעצורךכלאין,מקרהבכל.עובדתייםבירורים-ובראשונה

במידהלתמוךעשויהדבר,מסלצרכיאחרתבמדינהתושבותועלמצביעשאדםבשעהכילהוסיף
שהיהטועןהנישוםבהאחרתלמדינההפניה,לומררוצה.בישראלאינוחייושמרכזבכךמסוימת

לאכאמורזאת.חייומרכזשלהכוללתהבחינהבמסגרתרלוונטימאפייןהינה,המסבשנתתושב
מדינהבכלתושבותחסריהאאדםכיאפשרותישנהאםשאףהואהעיקר.בעניינוהמערערעשה

".בענייננוהמצבזהאין,מסלצרכי

קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי



:המשך–עליוןאמית

נסקרואלו,ישראלתושבהינושהמערערהמסקנהאתשביססוהמאפייניםעללחזורצורךמוצאאיני"
ן"הנדלנכסי,לישראלשהועברשההוןנקבעכילומרדי.קמאמשפטביתשלדינובפסקכאמורבהרחבה

עלמלמדים–המסלשנתשקמובשניםבישראלשהייתווימי,בישראלמשפחתו,בישראלהמערערשל
מרכזלקביעתוהשיקוליםהכלליםאתתואמיםאלהנתונים.2007בשנתהמערערשלהישראליתתושבותו

".לפקודה1בסעיף"ישראלתושב"הגדרתפיעלחיים

שהואהיאהמוצאנקודת,ל"לחוויוצא-בישראלוגדלשנולדמיובמיוחד-ישראלותושבאזרחשהואמי"
אינדיקציותאיןעודכלוזאת,לישראלמחוץממושכיםזמןפרקישוהההואאםאף,ישראלתושבנותר

עלויתורידיעלכגון,אחרמושבמקוםלעצמוולקבועלישראלהתושבותזיקתאתלנתקלכוונתוברורות
ניתוקתוך,אחרתבמדינהעיסוקמקוםוכןומשפחהביתהקמת,בישראלונכסיוביתומכירת,אזרחות
עלבהכרחמצביעהאינהלישראלמחוץשנהמידיממושכיםזמןלפרקיהשהותעצם.מישראלאלהזיקותיו
מחוץממושכתשהותשלהתופעהרווחתהעכשוויתהגלובליתבמציאות.לישראלהתושבותזיקתניתוק

לצרכי,(בינלאומיתבחברותכללבדרך)עבודהלצרכי,אקדמייםלימודיםלצרכיכגון,שוניםלצרכיםלמדינה
בתחומיםבאומנותעיסוקאוספורטשלבטורניריםהשתתפותלצרכי,מסחריתנציגותאוממלכתיתשליחות
לישראלהתושבותקשראתלנתקכוונהעלבהכרחמצביעהאינהל"בחוכאמורשהות.ועוד,השונים
".כאמורכןלעשותברורהאינדיקציהבהעדר

קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי



:המשך–עליוןאמית

ואין,משפחתובנימצוייםכאן,בישראלוגדלנולדהמערערבודנןכגוןבמקרהבמיוחדנכוןלעילהאמור"
אלאאחרתבמדינהשורשיםהיכהולאומשפחהביתהקיםלאהמערער.אחרתבמדינהקבעביתלו

השונותלמדינותישראלידרכוןעםנסעהעותר.המקצועיעיסוקולצרכישונותבמדינותזמןפרקישהה
ולא,כתושבהוכרולאאחרתמדינהשלאזרחותרכשלאהמערער.כישראלישהיהויזתקיבלובהן
מאידך.זרהמדינהאףשלהמסלשלטונותהכנסותיועלדיווחולא,אחרתמדינהבאףמסתיקפתח
5-כ(שנתי-רב)בממוצעשהה,משפחתובנימצוייםבה,לישראלזיקותיועלשמרהמערער,גיסא

".לישראלל"בחושהשתכרכספיםהעבירוכן,בישראלבשנהחודשים

קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי



קבעבביתמחסור•

אחרתמסתושבותהעדר•

כלכליותבזיקותמחסור•

חברתיותבזיקותמחסור•

בנקן-חפתיחתלצרכיתושבותהעדר•

זרהחברההקמת•

מאפייני מס של נווד דיגיטלי



האמריקאיתLLCהחזקה  ב 



אמריקאי LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על 

-לדיוןסוגיות

הישראליבדיןשקופותחברות•
אמריקאיLLCשלבהקשרזרמסזיכויקבלתלצרכי"השקפה"–5/2004חוזר•

שאינהבישותמחזיקאשרישראלתושב-16/2016'מסעמדה–בדיווחחייבתעמדה•

זאתולעומתבישראלמסלצרכי"שקופה"שאינהכישותבישראלהנחשבת,ישראלתושבת
SאוLLCמסוגישויותכדוגמת)ל"בחו"שקופה"לישותנחשבת Corporationב"בארה),

שלמהכנסהאו,החייבתמהכנסתוהזרההישותבפעילותשהתהווהפסדיםלקזזרשאיאינו

.ל"בחוכשקוףנחשבאםגם,בהחזקתואחרתאגיד

:לדוגמה
Schedule-הבמסגרתהאמריקאיבדיןשונותישויותביןקיזוז• E.



אמריקאי LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על 

-לדיוןסוגיות

מספקודתהוראותלפייחושבוישראלתושבשלזרותהכנסות-27/2016'מסעמדה•

,ישראלתשובידי-עללישראלמחוץשהופקההכנסהבגיןהחייבתההכנסהחישוב-הכנסה

העמדהנוקט.(בישראלהמסלדיניבהתאם,כלומר)הכנסהמספקודתהוראותלפייעשה

,זהסעיףלענייןכייובהר.לישראלמחוץהכנסההמפיקישראלתושביהיהבדיווחהחייב

מחוץהכנסהשמפיקישראלתושבעלתחולשונהבעמדהשנוקטמיעלהדיווחחובת

10%מעלבעקיפיןאובמישרין,מחזיקשהואישותבאמצעותאובמישריןלישראל

.בההשליטהמאמצעי

:לדוגמה

שוניםפחתשיעורי•

נכסיםשחלוף•



אמריקאי LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על 

זיכוילצורך5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבעההסדריישום-50/2017'מסעמדה•
ושבחרזהבתאגידמחזיקאשרישראללתושבL.L.Cתאגידהכנסותיחוס-בלבדזרממס

הכנסותעללדווחלושמאפשרבאופן5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבעההסדראתליישם

הפסדיםקיזוזלרבות,אחרלענייןולאבלבדזרממסזיכוילצורךיהיהאישיבאופןהתאגיד
המיוחסיםפטוריםלרבותוכןישראלתושבשלהחייבתמהכנסתוL.L.C-הבפעילותשהתהוו

(לפקודהג125-וא122סעיפיםכדוגמת)ליחידהניתניםמיוחדיםמסושיעורי,ליחיד

(15%)לישראלמחוץשכירותמדמיהכנסה–א122•

ליחידמריביתהכנסהעלהמסשיעור–ג125•

?מדיניותבשינוימדוברהאם•

(הראליעקבעניין)הדיבידנדמלכודת•



לים'האנגותיקון לחוק לים'האנגחוק 



:להלן)2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוק•
לעודדנועד,שעהכהוראת,2011ינוארבחודשחוקקאשר,("לים'האנגחוק"

.פעילותןשלהתחלתייםבשלביםפ"מועתירותחברותבמניותהשקעות

פעילותשלהראשוניבשלבהמצויותפ"מועתירותישראליותבחברותהשקעות"•
.לטמיוןיורדותולעיתיםלמשקיעגבוהסיכוןנושאות(Seed-השלב)פ"המו

ההשקעותהיקףהגדלתשלבדרך,אלולחברותהמימוןמקורותאתלהגדילבמטרה
ההשקעהסכוםניכוישלבדרךהחברותבאותןלמשקיעיםתמריץניתן,בהן

."במסהחייבותמהכנסותיהם

כמפורטמסוימיםלתנאיםבכפוף,מתירותלים'האנגלחוק(ב)20סעיףהוראות•
המשקיעים(מסוימיםבתנאים)יחידיםשללשותפותאויחידיםלמשקיעים,בהמשך

כנגדשוטפתכהוצאההשקעתםאתלנכות"מתחילהבחברה"או"מטרהחברת"ב
שקליםמיליוני5שללתקרהעדוזאת"ההטבהתקופת"במשךמקורמכלהכנסה

.השקעהלכל

.2/2017-ו12/2011'מסהכנסהמסחוזרי•

לים'האנגחוק 



:לים'האנגלחוק ( ב)20סעיף 

חברהאומטרהחברתשלבמניותמזכההשקעהסכום,דיןבכלהאמוראףעל(ב")
,(המרביההשקעהסכום-זהבפרק)חדשיםשקליםמיליון5שללגובהעד,מתחילה

ובלבד,ההטבהתקופתבמשך,המסבשנתהכנסתומכללניכויולמשקיעיותר
:אלהכלשהתקיימו

בדצמבר31ליוםעד2011בינואר1שביןבתקופהשולםההשקעהסכום(1)
2019);

המטרהבחברתהמזכהלהשקעתובתמורהלושהוקצובמניותהחזיקהמשקיע(2)
שלשותפותהואהמשקיעואםההטבהתקופתכלבמשךהמתחילהבחברהאו

;ההטבהתקופתכלבשותפותחלקםאתשינולאהשותפים-יחידים
שלהעיקריותהמטרותביןאינןנאותותבלתימסהפחתתאוממסהימנעות(3)

".ההשקעה

"ההשקעהמועדחלשבההמסבשנתהחלמסשנותשלוש-"ההטבהתקופת"

לים'האנגחוק 



:לים'האנגלחוק(ב)20סעיף-"מטרהחברת"בהגדרתהתנאים

וניהולםעסקיהעלושהשליטהבישראלשהתאגדהחברה-"מטרהחברת""•
:אלהכלבההמזכהההשקעהולגבילגביהשהתקיימו,בישראלמופעלים

;בבורסהלמסחרשלהכלשהוערךנייררשוםלאההטבהתקופתכלבמהלך(1)•

מניותלוהוקצובשלואשר,בההיחידשלההשקעהמסכוםלפחותאחוזים75(2)•
תנאי)ההטבהתקופתמתוםיאוחרלא,ופיתוחמחקרלהוצאותמשמשים,בחברה

יכול–החברהוברמתהמשקיעברמתמשולבמבחן;(למשקיעפ"המוייחוס
FIFOבחינת.ההטבהתקופתתוםלפניעודלהתקיים

במהלךהחברהשהוציאהוהפיתוחהמחקרמהוצאותלפחותאחוזים75(3)•
בתוםמצטברתבחינה);(בישראלפ"המותנאי)בישראלהוצאוההטבהתקופת
.(ההטבותתקופת

לים'האנגחוק 



:המשך-לים'האנגלחוק(ב)20סעיף-"מטרהחברת"בהגדרתהתנאים

עלולא,שלאחריהבשנהוהןהמזכהההשקעהסכוםשולםשבהבשנההן(4)•
תנאי)ופיתוחמחקרהוצאותמסכוםאחוזים50עלהחברהשלהכנסותיה
.(בנפרדשנהבכללחולצריך);(ההכנסות

אוקידומולשםהוצאווהפיתוחהמחקרהוצאותההטבהתקופתכלבמהלך(5)•
.(פ"המוייעודתנאי);החברהשבבעלותמפעלשלפיתוחו

משנותאחתבכללמשקיעפ"המוייחוסתנאיהתקייםשבההמסלשנתעד(6)•
,האמורהתנאיהתקייםשבההמסשנתלרבות,ההטבהתקופתבמהלךהמס

תנאי);החברההוצאותמכלל,לפחותאחוזים70מהוותוהפיתוחהמחקרהוצאות
.(ההוצאותעיקר

לים'האנגחוק 



:שניםשלוששלתקופהלאחררקתתבצעהיחידבידיהמסלהטבתהזכאותבחינת

המזכהההשקעהסכוםשבההמסבשנתהחלמסשנותשלוש-"ההטבהתקופת""
".המטרהלחברתשולם

עלמטרהחברתבמניותמזכההשקעההתרת"שכותרתו12/2011מספרהכנסהמסחוזר
מאפשר,"(12/2011החוזר":להלן)2011באוקטובר24ביוםפורסםאשר"כהוצאהיחידידי

עלרטרואקטיביבאופןהניכוילביטולאפשרותתוך,הראשונהבשנהכברההשקעהאתלנכות
.ההוצאהבניכוילזכאותהתנאיםהתמלאושלאשיימצאככל,השומהפקידידי

לים'האנגחוק 



החוקהאמורפיעליוגדרו"פיתוח"ו"מחקר"המונחיםכי,קובעלים'האנגלחוק(א)19סעיף
.הראשיהמדעןאישוראתשקיבלוובלבדופיתוחמחקרלעידוד

:כלהלן,"מזכההשקעה"מהיקובעלים'האנגלחוק(א)20סעיף

לוהוקצובשלהאשר,כלשהימסבשנתמטרהבחברתיחידשלהשקעה-"מזכההשקעה"
;שנהבאותההמטרהבחברתמניות

אומטרהבחברתמשקיעשלבמזומןהשקעה"(2016לינואר1מיוםהחל)המתוקןהנוסח
בחברהאוהמטרהבחברתמניותלוהוקצובשלהאשר,כלשהימסבשנתמתחילהבחברה

".הענייןלפי,המתחילה

לים'האנגחוק 



גםכיוקובעים"מזכההשקעה"המונחמשמעותאתמבהירים12/2011+2.2017חוזרים
השקעה"לתחשבהחברהשלהמניותלהוןומומרתהמטרהלחברתשניתנההמירההלוואה

:כלהלן,"מזכה

שני,היתרבין,להתקייםצריכיםמזכהלהשקעהתיחשבכלשהימסבשנתשהשקעהמנתעל"
:במצטברבסיסייםתנאים

;המטרהלחברתשולםההשקעהסכום.א

.ההשקעהבוצעהבההמטרהבחברתמניותהוקצולמשקיע.ב

:יובהרזהלעניין

.בגינההתמורהשולמהאםרקמזכהלהשקעהתיחשבלמשקיעמניותהקצאת•

מניותלהוןומומרת(השעההוראתלתקופתקודםאםגם)המטרהלחברתשניתנההלוואה•
שבוצעהכהשקעהתיחשבהשעההוראתבתקופת('וכובכורהמניות,להמרהח"אגלרבות)

.החוקמכוחבהקלותהמשקיעאתלזכותותוכלההמרהבמועד

המימושבמועדשבוצעהמזכהלהשקעהתיחשבהמטרהחברתלמניותאופציותמימוש•
."...כאמורהמימושבמועדששולמההמימושתוספתבסכום,למניות

לים'האנגחוק 



2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותלחוק5'מסתיקוןפורסם,2016בינואר20ביום•
חברהבמניותהשקעההתרת)וחלופיחדשמסלולקביעתהםהתיקוןעיקרי.("התיקון":להלן)

תיקוניםמספרביצוע,לים'האנגבחוקנקבעאשרמטרהבחברתההשקעהלמסלול(מתחילה
בדצמבר31ליוםעדהשעההוראתוהארכתלים'האנגבחוקנקבעאשרמטרהחברתבמסלול

2019.

בשונה.מתחילהחברהבמניותמשקיעשלמזכההשקעהלהתרתוהוראותתנאיםקובעהתיקון•
במועדלבירורהניתניםכאלההםמתחילהלחברהשנקבעוהקריטריונים,מטרהמחברת

.ההשקעה

לים'האנגתיקון חוק 



:אלהמביןכמאוחר,בתיקוןנקבע,"ההשקעהמועד"

סכוםאתהמתחילהלחברהאוהמטרהלחברתשילםהמשקיעשבוהמועד(1")

.המזכהההשקעה

כנגדהמניותאתלמשקיעהמתחילההחברהאוהמטרהחברתהקצתהשבוהמועד(2)
להמרההניתנותחובבאיגרותהואשהוקצוהמניותמקוראם,ואולם.בחברההשקעתו

-החובאיגרתהונפקושבהמסשנתבאותהלמניותהומרוהאמורותהחובואיגרות,למניות
.החובאיגרותתמורתהמשקיעשילםשבוהמועד

חוקלהוראותבהתאםהחברותלרשםדווחהלאהמניותוהקצאתהיה"–2.2017חוזר•
.החוקלענייןההקצאההחברותכתאריךלרשםהדיווחתאריךאתיראו,החברות

לים'האנגתיקון חוק 



מופעליםוניהולםעסקיהעלושהשליטהבישראלשהתאגדהחברההינה"מתחילהחברה"
:הבאיםהתנאיםכללגביהשמתקיימים,בישראל

:הענייןלפי,להלןהקבועיםהמועדיםחלפוטרםההשקעהבמועד(1")

'אבחלקכאמור',אפיתוחבאזורפועלתהיאואם,החברההתאגדותמיוםחודשים48(א)
.האמורמהיוםחודשים60-הוןהשקעותלעידודבחוקהשנייהלתוספת

התעשייהולפיתוחלהשקעותהרשות)הרשותשמפעילהמסלולבמסגרתסיועהחברהקיבלה(ב)
מיועדהואכיאישרוהמיסיםרשותומנהלהאוצרבמשרדהתקציביםעלשהממונה,(והכלכלה
המועדיםאחדאו,האמורהמסלולבמסגרתהסיועתקופתמתוםחודשים12-מתחילותלחברות

.המאוחרלפי,הענייןלפי,(א)משנהבפסקתכאמור

4.5עלעלהלאההשקעהלמועדעדהתאגדותהמיוםהחברהשלהכוללהמכירותהיקף(2)
לאההשקעהלמועדשקדמוהמסמשנותאחתבכלהמכירותוהיקף,חדשיםשקליםמיליון

.(המכירותתנאי)מסכשנתמסמשנתחלקיראוזהלעניין;חדשיםשקליםמיליון2עלעלה

לים'האנגתיקון חוק 



המשך-"מתחילהחברה"

מיליון12עלעלהלאההשקעהלמועדעדהתאגדותהמיוםהחברההוצאותכלסך(3)
לאההשקעהלמועדשקדמוהמסמשנותאחתבכלהוצאותיהכלוסך,חדשיםשקלים

תנאי)מסכשנתמסמשנתחלקיראוזהלעניין;חדשיםשקליםמיליון3עלעלה
.(ההוצאות

.ההשקעהמועדשלהרבעוןלתחילתתעשהההוצאותותנאיההכנסותתנאיבחינת

,ההשקעהלמועדעדהתאגדותהמיוםלהשניתנווההלוואותבחברהההשקעותהיקף(4)
תנאי)חדשיםשקליםמיליון12עלעולהאינו,המזכהההשקעהסכוםזהובכלל

.(ההשקעות

התנאים,ההשקעהבמועד,בחברהמתקיימיםכיאישרהחברהשלהחשבוןרואה(5)
.(4)עד(1)שבפסקאות

לים'האנגתיקון חוק 



פ"המורשותאישור–המשך–"מתחילהחברה"

,בחברהמתקיימיםכי,מסשנתלאותהפ"המורשותאישורהתקבלההשקעהמועדעד(6)
:אלהשלושה

,ההשקעהיוםעדהתאגדותהשמיוםבתקופה,החברהמהוצאותלפחות70%(א)
בחברהשבוצעוופיתוחמחקרעלהמבוססלמוצרבקשר,בעקיפיןאובמישרין,הוצאו

.(בפיתוחהמוצר-זהבסעיף)

לעניין.היווצרומיוםהחברהבבעלותהםממנוהנובעותהזכויותוכלבפיתוחהמוצר(ב)
פיתוחוהמשךלשם,מאלהמאחדבמוצרהזכויותמלואאתהחברהקיבלהאורכשה,זה
:זומשנהבפסקתהאמורהתנאיבהמתקייםכאילוהחברהאתיראו,המוצרשל

העברתעדהיווצרומיוםבלעדיבאופןבבעלותוהיהשהמוצר,יותראואחד,יחיד(1)
.לחברהבוהזכויותמלוא

בוהזכויותמלואהעברתעדהיווצרומיוםבבעלותוהיהשהמוצריוצרמוסד(2)
:...מאלהאחדכל-"יוצרמוסד",זהלעניין;לחברה

לים'האנגתיקון חוק 



:–המשך–"מתחילהחברה"

ומנהלהראשיהמדען;בישראלהוצאו,מסשנתבאותה,החברהמהוצאות50%-מיותר(ג)
"ברשומותשיפורסמובכללים,לקבוערשאיםהמסיםרשות

:אלהשניים,בחברהמתקיימים(ההטבהתקופתמתוםשנתיים)הקובעבמועד

הקובעהמועדעדהחברהבידיהוצאבחברהשהושקעההמזכהההשקעהסכוםמלוא•
.בפיתוחהמוצרשלופיתוחוקידומולשםבמישרין

התקופה",זהלעניין;..בישראלהוצאו,הנוספתבתקופההחברהמהוצאות50%-מיותר"•
מלואואם,הקובעבמועדוסיומהההטבהתקופתבתוםשתחילתההתקופה-"הנוספת

-הקובעהמועדלפניהחברהבידיהוצאבחברהשהושקעההמזכהההשקעהסכום
".כאמורהסכוםמלואהוצאשבובמועדשסיומה

לים'האנגתיקון חוק 



שמעניקהמסהטבתלצורךתוכר(מטרהבחברת)יחידשלהשקעהרקכיקבעלים'האנגחוק
.מזכהכהשקעהתוכריחידיםביןשותפותשלהשקעהגםכיוקובעמרחיבהתיקון.הסעיף

:כלהלןמוגדרת"יחידיםביןשותפות"

לשםופועלתשהוקמה,יחידיםהםההטבהתקופתכלבמשךבהשהשותפיםשותפות"
רשותושמנהל,מתחילהחברהאומטרהחברתשהיאבלבדאחתבחברהייעודיתהשקעה
".בהגדרההאמוריםהתנאיםבהמתקיימיםכיאישרהמסים

3311/18מיסויהחלטתגםראו

לים'האנגתיקון חוק 



המשקיעשלהמזכותהשקעותיוכללבחשבוןיובאוהמרביההשקעהסכוםבחישוב•
שביצעכאמורהשקעותוכן,במישרין,הענייןלפי,המתחילהבחברהאוהמטרהבחברת

....קרובו

לפי,המתחילההחברהאוהמטרהחברתשלמניותבמכירתהוןרווחחישובלעניין•
המחיריוקטן,זהסעיףלפיבניכוילוהותרהמזכהההשקעהשסכוםמשקיעבידי,העניין

.כאמורבניכוישהותרההשקעהסכוםבכלהמניותשלהמקורי

חוץתושבמשקיע•

תקופתתוםעדההשקעהשממועדהתקופהבמהלך-המטרהמחברתהמשקיעקיבל•
הקובעהמועדעדההשקעהשממועדהתקופהבמהלך-המתחילהמהחברהאו,ההטבה

הסכוםיופחת,בעקיפיןאובמישרין,כלשהוסכום,(ההטבהתקופתמתוםשנתיים)
יחולולאזהקטןסעיףהוראות;זהסעיףלענייןהמזכהההשקעהסכוםמחישובהאמור

".1999-ט"התשנ,החברותבחוקכהגדרתודיבידנדעל

הוראות נוספות–לים'האנגחוק 



(פ"מתוך אתר  רשות המו)החוק השוואה בין מסלולי –לים'האנגחוק 

חברה מתחילהחברת מטרה

שנים ממועד  3-בתום תקופת ההטבה ודאות למשקיע

ההשקעה

במועד ההשקעה

שנים ממועד  3-בתום תקופת ההטבה וודאות לחברה

ההשקעה

שנים ממועד  3)בתום תקופת ההטבה  

או במהלך התקופה הנוספת  ( ההשקעה

שנתיים המתחילות בתום תקופת  )

(ההטבה

מלא/למועד ההשקעהמלא/מקדמיסוגי אישורים



המשך-החוק השוואה בין מסלולי –לים'האנגחוק 

חברה מתחילהחברת מטרה:תנאי סף

חודשים שחלפו  ' מס-

ממועד הקמת החברה

או עד ( 'חודשים באזור פיתוח א60או )חודשים 48עד אין תנאי מקדמי

חודשים מתום תקופת הסיוע שניתן על ידי רשות  12

י הממונה  "שאושרו עההזנקהחדשנות באחד ממסלולי 

על התקציבים באוצר ומנהל רשות המסים  

במהלך כל תקופת ההטבה לא רשום (ציבורי/פרטי)סוג חברה -

נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה

אין

היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו לה מיום  איןהיקף השקעות

ובכלל זה סכום , התאגדותה עד למועד ההשקעה

₪ מיליון 12אינו עולה על , ההשקעה המזכה



המשך-החוק השוואה בין מסלולי –לים'האנגחוק 

חברה מתחילהחברת מטרה:תנאי סף

היקף המכירות הכולל של החברה מיום התאגדותה עד למועד  איןהיקף הכנסות

והיקף המכירות בכל אחת , ₪מיליון 4.5ההשקעה לא עלה על 

₪מיליון 2משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 

סך כל הוצאות החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא  איןהיקף הוצאות

וסך כל הוצאותיה בכל אחת משנות המס  , ₪מיליון 12עלה על 

₪מיליון 3שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 

בתקופה שמיום התאגדותה עד , לפחות מהוצאות החברה70%איןפ"היקף הוצאות המו

בקשר למוצר המבוסס  , הוצאו במישרין או בעקיפין, יום ההשקעה

(פ במתחילה"תנאי המו)על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה 

המוצר שפותח והזכויות הנובעות ממנו הינם בבעלות החברה  איןבעלות על המוצר המפותח

מיום היווצרו או שהחברה רכשה או קיבלה את המוצר שפותח  

"(תנאי הבעלות על הקניין הרוחני)"מיחיד או מוסד יוצר 



המשך-החוק השוואה בין מסלולי –לים'האנגחוק 

חברה מתחילהחברת מטרה

שנים  3-במשך כל תקופת ההטבה עמידה בתנאי החוק

מהשנה בה חל מועד ההשקעה

שנים מהשנה בה חל 3-במשך כל תקופת ההטבה 

ובתקופה נוספת של שנתיים  , מועד ההשקעה

המתחילות בתום מועד ההשקעה

70%הוצאות המחקר והפיתוח מהוות פ"היקף הוצאות המו-

בכל שנת  , מכלל הוצאות החברה, לפחות

מס במהלך תקופת ההטבה

תנאי הסף שהרשות בוחנת ממשיכים להתקיים בתום  

פ ותנאי  "תנאי המו(כל שנה במהלך תקופת ההטבה 

הבעלות על הקניין הרוחני

לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח  75%היקף הוצאות בישראל-

שהוציאה החברה במהלך תקופת ההטבה  

הוצאו בישראל

בתום כל שנת מס במהלך תקופת ההטבה או בתקופה  

מהוצאות החברה הוצאו בישראל  50%-הנוספת יותר מ

אשר, לפחות מסכום ההשקעה75%פ"ייעוד ההשקעה למו-

,בשלו הוקצו למשקיע מניות בחברה

,משמשים להוצאות מחקר ופיתוח

שלוש-לא יאוחר מתום תקופת ההטבה 

שנים מהשנה בה חל מועד ההשקעה

מלוא סכום ההשקעה המזכה שהושקע בחברה הוצא  

שנים של תקופה  3)בידי החברה עד המועד הקובע 

במישרין  ( הטבה ועוד שנתיים של התקופה הנוספת

לשם קידומו ופיתוחו של המוצר בפיתוח



המשך-החוק השוואה בין מסלולי –לים'האנגחוק 

חברה מתחילהחברת מטרה

עמידה בתנאי החוק

היקף הכנסות לאחר  -

ההשקעה

בשנה שבה חל מועד ההשקעה המזכה  

לא עלו הכנסותיה של , ובשנה שלאחריה

פ"מסכום הוצאות המו50%החברה על 

אין

אי עמידה בתנאי  

ההטבה

החברה תידרש לשלם את החזר ההטבההמשקיע יידרש לשלם את החזר ההטבה



רשות החדשנות  –לים'האנגבקשה לפי חוק 

תיקוני)2011-ו2012לשניםהכלכליתהמדיניותלחוק(א)20סעיף-לים'האנגחוקלפיבקשה•
,2011-א"תשע,(חקיקה

:החדשנותרשותשלהחדשנותמרשותהכרהאישוריקבלתבשם200-05נוהל•

במועדלבירורהניתניםכאלוהינםמתחילהכחברהלהיחשבכתנאיבחוקשנקבעוהקריטריונים•
המזכיםהתנאיםמתקיימיםאםההשקעהבמועדכברלדעתיכוליםשהמשקיעיםכךההשקעה

.החוקשמעניקהמסבהטבתאותם

:המסלוליםבשניבקשההגשתלחברהמאפשרתהחדשנותרשות•

:ראוהמסלוליםבאחדהבקשהלהגשתטכנייםלפרטים•

https://innovationisrael.org.il/file/2719/download?token=a9PXYF3Q

https://innovationisrael.org.il/file/2719/download?token=a9PXYF3Q


קיזוז הפסדים



שוטפיםהפסדיםקיזוז

:לפקודה28סעיף-בישראלשוטפיםהפסדיםקיזוז

לפינישוםהיהריווחהיהושאילוהמסבשנתיד-במשלחאובעסקלאדםשהיההפסד(א).28"

שנתבאותהאחריםממקורותאדםאותושלהחייבתהכנסתוכלסךכנגדלקיזוזניתן,זופקודה

.(אופקיקיזוז)מס

לשניםקוזזשלאההפסדסכוםיועבר,כאמורמסבשנתההפסדכלאתלקזזניתןשלאמקום(ב)

אומעסקהשניםבאותןאדםאותושלהחייבתהכנסתוכלסךכנגדויקוזזזואחרבזוהבאות

אותושלהחייבתהכנסתוכלסךכנגדשיקוזזאו,ידמשלחאובעסקהוןריווחלרבות,ידמשלח

באחתההפסדאתלקזזניתןשאםובלבדוהכל,...בהתקיים(2)2סעיףלפי,השניםבאותן,אדם

:(אנכיקיזוז)שלאחריהבשנהלקזזויותרלא,השנים

אינפלציוניסכוםשהואהוןריווחכנגדזהסעיףלפיהפסדיקוזזלאהנישוםזאתביקשאם...(ג)

.25%עלעולהאינועליהםהחלהמסשיעוראםדיבידנדאוריבית,הוןרווחכנגדגםיחידולגבי

.(2308/15א"דנ)הירשנזוןדיןפסק.(02-14-48642מ"ע)אמותדיןפסק



שוטפיםהפסדיםקיזוז

:לפקודה29סעיף-לישראלמחוץהפסדיםקיזוז

-(לפקודה(1)29סעיף)פאסיביהפסד

במסחייבהיהרווחהיהושאילוהמסבשנתלישראלמחוץישראללתושבשהיההפסד(א)(1")

שכירותמדמיהפסדואולם,לישראלמחוץחייבתפסיביתהכנסהכנגדיקוזז,פסיביתכהכנסה

,זהסעיףלענין;בניןאותובמכירתהוןרווחכנגדגםבקיזוזיותר,בפחתשמקורובניןמהשכרת

,מתמלוגיםאושכירותמדמי,מדיבידנד,הצמדהמהפרשי,מריביתהכנסה-"פסיביתהכנסה"

כאמור,המסבשנתההפסדכלאתלקזזניתןשלאמקום(ב);ידממשלחאומעסקהכנסהשאינה

ההכנסהכנגדויקוזזזואחרבזוהבאותלשניםקוזזשלאההפסדסכוםיועבר(א)משנהבפסקת

ההפסדאתלקזזהיהניתןשאםובלבד,שניםבאותןלישראלמחוץשהופקההחייבתהפסיבית

";שלאחריהבשנהלקזזויותרלא,השניםבאחת



שוטפיםהפסדיםקיזוז

-(לפקודה(2)29סעיף)אקטיביהפסד

מתחייבהיהרווחהיהושאילו,לישראלמחוץ,ידבמשלחאובעסקישראללתושבשהיההפסד(2")

:אלההוראותלגביויחולו,בישראלבמסעליו

מסשנתבאותה,הוןרווחלרבות,החייבתהכנסתוכנגדתחילהיקוזזהמסבשנתשהיההפסד(א)

;לישראלמחוץידממשלחאומעסק

הכנסהכנגדכאמורהיתרהתקוזז,(א)משנהבפסקתכאמורקיזוזלאחרהפסדיתרתנותרה(ב)

;...מסשנתבאותהשנותרהלישראלמחוץחייבתפסיבית
לישראלמחוץבעסקהינהכאמורהפסדויתרת...כאמורהפסדקיזוזלאחרהפסדיתרתנותרה(ג)

,הנישוםזאתביקשאם,תקוזז,(הנשלטהעסק-זהבסעיף)בישראלמופעליםוניהולובושהשליטה

;מסשנתבאותהבישראלשנצמחהאושהופקהחייבתהכנסהכנגד

לשניםכאמורקוזזשלאההפסדסכוםיועבר...שנהבאותהההפסדכלאתלקזזניתןשלאמקום(ד)

מעסק,מסשנותבאותן,הוןרווחלרבות,הנישוםשלהחייבתהכנסתוכנגדויקוזז,זואחרבזו,הבאות

אומעסקלקזזויהיהשניתןנשלטמעסקמועברהפסדלענייןלמעט)לישראלמחוץידממשלחאו

;(בישראלידמשלח



לפקודה92סעיף–הוןהפסדיקיזוז

(  א)92סעיף "

,  ואילו היה ריווח הון היה מתחייב עליו במססכום הפסד הון שהיה לאדם בשנת מס פלונית ( 1)

יקוזז תחילה כנגד ריווח ההון הריאלי וכל שקל חדש של היתרה יקוזז כנגד שלושה וחצי שקלים  

,  זה רואים שבח והפסד כמשמעותם בחוק מיסוי מקרקעיןלענין; חדשים של סכום אינפלציוני חייב

;העניןלפי , כאילו היו ריווח הון או הפסד הון, 1963-ג"התשכ

...

ושאילו היה רווח היה מתחייב עליו במס  , היה לאדם הפסד הון במכירת נכס מחוץ לישראל( 3)

ואולם הפסד הון מנכס כאמור יקוזז תחילה כנגד רווח הון  , (1)יחולו עליו הוראות פסקה , בישראל

".מחוץ לישראל



לפקודה92סעיף–הוןהפסדיקיזוז

לפי,(3)או(1)פסקאותהוראותעליויחולו,המסבשנתערךניירבמכירתהוןהפסדלאדםהיה(4)
:אלהכנגדגםיקוזזההוןהפסדואולם,הענין

;ערךנייראותובשלששולמומדיבידנדאומריביתהכנסה(א)

הריביתעלהחלהמסששיעורובלבד,אחריםערךניירותבשלמדיבידנדאומריביתהכנסה(ב)

הקבועהשיעורעלעולהלאאדםאותושקיבלשהדיבידנדכפי,ערךניירותבשלהוצאות(ג)או

לפי,(ב)ג125או(1)ב125בסעיפיםהקבועהשיעורועל,אדםבניחברהואאם(א)126בסעיף

;יחידהואאם,העניין
...

(ב)

ריווחכנגדיקוזז,מסויימתמסבשנת,(א)קטןבסעיףכאמור,מקצתואוכולו,לקזזוניתןשלאסכום

,ההפסדהיהשבההשנהלאחרזואחרבזוהבאותהמסבשנות(א)קטןבסעיףכאמורבלבדהון

היה.132-ו131בסעיפיםכאמור,ההפסדהיהשבההמסלשנתדוחהשומהלפקידשהוגשובלבד

הוןרווחכנגדתחילהההפסדיקוזז,לישראלמחוץנכסממכירתהפסדלקזזוניתןשלאהסכום
".לישראלמחוץנכסממכירת



הפסד הון כתוצאה מירידת שער חליפין

(ח"במטהפסד)בסיסנכס(ח"במטרווח)בסיסנכס

אינפלציוניסכום)רגילחישובעולהח"שע

.(פטורח"שעלפיהמחושב

.(ח"שעלפיהמחושבאינפלציוניסכום)רגילחישוב

יכולהאינפלציוניהסכום,שקליהוןרווחונוצרבמידה

.(ריאליהפסדייצורלאאך,אותולאפס

יוםח"שעפחותמכירהיוםח"שעיורדח"שע

הוןהפסדונוצרבמידה.רכישה

ורווח,בולהכיריהיהניתןלא,שקלי

.אפסלמעשהיהיהההון

מכירהיוםח"שעכפולח"במטההפסד

לאח"שע

משתנה

יוםח"שעפחותמכירהיוםח"שע

רכישה

מכירהיוםח"שעכפולח"במטההפסד


