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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו
2021במאי 25

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

עדכונים מהפרקטיקה במיסוי בינלאומי

בית ספר למיסים-איילת אור  



נושאי המצגת

היחידברמתחוץותושבישראלתושב•

;התושבותניתוקחלופת•

;הדיגיטליוהנוודאחרתבמדינהמסתשלום•

חדשהפסיקה-משפחתיתאפיצול•

ותיקחוזרותושבלראשונהישראלתושב•

;לישראלחזרה/עלייהמועד•

;היחידיםתקנות•

;ותיקחוזרותושבחדשעולהשלשבחומסרכישהבמססוגיות•

הקורונהמשברבראימיסוי•

יחידתושבות•

;קבעמוסד•

.;חברהתושבות•



רקע כללי

הקורונהמשבר•

תקציביגירעון•

בינלאומילמיסויהועדהדוח•

MLI-היישום•

BEPS-הפרויקטיישום•

הבנקאיתהמערכת–לישראלכספיםוהוצאתהכנסה•



–תושב ישראל ותושב חוץ 
מושגי יסוד



איכותי  / מבחן אובייקטיבי–" תושב ישראל"

:כדלקמן,בפקודהמוגדרישראלתושב
:אלההוראותיחולוזהולענין;בישראלחייושמרכזמי-יחידלגבי

קשריומכלולבחשבוןיובאו,יחידשלחייומרכזמקוםקביעתלשם(1)
:השארביןובהם,והחברתייםהכלכליים,המשפחתיים

;הקבועביתומקום(א)

;משפחתובניושלשלוהמגוריםמקום(ב)

;הקבועהעסקתומקוםאוהקבועאוהרגילעיסוקומקום(ג)

;שלווהמהותייםהפעיליםהכלכלייםהאינטרסיםמקום(ד)

;שוניםבמוסדותאובאיגודים,בארגוניםפעילותומקום(ה)



מבחן כמותי–" תושב ישראל"

:ישראלתושב

–כמותימבחן
-בישראלהואהמסבשנתיחידשלחייושמרכזהיאחזקה(2)

;יותראוימים183המסבשנתבישראלשההאם(א)

בישראלשהייתותקופתכלוסך,יותראוימים30המסבשנתבישראלשההאם(ב)

.יותראוימים425הואלהשקדמוובשנתייםהמסבשנת
.השומהפקידידיעלוהןהיחידידיעלהןלסתירהניתנת(3)שבפסקההחזקה(3)



מבחן סובייקטיבי–" תושב ישראל"

:ישראלתושב

-סובייקטיבימבחן

הואהיכן:למקוםהאדםביןהקושרותהנפשיותבזיקותמתעניין-הסובייקטיביההיבט"

להימצאותהסיבה,בעתידאליולחזוראומגוריםמקוםלעזובכוונה,חייומרכזאתרואה
.(477/02א"ע)"הלאהוכןלמקוםשייכותהרגשת;ממנולהיעדרותאומסויםבמקום

לזיקתואינדיקציה,מסוימתבמידה,לשמשעשויותנישוםשלתחושותיוכיעלימקובל"

א"ע)".האובייקטיבילמבחןמשנהמבחןאלאבהןלראותשאיןחוששניאולם,מסויםלמקום
8234/11).



"תושב חוץ"

:כדלקמן,לפקודה1בסעיף"חוץתושב"הגדרת•

:אלהכלבושהתקיימויחידוכן,ישראלתושבשאינומי–"חוץ-תושב""

;שלאחריההמסובשנתהמסבשנת,שנהבכל,לפחותימים183לישראלמחוץשהההוא(א)

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

.";(א)משנהבפסקתהאמורותהמסשנותשלאחרהמסשנותבשתי

.בעיתונותשפורסמהכפיהמתוכננתברפורמהיחידתושבותלענייןדגשים



ניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה בישראל

:תושבותניתוק
.ל"לחומישראלהחייםמרכזהעברתתהליךהינוהתושבותניתוק

.ל"לחוהיחידאתהקושרותזיקותויצירתלישראלהיחידאתהקושרותהזיקותניתוק

הליך.(סולר,צורדיןפסקי)המטוסעלהעלייהבמועדתושבותלנתקניתןבהםמצביםישנם

ספציפיבמועדאו,(ספירדיןפסק)למעברבסמוךוהסתייםהמעברלפנימהזמןהחלהניתוק

.(קניגדיןפסק)

.תושבותלניתוקכללים

:יתרונות
.(ספציפיתלבדיקהבכפוף–בשנה₪אלפיעשרותשלחיסכון)בישראלמסחבותהשלמתאי

.דיווחבעלויותוחיסכוןבישראלדיווחאי
.(בשנה₪אלף60-כ)לאומיביטוחבדמיחבותאי



(בחינה מהותית)כללים לניתוק תושבות 

:החלופות הנוספות

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 שלוש שנים•

מקצועי-קבלת סיוע משפטי•



223תיקון –ניתוק תושבות 

.1348–טופס 



שאלת התושבות הזרה כתנאי 

לניתוק תושבות והנוודים  

הדיגיטליים



שאלת התושבות הזרה כתנאי לניתוק תושבות

אשקלוןשומהפקיד'נפלוני3328/15א"ע
מסמשלםהואכילהצהירמסרבאףוהוא,אחרתמדינהבאףכתושבאוכאזרחמעמדאיןלמערער"

המחייבת,מורכבתשאלההיאמדינהבאףהכנסהמסתשלום-אימשמעותמהיהשאלה.אחרתבמדינה

ממארגכחלקלפקודה2סעיףאתלפרשיש,אכן...הבינלאומיהמיסוידיניהגדרותשללעומקןלצלול

כינישוםלטענתיתייחסזהדיניםשמארגשראויכפי.זיכויוהסדרימסכפללמניעתאמנותהכוללדינים

.הפוכהלטענהגםלהתייחסראויכך;הוגןאינוולכןמסכפלבבחינתהואמשלםשהואהאפקטיביהמס

ההגדרהכאשרבפרט)הנישוםשלתושבותעלבהכרחילמדהמסתשלוםאימקרהבכללאאמנם

אי-בענייננולדידיקורהוכך-ואולם;(למקוםממקוםלהשתנותעשויה"תושבות"שלהמשפטית

טענתואתהמחלישהנוספתכאינדיקציהלשמש,מסוימיםבמקרים,עשויאחרתמדינהבאףהמסתשלום

".לארץמחוץחייםמרכזמקייםהואכיהנישוםשל



קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי

:(2018)4א"תשומהפקיד'נרפיאמשיקשויליאמית,476/17א"ע

אדםשלמצבקייםבכללהאםוהיא,הדיוןבמהלךשהתעוררהעקרוניתסוגיהלצייןלנכוןמצאתי•

לענייןאחרתמדינהכתושבהוכרלאהמערערבענייננו.מסלצרכימדינהאףשלתושבשאינו

התיאורטיבמישוראכן.מדינהאףשלתושבהיהלאהוא2007המסבשנתולטענתו,המסחבות

האם-שונותנמלערילעיתיםופוקד,יםבלבספינהעלחייאדםלמשלבומקרהלהציףיהאמעניין

?מסלצרכימדינהאףשלתושבאינוהואבומצבלקבלניתן

אלא.כלשהיבמדינהתושבלהיותחייבשאדםקובעתאינהשהפקודהלכךמופניתהלבתשומת•

.ישראלתושבהואהאםהשאלהכלפימופנההזרקור

לתמוךעשויהדבר,מסלצרכיאחרתבמדינהתושבותועלמצביעשאדםבשעהכילהוסיףנכון•

טועןהנישוםבהאחרתלמדינההפניה,לומררוצה.בישראלאינוחייושמרכזבכךמסוימתבמידה

לאכאמורזאת.חייומרכזשלהכוללתהבחינהבמסגרתרלוונטימאפייןהינההמסבשנתתושבשהיה

.בעניינוהמערערעשה



קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי

-מזוזהשופט'כב:(2018)4א"תשומהפקיד'נרפיאמשיקשויליאמית,476/17א"ע

היאהמוצאנקודת,ל"לחוויוצא-בישראלוגדלשנולדמיובמיוחד-ישראלותושבאזרחשהואמי•

איןעודכלוזאת,לישראלמחוץממושכיםזמןפרקישוהההואאםאף,ישראלתושבנותרשהוא

עלכגון,אחרמושבמקוםלעצמוולקבועלישראלהתושבותזיקתאתלנתקלכוונתוברורותאינדיקציות

במדינהעיסוקמקוםוכןומשפחהביתהקמת,בישראלונכסיוביתומכירת,אזרחותעלויתורידי

.מישראלאלהזיקותיוניתוקתוך,אחרת

זיקתניתוקעלבהכרחמצביעהאינהלישראלמחוץשנהמידיממושכיםזמןלפרקיהשהותעצם•

למדינהמחוץממושכתשהותשלהתופעהרווחתהעכשוויתהגלובליתבמציאות.לישראלהתושבות

לצרכי,(בינלאומיתבחברותכללבדרך)עבודהלצרכי,אקדמייםלימודיםלצרכיכגון,שוניםלצרכים

באומנותעיסוקאוספורטשלבטורניריםהשתתפותלצרכי,מסחריתנציגותאוממלכתיתשליחות

התושבותקשראתלנתקכוונהעלבהכרחמצביעהאינהל"בחוכאמורשהות.ועוד,השוניםבתחומים
.כאמורכןלעשותברורהאינדיקציהבהעדרלישראל



קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי

:המשך–עליוןאמית
לוואין,משפחתובנימצוייםכאן,בישראלוגדלנולדהמערערבודנןכגוןבמקרהבמיוחדנכוןלעילהאמור

שההאלאאחרתבמדינהשורשיםהיכהולאומשפחהביתהקיםלאהמערער.אחרתבמדינהקבעבית

ובהןהשונותלמדינותישראלידרכוןעםנסעהעותר.המקצועיעיסוקולצרכישונותבמדינותזמןפרקי

תיקפתחולא,כתושבהוכרולאאחרתמדינהשלאזרחותרכשלאהמערער.כישראלישהיהויזתקיבל

המערער,גיסאמאידך.זרהמדינהאףשלהמסלשלטונותהכנסותיועלדיווחולא,אחרתמדינהבאףמס

בשנהחודשים5-כ(שנתי-רב)בממוצעשהה,משפחתובנימצוייםבה,לישראלזיקותיועלשמר

.לישראלל"בחושהשתכרכספיםהעבירוכן,בישראל



קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי

-(2019)(6418-02-16מ"ע)רפאליברבענייןהדיןפסק
ימיואתהמעביראדםשלממצבוממערבמזרחכרחקרחוקהמערערתשלעניינהכיסבורני"

ימיםפניעלשטלמקוםממקוםונדנעהואאלאקבועבסיסכללוואיןיאכטהשלסיפונהעלולילותיו
–המערערתשלבעניינה)מצויזהביתנמלכיסבורני...באחרופעםזהבנמלפעםועוגןואוקיינוסים

הואהיאכטהועוגנתעגנהשבוהמקום,יוםשלבסופו...אחרבמקוםולאבישראל(מ"החהוספת

."ולתושביהלאזרחיההמדינהשמעניקההציבורייםהשירותיםאתצורכתהיאושםבישראל

.לאומיוביטוחמ"במעתיקיםסגירת



פסיקה חדשה בפיצול תא משפחתי 



פיצול תא משפחתי על רקע חזרה לישראל–לדרמןעניין 

(:2021)5פקיד שומה תל אביב ' זאב לדרמן נ41182-01-19מ "ע

:  המקרהעובדות 

הוא נולד בארצות הברית והינו בעל . המערער הינו דירקטור ויועץ מצליח לחברות בתחום ההייטק•

.  הוא עלה לישראל עם משפחתו12בגיל . אזרחות אמריקאית וישראלית

במהלך תקופת  . שב לארצות הברית לטובת לימודי תואר שני במנהל עסקים בסטנפורד1990בשנת •

. 1993גם היא ישראלית לשעבר ונישא לה בשנת , לימודיו פגש את בת זוגו

בארצות  , עברו טיפולי פוריות רבים שנכשלו90-המערער ובת זוגו התקשו להיכנס להריון ובשנות ה•

.  הברית ובישראל

,  היא החליטה לעבור את תקופת הריונה בישראל, הצליחה בת הזוג להיכנס להריון1999כאשר בשנת •

.  בין היתר על רקע קשיים בנישואיה למערער



פיצול תא משפחתי על רקע חזרה לישראל–לדרמןעניין 

(:2021)5פקיד שומה תל אביב ' זאב לדרמן נ41182-01-19מ "ע

:  המשך-המקרה עובדות 

כאשר בת הזוג ושני ילדיהם , בנפרד, כך נטען בערעור, במשך מספר שנים חיו בני הזוג, לאחר מכן•

חיים רוב הזמן בישראל ואילו המערער המשיך ( 2002בנם השני של בני הזוג נולד בישראל בשנת )

להתגורר בארצות הברית לצרכי עבודתו בחברות הייטק אמריקאיות וכיועץ והזרוע האמריקאית של  

.  בתחילה בקליפורניה ולאחר מכן בטקסס, חברת וויקס הישראלית

בני הזוג העידו כי חלק מהתקופה היו למעשה פרודים וכאשר המערער היה מגיע לבקר את ילדיו  •

.כלל לא התגורר יחד עם בת הזוג באותו הבית, בישראל

, 157–2001שנת , 111–2000שנת : ימי השהייה של המערער בישראל על פני השנים היו כלהלן•

, 154–2006שנת , 161–2005שנת , 184–2004שנת , 115–2003שנת , 193–2002שנת 

.  ימים בממוצע רב שנתי154-כ. 254–2009שנת , 162–2008שנת , 108–2007שנת 



פיצול תא משפחתי על רקע חזרה לישראל–לדרמןעניין 

(:2021)5פקיד שומה תל אביב ' זאב לדרמן נ41182-01-19מ "ע

עיקרי המחלוקת

.2009המערער טען שהפך להיות תושב ישראל ובתור שכך תושב חוזר ותיק בשנת המס •

ועל כן לא מגיע לו פטור 2002פקיד השומה טען כי המערער הפך להיות תושב ישראל כבר בשנת •

.  לפקודה( 3ב)97קום מכוח סעיף וויקסממס בגין מכירת מניות 



פיצול תא משפחתי על רקע חזרה לישראל–לדרמןעניין 

:הערעור התקבל-פסק הדין

אתלאתרישלישראלהמערערשבמתילקבועמנתעלכיקירשהשופטכבודהבהירדינופסקבפתח

למרכזהנוגעיםהשוניםבאספקטים,הנישוםשלבחייומהותישינוילזהותניתןלאחריההמפנהנקודת

.התושבותמבחניבמסגרתומפורטיםחייו

בתקופהלישראלהמערערשלהשתייכותועוצמתבבירוראפואכרוכהבערעורההכרעה"

,וזאת.בישראלנמצאוזיקותיומירבשלאחריה,"המפנהנקודת"אתלאתריש.הנדונה

."מסלצורכיתושבותלקביעתהמוכריםהקריטריוניםיישוםכדיתוך



פיצול תא משפחתי על רקע חזרה לישראל–לדרמןעניין 

:  השופט קירש כי' קבע כב, לאחר בחינת הדברים כאמור

אז חווה לדבריו מספר . 2008עד לשנת , פחות או יותר, שגרת חייו של המערער נותרה בעינה"•

נקודת התפנית בחיי המערער התבטאה בצעדים  ". לחישוב מסלול מחדש"קשיים שהובילו אותו 

ששימש באותה  )מכירת בית מגוריו בטקסס : ביניהם, (שאינם שנויים במחלוקת)מעשיים שנקט 

ומנגד הגברת הפעילות הקשורה  , ב"צמצום חלק מעיסוקיו בארה; (עת כבית הקבע בטקסס

וכן הצטרפותו  ; (זולת וויקס לא הייתה למערער זיקה עסקית כלשהי לישראל, כאמור)לישראל 

.יש גם עלייה ניכרת בזמן שהות המערער בישראל2009בשנת . לקופת חולים

שבהן יכול היה לנתב את מהלך חייו  " נקודות יציאה"היו למערער כמה , בתקופה שקדמה לכך•
.אך הוא בחר אחרת, (2006בשנת Aduwa-לאחר סיום עבודתו ב, למשל)לישראל 



פיצול תא משפחתי על רקע חזרה לישראל–לדרמןעניין 

:  השופט קירש כי' קבע כב, לאחר בחינת הדברים כאמור

,  ראוי להבדיל בין זיקות שנוצרו כתוצאה מבחירתו שלו, בשקילת מקום מרכז החיים של המערער"•

הבחנה זו מצדיקה לדעתי לייחס משקל לא גבוה למגורי המשפחה .לבין כאלו שאינן תלויות רק בו

"ובפרט בשים לב לכך שילדיו של המערער היו צעירים מאוד, 2003בישראל ברציפות משנת 

אין מקום לייחס משקל גבוה מדי לכך שנגה וילדיו הקטינים של  , בנסיבות המתוארות, לפי דעתי•

."היה זה שיקול מרכזי, כמוסבר, בעיני המשיב. המערער שבו לגור בישראל



סוף מעשה במחשבה תחילה–בבחנובעניין 

(2021)דןגוששומהפקיד'נבבחנובאדוארד61908-01-19מ"ע

המקרהעובדות

הוא יהלומן העוסק כעצמאי במסחר ביהלומים בבורסה  "( המערער: "להלן)בבחנובמר אדוארד •

ולטענתו נחשב  2003-2008המערער חי ברוסיה בין השנים . 1992החל משנת , גן-ליהלומים ברמת

.  לתושב חוץ בשנים אלו

עיקרי המחלוקת

בנוגע לשומת מס הכנסה  "( המשיב: "להלן)הרקע לערעור הינו מחלוקת בין המערער לפקיד השומה •

"  תושב חוזר ותיק"ואם באותם שנים המערער היה במעמד של 2013-2014שהוצאה למערער לשנים 

לפקודה ועל כן הכנסה שנצמחה לו מחוץ לישראל תהיה פטורה ממס לתקופה של  14' כמשעמו בס

.  עשר שנים



סוף מעשה במחשבה תחילה–בבחנובעניין 

(2021)דןגוששומהפקיד'נבבחנובאדוארד61908-01-19מ"ע
:נדחההערעור–הדיןפסק

לא ניתן לומר כי למערער לא היה  כי , הגעתי למסקנה, לאחר שבחנתי את כלל חומר הראיות"•

תושב  "לא ניתן לראותו כמי שחדל להיות , כפועל יוצא.2004-2008מרכז חיים בישראל בשנים 

".בשנים אלו, כהגדרת מונחים אלו בפקודת מס הכנסה, "תושב חוץ"או כמי שהיה ל, "ישראל

-2008כי גם אם המערער היה מוכיח כי היה לו מרכז חיים ברוסיה בשנים , אבקש להדגיש שוב"•

על  , ודוק. לא היה בכך לשלול מינה וביה קיומו של מרכז חיים מקביל בישראל באותן שנים, 2004

שכן המערער מבקש  , ובענייננו אף ביתר שאת" )תושב חוזר ותיק"מנת ליהנות ממעמד מוטב של 

להיבנות מהוראת שעה המזכה במעמד המוטב של תושב חוזר ותיק לאחר שהות של חמש שנים  

העדרו של  אלא גם קיומו של מרכז חיים ברוסיה לא רק , היה על המערער להוכיח, (ל"בלבד בחו

מחומר הראיות עולה כי המערער לא ניתק את מכלול קשריו בישראל  , ברם. מרכז חיים בישראל

לא ניתן לומר כי  , למצער, וכי הכף נוטה לכיוון קיומו של מרכז חיים בישראל בשנים האמורות או

."המערער הוכיח כי לא היה לו מרכז חיים בישראל



סוף מעשה במחשבה תחילה–בבחנובעניין 

(2021)דןגוששומהפקיד'נבבחנובאדוארד61908-01-19מ"ע

מישור אובייקטיבי איכותי

המשיך לשלם דמי ביטוח לאומי ולקבל קצבאות כתושב  ; המערער המשיך להחזיק רכב בישראל•

המשיך את חברותו בקופת חולים בישראל וצרך בה שירותים רפואיים והמשיך להפקיד כספים ; ישראל

המערער הקפיד לחזור לישראל לחגים ולחופשות וכאשר הגיע לישראל המשיך להתגורר  . בקופות גמל

המערער לא העביר מישראל לרוסיה מיטלטלין אישיים וכאשר שב  . בביתו הקבוע ביחד עם משפחתו

.  לישראל לא הביא עמו מכולה לחפציו

וכפי שיפורט  , אין מחלוקת כי מקום מגוריה של המשפחה נותר בישראל, מקום מגורי המשפחהלעניין •

.המערער המשיך להיות חלק אינטגרלי ומשמעותי מהתא המשפחתי שלו בישראל, להלן



סוף מעשה במחשבה תחילה–בבחנובעניין 

המשרד , כך. מקום עסקיו הקבוע של המערער ומקום האינטרסיים הכלכליים שלו נותרו בישראל•

את הכסף  ;ולפי עדותו לא היו משרדים אחרים ברוסיה, והמלטשה שבבעלותו נמצאים בישראל

בכל ההסכמים העסקיים שערך  ;שקיבל ממכירת היהלומים נהג לשלוח לחשבון הבנק שלו בישראל

דברי הדואר היו נשלחים עבורו לישראל והוא היה אוסף אותם בביקוריו ;מסר את כתובתו בישראל

.המערער שמר על חברותו בבורסה ליהלומים והעסיק עובדים ישראלים;בארץ

, המערער העיד. כי חשבון הבנק של המערער המשיך להתנהל בישראל, בהקשר זה ראוי להדגיש•

הוא נהג למשוך מחשבון הבנק שלו בישראל שטרי כסף , כי בסמוך למועדי נסיעותיו לרוסיה

לו מרכז חייו של  . על מנת לשלם ברוסיה לספק הרוסי, בסכומים גבוהים של עשרות אלפי דולרים

סביר להניח שהיה פותח שם חשבון בנק ומושך משם את המזומנים לצורכי  , המערער היה ברוסיה

תוך שהוא מסתכן בהעברת  , פעילותו העסקית ולא היה נזקק לשמר את חשבון הבנק שלו בישראל

.שטרי כסף בסכומים גדולים בטיסות לרוסיה

תרם המערער 2006-2008במהלך השנים . המערער המשיך את פעילותו בארגונים בישראל•

.בישראל סכומים גבוהים של עשרות אלפי שקלים



סוף מעשה במחשבה תחילה–בבחנובעניין 

כל כמה חודשים  "וכי , לא היה לו בית קבעשברוסיה ביקוטיההמערער העיד כי , מן העבר השני•

" בית קבע"לא היה לו שם , גם אם המערער שהה ימים רבים ברוסיה, כלומר". הייתי מחליף בית

."וזאת בשונה מבית הקבע שלו בישראל, אלא מגורים זמניים ומתחלפים

מישור כמותי

בהן לא התקיימה לגביו  2005-2008גם בשנים , בהתאם לרישומי הכניסות והיציאות של המערער•

כאשר ממוצע כניסותיו  , כמעט בכל חודשי השנה, הוא נהג להגיע תדיר לישראל, חזקת הימים

נתון המלמד על זיקה הדוקה לישראל  -כניסות לשנה 9.5-לא פחות מלישראל באותן שנים עמד על 

(.לדרמןוסולרבסתירה לעניין )



סוף מעשה במחשבה תחילה–בבחנובעניין 

מישור סובייקטיבי

בהם הצהיר כי הוא תושב  ( 2008-2003לשנים )חות מס בישראל "המערער הגיש בזמן אמת דו•

.ח מס בשום מדינה אחרת"יובהר כי המערער לא הגיש דו. ישראל

עדיין ניתן ללמוד  , חות המס בישראל נעוצה ביעוץ מקצועי לקוי"הגשת דו, גם אם לטענת המערער•

אחרת מדוע שיגיש  , הוא המשיך לראות את עצמו כתושב ישראל, שמבחינה סובייקטיבית, מכך

?  חות מס בישראל ויצהיר כי הוא תושב ישראל"דו

האם המערער  . הדעת איננה נותנת כי מי שעוזב את המדינה ימשיך לשלם לה מס בהתנדבות•

ח מס במדינה אחרת תוך הצהרה כי הוא תושב  "היה מקבל את עצת יועצו המקצועי להגיש דו

ובכל מקרה המערער היה טורח לברר היטב את  , יש להניח כי התשובה לכך היא שלילית? שלה

.ח"פשר הייעוץ קודם להגשת הדו

חשיבות קבלת הייעוץ בזמן אמת ולא בדיעבד



תושב ישראל לראשונה ותושב  

חוזר ותיק



תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק

רצופותשניםעשרבמשךחוץתושבשהיהלאחרישראללתושבוהיהששביחיד-"ותיקחוזרתושב"

.לפחות

כתושבייחשביחידכינקבע,ישראללמדינת60-השנתבמסגרתארצהלשיבהכתמריץ-שעההוראת

במשךחוץתושבהיהאםגם2009-ו2007,2008המסבשנותישראללתושבוהיהששבותיקחוזר

.(שניםעשרבמקום)בלבדרצופותשניםחמש

לראשונהישראלתושב

.שניםעשרשלתקופהבמשךמסהטבות



חזרה לישראל/מועד עלייה



חזרה לישראל/מועד עלייה

?מסלצרכילישראלחזרה/העלייהמועדמהו
מועדועל(2007)מסלהטבותהזכאותעצםעלישירותמשפיעדבר.בפקודהברורההוראהאין

.וסיומןהמסהטבותתחילת

ומועדישראלתושבשלתושבותניתוקמועדקביעת"שכותרתו1/2011בחוזרהמסיםרשותעמדת

:"ישראללתושבחוץתושבהפךבו

ההגדרהלעניין)ישראללתושביחידהפךשבולמועדהנוגעותבשאלותובהירותוודאותליצורמנתעל

חייומרכזאתשהעבירכמיהיחידאתלראותיששבהתקיימםהתנאיםיפורטולהלן,(המהותית
:להלןבחלופותהמפורטיםהמועדיםמביןהמוקדםיהיההמועד.לישראל

אםוביןבבעלותוהואאםבין,בישראלביתלושישמשפחהבעלשאינויחידלגבי:ראשונהחלופה

.למגוריומשמשהביתבומהמועדהחל,"(קבעבית":להלן)בולהשתמשרשותלושישאוידועלשכור

למגורילשמשהקבעביתהחלבוכמועד,מהותיתמגוריםתקופתהחלהבוביוםלראותיש,זהלעניין

-מ(משמעותיבאופןאםגם)הקצרהתקופהגםלהיותיכולהמהותיתמגוריםתקופתכי,יצוין.היחיד
.ברציפותשניםמספרבמשךמתקיימתהיאלמשלאםמסבשנתימים183



חזרה לישראל/מועד עלייה

:(המשך)1/2011בחוזרהמסיםרשותעמדת
לשימושםהזמיןבישראלקבעבית,למשפחתואולו,שישמשפחהבעליחידלגבי-שנייהחלופה•

שלהקבועיםלמגוריהםמשמשהביתבומהמועדהחלבישראלהיחידעםנמצאתוהמשפחה,האישי

.המשפחהמבנימי

וכפיהקליטהמשרדלמבחניבהתאם,חוזרכתושבאוחדשכעולהסיווגויום-שלישיתחלופה•
...הקליטהמשרדידיעלשהונפקו,חוזרתושבבתעודתאוחדשעולהבתעודתשמופיע

וכן[המשפחהמגורימקוםאו/וקבעביתמלבדלישראלהיחידאתהקושרות...]...נסיבותתיתכנה•

ליחידכיללמדבהןויהיה,(הכמותיתההגדרה)הגדרהאותה(2()א)בפסקההאמור

-ו3.4.1בסעיפיםמפורטותהחלופותאםגם,יותרמוקדםובמועד,בישראלחייםמרכזלמשפחתואו/

.הענייןבנסיבותהחייםמרכזמבחןיישום."שונהתוצאהעליצביעו3.4.2

.לדרמןעניין–לישראלהחזרהאגבמשפחתיתאפיצול•



תקנות היחידים-" דחיית מועד ההגעה לישראל"

מצויהחייםמרכזאשריחידיםכי,לקבועהאוצרלשרמאפשרתבפקודה"ישראלתושב"הגדרת•

בסמכותושימושהאוצרשרעשהבהתאמה,ולהפךמסלצרכיישראלכתושביייחשבולאבישראל

יראושלאיחידיםוקביעתישראלכתושביאותםשיראויחידיםקביעת)הכנסהמסתקנותאתוהתקין
.("היחידיםתקנות")2006–ו"התשס,(ישראלכתושביאותם

:כדלקמן,קובעתאלולתקנות3תקנה•

(2)-ו(1()א)בפסקהכאמורישראלכתושבאותוושרואיםחדשעולהשאינויחידיראו.3"

אחדוהואחוץתושבהיההמסלשנתהקודמותהמסשנותבחמשאם,חוץכתושב,להגדרה

:מאלה

...דיפלומטינציג(1)

...זרהמדינהבצבאחייל(2)

ביקשאם,הצבאישירותולסיוםעד-לישראלהגנהבצבאשירותלשםלישראלשהגיעיחיד(3)

;ישראלתושבלהיחשבשלא



תקנות היחידים -" דחיית מועד ההגעה לישראל"

(המשך)

,לשהייתוהראשונותהשניםבשלוש-לפחותלימודיםתכניתחצישלבהיקףהלומדסטודנט(4)

;ישראלתושבלהיחשבשלאביקשאם,בישראל

אחרהוראהבמוסדאוגבוההלהשכלהבמוסדבישראלהשוההמחקראישאומרצה,מורה(5)

;בישראללשהייתוהראשונותהשניםבשלוש-מוסדאותובעבורבתפקידומשמש

...דתאיש(6)

...חוליםבביתהמאושפזחולה(7)

מוגדר"חדשעולה".בישראללשהותםהראשונותהשניםבחמש-חוץוספורטאיחוץעיתונאי(8)

";לפקודה(ד)35בסעיףכהגדרתועולה"כבתקנות

לפקודה(ד)35בסעיףכהגדרתו"עולה"•

.'וכו"מסע"תוכניתשלהמסמלכודת•



הטבות מס לתושב חוזר ותיק ותושב  

ישראל לראשונה



"פעילות מעורבת"-: עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 

(2018)(24557-02-15מ"ע)תלמיעניין

:עובדות

עסק2004לשנתעד.34בגיל1987בשנתאנגליהלטובתועזב1953בשנתבישראלנולדהמערער•
.הבינלאומיתEMCבקבוצתעבודתובמסגרתונכסיםמוצריםשלבפיתוחהמערער

שיווקגםכמו,ליסינגהסכמיבאמצעותהחברהמוצרילרכישתמימוןשיטותלטענתוכללוהנכסים•

.הליסינגתקופתבתוםמוצריםאותםשלמחדש

"נכסים"בהכלולהשיווקיהמודלשלומפתחכמשווקהמערערשלתפקידוהוגדר2004בשנת•

תמורה,לטענתו,המערערקיבל,הקבוצהעםשנחתםלהסכםבהתאם.מתעורריםשווקיםעםלמדינות

.שפיתח"נכסים"השלכנגזרת,מהחברה

.ישראלכולל,תיכוניותיםמדינותבחמשתפקידבאותוושימשלישראלחזר2007בשנת•



"פעילות מעורבת"-: עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 

(2018)(24557-02-15מ"ע)תלמיעניין

:המערערטענת

מהווה,ואילך1.7.2004מיוםהחלמהחברהקיבלאותההתמורהכיהייתההמערערשלהמרכזיתטענתו•

לאומיהרבתפקידובמסגרת,לדבריו.באנגליהחיבההתקופהבמהלךשפיתח"נכסים"השלנגזרת

.מהחברהלוהמשולמתלתמורהמופקדהואעליהןהטריטוריותמןאחתבכלשהותוזמןביןזיקהאין

החלופותשתילפילפקודה(א)14שבסעיףותיקחוזרלתושבהפטורמלואאתלגביולהחיליש,לפיכך•

עבורהמערערשפיתחבנכסיםהואמהחברההכנסותיומקורשכן-הנכסמקוםחלופתלפי:בוהמצויות

-הנכסיםוצמיחתהפקתמקוםחלופתלפי;אנגליהתושבבהיותו,לישראלמחוץחיבהבתקופההחברה

.השונותבטריטוריותבשהותותלויותהיולאכללהרלוונטיותבתקופותמהחברהוהכנסותיוהואיל

לימיבהתאםהשונותלטריטוריותהייחוסבסיסעלהמסחבותאתלקבועהמערערביקש,לחילופין•
.בישראלעבודה



"פעילות מעורבת"-: עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 

(2018)(24557-02-15מ"ע)תלמיעניין)

הוכיחלאהמערער,מתאימותראיותבהעדרכיוקבעזובסוגיההערעוראתדחההמחוזיהמשפטבית•

.לישראלמחוץ"נכס"שלקיומו

גובה:מקובליםעבודהתנאימעוגניםבהם,סטנדרטייםעבודהחוזיעלהקבוצהעםחתםהמערער•

בחברהתפקידלבעלכפיפות,רכבבאחזקתהשתתפותכגוןנלוותזכויות,העבודהביצועמקום,השכר

.וכדומה

עובדהמערער,בישראלהשנהמרביתכינמצאהנכסיםוצמיחתהפקתמקוםלחלופתביחסגם•

נציגיעםבפגישותהסתכמהל"בחופעילותווכי,ישראלייםלקוחותמולהישראליתהחברהממשרדי
.בכךוכיוצאבכנסיםהשתלמויות,ל"בחוהקבוצה

שהופקהזובין,ההכנסהאתלפצליששבולאופןהנוגעבכלהמערערשלמצדוראיותבהעדר"•

מפתח"האתלאמץשלאמקוםרואהאיני,ל"בחומעבודתושהופקהזווביןבישראלמעבודתו

שההבהםהעסקיםימיחלוקתעלהמתבססבמפתחהמדובר.שימושהמשיבעשהבו"האובייקטיבי
."1/2011הכנסהמסבחוזרכאמור,הערעורנשואהמסבשנותהעסקיםימיסךמתוךל"בחוהמערער



"פעילות מעורבת"-: עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 

(2018)(24557-02-15מ"ע)תלמיעניין

"לישראלמחוץבנכסיםשמקורן"להכנסותהמתייחסת,לפקודה(א)14בסעיףההוראהאת,לגישתי"

שמקורןאחרותפירותיתהכנסותעלוהן,פסיביותהכנסותעלהןחלהשהיאכך,רחבבאופןלפרשראוי

שפותחו,וכדומהשוניםמנגנונים,פיננסייםמוצרים,מכירהשיטות,עבודהשיטות,כןעל.כאמורבנכסים

סעיףלפיהפטורקבלתלצורך"נכסים"כלהיחשבעשויים,ל"בחוהיהבהבתקופהחוזרתושבידיעל

בזיקהמשולמתשההכנסהככלאו,החוזרהתושבבבעלותהינםאלו"נכסים"שככל,לפקודה(א)14

מעבודתוכחלקהחוזרהתושבידיעלפותחאשר,למעסיקהשייך"נכס"במדובראם,כך.אליהםממשית

שהואככל,זהשתגמולהרי,כךבשלתגמוללולתתלנכוןמצאהאחרוןוזה,המעסיקאצלותפקידו

בנכסשמקורהכהכנסהלהיחשבעשוי,לישראלשובולאחרגםהחוזרהתושבשללידיולהשתלםממשיך

נוספתלפעילותהנישוםנדרש,"הנכס"מההכנסההפקתלשםשבובמקרההדיןהוא.ל"בחוהמצוי

כיאלא,ל"בחו"נכס"הנישוםבידיועיקרכללאיןכילומראין,אלהבנסיבות.לישראלהגיעולאחר

בשלהמופקתזוובין,גופובנכסשמקורהזוביןההכנסהאתלפצלשישהיאהאפשריתהתוצאה

בישראלשהופקהלזוההכנסהאתלפצלנוהגעצמושהמשיבמידהבאותה,בישראלהנעשיתהפעילות
".השהייהימיבסיסעלכגון,ל"בחושהופקהולזו



"פעילות מעורבת"-: עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 

נדחהלעליוןהערעור–(2020)(1779/18א"ע)תלמיעניין

עלהמערערחזר,המחוזיהמשפטביתקביעותעלהעליוןהמשפטלביתהמערערשהגישבערעור•

סעיףפרשנותפיעל"נכס"כבחברהלראותישכיהטענהאתוהוסיףקמאהמשפטמביתטענותיו

,החברהידיעלשולמהוהכנסתוהואיל,המניבהנכסמקוםחלופתפיעלולכןלפקודה(א)14

אשרככזובהכנסהלראותיש,לישראלשובולפניגםאותוהעסיקהואשר,באנגליהובסיסהשפעילותה

.ל"בחומנכסנובעת

,"המקורתורת"ללבבשיםלקרואיש,168תיקוןלאחרכנוסחו,הכנסהמסלפקודת(א)14סעיףאת•

אליוהמקורמהולקבוע,ראשוןבשלב,נדרשכןעל.הכנסהמספקודתלענייןהכנסותמסווגותפיהעל

מכוחוההכנסותהאםזהלמקורביחסהחליםהכלליםלאורלבחוןמכןולאחר,מסוימתהכנסהליחסיש

עניין)לישראלשמחוץבנכסשמקורןאו(לפקודהא4סעיףמתייחסאליועניין)לישראלמחוץהופקו

.(עסקינןבוההכנסהמקורטיבלפילבחוןישאותו



"פעילות מעורבת"-: עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 

נדחהלעליוןהערעור–(2020)(1779/18א"ע)תלמיעניין

שלמתמשךמאמץהואלהןהמקוראשר,אקטיביותשהכנסותהואזהמבחןמשמעות,מעשיתמבחינה•

חלופתוממילא,"בנכסיםשמקורן"הכנסותכללמהוותאינן,(מעסקאומעבודההכנסהכגון)הנישום

הנישוםשלמרכושוהנובעות,פסיביותהכנסות,זאתלעומת.לגביהןרלוונטיתאינההמניבהנכסמקום

מקוםלפירקלאלהינתןיכולבגינןהפטורולפיכך,"בנכסיםשמקורן"כאלהלרוביהיו,ממאמציוולא

.המניבהנכסהימצאמקוםלפיגםאלא,ההכנסההפקת

שלהמטרהאתלהשיגהיא,בפרטלפקודה(א)14בסעיףהפטורושל,168תיקוןשלתכליתו•

לשובאולעלותבחרשהנישוםהיחידמהטעםרקשנוצרמסחיובלמנועדהיינו',המעברניטרליות'

מדובראין,ודוק.מיסוייותהשפעותנטולהתהא,לאואולישראללעבורהאםשההחלטהכך,לישראל

עלהפטוראתלהחילמקוםאיןכןועל,לישראללעלייתועוברהנישוםעלשחלההמסחבותבהקטנת
.המעבראלמלאגםבישראללרשויותמסבגינהמשולםהיהשממילאהכנסה



–כרסום שני : עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 
עמדות חייבות בדיווח

מניבתפעילותאו(גומלתמדינהתושבשהואחוץלתושב)קבעמוסדיצירת-13/2016'מסעמדה

חדשעולהאוותיקחוזרתושבי"ע(גומלתמדינהתושבשאינוחוץלתושב)בישראלהכנסה

לגביהקבעמוסדבגיןרווחיםוייחוס,אמנהמדינתתושב,זרלתאגידקבעמוסדליצירתהכללים(א•

הפעילותאםביןבישראלהזרהתאגידפעילותלגבידומהבאופןיחולו,בישראלשהופקוהכנסות

תושבאולראשונהישראלתושבשהואיחידידיעלמבוצעתהיאאםוביןחוץתושבידיעלמבוצעת

.לפקודה14סעיףלהוראותבהתאםותיקחוזר

פעילותלגבידומהבאופןיחולו,אמנהמדינתתושבשאינו,זרתאגידשלרווחיםלייחוסהכללים(ב•

יחידידיעלמבוצעתהיאאםוביןחוץתושבידיעלמבוצעתהפעילותאםביןבישראלהזרהתאגיד

.לפקודה14סעיףלהוראותבהתאםותיקחוזרתושבאולראשונהישראלתושבשהוא



–"מוסד קבע": עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 
עמדות חייבות בדיווח

:המשך-13/2016'מסעמדה
ומנוהלתשנשלטתחברה,לפקודה1בסעיףישראלתושבתחברהמגדרימיעטהמחוקקכיהעובדה"

גורעתאינה,ההטבותבתקופתותיקחוזרתושבבידיאולראשונהישראלתושבשהואיחידבידימישראל

אוחדשעולהבידיבישראלשהופקווהכנסותבישראלשהתבצעהפעילותלמסותהאפשרותמן

."כאמורהזרההחברהעבורותיקחוזרתושב

:לפקודה'ה131סעיף
רשותשפרסמהלעמדהבניגודעומדתהיא(1):אלהכלבהשמתקיימיםעמדה-"בדיווחחייבתעמדה"

באותה₪מיליון5עלעולהממנההנובעהמסיתרון(2);הדוחמוגששלגביההמסשנתתוםעדהמסים

.היותרלכלמסשנותארבעבמהלך,₪מיליון10עלאומסשנת

אשר,הוןרווחהפיקוהוא₪מיליון3עלעולהאינה,הוןרווחלמעט,המסבשנתהנישוםהכנסת:חריג

.₪מיליון1.5עלעולהאינו



9001/20החלטת מיסוי 

שירותיםומיסוי,כךבשללהטבותוזכאותליחידלראשונהבישראלתושבותמועדקביעת:הנושא

בהסכםמיסויהחלטת-העלייהמועדלאחרשבשליטתוזרהלחברההיחידשהעניק

העיקריותהעובדות

.80-השנותבסוףל"בחונולד,רווקהינוהמבקש•

."(העלייהמועד":להלן)2019אוגוסטחודשבמהלךלישראלהגיעהמבקש•

חייוומרכז,בישראלקבעכדרךשוהההוא,בישראלקבעביתלמבקשקיים,העלייהממועדהחל•

.בישראל

הטכנולוגיהבתחוםהעוסקתהעלייהמועדלפנישהוקמהזרהבבחרהשליטהבעלהינוהמבקש•

ולא,בפועלתוגמללאאולםהזרהבחברהעבדהמבקשהעלייהלמועדעד,היחידלטענת.הדיגיטלית

לחברהשירותיםלהעניקהמבקשהמשיךהעלייהמיום.הקמתהמיוםמהחברהכלשהןהכנסותלוהיו

.תגמולללאהזרה

תושבתעםזוגיבקשרוהיהמאחריותרתכופותלעיתיםבישראלהיחידביקר2017-2015בשנים•
.חבריםשלבבתיםהתארחאו/ומלוןבבתיבעיקרשהההואבישראלהיחידשלביקוריובעת.ישראל



המשך -9001/20החלטת מיסוי 

המבקש2017בשנתימים110שהההמבקש2016בשנת,ימים85שהההמבקש2015בשנת•

.ימים93שהה

המבקש2020שנת.מכןלאחרימים97-והעלייהלמועדעדבישראלימים46שהההמבקש2019•

.ההחלטהמתןלמועדעדימים231שהה

:ההחלטהעיקרי

שנקבעוהטבותולקבלתהעלייהממועד"לראשונהישראלתושב"כהיחידמעמדלקביעתהבקשה•

.התקבלהלפקודה168תיקוןבמסגרת

ניתוקלמועדעדתינתןההטבותקבלתההטבותתקופתבמהלךתושבותואתיפסיקהיחידאם•

.התושבות

היחידשלהכנסההינםהעלייהממועדהחלהזרהלחברההיחידהעניקאותםהשירותיםשווי•

,בעקיפיןאובמישרין,שבשליטתוזרותלחברותשירותיםיעניקוהיחידככל.בישראלונצמחהשהופקה

.לפקודהא85לסעיףבהתאםשוקבמחיריינתנוהם
.היחידשלמפעולותיוהנובעהזרההחברהשלקבעמוסדשלקיומונבחןלא•



תום תקופת הטבות המס



שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב  -72/2019עמדה מספר 
ישראל לראשונה בחנ״ז 

,  נקבע כי בעת בחינת סיווג חברה זרה המוחזקת ע״י תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה

בשנת המס שבה הסתיימה לגבי אותו  , ב לפקודה75כחברה נשלטת זרה כהגדרתה בסעיף 

ככל שתקופת ההטבות הסתיימה במהלך שנת המס )( א)14תושב תקופת ההטבות שבסעיף 

לפקודה  ( 15)ב75לצורך ההגדרה בסעיף " תושב ישראל"יש לראות בו כ, (ולא בתום שנת המס

ואין לנטרל את שיעור החזקתו בעת חישוב שיעורי ההחזקה שבידי תושבי ישראל כמצוין בסעיף 

.לפקודה( 1()ד()1()א)ב75



,  דיבידנד רעיוני בחנ״ז לתושב חוזר ותיק-73/2019עמדה מספר 
לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר

.המסשנתבתוםהינולפקודה(1()ב)ב75סעיףלפיהרעיוניהדיבידנדחלוקתאירועמועד

,לראשונהישראלתושבאוותיקחוזרתושבשהינושליטהלבעלהרעיוניהדיבידנד,לפיכך

ההטבותשתקופתככל)(א)14שבסעיףההטבותתקופתלגביוהסתיימהשבההמסבשנת

החברהברווחיחלקולגובהבהתאםיקבע,(המסשנתבתוםולאהמסשנתבמהלךהסתיימה

.(השנהלסוףועדההטבותתקופתסיוםממועדשנצמחוברווחיםרקולא)שנהבאותהשנצברו

לגביוהסתיימהשבההמסבשנתחוזרתושבלגביגםהמחויביםבשינוייםתחולזועמדה
.(ג)14שבסעיףההטבותתקופת



שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או  -74/2019עמדה מספר 
תושב ישראל לראשונה בחמי״ז

:להלן)לראשונהישראלתושבאוותיקחוזרתושבי"עהמוחזקתזרהחברהסיווגבחינתבעת

שבההמסבשנת,לפקודה(א)1ב75בסעיףכהגדרתה,זרהידמשלחכחברת"(היחיד"

הסתיימהההטבותשתקופתככל)(א)14שבסעיףההטבותתקופתהיחידאותולגביהסתיימה

ההגדרהלצורך"ישראלתושב"כבולראותיש,(המסשנתבתוםולאהמסשנתבמהלך

שבידיההחזקהשיעוריחישובבעתהחזקתושיעוראתלנטרלואיןלפקודה(א)1ב75בסעיף

.לפקודה(א)1ב75שבסעיף"זרהידמשלחחברת"להגדרת(2)בפסקהכמצויןישראלתושבי



דיבידנד רעיוני בחמי״ז לתושב חוזר ותיק  -75/2019עמדה מספר 
או לתושב ישראל לראשונה

.המסשנתבתוםהינולפקודה(ד)1ב75סעיףלפיהרעיוניהדיבידנדחלוקתאירועמועד

,לראשונהישראלתושבאוותיקחוזרתושבשהינושליטהלבעלהרעיוניהדיבידנד,לפיכך

ההטבותשתקופתככל)(א)14שבסעיףההטבותתקופתלגביוהסתיימהשבהבשנה

החברהברווחיחלקולגובהבהתאםיקבע,(המסשנתבתוםולאהמסשנתבמהלךהסתיימה

.(השנהלסוףועדההטבותתקופתסיוםממועדשנצמחוברווחיםרקולא)שנהבאותהשנצברו



חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב  -76/2019עמדה מספר 
תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר לאחר תום תקופת  , חוזר ותיק

ההטבות

או  , בעת חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה•

(  ג)14)-ו( א)14לאחר תום תקופת ההטבות שבסעיפים "( היחיד: "להלן)לתושב חוזר 

לא יחול הפטור בסעיפים כאמור והיחיד ימוסה בגין הכנסתו מדיבידנד בגובה  , בהתאמה

ולא רק בגובה הרווחים שנצמחו ממועד סיום תקופת  )חלקו ברווחי החברה הזרה שחולקו 

(.  ההטבות ועד לסוף השנה

לא  , כל עוד לא חולק בפועל דיבידנד מחברה זרה ליחיד במהלך תקופת הטבות, כלומר•

.אם החלוקה בפועל בוצעה לאחר תום תקופת ההטבות, יחול הפטור בסעיפים הנ״ל



תקופת הפטור המקסימלית בנאמנות תושבי  -78/2019עמדה מספר 
תושב חוזר ותיק או  , ישראל שאחד מיוצריה היה לתושב ישראל לראשונה

לתושב חוזר

מיאוהמוטבהיוצרשלההטבותלתקופתבהתאםתקבעהנאמנותשלההטבותתקופת•

ביותרהמוקדםבמועדלסיומההגיעהשלוההטבותתקופתאשרהמוטביםהנהניםמבין

במהלךאםגם.בנאמנותהמוטביםוהנהניםהמוטבהיוצרשלההטבהתקופותכלמבין

.ההטבותתקופתתוארךלא,מהנהניםאחדלישראלשבאועולהההטבותתקופת



חלוקה לאחר תקופת הפטור שמקורה ברווחים  -79/2019עמדה מספר 
שהופקו ונצמחו בתקופת הפטור בנאמנות קרובים שבחרה במסלול  

חלוקה

שמקורהחוזרתושב,ותיקחוזרתושב,לראשונהישראלתושבשהואלנהנהחלוקהכל•

סעיףלפי,חלוקהבמסלולשבחרהקרוביםבנאמנותנאמןשלהונייםאופירותייםברווחים

תוםלאחרבפועלחולקואך,ההטבותתקופתבמהלךונצמחושהופקו,לפקודה(2()ד)1ח75

.30%שלהטבהללאאחידבשיעורבמסחייבתתהייה,ההטבותתקופת



שנות הטבות  10דגשים לקראת פקיעת תקופת 
המס

:המסהטבותתקופתפקיעתלפניאפשריותהכנהפעולות

רשותמולאפשרייםלדיוניםבסיסשתהווה,הפקיעהלמועדנכון"עצמיתהוןהצהרת"הכנת•

.המסים

.(נאמנות)ההטבותפקיעתלאחרבישראלוהמסהדיווחחבויותבחינת•

ביחסוהניהולהשליטהמבחןהכרתתוך,לישראלמחוץהעסקיתבפעילותארגון-רהביצוע•

.'וכוצמרותשי,ניאגועניין-זרותלחברות

.(פטורשולללפקודה(5()א)97סעיף)חוץתושבילקרוביםמתנותמתן•

.הפקיעהמועדלפנימוטביםנהניםעםנאמנויותפיצול•

באמצעותלישראלמחוץשירותיםשנותניםמוטביםיחידיםלגביז"חמילהוראותהתאמה•
.(משפחהקרובילרבות)זריםשותפיםצירוףבחינת–חברה

.מישראלתושבותניתוק•

.(לפקודה(3()ב)97'סע)ההטבותתקופתתוםלאחרגםליניאריהוןריווחפטור•

"אחורה"תיקיםפתיחת•



סוגיות במס רכישה ומס שבח  



לעניין חוק מיסוי מקרקעין" תושב ישראל"הגדרת 

;לפקודה1בסעיףכהגדרתו–"חוץתושב"•

.לישראלהגעה/החזרהמועדויישוםהחייםמרכזשאלת•
:זהבשינוי,לפקודה1בסעיףכהגדרתו–"ישראלתושב"•

,תושבהואשבהבמדינהמגוריםדירתלושאיןחוץתושבאוישראלתושב(א).א49•

התנאיםנתקיימושלגביה,מזכהמגוריםבדירתלושישבמקרקעיןהזכויותכלאתהמוכר

,73סעיףלפיההצהרההגשתבמועדשתוגשבקשתופיעל,זכאייהיה,זהבפרקהאמורים

מגוריםדירתלושישכמיחוץתושביראו,זהקטןסעיףלעניין;במכירתהממסלפטור

לואיןכימדינהבאותההמסמשלטונותאישורהמציאלאעודכל,תושבהואשבהבמדינה

.כאמורדירה



"הצהרת מוכר דירת מגורים יחידה"טופס 

,היתרבין,להצהירהרוכשמתבקש,"יחידהמגוריםדירתרוכשהצהרת"7000טופסבמסגרת

:כדלקמן

מסלפקודת14בסעיףכמשמעותההסתגלותבשנתנמצאאינני,הדירהאתמכרתיבהבשנה•

;הכנסה

;ימים183מעלבישראלאשהה,הדירהמכירתבשנת•

יחידיםוקביעתישראלכתושביאותםשיראויחידיםקביעת)הכנסהמסתקנותעלייחולולא•
.2006–ו"התשס,ישראלכתושביאותםיראושלא

;בישראלהואשליהחייםמרכז,הדירהמכירתבשנת•

;חוץתושבשהנניהמסיםלרשותבדוחאטעןלא,הדירהמכירתבשנת•

כלשהואפטוראומיסויהחלטתלקבלתהמסיםלרשותאפנהולאפניתילאהדירהמכירתבשנת•

;חוץכתושבמעמדיאתשיגדירו

;תושבותיבענייןאזרחיהליךהמסיםרשותלביןבינימתנהללאאלהבימים•

כיחידמעמדילענייןקביעהמהוותאינן,שבחבמסלישתיקבעוהשומהזוהצהרהכיליידוע•

.השומהפקידידיעלויוכרעייבדקזהנושא,חוץתושביחידאוישראלתושב



לעניין מס רכישה" תושב ישראל"הגדרת 

והדירה"ישראלתושב"כלהיחשבהמוכרעלמופחתיםרכישהמסמדרגותמליהנותמנתעל

:היחידהדירתולהיותצריכההנרכשת

:כךמוגדר((4)(ג1ג)9סעיף)רכישהמסלעניין"ישראלתושב"
רכישתמיוםשנתייםשבתוךמילרבות–"ישראלתושב"

חוזרלתושבאולראשונהישראללתושבהיההדירה

.(חוזרתושבכולללא)לפקודה(א)14בסעיףכמשמעותם,ותיק

.לישראלהגעה/החזרהמועדויישוםהחייםמרכזשאלת•

."יחידהמגוריםדירתרוכשהצהרת"7000טופס•

.לישראלעלייה/החזרהמועדלאחרלחוק85סעיף•

ועוד1/2011הכנסהמסחוזר,קניגדיןפסק,תלמידיןלפסקמנוגד,ביסוסחסר•



דירת מגורים יחידה-מדרגות מס רכישה  

202202020200שנת–( ח"בש)שווי מס רכישה 

2021

(מופחתים)מס שיעורי

0-1,747,8650%

1,747,865-2,073,1903.5%

2,073,190-5,348,5655%

5,348,565-17,828,5658%

10%ומעלה17,828,565



דירת מגורים שאינה יחידה-מדרגות מס רכישה  

202202020200שנת–( ח"בש)שווי מס רכישה 

2021

מס רכישה רגיליםשיעורי

0-1,294,7705%

1,294,770-3,884,2956%

3,884,295-5,348,5657%

5,348,565-17,828,5658%

10%ומעלה17,828,565



השפעת הקורונה



OECD-פרסומי ה

ומתוךזרותבחברותלעבודהרילוקיישןבמסגרתישראלאתשעזבורבים,הכלכליהמשבררקעעל•
.עתבטרםלישראללשובנאלצו,מוגבלתבלתילתקופהממנהלהגרכוונה

?האם חל ניתוק תושבות–חזרה לפני תום ארבע שנים ממועד העזיבה : דגש•

ניתןלאומשכךעזיבתוממועדשניםארבעחלפווטרםישראלאתשעזביחיד":1/2011חוזר•

לשםמגוריובמקוםהשומהלפקידיפנה,העזיבהביוםתושבותוניתקכיבהכרחלקבוע

."להגדרהבהתאםחוץכתושבמעמדוהסדרת



יל"הבנהשלכות משבר הקורונה על המיסוי 

.OECD-הארגוןשלמקצועייםפרסומיםשני•

הקורונהשלהראשוניםבשלבים2020אפרילחודשמתחילתהראשון•

(https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/oecd-secretariat-analysis-of-tax-treaties-

and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-947dcb01/)(הראשוןהפרסום":להלן)".

OECD-השארגוןלאחר,הראשוןהפרסוםשלוהרחבהעדכוןמהווה2021ינוארחודשבסוף,השני•

למשברהראשונההשנהתוםעםפרקטיניסיוןצברוהשונותבמדינותהמסורשויות

(https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/updated-guidance-on-tax-treaties-and-the-

impact-of-the-covid-19-pandemic-df42be07/)(השניהפרסום":להלן)".

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fcoronavirus%2Fpolicy-responses%2Foecd-secretariat-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-947dcb01%2F&data=04%7C01%7CMeori%40ampeli-tax.co.il%7Cf020c1ad01e74036127508d8ef9b3927%7Cbec4cc9ab10d442e8f1ece6a88c93610%7C0%7C0%7C637522797606538318%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FIv3%2FuCf9xWONXLOiAX4GJVZZMWc64FtX%2BIh1DapbCQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fcoronavirus%2Fpolicy-responses%2Fupdated-guidance-on-tax-treaties-and-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-df42be07%2F&data=04%7C01%7CMeori%40ampeli-tax.co.il%7Cf020c1ad01e74036127508d8ef9b3927%7Cbec4cc9ab10d442e8f1ece6a88c93610%7C0%7C0%7C637522797606548313%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=94DGPLvEJGg3YJfwVjUO9r9NX%2FmmCq1dQO82B6ZPzTc%3D&reserved=0


ל"השלכות משבר הקורונה על המיסוי הבינ

-https://046a806b-6848-4116-a904–152'מסמסרשומוןראובנושאלהרחבה•

20ebeaf1fe53.filesusr.com/ugd/54076f_45b2289a33fa4926b354d19665a02cab.pdf

!הפרסומיםמסקנותאתרשמיבאופןכרגעלאמץמסרבתהמסיםרשות•

https://046a806b-6848-4116-a904-20ebeaf1fe53.filesusr.com/ugd/54076f_45b2289a33fa4926b354d19665a02cab.pdf


חזרה מוקדמת לישראל בשל משבר הקורונה

(:19466-01-12מ "ע)פסק הדין בעניין יעל צור 

הערעור התקבל

ראינו כי המערערת ציפתה לעבוד בהונג קונג תקופה ממושכת אך בפועל זו קוצרה ועבודת  "

חזרה זו ואף  . שינוי זה הכריח את המשפחה לשוב לישראל. 2008המערערת הופסקה כבר בשנת 

הייתה לתקופה ארעית או  2006אינה מלמדת כי העזיבה בשנת , חזרת הבעל למקום העבודה הקודם

את הזיקה הסובייקטיבית ואת  . כי כוונת המערערת הייתה כי ישראל תמשיך להיות מרכז החיים

,  כלומר במהלך שנות המס שבמחלוקת ולא בדיעבד, הזיקות האובייקטיביות יש לבחון בזמן אמת

"  .אלא אם ההתנהגות המאוחרת מעידה על כוונה קודמת

.כנסיבה בלתי צפויה לחזרה לישראל–משבר הקורונה 



מאולצת בישראל/שהייה זמנית

התפשטותמפניחששבשלאם,תושבותםלמדינתלשוברוציםאויכוליםשאינםיחידיםישנם•
מחלת,עצמםשלהםהידבקותבשלאם,התושבותלמדינתטיסותבהעדראם,הקורונהוירוס
.ב"וכיובישראלעליהםשנכפהבידודאו,קרוב

לשנתביחסהחזקותשתיאתלסתורהנישוםהצליח,(31489-01-13מ"ע)קניגבענייןהדיןבפסק•
לשהותנאלץכיהוכיחהנישום.מסשנתבאותהימים212בישראלששההלמרות,2006המס

.חובבשלהפועליםבנקידיעלכנגדושהוצאהארץמןיציאהעיכובצובשלבישראל

שלבישראלשהותהעובדתאתהנישוםלחובתזקףלאהמשפטבית(7038/03ה"עמ)סולרבעניין•
,האדםשלבכוונתוהעוסק,הסובייקטיבי,השניהמבחןלאור"-החולהבאמוטיפוללצרכירעייתו

בתקופה,חייוכמרכזב"בארהראההואלפיה,המערערגרסתנשללהלאכילאמורניתן
".הרלבנטית

.(1348וטופסלפקודה(ה5()א)131סעיף)מפרטדוחהגשתחובת•

אואשפוזלצורךלישראלשהגיעשיקומיבמוסדאוחוליםבביתהמאושפזחולה-היחידיםתקנות•
.בעניינוחלותאינןככללהימיםחזקות–בישראלשהותובעתשחלה



מאולצת בישראל/שהייה זמנית

:  העדר שינוי במעמד התושבות של היחיד בשני תרחישים•

. במדינה המארחת בשל מגבלות הקורונה" תקוע"אדם נמצא מחוץ לביתו באופן זמני ונמצא •

.אך חוזר באופן זמני לארץ מולדתו בשל מצב הקורונה, אדם עובד במדינה זרה ורכש תושבות שם•

אין זה סביר שהאדם יקבל מעמד תושבות קבע בעקבות  הפרסומים קובעים כי בשני התרחישים •

ארץ  / האדם לא ייחשב לתושב המדינה המארחת, ככל שאמנת מס בילטרלית חלה. המעבר הזמני

.  המולדת לצרכי מס

ממבחני התושבות בדינים  להחריגהפרסום השני קורא לרשויות המס במדינות השונות לשקול •

פרקי זמן במסגרתם נכפו הגבלות תנועה לשם שמירה על בריאות הציבור כחלק , המקומיים

.מההתמודדות עם הקורונה



2021-2020דחיית מועד העזיבה בשנות המס 

:שוניםלמועדיםבהתאםהשלכות–2021-2020–בשנתישראלעזיבתלמועדבקשרוודאותאי

;היעדלמדינתכניסהויזותבקבלתדחייה•
;היעדבמדינתמקדיםביקורלערוךיכולתחוסר•
.'וכוחינוךלמוסדותהילדיםרישום,נכסיםבאיתורעיכוב•

:2021–2020בשנתישראלשלהמתוכנןהעזיבהבמועדדחיית–הנפקות

?ל"הנהמסבשנותתושבותלניתוקלטעוןניתןהאם-המסהשלכות

הגדרת–לישראלמחוץימים183-מיותר)ליולי1עד/(בישראלימים30-מפחות)השנהבתחילת•

.2020שנתשלהשניבחלקניתוק;(חוץתושב

שימושעםל"חוהכנסותעלדיווחהגשתאותושבותניתוקשלבמקרה1348טופס-דיווחחובות•

.הזרהמסעלזיכויוקבלתמסוימותהוצאותניכויבתקנות



השלכות השהייה הזמנית בישראל על קיומו של מוסד קבע בישראל

.המסבאמנותמקורו"קבעמוסד"המונח

.זרמיזםלגבימתקשרתמדינהשלהמיסויזכותאתלקבועהינהקבעמוסדבמונחהשימושמטרת•
:חלופותמשתיבאחתיתקיים"קבעמוסד"OECD-השלהמודללאמנת5סעיףפ"ע•

Fixed)קבועעסקיםמקוםבאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות1. Place of
Business)(הקבועהעסקיםמקום":להלן)הזרהמיזםלרשותהעומד";

Dependent)תלויסוכןשלפעילותובאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות2.
Agent)(תלויסוכן":להלן)".

מיזםשלרווחיםלמסותיכולהאינהמתקשרתמדינהכיקובעOECD-השלהמודללאמנת7סעיף•

.בתחומההנמצאקבעמוסדבאמצעותעסקיתפעילותמקייםזרמיזםאותואםאלאזר



השלכות השהייה הזמנית בישראל על קיומו של מוסד קבע בישראל

ולהקיםבישראלקבעלמוסדטענהזרהלחברהלהקיםעלולהבישראליחידשלזמניתשהייה,משמע•

.בישראלודיווחבמסחבותלה
?הזרהלחברהקבעמוסדמקימהזמנימגוריםמביתעבודההאם

:בפרסומיםOECD-העמדת•

• "The carrying on of intermittent business activities at the home of an employee does not
make that home a place at the disposal of the enterprise.”

?הזמניתהשהותבשלמדינהבאותה"תלויסוכן"כלהיחשבעלולההיחידנוכחותהאם
:OECD-העמדת•

• "An employee’s or agent’s activity in a State is unlikely to be regarded as habitual if he or she
is only working at home in that State for a short period because of force majeure and/or
government directives extraordinarily impacting his or her normal routine



השלכות השהייה הזמנית בישראל על קיומו של מוסד קבע בישראל

אשרעובדיםכיהשניהפרסוםמדגיש,לארגוןקבעמוסדלהקיםעלולביתימשרדהאםהשאלהלעניין•

קבעמוסדיקימולא,הציבורלבריאותמסייעוכצעדהמדינההוראותבעקבותמבתיהםלעבודנדרשו

–מועסקיםהםבההזרהלישותהזרהבמדינה

“In Conclusion, individuals teleworking from home (i.e. the home office) as a public health

measure imposed or recommended by at least one of the governments of the jurisdictions involved

to prevent the spread of the COVID – 19 virus would not create a fix place of business PE for

the business/employer”.



השלכות השהייה הזמנית בישראל על שינוי מיקום תושבות החברה

מסאמנתלצרכיישראלתושבתחברהאוישראלתושבתכחברהלהיחשבעלולהזרהחברה,כןכמו•

האפקטיביהניהולמקוםאועסקיהעלוהניהולהשליטההקורונהממגבלותיוצאכפועלכייימצאאם

.הקורונהמגבלותבשלבישראל"נתקע"אשרהחוץתושבידיעלבישראלמופעלשלה

בוהתקייםאםמסלצרכיישראלכתושבלפקודה1בסעיףמוגדר-"אדםבניחבר"כינזכירזהלעניין•

מבחן)...מישראלמופעליםוניהולםעסקיועלהשליטה(2);בישראלהתאגדהוא(1):מאלהאחד

וניהולשליטהקיימתאםייקבעלאורןזיקותשלשורהבוחןוהניהולהשליטהמבחן.(והניהולהשליטה

;בישראלהואשלה"העצביםמרכז"או,החברהשל"הענייניםמרכז"אםהשאלהובמרכזןבישראל

העיקריות,הבסיסיות,המהותיותההחלטותמתקבלותשבוהמקוםפירושו"העצביםמרכז""

.(32172-05-13מ"עלמשלראו)"אפהנשמת"מהןואשרהחברהשלוהחשובות



השלכות השהייה הזמנית בישראל על שינוי מקום תושבות החברה

אתלקבועמנתעללהיבחןצריכותהרלוונטיותהעובדותמכלולכיהיאזהלענייןהשניהפרסוםעמדת•

,כןכמו.לכללחריגבגדרשהינההמשברבתקופתרקולאהחברהשלהרגילהאפקטיביהניהולמיקום

בתחומימהממשלותאחתמטעםלהגיעצריכותהתנועהשמגבלותכךעלדגששםהשניהפרסום

.המוערביםהשיפוט

“In conclusion, an entity’s place of residence under the tie-breaker provision included in a tax

treaty is unlikely to be impacted by the fact that the individuals participating in the management

and decision-making of an entity cannot travel as a public health measure imposed or

recommended by at least one of the governments of the jurisdictions involved”.



הכנסת עבודה במדינת המקור

לקוםשעלולהבמסהחבותהיאהקורונהמהגבלותיוצאכפועלהשנייהבמדינההיחידמשהייתנגזרת•

סעיףלהוראותבהתאםכינזכיר.מדינהבאותהימים183עלעלתההיחידשהייתאםמדינהבאותה

מדינהבאותהבמסחייביהיהלאככללאחרתבמדינהלעבודשנשלחעובד,המודללאמנת(2)15

ובכפוףנתוניםחודשים12שלתקופהבכלאומסבשנתימים183-מפחותשםשההאם,אחרת

.נוספיםבתנאיםלעמידה

עובדהעסקתבשלבישראלודיווחבמקורמסניכויחובותלקוםעלולותהזרהלחברהגםבנוסף•

ימי,הימים183ממכסתלהחריגככלללמדינותוקוראשבהשניהפרסוםהאמוררקעעל.בישראל

Covid)הקורונהמגבלותבשלהעובדעלנכפואשרשהייה 19 public health measures)בשתי

.העובדשלהתושבותובמדינתישראלשלנובדוגמהקרי,המקורמדינת–המדינות



דגשים נוספים

;(1348טופס)בישראלמפרטדוחבהגשתצורךלבחוןשי•
;המגבלותמוסרותכאשרהתושבותלמדינתחזרה•
;משפחתיתאפיצולשלמצב•
;2020בשנתהעזיבהמועדדחיית•
זריםגופיםעבורבישראלמפעילותיוצאכפועלבישראלקבעלמוסדוחשיפהוניהולשליטהבחינת•

נמצאיםבהבמדינהאילוץמתוךהשוהיםנוכחותאתלראותשאיןהינהOECD-העמדת,זהלעניין–

ניהולמקום"אווניהולשליטההמקימהנוכחותאוזרהחברהשל"קבעמוסד"המייצרתכנוכחות,כעת

.זרהחברהשל"אפקטיבי
בהןנסיבותלגביברורהבמדיניותולצאתOECD-הדוחותמסקנותאתלאמץהמסיםלרשותקריאה•

ארצות,בריטניה,באירלנדשנעשהכפי,הקורונהאילוציבשלמסלצרכיתוחרגבישראליחידשהות
governmentנוספותומדינותהברית directives extraordinarily impacting his or her normal
routine



MLI-דוח ה



MLI-ח ה"דו

•MLIשחיקתלמניעתמסלאמנותהנוגעיםאמצעיםליישםמטרתהאשרמולטילטרליתאמנההינה

שלמלאכותיתבהעברהמתבטאתוהיאהגלובליזציהבעידןהתעצמהזותופעה.רווחיםוהסטתבסיס

ישראלמדינת.יפחתעליהםהמוטלהמסבהםלמקומותהכלכליהערךנוצרבומהמקוםרווחים

.ההמלצותאתאימצהכיהודיעה

החלפתאוהוראותהוספתידיעליישומןאופןאתומשנההמסאמנותלצדחלMLI-הכי,יודגש•

שהןהודיעווהמדינותהמדינותשתיביןמסאמנתישנהוכאשראךחלMLI-ה.קיימותהוראות

.שבינהןהמסכפללמניעתהאמנהעליחולMLI-שהמעוניינות

לאמנותהנוגעיםאמצעיםליישוםהמולטילטרליתהאמנהעלחתמהישראלמדינת2017ביוני7-ב•

רווחיםוהסטתבסיסשחיקתלמניעתמס



MLI-ח ה"דו

המדינותושתיMLI-העלחתמוהמדינותשתיכאשרמדינותשתיביןמסאמנתלגבירקחלMLI-ה•

.שביניהןמסכפללמניעתהאמנהעליחולMLI-שהמעוניינותשהןוהודיעובחרו
.שונותלמדינותישראלשביןהמסבאמנותהשוניםלסעיפיםהמתייחסיםסעיפיםכוללMLI-ה•

הןMLI-הסעיפימבחרמביןסעיפיםאילולבחורלמדינותהמאפשרמנגנוןנקבעMLI-הבמסגרת

להסתייגניתן,כןכמו.מסתייגותהןסעיפיםומאילואחרותמדינותעםשלהןבאמנותלהחילמבקשות
.MLI-בהמפורטותהאפשרויותמביןחלופינוסחלבחוראוחלקםאוכולם,סעיפיםממספר

.להסתייגניתןלאBEPSשלמינימליסטנדרטהמהוויםמסעיפים•

פרטנייישום•

הכנסהמסחוזר•



MLI-ח ה"דוסעיפים מרכזיים ב

MLIdual–4סעיף/(תושבות)המודללאמנת(3)4סעיף–כפולהתושבותבעלותישויות- Resident
Entities

15סעיף/(קבעמוסד)המודלאמנת(8)5סעיף-למיזםהדוקבאופןהקשוראדםהגדרת-קבעמוסד-
MLI

MLIsplitting-up–14סעיף/המודללאמנת(3)5לסעיףתוספת-חוזיםפיצול-קבעמוסד- of
contracts

–ספציפיותלפעילויותהפטוריםבאמצעותקבעמוסדשלממעמדמלאכותיתהימנעות-קבעמוסד-
13MLIסעיף(/קבעמוסד)המודללעמנת(4.1)5-ו(4)5סעיפים

עמילותסוכןהסדרתיבאמצעותקבעמוסדשלממעמדמלאכותיתהימנעות-קבעמוסד-
(Commissionaire Arrangements)זכאות)המודללאמנת(6)5-ו(5)5סעיפים–דומותואסטרטגיות

12MLIסעיף(/להטבות



MLI-ח ה"דוסעיפים מרכזיים ב

(/קבעמוסד)המודלאמנת5לסעיףתוספת–למיזםהדוקבאופןהקשורהצדהגדרתקבעמוסד-

15MLI–Definitionסעיף of Person Closely Related to an Enterprise
17MLICorrespondingסעיף/(קשוריםמיזמים)המודללאמנת(2)9סעיף–מקבילותהתאמות-

Adjustments
8MLIDividendסעיף(/דיבידנד)המודללאמנת(a()2)10סעיף–דיבדנדהעברתעסקאות-

transfer transaction
(4)13סעיף-ממקרקעיןבעיקרנובעשערכםיישויותשלזכויותאומניותמהעברתהוןרווחי-

9MLIסעיף(/הוןרווח)המודללאמנת
15MLIסעיף(/מסכפללמניעתשיטות)המודללאמנת23סעיף–מסכפללביטולשיטותהחלת-

Application of Methods for Elimination of Double Taxation
16MLIMutualסעיף/המודללאמנת25סעיף–הדדיתהסכמההליכי- Agreement Procedures



MLI-ח ה"דוסעיפים מרכזיים ב

18MLIסעיף/(הדדיתהסכמההליכי)המודלאמנת(5)25סעיף–בוררות-
זכאות)המודללאמנת(8)29סעיף–שלישיותבמדינההנמצאיםקבעלמוסדותלרעהניצולנגדכלל-

10MLIAnti-abuseסעיף(/להטבות rule for permanent establishments situated in third states
7MLIסעיף(/להטבותזכאות)המודללאמנת(9)29סעיף–מסאמנותשללרעהניצולמניעת-

Principle purpose Test “PPT”



עמדות חייבות בדיווח מיסוי בינלאומי 
2020לשנת 
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במיסוי בינלאומי2020עמדות חייבות בדיווח שנת 



במיסוי בינלאומי2020עמדות חייבות בדיווח שנת 

:דוגמא

מדניהתושבתזרהבחברההשליטהאמצעיבמלואמחזיקה"(החברה":להלן)ישראלתושבתחברה1.

A(חברה":להלןA)"מדינהתושבתזרהובחברהB(חברה":להלןB)".

4,000הינההדיבדנדחולקשממנהההכנסה.ח"ש2,850בסך,לחברהדיבדנדחילקהAחברה2.

.דיבדנדיםעלבמקורמסניכויחללא,Aבמדינתכי,הנה,ח"ש

,ח"ש1,000הינההדיבדנדחולקשממנהההכנסה.ח"ש900בסך,לחברהדיבדנדחילקהBחברה3.

.דיבדנדיםעלבמקורניכויחלקלא,Bבמדינתכי,הנח

החברהבחרה,כאמורהחייבתההכנסהבחישובוכי25%הינובישראלהחברותמסשיעורכי,הנח4.

.לפקודה(ג)126סעיףהוראותאתליישם
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:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

office@ampeli-tax.co.il

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

!תודה על ההקשבה

?שאלות

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

