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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2021דצמבר 13

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

במיסוילרפורמההועדהדוח, ההסדריםחוק

2021סוף שנת מס בינלאומי והערכות 

בית ספר למיסים  -איילת אור  



נושאי המצגת

;המלצות הוועדה לרפורמה במיסוי בין לאומי•

;2021ב "התשפ, עידוד תעשייה עתירת ידע–חוק תזכיר •

;להשכרההטבות מס מכוח חוק עידוד השקעות הון בניינים •

;עדכונים וסוגיות מהפרקטיקה במיסוי מטבעות דיגיטליים•

;השגות ועררים–מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל נגיף הקורונה •

;השגות ועררים–פעימה שנייה עבור עצמאיים ושכירים בעלי שליטה –חוק מס הכנסה שלילי •



נושאי המצגת

;רכישה עצמית של מניות•

;לפקודה( 1ט)3סעיף •

;א לפקודה62סעיף •

;חובת דווח סטטוטורית על תכנוני מס•

;חובת דווח על בעלי מניות בחברות חוץ ועל העברת כספים•

.החזקה בחברות שקופות מחוץ לישראל•



המלצות הוועדה לרפורמה  
לאומי-במיסוי בין



לאומי-המלצות הוועדה לרפורמה במיסוי בין

הלשכותכלשלנציגיםהיוהועדהחבריבין.הבינלאומימיסוישלנושאיםבשללעסקההועדה•

.המקצועיות

רשותל"למנכלאומי-ביןבמיסוילרפורמההוועדהח"דובמסגרתהמלצותיהאתהגישההוועדה•

.("ההמלצות":להלן)2021בנובמבר21ביוםהמסים

חקיקהלהבשלתעדארוכההדרך,המקצועיותהלשכותשלבהסכמההוגשושההמלצותאףעל•

הכספיםבוועדתאישור,החקיקההצעתגיבוש,המיסיםרשותראשאישורהיתרובין,מחייבת

.בכנסתוהצבעותבכנסת

.ההמלצותסמךעלגורליותהחלטותולקבלתצעדיםלתכנןעדייןמוקדם•



לאומי-המלצות הוועדה לרפורמה במיסוי בין

יחידשלהמושבקביעת-'אפרק•

יציאהמס-'בפרק•

כפלממיסיהקלה-'גפרק•

עקיףזיכוי–לישראלמחוץדיבידנד-'דפרק•

זרהנשלטתחברה-'הפרק•

שוניםחקיקהתיקוני-'ופרק•

דיווחחובות-'זפרק•

סניףמס-'חפרק•

מוטביםליחידיםהקלות-'טפרק•

היברידיותהתאמותאי–'יפרק•



קביעת המושב של יחיד

רקע

,היתרוביןהקיים"החייםמרכז"מבחןביישוםהקושיעלמצביעההוועדה,ההמלצותבמסגרת•

תושב"ההגדרהביןסתירהמתעוררתבהןומקרים"החייםמרכז"למונחשניתנותשונותהפרשנויות

המסיםרשותביןבנושארביםודיוניםלהתנהלותמביאהבתורהאשר,"חוץתושב"לבין"ישראל

תושב"הינושיחידחלוטהחזקהתהיהבהםמקריםלקבועהוועדהמציעה,לפיכך.לנישומים

."חוץתושב"ו"ישראל



קביעת המושב של יחיד

:כלהלןיהיו"ישראלתושב"מיהולהכרעתחלוטותחזקות

.הראשונהמשנהישראלכתושבייחשב,ברצףשנתייםבמשךיום183-למעלבישראלששההיחיד•

ובשנתייםהמסבשנתשהייתותקופתכלוסך,יותראוימים100המסבשנתבישראלששההיחיד•

ככלבישראלתושבותלקביעתתגרוםלאזוחזקהקיום.יותראוימים450הינולהשקדמו

שהינהתושבותומדינתבאותההנבדקותהמסשנותבכליותראוימים183שההה/שהיחיד

.אמנהמדינתמאותהמסלצרכיתושבותאישורלהמציאהיחידעל.ישראלעםאמנהמדינת

ביתמשקה/עמות/שמנהלמיאוהזוגבתאוובןבשנהיותראוימים100בישראלששההיחיד•

.ישראלתושבהינומשותף



קביעת המושב של יחיד

:כלהלןיהיו"חוץתושב"מיהולהכרעתחלוטותחזקות

לתושביחשב,ברציפותמסשנותארבעבמשךמסשנתבכליום30-מפחותבישראלששההיחיד•

.כאמורלשהותוהראשונההמסמשנתהחלחוץ

לתושביחשב,ברציפותמסשנותשלושבמשךמסשנתבכליום30-מפחותבישראלששההיחיד•

.כאמורלשהותוהשנייההמסמשנתהחלחוץ

שלהראשוןבחודשימים15-מלמעלהבישראלשההלאשהיחידבתנאייחולו,לעילהחזקותכי,יצוין

.האחרונההמסשנתשלהאחרוןבחודשאוהראשונההמסשנת



קביעת המושב של יחיד

-המשך"חוץתושב"מיהולהכרעתחלוטותחזקות•

יחשבו,ברציפותמסשנותארבעבמשך,מסשנתבכליום60-מפחותבישראלששהוהזוגבני•

.כאמורלשהותםהראשונההמסמשנתהחלחוץלתושבי

יחשבו,ברציפותמסשנותשלושבמשך,מסשנתבכליום60-מפחותבישראלששהוהזוגבני•

.כאמורלשהותםהשנייהמהשנההחלחוץלתושבי

בחודשיםימים30-מלמעלהבישראלשהולאזוגבת/ובןשהיחידהבתנאייחולו,לעילהחזקות•

.האחרונההמסשנתשלהאחרוניםבחודשייםאוהראשונההמסשנתשלהראשונים



קביעת המושב של יחיד

:המשך"חוץתושב"מיהולהכרעתחלוטותחזקות

יחשבו,ברציפותמסשנותארבעבמשך,מסשנתבכלימים100–מפחותבישראלשהוהזוגבני•

בכלאמנהבמדינתשהוהזוגשבניובלבד,כאמורלשהותםהראשונההמסמשנתהחלחוץלתושבי

מסשנותאותןלכלמסלצרכיתושבותאישורוהמציאו,יותראוימים183,מסשנותמאותןאחת

.אמנהמדינתמאותה

יחשבו,ברציפותמסשנותשלושבמשך,מסשנתבכלימים100–מפחותבישראלשהוהזוגבני•

בכלאמנהבמדינתשהוהזוגשבניובלבד,כאמורלשהותםהשנייההמסמשנתהחלחוץלתושבי

מסשנותאותןלכלמסלצרכיתושבותאישורוהמציאויותראוימים183,מסשנותמאותןאחת

.אמנהמדינתמאותה

הראשוניםהימים100במהלךיותראוימים50בישראלשהולאהזוגשבניבתנאייחולו,לעילהחזקות

.האחרונההמסשנתשלהאחרוניםהימים100במהלךאוהראשונההמסשנתשל



קביעת המושב של יחיד

המבחןלרבותהחייםמרכזמבחןעלולהישעןלהמשיךממליצההוועדה,החלוטותהחזקותלצד•

בהםבמקריםיחידשלהמושבמקוםקביעתלצורך,(לסתירההניתנותכחזקות)הקייםהכמותי

.חלותאינןהחלוטותהחזקות

.השנהבמהלךגםלחולעשוייםתושבותניתוקומועדתושבותתחילתמועד•

עלהדבריםאתלהשאיראולנישומיםוסדרודאותיותרלהביאעשויהשינויאםברורלאלגישתנו•

.כנם



א המוצע100סעיף –מס יציאה 

רקע

ליוםעדמנכסיוהוןרווחמסלשלםמישראלשיוצאמיאתמחייבהכנסהמסלפקודתא100סעיף•

ליוםשקדםביוםכנמכרהנכסאתיראולפיורעיונימסאירועקובעשהואתוך,הארץמןיציאתו

,בהמשך.היוםבאותוהנכסיםשלהשוקשווילפיוזאתישראלתושבמלהיותאדםחדלשבו

יידחהגםוכךבפועלהנכסאתהיחידימכורשבוליוםהמסתשלוםלדחותההוראהמאפשרת

זוריקעועלההוראהשלבאכיפהקושיקיים,מכךכתוצאה.בפועלהמימושלמועדהמסחישוב

.המסתשלוםלהבטחתמיוחדמנגנוןולקבועהדיווחחובותאתלהגבירהוועדהממליצה



א המוצע100סעיף –מס יציאה 

,ל"לחועברהנישוםשבובמועדיהיההמססכוםייגזרממנההשוויהערכתכימוצע,כלליבאופן•

ממליצההועדה,כןעל.בפועלהנכסאתמכרהיחידבוהמועדולא,התושבותניתוקמועדמשמע

:היחידלבחירתמסלוליםשנילקבוע

מסאתולשלםהעזיבהממועדימים90תוךלדווחהיחידעלבמסגרתו–המסתשלוםמסלול•

.החיובבמועדהשוקלשוויבהתאם,נכסיםשלהרעיוניתהמכירהעלהחלהיציאה

מוחרגותיהיולפקודה102-ו(ט)3לסעיפיםבהתאםשהזכויותהיאזהבהקשרההצעותמןאחת•

.(Vesting)ההבשלהשיטתאתהתואמותרווחחלוקתהוראותלגביהןויקבע,א100מסעיף



א המוצע100סעיף –מס יציאה 

במסהחייביםהנכסיםלשוויבהתאםהמסתשלוםמועדדחייתמאפשרהמסלול–הדחייהמסלול•

:יציאה

התאמותבתוספתהישןהדיןיחול-₪מיליון3מנמוךהיציאהבמסהחייביםהנכסיםשווי•

שנתייםחות"ודוהוןהצהרתהגשתחובתותהיה,היציאהבעתהנכסיםעלהדיווחיחולבמסגרתן

.המסתשלוםעד

יציאהלמסהכפופיםנכסיםיחולקובמסגרתו,החדשהדיןיחול-₪מיליון3עלעולההנכסיםשווי•

:כלהלןקטגוריותלשלושהויסווגו

.ודיווחיםמיידיתשלום–סחיריםערךניירות•

מתחת(א):הנכסיםלשוויבהתאםבישראלהאפקטיביתהמסחבותבדיקת-ל"בחומקרקעין•

דחיה-₪מיליון1.5-למעל(ב);ודיווחיםהליניאריתהשיטהלפידחיה-₪מיליון1.5-ל

.וערבויותדיווחים,הליניאריתהשיטהלפי

סחיריםערךוניירות(אחריםמוחשייםונכסיםפרטיותחברותשלמניותכגון)אחריםנכסים•

,הליניאריתהשיטהלפידחיה–לפחות5%שלבשיעורמהותימניותבעלידיעלהמוחזקים

.ודיווחיםערובותלהפקדתכפוף



חוץחובות דיווח על בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב הרחבת 

טופסאתולצרףהכנסהלמסשנתיח"דולהגישנדרשזרהבחברההמחזיקישראלתושב,הקייםבדין•

הועדה,השקיפותרמתלהגבירמנתעל.בהחזקתוהחברהלגביכללייםנתוניםיפרטבמסגרתו150

."מיוחדהשליטהבעל"להגדרההעוניםשליטהבעליעלהדיווחחובותלהרחיבממליצה

:מאלהאחדשהינו,"מיוחדהשליטהבעל"-חדשההגדרהלקבועכאמורמוצע

השליטהמאמצעי50%מביותר,אחרעםביחדאולבדו,בעקיפיןאו/ובמישריןהמחזיקמניותבעל•

.חוץתושבאדםבניבחבר

וקיימים,אחרעםביחדאולבדו,בעקיפיןאו/ובמישרין50%-מופחות25%מעלהמחזיקמניותבעל•

.50%מעלהינהההחזקהעימםוביחד,נוספיםישראלייםמניותבעלי

יותראובאחדיותראו25%–ב,אחרעםביחדאולבדו,בעקיפיןאו/ובמישריןהמחזיקמניותבעל•

המניותמבעלייותראו50%לזהותיכולתלוואין,חוץתושבאדםבניבחברהשליטהמאמצעי

.האחרים



חוץחובות דיווח על בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב הרחבת 

:כלהלןנוספותהדיווחבדרישותחייביהיהכאמור"מיוחדהשליטהבעל"

לגבי.בישראלשנתיח"לדויצורףבמישריןידועלהמוחזקותהזרותהחברותכלשלהחשבונאיח"הדו•

.השומהפקידלדרישתבהתאםח"דויצורף,בעקיפיןהחזקה

.השומהפקידלדרישתבהתאםבאנגליתאובישראלרשמיתבשפהיהיהח"הדו•

:כלהלןהתוספותעםמורחב150טופסיצורףהחשבונאילדוח

(ב75סעיףשבתחולתהכנסות)פאסיביותמהכנסותשנובעוהרווחהמחזורוכןהכוללוהרווחהמחזור•

.(1ב75סעיףלפי)מיוחדידממשלחומהכנסות

שנובעוהרווחפאסיביותמהכנסותשנובעהרווח,הכוללהרווחעל(אפקטיבי)בפועלשחלהמסאחוז•

.מיוחדידממשלח

.קשוריםמצדדים/להזראדםבניחברקיבל/ששילםוהתקבוליםהתשלומיםפירוט•



חוץחובות דיווח על בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב הרחבת 

:המשך,התוספותעםמורחב150טופסיצורףהחשבונאילדוח

.והדירקטוריוןההנהלהחברישלמסתושבות•

בניחברידיעלשהופקוההכנסותופירוטבישראלאדםבניחברידיעלשמוחזקיםהנכסיםפירוט•

.בישראלאדם

.ישראללתושביששולמוהשכרהוצאותופירוטאדםבניחברשלהשכרהוצאותפירוט•

בשנת₪מיליוןעלהעולהבסכוםישראלתושבישהםשירותיםלנותניששולמוהתשלומיםפירוט•

.המס

שלבמקרהאוהנלווה150טופסהוגששלאאוהזראדםבניחברשלחות"הדוהוגשוולאהיה•

הוגשלאכאילוהשליטהבעלח"דואתיראו,המורחבהטופסגםמיוחדשליטהבעלשבהןהחברות

.דוחותהגשתמאיהנובעותהסנקציותכלויחולו



הנמקההגשת דוחות על ידי חברה זרה וחובת חובת 

כלעלמסותשלוםחות"הדובהגשתחייבתתהיה,לישראלמחוץשהתאגדהזרהחברה,כידוע•

אתלהגבירמנתעל.מישראלמופעליםעסקיהעל"והניהולהשליטה"אםעולמיותהכללהכנסותיה

,"וניהולשליטה"מבחןמכוחישראלכתושבותלהיחשבעשויותאשרהחברותשלהדיווחשקיפות

מדועהנמקהבצירוףזרותחברותעלדוחותהגשתחובתלקבועגםמוצעההמלצותבמסגרת

.בישראלאינםוהניהולהשליטה

:הבאיםהתנאיםכלאתהמקיימתזרהחברהעלתחולהחובה,כמוצע

מסוג50%-מביותר,בעקיפיןאובמישרין,מחזיקיםישראלשתושביחוץתושבאדםבניחבר•

.בוהשליטהאמצעישלכלשהו

בוומתקיים,רווחיומכלל15%עלעולהאינובפועלל"בחובומתחייבהאדםבנישחברהמססכום•

:מאלהאחד

;אמנהמדינתשאינהמדינהתושבנחשבהיההוא•

ל"מחוהופקואשרהכנסותעל,בהתושבנחשבהיהשהואבמדינה,במסחייבהיהלאהוא•

;(טריטוריאלימיסוי)



.  המשך-הגשת דוחות על ידי חברה זרה וחובת הנמקה חובת 

 :מהתנאים המפורטים להלןאחדמתקיים לגבי חבר בני אדם לפחות •

.מחברי הדירקטוריון או גוף מקביל הינם תושבי ישראל במישרין או בעקיפין50%•

או עיקר שוויו של חבר בני אדם נובע מנכס ישראלי במישרין  עיקר פעילות החברה הינו בישראל •

.או בעקיפין

.ימים בשנת המס183הוא לפחות השהות של נושאי המשרה בישראל •

.ללפחות מחצית מנושאי המשרה הינם תושבי ישרא•

לעניין זה מחצית מנושאי המשרה )מקום הימצאותם של מחצית נושאי המשרה הינו בישראל •

(.יום183שוהים מעל 

אשר עמד בכל התנאים לעיל יהא חייב בפתיחת תיק  , שחבר בני אדם תושב חוץ, מוצע לקבוע, מכאן

:ובהגשת כל המפורט להלן

מדוע אינה תושבת ישראל  לנמק ולהרחיב יצורף טופס ייעודי בו תידרש החברה לו 1214טופס •

 .ומדוע השליטה והניהול אינם בישראל

.יינתן תצהיר על אי קיומו של הדוח והסיבה לכך, ובמידה ולא קיים הדוח, דוח כספי מבוקר•



הטבות מס מכוח החוק 
–לעידוד השקעות הון 
בניינים להשכרה



הטבות במס לבניינים להשכרה–לחוק עידוד 1הגדרות יסוד בחלק שביעי 

:מגדיר בין היתר-"( חוק עידוד)"1959–ט "התשי, לחוק עידוד השקעות הון1חלק שביעי 

למגוריםלהשכרהמיועדתשטחומחציתשלפחות,מאושרכנכסשאושרבנין-"להשכרהבניין"•

;1988ביולי31אחרינסתיימהושבנייתו
:מאלהאחדגםבושמתקייםלהשכרהבניין–"להשכרהחדשבניין"•

;2009בינואר1ביוםהחלאושרהוא(1)

;מכןלאחרלראשונהוהושכר2009בינואר1לפניאושרהוא(2)

.והכלכלההתעשייהולפיתוחלהשקעותהרשותמנהלת–המאשרהגוף•



מסלול קיים–להטבות התנאים 

:חברהבבעלותמקרקעין–(31.12.2023ליוםעדהמוגשותבקשות)קייםמסלול

.השכרהלצרכילמגוריםמשמשותבבנייןדירות6לפחות•

.השכרהלצרכילמגוריםמיועדהכוללהבנייןמשטח50%לפחות•

.בעלותשנות7מתוךהשכרהשנות5לאחררקמכירה•

הנמכרות,דירות50-מביותרמדובראם,שנים5תוךגםהבנייןממחציתיותרלמכורניתן-חריג

.מאושרכנכסלהפעילןלהמשיךשמתכוון,יחידלרוכש



מסלול קיים–הטבות המס 

למסלולבהתאם–להשכרהחדשלבניין(לחוקג53סעיף)עידודחוקבמסגרתהעיקריותהמסהטבות

:(31.12.2023ליוםעדהמוגשותבקשות)הקיים

חלקבמשךהושכרההדירהאם-(רגילליזם2.66%במקום)לשנה20%בשיעורמואץפחת•

בשלההשכרהבגיןהפסדנוצראם.האמורמהפחתיחסילחלקזכאייהיההבנייןבעל,המסמשנת

ההפסדאזי,ההשכרהמתחילתשניםחמשחלפווטרם,החייבתההכנסהעלפחתעודף

הותרשלאהעודףהפחתסכום.אחר"להשכרהבניין"מהכנסהכנגדרקבקיזוזיותרמההשכרה

.המכירהבעתהבניןמעלותייגרעלאבקיזוז

–הדירותמכירתבגיןריאלישבחאוהדירותהשכרתבגיןחייבתהכנסהעלמופחתמס•

חברה-היזם יחיד–היזם 

20%11%–מס מופחת 



מסלול חדש–להטבות התנאים 

בבעלותמקרקעין–(31.12.2031ליוםועד1.1.2022מיוםהחלשהוגשובקשות)מוסדיתהשכרה

:יחידאוחברה

:(הגובהלפי)ביקושאזורי

.להשכרהדירות10כוללהבניין•

מיועדותהכוללהבנייןמשטח50%לפחותמהווהשטחןאשרבבנייןמהדירות66%לפחות•

.להשכרה
:(הגבוהלפי)פריפריה

.להשכרהדירות6כוללבנייןה•
מיועדותהכוללהבנייןמשטח30%לפחותמהווהשטחןאשרבבנייןמהדירות30%לפחות•

.להשכרה
.בעלותשנות18מתוךהשכרהשנות15לאחררקמכירה•

בהטבתלמכירהעד)השכירותתקופתמשךשמירתלצד,גופיםביןפרויקטיםמכירתתתאפשר-חריג

,המסשיעורילעניין,המסהטבתשלהדירוגהליךאתתחלהזכויותאתהרוכשתחברה.(מס
.6%במקום0.5%שלרכישהמסמשיעורייהנהממשיךרוכש.מתחילתו



מסלול חדש–הטבות המס 

בהתאם–להשכרהחדשלבניין(לחוקג53סעיף)עידודחוקבמסגרתהעיקריותהמסהטבות

:(031.12.2031ליוועד1.1.2022מיוםשהוגשובקשות)מוסדיתלהשכרה
יהיההבנייןבעל,המסמשנתחלקבמשךהושכרההדירהאם–לשנה20%בשיעורמואץפחת•

ההכנסהעלפחתעודףבשלההשכרהבגיןהפסדנוצראם.האמורמהפחתיחסילחלקזכאי

כנגדרקבקיזוזיותרמההשכרהההפסדאזי,ההשכרהמתחילתשניםחמשחלפווטרם,החייבת

בעתהבניןמעלותייגרעלאבקיזוזהותרשלאהעודףהפחתסכום.אחר"להשכרהבניין"מהכנסה

.המכירה



מסלול חדש–הטבות המס 

–הדירותמכירתבגיןריאלישבחאוהדירותהשכרתבגיןחייבתהכנסהעלמופחתמס•

חברהיחיד –סוג היזם 

בתנאי  )מס 11%–שנים ראשונות 5

6מתוך 5-לשהדירות הושכרו בממוצע 

(השנים הראשונות

בתנאי  )מס 11%–שנים ראשונות 5

6מתוך 5-לשהדירות הושכרו בממוצע 

(השנים הראשונות

מס9%-שנים 10עד 5מס9%-שנים 10עד 5

15לאחר )מס 7%–שנים 15עד  10

שנים ניתן למכור  

15לאחר )מס 7%–15עד  שנים 10

שנים ניתן למכור  

.מס5%–שנים 20עד 15.מס5%–שנים 20עד 15



שני המסלולים–הטבות המס 

:המסלוליםלשניהטבות

דיבידנדעל,העידודלחוק(2()ב)47לסעיףבהתאם-דיבידנדבחלוקתהטבההיאנוספתהטבה•

20%בשיעורמסיחול,ממנוחלקאולהשכרהבנייןממכירתחייבתהכנסהמתוךהמחולק

(יסףמסבתוספת)

קובעהסעיף-1975–ו"התשל,מוסףערךמסלחוק(א1)31לסעיףבהתאםמ"המעהטבות•

היההחלקאם,העידודחוקלפילהשכרהכבניןשאושרמבניןחלקמכירתעלמ"ממעפטורשיחול

ומכאן,השכרהגםככוללתמ"מעבחוקמוגדרת"מכירה".לפחותשניםחמשבמשךמושכר

.השכרהעלגםיחולשהפטור



2021-2022חוק ההסדרים 
מיסוי מקרקעין והתחדשות עירונית

פינוי  פרוייקטביטול המגבלה על מספר דירות הנמכרות בפטור ממס שבח במסגרת •
.בינוי

.דירות נמכרות' ללא הגבלה על מסאפס מעמ•

(.יום פרסום המחוק)18.11.2021תחולה בפרויקטים שיום המכירה שלהם החל מיום •

(.עמידר לדוגמא)מסייע בעסקאות פינוי בינוי בבניינים הכוללים דיור ציבורי •

דירת מגורים  "דירה שנהרסה במסגרת פרויקט התחדשות עירונית תמשיך להוות •
"  מזכה

.למכור בפטור ממס שבח גם בתקופת הבניהניתן •

הדירה ההרוסה נחשבת  )הטבות מס רכישה לדירה יחידה בתקופת הבניה / יכול לפגוע בפטור•
(.במניין הדירות

א כהוצאות בעסקה עתידית בדירה החדשה"אי הכרה בשווי העסקה בפרויקט תמ•



תזכיר חוק לעידוד תעשייה  
-ב "התשפ, עתירת ידע

2021



מטרת החוק

,חברותשלהפעילותמיקוםעלממשלותשלהגלובאליתהתחרותוגוברתהולכתהאחרונותבשנים•
.זולפעילותהמיוחסתהמיסיםנתחחלוקתועלהמדינותבשטחי,בעיקרטכנולוגיות

לחוקבטכנולוגייםבמיזמיםהשקעההמעודדותמסהטבותלתתישראלמדינתניסתהכבר,בעבר•

חוק"בשםגםהידוע,2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניות
.2019שנתבסוףפקעואלוהטבות,אך(לים'האנגחוק":להלן),"לים'האנג

אשרהמטרותלמימושהביאלאבוהקבועותבהטבותהשימוש,הכלכליתהמדיניותחוקנחקקמאז•

כדימשמעותייםשינוייםמספרמוצעיםזובהצעה,כןעל.המיטביבאופןההטבותשלבבסיסן
.בתחוםהכלכליתלמציאותההסדראתלהתאים

למציאותההסדראתלהתאיםלנסותמטרהמתוךשינוייםמספרמוצעיםזהחוקבתזכיר,כןעל•

:2025בדצמבר31ועד2022בינואר1מיוםשעההוראתבמסגרת,בתחוםהכלכלית



זיכוי בשל השקעה במניות חברת מחקר ופיתוח-ההטבות המוצעות 

חברתבמניותהשקעהבשלזיכוי"שכותרתוהחוקלהצעת2בסעיףמוצעת-הראשונהההטבה•

,יחיד)פרטייםלמשקיעיםממסזיכוימקנההסעיף,החוקבתזכירלמוצעבהתאם-"ופיתוחמחקר

הזנקבחברותהשקעותמבצעיםאשר(שותפותאולפקודה76בסעיףכמשמעותהמעטיםחברת
.(₪מיליון3.5עד)ההשקעהמסכום25%שלבגובה

עםפ"מובחברותבהשקעותהצורךאתלקדםבאוכקודמו,לים'האנגבחוק20לסעיףמקבילזהסעיף•

:ההסברלדבריובהתאםההטבהלמיקודנועדואשרשינוייםמספר

הלאומיתהרשותשלמקדמיבאישורהצורךביטולידיעל,ירוקלמסלוללהטבההזכאותהפיכת1.

הצורךביטולוכןהחוקבתנאיעומדתשהחברה(החדשנותרשות–להלן)טכנולוגיתלחדשנות
;החדשנותלרשותהחברהשלשנתיבדיווח

,מניותהקצאתשלבדרךהנרכשתפ"המוחברתבמניותלהשקעהההשקעההגדרתהרחבת2.

;מניהלרכישתזכותלרבות



זיכוי בשל השקעה במניות חברת מחקר ופיתוח-ההטבות המוצעות 

;כדלקמןתהיהלמשקיעהחברהביןהחוקבתנאיעמידהעלהאחריותחלוקת(3)

ההשקעהבתנאילעמידההאחריותלרבות,המשקיעעלהחוקבתנאילעמידההאחריותהטלת•

.שלוהשנתיבדוחכךעלודיווח,ההטבהבתקופת

.וידיעתהבשליטתההנמצאיםבתנאיםעמידהאיעללדיווחפ"המוחברתעלהאחריותהטלת•

כלעליהתחוללאבתנאיםעמידתהאיעלהשומהולפקידלמשקיעבזמןתדווחשהחברהככל•

הופטרהמשקיעאשרהמססכוםאתממנהגםלגבותניתןיהיהבזמןתדווחלאאםאך,סנקציה
.ההשקעהבשלמשתשלומו



פטור ממס בחילוף מניות חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי-ההטבות המוצעות 

חברהמניותבחילוףממספטור"שכותרתוהחוקלהצעת3בסעיףמוצעת-השנייהההטבה•
חברהשלבמכירהההוןרווחתשלוםדחייתמאפשרזהתיקון–"טכנולוגימפעלבעלתמועדפת

הזנקבחברתהשקעהלצורךמהמכירהמהתמורהבחלקמשתמשאשרמניותלבעל,טכנולוגית
.חודשים12שלתקופהתוך(₪מיליוןחמישהשלתקרהעד)חדשה

לתקופהמסדחייתהיאההטבהלמתןבתנאיםעומדאשרלמשקיעהניתנתההטבה,בפועל•

ללאנסגרתההזנקחברתאםבהפסדהמדינהוהשתתפות,מצליחהההזנקחברתאםמשמעותית

.(השנייהלביןההטבההראשונהההטבהביןלבחורצורךיש)רווחיםלמימושהגעה

:ההסברדברי

השקעתובגובה,במכירהבוחייבהיהאשרההוןרווחעלמסדחייתכאמורליזםיאפשרהסעיף"•

המפורטיםבתנאיםשעמדובלבד,פ"המוחברתמניותמכירתלמועדעדוזאת,פ"המובחברת

בחברותלהשקיע,לשעבריזמיםהיואשר,משקיעיםלתמרץהיאהסעיףשלהמטרה.בסעיף

פ"המולחברותחשובוניהוליעסקיניסיוןעמםמביאיםאלהשמשקיעיםמכיוון,נוספותפ"מו

."דרכםשבתחילת



התרת השקעה במניות כהוצאה-ההטבות המוצעות 

-"כהוצאהבמניותהשקעההתרת"שכותרתוהחוקלהצעת5בסעיףמוצעת-השלישיתההטבה•

גדולהטכנולוגיתלחברה,שניםחמשפניעלמסלצרכיכהוצאהתותרבמניותהשקעה,בתזכירכמוצע
.מקומיתאו(לאישורבכפוף)זרה–אחרתטכנולוגיתבחברהשליטהרוכשתאשר

חברהעבורכהוצאהבמניותהשקעההתיראשרלים'האנגבחוק21לסעיףמקבילזהסעיף•

.אחרתישראלטכנולוגיתחברהשלרכישהבצעהאשרישראליתטכנולוגית

היהולאכמעטההטבהחקיקתמאזהשניםבמהלך"נאמרהחוקלתזכירההסברבדברי,אולם•

נבעהההטבהניצולאי,המסיםורשותהאוצרבמשרדהמקצועייםהגורמיםלסברת.בהשימוש

."בסעיףשנקבעומחמיריםתנאיםובשלבירוקרטייםמקשיים



התרת השקעה במניות כהוצאה-ההטבות המוצעות 

מטרתו להקל על  לים אשר 'בחוק האנג21הוצעו בתזכיר החוק לקבוע בסעיף המקביל לסעיף , על כן•

:התנאים לקבלת ההטבה

כמשמעותו,המנהלאישורבקבלתהצורךביטולידיעל,ירוקלמסלוללהטבההזכאותהפיכת1.

לרשותדיווחתעבירהחברהזאתתחתכיולקבוע,החוקבתנאיעמדהשהחברהלכך,בפקודה
;הזכאותניצולאחרמעקבלצורכי,המסים

איפשרלאאשר,ההטבהתקופתבמשךנפרדותישויותבשתיהתנהלותהדורשהתנאיביטול2.
;ההטבהתקופתלתוםעדוהנרכשתהרוכשתהחברהביןמיזוג

הרוכשתוהחברהבמידהתחולשזוכך,להטבההזכאיתרוכשתחברהשלהגדרתהאתלעדכן3.

;מועדפתטכנולוגיתחברההינה



התרת השקעה במניות כהוצאה-ההטבות המוצעות 

כגון,כפלניכוילמנועבכדי,הנרכשתמהחברהשיירכשואחריםנכסיםהפחתתאפשרותלהגביל.4

בשלהוצאותניכוילרבות,1969-ט"התשכ,(מיסים)תעשייהעידודלחוק2סעיףלפיהידערכישת
.תמלוגיםתשלום

לחברהשבסיומןובלבד,חודשים12בתוךשבוצעורכישותשיוכרוכךבחלקיםרכישהלאפשר.5
.המזכהבחברההשליטהמאמצעיאחדבכלאחוזים80הפחותלכלהיוהרוכשת



פטור מריבית למוסד פיננסי זר-ההטבות המוצעות 

–"זרפיננסילמוסדמריביתפטור"שכותרתוהחוקלהצעת6בסעיףמוצעת-הרביעיתההטבה•
,הצמדההפרשיאוניכיוןדמי,מריביתהכנסותיועלזרפיננסילמוסדממספטורמתןמוצע,ולפיה

עלויותהורדת)בסעיףהמפורטיםבתנאיםהלוואהכהחזרישראליתטכנולוגיתחברהלושמשלמת

.(זראשראיגיוס

:ההסברלדבריבהתאםההטבהתנאי

תושבישיחידיםטכנולוגימפעלבעלתמועדפתחברההינהההלוואהאתשלוקחתהחברה1.

נסחרשאינושהוצאהמניותמהוןלפחות5%,בעקיפיןאובמישרין,בהמחזיקיםביחדישראל
;בבורסה

;קשוריםצדדיםאינםוהמלווההלווה2.

לשנהשקדמההמסבשנתהטכנולוגיתשהכנסתהחברההיאההלוואהאתשלקחההחברה3.
;ב"ארהדולרמיליון10עלעלתהההלוואהאתלקחהשבה

;בעקיפיןאובמישריןהטכנולוגיהמפעלפעילותאתלשמשמיועדתההלוואה4.

.כאמורהלוואותלתתביכולתואשרבישראלמוסדאין,לקרובואו,למלווה5.



הגשת השגה וערר על 
קורונהזכאות למענקי 



המסגרת הנורמטיבית  

בדבר"(ההחלטה":להלן)5051מספרהחלטהישראלממשלתקיבלה2020באפריל24ביום•

נגיףהתפשטותשלהכלכליתההשפעהבשלקבועותבהוצאותהשתתפותבעדלעסקיםסיועמענק

.הקורנה
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5015_2020

(החדשהקורונהנגיף)כלכלילסיועהתכניתחוק2020ליולי29ביוםחוקקזוהחלטהבעקבות•

.(2835'מסף"תשח"ס)"(החוק":להלן)2020-ף"תש,(שעההוראת)

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/law2835-20/he/LegalInformation_kesher_2835-
20.pdf

1341ח"הצ,2020-ף"התש,(שעההוראת()החדשהקורונהנגיף)כלכלילסיועהתכניתחוקהצעת•

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5015_2020
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/law2835-20/he/LegalInformation_kesher_2835-20.pdf


קורונהדרישות להחזר מענק 

–קורונהמענקישקיבלולעוסקיםשנשלחומענקיםלהחזררבותלבקשותעדיםאנולאחרונה

–דןגמאות

התפשטותשלהכלכליתמההשפעהכתוצאהנגרמהלאהמענקבתקופתהעסקאותהמחזורירידת•

.(הסיבתיהקשרדרישת)הקורונהנגיף

.לפקודהא8סעיףהכנסתובחישובשחלממשוכותעבודותבעלהעוסק•

.הלקוחלביןהעוסקביןמיוחדיםיחסיםקיימים•

וענייןדברלכלמסכחובנחשבהמענקהחזרואיימים90תוךהמענקאתלהחזיריש-החוקלפי•



!במידת הצורך מגישים השגה? מה עושים 

–להחלטת הממשלה 4סעיף •
השגה.4

רשאי להגיש השגה לעובד אשר  , הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות המיסים בנוגע למענק.א

החלטה בהשגה תהיה מנומקת  . מיום קבלת ההחלטהימים 45בתוך , המנהל הסמיכו לשם כך

.ימים180ותינתן בכתב בתוך 

....ב

ההשגות יוגשו בטופס מקוון שיקבע המנהל ויכללו את הפרטים הדרושים לשם בחינת טענותיו  .ג

.של מבקש המענק ועמידתו בתנאי הזכאות למענק

העובד המוסמך להכריע בהשגה וועדת ההשגות יהיו רשאים לדון ולהכריע בהשגות על פי .ד
.טענות וראיות שיוגשו בכתב



!במידת הצורך מגישים השגה? מה עושים 

השגה וערר–לחוק 20סעיף •

(  א.  )20

לרבות בנוגע  , הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל בנוגע למענק הניתן לפי פרק זה(1)

בישראל  המסיםרשאי להגיש השגה לעובד רשות , להטלת קנס בשל הגשת תביעה ביתר

החלטה בהשגה תהיה ; ימים מיום קבלת ההחלטה45בתוך , שהמנהל הסמיכו לשם כך

;ימים120מנומקת ותינתן בכתב בתוך 

שיקבע המנהל ויכללו את הפרטים הדרושים לשם בחינת טענותיו  ההשגות יוגשו בטופס מקוון (   2)

;של מבקש המענק ועמידתו בתנאי הזכאות למענק

.העובד המוסמך להחליט בהשגה רשאי לדון ולהכריע בה על פי טענות וראיות שיוגשו בכתב(   3)

45בתוך , 21ניתן לערור לפני ועדת ערר כאמור בסעיף ( א)על החלטה בהשגה לפי סעיף קטן (  ב)
.ימים מיום שנמסרה לעורר ההחלטה בצירוף הודעה על זכות הערר ועל המועד להגשתו



מנגנון הגשת השגה בחקיקה

–המסיםאתר רשות •
https://www.gov.il/he/service/corona-stage3-financial-aid-for-business-appeal

איך מגישים את ההשגה
ולהצטייד במספר הבקשה להשגה צפייה וביצוע פעולות–בקשה קיימת :יש לבחור את האפשרות•

;וכן במספר חשבון הבנק כפי שמופיע בבקשה למענק

;יש למלא את טופס ההשגה המקוון ולבחור באפשרות הגשת השגה•

(יש לשלוח אותם כקובץ אחד)יש לצרף מסמכים ואסמכתאות רלוונטיים להשגה •

Hasaga.Corona@taxes.gov.il-השגה מוגשת לכתובת הבאה 

https://www.gov.il/he/service/corona-stage3-financial-aid-for-business-appeal
mailto:Hasaga.Corona@taxes.gov.il


מענק סיוע לעצמאי

מענק)חברתייםפעריםולצמצוםהעבודהבכוחההשתתפותשיעורלהגדלתלחוקיב18סעיף
:2007–ח"תשס,(עבודה

,זהפרקהוראותלפילמענקזכאייהיהיותראושנים20לומלאו2019שבשנתעצמאי"•
אם,(לעצמאיסיועמענק–זהבפרק)הקורונהנגיףעםההתמודדותבתקופתסיועלשם

:אלהכללגביומתקיימים

החייבתהכנסתו–חדשעסקבעלעצמאיולעניין,2018המסלשנתהחייבתהכנסתו(1)

זוגוולבןלעצמאיהייתה;חדשיםשקלים1,000,000עלעולהאינה,2019המסלשנת

הכנסהמאותהמחצית,זופסקהלעניין,יראו,אישיתמיגיעההכנסהשאינהחייבתהכנסה

;הזוגמבניאחדכלשלחייבתכהכנסהחייבת

;חדשיםשקלים714עלעולהמעסקהממוצעתהחודשיתהכנסתו(2)



מענק סיוע לעצמאי

מענק)חברתייםפעריםולצמצוםהעבודהבכוחההשתתפותשיעורלהגדלתלחוקיב18סעיף
:2007–ח"תשס,(עבודה

בתמוז'חיוםעד(2020במרס1)ף"התשבאדר'השמיוםבתקופהעסקאותיומחזור(3)

–זובפסקה)2019בשנתתקופהבאותהעסקאותיוממחזורנמוך(2020ביוני30)ף"התש

לעניין;2019בשנתהבסיסממחזור25%עלהעולהבסכום,(2019בשנתהבסיסמחזור

במרס1)ט"התשע'אבאדרד"כיוםלאחרידבמשלחאובעסקלעסוקשהחלעצמאי

כאמורהעיסוקתחילתמיוםעסקאותיוכמחזור2019בשנתהבסיסמחזוראתיראו(2019

כאמורהעיסוקחודשיבמספרמחולק,(2020בפברואר29)ף"התשבאדר'דיוםעד

".....;4-בומוכפל



מענק סיוע לשכיר בעל שליטה

מענק)חברתייםפעריםולצמצוםהעבודהבכוחההשתתפותשיעורלהגדלתלחוקיג18סעיף
:2007–ח"תשס,(עבודה

הוראותלפילמענקזכאייהיהיותראושנים20לומלאו2019שבשנתשליטהבעלשכיר"•

לשכירסיועמענק–זהבפרק)הקורונהנגיףעםההתמודדותבתקופתסיועלשם,זהפרק

:אלהכללגביומתקיימיםאם,(שליטהבעל

חברתשלהחייבתהכנסתהחלקבצירוף2018המסלשנתהחייבתהכנסתוסכום(1)

בקבלת,בעקיפיןאובמישרין,היחסילחלקוהשווה,זובשנהשליטהבעלהואשבההמעטים

בעלשכירולעניין,(שליטהבעללשכירחייבתהכנסה–זהבסעיף)בחברהלרווחיםזכויות

המסלשנתהשליטהבעלהשכירשלהחייבתהכנסתו–חדשהמעטיםבחברתשליטה

זוגוולבןשליטהבעללשכירהייתה;חדשיםשקלים1,000,000עלעולהאינה,2019

הכנסהמאותהמחצית,זופסקהלעניין,יראו,אישיתמיגיעההכנסהשאינהחייבתהכנסה

;הזוגמבניאחדכלשלחייבתכהכנסהחייבת

;חדשיםשקלים714עלעולהשלוהממוצעתהחודשיתהעבודההכנסת(2)



מענק סיוע לשכיר בעל שליטה

מענק)חברתייםפעריםולצמצוםהעבודהבכוחההשתתפותשיעורלהגדלתלחוקיג18סעיף
:2007–ח"תשס,(עבודה

נמוך,הזכאותבתקופת,שליטהבעלהואשבההמעטיםחברתשלעסקאותיהמחזור(3)•
בסכום,(הבסיסתקופת–זובפסקה)2019בשנתחודשיםבאותםעסקאותיהממחזור

אובעסקלעסוקשהחלהחברהלעניין;הבסיסבתקופתעסקאותיהממחזור40%עלהעולה

הבסיסבתקופתעסקאותיהמחזוראתיראו,הבסיסבתקופתהראשוןהיולאחרידבמשלח

בפברואר29)ף"התשבאדר'דיוםעדכאמורהעיסוקתחילתמיוםעסקאותיהכמחזור

"....;2-בומוכפלכאמורהעיסוקחודשיבמספרמחולק,(2020



פעימה שנייה–זכאות קביעת 

90תוםעד,המנהליקבע(1()א)7בסעיףכאמורמענקלקבלתתביעהלמנהלעובדהגיש(א").9

שלזכאותואת,המאוחרלפי,העוקבתהמסשנתשלביולי15יוםעדאוהתביעההגשתממועדימים

העובדשלזוגובן,העובד,המעבידלושמסרוהמידעעלבהסתמךהמענקסכוםואתלמענקהעובד

חוקהוראותלפי,לאומילביטוחוהמוסדהמנכה,(3()א)7בסעיףכאמורדוחבהגשתחייבהואאם–

.".........הענייןלפי,הפקודההוראותולפיזה



פעימה שנייה–וערעור השגה 

,(עבודהמענק)חברתייםפעריםולצמצוםהעבודהבכוחההשתתפותשיעורלהגדלתלחוקיג10סעיף
:2007–ח"תשס

ימים30בתוך,מהמנהללבקשהוארשאי,9סעיףלפיהמנהלשלקביעתועלהעובדחלק"(א)•

בקביעתוולעייןלחזור,בכתב,מנומקתהשגהבהודעת,כאמורהקביעהלושנמסרהמיום

הדברכיסבראםזהקטןסעיףלפיהשגהלהגשתהתקופהאתלהאריךרשאיהמנהל;ולשנותה

.הענייןבנסיבותצודק

ההשגההודעתאתשקיבלמהיוםימים90בתוך,בהשגה,בכתב,מנומקתהחלטהיתןהמנהל(ב)

לפי,להמציאםהמשיגשנדרשוהפרטיםהמסמכיםכללושהומצאומהיוםימים90בתוךאו

יראו,זותקופהבמהלך,כאמורהחלטההמנהלנתןלא;למשיגכאמורהחלטתואתוימציא,המאוחר

.התקבלהכאילוההשגהאת

להשמיעהזדמנותלמשיגשניתנהמבלי,חלקהאוכולה,ההשגהאתלדחותהמנהליחליטלא(ג)

."המשיגזאתביקשאם,פהבעלטענותיואת



פעימה שנייה–וערעור השגה 

,(עבודהמענק)חברתייםפעריםולצמצוםהעבודהבכוחההשתתפותשיעורלהגדלתלחוק11סעיף
:2007–ח"תשס

ביתלפניעליהלערעררשאי,10סעיףלפיבהשגההמנהלמהחלטתמקופחעצמוהרואהעובד"•

סעיפיםלפיההוראותיחולוהערעורעל;מגוריומקוםנמצאשיפוטושבאזורהמחוזיהמשפט

."המחויביםבשינויים,לפקודה158עד156-ו,154

ולשכירלעצמאימענקלגביגם,לעיל11-ו10שבסעיפיםוהערעורההשגהאתמחיללב18סעיף,כןכמו

.שליטהבעל

בעללשכירסיועומענקלעצמאיסיועמענקלגבי,המחויביםבשינויים,יחולו11-ו10סעיפים"•

"שליטה



עדכונים וסוגיות פרקטיות  
במיסוי מטבעות דיגיטליים



32/2017עמדה חייבת בדיווח 

בין אם מדובר בנכס מוחשי ובין אם  , לפקודת מס הכנסה כוללת כל רכוש88בסעיף " נכס"הגדרת "•

הינו רכושו של  , (אתריום וכיוצא באלו, כדוגמת ביטקוין" )מטבע וירטואלי. "מדובר בנכס לא מוחשי

.  לפקודה88בסעיף " נכס"הוא נכלל בהגדרת ומשכך , האדם המחזיק בו

לפקודת מס  ' מהווה אירוע מס החייב במס על פי הוראות חלק ה" מטבע וירטואלי"מכירת •

(.  רווח הון)הכנסה 

הרי שההכנסות ממכירת  , "עסק"מגיעה לכדי " מטבעות הווירטואליים"אם פעילות מכירת •

.  לפקודה' חייבות במס מכוח חלק ב" המטבעות הווירטואליים"
–ה "התשמ, כהגדרתם בחוק בנק ישראלאינו מהווה מטבע או מטבע חוץ " מטבע וירטואלי"•

1985 .



5/2018חוזר מס הכנסה 

–סוגיות לדיון 
משמש כאמצעי לסחר חליפין וערכו נקבע –ריפל , אתריום, דוגמת ביטקוין–מטבע דיגיטלי מבוזר •

. יין'לפי הסכמה בין המשתמשים ברשת באמצעות טכנולוגית הבלוקצ
: 5/2018עמדת חוזר 

".  מטבע"לאונכסהמטבע הדיגיטלי מהווה •

.  כהכנסה פירותיתיסווגו הכנסותיו , אדם אשר הכנסותיו מאמצעי תשלום מבוזר מגיעות לכדי עסק•

. כפי שנקבעו בפסיקהלמבחני עסק סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם 

.  כהכנסה עסקיתאמצעי תשלום מבוזר אשר הגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות כריה יסווג •

;"(הצפת המערכת)"ולא כאמצעי תשלום מכירהתשלום באמצעות מטבע מבוזר ייחשב כ•

יסווג  , מי שפעילותו באמצעי תשלום מבוזר מגיעה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים-מ "מע•

".כספימוסד"כוירשם 



7/2018חוזר מס הכנסה 

אסימוני:(אסימונים)טוקניםהנפקתבאמצעותכספיםגיוסאמצעי–ראשוניתמטבעהנפקת-

חוזר)'וכואתר,ביטקויין–מבוזריםאסימונים;(Security)הונייםאסימונים;(Utility)ושירותיםמוצרים

5/2018);
Utilityושירותיםמוצריםאסימונילגבי-7/2018הסדרעיקרי- Token)):

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

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

שולימסשיעורלפיהאסימוניםשלבפועלההקצאהבמועדבמסתחויב,האסימוניםמהקצאת

.ההקצאהבמועדהטוקניםשוקשווילפיתהאההקצאהבמועדהחייבתהכנסה.(50%עד)

עד)שוליבמסתחויבהאסימוניםמהקצאתעובד/היועץשלההכנסה-המסדחייתמסלול

לפיהטוקןשל"מכירה"הבמועדאובטוקןהגלומההזכותמימושמועדמביןכמוקדם(50%

.(אחריםלמטבעותשהתקבלוטוקניםהמרתכולל)לפקודה88סעיף



(2019( )11503-05-16מ "ע)פסק דין קופל 

'הפרקלפינכסמהווההביטקויןלפיההמיסיםרשותעמדתאתקיבלבורנשטיןשמואלהשופט'כב
:הערעוראתדחהובהתאמה"חוץמטבע"לאשכןוכל"מטבע“ולאלפקודה

אפשרותקיימתעדייןאם–מכךויותר,הוגדרטרםהביטקויןמעמדאמנםאםלינראה"

תוצאהלהלוםמאודעדקשה–תחתיואחרוירטואלימטבעויבואהעולםמןיעבורשהביטקוין

הסביבהעםמתיישבתאינהזותוצאה.מסלצרכידווקא"מטבע"כייחשבהביטקויןלפיה

."לקבלהניתןלאולפיכך,הקיימתוהמיסויית,הכלכלית,המשפטית



ניהול פעילות עסקית במטבעות דיגיטליים

?מסאירועמהווההקריפטושלבפועלצריכהאופיאטבהעדרשחלוףהאם-
;2018לפניהמסשנות•
;רשמיתעמדההעדר-
;הקריפטובעולםהמרהכאמצעיר'והאתהביטקויין-

?מכןלאחרהמסשנות•
בנק'נ'ואחערב51757-08-18א"ת)מסתשלוםובעייתהבנקיםמול"(פיאט)"הנזלהבעיות-

.(מרכנטיל

.בפועלוההתעשרותהמימושבעיקרוןפגיעה-
;משנהבחקיקתצורך–(ימים30תוך)הוןרווחבגיןדיווחיתתקלה-
.להלןראו-שמואליוענייןקופלעניין-"המסיםרשותשלהכפולה"העמדה-



(2019( )11503-05-16מ "ע)פסק דין קופל 

–כמטבעבביטקויןלראותאיןמדועהיתרביןהמשפטביתשצייןהנימוקים

קשהאףלפיהלמסקנהמובילים,לכךהנלוויםוהסיכונים,הביטקויןבערךהרבההתנודתיות"•

".ערךכאוגרבביטקויןלראות

העלולותהווירטואליהמטבעשלהייחודיותמתכונותיוהנובעזההואבהודעהשנזכרוהסיכוניםבין"•

גביעלכללבדרךנשמריםזהמסוגשמטבעותמכך;והונאהמרמהלפעולותפורייהקרקעלשמש

מכך.ערכםשלמוחלטלאובדןלהביאעשויהמכשיריםלאותםפריצה,חכםטלפוןאומחשב

שערבכלשהומרכזיבנקשללגיבויזוכיםאינםולכןחוקיהילךאינםוירטואלייםשמטבעות

;במיוחדגבוההלתנודתיותחשופיםשהםמכך;כתמורהלקבלםחובהשאיןמכך;הנקובלערכם

".המדינהמרשויותכלשהירשותידיעלמפוקחאינובהםשהמסחרומכך



(2021()4193/21א "רע)פסק דין שמואלי 

המקרהעובדות

אלקטרוניםארנקיםשלושהעללרבות,המבקשיםשלמנכסיהםחלקעלעיקולהטילהשומהפקיד•

.ביטקויןובהם

פיעלהמסתשלוםהבטחתלשם,הכנסהמסלפקודת194סעיףלהוראותבהתאםנעשההעיקול•

.שקלמיליון12בסךלהםשהוצאההשומה

המחוזיהמשפטלביתהמבקשיםפנו,הביטקויןשלהניכרתהערךעלייתולאורשנתייםבחלוף•

בשוויביטקויןמטבעותשלערובהמתןתוך,שהוטלוהעודפיםהעיקוליםלהסרתבקשותבמספר

.נדחתהבקשתם.המטבעשלהעדכניהשווילפיהנטענתהמסשומת



(2021()4193/21א "רע)פסק דין שמואלי 

אינההביטקויןשלבערכוהשוויעלייתכיוקבעהשומהפקידעמדתאתקיבלגרוסקופףהשופט'כב•

שונהנכסהיותובשל,לפקודה194בסעיףכנדרשמחודשתבחינההמצדיק"נסיבותשינוי"מהווה

:כלשונו,האחריםמנכסיםבמהותו

אינההביטקויןשלבערכושחלההשוויעלייתכילמסקנהמובילההנסיבותמכלולבחינת..."

כדוגמתספקולטיבייםבנכסיםשכן,זאת.כאמורמחודשתבחינההמצדיק"נסיבותשינוי"מהווה

לא,הכיווניםלשנילנועשעשויהבמיוחדגבוההלתנודתיותשבשגרהכענייןהנתונים,הביטקוין

ההחלטהשינויהמצדיק"נסיבותשינוי"כזותנודתיותמעצםהנובעיםבשוויבשינוייםלראותניתן

ערךעלייתכגון,בערכוקבועמשינויהנובעתמעוקלנכסשווימעלייתלהבדילוזאת)המקורית
.(ייעודםשינויבעקבותמעוקליםמקרקעין



(2021()4193/21א "רע)פסק דין שמואלי 

,כןועל,הימוראלאהשקעהבגדראיננודיגיטלייםבמטבעותעיסוקכיגםוקבעהוסיףהשופט'כב

-הציבורכספיעללהמרהמיסיםרשותעללכפותיכוליםאינםהמשיבים,הענייןבנסיבות

החלטתלקבללהםואפשר,המבקשיםכלפיבהגינותנהגהשומהפקידכייודגש,האמורלצד"

עלייהעללהמרלהוסיףהםמעוניינים:כרצונם,(הימור,בשמולילדלקרואמוטבואולי)השקעה

המעוקליםשווייעלהמימושםשבמועדובמקרה,המדינהבידילהותירוהםיכולים,הביטקויןבשווי

את(חלקיבאופן)לממשהםמעוניינים;לידיהםהיתרהתועבר,השומהלפקידהחובגובהעל

אתלהמירהשומהלפקידלהורותהםיכולים,זהבשלבבביטקויןמההשקעהלהםשנוצרהרווח

,לידיהםתוחזרשתיוותרהביטקויןויתרת,ישראלילמטבעהמובטחהחובלכיסויהנדרשחלקאותו
."…מתאימהבערובההביטקויןלהמרתלעתורהדרךבפניהםפתוחה,כן.כרצונםבהויעשו



?  האם הקריפטו נמצא מחוץ לישראל–מקום הפקת ההכנסה 

,ותיקחוזרותושבלראשונהישראללתושבשהיהיחיד"-ותיקיםחוזריםותושביםחדשיםעולים-

מכרואם,לישראלמחוץלושהיהנכסממכירתהוןרווחעלממספטור,(א)14בסעיףכאמור

;ישראללתושבשהיהמהיוםשניםעשרבתוך

שרכשנכסממכירתהוןרווחעלממספטור(ג)14בסעיףכהגדרתוחוזרתושב–חוזרתושב-

תושבאדםבניבחברהזכותאוהזכותלרבות,הנכסאם,חוץתושבהיותובתקופתלישראלמחוץ

שניםעשרבתוךמכרואםוהכל,בישראלמצוישהיהלנכס,בעקיפיןאובמישריןזכותאינו,חוץ
ערךניירותשהםלישראלמחוץנכסיםלרבות–"נכס",זהלעניין;חוזרלתושבשהיהמיום

;(ג)14בסעיףכהגדרתםמוטבים



מקום הפקת ההכנסה

שהותובתקופתהחוזרהתושבשרכש,בבורסההנסחריםערךניירות-"מוטביםערךניירות"-

ערךניירותוכן,בנקאיבמוסדמחשבוןהמנוהלים,ישראלתושבלהיותשחדללאחרלישראלמחוץ

בניירותשמקורםדיבידנדאוריביתשהיאהכנסהמתוךהחוזרהתושבשרכש,בבורסההנסחרים

;חשבוןבאותושהופקדה,מוטביםערךניירותממכירתהוןרווחשהיאהכנסהאומוטביםערך
;חוץקריפטובבורסותהשקעותלעומתקרארנק,יין'הבלוקצגלובליות-
Security–הדיגיטלייםהמטבעותסוגי- Token/Utility Token
.לישראלהחזרהתכנון-



סוגיות שונות במרחב הדיגיטלי

במטבעהמחזיקים(חברותאויחידים)למשתתפיםלאפשרהואהסטייקינגרעיון-(POS)סטייקינג

לנעול,(Binance)ביננסכדוגמתמסחרבורסתבאמצעותאוהמטבערשתעלעצמאיבאופןדיגיטלי

אותםבעסקאותלעשותניתןשלאהינההמטבעותנעילתשלהמשמעות.שלהםהמטבעותאת

לאחדהזכותאתאקראיבאופןמקצההפרוטוקול,זהובזמןנעוליםשהםזמןכלמטבעות

-המטבעותנעילתעבורתשואהלכךבתמורהולקבלהבאהבלוקאתלאמתמהמשתתפים
?המסאירועמועדמהו-

?"במושכרשיפורים"?לפקודה(7)2סעיף,לפקודה(4)2סעיף,לפקודה(1)2סעיף)בנכסשימוש-

?הנגזרהמסשיעור-

Airdropו-Fork–אוהראשוניבמטבעהחזקהעקב"במתנה"תמורהללאנוסףאחרמטבעקבלת

?מסאירועהאם–המטבעפיצול



NFT–מסחר ב 

NFT(Non-Fungible–במסחר Token)-NFTאסימונים.ייחודינכסמייצגאשרהצפנהאסימוןהוא

-יין'הבלוקצרשתבתוך,ובעלותהאותנטיותלאימותכהוכחות,למעשההלכהמתפקדיםמזהמסוג

אפשרותקיימתלא,כללבדרך,לכן,ייחודיהואטוקןכל,הואכןכשמו.ודיגיטלייםפיסייםנכסיםעל
.תשלוםכאמצעיהמשמשיםדיגיטלייםמטבעותבאמצעותאותולרכושאלא,באחראחדNFTלהחליף

?מועדףטכנולוגימפעל-NFTשלפרויקטים-

"עסק"-אומן-

-אספן-

מוחזקתאוראויההנאהטובת/זכותכ"נכס"•

או
,(בוליםלאוסףבדומה)"האישישימוש"להמוחזקיםיחידשלמיטלטלין"–"נכס"להגדרתחריג•

Metaverseובבמשחקים,חברתיותברשתותכאווטרשימוש



סוגיות נוספות

הלבנת הון
מטבעות:הוןהלבנתלאיסורהרשותידיעל2021לשנתהלאומיתההערכהממצאיפרסום•

.הוןלהלבנתגבוהבסיכוןדיגיטליים
.דיגיטלייםבמטבעותפיננסיםשירותיםנותניעלתחולה–הוןהלבנתאיסורצו•

מגמות נוספות
;"סלבדוראל"–"(חוקיהילך)"חוקילמטבעהביטקוייןהפיכת•
.באסטוניהלמשל–קריפטופעילותמיסויאי•

.ועודזרהנשלטתחברה,והניהולהשליטהמבחן–לישראלמחוץפעילות•

.₪מיליוןשלסךמעל"חוץנכס"בלהחזקהמסדוחהגשתחובתאתלהפחיתהכוונה•



מיסוי רכישה עצמית של  
מניות חברה



רכישה עצמית

:החברותלחוק1סעיף
,זהולענין;רכישהוכן,בעקיפיןאובמישרין,לתיתוהתחייבותאודיבידנדמתן–"חלוקה"

בתחברהבידיאוחברהבידי,בעקיפיןאובמישרין,לרכישהמימוןמתןאורכישה-"רכישה"

להמירםשניתןערךניירותשלאוהחברהמניותשל,בשליטתהאחרתאגידבידיאושלה

חלקשהםפדיוןבניערךניירותשלפדיוןאו,החברהבמניותלממשםשניתןאוהחברהלמניות

,מאלהאחדכללעשייתהתחייבותולרבות,(ד)312לסעיףבהתאםהחברהשלהעצמימהונה

;החברהשלהמלאהבבעלותהאחרתאגידאועצמההחברהאינושהמוכרובלבד,והכל



רכישה עצמית

"המסדיניעלהחדשהחברותחוקהשפעת"-10/2001חוזר

.דיבידנדכחלוקתתראהראטהפרו-המניותמבעליאחדמכלהמבוצעתעצמיתרכישה•

.המוכרהמניותבעלברמתהוןרווחיבמסהחייבת,מניותכמכירתתראה,אחרתרכישה•

עצמיתרכישהשלמסהיבטי-2/2018חוזר

.דיבידנדמהווה(עצמיתרכישה)מניותיהאתחברהשלרכישהכל•

דיבידנדחלוקתמהווה,המניותבעלישלההחזקהשיעוריאתתואמתשאינהעצמיתרכישה•

.השניבשלבהמניותבעליביןנכסומכירת,הראשוןבשלבהמניותבעלילכל

(  2014)ברנובסקיעניין 11-06-21268ה"עמ

(2014)ניר עניין בר 1100-06מ "ע



רכישה עצמית

:42/2017מספרבדיווחחייבתעמדה

לבעלישחולקכדיבידנדהרכישהסכוםאתיראו,החברהמניותשלעצמיתרכישהשלבמקרה•

הרכישהבמסגרתמניותיהםאתמכרושלאהמניותבעלילגביגם,הרוכשתבחברההמניות

.העצמית

:2/2018חוזר

:הבאותמהגישותלאחתבהתאםיתבצעהסיווג-ראטהפרושאינהברכישה,ככלל
המניותמבעליאחדלכלהרכישהסכוםלפיכוללבסכוםדיבידנדחולק,ראשוןבשלב–1גישה•

אתהיוצאהמניותמבעלרכשוהנותריםמניותבעלי,שניבשלב.היחסיחלקולפיהרכישהטרם

.(ברוטו)שקיבלוהדיבידנדבסכוםמניותיו
בסכוםהמוכרהמניותבעלמניותאתרכשוהנותריםהמניותבעלי,ראשוןבשלב–2גישה•

המניותאתהרוכשיםהמניותבעליהעבירו,שניבשלב.בחברההיחסיחלקםלפיהרכישה
הנותריםהמניותבעליבידירטה-פרוברכישהמדוברלמעשה–הרכישהלסכוםבתמורהלחברה

.(דיבידנד)



רכישה עצמית

(2020)71455-12-18מ"ע-חוסןביתעניין

עקרון  "עומדת בסתירה לאבן היסוד בשיטת המס המגולמת בעמדת המשיב בערעור דנן "•

גם אילו ניתן היה לקבוע כי נוצר רווח כלשהו לבעלי  , שכן במקרים דוגמת זה הנדון, "המימוש

הרי שבוודאי לא ניתן לומר כי היה מימוש של רווח  ( וספק גדול אם כך)המניות הנותרים 

".  כלשהו

אך  -דיבידנד רעיוני -הכנסה רעיונית בידי בעלי המניות הנותרים המשיב מבקש ליצור "•

.  ללא כל צידוק בדין, לטעמי

וממילא אין מימוש של רווח ואין מקום לחרוג  , משום שאין רווח, במקרה הנדון אירוע מסאין •

מחמת שלא מתקיים אף אחד מן הנימוקים והשיקולים  , בנסיבות דנן" עקרון המימוש"מ

אין אומדן  , אין נזילות-המצדיקים מיסוי בנקודת הזמן של ביצוע עסקת הרכישה העצמית 

".  מדויק ואין וודאות

התקבלהערעור 



רכישה עצמית

(26.9.2021)38924-02-19מ"ע-סיידהמאירעניין

לא,עצמההחברהידיעלהחברהמניותלרכישתהאפשרותשלבחקיקהעיגונהבעקבות"•

השלכותמהןהקובעתספציפיתהוראהבהשולבהולא,הכנסהמסבפקודתשינוייםהוכנסו

הוראתהעצמיתהמניותרכישתעלחלותולפיכך,המניותשלעצמיתרכישהשלהמס

.הוןרווחובמיסוידיבידנדבמיסויהעוסקותהכלליותהפקודה

ידיעלהרכישהשלעצמימימוןחלף,בחברההזכויותרכישתלמימוןשימשוהעודפים•

.אישיתבנקאיתהלוואהכגוןחיצונימימוןבאמצעותאועצמיהוןבאמצעות,המערער

ואילו,המניותשלעצמיתרכישהבאמצעותולא,אחרתבדרךנעשההעסקהמימוןהיהאילו•

,במישריןשנטלמהלוואהאו,המערערשלהפרטימכספומשולמתהייתההמניותתמורת

היוהעודפיםואולם,בפועלששילםכפי,המניותבמכירתהוןרווחעלמסמשלםהאחהיה

בגינםמשלםהמערערהיה,כדיבידנדלמערערמחולקיםהיוכאשר,ובעתיד,בחברהנותרים

.השוליהמסשיעורלהשלמתהכנסהמס



רכישה עצמית

:המשך-38924-02-19מ"ע-סיידהמאירעניין

לאהעצמיתהרכישהולאחר,המניותרכישתלמימוןבעודפיםשימושכאמורשנעשהשעה•

במסולחייבםכדיבידנדבעתידלחלקםיהיהניתןלא,החברהבידיעודפיםעודקיימים

המסאירועבעקיפתאלא,המסאירועעיתויבהקדמתאפואמדוברלא.כלשהועתידיבמועד

יהיהניתןלא,העצמיתהרכישהבמסגרתחולקווהעודפיםהואיל.הדיבידנדבחלוקתהחל

.לעולםבמסאלועודפיםיחויבולאיוצאוכפועלכדיבידנדבעתידלחלקם

הפחיתאךהשומהפקידשלהראשונההעמדהאתאימץהמשפטבית)נדחההערעור•

.(המניותבעליביןהמכירהעסקתסכוםאתבמקביל



–לפקודה ( 1ט)3סעיף 
משיכה מחברה על ידי בעל  

מניות מהותי



משיכה מחברה–( 1ט)3סעיף 

העמדתאו,קרובואומהותימניותבעלידיעלמחברהכספיםשלמשיכה"מחברהמשיכה"

לשימושהעמדהאומשיכהלמעט,בעקיפיןאובמישריןוהכול,לשימושםחברהשלנכס

;המסבמלואחויבהאשרהכנסההמהווהכאמור

:מאלהאחד–"החיובמועד"

;נמשכושבההמסשנתשלאחרהמסשנתבתום–מחברהכספיםבמשיכת(1)

לאחרשנהכלובתום,לשימושהנכסהועמדשבההמסשנתבתום–לשימושנכסבהעמדת(2)

;הנכסהושבשבולמועדעדמכן



העמדת נכס של חברה–( 1ט)3סעיף 

:מאלהאחדכל–"נכס"

;תכולתהולרבות,המהותיהמניותבעלשלהפרטייםלצרכיוהואבההשימוששעיקרדירה(1)

;תכשיטיםאואמנותחפצי(2)

;המהותיהמניותבעלשלהפרטייםלצרכיוהואבהםהשימוששעיקרשיטוכליטיסכלי(3)

חדריםמערכתאוחדר"-1973-ג"התשל,(דירות)המכרלחוק1בסעיףכהגדרתההיא"דירה"•

."אחרצורךלכלאולעסק,למגוריםשנועדו

לישראלמחוץוביןבישראלהיאאםביןכדירהיראו-2017/34מספרבדיווחחייבתעמדה•

בסעיףכהגדרתוקרובובשימושבעיקרהוביןהמהותיהמניותבעלבשימושבעיקרההיאאםובין

.לפקודה76

בוהשימוששעיקרכנכסהמניותבעלשלהפרטייםלצרכיומשמשמשטחה51%-שכדירהיראו•

.המניותבעלשלהפרטייםלצרכיוהוא



משיכת כספים מחברה–( 1ט)3סעיף 

,להלןמהמפורטיםאחדכללרבות-"מחברהכספיםשלמשיכה

;אחרחובכלאוהשאלהלרבות,הלוואה•

ערךניירות,מזומניםלרבות,המהותיהמניותבעללטובתהעמידהשהחברהבטוחהאוערבון•

סכוםייחשב,המניותבעלשלחובלטובתבנקאיפיקדוןשעבדהחברהאם,לדוגמא.ופקדונות

.מהחברהכספיםשלכמשיכההמשועבדהפיקדון

בערבותמדובראלא,כערובהספציפינכסהעמידהלאהחברהאם-7/2017ביצועהוראת•

.כספיםכמשיכתהכלליתהערובההעמדתתחשבלא,כללית

כלשהוביוםעלהשלא,מצטברמשיכותסכוםמחברהכספיםשלכמשיכהיראולא-חריג•
.100,000₪על,שלפניההמסבשנתכלשהווביוםהמסבשנת

או,המוחזקתמהחברהישירותולאבתמחברהמשיכה–בעקיפיןגםלהיותיכולהמשיכה•

.המהותיהמניותבעלשותףבהלשותפותאואחותלחברההלוואה



חישוב ההכנסה–( 1ט)3סעיף 

הסכומיםבניכויהכספיםמשיכתסכוםאתהחיובבמועדכהכנסהיראו,כספיםמהחברהנמשכו
:החיובמועדבערכיכשהם,הבאים

לרבות,החברהשלהכספיח"בדו,המשיכהאתשביצעהמהותיהמניותבעלשלזכותיתרת1.
;שניםחמשעדשללתקופההוןשטר

אם.נוכתהשבומהמועדחודשים18בתוךנפרעהלאשהיתרההואזכותיתרתלניכויתנאי
.החיובבמועדנוכתהלאכאילואותהיראו,ל"הנבתקופהנפרעה

.חדשהכמשיכהיחשבלעילכאמורחודשים18לאחרהזכותיתרתפירעון-7/2017חוזר

אשר,לפחותשנתייםשללתקופה,בלבדבנקאימתאגידהחברהשנטלההלוואהסכום2.

בכלשנושאהואהמהותיהמניותובעל,המהותיהמניותבעללידיימים60בתוךהועבר
;הלוואהאותהכנגדערובההעמידהלאשהחברהובלבד,ההלוואהעלויות



החזרת כספים ומשיכתם מחדש–( 1ט)3סעיף 

בתוךמחדשנמשכוהםאםאך,מסיוטללאהחיובמועדעדלחברהוהושבושנמשכוכספיםעל

ואירוע,הושבולאכאילומחדששנמשךהסכוםגובהעד,אותםיראו,הושבושבומהמועדשנתיים

בתוךוהוחזרו,פעמי-חדבאופןמחדשנמשכוכספיםאם.המקוריהמשיכהמועדלפיייקבעהמס
.מחדשכמשיכהבכךיראולא,ימים60

–7/2017ביצועהוראת
לכסףראשיתתיוחסהשבהכל-FIFOשיטתלפייעשהמסוימתלמשיכההשבהייחוס•

.בזמןיותרמוקדםשנמשך

החיובמועדחלבהלשנהמסח"דוהוגשוכבר,שנתייםתוךמחדשונמשכוהוחזרוכספיםאם•
.לגביושומהנעשתהאםגם,ח"הדושלתיקוןלהגישיש,(הראשונההמשיכהמועד)



החזרת נכס לחברה ושימושו מחדש על ידי בעל המניות–( 1ט)3סעיף 

אםאך,מסיוטללאהחיובמועדעדלחברהוהושבהמהותיהמניותבעללרשותשהועמדנכסעל

ואירוע,הושבלאכאילואותויראו,הושבשבומהמועדשניםשלושבתוךמחדשלשימושוהועמד
.לשימושהראשונהההעמדהמועדלפיייקבעהמס

מסח"דוהוגשוכבר,שניםשלושתוךמחדשלשימושוהועמדהוחזרנכסאם–7/2017חוזר

גם,ח"הדושלתיקוןלהגישיש,(לשימושהראשונהההעמדהמועד)החיובמועדחלבהלשנה

.לגביושומהנעשתהאם

?"הושבלאהנכסכאילו"משמעושולישימושכלהאם



1350טופס –( 1ט)3סעיף 



דגשים–( 1ט)3סעיף 

חמורותעבירותלביצועבחשדנעצרח"רו":25.11.2020ביוםהמסיםרשותבאתרפורסם

-"האישיובתיקולקוחותיושלהמסחבותאתלהפחיתבמטרה

חבותאתלהפחיתכדילגיטימיותשאינןפעולותבמגווןנקטאטיאסכיחשדעולההחקירהממצאי"

חברותמספרשלהשנתייםחות"בדוכוזביםמצגיםהציגכינחשדהואכןכמו.האישיבתיקוהמס

בפועל.המסחבותאתלהפחיתכךידיועל,השליטהבעלישלמשיכותיהםאתלהסתירמנתעל

שוואמצגיעלמצביעותהראיות.מסתשלוםללאהחברהבכספיפרטישימושעשוהשליטהבעלי

.2018-2017השניםביןשקליםמיליון13-כשלבסכוםחברותאותןשלבמאזנים

?חוץתושביעלחלהאם•



–לפקודה ( א)62סעיף 
חברת מעטים



חברת מעטים  –( א)62סעיף 

זרהידמשלחחברתשאינה,76בסעיףכמשמעותהמעטיםחברתשלחייבתהכנסה(א)

כהגדרתובהמהותימניותבעלשהואהיחידשלמפעילותהנובעת,(1)ב75בסעיףכהגדרתה

.היחידשלכהכנסתותיחשב,88בסעיף

:מצביםשני

אם הכנסת חברת  -לפי העניין  , (10)2או ( 2)2, (1)2' לפי סעאישיתהכנסה מיגיעה : מצב א

,  לאותו חבר בני אדםבצד קשור לרבות , מפעילות היחיד בחבר בני אדם אחרהמעטים נובעת 

נושאי משרה באותו  היו והיחיד או חברת המעטים , ב"או הענקת שירותי ניהול וכיונושא משרה כ

.בעל מניות מהותי באותו חבר בני אדםאינוחבר בני אדם ובלבד שהיחיד 

אותומפעילותנובעתהמעטיםחברתהכנסתאם-(2)2'סעלפיאישיתמיגיעההכנסה:במצב

,מעסיקועבורעובדמסוגוהיא,אדםלאותוקשורצדבעבורלרבות,אחראדםבעבוריחיד

."האחראדם"בשותףאומהותימניותבעלאינושהיחידובלבד



חברת מעטים  –( א)62סעיף 

המספריתהחזקה

דיןכלאףעל,מעסיקובעבורעובדבידיהנעשותכפעולותהיחידפעולותאתיראו":'במצבלעניין

חברתשלהחייבתהכנסתהאוהכנסתהכלמסךיותראו70%שלמקורןאם,הסכםאו

ידיעלשניתןבשירותהוא,מיוחדיםרווחיםאומיוחדותהכנסותלמעט,המסבשנתהמעטים

לרבות,בעקיפיןאובמישרין,החברהעובדילרבות,76בסעיףכהגדרתוקרובואוהיחיד

חודשים30במשך,88בסעיףכהגדרתולקרובואואחדלאדם,קשורהמעטיםחברתבאמצעות

היחידפעולותאתיראוהחודשים30שבתוםובלבד,שניםארבעשלתקופהמתוך,לפחות

המסדינילצורךוזאת,השירותמתןתחילתמיוםמעסיקובעבורעובדבידיהנעשותכפעולות
–זהלעניין;בלבד



חברת מעטים  –( א)62סעיף 

:המשך–המספריתהחזקה

?בפועלהשירותבמועדאוהראשונההחשבוניתהוצאתבמועד–הספירהמתחילהמתי•

?חלוטהחזקההאם•

?(מיסויהחלטת)רופאיםעלחלההאם•

?חוץתושביעלחלהאם•

?ז"חמישאינםחוץתושבותחברותעלחלהאם•



חובות דיווח סטטוטוריות על  
תכנוני מס



חוות דעת חייבת בדיווח–ד לפקודה 131סעיף 

-שכר טרחה מותנה –חלופה ראשונה •

:טרחהשכר

חיסכוןבגיןשישולםוהוסכםשייווצרהמסיתרוןבסכוםתלוימקצתואושכולו,לפחות100,000₪

.הדעתחוותלמקבלשייווצרהמרביהמס

?"בדיווחהחייבתד"חוו"שבהגדרת"מסיתרון"מהו

.מקדמה/מסאירועדחייתאוהימנעות,הפחתה,הקלה,הנחה•

.בהפסדלהתחשבאוהוצאותאובמקורמסלנכותמחובההימנעות•

מדףתכנון-שנייהחלופה•



חוות דעת חייבת בדיווח–ד לפקודה 131סעיף 

:אחד מאלה–" תכנון מדף"•

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

ולא מתקיימת  , שאינם קרובים... , בתוך תקופה של שנתיים, לשלושה לפחות, נותן חוות הדעת

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

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

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

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

.כולו או חלקו, סודיות לגבי תוכנה



חריגים–ד לפקודה 131סעיף 

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

:הדיווח

;לפקודה(2)9בסעיףכהגדרתוציבורימוסד1.

;₪מיליון3עלעולהאינה,הוןרווחלמעט,המסבשנתהנישוםהכנסת2.

;₪מיליון1.5עלעולהאינההוןמרווחהמסבשנתהנישוםהכנסת3.

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

.ניתנה בתקופת ההליכים ולגבי אותן שנות מס שבנדון בלבד

ובו  מזכר מסמשרדנו הכין עבור הלשכה, לבקשת לשכת רואי חשבון2020לאוקטובר 14ביום •

קבענו כי דרישת פקידי השומה לקבלת גילוי על כל חוות הדעת בנושאי מיסוי שהנישום  

.  ככלל להוראות הפקודה ולתכליתהמנוגדת,קיבל

https://046a806b-6848-4116-a904-20ebeaf1fe53.filesusr.com/ugd/54076f_7ed6a340cf6b4011be9399681d1cdc52.pdf


עמדה חייבת בדיווח–ה לפקודה 131סעיף 

:לפקודה' ה131סעיף 

:כל אלהעמדה שמתקיימים בה -"עמדה חייבת בדיווח"

;עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוחהמסיםלעמדה שפרסמה רשות עומדת בניגוד היא (1)

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

ארבע שנות מס לכל היותר



עמדה חייבת בדיווח–ה לפקודה 131סעיף 

?"בדיווחהחייבתעמדה"שבהגדרת"מסיתרון"מהו

.מקדמה/מסאירועדחייתאוהימנעות,הפחתה,הקלה,הנחה•

.בהפסדלהתחשבאוהוצאותאובמקורמסלנכותמחובההימנעות•

:26.12.2016מיום המסיםפרשנות רשות 

הנוגעות לעמדה שפורסמה  על כלל הפעולות שבוצעוייבחן מסויימתיתרון המס הנובע מעמדה •

או אירועים  /וזאת גם אם הפעולות נוגעות למספר נכסים ו, במהלך שנת המס אותן ביצע הנישום

.שונים

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

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



חריגים–ה לפקודה 131סעיף 

:הדיווחלחובתחריגיםמספרישנם,"בדיווחהחייבתעמדה"הגדרתתנאיהתקיימותאףעל

;לפקודה(2)9בסעיףכהגדרתוציבורימוסד1.

;₪מיליון3עלעולהאינה,הוןרווחלמעט,המסבשנתהנישוםהכנסת2.

.₪מיליון1.5עלעולהאינההוןמרווחהמסבשנתהנישוםהכנסת3.

לאכאילואותויראו,לפקודהה131בסעיףכאמורבדיווחחייבתעמדהעלדיווחשלאאדם"

1ג(191סעיףהוראתעליוותחול,הענייןלפי,לפקודה166או131סעיףלפיהדוחאתהגיש

.("גרעוןעלקנס)לפקודה)



מספר עמדות חייבות בדיווח–ה לפקודה 131סעיף 

–2020לסוףנכון

;בינלאומיומיסויהכנסהבמסעמדות90• - https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-

station-2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019itc_1.pdf

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-2019/he/1346-1346טופס•

2019%20itc.pdf

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-מ"במעחייבותעמדות12•

2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019_vat.pdf

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-מכסבהקשרחייבותעמדות20•

2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019_meches.pdf

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019itc_1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019itc_1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-2019/he/1346-2019%20itc.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019_vat.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019_meches.pdf


פעולה חייבת  -2006-ז"תשס, (תכנון מס החייב בדיווח)תקנות מס הכנסה 
בדיווח

;לקרובואדםביןומעלה₪מיליון2בסךניהולדמיתשלום1.

המוכראצלומעלה₪מיליון2בסךהפסדיצירתתוךלקרובנכסמכירת2.

;"קרוב"לומעלה₪מיליון2בסךהפסדהסבת3.

;הנכסמקבלאצלשקייםומעלה₪מיליון2בסךהפסדמולקיזוזלשם"קרוב"לרווחהסבת4.

;"קרוב"לאדםבניחברי"עומעלה₪מיליון1בסךחובמחילת5.

;מחדשויצירתוהמסשנתבתוםומעלה₪מיליון1בסךמהותימניותבעלשלחובפירעון6.

;במלואהשולמהשלאזכותיתרתהמחאת7.

;ומעלה₪מיליון3בסךבהפסדיםחברהרכישת8.

;גומלתמדינהשאינהמדינהתושבתזרהחברהבאמצעותפעילות9.

;אמנהמדינתתושבאדםבניחברפעילות10.

בסךהמייצגלנישוםהפסדשיצרהבמסחבותללאמשפחתיתמחברהכספיםמשיכת11.

;ומעלה500,000₪



פעולה חייבת  -2006-ז"תשס, (תכנון מס החייב בדיווח)תקנות מס הכנסה 
בדיווח

,בדיווחהמחייבמסתכנוןשהןפעולותעלהודעה-1213טופסבנעשההכנסהלמסהדיווח•

.השנתילדוחומצורף

.מסתכנוני–תקופתידוח–872מ"מעבטופסהתקופתיהדיווחבמסגרתנעשהמ"למעהדיווח•



פעולה חייבת  -2006-ז"תשס, (תכנון מס החייב בדיווח)תקנות מס הכנסה 
בדיווח



חובות דיווח על בעלי מניות  
בחברות חוץ ועל העברות  

כספים



החזקה בחברה תושבת חוץ

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

.  בישראל

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

:נלווים

(.  150טופס )הצהרה על החזקה חברה זרה ✓

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

הרחבה  ( + 1213טופס )תכנון חייב בדיווח 

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

1385 .)

עמדות חייבות בדיווח  ✓



150טופס 

ביןכולל,150הטופס."בעקיפיןאובמישריןחוץתושבאדםבניבחברהחזקהעלהצהרה"

:הבאותהדרישותאתהיתר

.פסיביותהןהזרההחברהשלהכנסותיהרובאםלצייןיש•

.הזרההמדינהשלהמסלבסיסמחוץוהכנסותפטורותהכנסותעללדווחיש•
?מסלצורכישקופההחברההאם,התושבותבמדינתמסלצורכיהחברהסיווגבדברדיווח•
?מיוחדידבמשלחעוסקתהחברההאםלדווחיש•
.הזרההחברהשלההתאגדותומדינתתושבותלסווגיש•

.דירקטוריוןחברי/משרהנושאישלתושבותלסווגיש•



150טופס 

הכנסהמסלפקודת(9)32בסעיףכהגדרתושליטהבעלשהואישראללתושבמיועדזהטופס•

חוץתושבאדםבניבחברזכויותבעלשהואישראללתושב,חוץתושבאדםבניבחבר
;(בבורסהנסחרותאינןשזכויותיו)

ביותראובאחדהמחזיקישראלתושבבטופסידווח-בעקיפיןהמוחזקאדםבניחברלגבי•
;לפחות10%שלבשיעורלפקודה88בסעיףכהגדרתםהשליטהמאמצעי

חוץתושבאדםבניבחברזכויותלגביזהטופסלמלאיש-יחידשהואזכויותבעללעניין•
18גילעדוהילדיםהזוגבת/בן,הרשוםהזוגבןידיעלהמוחזקות

;המסבשנתהכנסותאיןאםגםזהטופסלמלאיש•
שהתאגדאדםבניבחברמדובראםכזרהתיחשבתושבותו,המוחזקהאדםבניחברלעניין•

.בישראלנמצאיםאינםפעילותועלוהניהולוהשליטהלישראלמחוץ



150טופס 

•



חובות דיווח נוספות

נאמנויות–לפקודה ( ב5( )א)131סעיף •

,  בחברת משלח יד זרה, ב75בעל שליטה כהגדרתו בסעיף "-לפקודה( ג5( )א)131סעיף •

"ב75כהגדרתה בסעיף , או בחברה נשלטת זרה, 5כהגדרתה בסעיף 

כספים אל  , חודשים12במהלך , יחיד תושב ישראל שהעביר-לפקודה ( ו5( )א)131סעיף •

דוח  ; (סכום לדיווח-להלן )שקלים חדשים או יותר 500,000מחוץ לישראל בסכום כולל של 

לראשונה אל מחוץ  , כולו או חלקו, לפי פסקה זו יוגש לגבי השנה שבה הועבר סכום לדיווח

";לישראל ולגבי השנה שלאחריה

–" דע את זכויותיך"סיכום ממצה של העילות בגינן יחיד נדרש להגיש דוח שנתי 
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/sa010320_3

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/sa010320_3


חובות דיווח נוספות

1988-ח"התשמ, (וחשבון-פטור מהגשת דין)תקנות מס הכנסה 

,  במועד כלשהו בשנת המס, שנים18לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו , לוהיתה(6()א)3"•

:אחד מאלה

;למעט בחברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה, זכות בחבר בני אדם תושב חוץ(א)

.שקלים חדשים או יותר1,883,000ביום כלשהו בשנת המס הוא ששווייםנכסי חוץ אחרים (ב)

בעלי חשבון בתאגיד בנקאי חוץ  שנים הם 18בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו , הוא( 7()א)3"

במועד כלשהו בשנת המס אם היתרה הכוללת בכל חשבונותיהם בתאגידי חוץ בנקאיים ביום  

"או יותר, [2019-ב]שקלים חדשים 1,883,000כלשהו בשנת המס היא 

ראויות או  , בין מקרקעין בין מיטלטלין וכן כל זכות או טובת הנאה, כל רכוש-" נכס חוץ"•

;מוחזקות והכל כשהם מחוץ לישראל

מחוץ לישראל והוא בנק או מוסד כספי אחר לפי דיני אותה  שהואגדתאגיד -" תאגיד חוץ בנקאי"•

.מדינה



החזקה בחברות שקופות  
–מחוץ לישראל 

LLC/S-Corp/SCI



אמריקאי   LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על

-לדיוןסוגיות

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

תושבתשאינהבישותמחזיקאשרישראלתושב-16/2016'מסעמדה–בדיווחחייבתעמדה•

נחשבתזאתולעומתבישראלמסלצרכי"שקופה"שאינהכישותבישראלהנחשבת,ישראל
SאוLLCמסוגישויותכדוגמת)ל"בחו"שקופה"לישות Corporationלקזזרשאיאינו,(ב"בארה

אחרתאגידשלמהכנסהאו,החייבתמהכנסתוהזרההישותבפעילותשהתהווהפסדים

.ל"בחוכשקוףנחשבאםגם,בהחזקתו

:לדוגמה
Schedule-הבמסגרתהאמריקאיבדיןשונותישויותביןקיזוז• E.

(2019)גרינפלדעניין54138-04-15מ"ע•



אמריקאי   LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על

-לדיוןסוגיות

מספקודתהוראותלפייחושבוישראלתושבשלזרותהכנסות-27/2016'מסעמדה•

,ישראלתושבידי-עללישראלמחוץשהופקההכנסהבגיןהחייבתההכנסהחישוב-הכנסה

החייבהעמדהנוקט.(בישראלהמסלדיניבהתאם,כלומר)הכנסהמספקודתהוראותלפייעשה

חובת,זהסעיףלענייןכייובהר.לישראלמחוץהכנסההמפיקישראלתושביהיהבדיווח

לישראלמחוץהכנסהשמפיקישראלתושבעלתחולשונהבעמדהשנוקטמיעלהדיווח

השליטהמאמצעי10%מעלבעקיפיןאובמישרין,מחזיקשהואישותבאמצעותאובמישרין

.בה

:לדוגמה

שוניםפחתשיעורי•

נכסיםשחלוף•



אמריקאי   LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על

זרממסזיכוילצורך5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבעההסדריישום-50/2017'מסעמדה•
אתליישםושבחרזהבתאגידמחזיקאשרישראללתושבL.L.Cתאגידהכנסותיחוס-בלבד

באופןהתאגידהכנסותעללדווחלושמאפשרבאופן5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבעההסדר

-הבפעילותשהתהווהפסדיםקיזוזלרבות,אחרלענייןולאבלבדזרממסזיכוילצורךיהיהאישי
L.L.Cמסושיעורי,ליחידהמיוחסיםפטוריםלרבותוכןישראלתושבשלהחייבתמהכנסתו

(לפקודהג125-וא122סעיפיםכדוגמת)ליחידהניתניםמיוחדים

(15%)לישראלמחוץשכירותמדמיהכנסה–א122•

ליחידמריביתהכנסהעלהמסשיעור–ג125•

(הראליעקבעניין)הדיבידנדמלכודת•

.(הבריתארצותעםלאמנה(3)6סעיף)אמריקאיםלאזרחיםזרמסהזיכויסוגית•
?SCI-מסוגשקופהצרפתיתן"נדלחברתלגביהדיןמה•



:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

!תודה לכולם

?שאלות

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

