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  2 0 1 2בר  דצמ                                        
                                          

  

  לקט עניינים לטיפול ולמחשבה 
  ומידע שוטף 2013שנת ותחילת  2012שנת  לקראת סוף

  
  

  יקר(ה),וידיד(ה) לקוח(ה) 
  
  

  הקדמה  א.
  

כלכול התנהלות נכונה וסייע בלעדכן ולנת על ממביא לעיונך מכלול של נושאים עלון מידע זה   

משמעותיות ת יואי וודאוקיימות בה זו, מאתגרת בתקופה נושאי חשבונאות ומס. בצעדים 

בכלל עסקי וכלכלי חשיבותו של תכנון גוברת , הכלכליהגיאופוליטי והמצב הנובעות, בין השאר, מ

   ותכנון המס בפרט.

  

  , שבין השאר מפורטים בעלון:תייםמהועניינים למספר מופנית ומת ליבך תש  

 ות המס ליחידים במדרג יאת שיעורהעל עלוחלט עצירת מתווה הפחתות המס, הכהמשך ל 
           (העולות על סך  בגין הכנסות גבוהות 2%בשיעור של מס יסף  כן על הטלתמסוימות ו

  ;ש"ח) 800,000 -כ

    ;מתן נקודות זיכוי בהתאם למצב המשפחתי   

 המשפט העליון הקובעת אי התרת חישוב נפרד לבני זוג העובדים בעסק  פסיקת בית 
  המשותף;  

 ומתן תמריץ להשבת מדענים לישראל; הטבות במס להשקעות בתחום תעשיה עתירת ידע 

  והקלות מסוימות שינוי מקיף בשיטת הדיווח למס ערך מוסף.  

  

 
  3201 שנתוהתנהלות ב 2120שנת מידע כללי והנחיות להיערכות לסיום   ב.

  

ולראשית שנת  2012שראוי לטפל בהם בקשר לסיום שנת  ,בעלון מידע זה מפורטים גם עניינים

 מנהליותהמלצות להיערכויות קיימות בעלון  ,כמו כן .הכנת הדוחותתכנון המס לקראת ול ,2013

  יחידים. לגבי והן חברות גבי לסגירת החשבונות ולהיערכות לביקורת החשבונות הן ל

  

שחלק מהנושאים נוגעים לתכנוני מס והם מיועדים למי שתהיה לו השנה חבות  ,לשים לב לכךיש   

ולפנות אל משרדינו לשם קבלת  במס. על עסקים אחרים לשקול את התועלת של ההמלצות

  הבהרות בהתאם לצורך.

  

  א



 
 

 

ידי שפורסמו על והוראות הביצוע במסגרת עלון מידע זה נכללת רשימה מלאה של כל החוזרים   

  .2012דצמבר לחודש עד בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין רשות המיסים 

  

בקפידה, לשקול את הצעותינו והמלצותינו וכן לבצע את ההכנות המבוקשות בעלון מומלץ לעיין   

  כדי לאפשר השלמה מסודרת של בקורת הדוחות, והגשת דוחות למס הכנסה. 

  

  

 לובא ןעניילקוחות להם לאור זאת, . בלבד מטרת עלון זה הנה עדכון והסבת תשומת לב

, שונים ובנושאי מיסים והנזכרים בובהוראות הביצוע בחוזרים , מהנושאים שפורטו בעלון

   ו/או לקבלת מידע נוסף. מוזמנים לפנות למשרדנו לייעוץ

  

  

  
  

  ,בברכה
  
  

  ושות' שטראוס לזר
  

  
  

  
  

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=  
  

  
  מידע כללי ואינם משקפים בהכרח את עמדת המשרד. העלון ונספחיו מיועדים למתן

  במקרה של יישום מעשי יש לפנות לייעוץ מקצועי. נשמח לסייע.
  

   
  
  
  

  , רו"ח(עו"ד)גיא פייגנבוים:  העלון ךעור
  
  
  
  
  
  
  

  ב



 
 

 

  םהענייניתוכן 
========  

  
  

  ע  מ  ו  ד  
  

  חידושים ושינויים במיסים ועניינים לתשומת לב - חלק א
  
  

  1      2012 - ום הגרעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"בהחוק לצמצ

  

  )מס חברותו(מס הכנסה  שיעורי מס  .1

  

  2    יחידיםהחל על מס   .א

  3    הכנסות מדיבידנד  ב.

  השוואה בין שיעור המס השולי המרבי שחל על יחידים לבין שיעור המס  ג.

  3    "בעל מניות מהותי"להכולל החל על חברה ובעלי מניותיה בעת חלוקת דיבידנד 

  

  

  חוק הביטוח הלאומי  .2

  

  שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

  

  4    עובד ומעביד  .א

  4    עובד עצמאי  .ב

  5    מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ויש לו הכנסות  .ג

  5    מבוטח שאינו עובד ואין לו הכנסות  .ד
  

  

  3120 -ו 2120 יםשנב/ שבח  הוןמיסוי רווחי  ,מיסוי הכנסות בשוק ההון  .3

  

  5    מיסוי יחידים  א.

  6    "בעל מניות מהותי"יחיד שהינו מיסוי   ב.

  7    חישוב רווח מניירות ערך תוך ניכוי הוצאות המימון הריאליות בחישוב הרווח  ג.

  7    דגשים במסוי מקרקעין  ד.

  7    מכירת נכסים היסטוריים  

  7    מגורים שאינה מזכה"פטור בגין מיסוי מקרקעין מכירת "דירת   -  
  8    לחוק) 71) לחוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 1ב(49תיקון סעיף   -  
  8    מיסוי חבר בני אדם  .ה

  9    דיווח ותשלום מקדמה בשל רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים  .ו

  9    קרנות נאמנות  .ז

  10    לרבות הפסדי הון מניירות ערך  קיזוז הפסדי הון  .ח

  



 
 

 

  

  דע  מ  ו    
  
  
  בנושאי מס שוניםוהבהרות תזכורות  ,חידושים  .4
  

  הטבות במס להשקעות בתחום תעשיה עתירת ידע ומתן תמריץ להשבת  -
  הוראת שעה ("חוק האנג'לים") -מדענים לישראל 

  
  הטבות במס להשקעות בתחום תעשיה עתירת ידע ומתן תמריץ להשבת  -

  11    הוראת שעה ("חוק האנג'לים") -מדענים לישראל 
  מיליון ש"ח במניות של חברה עתירת מו"פ, 5התרת עלות השקעה של עד   -

  11    , כהוצאה בידי משקיע יחיד על פני שלוש שניםSeed -בשלב ה

  השקעה של חברות ישראליות בחברות ישראליות קטנות, שעיסוקןעידוד   -
  בתחום תעשיות עתירות הידע, באמצעות ניכוי חלק מההשקעה במניות

  12    שנים על פני חמש
  תמריץ להשבת מדענים ישראלים, השוהים בחו"ל, לישראל ולעליית  -

  מדענים לראשונה לישראל באמצעות מתן פטור ממס לגבי הכנסה
  13    מתמלוגים מסוימים

  
  שונות הבהרות  -

  עיתוי קבלת נקודות זיכוי למסיים תואר אקדמי בתחום העיסוק שנדרשת  -  
  13    בו התמחות

  
  14    זיכוי בהתאם למצב המשפחתיקודות דוגמאות למתן נ  -
  
  15    אי התרת חישוב נפרד לבני זוג העובדים בעסק משותף  -
  
  - 2012דיווח לצרכי מס רק על בסיס מצטבר החל משנת המס   -

  16    8/2012הוראת ביצוע 
  

  תזכורת למי שיישם את הוראת השעה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית  -
  ), 2010 -ו 2009ית הכלכלית לשנים (תיקוני חקיקה ליישום התוכנ

  על "רווחים ראויים לחלוקה"  12%שיעור מס מופחת של  - 2009 - ט"התשס
  17    2002בדצמבר  31שנצברו עד ליום 

  
  17    ב לפקודה240ן סעיף ותיק -באופן מקוון  6111הגשת טופס   -
  
  17    גילום מס הכנסה קבוצתי ("מחוץ לתלושי השכר")  -
  
  מס ערך מוסף  -

  
  17    עסקאות שהחיוב לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל  -
  חובות אבודים  -

  הוראת -פרשנות רשות המסים לסוגיית חובות אבודים לעניין מע"מ   -
  18  )2000מיוני  1/2000(מחליפה את הוראת הפרשנות מס'  2/2012פרשנות מס' 

  20    מתן הודעה למנהל על חוב אבוד  -
  20    את תעודת זיכויכללים להוצ  -

  22    שינוי בשיטת הדיווח למס ערך מוסף  -
  23    הגדלת מחזור העסקאות של "עוסק פטור"  -



 
 

 

  
  ע  מ  ו  ד  

  
  

  

  23    תכנוני מס החייבים בדיווח ("תכנוני מס אגרסיביים")  -

  

  25    מחירי העברה בעסקה בינלאומית  -

  

  קודהלפ 185השפעת תיקון  -מחירי העברה בעסקה בינלאומית   -

  26    2011באוגוסט  11מיום 

  

  27    2011באוגוסט  11לפקודה מיום  185השפעת תיקון  - (ט) לפקודה3תיקון סעיף   -

  

  27    (ט) לפקודה3תיקון התקנות לקביעת שיעור הריבית לעניין סעיף   -

  

  28    2011באוגוסט  11לפקודה מיום  185השפעת תיקון  - (י) לפקודה3תיקון סעיף   -

  

  (י) לפקודה3קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף תקנות ל  -

  29    תקנות לגבי שיעור הריבית המינימאלי  -

  ואילך ("הלוואה חדשה") 2009באוקטובר  1ביום הלוואה שניתנה   -

  29    הסבר מפורט לתמצית -

  2009באוקטובר  1הוראות מעבר לגבי הלוואה שניתנה לפני יום   -

  30    ("הלוואה ישנה")

  

  32    68תיקון מס'  -הרפורמה בחוק לעידוד השקעות הון  -עות הון עידוד השק  -

  

  הוראת שעה לתשלום מס מופחת על הכנסה צבורה נבחרת ("רווחים כלואים"  -

  35    לפי החוק לעידוד השקעות הון

  

  הנחייה מקצועית של -הקלות במגבלות הדילול לאחר ביצוע שינוי מבנה   -

  35    רשות המסים

  

  

  36 - 37    ר ביטוח פנסיוניצו הרחבה בדב  .5

  

  

  38 - 44    מיסוי פנסיוני  .6

  

  

  



 
 

 

  
  

  ע  מ  ו  ד  
  

  

  ולמחשבה  לקט עניינים לטיפול - בחלק 
  3120ותחילת  2120לקראת סוף 

  

  
  והתפעולי בתחום העסקי -סימן א 

  

  45    דיווח בשיטת המזומנים  .1

  45    של הוצאות והכנסות הדחייהקדמה או  -עיתוי הכנסות והוצאות   .2

  ביטוח לאומי ; )וקיצבה (עצמאים ביטוח חיים, קופות גמל  .3

  ומקדמת ; חובות (כולל הפרשי שומה והפרשי מקדמות)  -(עצמאים)  

  ;  פיצויים,תרומות (חברות, עצמאים ושכירים) ;15.1.2013דצמבר שזמן פרעונה 

  46    )קרנות השתלמות (כל הסוגים ;דמי חופשה, דמי הבראה ודמי מחלה (מעבידים)

  46    ניכוי תשלומים לביטוח לאומי בשל הכנסה שאינה ממשכורת  .4

  46    טיפול בחובות אבודים וחובות אחרים שאינם ניתנים לגביה  .5

  47    מלאי מת או שתנועתו איטית  .6

  47    2012טיפול ביתרת מס הכנסה המגיעה לשנת   .7

  47    מקדמות בגין הוצאות עודפות  .8

  47    וכו') מלוגיםחו"ל (עבור שירותים, ריבית, תניכוי הוצאה ששולמה ל  .9

  48    טיפול בקבלת פטור מניכוי מס במקור מתשלומים לחו"ל .10

  48    ניהול פנקסי חשבונות ןלענייוסיווג  םושירותיניכוי מס מתשלומים בעד נכסים  .11

  49    הגבלת ניכוי הוצאות ששולמו לבעלי שליטה .12

  49    דמי ניהול .13

  49    דפי מזומניםניצול עו .14

  49    חובות של עובדים, נותני שירותים, בעלי מניות וגופים קשורים בגיןחיוב בריבית  .15

  49    )856 -ו 126דיווחי שנתי על ניכויים באופן מקוון בלבד (טפסי  .16

  50    2012על ידי יחידים בשנת ר ובישראל ובאזמיסוי הכנסות מהשכרת דירות למגורים  .17

  51    דמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראלנסות ממיסוי הכ .18

  51    תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים .19

  52    מקום שמירת מערכת החשבונות .20

  52    תיעוד על גבי נייר כימי מתכלה .21

  53    מועד שינויי מבנה -שינויי מבנה  .22

  53    דיווח על העברת נכסים בתמורה להקצאת מניות .23

  53    חישוב נפרד של הכנסות בני זוג .24

  53    זיכוי ממס בעד תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית .25

  -לעובדיו, באמצעות תלוש שכר  46אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף  .26

  53    7/2012הוראת ביצוע מס הכנסה 

  



 
 

 

  
  

  ע  מ  ו  ד  
  

  
  שכירים, לעצמאים, קרנות השתלמות להטבות במס בשל    -סימן ב 

  54  שליטה בחברות מעטים ולחברי קיבוצים לבעלי

  

  

  ן פרטים ונהלים בקשרימידע מעודכן לעני - גחלק 

  2120לניכוי הוצאות מסוימות בשנת  
  

  

  55    נסיעות לחו"ל ואש"ל בחו"ל  א.

  56    ניכוי הוצאות להחזקת רכב  ב.

  57    ניכוי הוצאות ליסינג ("דמי שימוש") לרכב  ג.

  57    ברכב ששימוווי ש  ד.

  58    רישום בנאמנות של כלי רכב שבבעלות תאגיד  ה.

  58    הוצאות לינה בישראל או באזור (יש"ע)  ו.

  59    הוצאות לביגוד  .ז

  59    טלפון במקום מגורים  .ח

  59    טלפונים סלולריים  .ט

  60    כיבודים ואירוח  .י

  60    מתנות לקשורים בעסק .אי

  

  

  הכנסה, תקרות פטורים, מערך ניכויים, תקרות  - דחלק 

  תקרות של הוצאות מותרות ונתונים המעודכנים

  2120בדצמבר  31עד בתוקף 
  

  

  62    תקרות ההכנסה ושיעורי המס

  

  

  הכנסה מס -חוזרים ופרשנויות של רשות המיסים  -  החלק 

  חוזרי לשכת רואי חשבון ;מיסוי מקרקעיןו

  

  

  63    מס הכנסה -חוזרים מקצועיים   א.

  63    ביצוע מס הכנסההוראות   ב.

  63    הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין  ג.

  64    הודעות שוטפות -מידע למעסיקים במס הכנסה   ד.

  



 
 

 

  
  

  ע  מ  ו  ד  
  

  

  בקורת הדוחות הכספיים  הכנות לקראת - וחלק 
  שאין להם של חברות ומוסדות 2120לשנת 

  פעילות או השקעות בחו"ל    

  
  

  :י, מזומנים, שיקים ושטרותפעולות לסגירת החשבונות, לספירת מלא
  
  65    2012בדצמבר  31יום ל ספירת מלאי  .1
  66    פעולות לביצוע בקשר לכספים ובנקים, אישורים ורשימות  .2
  71    מס ערך מוסף  .3
  
  

  על ידי 2120דוח על ההכנסה לשנת מס 
  המנהלים עסקעצמאים 
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  :אחלק 
  
  

  חידושים ושינויים במיסים ועניינים לתשומת לב
  

  

  2012 - החוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב

  

תוקנה פקודת מס הכנסה  2012-), התשע"בלחוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה בהתאם

  :2013בינואר  1להלן התיקונים המהותיים, בתחולה מיום . )143מי (תיקון ו) וחוק הביטוח הלא195(תיקון 

  

 שיעור המס בגין הכנסה זו גדל         -ש"ח  41,830 -ש"ח ל 14,000ה חודשית של יחיד בטווח שבין הכנס

 ).2(ראה טבלה בעמ'  1% -ב
  

 מס יסף" –(להלן  2%בשיעור של  ,ב' לפקודת מס הכנסה הקובע מדרגת מס נוספת121ת סעיף הוספ" (

אך לגבי  ;שבח מקרקעיןרווח הון ות מכל המקורות לרבות, ב(הכנסה חייבגין כל הכנסותיו של יחיד 

מיליון ש"ח והמכירה אינה  4מכירת זכות במקרקעין מדירת מגורים, רק אם שווי המכירה עולה על 

ש"ח. מדרגה זו תביא את חבות המס לבעלי הכנסות גבוהות כאמור,  800,000פטורה ממס) העולות על 

אצל בעל מניות ( 32%או  27%, ואילו בגין ריבית, דיבידנד ורווחי הון, לשיעור של 50%לשיעור שולי של 

 .)מהותי

  

 60%השכר העולה על יקים על חלק נגבה ממעסיועלה בצורה הדרגתית שיעור דמי הביטוח הלאומי ה 

 -שכר הממוצע במשק המ
  

  .6.5% - 2013שנת 

  .7% - 2014שנת 

 .7.5% -ואילך  2015
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  )מס חברותמס הכנסה ושיעורי מס (  .1

  

  יחידיםהחל על ס מ  .א

  

  ומתפלג כדלקמן: 30%ככלל, המס על יחידים מתחיל בשיעור מס של 

  

  2012שנת המס 

  

  גידול שיעור המס

  בהכנסה חודשית

  סההכנ

  חודשית מצטברת

  הכנסה שנתית

30%  21,780  21,780  261,360  

33%  20,050  41,830  501,960  

  501,960מעל  "חכל ש  41,830מעל  "חכל ש  41,830מעל  "חכל ש  48%

  

שנה, תהיה גם  60ל, או כאשר מלאו ליחיד יבכל ג "יגיעה אישית"כאשר הכנסתו של יחיד הינה מ

למעט אם מדובר בהכנסה ( מחויבת בשיעורי מס נמוכים ומדורגים 30%הכנסתו עד לשיעור המס של 

  כדלקמן: ),שחייבים לגביה בניהול פנקסי חשבונות ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים

  

  גידול שיעור המס

  בהכנסה חודשית

  הכנסה

  חודשית מצטברת

  הכנסה שנתית

10%  5,200  5,200  62,400  

14%  3,680  8,880  106,560  

21%  5,550  14,430  173,160  

30%  7,350  21,780  261,360  

  

  

  - "הכנסה מיגיעה אישית"

  ;הכנסה הנובעת מפעילות אקטיבית כגון: עסק או משלח יד, שכר עבודה, פעילות חקלאית וכד'  א.

כל קצבה המשתלמת בין ע"י מעביד או כל גוף מוסדי בשל פעילות האמורה בסעיף א' לעיל, בין   ב.

  ;מכוח זכאותו לנישום ובין לשאיריו

  ;קצבה חייבת במס המשתלמת מטעם המוסד לביטוח לאומי  ג.

  ;אובדן כושר עבודה  ד.

  ;ג' לעיל -סכום המתקבל מהיוון קצבאות הנובעות מהאמור בסעיפי משנה ב' ו  ה.

  ;החלק החייב במס עקב מענק פרישה או מוות  ו.

תחילת השכרתו שימש בידי  שנים לפחות לפני 10הכנסה מדמי שכירות, מהשכרת נכס שבמשך   ז.

  האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או משלוח יד.
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  2013שנת 

  

  :יחול שינוי במדרגות המס עפ"י הטבלה כדלקמן 2013בשנת 

  

  גידול שיעור המס

  בהכנסה חודשית

  הכנסה

  חודשית מצטברת

  הכנסה שנתית

10%  5,200  5,200  62,400  

14%  3,680  8,880  106,560  

21%  5,120  14,000  168,000  

31%  6,000  20,000  240,000  

34%  21,830  41,830  501,960  

48%  24,836  66,666  800,000  

  800,000מעל  "חכל ש  66,667מעל "ח כל ש    50%

  

  .2010בינואר  1 -כאילו תואמו לאחרונה ב 2013יראו את הסכומים לשנת   

  

  הכנסות מדיבידנד  ב.

  

  שיעור המס  שנת המס   המקבל

  20%  2011  בעל מניות רגיל

  25%  2011  בעל מניות מהותי

  25%  2012  בעל מניות רגיל

  30%  2012  בעל מניות מהותי

  

 אמצעי שליטהלפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של  10% -מי שמחזיק ב - "בעל מניות מהותי"
או יחד עם קרוב או כאמור יכול שתהיה במישרין או בעקיפין, לבד  10%בחבר בני אדם. ההחזקה של 

יחד עם מי שאינו קרוב אך קיים ביניהם שיתוף פעולה קבוע על פי הסכם בעניינים מהותיים של חבר 
  בני האדם, במישרין או בעקיפין.

  
הינם כל אחד מאלה: הזכות לרווחים; הזכות למנות דירקטור; מנהל כללי או בעלי  "אמצעי שליטה"

כללית או בגוף מקביל לה; הזכות לחלק ביתרת הנכסים תפקידים דומים; זכות הצבעה באסיפה 
לאחר סילוק החובות בעת פירוק; הזכות להורות למי שהינו בעל אחד מאמצעי השליטה על הדרך 

  להפעלת זכותו. 
  

  השוואה בין שיעור המס השולי המרבי שחל על יחידים לבין שיעור המס הכולל החל על   .ג

   יבידנד לבעל מניות מהותיחברה ובעלי מניותיה בעת חלוקת ד  

  

 שוליהמס השיעור  שנה

  מרבי שחל על יחידיםה
שיעור המס הכולל החל על חברה 

ובעלי מניותיה בעת חלוקת דיבידנד 

 לבעל מניות מהותי

  הפרש המס

 באחוזים

2012/15 48%                47.5%       0.5% 

2013  50%   

    2%של כולל מס (

  ת)בגין הכנסות גבוהו

49%   

  בגין  2%של (כולל מס       

  הכנסות גבוהות)

   1%  
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מיסוי בנוגע ליתרון בפעילות כחברה על פני פעילות כיחיד עדיין קיים  ,מהאמור לעיל עולה כי ככלל

היתרון גדול קיימים מקרים בהם הכנסות עסקיות (כמובן כתלות בכך שההכנסה מספיק גבוהה). 

  ות בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. חבתייחס גם לעוד יותר באם נ

  

או ני"ע  (שאינו נכס מקרקעיןשהינו תוצר של מימוש נכס  ,, במידה וקיים רווח הון ליחידעומת זאתל

בחלוקה  , אזי שיעור המס אצל היחיד יהיה2003בינואר  1שמועד רכישתו חל החל מיום  ,)סחיר

נכס שהוא בעל מניות מהותי בקשר למכירת (באם היחיד הינו  25%/  20%מס בשיעור  -לינארית של 

 30%/  25%ומס בשיעור   2011בדצמבר  31ועד ליום  2003בינואר  1בגין התקופה שמיום  ,מניות)

בינואר  1(באם היחיד הינו בעל מניות מהותי בקשר למכירת נכס שהוא מניות) בגין התקופה שמיום 

מימוש הנכס אצל חברה (לאחר חלוקת דיבידנד לעומת נטל מס כולל בזאת ם המכירה, וועד ליו 2012

בהתעלם ממס נוסף שיכול ואילך ( 2012בשנת  47.5%שיעמוד על  ,)שהינו בעל מניות מהותי ליחיד

  .בשל הכנסות גבוהות) ,2%בשיעור של למס על הדיבידנד,  שיתווסף

  
  

  חוק הביטוח הלאומי  .2
  

  דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאותי שיעור
  

  בד ומעבידעו    .א

  

 מהשכר 60%שולמים על הכנסה עד גובה מהדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מופחתים 
  )2012בשנת ₪  5,171 -כהממוצע במשק (

  
ביטוח דמי שיעור ו מההכנסה 0.4% -העובד הכנסת נכה המעביד ממשהלאומי יעור דמי הביטוח ש

  ).3.5%מההכנסה (סה"כ  3.1% - מד עלוהבריאות ע
  .מההכנסה 3.45% -שלם המעביד שמהלאומי דמי הביטוח  יעורש
  
   מהשכר הממוצע במשק %60-על ההכנסות שמעל להמשולמים מי ביטוח לאומי ומס בריאות ד
  

ושיעור דמי ביטוח  מההכנסה 7% -עובד כנסת הנכה המעביד מהמשיעור דמי הביטוח הלאומי ש
  ).12%מההכנסה (סה"כ   5% - מד עלוהבריאות ע

 7% - 2014, שנת 6.5% - 2013(בשנת  מההכנסה 5.9% -שמשלם המעביד  הלאומי דמי הביטוחיעור ש
  .)7.5% -לך יוא 2015ושנת 

  

  ובד עצמאיע    .ב

  
שלם עובד עצמאי דמי מ -ח) "ש 5,171 -מהשכר הממוצע במשק (כ 60%חלק ההכנסה שעד גובה מ

  ).9.82%(סה"כ  3.1% ודמי ביטוח בריאות בשיעור של 6.72%ביטוח לאומי בשיעור של 
  
, ועד למקסימום ההכנסה ח)"ש 5,171 -מהשכר הממוצע במשק (כ 60%-ל חלק ההכנסה שמעל לע

דמי ומהכנסתו  11.23%דמי ביטוח לאומי בשיעור של  שלם עובד עצמאימ, לאומי החייבת בדמי ביטוח
  ).16.23%(סה"כ מההכנסה  5%ל בשיעור שביטוח בריאות 
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  ודמי ביטוח בריאותלאומי לתשלום דמי ביטוח  תמינימאליהכנסה 
  
 2,155 -כ( לחודשבמשק מהשכר הממוצע  25%הנה בגובה  המינימאלית לתשלום דמי ביטוחהכנסה ה

ישלם דמי ביטוח כאמור לעיל  יהמינימאלשהכנסתו נמוכה מהסכום או עצמאי ללא הכנסה ש"ח). 
  לי.אהסכום המינימבגובה יתה הכנסתו יכאילו ה

  
דמי ביטוח  , משלם העצמאיבמשק מהשכר הממוצע 60%נסה של עצמאי, שאינה עולה על ל הכע
כעצמאי. מבוטח עצמאי שהוא יסוקו נוסף על עבזאת בתנאי שאינו עובד גם כשכיר " ו"שיעור מופחתב

שכיר, ולכן ישלם את השיעור עובד גם עובד שכיר "נהנה" כבר מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כ
  סתו כעצמאי.הכנבגין המלא 

  
תקרת  חזרה 2012ינואר ב 1יום מהחל  - ביטול הוראת השעה להעלאת תקרת הביטוח הלאומי

 .במשק פעמים השכר הממוצע  5-ההפרשות לביטוח לאומי ולמס בריאות ל
  
  

  ש לו הכנסותוי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי  .ג

  
שאינו עובד  ,משלם מבוטח -ח) "ש 5,171 -מהשכר הממוצע במשק (כ 60%מחלק ההכנסה שעד גובה 

(סה"כ  5%ודמי ביטוח בריאות בשיעור של  4.61%דמי ביטוח לאומי בשיעור של  צמאי,עעובד ואינו 
9.61%.(  

ח), ועד למקסימום ההכנסה "ש 5,171 -מהשכר הממוצע במשק (כ 60%-ל חלק ההכנסה שמעל לע
 דמי שיעורמהכנסתו ו 7%אינו עובד עצמאי מבוטח שאינו עובד ומשלם , לאומי החייבת בדמי ביטוח

  ).12%(סה"כ מההכנסה  5%ד על מוהבריאות ע
  
  

  בוטח שאינו עובד ואין לו הכנסותמ  .ד

  
   .ח"ש 160סך של שלום בת - 2012

  
    

  3201 - ו 2012, 2011ים שנב -מקרקעין  שבח, רווחי הון ,סות בשוק ההוןיסוי הכנמ  .3

  
  מיסוי יחידים  .א

  
 םייחודייושיעורי המס למיסוי נכסים דומים ובדרך כלל זהים, למעט במקרים  ככלל, העקרונות

  שעליהם יוסבר בהמשך.
  

  :להלן מושגים הנחוצים להבנת מיסוי נכסים ריאלים (לא כולל נכסים פיננסיים בישראל)
  

  .7.11.2001 - מיסוי מקרקעיןחוק לצורך   -מועד הרפורמה 
  .31.12.2002 - לצורך מיסוי רווחי הון      
  

חלוקת הרווח/שבח ריאלי באופן לינארי, על פי החלק היחסי של תקופות   - חישוב לינארי
  ההחזקה השונות של הנכס.

  ממועד הרכישה ועד מועד הרפורמה. -תקופה א' 
  .31.12.2011ממועד הרפורמה ועד  -תקופה ב' 
  ועד למועד המכירה. 1.1.2012מיום  -תקופה ג' 

  
שנים  4 -יותר מ אך לארווח/השבח הריאלי על פני תקופת ההחזקה ניתן לפרוס את ה  - פריסה

  לאחור.
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  נכסים ריאליים ופיננסיים צמודים

  

מכירה   / אופי ההכנסה תקופה ההחזקה
 שנת המסב

  שיעור מס שבח  שיעור מס רווח הון

על פי שיעור המס   ואילך 2011  מועד הרפורמהעד  –מועד הרכישה 
של היחיד השולי 

  בשנת המכירה

על פי שיעור המס 
של היחיד השולי 

  בשנת המכירה

  20%  20%  2011  31.12.2011מועד הרפורמה עד 

  25%  25%  ואילך 2012  ואילך 1.1.2012מיום 

רווח הון מאפיקים שקליים לא 
צמודים לרבות הכנסות ריבית מאפיקי 

אצל בעל  ,ריבית השקעה נומינליים או
  מניות בלתי מהותי בחברה

    15%  ואילך 2011

רווח הון מניירות ערך בבורסה ויחידות 
  של קרן נאמנות פטורה

2011  20%    

רווח הון מניירות ערך בבורסה ויחידות 
  של קרן נאמנות פטורה

    25%  ואילך 2012

  
  :הערות

  
לתקופות  5% -במכירת מניות בחברה על ידי בעל מניות מהותי, שיעור מס רווח ההון לגביו יגדל ב  .1

  ורמה.שלאחר מועד הרפ
וזאת  בהתאם לסך הכולל של הכנסות הנישום 2%לכל שיעור מס לעיל יתווסף מס יסף בשיעור   .2

  .2013החל משנת 
נייר ערך סחיר או נכס שהוא מוניטין "זכות במקרקעין", שאינם , 2012כסים שנרכשו לפני שנת נ  .3

  ניארית  בצורה ליגם אזי חישוב רווח ההון בגינם יתבצע  ,שלא שולם בעד רכישתו
במס בהתאם לשיעור המס  יחויבובידי היחיד  מריבית, הכנסות לעילל אף האמור בסעיפים ע  .4

, )2013שנת ממס בגין הכנסות גבוהות, באם רלוונטי,  2%+  2012שנת מ 48%השולי החל עליו (עד 
  אם התקיים אחד מאלה:

 א חייבת ברישום היריבית מהווה הכנסה מעסק או שהיא רשומה בספרי החשבונות או שה
 בספרי החשבונות;

 נו הריבית משולמת;יחיד תבע ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין הנכס שבגיה 

 בחברה משלמת הריבית;(ראה הגדרה להלן) יחיד הוא בעל מניות מהותי ה 

  יימים יחסים מיוחדים בין משלם הריבית למקבל הריבית (יחסי עובד מעביד, ספק/לקוח ק
 שיעור הריבית נקבע לפי תנאי השוק;לא אם יוכח כי וכיו"ב), א

 ריבית שולמה מקרן השתלמות או מקופת גמל לתגמולים לפני המועדים המקנים פטור/מס ה
  מופחת.

  
  

  "בעל מניות מהותי"יחיד שהינו יסוי מ  .ב
  

 12 -על מניות מהותי בחבר בני אדם (במועד אירוע המס או ביחיד שהוא ב - 2012החל בשנת   .1
, בגין דיבידנד מאותו החבר (לרבות בגין 30%במס בשיעור של  יחויב -שים שלפניו) החוד

(יחיד שאינו  ו) ובגין רווח הון ריאלי ממכירת מניותיCFC - דיבידנד רעיוני מחברה נשלטת זרה

מס בגין הכנסות גבוהות, באם רלוונטי, משנת  2%+ ()25% שיעור מס של -על מניות מהותי ב
2013( .  
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 12 -יחיד שהוא בעל מניות מהותי בחבר בני אדם (במועד אירוע המס או ב - 2012חל בשנת ה  .2

בגין רווח הון ממכירת אגרת חוב, נייר ערך  20% במס בשיעור של יחויב - חודשים שלפניו)ה
(אינם צמודים כלל למדד/צמודים  שאינם צמודים למדדמסחרי, מלווה או הלוואה, 
מס  2%(+ )15%שיעור מס של  -(יחיד שאינו בעל מניות מהותי  .)בחלקם/צמודים לחלק מהמדד

   .)2013בגין הכנסות גבוהות, באם רלוונטי, משנת 
  

בגין אותה ריבית במס  יחויב - יחיד שהוא בעל מניות מהותי בחבר בני אדם משלם הריבית  .3
ת גבוהות, באם מס בגין הכנסו 2%+  2012שנת מ 48%עד בשיעור המס השולי החל על הכנסותיו (

  .)2013רלוונטי, משנת 

  
  

  רווח ההוצאות המימון הריאליות בחישוב  יכוינתוך ישוב רווח מניירות ערך ח  .ג

  
אם יחיד תבע ניכוי לפיו, מסלול של תשלום מס, ניתן לבחור בא(ב) לפקודה, 101 סעיףהוראות על פי     

ההון במס ות ערך, יחויב רווח הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בחישוב הרווח ממכירת נייר
לכן, נראה כי לבעל . )2013מס בגין הכנסות גבוהות, באם רלוונטי, משנת  2%+ ( 30%בשיעור של 

יחויב  ,מניות מהותי כדאי לתבוע את הוצאות המימון בשל העובדה כי גם אם ייתבע אותן וגם אם לאו
ההוצאה אל מול תוספת כדאיות תביעת . מי שאינו בעל מניות מהותי ישקול את 30%במס בשיעור של 

  .30%שתביאו למס כולל בשיעור של  שיעור המסל 5%

  
  

  דגשים במיסוי מקרקעין  .ד

  
  מכירת נכסים היסטוריים    

  
(כולל) קיימת הטבה בדמות  1960בעת מימוש נכסי הון לרבות נכסי מקרקעין, שנרכשו עד לשנת     

מס לשיעור המס  1%), נוסף 2005שנה (החל משנת  ). מידי12% - 24%שיעורי מס רווח הון מופחתים (
האמור, וזאת כאשר מדובר בנכס הון או כאשר מדובר ב"זכות במקרקעין" בידי חברה שהכנסתה 
מעסק או אצל יחיד, שקיבל "זכות במקרקעין" במהלך פירוק החברה. בסוף תהליך ההוספה כאמור 

, לפי העניין (לא יעלה על 25%-20%המימוש על  (בעוד מספר שנים, לפי העניין) יעמוד שיעור המס בעת
  שיעור המס ה"רגיל" במכירת נכס).

, מי ששיעור יחיד בלבד, לגבי 2012-2014לאור העלאת שיעורי המס, נקבעה הוראת שעה לפיה בשנים     
(לבעל מניות מהותי) ולולא התיקון שיעור המס שלו  25%או  20%המס שלו לפי הדין הקיים עלה על 

נוסף בשנת  1%בע לפי שיעורי מס אלה כתקרה מירבית, יחויב רווח ההון שלו בתוספת של היה נק
, עד להגעה לתקרה המרבית לפי שיעורי המס 2014נוספים בשנת  5% -ו 2013נוספים בשנת  3% ,2012

 2%). לשיעורי המס האמורים יכול שיתווסף מס בשיעור 30% -ולבעל מניות מהותי  25%החדשים (
  סות גבוהות.בשל הכנ

  
  מכירת "דירת מגורים שאינה מזכה"מיסוי מקרקעין פטור בגין     

  
במכירת דירת מגורים שאינה מזכה (כמו דירה ששימשה למשרד) יינתן פטור ממס, מלא או חלקי,     

על מכירת עד שתי דירות מגורים מזכות  ,פטור נוסף ממס שבחהוראות בהתאם להוראות שנקבעו ב
  ), בהתקיים התנאים הבאים:וכיו"בש"ח לדירה  2,200,000ופה לתקרת שווי של (כלומר, המכירה כפ

 2013ביוני  30ועד ליום  2011באוגוסט  1מכירה תתבצע בתקופה שמיום ה;  

  ימיסולחוק  73וגשה בקשה על ידי המוכר לקבלת הפטור ממס במועד הגשת ההצהרה לפי סעיף ה 
   ;מקרקעין

 2013ביוני  30עד ליום  2011ביוני  5ה שמיום הדירה לא התקבלה במתנה בתקופ;  

  ;הדירה אינה נמכרת לקרוב, כהגדרתו בהוראת השעה  
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  הסכם המכירה נקבע כדלקמן:ב  

  שתחילתן לא יאוחר מתום שישה  ,על הדירה לשמש למגורים במשך שנתיים רצופות לפחות

מכירה, לפי חודשים מיום קבלת החזקה בדירה בידי הרוכש או מתום שנה מיום ה

  המוקדם;

   משווי המכירה של הזכות  15%לרוכש ידוע כי יחויב בתשלום מס רכישה בשיעור של

  הנמכרת, במידה והדירה לא תשמש למגורים במשך שנתיים רצופות כאמור לעיל.

  ) והדירה שימשה למגורים במשך 15%רוכש אשר בחר לשלם את מלוא מס הרכישה (

החזר המס ששילם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום שנתיים כאמור, יהיה זכאי ל

  התשלום ועד ליום ההחזר. 

   לחילופין, בהתאם לתיקון, רוכש רשאי ליתן ערובה בגובה ההפרש בין מס הרכישה בשיעור

לבין מס הרכישה שיהיה עליו לשלם אם תשמש הדירה למגורים במשך שנתיים  15%של 

  פוג אם הדירה שימשה למגורים כאמור.כאמור. במקרה זה, תוקפה של הערובה י

   (א) 6הפטור לא יינתן למוכר אחד יותר משלוש פעמים. במניין זה תובא מכירה בפטור לפי סעיף  

  ) לחוק מיסוי מקרקעין (מכירה בפטור ממס אחת לארבע 1ב(49להוראת השעה ו/או לפי סעיף   

  . 2011בינואר  1שנים), אשר התבצעה החל מיום   

  הוראת השעה עניינו בפטור במכירת דירת מגורים מזכה. התיקון קובע כי במניין ל 6יף סע  

  הפטורים הקבוע בסעיף הנ"ל (מוכר אחד לא יקבל פטור יותר מפעמיים) יבוא גם פטור ממס,   

  מלא או חלקי, שקיבל המוכר בשל מכירת דירת מגורים שאינה מזכה בהתאם להוראות התיקון.  

  לחוק מיסוי מקרקעין, 1ב(49תיחשב כמכירה בפטור ממס לעניין סעיף  כירה בפטור החדש לאמ (  

  ) לחוק מיסוי מקרקעין 1ב(49ובלבד שדירת המגורים המזכה תימכר בפטור לפי הוראות סעיף   

  ) 1ב(49. ואולם, לא יינתן פטור לפי סעיף 2013ביוני  30ועד ליום  2011באוגוסט  1בתקופה שמיום   

  , אם ניתן פטור לשלוש דירות מכוח התיקון בתקופה הקבועה בו או מכוח לחוק מיסוי מקרקעין  

  הוראת השעה והתיקון בסך התקופות הקבועות בו.  

  

  לחוק) 71) לחוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 1ב(49יקון סעיף ת    

  

חת ) לחוק מיסוי מקרקעין יינתן א1ב(49טור ממס בגין מכירת דירת מגורים מזכה לפי הוראות סעיף פ

  לארבע שנים.

  

  

  יסוי חבר בני אדםמ  .ה

  

שיעור המס החל על חבר בני אדם בגין ההכנסות הרגילות וכן בגין רווח הון/שבח  - 2012החל משנת     

  . 25%ריאלי הינו 

  

  מכירת ניירות ערך סחירים    

  

 אומים בשל אינפלציה ולפיכך רווח הון ריאליילחוק הת 6הוראות סעיף בוטלו  ,2006חל משנת ה    

, יחושב כרווח הון לפי הוראות הפקודה (אלא אם חבר בני אדםממכירת ניירות ערך סחירים בידי 

  מדובר בהכנסה העונה להגדרת "הכנסה מעסק" בפקודה):
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שיעור מס  - / שאינם סחיריםערך סחירים  ממכירת ניירותיעור המס שיחול על רווח ההון ש .1

  .)2012שנת מ 25%רה ((א) לפקודה בשנת המכי126החברות לפי סעיף 

  

 סחירים לחוק התיאומים) ממכירת ניירות ערך 22של מוסד כספי (כהגדרתו בסעיף  הכנסתו .2

  תיחשב כהכנסה מעסק.

  
  

  שיעור המס על דיבידנד שמחולק לחבר בני אדם    

  

יבידנד שקיבל חבר בני אדם שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו ד .1
הדיבידנד לא ייכלל בהכנסה  - מחבר בני אדם אחר החייב במס חברותבמישרין או בעקיפין 

 החייבת של חבר בני האדם.
 

ישראל וכן דיבידנד מחוץ לדיבידנד שקיבל חבר בני אדם שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו  .2
 .)2012שנת מ 25%(במס חברות  יחויב - שמקורו מחוץ לישראל

  
מס בגין הכנסות גבוהות, באם  2%(+  25%ר מס של שיעו - "חברה משפחתית" יבידנד בידיד .3

בני האדם  אלא אם "הנישום המייצג" הינו "בעל מניות מהותי" בחבר ,)2013רלוונטי, משנת 
מס בגין הכנסות גבוהות, באם רלוונטי, משנת  2%+ ( 30% ואז שיעור המס הינו הדיבידנד משלם

2013(. 
  
חבר בני האדם תושב  אלא אם ,25%עור מס של שי –חבר בני אדם תושב חוץ דיבידנד בידי  .4

  .30% המס הינושיעור ואז  החוץ הינו "בעל מניות מהותי" בחבר בני האדם משלם הדיבידנד

  

  

  יווח ותשלום מקדמה בשל רווח הון ממכירת ניירות ערך סחיריםד  .ו

  
ביולי  31-ם ה, יש לדווח ולשלם את המס החל על רווח מניירות ערך סחירים וזאת ביולפי הכללים      

 ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבובינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות  31-וביום ה
  חל יום הדיווח.

ם מהם לא נוכה יהדיווח יעשה תוך פניה לפקיד השומה (מחלקת גבייה) ויתייחס לניירות ערך סחיר      
  במקור מלוא המס.

ות לאורך התקופה, סך הרווחים, סך ההפסדים, סך יש לציין את סך התמורות ממכיר בהודעה      
ואת סכום המקדמה לתשלום תוצר  םלפי שיעורי המס הרלוונטיי ממויןהרווח/הפסד נטו כשזה 

  הנתונים לעיל.
  קיזוז ההפסדים יהיה רק לגבי הפסדים שטרם קוזזו מרווחים אחרים עד ליום הדיווח.      

  
  

  רנות נאמנותק  .ז

  

בעל היחידה פטור ממס בגין רווחים  .המס הינו במישור הקרןחיוב  - קרן נאמנות חייבת .1

  מחולקים ורווחים מפדיון יחידה בקרן.

קרן חייבת במס לפי שיעורי המס החלים על יחידים בהתאם לסוג ההשקעה. במידה ולהכנסה ה

 121מס מיוחד, תחויב ההכנסה בשיעור המס המרבי ליחיד הקבוע בסעיף  שיעורלא נקבע 

  .)2012שנת מ 48%( לפקודה

אינם ניתנים לקיזוז כנגד כל  ,פסדים שנוצרים למחזיק היחידה מפדיון יחידה בקרן נאמנותה

  הכנסה אחרת.
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בעל יחידה בקרן נאמנות  ,יחידחיוב המס הינו במישור בעל היחידה.  - קרן נאמנות פטורה .2

קרן ה דה בקרן. בגין רווחים מחולקים ועל רווח מפדיון יחי 25%של  בשיעורבמס חייב , פטורה

 פטורה ממס על כל הכנסותיה.
פסדים שנוצרים למחזיק היחידה מפדיון יחידה ניתנים לקיזוז בדומה להפסד שנוצר ממימוש ה       

  נייר ערך.

  

  לרבות הפסדי הון מניירות ערך יזוז הפסדי הוןק  .ח

  

  דגשים:    

  

, דהיינו על 2012 עד לתום שנתומוכרים את הנכס ובפועל רק במידה  2012 בשנת וצרויפסד ה .1

קיימים רווחי הון, הכנסות  . לאור זאת, כאשראינו נחשב) "על הנייר"(הפסד  בסיס מימוש בפועל

דבר שיאפשר קיזוז  ,יש לשקול לבצע מכירת נכס בו גלום הפסד עד תום השנה ,ריבית או דיבידנד

 .כאמור הכנסההאותו הפסד מ

  

בגין הכנסות גבוהות, יש לשקול מימוש  2013החל משנת  2%בשיעור של נוסף לאור הטלת מס 

הכנסות שהמס עליהן כנגד הפסד בשנה הבאה על מנת שלא לנצלו השנה אלא בשנה הבאה 

  .גבוה יותר, במקרים הרלוונטיים

  

ההכנסה מאותו מאותה החברה,  דיבידנדחילק אשר יחיד בעל שליטה בחברה כ, 2012עד שנת  .2

לא ניתן  ,2012יצוין כי, החל משנת  .וצר מניירות הערךשנ כנגד הפסד ההוןקוזזה גם הדיבידנד 

לקזז הפסדים ממכירת ניירות ערך כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים 

הכנסה מדיבידנד הנובע מחברה שאותו יחיד הינו  :(לדוגמא %25ששיעור המס עליהם עולה על 

  על מניות מהותי בה).ב

  

הנובעים הינו בר קיזוז גם כנגד ריבית ודיבידנד  2012שנמכרו בשנת  פסד שוטף מניירות ערךה .3

מאותו נייר ערך וכן הנובעים מניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 

25%.  

  

לא תתקזז כנגד הפסדים  ,יבית הנובעת ממכשירי השקעה כגון תוכניות חיסכון ופק"מרהכנסת  .4

ריבית הנובעת ממכשירי השקעה כגון אג"ח מדינה, הכנסת להבדיל, ו שנוצרו ממימוש ניירות ערך

  כנגד אותם הפסדים. תתקזזכן  ,שקליות פטורות / כספיותמק"מ, קרנות נאמנות 

  

ניתן ושאילו היה רווח היה מתחייב עליו במס בישראל, פסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל ה .5

  ., לרבות שבחמכן כנגד רווח הון בישראל רווח הון מחוץ לישראל ולאחר כנגדתחילה ז וזילק

  

 ,פסדי הון שלא יעשה בהם שימוש השנה יועברו לשנים הבאות ויקוזזו כנגד רווחי הון בלבדה .6

אותו הדין יחול על הפסדי הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל, אך אלה יקוזזו  לרבות שבח.

  תחילה כנגד רווחי הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל.
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  :הכללים

  

  רווח הון כל כנגד  זזוניתן לק - להם הפסד הון שנוצר מכל סוג נכס שהוא בני אדם / חבר חידי
בכפוף לעקרונות קיזוז הפסדים בחלק ה' לפקודה (ההפסד יקוזז כנגד הכנסה ללא כל  ,ריאלי

  רלוונטיות לשיעורי המס).

  ניתן לקיזוז  - או לא סחיר/ חבר בני אדם להם הפסד הון שנוצר ממכירת נייר ערך סחיר  חידי
אם מדובר בהפסד בכפוף לעקרונות קיזוז הפסדים בחלק ה' לפקודה ו ,כנגד כל רווח הון ריאלי

גם כנגד הכנסות מדיבידנד או מריבית מאותו נייר ערך וכן  יאז ,שנוצר בשנת המס ,הון שוטף
אותן הכנסות אינו  (רק אם שיעור המס בגין הכנסות מדיבידנד או ריבית מנייר ערך אחר כנגד

  ).25%עולה על 
  

  הוראות מעבר
  

משפיעים  2011-חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"בהשינויים בשעורי המס כפי שנקבעו ב
על האפשרות להשתמש בהפסדים הללו ובשלב זה לא ברור האם תבוצע התאמה כלשהי בחוק ו/או 

  בהוראות רשות המיסים.
  

  ניתן לקזז הפסד  - 2003-2005שנוצר בשנים  ,ך שנסחר בבורסה בישראלהפסד ממכירת נייר ער
כל נייר ערך (סחיר או לא סחיר) וכן כנגד ריבית או רווח הון ממכירת מועבר כאמור, כנגד 

  .20%דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 

  ) ניתן לקזז  - 2006בינואר  1וצר לפני יום ) שנבעברדר וגהשפי כהפסד ממכירת נייר ערך זר
הפסד מועבר כאמור, כנגד רווח הון ממכירת כל נייר ערך (סחיר או לא סחיר) וכן כנגד ריבית או 

  .20%דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 

  בידי מי שחלו עליו , 2006בינואר  1אלי ממכירת נייר ערך סחיר שנוצר לפני יום יהפסד ר 
  ניתן לקזזו רק כנגד הכנסה מנייר ערך הנסחר בבורסה. -אומים בשל אינפלציה יהוראות חוק הת

  
  

  
  בנושאי מס שוניםוהבהרות תזכורות  ,ידושיםח  .4
  

 הוראת - הטבות במס להשקעות בתחום תעשיה עתירת ידע ומתן תמריץ להשבת מדענים לישראל
  )"חוק האנג'לים"( שעה

  
, ובלבד שהמדען הראשי אישר כי הבתעשיים בחוק לעידוד מו"פ הגדרתכ - ר ו"פיתוח" (מו"פ)"מחק

  .1המחקר והפיתוח הם כהגדרתם בחוק האמור
  

, כהוצאה Seed-מיליון ש"ח במניות של חברה עתירת מו"פ, בשלב ה 5התרת עלות השקעה של עד 
   בידי משקיע יחיד על פני שלוש שנים

  
ברות ישראליות עתירות מו"פ, המצויות בשלב הראשוני של פעילות המו"פ בח כדי לעודד השקעות

כהוצאה, כנגד  , יותר ליחיד להפחית את עלות ההשקעה במניות של חברה כאמור-Seed)(שלב ה
חלקים  3 -בהתאם לשיקול דעתו ולאו דווקא ב( הכנסה מכל מקור, בפריסה על פני שלוש שנים

שלו ושל עד לסכום השקעה מרבי וזאת , הההשקעה שולם לחברשנת המס שבה סכום מ, החל )שווים
  .ח"שמיליוני  5קרובו של 

                                                 
  :ההגדרות בחוק לעידוד מו"פ בתעשייה הן אלה  1

חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפיה שידע זה יהיה מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך חדש או בשיפור  - קר"מח"
 מהותי במוצר או בתהליך קיימים.

יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, המכוונים לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או  - פיתוח""
  חרושתי.-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-ליך קיים, לרבות גיבוש קווי תכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אבבתה



12  

 

  תותר בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: ה כאמורהפחת
  
הינה חברה שהתאגדה בישראל והשליטה והניהול בה מופעלים בה בוצעה ההשקעה  החברה  .1

  ;בישראל
שבה שולם סכום ההשקעה) נתקיימו החל בשנה  ,הלך תקופת ההטבה (שלוש שנות מסבמ  .2

  כל אלה:  שקעההחברה בה בוצעה הב
  יירות הערך שלה אינם רשומים למסחר בבורסה; נ  .2.1
  מהוצאותיה הן הוצאות מו"פ;  70%  .2.2
  בישראל;  הוצאוהפחתת ההוצאה אצל המשקיע לפחות מהוצאות המו"פ בתקופת  75%  .2.3
   ;ו פיתוחו של מפעל שבבעלותהוצאות המו"פ הוצאו לשם קידומו אה  .2.4
אחוזים  50על  והן בשנה שלאחריה, לא עלו הכנסותיהבוצעה ההשקעה ן בשנה שבה ה  .2.5

  ;מסכום הוצאות המו"פ
  ;2015בדצמבר  31 ליום ועד 2011בינואר  1 מיוםש ההשקעה בוצעה במהלך התקופה  .3
א החזיק בהן לפחות עד והושנת ההשקעה ב התמורה להשקעה הוקצו למשקיע מניות בחברב  .4

  ההפחתה של ההוצאה;לתום תקופת 
  ;ן בין המטרות העיקריות של ההשקעהימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינה  .5
מו"פ, לא יאוחר מתום  היחיד תשמש להוצאותחברה שביצע לפחות מסכום ההשקעה ב 75%  .6

  .פחתה של ההוצאהתקופת הה
  
  

ת בחברות ישראליות קטנות, שעיסוקן בתחום תעשיות עתירות עידוד השקעה של חברות ישראליו
  מההשקעה במניות על פני חמש שניםהידע, באמצעות ניכוי חלק 

  
מעלות רכישת מניות "חברה  20%תוכר הפחתה בשיעור של ("חברה רוכשת") לחברה המשקיעה 

ילתן בשנת מזכה", שלא בדרך של הקצאה, כנגד כלל הכנסתה, בכל אחת מחמש שנות המס, שתח
הגדלת רווח ההון ל חשבון משמעות הפחתה זו הינה הקדמת הוצאה עהרכישה.  המס העוקבת לשנת

  העתידי ממכירת המניות. 
  
סכום שיותר להפחתה יהיה רק עודף עלות ההשקעה על ההון העצמי של החברה המזכה (סכום זה ה

מטרת ההוראה היא  .במאזנה) מבטא את שווי המוניטין והידע "בחברה המזכה", שלא קיבלו ביטוי
המניות, של נכסים הרשומים במאזן "החברה עלות הפחתה בעקיפין, באמצעות הפחתת  למנוע

רכשים במישרין על ידי החברה המזכה", שכבר מופחתים בה לצורכי מס, או של נכסים אשר לו היו נ
  כספיים).  לא היו זכאים לפחת (כגון: קרקע, מניות חברה, מזומנים, ונכסיםמשקיעה ה
  
  פחתה תותר בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:הה
  
  ;2015בדצמבר  31 ליום 2011בינואר  1 שבין יום בוצעה בתקופה מניותהת כישר  .1
  מכל אחד מאמצעי השליטה ב"חברה המזכה"; 80%בשיעור של  אהירכישה ה  .2
  באחד או יותר  25%-החודשים שקדמו לשנת הרכישה לא היו לחברה הרוכשת יותר מ 12 -ב  .3
  מאמצעי השליטה ב"חברה המזכה";    
  זו לזו; "קרובות" ןיום שלפני יום הרכישה, החברה הרוכשת ו"החברה המזכה" אינב  .4
ימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של הרכישה וניתן ה  .5

  אישור המנהל על כך;
  חברה המזכה" אינם רשומים למסחר בבורסה;שנת הרכישה ניירות הערך של "הב  .6
בחברה הרוכשת וב"חברה המזכה" מתקיימים התנאים שנות ההפחתה  5שנת הרכישה ובכל ב  .7

  : הבאים
לחוק לעידוד  51, כהגדרתן בסעיף "חברות מועדפות"או  "מוטבותהן "חברות חברות ה  .7.1

  השקעות הון; 
ממחזורן  7%מהוות לפחות  "חברה המזכהה"וצאות המו"פ של החברה הרוכשת ושל ה  .7.2

מכלל העובדים בכל חברה הינם בעלי תואר אקדמאי שנקבע, העובדים  20%ולפחות 
בתחום השכלתם (בשנת הרכישה נדרש כי השיעורים המזעריים האמורים ב"חברה 

  ;), בהתאמה40%-ו 25%היו המזכה" י



13  

 

או זכות באיגוד מקרקעין, שנת הרכישה "החברה המזכה" לא תהיה בעלת מקרקעין ב  .7.3

בישראל או בחו"ל, ולא תהיה בעלת זכויות בחבר בני אדם אחר, אלא אם כן פעילותו של 

  חבר בני האדם האחר טפלה לפעילותה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה; 

שהוצאו על ידי "החברה המזכה" בכל אחת מחמש שנות ההפחתה,  ,כל הוצאות המו"פ  .7.4

או פיתוחו של המפעל שבבעלותה או של המפעל שבבעלות החברה מבוצעות לשם קידומו 

הרוכשת (דהיינו, הקניין הרוחני שיפותח בעקבות המו"פ יהיה בבעלות "החברה המזכה" 

  .מהוצאות כאמור בכל שנה הוצאו בישראל 75%או החברה הרוכשת), וכן 

  

היה בכך כדי לפגוע שנת מס שבו לא התקיימו התנאים הנדרשים, לא תותר הפחתה, אולם לא יב

, אם בהן התקיימו התנאים הנדרשים, ובלבד שטרם נסתיימה ותאחרהבזכאות להפחתה בשנים 

  תקופת ההפחתה ושסכום שלא נוכה בשנת ההפרה לא ינוכה בשנה שלאחריה.

  

  

  תמריץ להשבת מדענים ישראלים, השוהים בחו"ל, לישראל ולעליית מדענים לראשונה לישראל

  ממס לגבי הכנסה מתמלוגים מסוימים באמצעות מתן פטור

  

שנים רצופות  6בתיקון נקבע פטור ליחיד, שהוא עולה חדש או תושב חוזר (שהיה תושב חוץ במשך 

"מוסד"),  - דמי או בבית חולים בישראל (להלןלפחות) שהוזמן, בהיותו תושב חוץ, לעבוד במוסד אק

(תאגיד בת של מוסד העוסק בפיתוח  וסדלגבי הכנסה מתמלוגים, שיקבל מחברת יישום שבבעלות המ

, עימה התקשר בהסכם מוצרים, שפותחו או התגלו במסגרת פעילות מחקר ופיתוח של המוסד)

שנות מס, שתחילתן בשנת המס הראשונה שבה החל לקבל הכנסה  5לפיתוח מוצר, וזאת במשך 

השימוש במוצר לתושבי על אותו חלק מהתמלוגים, הנובע ממתן זכות  כאמור. הפטור ממס יינתן רק

  :ובלבד שהתקיימו כל אלה ,חוץ

  

  ;2011-2015יחיד נהיה תושב ישראל בתקופה ה  . 1

יחיד התקשר בתוך שנתיים מתום שנת המס שבה עלה או חזר לישראל, לפי העניין, בהסכם ה  .2

 עם חברת היישום לפיתוח מוצר, שלפיו, בין השאר, יהיה זכאי לתמלוגים ממנה בגין מתן זכות

  שימוש במוצר שבבעלות החברה ליישום ושפותח או התגלה לפי ההסכם; 

  מוצר מתבסס על מו"פ שאושר על ידי המדען הראשי לפי חוק המו"פ;ה  .3

יתן אישור המנהל כי הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן מהמטרות העיקריות נ  .4

  של ההסכם. 

  

  

  דמי בתחום העיסוק שנדרשת בו התמחותעיתוי קבלת נקודות זיכוי למסיים תואר אק

 

ג לפקודה קובע נקודת זיכוי אחת בחישוב מס הכנסה למי שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון 40סעיף 

לא יותר משלוש שנות מס) ומחצית תובא בחשבון במספר שנות מס שהן כמספר שנות הלימודים אך (

 .שתי שנות מס)נקודת זיכוי למי שזכאי לקבל תואר אקדמי שני (לא יותר מ
נקבע, שיחיד הזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות  2012במרס 

  (כגון עריכת דין או ראיית חשבון), יהא זכאי לבחור את עיתוי ניצול נקודות הזיכוי בין שתי אפשרויות:

 ;תיימו לימודיו לתואר האקדמיחל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסה  .א

חל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו, ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא ה  .ב

 .תיימו לימודיו לתואר האקדמייאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הס
  טרם סיים את תקופת  2012, והוא חל גם על מי שבשנת 2012בינואר  1תחילתו של התיקון ביום 

  מש את זכאותו לנקודות זיכוי.ההתמחות בתחום עיסוק, ובלבד שלא מי
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  בהתאם למצב המשפחתידוגמאות למתן נקודות זיכוי 

  

  הזכאים לפי מצב המשפחתי  מספר נקודות זיכוי  

  רווק  2.25  1
  נשוי ללא ילדים

  אלמן/גרוש ללא ילדים

  רווקה  2.75  2
  נשואה ללא ילדים 

  אלמנה/גרושה ללא ילדים

  כנסה ואין ילדיםנשוי שלאשתו (יחיד מוטב) אין ה  3.25  3
  16-18נער בגין 

אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש (למעט אב החי 
  בנפרד וילדיו בחזקתו)

גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (שאיננו פעוט) שאינו 
  בחזקתו 

  אשה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד

  גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו  3.75  4
  ד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתואב החי בנפר

  16-18נערה בגיל 
  17עד  6אשה נשואה ולה ילד בגיל 

אב לפעוט בשנה לאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה (למעט אב   4.25  5
  החי בנפרד וילדיו בחזקתו)

  , בחזקתו17עד  6גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 
  , בחזקתו17עד  6גבר החי בנפרד ולו ילד, בגיל 

  שה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתהא

ה שלאחר לידתו ועד השנה בה מלאו לו נאה ולה ילד בשושאשה נ  4.75  6
5  

  גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו

  יילוד בחזקתה הלאשה הורה יחיד ו  5.25  7
  , בחזקתו5או  4גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 

נה שלאחר שנת גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בש
  הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים שאיננו בחזקתו

  בחזקתו 5אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה עד גיל 

  , בחזקתה5או  4אשה הורה יחיד ולה ילד אחד בגיל   5.75  8
  בחזקתה 5אשה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל 
נה שלאחר שנת אשה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט, בש
  הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שלא בחזקתה

  בחזקתו 3גבר הורה יחיד ולו פעוט אחד בגיל   6.25  9

  בחזקתה 3אשה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל   6.75  10

גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה   7.25  11
  מלאו לו שנתיים בחזקתו

יחיד ולה פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה  אשה הורה  7.75  12
  מלאו לו שנתיים בחזקתה

  
  .) לפקודה5(9יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף  - יחיד מוטב
  .שבן זוגו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי הבן זוג השני - הורה יחיד

  .שנים בשנת המס 4ילד שטרם מלאו לו  - פעוט
  .ילד בשנת הלידה - יילוד
  18ילד בשנה בה מלאו לו  - בוגר



15  

 

  
  
  משותף בעסק העובדים זוג לבני נפרד חישוב התרת אי
  

ובני הזוג  פורסם פס"ד של בית המשפט העליון בעניין ערעורם של בני הזוג שקורי, בני הזוג כהןבמהלך השנה 

בעסק משותף, שבו  גיית התרת חישוב מס נפרד לבני זוג, שעבדו"פס"ד"), שבו נידונה סו - מלכיאלי ( להלן

בפס"ד קבע בית שכרם.  ממניות החברה ששילמה את 100% -אחד מבני הזוג או שניהם ביחד החזיקו ב

לחישוב מס נפרד בגין הכנסתם מאותו  המשפט העליון כי בני זוג העובדים יחד בעסק שבבעלותם אינם זכאים

   ס.קל יקת בית המשפט העליון בפס"ד, וזאת בניגוד לפסעסק

  

הכנסה,  לפקודת מס(ד) 66 מדת מס הכנסה בסוגיית התרת חישוב מס נפרד, מבוססת על הוראות סעיףע

כתלויים זה בזה, ועקב כך  הקובע גם חזקות, שבמידה והן קיימות, יש לראות את מקורות ההכנסה של בני זוג

שבפקודת מס הכנסה מתייחסות למצב בו  . ככלל, החזקותלא להתיר חישוב מס נפרד להכנסות בני הזוג

השני  או מחברה שבה יש לבני הזוג או לבן הזוג השני  יד של בן הזוג -הכנסת בן הזוג באה מעסק או משלח 

אלא אם למקבל ההכנסה הייתה הכנסה מהחברה זמן סביר, ולא , מזכויות ההצבעה 10%זכות בהנהלה או 

שנים לפני שלבן הזוג השני הייתה זכות כלשהי בחברה; או משותפות, שבה יש  5או  פחות משנה לפני הנישואין

 לפחות מהונה או מהזכות לרווחיה, אלא אם למקבל ההכנסה הייתה הכנסה 10%הזוג השני  לבני הזוג או לבן

כלשהי זכות  שנים לפני שלבן הזוג השני הייתה 5מהשותפות זמן סביר, ולא פחות משנה לפני הנישואין או 

  .בשותפות

 ,בן/ת הזוג תכלית החקיקה הינה מניעת הפחתת מס בלתי נאותה, על ידי הסבת הכנסה (מעסק או שכר) אל

  . תוך ניצול מדרגות המס ונקודות הזיכוי לו הוא/יא זכאי/ת

  

לות קיימת ת לפקודה קובע כי ניתן לבצע חישוב מס נפרד בגין הכנסות בני זוג, אף אם(ה) 66 צוין כי, סעיףי

  :התנאים להלן ), בהתקיים2012 ש"ח (נכון לשנת 49,000 -במקור הכנסתם, וזאת עד לתקרה בסך של כ

תקופה של  שעות עבודה בשבוע, במשך 36לפחות  -היקף עבודה משמעותי של כל אחד מבני הזוג בעסק   .1

  ;עשרה חודשים או יותר בשנת המס

  ;בני הזוגהמקום בו מתנהל העסק אינו דירת המגורים של   .2

  ;לבני הזוג אין הכנסה נוספת מעסק או מעבודה  .3

הנפרד של  נמסרה הודעה לפקיד השומה חודש לפחות לפני תחילתה של התקופה שבעדה נתבע החישוב  .4

  . המס. לפקיד השומה סמכות להאריך מועד זה

  . תוקפה של ההודעה על תביעה לחישוב נפרד הינו שלוש שנות מס  .5

  

 39 -ו  38בחרו להחיל את ההטבה הנ"ל, לא יהיו זכאים לנקודות זיכוי בהתאם לסעיפים  זוג אשר  ני(ב

  ).לפקודת מס הכנסה

  

  המלצות

   אך ,משותף בעסק העובדים זוג לבני נפרד חישוב לבצע היכולת את רבים במקרים ימנע בהחלט ד"פס 

 בני ידי על המניות החזקת שעור כגון( הספציפיות לנסיבותיו בהתייחס לגופו מקרה כל לבחון יש עדיין

  ; כתמיד נכון תכנון על להקפיד וכן) ב"וכיו המשכורת משלמת בחברה הזוג

  49,000 -כ של בגובה הכנסה על נפרד חישוב המאפשר פקודהל(ה) 66 סעיף הוראות יישום את לבחון יש 

  . לעיל לאמור בהתאם, תלות קיימת כאשר גם, לשנה ח"ש

 



16  

 

 

   8/2012הוראת ביצוע  - 2012על בסיס מצטבר החל משנת המס דיווח לצרכי מס רק 

 

 על פי עמדתמזומן או מצטבר".  - בסיס דווח לצרכי מסהוראת ביצוע העוסקת ב" רסמהופמהלך השנה ב  .1

לא יתאפשר לחברות להגיש דיווחים לצרכי מס על , 2012החל מדוחות המס לשנת המס המיסים,  רשות

 של רשות המיסים ומהנוהג לפיו,הקודמת ה עמדהביצוע הינו שינוי מה האמור בהוראתבסיס מזומן. 

  יכלו להגיש דוחות מס על בסיס מזומן.  ,מלאיללא  יםחברות שעוסקות במתן שירות

ערכה החברה דוח כספי חשבונאי על  ,כאשר על פי כללי חשבונאות מקובלים ,כיבהוראת הביצוע נקבע   .2

סיס הדיווח בדוח ההתאמה לצרכי מס לבסיס מזומן, אלא ככל בסיס מצטבר, לא ניתן לשנות את ב

  שקיימת הוראה מפורשת לעניין הכנסה מסוימת בדיני המס ובהתייחס להכנסה זו בלבד.

ניתן בית המשפט העליון, נפסק בש "קבוצת השומרים" בהתבסס, בין השאר, על פסק דין ,נראה כי  .3

  המתאים לכך.  רהעניין ומתן הביאותוך שקילת  ,להתנות על הוראת הביצוע, כמובן

פורסמה עמדת לשכת רואי החשבון בישראל, המבוססת על חוות דעת  ,לאחר פרסום הוראת הביצוע  .4

  לפיה:ושהוזמנו על ידה 

אין מניעה כי במקרים מסוימים, חברה תערוך את דוחותיה הכספיים על בסיס מזומן (אף אם הם   .4.1  

ן המבקר בשל עריכתם על בסיס מזומן) ותערוך גם את דוח יכללו הסתייגות של רואה החשבו

  ההתאמה על בסיס מזומן.

רגולציה  אין מניעה בדין, כי חברה תערוך את דוחותיה הכספיים בצורות שונות ובהתאם לדרישות   .4.2  

  שונות.

די בביצוע ההתאמות הנדרשות בדוח ההתאמה על מנת להעביר את הדיווח החשבונאי מבסיס   .4.3  

צטבר לבסיס מזומן, ואין חובה לערוך דוחות כספיים מלאים על בסיס מזומן כתנאי לביצוע מ

  ההתאמה לצרכי מס על בסיס מזומן.

  

  

וק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית במסגרת ח שעהההוראת תזכורת למי שיישם את 

על "רווחים ראויים  12%מופחת של שיעור מס  - 2009 - ), התשס"ט2010 -ו 2009לשנים  הכלכלית

  2002בדצמבר  31שנצברו עד ליום  לחלוקה"

  

הפרטית, נקבעה הוראת השעה  הצריכה ולעידוד הון ממסים, לניוד המדינה הכנסות להגדלת להביא בכדי

  .ישנים כדיבידנדת "רווחים ראויים לחלוקה" חלוקה תמריץ לתויושה

  

לחברה / שחולקו כדיבידנד ליחיד ב לפקודה, 94דרתם בסעיף רווחים ראויים לחלוקה" כהג"יוזכר כי, 

במס בשיעור של  חויבו, 2010בספטמבר  30 ליום ועד 2009באוקטובר  1במהלך התקופה שמיום משפחתית, 

 / מכירה במקרה של 10%בחלוקה רגילה או מס בשיעור של  25%/20%בלבד (במקום מס בשיעור של  12%

  פירוק בלבד).

  

 סכום -הקובע כי  "הכנסות מוצעמבקשר ל"תנאי יש לעמוד בי שיישם את ההוראה כי תשומת הלב למ
 מממוצע לא יפחת ,2012עד  2009 מהשנים אחת המחלקת בכל החברה מאת המניות בעל שיקבל ההכנסות
 סוגי. בבעקיפין או במישרין המחלקת, החברה , מאת2008-ו 2007המס  בשנות בידו שהתקבל ההכנסות
 הכנסות תכללנה לא ,2008 -ו 2007 המס בשנות והן הבדיקה בשנות הן ,בבדיקה האמורה כללושי ההכנסות

  .המוטב מהדיבידנד לרבות ,מדיבידנד

 השנים לגבי פירוק או בהליכי מצויה החברה בהן השנים לגבי תבוצע לא לעיל האמורה הבדיקה ,כי ובהרי

  .פטירתו עקב לרבות, מניות בעל להיות חדל המוטב הדיבידנד מקבל בהן
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  ב לפקודה240תיקון סעיף  -באופן מקוון  6111הגשת טופס 
  

  כולל מידע מפורט לגבי נתוני המאזן, דוח רווח והפסד ודוח ההתאמה למס.  6111טופס 
(באמצעות מערכת השע"מ של רשות המיסים או באמצעות  הטופס הנ"ל יוגש לגבי דיווחים, באופן מקוון

בכל מקרה על כל  ההיום שבו מוגש הדוח השנתי. ההוראה לגבי דיווח באופן מקוון חל, לא יאוחר מהאינטרנט)
  חברה. 

  
גם על מי שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה וכן על מי  החלהוראה ה

סמכות למנהל רשות המסים ניתנה . שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת לפי הוראות ניהול פנקסי חשבונות
הם במידה ובשל מחזור עסקאות נמוך או וזאת  ,לפטור נישומים כאמור, שאינם חברה, מהגשה מקוונת

  .משתייכים לסוגים מסוימים של נישומים שהוא יקבע
ישראלים בעלי הכנסה מעבודה  - ינם חייבים להגיש דוח מקווןלהלן (שאינם בעלי שליטה) איחידים כמפורט 

יחידים שפטורים מהגשת דוח ו ,א לפקודה; תושבי חוץ67תאם להוראות סעיף בחו"ל, המתחייבים במס בה
בן / הכנסה חייבת של  השנתית והכנסת / הכנסה חייבת הכנסתם –מקוון (למעט אם הינם "בעלי שליטה") 

; יחיד ובן זוגו שהגיעו לגיל לכל אחד ח"ש 78,670זוגם מעסק, מחקלאות, ממשלח יד ומעבודה אינה עולה על 
  שה.פרי

  
  

 גילום מס הכנסה קבוצתי  ("מחוץ לתלושי השכר")
  
עבידים רבים נוהגים לבצע גילומי מס הכנסה בגין הטבות שכר מסוימות לעובדים באופן קבוצתי מחוץ מ

  משני טעמים עיקרים:נובע בגילומים הפסול  לתלושי השכר.

  
  .של גובה השכר האמיתי של העובדים הצגה לקויה  א.
שגילומי מס הכנסה וזאת מכיוון זכאים העובדים מהמוסד לביטוח לאומי, להן גמלאות פגיעה בגובה ה  ב.

הקבוצתי לא מהווים חלק משכר היסוד של העובדים בבואם לתבוע גימלאות מחליפות שכר מהמוסד 
  לביטוח לאומי.

  
ים בעניין ידי רשות המיס כל האישורים שהונפקו על, 2011בינואר  1יום החל מ, שות המיסיםפי הוראת רל

וגש האשר  126האפשרות הדיווח על גילום קבוצתי בטופס  הבמקביל בוטל גילום מס הכנסה קבוצתי בטלים.
  ואילך. 2011בגין שנות המס 

פיכך, אם ההטבה ניתנת לייחוס ספציפי, הרי היא חלק משכר וחייבת להיזקף בתלוש השכר, ואם ההטבה ל
  דפת.אינה ניתנת לייחוס הרי שמדובר בהוצאה עו

  
  

  מס ערך מוסף
  

  עסקאות שהחיוב לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל
  

  :)2011בינואר  1בתחולה מיום נקבע () 41(תיקון  2011בשנת בחקיקה ראשית 
  
עם קבלת התמורה, ועל הסכום יחול מועד החיוב במע"מ  ,מתן שירותיםבעסקאות של  -לחוק  24סעיף     .1

  .)"מןבסיס מזו"שנתקבל (
בשנה  מיליון ש"ח 15עולה על בשירות שניתן על ידי עוסקים שמחזור העסקאות שלהם  -לחוק  29סעיף     .2

וחלה עליהם החובה לנהל פנקסי חשבונות על פי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), 
  .)"בסיס מצטבר", יחול מועד החיוב במע"מ עם נתינת השירות (1973-התשל"ג

  
מיליון ש"ח בשנה, ידווחו למע"מ עם קבלת  15משמע, בעלי עסקים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 

  התמורה בפועל.
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  :)2012בינואר  1בתחולה מיום ) נקבע (42(תיקון  2012בשנת בחקיקה ראשית 
  

ותיהם , אשר על פיה, בעסקאות מכר של יצרנים קטנים (מחזור עסקא2012נקבעה הוראת שעה לשנת המס  .1
עובדים), יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל  6 -ושאינם מעסיקים יותר מ₪ 1,950,000אינו עולה על 

 .מעבר לבסיס מזומןהסכום שנתקבל, דהיינו 

ממועד החיוב במס. כזכור,  יום 14חשבונית תוצא תוך תוקן המועד להוצאת חשבונית ונקבע כי בכל מקרה  .2
 ימים ממועד החיוב במס. 7, מועד הוצאת חשבונית חל תוך עובר לתיקון, במקרים מסוימים

. רק לעניין הוצאת קבלה מידיתכאשר נותן השירות מקבל את התמורה עליו להוציא  – יש להקפיד
  יום, אשר מאפשר לו ודאות מוחלטת יותר של התשלום. 14חשבונית המס, יש בידיו פרק זמן נוסף של 

ס, הוא נדרש לדווח עליה במועד הדיווח הקרוב ולהעביר את סכום כידוע, כאשר עוסק מוציא חשבונית מ .3
המע"מ לרשויות, אף אם התשלום מן הלקוח טרם נתקבל. בעיה זאת מכבידה על תזרים המזומנים של 
ציבור העוסקים. המחוקק העניק הקלות לעוסקים מסוימים (מקצועות חופשיים ונותני שירותים אשר 

והתיר להם להוציא חשבונית על בסיס מזומן. יחד עם זאת, ₪) מליון  15ל מחזור עסקאותיהם אינו עולה ע
במקרים רבים, הקלות אלו לא התממשו בפועל, מאחר ומקבלי השירות דרשו לקבל חשבונית מס טרם 

 ביצוע התשלום.
, אם המועד לחיוב אוסר על הקונה לדרוש חשבונית מס טרם התשלום בגינההתיקון פותר בעיה זאת ו

  ל העסקה חל על בסיס מזומן.במס בש

או ניהול ספרים בסטיה מהותית מהוראות החוק או התקנות, נקבע כי, במקרים של העדר ניהול ספרים,  .4
רשאי המנהל להטיל על  –לרבות רישום חשבוניות מס ורשימוני יבוא המאפשרים ניכוי מס תשומות 

 .מסך התשומות אשר לא ניכה במועד %30קנס בשיעור העוסק 

") לעניין חיוב החוק(להלן: " 1975-) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו1(א29ב החריג אשר נקבע בסעיף הורח .5
במס על בסיס מזומן ונקבע כי בשירות אשר ניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים או שלא נקבע 

א על בסיס השירות ול נתינתלה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, יחול החיוב במע"מ עם 
ובשירות שנתינתו מתמשכת  שניתןמזומן. ניתן השירות כאמור חלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק 

בעת תשלומו או עם יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה  -ושלא ניתן להפריד בין חלקיו 
  .גמר מתן השירות, לפי המוקדם

(א) לחוק ונקבע כי הדוח יכלול את כל הרכישות והשירותים א71תוקן סעיף  –דוח מסכם לאיחוד עוסקים  .6
 .לרבות מן העוסקים אשר רשומים איתו באיחוד העוסקיםאשר קיבל העוסק 

  יום מתום שנת המס אשר לגביה מוגש הדוח. 90כמו כן, נקבע כי הדוח יוגש בתוך 
ק מתיר למנהל להאריך כל לחו 116: סעיף לחוק (הארכת המועד לניכוי מס תשומות) 116תיקון סעיף   .7

) לחוק קובע (טרם התיקון) כי רשאי המנהל להאריך את 1(א116מועד שנקבע בחוק או בתקנות ואילו סעיף 
(א) לחוק לתקופה שלא תעלה על שמונה עשר חודשים מהמועד 38המועד לניכוי מס תשומות הקבוע בסעיף 

י מס התשומות במועד המקורי לא נבע המקורי, ואולם אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי אי ניכו
מרשלנות של העוסק רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שירשמו, להאריך את המועד לניכוי מס תשומות 

) לחוק ומתקן 1(א116לתקופה שלא תעלה על חמש שנים מהמועד המקורי. התיקון לחוק מבטל את סעיף 
תשומות ובלבד שלא יאריך את המועד  לחוק כך שיחול אף על הארכת המועד לניכוי מס 116את סעיף 

  לתקופה העולה על חמש שנים. למעשה, התיקון מבטל את דרישת הוכחת אי הרשלנות של העוסק.
  
  

  חובות אבודים
  

  פה (מחלי 2/2012הוראת פרשנות מס'  - מ"מע לעניין אבודים חובות לסוגיית המסים רשות פרשנות
  )2000מיוני  1/2000 את הוראת הפרשנות מס'

 
והן לדרך קבלת החזר מע"מ אשר מקורו  מע"מההוראה כוללת הנחיות, הן להכרה בחוב אבוד לעניין חוק 

  .בחוב אבוד
  

לגביה חל בטרם  , יכול להיווצר במקרה בו עוסק ביצע עסקה, שמועד החיוב במסמע"מ חוב אבוד לעניין חוק
  .לנותן השירות ר אונתקבלה התמורה מן הקונה או מקבל השירות והתמורה לא שולמה למוכ
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נקבעו חמישה מבחנים מצטברים לצורך  1999בדצמבר  1יום מ 2112/95בפס"ד אלקה אחזקות בע"מ, ע"א 

  :שולם על ידי עוסק קבלת החזר מס העסקאות אשר

 ;בחוק כהגדרתה עסקה בוצעה .1

 ;חשבונית הוצאה  .2

נכללה בדוח התקופתי  שבוניתלעניין זה על העוסק להוכיח כי הח – שולם החשבונית בגין העסקאות מס  .3

 ;המתייחס והמס המתחייב שולם

הכוונה למקרה בו לא  לעניין זה מבהירה ההוראה כי – התמורה את קיבל לא השירות נותן או המוכר  .4

 ;)נתקבלה תמורה מסוג כלשהו (בכסף או בשווה כסף

לראות בחוב חוב  כדיהודעת החייב כי לא יוכל לשלם את חובו, אין בה די  -" אבוד חוב"ל הפך החוב .5

לגבותו ובלבד שהוא אחד  , כי לא ניתןמע"מ הוכח, להנחת דעתו של מנהל כאשר אבודהינו חוב ה. אבוד

 :מאלה

   – מקרים בהם ננקטו נגד החייב הליכי פירוק או פשיטת רגלב  5.1  

במועד החוב כאבוד  מקרים בהם ננקטו נגד החייב הליכי פירוק או פשיטת רגל, יוכרב  5.1.1

 העוסק, בעל החוב, הגיש תביעת חוב וכי חולק  אישור המפרק או הנאמן, לפי העניין, כי

  .דיבידנד סופי

בהתאם לנוסח מובנה מסוים, יאשר בכתב , לפי העניין, הנאמן ם במקרים בהם המפרק אוג  5.1.2

החוב קלושים ביותר, יהא ניתן כבר במועד  כי סיכויי העוסק, בעל החוב, לפירעון יתרת

מו כן, במקרים בהם המפרק או כ .להכיר ביתרת החוב כחוב אבוד ,צאת האישור הנ"להמ

 ,דיבידנד משוער אשר יחולק בעתיד לנושים עמם נמנה העוסק הנאמן יאשר בכתב כי שוערך

החוב, אשר על פי האישור  החוב, ניתן כבר במועד המצאת האישור הנ"ל להכיר ביתרת בעל

 קרים, כאשר יוכרז בעתיד במסגרת תיק הפירוק / פש"ר עלמכל הב .לא תיפרע, כחוב אבוד

על העוסק לבצע את  בעל החוב, יהא ,חלוקת דיבידנד סופי לנושים עמם נמנה העוסק

  .הסכום המוכר כחוב אבוד ההתאמות הנדרשות ולהגדיל / להקטין את

בביהמ"ש  הליך המתנהל מקרה בו מונה לחברה כונס נכסים בלבד על כלל נכסיה במסגרתב  5.1.3

מתנהל הליך פירוק נגד החברה, יש לדרוש מן  המחוזי (להבדיל מהוצל"פ) ובמקביל לא

כי בהתאם לנוסח מובנה מסוים,  ,בכתבלהכרה בחוב אבוד, להמציא אישור  הכונס, כתנאי

 באופן בו אין לחברה נכסים נוספים, אשר אינם ,נכסי החברה השעבוד הצף חל על כלל

היה  .התשלום לנושה המובטח כי אינו צופה כי יוותרו כספים לאחרכלולים בשעבוד הצף, ו

על עוסק  בעל החוב, יהא ,ישולם לעוסק יוותר סכום אשר ,ולאחר התשלום לנושה המובטח

  .הנדרשת ולהקטין את הסכום המוכר כחוב אבוד זה לבצע את ההתאמה

  .סוים במסגרת תיק הוצל"פנכסים על נכס מ אינן חלות על חברה, אשר מונה לה כונס ולאנחיות ה

  

 להלן( 1967 ז"התשכ, לפועל ההוצאה לחוק בהתאם, לפועל הוצאה בהליכי נקט החוב בעל עוסקה  5.2

  - העניין בנסיבות סבירים הינם אשר, החייב נגד"), פ"ההוצל חוק" -

ביחס לרבע מסכום  נקט בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב ,בעל החוב ,מקרה בו העוסקב  5.2.1

  :כחוב אבוד אם יוכיח העוסק וב הנטען להיות אבוד, יוכר כל סכום החובהח

  ;חוב הינו אמיתיה  .5.2.1.1

  ;חוב טרם נפרעה  .5.2.1.2

  .עולות הגבייה וההוצאה לפועל לא הניבו תוצאותפ  .5.2.1.3
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נמוך מסכום החיוב הניתן , מקרה בו רבע מסכום החוב של החייב, הנטען להיות חוב אבודב  5.2.2

לחוק ההוצל"פ (כיום הסכום עומד  1הקבוע בפרק א להוצאה לפועל על פי המסלול המקוצר

, יוכר כל זהלחוק  1וננקטו נגד החייב הליכי הוצאה לפועל בהתאם לפרק א ),₪ 10,000על 

  :העוסק סכום החוב כחוב אבוד, אם יוכח על ידי

  ;יחוב הינו אמיתה  .5.2.2.1

  ;חוב טרם נפרעה  .5.2.2.2

  .עולות הגבייה וההוצאה לפועל לא הניבו תוצאותפ  .5.2.2.3

על מתן צו תשלומים,  ל"פראש ההוצהורה מקרה בו לאחר ביצוע חקירת יכולת לחייב, ב  5.2.3

תיקים, על פיו החייב  החוב של החייב בהליך של איחוד לרבות צו תשלומים במסגרת פריסת

מסכום החוב  1% ר אינו עולה עלתשלומים תקופתיים בשיעור אש ,בעל החוב ,לעוסק ישלם

כחוב אבוד כבר במועד מתן הצו האמור,  הנטען להיות חוב אבוד, יוכר כל סכום החוב

יובהר . יהא זכאי להוציא הודעת זיכוי בשל מלוא סכום החוב ,החוב בעל ,ובמועד זה העוסק

 הוציאל חשבון החוב, יהא עליו כי, בשל כל סכום אשר העוסק בעל החוב יקבל בעתיד על

  . בדוח התקופתי הרלוונטי מס העסקאות הנכלל בחשבונית חשבונית מס, ולדווח ולשלם את

  

 חוק" - להלן( 1999-ט"התשנ, החברות לחוק 350 סעיף פי על ,נושים הסדר במסגרת שנמחק ובח  5.3

   - המשפט בית של סופי דין בפסק אושר אשר"), החברות

להביא את אישור הנאמן  לחוק החברות, יש 350סעיף  במקרה בו אושר לחברה הסדר נושים על פי

ואת שיעור הפירעון הצפוי על פי הסדר  ,תביעת חוב הגיש ,בעל החוב, להסדר הנושים כך שהעוסק

הנושים,  יהא ניתן להכיר ביתרת החוב, אשר לא צפויה להיפרע במסגרת הסדר ,הנושים. במקרה זה

  .הסדר הנושים המחוזי בדבר אישור ש"ביהמלאחר קבלת החלטת  , וזאתכחוב אבוד

מוחלט, עם סיום הפירעון של  אינו ,מקרה בו שיעור הפירעון לנושים, אשר נקבע בהסדר הנושיםב

לבצע את ההתאמה הנדרשת ולהגדיל / להקטין את  ,החוב בעל ,יהא על העוסק ,כל תשלומי ההסדר

  . כחוב אבוד הסכום המוכר

  

 ואין, פ"ההוצל חוק פי על גביה הליכי או, פירעון חדלות הליכי בהחיי נגד ננקטו לא בהם במקרים  5.4

 החוב יוכר לא, החברות לחוק 350 סעיף פי על נושים הסדר במסגרת נמחק אשר בחוב המדובר

  : מאלה אחד יוכח אם אלא אבוד כחוב

  .חייב נפטר ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימושה  5.4.1

  .לו נכסים הניתנים למימוש בישראלחייב עזב את ישראל ואין ה  5.4.2

להכיר בחוב כחוב אבוד  אשר החוב אינו בסכומים גבוהים, רשאי ממונה אזורי מע"מכ  5.4.3

  :להלן המצטבריםבהתקיים התנאים 

על העוסק בעל החוב להוכיח  - לות גביית החוב גבוהה מן הסכום של החוב עצמוע  .5.4.3.1

  ;את עלות גביית החוב

אשר לא הניבו תוצאות, , נקט בהליכים סבירים לגביית החוב ,בעל החוב ,עוסקה  .5.4.3.2

, החייבים, משלוח תזכורות ומכתבי התראה לחייבים כגון: ביצוע ניסיונות לאיתור

  ; הפסקת ההתקשרות העסקית 

אשר אינם רשומים כ  רבית העסקאות של העוסק בעל החוב הן עם לקוחותמ  .5.4.3.3

  . "עוסק" על פי החוק

  

  

  אבוד חוב על למנהל הודעה מתן  

הוראות ניהול ל )3א(23א לתקנות, עוסק אינו רשאי לפעול על פי סעיף 24התאם להוראות תקנה ב  .1

התקופתי המתייחס לתקופה בה  ולהקטין את סכום העסקאות וסכום המע"מ הכלול בדוח ספרים

  .מע"מ על כך למנהל מוצאת הודעת הזיכוי, אלא לאחר מסירת הודעה
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  :יכללו הפרטים להלןלמנהל מע"מ הודעה ב  .2
  ;רטי העוסקפ    .2.1
  ב;רטי החייפ    .2.2
  ;רטי העסקה והנסיבות אשר בשלהן הפך החוב לחוב אבודפ    .2.3
  ;יון הדוח התקופתי אשר בו העסקה דווחהצ    .2.4
  .פעולות וההליכים אשר נקט העוסק לגביית החובה   ..2.5

 את פרטי ההודעה דעת הזיכוי, וכן המסמכים הרלוונטיים המאמתיםהודעה יצורפו צילום של הול  .3
לעיל . כמו כן, יצורף להודעה צילום  והמעידים על היות החוב "חוב אבוד" על פי התנאים המפורטים

  .החשבונית כרטיס מע"מ עסקאות לתקופה בה הוצאה 
העוסק בעל החוב, לא  וםת ההודעה יש לשלוח בדואר או למסור ביד במשרד מע"מ האזורי בו רשא  .4

  .הזיכוי יאוחר מן המועד להגשת הדוח התקופתי הכולל את הודעת
הודעה) גבי העתק ה משרד מע"מ האזורי בו רשום העוסק, יאשרו בכתב (לרבות חותמת "נתקבל" עלב  .5

  .את קבלת ההודעה
  .ספרי חשבונותיוכחלק מ ודעת העוסק, מאושרת על ידי משרד מע"מ האזורי, תישמר על ידי העוסקה  .6
הכנסה את סכום מס  ל העוסק לצרף להודעה הצהרה, כי לא דרש ולא ידרוש כהוצאה לצרכי מסע  .7

עוסק אשר דרש כהוצאה לצרכי מס הכנסה את סכום . העסקאות לגביו מתבקשת ההכרה כחוב אבוד

  . להצהיר כי יתקן את דוחותיו למס הכנסה ויבטל דרישה זאת נדרש ,מס העסקאות הנ"ל

  
  כללים להוצאת הודעת זיכוי

  
סעיף בוהכללים המפורטים  ל הודעת הזיכוי, אשר תוצא על ידי העוסק בעל החוב, לעמוד בכל התנאיםע  .1

ב עם לתקנות בשילו 1972-ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג( א להוראות מס הכנסה23וסעיף  18, סעיף (ה)9
 "). יובהר כי, חייבתספרים ניהול הוראות" - להלן( 1976-פנקסי חשבונות), התשל"ו מס ערך מוסף (ניהול

  .המקורית, בגינה נוצר החוב העסקה להיות זיקה ישירה בין הודעת הזיכוי לבין החשבונית אשר הוצא בשל
  .ודעת הזיכוי תירשם בספרי העוסק בדרך של הקטנת העסקאותה  .1.1
העוסק לגבות את  כר כחוב אבוד, הצליחמקרה בו לאחר הוצאת הודעת זיכוי בגין חוב אשר הוב  .1.2

תמורה זאת חייבת  ',חברות ביטוח וכד, התמורה, כולה או מקצתה, מגורם כל שהוא, לרבות ערבים
  .בסכום שנתקבל ככולל מע"מ במס במועד קבלתה. כמו כן, יש לראות

לאחר  זיכוי תוצא הודעת"), התקנות" - להלן( 1976-(ג) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"וא24ל פי תקנה ע  .2
חשבונית המס אשר בשלה נוצר החוב האבוד וכל עוד לא  שחלפו שישה חודשים מן המועד אשר בו הוצאה

  :המועד האמור. במניין בתקופות הנ"ל לא יובאו בחשבון חלפו שלוש שנים מן
יום מתן  כנגד החייב לבין רק הזמן אשר בין מועד הגשת תביעת חוב במסגרת הליכי חדלות פירעוןפ  .2.1

  .לעוסק בעל החוב אישור המפרק או הנאמן לחלוקת דיבידנד סופי
לבין מועד מתן פס"ד סופי  רק הזמן אשר בין מועד הגשת תביעה לביהמ"ש לגביית החוב של החייבפ  .2.2

  .על ידי ביהמ"ש
  .ההוצל"פ רק הזמן אשר בין פתיחת תיק בלשכת ההוצל"פ לבין סיום הליכיפ  .2.3
זכות ערעור,  כך שאין לגביה ,בהם הוצאה שומה לגבי חוב אבוד, והשומה הינה סופיתתיקים ב    .2.4

 .בקשה להוציא הודעת זיכוי יתקיים הכלל של סופיות הדיון, ועל כן, לא תידון ולא תאושר כל
אם במועד הוצאת הודעת  תינתן רקלעיל,  ודגש כי, הארכת המועד מעבר לשלוש שנים כאמור בסעיפיםי  .3

המסמכים המאמתים את בקשתו, לרבות העתק חשבונית המס בגין  ,בעל החוב ,יהיו בידי העוסק הזיכוי
  .והעתק הדוח התקופתי אשר במסגרתו דווחה העסקה העסקה

  
המועד הקבוע בתקנה  , קיימת אפשרות לבקש הארכתמע"מ לחוק (א)116צוין כי, בהתאם להוראות סעיף י  .4

  .א(ג) הנ"ל24
להוראות  )(ב)2א(23בסעיף  ר יירשם בהודעת הזיכוי, לא יעלה על סכום החשבונית כאמורכום הזיכוי, אשס  .5

  .ניהול ספרים
שהדרישה תעמוד בכללים  עוסק זכאי לדרוש הפרשי הצמדה וריבית על סכום המס אשר שילם, ובלבדה  .6

  . מע"מ לחוק (ג)105 אשר נקבעו בסעיף
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  וי בשיטת הדיווח למס ערך מוסףשינ
  
), 2010 -ו 2009לשנים  וק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכליתחבמסגרת 
לרבות הקצאת מספרי חשבוניות מס על ידי רשות  ,ינוי מקיף בשיטת הדיווח במע"משנערך  – 2009 -התשס"ט

ל אחד המסים באופן מקוון, הגשת דוחות מקוונים בחתימה אלקטרונית, הגשת דוח שנתי מסכם על ידי כ
הגשת דוחות מיוחדים חודשיים על ידי מוסדות כספיים ומלכ"רים בגין  מהעוסקים הכלולים באיחוד עוסקים,

  .התקופתי ועוד תשומותיהם, שינוי מקיף בפורמט הדיווח
שם הגברת האכיפה ומניעת הונאות בתחום המע"מ נקבעו התיקונים, שיפורטו להלן, בתחום החשבוניות ל

  והדיווח. 
  
הגשת דוחות מסוימים באופן מקוון, כשהם חתומים  - ת דוחות מקוונים בחתימה אלקטרוניתגשה  .1

, או ב"חתימה 2001-ב"חתימה אלקטרונית מאושרת", כמשמעותה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א
אם היא הונפקה על ידי המדינה או על ידי מי שהיא  -אלקטרונית מאובטחת", כהגדרתה בחוק האמור 

 1קופה שתחילתה ביום ותו לכך. התחולה הכללית של הוראה זו היא לעניין דוחות המוגשים לתהסמיכה א
כך  2014בינואר  1אושרה דחייה בהחלת ההוראה וזאת עד ליום  2011ביולי  31ביום . 2012בינואר 

-ו 2012שאוכלוסיית החייבים בדיווח המקוון תורחב באופן הדרגתי. חובת הדיווח המקוון תחול בשנים 
  על: 2013

  ש"ח מיליון 2.5עלה על  2011וסק שמחזור עסקאותיו בשנת ע.  

  וסק החייב בניהול מערכת חשבונות כפולה.ע   

  מיליון ש"ח 20עלה על  2010השנתי לשנת  ולכ"ר אשר מחזורמ.  

  מיליון ש"ח. 4עולה על  2010השנתי לשנת  ווסד כספי אשר מחזורמ  
  

בדוח התקופתי (מקוון) יפורטו הפרטים הבאים לגבי כל אחת  – התקופתי ינוי מקיף בפורמט הדיווחש  .2
מחשבוניות המס, שהיה על העוסק להפיק בחודש שלגביו נערך הדיווח (אף אם הוא הופטר מהוצאתן) או 

גם אם המועד להפקתן טרם הגיע, וכן לגבי כל חשבוניות הקניה ורשימוני  ,שהוא הפיקן בחודש האמור
לעוסק בחודש שלגביו נערך הדיווח: מספר סידורי של החשבונית והרשימון; הסמל של  הייבוא, שהוצאו

החשבונית לפי הסימן שקבע לה מנהל רשות המיסים; תאריך החשבונית; מספר הרישום לצורכי מע"מ של 
המוכר ושל הקונה; סכום כל חשבונית (לפני מע"מ) וסכום המע"מ הכלול בה; הסכום הכולל של כל אחד 

העסקאות החייבות במע"מ, העסקאות הפטורות ממע"מ, העסקאות החייבות במע"מ בשיעור  - מאלה
אפס, התשומות, מס העסקאות ומס התשומות. הוראה זו תחול באופן כללי על כלל העוסקים בתקופה 

  .2012שתחל בשנת 
  
הגם שמלכ"רים  - ו/או קבלת שירותיםכספיים לגבי רכישות  גשת דוחות על ידי מלכ"רים ומוסדותה  .3

ומוסדות כספיים אינם רשאים לקזז תשומות (פרט לחריגים שנקבעו), הם יחויבו להגיש דוחות מיוחדים 
חודשיים, אשר יכללו את הפרטים הבאים בנוגע לרכישות טובין ו/או לקבלת שירותים מעוסקים: מספרה 

ות המסים; תאריכה; סכומה; לפי הסימן שנקבע לה על ידי מנהל רש ,הסידורי של החשבונית; הסמל שלה
מטרה הות, אלא אם כן הופטרו מכך. סכום המע"מ הכלול בה; מספר הרישום של המוכר או נותן השיר

תחול להצליב מידע עם נתוני חשבוניות העסקה, שדווחו על ידי העוסקים. חובת הגשת הדוחות הנ"ל הנה 
  .2012בינואר  1על המלכ"רים החל מיום 

  
  2009שנתי של עוסק הרשום באיחוד עוסקים החל משנת המס  חובת הגשת דו"ח  .4

 חובת הגשת דו"ח שנתי נוסף למע"מ החל ,עוסקים הרשומים במסגרת של "איחוד עוסקים"על כל אחד מה
  מדובר בדו"ח שנתי הכולל שני חלקים:  .באופן מקוון בליווי חתימה אלקטרונית מאובטחת / מאושרת

וסק לפרט את מחזור עסקאותיו ולבצע הפרדה בין עסקאות עם העוסקים יווח על עסקאות ובו על העד  .1
  הרשומים עמו באיחוד העוסקים ועם גורמים שאינם רשומים באיחוד.

איחוד ביווח על תשומות, שגם לגביו יש לבצע הפרדה בין תשומות שנרכשו מעוסקים הרשומים עמו ד  .2
  העוסקים ועם גורמים שאינם רשומים באיחוד.

במרץ של השנה העוקבת את השנה אליה  31חות כאמור יש להגיש לרשויות המס עד לתאריך את הדו"
  .מנהלייםאי הגשת הדו"ח במועד תגרור סנקציות של קנסות כי,  מתייחס הדו"ח. יובהר
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 בחשבונית קצאה מקוונת של מספרי חשבוניות מס על ידי רשות המסים וציון מספר הרישום של הקונה ה  .5
בנובמבר של כל שנה,  30 -בוניות המס יוקצו לעוסק על ידי רשות המסים באופן מקוון עד המספרי חש –

לשימוש העוסק המורשה בשנה העוקבת. עוסק לא יהא רשאי להפיק חשבונית מס שלא הוקצה לה מספר 
שנוהג להוציא חשבוניות מס  ,כאמור. מנהל רשות המסים רשאי שלא להקצות מספרי חשבוניות מס לעוסק

רשאי הוא להקצות לו מספרי חשבוניות מס , לא כדין, לאחר שיוציא לו התראה על כך, או לחילופיןש
  .נדחתהכאמור, הקצאת מספרי חשבוניות המס בתנאים שיקבע, לרבות דרישת ערובה. 

  
  

  הגדלת מחזור העסקאות של "עוסק פטור"
  

. יוזכר כי ח"ש 100,000וגדל לעד ה, מחזור העסקאות השנתי של "עוסק פטור" 2012בינואר  1 יוםהחל מ
פטור  "פטורל"עוסק אינו רשאי לנכות מס תשומות. כמו כן, הוא פטור מתשלום מס עסקאות ו "עוסק פטור"ל

על מחזור עסקאותיו באותה  ,בדצמבר של כל שנה 31עד ליום  ,אך עליו להצהיר ,מהגשת דוחות תקופתיים
  השנה.

  
  

  )"י מס אגרסיבייםתכנונ"תכנוני מס החייבים בדיווח (
  

נקבעו מספר הוראות בתחום הדיווח, האכיפה,  "תכנוני המס האגרסיביים"על מנת להיאבק בתופעת 
  :ההרתעה והענישה

  
  הסמכת שר האוצר באישור ועדת הכספים לקביעת רשימה של פעולות ("לרבות עסקה ומכירה - דיווח  .1

), שיוגדרו כתכנון מס החייב בדיווח, במסגרת דוח ולרבות אם חלות לגביהן הוראות חוק מיסוי מקרקעין"
  המס השנתי. 

  
 ףיש לצר ,מס הכנסה" -, שכותרתו "הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח 1213מספר  טופסאת 
   .וחות המסלד

  
 , שכותרתו867וזכר כי, על תכנון מס החייב בדיווח לעניין חוק מע"מ יש לדווח על פי טופס מע"מ מספר י

" וזאת 2006 –"הודעה בהתאם לתקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז 
  עד הדיווח התקופתי. במו

  ) לפקודה).8(216אי דיווח על תכנון מס המופיע ברשימה ייחשב עבירה פלילית (סעיף  - ענישה  .2

  הנובעת מהעסקה נשוא תכנון המס.  ניתן יהיה לבצע שומה חלקית הרלוונטית רק להכנסה - אכיפה  .3

שנבעה מאחד מתכנוני  ,במקרים בהם נקבע בשומה כי תחול תוספת מס כתוצאה מהפחתת מס - רתעהה  .4

שאיננה ניתנת לערעור כי מדובר בעסקה מלאכותית, יוטלו  ,המס המופיעים ברשימה ונקבע בשומה סופית

בנוסף לתשלום וזאת שנחסך עקב תכנון המס,  מגובה המס 30%על הנישום קנסות מיוחדים בשיעור של 

אמורה להיות בידי ההנהלה כאמור המס שבו יחויב הנישום. (הסמכות לקביעת החלטה על הטלת מס 

  הבכירה של רשות המיסים).

  הוראות דומות נקבעו לעניין חוק מע"מ (דיווח בדוח התקופתי). - חוק מע"מ  .5

  

(הרשימה אמורה להתעדכן מעת לעת). יצוין כי, לא כל פעולה  רשימת תכנוני המס החייבים בדיווחהלן ל

משמעותה שרואים בה תכנון מס שאינו לגיטימי, אלא שבכל מקרה קיימת לגביה חובת  ,הכלולה ברשימה

  על מנת להאיר את עיני הרשויות לגביה: ,דיווח

  

אם  יהול כהגדרתו בתקנות,מיליון ש"ח לפחות בשנת המס בשל נ 2שלום מאדם לקרובו, בסכום כולל של ת  .1

בעקבות התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם על התשלום אלמלא הועבר, כיוון ששיעורי המס החלים 

על הקרוב נמוכים משיעורי המס החלים על מעביר הסכום, או כיוון שהקרוב פטור ממס, או כיוון שיש לו 

  הפסדים הניתנים לקיזוז. 
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מיליון ש"ח לפחות, שקוזז כולו או חלקו בשנת המכירה או בתוך  2פסד של כירת נכס לקרוב שבה נוצר המ  .2
  שנתיים שלאחר תום שנת המכירה. 

  
כירת נכס לאחר, אם הנכס הגיע לידי המוכר במכירה פטורה ממס מקרוב והמוכר מכר את הנכס בתוך מ  .3

יון ש"ח לפחות, הניתן מיל 2שלוש שנים מיום שהגיע לידיו ונוצר לו בעקבות המכירה הפסד בסכום של 
  לקיזוז, בין אם קוזז ההפסד ובין אם לאו. 

  
כירת נכס לאחר, אם הנכס הגיע לידי המוכר במכירה פטורה ממס מקרוב והמוכר מכר את הנכס בתוך מ  .4

שלוש שנים מיום שהגיע לידיו, וכנגד הרווח שנוצר לו בעקבות המכירה קיזז הפסד קודם שהיה לו בסכום 
  ש"ח לפחות. מיליון  2של 

  
מיליון ש"ח לפחות, ובשל המחילה פחת סכום המס  1חילת חוב לקרוב על ידי חבר בני אדם בסכום של מ  .5

  שהיה משתלם על סכום המחילה.
  
ברבעון  ,מיליון ש"ח לפחות 1בעל מניות מהותי בחבר בני אדם לחבר בסכום של  ,ירעון חוב של יחידפ  .6

ן הראשון של שנת המס העוקבת גדל סכום החוב של בעל המניות האחרון של שנת המס ובלבד שברבעו
  מסכום החוב שנפרע על ידיו.  25%-המהותי בחבר, בשיעור שלא יפחת מ

  
אם לרוכש הומחתה זכות של אחר כלפי אותו חבר בני אדם  ,כישת אמצעי שליטה בחבר בני אדםר  .7

מוכר אמצעי  ל ידיעי השליטה או עוההתחייבות של חבר בני האדם לאחר שולמה על ידי רוכש אמצ
השליטה ולחבר בני האדם נוצר חוב כלפי רוכש אמצעי השליטה, הנובע מהזכות שהומחתה, בסכום העולה 

  . ןהעניימוכר אמצעי השליטה או רוכש אמצעי השליטה, לפי  על ידיעל הסכום ששולם 
  
  מיליון ש"ח לפחות.  3לו הפסד של או יותר בחבר בני אדם שיש  50%כישת אמצעי שליטה בשיעור של ר  .8
  
לפחות של חבר בני אדם תושב חוץ כששיעור המס החל במדינה שבה הוא  25%כישה או החזקה של ר  .9

  וקבלת תקבולים מאותו חבר בני אדם.  20%-תושב, נמוך מ
  

עת לפחות מאמצעי השליטה בחבר בני אדם תושב מדינה שלישראל יש עמה אמנה למני 25%כישה של ר  .10
כפל מיסים אם מרבית שווי נכסיו של אותו חבר בני אדם הם נכסים בישראל, או החזקה בחבר בני אדם 

  כאמור וקבלת תקבולים מאותו חבר בני אדם. 
  

כהוצאה בשנת המס, ויצר  "החברה המשפחתית" ילנישום שנדרש על יד "חברה משפחתית"שלום מת  .11
  ש"ח.  500,000-לנישום המייצג הפסד בסכום שלא פחת מ

  
התקשרות עם בעלים של  ,עניין פעולות במקרקעין, נקבע כי יראו כפעולות במקרקעין החייבות בדיווחל  .12

מקרקעין למתן שירותי בניה עליהם או למתן שירותי מימון לבניה כאמור, כשהתמורה מחושבת לפי 
שים המתארגנת כקבוצה התמורה ממכירת המקרקעין וכן התקשרות עם בעלים של מקרקעין לקבוצת רוכ

  התקשרות לבניה מאורגנת). -לבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן (להלן 
  

פורסמו תקנות וחוזר מקצועי המבהירים את היבטי תכנוני המס החייבים בדיווח, מפרטים  - ניין מע"מעל  .13
  דיווח. את הפעולות החייבות בדיווח, הצדדים עליהם מוטלת החובה להגשת הדוח ואופן ה

  
  :למנהל הן מע"מעולות עליהן יש לדווח לפי חוק הפ

  

פיצול עסקאות במקרקעין בין מכירת הזכות במקרקעין לבין מתן  – תקשרות לבניה מאורגנתה  .13.1
  שירותי בניה כאשר הזכות נמכרת לקבוצת רוכשים באמצעות גורם מארגן;

כ"ר, באחד או יותר מאמצעי השליטה בעסק, חזקה, במישרין או בעקיפין, של מוסד כספי או מלה  .13.2
  לפחות.  75%בשיעור של 
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  בינלאומית עסקהמחירי העברה ב

  

ה קובע כי בעסקה בינלאומית שבה מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים ת מס הכנסא לפקוד85סעיף 

ה של אדם אחד רובו, וכן שליטה של צד אחד לעסקה במשנהו, או שליטק("לרבות יחסים שבין אדם ל מיוחדים

, יש לדווח על העסקה בהתאם לתנאי השוק בצדדים לעסקה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר")

)(arm's length כמו כן, מאפשר הסעיף לפנות אל רשות המיסים על מנת לקבל אישור מקדמי לפיו מחיר עסקה .

  ים הינו בהתאם לתנאי השוק.בין צדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדמסוימת או סדרה של עסקאות 

  

 "התקנות") -(להלן  במחירי העברההעוסקות  2006-מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ותקנות 

מתייחסות לקשת רחבה של עסקאות, ביניהן מתן שירותים כגון מחקר ופיתוח, ייצור ושיווק, מכירה והפצה, 

  ידע) ועסקאות אשראי.מכירה או שימוש בנכסים מוחשיים ולא מוחשיים (פטנטים, 

  

(תנאי עסקה הדומים למצב בו  לצורך קביעה האם עסקה בינלאומית נעשתה בתנאי שוק ,התקנות קובעות כי

לפי חקר תנאי שוק בו תושווה העסקה הבינלאומית  תבצע, יבין הצדדים לעסקה לא קיימים יחסים מיוחדים)

יוחדים, שלהן מאפייני השוואה הדומים לעסקאות בין צדדים שאין ביניהם יחסים משיטות מסוימות 

וכוללים את סוג הפעילות, סוג  בתקנות יםמפורט. מאפייני ההשוואה למאפייני ההשוואה בעסקה הנבדקת

הנכס או השירות, תנאי העסקה, סיכונים שונים, סביבה כלכלית, השפעת קיומו של מוניטין או של נכס בלתי 

  " מתחולת התקנות.פעמיות-עסקאות בינלאומיות חד"ת יכול לאשר הוצאפקיד השומה . מוחשי אחר

  

  

(החל מהדוח  נישום שהינו צד לעסקה בינלאומית ידווח בדוח המס השנתי המוגש על ידו ,התקנות קובעות כי

. החל תנאי שוקלפי בפועל וותנאיה לרבות מחירה  ,הבינלאומיתביצוע העסקה עצם על  )2006לשנת המס 

יש לדווח על ביצוע עסקה בינלאומית בהתאם לתנאי השוק וכן לצרף לדוח  2007 מדוח המס השנתי לשנת המס

בו פירוט  ,)1385א לפקודת מס הכנסה" (טופס 85נספח "הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 

  של מספר נתונים והצהרה כדלהלן:

  אם העסקה הנה חד פעמיתה;  

  יאור העסקהת;  

  רטי הצד הקשור לעסקהפ;  

  קום מושב הצד הקשורמ;  

  ך מחיר העסקהס;  

  העסקה עם הצדדים הקשורים בחו"ל נערכה בהתאם לתנאי שוק כפי שהוגדרו  :כי ת מנהליםצהרה"

מחייב את הנישום לפעול על מנת לבחון את  ,בפועל – "הנלוותא לפקודת מס הכנסה והתקנות 85בסעיף 

 ידע לצורך מתן ההצהרה כאמור. משיהיה לו את ה תנאי העסקאות והתאמתן לכללים ולתקנות, על מנת

  

 ,ימים ממועד הבקשה 60בתוך  ,להגיש לפקיד השומה לפי בקשתו של זהכמו כן, בהתאם לתקנות, נישום נדרש 

לאומית, -דוח מחירי העברה, שבמסגרתו יינתן פירוט לגבי פרטי הנישום, מבנה הקבוצה, צדדים לעסקה הבין

אה, ולוהים ביניהם, תנאי החוזה, פירוט הנכס/השירות שניתן, מחיר, תנאי התושבות הצדדים וטיב היחס

  , סביבה כלכלית וסיכונים, ניתוח כלכלי ועוד.תחום הפעילות וההתפתחות בו

  

א 85העוסק בנושא מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות לאור הוראות סעיף  3/2008חוזר מס הכנסה ב

ו בהתייחס לכל מגוון העסקאות הקיימות לרבות עסקאות שירות, הוראות החוק ותחולתות רטולפקודה מפ

. בחוזר מודגשת עמדת רשות המיסים לפיה קיימת חובת ביצוע חקר מחירי העברה ביחס לכל נכסיםו אשראי

  א לפקודה.85העסקאות הבינלאומיות בין צדדים קשורים עליהן חלות הוראות סעיף 

  



26  

 

  

ריגה מתנאי שוק ובעקבותיה העברה הינן מהותיות בשל העובדה שחסוגיית מחירי בת הוראויש לציין כי, ה

שינוי כפוי של תנאי העסקה לצורך קביעת חבות המס של צדדים עלולה להוביל לכפל מס בגין אותה 

כמו כן, דיווח לא נאות ביחס לתנאי השוק בעסקאות המדווחות עלול להוביל  ההכנסה ולקנסות מנהליים.

  .ן פליליותלסנקציות הן אזרחיות וה

  

לאור האמור לעיל, ולאור ההצהרה שיש לתת ולסמכות הקיימת לפקיד השומה לדרוש בעת ביקורת המס 

חקר מחירי העברה, יש לתעד את נאותות תנאי העסקה תוך יישום שיטות מחירי העברה מקובלות וזאת 

וונטיים. כמו כן, יש במהלך שנת המס הרלוונטית לביצוע העסקה ובנוסף, יש לשמור את כל המסמכים הרל

  לשקול קבלת אישור מקדמי מרשויות המס.

  

  
  

  2011באוגוסט  11לפקודה מיום  185תיקון השפעת  -מחירי העברה בעסקה בינלאומית 

  

 "החזקה -" שליטה"א לפקודה הגדיר 85, סעיף תיקוןעד ה - א(ב) לפקודה85תיקון הגדרת "שליטה" בסעיף 
סעיף שבותר באחד מאמצעי השליטה". במסגרת התיקון הוספה להגדרה או י 50%-במישרין או בעקיפין, ב

"ביום אחד לפחות בשנת המס". דהיינו, די בשליטה ולו ליום אחד בשנת המס, על מנת  -הפסקה  א85

על כלל העסקאות  הההוראה המתוקנת חל ,שיתקיימו יחסים מיוחדים בין שני הצדדים לעסקה. יודגש כי

  ולא תוגבל לעסקאות אשראי בלבד. לפקודה א 85וראות סעיף אשר ביחס אליהן חלות ה

  

כי הלוואה לתקופה ארוכה, ן קבע התיקונבאשר לעסקאות אשראי,  - אי תחולת הסעיף על הלוואות הוניות
על ידי בעל שליטה בחברה, כשההלוואה אינה נושאת ריבית ואין אפשרות לפדות אותה לפני תום שניתנה 

תסווג אותה הלוואה . לפקודה א85חברה ולפיכך, לא יוחלו עליה הוראות סעיף התקופה, דומה להשקעה ב
  . לפקודה א85כהשקעה בחברה, ולא כמתן הלוואה לעניין סעיף 

  : תסווג כהשקעההלוואה ה, מםבהתקיי ,ארבעה תנאיםלצורך הסיווג כאמור נקבעו 

   ;מקבל ההלוואה הוא חבר בני אדם בשליטתו של נותן ההלוואה  .1
ההלוואה אינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי (למעט הפרשי שער בשל שינוי   .2

ין זה, כמטבע יבשער מטבע חוץ לגבי הלוואה שניתנה במטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה. לענ

   ;מדינת התושבות ייחשב גם דולר ארה"ב או אירו)

   ;תום תקופה של חמש שנים ממועד נתינתההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני ה  .3
  פירעון ההלוואה נדחה בפני התחייבויות קודמות וקודם רק לחלוקת נכסים לבעלי המניות בפירוק.  .4

  
 ןפירעו/ הוצאה משינוי בשער המט"ח (הפרשי שער) בהלוואה הונית עד למועד  דחיית ההכרה בסכום ההכנסה

כום יובא בחשבון רק במועד פירעון ההלוואה ויחולו לגביו הוראות סה - לפקודה) )2א(ו)(85סעיף ( ההלוואה
/ הפסד הון). לעניין זה, יראו את סכום ההלוואה שניתנה, כשהוא מתורגם לשקלים  חלק ה' לפקודה (רווח

חדשים לפי שערו היציג של מטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה ביום מתן הלוואה, כמחיר המקורי 
, ואת סכום פירעון ההלוואה, כשהוא מתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע 88כהגדרתו בסעיף 

  . 88האמור ביום פירעון ההלוואה, כתמורה כהגדרתה בסעיף 

  
שהיוו נכס קבוע בידי המלווה  ,לא יחולו על שטר הון או אגרות חוב ללא ריביתא 85הוראות סעיף  ,נקבע כי

 (י)3נו בתקופת הביניים עד לביטולו של חוק התיאומים, בהתאם לנקבע בסעיף או שנית 2007בדצמבר  31ביום 
על מנת ליצור אחידות בין ההוראות החלות על הלוואה בין צדדים קשורים בישראל  ההוראה נקבעה .לפקודה

  .א לפקודה85לבין הוראות לעניין הלוואות בין לאומיות בהתאם לסעיף  לפקודה (י)3בהתאם לסעיף 
  

. א לפקודה85(ט) לפקודה לא תכלול עסקה בינלאומית כמשמעותה בסעיף 3הגדרת הלוואה לפי סעיף , יכנקבע 
לפקודה, שקבע הוראה דומה המוציאה עסקה בינלאומית  164מדובר בתיקון מבהיר, שמצטרף לתיקון 

  |(י) לפקודה.3מתחולת הוראות סעיף 
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  2011באוגוסט  11מיום לפקודה  185תיקון השפעת  - ה) לפקוד(ט3תיקון סעיף 
  

ריבית" "(בלא ריבית  )מוגדרת בסעיף "לרבות כל חוב"( כי אדם שקיבל הלוואה קובע ה(ט) לפקוד3סעיף 
או בריבית בשיעור נמוך משיעור הריבית שקבע לעניין זה שר האוצר, יראו ) מוגדרת "לרבות הפרשי הצמדה"

  :ניתנה ההלוואהכהכנסה בהתאם למערכת היחסים שבגינה  את הפרש הריבית
  

  ) לפקודה;2(2לפי סעיף  כהכנסת עבודה - ניתנה בקשר ליחסי עובד מעבידשלוואה ה  (א)
ניתנה לאדם ממי שהוא מספק לו שירותים (זולת אם הוכיח שניתנה ללא קשר עם השירותים שלוואה ה  (ב)

  ;) לפקודה1(2ממתן שירותים, לפי סעיף  כהכנסה – שסיפק)
ת בגדר שני המקרים לעיל ואשר קיבל אותה בעל שליטה, או קרובו, מחברה הלוואה אינה נופלה  (ג)

  ) לפקודה.4(2כהכנסה לפי סעיף  - שבשליטתו

  
 ):2008בינואר  1דרת "הלוואה" לא תכלול (בתחולה רטרואקטיבית מיום כך שהגמצם וצהסעיף   .1
  

  א לפקודה. 85עסקה בינלאומית כמשמעותה בסעיף   .1.1
נכס קבוע בידי המלווה לפי חוק התיאומים ביום  ה, שהיית2008במרס  5ה עד ליום וואה שניתנהל  .1.2

 2008בינואר  1תה נכס קבוע בידי המלווה במועד החל בתקופה שמיום י, או שהי2007בדצמבר  31
, אילו הוראות חוק התיאומים היו חלות לגבי אותה תקופה. הכוונה היא 2008במרס  5עד יום 

נפיק חבר בני אדם אחר, שהוגדרו כנכס קבוע לעניין חוק התיאומים (דהיינו, שטרי הון ואג"ח שה
משיעור  30%שהונפקו לתקופה של שנה אחת לפחות והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 

  עליית המדד בשנת המס). 

ברה , המתייחסות לזכות או הלוואה שקיבל בעל שליטה או קרובו מחלפקודה )(ג)1(ט)(3הוראות סעיף   .2

או  "חברה משפחתית"בשליטתו לא יחולו על הלוואה שקיבל בעל שליטה שהוא חבר בני אדם שאינו 
 (י)3סעיף יחולו הוראות  מחברה מוחזקת לחברה המחזיקה בהלפיכך, בגין הלוואה . "שקופהחברה "

  .2011באוגוסט  11בתחולה מיום  .לפקודה

  
  

  (ט) לפקודה 3ף תיקון התקנות לקביעת שיעור הריבית לעניין סעי
  

ששיעור הריבית כך (ט) לפקודה תוקנו 3סעיף  ענייןל יהמינימאלתקנות מס הכנסה לקביעת שיעור הריבית 
להיות מעודכן מידי  (שיעור הריבית אמור לשנה (נומינלי).  6.24%הינו  2012בשנת (ט) לפקודה 3לעניין סעיף 

צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם  שנה, בהתאם לשיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא
לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות,  5בנק ישראל לפי ההגדרה "שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 

, שפורסם לאחרונה לפני חודש דצמבר בשנה פלונית. על מנת לעדכן שיעור זה, על שר האוצר 1993 - התשנ"ג
 . )לפרסם את שיעור הריבית המעודכן

שאינו חבר בני אדם שהעובד הוא בעל שליטה בו, שיעור הריבית לעניין  ,בי הלוואות שניתנו לעובד ממעבידלג
ש"ח  7,320שעור עליית המדד ובלבד שיתרת קרן ההלוואה בתקופת הזקיפה אינו עולה על  -הסעיף הוא 

  .)2011(מעודכן לשנת 
לעניין יתרת " תקופת זקיפה"ת ילה כתחיללגבי הלוואה שהתקבלה לפני יום התחילה, יראו את יום התח

  ההלוואה הקיימת ביום התחילה.
   -"תקופת זקיפה"

כל חודש בתקופה שבין יום קבלת ההלוואה לבין  -אצלו  אצל מי שהפרש הריבית הינו הכנסת עבודה  (א)
 יתרת קרן ההלוואה. ןפירעויום גמר 

כל שנת מס, או חלק ממנה,  -אצלו  ) לפקודה4(2) או 1(2אצל מי שהפרש הריבית הינו הכנסה לפי סעיף   (ב)
  יתרת קרן ההלוואה. ןפירעושבין יום קבלת ההלוואה לבין יום גמר 
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  2011באוגוסט  11לפקודה מיום  185תיקון השפעת  - (י) לפקודה3תיקון סעיף 

  

נושאת  הסעיף (י) לפקודה מטיל מס על המלווה, במקרה שבו ההלוואה שנתן ושלגביה חלות הוראות3סעיף 

ריבית בשיעור נמוך יותר משיעור הריבית המינימאלי שנקבע בתקנות. מס כאמור מוטל על ההפרש בין הריבית 

) לפקודה  4(2כהכנסה לפי סעיף והוא נחשב  שנקבעה בתקנות, לבין הריבית שנזקפה בפועל בגין ההלוואה שנתן

  . ויב במס בשיעורים הרגיליםמחו

  

  ל הלוואה שהיא אחד מאלה:ע לא תחולנהדה לפקו(י) 3הוראות סעיף 

  

  א לפקודה;85הלוואה שהיא עסקה בין לאומית כמשמעותה בסעיף   -

הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי, שנתן חבר בני אדם לחבר בני   -

לוואה אינה ניתנת שנים לפחות, ובלבד שהה חמשאדם שבשליטתו כנגד שטר הון שהונפק לתקופה של 

נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת עודפי  ןוהפירעולפני תום התקופה האמורה  ןלפירעו

לפחות מכוח ההצבעה או מהזכות לרווחים, במישרין או  25% -הרכוש בפירוק ("שליטה" מוגדרת כ

  בעקיפין, ביום אחד לפחות בשנת המס);

ר בני אדם אחר והינם לתקופה של שנה אחת לפחות והריבית השנתית שטרי הון ואגרות חוב שהנפיק חב  -

בדצמבר  31משיעור עליית המס בשנת המס ושהיו נכס קבוע בידי המלווה ביום  30%עליהם אינה עולה על 

2007.  

  

סעיף יחול רק לגבי "יחסים מיוחדים". ההנחה היא כי אדם לא נותן הלוואה כך שהמצם וצהסעיף   .1

בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית הנהוג בשוק, אלא אם כן מתקיימים יחסים  ללא ריבית או

(י) לפקודה 3מיוחדים בין נותן ההלוואה למקבל ההלוואה. לפיכך נקבע בתיקון, שהוראות סעיף 

  יחולו רק על מתן הלוואה בין צדדים שמתקיימים ביניהם "יחסים מיוחדים".

  

ין אדם לקרובו, וכן שליטה של צד אחד להלוואה במשנהו, "לרבות יחסים שב -"יחסים מיוחדים" 

  או שליטה של אדם אחד בצדדים להלוואה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר".

  

או יותר, במישרין או בעקיפין, באחד או יותר מאמצעי השליטה, ביום  5%"החזקה של  -"שליטה" 

 25% -החזקה ב -"הלוואה"  ת) להגדר10קה (אדם אחר", ולעניין פס-בני-אחד בשנת המס, בחבר

  לפחות. 

  

 1לא יחול על הלוואות ללא ריבית, דהיינו שטר הון או איגרת חוב, שניתנו בתקופת הביניים ( סעיףה  .2

בינואר  1רטרואקטיבית מיום וזאת  ) עד לביטולו של חוק התיאומים2008במרץ  5עד  2008בינואר 

2008. 

  

שנרשמה בפנקסי חשבונות  ,2007בדצמבר  31וואה שנתן אדם עד ליום סעיף לא יחול על הלה  .3

שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה לא היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, והוראות 

  .תהפרק ב' לחוק התיאומים בשל אינפלציה לא חלו בקביע
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  ) לפקודה י(3תקנות לקביעת שיעור הריבית לעניין סעיף 

  

  יהמינימאלגבי שיעור הריבית תקנות ל

  

          (י)), 3פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף  2009ספטמבר חודש ב

בנוגע לשיעור הריבית המינימאלי שיחול על נותן הלוואה, אשר חלות לגביה הוראות סעיף  ,)1986-התשמ"ו

  . ה(י) לפקוד3

  

  :לפקודה (י)3שיחול על הלוואות שחל עליהן סעיף  יהמינימאלור הריבית להלן תמצית התיקון לגבי שיע

  

  שיעור הריבית  - התחילה של התיקון)ואילך (יום  2009באוקטובר  1גבי הלוואה שניתנה החל מיום ל

  .4.68% - 2012ובשנת  3.8% - 2011 תבשנ(י) לפקודה 3לעניין סעיף  יהמינימאל

  השיעור שנקבע בתנאי  - הלוואה בתנאים זהים, יהיה שיעור הריביתגין הלוואה שמומנה באמצעות ב

  ההלוואה.

  שער החליפין של המט"ח בתוספת ריבית  - יהמינימאלגין הלוואה במט"ח יהיה שיעור הריבית ב

  .3%שנתית (בלתי צמודה) של 

  

  פירוט להוראות התיקון:הלהלן 

  

  הסבר מפורט לתמצית שהוצגה לעיל - ה חדשה")ואילך ("הלווא 2009באוקטובר  1 הלוואה שניתנה ביום

  

 2009באוקטובר  1(י) לפקודה, שיחול לגבי הלוואה שניתנה ביום 3שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 

   , יהיה כדלקמן:(י) לפקודה3 סעיף שר חלות עליה הוראותואילך וא

  

  לשנה (ללא  4.68% - 2012משנת ודה (י) לפק3שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף  – מקרה הרגילב

   75%, ויעמוד על 2010הפרשי הצמדה). שיעור ריבית זה יתעדכן מידי שנת מס, החל משנת המס 

  

הניתן על ידי הבנקים, כפי שיפורסם על ידי  משיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד     

  בנק ישראל בסמוך לפני חודש דצמבר של שנת המס הקודמת.

  

  על מנת להקל על  - הלוואה שניתנה על ידי הנישום, מומנה באמצעות הלוואה אחרת בתנאים זהיםה

נישומים היכולים לקבל מצד ג' הלוואה זולה ולהעניקה כמימון בתנאים זהים לצד קשור, נקבע, כי 

בהתקיים התנאים המצטברים הבאים, המלווה ימוסה על הריבית שקיבל בפועל (הריבית הנקובה 

  לוואה שנתן) ולא על הריבית הרגילה הנקובה בתקנות:בה

  

  לפקודה); 88הלוואה לא נתקבלה "מקרוב" (כהגדרתו בסעיף ה  .1

הנישום שווה או עולה על סכום ההלוואה שניתנה על ידו ושלגביה חלות  קיבלכום ההלוואה שס  .2

  (י) לפקודה;3הוראות סעיף 
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שעניינם מועדי הסילוק של הקרן ושל הריבית, ושיעור נאי ההלוואה, שניתנה על ידי הנישום, ת  .3

  הריבית החל עליה, זהים לתנאי ההלוואה שקיבל;

ימים או פחות לפני או  14דהיינו  - הלוואה נתקבלה על ידי הנישום בסמוך למועד מתן ההלוואהה  .4

  .אחרי יום מתן ההלוואה על ידו

  

  הלוואה בתנאים זהים"קיימים התנאים של (ולא מת הלוואה שנתן הנישום, ניתנה במטבע חוץה"( 

לעניין זה, "מטבע חוץ": דולר של ארה"ב; דולר קנדי; דולר אוסטרלי; אירו; לירה שטרלינג; פרנק 

  שוויצרי; רנד דרום אפריקני; ין יפני.

(י) לפקודה יהא שיעור השינוי בשער החליפין של אותו מטבע 3יעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף ש

  לשנה.  3%בתוספת ריבית (בלתי צמודה) בשיעור של  חוץ

חל רק על הלוואות שניתנו במטבע חוץ ולא על הלוואות שקליות הצמודות לשער החליפין יעור זה ש

לשנה או שיעור הריבית הנקוב בהלוואה  3.3%יחול שיעור הריבית הנומינלי של הן של מטבע חוץ (לגבי

  שניתנה, לפי העניין, כמפורט לעיל).

  

  ("הלוואה חדשה") ואילך 2009באוקטובר  1 יוםמניתנה שהלוואה 

  שיעור הריבית המינימאלי  סוג ההלוואה

(לרבות הלוואה שקלית הצמודה הלוואה שקלית 

לשער החליפין של מטבע חוץ, אך למעט הלוואות 

  מהסוגים המפורטים להלן)

  )2012לשנה (מעודכן לשנת המס  4.68%

באמצעות הלוואה בתנאים  ההלוואה שניתנה מומנה

  זהים

שיעור הריבית (לרבות הפרשי הצמדה) שנושאת 

  ההלוואה, שקיבל הנישום המלווה כאמור.

(למעט אם היא מומנה הלוואה שניתנה במטבע חוץ 

  באמצעות הלוואה בתנאים זהים)

שיעור השינוי בשער החליפין של מטבע החוץ, שבו 

ודה) ניתנה ההלוואה, בתוספת ריבית (בלתי צמ

  לשנה. 3%בשיעור של 

  

  

  - ")ישנה("הלוואה  2009באוקטובר  1י הלוואה שניתנה לפני יום לגבהוראות מעבר 

 

  שיעור  - הוראות פרק ב' לחוק התיאומים 2007בדצמבר  31 גבי הלוואה שניתנה למי שחלו עליו ביוםל

שיך להיות המ, 2010בדצמבר  31 (י) לפקודה, שחל עד וכולל ליום3הריבית המינימאלי לעניין סעיף 

חוק הוראות את שהלווה אינו מיישם העובדה על אף  וזאת ,בלבד שיעור עליית מדד המחירים לצרכן

  . 2008משנת המס  התיאומים כבר

  

(באם ההלוואה טרם נפרעה) חל שיעור הריבית הרגיל (בהלוואה שקלית  2011בינואר  1 חל מיוםה

  שלא מומנה בהלוואה בתנאים זהים).

  

  הוראות פרק ב' לחוק התיאומים 2007בדצמבר  31 גבי הלוואה שניתנה למי שלא חלו עליו ביוםל - 

הינו   2009בספטמבר  30(י) לפקודה, שחל עד וכולל ליום 3שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 

  .  4%הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית של  ,השיעור שחל קודם לכן, דהיינו

(באם ההלוואה טרם נפרעה) חל שיעור הריבית הרגיל (בהלוואה  2009 אוקטוברב 30 חל מיוםה

  שקלית שלא מומנה בהלוואה בתנאים זהים).
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   ה")ישנ("הלוואה  2009באוקטובר  1 ניתנה לפני יוםשהלוואה 

  שיעור הריבית החל מיום המעבר ואילך   שיעור הריבית עד ליום המעבר  

ההלוואה חלו על מקבל   

הוראות  31.12.07ביום 

  לחוק פרק ב' 

על מקבל ההלוואה לא 

 31.12.07חלו ביום 

  לחוק הוראות פרק ב'

ההלוואה שניתנה  

לא מומנה באמצעות 

הלוואה בתנאים 

  זהים

ההלוואה שניתנה 

מומנה באמצעות 

הלוואה בתנאים 

  זהים

התקופה הרלבנטית עד 

  ליום המעבר

       30.9.2009עד   31.12.2010עד 

הלוואה בשקלים (לרבות 

הלוואה שקלית הצמודה 

לשער החליפין של מטבע 

חוץ, אך למעט הלוואות 

מהסוגים המפורטים 

  .להלן)

שיעור עליית מדד 

  .המחירים לצרכן

שיעור השינוי במדד 

המחירים לצרכן 

בתוספת ריבית בשיעור 

  לשנה. 4%של 

   

  

  

  

לשנה  4.68%

(מעודכן לשנת המס 

שי ) ללא הפר2012

    .הצמדה

  

  

  

  

  

שיעור הריבית 

(לרבות הפרשי 

הצמדה) שנושאת 

ההלוואה, שקיבל 

הנישום המלווה 

  כאמור.

הלוואה שקלית, הצמודה 

לדולר של ארה"ב, אשר 

מומנה באמצעות הלוואה 

בדולר של ארה"ב או 

באמצעות הלוואה 

שקלית, הצמודה לדולר 

של ארה"ב (לא בהכרח 

  .תנאים זהים)

 שיעור עליית שער

החליפין של הדולר של 

  .ארה"ב

שיעור השינוי בשער 

החליפין של הדולר של 

ארה"ב בתוספת ריבית 

  לשנה. 4%בשיעור של 

 

הלוואה בדולר של 

ארה"ב, אשר מומנה 

באמצעות הלוואה בדולר 

של ארה"ב או באמצעות 

הלוואה שקלית, הצמודה 

לדולר של ארה"ב (לא 

  .בהכרח תנאים זהים)

 שיעור עליית שער

החליפין של הדולר של 

  .ארה"ב

שיעור השינוי בשער 

החליפין של הדולר של 

ארה"ב בתוספת ריבית 

  לשנה. 4%בשיעור של 

   

  

  

  

שיעור השינוי בשער 

החליפין של מטבע 

החוץ, שבו ניתנה 

ההלוואה, בתוספת 

ריבית (בלתי צמודה) 

 3%בשיעור של 

  לשנה.

הלוואה שניתנה במטבע 

ר חוץ (פרט להלוואה בדול

של ארה"ב שמומנה 

באמצעות הלוואה בדולר 

של ארה"ב, לא בהכרח 

  .בתנאים זהים)

שיעור עליית מדד 

  .המחירים לצרכן

שיעור השינוי במדד 

המחירים לצרכן 

בתוספת ריבית בשיעור 

  לשנה. 4%של 
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   - עידוד השקעות הון

  

  68תיקון מספר  -הרפורמה בחוק לעידוד השקעות הון 
  

  כללי

  

  . 1959-) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט68, אושר תיקון מקיף ביותר (תיקון מס' 2011בינואר  6 ביום

  :, שהינםמטרת החוק שונתה, כך שהיא מתמקדת בשלושה גורמים עיקריים

  ; פיתוח כושר הייצור של המשק  .1

  ; שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים הבינלאומיים  .2

   יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני קיימא.  .3

  

  :י, בין היתר, כנקבעחברות תעשייתיות והניתנות לההטבות השתנו  ,עקב כך

  חישוב יחס המחזורים בוטל, כך שחברה שתעמוד בתנאי החוק, תזכה להטבות מס על כלל המחזור שלה  

 ובשיעור מס קבוע.  

  השקעה מזערית "הדרישה ל הטלוב(לדוגמא: ונו השונות שוההגדרות תנאי הזכאות להטבות המס

 .)"מזכה

  מסלול הפטור"בוטל" . 

 הטבות המס"והן ממסלול  "מסלול המענקים"פועלת באזור א' תוכל ליהנות במקביל הן מה החבר" . 

 בעלי המניות שלהן םשתושבי חוץ ה בוטלו הטבות המס שניתנו רק לתושבי חוץ ולחברות. 

  מתשלום מס , לבעל מניות שהינו חברה ישראלית, יהיה פטור"הכנסה מועדפת"מתוך דיבידנד, שיחולק. 

 
  :נקבע כי ובהגדרותתנאי הזכאות להטבות המס שינויים ב

  

  מכרה, מפעל להפקת מחצבים,  ומועטהגדרה אחידה אחת למונח "מפעל תעשייתי". מההגדרה הקודמת

  אים יותר להטבות.מפעל לחיפוש או להפקה של נפט, ולכן הם לא יהיו זכ

 שכל החברות ששותפות בה הן חברות  ,ישות משפטית שהיא חברה בבעלות ממשלתית מלאה או שותפות

בבעלות ממשלתית מלאה, לא תהיה זכאית למענק או להטבות מס כלשהן מתוקף החוק. במידה והבעלות 

להטבות מס באופן על אותה ישות משפטית הינה רק בחלקה ממשלתית, תהיה זכאית הישות למענק או 

 יחסי לשיעור ההחזקה בה, של הגורמים, שאינם גורמים ממשלתיים. 

  חברה, שקיבלה אישור מרשות המסים לגבי היותה "מפעל תעשייתי", תיראה בעיני מנהלת ההשקעות

 מענק. ין קבלת הלוואה או יככזאת לענ

  ,מסך המענק  10%-נו נמוך מאישרה לה תכנית השקעה ושקיבלה מענק או הלוואה, שאי תשהמנהלחברה

 ."מפעל תעשייתי"או ההלוואה המאושרים, תיחשב בעיני רשות המסים כ
  

  מסלול מענקים

  

 .'תכנית השקעה או הרחבה תאושר אך ורק לחברה שהפעילות היצורית שלה היא באזור א 

 בגין השקעות גם בצורה של מענק וגם בצורה של הלוואות. חברה תוכל לקבל סיוע 

 ברה, שתהא זכאית למענק מתוקף החוק, תיחשב גם כהשקעה בהון אנושי או בכל דרך השקעה של ח 

  שמגשימה את מטרות החוק.

  מענק מינהלי). 4%מסכום ההשקעה המאושרת ובנוסף לכך  20%( 24%שיעור המענק יהיה בגובה של עד 
, בגין 10%עד  להגדיל את מענק ההשקעה בשיעור שליכולים באישור ועדת הכספים של הכנסת, השרים 

 תכנית השקעות.
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  מסלול המס

  

  כל המחזור היצרני של החברהבגין נקבעו שיעורי מס קבועים. 

 "כמפורט להלן:, שעומד בהוראות החוק בשנת המס, ייהנה משיעורי מס "מפעל תעשייתי 
o  באזור שאינו איזור א'. במידה והמפעל  15% -באזור א' ו המפעלבמידה ו 10%, 2011-2012בשנים 
o  באזור שאינו איזור א'.במידה והמפעל  12.5% -באזור א' ו המפעלבמידה ו 7%, 2013-2014בשנים 
o  באזור שאינו איזור א'. במידה והמפעל  12% -ו - באזור א' ו המפעלבמידה ו 6% , 2015החל משנת 

 "הגדרת ההטבות מתבססת על הגדרת חברה, מפעל והכנסה כ"מועדפים: 
o  "מפעל בר"(ג) לעניין היותו -א(ב) ו18שייתי שמתקיימות בו הוראות סעיף מפעל תע -"מפעל מועדף-

  תחרות בתחום האנרגיה המתחדשת.-התורם לתוצר המקומי הגולמי או מפעל בר "תחרות
o .הכנסה מועדפת תיחשב ככזו אך ורק אם הופקה או נצמחה מפעילות בישראל 
o  הכנסה ממכירת מוצרים שמקור רכיביהם במכרה, במפעל אחר להפקת מחצבים או במפעל לחיפוש

 או להפקה של נפט, לא תיחשב להכנסה מועדפת.
o  הכנסה ממחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן לגביהם אישור מאת המדען

 הראשי, זכאית להטבות.
o  גם שותפות שכל השותפות בה הן כאלו שהתאגדו ישות שזכאית ליהנות מהטבות החוק הינה

 בישראל.
o  הכנסה מתמלוגים תיחשב ככזו שזכאית להטבות, רק במידה והתקבל אישור ממנהל רשות המסים

 רית של המפעל המועדף בישראל. כי מדובר בהכנסה נלווית לפעילות הייצו

 ית, יהיה פטור מתשלום מסדיבידנד, שיחולק מתוך הכנסה מועדפת, לבעל מניות שהינו חברה ישראל. 

 אלא אם קיימת 15%של מס יחולק ליחיד או לישות שאינה חברה ישראלית, ימוסה בשיעור , שדיבידנד , 
 .אמנת מס ובה נקבע אחרת  
  

  םאזורי

  

  אזורי עדיפות:  2

   - א' פיתוח אזור 

 הם שני אלה:שמתקיימים ב ,תחומי רשויות מקומיות במחוזות ירושלים, הדרום, הצפון ובנפת חיפה 
o  3עד  1רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול. 
o  ומעלה. תנאי זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה  10%שיעור אבטלה שנתי ממוצע של

 אזורית.

 .העיר ירושלים לגבי מפעלים עתירי טכנולוגיה 

 נפת אשקלון רק אזורי תעשייה מרחביים בתחומי מחוז הצפון, מחוז הדרום והעיר ירושלים; ואולם ב

    1אזורי תעשייה מרחביים בתחומי הרשויות המקומיות שבהן רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 

 .4עד 

  תושבים שאינם יהודים. 80%אזורי תעשייה ביישובי מיעוטים, משמע ישובים שבהם 

 ,כולם או חלקם,  היישובים במועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב ואשכול, אשר בתיהם

ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה וכן אזור תעשייה מרחבי שמבניו, כולם או  7שוכנים עד 

 ק"מ מהגדר האמורה. 7חלקם, שוכנים עד 
  

לשנות את אפשרות לאחר תקופת מינימום של שנתיים, תינתן לשרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, 

נקבע, כי מפת העדיפות תמשיך לחול עוד שנה אחת נוספת על חברה מפת אזורי העדיפות. יחד עם זאת 

 שהורע מצבה עקב השינוי.
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  "מפעל מועדף מיוחד"

  
ושל  פועלת באזור פיתוח א'במידה והיא  5%חברה מועדפת מיוחדת תהא זכאית לשיעור מס מופחת בגובה של 

 .אחרתומה לחברה מועדפת באזור אחר. כמו כן תהא זכאית לפחת מואץ, בד היא פועלתבמידה ו 8%
 באים:פרמטרים ההטבות המס והפחת המואץ יינתנו בשנת מס ספציפית, במידה ותעמוד בשלושת ה

  מיליארד  1.5 לפחות סך ההכנסה המועדפת של המפעל היא;₪  

  מיליארד  15 לפחות ך הכנסות החברה המועדפת הואס;₪  

  בוטל.ישור רשות המס להיות החברה מועדפת מיוחדת, לא א 
  

  :ים להלן בשנת מס כלשהיבמידה ועומד בכל התנאים המפורטייחשב לכזה מפעל מועדף מיוחד 

 מיליארד ש"ח או יותר 1.5פעל היא סך ההכנסה המועדפת של המ; 

 מיליארד ש"ח או יותר 20עדפת הוא סך הכנסות החברה המו; 

 יתרום תרומה מהותית  קבעה, כי לפי התכנית העסקית שהוגשה לה, המפעל המועדף יםרשות המס
לפעילות הכלכלית בישראל ויש בו כדי לקדם יעדים לאומיים במשק המדינה. התכנית העסקית תכלול 

 אחד מהבאים:
o מיליון שקלים חדשים לפחות באזור  400שקעה ברכישת נכסים יצרניים, למעט בניינים, בהיקף של ה

תוך שלוש שנות מס מתחילת תקופת , באחרמיליון שקלים חדשים באזור פיתוח  800-פיתוח א' ו
  הזכאות.

o  מיליון  150-מיליון שקלים חדשים לפחות באזור פיתוח א' ו 100השקעה במחקר ופיתוח בהיקף של
 , בכל שנת מס במהלך תקופת הזכאות להטבות.אחרשקלים חדשים לפחות באזור פיתוח 

o באזור עובדים חדשים  500של לפחות עובדים חדשים באזור פיתוח א' ו 250לפחות  העסקה של
  , בכל שנת מס במהלך תקופת הזכאות להטבות.חראפיתוח 

  
  תחולה והוראות מעבר

  

  1יום מהנוסח החדש של החוק חל לגבי הכנסה מועדפת שהופקה או נצמחה בידי חברה מועדפת החל 
  .2011בינואר 

  חוק האר בתחולת מפעל המעדיף להיש -הוראות מעבר לגבי תחולת ההטבות לפי הוראות החוק הישן
הישן, יכול לעשות זאת לגבי תכניות מאושרות ומוטבות ישנות (ששנת ההפעלה/הבחירה שלהן היא עד 

כשנת בחירה נוספת, בתנאי  2012או שנת  2011ניתן להמשיך ולבחור את שנת כמו כן, ). 2010וכולל שנת 
לכן,  .2010במהלך שנת גם שההשקעה המזערית המזכה לגבי אותה שנת בחירה, כוללת השקעות שנעשו 

  כשנת בחירה נוספת.   2012או שנת  2011, לא יכל לבחור את שנת 2010מי שיבחר כשנת בחירה את שנת 
כשנת בחירה, קיימת בפניו האפשרות לבחור, על פי העדפתו, את  2009לעומת זאת, מי שבחר את שנת 

  . 2012או את שנת  2011שנת 

  31עד ליום להגיש היה ניתן  2012נוסח הישן של החוק לגבי שנת המס ההודעת ויתור לגבי ההטבות מכוח  

 .908טופס ב 2012במאי 
  שנים  3מפעל שברשותו תוכנית מאושרת במסלול המענקים, חייב בתקופת צינון של  -מסלול מענקים

נים ש 5או  )2005 באפריל 1 יום כתבי אישור שהוצאו לפניגבי למשנת ההפעלה של התוכנית המאושרת (
בטרם   )2005 באפריל 1 לאחר יוםכתבי אישור שהוצאו גבי ל( משנת ההפעלה של התוכנית המאושרת

החדש. במהלך תקופת הצינון, שיעור המס המופחת החל על המפעל מכוח אותה תוכנית  קעבור לחווכל לי
ה, למעט לפקוד 126או תוכניות קודמות, יהיה בהתאם לשיעורי מס החברות הרגילים שנקבעו בסעיף 

במקרים בהם השיעורים המופחתים נמוכים יותר, עקב כך שבמפעל מחזיקים משקיעי חוץ (בשיעור של 
  ומעלה). 49%

  כי היא מחילה על עצמה את הוראות התיקון לחוק, תהא זכאית 2015ביוני  30חברה שתודיע עד ליום ,
ה התקבלו הטבות מס, לאחר לחלק דיבידנד מתוך הכנסה מוטבת או מאושרת, שהיא כאמור הכנסה עלי
 ., ללא חבות נוספת במסתשלום מס החברות עליה לבעל מניות, שהינו חברה תושבת ישראל בלבד
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  הוראת שעה לתשלום מס מופחת על הכנסה צבורה נבחרת ("רווחים כלואים")
                                                                               לפי החוק לעידוד השקעות הון

  
  כללי

  
, המעניקה 2013בנובמבר  11ועד ליום  2012בנובמבר  11תוקנה הוראת שעה שתחולתה הינה שנה מיום 

זכו שוטרם חולקו כדיבידנד ו 2011בדצמבר  31תשלום מס מופחת בגין הכנסות פטורות שנצברו עד ליום 
  לכינוי "רווחים כלואים". 

  
גרם לכך שחברות שקיבלו פטור קבע עקב הוראות החוק לעידוד השקעות הון, שהתיקון בא לטפל במצב שהת

מס בעת החלוקה. כך למעשה, במהלך תקופה לם מנת שלא לש על, ממס לפי החוק, נמנעו מחלוקת דיבידנד
  פטורות.שהיו ארוכה מאוד לא נגבו כלל מסים בשל ההכנסות 

  
ביחס  "להפשיר"ק ההכנסה שאותה מבקשת החברה על פי התיקון, מס החברות המופחת ייקבע בהתאם לחל

חלק גדול יותר מהכנסתה, כך תגדל  "להפשיר"לכלל ההכנסה הפטורה של החברה. ככל שהחברה תבקש 
(כך שהחברה תשלם מס חברות  30%הטבת המס לה תזכה. שיעור ההטבה המזערי שלו תזכה החברה הינו 

ההטבה שיעור שלם לולא הוראת השעה), בעוד שת לממס החברות שאותו הייתה נדרש 70%בשיעור של 
ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם  40%(כך שהחברה תשלם מס חברות בשיעור של  60%המרבי יהיה 

  .6% -יעור המס המופחת, לא יפחת מלולא הוראת השעה). בכל מקרה, ש
  

שתחילתן בשנת  ,ש שניםחברה שבחרה לשלם מס חברות מופחת, תהא חייבת להשקיע במהלך תקופה של חמ
במפעל תעשייתי, לשם אחד או יותר מסוימת, המס שבה חל "מועד הבחירה", השקעה בסכום לפי נוסחה 

  מאלה: נכסים יצרניים, הוצאות מו"פ בישראל או תשלום שכר עבודה לעובדים חדשים שיתווספו למפעל.
  

  המלצות
  

ודעה למנהל רשות המסים על הכנסה שבגינה לבדוק את כדאיות ההיכולה חברה שצברה רווחים כלואים,  .1
היא מעוניינת לשלם את מס החברות המופחת, גם אם הוא טרם יחולק בפועל כדיבידנד, בתוך שנה מיום 

  פרסום התיקון לחוק.

 25%של החזקה בשיעור , מתן כספים לחברה המוחזקת על ידי אותה חברה לפי עמדת רשות המסים .2
מוחזקת מצד שלישי, רכישה של חברה וכן  ,, בין במישרין או בעקיפיןלחובתוזקיפת כספים , או תלפחו

יש לשקול לשלוח את  שתביא גם לביטול הפטור ממס על ההכנסה. במקרים אלונחשב לחלוקת דיבידנד 
  הודעת הבחירה ולשלם בהתאם את המס המופחת. 

  
  

  
 רשות המסיםהנחייה מקצועית של  -הקלות במגבלות הדילול לאחר ביצוע שינוי מבנה  

 
פרסמה רשות המסים את עמדתה בדבר הקצאת זכויות לבעלי מניות "חדשים" במהלך  2012במהלך שנת 

תמורת מניות, מיזוגים תקופת המגבלות הקבועה לאחר ביצוע מהלכים של שינויי מבנה: העברות נכסים 
עקב שקיעים חדשים כספים ממ יגיוסיותר הנחיה משנה את מדיניות רשות המסים ותאפשר ופיצולים. ה

  ע הקצאות פרטיות.וצילבהגדלת האפשרויות 
  

. לפקודת מס הכנסה מקנה הטבות במס באופן של דחיית אירוע המס 2מהלך של שינויי מבנה על פי חלק ה
הטבת המס מותנית, ברוב המקרים, בכך שהנכס המועבר/החברה המתמזגת יוחזק למשך תקופה של שנתיים 

 ן: "תקופת המגבלות") על ידי החברה שקיבלה את הנכס (להלן: "החברה הקולטת")ממועד שינוי המבנה (להל
  . איסור על מכירת המניות החברה הקולטת על ידי בעלי מניותיהקיים ובמקביל 
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 - לא יפגע בתקופת המגבלות. בין האירועים הללו קיומםשלמרות קיומם של הכללים, קיימים מספר מצבים 
הזכויות שהמעביר מחזיק מיד לאחר העסקה בחברה הקולטת (מגבלה זו לא תחול מכלל  10%מכירה של עד 

מההון הקיים למשקיע חדש  25%פרטית של עד  ההנפק ,על מחזיקים מוסדיים ועל בעלי המניות מהציבור)
מכלל הזכויות  49%עד של ), או הנפקה לציבור ורישום מניות בבורסה "אחרי הכסף" 20%( "לפני הכסף"

בעת ביצוע כל אחד מהאירועים כאמור, לא יראו בכך שינוי בזכויות לאחר שינוי חר ההקצאה. בחברה לא
המבנה, ובלבד שבשום מועד במהלך תקופת המגבלות, לא יפחתו זכויותיהם של מי שהיו בעלי זכויות בחברות 

חתו זכויות בכל אחת מהזכויות בחברה הקולטת, וכן לא יפ 51%-המשתתפות בשינוי המבנה ערב ביצועו, מ
  . , לפי הענייןבכל אחת מהזכויות בנכס המועבר/בחברה המועברת 51%-החברה הקולטת מ

  
המגבלות הינו אירוע מס חייב, שינוי בבעלות בנכס המועבר או בחברה המחזיקה את הנכס בתוך תקופת 

, בתוספת הפרשי הצדדים לשינוי המבנה ובעלי מניותיהם יחויבו במסים לגביהם ניתנה דחיית המסבהתקיימו 
  הצמדה וריבית ממועד שינוי המבנה ועד למועד התשלום בפועל.

  
למשקיעים חדשים עד  הקצאות פרטיותניתן יהיה לבצע  - ת המסיםהעמדה החדשה שפורסמה על ידי רשו

מהון המניות בחברה לאחר ההקצאה, בדומה להקצאה בבורסה, כך שכל פעם ניתן יהיה לבצע הקצאה  49%
שום מועד במהלך תקופת המגבלות, לכך שבלאחר ההקצאה, וזאת בכפוף  20%יע חדש של עד פרטית למשק

בכל  51%-לא יפחתו זכויותיהם של מי שהיו בעלי זכויות בחברות המשתתפות בשינוי המבנה ערב ביצועו, מ
ס בכל אחת מהזכויות בנכ 51%-אחת מהזכויות בחברה הקולטת, וכן לא יפחתו זכויות החברה הקולטת מ

מהון  49%של עד , ההקצאה הפרטית למשקיעים חדשים כי . יודגש, לפי הענייןהמועבר/בחברה המועברת
תהיה אפשרית, ובלבד שכל אחד מהמשקיעים  ,בדומה להקצאה בבורסה ,מניות החברה לאחר ההקצאה

  מהון מניות החברה.  20%-החדשים לא יקבל יותר מ
  

דשה גם על שינויי מבנה שנעשו בעבר והם עדיין נמצאים תחת רשות המסים מאפשרת להחיל את הפרשנות הח

  תקופת המגבלות. 

  

  

  ו הרחבה בדבר חובת ביטוח פנסיוניצ  .5

  
  חלה על כל המעסיקים במשק חובה לבטח את עובדיהם בביטוח פנסיוני.  2008בינואר  1החל מיום 

חייבות לבטח את עובדיהם וראות צו ההרחבה רלבנטיות רק למעסיקים שלא חלות עליהם הוראות המה
  בביטוח פנסיוני בתנאים העדיפים על אלה הקבועים בצו ההרחבה.

  
  :הלן עיקרי הוראות צו ההרחבהל
  
ל עובד זכאי להיות מבוטח בביטוח פנסיוני אשר יכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות (לא כל כ  .1

המעביד לוודא כי הביטוח יכלול תוכניות הביטוח כוללות כיסויים אלה באופן אוטומטי ובאחריות 
  כיסויים אלה).

  
  צו חל על כל עובד המועסק בכל מקום עבודה.ה  .2

להלן נמוך יותר או שכלל לא  4מידה ושיעור ההפרשות הקיים בגין אחד הרכיבים המפורטים בסעיף ב
  נעשית בגינו הפרשה, חלה על המעביד החובה לבצע השלמה.

  
  :ציין כי צו ההרחבה אינו חל עלנ
  
  ובד הזכאי לקבל פנסיה תקציבית בתנאים עודפים.ע -
  י שהגיע לגיל פרישת חובה.מ -
  שנים. 21שנים ובגבר  20באשה  -י שטרם מלאו לו מ -
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שכר המבוטח לצורך ביצוע ההפרשות הינו השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורין, עד לתקרה ה  .3

  ש"ח). 8,994(כיום של השכר הממוצע במשק כפי שיפורסם מעת לעת 

  

  כדלקמן: םיעורי ההפרשות החודשיות יועלו בהדרגה והינש  .4

  

  ס ה " כ  הפרשות מעביד לפיצויים הפרשות עובד הפרשות מעביד  החל מיום

          

1.1.2012  4.16%  4.16%  4.18%  12.5%  

1.1.2013  5%  5%  5%  15%  

1.1.2014  6%  5.5%  6%  17.5%  

  

  

  מועד תחילת הזכאות  .5

  

, כל עובד יהיה זכאי לביטוח פנסיוני כאשר 2009בינואר  1ועד ליום  2008בינואר  1מיום  החל  .א

ישלים תשעה חודשי עבודה. וותק העובד יימנה החל ממועד תחילת עבודתו אף אם החל לעבוד 

חודשים  9מועסק  2008בינואר  1טרם כניסת צו ההרחבה לתוקף. כלומר, כל עובד אשר ביום 

  זכאי לביטוח פנסיוני מיידי.או יותר, יהיה 

 כל עובד יהיה זכאי לביטוח פנסיוני כאשר ישלים שישה חודשי עבודה. , 2009בינואר  1 יוםמ  .ב

ובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות ע  .ג

  ים.החל מהיום הראשון לעבודתו ולא יידרש לתקופת המתנה של תשעה או שישה חודש

  

עובד זכאי לבחור את זהות קרן הפנסיה או קופת הגמל בהם יבוטח ועליו להודיע על כך למעביד ה  .6  

  בכתב, אחרת, יבטח אותו המעביד בקרן פנסיה מקיפה חדשה לפי בחירת המעביד.

  

יחול גם על מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה מביטוח  ההסכם פנסיה החוב  .7  

  .הלאומי

  

הפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים לא ניתנות להשבה למעביד למעט במקרים ה  .8  

  חריגים. ההפרשות לפיצויי פיטורים יבואו במקום הפיצויים שיגיעו לעובד, בהתאם לשיעורן היחסי. 

 -באפשרות המעביד להפריש גם את השלמת פיצויי הפיטורים (בגובה ההפרש שבטבלה לעיל     

מהשכר) ואם יעשה זאת המעביד, ויודיע על כך בכתב  8.33%הפרשות מעביד לפיצויים", לבין "

  לחוק פיצויי פיטורים. 14לעובד, יחולו הוראות סעיף 

  

 ץ. במידת הצורך, מומלץ לפנות לייעוץמידע זה הינו כללי בלבד, אינו מחייב ואין לראות בו כייעו

  .משפטי ו/או ליועץ האמון על הנושא
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  יסוי פנסיונימ  .6

 
לחוק קופות הגמל, ששינה את מבנה החיסכון הפנסיוני  3נכנס לתוקף תיקון מס'  2008בחודש ינואר   .1

  בישראל.

לחייב ולתמרץ חיסכון פנסיוני במסלול קצבה, תוך דחיית ההחלטה על  ,הרעיון המרכזי בתיקון היה

  מית או קצבה שוטפת).אופן המימוש על הסכום שיצטבר בקרן הפנסיה (משיכה חד פע

לשם כך בוטל מעמדן של קופות הגמל ההוניות (קופות גמל לתגמולים שהוו מסלול של חיסכון), לצרכי 

  .2008לינואר  1 -הפקדות החל מ

  

כתוצאה מביטול קופות הגמל לתגמולים, התבטל למעשה מסלול תקבולים ההוניים ונקבע מעמד חדש,   .2

  כדלקמן:

  

 ,קופת גמל לכל דבר, פרט לכך, שבמועד הפרישה הכספים שנצברו בה - קצבהקופת גמל לא משלמת ל  

שאליה יועברו  -משלמת לקצבה  -לא יימשכו כקצבה באמצעותה, אלא באמצעות קופת גמל אחרת 

  הכספים שנצברו כדי שתשלם קצבה לפורש.

  

  קופת גמל, שניתן למשוך ממנה כספים במישרין לקצבה. - קופת גמל משלמת לקצבה

טרת הקופה המשלמת לקצבה, הינה ליצור קצבת מינימום לכל אזרח מכל המקורות הפנסיונים מ

שלרשותו ולכן כל סכום שיצטבר בקרן מעבר לסכום המפיק את קצבת המינימום, יהיה ניתן למשיכה 

  פעמית על ידי היוון קצבה.-חד

  

עם זאת, בהגיע העמית לגיל פעמי (הוני). -החוק אינו מאפשר למשוך כספים שנצברו באופן חד  א.  .3

פרישה, יוכל להוון חלק מכספי הצבירה כחוק. זאת, אם יוכיח הפורש שמובטח לו סכום קצבה 

"קצבת המינימום"), שישוערך מדי שנה בהתאם לשיעור עליית  –ש"ח (להלן  4,300מזערי בסך 

  המדד ובכפוף להסדרי ההיוון הקבועים בתקנון הקופה.

  

ופות הגמל לקצבה (בין באופן ישיר ובין על ידי העברות מקופות לא הכספים שיצטברו בק  ב.

משלמות) ישמשו לתשלום קצבת המינימום, דהיינו, כל עוד הקצבה של העמית לא  עלתה על 

כקצבה בלבד.  2008ש"ח לחודש, הוא יוכל למשוך את הכספים, שהופקדו עבורו משנת  4,300

עד  ,אחרים, רשאי העמית למשוך רק את ההפרש אולם, באם לעמית כבר נצברה קצבה ממקורות

ש"ח מהכספים, שנצברו בקופת הגמל המשלמת לקצבה ולקבל על פי  4,300לגובה הסכום של 

, בסכום חד פעמי על ידי 2008חישוב של הקרן את היתרה הנובעת מכספים, שהופקדו החל משנת 

  הוון קצבה.

  

פות הגמל, מתייחס אך ורק לכספים שהופקדו החל יודגש כי, כל אמור לעניין ההבחנה בין קו  א.  .4

יחול לגביהן החוק הקודם, לרבות  2007. כל ההפקדות לקופות הגמל עד תום שנת 2008מינואר 

  משיכה הונית פטורה ממס.

  

פעמי על ידי מי שאינו עומד בתנאים האמורים, תחויב במס מינימלי -משיכת הכספים באופן חד  ב.

  ם למס השולי כגבוה שביניהם., או בהתא35%בשיעור של 

  

הפקדה המרבית, שיכול מעביד להפקיד לקופת גמל ולאובדן כושר עבודה בעבור עובד (החל משנת ה  .5

 7.5%על  2012גם בעבור עובד שאינו בעל שליטה), בלי שייזקף שווי לעובד, עומדת בשנת המס  2012

  ש"ח לחודש). 34,476-פעמים תקרת השכר הממוצע במשק  4ש"ח ( 413,712 -מ
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שיעור המרבי להפקדת מעביד בעבור עובד שכיר לקופת גמל ולאובדן כושר עבודה + קצבת שאירים, ה  .6

  מהשיעור האמור יכול להיות עבור אובדן כושר עבודה). 3.5%(עד  7.5%עומד על 

  

  להלן, טבלה המרכזת את הנתונים האמורים וכן נתונים נוספים רלוונטיים:

  

  הערות  סכום שנתי שיסכום חוד  הנושא

תקרת סכום הפיצויים בגין 

כל שנת עבודה במקרה של 

  מענק פרישה

  

996  

  

11,950  

כל סכום מעל תקרה מחויב במס. קיימת 

  שנים קדימה. 6אפשרות פריסה עד 

תקרת סכום הפיצויים בגין 

כל שנת עבודה במקרה של 

  מענק מוות

ת כל סכום מעל תקרה מחויב במס. קיימ  23,900  1,990

שנים קדימה, בידי  6אפשרות פריסה עד 

  היורשים.

תקרת ההוצאה המוכרת 

לחברה בשל הפקדה 

  לפיצויים עבור בעל שליטה

כל סכום מעל לתקרה מחויב במס שוטף   11,950  996

  מיסי חודש.

תקרת השכר לצורך 

הפקדה בקופת גמל לקצבה 

 2012החל משנת  -לשכיר 

 4לרבות בעל שליטה (

  צע)פעמים השכר הממו

 -) 7.5%סכום ההוצאה שינוכה לחברה (  413,712  34,476

  2,586חודשי   

  31,032שנתי     

במידה והשכר החודשי גבוה יותר ניתן 

ובלבד שהסכום  7.5% -להפריש פחות מ

  .לעילהכולל לא יעלה על הסכומים 

קצבת מינימום לצורך 

משיכה של עודפי כספים 

  בקופת גמל לקצבה

שיבטיח את הקצבה הנ"ל בקופה  הסכום  51,600  4,300

  ₪. 800,000 -צריך להיות כ

פטור ממס לנכה בשיעור 

100%:  

      

  יום. 184 -בשל נכות לתקופה מתחת ל  --  --  הכנסה מיגיעה אישית

 365 -יום ל 184בשל נכות לתקופה שבין   71,280  5,940  הכנסה מיגיעה אישית

  .יום

  .יום 365נכות לתקופה העולה על בשל   594,000  49,500  הכנסה מיגיעה אישית

הכנסה שלא מיגיעה אישית 

(למעט מריבית כמפורט 

  להלן)

5,940  71,280    

הכנסה מריבית/רווחים על 

פקדון, תוכנית חסכון, 

  קופת גמל

מקור הכספים נובע מפיצוי שנתקבל   254,040  21,170

  .עבור נזקי גוף

תקרה שמעליה לא סכום ה

  יקבל השכיר הטבות

  .47א תינתן הטבה לניכוי לפי סעיף ל  408,000  34,000

  

  ניכויים וזיכויים בשל הפקדות סוציאליות

  

להלן ההגדרות הרלוונטיות לצורך הניכויים והזיכויים, נקבעה אבחנה בין עמית מוטב ובין שאינו עמית 

  :(כל הנתונים על בסיס שנתי) מוטב

  

סכום מל (משלמת או לא משלמת), בשנת המס, יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו לקופת ג - "עמית מוטב"

  ).X 12 X 8,619 16% -מסה"כ השכר הממוצע במשק  16%( ש"ח 16,548של לפחות 
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הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו, בשנת המס,  - "הכנסה מבוטחת" -שכיר עמית מוטב 

אי העובד לקצבה על פי דין, סכומים לקופת גמל (משלמת או לא משלמת), וכן הכנסת עבודה שבשלה זכ

  או חוזה.

  

  הכנסת עבודה שלא שולמו בגינה סכומים לקופת גמל. - "הכנסה לא מבוטחת" -שכיר עמית מוטב 

  

ש"ח בניכוי  102,000ההכנסה החייבת עד לסכום של  - "הכנסה לעמית עצמאי" -שכיר עמית מוטב 

  ההכנסה המבוטחת.

  

  כום הנמוך מבין אלה:הס - "הכנסה נוספת" -שכיר עמית מוטב 

  

  ש"ח. 102,000סך כל ההכנסה החייבת בניכוי הכנסה מבוטחת, עד לגובה של  .1

) בניכוי ההכנסה המבוטחת או X 12 34,000ש"ח לשנה ( 408,000סך כל ההכנסה החייבת עד לתקרה  .2

  ש"ח לשנה, לפי הגבוה מביניהם. 102,000בניכוי סכום של 

  

  ש"ח. 102,000הכנסה חייבת עד לסכום של  - עמית עצמאיהכנסה ל -עצמאי עמית מוטב 

  

ש"ח  102,000ש"ח בניכוי  204,000הכנסה חייבת עד לסכום של  - הכנסה נוספת -עצמאי עמית מוטב 

  (הכנסה לעמית עצמאי).

  

  ש"ח. 142,800ההכנסה החייבת הכוללת עד לסך  - הכנסה מזכה -יחיד שהוא גם שכיר וגם עצמאי 

  

ש"ח  142,800ההכנסה המזכה מלעיל בסך  - הכנסה מזכה אחרת -ם שכיר וגם עצמאי יחיד שהוא ג

  ש"ח כנמוך שבהם. 102,000בניכוי הכנסת עבודה או 

  

  ש"ח. 102,000ההכנסה החייבת עד לסך  - הכנסה מזכה -שכיר שאינו עמית מוטב 

  

  פרשות סוציאליות.משכורת שלא הופרשו בגינה ה - הכנסה לא מבוטחת -שכיר שאינו עמית מוטב 

  

  

  להלן כללי החישוב של הניכויים והזיכויים למצבים השונים

  

, בהתאמה. 11% -ל  7%ושיעור הניכוי הינו בין  16% -ל 12%על בסיס הפקדה בשיעורים שבין  - ניכוי

  .11%באופן שהניכוי הינו  16%בחישובים שלנו התייחסנו תמיד להפקדה מקסימלית של 

בגין הפקדות לקופת גמל לקיצבה  35%בגין הפקדות לביטוח חיים ובשיעור של  25%בשיעור של  - זיכוי

  ).35%(בחישובנו התייחסנו תמיד לזיכוי בשיעור 

  

  הניכוי מחושב כהקטנת הכנסה, ולכן גובה ההטבה מותנה בשיעור המס השולי.

  הזיכוי מחושב כהקטנת המס, ולכן אינו מותנה בשיעור המס השולי.

  

  הטבות המס

  

  כיר שאינו עמית מוטבש

עבור הפקדה על בסיס ההכנסה המזכה או ההכנסה הלא מבוטחת, לפי הנמוך  5%בשיעור  - ניכוי

  שבהם.

  לפי הגבוה שבהם.₪,  1,968בגין הפקדה על בסיס ההכנסה המזכה או  7%בשיעור  - זיכוי
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  עמית מוטב -שכיר 

  שלבים: 2 -ב ניכוי

  ת עצמאי.מהכנסה לעמי 11%ניכוי של  -שלב א' 

  מהכנסה הנוספת. 11%ניכוי של  -שלב ב' 

  שלבים: 2 -ב זיכוי

  ש"ח. 102,000מהכנסה המבוטחת עד לסכום של  7%בגין הפקדה בשיעור  -שלב א' 

ש"ח (תקרת ההכנסה  204,000מהכנסה הלא מבוטחת עד לסכום של  5%בגין הפקדה של  -שלב ב' 

  סה המבוטחת, כנמוך שבהם).ש"ח או ההכנ 102,000החייבת בניכוי סכום של 

  

  עמית מוטב -עצמאי 

  ניכוי

  על בסיס הכנסה לעמית עצמאי. 11% -שלב  א' 

  על בסיס ההכנסה הנוספת. 11% -שלב ב' 

ש"ח לפי  1,968ש"ח או  204,000מההכנסה החייבת עד לסכום של  5%יינתן בגין הפקדות של  זיכוי

  הגובה שבהם.

  

  הכנסה נוספתשכיר ועצמאי בעלי הכנסת עבודה ו

   -הניכוי 

  ש"ח, כנמוך שבהם. 102,000על הכנסת עבודה שלא מבוטחת או  5% -שלב א' 

  על ההכנסה המזכה האחרת. 11% -שלב ב' 

  -הזיכוי 

  ש"ח. 102,000מהכנסת עבודה עד לסכום של  7%בגין הפקדות בשיעור  -שלב א' 

  ש"ח, כגבוה שביניהם. 1,968ו על ההכנסה המזכה האחרת א 5%בגין הפקדות בשיעור  -שלב ב' 

  

  

  

ש"ח סכום הפקדה  204,000: עצמאי שסה"כ הכנסתו החייבת הינה מעל ההכנסה המזכה בסך הערה

  ש"ח. 32,640הכולל עבורו והמבטא את מקסימום הטבות המס הינו 

  ש"ח. 22,440   במקרה האמור הסכום שיינתן לניכוי יהיה

  חש" 10,200  הסכום שיינתן לזיכוי יהיה     

          32,640  

          ====  

  

  קרנות השתלמות

  

  :(ה) לפקודה3סעיף  –שכיר 

  

  לחודש.₪  15,7122 –שכר מרבי ללא זקיפת מס במועד ההפקדה 

  .7.5% –חלק מעביד 

  ).2.5%(מקובל  1/3לפחות  –חלק עובד 

                                                 
   יש לזכור כי המדידה הנה שנתית ביחס לכל אותם חודשים שהופרשו בהם כספים בפועל לקרן ההשתלמות. 2
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  :תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס

  .7.5% –חלק מעביד 
  .2.5% –חלק עובד 
  לחודש.₪  15,712 –י שכר מרב

  
  :א) לפקודה5(17סעיף  –עצמאי 

  יד בלבד.-הניכוי ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק/משלח
  ".הכנסה קובעתמ" 2.5%, לאחר הפחתה של ום שהופקדניכוי בגובה הסכ

  .לשנה₪  255,000יד עד -הכנסה מעסק/משלח – "הכנסה קובעת"
  ".כנסה קובעתמ"ה 4.5% –תקרת הניכוי  

  
  :קדה מוטבת" לרווחים פטורים ממסתקרת "הפ

 יד. -לשנה ללא כל קשר לגובה ההכנסה החייבת של היחיד מעסק/משלח₪  17,880
  

  א) לפקודה + תקנות ניכוי הוצאות5(17סעיף  –עצמאי + שכיר 
  מ"סכום התקרה". 2.5%, לאחר הפחתה של הסכום שהופקדניכוי בגובה 

  נמוך מבין:ה – "סכום התקרה"

 לשנה₪  255,000יד עד -לחכנסה מעסק/משה. 

 255,000  ₪ בניכוי המשכורת שבשלה הופקדו סכומים בקרן השתלמות לשכיריםבשנה. 
  מ"סכום התקרה". 4.5% –תקרת הניכוי 

  
  :תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס

  צירוף התקרות של עצמאי ושכיר גם יחד.
  

  :י)(על בסיס שנת להלן טבלה המסכמת את הנתונים לעיל  א.
  

  עצמאי ושכיר  עצמאי  בעל שליטה  שכיר רגיל  

  (***) 66,456  255,000  188,544  188,544  תקרת הכנסה קובעת שנתית

      15,712  15,712  תקרת שכר חודשי

  7%  7%  4.50%  7.50%  תשלום מקסימלי ע"י המעביד

  --  --  1.50%  2.50%  תשלום מקביל של העובד

  7%  7%  (**) 6%  (*) 10%  הפקדות (*)התקרה ל

  4,652  17,880  11,313  18,845  סכום הפקדה הכולל

  4.5%  4.5%  4.50%  7.50%  שיעור ההוצאה המוכרת

  2,990  11,475  8,484  14,140  סכום ההוצאה המוכרת

  
ובנוסף יחויב במס  , יחויב במס אצל העובד, בעת ההפקדה לקרןההאמורתקרה כל תשלום מעבר ל  (*)

  רווחי הון בשלב הפדיון.
. הסכום העודף לא יוכר 7.50% -ומתחת ל 4.50%תשלום עבור בעל השליטה בגין חלק המעביד מעל   (**)

  כהוצאה ויחשב כ"הוצאה עודפת".
  , הסכום העודף יחויב במס אצל בעל השליטה בעת ההפקדה לקרן.7.50%תשלום כאמור מעל 

  כיר עד לתקרה., בהנחה ששולמה קרן השתלמות במלואה על ידי הש255,000 - 188,544  (***)
  

  
  פטור ממס במשיכה  ב.
  

  ., לרבות מס רווחי הוןשנים מתחילת הפקדה יחול פטור ממס 6במשיכת הכספים כעבור 
  שנים לצורך השתלמות יחול פטור ממס. 3או במשיכת כספים כעבור 
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 אבדן כושר עבודה
  פעמים  4יבת עד מהכנסה חי 3.5%ההוצאה לאבדן כושר עבודה לא תעלה על פרמיה מרבית בשיעור

 לחודש. ₪  1,207לחודש). דהיינו, פרמיה מרבית של ₪  34,476השכר הממוצע במשק (

  לחודש אותה יכול ₪  17,000מהכנסה חייבת עד  16%לפרמיה בשיעור  בנוסףיודגש כי פרמיה זו הנה
 עצמאי להפריש לקופות גמל לקצבה וליהנות מהטבות מס.

  תגמולים מרכיב הרבי אותו רשאי המעביד להפריש לעובד להסכום המ) לפקודה, 3(ה3לפי סעיף
 משכר 7.5%הנו בשיעור  מבלי שהעובד יהיה חייב במס במועד ההפקדה גם יחדבדן כושר עבודה ולא
פרמיה זו כוללת גם לחודש). דהיינו, ₪  2,586השכר הממוצע במשק (פרמיה מרבית של פעמים  4עד 

 .בדן כושר עבודהטוח מפני אהפרשה למרכיב התגמולים וגם הפרשה לבי
  

  השלמת חסרים בקופות גמל לפיצויים
  

לא ניתן להפריש יותר סכומים לקופות גמל מרכזיות לפיצויים (הוראה זו רלוונטית הן  2011החל משנת 
להפרשות שוטפות והן לתשלומי השלמה ופיגורים). משכך, הפרשות לפיצויים נעשות לקופות גמל לפיצויים 

בלבד (או בקופות גמל לקצבה או למרכיב פיצויים שבקופות גמל שאינן משלמות לקצבה).  שם העובדים-על
 במקרים הבאים: שם העובדים-על לפיצויים ניתן להשלים חסרים בקופות גמל

מנת לכסות את -ידי מעביד המצטרף לקופת גמל על-תשלומים הנעשים על – 3תשלומי פיגורים .1
עד הצטרפותו, וכן תשלומים הבאים לכסות את הגירעון ההתחייבות המצטברת לפיצויים עד למו

 משנים קודמות שנוצר מפאת פיגור בהעברת התשלומים השוטפים לקופה, במלואם או בחלקם.  
מנת לכסות את הפער בין -ידי מעביד בשנה מסוימת על-תשלומים הנעשים על – 4תשלומי השלמה .2

פי המשכורת -יבות הכוללת לפיצויים עלרווחים), לבין ההתחי הסכומים שנצברו בקופה (לרבות
. תשלומים אלה ביחס לתשואות הקופה האחרונה. מכאן, שמדובר בפער הנובע מעליית שכר העובדים

 נחלקים לשני סוגים:
 שנוצר מעליית השכר  תשלומים המשתלמים מדי שנה לכיסוי הפער  –תשלומי השלמה קבועים  .2.1

  בשנה שאליה הם מתייחסים ובלבד לצרכי מס ניכוי .  יותרו למעביד בביחס לתשואה באותה שנה  
 ששולמו באותה השנה לקופה.  

 תשלומי השלמה שאינם קבועים מדי שנה בשנה, אלא נעשים  –תשלומי השלמה בלתי קבועים  .2.2
  לצרכי יותרו למעביד בניכוי בלתי קבועים ותשלומי פיגורים  תשלומי השלמהאחת לכמה שנים.    
  גבוה מבין:לפי ה על בסיס שנתימס   

 מסך צבירת הפיצויים. 20% .2.2.1
 מההפרש בין סך ההתחייבות לפיצויים לסך צבירת הפיצויים. 1/3 .2.2.2

 31.12.2012בשל הסמיכות לסוף השנה, מומלץ כי מעביד המעוניין בכך יבצע את ההשלמה עד ליום 
 .2012כדי שיוכל ליהנות מהוצאה לצרכי מס כבר בשנת המס 

  

  ניכוי הוצאות סוציאליות
  
וק קובע כי תשלומים סוציאליים המתייחסים למשכורת חודש דצמבר יותרו בניכוי בשנת המס ובלבד הח

  שיועברו לקופות הגמל עד לסוף חודש ינואר של השנה העוקבת. 
לכן, מעביד שמעוניין שההפרשות הסוציאליות בגין משכורת חודש דצמבר יותרו לו בניכוי בשנת המס 

כי הפרשות אלה יועברו לקופות הגמל של עובדיו עד לסוף חודש ינואר של ) חייב לוודא 2012הנוכחית (
  ). 2013השנה העוקבת (

  

                                                 
 לא ניתן לבצע בקופות גמל משלמות לקצבה. 3
 לקופה. כדין לבצע גם בקופות גמל משלמות לקצבה ובלבד שהופרשו תגמולים ניתן 4
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  פרישה מעבודה

  

 -עובד שמתכנן לפרוש מעבודה במהלך התקופה הקרובה ייטיב אם ידחה את מועד הפרישה לפחות ל .1

. 2013נת המס שהרי אז יוכל לבקש מפקיד השומה לדחות את תחילת הפריסה לש 2012בספטמבר  30

) 5(9אזכיר רק כי לאחרונה נתקבל פס"ד בעליון הקובע כי ניתן לנצל פטור לנכה/עיוור לפי סעיף 

 ). 156לפקודה כנגד סכומי המענקים החייבים במס שנפרסו (ראו חוזר לקוחות 

מעביד שמתכוון לשלם מענק פרישה לעובד במזומן יכול לדחות במעט את מועד התשלום ולהעביר את  .2

. אם המעביד מדווח לצרכי מס על בסיס צבירה אין מניעה כי 20135סף לעובד בתחילת שנת המס הכ

 .2013אף העובדה שהתשלום בוצע בשנת המס -על 2012ידרוש הוצאה זו לצרכי מס כבר בשנת המס 

           כן יש לזכור כי פקידי השומה מאשרים כיום אוטומאטית הגדלת פטור למענקי פרישה עד -כמו .3

. 2בבקשה להגדלה זו בסעיף ד. √מהשכר האחרון בכפוף לתקרה הקבועה בחוק. יש לסמן  150% -ל

 א.161בטופס 

  

  בעלי שליטה

  

התייחס בין היתר גם לבעלי שליטה ואפשר הגדלת  01.01.2012לפקודה שנכנס לתוקף ביום  190תיקון 

  הטבות המס לאוכלוסייה זו. 

שעוסק בהגבלת הוצאות עבור בעלי שליטה והתוצאה הנה  ודה) לפק9(32סעיף במסגרת התיקון תוקן 

  :כדלקמן

 לחודש). ₪  996לשנה (₪  11,950עד  – נותרה בעינה ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לפיצויים .1

משכר שנתי עד  4.5%עד  –נותרה בעינה  ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לקרן השתלמות .2

 לחודש). ₪  ₪15,712 ( 188,544

 הוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה:ה .3

בגין בעל שליטה תהא מותרת לחברה כמו וצאה לא תוטל יותר מגבלה להוצאה זו ומשכך הה .3.1

 עבור כל שכיר אחר בישראל. 

פעמים השכר  4משכר עד  7.5%ניתן להפריש על חשבון החברה עד  01.01.2012החל מיום משכך,  .3.2

 .מבלי שבעל השליטה יהיה חייב במס במועד ההפרשה₪)  34,476משק (ב הממוצע

אולם, יש לזכור  ידה כהוצאה.-החברה רשאית לדרוש את מלוא הסכום שהופרש על ,מנגד .3.3

  כוללת גם את ההפרשה לאובדן כושר עבודה. 7.5%שההפרשה בשיעור 

או  חר פרישתו מהחברהלא בגין קצבה שתשלם לבעל שליטה לחברה ההוצאה המותרתעוד נקבע, כי  .4

 1.5%תוגבל בקצבה בגובה משכורתו הממוצעת בכל תקופת העבודה * (לאחר פטירתו חלילה)  לקרובו

 בחברה.  הלכל שנת עבוד

  

                                                 
בשל העובדה כי עיכוב כאמור יכול להיחשב להלנת פיצויי פיטורים לפי דיני עבודה, הדבר אפשרי בהסכמה בין הצדדים  5

  ידי שלטונות המס לבדיקת מלאכותיות.-כן הדבר יכול להיבחן על-כמו בלבד.
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     :בחלק 
  
  

  3201ותחילת  2120לקראת סוף  לקט עניינים לטיפול ולמחשבה
  

  

  העסקי והתפעוליבתחום  - סימן א
  

  

  דיווח בשיטת המזומנים   .1

  

 2012י שמדווח בשיטת המזומנים צריך להקפיד לשלם את כל ההוצאות, כולל משכורת דצמבר מ

. רצוי וחשוב לקבל חותמת בנק או דואר 2012בדצמבר  31בגינה, עד ליום  הנלוותוהניכויים וההוצאות 

  .כדי להימנע מויכוחים מיותרים עם מס הכנסה לאימות ביצוע התשלום

  

  

  ה של הוצאות והכנסותיהקדמה או דחי -ת עיתוי הכנסות והוצאו    .2

  

של הכנסות.  הדחייראוי לשקול הקדמה של הוצאות ו/או  ,2012בעסקים שיש להם רווחים בשנת 

 הכנסותירדה או שפעילותם הסתיימה בהפסד, ניתן לשקול הקדמה של  2012בעסקים שהכנסתם בשנת 

  י המס הצפויה בשנים הקרובות.שיעורבשיקול יש להתייחס להפחתת  של הוצאות. הדחייו/או 

  

, 2012בדצמבר  31ליום אי השלמה של עסקאות עד  ל ידילדוגמה: דחיית הכנסות יכולה להיעשות ע

. כאשר קיים צורך חיוני להעמיד נכסים או טובין לרשותו של אותו היוםלרבות מסירת טובין לאחר 

עשה בהשאלה או בהשכרה תחילה, ומכר הקונה המיועד באופן מיידי, יש לבחון את האפשרות שדבר זה י

במועד מאוחר יותר (במקרה כזה יש לדאוג לכך שהעסקאות תהיינה בהתאם לנוהגים הקיימים בעולם 

  המסחר כדי למנוע טענות למלאכותיות וכו').

  

הוצאות: אם, למשל, קיימת כוונה לשפץ או לתקן או להוציא הוצאות חד פעמיות גדולות  ןלעניידוגמה 

. בעסק 2012קה בקשר לציוד, או מבנים המשמשים לעסק, ניתן להקדים את הביצוע לשנת של תחזו

אלה עד סוף השנה. עסק המדווח על  םענייניהמדווח על הכנסותיו על בסיס מזומנים, יש לשלם בעד 

, בעוד שהתשלום יכול להיעשות בתאריך 2012בסיס צבירה, צריך להקפיד על השלמת הביצוע בשנת 

  ר.מאוחר יות

  

טיפול דומה ניתן גם ליישם לגבי ציוד משרדי וניירת משרדית למיניה, ובלבד שסכומי הרכישה 

והתשלומים לבתי דפוס יתייחסו לכמויות בהיקף סביר לצרכי העסק, ולא לצורך מלאי העולה על 

הצרכים השוטפים. במסגרת זו ניתן גם לבחון הוצאות לפרסום וכן לעדכונים ומנויים של ספרות 

  צועית למיניה.מק

  

מראש (דמי שכירות מראש נחשבים  2012קבלת שכר דירה ושכר שירותים לשנת שקול בזהירות יש ל

  כהכנסה מיידית לצורך מס גם אצל מי שמדווח בשיטה מצטברת).

יש בשיקול  .יש לשקול עיתוי מכירת/רכישת נכסי הון לשם ניצול ניכוי הפסדי הון או קיזוז מרווחי הון

  .2013הצפויה בשנת בגין הכנסות גבוהות י המס שיעור העלאתלין השאר, , בלהתייחס
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  ביטוח חיים, קופות גמל וקיצבה (עצמאים)  -    .3

חובות (כולל הפרשי שומה והפרשי מקדמות) ומקדמת דצמבר שזמן   -ביטוח לאומי (עצמאים)    -

  (*) 3201בינואר  15 הוא הפירעונ

  ם)תרומות (חברות, עצמאים ושכירי  -

  פיצויים, דמי חופשה, דמי הבראה ודמי מחלה (מעבידים)  -

  קרנות השתלמות (כל הסוגים)  -

  

. ניתן 2012בדצמבר  31ליום כל הניכויים והזיכויים בגינם יינתנו רק בשל תשלומים שיבוצעו בפועל עד 

גם  יהיה להסדיר את החובות בגין הנ"ל באמצעות הלוואות. בביטוח לאומי ניתן להסדיר חובות

  באמצעות כרטיסי אשראי.

  

מבוטחים שהכנסתם גדלה השנה לעומת השנה הקודמת, רשאים לבצע הגדלת מקדמות ולשלם את ההפרש עד   (*)

  כך ליהנות מהניכוי לצורך מס הכנסה כבר מהכנסות השנה. ל ידי, וע2012בדצמבר  31ליום 

  

  

  תשלומים לביטוח לאומי בשל הכנסה שאינה ממשכורתניכוי   .4

  

לא כולל דמי ביטוח בריאות  -מהתשלומים לביטוח הלאומי  52%פי החוק ניתן ניכוי מההכנסה בגובה ל

בין שהם  ,2012בדצמבר  31ליום ) שבוצעו בפועל עד 2013בינואר  15הוא  הפירעונ(כולל המקדמה שזמן 

נו עולה על אישיותרו לדמי ביטוח של השנה, בתנאי שסכום התשלומים ובין אם מתייחסים לחוב קודם 

ההכנסה החייבת שאינה הכנסת העבודה. הניכוי אינו ניתן בשל הפרשי הצמדה וקנסות המשתלמים על 

  בתשלום. פיגור

  

מבוטחים שהכנסתם גדלה השנה לעומת השנה הקודמת, רשאים לבצע הגדלת מקדמות ולשלם את 

 כנסה כבר מהכנסות השנה.כך ליהנות מהניכוי לצורך מס ה ל ידי, וע2012בדצמבר  31ליום ההפרש עד 

  תשלום שיבוצע ללא הליך של הגדלת מקדמות לא ייחשב לצורך מתן הניכוי.

  

  

  טיפול בחובות אבודים וחובות אחרים שאינם ניתנים לגביה    .5

  

חובות שאינם ניתנים לגביה מורכבים מחובות השנויים במחלוקת ומחובות אבודים. לא כל חוב אבוד 

הרשויות  ל ידיסה או לצרכי מע"מ (יש הבדלים בקריטריונים להכרה בהם עמוכר ככזה לצרכי מס הכנ

  השונות).

  

חובות אבודים הינם חובות שיכול הנישום לשכנע את פקיד השומה שנכשלו לגביהם מאמצי הגביה, או 

  כשההוצאה לטיפול בגביה עשויה לעלות על הסכום שניתן לגבותו.

  

במע"מ,  שחויבואות, בשל חובות אבודים בגין עסקאות ניתן לקבל החזר מע"מ, או הקטנת מס עסק

. הנהלים המסורבלים הנ"ל אינם חלים על סכומים שניתן לבטלם כהנחות, הפרשי ן זהבעלוכמפורט 

 2012מחיר וביטולים הנובעים ממחלוקת בין הצדדים. יש להקפיד להוציא תעודות זיכוי בגינם בשנת 

לגביו מאמצי גביה, רצוי להיוועץ בנו על התוכן של הודעת (במקרים שחוב שנוי במחלוקת, שנמשכים 

  הזיכוי).
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  מלאי מת או שתנועתו איטית    .6

  

במידה וקיים מלאי שתנועתו איטית או מלאי מת, עשוי להיווצר קושי בהוכחת שוויו לתום השנה. לפיכך, 

רז במגמה לממש את יש לשקול את מכירתו ב"מכירת חיסול", או לפחות לפרסם מודעות או עריכת מכ

  ההפסד, או לפחות לקבל הצעות מחיר, שניתן יהיה להסתמך עליהן בהערכת שווי השוק של אותו מלאי.

  

  

  2120טיפול ביתרת מס הכנסה המגיעה לשנת     .7

  

מתום שנת המס ועד ליום התשלום  4%חוב למס הכנסה צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא ריבית של 

ריבית והצמדה  ותשולמו במועד מוטל קנס. מקדמות שבוטלו ללא הצדקה נושאבפועל. על מקדמות שלא 

  . הפרשי הצמדה, ריבית וקנס כאמור אינם מותרים בניכוי. 2012ביולי  1יום מ

  

לקראת תום שנת המס מומלץ לערוך חישוב של חבות המס, מעבר לתשלומי המס השוטפים (מקדמות 

בריבית  יחויבולא  2013בינואר  31 ליום עד 2012בשל שנת וניכויים במקור) מאחר וסכומים שישולמו 

מהריבית וההצמדה המוטלים על חובות מס  50%והצמדה. סכומים שישולמו במשך חודש פברואר ישאו 

מהריבית וההצמדה  75%מרס ישאו חודש ישולמו במשך ם שסכומילשנה).  4%(הצמדה למדד + 

בריבית אלטרנטיבית שהנכם מתחייבים בה בקשר  המוטלים על חובות מס. מומלץ לשקול (בהתחשב

  למימון תשלום זה) נקיטת הצעדים הבאים:

  

  לבקש הקפאה של יתרת המקדמות. -אם המקדמות ששולמו עולות על המס המגיע   א.

  

אם במהלך השנה הוקפאו המקדמות או בוטלו, ולאור תוצאות השנה מתברר שיש לשלמן, במלואן או   ב.

 -שהתחיל בלם את הפרש המס המגיע, כדי לעצור את חישוב הריבית וההצמדה, בחלקן, יש לשקול לש

בסכום  ,משכורות או הכנסות אחרותלבעלים ביולי. בחברה יש לשקול (בהתייעצות איתנו) לשלם  1

  שיגרום לכך שלא יהיה הפרש מס, אך לא מעבר למומלץ על ידינו, בהתחשב בדמי ביטוח לאומי.

  

  

  ות עודפותמקדמות בגין הוצא    .8

  

ניתנות לקיזוז מהמקדמות השוטפות למס הכנסה. לקראת תום  תשלומי מקדמות בגין הוצאות עודפות

שנת המס מומלץ לחברות, שותפויות של חברות ומוסדות ציבוריים לערוך חישוב של ההוצאות העודפות 

ב האמור יש השנה ולבדוק בהתאם האם שולמו מספיק מקדמות בגין הוצאות עודפות. בהתאם לחישו

את סכומי כל ההוצאות העודפות, שלא נכללו  2012לבחון את הצורך לכלול בדיווח עבור חודש דצמבר 

יאפשר קיזוזה  2012בדוחותיהם החודשיים, ולשלם את המקדמה המגיעה (תשלום המקדמה בדצמבר 

כנגד  כנגד המקדמה השוטפת, אם במהלך השנה לא קוזזו מלוא המקדמות בגין הוצאות עודפות,

ות מתוקנים לחודשים בהם דווח דוחהמקדמות השוטפות). אם ניתן לאתר את סיבת ההפרש יש לשלוח 

  על סכום לא נכון.

  

  

  ניכוי הוצאה ששולמה לחו"ל (עבור שירותים, ריבית, תמלוגים וכו')    .9

  

 2012 בדצמבר 31ליום  כפוף למגבלה שישולמו לזכאים עדבתשלומים ששולמו לחו"ל מותרים בניכוי 

וישולם  2013במרץ  31ליום (כולל תשלום לזכותם לבנק בישראל), או שהמס בגינם ינוכה במקור עד 

  ועד יום תשלום הניכויים לפקיד השומה. 2013בינואר  1יום מ 4%בתוספת הצמדה למדד וריבית של 
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  טיפול בקבלת פטור מניכוי מס במקור מתשלומים לחו"ל   .10

  

המס מערימים קשיים בבקשות להוצאת אישורים להעברת כספים שלטונות  קיימים מקרים רבים בהם

  לתושבי חוץ. 

על מנת למנוע את הקשיים כאמור והתנצחויות מיותרות עם שלטונות המס יש להקפיד כי טרם העברת 

  הכספים תוגש בקשה למס הכנסה. 

מתן אינדיקציה לגבי  על הבקשה להיות מלווה במסמכים והצהרות כפי שיפורט להלן, שמשמעותם היא

מהות התשלום וסכומו, פרטי המשלם לרבות פרטי חשבון הבנק, ופרטי מקבל התשלום לרבות חשבון 

  הבנק שלו. כמו כן יש לצרף מסמכים (כגון חוזה הלוואה/רכישה וכיו"ב), שיעידו על נכונות ההצהרה.

  

ר מכל תשלום המהווה הכנסה לנכות מס במקוחובה (א) לפקודה מטיל על המשלם לתושב חוץ 170סעיף 

 161חייבת, לרבות תשלום מכספים המוחזקים בחו"ל, זולת אם נוכה מס במקור מההכנסה לפי הסעיפים 

חלה הן על הגורם המשלם והן על המוסד הכספי שבאמצעותו מועבר  כאמורחובה ה לפקודה. 164-ו

  התשלום כאמור.

מס  יכויאישור מקורי בכתב מפקיד השומה, לנלם אלא אם בידי המש ,25%שיעור ניכוי המס במקור הנו 

  . כלל יכוינ יבשיעור מופחת או לא

כללים בדבר שמירת מסמכים, נקבעו  ,1992-בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ"ג

  מתן אישורים ודוחות שייערכו ויוגשו לפקיד השומה.

  

תשלום של פטור/הקטנה כספים לתושב חוץ ב לפי הוראות מס הכנסה, על מנת לקבל אישור להעברת

  יש להמציא מסמכים כמפורט להלן: ,מסה

  

  טופס או  המשלם ל ידימיועד למילוי ע), שנוסח חדש( 114טופס סמ/לפי הצהרה מיוחדתA114 ,

הפונה לנציבות מס  ל ידיטופס הבקשה, כאמור, יימסר ע המקבל, לפי העניין. על ידימיועד למילוי ש

ס כולל את פרטי המבקש, פרטי המשלם ומהות התשלום, פרטי חשבון הבנק של הטופ הכנסה.

  המשלם ושל המקבל.

 אסמכתאות, לרבות הסכם,  בליווי תנומקוגש מבקשה לפטור או הקטנה מניכוי מס במקור ת

  מון יבוא וכיו"ב, המפרטים את מהות וסכום התשלום.וחשבונית, רש

  

  

  ניהול פנקסי חשבונות ןלענייירותים וסיווג ניכוי מס מתשלומים בעד נכסים וש   .11

  

עבר סך  2009עסקים החייבים בניהול פנקסי חשבונות לפי השיטה הכפולה, וכן עסקים שמחזורם בשנת 

ש"ח, חייבים בניכוי מס במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים, כשסך כל התשלומים  5,100,000של 

   ש"ח. 4,800עלה על  2011למקבל אחד בשנת 

  

לגבי עסקים שלא היו חייבים בניכוי מס במקור מתשלומים בעד שירותים ונכסים בעבר, רצוי לבדוק 

בדחיפות אם לאור המחזורים השנה, לא חל שינוי בחובת הניכוי במקור החלה על העסק וכן בתחולת 

ערכות ההוראות לניהול ספרים לגביו. כל אחד מהשינויים הנ"ל, אם יחולו, עלול להיות כרוך בהי

  זה. ןבעניימוקדמת, ורצוי להיוועץ בנו 
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  הגבלת ניכוי הוצאות ששולמו לבעלי שליטה   .12

  

, שמשלמת חברה שהיא מסוימותפקודת מס הכנסה מטיל מגבלות על ניכוי הוצאות ל(ב) 18סעיף 

דה בשליטתם של עד חמישה בני אדם לבעלי שליטה בה. המדובר בהכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמ

  :או ריבית, ובתשלומים אחרים. ניכויים יותר בקיום אחד משני התנאים להלן

  

  הסכומים שולמו בפועל לבעל שליטה בשנת המס האמורה, או  א.

על הכנסותיו לשנת המס האמורה ונוכה בגינם מס  דוחבעל השליטה כלל את הסכומים שקיבל ב  ב.

ימים מיום ניכויו,  7לפקיד השומה תוך חודשים מתום שנת המס, והניכוי הועבר  3במקור תוך 

  בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס ועד מועד התשלום.

  

  

  דמי ניהול   .13

  

כמו כן, התרת ניכוי דמי ניהול כהוצאה לצורך מס מחייבת עמידה במספר תנאים שגובשו בפסיקה. 

כמו כן, יכול יתותם הנו כבד. במצבים בהם דמי הניהול משולמים לצד קשור, נטל ההוכחה לקיומם ואמ

סייע בכדי לשיהיה צורך לדווח על כך במסגרת "תכנוני מס חייבים בדיווח", כמפורט בעלון זה. 

  :ם שונים כגוןרצוי לנקוט באמצעישיכול שתעלנה,  טענת רשויות המסהתמודדות עם ב

  

 , בהתאם לתנאי השוקעריכת הסכם מראש על דמי ניהול  .א

 על תוך היצמדות להסכם דמי הניהול;ים בפועמידה בתשלומים תקופתי  .ב

השירותים שניתנו כדי לסייע בשכנוע מס הכנסה שהתשלום הינו בעד שירותי ניהול, שניתנו  תיעוד  .ג

 אלה. םלשירותיבפועל ובסכום סביר ביחס 

  

  

  ניצול עודפי מזומנים   .14

  

חשבונות כפולה באמצעים  נישום החייב במערכת הנהלת ל ידיחברה וע ל ידיכספים פנויים המושקעים ע

פיננסיים נושאי ריבית או הצמדה (תפ"ס, פת"מ, פק"מ וכו'), יניבו הכנסה החייבת במס בשנת המס. 

במידה והחברה תשקיע כספים פנויים במלאי או במקדמות לספקים תמורת הנחה במחיר, לא תיווצר 

ת המלאי או הטובין שיתקבלו וזאת מכיוון שמימוש ההכנסה ממכיר 2012תוספת להכנסה החייבת בשנת 

  .2013מהספקים יתבצע בשנת 

  

  

  חובות של עובדים, נותני שירותים, בעלי מניות וגופים קשורים בגיןחיוב בריבית    .15

  

 ).(י) לפקודה3יף עוס הפקוד(ט) ל3חובות כאמור כפופים לניכוי מס במקור ולחיוב החייב במס (לפי סעיף 

בריבית, כדי להימנע מחישוב ריבית רעיונית,  שיחויבועם החייבים ראוי להסדיר את היחסים  ,לפיכך

  המהווה הכנסה אצל המלווה, ואינה מהווה הוצאה אצל הלווה החייב.

  

  

  )856-ו 126דיווח שנתי על ניכוים באופן מקוון בלבד (טפסי    .61

  

וטופס  עבודה לעובד הכנסת - 126טופס דוחות ניכויים שנתיים ( ,(ב) לפקודה166בהתאם להוראות סעיף   

הינו  2012. המועד החוקי להגשת הדוחות לשנת באופן מקוון בלבדיוגשו  )תשלום הכנסה חבת ניכוי - 856

  . 2013באפריל  30ליום עד 
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  2012 על ידי יחידים בשנת בישראל ובאזור מיסוי הכנסות מהשכרת דירות למגורים   .17
  

, פוטר ממס הכנסות 1990 –דירת מגורים), התש"ן פטור ממס על הכנסה מהשכרת (וק מס הכנסה ח
ו יחיד לרבות נישום מייצג ב"חברה נמהשכרה למגורים של דירות מגורים בישראל (בידי משכיר שה

 תאדם אותו אישר מנהל רשות המיסים) עד לתקר משפחתית" שמשכיר את הדירה ליחיד או לחבר בני
של בשיעור שבהם לא חל הפטור, ניתן לשלם מס . במקרים 2012שנת ב לחודש ח"ש 4,910 הכנסה של

על ההכנסה לאחר ניכוי  שולילבחור בתשלום מס , או סך דמי השכירות ללא דרישת הוצאותמ 10%
  . הוצאות

הכנסות מהשכרת דירות למגורים הפטורות ממס הכנסה והכנסות  -פטור מביטוח לאומי וממס בריאות 
  מור לעיל, פטורות מדמי ביטוח לאומי וממס בריאות.בהתאם לא 10%ששולם עליהן מס בשיעור של 

  
  :להלן תמצית ההוראות

  
  תחולת הפטור  א.
  

השכרת דירת מגורים מ הנובעת דמי שכירותבהתאם לחוק, יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מ
  כפוף לקיום התנאים הבאים:באחת או יותר בישראל יהא פטור ממס על הכנסה זו, 

  
  .ש למגוריםהדירה מיועדת לשמ  .1
  הדירה משמשת למגורים בלבד.  .2
שאושר לעניין זה על דירת המגורים מושכרת לשוכר שהוא יחיד או לשוכר שהוא חבר בני אדם,   .3

, שעיקר פעילותו אינה למטרת רווח כי אם למטרות בהודעה ברשומות מנהל רשות המיסיםידי 
יה, לבריאות או לסעד והוא שוכר מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת על

  את הדירה כדי להשכירה למטרה כאמור.
  

  תקרת הפטור  ב.
  

עולה ש"ח לחודש. כשסכום דמי השכירות  4,910לסכום של  2012וגבל בשנת ההפטור האמור לעיל 
יקטן הסכום הפטור, בגובה עודף דמי השכירות על תקרת הסכום הפטור.  -ש"ח לחודש  4,910על 

  :(בש"ח) ובדוגמה לחיש
  

  7,000        סך דמי שכירות שהתקבלו      
  

  :הסכום הפטור      
  4,910      תקרת הפטור      
  )0007, - 091,4(        009,2    הסכום העודף על הפטור      
  082,2       סכום הפטור למעשה        

  
  4,180         הסכום החייב במס        
                    =====  

  
רשות המיסים, שטרם ת ועל פי הורא - "הפטור מסלול"ישוב מס השבח במכירת דירה שהושכרה בח

 )לא שימוש במסלול הפטור ממס שבח(לבעת מכירת דירת מגורים במסלול זה , נבחנו בבית המשפט
יש לנכות את הפחת כמו כן אין להתיר הוצאות שוטפות ולצורך חישוב השבח במכירת הדירה, 

  משווי הרכישה.
רק הוצאות הוניות והוצאות מימון שלא הותרו הינן  יותרו בניכוי בעת מכירת הנכס ןהוצאות שכ

, אם משום שהוצאו לפני שהנכס שימש בייצור הכנסה ואם משום שנזקפו לעלות הנכס ולא בניכוי
   .הופחתו במלואן
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  חלופות מיסוי אחרות  ג.

  
השכרת דירה למגורים בישראל, אף כשלא דמי שכירות מלו בשנת המס הכנסה מ השהייתיחיד  

מים בה התנאים הנ"ל, רשאי, לבחור באחת משתי החלופות הבאות, בתנאי שההכנסה הנ"ל מתקיי
  אינה הכנסה מעסק עבורו:

  

על דמי השכירות, ללא הגבלה, מבלי לנכות מדמי השכירות פחת  10%לשלם מס בשיעור  .1
והוצאות אחרות בייצור הכנסה, ללא זכות לקיזוז או לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי 

, מתום שנת המסם מיי 30תשלום המס במסלול זה יבוצע בתוך החל עליה. ת או מהמס השכירו
 . 2012בינואר  30דהיינו עד ליום 

  
רשות המיסים, ת ועל פי הורא -" 10%-ל המסלו"ישוב מס השבח במכירת דירה שהושכרה בח

הפטור במסלול זה בעת מכירת דירת מגורים (ללא שימוש במסלול , שטרם נבחנו בבית המשפט
הסכום המרבי את לשווי המכירה  ממס שבח) לצורך חישוב השבח במכירה הדירה, יש להוסיף

אין כמו כן,  של הפחת או ההפחתה שניתן היה לנכותו, אילולא האיסור לנכותו במסלול זה.
  להתיר הוצאות שוטפות.

מון שלא רק הוצאות הוניות והוצאות מיהוצאות שכן יותרו בניכוי בעת מכירת הנכס הינן 
, אם משום שהוצאו לפני שהנכס שימש בייצור הכנסה ואם משום שנזקפו לעלות בניכויהותרו 

  הנכס ולא הופחתו במלואן. 
  
לשלם מס בהתאם לשיעור המס השולי החל עליו על ההכנסה מדמי שכירות בניכוי כל   .2

וז או זיכוי על ההוצאות הראויות לניכוי, לרבות ריבית, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לכל קיז
  הכנסה זו.

  
  

  מחוץ לישראל ת מקרקעיןהשכרדמי שכירות ממיסוי הכנסות מ   .18
  

, רשאי לבחור באחת ישראללץ וחממקרקעין  השכרתדמי שכירות מלו בשנת המס הכנסה מ היחיד שהיית  
  :משתי החלופות הבאות

  
ות פחת בלבד, ללא זכות על דמי השכירות, ללא הגבלה, תוך ניכוי הוצא 15%שלם מס בשיעור ל  .1

חלופה זו תתקיים רק  קבלת זיכוי בגין המס המשולם בחו"ל.ללקיזוז הוצאות אחרות וללא זכות 
  בתנאי שההכנסה הנ"ל אינה הכנסה מעסק עבורו.

  
שלם מס בהתאם לשיעור המס השולי החל עליו על ההכנסה מדמי שכירות בניכוי כל ההוצאות ל  .2

בית, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לכל קיזוז או זיכוי על הכנסה זו לרבות הראויות לניכוי, לרבות רי
  קבלת זיכוי בגין המס המשולם בחו"ל.

  
  

  תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים   .19

  
יש לשמור, לאורך שבע שנים מתום שנת את מערכת החשבונות אותה חובה לנהל  ,לפי הוראות החוק

  ת, או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה, לפי המאוחר.המס שאליה היא מתייחס
  

(מסמכים שאינם בגדר תיעוד חובה לפי ההוראות לניהול פנקסי חשבונות, מסמכים אחרים שברשות 
מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים פנימיים בין מחלקתיים, שבונות) כגון ואינם חלק ממערכת הח

תיעוד ופנקסים שאין חובה לנהלם על פי ההוראות, ואשר נוהלו, בין מרצון כל  וכןחוזים פרוטוקולים, 
יש לשמור במשך שלוש שנים לפחות מיום הגשת הדוח על ההכנסה לשנת המס, אליה  ובין מכוח דין אחר

  הם מתייחסים.
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עד ת לפחור ו, מוצע לשממקרקעין םלרבות עלויות שונות בקשר לאותהקשורים במקרקעין, שונים חוזים 
גם חוזי שכירות, הסכמים ותיעוד בקשר לנושאים  מס שבח.שלטונות  לאחר הטיפול במימושם מול

  הנמשכים לאורך זמן ארוך מוצע לשמור לאורך תקופות ארוכות יותר בהתאם לעניין. 
  

מתייחס לשמירת מסמכים לצורך בדיקתם על ידי שלטונות המס לעיל האמור  ,תשומת לבכם לכך כי
נדרשת שמירת  תחומים אחרים ו/או על פי דרישות הוראות חוקים ו/או רשויות אחרותן שבבלבד. ייתכ

  תקופות ארוכות יותר.משך ל מסוימיםמסמכים 
  
  

  מקום שמירת מערכת החשבונות    .20
  

במען העסק שיצוין בדין וחשבון את מערכת החשבונות אותה חובה לנהל יש לשמור  ,לפי הוראות החוק
ת (מותר להוציאם זמנית רק לשם ביקורת על ידי רואי חשבון או לשם השלמת הכנסוהל עהשנתי 

  לפקיד השומה. עההוד תחייבממען החזקה שלא ברישומים, עיון בהם או הצגתם או לשם מסירת עדות). 
  

בתנאי שניתן להפיק מהם פלט מודפס, או לשמרם  שמירה על גבי אמצעי אחסון ממוחשבים אפשרית
 36נספח ד' לסעיף המפורטים בממוזער (מיקרופיש) אך זאת בתנאים מגבילים  בצורת העתק צילומי

  בהוראות לניהול פנקסים.
בל, בחתימה אלקטרונית שבה נחתם, יישמר באמצעי אחסון ממוחשבים, התקשלח או נמסמך ממוחשב ש

  כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות.
  

שבת (למעט התוכנה לניהול חשבונות), לשומרו אחת לרבעון, יש לערוך גיבוי למערכת החשבונות הממוח
במקום השונה ממקום החזקת המערכת הממוחשבת של הנישום ולהודיע לפקיד השומה בכתב על מקום 

  השמירה.
  

נאמר כי חשיפת נייר טרמי למקור חום  2009שנת חודש נובמבר בהודעת רשות המיסים לציבור במהלך 
הנייר. כמו כן צוין כי, הוראות ניהול פנקסים מחייבות את  יכולה לגרום לאובדן פרטים המודפסים על

מחייבות עורכי תיעוד הפנים להפיק את התיעוד הנמסר ללקוח על גבי נייר באיכות הנדרשת בהוראות ו
אחסון בתנאים נאותים, אשר יתרמו לשמירת התיעוד כאמור בהוראות. דאוג ללציבור המשתמשים את 

, יכול לגרום למשלוח הודעות על אי קבילות פנקסים וכן, לאי הכרה כאמור לעילבהוראות אי עמידה 
  בהוצאות.

  
  

  תיעוד על גבי נייר כימי מתכלה  .21
  

קבע איסור על עוסקים בכל ענף  2007בינואר  1 (ב) להוראות ניהול ספרים בתחולה מיום21תיקון סעיף 
  דפסות בתחנות דלק, חניונים וכיוצ"ב).שהוא להפיק תיעוד על גבי נייר כימי מתכלה (כגון, חשבוניות המו

טרת התיקון הינה לאפשר לרשות המיסים לבקר את התיעוד שביצע הנישום גם בחלוף מספר שנים מ
  ממועד התיעוד.

  
פיכך, כל העוסקים חייבים לדאוג להפיק את התיעוד בנייר שיהיה קריא וברור ותוכנו ישמר למשך שבע ל

מערכת החשבונות או למשך שש שנים מיום הגשת הדוח על שנים מתום שנת המס אליה מתייחסת 
  ההכנסה לאותה שנה, לפי המאוחר. 

  
מידה והאפשרות היחידה לעמוד בהוראות הנ"ל הנה באמצעות החלפת הקופה הרושמת, המכונה ב

ההוצאה לרכישה כאמור מהווה הוצאה מוכרת בשנת  ,להוצאת כרטיסי נסיעה או המסופון, לפי העניין
  ).2011, לפי העניין (שנת ח"ש 11,400/  5,100/  7,900נרכשה וזאת עד לתקרה של המס שבא 

  
  עבר לתיקון זה יש להקפיד על רישום תקין על פי הוראות ניהול ספרים בקופה הרושמת לרבות:מ
  

כל תקבול בגין מכר או שרות. כמו כן, כל פריט שנמכר ירשם בנפרד וכל מכירה של בנפרד  רישום  א)
  תסוכם.

תקבלו השהמחאות (במקרים שלא נרשמה קבלה) ולרשום את כל ה המחאותש לערוך ספר רישום י  )ב
  במהלך היום.
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  מועד שינויי מבנה -שינויי מבנה   .22

  

בתום שנת המס בלבד מועד שינוי המבנה הינו  בדרך של החלפת מניות)בפיצול בפיצול ומיזוג (למעט 

  רבעון). כל ם בתום ג למעט מספר יוצאים מהכלל אז המועד הינו(

 תהגשלשם  פיצול או מיזוג חייבים להיערך לפני תום השנהבשינוי מבנה בדרך של ים המעוניינתאגידים 

  .(בפיצול קיימת חובה בקבלת אישור מקדמי)מקדמי לרשות המיסים הבקשה לאישור ה

  

  

  יווח על העברת נכסים בתמורה להקצאת מניותד  .23

  

לפקודה  104רת נכסים בתמורה להקצאת מניות בהתאם להוראות סעיף יווח לפקיד השומה על העבד

  יום ממועד ביצוע הפעולה תוך צירוף הטפסים הרלוונטיים. 30צריך להתבצע תוך 

  

  

  חישוב נפרד של הכנסות בני זוג  .24

  

סכום של  2012תקרה (בשנת ההמס על הכנסתם עד לסכום ג המעוניינים כי יתבצע חישוב נפרד של ובני ז

חודש לפחות לפני תחילתה של התקופה שבעדה נתבע ימסרו הודעה לפקיד השומה  ח)"ש 49,000 -כ

החישוב הנפרד של המס, אלא אם שוכנע פקיד השומה כי לא ניתן היה למסור את ההודעה עד למועד 

  אז ניתן למוסרה במועד אחר. שהאמור, 

  

  

  מיתזיכוי ממס בעד תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאו  .25

  

יחיד או חברה שתרמו למוסד ציבורי, שאושר על ידי שר האוצר, או לקרן לאומית, סכומים העולים על 

עבור יחידים ובשיעור מס חברות עבור  מסכום התרומה 35%ש"ח, זכאים לזיכוי מהמס בשיעור של  180

לא יעלה  2012ואר בינ 1החל מיום . סכום התרומה שיובא בחשבון ), לפי העניין2012שנת מ 25%חברות (

, לפי הנמוך מביניהם. כל של הנישום באותה השנה מההכנסה החייבת 30%או על  ש"ח 9,000,000על 

החייבת של מההכנסה  30%על או  ש"ח 9,000,000 על מאחר ועלה 2012בשנת סכום שלא ניתן בעדו זיכוי 

ינתן בכל אחת משלוש השנים בזו אחר זו, ובלבד שלא י 2015, או 2014 ,2013, יועבר לשנים הנישום

  כאמור זיכוי בסכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי. 

  

במפורש שם  ןרק בגין קבלה מקורית בה צוייממס בעד תרומות רשות המסים, יותר זיכוי מדת עבהתאם ל

" ש"ח וסכום התרומה הודפס מראש), המילה "תרומה 180התורם (אלא אם היא בסכום שאינו עולה על 

  לפקודת מס הכנסה". 46תרומות לפי סעיף  ןלענייוהטקסט הבא: "למוסד אישור מס הכנסה 

  

  

הוראת ביצוע מס הכנסה  - כרלעובדיו, באמצעות תלוש ש 46אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף   .26

7/2012  

  

תרמו העובדים עקב תרומות ש, מעבידים אשר מעוניינים לתת לעובדיהם זיכוי 2012ביולי  11החל מיום 

י והזיכלפקודה, יוכלו לעשות כן תוך הקטנת או הימנעות מניכוי מס בשל  46מכח סעיף י ות זיכוהמאפשר

  את בצורה יעילה.ז, וכאמור

 על מנת שהמעביד יקבל אישור למתן זיכוי לעובד בשל תרומה, יש לעמוד במספר תנאים מצטברים

  .שפורסמו
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  מות לשכירים, לעצמאים, קרנות השתלהטבות במס בשל   סימן ב:
                   שליטה בחברות מעטים ולחברי קיבוצים לבעלי 

  

  
לקרנות השתלמות, בהתחשב בתקרת הסכומים המעניקים הטבות במס  2012להלן פירוט הסכומים שניתן לשלם בשנת 

  לשכירים, לבעלי שליטה בחברות פרטיות, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים.
  
  

  תשלום נוסף, שאינו מזכה בהטבות מס,      
  המהווה תנאי לפטור ממס או לניכוי כהוצאה תשלום מירבי   

       המנוכה תשלום מירבי  סוג המוטב
       כהוצאה פטור ממס  בקרן השתלמות

על ידי קיבוץ  על ידי עצמאי  על ידי שכיר  בידי המשלם    
/  

 מושב שיתופי         
            

            
      ש"ח    4,714(ב)    ש"ח 14,141(א)   ש"ח      (*)  14,141(א)    שכיר רגיל

            
            שכיר שהינו

      ש"ח    5,279(ד)    ש"ח  15,838(ג)   ש"ח       (*)  15,838(ג)    "עובד הוראה"  
            
            

      ש"ח    2,828(ה)    ש"ח   8,484(ה)   ש"ח      (*)  14,141(א)    שכיר שהינו
      ש"ח    4,714(ב)      ש"ח 8,484+5,656(ה)    "בעל שליטה"  

            )1,886+2,828(      
            

   ש"ח  6,375(ז)   (**)  ש"ח  11,475(ו)    (**)  עצמאי
            

קיבוץ/מושב 
  שיתופי

          

 ש"ח  6,375(ז)     (***)  ש"ח  11,475(ו)    (***)                   (בשל כל חבר)  
            
  

  :רא והסבריםמק
  

    ש"ח; 188,544  -מ  7.5%  (א)       שכיר רגיל:
    ש"ח; 188,544  -מ  2.5%  (ב)  
        

    ש"ח; 188,544  -מ  8.4%  (ג)       עובד הוראה:
    ש"ח; 188,544  -מ  2.8%  (ד)  
        

מי ש"ח הינם ההוצאה המותרת בשל תשלו 8,484שהם   -ש"ח   188,544  -מ  4.5%  (ה)       בעל שליטה
מעסיק עבור בעל שליטה. ניכוי זה מותנה בכך שהעובד 

ש"ח. בגין תשלומי  2,828  -, היינו  1/3ישלם לפחות 
 14,141השלמה עד  -ש"ח  5,656המעסיק הנוספים   בסך 

אין בעל השליטה מתחייב במס אם ישלים את   -ש"ח  
ש"ח  1,886ש"ח בסך  4,714 -ש"ח ל 2,828 -תשלומיו מ

לים אם המעסיק הוא בעל בית ספר או גן (הסכומים מוגד
קרנות השתלמות  3 -ילדים ובעל השליטה חבר באחת מ

  מסוימות של מורים וגננות).
        
לפי עמדת נציבות מס הכנסה הפטור מחושב לפי סיכום תשלומי כל המעסיקים ביחד. היינו, הפטור נקבע ברמת העובד ולא   (*)

  אם אין קשר בין המעסיקים, הפטור חל על תשלומי כל מעסיק בנפרד).ברמת כל מעסיק בנפרד (יש הסוברים ש
  
        

הניכוי ניתן רק לגבי הכנסות מעסק או ממשלח יד. הסכום שיותר לניכוי הוא סך   (**)  עצמאי:
 2.5% -התשלומים לקרן השתלמות לעצמאים, לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל

. לפיכך 2012ש"ח בשנת  255,000  א מעלמהכנסתו של היחיד מעסק או ממשלח יד, אך ל
   2.5%ש"ח ומעלה יוכל לנכות כהוצאה את תשלומיו שמעל  255,000מי שהכנסתו היא 

. )255,000 -מ 4.5%ש"ח ( 11,475 -ש"ח), אך לא יותר מ 6,375ש"ח ( 255,000 -מ
ש"ח, כדי שינוכו  17,850ש"ח, שהם  255,000 -מ 7%המשמעות היא  שעליו להפקיד 

  ש"ח. 6,375מהכנסתו 
        
    ש"ח . 255,000  -מ  4.5%  (ו)  
    ש"ח . 255,000  -מ  2.5%  (ז)  
        

הניכוי שיינתן בגין תשלומיו כעצמאי יחושב מהכנסתו כעצמאי   -זכאי להטבות כשכיר      עצמאי שהוא גם שכיר:
ש"ח (בניכוי כל המשכורות בגינן  255,000עד לתקרה של  -

  בעבורו כספים לקרן השתלמות בשנת המס).הפרישו מעבידיו 
        

החישוב והתנאים כמו עצמאי. אם החבר הינו גם שכיר, או עצמאי מחוץ לקיבוץ, ינתן   (***)   קיבוץ:
  בגינו לקיבוץ ניכוי רק אם זו קרן ההשתלמות היחידה המופקדת עבור אותו חבר.
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  : גחלק 
  

  עניין פרטים ונהלים בקשרמידע מעודכן ל
  2120בשנת  מסוימותוי הוצאות לניכ

  

  נסיעות לחו"ל ואש"ל בחו"ל (*)  א.
  

אם הנסיעה  -ההוצאה תותר בניכוי אם הנסיעה והשהייה היו הכרחיים לייצור ההכנסה (במוסד ציבורי 
  הכרחית לפעילותו). ההיית

הוצאות הפירוט הנדרש הוא כדלקמן: שם הנוסע, יעד הנסיעה, תקופת השהייה בחו"ל, הוצאות במט"ח, 
  בארץ (לכרטיסים, ביטוח וכיו"ב), סה"כ הוצאות, הוצאות לינה.

  
  :הסכומים והתנאים להתרת הניכוי

  
  הוצאות טיסה  .1
  

שיותרו לניכוי לא יעלו על מחיר כרטיס טיסה במחלקת עסקים באותה  המרביותהוצאות הטיסה   
  טיסה.

  
  (*) הוצאות לינה  .2
  

  מסמכים נאותים כדלקמן:בשל הוצאות לינה יוכרו ההוצאות לפי   
  

  $ ללינה. 255עד   -הלינות הראשונות   7עבור   א.
  

  - 90  -עבור הלינות מהלינה השמינית ועד הלינה ה  ב.
  כל הוצאות הלינה.  -$    112כשמחיר הלינה עד   )1(
 112$ -מהוצאות הלינה בפועל, אך לא פחות מ 75%  -$   112כשמחיר הלינה עולה על   )2(

  $ ללינה. 191יהיה הסכום   -$ ללינה   255הוצאות בפועל עולות על לינה; כשהל
  

  $ ללינה. 112עד  -  לינות 90-בנסיעה שכוללת מעל ל  ג.
  

  (**) הוצאות שהיה  .3
  

$ ליום שהיה בחו"ל בנוסף להוצאות הלינה שנתבעו לניכוי  71עד בשל הוצאות אחרות ניתן ניכוי של   
  $ לכל יום שהיה בחו"ל. 120נה, יותר לניכוי אש"ל בסך אם לא נדרשו הוצאות בשל לי כנ"ל.

  
  יסווגו כהכנסה אצל העובד. ,לאחרונה קבע ביהמ"ש כי הוצאות שהייה בחו"ל, שבפועל לא הוצאו

  
  הוצאות שכירות רכב  .4
  

  $ ליום. 56יותרו לניכוי הוצאות בפועל לשכירת רכב בחו"ל נגד קבלות, אך בסכום שלא יעלה על   
  
  אחרות הוצאות  .5
  

אין כל הגבלה לגבי הוצאות עסקיות אחרות הנעשות בחו"ל כגון: טלפונים, נסיעות, אירוח ספקים או   
  לקוחות וכיו"ב (נגד קבלות).

  
-----------------  

  טופס לדוח נסיעה לחו"ל.סוף החוברת דוגמת לנוחותכם מצ"ב ב  (*)
לגבי נסיעות לאוסטרליה, אוסטריה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה,  י.הוצאות הלינה והשהייה המותרות בניכו 25% -ב הוגדלו  (**)

קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טאיוואן, יוון, יפן, לוכסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, -בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג
  פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קאמרון, קנדה, שבדיה ושוויץ.
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  וי הוצאות להחזקת רכבניכ  ב.
  

  ניכוי הוצאות להחזקת רכב פרטי ומסחרי. על פקודת מס הכנסה מטילה הגבלות 
 1פורסם תיקון לתקנות העוסקות בניכוי הוצאות רכב, שתחולתן החל מיום  2007בדצמבר  31ביום 

צאה ועל פיהן שונו סוגי הרכבים לגביהם ניתן לנכות הוצאות וכן שונה גודל ההו 2008בינואר 
  מספר הקילומטרים שהרכב נסע.ובוטלה ההתייחסות ל המותרת בניכוי

  
  :חוקלהלן עיקרי ה

  
חזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה (מדובר ברכב של עצמאי או רכב אהוצאות 
  בניכוי לפי הגבוה מבין:תוכרנה  שאינו צמוד ואינו "רכב תפעולי") חברה

  

  בניכוי "שווי שימוש ברכב", או כום הוצאות החזקת הרכבס  

  45%  .האחוז שיוכר יהיה כמפורט להלן מיםלגבי רכבים מסוי(מסך הוצאות החזקת הרכב ,
  :)45% -גבוה מ

  ;90% –וטובוס ציבורי / מונית א  -
  ;80% –כס סיור / רכב מדברי ר  -
דה ובלבד שבבעלות הנישום רכב כאמור אחד בלבד. במי 77.5% –כב להוראת נהיגה ר  -

  .68% –ובבעלותו שני כלי רכב כאמור, שרק אחד מהם הוא רכב אוטומטי 
  

סמ"ק והספק מנועו מעל  125(נפח המנוע שלו עולה על  L3הוצאות החזקת אופנוע שסיווגו בקבוצת 
  שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה ) סוס כוח 33
  

  ההוצאות תוכרנה בניכוי לפי הגבוה מבין:
  

  ת החזקת האופנוע בניכוי "שווי שימוש באופנוע", אוכום הוצאוס  

  25% .מסך הוצאות החזקת האופנוע  
  

  (רכב שהמעביד העמיד לרשות העובד) רכב לגבי רכב צמוד לעובדהחזקת הוצאות 
  ההוצאות תותרנה בניכוי במלואן.

  
  רכב המותרות בניכוי לגבי "רכב תפעולי"החזקת הוצאות 

  ואן.ההוצאות תותרנה בניכוי במל
  שתי חלופות: –"רכב תפעולי" 

  כב שלא הועמד לרשות עובד, שמשמש רק לצורכי העסק ושבתום שעות העבודה אינו יוצא ר
  מתחום מקום העיסוק (בתנאי שמקום העיסוק אינו בית המגורים).

  כב ביטחון המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד. ר  
  

  :כוי הינונימותר בהפירוט הנדרש לחישוב הסכום ה
  

  ספר הרכב.מ  

  וג הרכב.ס  

   2011תקופת השימוש (אם לא במשך כל שנת.(  

  .שם הנהג אליו צמוד הרכב  

   הנהג במס. חויבסכום שווי שימוש בו  

  רישוי, ביטוח מקיף וחובה, דלק, הוצאות תיקון סכום ההוצאה למעשה (כולל דמי שכירות ,
  .)ואחזקה, אגרה לכבישי אגרה, חניה ופחת

  וצאות ששולמו עבור רכב של עובד.ה  

  העובד במס. חויב עליוסכום ה  
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  שינוי בשעורי הפחת לרכבים מסוימים

  

סעיפים בתקנות הפחת הוחלפו  2009ביולי  1תיקון שתחולתו לגבי רכבים שנרשמו לראשונה ביום ב

  לגבי כלי רכב כמפורט להלן:

  ;25% –מונית 

  ;20% –רכב סיור ורכב מדברי 

  .25% –יברדי רכב ה

  

  

  ניכוי הוצאות ליסינג ("דמי שימוש") לרכב  ג.

  

  דמי השימוש יותרו בדומה לדרך התרת הוצאות להחזקת רכב כאמור לעיל.

  

  

   שווי שימוש ברכב  .ד

  

  החייבת בתשלום מס הכנסה בגינה. ,שווי שימוש ברכב הצמוד לעובד מהווה הכנסה רעיונית בידי העובד

 31(חלה על רכבים שנרשמו לראשונה עד המחיר שיטת קבוצת כב נקבע לפי שווי השימוש לכל כלי הר

  .ואילך) 2010בינואר  1(חלה על רכבים שנרשמו לראשונה מיום  ת) או לפי השיטה הליניארי2009בדצמבר 

  

  המחירשיטת קבוצת 

  רכב, שלא נקבעה לו או לרכב מסוגו קבוצת מחיר, ייחשב כמשתייך לקבוצת המחיר הראשונה.

פי הטבלאות, בהתאם לדגם הרכב הספציפי או בהתאם לדגמים אחרים -רכב צמוד בחו"ל יסווג על גם

יכלל בקבוצת ילפי הטבלה; רכב בחו"ל שאינו מצוין בטבלה, ואין בטבלה דגם מקביל לו,  להכומסוגו, 

  המחיר הראשונה.

  

   והנם כמפורט להלן:וצפויים לגדול בעתיד סכומי שווי השימוש ברכב הוגדלו 

  

  2012  

  שווי שימוש לחודש  קבוצת מחיר

  (בש"ח)  

    

1      2,640  

2      2,870  

3      3,690  

4      4,420  

5      6,120  

6      7,930  

7      10,200  

  L-3אופנוע שסיווגו בקבוצת 

  880      סמ"ק) 125 -(נפח מנוע מעל ל
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  ה הליניאריתשיטה
  

, יהיה ואילך 2010בינואר  1רשמו לראשונה מיום חישוב שווי השימוש ברכב צמוד, בתחולה על רכבים שנ
השיעור בשנת  .)(מחיר הרכב לפי מחירון היבואן כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש

  .2.6%-2.43%ואילך הינו  2012
  

(נכון לשנת  ח"ש 490,020לזקיפת שווי השימוש נקבעה תקרה שתעמוד על שווי שנזקף לרכב שמחירו 
  ₪. 12,152של  תינו, זקיפת שווי חודשית מקסימאלידהי ).2012

  
לגבי כלי רכב  לחודש ח"ש 540תבוצע הפחתה בזקיפת שווי השימוש בסך של  2014עד שנת  2010משנת 

  ). 2010בינואר  1היברידיים, ללא קשר למועד הרישום שלהם לראשונה (לפני או אחרי יום 
  

  ש"ח. 880 - 2012נת שווי השימוש החודשי בש - L3אופנוע שסיווגו 
  

צרכן ואת סכומי מפרסמת רשות המיסים את המחיר ל https://www.shaam.gov.il/mm-usecarבאתר 
   שווי השימוש לדגם, לפי קוד תוצר וקוד דגם (בהתאם לקודים ברישיון הרכב).

  
  

  שבבעלות תאגיד ישום בנאמנות של כלי רכבר    .ה
  

במהלך שנים רבות נהוג היה כי תאגיד רוכש כלי רכב מכספו הוא אך הבעלים הרשום במסמכי הרישוי 
הינו הנהג המשתמש בכלי הרכב כשהרישום הינו בנאמנות עבור התאגיד. התייחסות הרשויות הייתה כי 

תוך פרק זמן שלא עלה על אכן התאגיד הינו הבעלים של כלי הרכב וזאת במידה והוגשה הצהרה בהתאם 
  יום מיום רכישת כלי הרכב. 30

 1החל מיום על ידי היועץ המשפטי של רשות המיסים נאמר כי  2007בהחלטה שפורסמה במהלך שנת 
רכבים שירכשו על ידי התאגיד יירשמו על שם התאגיד במסמכי הרישוי ובמידה ולא  2007בספטמבר 

  כב ככזה השייך לתאגיד.יעשה כן, לא תכיר רשות המיסים בכלי הר
בכל האמור לרכבים השייכים לתאגיד, יוצרת הנחיה זאת קושי  2007בספטמבר  1יודגש כי, החל מיום 

שניתן לקזז מע"מ (מדובר רק ברכב  בעת קיזוז מע"מ בשל רכישת רכבשירשמו על שם אחר, וזאת 
  . ובעת דרישת ניכוי לצרכי מס הכנסה בקשר להוצאות החזקת רכב )ברכישתו

הנחיה מנהלית זו של רשות המיסים יוצרת קושי לעומת המצב הקודם אך תשומת לבכם לכך שאכן 
  קיימים ספקות לגבי תוקפה המשפטי.

היועץ המשפטי של רשות עמדת לשכת רואי החשבון המגובה בחוות דעת משפטית הינה כי הנחיית 
ני הקניין ו/או אינה מונעת אפשרות אינה גוברת על עקרונות ההכרה בהוצאה לצרכי מס ועל די המיסים

להעלות טענות עובדתיות לרבות כי הרכב שייך לתאגיד וזאת גם ללא רישומו של הרכב במשרד הרישוי 
  על שם התאגיד.

יש לתת את הדעת לסוגיה זו לרבות באור בדוחות הכספיים במידה ובוחרים שלא לקיים את הנחיית 
  היועץ המשפטי של רשות המיסים.

  
  
  צאות לינה בישראל או באזור (יש"ע)הו  .ו
  

ק"מ ממקום המגורים,  100הוצאות לינה, לרגל ביצוע עבודה, יותרו רק לגבי לינה במקום המרוחק מעל 
תה הכרחית לייצור ההכנסה של ייאו ממקום העיסוק העיקרי, זולת אם שוכנע פקיד השומה שהלינה ה

$ ללילה. אם ההוצאה עולה על 120א יעלה על הנישום. סכום ההוצאה הממשית שתותר לפי מסמכים, ל
$, לפי הגבוה מביניהם; $191 ללילה), היינו עד 255מסכום ההוצאה (שגבולה  $75% יותרו לניכוי 120

). 140 -מ 75% ($  105יותרו לניכוי  -$  140היא תותר במלואה; כשההוצאה  -$  70(לדוגמה: כשההוצאה 
  ולה במחיר הלינה.סכומים אלה כוללים ארוחת בוקר, הכל

המגבלות האמורות לעיל אינן חלות על לינה לצורך השתתפות בהשתלמויות וכינוסים בתחום העיסוק של 
  הנישום, או מי שהשתלם מטעמו.
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  הוצאות לביגוד  .ז

  

לגבי בגדים (לרבות נעליים) שנועדו לשמש לצרכי עבודה, וניתן לזהות בהם באופן בולט השתייכות לעסקו 

מההוצאות שהוציא נישום  80%או שעפ"י דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד, יותרו לניכוי של נישום, 

  .(כדוגמת חליפה ייצוגית לעו"ד) לביגוד עבורו או עבור עובדו

(כדוגמת סרבל עבודה, חלוק  אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצרכי העבודה, יותרו ההוצאות במלואן

  .עבודה)

  

במס שינוכה במקור.  ותחויבד לעובדים) ההוצאה תיחשב, כולה, כמשכורת במקרים אחרים (של ביגו

  ).לפקודה )11(32או  31במקרים "אפורים" ההוצאה אינה מוכרת, או שהיא "עודפת" (לפי הסעיפים 

  (אין הגבלה לגבי ניכוי של ביגוד פרסומי, המופץ ללקוחות ולאחרים, אף אם יחולק גם לעובדים).

  

  ריםטלפון במקום מגו  .ח

  

התקנות אינן מתירות ניכוי הוצאות החזקת טלפון במקום מגוריו של נישום, או של בעל שליטה בנישום, 

  אלא אם כן הונחה דעתו של פקיד השומה, כי עיקר עיסוקו מתבצע מבית המגורים.

  

מההוצאות  80% -ש"ח לשנה, אך לא יותר מ 2,300במקרים המותרים יותרו לניכוי ההוצאות שמעל 

ש"ח, לא יותרו  23,100ש"ח בשנה. אם ההוצאה השנתית עולה על  23,100קת טלפון שאינן עולות על להחז

ש"ח וכל היתרה תותר לניכוי. אם המדובר בחלק משנה, ייעשה חישוב יחסי לפי מספר  4,600לניכוי 

  החודשים שבהם מקום המגורים שימש את עיקר העיסוק כנ"ל.

"ל, על פי רישום מפורט (תאריך, שעה, יעד השיחה, פרטי מקבלה, מותרות בניכוי כהוצאה שיחות לחו

  משך השיחה, נושאה ומחירה המשוער). ההיתר חל גם לגבי שכיריו של הנישום.

  

  

  טלפונים סלולריים  .ט

  

  ניכוי כהוצאה בעסק או משלח יד

  

עובדו. אם  טלפון נייד שהועמד לרשות -מותר לעסק או למשלח יד לנכות את כל הוצאותיו בשל רדיו 

  העובד משלם למעביד עבור השימוש, יופחת סכום זה מההוצאה המותרת.

  

יותרו  -ש"ח בשנה  1,320כשסכום ההוצאות הינו עד  -באשר לטלפון כנ"ל, שלא הועמד לרשות עובדו 

ש"ח  660יותרו כל ההוצאות העולות על  -ש"ח  1,320מההוצאות; כשההוצאות מעל  50%לניכוי רק 

  בשנה.

וב ייערך עבור כל חודש בנפרד (ולא על בסיס שנתי או מצטבר), וההוצאה תיחשב בחודש בו שולמה החיש

  (ולא בגין החודש עבורו שולם).

  

  טלפון נייד, המותקן במרכזיה בעסק או במשלח יד, יותרו לניכוי במלואם.-הוצאות רדיו

  

ורים אחרים, חלות עליו התקנות נישום המשכיר מכשירי רט"ן לספקים, לנותני שירותים או לגורמים קש

  בדבר הגבלת הוצאות ותשלום מקדמה בשל הוצאה עודפת.

  

סכום ההוצאה שאינו מותר בניכוי מוגדר כהוצאה עודפת, והחייבים בתשלום מקדמות על הוצאות 

  עודפות צריכים לשלם בגינו מקדמה.
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  טלפון נייד-חיוב במס של שכיר בשל שימוש אישי ברדיו

  
לא הותר לנכות הוצאות להחזקת טלפון כאמור לצרכי עבודתו. אם מעבידו מעמיד לרשותו לעובד שכיר 

מסכום ההוצאה  50%העובד במס על  יחויבטלפון כאמור, או משתתף בהוצאותיו לטלפון כאמור, 
ש"ח לחודש, לפי הנמוך מביניהם. מסכום השווי, הנחשב כהטבה חייבת במס של  100החודשית, או על 

להפחית את הסכום ששילם העובד בשל טלפון זה. סכום השווי כנ"ל יתואם כפי שמתואמות העובד, יש 
  תקרות ההכנסה.

  
  במס בשל טלפון שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד. יחויבהעובד לא 

  
מוסדות כספיים  על ידימלכ"רים, ובמס שכר  על ידיהסכום החייב במס בידי העובד חייב במס מעסיקים 

  ם.ומלכ"רי
  

  של העובד יש להוסיף בשורה נפרדת את זקיפת שווי ההטבה בגין טלפון נייד. 106בטופס 

  
  
  כיבודים ואירוח  .י

  

קרה או  השתיימההוצאות שהוצאו לכיבוד קל שהוא " 80%בניכוי  תותרומ - כיבודים במקום העסק

 ) .עסקום דרך קבע את חמה, עוגיות וכיו"ב" של אורחים ושל עובדים במקום העיסוק (שבו מנהל הנישו

  הוצאות מזון ומשקה אחרות לא יותרו.

  

הוצאות אירוח, כולל הוצאות כיבודים שלא במקום העסק, אינן מותרות בניכוי, פרט   - א י ר ו ח

  להוצאות אירוח אורחים מחו"ל, המותרות בניכוי ללא תקרה, בתנאי שהן סבירות.

  

כרטיסים נפרדים, הוצאות  נים בהנהלת החשבונות בשכדי לאפשר הבחנה בין סוגי ההוצאות חשוב לרשו

כיבוד במשרד והוצאות אירוח אורחים מחו"ל. יש להקפיד על רישום ההוצאה בכרטיס המתאים להבחנה 

  האמורה ולצרף חשבונות או קבלות להוכחת ההוצאה.

  

  הפירוט הנדרש הוא כדלקמן: - אירוח אורחים מחו"ל

  שם האורח וכתובתו;  

  עם העסק סוג קשריו;  

  תאריך ההוצאה;  

  תאור מהות ההוצאה;  

  סכום.  

  
  

  מתנות לקשורים בעסק  .אי

  

  ש"ח לשנה למקבל. 210 -עד ל 2012ראויות לניכוי בשנת   -  מתנות לתושבי ישראל

  

דולר של ארה"ב לאדם לשנה. התנאי להתרת ההוצאה הינו שיש קשר  15 -עד ל -  מתנות לתושבי חוץ

  כולל עמיתים למקצוע או לעיסוק.  -בין העסק. קשר עסקי עסקי בין המקבל ל
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מתנה לשכיר, לרבות שי לחג, נחשבת כחלק ממשכורתו של המקבל. עם זאת  - מתנות לשכירי העסק

ש"ח לשנה למקבל, ואינן  210 -עד ל 2012מעבידו מותרות לניכוי בשנת  על ידימתנות הניתנות לעובד 

  וכו'). המצוואישי או פרטי (למשל נישואים, לידה, בר  עאירוו לרגל נחשבות כחלק משכרו, בתנאי שניתנ

  

  הפירוט הנדרש הוא כדלקמן:

   שם המקבל;  

   קשריו עם העסק;  

   תאריך ההוצאה;  

   סוג ההוצאה;  

   סכום המתנה;  

  הסכום העולה על המותר.  
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   :דחלק 

  

  

  

  שלמערך ניכויים, תקרות הכנסה, תקרות פטורים, תקרות 
  2120בדצמבר  31עד ונתונים אחרים המעודכנים בתוקף  צאות מותרותהו

  
  
  

  (*) תקרות ההכנסה ושיעורי המס   

   ------------------------  
  

  

  כולה 2012לשנת המס 
                                                                                               

  
  הכנסה חודשית

  1.1.2011 -מ  מס  הכנסה    שיעור

 המס 
(*)  

    מצטבר  מצטברת  ה כ נ ס ה      

  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח            
          

  5,200עד        6,240  62,400    ש"ח 62,400עד   10%
  הבאים      3,680       12,422  106,560    הבאים  44,160  14%
  הבאים      5,550       26,408  173,160    הבאים  66,600  21%
  הבאים     7,350       52,868  261,360    הבאים  88,200  30%
  הבאים    20,050       132,266  501,960    באיםה  240,600  33%
  41,830מעל          ש"ח 501,961מעל   48%
      

  
  

שנה בשנת  60על הכנסות הנחשבות כהכנסות מיגיעה אישית, ועל הכנסה חייבת של יחיד, שמלאו לו   (*)
  המס. 
המדרגות  2 -פרט לדיבידנדים והכנסות מועדפות שנקבע להן שיעור מס מוגבל  -י הכנסות אחרות לגב

  . מדרגות המס לגביהן הינן כדלקמן:30%הראשונות אינן קיימות ושיעור המס ההתחלתי הינו 
  
  

  21,780עד        78,408  261,360    261,360עד   30%
  הבאים      20,050       79,398  501,960    עד  240,600 -מ  33%
  ש"ח 41,830מעל          ש"ח 501,961מעל   45%
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  :החלק 
  

  מס הכנסה ומיסוי מקרקעין; -חוזרים ופרשנויות של רשות המיסים 
  חוזרי לשכת רואי חשבון

  
  

  חוזרים והוראות ביצוע של רשות המיסים בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
  
  

  להלן רשימת החוזרים (*)
    

  ה נ ו ש א    מספר חוזר  
    
    חוזרים מקצועיים מס הכנסה  א.
      

  5.12.11  הבהרות לעניין סכום הרווחים שלא שולמו  13/2011    
      

קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב   1/2012    
  חוץ לתושב ישראל

  
29.1.2012  

      
  9.5.2012  ו/או דרישת עלויותאסמכתות להתרת הוצאות   2/2012    

  
      

  10.6.2012  לחוק עידוד השקעות הון 68תיקון מס'   3/2012    
      

  13.9.2012  סיווג הכנסות הנובעות ממכירת כלי רכב בחברות ליסינג  4/2012    
      
      
    הוראות ביצוע מס הכנסה  ב.
      

גופים אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות   1/2012    
  2012ציבוריים לשנת 

  
1.2.2012  

      
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות   5/2012    

  2011לשנת המס 
  

20.5.2012  
      

  30.4.2012  המנהליותהפעלת חוק העבירות   6/2012    
      

לעובדיו באמצעות תלוש  46אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף   7/2012    
  רתמשכו

  
11.7.2012  

      
  25.7.2012  מזומן או מצטבר -בסיס דווח לצרכי מס   8/2012    

      
  26.7.2012  2011נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מ"ה לשנת המס   9/2012    

      
  

  
 
    הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין  ג.
      

  16.1.2011  )2012עדכון סכומים (ינואר  -מדרגות מס רכישה   1/2012    
      

  16.1.2012  ה' לחוק מיסוי מקרקעין49תיאום סכומים לפי סעיף   2/2012    
      

  17.1.2012  ז' לחוק מיסוי מקרקעין49עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף   3/2012    
      

  16.1.2012  עדכון סכומים -קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים   4/2012    
      

ק מיסוי מקרקעין קנס על אי א(א) לחו94תיאום סכומים לפי סעיף   5/2012    
  הגשת הצהרה או הודעה

  
23.1.2012  

      
  30.4.2012  הפעלת חוק העבירות המינהליות  6/2012    

      
  24.6.2012  תקופת השלמת הבנייה -העברת קרקע לאיגוד מקרקעין   9/2012    
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  הודעות שוטפות -מידע למעסיקים במס הכנסה   ד.

  

  תוכן החוזר

    

   12.12.2011    2012ע למעסיקים במ"ה פורסמו שינויים במערך הניכויים לשנת המס במיד  -

) ועל ניכויים מתשלומים 126דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס   -

פתיחת המערכת  - 2011) לשנת המס 856שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 

  האינטרנטית

  9.1.2012  

  20.12.2011    2011לשנת  856 -ו 126דוחות שנתיים   -

מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי טופס  101ביטול כללי הפטור ממילוי טופס   -

  20.2.12אלקטרוני  101

  20.2.2012  

  15.4.2011    2011דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס   -

) ועל 0126ויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס על ניכ 2012דיווח שלישוני לשנת המס   -

דחיית מועד הגשה  -) 0856ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 

  לדוח שלישון א

  

  

  16.4.2012  

) ועל ניכויים מתשלומים 0126דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס   -

  הארכת מועד הגשה - 2011לשנת המס  )0856שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 

  

  16.4.12  

  15.5.2012    הבחירות להסתדרות  -

  20.5.2012    2012-אלקטרוני 101נספח א' הוראות בדבר אופן מילוי השדות בטופס   -

משלמי  -אלקטרוני והוראות מיוחדות לעניין  101הכללים והוראות להפקת טופס   -

  2012קצבה 

  

  20.5.2012  

  25.6.2012    חתימה בטופס הצהרת המעסיק/מנכס - 2011) לשנת 126/856כויים (דוחות הני  -

  25.6.2012    2012עדכון סכום מזונות לתושב חוץ לשנת   -

  25.10.2012    לפקודת מס הכנסה 190תיקון   -

  



66  

 

  :וחלק 
 

  של 2012הכנות לקראת בקורת הדוחות הכספיים לשנת 
 ות בחו"ל (*)שאין להם פעילות או השקע חברות ומוסדות

  
  
  

  פעולות לסגירת החשבונות, לספירת מלאי, מזומנים, שיקים ושטרות

  
קורת, נודה לכם אם תפעלו בהתאם יבכדי להקל על סגירת החשבונות והתאמתם, ולחסוך בפעולות הב

  להמלצות ולהנחיות שלהלן.
  
  
  1220בדצמבר  31יום ספירת המלאי ל  .1
  

  מועד הספירה  
  

. אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך זה, ניתן 2012בדצמבר  31יום בלאי עליכם לערוך ספירת מ
לערוך את הספירה בתאריך אחר הסמוך ככל האפשר ליום המאזן, אך במקרה כזה עליכם לערוך 
מראש את כל הסידורים הדרושים לתאום כמותי בין רשימות המלאי בתאריך הספירה ובין רשימות 

  .2012בדצמבר  31יום למקרה ליום המאזן, דהיינו המלאי הסופיות שתערכנה בכל 
על תאריך הספירה המתוכנן על ידכם. כמו כן הננו מפנים  נבקשכם להודיענו מראשבכל מקרה 

ימים, חובה  10תשומת לבכם לכך שאם הפרש הזמן בין יום הספירה ובין יום המאזן עולה על 
  להודיע על כך מראש גם לפקיד השומה.

  

  עריכת הספירה  
  

רשימות המלאי צריכות לכלול את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים 
ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד. כמו כן עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם והנמצאים, 
בתאריך הספירה, אצל אחרים (סחורה שנשלחה לעיבוד, טובין במחסני ערובה, סוכני מכירות, 

  כולל בחו"ל וכו'). -אלה, בתצוגה מפיצים, בהש
יצוין תאריך  ןגיליוהספירה צריכים להיות ממסופרים מראש במספרים עוקבים. בראש כל  תגיליונו

  עותקים לפחות. 3-הטובין. רצוי לערוך הרשימה ב אחסוןהמפקד ומקום 
  

  הרשימות יכללו לפחות פרטים אלה:
  

כולל שם היצרן, דגם ומספר  -(במכשירי חשמל של הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם  םתיאור  -
  סידורי מוטבע);

  מצבם, אם אינו תקין (מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכד');  -
  היחידה לפיה נמדדת הכמות (ק"ג, מטרים, תריסרים וכד');  -
  הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).  -

מועד מאוחר יותר והם: מחיר היחידה, ושווי טורים נוספים שימולאו ב 2 -רצוי להשאיר מקום ל
  ויציינו שמותיהם. ןגיליוכולל (מספר היחידות מוכפל במחיר). הסופרים יחתמו בסוף כל 

  
  תוצרת בעיבוד תירשם תוך ציון שלב העיבוד במועד הספירה.

  
  

  
  .אנא להעביר אלינו מיד לאחר הספירה העתק אחד (כמותי בלבד) כשהוא חתום כאמור

  
-----------------------  

  בעלי פעילויות והשקעות בחו"ל יתאמו את הכנותיהם עם השותף המטפל בתיקם.  )*(
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  חישוב שווי המלאי  

  

את חישוב השווי ניתן לעשות במועד מאוחר יותר. בחישוב השווי אין לכלול טובין שאינם שייכים 

ברשותם של אחרים והשייכים  לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן) אך יש לכלול אלה הנמצאים

  לכם.

השווי יחושב בדרך כלל לפי העלות (לא כולל מע"מ), אך במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה 

לעיל), או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות, יחושב השווי לפי ערך המימוש הנקי, והדבר 

  שימה נפרדת.יודגש ברשימה תוך ציון בסיס החישוב וסיבתו. מלאי פגום יירשם בר

  נבקשכם להודיענו על כך. ,בעיות כלשהן בחישוב השווישל או  ,במקרה של ספק

  

רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי הקבוצות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת 

המפקד המקוריים יש  תגיליונו, מוצרים מוגמרים וכד'. אם החישוב עצמו נעשה שלא על גבי דבעיבו

  אוג לסימול שיאפשר מעקב הדדי בין רשימות המפקד לבין רשימות השווי הסופיות.לד

  

אנא להעביר אלינו העתק נוסף מהרשימה בגמר ריכוז רשימות המלאי וחישוב המחירים והערך, 

  .כשהוא חתום, בצירוף רשימת ההפרשים בין הספירה בעין לבין כרטסת המלאי

  

  

  שמירת הרשימות  

  

וריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע רשימות הספירה המק

  על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר. דוחשנים מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת ה

  

פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים רשימות ספירת המלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן. 

עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות  במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד

  הספירה המקוריות בלי להמתין לחישוב השווי.

  

  

  

  פעולות לביצוע בקשר לכספים ובנקים, אישורים ורשימות  .2

  

  הפקדת הקופה בבנק  א.  

  

את כל יתרת הכספים (מזומנים ושיקים)  2012בדצמבר  31 -ה, 'ביש להפקיד בבנקים בסוף יום 

  סכם את ספר הקופה ולהתאימו לספירה.הנמצאת בקופה, וכן ל

  

 31 -הב', בקופה בסוף יום  והשיקיםאם לא ניתן היה להפקידם בבנק, יש לספור את המזומנים 

  .2012בדצמבר 
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  שיקים דחויים ושטרות  ב.

  

בדצמבר  31 -הלהכין רשימה של השיקים הדחויים והשטרות, שיימצאו בקופתכם בסוף יום  יש

ת שם החותם, שם המסב האחרון, מועד הפרעון, סכום השיק/השטר, . הרשימה תכלול א2012

  שם הבנק הנמשך ומספר השיק.

יש לקבל את אישור הבנקים לרשימת השיקים הדחויים והשטרות המוחזקים אצלם לגביה 

  , ולוודא התאמה לספרי החשבונות.2012בדצמבר  31 -הביום 

  
  

  אישורים מבנקים וחברות אשראי  ג.

  

מטבע זר,  רי יתרות מהבנקים לחשבון עו"ש, לשיקים ושטרות לגביה, הלוואות,יש לקבל אישו

, קופות (כולל אישור על רווחים מניירות ערך וניכוי מס במקור מהם, בארץ ובחו"ל) ניירות ערך

וכן (ניכוי מס במקור מהם בארץ ובחו"ל) תמפיקדונואישורים על הכנסות ריבית לפיצויים, 

ולערוך התאמה  (ישראכרט, ויזה, דיינרס, אמריקן אקספרס וכו'),אישורים מחברות אשראי 

ליתרות בספרים, לאחר רישום כל הפעולות הטעונות רישום (לרבות הוצאות בנק, עמלות, 

  ריבית וכו').

  

  חייבים וזכאים  .ד

  

אישורי יתרות ותמציות חשבון (כאשר סכומי  לקבל חשוב -לגבי אלו שהפעילות איתם מרובה    

מהותיים) לתאריך המאזן, לבדוק אם יש הפרשים לעומת הרישומים בספרי החשבונות  היתרות 

  ולערוך התאמות להפרשים.

  

  אישורים מעורכי דין  .ה

  

  נבקשכם להמציא לנו מעורכי דין המייצגים אתכם מכתבים ואישורים כדלקמן:   

  

ת התביעות, פירוט יכלול את רשימ -  טיפול בגביית חובות והגשת תביעות על ידיכם  .1

  תיאור קצר שלהן והסיכויים לגביית החוב או לקבלת התביעה.

  

פירוט שיכלול את שם התובע, מהות התביעה, סכום  - טיפול בתביעות שהוגשו נגדכם  .2

  התביעה והערכת הסכום שאתם עלולים לשלמו.

  

בודים מנהלים, רישום שיע פרטים ומסמכים על שינויים שחלו בהון מניות, בעלי מניות,  .3

  ומשכונות.

  

  והתחייבויות תלויות שעבודים  ו.
  

, התחייבויות תלויות (ערבויות שניתנו, תביעות שלא נרשמו שעבודיםנא להמציא לנו פרטים על 

וכו'), התקשרויות ארוכות מועד (שכירות, רכישת נכסים וטובין וכד') ואירועים מהותיים שקרו 

  לאחר תאריך המאזן.
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  הלוואות  .ז
  

(לצרף חוזי הלוואות ולוחות סילוקין), ולהתאים את היתרות  2012את הריבית לשנת יש לחשב 

  לאישורי המלווים.

  

  ביטוחים  .ח
  

נא להמציא לנו רשימת הביטוחים שבתוקף, כולל התאמה בין הפוליסות לבין הוצאות הביטוח   

  שנרשמו בספרים.

  

  חובות אבודים  .ט
  

 על ידיחיקה חלקית של חובות, שתהיה מאושרת יש לערוך  רשימת חובות אבודים, לרבות מ  

  מנהל, ותכלול את הפרטים הבאים:

  
          צעדי הגביה שננקטו

  שם החייב  סכום החוב  עבור מה חייב  ממתי החוב  ומדוע יש למחוק את החוב

          

  
  אם החוב היה בטיפול משפטי, אנא לצרף את חוות דעתו של עו"ד שטיפל בגבייתו.

  

ים, יש לפעול בהתאם לתקנות מס ערך מוסף להוצאת תעודת זיכוי לצורך אם הסכומים מהותי

  הפחתת מס העסקאות בגין החובות האבודים.

  

  הבראה וחופשה  י.

  
יש לערוך רשימה שתכלול את חישוב ההפרשות להבראה ולחופשות עובדים שטרם נוצלו   

  כל השנה.לתאריך המאזן. חשוב שיתנהל מעקב אחר חופשות העובדים ורישומן במשך 

  
  

  התחייבות לפיצויי פיטורין  .אי
  

  יש להכין פירוט ההתחייבות לפיצויי פיטורין לעובדים ברשימה שפרטיה יהיו כדלקמן:  .1  

  
תאריך  שכר המגיע בסיס התשלום תקופת התחייבות 

 התחלת

 מס' שם

בעד 12/2012 (יומי או חודשי) העבודה לפיצויים הערות  סדורי העובד      העבודה      

(**)    (*)    

  
  לא כולל מענקי סוף שנה, הפרשים וכו', אלא שכר רגיל בלבד.  (*)

יש לציין האם מופרשים בגין העובד כספים לפיצויים, לתגמולים או לקיצבה, ולהיכן   (**)

  לחברת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל. -

  

  כנת שכר.וחבות פיצויים מת דוחלחילופין, ניתן להמציא לנו 

  
(הודעת מעביד על תשלום  161יש להמציא העתקים מטפסי  -פיצויים ששולמו לעובדים   .2  

  מענק פרישה).
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  אישורים על יעודות מופקדות .יב
  

ועל ערך פדיון פיצויים של  2012יש לקבל אישורים מחברות הביטוח על ההפקדות בשנת   

מהבנקים להפקדות ולשווי , ואישורי יתרות 2012בדצמבר  31 פוליסות ביטוח מנהלים ביום

  .2012 בדצמבר 31 ביוםקופות פיצויים 

  
  

  ציוד, מכונות ומטלטלים  .יג

  

יש להכין רשימת מצאי מפורטת של הציוד, מכונות ומטלטלים, שתכלול גם השוואה לטופס   

מימונית ובחכירה  -הפחת האחרון שנערך (נא להכין רשימה נפרדת לנכסים  בחכירה הונית 

יש  להמציא לנו פירוט על רכישות ומכירות של ציוד, מכונות  ומטלטלים במשך  תפעולית). כן

  השנה לפי הפירוט להלן:

  
    ברכישה:

  
תאור   תאריך רכישה תאריך הפעלה  מחיר הקניה  שם המוכר  הערות

  הנכס
  מס' פקודה

              

  
  

    במכירה:

  

 תאור הנכס הנמכר  תאריך המכירה שם הקונה וכתובתו  סכום המכר
        

  

  ניכוי מס במקור מתקבולים  .די

  

יש לערוך רשימה מפורטת של המס שנוכה במקור משכר שרותים או מריבית שקיבלתם,   

ומהכנסות מניירות ערך, בציון שם המשלם, בצירוף אישורים מהמוסדות המשלמים על 

  הניכויים האמורים, וכן צילום כרטיס החשבון והתאמה של הרשימה לכרטיס.

  

  נוכו על ידיכם במקור מתשלומיכם לאחריםסכומים ש  .טו

  

), לערוך ריכוז שנתי (טופס 801יש לסכם כרטיסי ניכוי מס מריבית ומתשלומים אחרים (טפסי 

ולחשבון הוצאות מימון כפי שנרשמו בהנהלת  102) ולהתאימו לסיכום טפסי 856וטופס  826

 31 ליום מס הכנסה עדהחשבונות. את המקור של הריכוזים השנתיים יש להגיש לשלטונות 

. במידה והנכם מנכים מס במקור מתשלומיכם לאחרים, עליכם לערוך את 2013במרס 

  הריכוזים השנתיים הדרושים לשם הגשתם לשלטונות המס ולהתאימם לרישומים בספריכם.

לא יותרו לניכוי הוצאות בשל תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי במקור, אלא אם כן הוגש 

ש"המשלם" חייב בהגשתו, שיפורטו בו שמו, מענו ומספר תעודת הזהות של  דוחה לפקיד השומ

 לוהכומספר מזהה אחר,  -האדם אשר לו, או בשבילו, שולמו התשלומים, ובחבר בני אדם 

  בצורה מדויקת המאפשרת לפקיד השומה לזהות את מקבל התשלום.
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  השלמת הנהלת חשבונות ועדכון רישומים בספרי עזר  .טז

  

יש לדאוג לעדכון חשבונות המלאי, לקוחות, שטרות וכד' לתאריך המאזן, ולסיים את רישום כל   

, לרבות הוצאות והכנסות שהצטברו וכן הכנסות והוצאות 2012בדצמבר  31 ליום הפעולות עד

  מראש.

  

  ניכוי מס במקור ממשכורת ומשכר עבודה   .יז

  

) ולהתאימו לסיכום טפסי 126ז שנתי (טופס ), לערוך ריכו101יש לסכם כרטיסי העובדים (טפסי 

ולחשבונות הוצאות משכורת ושכר עבודה כפי שנרשמו בהנהלת החשבונות, ולהמציא לנו  102

. נא 2013במרס  31 ליום . את המקור יש להגיש לשלטונות מס הכנסה עד126העתק מטופס 

עובדים,  קופות גמל,  לפי סוגיהן (ביטוח לאומי בניכוי השתתפות ה הנלוותלמיין ההוצאות 

נסיעות,  החזקת רכב,  בגדי עבודה,  שי לחגים,  מזנון עובדים,  פיצויים וכד'), להתאימן 

  לרישומי השכר ולדיווח לצרכי מס ולערוך ריכוז שנתי.

  

  פרוייקטים או עבודות בביצוע  .יח

  

ר. רצוי יש לערוך רשימה ולהעריך את אחוזי הביצוע בהתאם לעלות ההשקעה או לשלב הגמ  

לתמוך הערכה זו בחוות דעת של מהנדס או מנהל העבודה בחברה. יש לקבל תחזיות ממהנדסי 

  .פרויקטהחברה לגבי עלויות הצפויות להשלמה והכנסות הצפויות להתקבל בכל 

  

    חשבונות מנהלים  .יט

  

  נא להמציא לנו:

  

ריכים של התנועות לפי תא ממויניםפרטים על חשבונות המנהלים (כולל העתק הכרטיס),   .1

בכרטיסי המנהלים, בצרוף פרטים על שווי ריבית בשל יתרות חובה שנזקפו למנהלים. יש 

להפריד את הרישומים המתייחסים לחשבונות האישיים של המנהלים, לרבות 

  הוצאותיהם (החזקת רכב, טלפון וכד'), מחשבונות אחרים.

  

  של המנהלים. 106  -ו 101העתקים מטפסי   .2

  

  

  מקדמות ופירוטים -וצאות עודפות ה  כ.

  

  נא להמציא לנו:

  

וכן פירוט חישוב  102פירוט מקדמות ששולמו בגין הוצאות עודפות בצרוף העתקי טפסי   .1

  ההוצאות העודפות שבגינן שולמו המקדמות.

  

נסיעות לחו"ל,  ןבעניילמס הכנסה, לפי דוגמת טופס מצ"ב בנפרד  דוחפירוט לצורך ה  .2

  ש"ל, כבודים ואירוח, מתנות ותרומות.החזקת רכב, א
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  מס ערך מוסף    .3

  

ות שהוגשו למחזור הרשום בספרים; כנ"ל דוחיש לערוך התאמת המחזור החייב במע"מ לפי ה  א.

גם ביחס למס תשומות. חובה גם לתאם שימוש בתשומות שלא לצרכי עסק. אם רשומות 

טיות בחלקן) הנכם רשאים לנכות בחלקן ופר עסקיותבספריכם תשומות בעלות אופי מעורב (

את התשומות לצרכי מע"מ במשך השנה באופן זמני, אך בסוף השנה עליכם לערוך תאום 

 דוחולרשום בספרים את אותו החלק של התשומות שלא שימש לצרכי עסק ולהגיש למע"מ 

  מתקן. כלל זה חל על כל התשומות המעורבות לרבות הוצאות החזקת רכב.

  

העסק ובחלקו לצרכים השימוש בו מעורב, כלומר בחלקו שימוש לצרכי שלגבי רכב פרטי 

) הינו למטרה עסקית מותר 50%נקבע בתקנות כי אם עיקר השימוש ברכב (מעל פרטיים, 

מותר לקזז  - 50% -מהמס הגלום בתשומות הרכב. אם השימוש העסקי הינו פחות מ 2/3לקזז 

ת העסקיות והפרטיות ולקזז את מס מהמס (ניתן גם לנהל רישום מלא של הנסיעו 25%

  תשומות באופן יחסי לקילומטראז' ששימש למטרות העסק).

  

  :לתשומת לבכם

  

 ליסינג עסקת במסגרתאותו היום  לפני לקונה שנמסר רכב(למעט לגבי  2005ביולי  10 מיוםהחל 

כישת איסור ניכוי מס תשומות בעת ר, חל )2008בינואר  1 מיום החלרק " פרטי רכב"כ יחשבש

 בבית נהיגה לימודי, רכבים מכירת שעסקו עוסק בידי רכב רכישתשכירת רכב (למעט /או הרכב ו

 או שדה בתנאי קבע דרך המועסק יפ'ג ,רכב השכרת שעסקו מי בידי רכב השכרת, לנהיגה ספר

רכב המשמש להסעת נוסעים, במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים, או , מפעל בחצרי

  יולי שטח, בידי מי שעסקו ארגון סיורים או טיולים).לסיורים וט

  

עניין האפשרות לניכוי מס "רכב פרטי" למוגדרים כהנם בכל מקרה , שכלי רכבקיימים בנוסף, 

  תשומות".

  

  הקבלת הדיווחים למע"מ ולמס הכנסה  ב.

  

 ות למע"מ,דוחיש לבדוק התאמת המחזור שדווח בטפסי המקדמות למס הכנסה למחזור שדווח ב

משלים למס הכנסה או למע"מ. יש לשים לב כי לגבי  דוחואם יש טעות בדיווח צריך להגיש 

קבלנים ועוסקים אחרים בבניה, עוסקים שיש להם הכנסות מריבית מלקוחות, או הסוחרים 

בניירות ערך, קיים הבדל בין בסיסי הדיווח למע"מ ולמס הכנסה. ברוב העיסוקים האחרים יש, 

  לרוב, חפיפה.
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  (*) 2012וח על ההכנסה לשנת מס ד
          עצמאים המנהלים עסק על ידי         

  
  
  
  1220בדצמבר  31פעולות שיש לבצע לסגירת שנת הכספים שמסתיימת ביום   .1
  
  

  סגירת ספרים, פנקסים וקבצי מחשב  א.
  

 2013ולפתוח מערכת לשנת  2012יש לסגור את כל הרשומות והפנקסים שנוהלו עבור שנת 
  ספר קופה, פנקסי חשבוניות, פנקסי קבלות, פנקסי שיקים וכו').(

  
  

  בנקים, שיקים ושטרות  ב.
  

   הפקדת הקופה בבנק  .1
  

את כל יתרת הכספים (מזומנים  2012בדצמבר  31 -ה', ביש להפקיד בבנקים בסוף יום 
  ושיקים) הנמצאת בקופה, וכן לסכם את ספר הקופה ולהתאימו לספירה.

  
   ב', ה להפקידם בבנק, יש לספור את המזומנים והשיקים בקופה בסוף יוםאם לא ניתן הי

  .2012בדצמבר  31 -ה
  

  שיקים דחויים ושטרות  .2
  

 31 -היש להכין רשימה של השיקים הדחויים והשטרות, שיימצאו בקופתכם בסוף יום 
. הרשימה תכלול את שם החותם, שם המסב האחרון, מועד הפרעון, סכום 2012בדצמבר 

  השיק/השטר, שם הבנק הנמשך ומספר השיק.
יש לקבל את אישור הבנקים לרשימת השיקים הדחויים והשטרות המוחזקים אצלם 

  , ולוודא התאמה לספרי החשבונות.2012בדצמבר  31לגביה ביום 
  

  
  אישורים מבנקים וחברות אשראי  .3

  
, הלוואות,  יש לקבל אישורי יתרות מהבנקים לחשבון עו"ש, לשיקים ושטרות לגביה

(כולל אישור על רווחים מניירות ערך וניכוי מס במקור מהם, בארץ  מטבע זר, ניירות ערך
אישורים על הכנסות ריבית מפקדונות (ניכוי מס במקור מהם , קופות לפיצויים, ובחו"ל)

וכן אישורים מחברות אשראי (ישראכרט, ויזה, דיינרס, אמריקן אקספרס בארץ ובחו"ל)
וך התאמה ליתרות בספרים, לאחר רישום כל הפעולות הטעונות רישום וכו'), ולער

  (לרבות הוצאות בנק, עמלות, ריבית וכו').
  
  
  

------------------  
הן עצמאים והן שכירים חייבים לדווח על הכנסותיהם בחו"ל, גם אם לא הועברו לישראל. לצורך הדוח יש   (*)

וכיו"ב) ועל מיסי ההכנסה ששולמו  , שכר דירהשכורתלהמציא אישורים על כל ההכנסות (השקעות, מ
  בחו"ל. 
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  שיקים שנתקבלו ונמסרו לאחרים  .4

  

יש להכין פירוט של שיקים ושטרות שנתקבלו ונמסרו לאחרים, למעט לצורך גביה בלבד, 

  , ברשימה שפרטיה יהיו כדלקמן:2012בדצמבר  31 חל לאחר יום םפירעונשזמן 

  

שם   למי נמסר מועד הפרעון  הבנקשם  מס' השיק סכום השיק

  החותם

ממי 

  נתקבל

              

  

  

  קבלת אישורים מגופים שונים  ג.

  

  חייבים וזכאים  .1

  

ולגבי  2012בדצמבר  31נבקשכם להכין רשימות לקוחות, ספקים (חייבים וזכאים) ליום 

על ההכנסה  דוחרצוי לקבל תמציות חשבון עד לתאריך ה -אלו שהפעילות איתם מרובה 

  לעומת רשומות החשבון שלכם. -אם יש  -ולבדוק הפרשים  2012נת לש

  

  אשורים על הפקדות לקיצבה, תגמולים, ביטוח חיים וקרנות השתלמות  .2

  

לצורך קבלת הניכויים  2012נבקשכם לדאוג לקבלת אישורים על ההפקדות בשנת 

  .םהרלוונטייוהזיכויים 

  

  

  (אם יש בעסק)     לאימ    ד.

  

בעלון חלק ו' מלאי ולטפל בנושאים האחרים הקשורים במלאי כמפורט ב אנא לבצע ספירת

  מידע זה.

  

  

  משכורות, ניכויים והוצאות נילוות    ה.

  

) של 0126) ולערוך ריכוז שנתי (טופס 0114, 0101יש לעדכן את כרטיסי העובדים (טופס 

  המשכורות והניכויים ולהתאימם לרישומי השכר בספרי החשבונות.

וצאות הנילוות לפי סוגיהן (בטוח לאומי בניכוי השתתפות העובדים, קופות גמל, נא למיין הה

נסיעות, החזקת רכב, בגדי עבודה, שי לחגים, מזנון עובדים, פיצויים וכד'), להתאימן לרישומי 

  השכר ולדיווח לצרכי מס ולערוך ריכוז שנתי.

  

במרץ  31ליום  ד השומה עדוריכוזים אחרים) יש למסור לפקי 126ות הסוף שנתיים (דוחאת ה

  .2013במרץ  20ליום  יש למסור לעובדים או למקבלים עד -857-ו 106ואת טפסי  2013
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  יכוי מס במקור מתקבוליםנ  .ו

  

יש לערוך רשימה מפורטת של המס שנוכה במקור משכר שרותים או מריבית שקיבלתם, 

וסדות המשלמים על ומהכנסות מניירות ערך, בציון שם המשלם, בצירוף אישורים מהמ

  הניכויים האמורים, וכן צילום כרטיס החשבון והתאמה של הרשימה לכרטיס.

  

  

  סכומים שנוכו על ידיכם במקור מתשלומיכם לאחרים  ז.

  

), לערוך ריכוז שנתי (טופס 801יש לסכם כרטיסי ניכוי מס מריבית ומתשלומים אחרים (טפסי 

ולחשבון הוצאות מימון כפי שנרשמו בהנהלת  102) ולהתאימו לסיכום טפסי 856וטופס  826

במרס  31החשבונות. את המקור של הריכוזים השנתיים יש להגיש לשלטונות מס הכנסה עד 

. במידה והנכם מנכים מס במקור מתשלומיכם לאחרים, עליכם לערוך את הריכוזים 2013

  השנתיים הדרושים לשם הגשתם לשלטונות המס ולהתאימם לרישומים בספריכם.

לא יותרו לניכוי הוצאות בשל תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי במקור, אלא אם כן הוגש 

ש"המשלם" חייב בהגשתו, שיפורטו בו שמו, מענו ומספר תעודת הזהות  דוחלפקיד השומה 

מספר מזהה אחר, והכל  -של האדם אשר לו, או בשבילו, שולמו התשלומים, ובחבר בני אדם 

  רת לפקיד השומה לזהות את מקבל התשלום.בצורה מדוייקת המאפש

  

  

  מס ערך מוסף  .ח

  

ות דוחהנכם מתבקשים לערוך התאמה בין המחזור בפנקסים וברשומות החשבון לבין ה

  למע"מ. כן יש לבדוק את שלמות הדיווחים.

  

  

  התאמה לדיווח למע"מ  -מקדמות למס הכנסה    .ט

  

ות דוחהכנסה למחזור שדווח ב יש לבדוק התאמת המחזור שדווח בטפסי המקדמות למס

משלים למס הכנסה או למע"מ. יש לשים לב  דוחלמע"מ, ואם יש טעות בדיווח צריך להגיש 

כי לגבי קבלנים ועוסקים אחרים בבניה, עוסקים שיש להם הכנסות מריבית מלקוחות, או 

סוקים הסוחרים בניירות ערך, קיים הבדל בין בסיסי הדיווח למע"מ ולמס הכנסה. ברוב העי

  האחרים יש, לרוב, חפיפה.
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  ות ומסמכים שיש לצרפםדוחהכנות לעריכת ה  .2

  

. במקרים מיוחדים ניתן לבקש ארכה 2013באפריל  30עד ליום  דוחלפי החוק יש להגיש את ה

  משוער במועד החוקי. דוחולהגיש  דוחהגשת הל

  

  :דוחמסמכים שיש להמציא לנו כדי לאפשר הכנה והגשה של ה

  

  סי קבלות (לעסק שאינו מחזיק קופה רושמת).פנק  א)

  ספרי תקבולים ותשלומים, בצרוף כל המסמכים.  ב)

  נתוח ההוצאות לפי סוגים.   ג)

  ).126שנתי (טופס  דוחתיק ניכויים בצירוף טופס   ד)

  טפסי דווח תקופתיים למס ערך מוסף.  ה)

  .2012בדצמבר  31רשימת מלאי ליום    ו)

  .2012בדצמבר  31יום רשימת לקוחות וספקים ל  ז)

  ) של הבעל ו/או האשה השכירים.106כוז משכורת שנתית (טופס יטופס ר  ח)

  מסמכי תגמולי מילואים לעצמאיים, ואשור שנתי מהמוסד לביטוח לאומי.  ט)

  .(בארץ ובחו"ל) מסמכי הכנסות מריבית ו/או דיבידנד   י)

  .(בארץ ובחו"ל) )מסמכי הכנסות מרווחי הון (לרבות מכירת כלי רכב בעסק  יא)

  אשור שנתי בגין תשלומים לקופות גמל.  יב)

  אשור שנתי מהמוסד לביטוח לאומי.  יג)

  אשור שנתי בגין תשלומים לביטוח חיים.  יד)

  אישור שנתי על תשלומים לקרן השתלמות.  טו)

  אישורים על תרומות למוסדות ציבוריים מאושרים.  טז)

 12.5%חה במוסד כשהוצאות אלה עולות על אשורים עבור הוצאות החזקת קרוב משפ  יז)

  מההכנסה החייבת.

  .2012בדצמבר  31מסמכי קניה ומכירה של ניירות ערך, ואשור יתרה ליום   יח)

חוזים על הכנסות מדמי שכירות, פרוט התקבולים, ומסמכים על הוצאות בקשר לנכסים   יט)

  .(בארץ ובחו"ל) המושכרים

  .(בארץ ובחו"ל) פטורות)לרבות הכנסות ות (מסמכים בגין הכנסות אחרפרטים ו  כ)

  ).2012.    (פנקס מקדמות 2012 אשורים בגין תשלומי מקדמות לשנת מס  כא)

מסמכים מלקוחות על מס הכנסה שניכו במקור (אישורים שנתיים או זמניים במידה ולא   כב)

  התקבלו סופית).

  רכישות כלי תחבורה וציוד).ה לחו"ל, יש לרכז נתונים על מנת לדווח על הוצאות מיוחדות (נסיע  כג)

  .867טפסי  -אישורים מבנקים על פעולות בשוק ההון   כד)

  במידה והינך מגיש דוח לרשויות המס בחו"ל נבקשך לצרף העתק מהדוח.  כה)

  .150טופס  -דווח על אחזקת חברה בחו"ל   כו)
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  הערות כלליות  .3

  

 2012את כל ההוצאות, כולל משכורת דצמבר  על מי שמדווח בשיטת המזומנים להקפיד ולשלם  .א

. כדי להימנע מויכוחים מיותרים עם מס 2012בדצמבר  31והניכויים בקשר אליה עד ליום 

חותמת בנק או דואר,  על ידי 2012הכנסה רצוי מאד לקבל אימות שהתשלום בוצע בפועל בשנת 

  .2012בדצמבר  31ליום העברה שתחויב בחשבון הבנק עד  על ידיאו 

  

לומים יפקידי השומה, נבקש להמציא גם צ על ידיהיות וישנם מקרים של אובדן מסמכים   .ב

  מהמסמכים שיוגשו כמפורט ברשימת המסמכים שיש לצרפם כנ"ל.

  

שומה יוטלו ריבית של  בעקבותברצוננו להעיר שעל יתרות מס הכנסה שהנישום נשאר חייב   .ג

יש  ,ה למדד. על מנת למנוע הוצאות אלולשנה) בתוספת הפרשי הצמד 4%לחודש ( 0.33%

  .2013בינואר  31יום  לשקול אם רצוי להסדיר את תשלום המס לפני

  

. במידה ויש 2013בימים הקרובים ישלחו דרישות לתשלום מקדמות למס הכנסה לשנת המס   .ד

  יש לפנות אלינו על מנת שנוכל לטפל בהקדם.  -מקום לבטלן או להקטינן  

  

  .2013במרץ  31ליום  ישורים על ניכוי מס מוקטן במקור לשנה קודמת נקבע עדתוקפם של הא  .ה

זה על מנת  ןבענייבמידה ואין לכם אישור על ניכוי מס מוקטן ויש בו צורך, נבקש לפנות אלינו 

  לדרוש פטור.  -באם יש מקום    -לדרשו בהקדם, או  
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