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  2 0 1 4בר  דצמ                                        
                                          

  
  

  לקט עניינים לטיפול ולמחשבה 
  ומידע שוטף 2015שנת ותחילת  2014שנת  לקראת סוף

  
  
  

  יקר(ה),וידיד(ה) לקוח(ה) 
  
  

  הקדמה  א.
  

כלכול התנהלות נכונה וסייע בלעדכן ולמנת  עלמביא לעיונך מכלול של נושאים עלון מידע זה   

  נושאי חשבונאות ומס. בצעדים 

בחוקי המס השונים,  שינויים תדירים ומהותיים ונעשבשנים האחרונות ובשנה האחרונה בפרט   

  התנהלות.ותכנון ההתאמות  ,לשם ביצוע שינוייםלגביהם רצוי להתעדכן 

  שחלקם נובעים מחקיקה חדשה, , פורטים בעלוןהמ מהותייםעניינים למספר מופנית ומת ליבך תש  

  ופסיקה מהשנה החולפת.  

  

 
  5201 שנתוהתנהלות ב 4120שנת מידע כללי והנחיות להיערכות לסיום   ב.

  

ולראשית שנת  2014בעלון מידע זה מפורטים גם עניינים שראוי לטפל בהם בקשר לסיום שנת 

 מנהליותהמלצות להיערכויות קיימות בעלון  ,כמו כן .הכנת הדוחותתכנון המס לקראת ול ,2015

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

  

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

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

  הבהרות בהתאם לצורך.

  

  

  

  

  א

  



 
 

 

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

  .2014דצמבר לחודש עד בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין רשות המיסים 

  

ה במיסוי פנסיוני בעלון מופיע גם מאמר מקצועי פרי עיטו של רו"ח צביקה משבנק, המתמח

 ותגמול בכירים, העוסק בהיערכות לקראת תום שנת המס.
  

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, . לבדב 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
  

  
  

  
  

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

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

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

   
  
  
  

  (עו"ד) , רו"חגיא פייגנבוים:  העלון ךעור
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ב



 
 

 

  םהענייניתוכן 
========  

  
  

  ע  מ  ו  ד  
  

  חידושים ושינויים במיסים ועניינים לתשומת לב - חלק א
  
  

  1      ני חקיקה וחידושים במסיםתיקו  .1

  

  

  שיעורי מס (מס הכנסה ומס חברות)  .2

  

  14    יחידיםהחל על הכנסה מס   .א

  15    הגדרות נוספות  ב.

  15    מס על חברות רגילות בהתאם לפקודת מס הכנסה  ג.

  15    מס על הכנסות מדיבידנד מחברות רגילות  ד.

  ם לבין שיעור המסרבי שחל על יחידייהשוואה בין שיעור המס השולי המ  .ה

  15    הכולל החל על חברה ובעלי מניותיה בעת חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי

  

  

  5120 -ו 4120 יםשנבשבח  ,רווחי הון ,מיסוי הכנסות בשוק ההון  .3

  

  16    מיסוי יחידים  א.

  17    "בעל מניות מהותי"יחיד שהינו מיסוי   ב.

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

  18    מיסוי חבר בני אדם  ד.

  18    דיווח ותשלום מקדמה בשל רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים  ה.

  19    קרנות נאמנות  .ו

  19    לרבות הפסדי הון מניירות ערך  קיזוז הפסדי הון  .ז

  

  

  חוק הביטוח הלאומי  .4

  

  אותשיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח ברי

  

  20    עובד ומעביד  .א

  20    עובד עצמאי   ב.

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

  21    מבוטח שאינו עובד ואין לו הכנסות  ד.

  



 
 

 

  

  ע  מ  ו  ד  
  
  בנושאי מס שוניםוהבהרות תזכורות  ,חידושים  .5
  

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

  
  מיליון ש"ח במניות של חברה עתירת מו"פ, 5התרת עלות השקעה של עד   -

  21    , כהוצאה בידי משקיע יחיד על פני שלוש שניםSeed -בשלב ה
  השקעה של חברות ישראליות בחברות ישראליות קטנות, שעיסוקןעידוד   -

  באמצעות ניכוי חלק מההשקעה במניותבתחום תעשיות עתירות הידע, 
  22    על פני חמש שנים

  תמריץ להשבת מדענים ישראלים, השוהים בחו"ל, לישראל ולעליית  -
  מדענים לראשונה לישראל באמצעות מתן פטור ממס לגבי הכנסה

  23    מתמלוגים מסוימים
  
  24    זיכוי בהתאם למצב המשפחתידוגמאות למתן נקודות   -
  
  - 2012רק על בסיס מצטבר החל משנת המס  דיווח לצרכי מס  -

  25    8/2012הוראת ביצוע 
  

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

  
  26    מועד חיוב  -
  
  27    2012בינואר  1תיקונים שונים בתחולה מיום   -
  
  27    2014ן בתחולה משנת תיקו  -

  
  27    שיטת הדיווח למס ערך מוסף  -

  
  28    תכנוני מס החייבים בדיווח ("תכנוני מס אגרסיביים")  -
  
  30    מחירי העברה בעסקה בינלאומית  -

  

  31    הלוואה לצדדים קשורים - (ט) לפקודה3סעיף   -
  

  31    (ט) לפקודה3שיעור הריבית לעניין סעיף   -
  

  32    הלוואה בין חברתית כאשר קיימים "יחסים מיוחדים" - (י) לפקודה3סעיף   -
  
  

  34    צו הרחבה בדבר ביטוח פנסיוני  .6
  
  
  36    מיסוי פנסיוני  .7

  



 
 

 

  
  

  ע  מ  ו  ד  
  

  

  ולמחשבה  לקט עניינים לטיפול - בחלק 
  5120ותחילת  4120לקראת סוף 

  

  
  והתפעולי בתחום העסקי -סימן א 

  

  43    דיווח בשיטת המזומנים  .1

  43    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) ;15.1.2014דצמבר שזמן פרעונה 

  44    קרנות השתלמות (כל הסוגים) ;ה, דמי הבראה ודמי מחלה (מעבידים)דמי חופש

  44    ניכוי תשלומים לביטוח לאומי בשל הכנסה שאינה ממשכורת  .4

  44    טיפול בחובות אבודים וחובות אחרים שאינם ניתנים לגביה  .5

  45    מלאי מת או שתנועתו איטית  .6

  45    2014טיפול ביתרת מס הכנסה המגיעה לשנת   .7

  45    מקדמות בגין הוצאות עודפות  .8

  45    וכו') מלוגיםניכוי הוצאה ששולמה לחו"ל (עבור שירותים, ריבית, ת  .9

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

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

  47    צאות ששולמו לבעלי שליטההגבלת ניכוי הו .12

  47    דמי ניהול .13

  47    ניצול עודפי מזומנים .14

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

  47    )856 -ו 126דיווח שנתי על ניכויים באופן מקוון בלבד (טפסי  .16

  48    2014על ידי יחידים בשנת ר ובישראל ובאזים מיסוי הכנסות מהשכרת דירות למגור .17

  49    דמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראלמיסוי הכנסות מ .18

  49    תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים .19

  50    מקום שמירת מערכת החשבונות .20

  50    2013בינואר  1תחולה מיום  -כללים לסריקת מסמכים וביעורם  21

  51    2013בינואר  1תחולה מיום  - יגיטליכללים לניהול ארכיב ד 22

  52    תיעוד על גבי נייר כימי מתכלה .23

  52    מועד שינויי מבנה -שינויי מבנה  .24

  52    דיווח על העברת נכסים בתמורה להקצאת מניות .25

  53    זיכוי ממס בעד תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית .26

  -לעובדיו, באמצעות תלוש שכר לפקודה,  46ביד למתן זיכוי לפי סעיף אישור למע .27

  53    7/2012הוראת ביצוע מס הכנסה 



 
 

 

  
  
  

  ע  מ  ו  ד  
  

  
  קרנות השתלמות לשכירים, לעצמאים, הטבות במס בשל    -סימן ב 

  54  שליטה בחברות מעטים ולחברי קיבוצים לבעלי

  

  

  שרן פרטים ונהלים בקימידע מעודכן לעני - גחלק 

  4120לניכוי 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 ששימושווי   ד.

  59    רישום בנאמנות של כלי רכב שבבעלות תאגיד  ה.

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

  59    הוצאות לביגוד  .ז

  59    טלפון במקום מגורים  .ח

  60    טלפונים סלולריים  .ט

  61    כיבודים ואירוח  .י

  61    מתנות לקשורים בעסק .אי

  

  

  מערך ניכויים, תקרות הכנסה, תקרות פטורים,  - דחלק 

  המעודכניםאחרים תקרות של הוצאות מותרות ונתונים 

  4120בדצמבר  31עד בתוקף 
  

  

  62    סה ושיעורי המסתקרות ההכנ

  

  

  הכנסה מס -חוזרים ופרשנויות של רשות המיסים  -  החלק 

  חוזרי לשכת רואי חשבון ;מיסוי מקרקעיןו

  

  

  63    מס הכנסה -חוזרים מקצועיים   א.

  63    הוראות ביצוע מס הכנסה  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 4120לשנת 

  פעילות או השקעות בחו"ל    

  
  

  :פעולות לסגירת החשבונות, לספירת מלאי, מזומנים, שיקים ושטרות
  
  65    2014בדצמבר  31יום ל ספירת מלאי  .1
  66    , אישורים ורשימותפעולות לביצוע בקשר לכספים ובנקים  .2
  71    מס ערך מוסף  .3
  
  

  על ידי 4201דוח על ההכנסה לשנת מס  - זחלק 

  עצמאים המנהלים עסק 
  
  72    2014בדצמבר  31ת הכספים שמסתיימת ביום פעולות שיש לבצע לסגירת שנ  .1
  75    צרפםמסמכים שיש לוות דוחהכנות לעריכת ה  .2
  76    הערות כלליות  .3

  

  



1 
  

 

  :אחלק 
  
  

  דושים ושינויים במיסים ועניינים לתשומת לבחי
  
  
  תיקוני חקיקה וחידושים במסים  .1

  

  גילוי מרצון והוראת שעה חדש לנוהל פרסום 
                 )מסלול מקוצרבו מסלול אנונימי(ב

  

בחודש רשות המסים פרסמה הון השחור מצים להעמקת הגבייה בשילוב עם מאבק בהגברת המאעקב 

(בתוקף עד לתום שנת  המחליף את הנוהל הקיים) "הנוהל" –(להלן  "נוהל גילוי מרצון" 2014ספטמבר 

בספטמבר  6(בתוקף עד ליום ) "הוראת השעה" –(להלן  "הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצוןו" )2015

תת לאפשר לנישומים (יחידים, עוסקים ובעלי תפקידים בתאגידים) הנה, לגילוי מרצון המטרה ב. )2015

ות המס בישראל, לשלם לרשוישלא דווחו נכסים (בארץ ובחו"ל) הכנסות ומידע לרשויות בקשר ל םביוזמת

  להימנע מנקיטת הליכים פליליים. בכך את המיסים החלים, ו

  

  קיימים שני מסלולי גילוי: עההשהוראת  במסגרת

  

ופרטים מזהים כלשהם וזאת ללא ציון פרטי הנישום תוגשנה בקשות ה - הגשת בקשות אנונימיות  .1

לאחר מכן, הנובעת מהבקשה. הצפויה ס המ ת חבותמול פקיד השומה אלברר שיהיה ניתן על מנת 

בכפוף לאישור בכתב מהלקוח לחשיפת חושפים את הפרטים רק אנו  –ייחשפו כמובן כל הפרטים 

  .הפרטים כאמור

  

ש"ח וההכנסה החייבת  2,000,000 ך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה עלשסכ - מסלול מקוצר  .2

גיש בקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס ש"ח, ניתן לה 500,000 הנובעת ממנו אינה עולה על

שאמור להביא לסיום  לפונה שובר תשלום . עם אישור הבקשה, יונפקותהרלוונטילשנים המתקנים 

  התהליך.

  

  :גילוי מרצון בנוהלהתנאים שנקבעו 

  

  הבקשה תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים שהוא הגורם המוסמך לאשרה;   .1

 ,, פירוט סכום ההכנסה שהושמטהלרבות מקור ההכנסה כלול את כל המידע הרלבנטיבקשה תה   .2

  בצרוף כל המסמכים הרלוונטיים; אומדן המס לתשלום

  ;ותוך שיתוף פעולה מלא גילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום לבה   .3

בן/בת זוגו או חברה  ,בעניין המבקש מועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקהב   .4

  בשליטתם;

  נוהל לא יחול בקשר לפעילות בלתי חוקית;ה   .5

, ם מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצוןשות המסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קייר   .6

באמצעי  ,ברשות שלטונית אחרת חברות שבשליטתם/  בן הזוג של המבקשלרבות ביחס לבת/

או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים אזרחיים ופליליים דין  תכתבי ביתקשורת, ב

  בערכאה שיפוטית בישראל או בחו"ל; המתנהלים
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מקרים חריגים, בהם קיימות נסיבות אישיות יוצאות דופן (כגון מחלה קשה), רשאית רשות ב    .7

  / חקירה; המסים לאשר בקשה לגילוי מרצון, גם אם קיים מידע או שנערכה בדיקה

, מתייחסים לחברה ה / בדיקהמקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, כאשר המידע, החקירב   .8

החקירה ן או בעקיפין, בין המידע, אחת מני רבות שבשליטת המבקש וכאשר לא קיים קשר, במישרי

  ;לבין הבקשה, רשאית רשות המסים לאשר בקשה לגילוי מרצון/ בדיקה 

הצמדה, לרבות  שייקבע על ידי הגורם האזרחי הרלבנטיובסכום המבקש ישלם את המס במועד    .9

  ;ריבית וקנסות

אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד, כאשר בקשה נוספת תתקבל בנסיבות   .10

  בלבד; מיוחדות

  ;מעט כאשר מדובר בכספי ירושהל ,מניב תשלום מס משמעותי און הנוהל לא יחול כאשר איה  .11

גם לא (ה ולא אושרה הבקשה לגילוי מרצון, לא תעשה רשות המסים שימוש במידע שבבקשה מידב  .12

 .הל מהותיתוהנ  , זולת אם הופר)בהליך אזרחי
  
  

  :)2015בספטמבר  6(תחולה עד ליום  התנאים שנקבעו בהוראת השעה

  
  מסלול אנונימי:

  

  ל הוראות הנוהל יחולו בשינויים המחויבים;כ   .1

את כל המידע הרלבנטי לרבות מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה  בקשה תכלולה   .2

  בתוספת כל המסמכים הרלוונטיים; ואומדן המס לתשלום

נת לברר את חבות המס גורם האזרחי הרלבנטי על מה למהנציבות אהבקשה האנונימית תופנה    .3

  הנובעת ממנה;

את שמו של המבקש, להמשך הבדיקה והטיפול  ימים ממועד קבלת הבקשה, ימסור הפונה 90בתוך    .4

  ימים נוספים. 90-לגורם האזרחי קיימת אפשרות להאריך את הטיפול בבקשה ב בבקשה.
  

  סלול מקוצר:מ

  

ח וההכנסה "ש 2,000,000בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה על מיועד למקרים בהם סך ההון שנכלל   .1

  ח בשנות הדיווח;"ש 500,000החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 

  ל הוראות הנוהל יחולו בשינויים המחויבים;כ  .2

שנתיים או דוחות אחרים רלבנטיים כשהם מתוקנים לתקופת הבקשה תוגש בצירוף לדוחות ה  .3

  ;הגילוי

א שובר ייוצהיא תאושר ותועבר אל הגורם האזרחי ש, מסלולאם נמצא שהבקשה עומדת בתנאי ה  .4

  הנובע מהבקשה; לפונה על סכום המס תשלום

ימים מיום מסירת הודעת התשלום, לא יפתח  15מידה וסכום המס הנובע מהבקשה ישולם תוך ב  .5

  מסר.נבי המידע שהליך פלילי לג

  
 

   -דרישה להגשת דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה 
  

דוח " – 5329פס במהלך השנה שלח אגף המודיעין של רשות המיסים דרישה לאזרחים רבים למילוי טו
  ". פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

  
הדרישות נשלחו ליחידים להם אין תיקים במס הכנסה וזאת בהתבסס על מאגרי מידע שקיימים 

, כאלה רשות המיסים. למיטב הבנתנו, הדרישות נשלחו לאזרחים להם יותר מדירת מגורים אחתב
, מי שרכש רכב יוקרתי, בעלי ו לקיום חשבון בנק בחו"למי שיש סבירות לגבי, המרבים בטיסות לחו"ל

  גבוהות ועוד. תומשכור
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הנחיות  - רשת המדווחים "מהלך להרחבת -רשות המסים  פורסמה הנחיית 2014אוגוסט בחודש 

  :לפעולה"
  
בקשר לכל  2007זרחים החייבים בהגשת דוח שנתי יידרשו להגשת דוחות שנתיים החל משנת א   .1

  שנה בה הייתה הכנסה המחייבת הגשת דוח שנתי;
 10%לעיל נובעת משכר דירה למגורים החייב במס בשיעור של  1מידה וההכנסה כאמור בסעיף ב   .2

, והם ידווחו על הכנסותיהם בדיווח )שכיר עם הכנסות שכ"ד( 95הם תיק שסיווגו בלבד, יפתח ל

בשובר תשלום אחד  )2007-2013(וישלמו את המס המתחייב מכל השנים  353מקוצר בטופס 

  ;לרבות ריבית והצמדה מתום כל שנת מס 2013נת לגבי ששיונפק להם 

מלא וחתום אל  5329ה וישלחו את טופס לעיל יפתחו תיק במס הכנס 1זרחים כאמור בסעיף א   .3

  מחלקת המודיעין ברשות המיסים;

  ;גשת דוחות באיחור במקרים מתאימיםלתת הקלות בקנסות בגין המוסמך שומה הקיד פ   .4

התקיימו נסיבות מיוחדות המצריכות טיפול במישור סבור כי קיד השומה פמקרים חריגים בהם ב   .5

 . ברשות המיסים "ל בכיר לחקירות ומודיעיןהפלילי, יועבר התיק לעיון סמנכ
  

  

 2014זוג החל משנת -הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני
  

ואילך,  2014בינואר  1בתחולה על הכנסה שהופקה מיום  )199לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' בהתאם 

, לעיתים גם במקום בו עד גזו-הכנסות בניעל נפרד מס חישוב אפשרות לביצוע ההורחבה בצורה מהותית 

 ,התיקון היה מדובר בהכנסה של בן הזוג האחד התלויה בהכנסת בן הזוג האחר. במקרים הרלוונטיים

מדובר בהקלה משמעותית המאפשרת כל אחד מבני הזוג ליהנות ממדרגות המס החל מראשיתן ומנקודות 

  זיכוי אישיות, לפי העניין.

  

רק אם , שיש להם מקור הכנסה משותף זוג בני לגבי יתאפשר הנפרד החישוב כי נקבעתיקון ב   .1

   :התקיימו כל אלה

  

  ייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;שם יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת ל  א.

ל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה כ  ב.

  ;היחסיתתו המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומ

בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור  -ם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג א ג.

ומרבית (מקור הכנסה של בן זוג התלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני) ההכנסה המשותף 

  פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים;

  

  שהיה טרם התיקון בשל "בן זוג עוזר".  וטלה האפשרות לביצוע חישוב נפרד כפיב   .2

  

   

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

  ואילך נקבע כי חייבים בגשת דוח גם: 2013בתחולה לגבי דוחות  2014במסגרת תיקון מחודש אוגוסט 

  

אשר ההכנסה החייבת , דהיינו כב לפקודה121הוא או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם לסעיף מי ש •

 .ח"ש 811,560של מי מהם עולה על 
 בשנה. ח"ש 811,560העולה על סך של הכנסות מניירות ערך סחירים מחזור כאשר ליחיד    •
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  שינוי במשטרי המס החלים על חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה
 

אל של חברה נשלטת זרה החלות לגבי מיסוי בישרהאנטי תכנוניות תוקנו ההוראות  2013דצמבר בחודש 

להן הכנסות מחוץ  שיששהתאגדו מחוץ לישראל וחברות ) (שני סוגי (חנ"ז) וחברת משלח יד זרה (חמי"ז

או  השהופק הלהכנס בקשר 2014בינואר  1יום , בתחולה מ)לישראל ומוחזקות על ידי תושבי ישראל

  זה ואילך. מיום הנצמח

  

  חברה נשלטת זרה (חנ"ז)

  

ובכך הוצאו  15%-ל 20%-המס החל על ההכנסה הפסיבית במדינת החוץ מרף שיעור הוקטן  •

העולה על הכנסה פסיבית בשיעור המשלמות מס בגין ברות ח "חברה נשלטת זרההגדרת "מתחולת 

  .)מדובר בהקלה כמובן(. 15%

  

תמורה ממכירת ניירות ערך (אף אם היא הכנסה מעסק) תחשב כהכנסה  - מכירת ניירות ערך •

 פחות משנה והוכח כי שימש את החברה בעסק.על ידי החברה לא אם נייר הערך הוחזק א ,פסיבית
 

יבוצע בהתאם  מדינה שאיננה מדינת אמנהברה נשלטת זרה תושבת רווחים של חחישוב ההכנסה וה •

 גם דיבידנד או רווח הוןהחישוב כלול יאמנה, תושבת מדינת  לדיני המס בישראל ואילו לגבי חברה

(אף אם הם פטורים ממס או שלא מהווים הכנסה לפי דיני רק ה לפקודת מס הכנסה שיחושב לפי פ

וסכומים שנוכו לצרכי מס באותה מדינה אך אינם מוכרים כהוצאה או כניכוי  ,מדינת התושבות)

פחת בשל קביעת עלות ללא ריבית רעיונית, תמלוגים רעיוניים, ( בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

ת בהתאם לקביעת שר האוצר באישור עולה על העלות בפועל והוצאות נוספושזו שולמה, פחת ה

 . )של הכנסת ועדת הכספים
  

 זרה על ידי הנשלטת החברה המשטר בעבר ניתן היה לצאת מתחולת עלה כך שאם רף הסחירות  •

המניות הרשומות למסחר את  30%-ת המדריש התיקון החריג ,ממניות החברה בבורסה 30%הצעת 

, על בעלי השליטה ברה הנשלטת הזרהכך, על מנת לצאת מתחולת הח .ות בעלי השליטהאשר בבעל

כי אין די בהצעת  הבהירהתיקון וכמו כן, להעביר לשליטת הציבור חלק גדול יותר ממניות החברה. 

 בפועל. או רישום למסחר המניות לציבור בלבד, אלא נדרשת שתתקיים הנפקה 
 
  .לפקודה 88בסעיף שהגדרה היא בהתאם ל כך שכיום "קרוב"הגדרת הורחבה  •

 
 באמצעי השליטה.  0% בחברה בת תחשב החזקה של(ומטה)  50%חזקה של נקבע כי ה תיקוןב •
  

בוטל מנגנון זיכוי המס הרעיוני שהיה חל על הדיבידנד הרעיוני החל על רווחי חברה נשלטת זרה.  •

ת סכום הדיבידנד בפועל בגובה סכום יופח בפועלת דיבידנד בעת חלוקלצורך חישוב המס זאת, לאור 

יובהר כי, הדיבידנד בפועל. סכום מדד) עד גובה להדיבידנד הרעיוני ששולם עליו מס בעבר (מתואם 

  בהתעלם מהפסד שקוזז או הוצאה שנוכתה כנגדו בעבר. במלואו, סכום הדיבידנד הרעיוני יופחת 
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 תן זיכוי כמפורט להלן:יינ ס זר בפועל בשל חלוקת דיבידנדשל תשלום מבמקרה    •
  

בעל המניות מחוץ לישראל בשנת יחושב תחילה כנגד הכנסותיו של בשל המס הזר זיכוי ה  .1
  ;המס

ינתן כנגד מס החל על בעל המניות בגין הכנסותיו מישראל בשל יתרת סכום המס הזר ייכוי הז  .2
  ;המס בשנת

  המס הזר בפועל.לם לבעל המניות בתום שנת המס בה שולם ושת הזיכוי תתרי  .3
  

(ה) 126ובכפוף לסעיף לפקודה (ג) 126לא יעלה על הזיכוי שהיה ניתן בהתאם לסעיף  -קרת זיכוי ת
, , לפי הענייןלפקודה סימן ב' שלישיהוראות חלק י' פרק לפקודה, וגם לא יעלה על הזיכוי בהתאם ל

  על סכום המס ששולם בפועל על הדיבידנד הרעיוני. וגם לא יעלה 
  

כירת אמצעי השליטה תופחת סך התמורה שהתקבלה בגובה הדיבידנד הרעיוני ששולם עליו בעת מ •
 הפסד שקוזז או הוצאה שנוכתה מהדיבידנד הרעיוני בעברבהתעלם מ מדדלמס בעבר מתואם 

 . , והכל בתנאי שעד למכירה טרם חולק כדיבידנד(דהיינו, ברוטו)
  

  (חמי"ז) חברת משלח יד זרה

  

וחים של חברת משלח יד זרה תושבת מדינה שאיננה מדינת אמנה יבוצע חישוב ההכנסה והרו •
בהתאם לדיני המס בישראל ואילו לגבי חברה תושבת מדינת אמנה, יכלול החישוב גם דיבידנד או 
רווח הון שיחושב לפי פרק ה לפקודת מס הכנסה (אף אם הם פטורים ממס או שלא מהווים הכנסה 

מים שנוכו לצרכי מס באותה מדינה אך אינם מוכרים כהוצאה או לפי דיני מדינת התושבות) וסכו
ריבית רעיונית, תמלוגים רעיוניים, פחת בשל קביעת (כניכוי בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים 

עלות ללא שזו שולמה, פחת העולה על העלות בפועל והוצאות נוספות בהתאם לקביעת שר האוצר 
 באישור ועדת הכספים). 

 
תיראה כאילו קיבל אותה , ברת משלח היד הזרהבח אם לחלקו היחסי של הנישוםההכנסה, בהת •

לפקודה  (א)126תהייה חייבת במס בישראל בשיעור מס חברות כקבוע בסעיף כדיבידנד, וזו הנישום 
  (גם אם מדובר בנישום יחיד).

 
הכנסה כיראו את הדיבידנד  ,לפקודה (הפסד מעסק) 28לעניין קיזוז הפסד כמשמעותו בסעיף  •

  ממשלח יד. 

 
 במועד התשלום בפועל.רק בעל מניות, שאינו בעל שליטה, יהיה חב במס  •

  

על ידי בפועל יותר זיכוי בגין כל מס החברות אשר שולם נקבע כי  –זיכוי בגין מס חברות זר ששולם  •
. ברווחים ממשלח יד מיוחד שיעור הזכויות השייכות לנישום תושב ישראלב כשהוא מוכפלהחברה, 

גובה המס שבעל המניות חב בו בישראל התאם לאת סכום הזיכוי כאמור הגביל המחוקק בתקרה ב
  בגין ההכנסה האמורה.

  

 –תשלום דיבידנד בפועל לחברה שאיננה חברת בית/משפחתית או חברה להחזקת נכסי נאמנות בעת  •
(בניכוי  יד זרהחברת משלח הדיבידנד מס ששולם בפועל על ידי בעל המניות במסגרת  יופחת מסכום

 (ב)126סעיף הזיכוי ממס חברות זר). הדיבידנד, בניכוי ההפחתה כאמור, יהיה חייב במס בהתאם ל
 .  לפקודה

ברת משלח יד במידה ומחולקים ליחיד, בעל מניות בחברה תושבת ישראל, רווחים אשר מקורם בח
וקה לחברה תושבת בגין החל מה חברת משלח היד הזרהיינתן זיכוי בגין המס הזר ששיל זרה

  ישראל. 
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תשלום דיבידנד בפועל לחברה שהינה חברת בית/משפחתית או חברה להחזקת נכסי נאמנות או  •
חברת בהתאם לתיקון, מסך הדיבידנד יופחת מס ששולם בפועל על ידי בעל המניות במסגרת  -ליחיד

אמור, יהיה חייב במס (בניכוי הזיכוי ממס חברות זר). הדיבידנד, בניכוי ההפחתה כ משלח יד זרה
), ובלבד ששיעור המס לא יעלה על שיעור לפקודה 204(בכפוף לסעיף  לפקודה ב125לסעיף בהתאם 

 לפקודה.  ב121ובתוספת המס בסעיף לפקודה  121המס המרבי הקבוע בסעיף 
  
  

  ). 7/2014ראת ביצוע מס הכנסה דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים (הו
  

המסים לפישוט הדיווח, ומתוך כוונה להקל על בעלי עסקים קטנים שהכנסותיהם  במסגרת מדיניות רשות
(להלן: "דוח שנתי מקוצר"), שאותו  137טופס  -אינן מגיעות לכדי חבות במס, הוכן דוח שנתי מקוצר 

  .2013מדוחות לשנת מס וזאת החל  1301הנישום יוכל להגיש במקום טופס 

 
תו מעסק (מחזור מכלל עסקיו) יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה "בעל עסק קטן" מוגדר כיחיד שהכנס

 איבמ ואיניצוין כי מדובר בהכנסה בגובה ש ).2013ש"ח (נכון לשנת מס  60,000אישית, אינן עולות על 
  א.2הקלה לעסקים אלו קיימת בהוראות ניהול פנקסים על פי פרק א' סעיף בנוסף,  לחבות במס.

  
ווח ולפיכך הדוח המקוצר כולל עמוד אחד ובו מופיעים כל השדות בדוח הושם דגש על פשטות הדי

המתייחסים להכנסה מיגיעה אישית. שידור דוח שנתי מקוצר אינו כולל חישוב מס ועל כן לא נדרש מילוי 
  שדות הזיכויים והניכויים השונים.

  
ק קטן", שמתקיימים יחיד תושב ישראל שהוא ו/או בן זוגו "בעל עס רשאי להגיש דוח שנתי מקוצר      

  :לגביהם התנאים הבאים
  

בידי מגיש הדוח ו/או בן זוגו הכנסות ממקורות אלו בלבד: עסק, משלח יד, הכנסת עבודה, קצבאות,  •
  מענקי פרישה או הכנסות משוק ההון מהן נוכה מלוא המס במקור.

  

ם יתר הכנסותיו בעל עסק קטן שהכנסתו מעסק (מחזור עסקי) יחד עהנו מגיש הדוח ו/או בן זוגו  •
  ש"ח, בהתאם למצבים האפשריים הבאים: 60,000מיגיעה אישית אינם עולים על 

  
בן הזוג הרשום" הכנסות מעסק (מחזור עסקי), שביחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית אינן ל"  א.

  ש"ח, ולבן/בת הזוג אין הכנסות כלל. 60,000עולות על 
ולבן/בת הזוג הכנסות מעסק (מחזור עסקי) יחד עם יתר ל"בן הזוג הרשום" אין הכנסות כלל,   ב.

  ש"ח. 60,000אינן עולות על שהכנסותיו מיגיעה אישית 
אינן של"בן הזוג הרשום" הכנסות מעסק (מחזור עסקי) יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית   ג.

המס ואינו  נוכה מלוא ןש"ח, ולבן/בת הזוג הכנסת עבודה ו/או קצבה בלבד מה 60,000עולות על 
  חייב בגינה בהגשת דוח שנתי.

 ןמלוא המס ואינו חייב בגינ ןל"בן הזוג הרשום" הכנסות ממשכורת /או קצבה בלבד שנוכה מה  ד.
בהגשת דוח שנתי, ולבן/בת הזוג הכנסות מעסק (מחזור עסקי) יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה 

  ש"ח. 60,000אישית אינן עולות על 
הכנסות מעסק (מחזור עסקי) שביחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית אינן ל"בן הזוג הרשום"   ה.

ש"ח, ולבן/בת זוגו הכנסות מעסק (מחזור עסקי) שביחד עם יתר הכנסותיו  60,000עולות על 
  ש"ח. 60,000מיגיעה אישית אינן עולות על 

   
עולות על סכום של  מי שבידיו הכנסות משוק ההון מהן נוכה מלוא המס במקור וכלל הכנסותיו אינן •

  , רשאי להגיש דוח מקוצר בהתאם למצבים האפשריים שהוגדרו לעיל.₪ 811,560
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  :יחיד שהוא או בן זוגו עונים על ההגדרות הבאות, אינם רשאים להגיש דוח שנתי מקוצר

  
  מי שחייב היה בעריכת תיאום מס ולא עשה כן. •

  מי שחייב להגיש דוח שנתי בעקבות פריסת פיצויים. •

  ל מניות בחברות פרטיות, בעל שליטה ובעל מניות מהותי.בע •

  .8,  7, 6, 1 מי שחייב בניהול ספרים ולא ניהלם או שפנקסיו נקבעו כבלתי קבילים ובקודי ניהול ספרים •

  תושב חוץ. •

  תושב ישראל בעלי נכסים בחו"ל או הכנסות חו"ל. •

  נאמן בנאמנויות, יוצר או נהנה. •

  שותף בשותפות. •

  טף או מועבר.הדורש הפסד שו •

  מבקש החזרי מס. •

בעל הכנסות שאינן מיגיעה אישית (לדוגמא, הכנסה חייבת משכר דירה), למעט הכנסות משוק ההון  •

  מהן נוכה מלוא המס.

  מי שבידיו הכנסות משוק ההון, אשר לא נוכה מהן מלוא המס במקור. •

  .ש"ח 811,560מי שבידיו הכנסות מכל המקורות (לרבות שוק ההון) העולות על  •

  פושט רגל. •

מי שיש לו תשלומים בגביה מכל סוג, כגון: מקדמות, תשלומים מיוחדים (שכ"ד ורווח הון). יובהר כי  •

  .2014נושא זה יבחן לקראת הכנת הדוח השנתי לשנת המס 

  

לפקודה לכל דבר ועניין, לפיכך חלות עליו כל הוראות  131הדוח המקוצר מהווה דוח שנתי לפי סעיף 

עם זאת, מכיוון שבדוח המקוצר לא  .וכיו"בות מועדי הגשת הדוח, הליכי שומה, התיישנות הפקודה, לרב

)(א) לפקודה. בכל מקרה אחר יידרש דוח 2(א)(145נערך חישוב מס ניתן לאשר את השומה העצמית לפי סעיף 

ף מלא ולא ניתן יהיה לשדר דוח שנתי מקוצר, דהיינו עם קביעת שומה לפי מיטב שפיטה, לפי סעי

) 04(ב) (השגה על שומה 150)(ב), בהסכם או שלא בהסכם. כמו כן דוח המהווה השגה על פי סעיף 2(א)(145

  יהיה דוח מלא.

  
 

לא יתבצע עדכון של  תקרות  2014בינואר  1-ב – הקפאת עדכון מדרגות מס ושווי נקודות זיכוי

. הקפאת העדכון צפויה להסתיים תההכנסה וסכומי נקודות זיכוי לפי שעור עליית המדד בשנת המס הקודמ

  ;2015בינואר  1-ב

  
  

ג 40סעיף  - 2015-ו 2014לשנים  ביטול חלקי של נקודות זיכוי למסיימי תואר אקדמי

למי שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון (תובא בחשבון במספר שנות מס  לפקודה קובע מתן נקודת זיכוי אחת

מחצית נקודת זיכוי למי שזכאי לקבל מתן שנות מס) ושהן כמספר שנות הלימודים אך לא יותר משלוש 

  תואר אקדמי שני (לא יותר משתי שנות מס).

ג לפקודה קובע מתן נקודת זיכוי אחת למי שזכאי לקבל תואר אקדמי ברפואה או ברפואת 40כמו כן, סעיף 

המס שבה  שיניים, בשלוש שנות מס, ומחצית נקודת זיכוי, בשתי שנות מס החל בשנת המס שלאחר שנת

  הסתיימו לימודי התואר האקדמי השלישי.

ג לפקודה מתן נקודת זיכוי אחת למי שזכאי לקבל תואר ראשון במסלול לימודים ישיר 40בנוסף, קובע סעיף 

, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו הלימודים לתואר ראשון (תובא לתואר אקדמי שלישי

מחצית נות הלימודים אך לא יותר משלוש שנות מס). כמו כן, תינתן בחשבון במספר שנות מס שהן כמספר ש

תואר אקדמי ל םלימודיהשתי שנות מס החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לנקודת זיכוי, 

  שלישי.
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(תובא בחשבון במספר  מקצוע לימודי שסיים ליחיד מחצית נקודת זיכוימתן קובע  לפקודה ד40 סעיף

  פר שנות הלימודים אך לא יותר משלוש שנות מס). שנות מס שהן כמס

  

מנקודת זיכוי/חצי נקודת זיכוי, לפי העניין  וייהנ 2015-ו 2014בתיקון נקבע כי מסיימי לימודים בשנים 

  ;, וזאת בשנת המס בה הסתיימו הלימודים או בשנה שלאחר מכן לפי בחירתםבמשך שנת מס אחת בלבד

  

 
 - תיקון מקיף -חברה משפחתית 

 
תוכל רק חברה חדשה להיחשב כ"חברה משפחתית" וזאת במידה ותודיע לפקיד  2014החל משנת  .1

  חודשים ממועד ההתאגדות. 3תוך השומה 

  

  וזאת בהתייחס לשנת , 2013שנת מהלך ב "חברה משפחתית"להיות הגישה בקשה חברה קיימת ש .2

  -תטופל בהתאם למועד הגשת הבקשה  2014

  

לא חלים על החברה כל מגבלות ו יתכן, כי אז 2013ביולי  31ליום  מידה והבקשה הוגשה עדב   2.1

  תיקון.הלעומת המצב שלפני 

 31ראו את העודפים שנצברו בחברה עד ליום י 2013ביולי  1לאחר יום מידה והבקשה הוגשה ב    .2.2

 עד , כאילו חולקו כדיבידנד לבעלי המניות (תשלום המס בפועל בגין דיבידנד יידחה2013דצמבר 

ללא הפרשי הצמדה וריבית). בעת חלוקה בפועל של העודפים האמורים  2017בדצמבר  31ליום 

  לא יוטל מס נוסף. 

בעת מכירתם יפוצל רווח ההון  – 2013בדצמבר  31בי נכסים שהיו קיימים בחברה עובר ליום לג  .2.3

יחול  –לה באופן לינארי כך שלגבי רווח ההון המיוחס לתקופה בה הייתה החברה חברה רגי

לפקודה) ולגבי רווח ההון המיוחס  121שעור המס השולי המקסימלי (בהתאם להוראות סעיף 

  יחול שעור מס רווח הון של יחיד. –לתקופה בה הייתה החברה "חברה משפחתית" 

  

מסכום התמורה סכום הרווחים שצברה החברה יופחת  "חברה משפחתית"עת מכירת מניות בב   .3

"י הנישום המייצג) ולא חולקו לבעלי המניות, כשהוא מוכפל בשיעור אחוז שולם המס ע (ושבגינם

המניות הנמכרות מתוך סה"כ הון המניות. סכום התמורה שיופחת כאמור, יהיה הן ביחס לבעל 

כלל בסכום הכולל של ה"רווחים יהמניות המוכר והן ביחס לקונה. הסכום המופחת כאמור גם לא י

 .לפקודה ב'94עניין סעיף הראויים לחלוקה" (רר"ל), ל
  

  :בין מרצון ובין מכפיה "חברה משפחתית"ברה תחדל להיות ח    .4

  

שתבקש מרצונה לשנות מעמדה ולהיחשב כחברה רגילה, תודיע על כך לפקיד  "חברה משפחתית"  .4.1

  ;בנובמבר של השנה השוטפת והשינוי יהיה החל מהשנה שלאחר מכן 30ליום השומה עד 

הנישום המייצג נפטר או שחלו שינויים באחוזי ההחזקה של הנישום בה  "תיתחברה משפח"  .4.2

, על החברה לבחור בנישום מייצג אחר המקיים את התנאים בחוק ולהודיע לפקיד המייצג

אי הודעה כאמור תבטל את מעמדה של החברה  יום ממועד תחולת השינוי. 60השומה תוך 

  השינוי.מתחילת שנת המס שבה חל  "חברה משפחתית"כ

תה אמורה י, הי2013שביקשה לחדול ממעמדה ביחס לשנת  "חברה משפחתית" ,2013גבי שנת ל  .4.3

יתה י, בו הבקשה ה197, בניגוד למצב שלפני תיקון 2013בנובמבר  28להגיש בקשה עד ליום 

  עד למועד החוקי להגשת הדוח.להיות מוגשת אמורה 
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  ילה, לא תוכל לשוב בעתיד ולהיות "חברה משפחתית".חברה משפחתית" שחזרה להיות חברה רג"    .5

  

ברה שחדלה לקיים את התנאים הנדרשים לסיווגה כ"חברה משפחתית" לא תסווג כ"חברה ח    .6

משפחתית" באותה שנת מס ודיבידנד, אם חולק, בשל רווחי אותה שנה ימוסה בשיעור מס של 

או יותר ממניות החברה,  25%של רכישת  , לפי העניין. במקרה של פטירת נישום או במקרה30%/25%

  לא יחול שעור המס האמור על דיבידנד שחולק.

  

ב לפקודה המאפשרים העברת נכסים 104א או 104ל "חברות משפחתיות" לא יחולו הוראות סעיפי ע    .7

  לחברה על ידי בעלי מניותיה.

  

עולה חדש, תושב חוזר או תושב מידה והנישום המייצג זכאי להטבות לפי סעיפים הקשורים לנכות, ב    .8

חוץ, אזי ההטבות תינתנה רק בהתאם לחלקו היחסי של הנישום במניות החברה. הוראה זו תחול לגבי 

  .2014רווחים שיצמחו החל משנת 

  

  

ניתן לעיתים לשערך ) IFRSלאומיים ( ביןהדיווח התקני לבהתאם  - מיסוי חלוקת רווחי שערוך

את התקינה החשבונאית  המיישמותים גם בחברות ישראליות פרטיות (לעית ןההוג םנכסים לפי שווי

ההפרש שבין הנובעים מ(שלא על בסיס מימוש נכס) כגון אלה נוצרים רווחי שערוך . במקרים הישראלית)

 סוג הנכס.בהתאם לרווח והפסד או לקרן הון, . רווחי השערוך נזקפים לדוח עלות הנכס לבין שוויו ההוגן

לפקודה מגדיר באופן כללי "מכירה" כ"...כל פעולה או אירוע אחרים שבעקבותיהם  88ף לעומת זאת, סעי

לאור  יצא נכס בדרך כלשהיא מרשותו של אדם...", דהיינו, מכירה לעניין מס הינה על בסיס מימוש בלבד.

 אך בהתאם לחוק רווחים חשבונאיים שלא שולם בגינם מס חברות ,שהנם כאמור  ,שערוךהרווחי זאת, 

חלוקה של  .ק, אכן מחולקים בפועל על ידי חברותובכפוף להוראות החכדיבידנד,  םלחלקניתן החברות 

רווחי השערוך מתבצעת בדרך כלל כחלוקה רגילה של דיבידנד תוך התעלמות מהעובדה כי בגין רווחים אלו 

 טרם שולם מס החברות ובסתירה לעיקרון המיסוי הדו שלבי הקיים בחברות.
  

(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (הוראה דומה 5לפקודה וסעיף  1א100סעיף  ,הוסף במסגרת התיקון ,לאור זאת

יום חלוקת ב ,כי קובעלגבי חלוקה מרווח שערוך בשל זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין). הסעיף 

השערוך  נרשמו רווחי שלושבתתבצע לצרכי מס מכירה רעיונית של הנכס  על ידי החברה, "רווחי שערוך"

"רווחי שערוך" יוגדרו כעודפים שלא חויבו במס חברות (אינם כוללים הון . בדוחות הכספיים של החברה

מניות או פרמיה), מהסוג שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, בסכום העולה על 

כשה"תמורה"  ה לפקודת מס הכנסה ש"ח. חישוב ההכנסה החייבת יהיה בהתאם להוראות חלק 1,000,000

יתרת בתוספת בהפרש שבין אחד לשיעור מס החברות סכום החלוקה המנה המתקבלת מחילוק תהיה 

  המחיר המקורי של הנכס הנמכר.

, יראו בנכס "שנמכר" במסגרת המכירה הרעיונית כאילו נרכש (פחת, מכירה בפועל וכיו"ב) צרכי מסל

ה לתמורה שנקבעה לעניין המכירה הרעיונית השוומחדש על ידי החברה ביום החלוקה, במחיר מקורי 

  בניכוי הסכום האינפלציוני שנקבע במכירה הרעיונית. 

וג החלוקה (מרווחי שערוך או מרווחים , רשאית לבחור את סצוין כי, חברה המבצעת חלוקת דיבידנדי

  רגילים כתלות כמובן בקיומם).

  

  

נכס בר פחת שיחלוף לאפשרות ה  וטלהב - לפקודה לעניין שיחלוף נכסים 96תיקון סעיף 

 שכרהאו לה כרהחמש להשירכב פרטי ש .2; נכסי מקרקעין מחוץ לישראל. 1 –גבי ל (דחיית רווח הון)

 ".רווחי שערוך"נכס שנמכר במכירה רעיונית בעקבות חלוקת  .2; אחרת
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 לעניין פטורים לתושב חוץ -לפקודה  97תיקון סעיף 
  

שאינו נסחר בישראל של חברה לתושב חוץ בשל מכירת נייר ערך פטור המוענק נוספת ל החרגה    .1

רווח הון במכירת נייר על קובע כי תושב חוץ פטור ממס ה ) לפקוד3(ב97סעיף   – ישראלבת תוש

אדם תושב חוץ שעיקר נכסיו הם -בני-תושבת ישראל, או במכירת זכות בחברפרטית ערך של חברה 

בכפוף לתנאים המפורטים בו. סעיף  הנמצאים בישראל זכויות, במישרין או בעקיפין, בנכסים

קובע כי הפטור האמור לא יחול במכירת נייר ערך של חברה, שביום רכישתו  ה) לפקוד2)(3(ב97

ובשנתיים שקדמו למכירתו, עיקר שווים של הנכסים שבהם מחזיקה החברה, במישרין או בעקיפין, 

  ן. הם זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעי

גם על רווח הון במכירת נייר ערך של חברה שעיקר שווים של תיקון נקבע כי הפטור האמור לא יחול ב    

זכות שימוש במקרקעין או בכל נכס  ,כות באיגוד מקרקעיןזבבזכות במקרקעין או  םמקור הנכסי

 המחובר למקרקעין בישראל, זכות לניצול משאבי טבע בישראל, וכן זכות לפירות ממקרקעין

  הנמצאים בישראל.

  

) לפקודה קובע 2(ב97סעיף  – יטול קבוע לפטור לתושבי חוץ בשל מכירת מילווה מדינה קצר מועדב    .2

כי תושבי חוץ פטורים מתשלום מס רווח הון הנובע ממכירתם של ניירות ערך הנסחרים בבורסה 

מדינת ישראל. כחלק  בישראל. לעניין זה מוגדר "נייר ערך" ככולל גם איגרות חוב או מלווה של

מניסיון למנוע מסחר ספקולנטי של משקיעים זרים הגורם, בין השאר, לפגיעה בשער החליפין של 

 ,כישהפכה בתיקון עכשיו להוראת קבע  2011בדצמבר  16 נקבע בהוראת שעה בתוקף מיום ,הש"ח

בערבותה, ת ישראל או מדינשל מילווה איגרת חוב או מכירת בהפטור לא יחול על רווח הון 

חודשים מלאים מיום  13מועד לפדיונם אינו עולה על ההרשומים למסחר בבורסה בישראל וש

  הוצאתם, ועל עסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין מילווה מדינה קצר מועד.

  
  

(בפקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין  רעוןיהרחבת המקרים בהם יוטל קנס ג
לפקודה מטיל קנס על נישום במקרים שבהם הגירעון בין המס ששילם לפי  191סעיף  - וחוק מע"מ)

, תוך התייחסות מחבות המס של הנישום 50%שומתו העצמית לבין המס שהוא חייב בו בפועל עולה על 

מסכום הגירעון, זדון/תכנון מס חייב בדיווח  15%קנס בשיעור  –לנסיבות בשלהן קיים הגירעון (התרשלות 

שאי להטיל קנס רפקיד השומה , 2013החל מדוח התיקון קובע כי מסכום הגירעון).  30%קנס בשיעור  -

ח לשנה "ש 500,000מסכום הגירעון גם לגבי נישום שלגביו נקבע גרעון בסכום העולה על  30%בשיעור של 

  :ממהמס שהנישום חייב בו, אם הגירעון נובע  50%והגירעון עולה על 

  

  החייב בדיווח;שהיא תכנון מס כפעולה לפקודה (ז) 131ל פעולה שנקבעה לפי סעיף דיווח עי א    .1

, מפורשת לפקודה ב158נישום פעל בעניין מסוים בניגוד להחלטת מיסוי כהגדרתה בסעיף ה    .2

לא כן , ולפקודה 131עניין בשלוש השנים שקדמו להגשת הדוח לפי סעיף גבי השניתנה ל ,ומנומקת

  ע המנהל, על כך שפעל בניגוד להחלטת המיסוי בעניין;דיווח, בטופס שקב

כנון מס שנקבע לגביו בשומה סופית כי הוא מהווה עסקה מלאכותית, ובלבד שהנישום לא דיווח ת    .3

  .לפקודה 86סעיף בהתאם להוראות עליה, או עסקה בדויה 
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 - ש"ח ומעלה 50,000ים על כל פעולה בסכום של פחובת דיווח של חלפני כס

א 141שתוקפה שלוש שנים מיום תחילתן של תקנות שיותקנו בנושא הוסף סעיף  ,בהתאם להוראת שעה

) לחוק איסור הלבנת 7(-) ו5) עד (1ג(א)(11נותן שירותי מטבע החייב ברישום לפי סעיף הקובע כי  הלפקוד

 "חש 50,000של  על כל פעולה שביצע בסכוםרשות המסים (חלפן כספים), ידווח למנהל  2000-הון, התש"ס

  הנהנה בפעולה שבוצעה.פרטי ועמו התקשר כדי לבצעה, האדם  ומעלה, לרבות פרטי הפעולה ופרטי

  

  

 )71חוק עידוד השקעות הון (תיקון 
  

(אינם מתייחסים שינויים מהותיים  הון בוצעו בחוק לעידוד השקעות 2011בהתאם לחוק החל משנת 

  כמפורט להלן:ל"מפעל תיירותי"), 

  

 ואזור עדיפות אחר; 'אזור א -חולקה לשני אזורי עדיפות  הארץ   •
 ;הדרישה להשקעה מזערית מזכה הטלוב    •
 );חישוב יחס המחזורים בוטלהטבות המס הינן על כלל המחזור (   •
 ;קבועיהיה מס השיעור לגבי חברה הזכאית להטבות    •
  ;ניתנו לתושבי חוץשהטבות ומסלולי  בוטל מסלול הפטור   •
 ;מהכנסה מועדפת, לבעל מניות שהינו חברה ישראלית, יהיה פטור מתשלום מס דדיבידנחלוקת    •
/הלוואה,  מענק מנהלי)  4%מסכום ההשקעה המאושרת +  20% - 24%אין מניעה לקבלת מענק (עד    •

 במקביל לזכאות להטבות מס.
ושר תכנית השקעה (השקעה בהון אנושי או בדרך אחרת שמגשימה את מטרות החוק) או הרחבה תא   •

 רק לחברה שהפעילות היצורית שלה היא באזור א'.
 
  –(בגין כל המחזור היצרני של החברה)  קביעת שיעורי מס חדשים בגין הכנסה מועדפת •

); ולגבי חברה במרכז 7% – 2013( 9%שיעור מס של  -לגבי חברה באזור פיתוח א'  – 2014החל משנת 

 –, שיעור מס החברות הרגיל 2014ר כי החל משנת ). יוזכ12.5% – 2013( 16%שיעור מס של  –הארץ 

26.5%.  

  

   - 2014קביעת שיעור מס חדש בשל דיבידנד החל משנת  •
  ; 20%עור מס של שי -דיבידנד שיחולק מהכנסה שמקורה בהכנסה מועדפת   .1

 2014יבידנד שיחולק מהכנסה שמקורה בהכנסה מוטבת שנוצרה החל משנת בחירה שהיא ד  .2

  ; 20%שיעור מס של  - תקופת ההטבותב

כי היא מחילה על עצמה את הוראות החוק בקשר לחברה  2015ביוני  30חברה שתודיע עד ליום   .3

מועדפת (דהיינו, ויתור על הטבות מכוח החוק הישן), תוכל לחלק דיבידנד לבעל מניותיה שהינו 

לאחר תשלום מס  כי החלוקה היא יובהרלא חבות מס נוספת בגין חלוקה זו. (לחבר בני אדם, 

  החברות בחברה המחלקת בהתאם לשעורי המס הרלוונטיים);

  

  ראות החוק הישן לעניין הו –הוראות מעבר  •

  
גבי תכניות מאושרות ומוטבות ישנות הישאר ליכול לן, מפעל המעדיף להישאר בתחולת החוק היש

  . כולל 2010ששנת ההפעלה/הבחירה שלהן היא עד שנת 

ההשקעה המזערית המזכה כפוף לכך שת, בות בחירה נוספושניכולות להיות  2012או שנת  2011שנת 

  .2010לגבי אותה שנת בחירה, כוללת השקעות שנעשו במהלך שנת 
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לגבי שנת  -ובחירה בהוראות החוק החדש  ח הנוסח הישן של החוקול ההטבות מכעהודעת ויתור  •

  2015במאי  31עד ליום תוגש  2015המס 

  

צריכה להודיע , החדש חוקהמעוניינת בהטבות מתוקף מאושר, ו/פעל מוטבמות הטבשמקבלת חברה 

  .908הישן וזאת באמצעות טופס מספר ההטבות מתוקף החוק כי היא מוותר על 

להגשת הדוח בפקודה לא יאוחר מהמועד הקבוע הודעה צריכה להימסר , לפי עמדת רשות המיסים

אחר שנת המס שלגביה הוגש הדוח ואילך, בלא זכות והיא תחול לגבי שנת המס שלבמאי)  31(השנתי 

  חזרה ממנה.

  

 3מפעל שברשותו תוכנית מאושרת במסלול המענקים, חייב בתקופת צינון של  - מסלול מענקים •

) משנת 1/4/2005שנים (כתבי אישור שהוצאו אחרי  5) או 1/4/2005(כתבי אישור שהוצאו לפני 

החדש. במהלך תקופת הצינון, שיעור המס  קעבור לחול לוכבטרם יההפעלה של התוכנית המאושרת, 

המופחת החל על המפעל מכוח אותה תוכנית או תוכניות קודמות, יהיה בהתאם לשיעורי מס החברות 

לפקודה, למעט במקרים בהם השיעורים המופחתים נמוכים יותר, עקב  126הרגילים שנקבעו בסעיף 

  ומעלה). 49%ל כך שבמפעל מחזיקים משקיעי חוץ (בשיעור ש

 
  

  )43חוק מס ערך מוסף (תיקון 
  

הורחבו המקרים בהם תתאפשר הטלת קנס גירעון החל  - הרחבת המקרים בהם יוטל קנס גרעון •

, בשל גירעון 30%ב לחוק, לפיו רשאי המנהל להטיל קנס בשיעור של 96. הוסף סעיף 2013מדוח לשנת 

מהמס שהוא חייב בו, אם הגירעון נובע  50%ה על ש"ח לשנה, והגירעון עול 500,000בסכום העולה על 

 מ:
  א(ח) לחוק כפעולה החייבת בדיווח; 67(ה) או 67י דיווח על פעולה שנקבעה לפי סעיף א  .1

ב לפקודה, מפורשת 158נישום פעל בעניין מסוים בניגוד להחלטת מיסוי כהגדרתה בסעיף ה  .2

א לחוק, 67-ו 67הגשת הדוח לפי סעיפים ומנומקת, שניתנה לגבי העניין בשלוש השנים שקדמו ל

  ולא דיווח, בטופס שקבע המנהל, על כך שפעל בניגוד להחלטת המיסוי בעניין;

  

 2014בינואר  1מיום החל מיום  - חובת צירוף חשבונית להובלת טובין לאזור או לשטחי עזה ויריחו •

עזה ויריחו תלווה אף היא  ) לחוק, כך שהעברת טובין מעוסק לאזור או לשטחי1(ב)(129תוקן סעיף 

  בחשבונית שהוצאה כדין הכוללת פרטים שקבע המנהל, ולא בתעודת משלוח.

  

  

  )7חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים)(תיקון 
  

מוסף  ערך שיעור מס החוק קובע – החמרה בכללים לגבי כניסה והוצאה של טובין לאזור אילת וממנו •

 לצורך אילת אזור תושב שהוא לעוסק אילת תושב אזור שאינו עוסק בידי ןטובי מכירת בגין  אפס 
  לחוק.  השנייה המפורטים בתוספת לטובין אילת, למעט בקשר עסקו באזור

 בעת מוצגת אפס בשיעור המס אם חשבונית רק יינתן אפס בשיעור מוסף ערך מס התיקון קובע, כי
 החשבונית. כמו כן,  נקבע, כי מציג באותו הזמן עם נמצאים החשבונית נושא לאילת, והטובין הכניסה
 בידי העוסק בישראל אחר למקום אילת מאזור יועברו אפס, לא בשיעור מס עליהם שהוחל טובין
 העסקה בהתאם להוראות לפי החוק. ביטול המעיד על מסמך בידו כן אם ההטבה, אלא את שקיבל
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  )76חוק מיסוי מקרקעין (תיקון 
  

  ות מגוריםמס שבח על דיר •

  

טלת מס על מכירת דירת מגורים שאינה יחידה, בגין חלק השבח המיוחס לתקופת ההחזקה ה  .1

וקביעת הוראות מעבר המאפשרות פטור חלקי למכירה של עד  2014בינואר  1בנכס החל מיום 

  שתי דירות; 

ולתושב חוץ מיליוני ש"ח יינתן לתושב ישראל  4.5טור על מכירת דירה יחידה עד לשווי של פ  .2

חודשים  18שיוכיח כי אין לו דירת מגורים במדינת תושבותו, שהחזיק בבעלות על הדירה 

  לפחות;

  ינויים בסעיף המאפשר פטור חד פעמי למשפרי דיור;ש  .3

ינויים בסעיף העוסק בעסקת קומבינציה כאשר החלק הנמכר כולל חלק מהזכויות בדירת ש  .4

  מגורים;

וסק במכירת דירת מגורים כשהתמורה מושפעת מזכויות לבנייה רחבת תחולת הסעיף העה  .5

  נוספת;

מצום הפטורים לעסקאות מתנה וצמצום מספר תקופות הצינון הנדרשות לקבלת פטור צ  .6

  ממכירת דירות מגורים שהתקבלו במתנה.

  

 מס רכישה •
  

  ); 2013באוגוסט  1וטל גם על הקצאה של מניות באיגוד מקרקעין (החל מיום י   .1

יעורי המס המופחתים בגין רכישת דירה יחידה יינתנו רק לתושב ישראל או לעולה חדש/תושב ש   .2

  חוזר ותיק, שעלה לישראל תוך שנתיים מיום רכישת הדירה;

בגין שווי  10%-מיליוני ש"ח ו 4.5-15בגין שווי  8% –וספת מדרגות מס נוספות לדירות יוקרה ה   .3

  מיליוני ש"ח;  15שמעל 

באוגוסט  1בשל  זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים (החל מיום  6%הרכישה בשיעור של ס מ   .4

2013.(  

 

 נושאים נוספים •
  

  לוקת דיבידנד מרווחי שערוך שנרשמו בגין זכות במקרקעין תהווה מכירת זכות במקרקעין;ח  .1

  ן סמכות לדרישת הגשת הצהרה באופן מקוון;מת  .2

ור לפי תקנות ניכוי במקור משירותים ונכסים בשל עסקת פשרות לקיזוז מס שנוכה במקא  .3

  מקרקעין מחבות במס השבח;

  ). 2013רחבת המקרים לגביהם ניתן להטיל קנס גירעון (החל משנת ה  .4
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  מס חברותמס הכנסה ושיעורי   .2
  

  יחידיםהחל על הכנסה ס מ  .א
  

  4201שנת המס 
  

שנה, תהיה  60כאשר מלאו ליחיד ל, או יבכל ג "יגיעה אישית"כאשר הכנסתו של יחיד הינה מ
למעט אם מדובר בהכנסה שחייבים (מדורגים המתחילים ממדרגה הכנסתו מחויבת בשיעורי מס 

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

      שיעור  משכורת  
 המס המצטבר המס לכל שלב  המס  מצטברת  משכורת
  שקל חדש  שקל חדש  % שקל חדש  שקל חדש

  6,336     6,336     10  63,360  השקלים הראשונים 63,360 -על כל שקל מ
  12,602     6,266     14  108,120  השקלים הבאים 44,760 -על כל שקל מ
  25,177     12,575     21  168,000  השקלים הבאים 59,880 -על כל שקל מ
  47,497     22,320     31  240,000  השקלים הבאים 72,000 -על כל שקל מ
  136,564     89,066     34  501,960  השקלים הבאים 261,960 -על כל שקל מ
  285,172     148,608     48  811,560  השקלים הבאים 309,600 -על כל שקל מ

      50    על כל שקל נוסף (מס נוסף)
  

  -"הכנסה מיגיעה אישית" 
  ;שכר עבודה, פעילות חקלאית וכד'הכנסה הנובעת מפעילות אקטיבית כגון: עסק או משלח יד,   א.
כל קצבה המשתלמת בין ע"י מעביד או כל גוף מוסדי בשל פעילות האמורה בסעיף א' לעיל, בין   ב.

  ;לנישום ובין לשאיריו מכוח זכאותו
  ;קצבה חייבת במס המשתלמת מטעם המוסד לביטוח לאומי  ג.
  ;אובדן כושר עבודה  ד.
  ;ג' לעיל -ות מהאמור בסעיפי משנה ב' וסכום המתקבל מהיוון קצבאות הנובע  ה.
  ;החלק החייב במס עקב מענק פרישה או מוות  ו.
שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי  10הכנסה מדמי שכירות, מהשכרת נכס שבמשך   ז.

  האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או משלוח יד.
    

  שיעורי המס החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית 
  

      שיעור  הכנסה  
 המס המצטבר המס לכל שלב  המס  מצטברת  הכנסה
  שקל חדש  שקל חדש  % שקל חדש  שקל חדש

  74,400     74,400     31  240,000  השקלים הראשונים 240,000 -על כל שקל מ
  163,466     89,066     34  501,960  השקלים הבאים 261,960 -על כל שקל מ
  312,074     148,608     48  811,560  איםהשקלים הב 309,600 -על כל שקל מ

      50    על כל שקל נוסף (מס נוסף)
  

 811,560, יחיד שהכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 2013החל משנת  – מס על הכנסות גבוהות
על חלק הכנסתו החייבת  2%), יהיה חייב במס נוסף בשיעור של 2014-ו 2013(מעודכן לשנים  ח"ש

  . ח"ש 811,560העולה על 
, אזי הוא ישלם ח"ש 900,000: אם הכנסתו החייבת של יחיד ממשכורת + ריבית + שכ"ד הנה דוגמא

  )900,000-811,560=88,440(  2%*88,440= ח"ש 1,769מס נוסף בסכום של: 
  

   -"הכנסה חייבת" 
, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 89וכמשמעותה בסעיף  1"הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 

לחוק מיסוי מקרקעין, ולרבות שבח כמשמעותו בחוק  47וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  88
רק  -מיסוי מקרקעין, ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק האמור 

הסכום  מיליון שקלים חדשים והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין; 4אם שווי מכירתה עולה על 
ן זה יהיה המדד הבסיסי י) לחוק מיסוי מקרקעין, ולעני2(ג9תואם בהתאם להוראות סעיף האמור י

 )". 2013בינואר  15כאמור באותו סעיף המדד שפורסם ביום ד' בשבט התשע"ג (
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  הגדרות נוספות  ב.
  

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

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

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

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

  הדרך להפעלת זכותו. 

  
  מס על חברות רגילות בהתאם לפקודת מס הכנסה  ג.
  

  25% - 2013שנת 
  26.5% -ואילך  2014שנת מ
  

  מחברות רגילות הכנסות מדיבידנדמס על   .ד

  

  שיעור המס  שנת המס   המקבל

  25%  ואילך 2012  בעל מניות רגיל

  30%  ואילך 2012  בעל מניות מהותי

  
  

הכולל החל על שחל על יחידים לבין שיעור המס  המרביהשוואה בין שיעור המס השולי   .ה
   מניותיה בעת חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותיחברה ובעלי 

  

 שוליהמס השיעור  שנה
שחל על  המרבי

  יחידים

שיעור המס הכולל החל על חברה 
ובעלי מניותיה בעת חלוקת דיבידנד 

 לבעל מניות מהותי

  הפרש המס
 באחוזים

2014/2015  48%   
    2%(לא כולל מס של 

  בגין הכנסות גבוהות)

48.55%   
  בגין  2%(לא כולל מס של       

  הכנסות גבוהות)

   0.55%  

2014/2015  50%   
    2%(כולל מס של 

  בגין הכנסות גבוהות)

50%   
  בגין  2%(כולל מס של       

  הכנסות גבוהות)

   0%  

  
 מסהשעור ובחברה לעומת זאת וכפי שיפורט מטה, רווח הון אצל יחיד ממוסה בשיעור מס מוגבל 

  .חלוקהעת ה+ מס בגין דיבידנד בהינו שעור מס החברות  ןבגין רווח ההו
יצוין כי, במידה וקיים רווח הון ליחיד, שהינו תוצר של מימוש נכס (שאינו נכס מקרקעין או ני"ע 

שיעור המס אצל היחיד יהיה בחלוקה לינארית  - 2003בינואר  1כישתו חל החל מיום סחיר), שמועד ר
אם היחיד הינו בעל מניות מהותי בקשר למכירת נכס שהוא מניות), (ב 25%/  20%מס בשיעור  -של 

(באם  30%/  25%ומס בשיעור   2011בדצמבר  31ועד ליום  2003בינואר  1בגין התקופה שמיום 
 2012בינואר  1היחיד הינו בעל מניות מהותי בקשר למכירת נכס שהוא מניות) בגין התקופה שמיום 

נטל מס כולל במימוש הנכס אצל חברה (לאחר חלוקת דיבידנד  ועד ליום המכירה, וזאת לעומת
ואילך (בהתעלם ממס נוסף שיכול  2014בשנת  48.55%ליחיד שהינו בעל מניות מהותי), שעומד על 

  , בשל הכנסות גבוהות).2%שיתווסף למס על הדיבידנד, בשיעור של 
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  5201 -ו 4201ם ישנב -מקרקעין  שבח, רווחי הון ,סות בשוק ההוןיסוי הכנמ  .3

  

  מיסוי יחידים  .א

  
  :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      

  

י החלק היחסי של תקופות חלוקת הרווח/שבח ריאלי באופן לינארי, על פ  - 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 לא ,ניתן לפרוס את הרווח/השבח הריאלי על פני תקופת ההחזקה  -פריסה 

  לאחור.

  

  נכסים ריאליים ופיננסיים צמודים

  

  שיעור מס שבח  שיעור מס רווח הון  תקופה ההחזקה / אופי ההכנסה

  חלק יחסי של הרווח ממועד הרכישה 

  ועד מועד הרפורמה

על פי שיעור המס 

השולי של היחיד 

  בשנת המכירה

על פי שיעור המס 

השולי של היחיד 

  בשנת המכירה

רווח ממועד הרפורמה ועד ליום חלק יחסי של ה

31.12.2011  

20%  20%  

  25%  25%  ואילך 1.1.2012מיום 

רווח הון מאפיקים שקליים לא צמודים לרבות 

הכנסות ריבית מאפיקי השקעה נומינליים או 

  ריבית, אצל בעל מניות בלתי מהותי בחברה

15%    

רווח הון מניירות ערך בבורסה ויחידות של קרן 

  נאמנות פטורה

25%    

  

  :הערות

  

על ידי בעל מניות מהותי, שיעור מס רווח ההון לגביו יגדל  /איגוד מקרקעיןבמכירת מניות בחברה  .1

  .(אין הכוונה לשיעור המס הפרוגרסיבי) מועד הרפורמהלתקופות שלאחר  5% -ב

של בהתאם לסך הכולל  2%בשיעור  בגין הכנסות גבוהותיתווסף מס יכול ולכל שיעור מס לעיל   .2

   .הכנסות הנישום

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

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

, אם )בגין הכנסות גבוהות, באם רלוונטימס  2%+  2014/2015שנת ב 48%השולי החל עליו (עד 

  התקיים אחד מאלה:

היא חייבת ברישום ריבית מהווה הכנסה מעסק או שהיא רשומה בספרי החשבונות או שה •

 בספרי החשבונות;
 ו הריבית משולמת;ניחיד 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;וכיו"ב), אלא אם יוכח כי 
גמולים לפני המועדים המקנים פטור/מס ריבית שולמה מקרן השתלמות או מקופת גמל לתה •

  מופחת.

  

  

  "בעל מניות מהותי"יחיד שהינו יסוי מ  .ב
  

 - )ההחודשים שלפני 12 -או ב המכירהאדם (במועד -בני-יחיד שהוא בעל מניות מהותי בחבר  .1
בגין דיבידנד מאותו  )מס בגין הכנסות גבוהות, באם רלוונטי 2%+ ( 30%במס בשיעור של  יחויב

) ובגין רווח הון ריאלי ממכירת CFC - בות בגין דיבידנד רעיוני מחברה נשלטת זרההחבר (לר

מס בגין הכנסות גבוהות,  2%+ ()25% שיעור מס של -מניות מהותי על (יחיד שאינו ב ומניותי

  . )באם רלוונטי

  

 - )החודשים שלפניה 12 -או בהמכירה אדם (במועד -בני-יחיד שהוא בעל מניות מהותי בחבר  .2
בגין רווח הון ) מס בגין הכנסות גבוהות, באם רלוונטי 2%+ ( 20% במס בשיעור של יחויב

(אינם צמודים  שאינם צמודים למדדממכירת אגרת חוב, נייר ערך מסחרי, מלווה או הלוואה, 

שיעור מס  -(יחיד שאינו בעל מניות מהותי  .כלל למדד/צמודים בחלקם/צמודים לחלק מהמדד)

   .)בגין הכנסות גבוהות, באם רלוונטימס  2%(+ )15%של 

  

בגין אותה ריבית במס  יחויב - יחיד שהוא בעל מניות מהותי בחבר בני אדם משלם הריבית  .3

  .)ת גבוהות, באם רלוונטימס בגין הכנסו 2%+  48%עד בשיעור המס השולי החל על הכנסותיו (

  

  

  רווח האליות בחישוב הוצאות המימון הרי 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 הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בחישוב הרווח ממכירת ניירות ערך, יחויב רווח 

ן, נראה כי לבעל מניות מהותי לכ. )מס בגין הכנסות גבוהות, באם רלוונטי 2%+ ( 30%בשיעור של 

יחויב במס בשיעור  ,כדאי לתבוע את הוצאות המימון בשל העובדה כי גם אם ייתבע אותן וגם אם לאו

שיעור ל %5ההוצאה אל מול תוספת . מי שאינו בעל מניות מהותי ישקול את כדאיות תביעת %30של 

  .30%שתביאו למס כולל בשיעור של  המס
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  דםיסוי חבר בני אמ  .ד
  

 / שיעור המס החל על חבר בני אדם בגין ההכנסות הרגילות וכן בגין רווח הון - 4201החל משנת   

 -) 1(ג)(3עקב כך בוצעו התאמות בשיעורי המס הנקובים בפקודה בסעיפים: . %6.52שבח ריאלי הינו 

המס במקור בשל  לעניין ניכוי  -)(ג) 4(א)(5א64העוסק בקבלת סכומים מפדיון מניות הניתנות לפדיון, 

תשלום הכנסה חייבת של בעלי מניות בקרן להשקעות במקרקעין שהם קרן נאמנות פטורה, 

המאפשר קיזוז הפסד הון שוטף כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל כל ניר ערך  –)(ב) 4(א)(ב)(92

יעור מס ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד שקיבל חבר בני האדם אינו עולה על ש

 החברות;
  

  מכירת ניירות ערך סחירים

  

, יחושב כרווח הון לפי הוראות חבר בני אדםרווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך סחירים בידי 

  הפקודה (אלא אם מדובר בהכנסה העונה להגדרת "הכנסה מעסק" בפקודה):

  

שיעור מס  - רים/ שאינם סחייעור המס שיחול על רווח ההון ממכירת ניירות ערך סחירים ש .1

  .)2014שנת מ 26.5%(א) לפקודה בשנת המכירה (126החברות 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
  

ת שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו יבידנד שקיבל חבר בני אדם שמקורו בהכנסוד .1

הדיבידנד לא ייכלל בהכנסה  - במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות

 החייבת של חבר בני האדם.
 

ישראל וכן דיבידנד מחוץ לדיבידנד שקיבל חבר בני אדם שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו  .2

אלא אם מתחשבים במסי החוץ  25%בשיעור של  במס חברות יחויב - שמקורו מחוץ לישראל

שהוטלו על אותו הדיבידנד ועל ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד כי אז יוטל מס בשיעור של  

בגין הדיבידנד המגולם (סכום ההכנסה מדיבידנד + המס ששולם בחו"ל בגינו) ויינתן  26.5%

 זיכוי בגין מיסי החוץ.
  

סות גבוהות, באם מס בגין הכנ 2%(+  25%ור מס של שיע - "חברה משפחתית" יבידנד בידיד .3

 בני האדם משלם "בעל מניות מהותי" בחבר , בעקיפין,אלא אם "הנישום המייצג" הינו ,)רלוונטי

 .)מס בגין הכנסות גבוהות, באם רלוונטי 2%+ ( 30% ואז שיעור המס הינו הדיבידנד
  

חבר בני האדם תושב אלא אם  ,25%שיעור מס של  – חבר בני אדם תושב חוץדיבידנד 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  .ה

  

י ביול 31-, יש לדווח ולשלם את המס החל על רווח מניירות ערך סחירים וזאת ביום הלפי הכללים

בינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו  31-וביום ה

  חל יום הדיווח.
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דיווח יעשה תוך פניה לפקיד השומה (מחלקת גבייה) ויתייחס לניירות ערך סחירים מהם לא נוכה ה

  במקור מלוא המס.

סך הרווחים, סך ההפסדים, סך  הודעה יש לציין את סך התמורות ממכירות לאורך התקופה,ב

ואת סכום המקדמה לתשלום תוצר  םלפי שיעורי המס הרלוונטיי ממויןהרווח/הפסד נטו כשזה 

  הנתונים לעיל.

  יזוז ההפסדים יהיה רק לגבי הפסדים שטרם קוזזו מרווחים אחרים עד ליום הדיווח.ק

  

  רנות נאמנותק  .ו

  

בעל היחידה פטור ממס בגין רווחים  .קרןחיוב המס הינו במישור ה - 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 

  .)2014/2015שנת ב 48%( לפקודה

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

  הכנסה אחרת.

  

בעל יחידה בקרן נאמנות  ,חיוב המס הינו במישור בעל היחידה. יחיד - קרן נאמנות פטורה .2

רן קה בגין רווחים מחולקים ועל רווח מפדיון יחידה בקרן.  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  .ז

  

  דגשים:

  

. חשב)אינו נ "על הנייר"(הפסד  על בסיס מימוש בפועללצרכי מס ניתן לקיזוז רק פסד הככלל,  .1

יש לשקול לבצע מכירת נכס בו  ,קיימים רווחי הון, הכנסות ריבית או דיבידנד לאור זאת, כאשר

 .כאמור ותהכנסההפסד מהדבר שיאפשר קיזוז  ,גלום הפסד עד תום השנה
 

לא ניתן לקזז הפסדים ממכירת ניירות ערך כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך  .2

הכנסה מדיבידנד הנובע מחברה שאותו  :(לדוגמא 26.5%יהם עולה על אחרים ששיעור המס על

  ).30% בשיעור של , הואיל והמס על הדיבידנד הינויחיד הינו בעל מניות מהותי בה

  

הנובעים הינו בר קיזוז גם כנגד ריבית ודיבידנד  2014פסד שוטף מניירות ערך שנמכרו בשנת ה .3

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

26.5%.  

  

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  ,פטורות שקליות / כספיותמק"מ, קרנות נאמנות 

  

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

  ., לרבות שבחרווח הון מחוץ לישראל ולאחר מכן כנגד רווח הון בישראל כנגדתחילה ז וזילק
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 ,קוזזו כנגד רווחי הון בלבדפסדי הון שלא יעשה בהם שימוש השנה יועברו לשנים הבאות ויה .6
אותו הדין יחול על הפסדי הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל, אך אלה יקוזזו  לרבות שבח.

  תחילה כנגד רווחי הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל.
  

  כללים:ה
  

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

 רלוונטיות לשיעורי המס).
ניתן לקיזוז  -אדם להם הפסד הון שנוצר ממכירת נייר ערך סחיר או לא סחיר -בני-חיד / חברי •

ר בהפסד הון אם מדובבכפוף לעקרונות קיזוז הפסדים בחלק ה' לפקודה ו ,כנגד כל רווח הון ריאלי
 גם כנגד הכנסות מדיבידנד או מריבית מאותו נייר ערך וכן כנגד יאז ,שנוצר בשנת המס ,שוטף

(רק אם שיעור המס בגין אותן הכנסות אינו עולה על  הכנסות מדיבידנד או ריבית מנייר ערך אחר
26.5%.(  

  
  הוראות מעבר

  

ניתן לקזז הפסד  - 2003-2005ם פסד ממכירת נייר ערך שנסחר בבורסה בישראל, שנוצר בשניה •
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 

לקזז  ניתן - 2006בינואר  1) שנוצר לפני יום בעברדר 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  1הפסד ריאלי ממכירת נייר ערך סחיר שנוצר לפני יום   •

  ניתן לקזזו רק כנגד הכנסה מנייר ערך הנסחר בבורסה. - אומים בשל אינפלציההוראות חוק התי
  
  

  חוק הביטוח הלאומי  .4
  

  שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
  

  עובד ומעביד    א.
  

 מהשכר 60%משולמים על הכנסה עד גובה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מופחתים ה
  )4201בשנת  ח"ש 453,5 -הממוצע במשק (כ

  
מההכנסה ושיעור דמי ביטוח  0.4% -שיעור דמי הביטוח הלאומי שמנכה המעביד מהכנסת העובד 

  ).3.5%מההכנסה (סה"כ  3.1% -הבריאות עומד על 
  מההכנסה. 3.45% -שיעור דמי הביטוח הלאומי שמשלם המעביד 

  

   ר הממוצע במשקמהשכ %60-דמי ביטוח לאומי ומס בריאות המשולמים על ההכנסות שמעל ל
  

מההכנסה ושיעור דמי ביטוח  7% -שיעור דמי הביטוח הלאומי שמנכה המעביד מהכנסת העובד 
  ).12%מההכנסה (סה"כ   5% -הבריאות עומד על 

  מההכנסה. 6.75% -שיעור דמי הביטוח הלאומי שמשלם המעביד 
  

  עובד עצמאי    ב.
  

משלם עובד עצמאי דמי  -ח) "ש 5,453 -מהשכר הממוצע במשק (כ 60%מחלק ההכנסה שעד גובה 
  ).9.82%(סה"כ  3.1%ודמי ביטוח בריאות בשיעור של  6.72%ביטוח לאומי בשיעור של 
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ח), ועד למקסימום ההכנסה "ש 5,453 -מהשכר הממוצע במשק (כ 60%-על חלק ההכנסה שמעל ל
מהכנסתו ודמי  11.23%החייבת בדמי ביטוח לאומי, משלם עובד עצמאי דמי ביטוח לאומי בשיעור של 

  ).16.23%מההכנסה (סה"כ  5%ביטוח בריאות בשיעור של 
  

  לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות תהכנסה מינימאלי
  

 2,272 -מהשכר הממוצע במשק לחודש (כ 25%ההכנסה המינימאלית לתשלום דמי ביטוח הנה בגובה 
כאמור לעיל ישלם דמי ביטוח  יהמינימאלש"ח). עצמאי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום 

  כאילו הייתה הכנסתו בגובה הסכום המינימאלי.
  

מהשכר הממוצע במשק, משלם העצמאי דמי ביטוח  60%על הכנסה של עצמאי, שאינה עולה על 
ב"שיעור מופחת" וזאת בתנאי שאינו עובד גם כשכיר בנוסף על עיסוקו כעצמאי. מבוטח עצמאי שהוא 

"נהנה" כבר מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כעובד שכיר, ולכן ישלם את השיעור  גם עובד שכיר
  המלא בגין הכנסתו כעצמאי.

  

  מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ויש לו הכנסות    ג.
  

משלם מבוטח, שאינו עובד  -ח) "ש 5,453 -מהשכר הממוצע במשק (כ 60%מחלק ההכנסה שעד גובה 
(סה"כ  5%ודמי ביטוח בריאות בשיעור של  4.61%יטוח לאומי בשיעור של ואינו עובד עצמאי, דמי ב

9.61%.(  
ח), ועד למקסימום ההכנסה "ש 5,453 -מהשכר הממוצע במשק (כ 60%-על חלק ההכנסה שמעל ל

מהכנסתו ושיעור דמי  7%החייבת בדמי ביטוח לאומי, משלם מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי 
  ).12%מההכנסה (סה"כ  5%הבריאות עומד על 

  

  מבוטח שאינו עובד ואין לו הכנסות    ד.
  

  ח. "ש 166תשלום בסך של  - 2014
  

  

  בנושאי מס שוניםוהבהרות תזכורות   .5
  

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

, ובלבד שהמדען הראשי אישר כי הבתעשיים בחוק לעידוד מו"פ תהגדרכ - "מחקר ו"פיתוח" (מו"פ)
  .1המחקר והפיתוח הם כהגדרתם בחוק האמור

  

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

  
המצויות בשלב הראשוני של פעילות המו"פ (שלב  בחברות ישראליות עתירות מו"פ, כדי לעודד השקעות

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

מיליוני  5שלו ושל קרובו של לסכום השקעה מרבי  עדוזאת , ההמס שבה סכום ההשקעה שולם לחבר
  .ח"ש

                                                 
  :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  - "מחקר"
 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-ך קיים, לרבות גיבוש קווי תכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אבבתהלי
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  תותר בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: ה כאמורפחתה
  

  ;הינה חברה שהתאגדה בישראל והשליטה והניהול בה מופעלים בישראלבה בוצעה ההשקעה  החברה  .1

חברה בה ימו בהחל בשנה שבה שולם סכום ההשקעה) נתקי ,הלך תקופת ההטבה (שלוש שנות מסמב  .2

  כל אלה:  שקעההבוצעה ה

  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

   ;ותהוצאות המו"פ הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של מפעל שבבעלה   .2.4

אחוזים מסכום  50על  והן בשנה שלאחריה, לא עלו הכנסותיהבוצעה ההשקעה ן בשנה שבה ה  .2.5

  ;הוצאות המו"פ

  ;2015בדצמבר  31 ליום ועד 2011בינואר  1 מיוםש השקעה בוצעה במהלך התקופהה  .3

תום והוא החזיק בהן לפחות עד לשנת ההשקעה ב התמורה להשקעה הוקצו למשקיע מניות בחברב  .4

  ההפחתה של ההוצאה;תקופת 

  ;ן בין המטרות העיקריות של ההשקעהימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינה  .5

מו"פ, לא יאוחר מתום תקופת  היחיד תשמש להוצאותחברה שביצע לפחות מסכום ההשקעה ב 75%  .6

  .פחתה של ההוצאההה

  

  

ת, שעיסוקן בתחום תעשיות עתירות הידע, עידוד השקעה של חברות ישראליות בחברות ישראליות קטנו

  מההשקעה במניות על פני חמש שניםבאמצעות ניכוי חלק 

  

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

שלא בדרך של הקצאה, כנגד כלל הכנסתה, בכל אחת מחמש שנות המס, שתחילתן בשנת המס העוקבת 

הגדלת רווח ההון העתידי ממכירת ל חשבון משמעות הפחתה זו הינה הקדמת הוצאה עהרכישה.  שנתל

  המניות. 

  

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

 היא למנועמטרת ההוראה  .מבטא את שווי המוניטין והידע "בחברה המזכה", שלא קיבלו ביטוי במאזנה)

המניות, של נכסים הרשומים במאזן "החברה המזכה", שכבר עלות הפחתה בעקיפין, באמצעות הפחתת 

לא היו משקיעה רכשים במישרין על ידי החברה המופחתים בה לצורכי מס, או של נכסים אשר לו היו נ

  זכאים לפחת (כגון: קרקע, מניות חברה, מזומנים, ונכסים כספיים). 

  

  ר בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:פחתה תותהה
  

  ;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

י באחד או יותר מאמצע 25%-החודשים שקדמו לשנת הרכישה לא היו לחברה הרוכשת יותר מ 12 -ב  .3

  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 אישור ה  .5

  המנהל על כך;

  מסחר בבורסה;שנת הרכישה ניירות הערך של "החברה המזכה" אינם רשומים לב  .6
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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 ולפחות  7% מהוות לפחות "החברה המזכה"וצאות המו"פ של החברה הרוכשת ושל ה  .7.2

מכלל העובדים בכל חברה הינם בעלי תואר אקדמאי שנקבע, העובדים בתחום השכלתם  20%

, 40%-ו 25%היו (בשנת הרכישה נדרש כי השיעורים המזעריים האמורים ב"חברה המזכה" י

  ;)בהתאמה

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

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,  ,ל הוצאות המו"פכ  .7.4

לותה או של המפעל שבבעלות החברה מבוצעות לשם קידומו או פיתוחו של המפעל שבבע

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

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

  

ת שנת מס שבו לא התקיימו התנאים הנדרשים, לא תותר הפחתה, אולם לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכאוב

, אם בהן התקיימו התנאים הנדרשים, ובלבד שטרם נסתיימה תקופת ההפחתה ותאחרהלהפחתה בשנים 

  ושסכום שלא נוכה בשנת ההפרה לא ינוכה בשנה שלאחריה.

  

  

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

  ים מסוימיםבאמצעות מתן פטור ממס לגבי הכנסה מתמלוג לישראל

  

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

"מוסד"), לגבי הכנסה  - דמי או בבית חולים בישראל (להלןשהוזמן, בהיותו תושב חוץ, לעבוד במוסד אק

העוסק בפיתוח מוצרים, שפותחו או (תאגיד בת של מוסד  מתמלוגים, שיקבל מחברת יישום שבבעלות המוסד

שנות  5, עימה התקשר בהסכם לפיתוח מוצר, וזאת במשך התגלו במסגרת פעילות מחקר ופיתוח של המוסד)

על אותו חלק  מס, שתחילתן בשנת המס הראשונה שבה החל לקבל הכנסה כאמור. הפטור ממס יינתן רק

  :ובלבד שהתקיימו כל אלה ,ץמהתמלוגים, הנובע ממתן זכות השימוש במוצר לתושבי חו

  

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

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

היישום לפיתוח מוצר, שלפיו, בין השאר, יהיה זכאי לתמלוגים ממנה בגין מתן זכות שימוש במוצר 

  ברה ליישום ושפותח או התגלה לפי ההסכם; שבבעלות הח

  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 של ההסכם. נ  .4
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  בהתאם למצב המשפחתידוגמאות למתן נקודות זיכוי 
  

  הזכאים לפי מצב המשפחתי  יכוימספר נקודות ז  

  רווק  2.25  1
  נשוי ללא ילדים

  אלמן/גרוש ללא ילדים

  ללא ילדים רווקה  2.75  2
  נשואה ללא ילדים 

  אלמנה/גרושה ללא ילדים

  אין הכנסה ואין ילדיםשלאשתו נשוי (יחיד מוטב)   3.25  3
  16-17נער בגין 

ב החי אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש (למעט א
  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
  אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתו

  16-17נערה 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 

  ילד בוגר בחזקתהיילוד או אשה החיה בנפרד ולה 

לידתו ועד השנה בה מלאו לו ה שלאחר 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 

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

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

  , בחזקתה5או  4אשה הורה יחיד ולה ילד אחד בגיל   5.75  8
  בחזקתה 5אשה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל 

אשה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת 
  הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שלא בחזקתה

  בחזקתו 3ה יחיד ולו פעוט אחד בגיל גבר הור  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

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

  
  .) לפקודה5(9יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף  - יד מוטביח

שנים שההורה השני שלו  19הורית שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו -הורה במשפחה חד - הורה יחיד
  נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.

  .שנים בשנת המס 4ילד שטרם מלאו לו  - פעוט
  ילד שנולד בשנת המס. - יילוד

  בשנת המס. 18ילד בשנה בה מלאו לו  - בוגר
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   8/2012הוראת ביצוע  - 2012דיווח לצרכי מס רק על בסיס מצטבר החל משנת המס 

 

לא יתאפשר לחברות להגיש דיווחים , 2012החל מדוחות המס לשנת המס המיסים,  רשותעל פי עמדת   .1

חברות שעוסקות  של רשות המיסים ומהנוהג לפיו,הקודמת ה עמדשינוי מה(על בסיס מזומן. לצרכי מס 

  . )יכלו להגיש דוחות מס על בסיס מזומן ,מלאיללא  יםבמתן שירות

ערכה החברה דוח כספי חשבונאי על  ,כאשר על פי כללי חשבונאות מקובלים ,רשות המיסים קבעה כי  .2

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

  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.  רשקילת העניין ומתן הביאותוך  ,, כמובןעמדת רשות המיסיםלהתנות על 

עמדת לשכת רואי החשבון  2012בשנת פורסמה  ,הוראת ביצועעמדת רשות המיסים בלאחר פרסום   .4

  לפיה:ובישראל, המבוססת על חוות דעת שהוזמנו על ידה 

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

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

  ההתאמה על בסיס מזומן.

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

  שונות.

ביר את הדיווח החשבונאי מבסיס י בביצוע ההתאמות הנדרשות בדוח ההתאמה על מנת להעד  .4.3

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

  ההתאמה לצרכי מס על בסיס מזומן.

  

בדבר  108 -ו 99לתקני ביקורת  4הבהרה מס' את  פרסמה לשכת רואי החשבון בישראל 2014בחודש מאי 

  "נוסח 

   16 דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים הערוכים על בסיס מזומן". ההבהרה מאזכרת, שעל פי סעיף

  כספיים":   דוחות של "הצגה34 חשבונאות  בתקן

 בסיס לפי ונאותבחשב מזומנים, תוך שימוש תזרים על מידע הכספיים, למעט דוחותיה את תכין "ישות
 על כספי דיווח מאפשרת המקובלת הפרקטיקה שבו הפועלת בתחום לעיל, ישות האמור אף צבירה. על

 כזה, ובלבד שבדוחותיה בסיס לפי הכספיים דוחותיה את לערוך רשאית מעורב, או מזומן מזומן בסיס

 ".שיושם הדיווח בסיס לגבי גילוי ןיינת הכספיים
  

  

  ב לפקודה240תיקון סעיף  -מקוון באופן  6111הגשת טופס 

  

  כולל מידע מפורט לגבי נתוני המאזן, דוח רווח והפסד ודוח ההתאמה למס.  6111טופס 

(באמצעות מערכת השע"מ של רשות המיסים או באמצעות  וגש לגבי דיווחים, באופן מקווןמהטופס הנ"ל 

בכל מקרה על כל  הדיווח באופן מקוון חל , לא יאוחר מהיום שבו מוגש הדוח השנתי. ההוראה לגביהאינטרנט)

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

למנהל רשות המסים ניתנה סמכות . שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת לפי הוראות ניהול פנקסי חשבונות

הם במידה ובשל מחזור עסקאות נמוך או וזאת  ,מהגשה מקוונת חברה, למעטלפטור נישומים כאמור, 

  .משתייכים לסוגים מסוימים של נישומים שהוא יקבע

ישראלים בעלי הכנסה מעבודה  - ינם חייבים להגיש דוח מקווןלהלן (שאינם בעלי שליטה) איחידים כמפורט 

יחידים (למעט אם הינם "בעלי  ;א לפקודה; תושבי חוץ67בחו"ל, המתחייבים במס בהתאם להוראות סעיף 

בן זוגם / הכנסה חייבת של  השנתית והכנסת / הכנסה חייבת הכנסתם –) /תבעו מס הכנסה שלילישליטה"

; יחיד ובן זוגו שהגיעו לגיל לכל אחד ח"ש 79,800מעסק, מחקלאות, ממשלח יד ומעבודה אינה עולה על 

  פרישה.

  

 שכר")גילום מס הכנסה קבוצתי  ("מחוץ לתלושי ה
  

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 לאומילהן פגיעה בגובה הגמלאות   ב.

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

  לביטוח לאומי.

  

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

וגש האשר  126האפשרות הדיווח על גילום קבוצתי בטופס  הל בוטלבמקבי 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

  אינה ניתנת לייחוס הרי שמדובר בהוצאה עודפת.

  

  

  מס ערך מוסף

  

  מועד החיוב

  

בסיס "עם קבלת התמורה, ועל הסכום שנתקבל (חל מועד החיוב במע"מ  - ל מתן שירותיםבעסקאות ש  .1

  )."מזומן

מיליון ש"ח בשנה וחלה עליהם  15בשירות שניתן על ידי עוסקים שמחזור העסקאות שלהם עולה על   .2

 -של"גהחובה לנהל פנקסי חשבונות על פי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), הת

  )."בסיס מצטבר"עם נתינת השירות (חל מועד החיוב במע"מ  - 1973

בשירות שניתן בעסקה בה המחיר מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר, או   .3

  אם )."בסיס מצטבר"עם נתינת השירות (חל מועד החיוב במע"מ  - שתמורתה כולה או חלקה בשווה כסף

ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין  שניתןלקים, יחול החיוב על כל חלק ניתן השירות בח  

בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, לפי יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה  -חלקיו 

  .המוקדם
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  2201בינואר  1תחולה מיום תיקונים שונים ב
  

 ח"ש 1,950,000רנים קטנים (מחזור עסקאותיהם אינו עולה על , בעסקאות מכר של יצ2014תום שנת עד   .1

בסיס "ם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל (עובדים), יחול החיוב במס ע 6 -ושאינם מעסיקים יותר מ

  .)"מזומן

וזאת ללא קשר למועד  ממועד החיוב במס יום 14חשבונית תוצא תוך תמיד  – המועד להוצאת חשבונית  .2

  . זומן) או מחזור הפעילותהחיוב (מצטבר/מ

. 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 

, אם המועד לחיוב במס בשל גינהטרם התשלום בעל ידי הקונה חשבונית מס קיים איסור על דרישת   .3

  ."בסיס מזומן"העסקה חל על 

לרבות מהותית מהוראות החוק או התקנות,  הבסטייאו ניהול ספרים במקרים של העדר ניהול ספרים,   .4

קנס רשאי המנהל להטיל על העוסק  –רישום חשבוניות מס ורשימוני יבוא המאפשרים ניכוי מס תשומות 

  .אשר לא ניכה במועד מסך התשומות %30בשיעור 

לרבות  ,הדוח יכלול את כל הרכישות והשירותים אשר קיבל העוסק –וח מסכם לאיחוד עוסקים ד  .5

שלגביה מוגש יום מתום שנת המס  90יוגש בתוך  חהדו .באיחוד העוסקים אתומהעוסקים אשר רשומים 

  הדוח.

  

  2014משנת תיקון בתחולה 
  

  נקבע כי חשבונית מס תכלול  2014בינואר  1החל מיום  - בי חשבונית מסחובת ציון מספר רישום של קונה על ג

גם את מספר הרישום של הקונה / מקבל השירות (אם הוא עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי), אלא אם אישר 

  מנהל 

  מע"מ אחרת. 

  

  שיטת הדיווח למס ערך מוסף
  

מפורטים הגשת דוחות , חובת 2014החל משנת  – בחתימה אלקטרוניתמפורטים גשת דוחות מקוונים ה  .1

, ב"חתימה אלקטרונית מאובטחת"/  באופן מקוון, כשהם חתומים ב"חתימה אלקטרונית מאושרת"

  :כל אחד מאלהידי  על , חלה לעניין דוחות המוגשים2001-בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א ןכמשמעות

ב לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת / עוסק שחיי ח"ש 2,500,000לה על ועוסק שמחזור עסקאותיו ע  •

  ;הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסים תהחשבונאו

) החייב בהכנת מאזן  ח"ש 1,500,000 – 2015(משנת  ח"ש 2,000,000שמחזור עסקותיו עולה על וסק ע  •

  ובמינוי רואה חשבון;

ס או קיבל שרות ואשר רכש נכ ח"ש  20,000,000 עלה על 2012לשנת שלו השנתי  מחזורהלכ"ר אשר מ  •

  מעוסק;

ואשר רכש נכס או קיבל  ש"ח  4,000,000עלה על  2012לשנת שלו מחזור השנתי הוסד כספי אשר מ  •

  .שרות מעוסק

  

ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי  15נוסף מוגש תוך דוח תקופתי (מקוון)  – דוח תקופתי מקוון נוסף  .2

יפורטו הפרטים הבאים לגבי כל אחת עצמו) ובו  (באישור המנהל יכול דוח זה לשמש כדוח התקופתי

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

ערך הדיווח: מספר סידורי של החשבונית והרשימון; הסמל של הייבוא, שהוצאו לעוסק בחודש שלגביו נ

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 

ע"מ, העסקאות הפטורות ממע"מ, העסקאות החייבות במע"מ בשיעור העסקאות החייבות במ - מאלה

  אפס, התשומות, מס העסקאות ומס התשומות. 
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הגם שמלכ"רים  - ו/או קבלת שירותיםכספיים לגבי רכישות  גשת דוחות על ידי מלכ"רים ומוסדותה  .3

להגיש דוחות מיוחדים ומוסדות כספיים אינם רשאים לקזז תשומות (פרט לחריגים שנקבעו), הם יחויבו 

חודשיים, אשר יכללו את הפרטים הבאים בנוגע לרכישות טובין ו/או לקבלת שירותים מעוסקים: מספרה 

לפי הסימן שנקבע לה על ידי מנהל רשות המסים; תאריכה; סכומה;  ,הסידורי של החשבונית; הסמל שלה

מטרה האלא אם כן הופטרו מכך. ות, סכום המע"מ הכלול בה; מספר הרישום של המוכר או נותן השיר

 חלהלהצליב מידע עם נתוני חשבוניות העסקה, שדווחו על ידי העוסקים. חובת הגשת הדוחות הנ"ל הנה 

  .)ח"ש 20,000,000 -גבוה מ ו השנתימחזורשר "חל על מלכ( 2012בינואר  1על המלכ"רים החל מיום 

  

  חובת הגשת דו"ח שנתי של עוסק הרשום באיחוד עוסקים  .4

 חובת הגשת דו"ח שנתי נוסף למע"מ החל ,"עוסקים הרשומים במסגרת של "איחוד עוסקיםעל כל אחד מה

  מדובר בדו"ח שנתי הכולל שני חלקים:  .באופן מקוון בליווי חתימה אלקטרונית מאובטחת / מאושרת

יווח על עסקאות ובו על העוסק לפרט את מחזור עסקאותיו ולבצע הפרדה בין עסקאות עם העוסקים ד  .1

  נם רשומים באיחוד.הרשומים עמו באיחוד העוסקים ועם גורמים שאי

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  31את הדו"חות כאמור יש להגיש לרשויות המס עד לתאריך 

י הגשת הדו"ח במועד תגרור סנקציות של אכי,  השנה אליה מתייחס הדו"ח. יובהר

  .מנהלייםקנסות 

  

  

  )"תכנוני מס אגרסיביים"תכנוני מס החייבים בדיווח (
  

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

  ההרתעה והענישה:

  

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

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

  המס השנתי. 

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

י, בכל מקרה בדוח השנתי יש לסמן בחלקו העליון של טופס הדיווח תשומת הלב כ .וחות המסלד

  .לגבי קיומו / אי קיומו של תכנון מס החייב בדיווח 1301/1214

, שכותרתו 867וזכר כי, על תכנון מס החייב בדיווח לעניין חוק מע"מ יש לדווח על פי טופס מע"מ מספר י

" וזאת 2006 –יב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז "הודעה בהתאם לתקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החי

  עד הדיווח התקופתי. במו

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

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

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

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

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

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

  הבכירה של רשות המיסים).

  הוראות דומות נקבעו לעניין חוק מע"מ (דיווח בדוח התקופתי). - חוק מע"מ  .5
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  (הרשימה אמורה להתעדכן מעת לעת).  רשימת תכנוני המס החייבים בדיווחסיכום של הלן ל

  

ידה והנך חושב כי ייתכן ופעולה כלשהי שבוצעה יכול שנכנסת לרשימה שלהלן אנא במ

  עדכננו על מנת שהעניין ייבחן לעומק.
משמעותה שרואים בה תכנון מס שאינו לגיטימי, אלא שבכל מקרה  ,יצוין כי, לא כל פעולה הכלולה ברשימה

  יה:על מנת להאיר את עיני הרשויות לגב ,קיימת לגביה חובת דיווח

  

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

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

ס, או כיוון החלים על הקרוב נמוכים משיעורי המס החלים על מעביר הסכום, או כיוון שהקרוב פטור ממ

  שיש לו הפסדים הניתנים לקיזוז. 

מיליון ש"ח לפחות, שקוזז כולו או חלקו בשנת המכירה או בתוך  2כירת נכס לקרוב שבה נוצר הפסד של מ  .2

  שנתיים שלאחר תום שנת המכירה. 

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

מיליון ש"ח לפחות, הניתן  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

הרווח שנוצר לו בעקבות המכירה קיזז הפסד קודם שהיה לו בסכום שלוש שנים מיום שהגיע לידיו, וכנגד 

  מיליון ש"ח לפחות.  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 1ר בסכום של בעל מניות מהותי בחבר בני אדם לחב ,ירעון חוב של יחידפ  .6

האחרון של שנת המס ובלבד שברבעון הראשון של שנת המס העוקבת גדל סכום החוב של בעל המניות 

  מסכום החוב שנפרע על ידיו.  25%-המהותי בחבר, בשיעור שלא יפחת מ

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

מוכר אמצעי  ל ידיוההתחייבות של חבר בני האדם לאחר שולמה על ידי רוכש אמצעי השליטה או ע

השליטה ולחבר בני האדם נוצר חוב כלפי רוכש אמצעי השליטה, הנובע מהזכות שהומחתה, בסכום 

  . ןייהענמוכר אמצעי השליטה או רוכש אמצעי השליטה, לפי  על ידיהעולה על הסכום ששולם 

  מיליון ש"ח לפחות.  3או יותר בחבר בני אדם שיש לו הפסד של  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

ת מאמצעי השליטה בחבר בני אדם תושב מדינה שלישראל יש עמה אמנה למניעת לפחו 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  "תהחברה המשפחתי" 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 

ורה ממכירת המקרקעין וכן התקשרות עם בעלים של מקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת התמ

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

פורסמו תקנות וחוזר מקצועי המבהירים את היבטי תכנוני המס החייבים בדיווח, מפרטים  - ניין מע"מעל  .13

  ת החייבות בדיווח, הצדדים עליהם מוטלת החובה להגשת הדוח ואופן הדיווח. את הפעולו

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

פיצול עסקאות במקרקעין בין מכירת הזכות במקרקעין לבין מתן  – תקשרות לבניה מאורגנתה  .13.1

  מארגן; שירותי בניה כאשר הזכות נמכרת לקבוצת רוכשים באמצעות גורם

חזקה, במישרין או בעקיפין, של מוסד כספי או מלכ"ר, באחד או יותר מאמצעי השליטה בעסק, הה  .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 
רובו, וכן שליטה של צד אחד לעסקה במשנהו, או שליטה של אדם אחד קשבין אדם ל("לרבות יחסים  מיוחדים

, יש לדווח על העסקה בהתאם לתנאי השוק בצדדים לעסקה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר")
)(arm's lengthכמו כן, מאפשר הסעיף לפנות אל רשות המיסים על מנת לקבל אישור מקדמי לפיו מחיר עסקה . 

  בין צדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדים הינו בהתאם לתנאי השוק.מסוימת או סדרה של עסקאות 
לגבי קיומה /  1301/1214תשומת הלב כי, בכל מקרה בדוח השנתי יש לסמן בחלקו העליון של טופס הדיווח 

  .אי קיומה של עסקה בינלאומית
  

 "התקנות") -(להלן  במחירי העברהות העוסק 2006-מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ותקנות 
מתייחסות לקשת רחבה של עסקאות, ביניהן מתן שירותים כגון מחקר ופיתוח, ייצור ושיווק, מכירה והפצה, 

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

(תנאי עסקה הדומים למצב בו  תנאי שוקלצורך קביעה האם עסקה בינלאומית נעשתה ב ,התקנות קובעות כי
לפי חקר תנאי שוק בו תושווה העסקה הבינלאומית  תבצע, יבין הצדדים לעסקה לא קיימים יחסים מיוחדים)

לעסקאות בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים, שלהן מאפייני השוואה הדומים שיטות מסוימות 
וכוללים את סוג הפעילות, סוג  בתקנות יםמפורטוואה . מאפייני ההשלמאפייני 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"יכול לאשר הוצאת פקיד השומה . מוחשי אחר

  
ביצוע עצם ל ע צד לעסקה בינלאומית ידווח בדוח המס השנתי המוגש על ידו נישום שהינו ,התקנות קובעות כי

. יש לדווח על ביצוע עסקה בינלאומית תנאי שוקלפי בפועל וותנאיה לרבות מחירה  ,הבינלאומיתהעסקה 
א לפקודת 85בהתאם לתנאי השוק וכן לצרף לדוח נספח "הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 

  בו פירוט של מספר נתונים והצהרה כדלהלן: ,)1385" (טופס מס הכנסה

  ;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 – "הנלוותודת מס הכנסה והתקנות א לפק85בסעיף 

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

 ,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, ולוהתושבות הצדדים וטיב היחסים ביניהם, תנאי החוזה, פירוט הנכס/השירות שניתן, מחיר, תנאי ה

  , 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
הוראות החוק ותחולתו בהתייחס לכל מגוון העסקאות הקיימות לרבות עסקאות שירות, ות רטולפקודה מפ

ביחס לכל  . בחוזר מודגשת עמדת רשות המיסים לפיה קיימת חובת ביצוע חקר מחירי העברהנכסיםו אשראי
  א לפקודה.85העסקאות הבינלאומיות בין צדדים קשורים עליהן חלות הוראות סעיף 

  
ריגה מתנאי שוק ובעקבותיה סוגיית מחירי העברה הינן מהותיות בשל העובדה שחבת הוראויש לציין כי, ה

אותה שינוי כפוי של תנאי העסקה לצורך קביעת חבות המס של צדדים עלולה להוביל לכפל מס בגין 
כמו כן, דיווח לא נאות ביחס לתנאי השוק בעסקאות המדווחות עלול להוביל  ההכנסה ולקנסות מנהליים.

  לסנקציות הן אזרחיות והן פליליות.
  

לאור האמור לעיל, ולאור ההצהרה שיש לתת ולסמכות הקיימת לפקיד השומה לדרוש בעת ביקורת המס 
העסקה תוך יישום שיטות מחירי העברה מקובלות וזאת חקר מחירי העברה, יש לתעד את נאותות תנאי 

במהלך שנת המס הרלוונטית לביצוע העסקה ובנוסף, יש לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים. כמו כן, יש 
  לשקול קבלת אישור מקדמי מרשויות המס.
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  הלוואה לצדדים קשורים – ה) לפקוד(ט3סעיף 

  

ריבית" "(בלא ריבית  )מוגדרת בסעיף "לרבות כל חוב"( הכי אדם שקיבל הלווא קובע ה(ט) לפקוד3סעיף 

או בריבית בשיעור נמוך משיעור הריבית שקבע לעניין זה שר האוצר, יראו ) מוגדרת "לרבות הפרשי הצמדה"

  :כהכנסה בהתאם למערכת היחסים שבגינה ניתנה ההלוואה את הפרש הריבית

  

  ) לפקודה;2(2לפי סעיף  סת עבודהכהכנ - 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)

רה הלוואה אינה נופלת בגדר שני המקרים לעיל ואשר קיבל אותה בעל שליטה, או קרובו, מחבה  (ג)

  ) לפקודה.4(2כהכנסה לפי סעיף  - שבשליטתו

  

  :ואה" לא תכלולדרת "הלוהג  .1

 
  א לפקודה. 85עסקה בינלאומית כמשמעותה בסעיף   .1.1

נכס קבוע בידי המלווה לפי חוק התיאומים ביום  ה, שהיית2008במרס  5וואה שניתנה עד ליום הל  .1.2

 2008בינואר  1ה במועד החל בתקופה שמיום תה נכס קבוע בידי המלווי, או שהי2007בדצמבר  31

, אילו הוראות חוק התיאומים היו חלות לגבי אותה תקופה. הכוונה היא 2008במרס  5עד יום 

שטרי הון ואג"ח שהנפיק חבר בני אדם אחר, שהוגדרו כנכס קבוע לעניין חוק התיאומים (דהיינו, 

משיעור  30%יהם אינה עולה על שהונפקו לתקופה של שנה אחת לפחות והריבית השנתית על

  עליית המדד בשנת המס). 

  

, המתייחסות לזכות או הלוואה שקיבל בעל שליטה או קרובו מחברה לפקודה )(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 בהואה לפיכך, בגין הלו. "שקופהחברה "

  .2011באוגוסט  11בתחולה מיום  .לפקודה

  

  (ט) לפקודה3שיעור הריבית לעניין סעיף 
  

שיעור הריבית  קובעות כי(ט) לפקודה 3סעיף  ענייןל יהמינימאלתקנות מס הכנסה לקביעת שיעור הריבית 

. לשנה 4.31%הינו  2014בשנת ו 5.47% – 2013בשנת  , 6.24% – 2012 בשנת(ט) לפקודה 3לעניין סעיף 

להיות מעודכן מידי שנה, בהתאם לשיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד  (שיעור הריבית אמור 
לחוק  5הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה "שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 

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

שאינו חבר בני אדם שהעובד הוא בעל שליטה בו, שיעור הריבית לעניין  ,לגבי הלוואות שניתנו לעובד ממעביד
ש"ח  7,800ר עליית המדד ובלבד שיתרת קרן ההלוואה בתקופת הזקיפה אינו עולה על שעו -הסעיף הוא 

  .)2014(מעודכן לשנת 
לעניין יתרת " תקופת זקיפה"לגבי הלוואה שהתקבלה לפני יום התחילה, יראו את יום התחילה כתחילת 

  ההלוואה הקיימת ביום התחילה.
   -"תקופת זקיפה"

כל חודש בתקופה שבין יום קבלת ההלוואה לבין  -אצלו  הכנסת עבודהאצל מי שהפרש הריבית הינו   (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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  כאשר קיימים "יחסים מיוחדים" הלוואה בין חברתית – (י) לפקודה3סעיף 
  

נושאת  ,(י) לפקודה מטיל מס על המלווה, במקרה שבו ההלוואה שנתן ושלגביה חלות הוראות הסעיף3סעיף 

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

) לפקודה  4(2כהכנסה לפי סעיף והוא נחשב  תקנות, לבין הריבית שנזקפה בפועל בגין ההלוואה שנתןשנקבעה ב

  . ויב במס בשיעורים הרגיליםמחו
  

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

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

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

שנים לפחות, ובלבד שההלוואה אינה ניתנת  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% -רוק ("שליטה" מוגדרת כהרכוש בפי

  בעקיפין, ביום אחד לפחות בשנת המס);

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

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

2007.  

"יחסים מיוחדים". ההנחה היא כי אדם בהתקיימותם של רק  וחולוראותיו יכך שהמצם וצהסעיף   .1

לא נותן הלוואה ללא ריבית או בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית הנהוג בשוק, אלא אם כן 

  הלוואה. מתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה למקבל ה

"לרבות יחסים שבין אדם לקרובו, וכן שליטה של צד אחד להלוואה במשנהו,  -"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) להגדר10אדם אחר", ולעניין פסקה (-בני-ד בשנת המס, בחבראח

  לפחות. 

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

בינואר  1ם רטרואקטיבית מיווזאת  ) עד לביטולו של חוק התיאומים2008במרץ  5עד  2008בינואר 

2008.  

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

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

  .תהפרק ב' לחוק התיאומים בשל אינפלציה לא חלו בקביע

  

  ) לפקודה י(3ריבית לעניין סעיף תקנות לקביעת שיעור ה

  

  :לפקודה (י)3שיחול על הלוואות שחל עליהן סעיף  יהמינימאלשיעור הריבית 

  

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

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

  

 ,4.1% – 2013בשנת   ,4.68% – 2012בשנת  (י) לפקודה3שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף  – ככלל  •

משיעור העלות הכוללת  75%, ויעמוד על התעדכן מידי שנמריבית השיעור  .3.23% – 2014בשנת ו

ך לפני חודש הניתן על ידי הבנקים, כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל בסמו הממוצעת לאשראי הלא צמוד

  דצמבר של שנת המס הקודמת.
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על מנת להקל על  - הלוואה שניתנה על ידי הנישום, מומנה באמצעות הלוואה אחרת בתנאים זהיםה  •

נאים לצד קשור, נקבע, כי בהתקיים אותם תב בירהנישומים היכולים לקבל מצד ג' הלוואה זולה ולהע

   :בית שקיבל בפועלהתנאים המצטברים הבאים, המלווה ימוסה על הרי
  

  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 

הריבית, ושיעור  נאי ההלוואה, שניתנה על ידי הנישום, שעניינם מועדי הסילוק של הקרן ושלת  .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
  

לעניין  )"זהיםהלוואה בתנאים "(ולא מתקיימים התנאים של  הלוואה שנתן הנישום, ניתנה במטבע חוץה  •

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 חוץ 3יעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף ש

  לשנה.  3%ר של בתוספת ריבית (בלתי צמודה) בשיעו

  

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

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

  שניתנה, לפי העניין, כמפורט לעיל).

  

  ימאלישיעור הריבית המינ  סוג ההלוואה

(לרבות הלוואה שקלית הצמודה  הלוואה שקלית

לשער החליפין של מטבע חוץ, אך למעט הלוואות 

  מהסוגים המפורטים להלן)

  )2013 לשנה (מעודכן לשנת המס 4.1%

ההלוואה שניתנה מומנה באמצעות הלוואה 

  בתנאים זהים

שיעור הריבית (לרבות הפרשי הצמדה) שנושאת 

  המלווה כאמור.ההלוואה, שקיבל הנישום 

(למעט אם היא  הלוואה שניתנה במטבע חוץ

  מומנה באמצעות הלוואה בתנאים זהים)

שיעור השינוי בשער החליפין של מטבע החוץ, שבו 

ניתנה ההלוואה, בתוספת ריבית (בלתי צמודה) 

  לשנה. 3%בשיעור של 

  

  

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

פרסמה רשות המסים את עמדתה בדבר הקצאת זכויות לבעלי מניות "חדשים" במהלך  2012במהלך שנת 
תקופת המגבלות הקבועה לאחר ביצוע מהלכים של שינויי מבנה: העברות נכסים תמורת מניות, מיזוגים 

משקיעים חדשים עקב ופיצולים. ההנחיה משנה את מדיניות רשות המסים ותאפשר יותר גיוסי כספים מ
  הגדלת האפשרויות לביצוע הקצאות פרטיות.

  
. 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 
לן: "תקופת המגבלות") על ידי החברה שקיבלה את הנכס (להלן: "החברה הקולטת") ממועד שינוי המבנה (לה

  . איסור על מכירת המניות החברה הקולטת על ידי בעלי מניותיהקיים ובמקביל 
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 - למרות קיומם של הכללים, קיימים מספר מצבים שקיומם לא יפגע בתקופת המגבלות. בין האירועים הללו

ל הזכויות שהמעביר מחזיק מיד לאחר העסקה בחברה הקולטת (מגבלה זו לא תחול מכל 10%מכירה של עד 
מההון הקיים למשקיע חדש  25%פרטית של עד  העל מחזיקים מוסדיים ועל בעלי המניות מהציבור), הנפק

מכלל הזכויות  49%עד של "אחרי הכסף"), או הנפקה לציבור ורישום מניות בבורסה  20%"לפני הכסף" (
בעת ביצוע כל אחד מהאירועים כאמור, לא יראו בכך שינוי בזכויות לאחר שינוי לאחר ההקצאה. בחברה 

המבנה, ובלבד שבשום מועד במהלך תקופת המגבלות, לא יפחתו זכויותיהם של מי שהיו בעלי זכויות בחברות 
יפחתו זכויות בכל אחת מהזכויות בחברה הקולטת, וכן לא  51%-המשתתפות בשינוי המבנה ערב ביצועו, מ

  בכל אחת מהזכויות בנכס המועבר/בחברה המועברת, לפי העניין.  51%-החברה הקולטת מ
  

המגבלות הינו אירוע מס חייב, שינוי בבעלות בנכס המועבר או בחברה המחזיקה את הנכס בתוך תקופת 
מס, בתוספת הפרשי הצדדים לשינוי המבנה ובעלי מניותיהם יחויבו במסים לגביהם ניתנה דחיית הבהתקיימו 

  הצמדה וריבית ממועד שינוי המבנה ועד למועד התשלום בפועל.
  

ניתן יהיה לבצע הקצאות פרטיות למשקיעים חדשים עד  - ת המסיםהעמדה החדשה שפורסמה על ידי רשו
מהון המניות בחברה לאחר ההקצאה, בדומה להקצאה בבורסה, כך שכל פעם ניתן יהיה לבצע הקצאה  49%

לכך שבשום מועד במהלך תקופת המגבלות, לאחר ההקצאה, וזאת בכפוף  20%שקיע חדש של עד פרטית למ
בכל  51%-לא יפחתו זכויותיהם של מי שהיו בעלי זכויות בחברות המשתתפות בשינוי המבנה ערב ביצועו, מ

נכס בכל אחת מהזכויות ב 51%-אחת מהזכויות בחברה הקולטת, וכן לא יפחתו זכויות החברה הקולטת מ
מהון  49%של עד , ההקצאה הפרטית למשקיעים חדשים כי . יודגשהמועבר/בחברה המועברת, לפי העניין

תהיה אפשרית, ובלבד שכל אחד מהמשקיעים  ,בדומה להקצאה בבורסה ,מניות החברה לאחר ההקצאה
  מהון מניות החברה.  20%-החדשים לא יקבל יותר מ

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

  תקופת המגבלות. 
  

  

  ו הרחבה בדבר חובת ביטוח פנסיוניצ  .6

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

המחייבות לבטח את עובדיהם וראות צו ההרחבה רלבנטיות רק למעסיקים שלא חלות עליהם הוראות ה
  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

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

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

להלן נמוך יותר או שכלל  4מידה ושיעור ההפרשות הקיים בגין אחד הרכיבים המפורטים בסעיף ב

  לא נעשית בגינו הפרשה, חלה על המעביד החובה לבצע השלמה.

  

  על:ציין כי צו ההרחבה אינו חל נ

  

  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). 8,828ת (כיום של השכר הממוצע במשק כפי שיפורסם מעת לע

  

  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  1 החל מיום  .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 

  לביטוח פנסיוני מיידי.או יותר, יהיה זכאי 

 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

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

  

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

  

פקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים לא ניתנות להשבה למעביד למעט במקרים הה  .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%ת מעביד לפיצויים", לבין "הפרשו

  לחוק פיצויי פיטורים. 14לעובד, יחולו הוראות סעיף 

  

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

  .ו/או ליועץ האמון על הנושא
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  מיסוי פנסיוני  .7

  

  2014היערכות לקראת תום שנת המס 

  

 הטבות המס להפקדות בקופות גמל לקצבה (משלמות/לא משלמות)
 - "עמית מוטב" הנו  2014החוק מעניק הטבות מס שונות ל"עמית מוטב" ולעמית שאינו "עמית מוטב". בשנת 

מהשכר הממוצע  16% -ווה  ל(משלמת/לא משלמת) סכום הש 2כל עמית שהופקד בעדו בקופת גמל לקצבה

   ח לשנה."ש  17,4513דהיינו,  במונחים שנתייםבמשק 

  

  שכיר שאינו "עמית מוטב"

 ) לפקודה: 2(ב)(47סעיף  –פרמיה לניכוי 
משכורת המבוטחת, אך ברוטו לבין ה בגובה ההפרש בין המשכורת ,ממשכורת לא מבוטחת 5%ניכוי בשיעור 

  .ש"ח לחודש 8,700 -לא יותר מ

  

  : הסכומים הבאים שני צירוףמתקבלת מ )%35 –שיעור הזיכוי א(ד) לפקודה (45סעיף  –מיה לזיכוי פר

  -ו ש"ח לחודש 8,700 ממשכורת מבוטחת עד 7% בשיעור פרמיה לזיכוי –משכורת מבוטחת 

סכומים הבניכוי  7ש"ח לחודש 8,700 עדברוטו  ממשכורת 5% בשיעורפרמיה לזיכוי  – הפקדות כעמית עצמאי

 .שהופקדו כעמית שכיר
  

 שכיר שהנו "עמית מוטב"/עצמאי
  :) לפקודה1(ב47סעיף  –פרמיה לניכוי 

 .ש"ח לחודש 17,400 עד מהכנסה 11%בשיעור ניכוי  –עצמאי  •
 : הסכומים הבאים שני צירוף –שכיר  •

o  מבוטחתהמשכורת הש"ח לחודש בניכוי  8,700 עד ,ממשכורת לא מבוטחת 11%בשיעור ניכוי. 
o ח לחודש "ש 34,800 עד ברוטו בגובה ההפרש בין המשכורת ,ממשכורת לא מבוטחת 11%שיעור ניכוי ב

 ח לחודש."ש 8,700 -, אך לא יותר מחודשש"ח ל 8,700בין המשכורת המבוטחת/מגבוה לבין ה
 :צירוף שני הסכומים הבאים –שכיר + עצמאי  •

o  מבוטחתהמשכורת הכוי ש"ח לחודש בני 8,700 עד 4לא מבוטחתהכנסה מ 11%בשיעור ניכוי. 
o  ח לחודש לבין "ש 34,800 עדהכנסה בגובה ההפרש בין ההכנסה לא מבוטחת, מ 11%ניכוי בשיעור

 ח לחודש."ש 8,700 -, אך לא יותר מחודשש"ח ל 8,700בין המשכורת המבוטחת/מגבוה ה
  לא מגיע ניכוי. –ח לחודש "ש 34,800מהוראות אלה עולה כי אם השכר המבוטח עולה על 

  

  

                                                 
 כעמית עצמאי. לעניין זה יש לכלול גם את מרכיב הפיצויים שבקופה.אם בין אם הפקיד כעמית שכיר ובין  2
3 9,089  *16%  *12.  
  ת ללא זכויות + הכנסה אחרת שאינה משכורת.הכנסה לא מבוטחת = משכור 4
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  ):%35 –שיעור הזיכוי א(ה) לפקודה (45סעיף  –פרמיה לזיכוי 

 .ש"ח לחודש 17,400 מהכנסה עד 5%בשיעור פרמיה לזיכוי  –עצמאי  •
 : הסכומים הבאים שני צירוף –שכיר  •

o  ש"ח לחודש 8,700 עד ממשכורת 7%בשיעור פרמיה לזיכוי  –משכורת מבוטחת. 
o  משכורת ברוטו של  עד ,ממשכורת לא מבוטחת 5% בשיעורפרמיה לזיכוי  –משכורת לא מבוטחת

 .ש"ח לחודש 8,700מבוטחת/המשכורת הש"ח לחודש בניכוי הנמוך מבין  17,400
 

 :צירוף שני הסכומים הבאים –שכיר + עצמאי  •
o  ש"ח לחודש 8,700 עד ממשכורת 7%בשיעור פרמיה לזיכוי  –משכורת מבוטחת. 
o 17,400הכנסה ברוטו של  עד ,לא מבוטחת הכנסהמ 5% בשיעורפרמיה לזיכוי  – 5לא מבוטחת הכנסה 

 .ש"ח לחודש 8,700מבוטחת/המשכורת הש"ח לחודש בניכוי הנמוך מבין 
ח לחודש מגיע זיכוי ממס, ללא קשר "ש 8,700מהוראות אלה עולה כי בכל מקרה שיש שכר לא מבוטח עד 

  לגובה השכר המבוטח.

  

  קרנות השתלמות

  :(ה) לפקודה3סעיף  –שכיר 

  ח לחודש."ש 15,7126 –שכר מרבי ללא זקיפת מס במועד ההפקדה 

  .7.5% –חלק מעביד 

  ).2.5%(מקובל  1/3לפחות  –חלק עובד 

  :תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס

  .7.5% –חלק מעביד 

  .2.5% –חלק עובד 

  ח לחודש."ש 15,712 –שכר מרבי 

  

  :א) לפקודה5(17סעיף  –עצמאי 

  יד בלבד.-יד בעל הכנסה מעסק/משלחהניכוי ניתן ליח

  ".הכנסה קובעתמ" 2.5%, לאחר הפחתה של ום שהופקדניכוי בגובה הסכ

  .ש"ח לשנה 264,000יד עד -הכנסה מעסק/משלח – "הכנסה קובעת"

  ".כנסה קובעתמ"ה 4.5% –תקרת הניכוי  

  :תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס

 יד. -ההכנסה החייבת של היחיד מעסק/משלח ח לשנה ללא כל קשר לגובה"ש 18,480
  

  א) לפקודה + תקנות ניכוי הוצאות5(17סעיף  –עצמאי + שכיר 

  מ"סכום התקרה". 2.5%, לאחר הפחתה של הסכום שהופקדניכוי בגובה 

  נמוך מבין:ה – "סכום התקרה"

 .ש"ח לשנה 264,000יד עד -כנסה מעסק/משלחה •
 .שלה הופקדו סכומים בקרן השתלמות לשכיריםבניכוי המשכורת שבח בשנה "ש 264,000 •

  מ"סכום התקרה". 4.5% –תקרת הניכוי 

  :תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס

  צירוף התקרות של עצמאי ושכיר גם יחד.

  

 אבדן כושר עבודה

                                                 
 הכנסה לא מבוטחת = משכורת ללא זכויות + הכנסה אחרת שאינה משכורת. 5
   יש לזכור כי המדידה הנה שנתית ביחס לכל אותם חודשים שהופרשו בהם כספים בפועל לקרן ההשתלמות. 6
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פעמים  4מהכנסה חייבת עד  3.5%ההוצאה לאבדן כושר עבודה לא תעלה על פרמיה מרבית בשיעור  •

 ח לחודש. "ש 1,272ח לחודש). דהיינו, פרמיה מרבית של "ש 36,356מוצע במשק (השכר המ
ח לחודש אותה יכול "ש 17,400מהכנסה חייבת עד  16%לפרמיה בשיעור  בנוסףיודגש כי פרמיה זו הנה  •

 עצמאי להפריש לקופות גמל לקצבה וליהנות מהטבות מס.
בדן תגמולים ולאמרכיב העביד להפריש לעובד להסכום המרבי אותו רשאי המ) לפקודה, 3(ה3לפי סעיף  •

פעמים  4עד  משכר 7.5%הנו בשיעור  מבלי שהעובד יהיה חייב במס במועד ההפקדה גם יחדכושר עבודה 

פרמיה זו כוללת גם הפרשה ח לחודש). דהיינו, "ש 2,727השכר הממוצע במשק (פרמיה מרבית של 

 .כושר עבודהבדן למרכיב התגמולים וגם הפרשה לביטוח מפני א
  

  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 

ת גמל לקצבה או למרכיב פיצויים שבקופות גמל שאינן משלמות לקצבה). שם העובדים בלבד (או בקופו-על

  במקרים הבאים: שם העובדים-על לפיצויים ניתן להשלים חסרים בקופות גמל

מנת לכסות את -ידי מעביד המצטרף לקופת גמל על-תשלומים הנעשים על – 7תשלומי פיגורים  .1

וכן תשלומים הבאים לכסות את הגירעון משנים  ההתחייבות המצטברת לפיצויים עד למועד הצטרפותו,

  קודמות שנוצר מפאת פיגור בהעברת התשלומים השוטפים לקופה, במלואם או בחלקם.

8תשלומי השלמה  .2
מנת לכסות את הפער בין -ידי מעביד בשנה מסוימת על-תשלומים הנעשים על – 

פי המשכורת -על לפיצויים רווחים), לבין ההתחייבות הכוללת 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

  .  ביחס לתשואה באותה שנה

תשלומי השלמה שאינם קבועים מדי שנה בשנה, אלא נעשים  – י קבועיםתשלומי השלמה בלת  .2.2

  אחת לכמה שנים.  

בשנה שאליה הם מתייחסים ובלבד ששולמו לצרכי מס שלומי השלמה קבועים יותרו למעביד בניכוי ת  .3

  באותה השנה לקופה.

לפי  על בסיס שנתי לצרכי מסיותרו למעביד בניכוי בלתי קבועים ותשלומי פיגורים  שלומי השלמהת  .4

  הגבוה מבין:

  מסך צבירת הפיצויים. 20%  א.

  מההפרש בין סך ההתחייבות לפיצויים לסך צבירת הפיצויים. 1/3  ב.

כדי  31.12.2014בשל הסמיכות לסוף השנה, מומלץ כי מעביד המעוניין בכך יבצע את ההשלמה עד ליום   .5

 .2014שיוכל ליהנות מהוצאה לצרכי מס כבר בשנת המס 

                                                 
  לא ניתן לבצע בקופות גמל משלמות לקצבה. 7
 לקופה. כדין ות גמל משלמות לקצבה ובלבד שהופרשו תגמוליםניתן לבצע גם בקופ 8
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  ניכוי הוצאות סוציאליות

החוק קובע כי תשלומים סוציאליים המתייחסים למשכורת חודש דצמבר יותרו בניכוי בשנת המס ובלבד 

  שיועברו לקופות הגמל עד לסוף חודש ינואר של השנה העוקבת. 

ס לכן, מעביד שמעוניין שההפרשות הסוציאליות בגין משכורת חודש דצמבר יותרו לו בניכוי בשנת המ

) חייב לוודא כי הפרשות אלה יועברו לקופות הגמל של עובדיו עד לסוף חודש ינואר של השנה 2014הנוכחית (

  ). 2015העוקבת (

  

  פרישה מעבודה

מעביד שמתכוון לשלם מענק פרישה לעובד במזומן יכול לדחות במעט את מועד התשלום ולהעביר את  .1

מדווח לצרכי מס על בסיס צבירה אין מניעה כי ידרוש . אם המעביד 20159הכסף לעובד בתחילת שנת המס 

 .2015אף העובדה שהתשלום בוצע בשנת המס -על 2014הוצאה זו לצרכי מס כבר בשנת המס 

 150% -כן יש לזכור כי פקידי השומה מאשרים כיום אוטומטית הגדלת פטור למענקי פרישה עד ל-כמו .2

 א.161. בטופס 2בבקשה להגדלה זו בסעיף ד. √ן מהשכר האחרון בכפוף לתקרה הקבועה בחוק. יש לסמ
  

  בעלי שליטה

התייחס בין היתר גם לבעלי שליטה ואפשר הגדלת הטבות  01.01.2012לפקודה שנכנס לתוקף ביום  190תיקון 

  המס לאוכלוסייה זו. 

שעוסק בהגבלת הוצאות עבור בעלי שליטה והתוצאה הנה  ) לפקודה9(32סעיף במסגרת התיקון תוקן 

  :לקמןכד

ש"ח  1,020ש"ח לשנה ( 12,360עד  – נותרה בעינה ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לפיצויים .1

 לחודש). 

 188,544משכר שנתי עד  4.5%עד  –נותרה בעינה  ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לקרן השתלמות .2

 ש"ח לחודש).  15,712ש"ח (

 ם בקופת גמל לקצבה:ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה למרכיב התגמולי .3

בגין בעל שליטה תהא מותרת לחברה כמו עבור כל וצאה לא תוטל יותר מגבלה להוצאה זו ומשכך הה .3.1

 שכיר אחר בישראל. 

 35,356במשק ( פעמים השכר הממוצע 4משכר עד  7.5%ניתן להפריש על חשבון החברה עד משכך,  .3.2

רשה מעבר לתקרה זו תחייב זקיפת . הפמבלי שבעל השליטה יהיה חייב במס במועד ההפרשהח) "ש

שווי לבעל השליטה כשכר עבודה (בדומה לכל שכיר אחר). בכל מקרה, החברה רשאית לדרוש את 

 מלוא סכום ההפרשה כהוצאה.

 כוללת גם את ההפרשה לאובדן כושר עבודה. 7.5%אציין, כי ההפרשה בשיעור  .3.3

או  לאחר פרישתו מהחברה שליטה בגין קצבה שתשלם לבעל לחברה ההוצאה המותרתעוד נקבע, כי  .4

לכל  1.5%תוגבל בקצבה בגובה משכורתו הממוצעת בכל תקופת העבודה * (לאחר פטירתו חלילה)  לקרובו

 בחברה.  השנת עבוד
  

                                                 
בשל העובדה כי עיכוב כאמור יכול להיחשב להלנת פיצויי פיטורים לפי דיני עבודה, הדבר אפשרי בהסכמה בין הצדדים  9

  ידי שלטונות המס לבדיקת מלאכותיות.-כן הדבר יכול להיבחן על-כמו בלבד.
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  חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

  

  להדגישן.נו בחר 31.3.2015בשל העובדה שתוקפן של תקנות אלה הנו עד ליום 

  

פעמי -ן שלו קיימים כספי תגמולים (או פיצויים, יהיה רשאי למשוך אותם בסכום חדעמית אשר בחשבו  .1

  פטור ממס בהתקיים כל התנאים הבאים:

  ואילך. 1.1.2012לא הופקדו בחשבון שלו כספים חדשים מיום    .1.1

היתרה הצבורה הכוללת של כספי פיצויים ותגמולים בכל החשבונות שלו באותה קופת גמל ביום   .1.2

ש"ח. יודגש כי התקרה הינה כוללת לכספי פיצויים ותגמולים  7,000לא עלתה על  31.12.2012

  כאחד.

בלבד ומשכך מי שיעמוד בתנאי זה זכאי  31.12.2012ש"ח תיעשה ליום  7,000 -בדיקת תקרת ה

  למשיכה פטורה ממס גם אם במועד המשיכה הערך הכספי גבוה יותר בשל רווחים צבורים.

רו אל החשבון או ממנו כספים מחשבון אחר או אל חשבון אחר, לפי העניין, מיום לא הועב  .1.3

  ואילך. 1.1.2013

 7,000 -מגבלה זו תחול גם אם עמית נייד במלואו או באופן חלקי חשבון עם צבירה הנמוכה    מ

  ש"ח טרם הניוד.

ה קופת גמל, אפילו זאת ועוד, מגבלה זו תחול גם אם עמית נייד כספים בין חשבונות שונים באות

ש"ח טרם הניוד. אולם, אם לעמית היו מספר  7,000 -יתה נמוכה מישהצבירה בהם גם יחד ה

ש"ח והקופות מוזגו  7,000 -יתה צבירה הנמוכה מיחשבונות במספר קופות גמל ובכל חשבון ה

  , לא תהא כל מניעה למשוך את כל החשבונות בפטור ממס.1.1.2013לאחר 

  

ש"ח מתייחסת למספר חשבונות  7,000הצבורה שניתן למשכה בפטור ממס עד לסך של  בדיקת היתרה  .2

ולא באותו גוף מנהל. מכאן שאם קיימים מספר חשבונות במספר קופות  באותה קופת גמלהמתנהלים 

גמל ניתן יהיה למשוך אותם בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות כאשר הבחינה תהיה ביחס לכל קופת 

  גמל בנפרד.

ש"ח הוא  7,000לעמית מספר חשבונות באותה קופת גמל והסך הכולל של כולם גם יחד לא עולה על אם 

  יוכל למשוך את כולם בפטור ממס.

ש"ח הוא יוכל  7,000אם לעמית מספר חשבונות במספר קופות גמל ובכל חשבון הצבירה אינה עולה על 

  למשוך את כולם בפטור ממס.
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  2014נת המס תקרות וסכומים מעודכנים לש

  

  הערות  הסכום  הנושא

  ש"ח   2,616 –לשנה   ש"ח 218  נקודת זיכוי ממס 1שווי 

"קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף תקרת 

  א שבגינה מגיע פטור ממס 9

מגיע רק ב"גיל  43.5%פטור ממס בשיעור   ש"ח 8,470

פרישה" או למי שפרש מחמת נכות רפואית 

  לפחות. 75%צמיתה של 

ב פרישה פטורה ממס לכל תקרת מענק עק

  שנת עבודה

  .יחסי גם לחלק משנת עבודה פטורמוענק  ש"ח 12,360

  התקרה מתייחסת לכלל המעבידים גם יחד

תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל 

  שנת עבודה

  .יחסי גם לחלק משנת עבודה פטורמוענק  ש"ח 24,720

  התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד

" לגבי הכנסה תקרת "הכנסה מזכה

  א45 -ו 47ממשכורת לפי סעיף 

   ש"ח 104,400 –לשנה   ש"ח 8,700

     לעמית שאינו מוטב

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה 

  א45 -ו 47ממשכורת לפי סעיף  שאינה

  ש"ח 147,600 –לשנה  ש"ח 12,300

    לעמית שאינו מוטב

הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי 

  א 45ממס לפי סעיף 

  ש"ח 2,028 –לשנה   ש"ח 169

ההכנסה המרבית שבגינה מגיע ניכוי 

  א45 -ו 47וזיכוי ממס לפי סעיפים 

  ש"ח 208,800 –לשנה  ח "ש 17,400

  לעמית מוטב

  ח "ש 417,600 –לשנה  ח "ש 34,800   47הכנסה מרבית לסעיף 

ידי המעביד עולה על -מי ששכרו המבוטח על

  47הכנסה זו אינו זכאי לניכוי סעיף 

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי 

  "הכנסה מיגיעה אישית"

  .יום 365בתנאי שנקבעה נכות של לפחות  ש"ח 51,200

  ש"ח  614,400 –לשנה 

ום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי סכ

  "הכנסה שאינה מיגיעה אישית"

גם לגבי  –יום  185-364אם נקבעה נכות בין   ש"ח 6,140

  "הכנסה מיגיעה אישית"

לא מגיע פטור  –יום  184בעה נכות עד אם נק

  ממס

  ש"ח  73,680 –לשנה 
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  הערות  הסכום  הנושא

פטור ממס לנכה/עיוור לגבי הכנסה סכום 

מריבית ורווחים על פיקדון, תוכנית 

חסכון ו/או קופת גמל בשל סכום ששולם 

  כפיצוי בשל נזק גוף

   לשנה ש"ח 262,560 ש"ח 21,880

בעדה המשכורת המרבית שההפרשה 

  לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס

התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית  ח "ש 15,712

  פטורה ממס רן השתלמותשההפרשה בעדה לק

  ש"ח. 188,544 -לשנה 

תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי 

  הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

264,000 

  ש"ח 

התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 

  א)5(17

רת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות תק

  לעצמאים

 –התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס  ש"ח  18,480

  7ראה/י חוזר לקוחות מס' 

הסכום, ללא קשר  מלואמומלץ להפקיד את 

  א)5(17לגובה הניכוי לפי סעיף 

שכר מינימום לחודש לצורך משיכה 

פטורה ממס מקופת גמל 

  לתגמולים/לקצבה

   ש"ח  4,300

אה שמותרת בניכוי לחברה בשל ההוצ

בעל  בשל הפקדה בקופת גמל לפיצויים

  שליטה

  ש"ח  12,360 –לשנה  ש"ח  1,030

פעמים השכר הממוצע במשק לעניין  4

  ) 3(ה3סעיף 

  ח  "ש 9,089 –שכר חודשי ממוצע במשק 

התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית  ח "ש 36,356

 שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה

  .ממס

  ש"ח. 436,272 -לשנה 
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     :בחלק 
  
  

  5201ותחילת  4120לקראת סוף  לקט עניינים לטיפול ולמחשבה
  

  

  העסקי והתפעוליבתחום  - סימן א
  

  

  דיווח בשיטת המזומנים   .1

  

 2014מי שמדווח בשיטת המזומנים צריך להקפיד לשלם את כל ההוצאות, כולל משכורת דצמבר 

. רצוי וחשוב לקבל חותמת בנק או דואר 2014בדצמבר  31בגינה, עד ליום  הנלוותת והניכויים וההוצאו

  .כדי להימנע מויכוחים מיותרים עם מס הכנסה לאימות ביצוע התשלום

  

  

  ה של הוצאות והכנסותיהקדמה או דחי -עיתוי הכנסות והוצאות     .2

  

של הכנסות.  הדחיית ו/או ראוי לשקול הקדמה של הוצאו ,2014בעסקים שיש להם רווחים בשנת 

 הכנסותירדה או שפעילותם הסתיימה בהפסד, ניתן לשקול הקדמה של  2014בעסקים שהכנסתם בשנת 

  י המס הצפויה בשנים הקרובות.שיעורבשיקול יש להתייחס להפחתת  של הוצאות. הדחייו/או 

  

, 2014בדצמבר  31ם ליואי 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 

הקונה המיועד באופן מיידי, יש לבחון את האפשרות שדבר זה יעשה בהשאלה או בהשכרה תחילה, ומכר 

לנוהגים הקיימים בעולם במועד מאוחר יותר (במקרה כזה יש לדאוג לכך שהעסקאות תהיינה בהתאם 

  המסחר כדי למנוע טענות למלאכותיות וכו').

  

הוצאות: אם, למשל, קיימת כוונה לשפץ או לתקן או להוציא הוצאות חד פעמיות גדולות  ןלעניידוגמה 

. בעסק 2014של תחזוקה בקשר לציוד, או מבנים המשמשים לעסק, ניתן להקדים את הביצוע לשנת 

אלה עד סוף השנה. עסק המדווח על  םענייניל בסיס מזומנים, יש לשלם בעד המדווח על הכנסותיו ע

, בעוד שהתשלום יכול להיעשות בתאריך 2014בסיס צבירה, צריך להקפיד על השלמת הביצוע בשנת 

  מאוחר יותר.

  

טיפול דומה ניתן גם ליישם לגבי ציוד משרדי וניירת משרדית למיניה, ובלבד שסכומי הרכישה 

לבתי דפוס יתייחסו לכמויות בהיקף סביר לצרכי העסק, ולא לצורך מלאי העולה על  והתשלומים

הצרכים השוטפים. במסגרת זו ניתן גם לבחון הוצאות לפרסום וכן לעדכונים ומנויים של ספרות 

  מקצועית למיניה.

  

יידית קבלת שכר דירה ושכר שירותים מראש (דמי שכירות מראש נחשבים כהכנסה משקול בזהירות יש ל

  לצורך מס גם אצל מי שמדווח בשיטה מצטברת).

  .יש לשקול עיתוי מכירת/רכישת נכסי הון לשם ניצול ניכוי הפסדי הון או קיזוז מרווחי הון



44 

  

  
   

  ביטוח חיים, קופות גמל וקיצבה (עצמאים)  -    .3

שזמן חובות (כולל הפרשי שומה והפרשי מקדמות) ומקדמת דצמבר   -ביטוח לאומי (עצמאים)    -

  (*) 5201בינואר  15 הוא הפירעונ

  תרומות (חברות, עצמאים ושכירים)  -

  פיצויים, דמי חופשה, דמי הבראה ודמי מחלה (מעבידים)  -

  קרנות השתלמות (כל הסוגים)  -

  

. ניתן 2014בדצמבר  31ליום כל הניכויים והזיכויים בגינם יינתנו רק בשל תשלומים שיבוצעו בפועל עד 

ת החובות בגין הנ"ל באמצעות הלוואות. בביטוח לאומי ניתן להסדיר חובות גם יהיה להסדיר א

  באמצעות כרטיסי אשראי.

  

מבוטחים שהכנסתם גדלה השנה לעומת השנה הקודמת, רשאים לבצע הגדלת מקדמות ולשלם את ההפרש עד   (*)

  ת השנה.כך ליהנות מהניכוי לצורך מס הכנסה כבר מהכנסו ל ידי, וע2014בדצמבר  31ליום 

  

  

  תשלומים לביטוח לאומי בשל הכנסה שאינה ממשכורתניכוי   .4

  

לא כולל דמי ביטוח בריאות  -מהתשלומים לביטוח הלאומי  52%לפי החוק ניתן ניכוי מההכנסה בגובה 

בין שהם  ,2014בדצמבר  31ליום ) שבוצעו בפועל עד 2015בינואר  15הוא  הפירעונ(כולל המקדמה שזמן 

אינו עולה על שיותרו לדמי ביטוח של השנה, בתנאי שסכום התשלומים ובין אם וב קודם מתייחסים לח

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 

 כך ליהנות מהניכוי לצורך מס הכנסה כבר מהכנסות השנה. ל ידי, וע2014בדצמבר  31ליום ההפרש עד 

  תשלום שיבוצע ללא הליך של הגדלת מקדמות לא ייחשב לצורך מתן הניכוי.

  

  

  טיפול בחובות אבודים וחובות אחרים שאינם ניתנים לגביה    .5

  

ויים במחלוקת ומחובות אבודים. לא כל חוב אבוד חובות שאינם ניתנים לגביה מורכבים מחובות השנ

הרשויות  ל ידימוכר ככזה לצרכי מס הכנסה או לצרכי מע"מ (יש הבדלים בקריטריונים להכרה בהם ע

  השונות).

  

חובות אבודים הינם חובות שיכול הנישום לשכנע את פקיד השומה שנכשלו לגביהם מאמצי הגביה, או 

  לעלות על הסכום שניתן לגבותו.כשההוצאה לטיפול בגביה עשויה 

  

במע"מ,  שחויבוניתן לקבל החזר מע"מ, או הקטנת מס עסקאות, בשל חובות אבודים בגין עסקאות 

. הנהלים המסורבלים הנ"ל אינם חלים על סכומים שניתן לבטלם כהנחות, הפרשי ן זהבעלוכמפורט 

 2014א תעודות זיכוי בגינם בשנת מחיר וביטולים הנובעים ממחלוקת בין הצדדים. יש להקפיד להוצי

(במקרים שחוב שנוי במחלוקת, שנמשכים לגביו מאמצי גביה, רצוי להיוועץ בנו על התוכן של הודעת 

  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, 

לשקול את מכירתו ב"מכירת חיסול", או לפחות לפרסם מודעות או עריכת מכרז במגמה לממש את יש 

  ההפסד, או לפחות לקבל הצעות מחיר, שניתן יהיה להסתמך עליהן בהערכת שווי השוק של אותו מלאי.

  

  

  4120טיפול ביתרת מס הכנסה המגיעה לשנת     .7

  

מתום שנת המס ועד ליום התשלום  4%שא ריבית של חוב למס הכנסה צמוד למדד המחירים לצרכן ונו

ריבית והצמדה  ותבפועל. על מקדמות שלא שולמו במועד מוטל קנס. מקדמות שבוטלו ללא הצדקה נושא

  . הפרשי הצמדה, ריבית וקנס כאמור אינם מותרים בניכוי. 2014ביולי  1יום מ

  

לתשלומי המס השוטפים (מקדמות לקראת תום שנת המס מומלץ לערוך חישוב של חבות המס, מעבר 

בריבית  יחויבולא  2015בינואר  31 ליום עד 2014וניכויים במקור) מאחר וסכומים שישולמו בשל שנת 

מהריבית וההצמדה המוטלים על חובות מס  50%והצמדה. סכומים שישולמו במשך חודש פברואר ישאו 

מהריבית וההצמדה  75%ישאו מרס חודש ישולמו במשך ם שסכומילשנה).  4%(הצמדה למדד + 

המוטלים על חובות מס. מומלץ לשקול (בהתחשב בריבית אלטרנטיבית שהנכם מתחייבים בה בקשר 

  למימון תשלום זה) נקיטת הצעדים הבאים:

  

  לבקש הקפאה של יתרת המקדמות. -אם המקדמות ששולמו עולות על המס המגיע   א.

  

, ולאור תוצאות השנה מתברר שיש לשלמן, במלואן או אם במהלך השנה הוקפאו המקדמות או בוטלו  ב.

 -שהתחיל בבחלקן, יש לשקול לשלם את הפרש המס המגיע, כדי לעצור את חישוב הריבית וההצמדה, 

בסכום  ,משכורות או הכנסות אחרותלבעלים ביולי. בחברה יש לשקול (בהתייעצות איתנו) לשלם  1

  למומלץ על ידינו, בהתחשב בדמי ביטוח לאומי. שיגרום לכך שלא יהיה הפרש מס, אך לא מעבר

  

  

  מקדמות בגין הוצאות עודפות    .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 

בדוק בהתאם האם שולמו מספיק מקדמות בגין הוצאות עודפות. בהתאם לחישוב האמור יש השנה ול

את סכומי כל ההוצאות העודפות, שלא נכללו  2014לבחון את הצורך לכלול בדיווח עבור חודש דצמבר 

יאפשר קיזוזה  2014בדוחותיהם החודשיים, ולשלם את המקדמה המגיעה (תשלום המקדמה בדצמבר 

ה השוטפת, אם במהלך השנה לא קוזזו מלוא המקדמות בגין הוצאות עודפות, כנגד כנגד המקדמ

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

  

 2014בדצמבר  31ליום  כפוף למגבלה שישולמו לזכאים עדבלחו"ל מותרים בניכוי תשלומים ששולמו 

וישולם  2015במרץ  31ליום (כולל תשלום לזכותם לבנק בישראל), או שהמס בגינם ינוכה במקור עד 

  ועד יום תשלום הניכויים לפקיד השומה. 2015בינואר  1יום מ 4%בתוספת הצמדה למדד וריבית של 
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  בקבלת פטור מניכוי מס במקור מתשלומים לחו"ל טיפול   .10

  

המס מערימים קשיים בבקשות להוצאת אישורים להעברת כספים קיימים מקרים רבים בהם שלטונות 

  לתושבי חוץ. 

על מנת למנוע את הקשיים כאמור והתנצחויות מיותרות עם שלטונות המס יש להקפיד כי טרם העברת 

  הכספים תוגש בקשה למס הכנסה. 

ל הבקשה להיות מלווה במסמכים והצהרות כפי שיפורט להלן, שמשמעותם היא מתן אינדיקציה לגבי ע

מהות התשלום וסכומו, פרטי המשלם לרבות פרטי חשבון הבנק, ופרטי מקבל התשלום לרבות חשבון 

  ה.הבנק שלו. כמו כן יש לצרף מסמכים (כגון חוזה הלוואה/רכישה וכיו"ב), שיעידו על נכונות ההצהר

  

לנכות מס במקור מכל תשלום המהווה הכנסה חובה (א) לפקודה מטיל על המשלם לתושב חוץ 170סעיף 

 161חייבת, לרבות תשלום מכספים המוחזקים בחו"ל, זולת אם נוכה מס במקור מההכנסה לפי הסעיפים 

ועבר חלה הן על הגורם המשלם והן על המוסד הכספי שבאמצעותו מ כאמורחובה ה לפקודה. 164-ו

  התשלום כאמור.

מס  יכויאישור מקורי בכתב מפקיד השומה, לנאלא אם בידי המשלם  ,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

  יוגשו לפקיד השומה.מתן אישורים ודוחות שייערכו ו

  

תשלום של פטור/הקטנה לפי הוראות מס הכנסה, על מנת לקבל אישור להעברת כספים לתושב חוץ ב

  יש להמציא מסמכים כמפורט להלן: ,מסה

  

, A114טופס או  המשלם ל ידימיועד למילוי ע), שנוסח חדש( 114טופס סמ/לפי הצהרה מיוחדת  •

הפונה לנציבות מס  ל ידיטופס הבקשה, כאמור, יימסר ע יין.המקבל, לפי הענ על ידימיועד למילוי ש

הטופס כולל את פרטי המבקש, פרטי המשלם ומהות התשלום, פרטי חשבון הבנק של  הכנסה.

  המשלם ושל המקבל.

אסמכתאות, לרבות הסכם,  בליווי תנומקוגש מבקשה לפטור או הקטנה מניכוי מס במקור ת •

  פרטים את מהות וסכום התשלום.מון יבוא וכיו"ב, המוחשבונית, רש

  

  

  ניהול פנקסי חשבונות ןלענייניכוי מס מתשלומים בעד נכסים ושירותים וסיווג    .11

  

עבר סך  2012עסקים החייבים בניהול פנקסי חשבונות לפי השיטה הכפולה, וכן עסקים שמחזורם בשנת 

  .או נכסים ש"ח, חייבים בניכוי מס במקור מתשלומים בעד שירותים 5,300,000של 

  

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 

כרוך בהיערכות  ההוראות לניהול ספרים לגביו. כל אחד מהשינויים הנ"ל, אם יחולו, עלול להיות

  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 

פרשי הצמדה בשליטתם של עד חמישה בני אדם לבעלי שליטה בה. המדובר בהכנסת עבודה, דמי ניהול, ה

  :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,  7י הועבר לפקיד השומה תוך חודשים מתום שנת המס, והניכו 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 יומם ואמיתותם הנו כבד. במצבים בהם דמי הניהול משולמים לצד קשור, נטל ההוכחה לק

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 תקופתיים בפועמידה בתשלומ  .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

  

רכת הנהלת חשבונות כפולה באמצעים נישום החייב במע 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 

נסה ממכירת המלאי או הטובין שיתקבלו וזאת מכיוון שמימוש ההכ 2014תוספת להכנסה החייבת בשנת 

  .2015מהספקים 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,  שיחויבות היחסים עם החייבים ראוי להסדיר א ,לפיכך

  המהווה הכנסה אצל המלווה, ואינה מהווה הוצאה אצל הלווה החייב.

  

  

  )856-ו 126דיווח שנתי על ניכוים באופן מקוון בלבד (טפסי    .61

  

וטופס  הכנסת עבודה לעובד - 126טופס דוחות ניכויים שנתיים ( ,(ב) לפקודה166בהתאם להוראות סעיף   

הינו  2014. המועד החוקי להגשת הדוחות לשנת באופן מקוון בלבדיוגשו  )תשלום הכנסה חבת ניכוי - 856

  . 2015באפריל  30ליום עד 
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  4201 על ידי יחידים בשנת בישראל ובאזור מיסוי הכנסות מהשכרת דירות למגורים   .17
  

, פוטר ממס הכנסות 1990 –מהשכרת דירת מגורים), התש"ן  פטור ממס על הכנסה(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 במקרים שבהם לא חל הפטור, ניתן לשלם מס  .2014שנת ב לחודש ח"ש 5,080 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 
  בהתאם לאמור לעיל, פטורות מדמי ביטוח לאומי וממס בריאות. 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, 

  
  .ועדת לשמש למגוריםהדירה מי  .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 
קליטת עליה, לבריאות או לסעד והוא שוכר מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, ל

  את הדירה כדי להשכירה למטרה כאמור.
  

  תקרת הפטור  ב.
  

עולה ש"ח לחודש. כשסכום דמי השכירות  5,080לסכום של  2014וגבל בשנת ההפטור האמור לעיל 
יקטן הסכום הפטור, בגובה עודף דמי השכירות על תקרת הסכום הפטור.  -ש"ח לחודש  5,080על 
  :(בש"ח) גמה לחישובדו

  
  7,000        סך דמי שכירות שהתקבלו      

  
  :הסכום הפטור      
  5,080      תקרת הפטור      
  )0007, - 5,080(        1,920    הסכום העודף על הפטור      
  3,160       סכום הפטור למעשה        

  
  3,840         הסכום החייב במס        
                    =====  

  
רשות המיסים, שטרם ת ועל פי הורא - "מסלול הפטור"ב ישוב מס השבח במכירת דירה שהושכרהח

 )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 ירת הנכס הינן יותרו בניכוי בעת מכ 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.
  
א השכרת דירה למגורים בישראל, אף כשלדמי שכירות מלו בשנת המס הכנסה מ השהייתיחיד  

מתקיימים בה התנאים הנ"ל, רשאי, לבחור באחת משתי החלופות הבאות, בתנאי שההכנסה הנ"ל 
  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. השכירות או מהמס 
 . 2014בינואר  30דהיינו עד ליום 

  

רשות המיסים, ת ועל פי הורא -" 10%-ל המסלו"ישוב מס השבח במכירת דירה שהושכרה בח
במסלול הפטור במסלול זה בעת מכירת דירת מגורים (ללא שימוש , 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.
צאות מימון שלא רק הוצאות הוניות והוהוצאות 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
לכל קיזוז או זיכוי על ההוצאות הראויות לניכוי, לרבות ריבית, וזאת מבלי לפגוע בזכותו 

  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

  

וי הוצאות פחת בלבד, ללא זכות על דמי השכירות, ללא הגבלה, תוך ניכ 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

רבות ריבית, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לכל קיזוז או זיכוי על הכנסה זו לרבות הראויות לניכוי, ל
  קבלת זיכוי בגין המס המשולם בחו"ל.

  
  

  תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים   .19

  
יש לשמור, לאורך שבע שנים מתום שנת המס את מערכת החשבונות אותה חובה לנהל  ,לפי החוק

  ת, או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה, לפי המאוחר.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.
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 
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  מקום שמירת מערכת החשבונות   .20
  

במען העסק שיצוין בדין וחשבון את מערכת החשבונות אותה חובה לנהל יש לשמור  ,לפי הוראות החוק
(מותר להוציאם זמנית רק לשם ביקורת על ידי רואי חשבון או לשם השלמת  הכנסותהל 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.
  

בת (למעט התוכנה לניהול חשבונות), לשומרו אחת לרבעון, יש לערוך גיבוי למערכת החשבונות הממוחש
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 לעיל,בהוראות אי עמידה 
  בהוצאות.

  
  2013בינואר  1תחולה מיום  –כללים לסריקת מסמכים וביעורם    .21

  

שמירה של תיעוד חוץ (אסמכתאות שהתקבלו מגורם חיצוני כגון חשבונית, קבלה וכיו"ב) ניתן  .1
  כמתואר להלן: דיגיטליממוחשבת ושמירתה בארכיב  לשמור באמצעות סריקה

  

סריקה ממוחשבת של שובר קבלה, תעודת משלוח, חשבונית, חשבונית מס, הודעת זיכוי,  .1.1
 באופן פיזי בלבד;התקבלו ה אלרק אם אפשרית הזמנה שקיבל הנישום מגורם חוץ, 

 בולטת לעין המילים "מסמך סרוק"; בקובץ המחשב הוספו בצורה .1.2
מאושרת של הנישום או מי מטעמו, כאישור לכך קובץ המחשב נחתם בחתימה אלקטרונית  .1.3

 שמסמך המקור נסרק בשלמותו;
האלקטרונית  אדם נוסף בדק שמסמך המקור זהה לקובץ המחשב שנסרק וחתם בחתימתו .1.4

 המאושרת כאישור לכך;
ננקטו באופן סדיר אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לקובץ המחשב ומפני שיבוש בעבודת  .1.5

 נאמנות קובץ המחשב למקור;לפגום ב המחשב העלולים
אם חל מעבר מטכנולוגיה אחת לאחרת, ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את נאמנות  .1.6

 קובץ המחשב למקור, לרבות החתימה שבה הוא נחתם.
 

  ר מסמך סרוק: ועילבהתנאים  .2
  

קובץ המחשב נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום, בארכיב דיגיטלי  .2.1
 ;ניהול ספרים בהוראותארכיב דיגיטלי ם שנקבעו לעניין בהתאם לכללי

 לאותה שנת מס; -לפקודה  131בהתאם לסעיף  ,הוגש דוח .2.2
הוגש הדוח לגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס  -לפקודה  166לעניין מנכה כאמור בסעיף  .2.3

 ), במועד ובדרך הקבועים בסעיף האמור;0856
 ;וימיםמס מס הנישום לא הורשע בעבירה על חוקי .2.4
פנקסי החשבונות המתייחסים לאותה שנת מס לא נמצאו כבלתי קבילים או שאינם נושאו של  .2.5

 ב לפקודה.145(ד), (ח) או (יא) או סעיף 130הליך תלוי ועומד לפי סעיף 
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  2013בינואר  1תחולה מיום  – ניהול ארכיב דיגיטליכללים ל   .22

 
שמה, תיוק, הוספת מידע נלווה ושמירה של (הרהארכיב הדיגיטלי יאפשר למשתמש לבצע לכידה  .1

של רשומות אלקטרוניות ושמירתן רשומה אלקטרונית על ידי מערכת לניהול רשומות אלקטרוניות) 
 . משך התקופה הנדרשת לפי ההוראותל
 

כל לרשומה האלקטרונית מידע נלווה אשר יאפשר את אחזורה על פי  ףייווסבעת תהליך הלכידה  .2
 אלה:אחד ממאפיינים 

 
 מזהה ייחודי שייקבע אוטומטית על ידי המערכת; .2.1
 זיהוי המשתמש שיצר את הרשומה; .2.2
 סוג המסמך נשוא הלכידה; .2.3
 מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף של עורך המסמך נשוא הלכידה; .2.4
 תאריך המסמך נושא הלכידה; .2.5
 מספר המסמך נושא הלכידה; .2.6
  תאריך הלכידה. .2.7

 
 אלה:מנגנון חיפוש הכולל דרישות הארכיב הדיגיטלי צריך להיות בעל  .3

 
 2ל רשומה אלקטרונית צריכה להיות ניתנת לחיפוש, על פי כל המאפיינים שנקבעו בסעיף כ .3.1

  לעיל, לפחות;
 ) בכל תיקיות הארכיב;Browseממשק גרפי עם יכולת "עיון" ( .3.2
למשתמש צריכה להיות אפשרות, בפעולת חיפוש אחת, לחפש רשומה אלקטרונית על פי  .3.3

, לרבות הגדרת יחס החיפוש לעיל 2ן אחד או או יותר, מהמאפיינים שנקבעו בסעיף מאפיי
 ביניהם, ובעבור כל אחד מהם צריכה להיות אפשרות להזין טווח או ערך מדויק;

תוצאות החיפוש יוצגו ברשימה אשר הכותרות בה צריכות לכלול, או שישנה אפשרות לכלול  .3.4
כולל האפשרות לייצא את הרשימה לקובץ  לעיל, 2בהן, את כל המאפיינים שנקבעו בסעיף 

 בעל מבנה טבלאי, הכל כפי שיורה המנהל;
יהיה ניתן להפיק פלט חזותי או פלט מודפס של תוצאות החיפוש, בצורה של רשימה, כולל  .3.5

  ערכי החיפוש ששימשו להפקתה.
   

 משתמש לא יהיה רשאי לעשות אחד מאלה, לאחר הלכידה: .4
 

  שהתווסף לרשומה אלקטרונית; לשנות את המידע הנלווה .4.1

  למחוק רשומה אלקטרונית או לסמן אותה כמחוקה. .4.2
     

 מנהל מערכת יהיה רשאי לעשות כל אחד מאלה, לאחר הלכידה: .5
 

  לשנות את המידע הנלווה שהתווסף לרשומה אלקטרונית; .5.1

  לסמן רשומה אלקטרונית כמחוקה. .5.2
   

של כל אחת מהרשומות האלקטרוניות, הארכיב הדיגיטלי יאפשר הפקת פלט חזותי או פלט מודפס  .6
כולל המידע הנלווה שלהן, בין כתוצאה מעיון ישיר ובין כתוצאה מבחירת רשומה מתוך רשימה 

 שהוצגה אגב חיפוש.
 

הארכיב הדיגיטלי ישמור את החתימה הדיגיטלית שבה נחתם מסמך, ויהיה ניתן לאחזר מידע מתוך  .7
  החתימה, בכל עת, לרבות תקפות החתימה.

   

ארכיב הדיגיטלי יאפשר יצוא של כל אחת מהרשומות האלקטרוניות ויהיה מצויד בכלי המרה ה .8
המסוגל לתרגם את הרשומות, לרבות המידע הנלווה שלהן, לקובץ בעל מבנה טבלאי בפורמט מקובל; 

  .4בחירת הרשומות האלקטרוניות להמרה צריכה להתבצע באופן דומה לחיפוש שהוגדר בסעיף 
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), שלא ניתן למחיקה או לשינוי, LOGיטלי ינהל, באופן אוטומטי, קובץ יומן אירועים (הארכיב הדיג .9

  ויאפשר יצוא של קובץ זה לקובץ בעל מבנה טבלאי בפורמט מקובל.

   

הארכיב הדיגיטלי מצויד במערכת גיבוי ושחזור של כל הרשומות האלקטרוניות לרבות המידע  .10

  רו למנהל המערכת בלבד."הנלווה שלהן, ובלבד שפעולות כאמור יתאפש

 
  

  תיעוד על גבי נייר כימי מתכלה  .23

  

קבע איסור על עוסקים בכל ענף  2007בינואר  1 (ב) להוראות ניהול ספרים בתחולה מיום21תיקון סעיף 

  ).וכיו"בשהוא להפיק תיעוד על גבי נייר כימי מתכלה (כגון, חשבוניות המודפסות בתחנות דלק, חניונים 

הינה לאפשר לרשות המיסים לבקר את התיעוד שביצע הנישום גם בחלוף מספר שנים טרת התיקון מ

  ממועד התיעוד.

  

פיכך, כל העוסקים חייבים לדאוג להפיק את התיעוד בנייר שיהיה קריא וברור ותוכנו ישמר למשך שבע ל

 שנים מתום שנת המס אליה מתייחסת מערכת החשבונות או למשך שש שנים מיום הגשת הדוח על

  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

  , לפי העניין.ח"ש 11,800/  5,200/  8,200המס שבא נרכשה וזאת עד לתקרה של 

  

  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 את כל ה(במקרים שלא נרשמה קבלה) ולרשום  המחאותש לערוך ספר רישום י  ב)

  במהלך היום.

  

  

  מועד שינויי מבנה -שינויי מבנה   .24

  

בתום שנת המס בלבד מועד שינוי המבנה הינו  בדרך של החלפת מניות)בפיצול בפיצול ומיזוג (למעט 

  רבעון). כל ם בתום למעט מספר יוצאים מהכלל אז המועד הינו ג(

 תהגשלשם  פיצול או מיזוג חייבים להיערך לפני תום השנה בשינוי מבנה בדרך שלים המעוניינתאגידים 

  .(בפיצול קיימת חובה בקבלת אישור מקדמי)מקדמי לרשות המיסים הבקשה לאישור ה

  

  

  יווח על העברת נכסים בתמורה להקצאת מניותד  .25

  

לפקודה  104יווח לפקיד השומה על העברת נכסים בתמורה להקצאת מניות בהתאם להוראות סעיף ד

  יום ממועד ביצוע הפעולה תוך צירוף הטפסים הרלוונטיים. 30צריך להתבצע תוך 
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  זיכוי ממס בעד תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית  .26

  

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  190

לא  2014בינואר  1החל מיום . סכום התרומה שיובא בחשבון ), לפי העניין2013שנת מ 26.5%חברות (

, לפי הנמוך מביניהם. של הנישום באותה השנה מההכנסה החייבת 30%או על  ש"ח 9,304,000יעלה על 

החייבת מההכנסה  30%על או  ש"ח 9,304,000 על מאחר ועלה 2014נת בשכל סכום שלא ניתן בעדו זיכוי 

בזו אחר זו, ובלבד שלא יינתן בכל אחת משלוש השנים  2017, או 2016 ,2015, יועבר לשנים של הנישום

  כאמור זיכוי בסכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי. 

  

במפורש שם  צויןרק בגין קבלה מקורית בה ות ממס בעד תרומרשות המסים, יותר זיכוי מדת עבהתאם ל

ש"ח וסכום התרומה הודפס מראש), המילה "תרומה"  190התורם (אלא אם היא בסכום שאינו עולה על 

  לפקודת מס הכנסה". 46תרומות לפי סעיף  ןלענייוהטקסט הבא: "למוסד אישור מס הכנסה 

  

  

הוראת ביצוע מס  - כרובדיו, באמצעות תלוש שלעלפקודה  46אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף   .72

  7/2012הכנסה 

  

עקב תרומות שתרמו העובדים , 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

  עילה.את בצורה יז, וכאמור

 על מנת שהמעביד יקבל אישור למתן זיכוי לעובד בשל תרומה, יש לעמוד במספר תנאים מצטברים

  .שפורסמו
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  קרנות השתלמות לשכירים, לעצמאים, הטבות במס בשל   סימן ב:
                   שליטה בחברות מעטים ולחברי קיבוצים לבעלי 

  

  
קרנות השתלמות, בהתחשב בתקרת הסכומים המעניקים הטבות במס ל 2014להלן 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  6,600 (ז)  (**)  ש"ח  11,880(ו)    (**)  עצמאי
            

קיבוץ/מושב 
  שיתופי

          

 ש"ח  6,600(ז)     (***)  ש"ח  11,880(ו)    (***)                   (בשל כל חבר)  
            
  

  :מקרא והסברים
  

    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)  
        

ש"ח הינם ההוצאה המותרת בשל תשלומי  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

(הסכומים מוגדלים אם המעסיק הוא בעל בית ספר או גן 
קרנות השתלמות  3 -ילדים ובעל השליטה חבר באחת מ

  מסוימות של מורים וגננות).
        
דת נציבות מס הכנסה הפטור מחושב לפי סיכום תשלומי כל המעסיקים ביחד. היינו, הפטור נקבע ברמת העובד ולא לפי עמ  (*)

  ברמת כל מעסיק בנפרד (יש הסוברים שאם אין קשר בין המעסיקים, הפטור חל על תשלומי כל מעסיק בנפרד).
  
        

הסכום שיותר לניכוי הוא סך  הניכוי ניתן רק לגבי הכנסות מעסק או ממשלח יד.  (**)  עצמאי:
 2.5% -התשלומים לקרן השתלמות לעצמאים, לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל

. לפיכך 2014ש"ח בשנת  264,000  מהכנסתו של היחיד מעסק או ממשלח יד, אך לא מעל
   2.5%ש"ח ומעלה יוכל לנכות כהוצאה את תשלומיו שמעל  264,000מי שהכנסתו היא 

. )264,000 -מ 4.5%ש"ח ( 11,880 -ש"ח), אך לא יותר מ 6,600"ח (ש 264,000 -מ
ש"ח, כדי שינוכו  18,480ש"ח, שהם  264,000 -מ 7%המשמעות היא  שעליו להפקיד 

  ש"ח. 6,600מהכנסתו 
        
    ש"ח . 264,000  -מ  4.5%  (ו)  
    ש"ח . 264,000  -מ  2.5%  (ז)  
        

הניכוי שיינתן בגין תשלומיו כעצמאי יחושב מהכנסתו כעצמאי   -כשכיר   זכאי להטבות    עצמאי שהוא גם שכיר:
ש"ח (בניכוי כל המשכורות בגינן  264,000עד לתקרה של  -

  הפרישו מעבידיו בעבורו כספים לקרן השתלמות בשנת המס).
        

ץ, ינתן החישוב והתנאים כמו עצמאי. אם החבר הינו גם שכיר, או עצמאי מחוץ לקיבו  (***)   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
  4120בשנת  מסוימותלניכוי הוצאות 

  

  נסיעות לחו"ל ואש"ל בחו"ל (*)  א.
  

אם הנסיעה  -(במוסד ציבורי ההוצאה תותר בניכוי אם הנסיעה והשהייה היו הכרחיים לייצור ההכנסה 
  הכרחית לפעילותו). ההיית

הפירוט הנדרש הוא כדלקמן: שם הנוסע, יעד הנסיעה, תקופת השהייה בחו"ל, הוצאות במט"ח, הוצאות 
  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  המרביות הוצאות הטיסה  
  טיסה.

  
  (*) הוצאות לינה  .2
  

  בשל הוצאות לינה יוכרו ההוצאות לפי מסמכים נאותים כדלקמן:  
  

  $ ללינה. 262עד   -הלינות הראשונות   7עבור   א.
  

  - 90  -עבור הלינות מהלינה השמינית ועד הלינה ה  ב.
  כל הוצאות הלינה.  -$    115מחיר הלינה עד כש  )1(
 115$ -מהוצאות הלינה בפועל, אך לא פחות מ 75%  -$   115כשמחיר הלינה עולה על   )2(

  $ ללינה. 196יהיה הסכום   -$ ללינה   262לינה; כשההוצאות בפועל עולות על ל
  

  $ ללינה. 115עד  -  לינות 90-בנסיעה שכוללת מעל ל  ג.
  

  (**) היההוצאות ש  .3
  

$ ליום שהיה בחו"ל בנוסף להוצאות הלינה שנתבעו לניכוי  74עד בשל הוצאות אחרות ניתן ניכוי של   
  $ לכל יום שהיה בחו"ל. 123אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה, יותר לניכוי אש"ל בסך  כנ"ל.

  
  אצל העובד.יסווגו כהכנסה  ,לאחרונה קבע ביהמ"ש כי הוצאות שהייה בחו"ל, שבפועל לא הוצאו

  
  הוצאות שכירות רכב  .4
  

  $ ליום. 58יותרו לניכוי הוצאות בפועל לשכירת רכב בחו"ל נגד קבלות, אך בסכום שלא יעלה על   
  
  הוצאות אחרות  .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,  הוצאות הלינה והשהייה המותרות בניכוי. 25% -ב הוגדלו  (**)

חדת (בריטניה), טאיוואן, יוון, יפן, לוכסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, קונג, הממלכה המאו-בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג
  פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קאמרון, קנדה, שבדיה ושוויץ.
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  ניכוי הוצאות להחזקת רכב  ב.
  

  הוצאות להחזקת רכב פרטי ומסחרי. הניכוי גבילות את מוהתקנות פקודת מס הכנסה 
  

  :חוקלהלן עיקרי ה
  

קת רכב שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה (מדובר ברכב של עצמאי או רכב חזאהוצאות 
  בניכוי לפי הגבוה מבין:תוכרנה  שאינו צמוד ואינו "רכב תפעולי") חברה

  

  כום הוצאות החזקת הרכב בניכוי "שווי שימוש ברכב", אוס  •

האחוז שיוכר יהיה , כמפורט להלן מיםלגבי רכבים מסוי(מסך הוצאות החזקת הרכב.  45%  •
  :)45% -גבוה מ

  ;90% –וטובוס ציבורי / מונית א  -
  ;80% –כס סיור / רכב מדברי ר  -
ובלבד שבבעלות הנישום רכב כאמור אחד בלבד. במידה  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  L3גו בקבוצת הוצאות החזקת אופנוע שסיוו
  שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה ) סוס כוח 33
  

  ההוצאות תוכרנה בניכוי לפי הגבוה מבין:
  

  כום הוצאות החזקת האופנוע בניכוי "שווי שימוש באופנוע", אוס  •

  מסך הוצאות החזקת האופנוע. 25%  •
  

  (רכב שהמעביד העמיד לרשות העובד) רכב לגבי רכב צמוד לעובדת החזקהוצאות 
  ההוצאות תותרנה בניכוי במלואן.

  
  רכב המותרות בניכוי לגבי "רכב תפעולי"החזקת הוצאות 

  ההוצאות תותרנה בניכוי במלואן.
  שתי חלופות: –"רכב תפעולי" 

העבודה אינו יוצא  כב שלא הועמד לרשות עובד, שמשמש רק לצורכי העסק ושבתום שעותר  •
  מתחום מקום העיסוק (בתנאי שמקום העיסוק אינו בית המגורים).

  כב ביטחון המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד. ר  •
  

  :ניכוי הינומותר בהפירוט הנדרש לחישוב הסכום ה
  

  ספר הרכב.מ  •

  וג הרכב.ס  •

  ).השנהתקופת השימוש (אם לא במשך כל   •

  הרכב. שם הנהג אליו צמוד  •

  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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  מיםשינוי בשעורי הפחת לרכבים מסוי
  
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% –רכב היברדי 

  
על אף האמור לעיל, ביהמ"ש במספר מקרים קבע קביעות שונות שניתן לעיתים לנסות להשתמש 

  –הם ב

בעת שימוש ברכב של עובד לצורך עסקו של המעביד בלבד על ידי אותו העובד, שמקבל החזר  •
הוצאות בגין השימוש ברכבו, החזר ההוצאות יהווה הוצאה של המעביד ללא קיומה של 

  הכנסת עבודה אצל העובד;

  יכול שתתאפשר יציאה מגדר התקנות לעיל כאשר רכב המשמש לעבודה בלבד ; •

להוכיח בצורה ברורה את החלוקה בין שימוש עסקי לשימוש פרטי ברכב כאשר ניתן  •
  יתאפשר לעיתים להשתמש בנתון זה חלף התקנות לעיל.

   
  

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

  דמי השימוש יותרו בדומה לדרך התרת הוצאות להחזקת רכב כאמור לעיל.
  
  
   שווי שימוש ברכב  .ד
  

  וביטוח החייבת בתשלום מס הכנסה  ,הצמוד לעובד מהווה הכנסה רעיונית בידי העובדשווי שימוש ברכב 
  בגינה.לאומי 

 31(חלה על רכבים שנרשמו לראשונה עד המחיר שיטת קבוצת שווי השימוש לכל כלי הרכב נקבע לפי 
  .ואילך) 2010בינואר  1(חלה על רכבים שנרשמו לראשונה מיום  ת) או לפי השיטה הליניארי2009בדצמבר 

  
  2009בדצמבר  31שנרשמו לראשונה עד השיטה הישנה שחלה על רכבים  – 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 -גם רכב צמוד בחו"ל יסווג על

יכלל בקבוצת ילפי הטבלה; רכב בחו"ל שאינו מצוין בטבלה, ואין בטבלה דגם מקביל לו,  להכווגו, מס
  המחיר הראשונה.

  
  והנם כמפורט להלן: וצפויים לגדול בעתיד סכומי שווי השימוש ברכב הוגדלו 

  

  2014  
  שווי שימוש לחודש  קבוצת מחיר

  (בש"ח)  
    
1      2,730  
2      2,960  
3      3,810  
4      4,570  
5      6,330  
6      8,200  
7      10,550  

  L-3אופנוע שסיווגו בקבוצת 

  910      סמ"ק) 125 -(נפח מנוע מעל ל
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  2010ינואר ב 1-משנרשמו לראשונה השיטה החדשה שחלה על רכבים  - ה הליניאריתשיטה
  

, יהיה ואילך 2010 בינואר 1חישוב שווי השימוש ברכב צמוד, בתחולה על רכבים שנרשמו לראשונה מיום 
   .)(מחיר הרכב לפי מחירון היבואן כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש

ממחיר הרכב (למעט אופנוע המסווג  2.48%הינו ואילך  2013שיעור שווי השימוש החודשי שנקבע לשנת 

L3 ח"ש 910הינו  2014בו לשנת , ששווי השימוש.(  
  

(נכון לשנת  ח"ש 506,580רה שתעמוד על שווי שנזקף לרכב שמחירו לזקיפת שווי השימוש נקבעה תק
  .ח"ש 12,563של  תדהיינו, זקיפת שווי חודשית מקסימאלי ).2014

  
לגבי כלי רכב  לחודש ח"ש 560תבוצע הפחתה בזקיפת שווי השימוש בסך של  2014עד שנת  2010משנת 

  ). 2010בינואר  1או אחרי יום היברידיים, ללא קשר למועד הרישום שלהם לראשונה (לפני 
  

  ש"ח. 910 - 2014שווי השימוש החודשי בשנת  - L3אופנוע שסיווגו 
  

צרכן ואת סכומי מפרסמת רשות המיסים את המחיר ל https://www.shaam.gov.il/mm-usecarבאתר 
   ר וקוד דגם (בהתאם לקודים ברישיון הרכב).שווי השימוש לדגם, לפי קוד תוצ

  
  

 מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/איגום של מעביד
רשות המיסים הודעה לעיתונות בדבר אופן המיסוי של ההטבה פרסמה  2014 במהלך חודש נובמבר

בין רשות המיסים לבין עובדי סגל שהסכם פשרה בהתאם להנובעת משימוש ברכבי מאגר של מעביד, 
ו נכי ההסכם נוגע רק לרכב מאגר שהשימוש בו הבהודעה נאמר  ר ברפא"ל בנוגע לרכבי מאגר.המחק

לפעילויות שוטפות של המעביד ואינו מוקצה לעובד כלשהו, ובלבד שלא הוצמד רכב אחר כלשהו לאותו 
  עובד.

  :מספר הקלותו במסגרת ההסכם נקבע
  
עבד העובד עד  הםם במיצורך חניה בביתו, בילות ספורים בחודש הרכב נותר בידי העובד ללילבמידה ו .1

אין צורך לזקוף שווי  -ת ולא שיטתי תאקראיוהחניה הנה שבוע   ףבסוואין מדובר לשעות הלילה, 
  לעובד.

במקרים של שימוש ברכב מאגר יותר מפעם אחת בחודש, נקבע כי אם לא מדובר ברכב הנותר בידי  .2

היחס שבין מספר הימים שהרכב נותר ברשות העובד  העובד לסוף שבוע יש לזקוף שווי יחסי על פי

 ללילה לבין מספר הימים בחודש ובלבד והתקיימו כל התנאים הבאים:

ועמד לרשות העובד רכב מאגר (לרבות חניית לילה בחניית העובד) במהלך חודש קלנדרי ה  .2.1

ינו עולה קלנדרית שא מספר ימים שאינו עולה על עשרה ימים וכן במספר ימים במהלך שנה

  ;על מאה ימים

  .באותו החודש צמודלא הועמד לרשותו של העובד רכב   .2.2

  א מדובר ברכב המוצמד לעובד אלא רכב מאגר המיועד לפעילויות השוטפות.ל  .2.3

הרכב בשל שעות הפעילות הקשורות לעבודה.  רכב נותר בידי העובד למשך הלילה בלבדה  .2.4

  אם נדרש לפעילות ביום המחרת.א לא ,יוחזר בבוקר למקום העבודה הקבוע

רכב מועמד לשימוש העובד באופן אקראי ולא שיטתי בשל צרכי העבודה ועל פי אישור של ה  .2.5

  הגורם המוסמך במקום העבודה.

עביד וכי על המ בגין רכב מאגר אחד לא ייזקף יותר משווי שימוש חודשי מלא אחדנקבע כי מו כן, כ

  קיום התנאים המפורטים בהנחיה זו.לקיים רישום ותיעוד באשר ל
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  ישום בנאמנות של כלי רכב שבבעלות תאגידר    .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 

התאגיד הינו הבעלים של כלי הרכב וזאת במידה והוגשה הצהרה בהתאם תוך פרק זמן שלא עלה על אכן 
  יום מיום רכישת כלי הרכב. 30

 1החל מיום על ידי היועץ המשפטי של רשות המיסים נאמר כי  2007בהחלטה שפורסמה במהלך שנת 
במסמכי הרישוי ובמידה ולא רכבים שירכשו על ידי התאגיד יירשמו על שם התאגיד  2007בספטמבר 

  יעשה כן, לא תכיר רשות המיסים בכלי הרכב ככזה השייך לתאגיד.
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 )כישתובר

הנחיה מנהלית זו של רשות המיסים יוצרת קושי לעומת המצב הקודם אך תשומת לבכם לכך שאכן 
  קיימים ספקות לגבי תוקפה המשפטי.

שות היועץ המשפטי של רעמדת לשכת רואי החשבון המגובה בחוות דעת משפטית הינה כי הנחיית 
אינה גוברת על עקרונות ההכרה בהוצאה לצרכי מס ועל דיני הקניין ו/או אינה מונעת אפשרות  המיסים

להעלות טענות עובדתיות לרבות כי הרכב שייך לתאגיד וזאת גם ללא רישומו של הרכב במשרד הרישוי 
  על שם התאגיד.

חרים שלא לקיים את הנחיית יש לתת את הדעת לסוגיה זו לרבות באור בדוחות הכספיים במידה ובו
  היועץ המשפטי של רשות המיסים.

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

ק"מ ממקום המגורים,  100הוצאות לינה, לרגל ביצוע עבודה, יותרו רק לגבי לינה במקום המרוחק מעל 
יצור ההכנסה של תה הכרחית ליייאו ממקום העיסוק העיקרי, זולת אם שוכנע פקיד השומה שהלינה ה
$ ללילה. אם ההוצאה עולה על 115הנישום. סכום ההוצאה הממשית שתותר לפי מסמכים, לא יעלה על 

$, לפי הגבוה מביניהם; $197 ללילה), היינו עד 197מסכום ההוצאה (שגבולה  $75% יותרו לניכוי 115
). 140 -מ 75% ($  105לניכוי יותרו  -$  140היא תותר במלואה; כשההוצאה  -$  70(לדוגמה: כשההוצאה 

  סכומים אלה כוללים ארוחת בוקר, הכלולה במחיר הלינה.
המגבלות האמורות לעיל אינן חלות על לינה לצורך השתתפות בהשתלמויות וכינוסים בתחום העיסוק של 

  הנישום, או מי שהשתלם מטעמו.
  
  הוצאות לביגוד  .ז

  

י עבודה, וניתן לזהות בהם באופן בולט השתייכות לעסקו לגבי בגדים (לרבות נעליים) שנועדו לשמש לצרכ

מההוצאות שהוציא נישום  80%של נישום, או שעפ"י דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד, יותרו לניכוי 

  .(כדוגמת חליפה ייצוגית לעו"ד) לביגוד עבורו או עבור עובדו

(כדוגמת סרבל עבודה, חלוק  מלואןאם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצרכי העבודה, יותרו ההוצאות ב

  .עבודה)

  

במס שינוכה במקור.  ותחויבבמקרים אחרים (של ביגוד לעובדים) ההוצאה תיחשב, כולה, כמשכורת 

  ).לפקודה )11(32או  31במקרים "אפורים" ההוצאה אינה מוכרת, או שהיא "עודפת" (לפי הסעיפים 

  ללקוחות ולאחרים, אף אם יחולק גם לעובדים).(אין הגבלה לגבי ניכוי של ביגוד פרסומי, המופץ 

  

  טלפון במקום מגורים  .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.
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מההוצאות  80% -ש"ח לשנה, אך לא יותר מ 2,400ההוצאות שמעל  במקרים המותרים יותרו לניכוי

ש"ח, לא יותרו  23,900ש"ח בשנה. אם ההוצאה השנתית עולה על  23,900להחזקת טלפון שאינן עולות על 

ש"ח וכל היתרה תותר לניכוי. אם המדובר בחלק משנה, ייעשה חישוב יחסי לפי מספר  4,800לניכוי 

  ורים שימש את עיקר העיסוק כנ"ל.החודשים שבהם מקום המג

מותרות בניכוי כהוצאה שיחות לחו"ל, על פי רישום מפורט (תאריך, שעה, יעד השיחה, פרטי מקבלה, 

  משך השיחה, נושאה ומחירה המשוער). ההיתר חל גם לגבי שכיריו של הנישום.

  

  

  טלפונים סלולריים  .ט

  

  ניכוי כהוצאה בעסק או משלח יד

  

טלפון נייד שהועמד לרשות עובדו. אם  -לח יד לנכות את כל הוצאותיו בשל רדיו מותר לעסק או למש

  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  1,320מעל מההוצאות; כשההוצאות  50%לניכוי רק 

  בשנה.

החישוב ייערך עבור כל חודש בנפרד (ולא על בסיס שנתי או מצטבר), וההוצאה תיחשב בחודש בו שולמה 

  (ולא בגין החודש עבורו שולם).

  

  טלפון נייד, המותקן במרכזיה בעסק או במשלח יד, יותרו לניכוי במלואם.-הוצאות רדיו

  

נישום המשכיר מכשירי רט"ן לספקים, לנותני שירותים או לגורמים קשורים אחרים, חלות עליו התקנות 

  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.

  
  

  טלפון נייד-חיוב במס של שכיר בשל שימוש אישי ברדיו
  

לעובד שכיר לא הותר לנכות הוצאות להחזקת טלפון כאמור לצרכי עבודתו. אם מעבידו מעמיד לרשותו 
מסכום ההוצאה  50%העובד במס על  יחויבטלפון כאמור, או משתתף בהוצאותיו לטלפון כאמור, 

מוך מביניהם. מסכום השווי, הנחשב כהטבה חייבת במס של ש"ח לחודש, לפי הנ 105החודשית, או על 
העובד, יש להפחית את הסכום ששילם העובד בשל טלפון זה. סכום השווי כנ"ל יתואם כפי שמתואמות 

  תקרות ההכנסה.
  

  במס בשל טלפון שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד. יחויבהעובד לא 
  

מוסדות כספיים  על ידימלכ"רים, ובמס שכר  על ידימעסיקים הסכום החייב במס בידי העובד חייב במס 
  ומלכ"רים.

  
  של העובד יש להוסיף בשורה נפרדת את זקיפת שווי ההטבה בגין טלפון נייד. 106בטופס 
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  כיבודים ואירוח  .י

  

קרה או  השתיימההוצאות שהוצאו לכיבוד קל שהוא " 80%בניכוי  תותרומ - כיבודים במקום העסק

 ) .עסקוגיות וכיו"ב" של אורחים ושל עובדים במקום העיסוק (שבו מנהל הנישום דרך קבע את חמה, עו

  הוצאות מזון ומשקה אחרות לא יותרו.

  

הוצאות אירוח, כולל הוצאות כיבודים שלא במקום העסק, אינן מותרות בניכוי, פרט   - א י ר ו ח

  בתנאי שהן סבירות. להוצאות אירוח אורחים מחו"ל, המותרות בניכוי ללא תקרה,

  

כרטיסים נפרדים, הוצאות  ניכדי לאפשר הבחנה בין סוגי ההוצאות חשוב לרשום בהנהלת החשבונות בש

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: - ו"לאירוח אורחים מח

  ;שם האורח וכתובתו  •

  ;סוג קשריו עם העסק  •

  ;תאריך ההוצאה  •

  ;תאור מהות ההוצאה  •

  .סכום  •

  
  

  מתנות לקשורים בעסק  .אי

  

  ש"ח לשנה למקבל. 210 -עד ל 2014ראויות לניכוי בשנת   -  מתנות לתושבי ישראל

  

"ב לאדם לשנה. התנאי להתרת ההוצאה הינו שיש קשר דולר של ארה 15 -עד ל -  מתנות לתושבי חוץ

  כולל עמיתים למקצוע או לעיסוק.  -עסקי בין המקבל לבין העסק. קשר עסקי 

  

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  עאירונחשבות כחלק משכרו, בתנאי שניתנו לרגל 

  

  הפירוט הנדרש הוא כדלקמן:

  ;שם המקבל   •

  ;קשריו עם העסק   •

  ;תאריך ההוצאה   •

  ;סוג ההוצאה   •

  ;סכום המתנה   •

  .הסכום העולה על המותר  •
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   :דק חל

  

  

  

  שלמערך ניכויים, תקרות הכנסה, תקרות פטורים, תקרות 
  4120בדצמבר  31עד ונתונים אחרים המעודכנים בתוקף  הוצאות מותרות

  
  
  

  (*) תקרות ההכנסה ושיעורי המס   

   ------------------------  
  

  

  כולה 2014לשנת המס 
                                                                                               

  
  הכנסה חודשית

  1.1.2014 -מ  מס  הכנסה    שיעור

 המס 
(*)  

    מצטבר  מצטברת  ה כ נ ס ה      

  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח            
          

  5,280עד        6,336  63,360    ש"ח 63,360עד   10%
  באיםה      3,730       12,602  108,120    הבאים  44,760  14%
  הבאים      4,990       25,177  168,000    הבאים  59,880  21%
  הבאים      6,000       47,497  240,000    הבאים  72,000  31%
  הבאים    21,830       136,564  501,960    באיםה  261,960  34%
  הבאים    25,800       285,172  811,560    הבאים  309,600  48%
  ש"ח 67,630מעל        ש"ח 811,561מעל   50%

  
  

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  -לגבי הכנסות אחרות 
  גות המס לגביהן הינן כדלקמן:. מדר31%הראשונות אינן קיימות ושיעור המס ההתחלתי הינו 

  
  

  20,000עד        74,400  240,000    240,000עד   31%
  הבאים      21,830       163,466  501,960    עד  261,960 -מ  34%
  הבאים      25,800       312,074  811,560    עד  309,600 -מ  48%
  ש"ח 67,630מעל          ש"ח 811,561מעל   50%
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  :החלק 
  

  מס הכנסה ומיסוי מקרקעין; -ים ופרשנויות של רשות המיסים חוזר
  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.
      

גת רכבים פרטיים אשר שימשו להשכרה ו/או החכרה (ליסינג) החר  4/2014    
לפקודה ושינוי שיעור הפחת על כלי רכב המשמש  96מתחולת סעיף 

  בליסינג

  
  

6.4.2014  
      

  7.4.2014  חוזרים חקלאים בנושא ערכי מלאי בחקלאות  4/2014    
      

 197בעקבות תיקון  -א לעניין חברה משפחתית 64הוראות סעיף   5/2014    
  לפקודת מס הכנסה

  
19.5.2014  

      
משמורת  -לפקודת מס הכנסה  40נקודות הזיכוי לפי סעיף   7/2014    

  משותפת מלאה של ההורים
  

20.5.2014  
      

פטור לתושב חוץ ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל לפי   7/2014    
החרגת זכויות במקרקעין וזכות לניצול משאבי טבע  -) 3(ב97סעיף 

  לפקודה 197בישראל בעקבות תיקון 

  
  

20.7.2014  
  
 

    הוראות ביצוע מס הכנסה  ב.
      

אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים   1/2014    
  2014ציבוריים לשנת 

  
28.1.2014  

      
  18.5.2014  2013נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס   6/2014    

      
  8.6.2014  ר לבעלי עסקים קטניםצדוח שנתי מקו  7/2014    

      
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות   5/2014    

  2013לשנת המס 
  

3.8.14  
  
 

    הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין  ג.
      

  26.12.2013  הרפורמה במיסוי דירות מגורים  5/2013    
      

  16.1.2014  סוי מקרקעין ותקנות מס רכישהעדכון הסכומים בחוק מי  1/2014    
      

פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופה   8/2014    
  ועד תום תקופת ההכרזה (מבצע "צוק איתן") 8.7.2014שמיום 

  
1.9.2014  

      
  11.8.2014  מפת האזור המיוחד ורשימת היישובים באזור המיוחד  8/2014    

      
  20.8.2014  שת בקשה למקדמה לפי הגשת תביעה בגין נזק עקיףהג  8/2014    

      
תשלום  -לחוק  15סעיף  -לחוק מיסוי מקרקעין  78תיקון מס'   2/2014    

  "מקדמה" ע"י הרוכש
  

6.8.2014  
      

  1.9.2014  קרן פיצויים  8/2014    
      

  14.9.2014  ים בענפי הבינויסקקווי הנחיה לחישוב הפיצויים לעו    
      

הבהרה לקביעת ימי היעדרות במהלך מבצע "צוק איתן" המזכים     
ק"מ  40 - 7בפיצויים עבור עובדים המתגוררים בטווח שבין 

  מרצועת עזה

  
  

15.9.2014  
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  הודעות שוטפות -מידע למעסיקים במס הכנסה   ד.

  

  תוכן החוזר

    

  19.12.2013    פולאו דמי טיניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר   -

  24.12.2013    101אישור בקשות למעבידים להפקת טופס   -

  25.12.2013    ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ  -

  7.1.2014    2014שינויים במערך הניכויים לשנת המס   -

  14.1.2014    2014עניין משלמי קיצבה ממכון והוראות מיוחדות ל 101כללים להפקת טופס   -

  19.1.2014    שינויים ועדכונים - 2013לשנת  856 -ו 126ם דיווחי  -

  25.11.2014    (לוח חישוב המס) 2014חוברת שנתית   -

  25.11.2014    2014חוברת ניכויים שנתית   -
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  :וחלק 
 

  של 2014הכנות לקראת בקורת הדוחות הכספיים לשנת 
 שאין להם פעילות או השקעות בחו"ל (*) חברות ומוסדות

  
  
  

  ת לסגירת החשבונות, לספירת מלאי, מזומנים, שיקים ושטרותפעולו

  
קורת, נודה לכם אם תפעלו בהתאם יבכדי להקל על סגירת החשבונות והתאמתם, ולחסוך בפעולות הב

  להמלצות ולהנחיות שלהלן.
  
  
  4120בדצמבר  31יום ספירת המלאי ל  .1
  

  מועד הספירה  
  

. אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך זה, ניתן 2014בדצמבר  31יום בעליכם לערוך ספירת מלאי 
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 

  .2014בדצמבר  31יום לנו המלאי הסופיות שתערכנה בכל מקרה ליום המאזן, דהיי
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  
  

לכלול את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים רשימות המלאי צריכות 
ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד. כמו כן עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם והנמצאים, 
בתאריך הספירה, אצל אחרים (סחורה שנשלחה לעיבוד, טובין במחסני ערובה, סוכני מכירות, 

  ו"ל וכו').כולל בח -מפיצים, בהשאלה, בתצוגה 
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:
  

שם היצרן, דגם ומספר כולל  -של הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם (במכשירי חשמל  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).  -

מחיר היחידה, ושווי טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר והם:  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 

יכים לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן) אך יש לכלול אלה הנמצאים ברשותם של אחרים והשי

  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 

  יודגש ברשימה תוך ציון בסיס החישוב וסיבתו. מלאי פגום יירשם ברשימה נפרדת.

  נבקשכם להודיענו על כך. ,בעיות כלשהן בחישוב השווישל או  ,ספקבמקרה של 

  

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

  ב הדדי בין רשימות המפקד לבין רשימות השווי הסופיות.לדאוג לסימול שיאפשר מעק

  

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  

  

נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע רשימות הספירה המקוריות מהוות חלק בלתי 

  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. 

אחד מרשימות  במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק

  הספירה המקוריות בלי להמתין לחישוב השווי.

  

  

  

  פעולות לביצוע בקשר לכספים ובנקים, אישורים ורשימות  .2

  

  הפקדת הקופה בבנק  א.  

  

את כל יתרת הכספים (מזומנים ושיקים)  2014בדצמבר  31 -ה, 'דיש להפקיד בבנקים בסוף יום 

  אימו לספירה.הנמצאת בקופה, וכן לסכם את ספר הקופה ולהת

  

 31 -ה', דבקופה בסוף יום  והשיקיםאם לא ניתן היה להפקידם בבנק, יש לספור את המזומנים 

  .2014בדצמבר 
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  שיקים דחויים ושטרות  ב.

  

בדצמבר  31 -הלהכין רשימה של השיקים הדחויים והשטרות, שיימצאו בקופתכם בסוף יום  יש

אחרון, מועד הפרעון, סכום השיק/השטר, . הרשימה תכלול את שם החותם, שם המסב ה2014

  שם הבנק הנמשך ומספר השיק.

יש לקבל את אישור הבנקים לרשימת השיקים הדחויים והשטרות המוחזקים אצלם לגביה 

  , ולוודא התאמה לספרי החשבונות.2014בדצמבר  31 -הביום 

  
  

  אישורים מבנקים וחברות אשראי  ג.

  

מטבע זר,  ון עו"ש, לשיקים ושטרות לגביה, הלוואות,יש לקבל אישורי יתרות מהבנקים לחשב

, 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  ס, אמריקן אקספרס וכו'),אישורים מחברות אשראי (ישראכרט, ויזה, דיינר

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    

, לבדוק אם יש הפרשים לעומת הרישומים בספרי החשבונות  היתרות מהותיים) לתאריך המאזן

  ולערוך התאמות להפרשים.

  

  אישורים מעורכי דין  .ה

  

  נבקשכם להמציא לנו מעורכי דין המייצגים אתכם מכתבים ואישורים כדלקמן:   

  

פירוט יכלול את רשימת התביעות,  -  טיפול בגביית חובות והגשת תביעות על ידיכם  .1

  שלהן והסיכויים לגביית החוב או לקבלת התביעה.תיאור קצר 

  

פירוט שיכלול את שם התובע, מהות התביעה, סכום  - טיפול בתביעות שהוגשו נגדכם  .2

  התביעה והערכת הסכום שאתם עלולים לשלמו.

  

מנהלים, רישום שיעבודים  פרטים ומסמכים על שינויים שחלו בהון מניות, בעלי מניות,  .3

  ומשכונות.

  

  והתחייבויות תלויות עבודיםש  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 ( 2014יש לחשב את הריבית לשנת 

  לאישורי המלווים.

  

  ביטוחים  .ח
  

נא להמציא לנו רשימת הביטוחים שבתוקף, כולל התאמה בין הפוליסות לבין הוצאות הביטוח   

  שנרשמו בספרים.

  

  חובות אבודים  .ט
  

 על ידישתהיה מאושרת יש לערוך  רשימת חובות אבודים, לרבות מחיקה חלקית של חובות,   

  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.

  

קנות מס ערך מוסף להוצאת תעודת זיכוי לצורך אם הסכומים מהותיים, יש לפעול בהתאם לת

  הפחתת מס העסקאות בגין החובות האבודים.

  

  הבראה וחופשה  י.

  
יש לערוך רשימה שתכלול את חישוב ההפרשות להבראה ולחופשות עובדים שטרם נוצלו   

  לתאריך המאזן. חשוב שיתנהל מעקב אחר חופשות העובדים ורישומן במשך כל השנה.

  
  

  ות לפיצויי פיטוריןהתחייב  .אי
  

  יש להכין פירוט ההתחייבות לפיצויי פיטורין לעובדים ברשימה שפרטיה יהיו כדלקמן:  .1  

  
תאריך  שכר המגיע בסיס התשלום תקופת התחייבות 

 התחלת

 שם  מס'

בעד 12/2013 (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  -דים פיצויים ששולמו לעוב  .2  

  מענק פרישה).
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  אישורים על יעודות מופקדות .יב
  

ועל ערך פדיון פיצויים של  2014יש לקבל אישורים מחברות הביטוח על ההפקדות בשנת   

י , ואישורי יתרות מהבנקים להפקדות ולשוו2014בדצמבר  31 פוליסות ביטוח מנהלים ביום

  .2014 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 

על רכישות ומכירות של ציוד, מכונות  ומטלטלים במשך  תפעולית). כן יש  להמציא לנו פירוט

  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
        

  

  מתקבוליםניכוי מס במקור   .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.

  

  תשלומיכם לאחריםסכומים שנוכו על ידיכם במקור מ  .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 החשבונות. את המקור של הריכוזים השנתיים יש להגיש לשלטונות מס הכנסה עד

. במידה והנכם מנכים מס במקור מתשלומיכם לאחרים, עליכם לערוך את 2015מרס ב

  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 

הגשתו, שיפורטו בו שמו, מענו ומספר תעודת הזהות של ש"המשלם" חייב ב דוחלפקיד השומה 

 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

  

ות המלאי, לקוחות, שטרות וכד' לתאריך המאזן, ולסיים את רישום כל יש לדאוג לעדכון חשבונ  

, לרבות הוצאות והכנסות שהצטברו וכן הכנסות והוצאות 2014בדצמבר  31 ליום הפעולות עד

  מראש.

  

  ניכוי מס במקור ממשכורת ומשכר עבודה   .יז

  

תאימו לסיכום טפסי ) ולה126), לערוך ריכוז שנתי (טופס 101יש לסכם כרטיסי העובדים (טפסי 

ולחשבונות הוצאות משכורת ושכר עבודה כפי שנרשמו בהנהלת החשבונות, ולהמציא לנו  102

. נא 2015במרס  31 ליום . את המקור יש להגיש לשלטונות מס הכנסה עד126העתק מטופס 

לפי סוגיהן (ביטוח לאומי בניכוי השתתפות העובדים,  קופות גמל,   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

  

יש לערוך רשימה ולהעריך את אחוזי הביצוע בהתאם לעלות ההשקעה או לשלב הגמר. רצוי   

ו בחוות דעת של מהנדס או מנהל העבודה בחברה. יש לקבל תחזיות ממהנדסי לתמוך הערכה ז

  .פרויקטהחברה לגבי עלויות הצפויות להשלמה והכנסות הצפויות להתקבל בכל 

  

   חשבונות מנהלים  .יט

  

  נא להמציא לנו:

  

לפי תאריכים של התנועות  ממויניםפרטים על חשבונות המנהלים (כולל העתק הכרטיס),   .1

סי המנהלים, בצרוף פרטים על שווי ריבית בשל יתרות חובה שנזקפו למנהלים. יש בכרטי

להפריד את הרישומים המתייחסים לחשבונות האישיים של המנהלים, לרבות 

  הוצאותיהם (החזקת רכב, טלפון וכד'), מחשבונות אחרים.

  

  של המנהלים. 106  -ו 101העתקים מטפסי   .2

  

  

  ופירוטיםמקדמות  -הוצאות עודפות   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

  נות ותרומות.החזקת רכב, אש"ל, כבודים ואירוח, מת
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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 

לנכות  בחלקן ופרטיות בחלקן) הנכם רשאים 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 בחלקו שימוש לצרכי  שהשימוש בו מעורב, כלומרלגבי 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 

זז את מס מהמס (ניתן גם לנהל רישום מלא של הנסיעות העסקיות והפרטיות ולק 25%

  תשומות באופן יחסי לקילומטראז' ששימש למטרות העסק).

  

  :לתשומת לבכם

  

 ליסינג עסקת במסגרתאותו היום  לפני לקונה שנמסר רכב(למעט לגבי  2005ביולי  10 מיוםהחל 

איסור ניכוי מס תשומות בעת רכישת , חל )2008בינואר  1 מיום החלרק " פרטי רכב"כ יחשבש

 בבית נהיגה לימודי, רכבים מכירת שעסקו עוסק בידי רכב רכישתכב (למעט שכירת ר/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

  ו ארגון סיורים או טיולים).לסיורים וטיולי שטח, בידי מי שעסק

  

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  דוחיך להגיש ואם יש טעות בדיווח צר

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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  :זחלק 
 

  (*) 2014שנת מס דוח על ההכנסה ל
             עצמאים המנהלים עסק על ידי

  
  
  
  4120בדצמבר  31פעולות שיש לבצע לסגירת שנת הכספים שמסתיימת ביום   .1
  
  

  סגירת ספרים, פנקסים וקבצי מחשב  א.
  

 2015ולפתוח מערכת לשנת  2014יש לסגור את כל הרשומות והפנקסים שנוהלו עבור שנת 
  ניות, פנקסי קבלות, פנקסי שיקים וכו').(ספר קופה, פנקסי חשבו

  
  

  בנקים, שיקים ושטרות  ב.
  

   הפקדת הקופה בבנק  .1
  

את כל יתרת הכספים (מזומנים  2014בדצמבר  31 -ה', דיש להפקיד בבנקים בסוף יום 
  ושיקים) הנמצאת בקופה, וכן לסכם את ספר הקופה ולהתאימו לספירה.

  
   ',ד ספור את המזומנים והשיקים בקופה בסוף יוםאם לא ניתן היה להפקידם בבנק, יש ל

  .2014בדצמבר  31 -ה
  

  שיקים דחויים ושטרות  .2
  

 -ה' דיש להכין רשימה של השיקים הדחויים והשטרות, שיימצאו בקופתכם בסוף יום 
. הרשימה תכלול את שם החותם, שם המסב האחרון, מועד הפרעון, 2014בדצמבר  31

  ק הנמשך ומספר השיק.סכום השיק/השטר, שם הבנ
יש לקבל את אישור הבנקים לרשימת השיקים הדחויים והשטרות המוחזקים אצלם 

  , ולוודא התאמה לספרי החשבונות.2014בדצמבר  31לגביה ביום 
  

  
  אישורים מבנקים וחברות אשראי  .3

  
יש לקבל אישורי יתרות מהבנקים לחשבון עו"ש, לשיקים ושטרות לגביה, הלוואות,  

(כולל אישור על רווחים מניירות ערך וניכוי מס במקור מהם, בארץ  זר, ניירות ערךמטבע 
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)
ספרים, לאחר רישום כל הפעולות הטעונות רישום וכו'), ולערוך התאמה ליתרות ב

  (לרבות הוצאות בנק, עמלות, ריבית וכו').
  
  
  

------------------  
הן עצמאים והן שכירים חייבים לדווח על הכנסותיהם בחו"ל, גם אם לא הועברו לישראל. לצורך הדוח יש   (*)

כיו"ב) ועל מיסי ההכנסה ששולמו ו , שכר דירהלהמציא אישורים על כל ההכנסות (השקעות, משכורת
  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:2014בדצמבר  31 חל לאחר יום םפירעונשזמן 

  

שם   למי נמסר מועד הפרעון  שם הבנק מס' השיק סכום השיק

  החותם

ממי 

  נתקבל

              

  

  

  קבלת אישורים מגופים שונים  ג.

  

  חייבים וזכאים  .1

  

ולגבי  2014בדצמבר  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  -רשים ולבדוק הפ 2014לשנת 

  

  אשורים על הפקדות לקיצבה, תגמולים, ביטוח חיים וקרנות השתלמות  .2

  

לצורך קבלת הניכויים  2014נבקשכם לדאוג לקבלת אישורים על ההפקדות בשנת 

  .םהרלוונטייוהזיכויים 

  

  

  (אם יש בעסק)     לאימ    ד.

  

בעלון חלק ו' ים האחרים הקשורים במלאי כמפורט באנא לבצע ספירת מלאי ולטפל בנושא

  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.

סוגיהן (בטוח לאומי בניכוי השתתפות העובדים, קופות גמל,  נא למיין ההוצאות הנילוות לפי

נסיעות, החזקת רכב, בגדי עבודה, שי לחגים, מזנון עובדים, פיצויים וכד'), להתאימן לרישומי 

  השכר ולדיווח לצרכי מס ולערוך ריכוז שנתי.

  

במרץ  31ליום  וריכוזים אחרים) יש למסור לפקיד השומה עד 126ות הסוף שנתיים (דוחאת ה

  .2015במרץ  20ליום  יש למסור לעובדים או למקבלים עד -857-ו 106ואת טפסי  2015
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  יכוי מס במקור מתקבוליםנ  .ו

  

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.

  

  

  סכומים שנוכו על ידיכם במקור מתשלומיכם לאחרים  ז.

  

), לערוך ריכוז שנתי (טופס 801יש לסכם כרטיסי ניכוי מס מריבית ומתשלומים אחרים (טפסי 

מון כפי שנרשמו בהנהלת ולחשבון הוצאות מי 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 2015

  השנתיים הדרושים לשם הגשתם לשלטונות המס ולהתאימם לרישומים בספריכם.

הוצאות בשל תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי במקור, אלא אם כן הוגש לא יותרו לניכוי 

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 

  הות את מקבל התשלום.בצורה מדוייקת המאפשרת לפקיד השומה לז

  

  

  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 דוחוח ביש לבדוק התאמת המחזור שדווח בטפסי המקדמות למס הכנסה למחזור שדו

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 

הסוחרים בניירות ערך, קיים הבדל בין בסיסי הדיווח למע"מ ולמס הכנסה. ברוב העיסוקים 

  לרוב, חפיפה.האחרים יש, 
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  ות ומסמכים שיש לצרפםדוחהכנות לעריכת ה  .2

  

. במקרים מיוחדים ניתן לבקש ארכה 2015באפריל  30עד ליום  דוחלפי החוק יש להגיש את ה

  משוער במועד החוקי. דוחולהגיש  דוחהגשת הל

  

  :דוחמסמכים שיש להמציא לנו כדי לאפשר הכנה והגשה של ה

  

  ינו מחזיק קופה רושמת).פנקסי קבלות (לעסק שא  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)

  .2014בדצמבר  31רשימת מלאי ליום    ו)

  .2014בדצמבר  31רשימת לקוחות וספקים ליום   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%אלה עולות על  אשורים עבור הוצאות החזקת קרוב משפחה במוסד כשהוצאות  יז)

  מההכנסה החייבת.

  .(בארץ ובחו"ל) 2014בדצמבר  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 (מסמכים בגין הכנסות אחרות פרטים ו  כ)

  ).2014.    (פנקס מקדמות 2014 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).חו"ל, יש לרכז נתונים על מנת לדווח על הוצאות מיוחדות (נסיעה ל  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

  

 2014כל ההוצאות, כולל משכורת דצמבר  על מי שמדווח בשיטת המזומנים להקפיד ולשלם את  .א

. כדי להימנע מויכוחים מיותרים עם מס 2014בדצמבר  31והניכויים בקשר אליה עד ליום 

חותמת בנק או דואר,  על ידי 2014הכנסה רצוי מאד לקבל אימות שהתשלום בוצע בפועל בשנת 

  .2014בדצמבר  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  ,מדד. על מנת למנוע הוצאות אלולשנה) בתוספת הפרשי הצמדה ל 4%לחודש ( 0.33%

  .2015בינואר  31יום  לשקול אם רצוי להסדיר את תשלום המס לפני

  

. במידה ויש 2015בימים הקרובים ישלחו דרישות לתשלום מקדמות למס הכנסה לשנת המס   .ד

  יש לפנות אלינו על מנת שנוכל לטפל בהקדם.  -מקום לבטלן או להקטינן  

  

  .2015במרץ  31ליום  רים על ניכוי מס מוקטן במקור לשנה קודמת נקבע עדתוקפם של האישו  .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  

  

  

  

  
  


