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  לקט עניינים לטיפול ולמחשבה 
  ומידע שוטף 2017שנת ותחילת  2016 שנת לקראת סוף

  
  
  

  יקר(ה),וידיד(ה) לקוח(ה) 
  

  
  הקדמה  א.

  

מס, בהחלטות בתי המשפט בנושאים היינו עדים לשינויים מהותיים בחוקי ה 2016בשנת   

  תקדימיים ובהוראות מקצועיות חדשות של רשות המיסים.

הכוללת  2018 -ו 2017של הממשלה, במסגרת חוק ההסדרים לשנים  קיקהבימים אלו אנו עדים לח  

יופצו אליכם בחוזר נפרד בימים שינויי חקיקה דרמטיים בתחום המסים. שינויי החקיקה בתוכה 

    הקרובים.

כלכול התנהלות נכונה וסייע בלעדכן ולעל מנת מביא לעיונך מכלול של נושאים עלון מידע זה   

  נושאי חשבונאות ומס. בצעדים 

לגביהם רצוי להתעדכן בחוקי המס השונים,  שינויים תדירים ומהותיים ונעשבשנים האחרונות   

  התנהלות.ותכנון הלשם ביצוע התאמות 

  שחלקם נובעים מחקיקה חדשה, , המפורטים בעלון מהותייםינים ענילמספר מופנית ומת ליבך תש  

  ופסיקה מהשנה החולפת.  

  

 

  7201 שנתוהתנהלות ב 6201שנת מידע כללי והנחיות להיערכות לסיום   ב.

  

ולראשית שנת  2016בעלון מידע זה מפורטים גם עניינים שראוי לטפל בהם בקשר לסיום שנת 

 מנהליותהמלצות להיערכויות קיימות בעלון  ,כמו כן .דוחותהכנת התכנון המס לקראת ול ,2017

  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  

ולפנות אל משרדינו לשם קבלת  מלצותבמס. על עסקים אחרים לשקול את התועלת של הה

  הבהרות בהתאם לצורך.

  

  א



  

  

  

  

  נושאים אותם יש לבחון במסגרת ההיערכות לתום שנת המס, והמתייחסיםזה מאגד  מקבץ תמציתי   

ם המתייחסים בין השאר לנושאים הקשורים עם מיסוי חברות ומיסוי היחיד, והכוללים נתונים שנתיי  

  .2016ס המ ת לחישוב חבות המס לשנ

  

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

 .בכירים, העוסק בהיערכות לקראת תום שנת המס

  

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

  דוחות, והגשת דוחות למס הכנסה. לאפשר השלמה מסודרת של בקורת ה

  

  

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

, מוזמנים לפנות שונים ובנושאי מיסים והנזכרים בובהוראות הביצוע בחוזרים , שפורטו בעלון

   ו/או לקבלת מידע נוסף. למשרדנו לייעוץ

  

  

  
  

  ,בברכה
  
  

  ושות' אוס לזרשטר
  רואי חשבון

  
  
  

  
  

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

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

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

   
  
  

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

  –כתובת דוא"ל 

  
GUY@SLCPA.CO.IL 
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  םהענייניתוכן 
========  

  
  

  ע  מ  ו  ד  
  

  חידושים ושינויים במיסים ועניינים לתשומת לב - חלק א
  
  
  חידושים ושינויים במיסים  .1

  1    2016תיקוני חקיקה בשנת   .א

  שינוי חקיקה המיועדים לקידום בהליך חקיקה רגיל ללא קשר  .ב

  8    לחקיקה חדשה שעברה

  11    תחום המסים בשנה החולפתפסקי הדין הבולטים ב  .ג

  21    מהשנה החולפתחוזרים מקצועיים והנחיות רשות המסים   . ד

  
  
  הכנסה ומס חברותשיעורי מס   .2

  

  26    יחידיםהחל על הכנסה מס   .א

  27    הגדרות נוספות  ב.

  27    מס על חברות רגילות בהתאם לפקודת מס הכנסה  ג.

  28    מס על הכנסות מדיבידנד מחברות רגילות  ד.

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

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

  
  
  ואילך 2014משנת  -מקרקעין שבח  ,רווחי הון ,מיסוי הכנסות בשוק ההון  .3

  

  28    מיסוי יחידים  א.

  29    ות מהותי""בעל מנייחיד שהינו מיסוי   ב.

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

  30    מיסוי חבר בני אדם  ד.

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

  31    קרנות נאמנות  .ו

  32    לרבות הפסדי הון מניירות ערך  קיזוז הפסדי הון  .ז

  
  

  חוק הביטוח הלאומי  .4

  

  שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

  

  33    עובד ומעביד  .א

  33    עובד עצמאי   ב.

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

  33    מבוטח שאינו עובד ואין לו הכנסות  ד.

  
  



  

  

  ע  מ  ו  ד  
  

  בנושאי מס שוניםוהבהרות תזכורות   .5

  
  להשקעות בתחום תעשיה עתירת ידע ומתן תמריץ להשבתהטבות במס   -

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

  34    , כהוצאה בידי משקיע יחיד על פני שלוש שניםSeed -בשלב ה
  ליות קטנות, שעיסוקןהשקעה של חברות ישראליות בחברות ישראעידוד   -

  בתחום תעשיות עתירות הידע, באמצעות ניכוי חלק מההשקעה במניות
  34    על פני חמש שנים

  
  - 2012דיווח לצרכי מס רק על בסיס מצטבר החל משנת המס   -

  35    8/2012הוראת ביצוע 
  

  36    ב לפקודה240ן סעיף ותיק -באופן מקוון  6111הגשת טופס   -
  
  
  מס ערך מוסף  -

  
  37    ועד חיובמ  -
  
  37    שונות  -
  
  37    2014תיקון בתחולה משנת   -

  
  37    שיטת הדיווח למס ערך מוסף  -

  
  38    תכנוני מס החייבים בדיווח ("תכנוני מס אגרסיביים")  -
  
  40    מחירי העברה בעסקה בינלאומית  -

  

  41    הלוואה לצדדים קשורים - (ט) לפקודה3סעיף   -
  

  42    ט) לפקודה(3שיעור הריבית לעניין סעיף   -
  

  42    הלוואה בין חברתית כאשר קיימים "יחסים מיוחדים" -(י) לפקודה 3סעיף   -
  
  

  44    מיסוי פנסיוני  .6
  



  

  

  
  

  ע  מ  ו  ד  
  

  

  ולמחשבה  לקט עניינים לטיפול - בחלק 

  7120ותחילת  6120לקראת סוף 
  

  
  והתפעולי בתחום העסקי -סימן א 

  

  50    דיווח בשיטת המזומנים  .1

  50    של הוצאות והכנסות הדחייהקדמה או  -תוי הכנסות והוצאות עי  .2

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

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

  ;  פיצויים,תרומות (חברות, עצמאים ושכירים) ;15.1.2017דצמבר שזמן פרעונה 

  51    קרנות השתלמות (כל הסוגים) ;מי הבראה ודמי מחלה (מעבידים)דמי חופשה, ד

  51    ניכוי תשלומים לביטוח לאומי בשל הכנסה שאינה ממשכורת  .4

  51    טיפול בחובות אבודים וחובות אחרים שאינם ניתנים לגביה  .5

  52    מלאי מת או שתנועתו איטית  .6

  52    2016טיפול ביתרת מס הכנסה המגיעה לשנת   .7

  52    מקדמות בגין הוצאות עודפות  .8

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

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

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

  54    ששולמו לבעלי שליטה הגבלת ניכוי הוצאות .12

  54    דמי ניהול .13

  54    ניצול עודפי מזומנים .14

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

  54    )856 -ו 126דיווח שנתי על ניכויים באופן מקוון בלבד (טפסי  .16

  55    2016על ידי יחידים בשנת ר וישראל ובאזבמיסוי הכנסות מהשכרת דירות למגורים  .17

  56    דמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראלמיסוי הכנסות מ .18

  56    תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים .19

  57    מקום שמירת מערכת החשבונות .20

  57    2013בינואר  1תחולה מיום  -כללים לסריקת מסמכים וביעורם  21

  58    2013בינואר  1תחולה מיום  - יגיטליים לניהול ארכיב דכלל 22

  59    תיעוד על גבי נייר כימי מתכלה .23

  60    מועד שינויי מבנה -שינויי מבנה  .24

  60    דיווח על העברת נכסים בתמורה להקצאת מניות .25

  60    זיכוי ממס בעד תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית .26

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

  60    7/2012הוראת ביצוע מס הכנסה 

  
  



  

  

  

  ע  מ  ו  ד  
  

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

  61  שליטה בחברות מעטים ולחברי קיבוצים לבעלי

  

  

  ן פרטים ונהלים בקשרימידע מעודכן לעני - גחלק 

  6120לניכוי הוצאות מסוימות בשנת  

  

  

  62    נסיעות לחו"ל ואש"ל בחו"ל  א.

  63    ניכוי הוצאות להחזקת רכב  ב.

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

  64    ברכב ששימושווי   ד.

  66    רישום בנאמנות של כלי רכב שבבעלות תאגיד  ה.

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

  66    הוצאות לביגוד  .ז

  67    טלפון במקום מגורים  .ח

  67    טלפונים סלולריים  .ט

  68    כיבודים ואירוח  .י

  68    מתנות לקשורים בעסק .אי

  

  

  בקורת הדוחות הכספיים הכנות לקראת - דחלק 

  שאין להם של חברות ומוסדות 6120לשנת 

  פעילות או השקעות בחו"ל    

  
  

  :לאי, מזומנים, שיקים ושטרותפעולות לסגירת החשבונות, לספירת מ
  
  69    2016בדצמבר  31יום ל ספירת מלאי  .1
  70    פעולות לביצוע בקשר לכספים ובנקים, אישורים ורשימות  .2
  75    מס ערך מוסף  .3
  
  

  על ידי 6201דוח על ההכנסה לשנת מס  - החלק 

  עצמאים המנהלים עסק 

  
  76    2016בדצמבר  31ום ת הכספים שמסתיימת ביפעולות שיש לבצע לסגירת שנ  .1
  79    צרפםמסמכים שיש לוות דוחהכנות לעריכת ה  .2
  80    הערות כלליות  .3
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  :אחלק 

  
  

  חידושים ושינויים במיסים ועניינים לתשומת לב
  
  
  2016בשנת תיקוני חקיקה   .א

  

  2016בינואר  1החל מיום  25% -הפחתת שיעור מס החברות ל

  

במקום  25%שיעור מס החברות יופחת לשיעור של כי הכנסה נקבע לפקודת מס  216 פרבמסגרת תיקון מס

בהקשר  .2016בינואר  1מיום  . שיעור מס החברות החדש חל על הכנסה שהופקה או שנצמחה החל26.5%

ובשנת  24%לשיעור של  2017 תבשנ, מס החברות צפוי לרדת ,חוק ההסדריםבה , בהתאם להצעזה נציין כי

  שיפורט בהמשך. , כפי23%לשיעור של  2018

  

  

   הוספת עבירות מס חמורות כעבירות מקור לעניין חוק איסור הלבנת הון

  

לחוק איסור הלבנת הון קובע כי עבירות מס חמורות יוכרו כעבירות מקור לפי החוק  14 מספר תיקון

ת ואפשרו עד עשר שנות מאסרשל  ויחולו עליהן הסנקציות לפי חוק זה ובהן, ענישה ברף מחמיר יותר

חילוט רכוש. כמו כן, ניתן יהיה להעביר מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון באופן ישיר לרשות המסים, 

  .2016בדצמבר  7החל מיום התיקון לחוק הינה  בהתאם לקבוע בחוק. תחילת

  

על פי הודעת רשות המסים, התיקון לחוק שנועד להילחם בהון השחור, להעמיק את גביית המס ולצמצם 

  .ות בידי עברייני מס, יחול על עבירות מס חמורותהעלמת הכנס

  

  :בין היתר, נקבע כי

תיחשב כעבירת מקור במידה וההכנסה לגביה נעברה עבירת  ,לפקודת מס הכנסה 220עבירה על סעיף  •

 1,000,000בתקופה של ארבע שנים או בסכום העולה על ח "ש 2,500,000המס היא בסכום העולה על 

 בתקופה של שנה. ח "ש

במידה והמס לגביו נעברה  נקבע, בין היתר, כי עבירה כזו תיחשב כעבירת מקור - עבירות על חוק מע"מ •

בתקופה ח "ש 170,000חודשים או  48בתקופה של ח "ש 480,000עבירת המס הוא בסכום העולה על 

 חודשים.  12של 

נסיבות מחמירות", עבירות מקור אם הן בוצעו "ב נהבתחשבתחום החשבוניות הפיקטיביות  עבירות •

 כהגדרתן כיום בחוק מע"מ. 

תיחשב כעבירת מקור במידה והיא כללה אי דיווח על עסקאות, השמטת  עבירת מס -וי מקרקעין מיס •

כוזבים  וכן דיווח פרטים ח "שמיליון  1.5שווי מכירה או רכישה של זכות במקרקעין בסכום העולה על 

  אודות זהות צדדים לעסקה.
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  בין ארה"ב לישראל FATCAום הסכם הוראות לייש

  

מסדיר את   2016-פקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא), התשע"ול 227מס  תיקון

בין  2014ביוני  30שנחתם ביום , )FATCA ) Foreign Accounts Tax Compliance Act- FATCAהסכם 

  מדינת ישראל וארה"ב. 

  

ראל לחייב את הגופים הפיננסיים בה לבצע בדיקות נאותות לחשבונות מדינת יש, על FATCAעל פי הסכם 

המתנהלים אצלם, לאסוף מידע אודות בעלי חשבון אמריקאים ולהעביר את המידע לרשות המסים 

בישראל, על מנת שזו תעבירו לרשויות המס בארה"ב. החתימה על ההסכם מאפשרת הדדיות, מכוחה 

  ות תושבי ישראל בעלי חשבונות בארה"ב.תקבל רשות המסים בישראל מידע אוד

הוסדרו ההוראות ליישום ההסכם ונקבע כי מוסד פיננסי ישראלי מדווח ידרוש מבעל  ,במסגרת החוק

שבתו וחשבון או ממי שמבקש להיות בעל חשבון, למסור לו את המידע הדרוש לשם בירור זהותו ומדינת ת

הדרוש לשם סיווגה ובירור זהותו של בעל השליטה בה  גם מידע –או אזרחותו, ואם הוא ישות  סלצורכי מ

  שבתו.וומדינת ת

  

לרשות המיסים תוענק הסמכות להטיל עיצומים כספיים על מוסדות פיננסיים שאינם  ,החוק קובע כי

  ממלאים אחר הוראות החוק. 

  

בונות יצטרכו הבנקים ושאר הגופים הפיננסיים בישראל להעביר מידע על בעלי החש בהתאם לתקנות,

את העברת המידע יש לבצע רק לאחר רישום המוסד הפיננסי הישראלי המדווח באתר רשות  .האמריקאים

בקשה לרישום במערכת  - 940המסים האמריקנית וקבלת מספר ולאחר רישום במס הכנסה על גבי טופס 

  .FATCA-דיווחי ה

  

נקבעו פטורים נוספים בהתאם לסוג  ההוראות קובעות על אלו גופים פיננסיים יחולו ההוראות, וכמו כן 

החשבונות וערכם. המוסדות הפיננסיים יהיו מחויבים להודיע לבעלי החשבונות שזוהו כאמריקאים, 

ימים לפני העברת המידע לרשות המסים, כי המידע על חשבונותיהם יועבר. כתוצאה מהתיקון  30לפחות 

כנסה, ונוספה אפשרות להגדרת אופי התאגדות פתיחת תיק לתאגיד במס ה – 4436לחוק, עודכן גם טופס 

  . FATCAשל תאגיד כהתאגדות מכח 

  

   -תיקון ל"חוק האנג'לים" 

  המוכרות כהוצאה שוטפת יתוחופחקר השקעות בחברות מ
  

  :עיקרייםשינויים נקבעו מספר לחוק, שבמסגרתו  5 פר, פורסם תיקון מס2016בינואר  20ביום 

 - "חוק האנג'לים"ל 20תיקונים והארכת תוקף סעיף  •
שהוקמה  ,תן הטבות להשקעה בחברת מטרה או חברה מתחילה גם לשותפות בין יחידיםמ  .1

  במיוחד למטרה זו, ולא רק ליחידים.

 עדוזאת  "חברת מטרה"ארכת תוקף הוראת השעה להשקעות יחיד או שותפות בין יחידים בה  .2

  .2019בדצמבר  31 ליום

יד או שותפות בין יחידים במסלול חדש נוסף של "חברה תן הטבות גם להשקעות של יחמ  .3

  .2019בדצמבר  31 ליום ועד 2016בינואר  1מתחילה", החל מיום 

 "מועד השקעה". -ביעת הגדרה למונח חדש ק  .4

 31לחוק המקורי עד ליום  21סעיף  - הארכת תוקף הוראת השעה של ההטבות למשקיע שהוא חברה •

  .2019בדצמבר 
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  ממס לשינויי מבנה  הוראות הפטור

  לפקודה יחולו גם על שותפות רשומה 2לפי חלק ה
  

לפקודת מס הכנסה כך שהוראות חלק  א(א)103פקודת מס הכנסה, תוקן סעיף ל 221 פרמס במסגרת תיקון

המסים  גם על שותפויות רשומות שאישר מנהל רשות נהחולתשינוי מבנה ומיזוג,  ,לפקודה, שעניינו 2ה

  לעניין זה. 

, לא ניתן מענה דוגמאבנוסחו ערב התיקון לא הסדיר שינויי מבנה בהם מעורבות שותפויות. ל 2ה חלק

חברה לשותפות, ביצוע מיזוג בין שותפויות, מיזוג או פיצול ששותפות היא  עברת נכס מיחיד אולהבחוק 

  .וכיו"ב וצד ל

  
  

  ואילך 2016 המס שנתל דוחות גביל שנתי מס דוח גשתלה החובה הרחבת

 
  :מקרים במספר שנתי דוח תהגשה לחובה פקודת מס הכנסה הורחבהל 223 מספר תיקון במסגרת

  

 ששווי ובלבד ה,נהנ שהוא ידע לא הוא אם אלא ,שנים 25 לו שמלאו ישראל תושב בנאמנות הנהנ  .1

  ;ח"ש מיליון מחצי פחות אינו המס שנת בסוף הנאמנות נכסי

" ישראל תושב" בהגדרת הימים חזקת בו שהתקיימה למרות ,ישראל תושב שאינו הטוען חידי  .2

  ;בישראל מינימליים שהות ימי לענייןלפקודת מס הכנסה,  1שבסעיף 

 .ח"ש מיליון חצי על העולה בסכום לישראל מחוץ אל כספים חודשים 12 במשך שהעביר חידי  .3

  
  

  תיקון חקיקת המיסוי של קרנות ריט
  

חקיקת הפרק בשנת . (מעת "קרנות ריט"הדן ב, תוקן הפרק סהת מס הכנלפקוד 222 מספר במסגרת תיקון

  .)קרנות בלבד 2הוקמו  ועד היום 2006

  

פטור ממס לקופות גמל  -חוק מס הכנסה  במסגרת התיקון, בוצעו גם תיקונים עקיפים לחוקים נוספים: 

סוי מקרקעין לחוק מי 86 פרתיקון מס על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך,

  להלן עיקרי התיקון: לחוק מס ערך מוסף. 54 מספר ותיקון

  

, ובתנאי שאם קיימת תמורה נוספת שאינה במניות, 0.5% מס הרכישה יהיהשיעור  -מס רכישה  •

  שהועברו לקרן. ,מהמקרקעין 50% שווי עלה עלסכומה לא י

מגורים לקרן ובמכירת דירות במכירת דירות  פטור ממע"מ -ס ערך מוסף לחוק מ ג31הוספת סעיף   •

  .מגורים על ידי הקרן

שנים,  5  -יימת תהיה דחיה של אירוע המס ללגבי קרן ריט ק -דחיית מס שבח בהעברת נכסים לקרן  •

קבלת המניות. לעניין חבות במס שבח  כך שישולם מס רק כשיהיה לנישום "מפגש עם כסף" ולא ביום

ידי המייסד עד למימוש המניות המוקצות או הנכסים בעת הקמת הקרן, תחול דחיית תשלום המס ב

  שהועברו.

בנוסף, החזקה באיגוד מקרקעין על ידי קרן רן ריט לא תחשב כאיגוד מקרקעין. ק -איגוד מקרקעין  •

המקרקעין ויראו את הכנסותיו  , "ישקיף" את הכנסותיו של איגוד50%ריט בשיעור העולה על 

  כהכנסותיה של הקרן.
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ת גמל ומוסדות ציבוריים על הכנסות מקרן ריט. המוסדות יוכלו להשקיע בנדל"ן פטור ממס לקופו •

 הריט לעומת השקעה מוסדית ישירה.קרן באמצעות 

חודשים לקרן להשכרה  36 -ול חודשים מיום ההתאגדות 24 -הוארכה תקופת הרישום למסחר ל •

  למגורים.

קרן להשכרה למגורים היא קרן  לחוק התווספה קרן להשכרה למגורים אשר תקבל הקלות נוספות. •

דיור להשכרה או מקרקעין מניבים  משווי נכסיה כמקרקעין לצורכי 30%שרכשה או הקימה לפחות 

לצורכי דיור להשכרה. פרק הטבות ייחודי לקרנות המיועדות לבנייה להשכרה למגורים לטווח ארוך. 

יקט כבר משלב ההקמה. כמו כן, לדיור להשכרה ולשמש כיזם של הפרו קרנות ריט יוכלו לרכוש קרקע

 ועוד. 80%חודשים, מינוף בשיעור  36ההטבות הכוללות רישום למסחר תוך  ןיחולו לגביה

. 20% של הון ממכירת יחידות המגורים יחול מס בשיעורהעל הכנסות מהשכרה למגורים ועל רווח  •

. החוק עדיין 48% של בשיעור לעניין זה, יש לשים לב שעל הכנסות שכירות שלא ממגורים יחול מס

אולם, (. 48% , דהיינומחייב את הקרן לנכות במקור את שיעור המס המקסימלי על השכרת נכסים

 60בלבד. כמו כן, משקיעים פרטיים מתחת לגיל  10% -יוכלו לקבל הפחתה ל 60משקיעים מעל גיל 

באמצעות הגשת  30%, שהנו יכולים להפחית את שיעור המס הסופי לשיעור המס המינימלי משכירות

  .)מס שנתי למס הכנסה דו"ח תיאום

לעניין  .של השנה העוקבתבאפריל  30ליום  מהכנסתה החייבת עד 90%על קרן ריט לחלק כל שנה  •

  החלוקה, בעקבות התיקון, ניתן לחלק גם סכומים בגובה הפחת.

  
  

קיצור זמן ההחזקה בשתי דירות מגורים שמאפשר  -מיסוי מקרקעין: הוראת שעה 

הכרה בדירה יחידה גם למי שמחזיק במחצית ו הקלות במס רכישה לדירה יחידה

  .מדירה נוספת שהתקבלה בירושה )במקום שליש(
  

 לפיה, 2016במאי  1לחמש שנים, החל מיום נקבעה הוראת שעה  חוק מיסוי מקרקעיןל 85 פרתיקון מסב

שמאפשר הקלות במס  ,חודשים 18 -חודשים ל 24 -מ יקוצר זמן ההחזקה בשתי דירות מגורים בו זמנית 

  המוקנות לרכישת דירה יחידה. רכישה

  

להכרה בדירת מגורים יחידה למי שמחזיק בחלק של בקשר עוד נקבעו הקלות לעניין מס שבח ומס רכישה 

  .)התיקון טרםבמקום שליש (עד מחצית מדירה נוספת שהתקבלה בירושה 

  

  

  מיסוי רווחים מקופות גמל להשקעה

  

   .חוק הפיקוח על שירותים פיננסייםל 15 פרמסתיקון לפקודת מס הכנסה במסגרת  225 מספר יףתיקון עק

  

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, בוטלה אפשרות הפקדת כספים ל"קופת הגמל ל 3 פרבתיקון מס

 כספים בסכום חד פעמי. תיקון זה קידם את מדיניות הממשלה לתגמולים" שבה היה ניתן לחסוך ולמשוך

 ביא להפחתה ניכרת בשיעור ההפקדות לקופות גמל לא משלמותאך ה בדבר עידוד חיסכון למטרות קצבה

  לקצבה, אשר החליפו את קופות הגמל לתגמולים, וצמצם את חלופות החיסכון של הציבור .

  

במטרה לאפשר לציבור החוסכים אפיק חיסכון הוני ולעודדו למשוך כספים שנצברו בו, כקצבה, בתקופת 

של קופות גמל להקים מוצר חיסכון נוסף שייקרא  לחברות מנהלות 15 מספר הפרישה, מאפשר תיקון

  "קופת גמל להשקעה".
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לחוק הפיקוח אשר ביטל  13 פרבוצעו שינויים נוספים, טכניים בעיקרם, הנדרשים לאור תיקון מס ,כמו כן

  צבה".משלמת לק את קופת הגמל הלא משלמת לקצבה ואת ההגדרה "קופת גמל

  

לפקודת מס הכנסה, כדי להתאימה להגדרות "קופת גמל  225 פררת התיקון בוצע גם תיקון עקיף מסבמסג

בחוק האמור. בין  ולהגדרות נוספותעל שירותים פיננסיים להשקעה", שנוספה כאמור בחוק הפיקוח 

  היתר, תוקנו הסעיפים הבאים:

  

פים שהצטברו בקופת הגמל להשקעה נשאו , נקבע כי אם הכסת מס הכנסה) לפקוד4(ה3סעיף ב  .1

מהרווח  25% של רווחים, יראו ברווחים כאמור הכנסה ולפיכך הם יהיו חייבים במס רווחי הון בשיעור

  הריאלי. 

, כך שאם הכספים יימשכו כנסההת מס א לפקוד9וקנה ההגדרה "תשלומים פטורים" שבסעיף ת  .2

  וח הון. כקצבה, לא יהיו רווחים כאמור חייבים במס רו

כדי שבעת חישוב חבות המס בעת חלוקת כספים לפי חוק  כנסההת מס א)(ד) לפקוד17(9וקן סעיף ת  .3

, לא יילקחו בחשבון כספים שהופקדו 2014-לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד

  בקופת גמל להשקעה.

  

  
  

  הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני
  

שיעורי  ,צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח הפנסיוני במשק, אשר לפיונחתם  2016במאי  23ביום 

  לכלל העובדים בישראל.  18.5%ההפקדות לביטוח הפנסיוני יוגדלו ויעמדו לפחות, על שיעור של 
  

  ההגדלה כאמור תתבצע בשתי פעימות כמפורט להלן:

  

  2017בינואר  1ם החל מיו  2016ביולי  1החל מיום   המצב טרם ההגדלה  רכיבי ההפקדה

  6.5%  6.25%  6%  תגמולי מעסיק

  6%  5.75%  5.5%  תגמולי עובד

  6%  6%  6%  פיצויים

  18.5%  18%  17.5%  סה"כ

  

נקבעה תקרה, בגובה ארבע פעמים השכר הממוצע, לשכר  כנסההת מס ) לפקוד3(ה3כמו כן, בסעיף 

תקטן התקרה לגובה פעמיים וחצי  ,2016שהפרשת מעסיק בגינו לביטוח פנסיוני פטורה ממס. החל משנת 

  השכר הממוצע, צעד שפירושו העלאת נטל המס על בעלי משכורות גבוהות.

  

  

ח כללי מס הכנסה שלילי לא יהיה חייב ויחיד שהגיש תביעה למענק עבודה מכ

  בהגשת דוח שנתי מקוון
  

) 2(2), 1(2ה לפי סעיף ) לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד החייב בהגשת דוח, שיש לו הכנס1)(2(ב131סעיף 

  , יגיש את הדוח באופן מקוון.לפקודת מס הכנסה )8(2או 

  

לתקנות הפטור, הפטור מהגשת דוח מקוון לא יחול על יחיד שהגיש תביעה  4סייגים לפטור: על פי תקנה 

 )א((9(32לבעל שליטה, כהגדרתו בסעיף  לקבלת מס הכנסה שלילי או על יחיד שהוא או בן זוגו נחשבים

  ה.ת מס הכנספקודל
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בתיקון הנוכחי בוטל הסייג לפטור, המתייחס למי שהגיש תביעה לקבלת מס הכנסה שלילי, כך שהוא לא 

  יחויב להגיש דוח מקוון רק בשל הגשת התביעה.

  

  ואילך.  2016התיקון יחול על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס 

  

  

   מיסוי באזור יהודה ושומרון הטבות לפי חוקי העידוד

  

א 3סעיף  - "אזור"הטבות לפי חוקי העידוד יחולו גם בקובע כי לפקודת מס הכנסה  226 מספר תיקון

, יראו אותה "אזור"לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסתו של אזרח ישראלי, שהופקה או שנצמחה ב

ות וחוק לעידוד השקע 1959 -הון, התשי"ט כהכנסה שהופקה או שנצמחה בישראל . חוק עידוד השקעות

, אינם מעניקים סמכות לתת הטבות ומענקים )"חוקי העידוד" -להלן ( 1980 -הון בחקלאות, התשמ"א

  ."אזור"ח חוקים אלה אינן ניתנות לעניין השקעות הון בוהמס מכ מכוחם באזור, ובהתאם, הטבות

  

לטות בהתאם להסדר מנהלי שנקבע בהח "אזור"עם זאת, מענקים לעידוד השקעות הון ניתנים היום ב

לעניין מענקים כאמור הניתנים  ממשלה, הקובע הסדר מקביל להסדר לפי חוקי עידוד השקעות הון

נושא, במלוא החובות  "אזור". במצב זה, אזרח ישראלי הפועל ב)"ההסדר המנהלי החל באזור"(בישראל 

ענקות מכוח לאזרח ישראלי הפועל בישראל, אך אין הוא נהנה ממלוא ההטבות המו מכוח הפקודה, בדומה

ת מס א לפקוד3לסעיף  )ז(לפיכך, התווסף בתיקון סעיף קטן  ישראל.מעידוד לאזרח ישראלי הפועל החוקי 

, שיש לו הכנסה שהופקה או "אזור"שבו נקבע כי תושב ישראל, או אזרח ישראלי שהוא תושב ה כנסהה

הופקה או נצמחה אותה והוא זכאי למענק לעידוד השקעות הון בשל המפעל שממנו  ,"אזור"שנצמחה ב

הניתנות בישראל לפי  , זכאי בשל אותה הכנסה, להטבות המס"אזור"הכנסה, לפי ההסדר המנהלי החל ב

  חוקי העידוד, בתנאים ובהיקף הקבועים באותם חוקים ובשינויים המחויבים.

  

  

ייעול מנגנון תשלום המס על מכירות ורכישות  - מיסוי באזור יהודה ושומרון

  מקרקעין 

  

על פי  -ייעול מנגנון תשלום המס על מכירות ורכישות מקרקעין  - לחוק מיסוי מקרקעין 87 מספר תיקון

אזרח ישראלי המוכר זכות במקרקעין באזור או רוכש זכות כאמור חייב לשלם  ,המצב החוקי היום

וק מיסוי והן למדינת ישראל לפי ח הן לרשויות האזור לפי חוק אגרות רישום מקרקעין ,תשלומי חובה

סוגי תשלומי החובה האמורים הוא יכול לדרוש מרשויות המס מקרקעין, ורק לאחר ששילם את שני 

. מטרת התיקון הינה לייעל את מנגנון תשלום המס "אזור"את החזר המס ששולם לרשויות ה בישראל

  במקרים כאלה ולמנוע הכבדה על האזרחים.

  

עביר, לפי בקשת אזרח ישראלי כאמור, סכומי מס לשם כך, מאפשר התיקון למנהל רשות המסים לה

, בהעברה "אזור"האגרה לשלטונות ה ששילם לרשויות המס בישראל כמס שבח או כמס רכישה בגובה

. העברת סכומי המס כאמור במותנית בכך שהזכות שבשל מכירתה או רכישתה "אזור"ישירה לשלטונות ה

. לצורך הרישום "אזור"ישום שמנהלים שלטונות הבישראל, נרשמה בספרי הר שולם המס לרשויות המס

  כאמור, יאשר המנהל כי סכומי המס אכן שולמו לרשויות המס בישראל.

  

סכום המס יועבר, בהתקיים התנאים כאמור, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלום המס עד יום 

  ."אזור"רישום הזכות בספרי הרישום שמנהלים שלטונות ה

  

  



7 
  

  

  38ח ומע"מ על עסקאות מכוח תמ"א במס שב הרחבת ההטבות

  
בהן הדיירים  38לחוק מיסוי מקרקעין, בעסקאות תמ"א  5, בהתאם להוראות פרק חמישי התיקוןטרם 

מוכרים את זכויות הבניה שברשותם לקבלן/יזם, הפטור ממס שבח לדיירים הוחל רק לגבי זכויות הבניה 

בידי הדיירים הקיימים  "דירת התמורה"מגבלות לגבי היו  38/2שמקורן בתמ"א. בעסקאות מסוג תמ"א 

תהא בתוספת של עד  "דירת התמורה"דירות),  2כגון: קבלת דירה אחת כנגד הדירה הקיימת (באזור מוטב 

  ועוד.  "דירת התמורה"מ"ר, הגבלת שווי  25

  

מכירת  ,י כגוןבמקרים רבים בהם הדיירים לא יכלו לנצל את הפטור מכוח התמ"א, פנו בבקשה לפטור איש

  דירה יחידה או דירת ירושה.

  

לחוק מיסוי מקרקעין הקובע כי הפטור ממס שבח  88 פררת החוק החדש נכלל תיקון עקיף מסבמסג

, אלא גם על הזכויות שמקורן 38יחול לא רק על הזכויות הנמכרות שמקורן בתמ"א  38בעסקאות תמ"א 

  בתב"ע. 

  

באוגוסט  21יום המכירה לגביהן נקבע ממועד פרסום החוק ( תחולת התיקון נקבעה לגבי עסקאות שיום

2016 .(  

  

ב לחוק מע"מ על 31כמו כן, לתיקון ישנן השפעות לעניין מע"מ, שכן עד לתיקון, בהתאם להוראות סעיף 

המע"מ בשיעור אפס  ,יחול מע"מ בשיעור אפס. כעת, לאחר התיקון 38מתן שירותי בנייה בעסקאות תמ"א 

  ן שירותים כנגד זכויות בנייה שלא מכוח התמ"א. יחול גם על מת

  

וכך גם לגבי  2021בדצמבר  31לגבי עסקאות תמ"א תוארך עד ליום  5תחולת פרק חמישי  ,עוד נקבע כי

   .38ב לחוק מע"מ לגבי מע"מ בשיעור אפס במסגרת תמ"א 31תחולת הוראות סעיף 

  

  

  

  ופיתוח מתן הטבות מס לקידום הנפקות בבורסה של חברות מחקר 

  
הכרה בהפסד הון בשל השקעה בחברת  -א (הוראת שעה) 92הוספת סעיף  –לפקודת מס הכנסה  220תיקון 

סכום השקעה מזכה בחברת מו"פ שהונפקה לראשונה בבורסה בישראל במהלך התקופה הקובעת . מו"פ

קיע כהפסד הון בשנת מיליון ש"ח, יוכר למש 5) עד לגובה של 2019ביוני  30 ליום עד 2016ביולי  1מיום (

שנות מס החל שנת  3המס שבה ביצע את ההשקעה או בשנות המס שלאחריה עד תום תקופת ההטבה (

, ובלבד שסכום ההשקעה לפקוד מס הכנסה 92ההשקעה) ויחולו לגבי הפסד ההון האמור הוראות סעיף 

  שולם במסגרת הנפקה לציבור של החברה בבורסה לני"ע בישראל.

  

  

  ה לצורכי מס בשל תגמול חריג לנושאי משרה בתאגידים פיננסייםאי התרת הוצא

  

התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול -אישור מיוחד ואילנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (חוק תגמול 

ע, שלצורך התקשרות של תאגיד פיננסי עם נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד ובק 2016-חריג), התשע"ו

מיליון ש"ח, נדרשים אישורים של מספר גופים  2.5בעקיפין, בסכום שנתי העולה על הפיננסי, במישרין או 

מהשכר הנמוך ביותר  35בתאגיד, כמופרט בחוק. בכל מקרה לא תאושר התקשרות כאמור העולה על פי 

  שמשולם לעובד ( לרבות באמצעות קבלן שירות) באותו תאגיד.
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, ת מס הכנסה) לפקוד17(32, בו נוסף סעיף הכנסהמס פקודת ל 224בנוסף למגבלות הנ"ל, נקבע גם תיקון 

ליון ימ 2.5לפיו לא ניתן לנכות הוצאה לצרכי מס של שכר שנתי לנושא משרה בכירה או עובד העולה על 

  תאגיד קשור.ב. חישוב עלות השכר הכולל יכלול גם שכר לנושא בו גם ח"ש

  

  

ללא קשר לחקיקה חדשה  המיועדים לקידום בהליך חקיקה רגיל חקיקה שינויי

  שעברה

  

מוצע לתקן  - קביעת חזקות לתושבות של חבר בני אדם שהתאגד מחוץ לישראל וחובת דיווח על חבר בני אדם

אדם כך שיכלול מספר חזקות הניתנות לסתירה, לפיהן יראו שליטה וניהול -את הגדרת "תושב" ביחס לחבר בני

עם זאת, מובהר כי התיקון המוצע אינו מייתר בחינה  עסקים של חבר בני אדם כמתקיים בישראל. יחד

  אדם, אשר יוסיפו להתקיים לצד החזקות המוצעות. -מהותית של ניהול ושליטה בחבר בני

  

אשר קובע כי  כנסההת מס א לפקוד16מוצע לתקן את סעיף  -הסמכת שר האוצר לקבוע פטור ממס לתושב חוץ 

או מקצתו, לתושב חוץ אם סכום המס שאותו אדם שילם  שר האוצר רשאי להורות על החזרת מס, כולו

בישראל עולה על הסכום שהותר לו, בגלל תשלום זה, בארץ מושבו הקבוע כזיכוי מן המס שחל באותה ארץ על 

הכנסתו שהושגה או שנקבעה בישראל. מוצע להבהיר כי ניתן לתת את ההקלה האמורה גם באמצעות פטור, 

  ת המס. כאשר תושב החוץ טרם שילם א

  

קביעת כללים לגבי השאלה האם הוצאות ריבית והפרשי הצמדה מותרים בניכוי כי השתלמו על הון בייצור 

קובע כי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה מותרים בניכוי, אם הם  כנסההת מס ) לפקוד1(17סעיף  - הכנסה

אמור השתלמו על הון ששימש האם ההוצאות כ - העיבבקקושי קיים השתלמו על הון ששימש בייצור הכנסה. 

בייצור הכנסה, אף על פי שניתנו פסקי דין רבים בנושא זה. לאור האמור, מוצע לקבוע כללים ברורים אשר 

  יביאו לוודאות בייחוס הוצאות כאמור. 

  

 כנסההת מס לפקוד 21 -) ו8(17 פיםעיס - שנה 20קביעת הוראת לניכוי פחת לנכס בלתי מוחשי לתקופה של 

 21לנישום לנכות פחת על נכסים שמשמשים אותו בייצור הכנסה. תקנות אשר נקבעו מכוח סעיף  מאפשרים

מפרטות רשימת נכסים אשר יינתן בגינם ניכוי בשל פחת וכן את שיעור הפחת שיינתן. לפקודת מס הכנסה 

צע לקבוע הוראות ככלל, מלבד מוניטין, פטנט, וידע, נכסים בלתי מוחשיים אינם מותרים כיום בניכוי פחת. מו

שנים, אם לא ניתן היה לקבוע תקופה אחרת בה ניתן היה לעשות  20לפיהן נכס בלתי מוחשי יופחת לתקופה של 

  בו שימוש, בהתאם לזכויות רשומות או זכויות חוזיות אשר היו לבעל הנכס. 

  

  - הכנסה פסיבית קביעת חזקה שהכנסה מריבית, הפרשי הצמדה, תגמולים ודמי שכירות הן -חמי"ז וחנ"ז 

, בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו, יראו כנסההת מס ב(ב) לפקוד75על פי סעיף 

אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים. לעניין זה נקבע כי "רווחים שלא שולמו" הם 

מו לבעלי הזכויות בה במהלך אותה שנה. רווחים שמקורם בהכנסה פסיבית שהופקה בשנת המס, אשר לא שול

ואולם לעניין "הכנסה פאסיבית" נקבע כי אינה כוללת הכנסה אשר אילו הופקה או נצמחה בישראל הייתה 

נחשבת לפי דיני המס בישראל כהכנסה מעסק או ממשלח יד. מוצע לקבוע חזקות לפיהן יראו לעניין זה הכנסה 

  שכירות כהכנסה פאסיבית, אף אם הייתה מעסק. מריבית, הפרשי הצמדה, תמלוגים ודמי 

  

ערך המלאי על פי כללי החשבונאות נקבע לפי ערך השוק של  - ין מיסוי שוק היהלומיםיוראות חדשות לענה

לפי הנמוך מבניהם. בתחום היהלומים ישנו קושי רב לאמוד את שווי השוק. מוצע  - המלאי או לפי מחיר העלות

  חום היהלומים תבוצע לפי העלות בלבד. לקבוע כי הערכת המלאי בת
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במסגרת  OECD -הארגון פרסם  2015באוקטובר  5 ביום – מיסוי תאגידים בינלאומיים הפועלים בישראל

) תכניות פעולה הדנות בשחיקת המס בשל הסטת BEPS) Base Erosion and profit shifting -פרויקט ה

 13פורסמה גם תכנית פעולה מספר  התכניות ים. במסגרתלאומי-רווחים בין מדינות על ידי תאגידים רב

)Action 13מחיר העסקה בין צדדים קשורים במדינות -), הדנה בכללי תיעוד ודיווח הנדרשים במחירי העברה

שונות. הוראות החוק בנושא התיעוד הנדרש במחירי העברה, לא עברו שינויים מהותיים מאז נקבעו לראשונה 

והתקנות מכוחו. מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה ולעדכן את דרישות  כנסהה ת מסא לפקוד85בסעיף 

לאומית. -התיעוד במחירי העברה, כך שהמסמכים והנתונים שידרשו יהיו גם לעניין צדדים קשורים בקבוצה רב

לאומית אשר חברת האם שלה, או חברה אחרת שהוגדרה לעניין זה, יושבת -בנוסף, מוצע לחייב קבוצה רב

לאומית. דוח לשנת -אל, להגיש דוח שנתי הכולל נתונים כספיים ועסקיים על כלל הישויות בקבוצה הרבבישר

מס יוגש עד תום שנת המס העוקבת. עוד מוצע להסמיך את שר האוצר באישור ועדת הכספים לקבוע את 

   לאומית.-הנתונים הכלולים בדוח וכן את המסמכים והנתונים שניתן יהיה לדרוש מקבוצה רב

  

מהשבח הריאלי בלי שהמוכר יצטרך להוכיח את  %20קביעת מסלול חדש של תשלום מס שבח בשיעור 

למוכר דירת מגורים מזכה, אפשרות לבחור בין מיסוי השבח במתכונת הרגילה הקבועה  תמוצע לת -הוצאותיו 

ניכויים, קיזוזים  מהשבח הריאלי החייב במס, ללא 20%בחוק מיסוי מקרקעין, לבין תשלום מס סופי בגובה 

או זיכויים, אך למעט ניכוי מס רכישה ששולם ושווי הרכישה. מוצע שלא להחיל את הסעיף במקרה בו מכירת 

  הנכס כוללת גם זכויות בנייה. כמו כן, מוצע לקבוע שאם נוצר הפסד מיישום הוראות הסעיף לא יחול הסעיף. 

  

היא תכלול גם מכירת מקרקעין בעלי אופי מסחרי בחוק מס ערך מוסף כך ש "עסקת אקראי"הרחבת הגדרת 

לחוק מע"מ, כוללת בפסקה הראשונה, מכירת טובין או מתן שירות  1הגדרת "עסקת אקראי" בסעיף  -

באקראי בעלי אופי מסחרי. מוצע לכלול בהגדרה זו גם מכירת מקרקעין בעלת אופי מסחרי בשל התכלית הזהה 

  המתקיימת לעניין זה. 

  

לחוק מע"מ מקנה למנהל סמכות להתיר  56סעיף  - 2017ות לאיחוד עוסקים החל משנת ביטול האפשר

רישומם של מספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד. במסגרת מבנה זה, המכונה "איחוד עוסקים" נקבע, כי 

עוסקים הרשומים באיחוד יגישו דו"ח תקופתי אחד על כל עסקאותיהם, אשר לא יכלול את העסקאות 

יות שעשו בינם לבין עצמם, אלא רק את העסקאות שעשו עם גורמים מחוץ לאיחוד העוסקים. מוצע הפנימ

  . 2017לבטל בחוק מע"מ את רישומם של עוסקים במסגרת איחוד עוסקים, החל משנת 

  

  פיצולים /מיזוגים  - כנסההת מס לפקוד 2מתן הקלות בעניין חלק ה

הנה שמטרתם  2של תיקונים בהוראות חלק השר כולל סדרה פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה א

הגמשת המגבלות הקבועות בהוראות אלה, הרחבת האפשרויות של כניסת משקיעים לחברה, מימוש זכויות, 

עיקרי השינויים להלן  .רת חסמים נוספים בדין הקיים היוםמתן אפשרות לביצוע שינויי מבנה מורכבים והס

  :הצפויים

  

נקבעה תקופה בת שנתיים  בה על הצדדים לשינוי  2בכל הוראות חלק ה– בתקופת המגבלותשינוי זכויות 

לשמור על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים ובזכויות בחברה, פרט לשינויים מסוימים במגבלות  המבנה

  שנקבעו במפורש בחוק.

  

בעלי זכויות על ידי בעלי  מוצע לצמצם את המגבלות האמורות, כך שבמהלך תקופת המגבלות תתאפשר מכירת

  .25% -בלבד שזכויותיהם לא יפחתו מ, וכויות הקיימים וכן הקצאת זכויות ז

  

יוסרו לחלוטין המגבלות בעת הקצאה , 100% -, מוצע כי לעניין מיזוג בין חברת אם לבת המוחזקת בבנוסף

ה התרחש רק במישור שבין ומכירת זכויות בחברת האם (הקולטת) לאחר המיזוג, וזאת מכיוון ששינוי המבנ

  החברות עצמן (ולא במישור בעלי המניות).
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שינוי מבנה נוסף שנעשה בחברה בתקופת המגבלות  – ביצוע שינוי מבנה לאחר שינוי מבנה בתקופת המגבלות

ככל שלא קיימת עמידה בדרישות ובתנאים שקבע המנהל. הניסיון מלמד כי ” פטור”ייחשב להפרת המיזוג ה

  ם נדרש שינוי מבנה נוסף כאמור ולא בהכרח משיקולי מס אלא מתוך הכרח עסקי וכלכלי.במקרים רבי

  

מוצע שלא להתנות את הקלות המס בהגבלה על שינויי מבנה נוספים, וזאת בכפוף לסייגים המורים כי שינוי 

  המבנה הנוסף ייעשה לתכלית עסקית וכלכלית ולא יפתחו פתח להתחמקות מתשלום מס.

  

) 4ג(103בסעיף  – מן מאת החברה הקולטת לבעלי מניותיה של חברה מעבירה/נעברת במיזוגתשלום במזו

  ”. הפטור“נקבעה מגבלה לפיה קבלת תמורה במזומנים בעת מיזוג תהווה הפרת המיזוג  כנסההדת מס לפקו

  

ת מהתמורה הכולל 40%מוצע לאפשר, בכפוף לאישור המנהל, העברת תמורה במזומן בהיקף שלא יעלה על 

  (שניתנה לבעלי הזכויות המעבירים) ובכפוף לתנאים שמטרתם לוודא כי אין מדובר בעסקת מימוש.

  

ת מס כ לפקוד103לעניין מיזוג בדרך של החלפת מניות (סעיף  – ביטול דרישה למתן אישור מראש מהמנהל

יום ממועד  30תוך ה), מוצע להסתפק בדיווח לפקיד השומה ת מס הכנס) לפקוד2א(105) ופיצול (סעיף כנסהה

המיזוג או הפיצול. עם זאת, לעניין מיזוג בו החברה הקולטת הינה חברה זרה ובפיצול אופקי הדרישה לאישור 

  המנהל נותרה בעינה.

  

לפיו לא יידרש אישור המנהל לצורך הקלה ” הקלה ביחסי הגודל“כן, מוצע לקדם תיקון חקיקה לתקנות -כמו

  פי תקנות אלו.ל ביחסי הגודל ע

  

מוצע שתימשך  – )לפקודת מס הכנסה כ103קיצור תקופת המגבלות בעת מיזוג בדרך של החלפת מניות (סעיף 

לתקופה של שנתיים ממועד המיזוג, במקום תקופה של שנתיים מתום שנת המס בה בוצע המיזוג, כפי שקבוע 

  כיום.

  

בו  ת מס הכנסהח לפקוד103יף עיוות מס ידוע קיים בסע – צמצום המגבלות החלות לעניין קיזוז הפסדים

-מגבלת קיזוז של לא יותר מ דייל המחוקק בחר להגביל את קיזוזי ההפסדים של חברה קולטת ונעברת וזאת ע

  מההכנסה החייבת בקולטת, כנמוך שבהם. 50%מסך הפסדי כל החברות המשתתפות במיזוג או  20%

  

ה קולטת, לא תחול במקרים בהם הקולטת מוצע לקבוע כי מגבלת קיזוז הפסדים זו, ביחס להפסדי חבר

כן, מוצע  כמו מחזיקה במלוא הזכויות במעבירה ושוויה של הקולטת עולה על פי תשע משווי החברה המעבירה.

 ט105לקבוע כי הסדר זה יחול גם לגבי המגבלה על קיזוז הפסדים בעקבות פיצול לחברה קיימת (לפי סעיף 

  ).לפקודת מס הכנסה

  

ה 105פי סעיף ל טל את המגבלות הקבועות לעניין קיזוזי הפסדים כאמור לגבי חברה מתפצלת עבנוסף, מוצע לב

וזאת מתוך הבנה כי שלא כמו במיזוג הרי שבפיצול מקור הפעילות המפוצלת ומקור לפקודת מס הכנסה 

  ההפסדים הם מאותה חברה, ועצם הפיצול אינו זה שיוצר את קיזוז ההפסדים.

  

מוצע להרחיב את מגבלת קיזוז ההפסדים הקבועה במסגרת  – מות בעניין קיזוז הפסדיםהשוואת הגבלות הקיי

(אי התרת קיזוז רווח/הפסד הון שנצמח עקב מכירת נכס שהועבר במשך  כנסההת מס ה(ג) לפקוד104סעיף 

ת לפקוד )1ח(ד)(104שנתיים ממועד העברה), ולהעמידה על תקופה של חמש שנים בדומה להסדר הקיים בסעיף 

  .מס הכנסה

  

מיזוג בדרך של החלפת מניות,  –לפקודת מס הכנסה כ 103כן מוצע לקבוע תיקונים ברוח זו גם לעניין סעיף 

  ”.רגיל“ולהעניק למנהל סמכות להרחיב מגבלה זו במקרים מיוחדים, גם במיזוג 
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ב(א) 104סעיף  – שותפים בשותפות או בעלים משותפים בנכס ל ידיהרחבת האפשרויות לביצוע העברות נכס ע

מאפשר העברת נכס בבעלות משותפת או נכס בבעלות שותפות בפטור ממס רק אם הועברו לפקודת מס הכנסה 

חברה חדשה שהוקמה לצורך כך. התזכיר מציין כי יש להניח שהמגבלה נובעת מחשש של ניצול קיזוז הפסדים 

לשינויי מבנה עם תכלית עסקית וכלכלית,  סיון חיים כי מגבלה זו יוצרת חסם משמעותיילא ראוי. בעקבות נ

ל, מוצע כי העברות לפי סעיף לעי 7קיזוז הפסדים כמתואר בסעיף ולאור התיקונים האנטי תכנוניים בעניין 

  ולא רק לחדשות. ,ה יתאפשרו גם לחברות קיימותת מס הכנסלפקודב(א) 104

  

הצעת החוק, כגון: הקלה בדרישת יחסי בתזכיר החוק האמור עלו נושאים נוספים אשר מוצע לבחון במהלך 

), שינוי מועד מיזוג / פיצול במהלך השנה מועד רבעוני ולא רק 1:4במקום  1:9” (חברות בצמיחה“גודל במיזוג 

  בתום שנה) ועוד.

  

  

  פסקי הדין הבולטים בתחום המסים בשנה החולפת   .ג

  

  פסקי הדין בנושא מס הכנסה

  

   - מכירת ניירות ערך אל מול ז וזילקאינו ניתן ן חליפיהנובע מירידת שער הון ההפסד 

  גדולים מפעלים שומה פקיד' נ ארקיןומוזס  5447/16"א ע, 3723/15"א ע, 3555/15"א ע
  

המסקנה אליה הגענו דחה את הערעורים וקיבל את גישתו של המשיב בקבעו כי  "העליון בית המשפט 

שם הבחין בית המשפט בין רכיב הריבית לרכיב של  ל,דומה למסקנה אליה הגיע בית משפט זה בעניין ברא

הון שמקורו בשינוי שער חליפין אליו מוצמד נייר ערך הינו בגדר "סכום  הפרשי שער במט"ח. סכום הפסד

בשינוי  קיזוז. מכאן, שסכומי הפסד ההון אותם ביקשו המערערים לקזז, שמקורם-שאינו בר אינפלציוני"

   "ירות הערך בהם השקיעו, אינם ברי קיזוז.שער החליפין אליו הוצמדו ני

  

נובעים שניהם מאותו  גם אם הם כנגד ריביתאצל יחיד אינו בר קיזוז הפסד מהפרשי שער שליליים 

  מיכל בראל נ' מדינת ישראל רשות המסים 7486/14ע"מ  - פיקדון בנקאי

  

ל ירידה שחלה בשער יחיד משקיע סכום כסף בפיקדון בנקאי צמוד מט"ח הנושא ריבית קבועה. בש

הריבית שנשאה הקרן , נוצר רווח מעם זאת .יחידנגרמים הפסדים להפיקדון, קרן  האליו הוצמד המט"ח

השאלה  .שאיבד מערכו למט"חהקרן  תצמדה אינו מכסה את ההפסד שנגרם עקב ואך ז במשך התקופה

כן למסות בגין הרווח  לבין רכיב הריבית לבין רכיב הפרשי ההצמדה וע האם יש להבחין, שעלתה היא

שמקורו בזיכוי הריבית, או שמא יש לראות את הפיקדון כולו כמכלול ולא למסותו כלל בשל הפסד שנגרם 

   ?בסופו של יום למפקיד

  

 הכנסה מריבית והכנסה מהפרשי הצמדה מהוות הכנסותה ,בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי

הכנסה מריבית והכנסה אמנם ההכנסה.  וגיבחין בין כל אחד מסנראה כי יש מקום לה .נפרדות ושונות

אולם, אין  ,הת מס הכנסלפקוד )4(2מהפרשי הצמדה נמנות יחדיו בגדר חלופות ההכנסה המפורטות בסעיף 

(הדומות  בכך כדי להעיד כי הן מהוות מקור הכנסה אחד. מדובר בחלופות הכנסה נפרדות ועצמאיות

. בהקשר זה ותומובחנות והוראות הדין החלות על כל אחת מהכנסות אלה שונ, אך אופן המיסוי במהותן)

תומכת במסקנה זו, וזאת נוכח השימוש במילה  כנסההת מס לפקוד )4(2ן, כי דומה שגם לשון סעיף יצו

  השימוש ב ו' החיבור.  "או" ליצירת חיץ והפרדה בין המקורות הנמנים בו, חלף
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 נועדה לשמור על ערך הכסף בהתחשב באותם גורמים חיצוניים מט"ח הצמדה של פיקדון למדד או לשער

, אולם דומה כי מטרתה הכסף לריבית ייתכן ויהיה תפקיד דומהשאינם תלויים במפקיד או בבנק. 

הריבית היא לשקף את מחיר השימוש בכסף שהועמד לרשות הבנק על ידי המפקיד לתקופת  העיקרית של

   הפיקדון.

  

לנכון להצביע על דרך אפשרית לערוך קיזוז של ההפסד מהפרשי ההצמדה מול המערערת לא מצאה 

בפירוש כי הוא אינו מוצא בפקודה הוראה  ההכנסה מריבית וזאת על אף שבית המשפט המחוזי הבהיר

  הערעור נדחה. מתאימה לכך. 

  

  

  - %10ל הכנסה החייבת בשיעור מס ש /דירות מגורים רבות כהכנסה עסקית סיווג הכנסה מהשכרת 

  4ורדה יהל ואח' נ' פקיד שומה תל אביב  14-01-49967א. ע"מ 

  1שרגא בירן נ' פקיד שומה ירושלים  15-01-30384ב. ע"מ 

  

בתוך תקופה קצרה נתנו שני בתי משפט מחוזיים פסיקות שונות לגבי אופן המיסוי של הכנסה מהשכרת 

  פסקי דין. םדירות מגורים רבות, בהתאם לנסיבות השונות שתוארו באות

  

דירות שהושכרו  110בניה  2 -בבעלות אישה ו -סק הדין בעניין יהל בבית המשפט המחוזי בת"א  פ  א.

 של ה בשיעורת מס הכנסלפקוד 122למגורים והניבו דמי שכירות, בגינם ביקשו לשלם מס לפי סעיף 

הוראות ן תחולה לבעסק להשכרת נדל"ן, ולכן אימדובר סבר כי  קיד השומה, חלף מס שולי. פ10%

  .לפקודת מס הכנסה 122סעיף 

  

ה, הכנסה מעסק תיקבע לפי מבחני עזר ת מס הכנסיהמ"ש קובע כי בהיעדר הגדרה ל"עסק" בפקודב

ושיטתית" ולהפקתה  שפותחו בפסיקה. ככלל, הכנסה מעסק נובעת "מפעילות ממשית נמשכת

אחרים מטעמו". השאלה היא האם  "נדרשת יגיעה אישית מצדו של בעל העסק, עובדיו, שלוחיו או

ה או שהיא עולה לכדי הכנסה מעסק ת מס הכנסלפקוד) 6(2ההכנסה הינה פסיבית לפי המקור בסעיף 

  .כנסההת מס לפקוד )1(2בסעיף שלפי המקור 

  

יהמ"ש בוחן את נסיבות המקרה: הדירות מושכרות לשנה ללא אופציית הארכה; הסכמי השכירות ב

לגבי תוכן ההסכם וגובה דמי השכירות;  ; לא מתנהל מו"מ עם השוכריםבנוסח סטנדרטי ומודפס

 12האישה מרכזת את הטיפול בחוזים; דמי שכירות כמקובל בשוק; השוכרים מוסרים מראש 

תבצעות כל כמה ימים; מבוצע מקבלה; המחאות הדיירים מופקדות  שיקים דחויים ומופקת להם

קסים; מצב חשבון הבנק נבדק באופן יומי; לקראת סיום פנ 3 -מעקב אחר הפעולות על ידי רישום ב

 תקופת השכירות נשלחת הודעה לדייר; בדירת שותפים, כל שותף חותם על חוזה ומשלם בנפרד;

בעזיבת דייר, מבוצעת קריאת מונים ונבדק מצב הדירה, מוחזר סכום שיק הביטחון ושטר החוב, 

המטפלים בתקלות השונות,  קבועים ומופק אישור על היעדר חובות; ישנם בעלי מקצוע

וההתחשבנות עמם נערכת מפעם לפעם על בסיס אמון הדדי והיכרות ממושכת, ולא בגין כל תיקון או 

  טיפול בודד.

  

יהמ"ש דוחה את עמדת המערערים, וקובע כי כמות הדירות המושכרת מצריכה טיפול ותשומת לב ב

שנוצר מנגנון משפחתי לעשייה  ההכנסה, באופןלהשיג את  נתמל ע כל השנה. נדרשות פעולות רבות

זו. הכנסה עשויה להיחשב כעסקית בשל היקף הפעילות שמצמיחה אותה ולא רק בשל טיב הפעילות. 

שלא ניתן לטפל בדירות בכמות כזאת מבלי שההתעסקות בכך תהפוך לעיסוק ממשי,  זאת, משום

  ר לכל דירה ודירה.שיטתי ותדיר, אף אם יבוצעו "פעולות בסיסיות" בלבד בקש
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 : לבנידוגמאבהכנסה מעסק. למדובר יהמ"ש ציין נסיבות נוספות המחזקות את המסקנה כי ב

המשפחה עיסוקים נוספים הנוגעים לענף המקרקעין ונראה כי השכרת הדירות היא חלק מעיסוק 

תו נהלו"משומן" למדי ונבדל מהת משפחתי רחב בתחום הנדל"ן; המנגנון לטיפול בהשכרת הדירות

קטן של דירות כפעילות השקעתית גרידא; מרבית הדירות  פרשל אדם המשכיר דירה אחת או מס

שקיבלו החלטה מודעת להשתמש בכספם באופן שיחייב יגיעה  נרכשו על ידי האישה ובניה לאחר

  אישית מצדם.

  

לי משרד עו"ד עו"ד שרגא בירן הינו בע -פסק הדין בעניין בירן בבית המשפט המחוזי בירושלים   ב.

ניתנה תמורה בצורת העברת זכויות  ,המתמחה בנדל"ן. בחלק מהפרויקטים בהם טיפל המשרד

, רחובות ות"א, רושליםדירות בי 21-25 -השנים החזקות ב בירן במהלךעו"ד בדירות. כך נוצרו ל

ת קרובו, שטיפל בדירות תחילה בהתנדבואלא שהושכרו למגורים. בירן לא טיפל בעצמו בהשכרה 

בוצע על ידי מזכירה במשרד. במהלך רושלים ובהמשך תמורת שכר חודשי נמוך. הטיפול בדירות בי

  בירן חלק מהדירות ברחובות ובת"א, וחלקן נתן במתנה לילדיו ולגרושתו.מכר עו"ד השנים 

  

, כנסההת מס לפקוד 122סעיף הוראות המוחרגת מ בהכנסה עסקית מדוברטען כי קיד השומה פ

  מס שולי.שיעור בת בולפיכך חיי

  

מבחן הידע  יהמ"ש מחיל את המבחנים שנקבעו בפסיקה בדבר סיווגה של הכנסה כהכנסה מעסק:ב

קביעת סיווג  ,מבחן העלוהמבחן הכמותי , מבחן הרישום בספרי העסק ,מבחן המנגנון, והבקיאות

בירן זכויות ד עו"במהלך השנים העביר  ההכנסה נבחנת בכל מקרה לפי נסיבותיו. נסיבות המקרה:

 בירן לא התייחסעו"ד בחלק מן הדירות, ללא תמורה, לילדיו ולגרושתו. התנהגות זו מעידה כי 

תהא  יובהר כי, תמידבירן לא היה מעורב בניהול העסק או בהפעלתו. . עו"ד לדירות כמלאי עסקי

, אלא קיבל פרטי בירן לא רכש דירות באופן . עו"דמידה מינימלית של מעורבות מצד בעלי הנכס

  ר טרחה.אותן כשכ

  

. שם, מדובר היה בכמות כאןקביעת ביהמ"ש, המאפיינים בפס"ד יהל שונים מנסיבות המקרה ל

את עסק השכרת  הדירות כאן. המערערים שם, ניהלו בעצמםפר דירות עצומה, בהשוואה למס

להיקף  הדירות, כשהיקף הדירות החריג הטיל עליהם עבודה אינטנסיבית כל השנה, בניגוד

  המצומצם של הטיפול בדירות כאן.

  

אחר שסקר את העובדות, ולאור מבחני העזר השונים, הגיע ביהמ"ש למסקנה כי ההכנסה מהשכרת ל

ת לפקוד 122המופחת, הקבוע בסעיף  הדירות, הינה הכנסה פסיבית, וכי המערער זכאי לשיעור המס

  ה.מס הכנס

  
  

   - בות שמומשהי הכרה בהפסד הון אצל בעל שליטה בשל ערא

  פישמן רשתות בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים 918/15ע"א 

  

ן תחומים בארץ עומד בראש קבוצת חברות פרטיות וציבוריות הפועלות במגוו ,מר אליעזר פישמן ,המערער

חתם על ערבות לטובת בנק המזרחי בע"מ להבטחת פירעון חובות כמה מן  המערער. ובעולם, בהן החברה

אשראי  , והמערערת שעבדה מניותיה בחברת כרטיסי)"החברות החייבות" - להלן(חברות בקבוצה ה

לטובת בנק דיסקונט בע"מ, להבטחת פירעון חובותיה שלה ושל שתי חברות אחרות  לישראל בע"מ

בקבוצה. עקב הפסדים בעסקאות מטבע חוץ דרשו הבנקים מהחברות לפרוע את חובותיהן. המערער מכר 

ו במספר חברות והמערערת מכרה את מניות כ.א.ל., והתמורה שימשה לכיסוי החובות לשני מניותי

ממכירת המניות, ומולו ביקשו לקזז  הצהירו על רווח הון שצמח להם הבנקים. בדיווח שהגישו המערערים 

 ,כןכמו הפסד הון בגין מחיקת חובן של החברות החייבות כלפיהם. המשיב לא התיר את הקיזוז כאמור. 

בנימוק שהחברה לא ייחסה אותן להכנסות  וכלליות בשנות המס לא התיר ניכוי הוצאות מימון הנהלה

  .ת מס הכנסהלפקוד(ג) 18בהתאם לסעיף 
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בית המשפט המחוזי בת"א דחה את הערעור כמעט במלואו. הערעור בפני ביהמ"ש העליון עוסק בשאלת 

  ההון שצמחו למערערים. רווחי כנגדוז ההכרה במחילת החובות כהפסדי הון המותרים בקיז

  

 הסיכויים לגבות את החובות בית המשפט העליון החליט לדחות את הערעור וקבע כי לא הוכח שאפסו

  .על בסיס חוות דעת שהגישו המערערים עצמם ,בין היתר על יסוד סקירת נתוני נכסיהן וחובותיהן, וזאת

מספר משיכו לפעול, למעט אחת שפורקה ואף זאת רק עובדה שהחברות החייבות הבית המשפט התייחס ל

לכל אלה נלוותה  .החזירו חובות לבנקים, גם אם חלקית , וכן העובדה שהחברות החייבות אף שנים אחרי

חובות פנימיים אחרים שחבו חברות בתוך הקבוצה לא הוכרזו על ידי הקבוצה כחוב אבוד  ,כי הקביעה

, מטיעוני המערערים אף עלה גיוס הון נרחב וחלוקת דיבידנד ןהאמורים. כמו כבאופן דומה לחובות 

  בקבוצה בסכומים לא מבוטלים.

  

  

  "דמי סחיטה"-אי התרה בניכוי של הוצאות ששולמו לעבריין כ

  המבורג חברה למסחר בינלאומי בע"מ נ' פקיד שומה רחובות  12-02-1538ע"מ 

  

ריין, שסחט את בעל המניות במערערת, לא יותרו ידי בית המשפט כי הוצאות שיצאו כתשלום לעב נקבע על

בניכוי. באותו מקרה נסחט בעל השליטה במערערת על ידי העובד היחיד בחברה, לו קשר משפחתי עם בעל 

מפאת חוסר יכולת כלכלית  ,השליטה. בעל השליטה שילם את הכספים מחשבונה של החברה, ככל הנראה

  לשלם הסכומים מכספו האישי.

  

, בו ביקשה להכיר לה בתשלומים אלו כהפסד, "ח מתוקן לגבי שנת המס הרלוונטיתישה דוהמערערת הג

 17להכיר בסכומים אלו כהוצאות במובנו של סעיף סירב חלף משיכות של בעל השליטה. פקיד השומה 

  . כנסההת מס לפקוד

  

  בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה וזאת משלושה טעמים:

  

ידי הבעלים של המערערת כדי להגן עליו ועל משפחתו, כך שלא היה  לעבריין על ספי הסחיטה שולמוכ  .1

  אישית.מדובר במטרה עסקית אלא 

  מערערת לא הציגה כל מסמך המעיד על כך שההוצאות אכן הוצאו לשם ייצור הכנסתה.ה  .2

ערת, חיטת הכספים מבעל השליטה במערערת לא פגעה בהכנסות המערערת ולא הוכחה טענת המערס  .3

ת מס רישא לפקוד 17כי כספי הסחיטה הוצאו כהוצאה הכרחית להמשך ייצור הכנסתה כנדרש בסעיף 

  ה.הכנס

  

  

   - תשלום דמי ניהול ל"חברת ארנק"

  5קרן תל אביב לפיתוח נ' פקיד שומה תל אביב  8388-14ע"א 

  

כם, כי בן שושן נחתם הסכם העסקה בין הקרן לבין מר בן שושן שבמסגרתו הוס 2002בחודש אוגוסט 

ישמש כמנכ"ל הקרן וכי התשלום בגין שירותיו ישולם כנגד חשבונית מס של המנכ"ל לקרן. בהסכם נקבע 

  ביניהם יחסי עובד מעביד. כי הצדדים מסכימים כי לא יתקיימו

  

מ, שהינה ”במשך תקופת העסקתו כמנכ"ל הקרן, הוציאה חברת א. בן שושן יעוץ ותכנון אסטרטגי בע

לאחר חתימת ההסכם, חשבוניות שוטפות לקרן בגין  שהוקמה רק, יטתו הבלעדית של בן שושןחברה בשל

, דיווחה הקרן על התשלומים  2007-2009שירותי הניהול של בן שושן. בדוחות הניכויים של הקרן לשנים 

  כנגד חשבוניות אלו כהוצאות בגין שירותי ניהול. ששולמו
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ת הסכם העסקתו של בן שושן מלמדת כי מדובר בהסכם להעסקת מנכ"ל בחינ ,פקיד שומה ניכויים טען כי

פנייתו כלפי הצד המועסק מבטאים  הקרן ולא בהסכם למתן שירותים. מבנה ההסכם, תוכנו ואופן

התייחסות לאדם ספציפי ולא לחברה. כמו כן, בחינת המבחנים שהתפתחו בפסיקה לקיומם של יחסי עובד 

ההכנסה ששולמה על ידי הקרן  ,ן הקרן לבן שושן יחסי עובד מעביד. משכךמעביד מעלה, כי נתקיימו בי

 לפקודת מס הכנסה, החייבת )2(2סעיף הוראות לחברה מהווה הכנסת עבודה בידי בן שושן בהתאם ל

  בניכוי מס במקור מהשכר, במס מעסיקים לפי חוק מס מעסיקים ובמס שכר לפי חוק מע"מ.

  

הסכם העסקתו של בן שושן אצל הקרן מבטא התקשרות  ,ור וקבע כיבית המשפט המחוזי דחה את הערע

למצוא בהסכם כל אינדיקציה לכך שהחברה  פרסונאלית עם בן שושן ולא עם החברה. הלכה למעשה, אין

החברה הוקמה רק לאחר חתימת  -סיפקה לקרן שירותי ניהול. גם בחינת האינדיקציות החיצוניות להסכם 

מהחברה משכורת או דיבידנד בשנות המס שבערעור, בן שושן מילא כרטיס משך  ההסכם, בן שושן לא

רכב ושווי טלפון נייד,  במערערת, המערערת הנפיקה לו מידי חודש תלושי שכר בגין שווי )101טופס (עובד 

מובילה למסקנה, כי התשלומים ששולמו , במסגרת פרישתו מהמערערת קיבל בן שושן פדיון ימי חופשה

  למעשה, תשלומים בגין שכר עבודתו של בן שושן. ול בגין שירותי ניהול, הינםלחברה, כביכ

  

בית המשפט טרח לציין, שאין בקביעתו בכדי לקבוע באופן עקרוני כי לא ניתן לתת שירותי ניהול באמצעות 

  חברה.

  

  הערעור נדחה על ידי ביהמ"ש המחוזי, ומכאן הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

  

  שפט העליון: בהמלצת בית המשפט, הודיעה הקרן כי היא אינה עומדת על הערעור.הדיון בבית המ

  

  

   - אינה אפשרית הפסדים לצורכי מס תהורש

  בנימין ואורי שרגא נ' פקיד שומה חולון  41641/14ע"מ 

  

תה. העסק צבר הפסדים לצורכי מס. והמנוחה ניהלה במשך שנים עסק אשר היה ממוקם בבניין שבבעל

ה לעולמה, ילדיה ירשו את הבניין, ולאחר זמן קצר נסגר העסק ונמכר הבניין. ממכירת הבניין כאשר הלכ

   נוצר שבח .

המערערים ביקשו לקזז את ההפסד העסקי המועבר שהיה בידי המנוחה כנגד השבח שנוצר ממכירת 

זוז הפסדיו ה מאפשרות קית מס הכנסלפקוד 28בטענה כי הוראות סעיף  לקזז סרב השומה פקידהבניין. 

     . ולא של היורשים של אדם אך ורק כנגד הכנסותיו שלו עצמו

  

פסק כי לא ניתן להוריש ולרשת הפסדים לצורכי מס. נוסף על כך, לא ניתן להוריש  קירש' ה השופט כבוד

ולרשת הפסדים מעסק מסוים ככל שההפסדים יקוזזו כנגד רווח הון שיופק בידי יורשים ממכירת נכס 

  באותו עסק. אשר שימש

  

ה כי עד למועד פטירתו של ת מס הכנסלפקוד 120לאחר ניתוח מפורט, מסכם השופט קירש בהתאם לסעיף 

 ,לו וההכנסות נישומות על שמו. מרגע הפטירה יםמקורות ההכנסה וההכנסות הנובעות מהם שייכ ,אדם

  ההכנסות הנובעות מאותם מקורות שייכות ליורשים עצמם והם נישומים בגינן.
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   3נ' פקיד שומה תל אביב  אי אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ -  13-03-42485ע"מ 

  

עסקה במתן שירותי מידע ופרסום באמצעות האינטרנט. בשנת  ,אשר מניותיה רשומות בבורסה ,המערערת

הפסיקה את פעילותה עקב קשיים כלכליים, המסחר במניותיה הופסק ונצברו בחברה הפסדים  2002

 ורכש 2003. במהלך חודש אוקטובר ליון ש"חימ 21-בסך כ הונייםהפסדים וליון ש"ח ימ 36-בסך כיים עסק

 ,מהון המניות המונפק של המערערת 84.75% ,(צדדים קשורים) חברת תוכנה לעניין בע"מ וקבוצת גולן

של ת שיווק שליטה במערערת. לאחר רכישת השליטה העבירה קבוצת גולן אל המערערת פעילוובכך השיגו 

הרווחים שנוצרו למערערת מפעילות השיווק כאמור מתוכנות להצגה וניתוח של נתוני מסחר בשוק ההון. 

  קוזזו מלוא ההפסדים העסקיים הצבורים שהיו למערערת.  2004–2008המס  בשנות

  

ל ה שבעטיה יש לשלות מס הכנסלפקוד 86כמשמעותה בסעיף  בעסקה מלאכותיתמדובר ה  ,טענת המשיבל

  את הקיזוז כאמור.

  

  משיקולים מסחריים.  הידי קבוצת גולן, נבע לטענת המערערת, רכישת השליטה על

  

קול ההימנעות י"אם נשאל מעולם הפיסיקה הרי שש: וסיכם כדלקמןדעת המשיב בית המשפט קיבל את 

, שער ממס או הפחתת המס הוא בבחינת הווקטור הראשי, בעל עוצמה כזו ההופך את שאר הווקטורים

ניתן לחסום  קולים העסקיים כלכליים, לזניחים בהשפעתם על כיוון התנועה של המהלך. על כןיהש

מהלך זה באמצעות הכלי האנטי תכנוני של העסקה המלאכותית, כאשר מדובר בהפחתת מס בלתי 

  .נאותה"

  

  

   - מיסוי שחקן פוקר וסיווג כתושב ישראל

  4נ' פקיד שומה ת"א  )אמשיקשוילי(רפי אמית  13-03-19898ע"מ  

  

שהה פרקי זמן ממושכים בחו"ל, בהם הקדיש זמן רב  23המדובר היה בתושב ישראל אשר החל מגיל 

  למשחקי פוקר בהם זכה בסכומי כסף משמעותיים.

  

הנישום הינו תושב ישראל, וכן טען כי הכנסתו הינה  ,המשיב סבר, כי על אף השהות הארוכה בחו"ל

  משלח יד. רותית והינה עסק אויפ

מאידך, המערער טען כי מרכז חייו אינו בישראל ולכן הוא אינו חייב כלל במס בישראל בגין רווחיו בפוקר, 

הכנסותיו מחו"ל. בד בבד טען כי מדובר  ולכן זכאי לפטור על "תושב חוזר ותיק"ולחילופין טען כי הינו 

  .25% -ולכן שיעור המס מוגבל ל יות מהימורים ולא בהכנסות מעסקבזכ

  

על אף  וזאת ישראלמביהמ"ש המחוזי בחן את נסיבות העניין וקבע כי המערער לא שכנע כי ניתק תושבות 

מרכז חייו נותר בישראל ועל כן  ,המערער. לאור זאת קבע כי השהות בחו"ל והתחושה הסובייקטיבית של

  הוא חייב במס בישראל בשנים אלו.

  

דה  ,ות במס וקבע כי נסיבות המקרה מצביעות על כך שהמערערכמו כן, ביהמ"ש בחן את אופן חישוב החב

  ה.ת מס הכנסלפקוד )1(2סעיף הוראות  הינו שחקן פוקר מקצועי, ועל כן הכנסותיו חייבות במס לפי ,פקטו
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על מאושר פ, חלוקת דיבידנד ממלצרכי מס קת דיבידנדומקור לחלכלא ניתן להתייחס לרווחים חשבונאיים 

   -שות דוח מס מאוחד חייבת במס בין חברות המגי

  צ.א.ג תעשיות בע"מ ואח' נ' פקיד שומה תל אביב 8783/14ע"א 

  

ביהמ"ש העליון קבע כי יש לראות את הדיבידנד שחילקה החברה כדיבידנד מרווחי פעילותה העסקית ולא 

כמקור  הלכת פרל, וכי לצרכי מס לא ניתן להתייחס לרווחים חשבונאיים פמרווח חשבונאי, זאת ע"

לחלוקת דיבידנד. כיוון שכל הכנסות החברה סווגו כהכנסות הנובעות ממסלול מענקים, והרווח החשבונאי 

מקורו במפעל המאושר, יש למסות את הדיבידנד, לרבות חלק הדיבידנד שמקורו ברווחים חשבונאיים, 

  .15% מס של בשיעור

  

(ב) 126הון מהווה חריג לכלל הקבוע בסעיף )(א) לחוק עידוד השקעות 2(ב)( 47ביהמ"ש קובע כי סעיף 

ה. הטלת מס על דיבידנד מכוח חוק עידוד השקעות הון נועדה לתת תמריץ להשאיר את ת מס הכנסלפקוד

  מודול בטון).  2895/08הרווחים בחברה (ע"א 

  

 24 ההקלה שמעניק סעיף .עוד קובע ביהמ"ש העליון כי הגשת דו"ח מאוחד אינה פוטרת ממיסוי הדיבידנד

החברות. חלוקת  מוגבלת, והיא מתמצה באפשרות איחוד ההכנסה החייבת של מיסיםעשייה תלחוק עידוד 

דיבידנד אינה מהווה הוצאה ואינה משפיעה על הכנסתה החייבת של החברה המחלקת. לכן, יש לקבוע 

משך, בנפרד את ההכנסה החייבת של כל אחת מהחברות, בהתעלם מהפעולה של חלוקת הדיבידנד. בה

הדיבידנד שחולק ייכלל בהכנסתה החייבת של החברה המקבלת וימוסה בשיעור הקבוע בחוק למיסוי 

  דיבידנד. 

  

  

    - תחרות כהכנסה פירותית-תקבול בגין התחייבות עובד לאי גסיוו

  יוסף ברנע ואחרים נ' פקיד שומה כפר סבא ואחרים 5083/13ע"א  

  

 תניית איהידי מעבידו תמורת חתימה על  תקבול המוענק לעובד עלסיּווגו של  עניינם של הערעורים בשאלת

  האם הכנסה הונית או שמא הכנסה פירותית. – תחרות בעת פרישה ממקום העבודה

  

התחרות שקיבלו שלושת הנישומים הם הכנסה פירותית המהווה הכנסת  תשלומי אי ,קבע כינ ןדיה בפסק

תיתכנה נסיבות חריגות אשר בהן עשויים תשלומים  .הסת מס הכנ) לפקוד2(2סעיף הוראות עבודה לפי 

  .בכל זאת צורה הדומה לעסקה הונית כאמור ללבוש

  

הפסיקה האמורה קובעת הלכה מובילה לאופן סיווג תמורה בעד התניית אי תחרות וקובעת  ,יצוין כי

ווה הכנסת כי תמורה המשולמת בעד התניית אי תחרות מה ,למעט חריגים ביותר ,כמעט כהלכה חלוטה

  פירותית.

  

  

+ בגין מתן costבמסגרת חישוב הכנסות לפי הסכם במתכונת ייכלל שווי האופציות שהוקצו לעובדים 

   3 אביב תל שומה פקיד' נ"מ בע טכנולוגיות קונטירה 12-11-40433"מ ע - שירותי מו"פ

 

 לעניין הבת החברה תהוצאו מסך כחלק לכללן יש, אופציות לעובדיםבקשר לתכניות  ההוצאותנקבע כי 

שמדובר על תכניות במסלול רווח הון ועל פי דין, למעניק התכנית העובדה על אף , + Cost מנגנון הפעלת

 כללובשעת עריכת ההסכם המקורי בין השתיים, יצוין כי, אין אפשרות לדרוש בגינה הוצאות לצרכי מס. 

), שניםמספר לאחר ( התיקון עריכתו"פ. בקשר לתכניות במסגרת חישוב סך הוצאות המ ההוצאות את אלו

, ממנה אין שבדיעבד הסכמה, מלמד כי מדובר על בלבד כטיוטה ולהשאירו התיקון על כנדרש לחתום מבלי

בית המשפט מוכן לאפשר לצדדים להתנער. כמו כן, נראה שמסמכים רבים שהביאה המערערת בפני בית 

 בית ידי על והוגדרו נחשבוהוצאות שבמוקד הדיון, מחקרי שוק לגבי הכללת/אי הכללת ה :המשפט, כגון

  . רלוונטיים כלא המשפט
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  –ברודקאסט וידאו ש.ב. בע"מ נ' מנהל הארנונה בתל אביב  1676/15בר"מ 

  

בערעור על פסיקת בימ"ש מחוזי, שאישרה החלטה של מנהל הארנונה בתל אביב לסווג  דןביהמ"ש העליון 

ירותים ומסחר" במקום כ"תעשייה ומלאכה". ביהמ"ש העליון קיבל פרודקשן כ"ש-נכסים של חברת פוסט

את הערעור וקבע כי יש לבחון את המונחים "תעשייה ומלאכה" על רקע התמורות והשינויים הרבים שחלו 

ת יהוספת הסאונד והאפקטים שנעשהמשפט קבע כי  ביתלאורך השנים מבחינה כלכלית וטכנולוגית. 

שונה מחומר הגלם הצור" אשר יוצרות למעשה מוצר חדש ייות "פעילות /מוקלט מהומצולם גלם בחומר

פי מבחן ההשבחה הכלכלית, מדובר בפעילות -כמו כן, עלו השבחה של תהליך עוברהמצולם. חומר הגלם 

תעשייתית, שכן הפעילות מעלה את ערכו הכלכלי של המוצר בשיעור ניכר. הפעילות מצריכה עבודה 

יקרות מאוד, וזהו מאפיין תעשייתי ולא  עריכהעת באמצעות מכונות ומערכות טכנולוגית מורכבת המתבצ

  .שירותי

  

תשומת הלב להשפעת פסק דין זה לעניין חוק עידוד השקעות הון והיכולת של חברות בתחום להיחשב 

  לעניין חוק זה. כ"מפעל תעשייתי"

  

  

 5169/15ע"א  – "חברת בית"ות זכאות לפטור ממס שבח בידי מוסד ציבורי שהחזיק את הנכס באמצע אי

 "ל בע"מקעמנהל מיסוי מקרקעין ת"א נ' 

  

על  60%ל בע"מ אשר מוחזקת בשיעור של "במסגרת דיון בפני ועדת ערר, עלתה השאלה, האם חברת קע

מהכנסות ממכירת היחידות  60%לפטור חלקי ממס על  ,ידי מוסד ציבורי, זכאית בעת מכירת זכויות

השבח שנוצר  ,)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין. ועדת הערר קבעה כי2(ב)(61סעיף  תבהתאם להורא ,בבניין

וכי אין לקבל את טענת מנהל מיסוי מקרקעין וחס לבעלי מניותיה ובכללם העמותה כחברת בת אכן מי

 ,, קרימיסוי מקרקעין בדרך דווקנית)(ב) לחוק 2(ב)(61יש לפרש את המילים "בידי המוסד" שבסעיף  ,לפיה

. רשות המיסים ערערה על החלטה "חברת בית"חלות גם על החזקת המקרקעין באמצעות  הסעיף הוראות

  זו לביהמ"ש העליון.

  

לחבריה היא  "חברת הבית"בית המשפט העליון קבע תחילה כי נקודת המוצא היא שההכנסה המיוחסת מ

טורים שהותרו ממנה לפי "הכנסה לאחר ניכויים, קיזוזים והפ ,, דהיינו"חברת הבית"ההכנסה החייבת של 

  .ת מס הכנסהלפקוד 1כל דין" לפי סעיף 

  

כוללת גם שבח ממכירת  "חברת הבית"כן, נקבע כי הגישה הרווחת הינה שההכנסה החייבת של  כמו

, "שרשרת המס" החלה על שבח מקרקעין מתירה לבצע "חברת בית"מקרקעין ומכאן, שכאשר מדובר ב

וא עודנו "מצוי" בגבולות חוק מיסוי מקרקעין, כאשר הוא טרם פעולות פטור על השבח רק בשעה שה

, וכאשר ההכנסה מיסוי מקרקעין ב(א) לחוק48מכוח סעיף  "חברת הבית""הפך" להכנסה חייבת של 

 ,לפיכך נקבע כי ה.ת מס הכנסלפקוד 64ף יהחייבת טרם "הפכה" להכנסתו של הנישום המייצג מכוח סע

 )(ב) לחוק2(ב)(61שביצעה המשיבה פטור הנתון לאגודה מכוח סעיף  לא ניתן להחיל על עסקאות המכר

  . הערעור התקבל.מיסוי מקרקעין
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  מיסוי מקרקעיןפסקי הדין בנושא 

  

   - כשלאחד מהם דירת מגורים מלפני הנישואין רכישה ברכישת דירה בידי בני זוגחישוב מס 

  רהברייר אלון ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין חד 4006/13ע"א 

  

מיליון ש"ח, כאשר טרם  3 -העוררים הינם בני זוג הנשואים זה לזו, אשר רכשו יחד דירה בתמורה ל

הרכישה בו הם חייבים כאילו כל אחד  יש לחשב את מס ,הנישואים רכש הבעל דירת מגורים. לשיטתם

ה בהתאם מיליון ש"ח, וכן כי האישה זכאית לחישוב מס רכיש 1.5מהם רכש מחצית מדירה בסכום של 

  לרוכש "דירה יחידה".

  

מאידך, מנהל מיסוי מקרקעין אמנם אישר לאישה חישוב מס רכישה לפי "דירה יחידה", אולם טען כי 

מבני הזוג מתוך הנחה שמדובר  ראשית מחשבים את מס הרכישה על מלוא סכום הרכישה לכל אחד

לא מחשבים  ,ן שני הרוכשים, קריב"דירה יחידה" של הרוכש, ורק לאחר מכן מבצעים פיצול של המס בי

  של רכישת מחצית דירה כטענת המערערים.  כאילו נעשו שתי עסקאות נפרדות

  

פלם וכן את תקנות מס הרכישה, ודחה  3185/03ע"א  ביהמ"ש העליון סקר את הפסיקה המובילה בנושא

   .את טענות המערערים נגד חישוב המס כאמור

  

  

עופר בט יחד הבונים ואח'  6895/15+  4140/15ע"א  - יב במס רכישהשכר טרחה לעורך דין של הקבלן חי

  נ' מנהל מיסוי מקרקעין

  

ערעור מאוחד בפני בית המשפט העליון בנושא בו ניתנה פסיקה סותרת על ידי שתי ועדות ערר שונות. 

מהווה  בהוצאותיו המשפטיות של הקבלן בעניין זה נדונה השאלה, האם השתתפותו של רוכש דירת מגורים

  חלק משווי הרכישה לצרכי חישוב מס רכישה בגין דירת המגורים.

  

 1.5%של  במקרה האחד, נחתם חוזה מכר לפיו מתחייב העורר לשלם לעורכי דינה של החברה סכום

בתוספת מע"מ מעבר למחיר הבסיס של הדירה, אשר ישמש לכיסוי הוצאותיה המשפטיות של החברה 

צו בית משותף, מדידות, פתיחת תיק בלשכה  חס לממכר כגון: תיקון רישוםלעניין טיפולים ברישומים בי

  .וכיו"ב

  

  

מנהל מס שבח טען כי יש להוסיף לשווי הרכישה את סך ההוצאות המשפטיות שהושתו על העורר, ולצרפם 

הינו מחיר הבסיס בלבד, שכן ההוצאות  לחישוב תמורת המכירה. מנגד, טען העורר כי שווי הרכישה

ות ששולמו על ידו הינן בגין שירות נפרד שניתן להם על ידי עורך הדין ואף הוצאה בגינן חשבונית המשפטי

  נפרדת על ידי עוה"ד. 

  

ועדת הערר קבעה כי שווי הרכישה של זכות במקרקעין הינו שווי השוק של הזכות שנמכרת. התחייבות 

  .החברה למסירת הדירה כשהיא לאחר כל הרישומים הנדרשים

  

השני, בעניין יחד הבונים ייזום בנייה, הגיעה ועדת הערר למסקנה הפוכה לפיה, דווקא לאור  במקרה

  העיקרון כאמור, לא יחושב מס הרכישה על הוצאות מעין אלו.
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בית המשפט העליון מפיו של כב' השופט רובינשטיין דן בשני המקרים במאוחד. ביהמ"ש הותיר על כנה את 

  מס שבח בעניין יחד הבונים. קיבל את הערעור של מנהלהחלטת הועדה בעניין בט ו

  

בנימוקיו, קבע בית המשפט, כי מקום בו קיימת התחייבות של הקבלן בין אם מתוקף הדין ובין אם מתוקף 

הרי ששכר טרחת עורך הדין מהווה חלק  הסכם חוזי, לבצע את רישומה של הדירה באמצעות עורך דינו,

יחד עם זאת, סייג בית המשפט את  את, לאור עיקרון "צירוף כל התמורות".אינטגרלי משווי הדירה, גם ז

קביעתו בכך שהכיר במקרים בהם סכומים מסוימים המשולמים, גם לעורכי הדין אינם מהווים בהכרח 

  בכפוף לנסיבות המקרה הנדון.  חלק מתמורת הרכישה, והכל

  

  

  מס ערך מוסףפסקי הדין בנושא 
  

אמיליה  14-04-6317ע"מ  - כוי מס תשומות הגלום בהוצאות הנהלה וכלליותזכאות חברת החזקות לני

  פיתוח בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף גוש דן

  

המערערת הינה חברת החזקות אשר החזיקה באשכול תאגידים וסיפקה להם שירותי ניהול וייעוץ 

 ,הכלליות שלהבהוצאות ההנהלה ו בתמורה ובהתאם ביקשה לנכות שני שליש ממס התשומות הכלול

רובן ככולן על  ,בעיקר עבור שירותי רו"ח, עו"ד, הוצאות משרד, תקשורת ומחשוב, אשר הוצאו לטענתה

שירותי ניהול וייעוץ לחברות המוחזקות. תחת טענותיה של החברה עמדה טענה כי  מנת לאפשר לה להעניק

ידה העוסקים  מוחזקים עלהתשומות הוצאו בכדי לאפשר לה הענקת שרותי ניהול ויעוץ לתאגידים ה

יש לבצע "הרמת מסך" כך  ,בהיתמך בהלכה שנקבעה בפס"ד גזית גלוב ,בפעילות יצרנית ומסחרית, ומשכך

  המסחרית, תיוחס לחברה וזה יאפשר לה את ניכוי התשומות. שפעילות החברות המוחזקות, הפעילות

  

ות המוחזקות על ידה על מנת להשביח את ערך החבר "חברת החזקות" שמטרתהמדובר בלעמדת מע"מ 

  להפיק מהן דיבידנדים ורווחי הון ולכן זכאית לנכות רבע ממס התשומות בלבד. 

  

כאשר מדובר בתשומה מעורבת אשר שימשה הן לעסקה חייבת במס  ,קבע כיבית המשפט המחוזי בת"א 

שומות תהיה תשומה בנפרד, התרת ניכוי מס הת והן שלא לצרכי העסק ויש אפשרות לפצל ולייחס כל

"בשיעור יחסי". אין לבחון האם החברה הינה חברת החזקות, אלא יש מקום לבחון את טיב התשומות, 

ו"עיקר השימוש בנכס או בשירות". כאשר מדובר בהוצאות הנהלה וכלליות שאינן ניתנות  השימוש בהן

, יש לאפיין את העוסק לשיוך באופן חד משמעי, פיצול התשומה המעורבת ייעשה לפי עיקר פעילות

  הפעילות ולייחס את התשומה לפי החלק העיקרי לו היא משמשת.

  

בית המשפט, כי המערערת לא הראתה שעיקר השימוש בתשומות הכלליות היה לשם  במקרה הנדון, קובע

הוא השבחת ההשקעות  הפקת דמי ניהול. במקרה דנן, דומה כי המניע העיקרי העומד מאחורי המעורבות

האם ולא ציפייה לקבלת דמי ניהול. על כן, היות ועשייתה של המערערת לא הייתה בעיקר  לתועלת חברת

אלא למענה עצמה, נראה שלא לא מתקיימת הגדרת "שירות" כמשמעותה בחוק  החברות המוחזקות

בלבד ולא שני  המוגדרת כ"עשייה למען הזולת", ולכן אושר על ידי בית המשפט ניכוי של רבע מהתשומות

  פי שנדרשו.שליש כ

  

  

שלום  13-12-58730ע"מ  - חיוב במע"מ על רכישת ומכירת בית פרטי ששימש לתקופה קצרה כצימר

  1חנוך נ' מנהל מע"מ ת"א 

  

הבית שופץ ולתקופה קצרה  .ח"ש 680,000 -בתמורה ל רכשו בית ישן בעיר צפת ,ואשתו המנוחה המערער

בלבד. כעשרים חודשים בלבד  ח"ש 30,000ת של שימש כצימר שהניב הכנסות כוללו של כשלושה חודשים

  .ח"שמיליון  2 -לאחר רכישתו, הבית נמכר בתמורה ל
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בני . 1מנהל מע"מ סבר כי מכירת הבית היא עסקה חייבת במס ערך מוסף בהתאם לשתי טענות מרכזיות: 

זו נדחתה לאחר  במסחר בנכסי נדל"ן והבית הנדון נמכר במהלך עסקים אלה. טענה הזוג עסקו באופן כללי

שנעשו בהן והסיק כי לא  שבית המשפט בחן את היסטוריית רכישת הקרקעות של בני הזוג ואת העסקאות

 הזוג הפעילו בית עסק של השכרת חדרי אירוח צימרבני . 2.  ניתן לומר שהמערער עוסק במסחר במקרקעין

  מכירתו חייבת במס. ך מוסף ועל כןמכיוון שכך, הבית הוא בבחינת "ציוד" כהגדרת מונח זה בחוק מס ערו

  

  ח"שמיליון  2בית המשפט ציין את חוסר הפרופורציה בתשלום מע"מ על מכירת הנכס העסקי בשווי של 

מהנכס ועל כן מצא "פתרון יצירתי" של תשלום מע"מ חלקי במתווה  לעומת ההכנסות הזעומות שהופקו

"עסק" למרות משכו הקצר, ולכן רכישת הבית  ביהמ"ש קיבל את הטענה כי מיזם הצימר עלה כדי הבא:

בענף האירוח, אמור היה להוציא  הייתה עסקת אקראי החייבת במס. על כן המערער, כמי שעמד לעסוק

  ב לתקנות מע"מ הנ"ל. 6חשבונית עצמית בהתאם למנגנון הקבוע בתקנה 

  

יוד" כהגדרתה בחוק מאחר שנקבע כי מדובר בעסק, נבחנה השאלה האם מכירת הצימר היא "מכירת צ

מאפשרת שנכס פלוני ייחשב ל"ציוד"  מע"מ. נמצא כי אכן מדובר בציוד והוער כי הגדרת "ציוד" אינה

במקצתו בלבד ולכן מספיק כי הצימר שימש את המערער ומשפחתו במקצת זמן השימוש לצורך העסק על 

  הבית. לענייננו. לכן לכאורה חל חיוב במע"מ בעסקת מכירת מנת שייחשב כציוד

  

לאור השימוש המעורב בצימר, הן לצורך אירוח בני המשפחה והן לצורך העסק, פנה בית המשפט לתקנה 

שנרכשה על ידי עוסק ומשמשת גם לצורך עסקו, אינה  לתקנות מע"מ שקובעת כי מכירת דירת מגורים 15

חל  לחוק מע"מ) 4(31מותרת בניכוי מס תשומות. ניתוח זה הוביל את בית המשפט למסקנה כי סעיף 

נכס שעל פי דין לא ניתן היה בעת הרכישה או היבוא לנכות את מס התשומות  בענייננו וקובע כי מכירת

אלא שפטור זה יחול רק אם שולם מס ערך מוסף בעסקת רכישת  בשל רכישתו יהיה פטור ממס ערך מוסף.

בית  צורך הכרעה מלאה פנההקרקע. לכן, על אף שהערעור עסק בחבות המע"מ בעסקת המכירה בלבד, ל

המשפט לבחון את מטרת רכישת הקרקע על ידי בני הזוג. מאחר שבית המשפט לא הצליח לקבוע בדיוק 

) ולו בחלקו(עסק בבית, קבע כי הנכס נרכש  מתי התגבשה בליבם של המערער ובת זוגו ההחלטה להקים

ך העסק. לכן עסקת הרכישה חייבת לצורך קיום מיזם הצימר ודי בכך כדי לקבוע שרכישתו הייתה לצור

  לנכות מס תשומות. לאור הניתוח לעיל, עסקת מכירת הנכס, אינה חייבת במע"מ. במע"מ, ללא אפשרות

  

  

  

  והנחיות רשות המסים מהשנה החולפת מקצועיים וזריםח  .ד
  

  . 1/2016מיסוי שירותי דת. חוזר מקצועי מס' 

  

קבלים בידי נותני שירותי דת שונים כגון: רבנים, מקובלים, מטרת החוזר הינו מיסוי תקבולים שונים המת

ידם כגון: תפילות, מתן ברכות, חופות וכיוצא באלה. -חזנים ואחרים בתמורה לשירותי דת הניתנים על

) 1החוזר עוסק בשאלת החבות במס הכנסה ובמע"מ, תוך שהוא מבחין בין שני סוגי נותני שירותי דת: (

, הכנסתו כנסההת מס ) לפקוד2(9בהתאם לסעיף  –תי דת באמצעות מוסד ציבורי פעילות מתן נותני שירו

וללת גם מטרת דת), תהא כשל מוסד ציבורי המקיים את התנאים שבסעיף, הפועל ל"מטרה ציבורית" (

פטורה ממס, ככל שלא הושגה מעסק שהוא עוסק בו, או מדיבידנד, או מריבית או מהפרשי הצמדה 

) פעילות מתן שירותי הדת שלא באמצעות מוסד 2ם שבשליטתו העוסק בעסק. (ששולמו מחבר בני אד

) 1(2ההכנסה בשל השירות תיחשב כהכנסה מעסק או ממשלח יד החייבת במס בהתאם לסעיף  –ציבורי 

, וזאת ככל שההכנסה עומדת במבחנים השונים אשר נקבעו בפסיקה לסיווגה של כנסההת מס לפקוד

  . ) לפקודת מס הכנסה10(2 ניתן לראות בהכנסה לפי ,לופיןילח הכנסה מעסק או משלח יד.

  

במסגרת החוזר נקבעו הוראות שונות לעניין החיוב במע"מ, בין אם מדובר בפעילות החייבת ברישום 

במע"מ כעוסק או כמלכ"ר, ובין אם מדובר בפעילות אשר אינה עולה לכדי עסק אשר אינה מחייבת 

  ברישום.   
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. הוראת ביצוע מס 2016במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס  אישור ניכוי מס

  .2/2016הכנסה 

  

להפקת אישורים, סוגי האישורים,  413הוראת הביצוע מסדירה את כלל הנושאים בעניין: הפעלת שאילתה 

  ועוד. הקריטריונים למתן האישורים, אמצעים מקוונים להצגת מידע בדבר האישורים, הנחיות 

  

  

  .3/2016חוזר מס הכנסה  –מיסוי נאמנויות 

  

עמודים, המתייחס להיבטים הרבים של מיסוי נאמנויות לרבות:  55רשות המסים פרסמה חוזר מקיף בן 

בשנת  223ועד תיקון  2006בשנת  147החל מתיקון  –סקירת התיקונים בפרק הנאמנויות על ציר הזמן 

בפקודת מס הכנסה; התייחסות לנאמנויות  2ות הקיימות בפרק רביעי , התייחסות לכל סוגי הנאמנוי2016

  בחוק מיסוי מקרקעין ועוד.

  

מעבר להיבטי האינפורמטיבי, בחוזר ניתן פומבי בכתב לעמדות פרשניות של רשות המסים בסוגיות שלא 

חייב במס; רוע היהתרחישים בהם יראו בהקניית נכסים לנאמן א היו ברורות מלשון החוק העמומה, כגון:

  תרחישים בהם יראו נהנים כיוצרים בנאמנות והיבטי המס הנגזרים מכך ועוד. 

  

  

  "פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט" 4/2016חוזר מס הכנסה 

  

) מקרים בהם תיראה הכנסתו 1מטרת החוזר הינה להבהיר את עמדת רשות המיסים בנושאים הבאים: (

רים או ממתן שירותים, באמצעות האינטרנט, כהכנסות של "מוסד קבע" של תאגיד זר ממכירת מוצ

-) מקרים המקימים חובה על תאגידים רב3) כללים לייחוס רווחים למוסד הקבע בישראל; (2בישראל; (

  לאומיים המספקים שירותים באמצעות האינטרנט ללקוחות ישראליים, להירשם כעוסק מורשה במע"מ. 

  

לחוזר מס הכנסה  1 מספר . תוספתא) לפקודת מס הכנסה2(9יים מכוח סעיף מקצוע אישור לארגונים

12/2002.  

  

א) לפקודת מס הכנסה עניינו במתן פטור ממס בתנאים מסוימים על הכנסתו של ארגון מקצועי. 2(9סעיף 

מטרת החוזר הינה פירוט הסדרי המיסוי לארגון מקצועי וכן, הנהלים להגשת בקשות לקבלת מעמד של 

  ן מקצועי כמשמעותו בסעיף. ארגו

  

לפקודת מס א) 2(9תחילה קובע החוזר, את הגדרתו המדויקת של ארגון מקצועי לצרכי מס בהתאם לסעיף 

. לאחר מכן, סוקר החוזר את הסדר המס לגבי הארגון, לרבות, סוגי ההכנסות שיעמדו בתנאי הכנסה

ת נכסים ועוד, הוראות לעניין בסיס דיווח הפטור אותו מקנה הסעיף, הוראות בדבר הוצאות הארגון לרכיש

  ניין שבח מקרקעין, וכן הוראות נוספות לעניין מס שבח ומס שכר. עלצרכי מס, פטורים נוספים ל

  

כמו כן, קובע החוזר, הוראות שונות לעניין הגשת הבקשה לרשות המיסים לצורך הכרה בארגון, כארגון 

, הוראות בדבר הגשת דו"חות וקביעת תחולה. מס הכנסהת א) לפקוד2(9מקצועי לצרכי מס בהתאם סעיף 

  לצפייה בחוזר מצורף לינק.

  



23 
  

  

  

  

  שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב/הוצאות רכב

  

פורסמה הנחיה של רשות המסים אשר קבעה באופן חד משמעי כי עמדת רשות  2013באוקטובר  23ביום 

  המסים בעניין מערכת המדידה, הינה כדלקמן:

  

לקביעת שווי השימוש ברכב הינה אך ורק על פי תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב),  הדרך )1(

 .1987-התשמ"ז

הדרך לחישוב הוצאות הרכב המותרות בניכוי הינה אך ורק על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות  )2(

 . 1995-רכב), התשנ"ה

 
דיווחים על מספר חברות ההודעה מתרה כי על אף פרסומה של ההנחיה כאמור, עדיין מתקבלים 

הממשיכות לשווק את התוכנות של יומן רכב ממוחשב לחברות ו/או לוועדי עובדים שונים. ההודעה באה 

להבהיר כי שימוש בתוכנות אלו, אינו תואם את עמדת רשות המסים כמו גם את הוראות החוק כאמור 

  לעיל. 

  

  

לפקודת מס  198שלח יד זרה בעקבות תיקון רשות המסים בנושא חברת מ – 5/2016חוזר מס הכנסה מס' 

  הכנסה

  

- להלן( "חברת משלח יד זרה"פקודת מס הכנסה, תוקן ההסדר החל על ל 198במסגרת החוק לתיקון 

 1ב75לפקודת מס הכנסה ונקבע הסדר חדש של מיסוי חמי"ז בסעיף  )5(5קבוע בסעיף  , שהיה)"חמי"ז"

דה כי מנגנון החמי"ז הממסה הכנסות של חברת משלח יד לאור העוב .לפקודת מס הכנסה 1רביעי  בפרק

כי  בתיקון בפועל מחוץ לישראל עלול להתנגש עם הוראות האמנות למניעת מיסי כפל, נקבע זרה שהופקו

  מי"ז,למודל המיסוי הקיים לגבי ח יש להתאים, בשינויים המחויבים, את מודל המיסוי של החמי"ז

המיסוי יחול על הכנסתו של היחיד תושב ישראל ולא על הכנסת ש שהינו מודל מקובל בעולם, באופן

החברה  יקון, הסדר המס החל על חמי"ז, יחול אך ורק על הכנסותהתיודגש כי גם בעקבות  החברה הזרה.

  ."משלח יד מיוחד"הזרה שהופקו מחוץ לישראל ואשר מקורם ב

  

  ז ובעלי מניותיה.י"מעל ח מטרת חוזר זה הינה לפרט ולהסביר את הסדר המס החדש החל

  

  

  מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה - 6/2016חוזר מס הכנסה מספר 

 

אשר שינה את הקריטריונים , לפקודת מס הכנסה 198 מספר נכנס לתוקף תיקון 2014בינואר  1 ביום

הוראות התיקון  . במטרה למנוע תכנוני מס ")חנ"ז" –(להלן נשלטת זרה הנדרשים להגדרה של חברה 

  .2014בינואר  1חולו ביחס להכנסות שהופקו על ידי חברה נשלטת זרה חל מיום י

  

עמדת רשות המסים בסוגיות ואת  להציג את הדין החל ביחס לבעל שליטה בחנ"זהנה חוזר המטרת 

חוזר אינו מבטל או משנה את עמדת רשות המסים ביחס לאופן המסוימות הנוגעות למשטר החנ"ז. 

 2013בדצמבר  31 ביחס לרווחים שלא שולמו שהופקו על ידי החנ"ז עד ליום ,בחנ"זהמיסוי של בעל שיטה 

 פרס הכנסה מסובחוזר מ 5/2003 פרפי שעמדה זו קיבלה ביטוי, בין היתר, בחוזר מס הכנסה מסכ

13/2011.   
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  והוראת שעה 85 פרתיקון מס - 2.2016 פרהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס

  

מקרקעין והוראת הביצוע מסבירה  חוק מיסויל 85 מספר תיקוןפורסם ברשומות  2016באפריל  6 ביום

  .אותו

  

עד למועד  שהיו דירות יחידות ,במטרה לעודד רכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הישנות

חוק בהזמן הקבוע  שנים, לפיה קוצר פרק 8לתקופה של  ,הרכישה, נקבעה, במסגרת התיקון, הוראת שעה

  חודשים. 18  -חודשים ל 24 -למכירת דירתו האחרת של הרוכש מ

  

אינו עולה  עוד נקבע כהקלה, כי גם דירה שהתקבלה בירושה שחלקו של המוכר או הרוכש בה, לפי העניין,

ולעניין  והןמיסוי מקרקעין לחוק  )2ב(49על מחצית, לא תבוא במניין הדירות, הן לעניין הפטור לפי סעיף 

  כישה לדירה יחידה.מדרגות מס ר

  

  

  ביטוח לאומי -חוזרים מקצועיים 

  

  . 2016במאי  15התיישנות בקביעת דמי ביטוח בביקורת ניכויים. חוזר המוסד הביטוח לאומי מיום 

  

מתן הסבר על הוראת החוק והשפעת שינוי החקיקה על חיוב דמי ביטוח במסגרת  המטרת החוזר הינ

י הקובע את תאריך התחלת תקופת ההתיישנות. החוזר מתייחס ביקורת ניכויים וכן מהו המועד החוק

א לחוק הביטוח לאומי אשר מגביל 363) תקופת התיישנות דמי ביטוח כאמור בסעיף 1לנושאים הבאים: (

) מועד התחלת תקופת 2שנים, שבה יכול המוסד לביטוח לאומי לדרוש חוב דמי ביטוח; ( 7-את התקופה ל

  ) הוראות בקביעת מועד התיישנות;3ביטוח; (התיישנות בקביעת חוב דמי 

  

 22שנים. חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום  7התיישנות תשלום חוב דמי ביטוח והחזר יתרת זכות תוך 

  . 2016במאי 

  

  

 31דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים ממדינת אמנה. חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 

  .2016במרץ 

  

, בחוזר זה נקבע כי מעסיק המעסיק תושב זר שאינו 2010חיות שהועברו למעסיקים בינואר בהמשך להנ

בעל תעודת זהות ישראלית מאחת המדינות שנכרתה עמן אמנה לביטחון סוציאלי, חלה עליו חובת דיווח 

ל כאילו היה תושב ישראל, קרי, ע ,לביטוח הלאומי לתשלום דמי ביטוח לאומי (לא דמי בריאות) עבורו

המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי לפי האחוזים המלאים בניכוי אחוזי דמי ביטוח בריאות. לצורך דיווח 

עובד שהינו תושב זר של אחת מהמדינות שעמן נכרתה אמנה, יש להנפיק לו  רוניכוי דמי ביטוח כחוק עבו

ל על אמנה מספר מזהה, שישמש לצורכי הביטוח הלאומי בלבד. המדינות שעמן חתמה מדינת ישרא

לביטחון סוציאלי הם: אוסטריה, אורוגוואי, איטליה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, 

 נורבגיה, סלובקיה, פינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, שוודיה ושוויץ. 
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  וראת שעה ארכת הנוהל גילוי מרצון וה

       )מסלול מקוצרבו מסלול אנונימי(ב

  

ה שאושרה בכנסת לפיה עבירות מס חמורות יחשבו עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת על רקע החקיק

הון, לאור היענות הגבוהה והצלחתו של נוהל הגילוי מרצון ובהמשך לשיחות בין רשות המסים למשרד 

ודיעה הרשות כי הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות, במסגרת הוראות ההמשפטים,  

  .  2016בדצמבר  31עד ליום   השעה בנוהל,

  

בהתאם לסיכום עם משרד המשפטים,  הנוהל והוראות השעה  שתוקפן הוארך יכללו גם חסינות מפני 

  העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שעבירות המקור המגבשות אותן הינן עבירות המס עליהן חל הנוהל.  

  

עדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון נוהל הגילוי מרצון  כולל שתי הוראות שעה שהוארכו, שנו

  ועיקרן:

  

שיהיה ניתן על מנת ופרטים מזהים כלשהם ללא ציון פרטי הנישום  גשהה - הגשת בקשות אנונימיות  .1

לאחר מכן, ייחשפו כמובן כל הנובעת מהבקשה. הצפויה המס  ת חבותמול פקיד השומה אלברר 

  .ישור בכתב מהלקוח לחשיפת הפרטים כאמורבכפוף לאחושפים את הפרטים רק אנו  –הפרטים 
      

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

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

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; תשלוםאומדן המס ל

  ;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 מרצוןאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיישות המסים רשר   .6

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

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

  ו בחו"ל;בערכאה שיפוטית בישראל א המתנהלים

מקרים חריגים, בהם קיימות נסיבות אישיות יוצאות דופן (כגון מחלה קשה), רשאית רשות המסים ב    .7

  / חקירה; 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, י רבות שבשליטת המבקש וכאשר לא קיים קשר, במישריאחת מנ

  ;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

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

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

  ;זה שהופיע במקור בוטל בפרסום שהיה השנה

גם לא (ות המסים שימוש במידע שבבקשה מידה ולא אושרה הבקשה לגילוי מרצון, לא תעשה רשב  .12

 .הל מהותיתוהנ , זולת אם הופר)בהליך אזרחי
  
  

  :)2016 בדצמבר 31(תחולה עד ליום  התנאים שנקבעו בהוראת השעה

  

  מסלול אנונימי:
  

  ל הוראות הנוהל יחולו בשינויים המחויבים;כ   .1

וט סכום ההכנסה שהושמטה בקשה תכלול את כל המידע הרלבנטי לרבות מקור ההכנסה, פירה   .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;

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

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

  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 

  בשינויים המחויבים;ל הוראות הנוהל יחולו 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

  לפונה על סכום המס הנובע מהבקשה; תשלום

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

  מסר.נבי המידע שהליך פלילי לג

  
  
  מס חברותמס הכנסה ויעורי ש  .2
  

  יחידיםהחל על הכנסה ס מ  .א
  

  6201שנת המס 
  
שנה, תהיה  60כאשר מלאו ליחיד ל, או יבכל ג "יגיעה אישית"אשר הכנסתו של יחיד הינה מכ

למעט אם מדובר בהכנסה שחייבים (מדורגים המתחילים ממדרגה ורי מס הכנסתו מחויבת בשיע
   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
 6,264  6,264  10  62,640  ניםהשקלים הראשו 63,240 -על כל שקל מ
 12,480  6,216  14  107,040  השקלים הבאים 44,760 -על כל שקל מ
 24,929   12,449   21  166,321  השקלים הבאים 59,880 -על כל שקל מ
 47,026 22,096  31  237,600  השקלים הבאים 71,880 -על כל שקל מ
 135,194  88,169   34  496,920  השקלים הבאים 261,720 -על כל שקל מ
  282,362  147,168  48  803,520  השקלים הבאים 309,240 -על כל שקל מ

      50    על כל שקל נוסף (מס נוסף)
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  -"הכנסה מיגיעה אישית" 
  ;כנסה הנובעת מפעילות אקטיבית כגון: עסק או משלח יד, שכר עבודה, פעילות חקלאית וכד'ה  א.
כל גוף מוסדי בשל פעילות האמורה בסעיף א' לעיל, בין ל קצבה המשתלמת בין ע"י מעביד או כ  ב.

  ;לנישום ובין לשאיריו מכוח זכאותו
  ;צבה חייבת במס המשתלמת מטעם המוסד לביטוח לאומיק  ג.
  ;ובדן כושר עבודהא  ד.
  ;ג' לעיל -כום המתקבל מהיוון קצבאות הנובעות מהאמור בסעיפי משנה ב' וס  ה.
  ;שה או מוותחלק החייב במס עקב מענק פריה  ו.
שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי  10כנסה מדמי שכירות, מהשכרת נכס שבמשך ה  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
 73,656  73,656   31% 237,600  השקלים הראשונים 239,760 -על כל שקל מ
 242,609  168,953  34% 496,920  השקלים הבאים 261,720 -על כל שקל מ
  628,298   385,690  48% 803,520  השקלים הבאים 309,240 -על כל שקל מ

      50%    על כל שקל נוסף (מס נוסף)
  

ת לשנ(מעודכן  ח"ש 803,520יחיד שהכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על – מס על הכנסות גבוהות
   סכום זה.על חלק הכנסתו החייבת העולה על  2%), יהיה חייב במס נוסף בשיעור של 2015

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

  )900,000-803,520=96,480( 2%*96,480= ח"ש 1,929.6בסכום של: מס נוסף 
  

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

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

הסכום האמור  מיליון שקלים חדשים והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין; 4מכירתה עולה על 
ן זה יהיה המדד הבסיסי כאמור י) לחוק מיסוי מקרקעין, ולעני2(ג9יתואם בהתאם להוראות סעיף 

  )". 2013בינואר  15המדד שפורסם ביום ד' בשבט התשע"ג (באותו סעיף 
מדרגות מס הכנסה ומס יסף נציין כי בהתאם להצעתה לחוק ההסדרים  בכול הקשור לסעיף זה

 לפי שפורט לעיל. 2017עשויות להשתנות החל משנת המס 

  

  הגדרות נוספות  .ב
  

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

או יחד עם מי שאינו קרוב אך קיים ביניהם שיתוף פעולה קבוע על פי הסכם בעניינים מהותיים של 

  חבר בני האדם, במישרין או בעקיפין.

  

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

  

  גילות בהתאם לפקודת מס הכנסהס על חברות רמ  .ג

  
  25% - 2016שנת מ

) 24%( 2017בהקשר זה נציין כי בהתאם להצעתה לחוק ההסדרים מס החברות צפוי לרדת בשנים 

  .לעיל), כפי שפורט 23%( 2018ובשנת 
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  מחברות רגילות הכנסות מדיבידנדס על מ  .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

   חברה ובעלי מניותיה בעת חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי

  

 שוליהמס השיעור  שנה

שחל על  המרבי

  יחידים

שיעור המס הכולל החל על חברה 

לוקת דיבידנד ובעלי מניותיה בעת ח

 לבעל מניות מהותי

  הפרש המס

 באחוזים

2016   48%   

         2%(לא כולל מס של 

  בגין הכנסות גבוהות)

47.5%   

  בגין  2%(לא כולל מס של       

  הכנסות גבוהות)

   0.5%  

2016  50%   

         2%(כולל מס של 

  בגין הכנסות גבוהות)

49%   

  בגין  2%(כולל מס של       

  גבוהות) הכנסות

   1%  

  

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

  .חלוקהעת ה+ מס בגין דיבידנד בהינו שעור מס החברות  בגין רווח ההון

  
צוין כי, במידה וקיים רווח הון ליחיד, שהינו תוצר של מימוש נכס (שאינו נכס מקרקעין או ני"ע י

שיעור המס אצל היחיד יהיה בחלוקה  - 2003בינואר  1כישתו חל החל מיום יר), שמועד רסח

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

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

 1יחיד הינו בעל מניות מהותי בקשר למכירת נכס שהוא מניות) בגין התקופה שמיום (באם ה 30%

ועד ליום המכירה, וזאת לעומת נטל מס כולל במימוש הנכס אצל חברה (לאחר חלוקת  2012בינואר 

(בהתעלם ממס נוסף שיכול  2016בשנת  47.5%דיבידנד ליחיד שהינו בעל מניות מהותי), שעומד על 

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

  

  

  אילךו 4201 תשנמ -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      

  

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

  ההחזקה השונות של הנכס.

  ממועד הרכישה ועד מועד הרפורמה. -תקופה א'    

  .31.12.2011ממועד הרפורמה ועד  -תקופה ב'       

  ועד למועד המכירה. 1.1.2012 מיום -תקופה ג'       

  

שנים  4 -יותר מ אך לא ,ניתן לפרוס את הרווח/השבח הריאלי על פני תקופת ההחזקה  -פריסה 

  לאחור.
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  נכסים ריאליים ופיננסיים צמודים

  

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

  חלק יחסי של הרווח ממועד הרכישה 

  מהועד מועד הרפור

על פי שיעור המס 

השולי של היחיד 

  בשנת המכירה

על פי שיעור המס 

השולי של היחיד 

  בשנת המכירה

חלק יחסי של הרווח ממועד הרפורמה ועד ליום 

31.12.2011  

20%  20%  

  25%  25%  ואילך 1.1.2012מיום 

רווח הון מאפיקים שקליים לא צמודים לרבות 

או הכנסות ריבית מאפיקי השקעה נומינליים 

  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

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

בהתאם לסך הכולל של  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 יתבצע  אזי חישוב רווח ההון בגינם ,שלא שולם בעד רכישתו

  

במס בהתאם לשיעור המס  יחויבובידי היחיד  מריבית, הכנסות לעילל אף האמור בסעיפים ע  .4

, אם התקיים )בגין הכנסות גבוהות, באם רלוונטימס  2%+  2016שנת ב 48%השולי החל עליו (עד 

  אחד מאלה:

היא חייבת ברישום ות או שריבית מהווה הכנסה מעסק או שהיא רשומה בספרי החשבונה •

 בספרי החשבונות;

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

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

יימים יחסים מיוחדים בין משלם הריבית למקבל הריבית (יחסי עובד מעביד, ספק/לקוח ק  •

 שיעור הריבית נקבע לפי תנאי השוק;כיו"ב), אלא אם יוכח כי ו

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

  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 - החבר (לרבות בגין דיבידנד רעיוני מחברה נשלטת זרה

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

  . )אם רלוונטיב
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 - )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

ים (אינם צמוד 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 ההוצאות המימון הריאליות בחישוב  יכוינתוך ישוב רווח מניירות ערך ח  .ג

  

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

ההון במס מכירת ניירות ערך, יחויב רווח הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בחישוב הרווח מ

לכן, נראה כי לבעל מניות מהותי . )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 דאיות תביעת . מי שאינו בעל מניות מהותי ישקול את כ%30של 

  .30%שתביאו למס כולל בשיעור של  המס

  

ראוי לציין, כי במסגרת הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 

צפוי להיות המס  2017"הצעת חוק ההסדרים"), החל משנת  -(להלן  2016-), התשע"ו2018 -ו 2017

  ש"ח. 640,000מסכום ההכנסה החייבת העולה על  3%עור של הנוסף בשי

  

  

  יסוי חבר בני אדםמ  .ד
  

שבח  / שיעור המס החל על חבר בני אדם בגין ההכנסות הרגילות וכן בגין רווח הון - 6201שנת ב  

העוסק  -) 1(ג)(3עקב כך בוצעו התאמות בשיעורי המס הנקובים בפקודה בסעיפים: . %52ריאלי הינו 

לעניין ניכוי המס במקור בשל  תשלום  -)(ג) 4(א)(5א64סכומים מפדיון מניות הניתנות לפדיון,  בקבלת

 –)(ב) 4(א)(ב)(92הכנסה חייבת של בעלי מניות בקרן להשקעות במקרקעין שהם קרן נאמנות פטורה, 

ור המאפשר קיזוז הפסד הון שוטף כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל כל ניר ערך ובלבד ששיע

 המס החל על הריבית או הדיבידנד שקיבל חבר בני האדם אינו עולה על שיעור מס 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  - / שאינם סחיריםיעור המס שיחול על רווח ההון ממכירת ניירות ערך סחירים ש .1

  .)2016שנת ב 25%(א) לפקודה בשנת המכירה (126החברות לפי סעיף 

  

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



31 
  

  

  

  ידנד שמחולק לחבר בני אדםשיעור המס על דיב
  

יבידנד שקיבל חבר בני אדם שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו ד .1

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

 החייבת של חבר בני האדם.

 

ישראל וכן דיבידנד מחוץ לצמחו דיבידנד שקיבל חבר בני אדם שמקורו בהכנסות שהופקו או שנ .2

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

 25%שהוטלו על אותו הדיבידנד ועל ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד כי אז יוטל מס בשיעור של  

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

 מיסי החוץ.

  

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

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

 .)אם רלוונטימס בגין הכנסות גבוהות, ב 2%+ ( 30% ואז שיעור המס הינו הדיבידנד

  

חבר בני האדם תושב החוץ אלא אם  ,25%שיעור מס של  – חבר בני אדם תושב חוץדיבידנד בידי  .4

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

  

  

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

  

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

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

  חל יום הדיווח.

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

  מלוא המס. במקור

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

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

  הנתונים לעיל.

  ח.יזוז ההפסדים יהיה רק לגבי הפסדים שטרם קוזזו מרווחים אחרים עד ליום הדיווק

  

  רנות נאמנותק  .ו

  

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

  מחולקים ורווחים מפדיון יחידה בקרן.

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

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

  .)2016שנת ב 48%(

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

קרן ה בגין רווחים מחולקים ועל רווח מפדיון יחידה בקרן.  25%ל ש בשיעורבמס חייב , פטורה

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

  נייר ערך.
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  לרבות הפסדי הון מניירות ערך יזוז הפסדי הוןק  .ז

  

  דגשים:

  

. אינו נחשב) "על הנייר"(הפסד  על בסיס מימוש בפועליתן לקיזוז רק לצרכי מס נפסד 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
 

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

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

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

  

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

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

25%.  

  

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

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

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

  

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

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

 ,די הון שלא יעשה בהם שימוש השנה יועברו לשנים הבאות ויקוזזו כנגד רווחי הון בלבדפסה .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 - סוג נכס שהואאדם להם הפסד הון שנוצר מכל -בני-/ חבר חידי •
בכפוף לעקרונות קיזוז הפסדים בחלק ה' לפקודה (ההפסד יקוזז כנגד הכנסה ללא כל  ,ריאלי

 רלוונטיות לשיעורי המס).

ניתן לקיזוז  -אדם להם הפסד הון שנוצר ממכירת נייר ערך סחיר או לא סחיר -בני-חיד / חברי •
אם מדובר בהפסד הון בכפוף 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

25%.(  
  

  הוראות מעבר
  

ניתן לקזז הפסד  - 2003-2005ד ממכירת נייר ערך שנסחר בבורסה בישראל, שנוצר בשנים פסה •

מועבר כאמור, כנגד רווח הון ממכירת כל נייר ערך (סחיר או לא סחיר) וכן כנגד ריבית או דיבידנד 
  .20%מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 

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

  ניתן לקזזו רק כנגד הכנסה מנייר ערך הנסחר בבורסה. - הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה
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  חוק הביטוח הלאומי  .4
  

  שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
  

  עובד ומעביד    א.
  

 מהשכר 60%הכנסה עד גובה משולמים על דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מופחתים ה
  )6201ח בשנת "ש  5,678 -הממוצע במשק (כ

  
  מהשכר 60%מחלק השכר שמעל   60%מחלק השכר שעד   
  הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת  -(שיעור מופחת)  -מהשכר הממוצע   
  ש"ח 43,240 -בדמי ביטוח (שיעור מלא)   ש"ח 5,678  
  לסך הכ  עובד  מעסיק  סך הכל  עובד  מעסיק  
              

  14.50%  7.00%  7.5%  3.85%  0.40%  3.45%  דמי ביטוח לאומי
  5.00%  5.00%  --  3.10%  3.10%  --  דמי ביטוח בריאות

  19.50%  12.00%  7.5%  6.95%  3.50%  3.45%  סך הכל
  

  

  עובד עצמאי    ב.
  

  מהשכר 60%שמעל  הכנסהמחלק ה  60%מחלק ההכנסה שעד   
  המרבית החייבת הממוצע ועד ההכנסה  מהשכר הממוצע   
  ש"ח 43,240 -בדמי ביטוח (שיעור מלא)   ש"ח 5,678 -(שיעור מופחת)  -  
      

  11.23%  6.72%  דמי ביטוח לאומי
  5.00%  3.10%  דמי ביטוח בריאות

  16.23%  9.82%  סך הכל
  

  
  לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות תהכנסה מינימאלי

  
 2,366 -מהשכר הממוצע במשק לחודש (כ 25%ביטוח הנה בגובה ההכנסה המינימאלית לתשלום דמי 

כאמור לעיל ישלם דמי ביטוח  יש"ח). עצמאי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום המינימאל
  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 
גם עובד שכיר "נהנה" כבר מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כעובד שכיר, ולכן ישלם את השיעור 

  המלא בגין הכנסתו כעצמאי.
  

  מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ויש לו הכנסות    ג.
  

  מהשכר 60%מחלק ההכנסה שמעל   60%ההכנסה שעד מחלק   
  הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת  מהשכר הממוצע   
  ש"ח (שיעור מלא) 43,240 -בדמי ביטוח   ש"ח (שיעור מופחת) 5,678 -  
      

  7.00%  4.61%  דמי ביטוח לאומי
  5.00%  5.00%  דמי ביטוח בריאות

  12.00%  9.61%  סך הכל
  

  עובד ואין לו הכנסותמבוטח שאינו     ד.
  

  ח. "ש 168תשלום בסך של  - 2016
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  בנושאי מס שוניםוהבהרות תזכורות   .5
  

 הוראת שעה - הטבות במס להשקעות בתחום תעשיה עתירת ידע ומתן תמריץ להשבת מדענים לישראל

  )"חוק האנג'לים"(
  

מדען הראשי אישר כי , ובלבד שההבתעשיים בחוק לעידוד מו"פ הגדרתכ - "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

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

  .ח"שמיליוני  5שלו ושל קרובו של עד לסכום השקעה מרבי וזאת , ההמס שבה סכום ההשקעה שולם לחבר
  תותר בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: ה כאמורפחתה
  

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

חברה בה החל בשנה שבה שולם סכום ההשקעה) נתקיימו ב ,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

   ;וצאות המו"פ הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של מפעל שבבעלותהה   .2.4

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

  ;הוצאות המו"פ

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

והוא החזיק בהן לפחות עד לתום שנת ההשקעה ב התמורה להשקעה הוקצו למשקיע מניות בחברב  .4

  ההפחתה של ההוצאה;תקופת 

  ;ן בין המטרות העיקריות של ההשקעהממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינ ימנעותה  .5

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

  .פחתה של ההוצאההה

  

  

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

  מההשקעה במניות על פני חמש שניםאמצעות ניכוי חלק ב

  

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 הוצאה ע משמעות הפחתה זו הינה הקדמתהרכישה.  לשנת

  המניות. 

                                                 
  :ההגדרות בחוק לעידוד מו"פ בתעשייה הן אלה  1

חדש או בשיפור חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפיה שידע זה יהיה מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך  - 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""

-י או מיתקן חציטיפוס והפעלת דגם ניסו-בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי תכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אב

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

 מטרת ההוראה היא למנוע .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). 

  

  פחתה תותר בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:הה
  

  ;2015בדצמבר  31 ליום 2011בינואר  1 שבין יום בוצעה בתקופה מניותהת כישר  .1

  מכל אחד מאמצעי השליטה ב"חברה המזכה"; 80%בשיעור של  אהירכישה ה  .2

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

  השליטה ב"חברה המזכה";

  זו לזו; "קרובות" ןיום הרכישה, החברה הרוכשת ו"החברה המזכה" איניום שלפני ב  .4

ימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של הרכישה וניתן אישור ה  .5

  המנהל על כך;

  שנת הרכישה ניירות הערך של "החברה המזכה" אינם רשומים למסחר בבורסה;ב  .6

  :בחברה הרוכשת וב"חברה המזכה" מתקיימים התנאים הבאיםת ההפחתה שנו 5שנת הרכישה ובכל ב  .7

  

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

  הון; 

ממחזורן ולפחות  7%מהוות לפחות  "החברה המזכה"וצאות המו"פ של החברה הרוכשת ושל ה  .7.2

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

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

  ;)בהתאמה

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

חבר בני אדם אחר, אלא אם כן פעילותו של חבר בני האדם או בחו"ל, ולא תהיה בעלת זכויות ב

  האחר טפלה לפעילותה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה; 

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

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

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

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

  

שנת מס שבו לא התקיימו התנאים הנדרשים, לא תותר הפחתה, אולם לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכאות ב

נאים הנדרשים, ובלבד שטרם נסתיימה תקופת ההפחתה , אם בהן התקיימו התותאחרהלהפחתה בשנים 

  ושסכום שלא נוכה בשנת ההפרה לא ינוכה בשנה שלאחריה.

  

  

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

 

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

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

  . )יכלו להגיש דוחות מס על בסיס מזומן ,מלאיללא  יםבמתן שירות
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ערכה החברה דוח כספי חשבונאי על  ,כאשר על פי כללי חשבונאות מקובלים ,רשות המיסים קבעה כי  .2

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

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

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

  המתאים לכך.  רתוך שקילת העניין ומתן הביאו ,כמובן ,עמדת רשות המיסיםעל 

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

  לפיה:ובישראל, המבוססת על חוות דעת שהוזמנו על ידה 

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

ה על מנת להעביר את הדיווח החשבונאי מבסיס י בביצוע ההתאמות הנדרשות בדוח ההתאמד  .4.3

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

  ההתאמה לצרכי מס על בסיס מזומן.

  

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

   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 בחשבונאות ך שימושמזומנים, תו 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  -באופן מקוון  6111 הגשת 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  הההוראה לגבי דיווח באופן מקוון חל , לא יאוחר מהיום שבו מוגש הדוח השנתי.האינטרנט)

  חברה. 

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  ,חברה, מהגשה מקוונת למעט לפטור 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  ;; תושבי חוץא לפקודה67בחו"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 81,250מעסק, מחקלאות, ממשלח יד ומעבודה אינה עולה על 

  פרישה.

  



37 
  

  

  

  מס ערך מוסף

  

  מועד החיוב

  

  )."בסיס מזומן"עם קבלת התמורה, ועל הסכום שנתקבל (חל מועד החיוב במע"מ  - עסקת מתן שירותים  .1

ניתן לדווח על מכר טובין על בסיס מזומן כאשר מדובר בעוסק שמחזור עסקאותיו אינו  2015החל משנת   .2

קשר לעסקאות שמועד וזאת ב ח"ש 3,800,000ויצרן שמחזור עסקו אינו עולה על  ח"ש 2,000,000עולה על 

  .2015קבלת התמורה/מסירת הטובין הינו בשנת 

חובה לנהל  ומיליון ש"ח בשנה וחלה עלי 15עולה על  ובשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות של  .3

מועד  - 1973 -פנקסי חשבונות על פי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג

  )."בסיס מצטבר"עם נתינת השירות (ל חהחיוב במע"מ 

  

  

בשירות שניתן בעסקה בה המחיר מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר, או   .4

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

ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין  יתןשנניתן השירות בחלקים, יחול החיוב על כל חלק   

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

  .המוקדם

  

  ותשונ
  

וזאת ללא קשר למועד  יום ממועד החיוב במס 14תמיד חשבונית תוצא תוך  – המועד להוצאת חשבונית  .1

  ר/מזומן) או מחזור הפעילות. החיוב (מצטב

. 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 ם בגינהטרם התשלועל ידי הקונה חשבונית מס קיים איסור על דרישת   .2

  ."בסיס מזומן"העסקה חל על 

לרבות מהותית מהוראות החוק או התקנות,  הבסטייאו ניהול ספרים במקרים של העדר ניהול ספרים,   .3

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

  .מות אשר לא ניכה במועדמסך התשו %30בשיעור 

לרבות  ,הדוח יכלול את כל הרכישות והשירותים אשר קיבל העוסק –וח מסכם לאיחוד עוסקים ד  .4

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  - ל גבי חשבונית מסחובת ציון מספר רישום של קונה ע

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 2014 החל 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

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

  ;ספריםניהול תקנות הכפולה מכוח הוראות  תהחשבונאו
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 החייב בהכנת מאזן  ובמינוי רואה חשבון ח"ש 1,500,000 עולה על 2015שמחזור עסקותיו משנת וסק ע  •

  ;מבקר

  ;קיבל שרות מעוסק /רכש נכס שו ח"ש  20,000,000 עלה על שלו השנתי  מחזורהלכ"ר אשר מ  •

  .קיבל שרות מעוסק /ואשר רכש נכס  ש"ח  4,000,000עלה על  שלו מחזור השנתי הוסד כספי אשר מ  •

  

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

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

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

בונית והרשימון; הסמל של הייבוא, שהוצאו לעוסק בחודש שלגביו נערך הדיווח: מספר סידורי של החש

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 

סקאות החייבות במע"מ בשיעור העסקאות החייבות במע"מ, העסקאות הפטורות ממע"מ, הע - מאלה

  אפס, התשומות, מס העסקאות ומס התשומות. 

  

  חובת הגשת דו"ח שנתי של עוסק הרשום באיחוד עוסקים  .3

  

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

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

  

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

  הרשומים עמו באיחוד העוסקים ועם גורמים שאינם רשומים באיחוד.

איחוד בם הרשומים עמו יווח על תשומות, שגם לגביו יש לבצע הפרדה בין תשומות שנרכשו מעוסקיד  .2

  העוסקים ועם גורמים שאינם רשומים באיחוד.

במרץ של השנה העוקבת את השנה אליה  31את הדו"חות כאמור יש להגיש לרשויות המס עד לתאריך 

  .מנהלייםאי הגשת הדו"ח במועד תגרור סנקציות של קנסות כי,  מתייחס הדו"ח. יובהר

  

  

  

  )"י מס אגרסיבייםתכנונ"תכנוני מס החייבים בדיווח (
  

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

  ההרתעה והענישה:

  

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

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

  המס השנתי. 

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

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

  .קיומו של תכנון מס החייב בדיווחלגבי קיומו / אי  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 –"הודעה בהתאם לתקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז 

  עד הדיווח התקופתי. במו

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

  ניתן יהיה לבצע שומה חלקית הרלוונטית רק להכנסה הנובעת מהעסקה נשוא תכנון המס.  - אכיפה  .3
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שנבעה מאחד מתכנוני  ,במקרים בהם נקבע בשומה כי תחול תוספת מס כתוצאה מהפחתת מס - רתעהה  .4

שאיננה ניתנת לערעור כי מדובר בעסקה מלאכותית, יוטלו  ,עים ברשימה ונקבע בשומה סופיתהמס המופי

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

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

  רה של רשות המיסים).הבכי

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

  

  (הרשימה אמורה להתעדכן מעת לעת).  רשימת תכנוני המס החייבים בדיווחסיכום של הלן ל

  

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

  מנת שהעניין ייבחן לעומק.עדכננו על 
  

משמעותה שרואים בה תכנון מס שאינו לגיטימי, אלא שבכל מקרה  ,יצוין כי, לא כל פעולה הכלולה ברשימה

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

  

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

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

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

  הפסדים הניתנים לקיזוז. 

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. 

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

חות, הניתן מיליון ש"ח לפ 2שלוש שנים מיום שהגיע לידיו ונוצר לו בעקבות המכירה הפסד בסכום של 

  לקיזוז, בין אם קוזז ההפסד ובין אם לאו. 

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

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

  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 1בעל מניות מהותי בחבר בני אדם לחבר בסכום של  ,ירעון חוב של יחידפ  .6

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

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

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

מוכר אמצעי  ל 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 העולה 

  . ןהעניימוכר אמצעי השליטה או רוכש אמצעי השליטה, לפי  על ידיעל הסכום ששולם 

  ליון ש"ח לפחות. מי 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

לפחות מאמצעי השליטה בחבר בני אדם תושב מדינה שלישראל יש עמה אמנה למניעת  25%כישה של ר  .10

רבית שווי נכסיו של אותו חבר בני אדם הם נכסים בישראל, או החזקה בחבר בני אדם כפל מיסים אם מ

  כאמור וקבלת תקבולים מאותו חבר בני אדם. 

כהוצאה בשנת המס, ויצר  "החברה המשפחתית" ילנישום שנדרש על יד "חברה משפחתית"שלום מת  .11

  ש"ח.  500,000-לנישום המייצג הפסד בסכום שלא פחת מ

התקשרות עם בעלים של  ,יין פעולות במקרקעין, נקבע כי יראו כפעולות במקרקעין החייבות בדיווחענל  .12

מקרקעין למתן שירותי בניה עליהם או למתן שירותי מימון לבניה כאמור, כשהתמורה מחושבת לפי 

 התמורה ממכירת המקרקעין וכן התקשרות עם בעלים של מקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה

  התקשרות לבניה מאורגנת). -לבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן (להלן 
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פורסמו תקנות וחוזר מקצועי המבהירים את היבטי תכנוני המס החייבים בדיווח, מפרטים  - ניין מע"מעל  .13

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

  :למנהל הן מע"מליהן יש לדווח לפי חוק עולות עפה

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

  שירותי בניה כאשר הזכות נמכרת לקבוצת רוכשים באמצעות גורם מארגן;

מאמצעי השליטה בעסק, חזקה, במישרין או בעקיפין, של מוסד כספי או מלכ"ר, באחד או יותר הה  .13.2

  לפחות.  75%בשיעור של 

  

  

  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 ק("לרבות יחסים שבין אדם ל מיוחדים

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

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

  י השוק.בין צדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדים הינו בהתאם לתנאמסוימת 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
  

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

ירותים כגון מחקר ופיתוח, ייצור ושיווק, מכירה והפצה, מכירה או לקשת רחבה של עסקאות, ביניהן מתן ש

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

  

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

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

לעסקאות בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים, שלהן מאפייני השוואה הדומים שיטות מסוימות 

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

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

  " מתחולת התקנות.פעמיות-עסקאות בינלאומיות חד"יכול לאשר הוצאת פקיד השומה . מוחשי אחר

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

. יש לדווח על ביצוע עסקה בינלאומית תנאי שוקלפי בפועל וותנאיה לרבות מחירה  ,נלאומיתהביהעסקה 

א לפקודת 85בהתאם לתנאי השוק וכן לצרף לדוח נספח "הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 

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

  

  ;מיתאם העסקה הנה חד פעה  •

  ;יאור העסקהת  •

  ;רטי הצד הקשור לעסקהפ  •

  ;קום מושב הצד הקשורמ  •

  ;ך מחיר העסקהס  •

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

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

 ידע לצורך מתן ההצהרה כאמור. מתנאי העסקאות והתאמתן לכללים ולתקנות, על מנת שיהיה לו את ה
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 ,ימים ממועד הבקשה 60בתוך  ,להגיש לפקיד השומה לפי בקשתו של זהכמו כן, בהתאם לתקנות, נישום נדרש 

לאומית, -ים לעסקה הביןדוח מחירי העברה, שבמסגרתו יינתן פירוט לגבי פרטי הנישום, מבנה הקבוצה, צדד

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

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

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

  לפקודה.א 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

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

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

  לסנקציות הן אזרחיות והן פליליות.
  

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

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

צוע העסקה ובנוסף, יש לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים. כמו כן, יש במהלך שנת המס הרלוונטית לבי

  לשקול קבלת אישור מקדמי מרשויות המס.

  

  
  הלוואה לצדדים קשורים – ה) לפקוד(ט3סעיף 

  

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

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

  :כהכנסה בהתאם למערכת היחסים שבגינה ניתנה ההלוואה את הפרש הריבית

  

  ) לפקודה;2(2לפי סעיף  כהכנסת עבודה - ניתנה בקשר ליחסי עובד מעבידשלוואה ה  (א)

רותים (זולת אם הוכיח שניתנה ללא קשר עם השירותים ניתנה לאדם ממי שהוא מספק לו שישלוואה ה  (ב)

  ;) לפקודה1(2ממתן שירותים, לפי סעיף  כהכנסה – שסיפק)

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

  ) לפקודה.4(2כהכנסה לפי סעיף  - שבשליטתו

  

  :ואה" לא תכלולדרת "הלוגה  .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  1תה נכס קבוע בידי המלווה במועד החל בתקופה שמיום י, או שהי2007בדצמבר  31

ק התיאומים היו חלות לגבי אותה תקופה. הכוונה היא , אילו הוראות חו2008במרס  5עד יום 

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

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

  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 בהלפיכך, בגין הלוואה . "שקופהחברה "

  .2011באוגוסט  11יום בתחולה מ .לפקודה
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  (ט) לפקודה3שיעור הריבית לעניין סעיף 
  

השנתית שיעור הריבית  קובעות כי(ט) לפקודה 3סעיף  ענייןתקנות מס הכנסה לקביעת שיעור הריבית ל

להיות  (שיעור הריבית אמור .  3.41%– 2016בשנת ו  4.07% – 2015 בשנת(ט) לפקודה 3לעניין סעיף המינימלית 

ידי שנה, בהתאם לשיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים מעודכן מ

לחוק הסדרת הלוואות חוץ  5שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה "שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 

ר זה, על שר , שפורסם לאחרונה לפני חודש דצמבר בשנה פלונית. על מנת לעדכן שיעו1993 - בנקאיות, התשנ"ג

 . )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  7,680שעור עליית המדד ובלבד שיתרת קרן ההלוואה בתקופת הזקיפה אינו עולה על  -הסעיף הוא 

  .)2016(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 יום  -אצלו  אצל מי שהפרש הריבית הינו הכנסת עבודה  (א)

 לוואה.יתרת קרן הה ןפירעוגמר 

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 

  

  

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

נושאת  ,ל המלווה, במקרה שבו ההלוואה שנתן ושלגביה חלות הוראות הסעיף(י) לפקודה מטיל מס ע3סעיף 

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

  ) לפקודה4(2כהכנסה לפי סעיף והוא נחשב  שנקבעה בתקנות, לבין הריבית שנזקפה בפועל בגין ההלוואה שנתן

  . ויב במס בשיעורים הרגיליםמחו
  

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

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

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

שנים לפחות, ובלבד שההלוואה אינה ניתנת  חמשנגד שטר הון שהונפק לתקופה של אדם שבשליטתו כ

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

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

  ם אחד לפחות בשנת המס);בעקיפין, ביו

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

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

2007.  
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"יחסים מיוחדים". ההנחה היא כי אדם מותם של בהתקיירק  וחולוראותיו יכך שהמצם וצהסעיף   .1

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

  מתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה למקבל ההלוואה. 

במשנהו,  "לרבות יחסים שבין אדם לקרובו, וכן שליטה של צד אחד להלוואה -"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-אחד בשנת המס, בחבר

  ת. לפחו

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

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

2008.  

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

לגבי הכנסה שלגביה לא היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, והוראות פרק ב' 

  .תהלחוק התיאומים בשל אינפלציה לא חלו בקביע

  

  ) לפקודה י(3תקנות לקביעת שיעור הריבית לעניין סעיף 

  

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

  

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

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

  

 - 2016בשנת ו  ,3.05% – 2015בשנת  (י) לפקודה3לעניין סעיף  תהמינימאליהשנתית שיעור הריבית  – ככלל  •

משיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי  75%, ויעמוד על התעדכן מידי שנמריבית השיעור  .2.56%

הניתן על ידי הבנקים, כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל בסמוך לפני חודש דצמבר של שנת המס  הלא צמוד

  הקודמת.

  

על מנת להקל על  - ת בתנאים זהיםהלוואה שניתנה על ידי הנישום, מומנה באמצעות הלוואה אחרה  •

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

   :התנאים המצטברים הבאים, המלווה ימוסה על הריבית שקיבל בפועל

  

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

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

  (י) לפקודה;3הוראות סעיף 

נאי ההלוואה, שניתנה על ידי הנישום, שעניינם מועדי הסילוק של הקרן ושל הריבית, ושיעור ת  .3

  הריבית החל עליה, זהים לתנאי ההלוואה שקיבל;

ימים או פחות לפני או  14דהיינו  - ך למועד מתן ההלוואההלוואה נתקבלה על ידי הנישום בסמוה  .4

  .אחרי יום מתן ההלוואה על ידו

  

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

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

  דרום אפריקני; ין יפני.

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

  לשנה.  3%בתוספת ריבית (בלתי צמודה) בשיעור של 
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החליפין של  חל רק על הלוואות שניתנו במטבע חוץ ולא על הלוואות שקליות הצמודות לשעריעור זה ש

או שיעור הריבית הנקוב בהלוואה   2016לשנת  2.56%יחול שיעור הריבית הנומינלי של הן מטבע חוץ (לגבי

  שניתנה, לפי העניין, כמפורט לעיל.

  

  שיעור הריבית המינימאלי  סוג ההלוואה

(לרבות הלוואה שקלית הצמודה  הלוואה שקלית

ת לשער החליפין של מטבע חוץ, אך למעט הלוואו

  מהסוגים המפורטים להלן)

  )2016 לשנה (מעודכן לשנת המס 2.56%

ההלוואה שניתנה מומנה באמצעות הלוואה 

  בתנאים זהים

שיעור הריבית (לרבות הפרשי הצמדה) שנושאת 

  ההלוואה, שקיבל הנישום המלווה כאמור.

(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 

  

  

   מיסוי פנסיוני  .6

  

  6201היערכות לקראת תום שנת המס 

  

 הטבות המס להפקדות בקופות גמל לקצבה (משלמות/לא משלמות)

"עמית מוטב"  2016ית שאינו "עמית מוטב". בשנת החוק מעניק הטבות מס שונות ל"עמית מוטב" ולעמ

מהשכר  16% -(משלמת/לא משלמת) סכום השווה ל 2הנו כל עמית שהופקד בעדו בקופת גמל לקצבה

   לשנה. ח"ש 18,1713דהיינו,  במונחים שנתייםהממוצע במשק 

  

  שכיר שאינו "עמית מוטב"

 ) לפקודה: 2(ב)(47סעיף  –פרמיה לניכוי 

משכורת ברוטו לבין ה בגובה ההפרש בין המשכורת ,ממשכורת לא מבוטחת 5%ניכוי בשיעור 

  .לחודש ש"ח 8,700 -המבוטחת, אך לא יותר מ

  

  : )%35 –שיעור הזיכוי א(ד) לפקודה (45סעיף  –פרמיה לזיכוי 

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

 .ופקדו כעמית שכירסכומים שהה

  

 שכיר שהנו "עמית מוטב"/עצמאי

  :) לפקודה1(ב47סעיף  –פרמיה לניכוי 

 .ש"ח לחודש 17,400 עד מהכנסה 11%בשיעור ניכוי  –עצמאי  •

 : הבאיםמתקבלת מצירוף שני הסכומים  –שכיר  •

o  מבוטחתהמשכורת הש"ח לחודש בניכוי  8,700 עד ,ממשכורת לא מבוטחת 11%בשיעור ניכוי. 

o ח "ש 21,750 עד ברוטו בגובה ההפרש בין המשכורת ,ממשכורת לא מבוטחת 11%יכוי בשיעור נ

ח "ש 8,700 -, אך לא יותר מחודשש"ח ל 8,700בין המשכורת המבוטחת/מגבוה לחודש לבין ה

 לחודש.

                                                 
2
 כעמית עצמאי. לעניין זה יש לכלול גם את מרכיב הפיצויים שבקופה.אם בין אם הפקיד כעמית שכיר ובין  
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 :צירוף שני הסכומים הבאיםמתקבלת מ –שכיר + עצמאי  •

o  מבוטחתהמשכורת הש"ח לחודש בניכוי  8,700 עד 4לא מבוטחתהכנסה מ 11%בשיעור ניכוי. 

o  ח לחודש "ש 21,750 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 לבין ה

  א מגיע ניכוי.ל –ח לחודש "ש 21,750מהוראות אלה עולה כי אם השכר המבוטח עולה על 

  

  ):%35 –שיעור הזיכוי א(ה) לפקודה (45סעיף  –פרמיה לזיכוי 

 .ש"ח לחודש 17,400 מהכנסה עד 5%בשיעור פרמיה לזיכוי  –עצמאי  •

משכורת  עד ,ממשכורת לא מבוטחת 5%בשיעור פרמיה לזיכוי  –לא מבוטחת משכורת שכיר בגין  •

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

 עד ,לא מבוטחתמהכנסה  5%בשיעור פרמיה לזיכוי  - 5לא מבוטחתעצמאי בגין הכנסה שכיר +  •

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

חודש מגיע זיכוי ממס, ללא ח ל"ש 8,700מהוראות אלה עולה כי בכל מקרה שיש שכר לא מבוטח עד 

  קשר 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% –ק עובד חל

  ח לחודש."ש 15,712 –שכר מרבי 

  

  :א) לפקודה5(17סעיף  –עצמאי 

  יד בלבד.-הניכוי ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק/משלח

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

  .ש"ח לשנה 261,000יד עד -הכנסה מעסק/משלח – "הכנסה קובעת"

  ".כנסה קובעתמ"ה 4.5% –תקרת הניכוי  

  :תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס

 יד. -ח לשנה ללא כל קשר לגובה ההכנסה החייבת של היחיד מעסק/משלח"ש 18,240

  

  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 261,000יד עד -כנסה מעסק/משלחה •

 .בניכוי המשכורת שבשלה הופקדו סכומים בקרן השתלמות לשכיריםח בשנה "ש 261,000 •

  מ"סכום התקרה". 4.5% –תקרת הניכוי 

  :תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס

  צירוף התקרות של עצמאי ושכיר גם יחד.

                                                                                                                                                    
3 9,463  *16%  *12.  
4
  הכנסה לא מבוטחת = משכורת ללא זכויות + הכנסה אחרת שאינה משכורת. 
5
  ינה משכורת.הכנסה לא מבוטחת = משכורת ללא זכויות + הכנסה אחרת שא 
6
   יש לזכור כי המדידה הנה שנתית ביחס לכל אותם חודשים שהופרשו בהם כספים בפועל לקרן ההשתלמות. 
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 אבדן כושר עבודה

 2.5מהכנסה חייבת עד  3.5%הוצאה לאבדן כושר עבודה לא תעלה על פרמיה מרבית בשיעור ה •

 ח לחודש. "ש 828ח לחודש). דהיינו, פרמיה מרבית של "ש 23,660פעמים השכר הממוצע במשק (

ח לחודש אותה "ש 17,400מהכנסה חייבת עד  16%לפרמיה בשיעור  בנוסףיודגש כי פרמיה זו הנה  •

 הפריש לקופות גמל לקצבה וליהנות מהטבות מס.יכול עצמאי ל

תגמולים מרכיב ההסכום המרבי אותו רשאי המעביד להפריש לעובד ל) לפקודה, 3(ה3לפי סעיף  •

 7.5%הנו בשיעור  מבלי שהעובד יהיה חייב במס במועד ההפקדה גם יחדבדן כושר עבודה ולא

פרמיה ח לחודש). דהיינו, "ש 1,775השכר הממוצע במשק (פרמיה מרבית של פעמים  2.5עד  משכר

 .בדן כושר עבודהזו כוללת גם הפרשה 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 

למה ופיגורים). משכך, הפרשות לפיצויים נעשות לקופות גמל להפרשות שוטפות והן לתשלומי הש

שם העובדים בלבד (או בקופות גמל לקצבה או למרכיב פיצויים שבקופות גמל שאינן -לפיצויים על

  במקרים הבאים: שם העובדים-על לפיצויים ניתן להשלים חסרים בקופות גמלמשלמות לקצבה). 

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

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

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

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

פי המשכורת -על רווחים), לבין ההתחייבות הכוללת לפיצויים הסכומים שנצברו בקופה (לרבות

. תשלומים ביחס לתשואות הקופה האחרונה. מכאן, שמדובר בפער הנובע מעליית שכר העובדים

  אלה נחלקים לשני סוגים:

שנוצר מעליית  תלמים מדי שנה לכיסוי הפער תשלומים המש – תשלומי השלמה קבועים  .2.1

  .  ביחס לתשואה השכר באותה שנה

תשלומי השלמה שאינם קבועים מדי שנה בשנה, אלא  – תשלומי השלמה בלתי קבועים  .2.2

  נעשים אחת לכמה שנים.  

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

  באותה השנה לקופה. ששולמו

 על בסיס שנתילצרכי מס יותרו למעביד בניכוי בלתי קבועים ותשלומי פיגורים  שלומי השלמהת  .4

  לפי הגבוה מבין:

  מסך צבירת הפיצויים. 20%  א.

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

 31.12.2016ן בכך יבצע את ההשלמה עד ליום בשל הסמיכות לסוף השנה, מומלץ כי מעביד המעוניי  .5

  .2016כדי שיוכל ליהנות מהוצאה לצרכי מס כבר בשנת המס 

  

  ניכוי הוצאות סוציאליות

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

  ת. ובלבד שיועברו לקופות הגמל עד לסוף חודש ינואר של השנה העוקב

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

) חייב לוודא כי הפרשות אלה יועברו לקופות הגמל של עובדיו עד לסוף חודש ינואר של 2016הנוכחית (

  ). 2017השנה העוקבת (

                                                 
7
  לא ניתן לבצע בקופות גמל משלמות לקצבה. 
8
 לקופה. כדין ניתן לבצע גם בקופות גמל משלמות לקצבה ובלבד שהופרשו תגמולים 
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  פרישה מעבודה

ופה הקרובה ייטיב אם ידחה את מועד הפרישה לפחות פרוש מעבודה במהלך התקן לנמעביד שמתכ .1

שהרי אז יוכל לבקש מפקיד השומה לדחות את תחילת הפריסה לשנת המס  2016בספטמבר  30 -ל

ענקים החייבים במס מ) לפקודה כנגד סכומי ה5(9. ניתן לנצל פטור לנכה/עיוור לפי סעיף 2017

 ).156שנפרסו (ראו חוזר לקוחות 

לם מענק פרישה לעובד במזומן יכול לדחות במעט את מועד התשלום ולהעביר מעביד שמתכוון לש .2

. אם המעביד מדווח לצרכי מס על בסיס צבירה אין 20179את הכסף לעובד בתחילת שנת המס 

בוצע בשנת יאף העובדה שהתשלום -על 2016מניעה כי ידרוש הוצאה זו לצרכי מס כבר בשנת המס 

 .2017המס 

 -פקידי השומה מאשרים כיום אוטומטית הגדלת פטור למענקי פרישה עד ל כן יש לזכור כי-כמו .3

. 2בבקשה להגדלה זו בסעיף ד. √מהשכר האחרון בכפוף לתקרה הקבועה בחוק. יש לסמן  150%

 א.161בטופס 

  

  בעלי שליטה

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

  הטבות המס לאוכלוסייה זו. 

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

  :כדלקמן

ש"ח  1,019ש"ח לשנה ( 12,230עד  – נותרה בעינה ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לפיצויים .1

 לחודש). 

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

 ש"ח לחודש).  15,712ש"ח ( 188,544

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

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

 עבור כל שכיר אחר בישראל. 

במשק  פעמים השכר הממוצע 2.5משכר עד  7.5%חשבון החברה עד ניתן להפריש על משכך,  .3.2

 .מבלי שבעל השליטה יהיה חייב במס במועד ההפרשהח) "ש 23,660(

מנגד, החברה רשאית לדרוש את מלוא הסכום שהופרש על ידה כהוצאה. אולם, יש לזכור  .3.3

 כוללת גם את ההפרשה לאובדן כושר עבודה. 7.5%שההפרשה בשיעור 

או  לאחר פרישתו מהחברה בגין קצבה שתשלם לבעל שליטה לחברה ההוצאה המותרתכי עוד נקבע,  .4

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

 בחברה.  הלכל שנת עבוד 1.5%

  

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

  ידי שלטונות המס לבדיקת מלאכותיות.-כן הדבר יכול להיבחן על-כמו הצדדים בלבד.
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  ד(ג) לפקודה125סעיף  -ניצול הטבות מס בפוליסות פרט 

וביום  ,שנים) 67זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה (-יחיד או בן אם כי ד(ג) לפקודה קובע125סעיף  .1

 ש"ח 13,320לריבית בגובה  ממס לפטור םזכאיהם שנים,  55מלאו לאחד מהם לפחות  01.01.2003

 55מלאו לשניהם לפחות  01.01.2003וביום  זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה-לשנה. אם גם היחיד וגם בן

 לשנה. ש"ח 16,320לריבית בגובה  ממס זכאים לפטורהם שנים, 

כזכור, רווחים בפוליסת פרט נחשבים להכנסה מריבית לעניין דיני המס בישראל ולפיכך הם זכאים  .2

לפטור ממס כאמור. אולם, מכיוון שחבות המס על רווחים בפוליסת פרט מתגבשת רק במועד 

ה. זאת מכיוון שבמועד הפדיון הפדיון, קיים חשש שלא כל הפטור ממס המגיע לפי חוק ינוצל כהלכ

יש לשלם מס על סך הרווחים שנצברו בפוליסה ממועד הנפקתה ואילו הפטור ממס שניתן מתייחס 

 לשנה אחת בלבד!

והפקדתה מחדש  2016לאור האמור לעיל, יש לשקול "פדיון רעיוני" של הפוליסה בסוף שנת  .3

תהא זכאית לפטור ממס כאמור. ש 2016כדי "לייצר" הכנסה מריבית בשנת  2017בתחילת שנת 

 מומלץ לבחון סוגיה זו מול חברת הביטוח. 

לצורך  להגיש דו"ח לפקיד השומה כדי לקבל את החזר המס. נישוםה עלכדי ליהנות מהטבת מס זו  .4

מפוליסת פרט ומהו המס  2016כך, יש לקבל מחברת הביטוח אישור על הרווחים שנפדו בשנת המס 

 המסופק ללקוחות הבנקים). 867ס שנוכה בגינם (בדומה לטופ

 

  

  1620תקרות וסכומים מעודכנים לשנת המס 

  

  הערות  הסכום  הנושא

  ש"ח   2,592 - לשנה   ש"ח 216  נקודת זיכוי ממס 1שווי 

"קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף תקרת 

  א שבגינה מגיע פטור ממס 9

מגיע רק ב"גיל  49.0%פטור ממס בשיעור   ש"ח 8,380

מי שפרש מחמת נכות רפואית פרישה" או ל

  לפחות. 75%בשיעור צמיתה 

תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל 

  שנת עבודה

  .יחסי גם לחלק משנת עבודה פטורמוענק   ש"ח 12,230

  התקרה מתייחסת לכלל המעבידים גם יחד

תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל 

  שנת עבודה

  .שנת עבודהיחסי גם לחלק מ פטורמוענק   ש"ח 24,480

  התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה 

  א45 -ו 47ממשכורת לפי סעיף 

   ש"ח 104,400 –לשנה   ש"ח 8,700

     לעמית שאינו מוטב

 שאינהתקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה 

  א45 -ו 47ממשכורת לפי סעיף 

  ש"ח 146,400 –לשנה   ש"ח 12,200

    מוטב לעמית שאינו

הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי 

  א 45ממס לפי סעיף 

  ש"ח 2,016 –לשנה   ש"ח 168

ההכנסה המרבית שבגינה מגיע ניכוי 

  א45 -ו 47וזיכוי ממס לפי סעיפים 

  ש"ח 208,800 –לשנה   ח "ש 17,400

  לעמית מוטב
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  הערות  הסכום  הנושא

  ח "ש 261,000 –לשנה   ח "ש 21,750   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 50,700

  ש"ח  608,400 –לשנה 

ום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה סכ

  אישית"שאינה מיגיעה 

גם לגבי  –יום  185-364אם נקבעה נכות בין   ש"ח 6,080

  "הכנסה מיגיעה אישית"

לא מגיע פטור  –יום  184אם נקבעה נכות עד 

  ממס

  ש"ח  72,960 –לשנה 

פטור ממס לנכה/עיוור לגבי הכנסה סכום 

מריבית ורווחים על פיקדון, תוכנית חסכון 

ו/או קופת גמל בשל סכום ששולם כפיצוי 

  נזק גוף בשל

   לשנה ש"ח 259,920  ש"ח 21,660

המשכורת המרבית שההפרשה בעדה 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 

  איםהפקדה בקרן השתלמות לעצמ

התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף   ש"ח  261,000

  א)5(17

תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות 

  לעצמאים

ראה/י  -התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס   ש"ח  18,240

  7חוזר לקוחות מס' 

הסכום, ללא קשר  מלואמומלץ להפקיד את 

  א)5(17לגובה הניכוי לפי סעיף 

ורך משיכה שכר מינימום לחודש לצ

פטורה ממס מקופת גמל 

  לתגמולים/לקצבה

    ש"ח  4,650

ההוצאה שמותרת לחברה בשל הפקדה 

  "בעל שליטה"חבר  בשל פיצוייםלמרכיב 

  ש"ח  12,230 –לשנה   ש"ח  1,019

פעמים השכר הממוצע במשק לעניין  2.5

  ) 3(ה3סעיף 

  ח  "ש 9,464 –שכר חודשי ממוצע במשק 

שת לקביעת המשכורת המרבית התקרה משמ  ח "ש 23,660

שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה 

  .ממס

  ש"ח. 283,920 -לשנה 
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     :בחלק 
  
  

  7201ותחילת  6120לקראת סוף  לקט עניינים לטיפול ולמחשבה

  

  

  העסקי והתפעוליבתחום  - סימן א
  

  

  דיווח בשיטת המזומנים    .1

  

 2016הקפיד לשלם את כל ההוצאות, כולל משכורת דצמבר מי שמדווח בשיטת המזומנים צריך ל

. רצוי וחשוב לקבל חותמת בנק או 2016בדצמבר  31בגינה, עד ליום  הנלוותוהניכויים וההוצאות 

  .מיותרים עם מס הכנסה םמוויכוחיכדי להימנע  דואר לאימות ביצוע התשלום

  

  

  והכנסותה של הוצאות יהקדמה או דחי -עיתוי הכנסות והוצאות     .2

  

של הכנסות.  הדחייראוי לשקול הקדמה של הוצאות ו/או  ,2016בעסקים שיש להם רווחים בשנת 

ירדה או שפעילותם הסתיימה בהפסד, ניתן לשקול הקדמה של  2016בעסקים שהכנסתם בשנת 

י המס הצפויה בשנים שיעורבשיקול יש להתייחס להפחתת  של הוצאות. הדחייו/או  הכנסות

  הקרובות.

  

, 2016בדצמבר  31ליום אי השלמה של עסקאות עד  ל ידילדוגמה: דחיית הכנסות יכולה להיעשות ע

. כאשר קיים צורך חיוני להעמיד נכסים או טובין לרשותו אותו היוםלרבות מסירת טובין לאחר 

, יש לבחון את האפשרות שדבר זה יעשה בהשאלה או בהשכרה מידישל הקונה המיועד באופן 

כר במועד מאוחר יותר (במקרה כזה יש לדאוג לכך שהעסקאות תהיינה בהתאם לנוהגים תחילה, ומ

  הקיימים בעולם המסחר כדי למנוע טענות למלאכותיות וכו').

  

הוצאות: אם, למשל, קיימת כוונה לשפץ או לתקן או להוציא הוצאות חד פעמיות  ןלעניידוגמה 

ם לעסק, ניתן להקדים את הביצוע לשנת גדולות של תחזוקה בקשר לציוד, או מבנים המשמשי

אלה עד סוף השנה.  םענייני. בעסק המדווח על הכנסותיו על בסיס מזומנים, יש לשלם בעד 2016

, בעוד שהתשלום יכול 2016עסק המדווח על בסיס צבירה, צריך להקפיד על השלמת הביצוע בשנת 

  להיעשות בתאריך מאוחר יותר.

  

גבי ציוד משרדי וניירת משרדית למיניה, ובלבד שסכומי הרכישה טיפול דומה ניתן גם ליישם ל

והתשלומים לבתי דפוס יתייחסו לכמויות בהיקף סביר לצרכי העסק, ולא לצורך מלאי העולה על 

הצרכים השוטפים. במסגרת זו ניתן גם לבחון הוצאות לפרסום וכן לעדכונים ומנויים של ספרות 

  מקצועית למיניה.

  

קבלת שכר דירה ושכר שירותים מראש (דמי שכירות מראש נחשבים כהכנסה ת שקול בזהירויש ל

  מיידית לצורך מס גם אצל מי שמדווח בשיטה מצטברת).

  .יש לשקול עיתוי מכירת/רכישת נכסי הון לשם ניצול ניכוי הפסדי הון או קיזוז מרווחי הון
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  ביטוח חיים, קופות גמל וקיצבה (עצמאים)  -    .3

חובות (כולל הפרשי שומה והפרשי מקדמות) ומקדמת דצמבר   -י (עצמאים)  ביטוח לאומ  -

  (*) 7201בינואר  15 הוא הפירעונשזמן 

  תרומות (חברות, עצמאים ושכירים)  -

  פיצויים, דמי חופשה, דמי הבראה ודמי מחלה (מעבידים)  -

  קרנות השתלמות (כל הסוגים)  -

  

. 2016בדצמבר  31ליום ל תשלומים שיבוצעו בפועל עד כל הניכויים והזיכויים בגינם יינתנו רק בש

ניתן יהיה להסדיר את החובות בגין הנ"ל באמצעות הלוואות. בביטוח לאומי ניתן להסדיר חובות 

  גם באמצעות כרטיסי אשראי.

  

מבוטחים שהכנסתם גדלה השנה לעומת השנה הקודמת, רשאים לבצע הגדלת מקדמות ולשלם את   (*)

  כך ליהנות מהניכוי לצורך מס הכנסה כבר מהכנסות השנה. ל ידי, וע2016בדצמבר  31ליום ההפרש עד 

  

  

  תשלומים לביטוח לאומי בשל הכנסה שאינה ממשכורתניכוי   .4

  

לא כולל דמי ביטוח  -מהתשלומים לביטוח הלאומי  52%לפי החוק ניתן ניכוי מההכנסה בגובה 

בדצמבר  31ליום ) שבוצעו בפועל עד 2017ואר בינ 15הוא  הפירעונ(כולל המקדמה שזמן בריאות 

לדמי ביטוח של השנה, בתנאי שסכום התשלומים ובין אם בין שהם מתייחסים לחוב קודם  ,2016

אינו עולה על ההכנסה החייבת שאינה הכנסת העבודה. הניכוי אינו ניתן בשל הפרשי שיותרו 

  בתשלום. פיגורהצמדה וקנסות המשתלמים על 

  

סתם גדלה השנה לעומת השנה הקודמת, רשאים לבצע הגדלת מקדמות ולשלם את מבוטחים שהכנ

כך ליהנות מהניכוי לצורך מס הכנסה כבר מהכנסות  ל ידי, וע2016בדצמבר  31ליום ההפרש עד 

  תשלום שיבוצע ללא הליך של הגדלת מקדמות לא ייחשב לצורך מתן הניכוי. השנה.

  

  

  ים שאינם ניתנים לגביהטיפול בחובות אבודים וחובות אחר    .5

  

חובות שאינם ניתנים לגביה מורכבים מחובות השנויים במחלוקת ומחובות אבודים. לא כל חוב 

 ל ידיאבוד מוכר ככזה לצרכי מס הכנסה או לצרכי מע"מ (יש הבדלים בקריטריונים להכרה בהם ע

  הרשויות השונות).

  

ד השומה שנכשלו לגביהם מאמצי הגביה, חובות אבודים הינם חובות שיכול הנישום לשכנע את פקי

  או כשההוצאה לטיפול בגביה עשויה לעלות על הסכום שניתן לגבותו.

  

במע"מ,  שחויבוניתן לקבל החזר מע"מ, או הקטנת מס עסקאות, בשל חובות אבודים בגין עסקאות 

ת, . הנהלים המסורבלים הנ"ל אינם חלים על סכומים שניתן לבטלם כהנחון זהבעלוכמפורט 

הפרשי מחיר וביטולים הנובעים ממחלוקת בין הצדדים. יש להקפיד להוציא תעודות זיכוי בגינם 

(במקרים שחוב שנוי במחלוקת, שנמשכים לגביו מאמצי גביה, רצוי להיוועץ בנו על  2016בשנת 

  התוכן של הודעת הזיכוי).
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  מלאי מת או שתנועתו איטית    .6

  

ת או מלאי מת, עשוי להיווצר קושי בהוכחת שוויו לתום השנה. במידה וקיים מלאי שתנועתו איטי

לפיכך, יש לשקול את מכירתו ב"מכירת חיסול", או לפחות לפרסם מודעות או עריכת מכרז במגמה 

לממש את ההפסד, או לפחות לקבל הצעות מחיר, שניתן יהיה להסתמך עליהן בהערכת שווי השוק 

  של אותו מלאי.

  

  

  6120הכנסה המגיעה לשנת  טיפול ביתרת מס    .7

  

מתום שנת המס ועד ליום  4%חוב למס הכנסה צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא ריבית של 

 ותהתשלום בפועל. על מקדמות שלא שולמו במועד מוטל קנס. מקדמות שבוטלו ללא הצדקה נושא

  ם בניכוי. . הפרשי הצמדה, ריבית וקנס כאמור אינם מותרי2016ביולי  1יום ריבית והצמדה מ

  

לקראת תום שנת המס מומלץ לערוך חישוב של חבות המס, מעבר לתשלומי המס השוטפים 

לא  2017בינואר  31 ליום עד 2016(מקדמות וניכויים במקור) מאחר וסכומים שישולמו בשל שנת 

מהריבית וההצמדה  50% ויישאבריבית והצמדה. סכומים שישולמו במשך חודש פברואר  יחויבו

 ויישאמרס חודש ישולמו במשך ם שסכומילשנה).  4%ם על חובות מס (הצמדה למדד + המוטלי

מהריבית וההצמדה המוטלים על חובות מס. מומלץ לשקול (בהתחשב בריבית אלטרנטיבית  75%

  שהנכם מתחייבים בה בקשר למימון תשלום זה) נקיטת הצעדים הבאים:

  

  בקש הקפאה של יתרת המקדמות.ל -אם המקדמות ששולמו עולות על המס המגיע   א.

  

אם במהלך השנה הוקפאו המקדמות או בוטלו, ולאור תוצאות השנה מתברר שיש לשלמן,   ב.

במלואן או בחלקן, יש לשקול לשלם את הפרש המס המגיע, כדי לעצור את חישוב הריבית 

כורות משלבעלים ביולי. בחברה יש לשקול (בהתייעצות איתנו) לשלם  1 -שהתחיל בוההצמדה, 

בסכום שיגרום לכך שלא יהיה הפרש מס, אך לא מעבר למומלץ על ידינו,  ,או הכנסות אחרות

  בהתחשב בדמי ביטוח לאומי.

  

  

  מקדמות בגין הוצאות עודפות    .8

  

ניתנות לקיזוז מהמקדמות השוטפות למס הכנסה. לקראת  תשלומי מקדמות בגין הוצאות עודפות

יות של חברות ומוסדות ציבוריים לערוך חישוב של תום שנת המס מומלץ לחברות, שותפו

ההוצאות העודפות השנה ולבדוק בהתאם האם שולמו מספיק מקדמות בגין הוצאות עודפות. 

את סכומי כל  2016בהתאם לחישוב האמור יש לבחון את הצורך לכלול בדיווח עבור חודש דצמבר 

ם את המקדמה המגיעה (תשלום ההוצאות העודפות, שלא נכללו בדוחותיהם החודשיים, ולשל

יאפשר קיזוזה כנגד המקדמה השוטפת, אם במהלך השנה לא קוזזו מלוא  2016המקדמה בדצמבר 

המקדמות בגין הוצאות עודפות, כנגד המקדמות השוטפות). אם ניתן לאתר את סיבת ההפרש יש 

  ות מתוקנים לחודשים בהם דווח על סכום לא נכון.דוחלשלוח 
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  אה ששולמה לחו"ל (עבור שירותים, ריבית, תמלוגים וכו')ניכוי הוצ    .9

  

בדצמבר  31ליום  כפוף למגבלה שישולמו לזכאים עדבתשלומים ששולמו לחו"ל מותרים בניכוי 

 2017במרץ  31ליום (כולל תשלום לזכותם לבנק בישראל), או שהמס בגינם ינוכה במקור עד  2016

ועד יום תשלום הניכויים לפקיד  2017בינואר  1יום מ 4%וישולם בתוספת הצמדה למדד וריבית של 

  השומה.

  

  

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

  

המס מערימים קשיים בבקשות להוצאת אישורים להעברת קיימים מקרים רבים בהם שלטונות 

  כספים לתושבי חוץ. 

עם שלטונות המס יש להקפיד כי טרם על מנת למנוע את הקשיים כאמור והתנצחויות מיותרות 

  העברת הכספים תוגש בקשה למס הכנסה. 

על הבקשה להיות מלווה במסמכים והצהרות כפי שיפורט להלן, שמשמעותם היא מתן אינדיקציה 

לגבי מהות התשלום וסכומו, פרטי המשלם לרבות פרטי חשבון הבנק, ופרטי מקבל התשלום לרבות 

לצרף מסמכים (כגון חוזה הלוואה/רכישה וכיו"ב), שיעידו על נכונות  חשבון הבנק שלו. כמו כן יש

  ההצהרה.

  

לנכות מס במקור מכל תשלום המהווה חובה (א) לפקודה מטיל על המשלם לתושב חוץ 170סעיף 

הכנסה חייבת, לרבות תשלום מכספים המוחזקים בחו"ל, זולת אם נוכה מס במקור מההכנסה לפי 

חלה הן על הגורם המשלם והן על המוסד הכספי  כאמורחובה ה דה.לפקו 164-ו 161הסעיפים 

  שבאמצעותו מועבר התשלום כאמור.

אישור מקורי בכתב מפקיד השומה, אלא אם בידי המשלם  ,25%שיעור ניכוי המס במקור הנו 

  . כלל יכוינ ימס בשיעור מופחת או לא יכוילנ

כללים בדבר שמירת נקבעו  ,1992-"גבתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ

  מסמכים, מתן אישורים ודוחות שייערכו ויוגשו לפקיד השומה.

  

של פטור/הקטנה לפי הוראות מס הכנסה, על מנת לקבל אישור להעברת כספים לתושב חוץ ב

  יש להמציא מסמכים כמפורט להלן: ,מסהתשלום 

  

טופס או  המשלם ל ידימילוי עמיועד ל), שנוסח חדש( 114טופס סמ/לפי הצהרה מיוחדת  •

A114הפונה  ל ידיטופס הבקשה, כאמור, יימסר ע המקבל, לפי העניין. על ידימיועד למילוי , ש

הטופס כולל את פרטי המבקש, פרטי המשלם ומהות התשלום, פרטי  לנציבות מס הכנסה.

  חשבון הבנק של המשלם ושל המקבל.

אסמכתאות, לרבות הסכם,  בליווי תנומקמ וגשבקשה לפטור או הקטנה מניכוי מס במקור ת •

  מון יבוא וכיו"ב, המפרטים את מהות וסכום התשלום.וחשבונית, רש

  

  

  ניהול פנקסי חשבונות ןלענייניכוי מס מתשלומים בעד נכסים ושירותים וסיווג    .11

  

 2014עסקים החייבים בניהול פנקסי חשבונות לפי השיטה הכפולה, וכן עסקים שמחזורם בשנת 

  .ש"ח, חייבים בניכוי מס במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים 5,300,000של עבר סך 

  

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 

ראות לניהול ספרים לגביו. כל אחד מהשינויים הנ"ל, אם יחולו, עלול להיות כרוך בתחולת ההו

  זה. ןבענייבהיערכות מוקדמת, 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 

ל עד חמישה בני אדם לבעלי שליטה בה. המדובר בהכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי בשליטתם ש

  :הצמדה או ריבית, ובתשלומים אחרים. ניכויים יותר בקיום אחד משני התנאים להלן

  

  הסכומים שולמו בפועל לבעל שליטה בשנת המס האמורה, או  א.

נת המס האמורה ונוכה בגינם מס על הכנסותיו לש דוחבעל השליטה כלל את הסכומים שקיבל ב  ב.

ימים מיום ניכויו,  7חודשים מתום שנת המס, והניכוי הועבר לפקיד השומה תוך  3במקור תוך 

  בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס ועד מועד התשלום.

  

  

  דמי ניהול   .13

  

כמו כן, פסיקה. התרת ניכוי דמי ניהול כהוצאה לצורך מס מחייבת עמידה במספר תנאים שגובשו ב

כמו כן, מותם הנו כבד. יבמצבים בהם דמי הניהול משולמים לצד קשור, נטל ההוכחה לקיומם וא

בכדי יכול שיהיה צורך לדווח על כך במסגרת "תכנוני מס חייבים בדיווח", כמפורט בעלון זה. 

  :כגון ם שוניםרצוי לנקוט באמצעי, השתעלינשיכול  טענת רשויות המסהתמודדות עם סייע בל

  

 ;, בהתאם לתנאי השוקעריכת הסכם מראש על דמי ניהול  .א

 על תוך היצמדות להסכם דמי הניהול;עמידה בתשלומים תקופתיים בפו  .ב

השירותים שניתנו כדי לסייע בשכנוע מס הכנסה שהתשלום הינו בעד שירותי ניהול,  תיעוד  .ג

 אלה. םלשירותישניתנו בפועל ובסכום סביר ביחס 

  

  

  י מזומניםניצול עודפ   .14

  

נישום החייב במערכת הנהלת חשבונות כפולה  ל ידיחברה וע ל ידיכספים פנויים המושקעים ע

באמצעים פיננסיים נושאי ריבית או הצמדה (תפ"ס, פק"מ וכו'), יניבו הכנסה החייבת במס בשנת 

המס. במידה והחברה תשקיע כספים פנויים במלאי או במקדמות לספקים תמורת הנחה במחיר, 

וזאת מכיוון שמימוש ההכנסה ממכירת המלאי או  2016לא תיווצר תוספת להכנסה החייבת בשנת 

  .2017הטובין שיתקבלו מהספקים יתבצע בשנת 

  

  

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

  

(י) 3יף עוס הפקוד(ט) ל3(לפי סעיף חובות כאמור כפופים לניכוי מס במקור ולחיוב החייב במס 

בריבית, כדי להימנע מחישוב  שיחויבוראוי להסדיר את היחסים עם החייבים  ,לפיכך ).לפקודה

  ריבית רעיונית, המהווה הכנסה אצל המלווה, ואינה מהווה הוצאה אצל הלווה החייב.

  

  

  )856-ו 126ם באופן מקוון בלבד (טפסי ידיווח שנתי על ניכוי   .61

  

 הכנסת עבודה לעובד - 126טופס דוחות ניכויים שנתיים ( ,(ב) לפקודה166בהתאם להוראות סעיף   

. המועד החוקי להגשת הדוחות באופן מקוון בלבדיוגשו  )תשלום הכנסה חבת ניכוי - 856וטופס 

  . 2017באפריל  30ליום הינו עד  2016לשנת 



55  

  

  6201 על ידי יחידים בשנת באזורבישראל ו מיסוי הכנסות מהשכרת דירות למגורים   .17
  

, פוטר ממס 1990 –פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן (וק מס הכנסה ח

ו יחיד לרבות נישום מייצג נהכנסות מהשכרה למגורים של דירות מגורים בישראל (בידי משכיר שה

מנהל רשות אדם אותו אישר  ב"חברה משפחתית" שמשכיר את הדירה ליחיד או לחבר בני

. במקרים שבהם לא חל הפטור, ניתן 2016שנת ב לחודש ח"ש 5,030 הכנסה של תהמיסים) עד לתקר

 שולילבחור בתשלום מס , או סך דמי השכירות ללא דרישת הוצאותמ 10%של בשיעור לשלם מס 

  . על ההכנסה לאחר ניכוי הוצאות

  

למגורים הפטורות ממס הכנסה הכנסות מהשכרת דירות  -פטור מביטוח לאומי וממס בריאות 

בהתאם לאמור לעיל, פטורות מדמי ביטוח לאומי  10%והכנסות ששולם עליהן מס בשיעור של 

  וממס בריאות.

  

  :להלן תמצית ההוראות

  

  תחולת הפטור  א.

  

השכרת דירת מ הנובעת דמי שכירותבהתאם לחוק, יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מ

  כפוף לקיום התנאים הבאים:בהא פטור ממס על הכנסה זו, מגורים אחת או יותר בישראל י

  

  .הדירה מיועדת לשמש למגורים  .1

  הדירה משמשת למגורים בלבד.  .2

שאושר לעניין דירת המגורים מושכרת לשוכר שהוא יחיד או לשוכר שהוא חבר בני אדם,   .3

ת רווח כי , שעיקר פעילותו אינה למטרבהודעה ברשומות מנהל רשות המיסיםזה על ידי 

אם למטרות מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עליה, לבריאות או 

  לסעד והוא שוכר את הדירה כדי להשכירה למטרה כאמור.

  

  תקרת הפטור  ב.

  

ש"ח לחודש. כשסכום דמי השכירות  5,030לסכום של  2016וגבל בשנת ההפטור האמור לעיל 

קטן הסכום הפטור, בגובה עודף דמי השכירות על תקרת י -ש"ח לחודש  5,030עולה על 

  :(בש"ח) הסכום הפטור. דוגמה לחישוב

  

  7,000        סך דמי שכירות שהתקבלו      

  

  :הסכום הפטור      

  5,030      תקרת הפטור      

  )0007, - 035,0(        071,9    הסכום העודף על הפטור      

  006,3       סכום הפטור למעשה        

  

  3,940         מסהסכום החייב ב        

                    =====  

  

רשות המיסים, ת ועל פי הורא - "מסלול הפטור"ישוב מס השבח במכירת דירה שהושכרה בח

לא שימוש במסלול (לבעת מכירת דירת מגורים במסלול זה , שטרם נבחנו בבית המשפט

ן כמו כאין להתיר הוצאות שוטפות ולצורך חישוב השבח במכירת הדירה,  )הפטור ממס שבח

  יש לנכות את הפחת משווי הרכישה.

רק הוצאות הוניות והוצאות מימון שלא יותרו בניכוי בעת מכירת הנכס הינן  ןהוצאות שכ

, אם משום שהוצאו לפני שהנכס שימש בייצור הכנסה ואם משום שנזקפו לעלות בניכויהותרו 

   .הנכס ולא הופחתו במלואן



56  

  

  חלופות מיסוי אחרות  ג.
  

השכרת דירה למגורים בישראל, אף דמי שכירות מבשנת המס הכנסה מ לו השהייתיחיד  

כשלא 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

בייצור הכנסה, ללא זכות לקיזוז או לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי  והוצאות אחרות

מתום שנת ם מיי 30תשלום המס במסלול זה יבוצע בתוך החל עליה. השכירות או מהמס 

 . 2017בינואר  30, דהיינו עד ליום המס
  

רשות ת ועל פי הורא -" 10%-ל המסלו"ישוב מס השבח במכירת דירה שהושכרה בח

במסלול זה בעת מכירת דירת מגורים (ללא שימוש , נבחנו בבית המשפט המיסים, שטרם

לשווי  במסלול הפטור ממס שבח) לצורך חישוב השבח במכירה הדירה, יש להוסיף

הסכום המרבי של הפחת או ההפחתה שניתן היה לנכותו, אילולא האיסור את המכירה 

  אין להתיר הוצאות שוטפות.כמו כן,  לנכותו במסלול זה.

רק הוצאות הוניות והוצאות מימון צאות שכן יותרו בניכוי בעת מכירת הנכס הינן הו

, אם משום שהוצאו לפני שהנכס שימש בייצור הכנסה ואם משום בניכוישלא הותרו 

  שנזקפו לעלות הנכס ולא הופחתו במלואן. 
  

ל לשלם מס בהתאם לשיעור המס השולי החל עליו על ההכנסה מדמי שכירות בניכוי כ  .2

ההוצאות הראויות לניכוי, לרבות ריבית, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לכל קיזוז או זיכוי על 

  הכנסה זו.
  

  

  מחוץ לישראל ת מקרקעיןהשכרדמי שכירות ממיסוי הכנסות מ   .18
  

, רשאי לבחור ישראללץ וחממקרקעין  השכרתדמי שכירות מלו בשנת המס הכנסה מ היחיד שהיית  

  :אותמשתי החלופות הבבאחת 
  

על דמי השכירות, ללא הגבלה, תוך ניכוי הוצאות פחת בלבד, ללא  15%שלם מס בשיעור ל  .1

חלופה זו  קבלת זיכוי בגין המס המשולם בחו"ל.לזכות לקיזוז הוצאות אחרות וללא זכות 

  תתקיים רק בתנאי שההכנסה הנ"ל אינה הכנסה מעסק עבורו.

  

עליו על ההכנסה מדמי שכירות בניכוי כל שלם מס בהתאם לשיעור המס השולי החל ל  .2

ההוצאות הראויות לניכוי, לרבות ריבית, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לכל קיזוז או זיכוי על 

  הכנסה זו לרבות קבלת זיכוי בגין המס המשולם בחו"ל.
  

  

  תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים   .19

  
יש לשמור, לאורך שבע שנים מתום שנת בה לנהל את מערכת החשבונות אותה חו ,לפי החוק

המס שאליה היא מתייחסת, או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה, לפי 

  המאוחר.
  

(מסמכים שאינם בגדר תיעוד חובה לפי ההוראות לניהול פנקסי מסמכים אחרים שברשות 

ם, הזמנות, רישומים פנימיים מסמכים סטטיסטיישבונות) כגון חשבונות, ואינם חלק ממערכת הח

תיעוד ופנקסים שאין חובה לנהלם על פי ההוראות, כל וכן חוזים בין מחלקתיים, פרוטוקולים, 

יש לשמור במשך שלוש שנים לפחות מיום הגשת הדוח  ואשר נוהלו, בין מרצון ובין מכוח דין אחר

  על ההכנסה לשנת המס, אליה הם מתייחסים.
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ר ו, מוצע לשממקרקעין םלרבות עלויות שונות בקשר לאותמקרקעין, הקשורים בשונים חוזים 

גם חוזי שכירות, הסכמים ותיעוד  מס שבח.שלטונות  לאחר הטיפול במימושם מועד ללפחות 

בקשר לנושאים הנמשכים לאורך זמן ארוך מוצע לשמור לאורך תקופות ארוכות יותר בהתאם 

  לעניין. 
  

מתייחס לשמירת מסמכים לצורך בדיקתם על ידי שלטונות לעיל האמור  ,תשומת לבכם לכך כי

 תחומים אחרים ו/או על פי דרישות הוראות חוקים ו/או רשויות אחרותהמס בלבד. ייתכן שב

  תקופות ארוכות יותר.משך ל מסוימיםנדרשת שמירת מסמכים 

  
  

  מקום שמירת מערכת החשבונות   .20
  

במען העסק שיצוין בדין ובה לנהל יש לשמור את מערכת החשבונות אותה ח ,לפי הוראות החוק
הכנסות (מותר להוציאם זמנית רק לשם ביקורת על ידי רואי חשבון או לשם הל עוחשבון השנתי 

 עההוד תחייבממען החזקה שלא בהשלמת רישומים, עיון בהם או הצגתם או לשם מסירת עדות). 
  לפקיד השומה.

  
בתנאי שניתן להפיק מהם פלט מודפס, או  יתשמירה על גבי אמצעי אחסון ממוחשבים אפשר

נספח ד' המפורטים בלשמרם בצורת העתק צילומי ממוזער (מיקרופיש) אך זאת בתנאים מגבילים 
  בהוראות לניהול פנקסים. 36לסעיף 

בל, בחתימה אלקטרונית שבה נחתם, יישמר באמצעי אחסון התקשלח או נמסמך ממוחשב ש
  כת החשבונות.ממוחשבים, כחלק בלתי נפרד ממער

  
אחת לרבעון, יש לערוך גיבוי למערכת החשבונות הממוחשבת (למעט התוכנה לניהול חשבונות), 
לשומרו במקום השונה ממקום החזקת המערכת הממוחשבת של הנישום ולהודיע לפקיד השומה 

  בכתב על מקום השמירה.
  

חשיפת נייר טרמי למקור נאמר כי  2009שנת חודש נובמבר בהודעת רשות המיסים לציבור במהלך 
חום יכולה לגרום לאובדן פרטים המודפסים על הנייר. כמו כן צוין כי, הוראות ניהול פנקסים 
מחייבות את עורכי תיעוד הפנים להפיק את התיעוד הנמסר ללקוח על גבי נייר באיכות הנדרשת 

יתרמו לשמירת אחסון בתנאים נאותים, אשר דאוג ללציבור המשתמשים מחייבות את בהוראות ו
כאמור לעיל, יכול לגרום למשלוח הודעות על אי בהוראות התיעוד כאמור בהוראות. אי עמידה 

  קבילות פנקסים וכן, לאי הכרה בהוצאות.
  

  2013בינואר  1תחולה מיום  –כללים לסריקת מסמכים וביעורם    .21
  

, קבלה וכיו"ב) ניתן שמירה של תיעוד חוץ (אסמכתאות שהתקבלו מגורם חיצוני כגון חשבונית .1
  כמתואר להלן: ממוחשבת ושמירתה בארכיב דיגיטלי לשמור באמצעות סריקה

  

סריקה ממוחשבת של שובר קבלה, תעודת משלוח, חשבונית, חשבונית מס, הודעת  .1.1
באופן פיזי התקבלו ה אלרק אם אפשרית זיכוי, הזמנה שקיבל הנישום מגורם חוץ, 

 בלבד;
 ולטת לעין המילים "מסמך סרוק";ב בקובץ המחשב הוספו בצורה .1.2
קובץ המחשב נחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת של הנישום או מי מטעמו, כאישור  .1.3

 לכך שמסמך המקור נסרק בשלמותו;
 אדם נוסף בדק שמסמך המקור זהה לקובץ המחשב שנסרק וחתם בחתימתו .1.4

 האלקטרונית המאושרת כאישור לכך;
מפני חדירה לקובץ המחשב ומפני שיבוש ננקטו באופן סדיר אמצעי הגנה סבירים  .1.5

 לפגום בנאמנות קובץ המחשב למקור; בעבודת המחשב העלולים
אם חל מעבר מטכנולוגיה אחת לאחרת, ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את  .1.6

 נאמנות קובץ המחשב למקור, לרבות החתימה שבה הוא נחתם.
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  ר מסמך סרוק: ועילבהתנאים  .2

  
בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום, בארכיב דיגיטלי קובץ המחשב נשמר כחלק  .2.1

 ;ניהול ספרים בהוראותארכיב דיגיטלי בהתאם לכללים שנקבעו לעניין 
 לאותה שנת מס; -לפקודה  131בהתאם לסעיף  ,הוגש דוח .2.2
הוגש הדוח לגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי  -לפקודה  166לעניין מנכה כאמור בסעיף  .2.3

 ובדרך הקבועים בסעיף האמור;), במועד 0856(טופס 
 ;מסוימים מס הנישום לא הורשע בעבירה על חוקי .2.4
פנקסי החשבונות המתייחסים לאותה שנת מס לא נמצאו כבלתי קבילים או שאינם  .2.5

 ב לפקודה.145(ד), (ח) או (יא) או סעיף 130נושאו של הליך תלוי ועומד לפי סעיף 
  
  

  2013בינואר  1מיום תחולה  – ניהול ארכיב דיגיטליכללים ל   .22

 
(הרשמה, תיוק, הוספת מידע נלווה ושמירה הארכיב הדיגיטלי יאפשר למשתמש לבצע לכידה  .1

של רשומות אלקטרוניות של רשומה אלקטרונית על ידי מערכת לניהול רשומות אלקטרוניות) 
 . משך התקופה הנדרשת לפי ההוראותושמירתן ל

 
ונית מידע נלווה אשר יאפשר את אחזורה על פי לרשומה האלקטר ףייווסבעת תהליך הלכידה  .2

 אלה:אחד ממאפיינים כל 
 

 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
 מך נושא הלכידה;מספר המס .2.6
  תאריך הלכידה. .2.7

 
 אלה:הארכיב הדיגיטלי צריך להיות בעל מנגנון חיפוש הכולל דרישות  .3

 
ל רשומה אלקטרונית צריכה להיות ניתנת לחיפוש, על פי כל המאפיינים שנקבעו כ .3.1

  לעיל, לפחות; 2בסעיף 
 ) בכל תיקיות הארכיב;Browseממשק גרפי עם יכולת "עיון" ( .3.2
היות אפשרות, בפעולת חיפוש אחת, לחפש רשומה אלקטרונית על פי למשתמש צריכה ל .3.3

, לרבות הגדרת יחס לעיל 2מאפיין אחד או או יותר, מהמאפיינים שנקבעו בסעיף 
החיפוש ביניהם, ובעבור כל אחד מהם צריכה להיות אפשרות להזין טווח או ערך 

 מדויק;
כלול, או שישנה אפשרות תוצאות החיפוש יוצגו ברשימה אשר הכותרות בה צריכות ל .3.4

כולל האפשרות לייצא את  לעיל, 2לכלול בהן, את כל המאפיינים שנקבעו בסעיף 
 הרשימה לקובץ בעל מבנה טבלאי, הכל כפי שיורה המנהל;

יהיה ניתן להפיק פלט חזותי או פלט מודפס של תוצאות החיפוש, בצורה של רשימה,  .3.5
  כולל ערכי החיפוש ששימשו להפקתה.

   

 א יהיה רשאי לעשות אחד מאלה, לאחר הלכידה:משתמש ל .4
 

  לשנות את המידע הנלווה שהתווסף לרשומה אלקטרונית; .4.1

  למחוק רשומה אלקטרונית או לסמן אותה כמחוקה. .4.2
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 מנהל מערכת יהיה רשאי לעשות כל אחד מאלה, לאחר הלכידה: .5
 

  לשנות את המידע הנלווה שהתווסף לרשומה אלקטרונית; .5.1

  ת כמחוקה.לסמן רשומה אלקטרוני .5.2
   

הארכיב הדיגיטלי יאפשר הפקת פלט חזותי או פלט מודפס של כל אחת מהרשומות  .6
האלקטרוניות, כולל המידע הנלווה שלהן, בין כתוצאה מעיון ישיר ובין כתוצאה מבחירת 

 רשומה מתוך רשימה שהוצגה אגב חיפוש.
 

ה ניתן לאחזר מידע הארכיב הדיגיטלי ישמור את החתימה הדיגיטלית שבה נחתם מסמך, ויהי .7
  מתוך החתימה, בכל עת, לרבות תקפות החתימה.

   

הארכיב הדיגיטלי יאפשר יצוא של כל אחת מהרשומות האלקטרוניות ויהיה מצויד בכלי  .8
המרה המסוגל לתרגם את הרשומות, לרבות המידע הנלווה שלהן, לקובץ בעל מבנה טבלאי 

ה צריכה להתבצע באופן דומה לחיפוש בפורמט מקובל; בחירת הרשומות האלקטרוניות להמר
  .4שהוגדר בסעיף 

   

), שלא ניתן למחיקה או LOGהארכיב הדיגיטלי ינהל, באופן אוטומטי, קובץ יומן אירועים ( .9

  לשינוי, ויאפשר יצוא של קובץ זה לקובץ בעל מבנה טבלאי בפורמט מקובל.

   

האלקטרוניות לרבות המידע הארכיב הדיגיטלי מצויד במערכת גיבוי ושחזור של כל הרשומות  .10

  הנלווה שלהן, ובלבד שפעולות כאמור יתאפשרו למנהל המערכת בלבד."

 
  

  תיעוד על גבי נייר כימי מתכלה  .23

  

קבע איסור על עוסקים בכל  2007בינואר  1 (ב) להוראות ניהול ספרים בתחולה מיום21תיקון סעיף 

ן, חשבוניות המודפסות בתחנות דלק, חניונים ענף שהוא להפיק תיעוד על גבי נייר כימי מתכלה (כגו

  ).וכיו"ב

טרת התיקון הינה לאפשר לרשות המיסים לבקר את התיעוד שביצע הנישום גם בחלוף מספר מ

  שנים ממועד התיעוד.

  

פיכך, כל העוסקים חייבים לדאוג להפיק את התיעוד בנייר שיהיה קריא וברור ותוכנו ישמר ל

אליה מתייחסת מערכת החשבונות או למשך שש שנים מיום  למשך שבע שנים מתום שנת המס

  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 ,להוצאת כרטיסי נסיעה או המסופון, לפי העניין

  , לפי העניין.ח"ש 11,800/  5,200/  8,200בשנת המס 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 של בנפרד  רישום  א)

  .מכירה תסוכם

המחאות (במקרים שלא נרשמה קבלה) ולרשום את כל ה המחאותש לערוך ספר רישום י  ב)

  תקבלו במהלך היום.הש
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  מועד שינויי מבנה -שינויי מבנה   .24

  

בתום שנת המס מועד שינוי המבנה הינו  בדרך של החלפת מניות)בפיצול בפיצול ומיזוג (למעט 

  רבעון). כל ם בתום ינו גלמעט מספר יוצאים מהכלל אז המועד הבלבד (

לשם  פיצול או מיזוג חייבים להיערך לפני תום השנהבשינוי מבנה בדרך של ים המעוניינתאגידים 

  .(בפיצול קיימת חובה בקבלת אישור מקדמי)מקדמי לרשות המיסים הבקשה לאישור ה תהגש

  

  

  יווח על העברת נכסים בתמורה להקצאת מניותד  .25

  

 104העברת נכסים בתמורה להקצאת מניות בהתאם להוראות סעיף יווח לפקיד השומה על ד

  יום ממועד ביצוע הפעולה תוך צירוף הטפסים הרלוונטיים. 30לפקודה צריך להתבצע תוך 

  

  

  זיכוי ממס בעד תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית  .26

  

אומית, סכומים העולים יחיד או חברה שתרמו למוסד ציבורי, שאושר על ידי שר האוצר, או לקרן ל

עבור יחידים ובשיעור מס  מסכום התרומה 35%ש"ח, זכאים לזיכוי מהמס בשיעור של  180על 

 1החל מיום . סכום התרומה שיובא בחשבון ), לפי העניין2016שנת מ 25%חברות עבור חברות (

, אותה השנהשל הנישום ב מההכנסה החייבת 30%או על  ש"ח 9,212,000לא יעלה על  2016בינואר 

או  ש"ח 9,212,000 על מאחר ועלה 2016בשנת . כל סכום שלא ניתן בעדו זיכוי מבניהםלפי הנמוך 

בזו אחר זו, ובלבד שלא  2019, או 2018 ,2017, יועבר לשנים החייבת של הנישוםמההכנסה  30%על 

  ה לזיכוי. יינתן בכל אחת משלוש השנים כאמור זיכוי בסכום כולל של תרומות העולה על התקר

  

 צויןרק בגין קבלה מקורית בה ממס בעד תרומות רשות המסים, יותר זיכוי מדת עבהתאם ל

ש"ח וסכום התרומה הודפס מראש),  180במפורש שם התורם (אלא אם היא בסכום שאינו עולה על 

לפקודת  46תרומות לפי סעיף  ןלענייהמילה "תרומה" והטקסט הבא: "למוסד אישור מס הכנסה 

  הכנסה".מס 

  

  

הוראת ביצוע  - כרלעובדיו, באמצעות תלוש שלפקודה  46אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף   .72

  7/2012מס הכנסה 

  

עקב תרומות שתרמו , מעבידים אשר מעוניינים לתת לעובדיהם זיכוי 2012ביולי  11החל מיום 

ך הקטנת או הימנעות מניכוי לפקודה, יוכלו לעשות כן תו 46מכח סעיף י ות זיכוהעובדים המאפשר

  את בצורה יעילה.ז, וי כאמורוהזיכמס בשל 

 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 

  

  
לקרנות השתלמות, בהתחשב בתקרת הסכומים המעניקים  2016להלן פירוט הסכומים שניתן לשלם בשנת 

  הטבות במס לשכירים, לבעלי שליטה בחברות פרטיות, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים.
  
  

  תשלום נוסף, שאינו מזכה בהטבות מס,      
  לפטור ממס או לניכוי כהוצאה המהווה תנאי  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  6,525(ז)   (**)  ש"ח  11,745(ו)    (**)  עצמאי
            

            קיבוץ/מושב שיתופי
  ש"ח  6,525(ז)     (***)  ש"ח  11,745(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).
        
לפי עמדת נציבות מס הכנסה הפטור מחושב לפי סיכום תשלומי כל המעסיקים ביחד. היינו, הפטור נקבע ברמת העובד ולא   (*)

  ברמת כל מעסיק בנפרד (יש הסוברים שאם אין קשר בין המעסיקים, הפטור חל על תשלומי כל מעסיק בנפרד).
  
        

הניכוי ניתן רק לגבי הכנסות מעסק או ממשלח יד. הסכום שיותר לניכוי הוא סך   (**)  עצמאי:
 2.5% -התשלומים לקרן השתלמות לעצמאים, לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל

. לפיכך 2015ש"ח בשנת  261,000  מהכנסתו של היחיד מעסק או ממשלח יד, אך לא מעל
     2.5%עלה יוכל לנכות כהוצאה את תשלומיו שמעל ש"ח ומ 261,000מי שהכנסתו היא 

. המשמעות )261,000 -מ 4.5%ש"ח ( 11,745 -ש"ח), אך לא יותר מ 6,525ש"ח ( 261,000 -מ
 6,525ש"ח, כדי שינוכו מהכנסתו  18,270ש"ח, שהם  261,000 -מ 7%היא  שעליו להפקיד 

  ש"ח.
        
    ש"ח . 261,000  -מ  4.5%  (ו)  
    ש"ח . 261,000  -מ  2.5%  (ז)  
        

הניכוי שיינתן בגין תשלומיו כעצמאי יחושב מהכנסתו כעצמאי   -זכאי להטבות כשכיר      עצמאי שהוא גם שכיר:
ש"ח (בניכוי כל המשכורות בגינן  261,000עד לתקרה של  -

  הפרישו מעבידיו בעבורו כספים לקרן השתלמות בשנת המס).
        

התנאים כמו עצמאי. אם החבר הינו גם שכיר, או עצמאי מחוץ לקיבוץ, ינתן החישוב ו  (***)   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

  6120בשנת  מסוימותלניכוי הוצאות 
  

  נסיעות לחו"ל ואש"ל בחו"ל (*)  א.
  

אם  -אה תותר בניכוי אם הנסיעה והשהייה היו הכרחיים לייצור ההכנסה (במוסד ציבורי ההוצ
  הכרחית לפעילותו). ההייתהנסיעה 

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.

  
  :סכומים והתנאים להתרת הניכויה
  
  הוצאות טיסה  .1
  

שיותרו לניכוי לא יעלו על מחיר כרטיס טיסה במחלקת עסקים  המרביותהוצאות הטיסה   
  באותה טיסה.

  

  (*) הוצאות לינה  .2
  

  בשל הוצאות לינה יוכרו ההוצאות לפי מסמכים נאותים כדלקמן:  
  

  ה.$ ללינ 267עד   -הלינות הראשונות   7עבור   א.
  

  - 90  -עבור הלינות מהלינה השמינית ועד הלינה ה  ב.
  כל הוצאות הלינה.  -$    117כשמחיר הלינה עד   )1(
 117$ -מהוצאות הלינה בפועל, אך לא פחות מ 75%  -$   117כשמחיר הלינה עולה על   )2(

  $ ללינה. 200יהיה הסכום   -$ ללינה   267לינה; כשההוצאות בפועל עולות על ל
  

  $ ללינה. 117עד  -  לינות 90-בנסיעה שכוללת מעל ל  ג.
  

  (**) הוצאות שהיה  .3
  

$ ליום שהיה בחו"ל בנוסף להוצאות הלינה שנתבעו  75עד בשל הוצאות אחרות ניתן ניכוי של   
$ לכל יום שהיה  125אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה, יותר לניכוי אש"ל בסך  לניכוי כנ"ל.

  בחו"ל.
  

  יסווגו כהכנסה אצל העובד. ,הוצאות שהייה בחו"ל, שבפועל לא הוצאוכי קבע ביהמ"ש 
  

  הוצאות שכירות רכב  .4
  

  $ ליום. 59יותרו לניכוי הוצאות בפועל לשכירת רכב בחו"ל נגד קבלות, אך בסכום שלא יעלה על   
  

  הוצאות אחרות  .5
  

נסיעות, אירוח  אין כל הגבלה לגבי הוצאות עסקיות אחרות הנעשות בחו"ל כגון: טלפונים,  
  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,  הוצאות הלינה והשהייה המותרות בניכוי. 25% -ב הוגדלו  (**)

קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טאיוואן, יוון, יפן, לוכסמבורג, -גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונגאנגולה, בלגיה, 
  נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קאמרון, קנדה, שבדיה ושוויץ.
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  ניכוי הוצאות להחזקת רכב  ב.
  

  זקת רכב פרטי ומסחרי. הוצאות להחהניכוי גבילות את מוהתקנות פקודת מס הכנסה 
  

  :חוקלהלן עיקרי ה
  

חזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה (מדובר ברכב של עצמאי אהוצאות 
  בניכוי לפי הגבוה מבין:תוכרנה  שאינו צמוד ואינו "רכב תפעולי") חברהאו רכב 

  

  כום הוצאות החזקת הרכב בניכוי "שווי שימוש ברכב", אוס  •

, האחוז שיוכר כמפורט להלן מיםלגבי רכבים מסוי(וצאות החזקת הרכב. מסך ה 45%  •

  :)45% -יהיה גבוה מ
  ;90% –וטובוס ציבורי / מונית א  -
  ;80% –כס סיור / רכב מדברי ר  -
ובלבד שבבעלות הנישום רכב כאמור אחד בלבד.  77.5% –כב להוראת נהיגה ר  -

  .68% –ם הוא רכב אוטומטי במידה ובבעלותו שני כלי רכב כאמור, שרק אחד מה
  

סמ"ק והספק  125(נפח המנוע שלו עולה על  L3הוצאות החזקת אופנוע שסיווגו בקבוצת 

  שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה ) סוס כוח 33מנועו מעל 
  

  ההוצאות תוכרנה בניכוי לפי הגבוה מבין:
  

  ע", אוכום הוצאות החזקת האופנוע בניכוי "שווי שימוש באופנוס  •

  מסך הוצאות החזקת האופנוע. 25%  •

  
  (רכב שהמעביד העמיד לרשות העובד) רכב לגבי רכב צמוד לעובדהחזקת הוצאות 

  ההוצאות תותרנה בניכוי במלואן.
  

  רכב המותרות בניכוי לגבי "רכב תפעולי"החזקת הוצאות 
  ההוצאות תותרנה בניכוי במלואן.

  שתי חלופות: –"רכב תפעולי" 

הועמד לרשות עובד, שמשמש רק לצורכי העסק ושבתום שעות העבודה אינו  כב שלאר  •

  יוצא 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  •

  ).השנהפת השימוש (אם לא במשך כל תקו  •

  שם הנהג אליו צמוד הרכב.  •

  הנהג במס. חויבסכום שווי שימוש בו   •

, רישוי, ביטוח מקיף וחובה, דלק, הוצאות סכום ההוצאה למעשה (כולל דמי שכירות  •

  ).תיקון ואחזקה, אגרה לכבישי אגרה, חניה ופחת

  וצאות ששולמו עבור רכב של עובד.ה  •

  העובד במס. חויב ליועסכום ה  •
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  שינוי בשעורי הפחת לרכבים מסוימים

  

סעיפים בתקנות הוחלפו  2009ביולי  1תיקון שתחולתו לגבי רכבים שנרשמו לראשונה ביום ב

  הפחת לגבי כלי רכב כמפורט להלן:

  ;25% –מונית 

  ;20% –רכב סיור ורכב מדברי 

  .25% –רכב היברדי 
  

מקרים קבע קביעות שונות שניתן לעיתים לנסות  על אף האמור לעיל, ביהמ"ש במספר

  להשתמש בהם 
  

עת שימוש ברכב של עובד לצורך עסקו של המעביד בלבד על ידי אותו העובד, שמקבל ב  •

החזר הוצאות בגין השימוש ברכבו, החזר ההוצאות יהווה הוצאה של המעביד ללא קיומה 

  של הכנסת עבודה אצל העובד;

  גדר התקנות לעיל כאשר רכב המשמש לעבודה בלבד ;כול שתתאפשר יציאה מי  •

אשר ניתן להוכיח בצורה ברורה את החלוקה בין שימוש עסקי לשימוש פרטי ברכב כ  •

  יתאפשר לעיתים להשתמש בנתון זה חלף התקנות לעיל.
   

  

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

  ת רכב כאמור לעיל.דמי השימוש יותרו בדומה לדרך התרת הוצאות להחזק
  
  

   שווי שימוש ברכב  .ד
  

החייבת בתשלום מס הכנסה  ,שווי שימוש ברכב הצמוד לעובד מהווה הכנסה רעיונית בידי העובד

  בגינה.וביטוח לאומי 

(חלה על רכבים שנרשמו לראשונה עד המחיר שיטת קבוצת שווי השימוש לכל כלי הרכב נקבע לפי 

בינואר  1(חלה על רכבים שנרשמו לראשונה מיום  תהליניארי) או לפי השיטה 2009בדצמבר  31

  .ואילך) 2010
  

  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.

טבלאות, בהתאם לדגם הרכב הספציפי או בהתאם לדגמים פי ה-גם רכב צמוד בחו"ל יסווג על

לפי הטבלה; רכב בחו"ל שאינו מצוין בטבלה, ואין בטבלה דגם מקביל לו,  להכואחרים מסוגו, 

  יכלל בקבוצת המחיר הראשונה.י
  

  והנם כמפורט להלן: וצפויים לגדול בעתיד סכומי שווי השימוש ברכב הוגדלו 
  

  2016  

  וש לחודששווי שימ  קבוצת מחיר

  (בש"ח)  

    

1      2,710  

2      2,930  

3      3,770  

4      4,530  

5      6,260  

6      8,120  

7      10,440  

   L-3אופנוע שסיווגו בקבוצת 

  900      סמ"ק) 125 -(נפח מנוע מעל ל
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  2010ינואר ב 1-משנרשמו לראשונה השיטה החדשה שחלה על רכבים  - ה הליניאריתשיטה
  

, ואילך 2010בינואר  1ברכב צמוד, בתחולה על רכבים שנרשמו לראשונה מיום חישוב שווי השימוש 
   .)(מחיר הרכב לפי מחירון היבואן יהיה כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש

ממחיר הרכב (למעט אופנוע  2.48%הינו ואילך  2013שיעור שווי השימוש החודשי שנקבע לשנת 

  ).ח"ש 900הינו  2016ו לשנת ב, ששווי השימוש L3המסווג 

  
(נכון  ח"ש 501,540לזקיפת שווי השימוש נקבעה תקרה שתעמוד על שווי שנזקף לרכב שמחירו 

  .ח"ש 12,438של  תדהיינו, זקיפת שווי חודשית מקסימאלי ).2015לשנת 
  

לגבי כלי  לחודש ח"ש 560תבוצע הפחתה בזקיפת שווי השימוש בסך של  2014עד שנת  2010משנת 
  ). 2010בינואר  1רכב היברידיים, ללא קשר למועד הרישום שלהם לראשונה (לפני או אחרי יום 

  
  ש"ח. 900 - 2016שווי השימוש החודשי בשנת  - L3אופנוע שסיווגו 

  
צרכן ואת את המחיר ל מפרסמת רשות המיסים https://www.shaam.gov.il/mm-usecarבאתר 

   סכומי שווי השימוש לדגם, לפי קוד תוצר וקוד דגם (בהתאם לקודים ברישיון הרכב).
  
  

 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 שהסכם פשרה בהתאם ל, הנובעת משימוש ברכבי מאגר של מעביד
כי ההסכם נוגע רק לרכב מאגר שהשימוש בהודעה נאמר  סגל המחקר ברפא"ל בנוגע לרכבי מאגר.

ו לפעילויות שוטפות של המעביד ואינו מוקצה לעובד כלשהו, ובלבד שלא הוצמד רכב אחר נבו ה
  כלשהו לאותו עובד.

  :לותמספר הקו במסגרת ההסכם נקבע
  
עבד  הםם במילצורך חניה בביתו, ביות ספורים בחודש הרכב נותר בידי העובד ללילבמידה ו .1

אין צורך  -ת ולא שיטתי תאקראיוהחניה הנה שבוע   ףבסוואין מדובר העובד עד לשעות הלילה, 
  לזקוף שווי לעובד.

רכב הנותר במקרים של שימוש ברכב מאגר יותר מפעם אחת בחודש, נקבע כי אם לא מדובר ב .2

בידי העובד לסוף שבוע יש לזקוף שווי יחסי על פי היחס שבין מספר הימים שהרכב נותר ברשות 

 העובד ללילה לבין מספר הימים בחודש ובלבד והתקיימו כל התנאים הבאים:

ועמד לרשות העובד רכב מאגר (לרבות חניית לילה בחניית העובד) במהלך חודש ה  .2.1

קלנדרית  ו עולה על עשרה ימים וכן במספר ימים במהלך שנהקלנדרי מספר ימים שאינ

  ;שאינו עולה 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

ות הקשורות לעבודה. בשל שעות הפעיל רכב נותר בידי העובד למשך הלילה בלבדה  .2.4

  אם נדרש לפעילות ביום המחרת.א לא ,הרכב יוחזר בבוקר למקום העבודה הקבוע

רכב מועמד לשימוש העובד באופן אקראי ולא שיטתי בשל צרכי העבודה ועל פי ה  .2.5

  אישור של הגורם המוסמך במקום העבודה.

וכי על  ש חודשי מלא אחדבגין רכב מאגר אחד לא ייזקף יותר משווי שימונקבע כי מו כן, כ

  עביד לקיים רישום ותיעוד באשר לקיום התנאים המפורטים בהנחיה זו.המ
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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 
ינו בנאמנות עבור התאגיד. התייחסות הרישוי הינו הנהג המשתמש בכלי הרכב כשהרישום ה

הרשויות הייתה כי אכן התאגיד הינו הבעלים של כלי הרכב וזאת במידה והוגשה הצהרה בהתאם 
  יום מיום רכישת כלי הרכב. 30תוך פרק זמן שלא עלה על 

החל מיום על ידי היועץ המשפטי של רשות המיסים נאמר כי  2007בהחלטה שפורסמה במהלך שנת 
רכבים שירכשו על ידי התאגיד יירשמו על שם התאגיד במסמכי הרישוי ובמידה  2007בר בספטמ 1

  ולא יעשה כן, לא תכיר רשות המיסים בכלי הרכב ככזה השייך לתאגיד.
בכל האמור לרכבים השייכים יוצרת הנחיה זאת קושי  2007בספטמבר  1יודגש כי, החל מיום 

שניתן (מדובר רק ברכב  וז מע"מ בשל רכישת רכבבעת קיזלתאגיד, שירשמו על שם אחר, וזאת 
  . ובעת דרישת ניכוי לצרכי מס הכנסה בקשר להוצאות החזקת רכב )לקזז מע"מ ברכישתו

הנחיה מנהלית זו של רשות המיסים יוצרת קושי לעומת המצב הקודם אך תשומת לבכם לכך שאכן 
  קיימים ספקות לגבי תוקפה המשפטי.

היועץ המשפטי של רשות מגובה בחוות דעת משפטית הינה כי הנחיית עמדת לשכת רואי החשבון ה
אינה גוברת על עקרונות ההכרה בהוצאה לצרכי מס ועל דיני הקניין ו/או אינה מונעת  המיסים

אפשרות להעלות טענות עובדתיות לרבות כי הרכב שייך לתאגיד וזאת גם ללא רישומו של הרכב 
  במשרד הרישוי על שם התאגיד.

ת את הדעת לסוגיה זו לרבות באור בדוחות הכספיים במידה ובוחרים שלא לקיים את יש לת
  הנחיית היועץ המשפטי של רשות המיסים.

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

ק"מ ממקום  100הוצאות לינה, לרגל ביצוע עבודה, יותרו רק לגבי לינה במקום המרוחק מעל 
תה הכרחית ייהעיקרי, זולת אם שוכנע פקיד השומה שהלינה ההמגורים, או ממקום העיסוק 

$ 117לייצור ההכנסה של הנישום. סכום ההוצאה הממשית שתותר לפי מסמכים, לא יעלה על 
$ ללילה), היינו 267מסכום ההוצאה (שגבולה  $75% יותרו לניכוי 117ללילה. אם ההוצאה עולה על 

$  140היא תותר במלואה; כשההוצאה  -$  70ההוצאה ; (לדוגמה: כשמבניהם$, לפי הגבוה 200עד 
  ). סכומים אלה כוללים ארוחת בוקר, הכלולה במחיר הלינה.140 -מ 75% ($  105יותרו לניכוי  -

המגבלות האמורות לעיל אינן חלות על לינה לצורך השתתפות בהשתלמויות וכינוסים בתחום 
  העיסוק של הנישום, או מי שהשתלם מטעמו.

  
  אות לביגודהוצ  .ז

  

לגבי בגדים (לרבות נעליים) שנועדו לשמש לצרכי עבודה, וניתן לזהות בהם באופן בולט השתייכות 

מההוצאות  80%לעסקו של נישום, או שעפ"י דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד, יותרו לניכוי 

  .(כדוגמת חליפה ייצוגית לעו"ד) שהוציא נישום לביגוד עבורו או עבור עובדו

(כדוגמת סרבל עבודה,  א ניתן להשתמש בביגוד שלא לצרכי העבודה, יותרו ההוצאות במלואןאם ל

  .חלוק עבודה)

  

במס שינוכה  ותחויבבמקרים אחרים (של ביגוד לעובדים) ההוצאה תיחשב, כולה, כמשכורת 

 )11(32או  31במקור. במקרים "אפורים" ההוצאה אינה מוכרת, או שהיא "עודפת" (לפי הסעיפים 

  ).לפקודה

  (אין הגבלה לגבי ניכוי של ביגוד פרסומי, המופץ ללקוחות ולאחרים, אף אם יחולק גם לעובדים).
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  טלפון במקום מגורים  .ח

  

התקנות אינן מתירות ניכוי הוצאות החזקת טלפון במקום מגוריו של נישום, או של בעל שליטה 

  יסוקו מתבצע מבית המגורים.בנישום, אלא אם כן הונחה דעתו של פקיד השומה, כי עיקר ע

  

 80% -ש"ח לשנה, אך לא יותר מ 2,400במקרים המותרים יותרו לניכוי ההוצאות שמעל 

ש"ח בשנה. אם ההוצאה השנתית עולה על  23,600מההוצאות להחזקת טלפון שאינן עולות על 

משנה, ייעשה  ש"ח וכל היתרה תותר לניכוי. אם המדובר בחלק 4,700ש"ח, לא יותרו לניכוי  23,600

  חישוב יחסי לפי מספר החודשים שבהם מקום המגורים שימש את עיקר העיסוק כנ"ל.

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.

  

  

  ולרייםטלפונים סל  .ט

  

  ניכוי כהוצאה בעסק או משלח יד

  

טלפון נייד שהועמד לרשות עובדו.  -מותר לעסק או למשלח יד לנכות את כל הוצאותיו בשל רדיו 

  אם העובד משלם למעביד עבור השימוש, יופחת סכום זה מההוצאה המותרת.

  

 -ש"ח בשנה  1,260כשסכום ההוצאות הינו עד  -באשר לטלפון כנ"ל, שלא הועמד לרשות עובדו 

יותרו כל ההוצאות העולות על  -ש"ח  1,260מההוצאות; כשההוצאות מעל  50%יותרו לניכוי רק 

  ש"ח בשנה. 630

החישוב ייערך עבור כל חודש בנפרד (ולא על בסיס שנתי או מצטבר), וההוצאה תיחשב בחודש בו 

  שולמה (ולא בגין החודש עבורו שולם).

  

  מותקן במרכזיה בעסק או במשלח יד, יותרו לניכוי במלואם.טלפון נייד, ה-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.

  

ום מקדמות על הוצאות סכום ההוצאה שאינו מותר בניכוי מוגדר כהוצאה עודפת, והחייבים בתשל

  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 

מסכום  50% העובד במס על יחויבלרשותו טלפון כאמור, או משתתף בהוצאותיו לטלפון כאמור, 

. מסכום השווי, הנחשב כהטבה מבניהםש"ח לחודש, לפי הנמוך  105ההוצאה החודשית, או על 

חייבת במס של העובד, יש להפחית את הסכום ששילם העובד בשל טלפון זה. סכום השווי כנ"ל 

  יתואם כפי שמתואמות תקרות ההכנסה.

  

  ום העבודה בלבד.במס בשל טלפון שניתן להתקשר ממנו למק יחויבהעובד לא 

  

מוסדות  על ידימלכ"רים, ובמס שכר  על ידיהסכום החייב במס בידי העובד חייב במס מעסיקים 

  כספיים ומלכ"רים.

  

  של העובד יש להוסיף בשורה נפרדת את זקיפת שווי ההטבה בגין טלפון נייד. 106בטופס 
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  כיבודים ואירוח  .י
  

קרה  השתיימההוצאות שהוצאו לכיבוד קל שהוא " 80%בניכוי  תותרומ - כיבודים במקום העסק

או חמה, עוגיות וכיו"ב" של אורחים ושל עובדים במקום העיסוק (שבו מנהל הנישום דרך קבע את 

  הוצאות מזון ומשקה אחרות לא יותרו. ).עסקו

  

הוצאות אירוח, כולל הוצאות כיבודים שלא במקום העסק, אינן מותרות בניכוי, פרט  - א י ר ו ח

  להוצאות אירוח אורחים מחו"ל, המותרות בניכוי ללא תקרה, בתנאי שהן סבירות.

  

כרטיסים נפרדים,  ניכדי לאפשר הבחנה בין סוגי ההוצאות חשוב לרשום בהנהלת החשבונות בש

הוצאות כיבוד במשרד והוצאות אירוח אורחים מחו"ל. יש להקפיד על רישום ההוצאה בכרטיס 

  צרף חשבונות או קבלות להוכחת ההוצאה.המתאים להבחנה האמורה ול

  

  הפירוט הנדרש הוא כדלקמן: - אירוח אורחים מחו"ל

  ;ם האורח וכתובתוש   •

  ;וג קשריו עם העסקס   •

  ;תאריך ההוצאה   •

  ;אור מהות ההוצאהת   •

  .כוםס   •

  
  

  מתנות לקשורים בעסק  .אי

  

  ש"ח לשנה למקבל. 210 -עד ל 2016ראויות לניכוי בשנת   -  מתנות לתושבי ישראל

  

דולר של ארה"ב לאדם לשנה. התנאי להתרת ההוצאה הינו שיש  15 -עד ל -  מתנות לתושבי חוץ

  כולל עמיתים למקצוע או לעיסוק.  -קשר עסקי בין המקבל לבין העסק. קשר עסקי 

  

מתנה לשכיר, לרבות שי לחג, נחשבת כחלק ממשכורתו של המקבל. עם  - מתנות לשכירי העסק

ש"ח לשנה למקבל,  210 -עד ל 2016מעבידו מותרות לניכוי בשנת  על ידיתנות הניתנות לעובד זאת מ

אישי או פרטי (למשל נישואים, לידה, בר  עאירוואינן נחשבות כחלק משכרו, בתנאי שניתנו לרגל 

  וכו'). המצוו

  הפירוט הנדרש הוא כדלקמן:

  ;ם המקבלש  •

  ;שריו עם העסקק  •

  ;אריך ההוצאהת  •

  ;ג ההוצאהוס  •

  ;כום המתנהס  •

  .סכום העולה על המותרה  •
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  :דחלק 
 

  של 2016הכנות לקראת בקורת הדוחות הכספיים לשנת 
 שאין להם פעילות או השקעות בחו"ל (*) חברות ומוסדות

  
  
  

  פעולות לסגירת החשבונות, לספירת מלאי, מזומנים, שיקים ושטרות

  
קורת, נודה לכם אם תפעלו בהתאם יוך בפעולות הבבכדי להקל על סגירת החשבונות והתאמתם, ולחס

  להמלצות ולהנחיות שלהלן.
  
  
  6120בדצמבר  31יום ספירת המלאי ל  .1
  

  מועד הספירה  
  

. אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך זה, ניתן 2016בדצמבר  31יום בעליכם לערוך ספירת מלאי 
אזן, אך במקרה כזה עליכם לערוך לערוך את הספירה בתאריך אחר הסמוך ככל האפשר ליום המ

מראש את כל הסידורים הדרושים לתאום כמותי בין רשימות המלאי בתאריך הספירה ובין רשימות 
  .2016בדצמבר  31יום להמלאי הסופיות שתערכנה בכל מקרה ליום המאזן, דהיינו 

נו מפנים על תאריך הספירה המתוכנן על ידכם. כמו כן הנ נבקשכם להודיענו מראשבכל מקרה 
ימים, חובה להודיע  10תשומת לבכם לכך שאם הפרש הזמן בין יום הספירה ובין יום המאזן עולה על 

  על כך מראש גם לפקיד השומה.
  

  עריכת הספירה  
  

רשימות המלאי צריכות לכלול את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים 
ן עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם והנמצאים, ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד. כמו כ

בתאריך הספירה, אצל אחרים (סחורה שנשלחה לעיבוד, טובין במחסני ערובה, סוכני מכירות, 
  כולל בחו"ל וכו'). -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:
  

כולל שם היצרן, דגם ומספר  -של הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם (במכשירי חשמל  םתיאור  -
  סידורי מוטבע);

  כד');מצבם, אם אינו תקין (מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת ו  -
  היחידה לפיה נמדדת הכמות (ק"ג, מטרים, תריסרים וכד');  -
  הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).  -

טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר והם: מחיר היחידה, ושווי  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  

  

שוב השווי ניתן לעשות במועד מאוחר יותר. בחישוב השווי אין לכלול טובין שאינם שייכים את חי

לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן) אך יש לכלול אלה הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים 

  לכם.

השווי יחושב בדרך כלל לפי העלות (לא כולל מע"מ), אך במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה 

ל), או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות, יחושב השווי לפי ערך המימוש הנקי, והדבר יודגש לעי

  ברשימה תוך ציון בסיס החישוב וסיבתו. מלאי פגום יירשם ברשימה נפרדת.

  נבקשכם להודיענו על כך. ,בעיות כלשהן בחישוב השווישל או  ,במקרה של ספק

  

ות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי הקבוצ

המפקד המקוריים יש  תגיליונו, מוצרים מוגמרים וכד'. אם החישוב עצמו נעשה שלא על גבי דבעיבו

  לדאוג לסימול שיאפשר מעקב הדדי בין רשימות המפקד לבין רשימות השווי הסופיות.

  

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  

  

רשימות הספירה המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע 

  כל לפי המאוחר יותר.על ההכנסה, ה דוחשנים מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת ה

  

פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים רשימות ספירת המלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן. 

במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות 

  הספירה המקוריות בלי להמתין לחישוב השווי.

  

  

  

  שורים ורשימותפעולות לביצוע בקשר לכספים ובנקים, אי  .2

  

  הפקדת הקופה בבנק  א.  

  

את כל יתרת הכספים (מזומנים ושיקים)  2016בדצמבר  29 -ה, 'היש להפקיד בבנקים בסוף יום 

  הנמצאת בקופה, וכן לסכם את ספר הקופה ולהתאימו לספירה.

  

 29 -ה', הבקופה בסוף יום  והשיקיםאם לא ניתן היה להפקידם בבנק, יש לספור את המזומנים 

  .2016בדצמבר 
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  שיקים דחויים ושטרות  ב.

  

בדצמבר  29 -הלהכין רשימה של השיקים הדחויים והשטרות, שיימצאו בקופתכם בסוף יום  יש

, סכום השיק/השטר, ןהפירעו. הרשימה תכלול את שם החותם, שם המסב האחרון, מועד 2016

  שם הבנק הנמשך ומספר השיק.

יקים הדחויים והשטרות המוחזקים אצלם לגביה יש לקבל את אישור הבנקים לרשימת הש

  , ולוודא התאמה לספרי החשבונות.2016בדצמבר  29 -הביום 

  
  

  אישורים מבנקים וחברות אשראי  ג.

  

מטבע זר,  יש לקבל אישורי יתרות מהבנקים לחשבון עו"ש, לשיקים ושטרות לגביה, הלוואות,

, קופות יכוי מס במקור מהם, בארץ ובחו"ל)(כולל אישור על רווחים מניירות ערך ונ ניירות ערך

וכן (ניכוי מס במקור מהם בארץ ובחו"ל) תמפיקדונואישורים על הכנסות ריבית לפיצויים, 

ולערוך התאמה  אישורים מחברות אשראי (ישראכרט, ויזה, דיינרס, אמריקן אקספרס וכו'),

הוצאות בנק, עמלות, ליתרות בספרים, לאחר רישום כל הפעולות הטעונות רישום (לרבות 

  ריבית וכו').

  

  חייבים וזכאים  .ד

  

אישורי יתרות ותמציות חשבון (כאשר סכומי  לקבל חשוב -לגבי אלו שהפעילות איתם מרובה    

היתרות מהותיים) לתאריך המאזן, לבדוק אם יש הפרשים לעומת הרישומים בספרי החשבונות  

  ולערוך התאמות להפרשים.

  

  יןאישורים מעורכי ד  .ה

  

  נבקשכם להמציא לנו מעורכי דין המייצגים אתכם מכתבים ואישורים כדלקמן:   

  

פירוט יכלול את רשימת התביעות,  -  טיפול בגביית חובות והגשת תביעות על ידיכם  .1

  תיאור קצר שלהן והסיכויים לגביית החוב או לקבלת התביעה.

  

התובע, מהות התביעה, סכום  פירוט שיכלול את שם - 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 שעבודים  ו.

  

ביעות שלא נרשמו , התחייבויות תלויות (ערבויות שניתנו, תשעבודיםנא 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  2016יש לחשב את הריבית לשנת 

  לאישורי המלווים.

  

  ביטוחים  .ח

  

נו רשימת הביטוחים שבתוקף, כולל התאמה בין הפוליסות לבין הוצאות הביטוח נא להמציא ל  

  שנרשמו בספרים.

  

  חובות אבודים  .ט

  

 על ידייש לערוך  רשימת חובות אבודים, לרבות מחיקה חלקית של חובות, שתהיה מאושרת   

  מנהל, ותכלול את הפרטים הבאים:

  

          צעדי הגביה שננקטו

  שם החייב  סכום החוב  עבור מה חייב  ממתי החוב  בומדוע יש למחוק את החו

          

  

  אם החוב היה בטיפול משפטי, אנא לצרף את חוות דעתו של עו"ד שטיפל בגבייתו.

  

אם הסכומים מהותיים, יש לפעול בהתאם לתקנות מס ערך מוסף להוצאת תעודת זיכוי לצורך 

  הפחתת מס העסקאות בגין החובות האבודים.

  

  ההבראה וחופש  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.

  
  

  התחייבות לפיצויי פיטורין  .אי

  

  קמן:יש להכין פירוט ההתחייבות לפיצויי פיטורין לעובדים ברשימה שפרטיה יהיו כדל  .1  

  
 מס' שם תאריך התחלת שכר המגיע בסיס התשלום תקופת התחייבות 

 סדורי העובד      העבודה       בעד 12/2016 (יומי או חודשי) העבודה לפיצויים הערות

(**)    (*)    

  

  לא כולל מענקי סוף שנה, הפרשים וכו', אלא שכר רגיל בלבד.  (*)

ד כספים לפיצויים, לתגמולים או לקיצבה, ולהיכן יש לציין האם מופרשים בגין העוב  (**)

  לחברת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל. -

  

  כנת שכר.וחבות פיצויים מת דוחלחילופין, ניתן להמציא לנו 

  
(הודעת מעביד על תשלום  161יש להמציא העתקים מטפסי  -פיצויים ששולמו לעובדים   .2  

  מענק פרישה).

  
  



73  

  

  פקדותאישורים על יעודות מו  .יב

  

ועל ערך פדיון פיצויים של  2016יש לקבל אישורים מחברות הביטוח על ההפקדות בשנת   

, ואישורי יתרות מהבנקים להפקדות ולשווי 2016בדצמבר  31 פוליסות ביטוח מנהלים ביום

  .2016 בדצמבר 31 ביוםקופות פיצויים 

  
  

  ציוד, מכונות ומטלטלים  .יג

  

ל הציוד, מכונות ומטלטלים, שתכלול גם השוואה לטופס יש להכין רשימת מצאי מפורטת ש  

מימונית ובחכירה  -הפחת האחרון שנערך (נא להכין רשימה נפרדת לנכסים  בחכירה הונית 

תפעולית). כן יש  להמציא לנו פירוט על רכישות ומכירות של ציוד, מכונות  ומטלטלים במשך 

  השנה לפי הפירוט להלן:

  
    ברכישה:

  
  מס' פקודה  תאור הנכס  תאריך רכישה  תאריך הפעלה  מחיר הקניה  כרשם המו  הערות

              

  
  

    במכירה:

  

  תאור הנכס הנמכר  תאריך המכירה  שם הקונה וכתובתו  סכום המכר
        

  

  ניכוי מס במקור מתקבולים  .די

  

או מריבית שקיבלתם,  םשירותייש לערוך רשימה מפורטת של המס שנוכה במקור משכר   

יירות ערך, בציון שם המשלם, בצירוף אישורים מהמוסדות המשלמים על ומהכנסות מנ

  הניכויים האמורים, וכן צילום כרטיס החשבון והתאמה של הרשימה לכרטיס.

  

  סכומים שנוכו על ידיכם במקור מתשלומיכם לאחרים  .טו

  

טופס ), לערוך ריכוז שנתי (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 2017במרס 

  לשם הגשתם לשלטונות המס ולהתאימם לרישומים בספריכם. הריכוזים השנתיים הדרושים

לא יותרו לניכוי הוצאות בשל תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי במקור, אלא אם כן הוגש 

ש"המשלם" חייב בהגשתו, שיפורטו בו שמו, מענו ומספר תעודת הזהות של  דוחלפקיד השומה 

 לוהכומספר מזהה אחר,  -בני אדם  האדם אשר לו, או בשבילו, שולמו התשלומים, ובחבר

  בצורה מדויקת המאפשרת לפקיד השומה לזהות את מקבל התשלום.
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  השלמת הנהלת חשבונות ועדכון רישומים בספרי עזר  .טז

  

יש לדאוג לעדכון חשבונות המלאי, לקוחות, שטרות וכד' לתאריך המאזן, ולסיים את רישום כל   

לרבות הוצאות והכנסות שהצטברו וכן הכנסות והוצאות , 2016בדצמבר  31 ליום הפעולות עד

  מראש.

  

  ניכוי מס במקור ממשכורת ומשכר עבודה   .יז

  

) ולהתאימו לסיכום טפסי 126), לערוך ריכוז שנתי (טופס 101יש לסכם כרטיסי העובדים (טפסי 

נו ולחשבונות הוצאות משכורת ושכר עבודה כפי שנרשמו בהנהלת החשבונות, ולהמציא ל 102

. נא 2017במרס  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 

  ר ולדיווח לצרכי מס ולערוך ריכוז שנתי.לרישומי השכ

  

  פרויקטים או עבודות בביצוע  .יח

  

יש לערוך רשימה ולהעריך את אחוזי הביצוע בהתאם לעלות ההשקעה או לשלב הגמר. רצוי   

לתמוך הערכה זו בחוות דעת של מהנדס או מנהל העבודה בחברה. יש לקבל תחזיות ממהנדסי 

  .פרויקטלמה והכנסות הצפויות להתקבל בכל החברה לגבי עלויות הצפויות להש

  

   חשבונות מנהלים  .יט

  

  נא להמציא לנו:

  

לפי תאריכים של התנועות  ממויניםפרטים על חשבונות המנהלים (כולל העתק הכרטיס),   .1

בכרטיסי המנהלים, בצרוף פרטים על שווי ריבית בשל יתרות חובה שנזקפו למנהלים. יש 

יחסים לחשבונות האישיים של המנהלים, לרבות הוצאותיהם להפריד את הרישומים המתי

  (החזקת רכב, טלפון וכד'), מחשבונות אחרים.

  

  של המנהלים. 106  -ו 101העתקים מטפסי   .2

  

  

  מקדמות ופירוטים -הוצאות עודפות   כ.

  

  נא להמציא לנו:

  

רוט חישוב וכן פי 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

  החזקת רכב, אש"ל, כבודים ואירוח, מתנות ותרומות.
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  מס ערך מוסף    .3

  

רשום בספרים; כנ"ל ות שהוגשו למחזור הדוחיש לערוך התאמת המחזור החייב במע"מ לפי ה  א.

גם ביחס למס תשומות. חובה גם לתאם שימוש בתשומות שלא לצרכי עסק. אם רשומות 

בחלקן ופרטיות בחלקן) הנכם רשאים לנכות  עסקיותבספריכם תשומות בעלות אופי מעורב (

את התשומות לצרכי מע"מ במשך השנה באופן זמני, אך בסוף השנה עליכם לערוך תאום 

 דוחאת אותו החלק של התשומות שלא שימש לצרכי עסק ולהגיש למע"מ ולרשום בספרים 

  מתקן. כלל זה חל על כל התשומות המעורבות לרבות הוצאות החזקת רכב.

  

העסק ובחלקו לצרכים שהשימוש בו מעורב, כלומר בחלקו שימוש לצרכי לגבי רכב פרטי 

למטרה עסקית מותר לקזז  ) הינו50%נקבע בתקנות כי אם עיקר השימוש ברכב (מעל פרטיים, 

 25%מותר לקזז  - 50% -מהמס הגלום בתשומות הרכב. אם השימוש העסקי הינו פחות מ 2/3

מהמס (ניתן גם לנהל רישום מלא של הנסיעות העסקיות והפרטיות ולקזז את מס 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 רכישתשכירת רכב (למעט /או הרכב ו

 או שדה בתנאי קבע דרך המועסק יפ'ג ,רכב השכרת שעסקו מי בידי רכב השכרת, לנהיגה ספר

רכב המשמש להסעת נוסעים, במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים, או , מפעל בחצרי

  לסיורים וטיולי שטח, בידי מי שעסקו ארגון סיורים או טיולים).

  

שרות לניכוי מס עניין האפ"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 קבלנים  דוחואם יש טעות בדיווח צריך להגיש 

ש להם הכנסות מריבית מלקוחות, או הסוחרים בניירות ערך, ועוסקים אחרים בבניה, עוסקים שי

  קיים הבדל בין בסיסי הדיווח למע"מ ולמס הכנסה. ברוב העיסוקים האחרים יש, לרוב, חפיפה.
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  :ה חלק
 

  (*) 2016דוח על ההכנסה לשנת מס 
             עצמאים המנהלים עסק על ידי

  
  
  
  6120בדצמבר  31סתיימת ביום פעולות שיש לבצע לסגירת שנת הכספים שמ  .1
  
  

  סגירת ספרים, פנקסים וקבצי מחשב  א.
  

 2017ולפתוח מערכת לשנת  2016יש לסגור את כל הרשומות והפנקסים שנוהלו עבור שנת 
  (ספר קופה, פנקסי חשבוניות, פנקסי קבלות, פנקסי שיקים וכו').

  
  

  בנקים, שיקים ושטרות  ב.
  

   הפקדת הקופה בבנק  .1
  

את כל יתרת הכספים (מזומנים  2016בדצמבר  29 -ה', הבבנקים בסוף יום  יש להפקיד
  ושיקים) הנמצאת בקופה, וכן לסכם את ספר הקופה ולהתאימו לספירה.

  
   ',ה אם לא ניתן היה להפקידם בבנק, יש לספור את המזומנים והשיקים בקופה בסוף יום

  .2016בדצמבר  29 -ה
  

  שיקים דחויים ושטרות  .2
  

 29 -ה' הכין רשימה של השיקים הדחויים והשטרות, שיימצאו בקופתכם בסוף יום יש לה
רעון, י. הרשימה תכלול את שם החותם, שם המסב האחרון, מועד הפ2016בדצמבר 

  סכום השיק/השטר, שם הבנק הנמשך ומספר השיק.
יש לקבל את אישור הבנקים לרשימת השיקים הדחויים והשטרות המוחזקים אצלם 

  , ולוודא התאמה לספרי החשבונות.2016בדצמבר  29ביום לגביה 
  

  
  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  מטבע זר, ניירות ערך
קדונות (ניכוי מס במקור מהם יאישורים על הכנסות ריבית מפויים, , קופות לפיצובחו"ל)

וכן אישורים מחברות אשראי (ישראכרט, ויזה, דיינרס, אמריקן אקספרס בארץ ובחו"ל)
וכו'), ולערוך התאמה ליתרות בספרים, לאחר רישום כל הפעולות הטעונות רישום 

  (לרבות הוצאות בנק, עמלות, ריבית וכו').
  
  
  

------------------  
הן עצמאים והן שכירים חייבים לדווח על הכנסותיהם בחו"ל, גם אם לא הועברו לישראל. לצורך הדוח יש   (*)

וכיו"ב) ועל מיסי ההכנסה ששולמו  , שכר דירהלהמציא אישורים על כל ההכנסות (השקעות, משכורת
  בחו"ל. 
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  שיקים שנתקבלו ונמסרו לאחרים  .4

  

ים ושטרות שנתקבלו ונמסרו לאחרים, למעט לצורך גביה בלבד, יש להכין פירוט של שיק

  , ברשימה שפרטיה יהיו כדלקמן:2016בדצמבר  31 חל לאחר יום םפירעונשזמן 

  

  ממי נתקבל  שם החותם  למי נמסר  מועד הפרעון  שם הבנק  מס' השיק  סכום השיק

              

  

  

  קבלת אישורים מגופים שונים  ג.

  

  חייבים וזכאים  .1

  

ולגבי  2016בדצמבר  31להכין רשימות לקוחות, ספקים (חייבים וזכאים) ליום  נבקשכם

על ההכנסה  דוחרצוי לקבל תמציות חשבון עד לתאריך ה -אלו שהפעילות איתם מרובה 

  לעומת רשומות החשבון שלכם. -אם יש  -ולבדוק הפרשים  2016לשנת 

  

  נות השתלמותאשורים על הפקדות לקיצבה, תגמולים, ביטוח חיים וקר  .2

  

לצורך קבלת הניכויים  2016נבקשכם לדאוג לקבלת אישורים על ההפקדות בשנת 

  .םהרלוונטייוהזיכויים 

  

  

  (אם יש בעסק)     לאימ    ד.

  

בעלון  'דחלק באנא לבצע ספירת מלאי ולטפל בנושאים האחרים הקשורים במלאי כמפורט 

  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.

נא למיין ההוצאות הנילוות לפי סוגיהן (בטוח לאומי בניכוי השתתפות העובדים, קופות גמל, 

ם, מזנון עובדים, פיצויים וכד'), להתאימן לרישומי נסיעות, החזקת רכב, בגדי עבודה, שי לחגי

  השכר ולדיווח לצרכי מס ולערוך ריכוז שנתי.

  

במרץ  31ליום  וריכוזים אחרים) יש למסור לפקיד השומה עד 126ות הסוף שנתיים (דוחאת ה

  .2017במרץ  20ליום  יש למסור לעובדים או למקבלים עד -857-ו 106ואת טפסי  2017
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  ס במקור מתקבוליםיכוי מנ  .ו

  

או מריבית שקיבלתם,  םשירותייש לערוך רשימה מפורטת של המס שנוכה במקור משכר 

ומהכנסות מניירות ערך, בציון שם המשלם, בצירוף אישורים מהמוסדות המשלמים על 

  הניכויים האמורים, וכן צילום כרטיס החשבון והתאמה של הרשימה לכרטיס.

  

  

  במקור מתשלומיכם לאחרים סכומים שנוכו על ידיכם  ז.

  

), לערוך ריכוז שנתי (טופס 801יש לסכם כרטיסי ניכוי מס מריבית ומתשלומים אחרים (טפסי 

ולחשבון הוצאות מימון כפי שנרשמו בהנהלת  102) ולהתאימו לסיכום טפסי 856וטופס  826

במרס  31החשבונות. את המקור של הריכוזים השנתיים יש להגיש לשלטונות מס הכנסה עד 

. במידה והנכם מנכים מס במקור מתשלומיכם לאחרים, עליכם לערוך את הריכוזים 2017

  השנתיים הדרושים לשם הגשתם לשלטונות המס ולהתאימם לרישומים בספריכם.

לא יותרו לניכוי הוצאות בשל תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי במקור, אלא אם כן הוגש 

ב בהגשתו, שיפורטו בו שמו, מענו ומספר תעודת הזהות ש"המשלם" חיי דוחלפקיד השומה 

מספר מזהה אחר, והכל  -של האדם אשר לו, או בשבילו, שולמו התשלומים, ובחבר בני אדם 

  המאפשרת לפקיד השומה לזהות את מקבל התשלום. מדויקתבצורה 

  

  

  מס ערך מוסף  .ח

  

ות דוחשבון לבין ההנכם מתבקשים לערוך התאמה בין המחזור בפנקסים וברשומות הח

  למע"מ. כן יש לבדוק את שלמות הדיווחים.

  

  

  התאמה לדיווח למע"מ  -מקדמות למס הכנסה    .ט

  

ות דוחיש לבדוק התאמת המחזור שדווח בטפסי המקדמות למס הכנסה למחזור שדווח ב

משלים למס הכנסה או למע"מ. יש לשים לב כי  דוחלמע"מ, ואם יש טעות בדיווח צריך להגיש 

בי קבלנים ועוסקים אחרים בבניה, עוסקים שיש להם הכנסות מריבית מלקוחות, או לג

הסוחרים בניירות ערך, קיים הבדל בין בסיסי הדיווח למע"מ ולמס הכנסה. ברוב העיסוקים 

  האחרים יש, לרוב, חפיפה.
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  ות ומסמכים שיש לצרפםדוחהכנות לעריכת ה  .2

  

הגשת ל. במקרים מיוחדים ניתן לבקש ארכה 2017באפריל  30עד ליום  דוחלפי החוק יש להגיש את ה

  משוער במועד החוקי. דוחולהגיש  דוחה

  

  :דוחמסמכים שיש להמציא לנו כדי לאפשר הכנה והגשה של ה

  

  פנקסי קבלות (לעסק שאינו מחזיק קופה רושמת).  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)

  .2016בדצמבר  31רשימת מלאי ליום    ו)

  .2016בדצמבר  31רשימת לקוחות וספקים ליום   ז)

  ) של הבעל ו/או האשה השכירים.106כוז משכורת שנתית (טופס יטופס ר  ח)

  עצמאיים, ואשור שנתי מהמוסד לביטוח לאומי.מסמכי תגמולי מילואים ל  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)

  תשלומים לביטוח חיים.אשור שנתי בגין   יד)

  אישור שנתי על תשלומים לקרן השתלמות.  טו)

  אישורים על תרומות למוסדות ציבוריים מאושרים.  טז)

 12.5%אשורים עבור הוצאות החזקת קרוב משפחה במוסד כשהוצאות אלה עולות על   יז)

  מההכנסה החייבת.

  .(בארץ ובחו"ל) 2016דצמבר ב 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)

  ).2016מות .    (פנקס מקד2016 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).יש לרכז נתונים על מנת לדווח על הוצאות מיוחדות (נסיעה לחו"ל,   כג)

  .867טפסי  -אישורים מבנקים על פעולות בשוק ההון   כד)

  והינך מגיש דוח לרשויות המס בחו"ל נבקשך לצרף העתק מהדוח.במידה   כה)

  .150טופס  -דווח על אחזקת חברה בחו"ל   כו)
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  הערות כלליות  .3

  

 2016על מי שמדווח בשיטת המזומנים להקפיד ולשלם את כל ההוצאות, כולל משכורת דצמבר   .א

יכוחים מיותרים עם מס . כדי להימנע מו2016בדצמבר  29והניכויים בקשר אליה עד ליום 

חותמת בנק או דואר,  על ידי 2016הכנסה רצוי מאד לקבל אימות שהתשלום בוצע בפועל בשנת 

  .2016בדצמבר  31ליום העברה שתחויב בחשבון הבנק עד  על ידיאו 

  

לומים יפקידי השומה, נבקש להמציא גם צ על ידיהיות וישנם מקרים של אובדן מסמכים   .ב

  כמפורט ברשימת המסמכים שיש לצרפם כנ"ל. מהמסמכים שיוגשו

  

שומה יוטלו ריבית של  בעקבותברצוננו להעיר שעל יתרות מס הכנסה שהנישום נשאר חייב   .ג

יש לשקול  ,לשנה) בתוספת הפרשי הצמדה למדד. על מנת למנוע הוצאות אלו 4%לחודש ( 0.33%

  .2017בינואר  31יום  אם רצוי להסדיר את תשלום המס לפני

  

. במידה ויש 2017בימים הקרובים ישלחו דרישות לתשלום מקדמות למס הכנסה לשנת המס   .ד

  יש לפנות אלינו על מנת שנוכל לטפל בהקדם.  -מקום לבטלן או להקטינן  

  

  .2017במרץ  31ליום  תוקפם של האישורים על ניכוי מס מוקטן במקור לשנה קודמת נקבע עד  .ה

זה על מנת  ןבענייוי מס מוקטן ויש בו צורך, נבקש לפנות אלינו במידה ואין לכם אישור על ניכ

  לדרוש פטור.  -באם יש מקום    -לדרשו בהקדם, או  
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