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2017ומבט לקראת 2016-סקירת שינויים ב
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הצעות לתיקוני חקיקה
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כללי

התקציביעדילהשגתחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוקהצעתפורסמה31.10.2016ביום

,"(הכלכליתההתייעלותחוקהצעת":להלן)2016-ז"התשע,(2018-ו2017התקציבלשנות

:הבאיםהפרקיםאת,היתרבין,כוללתאשר

שינויים במדיניות המס;

 (מס על דירה שלישית)מס ריבוי נכסים;

 (חברת ארנק)"הוראות לעניין מיסוי רווחי חברה";

חוק עידוד השקעות הון;

מיסוי חברי קיבוץ;

פיצויי פיטורין;
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שינויים במדיניות המס–הצעות לתיקוני חקיקה 

 בשתי  , 23%-ל25%משיעור של ( וכן השבח הריאלי על חברה)הפחתת שיעור מס החברות

:פעימות

 24%–2017שנת;

 23%–ואילך 2018שנת;

 מס ייסף–

נוסףבמסחייביהיה,ח"ש640,000עלעלתה(2017)המסבשנתהחייבתהכנסתואשריחיד

;3%שלבשיעורח"ש640,000שלהסךעלהעולהההכנסהחלקבגין(ייסףמס)

1.1.2017-מהחל3%-ל2%-מהייסףמסשיעורהגדלת;

שללסך(2016שנת)ח"ש803,520שלמסךייסףבמסהחייבתההכנסהגובההפחתת

.ח"ש640,000
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שינויים במדיניות המס–הצעות לתיקוני חקיקה 

:שינוי מס חברות בשילוב מס יסף לאורך השנים האחרונות



שינויים במדיניות המס–הצעות לתיקוני חקיקה 

2016שיעורי מס שנת 

הכנסה שאינה מיגיעה אישיתהכנסה מיגיעה אישית

2017שיעורי מס צפויים שנת 

הכנסה שאינה מיגיעה אישיתהכנסה מיגיעה אישית

הכנסה מצטברת 
(2017סכום הכנסה שנתית בערכי )

שיעור 
המס

10%ח  "ש74,640עד 

14%ח "ש107,040ח ועד "ש74,641-מ

20%ח "ש171,840ח ועד "ש107,041-מ

31%ח"ש238,800ח ועד "ש171,841-מ

הכנסה מצטברת 
(  2017סכום ההכנסה השנתית בערכי )מדרגת המס 

שיעור המס

31%ח הראשונים  "ש238,800-מ

35%ח"ש496,920ח ועד "ש238,801-מ

47%על כל שקל חדש נוסף

*640,000₪50%מעל 

הכנסה מצטברת 
(2016סכום הכנסה שנתית בערכי )

שיעור 
המס

10%ח "ש62,640עד 

14%ח "ש107,040ח ועד "ש62,641-מ

21%ח"ש166,320ח ועד "ש107,041-מ

31%ח"ש237,600ח ועד "ש166,320-מ

הכנסה מצטברת 
(  2016סכום ההכנסה השנתית בערכי )מדרגת המס 

שיעור המס

31%ח הראשונים  "ש237,600-מ

34%ח"ש496,920ח ועד "ש237,601-מ

48%על כל שקל חדש נוסף

*803,52050%מעל 

כולל מס ייסף* 
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שינויים במדיניות המס–הצעות לתיקוני חקיקה 

 35%-ל30%-העלאת שיעור המס על הכנסה מהימורים והגרלות מ-הגרלות והימורים;

(.  2016נכון לשנת )ח "ש49,560נקבעה תקרת פטור עד לסכום של 
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מס ריבוי נכסים–הצעות לתיקוני חקיקה 

שלוששלבעליםשהואמיעלמסלהטילמוצע,הדירותבמחיריהעלייהעםלהתמודדכדי

.(דירותריבוימס–להלן)יותראודירות

יותראומגוריםדירותשלוששלבעליםשהואיחידעליוטלדירותריבוימס,המוצעפיעל.

נמצאתשבובאזור"(הקובעהסכום)"מגוריםדירתשלמקורבמערך1%עליעמודהמסשיעור

.ואילךהשלישיתהדירהעלוזאת–הדירה

בחיוביכמצוין)הדירהגודלאתבחשבוןהמביאהסטטיסטיתנוסחאפיעליחושבהאמורהערך

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתהפריפריאליותומדדכלכלי-חברתיהמדד,(הארנונה

.לשנה,חייבתדירהלכל,18,000₪שללסכוםמוגבלוהוא,הדירהנמצאתשבוהאזורלגבי

ודיווחהמסלגבייתמנגנוניםנקבעו.

הפרטיםאתהכוללתהצהרהלמנהללהגישדירותריבויבמסשחייבמיעל–2017לשנתביחס

.31.3.2017עדבחוקכאמורהרלוונטיים
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מס ריבוי נכסים–הצעות לתיקוני חקיקה 

ישאם,מעטיםאיגודשלבבעלותושהיאמגוריםדירתגםיחידשלבבעלותומגוריםכדירתיראו

;בדירהבבעלותשלישעלהעולהשיעור,בעקיפיןאובמישרין,באיגודזכויותבאמצעות,ליחיד

המסהטלתלצורךמגוריםכדירתתימנהלאלהלןכמפורטמגוריםדירת:

מ"מעבחוקכהגדרתורווחכוונתללאמוסדשלבבעלותומגוריםדירת;

הוןהשקעותלעידודלחוק1שביעיפרקלפיבשלהלהטבותזכאישבעלהמגוריםדירת;

להשכרהדירותבנייתלעידודבחוקכמשמעותה,להשכרהבבנייןדירהשהיאמגוריםדירת;

החברהאוהמדינהשפרסמהמכרזלפיארוךלטווחלהשכרהשמשמשתמגוריםדירת

;ולהשכרהלדיורהממשלתית

עליהחלהדיירהגנתשחוקבשכירותלמגוריםהמושכרתמגוריםדירת;

הכנסהמסלענייןעסקימלאיהמהווהמגוריםדירת;
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מס ריבוי נכסים–הצעות לתיקוני חקיקה 

בחזקת10–"הקובעסכום"הלחישובהנוסחא:

הסכוםבתוספת,כלכלי-חברתיבערךפריפריאליותערךממכפלת2.2%בהפחתת4.421"

:אלהכלמצירוףהמתקבל

;הדירהשטחממקדם79.7%(1)

;כלכלי-החברתימהערך7.8%(2)

;הפריפריאליותמערך8%(3)

;2בחזקתכלכלי-החברתי-המדדערךמהעלאתהמתקבלתמהתוצאה2.8%(4)

";2בחזקתהפריפריאליותמדדערךמהעלאתהמתקבלתמהתוצאה2%(5)

.מהנוסחאותתעלמו18,000₪תשלמו-בקיצור
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מיסוי רווחי חברה  –הצעות לתיקוני חקיקה 

הכנסהמסלפקודת(1ט)3סעיףהוספת

נכסהעמדתאו,קרובואומהותימניותבעליחידבידיכספיםשלמשיכהיראוכילקבועמוצע

במסחייבהואשעליההמניותבעלשלכהכנסתו,קרובואויחידאותושללשימושוחברהשל

כהכנסהתסווגזוהכנסה.בטוחהכמתןאוכהלוואההפעולהאתסיווגהואאםאפילו,הכנסה

הכול–(10)2אחרתכהכנסהאו,(4)2מדיבידנדאו,(2)2מעבודהידממשלחאו,(1)2מעסק

.מקרהכלשללנסיבותבהתאם

אלההוראותויחולו:

הסכוםגובהעד,נמשכולאכאילואותםיראו,המשיכהממועדימים90בתוךשהושבוכספים

;שהושב

כאילואותםיראו,ההשבהממועדשנתייםבתוךמחדשונמשכו,לעילכאמורשהושבוכספים

;מחדששנמשךהסכוםגובהעד,הושבולא

לתקופהמהותימניותבעלשללשימושוהועמדאשר,החברהשלעסקילמלאיהשייךנכס

;לשימושוהועמדלאכאילואותויראו,ימים30עלעולהשאינה
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מיסוי רווחי חברה  –הצעות לתיקוני חקיקה 

 (המשך)לפקודת מס הכנסה ( 1ט)3הוספת סעיף

לפקודה88כהגדרתו בסעיף " בעל מניות מהותי", לעניין זה;

מסוגיותראובאחדלפחות10%-ב,אחרעםיחדאולבדו,בעקיפיןאובמישרין,שמחזיקמי"

"אדם-בני-בחברהשליטהאמצעישלכלשהו

מאלהאחדכל–חברהשל"נכס",זהלעניין:

בהשבחתההוצאואשרסכומיםלרבות,דירה;

תכשיטיםאואומנותחפצי;

המהותיהמניותבעלשלהואבהםהשימושעיקראשרשיטוכליטיסכלי;

בצוזהלענייןהאוצרשרשקבעאחרנכס;
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מיסוי רווחי חברה  –הצעות לתיקוני חקיקה 

 (המשך)לפקודת מס הכנסה ( 1ט)3הוספת סעיף

רעיוניותעסקאותשתיהתקיימוכאילולעסקהלהתייחסמוצע,המניותלבעלנכסבהעמדת:

הנכסשלהשוקשוויתמורתהמניותבעלבידימהחברההנכסרכישתשלעסקה;

.רכישהמסלענייןוהןשבחמסלענייןהןמכירהבכךיראו–לדירהבהתייחס

כתוצאהלחברהשנוצרהמסלאחרלהכנסההשווהבסכוםכספיםמהחברהנמשכושבהעסקה

;המניותלבעלהנכסשלהרעיוניתמהמכירה

דייןברורותאינןזהלתיקוןביחסהסעיףהוראות.
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מיסוי רווחי חברה  –הצעות לתיקוני חקיקה 

מעטיםבחברתמהותימניותלבעלהכנסותייחוס–'א62סעיףהוספת

בה"מהותימניות"בעלשהנויחידשלכהכנסתותחשב"מעטים"חברתשהכנסתקובעהסעיף

:הבאיםבמקרים

חברתאווהיחידאחראדם-בניבחברהיחידמפעילותנובעתהמעטיםחברתהכנסתאם

.אדם-בניחברבאותומשרהנושאיהיוהמעטים

(הווהאועברבלשוןמדוברהאםהסעיףמנוסחברורלא)

מסוגוהיאאחראדםבניחברעבורהיחידמפעילותהנובעתהמעטיםחברתהכנסת

.מעבידועבורעובדבידיהנעשותהפעילויות

החברהמהכנסות50%מעלמהווהאשרעיקרי"לקוח"עבורמיוחדידבמשלחעוסקהיחיד.
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מיסוי רווחי חברה  –הצעות לתיקוני חקיקה 

כמחולקיםאותםשרואיםמחולקיםלארווחים.לפקודה77סעיףתיקון

על,מעטיםבחברת,להורותהמסיםרשותלמנהלמאפשר,דהיוםכנוסחו,לפקודה77סעיף

נעשההשניםבמהלך.בסעיףהמנוייםלתנאיםבכפוף,כדיבידנדמחולקיםלארווחיםחלוקת

להורותיכולתאי,בוועדההיוועצותחובתביניהם,תפעולייםקשייםעקבזהבסעיףמצומצםשימוש

.ועודלשנהמעברשנצברורווחיםשלחלוקהעל

כך,(בוועדהבהיוועצותהצורךייתורלרבות)אפקטיבייםכלליםולקבועהסעיףאתלתקןמוצע

הקשורהכלכליתתכליתללאמחולקיםבלתירווחיםצוברותחברותזמןלאורךבהםשבמקרים

ובאופןבתנאיםרווחיםחלוקתעללהורותהסמכותהמסיםרשותלמנהלתוענק,החברהלפעילות

לפיכדיבידנדלחלקרשאיתשהחברההרווחיםסכוםעליעלהשלאסכוםלגביוהכול,שייקבע

.החברותלחוק302סעיף

נצברובההרלוונטיתהמסמשנתשנים3תוםעדהמסיםרשותלמנהלתוענקהסמכות

.הרווחים

חולקוהאמוריםמהרווחים75%באםיחולולאהסעיףהוראות.

???רטרואקטיביתתחולה
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עידוד השקעות הון–הצעות לתיקוני חקיקה 

הוספת שני מסלולים חדשים. לחוק עידוד השקעות הון3הוספת סימן ב:

טכנולוגימועדףמפעל;

מיוחדטכנולוגימועדףמפעל;

שהופקהרוחנימקנייןהנובעתהכנסהעלמועדףטכנולוגילמפעלבמסהטבותיינתנופיהם-על

נכס":להלן)וכדומהצמחיםזנישלמטפחיםזכות,מחשבתוכנת,רשוםפטנט:בישראלנצמחהאו

:להלןכמפורט,"(מוטבמוחשילא

:מאלהאחדכל–"מוטבמוחשילאנכס"

1967-ז"התשכ,הפטנטיםחוקלפיזכות;

2007-ח"התשס,יוצריםזכותחוקלפיהמוגנתמחשבתוכנת;

1973-ג"התשל,צמחיםזנישלמטפחיםזכותחוקלפיזכות;

האוצרשרידי-עלשיוגדרונוספותזכויות;

זרותמדינותדינילפימקבילותזכויות.

לחדשנותהרשותידיעלואושר,הטכנולוגיהמפעלבידיבישראלשפותחידע.
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(המשך)עידוד השקעות הון –הצעות לתיקוני חקיקה 

"שלהרגילעסקיובמהלךנצמחהאושהופקהטכנולוגימפעלשלהכנסה–"טכנולוגיתהכנסה

זכותבעלהואשהמפעלאו,המפעלשלחלקיתאומלאהשבבעלותמוטבמוחשילאמנכסהמפעל

:מאלהאחתכללרבות,בושימוש

;המוטבמוחשיהלאבנכסלשימושזכותממתןהכנסה1)

;תוכנהעלהמבוססמשירותהכנסה2)

;המוטבמוחשיהלאבנכסשימושהמפעלעשהבייצורואשרממוצרהכנסה3)

התומךממוצרוהכנסה,3בסעיףכאמורלמוצראומחשבלתוכנתנלווהממוצרהכנסה4)

מוחשיהלאלנכסבמישריןקשורהיהשהמוצרובלבד,3בסעיףכאמורבמוצרבשימוש

;המוטב

(3)עד(1)בפסקאותכאמורמוצראולשירות,שימושזכותלמתןנלווהמשירותהכנסה5)

;הענייןלפי(3)עד(1)בפסקאותכאמורמאלהאחדבכלתומךאו

;המפעלמהכנסות15%עלעולהשאינהופיתוחמחקרשירותיממכירתהכנסה6)

;האוצרשרשקבענוספיםמסוגיםהכנסות7)
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(המשך)עידוד השקעות הון –הצעות לתיקוני חקיקה 

מועדףטכנולוגימפעל–

חברותמס12%שלמסלהטבותהזכאותכילקבועמוצעהמסלהטבותהזכאיהמפעללעניין

עובדיםמספר,פ"המוהוצאותהיקףעל,היתרבין,תתבסס,מסוימיםבתנאיםהוןרווחיומס

.הצמיחהופוטנציאלממלאיםשהםוהפונקציה

מיוחדמועדףטכנולוגימפעל

אותםעלתתבססמסוימיםבתנאיםהוןרווחיומסחברותמס6%שלמסלהטבותהזכאות

וכללשלההאםחברת,המפעלבעלתהחברהשלהמסבשנתלהכנסותדרישהבתוספת,תנאים

.יותראוח"שמיליארד10בסך,שלההבנותהחברות

יחולזהמסשיעור.הטכנולוגיתלהכנסההמיוחסיםרווחיםעל4%שלבשיעורהדיבידנדעלמס

-מהנמוךשיעורהקובעתמסאמנתוקיימתבמידה.זרהאםלחברההמחולקיםהרווחיםעלרק

.המסאמנתפיעליהיההמסשיעור,4%

שקבעכלליםשלתחילתןביוםיהא,לעילכאמור3בסימןשלתחילתוכילקבועמוצע–תחולה

מועדלאחרשנוצרוורווחיםהכנסותעליחולווהן"מועדפתטכנולוגיתהכנסה"לענייןהאוצרשר

.(1.1.2017)התחילה

(16%-ו9%)הקיימיםלמסלוליםבמקביליחולהטכנולוגיהמועדףהמסלול.



21

( המשך)עידוד השקעות הון –הצעות לתיקוני חקיקה 

כללי  –תיקונים עיקריים בחוק עידוד השקעות הון 

במסגרת,דיבידנדעלהמסשיעוראת,2017-2019בשניםשעהכהוראת,להפחיתמוצע

אלא,20%שלשיעורחלף5%שללשיעור,זרהאםלחברתהמחולק,המיוחדהמועדףהמסלול

.הזרההחברהשלהתושבותלמדינתישראלביןבאמנהיותרנמוךשיעורנקבעאם

עידודבחוקכהגדרתומיוחדמועדףממפעלהנדרשתהמועדפתההכנסהסךאתלהפחיתמוצע

כפיח"שמיליארד1.5חלףח"שמיליארד1-ל,מואץופחתהמסהטבותלצורך,הוןהשקעות

.היוםשקבוע

המסהטבותלצורך,מיוחדתמועדפתמחברההנדרשתההכנסהסךאתלהפחיתמוצעעוד

.היוםשקבועכפיח"שמיליארד15חלףלפחותח"שמיליארד10-ל,מואץופחת

הכנסהעלרקיחולותעשייתיממפעלשמחולקלדיבידנדהניתנותהמסהטבותכילהבהירמוצע

.עליההחלהחברותמסובניכויהתעשייתיבמפעלשמקורהחייבת

.נוספיםלתיקוניםהצעותקיימים..הוןהשקעותעידודחוקלתיקוןההצעותעיקריהםאלו
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חוק ההתייעלות הכלכלית–הצעות לתיקוני חקיקה 

הצעות נוספות  :

  החלת תקרה להטבת המס על כספי הפיצויים-פיצויי פיטורין

שעובדיםכך,פיטוריםלפיצויימעסיקהפקדתבשלהמסהטבתלמתןביחסתקרהלקבועמוצע

נכון)29,100₪-כקרי,במשקהממוצעהשכרפעמיםמשלושגבוהשלהםהמבוטחהשכראשר

מבוטחשכרבעדהמעסיקהפרשתעלהכנסהמסישלמו"(התקרה":להלן)(2016לאוגוסט

.התקרהעלשעולה

  מוצע להסדיר ולהבהיר בחוק את אופן המיסוי של הקיבוץ וחבריו-מיסוי חברי קיבוץ  .

 בתוך , מוצע לקבוע כי המוכר זכות במקרקעין ימסור למנהל–הצהרה על מכירת זכות במקרקעין

לחוק  73הצהרה על מכירת הזכות בה יפורטו הפרטים כאמור בסעיף , (יום כיום40חלף )ימים20

.  מיסוי מקרקעין
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שינויים שהוצאו מחוק ההתייעלות –הצעות לתיקוני חקיקה 

הכלכלית והמיועדים לקידום בהליך חקיקה רגיל  

אדם-בני-חברעלדיווחוחובתלישראלמחוץשהתאגדאדםבניחברשללתושבותחזקותקביעת

.כאמור

עלהשתלמוכיבניכוימותריםהצמדהוהפרשיריביתהוצאותהאםהשאלהלגביכלליםקביעת

.הכנסהבייצורהון

שנה20שללתקופהמוחשיבלתילנכספחתלניכויהוראותקביעת.

הכנסההןשכירותודמיתגמולים,הצמדההפרשי,מריביתשהכנסהחזקהקביעת–ז"חמיז"חנ

.פאסיבית

בלבדעלותלפיתבוצעהיהלומיםבתחוםהמלאיהערכתכילקבועמוצע–יהלומנים.

אופיבעלימקרקעיןמכירתגםתכלולשהיאכךמ"מעבחוקאקראיעסקתהגדרתהרחבת

.מסחרי

מכירתבגין,במסהחייבהריאלימהשבח20%בשיעורשבחמסתשלוםשלחדשמסלולקביעת

.רכישהושווירכישהמסניכוילמעטאך,זיכוייםאוקיזוזים,ניכוייםללא,מזכהמגוריםדירת

2017משנתהחלעוסקיםלאיחודהאפשרותביטול.

העברהמחירי"בגיןהנדרשיםהדיווחיםהרחבת".
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עיקרי חקיקה והנחיות רשות המסים  

2016שפורסמו בשנת 
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תיקוני חקיקה עיקריים  

131סעיף–לפקודה223תיקוןבמסגרתהדיווחחובתהרחבת

:לפקודה

:במסגרת התיקון הורחבה חובת ההגשה של דוח שנתי במספר מקרים
ישראלתושב"בהגדרתהימיםחזקתבושהתקיימהלמרותישראלתושבשאינוהטועןיחיד"

;בישראלמינימאלייםשהותימילעניין

–"הימיםחזקת"

;יותראוימים183המסבשנתבישראלשההאם.א

בשנתבישראלשהייתותקופתכלוסך,יותראוימים30המסבשנתבישראלשההאם.ב

;יותראוימים425הואלהשקדמוובשנתייםהמס

היחידידיעלהןלסתירהניתנת,לעילכאמורשהחזקהנאמרלהגדרה(3()א)בפסקה,אולם

.השומהפקידידיעלוהן

היחידולטענת,כאמורהימיםחזקתבושמתקיימתיחידגםדוחבהגשתיחויבהתיקוןבעקבות

טענתומבוססתשעליהןהעובדותאתהמפרטדוחיגיש,(3()א)בפסקהכאמורנסתרתהיא

.בטענתוהתומכיםהמסמכיםאתיצרףשאליו,החזקהלסתירת
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תיקוני חקיקה עיקריים  

131סעיף–לפקודה223תיקוןבמסגרתהדיווחחובתהרחבת

:(המשך)לפקודה

ידעלאהואכןאםאלא,נהנההיותובדבר,שנים25לושמלאוישראלתושבבנאמנותנהנה

;ח"שמיליוןמחציפחותאינוהמסשנתבסוףהנאמנותנכסיששוויובלבד,נהנהשהוא

ערךניירות,פיקדונות,מזומןלרבות":רחבהבצורה"הנאמנותנכסי"הוגדרוזהלעניין

."לישראלמחוץאובישראל,ומקרקעין
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(  המשך)תיקוני חקיקה עיקריים 

131סעיף–לפקודה223תיקוןבמסגרתהדיווחחובתהרחבת

(המשך):לפקודה

ח"שמיליוןחציעלהעולהבסכוםלישראלמחוץאלכספיםחודשים12במשךשהעביריחיד;

,  חודשים12במהלך , שהעביר, בהתאם לתיקון יחויב בהגשת דוח שנתי גם יחיד תושב ישראל

.ח או יותר"ש500,000כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 

לראשונה אל מחוץ , כולו או חלקו, דוח כאמור יוגש לגבי השנה שבה הועבר סכום לדיווח

.  לישראל ולגבי השנה שלאחריה

.  ואילך2016תחולה על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס 

. הצעות לביטול הפטור מחובת דיווח של תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים
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(  המשך)תיקוני חקיקה עיקריים 

מקצועיתדעתלחוותביחסגילוימתן–לפקודה215תיקון

בדיווחחייבתועמדה

מהחלשניתנה(לפקודהד131בסעיףכהגדרתה)דעתלחוותביחסגילוילתתיש-

.ואילך1.1.2016

המסיםרשותמעמדתהשונהעמדהנקיטתכוללתבאם–2016לשנתהמסלדוחוביחס

.מסויםבעניין
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הנחיות רשות המסים  

דיגיטליתכלכלהשלבישראלמיסוי–4/2016הכנסהמסחוזר

בתחוםוהןהמסחרבתחוםהןהאינטרנטבאמצעותהפועלים,זריםתאגידיםמיסוי

.השירותיםמתן

הכלכלהחברותשלהכנסתןעלישראלשלהמיסויזכותאתלהרחיבבמטרה

המסיםרשותשלעמדתהאתהמתארהחוזראתהמיסיםרשותפרסמה,הדיגיטלית

מוסד"שלכהכנסותהזריםהתאגידיםהכנסותאתלראותיהיהניתןמצביםבאלו

קבעמוסדלאותוהרווחיםלייחוסהכלליםאתלקבוע,יוצאוכפועל,בישראל"קבע

.דיןפיעלמסעליהםולהטיל

הזריםהתאגידיםשלמ"מעלצרכירישוםלחובתהחוזרמתייחס,כןכמו.
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(המשך)4/2016חוזר מס הכנסה -הנחיות רשות המסים  

קבעמוסד

אםאלא,ימוסהלא-מסכפללמניעתאמנהישלישראלעמהמדינהתושבשהינוזרתאגיד

שלמסויםרףהחוצהפיסקאליתנוכחותכלומר.בישראל"קבעמוסד"להגיעהפעילותהיקףכן

לרוב.זמןופרקפיזיתנוכחות

פרויקט ארוך טווח ולעיתים אף שרתי , משרד, מקום עסקים קבוע כגון סניף( 1)–

או ; מחשבים

שהם בעלי סמכות לכרות חוזים  , הנוכחים בישראל, אדם או חברה, "סוכן תלוי"( 2)–

.והם נוהגים לעשות כן

ולא,ותמיכהשיווק,פיתוחמרכזהקמתידיעלקבעממוסדנמנעותזרותאינטרנטחברות

בפורמטאול"מחונעשההמכירהשלהמשפטיהאקט,ובנוסף.בישראלמכירותשמבצעכזה

.(בישראלאינוהשרת)באינטרנטדיגיטלי
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(המשך)4/2016חוזר מס הכנסה -הנחיות רשות המסים  

ניתן לייחס מוסד קבע לחברה זרה הפועלת בעיקר באמצעות האינטרנט, בהתאם לחוזר  ,

:כגון, וכאשר מתקיימים בה סממנים מסוימים

;  (מטבע, סגנון, שפה)אתר מותאם לישראלים –

;  אתר המקשר בין ספק ישראלי ללקוח ישראלי–

;  מידת פופולאריות גבוהה בקרב משתמשים ישראלים–

ארגון  , באיסוף מידע, מעורבים באיתור לקוחות( חברת הבת)נציגים של התאגיד הזר בישראל –

';  וכוכנסים בישראל 

נוכחות הנדרשת לצורך קיום  . במדינת היעד" נוכחות דיגיטלית משמעותית"זו למעשה •

.קשרי לקוחות ומערכת יחסים קרובה עם לקוחות בעידן הדיגיטלי

.יינתן משקל נמוך למיקום השרתים בבחינת מוסד קבע–שרתים•

מסקנות•

. הצעה להרחבה משמעותית של הגדרת מוסד קבע–

מ"במס הכנסה ובמעחייבת –של חברה זרה Booking-פעילות פרסום ו–

.פ בישראל הכוללים פונקציות של שיווק ותמיכה"טענה לפגיעה במרכזי מו–
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שימוש במערכת למדידת שווי רכב–הנחיות רשות המסים 

רכבהוצאות/ברכבשימוששווילמדידתבמערכתשימוש

כיקבעהאשר827011מספרהנחייהאתהמסיםרשותפרסמה23.11.2011ביום

:כדלקמן,הינהבענייןהמסיםרשותשלעמדתה

שווי)הכנסהמסתקנותי"עפורקאךהינהברכבהשימוששווילקביעתהדרך.1

.1987-ז"התשמ,(ברכבהשימוש

הכנסהמסתקנותי"עפורקאךהינהבניכויהמותרותהרכבהוצאותלחישובהדרך.2

.1995-ה"התשנ,(רכבהוצאותניכוי)

שלפרסומהאףעלכיהמתרההודעההמסיםרשותפרסמה2016בינואר25ביום

אתלשווקהממשיכותחברותמספרעלדיווחיםמתקבליםעדיין,כאמורההנחיה

.שוניםעובדיםלוועדיאו/ולחברותממוחשברכביומןשלהתוכנות

המסיםרשותעמדתאתתואםאינו,אלובתוכנותשימושכילהבהירבאהההודעה

כאמורבתוכנותשימושעושיםאשרנישומיםוכיבענייןהחוקהוראותאתגםכמו

.ניכוייםביקורתבמסגרתיטופלו
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נוהל גילוי מרצון–הנחיות רשות המסים 

בדצמבר31ליוםעדהוארךהמסיםרשותשלמרצוןגילוינוהל

.מסבעבירותשמקורןהוןהלבנתעבירותעלגםויחול2016
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עדכוני פסיקה
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עדכוני פסיקה

חישוב תמורה עתידית ליום המכירה לפי ערך  –( 16.07.2015מיום )דוד אהרוני 

.נוכחי של התמורה

סבא-פקיד שומה כפר'נ'דוד אהרוני ואח, 14183-11-12מ "ע

העובדות:
לשימוששבבעלותםמקרקעיןלהחכרתבעסקהסונולהדלקחברתעםהתקשרוהמערערים

.דלקכתחנת

1.6.1998מיוםהחל,שנה22שללתקופהנערכההעסקה.

כדלקמןהיוהחכירההסכםפיעלהתשלוםתנאי:

ההסכםחתימתלאחרמיד-1,400,000$שלסכום.

1.6.1999ביוםשולם288,300$שלסכום.

תוםועד2000יונימחודשהחל,אחדכל318,000$שלבסךשנתייםתשלומים21ועוד
.דולרמיליון8-ככ"ובסה,ההסכםתקופת

במועדתקפההייתהאשר,מקרקעיןמיסוילחוק1בסעיף"במקרקעיןזכות"להגדרתבהתאם
במסחייבתולפיכךבמקרקעיןעסקההיאשנים10עלהעולהלתקופהחכירה,ההסכםעריכת
.שבח

מהווןהעסקהשוויעלשבחמסושילמומקרקעיןמיסוילרשויותהעסקהעלדיווחוהמערערים,
.דולרמיליון4-כשלסךעלעמדהמהווןהחכירהדמיסכום.8%שלהיווןבשיעור

12%שלהיסטורישבחמסלשיעורהמערערתזכאיתהייתהבמקרקעיןהזכותמכירתבגין.

בידםשנתקבלוהסכומיםעלבשנהשנהמדילמשיבהמערעריםדיווחו,העסקהביצועלאחר
.שהגישההשנתיח"בדוכהכנסהנרשמולאאלוסכומים.החכירהבעסקתשמקורםשכירותכדמי
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(המשך)עדכוני פסיקה 

חישוב תמורה עתידית ליום המכירה לפי ערך  –( 16.07.2015מיום )דוד אהרוני 

(המשך. )נוכחי של התמורה

סבא-פקיד שומה כפר'נ'דוד אהרוני ואח, 14183-11-12מ "ע

העובדות:

המערעריםדיווחיאתוקיבל–2002-2004לשניםביחסהסוגיהאתהמשיבבחן2006בשנת.

הריאליתהריביתבגובה,2007-2010לשניםמסשומותלמערעריםהמשיבהוציא2011בשנת

.לפקודה(4)2לסעיףבהתאםוזאת,השנתייםהחכירהדמיבתשלומיהגלומה

הערעורומכאן,נדחתהאלושומותעלשהוגשההשגה.

הסוגיהתמצית:
מסלשיעורזכאיתהייתהשכןמקרקעיןמיסוילרשויותהעסקהעללדווחהעדיפההמערערת

.12%שלהיסטורי

מיסוילחוק50לסעיףבהתאם,המסלרשויותבקשהלהגישרשאיתהייתהכינראהפניועל
לפקודה(6)2סעיףמכחהפקודהלהוראותבהתאם"שכירות"ההכנסותעללדווח,מקרקעין

.מסשנתכל–מההחכרההשנתיותההכנסותעלבמסולהתחייב

האם יש מקום למסות במס הכנסה גם את הריבית הריאלית הגלומה  
??  בתשלומים
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חישוב תמורה עתידית ליום המכירה לפי ערך  –( 16.07.2015מיום )דוד אהרוני 

(המשך. )נוכחי של התמורה

סבא-פקיד שומה כפר'נ'דוד אהרוני ואח, 14183-11-12מ "ע

בית המשפט  :

המתקבלתהתמורהבמלואלהכירישכי,הואהאמורמןהעולה,לענייננונוסףחשובעיקרון

,בתשלומיםמכרבעסקתהמדובראםבין,(הנומינליתהתמורה)העסקהבמסגרתלשיעורין

ובכינויבהכנסהההכרהבעיתויאךנעוץביניהןוההבדל,תפעוליתבחכירההמדובראםובין

מוכרתהתמורהבקבלתהעיתויפעריאתהמבטאתההכנסהכאשר,זולהכנסהשניתן

.מימוןכהכנסת

הצדדיםהאםאינו,האשראילמרכיבהתמורהפיצולבשאלתוהמכריעהקובעהמבחן

דעתאומד,הראשון:כפולמבחןהואהקובעהמבחן.ההסכםבמסגרתזהלמרכיבהתייחסו

עולהשהדברכפיואםגופוההסכםמתוךמפורשותעולהשהדברכפיאם,הצדדים

.בעסקההמימוניהמרכיבמהותיות,השני;במשתמע

חכירהדמיבתשלוםמדוברשהרי,מאליהברורהשלפנינובמקרההמימוניהמרכיבמהותיות

מסכוםמחציתכדיאךמגיעהמהווניםהחכירהדמיסכוםכאשר,שנה22שלתקופהפניעל

.הנומינלייםהחכירהדמי

התמורהפיצולמשוםבהויש,בתמורההמימוןלרכיבביטויהנותנתהיא,עצמהההיווןפעולת

.בההגלוםהאשראירכיב"חילוץ"תוך



38

חישוב תמורה עתידית ליום המכירה לפי ערך  –( 16.07.2015מיום )דוד אהרוני 

(המשך. )נוכחי של התמורה

סבא-פקיד שומה כפר'נ'דוד אהרוני ואח, 14183-11-12מ "ע

בית המשפט  :

הפרשישלמרכיבהמשקףהחכירהדמיבהיווןחלקלאותולעילבאמורכוונתיאין–ויודגש

שקילותאותהבשללמסותמקוםאיןאכןאלהאת.(דנןכמקרה,שערהפרשיאו)הצמדה

.כלכלית

מסוגכלכליתשקילותבויש,הריאליתהריביתאתהמשקףההיווןחלק,זאתלעומת

.התעשרותהמגלמתשקילותדהיינו,אחר

עםדברוחצידברלהאיןהריביתמרכיבבשלהמחכירשלהתעשרותו,כןעליתר

אתמאיינתאחתהתעשרותאין."מראש"המסמקבלתהמסרשויותשל"התעשרותן"

המיסיםמכספיריביתהכנסת,להפיקיכלואו,הפיקוהמסרשויותכיוהעובדה,האחרת

.המחכירמבחינתכללרלוונטיתאינה
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חישוב תמורה עתידית ליום המכירה לפי ערך  –( 16.07.2015מיום )דוד אהרוני 

(המשך. )נוכחי של התמורה

סבא-פקיד שומה כפר'נ'דוד אהרוני ואח, 14183-11-12מ "ע

ומסקנותסיכום

התמורהכאשר,שנים25מעלשללתקופהחכירהעסקתעללדווחלבקשניתן,לדעתנו

סעיפיםהפקודהלהוראותבהתאםחייבתכהכנסההמסיםלרשות,לשיעוריןמשולמת

זכאותהייתהאהרוניד"בפסכאמור.מקרקעיןמיסוילרשויותדיווחחלף(6)2או(1)2

.מקרקעיןמיסויחוקהוראותמכח12%שלהיסטורימסלשיעור

שלוהןהמוכרשלהןהמסחבויותעלהשפעהמימוןכהכנסתמהתמורהחלקלסיווג

.הפסדיםקיזוזיכולתעלוכן,הקונה

לעסקתהמבחנים.מ"במעחייבותהמימוןהכנסותהאם,השאלהעולה–המוכרמצד

.(מסחריאופי)מימוןשירותיבמתןאקראילעסקתמהמבחניםשוניםבמקרקעיןאקראי

מימוןהוצאותלניכויאפשרות.בלבדהנוכחיהערךעלרכישהבמסחבות–הקונהמצד

.מקרקעיןרכישתעלהוצאותמניכוי"גמישה"יותר

ומועבריםשוטפיםהפסדיםקיזוזאפשרות.

מימוןלעומתשבחמסלעסקתשוניםמסשיעורי.

חייבתהכנסה–הצמדה+4%מעל.ממספטור–הצמדה+4%עדהיוון:פשרה.
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(  המשך)עדכוני פסיקה 

סיווגם של דמי שכירות מהשכרת דירות

.  1פקיד שומה ירושלים 'שרגא בירן נ30384-01-15מ "ע

בשיעורמופחתמסלשלםוביקשלשנהח"שמיליון-בכדירות25השכירבירןשרגא
.לפקודה122סעיףפיעלהשכירותהכנסותעל10%של

דירותלהשכרתעסקכבעללמסותוביקשההמסיםרשות.

וזאת,מעסקכהכנסהלסווגישהדירהמשכרבירןהכנסותאתכיטענוהמסרשויות
הואשבוהדיורבתחוםובקיאותידעישלבירן-האחד:מבחניםלארבעהבהתאם
מנגנוןהעסיקבירן-השני.ן"נדלמיזמותהמתפרנסמטעמולמנהלגםוכך,מתמחה

סכומיםלוהכניסאשרהפעילותהיקף–השלישי;הנכסיםלהשכרתהפועל
במסגרתכרטיסניהלבירןשכן–העסקבספריהרישוםהואהרביעי;משמעותיים

.הדירותמהשכרתהאישיותהכנסותיובגיןהדיןעורכימשרדשלהחשבונותמערכת
וכי,דירותלהשכרתעסקולנהללהקיםכוונהלוהייתהלאמעולםכיבירןטעןמנגד

.המשפחתיההוןובשימורפסיביתבהשקעהמדובר

בתפעולמעמדושל"פאסיביות"הלאורהמערערעמדתאתקיבלהמשפטבית
מכוח10%שלמופחתמסלשיעורהזכאית"פסיביתהכנסה"במדוברכיההשכרה

.לפקודה122סעיף
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(  המשך)עדכוני פסיקה 

ולא חל עליה סעיף  , דירות עולה כדי עסק120הכנסה מהשכרה של 

לפקודה122

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

בגינםשכירותדמיוהניבולמגוריםשהושכרודירות110בניה2-ואישהבבעלות
.10%בשיעורלפקודה122סעיףלפימסלשלםביקשו

122לסעיףתחולהאיןולכןן"נדללהשכרתבעסקעסקינןכיסברהשומהפקיד.

עזרמבחנילפיתיקבעמעסקהכנסה,בפקודה"עסק"להגדרהבהיעדר–ש"ביהמ
"ושיטתיתנמשכתממשיתמפעילות"נובעתמעסקהכנסה,ככלל.בפסיקהשפותחו

אחריםאושלוחיו,עובדיו,העסקבעלשלמצידואישיתיגיעהנדרשת"ולהפקתה
."מטעמו

התעסקותחייבההדירותכמותכיוקובע,המערעריםעמדתאתדוחהש"ביהמ
בהשכרותהטיפוללצורךשהוקםהמנגנוןלאורוכןעסקיאופיבעלותוהיערכות

סעיףלתחולתמקוםאיןולכן(חלקםשללפחות)הנישומיםשלהאישיתוהמעורבות
.נדחההערעור.לפקודה122
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תודה על ההקשבה

,שותף, ח"רו, יגאל רופא

מנהל מחלקת המסים


