
 

478286 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER 
 2017מרץ  ניוזלטר
 137 'מס



 

 ניוזלטר
 137גיליון מס'  2017 מרץ

 

 
 
 
 

 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 
 
 

 התוכן
 
 
 
 
 

 1 .................................................................. 2017-2018חוק ההסדרים  א.

 
  כללי 1א.

 נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע 2א.

 עורי המס מיגיעה אישיתתקרות ההכנסה ושי 3א.

 מס היסף 4א.

 שיעור המס על הכנסה מהימורים, הגרלות או מפרסמים 5א.

 מס חברות 6א.

 משיכת כספים )יתרות חובה( 7א.

 העמדת נכסים לשימוש בעלי מניות 8א.

 חברת ארנק 9א.

 חלוקת רווחים בחברת מעטים שלא חולקו 10א.

 ציםקיבוהמיסוי  11א.

 הון חוק עידוד השקעות 12א.

 2017ינואר  -מס ריבוי דירות )רשות המיסים(  13א.

 חסכון וסיוע לעצמאים 14א.

 פיצויי פיטורים 15א.

 4 ..........................2017תשלומים והודעות לרשות המסים עד סוף חודש מרץ  ב.

 

            

 
 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 137גיליון מס'  2017 מרץ

 
 

- 1 - 
 

 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .3609111-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 2018-2017חוק ההסדרים  .א

 כללי .1.א

עלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב במסגרת חוק ההתיי

וחוק התכנית הכלכלית ותיקוני חקיקה ליישום המדיניות  2016-(, התשע"ז2018-ו 2017

( "חוק ההתייעלות")להלן:  2016-התשע"ז 2018-ו 2017הכלכלית לשנות התקציב 

הכנסה אשר תחולתם מיום נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס  29.12.2016שפורסמו ביום 

 לנושאים שפורסמו בניוזלטרים קודמים. בנוסף. רצ"ב נושאים עיקריים 1.1.2017

 נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע .2.א

יחיד תושב ישראל אשר סיים לימודים לרכישת מקצוע מסוים, בהיקף שעות לימוד הזהה 

 .2018ונקודת זיכוי בשנת  2017נקודת זיכוי בשנת  3/4-שעות לימוד זכאי ל 1,700-ל

 תקרות ההכנסה ושיעורי המס מיגיעה אישית )*( .3.א

 2017בשנת המס 

 הכנסה ש"ח שיעורי המס*

 74,640עד  10%

 הבאים 32,400 14%

 הבאים 64,800 20%

 הבאים 66,960 31%

 הבאים 258,120 35%

 מכל שקל נוסף. 47%

שנה  60ועל הכנסה חייבת של יחיד, שמלאו לו על הכנסות הנחשבות כהכנסות מיגיעה אישית,  )*(

פרט לדיבידנדים, ריבית והכנסות מועדפות שנקבע להן  -בשנת המס. לגבי הכנסות אחרות 

 שיעור מס מוגבל. 

 מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

 2017בשנת המס 

 הכנסה ש"ח שיעור המס

 238,800עד  31%

 הבאים 258,120 35%

 שקל נוסף. על כל 47%

 

 מס היסף .4.א

של  ש"ח מכל המקורות 640,000מעל  על סך ההכנסות 3%-ל 2%-מ העלאת מס היסף

  .יחידים

 שיעור המס על הכנסה מהימורים, הגרלות או מפרסים .5.א

  30%-הגדלת שיעור המס על הכנסה מהימורים, הגרלות או מפעילות נושאת פרסים מ

 .35%-ל
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 מס חברות .6.א

ושיעור  1.1.17החל מיום  24%לשיעור של  2016בשנת  25%מס חברות הופחת משיעור של 

 .1.1.2018החל מיום  23%של 

 משיכת כספים )יתרות חובה( .7.א

ש"ח ימוסו בחלוקת  100,000מהותי בסכום מצטבר מעל משיכת כספים על ידי בעל מניות 

דיבידנדים או הכנסה מעבודה או מעסק לפי הענין, בתום שנת המס לאחר משיכת 

 הכספים.

 העמדת נכסים לשימוש בעלי מניות .8.א

העמדת נכסים לשימוש בעל המניות המהותי, לרבות דירה, חפצי אומנות, כלי טיס, כלי 

עלות הנכס בניכוי סכומים המפורטים בחוק. בגין השימוש שייט וכד', יראו כהכנסה את 

שנת המס שבה הועמד הנכס  בתוםבנכס עד השבתו תזקף לבעל המניות המהותי הכנסה, 

 לשימוש ובתום כל שנה לאחר מכן עד למועד השבת הנכס.

 חברת ארנק .9.א

הכנסה חייבת של חברת מעטים )"חברת ארנק"( הנובעת מפעילות של יחיד שהינו בעל 

מניות מהותי בה תחשב כהכנסה של יחיד, וזאת אם הכנסת חברת המעטים נובעת 

מפעילות היחיד כנושא משרה או מתן שירותי ניהול ועל פי יתר התנאים המפורטים 

 בחוק.

 חלוקת רווחים בחברת מעטים שלא חולקו .10.א

 בסמכות המנהל ולאחר התייעצות בוועדה ומתן הזדמנות סבירה לחברה להשמיע דבריה:

 מרווחי החברה לשנת המס, לאחר שהופחת מהם סכום  50%הורות על חלוקת ל
 לקה החברה מרווחי אותה שנת מס. יהדיבידנד שח

 מיליון.  3-יתרת הרווחים לחלוקה לא תפחת מ 

  לפחות מתוך רווחיה לשנה  50%חברת המעטים לא חילקה דיבידנד בשיעור של

 ותה שנה. פלונית לבעלי מניותיה עד תום חמש שנים לאחר א

  מיליון ש"ח.  5רווחיה הנצברים עולים על 

  .יש בידה לחלק את רווחיה או חלק מהם בלי להזיק לקיומה או לפיתוחה של עסקה 

 מנעות ממס או הפחתת מס. יתוצאת אי החלוקה היא ה 

 התנאים המופיעים בחוק. כפוף ליתר 
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 ציםקיבוהמיסוי  .11.א

 חובת הקיבוץ

ואת כל הכנסותיו  הכנסתו החייבת של קיבוץ מתחדש כוללת את הכנסת הקיבוץ מעסקיו

 החייבות במס אשר הופקו על ידי חבר הקיבוץ.

ולפרט  חבריו )מיגיעה אישית(, על הקיבוץ לדווח למס הכנסה על כל הכנסותיו והכנסות

את שמותיהם של כל חברי הקיבוץ ואת החלק המיוחס לכל אחד מהם מההכנסה של 

 הקיבוץ.

 החלק המיוחס לכל חבר הוא :

 חלק המחושב לכל חבר על פי הכנסתו, המתבטאת בתקציבו האישי. א.

  רווחי הקיבוץ מעסקים המחולקים באופן שווה לכלל החברים. ב.

אינו מדווח על כל הכנסתו של חבר מסויים, הקיבוץ נדרש לשלם מס מירבי  אם הקיבוץ

 ( על הכנסה זו.50%)

 חובת ההוכחה עליו., אם הקיבוץ טוען, כי לא ידע על הכנסה מסויימת של חבר

 הקיבוץ נדרש להוכיח, שעשה מאמץ לקבל מכל החברים מידע על כל הכנסותיהם.

לו, על חברים שלא דיווחו לו על כל הכנסותיהם, יתר על כן, הקיבוץ ידווח בדוח המס ש

 אם הוא יודע על כך.

 חובת החבר

 פקודת מס הכנסה נאמר:ב

חבר קיבוץ מתחדש אשר לא דיווח לקיבוץ על מלוא הכנסותיו, יהיה חייב בהגשת דוח "

לרבות החלק המיוחס לו ביתרת הכנסתו החייבת של  על מלוא הכנסותיו, 131לפי סעיף 

 ."וחלקו ברווחים החייבים במס בשנת המס על ידי הקיבוץ דש,הקיבוץ המתח

 משמעות הסעיף:

חבר שלא מדווח לקיבוץ על כל הכנסותיו, חייב לדווח בעצמו למס הכנסה על כל 

וכמובן שישלם , ועל חלקו ברווחי הקיבוץ, )גם אם לא קבל אגורה מהם לכיסו( הכנסותיו 

 מס על הכנסותיו וחלקו בהכנסות הקיבוץ.

 מען הסר ספק, אי ציות לחובה שהוטלה בפקודת מס הכנסה היא עבירה פלילית.ל
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 )המשך( מיסוי הקיבוצים. 11א. 

 תשלומי ביטוח לאומי בקיבוץ מתחדש

בדומה  אם חבר עובד במפעל האגודה או מטעמה ישלם הקיבוץ בגינו ביטוח לאומי
  לתשלום שמעביד משלם בגין עובדיו.

כמו  הכנסה מרשת ביטחון תחשב כהכנסה מגמלאות וישולמו עליה דמי ביטוח מופחתים
 על הכנסה מפנסיה מוקדמת. 

תשלום פנסיה תקציבית מכח תקנות רשם האגודות תחשב כהכנסה מגימלאות וישולמו 

שלא כמו פנסיה לכל תושב  עליה דמי ביטוח מופחתים כמו על הכנסה מפנסיה מוקדמת.
 ישראל, הפטורה מדמי ביטוח לאומי.

ובין אם לא  אם חולקו לחבריםבנוסף, ישלם הקיבוץ דמי ביטוח לאומי על רווחיו, בין 
 חולקו.

עבור חלק  עבור חלק מהסכומים ישולמו דמי ביטוח לאומי מלאים )למעט ביטוח אבטלה(
 מהסכומים ישולם אחוז מופחת, כהכנסה פאסיבית.

 חוק עידוד השקעות הון .12.א

טבות מס למפעל ההוספת מסלול מפעל טכנולוגי מועדף, במסגרת התיקון תינתנה 
 10, המס בגין "הכנסה טכנולוגית מועדפת" לחברות שמחזור הכנסותיהן טכנולוגי מועדף

ולחברות שמחזור  7.5%ובאזור פיתוח א'  12%מס חברות  מיליארד דולר יהיה

 . 6%מיליארד דולר יוטל מס חברות בשיעור של  10הכנסותיהן מעל 

 7.5% -ל מס חברות במסגרת התיקון שיעור המס למפעל מועדף באזור פיתוח א' הופחת
 (.9%)שיעור המס לפני התיקון 

, על רווחים המחולקים 20%שיעור המס על דיבידנד החל על מפעל טכנולוגי מועדף הינו 
 בהתקיים מספר תנאים. 4%לתושב חוץ יחול מס בשיעור 

 2017ינואר  – (רשות המיסים)מס ריבוי דירות  .13.א

כולל כתובת, ) לל דירותיויגיש החייב במס הצהרה לגבי כ 2017החוק קובע כי בשנת המס 
, הסכום הקובע לכל דירה, מהן הדירות שלא יחויבו, מהו סכום (החלק שבבעלותו שטח,

 לכל דירה חייבת וסכום המס הכללי לתשלום. המס לתשלום

 תנאי על צו ייצא כי המשפט בית ציווה, עליון משפט בית בפני שהובאו עתירות יסוד על

 לחוק ב"י פרק יבוטל לא מדוע והורה תירהלע המשיבים ויתר ישראל כנסת אל
 2017 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות

 בהליך שנפל מהותי פגם בשל וזאת, דירות ריבוי מס שעניינו 2016-ז"התשע(, 2018-ו
, שובתםת יגישובית המשפט העליון קבע כי  .ההליך לשורש והיורד אליו הנוגע החקיקה

כעת מבקשת  .ישירות הדין ולבעלי המשפט לבית 23.3.2017 ליום עד, בכך רצונם אם
 .2017באפריל  6-לדחות את תגובתה עד ההמדינה 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 137גיליון מס'  2017 מרץ

 

 
- 5 - 

 

 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 )המשך( 2018-2017חוק ההסדרים  . א 

 ע לעצמאיםחסכון וסיו .14.א

על ההכנסה  לעצמאיםולאבטלה הפרשה לפנסיה  חבות קיימת 2017 ארהחל מינו

עצמאים נדרשים להפקיד  .לקופת גמל לקצבה "החייבת בהפקדה" )הכנסה לפני ניכויים(

העולה על מחצית השכר הממוצע במשק ממחצית השכר הממוצע במשק. מהחלק  4.45%

 .12.55%יש להפקיד 

 :לקצבה לקופת גמל לחובת הפקדה חריגים

 :מאלה אחד, המס שנת בתום, לגביו שמתקיים עצמאי .1

 

 שנים 21 לו מלאו טרם .א

 2004 -ד"התשס, פרישה גיל בחוק כמשמעותו, המוקדמת הפרישה לגיל הגיע הוא  ב.

 סעיף לפי כעוסק לראשונה נרשם העצמאי שבו מהמועד חודשים שישה חלפו טרם ג. 

 .1975 ו"התשל, מוסף ערך מס לחוק 52

 .01.01.2017 ביום שנים 55 לו שמלאו עצמאי .2

, קנסות לגביית לו המרכז ישלח גמל לקופת הפקדה חובת עליו שחלה עצמאי הפקיד לא

 ימים 90 בתוך, התשלומים כאמור את יפקיד לא אם ולפיה התראה והוצאות אגרות

 קנס. עליו יוטל ההתראה משלוח ממועד

 

 פיצויי פיטורים .15.א

משכורת העובד ביום  –מס הכנסה קבע את "תקרת הפיצויים" לפקודת  232תיקון 

ש"ח, לפי הנמוך. הפקדות של המעסיק לפיצויי פיטורים על משכורות  32,000ההפקדה או 

 הגבוהות מתקרת הפיצויים יימסו את העובד בהתאם למס השולי.
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 2017תשלומים והודעות לרשות המסים עד סוף חודש מרץ  .ב

  2016לשנת  106טופס 

במרץ  31עד ליום  2016לשנת המס  106מת חובה מצד המעביד למסור לעובדיו טופס קיי

2017. 

  2016חוב למס הכנסה לשנת  

 25%ולקבל פטור של  2016את יתרת החוב בגין שנת  2017במרץ  31ניתן לשלם עד ליום 

 מהריבית והפרשי ההצמדה בגין תשלומים אלו.

 תשלומים לבעל שליטה 

והועבר  2017במרץ  31יוכרו הוצאות רק אם נוכה המס בגינם עד ליום  2016בגין שנת המס 

 ימים מיום הניכוי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס. 7לפקיד השומה בתוך 

  דוח שנתי לאיחוד עוסקים 

כל עוסק הרשום יחד עם עוסקים אחרים ב"איחוד עוסקים" במע"מ, נדרש להגיש דוח 

 .2017במרץ  31למע"מ עד ליום 

 נכסים ריבוי מיסוי חוק פי על המסים לרשות הדיווח מועד נדחה 

 במרץ 15 ביום פרסמה המיסים רשות, העליון המשפט לבית שהוגשו העתירות עקבותב

 31-ה מיום דירות ריבוי על המיסוי בחוק כמפורט הדיווח מועד נדחה לפיה הודעה 2017

 .2017 ביוני 30 -ה ליום במרץ

 פירוט עם המסים לרשות הצהרה להגיש ומעלה דירות שלוש בעלי על יהיה זה למועד עד

 .נכסיהם
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