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 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016מס הכנסה מס'  חוזר . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 2016/3חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( ם בנושא מיסוי נאמנויותרשות המסי – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016' חוזר מס הכנסה מס . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( המסים בנושא מיסוי נאמנויותרשות  – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( י נאמנויותרשות המסים בנושא מיסו – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016מס הכנסה מס'  חוזר . א 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 3/2016חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות – 2016/3חוזר מס הכנסה מס'  . א 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא בכלו בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ץייעו או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 - 2016-ו"התשע( 2018- 2017 לשנים חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות חוק תזכיר .ב
 מס ריבוי נכסים

 נכסים ריבוי מס .1.ב

  .2016 באוגוסט 11 מיום הממשלה החלטות את מיישם זה תזכיר

 המוצע החוק שם .א

 -התשע"ו  (,2018-ו 2017 לשנים חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות חוק תזכיר

2016. 

 המוצע החוק ועיקרי בו הצורך ,המוצע החוק מטרת .ב

 ודשח ועד 2008 ינואר מחודש החל ,לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה לנתוני בהתאם

 110% של ממוצע בשיעור הדיור מחירי עלו  2016 אפריל

 והוא הקיים להיצע בהשוואה לדירות בביקוש עודף של תוצאה היא המחירים עליית

 פיסיים בנכסים השקעה לעידוד המובילה ,הריבית בשיעור לירידה הדוק קשר קשור

 .ההון בשוק אחרים והשקעה חיסכון מסלולי של אטרקטיביות והיעדר

 נוספת בדירה המחזיקים אחוז ניכר בשיעור עלה האחרונות השנים במהלך ,כן וכמ

 שלילית חיצונית השפעה זו לתופעה .השקעה לצרכי, ומעלה שלישית מגורים ובדירת

 .במשק המחירים רמת על

 הדירה אחזקת בשל מס יותר או דירות שלוש מחזיקי על להטיל מוצע ,האמור לאור

 זו שאחזקה העודף הנטל את שיגלם באופן (,נכסים ריבוי מס -להלן) ומעלה השלישית

 ובכך ,נכסיהם את למכור דירות מספר מחזיקי את שמעודד ובאופן המשק על יוצרת

 .המחירים רמת את ולהפחית המשני בשוק הדירות היצע את להגדיל

 על להיום נכון שעומד, רבוע למטר דירה של ממוצע מערך 1% על יעמוד המס שיעור

 ומדד כלכלי-חברתי מדד על שמבוסס במקדם מוכפל כשהוא ,חדשים שקלים 15,148

  :זו לנוסחה בהתאם לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת פריפריאליות

X (1.49 -  0.2362 X Peripheria -  0.01037 X Socio + 0.0238  X Peripheria 2  + 0.0066 X  Socio2  + 

0.0042 X Peripheria X Socio  15,148.  

 .Peripheria - לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת פריפריאליות דמד -

 .Socio - לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת כלכלי - חברתי מדד -
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 - 2016-( התשע"ו2018- 2017תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה לשנים  . ב 
 )המשך( מס ריבוי נכסים

 )המשך( מס ריבוי נכסים . 1ב. 

 )המשך( המוצע החוק ועיקרי בו הצורך, המוצע החוק מטרת  ב.

 בחיובי שמצוין הדירה בשטח יוכפל המגורים דירת בעד המס ששיעור לקבוע מוצע

 .דירה עבור לחודש ח"ש 1,500 של לסכום מוגבל והוא הארנונה

 תופעל המערכת. המס גביית את יאפשרו אשר משלימים הסדרים לקבוע ,מוצע עוד

 1963 –"ג התשכ (,ורכישה שבח) מקרקעין מיסוי בחוק כהגדרתו המנהל ידי על

, שומה לעניין הוראות נקבעות ,כן כמו .הנדרשות הסמכויות לו יינתנו כך ולצורך

 .להלן כמפורט והכל ,נוספות והוראות עונשין ,וגבייתו המס תשלום

 המנהלי וההיבט המדינה תקציב על המוצע החוק השפעת .ג

 שקלים מיליון 800 של בגובה המדינה בהכנסות לגידול להביא צפוי המוצע החוק

 .בשנה חדשים

 .המסים ברשות אדם כוח בתגבור צורך יש המוצע חוקה תפעול לשם

 הקיים החוק על המוצע החוק השפעת .ד

 .1963 –התשכ"ג  (,ורכישה שבח) מקרקעין מיסוי חוק תיקון

 .פורסם המוצע החוקנוסח  ה.
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 - 2016-חקיקה(, התשע"ו )תיקוני 2018 -ו 2017תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים  .ג
 ות הוןעידוד השקע

 הון השקעות עידוד .1.ג

  . 2016באוגוסט 11 מיום הממשלה החלטות את מיישם זה תזכיר

 המוצע החוק שם .א

  .-2016ו"התשע (,חקיקה תיקוני, )2018 -ו 2017 לשנים הכלכלית התוכנית חוק תזכיר

 המוצע החוק ועיקרי בו הצורך ,המוצע החוק מטרת .ב

 כללי רקע

 הטבות מתן הסדרת לצורך הון השקעות ודלעיד בחוק השביעי הפרק את לתקן מוצע

 מוצע בנוסף .טכנולוגי מועדף מפעל שבבעלות רוחני מקניין הנובעת הכנסה על במס

 .להלן כמפורט ,הון השקעות עידוד בחוק שונים תיקונים לבצע

 לעודד הממשלה של המרכזיים הכלים אחד את מהווה הון השקעות לעידוד חוק

 ולהגדיל המשק של התחרות את להגביר במטרה ראלביש איכותיות הוניות השקעות

: ביניהם, לתימרוץ כלים מעניק החוק ,התעשייה בתחום .התעסוקה היקפי את

 מיוחד מועדף מסלול קיים, בנוסף .השקעה כנגד מענקים ומתן מופחתים מס שיעורי

 ,זאת עם יחד ,החוק מטרות להגשמת מביא ,כאמור התמריצים שילוב .ענק לחברות

 .הנוכחית במתכונתו בעיות תקיימו

.לישראל חדשות גלובליות ענק חברות במשיכת נמוכה אפקטיביות ,ראשית ,לראיה   

 כיום יש ,"מיוחד מועדף" ממסלול כתוצאה למשק המשמעותית התרומה אף על

 שהוצבו הגבוהים הקריטריונים בשל, היתר בין ,זאת .זה במסלול בלבד אחת חברה

 למשק משמעותית תרומה בעלות מחברות למנוע עלולים ובכך למסלול כניסה כתנאי

 משך על בדגש שיפור הטעונים נושאים ישנן כי נמצא ,בנוסף .בו לפעול הישראלי

 בחינת תהליך בעת בחוק כהגדרתם המנהלים לרשות העומדים והכלים הזמן

 .בישראל ההשקעה

 ותחבר לעודד מנת על ,ידע-עתירת לתעשייה החוק את להתאים נדרש ,שנית

 .רוחני קניין רישום באמצעות ,בישראל פעילותן את ולהרחיב להתבסס מתאימות

 ידע להבאת לאומית רב חברות לעודד מנת על חיובי תמריץ לקבוע נדרש ,כן כמו

 החשובים הצמיחה ממנועי אחד הינה הידע עתירת תעשייה .לישראל חדשה ופעילות

 ולמדיניות בישראל זמיתהי לתרבות ,האנושי להון הודות .ישראל מדינת של

 משגשגת הייטק תעשיית האחרונות השנים 30-ב התפתחה ,בנושא הממשלתית

 .בינלאומי מידה בקנה ומובילה
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 - 2016-)תיקוני חקיקה(, התשע"ו 2018 -ו 2017תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים  . ג 
 )המשך( עידוד השקעות הון

 )המשך( וןעידוד השקעות ה . 1ג. 

 )המשך( המוצע החוק ועיקרי בו הצורך ,המוצע החוק מטרת ב.

 )המשך( כללי רקע

 השכירים ואחוז ישראל מדינת של ג"מהתמ - 11.2% כ מהווה ידעה עתירת התעשייה

 מהשכר מכפול יותר ,הגבוה השכר .במשק השכירים מסך -9% כ על עומד בה

 ייצוא .אחרים משק לענפי ביחס זה בענף הגבוה הפריון את משקף -במשק הממוצע

 דעהי עתירת התעשייה ,זאת עם. התעשייתי הייצוא מסך - 42% כ מהווה ההייטק

 5-ב. לכן קודם בשנים בו לצמוח שנהגה מזה איטי בקצב האחרונות בשנים צומחת

 לכ בהשוואה וזאת 3%-כ של ממוצע שנתי בקצב זו תעשייה צמחה האחרונות השנים

 השנתי הממוצע הצמיחה קצב( 2020-2010)בשנים  1996-2000לשנה בשנים  - 29%

 (. 8%-כ על עמד

OECD-לאחרונה המליץ ה  המיסוי מבנה את לשנות שנועדו צעדים של שורה על  

 הינם הכללים עיקרי (.רוחני קניין מיסוי) הידע עתירת התעשיה על החל הנהוג

 :כדלקמן

 ;הערך שרשרת למרכיבי תהיה החברה של רווחיות שיוך -

 ניתנת שבה במדינה שפותח היחסי החלק על רק יינתנו רוחני קניין על המס הטבות -

 למוצר לדוגמה 1.3 בשיעור מקסימלי מקדם להפעיל אפשרות מתן תוך ההטבה

 ישראל מדינת אחרות במדינות -30% ו בישראל -70% ב פותח שלו הרוחני שהקניין

 .-1.3ב מוכפל כשזה הרווחים מסך 70% על רק מס הטבת לתת תוכל

 המידע כל את לשתף מחויבות תהיינה המדינות כל - השקיפות רמת הגברת -

 על הודיע כבר האירופי האיחוד .בתחומן הפועל הבת חברת על לרשותן העומד

 .הכללים ליישום חוקים לחוקק המדינות את המחייב הכללים של מלא אימוץ

 בישראל ההייטק לתעשיית בבד בד והזדמנות חשש מייצרים החדשים הכללים פרסום

 בהן למדינות מישראל פעילותן את להעתיק עלולות זרות בינלאומיות חברות ,מחד

 רישום אליה למשוך יכולה ישראל ,מאידך .שבישראל מזה יותר נוח מס משטר נהוג

 הבינלאומיות החברות של הריאלית בפעילות מגידול ליהנות כך ועקב רוחני קניין

 .אלו מחברות ישראל מדינת של המס תקבולי ומהגדלת ,הזרות
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 - 2016-)תיקוני חקיקה(, התשע"ו 2018 -ו 2017תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים  . ג 
 )המשך( עידוד השקעות הון

 )המשך( עידוד השקעות הון . 1ג. 
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 - 2016-)תיקוני חקיקה(, התשע"ו 2018 -ו 2017ים תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנ . ג 
 )המשך( עידוד השקעות הון

 )המשך( עידוד השקעות הון . 1ג. 

 

 השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה והיבטים מנהליים נוספים ג.

מיליון שקלים חדשים שנה בטווח הקצר ותוספת הכנסות לטווח  300הפסד הכנסות  

 הארוך.

 השפעת החוק המוצע על החוק הקיים ד.

 .1959-תיקון חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 

 .פורסם המוצע נוסח החוק ה.
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 – 2016-)תיקוני חקיקה(, התשע"ו 2018 -ו 2017תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים  .ד
 שינויים במשטר המס

 המס במשטר יםישינו .1.ד

   2016. אוגוסטב 11 מיום הממשלה החלטות את מיישם זה תזכיר

 המוצע החוק שם .א

  .2016 – (, התשע"ו2018-ו 2017 לשנים חקיקה )תיקוני הכלכלית ההתייעלות חוק תזכיר

 בו והצורך המוצע החוק עיקרי

 (4(,)3(,)2)3-( ו2(, )1)1לסעיפים 

 הזהה לימוד שעות בהיקף שהם ,מקצוע לימודי שסיים ישראל תושב ,יחיד, כיום
 .זיכוי נקודת למחצית זכאי, גבוהה להשכלה במוסד הנהוגות לימוד שעות  -1,700ל

 בדומה ,זאת .שנים 4 פני על הדרגתי באופן שלמה לנקודה הזיכוי את להגדיל מוצע
 היקף הלומדים גבוהה להשכלה במוסד ראשון תואר לבוגרי הניתנת הזיכוי לנקודת

 .התואר קבלת לצורך דומה שעות

 (2)3-(ו6(,)4(,)3)1לסעיפים 

 שבשנים בעוד ת.משמעותי הואט ישראל כלכלת של הצמיחה קצב האחרונות םבשני
 השנים חמש ,5%-כ על עמד ג"התמ צמיחת ממוצע העולמי הכלכלי המשבר שלפני

 את כוללים וכאשר זה מסף משמעותית ירידה הראו( 2011 משנת החל) האחרונות
 להשפעות מעבר. 4%-לכ יורד שנתי הרב הממוצע(, 2015)עד  המשבר שאחרי השנים

 פוטנציאל את הורידו אשר תהליכים מספר עבר הישראלי המשק ,העולמי המשבר
 עד שבידינו הנתונים ולאור ,לכך בהתאם .3%-בכ מוערך להיום שנכון ,שלו הצמיחה

 למטרה מעבר. 2016ת בשנ -2.5% כ של שנתי בקצב צמיחה צופה האוצר משרד כה

 גבוה צמיחה קצב על שמירה ,שביםהתו לכלל החיים רמת העלאת של המובהקת
 הפיסקאלית היציבות חיזוק את מאפשר הדבר שכן ,כישראל למדינה במיוחד חשוב

 הבינוני בטווח ,וביטחוניים כלכליים זעזועים בפני המשק של העמידה ויכולת
 .והארוך

 שהשפעתו הכלי כאשר ,כלים מספר הממשלה לרשות עומדים הצמיחה עידוד לצורך
 המיסים ובפרט ,המדינתית המס מערכת .המיסוי כלי הוא ביותר ירההמה לרוב היא

 משום בהורדתם יש ומשכך ,כלכלית פעילות המעוותים למיסים נחשבים ,הישירים
 .הלאומי לתוצר ישירה תרומה
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 – 2016-)תיקוני חקיקה(, התשע"ו 2018 -ו 2017תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים  . ד 
 )המשך( שינויים במשטר המס

 )המשך( שינויים במשטר המס . 1ד. 

 )המשך( בו והצורך המוצע החוק עיקרי ב.

 )המשך( (2)3-(ו6(,)4(,)3)1ים לסעיפ

 בהתאם ,משמעותית כלכלית לתרומה להביא עשוי החברות מס הורדת ,בישראל

 היעיל המקסימלי הייצור בסף פועלות אינן שחברות הגורסת הכלכלית לתיאוריה

 יחסית גבוה הוא בישראל החברות מס שיעור ,בנוסף. המס של המרסנת השפעתו בשל

 של ליבן על תחרות עבורנו המהוות למדינות סיתיח ובפרט) המפותח לעולם

 .גבוהה להיות צפויה המס מהורדת לצמיחה השולית התוספת קרי (,החברות

 בצידה שהתועלת כיוון אך ,מבוטלת בלתי פיסקאלית עלות אמנם יש המס להורדת

 ידי על תקוזז העלות מן חלק שלפחות הנמנע מן לא ,משקית בהתייעלות מקורה

 (.ישראל בנק  לפי ,כולה לא כי אם) תהפעילו הגדלת

, בשתי פעימות, 23%-ל 25%לאור זאת, מוצע להוריד את מס החברות משיעור של 

 ()ג(.2)3-(, ו6)1כמפורט בסעיף 

,כולל באופן השפעתם את לבחון צורך ישנו ,מיסוי צעדי בוחנים כאשר ,זאת עם  תוך 

 מערכת חלקי בכלל ווצרלהי שעלולים רצויות בלתי והשפעות לעיוותים לב שימת

.המס ,החברות מס את מורידים כאשר   הכולל האפקטיבי המס יושפע כיצד לבחון יש 

 על וזאת ,ההכנסה מס של העליונה המדרגה משיעור יורד שאינו ולוודא 'חברה על

 עיוותים ולעודד ,חברה של למבנה פעילותם את להסיט מיחידים תמריץ למנוע מנת

 רק מיסים להוריד נכון זה יהיה לא חברתי צדק מטעמי ,סףבנו ".ארנק חברות" כגון

 הגבוהות המס מדרגות את המשלמות , האוכלוסייה של העליונות השכבות עבור

 עולה מכאן(. החברות מס מהורדת העיקריים הנהנים לרוב הם אנשיהן וכן) ביותר

 אי צמצום של המטרה ובין המשקית הצמיחה עידוד של המטרה בין לאזן הצורך

 .בישראל השוויון

 בסעיפים כמפורט ,יחידים על ההכנסה מס מדרגות את להתאים מוצע האמור לאור

 הנמצאים יחידים של ההכנסות סך על הייסף מס העלאת כולל(. שינוי זה 4)1-( ו3)1

 מכל (בחוק הקבוע הרף את עובר נכסיהם שווי ושסך) העליונה המס במדרגת

 הגבוה השולי המס שיעורי להשוואת יביאו אלו שינויים. 3%-ל-2% מ המקורות

מס  הורדת יאפשר ובנוסף חברות על האפקטיבי המס לשיעור ההכנסה מס במסגרת

 בעוד ,המס רף מעל הנמצאת בישראל המועסקים אוכלוסיית של המכריע הרוב עבור

 .יותר מעט ישלמו באוכלוסייה ביותר הגבוהות ההכנסות שבעלי
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 – 2016-, התשע"ו)תיקוני חקיקה( 2018 -ו 2017תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים  . ד 
 )המשך( שינויים במשטר המס

 )המשך( שינויים במשטר המס . 1ד. 

 בו והצורך המוצע החוק עיקרי ב.

 (5)1לסעיף 

 גידול) חדים בשיעורים בישראל החוקיים ההימורים שוק גדל האחרונות בשנים

 הוא זה שוק של היחסי גודלו שכיום כך(. 2015-2008בשנים  80%-כ של מצטבר

 ,זה בנושא המחקרית הספרות יממצא פיכי על  . יצוין,OECD-ה במדינות מהגבוהים

 מס" למעשה הלכה ומהווה מוחלשות באוכלוסיות ממוקדת בהימורים ההשתתפות

 .אלו אוכלוסיות על "רגרסיבי

 לפרטים תגרום ,זה שוק של הגידול קצבי את תמתן הימורים על מיסוי הטלת

 בה לראות למצער או מהימורים הנובעות השליליות ההשפעות את להפנים( ולפירמות)

 על מיסוי העמקת ,לפיכך י".הרצו" לאופן תוכוון הפרטים שהתנהגות כך פחותה תועלת

 כלל רווחת את תגדיל ובכך ,המס מערכת כלל של היעילות את תשפר ההימורים

 .האזרחים

  -30% מ והגרלות מהימורים הכנסה על המס שיעור את להעלאות מוצע האמור, לאור

 .-35% ל

 המדינה תקציב על המוצע החוק השפעת .ג

 מיליארד 1.9 של משוער בסכום 2017 בשנת המדינה הכנסות את יפחית המוצע החוק

 2018 ובשנים ח"ש

 .ח"ש מיליארדי 2.8 של משוער בסכום ואילך

 המינהלי התקן על המוצע החוק השפעת  .ד

 .אין

 הקיים החוק על המוצע החוק השפעת  .ה

 [.חדש נוסח] הכנסה מס פקודת תיקון

  1963. - ג"התשכ( ורכישה שבח) מקרקעין מיסוי חוק תיקון 

 פורסם.מוצע ההחוק נוסח  ו.
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 – 2016 –)תיקוני חקיקה(, התשע"ו  2018 -ו 2017תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנים  .ה
 מיסוי חברי קיבוץ

 קיבוץ חברי מיסוי .1.ה

  2016. באוגוסט 11 מיום הממשלה החלטות את מיישם זה תזכיר

 עהמוצ החוק שם .א

– ו"התשע ,(חקיקה תיקוני)  2018-ו 2017 לשנים הכלכלית התוכנית חוק תזכיר  2016. 

 המוצע החוק ועיקרי בו הצורך ,המוצע החוק מטרת .ב

 כללי רקע

 שבהם המיוחדים כשבין, יישובים של שונים סוגים כולל בישראל ההתיישבותי הנוף

 ,המדינה קום פניל עוד החלה שהקמתם ,אלה יישובים .השיתופי והמושב הקיבוץ

 השיתופיות ובהם רגיל עירוני יישוב של מאלו וחריגים שונים מאפיינים על התבססו

 .והעבודה ההתיישבות בתחומי וכן בקניין הכלל של בבעלות והן בצריכה הן והשוויון

,בלבד להם המתאימה מיסוי כללי מערכת של קיומה את הצדיק אלה יישובים של ייחודם  

'א סימן הוראות נקבעה וכך 'ד בחלק השני לפרק   -להלן[ )חדש נוסח] הכנסה מס לפקודת 

 מכוחו לפקודה 61 סעיף נקבע השיתופי המושב לגבי .הקיבוץ שומת לעניין (הפקודה

 אשר ,שיתופיים מושבים על גם לקיבוצים השמורים המס כללי את להחיל המנהל רשאי

 .הקיבוץ של לזו חזקה זיקה שלאופיים הוכיחו

– להלן)  1995- ה"התשנ [משולב נוסח] הלאומי הביטוח בחוק גם  הביטוח חוק או החוק 

 דמי גביית בתחום הן הקיבוץ של מעמדו לגבי שונים והסדרים כללים נקבעו (הלאומי

 .לגמלאות בזכאות והן הביטוח

 90-וה80 -ה שנות במהלך השיתופיים והמושבים הקיבוצים את פקדו אשר המשברים

 השיתופיים והמושבים הקיבוצים של אופיים על משמעותית צורהב חותמם את הטביעו

 שוויונית הייתה שבעבר ,החברים תגמול ששיטת כך ,ממסלולם רובם את והסיטו

 המבוססת תגמול שיטת להיות השנים עם הפכה ,משפחתו והרכב החבר ובצרכי והתחשבה

 מקבל הקיבוץ חבר בהם רבים קיבוצים ישנם כיום .ותפקידו ותק ,הקיבוץ חבר תרומת על

 כך ,שונים ממקורות ידיו על המופקת( עליה החל המס בניכוי) ההכנסה מלוא את לכיסו

 .השונים הקיבוץ חברי בין משמעותי שוויון חוסר שנוצר
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 – 2016 –)תיקוני חקיקה(, התשע"ו  2018 -ו 2017תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנים  . ה 
 )המשך( מיסוי חברי קיבוץ

 )המשך( מיסוי חברי קיבוץ . 1ה. 

 ()המשך המוצע החוק ועיקרי בו הצורך ,המוצע החוק מטרת ב.

, לאור השינויים האמורים קיבלה ממשלת ישראל החלטה בדבר הקמת ועדה 2002בשנת 

– להלן) רפאל בןועדת  –ציבורית   של ההגדרה את מחדש תבחן אשר( רפאל בן ועדת 

 ובהחלטת  28.3.04 ביום הממשלה ידי-על אומצו הוועדה המלצות .הקיבוץ מהות

– בקיבוצים המבניים השינויים שעניינה 2004 במרץ 28 מיום 1736 מס הממשלה  ח"דו 

 לפעול והתעסוקה המסחר התעשייה שר על הוטל ,הקיבוצים לעניין הציבורית הוועדה

 1995-(, התשנ"ואגודות סוגי) השיתופיות האגודות תקנות את לתקן זה ובכלל ,ליישומן

"ההגדרה ואת (השיתופיות האגודות תקנות -)להלן   .בהן המופיעה "קיבוץ 

 סעיף מכוח ,והתעסוקה המסחר ,התעשייה שר ידי על הותקנו הועדה מלצותה בעקבות

 לתקנות 2 תקנה תיקון ובניהן חדשות תקנות שש ,השיתופיות האגודות לפקודת 65

 קיבוץ למונח מחודשת הגדרה ניתנה אלה תקנות במסגרת .השיתופיות האגודות

 ,מסורתי קיבוץ -" יהשיתופ הקיבוץ": וביניהם ,קיבוצים של סוגים מספר והוגדרו

 ,בצריכה ושיתוף שוויון ועל הקניין על הכלל בבעלות השיתוף עקרונות כל את המקיים

 ושיתוף בקניין הכלל שיתוף עקרון את המקיים - "מתחדש קיבוץ"; ובייצור בחינוך

 החלטה קיבל אשר, והחברים עבור הדדית ערבות ומקיים ,ובייצור בחינוך ,בצריכה

 שכר הקצבת ,המגורים דירות שיוך :מהנושאים יותר או באחד תקנונו את לשנות

  .לחברים נכסים ושיוך דיפרנציאלי

 עמדת ,"קיבוץ"כ נחשב מהשלושה אחד כל השיתופיות האגודות תקנות פי שעל אף על

 כללי את - יוצא וכפועל) לפקודה 54 בסעיף כיום הקיימת שההגדרה היא המיסים רשות

 זו עמדה .המתחדש הקיבוץ על חלה אינה (לפקודה-54 א 58 בסעיפים הקבועים המיסוי

– מס הכנסה מס חוזר"ב וכן רפאל בן ועדת דיוני במהלך עוד הובעה  תכנון 6/2003 

 .מסורתיים קיבוצים מיסוי בנושא ,ומדיניות

 .לפקודה -54 א 58 בסעיפים כאמור קבועה השיתופי הקיבוץ שומת לגבי המס שיטת

- ראשון שלב :שלבים שני על מבוססת המס חישוב שיטת  החייבת ההכנסה מחושבת בו 

 הכנסות את כוללת זו הכנסה .אחר אדם -בני חבר ככל עצמאית כישות הקיבוץ של

 מחוץ העובדים חברים הכנסות לרבות ,בקיבוץ הקיימים השונים הענפים מן המשק

 בוץהקי שסיפק המחיה אספקת של שוויה והפסד רווח בדוח כהוצאה ובצירוף למשק

 באופן מחולקת הקיבוץ של החייבת ההכנסה - שני שלב .נדרשה שזו לאחר ,לחברים

 שיעורי לפי תיאורטי מס חישוב מבוצע הכנסה של חלק כל ועל הקיבוץ חברי בין רעיוני

 על מוטלת המס תשלום חובת .יחידים על החלים אישיים וניכויים זיכויים ,המס

 .סבמ החייב הנישום שהינו ,עצמו הקיבוץ
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 – 2016 –)תיקוני חקיקה(, התשע"ו  2018 -ו 2017תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנים  . ה 
 )המשך( מיסוי חברי קיבוץ

 )המשך( מיסוי חברי קיבוץ . 1ה. 

 שאר של ושוויין המחייה הוצאות חלוקת על מבוססת לאומי ביטוח בדמי החיוב שיטת

 .הקיבוץ חברי במספר לחבריו הקיבוץ שנתן ההטבות

 ואילו להכנסות בהתאם גובה המסים רשות כאשר ,השונות החיוב משיטות יוצא כפועל

 המערכות בשתי אחידות חוסר נוצרה ,להוצאות בהתאם גובה לאומי לביטוח מוסדה

 .האמורות

,מתחדש קיבוץ על חלים השיתופי הקיבוץ של המיסוי הסדרי לפיה נישומים פרשנות  

– בצדק שלא ,העצמית השומה בשלב גדולים בהיקפים מס והפחתת לעיוותים מביאה  

 פי על במס לחייב יש ,החברים של רומתםמת מושפעת ההכנסות חלוקת בו במקום שכן

,החבר הכנסת  ,אלה בנסיבות .במשק רגיל נישום על החל המיסוי להסדר בדומה 

 לאומי לביטוח ולמוסד המיסים לרשות הקיבוצים בין רבות מחלוקות כיום קיימות

 תשלום על גם משליך אשר דבר ,וחבריו הקיבוץ הכנסות של הנכון המיסוי אופן בדבר

 .המוסד מטעם גמלאות

 שתעשה כך ,הקיבוץ של המיסוי אופן את בחוק להבהיר מוצע ,לעיל האמור לאור

 הכנסות בין פער שקיים מקום .המתחדש הקיבוץ לבין השיתופי הקיבוץ בין הבחנה

 הכנסות כי יקבע בהתאם .רגילים לנישומים בדומה יהיה המיסוי אופן כי יקבע החברים

 לכל החבר כהכנסות ,המתחייב המס שיעור ענייןל יחשבו המתחדש בקיבוץ החברים

 לשיעורי בהתאם במס יחויבו המשותפים מהנכסים הקיבוץ הכנסות ואילו ועניין דבר

 בהתאם ,מהחברים אחד לכל הנכסים מיוחסים זה לעניין כאשר ,חבריו על החלים המס

 .לפקודה 63 בסעיף כאמור ,לשותפות בדומה זאת ,ברווחים לזכויותיהם

– לאומי לביטוח המוסד לעניין  הקיבוץ חברי של ממעמדם משנה אינו המוצע התיקון 

 כמבוטחים ייחשבו המתחדש הקיבוץ חברי ואילו השיתופי המושב לרבות, השיתופי

 והן ביטוח דמי לגביית באשר הן (עובד ולא עצמאי ,שכיר) ועיסוקם למעמדם בהתאם

,זאת .לגמלאות לזכאותם באשר  .סההכנ הבטחת גמלת למעט 
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 – 2016 –)תיקוני חקיקה(, התשע"ו  2018 -ו 2017לשנים תזכיר חוק התוכנית הכלכלית  . ה 
 )המשך( מיסוי חברי קיבוץ

 )המשך( מיסוי חברי קיבוץ . 1ה. 
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 )המשך( מיסוי חברי קיבוץ . 1ה. 

 

 השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה והיבטים מנהליים נוספים .ג

 מיליוני ש"ח. 300-הכנסות המדינה ממסים בסך של כ הגדלת

 מיליוני ש"ח. 200-הגדלת הכנסות המוסד לביטוח לאומי בסך של כ

 השפעת החוק המוצע על החוק הקיים .ד

 ;1995-תיקון חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

 תיקון פקודת האגודות השיתופיות;

 תיקון פקודת מס הכנסה;

 פורסם. המוצע קנוסח החו .ה
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( שליטה וניהול של חברה 4/2002לחוזר מס הכנסה מס'  1תוספת  . ו 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( שליטה וניהול של חברה 4/2002לחוזר מס הכנסה מס'  1תוספת  . ו 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( שליטה וניהול של חברה 4/2002לחוזר מס הכנסה מס'  1תוספת  . ו 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( שליטה וניהול של חברה 4/2002לחוזר מס הכנסה מס'  1תוספת  . ו 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( שליטה וניהול של חברה 20024/לחוזר מס הכנסה מס'  1תוספת  . ו 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( שליטה וניהול של חברה 4/2002לחוזר מס הכנסה מס'  1תוספת  . ו 
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 ניוזלטר
 131גיליון מס'  2016ספטמבר 

 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 וןבטלפ קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 הודעות שונות לרשות המיסים .ז

נישום   1973-ל"גהוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, תש 3על פי סעיף  .1

אשר מחמת אופיו, היקפו או נסיבותיו של עסקו מבקש הקלות בניהול מערכת 

החשבונות נדרש  לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת שבה יפרט את ההקלות 

 .30/09/2016המבוקשות עד יום 

, תיראה 2017עד תחילת שנת  של פקיד השומה  ולא קיבל את החלטתובמידה  

 .2017ידי פקיד השומה לשנת  לבקשתו כמאושרת ע

ולא קיבל החלטתו של פקיד השומה  30/09/2016י יום רפנה נישום בדואר אח 

תוך ארבעה חדשים מיום הגשת הבקשה, תיראה בקשתו כמאושרת מתום 

 .2017ארבעת החדשים כאמור ועד תום שנת 

 רשאים בני, 1961-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"אל. ב64על פי סעיף  .2

כי הם  4435בטופס  30.9.2016זוג ביחד להודיע בכתב לפקיד השומה, עד יום 

בוחרים שבן הזוג האחר ייחשב כבן זוג רשום, ובלבד שהכנסתו בשנת המס 

מהכנסת בן  25%שקדמה לשנת המס שבה ניתנה ההודעה היא לפחות בגובה של 

 .זוגו
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