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 הגשת דוחות ודיווחים מועדי .א

  רשות המיסים פרסמה הודעה לציבור כי מנהל רשות המיסים  2018במרץ  28ביום

, את מועדי 2017החליט לדחות לכלל הציבור החייב בהגשת הדוחות שנתיים לשנת 

גנות, לרבות קבלת כל הגשת הדוחות וזאת על מנת לאפשר תקופת היערכות והתאר

 המסמכים והאישורים הרלבנטיים לדוחות השנתיים.

מועד הגשת הדוח ליחידים ולחברות החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון ידחה עד ליום 

ומועד הגשת הדוח השנתי ליחידים החייבים  28.6.2018 –חמישי ט"ו תמוז התשע"ח 

 .31.5.2018 –י"ז סיוון התשע"ח בהגשת דוח ידני שאינו מקוון יידחה עד ליום חמישי 

  דיווחים בדבר "שינוי של סוג נאמנות קיימת" ודיווחים בדבר סיום של נאמנות תושבי

ישראל, סיום של נאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל וסיום של נאמנות שהיו 

 .2018באפריל  30לה נכסים בישראל בעת סיומה. יש לדווח עד 

  נדחתה ליום חמישי יז' סיוון התשע"ח 2017אומי, בגין שנת לביטוח ל 126הגשת טופס-

 , בהתאם לאורכה שניתנה על ידי מס הכנסה להגשת טופס זה.31.5.2018

  יחיד שהיו לו הכנסות חוץ שאינן פטורות ממס בישראל, עליו לשלם בשלהן מקדמה

 .2018באפריל  30שנתית עד ליום 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 150גיליון מס'  2018 אפריל

 
 
 

- 2 - 

 . 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

מתשלומים  ועל ניכויים (0126טופס )בודה דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר ע .ב
 -מועד הגשה( הארכת ) 2017לשנת המס ( 0856טופס ) שאינם משכורת או שכר עבודה

 רשות המסים

 "מעביד או מנכהלפקודת מס הכנסה ונקבע:  166תוקן סעיף  161במסגרת תיקון מס'  (1)

 (0126פס טו)לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד  (א) יגיש דו"ח כאמור בסעיף קטן

 באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, עד יום (0856טופס )ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי 

המנהל  באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח, בצירוף הצהרה בטופס שקבע 30

של  שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים, וכן פלט חתום בידיו

 (." מעביד מקוון ודו"ח מנכה מקוון, לפי העניין דו"ח :להלן)האמור  הדו"ח 

 נט-ששודר ישירות לשע"מ באמצעות האינטרהדו"ח מקוון לעניין זה, הינו רק דו"ח 

שודר באמצעות אתר האינטרנט של רשות  או (למייצגים מקושרים למחשב שע"ם)

  בישראל. המסים

 הצהרה החתום ע"י טופס רק לאחר הגשת דו"ח כאמור, ייחשב כדו"ח שהוגש,יודגש:  (2)

מוקד ) בהתאם להנחיות ולפרסומים, למחלקת תפעול מייצגו אוהמעביד/משלם 

 שבחטיבת שירות לקוחות. (הניכויים

 משכך, תאריך הגשת הדו"ח הינו התאריך שבו התקבל טופס ההצהרה כאמור, במוקד

 הניכויים.

ים ובכדי להקל יחד עם זאת, על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל בקליטת דוחות הניכוי (3)

ציבור המעבידים/מנכים להגיש את טופסי ההצהרה כאמור, החליטה הנהלת רשות  על

 856-ו 126להאריך את מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות  המסים

וכן, לאפשר הגשת טופסי ההצהרה  2018במאי  31-הליום חמישי עד  2017המס  לשנת

 במועדים כדלקמן: 2017 לשנת

, 2018במאי  31-הליום חמישי  2017עביד/מנכה שישדר את הדו"ח לשנת המס מ 3.1

ויראו את הדו"ח  31.10.2018-רביעי הליום את טופס ההצהרה עד  רשאי להגיש

 כך.מהחוקי, על כל המשתמע  כדו"ח שהוגש במועד

, אך 2018במאי  31-הליום חמישי מעביד/מנכה אשר לא שידר את הדו"ח עד  3.2

הגיש את טופס ההצהרה עד ליום  וגם 28.6.2018-היום חמישי לשידר אותו עד 

 זה, לא יוטל עליו עיצום כספי.

יראו אותו כמי שלא , 28.6.2018מעביד /מנכה שלא שידר את הדו"ח עד ליום  3.3

 את הדו"ח במועד, מועד ההגשה במקרה זה, יהיה המועד בו הגיש את טופס הגיש

 .ההצהרה לאחר שהשלים את שידור הדו"ח
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( ועל ניכויים מתשלומים 0126דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה )טופס  . ב
)הארכת מועד הגשה(  2017( לשנת המס 0856שאינם משכורת או שכר עבודה )טופס 

 משך()ה רשות המסים -

 את טופס ההצהרה ניתן לשלוח למחלקת התפעול באחת מהדרכים הבאות:  (4)

 ,( בית דניאל) 2648ת.ד.  בדואר ישראל לכתובת, מוקד הניכויים במחלקת תפעול

  .91026ירושלים, 

 .במשרדי השומה/ בעמדות מש"מ שבמשרדי השומה 

 126.856 :לכתובת דואר אלקטרוני@taxes .gov.il. 

 יכהמענה על שאלות ותמ  (5)

 נטית, להורדת תוכנה-המערכת האינטרנטית, האינטרה טכנית בתפעוללתמיכה  5.1

לבדיקות לוגיות ולקבלת פרטים לגבי סטאטוס קליטת הנתונים במחשב שע"מ, 

כוכבית ) *4954לפנות למרכז המידע והשירות הטלפוני: למספרי טלפון  ניתן

 .15:30עד  8:15 בימים א' עד ה' בין השעות 02-5656400, 1-222-4954,(מסים

 אישור הגשה, שידור דו"ח לאחר שידור הדו"ח המקוון:לתמיכה בתהליך ההגשה  4.2

 נוסף, ביטול דו"ח ששודר, שחזור טופס הצהרה, התאמות כספיות, שידור דו"ח

 02-6301000בטלפון מחליף, יש לפנות למחלקת תפעול שבחטיבת שירות לקוחות, 

 . 08:30עד  14:00בימים א' עד ה' בין השעות 

ו הוראותלבשאלות הקשורות  4.3 לענין הגשת שהותקנו  תקנותהפקודת מס הכנסה 

טלפון:  מחלקת ניכויים, מר יצחק אורבך,ניתן לקבל מ (,126/856)שנתיים  דוחות

02-6559579. 
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 קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  .ג
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המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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המשך( קרן להשקעות במקרקעין - רשות המסים 4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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המשך( ות במקרקעיןקרן להשקע -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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 ניוזלטר
 150גיליון מס'  2018 אפריל
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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 ניוזלטר
 150גיליון מס'  2018 אפריל
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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 ניוזלטר
 150גיליון מס'  2018 אפריל
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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 ניוזלטר
 150גיליון מס'  2018 אפריל
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018סה מספר חוזר מס הכנ . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  184/20חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -ם רשות המסי 4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( עות במקרקעיןקרן להשק -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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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 שרק ליצור ניתן

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

המשך( קרן להשקעות במקרקעין -רשות המסים  4/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ג( 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן  – ICOמס הכנסה  – 7/2018חוזר מספר  .ד
 (Utility Tokensשירותים ו/או מוצרים בפיתוח )
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מס הכנסה  – 7/2018חוזר מספר  . דICO – למתן הנפקת "אסימונים דיגיטליים "
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים
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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 שרק ליצור ניתן

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

מס הכנסה  – 7/2018חוזר מספר  . דICO –  הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן
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mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 150גיליון מס'  2018 אפריל

 
 
 

- 41 - 

 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

מס הכנסה  – 7/2018חוזר מספר  . דICO –  הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן
 )המשך( (Utility Tokensשירותים ו/או מוצרים בפיתוח )
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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 שרק ליצור ניתן

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

מס הכנסה  – 7/2018חוזר מספר  . דICO –  הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן
 )המשך( (Utility Tokensשירותים ו/או מוצרים בפיתוח )
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

מס הכנסה  – 7/2018חוזר מספר  . דICO –  הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן
 )המשך( (Utility Tokensשירותים ו/או מוצרים בפיתוח )
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים
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 )המשך( (Utility Tokensרותים ו/או מוצרים בפיתוח )שי
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים
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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 שרק ליצור ניתן

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

מס הכנסה  – 7/2018חוזר מספר  . דICO –  הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן
 )המשך( (Utility Tokensשירותים ו/או מוצרים בפיתוח )

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 150גיליון מס'  2018 אפריל

 
 
 

- 50 - 

 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 2018 -חוק צמצום השימוש במזומן התשע"ח  .ה

-אושר בקריאה שניה ושלישית החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018במרץ  12ביום 

. מטרת החוק להגביל עסקאות בסכומים גבוהים הנעשות במזומן ולהפחית את השימוש 2018

 או "מוסבים".  בשיקים "פתוחים"

ומי שיפר את הוראותיו צפוי לעיצומים כספיים ואף  2019בינואר  1החוק יכנס לתוקף ביום 

 לקנס ומאסר.

 :הוראות החוק בין היתר קובעות כי

 

  לא יתן עוסק ולא יקבל תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה

 שנה. 11,000עולה על 

  תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על לא יקבל אדם שאינו עוסק

 ש"ח. 50,000

  ,לא יתן אדם שאינו עוסק תשלום במזומן לעוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק

 ש"ח. 11,000אם מחיר העסקה עולה על 

  לא יתן אדם שאינו עוסק לאדם אחר שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר

 ש"ח. 50,000העסקה עולה על 

  לא יקבל עוסק תשלום במזומן מתייר בעבור עסקה במסגרת עסקו, ולא יתן תייר לעוסק

תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על 

 ש"ח. 55,000

  לא יקבל עורך דין או רואה חשבון במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, סכום במזומן

ש"ח, לפי העניין, לכל שירות עסקי, לעניין זה  50,000ש"ח או  11,000העולה על סכום של 

 ב' לחוק איסור הלבנת הון.8כהגדרתו בסעיף  –"שירות עסקי" 

  לא יתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה, אם סכום

יחולו לגבי ש"ח, הוראות אלו לא  11,000שכר העבודה, התרומה, או ההלוואה עולה על 

 הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.

  ש"ח. 50,000לא יתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם סכום המתנה עולה על 

 .ההוראות הנ"ל לא יחולו על תשלום במזומן בין קרובי משפחה, למעט לעניין שכר עבודה 

 כר עבודה, לא יתן עוסק ולא יקבל, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה או כש

כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב כנפרע או כנסב לפי 

 הענין.

  ש"ח, בעבור עסקה או כשכר  5,000לא יקבל אדם שאינו עוסק, תשלום בשיק העולה על

 עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי הענין.
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

המשך( 2018 -תשע"ח חוק צמצום השימוש במזומן ה . ה( 

  לא יתן אדם שאינו עוסק לעוסק, במסגרת עסקו של העוסק תשלום בשיק בעבור עסקה

ב בשיק כנפרע או או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם העוסק נקו

 כנסב, לפי העניין.

  ש"ח,  5,000לא יתן אדם שאינו עוסק לאדם אחר שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על

בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם מקבל התשלום 

 נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.

 מו ומספר זהותו של המסב נקובים לא יסב אדם שיק ולא יקבל שיק מוסב מבלי שש

 בשיק.

החוק קובע כי שר האוצר יכול להקטין את הסכומים לשימוש במזומן ובשיקים החל משנת 

2020. 

לא יחולו ההוראות בגין  2022בינואר  1בנוסף, נקבעה הוראת שעה הקובעת כי עד ליום 

חים ישראליים וכן תשלום במזומן לתושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית שאינם אזר

על אזרח ישראלי הנותן או המקבל תשלום במזומן לתושבי האזור או לתושבי שטח המועצה 

 הפסלטינית שאינם אזרחים ישראליים.
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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 שרק ליצור ניתן

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

 2018צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק  .ו

נחתם צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק, אשר מרחיב את הוראות  18.03.2018ביום 

צי הכללי בין הסתדרות העובדים הכללית לבין נשיאות הארגונים העסקיים ההסכם הקיבו

 לקיצור שבוע העבודה במשק הישראלי.

כפי שהיה עד  186שעות עבודה חודשיות, במקום  182מעתה משרה מלאה תהיה משרה בת 

 כה. 

קיצור שבוע העבודה יתבצע מבלי להפחית בשכר העובדים. כלומר, אמנם הסכום בתלוש 

 רת לא יגדל, אך כל עובד יעבור ארבע שעות פחות בחודש באותו שכר שקיבל עד כה.המשכו

 (.186שעות עבודה בחודש )במקום  182שכר השעה יחושב על בסיס 

העלאת התעריף השעתי והגדלת ערך השעה לעובדים השעתיים במשרה מלאה בלבד.  –משמע 

ש"ח לשעה, יעמוד מחודש  28.49על סך של  12/17שכר המינימום אשר עמד החל מחודש 

 ש"ח לשעה. 29.12על סך של  04/18

קיצור שבוע העבודה יבוצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך 

 השבוע, וייקבע על ידי כל מעסיק, בהתחשב בבקשות העובדים ובצורכיהם.
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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 שרק ליצור ניתן

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

 מ, עומרי קיס נגד המוסד לביטוח לאומי וגלי הצוק בע" 44405/10/15עב"ל  .ז
 ד.ע. יבוא וניהול מסעדנות בע"מ נגד יחיאל בודה -28480/02/2016וע"ע 

ניתן פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. פסק הדין עוסק בשאלה  2018במרץ  26בתאריך 

 מה מעמדו של התשר המשולם למלצרים.

 בית הדין הארצי לעבודה קבע כי:

קובע, כי יש לראות בתשר הכנסה יכנס לתוקפו הסדר חדש ה 2019בינואר  1החל מיום 

השייכת לבית העסק והכנסתם של עובדי שרשרת השירות משכר עבודה מאת המעסיק, מבלי 

 אפשרות להפריד בין השניים הן במישור דיני הביטוח הלאומי והן במישור משפט העבודה.
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 הרוני גנגונה, ניסים ביטון, שלום סרוסי נגד פקיד שומה פתח תקו – 8294/14ע"א  .ח

פסק דין של בית המשפט העליון. פסק הדין עוסק בשאלה האם  2018במרץ  20בתאריך 

 הכנסה מהסכם "אי תחרות" היא הכנסה הונית או הכנסה "פירותית" ומיסויה בהתאם.

 בית המשפט העליון קבע כי:

העובדה שמדובר בתשלומי אי תחרות המשולמים אגב מכירת עסק, אין בה כשלעצמה כדי 

תשלומי אי התחרות לתקבול הוני, ואין בה כדי לפטור אותנו מהצורך להידרש להפוך את 

מדובר בתקבול פירותי הנכנס בגדרו של  .למאפייניה הקונקרטיים של תניית אי התחרות

יש לסווג את מלוא תשלומי אי  .( לפקודה, שעניינו בהכנסה מ"עסק ומשלח יד"1)2סעיף 

 י.התחרות שקיבלו המערערים כתקבול פירות

, 5083/13ניתן פסק דין של בית המשפט העליון, ע"א  2016באוגוסט  10ראוי לציין, כי ביום 

. בפסק דין זה קבע בית המשפט העליון כי ברנע, אבידן קרינגלנגד  ואח' פקיד שומה כפר סבא

 ( לפקודה.2)2תשלומי אי תחרות הם הכנסה פירותית המהווה "הכנסת עבודה" לפי סעיף 
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