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

 תיקון לחוק מיסוי מקרקעין .א

 נכנס לתוקף תיקון בחוק מיסוי מקרקעין. 2018ביוני  28ביום 

רקעין שהם בנין או חלק ממנו שהוא ( כי בעת רכישת זכות במק1ג()1)ג 9החוק קובע בסעיף 

 דירת מגורים, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת.

בהמשך החוק מפרט מצבים בהם יחיד תושב ישראל שרכש דירת מגורים והתקיימו בו תנאים 

 הדירה שרכש היא דירתו היחידה חייב בשיעורי מס רכישה מופחתים. –מסוימים כמו למשל 

סק במקרה נוסף בו היחיד שרכש את הדירה יחויב בתשלום מס רכישה התיקון לחוק עו

 מופחת, כדלקמן:

יחדי תושב ישראל שרכש דירה לאחר שרכש דירת מגורים אחרת במסגרת קבוצת רכישה. 

ובעת שרכש את הדירה בקבוצת הרכישה היא הייתה דירתו היחידה, יחויב בתשלום מס 

 רכישה מופחת בכפוף לתנאים הבאים:

ת הדירה בוצעה בחלוף ארבע שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה. אם רכיש (א)

בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה לא החלה בתוך אותה תקופה, או אם שוכנע המנהל 

כי חל באותה תקופה עיכוב מהותי אחר בהשלמת בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה. 

פי העניין, חל בנסיבות שאינן יש לבדוק כי העיכוב בהתחלת הבניה או בהשלמתה, ל

 בשליטתו של הרוכש ולא היו ידועות במועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה.

אם  –שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה  6.5רכישת הדירה בוצעה בחלוף  (ב)

 החזקה בדירה בקבוצת הרכישה לא נמסרה בפועל לידי הרוכש באותה תקופה.

 חודשים ממועד השלמת בנייתה. 18כישה בתוך הרוכש מכר את הדירה בקבוצת הר (ג)

 .כמו כן, נקבעו הוראות מעבר לאדם שרכש דירה ערב תחילתו של חוק זה
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בשל רווח הון מניירות ערך סחירים במחצית הראשונה  חובת דיווח ותשלום מקדמה .ב
 שלא נוכה בגינו מלוא המס במקור 2018של שנת 

 מקדמות ותשלום דיווח חובת חלה לפקודה, 131 סעיף לפי שנתי דוח בהגשת שחייב מוכר על
 באותם(, בחו"ל או )בישראל בבורסה למסחר הרשומים ערך בניירות הוניות עסקאות בגין

 במקור המס מלוא נוכה לא אך ערך,ניירות ה מכירת בעת הון רווח נוצר לנישום בהם מקרים
 (.חלקי באופן נוכה או כלל נוכה )לא

 בינואר 31-ו ביולי 31 לתאריכים ונקבעה שנתית חצי הינה המקדמה ותשלום הדיווח חובת
 יום חל שבו לחודש שקדמו החודשים בששת ערך ניירות של מכירה בגין מס שנת כל של

 ניירות ממכירת הון רווחי על 2018 שנת של שנתי החצי הדיווח את להגיש יש לפיכך,. הדיווח
 .2018ביולי  31 מיום יאוחר לא ,2018יוני  עדינואר  החודשים עבור סחירים ערך
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 תיקון לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות .ג

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם כי:

שנה, משרד החקלאות יגיש תיקון לחוק עידוד השקעות הון  20-לאחר שלא תוקן החוק כ

 בחקלאות.

 להיטיב עם היצואנים החקלאיים, על מנת לסייע בידיהם להתחרות במגרש –מטרת החוק 

העולמי ולשים דגש על החקלאות כאמצעי לחיזוק ההתיישבות והביטחון התזונתי הלאומי 

של תושבי מדינת ישראל. כל זאת לשם שיפור יכולתו של המשק החקלאי להתמודד בתנאי 

 תחרות בשווקים בינלאומיים.

 השינויים העיקריים בחוק הם בשלושה נושאים עיקריים:

על הייצוא החקלאי בדומה לאלו המוחלות על  השוואת תנאי הטבות המס המוחלות (א)

מהייצור  25%היצוא התעשייתי, הטבות אלו יחולו על עסק חקלאי שמייצא לפחות 

 החקלאי שלו באופן שדומה לחוק עידוד השקעות הון בתעשייה.

הכללת מענקים במסגרת החוק גם שאינם בהתאם לאזורי הפיתוח ואינם בהתאם  (ב)

את בהתאם להחלטות ממשלה. הכוונה למענקים שמחלק לשיעור המענק הנקוב בחוק וז

 המשרד לחקלאים בהם אחוז המענק גבוה מאחוז המענק המצוין בחוק.

 ההיסטוריים שהיו רשומים בחוק באזור עדיפות לאומית א'  יםהמענק יהגדלת שיעור (ג)

, בהתאם למפת אזורי עדיפות 20%-ל 10%-, ובאזור עדיפות לאומית ב' מ25%-ל 20%-מ

 ת של משרד החקלאות.לאומי
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 חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות הנובעים מהיטל העסקת עובדים .ד
 זרים בגין העסקת מסתננים

 
 ח"תמוז תשע ג"י שלישי יום

 2018 יוני  26
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 המסים רשות למנהל משנה
 
 

 מהיטל הנובעים החובות להסדרת ההקלות למתווה נוספות חלופות :הנדון
 מסתננים העסקת בגין זרים עובדים העסקת

 

 של המשמעות .מסתננים בגין זרים עובדים היטל של בסוגיה נוסף דיון לקיים הבקשה את העליון המשפט בית דחה, לאחרונה

 א"ע במסגרת העליון המשפט בית שקבע כפי ,בגינם זרים עובדים היטל בתשלום חייבים מסתננים של מעסיקים כי הינה זו החלטה

 .'ואח אשקלון שומה פקיד נ' 'ואח סעד שלמה 4946/16

 שהגיעו פניות ולאור המעסיקים, על וריביות קנסות בהטלת התחשבות לשקול המסים רשות על כי העליון המשפט בית דברי לאור

 פותחלו מספר על הודענו ,זה בנושא השומות בעקבות רבים עסקים נקלעו אליו הכלכלי הקושי את המעלות המסים רשות לידי

 את שיסדירו למעסיקים ,התשלומים ובפריסת בריבית, בקנסות הקלות מעניקות אלו חלופות. זו סוגיה בגין החוב להסדרת

 .בנושא שפרסמנו בהנחיות המפורטים בתנאים חובותיהם

 .האמורות ההנחיות ב"רצ

 דוחות הגשת באמצעות שבנדון היטלה בגין המס חובות את להסדיר יכולים ,שומתי הליך במסגרת לדיון זומנו שטרם מעסיקים

  .מתקנים

 שבנדון הסוגיה בגין חובותיהם את שיסדירו מעסיקים על רק יחולו ,המצורפות בהנחיות המפורטות ההקלות ,לבכם לתשומת

 . 30/7/2018לתאריך עד
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חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות הנובעים מהיטל העסקת עובדים  . ד
 )המשך( זרים בגין העסקת מסתננים

 2018 מאי 15 שלישי יום

 ח"תשע  סיון 'א
 
 
 
 
 

 

 
 

 המסים רשות למנהל משנה
 

 

 בעקבות חובות והסדרת ניכויים שומות עריכת – זרים עובדים העסקת היטל :הנדון

 'ואח אשקלון שומה פקיד ' נ'ואח סעד שלמה  4946/16א"ע ד"פס

 

 ' נ'ואח סעד שלמה 4946/16 א"ע במסגרת העליון המשפט בבית דין פסק ניתן 12.9.2017 ביום שבסימוכין, במכתב שצוין כפי

 המעסיקים לע כי וקבע המסים רשות עמדת את המשפט בית קיבל הדין בפסק, "(הדין פסק: "להלן) 'ואח אשקלון שומה פקיד

 .מסתננים שהם זרים עובדים בגין זרים עובדים העסקת היטל לשלם

 פקיד 'נ מ"בע ישרוטל 8496/17 א"דנ הדין פסק בעניין נוסף דיון לקיים עתירה העליון המשפט לבית הוגשה 31.10.2017 ביום

 "(.הנוסף הדיון" :להלן) אילת  שומה

 דברי ולאור זה בנושא השומות בעקבות רבים עסקים נקלעו אליו הכלכלי הקושי תא המעלות המסים רשות לידי שהגיעו פניות לאור

 נוספות חלופות לאפשר החלטנו ,המעסיקים על וריביות קנסות בהטלת התחשבות לשקול המסים רשות על כי העליון המשפט בית

  .מיידי באופן מהחוב מהותי חלק תשלום בצד בריבית נוספות הקלות כוללות אלו חלופות .החוב להסדרת

 :להן והתנאים החוב להסדרת הנוספות החלופות פירוט להלן

 הפתוחות, המס שנות בכל, הסוגיה בגין החוב מלוא הסדרת לרבות שבסימוכין במכתב המפורטות הדרישות בכל שעומד נישום

 :הבאות להקלות זכאי יהיה

 .הקנסות מלוא ביטול .1

 .הריבית על ויתור .2

 :הבאים לתנאים התאםב תשלומים פריסת .3

 :2017בשנת המס  ₪ מיליון 5 עד של מחזור עם לעסקים מסלול

 .מיידי תשלום - 15%

 .ריבית ללא תשלומים 36 ל פריסה - 80%

 .ריבית ללא 37 ה התשלום - 5%
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חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות הנובעים מהיטל העסקת עובדים  . ד
 )המשך( זרים בגין העסקת מסתננים

 :2017 המס בשנת ₪ מיליון 20 עד של מחזור עם לעסקים מסלול

 .מיידי תשלום - 30%

 .ריבית ללא תשלומים 36 -ל פריסה - 65%

 .ריבית ללא 37 -ה התשלום -  5%

 :כללי מסלול

 .מיידי וםתשל - 45%

 .ריבית ללא תשלומים 36 -ל פריסה - 50%

 .ריבית ללא 37 -ה התשלום - 5%

 בשל, ד"פסה בעקבות ,למעסיקים שישולמו מס להחזרי שיתווסף הריבית סכום קיזוז לאחר יהא בריבית הוויתור סכום

 .ההיטל בגין עבודה שכר הוצאות דרישת

 .לעיל האמור למתווה בהתאם תשלומיםה את שיסדיר למי רק יינתן מריבית שהפטור יצוין

 ההסדר תחולת

 .31/7/2018 ליום עד בנושא חובותיהם את שיסדירו מעסיקים על יחול ההסדר

 .זה למועד עד יהיה הראשון התשלום מועד

 עד האחד – שווים תשלומים בשני המיידי התשלום את להסדיר יוכלו ₪ מיליון 20 עד של מחזור עם עסקים ,האמור אף על

 .30/8/2018 עד והשני  31/7/2018
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חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות הנובעים מהיטל העסקת עובדים  . ד
 )המשך( זרים בגין העסקת מסתננים

 
 
 
 

 

 
 

 המסים רשות למנהל משנה

 

 ח"תשע ד' ניסן שלישי םיו
 2018 במרץ  20

 

 בעקבות בניכויים שומות עריכת – זרים עובדים העסקת היטל   :הנדון

 'ואח אשקלון שומה פקיד 'נ 'ואח סעד שלמה  4946/16א"ע ד"פס

 

 'נ 'ואח סעד שלמה 4946/16 א"ע במסגרת העליון המשפט בבית דין פסק ניתן 12.9.2017 ביום ,שבסימוכין במכתב שצוין כפי

 המעסיקים על כי וקבע המסים רשות עמדת את המשפט בית קיבל הדין בפסק"(, הדין פסק" :להלן)' ואח אשקלון שומה פקיד

 .מסתננים שהם זרים עובדים בגין זרים עובדים העסקת היטל לשלם

 פקיד נ מ"בע ישרוטל 8496/17  א"דנ הדין פסק בעניין נוסף דיון לקיים עתירה העליון המשפט לבית הוגשה 31.10.2017 ביום

 "(.ףהנוס הדיון" :להלן) אילת שומה

 ולאפשר 31.5.2018 ליום עד ההסדר תחולת את להאריך החלטנו ,הפסח חג ולאור המסים רשות לידי שהגיעו פניות לאור

 ליום עד והחובות ותהשומ את להסדיר, שבנדון בנושא  5.11.2017ביום שפורסמו ההקלות במתווה להיכלל המעוניינים למעסיקים

 .זה

 .במכתב המפורטים התנאים בכל לעמידה בכפוף יוענקו ההקלות

 ,בברכה

 סביון מירי
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חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות הנובעים מהיטל העסקת עובדים . ד 
 )המשך( זרים בגין העסקת מסתננים

 

 

 ח"תשע רביעי ט"ו שבט יום
 2018  בינואר 31

 
 

 בעקבות בניכויים שומות עריכת – זרים עובדים העסקת היטל :הנדון

 'ואח אשקלון שומה פקיד' נ' ואח סעד שלמה  4946/16א"ע ד"פס

 

 ' נ'ואח סעד שלמה 4946/16 א"ע במסגרת העליון המשפט בבית דין פסק ניתן 12.9.2017 ביום , שבסימוכין במכתב שצוין כפי

 המעסיקים על כי וקבע המסים רשות עמדת את המשפט בית קיבל הדין בפסק "(, הדין פסק"  :להלן' )ואח אשקלון שומה פקיד

 .מסתננים שהם זרים עובדים בגין זרים עובדים העסקת היטל לשלם

 פקיד 'נ מ"בע ישרוטל  8496/17 א"דנ הדין פסק בעניין נוסף דיון לקיים תירהע העליון המשפט לבית הוגשה 31.10.2017 ביום

 "(.הנוסף הדיון" להלן:) אילת שומה

 ולאפשר 31.3.2018 ליום עד ההסדר תחולת את להאריך החלטנו ,הפסח חג ולאור המסים רשות לידי שהגיעו פניות לאור

 ליום עד והחובות השומות את להסדיר, שבנדון בנושא  5.11.2017ביום שפורסמו ההקלות במתווה להיכלל המעוניינים למעסיקים

 .זה

 .במכתב המפורטים התנאים בכל לעמידה בכפוף יוענקו ההקלות

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 153גיליון מס'  2018 יולי

 
 
 

- 9 - 

 . 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
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חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות הנובעים מהיטל העסקת עובדים  . ד
 )המשך( זרים בגין העסקת מסתננים

 

 

 ג' כסלו תשע"ח
 2017נובמבר  21

 

 

 – בניכויים שומות עריכת זרים עובדים העסקת היטל   : הנדון

 'ואח אשקלון שומה פקיד' נ ואח' סעד שלמה 4946/16א "ע ד"פס בעקבות

 סעד שלמה 4946/16 א"ע במסגרת העליון המשפט בבית דין פסק יתןנ  12.9.2017ן,  ביום שבסימוכי במכתב שצוין כפי

 כי וקבע המסים רשות עמדת את המשפט בית קיבל  הדין בפסק "( הדין פסק" ן:להל' )ואח אשקלון שומה פקיד נ' ואח'

 .מסתננים שהם זרים עובדים בגין זרים עובדים העסקת היטל לשלם המעסיקים על

 'נ מ"בע ישרוטל 8496/17א  "דנ הדין פסק בעניין נוסף דיון לקיים עתירה העליון המשפט תלבי הוגשה 31.10.2017 ביום

  (.הנוסף" הדיון" :להלן) אילת שומה פקיד

 ביום שפורסמו ההקלות במתווה להיכלל המעוניינים למעסיקים לאפשר החלטנו ,המסים רשות לידי שהגיעו פניות לאור

 הדיון במסגרת העליון המשפט בית הלכת שבו במקרה יתוקנו אשר שומה הסכמי על לחתום, שבנדון בנושא 5.11.2017

 .ההיטל לחיוב מקום אין כי ותקבע  תשתנה זה בתיק הנוסף

 התשלום להבטחת ערבויות קבלת לרבות ר,ההסד חתימת עם ההיטל תשלום הסדרת הוא המתווה להחלת תנאי כי ,יובהר

  ם.הרלבנטיי במקרים

 :הבאה הפסקה את וסיףלה יש כאמור בהסכמים

 במסגרת' ואח אשקלון שומה פקיד נ' ואח' סעד שלמה 4946/16"א ע הדין פסק בעניין נוסף לדיון בקשה והוגשה היות"

 וייקבע נוסף דיון קיום על יחליט המשפט שבית ככל כי מוסכם ,אילת שומה פקיד נ' מ"בע ישרוטל 8496/17 א"דנ

 (5)א()2לסעיף בהתאם זמני ברישיון ומחזיקים לדין בניגוד לישראל נכנסו אשר מסתננים שהעסקת הנוסף הדיון בעקבות

 התוכנית חוק מכוח–  זרים עובדים העסקת היטל בתשלום מחייבת איננה, 1952– ב"תשי לישראל, הכניסה לחוק

( 2004-ו 2003 הכספים לשנות הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני) ישראל כלכלת להבראת

 ".זה הסכם במסגרת ההיטל בגין החיובים שיבוטלו כך השומה תתוקן ,2003-התשס"ג
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 )המשך( עובדים זרים בגין העסקת מסתננים

 

 

 

 

 
 ח"תשע ,חשון ט"י

 2017  נובמבר 8
 
 
 

 – בניכויים המס חובות והסדרת שומות עריכת זרים עובדים העסקת היטל  :הנדון
 'ואח אשקלון שומה פקיד' נ' ואח סעד שלמה  4946/16א"ע ד"פס בעקבות

 

 :כללי

 אשקלון שומה פקיד 'נ 'ואח סעד שלמה 4946/16 א"ע במסגרת העליון המשפט בבית דין פסק ניתן 12.9.2017 ביום

 שהם זרים עובדים בגין גם זרים עובדים העסקת היטל לשלם המעסיקים על כי נקבע הדין בפסק"(, הדין פסק: "להלן( 'ואח

 .מסתננים

 עסקו אשר ,המחוזיים המשפט בתי פסיקות על שהוגשו אזרחיים ערעורים מספר של איחוד במסגרת ניתן הדין פסק

 הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי להגשת חקיקה תיקוני( ישראל כלכלת להבראת התוכנית חוק פי על ההיטל תבתחול

 אשר ,מסתננים שהינם זרים עובדים של מעסיקיהם על )להלן: "ההיטל"( 2003 –( התשס"ג 2004-ו 2003 הכספים לשנות

 :להלן) 1952 - ב"התשי ,לישראל הכניסה ( לחוק5)א()2 לסעיף בהתאם זמני ברישיון והמחזיקים לדין בניגוד לישראל נכנסו

 צו עליו וניתן ישיבה רישיון בלי בישראל שנמצא למי ביקור לישיבת זמני רישיון: "כדלהלן מוגדר זה רישיון "(.המסתננים"

 ."ממנה הרחקתו או מישראל–  ליציאתו עד הרחקה

 .זיכוי דותלנקו המסתננים של זכאותם בסוגיית הערעורים עסקו ,בנוסף

 העסקת בגין גם זרים עובדים העסקת היטל לשלם יש כי וקבע המעסיקים ערעורי את דחה העליון המשפט בית ,כאמור

 .המסתננים

 מספר הוכחת לאחר ,2014 לשנת עד למסתננים זיכוי נקודות מתן לאפשר ,המסים רשות הסכימה - הזיכוי לנקודות בנוגע

 .בהמשך שיפורטו תנאים

 .המעסיקים על וריביות קנסות בהטלת התחשבות לשקול המסים רשות על כי המשפט בית ציין ,ההיטל לעניין

 :לפעולה הנחיות להלן ,בהקדם בסוגיה הטיפול את לסיים ובמטרה ,הדין פסק לאור
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הנובעים מהיטל העסקת עובדים חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות  . ד
 )המשך( זרים בגין העסקת מסתננים

 :שומות עריכת

 זרים עובדים היטל .1

 מלא באופן, המסתננים העסקת בגין ההיטל בתשלום המעסיקים את לחייב יש ם,מסתנני למעסיקי שומות עריכת בעת

 .שנה לבכ החל המרבי ההיטל לשיעור ובהתאם

 :זיכוי נקודות .2

 נקודות מתן להתיר ,המשפט לבית להודעתה בהתאם ,הסכימה המיסים רשות (כולל) 2014 שנת שעד המס בשנות

 בסוף בוטלו שר)א 2007 –(, התשס"ז זכאי חוץ לתושב זיכוי נקודות( הכנסה מס בכללי לקבוע בהתאם למסתננים זיכוי

 :שלהלן לתנאים בכפוף(, 2014

 .המעסיק בידי נשארו ולא המסתננים לידי בפועל הגיעו אכן הזיכוי נקודות בגין התשלומים כי ,יוכח  .א

 רישיון ",לעבוד רשאי אינובמפורש " נכתב בו רישיון(: 5)א()2ף סעי לפי הבאים ברישיונות החזיקו לא המסתננים  .ב

 יעבוד ולא יתגורר לא", וכי בישראל העבוד רישיון מהווה אינו זה זמני רישיון: "כך צוין בו גיאוגרפית הגבלה עם

 נאכף ולגביהם חולות ממתקן ששוחררו למסתננים ,ככלל ,שניתנו הרישיונות אלה .אילת ,אביב תל :אלה בערים

 .ואילת אביב תל בערים העסקה איסור

 אירש אינו בה שהמחזיק משום וזאת חולות השהייה במרכז שהייה הוראת ניתנה לגביו במסתנן מדובר אין  .ג

 ,2014 – ה"התשע  ,(זר לעובד זיכויים(  הכנסה מס לתקנות בהתאם לפעול יש ואילך 2015 המס משנת .לעבוד

 .זיכוי לנקודות חוקיים זרים עובדים של זכאותם את המסדירות

 מסוג שהייה אשרת קבלת הינו "חוקי זר עובד" בגדר זר עובד להיות התנאים אחד כי ,היתר בין ,קובעות התקנות

 .האמורות התקנות מכוח זיכוי לנקודות זכאי אינו( 5)א()2 מסוג זמני ברישיון המחזיק זר עובד כי ומכאן ,1ב/

 :בניכויים המס חובות הסדרת

 לתנאים בכפוף ,בלבד זו סוגיה בגין ,מס לחובות תשלומים ופריסות הקלות לאשר מוסמכים וסגניהם השומה פקידי

 :הבאים

 :לותההק יינתנו לגביהם החובות .1

 .למסתננים זיכוי נקודות מתן אי בגין או מסתננים העסקת היטל בגין הינם המס חובות  .א

 ההקלות למתן תנאים .2

 החל למסתננים זיכוי נקודות מתן ולאי שוטף באופן ההיטל ותשלום לדיווח מהמעסיק התחייבות קבלת  .א

 . 2015  משנת

 השומות כל לגבי  ,2015 משנת הזיכוי נקודות תןמ ואי השנים בכל ההיטל לתשלום המעסיק הסכמת .ב

 בהם במקרים .דוחות תיקון באמצעות או שומה הסכם של בדרך להיות יכולה זו הסכמה .הרלבנטיות

 .הערעור משיכת ידי על - בסוגיות ערעור מתנהל

 המס תשנ לרבות( השנים לכל, הזיכוי ונקודות מההיטל הנובעים המס חובות מלוא את יסדיר המעסיק .ג

2017.) 
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חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות הנובעים מהיטל העסקת עובדים  . ד
 )המשך( זרים בגין העסקת מסתננים

 :ההקלות פירוט

  .הקנסות מלוא ביטול-  קנסות .ד

 להחזרי שיתווסף הריבית סכום קיזוז לאחר יהא בריבית הוויתור סכום כי מובהר. מהריבית 50% ביטול - יביתר ה.

 היטל בגין השנתיים בדוחות עבודה שכר הוצאות דרישת בשל ,ד"פסה בעקבות ,למעסיקים שישולמו מס

 .םמתקני( 102) ניכויים בדוחות או/ו הניכויים בשומות שחויבו זרים עובדים העסקת

 .הפריסה לתקופת וריבית הצמדה הפרשי בתוספת שווים תשלומים 36 עד - תשלומים פריסת ו.

 :ההסדר תחולת

 .מסתננים בגין הזיכוי ונקודות מההיטל הנובעים ,מעסיקים של חובות על חל זה הסדר ז.

 .לבדב31.1.2018  ליום עד והחובות השומות את שיסדירו למעסיקים הינן ההקלות ח.
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 1972 –ת כיבוד קל בתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( התשל"ב הגדר .ה

 

 

 
 

 וביקורת שומה בכירה לית"סמנכ

 ח"תשע ,תמוז ו"ט

 2018, יוני 28

 

 :לכבוד

 והנישומים המייצגים ציבור

 1972-ב"התשל(, מסוימות הוצאות ניכוי) הכנסה מס בתקנות "קל כיבוד" הגדרת :הנדון

 מההוצאות 80% בניכוי יותרו כי קובעת "(התקנה" :להלן) 1972 – ב"התשל )מסוימות הוצאות) הכנסה מס לתקנות (1)2ה תקנ

 ,".באלה וכיוצא עוגיות ,חמה או קרה שתיה"כ קל כיבוד מגדירה התקנה .הנישום של העיסוק במקום קל לכיבוד שהוצאו

 ,ובריאים פעילים לחיים הלאומית התכנית סגרתבמ הבריאות ממשרד פניות לרבות ,בנושא לאחרונה שהתקבלו פניות בעקבות

 .העונה וירקות פירות גם לכלול)וכיוצא באלה( יכולה  "קל כיבוד" הגדרת של הסיפא, המסים רשות עמדת פי על כי להודיע הריני

 

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 153גיליון מס'  2018 יולי

 
 
 

- 14 - 

 . 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 קיםמבז

 נ' גמול אמריקה בע"מ 4פקיד שומה תל אביב  8934ע"א  .ו

העליון. פסק הדין עוסק בשאלה של  ניתן פסק דין של בית המשפט 2018ביוני  11בתאריך 

 מהי התקופה שבה ניתן להזדכות על מיסי חוץ בארץ.

 בית המשפט העליון פסק:

ב לפקודת מס הכנסה שכותרתו "זיכוי בשל מיסי חוץ" אכן מגביל את אפשרות 207סעיף 

חודשים מתום אותה  24הזיכוי על מיסי חוץ, וזאת למיסים ששולמו בפועל בתוך תקופה של 

ת מס: "מס חוץ יהיה בר זיכוי כנגד מס ישראלי החל בשנת המס, רק אם שולם במדינת שנ

החוץ לא יאוחר מעשרים וארבעה חודשים מתום אותה שנת מס". עם זאת, על פי הסיפא של 

הסעיף, אפשרי זיכוי על מיסי חוץ בשנה בה ישולם המס בפועל, אך זאת ביחס לשנת המס בה 

ץ ששולם לאחר התקופה האמורה במדינת החוץ יהיה בר זיכוי בוצע התשלום בלבד: "מס חו

בשנת המס שבה שולם במדינת החוץ כנגד המס החל בישראל על הכנסות חוץ מאותו מקור 

 ויחולו עליו הוראות פרק זה בשינויים המחייבים". 

)ד( לאמנה בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית הרלוונטית למקרה 26על פי סעיף 

, לגבי מיסים על הכנסה, יעשה הזיכוי "בהתאם להוראותיהם ובכפוף להגבלותיהם של דנן

 דיני ישראל".

ב 207)ד( לאמנה, לבין הוראות סעיף 26אין אפוא סתירה בין העיקרון הכללי המותווה בסעיף 

 לחוק.

לפיכך, בהמלצת השופטים ניתנה הסכמה לקבלת הערעור על פסק הדין של בית המשפט 

 תעמוד בעינה. – 2006יפו, והשומה שקבע פקיד השומה לשנת המס -ל אביבהמחוזי בת
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 גולד פירזול בע"מ נ' פקיד שומה חיפה  17-45527/01ע"מ  .ז

 ו. לויט ניהול והנדסה בע"מ נ' פקיד שומה חיפה 17-35853/02וע"מ 

ה, ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה. פסק הדין עוסק בשאל 2018ביוני  7בתאריך 

האם מתכונת החישוב של שווי ההטבה בגין השימוש ברכב שהועמד לרשות עובד על ידי 

לתקנות שווי השימוש, מהווה ברירת מחדל או חזקה הניתנת  2מעבידו, הקבועה בסעיף 

 לסתירה בנסיבות מסוימות או שמא התקנות קובעות כלל משפטי מחייב.

 בית המשפט המחוזי פסק:

ת כי ייקבע שתקנות שווי שימוש ברכב מובילות לתוצאה שאינה במהות, המערערות מבקשו

תוצאת מס אמת, כי אמת המידה הנכונה והראייה לבדיקה אם התקנות יוצרות עיוות ואם 

לאו היא בהשוואה לכלל סכומי ההוצאות השנתיות שמוציאות המערערות בשנה בגין הרכבים 

ות שהוצאו על ידו בגין הרכבים היא המוצמדים וכי למעשה זווית הראיה של המעביד וההוצא

 הרלבנטית לצורך קביעת שווי ההטבה לעובד.

הנחה זו כי תקנות שווי השימוש אינן מובילות לתוצאה של מיסוי אמת אינה נכונה. "מס 

אמת" אינו אלא מונח על שתוכנו נקבע לפי ההקשר אליו הוא נדרש, לפי הנסיבות הרלבנטיות 

דרשים לפי הצורך, כך, מס אמת צריך שיהא מס צודק אך גם ובהתאם לאיזונים השונים הנ

 יעיל, נהיר ופשוט מנהלית לגבייה.

אכן, הכלל בתקנות שווי השימוש הקובע את שוויה של ההטבה לעובד בדמות רכב צמוד 

שהועמד לשימושו אינו כלל המבוסס רק על חישובי נתוני השימוש הפרטי ברכב אלא גם על 

ים "בלתי מוחשיים, הכלולים באותה טובת הנאה. והעובדה שהדין כימות והערכה של רכיב

קובע כלל או אמת מידה אחרים לקביעת השווי באופן שעשוי לעיתים להיטיב את מצבו של 

עובד מסוים לעומת השווי שנקבע בתקנות ולעיתים להרע מצבו של נישום אחר, אין משמעה 

 ה לתוצאת מס אמת.כי קביעת שווי ההטבה על פי אותו כלל אינה מביא

המחוקק נתן דעתו למכלול הנתונים ומצא לנכון לשקלל את כולם באופן ובמתכונת של הכלל 

 המשפטי לקביעת שווי טובת ההנאה שנקבע  בתקנות שווי השימוש. 

( לפקודה קובע בין היתר "שר האוצר באישור ועדת הכספים של 2)2יתרה מזאת, סעיף 

ש ברכב או ברדיו וטלפון נייד, שהועמד כאמור לרשות הכנסת יקבע את שוויו של השימו

העובד" ואומנם, שר האוצר התקין את תקנות שווי השימוש וקבע במסגרתן את הכלל 

לקביעת שוויה של ההכנסה הנ"ל. "השווי לכל חודש של השימוש ברכב...שהועמד לרשות 

יעור שווי העובד, יהא התוצאה מתקבלת מהכפלת המחיר המתואם לצרכן של הרכב בש

 השימוש...".

לתקנות שווי השימוש כל אינדיקציה אשר יכולה להוביל למסקנה כי  2אין בלשונה של תקנה 

 היא מקימה חזקה  כלשהי. לא כל שכן חזקה הניתנת לסתירה. 

כמו כן, דרך חישוב של שווי טובת ההנאה לעובד המגדילה את השווי לגובה ההוצאות שהיו 

 נה נכונה.אי -למעביד בגין הרכב 

שוויה של טובת ההנאה צריך שיכלול את מכלול רכיביה. לפיכך, מעבר לחיסכון שחוסך 

העובד בהוצאות ביטוח, דלק, תיקונים, חלפים ואחזקת הרכב, קמה לעובד גם טובת הנאה 

 מעצם החיסכון בהוצאות מימון לשם רכישת לשימושיו הפרטיים.
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0 .  ע"מ ו ו. לויט ניהול והנדסה בע"מ נ' פקיד שומה חיפה 17-35853/02וע"מ
 )המשך( ו. לויט ניהול והנדסה בע"מ נ' פקיד שומה חיפה 17-35853/02

 זהו רכיב בטובת ההנאה לעובד שלא ניתן לקבעו באופן ברור ועל כן יש להעריכו ולאומדו.

וסף ובהתאם קמה לעובד גם טובת הנאה שיש לאומדה בדמות החיסכון שנוצר לו בזמן, בנ

מאחר והמעביד הוא זה המטפל  -תשומות ומשאבים לשם אחזקת הרכב, טיפול ותיקון שלו 

 ומממן את כל אלה.

מכאן, שעל מנת לקבוע את שוויה של טובת ההנאה שנצמחה לעובד, אין בסיס להשוואה מול 

 ציא המעביד או העלות הנגרמת למעביד בשל שימושו של העובד ברכב הצמוד.ההוצאות שהו

 על כן הערעורים נדחים על כל טענותיהם ושומות הניכויים שהוצאו למערערות יעמדו בעינן.
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 המוסד לביטוח לאומי נ' אורמת מערכות בע"מ 14-10-3393עב"ל  .ח

בודה. פסק הדין עוסק בשאלה מה ניתן פסק דין של בית הדין הארצי לע 2018 ביוני 12ביום 

דינם של דמי ביטוח ששולמו עבור עובדים, בגין הכנסה ממכירת מניות שמקורן בהקצאת 

 אופציות.

 בית הדין הארצי לעבודה קבע כי:

במקרה שלפנינו, הקביעה מהי "הכנסה" החייבת בדמי ביטוח לאומי, כפופה להגדרה הקבועה 

העוסק בהקצאת מניות לעובדים בנוסחו הישן לא לפקודה  102בפקודת מס הכנסה. סעיף 

היה ברור דיו ויצר עמימות מסוימת במצב המשפטי, ועמדת רשות המסים בקשר לכך לא 

הייתה עקבית או אחידה. בהתחשב בכך, קשה לצפות מהמוסד להיות "עם יד על הדופק", 

טבע יש לזכור, כאשר בנציבות מס הכנסה נשמעו קולות שונים בקשר לכך. מצדו השני של המ

כי לא הייתה הלכה משפטית מחייבת בשאלת סיווג ההכנסה ולכל הפחות היה ברור כי יש 

פנים לכאן ולכאן. במידה לא מבוטלת, המוסד לקח אם כך סיכון בהחליטו לפעול מנקודת 

מוצא של הכנסה פירותית ולגבות בגינה דמי ביטוח. לכך יש להוסיף כי תחושת הצדק 

 ף ציבורי גובה כספים בטעות או שלא כדין ומסרב להשיבם.מקוממת, כאשר גו

איזון השיקולים מוביל ל"קו פרשת מים", שמועדו הוא בעת מתן פסק דינו של בית המשפט 

, שבו ניתנה הכרעתו המפורטת והמנומקת של בית המשפט 22.3.05המחוזי בעניין כץ, ביום 

עד זה ואילך לא יכול עוד המוסד המחוזי בשאלת סיווג ההכנסה כהכנסה הונית, וכי ממו

לטעון לעמימות במצב המשפטי. אם כן, החל מנקודת זמן זו, לא קם למוסד אינטרס 

הסתמכות הראוי להגנה. משמעות הדברים, כי יש ליישב את "הלכת לפיד", הקובעת כי 

הכנסה שנצמחה למערער כתוצאה ממימוש אופציות הינה בגדר רווח הון, על דמי הביטוח 

 ואילך, אך לא קודם לכן. 2005מו על ידי המשיבה בגין חודש אפריל ששול

אם כן אפוא, הערעור התקבל חלקית והחברה זכאית להשבת דמי הביטוח ששילמה בעד 

)כולל(, בשל מימוש אופציות שהוקצו  2006ועד חודש דצמבר  22.3.2005עובדיה החל מיום 

. אולם אינה זכאית להחזר דמי 132קון לפקודת מס הכנסה כנוסחו לפני תי 102מכוח סעיף 

 .22.3.2005הביטוח ששילמה בעד עובדיה בתקופה שלפני 
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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 קיםמבז

 אלביט הדמיה בע"מ נ' ממונה אזורי מע"מ ומ"ק תל אביב  13-01-29102ע"מ  .ט
 אלביט הדמיה נ' ממונה אזורי 1015/19ע"מ ו

, פסק הדין עוסק יפו-ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב 2018ביוני  28ביום 

בשאלה האם "חברת החזקות" רשאית לנכות מס תשומות מההוצאות השונות, לרבות 

 הוצאות הנהלה וכלליות.

 יפו פסק:-בית המשפט המחוזי בתל אביב

בהעדר הוכחות קונקרטיות יותר לגבי צריכת התשומות הכרוכה באספקת  –תשומות כלליות 

עדר סימנים מובהקים לעיסוק מסודר ומתועד האשראי או במתן השירותים המקצועיים ובה

בתחומים אלה ולנוכח עניינה של המערערת כחברת אם בהצלחת הפעילות העסקית המנוהלת 

כי על התשומות  בידי תאגידי הקבוצה, יש להגיע למסקנה כי לא טעה המשיב בקובעו

 ( לפיה יותר בניכוי רבע ממס התשומות.3)ב()18הכלליות תחול תקנה 

אמנם סכומי אגרות החוב המופיעים בין התחייבויות המערערת  –לצורך גיוס אג"ח תשומות 

גבוהים מסכומי ההלוואות שניתנו ע"י המערערת לחברות קשורות ולעיתים באופן ניכר. 

אולם הוצאות ההנפקה האמורות זוהו ושויכו כנדרש שלא כפי התשומות הכלליות 

ים ולשייך אותן לעסקאות החייבות במס. בהם שימוש מסו שהמערערת לא השכילה להראות

ולכן מפני שלא כל כספי הגיוס שימשו למימון הלוואות לתאגידי הקבוצה )כשהן כאמור 

)ב( לתקנות ולהתיר את 18עסקאות חייבות במס(, בנושא זה יש מקום לפעול על פי תקנה 

 הניכוי של שני שלישים ממס התשומות הקשור להוצאות ההנפקה המזוהות.

לגופו של ענין אין מקום להתיר בניכוי את מלוא סכום התשומות בגין  –ות "חלף שכר" תשומ

חלף השכר ודין תשומות אלו כדין התשומות הכלליות. אולם לנוכח הקביעה הגלומה 

או בסמוך לו כי "התשומות  2008בדצמבר  11בהחלטה בהשגה שנשלחה על ידי המשיב ביום 

( לתקנות, אשר מורה כי "קבע המנהל 1)ב()18ומכוח תקנה ", 100%הוכרו בניכוי בשיעור של 

את החלק היחסי לשימוש שלא לצרכי עסק, יראו את קביעתו רשומה וינהגו על פיה, כל עוד 

לא נקבע אחרת". יש להתיר את מלוא הניכוי ממועד הקביעה ועד להיוודע השינוי בעמדת 

בספטמבר  4והסתיימה ביום  2008בדצמבר  11המשיב. במקרה דנן, תקופה זו החלה ביום 

 בעת הוצאת השומה. 2011

אין מחלוקת באופן עקרוני על זכותה של המערערת לנכות מס –תשומות בקשר לדמי שכירות 

תשומות ששולם בקשר לשכירת שטחים אשר הושכרו על ידה בשכירות משנה כנגד מס 

ם מספיקים בקשר העסקאות בו היא התחייבה בגין ההשכרה, עם זאת, לא הומצאו נתוני

לשטחים שנשכרו והושכרו כאמור, על כן יש מקום להחזיר חלק זה של דיון לשלב ההשגה, 

לשם השלמת הבירור ובאשר לשטחים שנשכרו ולא שימשו את המערערת לעשיית עסקאות 

 השכרה חייבות במס, קביעת המשיב המתירה ניכוי של רבע ממס התשומות, תישאר על כנה.
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