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

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

 מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה .א

פרסמה רשות המסים, קרן הפיצויים )מס רכוש( והיחידה לדוברות הסברה  2015ודש יוני בח
 את המדריך.

 מס רכוש -קרן פיצויים  :נושא

 יםנזקים לחפצי בית בדירות מגור - נזקי מבנה

 נזקים לכלי רכב

 נזקים לעסק

 עוברי אורח שנקלעו לפעולת איבה

 עתחשוב לד

 אזרחים יקרים

זה נועד לסייע לכם, במקרה שרכושכם נפגע בפעולות מלחמה. במדריך  המידע המובא במדריך
 .ומובהר לכם כיצד עליכם לפעול לשם מיצוי כל זכויותיכם מפורטות זכויותיכם

ים מיד כשמתאפשר על ידי כוחות הביטחון, מגיעים אנשי קרן הפיצוי ,סמוך לזמן האירוע
 ם.המסים לאזור הפיגוע בלוויית שמאים ומהנדסי )מס רכוש( ברשות

העסקים / המשרדים שנפגעו, מסבירים לניזוקים מהן הזכויות  /הצוותים עוברים בין הדירות
 .טופסי התביעה ומנחים אותם כיצד למלא את

  נזקי מבנה .1.א

תוצאה המדינה לקחה על עצמה לפצות אתכם, על פי חוק, על נזק שנגרם למבנה כ
  .מלחמה. זאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן מפעולת

 .עובדי קרן הפיצויים )מס רכוש( בסיוע אנשי מקצוע יבקרו אצלכם ויערכו שמאות
שמאות תסייע לקביעת הפיצוי הכספי על מנת לשקם את הנזק בסיוע בעלי מקצוע על ה

 .בחירתכם פי

  נזקים לחפצי בית בדירות מגורים .2.א

 אם נפגעו חפצים בביתכם הרי שבהתאם לתקנות, הפיצוי על חפצי בית מתבצע לפי
 מחירון של סוגי "חפצי בית" וגודל המשפחה. בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן

 מחירון מעודכן של .כסף מזומן והמחאות, תכשיטים וחפצי אומנות שנפגעו באירוע

 : "ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקיחפצי בית" נמצא במדריך קרן פיצויים "

   ."מלחמה

תשלום פרמיה  לידיעתכם, ניתן להרחיב את כיסוי הביטוח של "חפצי בית" באמצעות
 בישראל באמצעות מילוי "טופס הצהרה מקוון" באתר רשות המסים  סמלית

taxes.gov.il . 

  במקרה שלדעת מנהל  לשווי התיקון. שווי הפיצוי בגין חפצי הבית שנפגעו ייקבע בהתאם
שווי הפיצוי יהא בהתאם לשוויו של חפץ  - קרן הפיצויים )מס רכוש( החפץ אינו ניתן לתיקון

  .ביתי דומה חדש במקומו

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il
https://taxes.gov.il/EmergencyInformationA_CompensationfundPropertyTax/Pages/Guides/PituyimGuidecitizenEiva.aspx#GovXParagraphTitle2
https://taxes.gov.il/EmergencyInformationA_CompensationfundPropertyTax/Pages/Guides/PituyimGuidecitizenEiva.aspx#GovXParagraphTitle2
https://taxes.gov.il/EmergencyInformationA_CompensationfundPropertyTax/Pages/Guides/PituyimGuidecitizenEiva.aspx#GovXParagraphTitle3
https://taxes.gov.il/EmergencyInformationA_CompensationfundPropertyTax/Pages/Guides/PituyimGuidecitizenEiva.aspx#GovXParagraphTitle4
https://taxes.gov.il/EmergencyInformationA_CompensationfundPropertyTax/Pages/Guides/PituyimGuidecitizenEiva.aspx#GovXParagraphTitle4
https://taxes.gov.il/EmergencyInformationA_CompensationfundPropertyTax/Pages/Guides/PituyimGuidecitizenEiva.aspx#GovXParagraphTitle5
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 ות דעת או ייעוץ מקצועי.מבזקים אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חו

 )המשך( מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה . א 

  נזקים לכלי רכב .3.א

 בעלי כלי רכב שניזוקו בפעולת איבה יפנו לעובדי מחלקת הפיצויים במקום, לצורך

 אומדן הנזק ויופנו מידית לתיקון הנזק בכל מוסך שייבחרו ובתנאי שהשמאי מטעם קרן

   . שר את התיקון לפני ביצועוהפיצויים )מס רכוש( יא

רישיון רכב; אישור  :בעת הפנייה יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים
)אם מגיש  ייפוי כח וחתימת חוקר וקצין משטרה;  הכולל: מספר הרכב משטרה
את טופס ייפוי הכח ניתן להוריד מאתר רשות המסים(;  –אינו בעל הרכב  התביעה

  ;בבעלות ליסינג לטווח ארוך; הסכם שכירות )לבעלי מוניות(  אם הרכב - הסכם ליסינג
יש צורך לצרף אישור חב' הביטוח על  ש"ח 10,000ביטוח )בתיקון מעל  אישור מחברת

 . הבנק על שם הניזוק  מחשבון  שיק / אישור מהבנק העדר תביעה( וצילום

  נזקים לעסק .4.א

פי חוק, בהתאם  פגע הנו, עלכיסוי הנזקים של ציוד עסקי שנ :ציוד ומלאי בעסקים
במצבו לפני י(, כר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשלשווי השוק של הציוד )שווי ממו

מלאי, הנכם זכאים  לגבי .עליכם להוכיח את בעלותכם על התכולה שנפגעה. הפגיעה
הוכחות כי  לפיצוי בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע )ללא מע"מ( לאחר שהמצאתם

שנפגע,  להוכחת הנזק עליכם להמציא רשימת הציוד/המלאי .לותכםהמלאי היה בבע
 ,דוחות כספיים או מסמכים המעידים כי הציוד/המלאי בבעלותכם )חשבוניות רכישה

דוחות מלאי מאושרים על ידי רו"ח וכיו"ב(. את כל החומר יש להעביר לשמאים 
יעה יש לצרף לטופסי התבהשמאים.  בהתאם לדרישתרשות המסים  ידי המועסקים על

פרטי הבנק, וזאת  אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור וצילום המחאה לאימות

  .בנוסף לכל המסמכים שיידרשו מכם על ידי השמאים

  עוברי אורח שנקלעו לפעולת איבה .5.א

קרן   עליכם לפנות לאנשי, נפגעו עמכם שהיו אישיים וחפצים איבה לפעולת נקלעתם אם
שניתן יהיה לבצע  שתדלו להציג את החפצים שנפגעו על מנתהפיצויים )מס רכוש(. ה

  .הערכה לנזק שנגרם

 חשוב לדעת .6.א

 אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק/בבית מגורים, ללא תיאום

 בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין .מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים

 .מן והמחאות שנפגעו באירועאובדן )או גניבה( של כסף מזו

 :לבירורים ופרטים נוספים ניתן לפנות ל

 מייל ,5שלוחה  ,5656400-02 -טלפון -מרכז תמיכה מקצועי  MASMAK@TAXES.GOV.IL  

076-8090762. :פקס   

  08-6623300. טלפון:,  1פקיד שומה אשקלון / שדרות העוז   

 04-8630402, טלפון:  15ים -וי מקרקעין חיפה : רח' פלמיס . 

  04-6714005/6, טלפון:  23מיסוי מקרקעין טבריה : רח' אלחדיף  

 02-6545231/4, טלפון:  66מקרקעין ירושלים : רח' כנפי נשרים  מיסוי. 

 03-7633224, טלפון:  125אביב : דרך מנחם בגין -תל מיסוי מקרקעין. 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il
mailto:MASMAK@TAXES.GOV.IL
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 )המשך( נפגע בפעולות מלחמה מדריך לאזרחים שרכושם . א 

 )המשך( חשוב לדעת . 6א. 

נוהל  באים במדריך זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראותיודגש כי הדברים המו

 ,שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במדריך זה לבין הוראות החוק

 .קובעות הוראות החוק בלבד

 :קישורים נוספים 

 ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה  

 מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות איבה ולחימה בשפה ערבית  

 מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות איבה ולחימה בשפה אנגלית  

 מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות איבה ולחימה בשפה אמהרית  

  מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות איבה ולחימה בשפה צרפתית 

 מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות איבה ולחימה בשפה הרוסית 

 
 
 
 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il
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 ות דעת או ייעוץ מקצועי.מבזקים אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חו

בנושא נאמנויות דיווחים  – 1/2010להוראת ביצוע מס הכנסה מס'  1מס' תוספת  .ב
 לפקודה 197בעקבות תיקון  –קליטה וטיפול במשרדי השומה 

 רקע .1

, נכנס לתוקף החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיות )תיקוני 2013באוגוסט  1ביום 

, במסגרתו חוקק  20131-(, התשע"ג2014-ו 2013חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 

ו/או  "חוק ההסדרים" ו/או "התיקון"לפקודת מס הכנסה )להלן:  197קון מספר תי

 בהתאמה(. "הפקודה"ו/או  "197"תיקון 

(, "פרק הנאמנויות"של חלק ד' לפקודה )להלן:  2, שונה פרק רביעי 197במסגרת תיקון 

לפקודה. השינוי המהותי בפרק הנאמנויות הינו בהקשר לחבות המס של  131וכן סעיף 

אמנויות בהן יוצר הנאמנות הינו תושב חוץ, או שהיוצר היה במותו תושב חוץ, ואשר נ

"נאמנות נהנה תושב יש בהן, או שהיה בהן בעבר נהנה שהוא תושב ישראל )להלן: 

 1(. התיקון יחול בנוגע להכנסות, שיופקו על ידי נאמנויות כאמור החל מיום ישראל"

תחילה הזאת בין אם הנאמנות הוקמה לפני יום (, "יום התחילה")להלן:  2014בינואר 

 ובין אם הוקמה לאחריו.

ב( לפקודה נקבעה חובת הדיווח החלה על נאמנויות מסוימות 5)א()131במסגרת סעיף 

ג לפקודה( 75)כהגדרת מונח זה בסעיף  חלוקהועל נהנים בנאמנויות שקיבלו 

על אי דיווח של חלוקות מהנאמנות, במישרין או בעקיפין. למען הסר ספק, מובהר כי 

כאמור על ידי נהנה, יחולו הוראות כל דין, וזאת בין אם מדובר בהכנסה חייבת ובין אם 

מדובר בהכנסה פטורה או בהכנסה שאינה  בבסיס המס בישראל, בין אם החלוקה 

נובעת מהכנסה או מתקבול שהם פטורים ממס בישראל או אינם בבסיס המס בישראל, 

 יא בכסף או בשווה כסף.ובין אם החלוקה ה

, 197להלן יפורטו הדיווחים הנדרשים בהתאם לפרק הנאמנויות, כנוסחו לאחר תיקון 

 זהות החייבים בהגשת הדוחות, המועד להגשת הדוחות והטפסים שבאמצעותם יוגשו.

"( הינה תוספת הוראת הביצוע" או "הוראת הביצוע הנוכחית"הוראת ביצוע זו )להלן: 

דיווחים בנושא נאמנויות, קליטה וטיפול  – 1/2010ס הכנסה מס' הוראת ביצוע מל

(. נושאים שנדונו בהוראה המקורית ולא "ההוראה המקורית")להלן:  במשרדי השומה

 שונו במסגרת הוראת הביצוע הנוכחית יוותרו על כנם.

 

 

                                                      
 .2013באוגוסט  5, מיום 2405ס"ח   1
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  .6091113-03או לפקס  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03ניתן ליצור קשר בטלפון 

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

דיווחים בנושא נאמנויות  – 1/2010להוראת ביצוע מס הכנסה מס'  1תוספת מס'  . ב 
 )המשך( לפקודה 197בעקבות תיקון  –קליטה וטיפול במשרדי השומה 

 שינוי בהגדרות נאמנות .2

לגבי סיווג הנאמנויות  197להלן יפורטו בקצרה השינויים שנקבעו במסגרת תיקון 
 .147בתיקון  השונות, לעומת ההוראות שנקבעו

 )א( + )ג( לפקודה1ח75-ז ו75סעיפים  –נאמנות תושבי ישראל  2.1

( 147בעקבות התיקון יראו גם בנאמנויות אלה )מלבד הנאמנויות שנקבעו בתיקון 
 נאמנות תושבי ישראל:כ

  ואינה  נאמנות נהנה תושב חוץ,, אינה נאמנות תושבי חוץנאמנות שאינה
 –תפורט בהמשך הוראת הביצוע(  קרוביםנאמנות )הגדרת  נאמנות קרובים

 כברירת מחדל. נאמנות תושבי ישראלתיחשב כ

  נאמנות שכל יוצריה נפטרו ובשנת המס יש בה נהנה אחד לפחות שהוא תושב
 ישראל.

  תפורט  נאמנות נהנה תושב ישראל)הגדרת  נאמנות נהנה תושב ישראל
 בהמשך הוראת הביצוע(.

 ט לפקודה75סעיף  –נאמנות תושבי חוץ  2.2 

ובמקומה הוגדרה  נאמנות יוצר תושב חוץבמסגרת התיקון בוטל המעמד של 
אם מתקיים בה אחד  נאמנות תושבי חוץנאמנות תיחשב ל נאמנות תושבי חוץ.

 מאלה:

  בשנת המס כל יוצריה וכל הנהנים בה הם תושבי חוץ, או שכל יוצריה הם
או תושבי חוץ, ולא היו בה תושבי חוץ וכל הנהנים בה הם נהנים לצרכי ציבור 

 נהנים תושבי ישראל ממועד יצירתה;
  נאמנות שכל יוצריה נפטרו וכל הנהנים בה בשנת המס הם תושבי חוץ, או שכל

או תושבי חוץ, ולא   נהנים לצורכי ציבוריוצריה נפטרו וכל הנהנים בה הם 
 היו בה נהנים תושבי ישראל ממועד יצירתה.

( 4)א()97ן פרק הנאמנויות, הינו גוף המנוי בסעיף לעניי נהנה לצורכי הציבור
לפקודה )מדינה, רשות מקומית, קק"ל, וכו', או מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 

((, תאגיד דומה לו הפטור ממס לפי דין בישראל או גוף ציבורי שקבע המנהל, 2)9
 באישור ועדת הכספים של הכנסת.

היא נאמנות הדירה ובין אם היא  בין אם נאמנות תושבי חוץ,נאמנות תיחשב כ
 נאמנות בלתי הדירה.

, תחשב לתושב חוץ, ולכן תהא חייבת במס רק בגין הכנסותיה נאמנות תושבי חוץ
 שהופקו או צמחו בישראל )בכפוף לדין בישראל ולאמנות למניעת כפל מסי הכנסה(.

שיש לה  נאמנות תושבי חוץ( לפקודה, 2ב()5)א()131בהתאם להוראות סעיף 
הכנסה או נכס בישראל חייבת בהגשת דו"ח. תקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין 

(, מקנות בתנאים מסוימים תקנות הפטור")להלן "  1988 –וחשבון(, התשמ"ח 
 5לפקודה. תקנה  131פטור מהגשת דוח שנתי למי שחייב בהגשתו לפי סעיף 

בתנאים  לתקנות הפטור, קובעת שתושב חוץ יהא פטור מהגשת דוח אם עמד
הקבועים בתקנה. היות ורואים את הכנסותיה ונכסיה של נאמנות תושבי חוץ, 
כהכנסות ונכסים של יחיד תושב חוץ, יש להחיל על הנאמנות את ההוראות 

 לתקנות הפטור. 5המפורטות בתקנה 
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דיווחים בנושא נאמנויות  – 1/2010להוראת ביצוע מס הכנסה מס'  1תוספת מס'  . ב 
 )המשך( לפקודה 197עקבות תיקון ב –קליטה וטיפול במשרדי השומה 

 )המשך( שינוי בהגדרות נאמנות .2

  י לפקודה75סעיף  –נאמנות נהנה תושב חוץ  2.3

הורחבה בתיקון, והיא כוללת כעת גם נות נהנה תושב חוץ נאמהגדרת המונח 
נאמנות אשר קיים בה יוצר שבמועד פטירתו היה תושב ישראל. היות ורואים את 
הכנסותיה ונכסיה של נאמנות נהנה תושב חוץ, כהכנסות וכנכסים של יחיד תושב 

 לתקנות הפטור. 5חוץ, יש להחיל על הנאמנות את ההוראות המפורטות בתקנה 

 יב לפקודה75סעיף  –נאמנות לפי צוואה  2.4

ח)ד( הקובע 75בהגדרת נאמנות על פי צוואה לא חל שינוי. בתיקון התווסף סעיף 
כי נאמנות תושבי ישראל שכל הנהנים בה הם תושבי חוץ ואשר נפטר בה אחרון 

שיחול עליה סעיף  נאמנות לפי צוואההיוצרים שהוא תושב ישראל, תהפוך ל
משמעות הוראה זו היא כי יראו את "נאמנות צוואה זרה"(. )להלן: ( 2יב)ג()75

נכסי הנאמנות כאילו הועברו בירושה פטורה ממס )ולא במכירה חייבת במס( 
מהיוצר האחרון שהיה תושב ישראל במותו נהנים שהם תושבי חוץ. למען הסר 

הוא ספק מובהר בזאת כי הוראה זו לא תחול במקום שבו אחד מהנהנים או יותר 
 נאמנות תושבי ישראלתושב ישראל; במקרה כזה הנאמנות תשמור על סיווגה כ

 (.1ז)א()75כאמור בסעיף 

היות ורואים את הכנסותיה ונכסיה של נאמנות צוואה זרה כהכנסות וכנכסים של 
 5יחיד תושב חוץ, יש להחיל על הנאמנות את ההוראות המפורטות בתקנה 

 לתקנות הפטור.

 1ח75סעיף  –תושב ישראל  נאמנות נהנה 2.5 

כנאמנות שמקיימת שני  נאמנות נהנה תושב ישראלבמסגרת התיקון הוגדרה 
 תנאים במצטבר כדלקמן:

 .ממועד יצירת הנאמנות ועד לשנת המס כל יוצרי הנאמנות הם תושבי חוץ 
  בשנת המס יש בנאמנות נהנה אחד לפחות שהוא תושב ישראל. לעניין זה לא

 , כנהנה.בורנהנה לצרכי צייראו 

תחשב  נאמנות קרובים,שהיא אינה נאמנות נהנה תושב ישראל כאמור לעיל, 
ז לפקודה, בשינויים המחויבים, 75כהגדרתה בסעיף  נאמנות תושבי ישראלל

ויראו את הכנסותיה ואת נכסיה כהכנסתו וכנכסיו של יחיד תושב ישראל. מובהר 
ות כאמור בסעיף סיווג הנאמנלצורך נהנה  מהגדרת נהנה לצרכי ציבורכי החרגת 

נאמנות שהיא אינה  נאמנות נהנה תושב ישראל)א( לפקודה, חלה הן ביחס ל1ח75
 נאמנות קרובים.והן ביחס ל קרובים,

 נאמנות קרובים 2.6 

, שבין כל יוצריה לבין כל נאמנות נהנה תושב ישראלהינה  נאמנות קרובים  
 רבה כדלקמן:הנהנים בה שהם תושבי ישראל מתקיימים יחסי ק

 היוצר הוא הורה, הורה הורה, בן זוג, ילד או נכד של הנהנה; או 
  בהגדרת  (2)-( ו1)בין היוצר לנהנה מתקיימים יחסי קרבה כאמור בפסקאות

לעיל, ופקיד השומה שוכנע כי  1, שאינם כלולים בחלופה 88שבסעיף  "קרוב"
 בצדן. הקמת הנאמנות וההקניות לנאמנות היו בתום לב וללא תמורה
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 ות דעת או ייעוץ מקצועי.מבזקים אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חו

דיווחים בנושא נאמנויות  – 1/2010להוראת ביצוע מס הכנסה מס'  1תוספת מס'  . ב 
 )המשך( לפקודה 197בעקבות תיקון  –קליטה וטיפול במשרדי השומה 

 )המשך( שינוי בהגדרות נאמנות .2

  )המשך( –נאמנות קרובים  2.6

בין אם היא נאמנות הדירה ובין אם היא  נאמנות קרוביםנאמנות תיחשב כ
 נאמנות בלתי הדירה.

( לפקודה יש להודיע על קיומה של נאמנות קרובים לפקיד 1)ד()1ח75עפ"י סעיף 
"ההודעה על תה לכזו )להלן: ימים מיום הקמתה או מיום הפיכ 60השומה תוך 

תינתן  1.1.2014(. ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני יום נאמנות קרובים"
או עד מועד החתימה על "הסדר  2015ביוני  30הודעה לפקיד השומה עד ליום 

מעבר" לנאמנות, כמוקדם, אולם אם ניתנה על ידי פקיד השומה אורכה למועד 
)להלן:  2014לפקודה לשנת המס  131פי סעיף הגשת הדוח השנתי של הנאמנות ל

תוגש ההודעה על נאמנות הקרובים במועד הגשת  –( "2014"הדוח השנתי לשנת 
בהתאם לאורכה שניתנה על ידי פקיד השומה או עד  2014הדוח השנתי לשנת 

לא תוגש מועד החתימה על הסדר מעבר לנאמנות, כמוקדם, אולם בכל מקרה 
 .2015בדצמבר  31ובים יאוחר מיום ההודעה על נאמנות הקר

טופס את ההודעה על נאמנות קרובים כאמור לעיל, ימסור הנאמן לפקיד השומה ב
הודעה על בחירה במסלול מיסוי בנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא  – 154

המצורף כנספח להוראת ביצוע זו, וההודעה תכלול גם את  נאמנות קרובים,
בדבר מסלול המיסוי שיחול ביחס להכנסות  בחירתו הבלתי חוזרת של הנאמן

הנאמנות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל והמיועדות לחלוקה לנהנה תושב 
ישראל, כדלקמן )הכנסות שהופקו בישראל יתחייבו במס בהתאם להוראות 

 )ה((:-ו)א(, )ד( ו75סעיפים 

  מיסוי החלוקות לנהנה שהוא תושב ישראל, בהתאם להוראות סעיף
 (."מסלול חלוקות"( לפקודה )להלן: 2)ד()1ח75

  מיסוי בשנת הפקתה או צמיחתה מחוץ לישראל, של הכנסת הנאמן, המיוחסת
"מסלול יעוד ( )להלן: 3)ד()1ח75לנהנה  תושב ישראל, בהתאם להוראות סעיף 

 (.הכנסות"

שהגיש במועד כאמור לעיל את מסלול המיסוי שיחול  154לא בחר הנאמן בטופס 
 יראו אותו כאילו בחר במסלול חלוקות. –ובים על נאמנות הקר

את המוגש על ידי הנאמן לפקיד השומה כאמור לעיל, יצרף הנאמן גם  154לטופס 
 הודעה על יצירת נאמנות או על הקנייה לנאמנות. – 147טופס 

כאמור לעיל, הכנסת הנאמן בנאמנות קרובים אשר הופקה או נצמחה בישראל 
)ה(, כאמור בסעיף -ו)א(, )ד( ו75סעיפים  תתחייב במס בהתאם להוראות

נאמנות קרובים לא תחשב לתושב חוץ  197( לפקודה. עפ"י תיקון 4)ד()1ח75
לפקודה ולכן לא יחולו על הכנסותיה הפטורים החלים ביחס  1כהגדרתו בסעיף 

להכנסת תושב חוץ שהופקה בישראל והיא תהא חייבת בדיווח על הכנסותיה 
אל ללא תלות במסלול המיסוי שחל עליה, מסלול יעוד או שהופקו או צמחו בישר

 מסלול חלוקה.

אולם, במקרים בהם יהיו בנאמנות קרובים נהנים רבים אשר נחשבים לתושב חוץ 
לפקודה תשקול בעתיד רשות המסים מתן פתרון לסוגיה זו  1כהגדרתו בסעיף 

 יח לפקודה.75במסגרת תקנות יעוד וחלוקה מכוח סעיף 
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מנויות דיווחים בנושא נא – 1/2010להוראת ביצוע מס הכנסה מס'  1תוספת מס'  . ב 
 )המשך( לפקודה 197בעקבות תיקון  –קליטה וטיפול במשרדי השומה 

 )המשך( שינוי בהגדרות נאמנות .2

 מסלול חלוקות 2.6.1

במסלול חלוקות, החייב במס יהיה הנהנה תושב ישראל שקיבל חלוקה מהנאמנות 
 בשנת המס והוא ידווח על החלוקה במסגרת הדוח שהוא מחויב להגיש לפי סעיף 

 ( לפקודה, לשנת המס שבה בוצעה החלוקה.5ב()5)א() 131

, 1301הנהנה במסגרת דוח שנתי בטופס על דבר החלוקה וסכום החלוקה ידווח 
וזאת בין אם החלוקה היא הכנסה החייבת במס בישראל, בין אם היא פטורה 
ממס בישראל, או שהיא אינה בבסיס המס בישראל, בין אם החלוקה נובעת 
מהכנסה או מתקבול שהוא פטור ממס או שאינו בבסיס המס בישראל, ובין אם 

 .החלוקה היא בכסף או בשווה כסף

במקרים בהם קיבל הנהנה חלוקה של נכס שאינו כסף, ימלא ויצרף כנספח לדוח 
הודעה על חלוקות  – 149טופס גם את  1301השנתי שהוא מחויב בהגשתו בטופס 

ויפרט בטופס זה, בין היתר, גם את תיאור ואילך,  2013שקיבל נהנה לשנת המס 
 לוקה.הנכסים שאינם כסף שחולקו לו בשנת המס ואת תאריך הח

חובת הדיווח החלה על חלוקה לנהנה, תחול גם ביחס לנהנה שאילולא הוראות 
( היה פטור מהגשת דוח מכוח תקנות הפטור; כלומר, קבלת 5ב()5)א()131סעיף 

החלוקה יוצרת, בשל עצמה, חובת הגשת דוח על כלל ההכנסות של מקבל החלוקה 
 בשנת המס.

החלוקה בשווה כסף, ההכנסה  . היתה30%החלוקה תתחייב במס בשיעור של 
מחלוקה בידי הנהנה תהיה שווה לשווי השוק של הנכס המחולק במועד החלוקה. 

ועל  נאמנות קרוביםבמסלול זה, הנאמנות חבה, בהודעה בלבד על עצם קיומה של 
ואינה חייבת בהגשת דוחות על הכנסותיה ונכסיה  מסלול חלוקותבבחירת הנאמן 

ראל. במקרה האחרון, הנאמנות תפתח תיק ותדווח זולת אם הפיקה הכנסה ביש
על הכנסותיה שהופקו בישראל אצל פקידי השומה המופקדים על מיסוי 
נאמנויות. מובהר כי חלוקה אשר מקורה בהכנסה אשר הופקה או נצמחה בישראל 
והתחייבה במס כאמור, תהיה פטורה ממס בישראל בידי הנהנה, אך לא תהיה 

 –לפקודה גם במקרה זה  131חייב בהגשת דוח לפי סעיף  פטורה מדיווח, והנהנה
 (.5ב()5)א()131בהתאם להוראות סעיף 

על אף האמור לעיל, הנאמן רשאי להוכיח לפקיד השומה כי החלוקה לנהנה, כולה 
או חלקה, מורכבת מנכסים שהוקנו לנאמן על ידי היוצר, ואשר אילו היה מועבר 

(, בכפוף לחזקה שנקבעה "הקרן" מס )להלן:מהיוצר לנהנה במישרין, היה פטור מ
()א( לפיה, יראו את החלוקה כמורכבת תחילה מרווחי הנאמנות 2)ד()1ח75בסעיף 

ורק לאחר מכן מהקרן(. הוכיח הנאמן כאמור, יהא מרכיב הקרן בחלוקה פטור 
ממס. על מנת לעמוד בנטל ההוכחה כאמור בדבר הפרדה בין מרכיב הקרן למרכיב 

, הנאמן יהא רשאי לדווח על הכנסות הנאמנות במסגרת תיק הרווח בחלוקה
הנאמנות. דיווח הנאמן כאמור, יאפשר לפקיד השומה לעקוב אחר הכנסותיה 
ונכסיה המדווחים של הנאמנות מידי שנת מס ויקל על הנאמן לעמוד בחובת 
ההוכחה המוטלת עליו לעניין מיסוי החלוקות לנהנה וזיהוי מרכיב הקרן והפירות 

ל חלוקה. מובהר שאין בהגשת דיווחים כאמור כדי לקבוע באופן סופי את בכ
 מרכיב הקרן ומרכיב הרווח בחלוקה, דבר שייבדק על ידי פקיד השומה.
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דיווחים בנושא נאמנויות  – 1/2010להוראת ביצוע מס הכנסה מס'  1תוספת מס'  . ב 
 )המשך( לפקודה 197בעקבות תיקון  –קליטה וטיפול במשרדי השומה 

 )המשך( שינוי בהגדרות נאמנות .2

 )המשך( -מסלול חלוקות  2.6.1

סעיף ובחירה בחלופת המיסוי של  נאמנות קרוביםעל  154ההודעה בטופס 

( לפקודה )מסלול חלוקות(, תוגש לפקידי השומה המופקדים על מיסוי 2)ד()1ח75

(, "פקידי השומה של הנאמנויות", לפי העניין. להלן: 3או ת"א  1נאמנויות )ת"א 

וכן לפקידי השומה בהם מתנהלים התיקים של הנהנים שהם תושבי ישראל; 

השומה של הנאמנויות,  במידה ואין לנהנים תיק פעיל, יפתח לנהנים תיק בפקידי

 154בטופס  נאמנות קרוביםומקום מסירת ההודעה יהיה בהתאם. להודעה על 

בדבר יצירת הנאמנות, וכן יש  – 147טופס כאמור לעיל, יצרפו הנאמן והנהנה את 

בדבר פרטי הנאמנות. כאמור, הטפסים ימסרו  ח151טופס להגיש מדי שנה גם 

פקידי השומה שבהם מתנהלים תיקי הנהנים לפקידי השומה של הנאמנויות, וכן ל

 שהם תושבי ישראל.

 מסלול יעוד הכנסות 2.6.2

( לפקודה, הכנסת הנאמן 3)ד()1ח75במסלול יעוד הכנסות, המוסדר בסעיף 

(, אשר "הכנסת הנאמן המיועדת"המיועדת לנהנים שהם תושבי ישראל )להלן: 

בה הופקה או נצמחה, הופקה או נצמחה מחוץ לישראל, תחויב במס בשנת המס ש

. בנוסף, הנאמנות תהיה חייבת במס בישראל בגין הכנסותיה 25%בשיעור של 

( לפקודה בשיעורי המס 4)ד()1ח75שהופקו או צמחו בישראל מכוח הוראות סעיף 

 )ה( לפקודה.-ו)ד( ו75הקבועים בסעיפים 

הכנסת הנאמן המיועדת, והכנסת הנאמן שהופקה בישראל, תדווחנה לאחד 

דין  – 1327טופס ידי השומה של הנאמנויות בתיק הנאמנות של הנאמן במפק

( 2ב()5)131בהתאם לסעיפים  וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל,

 ( לפקודה.6)-ו

חלוקה לנהנה שמקורה בהכנסת הנאמן אשר התחייבה במס בישראל בהתאם 

ראל. על אף הפטור ממס (, תהיה פטורה ממס ביש4( או )3)ד()1ח75להוראות סעיף 

 – 1301טופס החל על חלוקה כאמור, הנהנה בנאמנות שהוא תושב ישראל ידווח ב

על החלוקה. חובת הדיווח החלה על  דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל,

( היה 5ב()5)א()131חלוקה לנהנה, תחול גם ביחס לנהנה שאילולא הוראות סעיף 

ר; כלומר, קבלת החלוקה יוצרת, בשל פטור מהגשת דוח מכוח תקנות הפטו

 עצמה, חובת הגשת דוח על ההכנסות לפקיד השומה, בידי מקבל החלוקה. 

ובחירה בחלופת המיסוי של סעיף  נאמנות קרוביםעל  154טופס ההודעה ב

מסלול יעוד הכנסות, תימסר לפקיד השומה בו מתנהל תיק  –( 3)ד()1ח75

בדבר יצירת  – 147טופס יצרף הנאמן , נאמנות קרוביםהנאמנות. להודעה על 

 בדבר פרטי הנאמנות. – ח151טופס הנאמנות, וכן יש להגיש מדי שנה גם 
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 שינויים בהגדרה ובדיווח על חברה להחזקת נכסי נאמנות .3

הינה חברה המחזיקה "חברת נכסים"( חברה להחזקת נכסי נאמנות )להלן:  .3.1 
חברה בנכסי הנאמן עבור הנאמן, במישרין או בעקיפין. על מנת להיחשב ל

 ל החברה לקיים שלושה תנאים כדלקמן:ע להחזקת נכסי נאמנות,
 

 החברה הוקמה לצורך החזקת נכסי הנאמנות בלבד. .3.1.1
על ידי הנאמן או על ידי חברת נכסים אחרת  100%החברה תוחזק בשיעור של  .3.1.2

 של אותה הנאמנות.

נאמנות נהנה או בנכסי  נאמנות תושבי ישראללגבי חברה המחזיקה בנכסי  .3.1.3

שיש בה נהנה שהוא תושב ישראל  צוואהנאמנות לפי או בנכסי  תושב ישראל
על הקמת החברה נמסרה הודעה לפקיד  –או בנכסי נאמנות שהם בישראל 

)להלן בסעיף זה: הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות  - 153טופס השומה ב
ימים ממועד התאגדות החברה, למעט החריגים  90(, וזאת תוך ההודעה"

 הבאים )לעניין מועד מסירת ההודעה(:

 

לגבי חברה להחזקת נכסי נאמנות שהתאגדה בישראל, המוחזקת ע"י  .3.1.3.1
תימס ההודעה עד ליום  – 1.8.2013לפני יום נאמנות שהוקמה 

30.6.2014. 

לגבי חברה להחזקת נכסי נאמנות שהתאגדה מחוץ לישראל, המוחזקת  .3.1.3.2
תימסר ההודעה עד מועד  – 1.8.2013לפני יום ע"י נאמנות שהוקמה 

או עד  2014לפקודה לשנת המס  131אמנות לפי סע' הגשת הדוח של הנ
 מועד החתימה על "הסדר מעבר" לנאמנות, כמוקדם.

 –נאמנות תושבי חוץ לגבי חברה להחזקת נכסי נאמנות המוחזקת ע"י  .3.1.3.3
 131תימסר ההודעה במועד הגשת הדוח של הנאמנות לפי סעיף 

 ימים ממועד ההשקעה בנכס בישראל או הפקת 90לפקודה או תוך 

 הכנסה בישראל, לפי העניין.

 

מובהר כי אין בהודעה כאמור לפקיד השומה כדי להוות אישור בדבר היותה 
של החברה חברה להחזקת נכסי נאמנות, אם לא נתקיימו בה המאפיינים 

, ומעמד החברה ייבחן ויקבע על ידי 197שנקבעו לחברת נכסים במסגרת תיקון 
 פקיד השומה שבו מתנהל תיק הנאמנות.

 

 – 153טופס כאמור לעיל, ההודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות תעשה ב
. טופס ההודעה יימסר לפקיד השומה הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות

שבו מתנהל תיק הנאמנות באחד מפקידי השומה של הנאמנויות במועדים 
 שהוזכרו לעיל.
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 ך()המש הגדרה ובדיווח על חברה להחזקת נכסי נאמנותשינויים ב .3

במקרים בהם היוצר או הנהנה הוא בר השומה ובר הדיווח בהתאם לסעיפים  .3.2
בחר במסלול חלוקה  נאמנות קרוביםיב)ה(, או במקרה שנאמן ב75ז)ח(, או 75

 יחולו נהלים אלה:

תימסר  –היה ליוצר או לנהנה, לפי העניין, תיק בפקיד שומה מסוים  3.2.1
של היוצר והנהנה, וכן  ההודעה לפקידי השומה שבו מתנהלים התיקים

 לפקידי השומה המופקדים על הנאמנויות.

היה הנהנה חסר תיק )מקרה זה חל רק ביחס לנהנה בנאמנות קרובים  3.2.2
תימסר ההודעה לפקידי השומה של הנאמנויות  –שבחרה במסלול חלוקה( 

 להוראת הביצוע. 2.6.1בהם נפתח ליחיד תיק בהתאם לסעיף 

אינה נחשבת לתושב ישראל ולא מהווה נישום  סי נאמנותחברה להחזקת נכ 3.2.3
לצורכי מס ומשכך אין להנפיק לה אישור תושבות לצורכי מס. כמו כן, 

לא תחשב כתושב חוץ גם אם היא התאגדה  חברה להחזקת נכסי נאמנות
במדינה החתומה עם ישראל על אמנות מס, ויראו את נכסיה והכנסותיה 

 ות, בהתאמה.כנכסי והכנסות הנאמן בנאמנ

 חברה להחזקת נכסי נאמנותחובות וחבויות הנאמן לפי הפקודה אינן חלות על  .3.3
לא תחויב  חברה להחזקת נכסי נאמנותטז)ב(, 75והן יחולו על הנאמן. על פי סעיף 

להגיש דוח שנתי או כל דיווח אחר בהתאם להוראות פרק הנאמנויות או הוראות 
או בשל נכסי הנאמן המוחזקים בידה  הפקודה, או לשלם מס בשל הכנסת הנאמן

 עבור הנאמן.

 דוחות שנתיים של נהנה בנאמנות .4

ב( לפקודה קובע חובת הגשת דוח שנתי לגבי נאמנות. בהתאם להוראות 5)א()131סעיף 
הסעיף, חובה זו חלה על נאמן ו/או יוצר ו/או יוצר מייצג ו/או נהנה מייצג, הכול לפי 

 יף.העניין, ובכפוף להוראות הסע

 דיווח על חלוקות בידי נהנה 4.1

( 5ב()5)א()131ואילך, נקבעה בסעיף  2013לגבי חלוקות שבוצעו משנת המס 
לפקודה חובת דיווח על נהנה או מי מטעמו, שקיבל חלוקה מנאמנות, במישרין או 
בעקיפין )זאת למעט חלוקה של נכס שמקורו אינו בישראל לנהנה בנאמנות תושבי 

נות נהנה תושב חוץ או לנהנה בנאמנות לפי צוואה שכל הנהנים חוץ, לנהנה בנאמ
כוללת גם נהנה בעקיפין,  "נהנה"ה הגדרת 75בה הם תושבי חוץ(. בהתאם לסעיף 

לרבות: באמצעות נהנה אחר, מי שמחזיק בנהנה שהוא חברה, במישרין או 
בעקיפין, נהנה באמצעות שרשרת נאמנויות או בכל דרך אחרת. לעניין זה 

ג, קרי העברת כל נכס או הכנסה מנכסי הנאמנות 75כהגדרתה בסעיף  –וקה" "חל
לידי הנהנה במהלך קיום הנאמנות, בעת סיומה, או לאחר סיומה או פירוקה, 
והכל לרבות באמצעות נהנה אחר, חבר בני אדם המוחזק על ידי נהנה, שרשרת 

לוקה גם אם היא נאמנויות, או כל דרך אחרת. כמו כן, מובהר כי יש לדווח על ח
מהווה הכנסה פטורה או הכנסה שאינה בבסיס המס בידי הנהנה או מי מטעמו, 
או שהחלוקה נובעת מהכנסה פטורה או נובעת מהכנסה או מתקבול שהם אינם 

 בבסיס המס, והכול, בין שמדובר בחלוקה בכסף או בחלוקה בשווה כסף. 
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 ות דעת או ייעוץ מקצועי.מבזקים אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חו

דיווחים בנושא נאמנויות  – 1/2010להוראת ביצוע מס הכנסה מס'  1תוספת מס'  . ב 
 )המשך( לפקודה 197בעקבות תיקון  –קליטה וטיפול במשרדי השומה 

 )המשך( דוחות שנתיים של נהנה בנאמנות .4

 ל חלוקות בידי נהנה )המשך(דיווח ע 4.1

למען הסר ספק, מובהר כי על היעדר דיווח או דיווח חלקי על חלוקות כאמור על 
ידי נהנה יחולו הוראות כל דין. חובת הדיווח החלה על חלוקה לנהנה, תחול גם 

( היה פטור מהגשת דוח מכוח 5ב()5)א()131ביחס לנהנה שאילולא הוראות סעיף 
קבלת החלוקה יוצרת, בשל עצמה, חבות להגיש דוח מלא  תקנות הפטור. כלומר,

על כלל ההכנסות של מקבל החלוקה. כאמור לעיל, על העדר הדיווח או מתן דיווח 
החל חסר יחולו הוראות כל דין. על דבר החלוקה ועל סכום החלוקה יש לדווח, 

 .1301, בדוח השנתי של הנהנה בטופס ואילך 2013משנת מס 

 חל על חלוקותשיעור המס ה 4.2

בעת חלוקת נכס מהנאמן לנהנה יראו את הנכס כאילו הועבר במישרין מהיוצר 
במסלול חלוקות )כפי  – נאמנות קרוביםלנהנה ויחולו לעניין זה הוראות כל דין. ב

 30%לעיל(, מרכיב הרווח יתחייב במס בשיעור של  2.6.1שתואר במסגרת סעיף 
ופקה או נצמחה בישראל והתחייבה אלא אם מקור החלוקה הוא הכנסה אשר ה

 לעיל(. 2.6.1במס בידי הנאמן )ראו התייחסות לעניין זה גם במסגרת סעיף 

שבחרה במסלול חלוקות,  נאמנות קרוביםעל חלוקה שקיבל נהנה תושב ישראל מ
בהתאם להוראות סעיף  30%ואילך, החייבת במס בשיעור  1.1.2014החל מיום 

לשנת המס בה התקבלה החלוקה  1301נהנה בטופס ( לפקודה, ידווח ה2)ד()1ח75
, לפי העניין 312, או 212, 055בשדה מספר  30%הן כהכנסה חייבת בשיעור מס  –

"(, והן בשדה 30%)"דיבידנד לבעל מניות מהותי והכנסות אחרות בשיעור מס של 
 )"חלוקות שקיבלתי מנאמנויות פטורות/חייבות"(. 271

נכס שאינו כסף, ימלא הנהנה ויצרף כנספח לטופס ככל שקיבל הנהנה חלוקה של 
 2013הודעה על חלוקות שקיבל נהנה לשנת המס  – 149טופס גם את  1301

ויפרט בטופס זה, בין היתר, גם את תיאור הנכסים שאינם כסף שחולקו לו ואילך, 
 בשנת המס ואת תאריך החלוקה.

 הטבות לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק .5

 197עובר לתיקון הדין  .5.1

תושב ישראל לראשונה ()ב( לפקודה, 1)135-ב ו134בהתאם להוראות סעיפים 
)א( לפקודה )להלן ביחד יקראו תושב 14כמשמעותם בסעיף  ותושב חוזר ותיק

( פטור מדיווח על הכנסות "יחיד מוטב"ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק: 
ו או חזרתו של היחיד המוטב שנים ממועד עליית 10ונכסים מחוץ לישראל למשך 

 (."תקופת ההטבה"לישראל )להלן: 

לגבי חובת הגשת הודעה על יצירת נאמנות או הקנית נכס לנאמנות, על ידי יחיד 
בעקבות עלייתו  נאמנות תושבי ישראלמוטב, והודעה על שינוי סוג של נאמנות ל

דרו לפקודה, הוס 168במסגרת תיקון  –או חזרתו של יחיד מוטב לישראל 
מופרשות הפטורים מחובת מתן הודעות כאמור, וזאת במסגרת סעיפים 

 ( לפקודה, בהתאמה.2)א()2טז75-( ו2)ג()1טז75(, 1)א1טז75
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נאמנויות  דיווחים בנושא – 1/2010להוראת ביצוע מס הכנסה מס'  1תוספת מס'  . ב 
 )המשך( לפקודה 197בעקבות תיקון  –קליטה וטיפול במשרדי השומה 

 )המשך( הטבות לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק .5

 )המשך( 197הדין עובר לתיקון  5.1

בהוראה המקורית הובהר כי במקרים הבאים לא תקום חובה להגיש דוח שנתי על 

לגבי הכנסות ונכסים מחוץ  הכנסות הנאמנות או דוח על הון ונכסי הנאמנות,

 להוראה המקורית(: 3.2.4לישראל בלבד, במשך תקופת ההטבה )סעיף 

  נאמנות שהפכה לנאמנות תושבי ישראל לאחר שיוצר אחד בה היה ליחיד

 ז)ה( לפקודה[(;75מוטב ]סעיף 

  נאמנות נהנה תושב חוץ שהפכה לנאמנות תושבי ישראל לאחר שאחד מן

 יא)א( לפקודה[;75ד מוטב ]סעיף הנהנים בנאמנות היה ליחי

  נאמנות צוואה זרה שהפכה לנאמנות צוואה ישראלית לאחר שאחד מן הנהנים

 יב)ז( לפקודה[.75בנאמנות היה ליחיד מוטב ]סעיף 

 

 197הדין לאחר לתיקון  5.2

 
 שינה את הדין בכל הנוגע ליחיד מוטב בהיבטים הבאים: 197תיקון   5.2.1

 

  וא יחול רק במקום שבו כל הנהנים ז)ה( צומצמה, כך שה75תחולת סעיף

בנאמנות הנם יחיד מוטב )לרבות "תושב חוזר" כמשמעות המונח בסעיף 

)ג( לפקודה( או תושבי חוץ. הוראה זו לא תחול על נאמנות שהפכה 14

לאחר שיוצר אחד בה הפך  1.8.2013לנאמנות תושבי ישראל לפני יום 

בלבד שהיוצר עודנו ליחיד מוטב או תושב חוזר לפני המועד האמור, ו

 197ז)ה( כנוסחו עובר לתיקון 75במקרה זה יחולו הוראות סעיף  –בחיים 

 לפקודה.

  ז)ה( כנוסחו לאחר תיקון 75( לפקודה המבהיר כי סעיף 1ז)ה75נוסף סעיף

יחול גם אם הנאמנות נוצרה על ידי היחיד המוטב לאחר עלייתו או  197

חיד המוטב כמשמעותה חזרתו לישראל במהלך תקופת ההטבות של הי

 מוטב)א( לפקודה, ובלבד שכל היוצרים באים בגדר יחיד 14בסעיף 

 כאמור.

  לאחר  נאמנות קרובים)ז(, על נאמנות שהיתה ל1ח75בהתאם לסעיף

שנהנה אחד בה היה ליחיד מוטב או תושב חוזר )להלן ביחד יקראו יחיד 

ו הנהנה מוטב ותושב חוזר: "נהנה זכאי"( יחולו על הכנסת הנאמן א

הזכאי, לפי חלקו של אותו נהנה, הוראות סעיפי ההקלה )קרי, ההקלות 

שנקבעו לגבי עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר(, וכן יחולו 

הוראות סעיפי הקלה גם על נאמנות קרובים שהוקמה על ידי תושב חוץ 

למשך יתרת תקופת ההטבות החלה לגבי כל  –לטובת נהנים זכאים בלבד 

 זכאי. נהנה
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דיווחים בנושא נאמנויות  – 1/2010להוראת ביצוע מס הכנסה מס'  1תוספת מס'  . ב 
 )המשך( לפקודה 197בעקבות תיקון  –קליטה וטיפול במשרדי השומה 

 )המשך( ותיק הטבות לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר .5

( לא 197לעיל, במקרים המנויים להלן )לאחר תיקון  5.2.1לאור האמור בסעיף  5.2.2

תקום חובה להגיש דוח שנתי על הכנסות הנאמן בנאמנות או דוח על הון ונכסי 

הנאמנות, לגבי הכנסות ונכסים מחוץ לישראל בלבד, והכול במשך תקופת 

רים והנהנים בנאמנות הנם ההטבה של היחיד המוטב )בלבד( ובלבד שכל היוצ

 יחיד מוטב או תושב חוץ:

 

רק בשל  1.8.2013נאמנות שהפכה לנאמנות תושבי ישראל לפני יום  5.2.2.1

יוצר אחד בה שהיה ליחיד מוטב לפני המועד האמור ומתקיימות כל 

ז)ה( 75"סעיף ]להלן:  197ז)ה( כנוסחו עובר לתיקון 75הוראות סעיף 

על  1.8.2013בי ישראל שנוצרה לפני יום וכן נאמנות תוש [,הישן"

ידי יחיד מוטב לאחר עלייתו או חזרתו לישראל, לפי העניין, במהלך 

 –ז)ה( הישן 75תקופת ההטבות שלו, ומתקיימות כל הוראות סעיף 

והכול ובלבד שהיוצר עדיין בחיים ולא נפטר לפני תום תקופת 

 )א( לפקודה.14ההטבות שלו כמשמעותה בסעיף 

רק בשל  1.8.2013לאחר יום  נאמנות תושבי ישראלנאמנות שהפכה ל 5.2.2.2

יוצר אחד בה שהיה ליחיד מוטב לאחר המועד האמור ומתקיימות כל 

ז)ה( 75"סעיף ]להלן:  197ז)ה(, כנוסחו לאחר תיקון 75הוראות סעיף 

על  1.8.2013שנוצרה לאחר יום  נאמנות תושבי ישראל"[, וכן החדש

ר עלייתו או חזרתו לישראל, לפי העניין, במהלך ידי יחיד מוטב לאח

ז)ה( החדש. 75תקופת ההטבות שלו, ומתקיימות כל הוראות סעיף 

יובהר, כי ככל שקיים בנאמנות כאמור בסעיף זה נהנה שהוא יחיד 

הרי שתקופת ההטבה של הנאמנות תהיה , "("נהנה מוטבמוטב )להלן: 

אמנות כאמור בסעיף זהה לתקופת ההטבה של הנהנה המוטב. היה בנ

תקופת ההטבה של הנאמנות זהה  תהיה –זה יותר מנהנה מוטב אחד 

לתקופת ההטבה של הנהנה המוטב אשר תקופת ההטבה שלו הגיעה 

לסיומה במועד המוקדם ביותר מבין כל תקופות ההטבה של הנהנים 

(, והחל "תקופת ההטבה של הנאמנות")להלן: המוטבים בנאמנות 

ההטבה של הנאמנות קמה החובה להגיש דוח שנתי  מיום סיום תקופת

גם על הכנסות הנאמנות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל ודוח על הון 

 ונכסי הנאמנות מחוץ לישראל.
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 )המשך( לפקודה 197בעקבות תיקון  –קליטה וטיפול במשרדי השומה 

 )המשך( הטבות לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק .5

בשל נהנה אחד בה שהיה לנהנה  נאמנות קרוביםנאמנות שהייתה ל 5.2.2.3

שהוקמה על ידי תושב חוץ לטובת נהנים  נאמנות קרוביםמוטב, ו

נאמנות כאים בלבד )נהנים שהם כולם נהנים מוטבים(. לעניין ז

 , יחול לגבי חלקו של כל נהנה מוטב האמור להלן:קרובים

  בחרה הנאמנות במסלול חלוקות לגבי נהנה מוטב כמפורט

יהא אותו נהנה מוטב פטור מחובת דיווח  –לעיל  2.6.1בסעיף 

מהנאמנות  ( לפקודה על חלוקות שקיבל5ב()5)א()131עפ"י סעיף 

 במהלך תקופת ההטבות שלו כיחיד מוטב.

  בחרה הנאמנות במסלול יעוד הכנסות לגבי נהנה מוטב כאמור

יהא אותו נהנה מוטב יהא פטור מחובת  –לעיל  2.6.2בסעיף 

( לפקודה על חלוקות שקיבל 5ב()5)א()131דיווח עפ"י סעיף 

 בפועל במהלך תקופת ההטבות שלו מתוך הכנסות הנאמנות אשר

 יועדו לו כאמור.

בשל הפיכתו  נאמנות תושבי ישראלשהפכה ל נאמנות נהנה תושב חוץ 5.2.2.4   

 של אחד הנהנים בנאמנות ליחיד מוטב.

לאחר שאחד מן  נאמנות צוואה ישראליתשהפכה ל נאמנות צוואה זרה 5.2.2.5   

 ובלבד שאותו נהנה עודנו בחיים. –הנהנים בנאמנות היה ליחיד מוטב 

לעיל, מובהר כי גם חלוקה  5.2.2 – 5.2.1חס לנאמנויות המתוארות בסעיפים בי   
מהנאמנות שמקורה בהכנסות ובנכסים מחוץ לישראל תהיה פטורה מחובת 

 ב( אם היא בוצעה בתקופת ההטבות של הנהנה המוטב.5)131דיווח מכוח סעיף 

ע זו או למען הסר ספק יובהר, כי אין בהנחיות לעיל המפורטות בהוראת ביצו
בהוראה המקורית, המעניקות פטור מחובת דיווח על הכנסות ונכסים של 
נאמנויות מסוימות )כגון פטור מחובת דיווח על הכנסות בישראל של נאמנות 

לתקנות  5תושבי חוץ, נאמנות נהנה תושב חוץ ונאמנות צוואה זרה לפי תקנה 
או פטור מחובת  לעיל להוראת ביצוע זו, 2.2 – 2.4הפטור כאמור בסעיפים 

דיווח על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל של נאמנויות אחרות אשר אחד או 

לעיל  5יותר מן היוצרים או הנהנים בהם הם יחידים מוטבים כאמור בסעיף 
להוראת ביצוע זו(, כדי לפטור נאמן בנאמנות כאמור מחובת מסירת הודעה 

לעיל  2.6אמור בסעיף כ 147-ו 154לפקיד השומה על נאמנות קרובים בטופס 
להוראת ביצוע זו, או כדי לפטור נאמן בנאמנות מחובת מסירת הודעה על 

לעיל להוראת ביצוע  3כאמור בסעיף  153חברה להחזקת נכסי נאמנות בטופס 
זו. יודגש כי הודעות כאמור תכלולנה גם פרטים על יחידים מוטבים )יוצרים 

 ונהנים( כנדרש בטפסים האמורים.
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דיווחים בנושא נאמנויות  – 1/2010להוראת ביצוע מס הכנסה מס'  1תוספת מס'  . ב 
 )המשך( לפקודה 197בעקבות תיקון  –קליטה וטיפול במשרדי השומה 

 )המשך( הטבות לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק .5

 2013באוגוסט  1תחולת הוראת מעבר על נאמנויות מוטבות שהוקמו לאחר  5.3 

לנאמנות  שהפכהלפקודה צמצם את ההטבות המגיעות לנאמנות  197תיקון 
תושבי ישראל לאחר שיוצר אחד בה היה ל"תושב זכאי" )"תושב ישראל 
לראשונה", "תושב חוזר ותיק" או "תושב חוזר"(. מעתה נאמנות כאמור תהא 

ת להטבות רק אם כל הנהנים בה הם תושבים זכאים או תושבי חוץ זכאי
 197ז)ה( עובר לתיקון 75( לפקודה[ )לעומת נוסח סעיף 1ז)ה75-ז)ה( ו75]סעיפים 

אז נוסח הסעיף היה מקל יותר, שכן לא היה נדרש שכל הנהנים בנאמנות יהיו  –

 "תושבים זכאים" או תושבי חוץ(.

, קובע כי ההגבלה האמור )להלן: 197של תיקון ( של הוראת המעבר 2ס"ק )ו()
(, לא תחול לגבי "נאמנות שהיתה לנאמנות מגבלת הנהנים שהם תושבי ישראל"

תושבי ישראל לאחר שיוצר אחד בה היה לתושב ישראל לראשונה, לתושב חוזר 

)א( או )ג( לפקודה, לפני יום התחילה" 14ותיק או לתושב חוזר, כאמור בסעיף 
(1.8.2013.) 

ביחס לנאמנויות שנוצרו לאחר יום התחילה תחול מגבלת הנהנים שהם תושבי 
ישראל וזאת ללא תלות במועד עלייתו או חזרתו של התושב הזכאי )לפני יום 
התחילה או אחריו(. כלומר, נאמנות שנוצרה לאחר יום התחילה תהנה מהדין 

ם" או תושבי החל על נאמנויות כאמור רק אם כל הנהנים בה הם "תושבים זכאי
 חוץ וזאת על מנת למנוע שונות בטיפול בין תושב חוץ ליחיד מוטב.
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 לפקודה 11בהטבות מס ע"פ סעיף הישובים המזכים מת ישינויים ברש .ג

 
של סמנכ"לית בכירה שומה ובקורת ברשות המיסים  ,2015מחודש פברואר  להלן הודעתה

 מירי סביון, רו"ח, בנושא זה:
 

הקודמות בנוגע לגריעת מספר ישובים מרשימת הישובים המזכים בהנחה  בהמשך להנחיותינו
מיום  6880/05לפקודה, נתקבלה החלטה נוספת, בעניין זה, בבג"ץ מספר  11עפ"י סעיף 

28.1.2015. 
 

עפ"י החלטת בית המשפט העליון, יוארך מועד כניסתה לתוקף של הצהרת הבטלות, ככל 
זורית ערבה תיכונה, המועצה האזורית חבל אילות, שמדובר ביישובים הבאים: המועצה הא

 ערד, חצור הגלילית ובית שאן.
 

()ה( לפקודה, עד 3)ב()11הוחלט כי תושבי הישובים הנ"ל יהיו זכאים לזיכוי ממס עפ"י סעיף 
 .1.8.2015ליום 

 
 12או קודם לכן, מלאו לו  31.7.2015, וביום 1.8.2015יחיד שהיה תושב ישוב כאמור לפני יום 

()ה( לפקודה, עד 3)ב()11חודשים רצופים כתושב הישוב, יהיה זכאי להטבת מס על פי סעיף 
 .31.7.2015ליום 

 
( 4)ב()11המעבידים יעניקו לעובדים תושבי ישובים כאמור את ההטבה, בכפוף לסעיף 

 לפקודה.
 

ל פי לפיכך, עובד שהיה תושב הישוב שנים עשר חודשים רצופים לפחות יהיה זכאי להנחה ע
הסעיף, באופן יחסי, קרי החלק השנים עשר של הזיכוי כשהוא מוכפל במספר חודשי 

 .1.8.2015, שקדמו ליום 2015התושבות, בשנת המס 
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 הוראת השעה הנוגעת לדו"ח מע"מ המפורט .ד

את הארכת  2015ביוני  7ביום ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה רשות המסים פרסמה כי 

התשע"ד(, לפיהם -לחוק מס ערך מוסף 44תיקון מס' ) שנקבעו בהוראת השעה תוקף סעיפים

המפורט למע"מ ובו פירוט של חשבוניות של שירותים  ניתן יהיה להמשיך להגיש את הדו"ח

מעל לסכום מסוים, כדו"ח נוסף בסוף החודש מבלי  וטובין שנצרכו ונמכרו על ידי העוסק

 .2016שנת  םלהצמידו לדו"ח התקופתי וזאת, עד לתו

 1-ההצעה למתן אורכה הונחה לפתחה של הכנסת הקודמת מתוך כוונה להחילה החל מה

 , אך בשל הקדמת הבחירות, נדחתה תחילתו של התיקון המוצע לשלושה חודשים2015בינואר 

 לחוק יסוד הכנסת. בהתאם 38מיום כינונה של הכנסת החדשה וזאת, על פי הוראות סעיף 

 וזאת, לצורך 2016ם, המועד לאיחוד הדיווחים נדחה עד לתום שנת להחלטה שאושרה היו

ביצוע בדיקות והתאמות לכך במערכות הגבייה של רשות המסים וכן, בכדי לתת לעוסקים 

 .נוסף להיערך לשינוי זמן

 ההוראה תקפה רק לגבי החייבים בהגשת דו"ח מפורט, שהם עוסקים יחידים אשר מחזור

 ש"ח מיליון  2חברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על ₪, יליון מ 2.5עסקאותיהם עולה על 

 וכן, עוסקים ש"חמיליון  1.5חברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על  – 1.7.2015 -והחל מ

 אשר חלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות( או חברות יחידים)

  .הכפולה

 

 מס רכישה .ה

רכישת דירת מגורים שאינה דירת מגורים  31.12.2020 -ליום ה ועד 24.6.2015 -החל מיום ה

על   10%ש"ח ובשיעור של  4,800,605 -על חלק השווי שעד ל 8%יחידה, תמוסה בשיעור של 

 סכום זה.חלק השווי העולה על 
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