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 חוק ההסדרים 2018-2017הצעות להחלטות מיסוי  .א

רצ"ב , 2018-ו 2017ר לדיוני תקציב לשנת בעקבות טיוטת הצעות להחלטות ממשלה בהקש

 הצעות הקשורות במיסוי אשר עלולות להשפיע על חלק ניכר מהנישומים והמדווחים:

מהשווי  1%דירות ויותר בשיעור  3-מס שנתי על כל מחזיק ב - מס ריבוי נכסיםהצעה ל (1)

 , על כל דירה מהדירה השלישית.ש"ח לשנה( 18,000לשנה )מקסימום 

הגדרה בפקודת המס ל"קיבוץ  - הסדרת אופן מיסוי חברי הקיבוץ ודמי ביטוח לאומי (2)

 פן נפרד.השיתופי" ול"קיבוץ מתחדש". מיסוי חברי הקיבוץ המתחדש באו

 :בתחום המסנוספים תיקוני חקיקה  (3)

  מיסוי חברות  -הגדרות מחמירות תושבות לצורך קביעת שליטה וניהול מישראל

 מוחזקות בחו"ל.

 .ביטול הפטור מדיווח הכנסות חו"ל לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים 

  שנה. 20 -התרת פחת לנכס בלתי מוחשי 

 ניכויים וקיזוזים(.)ללא  20%-הפחתת מס שבח לדירות ל 

  לענין מע"מ(. וביטול אפשרות רישום מאוחד -ביטול אפשרות לדיווח עוסקים מאוחדים( 

 חברות ארנק (4)

 העברת הרווחים מחברות ארנק לבעל המניות במקרים שיוגדרו בחוק.

 את התוצאה הסופית.בשלב זה כי כל האמור עדיין במסגרת הצעה לחקיקה ואין לדעת  ,יש להדגיש

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 130גיליון מס'  2016אוגוסט 

 
- 2 - 

 

 . 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 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות המסיםהחלת  .ב

חובת דיווח בשל שימוש בחוות דעת פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר החלת  1.12.2015ביום 

היועץ תלוי בחסכון המס של מקבל חוות הדעת, דיווח על  מסוימות כאשר שכר הטרחה של

מדה של רשות המסים. חובות הדיווח החדשות לא הסותרת ע "חוות דעת מדף" ודיווח על עמדה

 מיליוני ש"ח 1.5או עד  ש"חמיליון  3בעלי הכנסה של עד  יחולו על מלכ"רים ועסקים קטנים

.בקשר לרווח זה בגין רווח הון אם חוות הדעת ניתנה   

השימוש בתכנוני מס קשים  ציין כי "בשנים האחרונות גובר, משה אשר ,מנהל רשות המסים 

להשיג מטרה זו נעזרים  הפחתת חבות המס, באופן שאינו תואם את מטרת המחוקק. כדילשם 

ניכר מן המקרים, אופן  כאשר, בחלק  נישומים רבים בחוות דעת מקצועיות מגורמים שונים

דיווח על חוות הדעת  תכנון המס נותר חשאי לאורך השנים עד להתיישנותו. החלת חובת

תכנוני המס   המסים עם תתרום להתמודדות טובה יותר של רשותוהעמדות, כפי שהוגדרו בחוק, 

ותגביר את השוויוניות  הקשים המקטינים באופן לא ראוי את תשלומי המס של הנוקטים בהם

 ."בנטל המס

,החוק שאושר מגדיר "חוות דעת" כחוות דעת בכתב, חתומה על ידי נותן חוות הדעת שניתנה,  

יידרש  רת או נועדה לאפשר יתרון מס. חוות דעת בשלהןבמישרין או בעקיפין, לאדם ומאפש

,דיווח, הן כאלה בהן שכר הטרחה תלוי בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת או שהן  

לפחות בתוך  חוות דעת "מדף", המוגדרות כחוות דעת בעלות תוכן אחיד בעיקרו שניתנו לשלושה

חוות הדעת, או  סיבותיו המיוחדות של מקבלתקופה של שנתיים, והיא אינה תלויה בעיקרה בנ

 .לגבי תוכנה שנותן חוות הדעת הציע אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות

השנתי  דיווח בגין חוות דעת בנוגע למס הכנסה שעומדת בתנאים שפורטו בחוק, יבוצע בדוח

בהגשת  ינו חייב ממילאשחייב בו אותו אדם שקיבל את חוות הדעת )לא יידרש דיווח ממי שא

הדעת,  דוח שנתי(. הדיווח יהיה על עצם קבלת חוות הדעת, הפעולה או הנכס הנדונים בחוות

דיווח בגין . וסוגיית המיסוי המושפעת מחוות הדעת. לא יידרש צירופה של חוות הדעת לדוח

ימים  60בתוך  חוות דעת שניתנה בתחום מסים עקיפים ועומדת בתנאים שפורטו לעיל, יוגש

 .מתום שנת המס בה התקבל יתרון המס בגין חוות הדעת

לעמדה  בנוסף, יידרש דיווח בגין עמדה הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה, העומדת בניגוד

ממנה  שפרסמה רשות המסים, עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, אשר יתרון המס הנובע

ארבע  מיליון שקלים חדשים במהלך 10 מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס או על 5עולה על 

מס הנובע ה עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון ת מס לכל היותר. הדיווח על נקיטתשנו

 .במהלך ארבע שנים ש"חמיליון  5בשנה או  ש"חמיליון  2ממנה עולה על 
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 החלת חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות המסים . ב 
 )המשך(

 ד לפקודת מס הכנסה:131רצ"ב טופס בגין דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 
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 עליית מדרגה במאבק בהון השחור .ג

ף בתקשורת העולמית בשנה וחצי האחרונות, מאז נחש פרסמה רשות המיסים כי  1.8.2016ביום 
עמדה רשות המסים בישראל  HSBC הסניף השוויצרי של בנק דבר קיומה של רשימת לקוחות של

מנת להשיג את הרשימה הנוגעת ללקוחות הישראלים של  בקשר עם רשות המס הצרפתית על
קיבלה בימים האחרונים רשות המסים את המידע הכולל , הבנק. לאחר מגעים ומאמצים בנושא

 .שוויץ-HSBC - שהחזיקו חשבונות בנק ב לקוחות ישראלים 8,000-מ למעלה

עליהן  ,רשימה זו מצטרפת לרשימות נוספות של ישראלים המנהלים חשבונות בנק בחו"ל
 בנק הצליחה רשות המסים לשים את ידה בשנים האחרונות, שהידועה בהן היא רשימת לקוחות

UBS  כתבי  לא מדווחים ולאחרונה אף הוגשושחשיפתה הביאה לחקירתם של עשרות לקוחות
שונים  אישום ראשונים בפרשה. גם בעקבות פרסום רשימות פנמה פעלה רשות המסים במישורים

.נוספות ומחזיקה היום במידע מקיף על ישראלים שפתחו חברות בפנמה ובמדינות מקלט מס   

ועל ההכנסות   עליו אזרח ישראלי רשאי לנהל חשבון בנק בחו"ל אך עליו לדווח בהתאם לחוק,

כוללות מגוון רחב של  שהופקו בו )ריבית, דיבידנד, רווחי הון וכו'( לרשות המסים. הרשומות
דשים ומשך חיהצפוי לה מסמכים המתעדים את התנהלות הבנק מול לקוחותיו. בשלב הראשון
יות אותם ישראלים לרשו ספורים, רשות המסים תבחן ותמיין את החומר ותשווה לדיווחים של

השוטפת מול הרשות  המס. בתהליך מיון המסמכים יזוהו אלה מבין הלקוחות שבהתנהלותם
 .הליך הגילוי מרצון כללו דווח על החשבונות וכן, אלו שדווחו על קיום החשבון במסגרת

לפי חוק  כזכור, על רקע החקיקה שאושרה בכנסת לפיה עבירות מס חמורות יחשבו עבירות מקור
הודיעה רשות , ולאור ההיענות הגבוהה והצלחתו של נוהל הגילוי מרצון איסור הלבנת הון

הוראות  המסים לפני כחודש כי הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות, במסגרת
הנוהל והוראות , . בהתאם לסיכום עם משרד המשפטים2016בדצמבר  31השעה בנוהל, עד ליום 

הון שעבירות המקור  ני העמדה לדין בעבירות הלבנתהשעה שתוקפן הוארך יכללו גם חסינות מפ
הוגשו  2014בספטמבר  7-המגבשות אותן הינן עבירות המס עליהן חל הנוהל. מאז פורסם ב

מיליארד שקלים,  18.6-ב בקשות לגילוי מרצון ונחשף הון המוערך 5,360במסגרת הנוהל סה"כ 
 .שיכנס למערכות הדיווח השוטפות ברשות המסים

התוצרים המשמעותיים של  קבלת הרשימה מהווה אחד": ת המסים, משה אשרמנהל רשו
להשגת מידע על ישראלים  המאבק בהון השחור והיא מצטרפת למהלכי חקיקה ומהלכים אחרים

   והפרויקט המקביל של -FATCA שמחזיקים חשבונות בנקים ונכסים בחו"ל, דוגמת פרויקט ה
לא מדווח בישראל ובחו"ל  ותם ישראלים שיש להם הוןבהזדמנות זו אני קורא לכל אOECD - -ה

 ."וטרם הגישו בקשה, להגיש בקשה לגילוי מרצון בהתאם לנוהל

  לגבי נוהל גילוי מרצון נספח נתונים עדכניים מצ"ב

* 
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 הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים לאנרגיה מתחדשת .ד

מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת פרסמה רשות המיסים כי  4.8.2016ביום 

החוק של שר האוצר, משה כחלון ורשות המסים, להטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיה 

תכנית ממשלתית רחבת היקף לעידוד הפקת חשמל מאנרגיה  חוק מתבססת עלהמתחדשת. הצעת 

 .מתחדשת ועל מספר החלטות ממשלה בנושא

מטרת הצעת החוק הינה לעודד יצרני חשמל ביתיים, לרבות וועדי בתים, להפיק חשמל 

באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח. עודפי החשמל המיוצר יימכרו לבעל רישיון 

 .ספק חיוני

 :הטבות המס שהצעת החוק מבקשת לתת ליצרני החשמל הביתיים הינן כדלקמן

 מסלול א -  .ש"ח 20,000-פטור מלא ממס הכנסה, עד גובה הכנסה שנתית של כ 

 מסלול ב-  .ש"ח 60,000-על הכנסה שנתית של עד כ, 10%מס מופחת בשיעור של   

סק לצורכי חוק מע"מ, וכן בנוסף לאמור, יינתן בכל אחד מהמסלולים פטור גם מרישום כעו

פטור מניהול פנקסי חשבונות ופטור מהגשת דוחות שנתיים הן במס הכנסה והן במע"מ, והכול 

בכפוף לתנאים הקבועים בחוק. כמו כן, יינתנו גם הטבות מס לאדם המשכיר קרקע ליצרן חשמל 

 .ביתי, אשר עליה מוקם ומופעל מתקן לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

צופות, החל מהשנה הראשונה שבה החל היצרן הביתי להפיק שנים ר 20-בות תהיה לתקופת ההט

הכנסה כאמור, הן מייצור חשמל והן למי שהשכיר קרקע שעליה הוקם והופעל מתקן המפיק 

, זאת 2026חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח, ולא יאוחר משנת 

 .וניבמטרה להקל על חדירת הטכנולוגיה בפרק הזמן הקצר והבינ

היתרונות לתמרוץ הפקת חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת הינם רבים ומשמעותיים וביניהם 

קבות הפחתת זיהום ניתן למנות את הפחתת פליטת גזי החממה, צמצום התחלואה המשקית בע

חיסכון עלויות כתוצאה מהרחבת רשת החשמל הקיימת והקמת תחנות כוח  האוויר המקומי,

ר ייצור החשמל רשת בשל קרבת הייצור למקום הצריכה והגדלת כושנוספות, צמצום איבודי 

 ם.בשעות שיא הביקושי

 )ד( לפקודה91סעיף  לפי -תשלום מקדמה בגין רווח הון  .ה

  )ד( לפקודה:91על פי סעיף 

שיפרט  ימים מיום המכירה, דוח בטופס 30לפקיד השומה, בתוך  בגין מכירת נכס נדרש להגיש

 רווח ההון.מקדמה בסכום המס החל על  ולשלםהפסד ההון את חישוב רווח ההון או 

והמוכר חייב בהגשת דוח  בגין רווח מניירות ערך סחירים )שאינה פירותית(במידה ולא נוכה מס 

בינואר של כל  31ביולי וביום  31, יוגש הדוח על רווח ההון, ביום לפקודה 131לפי סעיף שנתי 

עם  .ת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווחשנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך בשש

על רווח ההון בשל הפקודה הגשת הדוח כאמור, תשולם מקדמה בסכום המס החל לפי הוראות 

 המכירה.
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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 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 א'(2)9אישור לארגונים מקצועיים מכח סעיף  -הוראת ביצוע  .ו
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( א'(2)9אישור לארגונים מקצועיים מכח סעיף  -הוראת ביצוע  . ו 
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 )המשך( א'(2)9אישור לארגונים מקצועיים מכח סעיף  -הוראת ביצוע  . ו 
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 )המשך( א'(2)9אישור לארגונים מקצועיים מכח סעיף  -הוראת ביצוע  . ו 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 130גיליון מס'  2016אוגוסט 

 
- 10 - 

 

 . 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 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 )המשך( א'(2)9אישור לארגונים מקצועיים מכח סעיף  -הוראת ביצוע  . ו 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 130גיליון מס'  2016אוגוסט 

 
- 11 - 

 

 . 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 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 )המשך( א'(2)9אישור לארגונים מקצועיים מכח סעיף  -הוראת ביצוע  . ו 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 130גיליון מס'  2016אוגוסט 

 
- 12 - 
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

ולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד פיקדון עובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכננוהל  .ז
 רשות האוכלוסין וההגירה -
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

ף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד נוהל פיקדון עובדים זרים המועסקים בענ . ז 
 משך()ה רשות האוכלוסין וההגירה -
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

נוהל פיקדון עובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד  . ז 
 )המשך( רשות האוכלוסין וההגירה -
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

נוהל פיקדון עובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד  . ז 
 )המשך( שות האוכלוסין וההגירהר -
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נוהל פיקדון עובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד  . ז 
 )המשך( רשות האוכלוסין וההגירה -
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נוהל פיקדון עובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד  . ז 
 )המשך( רשות האוכלוסין וההגירה -
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המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד  נוהל פיקדון עובדים זרים . ז 
 )המשך( רשות האוכלוסין וההגירה -
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נוהל פיקדון עובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד  . ז 
 )המשך( רשות האוכלוסין וההגירה -
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רות סיעוד נוהל פיקדון עובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחב . ז 
 )המשך( רשות האוכלוסין וההגירה -
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נוהל פיקדון עובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד  . ז 
 )המשך( רשות האוכלוסין וההגירה -
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נוהל פיקדון עובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד  . ז 
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  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

ן עובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד נוהל פיקדו . ז 
 )המשך( רשות האוכלוסין וההגירה -
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 ישירות אל הביטוח הלאומי 126חובת שידור טופס  -חוזר ביטוח לאומי  .ח
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 הלאומי הביטוח לחוק 355 סעיף תיקון  -נספחים
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 עבור עובדים זרים ממדינות אמנה דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי .ט
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 )המשך( וח לאומי עבור עובדים זרים ממדינות אמנהדיווח ותשלום דמי ביט . ט 
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 1987 -וק שכר מינימום, תשמ"ז ח .י

 כמפורט להלן:ועדכון הסכום,  2015באפריל  1-החל מהמינימום שכר  להלן נתונים על

 ש"ח לחודש. 4,650-שכר המינימום ל עודכן 2015באפריל  1-ב  

 ש"ח לחודש 5,000-המינימום ל יעודכן 2016ביולי  1-ב. 

 

 1954-לחוק עבודת נשים, התשי"ד 54תיקון  -חופשת אבהות  .יא

ל"חוק עבודת את התיקון  27.6.2016ביום מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית  .1

 " )להלן: "חוק עבודת נשים"(. 1954-נשים, התשי"ד

מהופעתם של ) ,יום הלידה של בת זוגוימים מ שישהעובד יהא רשאי להיעדר מעבודתו עד  . 2

 שעות(. 24צירי לידה ועד תום 

הצבורים של שלושת ימי ההיעדרות הראשונים יהיו על חשבון ימי החופשה השנתית  . 3

 ".1976-לפי "חוק דמי מחלה, התשל"ו ושלושת הימים הנותרים יהיו ימי מחלההעובד. 

בגין הימים השני בגין יום הלידה לא יהא זכאי העובד לדמי מחלה, והעובד יהא זכאי לקבל  .4

ימי ו יבואו בחשבון בגין אלימי היעדרות  .משכר עבודתו היומי 50%חזר בסך של והשלישי ה

ות שהעובד זכאי להם לפי "חוק דמי מחלה )היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג(, היעדר

 .2016-התשע"ו (,54)תיקון מס'  חוק עבודת נשים". 2000-התש"ס

 

 2016כורת יולי שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני יועלו החל ממש .יב

תגמולי מעסיק  6.25%יהיו , 2016יולי  שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני החל ממשכורת חודש

היו ללא י יותר הפרשות גבוהיםשיעורי הפרשות לעובדים אשר להם עובד. תגמולי  5.75%-ו

 .שינוי
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