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 .מקצועי ייעוץ או דעת ותחו בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים
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 1 ...................... 2018 ספטמבר בחודש החלים התקופתיים והתשלום הדיווח מועדי דחיית .א

 (, תיקון) (לארץ בחוץ מעבודה הכנסה בעלי) הכנסה מס כללי תיקון .ב

 2 ....................................................................................................... 2018-ח"התשע 

 ( 249' מס) הכנסה מס פקודת לתיקון חוק – בישובים מס הטבות .ג

 6 ..................................................................................................... 2018 - ח"התשע 
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 9 ............................................................................................. המפורט לדיווח פ"לרש 
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 ' נ מ"בע מאונט ק'וג מ"בע סימול יונו, הראל וענת יעקב 5453/18 א"דנ .ו

 12 ................................................................................................... דן גוש שומה פקיד 

 1 באבי תל שומה פקיד' נ מ"בע אביב תל נמל דייגי 39182-10-14 מ"ע .ז
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 14 ......................... 1 אביב תל שומה פקיד' נ מ"בע אביב תל נמל דייגי 39488-12-12 מ"ע 

  וטרינריים ולשירותים לבטוח ש"אג החקלאית 2270-05-17 מ"ע .ח
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 2018דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר  .א

הודעה בדבר דחיית מועדי הדיווח והתשלום רשות המיסים פרסמה  2018באוגוסט  27ביום 

 :, כמפורט להלן2018התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 

רשות המיסים, לדחות את  ינו לטובה, החליט ערן יעקב, מנהלבעקבות חגי תשרי הבאים על

מועדי הדיווח התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, החלים בחודש ספטמבר 

 כדלהלן: 2018

הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס  פ"יהמועד האחרון לדיווח ותשלום המס ע (1)

 .17.9.2018 -ליידחה  15.9.2018 -בהכנסה וניכויים אשר חל 

למדווחים והמשלמים באמצעים מקוונים באינטרנט ו/או בשע"מ, מועד הדיווח  (2)

ומים אשר ידווחו . מודגש, כי לגבי עוסקים/ניש20.9.2018 יוםותשלום המס הינו עד ל

, יתווספו על קרן המס, בהתאם  לקבוע בחוק, הפרשי 20.9.2018וישלמו את המס לאחר 

 .20.9.2018הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 

לגבי עוסקים החייבים בהגשת דוח תקופתי מפורט, שיש להגישו עפ"י חוק מס ערך  (3)

 .4.10.2018 -, יידחה הדיווח והתשלום עד ל23.9.2018 -מוסף עד ל

, יתווספו על קרן 4.10.2018מודגש כי עוסקים אשר ידווחו ויישלמו את המס לאחר  

 .4.10.2018המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 
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 2018-)תיקון(, התשע"ח (תיקון כללי מס הכנסה )בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ .ב

( "הכללים, )להלן: "1982-עבודה בחוץ לארץ(, התשמ"ב)בעלי הכנסה מכללי מס הכנסה 

"(. הפקודהלפקודת מס הכנסה )להלן: " 243-ו 164א, 67פורסמו מכח הוראות סעיפים 

מסדירים את חישוב המס על משכורתם של עובדים ישראלים המועסקים בחו"ל על  הכללים

בות למועסקים בחו"ל ידי מעסיק תושב ישראל. הכללים, כפי שנוסחו עד היום, העניקו הט

לתקופה העולה על ארבעה חודשים, בדרך של התרת הוצאות דיור, חינוך, טיפול רפואי ועוד. 

כמו כן, קבעו הכללים חישוב מס מיוחד )חישוב עפ"י מדרגות מס דולריות(, אי התרת נקודות 

המס על  זיכוי ועוד. עם השנים נוצר מצב בו חישוב המס עפ"י הכללים היה גבוה יותר לעומת

יחידים בישראל, זאת בעקבות השינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל, שינויים 

במיסוי היחיד ובעקבות זאת ירידה בנטל המס על יחידים בישראל. הפערים בחישוב המס 

 יצרו בעיות רבות ביישום, לדוג' כאשר הכללים חלו רק על חלק משנת המס. 

כללי מס  7795 ברשומות בקובץ התקנות, פורסמו 2018י במא 6ביום כ"א באייר התשע"ח, 

הכללים /התיקון" )להלן: 2018-מעבודה בחוץ לארץ( )תיקון(, התשע"חהכנסה )בעלי הכנסה 

המתקנים את הכללים. בכללים החדשים נקבע כי חישוב המס יערך בהתאם  (,החדשים"

ייה המינימלית לעניין לחישוב המס בישראל, עודכנו סכומי הוצאות והוארכה תקופת השה

תחולת הכללים. הכללים החדשים פשוטים יותר ליישום ותיקנו את העיוותים שנוצרו בחישוב 

 המס עפ"י הכללים לעומת חישוב המס בישראל. 

, כפי 2018שנת  תוך מתן אפשרות בחירה לגבי, 1.1.2018-כללים החדשים יחולו החל מה

 שיפורט בהמשך. 

כפי שהם מופיעים בכללים החדשים ואת העקרונות לפיהם יש  יםהשינויבמסמך זה נפרט את 

 לחשב את המס על הכנסת העובד, כדלקמן: 

 : הגדרות .1
 

", ומעתה הכללים יחולו רק על עובדלכללים החדשים תוקנה הגדרת " 1בסעיף  .א

חודשים  יחיד תושב ישראל המועסק במדינת חוץ לתקופה רצופה העולה על שמונה

ם בעבר(. הארכת תקופת העבודה בחו"ל כאמור, רלוונטית )לעומת ארבעה חודשי

והן לעובד  להגדרת "עובד"( 1הן לעובד שנשלח על ידי מעסיקו למדינת חוץ )סעיף 

להגדרת עובד,  1להגדרת "עובד"(. לעניין סעיף  2מקומי ישראלי. )עמ"י, סעיף 

 רשאי המנהל לאשר תקופה רצופה קצרה יותר מטעמים -עובד שאינו עמ"י 

ביטחוניים, בהתייעצות עם מנכ"ל משרד הביטחון או מנכ"ל משרד ראש הממשלה 

 לפי העניין.

לאור חישוב המס החדש בהתאם לחישוב המס בישראל, בוטלו ההגדרות  .ב

"הטבות", כמו כן עודכנו בהתאם הגדרות "משכורת חוץ"  -"משכורת בסיסית" ו

 "מדינת חוץ".  -ו
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2018-תיקון כללי מס הכנסה )בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ( )תיקון(, התשע"ח . ב 
 )המשך(

 :שיעורי המס הניכויים והזיכויים .2
 

יעורי המס הניכויים והזיכויים יחושבו בהתאם להוראות הפקודה )בכפוף לאמור ש

לכללים.  2לאור כך, בוטלו מדרגות המס הדולריות שהיו בסעיף  ים(. בכללים החדש

שקבע פטור  5לכללים ששלל מתן נקודות זיכוי ובוטל סעיף  3 בנוסף, בוטל סעיף

 . ממשכורת בסיסית

 :ניכוי מס במקורהוראות  .3
 

 העוסק בהוראות ניכוי מס במקור קובע:לכללים החדשים,  4סעיף 
 

כורת חוץ תתבצע בהתאם לחלק י' לפקודה, כלומר על חובת הניכוי במקור ממש .א

 אלו עוסקים בניכויים על חשבון המס( ובלבדב, )סעיפים 173עד  162פי סעיפים 

והזיכוי לפי  6-ב' ו5במקור יילקחו בחשבון הוצאות עפ"י סעיפים  שבעת הניכוי 

 .לכללים 10סעיף 

 ממסי חוץ במטרה למנועקבעו כללי זיכוי לכללים נותר ללא שינוי ובו נ 10סעיף 

 כפל מס.

לכללים מתירים ניכוין של הוצאות ביקור מולדת, דיור, חינוך  6-ב ו5סעיפים 

ילדים וטיפול רפואי בכפוף לעמידה בתנאים שבכללים )התיקונים בסעיף יפורטו  

 להלן(.   5בסעיף 

 ובע את מנגנון ההמרה ממטבע חוץ לשקל חדש, לפי הכללים טרם)ג( ק4סעיף  .ב

חישוב המס היה נדרש לתאם מטבע חוץ כלשהו לשער החליפין של קון, לצורך התי

סעיפים הדולר. בתיקון נקבע שתתבצע ההמרה של משכורת החוץ, ההוצאות עפ"י 

נותר עצמו  לשקל החדש. מנגנון ההמרהממטבע חוץ  10והזיכוי לפי סעיף  6-ב' ו5

ער החליפין של כפי שהיה ובלבד שכעת לא נדרש לתאם מטבע חוץ כלשהו לש

 הדולר אלא לשקל החדש. 

 
 :שווי השימוש ברכב .4

 

העובד,  לכללים החדשים קובע כי בעניין שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותא 5סעיף 

חלות, לו היה , כפי שהיו 1987-יחולו תקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב(, התשמ"ז

 הרכב מועמד לרשות העובד בישראל. 

 בוטלה.  -בר לזקיפת שווי רכב מוגבל בתקרה ל"עובד בכיר" בלבדההטבה שהייתה בע
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 :תרת הוצאותה .5

 ללים מתיר החזר הוצאות ביקור מולדת ממשכורת חוץ ולא חל בו שינוי.לכב 5סעיף 

 לכללים החדשים הדן בנושא התרת הוצאות קובע את סוג ההוצאה המותרת 6סעיף 

 כדלקמן:בניכוי, סכומה והתנאים להתרת ההוצאה, 

לא השתנו למעט ביטול הדרישה להמצאת תצהיר הוצאות הדיור  – הוצאות דיור .א

לגבי דמי השכירות שהעובד מקבל על הכנסתו מהשכרת הדירה והסכם שכירות 

בישראל, או תצהיר על כך שאין לו הכנסה מהשכרת דירה בישראל. כמו כן, הוספו 

מספר ערים לתוספת הראשונה )התוספת הראשונה מתייחסת לסכום המרבי 

 בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש(.  

בסכום שלא יעלה  –בשנת המס  19שטרם מלאו לו הוצאות שכר לימוד בשל ילד  .ב

החדשים או על הסכום שהחזיר לו על הסכום הנקוב בתוספת השניה לכללים 

המעסיק, לפי הנמוך שביניהם. התוספת השניה, נוספה בכללים החדשים וקבעה 

התקרה את הסכום המירבי המותר בניכוי בכל עיר או מדינה, זאת במקום 

בתוספת  כללים. יובהר כי לגבי מדינות שאינן מופיעותל( 2)6שהופיעה בסעיף 

יותר או סכום גבוה דולר  18,000במפורש הסכום המרבי שיותר בניכוי הוא 

לפי בקשה ספציפית של העובד או המעסיק לפי מאפייני המדינה שיקבע המנהל 

 שבה הוא עובד.

 כפי שמפורט בכללים, לא חל שינוי.  - הוצאות בגין טיפול רפואי .ג

ילדים,  המגדיר את התנאים להתרת הוצאות בשל דיור או בשל חינוך (5)6סעיף ב .ד

בהתאם לפסקה זו, על העובד להמציא למעסיקו תצהיר (. 3נוספה פסקת משנה )

על סכום הוצאותיו בעד דיור או חינוך, לפי העניין, וקבלה או הסכם שכירות 

 המעיד על ההוצאה.

מדובר בסעיף לא רלוונטי לאור ביטול פסקת משנה )ב( נמחקה,  -( 4)6בסעיף  .ה

 תקנות אש"ל בישראל. 

 :שינויים נוספים .6
 

במתן הטבות שלא הובאו בחשבון בשלב הניכוי במקור. לכללים, העוסק  7בוטל סעיף 

נקודות זיכוי באופן יחסי עפ"י הוראות הפקודה להכנסה , העוסק במתן 9בוטל סעיף 

ם לאור כך שחישוב המס על הכנסה אחרת, הסעיף לא רלוונטי בכללים החדשי

ממשכורת חוץ נערך על פי חישוב המס בישראל ועל כן העובד זכאי לנקודות זיכוי כנגד 

 ההכנסה ממשכורת חוץ.

בשיטת חישוב המס בשומה, הסעיף הותאם לחישוב המס החדש העוסק  8תוקן סעיף 

 לכללים החדשים. 4כמפורט בסעיף  - שנקבע בכללים אלו
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2018-תיקון כללי מס הכנסה )בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ( )תיקון(, התשע"ח . ב 
 )המשך(

 :הוראות תחולה .7
 

ואילך.  2018החדשים יחולו על משכורת חוץ המשתלמת החל מחודש ינואר הכללים 

רת "עובד" בנוסחה החדש תחול על מי שהחל עבודתו במדינת חוץ ביום פרסום הגד

)מועד  6.5.2018המשמעות היא שיחיד שהחל לקבל משכורת חוץ לפני הכללים החדשים. 

 פרסום התיקון( תחול עליו הגדרת "עובד" טרם התיקון.

בשנת , כך שעובד רשאי לבחור ש2018אפשרות בחירה לגבי שנת המס בנוסף, ניתנה 

 יחולו עליו הכללים בנוסחם ערב התיקון. 2018המס 

 :פסים וכללי דיווחט .8
 

 בהתאם להוראות הפקודה ולתקנות מ"ה )ניכוי במקור ממשכורת ושכר עבודה(

 יש לדווח כדלקמן: 2018"( החל משנת התקנות" להלן:, )1992-התשנ"ג

יש לפרט את  כקבוע בתקנות. בטופס 106יש להנפיק לעובד טופס  - 106טופס  .א

ההוצאות שהותרו בניכוי עפ"י הכללים לרבות התיקון ולפרט לגבי כל סוג הוצאה 

 לכללים.  10 בנפרד בטופס את הזיכוי שחושב מכוח סעיףבנפרד. כמו כן, יש לציין 

טופס קיימים סוגי משרה לעובד ישראלי בחו"ל וכן שדות דיווח על ב - 126טופס  .ב

מזהה  לדיווח קוד, ידרש להוסיף 2018ס לשנת הוצאות שהותרו. עם פרסום הטופ

, וכן ידרש להוסיף שדה לדיווח 2018לעובדים שבחרו בהחלת הכללים הישנים בשנת 

 לכללים. 10המס שזוכה בהתאם לסעיף 

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 154גיליון מס'  2018 אוגוסט

 
 
 

- 6 - 

 . 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

 2018 -( התשע"ח 249חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  –הטבות מס בישובים  .ג

 2018-(, התשע"ח249קון פקודת מס הכנסה )מס' התקבל בכנסת חוק לתי 2018ביולי  18ביום 

 העוסק בהטבות מס בישובים.

 :להלן השינויים

 85,000-אחד התנאים לקיום הגדרת "ישוב מוטב" הוא שאוכלוסייתו מונה פחות מ (1)

 לפני התיקון(. 75,000תושבים )במקום 

 קון(.לפני התי 50)במקום  55-במדד הפריפריאליות הוגדל מספר הנקודות ל 4באשכול  (2)

עירייה או מועצה מקומית,  -"ישוב עירוני סמוך לגבול עימות בצפון"  -החוק מגדיר  (3)

 –או לאשכול נמוך יותר במדרג החברתי  6למעט מועצה אזורית, המשוייכת לאשכול 

כלכלי המשתייכת למחוז הצפון כפי שנקבע בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות 

, 1948 –לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח  3יף ונפות ותיאורי גבולותיהם לפי סע

קילומטרים מגבול ישראל עם  9ושדירות המגורים בתחומה כולן או חלקן, שוכנות עד 

 לבנון, והכול בקו אווירי ובלבד שאינה ישוב צמוד לגבול עימות בצפון.

  

ס "מי שהיה במשך כל שנת המ -נותן הטבה במס לתושבי הישוב הנ"ל החוק  ,בנוסף

תושב ביישוב מוטב שהוא יישוב עירוני סמוך לגבול עימות בצפון, יווסף לזיכוי ממס 

מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, ולתקרת  2%שיעור של  ,שהוא זכאי לו לפי חוק זה

 שקלים חדשים". 42,000ההכנסה יווסף סכום נוסף על הסכום הקבוע בחוק זה של 

ישוב מוטב שהוא "יישוב צמוד לגבול עימות כל שנת המס תושב בי מי שהיה במשך (4)

מהכנסתם החייבת  2%בצפון", יווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי לפי חוק זה, שיעור של 

 לפני התיקון(. 1%מיגיעה אישית )במקום 

 , אולם תחילתו של השינוי הרביעי מיום2018בינואר  1תחילתו של חוק זה ביום  

 .2019בינואר  1

, בדבר הטבות מס 2018באוגוסט  7רשות המיסים ביום מצ"ב הנחיות שפרסמה 

 . 2018 –(, התשע"ח 249חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  –בישובים 
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 וביקורת שומה בכירה לית"סמנכ

 ח"תשע אב, ו"כ

 2018אוגוסט,  7

18 - MA50D1-14-527 

 

 2018 - ( התשע"ח249הכנסה )מס'  מס פקודת לתיקון חוק- בישובים מס הטבות :הנדון

 בוצעו, 26.7.2018 פורסם ביום )להלן: "התיקון"( אשר 2018 –( התשע"ח 249הכנסה )מס'  מס פקודת לתיקון חוק במסגרת

 לחלק המוענקת המס הטבת הוגדלה מהתיקון כתוצאה .ביישובים מס הטבות בעניין הכנסה מס לפקודת 11 בסעיף תיקונים מספר

 רטרואקטיבית שינויים חלו בהם היישובים רשימת. 1.1.2018-מ החל בתחולה רטרואקטיבית הינם מהשינויים חלק. מהישובים

 .זה למסמך 'א בנספח מפורטת

 :השרות ולשכות למעסיקים הנחיות

 בהתאם השכר תוכנת לעדכן את השרות ולשכות המעסיקים על 2018 שנת מתחילת החל תחושב המס הטבת כי נקבע בתיקון

 .לתיקון

 גבוה זה סכום, יוני ינואר עד בחודשים מעובדיהם ביתר מס ניכו מעסיקים בו מצב יתכן ,רטרואקטיבית בתחולה ומדובר מאחר

 להחזר זכאים יהיו כאמור מעסיקים). "הסכום העודף" : להלן( יולי בחודש השומה לפקיד ולהעביר לנכות שעליהם המס מסכום

 ,הקודמים החודשים בגין 102 דוחות לתיקון בבקשה השומה למשרדי המעסיקים לפנות על ,ההחזר קבלת לצורך .העודף הסכום

 .הצורך ידתבמ וחודשים קודמים יוני מחודש החל

 :מס תאומי

 שישלחו ומעודכנים חדשים מס תאומי אישורי ננפיק בהמשך .החדשים בנתונים המס תאומי מערכת את מעדכנים אנו אלו בימים

 חדש אישור הונפק לא בו במקרה .'א בנספח המופיעים בישובים מס הטבת הכולל מס תאום 2018 שנת במהלך שערך למי בדואר

 של באתר (ל"מפ מערכת( מס תיאום לבקשת פניות במערכת בקשה שליחת ידי על או המגורים באזור מההשו למשרד לפנות ניתן

 .המסים רשות

 

 בכבוד רב,

 פזית קלימן, רו"ח
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2018 -( התשע"ח 249סה )מס' חוק לתיקון פקודת מס הכנ –הטבות מס בישובים  . ג 
 )המשך(

  

 

 

 

 וביקורת שומה בכירה לית"סמנכ

 נספח א'

סמל 
 שם יישוב הישוב

שיעור 
2018 

תקרה 
2018 

 162,000 10% אבו סנאן 473

 234,000 14% בית ג'ן 480

 234,000 14% ג'ש )גוש חלב( 487

 162,000 10% אסד-דייר אל 490

 234,000 14% חורפיש 496

 162,000 10% ירכא 502

 234,000 14% סמיע-כסרא 1296

 234,000 14% מסעדה 4203

 234,000 14% מעיליא 518

 234,000 14% תרשיחה–מעלות  1063

 204,000 12% נהרייה 9100

 204,000 16% נתיבות 246

 162,000 10% סח'נין 7500

 234,000 14% עין קנייא 4502

 234,000 14% פסוטה 535

 234,000 14% פקיעין )בוקייעה( 536

 162,000 10% בני דקלים 1368
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תזכורת/הבהרה בנושא העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח  .ד
 המפורט

פרסמה רשות המיסים תזכורת/הבהרה בנושא העברת הדיווח על  2018באוגוסט  8בתאריך 

 ורט, כמפורט להלן:רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפ

עוסקים החייבים בדיווח המפורט המדווחים על רכישות או מכירות מול עוסקים מהרש"פ 

ומדווחים על עסקאות אלו במסגרת הדיווח המפורט, לפי הכללים שנקבעו בהודעה לציבור 

( "העברת הדיווח על רכישות 2018, )פורסם בניוזלטר מרץ 2018בפברואר  4שפורסמה ביום 

והחשבוניות  879-ו 878ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט(, פטורים ממשלוח טפסי  מהרש"פ

 ליחידת הקמר"פ".
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 2018 –תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר( )תיקון(, התשע"ח  .ה

 רקע .1.ה

בוטלו כללי מס הכנסה )נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי(,  7.10.2014בקובץ תקנות מיום 

 ם"(.)"הכללים הישני 2007-התשס"ז

לפקודת מס הכנסה, קבעו עד לביטולם, כי  69הכללים הישנים, שהותקנו מכוח סעיף 

יד או משכורת של "תושב חוץ זכאי", לפי סעיף -בחישוב המס על הכנסה מעסק/משלח

 נקודות זיכוי. 2.25( לפקודה, יובאו בחשבון 2( או )1)2

קה או שנצמחה ביום זה , וזאת לגבי הכנסה שהופ1.1.2015תחולת הביטול נקבעה ליום 

 ואילך.

במקביל לביטול הכללים הישנים פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד 

 .1.1.2015, בתחולה מיום )"הכללים החדשים"( 2014-זר(, התשע"ה

 .הכללים החדשים הגדירו שלושה סוגים של עובדים

  "עובד זר" כהגדרתו א לפקודת מס הכנסה )דהיינו48כהגדרתו בסעיף  –"עובד זר" ,

-בחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 2, אף אם רואים אותו כתושב לעניין הפקודה( שהוא בעל אשרה לפי סעיף 1991

 לחוק הכניסה לישראל, או ששהייתו או העסקתו בישראל טעונה אישור כאמור:

  "ו כל אלה:עובד זר שהתקיימ –"עובד זר חוקי 

 שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות לפי דין; (1

הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות מס הכנסה )ניכוי  (2

 ;1979-הוצאות שהייה לתושב חוץ(, תשל"ט

)עובד זמני( לעבודה  1הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/ (3

 ;1974-)א( לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד5ל, כאמור בתקנה בישרא

  "עובד זר חוקי שקיבל היתר לעסוק בתחום  –"עובד זר חוקי בתחום הסיעוד

א)ב( לחוק הכניסה 3הסיעוד ושהארכת הארת שהייתו בישראל מתבצעת לפי סעיף 

 .1952-לישראל, התשי"ב

-וב המס על הכנסתו מעסק/משלחלגבי "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" נקבע, כי בחיש

א לפקודת מס 36-ו 36, 34יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים  ,יד או ממשכורת

 הכנסה 

נקודת זיכוי  1/2-נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה ו 1/4נקודות זיכוי לתושב ישראל,  2)

 בהתאמה(. –לאישה 

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 154גיליון מס'  2018 אוגוסט

 
 
 

- 11 - 

 . 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

המשך( 2018 –תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר( )תיקון(, התשע"ח  . ה( 

.המשך( רקע . 1ה( 

בתחום הסיעוד" נקבע, כי  לגבי "עובדת זרה חוקית" שאינה "עובדת זרה חוקית

נקודת זיכוי  1/2יד או ממשכורת תובא בחשבון -בחישוב המס על הכנסתה מעסק/משלח

 א לפקודה.36לפי סעיף 

לגבי "עובד זר" שאינו "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" נקבע, כי בחישוב המס החל על 

עניינן הכנסתו לא תחולנה הוראות הפרק השלישי לחלק ג' לפקודת מס הכנסה )ש

 אם מדובר ב"עובד זר חוקי". ףבניכויים, זיכויים ונקודות קצבה לילדים(. זאת, א

 (1.1.2017)מיום  תיקון לתקנות .2.ה

 ( פורסמו ברשומות תיקון לתקנות שבנדון.7754)ק"ת  1.1.2017ביום 

פי התיקון, בחישוב המס של "עובד זר חוקי" שאינו "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" -על

 ואילך. 2018המס -לפקודה, וזאת החל משנת 34בון נקודת זיכוי לפי סעיף תובא בחש

, לפיה בחישוב המס על הכנסתו של 2017המס -שעה לגבי שנת-התיקון כולל גם הוראת

תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי  ""עובד זר חוקי" שאינו "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד

 הזיכוי המגיעות לו לפי הכללים החדשים. לפקודה, וזאת בנוסף על נקודות 34לפי סעיף 

 (12.8.2018תיקון לתקנות )מיום  .3.ה

 פורסמו ברשומות תיקון לתקנות שבנדון, כמפורט להלן: 12.8.2018ביום 

"שהה העובד הזר החוקי או העובד הזר החוקי בתחום הסיעוד, לפי העניין, בישראל או 

כנסתו, החלק השנים עשר באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על ה

ב(, 3א או 3)ב( בתקנה, )לפני השינוי 3)א( עד 3מסכום נקודות הזיכוי, כאמור בסעיפים 

 כשהוא מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס.

השינוי שנוצר הוא שלעובד זר חוקי שאינו עובד חוקי בתחום הסיעוד, תובא בחשבון 

וזאת החל  ,באופן יחסי לתקופת שהייתו בישראללפקודה  34נקודת זיכוי לפי סעיף 

 ואילך. 2019משנת המס 
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יעקב וענת הראל, יונו סימול בע"מ וג'ק מאונט בע"מ נ' פקיד שומה  5453/18דנ"א  .ו
 גוש דן

יפו, פסק הדין -ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב 2018בפברואר  22בתאריך 

 עסק בשתי שאלות:

ם יכול לבקש זיכוי על מיסי חוץ ששולמו על הכנסה זרה אף אם לפי דיני האם נישו -האחת 

 מדינת המקום סיווג ההכנסה שונה מסיווגו בישראל. 

בית המשפט קבע כי היות ובארצות הברית שולם מס על הכנסה מעסק ואילו חבות המס 

שום בישראל היא על הכנסה המסווגת כדיבידנד, המס ששולם בארה"ב לא יותר בזיכוי מ

 שההכנסה בארה"ב ובישראל היא ממקור שונה. 

בשאלת הזכאות לנכות פחת בגין מלוא שווי דירה גם כאשר מדובר בדירת מגורים  –השניה 

 מחוץ לישראל. 

)א( לפקודה אין להתיר הוצאות פחת בגין רכיב הקרקע של 21בית המשפט קבע כי לפי סעיף 

ונח "בניין" בארה"ב אינו כולל דירות דירות המגורים בארצות הברית וזאת למרות שהמ

מגורים. מטרת ההוראה ברורה והיא לא להתיר הוצאות פחת בגין קרקע שלעולם אינה 

מתבלה, יש לייחס שליש מעלות רכישת הדירות לרכיב הקרקע בהעדר ראיה פוזיטיבית 

 הקובעת אחרת, ואין להתיר הוצאות פחת בגין רכיב זה.

פסק בית המשפט  2018ביולי  3בית המשפט העליון ובתאריך על פסק דין זה הוגש ערעור ל

 העליון כי:

"דעתנו היא כי לא נפלה שגגה בממצאים העובדתיים שנקבעו. מה גם שהצדדים הגיעו 

להסכמות בענין זה בהליך קמא ובמסקנה המשפטית שנגזרת מהם. לשון אחר, נכון להחיל 

, על הנסיבות הספציפיות של 1984 –)ב( לתקנות סדר דין אזרחי, התשמ"ד 460את תקנה 

 המקרה מושא הערעור".

בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, הוגשה בקשה לדיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט 

 ניתנה החלטה כמפורט להלן: 2018באוגוסט  9העליון ובתאריך 

שבפסק  , הוא1984 –לחוק בתי המשפט, התשמ"ד  30"תנאי סף לקיום דיון נוסף על פי סעיף 

הדין של בית המשפט העליון נקבעה הלכה העומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט 

העליון, או שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה של ההלכה שנפסקה ראוי לקיים בה דיון 

בענייננו, פסק הדין של בית המשפט העליון הוא קצר ותמציתי, כל שנקבע בו הוא כי  נוסף.

מצאים העובדתיים שנקבעו על ידי בית המשפט המחוזי ובמסקנה לא נפלה שגגה במ

זאת בהתייחס ל"נסיבות הספציפיות של המקרה מושא הערעור".  המשפטית שנגזרה מהם.

הכרעה מעין זו, אשר אינה מתייחס באופן מפורש לקביעותיו ולנימוקיו של בית המשפט  

של המקרה, אינה עולה כדי המחוזי אלא אך  מאמצת אותן ביחס לנסיבות הקונקרטיות 

 הלכה המצדיקה דיון נוסף.

בנוסף, טענתם של המבקשים לפיה ראוי היה שבנסיבות דנן ינמק בית המשפט העליון את 

 דחות. י)ב( לתקנות סדר הדין האזרחי, אף היא דינה לה460פסק דינו, חלף השימוש בתקנה 
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 )המשך( גוש דן

הוא הדין ביחס ליתר הטענות שהעלות המבקרים כנגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי 

שנקבעו אינן נתמכות בלשון הדין ופסק הדין של בית המשפט העליון ובהן הטענה כי ההלכות 

כי נפלו טעויות בפסק הדין של בית המשפט המחוזי ובאמירות מסויימות בפרוטוקול הדיון 

בבית המשפט העליון, וכי ההלכה מטילה עול כבד על הנישומים בישראל ועוד כיוצא באלה 

 נוסף.טענות שהינן טענות ערעוריות מובהקות ומשכך, אינן מצדיקות קיומו של דיון 

 אשר על כן, הבקשה לקיום דיון נוסף נדחית.
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 1דייגי נמל תל אביב בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב  14-10-39182ע"מ  .ז

 דייגי נמל תל אביב בע"מ נ' מדינת ישראל 17-02-39182ע"מ 
 1דייגי נמל תל אביב בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב  12-12-39488ע"מ 

יפו, העוסק במספר –של בית המשפט המחוזי בתל אביב  ניתן פסק דין 2018ביולי  12ביום 

 , בית המשפט פסק כי:סוגיות

מותנית , 2005-2012המערערת לשנות המס  סמכותו של פקיד השומה לפסול את ספרי ( 1)

בכך שהסטייה מהוראות ניהול פנקסים היא "מהותית". וזה כאשר הליקויים אינם 

ידע ולעקוב אחר הפעולות שביצע הנישום מאפשרים לערוך ביקורת ראויה, להצליב מ

והתקבולים שקיבל. מצבור הליקויים בניהול ספרי המערערת מלמד על אי תקינות 

יסודית בדרכי הדיווח והתיעוד של פעילות המסעדה באופן הפוגע באפשרויות להסתמך 

על הנתונים המתועדים בספרים, ולכן החלטת פקיד השומה לפסול את הספרים נותרת 

 נה.על כ

המערערת לא עמדה בנטל להוכיח את אחוז החומר באופן שניתן לקבל את מסקנות  (2)

חוות הדעת מטעמה ללא סייג, אך גם לא נכון לקבל את חוות הדעת ככתבה וכלשונה 

מטעם המשיב, לאור הפגמים שנמצאו גם בה. הדבר מוביל לקביעה המפחיתה את 

 החבות במס שנקבעה.

לפקודה וקובעת כי השומה  156מוש בסמכותה לפי סעיף בשל כך, השופטת עושה שי

 .40%תתוקן באופן שמחושב לפי אחוז חומר של 

)י( לפקודה, המערערת זנחה סוגיה זו 3לענין חיוב המערערת בריבית לפי סעיף  (3)

  ב בשומה בסוגיה זו.יבסיכומיה, על כן יש לקבל את קביעת המש

ה קשורה לא סופקו ראיות ואסמכתאות ובכל הנוגע לסוגיית תיאום הוצאות לחבר

והמערערת אף לא עמדה בנטל מזערי להוכיח כי מדובר בהוצאות אמיתיות שהוצאו 

  .(2012בייצור הכנסתה בשנת המס )

 ב בשומה בסוגיה זו.ייש לקבל את קביעת המשלאור האמור לעיל 
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ראל החקלאית אג"ש לבטוח ולשירותים וטרינריים למקנה ביש 17-05-2270 "מע .ח
 נ' פקיד שומה חיפה בע"מ

ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה העוסק בשאלה האם  2018ביולי  30ביום 

תקנות שווי השימוש מהוות כלל משפטי מחייב בקביעת שווי ההטבה לעובד בגין שימוש 

ברכב שהועמד לרשותו על ידי מעבידו. או שמא תקנו שווי השימוש מהוות חזקה הניתנת 

 רה.לסתי

 בית המשפט המחוזי פסק כי:

יה זו בפסקי דין שונים ובכולם קבע כי לא ת המשפט מציין כי כבר הכריע בסוגראשית, בי

ניתן לסטות ממתכונת החישוב הקבועה בתקנות שווי השימוש, המהוות כלל משפטי מחייב 

פסיקה המצדיק פסיקה שונה מן ה –עובדתי או משפטי  –וכי לא מצא בערעור דנן כל שוני 

 שניתנה בכל פסקי הדין הקודמים שבהם הועלתה הסוגיה לדיון.

שנית, בית המשפט דוחה את הטענות שהועלו על ידי המערערת ומשווה אותם לפסיקה  

שניתנה בעבר. לרבות את הטענה כי אין להטיל עליה קנס על אי ניכוי לפי הוראות סעיף 

 א'.191
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