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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 מבזקים

 מגורים דירת מהשכרת הכנסה מיסוי .1

 של הכנסות (,מגורים דירות מהשכרת הכנסה על ממס )פטור הכנסה מס חוק לפי - ממס פטור
 תקרה בגבולות ממס פטורות (,למגורים השוכר בידי )המשמשת מגורים דירת מהשכרת יחיד

 .ש"ח 5,010 של חודשית

 שהיתה יחיד הכנסה, מס לפקודת 122 סעיף לפי - השכירות מדמי 10% של מוקטן בשיעור מס
 בתנאי ,10% בשיעור מס לשלם רשאי בלבד, למגורים מגורים דירת מהשכרת הכנסה לו

 .30.1.18 יום עד המס את שישלם

שכרת אנו מפנים את תשומת לבכם, למדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מה
רשות המסים אשר פורסם בניוזלטר של משרדנו לחודש דצמבר  -דירה למגורים בישראל 

2016. 

 על להחיל בחר והמוכר למגורים הושכרה אשר מזכה מגורים דירת במכירת ספק, הסר למען
 לפקודת 122 סעיף לפי מס 10%) המופחת המס מסלול הוראות את השכירות מדמי הכנסותיו

 הכנסה על ממס )פטור הכנסה מס חוק פי )על המלא הפטור סלולמ את או( הכנסה מס

 בניכוי שוטפות הוצאות מניכוי המוכר ייהנה לא (,1990-התש"ן (,מגורים דירת מהשכרת
 השומה פקיד אצל אותן לתבוע היה ניתן שלא למרות ,מימון הוצאות לרבות מהשבח,

 השוטפות ההוצאות של רההכ בתוכם מגלמים אלו שמסלולים משום וזאת אלו, במסלולים
 . הפחת ובתוכם

 הפחת את לחשב יש משמע, עומדות, בעינן מכוחה והתוספת 5/2007 ביצוע הוראת כי יודגש,
 או המכירה לשווי ולהוסיפו מושכרת הייתה הדירה בהן בתקופות לדרוש רשאי היה שהמוכר

 .ובתוספת הביצוע בהוראת לאמור בהתאם הרכישה משווי להפחיתו

 סחירים ערך מניירות הון רווח בשל 2018 בינואר 31 עד מקדמה ותשלום ווחדי חובת .2
 במקור המס מלוא בגינו נוכה שלא 2017 שנת של השנייה במחצית

 מקדמות ותשלום דיווח חובת חלה לפקודה, 131 סעיף לפי שנתי דוח בהגשת שחייב מוכר על

 באותם (,בחו"ל או ישראל)ב בבורסה למסחר הרשומים ערך בניירות הוניות עסקאות בגין
 במקור המס מלוא נוכה לא אך ערך,ה ניירות מכירת בעת הון רווח נוצר לנישום בהם מקרים

 (.חלקי באופן נוכה או כלל נוכה )לא

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

 ממכירת הון רווחי על 2017 שנת של שנתי החצי הדיווח את להגיש יש לפיכך,. הדיווח יום חל
 מיום יאוחר לא ,2017 דצמבר עד יולי החודשים עבור סחירים ערך ניירות

 .2018 בינואר 31

 הדולריות תקנותה .3

 יש ,2018 מסה לשנת לריות"הדו "התקנות לפי מס דוחות הגשת של בחירה לגבי הודעה
 בשל )תיאומים הכנסה מס חוקל( 2)()ב27 סעיף פי על 2018 בינואר 30 ליום עד למסור

  .1985-התשמ"ה (,אינפלציה
 תום לפני אלה תקנות לפי חשבונות פנקסי לנהל מבחירתו בו לחזור רשאי יהא לא תאגיד
 .הקובע מהיום שנים שלוש

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 147גיליון מס'  2018 ינואר

 

 
 
 

- 2 - 

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

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

 התקנות הדולרית )המשך( .3

 ושל חוץ בהשקעת חברות של חשבונות פנקסי ניהול בדבר )כללים הכנסה מס תקנות יפ על
( "הדולריות התקנות" )להלן: 1986-התשמ"ו (,החייבת הכנסתן וקביעת מסויימות שותפויות
 להלן: כמפורט שקלי ולא דולרי בסיס על מס דוח להגיש רשאים מסוימים תאגידים

 אלה: תקנות הוראות לפי חשבונותיו נקסיפ את לנהל שבחר מאלה אחד - "תאגיד"

 הון; השקעות עידוד לחוק ח53 בסעיף כהגדרתה חוץ בהשקעת חברה (א)

 והלוואותיהם בשותפות השקעותיהם וכל חוץ תושבי הם שותפיה שכל שותפות (ב)
 לפקודה; א130 סעיף לצורך אותה אישר והנציב חוץ, במטבע הם לשותפות

 בהובלה טיס כלי או שיט כלי לתמהפע הן מהכנסותיה לפחות 90%-ש חברה (ג)
 בינלאומית;

 .התיאומים לחוק 22 בסעיף כמשמעותו כספי מוסד למעטוהכל 

 שהם כפי תאגיד, של במאזן הפריטים כל של ערכםש כך יתבצע הקובע ליום המאזן תרגום
 הדולר שער לפי ייעשה התרגום .בדולרים גם יירשמו הקובע, ליום חדשים בשקלים רשומים

 .עהקוב ביום
 פעולה כל .ספרים לניהול ההוראות לפי חדשים בשקלים חשבונותיו פנקסי את ינהל תאגיד

 גם מועד באותו תרשם חדשים בשקלים החשבונות בפנקסי המס שנת במהלך שנרשמה
 חשבונותיו פנקסי את ינהל תאגיד .הפעולה ביום הדולר שער לפי ייעשה התרגום .בדולרים
 על הכנסתו על וידווח הכפולה החשבונאות שיטת לפי ,כאמור ובדולרים חדשים בשקלים

 .מצטבר בסיס

 2017הצהרת עוסק פטור לשנת  .4

 .2017 בשנת שלו העסקאות" "מחזור היה מה 31/1/2018 ליום עד להצהיר חייב פטור" "עוסק

 הכרה בהוצאות  .5

 תשלומים סוציאליים (א)

 שכר )בגין 2017 סהמ בשנת כהוצאה יוכרו  גמל לקופת סוציאליים" ש"תשלומים בכדי 
 .31/1/2018 ליום עד הגמל לקופות לשלמם יש( 12/2017

 שליטה יתשלומים אחרים לבעל (ב)

שמשלמת הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית, או תשלומים אחרים,  

לאחד  76שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם כמשמעותה בסעיף  חברה
בשנת מס  17ניכויים לפי סעיף  –( 9)32מעותו בסעיף מחבריה שהוא בעל שליטה כמש

מסויימת יותר אם שולמו לו באותה שנת מס או שהוא כלל אותם בדו"ח על הכנסותיו 
לאותה שנת מס והמס עליהם נוכה לפי תקנות הניכויים ממשכורת לא יאוחר משלושה 

ר לפקיד חדשים לאחר תום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת, לפי הענין, והועב
י בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס או וימים מיום הניכ 7השומה בתוך 

  תקופת השומה המיוחדת ועד מועד הניכוי.
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 2017תשלום יתרת חבות מס לשנת  .6

במידה ונדרש  בהתאם לפקודת מס הכנסה והתקנות חבות מס הכנסה נושאת ריבית והצמדה.
פטור מהפרשי הצמדה וריבית;  2018להשלים תשלומי מס, הרי שתשלום מס בחודש ינואר 

מהפרשי ההצמדה והריבית ותשלום בחודש  50%פטור בשיעור  - 2018תשלום בחודש פברואר 
 מההצמדה והריבית. 25%פטור בשיעור  2018מרס 

 ישירות אל הביטוח הלאומי 126חובת שידור טופס  .7

חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי,  2016ינואר החל מ
דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת. וזאת עפ"י  - 126באופן מקוון, בטופס 

 (.2015לחוק הביטוח הלאומי )בחוק ההסדרים נוב'  355תיקון סעיף 

 מועדי הדיווח:

  ר החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.עבו -ביולי בכל שנה  18עד יום 

  עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה. -בינואר בכל שנה  18עד יום 

  לגבי שנת המס שקדמה לה, נתנה לכלל המעסיקים ארכה  –באפריל בכל שנה  30עד יום

 לפקודת מס הכנסה. 166להגשת דו"ח לפי סעיף 

הכנסה ומהווה אישור סופי ומותאם ע"י רו"ח/החשב  )דיווח זה הינו תואם את דיווח מס
 של המעסיק(.

 מס חברות .8

ושיעור של  1.1.17החל מיום  24%לשיעור של  2016בשנת  25%ופחת משיעור של המס חברות 

 .1.1.2018החל מיום  23%

 תקרות הכנסה ליחיד ושיעורי מס .9

 )*( תקרות ההכנסה ושיעורי המס מיגיעה אישית

 2017בשנת המס 

 הכנסה ש"ח יעורי המס*ש

 74,880עד  10%

 הבאים 32,520 14%

 הבאים 64,920 20%

 הבאים 67,200 31%

 הבאים 258,840 35%

 מכל שקל נוסף. 47%

שנה  60על הכנסות הנחשבות כהכנסות מיגיעה אישית, ועל הכנסה חייבת של יחיד, שמלאו לו  )*(
ים, ריבית והכנסות מועדפות שנקבע להן שיעור פרט לדיבידנד -בשנת המס. לגבי הכנסות אחרות 

 מס מוגבל. 

 מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

 2017בשנת המס 

 הכנסה ש"ח המס שיעור

 239,520עד  31%

 הבאים 258,840 35%

 על כל שקל נוסף. 47%
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 סףימס י .10

  .של יחידים ש"ח מכל המקורות 641,880מעל  על סך ההכנסות 3%בשיעור של  מס הייסף

 )ט( לפקודה3סעיף  .11

)ט( לפקודת מס הכנסה )להלן "הפקודה"( קובעות כי אדם שמימש זכות 3הוראות סעיף 
)הלוואה על סך של  לרכישת נכס או שירות במחיר נמוך ממחיר השוק, או שקיבל הלוואה

אוצר בלא ריבית או בריבית בשיעור נמוך משיעור הריבית שקבע לעניין זה שר ה ש"ח( 7,680
 בתקנות, יראו את ההפרש כהכנסה בידיו, כדלקמן:

 כהכנסת עבודה. –בזכות או בהלוואה שניתנו לעובד ממעבידו  .א
( 1)2כהכנסה לפי סעיף  –בזכות או בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים  .ב

 לפקודה, אלא אם כן הוכח שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק.

ב שלעיל אינן חלות עליה( שקיבל בעל שליטה, או -קאות א ובזכות או בהלוואה )שפס .ג
 ( לפקודה. 4)2כהכנסה לפי סעיף  –קרובו, מחברה בשליטתו 

 שר האוצר רשאי לקבוע את דרך חישוב ההפרש האמור ואת דרך חישובו.

 לפקודה( )ט3 סעיף לעניין ריבית שיעור קביעת בדבר הכנסה מס תקנות

)ט( לפקודת מס הכנסה, נקבע 3המינימלית לעניין סעיף בתקנות לקביעת שיעור הריבית 
מנגנון לעדכון שנתי של שיעור הריבית, בהתאם לשיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי 
הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה "שיעור עלות 

, שפורסם 1993-תשנ"גלחוק הסדר הלוואות חוץ בנקאיות, ה 5האשראי המרבי" בסעיף 

 לאחרונה בסמוך לפני חודש דצמבר של שנת מס קודמת.

את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור  1.1.2018שר האוצר פרסם ברשומות ביום 
 .3.48% הוא 2018)ט( לפקודת מס הכנסה לשנת המס 3הריבית לעניין סעיף 

כי לגבי  ,1985-ר ריבית(, התשמ"המס הכנסה )קביעת שיעו )ב( לתקנות,2כחריג, נקבע בתקנה 
הלוואה שניתנה לעובד ממעביד שאינו חבר בני אדם שהעובד הוא בעל שליטה בו, שיעור 

)ט( יהא שיעור עליית המדד, ובלבד שסך יתרות קרן ההלוואות של 3הריבית לעניין סעיף
 .(2018הסכום טרם עודכן לשנת ש"ח ) 7,680העובד בתקופת הזקיפה אינו עולה על 

 )י( לפקודה  3סעיף  .12

( לפקודה קובעות כי אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו )י3 סעיף הוראות

לגבי הכנסה שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה או חבר בני 
 אדם שנתן הלוואה, וההלוואה היא בלא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר

( 4)2האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 
בידי נותן ההלוואה ובלבד שמתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה לבין מקבל 

 ההלוואה; לעניין זה:

 לרבות הפרשי הצמדה; -"ריבית" 
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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 מבזקים

 )המשך( ה)י( לפקוד 3סעיף  .12

 שאיננו אחד מאלה:לרבות כל חוב  -"הלוואה" 

 חוב של לקוחות או חוב של ספקים בשל שירותים או נכסים; (1)

 )ט'( חל עליה.3הלוואה שסעיף  (2)

 ( לפקודה לשם מטרתו הציבורית;2)9הלוואה שנתן מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף  (3)

 א;85הלוואה שהיא עסקה בינלאומית כמשמעותה בסעיף  (4)

ריבית או תשואה כלשהי, שנתן חבר  הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת (5)

בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו כנגד שטר הון שהונפק לתקופה של חמש שנים 

לפחות, ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה והפירעון 

 נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת עודפי הרכוש בפירוק;

( 5שהנפיק חבר בני אדם אחר, בתנאים הקבועים בפסקה ) שטרי הון ואגרות חוב (6)

לחוק תיאומים בשל אינפלציה עד יום כ"ח  'שבהגדרה "נכסים קבועים" שבתוספת ב

(, שהיו נכס קבוע בידי נותן ההלוואה, לפי חוק 2008במרס  5התשס"ח ) 'באדר א

שהיו נכס (, או 2007בדצמבר  31תיאומים בשל אינפלציה, ביום כ"ב בטבת התשס"ח )

בינואר  1קבוע בידי נותן ההלוואה במועד החל בתקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח )

) '( עד יום כ"ח באדר א2008 (, אילו הוראות חוק תיאומים בשל 2008במרס  5התשס"ח 

 אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה;

פנקסי שנרשמה ב ,(2007בדצמבר  31הלוואה שנתן אדם עד יום כ"ב בטבת התשס"ח ) (7)

חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה לא היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת 

לחוק תיאומים בשל אינפלציה לא יחולו  'החשבונאות הכפולה, והוראות פרק ב

 בקביעתה;

 )י( לפקודה3קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף  תקנות מס הכנסה בדבר

ר הריבית המעודכן וקבע כי שיעור את שיעו 1.1.2018ברשומות ביום  פרסם שר האוצר

 .2.61%הוא  2018)י( לפקודת מס הכנסה לשנת המס 3הריבית לענין סעיף 

 .3%וואות במטבע חוץ הינו שינוי השיעור בשער החליפין בתוספת שיעור הריבית בגין הל
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