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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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן

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

 2018לשנת  –הלוואות לצדדים קשורים  –)י( לפקודה 3-)ט( ו3שיעור הריבית לפי סעיף  .א

 )ט( לפקודה3סעיף  .1.א

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

בריבית בשיעור נמוך משיעור הריבית שקבע לעניין זה שר האוצר בתקנות, יראו את 
 ההפרש כהכנסה בידיו, כדלקמן:

 כהכנסת עבודה. –בזכות או בהלוואה שניתנו לעובד ממעבידו  .א
ה לפי כהכנס –בזכות או בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים  .ב

 ( לפקודה, אלא אם כן הוכח שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק.1)2סעיף 

ב שלעיל אינן חלות עליה( שקיבל בעל שליטה, -בזכות או בהלוואה )שפסקאות א ו .ג
( לפקודה. בעניין זה, 4)2כהכנסה לפי סעיף  –או קרובו, מחברה בשליטתו 

(, נקבע בין 11.8.2011לפקודה )שפורסם ברשומות ביום  185במסגרת תיקון 
היתר, כי הוראות פסקה זו לא יחולו על הלוואה שקיבל בעל שליטה שהוא חבר 

 בני אדם שאינו חברה משפחתית או חברה שקופה.

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

 )ט( לפקודה3תקנות מס הכנסה בדבר קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף  

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

-סדר הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"גלחוק ה 5"שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 
 , שפורסם לאחרונה בסמוך לפני חודש דצמבר של שנת מס קודמת.1993

את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי  31.12.2017שר האוצר פרסם ברשומות ביום 
. 3.48%יהיה  2018)ט( לפקודת מס הכנסה לשנת המס 3שיעור הריבית לעניין סעיף 

 (.3.41% – 2017)בשנת 

)ב( לתקנות, כי לגבי הלוואה שניתנה לעובד ממעביד שאינו חבר 2חריג, נקבע בתקנה כ
)ט( יהא שיעור 3בני אדם שהעובד הוא בעל שליטה בו, שיעור הריבית לעניין סעיף 

עליית המדד, ובלבד שסך יתרות קרן ההלוואות של העובד בתקופת הזקיפה אינו עולה 
 .2018זר זה טרם פורסם הסכום המעודכן לשנת ליום חו –( 2017ש"ח )לשנת  7,680על 

 )י( לפקודה  3סעיף  .2.א

לפקודה קובעות כי אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות  )י(3הוראות סעיף 
שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה 

או בריבית נמוכה משיעור  או חבר בני אדם שנתן הלוואה, וההלוואה היא בלא ריבית
שקבע לעניין זה שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יראו את הפרש הריבית 

( בידי נותן ההלוואה ובלבד שמתקיימים יחסים מיוחדים בין 4)2כהכנסה לפי סעיף 
 נותן ההלוואה לבין מקבל ההלוואה; לעניין זה:
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2018לשנת  –הלוואות לצדדים קשורים  –)י( לפקודה 3-)ט( ו3שיעור הריבית לפי סעיף  . א 
 )המשך(

.המשך )י( לפקודה 3סעיף  . 2א() 

 לרבות הפרשי הצמדה; –"ריבית"  

 לרבות כל חוב שאיננו אחד מאלה: –"הלוואה"  

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

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

 א;85הלוואה שהיא עסקה בינלאומית כמשמעותה בסעיף   (3)

אינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי, שנתן הלוואה ש (4)
חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו כנגד שטר הון שהונפק לתקופה של חמש 
שנים לפחות, ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה 

הרכוש והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת עודפי 
 בפירוק;

( 5שטרי הון ואגרות חוב שהנפיק חבר בני אדם אחר, בתנאים הקבועים בפסקה ) (5)
שבהגדרה "נכסים קבועים" שבתוספת ב' לחוק תיאומים בשל אינפלציה עד יום 

(, שהיו נכס קבוע בידי נותן ההלוואה, לפי 2008במרס  5כ"ח באדר א' התשס"ח )
(, או 2007בדצמבר  31בטבת התשס"ח )חוק תיאומים בשל אינפלציה, ביום כ"ב 

שהיו נכס קבוע בידי נותן ההלוואה במועד החל בתקופה שמיום כ"ג בטבת 
(, אילו 2008במרס  5( עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח )2008בינואר  1התשס"ח )

 הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה;

( שנרשמה 2007בדצמבר  31התשס"ח )הלוואה שנתן אדם עד יום כ"ב בטבת  (6)
בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה לא היו חייבים לנהל פנקסים לפי 
שיטת החשבונאות הכפולה, והוראות פרק ב' לחוק תיאומים בשל אינפלציה לא 

 יחולו בקביעתה;

 )י( לפקודה3תקנות מס הכנסה בדבר קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 

משיעור העלות הכוללת הממוצעת  75%ת זה מתעדכן מידי שנת מס ויעמוד על שיעור ריבי
לאשראי הלא צמוד, הניתן על ידי הבנקים, כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל בסמוך לפני 
חודש דצמבר של שנת המס הקודמת. על פי התקנות שר האוצר פרסם ברשומות ביום 

שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף  את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי 31.12.2017
 (.2.56% – 2017. )בשנת 2018לשנת המס  2.61%)י( לפקודה יהיה 3

לא חל שינוי בשיעור הריבית והוא נשאר שיעור השינוי  –לגבי הלוואות במטבע חוץ 
 .3%בשער החליפין של המטבע בתוספת 

 
 

 
 
 
 
 

 2017-שע"ח( )שומה חלקית(, הת55חוק מס ערך מוסף )תיקון מס'  .ב
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 מבוא .1.ב

החוק(,  –)להלן  1975-במטרה לאפשר למנהל כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
לערוך בדיקה יעילה של סוגיות מסוימות, הראויות לבחינה נפרדת, ביחס לדוח 

לחוק. תוקן חוק מע"מ לפיו, ניתן  67התקופתי המוגש על ידי חייב במס לפי סעיף 
אחד או כמה נושאים שנכללו או שהיה עליהם להיכלל לערוך שומה חלקית ביחס לנושא 

 בדוח התקופתי האמור. 
 1.12.2015( לפקודת מס הכנסה וזאת החל מיום 1)א2א145הסדר דומה קיים בסעיף 

 לפקודת מס הכנסה. 211במסגרת תיקון 
 

 התיקון .2.ב

)ד( לפיו נקבעו הכללים 77, הוסף סעיף 1975-בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו .1 
 הבאים:

 
הגיש חייב במס דוח תקופתי ומצא המנהל כי נכון לערוך שומה לגבי נושא  (1)

אחד או כמה נושאים שנכללו או שהיה צריך לכלול בדוח התקופתי שהוגש, 
רשאי הוא לשום לפי מיטב שפיטתו, בשומה חלקית, את המס המגיע או את 

ן מס התשומות של החייב במס, הנוגעים לאותו נושא או נושאים )בסעיף קט
שומה חלקית(, ובלבד שבאותו מועד לא קבע לו המנהל שומה לפי  –זה 

)א( לחוק )הדוח איננו מלא או איננו נכון, 77מיטב השפיטה, כאמור בסעיף 
 או איננו נאמן במסמכים או בפנקסי חשבונות(.

 שומה חלקית ניתן לקבוע פעם אחת בלבד לגבי אותה שנת מס. )א(  (2)

לחייב במס, יותר משלוש פעמים במהלך  לא תיקבע שומה חלקית, )ב(  
 חמש שנות מס. 

המנהל יודיע לחייב במס בכתב על הנושא או הנושאים שבכוונתו לבחון  (3)
 בטרם יחליט אם לקבוע שומה חלקית לפי סעיף קטן זה.

 שומה חלקית יכול שתיעשה בהתאם להסכם עם החייב במס.  (4)

אין בשומה חלקית כדי דין שומה חלקית כדין שומה לכל דבר ועניין, ואולם  (5)
לפגוע בסמכויות המנהל או בזכויות החייב במס לעניין שומת יתרת המס 

 המגיע או מס התשומות של החייב במס, בהתאם להוראות סעיף זה.

)א( לחוק 77נקבעו לגבי אותה תקופת דוח שומה חלקית ושומה לפי סעיף  (6)

יקבע  (, לרבות שומה שנקבעה בהסכם או בפסק דין,1)כאמור בפסקה 
 המנהל את השלכותיהן זו על זו ויערוך את התיאומים הנדרשים.
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בנושא: אופן הטיפול בבקשת  רשות המסים – 3/2018הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  .ג
 נישום לתיקון דוח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה

 :תוכן עניינים 
 
 רקע כללי. .1

 סקירת הפסיקה לעניין תיקוני דוחות. . 2

 מעמד בקשת נישום לתיקון דוח שנתי שהוגש על ידו לפקיד השומה .3
 סוגי תיקוני דוחות והמבחנים לקבלתם 3.1 
 מקרים בהם לא ניתן להגיש דוח מתקן. 3.2 
 השלכות נוספות אפשריות. 3.3 

 השלכות והנחיות לפעולה –קליטת הבקשה לתיקון דוח על ידי פקיד השומה  .4
 יקון דוח.אופן הגשת בקשה לת 4.1 
 קליטת הבקשה על ידי פקיד השומה. 4.2 
 המועד שייחשב למועד הגשת הדוח בתיקים בהם נקלטה בקשה לתיקונו. 4.3 
 הטלת קנסות בעקבות בקשה לתיקון דוח. 4.4 

 רקע כללי .1.ג

או  "הפקודה" –)להלן  1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 131סעיף  1.1
הוראות לגבי אוכלוסיית החייבים בהגשת דוח על  "(, קובעפקודת מס הכנסה"

"( לפקיד השומה, וכן קובע הוראות לגבי הפירוט הדוח השנתי" –ההכנסות )להלן 
הנדרש במסגרת הדוח השנתי )לרבות צירוף מאזן ודוח רווח והפסד, וכדומה(, 

 והוראות רלוונטיות נוספות.

ח, היא לקבוע את הדוח השנתי לפקודה, מעבר לחובת הדיוו 131תכליתו של סעיף  1.2
כאבן הפינה במערכת היחסים בין הנישום החייב בהגשת דוח לבין רשויות המס. 
בדוח זה נותן הנישום בידי פקיד השומה מידע הנחוץ לצורך בדיקת הכנסתו. 
הנתונים שמוסר הנישום, ובכלל זה אלה הכלולים בדוחות הכספיים ובמסמכים 

ים לפקיד השומה לצורך בקרת המידע שמסר לו האחרים המצורפים לדוח, דרוש
הנישום ועל מנת לאפשר לו, במידת הצורך, להוציא שומה מבוססת לפי מיטב 

 השפיטה.

לאור העובדה שלא נקבעה בפקודה הוראה המטפלת בבקשת נישום לתיקון דוח  1.3
 –שנתי שהוגש על ידו לפקיד השומה, עולה השאלה מה דינן של בקשות כאמור 

עצם זכותו של הנישום לבקש תיקון כאמור, השפעתו על הליכי השומה, לרבות 
המועד שייחשב להגשת דוח, ועוד. מעמדה של בקשת הנישום לתיקון הדוח 
השנתי, עשוי להשליך הן על חבות המס לפי המוצהר, הן על קנסות הנגזרים 

 ממועד הגשת דוח, והן על התיישנות הסמכות לשום.

הוגש דוח מקורי, אשר עקב כמות המסמכים החסרה בו או  יודגש, כי במצב בו 1.4
)ו( לפקודה, 131מהות המסמכים החסרים בו, נקבע כי הוא "דוח סתמי" לפי סעיף 

ועל כן אינו מהווה דוח כלל, הגשת המסמכים החסרים תיחשב כהגשת דוח ולא 
 כתיקון דוח.
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רשות המסים בנושא: אופן הטיפול בבקשת  – 3/2018הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  . ג
 )המשך( נישום לתיקון דוח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה

.המשך( רקע כללי . 1ג( 

מטרת הוראת ביצוע זו הינה לקבוע הנחיות בדבר האופן בו יש להתייחס לבקשת  1.5
 נישום לתיקון הדוח השנתי שהוגש על ידו לפקיד השומה.

יובהר בזאת כי אין באמור בחוזר זה כדי להתייחס לבקשות הקשורות לגבי  1.6
 – 7/2010חוזר מס הכנסה מספר לגביהם יחולו הוראות  –( 5)9זכאות לסעיף 

 ( לפקודת מס הכנסה.5)9בקשה להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 

הוראה זו אינה חלה לעניין נישומים שאינם חייבים בהגשת דוח והמגישים בקשה  1.7
 לפקודה. 160להחזר מס לפי סעיף 

צוע כמו כן אין הוראה זו חלה על בקשות לגילוי מרצון בהתאם להוראת בי 1.8
11/2014. 

 סקירת הפסיקה לעניין תיקוני דוחות .2.ג

 בעניין תיקון דוח ניתנה התייחסות במסגרת הפסיקה, כפי שיפורט להלן: 

עיון בפקודת מס הכנסה מלמד בעניין אהוד אלוני, אישר בית המשפט העליון כי "  2.1 
ות להגשת דוח מתקן. המדיני זכות אוטומטיתכי אין בה כל סעיף המעניק לנישום 

הקיימת של נציבות מס הכנסה אפשרה הגשת דוחות מתקנים, במקרים של 
טעויות חשבונאיות וטעויות סופר שנפלו בדוח המקורי בתום לב. בתי המשפט 
המחוזיים נחלקו ביניהם בשאלה מהם המקרים הנוספים שבהם תותר הגשתו של 

)ע"א " דוח מתקן. אולם שאלה זו טרם התבררה עד תומה בפני בית משפט זה.
  2, אהוד אלוני נגד פקיד שומה כפר סבא. מיסים כב/1804/05
 (.69, עמוד 2-( ה2008)אפריל 

ככלל, הגמשת היכולת לתקן דוח בעניין רג'ואן קבע בית המשפט המחוזי כי " 2.2 
שמגיש נישום תפחית מהחשיבות שיש ליחס להצהרה שבדוח. הלכה או פרקטיקה 

לולה להוביל לזילות אותה הצהרה ראשונית. המתירה תיקון בנקל של דוחות ע
נישום צריך שיתכבד ויגבש בינו לבינו ובינו ובין יועציו, את המצגים שהוא מציג 
בדיווחיו למשיב )דוחות שנתיים, הצהרות הון, דיווחים בקשר עם מכירות 
הוניות, דיווחי ניכוי במקור וכיוצא באלו(. זאת מתוך ידיעה כי מוטלת עליו 

ציג מצגי אמת, בתום לב ומתוך חובת גילוי נאותה וראויה ומתוך החובה לה
שיתוף הפעולה המתבקש בין האזרח לרשות, כמו שהופקד בידיה להוציא לפועל, 
בלשון המחשה, את האמנה החברתית המצויה, בין השאר, בבסיס הרעיוני של 

ה הטלת מס... דיווחי הנישום כמוהם כהודאה והצהרה שהוא נותן ובאותה מיד
של רצינות וזהירות עליו לנקוט במילויים. האמנה החברתית שהיא כאמור, 
מצויה, בין השאר, בבסיס הטלת מס במדינה דמוקרטית ליברלית, כמו גם 
עקרונות של יציבות ושוויון בפני החוק, חובת שיתוף הפעולה המתבקש שבין 

בשגרה, אלא כל אלו מחייבים כי תיקון דוח יעשה שלא כעניין שהנישום לרשות, 
במשורה, בזהירות ראויה ומתוך ראיה לא רק של מבקש התיקון, פורץ הגבולות 
שמציב הדין, אלא גם של אותם נישומים השומרים גבולות אלו ומכבדים אותם 

כנגד בעמידה במועדים הקבועים, במילוי מלא, כן וסופי של דוחותיהם וכדומה. 
ת התיקון, יבחן העוול שעלול העוול הלכאורי הנגרם ליחיד בשל שלילת יכול

להיגרם לכלל ציבור הנישומים מעצם הפיכת ההצהרה שבדוח, למעשה, להצהרה 
 "בלתי מחייבת". במשטר של קלות וגמישות תיקון, ניתן יהיה לחזור מן ההצהרה,
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 )המשך( שומהנישום לתיקון דוח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד ה

.המשך( סקירת הפסיקה לעניין תיקוני דוחות . 2ג( 

יכולת "תיקון" זו אם לא תתאפשר לשנותה, לבטלה ובמילים אחרות "לתקנה".   
, חותרת תחת עקרונות של שלטון חוק ושוויון בפני החוק." רק במקרים חריגים

)אפריל  2. מיסים כד/1נגד פקיד שומה תל אביב יפו  , אליהו רג'ואן05-1228)ע"מ 
 (.178, עמוד 24-( ה2010)אפריל  2מיסים כד/ 24-( ה2010

את האפשרות של תיקון דוח יש לייחד לאותם בנוסף נקבע בעניין רג'ואן, כי "  
מקרים של טעות בתום לב, של גילוי מידע שלא ניתן היה לדעת על קיומו קודם 

", לשינוי במילייה להגשת הדוח, לטעות שאינה בבחינת טענת "בכדאיות העסקה
כולה רטרואקטיבית לשנת המס, עובדתי או הפיסקאלי למשל בשל שינוי בעל ת

 משפטי וכדומה".

שאין זכות סטאטוטורית ובוודאי שלא כך גם בעניין ר.מ. שביט קבע ביהמ"ש  2.3 
, ר.מ. 523/02ע"מ -ו 522/02ע"מ -ו 521/02)ע"מ אוטומאטית לתיקון הדוחות. 

 2ם כה/שביט מבנים חברה לבנין השקעות ופיתוח נגד פקיד שומה באר שבע. מיסי
 (.118, עמוד 9-( ה2011)אפריל  2מיסים כה/ 9-( ה2011)אפריל 

רשימת המצבים במסגרתם כן ניתן להגיש דוח מתקן היא מצומצמת ומוגבלת... " 2.4 
גבל של נישומים להגיש והרציונל העומד בבסיס האפשרות המצומצמת והמועד המ
בפני החוק, וחובת תום  דוחות מתקנים הוא עקרון יעילות הדיון, יציבות ושוויון

הלב. בסיסו של הרציונל במניעת אפשרות ניצול לרעה של זכות, אשר מעצם טיבה 
 ." )פסק דין ר.מ. שביט(.ים בלבדרבמקרים נדי לוטבעה מיועדת לניצו

בית המשפט נתן גם משקל להיותו של הנישום מיוצג בעת הגשת הדוח המקורי,  2.5 
המגיש דוח מטעמו, בפרט כאשר הוא מיוצג על  נישום למשל בעניין כחלון חיים "

ידי איש מקצוע, צריך להראות טעם לשינוי דוח זה. ברגיל על הנישום להראות כי 
לא שיקולי כדאיות או שיקולים שאינם תמי לב, הם שעמדו בבסיס המצב 
הראשוני או בבסיס בקשת התיקון. עליו לשכנע כי מדובר בטעות של ממש ולא 

העסקה" בהיקש מדיני הטעות בחוזים. אין ליתן יד למצגים  "בטעות בכדאיות
, כחלון חיים ואחיו נגד פקיד 1188/02)עמ"ה ושינויי עמדות אופורטוניסטיים" 

-( ה2006)אוגוסט  4מיסים כ/ 18-( ה2006)אוגוסט  4שומה כפר סבא. מיסים כ/
 .(.148, עמוד 18

לתת משקל ורצינות אצל הנישום בעניין ענתבי נקבע כי להצהרתו של הנישום יש  2.6 
אין מקום לאפשר לוליינות או להפחית ממשקל הצהרת נישום בדוחותיו. עצמו " 

י שקרוב אצל ענייניו כי מהמערער על אף שהיה ער למספר הפעולות שביצע סבר כ
במישור ההון, פעילות השקעתית. אין בידי לקבל שינוי הצהרה זו מדובר בפעילות 

המשיב כי אין זכות מוקנית להגשת דוח מתוקן. נישום ומקובלת עלי עמדת 
המדווח על הכנסותיו לרשות יעשה זאת בצורה מושכלת, תוך בחינה מראש של 
מכלול הדברים ויישא באחריותו באשר לדיווחיו. תיקון דוח הוא היוצא מן הכלל 
המעיד על הכלל שהוא הדוח שהוא הצהרת הנישום כאדם בוגר הנושא באחריות 

, משה ענתבי 45526-12-10ע"מ -ו 12918-01-10)ע"מ תו על כל האמור בה" להצהר
-( ה2014)יוני  3מיסים כח/-( ה2014)יוני  3נגד פקיד שומה רחובות. מיסים כח/

 (.190, עמוד 23

המסקנה העולה מהפסיקה הינה כי לא קיימת לנישום זכות מוקנית לתיקון דוח.   
לקבל את התיקון לדוח השנתי, יש לשים על פי הפסיקה בבואנו לקבוע האם יש 

על כף המאזנים מחד את האחריות שיש לנישום להגיש דוח מוגמר לאחר שיקול 
וזאת לשם יעילות הדיון, יציבות, שוויון בפני החוק וחובת תום הלב,  –דעת 

 ומאידך, את עקרון מס האמת.
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 מעמד בקשת נישום לתיקון דוח שנתי שהוגש על ידו לפקיד השומה .3.ג

 :בלתםסוגי תיקוני דוחות והמבחנים לק 3.1 

 תיקון דוח המהווה תיקון טכני 3.1.1  

תיקון טכני הוא תיקון שאינו מצריך שיקול דעת של פקיד השומה ולא  
יצריך בדיקה שומתית לעניין עצם הזכאות לתיקון. תיקון טכני מתאפיין 
בדרך כלל בהוספת מסמכים שלא נכללו בדוח המקורי, על פי רוב המדובר 

ים מהותיים, כגון הוספת אישורי הפקדות במסמכים מאמתים ולא במסמכ
לפקודה, או תיקון  46לקופות גמל, אישורים על תרומות למוסדות לפי סעיף 

של טעות אריתמטית. יובהר כי כל תיקון המשנה באופן מהותי את חבות 
 המס יראו אותו כתיקון מהותי.

 –הטיפול בבקשה לתיקון טכני     

 ות תיקון טכני, על ידי עובדי ככלל, יש לקבל בקשות לתיקון המהו
 החוליה המרכזית.

  במידה ומתעורר ספק בדבר היות התיקון תיקון טכני, יש להעביר את
 הבקשה לרכז החוליה והמשך הטיפול בה יהיה נתון לשיקול דעתו.

 תיקון דוח המהווה תיקון מהותי 3.1.2

 :תיקון מהותי יחשב כל אחד מהבאים   

ייבת המוצהרת או על ההפסד לצורך מס תיקון המשפיע על ההכנסה הח
)הכנסות, ניכויים, הפסדים וכדומה( או על חבות המס בשנת הדוח או 
בשנות מס אחרות או על נתונים אלו בתיקים קשורים לתיק לגביו נדרש 

 התיקון. זאת למשל, בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות הבאות:

  לאופן, לעיתוי שינוי בנקיטת עמדה מסוימת מכל סיבה שהיא, באשר
דיווח או לסיווג באשר למי מרכיביה של ההכנסה החייבת. כשהנישום 
נוקט עמדה חדשה, שונה מזו שננקטה בדוח המקורי, ביחס לאותן 

 נסיבות, מכל טעם שהוא.

  במקרה בו נתגלתה לנישום טעות שאינה טכנית ושאינה טעות סופר
 שנפלה בדוח ההתאמה לצרכי מס.

לעיל, בתי המשפט קבעו  2כאמור בסעיף  – מהותי הטיפול בבקשה לתיקון
שתיקון דוח הינו אירוע חריג. בהתאם לכך, קליטת דוח מתקן הכולל תיקון 

 מהותי תתאפשר כאשר התיקון נובע כתוצאה מאחד מהמקרים הבאים:

טעות בתום לב למשל במקרים של גילוי מידע שלא ניתן היה לדעת על  .א
 קיומו קודם להגשת הדוח.

 אינה בבחינת טעות "בכדאיות העסקה".טעות ש .ב

תיקון שאינו מהווה שינוי בעמדה מיסויית באשר לאותה מסכת  .ג
 עובדתית )לדוגמא שינוי סיווג הכנסה(.

 פסיקה בבית משפט עליון המהווה הלכה, בכפוף לתחולתה. .ד

 פרסום חוזר או הוראת ביצוע. .ה

קביעה כי טענת כי קליטת דוחות מתקנים אין בה משום קביעת שומה או  ,יובהר
הנישום המבוקשת נכונה או מקובלת על פקיד השומה, אלא כי קיימת עילה 

 מוצדקת לבקשת התיקון.

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 148גיליון מס'  2018 פברואר

 

 
 
 

- 8 - 

 . 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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן
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רשות המסים בנושא: אופן הטיפול בבקשת  – 3/2018הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  . ג
 )המשך( ל ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומהנישום לתיקון דוח ע

.המשך( מעמד בקשת נישום לתיקון דוח שנתי שהוגש על ידו לפקיד השומה . 3ג( 

 תקןמקרים בהם לא ניתן להגיש דוח מ  3.2

 יתקבל אם מתקיימים מי מהמצבים הבאים: לאתיקון דוח  

  ( לפקודה, ובדוח שהוגש 2)א()145נסתיימה תקופת סמכות השומה לפי סעיף

נסתיימה תקופת סמכות השומה  –)ב( 145לאחר שנערכה שומה לפי סעיף 

 )ג( לפקודה.152לפי סעיף 

 קשה באותם המקרים בהם הוגשה ב – דוח מתקן לאחר שקיימת שומה

לתיקון דוח לאחר שהוצאה שומה לא יתקבלו בקשות לתיקון דוח. במקרים 

לפקודה, תוך המגבלות המצוינות בו,  147אלו תיקון אפשרי במסגרת סעיף 

לרבות מגבלות הזמן הנקובות בסעיף, או במסגרת ההשגה או הערעור לפי 

 העניין.

 השלכות נוספות אפשריות 3.3

ן דוח שמהותה הינה הגדלת ההכנסה החייבת במקרים בהם הוגשה בקשה לתיקו

או חבות המס וכן במקרים של הקטנת הפסד, יפעל פקיד השומה בהתאם להוראת 

יחסי גומלין בין הטיפול הפלילי לטיפול האזרחי, בין אם מדובר  – 12/93ביצוע 

בתיקון טכני ובין אם מדובר בתיקון מהותי. יובהר, כי הוראת הביצוע בעניין 

 ון לא תחול על בקשה כאמור.גילוי מרצ

 השלכות והנחיות לפעולה -קליטת הבקשה לתיקון דוח על ידי פקיד השומה  .4.ג

 אופן הגשת בקשה לתיקון דוח 4.1

בקשת הנישום לתיקון דוח שנתי, תוגש כשהיא מפורטת ומנומקת ותכלול בין  
 היתר את הפרטים הבאים:

  מספר תיק ושם הנישום. –פרטי התיק 

  מבוקש התיקון.שנת מס לגביה 

  והנימוק לבקשה וכן הסבר על השינוי. –עילת הבקשה 

  הסכמת הנישום לתיקון מועד הגשת הדוח במידה ויקבע פקיד השומה כי
 מדובר בתיקון מהותי.

כמו כן, יצרף הנישום לבקשה מסמכים רלוונטיים וכן את הדוח המתוקן בעקבות  

ופה לדוח לשנת מס אחרת, התיקון. יובהר, אין להגיש בקשה לתיקון דוח כצר

ובוודאי שאין לתקן דוח על ידי תיקון הסכומים בדרך של הוספתם או הפחתתם 

 בדוח התאמה לשנת מס העוקבת.
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המסים בנושא: אופן הטיפול בבקשת  – 3/2018הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  . ג
 )המשך( נישום לתיקון דוח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה

.המשך( השלכות והנחיות לפעולה -ד השומה קליטת הבקשה לתיקון דוח על ידי פקי . 4ג( 

 קליטת הבקשה על ידי פקיד השומה 4.2 

בהתקיים התנאים המאפשרים תיקון דוח, ישודר הדוח לאחר תיקונו, ותצורף 

הבקשה לתיקון וצרופותיה יועברו לתיוק יחד עם הדוח המקורי. בעת שידור הדוח 

 ולסמן שהתיקון הינו ביוזמת הנישום. 125יש לשדר שדה 

גשת הבקשה לתיקון ולהודיע לנישום יש לטפל בבקשה לתיקון דוח סמוך ליום ה

 על קליטת הבקשה או דחייתה.

במקרה בו הוחלט לקבל את בקשת הנישום לתיקון הדוח, יש להודיע על כך 

לנישום ולשדר את הדוח המתוקן, כאשר בעקבותיו תצא שומה מתוקנת. במקרה 

 בו הוחלט לדחות את הבקשה לתיקון דוח, יישלח מכתב דחיה מנומק.

 

 ד שייחשב למועד הגשת הדוח בתיקים בהם נקלטה בקשה לתיקון דוחהמוע 4.3

 

 אין לשנות את מועד הגשת הדוח. –בתיקון דוח המהווה תיקון טכני  

יש לשנות את תאריך הגשת הדוח השנתי  –בתיקון דוח המהווה תיקון מהותי  

, 53416-06-12לתאריך הגשת הבקשה לתיקון הדוח. לעניין זה, ראה עמ"ה 

משהותר לנישום לתקן  פלוס נגד פקיד שומה פתח תקווה, שם נפסק כי " אברהם

 ".את השומה, יש לראות את המועד שבו הוגשה השומה המתוקנת כמועד ההגשה

  

יש לציין בתשובה לנישום בדבר תיקון הדוח כי מועד הגשת הדוח שונה, במקביל 

מור לעיל, יש לשקול את הכנסת התיק באופן מיידי להליך שומה. למרות הא

במקום שבו תקופת הסמכות של פקיד השומה לא נגרעה באופן ממשי, יש 

 להשתדל ולפעול במסגרת תקופת הסמכות המקורית.

 

 הטלת קנסות בעקבות בקשה לתיקון דוח 4.4

 

עם שידור התיקון ושינוי תאריך ההגשה ייתכן ויוטלו על הנישום קנסות בשל אי  

היה נתון לשיקול דעתו של פקיד השומה, הגשת הדוח במועד. נושא הקנסות י

 כאשר לפקיד השומה סמכות לביטול ולהקטנה של הקנס.
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המסים בנושא: דוחות חבר בני אדם  – 4/2018הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  .ד
 שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד )חוות דעת לא "חלקה"(

 :תוכן עניינים
 
 לירקע כל .1
 

 הוראות רלוונטיות לעניין דוח רואה חשבון מבקר . 2

דוח רואה חשבון מבקר  –)ב((  11חוות דעת בלתי מסויגת )בנוסח האחיד( )תקנה   2.1

 הערוך על פי הנוסח האחיד )בלתי מסויג(.

דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי  –( 12-19ה )תקנות קחוות דעת שאינה חל 2.2

 מהנוסח האחיד.

 נחיות לפעולהה .3

 דוח כספי ללא דוח רואה חשבון מבקר. 3.1 

 דוח כספי עם דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד. 3.2 

 כללי. 3.3 

אי הסכמה של המבקר בקשר ליישום כללי חשבונאות  -נספח א' להוראת ביצוע מס הכנסה 

 ודיווח בדוחות הכספיים.

 הגבלה בביקורת. -נספח ב' להוראת ביצוע מס הכנסה  

הדגמות לאופן רישום הסטייה מהנוסח האחיד בדוח  -נספח ג' להוראת ביצוע מס הכנסה 

 רואה החשבון המבקר.

 רקע כללי .1.ד

או  "הפקודה" –)להלן  1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 131סעיף  1.1

ח על (, קובע הוראות לגבי אוכלוסיית החייבים בהגשת דו"פקודת מס הכנסה"

ההכנסות לפקיד השומה, וכן קובע הוראות לגבי הפירוט הנדרש במסגרת הדוח על 

ההכנסות, לרבות צירוף דוח על המצב הכספי )מאזן( ודוח רווח והפסד וכדומה, 

והוראות רלוונטיות נוספות. בתוך כך נקבע במסגרת הוראות הסעיף האמור כי 

הגשת דוח )ראו סעיף חבר בני אדם שהיתה לו הכנסה בשנת המס, חייב ב

 ( לפקודה(, אשר חלות לגביו הדרישות הבאות:5)א()131

)ב( לפקודה עולה כי על הדוח לפרט את ההכנסה 131מהוראות סעיף   1.1.1

שהיתה למוסרו בשנת המס שאליה מתייחס הדוח, וכן כל הפרטים 

הדרושים לעניין הפקודה לגבי אותה הכנסה, ואליו יצורפו דוח על המצב 

אם הדוח מבוסס על מערכת  –ן( וחשבון רווח והפסד הכספי )מאז

 חשבונות מלאה לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
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רשות המסים בנושא: דוחות חבר בני אדם  – 4/2018הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  . ד
 שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד )חוות דעת לא "חלקה"(

 )המשך(

.המשך( רקע כללי . 1ד( 

לתקנות מס הכנסה )דוחות ודוחות נוספים על ידי חבר  2במסגרת תקנה  1.1.2

, נקבע כי חבר בני אדם יצרף לדוח לפי סעיף 1963-בני אדם(, התשכ"ד

 לפקודה: 131

דוח על המצב הכספי )מאזן( ליום האחרון של שנת המס ודוח  1.1.2.1

רווח והפסד לשנת המס, בצרוף דין וחשבון של רואה חשבון 

לפקודת החברות  109( )התקנה מפנה לסעיף רו"ח"" –)להלן 

ף המקורי אליו הפנתה התקנה התייחס בנוסחה הישן. הסעי

לדוח על המצב הכספי )מאזן( מבוקר ולדוח רואה חשבון מבקר 

לחוק החברות( או דוח של פקיד  154כפי שמצוי כיום בסעיף 

לפקודת האגודות השיתופיות,  20ברית הפיקוח כמפורט בסעיף 

 אם מגיש הדוח הוא אגודה שיתופית המסונפת לברית פיקוח;

בון התאמה של הרווח או ההפסד לפי דוח רווח והפסד חש 1.1.2.2

כאמור, להכנסה או להפסד שהוצהרו בדין וחשבון כאמור, 

-כשחשבון התאמה זה מאושר על ידי רואה חשבון או פקיד ברית

בנוסח שנקבע בתוספת השניה  –הכל לפי העניין  –פיקוח 

 לתקנות אלו.

וח של חבר בני אדם )למעט דוח )ג( לפקודה, ד131בהתאם להוראות סעיף  1.1.3  

של שותפות(, יהיה מאושר בידי רואה חשבון כמשמעותו בחוק רואי 

אדם -בני-, ומותאם בידיו לצרכי המס, אלא שבחבר1955-חשבון, תשט"ו

שהוא אגודה שיתופית המסונפת לברית פיקוח, רשאי לאשר את הדוח 

ל רשם ולהתאימו לצרכי המס גם פקיד ברית פיקוח שנרשם כדין אצ

 האגודות השיתופיות.

)ו( לפקודה, נקבע כי דוח שאינו 131בהמשך לכך יצוין כי במסגרת סעיף  1.1.4  

מאושר על ידי רואה חשבון ו/או אינו מותאם בידיו לצרכי מס ו/או שלא 

)ב( )דוח על המצב הכספי )מאזן(, 131צירפו לו מסמכים כנדרש בסעיף 

א)ג( 158-)ב( ו145עניין סעיפים דוח רווח והפסד, וכדומה(, יראוהו ל

לפקודה כאילו לא הגיש דוח, זולת אם יגיש מסמכים כאמור במועד אחר 

 שהתיר לו פקיד השומה.
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ני אדם רשות המסים בנושא: דוחות חבר ב – 4/2018הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  . ד
 שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד )חוות דעת לא "חלקה"(

 )המשך(

.המשך( רקע כללי . 1ד( 

(, נקבע "חוק החברות" –)להלן  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 154במסגרת סעיף  1.2

ויחווה כי על חברה למנות רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים שלה, 

לחוק זה, נקבע כי על אף האמור, חברה פרטית  158בסעיף . את דעתו עליהם

)הסכום צמוד למדד ומתעדכן מדי ₪  621,597בשנה אינו עולה על  שמחזור עסקיה

ואר( או חברה לתועלת הציבור שמחזור עסקיה בשנה אינו שנה בתחילת חודש פבר

)ג( לחוק העמותות )חברה לא פעילה(, רשאית 19עולה על הסכום האמור בסעיף 

)ז( לחוק 172לקבוע כי לא יתמנה לה רואה חשבון מבקר. יחד עם זאת, קובע סעיף 

ן אין בהחלטה כאמור כדי לגרוע מן החובה החלה מכוחו של כל דיהחברות, כי 

לאור האמור, הואיל והחובה . לערוך או להגיש דוחות לרבות דוחות מבוקרים

להגשת דוח כאמור, לרבות דוח מבוקר, הינה חובה מכוח הדין )פקודת מס 

הכנסה(, ההוראה האמורה בחוק החברות אינה מצמצמת את חובת הגשת הדוחות 

 מכוח פקודת מס הכנסה.

מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר  – 110)תקן ביקורת  110תקן ביקורת  1.3 

כפי שאושר לפרסום  ועריכת ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל,

 3( קובע בסעיף 2014במאי  15על ידי הוועד המרכזי של לשכת רואי חשבון מיום 

כי מטרת הביקורת הינה להגביר את רמת האמון בדוחות הכספיים אצל 

הדוחות. כאשר מסגרת הדיווח הכספי היא מסגרת משתמשים שעבורם מיועדים 

של הצגה נאותה, כפי שהמצב לגבי מרבית המסגרות המיועדות למטרות כלליות, 

המטרה האמורה מושגת על ידי חוות דעת של רואה החשבון המבקר בשאלה אם 

הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם 

 – 72)תקן ביקורת  72תקן ביקורת המתאימה. במסגרת  למסגרת הדיווח הכספי

, לשכת רואי חשבון, מהדורת דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד

אפריל(, המבוסס על תקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רו"ח( -ניסן התשס"ח

ראו הרחבה , נקבעו סוגי דוח המבקר האפשריים, המפורטים בזאת )1973-התשל"ג

 :להלן( 2עניין זה במסגרת סעיף ב

 חוות דעת חלקה. –דוח רואה חשבון מבקר לפי הנוסח האחיד  1.3.1  

 דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד: 1.3.2  

הפניית  –במקרים שאינם משפיעים על חוות דעתו של המבקר  1.3.2.1 

 תשומת לב. 

 ל המבקר:במקרים המשפיעים על חוות דעתו ש 1.3.2.2 

 חוות דעת מסויגת. 1.3.2.2.1      

 חוות דעת שלילית. 1.3.2.2.2      

 הימנעות מחוות הדעת. 1.3.2.2.3      
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רשות המסים בנושא: דוחות חבר בני אדם  – 4/2018הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  . ד
 שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד )חוות דעת לא "חלקה"(

 )המשך(

.המשך( רקע כללי . 1ד( 

הדיווח, היא לקבוע את הדוח השנתי לפקודה, מעבר לחובת  131תכליתו של סעיף  1.4

כאבן הפינה במערכת היחסים בין הנישום החייב בהגשת דוח לבין רשויות המס. 

בדוח זה נותן הנישום בידי פקיד השומה מידע הנחוץ לצורך בדיקת הכנסתו. 

הנתונים שמוסר הנישום, ובכלל זה אלה הכלולים בדוחות הכספיים ובמסמכים 

דרושים לפקיד השומה לצורך בקרת המידע שמסר לו  האחרים המצורפים לדוח,

הנישום ועל מנת לאפשר לו, במידת הצורך, להוציא שומה מבוססת לפי מיטב 

( על ידי כבוד 8244/98השפיטה. כך נקבע בין היתר בעניין מיכאל שבי )ע"א 

י כמשמעותו בסעיף באשר לתכלית, ראוי לזכור כי דוח שנת"... –השופט ריבלין 

ודה, הוא אבן הפינה של ההתקשרות בין הנישום לבין רשויות המס. בדוח לפק 131

זה נותן הנישום בידי פקיד השומה מידע הנחוץ לו לצורך בדיקת הכנסתו. 

הנתונים שמוסר הנישום, ובכלל זה אלו הכלולים במאזן וחשבון ריווח והפסד 

בקרת ובמסמכים האחרים המצורפים לדוח, דרושים לו לפקיד השומה לצורך 

המידע שמסר לו הנישום ועל מנת לאפשר לו, במידת הצורך, להוציא שומה שונה 

ומבוססת לפי מיטב שפיטתו. בלעדיהם לא יוכל פקיד השומה להוציא שומה 

נכונה. לעניין זה דוח חסר, קרי דוח שאין בו את המסמכים הנדרשים לפי סעיף 

 )ב( לפקודה אינו דוח".131

ת רבה לחוות דעת המבקר ביחס לדוחות הכספיים. לאור זאת, קיימת חשיבו  

המבקר הוא הגורם שנקבע בדין הכללי ובחקיקת המס כפי שמקיים לגבי הדוחות 

הכספיים הליכי ביקורת, הליכים שנקבעו בדין ובכללים. הליכי ביקורת וחוות 

דעת המבקר נועדו להבטיח את נאותות הדוחות הכספיים, שעליהם מתבסס פקיד 

ביצוע סמכויותיו בשומה. מכאן עולה כי לחוות דעת רואה חשבון על  השומה בעת

הדוח המוגש לפקיד השומה, עשויות להיות השלכות גם לעניין ההכנסה החייבת. 

לא הוגדר בפקודת מס  דוח מאושר בידי רואה חשבוןלאור העובדה שהמונח 

סח הכנסה, עולה השאלה האם דוח הכולל דוח רואה חשבון מבקר הסוטה מהנו

 לפקודה. 131האחיד, ייחשב לדוח מאושר בידי רואה חשבון לעניין הוראות סעיף 

מטרת הוראת ביצוע זו הינה לקבוע הנחיות בדבר האופן בו יש להתייחס לדוח  1.5 

שהוגש ללא דוח רואה חשבון מבקר ולדוח המוגש עם דוח רואה חשבון מבקר 

כאמור כדוח לעניין סעיף  הכולל שינוי מהנוסח האחיד, ואם יש לראות דוחות

 לפקודה. 131
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רשות המסים בנושא: דוחות חבר בני אדם  – 4/2018ראת ביצוע מס הכנסה מספר הו . ד
 שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד )חוות דעת לא "חלקה"(

 )המשך(

 הוראות רלוונטיות לעניין דוח רואה חשבון מבקר .2.ד

, במסגרת הפרק השלישי לתקנות רואי חשבון )דרך לעיל 1.3בסעיף בהתאם לאמור 

, נקבעו סוגי דוח רואה חשבון מבקר 1973-חשבון( התשל"ג-פעולתו של רואה

 האפשריים, המפורטים בזאת:

 

דוח רואה חשבון מבקר  –)ב(( 11ת )בנוסח האחיד( )תקנה חוות דעת בלתי מסויג 2.1

  - הערוך על פי הנוסח האחיד )בלתי מסויג(

 

המבקר מציין בחוות הדעת כי הדוח הכספי משקף באופן נאות בהתאם לכללי  

העסק לתום תקופת הדיווח ואת תוצאות החשבונאות המקובלים את מצב 

)בלתי מסויג( של דוח רואה חשבון  הפעילות לתקופה. יצויין כי הנוסח האחיד

הנוסח האחיד )בלתי  – 90)תקן ביקורת  119תקן ביקורת מבקר נקבע במסגרת 

-לשכת רואי חשבון, מהדורת ניסן התשס"חמסויג( של דוח רואה החשבון מבקר, 

בדבר הנוסח  108-ו 99תיקון תקני ביקורת  – 119תקן ביקורת . 2008אפריל 

דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים ותיקונים האחיד )בלתי מסויג( של 

כפי שאושר לפרסום על ידי הוועד המרכזי של לשכת רואי חשבון מיום  עקיפים,

 (.2016ביולי  21

דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי  –( 12-19חוות דעת שאינה חלקה )תקנות  2.2

  -מהנוסח האחיד 

 

חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד כי התייחסות לעניין דוח רואה  ,יצוין 

. חוות דעת כאמור )שאינה חלקה(, תינתן בכל אחד 72תקן ביקורת נקבע במסגרת 

 מהמצבים המפורטים להלן:

 

 :הפניית תשומת הלב –עניינים שאינם משפיעים על חוות דעתו של המבקר  2.2.1 

 

נם עניינים רואה החשבון יכלול בחוות הדעת הפניית תשומת לב כאשר יש 

שאינם משפיעים על חוות דעתו אולם הוא מוצא לנכון לכלול שינוי מהנוסח 

האחיד על ידי הוספת פיסקה של הפניית תשומת לב. פסקה זו נועדה 

להדגיש עניין מסוים המשפיע באופן משמעותי על הדוחות הכספיים ועל פי 

שפיעה על רב כלול בביאור לדוחות הכספיים. תוספת של פיסקה זו אינה מ

חוות דעתו של המבקר ולכן היא מובאת בסוף חוות הדעת ומתייחסת 

 לעובדה שחוות הדעת של המבקר אינה מסויגת.
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מהנוסח האחיד )חוות דעת לא  שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה

 )המשך( "חלקה"(

.המשך( הוראות רלוונטיות לעניין דוח רואה חשבון מבקר . 2ד( 

 :נים המשפיעים על חוות דעתו של המבקרעניי 2.2.2 
 

 חוות דעת מסויגת 2.2.2.1
 

חוות דעת מסויגת תינתן כשקיימת סיבה מהותית המביאה את  
המבקר למסקנה שאינו יכול לתת חוות דעת בלתי מסויגת, אך 
ההשפעה של אותה סיבה אינה כה מהותית עד כדי כך שנדרשת חוות 

 עת, וזאת במקרים הבאים:דעת שלילית או הימנעות מחוות הד
 

אי הסכמה של המבקר בקשר ליישום כללי חשבונאות  2.2.2.1.1
וזאת מהעילות הבאות  –ודיווח בדוחות הכספיים 

מצורפות בזאת בנספח א' דוגמאות למקרים המובאים )
 (:מטה מתוך התקן

 
נתונים בדוחות הכספיים אינם מוצגים בהתאם   .א

 לכללי חשבונאות מקובלים.

שום עקיב של כללי החשבונאות בתקופה אין יי  .ב
המבוקרת ביחס לתקופת החשבון שקדמה לה, למעט 
אם המבקר מסכים לשינוי, משום שלדעתו השינוי 
מוצדק, לאור כללי חשבונאות מקובלים, ובדוחות 

 הכספיים ניתן גילוי נאות לשינוי ולהשפעתו.

אין בדוחות הכספיים גילוי נאות של עניין הדרוש   .ג
ף באופן נאות את מצבה הכספי של בכדי לשק

החברה, את תוצאות פעולותיה, את השינויים 
 בהונה העצמי או את תזרימי המזומנים שלה.

הדוחות הכספיים אינם כוללים את המידע הנדרש   .ד
פי הוראות החוק החלות על הגוף המדווח, כגון -על

חוק החברות ותקנותיו, חוק ניירות ערך 
 ותקנותיו, וכדומה.

מצורפות בזאת וזאת מהעילות הבאות ) -הגבלה בביקורת  2.2.2.1.2
 (:בנספח ב' דוגמאות למקרים המובאים מטה מתוך התקן

המבקר לא נקט נוהלי ביקורת, שחשבם לדרושים  .א
בהתאם לנסיבות, כולם או מקצתם, אם מחמת 

 הגבלה על ידי הלקוח ואם מסיבות אחרות. 

, שלדעת הוטלה על ידי הלקוח הגבלה בביקורת     
המבקר אינה מסיבה מוצדקת, יימנע המבקר ממתן 

ראו התייחסות לעניין הימנעות מחוות חוות דעת )
 (.להלן 2.2.2.3דעת במסגרת סעיף 

 נוהלי הביקורת שיושמו לא הניבו ראיות מספקות. .ב
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 )המשך( "חלקה"(

.המשך( דוח רואה חשבון מבקרהוראות רלוונטיות לעניין  . 2ד( 

 חוות דעת שלילית 2.2.2.2

מבקר ייתן חוות דעת שלילית כשההשפעה של הסיבות לאי הסכמת    
, היא כה מהותית עד כדי כך 2.2.2.1.1בסעיף המבקר המפורטות 

 שלדעת המבקר הדוחות הכספיים בכללותם הם בלתי נאותים.

 מחוות הדעתהימנעות  2.2.2.3

 מבקר ימנע ממתן חוות דעת בהתקיים אחד מהבאים:   
 

כשההשפעה האפשרית של ההגבלה בביקורת, היא  2.2.2.3.1
מהותית עד כדי כך שהמבקר אינו יכול לחוות דעה 

 על הדוחות הכספיים.
במקרה של הגבלה בביקורת שהוטלה על ידי הנישום  2.2.2.3.2

 מסיבות שאינן מוצדקות.
 

 לפעולההנחיות  .3.ד

 דוח כספי ללא דוח רואה חשבון מבקר 3.1 

ככלל, דוח של חבר בני אדם הכולל דוח כספי ללא דוח רואה חשבון מבקר אינו דוח   
לפקודה. על כן יחולו על חברה המגישה דוח כאמור כל הוראות הדין  131לפי סעיף 

חבר בני . אשר על כן בהתקבל דוח של 131החלות על מי שלא הגיש דוח לפי סעיף 
 אדם שאינו כולל דוח רואה חשבון מבקר יש לפעול בהתאם להוראות הבאות:

. הודעה 131יש להודיע לחברה כי לא יראו בדוח שהוגש דוח לפי סעיף  3.1.1  
 –כאמור כמו גם הדרישה להשלמת החסר תבוצע בהתאם להוראות ביצוע 

שימוש  תוך 77ניתוב שלב א'. קרי, יש לשדר דוח כאמור תחת הנמקה 
יום לא מוגש דוח רואה חשבון  14ב"מערכת מסמכים חסרים", ואם תוך 

, ISIFמבקר, יש לבטל שידור הדוח על פי החלטת הרכז באמצעות שאילתא 
 )ו( לפקודה.131וכן אישור הגשת דוח בהתאם לאמור בסעיף 

אם חרף ביצוע ההליך האמור לא הוגש דוח רואה חשבון מבקר, ישקול רכז  3.1.2  
 (.04)ב( לפקודה )שומה 145חוליה הוצאת שומה בהיעדר דוח בהתאם לסעיף ה

רק דוח שהוגש  04)ב( לפקודה, יראו כהשגה על שומה 150בהתאם לסעיף  3.1.3  
לגביה. על כן, כל עוד לא מוגש דוח הכולל דוח רואה חשבון מבקר לא ניתן 

)ב( 150יף לקלוט השגה על השומה כאמור, בשים לב לחריגים המנויים בסע
לפקודה )חריגים כגון מקרים בהם החברה נקלעת לקשיים כלכליים )הליך 
של כינוס נכסים, צו פירוק(, אשר מונעים ממנה אובייקטיבית להגיש דוחות 

 כספיים מבוקרים(.

אי הגשת דוח במועד ללא סיבה מספקת מהווה  – נקיטת סנקציות פליליות 3.1.4  
( לפקודה. אם הוגש כתב אישום בגין אי 4)216עבירה פלילית בהתאם לסעיף 

הגשת דוח במועד ובמהלך הדיונים בבית המשפט, הגיש הנישום את הדוח 
לפקיד השומה, עובדה זו עשויה, במקרים מתאימים, להשפיע על העמדה 

 בתיק בית המשפט.
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  דוח כספי עם דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד 3.2 

 הפניית תשומת לב 3.2.1  

במקרה של דוח כספי שמצורף לו דוח רואה חשבון מבקר הכולל הפניית    
(. יש לשקול הכנסת התיק 00תשומת לב, יש לשדר את הדוח כשומה עצמית )

, והכול בהתאם לנסיבות המופיעות בפסקת הפניית תשומת לתוכנית עבודה
הלב. במקרה של הפניית תשומת לב להמשך קיומה של החברה כעסק חי הרי 
שעלולים להיווצר בחברה קשיי גביה ועל כן יש להעביר את המידע למחלקת 
הגביה וכן לבחון את שיעור הניכוי במקור שנקבע לחברה. במקרה של 

צגה מחדש של דוחות כספיים לשנים קודמות יש הפניית תשומת לב לה
 בעניין. 1/2013להוראות חוזר מס הכנסה מספר לפעול בהתאם 

 הסתייגות 3.2.2  

ככלל, במקרה של דוח כספי שמצורף לו דוח רואה חשבון מבקר הכולל    
(. במקרה כזה יש לשקול 00, יש לשדר את הדוח כשומה עצמית )הסתייגות

העבודה בהתאם לנסיבות העולות מדוח רואה  הכנסת התיק לתוכנית
החשבון המבקר. על אף האמור לעיל, אם ההסתייגות הינה רחבה באופן 
שהדוח הכספי לא יכול לשמש כאבן הפינה לצורך הטיפול השומתי בו, 
לדוגמא הסתייגות בגין אי ביקורת מרבית ההכנסות ו/או ההוצאות, ועל כן 

ת הדוחות האמורים, יפנה לחטיבה סבור פקיד השומה כי אין לקלוט א
 המקצועית לצורך התייעצות.

 חוות דעת שלילית 3.2.3  

"( חוו"ד" –במקרים בהם דוח רואה החשבון המבקר כולל חוות דעת )להלן    
שלילית, המשמעות הינה שרואה חשבון מבקר סבור כי הדוחות הכספיים 

בה הכספי של אינם משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את מצ
החברה ותוצאות פעולותיה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, וזאת 
מהעילה הספציפית שפורטה בפסקת הביניים. יתכן שהנסיבות בגינן נתן 
רואה חשבון חוו"ד שלילית אינן רלוונטיות כלל לצורך קביעת ההכנסה 

 החייבת של החברה.

דוח רואה חשבון מבקר  אשר על כן, בהתקבל דוח של חבר בני אדם הכולל   
הכולל חוות דעת שלילית, רכז החוליה יאשר את קליטת הדוח. אולם, אם 
העילה לחוו"ד השלילית יש בה כדי להשפיע על קביעת ההכנסה החייבת 

 של החברה התיק יוכנס באופן מיידי לטיפול שומתי.

להלן דוגמאות למצבים בהם דוח רואה החשבון הכולל חוות דעת שלילית    
 יש בו להשפיע על ההכנסה החייבת:

  ( עלות המלאי נקבעה לפי שיטת נכנס אחרון יוצא ראשון נאי"רLIFO )
 שאינה מקובלת.

   החברה השתמשה בנוסחאות עלות שונות לקביעת עלות מלאי שהינו
 בעל אופי ושימוש דומה, למרות שהיה עליה להשתמש בנוסחה אחידה.
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 )המשך( "חלקה"(

.המשך( הנחיות לפעולה . 3ד( 

להלן דוגמאות למצבים בהם דוח רואה החשבון הכולל הסתייגות או חוות    
 דעת שלילית אין בו להשפיע על ההכנסה החייבת:

   מדיניות הפחת שנקטה החברה אינה על פי כללי החשבונאות
פחת תואמו בדוח ההתאמה למס, והסכומים המקובלים אך הוצאות ה

 שנדרשו הם על פי הוראות פקודת מס הכנסה והתקנות שמכוחה.

   הפרשות שנדרשו בגין התחייבויות תלויות בדוח הכספי ותואמו בדוח
 ההתאמה למס.

   רישום חברות כלולות לפי עלות ההשקעה ולא בהתאם לשיטת השווי
 המאזני.

  ים.החברה לא הציגה דוחות מאוחד 

 הימנעות 3.2.4  

במקרים בהם דוח רואה החשבון המבקר כולל הימנעות, המשמעות הינה 
שרואה החשבון המבקר אינו מחווה דעה בשל הגבלה בעבודת רואה החשבון 
המבקר, בין אם ההגבלה נובעת ממניעים מוצדקים ובין אם לאו. בנסיבות 

ח רואה חשבון אלה נמצא פקיד השומה במצב הדומה למצב בו לא הוגש דו
 מבקר כלל.

לעניין זה יפים דבריו של כבוד השופט אלטוביה בפסק דין דור חן מסחר 
הימנעות רו"ח לאשר את הדוח "  -( 1199/04בעמ"ה  26068/04בע"מ )בש"א 

אינה דבר שבשגרה. משמעותה כי המידע שעמד לפניו שהוא המידע 
יר לידי שמבקשת המבקשת באמצעות המסמכים הנחזים כדוחות להעב

המשיב, מידע זה לא היה בו די כדי לאפשר לרו"ח לקחת אחריות מקצועית 
על נכונותו או לנקוט עמדה על המצב העסקי של התאגיד ותוצאות 
פעולותיו... משכך דוח אשר אין לו בסיס כלשהו, לא מהווה דוח לא רק בשל 

)ב(, אלא מעצם מהותו 131החסרים שבצרופות המתבקשות לפי סעיף 
 ".בווטי

בהמשך פסק הדין מציין השופט מפורשות כי דוח הכולל הימנעות אינו 
לפקודה,  131בבחינת "דוח מאושר" ועל כן אינו מהווה דוח לפי סעיף 

קבע כי בהימנעות, בשונה מסוגי חוות דעת  72גילוי דעת "  –כמובא להלן 
ף אחרות, יינקט המבקר נוסח זהיר, כך נדרש כי במקרה של הימנעות תוחל

המלה "ביקרנו" שבתחילת פיסקת המבוא, במלים "נתבקשנו לבקר" 
יושמט.  –והמשפט האחרון בפסקה זו לאמור: "אחריותנו היא לחוות דעה," 

בכל סוג חוות הדעת האחרים שיכול רו"ח לתת, עדיין הוא נדרש לאשר 
במילה "ביקרנו" את עובדת קיומה של ביקורת חשבונות שבוצעה בפועל. 

קובע: "בפסקה שתבוא במקום פסקת  22.6.3וי דעת זה, בסעיף בנוסף, גיל
חוות הדעת יציין המבקר במפורש כי, בשל ההשפעה המהותית האפשרית על 
הדוחות הכספיים עקב הנסיבות או הפרטים המתוארים בפסקת הביניים, 
אין הוא מחווה דעה על הדוחות הכספיים"... משכך אין המדובר בדוחות 

עים אני עם עמדה זו שנוקט המשיב. גם אם נופלת מאושרים. תמים ד
( הרי שאין היא מקיימת את 3)ב()131המבקשת בתוך הקטגוריה של סעיף 

 )ג( באשר לחובת הגשת דוח מאושר".131הוראות סעיף 
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ו עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד )חוות דעת לא שהוגשו ללא חוות דעת א

 )המשך( "חלקה"(

.שך()המ הנחיות לפעולה . 3ד 

על כן יש לפעול בנוגע לדוח כזה באופן דומה לדוח כספי שהוגש ללא דוח רואה חשבון 

 –מבקר כמפורט להלן 

 131יש להודיע לחברה כי לא יראו בדוח שהוגש דוח לפי סעיף  3.2.4.1

 .77לפקודה. יש לשדר דוח כאמור תחת הנמקה 

ן מבקר, אם חרף ביצוע ההליך האמור לא הוגש דוח רואה חשבו 3.2.4.2

שאינו כולל הימנעות, ישקול רכז החוליה הוצאת שומה בהיעדר 

 )ב( לפקודה.145( בהתאם לסעיף 04דוח )

רק דוח  04)ב( לפקודה, יראו כהשגה על שומה 150בהתאם לסעיף  3.2.4.3

שהוגש לגביה. על כן, כל עוד לא מוגש דוח הכולל דוח רואה חשבון 

השומה כאמור, בשים לב  מבקר כאמור, לא ניתן לקלוט השגה על

 )ב( לפקודה.150לחריגים המנויים בסעיף 

כאשר חוות הדעת כוללת הימנעות יש  – נקיטת סנקציות פליליות 3.2.4.4

לבחון האם ההימנעות נובעת ממגבלה בביקורת שהטיל הנישום או 

ממגבלה חיצונית. מגבלה שהוטלה על ידי הנישום משמעותה כי 

וח שלו לא עומד בדרישות הגשת הנישום הוא שגרם לכך שהד

הדוחות לפי הפקודה. במקרים בהם המגבלה אינה מטעם הנישום 

יבחנו פקיד השומה האזרחי ופקיד שומה חקירות האם יש להטיל 

 סנקציות פליליות לפי העניין.

לעניין קביעת שומה בדוחות כאמור, ניתן להשתמש בין היתר  3.2.4.5

לדרוש בכתב  –ב לפקודה 131 בסמכות פקיד השומה הקבועה בסעיף

מהמבקר דוח על היקף הביקורת שנערכה על ידו וממצאיה, וזאת 

 לגבי אותם פריטים שיציין פקיד השומה בדרישה.

על אף האמור לעיל, במקרים חריגים בהם רואה החשבון המבקר  3.2.4.6

יצהיר כי ההימנעות נבעה מהגבלה בביקורת על סעיפים בדוחות 

משפיעים על הכנסתה החייבת של הישות, וכן הכספיים, שאינם 

שאר הסעיפים בדוחות הכספיים בוקרו על ידו, יש לקלוט את 

דוחותיה של הישות. כמו כן, יש לשקול האם להכניס את התיק 

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

רשות המסים בנושא: דוחות חבר בני אדם  – 4/2018הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  . ד
שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד )חוות דעת לא 

 )המשך( "חלקה"(

.המשך( הנחיות לפעולה . 3ד( 

 כללי 3.3  

אם מדוח רואה החשבון המבקר עולה כי קיימים ליקויים מהותיים בניהול  3.3.1  
הספרים יש לערוך בדיקה כדי לבחון אפשרות של פסילת ספרים מכוח 

 )יא( לפקודה.130-ו )ב(130סעיפים 

 הוראת ביצוע זו מבטלת הוראות קודמות בנושא זה. 3.3.2  

פקידי השומה, סגני פקידי השומה ורכזי החוליות ביצוע הוראות באחריות  3.3.3  
 חוזר זה.

 נספח א' להוראת ביצוע מס הכנסה 
 

 -אי הסכמה של המבקר בקשר ליישום כללי חשבונאות ודיווח בדוחות הכספיים 
 (:72מקרים ודוגמאות )מתוך תקן ביקורת 

 
 ונאות מקובליםנתונים בדוחות הכספיים אינם מוצגים בהתאם לכללי חשב .1

 –לדוגמה 

 פחת.-לא נזקף פחת מרכוש בר 

  סכום העתודה לפיצויי פרישה אינו מספיק, לדעת המבקר, לכיסוי
 התחייבויות החברה בנדון.

 .סכום ההפרשה לחובות מסופקים אינו נאות, לדעת המבקר  

  סכום ההפרשה להפסד בגין מצב של אי ודאות אינו נאות, לדעת
 המבקר.

עקיב של כללי החשבונאות בתקופה המבוקרת ביחס לתקופת אין יישום  .2
החשבון שקדמה לה, למעט אם המבקר מסכים לשינוי, משום שלדעתו 
השינוי מוצדק, לאור כללי חשבונאות מקובלים, ובדוחות הכספיים ניתן 

חל שינוי בשיטת הערכת המלאי  –לדוגמה גילוי נאות לשינוי ולהשפעתו 
ות השינוי, או כאשר אין גילוי נאות לשינוי כאשר המבקר חולק על נאות

 ולהשפעתו.
 
אין בדוחות הכספיים גילוי נאות של עניין הדרוש בכדי לשקף באופן נאות  .3

את מצבה הכספי של החברה, את תוצאות פעולותיה, את השינויים בהונה 
 העצמי או את תזרימי המזומנים שלה 

 –לדוגמה     
 ת עם צדדים קשורים.לא ניתן גילוי נאות של עסקאו 

  לא ניתן גילוי נאות למצב של אי ודאות, שלגביו יש לתת גילוי על פי
 כללי דיווח מקובלים.

 .לא ניתן גילוי נאות להתקשרויות לקנייתו של רכוש קבוע 

 .לא ניתן גילוי נאות למדיניות החשבונאית של הפחתת הוצאות נדחות 

 רש מידע זה על פי כללי לא ניתן מידע על מגזרי פעילות, מקום שבו נד
 חשבונאות מקובלים.
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המסים בנושא: דוחות חבר בני אדם  – 4/2018מספר  הוראת ביצוע מס הכנסה . ד
שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד )חוות דעת לא 

 )המשך( "חלקה"(

.המשך( הנחיות לפעולה . 3ד( 

 נספח ב' להוראת ביצוע מס הכנסה 

 (:72מקרים ודוגמאות )מתוך תקן ביקורת  –הגבלה בביקורת 

ורת, שחשבם לדרושים בהתאם לנסיבות, כולם או ט נוהלי ביקקהמבקר לא נ .1
 או מחמת הגבלה על ידי הלקוח ואם מסיבות אחרותמקצתם, 

 –לדוגמה  

  היעדר אפשרות של ביקורת בסניפים בארצות חוץ בהיקף הדרוש לדעת
 המבקר.

  ,דרישת הלקוח שלא לשלוח בקשות לאישורי יתרות ללקוחות מסוימים
 צים כחומר ראיות.כשלדעת המבקר אישורים אלה נחו

  המבקר מונה לאחר תום שנת הכספים, מה שמנע ממנו להיות נוכח בעת
מפקד המלאי לסוף שנה, ולא היה באפשרותו ליישם נוהלי ביקורת 

 חלופיים.

  ,המבקר לא קיבל את כל המידע והראיות הניתנים להשגה והדרושים לדעתו
את הגילוי שניתן ודאות או -כדי לבסס את הערכת ההנהלה לגבי מצב של אי

 לגביו בדוחות הכספיים.

 נוהלי הביקורת שיושמו לא הניבו ראיות מספקות .2

 –לדוגמה    

  הראיות בדבר קיומם של נכסים או ביחס לזכויות הבעלות עליהם אינם
 מספקות.

  בקשות לאישורי יתרות שנשלחו, לא נענו ולא נמצאו דרכים חלופיות
 לאימות אותן יתרות.

 את ביצוע מס הכנסה נספח ג' להור

 הדגמות לאופן רישום הסטייה מהנוסח האחיד בדוח רואה החשבון המבקר

 הפניית תשומת לב .1

 בסוף דוח רואה החשבון המבקר תבוא פסקה כדוגמא שלהלן: 

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנזכרת לעיל, אנו מפנים את תשומת הלב "

ר ההתאמה בדרך של הצגה לדוחות הכספיים בדב          לאמור בביאור 

על               -ו             של הדוחות הכספיים לשנים  )restatement(מחדש 

מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות בחישוב ההתחייבות בגין 

 סיום יחסי עובד מעביד".
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המסים בנושא: דוחות חבר בני אדם  – 4/2018הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  . ד
מהנוסח האחיד )חוות דעת לא שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה 

 )המשך( "חלקה"(

.המשך( הנחיות לפעולה . 3ד( 

 )המשך(נספח ג' להוראת ביצוע מס הכנסה 

 הסתייגות .2  

 –בגין אי הסכמת המבקר בקשר ליישום כללי חשבונאות ודיווח  2.1  

תתווסף פסקת ביניים )לפני פסקת חוות הדעת( ובה הפרטים  2.1.1

 והנסיבות בגינן נרשמה ההסתייגות, כדוגמא שלהלן:

ובדוח               כללה בדוח על המצב הכספי של החברה ליום "לא נ 

              רווח או הפסד לשנה שנסתיימה באותו תאריך, הפרשה בסך 

 לדוחות הכספיים(".             לחוב מסופק )ראה ביאור ₪ 

 בפסקת חוות הדעת תבוא התייחסות כדוגמא שלהלן: 2.1.2

לחוב מסופק כאמור לעיל,  הפרשה פרט לאי הכללת"לדעתנו,  

בהתאם לכללי  הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות

חשבונאות מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של 

ואת תוצאות פעולותיה,                -ו               החברה לימים 

השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים 

תיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים שהס

 .(Isreali GAAP) בישראל 

 –עקב הגבלה בביקורת  2.2 

תתווסף פסקת ביניים )לפני פסקת חוות הדעת( ובה הפרטים  2.2.1

 והנסיבות בגינן נרשמה ההסתייגות, כדוגמה שלהלן:

,             "כיוון שנתמנינו כרואה חשבון מבקר של החברה לאחר שנת  

לא יכולנו להיות נוכחים בעת מפקד המלאי לסוף שנה זו, ולא היה 

 באפשרותנו לנקוט נהלים חלופיים לאימות כמויות המלאי".

 בפסקת חוות הדעת תבוא התייחסות כדוגמא שלהלן: 2.2.2

פרט להשפעה אפשרית של ההתאמות שהיו עשויות "לדעתנו,  

מפקד המלאי כאמור לעיל,  אילו נכחנו בעת להידרש, אם בכלל,

ולשנה שנסתיימה באותו תאריך                ליום הדוחות הכספיים 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מכל  משקפים באופן נאות

               הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של החברה ליום 

ם ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומני

שלה לשנה שהסתיימה באותו תאריך בהתאם לכללי חשבונאות 

Isreali)מקובלים בישראל   GAAP)." 
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רשות המסים בנושא: דוחות חבר בני אדם  – 4/2018הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  . ד
שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד )חוות דעת לא 

 )המשך( "חלקה"(

.המשך( הנחיות לפעולה . 3ד( 

 חוות דעת שלילית .3

ובה הפרטים והנסיבות  תתווסף פסקת ביניים )לפני פסקת חוות הדעת( 3.1 

 בגינן נתנה חוות דעת שלילית כדוגמא שלהלן: 

              -ו             "החברה הציגה את השקעותיה בחברות מוחזקות ליום  

בהתאמה, בעוד שעל פי גילוי ₪             ובסך ₪,             לפי העלות בסך

שיטת השווי המאזני דעת של לשכת רואי חשבון בישראל יש להציגן לפי 

 בהתאמה".₪,             ובסך ₪              בסך של 

בפסקת חוות הדעת ירשם כי הדוחות הכספיים אינם משקפים באופן נאות  3.2 

 כדוגמא שלהלן: – 

"מאחר שההשקעות בחברות שיש להציגן לפי שיטת השווי המאזני כאמור  

משקפים באופן  אינם"ל לדעתנו הדוחות הכספיים הנלעיל הן ניכרות, 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את  נאות

ואת תוצאות                -ו              מצבה הכספי של החברה לימים 

פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת 

אות מקובלים מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונ

Isreali)בישראל   GAAP)." 

 הימנעות .4

תתווסף פסקת ביניים )לפני פסקת חוות הדעת( ובה הפרטים והנסיבות  4.1 

 בגינן נמנע רואה החשבון המבקר ממתן חוות דעת, כדוגמא שלהלן: 

                  "החברה נתנה ערבויות בסכומים ניכרים, כאמור בסעיף  

להבטחת התחייבויות שקיבלו צדדים קשורים. לא לדוחות הכספיים, 

קיבלנו מידע על מצבם הכספי של הצדדים הקשורים ועל יכולתם לעמוד 

 בהתחייבויותיהם".

בפסקת חוות הדעת ירשם כי רואה החשבון אינו מחווה דעה, כדוגמא  4.2

 שלהלן:

על הדוחות הכספיים, העלולה להיגרם  "בשל ההשפעה הניכרת האפשרית 

מצבם הכספי של הצדדים הקשורים, שעליו לא נתקבל מידע כנזכר  מחמת

 על הדוחות הכספיים הנזכרים לעיל". אין אנו מחווים דעהלעיל, 
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המסים בנושא: סיווג ההכנסה לצורכי מס של  – 1/2018חוזר מס הכנסה מספר  .ה
 לחוק החברות 303חלוקת דיבידנד לפי סעיף 

 רקע .1
 ד לצורכי מסהגדרת המונח דיבידנ .2
הבחנה בין דיבידנד לבין הפחתת הון ומבחן הרווח  –מקור החלוקה של דיבידנד  .3

 לצורכי מס 
 סיווג הפחתת הון לצורכי מס בידי בעלי המניות .4
 

 נספח לחוזר
 דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך – 01/2016עמדה מספר 

 1דוגמה מספר 
 2דוגמה מספר 
 3דוגמה מספר 

 רקע .1.ה

בנושא "השפעת חוק החברות החדש  26.12.2001מיום  10/2001ס הכנסה חוזר מ 1.1
-טיפל בהשפעת חוק החברות, התשנ"ט ,"(10/2001"חוזר  -" )להלן על דיני המס

עסק בעיקר,  ,10/2001חוזר "( על דיני המס. חוק החברות" –)להלן  1999
י תאגיד בהשלכות לצורכי מס של רכישה עצמית של מניות החברה עצמה או על יד

קשור. כמו כן, החוזר טיפל באופן סיווג ההכנסה בשל חלוקה שלא מרווח לפי 
 310"(, וחלוקה אסורה לפי סעיף הפחתת הון" –לחוק החברות )להלן  303סעיף 

 לחוק החברות.

פורסם לאחר פרסומו של חוק החברות, אשר קבע כללים ברורים  10/2001חוזר  1.2
לחוזר  6לפסקה רה לבעלי מניותיה. בהתאם למקרים של "חלוקה" על ידי חב

לחוק החברות, תחשב כדיבידנד לצורכי מס  302חלוקה מרווח לפי סעיף  10/2001
לחוק החברות, תקרא לצרכי מס "הפחתת  303ואילו חלוקה שלא מרווח לפי סעיף 

כאילו מכר  –הון", ותסווג בידי בעל המניות של החברה המחלקת כאירוע הוני 
נערכו  10/2001חוזר השקעתו בחברה. יצוין, כי מאז פרסומו של חלק יחסי מ

שינויים בכללי החשבונאות המקובלים שעל בסיסם נקבע מבחן הרווח על פי חוק 
 החברות.

של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  29בהתאם לתקן חשבונאות מספר  1.3
"(, 29תקן מספר " –( )להלן IFRSהמטפל באימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים )

IFRS-יחולו הוראות תקני ה
-, על חברות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1

, לערוך את 29, ומדווחות לפיו, וכן על חברות פרטיות שבחרו, בהתאם לתקן 1968
. לגבי חברה פרטית שלא עברה ליישום IFRS-דוחותיהן הכספיים לפי תקני ה

קובלים בישראל, לרבות תקני חלים כללי החשבונאות המ  IFRS-תקני ה
כללי החשבונאות " –החשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית )להלן 

פורסם תקן חשבונאות ישראלי מספר  2010(. כמו כן, בחודש יולי הישראליים"
לערוך את  (SMES)המאפשר לחברות הנחשבות ישויות קטנות ובינוניות  32

וח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות דוחותיהן הכספיים בהתאם לתקן דיו
(IFRS for SMES) . 

                                                      
 לאומיים -כוללים: תקני דיווח כספי בין  IFRS, תקני 29בהתאם לתקן מספר   1

 (international Financial Reporting Standards)תקני חשבונאות בין ,-( לאומייםIASוהבהרות שנקבעו על ידי הוו ) עדה לפרשנויות
( )להלן יחד SIC( או על ידי הוועדה שקדמה לה לפרשנויות של תקני חשבונאות בינלאומיים )IFRICשל תקני דיווח כספי בינלאומיים )

 "(.IFRS-תקני ה" או "כללי חשבונאות בינלאומיים" –
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נושא: סיווג ההכנסה לצורכי מס של רשות המסים ב – 1/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה
 )המשך( לחוק החברות 303חלוקת דיבידנד לפי סעיף 

.המשך( רקע . 1ה( 

לאומיים וכן כללי החשבונאות הישראליים המבוססים -כללי החשבונאות הבין 1.4
בחלק מהמקרים על הכללים הבינלאומיים, כוללים הוראות בדבר אפשרות 

שווי ההוגן כת שווי של נכסים לפי מודל הערכה מחדש, קרי מדידה לפי הלהער
(Fair value) במקרים שבהם בחר תאגיד להעריך את הנכס הנמכר 2של הנכס .

בידו לפי שווי הוגן, ייזקף ההפרש שבין עלות הנכס לבין שוויו ההוגן לרווח 
פי שווי הוגן היא והפסד או לקרן הון, תלוי בסוג הנכס. משמעות רישום הנכסים ל

הכרה בדוחות הכספיים בעליית ערכו של הנכס כרווח, וזאת בלי שהנכס נמכר 
 "(.רווחי שערוך" –בפועל )להלן 

מטרת חוזר זה היא להבהיר את עמדת רשות המסים לגבי מצבים של חלוקה  1.5
 197לחוק החברות )הפחתת הון( לפני ולאחר תיקון  303שלא מרווח לפי סעיף 

לעניין הוראות  10/2001בחוזר יודגש כי, חוזר זה מבטל את האמור  לפקודה.
לחוזר  6המס שיחולו בעת חלוקת דיבידנד שלא מרווח )קרי ביטול הוראות סעיף 

עמדה חייבת האמור(. כמו כן, לגבי היבטי המס בחלוקת רווחי שערוך, ראה 
 )מצ"ב בנספח לחוזר זה(. 01/16בדיווח שמספרה 

 דנד לצורכי מסח דיביהגדרת המונ .2.ה

"( הגדרה הפקודה" –)להלן  1961-אין בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 2.1
ניתן כאינדיקציה ראשונית לעשות  דיבידנד,לדיבידנד. בהיעדר הגדרה למונח 

 לחוק החברות. 1שימוש בהגדרה הקיימת למונח זה במסגרת סעיף 

כל נכס הניתן על ידי החברה לבעל ההגדרה בחוק החברות הינה רחבה וכוללת "  2.2
מניה מכוח זכותו כבעל מניה, בין במזומן ובין בכל דרך אחרת, לרבות העברה 

)ב( לחוק 306" בנוסף, בהתאם לסעיף ללא תמורה שוות ערך ולמעט מניות הטבה
החברות על הדיבידנד להתחלק בין בעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל 

לחוק החברות אינה קובעת דבר ביחס למקור  1הגדרה בסעיף . יודגש, כי ה3מניה
 החלוקה של הדיבידנד, קרי האם מרווח או מהון.

המתקבל בידי בעל  4בדומה לחוק החברות, גם לצורכי מס, מזומן או נכס בעין 2.3
מניות מהחברה מכוח זכותו כבעל מניות בה, לפי חלקו בזכויות, וללא מתן 

דיבידנד )יש לשים לב כי במקרה של העברת נכס בעין תמורה מנגד, יחשב ככלל כ
קיים גם אירוע מס בידי החברה המחלקת בנוסף לאירוע הדיבידנד בידי בעל 
המניות(. הבחינה אם תשלום לבעל מניות יחשב כדיבידנד לצורכי מס הינה בחינה 
מהותית ולא פורמאלית, וגם אם חלוקה כאמור לא עמדה אחר הפרוצדורה 

 .5ק החברות, עדיין יתכן ומדובר בדיבידנד לצורכי מסהקבועה בחו

 

                                                      
ן מוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת, בעסקה הינו הסכום שבו ניתן להחליף נכס, בין קונה מרצון לבי (Fair value)שווי הוגן   2

 שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים.
יובהר, כי החברה יכולה לקבוע בעת היווסדה, בתקנון חלוקה שאינה שוויונית ולהעדיף קבוצות שונות של בעלי מניות, כגון מניות   3

 , חלוקה לפי כמות המניות ולא לפי ערכן הנקוב, וכיוצא באלה.הנושאות זכות בכורה לדיבידנד, מניות הזכאיות לכפל דיבידנד
 יש לשים לב כי במקרה של העברת נכס בעין קיים גם אירוע מס בידי החברה המחלקת בנוסף לאירוע הדיבידנד בידי בעל המניות.  4
 שמעון פריצקר נגד פקיד שומה חיפה. 221/00ראו עמ"ה   5
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רשות המסים בנושא: סיווג ההכנסה לצורכי מס של  – 1/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה
 משך()ה לחוק החברות 303חלוקת דיבידנד לפי סעיף 

.המשך( הגדרת המונח דיבידנד לצורכי מס . 2ה( 

יובהר, כי לא ניתן לאמץ באופן אוטומטי את ההסדר הקבוע בחוק החברות, גם  2.4
היא שככלל יש לשאוף לעניין הוראות הפקודה, וזאת אף אם התפיסה הנהוגה 

להרמוניה חקיקתית בהגדרת מונחים בדיני המס ובדיני החברות. כפי שיפורט 
בהמשך, תכליות החקיקה בדיני החברות ובדיני המס בהקשר זה שונות, ומכאן 
שאין לזהות באופן מוחלט בין דיבידנד לצורכי חוק החברות לבין דיבידנד 

 בהתאם לפקודה.

ות שווי הריבית( הניתנת לבעל שליטה, גם לפני חקיקת כך למשל הלוואה )לרב 2.5
ם שלפי הדין הכללי הג( לפקודה, יתכן ותסווג כדיבידנד לצורכי מס, 1)ט3סעיף 

. דוגמא נוספת לסיווג שונה לעניין חוק החברות ולצורכי מס ניתן 6אינה כזו
 (.2/2018ראה חוזר )מניות למצוא ברכישה עצמית של 

הבחנה בין דיבידנד לבין הפחתת הון ומבחן הרווח  –נד מקור החלוקה של דיביד .3.ה

 לצורכי מס

"דיבידנד"(, -בהתאם להוראות חוק החברות חלוקה מחברה )"רכישה עצמית, ו 3.1
כפופה לכללי שמירה על ההון והחלוקה המפורטים בפרק השני לחלק השביעי 

בין אם  . בהתאם להוראות פרק זה, חלוקה לבעלי המניות אפשרית7בחוק החברות
לחוק החברות( ובין אם  302מדובר בחלוקה מרווח )"חלוקה מותרת" לפי סעיף 

המדובר בחלוקה שאינה מרווח ובלבד שהתקבל אישור בית המשפט )לפי סעיף 

לחוק החברות(. כלומר, אין הבחנה בחוק החברות עצמו בין חלוקת דיבידנד  303
ויה אף היא להיחשב שמקורה מרווח לבין חלוקה שלא מתוך רווח, אשר עש

 כדיבידנד לצורך חוק החברות.

קובע לגבי חברה שלא מקיימת את מבחן הרווח, כי בית המשפט רשאי  303סעיף  3.2
לאשר לה לבצע חלוקה שלא מקיימת את מבחן הרווח, ובלבד ששוכנע שמתקיים 
מבחן יכולת הפירעון. מצבים אלו המכונים "חלוקה באישור בית משפט" או 

ון" מתייחסים למצב בו לחברה אין רווחים חשבונאיים )או דיבידנד "הפחתת ה
מזורז(, ועל כן מורה החוק לחברה, כי היא איננה רשאית לבצע חלוקה על פי 

הפחתת שיקול דעתה, וכתנאי לחלוקה, עליה לקבל אישור מבית המשפט. המונח 
ם המהווים אינו מצוי בחוק החברות אך נהוג לעשות בו שימוש בקשר לאירועי הון

 הפחתת ההון העצמי של חברה.

לוקה מרווח המסווגת כדיבידנד הבחין בין ח 10/2001חוזר כפי שנאמר לעיל,  3.3
לבין חלוקה שלא מרווח המהווה אירוע הוני. בהתאם לחוזר הנזכר לעיל חלוקה 

לחוק החברות, וניתן לה  302שאינה מקיימת את מבחן הרווח הקבוע בסעיף 
לחוק, מהווה לצרכי מס הפחתת הון, ולא  303ט בהתאם לסעיף אישור בית המשפ

 חלוקת דיבידנד.

                                                      
 שמעון פריצקר נגד פקיד שומה חיפה. 221/00ד פקיד שומה מפעלים גדולים או ראה עמ"ה שלמה מינץ נג 3962/05ראו דנ"א   6
 לחוק החברות. 302-313סעיפים   7
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המסים בנושא: סיווג ההכנסה לצורכי מס של  רשות – 1/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה
 )המשך( לחוק החברות 303חלוקת דיבידנד לפי סעיף 

.הבחנה בין דיבידנד לבין הפחתת הון ומבחן הרווח  –מקור החלוקה של דיבידנד  . 3ה

 )המשך( לצורכי מס

בין חלוקה מרווח )הנחשבת  10/2001חוזר חוזר זה אינו משנה את ההבחנה שערך  3.4
כדיבידנד( לבין חלוקה שאינה מרווח )הנחשבת אירוע הוני(. יחד עם זאת, לאור 
השינויים שחלו בכללי החשבונאות, אין עוד מקום להיצמד באופן מלא להוראות 
חוק החברות לצורך הבחינה אם חלוקה היא מרווח אלא יש לבחון את מקור 

בכספים שהושקעו על ידי בעלי המניות מקום שהחלוקה מקורה החלוקה. 
בחברה )פרמיה והון מניות שמקורן אינו בהיוון רווחים( הדבר יחשב כהפחתת 
הון, ומקום שמקור החלוקה בחלוקת רווח/התעשרות שנצמחה בחברה, אף אם 

לחוק  302המדובר בחלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח הקבוע בסעיף 
 החלוקה כדיבידנד בידי המקבל. וטעונה אישור בית משפט, תסווג

חלוקה תחשב כהפחתת הון רק אם על פי הדוח הכספי לפיו מתבצעת  3.5
כלומר,   9או קרנות הון שמקורן ברווח 8החלוקה לא נותרו רווחים לחלוקה

רק לאחר שחולקו כל הרווחים )לרבות קרנות( על ידי החברה המחלקת 
סף שהושקע בחברה בהון והוכח לפקיד השומה כי חולקו סכומים מתוך כ

מניות ופרמיה, תחשב החלוקה כהפחתת הון לצורכי מס, אשר תסווג 
)למעט אם מתקיימים החריגים  להלן 4בסעיף לצורכי מס בהתאם לאמור 

 המפורטים להלן(.

הבחינה אם מדובר בחלוקת רווחים )דיבידנד( או שמדובר בחלוקה שמקורה  3.6
עשה בהתאם לרישומים החשבונאים על בהון מניות ופרמיה )הפחתת הון(, ת

 302פי הדוח הכספי הרלבנטי שלפיו מתבצעת החלוקה )בהתאם לסעיף 
לחוק החברות(. כלומר, ככל שלחברה רווחים חשבונאים )ללא קשר 
למקורם( בדוח הכספי על פיו נבחן "מבחן הרווח" לצורך החלוקה, תחשב 

ים לצורכי מס )לרבות החלוקה כחלוקת דיבידנד, וזאת גם אם אין לה רווח
לחוק החברות(. יחד עם זאת,  302חלוקת דיבידנד מזורז על פי סעיף 

 .11 10במקרים הבאים החלוקה תחשב כחלוקת דיבידנד ולא כהפחתת הון

 

                                                      
לחוק החברות, רווחיה של חברה הניתנים לחלוקה ללא אישור בית משפט הם יתרת ה"עודפים" או עודפים שנצברו  302לפי סעיף   8

, לפי העניין(, הגבוה מבין השניים, לפי הדוחות הכספיים דיבידנד מזורז"או " נתיים""עודפי הש –בשנתיים האחרונות )להלן 
רווחי אקוויטי  –המותאמים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, שערכה החברה )יתכן וגם כוללים רווחי חברות בנות ומוחזקות 

הנקי שלה כפי שנקבע על פי כללי חשבונאות  למשל(. "עודפים" הם סכומים הכלולים בהון העצמי של החברה ושמקורם ברווח
 מקובלים )וכן סכומים אחרים הכלולים בהון העצמי של החברה ושאינם הון מניות או פרמיה, שהשר קבע שיראו אותם כעודפים(.

ים בגין ניירות (, הפרש"IAS 39"  –מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה )להלן  -  IAS 39כך למשל, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   9
 IASחשבונאות בינלאומי  ערך שהתאגיד סיווגם בקבוצת "זמינים למכירה" ייזקפו לקרן הון ולא לרווח והפסד. בנוסף, בהתאם לתקן

( הפרשים בשווי ההוגן של רכוש קבוע )לרבות נדל"ן המשמש את התאגיד כרכוש קבוע(, ייזקפו "IAS 16" –רכוש קבוע ) להלן  – 16
(, כי הפרשים בשווי ההוגן של "IAS 38" –נכסים בלתי מוחשיים )להלן  – IAS 38ומה קובע לתקן חשבונאות בינלאומי לקרן הון בד

לחוק  303נכסים בלתי מוחשיים ייזקפו לקרן הון. חלוקה לבעלי המניות מתוך קרנות אלו מצריכה את אישור בית המשפט לפי סעיף 
בעלים )הון מניות או פרמיה(, ועל כן תסווג לצורכי מס כדיבידנד -הווה החזר השקעתהחברות. יחד עם זאת, חלוקה כאמור אינה מ

 ולא כהפחתת הון )לעניין זה ראה את האמור לעיל לעניין חלוקת רווחי שערוך(.
 

 בנושא מיזוג משולש הופכי. 3/2018לחוזר מס הכנסה  3ראה גם את האמור בסעיף   10
ר סווגו כדיבידנד ביחידה בשל האמור בחוזר זה וחילקה סכומים אלו לבעלי מניותיה, החלוקה יובהר, חברה אשר קיבלה סכומים אש  11

 כאמור תחשב כדיבידנד ולא כהפחתת הון.
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רשות המסים בנושא: סיווג ההכנסה לצורכי מס של  – 1/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה
 )המשך( לחוק החברות 303ף חלוקת דיבידנד לפי סעי

.הבחנה בין דיבידנד לבין הפחתת הון ומבחן הרווח  –מקור החלוקה של דיבידנד  . 3ה

 )המשך( לצורכי מס

 חלוקה מתוך מניות הטבה או קרנות אחרות שמקורן בהיוון רווחים. 3.6.1

לחוק החברות, שבמהלך שנת המס בה התבצעה  303חלוקה לפי סעיף  3.6.2
החלוקה או בשנה שלאחריה נוצרו לחברה המחלקת רווחים. 

ת לדוגמא, מקרה בו לאחר החלוקה מומש רווח הון משמעותי ממכיר
נכס או מקרה בו מועד החלוקה כבר ידועה לחברה כי נוצר לה רווח 
שוטף. יובהר, כי מקום שהרווח שנצבר בחברה בתקופה האמורה 
הינו רווחי שערוך, יראו בסכומים שהתקבלו כדיבידנד שמקורו 

כאמור  01/16בעמדה חייבת בדיווח ברווחי שערוך ויחול האמור 
 לעיל.

לחוק החברות, אשר עולה מהפניה שנשלחה  303חלוקה לפי סעיף  3.6.3
לבית המשפט לאישור החלוקה, כי מדובר בחלוקה מרווח הגלום 
בנכסי החברה. במקרה זה, יראו בסכומים שהתקבלו כדיבידנד 

 01/16בעמדה חייבת בדיווח שמקורו ברווחי שערוך ויחול האמור 
 כאמור לעיל.

חברה הון מניות ופרמיה לחוק החברות כאשר ל 303חלוקה לפי סעיף  3.6.4
)או קרנות הון אחרות( שמקורן בהנפקת הון שנעשתה בתמורה 
להעברת נכסים לחברה במהלך שינוי מבנה שאינו חייב במס לפי חלק 

לפקודה. במקרה זה, יראו בסכומים שהתקבלו כדיבידנד שמקורו  2ה
כאמור  01/16בעמדה חייבת בדיווח ברווחי שערוך ויחול האמור 

 לעיל.

לחוק החברות, שמקורה בהון שהונפק בחברה  303חלוקה לפי סעיף  3.6.5
למשקיעים במהלך שנת המס בה התבצעה החלוקה או בשנתיים 
שקדמו אליה. במקרה זה, יראו חלוקה כחלוקת רווחי שערוך בידי 
בעלי המניות שהחזיקו במניות החברה טרם ההנפקה האמורה ויחול 

 כאמור לעיל. 01/16בעמדה חייבת בדיווח האמור 

 .בנספח א' לחוזר זה 2ראה לעניין זה דוגמה מספר  

חלוקה שלא מרווח בסכומים העולים על סך הון העצמי כך שנוצר  3.6.6
גרעון בהון. במקרה זה, יראו בסכומים שהתקבלו כדיבידנד 

 01/16בעמדה חייבת בדיווח שמקורו ברווחי שערוך ויחול האמור 
 כאמור לעיל.

ן מדובר ברשימה סגורה של מקרים. לצורך בחינת יובהר, כי אי 
מקרים נוספים האם יש לסווגם כחלוקת רווח ולא כהפחתת הון 
בדומה למקרים לעיל, יש לפנות לחטיבה המקצועית ברשות 

 המסים.
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רשות המסים בנושא: סיווג ההכנסה לצורכי מס של  – 1/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה
 )המשך( לחוק החברות 303חלוקת דיבידנד לפי סעיף 

 סיווג הפחתת הון לצורכי מס בידי בעלי המניות .4.ה

לחוק  303ככלל, סכומים שהתקבלו בידי בעלי המניות במסגרת חלוקה לפי סעיף  4.1  
חוזר זה, יסווגו לצורכי מס כאירוע במישור  החברות שסווגו כהפחתת הון לפי

ההוני שמשמעותו השבת כספים שהושקעו על ידיו בחברה, וזאת בדומה להשבת 
כספים שהושקעו על ידיו בתמורה להנפקת "שטרי הון". סיווג כהשבת השקעה 
יחול גם במקרה ובעל המניות רכש את ההשקעה מבעל מניות אחר, אשר הוא 

 ברה.שהשקיע את הכספים בח

, סכומים שהתקבלו בידי בעל המניות יחשבו לעיל 4.1בסעיף בהתאם לאמור  4.2  
תחילה כהשבה של עלות המניות עד גובה המחיר המקורי המתואם. יתרת הסכום 
העולה על המחיר המקורי המתואם תחשב כולה כרווח במישור ההוני לפי חלק ה' 

ם ההשבה ולא יהיה ניתן לפקודה. כמו כן, המחיר המקורי יופחת בגובה סכו
לניכוי בעתיד בעת מכירת המניות בפועל. יש לשים לב, כי לא ניתן להכיר בהפסד 

 בשל הפחתת הון מאחר ואין מדובר במכירת המניות בפועל.

 .בנספח א' לחוזה זה 1ראה לעניין זה דוגמה מספר    

כאמור, יחולו  על סכומים שהתקבלו כאמור לעיל העולים על גובה המחיר המקורי 4.3  
הוראות הפקודה כפי שהיו חלות אילו היו נמכרות המניות בפועל. כך למשל, יש 

או אם  1.1.03לחשב שיעור מס באופן לינארי במקרה בו המניות נרכשו לפני 
( לפקודה יחול הפטור גם 3)ב97מדובר בתושב חוץ הזכאי לפטור ממס לפי סעיף 

 על סכומים שהתקבלו בהפחתת ההון.

יובהר, כי במידה ומניות החברה נרכשו על ידי בעל המניות במועדים שונים  4.4  
 )"שכבות"( יש לראות בסכום שחולק על ידי החברה כמחולק באופן יחסי 

 רטה"( בגין כל שכבה ושכבה לפי שיעור ההחזקה.-)"פרו

 .בנספח א' לחוזר זה 3ראה לעניין זה דוגמא מספר    

יום ממועד קבלת הסכומים במסגרת  30מור יגיש תוך ל סכומים כאנישום שקיב 4.5  
טופס או  י1399טופס )ד( לפקודה באמצעות 91הפחתת ההון, דיווח לפי סעיף 

 ובו פרוט החישובים כאמור לעיל. ח1399

לגבי ניכוי המס במקור על ידי החברה המחלקת, ככל שמדובר בדיבידנד יחולו  4.6  
ל שמדובר באירוע הפחתת הון, במידה ולא ככ הוראות הניכוי במקור הרלבנטיות.

ניתן לחברה המחלקת הסדר ספציפי על ידי פקיד השומה או החטיבה המקצועית 
ברשות המיסים בדבר הניכוי במקור, יראו בסכומים המשולמים כתמורה בעד נכס 

 )לא תילקח בחשבון עלות המניות בידי בעלי המניות( והמס ינוכה בהתאם.

לחוק החברות שאינה נופלת לאחד מהמקרים  303וקה לפי סעיף במקרים של חל 4.7  
והנעשית בדרך של רכישה עצמית של  לחוזר זה 3.6בסעיף החריגים המפורטים 

 מניות החברה, יחול האמור להלן:

מקום שמדובר ברכישה עצמית הנעשית מכל בעלי המניות בחברה באופן  4.7.1   
יחולו כל רטה"(, -כישה פרויחסי על פי שיעורי ההחזקה בזכויות )"ר

הוראות חוזר זה בדומה למצב אילו היה מדובר בחלוקת דיבידנד לפי חוק 
 החברות ולא רכישה עצמית.

 רטה,-מקום שמדובר במקרה חריג של רכישה עצמית שאינה רכישה פרו 4.7.2   
 יש להפנות את המקרה לבחינת החטיבה המקצועית ברשות המסים.
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שא: סיווג ההכנסה לצורכי מס של רשות המסים בנו – 1/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה
 )המשך( לחוק החברות 303חלוקת דיבידנד לפי סעיף 

 נספח לחוזר
 

 דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך – 01/2016עמדה מספר 
 
ברה שלה הכנסה מדיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך בחברה המחלקת, יהא הדיבידנד חייב ח

 )ב( לפקודה.126)א( לפקודה, ולא יחול בגינו האמור בסעיף 126במס בהתאם להוראות סעיף 

לעניין זה, דיבידנד ייחשב שמקורו ברווחי שיערוך כאשר החברה המחלקת לא היתה עומדת 
 לחוק החברות אילולא היו לה רווחי שיערוך בדוח הכספי. 302ף במבחן הרווח כאמור בסעי

לפקודה, עמדה זו,  1א100לאחר השלמת תקנות לעניין הגדרת "רווחי שיערוך" מכח סעיף 
 תחול לגבי כל חלוקת דיבידנד למעט דיבידנד שחלות לגביו הוראות הסעיף כאמור.

ח הכספי של החברה המחלקת רווחים שלא נתחייבו במס שנכללו בדו –"רווחי שיערוך" 
לפקודה, לרבות הכנסות שטרם הוכרו לצורכי  1ושמקורם אינו ב"הכנסה" כהגדרתה בסעיף 

 מס בשל דיווח על בסיס מזומן.

דוחות כספיים הנערכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים שעל פיהם נקבע  –"דוח כספי" 
"חוק  –)להלן  1999-ט)א( לחוק החברות, התשנ"302"מבחן הרווח" בהתאם לסעיף 

 החברות"(.
 

 1דוגמה מספר 
 

₪. מיליון  10בהשקעה של  A"( על ידי מר החברה" –הוקמה חברת א' )להלן  1.1.12ביום 
  A. לאחר ההנפקה שיעור ההחזקה של מר Bממר ₪ מיליון  60גייסה החברה  1.1.14ביום 
מחצית   Cרכש מר 1.1.16ביום ₪(. מיליון  180)שווי חברה אחרי ההנפקה  66.67%הינו 

מיליון(, כך שלאחר הרכישה מחזיק  200)שווי חברה ₪ מיליון  67-בתמורה ל  Aממניות מר
לחוק  303חילקה החברה לפי סעיף  1.1.17כל אחד מבעלי המניות בשליש מהמניות. ביום 

ו טרם נרשמ 2017מתוך הון המניות והפרמיה. יצוין, כי עד לתום שנת ₪ מיליון  30החברות 
בחברה רווחים כלשהם. להלן חישוב היבטי המס בשל הפחתת ההון )בהנחה כי לא מתקיימים 

 (:לחוזר 3.6בסעיף החריגים 

 :Aמר 

 10 )סכום שהתקבל בידי כל אחד בשל החלוקה(תמורה 

)"הפשרת" חלק מעלות המניות עד גובה הפחתת ההון או סך עלות 
 המחיר המקורי לפי הגבוה(

(5) 
אחר שנרכשו מחצית מהמניות * יתרת עלות ל

 שהוחזקו על ידי א'.

 30%)רווח ההון יהיה חייב במס בשיעור של רווח הון מהפחתת הון 
 הינו בעל מניות מהותי(  Aבתוספת מס יסף. מאחר ומר

5 

 אפס יתרת מחיר מקורי לאחר הפחתה

 :Bמר 

 )סכום שהתקבל בידי כל אחד בשל החלוקה(תמורה 
 

10 

לק מעלות המניות עד גובה הפחתת ההון או סך )"הפשרת" ח עלות
 המחיר המקורי לפי הגבוה(

(10) 

 30%)רווח ההון יהיה חייב במס בשיעור של רווח הון מהפחתת הון 
 הינו בעל מניות מהותי(  Aבתוספת מס יסף. מאחר ומר

 אפס

 50 יתרת מחיר מקורי לאחר הפחתה

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 148גיליון מס'  2018 פברואר

 

 
 
 

- 31 - 

 . 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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן

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

רשות המסים בנושא: סיווג ההכנסה לצורכי מס של  – 1/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה
 )המשך( לחוק החברות 303חלוקת דיבידנד לפי סעיף 

 :Cמר 
 

 10 )סכום שהתקבל בידי כל אחד בשל החלוקה( תמורה

עד גובה הפחתת ההון או סך )"הפשרת" חלק מעלות המניות  עלות
 המחיר המקורי לפי הגבוה(

(10) 

 30%)רווח ההון יהיה חייב במס בשיעור של  רווח הון מהפחתת הון
 הינו בעל מניות מהותי(  Aבתוספת מס יסף. מאחר ומר

 אפס

 57 יתרת מחיר מקורי לאחר הפחתה
 
 

 2דוגמה מספר 
 

מניות   Cעוד בטרם רכש מר 30.6.14בים לצורך הדוגמה יש להניח כי הפחתת ההון נעשתה 
 בחברה. להלן חישוב היבטי המס בשל הפחתת ההון:

 
 :Aמר 

 
 20 )סכום שהתקבל בידי כל אחד בשל החלוקה(תמורה 

 

 
 עלות

- 
כדיבידנד מרווחי   A* יראו בסכומים של מר

 לחוזר 3.6.5סעיף שערוך מאחר וחל החריג ב

 
 30%ה חייב במס בשיעור של )דיבידנד יהירווח הון מהפחתת הון 

 הינו בעל מניות מהותי(  Aבתוספת מס יסף. מאחר ומר

 
20 

 
 יתרת מחיר מקורי לאחר הפחתה

 
10 

 
 :Bמר 

 
 

 )סכום שהתקבל בידי כל אחד בשל החלוקה( תמורה
 
10 

 
 עלות

 
(10) 

כהשבה, בדומה  B *יראו את חלקו של מר 
 1לדוגמא מספר 

 
 30%ידנד יהיה חייב במס בשיעור של )דיב רווח הון מהפחתת הון

 הינו בעל מניות מהותי(  Bבתוספת מס יסף. מאחר ומר

 
- 

 
 יתרת מחיר מקורי לאחר הפחתה

 
50 
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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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן

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

רשות המסים בנושא: סיווג ההכנסה לצורכי מס של  – 1/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה
 )המשך( לחוק החברות 303וקת דיבידנד לפי סעיף חל

 3דוגמה מספר 
 

₪. מיליון  15"( על ידי מר א' בהשקעה של החברה" –הוקמה חברה )להלן  1.1.2000ביום 
בבורסה לניירות ערך. במהלך גיוס הכספים ₪ מיליון  100גייסה החברה  1.1.2007ביום 

 50%שמו מניותיה למסחר בבורסה. לאחר ההנפקה שיעור ההחזקה של מר א' הינו כאמור נר
נוספים מהון  10%רכש מר א'  31.12.2016ביום ₪(. מיליון  200)שווי חברה אחרי ההנפקה 

מיליון  25מהון המניות( בתמורה לסך של  60%מניות החברה )בעל המניות מחזיק לאחר מכן 
החלוקה קיבלה ₪. מיליון  80ברה לבעלי מניותיה סכום של חילקה הח 31.12.2017ביום ₪. 

לחוק החברות. סכום החלוקה סווג לצורכי מס  303את אישור בית המשפט בהתאם לסעיף 
 כהפחתת הון על פי חוזר זה.

 
 להלן חישוב רווח ההון בשל הפחתת ההון בידי מר א' בכל מועד רכישה של מניות:

 
 :1.1.2000 –מועד רכישה של מניות 

 
 

 שיעור החזקה
 

50% 

 
)סכום הפחתת ההון שהתקבל בגין כל שכבת  תמורה
 רכישה(

 
40 

 
 עלות

15 
*בשכבה הראשונה יראו כהשבה של עלות הרכישה עד 

כום שהתקבל מעבר יחשב גובה העלות במלואה, וכל ס
 כרווח הוני

 
)דיבידנד יהיה חייב במס בשיעור  רווח הון מהפחתת הון

יסף, מאחר ומר א הינו בעל מניות  בתוספת מס 30%של 
 מהותי(

 
25 

 0 יתרת מחיר מקורי לאחר הפחתה

 
 שיעור המס

יחושב באופן לינארי בהתאם למועד רכישת המניות לרבות 
 ביחס לתקופה שקדמה למועד הקובע

 
 :31.12.2016מועד רכישה של מניות 

 
 שיעור החזקה

 
10% 

 
שכבת  )סכום הפחתת ההון שהתקבל בגין כל תמורה
 רכישה(

 
8 

 
 עלות

8 
*בשכבה השניה יראו כהשבה רק חלק מעלות הרכישה 

 שעד גובה התמורה שהתקבלה בגין שכבה זו.

 
)דיבידנד יהיה חייב במס בשיעור רווח הון מהפחתת הון 

בתוספת מס יסף, מאחר ומר א הינו בעל מניות  30%של 
 מהותי(

 
0 

 17 יתרת מחיר מקורי לאחר הפחתה

 
 המסשיעור 

יחושב באופן לינארי בהתאם למועד רכישת המניות לרבות 
 ביחס לתקופה שקדמה למועד השינוי
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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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן

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

רשות המסים בנושא: רכישה עצמית של מניות  – 2/2018חוזר מס הכנסה מספר  .ו
 בהתאם לחוק החברות

 תוכן עניינים

 הקדמה .1

 רכישה לפי חוק החברות .2

 בעלי המניות בחברה סיווג לצורכי מס בידי –רכישה עצמית  .3

 רטה"(-"רכישה פרו –רכישה עצמית מכל בעלי המניות באופן יחסי שווה )להלן  3.1

"רכישה שאינה  –רכישה עצמית שאינה מכל בעלי המניות באופן יחסי שווה )להלן  3.2
 רטה"(.-פרו

 סיווג לצורכי מס ברכישה על ידי תאגיד קשור –רכישה עצמית  .4

 וג לצורכי מס בידי החברה הרוכשתסיו –רכישה עצמית  .5

 הוראות נוספות .6

 רטה-מחיר מקורי ברכישה פרו 6.1

 מחיר מקורי בידי בעל מניות נותר 6.2

 ב לפקודה94חישוב רווחים ראויים לחלוקה כמשמעותם בסעיף  6.3

 1959-חוק עידוד השקעות הון, התשי"ט 6.4

 לפקודה 2מגבלות לפי חלק ה 6.5

 מניות באיגוד מקרקעיןרכישה עצמית של  6.6

 רכישה עצמית של זכויות המירות )כגון אופציות( על ידי החברה 6.7

 רכישה עצמית כאשר אין רווחים בחברה הרוכשת 6.8

לפקודה, מעובדי  102רכישה עצמית של מניות הנמצאות בתוכנית לפי סעיף  6.9
 החברה

 פיזור תיקים בין משרדי שומה שונים 6.10

 הקדמה .1.ו

השפעת חוק החברות החדש "בנושא  26.12.2001מיום  10/2001ס הכנסה חוזר מ 1.1
-בהשפעת חוק החברות, תשנ"ט(, טיפל "10/2001"חוזר  –על דיני המס" )להלן 

, עסק בעיקר, 10/2001חוזר "( על דיני המס. חוק החברות" –)להלן  1999
תאגיד  בהשלכות לצורכי מס של רכישה עצמית של מניות החברה עצמה או על ידי

קשור. כמו כן, החוזר טיפל באופן סיווג ההכנסה בשל חלוקה שלא מרווח לפי 
 310"(, וחלוקה אסורה לפי סעיף הפחתת הון" –לחוק החברות )להלן  303סעיף 

 לחוק החברות.

" כוללת שני מרכיבים, האחד חלוקהלחוק החברות, " 1בהתאם להוראות סעיף  1.2
שני רכישה. חוזר זה עוסק בהיבטי המיסוי בשל דיבידנד )או התחייבות לתתו( וה
בחוזר ויחליף בכל הקשור לכך את האמור  רכישהחלוקה לפי חוק החברות שהינה 

עוסק בהיבטי מיסוי של חלוקת דיבידנד לרבות  1/2018. כמו כן, חוזר 10/2001
לחוזר  6הפחתת הון וחלוקה אסורה, ויחליף בהיבט זה את האמור בסעיף 

10/2001. 
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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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן

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

רשות המסים בנושא: רכישה עצמית של מניות  – 2/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
 )המשך( בהתאם לחוק החברות

 רכישה לפי חוק החברות: .2.ו

רכישת חברה את  לחוק החברות "רכישה" כוללת 1בהתאם להוראות סעיף  2.1
"( וכן רכישה עצמית" –מניותיה )או זכויות המירות למניות החברה( )להלן 

רכישת מניות חברה אם על ידי חברת בת או תאגיד בשליטה )חברת בת או תאגיד 
רכישה על ידי " –( )להלן 1968-בשליטה כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח

 שת מניות או זכויות המירות כאמור."( או לחילופין מתן מימון לרכיתאגיד קשור
 

רכישה נבדלת מחלוקת דיבידנד בכך שחברה רשאית לרכוש את מניותיה לא  2.2
לחוק החברות, דיבידנדים  306בהכרח מכל בעלי המניות בעוד שעל פי סעיף 

מחולקים לכלל בעלי המניות, באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה )אלא אם 
 נקבע אחרת בתקנון(.

הן חלוקת דיבידנד והן חלוקה בדרך של רכישה, כפופים לכללי חלוקה לפי  2.3
לחוק  302"(. סעיף כללי החלוקה" –לחוק החברות )להלן  303או  302סעיפים 

החברות קובע, כי חלוקה תחשב חלוקה מותרת אם היא עומדת בשני מבחנים: 
דגש, כי חברה "(. יוסולבנטיותמבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון של החברה )"

, עדיין יכולה לבצע חלוקה 302אשר אינה עומדת בכללי החלוקה כאמור לפי סעיף 
לחוק החברות אם היא קיבלה את אישור בית המשפט לכך שהיא  303לפי סעיף 

 עומדת במבחן יכולת הפירעון.
 

בהחילו את כללי החלוקה, הן על רכישה והן על דיבידנד, התכוון המחוקק ליצור  2.4
דות, מנקודת ראותה של החברה המחלקת, בטיפול ובתנאים להתרת חלוקה אחי

 בשתי דרכים אלה.
 

לחוק החברות קובע, לגבי רכישה עצמית, כי חברה הרוכשת את  308סעיף  2.5
מניותיה, רשאית לבטל את המניות הנרכשות. אם בחרה שלא לבטלן: המניות לא 

וזאת כל עוד המניות הן בבעלות  "(,מניות רדומות" –יקנו זכויות כלשהן )להלן 
החברה. כאשר תמכור החברה את המניות הרדומות, הזכויות הישנות "יתעוררו 
לחיים", ויקנו זכויות מלאות למחזיק בהן. נראה כי חוק החברות רואה ברכישת 

 המניות כהקטנת ההון, ובמכירתן מחדש כהגדלת ההון.
 

לחוק החברות קובע, כי כללי  309ף במקרה של רכישה על ידי תאגיד קשור, סעי 2.6
החלוקה יבחנו במישור חברת האם. במידה והחברה הרוכשת אינה בבעלות מלאה 
של חברת האם, יראו את סכום החלוקה כסכום הרכישה, כשהוא מוכפל בשיעור 

 הזכויות של חברת האם בהון החברה הרוכשת.
 

יד קשור, המניות להבדיל מרכישה עצמית, ברכישה של מניות על ידי תאג 2.7
הנרכשות אינן הופכות ל"רדומות" אלא שומרות על זכויותיהן, למעט זכויות 
ההצבעה. רכישה כאמור, אינה שונה מרכישת כל נכס אחר על ידי התאגיד 

מניות חברת  –הקשור, בו למעשה החליפה חברת הבת נכס, מזומנים, בנכס אחר 
 האם.

 
לגבי רכישה עצמית או רכישה על ידי  מטרת חוזר זה היא לקבוע את היבטי המס 

תאגיד קשור, בין שהרכישה נעשית מכל בעלי המניות באופן יחסי ובין שהיא נעשית 
 מחלק מבעלי המניות.

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 148גיליון מס'  2018 פברואר

 

 
 
 

- 35 - 

 . 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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן

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

רשות המסים בנושא: רכישה עצמית של מניות  – 2/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
 )המשך( בהתאם לחוק החברות

 סיווג לצורכי מס בידי בעלי המניות בחברה: –רכישה עצמית  .3.ו

 רטה"(:-"רכישה פרו –רכישה עצמית מכל בעלי המניות באופן יחסי שווה )להלן  3.1
 

רטה, יש לסווג את העסקה כחלוקת -במקרים בהם נעשתה רכישה פרו 3.1.1
לפקודת  164ויחולו ההוראות בדבר ניכוי המס במקור על פי סעיף  דיבידנד,

 "( כמתחייב.הפקודה" –)להלן  1961-מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א
  

יובהר, כי סיווג העסקה כחלוקת דיבידנד ייעשה גם אם הרכישה העצמית  3.1.2
נעשית מבעל מניות שהינו תושב חוץ )ממדינת אמנה וממדינה שאינה 

 מנה(.מדינת א

"רכישה  –רכישה עצמית שאינה מכל בעלי המניות באופן יחסי שווה )להלן  3.2
 רטה"(:-שאינה פרו

רטה, כך שחלק מבעלי המניות -במקרה בהם נעשתה רכישה שאינה פרו 3.2.1
"בעלי המניות –מוכרים את מניותיהם בתמורה למזומן או נכס אחר )להלן 

מוכר מניות אך בשיעור אחר(  "( וחלק אחר אינו מוכר כלל )אוהמוכרים
"(, חל שינוי בשיעורי ההחזקה בחברה, כך "בעלי המניות הנותרים –)להלן 

ששיעור ההחזקה בזכויות החברה בידי בעלי המניות המוכרים פוחת )וזאת 
באמצעות יציאת נכס מרשותם(, ומנגד שיעור החזקה של בעלי המניות 

יות בפועל )הרי החברה היא הנותרים עולה, וזאת על אף שהם לא רכשו מנ
זו שרכשה את המניות מבעלי המניות המוכרים(. מאחר והמניות הנרכשות 
הופכות למניות רדומות )שלולות זכויות( בידי החברה הרוכשת, שיעור 

 ההחזקה האפקטיבי שלהם עולה.

למעשה בעלי המניות הנותרים עושים שימוש ברווחי החברה על מנת  
המניות המוכרים ובכך לעלות את שיעור החזקתם לרכוש את מניות בעלי 

 בחברה.

רטה, יש לסווג את העסקה כעסקה המורכבת -ככלל, ברכישה שאינה פרו 3.2.2
 משני שלבים הסיווג יתבצע בהתאם לאחת מהגישות הבאות:

חולק דיבידנד בסכום כולל לפי סכום  בשלב ראשון, – 1גישה  3.2.2.1
הרכישה לפי חלקו היחסי  רםטהרכישה לכל אחד מבעלי המניות 

, בעלי מניות הנותרים רכשו מבעל בשלב שני)גם למוכר(. 
המניות היוצא את מניותיו בסכום הדיבידנד שקיבלו )ברוטו( 
)ראה גם התייחסות לעניין זה במאמר "רכישת מניות על ידי 

 דוקטור גדעון קריב(. –החברה המנפיקה כאירוע מס" 

, בעלי המניות הנותרים רכשו את מניות ןבשלב ראשו – 2גישה  3.2.2.2
 בעל המניות המוכר בסכום הרכישה לפי חלקם היחסי בחברה. 

   
העבירו בעלי המניות הרוכשים את המניות לחברה בשלב שני,  

רטה -למעשה מדובר ברכישה פרו –בתמורה לסכום הרכישה 
בידי בעלי המניות הנותרים )לפיכך, מדובר בדיבידנד כאמור 

 .(לעיל 3.1סעיף ב

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 148גיליון מס'  2018 פברואר

 

 
 
 

- 36 - 
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רכישה עצמית של מניות רשות המסים בנושא:  – 2/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
 )המשך( בהתאם לחוק החברות

.המשך( סיווג לצורכי מס בידי בעלי המניות בחברה: –רכישה עצמית  . 3ו( 

ניתנו שני פסקי דין בנושא רכישה עצמית של  2014]יצוין כי, במהלך שנת    
 דן ברונובסקי נגד פקיד שומה גוש דן 11-06-21268עמ"ה האחד  –מניות 
בר ניר תמר נגד פקיד  06-1100ע"מ והשני "( מקרה ברונובסקי" –)להלן 

"(. בשני פסקי הדין מגיע בית המשפט מקרה בר ניר" –)להלן  שומה גוש דן
למסקנה כי הטעמים עליהם הצביעו המערערים לביצוע הרכישה העצמית 
אינם קשורים לפעילותה העסקית של החברה הרוכשת, אלא לאינטרסים 

לחברה לא היתה כל סיבה עסקית  האישיים של בעלי המניות בה. בנוסף,
לרכוש את מניותיה והיא לא הוסיפה כל ערך כלכלי לחברה. בהתאם לכך, 
קובע בית המשפט, כי יש לראות בעסקת רכישת המניות העצמית כעסקה 

לפקודה ולסווגה מחדש. כתוצאה מסווגה מחדש  86מלאכותית לפי סעיף 
 נזקפה לבעלי המניות הכנסה מדיבידנד[.

 
במקרים בהם בעל המניות מוכר את כל המניות בהן הוא מחזיק, כך  3.2.3  

שלאחר המכירה אינו מחזיק עוד בזכויות בחברה, ניטה לסווג את העסקה 
בהתאם לחלופה השניה, כך שבידי בעל המניות המוכר יקבע רק אירוע של 
מכירה. במקרים בהם בעל המניות המוכר, מוכר חלק ממניותיו, כך 

א נותר בעל מניות בחברה, או במקרים בהם ניתן לזכות שלאחר מכן הו
מעורבות של בעל המניות המוכר באופן ביצוע העסקה בדומה למקרה 

 ברונובסקי, ניטה לסווג את העסקה לפי הגישה הראשונה.

לעיל, מקום שמדובר בחברה ציבורית הרוכשת  3.2.2על אף האמור בסעיף  3.2.4  
ינו מהותי, מפעם לפעם, בהתאם את מניותיה בבורסה, בשיעור שא

 3.2.2להחלטת החברה, נטה שלא לסווג את העסקה בהתאם לאמור בסעיף 
לעיל והיא תסווג בידי המוכר כרווח או כהפסד הון ממכירת נייר ערך 
)ככול ומדובר בנישום שמכירת ניירות ערך מסווגת אצלו כמכירה במישור 

ה, מתשלום או מרווח הון ההוני( ויחולו תקנות מס הכנסה )ניכוי מתמור
במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, 

 .2002-התשס"ג

 סיווג לצורכי מס ברכישה על ידי תאגיד קשור: –רכישה עצמית  .4.ו

במקרים בהם רכישת מניות חברה נעשית על ידי תאגיד קשור, יש לראות בעסקה, ברמת  
ל המניות ולא כדיבידנד. אולם, אם התאגיד הקשור, בעלי המניות המוכרים, כמכירה ש

הרוכש את המניות, מוחזק בשליטת חברת האם, במישרין ובעקיפין, יש לשקול סיווג 
 .לעיל 3בסעיף העסקה כחלוקת דיבידנד בהתאם לאמור 

 

 סיווג לצורכי מס בידי החברה הרוכשת: –רכישה עצמית  .5.ו

ניות בידי החברה אינה אירוע מס, למעט יש להדגיש כי פעולת רכישה עצמית של מ 5.1 
אם התאגיד הרוכש הינו בגדר "איגוד מקרקעין" )ראה לעניין זה את האמור 

 להלן(. 6.6בסעיף 
 

 כאשר נמכרות המניות הרדומות על ידי החברה הרוכשת יחול האמור להלן: 5.2 
 

ולפיכך, ככלל, מכירה של מניות רדומות על ידי החברה תסווג כהנפקת הון  5.2.1  
לא תהווה אירוע מס )כללי החשבונאות נוקטים בגישה דומה(. בהתאם 

 עלות המניות הרדומות לא תידרש כניכוי או הפסד כלשהו.
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המסים בנושא: רכישה עצמית של מניות  – 2/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
 )המשך( בהתאם לחוק החברות

.המשך( סיווג לצורכי מס בידי החברה הרוכשת: –רכישה עצמית  . 5ו( 

ושאת אופי עם זאת, במקרים חריגים בהם מכירת המניות הרדומות נ 5.2.2  
מסחרי, יש לראות במכירה כעסקה פירותית החייבת במס בהתאם 

( לפקודת מס הכנסה. להלן סממנים להיות העסקה 1)2להוראות סעיף 
 פירותית:

 
תקופת ההחזקה במניות הרדומות על ידי החברה, ממועד  5.2.2.1

קצרה )זמן החזקה קצר יכול  –הרכישה ועד למועד המכירה 
 .ויהיה פחות משנה(

במהלך החזקת המניות הרדומות על ידי החברה חלו בה שינויים  5.2.2.2
מהותיים )מבניים או עסקיים(, אשר עשויים היו להשפיע על 

 שוויה.
 5%שווי ההשקעה במניות החברה קטן יחסית )אינו עולה על  5.2.2.3

מהשווי הכולל של ההשקעה השוטפת של החברה בני"ע 
 סחירים(.

 
בוצעת רכישה על ידי תאגיד קשור, מכירת המניות על ידו תחויב במקרה ומ 5.2.3  

לפקודה או כמכירה שחל לגביה חלק ב'  88במס, כרווח הון לפי סעיף 
 לפקודה, לפי העניין.

 

 הוראות נוספות: .6.ו

 –רטה -מחיר מקורי ברכישה פרו 6.1 

מאחר ובמקרה זה סווגה ההכנסה בידי בעלי המניות כדיבידנד, אין להתחשב   
מחיר המקורי של המניות שנמכרו לחברה. מחירן המקורי ייוחס ליתרת המניות ב

 שנותרו בידי בעל המניות באופן יחסי )פרורטה(.
 

 –מחיר מקורי בידי בעל מניות נותר  6.2 
 

רטה, יש לראות בסכום ההכנסה שחויבה כדיבידנד -במקרה של רכישה שאינה פרו  
של המניות הנרכשות. המחיר המקורי בידי בעל המניות הנותר כמחיר מקורי 

יותר בניכוי בעת מכירת המניות המקוריות המוחזקות בידי בעל המניות באופן 
 88יחסי )פרורטה(. יובהר, כי לעניין חישוב סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 

ב לפקודה, יש לראות 94לפקודה או רווחים ראויים לחלוקה כהגדרתם בסעיף 
 חדשה של מניות במועד הרכישה העצמית. כאילו נרכשה "שכבה"

 
 –ב לפקודה 94חישוב רווחים ראויים לחלוקה כמשמעותם בסעיף  6.3 

 
רטה ובין אם לאו ובין אם סווגה -יש להדגיש כי בין אם מדובר ברכישה פרו  

לצורכי מס כדיבידנד ובין אם לאו, בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה יש 
עצמיות שנעשו בתקופת החישוב בדומה לדיבידנד. להפחית את סכום הרכישות ה

יש לשים לב, לעניין החלופה החשבונאית, כי בהתאם לחישוב הרווחים הניתנים 
לחוק החברות, יש להפחית סכומים שחולקו על ידי החברה  302לחלוקה לפי סעיף 

גם אם לא הופחתו מעודפי החברה. הכוונה בחוק החברות הינה לסכום הרכישה 
שלא נרשם לצורכי הדוחות הכספיים כהפחתה מהעודפים אלא כסכום העצמית 

 "(.מניות באוצראחד המופחת מההון העצמי )"
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המסים בנושא: רכישה עצמית של מניות  – 2018/2חוזר מס הכנסה מספר  . ו
 )המשך( בהתאם לחוק החברות

.המשך( הוראות נוספות: . 6ו( 

 – 1959-חוק עידוד השקעות הון, התשי"ט 6.4 
  
במידה ולחברה הרוכשת רווחים פטורים ממס ממפעל מאושר, חלופי או מוטב,   

ב לחוק העידוד, יראו אותם 51ח או 51בחלוקתם חלות הוראות סעיפים ש
לרבות אם מדובר ברווחים שנצברו  –כמחולקים לפי הסעיפים האמורים )יובהר 

 לחוק האמור(, והכל בכפוף להוראות חוק עידוד השקעות הון. 60טרם תיקון 
 

 –לפקודה  2מגבלות לפי חלק ה 6.5 
 

עצמית פרורטה בתקופת המגבלות הקבועה בחלק ככלל, מקום שנעשתה רכישה   
לפקודה, הדבר לא יחשב כהפרה של המגבלות. מקום שהרכישה אינה פרורטה  2ה

 לפקודה. 2היא תהווה הפרה של המגבלות כאמור, והכל בכפוף להוראות חלק ה
 

 רכישה עצמית של מניות באיגוד מקרקעין 6.6 
 

 9/2003את ביצוע מיסוי מקרקעין להור 2.2פסקה ראה לעניין זה את האמור ב  
בפסקה וכן את האמור  איגודי מקרקעין –בנושא הרפורמה במיסוי מקרקעין 

החוק לשינוי  –, תיקוני חקיקה במיסוי מקרקעין 4/13להוראת ביצוע מספר  2.1.1
 .סדרי עדיפויות לאומיים

 
 –רכישה עצמית של זכויות המירות )כגון אופציות( על ידי החברה  6.7 

 
רכישה עצמית של זכויות )כגון אופציות( לא תסווג כדיבידנד בידי בעל המניות   

המוכר )שכן הזכויות אינן מקנות זכויות ברווחים( אלא כעסקה במישור ההון. 
מכירה חוזרת של אופציה שנרכשה ברכישה עצמית, לרבות מניה שנובעת ממימוש 

 .לעיל 5סעיף גרת תידון בהתאם לעקרונות שפורטו במס –אופציה כאמור 

 –רכישה עצמית כאשר אין רווחים בחברה הרוכשת  6.8 
 

כאשר נעשית רכישה עצמית של מניות ולחברה הרוכשת אין רווחים לחלוקה   
בנושא  1/2018לחוק החברות, יש לפעול בהתאם לאמור בחוזר  302בהתאם לסעיף 

 וק החברות.לח 303סיווג ההכנסה לצורכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף 
 

לפקודה, מעובדי  102רכישה עצמית של מניות הנמצאות בתוכנית לפי סעיף  6.9 
 –החברה 

 
לפקודה, מעובדי  102לגבי רכישה עצמית של מניות הנמצאות בתוכנית לפי סעיף   

החברה, הרכישה לא תסווג בידי העובדים כדיבידנד, וזאת בשל ההוראות 
כלית חקיקתו. יובהר בנוסף, כי יכול ורכישה ות 102הספציפיות הקבועות בסעיף 

עצמית של המניות מידי העובדים תשלול מהעובד את האפשרות ליהנות משיעור 
 המס המוטב במסלול ההוני.

 
 –פיזור תיקים בין משרדי שומה שונים  6.10 

 
בכל טיפול בתיק שבו השלכות מס בהתאם לאמור בחוזר זה ובחברה הרוכשת   

שתיקם מתנהל בפקידי שומה נוספים, על המשרד המטפל לעדכן מספר בעלי מנית 
את כל פקידי השומה בהם מתנהלים התיקים הרלבנטיים. ניתן לעשות זאת 

 באמצעות הרפרנטים המקצועיים והמשפטיים.
 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 148גיליון מס'  2018 פברואר

 

 
 
 

- 39 - 

 . 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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן

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

 קביעת מועד מיזוג או פיצולרשות המיסים  – 6/2018חוזר מס הכנסה  .ז

 תוכן עניינים 

 הקדמה .1

 י שלא בתום השנה.מיזוג סטטוטור .2

 פיצול שלא בתום השנה .3

 הוראות נוספות .4

 התקופה הנדרשת 4.1 

 שינוי מבנה בו מועברות זכויות במקרקעין 4.2 

 אישור המנהל 4.3 

 תחולה .5

 הקדמה .1.ז

-ו "2"חלק ה –)להלן  1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 2חלק ה 1.1 

ויי מבנה, תוך דחיית אירוע המס, כגון: , בהתאמה(, מאפשר ביצוע שינ"הפקודה"

 מיזוג חברות, העברת נכסים בתמורה למניות או פיצול חברות.

לפקודה או  2בעוד שהעברת נכסים בתמורה למניות לפי הפרק השלישי לחלק ה 1.2 

מיזוג חברות בדרך של החלפת מניות, כאמור בחלופה השנייה להגדרת מיזוג 

מהלך שנת המס, מיזוג כהגדרתו בחלופה לפקודה, אפשריים ב 103בסעיף 

( או "מיזוג סטטוטורי" –לפקודה )להלן  103הראשונה להגדרת מיזוג בסעיף 

(, הינם מהלכים "פיצול" –לפקודה )להלן  103פיצול חברות, כהגדרתו בסעיף 

 103אשר ניתן לבצעם רק בתום שנת מס )ראה הגדרת "מועד מיזוג" בסעיף 

 ( לפקודה(.9()ג)א105לפקודה וכן סעיף 

)ב( לפקודה קובע, כי המנהל רשאי, על אף האמור בהגדרה "מועד 1א103סעיף  1.3 

(, לקבוע מועד מיזוג אחר או 9ג)א()105ועל אף הוראות סעיף  103מיזוג" שבסעיף 

 מועד פיצול אחר, בתנאים שקבע.

"(, אשר 0216/20"חוזר  –)להלן  בנושא "קביעת מועד מיזוג/פיצול" 16/2002חוזר  1.4 

)ב( לפקודה, קבע רשימה של מקרים אשר 1א103פורסם לאחר הוספת סעיף 

יתאפשר בהם לבצע מיזוג סטטוטורי או פיצול גם בתום כל אחד משלושת 

 בספטמבר(, בכפוף לתנאים שנקבעו. 30-ביוני ו 30במרץ,  31הרבעונים בשנה )

"(, אשר 242"תיקון  – לפקודה )להלן 242נכנס לתוקפו תיקון  6.8.2017ביום  1.5 

קבע הקלות משמעותיות לביצוע שינוי מבנה. בהמשך לכך, ומכוח סמכות המנהל 

)ב( לפקודה, כפי שפורט לעיל, יתאפשר ביצוע מיזוג סטטוטורי 1א103לפי סעיף 

או פיצול לא רק בתום שנת מס, אלא גם בתום כל אחד משלושת הרבעונים בשנה 

לחוזר זה.   4-ו 3, 2  בר(, בכפוף לאמור בסעיףבספטמ 30-ביוני ו 30במרץ,  31)

 .16/2002חוזר יודגש, כי עם פרסום חוזר זה, יבוטל 
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

המשך( רשות המיסים קביעת מועד מיזוג או פיצול – 6/2018חוזר מס הכנסה  . ז( 

 וג סטטוטורי שלא בתום השנהמיז .2.ז

במרץ,  31מיזוג יתאפשר גם בתום כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים בשנה ) 2.1 
 בספטמבר(, בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים: 30-ביוני ו 30

 לפקודה. 2התקיימו כל התנאים למיזוג לפי חלק ה 2.1.1  

 לדוח הדיווחים הבאים:, יצורפו 131עם הגשת הדוח השנתי לפי סעיף  2.1.2  

החברה המעבירה תגיש למועד המיזוג דוחות כספיים  2.1.2.1  
 מבוקרים )מאזן ודוח רווח והפסד(.

החברה הקולטת תגיש למועד המיזוג דוחות כספיים סקורים  2.1.2.2  
 )מאזן ודוח רווח והפסד(.

 דוחות נוספים לפי דרישת המנהל. 2.1.2.3  

 שנה בה חל המיזוג ובשנה השישית:קיזוזי הפסדים ב 2.1.3  
ככל שקיימים לחברה המעבירה ו/או לחברה הקולטת הפסדים טרם    

 המיזוג, קיזוז ההפסדים כאמור בחברה הקולטת ייעשה כמפורט להלן:

)ב( לפקודה, בשנה בה חל המיזוג, -ח)א( ו103לעניין סעיפים  2.1.3.1   
בתוספת סכום  הפסד שנצבר בחברה המעבירה עד למועד המיזוג,

ההפסד שנצבר בחברה הקולטת עד למועד המיזוג, יותר בקיזוז 
כנגד הכנסתה החייבת של החברה הקולטת החל ממועד המיזוג 
ועד לתום שנת המס, ובלבד שלא יותר לקיזוז כאמור סכום 

מסך ההפסדים של החברה המעבירה והקולטת  20%העולה על 
מהכנסתה  50%( או 12חלקי X פחות ) 1-פל בככשהוא מו

החייבת של החברה הקולטת לפני קיזוז ההפסד משנים קודמות, 
מספר החודשים  – "X"לפי הנמוך שביניהם. )לעניין סעיף זה, 

 מתחילת שנת המס עד למועד המיזוג(.

מסך  20%בשנה השישית לא יותר לקיזוז כאמור סכום העולה על  2.1.3.2   
חלקי  X) -וא מוכפל בההפסדים של החברה המעבירה והקולטת כשה

 האמורה בסעיף. 50%(. יובהר, כי בשנה זו, לא תחול מגבלת 12

 סמכויות פקיד השומה: 2.1.3.3   

יודגש, כי אין באמור לעיל, כדי לגרוע מסמכותו של  2.1.3.3.1     
פקיד השומה לבחון את מועד היווצרות ההפסדים  
ה וכן לבחון האם כל הוצאה או ניכוי שנצברו בחבר 
המעבירה ובחברה הקולטת עד למועד המיזוג, ולא  
הותרו לצרכי מס עד למועד זה )בין בשומה עצמית  
ובין בשומה סופית של פקיד השומה(, ואילו היו  
מותרים בניכוי היה נוצר הפסד למועד המיזוג,  
ייחשבו כחלק מהפסדי החברה הקולטת, לפי העניין,  
ח 103וראות סעיף עד למועד המיזוג, ויחולו עליהם ה 
לפקודה, כל זאת אם הותרו בניכוי לצרכי מס בתוך  
שנתיים ממועד המיזוג. בנוסף, ככל שקיים אירוע  
מהותי בשנה בה חל המיזוג, אשר יצר הפסד מסוים,  
בדרך כלשהי, אשר ניתן ליחסו לתקופה שלפני מועד  
המיזוג, יש להוסיפו למגבלת ההפסדים האמורה  
 בסעיף כאמור. 

יודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכויות המנהל לפי הוראות  2.1.3.4   
 ח)ז( לפקודה.103
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המשך( רשות המיסים קביעת מועד מיזוג או פיצול – 6/2018חוזר מס הכנסה  . ז( 

 לא בתום השנהפיצול ש .3.ז

במרץ,  31פיצול יתאפשר גם בתום כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים בשנה ) 3.1  

 בספטמבר(, בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים: 30-ביוני ו 30

 לפקודה. 2התקיימו כל התנאים לפיצול לפי חלק ה 3.1.1  

 ם הבאים:, יצורפו לדוח הדיווחי131עם הגשת הדוח השנתי לפי סעיף  3.1.2  

החברה המתפצלת תגיש למועד הפיצול דוח פרפורמה של  3.1.2.1    

 הפעילות המועברת.

 דוחות נוספים לפי דרישת המנהל. 3.1.2.2    

 קיזוזי הפסדים בפיצול: 3.1.3   

ה. לפיכך, בשונה 105לפקודה בוטל סעיף  242במסגרת תיקון  3.1.3.1    

, אשר 16/2002בחוזר ל ו' לפרק הפיצו-מהוראות סעיפים ה' ו

ד)ב( ערב 105קבעו מנגנון לקיזוז ההפסדים לאחר יישום סעיף 

לפקודה, יש ליישם את הוראות  242, לאחר תיקון 242תיקון 

 ד)ב( בלבד. 105סעיף 

 הוראות נוספות .4.ז

 התקופה הנדרשת 4.1  

יובהר, כי במיזוג סטטוטורי או בפיצול אשר בוצע במהלך השנה, התקופה   

לפקודה, תהא התקופה שתחילתה ממועד המיזוג  103כהגדרתה בסעיף הנדרשת 

 וסופה שנתיים מהמועד שבו חל מועד המיזוג.

 שינוי מבנה בו מועברות זכויות במקרקעין 4.2  

יובהר, כי במקרה בו מועברות זכויות מקרקעין לרבות זכויות באיגוד מקרקעין,   

 קרקעין.ייקבע יום מכירתן על פי הוראות חוק מיסוי מ

 אישור המנהל 4.3 

מקום בו המיזוג או הפיצול היו מבוצעים בסוף שנת מס והיה דרוש, בהתאם להוראות   

לפקודה, אישור המנהל לכך, ביצוע מיזוג או פיצול בהתאם לאמור בחוזר זה,  2חלק ה

יהיה כפוף גם הוא לאישור המנהל כאמור. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מהוראות 

 לפקודה. 1י105סעיף 

 תחולה .5.ז

הוראות חוזר זה יחולו ביחס למיזוגים סטטוטוריים ולפיצולים אשר מועדם החל מיום  

 ואילך. 31.3.2018

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 148גיליון מס'  2018 פברואר

 

 
 
 

- 42 - 

 . 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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן
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 רשות המיסים – נוהל גילוי מרצון הוראת שעה .ח

 2017בדצמבר  13פורסם ע"י רשות המסים ביום 

 כללי א.

 תנאים להליך גילוי מרצון ב.

 דרך פעולה ג.

 ימיתבקשה אנונ ד.

 "מסלול מקוצר" לטיפול בבקשות לגילוי מרצון ה.

 קיזוז הפסדים ושימוש בזיכויים ו.

 סייגים לחסינות מפני הליך פלילי ז.

 תחילה ח.

 עבירות על פי החוקים המפורטים להלן –נספח א' 

 טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון –ספח ב' נ

 יאנונימ –טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון  –נספח ג' 

 "מסלול מקוצר" –טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון  –נספח ד' 

 כללי .1.ח

רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים  

ומייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם 

וכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים כך, רשות המסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, מ

 (."הנוהל"פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים המפורטים מטה )להלן: 

 לנוהל.בנספח א' נוהל זה חל על עבירות המס המפורטות  

 תנאים להליך גילוי מרצון .2.ח

 הגילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום לב. .1 

ידי  –ה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכ .2
לרבות לגבי בת/בן הזוג של המבקש  –רשות המסים. בסעיף זה "חקירה ובדיקה" 

 וחברות שבשליטתם.

במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון,  .3
 ף.לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שות

במועד הפנייה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש, בת/בן  .4
זוגו או חברות שבשליטתם על ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי 

 מרצון, לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.

קיים מידע הקשור רשות המסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם  .5
לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות 
שבשליטתם ותיקי שותף, במקרים הבאים: ברשות שלטונית אחרת; באמצעי 

דין או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים -התקשורת; בכתבי בית
 אל או בחו"ל.אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישר

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 148גיליון מס'  2018 פברואר

 

 
 
 

- 43 - 

 . 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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן

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

המשך( רשות המיסים –נוהל גילוי מרצון הוראת שעה  . ח( 

 דרך פעולה .3.ח

בקשה לגילוי מרצון תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים  .6 
 "(.הגורם המוסמךמוסמך לאשרה )להלן: "בלבד ורק הוא יהיה  

הגילוי יהיה כן ויכלול את כל המידע הרלוונטי לבקשה, ובין היתר, שמות  .7
המבקשים, שנות המס הרלבנטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה 
שהושמטה ואומדן המס לתשלום, )במקרה בו ההכנסה שהושמטה הינה תשואה על 

עה(. לבקשה יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים השקעה, יצוין גם סכום ההשק
 כגון: צו ירושה, דפי יתרות ותנועה של חשבונות בנק וכו'.

המצ"ב לנוהל זה, כשהוא מלא וחתום על ידי  נספח ב',לבקשה יצורף  .8
 .(1) המבקש 

 כל בקשה תיחתם על ידי המבקש, במידה והמבקש מיוצג יצורף גם יפוי כוח. .9

רצון תוגשנה לגורם המוסמך אך ורק באמצעות דוא"ל הבקשות לגילוי מ .10
 .giluymerazon@taxes.gov.ilשכתובתה 

 וסמך שאין לאשר את הבקשה, יודיע על כך למבקש.ממצא הגורם ה .11

מצא הגורם המוסמך שהבקשה עומדת בתנאי הנוהל, יודיע למבקש שבקשתו  .12
מאושרת בכפוף לתשלום המס על פי קביעת הגורם האזרחי. לאחר אישור הבקשה 
יפנה הגורם המוסמך את הבקשה לגורם האזרחי הרלבנטי )פקיד השומה, ממונה 
תחת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה( שיקבע את סכום המס 

 לתשלום.

 הגורם האזרחי והמבקש יחתמו על הסכם שומה מתאים. .13

המבקש ישלם את המס במועד שייקבע על ידי הגורם האזרחי. תשלום המס בסעיף  .14
תשלום קרן, הצמדה, ריבית וקנסות אזרחיים על פי קביעת הגורם האזרחי  –זה 

 ובמועד שייקבע על ידו.

המבקש ישתף פעולה באופן כן ומלא עם כל גורם רלבנטי ברשות המסים בכל  .15
 י מרצון.עניין הקשור לבקשה לגילו

שולם המס על פי קביעת הגורם האזרחי במועד שנקבע, לא יינקט כנגד המבקש  .16
 לעיל. 12הליך פלילי בעניין הבקשה לגילוי מרצון שאושרה כאמור בסעיף 

 בקשה אנונימית .4.ח

המבקש להגיש בקשה לגילוי מרצון, רשאי להגיש בקשה אנונימית על בקשה אנונימית   
 :גילוי מרצון וההוראות הבאותיחולו כל הוראות ניהול 

 הבקשה האנונימית תוגש לגורם המוסמך. .17

לעיל למעט  7הבקשה לגילוי תכלול את כל המידע והמסמכים המפורטים בסעיף  .18
 שם המבקש.

המצ"ב לנוהל זה, כשהוא מלא וחתום על ידי בא כוח נספח ג', לבקשה יצורף  .19
 .(2) המבקש

 

 לעיל אינו פוטר ממילוי כלל הפרטים הקבועים בנספח ב' כאמור. 7בסעיף  צירוף מסמכים נלווים כאמור (1)

 לעיל בשינויים המחייבים. 1כאמור בהערה  (2)
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

המשך( רשות המיסים –לוי מרצון הוראת שעה נוהל גי . ח( 

.המשך( בקשה אנונימית . 4ח( 

הגורם המוסמך יפנה את הבקשה האנונימית לגורם האזרחי הרלוונטי )פקיד  .20
השומה, ממונה תחת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה( על מנת 

 מס הנובעת ממנה.לברר את חבות ה

ימים ממועד קבלת הבקשה על ידי הגורם האזרחי, יחתום בא כוח  180בתוך  .21
המבקש על טיוטת הסכם שומה המתייחס להכנסות וחבות המס בקשר לגילוי 

 מרצון בלבד.

לעיל, יגלה ב"כ  20במועד החתימה על טיוטת הסכם השומה כאמור בסעיף  .22
 להמשך הבדיקה והטיפול בבקשה.ת.ז. של המבקש -המבקש את שמו ו

 180-מצא הגורם האזרחי שיש להאריך את פרק הזמן לטיפול בבקשה מעבר ל .23
לעיל, ישלח הודעה לפונה עם העתק לגורם המוסמך ובלבד  20יום כאמור בסעיף 

 ימים נוספים. 90-שלא תוארך תקופת הטיפול כאמור מעבר ל

לעיל במועד שנקבע, תידחה הבקשה  21לא נמסר שמו של המבקש כאמור בסעיף  .24
ורשות המסים תוכל להשתמש בנתונים שנמסרו בבקשה כראיה בכל הליך פלילי 

 ואזרחי.

כל הוראות נוהל גילוי מרצון יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בקשות במסלול  .25
 האנונימי.

 .31.12.18המסלול האנונימי יחול מיום פרסומו ועד ליום  .26

 וצר" לטיפול בבקשות לגילוי מרצון"מסלול מק .5.ח

וההכנסה ₪ מיליון  2כאשר סך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה על  
בשנות הדיווח, ניתן להגיש את ₪ מיליון  0.5החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 

 הבקשה לגילוי מרצון במסלול מקוצר כדלהלן:

ות השנתיים ו/או דוחות אחרים הבקשה תוגש לגורם המוסמך, בצירוף לדוח .27
 .(3) רלבנטיים כשהם מתוקנים לתקופת הגילוי, כמפורט בנספח ד' המצורף לנוהל זה

מצא הגורם המוסמך כי הבקשה עומדת בתנאי הנוהל, יאשר את הבקשה, לאחר  .28
בחינתה, ויעבירה לגורם האזרחי הרלבנטי שיקלוט את הבקשה והדוחות, יתקצר 

 תשלום לפונה על סכום המס הנובע מהבקשה.אותן ויוציא שובר 

ימים מיום מסירת הודעת  15שילם הפונה את סכום המס הנובע מהבקשה תוך  .29
התשלום, לא יפתח כנגדו הליך פלילי לגבי המידע שמסר בבקשה וסכום המס 

 ששילם במסגרת הליך זה.

מדות במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות למעט בקשות אשר עו .30
בתנאי "מסלול מקוצר" והוגשו אנונימית ובהחלטת מנהל המשרד האזורי 
המטפל בבקשה בשל עמידתה ביתר התנאים כאמור לעיל להעבירה לטיפול 
במסלול המקוצר על כל המשתמע מכך וכמובן תוך ידוע הנישום וחשיפת שמו 

 טרם העברתו למסלול זה.

נויים המחויבים, גם על בקשות במסלול כל הוראות נוהל גילוי מרצון יחולו, בשי .31
 המקוצר.

 

מובהר כי בכל מקרה דוחות שנתיים למס הכנסה בגין כל שנת גילוי תוגש בנפרד ועם כלל המסמכים הרלוונטיים הנדרשים  ( 3)
 ואין נספח ד' ו/או כל גיליון אחר מהווה תחליף להגשה כאמור.
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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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן

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

המשך( רשות המיסים –נוהל גילוי מרצון הוראת שעה  . ח( 

 קיזוז הפסדים ושימוש בזיכויים .6.ח

מובהר בזאת כי ניתן יהיה, במסגרת הנוהל, לקזז הפסדים ולתבוע זיכויים שנובעים  
העניין, המדווחים בגילוי  מהגילוי מרצון רק כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון, לפי

מרצון ורק בשנות השומה אליהן מתייחס הגילוי מרצון. הקיזוז ו/או תביעת הזיכויים 
וסעיפי פרק י' חלק שלישי לפקודה, לפי העניין.  92, 29, 28יעשו בהתאם לסעיפים 

לא יותרו  –הפסדים וזיכויים אשר לא נוצלו בשנות השומה עליהן דווח בגילוי מרצון 
 ז ו/או לניצול בשנים שלאחר מכן.בקיזו

בנוסף, לא יתאפשר לקזז הפסדים/לתבוע זיכויים עליהם הוצהר כבר בדוחות שהוגשו  
 קודם לבקשה לגילוי מרצון כנגד רווחים או הכנסות שעליהם הוצהר בגילוי מרצון.

 סייגים לחסינות מפני הליך פלילי .7.ח

 לבד.אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת ב .32

 הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית. .33

החסינות בהליך פלילי תחול רק לגבי המידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון  .34
 ובקשר אליו.

החסינות מהליכים פליליים על פי נוהל זה תחול אך ורק על העבירות על פי  .35
 המצ"ב לנוהל. בנספח א'החוקים המפורטים 

גילוי מרצון על פי נוהל זה לא יחול על עבירות המוגדרות כעבירות מנהליות על  .36
 .1985-פי חוק העבירות המנהליות תשמ"ו

לא תינתן למבקש חסינות מההליך  –לנוהל  28, 14, 13, 7, 1הופרו סעיפים  .37
הפלילי ורשות המסים תוכל להשתמש בנתונים שמסר המבקש בבקשה כראיה 

 ואזרחי. בכל הליך פלילי

לא אושרה הבקשה על ידי הגורם המוסמך, לא תעשה רשות המסים שימוש  .38
 במידע שבבקשה.

 נוהל זה מחליף כל נוהל או הוראות ביצוע קודמות לעניין גילוי מרצון. .39

 תחילה .8.ח

, למעט פרק ד' שיחול מיום 31.12.19נוהל זה יחול מיום פרסומו ועד ליום  .40
 .31.12.18פרסומו ועד ליום 

 :עבירות על פי החוקים המפורטים להלן –נספח א' 

 .1961-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א . 1

 .1963-חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג . 2

 .1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ו . 3

 .1952-חוק מס קניה )טובין ושירותים(, תשי"ב . 4

 פקודת המכס )נוסח חדש(. . 5

 .1949-מסי מכס ובלו )שינוי תעריף(, התש"ט חוק . 6

, כשעבירת המקור הינה עבירה עפ"י אחד 2000-חוק איסור הלבנת הון, תש"ס .7
 לנספח זה. 1-7מהחוקים המפורטים בסעיפים 

פי, המתייחסת לאחד או יותר מן החיקוקים -כל הוראה לעניין מס בחוק או על . 8
 לעיל. 7עד  1המנויים בפסקאות 
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

המשך( רשות המיסים –נוהל גילוי מרצון הוראת שעה  . ח( 

 טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון –נספח ב' 

 __________________________________________________שם המבקש/ת:  .1

 __________________________________________________ פ.:מס' זהות/ח. .2

 _________________________________________:פירוט העובדות נשוא בקשה .3
 

 שנות מס           
 

 מקור
 הכנסה

 
 

          

           
           
           
           

           סה"כ לשנת המס/תקופת דיווח
           בות קרן המס בבקשהח

 
 __________________________סכום ההון המדווח במסגרת הבקשה ליום הגשתה  .4

 ________הוצאות שנדרשו שלא כדין וכיו"ב(  סכום העבירה המצטבר )הכנסות, הון, .5

תחום המס בו עוסקת הבקשה לגילוי מרצון הוא: מס הכנסה/מע"מ/מיסוי  .6
 מקרקעין/מכס.

)אם כן, יש לצרף את הבקשה    לא        כןהאם הוגשה בעבר בקשה לגילוי מרצון  . 7
 הקודמת(. 

: במישרין מעיסוק ביהלומים / בעקיפין מעיסוק ביהלומים (4) האם ההון בבקשה מקורו . 8
 / אינו קשור ליהלומים.

  כן          לא    האם עיסוקו של מגיש הבקשה הוא יהלומן: . 9

 :יש לסמן ולמלא בהתאם אחת משלוש האפשרויות הבאות .10

 __________________ אני מצהיר כי יש לי תיק ברשות המסים המתנהל בפקיד שומה  

 ___________התנהל בפקיד שומה _________ אני מצהיר כי היה לי בעבר תיק מסוג  

גוריי אני שייך אני מצהיר כי אין לי ולא היה לי תיק ברשות המסים ולפי מקום מ

  __________לתחום השיפוט של פקיד שומה 

 
 הנני מצהיר בזאת כי הכספים האמורים אינם נובעים מהכנסות שמקורן בפעילות בלתי חוקית.

 
 כמו כן הנני מצהיר/ה כי הפרטים בבקשה זו ובנספחיה מלאים ונכונים.

 
 _______________ך:תארי _______________ חתימת המבקש: ____________ שם המבקש:

 
 
 
 
 יש לסמן מקור ההון הרלוונטי בהתאם לאפשרויות( 4)
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

המשך( רשות המיסים –נוהל גילוי מרצון הוראת שעה  . ח( 

 ונימיאנ –טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון  –נספח ג'  

 _________________________________________________ שם בא כוח המבקש: .1

 :________________________________________________פרטי בא כוח המבקש .2

  __________  (Xמר  –)לדוג' _______________________________ כינוי המבקש: .3

 :האפשרויות הבאותיש לסמן ולמלא בהתאם אחת משלוש  . 4 

 ____________ אני מצהיר כי יש לי תיק ברשות המסים המתנהל בפקיד שומה   

 ________שהתנהל בפקיד שומה  _____ מצהיר כי היה לי בעבר תיק מסוגאני   

אני מצהיר כי אין לי ולא היה לי תיק ברשות המסים ולפי מקום מגוריי אני שייך 
 ___________ שומהלתחום השיפוט של פקיד 

: במישרין מעיסוק ביהלומים/ בעקיפין מעיסוק ביהלומים (5) האם ההון בבקשה מקורו  .5
 / אינו קשור ליהלומים. 

 לא      ןכ : האם עיסוקו של מגיש הבקשה הוא יהלומן  . 6

 __________________________ סכום ההון המדווח במסגרת הבקשה ליום הגשתה  .7

 _________רה המצטבר )הכנסות, הון, הוצאות שנדרשו שלא כדין וכיו"ב( סכום העבי  .8

תחום המס בו עוסקת הבקשה לגילוי מרצון הוא: מס הכנסה / מע"מ / מיסוי מקרקעין   .9
 / מכס.

 _________________________________________:פירוט העובדות נשוא הבקשה .10

 
 שנות מס           

 
 מקור

 הכנסה
 
 

          

           
           
           
           

           סה"כ לשנת המס/תקופת דיווח
           חבות קרן המס בבקשה

 

האם הוגשה בעבר בקשה לגילוי מרצון:      כן   לא )במידה שכן, יש לצרף את הבקשה  .11

 הקודמת(

 ובעים מהכנסות שמקורן בפעילות בלתי חוקית.הנני מצהיר בזאת כי הכספים האמורים אינם נ
 

 כמו כן הנני מצהיר/ה כי הפרטים בבקשה זו ובנספחיה מלאים ונכונים.
 

 ________: תאריך: ____________חתימת בא כוח המבקש __________ שם בא כוח המבקש:
 
 
 יש לסמן מקור ההון הרלוונטי בהתאם לאפשרויות( 5)

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 148גיליון מס'  2018 פברואר

 

 
 
 

- 48 - 

 . 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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן

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

המשך( רשות המיסים –נוהל גילוי מרצון הוראת שעה  . ח( 

 "מסלול מקוצר" –טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון  –נספח ד'  
 
 _______________________________________________________ שם המבקש/ת: .1

 _______________________________________________________ ות/ח.פ.:מס' זה .2

 :יש לסמן ולמלא בהתאם אחת משלוש האפשרויות הבאות .3

 _________________אני מצהיר כי יש לי תיק ברשות המסים המתנהל בפקיד שומה  

 _____________שהתנהל בפקיד שומה מסוג ______אני מצהיר כי היה לי בעבר תיק  

אני מצהיר כי אין לי ולא היה לי תיק ברשות המסים ולפי מקום מגוריי אני שייך 
  ______ לתחום השיפוט של פקיד שומה

: במישרין מעיסוק ביהלומים/ בעקיפין מעיסוק ביהלומים / אינו (6) האם ההון בבקשה מקורו .4

 קשור ליהלומים. 

    לא      כן   :האם עיסוקו של מגיש הבקשה הוא יהלומן . 5

  _______________________שנות המס בהן בוצעה העבירה:  . 6

 _______________לבקשה זו מצורפים דוחות מתקנים לשנות המס:  .7

 ______________________________ סכום ההון המדווח במסגרת הבקשה ליום הגשתה . 8

 ____________ רשו שלא כדין וכיו"ב( סכום העבירה המצטבר )הכנסות, הון, הוצאות שנד .9

תחום המס בו עוסקת הבקשה לגילוי מרצון הוא: מס הכנסה / מע"מ / מיסוי מקרקעין /  . 10
 מכס.

 ____________________________________________פירוט העובדות נשוא הבקשה:  .  11

_______________________________________________________________________ 

 אם כן, יש לצרף את הבקשה הקודמת()    לא    כן  האם הוגשה בעבר בקשה לגילוי מרצון: .12
 
 

 הנני מצהיר בזאת כי הכספים האמורים אינם נובעים מהכנסות שמקורן בפעילות בלתי חוקית.
 

 כמו כן הנני מצהיר/ה כי הפרטים בבקשה זו ובנספחיה מלאים ונכונים.
 
 
 

 ________: כוח המבקש: __________ חתימת בא כוח המבקש: ____________תאריךשם בא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 יש לסמן מקור ההון הרלוונטי בהתאם לאפשרויות( 6)
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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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן

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

 לפקודת מס הכנסה בנושא חברות בית 64תיקון סעיף  .ט

 לפקודת מס הכנסה בנושא חברות בית . 64תוקן סעיף  2018בינואר  17ביום 

 . המידע המופנה הינו כללי ולשון החוק מחייב.התיקון הינו מקיף

חברת בית רשאית להיחשב כחברת בית, בהודעה שחתמו עליה כל בעלי המניות ונמסרה 

 לפקיד השומה בתוך שלושה חודשים מיום התאגדותה.

חברת בית רשאית להודיע לפקיד השומה, בהודעה שחתמו עליה כל בעלי המניות, לא יאוחר 

שנת מס פלונית, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב חברת בית; הודיעה מחודש לפני תחילת 

 כאמור, תחדל להיות חברת בית, מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הודיעה כאמור.

 .  חברה שחדלה להיות חברת בית, לא תוכל לשוב ולבקש להיות חברת בית

 הוראות מעבר:

 של חברות בית. רצ"ב הבהרה מתקנת של רשות המיסים להוראת המעבר

ימים מיום פרסום חוק זה  30חברת בית קיימת רשאית להודיע לפקיד השומה, בתוך 

(, כי היא חוזרת בה מבקשתה להיחשב חברת בית. הודיעה כאמור יראו אותה 17.1.2018)

 .2017כאילו חדלה להיות חברת בית מתחילת 

 ת או ייעוץ מקצועי.הודעה זו מיועדת למסירת מידע בלבד ואין לראות בה חוות דע

 
 
 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 148גיליון מס'  2018 פברואר

 

 
 
 

- 50 - 

 . 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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן

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

המשך( לפקודת מס הכנסה בנושא חברות בית 64תיקון סעיף  . ט( 

 (2018בינואר  22)במקום הבהרה מיום  מעודכןנוסח הבהרה 
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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 ןבטלפו קשר ליצור ניתן

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

 היטל העסקת עובדים .י

קלות לבעלי חוב בגין המתווה בדבר הארכת  ,31.1.2018ת המיסים מיום הודעת רשו רצ"ב

על מנת לאפשר למעסיקים  31.3.2018עד ליום  העסקת עובדים זרים שהם מסתננים,

, 5.11.2017ביום ות המיסים על ידי רשהמעוניינים להיכלל במתווה ההקלות שפורסמו 

 .31.3.2018להסדיר את השומות והחובות עד ליום 

פורסם בניוזלטר של משרדנו לחודש דצמבר  2017בנובמבר  5וה ההקלות הנ"ל מיום מתו

2017. 
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