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 תזכורת –נוהל גילוי מרצון  .א

רשות המיסים פרסמה נוהל גילוי מרצון הוראת  2017בדצמבר  13ברצוננו להזכיר כי ביום 

וזאת על רקע הגברת המאבק בהון השחור  (2018שעה )ראה הרחבה בניוזלטר פברואר 

 אלים.ומאמצי רשות המיסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל של ישר

מטרת הנוהל לעודד ישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם 

לבצע הליך של "גילוי מרצון" לשלם את המיסים המתייחסים כדין ובכך להימנע מהליכים 

 פליליים.

הכוללים הנחיות לביצוע  5/2018פורסמו הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  2018במרץ  6ביום 

 (.2018מרצון" )ראה הרחבה בניוזלטר מרץ  "גילוי

 נזכיר, כי ישנם שלושה מסלולים להגשת בקשה לגילוי מרצון:

 בקשות מזוהות לגילוי מרצון. –"מסלול רגיל"  .1

 בקשות אנונימיות לבירור חבות המס מול פקיד השומה. –"מסלול אנונימי"  .2

ת, ניתן לפנות בהליך מזורז בקשות עם סכומי הון נמוכים יחסי –"מסלול מקוצר"  .3

 ומקוצר.

 .31.12.2018ניתן להגיש בקשות ב"מסלול האנונימי" עד לתאריך 

"מסלול מקוצר" ניתן להגיש בקשות עד לתאריך -"מסלול רגיל" ו –לשני המסלולים הנוספים 

31.12.2019. 
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 תזכורת –"חברה משפחתית"  .ב

סה, "חברה משפחתית" רשאית להודיע א)ב( לפקודת מס הכנ64ברצוננו להזכיר, כי לפי סעיף 

לפקיד השומה, לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב 

עבור שנת  2018בנובמבר  30כ"חברה משפחתית". כלומר, יש להודיע לפקיד השומה עד ליום 

2019. 

בקש בעתיד חשוב להדגיש, כי חברה שחדלה להיות "חברה משפחתית", לא תוכל לשוב ול

 להיות "חברה משפחתית".
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צדדית ליישום צעדים באמנות המס למניעת שחיקת בסיס -אישרור אמנת המס הרב .ג
 והסטת רווחים

צדדית -מסמך המאשרר את האמנה הרב 2018בספטמבר  13ביום  OECD-ישראל הגישה ל

ינות ליישום צעדים באמנות המס למניעת שחיקת בסיס והסטות רווחים וזאת בנוסף למד

 אחרות.

 . 2019בינואר  1האמנה צפויה להיכנס לתוקף עבור ישראל ביום 

אמנת המס הדו צדדית נכנסת לתוקף אך ורק כאשר שני הצדדים לאמנה הפקידו את מסמך 

 האשרור ולאחר שחלפה התקופה המוגדרת.

צדדית עוסקת בהוראות שונות בין השאר בדבר הליכי הסכמה הדדית, הסדרים -האמנה הרב

 יברדיים, ניצול אמנות ומוסד קבע.ה
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 מדרך עוז בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 7957/13ע"א  .ד

, ניתן פסק דין של בית המשפט העליון שעסק בשאלה האם תקבולי 2018בנובמבר  1ביום 

ביטוח חיים ששולמו בגין פטירת ערב לתשלום הלוואת משכנתא שנטלה המערערת חייבים 

 ?שאינם חייבים במס כלל במס הכנסה, מס רווח הון או

 בית המשפט פסק כי:

ניתן לראות בתקבולי ביטוח חיים שהתקבלו עקב מותו של אדם שאינו "קרוב" לנהנה מאותם 

 , זאתמשום רווח הון החייב במס לפי חלק ה' לפקודה -כספים בהתאם להוראות הפקודה 

  בנסיבות בהן הזכות הביטוחית נועדה לבטח נכסים הוניים של הנהנה.

עוד עולה, כי בנסיבות דנן צדק בית המשפט המחוזי הנכבד כאשר קבע כי תקבולי הביטוח, 

אשר שימשו לפירעון הלוואת המשכנתא שנטלה המערערת, מהווים הכנסה חייבת במס, 

לפקודה, וכי לא חל בעניינה של המערערת אחד מן הפטורים  88בהתאם להוראות סעיף 

, בדין הוציא המשיב למערערת את שומת המס בגין רווחי לפקודה. על כן 9הקבועים בסעיף 

 ההון שהגיעו לידיה.

כמו כן, נמצא כי אין לראות בתקבולי הביטוח משום "מענק" או "חוב שנמחל", כמשמעותו 

לפקודה, וממילא אין להתחשב בסכומים אלה לענין מחיר עלות המבנה לצורך  21בסעיף 

כי המערערת זכאית לתבוע את הוצאות הפחת שלא חישוב הפחת. מנתון זה עולה המסקנה, 

ניכתה ושלא נתבעו על ידה, בגין חישוב מחיר עלות המבנה על הצד הנמוך, כפי שקבע זאת 

 בית המשפט המחוזי.

 לאור האמור לעיל, הערעור נדחה.
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 חברת שי צמרות )אורנית( נ' מנהל מס ערך מוסף פתח תקוה 1609/16ע"א  .ה

יתן פסק דין של בית המשפט העליון שעסק בשאלה האם המערערת , נ2018בנובמבר  1ביום 

חייבת במס ערך מוסף בגין עסקאות מכר שביצעה בחלקות מקרקעין שבישוב אורנית מכח 

 היותה "תושבת ישראל".

 בית המשפט העליון פסק כי:

אין מחלוקת בין הצדדים כי מכירת החלקות העודפות הוא עסקה שעשתה המערערת באזור. 

ה שבמחלוקת בהקשר זה היא האם המערערת היא בגדר "אזרח ישראלי", כמובנו בחוק השאל

מע"מ. לענין זה, נקודת המחלוקת מרוכזת בשאלה אם המערערת יכולה להיחשב כ"תושבת 

ישראל" לפי החלופה שמגדירה מונח זה כ"חבר בני אדם שהשליטה בו וניהולו מופעלים 

 בישראל".

בהגדרה של "חבר בני אדם שהשליטה בו וניהולו מופעלים יש לבחון האם החברה עומדת 

בישראל". לשם כך, יש לבדוק מהם קשרי הגומלין שבין יסוד "השליטה" בחברה  לבין יסוד 

"הניהול" שבה. לאחר מכן, ככל שיסודות "השליטה" ו"הניהול" הם שני יסודות נבדלים. יש 

 לבחון מהו התוכן שיש לצקת לכל אחד מהם. 

אל הפרט, אין זה הכרחי בדיון זה להכריע בשאלה האם "השליטה" ו"הניהול" מן הכלל 

נפרדים, היות והבחינה צריכה להיעשות על פי מבחן תכליתי מהותי ולא על פי קריטריונים 

צורניים. בענייננו, בחינה מהותית תכליתית מלמדת כי השליטה )והניהול( בחברה היו נתונים 

משמעות לבחינת יסוד "השליטה" ויסוד "הניהול" באופן נבדל לאזרח תושב ישראל ולכן אין 

 או באופן "הוליסטי" וכללי.

על כן, נמצא כי המערערת עונה להגדרה המדברת ב"חבר בני אדם אשר השליטה בו וניהולו 

 מופעלים בישראל" והיא חייבת בתשלום מע"מ בגין מכירת החלקות.

 לאור האמור לעיל, הערעור נדחה.
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 אפרים בן מנחם נ' פקיד שומה מס הכנסה חיפה וראיסה בן מנחם 16/8158ע"א  .ו

, ניתן פסק דין בבית המשפט העליון שעסק בשאלה על מי מוטלת 2018באוקטובר  16ביום 

האחריות ונטל ההוכחה בעת התרחשות טעות על ידי רשות המסים, ששלחו דרישות תשלום 

 למעלה מעשור לכתובת לא עדכנית של המערער.

 משפט העליון פסק כי:בית ה

במקרה דנן, בהינתן שדרישות החוב נשלחו לכתובת שאותה מסר המערער לרשויות המס, 

ובהינתן ידיעתו על החוב, ולו נוכח העיקולים הרבים שהוטלו עליו, הרי שבנסיבות המקרה 

 יש לראות בכך את "כתובתו הנכונה" על אף שהמערער שינה את כתובתו במרשם האוכלוסין. 

כך, והגם שפקיד השומה לא פעל בצורה היעילה ביותר לגביית החוב, הוחלט ברוב דעות לפי

 כאמור לדחות את הערעור.
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 משה שחף נ' פקיד שומה גוש דן 16-12-53681ע"מ  .ז

יפו שעסק בשאלה -ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב 2018בספטמבר  5ביום 

ים אותם תבע מקבוצת קרנות הון סיכון, איתם האם סכום פשרה ששולם למערער בגין סעד

קיים יחסים הן כשכיר והן כנותן שירותי יעוץ כעצמאי, מהווה כולו הכנסה מעבודה או 

הכנסה מעסק או משלח יד, כטענת פקיד השומה, או, שמא, מדובר בסכום ששולם למערער 

י ייעוץ, אלא כפיצוי המגיעות לו כשכר עבודה או כדמ בגין עילות שונות, שאינן מכח זכויות

 על עוגמת נפש וכוויתור על דמי הצלחה ומניות, כטענת המערער.

 :בית המשפט המחוזי פסק כי

המערער קיבל הזדמנויות לשכנע את בית המשפט בדבר תוכן  –לענין פיצוי בגין עוגמת נפש 

 עוגמת הנפש שנגרמה לו ולמרות זאת לא השכיל להביא ראיות משכנעות המסבירות מדוע

דולר אלא הסתפק בעובדה שכך סווג הפיצוי בהסכם  500,000שולם לו סכום כה חריג של 

 הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין. 

על כן, בהתאם לכלל לפיו "דין הפיצוי כדין הפירצה", הקובע כי הפיצוי יסווג אצל מקבלו על 

ביכול בגין "עוגמת פי טיב הנזק אותו הוא בא לפצות, יש לראות במלוא סכום הפיצוי שניתן כ

( לפקודת מס הכנסה ולחייבה בהתאם לשיעור 1)2-( ו2)2נפש" כהכנסה פירותית מכח סעיפים 

 המס השולי החל על המערער.

 –לענין פיצוי בגין ויתור על דמי הצלחה או ויתור על מניות או ויתור על זכות תביעה 

יה אותן מניות שוויתר המערער לא הניח תשתית ראייתית שבכוחה לסתור את החזקה, לפ

עליהן בעד קבלת הפיצוי, מהוות הכנסה פירותית ולא הראה שהיה זכאי להן מכח מערכת 

יחסים מקבילה אחרת בינו לבין הנתבעים. מכאן, שגם "הויתור" על מניות אלו מהווה 

 הכנסה פירותית מעבודה או מעסק. 

כי האפשרות לעצב עסקה  כמו כן, גם לענין ויתור על זכויות תביעה קובע בית המשפט

במונחים של "ויתור על זכות" או "מכירת זכות" או "ויתור על זכות תביעה", אין בה כדי 

להפיק עסקה, שהיא במהותה עסקה פירותית, לעסקה הונית. כמעט כל פיצוי ניתן לתיאור 

ה כאילו נתקבל עבור הזכות שלא לדרוש את הפיצוי, אולם, לעולם המבחן יהיה מהות הפירצ

 שבגינה שולם הפיצוי ואחר טיבה, ההוני או הפירותי.

לענין טענת המערער, כי התקבל אישור על ניכוי מס במקור מפקיד השומה הקובע שיעור מס 

הן המערער והן רואה החשבון מטעמו  -ולא ניתן להגדיל את שיעור המס הנקוב בו  20%של 

במקור כדי שניכוי המס מהתשלומים ידעו והבינו שהם פועלים להוצאת אישור על ניכוי מס 

( ולא יותר 20%להם היה זכאי המערער על פי הסכם פשרה יהיו לפי השיעור הנקוב באישור )

מכך. ציפייתו של המערער, כי תוצאת המס בסוף שנת המס תהיה דומה לשיעור המס שנוכה 

 ית.במקור אינה הופכת מסמך של אישור על ניכוי מס להחלטת מיסוי או לשומה סופ

מה גם, שהמערער דיווח בפועל באופן שאינו תואם את האישור ולמעשה כלל לא הסתמך 

 עליו.

 156על כן הערעור נדחה, למעט לעניין אחד בו השופטת מפעילה את סמכותה לפי סעיף 

דולר, אשר מופיע בצו כ"דמי ניהול" יסווג  208,345לפקודת מס הכנסה וקובעת כי סכום של 

ופן שיקטין את שיעור המס החל עליו ובהתאם יקטין את סכום המס על כ"דמי הצלחה", בא

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

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

 רשות המיסים, בנושא: השמדת מלאי – 14/18ת ביצוע מס הכנסה מספר הורא .ח

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 157גיליון מס'  2018נובמבר 

 
9 

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

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

 רשות המיסים, בנושא: השמדת מלאי – 14/18הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  . ח 
 )המשך(
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: השמדת מלאי – 1814/הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  . ח 
 )המשך(
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

סים, בנושא: החבות במע"מ של שירותים רשות המי – 14/2018הוראת פרשנות מספר  .ט
 הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

רשות המיסים, בנושא: החבות במע"מ של  – 14/2018הוראת פרשנות מספר  . ט 
 )המשך( שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

רשות המיסים, בנושא: החבות במע"מ של  – 14/2018הוראת פרשנות מספר  . ט 
 )המשך( בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראלשירותים הניתנים ל"ארגון 
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

רשות המיסים, בנושא: החבות במע"מ של  – 14/2018הוראת פרשנות מספר  . ט 
 )המשך( שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

רשות המיסים, בנושא: החבות במע"מ של  – 14/2018הוראת פרשנות מספר  . ט 
 )המשך( ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראלשירותים הניתנים ל"
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  .י
 לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי רשות  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 ת המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי רשו – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 שות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי ר – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב

 

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 157גיליון מס'  2018נובמבר 

 
34 

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

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 1815/20חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 2018/15חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 5/20181חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018 חוזר מס הכנסה מספר . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר   .י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 )המשך( לאומיות-בקבוצות רב

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 157גיליון מס'  2018נובמבר 

 
49 

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

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

 רשות המיסים, בנושא: שינוי מבנה עסקי  – 15/2018חוזר מס הכנסה מספר  . י 
 שך()המ לאומיות-בקבוצות רב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 : גילוי בנושא סייבר33-105עמדה משפטית מספר  .יא
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 )המשך( : גילוי בנושא סייבר33-105עמדה משפטית מספר  . יא 
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 )המשך( : גילוי בנושא סייבר33-105עמדה משפטית מספר  . יא 
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 )המשך( : גילוי בנושא סייבר33-105עמדה משפטית מספר  . יא 
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 )המשך( נושא סייבר: גילוי ב33-105עמדה משפטית מספר  . יא 
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 )המשך( : גילוי בנושא סייבר33-105עמדה משפטית מספר  . יא 
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 )המשך( : גילוי בנושא סייבר33-105עמדה משפטית מספר  . יא 
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 רענון הנחיות –הכרה בקבלה בגין תרומות שנשלחו כ"מסמך ממוחשב"  .יב
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 . והמיסוי רתהביקו החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

 )המשך( רענון הנחיות –הכרה בקבלה בגין תרומות שנשלחו כ"מסמך ממוחשב"  . יב 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 157גיליון מס'  2018נובמבר 

 
59 

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

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

 בנושא מע"מ 12/2017ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר  .יג

חייבת בדיווח פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר ביטול עמדה  2018בספטמבר  20ביום 

 בנושא מע"מ, כמפורט להלן: 12/2017מספר 

 פרסמה רשות המיסים רשימה של עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ. 2017בחודש דצמבר 

, )להלן: "חוק מע"מ"(, על עוסק לדווח 1975 –בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

 על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות.

 עניינה פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון. 12/2017עמדה חייבת בדיווח מספר 

הרינו להודיע בזאת, כי לאור בחינה נוספת של מאפייני התחום האמור, ונוכח הוראות סעיף 

 .12/2017ד' לחוק מע"מ, הוחלט על ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר 67

 )עמוד הבא(. מאפיינים עסקיים בשוק ההוןפעילות בעלת  12/2017עמדה מספר מצ"ב 

 

 

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 157גיליון מס'  2018נובמבר 

 
60 

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

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

 )המשך( בנושא מע"מ 12/2017ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר  . יג 
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