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

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

 2019תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר  .א

 מגורים דירת מהשכרת הכנסה מיסוי .1.א

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

 .ש"ח 5,030 של חודשית תקרה בגבולות ממס

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

 .30.1.19 יום עד המס את שישלם בתנאי ,10%

ת תשומת לבכם, למדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד אנו מפנים א

רשות המסים אשר פורסם בניוזלטר של משרדנו  -מהשכרת דירה למגורים בישראל 
 .2018לחודש דצמבר 

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

 הכנסה מס חוק פי )על המלא הפטור מסלול את או( הכנסה מס לפקודת 122 סעיף
 מניכוי המוכר ייהנה לא(, 1990-התש"ן(, מגורים דירת מהשכרת הכנסה על ממס )פטור

 לתבוע היה ניתן שלא למרות ,מימון הוצאות לרבות מהשבח, בניכוי שוטפות הוצאות
 בתוכם מגלמים אלו שמסלולים משום וזאת אלו, במסלולים השומה פקיד אצל אותן

 . הפחת ובתוכם השוטפות ההוצאות של הכרה
 את לחשב יש משמע, עומדות, בעינן מכוחה והתוספת 5/2007 ביצוע הוראת כי יודגש,
 לשווי ולהוסיפו מושכרת הייתה הדירה בהן בתקופות לדרוש רשאי היה שהמוכר הפחת

 .ובתוספת הביצוע בהוראת לאמור בהתאם הרכישה משווי יתולהפח או המכירה

 סחירים ערך מניירות הון רווח בשל 2019 בינואר 31 עד מקדמה ותשלום דיווח חובת .2.א

 במקור המס מלוא בגינו נוכה שלא 2018 שנת של השנייה במחצית

 ותשלום דיווח חובת חלה לפקודה, 131 סעיף לפי שנתי דוח בהגשת שחייב מוכר על
 או )בישראל בבורסה למסחר הרשומים ערך בניירות הוניות עסקאות בגין דמותמק

 לא אך ערך,ניירות ה מכירת בעת הון רווח נוצר לנישום בהם מקרים באותם(, בחו"ל
 (.חלקי באופן נוכה או כלל נוכה )לא במקור המס מלוא נוכה

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

 ממכירת הון רווחי על 2018 שנת של שנתי החצי הדיווח את להגיש יש לפיכך,. הדיווח

 בינואר 31 מיום יאוחר לא ,2018 דצמבר עד יולי החודשים עבור סחירים ערך ניירות
2019. 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 )המשך( 2019תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר  . א 

 הדולריות תקנותה .3.א

 יש ,2019 מסה לשנת הדולריות" "התקנות לפי מס דוחות הגשת של בחירה לגבי הודעה
 בשל )תיאומים הכנסה מס חוקל( 2)()ב27 סעיף פי על 2019 וארבינ 30 ליום עד למסור

  .1985-התשמ"ה(, אינפלציה

 לפני אלה תקנות לפי חשבונות פנקסי לנהל מבחירתו בו לחזור רשאי יהא לא תאגיד
 .הקובע מהיום שנים שלוש תום

 חוץ בהשקעת חברות של חשבונות פנקסי ניהול בדבר )כללים הכנסה מס תקנות פי על
 התקנות" )להלן: 1986-התשמ"ו(, החייבת הכנסתן וקביעת מסויימות שותפויות לוש

 שקלי ולא דולרי בסיס על מס דוח להגיש רשאים מסוימים תאגידים( "הדולריות
 להלן: כמפורט

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

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

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

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

 .התיאומים לחוק 22 עיףבס כמשמעותו כספי מוסד למעטוהכל 

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

 כל .ספרים לניהול ההוראות לפי חדשים בשקלים חשבונותיו פנקסי את ינהל תאגיד
 באותו תרשם חדשים בשקלים החשבונות בפנקסי המס שנת במהלך שנרשמה פעולה

 את ינהל תאגיד .הפעולה ביום הדולר שער לפי ייעשה התרגום .בדולרים גם מועד
 הכפולה החשבונאות שיטת לפי כאמור, ובדולרים חדשים בשקלים חשבונותיו פנקסי
 .מצטבר בסיס על הכנסתו על וידווח

 2018פטור לשנת הצהרת עוסק  .4.א

 בשנת שלו העסקאות" "מחזור היה מה 31/1/2019 ליום עד להצהיר חייב פטור" "עוסק
2018. 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 

 

 
 
 
 

- 3- 

  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 )המשך( 2019תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר  . א 

 צאות הכרה בהו .5.א

 תשלומים סוציאליים (א)

 )בגין 2018 המס בשנת כהוצאה יוכרו  גמל לקופת סוציאליים" ש"תשלומים בכדי 
 .31/1/2019 ליום עד הגמל לקופות לשלמם יש( 12/2018 שכר

 תשלומים אחרים לבעלי שליטה (ב)

הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית, או תשלומים אחרים,  
בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם כמשמעותה שמשלמת חברה שהיא 

ניכויים לפי  –( 9)32לאחד מחבריה שהוא בעל שליטה כמשמעותו בסעיף  76בסעיף 
בשנת מס מסויימת יותר אם שולמו לו באותה שנת מס או שהוא כלל  17סעיף 

אותם בדו"ח על הכנסותיו לאותה שנת מס והמס עליהם נוכה לפי תקנות 
רת לא יאוחר משלושה חדשים לאחר תום שנת המס או תקופת הניכויים ממשכו

ימים מיום הניכוי  7השומה המיוחדת, לפי הענין, והועבר לפקיד השומה בתוך 
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת ועד 

  מועד הניכוי.

 2018תשלום יתרת חבות מס לשנת  .6.א

ות חבות מס הכנסה נושאת ריבית והצמדה. במידה בהתאם לפקודת מס הכנסה והתקנ
פטור מהפרשי  2019ונדרש להשלים תשלומי מס, הרי שתשלום מס בחודש ינואר 

מהפרשי ההצמדה  50%פטור בשיעור  - 2019הצמדה וריבית; תשלום בחודש פברואר 
 מההצמדה והריבית. 25%פטור בשיעור  2019והריבית ותשלום בחודש מרס 

 ישירות אל הביטוח הלאומי 126פס חובת שידור טו .7.א

חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח  2016החל מינואר 
דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת.  - 126לאומי, באופן מקוון, בטופס 

 (.2015לחוק הביטוח הלאומי )בחוק ההסדרים נוב'  355וזאת עפ"י תיקון סעיף 

 דיווח:מועדי ה

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

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

 לה.

  לגבי שנת המס שקדמה לה, נתנה לכלל המעסיקים  –באפריל בכל שנה  30עד יום
 נסה.לפקודת מס הכ 166ארכה להגשת דו"ח לפי סעיף 

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

 מס חברות .8.א

 .1.1.18החל מיום  23%לשיעור של  2017בשנת  24%ופחת משיעור של המס חברות 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 

 

 
 
 
 

- 4- 

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

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

 )המשך( 2019וף חודש ינואר תשלומים והודעות לרשות המיסים עד ס . א 

 תקרות הכנסה ליחיד ושיעורי מס .9.א

 )*( תקרות ההכנסה ושיעורי המס מיגיעה אישית

 2018בשנת המס 

 הכנסה ש"ח שיעורי המס*

 74,880עד  10%

 הבאים 32,520 14%

 הבאים 64,920 20%

 הבאים 67,200 31%

 הבאים 258,840 35%

 מכל שקל נוסף. 47%

לו  )*(  60על הכנסות הנחשבות כהכנסות מיגיעה אישית, ועל הכנסה חייבת של יחיד, שמלאו 

פרט לדיבידנדים, ריבית והכנסות מועדפות שנקבע  -שנה בשנת המס. לגבי הכנסות אחרות 

 להן שיעור מס מוגבל. 

 מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

 2018מס בשנת ה

 הכנסה ש"ח המס שיעור

 239,520עד  31%

 הבאים 258,840 35%

 על כל שקל נוסף. 47%

 

 סףימס י .10.א

של  ש"ח מכל המקורות 641,840מעל  על סך ההכנסות 3%בשיעור של  מס הייסף

  .יחידים

 )ט( לפקודה3סעיף  .11.א

זכות  )ט( לפקודת מס הכנסה )להלן "הפקודה"( קובעות כי אדם שמימש3הוראות סעיף 
לרכישת נכס או שירות במחיר נמוך ממחיר השוק, או שקיבל הלוואה )הלוואה על סך 

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

 ודה.כהכנסת עב –בזכות או בהלוואה שניתנו לעובד ממעבידו  .א
כהכנסה לפי  –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
 פקודה. ( ל4)2כהכנסה לפי סעיף  –או קרובו, מחברה בשליטתו 

 שר האוצר רשאי לקבוע את דרך חישוב ההפרש האמור ואת דרך חישובו.
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  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

 )המשך( 2019תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר  . א 

 )המשך( )ט( לפקודה3סעיף . 11א. 

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

)ט( לפקודת מס הכנסה, נקבע 3בתקנות לקביעת שיעור הריבית המינימלית לעניין סעיף 
ת, בהתאם לשיעור העלות הכוללת הממוצעת מנגנון לעדכון שנתי של שיעור הריבי

לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה 
-לחוק הסדר הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג 5"שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 

 , שפורסם לאחרונה בסמוך לפני חודש דצמבר של שנת מס קודמת.1993

את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי  30.12.2018שומות ביום שר האוצר פרסם בר

 .3.41%הוא  2019)ט( לפקודת מס הכנסה לשנת המס 3שיעור הריבית לעניין סעיף 

, 1985-)ב( לתקנות, מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התשמ"ה2כחריג, נקבע בתקנה 
בד הוא בעל שליטה כי לגבי הלוואה שניתנה לעובד ממעביד שאינו חבר בני אדם שהעו

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

 (.2019לשנת 

 )י( לפקודה  3סעיף  .12.א

סי חשבונות ( לפקודה קובעות כי אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנק)י3 סעיף הוראות
שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה 

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

די נותן ההלוואה ובלבד שמתקיימים יחסים מיוחדים בין ( בי4)2כהכנסה לפי סעיף 
 נותן ההלוואה לבין מקבל ההלוואה; לעניין זה:

 לרבות הפרשי הצמדה; -"ריבית" 

 לרבות כל חוב שאיננו אחד מאלה: -"הלוואה" 

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

 )ט'( חל עליה.3הלוואה שסעיף  (2)

( לפקודה לשם מטרתו 2)9וסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף הלוואה שנתן מ (3)

 הציבורית;

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

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

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

לבד שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה שנים לפחות, וב

והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת עודפי הרכוש 

 בפירוק;
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 )המשך( 2019תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר  . א 

 )המשך( )י( לפקודה 3סעיף . 12א. 

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

מים בשל אינפלציה עד יום לחוק תיאו 'שבהגדרה "נכסים קבועים" שבתוספת ב

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

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

שהיו נכס קבוע בידי נותן ההלוואה במועד החל בתקופה שמיום כ"ג בטבת 

(, אילו 2008במרס  5התשס"ח ) 'כ"ח באדר א ( עד יום2008בינואר  1התשס"ח )

 הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה;

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

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

לחוק תיאומים בשל אינפלציה לא  'הוראות פרק בשיטת החשבונאות הכפולה, ו

 יחולו בקביעתה;

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

את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי  30.12.2018פרסם ברשומות ביום  שר האוצר

 .2.56%הוא  2018)י( לפקודת מס הכנסה לשנת המס 3שיעור הריבית לענין סעיף 

 .3%וואות במטבע חוץ הינו שינוי השיעור בשער החליפין בתוספת שיעור הריבית בגין הל
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

, כל 2019בינואר  1-הבהרה לענין פסק הדין של ביה"ד הארצי לעבודה, לפיו החל מה .ב
 הכנסה של המלצר מתשר, תיחשב כהכנסת עבודה שלו מאת מעסיקו

עומרי קיס נגד המוסד  44405/10/15ל פורסם תקציר פסק דין עב" 2018בניוזלטר אפריל 

ד.ע. יבוא וניהול מסעדנות בע"מ נגד  – 28480/02/2016לביטוח לאומי וגלי הצוק בע"מ וע"ע 

יחיאל בודה, העוסק במעמדו של התשר המשולם למלצרים. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי 

ראות בתשר כהכנסה הסדר חדש הקובע כי יש ל ויכנס לתקופ – 2019בינואר  1החל מיום  –

השייכת לבית העסק והכנסתם של עובדי שרשרת השירות כשכר עבודה מאת המעסיק מבלי 

 אפשרות להפריד בין השניים הן במישור דיני הביטוח הלאומי והן במישור משפט העבודה.

 2019בינואר  1בעקבות פסיקה זו, פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר הקובע כי החל מתאריך 

שב כהכנסת עבודה ללא תלות באופן תשלומו, קרי, בין אם נרשם בספרי המסעדה תשר ייח

ובין אם לאו. בתי העסק יחויבו בדיווח וברישום ההכנסות מתשר כחלק מהכנסות בית 

 העסק. 

החוזר ממשיך ומדגיש כי בעת קרות מקרה המזכה בתשלום גמלה, המוסד לביטוח לאומי 

אף סה האמתית, הכוללת גם את כספי התשר. וייחשב את הבסיס לגמלה, בהתאם להכנ

מזהיר שבמקרים בהם לא ידווח בית העסק על ההכנסות מתשר במלואן, או לא ידווח כלל, 

 לחוק.  369יופעל כנגדו סעיף 

 פרסמה רשות המיסים הודעה כדלקמן: 2018בדצמבר  24בהמשך לאמור לעיל, ביום 

"מ החל על התשר שהתקבל על ידי מלצר "רשות המיסים מודיעה, כי נושא אופן גביית מע

במסעדה, מצוי עדיין בבחינה על ידי גורמי מקצוע, לאור הפסיקה החדשה שניתנה בנושא. 

בהתאם לכך, לא יחול שינוי באופן האכיפה בשלושת החודשים הקרובים לגבי תקבולים מסוג 

 זה".
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 תיקוני דוחות בעקבות הלכת "קונטירה ופיניסיאר" .ג

פורסם פסק דין של בית המשפט העליון העוסק באופן המיסוי של  2018 באפריל 22ביום 

 א' לפקודת מס הכנסה.85עסקאות בין חברות קשורות בהתאם להוראות סעיף 

פסק הדין עוסק בשני מקרים של חברת קונטירה טכנולוגיות בע"מ וחברת פיניסיאר ישראל 

של חברות אם אמריקניות  בע"מ, שתיהן חברות בנות ישראליות הנמצאות בבעלות מלאה

 כאשר חברות הבנות שימשו כמרכז מחקר ופיתוח עבור חברות האם.

בין השתיים נחתמו הסכמים לפיהם חברות הבנות יספקו לחברות האם שירותי מחקר 

", קרי, סכום הכולל Cost Plusופיתוח, כאשר התמורה בגין שירותים אלה תשולם בשיטת "

בסיס העלות( בתוספת רווח בשיעור קבוע מתוך בסיס  את עלות אספקת השירות )להלן:

העלות )להלן: הרווח(. בנוסף, סוכם בין החברות כי חברות האם יעניקו לעובדי חברות 

הבנות אופציות לרכישת מניות חברות האם במחיר שנקבע מראש. הקצאת האופציות נעשתה 

במסגרת מסלול רווח  באמצעות הפקדתן בידי נאמן למשך תקופה של לפחות שנתיים, זאת

 ( לפקודת מס הכנסה.2)ב()102הון בהתאם לאמור בסעיף 

המחלוקת בין החברות לפקידי מס הכנסה נגעה לבקשת החברות להשמיט את עלות הקצאת 

האופציות לעובדיהן מבסיס העלות אשר ממנו חושב הרווח. לעומת זאת פקיד השומה סבר כי 

יס העלות כאמור. בנוסף, הוא מצא כי עלות יש לכלול את עלות הקצאת האופציות בבס

 הקצאת האופציות אינה בגדר הוצאה המותרת בניכוי מהכנסתן החייבת.

 בית המשפט העליון פסק כי:

חבילות התגמול שניתנו אפוא לעובדי המחקר ופיתוח של החברות הבנות, בין אם בכסף ובין 

ומהותן הכלכלית בגדר הוצאה  אם באופציות ומכשירים הוניים שווי כסף, הן על פי טיבן

לשם הפקת ההכנסה ממתן שירותים. אכן, במסגרת עסקאות הקוסט פלוס חברות האם 

התחייבו לשלם לחברות הבנות את עלות אספקת השירות )בסיס העלות( בתוספת רווח 

בשיעור קבוע. אלא שעלות הקצאת האופציות, בהיותה חלק מהתגמול שניתן לעובדי החברות 

נה אלא בגדר תשלום מראש של חלק מההוצאות הכרוכות באספקת השירות. לכן, הבנות, אי

אין הצדקה מהותית שלא לכלול את שווי האופציות האמורות בבסיס העלות לצורך חישוב 

 הרווח המתאים.

 על כן, יש להוסיף לבסיס העלות את עלות הקצאת האופציות.

מניות בחברת האם לידי עובדי  בנוסף, נקבע שלמרות שעלות הקצאת האופציות לרכישת

לפקודה ומשכך, ככלל היה מקום  17חברת הבת, היא הוצאה בייצור הכנסה על פי סעיף 

( לפקודה מהווה הסדר ספציפי באשר 2)ד()102להתירה בניכוי, אף על פי כן, הוראת סעיף 

 זו. להקצאת מניות ואופציות במסלול רווח הון השולל באופן מפורש את ניכויה של הוצאה

 על כן, עלות הקצאת האופציות אינה הוצאה המותרת בניכוי מהכנסתה החייבת.

בדצמבר פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר תיקוני דוחות  13בעקבות פסק דין זה, ביום 

   בעקבות הלכת "קונטירה ופיניסאר", כדלקמן )עמוד הבא(:
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 בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים 18/2018חוזר מס הכנסה מספר  .ד
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

 בוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועיםבנושא: תגמול מ 18/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך(

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

 בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים 18/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 משך()ה

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

 בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים 18/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך(

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

 בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים 18/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך(

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

 בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים 18/2018מס הכנסה מספר חוזר  . ד 
 )המשך(

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

 בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים 18/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך(
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  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

 בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים 18/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך(

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

 וסס הון שהבשלתו תלוית ביצועיםבנושא: תגמול מב 18/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך(

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

 בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים 18/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך(

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

ה למכירת זכויות רשות המיסים, בנושא: עסק – 19/2018חוזר מס הכנסה מספר  .ה
 בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

רשות המיסים, בנושא: עסקה למכירת זכויות  – 19/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה 
 )המשך( בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

ת המיסים, בנושא: עסקה למכירת זכויות רשו – 19/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה 
 )המשך( בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

רשות המיסים, בנושא: עסקה למכירת זכויות  – 19/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה 
 )המשך( בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

עסקה למכירת זכויות  רשות המיסים, בנושא: – 19/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה 
 )המשך( בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 

 

 
 
 
 

- 25- 

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

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

רשות המיסים, בנושא: עסקה למכירת זכויות  – 19/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה 
 )המשך( בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

יות רשות המיסים, בנושא: עסקה למכירת זכו – 19/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה 
 )המשך( בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

רשות המיסים, בנושא: עסקה למכירת זכויות  – 19/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה 
 )המשך( בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 

 

 
 
 
 

- 28- 

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

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

רשות המיסים, בנושא: עסקה למכירת זכויות  – 19/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה 
 )המשך( בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

רשות המיסים, בנושא: עסקה למכירת זכויות  – 19/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ה 
 )המשך( בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

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

רשות המיסים, בנושא: עסקה למכירת זכויות  – 19/2018פר חוזר מס הכנסה מס . ה 
 )המשך( בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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: סמכות המנהל להורות על  – 820/201חוזר מס הכנסה מספר  .ו
 לפקודה 77חלוקת רווחים לפי סעיף 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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: סמכות המנהל להורות על  – 20/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו 
 )המשך( לפקודה 77חלוקת רווחים לפי סעיף 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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

סמכות המנהל להורות על  רשות המיסים, בנושא: – 20/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו 
 )המשך( לפקודה 77חלוקת רווחים לפי סעיף 
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  159גיליון מס'  2019ינואר 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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: סמכות המנהל להורות על  – 20/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו 
 )המשך( לפקודה 77חלוקת רווחים לפי סעיף 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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: סמכות המנהל להורות על  – 20/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו 
 )המשך( לפקודה 77חלוקת רווחים לפי סעיף 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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: סמכות המנהל להורות על  – 20/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו 
 )המשך( לפקודה 77חלוקת רווחים לפי סעיף 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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: סמכות המנהל להורות על  – 20/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו 
 )המשך( לפקודה 77חלוקת רווחים לפי סעיף 

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  159גיליון מס'  2019ינואר 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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: סמכות המנהל להורות על רשות המיסים – 20/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו 
 )המשך( לפקודה 77חלוקת רווחים לפי סעיף 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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 מס הכנסה 2018עמדות חדשות החייבות בדיווח לשנת המס רשימת  .ז
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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( בנושא מס הכנסה 2018רשימת עמדות חדשות החייבות בדיווח לשנת המס  . ז 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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( בנושא מס הכנסה 2018רשימת עמדות חדשות החייבות בדיווח לשנת המס  . ז 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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( בנושא מס הכנסה 2018רשימת עמדות חדשות החייבות בדיווח לשנת המס  . ז 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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

הקלה נוספת והוראות לעניין הארכת תוקף  –ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ  .ח
 2019שנת  – 34/93להוראת ביצוע  1ההוראות שבתוספת 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים כלוליםה 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

א()א( 7)9הנחיה מכח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף  .ט
 לפקודת מס הכנסה
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס וא 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

 מים ושיעורים במע"מסכו .י

 להלן ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות הרלוונטיים לנושא מס ערך מוסף.

 תאריך סכום בש"ח/שיעור תאור/נושא

סעיף 

 תאריכי עדכון בחוק/תקנה

 -עוסק פטור" עוסק שמחזור עסקאותיו אינה עולה על"

  :הגדרות( :, פרק א'1975 -התשל"ו )מתוך חוק מס ערך מוסף, "עוסק"מחזור עסקאות של 

העסקאות בשנת המס  של, (1975-לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו) 7סך כל המחיר כמשמעותו בסעיף 

העשוי להתקבל בשנת המס  הסכום -שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה 

תברר למנהל או לעוסק ביום מן ה השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר, ובלבד שאם

העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על  הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של

מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס  סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא

 למעט מכירת ציוד -ה, "עסקאות" של העוסק לענין ז את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות

 :1975-לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1סעיף 

 שקלים חדשים לשנה או על 100,187 עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על - "עוסק פטור'

 .סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר

 בינואר 1 לחוק 1סעיף  01.01.2019 100,187

 -שבונית מהמוכר החל מסכום שלחובתו של חייב במס לדרוש ח

 :(הגדרות : 'אפרק  1975 -)מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו חשבונית""

 .חשבונית עסקה או חשבונית מס

 .רכישה חובת עוסק בעת - 1975 -א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו47 סעיף

או לצורך פעילותו,  סקוקונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו או לשימוש בע א.47

 :חייב לנהוג כלהלן

שקלים חדשים, ידרוש  24,471-שקלים חדשים אך לא הגיע ל 305עלה ערך הנכסים או השירותים על  א()

מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא  ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית

 .בלבדהתשלום הוא למוכר  חתום עליו כמושך ונאמר בו כי

ממוכר שהוא עוסק  שקלים חדשים או יותר, חייב הוא לדרוש 24,471היה ערך הנכסים או השירותים   ב()

גב השיק את שמו,  מורשה חשבונית מס ולא ישלם בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב יוסיף על

 .חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף

 א לחוק47סעיף  01.01.2019 305
 בינואר 1

 ביולי 1
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס וא 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( מים ושיעורים במע"מסכו . י 

 תאריך סכום בש"ח/שיעור תאור/נושא

סעיף 

 תאריכי עדכון בחוק/תקנה

 .תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק דו"ח

 :)הגדרות ':פרק א 1975 -מס תשומות" )מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו"

שירותים לעוסק,  מס הערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכסים בידי עוסק או על מתן

  ;הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו

 :1976-התשל"ו ג( לתקנות מס ערך מוסף,23 ( תקנת משנה

 18,256על  נת משנה )ב(, דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום העולהעל אף האמור בתק

 – רישום(, התשל"ו (ש"ח יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף

 - לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו א143 ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף .אשר בו רשום העוסק, 1976

1975 ,שע"מ( ליד משרד האוצר, יוכל להזין נים )שרין למחשב של שירות עיבודים ממוכהקשור במי

 .התשומות שהם כוללים למחשב דו"חות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם

18,256 01.01.2019 
תקנת משנה 

 )ג( 23
 בינואר 1

 ביולי 1

 -עד זורחודשי למח-דיווח דו -קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק

 2015 :  והוראת שעה(, התשע"ה 51)תיקון מס'  67חוק מס ערך מוסף סעיף 

לגבי עוסק אשר  ( על אף האמור בסעיף קטן )א(, לעניין קביעת תקופת הדיווח, תקופת הדיווח1( )2א)

אלא אם כן קבע שר האוצר  ,שקלים חדשים תהיה חודשיים 1,510,000מחזור עסקאותיו אינו עולה על 

בו האמור בסעיף קטן זה או אם התיר  עיף קטן )א( תקופת דיווח ארוכה יותר לגבי עוסק שהתקייםלפי ס

דוח לתקופה קצרה יותר שקבע שר האוצר, לפי  המנהל, לבקשת עוסק כאמור, ובתנאים שיורה, להגיש

 .(סעיף קטן )א

 ניין סעיף קטן זה, בשינוייםהאוצר לפי סעיף קטן )א( לעניין תקופת הדיווח יחולו לע הוראות שקבע שר (2)

 .המחויבים

1,510,000 01.01.2019 
תקנת משנה 

 (2)א67
 בינואר 1

 -דיווח חודשי למחזור מעל -קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק

 (: הגדרות: פרק א 1975 -)מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו" מחזור עסקאות של עוסק"

בשנת המס ( של העסקאות 1975-התשל"וחוק מס ערך מוסף, ) 7יף בסעסך כל המחיר, כמשמעותו 

העשוי להתקבל בשנת המס  הסכום -שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה 

התברר למנהל או לעוסק ביום מן  השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר, ובלבד שאם

העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה  י סך כל המחיר כאמור שלהימים בתוך שנת המס השוטפת, כ

מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום  השוטפת, כשהוא על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה

למעט מכירת  -של העוסק לענין זה, "עסקאות"  שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות

  .ציוד

 :1976 -מס ערך מוסף,התשל"ולתקנות )ב(  20משנה תקנת 

 .בחודש לחוק תהא בת חודש ותחילתה באחד 67 תקופת דו"ח של עוסק לענין סעיף 1976

1,490,000 01.07.2018 
תקנת משנה 

 )ב(20
 בינואר 1
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס וא 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( סכומים ושיעורים במע"מ . י 

 תאריכי עדכון סעיף בחוק/תקנה תאריך סכום בש"ח/שיעור תאור/נושא

 .(קנס על אחור בהגשת דו"ח )לכל שבועיים או חלק מהם

 :דו"ח קנס על איחור בהגשת - 1975-לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 94 סעיף

ש"ח לכל  211 של נס פיגוריםלא הגיש החייב במס במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה, יהא חייב בק
 .שבועיים או חלק מהם

 ביולי 1 לחוק 94סעיף  01.07.2017 211

 ן(.העניי קנס על אי ניהול ספרים )הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי

 :ספרים קנס על אי ניהול  - 1975 -לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו)א(  95 סעיף

מהוראות חוק זה  נקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע, או שניהלם בסטיה מהותיתלא ניהל החייב במס פ
עסקאותיו או מסך על השכר והריווח, לפי  מסך כל מחיר 1% או התקנות על פיו, רשאי המנהל להטיל קנס של

 ש"ח 316 -הרשומות כפי שנקבע, ובלבד שהקנס לא יפחת מ הענין, לשנת המס שבה לא נוהלו הפנקסים או
 .לחודש

 ולא פחות  1%
 ש"ח 316-מ

 ביולי  1 )א( לחוק95סעיף  01.07.2017

 .משלוח דרישה ראשונה בכתב ובדואר רשום

  :2011 –( לתקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, התשע"א 1)1תקנה 

יו כרוכות הישירות שה הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות
וי בתקנות אלה ושסכום האכיפה מנ ט לפקודה ובלבד שאמצעי12בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

 -ההוצאת פעול

  .₪ 16לא יעלה על  -משלוח דרישה ראשונה בכתב 

 .₪ 23לא יעלה על  -משלוח דרישה ראשונה בכתב בדואר רשום 

 בינואר  1 (1)1תקנת משנה  01.01.2019 23/16

( לתקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות 2)1תקנה  דרישה נוספת בכתב ובדואר רשוםמשלוח 

 : 2011 -מרביות(, התשע"א 

הישירות שהיו כרוכות  הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות
י בתקנות אלה ושסכום האכיפה מנו ט לפקודה ובלבד שאמצעי12בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

 -הוצאת פעולה

  .₪ 16 על לא יעלה -משלוח דרישה נוספת בכתב 
 .₪ 23  לא יעלה על -משלוח דרישה נוספת בכתב ובדואר רשום 

 בינואר  1 (2)1תקנת משנה  01.01.2019 23/16

 שבוע(.קנס פיגורים )לכל 

  :ריםפיגו קנס - 1980 -א לחוק המסים )קנס פיגורים(, התשמ"א2 סעיף

המס שבפיגור  מסכום 0.2% לכל חוב מס יווסף מתום שבוע מהמועד שנקבע לתשלום המס קנס פיגורים של
פיגור או חלק ממנו, והוא  או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, לכל שבוע של

 .לענין זה בחוק מסבהעדר כל הוראה  על אף האמור בכל הוראה אחרת בדבר קנס על מס בפיגור ואף

 בדצמבר  22 א לחוק2סעיף  22.12.1994 0.2%
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס וא 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( סכומים ושיעורים במע"מ . י 

 תאריך סכום בש"ח/שיעור תאור/נושא

סעיף 

 תאריכי עדכון בחוק/תקנה

 .לשנה (ריבית)הפרשי 

 :1975-לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 93 סעיף

בשיעור עליית  תוספת לסכום שמדובר בו השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל -הפרשי הצמדה וריבית" "

בו לאחר שנוספו לו  לשנה על הסכום שמדובר 4% המדד בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של

 .הכספים של הכנסת קבע שר האוצר, באישור ועדתהפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר ש

 ביוני  15 לחוק 93סעיף  15.06.1993 4%

 לכל שבוע עד חצי שנה. –קנס בשל אי תשלום במועד 

 :במועד קנס בשל אי תשלום - 1975 -לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 96 סעיף

 קנס פיגורים 97 סעיף בית על פילא שולם מס במועד שנקבע לכך, יווסף עליו, בנוסף להפרשי הצמדה ורי

1/4%לכל  1/2%-ו פיגור שעד ששה חדשים מסכום החוב שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת

 .חדשים שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שלאחר ששה

 בפברואר 22 לחוק 96סעיף  22.2.1984 1/4%

 .לכל שבוע מעל חצי שנה -קנס בשל אי תשלום במועד

 :במועד קנס בשל אי תשלום - 1975 -לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 96 יףסע

 קנס פיגורים ,97 סעיף לא שולם מס במועד שנקבע לכך, יווסף עליו, בנוסף להפרשי הצמדה וריבית על פי

לכל  1/2%-פיגור שעד ששה חדשים ו סכום החוב שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת 1/4%

 .חדשים ממנו בשל תקופת פיגור שלאחר ששהשבוע או חלק 

 בפברואר 22 לחוק 96סעיף  22.02.1984 1/2%

 .קופה רושמת -ניהול פנקס חשבונות

  :1976 - א' לתקנות מס ערך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות( התשל"ו9 תקנה

  262עולה עלאינו  תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק,יחשב כחשבונית מס לענין שרות שמחירו

 .ש"ח

 א9תקנה  01.01.2019 262
 בינואר 1

 ביולי 1

 .עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני ואלקטרוני

 :2011-התשע"א (תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות

הישירות שהיו כרוכות  הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות

האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום  ט לפקודה ובלבד שאמצעי12ת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף בהפעל

  - הוצאות פעולה

 .₪ 16אלקטרוני לא יעלה על  עיקול בידי צד שלישי שאינו

 .₪ 8עיקול בידי צד שלישי אלקטרוני לא יעלה על 

8/16 01.01.2019 
תקנת משנה 

1(3( 
 בינואר 1

 .עיקול בידי צד שלישי ומשלוח צו מסירהמשלוח הודעה לסרבן על 

 (:1) 2011-התשע"א( תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות

הישירות שהיו כרוכות  הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות

תקנות אלה ושסכום האכיפה מנוי ב ט לפקודה ובלבד שאמצעי12בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

  :של הוצאות פעולה

 .₪ 16לא יעלה על  -בידי צד שלישי  משלוח הודעה לסרבן על עיקול

 .₪ 16לא יעלה על  -מסירה  משלוח הודעה לסרבן על עיקול ע"י משלוח צו

16/16 01.01.2019 
תקנת משנה 

1(4( 
 בינואר 1
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס וא 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( סכומים ושיעורים במע"מ . י 

 תאריך סכום בש"ח/שיעור תאור/נושא

סעיף 

 תאריכי עדכון בחוק/תקנה

 .איתור כתובת הסרבן

  ):1)2011-התשע"א( תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות

הישירות שהיו כרוכות  הוסיף עליו את ההוצאותהופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן ל
האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום  ט לפקודה ובלבד שאמצעי12בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

 .₪ 127של איתור כתובת הסרבן לא יעלה על  פעולההוצאות 

127 01.01.2019 
תקנת משנה 

1(5) 
 בינואר 1

 .ן בבית מגוריו או במקום עסקועיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרב

 :(1)2011-התשע"א( תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות

הישירות שהיו כרוכות  הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות
ושסכום  האכיפה מנוי בתקנות אלה ט לפקודה ובלבד שאמצעי12בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו לא יעלה על  עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של של הוצאות פעולה
169 ₪. 

169 01.01.2019 
תקנה משנה 

1(6) 
 בינואר 1

 י.עיקול רכב במשרד הרישו

 :(1)2011-התשע"א( תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות

הישירות שהיו כרוכות  דה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאותהופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקו
האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום  ט לפקודה ובלבד שאמצעי12בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

 .₪ 85 של עיקול רכב במשרד הרישוי לא יעלה על  הוצאות פעולה

85 01.01.2019 
תקנה משנה 

1(7) 
 בינואר 1

 .והוצאתם , לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקליםמצאת אזהרהה

  :(1)2011-התשע"א (תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות

הישירות שהיו כרוכות  הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות
האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום  פקודה ובלבד שאמצעיט ל12בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים  של המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הוצאות פעולה
 .₪ 169והוצאתם לא יעלה על 

169 01.01.2019 
תקנה משנה 

1(8) 
 בינואר 1

 .הובלה והוצאת מעוקלים

 :)1)2011-תשע"א( הת מרביותתקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאו

הישירות שהיו כרוכות  הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות
האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום  ט לפקודה ובלבד שאמצעי12בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

 .₪ 360 על עלההובלה והוצאות מעוקלים לא ישל  הוצאות פעולה

360 01.01.2019 
תקנה משנה 

1(9) 
 בינואר 1
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס וא 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( סכומים ושיעורים במע"מ . י 

 תאריכי עדכון סעיף בחוק/תקנה תאריך סכום בש"ח/שיעור תאור/נושא

 .צורך הוצאתם משאית וסבליםהובלה והוצאת מעוקלים שנדרשו ל

  ):1)2011-התשע"א( תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות

הישירות שהיו  הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות
האכיפה מנוי בתקנות  ט לפקודה ובלבד שאמצעי12כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

הוצאתם משאית וסבלים לא  של הובלה והוצאת מעוקלים שנדרשו לצורך שסכום הוצאות פעולהאלה ו
 .₪ 2,148 תעלה על

 בינואר 1 (10) 1תקנת משנה  01.01.2019 2,148

 .הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה פומבית או מכירה אחרת

 :)1)2011-התשע"א (תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות

הישירות שהיו  הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות
האכיפה מנוי בתקנות  ט לפקודה ובלבד שאמצעי12כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

מכירה פומבית או מכירה  של הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של  אלה ושסכום הוצאות פעולה
 .₪ 529חרת לא יעלה על א

 בינואר 1 (14) 1תקנת משנה  01.01.2019 529

 .הוצאות גרירה של רכב

 :)1)2011-התשע"א ()גבייה( )קביעת הוצאות מרביותתקנות המסים 

הישירות שהיו  הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות
האכיפה מנוי בתקנות  ט לפקודה ובלבד שאמצעי12מור בסעיף כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כא

 : אלה ושסכום הוצאות פעולה לא יעלה על

  – טון, למחסן הנמצא במרחק 4רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על   א()

 .₪ 423 ק"מ ממקום הגרירה 35עד   (1)

 ₪. 503 הגרירה ק"מ ממקום 50ק"מ עד  36-מ  (2)

 .₪ 582 ק"מ ממקום הגרירה 75ק"מ עד  51-מ  (3)

 .₪ 656 ואילך ממקום הגרירה ק"מ 76-מ (4) 

  – טון ומעלה, למחסן הנמצא במרחק 4רכב מסחרי שמשקלו    ב()

 .₪ 1,005 ממקום הגרירה ק"מ 35עד   (1)

 .₪ .₪ 1,111 ק"מ ממקום הגרירה 50ק"מ עד  36-מ  (2)

 .₪ 1,302 ק"מ ממקום הגרירה 75ק"מ עד  51-מ  (3)

 ₪ 1,481 הגרירה ק"מ ואילך ממקום 76-מ  (4)

--- 01.01.2019 
 תקנת משנה

 )א()ב((16) 1
 בינואר 1
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס וא 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( סכומים ושיעורים במע"מ . י 

 תאריכי עדכון קנהסעיף בחוק/ת תאריך סכום בש"ח/שיעור תאור/נושא

 .פריצת דלת של רכב

 :)1)2011-התשע"א ()גבייה( )קביעת הוצאות מרביותתקנות המסים 

הישירות שהיו כרוכות  הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות
נות אלה ושסכום האכיפה מנוי בתק ט לפקודה ובלבד שאמצעי12בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

 .₪ 159 של פריצת דלת של רב לא יעלה על הוצאות פעולה

 בינואר 1 (17)1תקנת משנה  01.01.2019 159

 .פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל

 ):1)2011-התשע"א ()גבייה( )קביעת הוצאות מרביותתקנות המסים 

הישירות שהיו כרוכות  ו את ההוצאותהופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עלי
האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום  ט לפקודה ובלבד שאמצעי12בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

 .₪ 243לא יעלה על  פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל  של  הוצאות פעולה

 בינואר 1 (18)1תקנת משנה  01.01.2019 243

 .מיוחד פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול

 :)1)2011-התשע"א ()גבייה( )קביעת הוצאות מרביות תקנות המסים

הישירות שהיו כרוכות  הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות
האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום  ט לפקודה ובלבד שאמצעי12בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

 ₪. 677 לא יעלה על מיוחד פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול של הוצאות פעולה

 בינואר 1 (19)1תקנת משנה  01.01.2019 677

 . הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו

 :)1)2011-התשע"א ()גבייה( )קביעת הוצאות מרביות תקנות המסים

הישירות שהיו כרוכות  תהופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאו
האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום  ט לפקודה ובלבד שאמצעי12בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

 :יעלה על לא הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו של הוצאות פעולה
 .למטר מעוקב לחודש או חלקו₪  265 מיטלטלין א()
  - כלי רכב ב((

  .ממנו ליום או חלק₪  42 טון 4י שמשקלו אינו עולה על בעבור כלי רכב פרטי ומסחר  (1)
 . ליום או חלק ממנו₪  106 -ומעלה  טון 4בעבור כלי רכב מסחרי שמשקלו   (2)

 בינואר 1 (20)1תקנת משנה  01.01.2019 ---

  .שמאות מיטלטלין לרבות רכב

 :)1)2011-התשע"א ()גבייה( )קביעת הוצאות מרביות תקנות המסים

שהיו כרוכות  אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות הופעלו
בתקנות אלה ושסכום  ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי12בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

 .₪ 317 על שמאות מיטלטלין לרבות רכב לא יעלה של הוצאות פעולה

 בינואר 1 (21)1תקנת משנה  01.01.2019 317
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