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

 ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.אלו נועדו למסירת מידע בלבד  ניוזלטרים
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1 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

תמיכות ומענקים לקליטת עובדים חדשים בשכר גבוה  - משרד הכלכלה והתעשייה   .א

 בירושלים ובאזורי עדיפות לאומית

משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, פרסם 

ה מסלול תעסוקה לעידוד השקעות הון וסיוע לתעסוקה באמצעות הקצא 2019ביולי  16ביום 

  חדשה למתן סיוע בקליטת עובדים חדשים בשכר גבוה בירושלים ובאזורי עדיפות לאומית.

  להלן פירוט עקרונות התכנית:

התכנית מיועדת לחברות המעוניינות להקים מיזם באזורי עדיפות לאומית או   )א(

 בירושלים או להוסיף/להרחיב/להעתיק מיזם לאזורים אלו.

 100- עובדים חדשים, אך לא יותר מ 15ת על החברה המבקשת סיוע להעסיק לפחו  )ב(

עובדים חדשים. בהעתקת מיזם יש להעסיק לפחות את מספר העובדים שהועסק על ידי 

 עובדים חדשים, לפי הגבוה מביניהם. 15החברה לפני ההעתקה או 

מחזור המכירות המינימלי של חברה המבקשת סיוע בשנה שקדמה להגשת הבקשה הינו   )ג(

בצפון אשר נדרשו  1-4ים, למעט חברות ברשויות פריפריאליות מיליוני שקל 25סך של 

 מיליוני שקלים. 15למחזור מכירות מינימלי של 

עלות השכר החודשית לעובד, מיום גיוסו ועד לתום התקופה בה התחייבה החברה מבקשת   )ד(

 הסיוע להעסיקו, לא תפחת מגובה שכר הברוטו המינימאלי, כמפורט בטבלה שלהלן:

  עובדשכר הברוטו ל
מהשכר  2.5לפחות פי 

  הממוצע במשק
מהשכר  1.5לפחות פי 

  הממוצע במשק

מעל השכר הממוצע במשק 
מהשכר  1.5ועד שכר של 

  הממוצע במשק (לא כולל)

היקף העובדים 
הנדרש ביחס לשכר 

  הברוטו לעובד

מסך  10%-לא פחות מ
העובדים בגינם ניתן סיוע 
יקבלו את השכר המצויין 

  לעיל

מסך  35%-לא פחות מה
העובדים בגינם ניתן סיוע 
יקבלו את השכר המצויין 

  לעיל.

מסך  55%-לא יותר מ
העובדים בגינם ניתן סיוע 
יקבלו את השכר המצויין 

  לעיל.

  

  :הערות

  זו הוא שכר חודש מרס  ש"ח. 11,140, העומד על 2019השכר הממוצע במשק הרלוונטי להקצאה 

  יזם, העתקת מיזם או הרחבתו. מתגוררים מהעובדים החדשים במיזם, הקמת מ 60%לפחות

 בירושלים או באזורי עדיפות לאומית.

  חודשים. 48הסיוע בגין כל עובד יינתן לתקופה של 

  ינתן בהתאם יו ש"ח 30,000סכום הסיוע לחברה עבור כל עובד מוגבל לתקרת עלות שכר של

 לשיעורים המפורטים להלן (מתוך עלות שכר העובד):

 .35% –ונים להעסקת העובד שהחודשים הרא 12- ב 

 .30% – 24- להעסקה ועד לתום החודש ה 13- החל מהחודש ה 

 .25% – 36- להעסקה ועד לתום החודש ה 25- החל מהחודש ה 

 .10% – 48- להעסקה ועד לתום החודש ה 37- החל מהחודש ה 

  ן   עובדים. 100סך הבקשות המקסימלי שניתן להגיש במסגרת מסלול זה הוא בגי

  .15:00, בשעה 2019בספטמבר  22יום א',  –הגשת הבקשות מועד אחרון ל
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  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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 14/2018הבהרה להוראות ביצוע מס הכנסה מספר   .ב
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  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

 סיווג לצרכי מס –, רשות המיסים, בנושא: מניות בכורה 1/2019חוזר מס הכנסה מספר   .ג
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  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

סיווג לצרכי  –, רשות המיסים, בנושא: מניות בכורה 1/2019מס הכנסה מספר  חוזר   .ג

  (המשך) מס
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  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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  .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

סיווג לצרכי  –, רשות המיסים, בנושא: מניות בכורה 1/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ג

  (המשך) מס
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  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

סיווג לצרכי  –, רשות המיסים, בנושא: מניות בכורה 1/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ג

  (המשך) מס
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  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

סיווג לצרכי  –ות המיסים, בנושא: מניות בכורה , רש1/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ג

  (המשך) מס
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  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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  .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

סיווג לצרכי  –, רשות המיסים, בנושא: מניות בכורה 1/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ג

  (המשך) מס
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  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

סיווג לצרכי  –, רשות המיסים, בנושא: מניות בכורה 1/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ג

  )(המשך מס
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  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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  .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

סיווג לצרכי  –, רשות המיסים, בנושא: מניות בכורה 1/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ג

  (המשך) מס
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  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   .ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64ברת בית וסעיף ח

 הכנסה
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  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה
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  .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

לענין  64ת המיסים, בנושא: הוראות סעיף רשו – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה
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  .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

ס לפקודת מ 245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה
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  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
16 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –משפחתית א לענין חברה 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
17 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
18 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64 רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
19 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
20 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
21 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
22 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
23 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –לענין חברה משפחתית  א64חברת בית וסעיף 

  ך)(המש הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
24 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
25 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64הוראות סעיף  רשות המיסים, בנושא: – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
26 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
27 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019הכנסה מספר  חוזר מס  . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
28 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245תיקון מספר  בעקבות –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
29 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
30 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64ית וסעיף חברת ב

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
31 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
32 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64יסים, בנושא: הוראות סעיף רשות המ – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
33 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc 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

לענין  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) נסההכ

  



   ניוזלטרניוזלטר
   166גיליון מס'  2019אוגוסט 

  
  
  
34 

  . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.parhcpa@rhc לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן
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לפקודת מס  245בעקבות תיקון מספר  –א לענין חברה משפחתית 64חברת בית וסעיף 

  (המשך) הכנסה
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 –א לענין חברה משפחתית 64לענין חברת בית וסעיף  64רשות המיסים, בנושא: הוראות סעיף  – 2/2019חוזר מס הכנסה מספר   . ד

  (המשך) לפקודת מס הכנסה 245בעקבות תיקון מספר 

  2014  2013  2012  2011  2010  שנת מס

סך הכל הכנסה 
חייבת מצטברת 

של התאגיד 
המיוחד על פי 

  עמדה ה
  מסקנה  2014לתום שנת 

  1דוגמא 
  100  )100(  )100(  100  100  הכנסה חייבת

  כל חלוקה תהא חייבת במס  0
  רגיל  מיוחד  מיוחד  מיוחד  מיוחד  מעמד התאגיד

  2דוגמא 
  100  )100(  )100(  )100(  100  הכנסה חייבת

  כל חלוקה תהא חייבת במס  0
  רגיל  מיוחד  מיוחד  מיוחד  מיוחד  מעמד התאגיד

  3דוגמא 
  100  100  100  )100(  100  הכנסה חייבת

200  
  תהא פטורה ממס 200חלוקה עד לסום של 

  רגיל  מיוחד  מיוחד  מיוחד  מיוחד  מעמד התאגיד  תהא חייבת במס 200-חלוקה מעבר ל

  4דוגמא 
  )300(  100  100  100  100  הכנסה חייבת

400  
  תהא פטורה ממס 400חלוקה עד לסום של 

  רגיל  מיוחד  מיוחד  מיוחד  מיוחד  מעמד התאגיד  תהא חייבת במס 400-חלוקה מעבר ל
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   טומי ווש בע"מ נ' פקיד שומה רחובות 16-08-29283ע"מ   .ה

התקבל פסק דין של בית המשפט המחוזי העוסק בשאלה האם העסקת  2019ביולי  14ביום 

 15%חת של עובדים זרים על ידי המערערת, נהנית משיעור היטל בגין עובדים זרים מופ

להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה  לחוק התכנית 45) הקבוע בסיפא לסעיף 20%(במקום 

 2003- ), התשס"ג2004- ו 2003להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 

  (להלן: "חוק ההיטל"). 

  בית המשפט המחוזי פסק כי:

מסך כל ההכנסה של  20%בשיעור של "מעסיק חייב בהיטל  –ל"חוק ההיטל" קובע  45סעיף 

הזר מועסק על ידו לפי היתר  ההיטל) ואם העובד - המס (בפרק זהעובד זר ששילם בשנת 

ובענף  0% –להעסקת עובד זר בענפים אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להלן: בענף החקלאות 

  ".15% –המסעדות האתניות, בענף התעשייה או בענף הבניין 

מערערת הינם מסתננים שמוצאם מסודן ואריתריאה הנושאים רישיון עובדיה הזרים של ה

) לחוק הכניסה לישראל. הממשלה, ככל שמדובר במסתננים נוקטת 5א(2זמני לפי סעיף 

במדיניות של "אי הרחקה" וזאת בשל החשש לחייהם במדינת מוצאם, ולאור הדין הבינלאומי 

במדיניות של "אי אכיפה" כלפי  באשר למעמדם של פליטים. יותר מכך, נוקטת הממשלה

מעסיקי מסתננים, דהיינו, היא אינה אוכפת עליהם את האיסור הפלילי להעסיק מסתננים 

וזאת על שום שלמסתננים מנועי הרחקה קיימת זכות לעבוד לפרנסתם בישראל מכח חוק 

  יסוד: כבוד האדם וחירותו.

זרים בהתאם לחוק עובדים  חשוב להדגיש, כי המערערת לא קיבלה היתר להעסיק עובדים

, הטלת ההיטלזרים, אולם, קובע השופט שככל שהמסתננים נחשבים "כעובדים זרים" לצורך 

הרי שיש לראותם כ"עובדים  –על אף האיסור להעסיק עובדים זרים ללא היתר העסקה 

, על אף שאין בידם היתר לעסוק בענף התעשייה לפי קביעת שיעור ההיטלזרים" גם לצורך 

  ק האמור. החו

זאת אומרת, אין להבחין בין עובדים זרים חוקיים למסתננים, והיות והמדינה אינה מונעת 

ממסתננים לעסוק בכל הענפים ובכלל זאת בענף התעשייה, והיות והמחוקק סבר כי ראוי 

  שמעסיק בענף זה ישלם היטל בשיעור מופחת, יש להחיל שיעור זה גם על מעסיקי מסתננים. 

ר, הערעור מתקבל, המערערת זכאית לשיעור ההיטל החל על העסקתם של בהתאם לאמו

  .15%בשיעור של לחוק ההיטל,  45מור בסיפא של סעיף עובדים בענף התעשייה, כא
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פקיד שומה רמלה נ' פליינג קרגו בע"מ, דניאל רייק ואף.סי. (פליינג  3136/17ע"א   .ו

 קרגו) תובלה בינלאומית בע"מ

, פרסמנו את פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין פליינג 2019בניוזלטר לחודש מאי 

  קרגו בע"מ, דניאל רייק ואף.סי. (פליינג קרגו), תובלה בינלאומית בע"מ.

  נזכיר בקצרה את עובדות המקרה:

חברת פליינג קרגו בע"מ היא חלק מקבוצת חברות בבעלות מר דניאל רייק ואחיו אברהם 

שילוח בינלאומי ובלדרות והייתה החברה הראשונה  רייק. החברה עסקה בשני תחומי

שהוקמה בקבוצת פליינג קרגו, כאשר עם השנים הוקמו חברות נוספות בקבוצה אשר כל אחת 

  מהן התמחתה בתחום פעילות מסוים של הקבוצה.

ביצעה חברת פליינג קרגו שינוי מבנה, כך שהקימה שתי חברות בנות אף.סי  2000בסוף שנת 

) תובלה בינלאומית בע"מ (להלן: אף.סי תובלה בינלאומית), אשר עוסקת (פליינג קרגו

  בשילוח בינלאומי ואף.סי (פליינג קרגו) אקספרס בע"מ.

הועברו מחברת פליינג קרגו לחברות הבנות נכסים הקשורים לפעילותה של כל  2001בשנת 

  סה.א לפקודת מס הכנ104אחת מהן. העברת הנכסים בוצעה במתווה הקבוע בסעיף 

נערך הסכם מכר בין חברת פליינג קרגו ואף.סי תובלה בינלאומית לבין חברת  2007בשנת 

"דויטשה פוסט" וחברת הבת שלה. על פי הסכם המכר, חברת פליינג קרגו מכרה את המניות 

מיליון ש"ח ומיד לאחר מכן  8.945של חברת אף.סי תובלה בינלאומית בתמורה לסך של 

אומית רכשה את המוניטין של חברת פליינג קרגו בתמורה לסכום חברת אף.סי תובלה בינל

 מיליון ש"ח. 437.787של 

פקיד השומה לא קיבל את פיצול התמורה לרכישת מניות ומוניטין שנקבעה בהסכם המכר 

  וקבע כי התמורה הכוללת התקבלה בעבור מניות בלבד.

ניות אלא בשתי עסקאות בית המשפט המחוזי פסק, כי אין מדובר בעסקה אחת של מכירת מ

  שונות.

פקיד השומה וחברת אף.סי תובלה בינלאומית הגישו ערעורים לבית המשפט העליון, אשר 

קבע כי אין להתערב בקביעות בית המשפט המחוזי ביחס למבנה העסקה, אולם יש לסטות 

מיליון ש"ח מיוחס למכירת מניות  434.354מחלוקת התמורות המוסכמת כך שסכום של 

 12.378י. תובלה בינלאומית מחברת פליינג קרגו לחברת דויטשה פוסט וסכום של אף.ס

מיליון ש"ח מיוחס למכירה (מתן זכות שימוש) של מוניטין קבוצת פליינג קרגו מחברת האם 

  לחברה הבת.

ניאל רייק בקשה להבהרת פסק הדין. הגישו פליינג קרגו בע"מ ומר ד 2019באפריל  10ביום 

  ין לא נקבע מהו "יום הרכישה" של המניות, אשר לדעתם יש לפצל לשניים:לטענתם בפסק הד

"יום הרכישה של המניות שיש לייחס לפעילות" ו"יום הרכישה של המניות שיש לייחס 

  למוניטין". 

(להלן: "מועד השינוי")  2003בינואר  1חשיבותו של "יום הרכישה" מתבטא בכך שהחל מיום 

  .25%) לשיעור מס קבוע של 48%ון ממיסוי משיעור מס שולי (לעניינו שונתה שיטת מיסוי רווחי הה
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פקיד שומה רמלה נ' פליינג קרגו בע"מ, דניאל רייק ואף.סי. (פליינג  3136/17ע"א   . ו

  (המשך) קרגו) תובלה בינלאומית בע"מ

, אך הם טוענים 1982באוגוסט  24המבקשים אינם חולקים על כי יום רכישת הפעילות הוא 

כי יום רכישת המוניטין הוא מאוחר ויש לראותו ביום העברת פעילות השילוח הבינלאומית 

שברכישת המוניטין האמור עיקר רווח  ,. התוצאה היא2001בינואר  1לחברת הבת, דהיינו, 

קודם ל"מועד  29.5%) - ורק מקצתו (כ 70.5%) - י הופק לאחר "מועד השינוי" (כההון הריאל

השינוי". יוצא ששיעור המס המשוקלל על רווח ההון הריאלי המיוחס למרכיב המוניטין הוא 

  בלבד. 31.78%

, 1982באוגוסט  24עמדת רשויות המס לעומת זאת היא כי "יום הרכישה" של המניות הוא 

ת השילוח הבינלאומי של קבוצת פליינג קרגו וכתוצאה מכך, חלק הארי תחילת מועד פעילו

הופק  19%- צמח קודם ל"מועד השינוי" ורק חלק קטן כ 81%) - של רווח ההון הריאלי (כ

  .43.62%לאחר "מועד השינוי", כלומר שיעור המס המשוקלל על רווח ההון הריאלי הוא 

י דין בקשת ההבהרה להידחות, ומסביר כי , בית המשפט העליון קבע כ2019ביולי  22ביום 

אחד העקרונות שפסק הדין מבוסס עליו הוא שכאשר עסק הנמכר כיחידה אחת לא ניתן לפצל 

את המכירה לצרכי מס לשני רכיבים: מכירה של הפעילות העסקית מזה, ומכירה של 

פעילות  מזה. ובהעדר אפשרות זו, גם בהעברה של עסקיתהמוניטין הנלווה לאותה פעילות 

לפצל בין רכיב הפעילות לרכיב היה  השילוח הבינלאומי מחברת האם לחברת הבת לא ניתן 

  המוניטין הנלווה לאותה פעילות, (להבדיל מרכיב המוניטין השייך לקבוצת פליינג קרגו).

  לאור האמור לעיל הבקשה נדחתה.

  

  

  

  


