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

 2019בספטמבר  30אירועים המצריכים דיווח לא יאוחר מיום  .א

  בהתאם לאמור 2020המבקשים "הקלה" בניהול ספרי החשבונות בעסק לשנת המס ,

ניהול ספרים, יש להודיע לפקיד השומה לא יא3בסעיף   30 וחר מיום)ב( להוראות 

 . יש לראות בקשה זו כמאושרת אם לא התקבלה תגובה מפקיד השומה.2019בספטמבר 

  ב' לפקודת מס הכנסה, צריך 64נישום הרוצה לשנות את "בן הזוג הרשום" על פי סעיף

 .4435להודיע לכל הפחות שלושה חודשים לפני תחילת שנת המס בטופס 
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 2018העדרות בשנת  הגשת תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין .ב

, רשות המיסים פרסמה הודעה בדבר הגשת תביעות לפיצויים במסלול 2019באוגוסט  28ביום 

 , כדלקמן:2018שכר בגין היעדרות בשנת 

רשות המיסים מודיעה כי ניתן להגיש תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין ימי היעדרות 

 .2019 בספטמבר 26עד לתאריך כ"ו אלול תשע"ט,  2018בשנת 

הסכם קיבוצי, המחייב את המעסיקים לשלם שכר ק הזמן הנוסף ניתן בעקבות פרסום פר

לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם בשל המצב הבטחוני, לפי הנחיות פיקוד העורף לסגירת 

 מוסדות חינוך ועסקים.
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 הצהרה על עסקה בין לאומית בין צדדים קשורים – 1385עדכון טופס  .ג

( 1385טופס "הצהרה על עסקה בין לאומית" )טופס  2019ביולי  3-סמה ברשות המיסים פר

א לפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה )קביעת תנאי שוק(, 85בהתאם לסעיף  מחודש,

 (. "התקנות" -)להלן 2006 -התשס"ו

 

 הטופס כולל מספר שינויים לעומת הטופס הקודם. בין היתר, הנישום נדרש: 

 

 סה או בהוצאה מפרספקטיבה ישראלית; לציין אם מדובר בהכנ 

  א( לתקנות, אלא גם את שיעור 2לפרט לא רק את השיטה שננקטה בהתאם לתקנה(

()א( )קרי, 2)א()2, אם נבחרה השיטה המפורטת בתקנה 1הרווחיות כאמור בתקנה 

 שיטה המשווה את שיעור הרווחיות בין העסקה הבינלאומית לבין העסקה הדומה(; 

 לציין פרטים א( שם, מספר הזיהוי לצרכי מס בחו"ל( ודות הצד שכנגדTIN ;)כתובת ,)

  -וכן 

  .לפרט את ההכנסות או ההוצאות, כפי שהם מופיעים בדוחות הכספיים של הנישום 

 

לתקנות, ניתנת  4מלבד האפשרות להצהיר כי העסקה הינה עסקה חד פעמית בהתאם לתקנה 

סיווגן ותוצאותיהן, בתנאי חוזר מס הכנסה  אפשרות להצהיר על עסקאות העומדות, מבחינת

. ספציפית, אפשרות זו ניתנת ביחס לשלושה סוגי עסקאות: שירותים המוסיפים ערך 12/2018

נמוך, שירותי הפצה בסיכון נמוך ושירותי שיווק, המסופקות על ידי ישות ישראלית, אשר 

 אודותיהם רשות המיסים מספקת הקלה בדרישות הדיווח. 

סים פרסמה, כי הוחלט לאפשר לחברות לדווח על גבי הטופס הישן בגין העסקאות רשות המי

, החברות 2018. לאור האמור, לגבי דוחות לשנת המס 2018בין לאומיות של שנת המס ה

לפני עדכונו לבין דיווח  1385תוכלנה לבחור בין דיווח של עסקאות בינלאומיות על גבי טופס 

 בגרסתו המעודכנת. 1385 של העסקאות כאמור על גבי טופס

ואילך אשר ידווח במסגרת הדוח  2019יובהר, כי לגבי העסקאות הבינלאומיות לשנת המס 

 המעודכן בלבד. 1385ערך על גבי טופס ואילך, דיווחן יי 2019י לשנת המס השנת

 בגרסה המעודכנת )בעמוד הבא(. 1385מצ"ב טופס 
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 )המשך( הצהרה על עסקה בין לאומית בין צדדים קשורים – 1385עדכון טופס  . ג

1385  

 לאומית-הצהרה על עסקה בין

א לפקודת מס הכנסה 85כמשמעותה בסעיף 

 כוחומ (1)והתקנות

                             סנספח לדוח השנתי לשנת המ

  פרטי הנישום א. 
 מספר טלפון

/ 

 שם הנישום  מספר תיק במס בכנסה   מספר תיק ניכויים  

 כתובת העסק   משרד פקיד השומה משרד פקיד השומה ניכויים

 פרטי הצד הקשור     ב.    
 שם הצד הקשור TIN)מספר זיהוי לצרכי מס בחו״ל )  כתובת

 יש למלא את כל הסעיפים -לאומית עם צדדים קשורים בחו"ל -עסקה הביןפרטי ה     .ג

 (2)מספר העסקה 

 
 (3)תיאור העסקה

 

 
 (4)השיטה שננקטה

 

 
 (5)שיעור הרווחיות

 

 (6)סכום העסקה 

 לאומית נקבע בהסתמך על אחד מאלה:-מחיר העסקה הבין .ד

 לתקנות 4מית בהתאם לתקנה העסקה המדווחת היא עסקה חד פע לא ❏כן         ❏    

 12/2018העסקה מסוג שירותים המוסיפים ערך נמוך, עומדת בתנאים המפורטים בחוזר  לא ❏כן         ❏    
 ומדווחת בהתאם לקבוע בו

ומדווחת בהתאם  12/2018העסקה מסוג שירותי שיווק, עומדת בתנאים המפורטים בחוזר  לא ❏כן         ❏    
 לקבוע בו

ומדווחת בהתאם  12/2018העסקה מסוג שירותי הפצה, עומדת בתנאים המפורטים בחוזר  לא ❏כן         ❏    
 לקבוע בו

 הצהרה   .ה

הנני מצהיר/ה כי העסקה עם הצדדים הקשורים בחו"ל המפורטים בטופס זה נערכה בהתאם לתנאי השוק כפי שהוגדרו בסעיף 

 רטים בטופס זה נכונים, שלמים ומדויקים.א לפקודת מס הכנסה והתקנות מכוחו וכי כל הפ85

       

 חתימה  תפקיד  שם  תאריך

 הנחיות למילוי הטופס
, התשס״ז  (1) )קביעת תנאי שוק( ״ 2006 -תקנות מס הכנסה  (התקנות)להלן:   ״.

 ש למלא עבור כל עסקה עם צד קשור טופס הצהרה על עסקאות בינלאומיות בנפרד.י (2)
או  (3) ייצור, יש לפרט האם מדובר בהכנסה  . לדוגמה:  ן י י הוצאה ואת תחום הפעילות, סוג הנכס או השירות לפי הענ

ועוד. ומתן שירותים, מכירת בלתי מוחשיים  ייעוץ  ופיתוח,   שיווק, מכירה, הפצה, מחקר 
 לתקנות. 2בהתאם לתקנה  (4)
נבחרה השיטה המפורטת בתקנה 1כאמור בתקנה  (5) (2, אם  )א( לתקנות.2)א) ) 
, כפי שמופיע בדוחות הכספיים של הנישום.יש לפרט את ההכנסות או ה (6) ן י י  הוצאות לפי הענ

. ואינם באים במקום הוראות החוק, התקנות או כל כלל אחר אשר נקבע   הדברים המובאים לעיל הנם דברי הסבר 
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: חוק לעידוד  7/2019הוראות ביצוע מס הכנסה ומע"מ מספר  .ד
מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת(, השקעות באנרגיות מתחדשות )הטבות 

 2016 –התשע"ז 
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

המיסים, בנושא: חוק לעידוד  רשות 7/2019הוראות ביצוע מס הכנסה ומע"מ מספר  . ד
השקעות באנרגיות מתחדשות )הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת(, 

 )המשך( 2016 –התשע"ז 
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השקעות באנרגיות מתחדשות )הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת(, 

 )המשך( 2016 –התשע"ז 
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ס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת(, השקעות באנרגיות מתחדשות )הטבות מ

 )המשך( 2016 –התשע"ז 
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 בע"מ 1993פקיד שומה כפר סבא נ' ידין סגל וסומת מבנים ופיתוח  7481/17ע"א  .ה

המשפט העליון העוסק בשתי שאלות: האחת  ניתן פסק דין של בית 2019באוגוסט  26ביום 
בזכאות המשיב לקיזוז הפסד הון והשניה האם עסקה שבוצעה בחברות הקבוצה הינה "עסקה 

 מלאכותית".

 להלן פרטי המקרה ופסיקת בית המשפט המחוזי:

ממניות  99%-ידין סגל )להלן: המשיב(, הינו בעלים של חברות רבות, בין היתר מחזיק ב
בע"מ )להלן: "סומת"(. החברה הינה חברה משפחתית  1993נים ופיתוח חברת סומת מב

רכשה סומת מגרש באזור תעשיה  1995א' לפקודת מס הכנסה. בשנת 64כהגדרתה לפי סעיף 
מיליון  8מיליון ש"ח. מימון הרכישה נעשה באמצעות הלוואת בעלים בסך  2.1בנתניה תמורת 

 מיליון ש"ח. 13ש"ח והלוואה מבנק בסך 

 50%אר, חברה ייעודית שהוקמה לשם כך, כאשר -המגרש נמכר לחברת סומ 1996נת בש
בבעלות חברת ש.י.פ.ק. השייכת לקבוצת חברות ארנסון.  50%-ממניותיה בבעלות סומת ו

מיליון ש"ח וגם השקעה זו מומנה  20-יחד עם ש.י.פ.ק. המשיכו להשקיע במגרש עוד כ
 בהלוואת בעלים ובהלוואות בנק.

 NOF LLCנערכו מספר עסקאות בחברות, המשיב מכר מניות בחברת  2005סוף שנת לקראת 
ש"ח. שבועיים לאחר מכן נערכה עסקת קומבינציה במגרש  11,622,331ונוצר לו רווח הון של 

מהמגרש לחברות קבלניות תמורת שירותי בניית שלד על  69%אר מכרה -בנתניה. חברת סומר
מיליון ש"ח בלבד, לאחר שהושקעו בו  20הוערך בשווי של יתרת הקרקע. כאשר המגרש כולו 

אר להילן אחזקות, -מיליון ש"ח וכשלושה ימים לאחר מכן סומת מכרה את מניות סומ 41
 חברה לא פעילה, בבעלותו המלאה של המשיב )להלן: עסקת הילן(.

סכום של אר נמכרו להילן תמורת -דווח כי מניות סומ 2005בדוח השנתי שהוגש למשיב לשנת 

ש"ח ופקיד השומה התבקש  $11,046,942 וכתוצאה מכך נוצר לסומת הפסד הון של  150,000
סמיכות הזמנים,  .NOF LLCלקזז את הפסד ההון  מרווח ההון שנוצר לו ממכירת מניות 

מכירת המגרש בעסקה שבה המשיב הוא גם המוכר וגם הקונה והקרבה בין גובה הרווח להפסד, 
אר להילן החזקות, היא עיסקה -את פקיד השומה שקבע כי מכירת מניות סומעוררו את חשדו 

 מלאכותית שתכליתה לייצר הפסד הון שיהיה ניתן לקיזוז מול הרווח הון.

בית המשפט המחוזי פסק כי אין מדובר בעסקה מלאכותית וכי יש בה טעם כלכלי מסחרי וכי 
 נוצר למשיב הפסד הון שראוי להכיר בו לצורכי מס.

 –שפסק כי  העליוןקיד השומה הגיש ערעור לבית המשפט פ

הדרך הנכונה לבחון את הסוגיה מושא דיוננו היא לבחון קודם כל אם התגבש הפסד הון 
ולאחר מכן לבדוק אם עסקת הילן היא עסקה מלאכותית. ביחס לשאלה הראשונה, השופט 

י הנכסים, הרי אר עלתה בהרבה על שוו-קובע כי הוא סבור כי הגם שההשקעה בסומ

לא היה מקום להכיר בהלוואת הבעלים כחוב  2005שהגירעון לא התגבש לכדי הפסד, ובשנת 
אבוד. ביחס לשאלה השניה, הרי שכבר במבט ראשון עסקת הילן חשודה כמלאכותית וחרף 
ההסברים שסיפקו המשיבים, טוען השופט כי לא התרשם כי בבסיס העסקה עמד טעם 

 מסחרי יסודי.

הערעור מתקבל ומבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי ונקבע כי עסקת הילן לא לפיכך 
 הצמיחה למשיב הפסד הון בר קיזוז.
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 צמצום הוועדות הרפואיות במס הכנסה לילדים עם מוגבלות .ו
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 פעילות בתיקי מס הכנסה וניכויים
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רשות המיסים בנושא: הודעה על הפסקת  – 8/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מספר  . ז
 )המשך( פעילות בתיקי מס הכנסה וניכויים
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  ניוזלטרניוזלטר

  167גיליון מס'  2019ספטמבר 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

רשות המיסים בנושא: הודעה על הפסקת  – 8/2019וע מס הכנסה מספר הוראות ביצ . ז
 )המשך( פעילות בתיקי מס הכנסה וניכויים
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  ניוזלטרניוזלטר

  167גיליון מס'  2019ספטמבר 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

רשות המיסים בנושא: הודעה על הפסקת  – 8/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מספר  . ז
 ך()המש פעילות בתיקי מס הכנסה וניכויים
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  ניוזלטרניוזלטר

  167גיליון מס'  2019ספטמבר 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

ל הפסקת רשות המיסים בנושא: הודעה ע – 8/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מספר  . ז
 )המשך( פעילות בתיקי מס הכנסה וניכויים
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  ניוזלטרניוזלטר

  167גיליון מס'  2019ספטמבר 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

רשות המיסים בנושא: הודעה על הפסקת  – 8/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מספר  . ז
 )המשך( פעילות בתיקי מס הכנסה וניכויים
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  ניוזלטרניוזלטר

  167גיליון מס'  2019ספטמבר 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

רשות המיסים בנושא: הודעה על הפסקת  – 8/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מספר  . ז
 )המשך( פעילות בתיקי מס הכנסה וניכויים
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  ניוזלטרניוזלטר

  167גיליון מס'  2019ספטמבר 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

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

רשות המיסים בנושא: הודעה על הפסקת  – 8/2019מס הכנסה מספר  הוראות ביצוע . ז
 )המשך( פעילות בתיקי מס הכנסה וניכויים
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