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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

 "חברה משפחתית" ו"חברת בית" .א

 "חברה משפחתית"

א)ב( לפקודת מס הכנסה, "חברה משפחתית" רשאית להודיע לפקיד השומה, לא 64לפי סעיף 

יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כ"חברה משפחתית". 

 .2020עבור שנת  2019בנובמבר  30ליום כלומר, יש להודיע לפקיד השומה עד 

חשוב להדגיש, חברה שחדלה להיות "חברה משפחתית", לא תוכל לשוב ולבקש בעתיד להיות 

 "חברה משפחתית".

 ית"ב ת"חבר

)ה( לפקודת מס הכנסה, "חברת בית" רשאית להודיע לפקיד השומה לא יאוחר 64לפי סעיף 

מבקשתה להיחשב כ"חברת בית". כלומר, יש דש לפני תחילת שנת מס, שהיא חוזרת בה ומח

 .2020עבור שנת  2019בנובמבר  30להודיע לפקיד השומה עד ליום 

חשוב להדגיש, חברה שחדלה להיות "חברת בית", לא תוכל לשוב ולבקש בעתיד להיות 

 "חברת בית.
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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

 נוהל גילוי מרצון .ב

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

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

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

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

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

 פליליים.

הכוללת הנחיות לביצוע  5/2018פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  2018במרץ  6ביום 

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

 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

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

 ומקוצר.

 .31.12.2019ניתן להגיש עד לתאריך  -בקשות ב"מסלול רגיל" וב"מסלול מקוצר" 

 ואינן מתקבלות יותר. 31.12.2018בקשות ב"מסלול האנונימי" התקבלו עד לתאריך 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 פיצויים לעסקים בשל המתיחות בדרום .ג

 בנובמבר רשות המיסים פרסמה מספר הודעות בשל המתיחות בדרום, כדלקמן: 12ביום 

הפיצויים לאור המצב הביטחוני במדינת ישראל, פתחה רשות המיסים את מוקד קרן  -

המחוזי בעיר אשקלון המטפל בנזקים הישירים שנגרמים לרכוש הפרטי והעסקי של 

 אזרחי מדינת ישראל.

בעקבות האירועים הביטחוניים ולאור העובדה שעובדים רבים הונחו ע"י פיקוד  -

העורף שלא להגיע למקומות העבודה ולהישאר בבתים ובמרחב מוגן, מודיעה קרן 

ק"מ מרצועת עזה יהיו  40ם כי עסקים המצויים בטווח של עד הפיצויים ברשות המיסי

רשאים להגיש תביעה להחזר השכר שישולם לעובדים שייעדרו, הן בשל הוראה על 

 סגירת מקום עבודה לא חיוני והן עבור הורים שנאלצו להשגיח על ילדיהם 

 ( בשל סגירת מוסדות חינוך.14)מתחת לגיל 

זאת בהתאם לתקנות הוראת שעה "מס רכוש וקרן  31.12.2019הוראה זו תקפה עד ליום 

 ".2019 –פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף( )הוראת שעה( התשע"ט 

ק"מ מרצועת עזה, התקנות  40-לענין הנחיות ההתגוננות שניתנו מעבר לטווח של הכ

ם הקיימות לא נותנות מענה לפיצויים והנושא ייבחן על ידי הממשלה בהתא

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

 מע"מ בשיעור אפס בגין ייצוא נכס או שירות .ד

המחוקק ביקש לעודד עסקאות ייצוא של מכירת  1976-במסגרת חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

נכס בלתי מוחשי או מתן שירות לתושב חוץ, בדרך של החלת מס בשיעור אפס. על מנת לזכות 

בחוק ובתקנות, כאשר נטל ההוכחה רובץ בהקלה, יש להוכיח עמידה בכל התנאים הקבועים 

 על העוסק.

( בו דובר בחברה להשמת עובדים 18831-04-17)ע"מ  בייס-מנו לאחרונה ניתן פסק דין

ישראלים שדיווחה בשיעור אפס על התקשרותה עם חברה זרה. לטענתה, היא מכרה נכס 

היא נתנה שירות  בלתי מוחשי )מידע או זכות שימוש במאגר מידע( לתושב חוץ. לחילופין,

 השמת עובדים לתושב חוץ.

לאחר בחינה מקיפה לשאלת סיווג העסקה כמכר או כשירות )שאלה שאינה תמיד פשוטה(, 

 הכריע ביהמ"ש, כי הסיווג הנכון הוא כמתן שירות.

ביהמ"ש בחן את עובדות המקרה והכריע כי העובדים הישראליים גם הם )בנוסף לחברה 

ברה, ולכן מתקיים הסייג בדבר קיומו של נהנה ישראלי, אשר שולל הזרה( נהנים משירותי הח

 את תחולת מע"מ בשיעור אפס על העסקה עם תושבת החוץ.

 4%חשוב לציין את התייחסות ביהמ"ש לטענת המערערת כי מי שנהנה מהשירות היו רק 

ם אלו שהתקבלו בפועל לעבודה בחו"ל. ביהמ"ש בחן את הנסיבות והתייחס ג –מהעובדים 

 להנאה שהפיקו העובדים שלא התקבלו )אלו קיבלו מידע והופנו לעבודות אחרות(.

מדברים אלו יתכן כי משתמע הצורך לבחון באם לגבי מכלול השירותים מתקיים הסייג בדבר 

נהנה ישראלי, ובהחלט ייתכן שקיימים רכיבים בתוך מכלול השירותים אשר הם "נקיים" 

 בשיעור אפס. מהסייג ויש להחיל לגביהם מע"מ

פסק הדין האמור מצטרף לשורה של פסקי דין ששללו תחולת מע"מ בשיעור אפס בשל 

 קיומו של תושב ישראל הנהנה גם הוא מהשירות שניתן לתושב החוץ. 

פסק הדין ממחיש את החשיבות הרבה בקיום בחינה מעמיקה של עסקאות ייצוא נכסים או 

 עסקה והן לגבי מכלול רכיביה.שירותים עם תושבי חוץ, הן לגבי סיווג ה
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 2020עידכונים לגבי תשלומי אגרת רשם העמותות לשנת  .ה

יכנס לתוקף תיקון לתקנות  2020לינואר  1-ברשות התאגידים פרסם כי  –רשם העמותות 

 )ד'( לתוספת שבו:  4.2. במסגרת התיקון ועל פי הוראת סעיף 1998-העמותות )אגרות(, תשנ"ח

 ה השנתית. יופחת סכום האגר . 1

 יבוטל ה"פטור" מתשלום אגרה.  . 2

  להלן פירוט סכומי האגרה החדשים:

  סטטוס

תעריף 
לתשלום 

   (*)ח"בש

   150 עמותה בשנתיים הראשונות שלאחר שנת ההתאגדות

   אינו עולה על 2018עמותה שמחזורה הכספי לשנת 

 ש"ח. 300,000
150   

 300,000על עולה  2018עמותה שמחזורה הכספי לשנת 

 ש"ח.
  31.3.20לתשלום עד  תעריף מופחת 1,133

  31.3.20לתשלום עד  תעריף מופחת 1,133 2018עמותה שלא דיווחה דיווח מקוון לשנת 

 300,000עולה על  2018עמותה שמחזורה הכספי לשנת 

 31.3.20ולא שילמה עד ליום ש"ח 
  1.4.20 -החל מה תעריף מלא לתשלום 1,506

שילמה עד ליום  ולא 2018שלא דיווחה דיווח מקוון לשנת  עמותה

31.3.20 
  1.4.20 -החל מה תעריף מלא לתשלום 1,506

נכון לשנת   (*)  .1.1.2020 -. התעריף צמוד למדד, תעריך האגרה המעודכן יפורסם ב2019תעריף 

באופן מקוון,  2018לידיעתכם, ככל שלא הגשתם בהתאם להוראות הדין דיווחים לשנת  . 3

הכולל פירוט מחזור הכנסות שנתי של  2018ובין היתר, את הדוח המילולי לשנת 

וכן לא תוכלו להנות מהעריף המיוחד  הנכם פועלים בניגוד להוראות הדיןהעמותה, 

   .ש"ח 300,000לעמותות בעלות מחזור עד 

ייקבע לפי המידע שיימצא במערכת רשם  2020לתשומת ליבכם, תעריף האגרה לשנת 

  . 31.12.2019העמותות ביום 

 שלנו. אתר הפעולות המקוונות -על כן, מהרו לדווח ב

 .לא יישלחו שוברי אגרה בדוארמת לבכם, לתשו
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

רשות המסים בנושא: דגשים לענין הפרדה או איחוד מפעלים  – 3/2019חוזר מס הכנסה  .ו
 )להלן: "החוק"( 1959 –לצורך קבלת הטבות בחוק לעידוד השקעות הון התשי"ט 
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 )המשך( )להלן: "החוק"( 1959 –לצורך קבלת הטבות בחוק לעידוד השקעות הון התשי"ט 
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לוד, העוסק בשאלות  –ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז  2019בספטמבר  24ביום 

 הבאות:

תחולת שיעורי ההיטל המקלים, בעת העסקת עובדים "מסתננים" )נתיני מדינות  (א)

 אריתריאה וסודאן שנכנסו לישראל שלא כדין, להלן: "מסתננים"( בענפים רלבנטיים.

תחום הסיעוד מהגדרת המונח "עובד זר" בעת תחולת ההוראה הממעטת עובדים ב (ב)

 העסקת עובדים מסתננים בסיעוד מוסדי.

 בית המשפט פסק כי:

)א( לחוק הבראת הכלכלה, כנוסחו בשנות המס שבמחלוקת קובע "מעסיק 45סעיף  (א)

מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת המס ואם  20%חייב בהיטל בשיעור של 

יהא שיעור ההיטל  ההיתר להעסקת עובד זר בענפים אלהעובד הזר מועסק על ידו לפי 

התעשיה או  בענף ,ובענף המסעדנות האתניות 10% –כמפורט להלן: בענף החקלאות 

 ".15% –בענף הבניין 

 20%הוראת הסעיף בנויה משני חלקים: ההוראה הכללית הקובעת היטל בגובה של 

מקלה הקובעת שיעור היטל  החל על מעסיקים בגין "כל הכנסה של עובד זר", והוראה

 מופחת לעובדים בענפים מסויימים.

לחוק הבראת הכלכלה קובע בבירור כי בעוד שההיטל בשיעור  45ניתן לראות כי סעיף 

הרגיל חל על כל עובד זר, הרי ששיעורי ההיטל המקלים חלים רק אם העובד הזר 

החוק חייב  מועסק "לפי היתר להעסקת עובד זר בענפים אלה..." ועל פי לשון

להתקיים התנאי כי בידי המעסיק יהיה היתר העסקה ספציפי לענף הרלבנטי. תכלית 

החוק היא לעודד העסקת עובדים זרים כחוק ובהתאם להיתר שניתן להם מראש, ולכן 

הטבת המס מותנית בעמידה בתנאי בסיסי זה. והיות ובידי המערערת לא היה "היתר 

התעשייה, הבניין והחקלאות, עליה לשלם  –בנטיים להעסקת עובד זר בענפים..." הרל

 . 20%היטל בשיעור הרגיל של 

 לאור האמור לעיל, דין הערעור בנוגע לשאלה זו להידחות.

 באופן הבא: לחוק הבראת הכלכלה, סעיף ההגדרות, מוגדר "עובד זר" 44בסעיף  (ב)

 מאלה: , למעט כל אחד 1991-כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ"א –"עובד זר" 

 

 עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי." ( 3)
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 )המשך( ד שומה פתח תקוה, ניקיון וכח אדם בע"מ נ' פקי18-01-11654ע"מ  . ז 

זר". כלומר, העסקה כדין של עובד זר מוטל על העסקת "עובד  45ההיטל הקבוע בסעיף 

בתחום הסיעוד אינה מחייבת את המעסיק בתשלום ההיטל, מכאן יש לבדוק האם ניתן 

לראות בעובדים מסתננים המועסקים בענף הסיעוד המוסדי, כמי שמועסקים כדין במתן 

 טיפול סיעודי.

כך שהעסקה השופט קובע ראשית שלשון החוק ברורה כאשר היא מתנה את מתן ההקלה ב

בענף הסיעוד נעשתה כדין. כלומר, מכוחו של היתר שניתן מכוח חוק עובדים זרים לעיסוק 

באותו ענף. וכבר ראינו כי בידי העובדים המסתננים אין היתר ספציפי כזה, ולכן אין הם 

 זכאים להקלת זו.

ש שנית, קובע השופט כי את הקלת המס לעניין העסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד י

להעניק רק בעת העסקה בסיעוד ביתי ולא בעת העסקה בסיעוד מוסדי, וזאת כי ישנו הבדל 

מהותי בין עובד זר המועסק בביתו של אדם הנדרש לעבוד שם כמעט ללא הפסקה, לבין 

עובד זר המועסק במוסד סיעודי, הנהנה מתנאי העסקה הדומים יותר להעסקה בעבודות 

ודה(. תכליתו של היטל עובדים זרים הוא ייקור העסקת אחרות )בעיקר מבחינת שעות העב

עובדים, בעיקר בענפים בהם חפצים לעבוד גם תושבי ישראל. בעוד שבשוק הסיעוד המוסדי 

מצויים עובדים ישראלים, מציאת עובדים ישראלים לענף הסיעוד הביתי קשה ביותר ולכן, 

את ענף הסיעוד הביתי, אך  במצב דברים זה יש מקום לפטור מתשלום היטל עובדים זרים

 לא את זה המוסדי.

ומכאן, גם מעסיק של עובדים זרים חוקיים, נהנה מאי תשלום היטל עובדים זרים, רק 

כאשר העובדים מועסקים בתחום הסיעוד הביתי, ולא בתחום הסיעוד המוסדי ולכן אין 

ים זרים הצדקה להעדיף עובדים מסתננים ולהעניק להם הטבה שלא היתה ניתנת לעובד

 חוקיים. 

 על כן, דין הערעור להידחות.
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