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

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

 2020עד סוף חודש ינואר תשלומים והודעות לרשות המיסים  .א

 מגורים דירת מהשכרת הכנסה מיסוי .1.א

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

 .2019ש"ח לשנת  5,090 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

 .30.1.2020 יום עד המס את שישלם בתנאי ,10%

אנו מפנים את תשומת לבכם, למדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד 
רשות המסים אשר פורסם בניוזלטר של משרדנו  -בישראל מהשכרת דירה למגורים 

 .2019לחודש דצמבר 

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

 הכנסה מס חוק פי ל)ע 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 פותהשוט 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 להפחיתו או המכירה

 סחירים ערך מניירות הון רווח בשל 2020 בינואר 31 דע מקדמה ותשלום דיווח חובת .2.א

 במקור המס מלוא בגינו נוכה שלא 2019 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 מקדמות

 לא אך ערך,ניירות ה מכירת בעת הון רווח נוצר לנישום בהם מקרים אותםב(, 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 ודשלח שקדמו החודשים בששת ערך ניירות של מכירה בגין מס שנת כל של

 ממכירת הון רווחי על 2019 שנת של שנתי החצי הדיווח את להגיש יש לפיכך,. הדיווח
 בינואר 31 מיום יאוחר לא ,2019 דצמבר עד יולי החודשים עבור סחירים ערך ניירות

2020.
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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

 )המשך( 2020תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר  . א

 הדולריות תקנותה .3.א

 יש ,2020 מסה לשנת הדולריות" "התקנות לפי מס דוחות הגשת של בחירה לגבי הודעה
 בשל )תיאומים הכנסה מס חוקל( 2)()ב27 סעיף פי על 2020 בינואר 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 ושל

 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)

 לוואותיהםוה 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 בסעיף כמשמעותו כספי מוסד למעטוהכל 

 כפי תאגיד, של ןבמאז 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

 2018הצהרת עוסק פטור לשנת  .4.א

 בשנת שלו "העסקאות "מחזור היה מה 31/1/2020 ליום עד להצהיר חייב פטור" "עוסק
2019. 
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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

 )המשך( 2020תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר  . א

 הכרה בהוצאות  .5.א

 תשלומים סוציאליים (א)

 )בגין 2019 המס תבשנ כהוצאה יוכרו  גמל לקופת סוציאליים" ש"תשלומים בכדי 
 .31/1/2020 ליום עד הגמל לקופות לשלמם יש( 12/2019 שכר

 תשלומים אחרים לבעלי שליטה (ב)

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

ניכויים לפי  –( 9)32כמשמעותו בסעיף  לאחד מחבריה שהוא בעל שליטה 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 
הניכויים ממשכורת לא יאוחר משלושה חדשים לאחר תום שנת המס או תקופת 

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

  מועד הניכוי.

 2019תשלום יתרת חבות מס לשנת  .6.א

בהתאם לפקודת מס הכנסה והתקנות חבות מס הכנסה נושאת ריבית והצמדה. במידה 
פטור מהפרשי  2020מס בחודש ינואר ונדרש להשלים תשלומי מס, הרי שתשלום 

מהפרשי ההצמדה  50%פטור בשיעור  - 2020הצמדה וריבית; תשלום בחודש פברואר 
 מההצמדה והריבית. 25%פטור בשיעור  2020והריבית ותשלום בחודש מרס 

 ישירות אל הביטוח הלאומי 126חובת שידור טופס  .7.א

וקדמת לדווח למוסד לביטוח חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מ 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 

 מועדי הדיווח:

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

 עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה  -בינואר בכל שנה  18ם עד יו
 לה.

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

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

 מס חברות .8.א

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

 )המשך( 2020תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר  . א

 נסה ליחיד ושיעורי מסתקרות הכ .9.א

 )*( תקרות ההכנסה ושיעורי המס מיגיעה אישית

 2019בשנת המס 

 הכנסה ש"ח שיעורי המס*

 75,720עד  10%

 הבאים 32,880 14%

 הבאים 65,760 20%

 הבאים 68,040 31%

 הבאים 261,960 35%

 מכל שקל נוסף. 47%

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

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

 להן שיעור מס מוגבל. 

 מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

 2019בשנת המס 

 הכנסה ש"ח המס שיעור

 242,400עד  31%

 הבאים 291,960 35%

 נוסף. על כל שקל 47%

 

 סףימס י .10.א

של  ש"ח מכל המקורות 649,560מעל  על סך ההכנסות 3%בשיעור של  מס הייסף

  .יחידים

 )ט( לפקודה3סעיף  .11.א

)ט( לפקודת מס הכנסה )להלן "הפקודה"( קובעות כי אדם שמימש זכות 3הוראות סעיף 
לרכישת נכס או שירות במחיר נמוך ממחיר השוק, או שקיבל הלוואה בלא ריבית או 

בריבית בשיעור נמוך משיעור הריבית שקבע לעניין זה שר האוצר בתקנות, יראו את 
 ההפרש כהכנסה בידיו, כדלקמן:

 כהכנסת עבודה. –בזכות או בהלוואה שניתנו לעובד ממעבידו  .א
כהכנסה לפי  –בזכות או בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים  .ב

 תנו ללא קשר עם השירותים שסיפק.( לפקודה, אלא אם כן הוכח שני1)2סעיף 

ב שלעיל אינן חלות עליה( שקיבל בעל שליטה, -בזכות או בהלוואה )שפסקאות א ו .ג
( לפקודה. בעניין זה, 4)2כהכנסה לפי סעיף  –או קרובו, מחברה בשליטתו 

( נקבע בין היתר, 11.8.2011לפקודה )שפורסם ברשומות ביום  185במסגרת תיקון 
לא יחולו על הלוואה שקיבל בעל שליטה שהוא חבר בני אדם  כי הוראות פסקה זו

 שאינו חברה משפחתית או חברה קשורה.

 שר האוצר רשאי לקבוע את דרך חישוב ההפרש האמור ואת דרך חישובו.
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 )המשך( 2020תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר  . א

 )המשך( ט( לפקודה)3סעיף . 11א.

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

)ט( לפקודת מס הכנסה, נקבע 3נימלית לעניין סעיף בתקנות לקביעת שיעור הריבית המי
מנגנון לעדכון שנתי של שיעור הריבית, בהתאם לשיעור העלות הכוללת הממוצעת 
לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה 

-"גלחוק הסדר הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ 5"שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 
 , שפורסם לאחרונה בסמוך לפני חודש דצמבר של שנת מס קודמת.1993

את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור  1.1.2020שר האוצר פרסם ברשומות ביום 
 2019)בשנת  3.49%הוא  2020)ט( לפקודת מס הכנסה לשנת המס 3הריבית לעניין סעיף 

-  3.41%.) 

, 1985-הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התשמ"ה )ב( לתקנות, מס2כחריג, נקבע בתקנה 
כי לגבי הלוואה שניתנה לעובד ממעביד שאינו חבר בני אדם שהעובד הוא בעל שליטה 

)ט( יהא שיעור עליית המדד, ובלבד שסך יתרות קרן 3בו, שיעור הריבית לעניין סעיף
ליום  – (2019ש"ח )לשנת  7,800ההלוואות של העובד בתקופת הזקיפה אינו עולה על 

 .2020חוזר זה טרם פורסם הסכום המעודכן לשנת 

 )י( לפקודה  3סעיף  .12.א

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

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

( בידי נותן ההלוואה ובלבד שמתקיימים יחסים מיוחדים בין 4)2כהכנסה לפי סעיף 
 נותן ההלוואה לבין מקבל ההלוואה; לעניין זה:

 לרבות הפרשי הצמדה; -"ריבית" 

 לרבות כל חוב שאיננו אחד מאלה: -וואה" "הל

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

 ( לפקודה לשם מטרתו הציבורית;2)9הלוואה שנתן מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף  (2)

 א;85הלוואה שהיא עסקה בינלאומית כמשמעותה בסעיף  (3)

או תשואה כלשהי, שנתן הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית  (4)

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

שנים לפחות, ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה 

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( 2020תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר  . א

 )המשך( )י( לפקודה 3סעיף . 12א.

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

לחוק תיאומים בשל אינפלציה עד יום  '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 

) '( עד יום כ"ח באדר א2008בינואר  1התשס"ח ) (, אילו 2008במרס  5התשס"ח 

 הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה;

, שנרשמה (2007בדצמבר  31הלוואה שנתן אדם עד יום כ"ב בטבת התשס"ח ) (6)

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

לחוק תיאומים בשל אינפלציה לא  'שיטת החשבונאות הכפולה, והוראות פרק ב

 יחולו בקביעתה;

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

משיעור העלות הכוללת הממוצעת  75%ויעמוד על  שיעור ריבית זה מתעדכן מידי שנת מס

לאשראי הלא צמוד, הניתן על ידי הבנקים, כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל בסמוך לפני 

חודש דצמבר של שנת המס הקודמת. על פי התקנות, שר האוצר פרסם ברשומות ביום 

)י( 3לעניין סעיף את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית המינימאלי  1.1.2020

 (.2.56% – 2019 )בשנת 2020לשנת המס  2.62%לפקודה יהיה 

לא חל שינוי בשיעור הריבית והוא נשאר שיעור השינוי בשער  –לגבי הלוואות במטבע חוץ 

 .3%החליפין של המטבע בתוספת 
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 ואילך 2020לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר  .ב

 רי הסברדב -פרק א' 

) 2020בינואר  1סכומים מתואמים ליום  -פרק ב'   (ש"חואילך 

 שווי השימוש  -פרק ג' 

 תקרות ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים  -פרק ד' 

 מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים  -פרק ה' 

 ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה  -פרק ו' 

 ות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי דוגמא -פרק ז' 

 דברי הסבר  -פרק א' 

 מעסיקים נכבדים 

הננו מגישים בזאת לוח עזר לחישוב מס הכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, 

 ואילך.  2020מחודש ינואר 

הכנסה חודשית ממשכורת, משכר עבודה או  ש"ח 100הלוח מפרט את המס במרווחים של 

יש לחשב את המס לפי השיעורים  ש"ח, 100נסה אחרת מיגיעה אישית. מהכנסה שבין כל מהכ

 המפורטים בתחתית העמוד. 

 הוראות החוק הן הקובעות.  -הננו להבהיר כי הלוח הוא לוח עזר. אם נפלה טעות בנתונים 

נים . הנתו2020בחוברת זו יפורטו העדכונים השנתיים במערך הניכויים, החל מחודש ינואר 

"( בשיעור עליית המדד הפקודהב לפקודת מס הכנסה )להלן: "120עודכנו בהתאם לסעיף 

 , אלא אם נאמר אחרת. 0.30%

  לפקודה 121סעיף  .1

 שעודכנו לפי שיעור עלית המדד.  2020להלן שיעורי המס לשנת 

  ש"ח -מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב 

 שיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס הכנסה חודשית
 10% 75,960עד  10% 6,330עד 

 14% 108,960עד  75,961-מ 14% 9,080עד  6,331-מ

 20% 174,960עד  108,961-מ 20% 14,580עד  9,081-מ

 31% 243,120עד  174,961-מ 31% 20,260עד  14,581-מ

 35% 505,920עד  243,121-מ 35% 42,160עד  20,261-מ

 47% נוסףמכל שקל  47% מכל שקל נוסף

   ש"ח –מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית ב 

 

 שיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס הכנסה חודשית
 31% 243,120עד  31% 20,260עד 

 35% 505,920עד  43,121-מ 35% 42,160עד  20,261-מ

 47% מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף
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 ואילך 2020לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר  . ב
 )המשך(

 )המשך( לפקודה 121סעיף  .1

  מס נוסף על הכנסות גבוהות

 651,600אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על ב לפקודה, יחיד 121על פי סעיף 

לחודש(, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על  ש"ח 54,300) ש"ח

 . 3בשיעור של % הסכום הנ"ל,

 ב לפקודה. 121כהגדרתה בסעיף  -"הכנסה חייבת" 

כה, לשנה( ינ ש"ח 651,600לחודש ) ש"ח 300,54מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 

ב 121לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף  121בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 

 .  3לפקודה בשיעור של %

לתקנות המשכורת בסכום העולה על  6מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 

 ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף. 121התקרה שנקבעה בסעיף 

לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים  -במקרקעין  מס נוסף על מכירת זכות

כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי 

 מכירתה עולה על התקרה* והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין. 

לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים,  ב)ה(121 תיאום סכום התקרה הקבועה בסעיף *

 .1/2020, יפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2020שנת ל

 ד40 -ג ו40נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע סעיפים  .2

 . 2022הוארכה עד תום שנת מס  2014-2018ת השעה לשנים הורא

 ל כן, סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכויע
, יינתנו נקודות 2015בהתאם להוראת השעה. על פי הוראת השעה, החל משנת המס 

 זיכוי על פי הכללים הבאים: 

יהיה זכאי לנקודת  2014-2022מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים  א.
זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי 

 בחירתו. 

יהיה זכאי למחצית  2014-2022לימודים לתואר אקדמי שני בשנים מי שסיים  ב.
נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי 

 בחירתו. 

בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי )או  ג.
לבד שתקופת מחציתה, לפי העניין( לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות וב

ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו 
 לתואר האקדמי האמור. 

יהיה זכאי  2014-2022מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים  ד.
לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס 

ית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצ
 נקודת זיכוי אחת כאמור. 
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 )המשך(

 -ג ו40נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע סעיפים  . 2

 )המשך( ד40

יהיה  2014-2022מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים  ה.

זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת 

יה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת המס שלאחר

 סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו. 

וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי  2014-2022מי שסיים לימודי מקצוע בשנים  ו.

או נקודה  2017נקודת זיכוי בשנת  3/4( או 2016למחצית נקודת זיכוי )עד שנת 

, בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצוע או בשנת המס 2018חל משנת אחת ה

 שלאחריה, לפי בחירתו. 

  1985-תקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התשמ"ה .3

)ט( לפקודה, בנוגע 3, לעניין סעיף 2019ר הריבית שנקבע בתקנות, לשנת המס שיעו 

 .3.49%ליתרות הלוואות, אשר עולות על התקרה הקבועה בתקנות: 

לא חל כל שינוי לגבי יתרות הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בתקנות. שיעור  

 הריבית שנקבע בתקנות לגבי הלוואות אלו הינו שיעור עליית המדד. 

  1986-תקנות מס הכנסה )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות(, התשמ"ו .4

 .31.12.2020של הוראת השעה מוארך עד תוקפה    

 לפקודת מס הכנסה  11סעיף  .5

. בהתאם 2019פורסמו הנחיותינו למתן הטבות מס בישובים לשנת  14.1.2019יום ב

 . 26.6.2020לחוק יסוד הכנסת, הוארך תוקפן של הטבות אלו עד  38להוראות סעיף 

בהמשך המסמך פורטו רשימות מעודכנות באשר למתן הטבות מס לתושבים ביישובים 

, תוך הפרדה בין ישובים בהם ניתנה 2020שמות הישובים המוטבים לשנת  המוטבים וכן

מראש הטבה לשנה מלאה )לגביהם לא חל שינוי(, לבין ישובים בהם הוארך תוקף 

 לחוק יסוד הכנסת.  38בהתאם לסעיף  26.6.2020ההטבה עד יום 

בים טבלת שיעורי ההנחה ממס ותקרות ההכנסה לעניין ההטבה לתושבי יישובים מוט

  פרק ד'.מפורטת ב 2020 לשנת

)לגביהם לא  2020רשימת הישובים המוטבים, שיעור ההטבה ותקרת ההטבה לכל שנת 

 .נספח א' -פרק ח 'חל שינוי( מפורטת ב
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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

 ואילך 2020לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר  . ב
 )המשך(

 )המשך(לפקודת מס הכנסה  11סעיף  .5

 3-מחולקת ל 26.6.2020 רשימות היישובים לגביהם חלה הארכת תוקף ההטבה עד ליום

 קבוצות כדלקמן: 

. לאחר תאריך זה 26.6.2020ד יישובים בהם הוארכה תקופת ההטבה ע -  1קבוצה 

אילו אינם זכאים להטבות. רשימת הישובים מפורטת תושבי יישובים 

  נספח ב'. -פרק ח' ב

יישובים בהם נקבעה תקרת הטבה גבוהה לחצי שנה ולאחר מכן התקרה  -  2קבוצה 

 פוחתת.  

יישובים בהם נקבעה תקרת הטבה ושיעור הטבה גבוהים לחצי שנה  -  3קבוצה 

 ולאחר מכן התקרה והשיעור פוחתים. 

 . נספח ג' -פרק ח' מפורטת ב 3וקבוצה  2ם לעניין קבוצה רשימת הישובי

ג' מכוח תיקון החוק, זכאים תושבים של הישובים -להטבות המפורטות בנספחים ב' ו

 2019. כלומר, מי שבשנת 2018רק אם היו תושבים הזכאים להטבה זו בשנת  ,המוטבים

זכאי רק להטבות המס  הפך להיות תושב הזכאי להטבות מס בגין יישובים, יהיה 2020-ו

  שאינן מכוח תיקון החוק. 

 : דגשים

  .יובהר כי הטבת המס תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד 

  .רשימת הישובים השונות המפורטות בהנחיה זו הינן לפי סדר אלפביתי 

  לפקודת מס הכנסה.  11הטבות אלו יוענקו לתושבים בכפוף לעמידה בתנאי סעיף 

 סיםטפ

 לא חל כל שינוי בטופס הנ"ל.  101טופס 

  106טופס 

 "שכר חייב בדמי ביטוח לאומי".  – 17בפרק "פירוט התשלומים" נוסף סעיף 

  הארכת תוקף האישורים .6

, 2019כמידי שנה, תינתן ארכה לאישורים על תיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 
 . 13.02.2020ולא יאוחר מיום  2020עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש פברואר 

יודגש, כי לא תינתן ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור, ולא תינתן 
 ארכה לתיאומי מס שאינם בגין הכנסת עבודה או קצבה. 

  זיכוי תרומות בתלוש השכר .7

מעסיק שקיבל אישור להעניק לעובדיו זיכוי בגין תרומות בהתאם להוראת ביצוע 
 25,000, יכול להתיר זיכוי כאמור בתנאי שסכום התרומה המרבי לעובד הינו 7/2012

 לשנה.  ש"ח

ההנחיות המפורטות בחוברת זו וכן הנחיות אחרות מפורסמות באתר האינטרנט של 
  .רשות המסים בישראל
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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

 ואילך 2020לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר  . ב
 )המשך(

 )ש"ח(ואילך  2020בינואר  1סכומים מתואמים ליום  -פרק ב' 

 נקודת זיכוי (א)

   
 לחודש 219 נקודת זיכוי

   

 קופת גמל וקרנות השתלמות (ב)

 חודשל 8,800 (1()1א())47סעיף  -הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 
 לחודש 12,400 (2()1א())47ף סעי –הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה 

 לחודש 170  א)ד(45 סעיף –סכום החיסכון המזערי 
 לחודש 170 א)ה(45 סעיף
 לחודש 17,600 א)ה(45 סעיף

 לחודש 8,800 (3)א()47 סעיף –הכנסה לעמית עצמאי 
 לחודש 22,000 (5)א()47סעיף  –הכנסה נוספת 

 לחודש 8,510 א)א(9 סעיף –קצבה מזכה  תקרת
הפרשה ה סכום  2024-2020בין השנים  52% – א9פטור מקצבה לפי סעיף 

 המרבי למרכיב הפיצויים
 לחודש 4,425

 לחודש 12,400 (2()א()9)32סעיף  –בקופ"ג לקצבה 
 לחודש 5,300 "שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל

   הפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעתמשכורת קובעת מרבית שה
 לחודש 15,712 ההפרשה )הכנסת עבודה(

 לשנה 265,000 הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי
 לשנה 18,600 ב( לפקודה16)9-א( ו16)9סעיף  –הפקדה מוטבת 

   תקרת הסכום להפרשת המעסיק לקופת גמל לקצבה הפטורה ממס בעת

 לחודש 26,378 (1()3)ה3ף סעי –ההפרשה 
 לשנה 34,900 (1()א3)ה3סעיף  –תקרה להפקדה לפיצויים 
 לחודש 2,908 (1()א3)ה3סעיף  –תקרה להפקדה לפיצויים 

   :חוק הפיקוח על קופות גמל
 לתקופת הצבירה 94,033 סכום צבירה מזערי
 לחודש 4,525 סכום קצבה מזערי
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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

 ואילך 2020לחודש ינואר  לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה . ב
 )המשך(

 )ש"ח( )המשך(ואילך  2020בינואר  1סכומים מתואמים ליום  -פרק ב' 

 הטבות מס (ג)

   

   ראה בהמשך. –הטבות מס ביישובים 

   

   א(7)9טורים ממס לפי סעיף מענקים פ

   

 לכל שנת עבודה 12,420 עקב פרישה

 לכל שנת עבודה 24,840 עקב מוות

 לתקופת הצבירה 366,510 (1א()ז7)9סעיף  –רצף קצבה 

 לשנה 181,002 משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטור ממס שכר

   

   תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי

   

 לשנה 190 סכום העולה עלסכום מזערי, 

 לשנה 9,350,000 סכום מרבי

  317,000 פדיון מניה באגודה שיתופית

 לחודש 8,160 פיצויי הלנת שכר –( לפקודה 21)9התקרה לצורך סעיף 

 לשנה 11,340 סכום הזיכוי המרבי בגין שכר המשמרות 

 לשנה 129,120 אשר לאחר צירופו למשכורת אינו עולה על
 

   

 לחודש 13,400 רת למומחה חוץמשכו

ליממה או כפי שיקבע  330 הוצאות שהייה מרביות למומחה חוץ

 פקיד השומה

ליממה או כפי שיקבע   330 הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים

 פקיד השומה

 לחודש 1,800 הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה בישוב אחר

 1.1.2003-אין תקרה מ 10%במס בשיעור של שכר דירה החייב 

 לחודש 5,100 שכר דירה פטור ממס
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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

 ואילך 2020לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר  . ב
 )המשך(

 )ש"ח( )המשך(ואילך  2020בינואר  1ם מתואמים ליום סכומי -פרק ב' 

 )המשך( הטבות מס  )ג(

 45או  44תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיפים 

   

 לשנה 170,000 ליחיד:

 לשנה 272,000 לזוג:

   

   :100%הכנסת עיוור ונכה 

   

 לשנה 618,000 ()א(5)9סעיף  –תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס 

 לשנה 74,040 ()ב( 5)9סעיף  –תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס 

 לשנה 304,560 תקרת הכנסה מרבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף

   

   ()א((:5)9הכנסה מיגיעה אישית )סעיף 

   

   .ש"ח 74,040חלק יחסי עד לתקרה של  –יום  185-364

 .365-כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב ש"ח 618,000חלק יחסי עד לתקרה של  –יום או יותר  365

   ()ב((:5)9הכנסה שאינה מיגיעה אישית )סעיף 

   אין פטור. –יום  184עד 

 .365-כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב ש"ח 74,040פטור יחסי עד לתקרה של  –יום  185-364

 ש"ח. 304,560עד לתקרה של  –אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף 

   ( לפקודה.5)9כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 

   :מתנות בשל קשר עסקי

 לאדם לשנה 220 ( לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות(4)2תקנה 

 להגרלה/פרס 30,600 הגרלות הימורים ופרסים )תקרת הפטור(

 לשנה 98,000 (29)9סעיף  –תקרת הפטור למלגה אצל חוקר 
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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

 ואילך 2020לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר  . ב
 )המשך(

 )ש"ח( )המשך(ואילך  2020בינואר  1סכומים מתואמים ליום  -פרק ב' 

 ניכויים (ד)

   :ד לפקודה125סעיף  –ניכוי מריבית 

   

 לשנה 63,000 ד)א(125סעיף  –תקרה מוטבת 

 לשנה 9,840 ד)ב(125סעיף  –ניכוי למעוטי הכנסה 

 לשנה 13,560 (1ד)ג()125סעיף  –ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד 

 לשנה 16,680 (2ד)ג()125סעיף  –ניכוי גיל פרישה חובה לזוג 

 לשנה 35,742 ה לפקודה125סעיף  - 35%פטור מרבי של 

   

   הוצאות לינה בארץ:

   

  מלוא הסכום 127$-לינה שעלותה נמוכה מ

 (X 75% 289$=)217$ -ולא יותר מ 127$מההוצאה אך לא פחות  75%, 127$-לינה שעלותה גבוהה מ

   

   הוצאות למתנדב במוסד ציבורי:

   

 לאדם באירוע 30 כיבוד קל

 לחודש 230 נסיעה בתחבורה ציבורית

 לחודש 680 הוצאות דלק

 לחודש 110 שיחות טלפון מביתו/נייד

   

   :טלפון שאינו נייד הוצאות החזקת

   

 לשנה 24,000 אם סכום ההוצאה אינו עולה על .1

  2,400 סכום ההוצאה שעולה על –סכום ההוצאה המוכרת 

   מההוצאה, לפי הנמוך 80%או 

  24,000 אם סכום ההוצאה עולה על .2

  4,800 סכום ההוצאה שעולה על –סכום ההוצאה המוכרת 
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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

 ואילך 2020לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר  . ב
 )המשך(

 )ש"ח( )המשך(ואילך  2020בינואר  1סכומים מתואמים ליום  -פרק ב' 

 סכומים אחרים (ה)

ין לנכות ממנו מס במקור )חוק פעמי בעד שירותים או נכסים שא-תשלום חד

 4,920 עסקאות גופים ציבוריים(

 

 לשנה 7,800 )ט( שחל עליו רק שיעור עליית המדד3סכום הלוואה לעניין סעיף 

 לשנה 3.49% )ט(3שיעור הריבית לעניין סעיף 

  8,900 תשלום ב"תקופת הבחירות"

   

   :(2019ב )לשנת 20סעיף  –מזונות לתושב חוץ 

   

 לחודש 5,780 ערימז

 לחודש 11,550 מרבי

   

  82,360 :(2019סכום המחייב קטין בהגשת דוח )לשנת המס )

   

 לחודש 510 ב)א(195סעיף  –עיצום כספי 

  5,120 ב)ב(195סעיף  –עיצום כספי 

  5,080 )יב(195סעיף  –עיצום כספי 

  50,750 )יג(195סעיף  –עיצום כספי 

  25,380 י)ד(195סעיף  –עיצום כספי 

   

   :חוק עידוד השקעה באנרגיה

   

  24,400 תקרת הפטור ממכירת חשמל

  100,491 10%תקרה נוספת מס 

  5,100 תקרת הפטור מהשכרת מקרקעין

   

   :פטור מהגשת דוח

   

 2019לשנת המס  653,000 משכורת –תוספת א' 

 2019לשנת המס  339,000 הכנסה נוספת –תוספת ב' 

 2019לשנת המס  339,000 תוספת ד' הכנסות חוץ

 2019לשנת המס  647,000 ריבית –תוספת ה' 

 2019לשנת המס  2,538,000 הכנסה מנייר ערך )מחזור(

 2019לשנת המס  1,883,000 נכסי חוץ  –( 6)א()3תקנה 

 2019לשנת המס  1,883,000 יתרה בחשבון תאגיד בנקאי חוץ –( 7)א()3תקנה 

 2019לשנת המס  649,560 ב121מי שחייב במס נוסף עפ"י סעיף  –( 8)א()3קנה ת

   (:4()2)ב131סעיף  –פטור מהגשת דוח מקוון 

 2019לשנת  81,730 הכנסה ליחיד

 2019לשנת  163,450 הכנסה לזוג
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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

 ואילך 2020הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר לוח עזר לחישוב מס  . ב
 )המשך(

 )ש"ח( )המשך(ואילך  2020בינואר  1סכומים מתואמים ליום  -פרק ב' 

 הוצאות נסיעה לחו"ל (ו)

   
מתעדכנות  1972-הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( התשל"ב
-הסתכם ב 2019אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארה"ב. שיעור העלייה בשנת 

 יהיו אפוא כלהלן: 2020. סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2.051%
 דולר ליממה 289עד  127-מ לינה לפי קבלות

 דולר ליממה 81עד  הוצאו אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות
 דולר ליממה 136 לא הוגשו קבלות על לינה אם

   שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים
 דולר לחודש 725עד  שנה 19שטרם מלאו להם 

 דולר ליממה 64עד  הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה
   

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות 
 :25%-ב

 
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, 
דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת )בריטניה(, טיוואן, יוון, יפן, 
לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, 

 קנדה, שבדיה, שוויץ.
 

שירותים או נכסים )בכפוף לחתימת השר על הצו ופרסום ניכוי מתשלום בעד  (ז)
 ברשומות(

-לפי צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה(, התשל"ז 
ש"ח חייב לנכות מס  5,300,000עלה על  2018, מי שמחזור עסקיו בשנת המס 1977

 .2020הכנסה במקור מתשלומיו בעד שירותים או נכסים בשנת המס 
 

ש"ח אינה חייבת  1,050,000לא עלה על  2018חברת בת שמחזורה בשנת המס  
 ( לצו(.2א)2בניכוי זה )בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 

 
ש"ח )בכפוף לצו  3,300,000לא עלה על  2018מוסד ציבורי שמחזורו בשנת המס  

 ( בצו( אינו חייב בניכוי זה.3א)2ולתנאים שבסעיף 
 
יהלומים )בכפוף לחתימת השר על הצו ופרסום ניכוי מתשלום בעד מסחר ב (ח)

 ברשומות(

לפי צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר  
עלה  2018, יחיד שמחזור עסקיו בשנת המס 1992-ביהלומים כהכנסה(, התשנ"ג

ש"ח, חייב לנכות מס מתשלומיו בעד מסחר ביהלומים, החל  17,200,000על 
 אילך.ו 2020מינואר 
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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

 ואילך 2020לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר  . ב
 )המשך(

 שווי השימוש -פרק ג' 

ר נרשם שווי השימוש ברכב המעסיק אשר הועמד לרשות העובד )רכב צמוד( ואש .א

 .1.1.2010לראשונה לפני 
 

  שווי שימוש חודשי: קבוצת מחיר
 

1  2,750 
2  2,980 
3  3,830 
4  4,590 
5  6,360 
6  8,240 
7  10,600 

 3L  910אופנוע 
   

 

 .509,070תקרת "מחיר המתואם לצרכן" 

 *500הפחתת שווי שימוש )רכב היברדי( 

 

 31.12.2021-הוארך תוקף הוראת השנה עד ל  *
 

ואילך, שווי השימוש לגביו חושב בהתאם לתקרות  1.1.2010-רכב שנרשם לראשונה מ ב.

 החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור. 

 

 )רט"ן( –שווי שימוש טלפון נייד  ג.

 
 ש"ח לחודש. 105הסכום הנקוב בתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברדיו טלפון נייד( 
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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

 ואילך 2020לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר  . ב
 )המשך(

 תקרות ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים -פרק ד' 

 טבלת שיעורי ההנחה ממס ותקרות לתושבי "ישובים מוטבים" (א)

 תקרת 

 ה ההטב

 שיעור 

 ההטבה 

132,360  7% 

138,360  8% 

156,480  9% 

162,480  10% 

161,520  11% 

168,480  11% 

186,600  11% 

168,480  12% 

186,600  12% 

192,600  12% 

204,600  12% 

162,480  13% 

168,480  13% 

174,480  13% 

198,600  13% 

216,600  13% 

174,480  14% 

198,600  14% 

216,600  14% 

234,720  14% 

192,600  16% 

198,600  16% 

204,600  16% 

204,600  17% 

222,720  17% 

222,720  18% 

228,720  18% 

234,720  18% 

234,720  19% 

252,720  19% 

234,720  20% 

241,800  20% 

252,720  20% 
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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

 ואילך 2020לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר  . ב
 )המשך(

 תקרות ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים )המשך( -פרק ד' 

 לחוק אזור סחר חופשי 11תושבי אילת: סעיף  (ב)

אישית שהופקה באזור אילת או חבל אילות עד על הכנסה חייבת מיגיעה  10%הנחה של 

 ש"ח. 242,520לתקרה של 

 

 כוחות הביטחון: (ג)

 ש"ח לשנה. 161,040מן המשכורת המיוחדת עד לסכום הכנסה של  5%הנחה של 

 

 מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים -פרק ה' 

 שיעור המס מס שכר

 7.5% מלכ"ר

 17% מוסד כספי

 יםהיטל על העסקת עובדים זר   

 20%        כללי

 0% (31.12.2020עובד חוקי בענף החקלאות )עד 

  15%   עובד חוקי בענף התעשייה והבניין

 15%  עובד חוקי בענף המסעדות האתניות

 

 
 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  171גיליון מס'  2020 ינואר

 

 
 
 
 

- 20 - 

  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

 ואילך 2020ר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר לוח עז . ב
 )המשך(

 ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה -פרק ו' 

 כאשר הניכוי הוא לפי השיעור שנקבע בתקנות, יש לנכות מס הכנסה בשיעורים הבאים:
 

 שיער הניכוי  סוג התשלום
   

 47%  שכר סופרים
 47%  סוגי שכר

 47%  השתלמות משיכות מקרן
 40%  תשלום למעסיק מקופות גמל

 35%  תשלום שלא כדין מקופת גמל לתגמולים
 ושיעור המס השולי 35%הגבוה מבין  תשלום שלא כדין מקופת גמל לקצבה

 40%  עמלת ביטוח
 35%  דמי שכירות מקרקעין

 30% עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה
 30%  ומים ומסחר ביהלומיםעיבוד יהל

 30%  עבודה בניה והובלה
 30%  עבודה חקלאית
 15%  תוצרת חקלאית

 25%  דיבידנד
 30%  דיבידנד לבעל מניות מהותי

 1.1.17-30.9.17דיבידנד לבעל מניות מהותי בתקופת הוראת השעה 
 25% 1/2017בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בחוזר מ"ה 

 25%  יחיד תשלום לתושב חוץ
 23%  תשלום לתושב חוץ שהוא חבר בני אדם

 30%  שירותים או נכסים
 47%  דמי השאלה ליחיד

 23%  דמי השאלה לחבר בני אדם
 20%  דמי השאלה לקרן נאמנות חייבת

 35% השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים
 20% יח51סעיף  –מועדף דיבידנד מהכנסה מועדפת של מפעל 

 20% (1ב)ג()51סעיף  –ואילך  2014דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא 
 15% (1ב)ג()51סעיף  – 2013דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא עד 
סעיף  – 1.1.2014ניתן החל מיום  דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו

 ()א(2)ב()47
 

20% 
סעיף  – 1.1.2014דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן עד ליום 

 ()א(2)ב()47
 

15% 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  171גיליון מס'  2020 ינואר

 

 
 
 
 

- 21 - 

  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

 ואילך 2020לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר  . ב
 )המשך(

 דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי -פרק ז' 

 
 הזכאים לפי מצב המשפחתי  מספר נקודות זיכוי

   

 רווק  2.25

 נשוי ללא ילדים  

 אלמן/גרוש ללא ילדים  

 רווקה  2.75

 ללא ילדים נשואה  

 אלמנה/גרושה  

 נשוי )יחיד מוטב( שלאשתו אין הכנסה  ואין ילדים  3.25

 16-17נער בגיל   

 ( שאינו בחזקתו5גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד )מעל גיל   

 אישה נשואה ולה ילד בוגר  

 אב הורה חד הורי ולו ילד בוגר בחזקתו  3.75

 16-17נערה בגיל   

 17עד  6 לה נשואה ולה ילד בגיאיש  

 אב לילד בשנת הלידה  

 , בחזקתו17עד  6גבר הורה חד הורי ולו ילד אחד, בגיל   4.25

 אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה  

 אם לילד בשנת הלידה )ללא ניוד הנקודה(  

 שנים 5אב לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו   4.75

 אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס ואינו בחזקתו ומשלם מזונות בגינו  

 בחזקתו 6-17אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים   5.25

 שנים 5אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו   

 שנים 5בה מלאו לו אב החי בנפרד ולו ילד אחד בחזקתו בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה ש  5.75

 שנים 5בשנה שלאחר לידתו ועד שנה שבה מלאו לו  אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתה  6.25

 אישה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס  6.75

7.25 
ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בשנה שלאחר שנת לידתו ועד  2גבר החי בנפרד ולו  

 , בחזקתושנים 5לשנה שמלאו לו 

 , בחזקתה17עד  6ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בגילאים  2אישה הורה יחיד ולה   7.75
 

 ( לפקודה.5)9יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף  :יחיד מוטב 
נים ש 19הורית שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו -הורה במשפחה חד הורה יחיד: 

שההורה השני שלו נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה 
 השני.
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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 המסים בנושא: הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה  – 4/2019חוזר מס הכנסה  .ג
 לפקודת מס הכנסה 232תיקון  –

 כללי .1

 1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 232נכנס לתוקפו תיקון  1.1.17ביום  

( שהתקבל במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית ", "הפקודה"232"תיקון )להלן: 

. 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

לפקודה, תוך מתן הבהרות, דוגמאות  232במסגרת חוזר זה יובאו עיקרי תיקון 

 והנחיות לפעולה.

 

 לפקודה 232עיקרי תיקון  .2

 כללי: –ב( לפקודה 1)-א( ו1()3)ה3וספת סעיפים ה 2.1

לפקודה.  ב(1)-א( ו1()3)ה3סעיפים לפקודה התווספו  232במסגרת תיקון  

לראשונה ובאמצעות סעיפים אלה קבע המחוקק תקרות לצורכי מס, ביחס 

להפקדות מעסיק, על חשבון "מרכיב הפיצויים" בקופות גמל לקצבה. זאת בדומה 

קודה ביחס למוצרים פנסיונים נוספים, כגון הפקדות לתקרות הקיימות בפ

לתגמולים בקופות גמל לקצבה ולקרנות השתלמות. לצורך כך התווספו לסעיף 

 ( לפקודה הגדרות למונחים הבאים:3)ה3
 

לחוק הפיקוח על שירותים  21כמשמעותו לפי סעיף  – מרכיב הפיצויים"" 
 .2005-פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

 
)נכון לשנת  ש"ח 34,000משכורת העובד ביום ההפקדה או  – הפיצויים""תקרת  

 (, לפי הנמוך.2019
 

הסכום המתקבל מהכפלת תקרת הפיצויים בשנות  – ""תקרת השלמה לפיצויים 
העבודה אצל אותו מעסיק, בניכוי סכומים צבורים החייבים במס ששולמו בידי 

 .כל מעסיקיו של העובד, בעד שנות העבודה כאמור
 

סכומים שנצברו  במרכיב הפיצויים של עובד  – "סכומים צבורים החייבים במס" 
בקופות גמל לקצבה, אף אם נמשכו בידי העובד, אשר רואים אותם כהכנסה של 

 ב(, במועד שקיבל אותם.1א( או )1העובד לפי פסקה )
 

 השנים או חלק יחסי מתוכן שבהן היה העובד מועסק. -  "שנות העבודה" 
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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 המסים בנושא: הפקדות מעסיק לקופות גמל  – 4/2019חוזר מס הכנסה  . ג
 )המשך( לפקודת מס הכנסה 232תיקון  –לקצבה 

 )המשך( לפקודה 232עיקרי תיקון  .2

קודה קובע כי סכומים ששילמו כל מעסיקיו של א()א( לפ1()3)ה3סעיף  2.1.1 
עובד בעבורו לקופות גמל לקצבה, על חשבון "מרכיב הפיצויים", 
העולים על "תקרת הפיצויים", יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד 

תקרת הפיצויים בחישוב חודשי היא במועד התשלום לקופת הגמל. 
הפקדה המרבי מכפלת משכורתו של העובד ביום ההפקדה בשיעור ה

 1 שהםש"ח,  2,833 או( 8.33%) לרכיב הפיצויים בקופות גמל לקצבה
 (.2019 לשנת המס)נכון  " מ"תקרת הפיצויים 12 חלקי

ששולמו לקופת גמל לקצבה על חשבון "מרכיב סכומים  2.1.1.1  
הפיצויים" כאמור, אשר אינם עולים על "תקרת הפיצויים", 

 שבו יקבל אותם לידיו.  יראו אותם כהכנסת העובד במועד

לפקודה, ההוראה בדבר זקיפת א()ב( 1)ה()3 פי סעיףעל  2.1.1.2  
השווי לעובד לצורכי מס בגין הפקדות מעל "תקרת 
הפיצויים" לא תחול על הפקדות מעסיק ל"קרן ותיקה", 
כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל. כלומר, יראו 

קיבל אותם.  הפקדות אלה כהכנסה של העובד במועד שבו
במקרים בהם מופקדים לזכותו של עובד סכומים על  -יובהר 

חשבון מרכיב הפיצויים, הן לקרן הוותיקה והן לקופת גמל 
לקצבה, יחויב במס במועד ההפקדה ההפרש שבין מלוא 
סכום ההפרשות המופקדות על חשבון מרכיב הפיצויים לבין 

רכיב "תקרת הפיצויים" או ההפרשה שנעשתה על חשבון מ
 הגבוה מבניהם.  הפיצויים לקרן הוותיקה,

 : 1.2019ש : להלן פירוט משכורות עובד בחודדוגמה

 : מעסיק א'

 ש"ח. 50,000 -שכורת מ

 לקרן ותיקה.  ש"ח 3,000 - הפקדות לרכיב הפיצויים 

 :'מעסיק ב

 .ש"ח 10,000 –משכורת 

לקופת גמל לקצבה  ש"ח 833 -הפקדות לרכיב הפיצויים 
 ן ותיקה. קר שאינה

סכום השווי שיש לזקוף לשכר העובד בגין הפקדות המעסיק 
למרכיב הפיצויים בקופות הגמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, 
הוא ההפרש שבין סך ההפרשות למרכיב הפיצויים בכל 

לבין הגבוה מבין תקרת הפיצויים ש"ח(  3,833) הקופות
 החודשית או הסכום שמופקד בקרן הוותיקה: 

833 ( =2,833 ,3,000 MAX )– 3,833 

לפקודה כי החל משנת  א()ג(1()3)ה3 כן נקבע בסעיףכמו  2.1.1.3
יתואם  בינואר של כל שנת מס שלאחר מכן, 1-וב 2018 המס

הסכום הנקוב ב"תקרת הפיצויים" לפי שיעור עליית השכר 
 ש"ח. 100-ל הממוצע במשק, כשהוא מעוגל
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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

המסים בנושא: הפקדות מעסיק לקופות גמל רשות  – 4/2019חוזר מס הכנסה  . ג
 )המשך( לפקודת מס הכנסה 232תיקון  –לקצבה 

 )המשך( לפקודה 232עיקרי תיקון  .2

 :תקרת השלמה לפיצוייםקביעת  –לפקודה ב( 1()3)ה3 סעיף 2.1.2

לפקודה קובע כי סכומים ששולמו על ידי מעסיק לקופת ב( 1()3)ה3 עיףס   
"סכום השלמה  להלן:) חשבון ההשלמה לפיצויים עלגמל לקצבה, 

, העולים על "תקרת ההשלמה (לפיצויים בקופות גמל לקצבה"
שבו שולמו  לפיצויים", יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד, במועד

אמור ואשר אינם עולים על "תקרת לקופת הגמל. סכומים ששולמו כ
 ההשלמה לפיצויים", יראו אותם כהכנסת העובד במועד שקיבל אותם. 

 
 סכום השלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה" לעניין סעיף" 2.1.2.1

לפקודה, יחושב על בסיס משכורת העובד, כמשמעותה ב( 1()3)ה3
 -לחוק הפיקוח על קופות גמל ביום ההשלמה  22ף לפי סעי

 להלן:) לקופת גמל לקצבה שבגינה שילם המעסיקהמשכורת 
וזאת בעד שנות העבודה אצל אותו מעסיק, ( "השכר המבוטח"

בניכוי סכומים שנצברו עד אותו המועד לרכיב הפיצויים בקופות 
 גמל. 

ההשלמה לפיצויים תהיה התוצאה המתקבלת מהכפלת תקרת  2.1.2.2
צל אותו מעסיק, "תקרת הפיצויים" במספר שנות העבודה א

בניכוי "סכומים צבורים החייבים במס", כהגדרת מונחים אלו 
 לפקודה.  ( 2()3)ה3 בסעיף

דוגמאות לאופן חישוב תקרת ההשלמה לפיצויים תפורטנה   
 בנספח המצורף לחוזר זה. 

הפקדת מעסיק לרכיב הפיצויים בקופות גמל לקצבה מורכבת  2.1.2.3
 : מהסכומים הבאים

אינה חייבת  -"תקרת השלמה לפיצויים" כום הפקדה עד ס 
בשווי, ניתן לייעד לרצף קצבה או לרצף פיצויים ובכפוף 

 להוראות הפקודה. 

חייבת בשווי  - "תקרת ההשלמה לפיצויים"פקדה העולה על ה 
לפקודה, הסכומים  ב(1()3)ה3 במועד ההפקדה בהתאם לסעיף

א 9 מהווים "תשלומים פטורים", כהגדרת המונח בסעיף
 לפקודה. 

  תשלומים פטורים"" –לפקודה א)א( 9 סעיף 2.2
 

. ()ג(1ה )לפקודה התווספה להגדרת המונח "תשלומים פטורים" פסק 232 בתיקון 
פסקה זו קובעת שסכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה על ידי מעסיקיו של עובד 

ה לפי בעבורו, על חשבון מרכיב הפיצויים, שנזקפו להכנסת העובד במועד ההפקד
 ."לפקודה, יבואו בגדר "תשלומים פטוריםב( 1א( או )1ה()3)3 סעיפים
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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 המסים בנושא: הפקדות מעסיק לקופות גמל  – 4/2019חוזר מס הכנסה  . ג
 )המשך( לפקודת מס הכנסה 232תיקון  –לקצבה 

 )המשך( לפקודה 232עיקרי תיקון  .2

  קודה( לפ1א()א7)9 עיףס 2.3
 

לפקודה, ולפיו יחול פטור ממס על ( 1א()א7)9 לפקודה התווסף סעיף 232 תיקוןב 

סכומים שהתקבלו כמענק הון עקב פרישה, שמקורם בסכומים שנזקף לגביהם 

 לפקודה. ב( 1)-ו ב(1()3)ה3 שווי במועד ההפקדה לפי סעיפים

 

קובעת הוראה המתייחסת למיסוי הריבית והרווחים שמקורם ( 1) פסקה 

 2019 בשנתג)ג( )125 בסכומים האמורים, ולפיה יוטל מס בשיעור הקבוע לפי סעיף

– 15%.) 

מהקופה על ידי העובד יראו כאילו נמשכו גם  הקובעת שבכל משיכ( 2) פסקה 

כול למשוך רק את הסכומים העובד לא י ורווחים אחרים. כלומר, ריבית

הנומינליים שחויבו בשווי או רק את הרווחים, אלא כל משיכה תהיה מורכבת 

 מהסכומים שחויבו בשווי ומהרווחים שנצברו בגינם, בהתאם לחלקם היחסי. 

מתייחסת למצב בו העובד אינו זכאי לכספי הפיצויים שנצברו לטובתו ( 3) סקהפ 

יים והסכומים האמורים נמשכים על ידי בקופות גמל לקצבה ברכיב הפיצו

המעסיק ולא על ידי העובד. סכומים כאמור שהעובד חויב עליהם במס במועד 

ף ההפקדה יחויבו במס בידי המעסיק וינוכה מהם שיעור המס המרבי הקבוע בסעי

לפקודת מס הכנסה, כלומר, במקרה בו המעסיק משך את כל הכספים  121

הגמל ברכיב הפיצויים, הסכום שיישאר בקופה  שנצברו לטובת העובד בקופות

לאחר המשיכה יהיה תוצאת מכפלת שיעור המס השולי המרבי במועד המשיכה 

לפקודה בסך הסכומים שנמשכו על ידי המעסיק ושבגינם  121ף הקבוע בסעי

 ב( לפקודה.1)-א( ו1()3)ה3 יב בשווי במועד ההפקדה לפי סעיפיםיהעובד חו

)ב( -()א( ו4) פסקאות(. 3) כום המס שנוכה כאמור בפסקהמתייחסת לס( 4) פסקה 

קובעות שסכום המס כאמור יישאר בקופות הגמל ברכיב הפיצויים ויראו את 

הסכום האמור כאילו הופקד על ידי העובד במועד שבו נמשכו הכספים בידי 

 המעסיק. 

 דה. לפקו 164 יראו אותו כמס שנוכה כאמור בסעיף( 3) ס שנוכה כאמור בפסקהמ 
 

 לפקודה ( 1א()ב7)9 סעיף 2.4
 

ולפיו יחול פטור , 232 לפקודה התווסף גם הוא במסגרת תיקון( 1)בא()ב9 סעיף 
ממס על סכומים שהתקבלו כמענק הון עקב מוות, שמקורם בסכומים שנזקף 

לפקודה וכן על ריבית ב( 1)-ו (א1()3)ה3 לגביהם שווי במועד ההפקדה לפי סעיפים
 ובע מהסכומים כאמור. וכל רווח אחר שנ
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  בה כברירת מחדלקצרצף  –( לפקודה 1א()ז7)9סעיף  2.5 
 

קובע כי רואים מענק הון עקב פרישה או מוות כמענק ( לפקודה 1א()ז7)9 סעיף 
שנתקבל, גם אם נשאר מופקד בקופות הגמל, אלא אם העובד הודיע על רצונו להמשיך 

בקשה לרצף " להלן:)להשאיר את הסכומים העומדים לזכותו למטרת תשלום קצבה 
ולפיה עובד שפרש ( 1)ז ודה נוספה פסקת משנהלפק 232 . במסגרת תיקון("קצבה

ש"ח )נכון  365,400ל והסכומים העומדים לרשותו במרכיב הפיצויים אינם עולים ע
על "תקרת הפיצויים" לכל שנת עבודה, לפי הגבוה, יראו אותו כאילו ( או 2019לשנת 

שהם יראו סכומים  הגיש למנהל בקשה לרצף קצבה, אלא אם ביקש אחרת. לעניין זה,
"סכום השלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה "כסכומים העומדים לזכות העובד וניתן 

ניתן יהיה למשוך סכומי השלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה  יהיה לייעדם לקצבה.
משיכת  שיועדו לרצף קצבה בדרך של קבלת קצבה חודשית או בסכום חד פעמי.

 רצף קצבה ולא תחשב כהיוון קצבה,הסכומים כאמור בסכום חד פעמי תחשב כחרטה מ
לפקודה הקובע כי משיכת כספים שהופקדו ( 4א)ה()9 וזאת בהתאם לאמור בסעיף

ברכיב הפיצויים בקופות גמל לקצבה בלא מרכיב תגמולי המעסיק, תחשב כחרטה 
 לפקודה. ( 4א)ה()9 ויחולו הוראות סעיף (לא כהיוון קצבה)מרצף קצבה 

והסכומים  232ן בהם העובד פרש לפני יום תחולת תיקו הקשר זה יצוין כי במקריםב 
 ש"ח 365,400 העומדים לרשותו בקופות גמל לקצבה ברכיב הפיצויים אינם עולים על

ובהתאם  על "תקרת הפיצויים" לכל שנת עבודה, לפי הגבוה,( או 2019 נכון לשנת)
תנאים לבקשתו, יראו אותו כאילו הגיש בקשה לרצף קצבה, וזאת בהתקיים כל ה

 הנוספים הבאים: 
 

לא פנה בעבר למנהל או לפקיד שומה ולא ניתנו אישורים מטעמם ביחס העובד  .1

 הפרישה שהועמדו לרשותו מהמעסיק.  למענקי

 . 60 מועד הגשת הבקשה לרצף קצבה העובד טרם הגיע לגילב .2

 10 ספר שנות העבודה אצל המעסיק שהפקיד בעבורו את הכספים אינו עולה עלמ .3

 שנים. 

 קור הכספים הינו בהפקדות לקופת גמל לקצבה שהופקדו בהתאם להוראותמ .4

, (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)לתקנות מס הכנסה  19 בתקנההקבועות 

 להלן: ) 1964-התשכ"ד

ובפרט שמדובר בהפקדות שבמקביל אליהן הופקדו לקופה  ("תקנות קופות גמל"

קצבה. כך לדוגמה, האמור לא יחול כספים לרכיב התגמולים לקצבה בקופות גמל ל

 על כספים שנויידו בין קופה הונית לקופה קצבתית וכן על הפקדות חד פעמיות. 
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  הנחיות לפעולה .3

לפקודה כהכנסת עבודה לכל דבר ב( 1)-א( ו1()3)ה3 ין הכנסה שנזקפת לפי סעיפיםד 3.1

 ועניין, דהיינו: 

עניין שיעורי המס, לרבות מס יסף, תצטרף הכנסה זו למשכורת הכוללת ל 3.1.1 

ניכוי ממשכורת )מס הכנסה ומס מעסיקים  של העובד ויחולו עליה תקנות 

 . ("המשכורת תקנות " להלן:) 1993-התשנ"ג(, ומשכר ותשלום מס מעסיקים 

 ל הכנסה זו יחול מס שכר, לפי העניין. ע 3.1.2 

 בהתאם להוראות תקנות המשכורת יש לדווח על ההכנסה לפי סעיפים 3.1.3 

תלוש השכר והן בדיווח הן בדיווח החודשי בב( לפקודה, 1)-א( ו1)ה()3 

הכל בהתאם להנחיות המנהל, כפי , 106ובטופס  126 השנתי בטופס 

 שיקבעו מעת לעת.  

 את הפרטים הבאים: לגבי כל קופה בנפרד יש לציין  106 טופסב 3.2

 
 (בגין מרכיב הפיצויים)הפקדה שוטפת בקופות גמל לקצבה  3.2.1 

 

 שם קופת הגמל.  -

לקופה לקצבה בחודשי העבודה בגינם  השכר המבוטח לצורך הפקדות -

 היו הפרשות בפועל. 

 יעור ההפקדה. ש -

 סך כל סכום ההפקדה שהופקד על ידי המעסיק.  -

 סכום ההפקדה לקופת גמל שלא נזקף בגינו שווי בהתאם לסעיף -

 לפקודה. א( 1()3)ה3

 סכום ההפקדה לקופת גמל שנזקף בגינו שווי בהתאם לסעיף -

 לפקודה. א( 1()3)ה3

 השלמת התחייבות לפיצויים בקופות גמל לקצבה  3.2.2
  

 שם קופת הגמל.  -

השכר המבוטח לצורך הפקדות לקופה לקצבה בחודשי העבודה בגינם  -

 הפקדות בפועל. היו

 כל סכום ההפקדה שהופקד על ידי המעסיק. סך  -

 ההפקדה לקופת גמל שלא נזקף בגינו שווי בהתאם לסעיףסכום  -

 א( לפקודה.1()3)ה3

 קדה לקופת גמל שנזקף בגינו שווי בהתאם לסעיףההפסכום  -

 לפקודה. א( 1()3)ה3
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 )המשך( הנחיות לפעולה .3

במקרים בהם לעובד יש יותר ממעסיק אחד אשר מפקיד עבורו בקופות גמל  3.3

לקצבה לרכיב הפיצויים, הסכומים שיש לזקוף כהכנסת עבודה לעובד ושיעורי 

 המס עליהם יהיו כדלקמן: 

העיקרי, המנכה מס לפי תוספת א' לתקנות המשכורת, יזקוף המעסיק  3.3.1

א( 1()3)ה3 כנסת עבודה סכומים העולים על התקרות הקבועות בסעיפיםכה

 לפקודה. ב( 1)-ו

 

שאינו רשאי לנכות מס על פי תוספת א' לתקנות המשכורת ואשר מעסיק  3.3.2

 מנכה את המס בהתאם לאישור תיאום מס, סכום התקרה לעניין סעיף

המס יהא הסכום השנתי המפורט באישור תיאום א( לפקודה 1()3)ה3

לפקודה יהא הסכום השנתי שמופיע ב( 1()3)ה3 וסכום התקרה לעניין סעיף

 באישור תיאום המס, כשהוא מוכפל בשנות הוותק. 

 

חישוב סכום ההשלמה לפיצויים יעשה על ידי המעסיק לאחר שזה קיבל מקופות  3.4

הגמל אישור על הסכומים שנצברו במרכיב הפיצויים של העובד בעד שנות עבודתו 

 מוך למועד ההשלמה. בס

במועד הזכאות לכספי הפיצויים קופות הגמל לא ינכו מס בעת משיכת הכספים  3.5

סכומי )שמקורם בסכומים שדווחו על ידי המעסיקים כ"תשלומים פטורים" 

לפקודה, על ריבית ורווחים שמקורם ( 1()1א()א7)9 . עם זאת, וכאמור בסעיף(הקרן

לפקודה, תנכה ב( 1)-א( ו1()3)ה3 אם לסעיפיםבסכומי ההפקדות שחוייבו במס בהת

יובהר כי חישוב הריבית  לפקודה.ג)ג( 125 קופת הגמל מס בשיעור האמור בסעיף

 והרווחים יעשה על ידי קופת הגמל. 

)ב( -( ו1()3)ה3 כומי ההפקדות למרכיב פיצויים שחויבו במס בהתאם לסעיפיםס 3.6

בחלק ח' תשלומים שחוייבו במס  161 ידווחו על ידי המעסיק בטופס לפקודה,

בערכם הריאלי. מתחת לשם המשלם יצוין "סכומים שחוייבו במס". בנוסף, יש 

נספח המפרט את הסכומים שחוייבו בשווי בערכם הנומינלי  161 לצרף לטופס

הכולל פירוט בדבר: שם הקופה אליה הופקדו הסכומים, חודשי העבודה שבגינן 

המבוטח, סכום הפקדה למרכיב הפיצויים  השכר הופקדו הכספים, משכורת,

 לפקודה. )ב( -()א( ו1()3)ה3 וסכום ההפקדה למרכיב פיצויים שחויב בשווי לסעיפים
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הפקדות מעסיק לקופות גמל  רשות המסים בנושא: – 4/2019חוזר מס הכנסה  . ג
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 תרת ההוצאה אצל המעסיק ה –ההשלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה סכום  .4

לפקודה מתיר לנכות כהוצאה סכומים ששילם מעסיק, בתנאים ובשיעורים ( 5)17סעיף  

פות שנתית שנקבעו בתקנות קופות הגמל. הסעיף מתיר בניכוי הוצאות שהן: השתת

סדירה בקופות גמל כמשמעותה בסעיף זה, שאושרה על ידי המנהל, סכומים ששילם 

מעסיק לשמירת זכויות פנסיה של עובדים, וכן כל סכום או חלק ממנו ששילם המעסיק, 

 באישור המנהל, לקופת גמל שלא בתור השתתפות שנתית סדירה. 

 

עסיק לקופת גמל לקצבה עבור תשלומי מ – תשלומים סדירים לקופת גמל לקצבה 4.1

והתגמולים לקצבה, המתייחסים לחבותו של המעסיק בשנת המס  רכיב הפיצויים

לתקנות קופות הגמל, יותרו בניכוי בחישוב  19ה לפי השיעורים הנקובים בתקנ

הכנסתו החייבת של המעסיק בשנת המס שבה הם שולמו על ידו במזומן לקופת 

 הגמל. 

לפקודה, תשלום ששילם מעסיק לקופת )א( 18 התאם לסעיףהקשר זה יצויין כי בב 

יום מתום שנת המס, ניתן לנכותו  30 גמל בגין משכורת החודש האחרון בתוך

 בשנת המס הקודמת אליה מתייחס הסכום. 

 

סכומי ההשלמה לפיצויים  – שלא בתור השתתפות שנתית סדירהתשלומים  4.2

עיל, יותרו בניכוי בשנה שבה שולמו ל 2.1.2ה בקופות גמל לקצבה, כמפורט בפסק

 לקופת הגמל. 

 

 4.2-ו 4.1 תשלומי השלמה בעבור "בעל שליטה "יותרו בניכוי כמפורט בפסקאות 4.3

 1 לעיל ובלבד שהסכום המותר בניכוי יחושב בגין תקופת ההתחייבות החל מיום

הסכום שיותר בניכוי הינו בגובה מכפלת הסכום הקבוע  ואילך. 1976 באפריל

או משכורת אחרונה ( 2019 נכון לשנת המס₪,  12,380( לפקודה )2()א()9)32 בסעיף

במספר שנות העבודה אצל המעסיק, ובניכוי הסכומים הצבורים  (לפי הנמוך)

 ברכיב הפיצויים בקופות גמל. 

סמוך למועד ההשלמה, המעסיק ימסור לפקיד השומה בו מתנהל תיק המעסיק ב 4.4

את הסכומים שהועברו לרכיב הפיצויים בקופות גמל ואת יפרט ובמסגרתה  הודעה

 דרך חישוב סכום ההשלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה. 
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 דוגמאות -נספח: אופן חישוב תקרת ההשלמה 

 הפיצויים  אי חיוב העובד בשווי כאשר סכום ההשלמה לפיצויים אינו עולה על תקרת - 1 דוגמה

 ש"ח. 25,000 שכורתמ

 ש"ח. 20,000השכר המובטח 

 שנים.  10 –שנות עבודה 

 ש"ח 170,000 ("סכומים צבורים" להלן:)פיצויים בקופות גמל כומים צבורים במרכיב הס

 ש"ח    30,000 סךמעוניין לבצע הפקדה חד פעמית על חשבון השלמה לפיצויים על המעסיק 
 

  :""סכום ההשלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבהחישוב  - לב א'ש

 ש"ח  200,000  20,000*  10 פלת השכר המבוטח בתקופת העבודה:הכ

 ש"ח (170,000) יכוי סכומים צבורים:בנ

  
 ש"ח 30,000     ב( לפקודה:1()3)ה3 סכום השלמה המירבי לפיצויים בקופות גמל לקצבה לעניין סעיף

  :"תקרת ההשלמה לפיצויים"חישוב  - שלב ב'

 ש"ח  200,000  20,000*  10 :העבודה "תקרת הפיצויים" במספר שנותפלת הכ

 ( ש"ח170,000) במס שנצברו במרכיבי הפיצויים של העובד בקופות גמל לקצבהבניכוי סכומים חייבים 

 ש"ח 30,000             תקרת ההשלמה לפיצויים שאינה חייבת בשווי:

סכום ההשלמה לפיצויים אינו עולה על תקרת ההשלמה לפיצויים ולכן אין לחייב את העובד בשווי 

 לצורכי מס בגין ההפקדה. 
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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 המסים בנושא: הפקדות מעסיק לקופות גמל  – 4/2019חוזר מס הכנסה  . ג
 )המשך( סהלפקודת מס הכנ 232תיקון  –לקצבה 

ההשלמה  זקיפת שווי לעובד כאשר סכום ההשלמה לפיצויים עולה על תקרת - 2 דוגמה
  לפיצויים

 ח."ש 40,000משכורת 

 ח."ש 35,000השכר המובטח 

 שנים. 10 –שנות עבודה 

מהווים סכומים צבורים שחויבו בשווי ח "ש 5,000 מתוכםח, "ש 295,000 –סכומים הצבורים 

 במועד ההפקדה. 

 ח."ש 55,000סך מעסיק מעוניין לבצע הפקדה על חשבון ההשלמה לפיצויים על ה

 "סכום ההשלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה"חישוב  - לב א'ש

 ש"ח  350,000  35,000*  10 כפלת השכר המבוטח בתקופת העבודה:ה

 ( ש"ח295,000) 
 

 סכום השלמה המירבי לפיצויים בקופות גמל לקצבה 

 ש"ח  55,000                         ב( לפקודה: 1()3)ה3 לעניין סעיף

  :ההשלמה לפיצויים""תקרת חישוב  - שלב ב'

 

 ש"ח  340,000  34,000*  10 כפלת "תקרת הפיצויים" במספר שנות העבודה:ה

  סכומים חייבים במס שנצברו במרכיב הפיצויים של העובד בקופותבניכוי 

 ( ש"ח290,000) גמל לקצבה: 
 

 ח"ש 50,000               תקרת ההשלמה לפיצויים שאינה חייבת בשווי:

 

ח על חשבון הפיצויים שבכוונת המעסיק להפקיד, "ש 55,000ם ההשלמה על סך מתוך סכו

ח, לא תיזקף לעובד הכנסה במועד ההפקדה לקופת "ש 50,000בגין תקרת ההשלמה על סך 

ח העולה על תקרת ההשלמה, יש לזקוף "ש 5,000הגמל לקצבה. בגין סכום ההפקדה על סך 

 לעובד שווי במועד ההפקדה.
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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 המסים בנושא: הפקדות מעסיק לקופות גמל  – 4/2019חוזר מס הכנסה  . ג
 )המשך( לפקודת מס הכנסה 232תיקון  –לקצבה 

  לפיצוייםסכום ההשלמה לפיצויים אינו עולה על תקרת ההשלמה  - 3 דוגמה

 ח"ש 40,000משכורת 

 ח"ש 35,000השכר המובטח 

 10 –שנות עבודה 

מהווים סכומים צבורים שחויבו בשווי ח "ש 15,000 מתוכםח "ש 295,000 צבוריםסכומים 
בנוסף ח )"ש 106,000 לבמועד ההפקדה. מענק פרישה נוסף שהועמד לרשות העובד בסך ש

יק יפקיד את הסכום המירבי מתוך מענק . העובד מעוניין שהמעס(לסכומים הצבורים
 הפרישה הנוסף בקופות גמל לקצבה. 

  "סכום ההשלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה"חישוב  -שלב א' 

 ש"ח  350,000  35,000*  10 כפלת השכר המבוטח בתקופת העבודה:ה

 ( ש"ח295,000) בניכוי סכומים צבורים
 

 ל לקצבה סכום השלמה המירבי לפיצויים בקופות גמ

 ח"ש 55,000                    לפקודה:ב( 1()3)ה3 לעניין סעיף

  "תקרת ההשלמה לפיצויים"חישוב  - שלב ב'

 ש"ח  340,000  34,000*  10 כפלת "תקרת הפיצויים" במספר שנות העבודה:ה

  ניכוי סכומים חייבים במס שנצברו במרכיב הפיצויים של העובד בקופותב

 ( ש"ח80,0002) גמל לקצבה: 
 

 ח"ש 60,000                  תקרת ההשלמה לפיצויים

 
סכום המרבי אותו ניתן יהיה להפקיד לרכיב הפיצויים ללא חיוב במס יהיה לפי הנמוך ה

 ."מבין "סכום ההשלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה" לבין "תקרת ההשלמה לפיצויים

 
כום ההשלמה שניתן להפקיד לקופות גמל סח, "ש 106,000 מתוך סכום המענק הנוסף בסך

ש"ח. הסכום העולה על הסכום האמור יחשב  55,000 לקצבה ללא זקיפת שווי הינו בסך של
לרבות ייעוד הסכום האמור לרצף פיצויים  ,כמענק פרישה במזומן ויחולו חלופות המיסוי

 לפקודה. ()א( 4א()א()7)9 וזאת בכפוף לתקרה הקבועה בסעיף
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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 המסים בנושא: הפקדות מעסיק לקופות גמל  – 4/2019חוזר מס הכנסה  . ג
 )המשך( לפקודת מס הכנסה 232תיקון  –לקצבה 

 דוגמה מסכמת - 4 דוגמה

 ח."ש 43,000משכורת 

 ח."ש 40,000 המבוטחהשכר 

 ח."ש 40,000 1963-כורת לפי חוק פיצוי פיטורים, התשכ"גמש

 שנים.  10 -עבודה שנות 

מהווים סכומים צבורים שחויבו ח "ש 30,000 ש"ח, מתוכם 380,000 –כומים הצבורים ס

ח "ש 800,000של בשווי במועד ההפקדה. מענק פרישה נוסף שהועמד לרשות העובד בסך 

מעוניין שהמעסיק יפקיד את הסכום המירבי מתוך מענק העובד  . (בנוסף לסכומים הצבורים)

 הפרישה הנוסף בקופות גמל לקצבה ויתרת הסכומים לרצף פיצויים. 

  "סכום ההשלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה"שוב ח -שלב א' 

 ש"ח  400,000  40,000*  10 כפלת השכר המבוטח בתקופת העבודה:ה

 ( ש"ח380,000) בניכוי סכומים צבורים
 

 ח"ש 20,000 ב( לפקודה1()3)ה3 סכום השלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה לעניין סעיף

  "תקרת ההשלמה לפיצויים"חישוב  - 'שלב ב

 ש"ח  340,000  34,000*  10 במספר שנות העבודה: "תקרת הפיצויים"כפלת ה

  ניכוי סכומים חייבים במס שנצברו במרכיב הפיצויים של העובד בקופותב

 ( ש"ח350,000) ל לקצבה:  גמ 
 

ניכוי סכומים חייבים במס שנצברו במרכיב הפיצויים של העובד בקופות גמל לקצבה:  ב

 ח("ש 350,000)

 סכום שלילי                  תקרת ההשלמה לפיצויים שאינה חייבת בשווי:

הנמוך כום המרבי אותו ניתן יהיה להפקיד לרכיב הפיצויים ללא חיוב במס יהיה לפי הס

 ."מבין "סכום ההשלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה" לבין "תקרת ההשלמה לפיצויים

במקרים בהם תקרת ההשלמה המתקבלת הינה שלילית או שווה לאפס, הרי שכל סכום 

 לפקודה. ב( 1()3)ה3 חייב במס לפי סעיף 20,000 ההשלמה לפיצויים בסך

לפקודה הינו א()ז( 7)9 בהתאם לסעיף בקשת העובד הסכום המירבי שניתן לייעד לקצבהל

ח "ש 50,000 מתוכםח, "ש 400,000 סך של בגובה מכפלת השכר המבוטח בשנות הוותק,

ש"ח הפקדה  20,000-הפקדות שחוייבו בשווי טרם הפרישה וח "ש 30,000) "סכומים פטורים"

 . (חד פעמית שחוייבה בשווי במועד הפרישה
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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

ק לקופות גמל רשות המסים בנושא: הפקדות מעסי – 4/2019חוזר מס הכנסה  . ג
 )המשך( לפקודת מס הכנסה 232תיקון  –לקצבה 

ניתן יהיה לייעד את הסכום העולה על תקרת ההשלמה לפיצויים לרצף פיצויים וזאת  נוסף,ב

 ()א( לפקודה.4א()א()7)9 תקרה הקבועה בסעיףבכפוף ל

(, 3)ה3 סכום השווה לארבע פעמיים השכר הממוצע במשק, כהגדרתו בסעיף סכום התקרה""

כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה המעסיק ממנו פרש, בצירוף הסכום הנדרש לכיסוי 

 .1963 –"ג התחייבויות אותו מעסיק בעבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ

 כום התקרה בדוגמה זו: ס

 

 410,920 =  10,273*  4*  10 הכפלת ארבע פעמים השכר הממוצע במשק במספר שנות הוותק:
 400,000 = 40,000*  10  בתוספת חבות הפיצויים:

 810,920 =   סה"כ סכום התקרה: 

 

ש"ח ויתרת הסכום על  400,000 בהש"ח יועדו לרצף קצ 810,920 מתוך סכום התקרה על סך

 369,080 ש"ח ניתן לייעד לרצף פיצויים. סכום המענק העולה על סכום התקרה 410,920 סך

 יחוייב במס במועד הפרישה.  1,180,000 - 810,920 ש"ח =
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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

 , תיק עזבון במשרד שומהרשות המסים – 11/2019הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  .ד

 
  כללי .1

לפקודת מס  (ה)עד  (ג)120ו הכללים הנוגעים להחלת סעיפים בהוראה זו יפורט 1.1
ולטיפול בפתיחת תיק עיזבון,  (הפקודה או פקודת מס הכנסה -להלן )הכנסה 

. כאמור, (המנוח או העיזבון לפי העניין -להלן )לאחר פטירתו של הנישום המנוח 
מקצתם  כולם או בהן יורשי המנוח אינם ידועים לרשות המסים,מדובר בנסיבות 

ו/או לא ידוע לרשות המסים שיעור חלקם בעיזבון ו/או שקיימת מחלוקת בין 
   .(להלן: תקופת הביניים)היורשים לגבי נכסי העיזבון 

 
במצב בו פרטי היורשים וחלקם בירושה ידועים לרשות המסים, על משרד השומה  1.2

לגבי לפעול על פי הכללים הנהוגים כיום ולפתוח תיקים לכל אחד מהיורשים 
 חלקו בירושה.  

 
פתיחת תיק לניהול עיזבונו של המנוח בתקופת הביניים, נועדה  לאפשר את  1.3

התשלום על חשבון המס המגיע מהיורשים  והגשת הדוחות בגין פעילות והכנסות 
 לפקודה.  120בהתאם להוראות סעיף  "הנציג האישי החוקי"העיזבון על ידי 

 
לטיפול בשומת נפטר ואת חובותיו של הנציג לפקודה קובע  את הכללים  120סעיף  1.4

 החוקי, כדלהלן: האישי 
 

נפטר אדם בשנת המס, ואילו לא נפטר היה בר חיוב לאותה שנה, או " )א( 1.4.1
אם נפטר אדם תוך שלוש שנים לאחר תום שנת המס ולא נעשתה לו 

יהיה נציגו האישי החוקי חב במס שאותו אדם  - שומה לאותה שנה
בו אילו היה בחיים, ויהא חייב בתשלומו, וכן יהיה  חיוב-היה בר

אחראי לעשייתם של כל אותם מעשים ודברים שאותו אדם היה 
 ". אחראי לעשייתם על פי פקודה זו, אילו היה בחיים

מיום פטירתו של אדם יראו את הכנסתו החייבת של העיזבון  )ב( 1.4.2
  כהכנסתם של היורשים לפי חלקיהם בהכנסות העיזבון.

היו היורשים או אחדים מהם או חלקיהם בהכנסות העיזבון, כולם " )ג( 1.4.3
או מקצתם, בלתי ידועים, ישלם הנציג האישי החוקי של הנפטר 

על חשבון המס המגיע מהיורשים  40מתוך העיזבון מס בשיעור של %
 ".  על ההכנסה של העיזבון

ל חשבון המס לפי סעיף יחולו לגבי תשלום ע 181-174וראות סעיף ה )ד( 1.4.4
 בשינויים המחויבים לפי העניין.  (ג)קטן 

לאחר חלוקתה של הכנסת העיזבון וצרופה להכנסתו של כל יורש,  )ה( 1.4.5
יקוזז המס ששולם כאמור על ידי הנציג האישי החוקי כנגד המס על 

 הכנסתם של היורשים לפי חלקו של כל אחד מהם מהכנסות העיזבון. 

לרבות יורש, מנהל   - ניין סעיף זה, "הנציג האישי החוקי"לע )ו( 1.4.6
העיזבון, המוציא לפועל של צוואת הנפטר וכל אדם הרשאי, על פי דין 

 או על פי החלטה של בית משפט, לטפל בנכסי העיזבון. 
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  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

 רשות המסים, תיק עזבון במשרד שומה – 11/2019הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ד
 )המשך(

 )המשך( כללי .1

, פיתחו אפשרות לפתיחת תיק מחלקת תפעול שבחטיבת שירות לקוחות ושע"מ 1.5
. "מרשם ללא רשם אחר בחוק"  -שירשם כישות חדשה ב לניהול עיזבונו של נפטר,

לצורך הקצאת מספר ישות, באמצעותו ניתן רישום העיזבון במרשם זה, נועד 
לפתוח תיק לניהול עיזבונו של נפטר, במשרד השומה בו התנהל תיק המנוח טרם 

 פטירתו.  

תשלומים שייצברו בתיק העיזבון בתקופת הביניים, ישויכו ליורשים ,לפי חלקם ה 1.6
בירושה, כפי שייקבע על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת או הרשם לענייני 

שה, לפי העניין. באחריות היורשים להמציא לפקיד השומה את צו הירושה. ירו
לאחר פתיחת התיקים ליורשים, יחולקו כל התשלומים שנזקפו לזכות תיק 
העיזבון, לטובת היורשים, יאופסו היתרות בתיק העיזבון ותיק העיזבון יסווג 

 כתיק בלתי פעיל, כפי שיפורט בהרחבה להלן. 

וקי יחולו כל הוראות החוק, לדיווח על ההכנסה החייבת ל הנציג האישי החע 1.7
מהעיזבון כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, לרבות, הגשת דוחות שנתיים המשקפים 
את הפעילות העסקית של העיזבון, הכנסות מנכסי העיזבון, תשלום מקדמות 

  ועוד.

יה יה -מינה נפטר בצוואתו מוציא לפועל של הצוואה  - נציג אישי חוקי 1.7.1
 הוא הנציג האישי החוקי.

לא השאיר הנפטר צוואה, בית המשפט או הרשם לענייני ירושה, לפי     
העניין, מינה מנהל עיזבון, יהיה הוא הנציג האישי החוקי. לא מונה מנהל  

כל יורש שקיבל מינוי מערכאה  -עיזבון, יהא הנציג האישי החוקי 
לעריכת שומות ותשלום  בהתאם לאמור לעיל, יש לפנות בקשר. שיפוטית

 המס, אל אחד מאלו בהתאם לצו השיפוטי: 

 המוציא לפועל של הצוואה.  •

 ל העיזבון. המנ •

 כל אחד מהיורשים. •

 האפוטרופוס. •
 - 4449על הנציג האישי החוקי להשלים את כל הפרטים הנדרשים בטופס   1.8

. טופס זה מצורף כנספח "בקשה לפתיחת תיק לניהול עיזבון במס הכנסה"
ראת הביצוע וכן, ניתן להורידו מאתר האינטרנט של רשות המסים. לטופס להו

  הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

חלטת בית משפט על מינוי מנהל/ת עיזבון, נציג/ה רשמי/ת המוציא/ה ה 1.8.1
  לפועל של צוואת הנפטר.

 תעודת זהות של מנהל העיזבון/נציג/ה רשמי/ת. צילום  1.8.2

ל היות הנציג האישי החוקי יורש במידה ונקבע כך בהחלטה אישור ע 1.8.3
 שיפוטית. 

 כל מסמך המעיד על הנציג האישי החוקי שמונה מטעם בית המשפט.  1.8.4

במידה ומקור ההכנסה נובע מעסק אשר מבנה העסק בשכירות, יש לצרף  1.8.5
 חוזה שכירות. 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 רשות המסים, תיק עזבון במשרד שומה – 11/2019הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ד
 )המשך(

  הקצאת מספר ישות לניהול עיזבון .2

בקשה להקצאת מספר ישות לניהול עיזבון, ניתן להגיש למחלקת תפעול, בחטיבת  2.1

ד ממשרדי , או לאחRESHET@TAXES.GOV.ILשירות לקוחות, לכתובת דוא"ל  

בקשות שהוגשו באחד ממשרדי השומה, יש להעבירן למחלקת  השומה ברחבי הארץ.

 תפעול, לצורך הקצאת מספר ישות לניהול עיזבון. 

משרד השומה בו התנהל )תפעול, תשלח למשרד השומה שבו יפתח התיק  מחלקת  

, את מספר הישות שהוקצה בצירוף מסמכים שצורפו (תיק המנוח טרם פטירתו

 קשה לצורך פתיחת התיק. לב

 

כי הקצאת מספר ישות לניהול עיזבון, תיעשה במחלקת התפעול, בחטיבת יודגש,  2.2

שירות לקוחות, לאחר שהבקשה והמסמכים הנדרשים הגיעו בשלמותם ותתבצע רק 

 לאחר שמולאו הפרטים הנדרשים. 

 

כים . מספר הישות, יחד עם המסמ5025בספרות הישות שיוקצה, יתחיל מספר  2.3 

יישלחו למשרד השומה להמשך טיפול בפתיחת התיק. התיק יפתח במשרד השומה 

 8/2011 בהתאם לכללים וההנחיות המפורטים בהוראת ביצוע מס הכנסה מס'

 פתיחת תיקים, כללים והנחיות. 

 

אשר בשל קיומן של הכנסות מנכסי/עסקי העיזבון, חלה חובת ניכוי במקור, במקרים  2.4 

וי מס במקור, כגון: ניכוי במקור מתשלומים בגין העסקת עובדים, מכוח תקנות ניכ

הנציג האישי החוקי  - ניכוי במקור מביצוע תשלומים לספקים ונותני שירותים וכו'

 חייב לפתוח תיק ניכויים, בנוסף, לתיק מס הכנסה. 

ולמלא את ( 4449) במקרה זה, על הנציג האישי החוקי לציין זאת בטופס הבקשה

  רלוונטיים בטופס האמור.שדות הה

 

לאחר קבלת מספר הישות ממחלקת תפעול, משרד השומה יפעל לפתיחת תיק מס   2.5

הכנסה ע"ש העיזבון וכן, תיק ניכויים במידת הצורך. לאחר פתיחת התיקים יישלחו 

  הודעות לנציג האישי החוקי.
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 רשות המסים, תיק עזבון במשרד שומה – 11/2019הוראת ביצוע מס הכנסה מס'   .ד
 )המשך(

 יורש  -בתיק העיזבון במשרדי השומה ודיווח נישום טיפול  3

 בכדי לאפשר פתיחת תיק עיזבון במס הכנסה, הוקצו שני סוגי תיקים חדשים.  3.2

 :להלן סוגי התיקים שהוקצו 3.3

  פעיל.תיק  -  15סוג תיק  3.2.1

 תיק בלתי פעיל.  -  16סוג תיק  3.2.2

סיווג התיק לבלתי פעיל וסגירתו, תתאפשר רק כאשר יקבעו באופן סופי, יורשי  3.4

המנוח  בקביעה שיפוטית ולאחר שההכנסות והתשלומים שדווחו ושולמו בתקופת 

 ניהול העיזבון, ישויכו לכל יורש לפי חלקו היחסי כפי שיקבע. 

  תבוצע במשרד הרלבנטי בהתאם לכללים הבאים: בון,פתיחת תיק עיז 3.4

לאחר שהמסמכים שהתקבלו, נבדקו ונמצאו תקינים, יש לפעול לפתיחת  3.4.1
  בהתאם לפירוט הבא: 31, אופציה ITIKהתיק באמצעות שאילתת 

יש להזין את מספר הישות שהונפקה על ידי מחלקת תפעול,  3.4.1.1 
יש  "אפשרות רצויה"דה . בשITIKבמסך הכניסה לשאילתת  
  .ENTERולהקיש  31להזין את הספרה  

במסך הבא, בחלקו העליון של המסך יוצגו, סמל פקיד השומה,   3.4.1.2 
 ושם התיק.  (מספר הישות)מספר התיק  

 ,15 -סוג תיק  במסך זה, יש להזין את הפרטים הבאים: חוליה, 3.4.1.3 
ם פתיחת התיק, תאריך פתיחת העסק/תחילת ההתעסקות, יוז 
ולאחר  ENTERענף כלכלי. לאחר הזנת פרטים אלו, יש להקיש  
 לאישור.  PF12מכן  

קביעת הענף בעת פתיחת התיק, תהא בהתאם לאופי הפעילות  3.4.1.4 
 של העיזבון ובהתאם לכללים הנהוגים.  

במסך זה  לאחר קבלת האישור, יוצג מסך של פרטי התקשרות, 3.4.1.5 
תופיע כתובת הדואר ששודרה בעת רישום העיזבון. ניתן לעדכן  
את הכתובות המוצגות או להזין אותן במידה ואינן מוצגות. כמו  
כן, תוצג כתובת העסק כפי שהופיעה בתיק המנוח. במידה ולא  
היה תיק למנוח, יש להזין את הכתובת כאמור. בנוסף, חובה  
"ל של הנציג האישי להזין את מספרי הטלפון וכתובת הדוא 
 החוקי.  

ישלח מכתב  לאחר פתיחת התיק במחלקת השירות תפעול ורשת, 3.4.1.6 
הודעה על פתיחת התיק לכתובת הדואר של הנציג האישי  
 החוקי.  

כאשר מדובר בפתיחת תיק ניכויים לעיזבון, יש לפתוח תיק  3.4.1.7 
ניכויים באמצעות מערכת "רשת ניכויים חדשה", בהתאם  
 לכללים הרגילים.  

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  171גיליון מס'  2020 ינואר

 

 
 
 
 

- 39 - 

  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 המסים, תיק עזבון במשרד שומה – 11/2019וראת ביצוע מס הכנסה מס' ה . ד
 )המשך(

 יורש  -בתיק העיזבון במשרדי השומה ודיווח נישום טיפול  .3

חת התיק ומידי שנה, דרישה לתשלום מחלקת הגבייה תשלח בסמוך למועד פתי 3.5
. על (להלן: המקדמות)מהכנסות העיזבון  40מקדמות על חשבון המס בשיעור של %

 181ועד  175דיווח כנדרש לפי סעיפים  הנציג האישי החוקי להגיש מידי חודש,
לפקודה וחקיקת המשנה מכוחם, המפרט את דרך קביעת סכום המקדמה 

במועד שנקבע  -פה אחרת לדיווח על ההכנסה המשולמת. אם נקבעה בדין תקו
כאמור, בצרוף לתשלום המקדמה המחושב. לא שילם הנציג האישי החוקי את 

המקדמות המחושבות לשנת המס, תקבע רשות המסים קביעות לתשלום לאותה שנת 
מס ותשלח אותן לנציג האישי החוקי לתשלומן. לעניין גובה ואחוז המקדמות, הם 

כאחוז מההכנסות. הדיווח הנלווה לתשלום  -דמות במס הכנסה יחושבו ככלל המק
המקדמות על חשבון המס בגין הכנסות העיזבון בתקופת הביניים, המוגשים על ידי 

יתקבלו ויוחתמו בחותמת נתקבל, ביחידות המש"מ/משרדי  הנציג האישי החוקי,
 השומה או באמצעות אמצעים מקוונים באתר מס הכנסה. 

תי על הכנסות העיזבון, יועבר למחלקת השירות תפעול ורשת, במשרד הדיווח השנ 3.6
יודגש, כי הדוחות . 1326השומה בו נפתח תיק העיזבון והגשתו תאושר בשאילתא 

 לרבות, שומות)שומות  לא יתוקצרו ולא יערכו להם השנתיים בגין הכנסות העיזבון

יעת יורשיו החוקיים אלא, יתויקו בתיק הקבע של תיק העיזבון, עד לקב ,עצמיות(
 של המנוח וחלקם בעיזבון. 

אפשרותו של הנציג האישי החוקי, לבקש להקטין את המקדמות בהתאם להוראות ב 3.7
לפקודת מס הכנסה, אולם, על פקיד השומה לשקול להיענות  174-181 סעיפים

הואיל ובתקופת הביניים, היורשים  לבקשה רק במקרים מובהקים, המצדיקים זאת,
ן אינם ידועים ו/או חלקו של כל יורש בעיזבון אינו ידוע ו/או שקיימת מחלוקת עדיי

הרי שההכנסות )בין היורשים לגבי נכסי העיזבון ועד לפתרונה, לא ניתן צו ירושה 
 .(טרם יוחסו ליורש כלשהו

פקיד השומה רשאי לאכוף את החבות  לפקודת מס הכנסה, 193 בהתאם לסעיף 3.8
. במידה (גבייה)שבון המס, גם באמצעות פקודת המסים לתשלום מקדמות על ח

מנכסי העיזבון והתשלום לא משולם במועד, ניתן להפעיל הליכי גבייה ולהיפרע 
 .'(עיקול נכסי מקרקעין ומיטלטלין של המנוח, חשבונות בנק שלו וכדו)בלבד 

התשלום במקרה בו הנציג האישי החוקי,  פעל בחוסר תום לב ובכך סיכל את גביית  3.9
יש להיוועץ עם הרפרנט המשפטי של משרד השומה, על מנת לשקול  על חשבון המס,

 העברת התיק לפרקליטות לצורך נקיטת הליכים מתאימים.  

במקרה בו, הנציג האישי החוקי הוא יורש, בנסיבות ספציפיות, ניתן יהיה להיפרע  3.10
הירושה, לחוק  129-ו 128 סעיפים)גם מנכסיו האישיים עד גובה חלקו בעיזבון 

 במקרה כאמור, יש להתייעץ עם הרפרנט לענייני גבייה. (.  1965-תשכ"ה

 7.1 יהא על פי המפורט בסעיף לעניין הפעלת הליכי גבייה, "הנציג האישי החוקי" 3.11
 לעיל. 
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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

 רשות המסים, תיק עזבון במשרד שומה – 11/2019הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ד
 )המשך(

 )המשך(יורש  -בתיק העיזבון במשרדי השומה ודיווח נישום טיפול  .3

לא ניתן לבסס בקשה להחזר מס ע"י הנציג האישי החוקי ,עד לחלוקת העיזבון  3.12
 בהכנסות.  ליורשים, הואיל ואין ודאות מיהם היורשים ומה חבותם במס בשל חלקם

כל מי שהינו יורש פוטנציאלי, החייב בהגשת דוח שנתי, יציין בטופס הדו"ח השנתי   
כי הוא צפוי להיחשב כיורש בעיזבון, החל משנת פטירת המנוח ועד  על הכנסותיו,

לשנת הקביעה של היורשים וחלקם בירושה. יצוין, כי דוחות שנתיים של מי שייקבע 
ועד שנת הקביעה כאמור, הם בבחינת "דוח חסר"  כיורש, משנת פטירת המוריש

אשר יושלם עם הגשת הדוח השנתי המלא ,הכולל את ההכנסה מחלקו של אותו 
יצוין, כי במקרה בו פקיד השומה מחליט (. להלן: דוח נדרש השלמה)יורש בעיזבון 

לבדוק את הדיווח שנכלל בדוח נדרש ההשלמה, ניתן לעשות זאת בפרק הזמן שהיה 
להפעלת סמכותו, אם היה מוגש כדוח שנתי הכולל את כלל הכנסותיו  מחושב

לרבות, קביעת השומה על פי מיטב השפיטה,  (להלן: תקופת השומה העיקרית)
 הליכי השגה וערעור. 

מיד לאחר קביעת יורשי המנוח וחלקיהם בירושה, על הנציג האישי החוקי, להגיש  3.13
 את הקביעה כאמור. כמו כן, עליו לצרףלפקיד השומה שבו מתנהל תיק העיזבון 

". בטופס תפורט המנה/חלוקה היורשים טופס חלוקת הכנסות מהעיזבון בין"
מהעיזבון לכל יורש, ייחוס ההכנסה לפי החלוקה וייחוס המס להכנסה שיוחסה לו. 
הפירוט יינתן לכל אחת משנות המס, משנת פטירת המוריש ואילך. טופס זה יחשב 

לגבי כל אחד מהיורשים, באשר לדוח נדרש ההשלמה שהוגש על כהשלמה הנדרשת 
 ידו לשנים הכלולות בטופס. 

לאחר שהנציג האישי החוקי, ימציא לפקיד השומה בו מתנהל תיק העיזבון, את  3.14
ההחלטה השיפוטית, לרבות, החלטת הרשם לענייני ירושה, הקובעת את זהותם 

ת, תפעול ורשת במשרדי השומה, מחלקת השירו -של היורשים וחלקם בעיזבון 
ביחד עם רכז החוליה המרכזית, ישייכו ליורשים את חלקם בהכנסות העיזבון לפי 
חלקם היחסי בעיזבון, בהתאם להחלטה השיפוטית כאמור ועל פי ההנחיות 

 המפורטות כדלקמן: 

יש לדאוג ולהעביר את חלקם היחסי  -יורשים להם קיימים תיקים  3.14.1 
 יזבון ובמס ששולם, למשרד השומה בו מתנהל תיקם.בהכנסות הע 

יש לפתוח להם תיקים בהתאם לכתובת  -יורשים שהינם חסרי תיקים  3.14.2 
היורש, אלא, אם הייתה הכנסה מעסק בעיזבון אזי, התיק יפתח בהתאם  
לכתובת העסק וכן, יש לדאוג ולהעביר על שמם את חלקם היחסי בהכנסות  
 .  העיזבון ובמס ששולם 

"טופס חלוקת הכנסות על כל אחד מהיורשים שיוחסה להם הכנסה מהעיזבון לפי  3.15
חלה חובה להגיש דוחות שנתיים, בתיקים שיפתחו להם   היורשים" מהעיזבון בין

 ו/או בתיקם הפעיל אם ליורשים כבר קיים על שמם תיק פעיל במס הכנסה. 

מחלקת הגבייה , בין היורשים""טופס חלוקת הכנסות מהעיזבון לאחר קליטת  3.16
בפקיד השומה שבו מתנהל תיק העיזבון תבצע ייחוס של כל התשלומים ששולמו על 
חשבון המס, בכל אחת משנות המס בגין ההכנסות מהעיזבון, מתיק העיזבון לתיקי 
היורשים לפי חלקם בירושה, גם אם תיקי היורשים מתנהלים מקצתם או כולם 

ת המס של כל יורש בגין חלקו בהכנסות העיזבון תיקבע בפקידי שומה שונים. חבו
בתיקו הוא. הפירוט בטופס חלוקת הכנסות מהעיזבון בין היורשים, מהווה השלמה 
לדוחות נדרשי ההשלמה,  שהוגשו על ידו בגין השנים הכלולות בטופס. הוספת 
הדיווח על הכנסות של היורש מהעיזבון בדוחות השנתיים, באשר להכנסה 

סת לו מהעיזבון, משלימה כאמור את הדוחות הנדרשים השלמה לשנות המיוח
המס. בנוסף, ייקבע לגבי כל יורש באם שולם על חשבון המס שלו ביתר או בחסר, 

 בכל אחת מהשנים כאמור. 
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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 המסים, תיק עזבון במשרד שומה – 11/2019הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ד
 )המשך(

 )המשך(יורש  -בתיק העיזבון במשרדי השומה ודיווח נישום טיפול  .3

הוספת הדיווח המשלים כאמור, בדוחות השנתיים של היורש, באשר להכנסה  3.17
המיוחסת לו מהעיזבון, תבוצע בהקדם האפשרי כך: על פקיד השומה שבו מתנהל 

דר את סכומי ההכנסות מהעיזבון לכל יורש, בשדות המתאימים תיק היורש, לש
. (מהשכרת נכסים וכדומה מעסק,)לסוג ההכנסה, על פי חלקו של היורש בהכנסה 

 לאחר ההוספה כאמור, תשלח ליורש הודעת שומה עצמית מעודכנת.  

 , יבוצע החזר המסשולם ביתרככל שנמצא, כי התשלום על חשבון המס בידי היורש  3.18
 בתיקו האישי של אותו יורש. 

היורש יידרש  שולם בחסר,ככל שנמצא, כי התשלום על חשבון המס בידי היורש  3.19
 לשלם את המס החסר. 

עם השלמת הדיווח השנתי, בהוספת חלקו של היורש בהכנסות מהעיזבון וככל  3.20
שחלפה תקופת השומה העיקרית לשנה כלשהי, אזי, רק באישור סמנכ"ל בכיר 
לשומה וביקורת, יהיה רשאי פקיד השומה להפעיל סמכותו לשום את הכנסות 

 היורש, רק באשר להכנסות מהעיזבון ולהשפעתן על חבותו במס. 

"טופס יש לשום הכנסות מהעיזבון, בסמוך ככל הניתן למועד בו הוגש  לפיכך,  
נט . בנסיבות אלו יש להיוועץ עם הרפרמהעיזבון בין יורשים"חלוקת הכנסות 

 המשפטי של המשרד. 

יודגש, אין לגנוז את תיק העיזבון, עד לקביעת היורשים, על פי החלטה שיפוטית של  3.21
בית משפט או הרשם לענייני ירושה, פתיחת תיק לכל יורש וחלוקת ההכנסות 

 והתשלום שנגבה על חשבון המס לכל יורש. 

  ישי חוקיפתיחת תיק ניכויים שהמנכה הוא מנהל העיזבון/נציג א .4
 

הנציג האישי החוקי יוכל לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה בו מתנהל תיק  4.1 
העיזבון, אם הדבר מתחייב לצורך ניהול עיזבונו של הנפטר, במעמד פתיחת תיק 

 –העיזבון. לשם כך, עליו לסמן זאת בטופס הבקשה לפתיחת התיק ע"ש העיזבון 
יים חדש, על פי הכללים לפתיחת תיק במקרה זה, ייפתח תיק ניכו. 4449 טופס

 ניכויים. 

אם במעמד פתיחת תיק מס הכנסה, לא ביקשו פתיחת תיק ניכויים, ובמועד מאוחר  4.2  
יותר, נדרש תיק ניכויים לדיווח על העסקת  עובדים ו/או על תשלומים לנותני 

הנציג האישי החוקי, יגיש בקשה חדשה לצורך פתיחת תיק  שירותים/ספקים,
חדש, בו יסמן כי ברצונו לפתוח תיק ניכויים חדש וימלא  4449 כויים ע"ג טופסני

 את הפרטים הנדרשים בהתאם. 

בקשה שהוגשה לפתיחת תיק ניכויים במשרד השומה בו מתנהל תיק העיזבון,  4.3  
תטופל בהתאם לכללים הנהוגים לפתיחת תיק ניכויים. לאחר פתיחת תיק הניכויים 

 רוק ולתייק את המסמכים שהוגשו, בתיק הקבע שנפתח. על העובד המטפל לס

בקשות לפתיחת תיקי ניכויים לניהול עיזבון בשל תשלומים בגין העסקת עובדים או  4.4  
תשלומים לספקים/נותני שירותים, אשר הוגשו באחד ממשרדי השומה ברחבי 

 יפול. הארץ, יש להעביר למשרד השומה בו מתנהלים/נפתחו תיקי העיזבון להמשך ט

וידווח  הנציג האישי החוקי ינכה במקור בהתאם לתקנות ובהתאם לסוג התשלום, 4.5  
על כך בתיק הניכויים שנפתח כאמור. דיווח ותשלום מס שנוכה מתשלומים שבוצעו 

 שוטף בתיק החדש שנפתח. דיווחים שנתיים, טופס 102 במהלך השנה, יועבר בטופס
פורטו כל התשלומים שדווחו במהלך השוטף של יועברו בתום השנה ובו י 856-ו 126

השנה תחת התיק החדש. כל זאת, בהתאם לתקנות הספציפיות ולחובת הניכוי 
 במקור האמורה בתקנה.
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 עזבון במשרד שומה רשות המסים, תיק – 11/2019הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ד
 )המשך(

 )המשך( פתיחת תיק ניכויים שהמנכה הוא מנהל העיזבון/נציג אישי חוקי .4
 

תיק שנפתח במהלך השנה, ידווחו התשלומים והניכויים  שבוצעו על ידי הנציג  4.6 
תשלומים  .(דוחות תקופתיים ושנתיים)האישי החוקי בתיק הניכויים החדש 

 ו בתיק הנפטר. בוצעו טרם הפטירה, ידווחשודיווחים 

לאחר חלוקת ההכנסות מהעיזבון לכל יורש לפי חלקו, מחלקת שירות תפעול  4.7 
ורשת במשרד בו מתנהל העיזבון, תפעל לסגירת תיק הניכויים שנפתח על שם 

לצורך סגירת תיק . 16 העיזבון במקביל לסגירת תיק העיזבון וסיווגו לסוג תיק
י החוקי, יגיש למשרד השומה בו מתנהל הניכויים על שם העיזבון, הנציג האיש

"הודעה על הפסקת פעילות העסקת עובדים  2552טופס תיק הניכויים, 
 ותשלומים " כשהוא ממולא כנדרש.  

 והבהרות סמכויות  .5

 
מחלקת הטיפול ברישום והקצאת מספר ישות לניהול עיזבון, הינה באחריות  5.1 

 תפעול שבחטיבת שירות לקוחות.

תיק עיזבון וקליטת הדיווח כנדרש מידי חודש המפרט את דרך קביעת  פתיחת 5.2 
סכום המקדמה המשולמת בגין פעילות העיזבון, באחריות עובדי מחלקות 

 השירות תפעול ורשת במשרדי השומה. 

גביית התשלומים ע"ח המס כמקדמות בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה,  5.3 
  באחריות מחלקת הגבייה במשרדי השומה.

למחלקת תפעול שבחטיבת שירות לשאלות/הבהרות וסיוע מקצועי, ניתן לפנות  5.4 
 02-5019348. לקוחות בטלפון 

 אחריות  .6

 
באחריות פקידי שומה, סגני פקידי שומה, מחלקת הגבייה, רכזי חוליה ומפקחי שומה  6.1 

  ומרכזים בכירים שירות תפעול ורשת ליישם את ההנחיות בהוראת ביצוע זו.
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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

 רשות המסים, תיק עזבון במשרד שומה – 11/2019הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ד
 )המשך(
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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
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 2020שנת  – 34/93להוראת ביצוע  1ההוראות שבתוספת 
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להלן מכתב מרשות המסים המציין את מועדי הדיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה 

 .2020וניכויים לשנת המס 
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ה. לפקודת מס הכנסה מחייב כל נישום )פרט לחריגים( החייב בהגשת דוח שנתי על 131סעיף 

יום ממועד הגשת הדוח, אם  60פרט בדוח, או בתוך הכנסותיו או דוח שנתי על ניכויים, ל

חובת הדיווח חלה על עמדה הנוגדת לעמדה שפרסמה רשות נקט "עמדה חייבת בדיווח". 

, ואשר פורסמה במקום נפרד באתר המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח

 האינטרנט של הרשות. 

)כהגדרתו  יתרון המסכנסה, אשר הדיווח הנדרש הוא בגין עמדה הנכללת בדוח השנתי למס ה

מיליון  10מיליון ש"ח באותה שנת מס או על  5הנובע ממנה עולה על ד לפקודה( 131בסעיף 

 . ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר

באופן דומה נקבעה חובת דיווח על נקיטת עמדה נוגדת גם לפי חוקי מיסוי נוספים כגון 

 2יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על מע"מ ומכס. הדיווח לפי החוקים הנ"ל 

 מיליון ש"ח בשנה או

 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.  5

אדם שנקט בעמדה הסותרת את עמדת רשות המסים ולא דיווח כאמור  - אי קיום חובת דיווח

לפקודה, לפי העניין, ולכן  166או  131יראוהו כמי שלא הגיש את הדוח לפי סעיף  -לעיל 

ה חשיפה לסנקציות כגון אי התיישנות, קנסות, עיצומים כספיים, ריבית והצמדה. נזכיר ישנ

לפקודה מהווה עבירה פלילית אשר עלולה להביא  166או  131גם שאי הגשת דוח לפי סעיפים 

 לידי הטלת מאסר ו/או קנס. 

מס בתחום  2019עמדות חדשות לגבי שנת  22פרסמה רשות המסים  2019בדצמבר  30ביום 

הכנסה ועמדה ראשונה בתחום מיסוי הבלו על הדלק. לא פורסמו כלל עמדות חדשות 

. בתחום המיסוי העקיף, ימשיכו לחול מלוא העמדות בתחומי המיסוי העקיף )מע"מ ומכס(

 שפורסמו בשנים הקודמות. 

עד  2016יודגש כי עמדות אלו מתווספות לעמדות החייבות בדיווח שהתפרסמו בשנות המס 

 2016-2019על כלל העמדות שפורסמו בשנים  2019, וכי יש לדווח בדוחות לשנת המס 2018

 שבוטלה(.  29/2016עמדות בניטרול עמדה  80עמדות:  79)סה"כ 

 ניכוי מס תשומות בחברת החזקות  - 01/2016 עמדה מספר 

 יבוא שירותים מחוץ לארץ  -  02/2016 עמדה מספר 

 לחוק בהשכרה לחבר בני 1(31פטור בסעיף אי תחולת ה -  03/2016 עמדה מספר (

 ם.אד

 איסור ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים על ידי  -  04/2016 עמדה מספר

 למגורים  חברה והשכרתה 

 שיעור המס החל בשל מתן שירותים הכלולים בערך טובין   -  05/2016 עמדה מספר

 ממע"מ הפטורים

 ל תקבול המשולם לעוסק מכוח חוזה החבות במע"מ בש  -  06/2016 עמדה מספר 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
  171גיליון מס'  2020 ינואר

 

 
 
 
 

- 53 - 

  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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 ות החבות במע"מ בשל ביטול הנחה עקב הפסקת התקשר  -  07/2016ר עמדה מספ

 המוסכם לפני תום המועד

 לחוק כאשר בפועל נוכה  (4)31אי תחולת הפטור שבסעיף  - 08/2016 עמדה מספר

 או יבוא של נכס רכישה מס תשומות בשל 

 לחוק בעת מכירת נכס,  (4)31אי תחולת הפטור שבסעיף     09/2016ר מדה מספע

שנרכש או יובא על ידי עוסק במסגרת עסקה החייבת במס 

 פס או במסגרת עסקה הפטורה ממס בשיעור א

 עסקה של מתן שירות, אשר לשם ביצועה נעשה שימוש   - 10/2016 עמדה מספר

בנכס שעל פי דין לא ניתן היה לנכות מס תשומות בשל 

 רכישתו, אינה ניתנת לפיצול ומלוא התמורה חבה במע"מ 

 יגור החבות במע"מ בגין תקבול המשולם לעוסק בשל פ  - 11/2016ר עמדה מספ

 2017מדוחות המס לשנת ם עמדה זו מבוטלת בתשלו

 ואילך 

 גמול שנקבע כשכר טרחה לבא כוח מייצג בתובענה ייצוגית   - 13/2017ר עמדה מספ 

  ניכוי מס תשומות בחברת החזקות - 01/2016 עמדה מספר

חברת החזקות היא חברה המחזיקה במניות של חברות אחרות ומטרתה העיקרית הינה 

ההוני או במישור ההשקעתי, קרי הפקת הכנסות מהחברות המוחזקות על ידה בדרך במישור 

 של קבלת דיבידנד או מכירה של המניות בחברות המוחזקות. 

לצורך השגת מטרה זו חברת החזקות מעניקה לחברות המוחזקות שירותים הכוללים שירותי 

 ניהול ומתן אשראי. 

 ומות כמפורט להלן: אי לכך, חברת החזקות זכאית לנכות מס תש

 %25 בשל תשומות כלליות, החברה זכאית לנכות מס תשומות בשיעור של.  

  בשל תשומות ישירות, המשמשות לביצוע עסקאות החייבות במס, החברה זכאית לנכות

 ממס התשומות.  (%66.67) עד שני שלישים

 כישת בשל תשומות ישירות, שאינן משמשות בעסקה החייבת במס, למשל, תשומות לר

 אין חברת החזקות זכאית לנכות כלל מס תשומות.  -או מכירת מניות 

יצוין, כי גם על חברה, המבצעת עסקאות בנוסף ובמנותק מפעילותה כחברת החזקות, ואשר 

מנכה מס תשומות בשיעור גבוה יותר מהמפורט לעיל, לדווח על כך לשם בחינת שיעור ניכוי 

 מס התשומות לו היא זכאית. 
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  יבוא שירותים מחוץ לארץ - 02/2016 עמדה מספר

ת הצריכה של כלל לחוק, ולתכלית החוק לפיה יש למסות א (א)15התאם להוראת סעיף ב

השירותים בישראל, יראו שירות כניתן בישראל כאשר קיימת זיקה בין השירות לבין ישראל 

שמקורה בזהות של נותן השירות, זהות מקבל השירות או מיקומו הפיזי של הנכס נשוא 

 השירות. 

, לפיכך, שירות ייחשב כמיובא לישראל אם הוא נצרך בפועל בישראל, נועד לצריכה בישראל

 וא ניתן בקשר לנכס המצוי בישראל. האו אם 

לדוגמה: שירותי ייעוץ הניתנים מחוץ לארץ לתושב ישראל בישראל, מתן שירותי אדריכלות 

על ידי תושב חוץ ביחס לנכס בישראל, הופעה בישראל של אמן או מתן הרצאה בישראל על 

 כל המקרים הנזכרים לעיל חבים במע"מ.  -ידי מרצה מחוץ לארץ 

ד לתקנות, חובת תשלום המס בשל יבוא שירות מוטלת על הקונה, זולת אם 6התאם לתקנה ב

 ברשותו חשבונית בשל העסקה. 

ניכוי מס תשומות בשל יבוא שירות יותר בכפוף להתקיימות הוראות הדין, בין היתר, 

 לחוק. יובהר, כי מס ששולם בגין יבוא שירות לצריכה באזור סחר חופשי 41-ו 38סעיפים 

  אילת, לא יותר בניכוי.

 ( לחוק בהשכרה לחבר בני אדם1)31אי תחולת הפטור בסעיף  – 03/2016עמדה מספר 

אינה בבחינת השכרה למגורים.  (כגון, חברה, עמותה או שותפות)השכרת נכס לחבר בני אדם 

 שכן, חבר בני האדם עצמו אינו יכול לעשות שימוש בנכס למגורים. 

לחוק,  (1)31י אדם אינה חוסה תחת הפטור ממע"מ הקבוע בסעיף לפיכך, השכרה לחבר בנ

 אלא חבה במע"מ בשיעור מלא. 

מע"מ אשדוד נגד ש.י סימון אחזקות בע"מ, פורסם  07/2291לעניין זה ראה, בין היתר, ע"א 

 בנבו. 

מהווה  (חבר בני האדם)יצוין, כי גם על עוסק, המשכיר נכס לחבר בני אדם וסבור כי השוכר 

 נור" באופן שחל עליו הפטור ממע"מ, לדווח על כך לשם בחינת תחולת הפטור. "צי

 איסור ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים על ידי חברה - 2016/04מספר עמדה 

  והשכרתה למגורים

רכישת דירת מגורים על ידי חברה הרשומה כ"עוסק" על פי החוק, לרבות חברה הרשומה 

ין, ממי שאין עיסוקו במקרקעין, מהווה "עסקת אקראי" על פי כאמור שלא בתחום המקרקע

לתקנות, החבות  (א)ב6לחוק. על פי תקנה  1החלופה השנייה להגדרת "עסקת אקראי" בסעיף 

 במס חלה על החברה ועליה להוציא חשבונית מס עצמית ולשלם את המס הנובע מהחשבונית. 
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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

 )המשך( בנושא מס ערך מוסף 2019רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס  . ט

 איסור ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים על ידי חברה - 2016/04מספר עמדה 

  והשכרתה למגורים

בחברה, הינה עסקה הפטורה  סקת השכרת הדירה למגורים, לרבות השכרה כאמור לאורגןע

לחוק, החברה אינה רשאית לנכות מס  41לחוק. לפיכך, לאור סעיף ( 1)31ממע"מ על פי סעיף 

 תשומות בהסתמך על חשבונית המס העצמית שהוציאה בשל רכישת הדירה. 

פטורים טובין השיעור המס החל בשל מתן שירותים הכלולים בערך  - 05/2016 עמדה מספר

  ממע"מ

לחוק, על שירות הניתן לתושב חוץ לגבי נכס המצוי בישראל חל ( 5)א()30ם לסעיף בהתא

מע"מ בשיעור אפס ככל שהתמורה עבור השירות כלולה בערך הטובין המיובאים שנקבע 

 . ט לפקודת המכס, לפי העניין133עד  129כאמור בסעיפים 

רות שניתן בקשר לשינוע לחוק חל מע"מ בשיעור אפס על שי( 6)א()30 כמו כן, בהתאם לסעיף

ט 133עד  129אשר תמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים , טובין

  לפקודת המכס, לפי העניין.

סעיפים אלה חלים רק במקרים בהם יבוא הטובין חב במע"מ, לרבות מרכיב השירות הנכלל 

ין הפטורים ממע"מ, בערך הטובין לצורכי מכס. לעומת זאת, כאשר המדובר ביבוא של טוב

 על השירותים כאמור לעיל חל מע"מ בשיעור מלא. 

 חוזה בקרותהחבות במע"מ בשל תקבול המשולם לעוסק מכוח  - 2016/06עמדה מספר 

  אירוע בעל אופי נזיקי או בעת הפסקת התקשרות

לחוק, לרבות מכוח חוזה  1תקבול, המשולם לעוסק במסגרת "עסקה" כהגדרתה בסעיף 

ישולמו סכומים בקרות אירוע בעל אופי נזיקי או בעת שהופסקה ההתקשרות  הקובע כי

ואינו )ב"נקודת יציאה" עליה הוסכם מראש בין העוסק ללקוח, הינו תמורה עבור עסקה 

תקבול כאמור הינו בעל אופי מסחרי, אפשרות  ואי לכך חב במע"מ. שכן, (מהווה פיצוי נזיקי

ה בחוזה בין הצדדים, אין הוא מהווה פיצוי בגין התרחשותו נצפתה מראש ואי לכך עוגנ

 אובדן רווחים עתידיים, ולכן מהווה תמורה במסגרת עסקה. 

נגד  (איי די איי חברה לביטוח בע"מ)תשעה מיליון  12-12-4832לעניין זה ראה רת"ק 

 ואחיו.  שטרסברג
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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

 )המשך( בנושא מס ערך מוסף 2019רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס  . ט

תום  התקשרות לפניהחבות במע"מ בשל ביטול הנחה עקב הפסקת  - 07/2016ר עמדה מספ

  המועד המוסכם

 במקרים בהם בחוזה ההתקשרות נקבע, כי הלקוח יקבל הנחה בכפוף להמשך ההתקשרות עם

העוסק עד למועד מוסכם, וכי במידה והלקוח יפסיק את ההתקשרות לפני המועד האמור, 

ישיב את סכום ההנחה שקיבל בעבר, הסכומים המשולמים( מוחזרים) כאמור מהווים חלק 

 בלתי נפרד מהתמורה עבור העסקה ולפיכך חבים במע"מ בידי העוסק. 

בפועל נוכה מס לחוק כאשר  (4)31אי תחולת הפטור שבסעיף  - 08/2016 עמדה מספר

  שומות בשל רכישה או יבוא של נכסת

לחוק קובע פטור ממס, באופן מלא או חלקי, בהתקיים התנאים המפורטים להלן ( 4)31 סעיף

באופן מצטבר: נרכש או יובא נכס, רכישת הנכס או יבוא הנכס היו חייבים במס, במועד 

כות את מס התשומות שהוטל בשל רכישת הנכס הרכישה או היבוא לא ניתן היה על פי דין לנ

 או יבואו כאמור, כולו או חלקו. 

אשר על כן, במקרים בהם עוסק ניכה מס תשומות שלא כדין בגין רכישה או יבוא של נכס, 

והנכס נמכר בחלוף חמש שנים ומעלה ממועד ניכוי מס התשומות, לא יחול הפטור ממס על פי 

כס אלא אם כן מס התשומות הושב תוך חמש שנים ממועד לחוק בעת מכירת הנ( 4)31 סעיף

 הניכוי. 

( לחוק בעת מכירת נכס, שנרכש או יובא 4)31תחולת הפטור שבסעיף אי  – 09/2016עמדה 

  ממס בשיעור אפס או במסגרת עסקה הפטורהעסקה החייבת במס על ידי עוסק במסגרת 

החייבת במס בשיעור אפס או מכירת נכס, שנרכש או יובא על ידי עוסק במסגרת עסקה 

במסגרת עסקה הפטורה ממס, והנכס שימש בעסקה החייבת במס, חבה במע"מ ואינה באה 

לחוק מן הטעם שבמקרה זה לא הוטל על העוסק מס ( 4)31 בגדר הפטור ממס מכוח סעיף

וממילא הוא לא נשא במס תשומות, אשר הדין מנע  תשומות בשל הרכישה או היבוא הנכס,

 ותו. ממנו לנכ

פי דין  שימוש בנכס שעלמתן שירות, אשר לשם ביצועה נעשה עסקה של  – 10/2016עמדה 

חבה  לפיצול ומלוא התמורהלא ניתן היה לנכות מס תשומות בשל רכישתו, אינה ניתנת 

  במע"מ

במקרה בו נכס, אשר על פי דין לא ניתן היה לנכות מס תשומות בשל רכישתו והוא שימש 

מתן שירות החייבת במס, אינה ניתנת לפיצול, אשר על כן מלוא התמורה במסגרת עסקה של 

המשולמת עבור עסקת מתן השירות, חבה במע"מ. עם זאת, מכירת אותו נכס והשכרתו 

 לחוק. ( 4)31ף במנותק מעסקת מתן השירות, פטורה ממע"מ על פי סעי
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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

 )המשך( בנושא מס ערך מוסף 2019רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס  . ט

ה של מתן שירות, אשר לשם ביצועה נעשה שימוש בנכס שעל פי דין עסק – 10/2016עמדה 

לא ניתן היה לנכות מס תשומות בשל רכישתו, אינה ניתנת לפיצול ומלוא התמורה חבה 

 )המשך( במע"מ

עסקה של מתן שירותי שמירה ואבטחה ממונעים, הכוללת מרכיב של העמדת  -לדוגמה 

רכבים פרטיים לצורך מתן השירותים כאמור הינה עסקה אחת כוללת ואין להפריד בין 

ה על אף שעל פי תקנ)חלקיה. על כן, מלוא התמורה המשולמת עבור עסקה זו חבה במע"מ 

 .(לתקנות לא ניתן היה לנכות מס תשומות בשל רכישת הרכבים הפרטיים)א( 14

  בתשלום גורהחבות במע"מ בגין תקבול המשולם לעוסק בשל פי - 11/2016 עמדה מספר

סכום, שגובה עוסק מלקוח כהוצאות אכיפה וגביה בעקבות פיגור בתשלום על ידי הלקוח, 

פסק בידי בית משפט או לשכת הוצאה לפועל, מהווה חלק ממחיר למעט החזר הוצאות שנ

לחוק, ואי לכך חב במע"מ  (2)7העסקה בהיותו תשלום בשל פיגור בתשלום כאמור בסעיף 

 בידי העוסק. 

האמור לעיל חל גם במקרים בהם התקבול בגין הפיגור בתשלום נגבה מהלקוח על ידי נותן 

זו, ואף אם התקבול ישמש לצורך תשלום שכר  שירות חיצוני עמו העוסק התקשר למטרה

 הטרחה על ידי העוסק לנותן שירות כאמור. 

  פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון - 12/2017עמדה מספר 

 .  ואילך 2017יובהר כי עמדה זו מבוטלת החל מדוחות המס לשנת 

 נה ייצוגיתגמול שנקבע כשכר טרחה לבא כוח מייצג בתובע - 13/2017עמדה מספר 

גמול, שנפסק על ידי בית משפט כשכר טרחה לבא כוח מייצג בתובענה ייצוגית, חב במע"מ 

בהיותו תמורה עבור עסקה של מתן שירותים משפטיים לקבוצה שבשמה מנוהלת התובענה 

שכן, בא כוח מייצג בתובענה ייצוגית הינו שלוח של הקבוצה, אחראי על ייצוג  הייצוגית.

 17כלל חברי הקבוצה ואי לכך חב חובת נאמנות כלפי הקבוצה לפי סעיף האינטרסים של 

  לחוק תובענות ייצוגיות,

 . 2006-התשס"ו

 אשל היאור בע"מ נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ.  11-03-4263עניין זה ראה ת"צ ל

לפיכך, על בא כוח המייצג בתובענה ייצוגית להוציא חשבונית מס מרכזת בשל מתן 

 משפטיים כאמור לחברי הקבוצה ולא לנתבע שנפסק כי ישלם את שכר הטרחה.השירותים ה
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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

 2019שנת המס  –רשימת עמדות חדשות בנושא מס הכנסה  .י

ה. לפקודת מס הכנסה מחייב כל נישום )פרט לחריגים( החייב בהגשת דוח שנתי על 131סעיף 

עד הגשת הדוח, אם יום ממו 60הכנסותיו או דוח שנתי על ניכויים, לפרט בדוח, או בתוך 

חובת הדיווח חלה על עמדה הנוגדת לעמדה שפרסמה רשות נקט "עמדה חייבת בדיווח". 

, ואשר פורסמה במקום נפרד באתר המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח

 האינטרנט של הרשות. 

 )כהגדרתו יתרון המסהדיווח הנדרש הוא בגין עמדה הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה, אשר 

מיליון  10מיליון ש"ח באותה שנת מס או על  5הנובע ממנה עולה על ד לפקודה( 131בסעיף 

 . ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר

באופן דומה נקבעה חובת דיווח על נקיטת עמדה נוגדת גם לפי חוקי מיסוי נוספים כגון 

 2ע ממנה עולה על מע"מ ומכס. הדיווח לפי החוקים הנ"ל יחול על עמדה שיתרון המס הנוב

 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.  5 מיליון ש"ח בשנה או

אדם שנקט בעמדה הסותרת את עמדת רשות המסים ולא דיווח כאמור  - אי קיום חובת דיווח

לפקודה, לפי העניין, ולכן  166או  131יראוהו כמי שלא הגיש את הדוח לפי סעיף  -לעיל 

ישנות, קנסות, עיצומים כספיים, ריבית והצמדה. נזכיר ישנה חשיפה לסנקציות כגון אי התי

לפקודה מהווה עבירה פלילית אשר עלולה להביא  166או  131גם שאי הגשת דוח לפי סעיפים 

 לידי הטלת מאסר ו/או קנס. 

בתחום מס  2019עמדות חדשות לגבי שנת  22פרסמה רשות המסים  2019בדצמבר  30ביום 

מיסוי הבלו על הדלק. לא פורסמו כלל עמדות חדשות הכנסה ועמדה ראשונה בתחום 

. בתחום המיסוי העקיף, ימשיכו לחול מלוא העמדות בתחומי המיסוי העקיף )מע"מ ומכס(

 שפורסמו בשנים הקודמות. 

עד  2016יודגש כי עמדות אלו מתווספות לעמדות החייבות בדיווח שהתפרסמו בשנות המס 

 2016-2019על כלל העמדות שפורסמו בשנים  2019מס , וכי יש לדווח בדוחות לשנת ה2018

 שבוטלה(.  29/2016עמדות בניטרול עמדה  80עמדות:  79)סה"כ 

 חישוב סכום הרר"ל החשבונאי כאשר מדובר בהפסדי אקוויטי  - 59/2019 עמדה מס'

 חישוב סכום הרר"ל במקרה של רכישה עצמית של מניות  - 60/2019 עמדה מס'

 לחוק החברות  303סיווג הכנסה מחלוקה בהתאם לסעיף  - 61/2019 עמדה מס'

 מיזוג משולש הופכי  - 62/2019 עמדה מס'

 הפסד מעבודה ממושכת  - 63/2019 עמדה מס'

 ייחוס הוצאות לנישום העוסק בבנייה של "יחידות עבודה"  - 64/2019 עמדה מס'

 ניכוי בגין נזקי טבע  - 65/2019 עמדה מס'

 ניכוי בגין התקפות מהאויר  - 66/2019 עמדה מס'
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 )המשך( 2019שנת המס  –רשימת עמדות חדשות בנושא מס הכנסה  . י

 חלוקת רווחים כלואים  - 67/2019 עמדה מס'

 ל הקצאת מניותמתן בונוס במסווה ש - 68/2019 עמדה מס'

אי הכרת הוצאות פחת בגין נכס שאינו בבעלות הנישום  - 69/2019 עמדה מס'

 (PFIאו  BOTכגון בעסקאות )

 תשלום מבוסס מניות שנרשם כעסקה הונית  - 70/2019 עמדה מס'

 הכנסות והוצאות בגין עסקאות של גידור שאינו גידור - 71/2019 עמדה מס'

 חשבונאי

שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל  - 72/2019 עמדה מס'

 לראשונה

דיבידנד רעיוני בחנ"ז לתושב חוזר ותיק, לתושב ישראל  - 73/2019 עמדה מס'

 חוזר  לראשונה או לתושב 

ק או תושב ישראל שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותי - 74/2019 עמדה מס'

 לראשונה בחמי"ז 

ידנד רעיוני בחמי"ז לתושב חוזר ותיק או לתושב דיב - 75/2019 עמדה מס'

 ישראל לראשונה 

חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר ותיק,  - 76/2019 עמדה מס'

תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר לאחר תום תקופת 

 ההטבות 

תנאי ההכנסות הפאסיביות בחברה נשלטת זרה במקרה  - 77/2019 עמדה מס'

 ברות של קבוצת ח

תקופת הפטור המקסימלית בנאמנות תושבי ישראל שאחד  - 78/2019 עמדה מס'

יה לתושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק המיוצריה 

 או לתושב חוזר 

חלוקה לאחר תקופת הפטור שמקורה ברווחים שהופקו  - 79/2019 עמדה מס'

ונצמחו בתקופת הפטור בנאמנות קרובים שבחרה במסלול 

החזקה באמצעי שליטה  - 80/2019מדה מס' חלוקה ע

  .שאינם מניות לעניין חברה נשלטת זרה

 

 חישוב סכום הרר"ל החשבונאי כאשר מדובר בהפסדי אקוויטי – 59/2019עמדה מס' 

בחלופה  ("רר"ל" להלן:)ב לפקודה 94בחישוב רווחים ראויים לחלוקה כהגדרתם בסעיף 

י והן הפסדי אקוויטי של חברה המחזיקה בחברה יש לכלול הן רווחי אקוויט, החשבונאית

בדומה לאמור  (Equity Method(  את השקעתה בהתאם לשיטת השווי המאזני ומציגהאחרת 

 .68 או גילוי דעת 28 מס' (IAS)  בתקן חשבונאות בינלאומי
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 )המשך( 2019שנת המס  –רשימת עמדות חדשות בנושא מס הכנסה  . י

 חישוב סכום הרר"ל במקרה של רכישה עצמית של מניות  - 2019/60' עמדה מס

הן בחלופה ( )"רר"ל" להלן:)ב לפקודה 94חישוב רווחים ראויים לחלוקה כהגדרתם בסעיף ב

ום הרר"ל את סכום התמורה בעד , יש להפחית מסכ(המיסויית והן בחלופה החשבונאית

המניות הנרכשות במסגרת רכישה עצמית של מניות החברה, וזאת לגבי רכישות כאמור 

. האמור (שלגביו מחושב הרר"ל)שבוצעו במהלך תקופת ההחזקה של המניות על ידי המוכר 

לחוק החברות,  302לא יחול מקום שהרכישה בוצעה שלא מרווחי החברה כמשמעותם בסעיף 

לחוק החברות והיא  303וחלו לגביה הוראות סעיף  ("חוק החברות" להלן:) 1999-שנ"טהת

 סווגה לצורכי מס כהפחתת הון. 

ף "רכישה" בהתאם לחלופת הרכישה בהגדרת חלוקה בסעי -כישה עצמית של מניות החברה ר

 . 1999-בחוק החברות, התשנ"ט 1

 לחוק החברות  303עיף סיווג הכנסה מחלוקה בהתאם לס  - 61/2019' עמדה מס

פרמיה והון מניות )מקום שהחלוקה מקורה בכספים שהושקעו על ידי בעלי המניות בחברה 

הדבר יחשב כהפחתת הון, ומקום שמקור החלוקה בחלוקת ( שמקורן אינו בהיוון רווחים

רווח/התעשרות שנצמחה בחברה, אף אם המדובר בחלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח 

 לחוק וטעונה אישור בית משפט, תסווג החלוקה כדיבידנד בידי המקבל.  302 יףהקבוע בסע

על ( לרבות קרנות שמקורן ברווח)שחולקו כל הרווחים  חלוקה תחשב כהפחתת הון רק לאחר

ידי החברה המחלקת והוכח כי חולקו סכומים מתוך כסף שהושקע בחברה בהון מניות 

 ופרמיה. 

 , בכל אחד מהמקרים הבאים: חתת הוןיראו חלוקה כדיבידנד ולא כהפ

 . לוקה מתוך מניות הטבה או קרנות אחרות שמקורן בהיוון רווחיםח .1

כאשר ההסבר ליכולת הפירעון של החברה אשר  לחוק החברות, 303לוקה לפי סעיף ח .2
את החלוקה מבוסס על הרווחים שגלומים בנכסי החברה לרבות רווחים  מאפשר

חלוקה. יובהר, כי מקום שהרווח שנצבר בחברה שמומשו במועד כלשהוא לאחר ה
יראו בסכומים שהתקבלו כדיבידנד שמקורו  בתקופה האמורה הינו רווחי שערוך,

 .01/16ח בדיוו תחייב הבעמד ברווחי שערוך ויחול האמור

או קרנות הון )לחוק החברות כאשר לחברה הון מניות ופרמיה  303חלוקה לפי סעיף  .3
שמקורן בהנפקת הון שנעשתה בתמורה להעברת נכסים לחברה במהלך שינוי  (אחרות

לפקודה. במקרה זה, יראו בסכומים שהתקבלו  2מבנה שאינו חייב במס לפי חלק ה
  .16/01 חבדיוו תחייב הבעמד כדיבידנד שמקורו ברווחי שערוך ויחול האמור

לחוק החברות, שמקורה בהון שהונפק בחברה למשקיעים במהלך  303לפי סעיף חלוקה  .4
קרה זה, יראו חלוקה שנת המס בה התבצעה החלוקה או בשנתיים שקדמו לה. במ

כחלוקת רווחי שערוך בידי בעלי המניות שהחזיקו במניות החברה טרם ההנפקה 
  .16/01 חבדיוו תחייב הבעמד האמורה ויחול האמור

שלא מרווח בסכומים העולים על סך ההון העצמי כך שנוצר גרעון בהון. במקרה חלוקה  .5
 הבעמד זה, יראו בסכומים שהתקבלו כדיבידנד שמקורו ברווחי שערוך ויחול האמור

  .16/01 חבדיוו תחייב
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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

 )המשך( 2019שנת המס  –בנושא מס הכנסה רשימת עמדות חדשות  . י

 זוג משולש הופכיימ – 62/2019מס'  עמדה

 רכישת מניותיה של חברה שבוצעה באמצעות "מיזוג משולש הופכי" בהתאם למתווה שלהלן: 

הרוכש מקים חברה חדשה בבעלותו המלאה  - (שלב מקדים לעסקת המיזוג)שלב ראשון, 

ומעניק לה הלוואה/שטר הון או החברה החדשה מגייסת חוב  ("החברה החדשה" להלן:)

שלב שני, מיד בסמוך להקמת החברה החדשה, מבוצע מיזוג לפי חוק  מבנק או מגורם אחר.

החברה החדשה תמוזג עם ולתוך החברה הנרכשת. במהלך  לפיו, 1999-החברות התשנ"ט

 הנרכשת.  המיזוג ההלוואה או שטר ההון מועברים לחברה

סכום ההלוואה או שטר ההון אשר הועברו לחברה הנרכשת, במסגרת המיזוג המשולש 

 ההופכי, תסווג כחלוקת דיבידנד לרוכש. 

במקרה בו מדובר בהלוואה או בשטר הון אשר ניתן על ידי הרוכש לחברה החדשה והועבר 

רן ההלוואה או במסגרת המיזוג לחברה הנרכשת, מועד החיוב במס יהיה בכל תשלום של ק

 שטר ההון לפי הענין. 

, מועד החיוב במס יהיה כבר במועד המיזוג (למשל בנק)במקרה בו מדובר בהלוואה מצד ג' 

 והעברת ההתחייבות לחברה הנרכשת. 

הדיווח על פי העמדה לא יחול מקום שחלוקת הדיבידנד בוצעה שלא מרווחי החברה 

וחלו לגביה  ("חוק החברות" להלן:) 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 302 כמשמעותם בסעיף

ה לחוק החברות והיא סווגה לצורכי מס כהפחתת הון כאמור בעמד 303 הוראות סעיף

 ."לחוק החברות 303 שעניינה "סיווג הכנסה מחלוקה בהתאם לסעיף 61/2019

במועד )בחינת הסיווג וחישוב יתרון המס יבוצעו בהתאם למועדי הדיווח כמתואר לעיל 

 . (תשלום ההלוואה/שטר ההון ג או במועדהמיזו

  הפסד מעבודה ממושכת - 63/2019עמדה מס' 

א לפקודה, זכאי לקזז הפסד על פי 8נישום העוסק ב"עבודה ממושכת" כהגדרתה בסעיף 

מהיקף  50%ת מביצוע העבודה הממושכת רק כאשר גמר לבצע לפחו( לפקודה 2א)ב()8סעיף 

ז יהיה בהתאם לשיעור היקף העבודה שהסתיים באותה העבודה. סכום ההפסד שיותר בקיזו

 . (בהתאם להיקף הכספי או להיקף הכמותי)שנה 

 ייחוס הוצאות לנישום העוסק בבנייה של "יחידות עבודה" – 64/2019עמדה מס' 

יחוס "הוצאות ריבית" ו"הוצאות הנהלה וכלליות" לנישום העוסק בבנייה של "יחידות 

יבוצע בהתאם לחזקה הקבועה בהוראות  לפקודה,)ד( 18 סעיףעבודה" כהגדרת המונחים ב

ולא על בסיס מנגנון ייחוס הוצאות אחר, למעט במקרים העומדים בכל המבחנים הסעיף 

ף סעי יפ לע תריבי תהוצאו סייחו ןבעניי תמקצועי - 7/2001סה הכנ סמ רבחוז אשר נקבעו

  .)גאינטרבילדינ ד"ספ תבעקבו( הלפקוד)ד( 18
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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

 )המשך( 2019שנת המס  –רשימת עמדות חדשות בנושא מס הכנסה  . י

 ניכוי בגין נזקי טבע – 65/2019עמדה מס' 

ודיפון שהוצאו במסגרת בניית מבנים כניכויים בגין נקיטת לא יראו בהוצאות בגין חפירה 

אמצעים למניעת סחף קרקע ונגד שטפונות ופגעי טבע אחרים המותרים בניכוי בהתאם להוראות 

ייבחנו במהותן וינוכו על ( 6)17ף לפקודה.. הוצאות שלא יותרו בהתאם להוראות סעי( 6)17ף סעי

 .(לדוגמה באמצעות פחת)כוי כאמור פי הדין הרלוונטי ככל שישנה זכאות לני

 ניכוי בגין התקפות מהאויר – 66/2019עמדה מס 

( 7)17ף ניכויים בגין נקיטת אמצעי זהירות מפני התקפות מהאויר בהתאם להוראות סעי

 לפקודה, יותרו בניכוי בהתקיים שני התנאים הבאים: 

נקיטת אמצעי זהירות הוצאו עבור אמצעי זהירות שעיקר השימוש בו הינו לההוצאות  .1

מפני התקפות מהאויר וזה היה ייעודו מלכתחילה. לעניין זה, יראו בהוצאות שהוצאו 

 שאינןלהקמת חניון או הוצאות שהוצאו להקמת ממ"ד שמשמש כחדר בדירה כהוצאות 

משמשות בעיקרן לנקיטת אמצעי זהירות כאמור והוצאות אלו לא יותרו בניכוי 

 לפקודה. ( 7)17סעיף בהתאם להוראות 

ההוצאות הוצאו בהקמת נכסים המהווים רכוש קבוע בידי הנישום ולא כאשר מדובר  .2

 בהוצאות לבניית מלאי. 

ייבחנו במהותן וינוכו על פי הדין ( 7)17ף וצאות שלא יותרו בהתאם להוראות סעיה 

 .(לדוגמה באמצעות פחת)זכאות לניכוי כאמור  הרלוונטי ככל שישנה
 

 חלוקת רווחים כלואים – 01967/2עמדה מס' 

' בהתאם לנוסחו לפני ואחרי תיקון מס)ברה שצברה רווחים שהופטרו ממס מכח חוק עידוד ח

וביצעה אחת מהפעולות שלהלן, תחוייב להשלים את מס החברות שהופטרה ממנו למעט ( 60

או בין אם מס מלא )אם הצביעה על הכנסה חייבת ששולם בגינה מס בניכוי המס החל עליה 

הכנסה חייבת כאמור, ), אשר שימשה מקור לכל פעולה ופעולה שביצעה החברה (מופחת

 : (יכולה לשמש מקור לפעולה אחת פעם אחת

לחוק  303וקת דיבידנד לבעלי מניותיה לרבות דיבידנד שחלו לגביו הוראות סעיף חל (1

 החברות אשר סווג לצורכי מס כהפחתת הון; 

 ה של החברה במהלך פירוקה; סכום שניתן לבעלי מניותי (2

כישת מניות של חברה בישראל שאינה בעלת פעילות תעשייתית או של חברה מחוץ ר (3

 לישראל; 

מתן הלוואה לצד קשור לרבות בדרך של זקיפת חוב אך למעט הלוואות המסווגות  (4

כהלוואה לזמן קצר של פחות משנה או כאלו שניתנו לחברה בישראל בעלת מפעל 

 כהגדרתו בחוק עידוד; תעשייתי 

 רכישה עצמית של מניותיה או מניות של צד קשור;  (5

למען הסר ספק, לא מדובר ברשימה סגורה של פעולות אשר יכול וייבחנו על ידי פקיד 

 השומה אלא ברשימת פעולות החלות לעניין העמדה החייבת בדיווח בלבד. 
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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

 )המשך( 2019שנת המס  –רשימת עמדות חדשות בנושא מס הכנסה   .י

 מתן בונות במסווה של הקצאת מניות – 68/2019עמדה מס' 

 102ף יראו מניות שהוקצו לעובד, לרבות דיבידנד שהתקבל מכוחן, כמניות לעניין סעי

בעלות זכויות מלאות וקבועות ברווחים ובזכויות ההצבעה לפקודה, רק ככל שהמניות הינן 

פרוקסי, יראו בהן מניות  –מניות בעלות זכויות הצבעה אשר הוצמד להן הסכם יפוי כח )

, כך שאינן פוקעות, אינן משתנות ואינן תלויות או כפופות להחלטות (בעלות זכויות הצבעה

 דירקטוריון או אסיפה כללית. 

אחד מהתנאים הבאים כמי שיגרום למניה המוקצית שלא להוות מניה עניין זה יראו כל ל

 , ואת הדיבידנד המתקבל מכוחה לכאורה, להוות הכנסה לפי סעיף102כמשמעותה בסעיף 

 לפקודה: ( 2)2( או 1)2

 מניות הפוקעות בתום העסקה.  .1

כם יפוי מניות בעלות זכויות הצבעה אשר הוצמד להן הס)מניות נטולות זכויות הצבעה  .2

 . (פרוקסי, יראו בהן מניות בעלות זכויות הצבעה –כח 

 מניות שיכול ולא ישתתפו בחלוקת דיבידנד שהוכרז לבעלי המניות הרגילים האחרים.  .3

מניות שדיבידנד מכוחן מותנה בכך שהדירקטוריון יחליט לחלק לסוג מניה זה ללא  .4

 המניות הרגילים האחרים.  חלוקה לבעלי

הסדר לפיו בהתקיים תנאים מסוימים תימכר המניה על ידי המחזיק לחברה או קביעת  .5

עמדה זו לא ) מי מטעמה בסכום קבוע שאינו מהווה שווי שוק המניה ביום הימכרה

 ינונגמנשעניינו " 5/2017ה הכנס סמ רבחוז תחול במקרה של הסדרים בהתאם למתואר

 . )"חמפת יועובד םמייסדי לע תומגבלו רשימו

 102ף עבידו ביחס למניות שהוקצו לו לפי סעימעובד למ (CALL) הענקת אופציית רכש .6

לעובד ממעבידו ביחס למניות שהוקצו לו לפי  (PUT) לפקודה ו/או הענקת אופציות מכר

לפקודה, למעט הסדר כאמור המתייחס למועד הפסקת העסקה וכאשר מחיר  102סעיף 

ש המימוש של האופציה שניתנה לעובד הינו בהתאם לשווי שוק החברה במועד המימו

בדיקת שווי השוק תבוצע על בסיס הערכת שווי כלכלית המבוססת על עקרונות )

 . (, מכפיל שווי מקובל וכיוצ"בD.C.Fהערכות שווי מקובלות כגון: 

אמור בעמדה זו יחול על מניה או אופציה המעניקה מניה שמאפייניה הם כמתואר ה

הניכויים של החברה בעמדה זו. יתרון המס ייבחן הן על מקבל המניות והן בהיבט 

המחלקת. חישוב יתרון המס יבוצע בהשוואת המס הן במועד ההקצאה והן במועד 

לפי ביחס לחבות המס  102ף המימוש תוך השוואה לחבות המס בהתאם להוראות סעי

 ( לפקודה.2)2)ט( או 3
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 )המשך( 2019שנת המס  –רשימת עמדות חדשות בנושא מס הכנסה  . י

אי הכרת הוצאות פחת בגין נכס שאינו בבעלות הנישום )כגון  – 69/2019עמדה מס' 

 (PFIאו  BOTבעסקאות 

נישום שבדוחותיו הכספיים הוכרו הכנסות בגין הקמה או שדרוג של תשתית ובהתאם 

או הוראות  IFRIC 12בהתאם להוראות פרשנות )קבוע בידיו  התשתית לא נרשמה כרכוש

, הרי שאף לצורכי מס לא יראו את הנישום כבעליו של התשתית (33ר תקן חשבונאות מספ

 לפקודה והתקנות.  21 ובהתאם לא יותרו לנישום בגין התשתית הוצאות פחת לפי סעיף

 יתתשלום מבוסס מניות שנרשם כעסקה הונ – 70/2019עמדה מס' 

אשר הוצג בדוחות  ,מבוסס מניות בו הוענקו מניות חברת האם לעובדי החברהתשלום 

קרי, ההוצאה נרשמה כנגד סעיף בהון ולא )הכספיים כעסקה המסולקת במכשירים הוניים 

ייחשב  ,(כנגד התחייבות, וגובה ההוצאה נאמד כפונקציה של שווי הוגן במועד הענקה

ולא חוב. כל תשלום שיועבר מהחברה לחברת האם כנגד כהשקעת הון של חברת האם בחברה 

כנסה ה סמ רבחוז או הפחתת הון בהתאם לכללים הקבועים)עסקה, ייחשב כדיבידנד אותה 

 קלחו 303ף סעי ילפ דדיבידנ תחלוק לש סמ ילצורכ הההכנס גסיוו" ושעניינ 1/2018

ועניין, ולא תשלום בעבור חוב ועל כן יש לנכות מס במקור בהתאם.  לכל דבר) חברות"ה

או בהתאם  24י לעניין זה, עסקת תשלום מבוסס מניות כמשמעותה בתקן חשבונאות ישראל

 . 2י כספי בינלאומ לתקן דיווח

 הכנסות והוצאות בגין עסקאות של גידור שאינו גידור חשבונאי – 71/2019עמדה מס' 

ו/או תקן דיווח כספי  IAS 39ככל שחברה ביצעה עסקת גידור שאינו גידור חשבונאי לפי 

כך שעסקת הגידור אינן נמדדת ומוכרת באופן מקביל ומתאים לטיפול , 9ס' בינלאומי מ

הרי שאין להתיר בניכוי הוצאות או הפסדים משערוך  בגין הנכס המגודר, החשבונאי

 עסקאות הגידור לשווי הוגן ומנגד לא ימוסו רווחים משיערוך העסקאות כאמור. 

 שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה - 72/2019עמדה מס' 

  בחנ"ז

חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה  עת בחינת סיווג חברה זרה המוחזקת ע"י תושבב

לפקודה, בשנת המס שבה ב' 75ף כחברה נשלטת זרה, כהגדרתה בסעי( "היחידלהלן: ")

ככל שתקופת ההטבות )א( )14ף הסתיימה לגבי אותו היחיד תקופת ההטבות שבסעי

, יש לראות בו כ"תושב ישראל" לצורך (הסתיימה במהלך שנת המס ולא בתום שנת המס

לפקודה ואין לנטרל את שיעור החזקתו בעת חישוב שיעורי ההחזקה ( 15ב)75ף סעיההגדרה ב

 לפקודה. ( 1ב)א()ד()75ף שבידי תושבי ישראל כמצוין בסעי
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 )המשך( 2019שנת המס  –רשימת עמדות חדשות בנושא מס הכנסה  . י

לראשונה או  דיבידנד רעיוני בחנ"ז לתושב חוזר ותיק, לתושב ישראל - 73/2019עמדה מס' 

 לתושב חוזר

לפקודה הינו בתום שנת המס. ( 1ב)ב()75ף ועד אירוע חלוקת הדיבידנד הרעיוני לפי סעימ

לראשונה,  לפיכך, הדיבידנד הרעיוני לבעל שליטה שהינו תושב חוזר ותיק או תושב ישראל

ככל שתקופת ההטבות )א( )14ף בשנת המס שבה הסתיימה לגביו תקופת ההטבות שבסעי

, יקבע בהתאם לגובה חלקו ברווחי החברה (הסתיימה במהלך שנת המס ולא בתום שנת המס

ולא רק ברווחים שנצמחו ממועד סיום תקופת ההטבות ועד לסוף ) שנצברו באותה שנה

יים המחויבים גם לגבי תושב חוזר בשנת המס שבה הסתיימה . עמדה זו תחול בשינו(השנה

 )ג(.14שבסעיף לגביו תקופת ההטבות 

 שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה - 74/2019עמדה מס' 

  בחמי"ז

עת בחינת סיווג חברה זרה המוחזקת ע"י תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה ב

לפקודה, בשנת המס שבה )א( 1ב75ף חברת משלח יד זרה, כהגדרתה בסעיכ ("היחידלהלן: ")

ככל שתקופת ההטבות )א( )14ף הסתיימה לגבי אותו היחיד תקופת ההטבות שבסעי

, יש לראות בו כ"תושב ישראל" לצורך (הסתיימה במהלך שנת המס ולא בתום שנת המס

תו בעת חישוב שיעורי לפקודה ואין לנטרל את שיעור החזק)א( 1ב)75ף ההגדרה בסעי

ף יד זרה" שבסעי ( להגדרת "חברת משלח2) ההחזקה שבידי תושבי ישראל כמצוין בפסקה

 לפקודה. )א( 1ב75

 דיבידנד רעיוני בחמי"ז לתושב חוזר ותיק או לתושב ישראל - 75/2019עמדה מס' 

  לראשונה

בתום שנת המס. לפקודה הינו )ד( 1ב75ף ועד אירוע חלוקת הדיבידנד הרעיוני לפי סעימ

לפיכך, הדיבידנד הרעיוני לבעל שליטה שהינו תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה, 

ככל שתקופת ההטבות הסתיימה )א( )14ף בשנה שבה הסתיימה לגביו תקופת ההטבות שבסעי

, יקבע בהתאם לגובה חלקו ברווחי החברה שנצברו (במהלך שנת המס ולא בתום שנת המס

 .(לא רק ברווחים שנצמחו ממועד סיום תקופת ההטבות ועד לסוף השנהו) באותה שנה

ישראל  חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר ותיק, תושב - 76/2019עמדה מס' 

  לראשונה או תושב חוזר לאחר תום תקופת ההטבות

ו עת חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה, אב

)ג( 14-)א( ו14ם לאחר תום תקופת ההטבות שבסעיפי ("היחידלהלן: ")לתושב חוזר 

בהתאמה, לא יחול הפטור בסעיפים כאמור והיחיד ימוסה בגין הכנסתו מדיבידנד בגובה 

ולא רק בגובה הרווחים שנצמחו ממועד סיום תקופת )חלקו ברווחי החברה הזרה שחולקו 

כל עוד לא חולק בפועל דיבידנד מחברה זרה ליחיד . כלומר, (ההטבות ועד לסוף השנה

במהלך תקופת הטבות, לא יחול הפטור בסעיפים הנ"ל, אם החלוקה בפועל בוצעה לאחר תום 

 תקופת ההטבות. 
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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

 )המשך( 2019שנת המס  –נסה רשימת עמדות חדשות בנושא מס הכ . י

קבוצת  תנאי ההכנסות הפאסיביות בחברה נשלטת זרה במקרה של - 77/2019עמדה מס' 

  חברות

לעניין קביעת ( 5ב)א()75ף עת בדיקת סיווג ההכנסה כ"הכנסה פסיבית" כהגדרתה בסעיב

, במסגרת (למשל חברה בת זרה וחברות נכדות זרות)חברה נשלטת זרה בקבוצת חברות זרות 

יש לבחון את סיווג ההכנסות של כל אחת מחברות ()ב(, 1ב)א()75ף בחינת התנאים שבסעי

הקבוצה בנפרד ולא לבחון את סיווג הכנסות חברות הקבוצה כמכלול, בין אם עיסוקה של 

החברה הנבחנת בקבוצת החברות זהה לעיסוקה של חברת האם בקבוצה ובין אם לאו. קרי, 

היישות הנפרדת של כל חברה ויש לבחון כל הכנסה ב"ראי" החברה  אין להתעלם מעקרון

 שהפיקה את ההכנסה ולא ב"ראי" הקבוצה כמכלול. 

מיוצריה  תקופת הפטור המקסימלית בנאמנות תושבי ישראל שאחד - 78/2019עמדה מס' 

  ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק או לתושב חוזרהיה לתושב 

ל"מבחן  בהתאם תנאמנויו ימיסו אבנוש 3/2016סה הכנ סמ רלחוז 5.4.2ף בסעיפי שנקבע כ

לפקודה תקבע תקופת ההטבות של  197ן בנאמנות שחל עליה הדין לאחר תיקו", המשולב

הנאמנות בהתאם לתקופת ההטבות של היוצר המוטב או מי מבין הנהנים המוטבים אשר 

סיומה במועד המוקדם ביותר מבין כל תקופות ההטבה של תקופת ההטבות שלו הגיעה ל

היוצר המוטב והנהנים המוטבים בנאמנות. כך למשל, בנאמנות שהפכה לנאמנות תושבי 

לתושב חוזר ותיק או לתושב  ישראל לאחר שיוצר אחד בה היה לתושב ישראל לראשונה,

תקופת ההטבות , אין להאריך את תקופת ההטבות מעבר לז)ה(75בסעיף חוזר, כאמור 

לפקודה, גם אם במהלך תקופת ההטבות עולה או שב לישראל אחד  14ף הקבועה בסעי

 מהנהנים. כלומר לא תיצבר תקופת הטבות נוספת חדשה מהמועד בו עלה הנהנה. 

 חלוקה לאחר תקופת הפטור שמקורה ברווחים שהופקו ונצמחו - 79/2019עמדה מס' 

  ה במסלול חלוקהבתקופת הפטור בנאמנות קרובים שבחר

 , לנהנה שהינו3/2016ר מספ רלחוז 2.8ף לפקודה ובסעיג' 75ף ל חלוקה, כהגדרתה בסעיכ

שמקורה  ("נהנה מוטב" להלן:)תושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק, תושב חוזר 

ף או הוניים של נאמן בנאמנות קרובים שבחרה במסלול חלוקה, לפי סעיברווחים פירותיים 

לפקודה, שהופקו ונצמחו במהלך תקופת ההטבות, אך חולקו בפועל לנהנה מוטב ( 2)ד()1ח75

 ללא כל הטבה.  30%ל לאחר תום תקופת ההטבות, תהייה חייבת במס בשיעור ש

  זרה ת לעניין חברה נשלטתהחזקה באמצעי שליטה שאינם מניו - 80/2019עמדה מס' 

לפקודה תחול גם על מי שמחזיק באחד מ"אמצעי השליטה" בחבר בני אדם ב 75ף וראת סעיה

שלא בדרך של החזקה במניות ובלבד שהוא מחזיק ב"אמצעי השליטה" באותו חבר בני אדם 

לפקודה. קרי, בעת בחינת תנאי ההחזקה בחברה ב 75ף בהתאם לתנאים הקבועים בסעי

לפקודה, תיכלל גם החזקה בזכות אחרת שאינה ()ד( 1ב)א()75ף זרה כמפורט בסעינשלטת 

  לפקודה. 88ף מניות, המקנה למחזיק בה את אחד מאמצעי השליטה המפורטים בסעי
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