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ערובות והקפאות חוב מס שבח    סוגי אישורים,   -   2021/8פר  הוראת ביצוע מס הכנסה מס  . א 
 לחוק מיסוי מקרקעין   50במתן אישור לפי סעיף  

 רקע כללי  .1.א 

כי  "החוק" )להלן:    1963- מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג לחוק    50סעיף   ( קובע 
במקרקעין שהרווח ממנה נתון לשומה על פי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודה  מכירת זכות  

דם שפקיד  יינתן לא   50כי הפטור לפי סעיף    , בנוסף קובע הסעיף   הא פטורה ממס שבח. ת 
אישר שהרווח  לפקודה    השומה  ב'  לחלק  הראשון  הפרק  לפי  לשומה  נתון  מכירה  מאותה 

 (. " 50"סעיף  )להלן:  

ר  על  )אישור  מקרקעין  שבח  מס  לתקנות  זכות ו בהתאם  ממכירת  הנתון    וח,  במקרקעין, 
לפי  סעיף    1963- פקודת מס הכנסה(, תשכ"ד   לשומה  לפי  פטור ממס  לחוק  ) 50המבקש  א( 

 לגבי מכירת זכות במקרקעין, יגיש לפקיד השומה בקשה לאישור. 

מאפשר לפקיד השומה להתנות את מתן האישור בתשלום מס ההכנסה או במתן    50סעיף  
המס  תשלום  להבטחת  דעתו  את  שתניח  השומה  .  ערובה  לפקיד  אפשרות  קיימת  כן,  כמו 

עד שניתן יהיה  רקעין  בהתאם לשיקול דעתו להאריך את הקפאת החוב במערך מיסוי מק 
 להלן.   3, בהתאם לאמור בסעיף  לפטור להחליט בבקשה  

מס   שומת  שכן  המקרקעין  ברשם  הרוכש  שם  על  הזכויות  רישום  יאפשר  זה  אישור  מתן 
 ומנהל מס שבח ינפיק אישורים לרישום    50כשומה פטורה לפי סעיף    השבח תשודר 

המכירה,   יום  הוא  במקרקעין  זכות  מוכר  אצל  שבח  מס  לצורכי  המס  אירוע  מועד  בעוד 
ההכרה   מועד  החוק,  להוראות  על  בכפוף  המדווח  לנישום  הכנסה  מס  לצורכי  בהכנסה 

סעיף   פי  על  התש 8הכנסותיו  חדש(,  )נוסח  הכנסה  מס  לפקודת  )להלן:    1961- "א כ א)ג( 
ר "הפקודה"  הבניין  כאשר  מתגבש  הזמן  (  פער  לפיכך,  נמכרו.  והיחידות  לשימוש  אוי 

לבין מועד אירוע החיוב במס על ההכנסה   בין מועד אירוע המס לצורכי מס שבח  הקיים 
כן,   על  רוב, מדובר במרווח זמן העולה על שנה.  פי  ואולם על  יכול שיהיה קצר או ארוך, 

 בעו הכללים וההנחיות כמפורט להלן. בהוראת ביצוע זו נק 

כיום  הקיימים  האישורים  סוגי  לפי  להלן  לסמכותו  בהתאם  מנפיק  השומה  פקיד  אשר   ,
 : 50סעיף  

 אישור כללי  ( א ) 

 אישור לפרויקט:  ( ב ) 

 לפרויקט לשנה אחת.   אישור  ( א ) 
 אישור לפרויקט לכל אורך חיי הפרויקט.  ( ב ) 
 אישור לפרויקט בליווי בנקאי לכל אורך חיי הפרויקט.  ( ג ) 

 רטני אישור פ  ( ג ) 

על ידי הפחתת    50במטרה לפשט ולייעל את הטיפול באישור קבלת הפטור לפי סעיף  
באמצעות   זאת  אישורים,  לקבלת  בתנאים  להקל  הוחלט  הפרטניות,  הפניות  מספר 
מתן אישור כללי ו/או אישור לפרויקט כך שמספר הקבלנים הפוטנציאליים לקבלת  

 אישורים מראש יגדל. 
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מספר   .  א  הכנסה  מס  ביצוע  מס    -   8/2021הוראת  חוב  והקפאות  ערובות  אישורים,  סוגי 
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 )המשך(   רקע כללי  .  1א. 

יובהר, כי בכל מקום בו מוזכר פקיד השומה, הכוונה לפקיד השומה או מי שהוסמך  
 . 50מטעמו לטפל בנושא אישור לפטור לפי סעיף  

 זו תתמקד במספר נושאים:   הוראת ביצוע 

 שאינו פרטני. פירוט התנאים בהם יש לעמוד על מנת לקבל אישור   •

קביעת גובה הערובה, שיש לגבות ממוכר הזכויות במקרקעין בעת מתן אישור   •
 . 50לפי סעיף  

 מדיניות ההקפאות במערך מיסוי מקרקעין והארכתן במערך מס ההכנסה.  •

 . 50הוראות כלליות לאישורים לפי סעיף   •

ות  לרב   02/2010- ו   14/2003יובהר כי הוראת ביצוע זו מחליפה את הוראת ביצוע  
, ובאה כתוספת והבהרה  08/10/2013- ו   01/08/2011,  11/05/2011עדכוניה מיום  

 . 17/90לגבי הוראות ביצוע  

לשומת   .2.א  נתון  ממנה  שהרווח  במקרקעין  זכות  מכירת  על  מקרקעין  במיסוי  הדיווח  אופן 

 מס הכנסה 

לשומת  למנהל    הצהרה  נתון  ממנה  שהרווח  במקרקעין  זכות  מכירת  על  מקרקעין  מיסוי 
/ב. מכירה שהוצהרה שלא על גבי טופס זה, לא  7000הכנסה, מבוצעת באמצעות טופס  מס  

 להלן.   3תשודר בשומת שבח כמפורט בסעיף  

לאופן   האפשרויות  משלושת  באחת  לבחור  המוכר  הנישום  נדרש  הטופס,  מילוי  במסגרת 
 : להלן כד   , 50  הבקשה לקבלת פטור לפי סעיף 

 רה. ברשותו אישור פקיד שומה כללי לשנת המכי  •

 ברשותו אישור פקיד שומה לפרויקט.  •

 אישור פרטני לנכס הנמכר יומצא לאחר הדיווח לפקיד השומה.  •

במידה ולנישום אישור כללי לשנת המכירה או אישור לפרויקט )לפי סוגיו( שניתן כבר על  
 הפוטרת את הנישום מחיוב במס שבח.   50ידי פקיד השומה, תשודר שומת שבח בקוד  

)או שהנישום    6במידה והנישום פונה לקבלת אישור פרטני לפקיד השומה כמפורט להלן בסעיף  
אישור   קיבל  שבח  כ טרם  מס  שומת  לשידור  אפשרויות  שתי  יש  לפרויקט(  אישור  או  ללי 

 כדלהלן: 

 כאשר מדובר במכירת נכס בבניה.   –   555סוג חישוב   ( א ) 

 כאשר מדובר במכירת קרקע או נכס בנוי שבנייתו כבר הסתיימה.   –   554סוג חישוב   ( ב ) 

הנישום הוא קבלן שבונה פרויקט עליו להגיש למיסוי מקרקעין במקביל  כמו כן, במידה ו 
בניית   על  דיווח  טופס  בפרויקט,  שנמכר  בלבד  הראשון  הנכס  מכירת  על  הצהרה  להגשת 

 (. " 701"טופס  פרויקט חדש )להלן:  
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מספר   .  א  הכנסה  מס  ביצוע  מס    -   8/2021הוראת  חוב  והקפאות  ערובות  אישורים,  סוגי 
 )המשך(   לחוק מיסוי מקרקעין   50שבח במתן אישור לפי סעיף  

 במערך מיסוי מקרקעין והארכתן במס הכנסה   מדיניות ההקפאות  .3.א 

נישום אשר מוכר זכות במקרקעין שהרווח ממנה נתון לשומת מס הכנסה, יש להבחין  לגבי 
 ( כדלהלן: 2בין שני סוגי השומות ששודרו בשבח )כאמור לעיל בסעיף  

 555שבח חייבת במכירת נכס בבניה אשר שודרה בסוג חישוב  שומת מס   ( א ) 
הו  ישלח  באו מנהל מס שבח  יוקפא  והחוב  לנישום  שומה  לתקופה  פ דעת  ן אוטומטי 

 חודשים.   ם עשר י של שני 
לאחר עשרה חודשי הקפאה תצא הודעת תזכורת לנישום כי עליו להסדיר את קבלת  

 מול פקיד השומה.   50אישור הפטור לפי סעיף  
ם עשר החודשים או במהלכם, עם הגיעו של הנישום למשרדי מס  י בתום תקופת שני 

 בהתאם לשיקול דעתו לקבוע כי: יוכל פקיד השומה  הכנסה  

במסלולים השונים )אישור כללי / אישור לפרויקט    50יאושר פטור לפי סעיף   •
 אישור פרטני(.   / 

שאילתה   • )דרך  נוספת  הקפאה  שני 9050/100תינתן  עד  של  במנות  עשר  י (  ם 
 . 701ובתנאי שהוגש טופס  חודשים  

סיום   מועד  כאשר  הבנייה,  סיום  למועד  מעבר  הקפאה  תתאפשר  לא  כי  יובהר, 
נקבע  הסכם    הבנייה  פי  על  הצפוי  החזקה  מסירת  מועד  לאחר  חודשים  כשלושה 

המכירה עליו הצהיר הנישום למנהל מיסוי מקרקעין. במקרה שהנישום מצהיר כי  
עי  נדחה בשל  יש להפנותו  מועד מסירת החזקה הצפוי  כובים בהשלמת הפרויקט 

ידי   על  התאריך  תיקון  לאחר  ורק  ההצהרה,  את  לתקן  מקרקעין  מיסוי  למנהל 
 מנהל מיסוי מקרקעין יוכל פקיד השומה להאריך את ההקפאה. 

 לא תינתן הארכה נוספת של ההקפאה.  •

שומת מס שבח חייבת במכירת קרקע או נכס בנוי בבניין שבנייתו הסתיימה אשר   ( ב ) 
   554בסוג חישוב    שודרה 

לתקופה   באופן אוטומטי  יוקפא  והחוב  לנישום  שומה  הודעת  ישלח  מנהל מס שבח 
של שלושה חודשים. לאחר שני חודשי הקפאה תצא הודעת תזכורת לנישום כי עליו  

 מול פקיד השומה.   50להסדיר את קבלת אישור הפטור לפי סעיף  
ש  הגיעו  עם  במהלכם,  או  החודשים  שלושת  תקופת  מס  בתום  למשרדי  הנישום  ל 

 . 50הכנסה יוכל פקיד השומה בהתאם לשיקול דעתו לאשר פטור לפי סעיף  
בנסיבות חריגות בלבד, אם פקיד השומה שוכנע כי יש לתת הקפאה, תינתן הקפאה  

 של עד חודשיים בלבד. ( במנות  9050/100נוספת )דרך שאילתה  

א  ( ג )  לנישום  כבר  קיים  המכירה  מועד  ולפני  במידה  כי  אישור  יוער,  או  כללי  ישור 
הפוטרת את הנישום מחיוב   50לפרויקט )לפי סוגיו( הרי ששומת השבח תשודר בקוד 

 במס שבח ללא צורך בהקפאות כאמור לעיל. 

יהפוך החוב לבר גביה במיסוי    50תקופת ההקפאה משלא הוסדר אישור לפי סעיף    בתום 
 מקרקעין. 

 אישור כללי לשנת מס  .4.א 
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לשנת מס מאפ  לתת  ש אישור כללי  סעיף    לחברה ר  לפי  אישור  לכל המכירות של    50בלבד 
קרק  )למעט  עסקי  מלאי  המהווים  מקרקעין  ונכסי  מגורים  בהמשך(,  דירות  כמצוין  עות 

 במהלך שנת המס נשוא הבקשה. 

בי  .  א  מספר  הוראת  הכנסה  מס  מס    -   8/2021צוע  חוב  והקפאות  ערובות  אישורים,  סוגי 
 )המשך(   לחוק מיסוי מקרקעין   50שבח במתן אישור לפי סעיף  

 )המשך(   אישור כללי לשנת מס  .  4א. 

יהיה   זה  אחת אישור  מס  לשנת  בסעיף  בתוקף  כהגדרתה  לבקשת    1,  בהתאם  לפקודה, 
 החברה. 

החברה,   תיק  מתנהל  בו  השומה  לפקיד  בקשה  הגישה  אשר  לחברה  יינתן  כאמור  אישור 
מספר  באמצעות   סעיף    –   7016טופס  לפי  לאישור  מקרקעין    50"בקשה  מיסוי    – לחוק 

 ומתקיימים לגביה כל התנאים המצטברים הבאים: ,  אישור כללי" 

 החברה הינה חברה תושבת ישראל ואינה חברה משפחתית כהגדרתה בפקודה.  (1)

אינה   (2) במקרה שהחברה  השיכון.  הקבלנים במשרד  רשם  אצל  רשום  קבלן  הינה  החברה 
הקבלנ  ברשם  כקבלן  במשרד  רשומה  הקבלנים  מרשם  תוקף  בר  רישיון  לצרף  עליה  ים, 

השיכון של קבלן הביצוע הראשי לגבי כל אחד מהפרויקטים שבבעלותה. כאשר הגדרת  
 . 1998- קבלן ראשי הינה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( תשמ"ח 

 פקיד השומה הכוללת הצהרה בכתב כי: ל האישור מותנה בהגשת בקשה   (3)

 לשומת מס הכנסה כמכירת מלאי עסקי.   נתונות היו  המכירות י  •
שנתי   • דיווח  יוגש  המכירות,  יבוצעו  בה  המס  לשנת  השנתי  הדוח  במסגרת 

השומה   שבח  לפקיד  ממס  פטור  שקיבלו  העסקי  המלאי  של  המכירות  כל  על 
 מכוח אישור כללי בשנת המס. 

 החברה לא תעשה שימוש באישור בגין מכירות של רכוש קבוע שברשותה.  •

לצורכי  הח  (4) דוחותיה  כל  את  להוראות הפקודה,  ובהתאם  חובתה  פי  על  הגישה  ברה 
בגין   המס  את  ושילמה  הנדונה,  המס  לשנת  קדמו  אשר  המס  שנות  כל  לגבי  מס 

 הדוחות שהגישה. 

 אשר קדמו למועד הגשת הבקשה, ספרי החברה היו קבילים. בשלוש השנים   (5)

הכנסה,  (6) מס  חובות  אין  למעט    לחברה  ומע"מ  ניכויים  חובות  רכישה,  מס  מס שבח, 
 חובות שבהסדר. 

החברה הגישה את כל דוחות הניכויים הנדרשים ממנה על פי הפקודה ושילמה את   (7)
 כל סכומי המס כאמור באותם דוחות. 

כנגד החברה או כנגד מנהליה לא נפתח תיק חקר שעניינו עבירות מס, שלדעת פקיד   (8)
 ן אישור כאמור. השומה יש בהם כדי למנוע מת 

המקדמ  (9) דיווחי  כל  את  הגישה  הסכומים  ו החברה  כל  את  ושילמה  נדרשה  להם  ת 
 שנדרשו ממנה. 
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כדי   (10) בהם  יש  השומה  פקיד  שלדעת  פירוק  או  פירעון  חדלות  בהליכי  אינה  החברה 
 למנוע מתן האישור. 

מס רצופות   שנות החברה פועלת ומדווחת על הכנסות ממכירת מלאי מקרקעין, מזה שלוש  (11)
 הקודמות לשנת המס בה הוגשה הבקשה לאישור ואשר לגביה מתייחס האישור. 

מספר   .  א  הכנסה  מס  ביצוע  מס    -   8/2021הוראת  חוב  והקפאות  ערובות  אישורים,  סוגי 
 )המשך(   לחוק מיסוי מקרקעין   50שבח במתן אישור לפי סעיף  

 )המשך(   ר כללי לשנת מס אישו  .  4א. 

בבעלותה בשלוש השנים שקדמו לשנת    מהפרויקטים שהיו לכל אחד    701הוגש טופס   (12)
 המס בה הוגשה הבקשה, וגם לפרויקטים החדשים עד ליום הבקשה לאישור. 

במסגרת הדיווח השנתי לפקיד השומה בכל אחת משלוש השנים שקדמו לשנת המס   (13)
ופס  ט " בה הוגשה הבקשה לאישור, הוגש טופס דיווח על סיום בניית פרויקט )להלן:  

 מהפרויקטים שהחברה סיימה.   אחד בכל    (, " 702

הוא   (14) בניה,  מפעילות  החברה  של  המכירות  ב ש"ח מיליון    53.8לפחות  מחזור   , -24  
מתייחס   לגביה  ואשר  הבקשה  הוגשה  בה  המס  שנת  לתחילת  קדמו  אשר  החודשים 

עליית   לשיעור  בהתאם  יתואם  כאמור  הסכום  בבעלות  האישור.  דירות  מחירי  מדד 
שפרסמה  הדיירים  כפי  לפי  ,  לסטטיסטיקה  המרכזית  בסיס  הלשכה    פברואר מדד 

2021   (443.1 .) 

של החברה הוא   (15) הבנייה  עלויות  ב ש"ח מיליון    15לפחות  סך היקף  חודשים אשר    36- , 
הסכום   האישור.  מתייחס  לגביה  ואשר  הבקשה  הוגשה  בה  המס  שנת  לתחילת  קדמו 

יתואם  עליית    כאמור  לשיעור  תשומ בהתאם  מחירי  למגורים  מדד  בבנייה  כפי  ה 
 (. 117.5)   2021מדד בסיס אפריל  שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי  

 הערות 

מהזכויות בה מוחזקות    50%)מעל  לחברה בת  אם הוגשה בקשה לקבלת אישור כללי   •
על ידי חברת האם( במהלך שלוש שנות המס בהן החלה לפעול לראשונה, אזי יבדקו  

אשר צוינו לעיל במישור חברת האם, והחל מהשנה השנייה   ( 15) ד  ( ע 1)  תנאי סעיפים 
סעיפים   תנאי  בנוסף  את    ( 13) עד    ( 1) ייבדקו  המבקשת  הבת  חברת  במישור  גם 

 הבקשה בהתאם לאורך שנות פעילותה בהתאמה. 

 . פקיד השומה יכול לבטל את האישור לפני תום התקופה בהתאם לשיקול דעתו  •

ז  • כולל מכירות של  על  האישור הכללי אינו  הנמכרות  כויות מקרקעין שהן קרקעות 
(, ובעת מכירת קרקע, על החברה לפנות בבקשה לאישור  554ידי החברה )סוג חישוב  

 פרטני. 

בדיקת   • לצורך  כללי  אישור  לקבלת  בהגשת בקשה חדשה  צורך  יש  שנת מס  כל  בגין 
 העמידה בתנאים על ידי פקיד השומה כאמור בהוראת ביצוע זו. 

 באישור כללי   ערובה דרישת  

ככלל, אישור כללי לא יותנה בהמצאת ערובה למעט מקרים חריגים בהתאם לשיקול דעת  
 פקיד השומה. 
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 אישור לפרויקט  .5.א 

 להלן סוגי האישורים לפרויקט: 

 . אישור לפרויקט לשנה אחת  •

 . אישור לפרויקט לכל אורך חיי הפרויקט  •

 . אישור לפרויקט בליווי בנקאי  •

מספר   .  א  הכנסה  מס  ביצוע  מס    -   8/2021הוראת  חוב  והקפאות  ערובות  אישורים,  סוגי 
 )המשך(   לחוק מיסוי מקרקעין   50שבח במתן אישור לפי סעיף  

 )המשך(   אישור לפרויקט  .  5א. 

 אישור לפרויקט לשנה אחת  ( א ) 

שהינו    אישור  לנישום  לתת  מאפשר  אחת  לשנה  חברה  לפרויקט  )לרבות  חברה 
יחיד,  או  סעיף    משפחתית(  לפי  בפרויקט    50אישור  הקרקע(  )למעט  המכירות  לכל 

 נשוא הבקשה. במהלך שנת מס אחת  ספציפי אחד,  

לעניין זה יוגדר כבניין לרבות מספר בניינים אשר נבנים באותה תקופה    "פרויקט" 
 ובאותו אתר, כחטיבה אחת וכיחידה תכנונית אחת. 

השומ  לפקיד  בקשה  הגיש  אשר  לנישום  יינתן  זה  הנישום,  אישור  תיק  מתנהל  בו  ה 
  – לחוק מיסוי מקרקעין    50"בקשה לאישור לפי סעיף  - ב   -   7017טופס מספר  באמצעות  

 , ומתקיימים לגביו כל התנאים המצטברים הבאים: אישור לפרויקט לשנה אחת" 

 הנישום הנו תושב ישראל.  .1

אשר פורטו באישור כללי שנתי כאמור לעיל, בשינויים    ( 13) עד    ( 2) תנאי סעיפים   .2
 המתחייבים במקרה של נישום יחיד. 

לעיל, במקרה והנישום אינו קבלן רשום ברשם  (  2) יובהר כי לגבי האמור בסעיף   .3
הפרויקט   בגין  הראשי  הביצוע  קבלן  של  תוקף  בר  רישיון  לצרף  עליו  הקבלנים, 

 הספציפי בלבד שבגינו התבקש האישור. 

הוא  מחזו  .4 בניה,  מפעילות  הנישום  של  המכירות    24- ב   ש"ח מיליון    17.9לפחות  ר 
שקדמו   יתואם  החודשים  כאמור  הסכום  הבקשה.  הוגשה  בה  המס  שנת  לתחילת 

, כפי שפרסמה הלשכה  מדד מחירי דירות בבעלות הדיירים בהתאם לשיעור עליית  
 . ( 443.1)   2021מדד בסיס פברואר  המרכזית לסטטיסטיקה לפי  

חודשים    36- , ב ש"ח מיליון    8.1לפחות  סך היקף עלויות הבנייה של הנישום הוא   .5
האישור.   מתייחס  לגביה  ואשר  הבקשה  הוגשה  בה  המס  שנת  לתחילת  שקדמו 

כאמור  עליית    הסכום  לשיעור  בהתאם  בבנייה  יתואם  תשומה  מחירי  מדד 
לפי    למגורים  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  שפרסמה    2021אפריל    מדד כפי 

 (117.5 .) 

 הערות 

אישור לפרויקט לשנה אחת יינתן לנישום בשנה הראשונה ו/או השנה השנייה    •
להקמת הפרויקט ועל סמך שיקול דעתו של פקיד השומה, ובתנאי שלא נמכרו  
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יחידות בפרויקט. בכל מקרה, האישור לא יינתן בשנת    50%- מ   במצטבר יותר 
 המס בה תדווח ההכנסה בגין הפרויקט. 

לפרויקט    • אישור  לקבלת  בקשה  הוגשה  בת אם  מהזכויות    50%)מעל    לחברה 
בה מוחזקות על ידי חברת האם( במהלך השנה הראשונה ו/או השנה השנייה  

אשר    5עד    1לפעול לראשונה, אזי יבדקו תנאי סעיפים    לשנות המס בהן החלה 
  50%- צוינו לעיל במישור חברת האם ובכפוף לכך שלא נמכרו במצטבר יותר מ 

, והחל מהשנה השנייה ייבדקו בנוסף גם במישור חברת הבת  יחידות בפרויקט 
כאמור לעיל בהתאם לאורך שנות    3עד    1תנאי סעיפים  ,  המבקשת את הבקשה 

 פעילותה בהתאמה. 

מספר   .  א  הכנסה  מס  ביצוע  מס    -   8/2021הוראת  חוב  והקפאות  ערובות  אישורים,  סוגי 
 )המשך(   סוי מקרקעין לחוק מי   50שבח במתן אישור לפי סעיף  

 )המשך(   אישור לפרויקט  .  5א. 

 )המשך(   אישור לפרויקט לשנה אחת    )א( 

 באישור לפרויקט לשנה אחת   ערובה דרישת  
חריגים   מקרים  למעט  ערובה  בהמצאת  יותנה  לא  אחת  לשנה  לפרויקט  אישור 

ככל   לדוגמא  השומה,  פקיד  דעת  לשיקול  השנה  בהתאם  סבירות שבאותה  שקיימת 
 . 50%ת המכירות המצטברת של היחידות בפרויקט יהיה מעל  ו כמ 

 אישור לפרויקט לכל אורך חיי הפרויקט  ( ב ) 

שהינו חברה )לרבות  אישור לפרויקט לכל אורך חיי הפרויקט מאפשר לתת לנישום  
יחיד  או  משפחתית(  סעיף  חברה  לפי  אישור  הקרקע(   50,  )למעט  המכירות   לכל 

 במהלך כל תקופת בנית הפרויקט נשוא הבקשה. בפרויקט ספציפי אחד,  

נבנים באותה תקופה    "פרויקט" לעניין זה יוגדר כבניין לרבות מספר בניינים אשר 
 ובאותו אתר, כחטיבה אחת וכיחידה תכנונית אחת. 

הנישום,   תיק  מתנהל  בו  השומה  לפקיד  בקשה  הגיש  לנישום אשר  יינתן  זה  אישור 
לחוק מיסוי מקרקעין    50"בקשה לאישור לפי סעיף    –   7017פס מספר  טו באמצעות  

לכל   –  לפרויקט  הפרויקט"   אישור  חיי  התנאים  אורך  כל  לגביו  ומתקיימים   ,
 המצטברים הבאים: 

 הנישום הנו תושב ישראל.  .1

סעיפים   .2 לעיל בהתאם    ( 13) עד    ( 2) תנאי  כאמור  שנתי  כללי  באישור  פורטו  אשר 
הנישום  פעילות  שנות  שנות    לאורך  משלוש  פחות  של  )במקרה  בהתאמה  כקבלן 

 כקבלן(, ובשינויים המתחייבים במקרה של נישום יחיד.   פעילות 

בסעיף   .3 האמור  לגבי  כי  במק   ( 2) יובהר  רשום  לעיל,  קבלן  אינו  והנישום  רה 
בגין   הראשי  הביצוע  קבלן  של  תוקף  בר  רישיון  לצרף  עליו  הקבלנים,  ברשם 

 . שבגינו התבקש האישור הפרויקט הספציפי בלבד  

 הערה 
ככלל, אישור לפרויקט לכל אורך חיי הפרויקט יכול להינתן עד תום שנת המס של  

. ניתן לחדש את האישור לכל היותר עד  4וקבלת טופס  מועד סיום בניית הפרויקט  
 שלוש שנים ממועד סיום הבניה למקרה שיש נכסים שטרם נמכרו בפרויקט. 
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 ט לכל אורך חיי הפרויקט באישור לפרויק   ערובה דרישת  
משווי מחזור    1.5%באישור לפרויקט לכל אורך חיי הפרויקט תידרש ערובה בגובה של  

חברה משפחתית,   ו/או  יחיד  של  ובמקרה  לפני מע"מ,  הפרויקט  של  המכירות המשוער 
 ממחזור המכירות המשוער של הפרויקט לפני מע"מ.   3%הערובה הינו    גובה 

ומה שחבות מס ההכנסה הצפויה של הנישום מהפרויקט  במקרים בהם שוכנע פקיד הש 
המס   לחבות  בהתאם  נמוכה  ערובה  לנישום  תקבע  האמורה,  הערובה  מגובה  נמוכה 

 ם הפסדים צבורים או צפויים לנישום. י מהפרויקט, למשל כאשר קיימ   הצפויה 
ההכנסה   על  לדווח  יש  בה  בשנה  הפרויקט  חיי  אורך  לכל  לפרויקט  אישור  נדרש  כאשר 

, בגין המכירות מהפרויקט )גם אלו שהיו בשנים שלפני(, יש לדרוש מהנישום  יקט מהפרו 
של מלוא המקדמה בשל חבות המס הצפויה מהמכירות אשר בוצעו עד ליום מתן  תשלום  

 האישור. בנוסף יש לקבוע מקדמות שוטפות בגין המכירות אשר יהיו באותה שנה. 

מספר   .  א  הכנסה  מס  ביצוע  מס    -   8/2021הוראת  חוב  והקפאות  ערובות  אישורים,  סוגי 
 )המשך(   לחוק מיסוי מקרקעין   50שבח במתן אישור לפי סעיף  

 )המשך(   אישור לפרויקט  .  5א. 

 אישור לפרויקט בליווי בנקאי סגור לכל אורך חיי הליווי  ( ג ) 

 הגדרות  (1)

נבנים באותו אתר,  יוגדר כבניין לרבות מספר בניינים אשר    –   "פרויקט"  •
ליווי   הסכם  של  מסגרת  ובאותה  שלבים,  במספר  ובין  אחד  בשלב  בין 

 בנקאי סגור. 
)דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי    –   ערבות המכר" "חוק   • חוק המכר 

 . 1974- דירות( התשל"ה 
הביטוח"  • על  הפיקוח  פיננסיים    –   "חוק  שירותים  על  הפיקוח  חוק 

 . 1981- )ביטוח(, התשמ"א 
סגור"  • בנקאי  ליווי  פיננסי"    –     "הסכם  "ליווי  להעמדת  הסכם  משמעו, 

 כהגדרת המונח בחוק ערבות המכר. 
תקופת האישור הינה מיום    –   " לפרויקט בליווי בנקאי   תקופת האישור "  •

 כניסת הליווי לתוקף ועד תאריך סיום הליווי. 
מלווה" "  • ב   –   תאגיד  בנקאי  כהגדרתו  תאגיד  דהיינו  המכר,  ערבות  חוק 

או מבטח )כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח(, לפי העניין, הנותן ליווי  
 פיננסי. 

מתייחסת למבטח שהינו תאגיד חוץ שקיבל    ה יודגש, שהוראת חוזר זה אינ  •
 ( לחוק הפיקוח על הביטוח. 1)א() 15רישיון מבטח חוץ לפי סעיף  

הליווי"   • הפרויקט    – "סיום  בניית  טופס  סיום  קיום  4וקבלת  ולאחר   ,
החובות   החברה מלוא  של  בגין    וההתחייבויות  המלווה  התאגיד  כלפי 

גין הפרויקט )מכל  ובקשר עם הפרויקט, לרבות פירעון מלוא האשראי ב 
זה   ובכלל  וסוג(  המכר  מין  ערבות  חוק  פי  על  הערבויות  כל  של  ביטולן 

 וביטול מסגרות האשראי בקשר עם הפרויקט. 

 הוראות  ( 2) 

לנישום   לתת  מאפשר  סגור,  בנקאי  בליווי  לפרויקט  חברה  אישור  שהינו 
יחיד   או  משפחתית(  חברה  סעיף  )לרבות  לפי  המכירות    50אישור  לכל 

 בפרויקט ספציפי אחד כהגדרתו כאמור לעיל נשוא הבקשה. 
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תיק   מתנהל  בו  השומה  לפקיד  בקשה  הגיש  אשר  לנישום  יינתן  זה  אישור 
לחוק    50"בקשה לאישור לפי סעיף    – א  - 7017טופס מספר  באמצעות    הנישום, 

מקרקעין   בנקאי"   – מיסוי  בליווי  לפרויקט  אשר    אישור  "אפס"  דוח  ובצרוף 
הוגש לתאגיד מלווה לצורך קבלת הליווי הבנקאי בפרויקט, ומתקיימים לגביו  

 כל התנאים הבאים: 

 הנישום הנו תושב ישראל.  .1

אמור לעיל בהתאם  אשר פורטו באישור כללי שנתי כ   ( 13) עד    ( 2) תנאי סעיפים   .2
לאורך שנות פעילות הנישום כקבלן בהתאמה )במקרה של פחות משלוש שנות  

 ובשינויים המתחייבים במקרה של נישום יחיד.   , פעילות כקבלן( 

לעיל, במקרה והנישום אינו קבלן רשום    ( 2) יובהר כי לגבי האמור בסעיף   .3
תוקף  בר  רישיון  לצרף  עליו  הקבלנים,  הראשי    ברשם  הביצוע  הקבלן  של 

 בגין הפרויקט הספציפי בלבד שבגינו התבקש האישור. 

מספר   .  א  הכנסה  מס  ביצוע  ח   -   8/2021הוראת  והקפאות  ערובות  אישורים,  מס  סוגי  וב 
 )המשך(   לחוק מיסוי מקרקעין   50שבח במתן אישור לפי סעיף  

 )המשך(   אישור לפרויקט  .  5א. 

 )המשך(   אישור לפרויקט בליווי בנקאי סגור לכל אורך חיי הליווי    )ג( 

 דרישת ערובה באישור לפרויקט בליווי בנקאי סגור  ( 3) 

ערובה בהתאם לאחת משתי   תידרש המצאת  בנקאי  בליווי  לפרויקט  באישור 
 החלופות הבאות: 

בסעיף    ערובה  . 1 חיי    ( 2) כאמור  אורך  לכל  לפרויקט  באישור  לעיל 
הפרויקט. כאשר במקרה של ערובה במזומן רשאי פקיד השומה לאפשר  

בפריסה לתשלומים וזאת עד לתום שנת המס שלפני    ה את תשלום הערוב 
 שנת המס בה תדווח ההכנסה בגין הפרויקט. 

הפרויקט שבשלה שילם הנישום את מלוא    נשוא   יובהר כי בשל ההכנסה 
יוחזר ויחשב    לא הערובה בפועל, לא ישולמו מקדמות ותשלום הערובה  

 כתשלום על חשבון המס מהפרויקט. 

של הנישום לתאגיד המלווה החתום  המצאת כתב הוראות בלתי חוזרות   . 2
באמצעות   הנישום  ידי  מספר  על  התאגיד  7501טופס  אישור  והמצאת   ,

  7502טופס מספר  בלת ההוראות הבלתי חוזרות באמצעות  על ק   המלווה 
 "(. כתב הוראות בלתי חוזרות )להלן: " 

לנישום   יעביר  לא  מלווה  שתאגיד  קובע  חוזרות  הבלתי  ההוראות  כתב 
ן הליווי עד לקבלת  - אשר נותרו מח   2מ"העודפים"   1"הסכום הקובע" את  

 אישור פקיד השומה לכך. 

 
)ובמקרה של    13%הסכום הקובע כהגדרתו על פי כתב ההוראות הבלתי חוזרות, משמעו סכום השווה לשיעור של     1

משפחתית   חברה  ו/או  מלווה  26%יחיד  לתאגיד  הוגש  אשר  הראשון  האפס  דוח  פי  על  בפרויקט  הצפוי  מהרווח   )
 .  ועל בסיסו נחתם הסכם הליווי

 כאשר ההגדרה אינה כוללת את ההון העצמי של הנישום בחשבון הפרויקט.   7501העודפים מוגדרים בטופס מס'     2
 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


                                                                             ניוזלטר
 177גיליון מס'  2021 אוגוסט

 
- 10  - 

  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

בתקופת הסכם הליווי רשאי הנישום    – הקטנת "הסכום הקובע"   •
באמצעות    לפנות  השומה  מספר  לפקיד  להקטנת    7503טופס 

הקבוע בכתב ההוראות הבלתי חוזרות על בסיס  "הסכום הקובע"  
את   להקטין  יש  שאכן  השומה  פקיד  השתכנע  מעודכן.  אפס  דוח 

סכמתו  הסכום הקובע, אזי ימציא אישור, באמצעות נישום, על ה 
 נת הסכום הקובע. להקט 

הקובע"  • "הסכום  הניש   –   ביטול  ימציא  הליווי,  לפקיד  בסיום  ום 
של המפקח אשר מונה על הפרויקט    דוח האפס האחרון השומה את 

התאגיד  המס  .  702וטופס  המלווה    מטעם  מלוא  תשלום  לאחר 
בטופס   השומה  פקיד  ימציא  המלווה    7503המתחייב,  לתאגיד 

ע   , אישור  הנישום,  הבלתי  באמצעות  ההוראה  לביטול  הסכמתו  ל 
 חוזרת דהיינו הקטנת הסכום הקובע לאפס וביטולו. 

, כי אישור רשות המסים לביטול ההוראה הבלתי חוזרת כאמור  יובהר 
 לעיל, יותנה בתשלום מלוא המס בגין הרווחים מהפרויקט. 

מספר   .  א  הכנסה  מס  ביצוע  מס    -   8/2021הוראת  חוב  והקפאות  ערובות  אישורים,  סוגי 
 )המשך(   לחוק מיסוי מקרקעין   50שבח במתן אישור לפי סעיף  

 )המשך(   קט אישור לפרוי  .  5א. 

 )המשך(   דרישת ערובה באישור לפרויקט בליווי בנקאי סגור  ( 3) 

שהליווי   • במקרה  כאמור,  הקובע  הסכום  ביטול  בחינת  לצורך 
מסתיים בשנת מס שלאחר שנת המס בה חייב הנישום בדיווח על  

הכנסה    מס  חבות  יתרת  את  לבחון  יש  השומה,  לפקיד  הכנסותיו 
למס   ובכפוף  הליווי,  מסתיים  שבה  המס  לשנת  הפרויקט  בגין 

 ששולם בשנת הדיווח. 

במקרה שהליווי מסתיים באותה שנת מס בה הנישום חייב בדיווח   •
כאמור, יש לדרוש מהנישום תשלום מלוא המקדמה בשל חבות המס  

 הצפויה מהמכירות של הפרויקט עד ליום סיום הליווי. 

נתנה אפשרות שהתאגיד    –   ומה העברת הסכום הקובע לפקיד הש  •
כל מועד שימצא  המלווה יעביר את הסכום הקובע לפקיד השומה ב 

 , במקרה זה יש לפעול כדלהלן: לנכון 

הסכום   . 1 בגובה  לנישום  תשלום  שובר  תנפיק  הגביה  מחלקת 
 הקובע. 

בפקיד   . 2 החוליה  לביטול  רכז  אישור  לנישום  יאשר  השומה 
טופס   באמצעות  הקובע  שובר    7503הסכום  המצאת  לאחר 

 בכפוף לתשלום השובר ובציון מספרו.   תשלום. 

לכל   אינו  והליווי  שלבים  במספר  הינו  הפרויקט  כאשר  כי,  יודגש 
מהסכום   נמוכים  יהיו  הליווי  בחשבון  שהעודפים  והתחזית  השלבים, 
הקובע בתום שלב הליווי, אזי על הנישום לפנות לגובה הראשי במשרד  

 רובה אשר תתאים בנסיבות העניין. פקיד השומה לצורך המצאת ע 
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שבה  יודגש  . 3 המס  בשנת  כללי  שנתי  אישור  יש  שלנישום  במקרים  כי   ,
לשנת   שקדמו  השנים  ובשלוש  בנקאי  בליווי  לפרויקט  האישור  מתבקש 

 מס זו, לא יידרש הנישום להמצאת ערובה. 

על   . 4 השומה  לפקיד  להודיע  הנישום  על  בנקאי  בליווי  פרויקט  באישור 
 ו/או ביטול הליווי. סיום  

אשר   . 5 תאגיד  ידי  על  מבוצע  הבנקאי  הליווי  חשבון  ניהול  בהם  במקרים 
מלווה  תאגיד  להגדרת  עונה  המצאת  אינו  עדיין  אך  לעיל,  כאמור   ,

מלווה   תאגיד  ידי  על  ניתנות  הביטוח  פוליסת  או  הבנקאית  הערבות 
על   מפקח  המלווה  התאגיד  וכן  המכר,  ערבות  חוק  להוראות  בהתאם 

ול חשבון הליווי הבנקאי. האישור לפרויקט בליווי בנקאי יינתן רק  ניה 
)טופס    במידה  חוזרות  הבלתי  ההוראות  גם    ( 7502- ו   7501ועל  יחתמו 

וזאת   וגם התאגיד שמנהל את חשבון הליווי הבנקאי,  התאגיד המלווה 
משיכת   על  מגבלה  הטלת  באמצעות  המס  תשלום  את  להבטיח  מנת  על 

ובע מחשבון הליווי שתהיה באחריות התאגיד  הכספים בגובה הסכום הק 
 המנהל והתאגיד המלווה. 

סוגי אישורים, ערובות והקפאות חוב מס    -   8/2021הוראת ביצוע מס הכנסה מספר   .  א 
 )המשך(   לחוק מיסוי מקרקעין   50שבח במתן אישור לפי סעיף  

 אישור פרטני  .6.א 

)להלן:   השונים  לסוגיו  לפרויקט  אישור  ו/או  כללי  אישור  קיבל  לא  אשר  "אישור  נישום 
סעיף  מראש"  לפי  פרטני  לאישור  בקשה  השומה  לפקיד  יגיש  טופס  לחוק באמצעות    50(, 
כל   , 5340מספר   ביצוע    בגין  הוראת  ספציפי.  באופן  זכות במקרקעין  מיום    17/90מכירת 

לצורך    25.5.1990 אישור  ולמקרה  50סעיף  בנושא  פרטני  אישור  למתן  גם  מתייחסת   ,
 שחברה קבלנית נמצאת בהליכי חדלות פירעון. 

אישור זה יינתן לנישום אשר סילק את כל חובותיו, והגיש את כל דוחותיו לצורכי מס בהם  
 חייב ובהתאם להוראות הפקודה, לגבי כל שנות המס שקדמו לשנת המס הנדונה. הוא  

על   דיווח  שהוגש  לבדוק  יש  הפרויקט  את  שהקים  קבלן  שהוא  בנישום  שמדובר  במקרה 
 . 701הפרויקט למיסוי מקרקעין בטופס מספר  

 באישור פרטני   ערובה דרישת  

בגינה   ( א )  המס  ושולם  דווחה  היחידה  בגין  ההכנסה  כאשר  ערובה    – פרטני  תידרש  לא 
 בעת מתן האישור. 

אשר ההכנסה בגין היחידה טרם דווחה אולם תתחייב במס הכנסה בשנה שבה נדרש   ( ב ) 
הנובעת   המס  חבות  בשל  המקדמה  מלוא  תשלום  מהמבקש  לדרוש  יש  האישור, 

 ממכירת היחידה. 

של   ( ג )  בגובה  ערובה  תידרש  המקרים  לפני    3%בכל שאר  היחידה  של  המכירה  ממחיר 
ובמקר  ו/או  מע"מ,  יחיד  של  הינו  ה  הערובה  גובה  משפחתית  ממחיר    6%חברה 

מס   שחבות  השומה  פקיד  שוכנע  בהם  במקרים  מע"מ.  לפני  היחידה  של  המכירה 
הכנסה הצפויה של הנישום ממכירת היחידה נמוכה מגובה הערובה האמורה תקבע  

 לנישום ערובה נמוכה בהתאם לחבות מס הכנסה הצפויה מהמכירה. 

 שותפויות  .7.א 
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במיסוי  בעסק  הדיווח  באופן  שוני  קיים  שותפות  במסגרת  שמבוצעות  מקרקעין  אות 
לא.  או  רשומה  השותפות  אם  שותפ   מקרקעין  מקרקעין  מיסוי  הינה  ו מבחינת  רשומה  ת 

שאינה   ובשותפות  עצמה.  השותפות  שם  על  מדווחת  העסקה  כן  ועל  מיסוי  ברת  ישות 
אח  כל  שם  על  הינה  מקרקעין  במיסוי  מדווחת  העסקה  חלקו  רשומה  לפי  מהשותפים  ד 

  50בשותפות והשותפים עצמם הם הבעלים על נכסי המקרקעין. לצורך מתן אישור טופס  
 יש לפעול כדלהלן: 

כל שותף בשותפות להגיש    כאשר הפרויקט/עסקה מתנהל במסגרת שותפות רשומה על  ( א ) 
פרויקט   )כללי,  אישור  לקבלת  השותף  תיק  מתנהל  בו  השומה  לפקיד  בקשה  בנפרד 

כי הוא עומד בכל התנאים המאפשרים קבלת    בשותפות ייבדק   ולגבי כל שותף ופרטני(.  
יינתן   זה  במקרה  ורק  חלקו(  לפי  ערובה  דרישת  בחינת  )כולל  ידני אישור  לכל    אישור 

ועבר למיסוי מקרקעין על ידי הנישומים על מנת לקבל את הפטור  י   שותף בנפרד, אשר 
 הממוחשב בעסקת המקרקעין על שם השותפות הרשומה. 

כל   לגבי  הרשומה  בשותפות  של השותפים  הפטור  בודק את  מקרקעין  מיסוי  כי  יובהר, 
עסקה ועסקה, ובעת הדיווח על העסקה, על השותפות הרשומה להגיש למיסוי מקרקעין  

ים שנתנו לכל שותף לפי חלקו. על כן, אם לדוגמא לכל אחד מהשותפים ניתן  את האישור 
הפרויקטים    אישור  מאישורי  העתק  יצורפו  עסקה  לכל  אז  הפרויקט,  חיי  אורך  לכל 

מס   לשנת  כללי  אישור  יש  השותפים  לאחד  לדוגמא  אם  אך  לשותפים.  שנתנו  הידניים 
קרקעין את האישור הכללי  מסוימת, אז בכל שנה השותפות הרשומה תמציא למיסוי מ 

 האישורים ברי התוקף של שאר השותפים.   של אותו שותף ואת שאר 

סוגי אישורים, ערובות והקפאות חוב מס    -   8/2021הוראת ביצוע מס הכנסה מספר   .  א 
 )המשך(   לחוק מיסוי מקרקעין   50שבח במתן אישור לפי סעיף  

 )המשך(   שותפויות  .  7א. 

הרי שהשותפות הרשומה לא    50במקרה שלאחד השותפים לא ניתן אישור לפי סעיף  
 לקבל פטור על השבח.   תוכל 

כן,   מיסוי    יודגש כמו  את  לעדכן  יש  לשותף  שניתן  ידני  אישור  ומבוטל  במקרה  כי 
 מקרקעין בביטולו. 

שהעסקה   ( ב )  הרי  רשומה,  שאינה  שותפות  במסגרת  בוצע  הפרויקט/עסקה  כאשר 
שם  על  לתת    מדווחת  ניתן  יהיה  זה  במקרה  ולכן  חלקו,  לפי  שותף  אישור  כל 

הדיווח של כל אחד מהשותפים בנפרד ללא צורך במתן    לפי   9050באמצעות שאילתה  
 אישור ידני. 

יש   ( ג )  מהשותפים,  אחד  לכל  בנקאי  בליווי  לפרויקט  אישור  לקבל  מנת  על  כי  יובהר, 
 לקבל הוראה בלתי חוזרת חתומה על ידי השותפות. 

 הוראות כלליות לאישורים  .8.א 

לנישום   ( א )  ורק  אך  יינתן  ומדווח  אישור מראש  עסקי,  למלאי  הבונה  בנין  שהוא קבלן 
לסעיף   בהתאם  ממכירות  הכנסותיו  כל  8על  עסקי,  מלאי  זה,  לעניין  לפקודה.  א)ג( 

 אחד מאלה: 

מגורים   • דירות  שכולו  בבניין  חשמל  חדר  חניה,  שטחי  לרבות  מגורים  דירות 
 ומחסנים הצמודים לאותן דירות. 
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אשר   • למכירה  משרדים  לרבות  מסחר  תוך  שטחי  סיום    3נמכרו  מיום  שנים 
 בנייתם. 

בני  ( ב )  סיום  מיום  יותר  או  שנים  שלוש  לאחר  נמכרו  אשר  מסחר  שטחי  כי  תם  י יודגש 
 יינתן לגביהם אישור פרטני בלבד. 

טופס    אישור  ( ג )  מקרקעין  מיסוי  למנהל  המציא  הנישום  אם  ורק  אך  יינתן  לפרויקט 
 והנתונים נקלטו במערכת הממוכנת.   701

שורים המוגדרים כמי שיש להם יחסים מיוחדים עם המוכר  עסקאות בין צדדים ק  ( ד ) 
)ד( לפקודה, יאושרו  76לפקודה או כהגדרתו בסעיף  88לרבות קרוב כהגדרתו בסעיף 

 באופן פרטני בלבד. 

שלילת אישור יכול שתיעשה בכל עת במהלך השנה על ידי    – שלילת "אישור מראש"   ( ה ) 
אישור כאמור תיעשה לאחר    פקיד השומה, כאשר סבור הוא שיש לעשות כך. שלילת 

י לא מתקיימים עוד התנאים למתן האישור כאמור בהוראת  כ נוכח,    שפקיד השומה 
 ביצוע זו, ולאחר שנערך בירור עובדתי מול הנישום. 

שלילת האישור תצא בכתב, מנומקת על ידי פקיד השומה ותדווח במערכת שאילתה   ( ו ) 
השומה את הממונה האזורי  נשלל "אישור מראש" כאמור לעיל, יעדכן פקיד    . 9050

השלילה   מיום  עסקאות  לגבי  כי  לנישום  בהתאם  הודעה  ויוציא  מקרקעין,  למיסוי 
 ואילך נדרש לקבל אישור פרטני. 

 

סוגי אישורים, ערובות והקפאות חוב מס    -   8/2021ת ביצוע מס הכנסה מספר  הורא  .  א 
 )המשך(   לחוק מיסוי מקרקעין   50שבח במתן אישור לפי סעיף  

 )המשך(   הוראות כלליות לאישורים  .  8א. 

פירעון   ( ז )  חדלות  מראש,    – הליכי  אישור  שקיבל  הנישום,  לגבי  החלו  בהם  במקרים 
הליכי חדלות פירעון ישקול פקיד השומה האם יש מקום לבטל את האישור שניתן.  

פקיד  יחליט  בו  הנישום    במקרה  של  פנייה  כל  תיבדק  האישור  את  לבטל  השומה 
 להלן.   6במסגרת אישור פרטני כמוסבר בסעיף  

 שר יהוו אסמכתא לאישור מראש. יונפקו תעודות לקבלנים א   – תעודות   ( ח ) 

שאילתה   ( ט )  באמצעות  ישודרו  ופרטני(  פרויקט  )כללי,  אישור    9050האישורים  למעט 
 לעיל.   7לשותף בשותפות רשומה כאמור בסעיף  

סעיף   ( י )  לפי  אישור  במתן  הנדרשים  להלן  המפורטים  בהתאם 50הטפסים  עודכנו   ,  
הינה:   הטפסים  רשימת  זו.  ביצוע  בהוראת  ב,  - 7017א,  - 7017  , 7017,  7016לאמור 

7501  ,7502 ,  7503 . 
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מספר   . ב  הכנסה  מס  ביצוע  סעיף    -   9/2021הוראת  לפי  אישור  מיסוי    50תחליף  לחוק 
 מקרקעין לרוכשי דירות מגורים מקבלן 

 כללי  .1.ב

 רקע  ( א ) 

התשכ"ג 2)א() 16סעיף   ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק  )להלן:    1963- ( 
אם  "החוק"  אלא  מקרקעין,  בפנקס  תירשם  לא  במקרקעין  זכות  מכירת  כי  קובע   )

אם   או  המנהל  שומת  פי  על  המס  ששולם  או  ממס  פטורה  שהיא  אישר  המנהל  כן 
 ניתנה ערבות כמפורט בסעיף. 

ווח מאותן מכירות נתון לשומה על פי הפרק  עסקאות מקרקעין של קבלנים, אשר הר 
התשכ"א  חדש(,  )נוסח  הכנסה  מס  לפקודת  ב'  לחלק  )להלן:    1961- הראשון 

סעיף  "הפקודה"  לפי  שבח  ממס  פטורות  מפקיד    50(,  אישור  לקבלת  בכפוף  לחוק, 
)ב( לחוק. לאור האמור, רק לאחר קבלת אישור מפקיד  50השומה לפי הוראות סעיף  

ירת זכות במקרקעין נתון לשומה לפי הפרק הראשון לחלק ב'  השומה שהרווח ממכ 
לפקודה, מנהל מיסוי מקרקעין יכול לתת אישור לעניין מס שבח לרישום הזכויות  

סעיף   לפי  שבח  ממס  פטורות  היותן  מכוח  )טאבו(  המקרקעין  לחוק    50בפנקסי 
 "(. "אישור לרשם המקרקעין )להלן:  

קיב  לא  ו/או  פנה  לא  הקבלן  בהם  סעיף  במקרים  לפי  אישור  השומה  מפקיד    50ל 
מכך   וכתוצאה  המקרקעין  לרשם  אישור  ינפיק  לא  מקרקעין  מיסוי  מנהל  לחוק, 
נמנעת מהרוכשים האפשרות לקבל אישורי מס שבח לצורך רישום זכויותיהם ברשם  

 המקרקעין. 

של   הנחיה  פורסמה  כאמור,  מגורים בקבלת אישור  דירות  רוכשי  על  להקל  במטרה 
ה  מס  מיום  נציבות  מקרקעין  ומיסוי  מס    31/3/2003כנסה  חובות  "גביית  בנושא 

מקבלן   דירות  מיום    50סעיף    – מרוכשי  ועדכונה  מקרקעין"  שבח  מס  לחוק 
להלן(. הנחיה זו קבעה באילו    1.3)שבהמשך בוטלה ראה לעניין זה סעיף    4/11/2003

סעיף   לפי  אישור  השומה  מפקיד  יינתן  מג   50מקרים  דירות  לרוכשי  ורים  לחוק 
 (. " 50"תחליף אישור לסעיף  מקבלן )להלן:  

גבי טופס    50הבקשה לתחליף אישור לסעיף   על  דירת    –   7505תוגש  "הצהרת רוכש 
 מגורים". אישור הבקשה יהא באופן ידני על גבי הטופס. 

 שינוי חקיקה  ( ב ) 

)ב(  15לחוק שבמסגרתו נוספו סעיפים    70נכנס לתוקף תיקון מספר    31/3/2011ביום  
עד )ה( לחוק, שעניינם תשלום מקדמה על ידי רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס  
זכות   לרוכש  להבטיח  היתר,  בין  היתה,  התיקון  מטרת  בו.  חייב  שהמוכר  שבח 

ב  המקרקעין  בפנקסי  זכויותיו  לרישום  שבח  מס  אישור  קבלת  קצר  במקרקעין  זמן 
 ובמנותק מהליכי השומה במיסוי מקרקעין ותשלום מס שבח על ידי המוכר. 

ואילך, נחקק    1/6/2014ולגבי מכירות שיתבצעו מיום    31/5/2014חל עד ליום    70תיקון  
לחוק אשר במסגרתו הוספו הוראות חדשות ותוקנו הוראות קיימות אך נשמרו    78תיקון 

 . 70המקדמה על ידי הרוכש לפי תיקון    היתרונות שנוצרו בהחלת הסדר תשלום 

בתיקון   השינוי  עיקר  זו,  הוראה  ברכישה    78לעניין  המקדמה  תשלום  מועד  לגבי 
( לחוק, הינו כי החובה להעברת המקדמה למיסוי מקרקעין,  1)ג 15מקבלן לפי סעיף  

 מבין אלה:   במאוחר על ידי הרוכש, תחול בהתקיים  
 . מהתמורה   80%לאחר ששולמו למוכר   •
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 . )ג( לחוק 73מסירת ההצהרה לפי סעיף    במועד  •

מספר   .  ב  הכנסה  מס  ביצוע  סעיף    -   9/2021הוראת  לפי  אישור  מיסוי    50תחליף  לחוק 
 )המשך(   מקרקעין לרוכשי דירות מגורים מקבלן 

 )המשך(   כללי  .  1ב. 

בעניין   ( ג )  ההנחיה  את  מחליפה  זו  ביצוע  הוראת  לעיל,  כאמור  החקיקה  שינויי  לאור 
מיום  לחוק מס שבח מקרקעין"    50סעיף    – "גביית חובות מס מרוכשי דירות מקבלן  

 . 2003בנובמבר    4ועדכונה מיום    2003במרץ    31

 מפקיד השומה   50המקרים בהם ניתן לאשר בקשה לקבלת תחליף אישור לסעיף   .2.ב 

להלן, יינתן על ידי פקיד השומה למי שרכש    3מתן אישור כאמור בסעיף להנחיות בסעיף  
 . 31/3/2011קודם ליום  דירת מגורים מקבלן, אשר נרכשה    במישרין 

הדירה   את  שרכש  מי  אינו  המבקש  בהם  במקרים  גם  יתאפשר  כאמור  אישור  מתן  כי  יודגש 
מהקבלן אלא חוליה מאוחרת יותר באחת העסקאות בהן נמכרה אותה דירת מגורים, ובכפוף  
לכך שהמכירה הראשונה מהקבלן היתה עומדת בתנאי הוראת ביצוע זו לקבלת תחליף אישור  

על הפונה לקבלת האישור. כמובן שבמקרה זה ההוראה תחול  . נטל ההוכחה לכך חל  50לסעיף  
 רק לגבי המס שחייב בו הקבלן, ולא לגבי מכירות מאוחרות בגין אותו הנכס. 

 מתן האישור על ידי פקיד השומה  .3.ב 

לסעיף   אישור  תחליף  לקבלת  בבקשה  השומה  לפקיד  הדירות  רוכשי  של  יש  50בפניה   ,
 כדלהלן:   בשני מישורים   של הקבלן לבחון את החובות  

 חובות מס רכוש ומס רכישה  •

 חובות מס שבח ומס הכנסה  •

לסעיף   אישור  לתחליף  והבקשה  המס  חובות  משלם    50בחינת  שאינו  לקבלן  מתייחסת 
חובות מס מסיבות שונות כגון: נקלע לקשיים כלכליים, הגיע לכדי פשיטת רגל או פירוק,  

ויש לו תיק  נמלט מהארץ, נפטר וכדומה. אם מדובר בקבלן שממשיך בפעי  לותו העסקית 
פעיל במס הכנסה, יש להפנות את הרוכשים אליו, ואין מקום למתן האישור אלא בכפוף  

 להלן.   3.2.3לאמור בסעיף  

 חובות מס רכוש ומס רכישה  ( א ) 

מנהל מס רכוש ומנהל מס שבח מקרקעין נ' אלי    633/91בהתאם לפסק הדין בע"א  
המשפט העליון מפורשות כי חובות מס רכוש  ושושנה שמש ואח', נקבע על ידי בית  

סעיף   לפי  הדין  מכוח  ראשון  שעבוד  יוצרים  רכישה  המ 1א) 11ומס  לפקודת  סים  י ( 
 )גביה(. הגוברים על כל החובות האחרים. 

יינתן אישור לרשם המקרקעין.   לאור האמור, ללא תשלום חובות אלו במלואם לא 
פרויקט   בגין  הינם  אלו  שחובות  חובות  ככל  גביית  דירות,  מספר  נמכרו  במסגרתו 

 אלו תעשה באופן יחסי לכל דירה בפרויקט ויגבה מכל רוכש דירה לפי חלקו. 

במקרים כאמור, לא יגבו הקנסות וחיובי הריבית, ולמנהל מיסוי מקרקעין שיקול הדעת  
 לבטל חלק מהפרשי ההצמדה לדוגמא עקב מצב כלכלי קשה במיוחד של הרוכש. 

ואילך, אשר חלה עליהם    6.10.2008לגבי חוזי מכר דירות שנכרתו החל מיום  , כי  יובהר 
סעיף   הוראת  את  1א) 11גם  דירה  מרוכש  לגבות  יהיה  ניתן  )גביה(,  המסים  לפקודת  א( 

חוב מס הרכוש או מס הרכישה היחסי, עד לגובה ההפרש שבין שווי המקרקעין שרכש  
ירה ושהובטחו )בשעבוד במשכנתא  הקונה לבין סך הכספים ששולמו על חשבון מחיר הד 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


                                                                             ניוזלטר
 177גיליון מס'  2021 אוגוסט

 
- 16  - 

  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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בסעיף   כמצוין  אזהרה(  בהערת  או  ) 3) 2ראשונה  או  )הבטחת  4(  )דירות(  המכר  לחוק   )
תשל"ה  דירות(  רוכשי  של  הראשי  1974- השקעות  הגובה  ידי  על  יטופלו  אלו  מקרים   .

 במשרד מיסוי מקרקעין בו הוטל חוב מס הרכוש או מס הרכישה. 

מספר  הור  .  ב  הכנסה  מס  ביצוע  סעיף    -   9/2021את  לפי  אישור  מיסוי    50תחליף  לחוק 
 )המשך(   מקרקעין לרוכשי דירות מגורים מקבלן 

 )המשך(   מתן האישור על ידי פקיד השומה  .  3ב. 

 חובות מס שבח ומס הכנסה  ( ב ) 

 צריכה להבחן לפי המקרים המפורטים להלן:   50כל בקשה לתחליף אישור לסעיף  

והקבלן  נרשמה   ( א )  הדירה  רכישת  לפני  שעבוד  נמצא הערת  חדלות    לא  בהליכי 
   פירעון 

רשות  ידי  על  נרשמה  בו  המקרקעין    במקרה  בפנקס  שעבוד  על  הערה  המסים 
( לפי רכישת הדירה והקבלן  "הערת שעבוד" לפי פקודת המסים )גביה( )להלן:  

עד לבדיקת   50לא נמצא בהליכי חדלות פירעון, לא יינתן תחליף אישור לסעיף  
 זכותו של המשרד להיפרע מן השעבוד. 

מקרה בו מבקשים  מקרים אלו, יטופלו במשרד שהטיל את השעבוד, כמו בכל  
הסרת שעבוד, בין היתר, על ידי יישום אחת או יותר מהאפשרויות המפורטות  

 להלן: 
 מימוש השעבוד  •
 קבלת החלטה שיפוטית בדבר הזכות להיפרע מהשעבוד  •

 הסכמה עם הנושים והרוכש באופן אחר באשר לגביית החוב  •
תחליף אישור  לאחר יישום האמור לעיל, וככל שהדבר עדיין נדרש, ייבחן מתן  

 להלן.   3.2.3בהתאם להוראות סעיף    50לסעיף  

והקבלן    נרשמה  ( ב )  הדירה  רכישת  לפני  שעבוד  נמצא הערת  חדלות    כן  בהליכי 
 פירעון  

לפי   לממשו  והיכולת  השעבוד  מן  להיפרע  זכותנו  את  לבחון  יש  כזה  במקרה 
התשע"ח  כלכלי  ושיקום  פירעון  חדלות  חוק  פי  על  פירעון.  חדלות    2018- דיני 

ת המסים כנושה מובטח מחויבת בהגשת תביעת חוב לצורך מימוש זכותה  רשו 
במשרד   הראשי  גובה   / לרכז  הטיפול  יועבר  כזה  במקרה  מהשעבוד.  להיפרע 
לפירוקים,   היחידה  עם  הצורך,  במידת  התייעצות,  תוך  השעבוד,  את  שהטיל 

 כינוס נכסים ופשט"ר. 

 פירעון  בהליכי חדלות    לא נמצא הערת שעבוד והקבלן    לא נרשמה  ( ג ) 

 במקרה זה יתכנו שתי אפשרויות: 

לפקיד השומה דוח שנתי בהתאם להוראות הפקודה לשנת    הקבלן הגיש  •
המס שבה היה צריך לדווח על ההכנסות ממכירת הדירות בגינן מתבקש  

וחלפה התקופה בה היה רשאי פקיד השומה  ,  50תחליף אישור לסעיף  
 ת. לשום את הכנסתו של הקבלן או שנעשתה שומה סופי 
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הגיש   • לא  שבה  הקבלן  המס  לשנת  הפקודה  להוראת  בהתאם  שנתי  דוח 
היה צריך לדווח על ההכנסות בגין מכירת הדירות בגינן מתבקש תחליף  

לסעיף   היה  ,  50אישור  הקבלן  שבה  המס  שנת  מתום  שנים  שש  וחלפו 
ולא דיווח   לדווח על ההכנסה  זה הינו אף במקרה  צריך  )האמור בסעיף 

 )ב( לפקודה(. 145אם להוראות סעיף  בו הוצאה שומה בהת 

 

מספר   .  ב  הכנסה  מס  ביצוע  סעיף    -   9/2021הוראת  לפי  אישור  מיסוי    50תחליף  לחוק 

 )המשך(   מקרקעין לרוכשי דירות מגורים מקבלן 

 )המשך(   די פקיד השומה מתן האישור על י  .  3ב. 

 )המשך(   חובות מס שבח ומס הכנסה    )ב( 

יינתן לאחר שחלפו התקופות כאמור    50אלו, תחליף אישור לסעיף  במקרים  

 לעיל, ובכפוף להוראות הבאות: 

יש   • לקבלן,  שולמו  טרם  אשר  כספים  הרוכש  בידי  נותרו  בהם  במקרים 

מתן   טרם  לרוכש,  ג'  צד  עיקול  הטלת  של  דרך  על  הכספים  את  לקבל 

 האישור המבוקש. 

להלן,    3.2.5מוסבר בסעיף  אין בין הרוכש לבין הקבלן יחסים מיוחדים כ  •

יחסים   לו  שהיו  רוכש  לגבי  לב.  ובתום  מלאה  בתמורה  נרכשה  והדירה 

מיוחדים עם הקבלן, יש לבחון את גבית חובות המס של הקבלן מהרוכש  

 . 50כתנאי למתן תחליף אישור לסעיף  

לסעיף   • אישור  תחליף  מתן  משרד    50לפי  עם  להתייעץ  השומה  פקיד  על 

שבאזור  מקרקעין  מבוקש    מיסוי  בגינם  המקרקעין  נמצאים  שיפוטו 

של   נכסים  על  ידוע  אם  )למשל  הערותיו  את  לשמוע  מנת  על  האישור, 

 הקבלן לצרכי גביה(. 

במקרים בהם הקבלן הוא חברה פעילה ו/או בעל נכסים, יש מקום לתת   •

לסעיף   אישור  הזמן לאחר    50תחליף  פרק  זה,    שחלף  בסעיף  המפורט 

 הליכי גבייה נגד הקבלן. ולהפעיל במקביל וללא דיחוי  

יינתן   לא  זה,  בסעיף  כאמור  התקופות  חלפו  לא  בהם  במקרים  כי  יודגש, 

 ויש לפעול לגביית החוב מהקבלן.   50תחליף אישור לסעיף  

 בהליכי חדלות פירעון  נמצא  הערת שעבוד והקבלן  לא נרשמה   ( ד ) 

מס   חובות  לגבות  אין  פירעון,  חדלות  בהליכי  נמצא  הקבלן  מהדיירים  כאשר 

פירעון, ועל   לפני שהקבלן היה בהליכי חדלות  על עסקאות מקרקעין שבוצעו 

צו   שניתן  לאחר  רק  המקרקעין  לרשם  אישור  לתת  מקרקעין  מיסוי  מנהל 

 חדלות פירעון )פירוק או פשיטת רגל או צו לפתיחת הליכים(. 
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אשר    האישור יינתן בכפוף לאישורו של בעל התפקיד בהליך חדלות הפירעון, 

לתבוע   המסים  רשות  של  מזכותה  לגרוע  כדי  האישור  במתן  אין  כי  יובהר  בו 

 . את חובה במסגרת הליך חדלות הפירעון 

זה   בסעיף  בפירוק מרצון האמור  יחול כאשר מדובר  בעלי המניות    לא  ידי  על 

 או בהסכמתם. 

 

מספר   .  ב  הכנסה  מס  ביצוע  סעיף    -   9/2021הוראת  לפי  אישור  מיסוי    50תחליף  לחוק 
 )המשך(   מקרקעין לרוכשי דירות מגורים מקבלן 

 )המשך(   מתן האישור על ידי פקיד השומה  .  3ב. 

 )המשך(   חובות מס שבח ומס הכנסה    )ב( 

מיוחדים  ( ה )  יחסים  עם  צדדים  בין  בסעיפים    עסקה  המצוינים   3.2.3במקרים 

   . כאמור לעיל   3.2.4- ו 

במיוחד במקרים בהם קיימים יחסים מיוחדים בין  יש צורך בבדיקה קפדנית  

סעיף   לפי  כהגדרתו  קרוב  )לדוג':  הקבלן  לבין  יחסים    88הרוכש  או  לפקודה 

עסקיים קודמים(, ובכלל זה רוכש אשר קיבל את הדירה ללא תמורה או רכש  

 אותה מתחת למחיר השוק. במקרים אלו יש לבדוק את האפשרויות כדלהלן: 

 . 50וכש כתנאי למתן תחליף אישור לסעיף  גביית חובות המס מהר  •

 א לפקודה. 119לשקול הפעלת סעיף   •

במקרים חריגים יש להתייעץ עם הרפרנט המשפטי של המשרד או עם היחידה  

 לפירוקים וכינוסים. 

הנה עבור רכישת    50כמו כן, יודגש כי במקרה והבקשה לתחליף אישור לסעיף  

מבוצעת  חדים ותמורת המכירה,  דירה בעקיפין מקבלן, אזי בדיקת יחסים מיו 

לגבי עסקאות שנעשו לאחר מכן    לגבי הרכישה המקורית מהקבלן בלבד  ולא 

על ידי הרוכש המקורי או בחוליות הבאות, לרבות בעסקאות ללא תמורה ובין  

 קרובים. 
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 שינוי באישורי תאום מס  . ג 

 יחול שינוי בנוהל הנפקת אישורי תאומי המס.    2021ביוני    8החל מיום  

שרותי   מעניקי  שכר  מרצים,  שכר  בוחנים,  שכר  אמנים,  שכר  סופרים,  שכר  ההכנסה:  סוגי 

 משרד, שכר דירקטורים ומורי דרך אוחדו לסוג הכנסה אחד והוא יונפק תחת הכותרת  

 ".  XX20"קביעת שיעור הניכוי מתשלום עבור סוגי שכר לשנת  

נוסח המתאים לסוג התשלום אותו  משלמי התש  לעיל, שדרשו טרם השינוי,  לומים המפורטים 

לעיל  שנמנו  השכר  סוגי  כל  לגבי  זה  אישור  לכבד  מתבקשים  משלמים,  לפירוט    , הם  בהתאם 

 המופיע באישור.  

פתיחת   מעת  שכן  הישן,  בנוסח  ספציפיים  אישורים  להנפיק  תוכל  לא  המס  תאומי  מערכת 

 רכת סוגי ההכנסות הפרטניות.  האפשרות הנ"ל יחסמו במע 

, מתבקשים לשדר את כל סוגי התשלומים הנ"ל  IMTMמייצגים המשדרים תאומי מס בשאילתה  

ונכסים  17בסוג הכנסה   צו שירותים  לפי  ניכוי מס במקור  נדרש אישור  , למעט תשלומים להם 

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

איתור הפרה על    – החוק לצמצום השימוש במזומן    1/2021  רשות המסים בישראל   נוהל  . ד 
 ידי בעלי סמכות כ"ממונה" 

 מטרה  . 1

השימוש   לצמצום  החוק  של  הפרה  לאיתור  כלליים  והנחיות  דגשים  לתת  נועד  זה  נוהל 
"   2018- במזומן התשע"ח  " החוק )להלן:  או  ידי  חוק צמצום המזומן "  על  עוסקים,  "( אצל 

 " לפי העניין(.   הממונים " או " הממונה "   : ק )להלן מי שהוסמכו כ"ממונה" לפי החו 

 הגדרות  . 2

 : הגדרות לפי החוק  2.1

 מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר.    – "  עוסק " 

 לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו.    – "  אדם שאינו עוסק " 

 כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף.    – "  תייר " 

נכד    – "  קרוב משפחה "  וילדיהם,  או אחות  בת, אח  בן,  הורה,  הורה  הורה,  זוג,  בן 
 או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו.  

   מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו.   – "עסקה"  

העסקה"   או    – "מחיר  הנכס  בעבור  עליה  הסכימו  לעסקה  שהצדדים  התמורה 
ע  לרבות  שסוכמו  ר השירות,  לעסקה  הנלוות  הוצאות  וכן  ובלו,  קנייה  מס  מוסף,  ך 

 -   עם מוכר הנכס או עם נותן השירות; לעניין זה 

 אין נפקא מינה אם חלק מהתמורה שולם שלא במזומן אלא בשווה כסף;   (1)

במכירת כמה נכסים, לא יראו את המחיר המצטבר של כל הנכסים כמחיר של   (2)
 דדים על מכירתם בעת ובעונה אחת; עסקה אחת, אלא אם כן הוסכם בין הצ 

תקופתי   (3) באופן  לשלם  שיש  תשלום  כל  יראו  שירות  לקבלת  מתמשכת  בעסקה 
 מעת לעת, כמחיר העסקה; 

במכר של זכות שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת, ולא לשיעורין, יראו כל   (4)
 תשלום שיש לשלם כמחיר העסקה; 

עברה או המרה של  בעסקה שנושאה הוא מזומן, ובכלל זה הפקדה, משיכה, ה  (5)
   מזומן, לא יראו את סכום המזומן כחלק ממחיר העסקה; 

 : הגדרות לצורך נוהל זה  2.2

ונתונות לו סמכויות    23סים שהוסמך לפי סעיף  י עובד רשות המ   – "  ממונה "  לחוק, 
 לחוק.    25פיקוח לפי סעיף  

 כל אחד מאלה )כהגדרתם בחוק צמצום המזומן(:    – "  פיננסי מפוקח גוף  " 

 תאגיד בנקאי;  (1)
 בנק הדואר;  (2)

ואשראי,   (3) פיקדון  שירותי  למתן  רישיון  בעל  או  אשראי  למתן  רישיון  בעל 
 העוסק בניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;  

 בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי;  (4)

   מוסד לגמילות חסדים;  (5)
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איתור הפרה על    – החוק לצמצום השימוש במזומן    1/2021נוהל רשות המסים בישראל   .  ד 
 )המשך(   ידי בעלי סמכות כ"ממונה" 

 סמכויות הממונה  . 3

 לחוק קובע את סמכויותיו של הממונה כדלקמן:    25סעיף  

   – פיקוח על ביצוע הוראות החוק רשאי ממונה  לשם  " 

תעודה   ( 1)  או  זהות  תעודת  לפניו  ולהציג  ומענו  שמו  את  לו  למסור  אדם  מכל  לדרוש 
 רשמית אחרת המזהה אותו;  

לו לשם מילוי תפקיד  ( 2)  ידיעה או מסמך שדרושים  כל  ו;  לדרוש מכל אדם למסור לו 
 ; 1995- לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה   - בפסקה זו, "מסמך"  

לכלי תחבורה   ( 3)  לרבות  מילוי תפקידו,  לשם  דרושה  אליו  שהכניסה  למקום  להיכנס 
בית   של  צו  פי  על  אלא  למגורים  המשמש  למקום  ייכנס  שלא  ובלבד  נייח,  כשהוא 

 משפט".  

 עריכת הביקורת  . 4

ביקורות   4.1 נערכות  ספרים,  ניהול  מבקרי  ובמיוחד  הממונים,  של  עבודתם  במסגרת 
   אצל עוסקים, לרבות ביקורים במקום העסק.  

, חוק מס ערך  1961– בנוסף לסמכויותיו מכח חוקי המס( פקודת מס הכנסה תשכ"א 
תשכ"ג   1975- תשל"ו ה מוסף   ורכישה(  )שבח  מקרקעין  מיסוי  חוק  רשאי  1963- או   ,)

רשות   בהוראות  עובד  עמידה  לבחינת  בדיקות  לבצע  כ"ממונה"  שהוסמך  המסים 
עוסק",   שאינו  "אדם  "עוסק",  בידי  החוק  הפרות  ולאיתור  המזומן  לצמצום  החוק 

 "תייר", עורך דין או רואה חשבון במסגרת "מתן שירות עסקי" ללקוח.  

ומן  הממונים מוסמכים לערוך ביקורת לבחינת עמידה בהוראות החוק לצמצום המז  4.2
מיום   החל  שנחתמו  עסקאות  לגבי  העסק  בספרי  בדיקות  וכן  1.1.2019ולבצע   ,

בהתייחס לעסקאות מתמשכות לקבלת שירות או עסקת שכירות )גם אם הן נחתמו  
 ואילך(.    1.1.2019, כל עוד הן מתמשכות ביום  1.1.2019קודם ליום  

סמכותו  4.3 את  גם  מפעיל  הוא  כי  הביקורת  במהלך  לציין  ממונה  מכח    על  כ"ממונה" 
חוק    / הכנסה  מס  פקודת  מכח  לסמכותו  במקביל  במזומן,  השימוש  לצמצום  החוק 
תעודת   את  דרישה,  לפי  להציג,  הממונה  על  מקרקעין.  מיסוי  חוק   / מוסף  ערך  מס 

   . הסמכתו המעידה על תפקידו וסמכויותיו לפי החוק 

     בדיקות לאיתור הפרות לפי החוק אצל עוסק  . 5

 : הפרה בשיק איתור   5.1

עבודה,   . א  כשכר  או  עסקה  בעבור  עוסק,  נתן  או  שקיבל  שיקים  כי  לוודא  יש 
כתרומה, כהלוואה או כמתנה, מכילים את כל הפרטים הנדרשים על פי החוק,  

 כדלקמן:  

כתשלום   ( 1)  שהתקבל/ניתן  מקבל    - בשיק  שם  השיק  על  שמופיע  לוודא  יש 
בר בשיק "פתוח" )שיק  התשלום, כנפרע או כנסב, לפי העניין, וכי לא מדו 

פתוח, משמעו, שיק שלא מופיע עליו שם מקבל התשלום בשיק כנפרע או  
 כנסב(. 

(, יש לוודא שנכתב בגב השיק שמו  1בנוסף לאמור בסעיף )   - בשיק מוסב   ( 2) 
 ומספר זהותו של המסב.  

ניתן או התקבל כבטוחה לעסקה או    - בשיק לביטחון   ( 3)  יש לוודא שהשיק 
- ( ו 1להלוואה וכי הוא מכיל את כל הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף ) 

 ( לפי העניין.  2) 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

איתור הפרה על    – החוק לצמצום השימוש במזומן    1/2021נוהל רשות המסים בישראל   .  ד 
 )המשך(   ידי בעלי סמכות כ"ממונה" 

 ק )המשך( בדיקות לאיתור הפרות לפי החוק אצל עוס  . 5

 : ק )המשך( איתור הפרה בשי  5.1

מקום   ב.  בכל  או  בקופה  היתר,  בין  לבדוק,  יש  העוסק,  אצל  הביקורת  במהלך 
שיקים   או  כספים  בו  שמצויים  חשבון  בעסק  של  הבנק  בדפי  וכן  העסק,  של 

 הבנק הנוגע לעסק, על מנת לאתר שיקים שקיבל או נתן העוסק במסגרת עסקו.   

 :  איתור הפרה בתשלום / תקבול בגין עסקה  5.2

בגין   א.  תקבול  או  בתשלום  הפרה  לבחון  יש  העוסק,  אצל  הביקורת  במהלך 
העסקה, בין היתר, בספרי החשבונות של העסק, לרבות בספר הזמנות/ הצעות  
מחיר/ תעודות משלוח /חוזים בין העוסק לגורמים אחרים להם משולמים או  

 מהם מתקבלים תשלומים.  
חוזים, אשר מחיר העסקה  / כמו כן, יש לאתר את כל ההזמנות /הצעות המחיר  

 ולבחון עמידה בהוראות החוק לגבי תשלום במזומן.    ש"ח  11,000בהם עולה על  

העוסק,   ב.  שביצע  העסקה ש בעסקאות  של    מחיר  סכום  יש  3ש"ח   11,000מעל   ,
 לבדוק אם שולם או התקבל סכום במזומן מעל התקרה המותרת בחוק.  

 לצורך כך, יש לקבל פרטים לגבי העסקה, כדלקמן:  

מהי התמורה הכוללת שהצדדים הסכימו    -   בנוגע למחיר העסקה פרטים   ( 1) 
עליה )בכסף או בשווה כסף(, לרבות מע"מ, מס קנייה ובלו, האם נכללו  

שס  נלוות  הוצאות  חלק  בעסקה  מהוות  אלו  )הוצאות  הצדדים  בין  וכמו 
לשלמו   שיש  התקופתי  התשלום  מהו  לעיל(,  כהגדרתה  העסקה  ממחיר 

 בעסקה מתמשכת לקבלת שירות, וכיוצא באלה.   

העסקה   פרטים  ( 2)  למהות  מכירת    -   בנוגע  או  נכס  מכירת  על  מדובר  האם 
כמה נכסים שהוסכם על מכירתם בעת ובעונה אחת; האם מדובר על מתן  

 שירות, עסקה מתמשכת לקבלת שירות, שכירות, וכיוצא באלה.   

האם מדובר בעסקה בין עוסקים    -   הצדדים לעסקה   פרטים בנוגע לזהות  ( 3) 
קרו  לעסקה  הצדדים  האם  עוסק.  שאינו  אדם  מול  ככל  או  משפחה.  בי 

האם   לבדוק  יש  ישראל,  בתושבי  מדובר  שאין  העוסק  ידי  על  שנטען 
הפלסטינית   המועצה  שטחי  תושב  או  האזור  תושב  בעסקה  מעורבים 

ישראל  אזרחי  לתשלום  4שאינם  הסכום  תקרת  תייר  )לגבי  תייר  או   ,
 במזומן לעוסק גבוהה פי חמישה(.  

בנוגע לשימ  ג.  לוודא עמידה בהוראות החוק  )לרבות שיק ביטחון(,  יש  וש בשיק 
 גם בלא קשר למחיר העסקה או לסכום התשלום / התקבול בשיק.  

 
 האוצר, ככל שייקבע.  סכום זה נקבע בתוספת הראשונה לחוק, וכפי שישתנה בצו של שר     3
 לחוק צמצום המזומן.    42בכפוף להוראת השעה לפי סעיף   2

המועצה    תושבי  או  האזור  תושבי  עם  בעסקאות  במזומן  שימוש  על  דיווח  חובת  קיימת  זאת  לצד  כי  יובהר, 
 .  2000- יב)א( לחוק איסור הלבנת הון התש"ס  11הפלסטינית לפי סעיף   

תקנות   של  תקפן  להארכת  בחוק  כהגדרתם  הפלסטינית"  המועצה  ו"שטחי  "האזור"  זה,  חירום  - שעת - לעניין 
, תשכ"ז   - ן  )יהודה והשומרו   :  1967שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(

 ;  יהודה והשומרון למעט שטחי המועצה הפלסטינית   -   "האזור" 
הפלסטינית"  המועצה  המועצה    -   "שטחי  של  הטריטוריאלית  הסמכות  בתחום  לעת,  מעת  הכלולים,  השטחים 

   לפי ההסכם וכן כל שטח רצועת עזה. 
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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

ר הפרה על  איתו   – החוק לצמצום השימוש במזומן    1/2021נוהל רשות המסים בישראל   .  ד 
 )המשך(   ידי בעלי סמכות כ"ממונה" 

 ק )המשך( בדיקות לאיתור הפרות לפי החוק אצל עוס  . 5

 :  ה )המשך( איתור הפרה בתשלום / תקבול בגין עסק  5.2

מזומן,   ד.  של  המרה  או  העברה  משיכה,  הפקדה,  מזומן:  הוא  שנושאה  בעסקה 
סכום המזומן אינו חלק ממחיר העסקה, ואולם, עמלה, ריבית וכיוצא באלה  

 ייחשבו למחיר עסקה.  

 : איתור הפרות בתשלום/תקבול שכר עבודה  5.3

השכר   א.  רכיבי  כל  )לרבות  ברוטו  העבודה  שכר  בהם  המקרים  את  לאתר  יש 
על   עולה  לשכר(  או    ש"ח   11,000הנלווים  שולם  לא  אלו  שבמקרים  ולוודא 

)גם כאשר מדובר בתשלום עבור שכר    סכום שהוא   בכל התקבל תשלום במזומן  
 לקרוב משפחה(.  

החריגי  במקרים  לחודש.  אחת  נעשה  שכר  עבור  תשלום  כלל,  בהם  בדרך  ם 
מדובר   האם  לבחון  יש  חודשית,  מתדירות  נמוכה  בתדירות  שכר  משולם 
של   לנסיבות  אינדיקציות  ועולות  וככל  בענף,  המקובלת  תשלום  בתדירות 
פיצול התשלום באופן מלאכותי או מרמה, יש להיוועץ בצוות המקצועי במטה  

 .  5"( צוות המזומן הנהלת רשות המסים לעניין חוק צמצום המזומן )להלן: " 

במהלך הביקורת, בין היתר, יש לברר אצל העוסק על אופן תשלום המשכורות   ב. 
עובדים   יש  יש לבדוק אם  דוגמא לאופן התשלום,  יש לבקש לראות  לעובדים, 

 המקבלים השלמת שכר מגורם אחר במזומן.  

לסכום   ג.  קשר  בלא  גם  בשיק,  לשימוש  בנוגע  החוק  בהוראות  עמידה  לוודא  יש 
 לסכום התשלום בשיק.  שכר העבודה או  

 : איתור הפרות בתשלום/תקבול בגין הלוואה, תרומה או מתנה  5.4

יש לאתר את המקרים בהם התקבלה או ניתנה הלוואה, או ניתנה תרומה )או   א. 
העולה   בסכום  אופיו(  לפי  תרומות  המקבל  גוף  של  במקרה  תרומה,  התקבלה 

במ ש"ח   11,000על   סכום  התקבל  או  שולם  אם  לבדוק  יש  התקרה  ,  מעל  זומן 
 המותרת בחוק. 

החוק   ב.  תחילת  מיום  הוא  ההלוואה  הסכם  מועד  כי  לוודא  יש  הלוואות,  לגבי 
חל   אינו  שהחוק  מפוקח,  פיננסי  גוף  שנותן  בהלוואה  מדובר  לא  וכי  ואילך, 

 לגביה.  

על   ג.  העולה  בסכום  מתנה  ניתנה  בהם  המקרים  את  לאתר  יש  ש"ח   50,000יש   ,
 זומן מעל התקרה המותרת בחוק.  לבדוק אם שולם סכום במ 

בהנהלת   ד.  הרלוונטיים  הכרטיסים  את  לקבל  יש  היתר,  בין  הביקורת,  במהלך 
 החשבונות/ חוזים/ קבלות בגין הסכומים.  

מדובר   לא  וכי  התקבול,   / לתשלום  הצדדים  זהות  את  לוודא  יש  כן,  כמו 
 לחוק.    3לגביהם חל החריג בסעיף    – בתשלום לקרוב משפחה  

דא עמידה בהוראות החוק בנוגע לשימוש בשיק )לרבות שיק לביטחון(,  יש לוו  ה. 
 גם בלא קשר לסכום התשלום/ התקבול בשיק.  

 
 .mezuman@taxes.gov.il :כתובת המייל לפניות     5
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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

איתור הפרה על    – החוק לצמצום השימוש במזומן    1/2021נוהל רשות המסים בישראל   .  ד 
 )המשך(   ידי בעלי סמכות כ"ממונה" 

 ק )המשך( בדיקות לאיתור הפרות לפי החוק אצל עוס  . 5

 : ( לחוק( 7)א() 6איתור הפרות בתיעוד אמצעי תשלום / תקבול )סעיף   5.5

התקבול   א.   / התשלום  אמצעי  את  נאות  באופן  תיעד  עוסק  כי  לוודא  יש 
 שבאמצעותם שילם תשלום או קיבל תקבול.   

נאות   כתיעוד  יחשב  כרוך  בספר  התשלום  או  התקבול  אמצעי  תיעוד  ככלל, 
 לעניין החוק.  

היתר,  ב.  בין  התקבול,  אמצעי  תיעוד  לבדוק  או   יש  העסק,  של  החשבון  בספרי 
)כהגדרתו בהוראות מס הכנסה( ניהול פנקסי חשבונות(,  בכל ספר כרוך אחר  

"   1973- תשל"ג  ספרים )להלן:  ניהול  אמצעי  הוראות  על  פרטים  לבדוק  יש   .)"
במזומן   בשיק    - התקבול:  המטבע;  החשבון    - סוג  ומספר  הבנק  שם  מספרו, 

כל הפרטים הנדרשים לזיהוי    - עליו נמשך; בכרטיס אשראי או באמצעי אחר  
 אמצעי התקבול.  

וזהות   המשלם  שם  התקבול,  לתאריך  בנוגע  הפרטים  את  לבחון  יש  עוד 
 המשלם.  

סעיף   ג.  מכח  קבלה  מהוצאת  פטור  של  ספרים  19במקרה  ניהול  להוראות  א)ד( 
יש   האם  חוץ  תיעוד  בתיק  לבדוק  יש  מספק.  כתיעוד  הבנק  בדפי  לראות  ניתן 

אמצ  תיעוד  נרשם  האם  לא,  ואם  העוסק,  ששילם  התשלום  אמצעי  עי  פירוט 
 התשלום בספר כרוך אחר.  

במקרים בהם נדרש רישום בספר תקבולים ותשלומים יש לבדוק גם בספר זה   ד. 
 את אמצעי התשלום.  

 :  איתור הפרה שעשויה להיחשב מרמה  5.6

מעשה  במסגרת   א.  שבוצע  לכך  אינדיקציות  קיימות  האם  לבחון  יש  הביקורת, 
במזומן,   תקבול  או  תשלום  לגבי  בחוק  מהמגבלות  להתחמק  במטרה  מרמה 
או   מתנה  או  הלוואה  תרומה,  עבודה,  שכר  עסקה,  של  במרמה  פיצול  לרבות 

 רישום פרטים כוזבים במסמך.   
מעסקה אחת בפרקי  כך למשל, יש לבדוק עסקאות בין צדדים אשר ביצעו יותר  

ליותר   שפוצלה  עסקה  לביצוע  אינדיקציות  קיימות  אם  ולבחון  קצרים,  זמן 
 מעסקה אחת.  

החוק   ב.  ממגבלות  להתחמק  במטרה  מרמה  עבירת  לביצוע  חשד  מתעורר  כאשר 
יש   במסמך,  כוזבים  פרטים  רישום  או  פיצול  לרבות  במזומן,  תשלום  לגבי 

 איתם בנוגע להמשך טיפול.  להעביר את המידע לצוות המזומן ולהתייעץ  

 :  איתור הצד השני להפרה  5.7

בו נמצא כי ישנן אינדיקציות לכך שבוצעה הפרה של החוק, יש לזהות  במקרה   א. 
ובין   עוסק  שאינו  בין  עוסק,  שהוא  בין  התקבול,  לתשלום/  השני  הצד  מיהו 

. בנוסף, יש לאתר את הפרטים הבאים על  ( השני" "המפר  שהוא תייר )להלן:  
 כתובת, טלפון.    שם מלא, ת"ז, השני:    המפר 

האם   ב.  לאתר  הממונה  על  עוסק,  הוא  השני  המפר  כי  ונמצא  במידה 
בדיקת   לצורך  וזאת  לעסקו,  או  הפרטיים  לצרכיו  בוצע  התשלום/התקבול 

 עמידה במגבלה של התשלום במזומן ובחינת הסנקציה במקרה של הפרה.   
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

איתור הפרה על    – החוק לצמצום השימוש במזומן    1/2021נוהל רשות המסים בישראל   .  ד 
 )המשך(   ידי בעלי סמכות כ"ממונה" 

 ק )המשך( בדיקות לאיתור הפרות לפי החוק אצל עוס  . 5

 :  ה )המשך( איתור הצד השני להפר  5.7

במהלך הביקורת על הממונה לנסות    : לערוך לאיתור המפר השני בדיקות שיש   ג. 
   להתחקות אחר הצד המפר השני בעסקה, למשל בדרכים הבאות: 

לרבות:   • החשבונות  ובספרי  בתיעוד  הרשומים  הפרטים  באמצעות 
חשבוניות/ קבלות/ ספר הזמנות /ספר הצעות מחיר / תעודת משלוח וגם  

 בחוזים בין העוסק ללקוחותיו.  
ות פרטי התשלום או התקבול באשראי /שיקים /העברה בנקאית  באמצע  •

 לפי העניין.   

 באמצעות שאילתות לאיתור כתובת.   •

 באמצעות כרטסת לקוחות.   •

 הממונה יבצע בירור גם מול הצד המפר השני ויתעד כנדרש.   ד. 

מ  5.8 הנמוכים  בסכומים  הם  ככלל  העסקאות  מחירי  בהם  בעסקים    11,000- ביקורת 
 : ש"ח 

 בעסקים כאמור יש להתמקד בביקורת חוק המזומן בנושאים הבאים:  

לסכום   א.  קשר  בלא  גם  בשיק,  לשימוש  בנוגע  החוק  בהוראות  עמידה  לבדוק 
 התשלום / התקבול בשיק.  

 לבדוק את אופן התיעוד של אמצעי התשלום / התקבול.   ב. 

ה עולה  לבדוק את התשלומים )לספקים למשל( בגין עסקאות בהן מחיר העסק  ג. 
, וכן תשלומים / תקבולים בגין שכר עבודה, הלוואה, תרומה,  ש"ח   11,000על  

 או מתנה.  

לעסקאות   ד.  שפוצלו  יותר  גבוהות  לעסקאות  אינדיקציות  יש  האם  לבדוק 
 ש"ח.   11,000הנמוכות ממגבלת  

 :  לגבי רו"ח ועו"ד בדגש על קבלת מזומן כ "שירות עסקי" ללקוח   ביקורת  5.9

על  רואי   א.  החלות  המגבלות  שכל  כך  דבר  לכל  עוסקים  הם  דין  ועורכי  חשבון 
עוסק חלות גם עליהם. כמו כן החוק אוסר על עורך דין או רואה חשבון לקבל,  

על   העולה  במזומן  סכום  ללקוח,  עסקי"  "שירות  מתן    ח ש"   11,000במסגרת 
 שאינו עוסק.     - ללקוח    ש"ח   50,000עוסק או סכום העולה על    - ללקוח  

עסקי"  ב.  )הפעולות    -   "שירות  להלן  המפורטות  מהפעולות  אחת  כל  מהווה 
 (: 2000  – מפורטות בחוק איסור הלבנת הון תש"ס  

 קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא ניידי;   (1)
 קנייה או מכירה של עסק;   (2)

לקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי,  ניהול נכסי ה  (3)
וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי )או באחד מהגופים המנויים  

 לתוספת השלישית של חוק איסור הלבנת הון(;    6- ו   4עד    1בפרטים  

 קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד;   (4)

 הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.   (5)

 לקוח מעביר לעו"ד מזומן כדי שיקנה דירה עבורו.  דוגמא:  
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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

איתור הפרה על    – החוק לצמצום השימוש במזומן    211/20נוהל רשות המסים בישראל   .  ד 
 )המשך(   ידי בעלי סמכות כ"ממונה" 

 ק )המשך( בדיקות לאיתור הפרות לפי החוק אצל עוס  . 5

 :  ח )המשך( לגבי רו"ח ועו"ד בדגש על קבלת מזומן כ "שירות עסקי" ללקו   ביקורת  5.9

עורך   ג.  בידי  התקבלו  האם  לבדוק  יש  כאמור,  ורו"ח  דין  עורכי  לגבי  בביקורת 
ללקוח"   עסקי  "שירות  במסגרת מתן  רואה החשבון סכומים במזומן  או  הדין 
)כאמור לא מדובר בשכר טרחה(, והאם הסכומים שהתקבלו הם מעל התקרה  

 המותרת בחוק.   
א  מאזניות(  )כרטסות  חו"ז  בכרטסות  לבחון  יש  למשל,  רישומי  כך  ת 

מהווים   שאינם  מהלקוחות  השונים  התקבולים  וכל  הפיקדונות  הביטחונות, 
 הכנסה אצל רואי החשבון ועורכי הדין .  

 הנחיות לתיעוד עבודת הממונה באיתור הפרה לפי החוק לצמצום המזומן  . 6

הממונה ינהל תרשומת בנוגע לממצאים שעלו מהביקורת, ובנוגע לנסיבות שיש בהן   6.1
 משום אינדיקציה להפרת החוק.  

לתיעוד   6.2 אסמכתאות  לתיק  לצרף  יש  החוק,  להפרת  אינדיקציות  נמצאו  בו  במצב 
כרטיס   החשבונות/  ספרי  כל  צילום  כגון:  להפרה,  אינדיקציה  שמהוות  הנסיבות 

הזמנ  מצוין  הנהלת חשבונות/  חוזים בהם  תעודת משלוח/ חשבונית מס/ קבלה/  ה/ 
מחיר העסקה, הסכום ששולם בפועל במזומן או בשיק ופרטי המשלם, צילומי שיק  

 וכיוצא באלה.  

במידה ובעת הביקורת נמצאו כמה מקרים שבהם יש אינדיקציות להפרה של החוק,   6.3
 יש לבדוק את כל המקרים ולתעד אותם.   

 מקרים אצל עוסק, יש ליידע את צוות המזומן.     10- יותר מ באם נמצאו   6.4
כמו כן, באם נמצאו אינדיקציות ליותר מהפרה אחת אשר נוגעות לפעולה או לעסקה  

 אחת, יש לציין זאת בתרשומת, ולהתייעץ עם צוות המזומן.  

 המזומן מילוי נספח ד' על ידי מבקרי ניהול ספרים המבצעים ביקורת בהתאם לחוק צמצום   . 7

ניהול   7.1 ביקורת  לדוח  ד'  נספח  את  ימלאו  כממונים,  שהוסמכו  ספרים  ניהול  מבקרי 
 ספרים )מצורף לנוהל זה(, בכל מקרה, בין אם נמצאה הפרה ובין אם לאו.   

 לעיל.    6יש למלא את נספח ד', בנוסף לתיעוד האמור בסעיף  

או   7.2 בפעולה  אחת  מהפרה  ליותר  אינדיקציות  ונמצאו  למלא  במידה  יש  אחת,  עסקה 
 בנספח ד' את ההפרות ולציין שהן נוגעות לפעולה או לעסקה אחת.  

 ממצאי ביקורת לפי חוק צמצום השימוש במזומן 

 מספר מזהה  שם העוסק 
כתובת עריכת  

 הביקורת 
תאריך  
 הביקורת 

        

    

 

מיום  תיאור ממצאי הביקורת לאיתור הפרות של החוק לגבי עסקאות שנחתמו החל  
, וכן בהתייחס לעסקאות מתמשכות לקבלת שירות או עסקת שכירות )גם  1.1.2019

 ואילך(.    1.1.2019, כל עוד הן מתמשכות ביום  1.1.2019אם הן נחתמו קודם ליום  

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


                                                                             ניוזלטר
 177גיליון מס'  2021 אוגוסט

 
- 27  - 

  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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איתור הפרה על    – החוק לצמצום השימוש במזומן    1/2021נוהל רשות המסים בישראל   .  ד 
 )המשך(   ידי בעלי סמכות כ"ממונה" 

 :  ומסמכים שנבדקו בביקורת ספרי העסק   . 1

 חשבוניות מס קבלה    

 קבלות    

 דפי בנק    

 ספר תקבולים/תשלומים    

 תיעוד חוץ    

 כרטסות   

 )פרט(:                                                                                                                                 

 
 חוזים    

 )פרט(:                                                                                                                                 

 
 אחר    

 )פרט(:                                                                                                                                 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 הממצאים שעלו:  . 2

   בניגוד לחוק.   במזומן   נמצאו תקבולים בעסק/ תשלומים של העסק :  הפרה במזומן  2.1

 כן )עבור לסעיף א(     
 (   2.2לא )עבור לסעיף    

 פרטי ההפרה במזומן:  א. 

 מהות הפעולה )הקף בעיגול(:  
/ מתן שירות   / תרומה  / מתנה  / הלוואה  / שכר עבודה  עסקה 

 ____________________     עסקי פרטים נוספים 

 תאריך ההפרה 

 

מספר   
 אסמכתא: 

 סוג אסמכתא: 
 )למשל: 

 קבלה/חשבונית/הזמנה( 

הסכום  
ששולם  
 במזומן: 

סכום העסקה  
 הכללי: 

 )מחיר העסקה( 
  

     נותן התשלום במזומן   מקבל התשלום במזומן 
   6סוג המפר     
 ת.ז/ע.מ/ח.פ      
 דרכון      
 ארץ הדרכון      
 שם ומשפחה      

 

   )שיקים פתוחים(. נמצא שיק/ים ללא ציון פרטי המקבל  הפרה בשיק "פתוח":   2.2

 כן )עבור לסעיף ב(    
 (  2.3לא )עבור לסעיף    

 פרטי ההפרה בשיק:  ב. 

 סוג ההפרה: 
 קיבל תשלום בשיק בלי ששם המקבל מצוין בשיק.    
 נתן תשלום בשיק בלי ששם המקבל מצוין בשיק.    

 מהות הפעולה )הקף בעיגול(:  

  / / תרומה  / מתנה  / הלוואה  / שכר עבודה  מתן שירות  עסקה 
 __________________________     עסקי פרטים נוספים 

 תאריך ההפרה 

  

מספר  
 אסמכתא: 

 סוג אסמכתא: 
 )למשל: 

 קבלה/חשבונית/הזמנה( 

הסכום  
ששולם  

 בצ'ק 

סכום העסקה  
 הכללי: 

 )מחיר העסקה( 
  

     נותן התשלום בצ'ק   מקבל התשלום בצ'ק 
 7סוג המפר     
 ת.ז/ע.מ/ח.פ      
 דרכון      
 ארץ הדרכון      
 שם ומשפחה      

 
 סוג המפר: עוסק/שאינו עוסק/תייר/עו"ד/רו"ח.    6
 סוג המפר: עוסק/שאינו עוסק/תייר/עו"ד/רו"ח.    7
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 : ו )המשך( הממצאים שעל  . 2

 נמצאו שיקים מוסבים ללא שם ותעודת זהות המסב  הפרה בשיק מוסב:   2.3

 כן )עבור לסעיף ג(    

 ( 2.4לא )עבור לסעיף    

 פרטי ההפרה בשיק מוסב:  ג. 

 סוג ההפרה: 

 הסב שיק בלי שם ות.ז המסב     

 קיבל שיק מוסב בלי שם ות.ז המסב    

 מהות הפעולה )הקף בעיגול(: 

שירות   מתן   / תרומה   / מתנה   / הלוואה   / עבודה  שכר   / עסקה 
 __________ ___ עסקי פרטים נוספים ________________ 

 תאריך ההפרה 

 

מספר  
 אסמכתא: 

 סוג אסמכתא: 
 )למשל: 

 קבלה/חשבונית/הזמנה( 

הסכום ששולם  
 בצ'ק 

סכום העסקה  
 הכללי: 

 )מחיר העסקה( 
  

     נותן התשלום בצ'ק   מקבל התשלום בצ'ק 
   8סוג המפר     
 ת.ז/ע.מ/ח.פ      
 דרכון      
 ארץ הדרכון      
 שם ומשפחה      

 
 תיעוד אמצעי התשלום. : נמצאו תשלומים ששולמו / תקבולים שהתקבלו ללא  הפרה בתיעוד  2.4

 כן )עבור לסעיף ד(   

 ( 2.5לא )עבור לסעיף    

 פרטי ההפרה בתיעוד אמצעי התשלום:  . ד 

 מהות הפעולה )הקף בעיגול(:  

עסקה / שכר עבודה / הלוואה / מתנה / תרומה / מתן שירות  
 עסקי פרטים נוספים_________________________   

 תאריך ההפרה  

  

מספר  
 אסמכתא: 

 סוג אסמכתא: 
 )למשל: 

 קבלה/חשבונית/הזמנה( 

סכום העסקה   הסכום ללא תיעוד: 
 הכללי: 

 )מחיר העסקה( 
  

     התשלום ללא תיעוד נותן    מקבל התשלום ללא תיעוד
   9סוג המפר     
 ת.ז/ע.מ/ח.פ      
 דרכון      
 ארץ הדרכון      
 שם ומשפחה      

 
 סוג המפר: עוסק/שאינו עוסק/תייר/עו"ד/רו"ח.    8
 סוג המפר: עוסק/שאינו עוסק/תייר/עו"ד/רו"ח.    9
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 : ו )המשך( הממצאים שעל  . 2

: נמצאו נסיבות שמהוות אינדיקציה למעשה מרמה, במטרה  אינדיקציות למעשה מרמה  2.5

במזומן,   תקבול  או  תשלום  לגבי  בחוק  מהמגבלות  של  להתחמק  במרמה  פיצול  לרבות 

 עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה או רישום פרטים כוזבים במסמך 

 . כן )עבור לסעיף ה(   

 . ( 3לא )עבור לסעיף    

 פרטי ההפרה במזומן:   ה. 

 מהות הפעולה )הקף בעיגול(:  
עסקה / שכר עבודה / הלוואה / מתנה / תרומה / מתן שירות עסקי פרטים 

 תאריך ההפרה   נוספים__________________________   

  

מספר  
 אסמכתא:

 סוג אסמכתא: 
 )למשל:

 קבלה/חשבונית/הזמנה(

 פירוט אמצעי התשלום 
)במידה ושולם מזומן יש  
 לציין את גבוה הסכומ/ים(:

 סכום העסקה הכללי: 
 )מחיר העסקה(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10פירוט נסיבות המעשה:  

  

 
 _______________________________________________________ _______ 

 
 ______________________________________________________________ 

 
 

     נותן התשלום במזומן   מקבל התשלום במזומן 
  11סוג המפר     
 ת.ז/ע.מ/ח.פ      
 דרכון      

 ארץ הדרכון      

 שם ומשפחה      

 

 . ' אישור נספח ד  . 3

 חתימת המבקר  שם המבקר  מספר מבקר  סמל משרד 
    

    

 
 שם העוסק 

 תפקידו בעסק  חתימת העוסק  )שם פרטי ומשפחה( 
   

   

 
 חובה לצרף אסמכתאות לכל מקרה שנמצאו אינדיקציות להפרה. הערה:  

 
 אינדיקציות לפיצול עסקה או לרישום פרטים כוזבים במסמך במטרה להתחמק מהמגבלות בחוק. לדוגמה:     10
 סוג המפר: עוסק/שאינו עוסק/תייר/עו"ד/רו"ח.      11
 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


                                                                             ניוזלטר
 177גיליון מס'  2021 אוגוסט

 
- 31  - 

  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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 פחת מואץ בעקבות נזקי האלימות בסבב הלחימה האחרון  . ה 

תקנות  אישרה ועדת הכספים של הכנסת את טיוטת    2021ביוני    9נבקש להביא לידיעתכם כי ביום  

הנובע מהסכסוך הישראלי   שניזוק ממעשה אלימות  בעסק  לציוד ששימש  מואץ  )פחת  מס הכנסה 

)הוראת שעה(, התשפ"א 2021ערבי בחודש מאי    ) -2021   " "( המעניקות פחת מואץ  התקנות )להלן: 

ישראל   100%בשיעור   ברחבי  שהתרחשו  האלימות  באירועי  ניזוק  אשר  נכס  חלף  שנרכש  ציוד    על 

 ."( התקופה הקובעת )להלן: "   21.5.2021ועד ליום    10.5.2021ם  בתקופה שמיו 

 :התנאים הקבועים בתקנות הינם, כדלקמן 

שמדובר בנישום שזכאי לפיצוי בעד נזק שנגרם לגופו של נכס עקב מעשה    המנהל החליט  . 1

אלימות בתקופה הקובעת לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )פיצויים בשל פגיעה ממעשה  

 .2014- ערבי(, התשע"ה - אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי 

 ימים או יותר.   7הנזק גרם להפסקת פעילות בעסק לתקופה של   . 2

חלף    1961- לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א   35הנישום רכש ציוד כהגדרתו בסעיף   . 3

 "(. הציוד "   הנכס שנגרם לו הנזק והוא זכאי בגינו לניכוי בעד פחת )להלן: 

פי התקנות אינה עולה  - עלות המצטברת של כל הציוד שהנישום תבע בעדו פחת מואץ על ה  . 4

 ש"ח.   1,000,000על  

ביום   . 5 שתחילתה  בתקופה  היה  הציוד  של  הרכישה  ביום    10.5.2021יום  וסיומה 

31.12.2021 . 

 חודשים מיום רכישתו.   6הציוד החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך   . 6

 ראל. הציוד מופעל ביש  . 7

 סייגים לתחולה:  . 8

 (. " קרוב " לפקודת מס הכנסה )   88אין מדובר בציוד שנרכש מקרוב כהגדרתו בסעיף   •

 ברכישה ללא תמורה.  •

 לפקודה.   85ברכישה לפי סעיף   •

 לפקודה.   2ברכישה שחלו הוראות חלק ה  •

 :תנאים נוספים  . 9

של   • הפחת  הפחת    100%שיעור  כל  שסך  ובלבד  הנישום  של  לבחירתו  שיינתן  נתון 
 .לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי 

במכירת ציוד לקרוב לאחר שנתבע בעדו פחת מואץ, בתוך ארבע שנים מיום רכישתו,   •
 .הקרוב יהיה אפס - המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש 

מס  יצוין, כי על פי דברי ההסבר לתקנות הפחת המואץ אינו תחליף לפיצוי כלשהו לפי חוק  

 . רכוש 
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 זה נועד למסירת מידע בלבד  ך מבמס המידע המופיע 

 ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ משפטי 
 

 

 
 

 מאחלים לכם בריאות איתנה, שגשוג וצמיחה!

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 הולצמן ושות' - רוזנבלום 
 רואי חשבון 
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