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  .03-6091113או לפקס  rhcpa@rhcpa.co.il וכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת 03-6092020ניתן ליצור קשר בטלפון 

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

 מדריך מס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים  . א 

 פרסמה רשות המיסים את המדריך.    6.3.22ביום  

ותיקים, שהפכו לאזרחים  להלן עיקרי חבילת הטבות המס לעולים חדשים   ולתושבים חוזרים 

  ואילך, כמפורט בהמשך:   2007לינואר    1  - החל מה 

לתקופ  ממס  של  פטור  הכנסות    10ה  לגבי  גם  תקף  הפטור  בחו"ל.  שמקורן  הכנסות  על  שנים 

פסיביות כגון דיבידנדים, שכ"ד, תמלוגים ורווח הון ממכירת נכסים בחו"ל, וגם לגבי הכנסות  

)שכר   ועבודה  ממקצוע  הכנסה  בחו"ל,  המוחזקים  מנכסים  עסקיות  הכנסות  כגון  אקטיביות 

חל על עסקים או עיסוק שהתחילו או נרכשו לפני    – ל  והכנסות מפעילות עצמאית שמקורה בחו" 

  (. ואחרי שהופכים לתושבי ישראל 

 שנים על הכנסות אלה   10פטור מדיווח לרשויות המס לתקופה של   .1.א 

למשך   לישראל  מחוץ  וניהול  כשליטה  תיחשב  וניהולן  מישראל  זרות  חברות  על  השליטה 

של   והחברות  שנים    10תקופה  החברות  חוץ  והכנסות  תושבות  כחברות  להיחשב  ימשיכו 

  ויהיו פטורות ממס בישראל על הכנסותיהן מחו"ל.  

 קיימת אפשרות לבחירת שנת הסתגלות. 

 שנות זכאות לזיכוי ממס, עם אפשרויות הארכה.   3.5

 מי זכאי להטבות מס? 

 עולה חדש.  ( א ) 

  שנים לפחות של תושבות חוץ.   10מי ששב לישראל לאחר    – תושב חוזר ותיק   ( ב ) 

בשנים   ( ג )  לישראל  שחזרו  תושבים  הכלל:  מן  ל   2009עד    2007יוצא  "תושבים  - נחשבים 

במשך   לישראל  מחוץ  ברציפות  חיו  אם  גם  ותיקים"  )במקום    5חוזרים  לפחות  שנים 

10 .)  

 מסלול אופציונלי   – בחירת שנת הסתגלות   .2.א 

שתאפשר   לישראל,  ההגעה  מיום  שנה  של  הסתגלות  תקופת  לבקש  ניתן  בכך,  למעוניינים 

הבקשה לשנת   יחיד לבחור לא להיחשב כתושב ישראל למטרות מס במהלך תקופה זו. את ל 

יום מיום ההגעה לישראל, ההטבות במס יחלו לאחר סיום    90יש להגיש בתוך   ההסתגלות 

 .  התקופה 

 זיכויי מס  .3.א 

זיכוי )שמזכות    2.25- תושבי ישראל זכאים ל כל   ₪ לחודש מחבות המס(,    501.75נקודות 
 נקודת זיכוי נוספת, אשר מפתיחה מהחבות במס.   0.5לנשים יש  

של   לתקופה  נוספות,  זיכוי  לנקודות  זכאים  ותיק,  חוזר  ותושב  מיום    3עולה  שנים  וחצי 

הסעיפים  מילוי  ע"י  זו  הטבה  את  לממש  ניתן  ארצה.  בטופס    עלייתם    101המתאימים 

לפי בקשת   שנת מס אצל המעסיק(.  כל  ובתחילת  עם התחלת ההעסקה  )טופס שממלאים 

במניין   לימודים    3הנישום,  ותקופת  סדיר  שירות  תקופת  בחשבון  תבוא  לא  וחצי השנים 

 תיכוני. - במוסד על 

https://www.gov.il/he/service/application_for_year_of_acclimatization
https://www.gov.il/he/service/application_for_year_of_acclimatization
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 )המשך(   מדריך מס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים  .  א 

 )המשך(   זיכויי מס  .  3א. 

של    3  – הראשונים  החודשים    18במשך   ( א )  מס  )הטבת  נוספות  זיכוי  לכל    669נקודות   ₪

 החודשים הראשונים(.   18- ₪ ל   12,042חודש או  

₪ לכל חודש    446נקודות זיכוי נוספות )הטבת מס של    2  – החודשים הבאים    12במשך   ( ב ) 

  ₪ בשנה(.   5,352או  

חודש    ₪ לכל   223נקודת זיכוי נוספת )הטבת מס של    1  – החודשים לאחר מכן    12במשך   ( ג ) 

 ₪ בשנה(.   2,676או  

לחיילים   עובדות,  לאימהות  קטנים,  לילדים  להורים  זמינות  נוספות  מס  הטבות 

 . משוחררים ועוד 

 : מדרגות מס הכנסה מהכנסות מעבודה  .4.א 

 הכנסה חודשית  הכנסה שנתית שיעור מס שולי 

10% 0-77,400  ₪ 0-6,450 

14% 77,401-110,880  ₪ 6,451-9,240  ₪ 

20% 110,881-178,080  ₪ 9,241-14,840  ₪ 

31% 178,081-247,400  ₪ 14,841-20,620  ₪ 

35% 247,441-514,920  ₪ 20,621-42,910  ₪ 

 ₪ ויותר  42,911 ₪ ויותר  514,921 47%
 

יסף   שמוצג    – מס  זה  )על  נוסף  מס  בתשלום  מחייבת  גבוהה  מס  חיוב  במדרגת  הכנסה 

בשיעור   מעל    3%בטבלה(   ₪ כל  בסך    55,270על  שנתית  הכנסה  )או  חודשית  הכנסה   ₪

 . 47%- ₪ תמוסה ב   55,270- ל   ₪42,911(. כאמור, עד לסכום זה, הכנסה בין    663,240

  



 ניוזלטר
 182גיליון מס'   2022 מרץ

 
 
 

- 4  - 
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מספר   . ב  הכנסה  מס  המסים   -   2022/04חוזר  סעיף    רשות  תיקון  עידוד    74בנושא:  לחוק 
 והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות 

 פרסמה רשות המיסים את החוזר.    9.2.2022ביום  

 מבוא  .1.ב 

התקציב    2/11/2021ביום   יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  התייעלות  חוק  אושר 

התשפ"ב  2020-2021לשנים    ,) -2021   " התייעלות )להלן:  " חוק  או  לחוק "  "(,  התיקון 

סעיף   בהוראות  תיקון  בוצע  התשי"ט   74שבמסגרתו  הון,  השקעות  לעידוד    1959- לחוק 

 " פטורים    ( " החוק )להלן:  רווחים  בגין  מופחת  מס  לתשלום  שעה  הוראת  נקבעה  ובנוסף, 

הוראת שעה )להלן:    - מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת    - בפרק שביעי סימן ה' לחוק  

 (. " הוראת השעה " 

לחברה שיש לה רווחים שהופטרו    שאפשר לחוק    ( ב ) ( 4() ד )   74ן לחוק ביטל את סעיף  התיקו 

 " )להלן:  לחוק  בהתאם  פטורה ממס  הדיבידנד    ( " הכנסה  את  לייחס  דיבידנד,  שחילקה 

הוראה   נקבעה  שבוטל,  לסעיף  בנוסף  פטורה.  הכנסה  שאינה  חייבת  להכנסה  שחילקה 

 לחוק.   ( 1)ד() 74עיף  חדשה בדבר יחוס פעולת חלוקה להכנסה הפטורה בס 

ממס   שהופטרו  רווחים  חלוקת  בעת  שחל  החברות  במס  הקלה  קובעת  השעה  הוראת 

"(, וזאת לחברות אשר תשלמנה את המס המופחת  הכנסה פטורה בהתאם לחוק )להלן: " 

בהוראת   שנקבעו  לתנאים  הוראת השעה בהתאם  בתקופת תחולת  בגין ההכנסה הפטורה 

אינה  השעה  הוראת  כי  יובהר  ההכנסה    השעה.  את  בפועל  לחלק  החברות  את  מחייבת 

 הפטורה שהחילו עליה את הוראת השעה כדיבידנד לבעלי מניותיה. 

 74תיקון סעיף   .2.ב 

 הישן   74סעיף   ( א ) 

קבע כי חברה שיש    ( " הישן   74סעיף  עובר לתיקון החוק )להלן: "   ( ב () 4() ד )   74סעיף  

פעולה אשר  לה הכנסות פטורות ממפעלה התעשייתי, המחלקת דיבידנד או שביצעה  

או    60לחוק כנוסחו לפני תיקון    ( ח ) 51או    ( 2א ) 47רואים בה כדיבידנד על פי סעיפים  

51 " )להלן:  לחוק  חלוקה ב  חולק  ( " פעולת  מהם  הרווחים  מקור  על  להצביע  תוכל   ,

כאמור  סעיף    הדיבידנד,  הכנסה    1שבתוספת    1.2.5בהוראות  מס    32/92לחוזר 

במפעלים   "טיפול  חלופי  שעניינו  במסלול  המתחייבת    - מאושרים  רווחים  משיכת 

 . ( " 32/92חוזר  במס" )להלן: " 

 החדש   74סעיף   ( ב ) 

סעיף   בוטל  השעה  הוראת  סעיף    ( ב () 4() ד )   74במסגרת  התווסף  לביטולו  ובמקביל 

הישן שולל למעשה את האפשרות    74ביטול סעיף    (. " החדש   74סעיף  )להלן: "   ( 1ד ) 74

קובע כי חברה שיש  לייחס לפעולת חלוקה מקור שאינו מההכנסות הפטורות, והוא  

פעולת   ביצעה  ואשר  לחוק,  בהתאם  שולם  טרם  בגינה  שהמס  פטורה  הכנסה  לה 

חלוקה כלשהיא, תייחס את פעולת החלוקה למקורות השונים בהתאם ליחס שבין  

 לבין רווחיה הצבורים של החברה.   ההכנסה הפטורה 
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לחוק עידוד    74רשות המסים בנושא: תיקון סעיף    -   2022/04חוזר מס הכנסה מספר   .  ב 
 )המשך(   והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות 

 )המשך(   74תיקון סעיף   .  2ב. 

 הגדרות   - החדש    74סעיף   ( ג ) 

חלק   סעיף  ה פעולת  מ בגין  להוראות  בהתאם  פטורה  להכנסה  שיוחסה    74חלוקה 

 . לאמור בחוק החדש, ישולם המס המוטב בהתאם  

 לעניין זה: 

צבורה "  שבה  הכנסה  המס  לשנת  שקדמה  השנה  לתום  ועד  החברה  הקמת  מיום   "

סכום   את  להוכיח  יכולה  החברה  אם  החלוקה  למועד  או  החלוקה  פעולת  בוצעה 

ושהמס  ההכנסה הצבורה מתום השנה שקדמה לשנת החלוקה ועד למועד החלוקה,  

בגין    בין אם באמצעות תשלום מס ) בגינה טרם שולם   על הרווחים הפטורים בעבר 

השעה   הוראת  או  הקודמת  השעה  בהוראת  ששולם  מס  ולרבות  חלוקה,  פעולת 

 (. הנוכחית 

צבורים"  "  מקרקעין  רווחים  שבח  לרבות  החברה  של  החייבת  הכנסתה  כלל  יהיו 

בתוספת ההכנסות הפטורות ובניכוי המס החל עליהן ובניכוי דיבידנד שחולק מהן  

התאגדות  מיום  שבה  והכל  המס  לשנת  שקדמה  המס  שנת  לתום  ועד  החברה  של  ה 

צבורה.   הכנסה  בהגדרת  לעיל  כאמור  החלוקה  למועד  או  החלוקה  פעולת  בוצעה 

החדש, בחישוב רווחיה הצבורים של החברה, אין להפחית   74יובהר כי על פי סעיף  

 הפסד לצורכי מס שטרם קוזז. 

 אופן היישום  ( ד ) 

 החדש:   74להלן אופן יישום הוראות סעיף  

 
 

 

פעולת   במועד  כלשהיא  פטורה  הכנסה  לה  שיש  חברה  לכל  רלוונטי  זה  תיקון  כי  יובהר 

החלוקה ולכל ההכנסות הפטורות בין אם נוצרו לפני התיקון לחוק ובין אם לאחריו וזאת  

 (. " מועד התחילה ואילך )להלן: "   15/8/2021חלוקה שנעשו החל מיום  על פעולות  

בנוסף יודגש כי חברות להן הכנסות פטורות בשיעורי מס מוטבים שונים )ככל שהיה שינוי  

הפטורות  ההכנסות  הופקו  בהן  המס  בשנות  החברה  של  חוץ  השקעת  תוכלנה    ( בשיעור 

החדש, לשנת המס בה    74עיף  לייחס את ההכנסות הפטורות שחולקו בהתאם להוראות ס 

החלוקה   מפעולת  חלק  לגבי  כי  יובהר  כן  כמו  בחירתה.  לפי  הפטורות  ההכנסות  הופקו 

מסוים   מקור  על  להצביע  רשאיות  תהינה  החברות  פטורה,  מהכנסה  שאינה  שיוחסה 

מועדף   מוטב,  של מפעל מאושר,  עידוד  חוק  רווחי  )כגון:  הדיבידנד  חולק  לבחירתן ממנו 

  (. א () 4() ד ) 74בכפוף לסעיף    ( רווחים רגילים וכיוצ"ב או טכנולוגי,  

 xה = פעולת חלוקה פעולת חלוקה מתוך ההכנסה הפטור
 הכנסה צבורה

 רווחים צבורים
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לחוק עידוד    74סעיף    רשות המסים בנושא: תיקון   -   2022/04חוזר מס הכנסה מספר   .  ב 
 )המשך(   והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות 

 )המשך(   74תיקון סעיף   .  2ב. 

 דוחות מאוחדים  ( ה ) 

סעיף   הוראות  יישום  חוק    74לצורך  לפי  דוחותיהן  את  המאחדות  בחברות  החדש 

ביצוע פעולות החלוקה בכל חברה בפני עצמה. כמו כן,  עידוד התעשיה יש לבחון את  

יבוצע   החישוב  בנפרד.  חברה  לכל  ייעשה  החברה",  של  הצבורים  "רווחיה  חישוב 

או   הבת  חברת  של  העצמיים  לנתונים  והכל בהתאם  אוחדו,  לא  המס  דוחות  כאילו 

 (. " דוחות סולו חברת האם לפי העניין )להלן: " 

את   לבחון  יש  לעיל,  לאמור  סעיף  בהתאם  הוראות  התוצאות    74יישום  על  החדש 

כך   מהחברות.  אחת  כל  של  מהאיחוד)  )בהתעלם  סולו  בדוחות  המצטברות  המס 

לדוגמה, הפסדי חברת הבת שעלו במסגרת האיחוד לא יקוזזו מול רווחי חברת האם  

קיזוז   אם  גם  ולהיפך,  הבאות  בשנים  הבת  חברת  של  החייבת  הכנסתה  מול  אלא 

 דוח המאוחד. ההפסד בוצע בפועל ב 

שעלו   הכנסותיה  בגין  המס  את  ששילמה  כמי  הבת  בחברת  לראות  יש  כן,  כמו 

כן   ועל  )דרך חשבון החו"ז מול חברת האם(,  במסגרת איחוד הדוחות לחברת האם 

רווחיה   בחישוב  כאמור  הרווחים  בגין  ששולם  המס  את  הבת  בחברת  להפחית  יש 

ח  ידי  על  בפועל  ששולם  המס  סכום  במקביל  באותו  הצבורים.  יוקטן  האם  ברת 

 הסכום בחישוב רווחיה הצבורים. 

הוראת   לצורך  יחול  התעשיה,  עידוד  חוק  הוראות  יישום  לעניין  זה  בחוזר  האמור 

עידוד   חוק  היבטי  כלל  על  מפורט  חוזר  תפרסם  המקצועית  החטיבה  בלבד.  השעה 

 התעשיה. 

 החדש   74דוגמה לסעיף   ( ו ) 

 (: הנתונים באלפי ₪ והרגילים של חברה א' ) להלן נתונים אודות רווחיה הפטורים  

  

  

שיעור המס   שנת מס 
 המוטב 

הכנסה   הכנסה פטורה 
החייבת במס  
מופחת בניכוי 
 המס ששולם 

2005 10% 1,000 1,000 

2006 20% 2,000 2,000 

2007 25% 4,000 - 

2008 20% 3,000 5,000 

2009-2021 -                -                12,000 

 20,000 10,000  סה״כ

 30,000  סה״כ רווחים   
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לחוק עידוד    74רשות המסים בנושא: תיקון סעיף    -   2022/04חוזר מס הכנסה מספר   .  ב 
 )המשך(   והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות 

 )המשך(   74תיקון סעיף   .  2ב. 

 )המשך(   החדש   74דוגמה לסעיף     )ו( 

את הוראת השעה )הסכום המוצג    6,000חברה א' החילה על רווחיה הפטורים בסך  
השעה  בהוראת  ששולם  המס  בניכוי  הוא  בשנת    1,000  (. בטבלה  הפטורה  מההכנסה 

בשנת    2,000,  2005 הפטורה  בשנת    3,000  - ו   2006מההכנסה  הפטורה  מההכנסה 
2007 .) 

 נד לבעלי מניותיה. החליטה החברה לחלק דיביד   31/12/2022ביום  

 (. " חלוקה )להלן: "   15,000סך הרווחים שיחולקו מתוך רווחי החברה יהיה  

 (: החדש )באלפי ₪   74חישוב החלוקה מתוך ההכנסה הפטורה בהתאם לסעיף  

  ( במסגרת הוראת השעה   6,000סכום ההכנסות הפטורות של החברה )לאחר הפשרת  

 כלהלן:   4,000עומד על  

 ; 2008לרווחי  מיוחסים    3,000

 . 2007מיוחסים לרווחי    1,000

 . 30,000כלל הרווחים הם בסך של  
 

בסך   הופשרו   15,000החלוקה  )שלא  הפטורות  ההכנסות  יחס  לפי  מכלל    ( תתפלג 

 - מכאן החלוקה שתיוחס להכנסה הפטורה הינה    (. הרווחים )כולל אלו שהופשרו 

4,000 
15,000  x ( ) = 2,000 

30,000 

 15,000  -   2,000=    13,000  שתיוחס לרווחים הרגילים תהיה: החלוקה  

 (: המס לתשלום )בחברה המחלקת) )באלפי ₪ 

החברה יכולה להצביע על המקור ממנו חולקה ההכנסה הפטורה אם החברה תבחר  

שנת   )מרווחי  ביותר  הנמוך  בשיעור המס המוטב  בהכנסה הפטורה החייבת  תחילה 

 (, המס לתשלום בחברה יהיה: 2008

,0002 X 20% = 400 

יובהר כי סכום הדיבידנד שיחולק בפועל הוא סך הרווחים המחולקים בניכוי המס  

 ששולם ולכן סכום הדיבידנד שיחולק בפועל לבעלי המניות יהיה: 

14,600   =15,000-400 

בהתאם לאמור לעיל, אין להפחית הפסדים שטרם קוזזו מסכום הרווחים הצבורים  

החדש על פי החישוב המתואר, גם אם    74ליישם את הוראות סעיף  )המכנה(, ויש  

היו לחברה הפסדים שטרם קוזזו, וזאת גם במקרה בו ההפסדים שטרם קוזזו עלו  

 על סך הרווחים הצבורים. 
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לחוק עידוד    74רשות המסים בנושא: תיקון סעיף    -   2022/04חוזר מס הכנסה מספר   .  ב 
 )המשך(   והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות 

 )המשך(   74תיקון סעיף   .  2. ב 

 )המשך(   החדש   74דוגמה לסעיף     )ו( 

הצבורה   ההכנסה  מתוך  רק  שחולק  דיבידנד  על  להכריז  תוכל  לא  החברה  כי  יודגש 

הנבחרת ששולם בגינה מס מופחת בהוראת השעה, גם לא במקרה של חלוקה שמבוצעת  

 . BACK TO BACKבסמוך לתשלום המס  

 הוראת השעה  .3.ב 

ביצוע   בעת  המתחייב  במס  הקלה  שעה שמעניקה  הוראת  נקבעה  לחוק,  התיקון  במסגרת 

הוראת השעה חלה למשך    ( ד ) ד 52ת חלוקה מההכנסה פטורה. בהתאם להוראות סעיף  פעול 

מיום   החל  כלומר  ההתייעלות,  חוק  של  פרסומו  מיום  החל  ליום    15/11/2021שנה  ועד 

14/11/2022   " התחולה )להלן:  בכך    (. " תקופת  שתבחר  לחברה  מאפשרת  השעה  הוראת 

לש  בהתאם  שיחושב  מופחת  מס  תשלום  התחולה,  הפטורות  בתקופת  ההכנסות  יעור 

בהתאם   והכל  הפטורה  הכנסתה  מכלל  המופחת  המס  את  בגינן  לשלם  בוחרת  שהחברה 

 לתנאים הקבועים בהוראת השעה וכפי שיפורט להלן. 

 הגדרות להוראת השעה  .4.ב 

 הכנסה צבורה  ( א ) 

ליום   עד  שנצברה  ההכנסה  כלל  היא  צבורה  שני    31/12/2020הכנסה  על  שעונה 

 הבאים:   המצטברים התנאים  

  ( 5() א ) 47א הכנסה שהופטרה ממס החברות בשנת היווצרותה על פי סעיפים  הי  ( א ) 

)א  לחוק    ( ב ) 51או על פי סעיף    ( לחוק )למפעל מאושר במסלול המענקים   ( 1או 

תיקון   לפני  כנוסחם  החלופי)  במסלול  מאושר  הכנסה    60)למפעל  או  לחוק, 

סעיף   פי  על  ממס  לחוק    ( 3() א ) א 51או    ( 2() א ) א 51או    ( א () 1() א ) א 51שהופטרה 

 (. )למפעל מוטב 

חלוקת   ( ב )  בגין  לתוקף  השעה  הוראת  כניסת  טרם  במס  התחייבה  לא  החברה 

 ההכנסה הפטורה כלהלן: 

סעיף   .1 פי  על  מניותיה  לבעלי  כדיבידנד  ההכנסה,  חלוקת  על  במס  חיוב 

 ב לחוק. 51או סעיף    60לחוק כנוסחו לפני תיקון    ( ג ) 51(,  2א ) 47

פעולת חלוקה   .2 על  במס  כחלוקת  חיוב  בה  כאמור שרואים  פעולה  למעט 

פעולת   כולל  החברה,  ידי  על  המוחזקת  חברה  מול  שנעשתה  דיבידנד 

 רכישת חברה מוחזקת. 
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לחוק עידוד    74רשות המסים בנושא: תיקון סעיף    -   2022/04חוזר מס הכנסה מספר   .  ב 
 )המשך(   והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות 

 )המשך(   הגדרות להוראת השעה  .  4ב. 

 )המשך(   הכנסה צבורה    )א( 

לחוק, הכנסה צבורה כוללת גם הכנסה    ( 1() א ) ד 52יובהר כי על פי סעיף   •

 פטורה אשר הוונה להון המניות, או לקרנות הון אחרות. 

במקרים בהם פקיד השומה קבע כי יש לחייב פעולת חלוקה במס וישנו   •

חוקי   למחלקת  לפנות  ניתן  השעה,  הוראת  את  להחיל  ניתן  אם  ספק 

את  עידוד שבחטיבה המקצועית לצורך קביעה האם ניתן להחיל את הור 

 השעה על ההכנסה הפטורה כאמור. 

על   • השעה  הוראת  את  החילה  אשר  חברה  כי  מהכנסתה    חלק יובהר 

הכנסות   בחברה  נותרו  השעה  הוראת  יישום  שלאחר  )כך  הצבורה 

החדש בעת ביצוע פעולת חלוקה גם במקרה   74תיישם את סעיף  ( פטורות 

חים  לתשלום המס ולא ניתן יהיה לטעון לחלוקת הרוו   של חלוקה בצמוד 

 . BACK TO BACKשמוסו  

מס   • בשנת  צבורות  הכנסות  הופקו  בהם  במקרים  כי  יובהר,  כן  כמו 

נוצרו   המסוימת  המס  שנת  אותה  לאחר  הבאות  המס  ובשנות  מסוימת, 

הפסדים לצורכי מס, לא יראו בהפסדים כאמור כאילו קוזזו כנגד אותן  

 הכנסות צבורות כאמור לעיל. 

זו הכנסתה הצבורה הינה    2010: חברה א' הוקמה בשנת  לדוגמה  בשנה 

של  היוונה    10,000  בסך  החברה  מתוכה   ₪ להון    2,000אלפי   ₪ אלפי 

נצברו בחברה הפסדים    2020ועד לתום שנת המס    2011מניותיה. משנת  

 אלפי ₪.   4,000לצורכי מס בסך של  

שנת   לתום  א'  חברה  של  הצבורה  הכנסתה  של    2020לפיכך,  בסך  היא 

לא יראו בהפסד בסך    (. כנסה הצבורה שהוונה אלפי ₪ )כולל הה   10,000

₪ כאילו הוא קוזז כנגד ההכנסה הצבורה והוא יותר בקיזוז    4,000של  

הדין.   להוראות  בהתאם  הבאות  את  בשנים  לקזז  ניתן  לא  זה,  לעניין 

כמו   להם.  שקדמו  בשנים  שנצמחה  הצבורה  ההכנסה  כנגד  ההפסדים 

חשבונאי  פעולה  היא  הרווחים  היוון  פעולת  כדי  כן,  בה  ואין  בלבד  ת 

ההכנסות   מתוך  שמחושבת  הצבורה"  ה"הכנסה  חישוב  על  להשפיע 

 לצורכי מס בלבד. 

 הכנסה צבורה נבחרת  ( ב ) 

 חלק ההכנסה הצבורה אשר החברה בחרה להחיל עליה את הוראת השעה. 
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  לחוק עידוד   74רשות המסים בנושא: תיקון סעיף    -   2022/04חוזר מס הכנסה מספר   .  ב 
 )המשך(   והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות 

 )המשך(   הגדרות להוראת השעה  .  4ב. 

 יחס הפשרה  ( ג ) 

 הכנסה צבורה נבחרת
 הכנסה צבורה 

השעה   הוראת  את  מחילים  עליה  הפטורה  ההכנסה  שיעור  מייצג את  ההפשרה  יחס 

צבורה  )הכנסה  החברה  של  הפטורות  ההכנסות  מכלל  נבחרת(,  צבורה    ( )הכנסה 

התעש  עידוד  חוק  להוראות  בהתאם  המס  דוחות  את  המאחדות  חברות  יה  לעניין 

"(, יש לבחון את יחס ההפשרה  חוק עידוד התעשיה )להלן: "  1969- )מסים(, התשכ"ט 

 . על דוחות סולו של כל חברה בפני עצמה 

 יחס ההטבה  ( ד ) 

 0.3+ ( 0.3יחס ההפשרה* ) 

מהמס שהיה חל בשנה שבה נוצרה    30%יחס ההטבה מעניק הנחה בשיעור קבוע של  

 " )להלן:  "   ( )לכל שיעור של הפשרה   ( " המס המוטב ההכנסה הפטורה  מרכיב  )להלן: 

כשהוא מוכפל בשיעור ההפשרה    30%") בתוספת הנחה בשיעור של  ההטבה הקבוע 

 " המשתנה )להלן:  ההטבה  רווחיה    (. " מרכיב  כל  את  תפשיר  אשר  חברה  כלומר, 

של   מרבית  הנחה  תקבל  חברה    60%הפטורים,  זאת  לעומת  המוטב.  המס  משיעור 

מ   אשר תפשיר חלק מזערי תקבל  יותר  משיעור המס המוטב.    30%- הקלה של מעט 

 מנגנון זה נועד ליצור הטבה לינארית שגוברת ככל ששיעור ההפשרה עולה. 

 מקדם המס  ( ה ) 

 אחד פחות יחס ההטבה. 

הצבורה   ההכנסה  על  שחל  המוטב  במס  לכפול  יש  אותו  השיעור  הוא  המס  מקדם 

פי  הנבחרת על מנת לקבל את שיעור המס שיחול על ההכנסה הצבורה   על  הנבחרת 

כי שיעור המס שיחול בהתאם להוראת השעה לאחר ההקלה   יובהר  הוראת השעה. 

 . 6%  - לא יפחת מ 
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לחוק עידוד    74רשות המסים בנושא: תיקון סעיף    -   2022/04חוזר מס הכנסה מספר   .  ב 
 )המשך(   והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות 

 אופן חישוב המס על פי הוראת השעה  .5.ב 

הוראת השעה קובעת הקלה לפיה מס החברות שיוטל על ההכנסה הצבורה הנבחרת יהיה  

מ  פחות  לא  אך  המס"  ב"מקדם  מוכפל  שהוא  המוטב  המס  6%- המס  שיעור  בדיקת   .

להלן  דוגמה  )ראה  בנפרד  רווח  שכבת  לכל  תבוצע  המס    (. המזערי,  ששיעורי  יוצא  כך 

 הרווחים הפטורים לשיעורים שלהלן:   מלוא המוטבים יופחתו במקרה של הפשרת  

שיעור מס  
 מוטב

שיעור מס  
 בהוראת 
 השעה 

25% 10% 

20% 8% 

15% 6% 

10% *6% 

שיעור המס   (*)

 המזערי 

 

 

 (: חישוב הקלת המס )באלפי ₪ להלן דוגמה לאופן  

 (: כל הסכומים באלפי ₪ )   להלן נתונים אודות רווחיה הפטורים של חברה א' 

שיעור המס   הכנסה פטורה  שנת מס 
 המוטב 

2005 1,000 10% 

2006 2,000 20% 

2007 5,000 25% 

2008 2,000 20% 

   10,000 סה״כ

הכנסה   על  השעה  הוראת  את  להחיל  בחרה  א'  של  חברה  בסך  נבחרת    4,300צבורה 

והיתרה    2006מהכנסה צבורה משנת    2,000,  2005מהכנסה צבורה משנת    1,000שמקורם:  

 . 2007מהכנסה צבורה משנת    1,300בסך של  

 (: חישוב המס ללא הוראת השעה )המס התיאורטי 

השעה  הוראת  )ללא  לחוק  התיקון  רווחיה    ( ערב  את  לחלק  בוחרת  הייתה  החברה  אילו 

כאמור  כדיבידנד  הצבורות  ההכנסות  מתוך  דיבידנד  כחלוקת  בפעולה  רואים  שהיו  או   ,

 לעיל, המס בחברה על רווחיה המחולקים היה מחושב כדלהלן: 

10%  x 1,000 + 20% x 2,000 + 25% x 1,300 = 825 

 
*יובהר כי סכום הדיבידנד המחולק יהיה סכום הרווח הפטור בניכוי מס החל בהתאם לאמור  

  לעיל. 
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לחוק עידוד    74רשות המסים בנושא: תיקון סעיף    -   2022/04חוזר מס הכנסה מספר   .  ב 
 )המשך(   סוי הכנסות צבורות והוראת השעה על מי 

 )המשך(   אופן חישוב המס על פי הוראת השעה  .  5ב. 

 חישוב המס בהתאם להוראת השעה:  -

 מקדם המס  חישוב יחס הטבה  חישוב יחס הפשרה 

4,300÷10,000 = 43% 30%+(30%x43%) = 42.9% 100%-42.9% =57.1% 

 חישוב שיעור המס בהתאם להוראת השעה 

2007 2006 2005 

57.1%x25%=14.275% 57.1%x20% =11.42% 57.1%x10%=5.71% 

 6% -אך לא יפחת מ  

 ( שום הוראת השעה )אלפי ₪יי חישוב המס לתשלום לאחר 

6%x1,000+11.42%x2,000+14.275x1,300= 473.975  

 השקעה מיועדת  .6.ב 

השעה,   ( א )  הוראת  פי  השעה  על  הוראת  את  הפטורים  רווחיה  על  החילה  אשר  חברה 

ההטבה   מרכיב  הנובעת  המס  הטבת  בגובה  סכום  התעשייתי  במפעלה  תשקיע 

המשתנה. את ההשקעה המיועדת יש לבצע בתקופה של עד חמש שנות מס שתחילתן  

בשנת המס בה החילה החברה על עצמה את הוראת השעה. )לדוגמה: חברה שהחילה  

הו  את  עצמה  המס  על  בשנת  השעה  ההשקעה    2021ראת  ביצוע  את  להשלים  תוכל 

המס   שנת  לתום  עד  באחד    (. 2025המיועדת  תעשה  המיועדת  יותר ההשקעה    או 

 מאלה: 

 לחוק למעט בניינים.   51רכישת נכסים יצרניים כהגדרתם בסעיף   .1

 השקעה במחקר ופיתוח בישראל.  .2

משרה  .3 נושאי  )למעט  חדשים  לעובדים  עבודה  שכר  למפעל    ( תשלום  שנוספו 

 . 2020ביחס למספר העובדים שהועסקו במפעל בתום שנת המס  

לתושב   ( ב )  תעשייתיים  ופיתוח  מחקר  שירותי  במתן  שעוסקות  חברות  לגבי  כי  יובהר 

החוץ   תושב  עבור  והפיתוח  המחקר  שירותי  עלות  את  יראו  לחוק,  בהתאם  חוץ 

 כהשקעה במחקר ופיתוח שביצע המפעל. 

וע השקעה המיועדת עד לתום התקופה, תחויב במס  חברה אשר לא תשלים את ביצ  ( ג ) 

של  חברות   המצטבר  הסכום  לבין  המיועדת  ההשקעה  סכום  שבין  ההפרש  בגובה 

בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום הבחירה  ההשקעה המיועדת שבוצעה בפועל  

 )היום בו החילה החברה את הוראת השעה) ועד למועד תשלום המס האמור. 

השעה ותשלום המס אינם בגדר שומה וכי סכום חיוב המס    יובהר כי יישום הוראת  ( ד ) 

נוצר בתום תקופת ההשקעה המיועדת על   במקרה שלא בוצעה ההשקעה המיועדת, 

 כל המשתמע מכך לרבות לעניין התיישנות. 
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לחוק עידוד    74רשות המסים בנושא: תיקון סעיף    -   2022/04חוזר מס הכנסה מספר   .  ב 
 )המשך(   והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות 

 )המשך(   השקעה מיועדת  .  6ב. 

 המיועדת: להלן דוגמה לחישוב ההשקעה   ( ה ) 

₪ את הוראת השעה.    1,000חברה א' החילה על הכנסתה הצבורה הנבחרת בסך של  

ושיעור המס המוטב שחל על ההכנסה הצבורה הנבחרת    100%שיעור ההפשרה הינו  

 . 25%הינו  

 (: חישוב ההשקעה המיועדת )באלפי ₪ 

   30%+  (30% 100%= ) 60%  : בדוגמה זו יחס ההטבה הינו 

 - שבגינו נדרש לבצע השקעה מיועדת הינו  מרכיב ההטבה המשתנה  

30%   =30%  - 60% 

 x 25% x30%  1,000=     75  : לכן ההשקעה המיועדת תהיה 

 חישוב ההשקעה המיועדת בנתוני הדוגמה לעיל:  ( ו ) 

 . 42.9%שלעיל הינו בשיעור של  .  5מסעיף ב. יחס ההטבה שחושב בדוגמה  

 2005 2006 2007 שנת מס 

 40% 42.9% יחס ההטבה 

10%= 30%-40% 12.9%= 30%-42.9% מרכיב ההטבה המשתנה   

  10% 20% 25% מס מוטב 
 

 2005 2006 2007 שנת מס 

 1,000 2,000 1,300 הכנסה צבורה נבחרת 

 חישוב סכום ההשקעה המיועדת

1,000x10%x10%+2,000x20%x12.9%+1,300x25%x12.9%=103.525  

 כללי  .7.ב 

לסעיף   ( א )  הוראות    ( ד ) ד 52בהתאם  לקבוע  המיסים  רשות  מנהל  את  המסמיך  לחוק 

ואישורים   המסמכים  )לרבות  השעה,  הוראת  החלת  על  ההודעה  מתן  אופן  לעניין 

ייעודי   טופס  באמצעות  תוגשנה  השעה  הוראת  להחלת  הבקשות  לצרפן(,  שיש 

" 969שמספרו   )להלן:  בלבד  בחירה א  א'  )ראה    ( " הודעת  יוגש  נספח  אשר  להלן(, 

חוקי   רק טופס  למחלקת  למען הסר ספק  בלבד.  א  969עידוד שבחטיבה המקצועית 

שיוגש למחלקת חוקי עידוד יהווה אסמכתא להגשת הודעת בחירה ולתשלום המס  

או   ידנית  בהגשה  להגיש  ניתן  והחתום  המלא  הטופס  את  הפטורים.  הרווחים  בגין 

עידוד תנחה  ישירות למחלקת חוקי עידוד. מחלקת חוקי    לחלופין בדואר אלקטרוני 

את פקיד השומה הרלוונטי להנפיק שובר תשלום ייעודי שיימסר לחברה. את סכום  

לחוק, בתוך    ( ה ) ד 52המס הנקוב בשובר התשלום יש לשלם בהתאם להוראות סעיף  

ביצוע    30 בתקופת  שנה  בכל  לעיל,  לאמור  בנוסף  הבחירה.  הודעת  מיום  ימים 

יחד עם דוח    ( להלן נספח ב'  אה  א )ר 970ההשקעה המיועדת תצרף החברה את טופס  

  . ת המס שלה ובו פירוט ביצוע ההשקעה המיועד 
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לחוק עידוד    74רשות המסים בנושא: תיקון סעיף    -   2022/04חוזר מס הכנסה מספר   .  ב 
 )המשך(   השעה על מיסוי הכנסות צבורות   והוראת 

 )המשך(   כללי  .  7ב. 

לסעיף   ( ב )  תשלם    ( ה () ד ) 52בהתאם  השעה  הוראת  את  להחיל  בחרה  אשר  חברה  לחוק 

ימים ממועד הבחירה. עוד יובהר    30את המס בגין ההכנסה הצבורה הנבחרת בתוך  

כי לא יותרו לחברה ניכויים, זיכויים, קיזוזים, פטורים או מקדמות כלשהן )לרבות  

 כנגד המס החל על פי הוראת השעה.   ( מקדמות בשל עודפות 

בה  ( ג )  אין  כי  בכדי  יובהר,  הפטורה,  ההכנסה  בגין  המס  ותשלום  השעה  הוראת  חלת 

לקבוע את סיווגה של ההכנסה כהכנסה פטורה, או את שיעורה. פקיד השומה רשאי  

נוצרה ההכנסה   שנת המס שבה  באותם המקרים בהם  לבחון את ההכנסה הפטורה 

 הפטורה, טרם התיישנה. 

מבקשתה. אולם חברה אשר  חברה שהגישה הודעת בחירה לא תוכל לחזור בה   .1

הגישה הודעת בחירה ובשלב מאוחר יותר בתוך תקופת הוראת השעה ביקשה  

להגיש הודעת בחירה נוספת על הכנסה צבורה נבחרת נוספת, תוכל לעשות כן.  

יותאם בהתאם ליחס   יחס ההטבה לגבי הודעת הבחירה הקודמת  זה  במקרה 

 נוספה. ההפשרה החדש הכולל את ההכנסה הצבורה הנבחרת ש 

נבחרת שהוחלה לגביה הוראת השעה   .2 דיבידנד מהכנסה צבורה  בעת    - חלוקת 

בהתאם   המס  שולם  שבגינה  הנבחרת  הצבורה  מההכנסה  דיבידנדים  חלוקת 

יחולו על הדיבידנד שיעור מס של   פי    15%להוראת השעה  על  או שיעור המס 

עד    ( ב ) 126סעיף   ויתור  הודעת  הגיש  אשר  אדם  בני  חבר  הוא  המחלק    - ל אם 

בסעיף    30/6/2015 לשנים    ( )ג 2( ה ) 39כאמור  הכלכלית  המדיניות  ,  2012לחוק 

, ויחולו כל ההוראות הרלוונטיות בדבר  2011)תיקוני חקיקה(, התשע"א    2011

 ניכוי במקור. 



 ניוזלטר
 182גיליון מס'   2022 מרץ

 
 
 

- 15  - 

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

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

שעה   . ג  הוראת  תוקף  והארכת  זרים  עובדים  היטל  וליישובי    – ביטול  לשדרות  סיוע  חוק 
 הנגב המערבי 

כלכ  .1.ג  יעדי התקציב והמדיניות  חוק התכנית להבראת  )תיקוני חקיקה להשגת  לת ישראל 

ביטול היטל  -     2022( התשפ"ב 20( )תיקון מספר  2004- ו   2003הכלכלית לשנות הכספים  

 עובדים זרים 

מיום   הכנסה  מס  פרסום  פי  ישראל  ,  13.02.2022על  כלכלת  להבראת  התכנית  חוק  לפי 

לרשות המיסים,    20%  - ל   15%ין  מעסיק של עובד זר היה חייב לשלם היטל בשיעור של ב 

בהתאם לענף בו מועסק העובד, על בסיס השכר המדווח המשולם לעובדים. כל זאת כאשר  

חל איסור על המעסיק לנכות את ההיטל משכרו של העובד. בהתאם לתיקון לחוק, בוטלה  

 . החובה לתשלום ההיטל על כל הענפים 

ביום   זה  חוק  של  על   01.01.2022תחילתו  יחול  או    והוא  שהופקה  זר  עובד  של  הכנסתו 

 . שנצמחה ביום התחילה ואילך 

 הוראת שעה   - חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי  .2.ג 

שנים    4- , אושרה הארכת תוקף הוראת השעה ל 13.2.2022על פי פרסום מס הכנסה מיום  

ליום   עד  דהיינו  עד 31.12.2025נוספות,  במקום  בהוראה    31.12.2021  ,  שנכתב  כפי 

 המקורית.  

, עד  20%לפיכך, תושבי הישובים המזכים בהתאם להוראה הנ"ל יקבלו הנחה בשיעור של  

 .  ₪1.1.2022 החל מיום    246,120לתקרה של  

ובו  עזה, רשימה    להלן מצורף קישור  עוטף  יישובי  מעודכנת הכוללת את  ישובים  רשימת 

 .  1.1.2022לוח הניכויים כפי שפורסם ביום  זו מחליפה את הרשימה שפורסמה ב 

content/uploads/2022/03-https://rhcpa.co.il/wp / כלכלת - להבראת - התכנית - חוק -

 pdfשראל. י 

 
 

https://rhcpa.co.il/wp-content/uploads/2022/03/חוק-התכנית-להבראת-כלכלת-ישראל.pdf
https://rhcpa.co.il/wp-content/uploads/2022/03/חוק-התכנית-להבראת-כלכלת-ישראל.pdf
https://rhcpa.co.il/wp-content/uploads/2022/03/חוק-התכנית-להבראת-כלכלת-ישראל.pdf
https://rhcpa.co.il/wp-content/uploads/2022/03/חוק-התכנית-להבראת-כלכלת-ישראל.pdf
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 נשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים בניוזלטרים אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי.  
  .03-6091113או לפקס  rhcpa@rhcpa.co.il וכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת 03-6092020ניתן ליצור קשר בטלפון 

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

)ע"מ   . ד  צנציפר  צנציפ 19-06-49084פס"ד  בע"מ(,    – ר  ,  ומספוא  תבואות  ליבוא  חברה 
07.04.2021 

 " )להלן:  צנציפר  המזון.  "(  המערערת חברת  ייצור  לענף  ומספוא  תבואות  בייבוא  עוסקת 

לקוחותיה, בין היתר, היו מגדלים באזור רצועת עזה. שלושה לקוחות מאזור רצועת עזה  

לא פרעו את חובותיהם לחברה בגין מכירת סחורה. בגין אותן חובות, המערערת הוציאה  

 .  2012ו   2008הודעת זיכוי למע"מ. לטענת המערערת חובות אלו נוצרו בשנים  

רערת פנו בכתב אל מנהל מע"מ בהתאם לתקנה  רואי החשבון מטעם המע   26.7.2017ביום  

שלוש  24 של  תקופה  חלוף  בשל  בעיקר  הבקשה,  את  דחה  מע"מ  מנהל  מע"מ.  לתקנות  א 

הזיכוי.   תעודת  להוצאת  ועד  החשבוניות  הוצאת  מיום  במחלוקת סך  שנים  השנוי    המס 

 מיליון ₪.   2.4  - עומד על כ 

פי   מע"מ: 24תקנה  על  לתקנות  הזיכוי  א)ג(  הודעת  כאמור    "הוצאת  הודעה  והגשת 

בתקנת משנה )ב( ייעשו לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד שבו הוצאה חשבונית המס  

התקופה(.     –שבשלה נוצר החוב וכל עוד לא חלפו שלוש שנים מן המועד האמור )להלן  

 במניין התקופה לא יבואו: 

רגל לבין יום  פרק הזמן שבין יום הגשת תביעת חוב במסגרת הליכי פירוק או פשיטת  

 מתן אישור המפרק או הנאמן לחלוקת דיבידנד סופי למבקש; 

פרק הזמן שבין יום הגשת תביעה לבית המשפט לגביית החוב ובין יום היות פסק הדין  

 לפסק דין חלוט." 

 : א)ג( 24המערערת העלתה שלוש טענות נגד תקנה  

השנים  ( א )  שלוש  תקופת  את  למנות  בתקנה   יש  מ   המצוינת  לחוב  ה   ו שב היום  החל  חוב 

 . אבוד 

הופך   ( ב )  כאשר  חל  איננו  והיא  ממצה  איננו  המשנה  בתקנת  הגלום  ההסדר  לחלופין, 

 החוב לאבוד לאחר שלוש שנים ממועד הוצאת החשבונית;  

את   ( ג )  סותרת  היא  כי  בטלה,  בתקנת המשנה  הזמן הקבועה  מגבלת  חילופין,  לחילופי 

 זכותו של העוסק לקבל החזר מס עסקאות בהתאם להלכת אלקה. 

הודעת  בי  הוצאת  הברורה:  התקנה  לשון  לאור  וזאת  הנ"ל  הטענות  את  דחה  המשפט  ת 

א)ב( יכולה להיעשות "כל עוד לא חלפו שלוש שנים" מן  24זיכוי בהתאם להוראות תקנה  

 המועד שבו "הוצאה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב." 

 


