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 2011 בנובמבר 23

 113' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 113 במידעון

 בישראלצמצום הפטור ממס רווח הון לתושבי חוץ במכירת ניירות ערך הנסחרים  – 1חוזר 

 ובעסקאות עתידיות

מלווה בוטל הפטור לתושבי חוץ על רווח הון במכירת במסגרתו , לפקודה 186' תיקון מספורסם  16.11.2011 ביום

תיקון זה  .מלווה מדינה קצר מועדועל עסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין , מדינה קצר מועד

על הכנסות ורווחים  פטורים נוספים לתושבי חוץ בוטלובמסגרתו , 2011מהווה מהלך משלים לתיקון התקנות מאוגוסט 

 .קצר מועדמדינה שנתקבלו בגין מלווה 

 .31.12.2.1ועד ליום  1..1.3.2ל לתקופה שמיום "עדכון הוצאות אש – 2חוזר 

 2011-ב"התשע, (תיקון()ל בארץ"הוצאות אש()ניכוי הוצאות מסוימות)פורסמה קביעת מס הכנסה  20.11.2011ביום 

 .31.12.2010ועד ליום  1.3.2009ל לתקופה שבין יום "במסגרתה עודכנו סכומי הוצאות האש

 זקיפת שווי הסעה לעובדים וחבות במס שכר ומס מעסיקים בגינה – 3חוזר 

על אף , עובדי בית החולים לא ייזקף שווי ההסעה המאורגנתלכי  נקבע (9056-05מ "ע) עזרת נשיםבית חולים בפרשת 

כר ומס מעסיקים קבע כי על בית החולים לשלם מס שנ, עם זאת .שבית החולים לא קיבל מראש את אישור הנציב לכך

 . "הכנסת עבודה"בגין שווי ההסעה מאחר שהיא מהווה 

 על נכסים והכנסות מחוץ לישראלנוהל גילוי מרצון  – 4חוזר 

נוהל זה מהווה . רסמה רשות המיסים בישראל נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראלפ 15.11.2011ביום 

נדבך נוסף בניסיונה של רשות המיסים לאתר יחידים וחברות ישראלים  והינו, 2005עדכון לנוהל הקבוע מחודש אוגוסט 

 .בעלי הכנסות ונכסים מחוץ לישראל שלא דווחו עד כה

 לפקודה( ט)3שינוי שיעור הריבית לעניין סעיף  –הודעה 

ובמסגרתו שונה שיעור , 1985-ה"התשמ, (קביעת שיעור הריבית)מס הכנסה פורסם תיקון לתקנות  2.11.2011ביום 

היינו ביום , יום מיום פרסומו 30תחולת התיקון הינה . לשנה 5.24%והוא עומד על , (ט)3הריבית לעניין סעיף 

לחוק  5כהגדרתו בסעיף , "שיעור עלות האשראי המרבי"שיעור הריבית יתעדכן מדי שנה ויעמוד על . 2.12.2011

השיעור המתקבל יעוגל למאית . שיפורסם לפני חודש דצמבר בכל שנה, 1993-ג"התשנ, בנקאיות-הסדרת הלוואות חוץ

 . האחוז הקרובה
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 צמצום הפטור ממס רווח הון לתושבי חוץ במכירת ניירות ערך הנסחרים בישראל – 1חוזר 

 ובעסקאות עתידיות

תושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה לפטור ממס מעניק  ת מס הכנסהלפקוד( 2ב)97סעיף 

 . רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראלובלבד ש, בישראל

ח או "במכירת אגלפקודה במסגרתו בוטל הפטור ממס רווח הון לתושבי חוץ  186' פורסם תיקון מס 16.11.2011ביום 

חודשים  13ושמועד פירעונם אינו עולה על , הרשומים למסחר בבורסה בישראל, מלווה של מדינת ישראל או בערבותה

ועל עסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או , "(קצר מועדמדינה מלווה : "להלן) מיום הוצאתםמלאים 

 .מלווה מדינה לזמן קצרבעקיפין הוא 

, והוא יחול על מלווה מדינה קצר מועד או עסקה עתידית, "(יום התחילה: "להלן) 16.12.2011ביום ס לתוקף התיקון ייכנ

 .ושיימכרו מיום התחילה ואילך, שנרכשו לפני יום התחילה או בשנתיים שלאחריו, כאמור

ואשר צמצמו את הפטורים , 7.7.2011שתחולתם מיום  ,2011תיקון זה מצטרף לתיקונים לתקנות שפורסמו באוגוסט 

 :הניתנים לתושבי חוץ בשל מלווה מדינה קצר מועד וכלהלן

קצר מועד שהוצא ביום  דמי ניכיון והפרשי הצמדה בגין מלווה מדינה, על ריביתלא יחול פטור ממס לתושב חוץ  .1

 .ואילך 8.5.2000

כך , דמי הניכיון והפרשי ההצמדה, ביחס להכנסות הריבית כהוראת מעבר נקבע כי תחול שיטת חישוב ליניארית

 .ואילו החלק הנותר יהיה חייב במס, יהיה פטור ממס 7.7.2011שחלק ההכנסות שייוחס לתקופה שלפני יום 

ולפיה ניכוי המס בחודש מאי האחרון פרסמה רשות המיסים הודעה , בעקבות פנייתו של איגוד הבנקיםכי , נציין

: במקור מריבית או מדמי ניכיון שהשתלמו על מלווה מדינה לטווח קצר ייעשה באחת משתי הדרכים הבאות

כך שינוכה מס רק על חלק הריבית או דמי , ניכוי המס במקור בהתאם לשיטת החישוב הליניארית –הראשונה 

וזאת בצירוף הודעה לתושב , ריבית או דמי הניכיוןניכוי המס במקור על כל סכום ה –השנייה ; הניכיון החייב במס

החוץ כי הוא זכאי לקבל החזר מס בגין חלק הריבית או דמי הניכיון שאינם חייבים במס על פי שיטת החישוב 

 .באמצעות הגשת דוח לרשות המיסים, הליניארית

מלווה , במישרין או בעקיפין, פטור ממס על רווח הון לתושב חוץ מעסקה עתידית לא יחול אם נכס הבסיס שלה הוא .2

 .מדינה קצר מועד

וכן על עסקה , תושבי חוץ לא יחול במכירת מלווה מדינה קצר מועדנאמנות חייבת ללקרן על רווח הון פטור ממס  .3

 .עתידית שנכס הבסיס שלה הוא מלווה מדינה קצר מועד

ע יבוצע "תושב חוץ מרווח הון ממכירת נינכתב כי ניכוי המס במקור מהכנסתו של ל "ת רשות המיסים הנהודעבמסגרת 

תושב חוץ המבקש להחיל על הכנסתו זו את הוראות . פ תקנות ניכוי המס במקור מניירות ערך ומעסקאות עתידיות"ע

 .או החזר מס/רשאי לפנות לרשות המיסים לקבלת אישור ו, האמנה למניעת כפל מס הרלוונטית לגביו
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 .31.12.2.1ועד ליום  1..1.3.2ל לתקופה שמיום "עדכון הוצאות אש – 2חוזר 

 2011-ב"התשע, (תיקון()ל בארץ"הוצאות אש()ניכוי הוצאות מסוימות)פורסמה קביעת מס הכנסה  20.11.2011ביום 

 .ל"במסגרתה עודכנו סכומי הוצאות האש

( 1878/09ץ "בג)ל במשך שנים רבות "הוצאות האשכי עדכון זה בא בעקבות עתירה שהוגשה בדבר אי עדכונן של , יצויין

ועד  1.3.2009ץ לשר האוצר לעדכן את סכום ההוצאות באופן רטרואקטיבי ביחס לתקופה שבין יום "ובמסגרתה הורה בג

 .1.1.2011ליום 

 :ל המעודכנים"להלן סכומי הוצאות האש

 -לגבי נישומים שהוכיחו הוצאותיהם באמצעות קבלות

 התקופה
 בשקלים חדשיםהסכום 

 ארוחת ערב ארוחת צהריים ארוחת בוקר

 2 4 1 (1..20.2.2עד )לפני העדכון 

 22 44 11 1..31.12.2עד  1..1.3.2

 23 46 12 .31.12.2.1עד  .1.1.2.1

 -לגבי נישומים שלא הוכיחו הוצאותיהם באמצעות קבלות

 התקופה
 הסכום בשקלים חדשים

 ערב ארוחת ארוחת צהריים ארוחת בוקר

 1 3 1 (1..20.2.2עד )לפני העדכון 

 11 33 11 1..31.12.2עד  1..1.3.2

 12 35 12 .31.12.2.1עד  .1.1.2.1

 שורה של תנאיםבכפוף ל, בניכויהתירה  1972-ב"התשל, (ניכוי הוצאות מסוימות)לתקנות מס הכנסה ( 3)2תקנה , כזכור

שבו מצוי מקום מגוריו ( מ לפחות"ק 10מרחק של )שהוצאו בעת שהייה מחוץ לתחום הישוב  ל"אשהוצאות , ומגבלות

 . שבו מצוי גם עיסוקו העיקריהקבוע של הנישום ומחוץ לתחום הישוב 

ל לרשימת ההוצאות "הוצאות האשהתווספו  1.1.2011החל מיום . 31.12.2010תקנה זו עמדה בתוקף עד ליום 

 (.של משרדנו 105להרחבה בעניין זה ראה מידעון )לפקודת מס הכנסה  32בסעיף  האסורות בניכוי המופיעה

מתבקשים , ל"הוצאות בגין אש 2009-2010נישומים שהוציאו בשנים , ל במידה ניכרת"נוכח העלאת סכומי הוצאות האש

ודפות וניכוי מס הקטנת סכום הע, הגדלת ההוצאות המותרות בניכוי)ל על דיווחיהם "לבחון את השלכות התיקון הנ

 .ולשקול הגשת דוחות מתקנים בהתאם( תשומות
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 שווי הסעה לעובדים וחבות במס שכר ומס מעסיקים בגינהזקיפת  – 3חוזר 

בגין שווי ההטבה . קובע כי יראו כהכנסת עבודה כל טובת הנאה הניתנת לעובד ממעבידו לפקודת מס הכנסה( 2)2סעיף 

 .יחויב העובד במס

נדונה סוגיית זקיפת השווי בגין הסעות שסיפק בית חולים לעובדיו ( 9056-05מ "ע) עזרת נשיםבית חולים בפרשת 

באותו עניין עלו ההשלכות של סוגיה . כאשר לא פועלת תחבורה ציבורית זמינה, המגיעים למקום העבודה בשעות הלילה

בגין  במס שכר ומס מעסיקיםבית החולים והן לעניין חיוב בידי העובדים ההסעות במס הכנסה  שוויזו הן לעניין חיוב 

 .הכנסת עבודה זו

 חיוב העלות במס הכנסה

לפקודה מעניק פטור ממס לעובד בגין שווי נסיעה לעבודה ובחזרה בהסעה מאורגנת שהעמיד לרשותו ( 20)9סעיף 

נדרשה בשנות , ן יתר התנאיםבי. בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים, מעבידו כאשר זו הכרחית בשל תנאי העבודה

לא זקף שווי לעובדים בית החולים , בענייננו. בקשה מראש וקבלת אישור מאת פקיד השומההשומה שבנדון אף הגשת 

  .וזאת ללא שקיבל לכך אישור מראש מרשויות המס כפי שנדרש, בגין הסעות שהעניק לעובדיו בשעות הלילה

בגינה יש לזקוף שווי , הסעה מאורגנת חוסכת את עלות הנסיעה ולפיכך מהווה הנאה ניכרת לעובדבית המשפט קבע כי 

למפרע על ( 20)9קבע בית המשפט כי יש לאשר פטור לפי סעיף , עם זאת. בהתאם לעלות הנסיעה בתחבורה ציבורית

בדה שההסעה עמדה בתנאים לאור העו, בין היתר, זאת. לקבלת אישור הנציב לכך מראשאף שבית החולים לא פנה 

 .ועוד היא הכרחית בשל תנאי העבודה ומיקומו של בית החולים, ההסעה מאורגנת וממומנת על ידי המעביד: המהותיים

בוטלה הדרישה לקבלת אישור הנציב מראש ונקבע כי די בהודעה  2005כי החל משנת המס , הסדר הטוב למעןיצויין 

נמליץ לכל המעבידים הנוהגים להסיע את עובדיהם בהסעה . (של משרדנו 12' מס במידעוןראו הרחבה )מראש 

 .מאורגנת להקפיד על יישום הנוהל על מנת לצמצם את המחלוקות מול רשויות המס

 במס שכר ובמס מעסיקים שווי ההסעהחיוב 

מאחר שהיא  וזאת, בסוגיה זו קבע בית המשפט כי על בית החולים לשלם מס שכר ומס מעסיקים בגין שווי ההסעה

ולפיכך בהתאם , חל על העובדים ולא על המעסיקים( 20)9הפטור לפי סעיף . לעניין הפקודה" הכנסת עבודה"מהווה 

 .לפסק הדין אין לפטור את שווי ההסעה ממס שכר ומס מעסיקים

שאימץ בית גם בעמדה שונה מזו , במקרים הרלוונטיים, קיימים טעמים כבדי משקל שעשויים לתמוךלנו נראה כי 

 .המשפט המחוזי

ולגביה , בית החולים לעובדיוארוחות שסיפק השווי קביעת כי במסגרת פסק הדין עלתה סוגיה נוספת הנוגעת ל, נציין

רכיב ההוצאה הקבועה הממוצעת של בית  עלאלא , העלות השולית של הארוחה עלבזקיפת שוויין נפסק כי אין להסתמך 

 . ובת ההנאה ממנה נהנה העובד תמוסה קרוב ככל שניתן למידת ההנאה שמפיק העובדמכיוון שראוי שט, זאת. החולים
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 על נכסים והכנסות מחוץ לישראלנוהל גילוי מרצון  – 4חוזר 

הוראת : "להלן)רסמה רשות המיסים בישראל נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל פ 15.11.2011ביום 

והוא מהווה נדבך , "(הקבועהנוהל : "להלן) 10.4.2005עדכון לנוהל הקבוע שפורסם ביום נוהל זה מהווה "(. השעה

 . נוסף בניסיונה של רשות המיסים לאתר יחידים וחברות ישראלים בעלי הכנסות ונכסים מחוץ לישראל שלא דווחו עד כה

נכסי : "להלן)לישראל שבבעלותם במסגרת הליך הגילוי מרצון תינתן לתושבי ישראל האפשרות לדווח על נכסים מחוץ 

המס שיקבע בשומה  –והקלות במישור הגבייה ( במישור המס)תוך מתן חסינות מהליך פלילי , ועל הכנסות בגינם"( חוץ

 . עד לביטולם המוחלט, האזרחית לא יצבור ריבית וקנסות ויינתנו הקלות ביחס להפרשי ההצמדה

הבקשות להפעלת הוראת השעה ייבחנו על ידי וועדה ייעודית בראשות : יהקלות נוספות יינתנו גם במישור הפרוצדוראל

פקיד , אם מתנהל תיק שומה על שם המבקש. וחבות המס האזרחית תיקבע על ידה, היועץ המשפטי של רשות המיסים

 .השומה הרלוונטי יהיה שותף לבדיקת הבקשה ולתוצאותיה

וההקלות המפורטות בה יינתנו רק לנישומים שיינקטו בהליך זה עד  ,פי הוראת השעה מוגבל בזמן-הליך הגילוי מרצון על

על הליך של גילוי מרצון ביחס לנכסים . לאחר יום זה יטופל הליך הגילוי מרצון בהתאם לנוהל הקבוע. 30.6.2012ליום 

 .והכנסות בישראל ימשיך לחול הנוהל הקבוע

הנוהל לא , עם זאת. וועדה תמצא כי ראוי ונכון להחיל אותובמסגרת הוראת השעה הובהר כי הוא יחול על כל מקרה בו ה

או כאשר הבקשה נעשית במקביל או בעקבות " פשע"יחול על נכסים והכנסות שהופקו כתוצאה מעבירה פלילית מסוג 

 . כמפורט במסגרת הנוהל הקבוע, חקירה של אחת מרשויות המדינה

 :כפי שפורט בה, ול הוראת השעהשל הכנסות לא מדווחות עליהם תח דוגמאותלהלן מספר 

 .הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שהתקבלו בירושה או במתנה מתושב חוץ .1

ששולם עליה מס או , ל"הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שנרכשו מכספים שנבעו מהפקת הכנסה בישראל או בחו .2

 .שלא הייתה חייבת בתשלום מס בישראל

 132' בעקבות תיקון מס, 2003המס בגינן קיימת החל משנת המס שחבות , נכסי חוץמהכנסות לא מדווחות  .3

 .במסגרתו הפכה שיטת המיסוי בישראל לשיטת מיסוי פרסונלית, לפקודה

לתושבים ישראלים שנוסעים באופן תדיר ( באמצעות מחלקת מודיעין וחקירות)כי לאחרונה פנתה רשות המיסים , יצויין

 .במידה ואין ברשותה מידע מסוג זה, הםלקבלת מידע על מקורות הכנסותי, ל"לחו

 .מחוץ לישראללבחון את חובות הדיווח השונות ביחס להכנסות ונכסים ושעה ההוראת את לנצל מומלץ , לאור האמור


