
        

אין לראות במידעון משום . ונועדו להפניית תשומת לב בלבד, כללי ותמציתי סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן

 .תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי

- 1 - 

 

 2112 ביוני 13

 111' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 119 במידעון

 פוגעת בשיוויון ועל כן תשונהרשימת היישובים הזכאים להטבות מס  – 1חוזר 

לפקודה נקבעה ( ב)11כי רשימת הישובים הזכאים להטבות מס מכוח סעיף נפסק ( 0311/12צ "בג)גדבאן בפרשת 

ברשימה יש להכליל , משכך. פוגעת בשוויוןהיא ובכך  ,גלויות ושוויוניות, ללא אמות מידה ברורות, באופן שרירותי

 .והכל בתוך שנה מיום מתן פסק הדין, לו לטובהומנגד להשמיט ממנה יישובים שהופ, יישובים נוספים שהופלו לרעה

 התרת ניכוי הוצאות בהיעדר אסמכתאות: 220122ה "חוזר מ – 2חוזר 

הקובע את הכללים להתרת הוצאה בניכוי במקרים בהם נעדרת לגביה  2/2112פורסם חוזר מס הכנסה  2.0.2112ביום 

 .אסמכתא מספקת

 מ בגין חובות אבודים"בנושא קבלת החזר מע 220122הוראת פרשנות  – 3חוזר 

מ ודרך "הכוללת הנחיות להכרה בחוב אבוד לעניין חוק מע 2/2112מ את הוראת פרשנות "רשויות מע פרסמולאחרונה 

 .את הכללים שהיו נהוגים עד כה המשנה ומרחיב ההוראה .מ בגינם"קבלת החזר מע

 הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ: 150 'ה מס"מ טופס עדכון – 4חוזר 

בדבר הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק  101פרסמה רשות המיסים עדכון לטופס  13.0.2112ביום 

תושבי ישראל לגבי ממרחיב את דרישות הגילוי  העדכון. יחידים או חברות –במישרין או בעקיפין בידי תושבי ישראל 

 . ל"פעילות בחו בגיןבנוסף לדרישות דיווח אחרות החלות וזאת , תם בחבר בני אדם תושב חוץהחזק
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 רשימת היישובים הזכאים להטבות מס תשונה ותיקבע לפי אמות מידה ברורות – 1חוזר 

 קובע רשימה פרטנית של ישובים אשר תושביהם זכאים להנחות במס הכנסהלפקודת מס הכנסה ( ב)11סעיף 

כלכליים או -חברתיים, גיאוגרפיים – י קריטריונים כלשהם"מוגדרת ערשימת הישובים ברובה אינה . בשיעורים שונים

  .באמצעות ציון שמם של הישובים והזכאות להנחות במס מוענקת, אחרים

שנקבעו לשם  במסגרתן נטען כי הטבות המס ניתנו וניתנות מבלי, (0311/12צ "בג) צ בנושא"מספר עתירות הוגשו לבג

בחלק מן העתירות נטען כי יישובים ערביים ודרוזים בצפון הארץ . באופן שפוגע בשוויון, כך אמות מידה שוויוניות וראויות

 . וזאת ללא כל הבחנה עניינית ביניהם, מופלים לרעה בהשוואה לישובים יהודים שכנים, ויישובים בדואים בדרומה

ם יענייני, לממשלה ולכנסת לשם קביעת קריטריונים ברוריםעל ידו שניתנו  צ הבהיר כי חרף מספר הזדמנויות"בג

כפי שהומלץ  ,בין היתר, אלה משכו ידם מהמלאכה ונמנעו מקביעת קריטריונים כאמור – ת המסוושוויוניים לחלוקת הטב

ממשלות ישראל אף סטו מהחלטותיהן עצמן ומקביעותיו . שהקימה הממשלה לצורך כךלהן על ידי מספר ועדות ייעודיות 

מתן הטבות המס . של היועץ המשפטי לממשלה בדבר המגבלות החלות על הדרך שבה יש להעניק הטבות תקציביות

בהיעדר קריטריונים ברורים ובאמצעות חקיקה פרטנית הנוקבת בשמם של היישובים נמצאה כבעייתית על ידי הוועדות 

 .ת המיסיםהייעודיות ורשו

גם ביחס לשיעור ההטבה , גלויות ושוויוניות, מס נקבעה ללא אמות מידה ברורותהלהטבות  זכאות הישוביםצ קבע כי "בג

שמרשימת היישובים הוספו תוך , אך באמצעות ציון שמם בפקודהליישובים הטבות המס ניתנו . זכאים אותם יישוביםלו 

לפיו יהיה ניתן לבחון האם קיימת הבחנה רלוונטית בין יישובים שזכו להטבות או הורדו יישובים ללא כל רציונל כתוב 

ועל כך שלא נעשה , בלתי עקבית, היעדר קריטריונים ברורים מלמד על היות החקיקה שרירותית. המס ובין אלו שלא

 . ניסיון לבחור את רשימת הזכאים באופן שוויוני ואובייקטיבי

ברורים , רה לחובת הממשלה לחלק את משאבי המדינה בהתאם לקריטריונים שוויםעומדת בסתי, חקיקה שרירותית זו

אינה רשאית לנהוג , שעה שהיא מנהלת את ענייני הציבור ומשאביו, חובה המבוססת על העיקרון לפיו המדינה, וגלויים

גיון פנימי ושאינה שאין בה ה, יוצרת מראית עין של חלוקה שרירותיתחלוקת משאבים ללא קריטריונים  .בהם כבשלה

 . מבוססת על הבחנות רלוונטיות

צ כי התוצאה המתקבלת מהחקיקה המצביעה באופן בולט על פגיעה "ביחס לחלק מהמקרים נשוא העתירות קבע בג

למתן הטבות מס צ מלקבוע קריטריונים "בג נמנע, עם זאת. ה כוונה מקורית להפלות ובין אם לאותבין אם הי, בשוויון

 .לעשות כןואין זה מתפקידו , אותםלקבוע  כליםמהטעם שאין בידיו 

מועצה אזורית ערבה תיכונה , חצור הגלילית, בית שאן ,הכללת המועצה אזורית אילותבנפסק כי , לאור כל האמור לעיל

מהקריטריון שעמד בבסיס  המחוקק סטה, לפקודה 141במסגרת תיקון , ברשימת הישובים הזכאים להטבות מס, וערד

שמצבם אינו שונה מזה , לטובת רשימה שרירותית של רשויות ויישובים –הטבות מס ליישובי עוטף עזה  מתן –התיקון 

של תושבי הישובים  כבוד האדםובבזכות לשוויון חוקתי  התיקון באופן בלתיפוגע , משכך. של יישובים שלא זכו להטבות

 .ושהה למשך שנה מיום פסק הדיןהביטול יאולם , תבוטל הברשימהאמורים ישובים הכללת הי, משכך. שהופלו לרעה

ויש , הופלו לרעה ביחס ליישובים יהודים הסמוכים להםאלו נקבע כי  אן'ג-סמיע ובית-כיסרא, ביחס לישובים מזרעה

מתוך הכרה  וזאת, שלושת הישובים יושהה לתקופה של שנהף צירו. להכלילם ברשימת היישובים הזכאים להטבות מס

 .בחשיבות מתן פתרון כולל לסוגיה נשוא העתירה
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 התרת ניכוי הוצאות בהיעדר אסמכתאות : 220122ה "חוזר מ – 2חוזר 

לקיומה של הוצאה שמטרתו לקבוע את אופן ההוכחה "( החוזר: "להלן) 2/2112פורסם חוזר מס הכנסה  2.0.2112ביום 

המעידה על מהותה ומספקת במקרה בו ההוצאה אינה מלווה באסמכתא תקינה , הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום

 :כלהלן שנקבעו בו החוזר מפרט את המצבים בהם תיבחן ההוצאה בהתאם להוראות. וסכומה

על פי  מסמכים לשמירתבמהלך התקופה בה נדרש  השיצא הוצאהלא שמר את התיעוד הנדרש בשל  הנישום .1

 ;לשם הוכחת ההוצאה, ואין בידיו חשבונית או העתק נאמן למקור שלה, הוראות ניהול ספרים

 ;פחת נדרש בגינו הנכס רכישת על המעידה חשבוניתבידיו  איןכש פחת הוצאות דורש הנישום .2

אין בידיו חשבונית המעידה על מקורי של רכוש קבוע כשאו עלויות בגין מחיר /הנישום דורש התרת הוצאות הוניות ו .3

 ;רכישת הנכס

 .שלא כדין שהוצאו מס חשבוניות .4

קיומה של הוצאה את לקביעת שומה לנישום כאשר אין בידו אסמכתא המאששת  במסגרת החוזר נקבעו אמות מידה

תוך שמירת זכות פקיד , זאת. על בסיס האסמכתאות והראיות שימציא הנישום, במקרים המפורטים לעיל, וסכומה

 . על סמך מהימנותן להפעלת שיקול דעת בדבר קבלת הראיות או דחייתןהשומה 

על פקיד השומה לקבוע את מהותן , שיצאו בייצור ההכנסה ושיש לנכותן נקבע כי על מנת לקבוע את ההוצאות האמיתיות

ותוך , אומדנים לקביעת הקיימיםתוך שימוש באמצעים  ,והבנתו ניסיונו סמך עלאותן  ומטרתן של ההוצאות ולאמוד

 :בחינת הנקודות הבאות

 .בדיקה כי ההוצאה יצאה בפועל .1

 שצד בדיקה תוך( 'וכדק 'צ, בנקאית העברה) המקבלאמצעי זיהוי של הצד  עם בפועל שבוצע התשלוםבדיקת גובה  .2

יותר לקיומה  שום יוטל נטל הוכחה כבדעל הני, במקרה של תשלום ללא אסמכתא לתשלום בפועל. בהכנסה הכיר זה

 .של ההוצאה וסבירותה

 .הוצאה של מההצדדים אשר קובעים מהותה וסכו ידי-להסכמים וחוזים חתומים ע בחינת .3

 (.'וכדשמאי  הערכת) שונותלמטרות  נעשוהערכות שווי או מסמכים המעידים על שווי הנכס אשר  בחינת .4

 .המיסים לרשות שהוגשו כפי דמותוק משנים מבוקרים כספיים דוחות מתוך א"י פחת טופסי .0

 (.'וכד ,השבחה טלהי) הרכישה מחיר על המעידותל "בישראל או בחו מנהלתיות רשויות של קיימים רישומים .1

 ותיוהכנס על דיווחב המגובותעל עלות העבודה הצהרות הקבלנים  –של קבלת שירותים מקבלני משנה  במקרה .7

 . תלושי שכר של עובדי הקבלן המעידים על עלות העבודה ובחינת, בדוחותיו ובאישור ניכוי מס במקור

 .בעקיפין המשרה נושא אל חזרו לא, מהעסקשסכומים שהוצאו  בדיקה לשם משרהשל נושא  ותיחשבונ בחינת .0

, שאין לגביהם אסמכתאות תקפות, שנרכשו או בוצעו בפועל, מוצרים או עבודות, התרת הוצאות בגין רכישת נכסים .2

 .וזאת לצורך בחינת סבירות ההוצאות, ילוו בבדיקת סקרי שוק

השערות ואומדנים , פקיד השומה ישום את הכנסתו על בסיס תסקירים כלכליים, כשהנישום אינו עומד בנטל ההוכחה

  .ובאמצעות כלכלני רשות המיסים ותדריכיה, מקובלים בענף של הנישום

 אם רק, (כך על החליט השומה שפקידבהנחה ) בניכוי תותר היא, הצדדים ידי על דווחה לא הוצאה כאשרכי , נקבע עוד

 .ההכנסה מקבל אצל הכנסה זקיפת יוודא השומה פקיד, במקביל. במקור מס ממנה ניכה הנישום
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 מ בגין חובות אבודים"בנושא קבלת החזר מע 220122הוראת פרשנות  – 3חוזר 

מ ודרך "הכוללת הנחיות להכרה בחוב אבוד לעניין חוק מע 2/2112מ את הוראת פרשנות "פירסמו רשויות מע לאחרונה

 .באותו עניין 1/11את הוראת הפרשנות מחליפה הוראה זו  .קבלת החזר בגינם

 נקבעו חמישה תנאים מצטברים אשר בהתקיימם יוחזר מס עסקאות ששולם בגין( 2112/20א "ע) אלקהבפרשת , כזכור

המוכר או נותן השירות  (4). מס העסקאות בגין החשבון שולם( 3). הוצאה חשבונית( 2). בוצעה עסקה( 1): חוב אבוד

 . דהחוב הפך לחוב אבו( 5). (בין אם בכסף ובין אם בשווה כסף) לא קיבל את התמורה

להנחת , אלא יש להוכיח, אין די בהודעת החייב שלא יוכל לשלם את חובומבהירה ההוראה כי , החמישיביחס לתנאי 

 :והוא אחד מהחובות המפורטים להלןאת החוב כי לא ניתן לגבות , דעת המנהל

בעל העוסק יוכר החוב כאבוד במועד אישור המפרק או הנאמן כי , ככלל – חוב של חייב שננקטו נגדו הליכי חדלות פירעון

גם במקרים בהם המפרק או הנאמן , ואולם. הגיש תביעת חוב וכי חולק דיבידנד סופי לנושים "(העוסק: "להלן) החוב

שאינה החוב  תוכר יתרת –יאשרו בכתב כי סיכויי פירעון החוב קלושים ביותר או כי שוערך דיבידנד שיחולק לנושים 

( סכום החוב שהוכר כאבוד יוגדל/יוקטן)לאחר חלוקת הדיבידנד הסופי תיערך התאמה . כחוב אבודצפויה להיפרע 

( להבדיל מהוצאה לפועל)במקרה בו מונה לחברה כונס נכסים בבית המשפט המחוזי , כמו כן. בהתאם לדיבידנד ששולם

וד לאחר קבלת אישור מהכונס כי אינו צופה שיוותרו כספים לאחר יוכר החוב כאב, ולא מתנהל תיק פירוק כנגד החברה

 .הרי שעליו להקטין את סכום החוב האבוד, כספים לעוסקאם בסופו של דבר שולמו , גם כאן. התשלום לנושה המובטח

נקט בהליכי הוצאה לפועל  העוסקאם  – נקט בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב שהינם סבירים בנסיבות העניין העוסק

טרם נפרע , ובלבד שיוכח כי החוב הינו אמיתי, אבודכיוכר מלוא הסכום , מסכום החוב הכולל לרבעכנגד החייב ביחס 

במקרה בו נתן ראש ההוצאה לפועל צו תשלומים לפיו החייב ישלם לבעל . ופעולות הגבייה וההוצאה לפועל לא צלחו

. יוכר מלוא הסכום במועד מתן הצו כחוב אבוד –מסכום החוב  1%שאינו עולה על החוב תשלומים תקופתיים בשיעור 

 .וישלם את המס הנכלל בה העוסק יוציא חשבונית, בשל כל סכום שישולם בעתיד

במקרה זה יש להמציא את אישור הנאמן  – חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים ואושר בפסק דין סופי על ידי בית משפט

לאחר אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט תוכר יתרת . הגיש תביעת חוב ואת אחוז הפירעון הצפוי שהעוסקלכך 

יקטין או יגדיל , עם סיום פירעון כלל תשלומי ההסדר, במקרה בו אחוז הפירעון לנושים אינו מוחלט. החוב כחוב אבוד

 . את הסכום שהוכר כחוב אבוד העוסק

החייב  (א): לא יוכר החוב כאבוד אלא אם יוכח אחד מאלה, לעילשלושת המקרים  אם לא התקיימו – מקרים נוספים

כשמדובר  (ג). החייב עזב את ישראל ואין לו נכסים הניתנים למימוש (ב). נפטר ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימוש

עלות : רשאי הממונה האזורי להכיר בחוב כאבוד בהתקיים שלושה תנאים מצטברים, בחוב שאיננו בסכומים גבוהים

ומרבית ; העוסק נקט בהליכים סבירים לגביית החוב שלא צלחו; גבוהה מסכום החוב( י העוסק"שתוכח ע)גביית החוב 

 ".קעוס"העסקאות של העוסק הן עם לקוחות שאינם רשומים כ

מבהירה ההוראה כי , כמו כן. כי ההוראה אף מבהירה את הכללים להוצאת הודעת זיכוי ולמתן הודעה עליה למנהל, נציין

ויש לראות בסכום שהתקבל , זו תהיה חייבת במס במועד קבלתה –אם בעל החוב גבה את התמורה בסופו של יום 

לא תידון או תאושר כל בקשה  –לגבי החוב האבוד  ביחס לתיקים שבהם הוצאה שומה סופית, לבסוף. מ"ככולל מע

 .להוצאת הודעת זיכוי



        

אין לראות במידעון משום . ונועדו להפניית תשומת לב בלבד, כללי ותמציתי סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן

 .תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי
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 הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ: 150 'ה מס"מ טופס עדכון – 4חוזר 

בדבר הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק  101פרסמה רשות המיסים עדכון לטופס  13.0.2112ביום 

הטופס מיועד לתושב ישראל שהוא בעל "(. הטופס" :להלן)יחידים או חברות  –במישרין או בעקיפין בידי תושבי ישראל 

י אדם תושב חוץ שזכויותיו אינן נסחרות לתושב ישראל שהוא בעל זכויות בחבר בנ, שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ

 . להגיש טופס כאמורוכן מי שפקיד השומה ביקש ממנו , בבורסה

מידע זה ישמש . נועדו לאסוף מידע רב יותר על ההחזקה בחברות זרות בידי תושבי ישראלשיפורטו בהמשך השינויים 

חברת משלח יד זרה ושליטה וניהול , זרהחברה נשלטת : את רשויות המס בשלוש הוראות אנטי תכנוניות עיקריות

לשם . הוראות כאמור מאפשרות לרשויות המס להשית מס על תושבי ישראל בגין אחזקתם בחברות זרות. מישראל

 :את הפרטים הבאים, בין היתר, נדרש מעתה ואילך לציין, איסוף מידע כאמור

 מדינת התושבות לצרכי מס של החברה הזרה בנוסף למדינת ההתאגדות  מהילציין  יש – תושבות מדינת

 . הרלוונטית

 לעניין . יש לציין מועד הרכישה המוקדם ביותר, אם הזכויות נרכשו במועדים שונים – בחברה הזכויות רכישת מועד

 .לרבות השקעה בזכויות של חבר בני אדם בהקמה – "רכישה", זה

 לציין האם החברה הזרה נחשבת ישות משפטית נפרדת ומשכך אינה  יש – ותהתושב במדינת מס לצרכי סיווג

בדומה ) מניותיה שקופה לצורכי מס או שהיא מוגדרת כישות שקופה לצורכי מס שרווחיה מיוחסים ישירות לבעלי

 (.לחברה משפחתית בישראל

 כמו כן. כהגדרתה בפקודה "פסיביתהכנסה "לציין האם רוב הכנסותיה של החברה נובעות מ יש – פסיביות הכנסות ,

חברה כשבמקרה האמור לא אמורות לחול הוראות )פסיביות כאמור מגיעות לכדי עסק ההכנסות הנדרש לציין אם 

לרבות הכנסות שאינן נכללות  ,וכן נדרש להתייחס להכנסות פסיביות הפטורות ממס במדינה הזרה ,(נשלטת זרה

 .במדינה הזרה בבסיס המס

 כהגדרתו " משלח יד מיוחד"לציין האם מרבית ההכנסות של חבר בני אדם נובעות מ יש – מיוחד יד חבמשל עיסוק

 .2113 –ג "התשס ,(קביעת משלח יד מיוחד)בצו מס הכנסה 

 חברי הנהלה או חברי דירקטוריון , לציין האם ישנם נושאי משרה יש – ישראל תושבי דירקטוריוןחברי /משרה נושאי

 . בחבר בני האדם המדווח שהם תושבי ישראל

שיעור הזכויות , למשל כמות החזקה בזכויות)על פרטי ההחזקה בחברה הזרה גם יצויין כי במסגרת הטופס יש לדווח 

דווח  101אם בטופס : לדוגמא. חובות דיווח אחרות ולא מן הנמנע כי רשויות המס יצליבו את המידע עם( 'בהצבעה וכו

טופס )יצפו רשויות המס לקבל גם טופס מחירי העברה , ומעלה 01%הנישום כי הוא מחזיק בחברה זרה בשיעור של 

 .במידה ומתקיימות עסקאות בין הנישום הישראלי והחברה המוחזקת( 1300


