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 1013 רברואפב 04

 214' גיליון מס -מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 114 במידעון

זכאות לקבלת הטיפול בבקשה לקבלת אישור : 3102/1' הוראות ביצוע מס הכנסה מס - 2חוזר 

 מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק

הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת "בנושא  131013פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה  13.1.1013 ביום

בקשות לקביעת מעמדם המיסויי של עולים חדשים או תושבים חוזרים , לפיה" תושב חוזר ותיק"מעמד של עולה חדש או 

 .הקנות וודאות בקשר למעמדם המיסויתהליך ולהליעל את  וזאת על מנת ,בשני מסלולים שונים ותיקים יטופלו

 "המצוק הפיסקאלי"ב לאחר "המיסוי בארה - 1חוזר 

  ב מהמצוק הפיסקאלי ורוב גזרות המס"של ארה" הנפילה"הקונגרס האמריקאי בפעולה של הרגע האחרון מנע את 

  ב"ארהבשינויים שנכנסו לתוקף במיסוי הסקירה תמציתית של במסגרת החוזר תינתן . המתוכננות לא נכנסו לתוקף

, BDO US Tax Compliance, לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת המיסוי האמריקאי .1013לינואר  1-החל מה

 .שבמחלקה למיסוי בינלאומי

 הוצאות מימון שנוצרו כתוצאה מרכישת מניות מחלקות דיבידנד - /חוזר 

נקבע כי ( 1001-00ה "עמ)מ "בפסיקה שניתנה לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בעניין בראון פישמן תקשורת בע

אינה פוטרת את , אינו כלול בבסיס המס של החברה המקבלת, בין שתי חברות ישראליות, העובדה שדיבידנד בין חברתי

עוד נקבע כי . לפקודה( ג)11נגנון הקבוע בסעיף בהתאם למ, ה הוצאות מימוןזהחברה המקבלת מלייחס לדיבידנד 

 .אין לאפשר את היוון הוצאות המימון לעלות המניות, דיבידנדהבהן הוצאות המימון שימשו בהפקת , בנסיבות כאמור

 :הודעות

 לפקודה( י)/ -ו( ט)/לעניין סעיפים  /102שיעור הריבית בשנת  (2

, בהתאם לעדכון. לפקודה( י)3 -ו( ט)3המעודכנים לעניין סעיפים  פורסמו ברשומות שיעורי הריבית 1.1.1013ביום 

( י)3ואילו שיעור הריבית לעניין סעיף  0.45%על שיעור של  1013לפקודה יעמוד בשנת ( ט)3שיעור הריבית לעניין סעיף 

 .4.1%על שיעור של  1013לפקודה יעמוד בשנת 

  לעניין קביעת ההכנסה החייבת( IFRS)אי תחולת תקני דיווח חשבונאים בינלאומיים  (1

כך , 1011א לפקודה גם לשנת המס 15רשות המיסים הודיעה לאחרונה כי בכוונתה לפעול להארכת הוראות סעיף 

כי בהתאם למצב החוקי נכון , יצוין. 11' לא יחולו הוראות תקן חשבונאות מס 1011שבקביעת ההכנסה החייבת לשנת 

 .יש להמתין להתפתחויות ועדכונים נוספים בנושא. בלבד 1011ד שנת המס א לפקודה בתוקף ע15סעיף , להיום
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הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת : 3102/1' הוראות ביצוע מס הכנסה מס – 2חוזר 

 מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק

חדשים או לתושבים חוזרים לפקודת מס הכנסה הוקנו הטבות ליחידים הנחשבים לעולים  161במסגרת תיקון , כידוע

התעוררו פניות רבות של תושבים המבקשים לקבל אישור מרשויות המס ביחס לסיוּוגם , כתוצאה מהתיקון .ותיקים

 .תושבים חוזרים ותיקים3כעולים חדשים

, בעקבות אי הבהירות שנבעה מאופן קבלת אישור על מעמדם המיסויי של עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים

הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת "בנושא  131013הוראת ביצוע מס הכנסה  13.01.1013סמה ביום פור

לפיה נקבעו שני מסלולים לטיפול בבקשות לקבלת אישור זכאות לקבלת " מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק

יודגש כי האפשרות . הם לישראלשלתיק שייקבעו בהתאם לרמת הזיקה מעמד מיסויי של עולה חדש או תושב חוזר ו

העבירו את כבר את מרכז חייהם לישראל והן ליחידים אשר  מה ניתנת הן ליחידים שטרם העבירולפנות לפקיד השו

 .מרכז חייהם לישראל

מסלול למבקשים בעלי רמת זיקה נמוכה למרכז חיים בישראל אשר יטופלו ויקבלו אישור על מעמדם  – המסלול הירוק

יוכל היחיד להגיש בקשה במסגרת , במידה והוחלט על ידי פקיד השומה שלא לאשר את המעמד המבוקש. בהליך מקוצר

המפורטים בטופס הייעודי  תנאיםלעמוד בכל העל היחיד , מסלול זהיודגש כי בכדי לעמוד בתנאי  .המסלול הפרטני

, (אם כבר הגיע לישראל)נדרש המבקש לנקוב במועד שבו הפך לתושב ישראל , ייעודיהבטופס . באחת משתי החלופות

השנים שקדמו  10 -המלמדים על העדר זיקות לישראל ב, להצהיר על עמידתו בתנאים המנויים באחת משתי חלופות

בחלופה , בין השאר .וכן לצרף אסמכתאות לתמיכה בהצהרותיו( ”ה הקובעתהתקופ“: להלן)לשנת הגעתו לישראל 

 בתקופה הקובעת וכןיום בכל שנה  10 -בת הזוג וילדיו הקטינים לשהות בישראל לא יותר מ\על היחיד בן, הראשונה

ח ”מומן בקופולא היו זכאים לטיפול רפואי מ, קיבלו קצבאות מביטוח לאומינדרש כי בתקופה הקובעת בני המשפחה לא 

ובלבד ששנה , יום בישראל משך שנתיים בתקופה הקובעת 113רשאי היחיד לשהות עד , היבחלופה השני. ח”או בבי

 -ששנתיים אלו אינן רצופות ושהיחיד שהה בישראל לא יותר מ, חריגה כאמור אינה השנה האחרונה בתקופה הקובעת

 .שאר התנאים זהים לאלו בחלופה הראשונה; בכל אחת משמונה השנים הנותרות( 10במקום )יום  60

לישראל אשר יטופלו לאחר בחינה פרטנית של יותר מסלול למבקשים בעלי רמת זיקה גבוהה  – המסלול הפרטני

 .בקשתם והחלטה באשר למעמדם תינתן בדרך של החלטת מיסוי

גם אוטומטי של עולה חדש או תושב חוזר ותיק ניתן לראות כי הדרישות המחמירות במסלול הירוק שוללות אישור מעמד 

כגון יחידים ששימרו את זכויותיהם בביטוח לאומי וזאת גם אם לא היה להם בית ליחידים בעלי זיקה נמוכה מאד לישראל 

עולים חדשים שנהגו לבקר בארץ הקודש מעל תקופות , או לחילופין, קבע בישראל ולא שהו בישראל ולו יום אחד

מעמד של עולה חדש או תושב לקבל אישור תינתן אפשרות לפנות במטרה לנסות ואלו ליחידים , ות האמורלמר. מסוימות

 . במסגרת המסלול הפרטניחוזר ותיק 

יודגש כי האישורים הניתנים במסלולים כאמור אינם מהווים אישור תושבות לעניין אמנות המס אשר יינתנו בדרך כלל 

 .ים בפועל לישראל וקריטריונים נוספיםלאחר הוכחה בדבר העתקת מרכז החי
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 "המצוק הפיסקאלי"ב לאחר "המיסוי בארה - 1 חוזר

 ב מהמצוק הפיסקאלי ורוב גזרות המס"של ארה" הנפילה"הקונגרס האמריקאי בפעולה של הרגע האחרון מנע את 

ונושאים חשובים במיסוי  להלן סקירה תמציתית ביותר של מספר שינויים שנכנסו לתוקף. המתוכננות לא נכנסו לתוקף

  :1013לינואר  1-החל מה ב"ארה

  ו ,בשנה$ 1,500 בסכום העולה על( ב"ב או מחוץ לארה"בארה) אשר יש לו הכנסותכל אזרח ותושב אמריקאי- 

  .ב על ההכנסות הכלל עולמיות שלו"בארהלהגיש דוחות מס חייב  ,נשוי לזוגבשנה $ 11,000

  מ ואים יותרולזוגות נש, ליחידלשנה $ 400,000-בעלי הכנסה גבוהות המשתכרים יותר מל 1013החל משנת- 

שינוי בשיעורי  לא חללבעלי הכנסות מתחת לסכומים אלו  .31.6%-ל 30%-שיעור המס יעלה מ, לשנה$ 400,000

 .המס

 לבעלי  .10%-ל 10%-מ 1013 -עולה ב שיעור המס על דיבידנדים ורווחי הון ,הגבוהקבוצת בעלי הכנסה  הלאות

בעלי )ולשאר הנישומים היחידים , מס רווחי הון הוא אפס ,10%או  10%הכנסות נמוכות הממוסות בשיעור של 

 .ללא שינוי 10%מס רווחי הון נשאר ( הכנסות בינוניות

  מס מינימום אלטרנטיבי(AMT :) הפטור ממס המינימום האלטרנטיבי(AMT ) הונהג במקור ללא התאמה

ל היא "מטרת המס הנ. מנגנון קבוע של התאמה לאינפלציההקונגרס קבע , כחלק מהחקיקה החדשה. לציהלאינפ

רטרואקטיבית לשנת הועלו תקרות הפטור . למנוע מבעלי הכנסות גבוהות ליהנות מפטורים וניכויים מסוימים

1011. 

  כאשר ( לבני זוג$ 10,000,000)$ 0,000,000על  נשארב או מחזיקי גרין קארד הפטור "לאזרחי ארה: עזבוןמס

כידוע  .40%-ל לההוע העיזבוןשיעור מס , עם זאת. 0,100,000$על  עומד עם הצמדה לאינפלציה הפטור 1013-ב

הפטור לגבי תושבים . ב הנמצאים בבעלות של תושבים זרים"ונכסים אחרים בארה ן"מס עיזבון חל גם על נדל

יכול  עבור תושבים זרים עיזבוןצמצום החשיפה למס . 60,000$של בסכום נמוך יחסית זרים נשאר ללא שינוי 

 . שימוש בחברות זרות או על ידי אופן מימון ההשקעותעל ידי , לאחר קבלת יעוץ מתאים, שייעשה

  נותר על כנו - 15עבור ילדים עד גיל $ 1,000בגובה מס לאזרחים אמריקאים זיכוי. 

 של התוכנית AMERICAN OPPORTUNITY TAX CREDIT –  עבור תשלומי שכר לימוד ששולם זיכוי ממס

 .ממשיכה להיות בתוקף עבור לימודים באוניברסיטאות

 וטל מס בריאות חדש על הכנסות הכחלק מחוקי רפורמת הבריאות : היטל מס בריאות על הכנסות שאינן מעבודה

מעל לגבול ( משותפויותפסיבית והכנסה , דמי שכירות, תמלוגים, רווחי הון, דיבידנדים, ריבית)שלא מעבודה 

 . ב"על אזרחים ותושבים אמריקאים המתגוררים בארהוטל המס זה . 3.1%בשיעור של , מסוים

  הניכוי הסטנדרטיSTANDAD DEDUCTION  בני זוג$ 11,100 -ליחיד ו$ 6,100 -ל 1013 -בהועלה. 

 ור האישי טהפPERSONAL EXEMPTION 3,100$ -ל$ 3,500 -הועלה מ. 

  זכאיםב "ב העומדים בקריטריונים של תושבות מחוץ לארה"ארהלומחזיקי גרין קארד הגרים מחוץ ב "ארהאזרחי 

 . 15,600$ ל עד ב"עבודה שמקורן מחוץ לארהעל הכנסות  1013-פטור בל

שבמחלקה למיסוי , BDO US Tax Compliance, ליחידת המיסוי האמריקאילפרטים נוספים ניתן לפנות 

 .בינלאומי
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 הוצאות מימון שנוצרו כתוצאה מרכישת מניות מחלקות דיבידנד - / חוזר

מ "בעניין בראון פישמן תקשורת בע( 1001-00ה "עמ)בפסיקה שניתנה לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב 

נדון הטיפול בהוצאות המימון בהן נשאה החברה בגין רכישת מניות של חברות מקבוצת ידיעות ( החברה –להלן )

החברה ראתה בהוצאות מימון אלה הוצאות עיסקיות של עסק שתכליתו השבחה ומימוש של ההחזקה בידיעות . אחרונות

קבע פקיד השומה כי לחברה אין , מנגד. ובהתאם לכך תבעה בניכוי כהוצאה שוטפת את הוצאות המימון, אחרונות

פקיד השומה קבע כי יש לייחס את הוצאות . ובהתאם לכך אין להתיר לחברה לנכות הוצאות מימון אלה, פעילות מעסק

וכי לפנים משורת הדין ניתן להוון את יתרת , המימון להכנסת הדיבידנד שנתקבלו בגין ההחזקה במניות ידיעות אחרונות

 . בניכוי ולצרפן לעלות מניות ידיעות אחרונותתבעו נהוצאות המימון שלא 

בית המשפט את טענת החברה כי ההשקעה במניות הייתה השקעה בעסק או בעסק אקראי בעל אופי  בפסיקתו דחה

ללא זכות , שנים 30 -שנים ל 10יצויין כי החברה החזיקה במניות ידיעות אחרונות תקופות ארוכות שנעו בין . מסחרי

ור מטעמה בידיעות אחרונת וללא כל אפשרות מעשית להשפיע ולהשביח את החזקתה במניות ידיעות למנות דירקט

   .אחרונות

דחה בית המשפט אף את טענת החברה כי דיבידנד בין חברות , לעניין ייחוס הוצאות המימון להכנסת הדיבידנד

שיש לייחס לה " הכנסה מועדפת"יבידנד דאין לראות ב אשר על פיהו, המקבלתישראליות מוצא מבסיס המס של החברה 

הדיבידנד המתקבל כי , כלל בעניין 630361א "ה ישנה שניתנה בעבהסתמכו על פסיק, בית המשפט קבע. הוצאות מימון

 . לפקודה( ג)11הוצאות מימון בהתאם להוראות סעיף  לה לייחס אשר יש, הינו בבחינת הכנסה פטורה

כי משנקבע שהוצאות המימון שימשו בייצור הכנסת הדיבידנד , ימון קבע בית המשפטלעניין היוון הוצאות המ, זאת ועוד

לא סתם את הגולל על יצוין כי פסק הדין . אין לעשות בהם שימוש נוסף על דרך היוונם לעלות המניות הנרכשות

הוצאות המימון על או לחילופין בשנה בה עלו , היוון הוצאות המימון בשנה בה כלל לא חולקו דיבידנדיםהאפשרות ל

 .הדיבידנד

לסיום נציין כי אין ספק שפסיקה זאת עתידה לצמצם את האפשרות של הנישומים להשתמש לצורכי מס בהוצאות מימון 

בין אם המדובר בשימוש לצורכי קיזוז הוצאות המימון כהוצאה שוטפת ובין אם המדובר , שהוצאו לשם רכישת מניות

פסיקה זאת מעלה את הצורך של הנישומים להיערך כיאות על , מנגד. לעלות המניותבאפשרות להיוון הוצאות המימון 

את הגדלת , במקרים המתאימים, יש לשקול, במסגרת היערכות זאת. הוצאות המימון לצורכי מס" אובדן"מנת למנוע את 

במקרים ואף , המעורבות הניהולית בחברה הנרכשת לכדי עסק שתכליתו פיתוח והשבחה של החברה הנרכשת

 .ניהול מושכל של מדיניות חלוקת הדיבידנד המיושמת על ידי החברה הנרכשת, הרלבנטיים

 

 

 

 


