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  2008 אוקטוברב 6

  71'  גיליו	 מס� המסי� אשכולמידעו	 

�  הרפורמה יצאה לדר��הקלות נוספות לעולי� חדשי� ולתושבי� חוזרי

  ,קוראי� נכבדי�

 ביולי במסגרתו הצגנו את עיקרי הצעת החוק בדבר מת� הקלות מס לתושבי� 29 מיו� 67' בהמש� למידעו� מס

נכ� כי הצעת החוק אושרה בכנסת בקריאה שניה ושלישית ופורסמה ברצוננו לעדכ, חוזרי� ולעולי� חדשי�

נביא את עיקרי הרפורמה כפי שהובאו בנוסח ) 71' מס(במידעו� זה ). הרפורמה � להל� (16.9.2008ברשומות ביו� 

מהצעת החוק כפי שפורסמה ונסקרה במידעו� , בחלקי� מסוימי�, נוסח סופי זה שונה. המחייב שפורס� ברשומות

  .67' מס

  .1.1.2007כי לרפורמה השלכות ג� על עולי� חדשי� ותושבי� חוזרי� שהגיעו לישראל החל מיו� , יצוי� תחילה

הרפורמה מרחיבה את היק) ההקלות המוענקות לעולי� חדשי� ולתושבי� חוזרי� , 67וכפי שפורס� במידעו� , ככלל

 צומצמה משמעותית הזכאות למעמד של לצד הרחבות אלה. ותיקי� לגבי הכנסותיה� ממקורות מחו( לישראל

  . רגיל" תושב חוזר"

על קביעת מועד השיבה , מבחינת שיקולי כדאיות מיסויית, לשינויי� אלה יכול ותהיה השלכה, כמוסבר להל�

  .   לישראל

  :להל� עיקרי הרפורמה

לות המס זכאי ליהנות מההטבות והק" תושב חוזר ותיק "�"תושב חוזר ותיק "קביעת מעמד מיסוי חדש .1

  .הניתנות לעולי� חדשי�

במש� עשר שני� , כמי שחזר והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חו(" תושב חוזר ותיק"הרפורמה מגדירה 

  .רצופות לפחות

, 2007�2009כהוראות מעבר נקבע כי תושב חוזר שחזר ארצה והפ� לתושב ישראל לצרכי מס בשני� , ואול�

  ).במקו� עשר שני�(ה תושב חו( במש� חמש שני� רצופות בלבד טר� חזרתו א� הי" תושב חוזר ותיק"ייחשב ל

שש שני� רק א� שב לישראל לאחר שהיה תושב חו( במש� " תושב חוזר" יחיד יסווג כ� שינוי הגדרת תושב חוזר .2

  .רצופות לפחות

כלומר יחיד . ו� ימשיכו לחול הוראות החוק כנוסח� טר� התיק1.1.2009לגבי יחיד שחזר לישראל לפני , ואול�

יחשב כתושב חוזר א) א� שהה דר� קבע מחו( לישראל במש� שלוש שני� רצופות לאחר שחדל להיות תושב 

טוב יעשה א� יבח� את הקדמת , יחיד שעזב את ישראל ושוקל לחזור לישראל בשני� הקרובות, לפיכ�. ישראל
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ל מנת ליהנות מההטבות הניתנות לתושבי� וזאת ע, ) שני� מיו� שהפ� לתושב חו(3ובלבד שחלפו (מועד חזרתו 

  .ל לפי הוראות החוק כנוסח� טר� רפורמה זו"חוזרי� בגי� נכסי� שנרכשו בחו

 החלת פטור מוחלט ממס על �פטור ממס לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק על הכנסות שמקור	 מחו� לישראל .3

החזרה / שני� מיו� העליה10מש� כלל הכנסותיו של עולה חדש ותושב חוזר ותיק שמקור� מחו( לישראל ב

). פירותית או הונית(או באופי ההכנסה ) חזרה או אחריה/לפני העליה(לישראל ללא תלות במועד רכישת הנכס 

שנתקבלה לאחר ) 5)(א(97למעט א� מקור ההכנסה הינו בנכס שנתקבל במתנה פטורה ממס לפי סעי) , זאת

1.1.2007.  

כמפורט , באה לידי ביטוי בשני מישורי� עיקריי�,  חדש ותושב חוזר ותיקויודגש כי הרחבת ההטבות לגבי עולה

  :להל�

החזרה / הפטור ממס רווח הו� והפטור על הכנסה פאסיבית חל ג� על נכסי� שנרכשו לאחר מועד העליה   .א

  .ארצה

החזרה /  שני� ממועד העליה 10 �ל) עיסקית או פאסיבית(הארכת תקופת הפטור ממס להכנסה פירותית   .ב

  .רצהא

, החזרה לישראל יינת� פטור יחסי/ שני� מיו� העליה10על רווח הו� הנובע ממימוש נכס מחו( לישראל לאחר 

 .כפי שהיה טר� הרפורמה

, לרפורמהבהתא� .  הרפורמה מרחיבה את ההקלות המוענקות לתושב חוזר�פטור ממס הנית	 לתושב חוזר .4

הפטור הנית� על הכנסותיו הפאסיביות ורווחי ההו� שמקור� בנכסי� מחו( לישראל שנרכשו בתקופת שהותו 

דיבידנד ורווחי הו� שמקור� בניירות ער� הנסחרי� , יחול ג� על ריבית, ל לאחר שחדל להיות תושב חו("בחו

א) א� , זאת).  לאחר החזרה לישראלקרי ללא הפקדות חדשות(ל ומנוהלי� בחשבו� בנק סגור "בבורסה בחו

  .ניירות הער� נרכשו לאחר החזרה לישראל ובלבד שרכישת� נעשתה מתו� ההכנסות והרווחי� שבאותו חשבו�

כי ההקלות החלות בשל הכנסות מתיק ניירות ער� כאמור לעיל יחולו ג� על יחיד שחזר לישראל בתקופה , יצויי�

היה , כלומר(א מקיי� את הוראות ההגדרה החדשה של תושב חוזר  ובלבד שהו1.1.2007�31.12.2008שבי� 

  ).בבחינת תושב חו( במש� שש שני� לפחות

5. �  � שינויי� והקלות נוספי

 חברות זרות הנשלטות ומנוהלות על ידי �או תושב חוזר ותיק פטור ממס לחברות המנוהלת על ידי עולה .5.1

ובתנאי שאותה , גנה כחברות תושבות ישראללא תסוו, או מי שמטעמ�, עולה חדש או תושב חוזר ותיק

חברה לא היתה מסווגת כתושבת ישראל מסיבות אחרות מלבד היותה נשלטת ומנוהלת על ידי העולה 

 .החזרה/ שני� מיו� העליה10הדי� האמור יחול למש� . או מי מטעמ�, החדש או התושב החוזר הותיק
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נית� פטור לעולה חדש ותושב חוזר ותיק מהגשת  �ל"קביעת פטור מחובת הדיווח על הכנסה שמקורה בחו .5.2

נית� פטור מחובת הגשת הצהרת הו� , כמו כ�. ל"ח לרשות המסי� בישראל בשל ההכנסות הפטורות הנ"דו

  .החזרה/ שני� ממועד העליה10וזאת למש� , ל"על ידי עולה חדש ותושב חוזר ותיק בשל הו� נכסי� בחו

ובקביעת הכנסתה החייבת של , "חברה נשלטת זרה"או כ" זרהחברת משלח יד "בסיווגה של חברה זרה כ .5.3

חברת משלח יד זרה והדיבידנד החייב של חברה נשלטת זרה לא יובאו בחשבו� זכויותיה� של עולה חדש 

  .החזרה/ שני� ממועד העליה10וזאת במש� , ותושב חוזר ותיק

בה שמקורה מחו� לישראל לקצג� תושב חוזר ותיק ייהנה מההנחה במס שניתנה לעולה חדש בנוגע  .5.4

ולפיה החבות במס בגי� קצבה כאמור לא תעלה על הסכו� שהיה , שנתקבלה בשל עבודה במדינת חו(

  .משתל� במדינה הזרה אילו נשאר מקבל הקצבה תושב מדינת הזרה

שלא להיחשב תושב , על פי בחירתו,  לעולה חדש ותושב חוזר ותיק כ� שיוכלקביעת מסלול הסתגלות .5.5

 יו� 90מסלול כאמור מצרי� דיווח בתו� . חזרתו לישראל/ורכי מס בשנה הראשונה לעלייתוישראל לצ

חזר לפני פרסו� הרפורמה חייב /עולה חדש ותושב חוזר ותיק שעלה. חזרה בטופס מיוחד/ממועד העליה

  . יו� מפרסומה ברשומות90להגיש את הדיווח תו� 

ה� ,  ימי� לפחות בשנה183ל "� מי ששהה בחו כתושב חו( ייחשב ג� "תושב חו�"הרחבת ההגדרה של  .5.6

. ומרכז חייו לא היה בישראל בשתי שנות המס שלאחר שנתיי� אלו, בשנת המס הנבחנת וה� בשנה העוקבת

כבר החל מהיו� הראשו� לעזיבת האר( וא) , כי ייתכנו מקרי� של ניתוק תושבות באופ� חד, יוצא איפוא

ה על ידי רשות המיסי� לפיה ניתוק התושבות הינו בדר� כלל זאת בניגוד לפרקטיקה הנהוג. קוד� לכ�

  .הדרגתי

  


