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ל "במשך עבודה בחו הגדרת תושב ישראל כתושב חוץ לצורך מס הכנסה   :הנדון
כשנתיים

  
, יעל צור' הגב של תקבל ערעורהנ 1הרינו להביא לידיעתכם כי בפסק דין שניתן לאחרונה

חייבות כלומר אינן  ,אינן בעלות זיקה למדינת ישראלל "הכנסותיה מעבודתה בחוונקבע כי 
   .מחוץ לישראל במס בישראל במשך שנות שהייתה

  
 –ו  2006בשנים  היא תושבת חוץכי נקבע בהתאם לבחינה אובייקטיבית וסובייקטיבית 

על ידה מבלי שתהיה חייבת במס ששולם מס הכנסה  ולפיכך הינה זכאית להחזר, 2007
  .בישראל בשנים אלו

  
ת בחברת , גולדסטארנשואה ואם לשני ילדים עבדה בחברת , אזרחית ישראלית, המערערת

לאחר שבחודש , 2008עד מאי  2006מינואר , ה בהונג קונגצים שמקום מושבחברת של 
, בעלהאליה ו הצטרפ 2006בחודש ינואר  ,ל כספים"התקבלה לתפקיד סמנכ 2005נובמבר 

גולדסטאר שכרה עבור חברת . ונג קונגשהשתלהו בבתי ספר בהוילדיה  ,שהתפטר מעבודתו
דירתם בקריית . יתם שםהתגוררו בכל תקופת שהי דירה בהונג קונג בה הםהמשפחה 

המערערת טענה כי ניהלה את כל חשבונותיה . 2010ביאליק הושכרה לשוכרים עד לשנת 
יעל שולם דרך חברת צים אשר ניכתה מס במקור ' שכרה של הגב .בהונג קונג בבנק מקומי

תוך התרת הוצאות מסוימות , ל"התאם להוראות לגבי חישוב מס של תושב ישראל בחוב
  .על אף בקשתה להיכלל בשכר של חברת הבת, ל"התחשב במס ששולם בחווב

ביקשה לקבל החזר מס ששולם בישראל מבלי שתיחשב תושבת ישראל לעניין פקודת ' הגב
מס הכנסה בהתאם להגדרה לאחר הרפורמה במס ושינוי שיטת המיסוי ממיסוי על בסיס 

בו נבחנת , לשיטת מיסוי פרסונלי, טריטוריאלי בעיקרו לאחר בחינת מקום הפקת ההכנסה
  . לכללים לגבי קביעת התושבותבהתאם , ות של מפיק ההכנסהתושב

  
בהתאם לבחינת , ל אשר מרכז חייהם הועתק מחוץ לישראל"סיקה זו רלוונטית לעובדים בחופ

בהתאם  מומלץ לבחון .כך אינם חייבים במס בישראלמירב הזיקות המעידות על כך ולפי
.לנסיבות גם העדרות מהארץ לתקופה קצרה יותר יכולה להחשב כניתוק תושבות

  
  ,בברכה

  שבוןח יארואפרתי 
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בשום , ת לשימוש או להצגה או להעתקה/ה מיועד/שורת זו אינות בתק/או מידע המובא/כל סקירה ו: הבהרה
ה לשמש /ה יכול/ואינו, או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד/והשימוש בסקירה ו, אופן ובשום צורה

לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות , אך לא רק, לרבות, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לקוח
אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף . ב”נישום כלשהו וכיו  ונשין שעלולים לחול עללשם מניעת ע

.או לייעוץ/למקורות ו
  

                                                                                                                .לחץ כאן להימנות על התפוצה נא במידה והינך מעוניין לא
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