
 

  
  

  

  
עתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או לה

גה בפני במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצ
ך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או ב. א“ישום כלשהו וכיונ  רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על

  מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

1 

  
  03-6299519פקס: , 077-4260800, 03-6298019: פוןטל, 6744729, תל אביב, 3קומה  6פרחי אביב 

  ww.efraty.comw, 5558030-077, פקס: 6628394-077, טלפון: 4977685,פתח תקווה, 8, קומה 9חיים זכאי 
 
 

  2018צמבר בד 5

  

  שלום וברכה !

  

   2018לסיום שת ו 2019כה לשת ההדון: 
  

למסור הודעות, ו/או לבצע פעולות על מת  יש ,2018סיומה של שת בו 2019מס כספים והשת הבפתחה של 

לסיום שת הכספים החל  לפי 2018לשת  אותהוצאו יכוי /ו ותבהכס ההכראפשר לזכות בהטבות ו/או ל

  . 2018בדצמבר  31 -שי ה ביום
  

  ,וחג חוכה שמח תוצלחשת כספים מבברכת 

  

  חשבון ירוא אפרתי

  6744729תל אביב, , 6פרחי אביב 

  4977685, פתח תקווה, 9חיים זכאי 

  054-4662839 ,077-4662839 ,077- 4260800, 6298019 -03טלפון: 

  077-5558030, 03-6299519פקס: 

http://www.efraty.com 

office@efraty.com 

  לחץ כאןבמידה והיך מעויין להימות על התפוצה א 

           .                                                           לחץ כאןבמידה והיך מעויין לא להימות על התפוצה א 

  

If you would like to enjoy to this list please click here  

If you would like to be removed from the list please click here 



 

  
  

  

  
עתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או לה

גה בפני במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצ
ך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או ב. א“ישום כלשהו וכיונ  רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על

  מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

2 

  
  03-6299519פקס: , 077-4260800, 03-6298019: פוןטל, 6744729, תל אביב, 3קומה  6פרחי אביב 

  ww.efraty.comw, 5558030-077, פקס: 6628394-077, טלפון: 4977685,פתח תקווה, 8, קומה 9חיים זכאי 
 
 

  העייים תוכן

  
  7  ...........................................................................................  2019הכה לת   1

  7  ...................................................................  תאגידים -  2019מס הכסה בשת   1.1
  7  .....................................  הכסות ממפעל מאושר / מוטב / מועדף / טכולוגי מועדף  1.1.1
  8  .....................................................................  יחיד/ה -  2019מס הכסה בשת   1.1.2

  8  ................................................................  2019 בשת עובדים להעסקת הערכות  1.2
  8  .............................................................................  עבודה לדיי הציות אכיפת  1.2.1

  8  ...................................................................  לאומי ביטוחל למוסד מקוון דיווח  1.3
  8  ................................................................................  2019הכת תיעוד לשת   1.4
  8  ......................................................................  2019 לשת חברות אגרת תשלום  1.5

  9  .......................................................................  2019 בשת למע"מ מקוון דיווח  1.5.1
  9  ...........................................................................  למע"מ קווןהמ בדוח המידע  1.5.2
  9  .............................................................................  למע"מ מקוון הדיווח מועד  1.5.3
  9  ......................................................................................  מקוון מדיווח פטור  1.5.4

    .......................................................................................  10והל גילוי מרצון  1.6
  10  ......................................................................  חוק לצמצום השימוש במזומן  1.7

  11  ..............................................................................  ואכיפה פיקוח סמכויות  1.7.1
  11  ....................................................................................................  עושין  1.7.2
  12  ..............................  "פתוחים": ובשיקים במזומן השימוש על מגבלות תמצית להלן  1.7.3
  12  ..........................................................................  תשלום אמצעי תיעוד חובת  1.7.4
  12  .....................................................................  לשאלות ומייל הכסה מס חוזר  1.7.5

  CRS - COMMON REPORTING STANDARD  ..............................  13 אחיד תקן יישום  1.8
  13  .....................................................  יהלומים ספרים יהול להוראות צפוי תיקון  1.9

  FINTECH  ....................................................  13 פיטק חברות פעילות לעידוד צוות  1.10
  13  ................................................................  משלוח דואר לישומים / לעוסקים  1.11
  14  ........................................................................  טיוטת חוזר תמורות מותות  1.12

  14  ....................................................................  2018עם סוף שת המס  הודעות  2
  14  ...................................................................  ולריותהודעה על החלת תקות ד  2.1
  14  ..................................................................  הודעה על הגשת דוחות מאוחדים  2.2
  14  .........................................  2018הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור בשת   2.3

  15  .....................................................................  2018פעולות עם סוף שת המס   3
  15  ........................................................  2018 בשת מסב הטבות לקבלת תשלומים  3.1
  15  ..............................................................  2018 בדצמבר 31 ליום המלאי ספירת  3.2
  15  .........................................................  2018תשלומים למוסדות על חשבון שת   3.3

  15  .............................................................  2018הכסה משוער לשת חישוב מס   3.3.1



 

  
  

  

  
עתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או לה

גה בפני במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצ
ך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או ב. א“ישום כלשהו וכיונ  רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על

  מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3 

  
  03-6299519פקס: , 077-4260800, 03-6298019: פוןטל, 6744729, תל אביב, 3קומה  6פרחי אביב 

  ww.efraty.comw, 5558030-077, פקס: 6628394-077, טלפון: 4977685,פתח תקווה, 8, קומה 9חיים זכאי 
 
 

  15  ..........................................  2018תמריץ להקדמת תשלום למס הכסה בגין שת   3.3.2
  16  ...................................................  תשלום מס הכסה על חשבון הוצאות עודפות  3.3.3
  16  ...............................................................  הכסות מחו"ל -תשלום מס הכסה   3.3.4

  16  ................................................  הכסות משכירות בישראל -ה תשלום מס הכס  3.4
  17  .............................................................  תשלום ביטוח לאומי למבוטח עצמאי  3.5
  17  .....................................................................  2018השלמת אגרת רשם לשת   3.6
  17  .................................................................  שכיר/ה לעובד/ת חובה פסיה חוק  3.7
  17  .........................................................................  לעצמאי/ת חובה פסיה חוק  3.8

  18  ..........................................................  עצמאי שמשך אבטלה לכספי ממס פטור  3.8.1
  18  .........................................................  2018מסמכים בקשר עם סיום שת המס   3.9

  18  ..................................................................  2018 המס שת בסוף פרוטוקולים  3.9.1
  18  ...............................................................................  מלאי ירתספ פרוטוקול  3.9.1.1
  18  ............................................................................................  ברכב שימוש  3.9.1.2
  18  ..............................................................  2018 בדצמבר 31 ליום יתרות אישורי  3.9.1.3

  18  ...............................................................................  המסמכים שמירת משך  3.9.2
  19  .............................................................................  המסמכים שמירת מקום  3.9.2.1

  19  .......................................................................  2018חישוב מס הכסה בשת   4
  21  ....................................................................  2018מס הכסה ליחיד/ה בשת   4.1
  21  ....................................................  שאין מיגיעה אישיתמס הכסה על הכסות   4.2
  22  ....................................................................  2018שיעור המס לתאגיד בשת   4.3
  22  ...................................................................................  2018מס שכר בשת   4.4
  22  ..................................................................  טובות האה חייבות במס הכסה  4.5

  22  ...............................................................  2018ון ייד בשת שווי שימוש בטלפ  4.5.1
  22  ......................................................................................  שווי שימוש ברכב  4.5.2
  22  ...............................................................  שיטה לייארית -שווי שימוש ברכב   4.5.3
  23  ...................  2010ביואר  1לגבי רכבים שייצורם קדם ליום  2018שווי שימוש בשת   4.5.4
  23  ...................................................................  הלוואה מוזלת –הכסה רעיוית   4.5.5
  24  .......................  מיסוי משיכות כספים מחברה או העמדת כס כהכסת בעל המיות  4.5.6
  25  ...........................................................  מיסוי בעל מיות מהותי בחברות ארק  4.5.7
  25  ......................................................................  מיסוי דיבידד בחברת מעטים  4.5.8

  25  ...............................................................  בשיעור מוגבל הכסות חייבות במס  4.6
  25  .........................................................  הכסות מריבית, מדמי יכיון, מדיבידד  4.6.1
  26  ................................................................  הכסה מהימורים הגרלות ופרסים  4.6.2
  26  ..................................................................................  הכסות מדמי מפתח  4.6.3
  26  ..............................................................................  הכסות ממכירת חשמל  4.6.4
  27  .......................................................................  הכסות משכר דירה בישראל  4.6.5
  28  ..........................................................  הכסות משכירות מקרקעין בחוץ לארץ  4.6.6

  29  .......................................................................  מיסוי פעילות בשוק הקריפטו  4.7



 

  
  

  

  
עתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או לה

גה בפני במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצ
ך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או ב. א“ישום כלשהו וכיונ  רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על

  מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

4 

  
  03-6299519פקס: , 077-4260800, 03-6298019: פוןטל, 6744729, תל אביב, 3קומה  6פרחי אביב 

  ww.efraty.comw, 5558030-077, פקס: 6628394-077, טלפון: 4977685,פתח תקווה, 8, קומה 9חיים זכאי 
 
 

  29  ......................................................................................................  כללי  4.7.1
  30  ...............................................................  מיסוי הכסות ממטבעות דיגיטליים  4.7.2
  31  ......................................  שה סוף לקראת מוך בשער מימוש בסיס על הון הפסד  4.7.3
  31  .........................  "וירטואליים "מטבעות מיסוי – 2017/32 מספר הכסה מס עמדת  4.7.4
4.7.5  I.C.O    פקתי מוצריםהשירותים "  ו/או "אסימוUtility Token  .........................  32  

  33  .......................................................................  הכסות פטורות ממס הכסה  4.8
  33  .....................................................................  פטור ממס להכסת כה ועיוור  4.8.1
  33  ...........................................................  פטור ממס למעק עקב פרישה או מוות  4.8.2
  33  ...............................................................................  להלת שכרפטור ממס   4.8.3
  33  .........................................................................  פטור ממס לקיצבת שאירים  4.8.4
  34  .............................................................  פטור ממס למלגה לסטודט או חוקר  4.8.5
  34  ........................................................  פטור ממס לפיצוי ששולם לתורמת ביצית  4.8.6
  34  ....................................................  ממס להפרשי הצמדה בידי בעל שליטהפטור   4.8.7
  34  ................................................................  פטור לדיבידד בין חברות בישראל  4.8.8

  35  ..........................................................  הטבות במס הכסה ו/או בביטוח לאומי  5
  35  ......................................................................................................  כללי  5.1
  35  ...................................................................................  מועד קבלת ההטבה  5.2
  35  .................................................................................  מועד בקשת ההטבות  5.3
  36  ................................................  זיכוי (רצפה ותקרה) -תרומות למוסדות מוכרים  5.4

  36  .............................................  תאים להתרת הזיכוי ממס הכסה בשל תרומה:ה  5.4.1
  37  ......................................................................  זיכוי בעד תרומות בתלוש שכר  5.4.2
  37  ............................................................................  היבטי מע"מ בעת תרומה  5.4.3

    .....................................................  37יכוי -החזקת יחידה בשותפות חיפושי פט   5.5
    .....................................  37יכוי -חידה בשותפות להשקעה בסרט בישראל החזקת י  5.6
    ..................................................................................  38יכוי -מחקר ופיתוח   5.7
  38  ....................................................  תקרה כוללת להטבות מס ולתרומות ולמו"פ  5.8
  38  .....................................................  זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד  5.9

  39  ............................................................................  בגין ילד טול יכולתזיכוי   5.10
  39  ...............................................................................  קופת גמל וביטוח חיים  6

  39  ......................................................................................................  כללי  6.1
  39  ..................................................................................................  הגדרות  6.1.1
  40  .........................................  צבת שאיריםזיכוי הפקדה לביטוח חיים או לביטוח ק  6.1.2
    ......................................................................................................  41יכוי  6.1.3
  41  ......................................................................  הטבות למי שאיו עמית מוטב  6.1.4
  42  ...................................................  הפקדה לקופת גמל ליחיד בעל שליטה בחברה  6.1.5
  42  .........................................................................................  השתלמות קרן  6.1.6

    ......................................................................................................  42יכוי  6.1.6.1
  42  .........................  דוגמה ליכוי בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים וחברי קיבוץ  6.1.6.2



 

  
  

  

  
עתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או לה

גה בפני במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצ
ך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או ב. א“ישום כלשהו וכיונ  רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על

  מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

5 

  
  03-6299519פקס: , 077-4260800, 03-6298019: פוןטל, 6744729, תל אביב, 3קומה  6פרחי אביב 

  ww.efraty.comw, 5558030-077, פקס: 6628394-077, טלפון: 4977685,פתח תקווה, 8, קומה 9חיים זכאי 
 
 

  42  .....................................................................  הפקדה לקרן השתלמות לשכיר  6.1.6.3
  43  ..........................................  ההפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה בחברה  6.1.6.4
  43  ...........................................  אי חיוב במס על ריבית על הפקדות בקרן השתלמות  6.1.6.5
  43  ....................................................................  משיכת כספים -קרן השתלמות   6.1.6.6

  43  ............................................  לום לביטוח מפי אובדן כושר עבודהיכוי בשל תש  6.1.7
  44  .............................................................................  משיכה מפוליסה לא.כ.ע  6.2
  44  .............................................................................  משיכת כספים שלא כדין  6.3
  44  ...............................................................  משיכה מקופת גמל משלמת לקצבה  6.4
  44  ......................................  קופה לחסכון –א משלמת לקצבה משיכה מקופת גמל ל  6.5
  45  .........................................................................  משיכה מקופת גמל מרכזית  6.6
  45  ..........................................................................  משיכה מקופת גמל אישית  6.7

    ...................................................................................................  46יכויים  7
  46  ................................................................................  תשלומי שכר ומעקים  7.1
  46  ................................  2018 משת הכסה מס יכוי על ותשלום דיווח בכללי שיויים  7.2
  46  ......................................................................  היטל על העסקת עובדים זרים  7.3
  47  ........................................................  זרים לעובדים זיכוי קודות למתן הכללים  7.4
    ..........................  47יכוי הוצאות שכר לעובדים זרים המועסקים שלא כדין אי התרת  7.5
  47  .....................................................................................  פיקדון למסתים  7.6
  48  ......................  הוצאות שהייה למומחה חוץ לעיתואי ולספורטאי זר ולמרצה אורח  7.7
    ...............................................................  48יכוי בעד תשלום דמי ביטוח לאומי  7.8
  49  .....................................................................................  תוחליה באזור פי  7.9

  49  ..................................................................................................  כיבודים  7.10
  49  ....................................................................................................  מתות  7.11
  49  .....................................................................................................  ביגוד  7.12
  49  ...........................................................................................  טלפון מהבית  7.13
  49  ...............................................................................................  טלפון ייד  7.14
  50  ..........................  תאי להתרת הוצאה -יכוי במקור מהכסה חייבת של תושב חוץ   7.15

  50  ........................................................................  מסלול ירוק להעברות לחו"ל  7.15.1
  50  ..........................................................................................  חובות אבודים  7.16
  50  ....................................  אי התרת חיוב ריבית והפרשי הצמדה בשל חוב למוסדות  7.17
  51  ....................................................................  הוצאות בשל סיעה לחוץ לארץ  7.18

  52  ..............................................................................  לקראת הגשת דוח שתי  8
  52  ..................................................................................  דיווח אחיד לעסקים  8.1
  53  .....................................................................  אפשרות דיווח לפי בסיס מזומן  8.2
  53  .....................................................................  חישוב מאוחד לבי זוג שואים  8.3
  54  ............................................................................  הצהרה על אמות ודיווח  8.4
  54  .............................................................  אדם בחו"לדיווח על החזקת חבר בי   8.5
  54  .......................................................................  פייה בבקשה להחלטת מיסוי  8.6



 

  
  

  

  
עתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או לה

גה בפני במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצ
ך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או ב. א“ישום כלשהו וכיונ  רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על

  מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

6 

  
  03-6299519פקס: , 077-4260800, 03-6298019: פוןטל, 6744729, תל אביב, 3קומה  6פרחי אביב 

  ww.efraty.comw, 5558030-077, פקס: 6628394-077, טלפון: 4977685,פתח תקווה, 8, קומה 9חיים זכאי 
 
 

  54  ......................................................  דיווח על מחירי העברה בעסקה בילאומית  8.7
  55  ........................................................  דיווח פעולה שהיא תכון מס חייב בדיווח  8.8

    ..............................................................................................  55סהמס הכ  8.8.1
  56  ........................................................................................  מיסוי מקרקעין  8.8.2
  56  ...........................................................................................מס ערך מוסף  8.8.3

  57  ....................................................................................  דיווח על חוות דעת  8.9
  57  ..............................................................  דיווח על קיטת עמדה חייבת בדיווח  8.10

  57  .................................................................  מס הכסה -דיווח על עמדה חייבת  8.10.1
  59  ...................................................  מס ערך מוסף -דיווח על עמדה חייבת בדיווח  8.10.2

  60  ...............................................................  מכס -ווח על עמדה חייבת בדיווחדי  8.11
  61  ..............................................  לפקודה 46חידוש אישור למוסד ציבורי לפי סעיף   8.1
  61  ..................................................  ולספקים לעובדים ויכויים תשלומים על דיווח  8.2
  61  .....................................................  לאומי לביטוח למוסד שתי חצי מקוון דיווח  8.3



 

  
  

  

  
עתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או לה

גה בפני במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצ
ך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או ב. א“ישום כלשהו וכיונ  רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על

  מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

7 

  
  03-6299519פקס: , 077-4260800, 03-6298019: פוןטל, 6744729, תל אביב, 3קומה  6פרחי אביב 

  ww.efraty.comw, 5558030-077, פקס: 6628394-077, טלפון: 4977685,פתח תקווה, 8, קומה 9חיים זכאי 
 
 

  

   2019ת הכה ל 1

  תאגידים -  2019בשת הכסה מס  1.1

ן אשר איה מרווח הו ,או ,מעסק של תאגיד ההכסה החייבתעל  %32יחול מס בשיעור  2019ת בש - תאגידים

  . חייבת במס מוגבל

  / מועדף / טכולוגי מועדף הכסות ממפעל מאושר / מוטב 1.1.1

מס מופחת על ( חברה מוטבת זכאית, בכל שת מס בתקופת ההטבות, להטבות בשל הכסתה המוטבת 

, 2בהתאם לאזור המפעל, הפעילות הייצורית ),1המחולק על דיבידדמס מופחת ו הכסת החברה, פחת מואץ,

   כמות המועסקים וזהות בעלי מיותיה.

  החוק תוקן לעודד פעילות מבוססת קיין רוחי בישראל.

  מס כולל  מס על דיבידד  מס חברות  

  הותי לבעל מיות מ 30%  23%  הכסה רגילה

  לבעל מיות 25%

46.1%  

42.25%  

  מפעל מועדף

  26%  20%  7.5%  אזור פיתוח א

  32.8%  20%  16%  אזור פיתוח ב / אחר

  מפעל טכולוגי

  26%  20%  7.5%  אזור פיתוח א

  32.8%  20%  12%  אזור פיתוח ב / אחר

  מפעל טכולוגי מועדף

  ,20%  6%  כל הארץ

  לחברת חוץ 4%

24.8%  

9.76%  

  

                                                 
 ישראל פטור ממס הכסה.ליחיד ו/או לחברת חוץ. דיבידד בין חברות ב 1
הרשות הלאומית לרבות ייצור מוצרי תוכה ופיתוח, מו"פ תעשייתי עבור תושב חוץ, ובלבד שיתן על כך אישור מאת ראש  2

על כך אישור מאת המדען הראשי של  וכן מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום הארגיה המתחדשת, ובלבד שיתן לחדשות טכולוגית
  משרד התשתיות הלאומיות, ולרבות פעילות אחרת שקבעו השרים, אך למעט פעילויות שהוחרגו.
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  יחיד/ה -  2019בשת  מס הכסה 1.1.2

   .%503 עליעמוד  המס השולי המירבי, 2019בשת  – ה/יחיד

, %30 5בידי בעל מיות מהותיו, 25%4ועל רווח הון  ,, מדיבידדמריביתריאליות המס על הכסות שיעור 

אלפי  641 -כ לבעלי הכסות מעל מס יסףבתוספת , 35%שיעור המס על הכסה מהימורים הגרלות ופרסים 

   .ש"ח

  2019 בשת עובדים להעסקת הערכות 1.2

טופס ( 2019לשת  למלא כרטיס עובדחובה מומלץ לרען פרטים אישיים,  2019תחילת שת הכספים לקראת 

  .מתן הטבות לתושב בישוב מוטבטופס ו ),101

  פקס יהול שעות עבודה ופקס ליהול חופשה.  לחדשופס תאי העסקה לעובדים מסוימים ומומלץ לחדש ט

  עבודה לדיי הציות אכיפת 1.2.1

בהתאם פלילית מהלית וכיפה אציות לדיי עבודה בהגברת הלפועל  התעשייה המסחר והתעסוקה משרד

   .6דיי עבודהמהוראות להטלת עיצום כספי על מעביד שהפר הוראה  סמכות ממוה. ללחוק

   לאומי לביטוח למוסד מקוון דיווח 1.3

  )102חודשיים (טופס יכויים מעסיקים ישדרו דוחות עבור ל"עולם ללא ייר" קיימת כווה ל 2019החל משת 

כיום חובת דיווח חד חודשי על גבי  הוראת קבע. דרך או ,העברה בקאיתבאמצעות את דמי הביטוח וישלמו 

 פקסים.

  2019הכת תיעוד לשת  1.4

חשבואות החלים לגבי הכרה מומלץ לדאוג מבעוד מועד להפרדת ההכסות בין שות המס בהתאם לכללי ה

בהכסה, השלמת הכסות מלקוחות בחתך של החודשים, וככל היתן, לוודא הפרדה בין מסמכי תיעוד פים 

  בין שתי שות המס, הכת אמצעי אחסון מתאימים: ספריות מחשב, תיקים, וספרור חדש.

  2019 לשת חברות אגרת תשלום 1.5

. כל חברה (למעט חברה שפורקה או אגרה שתיתשלום בהתאם להוראות חוק החברות קיימת חובת ת

  מחקה כל עוד לא בוצעה החייאה), חייבת בתשלום אגרה שתית ובהגשת דוח שתי.

                                                 
  ש"ח בשה.   641,880להכסות מעל  3%כולל מס יסף בשיעור  3
שבון תקופות החזקה בהן חל שיעור לגבי מקרקעין) ייערך חישוב לייארי אשר יביא בח 7.11.2001( 1.1.2003לגבי כס שרכש לפי  4

  מס שוה.
 במועד קבלת הדיבידד או בשים עשר החודשים שקדמו לו. לרבות בעל מיות מהותי באיגוד מקרקעין. 25%מחזיק ב  5
  חוק שכר מיימום, חוק שעות עבודה ומוחה, חוק העסקת עובדים ע ידי קבלי כח אדם, צו הרחבה. 6
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כגד החברה ובכלל זה,  אי תשלום האגרות, או, אי הגשת דוח שתי, מהווה עילה לקיטה בסקציות שוות

, הטלת עיצומים כספיים בסכומים כבדים מאד בגין כל הפרה 7רישומה במרשם החברות כחברה מפרת חוק

  וקיטה בהליכים לגביית החובות הכספיים לפי פקודת המסים (גבייה). 

  2019 בשת למע"מ מקוון דיווח 1.5.1

 2.5עלה על  2018כל העוסקים שמחזורם בשת  על 8תחול חובת דיווח ממוכן 2019החל בתקופת הדיווח יואר 

מיליון ש"ח החייבים ביהול חשבואות בשיטה  1.5עלה על  2018מיליון ש"ח ועל עוסקים שמחזורם בשת 

מיליון ש"ח  20עלה על  7201על מלכ"רים שמחזור עסקאותיהם בשת , 9הכפולה על פי הוראות יהול ספרים

  . מיליון ש"ח 4עלה על  2017תיהם בשת ועל מוסדות כספיים שמחזור עסקאו

סמוך לתחילת השה . לעוסק לגבי איחוד עוסקים, או, שותפים בשותפות יחולו הכללים על הדיווח התקופתי

   .10הודעות פרטיות על ידי רשות המסים למי שוסף למעגל המדווחים דוח מפורט למע"משלחות 

  למע"מ המקוון בדוח המידע 1.5.2

 יות המס ורשימוי היצוא שהותרו, כל מסמך אחר שאושר על ידי מהל מע"מ וכן סכומםבדוח תוי כל חשבו

הכולל של כל אחד ממסמכים אלה, בוסף יפורטו כל חשבויות המס, רשימוי היבוא, וכל מסמך אחר שאישר 

המהל, שהעסק דורש לכות על פיהן מס תשומות, וסכומם הכולל של כל אחד ממסמכים אלה בהתאם 

  רשות המסים. החיותל

  למע"מ מקוון הדיווח מועד 1.5.3

דרך אזור יום לאחר המועד האחרון להגשת הדוח התקופתי למע"מ  23הדוח יוגש תוך דיווח מפורט למע"מ 

הדוח יוגש אף אם לא היו באותה . 11אלקטרוית מאושרתממוכן, כשהוא חתום בחתימה  לדיווח -אישי 

  המחייבים בתשלום מס, זולת אם פסקו כליל העסקים והעוסק הודיע על כך למהל. אותתקופה עסק

  מקוון מדיווח פטור 1.5.4

   בתאים מסוימים. פטור מהדיווח המקווןיתה אפשרות לבקש 

                                                 
  רשם החברות.חברות. טרם רישום כחברה מפרה שלחת התראה על ידי א' לחוק ה 362לפי סעיף  7
 37ן הדיווח המפורט המקוון יוחל באופן הדרגתי על כלל ציבור העוסקים והמוסדות הכספים. בהתאם למתוכן בעתיד . תיקו 8

  לחוק מע"מ.
 לסוג העסק ולתוספת שחלה עליו בהתאם למחזור בשה שקדמה ולמספר המועסקים, ראה/י להלן. 9

ידי רשות -בהתאם למתוכן בעתיד תחול חובה על כלל העוסקים המורשים למספר את החשבויות שיוציאו במספרים שיוקצו על 10
 המסים.

ערך מבעוד מועד ולהצטייד בכרטיס חכם לחתימה אלקטרוית החברות שאושרו על מומלץ לחייבים החדשים בדיווח המקוון להי  11
*. בדיווח באמצעות 8770, או 03-6443620*, קומסיין בע"מ 2007, או 073-2900047פי חוק חתימה אלקטרוית: פרסול איי די בע"מ 

 מייצג אין צורך להצטייד בכרטיס חכם על שם העוסק).
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  והל גילוי מרצון 1.6

מס הכסה / מע"מ / מיסוי  לעייןלגבי הכסות מסוימות  לגילוי מרצוןרשות המסים חידשה את האפשרות 

. המסלול האוימי בתוקף עד סוף שת 2019. הוהל בתוקף עד סוף שת 2017בחודש דצמבר  סמקרקעין / מכ

2018.  

על הכסות וכסים ורשות המסים תוי אמת הישום מבקש לגלות מרצוו החופשי  גילוי מרצוןבהליך 

  . ות מהליך פלילי לעיין דיי המס וחוק איסור הלבת הוןימקה חסבתיאום עם פרקליטות המדיה 

מתושבי ישראל שהשמיטו את ההון , ולגבות מסים הון לא מדווחמיסים, לגלות הובע מאיטרס רשות  ההליך

-לפות באמצעות באלישום , ומאפשר ווחידעל אף כי חייבים בוההכסות בדיווחים קודמים או שלא דיווחו 

בתאי שלא  . זאתכסיו והכסותיו מרצוו תוך תשלום המס המגיע בשומה האזרחית כוחו ולגלות את

ם בדיקה על ידי רשות המיסי ,או ,או שותפו חקירהו/או חברה בשליטתו ו/או בן זוגו ו/מתהלת כגד המבקש 

  . או משטרת ישראל

  . מהליך פלילי ותתוך שמובטחת לו חסי תרון לגלות מרצון את עבירותיו ולשלם מס כדיןי לישום

 הגילוי יהיה כן ויכלול את כל המידע הרלווטי לבקשה, ובין היתר, שמות המבקשים, שות המס הרלבטיות,

מקור ההכסה, פירוט סכום ההכסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום, לבקשה יצורפו כל המסמכים 

  .'הרלבטיים כגון : צו ירושה, דפי יתרות ותועה של חשבוות בק וכו

כאשר סך ההון שכלל בבקשה לגילוי מרצון איו עולה על שי מיליון ש"ח וההכסה החייבת הובעת ממו 

בסמוך בשות הדיווח, יתן להגיש את הבקשה לגילוי מרצון במסלול מקוצר  ש"חמיליון  חצי איה עולה על

  להגשת הדוח השתי.

  סייגים לחסיות מפי הליך פלילי

 הליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד.אדם זכאי ליהות מ 

  לא יחול על הכסות שמקורן בפעילות לא חוקית.ההליך  

  החסיות בהליך פלילי תחול רק לגבי המידע שמסר בהליך הגילוי מרצון ובקשר אליו. 

א תיתן למבקש חסיות מההליך ל - לא שולם המס בהתאם להסכם השומה ,או ,הופרו התאים 

בהליכים גד כל להשתמש בתוים שמסר המבקש בבקשה כראיה הפלילי ורשות המסים תו

  החייב/המפר.

  .די הגורם המוסמך, לא תעשה רשות המסים שימוש במידע שבבקשהי-א אושרה הבקשה עלל 

  חוק לצמצום השימוש במזומן 1.7
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ע וקוב 2019ביואר  1קובע הגבלות על שימוש במזומן ובשיקים החל מיום  12חוק לצמצום השימוש במזומן

.  השימוש במזומן הוכר בארץ 2019ביולי  1סמכות להטלת עיצום כספי בעת הפרת הוראות מכוחו החל מיום 

) shadow economyובעולם כגורם המהווה את ה"דלק" המיע את הכלכלה השחורה או את "כלכלת צל" (

  שהיה תח הפעילות הכלכלית שאיו מופיע בתמ"ג. 

לכלכלה השחורה מגוות וכוללת העלמות מס, פעילות פלילית, הלבת הון, הפעילות הבלתי חוקית המשויכת 

מימון טרור וכיוצא באלה.  הכלכלה השחורה בישראל מביאה לזק ישיר אובדן הכסות ממסים המוערך 

בעשרות מיליארדי ש"ח מדי שה ולזקים עקיפים שאים כלכליים: העדר שוויון בטל תשלום המסים, 

זרחים שומרי חוק, פגיעה בלכידות החברתית והחוסן הלאומי, ערעור שלטון החוק וסדרי הגדלת הטל על א

הממשל פגיעה בצמיחה כלכלית ותחרות חופשית. קיים קשר הדוק בין תופעת הכלכלה השחורה והלבת 

 וקההון, לבין השימוש במזומן. קשר זה ובע מהיותו של המזומן אוימי, קל ווח לשימוש שיכול לפעול רח

  מעייי גורמי אכיפת החוק. 

אמצעי תשלום וסף המקל על העלמות מס והלבת הון הוא סיחור שיקים ובפרט הסבת שיק בלא שם הפרע 

  (שיק על החלק) המאפשר העברת השיקים באוימיות מ"יד ליד" בלא תיעוד פרטי המסב והסב. 

  ואכיפה פיקוח סמכויות 1.7.1

ם למסור לו שמו ומעו ולהציג לו תעודת זהות או תעודה רשמית לשם פיקוח ממוה רשאי לדרוש מכל אד

המזהה אותו, לדרוש מל אדם למסור לו ידיעה או מסמך הדרושים לו למילוי תפקידו, להיכס למקום 

שהכיסה אליו דרושה למילוי תפקידו, לרבות כלי תחבורה כשהוא ייח ובלבד שלא ייכס למקום המשמש 

  ל בית משפט.למגורים אלא על פי צו ש

התעורר חשד לביצוע עבירה לפי החוק רשאי מפקח לחקור כל אדם הקשור לעבירה או שעשויות להיות לו 

  ידיעות הוגעות לעבירה כאמור, לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור, לבקש מבימ"ש צו חיפוש.

  עושין 1.7.2

  מהוראות החוק המהווה עבירה.תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראת 

שלח המהל למפר הודעה על כוות חיוב, לא יוגש גדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו 

  עובדות חדשות המצדיקות זאת.

                                                 
לאחר שממשלת  2018תקבל בשת  12)חוק לצמצום השימוש במזומן -(להלן 2018-ומן, התשע"חחוק לצמצום השימוש במז 12

שטרי כסף ומטבעות שהם הילך חוקי  –. "מזומן" 2014ישראל אימצה את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן בשת 
ושא לגבי מי שעיסוקו במתן אשראי שאיו  2021ביואר  1בישראל, וכן מטבע חוץ. קבע בהוראת שעה כי החוק לא יחול עד ליום 

  ריבית (גמ"חים).
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  "פתוחים": ובשיקים במזומן השימוש על מגבלות תמצית להלן 1.7.3

  
מחיר העסקה   סיווג התשלום  המשלם  המקבל

בש"ח שישולם 
  13במזומן

ום בש"ח שישולם סכ
  14בשיק חלק

לא  -אין מגבלת סכום   11,000   15עסקה  עוסק  עוסק
יתן / יקבל עוסק שיק 
בלי שקוב בו שם 

  המקבל
  5,000  50,000  עסקה  אדם שאיו עוסק  עוסק
    55,00016  עסקה  תייר  עוסק

אדם שאיו 
  עוסק

  5,000  50,000  עסקה  איו עוסק

  11,000  17ות עסקימתן שיר  אדם שאיו עוסק  עו"ד או רו"ח
50,000  

  

אדם שאיו 
  עוסק

שכר עבודה   אדם שאיו עוסק
תרומה, או, 

  18הלוואה

11,000  
  

מאדם שאיו  5,000
עוסק; אין מגבלת 

בל לא יתן / יק -סכום 
עוסק שיק בלי שקוב 

  בו שם המקבל
תאגיד בקאי,   

בק הדואר, 
  ש"מ

    10,000  

  תשלום אמצעי תיעוד חובת 1.7.4

  עד את אמצעי התשלום באמצעותם שילם תשלום או קיבל תקבול.קבע כי עוסק ית

  לשאלות ומייל הכסה מס חוזר 1.7.5

חוק לצמצום יישום  לעלשאלות  מיילו חוק לצמצום השימוש במזומן 17/2018מס הכסה  חוזרפורסם  

  .שיפרסמו באתר רשות המסים שימוש במזומן

                                                 
רשאי שר האוצר בהסכמת שר המשפטים וגיד בק ישראל ובאישור ועדת החוקה ולקבוע כי  2020ביואר  1קבע כי החל מיום  13

  ש"ח. 15,000יהיה ₪  50,000ש"ח ובמקום  6,000ש"ח יהיה הסכום  11,000במקום 
  בלא שם הפרע. 14
 ירה או קייה של כס, או מתן שירות או קבלתו.מכ 15
 ש"ח ככל ושוה הסכום הקוב בפרט א בתוספת ראשוה לחוק. 40,000 16

)קייה או 2קייה, מכירה או חכירה לדורות של כסי דלא יידי; ()1כל אחת מהפעולות המפורטות להלן: ( –"שירות עסקי"  17 
בכלל זה יהול כספים, יירות ערך וכסי דלא יידי, וכן יהול חשבוות של לקוח יהול כסי הלקוח, ו  )3מכירה של עסק; (

)קבלה, החזקה או העברה של כספים 4ישית; (לתוספת השל 6-ו 4עד  1בתאגיד בקאי או באחד מהגופים המויים בפרטים 
  הקמה או יהול של תאגיד, עסק או אמות לאחר.)5לצורך הקמה או יהול של תאגיד; (

  למעט לגבי הלוואה שותן גוף פיסי מפוקח. 18
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 TANDARDSEPORTING ROMMON C - CRS אחיד תקן יישום 1.8

CRS  ותוהל לחילופי מידע אוטומטיים של חשבוסים שפותח על ידי הארגון לשיתוף פעולה הוא הפי

 בר דיווחפיסי  מידע אודות חשבוןטרם אושרו וטרם כסו לתוקפן.  19. התקות O.E.C.D.ופיתוח כלכלי 

יועבר לרשות המוסמכת במדיה לצורך העברתו למדיות התושבות של בעלי  ה בת דיווחזרמדיה תושב של 

בהתאם  ישראלי מדווח פיסי מוסדמידע ייאסף על ידי   .יס שתיהחשבוות, באופן אוטומטי ועל בס

מוסד פיסי ישראלי מדווח יערוך בדיקת תיעוד  עם אישור התקות.יחל יועבר לרשות המסים ולסטדרט 

  אלקטרוי ויסווג חשבון שפתח כחשבון של תושב מדיה זרה. 

   יהלומים ספרים יהול להוראות צפוי תיקון 1.9

 במועד כיסת כל אבן יקרה לעסק, 2019ביואר  1בתחולה מיום , לתיקון צפוי בהוראות יהול ספריםבהתאם 

ן היקרה תעודה כלשהי, יצוין בספר תועת ייתן לה מספר סידורי אשר ישמש לזיהויה, ואם צורפה לאב

אלא אם רכשה חבילה  ;המלאי קישור בין המספר הסידורי למספר התעודה ושם האדם שהוציא את התעודה

של אבים יקרות, יכול שייתן לחבילה כולה מספר סידורי אחד. מחיר העלות של המלאי ייקבע לפי תקות 

  .FIFOבאופן ספציפי, או, בשיטת מלאי תמידי  0182–ע"חמס הכסה (הערכת מלאי של יהלומן), התש

   ECHTINF פיטק חברות פעילות עידודל צוות 1.10

 רכזי פיתוח בתחום הפיטקעל הקלות ברגולציה לחברות פיטק במטרה לעודד פעילותן בישראל של מ 20יומלץ

אשראי, תשלומים, דוגמת לחברות שעושות שימוש בטכולוגיה חדשה, לאספקת מוצרים ושירותים פיסיים 

   .סליקה ואמצעי תשלום יהול השקעות, יהול פיסי, שירותים בקאיים וביטוח

  משלוח דואר לישומים / לעוסקים 1.11

המשפטית, רשות המיסים החלה במהלך בו דברי הדואר בהתאם לחוק עדכון כתובת ולהחיית המחלקה 

 השלחים לעוסקים/ישומים יחידים ישוגרו לכתובת למשלוח דואר הרשומה במרשם האוכלוסין.

                                                 
 0172 -התשע"ז  )CRS(יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת אותות של מידע על חשבוות פיסים   תקות מס הכסה 19
צוות חברים בו: הממוה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הממוה על התקציבים, המשה ליועץ המשפטי לממשלה משפט כלכלי  20

הלבת הון ולמימון טרור, יו"ר רשות יירות ערך ומהל רשות המיסים, הפיקוח על הבקים על הבקים  ראש הרשות לאיסור
 חשבות, מערכות תשלומים וסליקה בבק ישראל
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 טיוטת חוזר תמורות מותות  1.12

פיין המשק הישראלי בריבוי עסקאות למכירת מיות של חברות טכולוגיה. בחלק בשים האחרוות מתא

מעסקאות אלו קבעת התמורה כך שחלקה משולם מידית עם ביצוע העסקה וחלקה מותית בביצועי החברה 

לאור הקושי לאמוד את סכומי התמורות בגין העסקה שיתקבלו בשים הבאות  .בעתיד וגזרת מביצועים אלו

ובו יתת אפשרות למוכר המיות לבקש לשלם את סכומי המס במועדי  טיוטת חוזררשות המסים פרסמה 

  .קבלת התקבולים לידיו בעתיד, כאשר שיעור המס ייקבע בהתאם לשיעור המס במועד העסקה

  2018סוף שת המס עם  הודעות 2

  הודעה על החלת תקות דולריות 2.1

. בהתאם לאמור בתקות תאגיד לא יהיה רשאי לחזור בו 21ישום המבקש להחיל עליו את התקות הדולריות

 מבחירתו בתקות הדולריות לפי תום שלוש שים מהיום הקובע.
  

  הודעה על הגשת דוחות מאוחדים 2.2

בחברה תעשייתית, והמפעלים התעשייתיים  22שייתית, השולטתהגשת דוחות מאוחדים מתאפשרת לחברה תע

שבבעלות שתיהן הן "בי קו ייצור אחד" וכן לגבי חברה שאיה חברה תעשייתית, השולטת בחברה תעשייתית 

מרכושה מושקע בהון מיות או בהלוואות, לשלוש שים לפחות, בחברות תעשייתיות שיש בהן  80%ולפחות 

  עה ומהזכות לרווחים.מזכות ההצב 50%לפחות 

החל משת מס מסוימת צריכות להודיע לפקיד השומה, בכתב, תוך  23חברות המבקשות להגיש דוח מאוחד

בדצמבר  31שת המס לגביה מוגש הדוח, על כוותן לעשות כך. חברות המבקשות ימסרו הודעה עד ליום 

2018.  

   2018הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור בשת  2.3

  . 2019ליואר  31עד ליום  למהל תחת מע"מ 2018דרש לדווח על מחזור עסקאותיו בשת  24רעוסק פטו

  . 2018ש"ח בשת  99,003מחזור העסקאות של עוסק פטור 

                                                 
(כללים בדבר יהול פקסי חשבוות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכסתן  תקות מס הכסה 21

  .1986-החייבת) התשמ"ו 
  הזכות לשי שליש מכוח ההצבעה ומהזכות למות מהלים. 22
דוחות חברת אם וחברות הבות שלה המאוחדים גם לעיין מס הכסה. יתן לקזז בין הכסות והוצאות של דוחות מאוחדים הם  23

 חברת האם לבין אלו של חברות הבות.
 עוסק פטור איו גובה מע"מ עסקאות ואיו רשאי לכות מס תשומות. 24
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  2018 עם סוף שת המספעולות  3

 2018 בשת במס הטבות לקבלת תשלומים 3.1

  .2018צמבר בד 31-י הש יוםפי לבצע תשלומים ל רובבכדי לזכות בהטבות מומלץ ל

  2018 בדצמבר 31 ליום המלאי ספירת 3.2

  

עשרה ימים לפי או אחרי תום שת המס, ולערוך התאמה בין הספירה לבין של בטווח תיערך  ספירת מלאי

  התועות במלאי ליום המאזן. 

י יכלול: מספר עוקב לכל גיליון, תאריך המפקד, מקום המצאי, תיאורם תיעוד פים שהוא רשימת מפקד מצא

של הטובין וסיווגם: מיושים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכיו"ב, היחידה שלפיה מדדת הכמות, 

  כמות הטובין, עלות, שווי שוק, שמות הפוקדים, חתימת הפוקדים על כל גיליון.

אחרי סוף שת המס, מותה במתן הודעה מראש למהל רשות חודש  ,או ,ביצוע ספירת המלאי חודש לפי

   המסים.

אין חובה למתן הודעה ולביצוע התיאומים בעסק בו מהלים מלאי תמידי הפקד לפחות אחת לשה בתאי 

  .שהישום הודיע על כך בכתב למהל רשות המסים לא יאוחר מתחילת שת המס

יום לפי ההשמדה בין אם הושמד עקב היותו בלוי ובין אם מכוח  30 יש להודיע לפקיד השומה -השמדת מלאי

משרד  הוראות שוות או מכח החיות של גופים שוים כגון: משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה,

  .25החקלאות וכדומה

 2018על חשבון שת  תשלומים למוסדות 3.3

  2018שת משוער ל מס הכסהחישוב  3.3.1

למת הפער בין מס הכסה ששולם על חשבון שת המס (בדרך של מקדמות, עריכת דוח מס משוער תאפשר הש

  . המס המס המחושביכוי במקור, או, שוברי תשלום למייהם) לבין 

  2018בגין שת  מס הכסהלתמריץ להקדמת תשלום  3.3.2

  - 2018תמריץ להקדמת תשלום מס הכסה בגין שת המס 

 ואר  31שולם עד ליום סכום מס, שיפטור מלא מהפרשי ההצמדה ומהריבית. 2019בי ,  

  פטור ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית. ל זכה, י2019בפברואר  28סכום מס, שישולם עד ליום  

                                                 
  .השמדת מלאי 14/2018ראה/י ה"ב מס הכסה  25
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  פטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.ל זכה, י2019במרץ  31סכום מס, שישולם עד ליום  

  ותתשלום מס הכסה על חשבון הוצאות עודפ 3.3.3

 90%בשיעור לתאגיד, מקדמה  ,תוהעודפ ותמההוצא 45%מקדמה בשיעור  פקודה קובעת חובת תשלוםה

   . למלכ"ר תוהעודפ ותמההוצא

שוצרו בעסק אשר אין מותרות ליכוי או מוכרות באופן  הוצאות (Excessive expenses) הוצאות עודפות

 וצאות רכב, סיעות לחו"ל.מוגבל דוגמת: כיבודים, מתות, ביגוד, טלפון ייד, ה

מומלץ לחשב הוצאות עודפות והמקדמות השוטפות בגין, ולהשלים את המקדמה  2018סמוך לסיום שת 

  . 2019ביואר  15ביום  2018בדיווח של חודש דצמבר 

   .אי דיווח ותשלום של מקדמות מס בגין הוצאות עודפות עלול לגרור הטלת קס

 ו"לכסות מחה - תשלום מס הכסה 3.3.4

דיווח מקוצר על הכסות מחו"ל, ותשלום בגין לתושבי ישראל אשר לולא אותן הכסות היו פטורים מהגשת 

באפריל  30דין וחשבון מתאפשר באמצעות "מגון דיווח מקוצר" בתאי שהדיווח והתשלום יבוצעו עד ליום 

  באמצעות שוברי תשלום המיועדים לכך.  2019

באפריל בשה העוקבת תהיה פטורה מהפרשי ההצמדה  30ה עד ליום מקדמה בשל הכסת חוץ ששולמ

  ומהריבית.

המדובר בדיווח על הכסות פאסיביות מחו"ל, אשר קבע לגביהן שיעור מס מוגבל ואשר מוכות מהתקרה 

  אשר מחייבת הגשת דין וחשבון מלא.  אלפי ש"ח) 334 -(כ השתית

 טופס דיווח ותשלום ההכסה מחו"ל

  351סיות, זכיות, הימורים, הגרלות ורווחי הוןהכסות פי

 352 הכסות ממקרקעין

  הגשת דוח מאוחר יותר תחייב דיווח מלא על כלל ההכסות ועל הכסות בת/בן הזוג בשת המס.

וכי דיווח  חו"ל יתאפשר רק עם הגשת דוח שתימודגש כי בהתאם להוראות הפקודה, קיזוז הפסדים מ

  קיזוז הפסדים בשלב תשלום המקדמה. המקוצר איו מאפשר 

  בישראל ותרישכהכסות מ -תשלום מס הכסה  3.4

לבוחר/ת  2019ביואר  30בישראל עד ליום  הכסות משכר דירהמומלץ לשלם מקדמת מס הכסה בשל 

  ראה/י להלן. .מהמחזור 10%בשיעור של מיסוי במסלול 
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  עצמאימבוטח ללאומי תשלום ביטוח  3.5

והשלמת תשלום  26הגדלת מקדמותבמקרה ביטוח  ההכסה התאמתמשוער יאפשר  ביטוח לאומיחישוב 

 2018בשת  כיכוייוכר  2019ביואר  15שולם עד ליום ש סכום בשת המס. בריאות ביטוח לאומי וביטוח

   .בתאי שהוגדלה המקדמה (תשלום שאיו תואם החבות יוחזר למבוטח)

 2018השלמת אגרת רשם לשת  3.6

, או חובות לשים קודמות, יש 2018שת רשם החברות / אגודות לבמידה וטרם שילמת את האגרה השתית ל

גביה למרכז לגביית ל רת החובהעבוזת החברה כחברה מפירה, ולהימע מהכר 2018סוף עד  להזדרז לשלמה

   הטלת עיצומים.או /קסות ו

  שכיר/ה לעובד/ת חובה פסיה חוק 3.7

. החובה חלה )6%(חלק העובד  18.5%קובעות כי שיעור הפקדה לקופות גמל  חוק פסיה חובההוראות 

  לכאורה גם בהעסקת עובד זר.

  לעצמאי/ת חובה פסיה חוק 3.8

לא יאוחר מתום שת המס שבשלה מופקדים  לעצמאי ד לקופת גמל לקצבהיהפקל החוב 2017משת 

  התשלומים. 

  . 55וטרם מלאו לו  21על הכסה מעסק, ממשלח יד, מעסק או מחקלאות שמלאו לו ב –עצמאי 

 השכר הממוצעממחצית  12.55%, השכר הממוצעעד מחצית  4.45%הם סיה חובה לפי חוק פהפקדה שיעורי 

  . 27השכר הממוצעועד 

  לשה. ש"ח  10,000 -חודש שהם כבש"ח  800 -כסכום הפקדה חובה 

  יתן להפקיד גם מעל הסכום האמור כדי לצבור זכויות לגיל הפרישה.

  מסכום תשלום החובה יוכו תשלומים שהפקיד העצמאי או שהופקדו בעדו בשל הכסתו המבוטחת. 
  

התשלום יקה לעצמאי חיסכון למצב אבטלה בשיעור שליש מכל סכום שיפקיד, או, הסכום הפטור ממס בעת 

הסכום, או הסכום הפטור ממס בעת פרישה, לפי המוך, ייוחס למרכיב חיסכון למצב . שליש מ28פרישה

 .החודשים האחרוים 36חודשים לפחות מתוך  24אבטלה. על מת להיות זכאים לדמי האבטלה יש להפקיד 

  

                                                 
  יתן להגדיל מקדמה אחת לרבעון 26
  ש"ח. 9,906 2018השכר הממוצע ביואר   27
 .2018ש"ח לשה בשת  12,230  -סכום פטור בעת פרישה  28
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פעמים שכר המיימום באותה שה שלא הפקיד תשלח לו התראה בדואר רשום  12עצמאי שהכסתו עולה על 

ש"ח.  500ימים ממועד ההתראה יוטל עליו קס של  90מרכז לגביית קסות ולפיה אם לא יפקיד בתוך מה

  ואילך. 2018, בשל הפקדות בשל שת 2018ביואר  1-ביואר בכל שה. תחולה מ 1-סכום הקס יתעדכן ב 

  עצמאי שמשך אבטלה לכספי ממס פטור 3.8.1

ר עסקו, או הגיע לגיל פרישה, מקופת גמל לקצבה שלא דל לעסוק במשלח ידו, או, סגשחסכום שמשך עצמאי 

בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי עד הסכום הפטור ממס בעת פרישה יהיה 

  פטור ממס בידו עד לסכום הפטור ממס בעת פרישה.

 2018 מסמכים בקשר עם סיום שת המס 3.9

  2018 המס שת בסוף פרוטוקולים 3.9.1

  רוטוקולים בהתאם לאופי הפעילות ולדרש בסוף שת מס. מומלץ להכין פ

מזומן, שוברים ספירת קופה, בהפרדה בין , פרוטוקול ספירת מלאיבין הפרוטוקולים שיוכו: פרוטוקול 

י מיות בחברה, פרוטוקול חיוב בריבית על הלוואות לבעל, 2018בדצמבר  31אחת מהקופות ביום ושטרות בכל 

  .201829בדצמבר  31לתיעוד מוה ק"מ לכל אחד מהרכבים ביום אוץ -מדפרוטוקול 

  מלאי ספירת פרוטוקול 3.9.1.1

, תאריך, 30כמות, מחיר לפיו מדד , סיווג,בפרוטוקול ספירת מלאי מומלץ לכלול פרטים לגבי תיאור הטובין

  שמות הפוקדים, חתימת הפוקדים.

  ברכב שימוש 3.9.1.2

  .31בכל שת מס ב ופיקוח על שימושי הוהגים ברכביםאפס יומן רכיש ל

  2018 בדצמבר 31 ליום יתרות אישורי 3.9.1.3

  . 2018בדצמבר  31ת של כסים והתחייבויות ליום אישורי יתרו להפיקיש 

  המסמכים שמירת משך 3.9.2

  

                                                 
  צורך חישוב רווח הון במכירת רכב.עשוי לשמש ראיה בטעה של שימוש ברכב השוה מהקבוע בתקות מס הכסה וכן ל 29
  בהתאם לכלל: עלות או שוק, המוך מביהם. 30
 שלא בהסכם התירו הוצאות רכב לפי ייחוס ספציפי ברכב לטכאי שירות. בהחלטת מיסוי 31
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שש שים  ,או ,שאליה היא מתייחסת לפחות במשך שבע שים מתום שת המסמערכת החשבוות תישמר 

בתאי שהדוחות הוגשו  2011ו הוגש הדוח, לפי המאוחר. משמע, יתן להשמיד מסמכים לפי שת מהיום ב

  , השומות הפכו סופיות ואין עיין כלשהו בתביעה או בבירור בקשר לשים אלו. 2012בשת 

מומלץ לשמור ללא מגבלת  ין אחרילעלהצהרת הון או המהווים ראיה מסמכים מבססים הסכמי רכישה ו

  .שים

  המסמכים שמירת מקום 3.9.2.1
  

  דרש לשמור את המסמכים במען העסק או בכל מקום אחר אשר הודיע עליו הישום בכתב לפקיד השומה.

  2018בשת  מס הכסה חישוב 4

מכלל המקורות מס הכסה מחושב כמכפלת שיעור המס בהכסה החייבת לאמור על סך הכסותיו של אדם 

צאו בייצור ההכסה בתוספת הוצאות שאין מוכרות ובהפחתה של שאין פטורות ממס ביכוי הוצאות שהו

במחקר , השקעה בסרט, השקעה בפטיכויים המגיעים בשל פעולות שהמחוקק מבקש לעודד  כגון השקעה 

, חלק מתשלומים בעד חיסכון ארוך אובדן כושר עבודה, תשלום לביטוח מפי לביטוח לאומי, התשלום ופיתוח

  ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאים ועוד, מהמס המחושב מפחיתים זיכויים. 
  

  ההכסה החייבת במס. התוצאה: מוביל לחסכון במס הכסה ולביטוח לאומי.מתה הפח - יכוי

  

, או בשיעור המס החל על התאגיד 23%לחסכון במס הכסה בשיעור    -לגבי הכסה חייבת של תאגיד

  בהתחשב בהפסדים מועברים, בהטבות לגביו וכיו"ב.

לשיעור בהתאם  בביטוח לאומי ומס בריאות במס הכסהלחסכון    - לגבי הכסה חייבת יחיד/ה

  וביטוח לאומי החל על הכסת היחיד/ה. המס

  

  המס המחושב על ההכסה החייבת במס. מחתה הפ - זיכוי

  התוצאה: מוביל לחסכון במס הכסה בסכום קבוע, או, בהתאם לשיעור הקבוע בהוראות.

  זיכויים שלא וצלו בשות המס יתים לזיכוי בעת פריסת רווח הון לרבות שבח.

  לם.ושסכום שזיכוי יכול להיות בסכום קבוע או כאחוז מ
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 ת/ללחיי "זלאישה, ק "זבעד סיעות, חצי ק "זרבע ק ,זיכוי בעד תושבות בישראל שתי קודותכך מגיעות 

ראשון ושלישי, מחצית לבעל תואר אקדמי שי,  לבעל תואר אקדמי 32לעולה חדש ותושב חוזר, ת/משוחרר

ש"ח  216ש"ח לשה,  2,592. ערך קודת זיכוי  ליחיד שמסיים לימודי מקצוע יכויזודות ק שלושת רבעיו

  לחודש. 

ש"ח לחודש (לא חל מס הכסה בהכסה חייבת של עד  490 -כ ש"ח לשה, 5,832קודות זיכוי   2.25ערך  - גבר 

  ש"ח בשה). 58,000 -כ

ש"ח לחודש  61,02ש"ח לשה,  312,21דות זיכוי שהן זיכוי בסך קו .574 – 33שים 5גבר שלילדו טרם מלאו 

  ש"ח בשה) 107,000 -מס הכסה בהכסה חייבת של עד כ(לא חל 

 - ש"ח לחודש. (לא חל מס הכסה בהכסה חייבת של כ 594ש"ח לשה,  7,128קודות זיכוי   2.75ערך  -אישה 

  ש"ח בשה). 71,000

ש"ח לשה,   16,200קודות זיכוי שהן זיכוי בסך 6.25 -שים 5רם מלאו חד הורית שבחזקתה פעוט שטאישה 

  ש"ח בשה) 130,000 -ש"ח לחודש (לא חל מס הכסה בהכסה חייבת של עד כ 1,350

  לדוגמה:

  סה לתשלום ב 6,000הפקדה בסכום שלש"ח  1,500 -ש"ח לביטוח חיים על ידי יחיד/ה תקטין מס הכ

 ש"ח. 120,000 -שהכסתו השתית שאיה מעבודה גבוהה ממסכום ההפקדה) בתאי  25%(

  תי לתשלום ב 4,000הפקדה בסכום שלסה שש"ח  1,400-ש"ח לקופת גמל לתגמולים תקטין מס הכ

 -), או, בכ16.23%וטח עצמאי (ש"ח למב 650 -) ותקטין דמי ביטוח לאומי לתשלום בכ4,000*%35(

ד לקופת גמל לקיצבה תחילה, או, שמדובר ביחיד ), בתאי שהופק12%ש"ח למבוטח שכיר ( 480

 . 1961שולד אחרי שת 
  

  

 

                                                 
שים רצופות לפחות יהא זכאי לקבלת קודת זיכוי בדומה  6היה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך תושב חוזר ששב ו 32

לעולה חדש, בכפוף לעמידה בתאים כמפורטים ב"תעודה תושב חוזר" המופקת על ידי משרד הקליטה ו/או הצהרה ברשות 
  המסים.

  קודות זיכוי בשה לאחר מכן, קודת זיכוי בשה שלאחר מכן. 2ם, ודשים הראשויהח 18-עולה חדש זכאי לשלוש קודות זיכוי ב
קודות זיכוי בשת המס שלאחר שת לידתו של הילד ועד השה שבה מלאו לו חמש  .  2.5קודות זיכוי בשת לידתו של הילד 1.5  33

  .לפקודת מס הכסה 247תיקון  לתכית טו משפחהשים בהתאם 
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  2018ליחיד/ה בשת הכסה מס  4.1

, בשת המס 60, או, על הכסתו של מי שמלאו לו מיגיעה אישית ה/יחידהכסה חייבת של מדרגות מס ל

  :ההכסות בש"ח

הכסה במדרגת   עד  מ  שיעור המס
מס מצטבר   מס  המס 

  (שתי)

10%0 74,880 74,880 7, 884  7, 884  

14%74,881 107,400 32,519 4,552 12,040 

20%107,401 032,217  99164,  8412,9  024,52  

31%137,172  239,520 67,149 20,817 45,840 

35%239,521 498,360 258,839 90,594 136,434 

47%498,361 641,880 143,519 67,453 203,887 

50%641,881  

2,592  ק' זיכוי  

  הכסות שאין מיגיעה אישיתמס הכסה על  4.2

כסה חייבת שאיה מיגיעה אישית אשר לא קבעו לגביה שיעורי מס מוגבלים או לגבי המדרגות המס ל

  :2018הכסה חייבת שלא  והלו לגביה ספרים קבילים בשת המס 

 סכום בש"ח לחודש  סכום בש"ח לשהשיעור 

 עד  מ המס

הכסה 

דרגת במ

 המס 

  מס
מס 

מצטבר 
 עד מ  (שתי)

הכסה 

במדרגת 

  המס

31% 0 052,923  052,923  25074,  25074,  0 09619,  09619,  

35% 152,923  036,849  93,8582  595,09  584,416  19619,  41,530 21,570 

47% 136,498  088,416  519143,  45467,  98,2223  41,531 049,53  096,11  

50% 188,164         

  



 

  
  

  

  
עתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או לה

גה בפני במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצ
ך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או ב. א“ישום כלשהו וכיונ  רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על

  מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

22 

  
  03-6299519פקס: , 077-4260800, 03-6298019: פוןטל, 6744729, תל אביב, 3קומה  6פרחי אביב 

  ww.efraty.comw, 5558030-077, פקס: 6628394-077, טלפון: 4977685,פתח תקווה, 8, קומה 9חיים זכאי 
 
 

  2018שיעור המס לתאגיד בשת  4.3
  

  .)2019שקדמה ולשה הבאה  2017(בזהה לשת  %32היו  2018בשת  בתאגידשיעור המס על הכסה חייבת 

  2018מס שכר בשת  4.4

   17%   מוסד כספי

  7.5%  מוסד ציבורי ללא כוות רווח

  ש"ח 178,321  משכורת מירבית שמלכ"ר משלם הפטורה ממס שכר 

  הכסה ות במסטובות האה חייב 4.5

  

עיל. על הכסה חייבת מ"יגיעה אישית" של יחיד/ה, יחולו שיעורי המס בהתאם למדרגת ההכסה כפי שפורט ל

  טובות האה בהתאם למפורט להלן:שווין של ספו לסכום ההכסה יתוו

  2018ן ייד בשת שווי שימוש בטלפו 4.5.1

 1,260ש"ח לחודש ( 105בהתאם לתקות יזקפו כשווי שימוש בטלפון ייד, מחצית מההוצאה, או, סכום בסך 

  . הםיהמוך מב ש"ח בשה)

  שווי שימוש ברכב  4.5.2

, סכום זה הפקודהשווי שימוש הוא סכום שזקף להכסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו בהתאם להוראות 

י של טובת ההאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב ומהווה הכסה רעיוית החייבת במס מהווה שווי כספ

  ככל ולא זקף שווי הרי שטל הראיה על המעסיק. .המועסקהכסה ובביטוח לאומי בידי 

  שיטה לייארית  -שווי שימוש ברכב  4.5.3

משוויו בהתאם  .%52-שווי השימוש ברכב שיש לזקוף כהכסה לעובד המקבל הטבת רכב מהמעביד, יהיה כ

ש"ח, שהוא שווי שימוש ברכב לחודש בסך  0501,53עד לתקרת תקרת שווי רכב של שקבעו  34לקריטריוים

  ש"ח לחודש לרכבים היברידים.  500ש"ח מהשווי המתקבל יופחת בסכום קבוע של  12,437

  סימולטור שווי רכב

                                                 
וקבלת חישוב  באתר רשות המיסיםבכדי לאמוד את שווי השימוש שיש לזקוף יש להקליד קוד תוצר וקוד דגם בתוכת השכר ו 34

  די של שווי השימוש שיש לזקוף, זאת להבדיל משווי שימוש כלכלי, המהווה לגישת רשות המסים תוכת מדף כאמור להלן.מיי
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  2010ביואר  1ליום ייצורם קדם לגבי רכבים ש 2018שווי שימוש בשת  4.5.4

יש לזקוף לגבם שווי שימוש בהתאם הן כי  2010ביואר  1רכבים שייצורם קדם ליום לגבי תקות הישות ה

  בוצות מחיר. לק

 קבוצת מחיר

שימוש  שווי

 חודשי

שווי שימוש 

 שתי 

1 2,710 32,520 

2 2,930 35,160 

3 3,770 45,240 

4 4,530 54,360 

5 6,260 75,120 

6 8,120 97,440 

7 10,440 125,280 

 L3   900 אופוע

 

10,800 

  

  הלוואה מוזלת –הכסה רעיוית  4.5.5

הקבוע, תחייב את מקבל ההלוואה מוזלת שיתה ללא ריבית, או בריבית המוכה מהשיעור  35הלוואה

  לבין הריבית שקבעה בפועל.  3.48%בהכסה רעיוית בגובה שבין 

  כהכסת עבודה. -עביד מ-בהלוואה בקשר יחסי עובד . 1

  הכסה מעסק או משלח יד.כ -בהלוואה בקשר יחסי ספק לקוח  . 2

ה מריבית. לא הכסכ –לפחות  5%בהלוואה בקשר עם בעל מיות שמחזיק לבד או ביחד עם קרובו  . 3

  יחול אם בעל שליטה הוא חברה, למעט חברה משפחתית.

  .לעובד שאיו בעל שליטה ש"ח 7,680האמור לא יחול על הלוואה בסכום של עד 

                                                 
  –הלוואה לרבות כל חוב למעט  35

עסקה ב מחירי העברהא לפקודה אשר תטופל בהתאם להוראות לגבי 85אומית כמשמעותה בסעיף ל-עסקה בין . 1
 בין צדדים קשורים.

, שהיתה כס קבוע בידי המלווה לפי חוק תיאומים בשל איפלציה, ביום 2008במרס  5הלוואה שיתה עד יום  . 2
 5עד יום  2008ביואר  1, או שהיתה כס קבוע בידי המלווה במועד החל בתקופה שמיום 2007בדצמבר  31

  יה היו חלות לגבי אותה תקופה., אילו הוראות חוק תיאומים בשל איפלצ2008במרס 
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באם חויב מקבל ההלוואה בריבית ורשמה הכסה אצל ותן ההלוואה הרי שהוראות הסעיף לא יחולו ומקבל 

  במס רגיל. ההלוואה יתחייב במס על הכסתו החייבת

בעתיד יקבע השיעור לפי   כמו כן קבע כי חישוב הריבית ייעשה באופן יומי בהתאם לתקופת הזקיפה בשה.

  שיפורסם לפי חודש דצמבר של שת מס. 36"שיעור עלות האשראי המרבי"

 לבין הריבית 2.61%בגובה שבין  37הלוואה מוזלת בין חברות תחייב את מקבל ההלוואה בהכסה רעיוית

   .מחירי העברההוראות ואם מדובר בהלוואה לחברה בחו"ל יחולו  3%שקבעה בפועל ואם יתה במט"ח 

  ת בעל המיותכהכסכספים מחברה או העמדת כס  משיכותמיסוי  4.5.6

שעולה על מאה אלף  ,39לרשות בעל המיות המהותי, או קרובו 38יראו משיכת כספים מחברה, או, העמדת כס

ש"ח ביום כלשהו בשת המס וביום כלשהו בשת המס שלפיה כהכסתו של בעל המיות המהותי משכר 

   לעיין. לפימקור אחר, משלח יד או מדיבידד, או כהכסה מעבודה, או מעסק, או 

פיקדוות וכל ערובה לרבות הלוואה, השאלה, או, כל חוב אחר, מזומים, יירות ערך,  -משיכת כספים מחברה

. לא 40וזאת בשל כל חברה בבעלות היחיד/ה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה לטובת בעל המיות המהותי

יראו הלוואה שיתה לחברה אחרת המשמשת לתכלית כלכלית בחברה המקבלת כמשיכה מחברה בעקיפין 

  ובלבד שאיה תאגיד שקוף.

עלות הריבית הרעיוית שהיא מכפלת העלות בשיעור  ,ס, אוווי השימוש בכשהגבוה מבין  -ההכסה הזקופה

  הריבית והכל ביכוי תשלומים בגין השימוש בכס ששילם בעל המיות המהותי. 

מכירת הדירה בידי החברה לבעל השליטה פטורה ממס שבח וממס רכישה. יום הרכישה, שווי הרכישה בידי 

טור לדירת מגורים מזכה. לא יחול פטור ממס בעת העברת החברה יהיה בידי בעל המיות המהותי ולא יחול פ

  ואילך. 2015כס מסוג דירה אשר הועמד לשימוש בעל המיות המהותי בשת 

כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ומשכו מחדש בתוך שתיים מהמועד שבו הושבו, יראו אותם, עד 

 60עמי, והוחזרו בתוך פ-מחדש באופן חד גובה הסכום שמשך מחדש כאילו לא הושבו, למעט אם משכו

שו כס שהועמד לרשות בעל המיות המהותי והושב לחברה עד מועד החיוב, ולאחר מכן הועמד לשימו   ימים.

  מחדש בתוך שלוש שים מהמועד שבו הושב, יראו אותו כאילו לא הושב.

                                                 
  .9931-לחוק הסדרת הלוואות חוץ בקאיות, התש"ג 5הקבוע בסעיף  36
  (י) לפקודה.3סעיף  37
) לפקודה. כס: דירה שעיקר השימוש בה לטובת הבעלים, לרבות תכולה, חפצי אומות או תכשיטים, כלי טיס וכלי 1(ט3סעיף  38

  ל המיות המהותי, וכן כס שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכסת.שיט השימוש בהם לצרכיו הפרטיים של בע
  לפקודה, והכל במישרין או בעקיפין. 88כהגדרתו בסעיף  39
(ט) 3יחולו הוראות סעיף  2013ביואר  1יחול הדין הקיים ערב חוק זה. לגבי משיכות לאחר  2013ביואר  1לגבי משיכות לפי  40

ד עשהושבו  2016בדצמבר  31יחולו הוראות לעיל. ההוראות לא יחולו על משיכות ביום  2017ביואר  1חר לפקודה ועל משיכות לא
  .2017בדצמבר  31ליום 

, יוכל בעל המיות לבחור להשיב כס מסוג דירה באופן מלא לרשות החברה, ולא יחולו עליו ההוראות 2017בדצמבר  31עד ליום 
 תיזקף לבעל המיות הכסה משכר עבודה, או, ממקור אחר, לפי העיין.  2017-8ואולם בגין השימוש בדירה בשים 



 

  
  

  

  
עתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או לה

גה בפני במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצ
ך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או ב. א“ישום כלשהו וכיונ  רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על

  מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

25 

  
  03-6299519פקס: , 077-4260800, 03-6298019: פוןטל, 6744729, תל אביב, 3קומה  6פרחי אביב 

  ww.efraty.comw, 5558030-077, פקס: 6628394-077, טלפון: 4977685,פתח תקווה, 8, קומה 9חיים זכאי 
 
 

  מיסוי בעל מיות מהותי בחברות ארק  4.5.7

של לא יותר מחמש בי אדם שאין לציבור עיין ממשי בה, שבה ותן הכסת חייבת של חברה בשליטתם 

 70%, בחבר בי אדם המהווה למעלה מ 41שירותים מעיק שירותי יהול וכיוצא באלה או שהוא ושא משרה

מהכסותיה, במשך תקופה של ארבע שים, תהיה חייבת במס כהכסה עבודה של היחיד למעט אם היחיד בעל 

  ישרין או בעקיפין בחבר בי האדם האחר.מיות מהותי במ

  יש בה פחות מארבעה מועסקים. אדם וקרובו ייחשבו למועסק אחד.ש -לעין זה חברה 

  יתן לגבות את המס הן מהחברה והן מהיחיד/ה.

  מיסוי דיבידד בחברת מעטים 4.5.8

ד תום חמש מרווחיה ע 50%חברת מעטים שרווחיה הצברים עולים על חמישה מיליון ש"ח, שלא חילקה 

שים לאחר שת המס הפלוית, ותוצאת אי החלוקה היא הימעות ממס, או הפחתת מס, רשאי המהל, לאחר 

התייעצות עם ועדה, ולאחר שיתה לישום הזדמות להשמיע דבריו, להוג בחלק של רווחיה כאילו חולקו 

  ובלבד שרווחיה הצברים של החברה לא יפחתו משלושה מיליון ש"ח.

4.6 מוגבלבשיעור סות חייבות במס הכ  

  הכסה החייבת כפי שיפורט להלן.על יחול  בשיעור מוגבל הכסה מס

  הכסות מריבית, מדמי יכיון, מדיבידד 4.6.1

  

 ,25%ייבו במס הכסה בשיעור של עד הכסות מריבית, מדמי יכיון, מדיבידד, שאין הכסות מעסק, יתח

, יחול מס 42אם התקבלה הריבית על כס שאיו צמוד למדד, לגבי בעל מיות מהותי %20ובשיעור של עד 

. קיימות הקלות לגבי אלפי ש"ח בשה 641ובתוספת מס יסף בהכסה מעל  , לפי העיין25%, או, 30%בשיעור 

  .בשת המס לכים ועוד 67למי שמלאו לו  האמור

זכאית לפטור  ש"ח בשת המס 61,920כל המקורות לא עלתה על שההכסה מ 18יחיד/ה מעל גיל  משפחה או

ש"ח  123,840לגבי הכסה שעד קדוות. על הכסות מריבית של תכיות חיסכון או פי ש"ח 13,320 ממס בגובה

  בשה יוקטן הפטור באופן יחסי.

  .חברות בארץיחויב במס  חברת חוץמ חברתי-, דיבידד בימדיבידד בין חברות בארץ פטור ממס הכסות

                                                 
 בחברה, בעמותה, או בחבר בי אדם אחר, למעט ושא משרה בשותפות לא סחרת. 41
  במועד קבלת הדיבידד או בשים עשר החודשים שקדמו לו. 25%מחזיק ב  42
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  הכסה מהימורים הגרלות ופרסים 4.6.2

.  כפל ש"ח 0,5649היה  2018לשת  מהימורים הגרלות ופרסיםבהתאם לפקודה תקרת הפטור להכסה 

  . ש"ח 99,120התקרה היו סכום בסך 

 35%סה הימורים הגרלות ופרסים מפעילות שאיה חוקית חייבת במס בשיעור הכסה מעל התקרה וכן הכ

הכסה  ובלבד שאיה בא זכאות ליכוי למעט הוצאות הכרוכות בהגשת דוח ובתשלום המס, מגובה הזכייה

   .במס שולימעסק או משלח יד ואז תתחייב 

לא עמד בטל גם כאשר כי יותרו הוצאות בחלקן מהישום  43בעייו של אורי מילר בית המשפט המחוזי פסק

  ההוכחה.

כי הכסות מהימורים הן הכסות ממשלח יד וזאת לאור  רפי אמיתבעייו של מר  פסקבית המשפט המחוזי 

  .צועיבהיותו שחקן מק בחית עיסוקיו ומומחיותו
  

  הכסות מדמי מפתח 4.6.3

  .35%הכסות מדמי מפתח או פרמיות שמקורם באחוזת בית יחויבו במס שלא יעלה על 

  הכסות ממכירת חשמל 4.6.4

בשה.  ש"ח 24,000פטורות ממס עד לתקרה של  רגיהחוק עידוד השקעה באהכסות ממכירת חשמל לפי 

  .10%ההכסות ממכירת חשמל מעבר לסכום יהיו חייבות במס בשיעור 

לא יראו בהכסה ממכירת חשמל כהכסה של הצרכן הביתי לעיין חוק הביטוח הלאומי ולעיין חוק ביטוח  

  בריאות ממלכתי.

כירת חשמל שהופק באמצעות מיתקן להפקת חשמל צרכן ביתי יהיה זכאי להטבות מס בשל הכסה ממ

ארגיה שמקורה ביצול קרית השמש, הרוח, ביומסה או מקור ארגיה אחר ובלבד שאיו  מארגיה מתחדשת

 בהתקיים כל אלה:  ;דלק מאובן

  על רישיון ספק שירות חיוי רכש את החשמל שהפיק הצרכן הביתי כאמור,ב   )1(

  שלח יד,איה הכסה מעסק או ממ ההכסה ממכירת חשמל   )2(

מיתקן להפקת חשמל מארגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל מחובר לבית המשמש למגורים ה   )3(

  בלבד והמחובר כדין לרשת החשמל,

על המיתקן להפקת חשמל מארגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל לא יכה מיום תחילתו של ב   )4(

  ש"ח. 96,000חלק ההכסה העולה על הסכום המרבי אותו מיתקן, למעט על  חוק זה ואילך, כל פחת בשל

  הצרכן הביתי מסר הודעה.   )5(

                                                 
 .2018בובמבר  5מיום  3מילר אורי גד פ"ש ת"א  71-02-45369ע"מ  43
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   ישראלבהכסות משכר דירה  4.6.5
  

עד קבלתן ולא בהתאם לתקופת בסיס מזומן, במו חייב במס עלמראש המשולמות למשכיר הכסות שכר דירה 

  ההאה מהתקבול. תקופתו/או בהתאם ל 44השכירות

) %05 -ועד ל 10%(מ  שוליהכסה מהשכרה אשר תסווג כהכסה ממשלח יד או מעסק יחול שיעור המס ה

ן מועד ההכרה בהכסה, מועד החיוב מס הכסה יוכן יחולו כללים רגילים לעי תאגידל %32ועד , ליחיד/ה

  .ו/או במע"מ, ו/או, בביטוח לאומי, קיזוז הפסדים ויתכן כי תקום חובה ביהול ספרים ואף בארוה עסקית

מעסק, או, ממשלח סה כהכסה אקטיבית ההכ 45פקודה איה מגדירה מהו "עסק", הרי שבעת סיווגההואיל ו

, דמי מפתח ורווחים אחרים שמקורם באחוזת בית כהכסה פאסיבית מדמי שכירות יד, מעסקת אקראי, או,

(תשואה על הון מושקע), ייושמו המבחים שפותחו  או בקרקע או בביין תעשייתי ו/או מכסים אחרים

תמהיל הכסים, מקור הכסים, מידת טיב וזהות המשכיר, בפסיקה ויבחו מכלול הסיבות, אלה אך לא רק: 

, המומחיות והידע, מספר הכסים, ואופן רישומם, ייעודם, משך החזקתם, 47, המגון46היגיעה האישית

, אופן מימום, פעולות להשבחה (ואופן מימון ההשבחה), מידת הסיכון ו/או למכירתם פעולות להשבחתם

כס, תדירות החלפת השוכרים, אופן קבלת דמי השכירות, זהות השוכרים, העסקי, מטרת השכירות, אופי ה

  וכוות הישום. 

בית המשפט העליון הכריע כי בעת שדובר על עשרות דירות ולא הוכח כי מדובר בהכסה שאיה דורשת יגיעה 

  .10%48ולא כהכסה משכ"ד החייבת במס מחזור בשיעור אישית תסווג ההכסה כהכסה מעסק 

כהכסה משכר דירה המסים משהה פרסום חוזר אשר יקבע מספר דירות שמעליהן תסווג ההכסה  רשות

דלתה של רשות המיסים פתוחה בפי ישומים החפצים  מעסק וטל ההוכחה לסיווג אחר יהיה של הישום.

  דירה בארץ ובעולם.ולדווח על הכסות משכר  לגלות מרצון

(גיל, תמהיל  תוי הישוםחוק ול, בהתאם לבארץ דמי שכירותמומלץ לבחור מסלול מיסוי להכסות מ

  .הכסות, זיכויים וכיו"ב)

                                                 
  ). "הפקודה" –(להלן  1963-ב לפקודת מס הכסה התשכ"א  8סעיף  44
סיווג ההכסה משכירות כהכסה מעסק עלולה לגרור חבות במע"מ (בכפוף למספר המשתכים), ביהול ספרים, בביטוח לאומי  45

 במס בריאות ואף בארוה עסקית (בהתאם לצו הארוה).
 י בין היגיעה האישית לבין צמיחת ההכסה.הוכחת קשר סיבתי עובדת 46
  גם כאשר הבעלים מקים מגון, שוכר ומהל עובדים, עשויה להיות מידה מיימאלית של מעורבות מצידו. 47
בעיין  .4ורדה יהל ואח' גד פקיד שומה תל אביב  40-10-49967ע"מ  לאחר שיתו פסקי דין וגדים בבית המשפט המחוזי 48

ק במחוזי כי השכרת כמאה דירות היה הכסה אקטיבית הדורשת יגיעה אישית ועולה לכדי עסק ולפיכך ההכסה משפחת יהל פס
פו י-יד שומה תל אביבלשם ' פק 12-01-73456, ע"מ 12-01-3939515ע"מ   1064/09ע"מ  1001/09ע"מ לא תזכה במסלול מס מחזור. 

ואילו בעיין משפחת לשם קבע כי הכסה מהשכרת כשלושים דירות היה פאסיבית ותזכה למס מחזור.  .2015ביולי  22מיום  4
דירות אשר  22לפיו היקף של  2018באוגוסט  7ום מי 1יין בירן ' פקיד שומה ירושלים בדומה לע 13-04-56689, 51-10-30384ע"מ 

יווג ממוקמות בסמיכות גיאוגרפית, הין עסקאות בסיסיות שאין דורשות ידע ומומחיות ו/או בקיאות ולפיכך איו מצדיק שיוי ס
 של ההכסה מהכסה פסיבית להכסה מעסק.
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 ש"ח בחודש 5,030סכום ההכסות משכר דירה בישראל המאפשר פטור מלא עליהן היו סך של   .א

שמשת למגורים ואיה רשומה ככס בעסקו של המשכיר מושכרת ליחיד או לחבר בתאי שהדירה מ

ש"ח ייתן פטור חלקי ממס בהתאם להוראות  10,060. עד לסכום כפל הפטור, סכום של בי אדם

 החוק.

ש"ח תתחייב כולה במס הכסה,  10,060ות למגורים של יחיד למגורים מעל הכסה מכלל הדיר  .ב

או, ותחייב היחיד/ה בהגשת דוח, מס השולי החל על הכסת היחיד/ה, לאמור, בהתאם לשיעור ה

ומאפשר דיווח מקוצר על  איו מוגבל בתקרה, מההכסה משכר דירה 10%במס מחזור בשיעור 

  ההכסות.

ש"ח  5,000בסכום העולה על  49פטור ממס להכסה ממקרקעין המשמש להפקת ארגיה מתחדשת  .ג

 ש"ח).  10,000בסכום מעל התקרה והפטור מתבטל בסכום של בחודש ( ככל ועלתה הפטור מתואם 

, מותית 2018על הכסות משכירות דירות מגורים בישראל בשת  10%בחירה להתחייב במס בשיעור   .ד

.  התשלום בלא חיוב 2019ביואר  30תום שת המס, עד ליום מ ימים 30בתשלום מקדמה בתוך 

והפרשי  4%לאחר מכן יהיה יתן לשלם את המקדמה בתוספת ריבית שתית בשיעור . בהגשת דוח

 הצמדה.

בחירת יחיד במס מחזור בשיעור קבוע מההכסה, לפי העיין, שישולם כמקדמה היו מס סופי, ללא   .ה

  ההכסה מדמי שכירות. או הפחתה, לקיזוז, לזיכוי, או לפטור בשל ,זכות ליכוי פחת

יחיד יוכל להתחייב במס הכסה על כלל הכסותיו מדמי שכירות, ביכוי הוצאות שהוצאו ביצורן,   .ו

  בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכסותיו, בתאי שיגיש דוח מלא על הכסותיו.

דירה:  יחיד שרכש דירה והשכיר אותה יוכל לבחון את שלושת החלופות למיסוי הכסותיו משכר  .ז

תיווך, פרסום, פטור ממס, פטור חלקי, או מיסוי ההכסה החייבת משכר הדירה ביכוי הוצאות פחת, 

 מימון וכיו"ב.

   חוץ לארץב משכירות מקרקעיןהכסות  4.6.6
  

, תוך שמירה 2018בשת  ישראללמחוץ ות משכירות מקרקעין על הכס 15%מס בשיעור יוכל להתחייב ב יחיד

בתאי שההכסה איה מעסק, יחיד  על זכותו לדיווח חלקי על הכסותיו באמצעות מגון הדיווח המקוצר

  .ר ההכסה מדמי שכירותזכאי לקזז פחת ולכות הוצאות שהוצאו בייצו

בחירת יחיד במס מחזור בשיעור קבוע מההכסה, לפי העיין, שישולם כמקדמה היו מס סופי, ללא זכות, 

  לקיזוז, לזיכוי, או לפטור בשל ההכסה מדמי שכירות.

                                                 
המקרקעין המושכרים משמשים להפקת חשמל מארגיה  מותה במסירת הודעה וכן במסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי 49

  מתחדשת על ידי צרכן ביתי באמצעות מיתקן להפקת חשמל מארגיה מתחדשת.
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יחיד יוכל להתחייב במס הכסה על כלל הכסותיו מדמי שכירות, ביכוי הוצאות שהוצאו ביצורן, בהתאם 

   שיעור המס השולי החל על הכסותיו, בתאי שיגיש דוח מלא על הכסותיו.ל

  מיסוי פעילות בשוק הקריפטו 4.7

  כללי 4.7.1

מהווים התפתחות  (Distributed Ledger Technology)כסים קריפטוגרפים וטכולוגית רישום מבוזר 

  חדשית המשפיעה על ותי שירותים פיסים, התעשייה והאושות כולה. 

קהילתי, השקעות, גיוסי הון, מתן הלוואות, ועוד באופן מבוזר, - מטבע דיגיטלי מאפשר סחר חליפין בי

 peer toעמית לעמית  לאמור ללא צורך בישות יהול מרכזית או בתיווך אלא תיעוד סימולטאי בחיבור בין 

peer)או פומבי (מפתח פרטי וכתובת פומב (ימיוא) ט באופן פרטיטרית). ) באי  

מיועדת להבטיח זהות השולח והמקבל  Block chain)ההצפה (קריפטוגרפיה) מבוססת שרשרת בלוקים (

  ולמוע כפילות ולאפשר העברות במהירות.

ב כתו  ,פועל באמצעות טכולגיית בלוקצ'יין, ציבורי ,מטבע מבוזר דיגיטלי הראשון בעולם) BTC(ביטקוין 

דוי סאטושי בידי אדם בשם -, (שכתב עלwhite paperעמודים  8מך בן בקוד פתוח הגלוי לכל. ראשיתו במס

תוגמלים בעמלות מכל העברה וכן באמצעות הפקת ידי כורים שמ-אקאמוטו). הבלוקצ'יין מתוחזק על

  . 2009שים. כרייתו הראשוה בשת מטבעות חדשים לכורה שפותר בעיה מתמטית, בקצב שפוחת מדי ארבע 

הוא סוג של כס דיגיטאלי בעל ערך, הכלל בקבוצה המכוה "מטבעות וירטואליים"  (Bitcoin) הביטקוין"

ומשמש בהסכמת קהילת המשתמשים בו כאמצעי תשלום עבור סחורות או שירותים, להמרה למטבעות 

מה פרטית המופקת על ידי מערכת מחשבים מבוזרת אחרים ואף לצורך השקעה. יחידה דיגיטלית זו היא יוז

שאיה מצאת בשליטת גורם מרכזי או רשמי; וזאת בשוה ממטבע "רגיל", שלגביו קבע כי הוא אמצעי 

תשלום שלא יתן לסרב לקבלו על פי דין (הילך חוקי). העברת ביטקוין בין משתמשים עשית במישרין מבלי 

 ".50פיסי, שיבצע את העסקה שדרש גורם מתווך, כדוגמת מוסד

) פרוטוקול המאפשר יצירת חוזים חכמים והפקת אסימוים (טוקים). המטבע השי בשווי ETHאית'ריום (

השוק שלו. אית'ריום מאפשר מתן הוראה לתשלום במועד מאוחר יותר או בהתקיים תאי שיתן לוודא קיומו 

  באמצעים טכולוגיים.

צ'יין המבוסס על טופולוגיית רשת במטרה להוות תשתית יטרלית לעסקאות ) פרוטוקול בלוקXRPריפל (

  .2004מויטריות ומסחריות וכשוק למט"ח. ראשיתו בשת 

                                                 
 .2018בפברואר  18מיום  גד בק לאומי לישראל בע"מביטס אוף גולד בע"מ  בבית המשפט העליון 6389/17ע"א  50
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כיום מצויים בעולם כאלפיים כסים דיגיטליים (אסימוים ומטבעות) אשר סחרים בזירות מסחר ובבורסות 

  . 51בעולם ובארץ

דרה בחוק הוכחי כ"מטבע" או "מטבע חוץ" משטרם הוכרו כ"הילך מטבעות דיגיטליים אים עוים להג

  חוקי". במדיות מסוימות מתקבלים תשלומי מס במטבעות דיגיטליים. 

הרגולטורים, רשות המיסים, רשות לאיסור הלבת הון ומימון טרור, רשות י"ע, הפיקוח על הבקים, רשות 

החוק עומדים בפי אתגר לעצב את הסביבה הרגולטורית שוק ההון חסכון וביטוח, המחוקק, וגורמי אכיפת 

  משמדובר בשיוי חשיבתי  בסיסי אשר ייבחן בדיעבד, גם על ידי הרשות השופטת ואופיו יוכרע בעתיד.

 מטבע דיגיטלי מהווה כס, אשר יכול להיות מסווג ככס שוטף: מזומן, או, מלאי, וככס לזמן ארוך: ייר

ה במטבעות/חוזים דיגיטליים ואף עשוי להיות כס בר פחת ככל תוכת מחשב או ערך, מעין יר ערך, השקע

 כללי קיזוז בעת הפסד ממימושו. מימושו שלגם על הצגתו לאופן יצירה אחרת. ישן השלכות לאופן מדידתו ו

 יטוחבידי יחיד ואיה חייבת בב 28%הכס יכול להיות מסווג כהכסה מרווח הון החייבת במס בשיעור של עד 

לאומי והפסד ממימוש יקוזז רק כגד רווח הון בהווה או בשים הבאות. ככל ומדובר בפעילות בכסים 

ובביטוח לאומי עד לתקרה, הפסד מתקזז  50%המגיעה כדי עסק הרי שההכסה חייבת במס בשיעור של עד 

מטבע הרי שהם  כגד הכסה מכל מקור בשוטף או בשים שלאחר מכן. ככל ומדובר בהפרשי הצמדה על

  פטורים ממס.

  מיסוי הכסות ממטבעות דיגיטליים 4.7.2

, במסחר בו, בשימוש בו, לרבות בהחלפתו .I.C.Oהכסה מכסים קריפטוגרפים עשויה לצמוח בשלב גיוס הון 

  .52במטבע דיגיטלי אחר וכן הכסות ממתן זכות שימוש באפליקציות הקשורות לכסים קריפטוגרפים

כס שאיו מטבע שוללת מהיחיד לכאורה את הזכות כי מדובר בהפרשי הצמדה הגדרת מטבע דיגיטלי כ

  הפטורים בידו.

) עשויה להיות מסווגת כרווח הון כהכסה 53הכסה ממימוש מטבעות דיגיטליים (כס שהוא מעין ייר ערך

חובת  מעסק, או, כהכסת מימון בהתאם למבחים בפסיקה. לסיווג הכסה כאמור כהכסה מעסק השלכה על

מסירת הודעה על תחילת התעסקות, חובת רישום, חובת תשלום ודיווח מקדמה בגיה על חובת יהול ספרים, 

  חובת תשלום ביטוח לאומי ועוד.

מס , או פטור מ28%, או עד 50%סיווג הכס ו/או הכסה בידי היחיד/ה יקבע את שיעור המס בו יהיה חייב עד 

  כפי שיוסבר להלן.

  מוש מטבע מחזיק יחיד עשוי להיות זכאי לפטור מהפרשי הצמדה ואף לפטור מדיווח.ככל ומדובר במי

                                                 
51 https://www.binance.com/en ,ועוד ביטרקס  
 כי הכסות החברה תחשבה הכסה טכולוגית. 6886/18החלטת מיסוי בהסכם  52
 .9681-הגדרת המטבע כייר ערך עשויה להשליך גם על חובות בהתאם לחוק יירות ערך תשכ"ח 53
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הצדקה לכך היא כי מטבע ווירטואלי מהווה מסמך סחיר בפועל ומשמש כאמצעי חליפין המאפשר תשלום 

  בארץ ובעולם בקרב משתמשים בקהילה ו/או בתעשייה / יישום ספציפי.

כללים למדידת ב עור המס  זהה בכל סיווג ההכסה, וההבדל הואשיככל וההכסה צמחת בידי חברה הרי ש

  תשלום מקדמה בגיו. עיתוי חובת הרווח ולקיזוזו תדירות הדיווח עליו ו

יש חשיבות לעיתוי ההכרה בהכסה ולסדר קיזוז  פי מס' שים-רסות עלבעסקאות הפ -שיטת מדידת המלאי 

עלול להישאר ככס מסוג הפסד לקיזוז ולא כמגן מס בפועל  הפסד אם וכאשר ייווצר, הפסד בשים מאוחרות,

לאור אי האפשרות לקזז הפסדים לאחור בישראל. ככל וחל שיוי בשיעור המס הרי שלדחייה / הקדמת הרווח 

  (הפסד) השלכה וספת על מגן המס הלכה למעשה. 

, 13,000, 18,000כירה הים ומחירי המ 24,000בסה"כ  6,000 10,000, 8,000לדוגמה מחירי רכישה הים: 

  . 36,000בסה"כ  5,000

  ).1,000, (3,000, 10,000) 54הרווח (הפסד -  FIFOחישוב ערך המלאי בשיטות כס ראשון יוצא ראשון 

  ).3,000( 3,000, 12,000הרווח (הפסד)   LIFOחישוב המלאי בשיטת כס ראשון יוצא אחרון 

  ).3,000, (5,000, 10,000סד) חישוב המלאי בשיטת ממוצע ואז הרווח (הפ

  חישוב בשיטת ממוצע ע יכול להוביל לתוצאה אחרת משיטת הממוצע.

 56מטבע דיגיטלי איו "מטבע" ואיו "מטבע חוץ" אלא כס בלתי מוחשי 55רשות המיסים בחוזר לגישת

מקדמה, וחלה  ) כן חייב בדיווח ובתשלום28%(עד  25%ומימושו בידי מי שאין זה עיסוקו חייב במס בשיעור 

על המשלם חובת יכוי במקור במקרים מסוימים. מי שעסקו בכריית אמצעי תשלום מבוזר יסווג וירשם 

  כ"עוסק" לעיין חוק מע"מ ועסקאותיו יחויבו במע"מ על מלוא התמורה המתקבלת בידיו.

  שה סוף לקראת מוך בשער מימוש בסיס על הון הפסד 4.7.3

ך לקראת סוף שה יאפשר קיזוז כגד רווח הון ממיות ו/או משבח הפסד הון על בסיס מימוש בשער מו

 מקרקעין.

 "וירטואליים "מטבעות מיסוי – 2017/32 מספר הכסה מס עמדת 4.7.4

  מדה שמתקיימים בה כל אלה:ע –"עמדה חייבת בדיווח" 

 היא עומדת ביגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שת המס שלגביה מוגש הדוח, ) 1(

מיליון ש"ח במהלך  10מיליון ש"ח באותה שת מס או על  5ובע ממה עולה על יתרון המס ה ) 2(

 ארבע שות מס.

                                                 
 הפסד לקיזוז כגד רווח באותה שה או הפסד להעברה לשים הבאות.  54
  (להלן: החוזר) מטבעות וירטואליים -מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר  5/2018חוזר מס הכסה  55
 חוזה חכם)מעין ייר ערך המשמש זכות ראויה לכס או לשירות או מקה זכויות אחרות במגבלות מוסכמים ( 56
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לפקודת מס הכסה כוללת כל רכוש, בין אם מדובר בכס מוחשי ובין אם  88הגדרת "כס" בסעיף 

בוזר", היו רכושו של האדם מ כס לא מוחשי. "מטבע וירטואלי", הקרוי גם "אמצעי תשלוםב מדובר

לכך, מכירת "מטבע וירטואלי"  לפקודה. בהתאם 88מחזיק בו, ומשכך הוא כלל בהגדרת "כס" בסעיף ה

(רווח הון). אם פעילות מכירת  מהווה אירוע מס החייב במס על פי הוראות חלק ה' לפקודת מס הכסה

" חייבות המטבעות הווירטואליים" "מטבעות וירטואליים" מגיעה לכדי "עסק", הרי שההכסות ממכירת

בוסף, "מטבע וירטואלי" איו מהווה מטבע או מטבע חוץ כהגדרתם בחוק בק  .במס מכוח חלק ב' לפקודה

בהתאם לכך, ולמען הסר ספק, ההפרש בין התמורה במכירה לבין עלות הרכישה לא  . 1985-ישראל, התשמ"ה

  .הצמדה ו/או כהפרשי שער יחשב כהפרשי

4.7.5  I.C.O   פקתי מוצריהשירותים "  ו/או ם"אסימוUtility Token  

 ) מבוצעת בשיטת גיוס המויםInitial Token Offering  I.T.Oהפקה ראשוית של אמצעי אלקטרוי מבוזר (

)crowdfunding) בהתאם לפרטים בהצעה לפיתוח פלטפורמה מבוססת בלוקציין (whitepaper .(  

) המבוצעת על ידי גורם מרכזי אחד   Utility Tokenםושירותימוצרים  אסימוי (הפקת I.T.Oתקבולים מ 

יוצגו כמקדמה  המייצגים התחייבות מצד הגורם המפיק, לתת שירות או זכות למוצר עתידי בפיתוח

  מלקוחות (התחייבות ולא הון).

ההכסות מראש תירשמה על פי שווי התקבולים שהתקבלו ביום  57בחוזר מס הכסהבהתאם להחיות 

ההפקה כסף פיאט או אסימוים מבוזרים אחרים על פי שווים במועד התקבול וביכוי הוצאות שיש ליחסן 

ו במישרין להפקת האסימוים למעט הוצאות ששימשו כאמור בפיתוח עצמי של הפלטפורמה אשר יופחת

  מראש בטו.בהתאם להוראות הפקודה ויוצגו כהכסות 

ההפקה, שווים ייקבע על פי שווי ממוצע לאותו יום מסחר על פי  אסימוים מבוזרים אחרים שהתקבלו ביום 

השערים היומיים. דרש לשמור אסמכתאות לעיין שווי האסימוים המבוזרים על פי היום בו הם  58ממוצע

  סמכתא לשווי מהימן יותר, יתן לבחון את השווי כאשר יתן לעמוד בטל ההוכחה.התקבלו. ככל וקיימת א

לגישת רשות המיסים אסימוים מבוזרים שהומרו לכסף פיאט באותו יום בו התקבלו, ערכם יירשם על פי 

  .התמורה שהתקבלה בפועל בכסף פיאט

ו את התמורה בהפקה (הכסות מיליון ש"ח ירא 15כאשר מחזור העסקאות של החברה המפיקה עולה על 

מראש) כחלק ממחזור העסקאות. כאשר המחויבות לאספקת טובין או למתן שירות לתושב חוץ יחול מע"מ 

  בשיעור אפס.

 אדם אשר מכירת האסימוים בידו מגיעה לפעילות בעלת מאפייים עסקיים יסווג כמוסד כספי.

                                                 
 Utility Tokenמוצרים בפיתוח  שירותים ו/או דיגיטליים" למתן"אסימוים הפקת  I.C.O  7/2018חוזר מס הכסה  57
ות המסחר המשמעותיות לאותם אסימוים מבוזרים דוגמת או יותר מזיר 2 -ממוצע השערים היומיים שיפורסמו ב 58
  ,CoinMarketApp Bitcoinaverage.com  
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 הכסה הכסות פטורות ממס 4.8

  

  :הכסה ת ממסביא להלן הכסות פטורו

  ועיוור פטור ממס להכסת כה 4.8.1

  

  :ים שוים פטורה ממסלפחות מחמת שלקה באיבר 90%או  100%כה עיוור והכסת הכסת 

תקרה    

  שהל

 בש"ח

תקרה 

  חודשל

 בש"ח

 50,700 608,400 ימים ויותר 365קבעה כות לתקופה של  -הכסה מיגיעה אישית 

 6,080 72,960 ימים 365לבין  185תקופה בין לקבעה כות  -הכסה מיגיעה אישית 

 6,080 72,960  תקרהפטור יחסי עד  –הכסה שאיה מיגיעה אישית 

 25,000 300,000  בשל פיקדון אם מקורה בפיצויים או בכספי ביטוח שבשל פגיעת גוףהכסה מריבית 

  

 ) לפקודה.5(9להוראות סעיף  והכל בכפוף ין פטור ממס הכסה.א –יום  184קבעה כות לתקופה של עד 

  פטור ממס למעק עקב פרישה או מוות 4.8.2

 064,42כפל הסכום חס וחלילה ש"ח לשת עבודה, במקרה מוות  032,21פטור ממס בסכום של  59מעק פרישה

  לשת עבודה. ש"ח
 

  פטור ממס להלת שכר 4.8.3

שהכסתו החייבת בחודש  סכום שקיבל עובד כפיצוי הלת שכר על פי חוק הגת השכר פטור למעט לגבי מי

לאותו חודש, מרכיב המס שבפיצוי  ש"ח 8,040החודשים שקדמו לקבלת הפיצוי עלתה על  24 -כלשהו ב 

 הפטור ישולם כמס. 

  פטור ממס לקיצבת שאירים 4.8.4

צבה המזכה העומדת על סכום של עד לתקרה הקפטורה ממס קצבת שאירים המשולמת עקב פטירתו של אדם 

  .2018ת ש"ח לחודש בש 8,380

                                                 
מגובה המשכורת החודשית ובלבד שאין לפורש  - %501יתה הסמכות למהל רשות המיסים להגדיל את סכום הפטור עד ל 59

 המס המזכות במעק הפרישה. זכויות לקצבה בגין שות



 

  
  

  

  
עתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או לה

גה בפני במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצ
ך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או ב. א“ישום כלשהו וכיונ  רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על

  מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

34 

  
  03-6299519פקס: , 077-4260800, 03-6298019: פוןטל, 6744729, תל אביב, 3קומה  6פרחי אביב 

  ww.efraty.comw, 5558030-077, פקס: 6628394-077, טלפון: 4977685,פתח תקווה, 8, קומה 9חיים זכאי 
 
 

  לבן זוגו, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבן זוגו,  ) 1

שים, או, שאין לו כושר להשתכר מעבודה או  21לילדו, לרבות לילדו המאומץ ובלבד שטרם מלאו לו  ) 2

 ממשלח יד

 להורה של הפטר שכל פרסתו על הפטר ערב פטירתו ואין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד. ) 3

  טודט או חוקרפטור ממס למלגה לס 4.8.5

  

  ש"ח.  00079,. תקרת הסכום הפטור לגבי חוקר היה 60מלגה לסטודט או חוקר פטורה ממס

  פטור ממס לפיצוי ששולם לתורמת ביצית 4.8.6

  

  .201061-התש"ע לחוק תרומת ביציות 43פיצוי ששולם לתורמת לפי סעיף 

   בידי בעל שליטה להפרשי הצמדהממס פטור  4.8.7

  על שליטה פטורות ממס בידי בעל השליטה.הפרשי הצמדה בגין הלוואות מב

 בישראל פטור לדיבידד בין חברות 4.8.8

הכסות מדיבידד בין חברות פטורות ממס למעט אם התקבלו מדיבידד שמקורו מחוץ לישראל ויחויבו במס 

 . בהתאם להוראות הפקודה ייתן זיכוי ממס אשר שולם בחו"ל, בתאים מסוימים.%32חברות בשיעור 

                                                 
 ) לפקודה.29( 9סעיף  60
 ) לפקודה.30( 9סעיף  61
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  ס הכסה ו/או בביטוח לאומיהטבות במ 5

  כללי 5.1

   

הטבות במס הכסה ובביטוח לאומי יתות כחלק מהמדייות המעודדת חסכון לטווח ארוך וביטוח חיים של 

יחיד/ה ובי משפחתו, וכן תרומה במוסדות ציבוריים והשקעות בישראל כדוגמת השקעה במחקר ופיתוח, 

תן גזר מהתשלום ומההכסה החייבת ומוגבל בתקרה סכום ההטבה שיי’בחיפושי פט והשקעה בסרטים. 

  בדרך כלל. אדם שבידו הכסה המוכה מההכסה החייבת במס לא יוכל ליהות מההטבות האמורות. 

  .2018בדצמבר  31בכדי לזכות בהטבות מומלץ לבצע תשלומים עד ליום 

ם בגים מגיעות לו הטבות, מי שזכאי להחזר מס הכסה מאחר ושילם מס הכסה ביתר, או ששילם סכומי

רשאי להגיש דוח שתי לרשות המסים ולקבל החזר בגין מס ששולם ביתר. יתן לקבל את ההטבות מראש על 

  השכר. הממוה עלידי הגשת מסמכים המאפשרים תיאום שיעור וסכום המס אשר יוכה במקור באמצעות 
  

  מועד קבלת ההטבה 5.2
  

החזר מס הכסה יתקבל תוך תשעים ימים מיום הגשת הדוח השתי  -  חייב בהגשת דוחלמועד קבלת ההטבות 

שאיו חייב מי ההטבות במס הכסה יתקבלו על ידי  .הםי, כמאוחר ביביולי בשה העוקבת 31או עד ליום 

לאחר תום שת המס שבה שולם המס  ה לגביה הוגש הדוח או תוך שתייםעד שה מתום הש - בהגשת דוח

  ביתר, לפי המאוחר. 

למוסד לביטוח  ולהעברת התויםהחזר ביטוח לאומי, ככל שמגיע, יוחזר למבוטח בסמוך לקליטת הדוח 

  לאומי.
  

ליתרת זכות מס הכסה ו/או ביטוח לאומי תתווסף ריבית שתית והפרשי הצמדה מתום שת המס ועד ליום 

  התשלום לישום ו/או למבוטח.
  

  מועד בקשת ההטבות 5.3
  

מי שחייב בהגשת דין וחשבון יבקש את ההטבות במועד הגשת הדוח השתי (החל מחודש אפריל של השה 

בון יכול להגיש בקשה להחזר מס הכסה עד שש שים מתום שת המס הגשת דין וחשמ שפטורמי העוקבת). 

  בגיה מבוקש ההחזר. 
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וזאת בגין  1120שת השים מבקשות להחזר מס לגבי  2018בדצמבר  31עד ליום  לרשות המסיםיתן להגיש 

, יכויים וזיכויים מגיעים אשר לא לקחו , וכן בין מוסדות כספיים שויםההוןמשוק  הון לרבות הפסדי

  . בחשבון בשלב יכוי מס במקור וכיו"ב

  (רצפה ותקרה) זיכוי -תרומות למוסדות מוכרים 5.4

לחבר בי  %32ליחיד וזיכוי ממס בשיעור  35%ר זיכוי ממס בשיעו למוסד ציבורי מוכר יקה התרומהסכום 

  אדם. 

  ש"ח בשה.  180רצפת סכום התרומה למתן זיכוי: 

ש"ח בשה לפי המוך, בכפוף  9,211,000מההכסה החייבת או  30%ן זיכוי: תקרת סכום התרומה למת

  תקרה כוללת. ל

, ובלבד שלא ייתן זיכוי וש שות המס הבאותופן בשלסכום, העולה על התקרה לזיכוי יזוכה מהמס באותו א

  בכל אחת משלוש השים בסכום העולה על סכום התקרה באותן שים.

 התאים להתרת הזיכוי ממס הכסה בשל תרומה: 5.4.1

  לפקודה.  46י סעיף פ-זיכוי ייתן בשל תרומה לקרן לאומית או למוסד מוכר על  .א

 מורה (שירות, או, זכות, או, טובין).לא ייתן זיכוי בעד תרומה שיתה בעדה ת  .ב

 לא ייתן זיכוי אלא אם הוגשה קבלה מקורית על שם התורם.  .ג

  לא ייתן זיכוי אלא אם התרומה שולמה בשת המס (ולא בהתחייבות לתשלומים עתידיים).  .ד

סכום העולה על התקרה לזיכוי שתרם באותה שת מס יזוכה מהמס באותו אופן בשלוש שות המס   .ה

זו אחר זו ובלבד שלא ייתן זיכוי בכל אחת משלוש השים בסכום העולה על התקרה באותן הבאות ב

  שים. 

מההכסה החייבת (לפי  50%תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמו"פ שקובעת תקרה כוללת של   .ו

ו"פ היכוי בשל השתתפות במו"פ), שבגיה יוכל ישום לקבל זיכוי בשל תרומות ויכוי בשל השתתפות במ

פקודה ועל פי חוק מס הכסה (הטבות להשקעה ביירות ערך לא 20פי סעיף -שמבצע אדם אחר על

  . 1983-שתמורתם ועדה למחקר מדעי) התשמ"ד

 45%תקרה כוללת להטבות מס לתרומות למשקיע בסרטים ולמחקר ופיתוח שקובעת תקרה כוללת של   .ז

ל השתתפות במו"פ), שבגיה יוכל ישום לקבל מההכסה החייבת (לפי היכוי בשל השקעה בסרטים ובש

פי סעיף -בשל תרומות ויכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על זיכוי

א לפקודה ועל פי חוק מס הכסה (הטבות להשקעה ביירות ערך שתמורתם ועדה למחקר מדעי) 20

 .1983-התשמ"ד
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  תרומות בתלוש שכר בעד זיכוי 5.4.2

 25,000מורשה) יכול להעיק לעובדיו זיכוי בשל תרומות בתאי שסכום התרומה המירבי לעובד היו מעביד (

 ש"ח לשה.

  היבטי מע"מ בעת תרומה 5.4.3

  תרומה חייבת במע"מ.השתתה ובהתקיים תאים מסוימים לא תהיה ה גישת רשות המסים

העסקה אשר מתקבלת תמורה בעדה מהמלכ"ר / המוסד הציבורי ככל שמדובר בתרומת כס מכסי העסק 

חייבת במע"מ, בין אם מדובר במלאי ובין אם מדובר ברכוש קבוע, וההתייחסות להעברת כס או מלאי 

ים. במקרים של רגילי המחיר שהיה משתלם בעדה בתאים פ-מהעסק תהיה בהתאם למחיר העסקה על

  אמור העברת התרומה תדווח בעסקאות, לחליפין, לא תידרש ההוצאה ובהתאם גם מס התשומות.תמורה כ
  

  יכוי -החזקת יחידה בשותפות חיפושי פט  5.5

  

, או 2018בדצמבר  31בשותפות בחיפושי הפט הסחרת בבורסה ליירות ערך בישראל, ביום  62מחזיק יחידה

ידה מהמסחר, ייחשב בעל טובת האה כאמור בתקות הפט והוא זכאי ליכוי בתום יום מחיקת היח

מהכסתו בגובה ההשקעה ביחידה בשת המס בין אם הוא רכש את היחידה מהפקה ובין אם הוא רכש אותה 

ליכוי בבורסה. סכום היכוי יהיה על פי דוח של השותף המהל ולא יותר מהסכום ששילם הרוכש. במקביל 

תושב חוץ פטור מרווח הון בעת מכירת יחידת השתתפות בשותפויות ( את עלות ההשקעה המשקיע יקטין

  .)פט
  

  יכוי -יחידה בשותפות להשקעה בסרט בישראל  החזקת 5.6
  

  

שיחידות ההשתתפות בה מפיקה שהשקיע כספים בשותפות  , או בעל יחידה בשותפות סחרת,משקיעמפיק, 

פקיד השומה ביחס סביר בהתחשב בחלקו בהכסות השותפות זכאי  סחרות בבורסה ושהשקעתו היא לדעת

  ליכוי מהכסתו, בגובה ההשקעה ביחידה בשת המס.

  .כהגדרתו בחוק הקולוע, למעט סרט טלוויזיה -"סרט" 

סרט שאושר כסרט ישראלי לפי חוק הקולוע שאושר על ידי הוועדה או סרט לגביו התחייב  –"סרט ישראלי" 

  ש"ח. 600,000מסייע להשתתף בהפקתו, ובלבד שהוצאות הפקת הסרט עלו על מוסד ציבורי 

לי, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, למעט כלל ההוצאות שהוצאו להפקת סרט ישרא  - "הוצאות הפקת סרט" 

  .הוצאות האסורות ביכוי

                                                 
  בין אם הזכות האמורה היה זכות ישירה ובין אם היא זכות באמות. 62
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אות לרכישת כס בר לפקודה, הוצ 32ו  31וצאות אסורות ביכוי לפי סעיפים ה –"הוצאות אסורות ביכוי" 

  פחת, הוצאות לרכישת זכות במקרקעין או באיגוד מקרקעין.
  

סכום הפקת מ 15%ועל  סכום היכוי יהיה על פי דוח של השותף המהל ולא יעלה על הסכום ששילם הרוכש

תועבר לשים  יותרו ביכוי בשת המס בה הוצאו כגד כל הכסה. יתרת ההוצאות שלא וכתה הסרט בישראל

ד, באות ותותר כגד כל הכסה. אלא אם ביקש הישום לא להתירן כגד רווח הון, או כגד ריבית, או דיבידה

  .20%אם שיעור המס עליהם איו עולה על 

  סכום היכוי יקטין  את עלות ההשקעה בידי המשקיע.

  .2018התקות בתוקף עד לסוף שת 

  יכוי -מחקר ופיתוח  5.7
  

אדם אחר, עשוי להוות הוצאה מוכרת, בתאים  י בעל מפעל, מבצע מחקר, אויד-מימון מחקר ופיתוח על

  מסוימים, ובמגבלות מסוימות. 
  

  

  תקרה כוללת להטבות מס ולתרומות ולמו"פ 5.8

  

מההכסה  50%) שקובעת בגובה של ו"פמ -תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמחקר ופיתוח (להלן 

בשל תרומות ויכוי בשל  ) שבגיה יוכל ישום לקבל זיכויהחייבת (לפי היכוי בשל השתתפות במו"פ

על פי חוק מס הכסה (הטבות להשקעה ביירות ערך וא 20פי סעיף -השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על

  . 1983-שתמורתם ועדה למחקר מדעי) התשמ"ד

החייבת (לפי  מההכסה 45%תקרה כוללת להטבות מס לתרומות למשקיע בסרטים ולמחקר ופיתוח בגובה 

 היכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ) שבגיה יוכל ישום לקבל זיכוי בשל תרומות ויכוי בשל

על פי חוק מס הכסה (הטבות וא 20פי סעיף -השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על

  .1983-להשקעה ביירות ערך שתמורתם ועדה למחקר מדעי) התשמ"ד

  יכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסדז 5.9

מהסכומים שהוא או בן זוגו  35%זכאי להפחתת מס בשיעור של  ישוםאם קרוב מוחזק במוסד מיוחד, ה

  שילם לאחזקתו בתאים אלה:

  ,ו ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידותהקרוב במוסד המיוחד הי

 ם בדעתם או ילד מפגר או אוטיסט.עיוורים או בלתי שפויי

  תן בשל תשלום סכומים העולים עלסתו החייבת של העובד. 12.5%הזיכוי יימהכ 
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  ן עולות עלסות הקרוב המוחזק במוסד המיוחד אית המס  ש"ח 167,000הכ268,000ועל ליחיד בש 

 .לבי זוג ש"ח

  ים המעידים על תשלומים למוסד , מסמכבטפסים מתאימיםיש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי

  המיוחד וכל מסמך שיידרש על ידי פקיד השומה בהתאם לסיבות.

  טול היכולת.לא תחול הזיכוי האמור הזכות לקבלת קודות הזיכוי בשל אם הוא קיבל את שתי  

 זיכוי בגין ילד טול יכולת  5.10

י ובל מפיגור שכלי או מפיגור התפתחותזכאי לשתי קודות זיכוי בגין ילד משותק, עיוור או מפגר (ס ישום

לי בגין ילד הסובל משיתוק, עיוורון, פיגור שכ לעומת בי גילו בשל לקות למידה חמורה או בשל מחלה קשה).

   .טפסים מתאימים או מאוטיזם, יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי

וסף לטפסים יש להמציא אקטיביות, ב -רבגין ילד הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז ו/או היפ

 הודעה של ועדת השמה על הפיית הילד לחיוך מיוחד וכן אישור ממהל הגן/בית הספר כי הילד לומד בפועל

סף בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בי גילו, יש להמציא בו בחיוך מיוחד.

   יד השומה בהתאם לסיבות המקרה.לטפסים אישורים לפי דרישות פק

זוג  בשת המס ואם יש לו בן ש"ח 167,000מתן ההחה מותה בכך שהכסות טול היכולת אין עולות על 

  בשת המס. ש"ח 268,000שהכסותיהם אין עולות על 

החזקת  לא יוכל לקבל קודות הזיכוי בגין ילד טול יכולת אם הוא הה מזיכוי במס בשל הוצאות ישום

  אותו ילד במוסד מיוחד.

 קופת גמל וביטוח חיים 6

  כללי 6.1

  הגדרות 6.1.1
  

 הכסת עבודה, או, שהיתה לו בשת המס 1961חיד שאיו עמית מוטב, אשר ולד לפי שת י - עמית יחיד

  שבגיה הוא זכאי לקיצבה על פי דין או חוזה.

מהשכר  16% - כסתו הופקדו כספים לקופת גמל לקיצבה בסכום שלא פחת מיחיד שבשל ה -  עמית מוטב

 9,9906היו  2018). השכר הממוצע בחודש יואר 9,906*12*16%ש"ח בשה ( 19,019הממוצע במשק, שהם 

  ש"ח.

ו החייבת של היחיד לפי היכוי בשל הפקדה לקופת גמל ובשל תשלומי סך כל הכסת -  הכסה לעמית עצמאי

 ,, ביכוי הכסתו המבוטחתש"ח לחודש) 8,700( ש"ח לשה 104,400ביטוח לאומי, עד לסכום של 
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ם או לקופת כסת עבודה, בשלה שילם מעביד בעד עובדו סכומים לקופת גמל לתגמוליה - הכסה מבוטחת

  גמל לקיצבה וכן הכסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה.

מעל פעמיים וחצי השכר תקרת הסכום להפרשת מעביד לקופת גמל לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה 

  ח בשה) חייבת במס בידי העובד.ש" 297,180ש"ח בחודש,  24,765(הממוצע 

 בין אלה:הסכום המוך מ - הכסה וספת

  יכוי בשל הפקדה לקופת גמל ובשל תשלומי ביטוח לאומי, כמפורטי הסתו של היחיד לפסך כל הכ

 להלן, לפי העיין:

o  סה מבוטחתה 104,400כום של עד לסכום של ס-לגבי יחיד שאין לו הכש"ח לש, 

o  סה מבוטחת סכום של עד לסכום שליכוי 297,180לגבי יחיד שיש לו הכה בש"ח לש 

 ,ש"ח, לפי הגבוה 104,400הכסתו המבוטחת או סכום של 

יתן למשוך ממה כספי פיצויים ושיתן להעבירם לקופת קופת גמל ש - קופת גמל שאיה משלמת לקצבה

  .(קופת גמל הוית לשעבר) גמל משלמת לקצבה

  ופת חיי העמית. ופת גמל שועדה לשלם קצבה (סכום חודשי קצוב). לאורך תקק -  קופת גמל משלמת לקצבה

לא מותרת הפקדה לקופה מרכזית  תשואות שיצברו בקופת הגמל יהיו חלק בלתי פרד מהקצבה המשתלמת.

  לפיצויים.

ש"ח לחודש) או  2,733ש"ח לשה ( 32,800רכיב הפיצויים בקופת גמל הוא למ תקרת הפקדה שאיה חייבת

  ד לקרן ותיקה.יקמשכורת חודשית מבוטחת לפי המוך שבהם למעט לגבי מי שהפ

  

שאיו כולל תשלומי פסיה  יטוח מפי הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב הסיכוןב -  ביטוח חיים

   .לשאירים

כולל תשלומי היטוח מפי הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב הסיכון ב - קצבת שאיריםביטוח 

  פסיה לשאירים.

  טרהמלחסכון למטרת השתלמות ולכל קופת גמל שועדה  - קרן השתלמות

  הפקדה לביטוח חיים או לביטוח קצבת שאיריםזיכוי  6.1.2

ם מההפקדות לביטוח חיים שלו ושל ילדו ולקופת גמל לטובתו או לטובת ילדו או לש 25%ייתן זיכוי בשיעור 

זוגו, או  מההפקדות לקצבה לשמירת זכות הפסיה שלו או של בן 35%שמירת זכויות הפסיה של ילדו, או, 

  לביטוח קצבת שאירים מוגבל בתקרה.

ח בשת ש" 104,400עד תקרה של  מבוטחת מהכסתו המזכה שהיא הכסת עבודה 7%זיכוי בשיעור  תקרת

 1.5%לא יעלה על ששולמו לביטוח קצבת שאירים  ובלבד שהסכום הכולל בשלו ייתן זיכוי בעד סכומים 2018
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כולל בשלו ייתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים לביטוח מהכסתו המזכה של היחיד, ושהסכום ה

  מהכסתו המזכה של היחיד.  5%קצבת שאירים בשל הכסה שאיה מעבודה לא יעלה על 

 208,800מהכסה עד  5%תקרת זיכוי מהכסה מזכה שאיה הכסת עבודה או אם אין בידו הכסה מבוטחת 

  .2018ש"ח בשת 

  ש"ח לשה. 2,016 -מההכסה  5%הגבלה של  החיסכון המזערי ללא

  דוגמא:

 ש"ח 210לשה,  ש"ח 2,528בסך  ,35% תקה זיכוי בשיעור קופת גמל לקצבהל ש"ח 7,224הפקדה בסך 

 ש"ח 150לשה,  ש"ח 1,806 , בסך25%תקה זיכוי בשיעור  ביטוח חייםלשל סכום זהה הפקדה  .לחודש

   .לחודש

 ש"ח 301לשה,  ש"ח 3,612שהם  35% תקה זיכוי ממס בשיעור גמל לקצבהקופת ל ש"ח 10,320הפקדה בסך 

 ש"ח 215לשה,  ש"ח 2,580בסך  25%תקה זיכוי בשיעור  יטוח חייםלבשל סכום זהה הפקדה  לחודש.

. ובלבד שהסכום הכולל בשלו ייתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים שלא יעלה על לחודש

  . המזכה של היחידמהכסתו  1.5%

  יכוי  6.1.3

סתו החייבת  יכויסה  11%סכומים ששילמו הוא או בן זוגו או לטובת ילדו בשיעור של מהכלעמית מההכ

 .ש"ח 22,968 ש"ח בשה, הפקדה בסך  208,800, עד לתקרה של עצמאי בשל סכומים ששולמו לקופת גמל

  ש"ח. 33,408שהם מההכסה החייבת  16% תיתן בגין הפקדת ההטבה המקסימלית

  הטבות למי שאיו עמית מוטב 6.1.4

  ש"ח. 2,016 -מההכסה  5%זערי ללא הגבלה של החיסכון המ

מההפקדות  35%מההפקדות לביטוח חיים ותגמולים או  25%למי שאיו עמית מוטב ייתן זיכוי בשיעור 

  תקרה.מוגבל ב לשמירת זכות הפסיה שלו או של בן זוגו, או לביטוח קצבת שאירים הלקצב

"ח, ש 5% - 5,220יכוי   ,ש"ח 7,308 - 7% זיכוי מגבלת 2018ח בשת ש" 104,400ה של ת עבודתקרת הכס

  ש"ח. 12,528הפקדה בסך 

 10,248 - 7% . זיכויש"ח לחודש) 12,200( 2018ש"ח בשת  146,400הכסה שאיה הכסת עבודה של תקרת 

ואם שילם בעד קצבה בלבד והסכום ששילם עולה על  ש"ח. 17,568הפקדה בסך  ש"ח 5% - 7,320יכוי , ש"ח

  מאותה הכסה.  ,4%יכוי וסף עד 12%מהכסתו יותר לו בשל החלק העולה על  12%

בשה) ביכוי  ש"ח 261,000לחודש ( ש"ח 21,750 - עמית יחיד זכאי ליכוי מהכסתו הוספת אך לא יותר מ

   בחודש. ש"ח 8,700הכסה מבוטחת עד תקרה של 
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  בחברה הפקדה לקופת גמל ליחיד בעל שליטה 6.1.5

אך לא  63של יחיד בעל שליטה ממשכורתו הקובעת 6%בחברה  ההפרשה לקופת גמל המוכר כהוצאה שיעור 

  בשה.  ש"ח 12,230 -יותר מ

 קרן השתלמות 6.1.6

  יכוי 6.1.6.1
  

ק או בעל הכסה מעסמהכסתו החייבת השתית של היחיד  4.5%היו  יכויהתשלום המקסימאלי שיוכר כ

 018,27הפקדה של בש"ח. מיכוי מקסימאלי  000162,עד לתקרת הכסה חייבת של  64משלח יד וחבר קיבוץ

 2.5%מכל סכום שיפקיד יופחת שיעור של  ).4.5%ש"ח בשה ( 11,745) המקה יכוי מקסימאלי של 7%ש"ח (

  מהכסתו הקובעת.

  בוץוחברי קי הפקדה לקרן השתלמות לעצמאיםבשל יכוי לדוגמה  6.1.6.2

הכסה 

חייבת 

 לשה

שיעור 

 ההפקדה

הפקדה לקרן

השתלמות 

 לעצמאים

שיעור 

 הטבת מס מס שולי יכוי היכוי

50,000 7% 3,500 4.50% 2,250   0 

100,000 7% 7,000 4.50% 4,500 14% 630 

150,000 7% 10,500 4.50% 6,750 21% 1,418 

200,000 7% 14,000 4.50% 9,000 31% 2,790 

250,000 7%  17,500 4.50% 11,250 34% 3,825 

300,000 7% 18,270  4.50% 11,745 34% 3,993 

 הפקדה לקרן השתלמות לשכיר  6.1.6.3
  

מהשכר (לגבי עובדי  7.5%סכומים המופקדים על ידי המעביד עד לשיעור של בידי העובד לא יראו כהכסה 

 15,712ש"ח (שכר חודשי בסך  188,544), בגבולות תקרה של הכסה שתית בסך 8.4%הוראה עד לשיעור 

  הוצאה תוכר בידי מעבידו. והש"ח), 

                                                 
מהון המיות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או  5%מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לפחות  -בעל שליטה בחברה  63

  ת מאלה או מהזכות לקבל רווחים.לרכוש כל אח
שה. ב לא מופקדים עברו  70שה וטרם מלאו לו  21יחיד שהוא חבר קיבוץ בגמר שת המס כאשר: א. מלאו לו –חבר קיבוץ  64

  כספים בקרן השתלמות כעמית שכיר או עצמאי. ג. עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר.
  



 

  
  

  

  
עתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או לה

גה בפני במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצ
ך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או ב. א“ישום כלשהו וכיונ  רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על

  מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

43 

  
  03-6299519פקס: , 077-4260800, 03-6298019: פוןטל, 6744729, תל אביב, 3קומה  6פרחי אביב 

  ww.efraty.comw, 5558030-077, פקס: 6628394-077, טלפון: 4977685,פתח תקווה, 8, קומה 9חיים זכאי 
 
 

  העובד. שלהפקדות מעבר לתקרה הן טובת האה החייבת במס ובביטוח לאומי 

  בחברה  ההפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה 6.1.6.4

ה של עד לתקר  65בעל שליטהממשכורתו של היחיד  4.5%התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה לחברה היו 

) על ידי היחיד והחברה המקה יכוי 6%ש"ח ( 11,312. סכום הפקדה מרבי בשה של ש"ח בשה 188,544

), במקביל לאי חיובו במס של שכיר בעל שליטה וליכוי 4.5%( ש"ח בשה 8,484מקסימאלי בחברה של 

  . )1.5%ש"ח ( 2,828ממשכורתו של 

ה החייבת במס ובביטוח לאומי בידי בעל השליטה טובת הא היאמעבר לתקרה  הפקדה לקרן השתלמות

בחברה. כהוצאה מותרת הואי  

  אי חיוב במס על ריבית על הפקדות בקרן השתלמות  6.1.6.5

. בעת משיכה כדין יהיו פטורים ממס הפקדות בקרן השתלמותרווחים שצברו בקרן השתלמות על הריבית ו

לאמור, הריבית על הסכום שהופקד כשכיר , התקרה לסכום בגיו הריבית פטורה היה לכל אחת מההפקדות

  ש"ח. 18,240ש"ח, ועל הסכום שהופקד כעצמאי בסך  18,544בעל שליטה, בסך 

  משיכת כספים -קרן השתלמות  6.1.6.6

תתאפשר בפטור ממס כל שלוש שים למטרת השתלמות וכל במגבלות כאמור משיכת כספים מקרן השתלמות 

הרווחים שצברו על הסכומים האמורים יהיו פטורים ממס.  שש שים לכל מטרה שהיא ללא חיוב במס, גם

לבין שיעור המס השולי החל על הכסת היחיד/ה  35%משיכה שלא כדין תתחייב במס בשיעור הגבוה מבין 

   בדרך של יכוי מס במקור.

  משיכת כספים מקרן השתלמות לאחר פטירה חס וחלילה פטורה ממס.

  ן כושר עבודהיכוי בשל תשלום לביטוח מפי אובד 6.1.7

  

ל ") ייתן מכל הכסה בשיעור שא.כ.עיכוי ממס בשל הוצאה לרכישת ביטוח מפי אובדן כושר עבודה (להלן "

מההכסה החייבת מעסק, משלח יד, או משכר עבודה (למעט שווי של שימוש ברכב שהועמד לרשותו  3.5%עד 

  של עובד). קבע כי מדובר בביטוח מועדף.

גבי לשים התקיימו  60יטוח מפי א.כ.ע., ואם רכש הביטוח בטרם מלאו למבוטח ב -" ביטוח מועדף"

  הביטוח גם שי אלה:

                                                 
מהון המיות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או  5%בעקיפין לפחות  מי שמחזיק במישרין או -בעל שליטה בחברה  65

  לרכוש כל אחת מאלה או מהזכות לקבל רווחים.
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  שים לפחות. 60תקופת הביטוח, למעט ביטוח קבוצתי משכת עד שימלאו למבוטח  ) 1(

שים, ישתלמו הכספים על פי הביטוח ממועד  60אם יקרה מקרה הביטוח בטרם ימלאו למבוטח  ) 2(

שים לפחות, לפי  60תום תקופת אובדן כושר עבודתו או, עד שימלאו למבוטח  קרות הביטוח ועד

 המוקדם.

. בשל הפקדה לקופת גמל 3.5%כאשר מדובר בשכיר שהמעביד שילם בעבורו לקופת גמל, ייתן יכוי עד 

  .)7.5%(שיעור ההפרשה יחד עם תגמולי המעסיק לא תעלה על  יופחת השיעור האמור 4%בשיעור העולה על 

  לכל אחד מבי הזוג.  היכוי מגיע

  ).ש"ח לחודש 866ש"ח לשה,  10,401ח (יכוי מקסימאלי ש" 297,180–תקרת ההכסה לעיין זה 

  משיכה מפוליסה לא.כ.ע 6.2

  משיכת כספים עקב מקרה ביטוח מפוליסה לאובדן כושר עבודה חייבת במס כהכסה מיגיעה אישית.

 משיכת כספים שלא כדין 6.3

  , בדרך של יכוי מס במקור.35%לא כדין תתחייב במס הכסה בשיעור משיכת כספים ש

  משיכה מקופת גמל משלמת לקצבה 6.4

פים מקופת גמל מעביד, של כס-משיכה בידי עמית בקופת גמל שאיה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית

  -תיעשה  פעמי-חלק מהקצבה לסכום חדמשלמת לקצבה, בדרך של היוון 

לבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי תאם לשיטת ההיוון שקבעה בתקון הקופה, ובבה –) לגבי עמית 1(

ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר  ,העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי

ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית איו עולה על סכום הקצבה 

ה הוא זכאי מהקופה שלא ם לשיטת ההיוון שקבעה בתקון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלבהתא –המזערי 

משולמת לעמית פסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת,  ,ולתקופה שלא תעלה על חמש שים 25%יעלה על 

יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי 

  ,עמית לאחר ההיווןה

  .התאם לשיטת ההיוון שקבעה בתקון הקופהב –עביד מ-) לגבי עובד של עמית2(

  .ש"ח לחודש 4,418סכום "קצבה מזערי" 

  לחסכוןקופה  – משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה 6.5

 משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה בידי עמית תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה

  .2008שת מעט לגבי סכומים שהופקדו לפי ל
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משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים, מחשבון חדש וכן על משיכה בידי עמית שמתקיימים בו כל אלה: הוא 

סך הכספים בחשבוותיו בקופת הגמל שממה משכים הכספים, בקופת גמל לא משלמת  ,66ההגיע לגיל פריש

לא משולמת לו קצבה  ,ה, איו עולה על סכום הצבירה המזעריאחרת ובקופת גמל משלמת שאיה קרן ותיק

מקופת גמל משלמת שאיה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה 

  .האמורה, ומקופות משלמות אחרות בתוספת פסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי

  .ש"ח 4,418סכום קצבה מזערי 

  ש"ח. 91,810מזערי  סכם צבירה

  משיכה מקופת גמל מרכזית 6.6

-י עמיתמעביד או ביד-משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאיה במישרין בידי עובד של עמית

 ,קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה:

העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו  ,ד לבין המדיהיהמעב-המדיה, בהתאם להסכם שחתם בין העמית

  .לחשבוו בקופת הגמל

  משיכה מקופת גמל אישית 6.7

ים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים שכיר, של כספ-משיכה בידי מעביד של עמית

  .1963-לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 26וסעיף  14 בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף

                                                 
  .2004-כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד 66
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7 יכויים  

שהוצאו בייצור הכסה יותרו בתאי שלא הוגבלו בסכום או שהותו בתשלומם  2018הוצאות בשת המס 

לבצע תשלומים עד  בחלק מהמקריםזכירכם כי בכדי לזכות בהטבות ולהבטיח התרת הוצאות, מומלץ  לאחר.

  . 2018בדצמבר  31ליום 

  תשלומי שכר ומעקים 7.1

  

  .2019במרץ  31עד ליום  2018שכר ומעקים שישולמו בגין שת  יותרו ביכוי תשלומי

  2018 משת הכסה מס יכוי על ותשלום דיווח בכללי שיויים 7.2

  :יובאו שיויים בכללי דיווח ותשלום על יכויים למס הכסה

  תלכל חודש. 16 -יש לדווח ולשלם עד ה 2018החל מש  

  התקופה  2018לבין ספטמבר  2016שבין ספטמבר תדירות הדיווח תהיה חד חודשית אם סכום המס)

ש"ח,  100,000ש"ח, דו חודשית אם סכום המס בשה הקובעת לא עלה על  100,000הקובעת) עלה על 

  חצי שתית אם סכום המס בשה הקובעת הוא אפס.

 ות בבקשהין לדווח ולשלם פעם בחודש יכול לפתית ומעודרש בתדירות דו חודשית או חצי שמי ש 

  לפקיד השומה.

 .ת המסוי במהלך שת לשיית התדירות חד חודשית אי  

  יכוי. על קביעת מס אין להשיג או לערער והיא אי הגשת דוח תקופתי תגרור חיוב במס לכל סוג

  תתבטל מאליה בהגשת דוח תקופתי.

  ט או באמצעות מייצג שמקושר לשע"מ המאפשר הפקתטרפתח מסלול דיווח חדש באתר האי

  שובר לתשלום בבק הדואר.

 .קס המיועדקסים יקפידו לדווח בפמעסיקים חריגים שאושר להם דיווח במספר פ 

  זריםהעסקת עובדים היטל על  7.3

  להלן שיעור היטל על העסקת עובד שהוא תושב חוץ, שאיו מומחה חוץ, בשים לב למעמד המיוחד של פליטים

  היטל  עף

  10%  חקלאות
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  15%  תעשייה וביין

  15%  סעדות אתיותמ

  20%  כללי

  זרים לעובדים זיכוי קודות למתן הכללים 7.4

שתי קודות זיכוי ורבע,  מתןתן חצי קודת זיכוי לאישה עובדת זרה חוקית (בכל תחום) ומקובעות  67התקות

  .68בשל סיעות ובשל תושבות, לעובד זר חוקי בתחום הסיעוד

 או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות על פי דין  עובד זר חוקי היו תושב חוץ ששהייתו בישראל

ה (א) לתקות הכיס5(עובד זמי) לפי תקה  1והוא איו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח", והוא בעל אשרת ב/

  . 1974-לישראל התשל"ד

ישראל עובד זר חוקי בתחום הסיעוד היו עובד זר חוקי בעל היתר לעסוק בתחום הסיעוד שהוארכה שהותו ב

  .בישראלא (ב) לחוק הכיסה  3לפי סעיף 

  אי התרת יכוי הוצאות שכר לעובדים זרים המועסקים שלא כדין 7.5

  

יישום מדייות הממשלה להפחתת כמות העובדים הזרים המועסקים בישראל ולמיגור תופעת העסקה שלא 

ידרשו ולא יותרו ביכוי הוצאות שכר בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין לפיה  רשות המסיםעמדת בכדין, 

  מישומים הצגת אישורים מתאימים על העסקה כדין. 

מעסיקיהם של מי שהגישו בקשה כאמור בטרם יסתיים הליך כי לא תתבצע אכיפה כלפי קובע  6312/10בג"צ 

  הטיפול בהפעלת מרכז השהייה למסתים.

  פיקדון למסתים 7.6

מעסיק של עובד זר שהוא מסתן יפקיד בעדו פיקדון מידי חודש בחודשו בסכום השווה ל  69בהתאם לחוק

קבוע שבו על המעסיק לשלם , במועד ה70משכר עבודתו של המסתן בעד החודש שבעדו משולם הפיקדון %36

 .את שכרו של המסתן

                                                 
  "),התקות(להלן: " 0142-תקות מס הכסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה 67
 חת לעובד זר חוקי שאיו עובד בתחום הסיעוד.תובא בחשבון קודת זיכוי א 2019בשת  68
המתקן את החוק למיעת הסתות (סמכויות  0142 –חוק למיעת הסתות ולהבטחת יציאתם של מסתים מישראל, התשע"ה  69

  .1954שיפוט) תשי"ד 
של המסתן לאחר שוכה משכר עבודתו יוכה בידי המעסיק משכר עבודתו  20%ו משכר עבודתו כאמור ישולם בידי מעסיק %16 70

 .מס במקור ממשכורתו
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ישלם  ,בחודש שבו חל מועד עזיבתו של העובד הזר שהוא מסתן את ישראל שלא לצורך יציאה זמית ממה

המעסיק את יתרת סכום הפיקדון בעד תקופת העסקתו של העובד הזר עד למועד האמור, חמישה ימים 

 .דע על מועד העזיבה כאמורוהכול ככל שהוא יו ,לפחות לפי מועד זה

  .יכוי חלק העובד יהיה לאחר יכוי המס במקור כלומר קודם כל מוכה מס במקור משכר העובד ברוטו

  .כספי הפיקדון יופקדו לחשבון ייעודי אשר יפתח למסתן בגוף המהל את כספי הפיקדון

 .למפקיד תשלח הודעה במייל על ההפקדה לפיקדון

 .ל ההודעה על ההפקדה לפיקדון לעובד זר שהוא מסתןהמעסיק ימסור העתק ש

כספי הפיקדון יעמדו לרשות העובד הזר שהוא מסתן רק לאחר מילוי בקשה לשחרור כספי הפיקדון, אשר 

   .ימים לפי יציאת העובד לצמיתות מהארץ עשרה תוגש לפחות

הבידוק בשדה התעופה בן  פחות לאחרט–תשלום הפיקדון יבוצע בעת יציאת המסתן בעמדת בק המזרחי

 .גוריון

  מרצה אורחלעיתואי ולספורטאי זר ולהוצאות שהייה למומחה חוץ  7.7

לכות בשל התקופה שבה שהה בישראל, אך לא יותר מאשר בעד תקופה  זכאי  72או מומחה חוץ 71מרצה אורח

ש"ח,  13,200 קבל בעד הוראה, מחקר או מתן שירות משכורת בסךשל שים עשר חודשים, מהכסות שהוא מ

  ש"ח ליום. 320הוצאות טיסה, דיור והוצאות שהייה בסך 

זכאי לכות בשל התקופה שבה שהה בישראל, אך לא יותר מאשר בעד   74או עיתואי חוץ 73ספורטאי חוץ

 320תקופה של ארבעים ושמוה חודשים, מהכסות שהוא מקבל הוצאות טיסה, דיור והוצאות שהייה בסך 

  ש"ח ליום.

7.8  בעד תשלום דמי ביטוח לאומייכוי  

מהתשלומים  52%בשל הכסה שאיה הכסת עבודה זכאי ליכוי בשיעור  דמי ביטוחיחיד שבשת המס שילם 

  ובלבד שהיכוי לא יעלה על הכסתו החייבת שלפי היכוי.  שיבוצעו לפי תום שת המס לביטוח לאומי

                                                 
פרופסור או מורה תושב חוץ שהוזמן מחוץ לישראל והמקבל תמורה בעד הוראה או מחקר במוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה  71

  .1958-להשכלה גבוהה, תשי"ח
הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל שאיו  הוא ),2(  הוא שוהה בישראל או באזור כדין) :1(   תושב חוץ שתקיימו לגביו כל אלה 72

כל ב   (3) קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית
   ,תקופת שהותו בישראל או באזור הוא הועסק או תן שירות בתחום מומחיותו הייחודית

  מת לעסוק בספורט. תושב חוץ שהגיע לישראל על 73
תושב חוץ רשום בהתאגדות עיתואי החוץ בישראל, שהגיע לישראל כדי לעסוק בעבודה עיתואית, והכסתו מעבודה עיתואית  74

 מתקבלת מתושב חוץ.
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  באזור פיתוחליה  7.9

ש לחודש. משך היכוי לא יעלה על שלו ש"ח 1,770יכוי בשל ליה או שכירת דירה באזור פיתוח לא תעלה על 

  שים מיום שהחל הישום לעבוד דרך קבע בשטח פיתוח.

 כיבודים 7.10

   ,75מהוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הישום 80%יותרו ביכוי 

  וכיוצא באלה. פירותאו  עוגיותאו חמה שתייה קרה או  -כיבוד קל 

 מתות 7.11

, ובלבד לעובד לרגל אירוע אישי ללקוחות ו/או לספקים ו/או בגין קשר עסקי יותרו ביכוי מתות שתן ישום

ובלבד שרשמו פרטי זיהוי המקבל, מקום תית המתה  76לשה לאדם ש"ח 210ם היכוי לא יעלה על שסכו

  וקבלות לאימות ההוצאה.

 ביגוד 7.12

מהוצאות שהוצאו לרכישת ביגוד עבורו או עבור העובדים, ואולם אם לא יתן להשתמש  80%יותרו ביכוי 

  בביגוד שלא לצרכי עבודה תוכר ההוצאה במלואה.

גדים לרבות עליים, אשר יתן לזהות בהם, באופן בולט, השתייכות לעסקו של הישום, או, אם חובה ב -ביגוד

 .פי דין-על ללבוש אותם

  טלפון מהבית 7.13

  יותרו שיחות טלפון העשות ממקום המגורים של בעל העסק, או, בעל שליטה בחברה.

ה על עולש"ח אם ההוצאה  4,700כוי ההוצאה בי ש"ח. 23,600על  איה עולהמההוצאה אם ההוצאה  80%

  יותרו במלואן הוצאות טלפון לחו"ל שיוצרו בייצור הכסה. ש"ח. 23,600

 טלפון ייד 7.14

 ש"ח 105בהתאם לתקות לא יותרו ביכוי, או, יזקפו כשווי, המוך מבין מחצית מההוצאה, או סכום בסך 

 בשה). ש"ח 1,260לחודש (

                                                 
לפיה הוצאות בגין שהות בבתי קפה, מסעדות וכיו"ב אין "שירותי משרד". הוצאות שירותי משרד  החיית רשות המסיםראה/י  75

ום יותרו ביכוי הן במס הכסה והן במע"מ רק כאשר מהל העוסק / הישום את עיסוקו / משלח ידו דרך קבע או כאשר מדובר במק
 עבודה משותפים. ששימושו העיקרי היו משרד כגון חללי

 דולר ארה"ב לשה. 51 –עד ל  –לתושבי חוץ  76
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  תאי להתרת הוצאה -ב חוץ יכוי במקור מהכסה חייבת של תוש 7.15

הכסה חייבת של תושב חוץ, תותר ביכוי כהוצאה רק אם שולמה בשת המס או שהמס עליה וכה והועבר 

תום שת המס המיוחדת. בהתאם לפקיד השומה לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תום שת המס, או 

חוץ היה על המשלם, לרבות על מוסד חובה לכות מס במקור מהכסתו החייבת של תושב להוראות הפקודה 

   כספי.

  מסלול ירוק להעברות לחו"ל 7.15.1

  
. המסלול הירוק מיועד לסוגי 77לבק בלבד הצהרהעל סמך  למדית אמהלהעברות  הושק מסלול ירוק חדש

ואו השקעה או תוספת מימוש המשולמת במימוש  התשלומים הבאים: השקעה במיות חבר בי אדם

ושב בחו"ל, מתן הלוואות לתבכסים מוחשיים אחרים  /, השקעה בדל"ן אופציות, השקעה בזכויות בשותפות

    ., החזר קרן הלוואהחוץ, מתן הלוואות בעלים לחבר בי אדם

  

  חובות אבודים 7.16

יכוי יכוי חוב אבודיתן ל  ישום חלה חובה להוכיחוכחית. על הת המס הו קודם לשי כאף אם זמן פירעו

ה ו, לגבי חברסיכויי הגביה אפסו, ולהציג ראיות על הליכי גביה שקטו, או, כי החייב הוכרז פושט רגל, א

יתן לדרוש מע"מ עסקאות ששולם בגין  חוב שלא שולם רק בהתקיים התאים  מצאת בהליך של פירוק.

  הבאים:

 ומסרה לחייב בהתאם להוראות יהול ספרים. הוצאה הודעת זיכוי ) 1(

 .חלפו שישה חודשים וטרם חלפו שלוש שים מיום שבוצעה עסקה ) 2(

טי העסקה שבשלה וצר החוב, פעולות והליכים שקט יתה הודעה למהל מע"מ ובה פורטו פר ) 3(

העוסק לגביית החוב, עובדות אחרות שבשלהן הפך החוב לאבוד, הדוחות התקופתיים שבהם כללות 

 החשבויות המתייחסות להודעת הזיכוי.

  אי התרת חיוב ריבית והפרשי הצמדה בשל חוב למוסדות 7.17

למס הכסה ולביטוח לאומי וזאת מתום שת המס לגביה ישום מחויב בהפרשי הצמדה ובריבית בגין החוב 

  הוא חייב במס. ריבית והפרשי הצמדה כאמור אים מותרים ביכוי. 

                                                 
יצורפו אישורים דוגמת אישור פקיד שומה על תשלומים בגין החזקת / פיתוח תוכה ושירותים באיטרט ואישור מרואה חשבון  77

 ראו החיות בושא יכוי מס במקור לחו"ל. .העברות מחו"ל שהן החזר הלוואה
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  סיעה לחוץ לארץ להוצאות בש 7.18

  ההוצאה/  ההוצאה

  תקופת הסיעה

 העולםמרבית 

  

תוספת של  - 78דיות אחרותמ

25%   

  מותרות מלוא ההוצאות  מחלקת תיירים  כרטיסי טיסה

מותרות מלוא ההוצאות עד למחיר כרטיס במחלקת עסקים   עסקים אשוה או ר

  באותה הטיסה

  הוצאות

  ליה

  ליות 90סיעה שכללה עד וכולל 

 278$ עד מותרות ההוצאות  הליות הראשוות  7

  היממל

 334$ עדההוצאות מותרות 

  היממל

ד ע             8  -מהלילה ה

  90 -הלילה ה

 תותריה לל 122$עד הוצאה 

לליה  122$מעל  הבמלוא

יוכרו אך לא פחות  75%

  208$-ולא יותר מ 122$מ

 לליה  יותרו במלואן 152$עד 

יוכרו אך   75%לליה  152$מעל 

- לא יותר מו 152$-לא פחות מ

260$  

  ליות -90סיעה שכללה יותר מ

  לליה 152.5$ההוצאות עד   לליה 122$ההוצאה עד   כל הלילות

   הוצאות

  אחרות

  יום שהייה לכל 98$עד   יום שהייה לכל 78$עד   אם דרשו הוצאות    ליה

  יום שהייה לכל 162.5$עד   יום שהייה לכל 130$עד   אם לא דרשו הוצאות ליה

  ליום 61$הוצאות שכירות בפועל עד   שכירות רכב 

  בחודש 696$עד   79"לחובחיוך 

                                                 
הולד,  אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלד, אירלד, אגולה, בלגיה, בריטיה, גרמיה, דובאי, דמרק, הוג קוג,: המדיות 78

 יוון, יפן, לוקסמבורג, ורבגיה, ספרד, עומאן, פילד, צרפת, קטאר, קוריאה, קמרון, קדה, שבדיה, שוויץ.  טאיוואן,
  שים. 19חודשים בחוץ לארץ בשל ילדים שטרם מלאו להם  01-הוצאות החיוך יותרו רק בעבור שהייה של למעלה מ 79
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  לקראת הגשת דוח שתי 8

 לפעילות העסקית המתוכת ראוימתאים ו האם אופן ההתאגדותמשוער מומלץ לבחון  בעת הכת דוח מס

 , וכן להשלים חובות לרשויות.80חלוקת דיבידד ואפשרות למימוש הפסדיםהיתכות ל, לבחון בשה הבאה

  . (דוגמת ספח רווח הון או ספח הכסות מחו"ל) בספחיםו מקווןבהגשת דוח  חייביםים יחידים מסוימ

, )הכסות חייבות במס מוגבל, והכסות פטורות ממס(לרבות בי הזוג, שי לל הכסות והדוח השתי כ

ום התשלומים שבגים הישיכויים  ו/או זיכויים לפי מצבו האישי ושת המס, וכן ייצור הכסה בההוצאות בו

 כחלק מהמאבק בהון השחור, הורחב מעגל החייבים בדיווח. דוח יצורפו מסמכים מבססיםזכאי להטבות. ל

  :לרשות המסים שתי

ל סכום כולל של מעל חצי מיליון ש"ח חובת דיווח בשת המס ובשה שאחריה על יחיד שהעביר לחו" . 1

  חודשים. 12במהלך 

ימים או יותר  30ימים או יותר בשת המס, או ששהה בישראל  183תושב ישראל ששהה בישראל  . 2

חובה  –ותר בשת המס ובשתיים שקדמו לה  וטוען שאיו תושב ישראל יימים או  425-בשת המס ו

מבוססת טעתו, אליו יצרף המסמכים התומכים  עליו להגיש דוח המפרט את העובדות שעליהן

 בטעתו. החובה האמורה לא חלה על בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור, על עובד זר ועל יחיד שקבע שר

  האוצר שאיו חייב בדיווח.

 .אלפי ש"ח בשת המס)  641 -חובת הגשת דוח למי שחייב במס יסף (הכסה חייבת מעל כ . 3

מיליון ש"ח בשת  2.5מכירותיו מיירות ערך בשת המס עולה על  למי שמחזורחובת הגשת דוח  . 4

  המס.

שים, בדבר היותו הה, באמות ששווי כסיה  25חובת דיווח של כל הה תושב ישראל שמלאו לו  . 5

 ו פחות מחצי מיליון ש"ח אלא אם כן אותות המס איבסוף שה. לעה ה לא ידע שהואין זהיה 

  מחוץ לישראל.ומקרקעין בישראל  בות מזומן, פיקדוות, יירות ערך וכסילר –כסי האמות 

  

  דיווח אחיד לעסקים 8.1

ולפיכך בעל הכסה מעסק, ידווח בוסח אחיד למס הכסה על רכיבי מקוון כידוע, הוהג בישראל דיווח אחיד 

 ) בוסף להצגתם בדוחות הכספיים.6111טופס הכסים, ההתחייבויות וההון ועל רכיבי ההכסות והוצאות (

אפשר השוואתיות בין ישומים בחתכים רבים ולא רק בחתך רוחבי מוגבל כפי שהתאפשר עד מהדיווח האחיד 

                                                 
קוזז כגד רווח הון ללא מגבלת זמים (יתן לקזז הפסדי הון הפסד שוטף מעסק יקוזז כגד הכסה מכל מקור, הפסד הון י 80

הפסד  . העברת25%מיירות ערך כגד הכסות מדיבידד ומריבית, בתאי ששיעור המס על הריבית, או, על הדיבידד, איו עולה על 
 לשות המס הבאות מותית בדרך כלל בהגשת דוח בשה שבה התהווה הפסד.
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על  א חלדיווח האחיד לכה. הדיווח האחיד מהווה חלק ממדייות רשות המסים להבטחת תשלום מס אמת. ה

  חקלאים, חברות ביטוח, בקים וישומים וספים.

  אפשרות דיווח לפי בסיס מזומן 8.2

  

הוראות כלליות לאופן הדיווח על הכסות, לאופן מיסוי הכסות קבלים, לגבי הכסות משכירות ה בפקוד

בר או דיווח ועוד. כללי חשבואות מקובלים מאפשרים לבצע דיווח חשבואי על בסיס מזומן או על בסיס מצט

  לפי בסיס מעורב, שהוא בסיס מזומן, בו רשם רכוש קבוע, או חייבים וזכאים במקרים חריגים.
  

בדיווח לפי בסיס מזומן יוכרו הכסות רק בעת קבלת תקבולים (לא יהיו כסים כדוגמת חייבים, הכסות 

יות כדוגמת זכאים, הוצאות לקבל מראש, או הוצאת מראש) ויוכרו הוצאות בעת תשלומן (לא יהיו התחייבו

  לשלם, או הכסות דחות), ללא קשר לתקופה בה תקבלו טובות האה מהתשלום. 

  בהתאם להחיית רשות המסים בהיעדר מלאי יתאפשר לותי שירותים ולאחרים לדווח לפי בסיס מזומן.

  בי זוג שואיםלחישוב מאוחד  8.3

יחול חישוב מס הוא כי  81יחידה אחת, הכללהים ה עם זו בי זוג שואים החיים ומהלים משק בית משותף ז

הכסותיהם את ויראו  82הכסות בן/ת הזוג להכסות בן/ת הזוג הרשום/האת מאוחד לשי בי זוג, יצרפו 

, מקור ההכסה 83הופקו על ידי בן הזוג הרשום, לרבות, אלא אםשים  18והכסות של ילדו שטרם מלאו לו 

או, בכס שהיה בבעלותו שה לפי ישואיו, או, שמקורו בפיצויים, או, בכספי ביטוח בכס שהתקבל בירושה, 

  שהתקבלו בשל פגיעות גוף שלגביהם יערך חישוב מס פרד. 

כי תיתן זכות לחישוב מס פרד לכל אחד מבי הזוג לגבי הכסה מעסק, משלח יד או  84החריג לכלל קובע

דוגמת קצבאות המשולמות מהמעסיק מקופות גמל, וקצבה חייבת מעבודה וכן לגבי הכסה מיגיעה אישית 

  בפסיקה אף קבע פיצול במקרקעין בין בי זוג שואים.במס המשתלמת מאת המוסד לביטוח הלאומי. 

התרת חישוב מס פרד לכל אחד מבי הזוג תאפשר יצול מדרגות מס מוכות חלף הוספת הכסת הבן הזוג 

  ). 50%צל בן הזוג הראשון (המס הגבוהה אהשי למדרגת 

 :85יתאפשר חישוב פרד לבי זוג שיש להם מקור הכסה משותף בהתקיים כל התאים שיפורטו להלן

 ,יגיעתו האישית של כל אחד מבי הזוג דרשת לייצור ההכסה ממקור ההכסה המשותף  )א(

                                                 
  לפקודה. 65סעיף  81
) בשתיים שקדמו ליום קביעת כבן זוג רשום 51%ב לפקודה קובע כי בן/ת הזוג הרשום/ה הוא בעל/ת עיקר ההכסה (66סעיף  82

  לבחירה בבן זוג רשום עד שלושה חודשים לפי תחילת שת המס). הודעה / הצהרה(יתן להגיש 
 (ב) לפקודה. 66סעיף  83
 לפקודה. 66סעיף  84
 לפקודה. 199תיקון  85
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ה המשותף כל אחד מבי הזוג מקבל הכסה התואמת את תרומתו לייצור ההכסה ממקור ההכס  )ב(

  ,ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכסה כאמור

בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור  –אם ההכסה מופקת בבית המגורים של בי הזוג   )ג(

 ,ההכסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכסה האמור עשית בבית המגורים

  הצהרה על אמות ודיווח 8.4

אמות ופרטיה, על חלוקות ו/או על ייחוס הכסות להה  אמויות מסוימות חייבות בדיווח על

  וליוצר. 

  דיווח על החזקת חבר בי אדם בחו"ל 8.5

י על זכויות בחבר בי אדם תושב חוץ שאיו סחר ועל שליטה בחבר ב דיווחיש למסור דוח השתי ב

 אדם סחר בחו"ל. 

  פייה בבקשה להחלטת מיסוי 8.6

בכל הוגע לחבות המס  )advanced tax ruling( בבקשה להחלטת מיסוייתן לפות לרשות המיסים 

לה שביצע או בשל הכסה, רווח, של מבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעו

סה, פקודת המכס חוק מס ערך מוסף, חוק פקודת מס הכ -הוצאה או הפסד שהיו לו. דיי המס

  , חוק התיאומים בשל איפלציה, חוקי עידוד השקעות. ובלו מיסוי מקרקעין, חוק מס קייה

לעסקאות ו/או  ביחסהחלטת מיסוי שיתה בדרך של הסכם עם המבקש  -החלטת מיסוי בהסכם 

  . 86פעולות מסוימות

  דיווח על מחירי העברה בעסקה בילאומית 8.7

 תדווחקובע כי עסקה בילאומית שמתקיימים בין הצדדים לה יחסים מיוחדים,  הא לפקוד85סעיף 

  בהתאם לתאי שוק. 

ימים מבקשתו  60רשאי לדרוש מהצדדים לעסקה להציג בפיו חקר שוק אשר יוגש תוך  פקיד השומה

יש להצהיר כי העסקה ערכה בהתאם לתאי ) 1385בספח לדוח השתי (בטופס  של פקיד השומה. 

שוק. הטופס יוגש לגבי כל חוזה (עסקה), יש לפרט בו בקצרה את העסקה, פרטי הצד הקשור (לרבות 

מקום מושבו) וכן את מחיר העסקה שקבע בין הצדדים, למעט אם העסקה אושרה כעסקה בין 

בין צדדים שאין בהם יחסים לאומית חד פעמית והיא תדווח כאילו המחיר או התאים קבעו 

   מיוחדים.

                                                 
  .איתור תמצית החלטת מיסוי,  16/2018חוזר מס הכסה ו לפקודה, -ב 158סעיף 86
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של תאי העסקה, או של סדרת עסקאות  לאישור מקדמיצד לעסקה בילאומית יכול לפות בבקשה 

  על עסקאות מסוימות. במסלול ירוקוכן לדווח  דומות.

  דיווח פעולה שהיא תכון מס חייב בדיווח 8.8

מס הכסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף וידווחו על  87תכון מס חייב בדיווחפעולות מסוימות הן 

  והן בדוח השתי. כך הן בדיווח השוטף 

  הסקציות הכספיות הלוות לאי מסירת הדיווח הן קס, ו/או קס גרעון ו/או עיצום כספי.

  עבירה פלילית.ב עלול להיות מואשם דיווח מי שלא ימסור

 מס הכסה 8.8.1

  יהול 88תשלוםהעברת ה אחרת  או פעילות אחרת הדומה לה יעוץי לרבות( דמיגם אם כו

 תשלוםש"ח לשה לפחות, כשבעקבות ה 2,000,000מאדם לקרובו בסך ) בידי הצדדים לה

ילם מס מוך מקבל ההכסה שהקרוב שתלם אילולא הועברו שכן, מפחת סכום המס שהיה 

פטורה ממס  הפסד היתן לקיזוז, או, שההכסה הקרוב קיזזאו מהמס המשולם על הכסתו, 

בידי הקרוב, או שההכסה איה חייבת במס בישראל, או שהתשלום איו מהווה הכסה 

 .בידי הקרוב (תדווח על ידי האדם)

  תיים לאחרכס לקרוב, שיצרה הפסד בר קיזוז למוכר בתקופה של ש ת מכירתתום ש

 .ש"ח לפחות (תדווח על ידי המוכר) 2,000,000סכום של בהמכירה 

  וצר רווח  3כס בתוך מכירת ים מיום שהגיע בפטור ממס מקרוב, ובמכירתו לאחר מכןש

 .ש"ח לפחות, אשר קוזז אצל המוכר (תדווח על ידי המוכר) 2,000,000או הפסד בסכום של 

 י אדם-על מחילת חוב לקרובשלב, אם ש"ח לפחות 1,000,000, בסכום של ידי חבר ב 

 על הכסתשיעור המס לולא המחילה בשל: שהיה משתלם אי המחילה פחת סכום המס

הקרוב מוכים מאלה של המוחל, או שההכסה פטורה ממס בידי הקרוב, או שההכסה 

איה חייבת במס בישראל, או שהתשלום איו מהווה הכסה בידי הקרוב שהיה צריך 

להשתלם אילולא מחילת החוב ובלבד שהמוחל שמט את החוב או מחל עליו לצורך מס. 

 .)ידי המוחל-ווח בשת המחילה על(תד

                                                 
  .0062-תקות מס הכסה (תכון מס חייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז 87
  לרבות אם לא שולם בפועל אך דרש ביכוי בחישוב הכסתו החייבת של האדם. 88
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  יות בחברה ברבעון  1,000,000פירעון יתרת חובה בסכום שלש"ח לפחות, של יחיד בעל מ

לפחות מהסכום  25%-האחרון של שת המס, כאשר ברבעון העוקב גדלה יתרת החובה שלו ב

 .)(תדווח על ידי בעל המיות וע"י החברה .שפרע

 ייא-רכישת אמצעי שליטה בחבר בדם כשלרוכש הומחתה זכותו של אחר כלפי חבר ב -

האדם, והרוכש הגיע במקביל להסדר לתשלום מקצת החוב לצד ג' ווצרה לרוכש יתרת 

 .)(תדווח על ידי הרוכש  וע"י החברה .זכות

  חודשים רצופים, כשלחברה הפסד  24מאמצעי השליטה של חברה בתקופה של  50%רכישת

 .)החברה דייל (תדווח על ידי הרוכש וע .ש"ח לפחות 3,000,000בר קיזוז בסכום של 

 ימאו יותר  25%-החזקה של תושב ישראל בה א-אמצעי השליטה בחבר בדם תושב מדי

 .)(תדווח על ידי המחזיק .שאיה מדית אמה

 ימאו יותר  25%-החזקה של תושב ישראל בת אדם תושב מדי-אמצעי השליטה בחבר ב

הכסותיה (לפי כללי חשבואות מקובלים במדית התושבות של  משווי 50%אמה, שמעל 

משווי כסיה או השימוש בהם עשה  50%החבר) ובעות משימוש מכסי החבר בישראל, או 

 .)(תדווח על ידי המחזיק .בישראל, במישרין או בעקיפין

  ישום המייצג  500,000העברת הפסדים בסכום שלש"ח לפחות, מחברה משפחתית ל

. (תדווח על ידי בעל המיות דה כהוצאהי-רם בתשלומים ששולמו לו, ודרשו עלשמקו

 .)הישום המייצג

 מיסוי מקרקעין 8.8.2

 יהציה: מכירת קרקע מחד, והתקשרות בעסקה למתן שירותי במימון  / עסקת קומבי

מאידך שהתמורה בגיה, כולה או חלקה, מחושבת עפ"י התמורה ממכירת הזכות 

 .במקרקעין

 ת לרכישת המקרקעיןה עם בעל מקרקעין לקבוצת רוכשים התקשרותמתארג. 

 מס ערך מוסף 8.8.3

 או יותר 75%די מלכ"ר או מוסד כספי, בשיעור של י-החזקת "עוסק" על. 

 ת לרכישת המקרקעיןה התקשרות עם בעל מקרקעין לקבוצת רוכשיםמתארג. 
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  דיווח על חוות דעת 8.9

שיתה בכתב, במישרין, או בעקיפין, המאפשרת, או ועדה לאפשר, יתרון חוות דעת על  לדווחיש 

בטופס ובדוח  מדף תכוןאו, שהיא ויותר, ש"ח,  100,000, בתאי ששולם עליה שכר טרחה של מס

  .השתי

  לרבות: –"יתרון מס" 

חתה של סכום המס, או, סכום המקדמה, או, החה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפ ) 1(

  הימעות ממס.

 הימעות מחובה או מהתחייבות לכות מס במקור או הוצאות, או, להתחשב בהפסד. ) 2(

 דחייה של מועד תשלום המס. ) 3(

 אחד מאלה: –"תכון מדף" 

חוות דעת הכוללת תוכן אחיד שיתה במישרין או בעקיפין, על ידי ותן חוות הדעת,  ) 1(

ליחיד או חבר בי אדם שהכסתם בשת המס  חות, בתוך תקופה של שתייםלשלושה לפ

מיליון ש"ח  1.5מיליון ש"ח, או שהתמורה בעד כס עלתה על  3למעט תמורה בעד כס עולה 

 ובלבד שחוות הדעת יתה בקשר לאותה הכסה.

בת חוות הדעת שותן חוות הדעת הוא שהציג אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חייב בחו ) 2(

 סודיות לגבי תוכה, או חלקה.

 אדם שלא דיווח יראו אותו כאילו לא הגיש דוח.

  עמדה חייבת בדיווחדיווח על קיטת  8.10

רואי חשבון , זאת לאחר שיתה ללשכת עורכי הדין, לשכת חייבת בדיווחעמדות מפרסמת רשות המסים 

  ולשכת יועצי המס הזדמות סבירה לטעון טעותיהם לגביה, טרם פרסומה. 

  וספות בימים הקרובים. 2018רשות המיסים צפויה לפרסם עמדות חייבות בדיווח לשת 

  מס הכסה -דיווח על עמדה חייבת 8.10.1

ה חייבת בדיווח, כפי אם קט עמד ימים ממועד הגשת הדוח, 60, או בתוך אדם החייב בהגשת דוח יפרט בדוח

  .בטופסקבע המהל ש

  כל אלה: עמדה שמתקיימים בה –" עמדה חייבת בדיווח"

 ,ביגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שת המס שלגביה מוגש הדוח היא עומדת ) 3(

במהלך  ש"חמיליון  10באותה שת מס או על  ש"חמיליון  5יתרון המס הובע ממה עולה על  ) 4(

 ארבע שות מס.

  אדם שלא דיווח יראו אותו כאילו לא הגיש דוח.
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  ן מס הכסהילעי רשימת עמדות חייבות בדיווח

  בידד שמקורו ברווחי שיערוך.די 01/2016

02/2016  
מחברה משפחתית ו/או מחברת בית ו/או מאגודה שיתופית  דיבידד מתאגיד מיוחד

  .חקלאית

  יכוי בעד פחת.  03/2016

  זקיפת שווי שימוש ברכב.  04/2016

  אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי.  05/2016

  דוד.זכאות לשיעור מס מופחת על פי חוק עי  06/2016

 .הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות   07/2016

  הזכאות לפטורים איה יתת להעברה לאחר.  08/2016

  הזכאות לקיזוז הפסדים איה יתת להעברה לאחר.  09/2016

  .להעברה לאחר הזכאות לקבלת זיכויים בגין מסי חוץ איה יתת   10/2016

  תושב ישראל.מס יציאה לגבי אדם שחדל להיות   11/2016

  שת הסתגלות לעיין קביעת מעמד של תושב חוזר ותיק.  12/2016

13/2016  

יצירת מוסד קבע (לתושב חוץ שהוא תושב מדיה גומלת) או פעילות מיבת הכסה בישראל 
  (לתושב חוץ שאיו תושב מדיה גומלת) ע"י תושב חוזר ותיק או עולה חדש.

 .תקרת מסי חוץ   14/2016

  מסי חוץ מוחזרים.  15/2016

  .במדיות שוות קיזוז הפסדים של ישות המסווגת באופן שוה   16/2016

  לפקודה בוגע להכסת דיבידד משורשר. 163יישום סעיף   17/2016

  דיבידד רעיוי המתקבל מחברת משלח יד זרה.  18/2016

  רה.הכסה פאסיבית שמקורה בדיבידד המתקבל בידי חברה שלטת ז  19/2016

  ) לפקודה.3(ב97הוראות סעיף   20/2016

  זכאות להיות הה באמות בהתקיים תושבות.  21/2016

  זכאות להיות הה באמות בהתקיים תאי.  22/2016

  קביעת "רווחים שלא שולמו" של חברה שלטת זרה (ח"ז).  23/2016

  רה.חישוב רווחים ראויים לחלוקה במכירת מיות של חברה ז  24/2016

  תשלומים של תושב ישראל באמצעות סיף או חשבון בק מחוץ לישראל.  25/2016

  חישוב הכסה חייבת של תושב חוץ בישראל לפי דיי המס בישראל.  26/2016

  הכסות זרות של תושב ישראל יחושבו לפי הוראות פקודת מס הכסה.  27/2016

  רת, כגון זיכוי ממסי חוץ.קיזוז הפסד במקום בו יתן לצל הטבה אח  28/2016

  .   Cost )אומית המחושבת לפי שיטת עלות ומרווח (+ל-מחירי העברה בעסקה בין  29/2016

  אומית באמצעות צד ג.ל-מחירי העברה בעסקה בין  30/2016
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  .רכישת אמצעי שליטה בחברה שלטת זרה באמצע שה   31/2016

 ם"יסוי "מטבעות וירטואליימ  32/2017

 ) לפקודה מחברה תושבת מדית אמה1(ט3משיכה לפי סעיף   33/2017

 )) לפקודה1(ט3הגדרת דירה בחברה לפי סעיף   34/2017

  (ט)) לפקודה3לא יראו הון מיות ופרמיה כיתרת זכות בחברה  לפי סעיף   35/2017

  הזכאות לחישוב רווחי אקוויטי ברר"ל בחלופת המס  36/2017

  ים בחישוב רר״לרווחי אקוויטי הכלול  37/2017

  רווחי אקוויטי של חברה זרה הכלולים בחישוב הרר״ל  38/2017

  אופן חישוב רווחי אקוויטי בחלופת מס  39/2017

40/2017  
דיווח על הכסות בתקופות העוקבות לדיווח על מכירה של כס או זכות במקרקעין או זכות 

  באיגוד מקרקעין שכלל תמורה באשראי

  כסות בתקופות העוקבות לדיווח על השבח בעסקת תמורותדיווח על ה  41/2017

  סיווג העסקה -רכישה עצמית של מיות   42/2017

  102מיות פטום״ אין כסות לגדרי סעיף   43/2017

44/2017  
יכוי מס במקור בשל הוצאות המיוחסות להכסות מוסד הקבע בישראל או להכסת תושב 

  חוץ שאיו תושב מדית אמה

45/2017  
מכירת מיה של חברה זרה, על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק, שעיקר שוויה הוא כס 

  ישראלי

  מכירת מיה של חברה זרה, על ידי תושב חוזר, שעיקר שוויה הוא כס ישראלי  46/2017

47/2017  
יום רכישה ומחיר מקורי במכירת כס אמות על ידי אמן או הה תושב ישראל, שלא 

  וסדר הוה במסגרת הסדרי המעבר לאמויותה

48/2017  
חלוקות לתושב ישראל, שמקורן בהכסות זרות באמות שלא הוסדר הוה במסגרת הסדרי 

  המעבר

  פעילות העולה לכדי מוסד קבע על אף שמויה בחריגים להגדרת מוסד קבע  49/2017

  ך זיכוי ממס זר בלבדלצור 2004/5יישום ההסדר שקבע בחוזר מס הכסה   50/2017

51/2017  
 חישוב בסיס כיסוי העלויות בחברות המדווחות בשיטת כיסוי עלויות בתוספת מרווח

(+cost)   

52/2018    

  מס ערך מוסף -דיווח על עמדה חייבת בדיווח 8.10.2

ימים ממועד הגשת הדוח, אם קט עמדה חייבת  60אדם החייב בהגשת דוח יפרט בטופס, או בתוך 

  .מיילויעביר הדיווח ל שקבע המהל בטופס בדיווח, כפי

 2018באוקטובר  1הוחלט לאפשר דחייה וספת ואחרוה להגשת דיווח כאמור עד ליום יא' תשרי תשע"ח 

  .למס הכסה, לפי המוקדם מביהם 2018או עד למועד הגשת הדו"ח השתי לשת המס 

  מדה שמתקיימים בה כל אלה:ע –"עמדה חייבת בדיווח"        
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 ,היא עומדת ביגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שת המס החולפת ) 1(

מיליון ש"ח במהלך  5מיליון ש"ח באותה שת מס או על  2יתרון המס הובע ממה עולה על  ) 2(

 ארבע שות מס לכל היותר.

ועל עוסק שמחזור עסקאותיו איו עולה על שלושה מיליון  האמור לא יחול על מוסד ציבורי, מלכ"ר,

  ש"ח בשה.

  .אי דיווח יגרום להטלת קס גרעון

  מע"מ –ת בדיווח וחייב ותעמד רשימת

  יכוי מס תשומות בחברת החזקות  1/2016
  יבוא שירותים מחו"ל  2/2016
  ) לחוק בהשכרה לחבר בי אדם1(31אי תחולת הפטור בסעיף   3/2016
  איסור יכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים ע"י חברה והשכרתה למגורים  4/2016
  שיעור המס החל בשל מתן שירותים הכלולים בערך טובין הפטורים ממס  5/2016
קרות אירוע בעל אופי זיקי החבות במע"מ בשל תקבול המשלם לעוסק מכוח חוזה ב  6/2016

  או בעת הפסקת התקשרות
  מ בשל ביטול החה עקב הפסקת התקשרות לפי תום המועד המוסכם"מעבהחבות   7/2016
) לחוק כאשר בפועל וכה מס תשומות בשל רכישה או 4(31בסעיף אי תחולת הפטור   8/2016

  יבוא של כס
מכירת כס, שרכש או יובא ע"י עוסק  ) לחוק בעת4(31אי תחולת הפטור בסעיף   9/2016

  במסגרת עסקה החייבת במס בשיעור אפס או במסגרת עסקה הפטורה ממס
עסקה למתן שירות אשר לשם ביצועה עשה שימוש בכס שעל פי דין לא יתן היה   10/2016

  לכות מס תשומות בשל רכישתו, איה יתת לפיצול ומלוא התמורה חבה במע"מ
  ת במע"מ בגין תקבול המשולם לעוסק בשל פיגור בתשלוםהחבו  11/2016
  בוטלה  12/2017
  גמול שקבע כשכר טרחה לבא כוח מייצג בתביעה יצוגית  13/2017
14/2018    

  מכס -דיווח על עמדה חייבת בדיווח 8.11

   89לעין מכסעל קיטת עמדה חייבת בדיווח  לדווחיש 

  החזרים בגין הוצאות פרסום ערך לצרכי מכס  01/2016 

  הכללת דמי הפצה בערך לצרכי מכס   02/2016

  הכללת אחריות בערך לצרכי מכס   03/2016

  ערך לצרכי מכס  -החות   04/2016

  ערך לצרכי מכס  -מרכיבי ההובלה   05/2016

  הכללת תמלוגים ושירותים בערך לצרכי מכס   06/2016

                                                 
  , לידי מהל תחום בכיר (הערכה) במיהל המכס.91002ירושלים  320,ת״ד  5, או, לכתובת: בק ישראל במיילבטופס מכס  89
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  הספק מרבי של כלים דו/תלת גלגליים (אופועים)   07/2016

  סיווג כוהל אתילי מפוגל וכוהלים אחרים מפוגלים   08/2016

  סיווג סיגריות וסיגרים   09/2016

  וחלפים למערכת  ABSסיווג מערכת   10/2016

  ווג מסגרות ועדשות באריזה משותפת סי  11/2016

  סיווג מוטות ופרופילים מחמרן ״מוכספים או מוזהבים״   12/2016

  אבקות על בסיס מרכיבי חלב עם מלטודקסטרין  13/2016

  לצו תעריף המכס  4סיווג טובין בפרק   14/2016

  סיווג תמרים מעוכים   15/2016

  ור מותהכוהל לייצור יין המשתחרר במסגרת פט  16/2016

  הכללת עלויות בגין תביות ופריטים דומים בערך לצרכי מכס  17/2017

  הכללת הוצאות פרסום בערך לצרכי מכס  18/2017

  הכללת תקבולים המשולמים לצדדים קשורים בערך לצרכי מכס  19/2017

20/2018    

  לפקודה 46חידוש אישור למוסד ציבורי לפי סעיף  8.1

לפקודה כמוסד ציבורי ללא הגבלה בזמן יוגבל בזמן בהתאם למועד  46לפי סעיף מוסד ציבורי שקבע באישור 

  .201990לשת  האישורמתן האישור, כל שעל מוסדות כאמור לחדש 

  ולספקים לעובדים ויכויים םמיתשלו על דיווח 8.2

 2018לשת  )856 / 126טופסי ( 91ספקים וותי שירות אחרים ,תשלומים ויכויים מעובדיםעל שתי דיווח 

   .רכות בהודעות רשות המסיםואו בהתאם לא 2019מרץ  31עד מקוון ב שודרי

   עיצומים כספיים.או /אי דיווח במועד עלול לגרור קסות ו

   לאומי לביטוח למוסד שתי חצי מקוון דיווח 8.3

פסיה מוקדמת חייב בדיווח מקוון חצי שתי למוסד לביטוח לאומי על תשלומים ויכויים  מעסיק, או, משלם

  .92מעובד או מועסק

 15עד ליום    ישודר 2018 דצמבר-, לגבי יולי2019ולי בי 18עד  שודרי 2018יוי  -לגבי יואר חצי שתי דיווח

 . 2019ביואר 

                                                 
  .מייללפקודה. את האישור יתן לקבל בפייה לרשות המסים ב 194תיקון  90
חוק עסקאות גופים ציבוריים רשות המסים איה שולחת אישורי לפטור מיכוי מס במקור וליהול ספרים תקין בהתאם ל 91

 ויתן להפיקם באופן מקוון, או להדפיסם במשרדי השומה או במשרד המייצג/ת. 1976-תשל"ו
  למעט עובד במשק ביתו של המעסיק שלא לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק. 92


