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מיסוי תושב . 1
 ל"ישראל העובד בחו
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 -פקיד שומה כפר סבא' מיכאל ספיר נ
 1072/07ה "עמ
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תושב  "הגדרת , "מרכז חייו של היחיד"ייקבע לפי מבחן " תושב ישראל"

 :בוחנת את שאלת התושבות" ישראל

מקום ביתו  
הקבוע ומקום 
המגורים שלו 

ושל בני  
 משפחתו

מקום 
פעילותו  
, בארגונים
איגודים 
ומוסדות 

 שונים

חזקה היא  
שמרכז חייו  

של יחיד 
בשנת המס 
 הוא בישראל

שהה  
בישראל  

בשנת המס  
ימים או  183

 יותר

מקום 
האינטרסים 
הכלכליים 
הפעילים  

והמהותיים  
 שלו

מקום 
עיסוקו או 
העסקתו  
 הקבוע  

אם שהה בישראל בשנת  
, ימים או יותר 30המס 

וסך כל תקופת שהייתו 
בישראל בשנת המס  
ובשנתיים שקדמו לה  

 ימים או יותר 425הוא 



מ      "ח    מיסים ועסקים בע"ד רו"רמי אריה עו

       www.ralc.co.il  5 

מיסוי פיצוי אי  .2
 תחרות לעובד
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 29425-01-11מ "ע –פקיד שומה כפר סבא ' ברנע נ
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מהווה ויתור על , התחייבות לאי תחרות
 .זכות השקול למכירת נכס הון
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יש לראות בתמורה המתקבלת בעבור התחייבות שלא להתחרות , לכן
(  1()ב)91כרווח הון אשר חייב במס רווח הון לפי סעיף  -בחברה

  .בשיעור מס שולי רגיל פירותילפקודה ולא במס 
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 מיסוי שווי רכב צמוד.3
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ארגון סגל ' נ' משרד האוצר החשב הכללי ואח
ל ובמשרד ראש  "ברפא, הבטחוןהמחקר במשרד 

 38987-07-12 פ"ה –' הממשלה ואח
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יוצר  , שווי רכב צמוד לעובדים כקבוע בתקנות מס הכנסה לעניין זה
אשר מקבלים רכב צמוד  , עיוותים במקרים פרטניים רבים של עובדים

בעוד שהשימוש הפרטי ברכב  , ממעבידם לצורך שימוש בו לצורך עבודתם
 . הצמוד הוא אפסי אם בכלל

מעביד המעמיד לרשות עובדיו רכב לצרכי  , לפי הוראות מס הכנסה
כהטבה המצטרפת , חייב לזקוף את שווי השימוש הפרטי ברכב, עבודתם

המעביד מנכה מס במקור מהכנסת העובד הכוללת את שווי . להכנסתם
 .השימוש שנזקף

הטוענים כי הרכב הצמוד שהועמד לרשותם , מה ייעשה עובד או מעביד
או שהשימוש בו לצורך  , אינו משמש אותם לצורך פרטי, על ידי המעביד

  ליתןוהם רוצים לפנות לרשות המיסים בבקשה , פרטי הוא מועט
 . למעביד פטור מחיוב במס בגין שווי הרכב או לפחות פטור יחסי
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ד נקבע כי אין למנוע מעובדים  "בפסה
מלנקוט בהליך של בקשה לסעד  

לפיו בית המשפט יורה לרשות  , הצהרתי
כי לא ינכו מס  , או למעביד/המיסים ו

בגין הרכב הצמוד שהם מקבלים 
 . מהמעביד
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שינוי מודל הטבות  .4
מס בחיסכון 

הפנסיוני לפי הצעת 
חוק ההסדרים  

 2013-2014לשנים 
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 המצב החוקי הקיים

  סוג הטבת המס לפי סוג עמית לחיסכון פנסיוני – 1לוח 
 

סוג  
 הנישום

סוג  
 העמית

סוג הטבת 
 המס

 זיכוי מהמס שכיר  שכיר

זיכוי מהמס  עצמאי  שכיר
 וניכוי מהכנסה

מהמס  זיכוי עצמאי עצמאי
 וניכוי מהכנסה
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 השינוי המוצע
המצב החוקי הקיים לעומת השינוי המוצע בסכומים  – 2לוח 

   2013ותקרות לשנת 

   מעביד   עובד  

 שינוי מוצע מצב קיים שינוי מוצע מצב קיים נתון

תקרת הכנסה  

 מזכה

8600 ₪ 15,000 ₪ 35,312 ₪ 15,000 ₪ 

שיעור הפרשה  

 מירבי

בניכוי חלק  ) 15% 7%

 (המעביד

7.5% 7.5%% 

תקרת הפרשה  

 לחיסכון פנסיוני

602 ₪ 1,125 ₪ 2,648 ₪ 1,125 ₪ 

 --- --- ₪ 394 ₪ 210.7 הזיכוי
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 :משמעות השינוי המוצע
,  מטרת משרד האוצר בהצעת השינוי במודל החיסכון הפנסיוני

להפחית את  , הינה לפשט את מורכבות המודל הקיים
 .הרגרסיביות ואי השוויון בחלוקת ההטבה

הקטנת אי השוויון בחלוקת הטבות על הפרשות  .1
 .לחסכון פנסיוני

הקטנת התמריץ לחסכון פנסיוני ברמות שכר  .2
 .גבוהות

פישוט מודל הטבות המס על הפרשות לחסכון  .3
 .פנסיוני

ביטול רגרסיביות במתן הטבות על הפרשות  .4
 .לחסכון פנסיוני

 .הפחתת תכנוני מס בהפרשות לחסכון פנסיוני.5
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שינוי מודל הטבות מס  .5
בחיסכון הפנסיוני לפי  
הצעת חוק ההסדרים 

 2013-2014לשנים 
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ספר  ישוביכריכת הקלות המס לתושבי 
מוצע   – בתשלומי הארנונה לרשות המקומית

לקבוע כי תנאי לקבלת זיכוי לתושב בישובים 
תהיה , שבשל המגורים בהם ניתנים זיכויי מס

.  מהרשות המקומית" אישור תושבות"המצאת 
אישור הרשות המקומית יינתן רק בהיעדר  
. חובות ארנונה של התושב לרשות המקומית

 .  ואילך 2014זאת משנת המס 
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, ביטול נקודות זיכוי לבוגרי תואר אקדמאי
מוצע   – לימודי מקצוע או תעודת הוראה

,  לבטל את כל נקודות הזיכוי בגין לימודים
בטענה כי ממילא הדין הקיים נותן את  

רק לאחר גמר הלימודים  , הזיכויים ממס
ולכן הם אינם מתמרצים לימודים  

 . מלכתחילה
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החלת חובת דיווח למס על עולים חדשים 
מוצע כי עולים חדשים  – ותושבים חוזרים

ותושבים חוזרים שיגיעו לישראל מיום  
יחויבו בדיווח על  , ואילך 1.8.2013

הגם שהכנסות אלו , ל"הכנסותיהם מחו
ימשיכו להיות פטורות ממס בישראל למשך  

 .  עשר שנים
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הגדלת שיעור המס על פרסים וזכיות 
מוצע כי שיעור המס על   – בהגרלות

 -פרסים וזכיות בהגרלות יועלה מ
עדיין ללא זכות לקיזוז , 30% -ל 25%

י "הוצאות או תשלומים שהוצאו ע
 . מקבל הפרס
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מוצע כי   – העלאת שיעורי המס ליחידים
לגבי  1.5% -שיעור המס ליחידים יעלה ב

. כל מדרגות המס מהנמוכה ועד הגבוהה
דהיינו שיעור המס במדרגה הגבוהה יעלה  

ויחד עם מס יסף לבעלי הכנסות   49.5% -ל
יעמוד שיעור המס , לשנה₪  800,000מעל 

 . מההכנסה 51.5%המקסימאלי על 
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 מיסוי חברות ארנק
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 -קיומן של כ
100,000 

 חברות ארנק

 אדריכלים

מנהלי  
מכירות 
 וכספים

 רואי חשבון

סוכני  
 ביטוח

 רופאים

 עורכי דין
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 הכנסות
,  הכנסות, הכנסות
,  הכנסות, הכנסות
,  הכנסות, הכנסות
,  הכנסות, הכנסות
 הכנסות, הכנסות

  לבעל המשולם בסיס שכר למעט
  לחברה שירותיו עבור החברה

 רווח
 25% –מס חברות 

(  30%)פטור ממס דיבידנד 
 (16%)ומביטוח לאומי 

חברה המשלמת  
פחות ממחצית המס  

החל על יחיד  
 !!!שרווחיו זהים



מ      "ח    מיסים ועסקים בע"ד רו"רמי אריה עו

       www.ralc.co.il  25 

 ועדת טרכטנברג
 
 
 

מינוי ועדת בדיקה על ידי שר  •
 .האוצר

 
בחינת היבטי המס הכרוכים •

בהתאגדותם של יחידים  
 ".חברות ארנק"ב

 
מתן המלצות לעניין חברות  •

 .אלו
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  בגין היחידים המניות בעלי של במס חיוב .1
  חולקו שלא הארנק חברות מרווחי מחצית
 .המס שנת במהלך

 רווחיות אחוז בעלות שהן ,החברות כלל חיוב .2
  בתשלום ,משמעותיים דיבידנד חילקו ולא גבוה

  המס סכום בגין ,8%-ל 4% שבין בגובה ריבית
 החברות של מחולקים הבלתי מהרווחים הנובע

 :חלופות למיסוי חברות ארנק 2
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 בונוסים ומענקים לעובדים

o כשבסמוך לתום שנת המס -שכיר רגיל. 
o לא בסמוך לתום שנת המס –כסוציאליות. 
o (  ב) 18סעיף )חודשים  3תוך  –לבעלי שליטה

 (.    לפקודה
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 טובות הנאה והחזרי הוצאות לעובדים

 
 

החזקת   –החזרי הוצאות לנוחות העובד •
ביגוד , החזקת טלפון, נסיעות, רכב

 .וכדומה
 

רכב  –שווי טובות הנאה שניתנו לעובדים •
.  ארוחות, מתנות, טלפון נייד צמוד, צמוד

 ???  אומדן או ספציפי 
 

אינן  –טובות הנאה ללא זיהוי העובד •
 .לפקודה( 11) 32סעיף !!! הוצאות שכר 

 
נוחות   –החזרי הוצאות בתפקיד לעובדים •

 .מבחן הנהנה העיקרי, המעביד
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שיווק וניהול  2000אלול  1184-06ה "עמ
 פקיד שומה רחובות' מ נ"בע

החזר הוצאות דלק לעובדים  
המשתמשים ברכבם הפרטי  

האם זו הכנסה חייבת   –
הגוררת עמה חובת ניכוי מס  

 ?במקור
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תזכיר הצעת החוק בסוגיית 
נפרד לבני /חישוב מס מאוחד

זוג העובדים יחדיו בעסק  
 שבבעלותם
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משמעותו היא כי כל  חישוב מאוחד 

הכנסתם של בני הזוג מיוחסת לבן הזוג  
וחישוב המס נערך כאילו הוא בלבד  , הרשום

בהתחשב בנקודות  , הפיק את ההכנסה
,  הניכויים והזיכויים המוענקים לו, הזיכוי

 .בהתאם להוראות כל דין

מאפשר לכל אחד  חישוב נפרד 

,  מבני הזוג לנצל את נקודות הזיכוי
,  הזיכויים והניכויים המותרים לו

וליהנות משיעור מס שולי נמוך לפי 
 . מדרגות המס
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תקרות השכר שניתן לשלם  
 :לפי תזכיר החוק יהיו, לאישה

 
 
 
 
 
 
  

 

תקרת שכר   מס שנת

 שנתית

תקרת שכר  

 חודשית

2014 60,000  ₪ 5,000  ₪ 

2015 70,000  ₪ 5,833  ₪ 

2016 90,000  ₪ 7,500  ₪ 

2017 108,000  ₪ 9,000  ₪ 
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 ח"רו, ד"רמי אריה עו

rami@ralc.co.il 

 אתר מיסים ועסקים

www.ralc.co.il 


