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'חלק א
תכנוני מס החייבים בדיווח



3

-ועדתבאישור,האוצרשראתמסמיךהכנסהמסלפקודת)ז(131סעיף§
.והיקפוהדיווחאופןאת,בדיווחהחייבותפעולותלקבוע,הכנסתשלהכספים

.מקרקעיןמיסויחוקלגביהןחלותאםולרבותומכירהעסקהלרבות–"פעולה",זהלעניין
פעולהכליפרטהשנתיח"הדוכי,קובעלפקודה)1ב(131סעיףואילו§

*.בדיווחהחייבתכפעולה)ז(131סעיףלפישנקבעה
מסכתכנון)ז(קטןסעיףלפישנקבעהפעולהשעשהאדם"לפיולפקודה)ד5)(א(131סעיףגםראו*

.שנתיח"דובהגשתחייב"בדיווחחייב
13קובעות2006-ז"התשס,)בדיווחהחייבמסתכנון(הכנסהמסתקנות§

*.בדיווחהחייבמסלתכנוןהנחשבותפעולות
.מ"מעחוקלענייןבדיווחהחייבמסלתכנוןהנחשבותפעולות2נקבעו,במקביל*
.השנתיח"לדונספחהמהווה,1213טופס–הדיווחמקום§

תכנוני מס החייבים בדיווח
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.השנתיח"בדוהואאףייעשהבמקרקעיןמסתכנוניעלדיווח§
לפקודה2א145סעיףלפיחלקיתשומהלערוךהשומה-פקידסמכות§

הסעיףשל)ז(קטןסעיףלפישנקבעהפעולהעל131סעיףלפיבדוחאדםדיווח"
,145בסעיףהאמורעלנוסף,השומהפקידרשאי,בדיווחהחייבתכפעולההאמור
לאותההנוגעתאדםשלהכנסתוסכוםאתחלקיתבשומהשפיטתומיטבלפילקבוע
".מסשנתלאותה145סעיףלפישומהלוקבעלאמועדלאותושעדובלבד...פעולה

סעיףפי-עלבדיווחהחייבתפעולהעלדיווח-איבגין30%בשיעורגירעוןקנס§
.הכנסהמסלפקודת)1)(1ג(191

.לפקודה)1א(188סעיףלפילחודש600₪בסךפיגורקנס§
.)שניהםאוקנסאושנהמאסר(לפקודה)8(216סעיףלפיפליליתעבירה§

תכנוני מס החייבים בדיווח

7



8

:בדיווחהחייביםמסתכנוניהמהוותהפעולותרשימת§
Øלקרובואדםביןומעלה₪מיליון2בסךניהולדמיתשלום;
Øלפחות₪מיליון2שלבסכוםהמֹוכראצלהפסדיצירתתוךלקרובנכסמכירת;
Øלפחות₪מיליון2שלבסכוםלקרובהפסדהסבת;
Øמיליון2שלבסכוםהמקבלאצלשקייםהפסדמולקיזוזלשםלקרוברווחהסבת

;לפחות₪
Øלפחות₪מיליון1שלבסכוםלקרובאדם-בני-חברידי-עלחובמחילת;
Ø1שלבסכוםמחדשויצירתוהמס-שנתבתוםמהותימניותבעלשלחובפירעון

;לפחות₪מיליון

תכנוני מס החייבים בדיווח

8



9

:המשך–בדיווחהחייביםמסתכנוניהמהוותהפעולותרשימת§
Øבמלואהשולמהשלאזכותיתרתהמחאת;
Øלפחות₪מיליון3שלבסכוםבהפסדיםחברהרכישת;
Øשיעורכאשר,גומלתמדינהשאינהמדינהתושבתזרהחברהבאמצעותפעילות

1לפחותקיבלמהותימניותבעלכאשראו20%-מנמוךהזרהבמדינההמס
;המס-בשנתהזרהמהחברה₪מיליון

Øחבראותונכסיעיקרכאשר,אמנהמדינתתושבאדם-בני-חברבאמצעותפעילות
כאשראובישראלבנכסיומשימושנובעותהכנסותיושמרביתאובישראלהם

;כאמורמחברלפחות₪מיליון1קיבלמהותימניותבעל

תכנוני מס החייבים בדיווח
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:המשך–בדיווחהחייביםמסתכנוניהמהוותהפעולותרשימת§
Øלפחות500,000₪שלבסכוםהפסדיצירתתוךמשפחתיתמחברהכספיםמשיכת;
Øבמקרקעיןזכותרכישתתמורתבנייהשירתילמתןעסקה;
Øרכישהקבוצת–במקרקעיןמפוצלותעסקות.

תכנוני מס החייבים בדיווח
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'חלק ב
דעת חייבות בדיווח-חוות



12

תיקוני(במסוייעוץבמסהטבותחוקברשומותפורסם9.12.2015ביום§
הוראות*הכנסהמסלפקודתנוספו,היתרבין,בגדרו,2015-ו"התשע,)חקיקה

עמדהנקיטתועלדעתחוותעלהשנתיח"הדובמסגרתדיווחחובתהקובעות
.בדיווחחייבת

.קנייהמסולחוקהמכסלפקודת,דלקעלהבלולחוק,מ"מעלחוקנוספומקבילותהוראות*
בגיןדיווחיפרטהשנתיח"הדוכי,קובעהכנסהמסלפקודת)א1ב(131סעיף§

.לפקודהד131בסעיףכאמורדעתחוות
חתומה,בכתבדעת-כחוותלפקודה)א(ד131בסעיףמוגדר"דעתחוות"המונח§

אוומאפשרתלאדם,בעקיפיןאובמישרין,שניתנה,הדעת-חוותנותןידי-על
שהתקייםובלבד,)לפקודה)א(ד131בסעיףכהגדרתו("מסיתרון"לאפשרנועדה
תלוי,ֵחלקואוכולו,הדעת-חוותבגין"הטרחה-שכר")1(:מאלהאחדלגּביה

דעת חייבות בדיווח-חוות

12



13

.מדףתכנוןהיא)2(;הדעתחוותלמקבלשייווצרהמסיתרוןבסכום
:מאלהאחדכלכלרבותלפקודה)א(ד131בסעיףמוגדר"מסיתרון"המונח§

סכוםשלאוהמססכוםשלהפחתה,המסאירועדחיית,מהמסהקלהאוהנחה�
;ממסהימנעותאו,מקדמה

;בהפסדלהתחשבאו,הוצאותאובמקורמסלנכותמהתחייבותאומחובההימנעות�
.המסתשלוםמועדשלדחייה�
100,000שלכסכוםלפקודה)א(ד131בסעיףמוגדר"טרחהשכר"המונח§

בגיןהדעת-חוותבעדישולםכיהצדדיםביןשהוסכם,לפחותחדשיםשקלים
.הדעת-חוותלמקבלשייווצרהכוללהמרביהמסחיסכון

דעת חייבות בדיווח-חוות
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:מאלהכאחדלפקודה)א(ד131בסעיףמוגדר"מדףתכנון"המונחואילו§
אובמישריןשניתנה,נושאבאותואחידתוכןבעיקרההכוללתדעת-חוות�

שלתקופהבתוך,לפחותלשלושה,הדעת-חוותנותןידי-על,בעקיפין
ולא,קרוביםשאינם,)ז(131קטןסעיףלהוראותבכפוף,שנתיים

תלויהאינהוהיא,במשנהואחדאדםשלשליטהביניהםמתקיימת
;הדעת-חוותמקבלשלהמיוחדותבנסיבותיובעיקרה

חויבוהמקבלמיוזמתולמקבלשהציעּההואהדעת-חוותשנותןדעת-חוות�
.ֵחלקואוכולו,תוכנּהלגביסודיותבחובת

דעת חייבות בדיווח-חוות
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-חבראויחידעלרקחלה)לעילכמשמעותה(דעת-חוותקבלתעלהדיווחחובת§
:אלהמשניאחדלגביהםשמתקייםאדם-בני
עולה,הכנסהמסלפקודת89בסעיףכמשמעותההכנסהלמעט,המס-בשנתהכנסתו�

;ח"שמיליון3על
ובלבד,ח"שוחצימיליוןעלעולההמס-בשנת)לפקודה89בסעיףכמשמעותה(הכנסתו�

.הכנסהלאותהבקשרניתנההדעת-שחוות
עלבדיווחחייבאינולפקודה)2(9בסעיףכמשמעותוציבורימוסד,זאתעם§

.דעת-חוות

דעת חייבות בדיווח-חוות
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דעת-בחוותמדוברכאשרחלהאינהדעת-חוותעלהדיווחחובתכי,נקבעעוד§
ניתנהשלא"מדףתכנון"המונחלהגדרת)1(בפסקהכאמורמדףתכנוןמסוג
שניתנהדעת-בחוותמדוברוכאשר)להלןראו(אותהשקיבללמיהודעהלגביו

שחוותובלבד,ערעוראוהשגה,שומהבהליךשנדונוסוגיותלגבילמקבלּה
,הערעוראוההשגה,השומההליכימתקיימיםשּבהבתקופהניתנההדעת
.בלבדמס-שנתאותהולגבי

דעת חייבות בדיווח-חוות

16



17

לגביהמוגשהשנתיח"בדוכךעלידווח)לעילכמשמעותה(דעת-חוותשקיבלמי§
רשותמנהלשיקבעבטופס,המסיתרוןבחשבוןמובאשלגּביההמס-שנת

.המיסיםלרשותהדעת-חוותשלמסירתהתידרששלאובלבד,המיסים
הנכסאוהפעולה,הדעת-חוותקבלתעצםיפורטוהאמורבדיווחכי,נקבעעוד

.הדעת-מחוותהמושפעתהמיסויסוגייתוסוגהדעת-בחוותהנדונים
להגדרת)1(פסקהלפימדףתכנוןשהיאדעת-חוותשנתןמיכי,נקבע,בנוסף§

האדםשהואובלבדאותהשקיבללמיכךעליודיע"מדףתכנון"המונח
.הדעת-חוותניתנהשלֹוואילךהשלישי

דעת חייבות בדיווח-חוות
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21

אתהגישלאכאילואותויראובדיווחהחייבתדעת-חוותעלדיווחשלאאדם§
.השנתיח"הדו
Nשניהםאוקנסאושנהמאסר(לפקודה)8(216סעיףלפיפליליתעבירה(.
פי-על,בדיווחהחייבתדעת-חוותעלדיווח-איבגין30%בשיעורגירעוןקנס§

.הכנסהמסלפקודת)4)(1ג(191סעיף

דעת חייבות בדיווח-חוות

21
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'חלק ג
עמדות חייבות בדיווח



23

חייבתעמדהיפרטהשנתיח"הדוכי,קובעהכנסהמסלפקודת)א1ב(131סעיף§
.לפקודהה131בסעיףכאמורבדיווח

כעמדהלפקודה)א(ה131בסעיףמוגדר"בדיווחחייבתעמדה"המונח§
המסיםרשותשפרסמהלעמדהבניגודעומדתהיא)1(:אלהכלבהשמתקיימים

יתרון")2(;ח"הדומוגששלגּביההמס-שנתתוםעד)"המסיםרשותעמדת"(
באותהחדשיםשקליםמיליון5עלעולהממנההנובע)לעילכמשמעותו("המס
.היותרלכלמס-שנותארבעבמהלךחדשיםשקליםמיליון10עלאומס-שנת

,המיסיםרשותשלהאינטרנטבאתרנפרדבמקוםתפורסםהמסיםרשותעמדת§
סבירההזדמנותהמסיועציולשכתח"רולשכת,ד"עוללשכתשניתנהלאַחר
;ומובנתברורהבלשוןתנוסחהיא;פרסומהטרםלגּביהטענותיהןאתלטעון

.בשנה50עליעלהלאהמיסיםרשותשתפרסםהֵעמדותומספר

§.

עמדות חייבות בדיווח

23



24

בדיווחהחייבותהעמדותרשימתאתהמסיםרשותפרסמה27.12.2016ביום§
מסבנושאעמדות31,מכסבנושאעמדות16ובגדרּה2016המס-שנתלגבי

מ"מעבנושאעמדות11-ובינלאומיומיסויהכנסה
המס-שנתלגביבדיווחהחייבותהעמדותרשימתפורסמה31.12.2017ביום§

בינלאומיומיסויהכנסהמסבנושאעמדות20,מכסבנושאעמדות3ובה2017
.מ"מעבנושאעמדות2-ו
החייבותהעמדותרשימתאתהמסיםרשותפרסמה26.12.2018ביוםואילו§

.הכנסהמסבנושאעמדות7ובה2018המס-שנתלגביבדיווח
המס-שנתלגביהעמדותשלטיוטההמקצועיותללשכותהועברהלאחרונה§

.בינלאומיומיסויהכנסהמסבנושאעמדות(!!!)34,היתרבין,ובה2019

עמדות חייבות בדיווח
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25

חייבתעמדהנקיטתעלהדיווחחובת,דעת-חוותקבלתעלהדיווחלחובתבדומה§
לגביהםשמתקייםאדם-בני-חבראויחידעלרקחלה)לעילכמשמעותה(בדיווח

:אלהמשניאחד
מסלפקודת89בסעיףכמשמעותההכנסהלמעט,המס-בשנתהכנסתו�

;ח"שמיליון3עלעולה,הכנסה
וחצימיליוןעלעולההמס-בשנת)לפקודה89בסעיףכמשמעותה(הכנסתו�

.ח"ש
עלבדיווחחייבאינולפקודה)2(9בסעיףכמשמעותוציבורימוסד,זאתעם§

.בדיווחחייבתעמדהנקיטת

עמדות חייבות בדיווח
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26

בדיווחחייבתעמדהנקטאםח"בדויפרטשנתיח"דובהגשתהחייבאדם§
.בטופסהמיסיםרשותמנהלשיקבעכפי,)לעילכמשמעותה(

או,ח"הדוהגשתממועדימים60בתוךהאמורהטופסאתלהגישניתן,ואולם
.ח"הדוהגשתבמועדהוגשכאילוהטופסאתיראואז

אתהגישלאכאילואותויראובמועדבדיווחחייבתעמדהעלדיווחשלאאדם§
.השנתיח"הדו
Nשניהםאוקנסאושנהמאסר(לפקודה)8(216סעיףלפיפליליתעבירה(.
פי-על,בדיווחהחייבתדעת-חוותעלדיווח-איבגין30%בשיעורגירעוןקנס§

.הכנסהמסלפקודת)5)(1ג(191סעיף

עמדות חייבות בדיווח
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3333

'חלק ד
סוגיות מיוחדות



34

חובתהורחבהשבמסגרתו,223תיקוןברשומותפורסם7.4.2016ביום§
.מסוימיםנישומיםלגביהדיווח

מחזקותאחתלגביושמתקיימתיחידכי,היתרבין,נקבעזהתיקוןבמסגרת§
חייב,לטענתונסתרתוהחזקה"ישראלתושב"בהגדרתהקבועותהימים

תושבאינוכיטענתומבוססתשעליהןהעּובדותאתהמַפרטח"דובהגשת
לחובתבנוסףוזאת,בטענתוהתומכיםהמסמכיםאתיצרףשאליו,ישראל
.שישנןככל,בישראלהכנסותיועלח"דוהגשת

שכותרתו)1348טופס(חדשטופסהמסרשויותפרסמו2018ינוארבחודש§
.השנתילדוחנספחוהמהווה"תושבותהצהרת"

בדיקת חזקת הימים

34



35

אינני":הבאהההצהרה2017המס-לשנת1301בטופסנוספה,במקביל§
הנסתרת'בישראלשהייהימיחזקת']י[לגבימתקיימתאךישראלתושב
."לפקודה)ה5(131סעיףלפידוחבהגשתחייבואניידי-על

-בשנתבישראלהיחידשלהשִהייהימימספראתלמלאישהטופסבמסגרת§
.המס-לשנתשָקדמוובשנתייםהמס-לשנתשָקדמההמס-בשנת,המס

ולצרףהמס-בשנתהיחידשלתושבותומדינתאתבטופסלצייןיש,בנוסף
.תושבּותאישור

בצירוף(מילוליהסברולצרףשאלות26עללענותיש,כן-כמו
.להצהרה)אסמכתאות

בדיקת חזקת הימים
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40

כסוחראוכמשקיעסיווג§
רווחמס/מ"מע§
)אינפלציוניסכום/ריאליהוןרווח(הוןרווחיבמסהחבותחישוב§
)1399טופס(יום30בתוךהמטבעותמכירתעלדיווחחובת§
הפסדיםקיזוז§
אחרדיגיטליבמטבעדיגיטלימטבעהחלפת§
שוניםבמועדיםשנרכשואחדמסוגדיגיטלייםמטבעותמכירת§
אחריםמטבעותבפיצולשמקורםדיגיטלייםמטבעות§
מרצוןגילוי§

דיווח על מטבעות דיגיטליים
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המדיניותליישוםחקיקהתיקוני(הכלכליתההתייעלותחוקבמסגרת,כידוע§
,היתרבין,נוספו2016-ז"התשע,)2018-ו2017התקציבלשנותהכלכלית
משיכתשלבמסחיובהקובעות,)1ט(3סעיףהוראותהכנסהמסלפקודת
במועדמוחזריםאינםאשרמהותימניותבעלבידימחברהנכסיםאוכספים
.זהלענייןשנקבע

בעללשימושהחברהשלנכסהעמדת,היתרבין,כוללת		"מחברהמשיכה"§
תחולשעליהםוהנכסיםבעקיפיןאובמישרין,קרובואוהמהותיהמניות
הפרטייםלצרכיוהואבההשימוששעיקרדירה,היתרבין,כולליםזוהוראה

תכולתהולרבות,קרובואוהמהותיהמניותבעלשל

לפקודת מס הכנסה) 1ט(3סעיף 

42



4343



44

החיובבמועדמחברהמשיכהיראוכיקובעהכנסהמסלפקודת)1ט(3סעיף§
הכנסתהענייןלפיאו,מדיבידנדכהכנסה)סעיףבאותואלהמונחיםשלכהגדרתם(

.המהותיהמניותבעלשלידמשלח/מעסקהכנסהאועבודה
ביוםהלשכהפרסמההחשבון-רואיללשכתפניותשלארוכהשורהבעקבות§

)יחידשהינו(לקוחומולאלחשבוןרואההתנהגותבדברהמלצה2.10.2019
בהתאםהכנסההרלוונטיתהמסלשנתשלוהשנתיבדוחלכלולהמסרב

שלמנומקתדעת-בחוותמעוגןאינוזהוסירובלפקודה)1ט(3סעיףלהוראות
.מסמומחה

.האמורהלהמלצההבהרההלשכהפרסמה28.11.2019ביום§

המלצת הלשכה–לפקודה ) 1ט(3סעיף 
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:וההבהרהההמלצהשלהמשולבהנוסחוזה§
החיובבמועדמחברהמשיכהיראוכיקובעהכנסהמסלפקודת)1ט(3סעיף"
הענייןלפיאו,מדיבידנדכהכנסה)סעיףבאותואלהמונחיםשלכהגדרתם(

.המהותיהמניותבעלשלידמשלח/מעסקהכנסהאועבודההכנסת
המסלשנתשלוהשנתיח”בדולכלולמסרב)“הלקוח“(הלקוח/שהנישוםככל

אינוזהוסירובלפקודה)1ט(3סעיףלהוראותבהתאםהכנסההרלוונטית
לייצגלהפסיקהחשבוןרואהעל,מסמומחהשלמנומקתדעת-בחוותמעוגן

ביאורצירוףשלבדרךלרבות(ח”הדובהגשתחלקכלליטולולאהלקוחאת
.)הסעיףהוראותשלהחלתן-לאיהתייחסותובוהאמורח”לדו

המלצת הלשכה–לפקודה ) 1ט(3סעיף 
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:)'החברה'(המשיכהמושאלחברהבאשר
)שלוראשונהמדרגהמשפחהקרובעםביחדאולבד(מחזיקהלקוחאם

מדרגהמשפחהקרובאו/והוא(ומשמשהחברהממניות50%-מביותר
כרואהלשמשלהפסיקהחשבוןרואהעל,בחברהפעילכמנהל)שלוראשונה
ולחברהללקוחלמסורהחשבוןרואהעל,ובמקביל,החברהשלהחשבון

בנושאלעדכןוהחברההלקוחעלכיזובהודעהולצייןבנושאבכתבהודעה
.החברהשלהחדשהמבקרהחשבוןרואהואתהלקוחשלהחדשהמייצגאת

המקרהנסיבותלאורצעדיואתלשקולהחשבון-רואהעל,אחרמקרהבכל
חשבוןלרואימקצועיתהתנהגותכלליבדברבתדריךלאמורובהתאם

".במסיםבפרקטיקה

המלצת הלשכה–לפקודה ) 1ט(3סעיף 
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חוץ-תושבאדם-בני-בחברהחזקה–150טופס§
בדיווחהחייביםמסתכנוני–1213טופס§
בדיווחהחייבתדעת-חוות–1345טופס§
בדיווחחייבתעמדה–1346טופס§
העברהמחירי–1385טופס§
לישראלמחוץהכנסותעלדיווח–)'דנספח(1324טופס§

טפסים רלבנטיים במישור הבינלאומי
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סיווג לצורכי מס 
-בני-של חבר

האדם במדינת  
התושבּות
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