
  
 והוראות 168תיקון (הרפורמה במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים 

   מדריך-) השעה

 בספטמבר 16שפורסם ביום ") הרפורמה: "להלן( לפקודה 168מטרתו של תיקון 

 את  הנה לעודד עלייתם וחזרתם ארצה של עולים חדשים וישראלים שעזבו2008

 נהוגה הכפי שהיית ממיסים ת ההקלו חבילת אתהרפורמה מרחיבה. מדינת ישראל

   .ערב התיקון

  

, לתקופה של עשר שניםוענק יפטור ממס ומדיווח בישראל ה, רמהופי הרפ-על

מקיפות את מרחיבות וההטבות .  על נכסים והכנסות שמקורם מחוץ לישראלליחוו

עבודה , עסק, משכורת: ובהן,  שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראלכל סוגי ההכנסות

מכירת נכסים מרווחי הון וגם , תמלוגים ,שכירות, דיווידנד, יביתר, יד-משלחו

  .ל"בחו קורםשמ
  

מעניקה ליהודי העולם הזדמנות  ,1/1/2007שנכנסה לתוקף החל מיום , רפורמהה

מאות אלפי ישראלים החיים  חדש לומסלול, לעלות לישראל מיוחדת וכדאית

מאמצי מדינת ך מרכזי בתוכנית תקדימית זו יוצקת נדב . לשוב הביתה,ל"בחו

. מרכז חייהםכ האנשים הבוחרים במדינת ישראל  את מספרליישראל להגד

ם והתושבים החוזרים ממסלול התאקלמות ומפטור י העולוייהנבמסגרת הרפורמה 

  . מחוץ לישראלממס גם על נכסים ופעילויות חדשות

  

 עולים -ת הקלות וקיצור הליכים לשתי אוכלוסיו, הרפורמה במס מעניקה הטבות

  . ותושבים חוזרים ותיקים, חדשים

  

  מי זכאי להטבות

  

   .ראשונהליחיד שהיה לתושב ישראל  - עולה חדש

  

יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך  - תושב חוזר ותיק

  . עשר שנים רצופות לפחות

ע כי נקב,  למדינת ישראל60-כתמריץ לשוב ארצה במסגרת שנות ה - הוראת שעה

תושב חוזר ייחשב כ 2009 או 2008, 2007יחיד ששב והיה לתושב ישראל בשנות המס 

  .בלבדזאת גם אם היה תושב חוץ במשך חמש שנים רצופות  ותיק



   לעולים חדשים לפני הרפורמההטבות המס

 כללו פטור ממס למשך חמש שנים על הכנסות ההטבות שניתנו לעולים עד היום

 מנכסים תמלוגים ודמי שכירות, קצבה, דיווידנד, ביתרי כגון, פסיביות בלבד

  . ל" בחושנרכשו

  

מחוץ  שנים על הכנסות מעסק ארבעזכאות לפטור למשך , כן כללו ההטבותכמו 

  . העלייה שנים טרם חמשהיה פעיל לפחות שלישראל 

  

כנסות ממימוש נכסים והשקעות על ה  שנים10 למשך פטור ממס ניתן, בנוסף

  .שראל לפני עלייתו של היחיד ארצהשמקורן מחוץ לי

  
  לאחר הרפורמהלעולים חדשים  הטבות המס

 המופקות או הכנסותה  ממס לכללפטור,  רחב וברור,באופן אחיד מעניקההרפורמה 

  את מכלולמקיףהפטור . העלייה שנים מיום 10למשך ,  מחוץ לישראלהנצמחות

מימוש נכסים מ הון מרווחי מקורןבין אם , פסיביותהאקטיביות וה, הכנסותה

   .שהופקו מחוץ לישראלהכנסות שוטפות מובין , מחוץ לישראלוהשקעות 

  

רווח הון או הכנסות (לגבי נכסים מחוץ לישראל , בנוסף, כי הפטור יחול, יודגש

גם אם ההכנסות הופקו או שהנכסים נרכשו לאחר חזרתו ארצה של העולה ) שוטפות

   . שנות הפטור10ובמהלך , החדש

  

  ות בשליטת עולים חדשיםחבר

החברה הזרה , ויד-ל ומנוהלת על" הפועלת בחוה זרה חברעולה חדש אשר בבעלותו

 הוראות על כן ו, על פי מבחן השליטה והניהוללא תיחשב כחברה תושבת ישראל

  .  עליה אוטומטיתו לא יחולהמיסוי על פי הפקודה

  

 שלא יתחייבו במס  מחוץ לישראלהחברה תוכל להמשיך להפיק הכנסותבדרך זו 

 . עלייתו של היחיד לישראלבישראל רק בשל

  

   ותיקתושב חוזרהטבות המס ל

מוגדר לצורך  , לפני ששב לישראלמשך עשר שנים רצופותב יחיד שנחשב תושב חוץ

 זהה אשר מעמדו לעניין ההקלות שברפורמה ,"תושב חוזר ותיק"מס הכנסה כ

  . עולה חדשלהקלות הניתנות ל



  

ת השישים למדינת ושנ ,2007-2009 בשנים ד חזרת ישראלים לארץעל מנת לעוד

לפני ששב  ,בלבד  חמש שנים רצופותנקבע כי גם מי שנחשב תושב חוץ, ישראל

  .יחשב תושב חוזר ותיק - 2007-2009בשנים ומועד חזרתו הנו  ,ארצה

  

  

  שנת הסתגלות

גלות שנה לצורך הסתקופה של תזכאים ל,  וותיק או תושב חוזר חדשעולה

  . והתאקלמות

  

לעניין פקודת מס   תושב ישראליחשב לא הוא,  על פי הודעה היחיד,שנהבאותה 

  . הכנסה

  

ה  למשרד לקליטת העליי ולהעבירו,טופס לא למיש, משנת הסתגלות תליהנועל מנת 

  .  לישראלההגעה יום מיום 90בתוך 

  

  



  

  דוגמאות הממחישות את הטבות המס על פי הרפורמה

  

  של תמירהפרופיל 

 חילתבת. 1995 בשנת האקדמאיים רופא מנתח אשר סיים את לימודיו אתמיר הו

. ביחד עם אשתו רחל את ישראל ועבר להתגורר בספרד,  עזב תמיר2003שנת 

 רופאבהגיעם לספרד החל תמיר לעבוד בבית חולים בברצלונה ולהתמחות אצל 

עבוד בבית החולים ל המתמחהש בכדי לעבור התמחות נדר. מומחה ברפואת עיניים

 שנות התמחות המשיך ארבעלאחר .  שנים מתום ההתמחות10תקופה של למשך 

תמיר לעבוד בבית החולים שבספרד ובמקביל פתח ביחד עם רופא מקומי קליניקה 

 שנים נוספות במהלכן נולדו לבני הזוג ששכעבור . עצמאירחל הקימה עסק . פרטית

גברו געגועיהם למדינת ישראל ,  שנים10 לכוהבסך ולאחר ששהו בספרד , שתי בנות

תקופת מחויבותו מאחר ש. וגמלה ההחלטה בליבם לשוב ארצה יחד עם משפחתם

 שלושתמיר ימשיך לעבוד בבית החולים הוסכם ש, לבית החולים טרם הסתיימה

כמו כן החליט תמיר להמשיך ולהפעיל את . ' ד-' משמרות בשבוע שירוכזו בימים ב

 ומאותו 2013תמיר ומשפחתו חזרו לישראל בתחילת שנת . הקליניקה שלו בספרד

 מכרה 2015בשנת .  כמומחה לרפואת עיניים,בישראל מועד הוא הועסק בבית חולים

  . ובתמורה שקיבלה הקימה עסק דומה בישראלהעצמאירחל את זכויותיה בעסק 

  
  וק הוראות הח

שכן " תושבים חוזרים ותיקים"חשבו תמיר ורחל כי י2013בשנת , בהתאם לתיקון

הם יוכלו לפנות לפקיד .  בהן נחשבו כתושבי חוץ, שנים10שהו מחוץ לישראל 

בה , "שנת הסתגלות" ולבקש  או למשרד הקליטההשומה במקום מגוריהם בישראל

 חזרתם  אתכלו לבחוןעל מנת שיו, זאת. חשבו כתושבי ישראל לצרכי מסילא י

במהלך , לרבות השתלבות הבנות במסגרות החינוך, קליטת משפחתםאת ו, ארצה

ייהנה תמיר מפטור ממס על ,  שנים נוספותתשעובמשך , מעבר לשנה זו. אותה שנה

וכן על , בגין עבודתו שם, ת שיתקבלו מבית החולים בספרדוהכנסותיו מהמשכור

לא תחול , כמו כן ובמהלך שנות הפטור. פרדחלקו ברווחי הקליניקה הפרטית שבס

.  הנחשבות פטורות ממס, כאמור,על תמיר חובת דיווח בישראל על הכנסותיו

.  בישראל מלא יתחייבו במסבישראלהכנסותיו ממשכורת מעבודתו בבית החולים 

רחל תהנה מפטור ממס על רווח ההון ממכירת העסק שלה בספרד בעוד שהעסק 

  .  יתחייב במס מלאהחדש שהקימה בישראל



  
  

  הפרופיל של מייקל

בהגיעו , 2008בשנת .  יהודי המתגורר מיום הוולדו בברוקלין שבניו יורקואמייקל ה

החליטו מייקל ומשפחתו לעלות ארצה ולהעתיק את מקום מושבם , 70לגיל 

מייקל הנו עורך דין מצליח אשר בבעלותו חברה תושבת איי הבהאמס . לישראל

 מבנה ,בין יתר נכסיו של מייקל. ב" יעוץ לתושבי קנדה וארההמעניקה שירותי

ה  ופטנט רשום אותו העניק לחבר, מחברה להובלות20%, ב"ארהדירות ב

  .ליון דולריתמורת תשלום שנתי בסך מ, אמריקנית

  

  הוראות החוק 

בני .  תושבי ישראל לראשונה2008יחשבו מייקל ומשפחתו בשנת , בהתאם לתיקון

  או למשרד הקליטהלפנות לפקיד השומה במקום מגוריהם בישראלהמשפחה יוכלו 

על מנת שיוכלו , חשבו תושבי ישראל לצרכי מסיבה לא י" שנת הסתגלות"ולבקש 

 שנים נוספות תשעובמשך , מעבר לשנה זו. לבחון עלייתם ארצה במהלך אותה שנה

בגין , ת שיתקבלו מחברת הייעוץויהנה מייקל מפטור ממס על הכנסותיו ממשכור

יהנה מפטור ממס בגין הכנסותיו שהופקו , כן. ל"עבודתו ככל שהיא מבוצעת בחו

ריבית והכנסות מתמלוגים , רווחי הון, דיבידנד, מדמי שכירות, מחוץ לישראל

יד -הוראות הפקודה בעניין חברת משלח, בהתאם לתיקון. מהחברה האמריקנית

חשבו כאילו יוחי החברה לא י ולפיכך חלקו ברו,זרה לא יחולו על חברת הייעוץ

 לא ייקבע כי החברות ,יצוין כי בהתאם לתיקון ובתקופת ההטבות. הופקו בישראל

חשבנה תושבות י ועל כן לא ת,הזרות שבבעלות מייקל נשלטות ומנוהלות בישראל

במהלך שנות הפטור לא תחול על מייקל חובת דיווח בישראל על הכנסותיו . ישראל

מייקל יתחייב במס מלא על הכנסות . בות פטורות ממסמחוץ לישראל אשר נחש

  .מהשקעות ופעילות שיבצע בישראל

  

  

  

  

  



  

  הפרופיל של רינת

 אשר במהלך השנים ,טק וממציאת פטנטים מוכשרת- יזמית היייארינת ה

רינת המציאה פטנט נוסף והחליטה ). Start-Up( חברות הזנק שתיהאחרונות מכרה 

לשם ניהול . ה בבעלותה המלאהית קפריסין שתהכי תירשום אותו בחברה תושב

  . להעתיק את מקום מגוריה לצרפת,2002 בשנת ,החברה החליטה רינת

 הבינה רינת כי מכירת החברה הקפריסאית ,2009 בשנת , שניםשבעכעבור 

רינת החליטה . בינתיים הוריה ואחיה בישראל מבקשים כי תשוב ארצה. מתעכבת

לישראל באופן שבו במהלך שבוע אחד בכל חודש כי תחלק את חייה בין צרפת 

בה תקים את ביתה החדש , תמשיך לעבוד בחברה ובשאר הזמן תשהה בישראל

  . ותחפש את בחיר ליבה

  

  הוראות החוק 

מאחר  ,"תושב חוזר ותיק"כ רינת תיחשב ,בהתאם לתיקון ובמסגרת הוראת שעה

 שנים חמשוץ לישראל  נחשבה לתושבת חוץ ושהתה מח2009 בינואר 1נכון ליום ש

רינת תוכל לפנות לפקיד . )2007-2009  לשניםבהתאם להוראת השעה (רצופות

 תבה לא תיחשב תושב, "שנת הסתגלות"השומה במקום מגוריה בישראל ולבקש 

מעבר . על מנת שתוכל לבחון חזרתה ארצה במהלך אותה שנה, ישראל לצרכי מס

ורים ממס על הכנסותיה שיופקו  שנים נוספות תהנה מפטתשעובמשך , לשנה זו

כן תהנה מפטור ממס בגין רווח הון ממכירת החברה .  ומכל מקורמחוץ לישראל

יצוין כי  . שנים ממועד חזרתה ארצה10הקפריסאית אם תעשה כן בתקופה של 

 כי החברה הזרה שבבעלותה ,תקופת ההטבות לא ייקבע במהלך ,בהתאם לתיקון

 במהלך שנות ,כמו כן. חשב תושבת ישראלי לא ת ועל כן,נשלטת ומנוהלת בישראל

נחשבות  העל הכנסותיה מחוץ לישראל, ובת דיווח בישראלהפטור לא תחול עליה ח

כל העסקים והחברות הישראליים שתקים בישראל מיום עלייתה . פטורות ממס

  .יתחייבו במס מלא על פעילותם השוטפת וכן על רווחי ההון שיופקו בעת מכירתם

  


