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המוצעהחוקעיקריובוהצורך, המוצעהחוקמטרת.ב

) 10(,)1(1לסעיף

(חדשנוסח[הכנסהמסלפקודת1בסעיףההגדרות מספקודתאוהפקודה–להלן] 
לפיהםאיכותייםמבחניםבעיקרכיוםמכילות, אדםבניחברתושבותלעניין) הכנסה
פתחפותחתזוהגדרה". וניהולשליטה"האוההתאגדותמקוםלפיהתושבותנקבעת

נסיבותבאילו-לישראלמחוץחברהמייסדיםישראלשתושביככלשונותלפרשנויות
.מישראלמופעליםעסקיהעלוהניהולשהשליטהיקבע

להתחמקהאפשרותוצמצום, מעמדםלגבינישומיםבקרבהודאותהגדלתלצורך
וניהולשליטהיראולפיהן, לסתירההניתנותחזקותמספרלקבועמוצעמסמתשלום

בחינהמייתראינוהמוצעהתיקוןכי, יובהרבישראלכמתקייםאדםבניחברשלעסקים
. המוצעותהחזקותלצדלהתקייםיוסיפואשר, אדםבניבחברושליטהניהולשלמהותית

ישראלתושביאםגם, ישראלכתושבאדםבניחבריראובהםמקריםיתכנו, למשלכך
.אדםבניחברבאותוהשליטהמאמצעי50%-מבפחותמחזיקים

אדםבניחברעלדיווחחובתולקבועהכנסהמסלפקודת131סעיףאתלתקןמוצעבנוסף
.עליוחלותאינןכאמורהחזקותלפיהבעמדההנוקט

) 2(1לסעיף

, מקצתואוכולו, מסהחזרתעללהורותרשאיהאוצרשרכיקובעלפקודהא16סעיף
בגלל, לושהותרהסכוםעלעולהבישראלשילםאדםשאותוהמססכוםאםחוץלתושב
אושהושגההכנסתועלארץבאותהשחלהמסמןכזיכויהקבועמושבובארץ, זהתשלום

, פטורבאמצעותגםהאמורהההקלהאתלתתניתןכילהבהירמוצע. בישראלשנקבעה
.המסאתשילםטרםהחוץתושבכאשר

)4(,)3(1יףסעל

הםאם, בניכוימותריםהצמדהוהפרשיריביתהוצאותכיקובעלפקודה) 1(17סעיף
הוצאותהאםלקבוערבקושיקיים-ואולם. הכנסהבייצורששימשהוןעלהשתלמו



, הכנסהבייצורשימששלאהוןעלאוהכנסהבייצורששימשהוןעלהשתלמוכאמור
פיעלאף. השוניםונכסיולפעילותוהנישוםשלתיומקורואתלייחסהקושיבשלוזאת

מולרביםהתדיינותוהליכיבמחלוקותמצויעדייןהוא, זהבנושארביםדיןפסקישניתנו
הוצאותבייחוסלוודאותיביאואשרברוריםכלליםלקבועמוצע, האמורלאור. נישומים

.כאמור

) 5(1לסעיף

אותושמשמשיםנכסיםעלפחתלנכותלנישוםפשריםמאלפקודה21וסעיף) 8(17סעיף
בגינםינתןיאשרנכסיםרשימתמפרטות21סעיףמכוחנקבעואשרתקנות. הכנסהבייצור

לאבומקום, המשפטבתילפסיקתבהתאם. נתןישיהפחתשיעוראתוכןפחתבשלניכוי
מלבד, ככלל, לכךבהתאם. פחתניכויבגינויותרלא–הפחתהברהינונכסכיבחוקנקבע

לקבועמוצע.  פחתבניכויכיוםמותריםאינםמוחשייםבלתינכסים, וידעפטנט, מוניטין
לקבועהיהניתןלאאם, שנים20שללתקופהיופחתמוחשיבלתינכסלפיהןהוראות
חוזיותזכויותאורשומותלזכויותבהתאם, שימושבולעשותהיהניתןבהאחרתתקופה

. הנכסלבעלהיואשר

)6(1לסעיף

, שולמושלארווחיםלהשישזרהנשלטתבחברהשליטהבעל,לפקודה) ב(ב75ףיסעפיעל
כינקבעזהלעניין. רווחיםבאותםהיחסיחלקואתכדיבידנדקיבלכאילואותויראו

אשר,המסבשנתשהופקהפסיביתבהכנסהשמקורםרווחיםהם" שולמושלארווחים"
כינקבע" פסיביתהכנסה"לענייןואולם. שנהאותהבמהלךבההזכויותלבעלישולמולא

דינילפינחשבתהייתהבישראלנצמחהאוהופקהאילואשרהכנסהכוללתאינההיא
רביםשנישומיםמלמדהנצברהניסיון. ידממשלחאומעסקכהכנסהבישראלהמס

כהכנסהשכירותודמיתמלוגים, צמדהההפרשי, מריביתהחברההכנסתאתמסווגים
האמורורלא. פסיביתהכנסההיאמהותיבאופןאשרבהכנסהשמדובראףעל,מעסק
ודמיתמלוגים, הצמדההפרשי, מריביתהכנסהזהלענייןיראוןלפיהחזקותלקבועמוצע

.המוצעבסעיףהמפורטיםהתנאיםפיעל,מעסקהייתהאםאף, פסיביתכהכנסהשכירות

)7(1לסעיף

-העלותמחירלפיאוהמלאישלהשוקערךלפינקבעהחשבונאותכלליפיעלהמלאיערך
ובמקרים, השוקשוויאתלאמודרבקושיישנוהיהלומיםבתחום. מבניהםהנמוךלפי

מוצעהאמורלאור. מטהכלפימוטיםהשוקשוויאודותהרישומיםכיהתברררבים
.בלבדעלותפיעלתבוצעהיהלומיםבתחוםיהמלאהערכתכילקבוע

הוראותלקבועהמנהלאתלהסמיךמוצעאחידבאופןנעשיתהעלותשהערכתלוודאבכדי
.זהלצורךהנחוץנתוןכלשלחישובודרךאתוכן, העלותחישובדרךלעניין



)9(,)8(1לסעיף

BEPS(Base Erosion and Profit Shifting)-הפרויקטבמסגרתOECD-הפרסם05.10.2015ביום
-רבתאגידיםידיעלמדינותביןרווחיםהסטתבשלהמסבשחיקתהדנותפעולהתכניות

תיעודבכלליהדנה, )13Action(13מספרפעולהתכניתגםפורסמהבמסגרתן.  לאומיים
. תשונובמדינותקשוריםצדדיםביןהעסקהמחיר-העברהבמחיריהנדרשיםודיווח

מאזמהותייםשינוייםעברולא, העברהבמחיריהנדרשהתיעודבנושאהחוקהוראות
- הפרסומירקעעל. מכוחווהתקנותהכנסהמסלפקודתא85בסעיףלראשונהנקבעו
OECDמוצע, ההעברהמחיריבתחוםהקיימיםהבקרההליכיאתלשפרמנתועלהאמורים
שהמסמכיםכך, העברהבמחיריהתיעודדרישותאתולעדכןהכנסהמספקודתאתלתקן

לחייבמוצעבנוסף.לאומית-רבבקבוצהקשוריםצדדיםלענייןגםיהיושידרשווהנתונים
יושבת, זהלענייןשהוגדרהאחרתחברהאו, שלההאםחברתאשרלאומיתרבקבוצה

הרבבקבוצהתהישויוכללעלועסקייםכספייםנתוניםהכוללשנתידוחלהגיש, בישראל
האוצרשראתלהסמיךמוצעעוד. העוקבתמסשנתתוםעדיוגשמסלשנתדוח. לאומית
והנתוניםהמסמכיםאתוכןבדוחהכלוליםהנתוניםאתלקבועהכספיםועדתבאישור

הנדרשאתלהעבירמוצעזובמסגרתכייובהר. לאומיתרבמקבוצהלדרושיהיהשניתן
.ב85לסעיף) 3)(ה(א85-ו) ג(א85סעיפיםבהוראות

2לסעיף

הרגילהבמתכונתהשבחמיסויביןלבחוראפשרות, מזכהמגוריםדירתלמוכרליתןמוצע
ללא, במסהחייבהריאלימהשבח20%בגובהסופימסתשלוםלבין, בחוקהקבועה
. פחתניכויולמעטששולםהרכישהמסניכוילמעטאך, זיכוייםאוקיזוזים, ניכויים

להקלמוצעכןועל, הוצאותיואתמתעדלאהמוכר, רבותפעמים, מגוריםדירתבמכירת
, בנוסף. הרגילמהמסלולפחותהבבירוקרטיההמאופייןמסלוללוולאפשר, המוכרעל

עללהקל, המוכרלביןהמסיםרשותביןהחיכוךדרגתאתלהפחיתצפויהאףזוהצעה
. מזכהמגוריםדירתבמכירתמוכרשלצהרההההליךאתולפשט, הרשותעבודת
ברובהיוםהעומדהשבחמסמשיעוריותרנמוךשיעורהואשנקבעשהשיעור, יובהר

אשרוהזיכוייםהקיזוזים, הניכוייםאתמשוערבאופןומגלם, לפחות25%עלהמקרים
. הרגילהבמתכונתהשבחמסבחישובבוחרהיהלומקבלהיההמוכר

מיסוילמנהלהעסקהעלההצהרהבמועדהמוכרשלבחירתופיעלתהיהוללמסלהכניסה
תהיההנישוםשלבחירתוכילקבועמוצע, לשומהוסופיותוודאותליצורכדי. מקרקעין

, בסעיףהמוצעתהמתכונתפיעלהמסאתלשלםבחרהנישוםאם, לדוגמאכך, סופית
מגלהאםאפילו, )ב(א48סעיףראותלהובהתאםשימוסהולבקשלחזוריוכללאהנישום

.לועדיפההאחרתשהמתכונתבחירתולאחר
דירהבהשכרתמיוחדמסשיעורובומיוחדמסלולקובעהכנסהמסלפקודת122סעיף

אפשרוללא, 10%בגובהנמוךמסישולם, האמורהסעיףפיעל. הנישוםלבחירת, למגורים
בכךבהתחשבנקבעהנמוךהמסששיעורהיות. פטוריםאוזיכויים, ניכויים, לקיזוזים

החייבתוההכנסה, פחתהוצאותלנכותיכולהיההרגילבמסלולהנישוםבוחרהיהשאם
בסעיףנקבע, הדירהבמכירתהפחתמניכויליהנותיוכלשלאכדי. יותרנמוכההייתהשלו
המשולםסוהמגדלשהשבחכך, המכירהלסכוםיתווסףהפחתשסכוםלפקודה) ג(122

מסחישובולעניןהאמורהסעיףיחול, המוצעבמסלולשגם) 3(בפסקהמובהר. גבוהיותר
ההפחתהאוהפחתשלהמרביהסכוםהמכירהלשווייווסף, הדירהבמכירתהחלהשבח
כאמורמסהיחידשילםשבהלתקופה, )ג(122סעיףאילולא, דיןכללפילנכותוהיהשניתן
.122בסעיף

מכיוון, בנייהזכויותגםכוללתהנכסמכירתשבובמקרההסעיףאתלהחיללאשמוצע



המהירהמסלול, ולכן, התיקשלמדוקדקתבבדיקהצורךישהכיבלאוכאלהשבמקרים
.אפשריאינו
כדיזאת. הסעיףיחוללאהסעיףהוראותמיישוםהפסדנוצרשאםלקבועמוצע, כןכמו

נוצריםהיומאשריותרגבוהיםהפסדיםליצירתוצעהמהסעיףאתלנצללאפשרשלא
.  הרגילבחישוב

)1(3לסעיף

ערךמסחוק–להלן(1975-ו"התשל, מוסףערךמסלחוק1בסעיף" אקראיעסקת"הגדרת
. מסחריאופיבעליבאקראישירותמתןאוטוביןמכירתהראשונהבפסקהכולל, )מוסף
הזהההתכליתבשלמסחריאופיבעלתרקעיןמקמכירתגםזובהגדרהלכלולמוצע

.זהלענייןהמתקיימת

)2(3לסעיף

שלרישומםלהתירהמסיםרשותמנהלשלסמכותונקבעהמוסףערךמסלחוק56בסעיף
, "עוסקיםאיחוד"המכונה, זהמבנהבמסגרת. כאחדלהירשםביקשואשרעוסקיםמספר
,  עסקאותיהםכלעלאחדתקופתיח"דויגישובאיחודהרשומיםעוסקיםכי, נקבע
אתרקאלא,  עצמםלביןבינםשעשוהפנימיותהעסקאותאתיכלוללאאשר

.העוסקיםלאיחודמחוץגורמיםעםשעשוהעסקאות
בקרבהמיסיםרשותשלביקורתהליכיביצועעלמאדמקשהזהייחודידיווחמבנה

החשבוןמצבשניתוחהעובדהבשלזאת, עוסקיםאיחודבמסגרתהרשומיםעוסקים
שלהמוסףהערךאתנאותבאופןמשקףאינוהאיחודבמסגרתהרשומיםעוסקיםשל
העוסקיםבאיחודהעוסקיםעלהחלותלתקנותהציותרמת, כןכמו. שנרשםעוסקכל

.כיוםמאדנמוכה
איחודבמסגרתעוסקיםשלרישומםאתמוסףערךמסבחוקלבטלמוצעהאמורלאור

.2017משנתהחל, עוסקים

4לסעיף

כללי
המסיםלרשותלאפשרמוצעלנישומיםהניתןהשירותברמתלשיפורלהביאמנתעל

בכפוף, המסחוקימכוחשולחתהיאאשרומסמכיםהודעות, לנישומיםלשלוח
זהלענייןולקבוע, אחריםםמקווניבאמצעיםאואלקטרונידוארבאמצעות, להסכמתם

.מסירהחזקות

) 4(עד) 1(לפסקאות
עלממונההאוצרששרהמסחוקילכלהמשותפתהוראהלקבועמוצעזוחוקבהצעת
חוקילכללהמתייחסכלליבחוקאותהלקבועמוצעכןועל, )מסחוק–להלן(ביצועם

–להלן(1967-ז"תשכ, )המסתרשויוביןידיעותחילופי(מסיםדינילתיקוןהחוק. המס
מסרשויותביןמידעהעברתלענייןהוראותקובע, )מסרשויותביןידיעותלחילופיחוק

המסרשויותביןידיעותלחילופיבחוקלהשתמשמוצע. המסחוקילכלהמשותפת, שונות
תרלוונטיואשרפרוצדוראליותהוראותלשכןניתןיהיהבהאכסניהיצירתלשם, הקיים

. המסחוקילכלל
-ז"תשכ, )שונותהוראות(מסיםדינילחוקהחוקשםאתלתקןמוצעזאתלעשותבכדי



שבולפרק, מסרשויותביןידיעותלחילופילחוק1סעיףאתלהפוךמוצע, וכן. 1967
לחילופילחוק5סעיףיועברגם, הכללי, זהלפרק. החוקלכלהרלוונטיותהגדרותיפורטו
ביצועעלממונההאוצרששרקובעאשר, התיקוןלפניכנוסחומסרשויותןביידיעות
.לביצועוהנוגעענייןבכלתקנותלהתקיןאותוומסמיךהחוק

' בפרקיהיו, 4עד2בסעיפיםהמפורטותהמסרשויותביןידיעותחילופיבענייןההוראות
, מקווניםבאמצעיםאהלהמצבנוגעלחוקלהוסיףמוצעאשרוההוראות. החדשהחוקשל

.'גכפרקיתווספו

)4(לפסקה

כאשרמסירהחזקתולגבי, המסבדינימקווןבאופןהמצאהלענייןהוראותלקבועמוצע
. זובדרךהמצאהנעשית

המוצע5לסעיף
. זהפרקלצורךישמשואשרשונותהגדרותלקבועמוצע

ממוכנתמערכתבתוך, דוארתיבתיןמעהיאאשרביישוםמדובר–" אישיאזור"להגדרה
.המסיםרשותמטעםוהודעותעדכוניםמוצגיםבואשר, המסיםרשותמפעילהאשר

המסיםרשותשלהמחשובבמערכותאישוריופק–" אלקטרונימסירהאישור"להגדרה
הנמעןיכולוהלאהזומשעה, לנמעןהאלקטרוניהמסרשלההגעהוהשעההיוםבדבר

.שלובמחשבסמךהמאתלראות
שמתקבלאישורהינואלקטרוניצפייהאישור–" אלקטרוניצפייהאישור"להגדרה

, הנמעןידיעלהמסמךשנפתחהראשונהוהשעההיוםבדברהנמעןשלהמחשובממערכות
.בפועלבוצפהוהוא

רשותשלהממוכנתלמערכתנכנסאדםכאשר-" אלקטרוניכניסהאישור"להגדרה
עלחיווימקבלותהמסיםרשותשלהמחשובמערכות, ההזדהותמנגנוןאמצעותבהמסים

רשותשלממוכנתמערכתידי-עלהמופקהאישורהואהאלקטרוניהכניסהאישור. כך
.כאמורלמערכתהנמעןשלהכניסהושעתיוםבדברהמסים
מפורטותהההודעותמביןאחתככלחיובהודעתלהגדירמוצע–" חויבהודעת"להגדרה

:להלן
לושמודיעהלנישוםהודעהכלומר, לפקודה149בסעיףכמשמעותהשומההודעת)1(

. הכנסהמספקודתלפישומהלוושנערכה, שומהברשימתמופיעשהוא
אושמנכההמססכוםשל, לפקודה167סעיףמכוחהשפיטהמיטבלפישומה)2(

.לפקודה164סעיףפיעלבמקורלנכותוצריךהיהמעביד
דוחהגישולאמוסףערךבמסשחייבלמימסקביעתעללנישוםהמודיעההודעה)3(

77סעיףלפיהשפיטהמיטבלפישומהשלאומוסףערךמסלחוק76סעיףלפי, תקופתי
לפיסמכותומכוחהמנהלשעשהמסוקביעתשומהתיקוןעלאו, מוסףערךמסלחוק
.נכונהאינהשהשומהנוכחאםסףמוערךמסלחוק79סעיף

מסלחוקג5סעיףלפישומהעל, קנייהמסלחוקב5סעיףלפימסקביעתעלהודעה)4(
.האמורלחוקה5סעיףלפימסקביעתתיקוןאושומהתיקוןעלאו, קנייה

הינוהאישיבאזורההודעותאתשמקבלשמילוודאכדי–" הזדהותמנגנון"להגדרה
שמילאחררקלהיעשותיכולה, המסרשותשלהממוכנתלמערכתניסההכ, הנמען

שאלותעלמענהבאמצעותאואלקטרוניתתעודהבאמצעותמזדההלהיכנסשמבקש
.הנכנסשלזיהויהמאפשרות, זיהוי

עלהמנוהלתמחשוביתמערכתלהגדירמוצע–" המסרשותשלממוכנתמערכת"להגדרה
לקבלניתןשבאמצעותה, הזדהותמנגנוןבאנצעותנעשיתליהאהכניסהאשרמסרשותיד



השוניםהמסלמערכיישבפועל. מסרשותשלממוכנתכמערכת, הרשותמאתמסרים
מירובכיום. המסרשותעםבאמצעותםלתקשרשניתןשונותאלקטרוניותמערכות
מייצגים, סףמוערךלמסמקווניםדוחותהמגישיםעוסקיםהםכאמורלמערכותשמחובר

נוספיםרביםשלקוחותהיאהציפייהאך, מקווןבאופןהניכוייםעלמדווחיםאשרומנכים
. הקרובותבשניםיצטרפו

הכוונה. מסמךנשלחהאישילאזורואושלכתובתושמילהגדירמוצע–" נמען"להגדרה
שלאישיאזוראלאואלקטרוניתכתובתאלמסמךנשלחשבהםשבמקריםלהבהיר

או, ידודעלמיוצגאשרלנישוםנוגעהמסמךאםואפילו, המייצגהינוהמנען, מייצג
.     דברשלבסופואליולהגיעשמיועד

המוצע6לסעיף
, מקווןבאופן, אחרמסמךכלאודרישה, הודעהלשלוחתוכלמסשרשותלקבועמוצע

התנאיםבהתקייםו, אחרהמצאהאמצעיהקובעתהוראהישהמסבחוקיאםואפילו
:הבאים

שאםמוצע. מקווןבאופןהמסיםמרשותמסמכיםלקבלתהנמעןהסכמתהתקבלה)1(
הסכמהבכךתראההמסיםרשות, מקווןמאופןמסמךהמסלרשותשולחמייצגאונישום
תוכלוהיא, מקווניםבאמצעיםלהתנהליכוליםהרשותלביןבינוההתכתבויותשכלל

מדוברואם. המסמערכיבכלהמתנהליםבתיקים, מקווןאופןבמסמכיםלולשלוח
גםמקווןבאופןלמייצגלשלוחתוכלהיא, אחדנישוםבשםדיווחהגישאשר, במייצג

.אחריםנישומיםלגבימסמכים
יחולובהםאשרמקריםישנם, מקווןבאופןמסמךלויישלחשאםלנמעןהובהר)2(

.המסמךאתקיבללפיהםחזקות
הנמעןשלהדוארלתיבתשנשלחותהודעותכיאקטיביבאופןוידאההמסיםרשות)3(

בתיבתשמדוברלפחותבשנתייםפעםתוודאהמסיםרשות, כןכמו. המיועדלנמעןמגיעות
.לנמעןמגיעותעודשנשלחותשהודעותלוודאכדי, הנמעןשלהדואר

המוצע7לסעיף
האלקטרוניהדוארלתיבת, כלומר(הנמעןשלשיהאילאזורמסמךשולחתמסרשותאם
להיכנסיכולשאליה, המסיםרשותשבניהולממוכנתמערכתבתוךהנמצאתהנמעןשל

, הנמעןשלהאלקטרוניהדוארלכתובתהודעהגםתשלחהיא, )הזדהותלאחררקהנמען
שלוישיהאלאזורלהיכנסשעליושידעכדי, האישיבאזורהודעהלושישלותודיעבה

.ההודעהאתולראות

המוצע8לסעיף
. המוקדםלפי, הבאיםבמקריםמקווןבאופןהודעהבמסירתמסירהחזקותלקבועמוצע
המסיםרשותידיעלנקבעואשרשומותשהןהודעותלגביומחמירמיוחדהסדרנקבע

הודעותכיום, קנייהמסוחוק, מוסףערךמסחוק, הכנסהמספקודתלפי. צדדיחדבאופן
מוצע, לפיכך. רשוםבדוארהכנסהמסבפקודתכהגדרתוהמנהלידיעלנשלחותכאלה

הודעותלגביולקבוע, מקווןבאופןמסמכיםלשליחתגםהקבועההסדראתלהרחיב
לידיהגיעהשההודעההמסיםלרשותשידועבמקריםרקקבלהחזקתהאמורמהסוג
רשות. הנמעןשלהאישילאזורשנשלחמסמךלגביחזקהנקבעה) 1)(א(6בפסקה. הנמען

ההודעהלפיהחזקהלקבועמוצע, למערכתנכנסהנישוםכאשרחיווימקבלתהמסים
, האישיבאזורהוצגהמסמךהכניסהבמועדאםלמערכתהנישוםכניסתבמועדנמסרה

. אותהיקראהאישיבאזורהודעהלושישהרואהנישוםכיציפייהמתוך
מוצע, מ"למעמקווןבאופןדיווחבהגשתשחייביםועוסקיםמייצגיםלגבי, לכךבנוסף
המסמךהגיעשבוהמועדשלאחרהשלישיביוםהתקבלהההודעהלפיהחזקהלקבוע



כאמורועוסקיםמייצגיםיתומרצו, כאמורקביעהבאמצעות. הנמעןשלהאישילאזור
חזקהכי, יודגש. קבועבאופןעותהודהתקבלואםלבדוקשלהםהאישילאזורלהיכנס
, מקווניםדיווחיםקבועבאופןמגיששאינואומיוצגשאינולנישוםנקבעהלאכאמור
, יובהר. שלהםבמערכתבחשבוןשוטףבאופןשיתעדכנומהםציפייהשאיןמשום

, הנמעןשלהאישיתהדוארלתיבתאלקטרונידוארהודעתגםיישלחאלהשבמקרים
.האישיבאזורמסמךשהתקבללוהמודיעה

, לדוגמא(האישילאזורשלא, מקווןבאופןנשלחהמסמךשאםנקבע) 2)(א)(6(בפסקה
ממחשבאלקטרוניאישורהתקבלשבובמקרהרקתחולהחזקה, )האלקטרוניבדואר
לנמעןהודיעההמסיםשרשות, הנמעןידיעלונצפתה, ליעדההגיעהשהודעההנמען

אישורהתקבלאםאו, המסמךלונשלחכיהמשלוחמשעתשעות24בתוך, בטלפון
.אליוהגיעשההודעהעצמומהנמעןפוזיטיבי
הסדרנקבע, רגילבדוארנשלחותהיוםאשר, המסרשויותששולחותאחרותלהודעות

היאהנמעןלידיהגיעובואשרהמדויקהיוםשלהחשיבותכאלההודעותלגבי. יותרמקל
המופקבאישורמופיעאשרהמועדיהיהאלההודעותשלהקבלהשמועד, נקבע. פחותה

לכתובתאלקטרונימסרשלההגעהושעתיוםבדברהמסרשותשלממוכנתמערכתידי-על
.הנמען

נוספיםמנהלייםוהיבטיםהמדינהתקציבעלהמוצעהחוקהשפעת.ג

ח"שמיליון100בסךהכנסותתוספתמוערכת

הקייםהחוקעלצעהמוהחוקהשפעת.ד

;הכנסהמספקודתתיקון
;1963-ג"התשכ, )ורכישהשבח(מקרקעיןמיסויחוקתיקון
;1976-ו"התשל, מוסףערךמסחוקתיקון
.1967-ז"התשכ, )המסרשויותביןידיעותחילופי(מסיםדינילתיקוןחוקתיקון

המוצעהחוקנוסח.ה

להלן נוסח החוק המוצע 

מס תיקון פקודת 

הכנסה

-] נוסח חדש[בפקודת מס הכנסה .1

בפסקת , )ב(בפסקה , "תושב ישראל"בהגדרה , לפקודה1בסעיף )1(

:ואחריה יבוא) א"(האמור בה יסומן , )2(משנה 



חזקה היא ששליטה על עסקיו של חבר בני אדם וניהולם ) ב"(

, בתום שנת המס, מופעלים בישראל אם תושבי ישראל מחזיקים

, ום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שאחריהאו בי

במישרין , 88כהגדרתם בסעיף , מאמצעי השליטה50%-ביותר מ

אם לא רואים בו תושב , וסכום המס המתחייב, או בעקיפין

:והתקיים אחד מאלה, מכלל רווחיו15%אינו עולה על , ישראל

וא תושב מדינה שאינה מדינה חבר בני האדם ה)1(

;אם לא רואים בו תושב ישראל, תגומל

אם לא , הוא אינו חייב במס במדינה בה הוא תושב)2(

בגין הכנסות אשר הופקו מחוץ ,  רואים בו תושב ישראל

.לה

ניתנת לסתירה הן על ידי חבר בני ) ב(החזקה שבפסקת משנה ) ג(

;האדם והן על ידי פקיד השומה

אחרי , "או מתן פטור"וא יב" החזרת מס"אחרי , א16בסעיף )2(

או הסכום "יבוא" שהותר לו"אחרי , "או יחויב לשלם"יבוא " שילם"

יבוא " לא הותר לו או לא ניתן לו כזיכוי"ובמקום " אשר צפוי שיותר לו

"לא ניתן להתרה או לזיכוי"

:יבוא, )א(אחרי פסקת משנה , )1(בפסקה , 17בסעיף )3(

, )א(מים כאמור בפסקת משנה לצורך קביעה האם סכו) 1א"(

יראו הון עליו , משתלמים על הון ששימש בהשגת הכנסה

כאילו שימש לרכישת כל אחד מהנכסים , השתלמו הסכומים

על פי עלותו ובהתחשב , ששימשו את הנישום במהלך שנת המס

והכל באופן יחסי לכלל , בתקופה בה שימשו במהלך שנת המס

כי הון כאמור שימש והכל גם אם הוכח, הנכסים כאמור

לרכישת נכס מסוים המנהל רשאי לקבוע כללים לצורך ייחוס 

.כאמור בסעיף זה, הון לנכסי הנישום

.103כהגדרתו בסעיף –" נכס"לעניין זה 

:יבוא, )ג(אחרי סעיף קטן , 18בסעיף )4(



כללה הכנסתו של אדם מנכס הכנסה ממקורות שונים או ) 1ג"(

שיעור מס מיוחד או שהיא פטורה ממס  הכנסה שנקבע לגביה

יותר חלק יחסי , )1(17ובשל אותו נכס יוחסו הוצאות לפי סעיף 

מניכוי ההוצאות כאמור בהתאם ליחס ההכנסה לכלל הכנסתו 

כאמור בסעיף , לרבות תמורה–" הכנסה"לעניין זה , מאותו נכס

88.

:יבוא, )א(סעיף קטן , אחרי, 21בסעיף )5(

) 1א"(

נכס שלא נקבע –" נכס בלתי מוחשי"-בסעיף זה)1(

ולמעט , לגביו שיעור פחת לצרכי מס על פי דין אחר

, נייר ערך או אמצעי שליטה בחבר בני אדם, קרקע

;88כהגדרתו בסעיף 

אלא , נכס בלתי מוחשי יופחת למשך עשרים שנים)2(

לעשות , על פי דין או מכח הסכם, אם הייתה לנישום זכות

לעניין זה יראו את תקופת . שימוש לתקופה אחרתבו

כתקופה המרבית , ההפחתה על פי זכות מכח הסכם

.האפשרית על פי אותו הסכם

לא יחול ברכישה מקרוב או ) 1א(האמור בסעיף קטן ) 2א(

אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה , מתושב חוץ

.ונעשתה בתום לבשהרכישה הייתה חיונית לצורך ייצור הכנסה 

88כהגדרתו בסעיף –" קרוב"לעניין זה 

-)א(5בפסקה , )א(בסעיף קטן , ב75בסעיף )6(

:יבוא) 1(במקום פרט )א(

אף אם היא , הכנסה מריבית או מהפרשי הצמדה) 1"(

אלא אם כן הכנסה כאמור התקבלה , הכנסה מעסק

מאדם שאינו צד קשור והוכח להנחת  דעתו של פקיד 

;השומה כי מקורה בעסק

:יבוא) 3(במקום פרט )ב(

אלא , אף אם היא הכנסה מעסק, הכנסה מתמלוגים) 3"(

:התקיימו כל אלהאם כן 



התמלוגים התקבלו בגין נכס שפותח )א(

;מקבלת התמלוגיםידי החברה -עלבמישרין 

הכנסה כאמור התקבלה מאדם שאינו צד )ב(

;"קשור

הנחת דעתו של פקיד השומה כי הוכח ל)ג(

מקורה בעסק

:יבוא) 4(במקום פרט )ג(

, אף אם היא הכנסה מעסק, הכנסה מדמי שכירות) 4"(

, אלא אם כן הכנסה כאמור התקבלה בגין נכס שהושכר

של פחות משנה מצטברת לתקופה ,או שהוצע להשכרה

;והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי מקורה בעסק

:יבוא) ד(אחרי סעיף קטן , 85סעיף ב)7(

) ה"(

, על אף האמור בכללי חשבונאות מקובלים)1(

כהגדרתו בסעיף , בקביעת ההכנסה החייבת של יהלומן

;יהיה שווי המלאי העסקי מחיר העלות, א130

וכן את העלותחישוב המנהל רשאי לקבוע את דרך )2(

;"הישובו של כל נתון הנחוץ לצורך זדרך ח

-א85בסעיף )8(

)ב(בסעיף קטן )א(

;"ג85-א85סעיפים "יבוא " סעיף זה"במקום )1(

:יבוא" לבד או יחד עם אחר"אחרי )2(



לרבות יחידה עסקית של , חבר בני אדם–" ישות"

חבר בני אדם אשר עורכת דוחות חשבונאיים 

בנפרד ממנו

קבוצה המורכבת משתי-"לאומית-קבוצה רב"

:שני אלהןישויות או יותר אשר התקיימו לגביה

;אחת מהן לפחות היא תושבת חוץ)1(

במישרין יםאמצעי השליטה של אחת מוחזק)2(

כך שהתקיים אחד על ידי אחרת, או בעקיפין

:מאלה

;מתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים)א(

חות "היה עליהן להכין דו)ב(

לכללי בהתאם, חשבונאיים מאוחדים

או שהיו נדרשות , חשבונאות מקובלים

אחת מהן היתה נסחרת לו , לעשות זאת

;בבורסה

;בטל-)ג(סעיף קטן )ב(

.תימחק) 3(פסקה , )ה(בסעיף קטן )ג(

:א יבוא85אחרי סעיף )9(

חובות תיעוד "

במחירי העברה

באישור ועדת , שר האוצר רשאי לקבוע)א(ב85

ם ותיעוד והוראות לעניין רישוהוראות , הכספים

,לעניין דוחות ומסמכים שיוגשו לפקיד השומה

:אשר יחולו על נישום המתקיים לגביו אחד מאלה

;הוא משתייך לקבוצה רב לאומית)1(

.א85הוא ביצע עסקה כאמור בסעיף )2(

יהיה חייב ) א(נישום כאמור בסעיף קטן )ב(

-לפי דרישתו, להמציא לפקיד השומה

את כל המסמכים והנתונים הנוגעים )1(

לעסקה או לצד לעסקה שהוא תושב זר או 

אשר צד , לכל ישות בקבוצה רב לאומית

;לעסקה כאמור שייך לה



את דרך קביעת מחיר העסקה ותנאי )2(

;העסקה

מסמכים דוחות ונתונים הנוגעים )3(

;לקבוצה הרב לאומית

נדרשים מסמכים דוחות ונתונים ה)4(

לעניין רישום ותיעוד כאמור בסעיף קטן 

;)א(

מסר הנישום פרטים או מסמכים כנדרש )ג(

תחול על פקיד השומה חובת , )ב(בסעיף קטן 

הראיה אם קבע קביעות שונות מההסכמות בין 

.הצדדים

דווח חברת אם 

בקבוצה רב 

לאומית

–בסעיף זה )א(ג85

ק חבר בני אדם המחזי-"ישות אם סופית"

ברוב אמצעי השליטה בישות , במישרין או בעקיפין

כך שהיה עליו , לאומית-קבוצה רבאחת או יותר ב

בהתאם , חות חשבונאיים מאוחדים"להכין דו

או שהיה , לכללי חשבונאות מקובלים בישראל

ובלבד, לו היה נסחר בבורסה, נדרש לעשות זאת

לא מחזיק בו חבר בני אדם אחר השייך לקבוצה ש

.תנאי זהומית המקיים הרב לא

)ב(

-נישום שהוא חלק מקבוצה רב)1(

לאומית יצהיר על כך בטופס שיקבע 

;המנהל

תכיל ) 1(הצהרה כאמור בפסקה )2(

פרטים הדרושים לביצוע סעיף זה ותצורף 

.131ח כאמור בסעיף "לדו



ישות אם סופית שהיא תושבת ישראל )ג(

שמחזור עסקאותיה ושייכת לקבוצה רב לאומית 

או סכום , מיליארד שקלים חדשים3.4עולה על 

נמוך יותר שקבע שר האוצר באישור ועדת 

תגיש , ")ישות חייבת בדיווח"–בסעיף זה (הכספים 

ח אודות הקבוצה ופעילותה בכל מדינה  "למנהל דו

בתוך שנה מתום שנת , באופן מקוון, לשנת מס

;המס כאמור

בדיווח אשר הפרה את יראו ישות חייבת )ד(

כאילו הפרה חובת דיווח לפי סעיף , חובת הדיווח

.לפקודה131

)ה(

ישות חייבת בדיווח רשאית לבקש )1(

אישור מאת המנהל לכך שישות אחרת 

תגיש ") ישות אם חלופית"-להלן(בקבוצה 

;)ג(ח כאמור בסעיף קטן "דו

ניתן אישור המנהל כאמור בפסקה )2(

תהיה הישות החייבת בדיווח פטורה , )1(

, )ג(מחובת הדיווח כאמור בסעיף קטן 

ח כאמור מאת "ובלבד שקיבל המנהל דו

;ישות האם החלופית

שר האוצר באישור ועדת הכספים רשאי )ו(

-לקבוע 

ח כאמור "פרטים אשר יכללו בדו)1(

;)ג(בסעיף קטן 

כללים לעניין אישור ישות אם )2(

;חלופית

כללים לפיהם ניתן יהיה לחייב חברה )3(

, תושבת ישראל, בקבוצה הרב לאומית

אף אם , )ג(ח כאמור בסעיף קטן "בהגשת דו

לא התקיימו לגביה התנאים כאמור באותו 

סעיף קטן



:יבוא) ו5(אחרי פסקה , )א(בסעיף קטן , 131בסעיף )10(

) 2)(ב(בפסקה החזקה הקבועה חבר בני אדם שמתקיים בו) ז5"(

והחזקה , 1שבסעיף , "תושב"או " תושב ישראל"להגדרה 

–לאותה הגדרה) ג)(2(כאמור בפסקה , ברהנסתרה לטענת הח

שאליו , דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתה 

.אם ישנם כאלה, תצרף את המסמכים התומכים בטענתה

תיקון חוק מיסוי 

מקרקעין 

אחרי סעיף , 48בסעיף , 1963-ג"התשכ, )ח ורכישהשב(בחוק מיסוי מקרקעין .2

:יבוא) 3ב(קטן 

)4ב"(

, זכהבמכירת דירת מגורים מ, על אף האמור בסעיף זה)1(

שתוגש במועד הגשת ההצהרה על פי בקשה, יהא רשאי המוכר

לשלם על חלק השבח הריאלי אשר חל עליו מס , 73לפי סעיף 

ללא , 20%בשיעור של מס, )1)(ב(א48בשיעור הקבוע בסעיף 

לעניין חישוב השבח ; לזיכוי או לפטור מהמס,לקיזוזזכאות 

יתרת שווי "יקראו את ההגדרות , הריאלי לצורך החלת סעיף זה

:כך47שבסעיף " יתרת שווי רכישה מתואמת-ו" רכישה

שווי הרכישה לאחר הוספת –" יתרת שווי רכישה"

;ובניכוי פחת, )4(39הסכומים המותרים בניכוי לפי סעיף

יתרת שווי הרכישה –" יתרת שווי רכישה מתואמת"

כפול , )4(39למעט הסכומים המותרים בניכוי לפי סעיף 

, במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום הרכישה

כפול ) 4(39ובהוספת הסכומים המותרים בניכוי לפי סעיף 

.במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום ההוצאה

לעניין חוק זה בחירת המוכר לשלם את המס כאמור )2(

.תהא סופית, )1(בפסקה 

הסכום המרבי של הפחת או יתווסףלשווי המכירה)3(

122כאמור בסעיף , ה לנכותו לפי כל דיןההפחתה שניתן הי

;לפקודה

-האמור בסעיף זה לא יחול )4(



במכירת דירת מגורים מזכה שלדעת המנהל )א(

ה המשתלמת בעדה הושפעה מאפשרויות קיימות התמור

או צפויות לבניית שטח גדול יותר מהשטח הכולל 

;הנמכר

במכירת דירת מגורים שנוצר בה הפסד במכירת )ב(

."זכות במקרקעין

תיקון חוק מס ערך 

מוסף

-1976-ו"בחוק מס ערך מוסף התשלב.3

" טובין"במקום, "עסקת אקראי"להגדרה ) 1(בפסקה , 1בסעיף )1(

;"נכס"יבוא 

.בטל–56סעיף )2(

-61בסעיף )3(

;יימחקו–" או56"המילים , )ב(בסעיף קטן )א(

.תמחק–" 56"המילה , )ד(בסעיף קטן )ב(

.תמחק–" 56"המילה , )א(64בסעיף )4(

או כמספר עוסקים אשר "במקום המילים , )ב)(2)(ז(א69בסעיף )5(

ולגבי אחד השותפים או אחד , 56בסעיף כאמור , ביקשו להירשם כאחד

".ולגבי אחד השותפים"יבוא " לפי העניין, העוסקים

.בטל–א 71סעיף )6(

-לחוק העיקרי 128בסעיף )7(

או שעשו מי שרואים אותם "המילים , )א(בסעיף קטן )א(

;יימחקו–" 56כשותפים לפי סעיף 

ם ביקשו זולת א"הסיפה החל במילים , )ב(בסעיף קטן )ב(

.תימחק–" השותפים

-1967-ז"תשכה, )חילופי ידיעות בין רשויות המס(חוק לתיקון דיני מסים ב.4

חילופי "(ובמקום , תימחק–" לתיקון"בשם החוק המילה )1(

)".הוראות שונות"(יבוא –)" ידיעות בין רשויות המס

:יבוא1לפני סעיף )2(



"הגדרות וביצוע: פרק א"

–1בסעיף)3(

:יבוא" חוק מסים"לפני )1(

, שבח(חוק מיסוי מקרקעין –" חוק מיסוי מקרקעין"

.1963-ג"התשכ, )מכירה ורכישה
1

- ו"התשל, חוק מס ערך מוסף–" חוק מס ערך מוסף"

1975.
2

, )טובין ושירותים(חוק מס קניה -חוק מס קנייה "

1952-ב"תשי
3

:יבוא" מנהל"אחר הגדרת )2(

פקודת מס הכנסה–" הפקודה" 
4

:יבוא1אחרי סעיף )4(

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי .א1ביצוע ותקנות

.להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו

"חילופי ידיעות בין רשויות המס: פרק ב

:יבוא5במקום סעיף )5(

"המצאה באמצעים מקוונים: פרק ג"

-לעניין פרק זה .5הגדרות

תיבה בתוך המערכת –" אזור אישי"

הממוכנת של רשות מס שבה ניתן 

לצפות במסמך אלקטרוני אשר נשלח 

. על ידי רשות המס

אישור –" לקטרוניאישור מסירה א""

ידי מערכת ממוכנת של -המופק על

בדבר יום ושעת ההגעה של השולח 

;מסר אלקטרוני לכתובת הנמען

1

2

.286' עמ, ו"תשע; 344' עמ, ב"ח תשי"ס3
.120' עמ,6נוסח חדש , דיני מדינת ישראל4



אישור –" אישור צפייה אלקטרוני""

מחשוב של ידי מערכת ה-המופק על

בדבר יום ושעת הצפייה הנמען

;הראשונה במסמך המופיע בה

אישור –" כניסה אלקטרוניאישור ""

מערכת ממוכנת של ידי -המופק על

כניסה בדבר יום ושעת הרשות המס

;של הנמען למערכת

העברת או קבלת מסמך –" דרך מקוונת"

באמצעות תקשורת בין אלקטרוני 

;מחשבים

:כל אחת מאלה–" הודעת חיוב"

הודעת שומה כמשמעותה )1(

כויים ושומת ני, לפקודה149בסעיף 

.לפקודה) א(167לפי סעיף 

שומה לפי הוראות סעיפים )2(

לחוק מיסוי מקרקעין ) 3(או ) 2)(ב(78

לחוק 85או תיקון שומה לפי סעיף 

.האמור

על , הודעה על קביעת המס)3(

שומה או על תיקונן כאמור בסעיף 

לחוק מס ערך מוסף או החלטה 80

.לחוק האמור82בהשגה לפי סעיף 

על , הודעה על קביעת המס)4(

ו 5שומה או על תיקונן כאמור בסעיף 

.לחוק מס קניה

כתובת –" כתובת דואר אלקטרוני""

;במערכת דואר אלקטרוני

מי שמייצג נישומים אל מול –" מייצג"

;רשויות המס



מנגנון מאובטח –" מנגנון הזדהות""

באופן מען המאפשר את זיהוי של הנ

;ייחודי

מערכת –" ממוכנת של רשות מסמערכת ""

מסמחשובית המנוהלת על ידי רשות 

אשר הכניסה אליה נעשית באמצעות

שבאמצעותה ניתן ,מנגנון הזדהות

.לקבל מסרים מאת הרשות

.מי שלכתובתו נשלח מסמך–" נמען"

מסמכים 

אלקטרוניים 

והמצאתם

ניתן להמציא , ר בחוקי מסיםעל אף האמו)א(.6

צו או כל מסמך אחר שיש , דרישה, הודעה

בדרך ) המסמך–להלן (להמציאם לפי חוק מסים 

.מקוונת

רשות מס תשלח מסמך בדרך מקוונת )ב(

:בכפוף להתקיימות התנאים הבאים

רשות המס הבהירה לנמען את )1(

משמעות קבלת מסמכים באופן מקוון 

.8בסעיף המצאה הקבועות לעניין חזקות ה

לאחר שהובהר לנמען האמור )2(

לקבל מסמכיםהנמעןיםסכה, )1(בפסקה 

אך לא ;ת המס בדרך מקוונתיומרשו

, תידרש קבלת הסכמה כאמור בפסקה זו

.ממי שהגיש דיווח לרשות מס באופן מקוון

)3(

נשלחה הודעת ניסיון באופן )א(

, מעןלאימות כתובת הנמקוון 

;ההתקבלהודעהשהאישר נמען הו

) א(בפסקה אמור כאימות )ב(

, הראשוןהמסמך לפני משלוח ייערך

.ולאחר מכן פעם בשנתיים לפחות



הודעה לגבי 

הימצאות מסמך 

באזור האישי

הרשות לא תשלח מסמך לאזור האישי של הנמען .7

דעת דואר אלקטרוני לכתובת הובלא שתישלח 

שליחת בדבר וני של הנמעןהדואר האלקטר

.המסמך לאזור האישי של הנמען

–אם המסמך הנשלח הוא הודעת חיוב )א(.8חזקת המצאה

אם נשלח באופן מקוון לאזור האישי )1(

–של הנמען 

יראוהו כאילו התקבל במועד )א(

כניסתו הראשונה של הנמען למערכת 

הממוכנת של רשות המס לאחר 

כפי , זור האישישהוצג המסמך בא

שמצוין באישור הכניסה 

;האלקטרוני

או , אם הנמען היה מייצג)ב(

משלם המגיש דוחות חודשיים לפי 

עוסק המגיש או ,לפקודה164סעיף 

דוחות מקוונים לפי הוראות סעיף 

יראו את ,א לחוק מס ערך מוסף72

המסמך כאילו התקבל שלושה ימים 

לאחר המועד שצוין באישור 

או במועד , רה האלקטרוניהמסי

.לפי המוקדם) א(הקבוע בפסקה 

אם נשלח מסמך באופן מקוון בדרך )2(

יראוהו , )1(אחרת מהדרך האמורה בפסקה 

:  בהתקיים אחד מאלה, כאילו התקבל

התקבל אישור צפייה )א(

ויראו במועד אשר צוין , אלקטרוני

באישור הצפייה האלקטרוני את 

.מךמועד קבלת המס



רשות המס הודיעה לנמען )ב(

שעות משעת 24בתוך , בטלפון

כי נשלח לו מסמך באופן , המשלוח

ונערכה תרשומת על ההודעה , מקוון

שכוללת את פרטי , הטלפונית

ושמו ,מועד השיחה וזמנה, המסמך

, של האדם שלו נמסרה ההודעה

ויראו את מועד השיחה כמועד קבלת 

.המסמך

יראוהו , ך שהוא לא הודעת חיובנשלח מסמ)ב(

כאילו התקבל במועד אשר צוין באישור המסירה 

."האלקטרוני




