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 מבוא .1

והתקנותמכוחהקובעותהוראותשונותלגבימיסוי"(הפקודה:"להלן)פקודתמסהכנסה
םחדשיםותושביםחוזריםעולי 16יוםב. מסתיקוןפורסם2008בספטמבר לפקודת168'

המרחיבאתההקלותבמיסויהכנסותיהםשל,"(161תיקון "או"התיקון:"להלן)מסהכנסה
.עוליםחדשיםותושביםחוזרים

החזרתהון,בבסיסושלהתיקוןתכניתרחבתהיקףשמטרתההעיקריתהינהקליטתעליה
ישראלא אתמדינת להפוך פיננסי פוטנציאל בעלי משקיעים ועידוד לישראל איכותי נושי

.מתוךמטרהשיעלולישראלוישקיעובפיתוחחוסנההכלכלי,למרכזחייהם

מטרהנוספתהינהיצירתודאותבקרבהעוליםוהתושביםהחוזריםופשטותתפעוליתאשר

.שויותהמסשלאוכלוסיהזומולרתקטיןחיכוךאפשרי

לנטרלאתהחששותשבליבםולעודדאתחזרתםאו,ביןהיתר,הינה168מטרתושלתיקון

.להקטיןבהקשרלשאלותהעולותמחוסרהוודאותכאמור,ומאידך,עלייתםארצהמחד

:יהחוקבקליפתאגוזהינםכדלקמןעיקר

ישראלבמשךהשוואתמעמדוהמיסוישלמישחזרלישראללאחרשחדללהיותתושב .א

10 לפחות )שנים תושב חוזר ותיק"–להלן הכנסות"( לעניין חדש עולה של למעמדו

 .שמקורןמחוץלישראלכמפורטבתיקון

כלל .ב על שיחול כך ותיק חוזר ולתושב חדש לעולה הניתן הפטור היקף הרחבת
הכנסותיהםהמופקותמחוץלישראל לאחרהעלייהאלרבות, חוץשנרכשו נכסי ובגין

 .שניםמהיוםשהיולתושביישראל10במשךזאת,החזרהארצה

,פטורמחובתדיווחלגביהכנסותמחוץלישראלשמפיקעולהחדשאותושבחוזרותיק .ג
 .במשךתקופתההטבותכאמורלעיל

הגדרת .ד 5)5שבסעיף"חברתמשלחידזרה"לעניין הגדרת( חברהנשלטת"לפקודהאו

החזקתושל,לאתובאבחשבוןכהחזקהשלתושבישראל,בלפקודה75שבסעיף"זרה

ותיק חוזר לתושב או לראשונה ישראל לתושב שהיה יחיד שני, עשר חלפו םוטרם
 .מהמועדשהיהלתושבישראלכאמור

 .ה השהייה תקופת ממסתהמינימאליהארכת לפטורים זכאות המקנה לישראל מחוץ

 .(הארכהמשלושלשששנים)לתושבחוזררגיל

ותיקהר .ו חוזר תושב חוזרשאינו לתושב הניתן "להלן)חבתהיקףהפטור תושב חוזר :
רגיל ב"( שמקורן הכנסות מוטבים"לגבי ערך ניירות הקבועים". האחרים הפטורים

.בפקודהלגבייחידתושבחוזררגילנותרועלכנם

ועדלגבייחידבאופןהמקנהוודאותבאשרלשאלתמ"תושבחוץ"תוקנהההגדרהשל .ז

 .ניתוקתושבותישראלית
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לגביחברבניאדםשבשליטתעולהחדשאותושב"תושבישראל"תוקנהההגדרהשל .ח

.חוזרותיקבתקופתההטבותאשרמטרתהלמנועהצרתצעדיםעסקייםמשיקולימס

 הוראות תחילה .2

ככלל .2.1 , מיום החל הוראותהתיקון בינואר1יחולו "להלן)2007, יום התחילה: על"(

כעולהנסותיושליחידששבלישראלבמעמדשלתושבחוזרוותיקאועלהלישראלהכ

 .חדשהחלמיוםהתחילהאילך

,1/1/2009החלמיום,כנוסחםלאחרהתיקוןיחולו(2()ב)97-ו(2()ג)14הוראותסעיפים .2.2
תושבחוזררגילמריבית של עלהכנסותיו שמקורםב, ניירות"מדיבידנדומרווחהון

.ובלבדששבלישראללאחריוםהתחילה,"טביםערךמו

 :תחולעל"תושבחוץ"ההגדרההחדשהשל .2.3

.ותתושבישראלביוםהתחילהואילךמישחדללהי .א

מישחדללהיותתושבישראללפנייוםהתחילהושבוהפךלהיותתושבחוזרותיק .ב

 .לאחריוםהתחילה

,ושבישראללפנייוםהתחילהההגדרההחדשההאמורהלאתחולעלמישחדללהיותת

ואילך התחילה ביום ישראל תושב להיות והפך שב אם גם המפורט, במקרה למעט

 .לעיל(ב)2.3בסעיף

התחילה .2.4 יום לפני ישראל תושבי שהפכו חוזרים ותושבים חדשים עולים ימשיכו,

ליהנותמההקלותכפישפורטובסעיפיההקלהכנוסחםלפנייוםהתחילהוהמפורטות

 .17/2002חוזרמסהכנסהב

 הגדרות .3

 לראשונה ישראל תושב .3.1

 לראשונההינו ולאתושבישראל ישראלתושבהיהבעבריחידשהיהלתושבישראל
 "(.עולה חדש":להלן)

 תושב חוזר ותיק .3.2

 .3.2.1 ותיקהינו חוזר חוץתושב שהיהתושב לאחר ישראל והיהלתושב ששב יחיד

.במשךעשרשניםרצופותלפחות

"תושבחוזרותיק"עהלהגדרתהוראתהש .3.2.2

ה שנות חגיגות במסגרת ארצה לשוב לשעבר לישראלים לייסוד60-כתמריץ

ישראל מדינת , כנקבע שעה הוראת תיקון והיה168במסגרת ששב יחיד כי



 

 4 

אם,יחשבלתושבחוזרותיקי,2009או2008,2007לתושבישראלבשנותהמס

.לפניחזרתולישראל,פחותהיהתושבחוץבמשךחמששניםרצופותל

:תחולה .3.2.3

 בסעיף לעיל2.1כאמור ותיק"הגדרת, חוזר והיה"תושב יחידששב על תחול
(.1/1/2007)לתושבישראלהחלמיוםהתחילה

:הסבר .3.2.4

מתייחסתלכלמישחדל,עוברלתיקון,לפקודה(ג)14הגדרתתושבחוזרבסעיף

 לישראל מחוץ קבע דרך ושהה ישראל תושב שניםללהיות שלוש של תקופה
היהזכאילפטורים,תושבחוזררגילכאמור.רצופותלפחותלאחרשחדלכאמור

.והקלותבמידהפחותהבהשוואהלהקלותוהפטוריםלהםהיהזכאיעולהחדש

לתיקון ההגדרהעובר ושהה, ישראל להיותתושב יחידשחדל לאהבחינהבין

אמורששההמספרשניםמועטמחוץמחוצהלהתקופהמשמעותיתלביןיחידכ
לישראל . לאחר168בתיקון ישראל להיותתושב שחזר חדשלמי מעמד נקבע

חוץ תושב לפחות שנים עשר שהיה עולה, של למעמדו במהותו הדומה מעמד

.חדש

כילגבייחידשהפךלתושבישראלביןהשנים,נקבע168בהוראתשעהלתיקון

10במקום)שניםבלבדכתושבחוץ5בתתימאליתידרשתקופהמינ,2007-2009

לעיל האמורות (השנים ותיק, חוזר כתושב סיווגו לצורך הוראת. של מטרתה

 ליצור הייתה זו הזדמנויות"שעה חלון חוץ" ליחידיםתושבי ל"השוהיםבחו,
מועט שנים מספר , הביתה"לחזור " לתום להמתין ממועד10מבלי השנים

מטרהזואףמשתלבתעםרוחהדברים.היותםתושביחוץעזיבתםאתישראלו

 וההטבות השירותים ומכלול במסגרתשניתנו עליה לקליטת המשרד ידי על
 ב"מבצע הביתה לישראל60-חוזרים " חזרתם לעודד ישראלייםבמטרה של

.ל"לשעברהשוהיםבחו

.להלן5אוכדוגמאפרופילתושביםבסעיףר:דוגמאות .3.2.5

 (לרגי)חוזר  תושב .3.3

 .3.3.1 הינו רגיל חוזר חוץיחידתושב תושב שהיה לאחר ישראל לתושב והיה ששב

.במשךשששניםרצופותלפחות

תחולה .3.3.2

חוזר תושב ,(רגיל)הגדרת תיקון לאחר 168כנוסחה , את הגדילה מנייןאשר
 חוץהשנים תושב להיות היחיד על בהן שנים-הנדרשות לשש שנים ,משלוש

.ואילך2009בינואר1תושבישראלהחלמיוםתחולרקעלמישחדללהיות

שנים3דרשהשהייהשל,168עוברלתיקוןהגדרתתושבחוזר,כפישצויןלעיל

חוץ) כתושב לישראל( החזרה החדשה.לפני ההגדרה התיקון, לאחר כנוסחה

תחולרקעלמישחדללהיותתושבישראל,(הדורשתתושבותחוץשלשששנים)
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 מיום ב1החל ואילך2009ינואר המועד. לפני ישראל תושב להיות שחדל מי

3הדורשתכאמורתקופהשל)תחוללגביוההגדרהכנוסחהלפניהתיקון,האמור
.(שניםבלבדכתושבחוץ

.להלן3.7ראוסעיף,"תושבחוץ"לענייןהגדרתהמונח

 את היחיד כמי שהפך לתושב ישראלהמועד בו יש לראות  .3.4

קובעתלגבייחידכימישמרכזחייו,לפקודה1המופיעהבסעיף,ראלהגדרתתושביש

ישראל כתושב לראותו יש המס בשנת בישראל של. חייו מרכז מקום קביעת לשם

המשפחתיים קשריו מכלול את בחשבון להביא יש היחיד והחברתיים, הכלכליים
ההגדרה המהותית":להלן) השאר"( בין )ובהם א: הקבוע( ביתו ב);מקום מקום(

מקוםעיסוקוהרגילאוהקבועאומקוםהעסקתו(ג);המגוריםשלוושלבנימשפחתו
הקבוע ד); שלו( והמהותיים הפעילים הכלכליים האינטרסים מקום ה); מקום(

;באיגודיםאובמוסדותשונים,פעילותובארגונים

(א)-בישראלכןקובעתההגדרהכיחזקההיאשמרכזחייושליחידבשנתהמסהוא

30אםשההבישראלבשנתהמס(ב);ימיםאויותר183אםשההבישראלבשנתהמס
וסךכלתקופתשהייתובישראלבשנתהמסובשנתייםשקדמולההוא,ימיםאויותר

"(.ההגדרה הכמותית"להלן);ימיםאויותר425

ההגדרההכמותית והן ההגדרההמהותית הן קוויםמ, ליצור אפייניםליחידמטרתן
.אשרבשלזיקתוכאמורלישראלישלראותוכתושבשלה

בשאלות ובהירות וודאות ליצור מנת ועל החוק תכלית את להגשים מטרה מתוך

להלןיפורטו,(לענייןההגדרההמהותית)הנוגעותלמועדשבוהפךיחידלתושבישראל

.כזחייולישראלהתנאיםשבהתקיימםישלראותאתהיחידכמישהעביראתמר

ייחשבכמי,שהיהעדלאותויוםתושבחוץ,כיהיוםשבויחיד,נקבעלענייןזה,לפיכך

לישראל חייו מרכז את שהעביר , המועד המפורטיםהמוקדםיהיה המועדים מבין
:בחלופותלהלן

בתזוגוילדיהםשטרם/בן-"משפחה",לענייןזה)לגבייחידשאינובעלמשפחה .3.4.1

ביןאםהואבבעלותווביןאםשכור,שישלוביתבישראל(שנים18מלאולהם
החלמהמועדבוהבית,"(בית קבע:"להלן)עלידואושישלורשותלהשתמשבו

 .משמשלמגוריו

כמועדבוהחלבית,ישלראותביוםבוהחלהתקופתמגוריםמהותית,לענייןזה

מגוריםמהותיתיכולהלהיותגםכיתקופת,יצוין.הקבעלשמשלמגוריהיחיד

ימיםבשנתמסאםלמשלהיא183-מ(גםאםבאופןמשמעותי)תקופההקצרה
.מתקיימתבמשךמספרשניםברציפות

שיש .3.4.2 משפחה בעל יחיד לגבי למשפחתו, או לו הזמין, בישראל קבע בית
הביתוהמשפחהנמצאתעםהיחידבישראלהחלמהמועדבו,לשימושםהאישי

 .שלמימבניהמשפחהלמגוריהםהקבועיםמשמש
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חוזר .3.4.3 כתושב כעולהחדשאו יוםסיווגו משרדהקליטהוכפי, בהתאםלמבחני

חוזר תושב בתעודת או חדש עולה בתעודת שמופיע משרד, ידי על שהונפקו
.הקליטה

 בסעיפים המפורטות בפסק3.4.2-ו3.4.1החלופות האמור על מבוססות הלעיל
א()1()א) הקבועמקו]( הבית ו[ם ב()1()א)בפסקה ומשפחתו]( היחיד מגורי [מקום

יחדעםזאת.לפקודה1בסעיףלהגדרתתושבישראל תיתכנהנסיבות, יתקיים, בהן

זיקותאחרותהקושרותאת]"תושב"להגדרת(ה()1()א)עד(ג()1()א)האמורבפסקאות

(2()א)כןהאמורבפסקהו[אומקוםמגוריהמשפחה/היחידלישראלמלבדביתקבעו
(ההגדרההכמותית)ההגדראותהל ו, ליחיד ללמדכי מרכז/ויהיהבהן למשפחתו או

חייםבישראל מוקדםיותר, ובמועד , -ו3.4.1המפורטותבסעיפיםחלופותהגםאם
.יצביעועלתוצאהשונהלעיל3.4.2

לצייןשהחלופהיש.האמורלעילמתייחסלנסיבותהקובעותאתמרכזחייושליחיד
 להגדרת חוץ"הנוספת "תושב , תיקון לאחר 168כנוסחה , זה מבחן על ראה)גוברת

.(להלןא3.7.3-ו3.7.2פיםסעי

 שנת הסתגלות .3.5

רבים שיקולים שבבסיסה מורכבת החלטה הנה מושב מקום להעתיק .ההחלטה

ושבותגםהשלכותהמסהנובעותמהעתקתת,ביןהיתר,בהחלטהזונלקחותבחשבון

,אשרעלולותלהוותחסםומכשולבפנימקבליההחלטהכאמוראולשלבבהיסודות

.אשריאדירואתמורכבותהויערערואתהביטחוןבקבלתה

לפקודהקובעמנגנוןאשראמורלנטרלאתהחששהנובעמהשלכותהמס(ב)14סעיף

.לגביהחלטתושליחידלעלותלישראלאולשובאליה,האמורות

ה ותיק חוזר לתושב או חדש לעולה אפשרות מעניק זה)מנגנון בסעיף "להלן יחיד :
"(מוטב שב, או עלה שבו מהמועד אחת שנה במשך חוץ תושב ולהיחשב להמשיך

"(.שנת ההסתגלות:"להלן)עלפיהודעתו,לפיהעניין,לישראל

מתןהודעה .3.5.1

,וםהגעתולישראלימיםמי90תוךלמשרדהקליטהמישבוחרבחלופהזויודיע

כימתקיימיםבוהתנאיםעלפיהםנחשבתושבישראלוכי,המיועדלכךבטופס
.שנתההסתגלותכאמורהואמבקשאת

אתררשותהמסיםהורידמניתןלאתטופסההודעהעלהבחירהבשנתהסתגלות

הקלותבמיסוי">"מסהכנסה"בתפריטwww.mof.gov.il/taxes בכתובת

".לעוליםחדשיםולתושביםחוזרים

יוםההגעהלישראל .3.5.2

 סמנכ2/3/09ביום ידי על מקצועיים"פורסם לעניינים בכיר ל הנחייה, מכתב
מטרתהמכתב.המפרטאתהתנאיםשבהםיראואתהיחידכמישהגיעלישראל

ההההיית למסירת המועד לעניין וודאות בשנתליצור הבחירה בדבר ודעה

http://www.mof.gov.il/taxes
http://www.mof.gov.il/taxes
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 ייספרו ממנו אשר המועד וקביעת הבקשה90הסתגלות הגשת לצורך הימים

."יוםההגעהלישראל"דזההוגדרבאותומכתבהנחייהכמוע.לשנתהסתגלות

 לעיל3.4בסעיף והפך, לישראל חייו מרכז את יחיד העביר בו המועד הוגדר

ישראל לתושב . את ללכד "בכדי ההגעה "לישראליום הבקשה, הגשת לעניין
הוחלטלעדכן,עםהגדרתהמועדבוהופךיחידלתושבישראל,לשנתהסתגלות

ש כך במכתב שפורסמה ההנחיה לישראל"את  ההגעה יום בהתאם" ייקבע

 לישראל היחיד הגיע שבו כוונהלמועד מהחלופותמתוך באחת לעמוד
.3.4המפורטותבסעיף

צופותפניעברהרישישחשיבות3.4פיעותבסעיףבשלהעובדהשהחלופותהמו

במקריםבהםלאהייתהקיימת.לכוונהלעמודבאחתמהןלענייןמתןההודעה
התקיים בחלופה המופיע התנאי בפועל אולם כוונה למנהל, האפשרות תינתן

.לאשרמועדההודעהמאוחריותר,רשותהמיסים

:משמעותהשלשנתההסתגלות .3.5.3

כתושב,כייחידמוטבייחשבלצרכימסבישראל,ההסתגלותהיאמשמעותשנת
.במשךשנהאחתמיוםהגעתולישראל,חוץ

:להלןבקצרהמספרהשלכותאפשריותלבחירתושלהיחידהמוטב

יחידמוטבשבחרבשנתההסתגלות .א , במהלכהכתושבחוץייחשב בהתאם.

לכך , כי אישורמובהר ליחיד יינתן לא ההסתגלות תושבבשנת היותו על

עליוהוראותהאמנות ישראללצרכימסאותושבהאזורולפיכךלאיחולו
 .למניעתמסיכפלהחלותעלתושביישראל

 .ב סעיף בשנת100הוראות שבחר מוטב יחיד על יחולו לא לפקודה א

 .ההסתגלותועזבאתישראלבמהלךאותהשנה

תיחשב,ברבניאדםהחזקתושלהיחידהמוטבבח,במהלךשנתההסתגלות .ג

חברת"לענייןהגדרת-זאתביןהיתר,כהחזקתושלתושבחוץבאותוחבר

חוץ משקיעי חוץ"ו" בהשקעת חברה בחוק" מונחים אותם כמשמעות

הון השקעות לעידוד , הגדרת זרה"לעניין יד משלח חברת " (5)5שבסעיף
 .בלפקודה75שבסעיף"חברהנשלטתזרה"לפקודהאוהגדרת

לתושביח .ד הניתנים לפטורים ההסתגלות שנת במהלך זכאי יהא מוטב יד

אופטור(3ב)-(1ב)97פטורלתושבחוץעלרווחיהוןלפיסעיפים-למשל,חוץ
 בנקאי מפיקדון ריבית הכנסות על חוץ לתושב חוץ שנקבעבמטבע כפי

 .בתקנות

כ .ה להטבות זכאי יהיה מוטב חוץ"יחיד מומחה הכנסה" מס תקנות מכוח

.1979-ט"התשל,(ניכויהוצאותשהייהלתושביחוץ)

הניתנות .ו זיכוי שנתההסתגלותלנקודות במהלך זכאי יהא לא מוטב יחיד

 .'לתושבישראללפיפרקשלישיבחלקג
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:לענייןהבחירהבשנתהסתגלותהבהרות .3.5.4

 .א 2()ב)14בהתאםלסעיף לפקודה( אםבתוםשנתההסתגלותיחליטהיחיד,
,(ימשיךלשהותבישראלדרךקבע)מקוםמושבולישראלעלהעתקתהמוטב

 ההסתגלות שנת ןבמנייתימנה לעניין ההקלה סיוםשנות מועד קביעת

 .התקופההאמורה

לעומתזאת .ב ,אםהיחידהמוטביעזובאתישראלבמהלךשנתההסתגלות,
 .שלאעלהאוחזרלישראלמלכתחילהייחשבלמעשהכמיהרישהוא

לכך בהתאם , היחידשנת נחשב בהן השנים במניין תימנה לא ההסתגלות

כ סיווגו לשם ישראל ותיק"כתושב חוזר בעתיד"תושב שבחר, אםלאחר
 לחוהיחיד בחזרה מושבו מקום את ההסתגלות)ל"להעתיק שנת במהלך

לחזורלישראלשובהואמבקש(כאמור במקרהכזה. לאשנתההסתגלות,
.להיחשבכתושבחוץהתקופהבההואנדרשתפגעברצף

כךלדוגמא לאחרששהה,כתושבחוזרותיק2009יחידששבארצהבשנת,

סיומהולפניבחרבשנתהסתגלות,(הוראתהשעהבמסגרת)שנים6ל"בחו
לחו בחזרה מושבו מקום העתקת על ל"החליט לשוב2015ובשנת בוחר

-לישראל לראות שיש כאמורהרי יחיד , לאחר לישראל ששב שהיהכמי

".רצופות"שנים12במשךתושבחוץ

.במועדהגעתולישראל,סיווגושליחידכיחידמוטבייעשהפעםאחתבלבד .ג

כך במהלכה)לאיהיהבשנתההסתגלות, חוץ היחידכתושב של ,(ובסיווגו

עם ישראל לתושב בהיותו מוטב כיחיד היחיד של סיווגו את לשנות בכדי
סיוםשנתההסתגלות להיפ, ובסיווגושל)לאיהיהבשנתההסתגלות-ךאו

מוטבבכדילקבועאתמעמדושליחידכיחיד,(היחידכתושבחוץבמהלכה

.עםסיומהשלשנתההסתגלות

לאחרשהיהתושבחוץבמשך2009במהלךשנתיחידששבארצה,כךלמשל

נחשבלתושבחוזרותיקובאפשרותולבחור(במסגרתהוראתהשעה)שנים5

במשךשנההחלמיוםשובוייחשבכתושבחוץ,בחרכאמור.נתהסתגלותבש
לישראל . ההסתגלות שנת תום להתגורר)לאחר ממשיך שהיחיד ובהנחה

זאתלעניין,2009ישלראותוכמישהפךלתושבישראלכברבשנת,(בישראל
שניםשל5בתקופתהוראתהשעהבהנדרשורק)סיווגוכתושבחוזרותיק

(.לעיל3.2.2כאמורבסעיף,"ותחוץתושב"

לאחר(לאחרתקופתהוראתהשעה)2010יחידהשבלישראלבשנת-ולהיפך
חוץתשע תושב היה בהן שנים מנת, על הסתגלות בשנת לבחור יוכל לא

 של הנדרשת המינימאלית התקופה את חוץ"להשלים תושבות בכדי"

.ולהיחשבכתושבחוזרותיקעםסיומהשלתקופהז
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 .ד במועד הודעתו שלאהעביר מוטב )יחיד ימים90תוך כן( לעשות יוכל לא

רשותהמיסים מנהל ידי על למעטבמקריםשיאושרו יותר מאוחר במועד
 .לעיל3.5.2כמפורטבסעיף

.יחידמוטבשבחרבשנתהסתגלותלאיוכללחזורבומבחירתו .ה

שבידוגמאות .3.5.5 יחידיםהעוליםאו םלישראלבנושאקביעתמעמדםשל לרבות,

הסתגלות בשנת בחירה על הודעה טופס להגיש האפשרות מפורטות,בעניין
(.פרופילתושבים)להלן5בסעיף

 תושב ישראל לגבי חבר בני אדם .3.6

ההגדרהערבהתיקון .3.6.1

לגביחברבני"תושבישראל"לפקודהקובעהגדרת1סעיף יחידוהן לגבי -הן
:מוגדרכמישהתקייםבואחדמאלה"לתושבישרא",אדם-לגביחברבני.אדם

.הואהתאגדבישראל .א

.השליטהעלעסקיווניהולםמופעליםבישראל .ב

התוספתלהגדרהבעקבותהתיקון .3.6.2

וניהולו הזר החבר של עסקיו על השליטה אם כי נקבע התיקון במסגרת
וטרם,מופעליםבישראלבידיעולהחדשאותושבחוזרותיקאובידימימטעמו

הוותיקהיהלתושב10חלפו התושבהחוזר שניםמהמועדשהעולההחדשאו

ישראל בני, חבר אותו יראו -לא במשך ישראל כתושב מיום10אדם שנים

ובלבדשאותוחברבניאדםלאהיהמסווגכתושב,שהיחידהיהלתושבישראל

ישראלגםאםהשליטהעלעסקיווניהולםלאהיומופעליםבישראלבידיאותו
מטעמו מי בידי או יחיד זאת. עם יחד כאמור, אדם בני חבר בפני עומדת

.אפשרותלבקשלהיחשבכתושבישראל

:הרקעלשינויבהגדרה .3.6.3

ה קביעה בסעיף לעיל3.6.2המצוינת השליטה, העתקת את לאפשר נועדה
לישראל בינלאומיות חברות על והניהול תושבות, כחברות מסיווגן חשש ללא

,מתוךמטרהלתרוםמצדאחדלפיתוחהפעילותבמשקהישראלי,זאת.ישראל
ומצדשנילהעניקלעולההחדשאוולתושבהחוזרהוותיקודאותופשטותבכך

נועדהתיקוןבענייןזהלמנוע,כמוכן.שהואיכוללהמשיךאתהתנהלותוכבעבר

עותלבמישריןולאבאמצ"עיוותבהשוואהלמצבבוהיחידמנהלאתעסקיובחו
.חברה

לענייןההגדרההבהרות .3.6.4

הינהבגדררשותבלבדהמצוינתלעילהקלהה .א זו מאפשר:כלומר, התיקון

תושבחוזרותיק"אדםהנשלטומנוהלכאמורע-לחברבני עולהחדשאו י
.אדםתושבישראל-לבקשלהיחשבלחברבני
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ולאלשאלתמקום .ב בלבד תושבותהחברה נוגעתלשאלת ההקלההאמורה

.ההכנסההמופקתאונצמחתעלידההפקת

תחולה .3.6.5

 בסעיף לעיל2.1כאמור , התיקון תחולת התחילהלהגדרה מיום החל ,הינה

לגביחברותזרותשהשליטהעלעסקיושלהחברהזר)כאשרההקלההאמורה

עולהחדשאותושבחוזרותיק (וניהולומופעליםבישראלבידי מי, תחוללגבי

.החלמיוםהתחילהואילךשונהאולתושבחוזרותיקשהיהלתושבישראללרא

דוגמא .3.6.6

,מישל.והשתקעבצרפת1993עזבאתישראלבשנת,תושבישראללשעבר,מישל
והמנכ הבעלים "הינו בצרפת הקים אותה נסיעות חברת של נתאגדה)ל (ושם

חזרמישל2008בינואר1ביום"(.החברה"–להלן)ומנוהלתמפריז1994בשנת
ביוםחזרתו.שראלוהיהלתושבחוזרותיקלי העביראתפעילותהשלהחברה,

.מינההנהלהודירקטוריוןתושביישראלוקבעאתמשרדיהבישראל,לישראל

בהתאםלתיקון מופעלים, וניהולו הזר החבר של עסקיו על למרותשהשליטה

ראלהחברהלאתחשבכחברהתושבתיש,שלמישל"מימטעמו"בישראלבידי

.כולל2017ועד2008ביןהשנים

 לגבי יחיד "תושב חוץ"הגדרת  .3.7

ההגדרהערבהתיקון .3.7.1

מי-כלומר,כהגדרהשיורית"תושבחוץ"הגדיר,ערבהתיקון,לפקודה1סעיף

.שאינונחשבתושבישראל

 הגדרהזו כי רלוונטיתגםלאחרהתיקוןתקפהויצוין לפיכך. חייו, שמרכז מי

ממו בישראל מסויםאינו עד , ישראל"אינו תושב ל" ייחשב חוץ"והוא "תושב

.להלן3.7.2בסעיףחלופההנוספתהמצוינתלבכפוףוזאת,החלמאותומועד

התוספתלהגדרהבעקבותהתיקון .3.7.2

יחיד של ניתוקתושבותו מועד לשםיצירתודאותלגבי עודכנההגדרתתושב,
חוץ , 1בסעיף לה והתווספה נוספלפקודה תחלופה השיורית, להגדרה מעבר

אם,החלמהמועדהמפורטלהלן"ושבחוץת"שיחידייחשבככך,האמורהלעיל
.האחדכמותיוהשנימהותי,לגביושנימבחניםמצטבריםהתקיימו

 שבמקרה לישראל מחוץ שהה יחיד שנה183בו בכל לפחות ימים מס, בשנת
 שלאחריה המס "להלן)ובשנת "(המבחן הכמותי: שלאחרובש, המס שנות תי

הרישאותויחיד,"(המבחן המהותי:"להלן)מכןמרכזחייואינועודבישראל

(אוהמשיךלשהותמחוץלה)ייחשבכתושבחוץהחלמהיוםבועזבאתישראל

.ימיםכאמור183-ץלישראליותרמבשנתהמסהראשונהבהשההמחו
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":תושבחוץ"הבהרותביחסליישוםהחלופההנוספתלהגדרת .3.7.3

:היחסביןהגדרתתושבישראללהגדרתתושבחוץ .א

ישראל" תושב " בסעיף בישראל1מוגדר חייו שמרכז כמי לפקודה אחת.
 בת מינימאלית שהייה היא בישראל חיים למרכז ימים183החזקות

בישראל אולם. אם, גם בישראל חיים מרכז לאדם בהם מצבים קיימים

מ פחות בה 183-שהה לעזיבתול)ימים בסמוך משל השאלה(. עולה מכאן

מתיישלראותאתהיחידכמישניתקאתתושבותוהישראליתוהפךלתושב

הגדרתתושבחוץמשתלבתעםקיומושלמרכזחייםוקובעתכילצורך.חוץ
ישלהתעלםמהשאלהבדברקיומושלמרכזתושבותהניתוקמועדקביעת
שההמחוץלישראלבכלאחתמהןראש)בשתישנותהמסהראשונותחיים

 אינו(ימים183לפחות חייו מרכז מכן שלאחר המס שנות שבשתי ובלבד
.בישראל

.להלן3.7.5שבסעיף'ב-ו'דוגמאותאראו

:חישובמספרהימיםמחוץלישראל .ב

ישלחסראת,לענייןהמבחןהכמותי,לשםמנייןימיהשהייהמחוץלישראל

.מספרימיהשהייהבישראלממספרהימיםבשנה

זה בישראל",לעניין השהייה ימי מיום-"מספר חלק לרבות יום ,יראו
ישלהביאבחשבוןאת,כך.לפקודה1כאמורבהגדרתתושבישראלשבסעיף

.מיהחזרהלישראלכימיםבהםשההבישראלימיהיציאהמישראלואתי

.להלן3.7.5שבסעיף'דוגמאגראו

יובהרכיבמקרים,לעילא3.7.3מבלילסתוראתהאמורבהבהרהשבסעיף .ג

המס שנת במהלך ישראל את עזב היחיד בהם התקיימות, את לבחון יש
 .תהמבחןהכמותיבשנותמסקלנדאריו

הואשההמחוץלישראל,דאתישראלשבהעזבהיחי,לפיכךאםבשנתהמס

מ 183-פחות השנים ארבע שמניין הרי הראשונה)ימים בשנה המתחיל

.יחללפחותמהשנההעוקבתוכךגםיוםניתוקהתושבות(למבחןהכמותי

לעומתזאת הואשההמחוץ,שבהעזבהיחידאתישראל,אםבשנתהמס,

 מעל השני183לישראל ארבע שמניין הרי בשנתימים לעיל כאמור יחל ם
העזיבה ולא, ישראל את עזב בו ליום ייקבע התושבות ניתוק יום ואולם

.ימים183לתחילתשנתהמסבהשההמחוץלישראלמעל

.להלן3.7.5שבסעיף'עדו'דוגמאותדראו

 .ד פלונית מס בשנת יחיד של תושבותו קביעת )לשם ובעקבותיה קביעתגם
ישלהתחשבגםבאמורבתקנותמכח,(ולהחדשמעמדוכתושבחוזראוכע

 1סעיף וקביעת)לפקודה ישראל כתושבי אותם שיראו יחידים קביעת
כי,ואולםיודגש.2006-ו"התשס,(יחידיםשלאיראואותםכתושביישראל
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עםמטרתה מתיישב שאינו במקריםבהםנעשהשימושבתקנהבאופן יש,

.לבחוןאתיישומה

.להלן3.7.5בסעיףש'דוגמאזראה

לא .ה ומשכך עזיבתו שניםממועד ארבע וטרםחלפו ישראל את שעזב יחיד
העזיבה ביום תושבותו ניתק כי בהכרח לקבוע ניתן השומה, לפקיד יפנה

.לשםהסדרתמעמדוכתושבחוץבהתאםלהגדרהבמקוםמגוריו

תחולה .3.7.4

(:168לאחרתיקון")תושבחוץ"רתחלופותלתחולתהגדהלהלן

 .ואילך2007בינואר1יחידשעזבאתישראלביום .א

ואילךובתנאישייחשבלתושבחוזר2007בינואר1יחידששבלישראלביום .ב

ותיקעםחזרתו כךלמשל. בשנים, לישראל 2002-2003יחידששההמחוץ

 183מעל ובשנים לישראל2004-2008ימים מחוץ היה חייו שב)מרכז
 בשנת (2009לישראל לתושבייח, שב המס בשנת עזיבתו מיום 2002חוץ

בשנת-ובהתאםלכך ותיקעםחזרתו חוזר במסגרתהוראת)2009לתושב

.(השעה

לאעליחידגםו1.1.07הגדרתתושבחוץלאתחולעליחידשחזרלישראללפני

2005יחידשעזבבשנת,כךלמשל.שלאכתושבחוזרותיק1.1.07שחזרלאחר

לאיוכללהיחשבתושבחוזר,(לאחרתקופתהוראתהשעה)2010ויחזורבשנת

לגביו תחול לא חוץ תושב הגדרת ולפיכך ותיק זה. במקרה של, היותו מועד

.לעיל3.7.1היחידלתושבחוץייקבעבהתאםלהגדרההשיוריתהמצוינתבסעיף

דוגמאות .3.7.5

שהה2009-ו2008בשנים.2008בינואר1ביום,לראשונה,אבייצאמישראל .א

ימיםבכלשנהאולםקייםאתהמבחןהמהותישל80-בישראללאיותרמ

.אבילאנכחבישראל2011-ו2010בשנים.מרכזחייםבישראל

2010בשנת.ישלראותאתמרכזחייושלאביבישראל2009-ו2008בשנים
בישראל2011-ו אינו אבי של חייו מרכז כי ספק אין חוץ. תושב הגדרת

אףאםמרכז)2008אפשרתלראותאתאביכתושבחוץהחלמשנתהמסמ
(.חייוהיהבישראלבאותההשנה

שהה2009-ו2008בשנים.2008בינואר1ביום,לראשונה,אבייצאמישראל .ב
ימיםבכלשנהאולםקייםאתהמבחןהמהותישל80-בישראללאיותרמ

ומרכזחייובשנהזוהואמחוץאבילאנכחבישראל2010בשנת.מרכזחיים

לישראל ה, ביום ארצה שב 1-אולם 2011בינואר הוא, חייו מרכז ומאז

.בישראל
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 בישראל2009-ו2008בשנים אבי של חייו מרכז את לראות יש לא. אבי

מקייםאתהמשךהתנאיהאמורבהגדרתתושבחוץלצורךניתוקומתושבות
.בלבד2010כמנתקתושבותבשנתולכןישלראותו2008ישראליתבשנת

אבינוהגלחזור.2008בינואר1ביום,לאירופה,אבייצאמישראללראשונה .ג
.לישראלבכליוםשישיולצאתמישראלבכליוםראשון

ימיםבשבוע3)ימים156הינו2008מספרהימיםבהםשההבישראלבשנת

x(שבועות52 עזיבתו, וימי הגעתו ימי ימיםשישי)אתישראלבהםנכללו

ימים209אלהינומכאןשמספרהימיםבהםשההאבימחוץלישר(.וראשון
(.209=365-156)

חזראבי2008בשנת.2007בספטמבר1-אבייצאמישראללראשונהביוםה .ד
.2009במרץ1-ועדליוםה2008באוקטובר1-לביקורושההבישראלמיוםה

.ושלאבילאהיהבישראלמרכזחיי2011-ו2010בשנים

,לעילג3.7.3שבסעיףבהתאםלאמורבחזקהלקביעתתושבחוץובהבהרה
.2008בינואר1-הרישאבייחשבתושבחוץהחלמיוםה

-לעדליוםה"ושההבחו2007באפריל1-אבייצאמישראללראשונהביוםה .ה

ועדליום8200באפריל1-שההבישראלמיוםה2008בשנת.2008באפריל1

1-ה 2008בספטמבר . היה2010-ו2009בשנים לא אבי של חייו מרכז

.בישראל

,לעילג3.7.3שבסעיףבהתאםלאמורבחזקהלקביעתתושבחוץובהבהרה
ה מיום החל חוץ תושב יחשב שאבי 1-הרי ה2007באפריל מיום 1-ולא

.2007לינואר

1-ביוםה.ל"ושההבחו0072באפריל1-אבייצאמישראללראשונהביוםה .ו
 ה2007ביולי ליום עד בה ושהה לישראל 1-חזר 2007בספטמבר בשנים.

.מרכזחייושלאבילאהיהבישראל2010-ו2009,2008

,לעילג3.7.3שבסעיףבהתאםלאמורבחזקהלקביעתתושבחוץובהבהרה

למטרות,2007ובהנחהשיוכחכיאביביקרבישראלבחודשיםיוליואוגוסט

אם.2007באפריל1-ייחשבאביתושבחוץהחלמיוםה,חופשתקיץבלבד
1/9/2007-יתבררשיוםהעזיבהאתישראלהואב ייחשבאבי, זההיוםבו

.תושבחוץ

.ל"הגיעלישראללשםשירותבצה1.1.11-ב.1.1.03-אביהפךלתושבחוץב .ז

 .בישראללאחרתוםשלוששנותהשירותהחליטלהקיםבית

כשניםבהןהיהתושבחוץ שלוששנותהשירותיימנו ביקששלאאביאם,

תקנותמסהכנסהללהיחשב לפי קביעתיחידים)תושבישראלבתקופהזו
כתושבי אותם יראו שלא יחידים וקביעת ישראל כתושבי אותם שיראו
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תושבחוזר"לעםתוםשלושהשניםולפיכךייחשב,2006-ו"התשס,(ישראל

(.שנים10-מאחרוהיהתושבחוץלמעלהמ")ותיק

 הטבות המס שינתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים .4

 לפקודה( א)14סעיף  -פטור על הכנסות פירותיות .4.1

הדיןערבהתיקון .4.1.1

התיקון ערב שחל לדין היה,בהתאם חוזר לתושב או חדש לעולה שנחשב מי
,קצבה,דיבידנד,ריבית)פאסיביותשניםעלהכנסות5פטורממסלמשךזכאיל

תמלוגים שכירות, בחו(ודמי שרכש עלייתול"מנכסים ארצה/לפני חזרתו

,שנים4למשך,לפטוריזכאהיה(בלבד)עולהחדש;בתקופתהיותותושבחוץ

שנים5לפחות(ובבעלותו)ובתנאישהעסקהיהפעילל"בחועלהכנסותמעסק

.טרםעלייתו

עקבותהתיקוןהרחבתהפטורב .4.1.2

 א)14סעיף חוזר( ולתושב חדש לעולה מעניק התיקון לאחר כנוסחו לפקודה

ותיק ישראל, לתושבי שהיו מהמועד שנים עשר במשך ממס פטור על,
 בסעיפים המנויים המקורות מכל 2הכנסותיהם ו2, 3-א נצמחו, או שהופקו

לישראל מחוץ בנכסים שמקורן או לישראל מחוץ ב, כן אם אחרתאלא יקשו

.כולןאוחלקן,לענייןההכנסות

הסבר .4.1.3

כאמור עלפטורהתיקוןמרחיבאתה, שלהעולההםכללהכנסותיומכילאותו

הוותיק החוזר התושב ושל החדש לישראל, מחוץ המופקות , שנים10למשך

עליית חזרתםמיום או ם הכנסותי, כל את שיכלול השוטפותבאופן הם
ןאםמקורןמנכסיםשהיולהםלפניהיותםלתושביבי(אקטיביותופאסיביות)

ישראלוביןאםמקורןמנכסיםשרכשולאחרעלייתםאוחזרתםארצה וזאת,

שניםכאמור10לתקופהשל

שכן ביותר משמעותי זה שינוי התיקון"עפ, י מחוץ, מנכסים הכנסות גם

לישראל אתהיחידבפטו, החזרהיזכו לאחרמועדהעלייהאו ,רממסשנרכשו
.בעודשלפיהדיןהקודםהכנסותמנכסיםאלולאהיופטורות

החוזר] של השני בחלק יינתן הון רווחי על ממס פטור על הסבר

.[בנושאאשריפורסםבקרוב

הוראותתחילהותחולה .4.1.4

 .א שהיהלפקודה(א)14הוראותסעיף רקעלמי יחולו לאחרהתיקון כנוסחו
ותיקב חוזר לתושב פירוטלעניין)יוםהתחילהואילךלעולהחדשאו ראו

(.לעיל3.2בסעיףותחולתההגדרתתושבחוזרותיק
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עוליםחדשיםותושביםחוזריםאשרהפכולתושבי,לעיל2.4כאמורבסעיף .ב

 בסעיף שנקבעו מההקלות ליהנות ימשיכו התחילה יום לפני 14ישראל
ערבהתיקוןלפקודה למצואפירוטבדברההקלותהאמורו)כנוסחו תניתן

(.17/2002בחוזרמסהכנסהכאמור

הערותוהבהרות .4.1.5

לאמורלעיל-נכסהמתקבלבמתנה .א נקבעסייג בתיקון יודגשכי לפיו, אם,
הנכסשממנומופקתההכנסההועברלעולההחדשאולתושבהחוזרהוותיק

 סעיף לפי ממס פטורה 5()א)97כמתנה ( התחילהלפקודה יום ,לאחר

 .קותמנכסזהלאיזכולהטבותהמסההכנסותהמופ

הפטור,להבדילמהאמורלגבינכסשהתקבלבמתנה-נכסהמתקבלבירושה .ב

 בסעיף א)14האמור לפקודה( ההכנסות על מחוץיחול בנכס שמקורן

ותיקגםלאחר,לישראל חוזר תושב עולהחדשאו בידי בירושה שנתקבל
 .מועדעלייתוארצה

קיימתאפשרותלוותרעלהפטורלפקודה(א)14ףיסעי"עפ-ויתורעלהפטור .ג

על במס ולהתחייב הוותיק החוזר לתושב או החדש לעולה המוענק

כולןאוחלקן)הכנסותיוהפירותיות יודגשכיברירתהמחדל.עלפיהחוק(

היאכיההכנסותתהיינהפטורותממסבידיהיחידאלאאםהודיעלפקיד
 .חהשנתי"עלהפטורתוגשעםהגשתהדוהודעהעלויתור.השומהאחרת

מעורבת .ד הפיק-פעילות ותיק חוזר תושב או חדש עולה בהם במקרים

והכנסותאלונבעומפעילותמעורבתשחלקהבוצע,הכנסותמיגיעהאישית

 לישראל מחוץ וחלקה "(פעילות מעורבת":להלן)בישראל ההכנסה, חלק
שכןההכנסהלפקודה(א)14יףשהופקבישראלאינוזכאילפטורהקבועבסע

.הופקהבישראל

רשאיהיחידלפצל,לשםקבלתהפטורעלההכנסותשהופקומחוץלישראל
יחסמספרימיעסקיםבהם מהפעילותהמעורבתלפי אתההכנסותשנבעו

.שהההיחידבמהלךהשנהמחוץלישראלביחסלכללימיהעסקיםבשנה

העסקים ימי בבחירת השנה, כל אחד,לגבי ייכללו האם לקבוע היחיד על
בשבועוקביעהזותחוללגביולגביכלשנתהמסושנתהמס'אוו'הימיםא

העוקבת ימיעסקיםלאיילקחובחשבוןחופשותונסיעות. יודגשכיבמניין
.פרטיות

.להלן4.1.6שבסעיף'דוגמאהראו

ד מהגשת בישראל פטור ותיק חוזר תושב או חדש שעולה לגבימאחר וח

 במסבישראל הואלאחייב עליהן לישראל מחוץ זאתבהתאם)הכנסותיו

ס להוראות לפקודה134' (ב בגין, ובדיווח במס חייב שהוא העובדה ונוכח

יהאעליולדווחכיחלוקתההכנסההמעורבתותוצאותיה,הכנסהמעורבת
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בוצעובהתאםלאמורבהנחיהזווכןלהגישאתפירוטהחישוב ידרשאםי,

.לכך

הפעילות בשל ההכנסה חלוקת בדבר לעיל המתוארת החלופה כי יצוין

רשותהמסים על אפשרותהמקובלת בגדר הינה המעורבת שמורה. ליחיד
האפשרותשלאלפצלאתההכנסהבאופןזהולהוכיחלפקידהשומהתוצאה

ובלבדשנטלההוכחהלגביסכוםההכנסהמהפעילותהמעורבתיחול,אחרת

.היחידבמקרהזהעל

המעורבתהחייבתבמס ביקשלחשבאחרתאתחלקהכנסתו היהוהיחיד
בישראל החייבתבמס, לפקידהשומהלשוםאתהכנסתו מנתלאפשר ועל

ידיעהאופנקסיםגםאם,ח"יהארשאיפקידהשומהלבקשכלדו,בישראל
.הםכולליםהכנסותפטורותממסבשלהוראותהתיקון

לענ חוץיודגש ממסי זיכוי יין המעורבת, ההכנסה חלק בו במקרה כי
הרי,לפקודה14שהופקהמחוץלישראלפטורממסבהתאםלהוראתסעיף

שלאיינתןזיכוימסיחוץששולמועלחלקההכנסההפטורממסכנגדהמס

.המחושבבישראלעלחלקההכנסההחייבבמס

הופקהמחוץלישראלבמשךהיהוהכנסתוהמעורבתשלהיחיד-סייגלאמור

טפל לישראל מחוץ היחיד של פעילותו שטיב מצב היוצרת קצרה תקופה

בישראל ביחסלפעילותו שהופקה, ככזו היחיד של ישלראותאתהכנסתו

".הולךהטפלאחרהעיקר"בבחינת,במלואהבישראל

.להלן4.1.6שבסעיף'דוגמאוראו

בחו .ה תושבחוזרותיקעול-ל"עבודהעבורמעבידישראלי האו אשרנשלח,

לשםביצועעבודותמשימהלתקופות,למדינתחוץ,ימעבידתושבישראל"ע

קצרות אינטגראלי, כהכנסה זו עבודה בשל הכנסתו את להכנסתותיראו
מעבודהבישראלולפיכךישלראותהכהכנסהשהופקהבישראלואשראינה

בסיפאהמצויןסייגתבדומהלזא,לפקודה(א)14סעיףחזכאיתלפטורמכו

 .לעילד4.15סעיףשל

.להלן4.1.6שבסעיף'דוגמאזראה

חוץ .ו ב()1א)47סעיף-השפעהעלחברתמשקיעי לחוקעידודהשקעותהון(
חוץ משקיעי לחברת בנוגע שה, חברה כי חוץיקובע משקיעי חברת יתה

של הבחירה בשנת או מאושר כמפעל התוכנית אושרה שבו מפעלבמועד

מוטב שהיו, מניותיה בעלי אם גם חוץ משקיעי כחברת להיחשב תמשיך
חוץבמועדהאמור תושבי חלקם, כולםאו ישראללראשונה, לתושבי ,היו
המשמעותהיאלענייןתקופתההטבותושיעורימס)בתנאיםשנקבעובסעיף

 .(לגביהםנקבעותנאיםמועדפיםלחברתמשקיעיחוץ-החברות

.ולועלתושבישראללראשונהבלבדהוראותאלויח,יודגשכי
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קובעיםכיהכנסתושליחיד(ב)97-ו(ג)14,(א)14סעיפים-נכסמחוץלישראל .ז

כינכס,יובהר.תהאפטורהממס,"נכסמחוץלישראל"שמקורהב,כאמור
היתר בין כולל זה לעניין לישראל מחוץ , בסעיף כהגדרתו ערך 88נייר

בניאדםתושבחוץאואגרתחובשהונפקהעלידימדינהשלחבר,לפקודה
אם ובין לישראל מחוץ או בישראל בבורסה נסחר אם בין חוץ תושבת

ניירערךשלחברבניאדםתושב,ויודגש.מוחזקבישראלאומחוץלישראל

ייחשבכנכסבישראל,ישראלאואגרתחובשהונפקהעלידימדינתישראל

.הואנסחראומוחזקקשרלמקוםבוללא

,קובעלפקודה(א)14סעיף-הכנסותמדיבידנדהמשולמותעלידיחברהזרה .ח
ביןהיתר כיהכנסתושליחידכאמור, ,שהופקהאונצמחהמחוץלישראל,

דיבידנדהמשולםעלידיחברה,יצויןכי,לצורךענייןזה.תהאפטורהממס
הופק הדיבידנד מחולק שממנה וההכנסה לראותהזרה אין בישראל ה

(א)14כהכנסהשמקורהמחוץלישראלואיןלהחילעליהאתהוראותסעיף

.לפקודה

כמולמשלבהםאיןליחידהחזקהמהותיתבחברההזרה,מקריםמיוחדים

.םייבחנועלפינסיבותיה,אושאיןמדוברבהכנסהמהותיתבישראל

יובהר רקלעני, הינו יישוםהאמורבפסקהזו שליחידשהיהכי זכאותו ין

ידי ותיקלפטורממסעלהדיבידנדהמחולקעל תושבחוזר עולהחדשאו

בישראל שנצמחו או שהופקו הכנסות מתוך הזרה החברה לראות. אין
באמורלעילכעמדהכלליתשלרשותהמסיםביחסלקביעתמקוםצמיחת

ש הכנסות מתוך זרה חברה ידי על המחולק מדיבידנד אוההכנסה הופקו

.שנצמחובישראל

.להלן4.1.6שבסעיף'ראהדוגמאח

דוגמאות .4.1.6

רז .א ב"לשעברתושבארה, 1עלהלישראללראשונהביום, 2008בינואר רז.

בארה חולים בבית המנתח כשכיר ב"עובד של. במניות מחזיק רז כן כמו
ארה תושבת "חברה תרופות בייצור העוסקת החברה:"להלן)ב אינו"(. רז

בחברהעובד בבית. מעבודתו משכורת הכנסות לרז נובעות שנה מידי
.יהחברה"החוליםוהכנסותמדיבידנדהמחולקותע

סעיף"עפ ממשכורתועללפקודה(א)14י יהיהרזפטורממסעלהכנסותיו

שנתוכוללעד2008ביןהשנים,בשלהיותועולהחדש,הכנסותיומדיבידנד
.2017

 .ב לדוגמא בהמשך לעילא4.1.6שבסעיף שרז, הניחו ביום, ישראל את עזב

31.12.2001 2008בינואר1וחזרלישראלביום, לאחרשנחשבלתושבחוץ,
.2007וכוללשנתעד2002ביןהשנים
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שניםרצופותעדלחזרתוארצה6בשלהעובדהשרזנחשבלתושבחוץבמשך

שעהויהיהזכאיהרישיחשבלתושבחוזרותיקעלפיהוראתה,2008בשנת
 בסעיף האמור לפקודה(א)14לפטור כלומר. על, ממס פטור יהיה רז

עדוכולל2008יםהחלמשנתשנ10הכנסותיומדיבידנדוממשכורתבמשך
.2017שנת

הניחושרזהיהנחשבלתושבישראל,לעילא4.1.6שבסעיףבהמשךלדוגמא .ג

 ליום 31.12.2003עד , ביום לישראל 2008בינואר1וחזר שנחשב, לאחר

.2007וכוללשנתעד2004לתושבחוץביןהשנים

שניםבלבדעדלחזרתוארצה4בשלהעובדהשרזנחשבלתושבחוץבמשך

הרישיהיהזכאילהטבותשלתושבחוזרכהגדרתוערבהתיקון,2008בשנת
רזיהיהפטורממסרקעל,כלומר.כנוסחואזלפקודה(ג)14במסגרתסעיף

.2012וכוללשנתעד2008שניםהחלמשנת5כנסותיומדיבידנדבמשךה

לדוגמא .ד בהמשך לעילא4.1.6שבסעיף לראשונה, לישראל עלה שרז הניחו

.2008ביולי1ביום

"עפ סעיף ממסלפקודה(א)14י פטור רז יהיה חדש, עולה היותו ,בשל

ליולי1מיוםמהכנסותהדיבידנדומהכנסותהמשכורתשנצמחווהופקוהחל

30ועדליום2008 2018ליוני ההכנסותהמתייחסותלמחציתהשנייהשל.

.יהיוחייבותבמס2018שנת

 .ה מיום החל חדש לעולה נחשב 1גיל 2008בינואר ותווך. בייעוץ עוסק גיל

שהקים אינטרנט אתר בסיוע . 2008בשנת עסקים280נמנו ימי מתוכם,

ימיםנוספיםשהה40-ימיםו80ובמשךלמטרותעבודת,שההבחוץלארץ

.יתלבחופשהמשפחת"בחו

 בהבהרה שמהאמור לעילד4.1.5בסעיף שיילקחו, העסקים ימי מספר
ימיחופשה40-280)240בחשבוןהינו שלישמההכנסהשהופקהממשלח(.

תיחשבלהכנסהשהופקהמחוץלישראלותהאפטורהממס2008ידבשנת

.דהלפקו14סעיףחמכו

מאיה .ו לנחשבת מיום החל ותיק חוזר 1תושב 2008בינואר הינה. מאיה

דוגמניתבמקצועההפועלתבישראלוכןנוהגתלשהותמחוץלישראלתקופה
.בשנהבמסגרתתפקידהימיעסקים04עולהעלשאינה

 בסייג מהאמור שבסיפא שלהבהרה לראות,לעילד4.1.5בסעיף יש

המחוץלישראלכחייבתבמסבישראללפיאשרהופקמאיהבהכנסתהשל
".טפלההולךאחרהעיקר"הכללשל

מהנדסתוכנה,אייל.2008בינואר1איילנחשבלתושבחוזרותיקהחלמיום .ז

החללעבוד במקצועו בחברתתוכנהישראלית2013לינואר1ביום, בשנת.
ע2013 אייל ע"נשלח פיקוח לשם ימים חודש למשך להודו החברה לי
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פרויקטשמבצעתהחברה משולמתע. שלאיילמהעבודהבהודו י"הכנסתו

.החברה

ישלראותבהכנסתושלאיילאשר,לעילה4.1.5בסעיףשבהבהרהמהאמור

.הופקהבהודוכחייבתבמסבישראל

 .ח מיום החל ותיק חוזר לתושב נחשבת 1ליהי 2008בינואר ליהי. יועצת,

ארגוניתבמקצועה 1יוםבהחלהלעבוד, 1020לינואר ,"MP"תחברעבור

בתחוםכוחאדםהעוסקתבהדרכותשלחברותישראליות העבודהבפועל.

עבורהעובדת,"MP"תההכנסותמחבר.מבוצעתעלידיליהיבישראלבלבד

ליהימושכת.מתקבלותעלידיחברהזרהבבעלותההמלאהשלליהי,ליהי
.בעלותהכדיבידנדמדישנהאתכלרווחיהחברההזרהשב

 שבסעיף בהבהרה לעילח4.1.5מהאמור בהכנסת, לראות ליהייש של ה

שבבעלותה הזרה החברה מאת המתקבל מדיבידנד שהופקה, כהכנסה
 כך ובשל בישראלבישראל במס החברה)כחייבת של לחיובה מעבר זאת

.(הזרהמההכנסותהמתקבלותבידה

 פרופיל תושבים .5

 'פרופיל א .5.1

מהאודי האקדמאיםבשנתהינו 1998נדסתוכנהשסייםאתלימודיו בתוםלימודיו.

תוכנות בפיתוח העוסקת ישראלית בחברה לעבוד החל . 2002בשנת אודיהתפטר

ועבר בישראל מעבודתו חברתו, עם ליבייחד בארה, ב"להתגורר לעבודאודי. החל

לנשא"ובחובמהלךשהיית.בחברהאמריקאיתבתחוםדומהלתחוםבועבדבישראל

ב"ובניהזוגחסכואתכספיהמשכורתשהרוויחובארההלאישליביאתחברתואודי

חסכון תכניות כגון אפיקים במספר אמריקאית"ני, בחברה השקיעו ואף סחירים ע

.בניהזוגארצהשבו2008במהלךשנת.פרטיתהעוסקתבפיתוחפטנטייחודי

שעה הוראת ובמסגרת לתיקון כבני,בהתאם יחשבו ותיק"הזוג חוזר תושב היות"
בניהזוגיוכלולהגיש.שניםרצופותמהמועדבועזבואתישראל5חלפו2008ובשנת

בהלאיחשבותושבי,"שנתהסתגלות"טופסלמשרדהקליטהולהודיעעלבחירתםב

מעברלשנה.עלמנתשיוכלולבחוןחזרתםארצהבמהלךאותהשנה,ישראללצרכימס
בניהזוגמפטוריםממסעלהכנסותיהםשינבעומכלוייהנ,שניםנוספות9ובמשך,זו

הכנסהשמקורהמחוץלישראל סוג כן. כמו אתהחזקותיהםבחברה, במידהוימכרו
השניםממועדחזרתםארצה10ייהנומפטורממסעדלתום,האמריקאיתבההשקיעו

(.השניםכוללותאתשנתההסתגלות10)

,יובהר בשנים לישראל ישובו הזוג ובני במידה 2010כי יחשבו2011או שלא הרי

הקובעתמעמדשלתושבחוזרותיק,משוםשתוקףהוראתהשעה"כתושבחוזרותיק"
2007אלביןהשניםחלעלמיששבלישר,שניםומעלה5עבוריחידשנחשבלתושבחוץ

.בלבד2009-ל
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 'פרופיל ב .5.2

רופאמנתחיניב האקדמאייםבשנתהינו 1995אשרסייםאתלימודיו שנת. במהלך

בהגיעםלספרד.אתישראלועברלהתגוררבספרדגיליביחדעםאשתו,יניבעזב2002
.לעבודבביתחוליםבברצלונהולהתמחותאצלרופאמומחהברפואתעינייםיניבהחל

החוליםתקופהשלבכדילעבורהתמחותאצלהמומחהנדרשכיהמתמחהיעבודבבית

שניםמתוםההתמחות10 לעבודבביתהחוליםיניבשנותהתמחותהמשיך4לאחר.

פרטית קליניקה מקומי רופא עם ביחד פתח ובמקביל שבספרד עסקגילי. הקימה
ולאחרששהובספרד,שניםנוספותבמהלכןנולדולבניהזוגשתיבנות7כעבור.עצמאי

היותותקופתמחויבותולבית.בארצהיחדעםמשפחתםלשוהחליטו,שנים11כ"בסה
החוליםטרםהסתיימה פיה, הושגההסכמהעל בביתהחוליםיניב, לעבוד 3ימשיך

להמשיךולהפעילאתהקליניקהיניבכמוכןהחליט.'דעד'בימיםב,משמרותבשבוע
ימים באותם בספרד שלו יניב. שנת בתחילת לישראל חזרו ומאותו2013ומשפחתו

הואהועסקבביתחוליםבישראל מועד אתזכויותיהבעסקגילימכרה2015בשנת.
.העצמאישהקימהבספרדובתמורהשקיבלההקימהעסקדומהבישראל

לתיקון בהתאם , 2013בשנת שהו,יםותיקיםחוזריםכתושבגיליויניביחשבו שכן

חוץ10מחוץלישראללפחות כתושבי נחשבו להגישטופס.שניםבהן יוכלו הזוג בני
בהלאיחשבוכתושביישראל,"שנתהסתגלות"למשרדהקליטהולהודיעעלבחירתםב

מס לצרכי זו. לשנה מעבר , נוספות9ובמשך שנים , עליניבייהנה ממס מפטור

',ד-'בגיןעבודתושםבימיםב,הכנסותיומהמשכורתשתתקבלמביתהחוליםבספרד

כמוכןובמהלך.וחיהקליניקההפרטיתשבספרדבגיןימיעבודתושםוכןעלחלקוברו

שנותהפטור , על הנחשבותיניבלאתחול כאמור הכנסותיו על בישראל דיווח חובת

הכנסותיוממשכורתמעבודתובביתהחוליםבישראליתחייבובמסמלא.פטורותממס
בישראל העיתגילי. ממכירת ההון רווח על ממס מפטור בעודהנה בספרד שלה סק

.ימהבישראליתחייבובמסמלאשההכנסותמהעסקהחדששהק

 'פרופיל ג .5.3

החליטו,70בהגיעולגיל,2008בשנת.וולדובברוקליןשבניויורקימתגוררמיוםהרון
לישראלרון מקוםמושבם ולהעתיקאת לעלותארצה ומשפחתו דיןיהרון. עורך נו

חבר המלאה בבעלותו אשר יעוץמצליח שירותי המעניקה הבהאמס איי תושבת ה

וארה קנדה ב"לתושבי הייעו. משירותי ץחלק ידי על בפועל רוןהניתנים מבוצעים,

מקבלמשכורתמהחברהבעבוררון.ל"מישראלוחלקםבמסגרתנסיעותיוהרבותלחו
רוןביןיתרנכסיושל.שירותייעוץאלו המחבר%20,ב"מבנהדירותבארהקיימים,

להובלותופטנטרשוםאותוהעניקלחברהאמריקאיתתמורתתשלוםשנתיבסךמליון
.דולר

בני.תושביישראללראשונה2008ומשפחתובשנתרוןיחשבו,בהתאםלתיקוןהמוצע

בה,"שנתהסתגלות"הזוגיוכלולהגישטופסלמשרדהקליטהולהודיעעלבחירתםב

עלמנתשיוכלולבחוןעלייתםארצהבמהלךאותה,לאיחשבותושביישראללצרכימס
שנה  זו. לשנה מעבר , ייהנ9ובמשך נוספות הכנסותיורוןהשנים על ממס מפטור

הייעוץ מחברת שתתקבל ממשכורת בחו, מבוצעת שהיא ככול עבודתו ל"בגין על.
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העסקיםששהה זהובהתאםליחסימי בחוזר לדווחבהתאםלאמור יוכל זו הכנסה

"בחו שנה באותה העסקים ימי כלל לעומת עבודה לצרכי סעיף)ל לעילד4.1.5ראה
 הכנסה בעניין מעורבתמפעילות (. כןכמו הכנסותיורוןהייהנ, בגין ממס ,מפטור

לישראל מחוץ שהופקו שכירות, מדמי דיבידנד, מתמלוגים, והכנסות הון רווחי
נייןחברתמשלחידזרהבהתאםלתיקוןהוראותהפקודהבע.מהחברההאמריקאית

לאיחולועלחברתהייעוץולפיכךחלקוברווחיהחברהלאיחשבו(דלעיל1ראהסעיף)

בישראל בפועל הופקו לא עוד כל בישראל הופקו כאילו לתיקון,יצוין. בהתאם כי

 שבבעלות הזרות החברות כי ייקבע לא ההטבות ומנוהלותרוןובתקופת נשלטות
לא כן ועל תחשבנהתושבותישראלבישראל . על לאתחול שנותהפטור רוןבמהלך

ממס פטורות נחשבות אשר לישראל מחוץ הכנסותיו על בישראל דיווח חובת רון.
.יתחייבבמסמלאעלהכנסותמהשקעותופעילותשיבצעבישראל

 'פרופיל ד .5.4

טקוממציאתפטנטיםמוכשרתאשרבמהלךהשניםהאחרונות-נהיזמיתהיייההילה

 2מכרה הזנק (.Up-tartS)חברות מקום2002בשנת את להעתיק הילה החליטה

,בבעלותההמלאה,חברהתושבתקפריסיןהילהבאותהשנההקימה.מגוריהלצרפת

.ורשמהבחברההזופטנטחדששהמציאה

 7כעבור בשנת 2009שנים מתעכבתהילההבינה הקפריסאית החברה מכירת .כי

החליטהכיתחלקאתהילה.הבישראלמבקשיםכיתשובארצהבינתייםהוריהואחי
חייהביןצרפתלישראלבאופןשבובמהלךשבועאחדבכלחודשתמשיךלעבודבחברה

.בהתקיםאתביתההחדש,ובשארהזמןתשההבישראל

היותושהתה,תיחשבכתושבחוזרותיקהילה,בהתאםלתיקוןובמסגרתהוראתשעה

 לישראל 5מחוץ רצופות השעה)שנים להוראת (בהתאם טופסהילה. להגיש תוכל

בהלאתיחשבתושבישראל,"שנתהסתגלות"למשרדהקליטהולהודיעעלבחירתהב

לצרכימס מעברלשנהזו. הנהמפטורממסעלהכנסותיהישניםנוספותת9ובמשך,

מפטורממסבגיןהנהית,כןכמו.ל"שיופקומחוץלישראלבמסגרתשבועעבודתהבחו
בהתאםלתיקון.ההקלהתבתקופרווחהוןממכירתהחברההקפריסאיתאםתעשהכן

הפטור ובתקופת החברה, על יחולו לא זרה נשלטת חברה בעניין הפקודה הוראות
,במהלךתקופתההטבות,כיבהתאםלתיקון,יצוין.(דלעיל1ראהסעיף)הקפריסאית

שבבעל הזרה החברה כי ייקבע תחשבלא לא כן ועל בישראל ומנוהלת נשלטת ותה

חובתדיווחהילהלאתחולעל,כמוכןבמהלךשנותהפטור.החברהלתושבתישראל
לישראל מחוץ הכנסותיה על בישראל ממס, פטורות נחשבות אשר העסקים. כל

 שתקים הישראליים והחברות עלייתההילה מיום בישראל על, מלא במס יתחייבו
.טפתוכןעלרווחיההוןשיופקובעתמכירתםפעילותםהשו





ה כ ר ב  ,ב

 רשות המסים בישראל


