
                                                                            
  
  

  עדכו� ללקוחות בנושא מס הכנסה
  

  לפקודת מס הכנסה  168' תיקו� מס

  הבהרות להגדרת תושבות בתקופות מעבר* 

  הנחיות לגבי עולי� חדשי� ותושבי� חוזרי�*    

  

  

 לפקודת מס הכנסה 168' מס את תיקו� ,קריאה שנייה ושלישיתב, 2008, בספטמבר 9יו� הכנסת אישרה ב

  .")התיקו�:"להל� (

  ".ירדו"ושיבה של ישראלי� ש, היא לעודד עלייה לישראל התיקו�רת מט

שיחולו על עולי� חדשי� ותושבי� חוזרי� שיסווגו כעולי� לצורכי , מפרט שורת הקלות ממס ומדיווחהתיקו� 

  .בקשר להכנסותיה� שמופקות מחו) לישראל לוהכו, מס הכנסה

ושב ישראל מבחינת סטאטוס המס וכ� עזיבה של התיקו� מבהיר ומחדד את תקופות המעבר שבי� הפיכה לת

  .ישראל

  

 :תחולת התיקו� .1

הוראות  התיקו� יחולו על כל מי , קרי, 2007, בינואר 1הוראות התיקו� יחולו בצורה רטרואקטיבית החל מ ה 

וה� יחולו על כל מי שחדל להיות תושב ישראל במועד , ואיל*, 2007, בינואר 1שנהיה תושב ישראל החל מ ה 

ראו סעי+ ( 2009, בינואר 1תושב חוזר רגיל שיחול החל מיו�  בהגדרתיוצא מהכלל הוא השינוי  .האמור ואיל*

 ).להל� 6

  

 לפקודת מס הכנסה) א(14סעי�  .2

שני�  5נית� פטור ממס למש* ") עולה חדש: "להל�(ליחיד שנהיה לראשונה תושב ישראל , הדי� הקיי� ל פיע

וכ� זכאות ; ל"מנכסי� שרכש בחו )קצבה ודמי שכירות, דיווידנד, תגמולי�, ריבית( רק על הכנסות פאסיביות

 . שני� טר� עלייתו 5על הכנסות מעסק ובתנאי שהעסק היה פעיל לפחות  ,שני� 4למש*  ,לפטור

, מיו� עלייתו לישראל שני� 10למש* , המופקות מחו) לישראל, פטור לכלל הכנסותיו של העולההתיקו� קובע 

בי� א� מקור� מנכסי� שהיו לו לפני היותו  )עסקיות ופאסיביות(השוטפות  ול את כל הכנסותיובאופ� שיכל

 ). להל� 4סעי+  ורווח הו� ראעניי� ל(, 1תושב ובי� א� לאו

מתנה כא� הנכס שממנו מופקת ההכנסה הועבר לזכאי להטבה , לפיו, בתיקו� נקבע סייג לאמור לעיל יודגש כי

ההכנסות המופקות מנכס זה לא יזכו , אזי, 2007, בינואר 1, קרי, לת החוקפטורה ממס לאחר יו� תחי

 .להטבות המס האמורות בתיקו�

 ."תושב חוזר ותיק" :סויי חדשימעמד מהתיקו� קבע , בנוס+

עזב את בו מהמועד  ותרצופשני�  10תושב חו) לפחות  היהלאחר ש, לישראל למעמד זה יזכה יחיד ששב

להקלות המוענקות  �וישווה אות רגיל את ההקלות ממס הניתנות כיו� לתושב חוזרמעמד זה ירחיב  .ישראל

  .לעולה חדש

תושב חוזר "כהתקופה שתזכה את היחיד להיחשב , 2009 /2007כי בשני� , כהוראת שעה, בעניי� זהעוד נקבע 

על מנת , � אחרותבמילי, 2006, בדצמבר 31 תושב חו) ביו� לנחשב הוא  א� , שני� בלבד 5תעמוד על  "ותיק

 10 /מ, לקבלת המעמד בתיקו� ל הנדרשת"קוצרה תקופת השהות בחו, לעודד את חזרת� של ישראלי� לאר)

   .שני� 5 /שני� ל
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 )שנת הסתגלות(לפקודת מס הכנסה ) ב(14סעי�  .3

� בו יו� מיו 90ובלבד שנתנו הודעה לרשויות המס בתו* (נית� לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק , לפי התיקו�

 יחשב זאת לאבשנה . ה אחת ממועד הגעתו ארצה של היחידתקופת הסתגלות בת שנ) שב לישראל/עלה

 . תושב ישראל לצרכי מס הכנסהכ התושב החוזר/העולה

א* בתנאי שהוא , יהנות משנת ההסתגלותליכול ג� , ואיל* ,2007, בינואר 1יו� תושב ישראל החל מהפ* למי ש

  .זועל רצונו ליהנות מתקופת  )2008, בספטמבר 16(יו� מיו� פרסו� התיקו�  90יודיע לרשות המיסי� בתו* 

  

 ) רווח הו�) (ב( 97סעי�  .4

 ,ל"מחו ביחס לנכסי� ,שני� על רווח הו� בגי� נכס 10התיקו� מעניק פטור למש* , תושב חוזר ותיק/לגבי עולה

 .  2ישראל ובי� א� נרכשו לאחר מכ�לפני היותו תושב  ,תושב חוזר ותיק/בי� א� אלו נרכשו על ידי העולה

  .הפטור לא יבוטל אלא יקט� באופ� ליניארי, השני� 10בתו� 

 

  חברה נשלטת זרה .5

 50% /אשר יותר מ, כחבר בני אד� תושב חו), בי� השאר, מוגדרת, חברה נשלטת זרה, לפי הדי� הקיי�

 .מאמצעי השליטה בו מוחזקי� בידי תושב ישראל

או המנוהלות על ידי העולי� /הנשלטות ו ברותו חזרת� של בעלי המניות של חשעליית� א, התיקו� קובע

א� ה� לא היו , לא הופכת את החברות לחברות תושבות ישראל, או התושבי� החוזרי� לישראל החדשי�

 .כאלה לפני עליית בעלי המניות

ליית בעלי המניות שני� מיו� ע 10החברה תמשי* להיות מסווגת כחברה תושבת חו) במש* , לפי התיקו�

שני� מיו� עליית בעל מניות לא יובא בחשבו� שיעור  10התיקו� קבע שבמש* , בנוס+. והיות� תושבי ישראל

יראו בבעל מניות בחברה נשלטת זרה שהינו עולה חדש או תושב , דהיינו, זכותו באמצעי השליטה בחברה

 .לעניי� זה, וותיק חוזר כתושב חו)

  .ישראל תלבחור להיחשב לתושב, בכ* היא מעוניינתא� , כי חברה יכולה ,�יש לציי

  

  ) ל"פטור מחובת הדיווח על הכנסה שמקורה בחו) (ב(135)+ ב(134סעי�  .6

לא יהיו חייבי� , והחברות שבשליטת�) עולי� חדשי� ותושבי� חוזרי� ותיקי�( היחידי�, התיקו� קובע כי

עולה חדש או תושב חוזר ותיק אינ� , דהיינו .לפי תיקו� זה ממס בדיווח על נכסיה� והכנסותיה� הפטורי�

הדברי� . שני� ממועד עליית� 10חייבי� בהגשת דוח לגבי כלל הכנסותיה� ונכסיה� מחו) לישראל למש* 

 .הצהרות הו� נכוני� א+ לגבי

  

 הודעת נאמנות .7

  :תיונאמנוה בעניי� התיקו� קבע מספר הקלות במת� הודע

לא חייב בהגשת הודעת נאמנות במש* , תיקויה לראשונה תושב ישראל או שהינו תושב חוזר שה, יוצר נאמנות

שמדובר או , בתנאי שיוצר הנאמנות הקנה רק נכס מחו) לישראלוזאת , שני� ממועד הפיכתו לתושב ישראל 10

  .הכנסה הנובעת מנכס מחו) לישראלב

                                                                                                                                                             
1
רווח הון יהא פטור ממס בישראל אם הוא , לפיו(לפקודה ) 5)(א(97לפי סעיף  ובתנאי שאין מדובר בנכס שהגיע לידי היחיד בפטור ממס 

  ). המתנה אינו תושב חוץ ללקרוב או מתנה ליחיד אחר אם שוכנע פקיד השומה כי המתנה ניתנה בתום לב ובלבד שמקב נובע ממתנה
2
 .לעיל 1ראה הערה  
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של חזרתו לישראל שב ישראל בגלל עלייתו או נאמנות שהפכה לנאמנות תושב ישראל  או לנאמנות נהנה תו

הכל בתנאי , החזרה/שני� מיו� העלייה 10לא תהיה חייבת בהגשת הודעת נאמנות למש* , הנהנה/היוצר

  .מחו) לישראלהיא נכס הנובעת מהההכנסה שמחו) לישראל או  הואשהנכס שהוקנה לנאמ� הנאמנות 

משו� הפיכת אחד היוצרי� לתושב לראשונה או לתושב , אלוג נאמנות לנאמנות תושבי ישריושינוי ס, כמו כ�

, ו ההכנסה נובעת מנכס מחו) לישראל/הכל בתנאי שהנכס לנאמ� הנאמנות הינו מחו) לישראל או, חוזר ותיק

 .אינה חייבת בדיווח

 

  שתוקנו נוספי( סעיפי( .8

 ותשני� רצופ 3כל מי ששהה כ* שממצב בו , )"ותיק"שונה מתושב חוזר ב" (רגיל"שונה סיווגו של תושב חוזר 

דגש כי הארכת התקופה יו. ל"בחורצופות שני�  6 /ל השתנה התקופהמש* , נחשב תושב חוזרהיה  ,ל"בחו

 .2009, בינואר 1 יו�מ היות תושב ישראל החללרק למי שיחדל רלוונטית 

 שני�  10מש* ל  � פטור ממס על רווחי הו: מה� הוא נהנה נשארו על כנ� ההטבות, "רגיל"לגבי תושב חוזר 

, תושב חו) ,בגי� מכירת נכס שרכש מחו) לישראל בתקופת היותו של התושב החוזר, ממועד שובו לישראל

 .תושב חו) ושנרכשו בעת היותל "חושמקור� בנכסי� בהכנסות פאסיביות על שני�  5למש*  ופטור

תיקי השקעות שנרכשו בעת ש למתייחסת באופ� ספציפי ומפור, "רגיל"ההטבה החדשה בתיקו� לתושב חוזר 

הרי , כל עוד לא היה לתושב החוזר השקעה כספי� נוספת וחדשה בתיק .זרתושב  ,היותו של התושב החוזר

 .תהיה פטורה ממס ההשקעותההכנסות מתיק ש

 כאשר בשנתיי� , שני� מחו) לישראל 4רצופה בת  ששהה תקופהכ* שתושב ישראל , הורחבה הגדרת תושב חו)

 ,ארבע השני� האמורות מתו* ,האחרונותובשנתיי� , יו� בשנת המס 183ל לפחות "הוא שהה בחוהראשונות 

נית� , דהיינו, " DAY ONE" /ב כבר תושב ישראל ללא ייחשב , ל"מרכז חיי� בחוקיו� של  �הוא עמד בתנאי

את  עזבוא ההחל מהיו� הראשו� שבו  ,לצור* הגדרתו כתושב חו), להתחיל לספור את ימי היעדרו מהאר)

  . ישראל

 

 :תיקו� ה הקוד( ואתאת הדי�  מסכמתלהל� טבלה  .9

  

 תיקו�ה הדי� הקיי( סוג ההקלה

עולה חדש ותושב חוזר  תושב חוזר עולה חדש סטאטוס
 ותיק שייחשב לעולה

 שני� 10 שני� 5 שני� 5 פטור ממס על הכנסות פאסיביות

 שני� 10 שני� 10 שני� 10 פטור ממס על רווחי הו�

 שני� 4 פטור ממס על הכנסות מעסק
X 

 שני� 10

 פטור ממס על הכנסות ממשלח יד ומעבודה
X X 

 שני� 10

 תחולה ג� לגבי נכסי� או פעילויות חדשות
X X  �  

 )לעיל 3סעי+ ( " הסתגלות" מסלול התאקלמות
X X � 

   חברה נשלטת זרה / "השליטה והניהול"הקלה במבח� 
 ).לעיל 5סעי+ (

X X �  

 )לעיל 6סעי+ (פטור מחובת גילוי ודיווח 
X X � 

  


