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 צעדים למלחמה בהון השחור, להעמקת הגבייה, ולסגירת פרצות מס

 מחליטים

לאשר עקרונית את טיוטת החוק המצורפת, אשר עיקריה יובאו להלן, ולהסמיך את ועדת השרים 
ק ולשלבה במסגרת חוק המיוחדת שהוקמה לפי החלטה __ לאשר, על דעת הממשלה, את טיוטת החו

 .2015התכנית הכלכלית לשנת 

 טיוטת החוק מצורפת להחלטה זו, ואלו עיקריה:

יחיד שרואים אותו כתושב ישראל בשל החזקה הקבועה בסעיף , חייבותיחויב לדווח, בגין הכנסות  . 1
האמורה,  החזקה את לסתור המבקש, 1) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב", שבסעיף 2קטן (א)(

) 4ייתה לו הכנסה חייבת בשנת המס, למעט יחיד שרואים אותו כתושב חוץ לפי סעיף קטן (א)(שה
 א.48להגדרה האמורה ועובד זר כהגדרתו בסעיף 

גם יחיד תושב ישראל, שהעביר בשנת המס כספים אל מחוץ לישראל,  שנתי דוח בהגשת יחויב . 2
 . שקלים או יותר 500,000בסכום כולל של 

, אלא אם כן לא ידע ולא היה שנים 25נהנה תושב ישראל, שמלאו לו ח שנתי יחויב בהגשת דו" . 3
 .עליו לדעת שהוא נהנה

ייקבע מודל למיסוי "חברת בית", בדומה למודל המיסוי של החברה המשפחתית, במסגרת תיקון  . 4
לפקודה. כך, ייקבע מיהי חברת בית, מהו המיסוי החל עליה, וכי חברה כאמור תוכל לבקש  197
חודשים מיום התאגדותה בלבד. בנוסף, ייקבעו הוראות מעבר לגבי  3ת חברת בית תוך להיו

 חברות קיימות. בהתאמה, יבוצע תיקון דומה בהוראות ה"חברה המשפחתית". 

ות במסגרת סיום יחסי עובד ומעביד, הפסקת שירותים ובמסגרת מכירת מיסוי של הכנס ייקבע . 5
או  ,מעביד עובד יחסי סיום או ,העסקה סיום מסגרתך שב, כ"אי תחרות"מניות, לרבות בהקשר של 

 כהכנסה או עבודה כהכנסתכאמור תקבול  במישרין או בעקיפין, יסווג ,שירותים תןמבהפסקת 
על ידי  מניות מכירתבמקרים של  בשיעור מס שולי. תמוסה זו הכנסה, לכך בהתאם. יד ממשלח

 תמוסה ההכנסה, זה במקרה. המניות בעד מורהכתייחשב  כולה ההכנסה סיווג  בעל מניות מהותי,
 .המשלם בידי הוצאה תותר לאו הון רווח של מס בשיעורי

 . לפקודה) ד(14 סעיף שיבוטל כך הכנסהפקודת מס  תתוקן . 6

 לפקודה.  51פקודת מס הכנסה כך שיבוטל סעיף  תתוקן . 7

-כישה (בסעיף זהשל קבוצת רכנאמן  אדם הקונה זכות במקרקעיןש , כךחוק מס ערך מוסף יתוקן . 8
קבוצת הרכישה  , במועד הרכישה, הודעה על היותו נאמן ויכלול בה את פרטילמוכרימסור , נאמן)

 ,  להודעה על נאמנות ואישור המוכר על קבלתה הנאמן יצרף את העתק ההודעה האמורה הנהנית;
ור, יראו . במקרה בו לא פעל הנאמן כאמלחוק מיסוי מקרקעין 74לפי סעיף שהוא מגיש למנהל 

 אותו כמי שמכר זכות במקרקעין לקבוצת הרכישה. 

 

 דברי הסבר

הצעת ההחלטה כעת תאפשר קיצור הליכי החקיקה ושילובה במסגרת חוק התכנית הכלכלית לשנת 
 .2015התקציב 

 קציב המדינה.כחלק מההצבעה על ת ההצבעה על החלטה זו תיעשה

 

 רקע כללי

, מוצע להתמקד 2015חוק התכנית הכלכלית לשנת הכספים במסגרת פרק המסים, שהינו חלק מהצעת 
בסתימת פרצות מס הגורמות לאבדן להכנסות המדינה, ולהגדלת  אי השוויון. לפיכך, מוצע, למשל, 

ולקבוע מודל מיסוי כולל בגין תשלומים אגב סיום יחסי עבודה,  לשנות את אופן המיסוי על חברות בית
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וסף, קיימת מטרה, שהוגדרה על ידי הממשלה כמטרה חשובה הפסקת התקשרות ומכירת מניות. בנ
, להמשיך ולהילחם בתופעת ההון השחור, שהיא 2011באוקטובר  9מיום  3756בהחלטה מס' ביותר,  

מוצע להרחיב את חובת תופעה נרחבת הפוגעת בגביית המסים, בצדק החלוקתי ובשלטון החוק. לפיכך 
להרחיב את בסיס המידע הנמצא  ובכך (להלן הפקודה) סהלפקודת מס הכנ 131הדיווח מכוח סעיף 

  , ולהגביר את האפשרות לגביית מס אמת.בידי רשות המיסים
 (ג)-לסעיפים (א)

, כאמור לפקודת מס הכנסה, וזאת 131מוצע להרחיב את חובת הדיווח שמוטלת היום מכוח סעיף 
ע הנמצא בידי רשות המיסים במטרה להילחם בהון השחור, להרחיב את בסיס המיד בחלק הכללי,

נהנה תושב ישראל, שמלאו לו עשרים וחמש ולגבות מס אמת. לפיכך, מוצע לחייב בהגשת דוח כל 
 שנים, אלא אם כן לא ידע ולא היה עליו לדעת כי הוא נהנה.

כתושב ישראל , בשל החזקה הקבועה בסעיף בנוסף, מוצע לחייב בהגשת דוח גם יחיד שרואים אותו 
המבקש לסתור את החזקה, , לפקודה 1) להגדרה "תושב ישראל" או תושב", אשר בסעיף 2קטן (א)(

) בהגדרה האמורה ואינו עובד זר 4ובלבד שאינו יחיד שרואים אותו כתושב חוץ לפי פסקה (א)(
א, וכל זה אם הייתה לו הכנסה חייבת בשנת המס. כמו כן יחויב בהגשת דוח שנתי 48כהגדרתו בסעיף 

ב ישראל, אשר בשנת המס העביר כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של חצי מיליון גם יחיד תוש
 .שקלים או יותר

 לסעיף (ד)

לפקודה 197לאור תיקון מודל המיסוי של החברה המשפחתית, במסגרת תיקון 
1

, מוצע לקבוע מודל 
שר הינו סעיף לפקודה, א 64דומה גם לחברת הבית. הסעיף המסדיר את מיסוי חברת הבית הוא סעיף 

 לקוני שסביבו התפתחו פרשנות ונוהג בטיפול בחברות הבית. 
בנוסף, תכנוני מס רבים מתבצעים בתפר ובמעבר בין חברה רגילה לחברת בית ולהפך, ולכן מוצע לטפל 
במעברים אלה בדומה לאופן שנקבע בחברה המשפחתית.  בהתאם לכך גם נקבעו הוראות מעבר לגבי 

 חברות קיימות. 
 עיף הלס

או אגב  עבודה, לרבות פרישה, יחסי סיום סכום או מענק שהגיע לידי יחיד אגב לכ מוצע להבהיר כי 
ובכלל זה סכומים ששולמו לו כדי שלא יעסוק  , בין במישרין ובין בעקיפין,שירותים מתןהפסקת 

עסק מ כנסהכה או עבודה כהכנסתבתחומי הפעילות של המעסיק או יתחרה בו בדרך אחרת, יראו אותו 
), או כמענק פרישה, לפי העניין. זאת, במסגרת הכלל כי "הטפל הולך אחרי 1(2לפי סעיף  יד משלחאו מ

 העיקר". 
 בעד כתמורהייחשב  כולה ההכנסה סיווגעוד מוצע לקבוע, כי במכירת מניות של בעל מניות מהותי, 

הרוכש בגין   בידישוטפת  וצאהה תותר לאלפקודה, כך ש 32. במקביל, מוצע לתקן את  סעיף המניות
 .רכישת המניה מבעל המניות המהותי, אלא במכירת המניה

 לסעיף ו
התקופות  את להאריך רשאי, הכנסת של הכספים ועדת באישור, האוצר שר כי קובע) ד(14 סעיף

ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, לתקופה שלא  המפורטות בסעיף, לגבי יחיד שהיה לתושב 
שנות מס, ובלבד שביצע השקעה משמעותית בישראל שיש בה כדי לקדם יעדים  ל עשרתעלה ע

בין התקופות הקבועות בסעיף, תקופת . לאומיים הנוגעים למשק המדינה, בתנאים המפורטים בסעיף
בסעיף  נקבע ופטור מדיווח על הכנסות כאמור. כן לישראל מחוץ שנצמחו הפטור ממס על הכנסות

(ד), יובאו לאישור הכנסת בתוך שישה חודשים 14תקנות ראשונות לפי סעיף  כי, התחולה של סעיף זה
-ו 2009מיום פרסומו של חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 

מועד זה חלף זה מכבר, ותקנות מכוח הסעיף לא הותקנו. זאת ועוד, בהצעת . 2009-), התשס"ט2010
), 2013-2014רי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים חוק לשינוי סד

חוזרים,  ותושבים ב, לגבי עולים134מדיווח הקבוע בסעיף  הפטור את , הוצע לבטל2013-התשע"ג
(ד) קובעת כי ניתן להאריכו. סעיף זה פוצל מהצעת החוק לאחר 14אותו פטור אשר ההסמכה בסעיף 

מצוי כרגע על שולחנה של ועדת הכספים. בדברי ההסבר לביטול הסעיף , נכתב הקריאה הראשונה, ו
 כדלקמן:

 חדש עולה ליחיד מדיווח פטור קובע, 1/1/2007 מיום שתחולתו, הכנסה מס לפקודת ב134 סעיף "
 מחוץ שנצמחו העולים של הכנסותיהם על חל הפטור"). העולים: "להלן" (ותיק חוזר לתושב"ו

 ההקלות. לישראל עלו שבו מהמועד שנים עשר במשך, לישראל מחוץ בנכסים ןשמקור או לישראל
 .שנים עשר במשך אלו להכנסות ממס פטור קובעות לעולים

                                                 
, ס"ח התשע"ג, 2013 –), התשע"ג 2014 -ו 2013חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעיד התקציב לשנים  1

 .116עמ' 

https://www.prisha.co.il/



85 

 :להלן המפורטות לבעיות לגרום עשוי זה פטור
 האם לבדוק המיסים לרשות מאפשר אינו בישראל ממס פטורות שלכאורה הכנסות על מדיווח פטור

 .לעולים בהטבות שנקבעו הפטור בכללי עומדת וחהדו שלא ההכנסה אכן

. הפטור בתקופת העולים של במס החייבות הכנסותיהם על אמת שומת עריכת על מקשה לעולים הפטור
 כי הטענה עקב – דווחו שלא לקוחות של כספים העברות, בנקים בחשבונות תנועות בדיקת', לדוג

 .מדיווח פטור עליה שחל בפעילות מדובר

 גמר לאחר. דווחו שלא הכנסות סכומי הפטור תקופת במהלך להצטבר עלולים העולים בידי ,כן כמו
 שנצמחו ההכנסות סכומי ובקביעת, לעולים אמת שומת בעריכת קשיים יהיו מדיווח הפטור תקופת
 .הפטור תקופת לאחר בידיהם

 תקופת סיום במועד העולים של ההתחלתי ההון על בקרה לעשות יהיה ניתן ולא מאחר ייווצר זה קושי
 .הפטור גמר שלאחר לתקופה נאותה" הון השוואת" לערוך ניתן לא וכך, הפטור

 וחילופי שקיפות של הבינלאומיים בסטנדרטים חמורה פגיעה מהווה הכנסות על מדיווח פטור, בנוסף
. עמיד וחילופי לשקיפות הגלובלי הפורום של ביקורת בהליך כעת נמצאת ישראל, זה בעניין. מידע
 עליו מרכזי ממצא הינה בסטנדרטים זו פגיעה כי, הפורום של הסוקרים ידי על המסים לרשות נמסר
 תיאלץ ובעקבותיו, 2013 יוני חודש במהלך להיות צפוי ישראל על הדוח פרסום. ישראל על בדוח יעירו

 להימנעו, האפשרי בהקדם זאת לעשות מומלץ, לפיכך. הפטור את ממילא לבטל, הנראה ככל, ישראל
 .כאמור בעייתי דוח מפרסום

 ".במקביל) ב(135 ו ב134 בסעיפים הפטור את לבטל מוצע, לעיל האמור לאור
לאור האמור לעיל, ולאור המגמה של צמצום הטבות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, מוצע  

ר זה מוצע דב. שנים בעשר לבטל את סעיף ההסמכה אשר מאפשר להאריך את התקופות הקבועות בו 
 ומבקר הכנסת ר"בעניין אי התקנת התקנות על ידי יו שנעשו פניות אף לשם המינהל התקין, ולאור

 .האמור ההסמכה סעיף את לבטל ולאור כל אלה, מוצע,  המדינה
 לסעיף ז

ברכישת חוזים לביטוח חיים, ובכלל לפקודה קובע, כי הוצאות שהוציאה חברת ביטוח חיים  51סעיף 
, קרי יותרו לסוכן, ייחשבו כהוצאות בשנה שבה הוצאו או הועברו לזכותו של הסוכן זה תשלומים

 יחולו מס כך שבאין אמירה מפורשת לצורכי לפקודה 51 סעיף את לבטל, כהוצאה שוטפת. מוצע
 .שנה 15 פני על תיפרס וההוצאה, המפקח על הביטוח והוראות החשבונאים הכללים

 לסעיף ח
 זכות מכירת לגבי גם שתחול כך" אקראי עסקת" הגדרת תוקנה מוסף ערך מס לחוק 40 בתיקון

 רוכשת מהמקרים שבחלק כיוון. מקרקעין במכירת עיסוקו שאין אדם בידי רכישה לקבוצת במקרקעין
נאמן, אולם המוכר אינו יודע על כך ואינו מעביר את המע"מ בשל  באמצעות המקרקעין את הקבוצה

 אדם הקונה זכות במקרקעין לקבוע כי נה בסכום המע"מ הנחסך, מוצעהעסקה ובכך ניזוקה קופת המדי
ואת פרטי קבוצת הרכישה  כי הוא נאמן, ימסור למוכר הצהרה בכתב עבור קבוצת רכישהכנאמן 
בנוסף, הנאמן יצרף את ההודעה האמורה ואישור המוכר על קבלתה, להודעה על נאמנות  הנהנית.

יראוהו לעניין פעל הנאמן כאמור ברישה, לא מיסוי מקרקעין.  לחוק 74שהוא מגיש למנהל לפי סעיף 
והוא יהיה החייב  , כמוכר זכות במקרקעין לקבוצת רכישה1) להגדרת "עסקת אקראי" בסעיף 3פסקה (

 במע"מ בשל מכירה זו.
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