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 .1מבוא
פקודתמסהכנסה(להלן:"הפקודה") והתקנותמכוחהקובעותהוראותשונותלגבימיסוי
עולים חדשים ותושבים חוזרים .ביום  16בספטמבר  2008פורסם תיקון מס'  168לפקודת
מסהכנסה(להלן":התיקון"או"תיקון ,)"161המרחיבאתההקלותבמיסויהכנסותיהםשל
עוליםחדשיםותושביםחוזרים.
בבסיסושלהתיקוןתכניתרחבתהיקףשמטרתההעיקריתהינהקליטתעליה,החזרתהון
א נושי איכותי לישראל ועידוד משקיעים בעלי פוטנציאל פיננסי להפוך את מדינת ישראל
למרכזחייהם,מתוךמטרהשיעלולישראלוישקיעובפיתוחחוסנההכלכלי.
מטרהנוספתהינהיצירתודאותבקרבהעוליםוהתושביםהחוזריםופשטותתפעוליתאשר
תקטיןחיכוךאפשרישלאוכלוסיהזומולרשויותהמס.
מטרתושלתיקון 168הינה,ביןהיתר,לנטרלאתהחששותשבליבםולעודדאתחזרתםאו
עלייתםארצהמחד,ומאידך,להקטיןבהקשרלשאלותהעולותמחוסרהוודאותכאמור.
עיקריהחוקבקליפתאגוזהינםכדלקמן:
א .השוואתמעמדוהמיסוישלמישחזרלישראללאחרשחדללהיותתושב ישראלבמשך
 10שנים לפחות (להלן – "תושב חוזר ותיק") למעמדו של עולה חדש לעניין הכנסות
שמקורןמחוץלישראלכמפורטבתיקון.
ב .הרחבת היקף הפטור הניתן לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק כך שיחול על כלל
הכנסותיהם המופקות מחוץ לישראל ,לרבות בגין נכסי חוץ שנרכשו לאחר העלייה או
החזרהארצה,זאתבמשך10שניםמהיוםשהיולתושביישראל.
ג .פטורמחובתדיווחלגביהכנסותמחוץלישראלשמפיקעולהחדשאותושבחוזרותיק,
במשךתקופתההטבותכאמורלעיל.
ד .לעניין הגדרת "חברת משלח יד זרה" שבסעיף  )5(5לפקודה או הגדרת "חברה נשלטת
זרה"שבסעיף75בלפקודה ,לאתובאבחשבוןכהחזקהשלתושבישראל,החזקתושל
יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק ,וטרם חלפו עשר שנים
מהמועדשהיהלתושבישראלכאמור.
ה .הארכת תקופת השהייה המינימאלית מחוץ לישראל המקנה זכאות לפטורים ממס
לתושבחוזררגיל(הארכהמשלושלשששנים).
ו .הר חבת היקף הפטור הניתן לתושב חוזר שאינו תושב חוזר ותיק (להלן :"תושב חוזר
רגיל") לגבי הכנסות שמקורן ב"ניירות ערך מוטבים" .הפטורים האחרים הקבועים
בפקודהלגבייחידתושבחוזררגילנותרועלכנם.
ז .תוקנהההגדרהשל"תושבחוץ"לגבייחידבאופןהמקנהוודאותבאשרלשאלתמועד
ניתוקתושבותישראלית.
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ח .תוקנהההגדרהשל"תושבישראל"לגביחברבניאדםשבשליטתעולהחדשאותושב
חוזרותיקבתקופתההטבותאשרמטרתהלמנועהצרתצעדיםעסקייםמשיקולימס.

 .2הוראות תחילה
 .2.1ככלל ,יחולו הוראות התיקון החל מיום  1בינואר , 2007(להלן :"יום התחילה") על
הכ נסותיושליחידששבלישראלבמעמדשלתושבחוזרוותיקאועלהלישראלכעולה
חדשהחלמיוםהתחילהאילך.
 .2.2הוראותסעיפים(14ג)()2ו(97-ב)()2כנוסחםלאחרהתיקוןיחולו,החלמיום,1/1/2009
על הכנסותיו של תושב חוזר רגיל מריבית ,מדיבידנד ומרווח הון שמקורם ב"ניירות
ערךמוטבים",ובלבדששבלישראללאחריוםהתחילה.
 .2.3ההגדרההחדשהשל"תושבחוץ"תחולעל:
א .מישחדללהיותתושבישראלביוםהתחילהואילך.
ב .מישחדללהיותתושבישראללפנייוםהתחילהושבוהפךלהיותתושבחוזרותיק
לאחריוםהתחילה.
ההגדרההחדשההאמורהלאתחולעלמישחדללהיותתושבישראללפנייוםהתחילה,
גם אם שב והפך להיות תושב ישראל ביום התחילה ואילך ,למעט במקרה המפורט
בסעיף(2.3ב)לעיל.
 .2.4עולים חדשים ותושבים חוזרים שהפכו תושבי ישראל לפני יום התחילה ,ימשיכו
ליהנותמההקלותכפישפורטובסעיפיההקלהכנוסחםלפנייוםהתחילהוהמפורטות
בחוזרמסהכנסה.17/2002

 .3הגדרות
 .3.1תושב ישראל לראשונה
תושב ישראל לראשונה הינו יחיד שהיה לתושב ישראל ולא היה בעבר תושב ישראל
(להלן:"עולה חדש").
 .3.2תושב חוזר ותיק
 .3.2.1תושב חוזר ותיק הינו יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ
במשךעשרשניםרצופותלפחות.
 .3.2.2הוראתהשעהלהגדרת"תושבחוזרותיק"
כתמריץ לישראלים לשעבר לשוב ארצה במסגרת חגיגות שנות ה 60-לייסוד
מדינת ישראל ,נקבע כהוראת שעה במסגרת תיקון  168כי יחיד ששב והיה
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לתושבישראלבשנותהמס,2007 2008או,2009ייחשבלתושבחוזרותיק,אם
היהתושבחוץבמשךחמששניםרצופותלפחות,לפניחזרתולישראל.
 .3.2.3תחולה:
כאמור בסעיף  2.1לעיל ,הגדרת "תושב חוזר ותיק" תחול על יחיד ששב והיה
לתושבישראלהחלמיוםהתחילה(.)1/1/2007
 .3.2.4הסבר:
הגדרתתושבחוזרבסעיף(14ג)לפקודה,עוברלתיקון,מתייחסתלכלמישחדל
להיות תושב ישראל ושהה דרך קבע מחוץ לישראל לתקופה של שלוש שנים
רצופותלפחותלאחרשחדלכאמור.תושבחוזררגילכאמור,היהזכאילפטורים
והקלותבמידהפחותהבהשוואהלהקלותוהפטוריםלהםהיהזכאיעולהחדש.
ההגדרה עובר לתיקון ,לא הבחינה בין יחיד שחדל להיות תושב ישראל ושהה
מחוצהלהתקופהמשמעותיתלביןיחידכאמורששההמספרשניםמועטמחוץ
לישראל .בתיקון  168 נקבע מעמד חדש למי שחזר להיות תושב ישראל לאחר
שהיה עשר שנים לפחות תושב חוץ ,מעמד הדומה במהותו למעמדו של עולה
חדש.
בהוראתשעהלתיקון 168נקבע,כילגבייחידשהפךלתושבישראלביןהשנים
,2007-2009תידרשתקופהמינימאליתבת5שניםבלבדכתושבחוץ(במקום10
השנים האמורות לעיל) ,לצורך סיווגו כתושב חוזר ותיק .מטרתה של הוראת
שעה זו הייתה ליצור "חלון הזדמנויות" ליחידים תושבי חוץ ,השוהים בחו"ל
מספר שנים מועט ,לחזור "הביתה" מבלי להמתין לתום  10השנים ממועד
עזיבתםאתישראלוהיותםתושביחוץ.מטרהזואףמשתלבתעםרוחהדברים
ומכלול השירותים וההטבות שניתנו על ידי המשרד לקליטת עליה במסגרת
מבצע "חוזרים הביתה ב 60-לישראל" במטרה לעודד חזרתם של ישראליים
לשעברהשוהיםבחו"ל.
 .3.2.5דוגמאות:ראוכדוגמאפרופילתושביםבסעיף5להלן.
 .3.3תושב חוזר (רגיל)
 .3.3.1תושב חוזר רגיל הינו יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ
במשךשששניםרצופותלפחות.
 .3.3.2תחולה
הגדרת תושב חוזר (רגיל) ,כנוסחה לאחר תיקון  ,168אשר הגדילה את מניין
השנים הנדרשות בהן על היחיד להיות תושב חוץ -משלוש שנים לשש שנים,
תחולרקעלמישחדללהיותתושבישראלהחלמיום1בינואר2009ואילך.
כפישצויןלעיל,הגדרתתושבחוזר עוברלתיקון,168דרשהשהייהשל 3שנים
(כתושב חוץ) לפני החזרה לישראל .ההגדרה החדשה ,כנוסחה לאחר התיקון
(הדורשתתושבותחוץשלשששנים),תחולרקעלמישחדללהיותתושבישראל
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החל מיום  1בינואר  2009ואילך .מי שחדל להיות תושב ישראל לפני המועד
האמור,תחוללגביוההגדרהכנוסחהלפניהתיקון(הדורשתכאמורתקופהשל3
שניםבלבדכתושבחוץ).
לענייןהגדרתהמונח"תושבחוץ",ראוסעיף3.7להלן.
 .3.4המועד בו יש לראות את היחיד כמי שהפך לתושב ישראל
הגדרתתושבישראל,המופיעהבסעיף 1לפקודה,קובעתלגבייחידכימישמרכזחייו
בישראל בשנת המס יש לראותו כתושב ישראל .לשם קביעת מקום מרכז חייו של
היחיד יש להביא בחשבון את מכלול קשריו המשפחתיים ,הכלכליים והחברתיים
(להלן :"ההגדרה המהותית") ובהם בין השאר :(א) מקום ביתו הקבוע; (ב) מקום
המגוריםשלוושלבנימשפחתו;(ג)מקוםעיסוקוהרגילאוהקבועאומקוםהעסקתו
הקבוע; (ד) מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו; (ה) מקום
פעילותובארגונים,באיגודיםאובמוסדותשונים;
כןקובעתההגדרהכיחזקההיאשמרכזחייושליחידבשנתהמסהואבישראל -(א)
אםשההבישראלבשנתהמס183ימיםאויותר;(ב)אםשההבישראלבשנתהמס30
ימיםאויותר,וסךכלתקופתשהייתובישראלבשנתהמסובשנתייםשקדמולההוא
425ימיםאויותר;(להלן"ההגדרה הכמותית").
הן ההגדרה המהותית והן ההגדרה הכמותית ,מטרתן ליצור קווים מאפיינים ליחיד
אשרבשלזיקתוכאמורלישראלישלראותוכתושבשלה.
מתוך מטרה להגשים את תכלית החוק ועל מנת ליצור וודאות ובהירות בשאלות
הנוגעותלמועדשבוהפךיחידלתושבישראל(לענייןההגדרההמהותית),להלןיפורטו
התנאיםשבהתקיימםישלראותאתהיחידכמישהעביראתמרכזחייולישראל.
לפיכך,נקבעלענייןזה,כיהיוםשבויחיד,שהיהעדלאותויוםתושבחוץ,ייחשבכמי
שהעביר את מרכז חייו לישראל ,יהיה המועד המוקדם מבין המועדים המפורטים
בחלופותלהלן:
 .3.4.1לגבייחידשאינובעלמשפחה(לענייןזה,"משפחה" -בן/בתזוגוילדיהםשטרם
מלאולהם  18שנים)שישלוביתבישראל,ביןאםהואבבעלותווביןאםשכור
עלידואושישלורשותלהשתמשבו(להלן:"בית קבע"),החלמהמועדבוהבית
משמשלמגוריו.
לענייןזה,ישלראותביוםבוהחלהתקופתמגוריםמהותית,כמועדבוהחלבית
הקבעלשמשלמגוריהיחיד.יצוין,כיתקופת מגוריםמהותיתיכולהלהיותגם
תקופההקצרה (גםאםבאופןמשמעותי) מ 183-ימיםבשנתמסאםלמשלהיא
מתקיימתבמשךמספרשניםברציפות.
 .3.4.2לגבי יחיד בעל משפחה שיש ,לו או למשפחתו ,בית קבע בישראל הזמין
לשימושםהאישי,והמשפחהנמצאתעםהיחידבישראלהחלמהמועדבו הבית
משמשלמגוריהםהקבועיםשלמימבניהמשפחה.
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 .3.4.3יום סיווגו כעולה חדש או כתושב חוזר ,בהתאם למבחני משרד הקליטה וכפי
שמופיע בתעודת עולה חדש או בתעודת תושב חוזר ,שהונפקו על ידי משרד
הקליטה.
החלופות המפורטות בסעיפים  3.4.1ו 3.4.2-לעיל מבוססות על האמור בפסקה
(א)(()1א) [מקום הבית הקבוע] ובפסקה (א)(()1ב) [מקום מגורי היחיד ומשפחתו]
להגדרת תושב ישראל בסעיף  1לפקודה .יחד עם זאת ,תיתכנה נסיבות ,בהןיתקיים
האמורבפסקאות(א)(()1ג)עד(א)(()1ה)להגדרת"תושב"[זיקותאחרותהקושרותאת
היחידלישראלמלבדביתקבעו/אומקוםמגוריהמשפחה] וכןהאמורבפסקה(א)()2
לאותה הגדרה (ההגדרה הכמותית) ,ויהיה בהן ללמד כי ליחיד ו/או למשפחתו מרכז
חיים בישראל ,ובמועד מוקדם יותר ,גם אם החלופות המפורטות בסעיפים  3.4.1ו-
3.4.2לעיליצביעועלתוצאהשונה.
האמורלעילמתייחסלנסיבותהקובעותאתמרכזחייושליחיד.יש לצייןשהחלופה
הנוספת להגדרת "תושב חוץ" ,כנוסחה לאחר תיקון  ,168גוברת על מבחן זה (ראה
סעיפים3.7.2ו3.7.3-אלהלן).
 .3.5שנת הסתגלות
ההחלטה להעתיק מקום מושב הנה החלטה מורכבת שבבסיסה שיקולים רבים.
בהחלטהזונלקחותבחשבון,ביןהיתר,גםהשלכותהמסהנובעותמהעתקתתושבות
אשרעלולותלהוותחסםומכשולבפנימקבליההחלטהכאמוראולשלבבהיסודות,
אשריאדירואתמורכבותהויערערואתהביטחוןבקבלתה.
סעיף(14ב)לפקודהקובעמנגנוןאשראמורלנטרלאתהחששהנובעמהשלכותהמס
האמורות,לגביהחלטתושליחידלעלותלישראלאולשובאליה.
המנגנון מעניק אפשרות לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק (להלן בסעיף זה :"יחיד
מוטב") ,להמשיך ולהיחשב תושב חוץ במשך שנה אחת מהמועד שבו עלה או שב
לישראל,לפיהעניין,עלפיהודעתו(להלן:"שנת ההסתגלות").
 .3.5.1מתןהודעה
מישבוחרבחלופהזויודיעלמשרדהקליטה תוך 90ימיםמיוםהגעתולישראל,
בטופס המיועדלכך ,כימתקיימיםבוהתנאיםעלפיהםנחשבתושבישראלוכי
הואמבקשאתשנתההסתגלותכאמור.
אתטופסההודעהעלהבחירהבשנתהסתגלותניתןלהורידמאתררשותהמסים
בכתובת  www.mof.gov.il/taxesבתפריט"מסהכנסה"<"הקלותבמיסוי
לעוליםחדשיםולתושביםחוזרים".
 .3.5.2יוםההגעהלישראל
ביום  2/3/09פורסם על ידי סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ,מכתב הנחייה
המפרטאתהתנאיםשבהםיראואתהיחידכמישהגיעלישראל.מטרתהמכתב
הייתה ליצור וודאות לעניין המועד למסירת ההודעה בדבר הבחירה בשנת
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הסתגלות וקביעת המועד אשר ממנו ייספרו  90הימים לצורך הגשת הבקשה
לשנתהסתגלות.מועדזההוגדרבאותומכתבהנחייהכ"יוםההגעהלישראל".
בסעיף  3.4לעיל ,הוגדר המועד בו העביר יחיד את מרכז חייו לישראל והפך
לתושב ישראל .בכדי ללכד את "יום ההגעה לישראל" ,לעניין הגשת הבקשה
לשנתהסתגלות,עםהגדרתהמועדבוהופךיחידלתושבישראל,הוחלטלעדכן
את ההנחיה שפורסמה במכתב כך ש"יום ההגעה  לישראל" ייקבע בהתאם
למועד שבו הגיע היחיד לישראל מתוך כוונה לעמוד באחת מהחלופות
המפורטותבסעיף.3.4
בשלהעובדהשהחלופותהמופיעותבסעיף 3.4צופותפניעברהרישישחשיבות
לכוונהלעמודבאחתמהןלענייןמתןההודעה.במקריםבהםלאהייתהקיימת
כוונה אולם בפועל התנאי המופיע בחלופה התקיים ,תינתן האפשרות למנהל
רשותהמיסים,לאשרמועדההודעהמאוחריותר.
 .3.5.3משמעותהשלשנתההסתגלות:
משמעותשנתההסתגלותהיא,כייחידמוטבייחשבלצרכימסבישראל,כתושב
חוץ,במשךשנהאחתמיוםהגעתולישראל.
להלןבקצרהמספרהשלכותאפשריותלבחירתושלהיחידהמוטב:
א .יחיד מוטב שבחר בשנת ההסתגלות ,ייחשב כתושב חוץ במהלכה .בהתאם
לכך ,מובהר כי בשנת ההסתגלות לא יינתן ליחיד אישור על היותו תושב
ישראללצרכימסאותושבהאזורולפיכךלאיחולועליוהוראותהאמנות
למניעתמסיכפלהחלותעלתושביישראל.
ב .הוראות סעיף 100א לפקודה לא יחולו על יחיד מוטב שבחר בשנת
ההסתגלותועזבאתישראלבמהלךאותהשנה.
ג .במהלךשנתההסתגלות,החזקתושלהיחידהמוטבבחברבניאדם,תיחשב
כהחזקתושלתושבחוץבאותוחבר,זאתביןהיתר -לענייןהגדרת"חברת
משקיעי חוץ" ו"חברה בהשקעת חוץ" כמשמעות אותם מונחים בחוק
לעידוד השקעות הון ,לעניין הגדרת "חברת משלח יד זרה" שבסעיף )5(5
לפקודהאוהגדרת"חברהנשלטתזרה"שבסעיף75בלפקודה.
ד .יח יד מוטב יהא זכאי במהלך שנת ההסתגלות לפטורים הניתנים לתושב
חוץ,למשל-פטורלתושבחוץעלרווחיהוןלפיסעיפים(97ב(-)1ב)3אופטור
לתושב חוץ על הכנסות ריבית מפיקדון בנקאי במטבע חוץ כפי שנקבע
בתקנות.
ה .יחיד מוטב יהיה זכאי להטבות כ"מומחה חוץ" מכוח תקנות מס הכנסה
(ניכויהוצאותשהייהלתושביחוץ),התשל"ט.1979-
ו .יחיד מוטב לא יהא זכאי במהלך שנת ההסתגלות לנקודות זיכוי הניתנות
לתושבישראללפיפרקשלישיבחלקג'.
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 .3.5.4הבהרותלענייןהבחירהבשנתהסתגלות:
א .בהתאם לסעיף (14ב)( )2לפקודה ,אם בתום שנת ההסתגלות יחליט היחיד
המוטבעלהעתקתמקוםמושבולישראל(ימשיךלשהותבישראלדרךקבע),
שנת ההסתגלות תימנה במניין שנות ההקלה לעניין קביעת מועד סיום
התקופההאמורה.
ב .לעומת זאת ,אם היחיד המוטב יעזוב את ישראל במהלך שנת ההסתגלות,
הרישהואייחשבלמעשהכמישלאעלהאוחזרלישראלמלכתחילה.
בהתאם לכך ,שנת ההסתגלות לא תימנה במניין השנים בהן נחשב היחיד
כתושב ישראל לשם סיווגו כ"תושב חוזר ותיק" בעתיד ,אם לאחר שבחר
היחיד להעתיק את מקום מושבו בחזרה לחו"ל (במהלך שנת ההסתגלות
כאמור) הוא מבקש לחזור לישראל שוב .במקרה כזה ,שנת ההסתגלות לא
תפגעברצףהתקופהבההואנדרשלהיחשבכתושבחוץ.
כךלדוגמא,יחידששבארצהבשנת 2009כתושבחוזרותיק,לאחרששהה
בחו"ל 6שנים(במסגרתהוראתהשעה) ,בחרבשנתהסתגלותולפניסיומה
החליט על העתקת מקום מושבו בחזרה לחו"ל ובשנת  2015בוחר לשוב
לישראל -הרי שיש לראות יחיד כאמור ,כמי ששב לישראל לאחר שהיה
תושבחוץבמשך12שנים"רצופות".
ג .סיווגושליחידכיחידמוטבייעשהפעםאחתבלבד,במועדהגעתולישראל.
כך ,לא יהיה בשנת ההסתגלות (ובסיווגו של היחיד כתושב חוץ במהלכה),
בכדי לשנות את סיווגו של היחיד כיחיד מוטב בהיותו לתושב ישראל עם
סיוםשנתההסתגלות,או להיפך -לאיהיהבשנתההסתגלות(ובסיווגושל
היחידכתושבחוץבמהלכה),בכדילקבועאתמעמדושליחידכיחיד מוטב
עםסיומהשלשנתההסתגלות.
כךלמשל,יחידששבארצהבמהלךשנת2009לאחרשהיהתושבחוץבמשך
5שנים(במסגרתהוראתהשעה)נחשבלתושבחוזרותיקובאפשרותולבחור
בשנתהסתגלות.בחרכאמור,ייחשבכתושבחוץבמשךשנההחלמיוםשובו
לישראל .לאחר תום שנת ההסתגלות (ובהנחה שהיחיד ממשיך להתגורר
בישראל),ישלראותוכמישהפךלתושבישראלכברבשנת,2009זאתלעניין
סיווגוכתושבחוזרותיק (בתקופתהוראתהשעהבהנדרשורק 5שניםשל
"תושבותחוץ",כאמורבסעיף3.2.2לעיל).
ולהיפך-יחידהשבלישראלבשנת2010(לאחרתקופתהוראתהשעה)לאחר
תשע שנים בהן היה תושב חוץ ,לא יוכל לבחור בשנת הסתגלות על מנת
להשלים את התקופה המינימאלית הנדרשת של "תושבות חוץ" בכדי
להיחשבכתושבחוזרותיקעםסיומהשלתקופהזו.
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ד .יחיד מוטב שלא העביר הודעתו במועד (תוך  90ימים) לא יוכל לעשות כן
במועד מאוחר יותר למעט במקרים שיאושרו על ידי מנהל רשות המיסים
כמפורטבסעיף3.5.2לעיל.
ה .יחידמוטבשבחרבשנתהסתגלותלאיוכללחזורבומבחירתו.
 .3.5.5דוגמאות בנושא קביעת מעמדם של יחידים העולים או שבים לישראל ,לרבות
בעניין האפשרות להגיש טופס הודעה על בחירה בשנת הסתגלות ,מפורטות
בסעיף5להלן(פרופילתושבים).
 .3.6תושב ישראל לגבי חבר בני אדם
 .3.6.1ההגדרהערבהתיקון
סעיף  1לפקודה קובע הגדרת "תושב ישראל" הן לגבי יחיד והן לגביחבר בני-
אדם.לגביחברבני-אדם,"תושבישראל"מוגדרכמישהתקייםבואחדמאלה:
א .הואהתאגדבישראל.
ב .השליטהעלעסקיווניהולםמופעליםבישראל.
 .3.6.2התוספתלהגדרהבעקבותהתיקון
במסגרת התיקון נקבע כי אם השליטה על עסקיו של החבר הזר וניהולו
מופעליםבישראלבידיעולהחדשאותושבחוזרותיקאובידימימטעמו,וטרם
חלפו  10שנים מהמועד שהעולה החדש או התושב החוזר הוותיק היה לתושב
ישראל ,לא יראו אותו חבר בני-אדם כתושב ישראל במשך  10שנים מיום
שהיחידהיהלתושבישראל,ובלבדשאותוחברבניאדםלאהיהמסווגכתושב
ישראלגםאםהשליטהעלעסקיווניהולםלאהיומופעליםבישראלבידיאותו
יחיד או בידי מי מטעמו .יחד עם זאת ,עומדת בפני חבר בני אדם כאמור
אפשרותלבקשלהיחשבכתושבישראל.
 .3.6.3הרקעלשינויבהגדרה:
הקביעה המצוינת בסעיף  3.6.2לעיל ,נועדה לאפשר את העתקת השליטה
והניהול על חברות בינלאומיות לישראל ,ללא חשש מסיווגן כחברות תושבות
ישראל.זאת,מתוךמטרהלתרוםמצדאחדלפיתוחהפעילותבמשקהישראלי,
ומצדשנילהעניקלעולההחדשאוולתושבהחוזרהוותיקודאותופשטותבכך
שהואיכוללהמשיךאתהתנהלותוכבעבר.כמוכן,נועדהתיקוןבענייןזהלמנוע
עיוותבהשוואהלמצבבוהיחידמנהלאתעסקיובחו"לבמישריןולאבאמצעות
חברה.
 .3.6.4הבהרותלענייןההגדרה
א .ההקלה המצוינת לעיל זו הינה בגדר רשות בלבד ,כלומר :התיקון מאפשר
לחבר בני-אדם הנשלט ומנוהל כאמור ע"י עולה חדש או תושב חוזר ותיק
לבקשלהיחשבלחברבני-אדםתושבישראל.
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ב .ההקלה האמורה נוגעת לשאלת תושבות החברה בלבד ולא לשאלת מקום
הפקתההכנסההמופקתאונצמחתעלידה.
 .3.6.5תחולה
כאמור בסעיף  2.1לעיל ,תחולת התיקון להגדרה הינה החל מיום התחילה,
כאשרההקלההאמורה(לגביחברותזרותשהשליטהעלעסקיושלהחברהזר
וניהולומופעליםבישראלבידיעולהחדשאותושבחוזרותיק),תחוללגבימי
שהיהלתושבישראללראשונהאולתושבחוזרותיקהחלמיוםהתחילהואילך.
 .3.6.6דוגמא
מישל,תושבישראללשעבר,עזבאתישראלבשנת1993והשתקעבצרפת.מישל,
הינו הבעלים והמנכ"ל של חברת נסיעות אותה הקים בצרפת (ושם נתאגדה)
בשנת 1994ומנוהלתמפריז(להלן– "החברה").ביום 1בינואר 2008חזרמישל
לישראלוהיהלתושבחוזרותיק.ביוםחזרתו,העביראתפעילותהשלהחברה
לישראל,מינההנהלהודירקטוריוןתושביישראלוקבעאתמשרדיהבישראל.
בהתאם לתיקון ,למרות שהשליטה על עסקיו של החבר הזר וניהולו מופעלים
בישראלבידי"מימטעמו"שלמישל,החברהלאתחשבכחברהתושבתישראל
ביןהשנים2008ועד2017כולל.
 .3.7הגדרת "תושב חוץ" לגבי יחיד
 .3.7.1ההגדרהערבהתיקון
סעיף 1לפקודה,ערבהתיקון,הגדיר"תושבחוץ"כהגדרהשיורית,כלומר -מי
שאינונחשבתושבישראל.
יצוין כי הגדרה זו תקפה ורלוונטית גם לאחר התיקון .לפיכך ,מי שמרכז חייו
אינו בישראל ממועד מסוים ,אינו "תושב ישראל" והוא ייחשב ל"תושב חוץ"
החלמאותומועד,וזאתבכפוףלחלופההנוספתהמצוינתבסעיף3.7.2להלן.
 .3.7.2התוספתלהגדרהבעקבותהתיקון
לשם יצירת ודאות לגבי מועד ניתוק תושבותו של יחיד ,עודכנה הגדרת תושב
חוץ ,בסעיף  1לפקודה והתווספה לה חלופה נוספת ,מעבר להגדרה השיורית
האמורהלעיל,כךשיחידייחשבכ"תושבחוץ"החלמהמועדהמפורטלהלן,אם
התקיימולגביושנימבחניםמצטברים,האחדכמותיוהשנימהותי.
במקרה שבו יחיד שהה מחוץ לישראל  183ימים לפחות בכל שנה ,בשנת מס
ובשנת המס שלאחריה (להלן :"המבחן הכמותי") ,ובשתי שנות המס שלאחר
מכןמרכזחייואינועודבישראל(להלן:"המבחן המהותי"),הרישאותויחיד
ייחשבכתושבחוץהחלמהיוםבועזבאתישראל(אוהמשיךלשהותמחוץלה)
בשנתהמסהראשונהבהשההמחוץלישראליותרמ183-ימיםכאמור.
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 .3.7.3הבהרותביחסליישוםהחלופההנוספתלהגדרת"תושבחוץ":
א .היחסביןהגדרתתושבישראללהגדרתתושבחוץ:
"תושב ישראל" מוגדר בסעיף  1לפקודה כמי שמרכז חייו בישראל .אחת
החזקות למרכז חיים בישראל היא שהייה מינימאלית בת  183ימים
בישראל .אולם ,קיימים מצבים בהם לאדם מרכז חיים בישראל גם אם
שהה בה פחות מ 183-ימים (למשל בסמוך לעזיבתו) .מכאן עולה השאלה
מתיישלראותאתהיחידכמישניתקאתתושבותוהישראליתוהפךלתושב
חוץ.הגדרתתושבחוץמשתלבתעםקיומושלמרכזחייםוקובעתכילצורך
קביעתמועדניתוקהתושבותישלהתעלםמהשאלהבדברקיומושלמרכז
חיים בשתישנותהמסהראשונות(אשרבכלאחתמהןשההמחוץלישראל
לפחות  183ימים) ובלבד שבשתי שנות המס שלאחר מכן מרכז חייו אינו
בישראל.
ראודוגמאותא'ו-ב'שבסעיף3.7.5להלן.
ב .חישובמספרהימיםמחוץלישראל:
לשםמנייןימיהשהייהמחוץלישראל,לענייןהמבחןהכמותי,ישלחסראת
מספרימיהשהייהבישראלממספרהימיםבשנה.
לעניין זה ,"מספר ימי השהייה בישראל" -יראו יום לרבות חלק מיום,
כאמורבהגדרתתושבישראלשבסעיף1לפקודה.כך,ישלהביאבחשבוןאת
ימיהיציאהמישראלואתימיהחזרהלישראלכימיםבהםשההבישראל.
ראודוגמאג'שבסעיף3.7.5להלן.
ג .מבלילסתוראתהאמורבהבהרהשבסעיף3.7.3א לעיל,יובהרכיבמקרים
בהם היחיד עזב את ישראל במהלך שנת המס ,יש לבחון את התקיימות
המבחןהכמותיבשנותמסקלנדאריות.
לפיכךאםבשנתהמס,שבהעזבהיחידאתישראל,הואשההמחוץלישראל
פחות מ - 183ימים הרי שמניין ארבע השנים (המתחיל בשנה הראשונה
למבחןהכמותי)יחללפחותמהשנההעוקבתוכךגםיוםניתוקהתושבות.
לעומתזאת,אםבשנתהמס,שבהעזבהיחידאתישראל,הואשההמחוץ
לישראל מעל  183ימים הרי שמניין ארבע השנים יחל כאמור לעיל בשנת
העזיבה , ואולם יום ניתוק התושבות ייקבע ליום בו עזב את ישראל ולא
לתחילתשנתהמסבהשההמחוץלישראלמעל183ימים.
ראודוגמאותד'עדו'שבסעיף3.7.5להלן.
ד .לשם קביעת תושבותו של יחיד בשנת מס פלונית (ובעקבותיה גם קביעת
מעמדוכתושבחוזראוכעולהחדש),ישלהתחשבגםבאמורבתקנותמכח
סעיף  1לפקודה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת
יחידיםשלאיראואותםכתושביישראל),התשס"ו.2006-ואולםיודגש ,כי
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במקרים בהם נעשה שימוש בתקנה באופן שאינו מתיישב עם מטרתה ,יש
לבחוןאתיישומה.
ראהדוגמאז'שבסעיף3.7.5להלן.
ה .יחיד שעזב את ישראל וטרם חלפו ארבע שנים ממועד עזיבתו ומשכך לא
ניתן לקבוע בהכרח כי ניתק תושבותו ביום העזיבה ,יפנה לפקיד השומה
במקוםמגוריולשםהסדרתמעמדוכתושבחוץבהתאםלהגדרה.
 .3.7.4תחולה
להלןהחלופותלתחולתהגדרת"תושבחוץ"(לאחרתיקון:)168
א .יחידשעזבאתישראלביום1בינואר2007ואילך.
ב .יחידששבלישראלביום1בינואר 2007ואילךובתנאישייחשבלתושבחוזר
ותיק עם חזרתו .כך למשל ,יחיד ששהה מחוץ לישראל בשנים 2002-2003
מעל  183ימים ובשנים  2004-2008מרכז חייו היה מחוץ לישראל (שב
לישראל בשנת  ,)2009ייחשב לתושב חוץ מיום עזיבתו בשנת המס 2002
ובהתאם לכך -לתושב חוזר ותיק עם חזרתו בשנת  2009(במסגרת הוראת
השעה).
הגדרתתושבחוץלאתחולעליחידשחזרלישראללפני 1.1.07וגם לאעליחיד
שחזרלאחר 1.1.07שלאכתושבחוזרותיק.כךלמשל,יחידשעזבבשנת2005
ויחזורבשנת  2010(לאחרתקופתהוראתהשעה),לאיוכללהיחשבתושבחוזר
ותיק ולפיכך הגדרת תושב חוץ לא תחול לגביו .במקרה זה ,מועד היותו של
היחידלתושבחוץייקבעבהתאםלהגדרההשיוריתהמצוינתבסעיף3.7.1לעיל.
 .3.7.5דוגמאות
א .אבייצאמישראל,לראשונה,ביום1בינואר.2008בשנים2008ו2009-שהה
בישראללאיותרמ 80-ימיםבכלשנהאולםקייםאתהמבחןהמהותישל
מרכזחייםבישראל.בשנים2010ו2011-אבילאנכחבישראל.
בשנים 2008ו 2009-ישלראותאתמרכזחייושלאביבישראל.בשנת2010
ו 2011-אין ספק כי מרכז חייו של אבי אינו בישראל .הגדרת תושב חוץ
מאפשרתלראותאתאביכתושבחוץהחלמשנתהמס 2008(אףאםמרכז
חייוהיהבישראלבאותההשנה).
ב .אבייצאמישראל,לראשונה,ביום1בינואר.2008בשנים2008ו2009-שהה
בישראללאיותרמ 80-ימיםבכלשנהאולםקייםאתהמבחןהמהותישל
מרכזחיים.בשנת2010אבילאנכחבישראלומרכזחייובשנהזוהואמחוץ
לישראל ,אולם שב ארצה ביום ה 1-בינואר  ,2011ומאז מרכז חייו הוא
בישראל.
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בשנים  2008ו 2009-יש לראות את מרכז חייו של אבי בישראל .אבי לא
מקייםאתהמשךהתנאיהאמורבהגדרתתושבחוץלצורךניתוקומתושבות
ישראליתבשנת2008ולכןישלראותוכמנתקתושבותבשנת2010בלבד.
ג .אבייצאמישראללראשונה,לאירופה,ביום1בינואר.2008אבינוהגלחזור
לישראלבכליוםשישיולצאתמישראלבכליוםראשון.
מספרהימיםבהםשההבישראלבשנת 2008הינו 156ימים( 3ימיםבשבוע
 x 52שבועות) ,בהם נכללו ימי הגעתו וימי עזיבתו את ישראל (ימים שישי
וראשון).מכאןשמספרהימיםבהםשההאבימחוץלישראלהינו 209ימים
(.)209=365-156
ד .אבייצאמישראללראשונהביוםה 1-בספטמבר.2007בשנת 2008חזראבי
לביקורושההבישראלמיוםה1-באוקטובר2008ועדליוםה1-במרץ.2009
בשנים2010ו2011-מרכזחייושלאבילאהיהבישראל.
בהתאםלאמורבחזקהלקביעתתושבחוץובהבהרה שבסעיף3.7.3ג לעיל,
הרישאבייחשבתושבחוץהחלמיוםה1-בינואר.2008
ה .אבייצאמישראללראשונהביוםה1-באפריל2007ושההבחו"לעדליוםה-
1באפריל.2008בשנת2008שההבישראלמיוםה1-באפריל2008ועדליום
ה 1-בספטמבר  .2008בשנים  2009ו 2010-מרכז חייו של אבי לא היה
בישראל.
בהתאםלאמורבחזקהלקביעתתושבחוץובהבהרהשבסעיף3.7.3ג לעיל,
הרי שאבי יחשב תושב חוץ החל מיום ה 1-באפריל  2007ולא מיום ה1-
לינואר.2007
ו .אבייצאמישראללראשונהביוםה 1-באפריל 2007ושההבחו"ל.ביוםה1-
ביולי  2007חזר לישראל ושהה בה עד ליום ה 1-בספטמבר  .2007בשנים
,20082009ו2010-מרכזחייושלאבילאהיהבישראל.
בהתאםלאמורבחזקהלקביעתתושבחוץובהבהרהשבסעיף3.7.3ג לעיל,
ובהנחהשיוכחכיאביביקרבישראלבחודשיםיוליואוגוסט,2007למטרות
חופשתקיץבלבד,ייחשבאביתושבחוץהחלמיוםה 1-באפריל 2007.אם
יתברר שיום העזיבה את ישראל הוא ב ,1/9/2007-זה היום בו ייחשב אבי
תושבחוץ.
ז .אביהפךלתושבחוץב.1.1.03-ב 1.1.11-הגיעלישראללשםשירותבצה"ל.
לאחרתוםשלוששנותהשירותהחליטלהקיםביתבישראל.
שלוש שנותהשירותיימנו כשניםבהןהיהתושבחוץ,אםאביביקש שלא
להיחשב לתושב ישראל בתקופה זו לפי תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים
שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי
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ישראל),התשס"ו ,2006-ולפיכךייחשב עםתוםשלושהשנים ל"תושבחוזר
ותיק"(מאחרוהיהתושבחוץלמעלהמ10-שנים).

 .4הטבות המס שינתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים
 .4.1פטור על הכנסות פירותיות -סעיף (14א) לפקודה
 .4.1.1הדיןערבהתיקון
בהתאם לדין שחל ערב התיקון ,מי שנחשב לעולה חדש או לתושב חוזר היה
זכאילפטורממסלמשך 5שניםעלהכנסות פאסיביות (ריבית,דיבידנד,קצבה,
תמלוגים ,ודמי שכירות) מנכסים שרכש בחו"ל לפני עלייתו/חזרתו ארצה
בתקופתהיותותושבחוץ;עולהחדש(בלבד)היהזכאילפטור ,למשך 4שנים,
עלהכנסותמעסק בחו"ל ובתנאישהעסקהיהפעיל (ובבעלותו) לפחות 5שנים
טרםעלייתו.
 .4.1.2הרחבתהפטורבעקבותהתיקון
סעיף (14א) לפקודה כנוסחו לאחר התיקון מעניק לעולה חדש ולתושב חוזר
ותיק ,פטור ממס במשך עשר שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל ,על
הכנסותיהם מכל המקורות המנויים בסעיפים  ,22א ו - ,3שהופקו או נצמחו
מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל ,אלא אם כן ביקשו אחרת
לענייןההכנסות,כולןאוחלקן.
 .4.1.3הסבר
כאמור,התיקוןמרחיבאתהפטורומכילאותועלכללהכנסותיהם שלהעולה
החדש ושל התושב החוזר הוותיק ,המופקות מחוץ לישראל ,למשך  10שנים
מיום עלייתם או חזרתם ,באופן שיכלול את כל הכנסותיהם השוטפות
(אקטיביותופאסיביות)ביןאםמקורןמנכסיםשהיולהםלפניהיותםלתושבי
ישראלוביןאםמקורןמנכסיםשרכשולאחרעלייתםאוחזרתםארצה,וזאת
לתקופהשל10שניםכאמור
שינוי זה משמעותי ביותר שכן ,עפ"י התיקון ,גם הכנסות מנכסים מחוץ
לישראל ,שנרכשו לאחר מועד העלייה או החזרה יזכו את היחיד בפטור ממס,
בעודשלפיהדיןהקודםהכנסותמנכסיםאלולאהיופטורות.
[ הסבר על פטור ממס על רווחי הון יינתן בחלק השני של החוזר
בנושאאשריפורסםבקרוב ] .
 .4.1.4הוראותתחילהותחולה
א .הוראות סעיף (14א) לפקודה כנוסחו לאחר התיקון יחולו רק על מי שהיה
לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק ביום התחילה ואילך (ראו פירוט לעניין
הגדרתתושבחוזרותיקותחולתהבסעיף3.2לעיל).
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ב .כאמורבסעיף 2.4לעיל,עוליםחדשיםותושביםחוזריםאשרהפכולתושבי
ישראל לפני יום התחילה ימשיכו ליהנות מההקלות שנקבעו בסעיף 14
לפקודה כנוסחו ערב התיקון (פירוט בדבר ההקלות האמורות ניתן למצוא
כאמורבחוזרמסהכנסה.)17/2002
 .4.1.5הערותוהבהרות
א .נכס המתקבל במתנה -יודגש כי בתיקון נקבע סייג לאמור לעיל ,לפיו ,אם
הנכסשממנומופקתההכנסההועברלעולההחדשאולתושבהחוזרהוותיק
כמתנה פטורה ממס לפי סעיף (97א)( )5לפקודה לאחר יום התחילה,
ההכנסותהמופקותמנכסזהלאיזכולהטבותהמס.
ב .נכסהמתקבלבירושה-להבדילמהאמורלגבינכסשהתקבלבמתנה,הפטור
האמור בסעיף (14א) לפקודה יחול על ההכנסות שמקורן בנכס מחוץ
לישראל ,שנתקבל בירושה בידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק גם לאחר
מועדעלייתוארצה.
ג .ויתורעלהפטור-עפ"יסעיף(14א)לפקודהקיימתאפשרותלוותרעלהפטור
המוענק לעולה החדש או לתושב החוזר הוותיק ולהתחייב במס על
הכנסותיוהפירותיות(כולןאוחלקן)עלפיהחוק.יודגשכיברירתהמחדל
היאכיההכנסותתהיינהפטורותממסבידיהיחידאלא אםהודיעלפקיד
השומהאחרת.הודעהעלויתורעלהפטורתוגשעםהגשתהדו"חהשנתי.
ד .פעילות מעורבת -במקרים בהם עולה חדש או תושב חוזר ותיק הפיק
הכנסותמיגיעהאישית,והכנסותאלונבעומפעילותמעורבתשחלקהבוצע
בישראל וחלקה מחוץ לישראל (להלן :"פעילות מעורבת") ,חלק ההכנסה
שהופקבישראלאינוזכאילפטורהקבועבסעיף(14א)לפקודהשכןההכנסה
הופקהבישראל.
לשםקבלתהפטורעלההכנסותשהופקומחוץלישראל,רשאיהיחידלפצל
אתההכנסותשנבעו מהפעילותהמעורבתלפייחסמספרימיעסקיםבהם
שהההיחידבמהלךהשנהמחוץלישראלביחסלכללימיהעסקיםבשנה.
בבחירת ימי העסקים ,לגבי כל השנה ,על היחיד לקבוע האם ייכללו אחד
הימיםא'אוו' בשבועוקביעהזותחוללגביולגביכלשנתהמסושנתהמס
העוקבת. יודגשכיבמנייןימיעסקיםלאיילקחובחשבוןחופשותונסיעות
פרטיות.
ראודוגמאה'שבסעיף4.1.6להלן.
מאחר שעולה חדש או תושב חוזר ותיק פטור בישראל מהגשת דוח לגבי
הכנסותיו מחוץ לישראל עליהן הוא לא חייב במס בישראל (זאת בהתאם
להוראות ס' 134ב לפקודה) ,ונוכח העובדה שהוא חייב במס ובדיווח בגין
הכנסהמעורבת,יהאעליולדווחכיחלוקתההכנסההמעורבתותוצאותיה
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בוצעובהתאםלאמורבהנחיהזווכןלהגישאתפירוטהחישוב,אםיידרש
לכך.
יצוין כי החלופה המתוארת לעיל בדבר חלוקת ההכנסה בשל הפעילות
המעורבת הינה בגדר אפשרות המקובלת על רשות המסים .ליחיד שמורה
האפשרותשלאלפצלאתההכנסהבאופןזהולהוכיחלפקידהשומהתוצאה
אחרת, ובלבדשנטלההוכחהלגביסכוםההכנסהמהפעילותהמעורבתיחול
עלהיחידבמקרהזה.
היה והיחיד ביקש לחשב אחרת את חלק הכנסתו המעורבת החייבת במס
בישראל ,ועל מנת לאפשר לפקיד השומה לשום את הכנסתו החייבת במס
בישראל,יהארשאיפקידהשומהלבקשכלדו"ח,ידיעהאופנקסיםגםאם
הםכולליםהכנסותפטורותממסבשלהוראותהתיקון.
יודגש לעניין זיכוי ממסי חוץ ,כי במקרה בו חלק ההכנסה המעורבת
שהופקהמחוץלישראלפטורממסבהתאםלהוראתסעיף 14לפקודה,הרי
שלאיינתןזיכוימסיחוץששולמועלחלקההכנסההפטורממסכנגדהמס
המחושבבישראלעלחלקההכנסההחייבבמס.
סייגלאמור-היהוהכנסתוהמעורבתשלהיחידהופקהמחוץלישראלבמשך
תקופה קצרה היוצרת מצב שטיב פעילותו של היחיד מחוץ לישראל טפל
ביחס לפעילותו בישראל ,יש לראות את הכנסתו של היחיד ככזו שהופקה
במלואהבישראל,בבחינת"הולךהטפלאחרהעיקר".
ראודוגמאו'שבסעיף4.1.6להלן.
ה .עבודה עבור מעביד ישראלי בחו"ל -עולה או תושב חוזר ותיק ,אשר נשלח
ע"ימעבידתושבישראל,למדינתחוץ,לשםביצועעבודותמשימהלתקופות
קצרות , יראו את הכנסתו בשל עבודה זו כהכנסה אינטגראלית להכנסתו
מעבודהבישראלולפיכךישלראותהכהכנסהשהופקהבישראלואשראינה
זכאיתלפטורמכוח סעיף(14א)לפקודה,זאתבדומהלסייג המצויןבסיפא
שלסעיף4.15דלעיל.
ראהדוגמאז'שבסעיף4.1.6להלן.
ו .השפעה על חברת משקיעי חוץ -סעיף  47(א()1ב) לחוק עידוד השקעות הון
בנוגע לחברת משקיעי חוץ ,קובע כי חברה שהייתה חברת משקיעי חוץ
במועד שבו אושרה התוכנית כמפעל מאושר או בשנת הבחירה של מפעל
מוטב ,תמשיך להיחשב כחברת משקיעי חוץ גם אם בעלי מניותיה שהיו
תושבי חוץ במועד האמור ,כולם או חלקם ,היו לתושבי ישראל לראשונה,
בתנאיםשנקבעובסעיף(המשמעותהיאלענייןתקופתההטבותושיעורימס
החברות-לגביהםנקבעותנאיםמועדפיםלחברתמשקיעיחוץ).
יודגשכי,הוראותאלויחולועלתושבישראללראשונהבלבד.
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ז .נכסמחוץלישראל-סעיפים(14א),(14ג)ו(97-ב)קובעיםכיהכנסתושליחיד
כאמור,שמקורהב"נכסמחוץלישראל",תהאפטורהממס.יובהר,כינכס
מחוץ לישראל לעניין זה כולל בין היתר ,נייר ערך כהגדרתו בסעיף 88
לפקודה,שלחבר בניאדםתושבחוץאואגרתחובשהונפקהעלידימדינה
תושבת חוץ בין אם נסחר בבורסה בישראל או מחוץ לישראל ובין אם
מוחזקבישראלאומחוץלישראל.ויודגש,ניירערךשלחברבניאדםתושב
ישראלאואגרתחובשהונפקהעלידימדינתישראל,ייחשבכנכסבישראל
ללאקשרלמקוםבוהואנסחראומוחזק.
ח .הכנסותמדיבידנדהמשולמותעלידיחברהזרה-סעיף(14א)לפקודהקובע,
ביןהיתר,כיהכנסתושליחידכאמור,שהופקהאונצמחהמחוץלישראל,
תהאפטורהממס.לצורךענייןזה,יצויןכי,דיבידנדהמשולםעלידיחברה
זרה וההכנסה שממנה מחולק הדיבידנד הופקה בישראל אין לראותה
כהכנסהשמקורהמחוץלישראלואיןלהחילעליהאתהוראותסעיף(14א)
לפקודה.
מקריםמיוחדים,כמולמשלבהםאיןליחידהחזקהמהותיתבחברההזרה
אושאיןמדוברבהכנסהמהותיתבישראל,ייבחנועלפינסיבותיהם.
יובהר ,כי יישום האמור בפסקה זו הינו רק לעניין זכאותו של יחיד שהיה
עולה חדש או תושב חוזר ותיק לפטור ממס על הדיבידנד המחולק על ידי
החברה הזרה מתוך הכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל .אין לראות
באמורלעילכעמדהכלליתשלרשותהמסיםביחסלקביעתמקוםצמיחת
ההכנסה מדיבידנד המחולק על ידי חברה זרה מתוך הכנסות שהופקו או
שנצמחובישראל.
ראהדוגמאח'שבסעיף4.1.6להלן.
 .4.1.6דוגמאות
א .רז ,לשעבר תושב ארה"ב ,עלה לישראל לראשונה ביום  1בינואר  .2008רז
עובד כשכיר המנתח בבית חולים בארה"ב .כמו כן רז מחזיק במניות של
חברה תושבת ארה"ב העוסקת בייצור תרופות (להלן":החברה") .רז אינו
עובד בחברה .מידי שנה נובעות לרז הכנסות משכורת מעבודתו בבית
החוליםוהכנסותמדיבידנדהמחולקותע"יהחברה.
עפ"י סעיף (14א) לפקודה יהיה רז פטור ממס על הכנסותיו ממשכורת ועל
הכנסותיומדיבידנד,בשלהיותועולהחדש,ביןהשנים 2008עדוכולל שנת
.2017
ב .בהמשך לדוגמא שבסעיף 4.1.6א לעיל ,הניחו שרז ,עזב את ישראל ביום
,31.12.2001וחזרלישראל ביום 1בינואר,2008לאחרשנחשבלתושבחוץ
ביןהשנים2002עדוכוללשנת.2007
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בשלהעובדהשרזנחשבלתושבחוץבמשך6שניםרצופותעדלחזרתוארצה
בשנת,2008הרישיחשבלתושבחוזרותיקעלפיהוראתהשעהויהיהזכאי
לפטור האמור בסעיף (14א) לפקודה .כלומר ,רז יהיה פטור ממס על
הכנסותיומדיבידנדוממשכורתבמשך 10שניםהחלמשנת 2008עדוכולל
שנת.2017
ג .בהמשךלדוגמאשבסעיף4.1.6א לעיל,הניחושרזהיהנחשבלתושבישראל
עד ליום  ,31.12.2003וחזר לישראל ביום  1בינואר  ,2008לאחר שנחשב
לתושבחוץביןהשנים2004עדוכוללשנת.2007
בשלהעובדהשרזנחשבלתושבחוץבמשך 4שניםבלבדעדלחזרתוארצה
בשנת,2008הרישיהיהזכאילהטבותשלתושבחוזרכהגדרתוערבהתיקון
במסגרתסעיף(14ג) לפקודה כנוסחואז.כלומר,רזיהיהפטורממסרקעל
הכנסותיומדיבידנדבמשך5שניםהחלמשנת2008עדוכוללשנת.2012
ד .בהמשך לדוגמא שבסעיף 4.1.6א לעיל ,הניחו שרז עלה לישראל לראשונה
ביום1ביולי.2008
עפ"י סעיף (14א) לפקודה יהיה רז פטור ממס ,בשל היותו עולה חדש,
מהכנסותהדיבידנדומהכנסותהמשכורתשנצמחווהופקוהחלמיום1ליולי
 2008ועד ליום  30ליוני  .2018ההכנסות המתייחסות למחצית השנייה של
שנת2018יהיוחייבותבמס.
ה .גיל נחשב לעולה חדש החל מיום  1בינואר  .2008גיל עוסק בייעוץ ותווך
בסיוע אתר אינטרנט שהקים .בשנת  2008נמנו  280ימי עסקים ,מתוכם
שההבחוץלארץ,למטרותעבודתובמשך 80ימיםו 40-ימיםנוספיםשהה
בחו"לבחופשהמשפחתית.
מהאמור בהבהרה שבסעיף 4.1.5ד לעיל ,מספר ימי העסקים שיילקחו
בחשבוןהינו 240( -280 40ימיחופשה).שלישמההכנסהשהופקהממשלח
ידבשנת 2008תיחשבלהכנסהשהופקהמחוץלישראלותהאפטורהממס
מכוחסעיף14לפקודה.
ו .מאיה נחשבת לתושב חוזר ותיק החל מיום  1בינואר  .2008מאיה הינה
דוגמניתבמקצועההפועלתבישראלוכןנוהגתלשהותמחוץלישראלתקופה
שאינהעולהעל40ימיעסקיםבשנהבמסגרתתפקידה.
מהאמור בסייג שבסיפא להבהרה שבסעיף 4.1.5ד לעיל ,יש לראות
בהכנסתהשלמאיה אשרהופקהמחוץלישראלכחייבתבמסבישראללפי
הכללשל"טפלההולךאחרהעיקר".
ז .איילנחשבלתושבחוזרותיקהחלמיום1בינואר.2008אייל,מהנדסתוכנה
במקצועו החל לעבוד ,ביום  1לינואר  2013בחברת תוכנה ישראלית .בשנת
 2013נשלח אייל ע"י החברה להודו למשך חודש ימים לשם פיקוח על
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פרויקט שמבצעת החברה .הכנסתו של אייל מהעבודה בהודו משולמת ע"י
החברה.
מהאמורבהבהרהשבסעיף4.1.5ה לעיל ,ישלראותבהכנסתושלאיילאשר
הופקהבהודוכחייבתבמסבישראל.
ח .ליהי נחשבת לתושב חוזר ותיק החל מיום  1בינואר  .2008ליהי ,יועצת
ארגונית במקצועה ,החלה לעבוד ביום  1לינואר  2010עבור חברת ","MP
העוסקתבהדרכות שלחברותישראליותבתחוםכוחאדם.העבודהבפועל
מבוצעתעלידיליהיבישראלבלבד.ההכנסותמחברת","MPעבורהעובדת
ליהי,מתקבלותעלידיחברהזרהבבעלותההמלאהשלליהי .ליהימושכת
מדישנהאתכלרווחיהחברההזרהשבבעלותהכדיבידנד.
מהאמור בהבהרה שבסעיף 4.1.5ח לעיל ,יש לראות בהכנסתה של ליהי
מדיבידנד המתקבל מאת החברה הזרה שבבעלותה ,כהכנסה שהופקה
בישראל ובשל כך כחייבת במס בישראל (זאת מעבר לחיובה של החברה
הזרהמההכנסותהמתקבלותבידה).

 .5פרופיל תושבים
 .5.1פרופיל א'
אודי הינו מהנדס תוכנה שסיים את לימודיו האקדמאים בשנת  .1998בתום לימודיו
החל לעבוד בחברה ישראלית העוסקת בפיתוח תוכנות .בשנת  2002התפטר אודי
מעבודתו בישראל ועבר ,יחד עם חברתו ליבי ,להתגורר בארה"ב .אודי החל לעבוד
בחברהאמריקאיתבתחוםדומהלתחוםבועבדבישראל.במהלךשהייתובחו"לנשא
אודי אתחברתוליבילאישה ובניהזוגחסכואתכספיהמשכורתשהרוויחובארה"ב
במספר אפיקים כגון תכניות חסכון ,ני"ע סחירים ואף השקיעו בחברה אמריקאית
פרטיתהעוסקתבפיתוחפטנטייחודי.במהלךשנת2008שבובניהזוגארצה.
בהתאם לתיקון ובמסגרת הוראת שעה ,בני הזוג יחשבו כ"תושב חוזר ותיק" היות
ובשנת 2008חלפו 5שניםרצופותמהמועדבועזבואתישראל.בניהזוגיוכלולהגיש
טופסלמשרדהקליטהולהודיעעלבחירתםב"שנתהסתגלות",בהלאיחשבותושבי
ישראללצרכימס,עלמנתשיוכלולבחוןחזרתםארצהבמהלךאותהשנה.מעברלשנה
זו,ובמשך 9שניםנוספות,ייהנו בניהזוגמפטוריםממסעלהכנסותיהםשינבעומכל
סוג הכנסה שמקורה מחוץ לישראל .כמו כן ,במידה וימכרו את החזקותיהם בחברה
האמריקאיתבההשקיעו,ייהנומפטורממסעדלתום10השניםממועדחזרתםארצה
(10השניםכוללותאתשנתההסתגלות).
יובהר ,כי במידה ובני הזוג ישובו לישראל בשנים  2010או  2011הרי שלא יחשבו
"כתושבחוזרותיק"משוםשתוקףהוראתהשעה,הקובעתמעמדשלתושבחוזרותיק
עבוריחידשנחשבלתושבחוץ5שניםומעלה,חלעלמיששבלישראלביןהשנים2007
ל-2009בלבד.
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 .5.2פרופיל ב'
יניב הינו רופא מנתח אשר סיים את לימודיו האקדמאיים בשנת  .1995במהלך שנת
 2002עזביניב,ביחדעםאשתוגילי אתישראלועברלהתגוררבספרד.בהגיעםלספרד
החליניב לעבודבביתחוליםבברצלונהולהתמחותאצלרופאמומחהברפואתעיניים.
בכדילעבורהתמחותאצלהמומחהנדרשכיהמתמחהיעבודבביתהחוליםתקופהשל
 10שניםמתוםההתמחות.לאחר 4שנותהתמחותהמשיךיניב לעבודבביתהחולים
שבספרד ובמקביל פתח ביחד עם רופא מקומי קליניקה פרטית .גילי הקימה עסק
עצמאי.כעבור7שניםנוספותבמהלכןנולדולבניהזוגשתיבנות,ולאחרששהובספרד
בסה"כ11שנים,החליטולשובארצהיחדעםמשפחתם.היותותקופתמחויבותולבית
החולים טרם הסתיימה ,הושגה הסכמה על פיה ,יניב ימשיך לעבוד בבית החולים 3
משמרותבשבוע ,בימיםב' עד ד'.כמוכןהחליטיניב להמשיךולהפעילאתהקליניקה
שלו בספרד באותם ימים .יניב ומשפחתו חזרו לישראל בתחילת שנת  2013ומאותו
מועד הוא הועסק בבית חולים בישראל .בשנת  2015מכרה גילי את זכויותיה בעסק
העצמאישהקימהבספרדובתמורהשקיבלההקימהעסקדומהבישראל.
בהתאם לתיקון ,בשנת  2013יחשבו יניב וגילי כתושבים חוזרים ותיקים ,שכן שהו
מחוץ לישראל לפחות  10שנים בהן נחשבו כתושבי חוץ .בני הזוג יוכלו להגיש טופס
למשרדהקליטהולהודיעעלבחירתםב"שנתהסתגלות",בהלאיחשבוכתושביישראל
לצרכי מס .מעבר לשנה זו ,ובמשך  9שנים נוספות ,ייהנה יניב מפטור ממס על
הכנסותיומהמשכורתשתתקבלמביתהחוליםבספרד,בגיןעבודתושםבימיםב' -ד',
וכןעלחלקוברו וחיהקליניקההפרטיתשבספרדבגיןימיעבודתושם.כמוכןובמהלך
שנות הפטור ,לא תחול על יניב חובת דיווח בישראל על הכנסותיו כאמור הנחשבות
פטורותממס. הכנסותיוממשכורתמעבודתובביתהחוליםבישראליתחייבובמסמלא
בישראל .גילי תיהנה מפטור ממס על רווח ההון ממכירת העסק שלה בספרד בעוד
שההכנסותמהעסקהחדששהקימהבישראליתחייבובמסמלא.
 .5.3פרופיל ג'
רון מתגוררמיוםהיוולדובברוקליןשבניויורק.בשנת,2008בהגיעולגיל,70החליטו
רון ומשפחתו לעלות ארצה ולהעתיק את מקום מושבם לישראל .רון הינו עורך דין
מצליח אשר בבעלותו המלאה חברה תושבת איי הבהאמס המעניקה שירותי יעוץ
לתושבי קנדה וארה"ב .חלק משירותי הייעוץ הניתנים בפועל על ידי רון ,מבוצעים
מישראלוחלקםבמסגרתנסיעותיוהרבותלחו"ל.רון מקבלמשכורתמהחברהבעבור
שירותייעוץאלו.ביןיתרנכסיושלרון,קיימיםמבנהדירותבארה"ב, 20%מחברה
להובלותופטנטרשוםאותוהעניקלחברהאמריקאיתתמורתתשלוםשנתיבסךמליון
דולר.
בהתאםלתיקוןהמוצע,יחשבורון ומשפחתובשנת 2008תושביישראללראשונה.בני
הזוגיוכלולהגישטופסלמשרדהקליטהולהודיעעלבחירתםב"שנתהסתגלות",בה
לאיחשבותושביישראללצרכימס,עלמנתשיוכלולבחוןעלייתםארצהבמהלךאותה
שנה . מעבר לשנה זו ,ובמשך  9שנים נוספות ייהנה רון מפטור ממס על הכנסותיו
ממשכורת שתתקבל מחברת הייעוץ ,בגין עבודתו ככול שהיא מבוצעת בחו"ל .על
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הכנסה זו יוכל לדווח בהתאם לאמור בחוזר זה ובהתאם ליחס ימי העסקים ששהה
בחו"ל לצרכי עבודה לעומת כלל ימי העסקים באותה שנה (ראה סעיף 4.1.5ד לעיל
בעניין הכנסה מפעילות מעורבת) .כמו כן ,ייהנה רון מפטור ממס בגין הכנסותיו,
שהופקו מחוץ לישראל ,מדמי שכירות ,דיבידנד ,רווחי הון והכנסות מתמלוגים
מהחברההאמריקאית.בהתאםלתיקוןהוראותהפקודהבענייןחברתמשלחידזרה
(ראהסעיף1דלעיל)לאיחולועלחברתהייעוץולפיכךחלקוברווחיהחברהלאיחשבו
כאילו הופקו בישראל כל עוד לא הופקו בפועל בישראל .יצוין ,כי בהתאם לתיקון
ובתקופת ההטבות לא ייקבע כי החברות הזרות שבבעלות רון נשלטות ומנוהלות
בישראל ועל כן לא תחשבנה תושבות ישראל .במהלך שנות הפטור לא תחול על רון
חובת דיווח בישראל על הכנסותיו מחוץ לישראל אשר נחשבות פטורות ממס .רון
יתחייבבמסמלאעלהכנסותמהשקעותופעילותשיבצעבישראל.
 .5.4פרופיל ד'
הילה הינהיזמיתהיי-טקוממציאתפטנטיםמוכשרתאשרבמהלךהשניםהאחרונות
מכרה  2חברות הזנק (.)Start-Upבשנת  2002החליטה הילה להעתיק את מקום
מגוריהלצרפת .באותהשנההקימה הילה חברהתושבתקפריסין,בבעלותההמלאה,
ורשמהבחברההזופטנטחדששהמציאה.
כעבור  7שנים בשנת  2009הבינה הילה כי מכירת החברה הקפריסאית מתעכבת.
בינתייםהוריהואחיהבישראלמבקשיםכיתשובארצה.הילה החליטהכיתחלקאת
חייהביןצרפתלישראלבאופןשבובמהלךשבועאחדבכלחודשתמשיךלעבודבחברה
ובשארהזמןתשההבישראל,בהתקיםאתביתההחדש.
בהתאםלתיקוןובמסגרתהוראתשעה,הילהתיחשבכתושבחוזרותיק,היותושהתה
מחוץ לישראל  5שנים רצופות (בהתאם להוראת השעה) .הילה תוכל להגיש טופס
למשרדהקליטהולהודיעעלבחירתהב"שנתהסתגלות",בהלאתיחשבתושבישראל
לצרכימס.מעברלשנהזו,ובמשך 9שניםנוספותתיהנהמפטורממסעלהכנסותיה
שיופקומחוץלישראלבמסגרתשבועעבודתהבחו"ל.כמוכן,תיהנהמפטורממסבגין
רווחהוןממכירתהחברההקפריסאיתאםתעשהכןבתקופתההקלה.בהתאםלתיקון
ובתקופת הפטור , הוראות הפקודה בעניין חברה נשלטת זרה לא יחולו על החברה
הקפריסאית (ראהסעיף1דלעיל).יצוין ,כיבהתאםלתיקון,במהלךתקופתההטבות,
לא ייקבע כי החברה הזרה שבבעלותה נשלטת ומנוהלת בישראל ועל כן לא תחשב
החברהלתושבתישראל.כמוכןבמהלךשנותהפטור,לאתחולעלהילה חובתדיווח
בישראל על הכנסותיה מחוץ לישראל ,אשר נחשבות פטורות ממס .כל העסקים
והחברות הישראליים שתקים הילה בישראל מיום עלייתה ,יתחייבו במס מלא על
פעילותםהשוטפתוכןעלרווחיההוןשיופקובעתמכירתם.



ב ב ר כ ה ,
רשות המסים בישראל
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