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לים'האנגלחוקתיקונים

"כלואיםרווחים"חלוקתעלמוטביםמסשיעורי

למגוריםדירותלהשכרתהוןהשקעותעידודלחוקתיקונים

השקעהוקרנותשותפויותמיסוי

שומההליכישיפורלצורךהמסיםלרשותפיננסיםנתוניםהעברת

וירטואליבמטבעהחזקהעלדיווח

"(האיטלקיהמודל)"סופיתשומהקבלתעםמסיםתשלוםחובת

(מצטבר/מזומן)מסלצרכיההכנסהעלהדיווחשיטת

(במקורמס)גבוהותהכנסותעליסףמסניכוי

הדיורהיצעוהגדלתמסעיוותילתיקוןצעדים

דיגיטלייםשירותיםביבואמוסףערךמסתשלוםחובתהעברת

חשבוניותהקצאתמודל

ענייניםתוכן-החדשההסדריםחוק
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בישראלהייטקחברותצמיחתעידוד



PwC Israel

--א"התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו 2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוקתיקון● :"לים'האנגחוק" 2011

;תוך גיוון היצע מקורות המימון, קביעת הוראה חדשה לצורך הסרת חסמים ועידוד צמיחת חברות הייטק בישראל○

;ופיתוחמחקרחברתבמניותהשקעהבשלמסזיכוישלמנגנוןקביעת-יחידיםשלהשקעהמסלול○

;כהוצאהזרהחברה/ישראליתחברהשלמניותרכישתהפחתת-חברותשלהשקעהמסלול○

.טכנולוגיהלחברותהלוואהבגיןזרפיננסילמוסדממספטור○

.ופיתוחמחקרבחברתהשקעהבשלהוןבהפסדהכרה-הכנסהמסלפקודתא92סעיףתוקףהארכת●

בישראלהייטקחברותצמיחתעידוד
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2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית

31.12.2025ליוםועד 1.1.2022םמיוהחל-תחולה



PwC Israel

;ההשקעהמסכום( יסףמסכולל28%-33%)25%-30%ביןהנעהוןרווחימסבשיעורזיכוי-עלמשקיההטבה●

;(הקודםבחוקשנקבעכפי₪ מיליון 5במקום)₪ מיליון 3.5-להמזכהההשקעההגבלת●

;(ואופציותהמירותהלוואותכדוגמת)מניותלרכישתזכותוהןבמניותהשקעההןתכלול-מזכההשקעה●

;לחדשנותהרשותשלבאישוריםהצורךביטול-ירוקמסלול●

:ופיתוחמחקרלחברתאחידההגדרהקביעת●

 4.5עלעולהאינה(מוטבמוחשילאמנכסהנובעתהכנסה)הוןהשקעותעידודבחוקכהגדרתה"טכנולוגיתהכנסה"היקף○

;בשנה₪ מיליון

;₪מיליון 12עלעולהאינובחברהההשקעותהיקף○

.(הוןהשקעותעידודבחוקמועדףטכנולוגימפעללהגדרתבהתאם)ופיתוחמחקרעתירתחברה○

חברה"בהגדרתהעומדתחברהמניותשלמכירהפעולתביצעאשרליחידהוןרווחתשלוםדחיית-מניותשחלוףשלנוסףמסלול●

.כאמורהמכירהממועדחודשים 12שלבתקופה,ופיתוחמחקרבחברתהשקעהשביצעככל" מועדףטכנולוגימפעל"-ו"מועדפת

יחידיםמסלול-לים'האנגחוק
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2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית
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תקופהפניעלהרוכשתהחברהשלחייבתמהכנסהפ"מועתירתחברהשלמניותרכישתסכוםשלניכוי-ההטבה●

;שניםחמששל

:ישראליתחברההרוכשתמועדףטכנולוגימפעלבעלתמועדפתחברה-'אמסלול●

;בהסכםמיסויבהחלטתהצורךביטול-ירוקמסלול○

;הנרכשתלחברההרוכשתהחברהביןמיזוגלבצעאפשרות○

השליטהבאמצעי 80%בלפחותהרוכשתהחברהמחזיקהבסיומה, חודשים 12במשךבחלקיםרכישהלבצעאפשרות○

;הנרכשתבחברה

בחברה, הכנסהמסלפקודת88בסעיףכהגדרתו"קרוב"אינההרוכשתהחברההרכישהלשנתשקדמוהחודשים 12-ב○

.הנרכשת

.הוןהשקעותעידודבחוקאלהמונחיםכהגדרת (*)

חברותמסלול-לים'האנגחוק
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2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית
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:זרהחברההרוכשתמועדףטכנולוגימפעלבעלתמועדפתחברה-'במסלול●

בממוצעדולרמיליון 25לפחותשל"טכנולוגיתהכנסה"ו"מועדףטכנולוגימפעל"בעלת"מועדפתחברה"הינההרוכשתהחברה○

;(*)הרכישהלמועדשקדמוהשניםשלוששל

;(*)"עסקיםצירוף"שלבמתכונתרכישהבמסגרת"מוטבמוחשילאנכס"בהזכויותכללהעברת○

מאמצעי השליטה  80%מיליון דולר שתבוצע תוך שנה ובסיומה החברה הרוכשת תחזיק לפחות 20רכישה בסכום של לפחות ○

;בחברה הנרכשת

;הרכישהלמועדשקדמוהחודשים12-בהכנסהמסלפקודת88לסעיףבהתאםהרוכשתלחברה"קרוב"אינההנרכשתהחברה○

 20מעלפ"מווהוצאות10%מעלשלהכנסותלמחזורביחספ"מוהוצאותשיעור-פ"מועתירתחברההינההנרכשתהחברה○

;₪מיליון

.הטכנולוגיתבהכנסההגידולכנגדרק-שנהבכללהפחיתניתןשיהיההניכויסכוםעלמגבלה○

.הוןהשקעותעידודבחוקאלהמונחיםכהגדרת (*)

חברותמסלול-לים'האנגחוק
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2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית
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.ישראליותטכנולוגיהלחברותהלוואהשיעמידזרפיננסילמוסדריביתעלממספטור-ההטבה●

מבלי,זרפיננסיממוסדמימוןבאמצעות,בחברהאחזקותדילולללאצמיחההמשךגדולותהייטקלחברותלאפשר-המטרה●

.ההלוואהמבקשתהישראליתהחברהעליגולגלובמקורניכוישתשלומי

:עיקרייםתנאים●

.(*)"מועדףטכנולוגימפעל"בעלת"מועדפתחברה"הינההזכאיתהחברה○

ב בשנה שקדמה לשנה בה נלקחה  "מיליון דולר ארה10של לפחות " הכנסה טכנולוגית"החברה הזכאית בעלת ○

;)*(ההלוואה

.קשוריםצדדיםאינםוהמלווההלווה○

.הוןהשקעותעידודבחוקאלהמונחיםכהגדרת (*)

טכנולוגיהלחברותהלוואהבגיןזרפיננסילמוסדממספטור
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2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית
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.31.12.2025ליוםעדהשעההוראתשלתוקףהארכת-תחולה●

שלושבמשךאוההשקעהאתביצעבההמסבשנתהוןכהפסדלמשקיעתוכר₪ מיליון 5שללגובהעדמזכההשקעה-הטבה●

.לחברהשולםההשקעהסכוםשבההמסמשנתהחל,מסשנות

:עיקרייםתנאים●

;שנהבאותה,חברהבאותהמניותלמשקיעהוקצובשלהאשר,כלשהימסבשנתופיתוחמחקרבחברתבמזומןהשקעה○

בהתאםופיתוחמחקרכחברתהוגדרהוהחברהבישראלבבורסההחברהשללציבורהנפקהבמסגרתבוצעהההשקעה○

;הבורסהלתקנון

;₪למיליארד₪ מיליון 200ביןהואהחברהשלהשוקשווי○

המבוססלמוצרבקשר,בעקיפיןאובמישרין,הוצאוהחברהמהוצאות70%כילחדשנותהרשותאישוראתקיבלההחברה○

.ההשקעהלמועדועדהחברההנפקתמיוםהמסמשנותאחתבכלבחברהשבוצעוופיתוחמחקר

.הוןהשקעותעידודבחוקאלהמונחיםכהגדרת (*)

הכנסהמסלפקודתא92סעיף-ופיתוחמחקרבחברתהשקעהבשלהוןבהפסדהכרה
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צבורותהכנסותעלמוטבמסשיעור

כלואיםרווחים
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הוןהשקעותעידודלחוק 69בתיקוןשנקבעהבמתכונת 31.12.2022ליוםועד1.1.2022מיוםהחלבלבדאחתלשנהשעההוראת●

;6%עדשלמופחתמסבשיעורכלואיםרווחיםשללהפשרה

:כדלקמןיחושבהמופחתהמסשיעור●

:מאלהיותראואחדלשם,ההוראהיושמהבההמסבשנתשתחילתןהשניםבחמשמיועדתהשקעהביצועחובת●

;בנייניםלמעט,יצרנייםנכסיםרכישת○

;בישראלופיתוחבמחקרהשקעה○

.2021המסשנתבתוםבמפעלשהועסקוהעובדיםלמספרביחס,ללמפעשנוספוחדשיםלעובדיםעבודהשכרתשלום○

.רטה-חלוקה פרו-לחוק עידוד השקעות הון ( ב()4()ד)74ביטול סעיף ●

כלואיםרווחים-צבורותהכנסותעלמוטבמסשיעור
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1
נבחרתצבורההכנסה

צבורההכנסהסך 0.3 0.3 ממנוהחברותמסשיעור
החברההופטרה

2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית



הוןהשקעותעידודלחוק1שביעיפרק

למגוריםהשכרה
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:הוןהשקעותעידודלחוק 1שביעיפרקביטול●

;חתוםבניההיתרבצירוף 1.1.2022ליוםעדלאישורשיוגשופרויקטיםעללחולימשיך○

:טווחארוכתלהשכרהמגוריםפרויקטילעידודחדשהשעההוראת●

:מהשכרהאוממכירהריאלישבחאוחייבתהכנסהעלמופחתמסשיעור○

הבניהתוםשלאחרשנים17מתוךשנים15במשךלמגוריםיושכרובבנייןמהדירות80%לפחות-9%✓

;(הראשונההתקופה-להלן)

התקופהשלאחרמסשנות6מתוךשנים 5לפחותשלנוספתלתקופההשכרהשלבמקרה-6%✓

.הראשונה

טווחארוכתלהשכרהלפרויקטיםמסהטבות-הוןהשקעותעידודלחוק1שביעיפרק
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2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית
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;כאמורמסהטבתשקיבלהמהכנסהשחולקדיבידנדעל 20%שלמופחתמסשיעור●

;לדירה20%שלמואץפחתשיעור●

נוספותשניםלחמשהתקופהאתלהאריךלשוכראופציהעם,לפחותשניםחמשבתשכירותלתקופתיהיושכירותחוזי●

;הפחותלכל

.בנייןשבבעלותההכנסהמסלפקודת(1ט)3בסעיףכמשמעותושקוףתאגידשאינה,חברה-להטבהזכאות●

טווחארוכתלהשכרהלפרויקטיםמסהטבות-הוןהשקעותעידודלחוק1שביעיפרק
(המשך)
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2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית

31.12.2031ליוםועד 1.1.2022מיוםהחל-תחולה



השקעהוקרנותשותפויותמיסוי
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;לשותפויותודיווחרישוםחובת

;השותפותברמתהחייבתההכנסהסיווגקביעת

;(הן של השותפות והן של השותף כנגד רווחי השותפות)מגבלות על קיזוז הפסדים 

;(כיוםמקדמייםאישוריםשלהמסמשטרחלף)אקוויטיופרייבטסיכוןהוןקרנותמיסויהסדרת

;(גידורקרנות:כגון)בתקנותפיננסיםבנכסיםהשקעהקרנותמיסויהסדרת

(.פ"מושותפויות:כגון)חברהמיסוילפי-נסחרותשותפויותמיסוי

השקעהוקרנותשותפויותמיסויהסדרת
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2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית

1.1.2022יום מהחל-התזכירתחולת

:עקרונות תזכיר החוק
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2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית

הכלליהדין-שותפויותמיסוי

רווחיםעלפירותימיסוי
לושהוקצולשותףהמיוחסים

שירותתמורתבשותפותזכויות
(הצלחהרווחי:כגון)

הלוואהעלריביתהכנסותמיסוי
מיסוי)לשותפותשותףשנתן

(ישולמסשיעורלפי

החזקותעלרווחיםמיסוי
מעלמטרהבחברותהשותפות

-דיבידנד/ריבית/הוןרווח) 10%
משקיעבידי 30%סמשיעור

(יחיד

מהשותפותסכומיםמשיכות
מבסיסהחורגתשותףבידי

(הוןכרווחמיידיחיוב)העלות

בידיהפסדיםקיזוזמגבלת
גובהמגבלת)בשותפותשותף

לפניהפסדיםבדיקת/השקעה
(בשותפותזכויותרכישתואחרי

מיסוי)בשותפותזכויותמכירת
המחירהתאמותעםהוןכרווח

הפסדים/רווחיםעלהמקורי
(לשותףשיוחסו

ככלל)בשותפותזכויותהקצאת
הקצאהלמעטמסארועאינה

פטורמוסדילגוף10%מעלשל
(חוץתושבאו

החייבתההכנסהומדדתסיווג
סיווג:לדוגמא)השותפותברמת

להכנסהפירותיתהכנסהבין
(פאסיבית

כללעלורישוםדיווחחובת
בניחברלמעט)השותפויות

 5-מיותרמונהשאינואדם
לעסקהבהתקשרותאנשים

(שנים3עדמשותפת



חוץלמשקיעיהטבותשימור
עלממספטור(
)הוןרווח/דיבידנד/ריבית

להגדרתקריטריוניםקביעת
סיכוןהוןקרן

שלהמסמשטרביטול
המקדמייםהאישורים

השקעהקרנותמיסוי

סיכוןהוןקרנות

בתזכירהתייחסותהעדר
משקיעיםמיסוילאופן

ישראלים

שותף)הכלליהשותףמיסוי
:ישראליותףש, 15%:חוץ

הסדרבהעדרעסקיתהכנסה
(פרטנימס

"  מזכההשקעה"הגדרת
למשקיעימסהטבותלצורך

סיכוןהון

2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית



למשקיעבזמןמוגבלפטור
עלשעההוראת)חוץתושב

(31.12.2022עדהשקעות

בתזכירהתייחסותהעדר
ללאאקוויטיפרייבטלקרן

בישראלקבעמוסד

שלהמסמשטרביטול
המקדמייםהאישורים

השקעהקרנותמיסוי

אקוויטיפרייבטקרנות

ישראליםמשקיעיםמיסוי
לרבות)עסקיתכהכנסה

(פטוריםמוסדייםגופים

עלהכלליהשותףמיסוי
שותף)הצלחהדמי

(מעסקהכנסה-ישראלי/זר

השקעותקרן"הגדרת
השקעה"ו"מוטבתפרטית

"מזכה

2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית



בתזכירהתייחסותהעדר
ההכנסהסיווגלעיתוי

(מזומן/צבירהבסיס)

ההכנסהסיווג,ככלל
עסקלכדילהגיעעשויה

(תקנותבהעדר)

-מקדמייםאישוריםביטול
מצומצמיםכיום

(P2P, גידורקרנות)

השקעהקרנותמיסוי

פיננסייםבנכסיםהשקעהקרנות

להרחבתאפשרותקיימת
ההשקעהקרנותסוגי

(חובקרנות:כגון)המוטבות

סוגייקבעוהחדשותהתקנות
השקעהעלשהמיסויקרנות

פאסיבימיסוילפייהיהבהן

יקבע"-פיננסינכס"הגדרת
בתקנות

2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית



PwC Israel

;זרותשותפויותלגביוכןקיימותשותפויותעלהחוקתחולתלגביבהירותאי

;(במקבילהשקעהאו)שותפויותדרךולאבחברותישירההשקעהלביצועעדיפות

;(הריביתרכיבעלגבוהמיסויעלבדגש)ומימוןאקוויטיהמשלביםקיימיםהחזקותמבניבחינת

;ההגדרותבתנאיעמידה-אקוויטיופרייבטסיכוןהוןבקרנותהשקעהעלשיחולוהמסהיבטיבחינת

בתקנותובהירותלהסדרהעד)ל"בחואלטרנטיביותהשקעהבקרנותהשקעותלביצועעדיפות

.(החדשות

השקעהוקרנותשותפויותמיסויהסדרת
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:דגשים מיוחדים



האכיפהוהגברתהמסיםגבייתהעמקת



PwC Israel

שומההליכישיפורלטובתהמסיםלרשותפיננסיםנתוניםהעברת

,העסקיבחשבוןיצאו/שהתקבלוהסכומיםסך,הנהניםאו/והחשבוןבעלשלזיהויפרטי:יכלולהאוטומטיהדיווח
.המסיםרשותמנהלידיעלפרטניותמידעדרישות

עסקיחשבון".הפיננסיבגוףעסקיהמוגדרחשבוןאו,עוסקשלחשבון,תאגידשלחשבון-"פיננסיבגוףעסקיחשבון"

;עסקיכגוףסליקהלואישרשהסולקמי-"סולקבגוף

שירותיםנותן,הדוארחברת,תהשקעותיקימנהל,תנאמנוקרנות,גמלקופותכולל-"פיננסיגוף"הגדרתהרחבת

;ועודדיגיטלייםארנקים,דיגיטלייםתשלומיםלהעברתאפליקציות,פיננסים

לספקתשלוםשירותילמתןרישיוןבעלאוחיובבכרטיסילעסקאותסליקהרישיוןבעל,היתרביןיכללו-"סולק"בהגדרת

;חיובכרטיסבאמצעותספקמאותולקוחשרכשהנכסיםתמורתשל

:אצלםהמנוהליםעסקייםלקוחותפעילותעלוסולקיםפיננסיםגופיםעלדיווחחובת

;(ביולי 15וביוםבינואר15ביום)שנתיתחצידיווחחובת●

;מקווןבאופןאוטומטיתתהיההדיווחחובת●

.סולקאופיננסיגוףעלהחלההדיווחחובתבדברהעסקיהלקוחיידועחובת●

2021-2022לשניםהכלכליתהתכנית
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וירטואליבמטבעשימושעלהפיקוחהגברת



PwC Israel

:המוצעהשינוי

:המקריםמשניבאחדוירטואליבמטבעמשקיעיםעלשנתיתדיווחחובתהטלת

;המסבשנתיותראואחדביום200,000₪שלבשווימטבעותהחזקת●

.ומעלה₪  200,000שלבסכוםמטבעותשלרכישהעלות●

:דגשים

;המטבעותשוויהערכתבביצועקשיים●

;1399בטופסמכירותעלדיווחישכיום.לדיווחהטופסיראהכיצדברורלא●

;וירטואליםמטבעותעוקביפיננסיםבמכשיריםהשקעהעלגםתחולהדיווחחובתהאם●

?מחירציטוטעםאוסחיריםשאינםטוקניםהחזקתעלגםתחולהדיווחחובתהאם●

וירטואליבמטבעהחזקהעלדיווחחובת
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סופיתשומהקבלתעםמסתשלוםחובת



PwC Israel

המוצעהתיקון

במחלוקתהשינויהמססכוםאוהמחזורכאשר,משפטלביתערעורהגשתבעתבשומהשנקבעהסכוםמ 30%םתשלוחובת
;₪מיליון 20עלעולה

20עלעולהבמחלוקתהשנויהמססכוםאוהמכירהשוויכאשר,מקרקעיןמיסוישלבשומהשנקבעהמסמסכום 30%תשלום
.₪מיליון

הערות

;הקנייןבזכותמידתיתשאינהפגיעה●

;רגילבהליךתתקבלשהחקיקהראוי●

;שבמחלוקתהאמיתיהמססכוםאתמשקפותלאכיוםהשומות●

;גרעוןקנסותגםיכללושבמחלוקתהמסבסכוםהאםברורלא●

;משפטילהליךמכניסהנישומיםהרתעת●

;(האיטלקילמודלבניגוד)30%-התשלוםחובתעלהשגהאפשרותכוללאינוהתיקון●

.יותרומידתיותראויותחלופותנבחנולא●

סופיתשומהקבלתעםמסתשלוםחובת
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מסלצרכיההכנסהעלהדיווחשיטת
(מצטברמזומן)



PwC Israel

המוצעהתיקון

;(ידמשלחאיגודילמעט)מצטברבסיסעלידווח₪מיליון10עלעולהשהמחזוראדםבניחבר●
;מזומןבסיסעלדיווחאומצטברבסיסעלדיווחביןלבחוריוכלומצטברבסיסעלבדיווחנדרששאינוומייחידים●
בסיסעללדווחהעסקיםיידרשושנהבאותההחייבתההכנסהאתכראוימשקףאינומזומןבסיסעלדיווחבהםבמקרים●

;מצטבר
.מזומןלבסיסמצטברמבסיסלעבוריהיהניתןלאאך,רמצטבלבסיסמזומןמבסיסלעבוריהיהניתן,הדיווחשיטתבחירתלאחר●

הערות

;החשבונאותכללימולסתירה●

;חברותלביןיחידיםביןאפליה●

;(₪מיליון15)מ"במעהמקבילהמחזוראתתואםאינו(₪מיליון10)המחזורסכום●

;פעילותםלביצועגבוהלמחזורנדרשבהםבענפיםהתחשבותאין●

;לקדםמנסהשהחוקהעקרונותאתוסותרתסבירהאינהמצטברלבסיסלעבורמהבחירהלחזוראפשרותאי●

;בתיקוןהמוצעותבהגדרותבעייהישנה●

;מסוימיםבענפיםלנישומיםמסופקיםאו/ורעיםחובותבמקרימתחליצורעשוי●

(מצטברמזומן)מסלצרכיההכנסהעלהדיווחשיטת
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גבוהותמהכנסותיסףמסניכוי



PwC Israel

המוצעהתיקון

.יסףמסחלשעליוסכוםמשולםכאשר3%בשיעור,במקוריסףמסניכויחובתהחלת

הערות

מנהללמשל)שנצברוהפסדיםמולהחייבתההכנסהאתלהפחיתאולקזזיכולהמשלםהגורםבהםלמצביםמענהאין●

;(השקעות

,15%-למסהמגבילההטבותיציבותעםמוטב/מאושרמפעל-הוןהשקעותעידודחוקביןהקיימתלסתירההתייחסותחסרה●

.יסףמסחוקנוסחלעומת

גבוהותמהכנסותיסףמסניכוי
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מסעיוותילתיקוןצעדים-מקרקעיןמיסוי
הדיורהיצעולהגדלת



PwC Israel

מגוריםדירתעליהםשנבנתהמקרקעיןעלמלאשבחמס

המוצעהתיקון

לפיהריאליהשבחלחישובהמגוריםדירתמכירתבעתזכאייהאלא,מגוריםדירתעליהובונהפנויהקרקעהרוכשיחיד

.2024בדצמבר31ליוםעדבנייההיתרקיבלאםאלא,הקרקערכיבבגיןהמוטבהלינאריהמסלול

הערות

;ותיקהקרקעשבבעלותואובירושהקרקעשקיבלמילגביהדיןמהברורלא●

;ריאליבהכרחאינוהיתרלהוצאתשנקבעהזמניםלוח●

;לקרקעבנפרדעלויותוייחוסשונותשומותשתיהכנתתהיההתוצאה●

;חדשלינארימסהבנייהועלישןלינארימסשיעורייחולוהקרקעשעליתכן●

?נוספתדירההמשפחתילתאנוסףהזמןבחלוףאםקורהמה●

הדיורהיצעולהגדלתמסעיוותילתיקוןצעדים-מקרקעיןמיסוי
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מוחלפתמגוריםדירתלמכירת"הגרייס"תקופתקיצור

המוצעהתיקון

 12-ללחוק(1)ג49בסעיףהקבועההתקופהקיצור
.בלבדחודשים

הערות

חלחודשים 12שלהתקופהשמנייןלקבועמומלץ●
;(הדירהבמסירתבאיחורבהתחשב)המסירהממועד

הוראות/תחילההוראותקבעוכימציעהאומנםהטיוטה●
.קיימותשומותעלשיחולצפוישלאכך,מעבר

(המשך)הדיורהיצעולהגדלתמסעיוותילתיקוןצעדים-מקרקעיןמיסוי
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פטורותשכירותדמיהכנסותעלמקוונתדיווחחובת

המוצעהתיקון

.פטורותהכנסותעלגםדיווחחובתהחלת

הערות

דיווחיםמהגשתהפטורותלאוכלוסיותהתייחסות●
;מלכתחילהמקוונים

מפעיליםהםכילטענהמרובותדירותמשכיריחשיפת●
.מגוריםדירותלהשכרתעסק



PwC Israel

מקווןמאופןנוספיםטפסיםהגשת

המוצעהתיקון

הטפסיםכללמביןמקווןבאופןיוגשוטפסיםאילולקבוערשאייהיההכספיםועדתבאישורהאוצרשרכילקבועמוצע

.בחוקהנדרשים

הערות

.מלכתחילהמקווניםדיווחיםמהגשתהפטורותלאוכלוסיותהתייחסות●

.המקרקעיןבשומותלצפייההרשאהלפחותאו,המייצגח"לרוגישהמתן●

(המשך)הדיורהיצעולהגדלתמסעיוותילתיקוןצעדים-מקרקעיןמיסוי
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ידיעלמוחשיבלתינכסומכרדיגיטלישירותמתן
מקוונתחנותמפעיל



PwC Israel

רקע

בלתיטוביןייבואעלמ"המעאתולשלםמ"מעלרשויותלדווח( כספיומוסדר"מלכ, עוסק,אדם)ישראלתושבכיוםמחייבהקייםהדין

פרטייםמאנשיםהמסבגבייתהקושיבשל.אקראיעסקתבטופסאועצמיתחשבוניתבאמצעות,חוץמתושבשירותיםוייבואמוחשיים

שירותיםניתןשבאמצעותה,מקוונתחנותהמפעילחוץתושבמחייבהמוצעהתיקון,ישראליםעוסקיםשלאפליהלמנועמנתועל

.מ"המעאתולשלםעסקאותיועללדווח,כעוסקלהירשם,במסחייבשאינוישראללתושבמוחשיבלתינכסמוכראודיגיטליים

המוצעהתיקון

מקוונתחנותהמפעילהחוץתושבעלוהרישוםהדיווח,מ"המעתשלוםחובתאתולהעבירמ"מעלחוק 146-ו16סעיפיםאתלתקן

חייבשאינוישראללתושב(תוכנהכגון)מוחשייםבלתינכסיםנמכריםאו(אינטרנטשידוריכגון)דיגיטלייםשירותיםניתניםשבאמצעותה

(.ר"מלכאוכספימוסד,עוסקשאינוכל)במס

הערות

תושב"הינוהמפעילהאם;"בישראלישראלתושב";התשומותמסאתלנכותיכולתבליעסקאותבמסחיוב,המוסףהערךמיסויעיוות

?75$עדהפטורבוטלהאם?מוחשייםטוביןעלחלהאם?"במסחייב"עםעסקאותשלןדינמה;מ"מעלצרכי"חוץ

מקוונתחנותמפעילידיעלמוחשיבלתינכסומכרדיגיטלישירותמתן
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חשבוניותהקצאתמודל



PwC Israel

רקע

המוצעהתיקון,המדינהלאוצרבשנה₪מיליארדישלנזקגורמתאשרפיקטיביותמסחשבוניותהוצאתשלוגוברתהולכתמגמהלאור

.מקוונותמסלחשבוניותאישורמספריהקצאתבאמצעותמסחשבוניותהפקתעלנוספתבקרהמוסיף

המוצעהתיקון

; 5,000₪שללסךמעלבעסקאותמקוונותמסלחשבוניותמספריםהקצאת

;מקוונתשאינהמסחשבוניתמכוחתשומותמסלנכותניתןיהיהלא₪ 5,000שללסךמעלבעסקה

;הקונהדרישתפיעל-מקוונתמסחשבוניתלקבלתבבקשההמסיםלרשותבפנייהיחוייבעוסקכל

;בהןבשימושאו,כדיןשלאמסחשבוניותבהפצתמעורבוהמבקשבמידה,מקוונתמסחשבוניתלהוצאתלבקשהלסרברשאיהמנהל

.2023בינואר1מיוםהחלתחולה

הערות

עוסקשליסודבזכותפגיעה;לשינויהערכותזמןמתן;לקוחותלמיליוןמעלאו/ו₪מיליארדמעלמחזורמעל-ענקחברותשלהחרגה

.מקוונותמסחשבוניותמספרייקבלושלאעוסקיםשלהעסקיתבפעילותפגיעה;התשומותמסאתלנכות

חשבוניותהקצאתמודל
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