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ה131-וד131סעיפיםחוקקו,2016מסמשנתהחלבתוקף,הכנסהמסלפקודת215תיקוןבמסגרת•

מכוח.המסלרשויותשלהםהדיווחבמסגרתמסוימיםמנישומיםהנדרשמורחבבגילויהעוסקים

.בהמשךשיפורטכפי"דיווחחייבותעמדות"ומסוימותדעתחוותעלדיווחנדרשאלהסעיפים

מדוברכי,יצויןלפקודה(ז)131סעיףמכוח"בדיווחהחייבמסתכנון"תקנותפורסמולכןקודםעשור•

.מאזעודכנהשלאתכנוניםשלסגורהברשימה

-2016לשניםכאשר)הכנסהבמסבשנהדיווחחייבותעמדות50עדלפרסםרשאיתהמיסיםרשות•

חייבותעמדות25לפרסםניתןובמכסמ"במע.(שנהבכלעמדות100-להאפשרותניתנת2017

.שנהעמדות2016-2017,50ובשניםמהםאחדלכלבשנהבדיווח

:ביחסנישוםשלמורחבודיווחגילויבדברונפרדותשונותמערכותשלושקיימותשכיום,מכאן•

;כספירףקייםמהפריטיםלחלקביחס.(מסתכנוני)מסוימותפעולותלביצוע1.

;דיווחחובתחלהמעליושרקמהותיכספירףקיים.מסוימתמיסויתפרשניתעמדהנקיטת2.

.מסוימתמיסויתדעתחוותקבלת3.

המורחבתהדיווחלחובתהרקע
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מקור חוקי ותחולה–חובות דיווח 
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תכנון מס החייב  

בדיווח

דיווח בגין חוות  

דעת

נקיטת עמדה  

חייבת בדיווח

תכנון מס החייב )תקנות מס הכנסה 

כולל מיסוי  )2006-ז"התשס, (בדיווח

לפקודה( ז)131מכוח סעיף ( מקרקעין

תכנון מס החייב )תקנות מס ערך מוסף 

2006-ז"תשס, (בדיווח

2007

נוסח  ]ד לפקודת מס הכנסה 131סעיף 

1961-א"התשכ, [חדש

,  ג לחוק מס ערך מוסף67סעיף 

1975-ו"התשל

2016

נוסח  ]לפקודת מס הכנסה ה 131סעיף 

1961-א"התשכ, [חדש

,  לחוק מס ערך מוסףד 67סעיף 

1975-ו"התשל

2016

215' תיקון מס

לפקודה

נוסח  ]המכס לפקודת ה 231סעיף 

1961-א"התשכ, [חדש

בצירוף  

רשימת  

העמדות  
שפורסמה

:תחולה
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ישנן הוראות בחוק מיסוי מקרקעין ובחוק מס ערך מוסף , בפקודת מס הכנסה

רשימה . בדיווחמס החייבים מהן הפעולות אשר ייחשבו לתכנוני הקובעות 
2006משנת סגורה/קבועה

פעולות במס הכנסה  13
ומיסוי מקרקעין

מ"פעולות במע2

גילוי בדוח המס השנתי  
1213באמצעות טופס 

גילוי בדוח התקופתי  

מ "באמצעות טופס מע

872

ולקנס גירעון  , (או קנס/מאסר ו)חשיפה לסנקציה פלילית 

30%בשיעור של 

:לדוגמא

דמי ניהול  

לקרוב  

2מעל 
,₪מיליון 

מחילות 

חוב 

,  לקרובים

רכישת 

חברה  
בהפסדים
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דיווח בגין חוות דעת
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*בדיווחהחייבת"דעתחוות"הגדרת

לאדם ומאפשרת או , במישרין או בעקיפין, שניתנה, בידי נותן חוות הדעתחתומה, בכתבחוות דעת 

:שהתקיים לגביה אחד מאלהובלבד , "יתרון מס"נועדה לאפשר 

הדעתחוותעבורטרחהשכר

*המסיתרוןבסכוםתלוי

לפחותח"ש100,000)שייווצר

מיישום(המרביהמסחיסכוןבגין

.הדעתחוות

,מסכהפחתתמוגדרמסיתרון*

קיזוזאי,מסדחיית,מסהקלת

.במקורמסניכויואיהפסד

בתוך  ניתנה חוות הדעת 

לשלושה שנתיים 

אינה תלויה  ו,  לקוחות

בנסיבות מיוחדות של  

הדעתמקבל חוות 

הציע  חוות הדעת נותן 

למקבל מיוזמתו

בחובת  חייב והמקבל 

תוכנהלגבי סודיות 

מניסיוננו רוב חוות  

הדעת הן מוטות  

עובדות ספציפיות ולכן  

עונות להגדרת אינן 
"תוכן אחיד"

"תכנון מדף"חלופת חלופת שכר טרחה

יוזמת נותן חוות  

הדעת וחובת  

סודיות

תוכן אחיד

לרווח  הנוגעת חוות הדעת לשנה או ₪ מיליון 3לא חלה חובת דיווח על מי שהכנסתו אינה עולה על *

ח"מיליון ש3על או שמחזור עסקאותיו אינו עולה ₪ על מיליון וחצי שאינו עולה ההון בשנת המס 
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קובעים כי מי ג לחוק מס ערך מוסף 67ד לפקודת מס הכנסה וסעיף 131סעיף 
שפועל בהתאם לחוות דעת החייבת בדיווח ידווח על כך בדוח שהוא חייב בהגשתו

1345טופס גילוי באמצעות 

או  , המצורף לדוח המס

ימים  60בנפרד ממנו בתוך 

מיום קבלת חוות הדעת

חשיפה לקנס  ( + סנקציה פלילית)שקול לאי הגשת דוח : סנקציה

30%גירעון בשיעור של 
(מ"לחוק מע( 1()א)117אפשרות גם לסנקציה פלילית מכוח סעיף )

מ"מס הכנסה ומע

"  דעתחוות "תוקף הסעיף על 

בינואר  1אשר ניתנו מיום 

ואילך2016

מ"מעמס הכנסה

מ  "טופס מעגילוי באמצעות 

ימים מתום  60בתוך , 1345

שנת המס שבה התקבל  

חוות הדעתיתרון המס בגין 

"  חוות דעת"תוקף הסעיף על 

בפברואר  1אשר ניתנו מיום 

ואילך2016

לא קיימת  

חובת המצאת  

חוות הדעת  
בעת הדיווח
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1345טופס 
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נקיטת עמדה חייבת בדיווח
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נקיטת עמדה חייבת בדיווח
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:הגדרה

בניגודעומדתהנישוםעמדת

המסיםרשותשפרסמהלעמדה

מוגששלגביההמסשנתתוםעד

המסשנתתוםעד/הדוח

.החולפת

למצואעלולהנישוםלמעשה

פעילותשביצעבמצבעצמו

בסיומהורקהמסשנתבמהלך

עמדההינהשעמדתולויתברר

.דיווחחייבת

נכוןשפורסמוהעמדות'מס

:2016לשנת

הכנסהבמסעמדות31

מכסבעמדות16

מ"במעעמדות11

אין מדובר בנקיטת 

עמדה האסורה על  

פי דין כי אם 
מחלוקת פרשנית

מטרת הדיווח היא  

להקל על רשויות  

המס בזיהוי העמדות  

הננקטות בהיקפים  

מהותיים בדוחות 
המס
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ה לפקודת  231-ד ו231וסעיפים מוסף ד לחוק מס ערך 67סעיף , הכנסהה לפקודת מס 131סעיף 

בדוח שהוא ידווח על כך, ונקט בעמדה החייבת בדיווחכי נישום העומד בסף הדיווח קובעים המכס 
בהגשתוחייב 

5עלעולההמסחסכון

שנתבאותהח"שמיליון

ח"שמיליון10עלאומס

מסשנותארבעבמהלך

היותרלכל

2עלעולההמסחסכון

5עלאובשנהח"שמיליון

ארבעבמהלךח"שמיליון

היותרלכלשנים

מ"מעמס הכנסה

30%חשיפה לקנס גירעון בשיעור של + דוחלאי הגשת דוח שקול : סנקציה
(מ"לחוק מע( 1()א)117אפשרות גם לסנקציה פלילית מכוח סעיף )

1346טופס באמצעות 

בתוך  המצורף לדוח המס או 

ימים ממועד הגשת 60

הדוח השנתי

מ  "טופס מעבאמצעות 

בתוך  , מקווןבאופן 1346

*המסימים מתום שנת 60

2עלעולההמסחסכון

5עלאובשנהח"שמיליון

ארבעבמהלךח"שמיליון

היותרלכלשנים

מכס

1346מכס טופס באמצעות 

ימים  60בתוך , מקווןבאופן 

מתום שנת המס

סף כספי ואופן דיווח

(  ל"ייבוא שירותים מחו)2/2016פרט לעמדה *

.2017בספטמבר 30ניתנה הקלה והותר לנישומים להגיש את הדיווח עד ליום 2016בשנת *
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נקיטת עמדה חייבת בדיווח

..."*עמדת רשות המיסים תנוסח בלשון ברורה ומובנת"

:הוראת הדין

אופן הצגת עמדת הרשות ותיאור הסביבה שבה יש להחילה  , ביחס לעמדות מסוימות

.ספקות ומקשה על קבלת החלטות ודיווח יעיל, מעלה שאלות

חקיקה  "בעבר כונתה כ)" חקיקה מנהלית"סוג של במקרים מסוימים עמדות אלו נראות כ

אשר באה חלף הסדרת והשלמת  , מדובר בתופעה שאינה רצויה"( באמצעות חוזר

.תהליכי חקיקה

לפקודה( 2()ב)ה131סעיף *
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דגשים לתשומת לבתיאור העמדההעמדה

1/2016

דיבידנד  

שמקורו ברווחי  

שיערוך

שיערוךברווחישמקורומדיבידנדהכנסהשלהחברה

חברותבמסחייבהדיבידנדיהא,המחלקתבחברה

.לפקודה(א)126סעיףלהוראותבהתאם

אתלמסותשנועד1א100מסעיףבשונה•

במיסוידנהזועמדה,הדיבידנדמחלק

הדיבידנדמקבל

עשוייםזהלעניין"שערוךרווחי",כן-כמו•

אקווטירווחיגםלכלול

רווחי  2/2016

בחברה שיערוך

בית/ משפחתית

או/ומשפחתיתמחברהדיבידנדהמקבלמניותבעל

החייבתבהכנסהאינומקורואשרביתמחברת

בהתאםבמסהחייבדיבידנדיהווה-המצטברת

.לפקודהב125סעיףלהוראות

לחברהביחסהדיןהוראות•

היקף,היוםלעומתבעברמשפחתית

מקבילההוראהוהיעדרתחולה

ביתבחברת

4/2016

זקיפת שווי שימוש

מסלתקנותבהתאםתבוצעברכבשימוששוויזקיפת

ולא,1987-ז"התשמ,(ברכבהשימוששווי)הכנסה

.בהןמהאמורשונהבסכוםזקיפהתתאפשר

תקשורתמיקוד.ד.בד"פסתוצאותאימוץ•
Safe-וביטחון Tax

2014באוקטובר21מיוםהכנסהמסחוזר•

ברכביהשימוששווימיסויאופןלעניין

איגום/מאגר

הכספיםבוועדתהליךתחילת•

קבלת  7/2016

אישורים במועד  

הגשת הדוחות

המחייבתמסהטבתאוניכויתבענישוםבומקוםכל

לצורךהראשיהמדעןאישור:כגון)'גמצדאישורהמצאת
עםהאישורבידיונמצאלאו('וכופ"מוהוצאותניכוי

.כאמורלהטבהאולניכויזכאייהאלא,המסדוחהגשת

חלרבותלעיתים,כיוםמהפרקטיקהשונה•

אישוריםבקבלתשניםשלעיכוב

הכנסהמס-נבחרותעמדות
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נקיטת עמדה חייבת בדיווח
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דגשים לתשומת לבתיאור העמדההעמדה

16/2016

קיזוז הפסדים  

של ישות 

המסווגת באופן  

שונה במדינות 

שונות

תושבתשאינהבישותמחזיקאשרישראלתושב

"שקופה"שאינהכישותבישראלהנחשבת,ישראל

לישותנחשבתזאתולעומתבישראלמסלצרכי

שהתהווהפסדיםלקזזרשאיאינו,ל"בחו"שקופה"

מהכנסהאו,החייבתמהכנסתוהזרההישותבפעילות

ל"בחוכשקוףנחשבאםגם,בהחזקתואחרתאגידשל

-דיבידנדבחלוקתזרמסזיכויסוגיית•

.05/2004הכנסהמסחוזר

27/2016

הכנסות זרות של 

תושב ישראל  

יחושבו לפי 

הוראות הפקודה

שהופקההכנסהבגיןהחייבתההכנסהחישוב

לפיייעשה,ישראלתושבידיעללישראלמחוץ

הכנסהמספקודתהוראות

דיווח,מסלצרכיGAAPפערי•

כללי,K-1דוחותפיעלבישראל

,פחת,הפסדיםקיזוזי,המרה

.ב"וכיוצז"חנהוראות

חבותביןבפערנבחןהמסיתרון•

המסחבותלביןהעמדהלפיהמס

ישראלתושבידיעלשחושבה

28/2016

קיזוז הפסד  

במקום בו ניתן  

לנצל הטבה 

כגון זיכוי , אחרת

ממסי חוץ

הכנסהכנגדקיזוזבריהפסדיםלקזזניתןבובמקרה

ולאכאמורההפסדיםאתלקזזיש,ישראלתושבשל

מקריםאותםלמעט,העוקבותלשניםאותםלדחותניתן

קיזוזאםגם,במפורשהפקודהשמאפשרתחריגים

ממסיזיכויכדוגמת,אחרתהטבהניצולימנעכאמור

חוץ

אמותד"פסבעקבות•

מסעיוותמסוימיםבמקריםנוצר•

זרמסזיכויאובדןבשל

הכנסהמס-נבחרותעמדות
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נקיטת עמדה חייבת בדיווח
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דגשים לתשומת לבתיאור העמדההעמדה

1/2016

ניכוי מס תשומות 

בחברת החזקות

אשראיומתןניהולשירותיהמעניקההחזקותחברת

תשומותמסלנכותרשאיתידהעלהמוחזקותלחברות

:כלהלן

שלבשיעורניכוי-כלליותתשומותבשל•
25%;

לביצועהמשמשותישירותתשומותבשל•

עדשלניכוי-במסחייבותעסקאות
66.67%;

משמשותשאינןישירותתשומותבשל•

ניתןלא-מ"במעחייבותעסקאותלביצוע

.תשומותמסלנכות

חברה-"החזקותחברת"•

חברותשלבמניותהמחזיקה

הינההעיקריתומטרתהאחרות

הפקת)השקעתי/ההוניבמישור

קבלתשלבדרךמחברותהכנסות

המניותשלמכירהאודיבידנד

.(המוחזקותבחברות

חברהגם,לעמדהבהתאם•

ובמנותקבנוסףעסקאותהמבצעת

ואשר,החזקותכחברתמפעילותה

גבוהבשיעורתשומותמסמנכה

לדווח,המצויניםמהשיעוריםיותר

.עמדהנקיטתעל

בענייןחדשה"כלכלית"פסיקה•

לסיווגרלוונטיתרוזבאדד"פס

שלהןהפעילותומודלחברות

מ"מע-נבחרותעמדות

העמדה מעלה סוגיה מהי  
?חברת החזקות



PwC IsraelPwC Israel

נקיטת עמדה חייבת בדיווח

18

דגשים לתשומת לבתיאור העמדההעמדה

2/2016

ייבוא שירותים  

ל"מחו

בפועלהנצרךחוץתושבידיעלשניתןשירות

בקשרניתן/בישראללצריכהנועד/בישראל

לישראלמיובאכשירותייחשבבישראללנכס

עלתחולהייבואבשלמ"המעתשלוםוחובת

עצמיתמסחשבוניתלהפיקשיידרשהקונה

כןאםאלא)מ"מעלצרכיהעסקהעלולדווח

התמורההעברתבעתבמקורמ"מעניכההבנק

.(החוץלתושב

יבואעלמ"מעתחולתסוגיית•

חוקביטוללאחרשירותים

במבחןמצוישירותיםיבוא

.כיוםהפסיקה

מ"מע-נבחרותעמדות

העמדה מעלה סוגיה מהו   
התוקף החוקי להליך הנדרש  

?י הקונה"ע
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דגשים לתשומת לבתיאור העמדההעמדה

5/2016

ייבוא שירותים  

ל"מחו

אשרלישראלהמיובאנכסבגיןהניתןשירות

בשיעוריחויב,מכסלצורכימ"במעחבאינו

.מלאמ"מע

מ"מע-נבחרותעמדות
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