
 

 

תיקוים מרכזיים בדיי המס בעקבות כיסתו לתוקף של חוק המדייות
הכלכלית לשים 2011 ו-2012 (תיקוי חקיקה), התשע"א-2011 (להלן: "חוק

ההסדרים" ו/או "התיקון")

לקוחות יקרים,

חדש), (וסח  הכסה  מס  בפקודת  החקיקה  תיקוי  עיקרי  את  לידיעתכם  להביא  ברצוו 

משולב], [וסח  לאומי  לביטוח  בחוק  הכסה"),  מס  "פקודת  (להלן:  התשכ"א-1961 

התשל"ו-1975 (להלן: מוסף,  ערך  מס  בחוק  לאומי"),  ביטוח  "חוק  (להלן:  התש"ה-1995 

התשכ"ג-1963 ורכישה),  מכירה  (שבח,  מקרקעין  מיסוי  בחוק  מוסף"),  ערך  מס  "חוק 

הון, התשי"ט-1959 (להלן: "חוק לעידוד השקעות  ובחוק  מיסוי מקרקעין")  "חוק  (להלן: 

עידוד השקעות הון"), שהתקבלו בתאריך 29.12.2010 במסגרת חוק ההסדרים. 

כמו כן, יפרט מזכר זה בתמצית מספר הליכי חקיקה, אשר בשל מורכבותם הוצאו מחוק

ההסדרים הוכחי וצפויים להתקבל בהליך חקיקה רגיל, וכן מספר הליכי חקיקה וספים,

הצפויים להתקבל בכסת בתקופה הקרובה בהליך חקיקה מזורז. עם השלמתם של הליכי

החקיקה האמורים ופרסומם ברשומות, יפורסם מזכר מפורט בעייים אלה.

עיקרי תיקוי החקיקה וטעמם, בין היתר, בהתאם לדברי ההסבר להצעת חוק ההסדרים,

מיום 18.10.2010, הים כדלהלן:

 

שאלות לך  ויש  במידה 
לושאים הוגעות 
זה, במסמך  הידוים 
עם קשר  צור/צרי  אא 
הרשומים הדין  עורכי 
מטה או עם איש הקשר

שלך במשרד

מאיר אקויס
3186 610 03טל.

3753 610 03פקס.

שאול גרוסמן
3199 610 03טל.

3878 610 03פקס.

קרן שטרית
3890 610 03טל.

3638 610 03פקס.

 

א. תיקון פקודת מס הכסה

(1)  ביטול הפטור היתן לתושב חוץ שאין לו הקלה ממיסי כפל

1.  סעיף 9 לפקודת מס הכסה מוה רשימה של הכסות פטורות ממס. סעיף 9(15ב) העיק פטור ממס לתושב חוץ, אשר

אין לו הקלה ממיסי כפל, בהתקיים החלופות הקבועות בסעיף. בהתאם להוראות סעיף 9(15ב) עובר לתיקון, הפטור יתן

לתושב חוץ, בין היתר, בגין הכסה מדיבידד, שהתקבל מחברה, שמיותיה סחרות בבורסה ו/או בגין הכסת ריבית על

אגרות חוב לתקופה של 12 שים לפחות, הסחרות בבורסה, בהתקיים אחת מהחלופות הבאות: 

(א) תושב החוץ איו מקבל הקלה ממיסי כפל במדית מושבו בגין הכסה כאמור.

במדית החוץ  תושב  את  רואים  החוץ,  תושב  של  התושבות  מדית  לבין  ישראל  בין  כפל  מיסי  למיעת  האמה  לפי  (ב) 

של התושבות  במדית  כאשר  חלה,  זו  חלופה  זה.  סעיף  הוראות  אילולא  משלם  שהיה  המס,  את  שילם  כאילו  תושבותו 

תושב החוץ קיימת הוראה לפיה, יתן לזכות את המס, שהיה אמור להשתלם בישראל אלמלא הפטור המועק במסגרת

חלופה זו, כגד המס המוטל במדית החוץ.

2.  החלופה הראשוה מעיקה יתרון לתושב חוץ, שאיו תושב מדית אמה, על פי תושב חוץ, שהיו תושב מדית אמה,

אשר לגביו מתן הפטור מותה בקיומה של הוראה כאמור באמה בין ישראל לבין מדית תושבותו. מצב זה עומד ביגוד

למדייות משרד האוצר בעיין עידוד השקעות של תושבי חוץ בישראל לפיה, על העקת הטבות המס השוות להיעשות

בצורה שוויוית, הן לגבי תושבי חוץ, שהם תושבי מדיה גומלת, והן לגבי תושבי חוץ, שאים תושבים של מדיה גומלת,

ולבטח שלא ליצור עדיפות מיסויית לתושבי חוץ, שאים תושבי מדיה גומלת.

3. החלופה השייה עשויה ליצור מצב של כפל פטור ממס, שכן תושב החוץ יהא פטור ממס בישראל בגין הכסה כאמור

ובמדית תושבותו המס, שהיה אמור להשתלם בישראל, יהא בר זיכוי כגד חבות המס  על הכסה כאמור. מצב זה איו

עולה בקה אחד עם מדייות ארגון המדיות המפותחות (OECD) ומדייות משרד האוצר, לפיה יש להימע ממצבים בהם

יתן פטור כפול ממס, כפי שיתן במסגרת סעיף זה.

4.  לאור זאת, הוחלט לבטל את הפטור הקבוע בסעיף 9(15ב) לפקודת מס הכסה.

5.  תחולה - תחולתו של תיקון זה היה מיום 1.1.2011.



(2)  איסור יכוי הוצאות אש"ל

אדם. של  במס  החייבת  הכסתו  בירור  בעת  להתירם  אין  אשר  יכויים,  רשימת  קובע  הכסה  מס  לפקודת  6.  סעיף 32 

הסעיף ביכוי.  מותרות  אין  ההכסה,  הפקת  בתהליך  ושלובות  כרוכות  הוצאות  שאין  הוצאות  כי  קבע,   (1)32 בסעיף 

מוה מספר דוגמאות להוצאות כאמור, כגון הוצאות בית והוצאות פרטיות.

7.  במסגרת התיקון, וספה הבהרה לרשימת הדוגמאות האמורות לפיה, הוצאות אש"ל, קרי הוצאות אשר הוציא יחיד

הפקת בתהליך  והשלובות  הכרוכות  הוצאות  מהוות  אין  לו,  מחוצה  והן  ההשתכרות  במקום  הן  ארוחותיו,  בעבור 

ההכסה, ולכן אין מותרות ביכוי.

מסוימות), הוצאות  (יכוי  הכסה  מס  לתקות   (3)2 תקה  של  לאחרוה  ביטולה  עם  אחד  בקה  עולה  זה  תיקון    .8

התשל"ב-1972 לפיה, בהתקיים התאים, אשר היו קבועים בתקה, יתן היה להכיר בסכומי ארוחות מסוימים כהוצאה,

המותרת ביכוי. לפיכך, כיום, הוצאות אש"ל לא תותרה ביכוי.

9.  תחולה - תחולתו של תיקון זה היה מיום 1.1.2011.

(3)  ריווח מדרגות המס ליחיד מיגיעה אישית ושל יחיד שמלאו לו 60 שים

יחיד חייבת של  על הכסה  לפקודת מס הכסה קבועים שיעורי המס השולי הפרוגרסיביים, החלים  10.  בסעיף 121(ב) 

בשת המס מיגיעה אישית ועל הכסה חייבת של יחיד שמלאו לו 60 שים.

11.  במסגרת חוק ההסדרים, תוקה פקודת מס הכסה בדרך של ריווח מדרגת המס הראשוה החלה על הכסה חייבת

של יחיד מיגיעה אישית ושל יחיד שמלאו לו 60 שים (ששיעורה 10%), באמצעות הגדלת הסכום הקבוע בה מסכום של

55,080 ש"ח לסכום של 59,520 ש"ח.

12.  בטבלה שלהלן יובאו מדרגות המס החדשות ושיעורי המס שלהן, שיחולו בשים 2011-2015 ומשת 2016 ואילך, לגבי

הכסה חייבת של יחיד מיגיעה אישית ושל יחיד שמלאו לו 60 שים:

מדרגות המס לאחר התיקון
בתום הוראת השעההוראת שעה

201120122013201420152016
0-59,52010%10%10%10%10%10%

59,521-97,92014%14%14%14%14%14%
 97,921-159,00023%21%20%19%18%18%
 159,001-240,00030%29%28%27%26%24%
240,001-454,68033%32%31%30%29%27%
454,68145%44%43%42%41%39% ומעלה

13.  תחולה - תחולתו של תיקון זה היה מיום 1.1.2011.

ב. תיקון החוק לביטוח לאומי

(1)  העלאת דמי ביטוח לאומי למעסיקים

בגין הגבים ממעסיקים  בדמי הביטוח הלאומי,   0.47% של  בשיעור  העלאה  על  הוחלט  ההסדרים  חוק  במסגרת    .14

החלק בשכר העבודה, העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק (8,190 ש"ח, כון למועד מזכר זה).

15.  תחולה - תחולתו של תיקון זה היה מיום 1.4.2011.

(2)  הארכת הוראת השעה בוגע לתקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח הבריאות

16.  במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה ליישום התוכית הכלכלית לשים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009,

ביטוח ודמי  לאומי  ביטוח  דמי  לתשלום  התקרה  את  הכפילה  אשר   ,2009-2010 לשים  שעה  הוראת  חקקה 

הבריאות מתקרה של חמש פעמים השכר הממוצע במשק לתקרה של עשר פעמים השכר הממוצע במשק.

,2011-2012 המס  שות  לגבי  גם  האמורה  השעה  הוראת  של  תחולתה  הוארכה  ההסדרים,  חוק  במסגרת    .17

אולם הוחלט על הפחתת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח הבריאות באופן הדרגתי כמפורט להלן:



של לתקרה  עד  (הייו,  במשק  הממוצע  השכר  פעמים  תשע  של  לתקרה  כאמור  התקרה  תופחת   ,2011 בשת   17.1

73,710 ש"ח לחודש, כון למועד מזכר זה).

של לתקרה  עד  (הייו,  במשק  הממוצע  השכר  פעמים  שמוה  של   לתקרה  כאמור  התקרה  תופחת   ,2012 בשת   17.2

65,520 ש"ח לחודש, כון למועד מזכר זה).

ג. תיקון חוק מס ערך מוסף

18.  בשים האחרוות, התארגויות של קבוצות רכישה לרכישת קרקע ולבייה משותפת עליה הפכו לתופעה רווחת בשוק

הדל"ן הישראלי.

19.  ככלל, התקשרויות אלו מאופייות בפיצול העסקה לשתי עסקאות עוקבות. האחת, עסקת רכישת הקרקע, הערכת

בין בעל הקרקע לבין קבוצת הרכישה (להלן: "עסקת רכישת הקרקע"), והשייה, עסקה לקבלת שירותי בייה, הערכת

בין קבוצת הרכישה לבין קבלן בייה (להלן: "עסקת שירותי הבייה").

20.  מערך חוזי זה טמן בחובו מספר יתרוות מס לרכישת כס באמצעות קבוצת רכישה על פי רכישת כס מוגמר מקבלן,

בין השאר וכפי שיוסבר להלן, בשל החיסכון בתשלום המע"מ בעסקת רכישת הקרקע.

21.  בעת רכישת כס מוגמר מקבלן, מחיר הכס מגלם בתוכו, בין היתר, גם את רכיב המע"מ, ששולם על ידי הקבלן בעת

רכישת הקרקע עליה בה הכס. החבות במע"מ בעסקת רכישת הקרקע ובעת מסיווגה של עסקה זו כ"עסקת אקראי"

בחוק מס ערך מוסף.

22.  לעומת זאת, על פי חוק מס ערך מוסף כוסחו עובר לתיקון, רכישת קרקע על ידי קבוצת אשים פרטיים מידי אדם

פרטי, איה עסקה החייבת במע"מ. כפועל יוצא, רכישת הקרקע מאדם פרטי והתקשרות מאוחרת יותר עם קבלן למתן

שירותי בייה, אפשרה את חיסכון המע"מ בעסקת רכישת הקרקע.

המערך הרכישה  קבוצת  באמצעות  כס  רכישת  של  המקרים  ברוב  למעשה  שהלכה  העובדה  ולאור  האמור,  לאור    .23

החוזי מלמד שמדובר בעסקה של רכישת כס מוגמר, הוחלט במסגרת חוק ההסדרים להרחיב את הגדרת חוק מע"מ

למוח "עסקת אקראי", כך שגם מכירת מקרקעין לקבוצת רכישה בידי אדם, שאין עיסוקו במכירת מקרקעין, תיכס

בגדר ההגדרה של "עסקת אקראי" וכתוצאה מכך תחוב במע"מ.

יצוין, כי לצורך תיקון זה מפה חוק מס ערך מוסף להגדרת "קבוצת רכישה" כפי שוספה במסגרת התיקון לחוק   .24

מיסוי מקרקעין, וכפי שתובא להלן בפרק ד למזכר זה.

25.  תחולה – תחולת התיקון, הן באשר להגדרת "עסקת אקראי", וכתוצאה מכך, הן באשר לחבות המס ברכישת זכות

ואשר אופציה  מימוש  המהווה  אקראי,  עסקת  למעט  זאת,   .1.1.2011 מיום  היה  רכישה,  קבוצת  באמצעות  במקרקעין 

דווחה למהל מיסוי מקרקעין עד ליום  בו פורסמה הצעת החוק, קרי עד ליום 18.10.2010.

ד. תיקון חוק מיסוי מקרקעין

(1)  קבוצות רכישה

26.  כאמור לעיל, רכישת זכות במקרקעין באמצעות קבוצת רכישה הקתה לרוכשים מספר יתרוות מס על פי רכישת

בעת להיווצר  שעשויים  הוספים,  המס  מיתרוות  אחד  להלן,  שיוסבר  כפי  מקבלן.  אחר  מוגמר  כס  או  מגורים  דירה 

רכישת כס באמצעות קבוצת רכישה על פי רכישת כס מוגמר מקבלן, היו חיסכון בגובה מס הרכישה.

מס שווי  זה,  (ובכלל  ועלויותיה  הקרקע  לשווי  מעבר  בתוכו,  מגלם  הכס  מחיר  מקבלן,  מוגמר  כס  רכישת  בעת    .27

הרכישה, מס  מכך,  כתוצאה  הבייה.  שירותי  עלויות  את  גם  הקרקע)  רכישת  בעסקת  הקבלן  ידי  על  ששולם  הרכישה, 

המשולם כאחוז משווי המכירה הסופי, מוטל על שי מרכיבים אלה גם יחד.

גזר וערכו  הקרקע  רכישת  עסקת  על  רק  מוטל  הרכישה  מס  רכישה,  קבוצת  באמצעות  כס  ברכישת  זאת,  לעומת    .28

רכישה. מס  מוטל  לא  במקרקעין",  כ"זכות  מסווגת  איה  אשר  הבייה,  שירותי  עסקת  שעל  בעוד  בלבד,  הקרקע  משווי 

כפועל יוצא, רכישת כס מוגמר באמצעות קבוצת רכישה, יצרה חיסכון אפשרי גם בגובה מס הרכישה, ששולם בגין הכס.

29.  כאמור, עמדת האוצר היה, כי הלכה למעשה רכישת כס באמצעות קבוצת רכישה, כמוה כרכישת כס מוגמר, ועל

מיסוי בחוק  שערכו  התיקוים,  פירוט  להלן  האמורות.  הרכישה  צורות  שתי  של  המס  תוצאות  את  גם  להשוות  יש  כן 



מקרקעין לשם יישומה של עמדה זו:

29.1   הוספת הגדרה של "קבוצת רכישה" לסעיף 1, סעיף ההגדרות בחוק מיסוי מקרקעין: 

אחד שהוא  כס  של  הקרקע  על  ולבייה  במקרקעין  זכות  לרכישת  המתארגת  רוכשים  קבוצת   – רכישה  "קבוצת 

המפורטים להלן, באמצעות גורם מארגן, ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית- 

 (1)כס שאיו דירת מגורים;

 (2)כס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים."

לעיין הגדרה זו-

לרבות והבייה,  הרכישה  לצורך  הרוכשים  קבוצת  לארגון  אחר  באמצעות  או  בעצמו  שפועל  מי   – מארגן"  "גורם 

הכת המסגרת החוזית, והכול בתמורה בעבור פעולות הארגון כאמור;

"מסגרת חוזית" – מערכת חוזים הקשורים זה בזה שבאמצעותם תפעל הקבוצה לקבלת כס בוי;

"תמורה" – במישרין או בעקיפין, לרבות בשווה כסף;"

29.2  הגדרת "שווי המכירה" של זכות במקרקעין שמכרה לקבוצת רכישה, כשווי המכירה של הכס המוגמר. כתוצאה

משיוי זה, מס הרכישה שישולם על רכישת הזכות יחושב בהתאם לשווי המכירה של הכס הבוי, הייו כאילו רכש

המוצר המוגמר, ולא יגזר משווי הקרקע בלבד. באופן זה, בוטל, הלכה למעשה, החיסכון במס הרכישה ממו הו קבוצות

הרכישה עובר לתיקון.

29.3  בוסף, במטרה למוע מצבים בהם יהיה לקבוצת הרכישה תמריץ שלא להיחשף כקבוצת רכישה, תוקן סעיף 16(א)

לחוק מיסוי מקרקעין, שעייו מתן תוקף לעסקאות ולרישומן בפקסי המקרקעין.

בהתאם לתיקון, במכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה, תאי וסף למתן תוקף לעסקה יהיה המצאת אישור ממהל

מע"מ, לפיו שולם המע"מ המגיע מהמוכר בשל אותה מכירה או שיתה למהל ערובה לתשלום המס במועדו.

30.  תחולה - תחולתם של תיקוים אלה היה מיום 1.1.2011.

(2)  עסקה המותית בתאי עתידי

חוק ההסדרים קובע, כי בעת מכירת זכות במקרקעין, אשר: (1) היה תלויה בהתקיימותו של תאי עתידי בדבר   .31

היצול אפשרויות  מהגדלת  הושפעה  תמורתה   (2) הזכות;  של  היצול  אפשרויות  את  יגדיל  אשר  תכוי,  ייעוד  שיוי 

יום יהיה  חישוב מס שבח  לעיין  זו  מעין  זכות  "יום המכירה" של   – אזי   בכסף,  איה  כולה  (3) תמורתה  ו-  כאמור; 

אישור התוכית, כמשמעותה בחוק התכון והביה, התשכ"ה-1965.

מכל מקום, גם במידה ועשתה עסקה שיום המכירה שלה דחה למועד אישור התוכית כאמור, ההודעה על ביצוע   .32

כיום קבע  שהיה  היום  מן  ימים   30 בתוך  זה,  לעיין  שייקבע  מיוחד  בטופס  מקרקעין,  מיסוי  למהל  תמסר  העסקה 

המכירה אילולא היו חלות הוראות אלה.

33.  תחולה - תחולתו של תיקון זה היה מיום 1.1.2011.

(3)  הודעה על אמות

זכות רכש  אשר  אדם  אז,  כוסחם  מקרקעין  מיסוי  לחוק   74 ו-   69 סעיפים  הוראות  ולפי  ההסדרים  לחוק  עובר    .34

30 תוך  מיסוי מקרקעין,  למהל  להודיע  היה  רשאי  בעבור אדם אחר,  הוא  בשמו  באיגוד מקרקעין  זכות  או  במקרקעין 

ימים, כי הרכישה עשתה באמות עבור אחר. הודעה כאמור אפשרה ליהות מפטור ממס במועד העברת הזכות מהאמן

להה.

ולא לחובה  באמות תהפוך  זכות במקרקעין  רכישת  על  למהל מיסוי מקרקעין  הודעה  כי  קובע,  חוק ההסדרים    .35

תהיה תוה עוד לבחירתו של האמן. זאת, כדי למוע אפיק לתכוי מס או לחילופין אובדן מס, וכתוצאה מכך, לחיכוך

מתמשך בין מהל מיסוי מקרקעין לבין הישום.

36.  תחולה - תחולתו של תיקון זה היה מיום 1.1.2011.

(4)  גביית מס בסיבות מיוחדות

37.  עובר לחוק ההסדרים, כאשר ישום היה בעל חוב מס, שאין לגביו עוד זכות להשגה, לערר או לערעור (להלן: "חוב מס

מקרקעין מיסוי  מהל  תקל  הסופי,  החוב  את  לגבות  היה  יתן  באמצעותם  בישראל  כסים  לו  היו  לא  אולם  סופי"), 

בשוקת שבורה, כאשר אין לו כל מקור לגביית חוב הישום.

בסיבות סופי  מס  חוב  בעל  ישום  כי  הקובע,  מקרקעין,  מיסוי  לחוק  95א  סעיף  הוסף  ההסדרים  חוק  במסגרת    .38



האמורות, אשר העביר את כסיו לאחר עמו יש לו יחסים מיוחדים, בלא תמורה או בתמורה חלקית, או שהעבירם לאחר

זו, בסמכותו  לשימוש  מקרקעין  מיסוי  מהל  של  כאמור  החלטתו  הכס.  מקבל  מאת  לגבייה  יתן  החוב  תמורה,  ללא 

תוה להשגה והגשת ערר.

39.  תחולה - תחולתו של תיקון זה היה מיום 1.1.2011.

(5)  הליכי חקיקה צפויים וספים

מחוק הוצאו  מורכבותם  בשל  אולם  ההסדרים,  חוק  בהצעת  במקור  הופיעו  אשר  החקיקה,  תיקוי  יפורטו  להלן    .40

ההסדרים בהתאם להחלטת יו"ר ועדת הכספים של הכסת. שיויים אלה צפויים להיחקק במסגרת תהליך חקיקה רגיל,

הצפוי להיכס לתוקפו במהלך החודש הקרוב. כאמור, מזכר מפורט בדון יתפרסם עם כיסתם לתוקף של תיקוים אלה.

(א) כללי

41.  דו"ח Doing Business, המפורסם מדי שה על ידי הבק העולמי והבוחן את הקלות של עשיית עסקים בכלכלות

שוות ברחבי העולם, דירג את ישראל בשת 2010 במקום ה-30. עם זאת, בתחום רישום הבעלות על דל"ן מדורגת ישראל

במקום ה-147 בלבד (מתוך 183 כלכלות, המשתתפות בדירוג).

42.  מבחית ממצאי הדו"ח על ידי וועדה בראשות מכ"ל משרד האוצר שהוקמה לבחית הושא עלה, כי עיקר הקושי

בהליך רישום כס ובע מאורכו של תהליך השומה המתבצע ברשות המיסים. כפועל יוצא, הוחלט לשות את חוק מיסוי

מקרקעין במטרה לבטל פעולות מיותרות, לקצר, לייעל ולפשט את תהליך המיסוי של העסקה. 

(ב) יכוי במקור

43.  שיוי מרכזי ראשון, היו תיקון הבא לתת מעה לבעיית ההמתה הממושכת להוצאת אישורי מיסים על ידי מהל

מיסוי מקרקעין, וכתוצאה מכך, לעיכוב הרב שחל בהשלמת רישום העסקה, המותית בהמצאתם של אישורים כאמור.

שם על  העסקה  רישום  להשלמת  אדיש  היו  שהמוכר  כיוון  אולם  המוכר,  על  מוטלת  השבח  מס  תשלום  חובת  אמם, 

אלץ הקוה לשלם את חובות המס של המוכר כדי שיוכל בו באופן חוזי לא מובטח תשלום מס השבח,  הקוה, מקום 

לרשום את הכס על שמו.

44.  על מת ליעל ולקצר את הליך הפקת אישורי המיסים ולבטל את התלות בתשלום מס השבח על ידי המוכר, מוצע

לתקן את חוק מיסוי מקרקעין באופן ש-15% מכלל התמורה בעסקה (עסקאות בהן התמורה היה במזומן בלבד) יוכו

במקור על ידי הקוה ויועברו ישירות אל מהל מיסוי מקרקעין, וזאת על חשבון מס השבח בו חייב המוכר בגין העסקה.

באופן זה, מיד עם העברת המס שוכה במקור, יקבל הקוה את אישורי המס הדרשים להשלמת רישום העסקה בפקסי

המקרקעין.

(ג) דיווחי שומה

מגון מקרקעין.  מיסוי  בחוק  הקיים  הדיווח  מגון  שיצר  לבעיות  מעה  לתת  הבא  תיקון  היו  וסף,  מרכזי  שיוי    .45

הדיווח הוכחי מאפשר לצדדים להגיש הצהרה על מכירת זכות במקרקעין בה חסרים פרטים מהותיים. מגון זה, מוביל

היתן בשירות  לפגיעה   - יוצא  וכפועל  המערכת,  על  לעומס  מקרקעין,  מיסוי  מהל  של  רבה  למעורבות  קרובות  לעיתים 

שאין רבות  שומות  להוצאת  הביאו  השומה,  להוצאת  הקבוע  הזמים  סד  בצירוף  מהותיים,  פרטים  העדר  לישומים. 

משקפות את העסקה ואשר מתוקות רק בשלב ההשגה.

46.  התיקון המוצע לחוק מיסוי מקרקעין יקבע מסלול הצהרתי אחיד, אשר יחייב את הישומים להגיש את ההצהרה על

מכירת הזכות במקרקעין בדרך של שומה עצמית, לה יצורף פירוט רחב בדבר פרטי העסקה.

47.  במקביל, יקבע התיקון הצפוי לוח זמים קצר יותר להליכי השומה, ויחייב קיום של דיון מקדים עם הישום טרם

השויים הושאים  לצמצום  הפחות  לכל  או  הצדדים  בין  המחלוקת  לפתרון  להביא  צפוי  אשר  דבר  השומה,  הוצאת 

במחלוקת.

(6)  הליכי חקיקה צפויים להגדלת היצע הדירות

2613), צפויות מס'  (החלטה   19.12.2010 ומיום   (2468 מס'  (החלטה   15.11.2010 מיום  ממשלה  להחלטות  בהתאם    .48

להיכס לתוקף בעתיד הקרוב שתי הוראת שעה, אשר מטרתן היה להביא להגדלת היצע הדירות.

קיימת אשר  יחיד,  ידי  על  קרקע  מכירת  לגבי  מופחת  מס  שיעור  קביעת  היה  הראשוה,  השעה  הוראת  של  עייה    .49

לגביה תוכית המתירה ביה למגורים ושרכשה לפי 7.11.2001, זאת באמצעות החלפת מס השבח הליארי בשיעור המס

השולי של היחיד, אך לא יותר מ-20%.

על וסף  מזכות,  מגורים  דירות  שתי  במכירת  ליחיד  שבח  ממס  פטור  מתן  היה  השיה,  השעה  הוראת  של  עייה    .50



לפי פרק חמישי1 לחוק מיסוי מקרקעין. במקביל, קובעת הוראת השעה מס זכאי באותה התקופה  הפטורים להם הוא 

רכישה מוגדל ברכישת דירת מגורים שאיה דירת מגורים יחידה. תחולתה של הוראת השעה לגבי הפטור במכירה צפויה

להיות לתקופה שבין 1.1.2011-31.12.2012, ולגבי מס הרכישה המוגדל - לתקופה שבין 16.1.2011-31.12.2012.

51.  כאמור, מזכר מפורט בדון יתפרסם עם כיסתן לתוקף של הוראות שעה אלו.

ה. תיקון החוק לעידוד השקעות הון

זאת בישראל.  הכלכלית  והצמיחה  התיעוש  מדייות  ביישום  מרכזי  אמצעי  מהווה  הון  השקעות  לעידוד  החוק    .52

באמצעות שימוש בשי סוגים של תמריצים אשר קבעו בחוק - תמריצי צמיחה, המכווים לעודד השקעות במשק כולו

פיזור התעשייה ברחבי על  ותמריצי מיקום, שועדו להשפיע  ושיפור מאזן התשלומים;  לשם הגברת הצמיחה הכלכלית 

הארץ והגברת פעילות והשקעות בפריפריה, במטרה לצמצם את אי השוויון האזורי ולעודד צמיחה. תמריצים אלה יתו

במסגרת שי מסלולים חלופיים עיקריים - מסלול מעקים ומסלול הטבות מס.

החוק בתיקון  הצורך  עלה  בישראל,  הכלכלית  במדייות  השים  במרוצת  החלים  השיויים  ולאור  הדברים,  מטבע    .53

לעידוד השקעות הון ובהתאמתו למדייות הכלכלית העדכית ולאתגרים הכלכליים המשתים.

54.  בתחילת שת 2010, מותה על ידי שר האוצר ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה וועדה לבחית מדייות הטבות המס

ממצאי בעקבות  גובש  הון  השקעות  לעידוד  לחוק  הוכחי  התיקון  הון.  השקעות  לעידוד  החוק  לפי  היתים  והמעקים 

יותר לאתגרים והולם  כולל  בפועל בהשגת מטרותיו. חוק ההסדרים בא לתת מעה  כשל  לפיהם החוק האמור  הועדה, 

הכלכליים העומדים כיום בפי המשק בכלל, ובפי המגזר התעשייתי בפרט.

מסלולי משי  ליהות  האפשרות  מתן  היו  זה,  בעיין  ההסדרים  חוק  במסגרת  שעשו  המרכזיים  השיויים  אחד    .55

התמריצים במקביל, קרי הן ממסלול המעקים והן ממסלול הטבות המס. בהתאמה, החלטה אשר תיתן על ידי רשות

המיסים לסיווג מפעל כ"מפעל תעשייתי", תחול גם לעיין בחית זכאותו של המפעל לקבלת מעק או הלוואה מכוח החוק

לעידוד השקעות הון.

56.  כמו כן, בוטלו מסלולי הטבות המס הקיימים בחוק לעידוד השקעות הון, כאשר במקומן קבעו ההטבות הבאות:

מס בפקודת  הקבועים  לשיעורים  ביחס  מופחת  חברות  מס  לשיעור  זכאית  תהיה  להלן,  כהגדרתה  מועדפת,  חברה   56.1

הכסה, לגבי הכסה מועדפת שהפיק מפעל מועדף שבבעלותה, כמפורט להלן: 

אזור פיתוח
בתום הוראת השעההוראת שעה

2015 ואילך2011-20122013-2014

10%7%6%אזור פיתוח א' 1

15%12.5%12%שאר הארץ

  56.2 דיבידד, אשר ישולם ליחיד על ידי חברה מועדפת מתוך הכסתה המועדפת, יהא חייב במס בשיעור של 15%, ללא

ידי חברה מועדפת מתוך הכסתה על  ישולם לחברה  דיבידד, אשר  ואילו  תלות במדית תושבותו של מקבל הדיבידד, 

שיחולק דיבידד,  כן,  על  אשר  חברות.  בין  דיבידד  חלוקת  שעיין  הכסה  מס  פקודת  להוראות  כפוף  יהא  המועדפת, 

מחברה מועדפת מתוך הכסתה המועדפת לחברה תושבת ישראל יהא פטור ממס, בהתאם להוראות סעיף 126(ב) לפקודת

מס הכסה.

56.3 לעיין זה, "חברה מועדפת" היה חברה או שותפות, שהתקיימו לגביה התאים המצטברים העיקריים הבאים: (1)

חברה שהתאגדה בישראל שאיה בבעלות ממשלתית מלאה, וכן שותפות, הרשומה לפי פקודת השותפויות, ששותפות בה

רק חברות, שהתאגדו בישראל, והיא איה שותפות שכל החברות ששותפות בה הן חברות בבעלות ממשלתית מלאה; (2)

השליטה על עסקי החברה או השותפות ויהולם מופעלים בישראל; (3) החברה או השותפות בעלת מפעל מועדף כהגדרתו

בחוק לעידוד השקעות הון.

57.  "מפעל מועדף מיוחד" – חברה מועדפת בעלת מפעל מועדף, אשר סווג כ"מפעל מועדף מיוחד", כהגדרתו להלן, תהא

ובהתאם לתאים הקבועים בחוק לעידוד השקעות הון. שיעור מס זכאית לשיעורי מס חברות מופחת לתקופה מוגבלת 

החברות המופחת יהא כדלהלן:

57.1 הכסות החברה המועדפת מפעילותו של מפעל מועדף מיוחד, שבבעלותה המצא באזור פיתוח א' – יתחייבו במס

בשיעור של 5%.

57.2 הכסות החברה המועדפת מפעילותו של מפעל מועדף מיוחד, שבבעלותה שאיו מצא באזור פיתוח א' – יתחייבו

במס בשיעור של 8%.



ומהיקף המועדפת  החברה  של  הכסותיה  מהיקף  היתר,  בין  גזר,  מיוחד"  מועדף  כ"מפעל  מועדף  מפעל  של  סיווגו 

הכסותיו של המפעל המועדף, וכן מקיומה של תוכית עסקית, אשר מימושה יתרום תרומה מהותית לפעילות הכלכלית

בישראל וכן תאים וספים.

יחולו על הכסה של חברה והם  58.  תחולה – תחילתם של השיויים בחוק לעידוד השקעות הון היה מיום 1.1.2011, 

מועדפת החל מיום התחילה.

59.  הוראות מעבר- על מפעל אשר כלל בתוכית שאושרה על ידי המהלה ולא בחר במסלול הטבות חלופי וכעת מצוי

בתקופת הציון2, יחולו הוראות החוק לעידוד השקעות הון כוסחן לפי התיקון. אולם, בתקופה האמורה במקום שיעור

מס של 25% יחול שיעור מס החברות הרלווטי בכל שה. בתום תקופת הציון, יהא רשאי המפעל לבחור האם להמשיך

ולהחיל עליו את הוראות החוק לעידוד השקעות הון עובר לתיקון או שמא את הוראות החוק לעידוד השקעות הון כוסחן

לאחר התיקון.

_____________________________________________________________________________________

1כמפורט בתוספת השיה לחוק לעידוד השקעות הון.

2"תקופת הציון" – לגבי מפעל שכלל בתוכית שאושרה לפי 1.4.2005 – 3 שים מיום תחילת שת ההפעלה של התוכית. לגבי מפעל שכלל בתוכית שאושרה לאחר

מועד זה ולפי יום התחילה – 5 שים מהמועד כאמור.

ו. תעשיית עתירת ידע – הוראת שעה

באמצעות ידע,  עתירות  בתעשיות  העוסקות  חברות  של  פעילות  לעודד  שמטרתה  שעה  הוראת  קבע  ההסדרים  חוק    .60

העקת הטבות מס ליחידים ולחברות המשקיעים בתעשיות כאמור בישראל.

(1)  התרת השקעה של יחיד במיות חברה עתירת מחקר ופיתוח כהוצאה

61.  הטבה ראשוה המועקת במסגרת הוראת השעה היה התרת ההשקעה במיות בחברות ישראליות עתירות מחקר

ופיתוח המצויות בשלב הראשוי של פעילות זו (שלב ה- Seed), כהוצאה.

מחקר במימון  במזומן  שהשקיע  השקעה  כהוצאה  לכות  למשקיע  מאפשר  הכסה  מס  לפקודת  20א  סעיף  כיום,    .62

העשה על ידי חברה למטרות של מחקר מדעי, תמורת זכות בפרי תוצאותיו של המחקר. ההוצאה יתת ליכוי מהכסתו

החייבת של המשקיע מכל מקור באותה שת מס.

במימון ההשתתפות  כאשר  כאמור,  ההוצאה  יכוי  את  מאפשר  איו  הכסה  מס  לפקודת  20א  סעיף  זאת,  עם  יחד    .63

בשוה מהשקעה במיות החברה,  לתיקון, השקעה  עובר  במיות החברה.  ידי השקעה  על  בעקיפין, קרי,  עשית  המחקר 

מכירת למועד  דחה  בהוצאה  ההכרה  מועד  ובפועל  החברה,  מיות  מימוש  במועד  רק  הוית  כהוצאה  הוכרה  במישרין, 

המיות. כמו כן, התרת עלות ההשקעה במיות כהוצאה הוית הפחיתה את רווח ההון החייב במס, בשיעור של 20% או

25% בלבד.

64.  בהתאם להוראת השעה, השקעה מזכה3 של יחיד במיות חברת מטרה, כהגדרתה להלן, עד לגובה השקעה מרבית של

(להלן: המטרה  לחברת  ההשקעה  סכום  שולם  שבה  המס  בשת  החל  המס  שות  שלוש  במשך  ש"ח4  מיליון  חמישה 

"תקופת ההטבה"), תוכר  כהוצאה, כבר במועד רכישת המיות, בכפוף להתקיימות התאים הבאים:

64.1  סכום ההשקעה שולם בתקופה שבין 1.1.2011-31.12.2015;

64.2  היחיד החזיק במיות, שהוקצו לו בתמורה להשקעתו המזכה בחברת המטרה במשך כל תקופת ההטבה;

64.3  הימעות ממס או הפחתת מס בלתי אותות אין בין המטרות העיקריות של ההשקעה.

בישראל, מופעלים  ויהולם  עסקיה  על  ושהשליטה  בישראל  שהתאגדה  חברה  היה  מטרה"  "חברת  זה,  לעיין    .65

שהתקיימו לגביה ולגבי ההשקעה המזכה בה כל אלה:

65.1  במהלך כל תקופת ההטבה לא רשום ייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה;

65.2  75% לפחות מסכום ההשקעה של היחיד, אשר בשלה הוקצו לו מיות בחברה, משמשים להוצאות מחקר ופיתוח,

לא יאוחר מתום תקופת ההטבה;

65.3  75% לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה במהלך תקופת ההטבה, הוצאו בישראל;



65.4  הן בשה שבה שולם סכום ההשקעה המזכה והן בשה שלאחריה, לא עלו הכסותיה של החברה על 50% מסכום

הוצאות המחקר והפיתוח שלה;

65.5  במהלך כל תקופת ההטבה הוצאות המחקר והפיתוח הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של מפעל שבבעלות החברה;

ההטבה, תקופת  במהלך  המס  משות  אחת  בכל  לעיל,    65.2 בסעיף  האמור  התאי  התקיים  שבה  המס  לשת  עד    65.6

לרבות שת המס שבה התקיים התאי האמור, הוצאות המחקר והפיתוח מהוות 70% לפחות, מכלל ההוצאות בחברה.

66.  יצוין, כי לעיין חישוב רווח ההון במכירת מיות חברת המטרה בידי היחיד, שסכום ההשקעה המזכה הותר לו ביכוי

מכוח הוראת השעה, יוקטן המחיר המקורי של המיות בכל סכום ההשקעה שהותר ביכוי כאמור.

_____________________________________________________________________________________

3"השקעה מזכה", היה השקעה של יחיד בחברת מטרה, כהגדרתה בסעיף 65  למזכר זה, בשת מס כלשהי, אשר בשלה הוקצו לו מיות בחברת המטרה באותה שה.

4בחישוב סכום השקעה המירבית יובאו בחשבון כלל השקעותיו המזכות של היחיד בחברת המטרה, במישרין, וכן השקעות כאמור שביצע קרובו בחברה.

(2)  הפחתת רכישת מיות חברות עתירות ידע כהוצאה

בחברות ולהשקיע  לרכוש  אותן  לעודד  במטרה  ישראליות,  לחברות  מס  הטבת  השעה  הוראת  מעיקה  בוסף,    .67

ידע עתירות  חברות  של  ולביסוסן  לצמיחתן  איתה  תשתית  ליצור  מטרה  מתוך  זאת,  ידע.  ועתירות  קטות  ישראליות 

גדולות במשק בישראל, ולהותיר את הקיין הרוחי שבבעלות החברות הרכשות בבעלות ישראלית.

כן, מיות 68.  כאמור לעיל, עובר לחוק ההסדרים, הדין הקיים לא אפשר להכיר ברכישת מיות כהוצאה מוכרת. כמו 

אין כס בר-פחת, ולפיכך לא יתן פחת בגין, כך שלמעשה עלות הרכישה באה לידי ביטוי אך ורק במועד מימוש מיות

החברה הרכשת, כהוצאה הוית.

סכום את  להפחית  להלן,  כהגדרתה  הרוכשת",  ל"חברה  מאפשרת  השעה,  הוראת  במסגרת  המועקת  המס  הטבת    .69

המס, בשת  הכסתה  מכלל  להלן,  כהגדרתה  מזכה",  ב"חברה  השליטה  אמצעי  רכישת  עבור  ששילמה  הקי5,  הרכישה 

בשיעורים שתיים שווים במשך חמש שות המס, שלאחר שת הרכישה (להלן: "תקופת ההפחתה"), בכפוף להתקיימות

התאים הבאים:

69.1  יום הרכישה הוא בתקופה שבין 1.1.2011-31.12.2015;

69.2  הרכישה היא בשיעור של 80% לפחות בכל אחד מאמצעי השליטה בחברה המזכה;

69.3  ביום שלפי יום הרכישה, החברה הרוכשת והחברה המזכה אין קרובות זו לזו;

69.4  הימעות ממס או הפחתת מס בלתי אותות אין בין המטרות העיקריות של רכישת השליטה בחברה המזכה, ויתן

אישור המהל על כך.

70.  לעיין זה, "חברה מזכה" ו"חברה רוכשת" הין חברות, שהתאגדו בישראל והשליטה על עסקיהן ויהולם מופעלים

בישראל, ואשר בשת הרכישה מתקיימים לגביהן כל אלה, לפי העיין:

70.1  לא רשום ייר ערך כלשהו של החברה המזכה למסחר בבורסה;

70.2  החברות הין חברות מוטבות או חברות מועדפות (כהגדרתן בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון), לפי העיין;

70.3  בשת הרכישה, הוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל שבבעלות החברה המזכה באותה שת מס, או בשת המס

המפעל שהוציא  האמורות  ההוצאות  שיעור  כן,  כמו  אלו.  בתקופות  מחזורו  מסך  מ-25%  פחתו  לא  לה,  שקדמה  ובשה 

שבבעלות החברה הרוכשת בתקופות האמורות, לא יפחת מ-7% מסך מחזורו, לפי העיין;

70.4  בשת הרכישה, 40% לפחות מכלל העובדים בחברה המזכה ו-20% מכלל העובדים בחברה הרוכשת, בשת המס או

בממוצע בשת המס ובשה שקדמה לה, הם עובדים אקדמאים;

תקופת של  הראשוות  המס  שות  משלוש  אחת  בכל  המזכה  החברה  שמוציאה  והפיתוח,  המחקר  הוצאות  כל    70.5

לפחות ו-75% אחוזים  הרוכשת,  או שבבעלות החברה  של המפעל שבבעלותה  פיתוחו  או  קידומו  לשם  בוצעו  ההפחתה, 

מהוצאות המחקר והפיתוח האמורות, בכל שה כאמור, הוצאו בישראל;

70.6  לחברה המזכה אין זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, בין בישראל ובין מחוץ לישראל;

70.7  בשת הרכישה החברה המזכה איה מחזיקה באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בי אדם אחר, או, אם היא



מחזיקה באמצעי שליטה כאמור – פעילותו של חבר בי האדם האחר טפלה לפעילותה והיא כרוכה ושלובה בפעילותה;

70.8  ב-12 חודשים, שקדמו לשת הרכישה לא החזיקה החברה הרוכשת ביותר מ-25% באחד או יותר מאמצעי השליטה

בחברה המזכה.

71.  יצוין, כי לעיין חישוב רווח ההון במכירת מיות החברה המזכה בידי החברה הרוכשת, שסכום הרכישה הקי הותר

לה ביכוי מכוח הוראת השעה, יוקטן המחיר המקורי של המיות בכל הסכום שהותר ביכוי כאמור.

72.  תחולה- כאמור, תחולתה של הוראת שעה זו היה לגבי השקעות ו/או רכישות שתתבצעה בתקופה, שבין -1.1.2011

.31.12.2015

_____________________________________________________________________________________

של העצמי  ההון  סכום  בהפחתת  הקצאה,  של  בדרך  שלא  המזכה,  בחברה  השליטה  אמצעי  לרכישת  הרוכשת  החברה  שהוציאה  הסכום  היו  הקי",  הרכישה  5"סכום 

החברה המזכה.

מטרת המזכר היה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בושא עיקרי תיקוי חקיקת חוקי המס במסגרת חוק ההסדרים

לשים 2011 ו-2012.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים לכך במשרדו.

. יעוץ משפטי ו/או  בו מתן חוות דעת  ן לראות  ואי ועובדות ספציפיות  לסיבות  בו התייחסות  ן  אי  , כללי ו מידע   הי לעיל  כי האמור  מובהר 
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