
ראשי: רח‘ קרית המדע 5, בנין ג.ט.י A , ירושלים | סניף מרכז: מגדלי ב. ס. ר 3, רח‘ כנרת 5, בני ברק | טלפון: 02-5001772 
 cpa.mishor@cpa.mishor.co.il :דוא“ל | www.mishorcpa.co.il  :פקס: 077-444-8094 | כתובתינו באינטרנט

אוקטובר 2016

חוזר מיסים וחקיקה
תזכורת מועדי הגשה

	 מועד אחרון!  30/11/2016 	 	 	 	 הגשת	דוח	עצמאי		

עד	ליום	 31/12/2016 	 	 	 	 	 הגשת	"גילוי	מרצון"		

עד	 30/01/2017 דווח	הכנסות	שכירות	דירת	מגורים	בגין	הכנסות	לשנת	2016		

מועד אחרון!  30/03/2017 	 	 	 	 	 הגשת	דוח	חברות		

זו	הזדמנות	להזכיר	שוב	את	משמעותו	של	נוהל	גילוי	מרצון.	מטרתו	של	הנוהל	לעודד	ישראלים	
"גילוי	מרצון",	לשלם	 והונם	לבצע	הליך	של	 דיווחו	כנדרש	על	הכנסותיהם	 ולא	 שעברו	על	החוק	
את	המסים	כדין	ובכך	להימנע	מהליכים	פליליים.	החסינות	כוללת	גם	עבירות	הלבנת	הון	שמקורן	
בעבירות	מס.	עבירות	הלבנת	הון	שמקורן	בעבירות	מס	נכנסו	לתוקף	זה	עתה	בחודש	9.2016	ויחולו	

רטרואקטיבית,	וזו	אחת	הסיבות	המרכזיות	להארכת	ההזדמנות	להגשת	גילוי	מרצון.
רלוונטי	הן	לעצמאים	ולחברות	והן	לעמותות.

ישנם	3	מסלולים:
	מסלול	רגיל-	הגשת	בקשה	מלאה	ומפורטת.

	מסלול	מקוצר-	הגשת	דוחות	בהליך	מקוצר	ללא	פתיחת	תיק	רגיל	ומתמשך,	כאשר	סך	ההון	
)הנדרש	לדווח(	אינו	עולה	על	2	מיליון	₪,	והרווח	הנובע	ממנו	אינו	עולה	על	חצי	מיליון	₪	במצטבר.	

)מתאים	למשל	לדווח	שכירות	לגביו	יש	טופס	מיוחד,	אך	לא	רק(
	מסלול	אנונימי-	בהתאם	למסלול	זה,	הבקשה	תכלול	את	כל	הפרטים	למעט	שם	המבקש,	ותוגש	
ויגיעו	 ימים	ממועד	קבלת	הקשב	תתברר	חבות	המס	 	90 כוחו	של	המבקש.	בתוך	 באמצעות	בא	

להסדר	מול	המבקש.	מסלול	זה	אפשרי	עד	לסוף	שנת	המס	הנוכחית	31.12.16

הצעה לשינויי מס דרסטיים - על מה מדברים?

1. הצעה לשינוי מדרגות מס הכנסה: 
	 שינוי	שיעור	מס	החברות	-		בשנת	2017	לשיעור	של	24%,	ובשנת	2018	ל-23%	)כיום	25%(.	
	 שינוי	שיעורי	מס	במישור	הפרטי	-	הפחתת	שיעור	המס	במדרגות	ההכנסה	הנמוכות		והעלאת		

שיעורי	המס	במדרגות	הגבוהות.
המשמעות היא שבמדרגת הכנסה מעל כ 172 אלפי ש"ח לשנה )ממוצע של 14.35 אלפי ₪ לחודש( 

משיכת הכנסות מחברה תהיה כדאית לעומת משיכת הכנסות כעצמאי.

לכבוד
חברות ועסקים

שלום רב, חוזר חודשי 10.2016

הצעה מ 2017 2016 מצב קיים

אחוז המסמדרגות המסאחוז המסמדרגות המס

62,640	10.00%72,000	10.00%

107,040	14.00%115,20014.00%

166,320	21.00%172,200	21.00%

237,600	31.00%223,200	31.00%

496,920	34.00%496,920	34.50%

803,520	48.00%	639,996	47.00%

9,999,99950.00%9,999,99950.00%
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2. הצעה ל"סגירת" תכנוני מס במישור חברה - בעלים
	 אחרת		 בחברה	 כמנהל	 הבעלים	 של	 מפעילותו	 נובעת	 שהכנסתה	 משמעותה	 	- ארנק	 חברת	

ובעקבותיה	 ולא	כשכר.	תבוצע	הצפת	חברות	ארנק	 הניהול	בחשבונית	 ומשיכת	הרווחים/דמי	
חיוב	מס	אישי.	כלומר:	ההכנסה	תחשב	להכנסה	מיגיעה	אישית	)מיסוי	בדרוג	שולי,	הגבלת	קיזוז	
הוצאות	מהכנסות	בשכר	וכו'(	ולא	יתאפשר	לראות	בהכנסות	אלו	הכנסת	החברה	)המאפשרת	

מיסוי	חברות	נמוך	יותר,	דחיית	המס	הנובע	ממשיכה	פרטית,	קיזוז	הפסדים	וכיוצ'(.
	 משיכת	בעלים	מתמשכת	–	בעלי	מניות	רבים	מבצעים	משיכות	בחברה,	כאשר	החזר	המשיכה		

מבוצע	במרחק	של	שנים	רבות.	באותם	השנים	לא	מדווח	על	משיכת	דיבידנד	או	שכר,	אירוע	
המס	נדחה.	הצעת	החוק	מבקשת	לקבוע	באופן	מוחלט	כי	הלוואת	בעלים	שלא	הוחזרה	לחברה	
עד	שלושה	חודשים	לפני	תום	שנת	המס,	תחשב	כמשכורת	או	דיבידנד	ותמוסה.	במקרה	שיש	
	ע"י	פקידי	מס	 זו	מיושמת	כבר	כיום	 –	דיבידנד,	כשיש	הפסד	–	כשכר.	מדניות	 רווח	בחברה	
הכנסה,	ובכל	מקרה	נדרש	להוכיח	שלא	מדובר	במשיכת	בעלים	אלא	בהלוואה	המתוכננת	להיות	
מושבת	לחברה.	ככל	שהלוואת	הבעלים	מוחזרת	לפני	דרישת	מס	הכנסה	וקביעת	השומה,	יכולת	

ההוכחה	כי	לא	מדובר	במשיכה,	פשוטה	יותר.	

3. הצעה עדכוני מיסוי מקרקעין פרטיים
	 מסלול	20%		מס	שבח	על	דירת	מגורים	מזכה–	בדומה	למסלול	מקוצר	של	שכירות	10%,	מוצע		

לאפשר	למוכר	דירת	מגורים	לבחור	בין	מיסוי	רגיל	)מיסוי	על	שבח	הנכס	בשיעור	25%	–	בהתאם	
לערך	מכירה	בניכוי	ערך	עלות,	בתוספת	פחת	הנכס(	לבין	תשלום	מס	סופי	בגובה	20%	מהתמורה,	

ללא	ניכויים,	קיזוזים	או	זיכויים,	)כרגע	שעור	מס	גבוה,	אך	יתכן	שיופחת	בחוק	הסופי(.
	 מס	מיוחד	על	ריבוי	דירות	–	מס	של	1%	משווי	הדירה	השלישית	ואילך,	ובלבד	שסכום	המס	לא		

יעלה	על	1,500	ש"ח	לחודש.	בעל	הדירות	יהיה	רשאי	לבחור	אילו	מהדירות	שבבעלותו	ייחשבו	
כדירה	השלישית	ומעלה.	יצוין,	כי	בעלות	כוללת	מי	שחלקו	בדירה	עולה	על	33%.

	 חיוב	במע"מ	של	מכירת	מקרקעין	בין	פרטיים.		

דוגמאות	לשאלת	החודש:
דוגמא 1 - עלות הנכס החדש גדולה מהתמורה שקיבלנו במכירת הנכס הישן

רכב	1	-	נתונים:	נרכש	ב1/1/2015	ב-50,000	₪,	ונמכר	ב-30/9/2015	ב-55,000	שקלים
רכב	2	-	נרכש	ב-30/9/2015	ב-65,000	שקלים.

הנישום	ביקש	לדחות	את	הרווח	ולא	לשלם	מס.	

שאלת
החודש

שדרוג ציוד
בעסק:

אני מבקש לדחות 
את מיסוי הרווח 
ממכירת הציוד 

הישן. האם וכיצד 
אפשרי?

 אכן אפשרי, מדובר בהטבה של "שחלוף נכסים"
כאשר	מוכרים	נכס,	מכונה	וכו',	רווח	ההון	חייב	במס.	

כדי	להותיר	תזרים	מזומנים	פנוי	ולאפשר	לעסק	להתחדש,	החוק	מעניק	כהטבה	את	
האופציה	לקזז	את	רווח	ההון	מעלות	הנכס	החדש	ולדחות	את	תשלומי	המס.	

סעיף	96	לפקודה	מאפשר	זאת.	חישוב	הוצאת	הפחת	)הבלאי(	על	הנכס	החדש	שנרכש	
יהיה	קטן	יותר,	שכן	מערך	הנכס	החדש	קוזז	רווח	ממכירת	הנכס	הישן.

 והתנאים שיאפשר להוכיח כי קיימת כוונת "שחלוף"?
1	 מדובר	בנכס	בר	פחת	)ולא	קרקע	לדוגמא(.
2	 הנכס	החדש	נועד	להחליף	את	הנכס	הישן..
3	 הנכס	החדש	יירכש	עד	שנה	מיום	מכירת	הנכס	הישן	או	ארבעה	חודשים	לפני	כן..
4	 של	. פחת(	 בניכוי	 רכישה	 )עלות	 המופחתת	 מהעלות	 גבוהה	 החדש	 הנכס	 עלות	

הנכס	הישן.	
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תחשיבים:	
עלותו	המופחתת	רכב	1: 44,375	₪	)לפי	שיעור	פחת	של	15%(.	

רווח	הון	ממכירת	רכב	1: 10,625	₪.	
רכב	2	ירשם	כרכישה	בניכוי	תמורת	השחלוף:	54,375	₪	בלבד.	)שהם	65,000	₪	עלות	הרכב	החדש	

בניכוי	הרווח	ממכירת	הרווח	הישן(	ומסכום	זה	תחושב	הוצאת	הפחת.

דוגמא 2  עלות הנכס החדש קטנה ממחיר המכירה אך גבוהה מהעלות המופחתת של הנכס הישן
דוגמא	כנ"ל	אולם	רכב	1	נמכר	ב	70,000.	

בנוסף	לרישום	הרכב	החדש,	5,000	יחשבו	כרווח	הון	וימוסו.

נשמח	לעמוד	לשרותכם!

אילה אוברמייסטר, רו"ח אביגיל שקוביצקי, רו"ח       
מנהלת	מחלקת	עסקים 	 	 	 	 	


