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מקום הפקת ההכנסה



רישא לפקודה 2סעיף 

בכפוף להוראות , מס הכנסה יהא משתלם"�
בשיעורים המפורטים , לכל שנת מס, פקודה זו

,  להלן
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,  להלן

שהופקה או   תושב ישראלעל הכנסתו של אדם �
שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל  

שהופקה או   תושב חוץועל הכנסתו של אדם �
:"ממקורות אלה, שנצמחה בישראל



האם ההכנסה –לפקודה ' א4סעיף 

?בישראל" נצמחה"או " הופקה"

:צמיחת ההכנסה יהיה/מקום הפקת

–משלח יד ועבודה, עסקת אקראי/הכנסה מעסק�
.מקום ביצוע העבודה/ המקום בו מתקיימת הפעילות העסקית�

רווח  , דמי ניכיון והפרשי הצמדה, דיבידנד, הכנסה מריבית�
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רווח  , דמי ניכיון והפרשי הצמדה, דיבידנד, הכנסה מריבית�
הכנסה  , מהימורים והגרלות או פעילות נושאת פרסים

נכס בלתי  "מ) לרבות תמלוגים(רווח , מלוג ואנונה, מקצבה
– "מוחשי

.מקום מושבו של המשלם�

–מחקלאות, הכנסה מדמי שכירות�
).המקום בו נמצא הנכס המניב(מקום השימוש בנכס �



–) 1235/06מ "ע( "בר רפאל" ד"פס�

". תושב חוץ"על שהינו - מדובר בטייס אל�

)  4)(א(א4בפרשנות סעיף ) השופט מגן אלטוביה(המשפט המחוזי - דן בית�

מקום ביצוע  "זה " הכנסת עבודה"שקובע כי מקום הפקת , לפקודה מקום ביצוע  "זה " הכנסת עבודה"שקובע כי מקום הפקת , לפקודה

? על נחשב כמי שמפיק הכנסה בישראל- האם טייס של אל". העבודה

).שטס בין מדינות שונות(מקום ביצוע העבודה הוא במטוס 

השופט מגן אלטוביה הגיע  , הפקודה" פרשנות"ודיון בנושא " ניתוח"לאחר �

תושב , וכי הטייס, מקום ביצוע העבודה הוא בישראללכלל מסקנה כי 

.יהיה חייב במס בישראל, החוץ
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לפקודה) ב(89סעיף 

חייב במס על רווח הון שנצמח או שהופק  תושב ישראל ) 1"(�

.בישראל או מחוץ לישראל

', א3בסעיף ... לרבות אזרח ישראלי– " תושב ישראל", לעניין זה�

...שהוא תושב אזור...שהוא תושב אזור

חייב במס על רווח הון שנצמח או שהופק תושב חוץ ) 2(�

".בישראל
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מקום הפקת רווח ההון–) 3)( ב(89' ס

באחד , מקום הפקדתו או צמיחתו של רווח הון יהיה בישראל"�

:מאלה

.הנכס הנמכר נמצא בישראל) א(

במישרין   , והוא בעקרו זכות, הנכס הנמכר נמצא מחוץ לישראל) ב(

לעניין חלק    , )הרכוש–בסעיף זה (לנכס בישראל , או בעקיפין     

.התמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל     

.מניה או זכות למניה בחבר בני אדם תושב ישראל) ג(

,  שהוא בעיקרו בעל זכות, אדם תושב חוץ- זכות בחבר בני) ד(

לעניין חלק  –לרכוש הנמצא בישראל , במישרין או בעקיפין     

".מהתמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל     
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כניסה ויציאה 
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כניסה ויציאה 

"רשת המס הישראלית"מ



1' ס– "  תושב ישראל"
:ולענין זה יחולו הוראות אלה ;מי שמרכז חייו בישראל–לגבי יחיד )א"(

הכלכליים , יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד) 1( 

:בין השארובהם , והחברתיים      

;מקום ביתו הקבוע) א(

;מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו) ב(

;מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע) ג(
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;מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע) ג(

;מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו) ד(

;באיגודים או במוסדות שונים, מקום פעילותו בארגונים) ה(

:חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל ) 2(

;ימים או יותר 183אם שהה בישראל בשנת המס ) א(
וסך כל תקופת שהייתו בישראל , ימים או יותר 30אם שהה בישראל בשנת המס ) ב(

;ימים או יותר 425בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא      

;לרבות חלק מיום -" יום", לענין פסקה זו           

;ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה) 2(החזקה שבפסקה ) 3(



וחוזר מס הכנסה  ', כ 36696-10-10מ "ראה ע( "מקום ביתו הקבוע"
8/2002(

.גם אם הוא אינו מתגורר בו, מקום ביתו הקבוע של הנישום�

":בית קבוע"נתונים היכולים לסייע בזיהוי �
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":בית קבוע"נתונים היכולים לסייע בזיהוי 
.היכולת המשפטית והפיסית להיכנס לבית ולגור בו או להשתמש בו�

. תכיפות המגורים או השימוש בבית�

המזוהים בצורה זו או אחרת עם , אנשים אחרים המתגוררים או משתמשים בו�
.הנישום

אם הבית מופיע ככתובתו הרשומה של הנישום במשרד הפנים או משרדים �
.ממשלתיים אחרים

. הכתובת שבה נוהג הנישום לקבל דברי דואר�

אלא תהליך הנבנה על  ' אקט חד'קביעת התושבות אינה "�
).אריה גונן 2004/98ה "עמ( "רצף מסוים



"רשת המס הישראלית"מועד הכניסה ל

"תושב חוזר"ו" עולה חדש"ל
):168החוזר עוסק בתיקון (קובע  1/2011חוזר מס הכנסה 

מתוך מטרה להגשים את תכלית החוק ועל מנת ליצור וודאות ובהירות  "�

להלן יפורטו ... בשאלות הנוגעות למועד שבו הפך יחיד לתושב ישראל

התנאים שבהתקיימם יש לראות את היחיד כמי שהעביר את מרכז חייו 

.לישראל.לישראל

,  שהיה עד לאותו יום תושב חוץ, היום שבו יחידכי , נקבע לעניין זה, לפיכך �

המוקדם מבין יהיה המועד , ייחשב כמי שהעביר את מרכז חייו לישראל

:המועדים המפורטים בחלופות להלן

בת זוג וילדיהם שטרם  /בן -" משפחה", לעניין זה(לגבי יחיד שאינו בעל משפחה �

בין אם הוא בבעלותו ובין אם שכור על ידו  , שיש לו בית בישראל) שנים 18מלאו להם 

החל מהמועד בו הבית משמש  , ")בית קבע:"להלן(או שיש לו רשות להשתמש בו 

כמועד בו החל , יש לראות ביום בו החלה תקופת מגורים מהותית, לעניין זה. למגוריו

תקופת מגורים מהותית יכולה להיות גם תקופה  ...בית הקבע לשמש למגורי היחיד

.אם למשל היא מתקיימת במשך מספר שנים ברציפות... הקצרה

� 
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הזמין לשימושם  בית קבע בישראל , לו או למשפחתו, שיש לגבי יחיד בעל משפחה�

והמשפחה נמצאת עם היחיד בישראל החל מהמועד בו הבית משמש  , האישי

.של מי מבני המשפחהלמגוריהם הקבועים 

וכפי שמופיע  למבחני משרד הקליטה בהתאם , יום סיווגו כעולה חדש או כתושב חוזר�

.שהונפקו על ידי משרד הקליטה, בתעודת עולה חדש או בתעודת תושב חוזר .שהונפקו על ידי משרד הקליטה, בתעודת עולה חדש או בתעודת תושב חוזר

מקום מגורי  ...[ו] מקום הבית הקבוע...[מבוססות על... החלופות המפורטות�

,  תיתכנה נסיבות, יחד עם זאת... להגדרת תושב ישראל] היחיד ומשפחתו

זיקות אחרות הקושרות את היחיד לישראל מלבד בית קבע ... [בהן יתקיים

ויהיה בהן ללמד כי  , )ההגדרה הכמותית... (וכן] או מקום מגורי המשפחה/ו

גם אם , ובמועד מוקדם יותר, או למשפחתו מרכז חיים בישראל/ליחיד ו

.לעיל יצביעו על תוצאה שונה... החלופות המפורטות

כנוסחה לאחר תיקון  , "תושב חוץ"יש לציין שהחלופה הנוספת להגדרת ...�

..."גוברת על מבחן זה, 168
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)168החל מתיקון (" תושב חוץ"הגדרת 

:168ההגדרה לפני תיקון 

".מי שאינו תושב ישראל"–"תושב חוץ"�

".תושב ישראל"חוסר וודאות בנוגע למועד שבו אדם חדל להיות  :הבעיה�

:הגדרה חדשה

:וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלהמי שאינו תושב ישראל  -" תושב חוץ"
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:וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלהמי שאינו תושב ישראל  -" תושב חוץ"�

בשנת המס ובשנת המס  , בכל שנה, ימים לפחות 183הוא שהה מחוץ לישראל ) א(   

;שלאחריה        

או " תושב ישראל"להגדרת ) 1)(א(כאמור בפסקה , מרכז חייו לא היה בישראל) ב(  

;)א(בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות בפסקת משנה , "תושב"       

!ביום שעזב את ישראל" תושב חוץ"היחיד ייחשב כ, בהתקיים שני התנאים שלעיל

".חלק מיום לא ייחשב ליום, לעניין פסקה זו"–להוסיף לסיפא של ההגדרה : הצעת חוק�
)652' עמ, 768' הצעות חוק ממשלה מס" (כי במניין הימין ייכללו רק ימים מלאים להבהירמוצע " :דברי הסבר�



"רשת המס הישראלית"מועד היציאה מ

):168החוזר עוסק בתיקון (קובע  1/2011חוזר מס הכנסה 

יש להתעלם מהשאלה בדבר  לצורך קביעת מועד ניתוק התושבות "�

אשר בכל אחת מהן  (קיומו של מרכז חיים בשתי שנות המס הראשונות 

ובלבד שבשתי שנות המס  )ימים 183שהה מחוץ לישראל לפחות ובלבד שבשתי שנות המס  )ימים 183שהה מחוץ לישראל לפחות

".שלאחר מכן מרכז חייו אינו בישראל

ומשכך  , שנים ממועד עזיבתו 4וטרם חלפו , יחיד שעזב את ישראל"�

יפנה לפקיד  , לא ניתן לקבוע בהכרח כי ניתק תושבותו ביום העזיבה

בהתאם  השומה במקום מגוריו לשם הסדרת מעמדו כתושב חוץ 

".להגדרה
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יש לחסר את מספר ימי  ...לשם מניין ימי השהייה מחוץ לישראל"�

יראו יום לרבות  ... לעניין זה. השהייה בישראל ממספר הימים בשנה

יש להביא בחשבון את  ,כך... כאמור בהגדרת תושב ישראל, חלק מיום

ימי היציאה מישראל ואת ימי החזרה לישראל כימים בהם שהה  ימי היציאה מישראל ואת ימי החזרה לישראל כימים בהם שהה  

".בישראל

:ל"לחישוב ימי שהייה בחו) מהחוזר(דוגמא �

אבי נוהג לחזור לישראל בכל שישי  . 1/1/08ביום ... אבי יצא מישראל"

הימים בהם שהה בישראל בשנת  ' מס. ולצאת מישראל בכל יום ראשון

בהם נכללו ימי  , )שבועות X 52ימים בשבוע  3(ימים  156היו  2008

מכאן שמספר הימים בהם שהה אבי מחוץ לישראל  ...הגעתו וימי עזיבתו

)".209=  365-156(ימים  209הינו 
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יש לבחון את  , במקרים בהם היחיד עזב את ישראל במהלך שנת המס"�

.  התקיימות המבחן הכמותי בשנות מס קלנדאריות

הוא שהה מחוץ , אם בשנת המס שבה עזב היחיד את ישראל, לפיכך� הוא שהה מחוץ , אם בשנת המס שבה עזב היחיד את ישראל, לפיכך�

יחל לפחות  ... הרי שמניין ארבע השנים, ימים 183 -לישראל פחות מ

.וכך גם יום ניתוק התושבות, מהשנה העוקבת

הוא שהה , שבה עזב היחיד את ישראל, אם בשנת המס, לעומת זאת�

הרי שמניין ארבע השנים יחל כאמור  , ימים 183מחוץ לישראל מעל 

ואולם יום ניתוק התושבות ייקבע ליום בו עזב את  , לעיל בשנת העזיבה

...".ישראל

ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו 17



:יום 183 - שהייה מחוץ לישראל פחות מ, בשנת היציאה–)מהחוזר(דוגמא �

אבי ייחשב כתושב חוץ החל מיום  .... 1/9/07ביום ... אבי יצא מישראל"

).בהנחה ועומד בשאר התנאים" (1/1/08

:יום 183שהייה מחוץ לישראל מעל , בשנת היציאה–) מהחוזר(דוגמא �

אבי ייחשב כתושב חוץ החל מיום  ... 1/4/07ביום ... אבי יצא מישראל"

).בהנחה ועומד בשאר התנאים..." (1/4/07
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איך להימנע מהליכים   -נישום המבקש להתנתק מהתושבות הישראלית �

?פליליים בנושא זה

הסדרת "פנייה ל( 1/2011חוזר + גילוי מלא לפקיד השומה + חוות דעת משפטית �

).שנים הראשונות 4 -ב" הנושא

–ניסים בן זיקרי 595/86פ "ע –ניסים בן זיקרי 595/86פ "ע�
".תלות"למרות שהייתה , במקורות ההכנסה" אין תלות"הנישום ציין בדוח השנתי כי �

.המשפט העליון הרשיע את הנישום בעבירה של הגשת דוח כוזב לפקיד השומה-בית�

,  המשפט העליון קבע כי אילו הנישום היה מפרט לפקיד השומה את העובדות לאשורן- בית�

. הוא לא היה מורשע–ורק תובע חישוב נפרד מתוך הנחה שהוא זכאי לזה 

ההרשעה נבעה לפי בית המשפט העליון מהעובדה שהנישום העלים את העובדות  �

.הנכונות

,  באופן שונה מהוראות הדין, מקצועית/מבחינה משפטית, אם הנישום סובר :מסקנה�

.עליו לתת לכך גילוי מלא של העובדות והטיעונים–' הוראות ביצוע וכו, פסיקה
.  זה לא יגן עליו מפלילים– " גילוי מלא"וייתן לכך , נישום שיפעל בניגוד להוראות הפקודה :אזהרה חמורה�

.לטעון אחרת" קייס משפטי"ההגנה היא אך ורק בתנאי שגם יש לו 

ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו  � 19



ההיבט האובייקטיבי והסובייקטיבי

של  " תושבות"נקבע כי בקביעת ה) 2004/98ה "עמ(בפרשת אריה גונן �
:אדם יש להביא בחשבון את שני ההיבטים הבאים

וזאת לאור  , היכן פיזית מצויות מירב הזיקות של הנישום  - ההיבט האובייקטיבי�
.בפקודה ובפסיקה" תושב ישראל"המבחנים שנקבעו בהגדרת 

מה הייתה כוונתו של הנישום והיכן הוא רואה את מרכז  -  ההיבט הסובייקטיבי 
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מה הייתה כוונתו של הנישום והיכן הוא רואה את מרכז  -  ההיבט הסובייקטיבי �
.  חייו

המשפט הגיע למסקנה כי הנישומים הינם -בית "משה ורבקה רז"בעניין �
ל רק  "שהתה בחו, מידי שנה, וזאת למרות העובדה שהאישה, "תושבי חוץ"

המשפט ייחס חשיבות -בית. ובשאר הימים שהתה בישראל, ימים בשנה 60-90
בית  , ב"כיוון והנישומים ראו את עצמם כתושבי ארה. ייתרה לכוונת הנישום

.ולא ישראל" ב"תושבי ארה"המשפט קיבל את הטענה כי הינם 



מר זיילר ומשפחתו מתגוררים בישראל מעל  –אחים דויטש 1071/04מ "ע�

טוען שהוא חי  , בעל אזרחות אמריקאית, ד"חסיד חב, מר זיילר. שנה 30

הוא , לכן. 'אלא בשליחותו ומצוותו של הרבי מילובביץ, בישראל שלא מרצונו

נוכח "אלטוביה קבע כי -השופט מגן". תושב ישראל"מעולם לא ראה את עצמו כ

–" והמצביעות על כך שמרכז חייו בישראל, המסה הקריטית של הזיקות הרלוונטיות לישראל –" והמצביעות על כך שמרכז חייו בישראל, המסה הקריטית של הזיקות הרלוונטיות לישראל
".תושב ישראל"הוא ייחשב כ

): 'כ 36696-10-10מ "ע( ?"היבט הסובייקטיבי"איך בודקים את ה

ודאי שלא ניתן להסתפק ? כיצד נעמוד על כוונתו של הנישום: "השופט אטדגי�

.."..צריך להסתייע בראיות ובעדויות נוספותעל כן ... בדבריו של הנישום

בדוחות למס הכנסה  " תושב ישראל"סימן שהוא במקרה זה הנישום �

לכך שהנישום " ראיה ישירה ומשמעותית"המשפט קבע כי זוהי -ובית, שהגיש

".תושב ישראל"רואה את עצמו כ

.בהסכמים שערך ציין את כתובת המגורים שלו בישראל, כמו כן�
ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו 21



בשאלת התושבות" נטל ההוכחה"
נטל הוכחת  –בשאלת התושבות במחוזי נקבע כי " אריה גונן"בעניין �

.התושבות מוטל על פקיד השומה

:  השופט אטדגי, )14/3/13מיום ( 'כ 36696-10-10מ "ע�
על מי , שאלה שלא הוכרעה עדיין בפסיקה היא שאלת נטל הוכחת התושבות"�

הובעה הדעה כי הנטל בעניין זה מוטל על פקיד   132לפני תיקון ... היא מוטלת
...)...גונןר ביין בעניין "ד(השומה 

הובעה הדעה כי הנטל בעניין זה מוטל על פקיד   132לפני תיקון ... היא מוטלת
...)...גונןר ביין בעניין "ד(השומה 

מתעוררת רק כאשר לא  ) או השכנוע(שאלת נטל ההוכחה , מכל מקום�
אזי היחיד  , אם מתקיימת החזקה"... חזקות הימים"מתקיימות אחת משתי 

אין , אך אם לא מתקיימת החזקה, מוחזק כתושב ישראל אלא אם יוכח אחרת
.לומר כי היחיד מוחזק כתושב חוץ

וממילא אין צורך להכריע בשאלת .. מתקיימת אחת מחזקות הימים... בענייננו�
".נטל הוכחת התושבות

הדעת נותנת שבנטל הראייה מוטל על מי שטוען לשינוי ...  -שינוי המעמד "�
נטל הראיה להוכיח את שינוי מעמדו , כאשר מדובר בתושב חוץ. מעמדו

,  ואם כן... מתושב חוץ לתושב ישראל מוטל על מי שטוען לשינוי אותו מעמד
נטל הראיה עליו להוכיח את שינוי מעמדו , גם מי שהיה תושב ישראל
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בפסיקה" מבחן מרכז החיים"יישום 

המשפט הגיע למסקנה כי הנישום איננו  -בית "סולר גיורא"בעניין �
:וזאת לאור העובדות והנתונים הבאים" תושב ישראל"

.ב"כוונתו של המערער הייתה להעתיק את מרכז חייו לארה�

בית  , "תושב ישראל"הוא " כאילו"על אף העובדה שהמערער הגיש דוחות בישראל �
.המשפט קיבל את העובדה שמדובר בטעות שבהיסח הדעת
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.המערער שהה בישראל רק כחודשיים בשנה�

.תוך ניתוק כליל של קשריו עם אותו מקום, המערער עזב את מקום עבודתו בישראל�

.המערער החל עבודה חדשה בקליפורניה וחוזה העבודה שלו לא היה מוגבל בזמן�

.שנה 30אשר מומן בהלוואה לתקופה של , ב במחיר גבוה"המערער רכש בית בארה�

.ת"להבדיל מחל, אשת המערער התפטרה ממקום עבודתה�

המשפט קבע כי אין בכך -ובית, לצורך מגורי בנו, המערער החזיק דירה בישראל�
.משום זיקה לישראל

ובית המשפט שוכנע כי זה  –חולים -המערער המשיך לשלם לביטוח לאומי ולקופת�
בית המשפט ציין כי עובדות אלו מעידות על . נועד לשמור על זכויותיו למקרה שיפוטר

  .ובדיקת התושבות הינה בהווה, צפיית העתיד



  ):2004/98ה "עמ" (אריה גונן"בעניין 

:ל הן כדלקמן"המשפט המחוזי כזיקה לחו- העובדות שלהן ייחס בית�
. רכש שם מכונית ופתח חשבון בנק, ב"אריה גונן שכר דירה בארה�

.ב"אריה הקים חברה וניהל באמצעותה עסק בארה�
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.ב"אריה הקים חברה וניהל באמצעותה עסק בארה�

.בנו של אריה השתלב במערכת החינוך האמריקאית�

:המשפט המחוזי זיקה לישראל הן כדלקמן- העובדות שלהן ייחס בית�
.אשת המערער לא התפטרה מעבודתה אלא נטלה חופשה ללא תשלום�

. המערער ובני משפחתו המשיכו להחזיק חשבון בנק בישראל�

  .נותרה בבעלות המערער דירה בארץ�



השופט , )14/3/13מיום ( פקיד שומה' נ 'כ 36696-10-10מ "ע�

:אטדגי

:ל"זיקות לחו�

עבר לגור  2001 - ב. והפעיל שם עסק, הקים חברה ברומניה 1994בשנת � עבר לגור  2001 - ב. והפעיל שם עסק, הקים חברה ברומניה 1994בשנת �

.ברומניה

המשפט לא השתכנע שזה - אבל בית, רומנית" בת זוג"לטענת הנישום יש לו �

.נכון

.יום כל שנה 183 -לטענת הנישום הוא שהה בישראל פחות מ�
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:זיקות לישראל�

מתגורר שם  (יש לו בית בישראל , אשתו וילדיו הבגירים מתגוררים בישראל�

.חנות-וכן בעלות על חצי, יש בבעלותו דירה נוספת בארץ, )עם אשתו

והיו לו הכנסות עבודה בישראל , מחזיק בשליש ממניות חברה ישראלית� והיו לו הכנסות עבודה בישראל , מחזיק בשליש ממניות חברה ישראלית�

.מאותה חברה במשך כל השנים

.חשבון בנק בישראל, מתנדב פעיל במשמר האזרחי�

 425+ יום בשנה הנוכחית  30(השנייה מתקיימת בכל השנים " חזקת הימים"�

).שנים 3יום במצטבר 
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שאלון ניתוק תושבות

ל"ל ושהייה בחו"מעבר לחו�

? או ילדך עזבו עמך/האם בן זוגך ו? מתי עזבת את ישראל�

?מתי–ואם כן ? ל"האם העברת את תכולת דירתך לחו�

? ל"האם ביקרת בישראל בשנים בהם שהיית בחו�

לצרף  (? את אורך הביקורם ומטרתם? פרט את מועדי הביקורים בארץ, אם כן�

)תאריכי כניסות ויציאות מישראל

.ציין היכן התגוררת בעת ביקורך בישראל�

ל"מעמד בחו�

?  מדינת החוץ לצורך דיני המס שם" תושב"האם הנך נחשב כ�

? ל על הכנסותיך"האם הנך מגיש דוח בחו�

?האם בידך אשרת שהייה במדינת החוץ�

?  דרכון זר, האם הינך בעל אזרחות זרה�



ל"מגורים בארץ ובחו�

מה נעשה בדירה בעת שהותך   - בהנחה והייתה לך בישראל דירה בבעלותך �

האם ניתנה  ? לאיזה פרק זמן -במידה והושכרה ). הושכרה/נמכרה(? ל"בחו

?האם החוזה מאפשר פינוי בהתראה קצרה? אופציה להארכת השכירות

?  האם רכשת דירה? לאיזו תקופה, אם כן? האם שכרת דירה: ל"מגורים בחו� ?  האם רכשת דירה? לאיזו תקופה, אם כן? האם שכרת דירה: ל"מגורים בחו�

ביטוח לאומי�

או /עבורך ו, ל"האם הינך משלם תשלומי ביטוח לאומי בישראל בעת שהותך בחו�

?  המשפחה- עבור בני

או מענקים מהביטוח הלאומי  /ו) לרבות קצבת ילדים(האם אתה מקבל קצבאות �

?ל"בעת שהותך בחו



עיסוק�

,  מהו אורך חוזה העסקה? י חברה ישראלית"ל ע"האם נשלחת לחו�

? האם קיימת אופציה להארכה

?ת במקום העבודה בישראל"לבן זוגך חל/ האם אושר לך  ?ת במקום העבודה בישראל"לבן זוגך חל/ האם אושר לך �

פה כי תשוב למקום עבודתך  -האם הובטח לך בכתב או בעל�

?בישראל לאחר החזרה לארץ

?)דירקטור, מנהל, עצמאי, שכיר(ל "מה עיסוקך בעת השהייה בחו�

?חברה ישראלית/ האם הינך בעל מניות בחברה זרה �

,  שכר דירה, רכב: כגון, ל"האם הינך מקבל הטבות שכר בחו�

.ל וכדומה"אש, בונוסים



ל"זיקה לישראל בעת השהייה בחו�
?האם החשבון פעיל? האם בבעלותך חשבון בנק בישראל�

?האם בבעלותך רכב בישראל�

?ל"במקביל להיותך בחו, איזו פעילות כלכלית קיימת לך ולמשפחתך בישראל�

?ל"האם הינך ממשיך את חברותך בקופת חולים בישראל בעת היותך בחו� ?ל"האם הינך ממשיך את חברותך בקופת חולים בישראל בעת היותך בחו�

?זוגך גרים בישראל- האחים שלך ושל בן/ האם ההורים �

האם שמרת על חברות בארגון בעת  ? מוסד ישראלי, האם הנך חבר בארגון�
?ל"שהותך בחו

, ן"נדל: ליום העזיבה את ישראלמצבת הנכסים שבבעלותך ובבעלות משפחתך �
בארץ  (' קופות גמל וכו, תוכניות חסכון, פיקדונות, חשבונות בנק, נכסים פיננסיים

).ל"ובחו

.זרות אשר בבעלותך/ חברות ושותפויות ישראליות �

.נאמנויות אשר שייכות לך ולמשפחתך�

?מתי? ל"האם רשמת את ילדייך למוסדות חינוך בחו�



"תא המשפחתי"פיצול ה

".מרכז חיים כפול: "לבין, "פיצול התא המשפחתי"יש הבחנה בין �
"  מרכז חייו("בארץ   אינו מתגוררהזוג - אחד מבני–"פיצול התא המשפחתי"�

).  מחוץ לישראל

,  )11' ס(נקבע בפסיקה לעניין זיכויי מס ביישובי פיתוח –"מרכז חיים כפול"�

ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו 31

,  )11' ס(נקבע בפסיקה לעניין זיכויי מס ביישובי פיתוח –"מרכז חיים כפול"
והכירו בכך  , הוא ביישוב המזכה" מרכז החיים"אך ורק אם כי הזיכוי יינתן 

).אחד ביישוב פיתוח והשני לא( שני מרכזי חייםשיכול להיות לנישום אחד 

שאלת מקום מגוריו הקבוע של  : כלל העולה"": משה שוואלב" 4/51ץ "בג�
פי אותם הקווים והכללים -כלל על-נבחנת בדרך, תוך גבולות המדינה, אדם

". הדומיסיל שלו, בהם נבחנת שאלת ארץ מגוריו הקבועה



,  הנישום העביר את רוב זמנו באילת–וינגרטן הנרי  1517/01ש "ע�
,  )מ"מע–לעניין חוק אזור סחר חופשי (ונקבע שהוא תושב אילת 

והוא בילה איתה רק (למרות שאשתו וילדיו התגוררו במרכז הארץ 
).בסופי שבוע

,  שבע-בית המשפט המחוזי בבאר, "צייגר משה" 517/04ה "בעמ�
"  תושב אילת"סתר את החזקה של רשויות המס וקבע שהנישום הינו 

":תושבת רעננה"בעוד משפחתו 
מקום  , לאמור–של פלוני ' מרכז חייו'יש ותתקיימנה נסיבות בהן מקום "�

וזאת  –יהיה שונה ממקום מרכז החיים של אשתו וילדיו , מגורי הקבע שלו
של אותו פלוני  ' מכלול קשריו המשפחתיים הכלכליים והחברתיים'כאשר 

ומקום מגורי הקבע בין אותו פלוני לבין בני  ' מרכז החיים'מצביעים על פיצול 
קביעה שכזו באותם המקרים אינה אמורה לעמוד בסתירה לעובדת . משפחתו

".היות אותו פלוני ובני משפחתו משפחה אוהבת ומאוחדת

ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו 32



 "צייגר משה"בעניין המשפט -העובדות שלפיהן קבע בית�
אף שמשפחתו עברה  -וזאת על" תושב אילת"כי הינו 

:  להתגורר ברעננה הן
וממשיך להתגורר שם גם  , עשורים באילת 4המערער התגורר �

.לאחר שמשפחתו עברה לרעננה
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וממשיך להתגורר שם גם  , עשורים באילת 4המערער התגורר 
.לאחר שמשפחתו עברה לרעננה

והמשיך לנהלם גם לאחר  , המערער ניהל את עסקיו באילת�
.עזיבת משפחתו את העיר

פעילותו החברתית והציבורית של המערער ממשיכה להיות  �
.  כפי שהייתה קודם לכן, באילת

הוא ממשיך  , י הכרתו הסובייקטיבית והרגשית של המערער"עפ�
  .להיות תושב קבע באילת ורואה בה את מרכז חייו



: קבע בית המשפט כי "סולר גיורא"בעניין �
בראש  , באשר לשאלת מירב הזיקות יש לבחון את הזיקות"�

להבדיל מבני  ( למערער עצמוובראשונה ככל שהן נוגעות 
אם כי גם אלה עשויה להיות משמעות  , משפחה אחרים

".)בהתחשב בנסיבות
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".)בהתחשב בנסיבות

המשפט העליון הכיר בכך כי  -בית" אריה גונן"גם בעניין �
אין  , במועד שבו אשתו וילדיו של אריה גונן שבו לישראל

, "תושב ישראל"זה המועד שבו אריה גונן הפך להיות 
.אלא רק המועד שאריה גונן בעצמו הגיע לישראל



בנוגע , הדין לעבודה- קבע בית) 2294/07ל "ב( "יצחק קרינסקי"בעניין �
:לפי חוק הביטוח הלאומי" תושבות"לשאלת ה

לא מצאתי  ', כפר גלובלי'בה העולם מוגדר לעיתים כ, במציאות של ימינו"�
הזוג להתגורר בנפרד זה מזה - לפיכך כי יש לייחס משקל מכריע להחלטת בני

".בשלב זה של חייהם
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".בשלב זה של חייהם

ציין הנשיא  ) 207/95פ "המ( "אברהם רביבו' יאיר חזן נ"בעניין �
:טירקל

בתקופתנו מתרבות והולכות המשפחות שבהן חיים בני הזוג בשני מקומות "�
מקיימים למעשה משקי בית  , ואף במדינות שונות, שונים באותה מדינה

נפרדים ונפגשים לעיתים מזומנות באחד משני מקומות המגורים של  
על כל  , איננו עוד הבית שהיה, במשמעותו עתיקת היומין, הבית. המשפחה

".המשתמע מכך



):21/5/13מיום ( מיכאל ספיר 1072/07ה "עמ�

,  ביחד עם אשתו ובנותיו 1991הנישום עבר להתגורר בסינגפור בשנת �

) הבנות כבר היו בגירות( 2001לאחר מכן בשנת . חזר לארץ 1998ובשנת 

.ללא משפחתו, הוא עבר להתגורר בסינגפור

ולכל אחד  ... שכל אחד יממש את עצמו"הוא העיד שקיבל החלטה עם אשתו �

". יש את מרכז החיים שלו

רבות לסינגפור " זיקות"ויש לו , המשותפות לו לאישתו, לישראל" זיקות"ישנן �

הוא פעיל  , קשרים חברתיים רבים, פנסיה, חשבון בנק, יש לו שם חברה(

.משלם שם מיסים ועוד, סנגפור" תושב"נחשב כ, בארגונים יהודיים בסינגפור

והיו לו זיקות , ימים 224בה שהה בישראל מעל  2001נקבע כי לעניין שנת �

  2002החל משנת , לעומת זאת, "תושב ישראל"ייחשב כ–נוספות לארץ 

".תושב חוץ"ייחשב כ
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:השופט מגן אלטוביה�

אכן מקום המגורים של התא המשפחתי מהווה אינדיקציה בעלת משקל  "�

ואין זה שכיח שבני זוג מחליטים להתנהל  , בשאלה היכן מרכז חייו שלנישום

".אין לשלול התנהלות כזואולם . תוך הפרדה של מקום המגורים

ואילו זיקות  , מצויות בסינגפור התלויות במערעררוב זיקות התושבות "... � ואילו זיקות  , מצויות בסינגפור התלויות במערעררוב זיקות התושבות "... �

הרכבים , כגון מגורי אשתו ובנותיו, שאינן תלויות בו בלבדהתושבות 

חשבון  , הדירות שבבעלות משותפת למערער ולאשתו, שבשימוש המשפחה

".מצויות בישראל, הבנק המשמש את אשתו ובו מתקבלת גמלתו מהצבא

הזוגיות המסוימת שבחרו בה אשת המערער והמערער גם בה יש כדי  "... �

עובדת היותם נשואים . ללמד על זיקתו של המערער לסינגפור כמרכז חיו

כך גם ביקורי . אינה יכולה לשמש משקל נגד כנגד כל שאר הזיקות האמורות

".המערער בארץ אין בהם כדי להסיט לישראל את מרכז חייו שהוא בסינגפור
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1/2012חוזר מס הכנסה 

קביעת מועד ניתוק תושבות של : "1/2012חוזר מס הכנסה �

"תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל

מטרת חוזר זה היא להצביע על מקרים מאפיינים שנבחנו הן במסגרת "�

ומהווים אבני דרך לטיפול ... והן בסכמי שומה, המוסד להחלטות מיסוי ומהווים אבני דרך לטיפול ... והן בסכמי שומה, המוסד להחלטות מיסוי

".במקרים עתידיים

בין התשתית   זהותבאותם המקרים בהם קיימת ... –יישום החוזר"�

, לבין האמור במקרים המפורטים בחוזר זה, העובדתית במקרה הרלוונטי

במקרים בהם  . ניתן יהיה להכריע בהתאם להחלטות המפורטות בחוזר זה

יוכלו הנישומים לפנות למחלקה למיסוי , כאמור לא מתקיימת זהות

"לצורך קבלת ודאות בעניין, בינלאומי
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,מרבית הדוגמאות הן פרטניות מאוד, "כלליות"להלן דוגמאות ( :דוגמאות מהחוזר

).ואינן ברות השוואה למקרים דומים

,  בנסיבות של מגורי המשפחה בישראל, קביעת תושבות: 2.1סעיף  ,  בנסיבות של מגורי המשפחה בישראל, קביעת תושבות: 2.1סעיף �

וימי שהייה רבים של היחיד בישראל

).  2000החל משנת (ומשפחתו מתגוררת בישראל , הנישום מתגורר במדינה זרה�

.יום בממוצע בשנה 125 - היחיד מבקש בישראל כ�

.ואין לאפשר פיצול התא המשפחתי, "תושב ישראל"נקבע כי הנישום �
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בנסיבות של רילוקיישן למדינת אמנה  , קביעת תושבות: 2.7סעיף �

שנים 3לתקופה שאינה עולה על 

,  נחשב כתושב מדינת אמנה. 2008עבר עם משפחתו למדינת אמנה בדצמבר �

.2009לפי הדין הפנימי שם מינואר  .2009לפי הדין הפנימי שם מינואר 

.לעניין ביטוח לאומי" תושבי ישראל"הזוג המשיכו להיות - בני�

.לא היו בכלל בישראל 2010 -ו 2009בשנים �

.הזוג לישראל- חזרו בני, 2011במרץ , ל"לאחר סיום עבודתו בחו�

נקבי כי המעבר חל רק  , חודשים 3–ל רק שנתיים "נקבע כי מאחר והיו בחו�

ולכן מרכז האינטרסים החיוניים  , "מגורי קבע"ולא לצורך , לצורך עבודה

הן לעניין הדין הפנימי והן לעניין האמנה  , לפיכך. של הנישום נותר בישראל

".תושב ישראל"הנישום ייחשב כ–
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?"תושב ישראל"נחשב כ" עובד זר"האם 

חולים בארץ -שעבדו בבתי פליפיניותאחיות –אליהו שרמן 19/87 ה"עמ�

באמירת . החל מהשנה השנייה לשהותן בישראל" תושבות ישראל"ייחשבו 

ספק , המשפט ציין כי אלמלא הייתה הסכמה בסוגיה זו בין הנישום לפקיד השומה-בית, אגב

".תושבות ישראל"אם היה ניתן לקבוע שהאחיות הן 

,  )ד(3תקנה , 1993) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(בתקנות מס הכנסה � ,  )ד(3תקנה , 1993) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(בתקנות מס הכנסה �

ישנה הבחנה בין  , "משק ביתו הפרטי"ב" עובד זר"בנוגע לתשלום משכורת ל

".תושב חוץעובד זר "לבין , "תושב ישראלעובד זר "

אזור  "נקבע כי עובד זר המועסק ושוהה ב–עמיר גפני 111/02 ה"עמ�

:השופט ממן. הניתן לתושבי אותו היישוב" זיכוי ממס"אינו זכאי ל, "פיתוח

הם התכלית  , ומעבר ליישובי הספר, עידוד נטישת מקום המגורים הקבוע במרכז הארץ"�

מביא למסקנה שאין  , קרי הפרשנות התכלית, וזה בלבד, ל"העיקרית להתקנת התקנות הנ

שמרכז חייהם אינו בארץ ושהם מתגוררים זמנית ביישובי  , לתת ההנחה לעובדים זרים

יביאנו , הפיזי והסובייקטיבי, גם יישום המבחן של מרכז חיי הנישום. ספר בצפון הארץ

"".תושב"המונח , למסקנה שלא יחול על העובד הזה
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ל"סטודנט בחו

נישום שנעדר מהארץ למשך כמה – סטודנט 943/59ה "עמ�

נחשב  , וחוזר לישראל בסיום הלימודים, לצורך לימודיםשנים 

.כמי שמרכז חייו בישראל לאורך כל השנים
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באמנות המס" תושב"הגדרת 

.לפי הדין הפנימי של שתי המדינות" תושבות"ראשית בודקים את ה�

-במרבית אמנות: אז–לפי שתי המדינות " תושב"במידה והוא נחשב ל�

.  לקביעת מקום מושבו של הנישום היחיד" מבחן שובר שוויון"המס נקבע 

כך שרק אם לא ניתן להכריע על פי , הבדיקה נערכת לפי סדר ההיררכיה של המבחנים� כך שרק אם לא ניתן להכריע על פי , הבדיקה נערכת לפי סדר ההיררכיה של המבחנים�

.וכך הלאה, עוברים למבחן השני, המבחן הראשון

:סדר המבחנים�

הכוונה היא למקום –) 8/2002ראה חוזר מס הכנסה ( "בית הקבע"מבחן �

מקום מגורים שיש לאדם היכולת . זיקה נפשית, שאליו יש לאדם קשר אישי

ישנה דרישה . לגור בו ולהשתמש בו, המשפטית והפיזית להיכנס אליו

".שהבית יהיה זמין בכל עת"

קשריו  , מיקום משפחתו של הנישום–"מבחן האינטרסים החיוניים"�

.'מקום ניהול הרכוש וכו, תרבותית/פעילות פוליטית, עיסוקיו, החברתיים
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המקום שבו מבחינת משך השהות –"המקום שבו הוא נוהג לגור"�

.הארוכה ביותר הוא מתגורר בו

ישנן אמנות (האם הנישום נחשב לאזרח של אחת המדינות –האזרחות�

).לפרק זמן מסוים, שקובעות כי ביטול האזרחות לא יועיל לו

מקובל ברוב , לא ניתן להכריע, אם לאחר כל המבחנים–"הסכמה הדדית"�

בין רשויות המס " הסכמה הדדית"האמנות שההכרעה תתקבל בהליך של 

.של שתי המדינות
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קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי (ה "תקנות מ

ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי  

2006ו "התשס, )ישראל

"תושבי ישראל"יחידים שיראו אותם כ�

אם יחסי עובד מעביד בינו לבין מדינת  –אם הוא עובד מדינת ישראל�
.ישראל החלו כאשר היה אותו יחיד תושב ישראל
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,  י"הסוכנות היהודית בא, אם הוא עובד של רשות מקומית בישראל�
רשות ממלכתית או תאגיד , חברה ממשלתית, הקרן הקיימת לישראל

אם יחסי עובד מעביד בינו לבין אותו מעביד החלו –שהוקם לפי חוק
שנים מיום שהחל   5ובלבד שלא חלפו , ישראל-כאשר היה היחיד תושב

אלא אם כן הוכיח אחרת לפקיד  –לעבוד אצל אותו מעביד מחוץ לישראל 
.השומה



"תושבי חוץ"יחידים שיראו אותם כ�
:תנאים�

".עולה חדש"אינו �

".תושבי ישראל"לפי ההגדרה הם �

".תושבי חוץ"בחמש שנות המס הקודמות לשנת המס הם היו �

:היחיד הוא אחד מאלה�
.זוגו וילדיו המתגוררים עמו- וכן בן–נציג דיפלומטי או קונסול של מדינה זרה 
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.זוגו וילדיו המתגוררים עמו- וכן בן–נציג דיפלומטי או קונסול של מדינה זרה �

.ם"חייל בצבא מדינה זרה או באו�

תושב "אם ביקש שלא להיחשב –עד לסיום השירות הצבאי –ל "יחיד שהגיע לישראל לשם שירות בצה�
".ישראל

אם  , בשלוש השנים הראשונות לשהייתו בישראל–סטודנט הלומד בהיקף של חצי תוכנית לימודים לפחות �
".תושב ישראל"שלא להיחשב כ ביקש

בשלוש השנים הראשונות  –מרצה או איש מחקר השוהה בישראל במוסד להשכלה גבוהה , מורה�
.  לשהייתו

בשלוש השנים הראשונות  –פי הזמנת אותו מוסד - איש דת הממלא תפקיד דתי במוסד דת בישראל על�
.לשהייתו

ואשר אילולא תקופת האשפוז לא  –שהגיע לישראל לצורך האשפוז , חולים בישראל- חולה המאושפז בבית�
".תושב ישראל"היה נחשב כ

.בחמש השנים הראשונות לשהותם בישראל–עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ �



"חבר בני אדם"לגבי –" תושב ישראל"

:שהתקיים בו אחד מאלה לגבי חבר בני אדם) ב"(�
.התאגד בישראלהוא ) 1(

,השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל) 2(

אדם שהשליטה על עסקיו וניהולם כאמור  - למעט חבר בני אדם שהשליטה על עסקיו וניהולם כאמור  - למעט חבר בני
מופעלים בישראל  

בידי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או שהיה לתושב חוזר    

וטרם חלפו עשר שנים ממועד שהיה לתושב ישראל כאמור... ותיק      

,  או בידי מי מטעמו    

ובלבד שאותו חבר בני אדם לא היה תושב ישראל גם אם השליטה    

על עסקיו וניהולם לא היו מופעלים בידי יחיד כאמור או בידי מי         

,  מטעמו       

".האדם ביקש אחרת- אלא אם כן חבר בני  



" תושב ישראל לראשונה"הסבר לגבי –1/2011חוזר מס הכנסה �

":תושב חוזר ותיק"או 

נועדה לאפשר את העתקת  ... הקביעה המצוינת...הרקע לשינוי בהגדרה"�

ללא חשש מסיווגן , השליטה והניהול על חברות בינלאומיות לישראל ללא חשש מסיווגן , השליטה והניהול על חברות בינלאומיות לישראל

. כחברות תושבות ישראל

ומצד  , מתוך מטרה לתרום מצד אחד לפיתוח הפעילות במשק הישראלי, זאת�

שני להעניק לעולה החדש או ולתושב החוזר הוותיק ודאות ופשטות בכך 

.  שהוא יכול להמשיך את התנהלותו כבעבר

למנוע עיוות בהשוואה למצב בו היחיד מנהל  נועד התיקון בעניין זה , כמו כן�

".ל במישרין ולא באמצעות חברה"את עסקיו בחו
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  4/2002חוזר מס הכנסה 

קביעת שליטה וניהול

"אינו נזכר במפורש בפקודה ואינו מוגדר בה' שליטה וניהול'הביטוי "�

משני מונחים  , לכאורה, מורכב ביטוי זה, מבחינה מילולית גרידא"�

אך מבחינה מושגית הוא מאגד ומאחד את  , "ניהול"ו" שליטה: "נפרדים

".בעל משמעות משולבת, שני המונחים למושג אחד ".בעל משמעות משולבת, שני המונחים למושג אחד

מכוח מניות או החזקת  " שליטה"איננו רק "... שליטה"המונח "... �

אין די בבעלות המשפטית הפורמאלית בעסק על  ... זכויות בחברה

,  ביכולת האפקטיבית להחליטאלא , מנת להוכיח ניהול ושליטה

לכוון את התנהלות העסק ולתת הוראות מחייבות בעלות  , להשפיע

".השפעה מכרעת

לא יהא גורם מכריע  , כ"בדר, מקום כינוס של אסיפת בעלי המניות"�

".לעניין הנידון



".י תושבי ישראל"אין להתעלם משליטה מלאה במניות ע, בכל מקרה"�

היכן נקבעת המדיניות העסקית  ... השאלה העיקרית אותה יש לבחון"�
".של החברה והיכן מתקבלות ההחלטות האסטרטגיות

".מקום הפעלת השליטה והניהול הוא עניין שבעובדה"� ".מקום הפעלת השליטה והניהול הוא עניין שבעובדה"�

רישום פורמלי של התאגדות ורישום חשבונאי אינם מעידים בהכרח  "�
".על מקום ניהולו האסטרטגי של עסק

:  התקבלו ההחלטות, מבחינה מהותית, יש לבחון היכן"�
היכן צמח הצורך לקבל החלטה בעניין מסוים�

היכן נבדקו כל האלטרנטיבות�

היכן בוצעו כל עבודות ההכנה המהוות בסיס לקבלת ההחלטות�

היכן התייעצו בגורמים מקצועיים שונים�

".היכן התגבשה ההחלטה הסופית, וכמובן�



:יש לשים לב ל... בבחינת מסכת העובדות"�

החלטות עסקיות בהיקף כספי מהותי �

)מיזוג: למשל(ביצוע עסקאות בעלות השפעה מכרעת על עתיד החברה �

ובפרט  , החלטות בדבר מימון הפעילות השוטפת או מימון עסקה ספציפית� ובפרט  , החלטות בדבר מימון הפעילות השוטפת או מימון עסקה ספציפית�

כשנדרשת החלטה בדבר ערבויות

החלטות בנוגע להשקעות מהותיות�

החלטות בדבר השקעות במגזרי פעילות חדשים�

"וכיוצא בזה�

יש לאתר את הגורם  , "השליטה וניהול"מאיתור מקום הפעלת ... כחלק"�

...  כ האורגן המוסמך"בדר, בחברה... המוסמך השולט ומנהל בפועל

)...".  הדירקטוריון(הוא מועצת המנהלים 



ולמעשה נותנות  " החלטות מסגרת"מועצות מנהלים רבות מקבלות "�
ניתן לטעון  ... גוף כזה... או אדם אחר/שיקול דעת רחב ביותר לגוף ו

..."לגביו שהוא הגוף האחראי להחלטות האסטרטגיות

חוזים אלו  ... יש לשים לב גם לקיום חוזי ניהול עם גורמים חיצוניים"�
".יכולים להצביע על מקום ניהול של העסק".יכולים להצביע על מקום ניהול של העסק

יכול להוות  ) ברמה היום יומית(הניהול ברמה השוטפת והתפעולית "�
".קריטריון לקיום שליטה וניהול

מקום ניהול והחזקת ספרי : כגון, בקריטריונים תומכיםניתן להיעזר "�
מקום התקשרות עם ספקי שירותים  , אופן ההצגה בספרים, העסק

התייחסות גורמים עסקיים  ... מיקום היועצים... ומקום קבלת השירות
המקום ממנו  , הרכב פרסונאלי של הדירקטוריון, אל מיקום החברה

".מתבצע גיוס עובדים בכירים



בעבר נהוג היה לייחס משקל רב למקום שבו מתכנסת מועצת  "�

בדיקת מקום כינוס  ... לנוכח התפתחות אמצעי התקשורת... המנהלים

אך לרוב הוא מייצג רק  ... יכולה להוות גורם תומך... מועצת המנהלים

יש לבדוק היכן התבצע  , לכן. את סופו של תהליך קבלת החלטה יש לבדוק היכן התבצע  , לכן. את סופו של תהליך קבלת החלטה

".לקבלת ההחלטה הפורמאלית שקדםהתהליך 

יש לבחון את המקום שממנו נקבעת  , בכל מבנה של החזקות"�

".של החברה הנבדקת... המדיניות

אם חברת האם משפיעה באופו מוחלט על ההחלטות שמתקבלות  "�

".י חברת האם"מתבצעת ע... הרי שהשליטה, בחברות הבנות



נדרש שהשליטה על  ... אדם-לגבי חבר בני" תושב ישראל"בהגדרת "�

בחבר  " שליטה וניהול"לצורך בדיקת ... וניהולם יופעלו בישראל "עסקיו"

מתייחס לכל סוג של פעילות שחברה עוסקת  " עסקיו"המונח , אדם-בני

בין אם מדובר בעיסוק אקטיבי ובין אם מדובר בפעילות של החזקות  , בו בין אם מדובר בעיסוק אקטיבי ובין אם מדובר בפעילות של החזקות  , בו

".והשקעות פאסיביות



'א100סעיף –" מס יציאה"

ייחשב כנמכר ביום שלפני  , נכס של אדם תושב ישראל שחדל להיות תושב ישראל) א"(
.  היום שבו חדל להיות תושב ישראל

יראו אותו  , שלא שילם את המס במועד שבו חדל להיות תושב ישראל... אדם כאמור) ב(
ובמועד המימוש ישלם את , כאילו ביקש לדחות את תשלום המס למועד מימוש הנכס

בסכום השווה  , המס החל בשל מכירת הנכס במועד שבו חדל להיות תושב ישראל
ייווספו רק  ... הפרשי הצמדה וריבית, ואולם. לסכום המס החל על חלק הרווח החייב ייווספו רק  ... הפרשי הצמדה וריבית, ואולם. לסכום המס החל על חלק הרווח החייב

. החל במועד המימוש ועד לתשלום המס בפועל

,  היתה מכירת הנכס חייבת בתשלום מס בישראל במועד המימוש... על אף האמור)  ג(
במקום המס על פי הוראות , ישולם המס המתחייב בשל רווח ההון במועד המימוש

).ב(סעיף קטן 

- לענין סעיף זה ) ד(

רווח ההון הריאלי במועד המימוש כשהוא מוכפל בתקופת  - " חלק הרווח החייב"
ומחולק , ההחזקה שמיום הרכישה של הנכס ועד ליום שבו חדל להיות תושב ישראל

;בסך כל התקופה שמיום הרכישה של הנכס ועד ליום מימושו

;מכירת הנכס בפועל -" מימוש"

".102- ו) ט(3לרבות מניות וזכויות שהוענקו כאמור בסעיפים  - " נכס"



!תודה
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