
ניכוי מס במקור
(ח"רו)ד "עו, איתן אסנפי

20191יוני 

יש להצטייד בחוות דעת משפטית  . אין באמור במצגת זו כדי לגבש חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי
ספציפית בטרם נקיטת צעדים משפטיים או אחרים בסוגיות הנדונות במצגת זו



אך אינו יוצר חבות עצמאית במס, מסלגבייתאמצעי •
"(תשלומים וגביה)"' תחת חלק י170-ו164לא בכדי סעיפים •

: גביית מס•
(  י המשלם מבלי להטריח את מנגנוני המדינה"חישוב המס והניכוי ע)זולה •

(המדינה נוטלת חלקה בד בבד עם תשלום ההכנסה; pay as you earn)נוחה •

(מניעת חיכוכים, עיכוב אפסי בגבייה, סיכוני השתמטות נמוכים)יעילה •

(המנכה כמתווך בכפייה)שסנקציה פלילית בצדה עצמאיתחבות •
((א)177, 165' ס( )כולל מקדמות)המיסים על חשבון תשלום •

עקרונות
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ולא מכל תשלום אחר בלבד מהכנסהניכוי •
מפורשתלשם הניכוי נדרשת הוראת חיוב –זכות הקניין •
יש לשאוף שהניכוי  , מנת שתוגשם התכלית של גביית מס יעילהעל "•

שכן באופן זה  במקור יהא תואם ככל הניתן לחבות המהותית במס 
מצליחים שלטונות המס לשחרר עצמם מטיפול בתיקים שלגביהם 

בנק ' י נ"ממ8357/03א "ע)" המסמיצה הניכוי במקור את חובת תשלום 
(דיסקונט

(המשך)עקרונות 
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: הביקורת על הדין המצוי/ האתגר 
עלולה להיפגע( מקבל התשלום)זכות הקניין של מפיק ההכנסה 

,  (גם הבנק)החובה העצמאית לנכות מס במקור המוטלת על המשלם 
מהאינטרס הכלכלי הישיר של מפיק ההכנסהמנותקת

אין אינטרס להגן על זכותו של מפיק  ( גם הבנק)למעביר התשלום 
"המהותיתלחבותוהתואם "ההכנסה לפיה ינוכה ממנו אך המס 

ולהימנע מכל סיכון , הוא יעדיף לנכות בכל מקרה ובשיעור הגבוה
שבסנקציות האזרחיות והפליליות שעלולות להיות מושתות עליו

(המשך)עקרונות 
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: פתרון אפשרי
יש לשקול ( למשל בתשלומים לתושבי חוץ)במקרים המתאימים 

כדי להסיר את חרב הסנקציות  , להסתפק בהצהרת מפיק ההכנסה
מהמשלם

המסלול הירוק שפרסמה רשות המסים ביחס להשקעות של תושבי 
ל הנה צעד בכיוון זה"ישראל בחו

(המשך)עקרונות 

5



(המשך)עקרונות 
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:היררכיסדר עבודה •
אישור פרטני בכתב מפקיד השומה-א
לפקודת מס הכנסה  164סעיף הכנסות המפורטות בגוף -ב
(164מכוח סעיף )בצווים הספציפיים הכנסות שקבע שר האוצר -ג
(164מכוח סעיף )שירותים ונכסים ההכנסות בצו קביעת תשלומים בעד -ד
לפקודת מס הכנסה170סעיףניכוי מתושב חוץ לפי -ה

(:מילים ברצף157)164סעיף •

(המשך)עקרונות 
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ממענקחלקלרבותעבודההכנסתשללתשלומההאחראיאוהמשלםכל"
אוהשתכרותשל,(א7)9סעיףפיעלפטורשאינו,מוותאופרישהעקבשנתקבל

,א2בסעיףכאמור,פרסיםנושאתבפעילותאובהגרלות,בהימוריםשמקורםרווח
שלאו,ב9אוא9סעיפיםפיעלפטורשאינוקיצבההיווןעקבהמתקבלסכוםשל

שלאומקבלםבידיהכנסהוהמהווים(ב)18סעיףעליהםשחלותשלומיםסכומים
שלאו,(7ה)3סעיףעליהםשחלותשלומיםסכומיםשלאו,(5)2סעיףלפיהכנסה
לבעלי2א64בסעיףכהגדרתהבמקרקעיןלהשקעותקרןשהעבירהחייבתהכנסה

כלשלאודיבידנדאוריביתשלאו,88בסעיףכמשמעותהתמורהשלאו,מניותיה
,בצולכךקבעה,הכנסתשלהכספיםועדתבאישור,האוצרששראחרתהכנסה

ואולם;שנקבעוובשיעוריםבאופןמסהמשתלםהסכוםמןהתשלוםבשעתינכה
המסניכויכיא2בסעיףכאמוררווחאוהשתכרותלעניןלקבועהאוצרשררשאי
זוהוראה;המשתלםהסכוםמןושלאהתשלוםבשעתשלאאף,שיקבעכפייהיה
"המדינהעלגםחלה

164סעיף 
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לתשלומהאחראי/המשלם•
"תמורה","הכנסה"•
?טריטוריאלית-אקסתחולה?חוץתושבמשלם•
א"ע)הכינויפיעלולאהכלכליתהמהותפיעלנקבעההכנסהאופי•

(קבלן-מזמיןולאמעביד-עובדיחסי;5א"תש"פ'נמנאתר508/72
בתקנותשנקבעוובשיעוריםבאופן•

(המשך)164סעיף 
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,3-ו2בסעיפיםהמפורשיםהמקורותמןאדםשלהכנסתוכלסך"–"הכנסה"•
(1'ס)"זופקודהלעניןכהכנסהשדינםדיןבכללגביהםשנקבעסכומיםבצירוף

ממנהשהותרווהפטוריםהקיזוזים,הניכוייםלאחרהכנסה"–"חייבתהכנסה"•
(1'ס)"דיןכללפי

'ס)["...]חייבתהכנסהכדיןהוןרווחודין2סעיףלפיהכנסהכדיןתמורהדין"•
((א)89

בשיעורים,מסשנתלכל,זופקודהלהוראותבכפוף,משתלםיהאהכנסהמס"•
שנצמחהאושהופקהישראלתושבאדםשלהכנסתועל,להלןהמפורטים

אושהופקהחוץתושבאדםשלהכנסתוועללישראלמחוץאובישראל
(2'ס)["...]אלהממקורות,בישראלשנצמחה

(המשך)164סעיף 
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:(א4'ס)פירותהכנסתלגביהמקורכללי•

(המשך)164סעיף 
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(המשך)164סעיף 
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:((ב)89'ס)הוןרווחלגביהמקורכלל•
:מאלהבאחדבישראלהפקהמקום

בישראלנמצאהנמכרהנכס•
/מלאי/לנכס(בעקיפיןאובמישרין)זכותהוא,בעיקרואךלישראלמחוץהנמכרהנכס•

מהרכושהנובעהתמורהחלקלעניין)בישראלמקרקעיןבאיגודזכות/במקרקעיןזכות
(בישראל

ישראלתושבתבחברהלמניהזכות/מניה•
בישראללרכוש(בעקיפיןאובמישרין)זכותבעיקרהשהיא,חוץתושבתבחברהזכות•

(בישראלמהרכושהנובעהתמורהחלקלעניין)



המשתלםמהסכוםהתשלוםבעתניכוי•
חשבון-עלתשלום,מקדמהתשלום•
(בצוויםנקבע)הוצאותהחזרכולל•
(בצוויםנקבע)מ"מעכולל•
התשלוםביוםהדיןלפיהניכוישיעור•
במועדלנכותיש,דחויחובשטרבאמצעותהמבוצעמתשלום–(שמרלינג)209/65צ"בג•

מועדבאותוהרלוונטיהשיעורלפיהשטרמסירת
בידיהכנסה–(שרגאי)3561/13א"ע,(פלונית)724/57ה"עמ,(רוזנברג)169/71ה"עמ•

זיכויבאמצעותאםובין,במזומןהואאםבין,התשלוםבעתמופקת(דיבידנד)יחיד
חריגיםלמעט,(מידילמימושהניתניםזכותאונכס,כסףשווה)בספרים

לקבלתהזכותמימושבעתהואהתשלום(שוראלי)22951-09-09עמ–דיבידנדחלוקת•
הייתהשבוהמועדאו,הקובעהיום,ההכרזהמועדולא,בפועלהתשלוםיום)דיבידנד
(לחלקואמורההחברה

(המשך)164סעיף 
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:"זוגותזוגות"•
במקורניכויהחייבתההכנסהאתמגדירהצו•
שיעורוואתהניכויאופןאתקובעתהתקנה•

:הספציפייםבצוויםשנכללוהכנסות•
שירותימעניקי/מרצים/בוחנים/אומנים)שכרסוגי&ביטוחעמלת&סופריםשכר

בעדתשלומים&והובלהבניהעבודותבעדתשלומים&(ספורטאים/דירקטוריםשכר/משרד
אותשלום,תמורה&(ה"המחא)והובלה,ואלקטרוניקהחשמל,מתכת,הלבשהעבודות

בעבודהפגיעהדמי&(ע"בני)השאלהדמי&עתידיתמעסקהאוע"ניממכירתה"רוו
אועבודהבעדתשלומים&ביהלומיםמסחראועיבודבעדתשלומים&מילואיםותגמול
&השתלמותמקרןששולמוסכומים&ג"מקופלמעבידששולמוסכומים&חקלאיתתוצרת

רגלפושטעובדישכר&שכירותדמי

ונכסיםשירותיםבעדתשלומים:סל•

הכנסה אחרת ששר האוצר קבע בצו
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דוגמאות לשיעורי הניכוי

15

שיעור הניכויההכנסה
('ב121שבסעיף 3%כולל; 121השיעור הגבוה בסעיף )47%(ימי עבודה בחודש18לפחות )משכורת חודש 

('ב121שבסעיף 3%לא כולל; 121השיעור הגבוה בסעיף )47%שכר סופרים

40%עמלת ביטוח

('ב121שבסעיף 3%לא כולל; 121השיעור הגבוה בסעיף )47%דירקטורים, שירותי משרד, מרצים, בוחנים, שכר אמנים

30%שכר ספורטאים

20%'חשמל ואלק, מתכת, הלבשה, עבודות בניה והובלה

25%/30%רגיל/מהותימניות -בעלדיבידנד ליחיד 

15%/25%נכס לא צמוד/ריבית ליחיד נכס צמוד

(שיעור מס החברות)23%ריבית לחברה

35%דמי שכירות
('ב121)3%+ ('ב124)35%פרסים, הגרלות, הימורים



"מקבל"-ו"משלם"הגדרת•
25/2016בדיווחחייבתעמדה•

,לישראלמחוץבנקחשבוןאו/ולישראלמחוץסניףבאמצעותישראלתושבמשלםעל"
מתשלומיםבמקורמסניכויחובתלענייןותקנותיההכנסהמספקודתהוראותכלחלות

לצדתשלוםמשלמתישראלתושבתחברהבובמקרה,לדוגמה.ישראלולתושביחוץלתושבי
"כדיןבמקורמסניכויהוראותאתליישםעליה,לישראלמחוץבנקחשבוןבאמצעות'ג

המקבלח"בדוההכנסההכללתפוטראינוהניכוי•
לרבות,הוצאותהחזרלרבות,תקופתיאופ"חדאםבין)הכוללמהתשלוםניכוי•

(מ"מע

עקרונות בתקנות הניכוי
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:כסףמשווהניכוי•
למשלם"שעלהכפי"–התקנותברוב•
,הימורים;עבודהושכרמשכורת)שווי;הגבוהלפישוקאועלות–חריגים•

(ופרסיםהגרלות
הסכוםאתלהקטיןאולהגדילהשומהפקידסמכות•
כסףשווהמחריגיםכ"בד,מוקטןשיעור/מניכויפטורעלאישורים•

(המשך)עקרונות בתקנות הניכוי 
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:(המשך)כסףמשווהניכוי•
:במקורניכויוחובתכהכנסהולסוחריםלסוכניםפרסים–19/90ב"ה•
לסוחריםאולסוכניםלהעניקנוהגיםוסיטונאיםספקים,יבואנים,יצרנים,ביטוחחברות"

מסויימתלכמותמעלמכירותבשלאוהמכירותהגברתבשלפרסיםמוצריהםאתהמשווקים
.מסויםלסכוםמעלאומוצריםשל

לראותיש,וכדומהמכונית,מלוןבביתבנופששהייה,ל"לחוטיסהכרטיסיכגון,אלהבפרסים
[...]כהכנסהעליהםלדווחועליו,מעסקוהסוכןשלמהכנסותיואינטגרליכחלק
במהלךהנרכשהמוצרשלנוספתכמותהענקתהואהמכירותהגברתבגיןהפרסכאשר

מסלנכותואין,(הנחה)יותרנמוכהרכישהעלותבכךלראותיש,הספקמןהרגילהעסקים
"הסוחרשלהחשבונותבספריביטוילקבלההנחהעל.זהבמקרהבמקור

(המשך)עקרונות בתקנות הניכוי 
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:(המשך)כסףמשווהניכוי•
:במקורניכויוחובתכהכנסהולסוחריםלסוכניםפרסים–19/90ב"ה•
מסצוחלהפרסנותןעלאםולפיכך,(הפרסנותן)לספקשניתןשירותעבורניתניםהפרסים"

אףבמקורמסלנכותעליו[...](כהכנסהנכסיםאושירותיםבעדתשלומיםקביעת)הכנסה
.30%שלבשיעור[...]לסוכןשניתןהפרסמשווי

,לסוכניהםהבטוחחברותי"עהניתניםכסףבשווהאובכסףאחרתהנאהטובתכלאופרסים
.40%שלבשיעור[...]לנכותישולכן,שלהםהביטוחמעמלתחלקמהווים
.מוקטןמסשיעורעלאישורהמקבלבידיאםגםלעילהאמוריםבשיעוריםיהיההניכוי

תשלומיםעלחלואינו,בכסףתשלומיםלגבירקתקףל"כנאישורהאגףלהחלטתבהתאם
."המתאימותבתקנותשנקבעהמקסימליבשיעורהמסאתלנכותישמהם,כסףבשווה

(המשך)עקרונות בתקנות הניכוי 
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:(המשך)כסףמשווהניכוי•
:במקורניכויוחובתכהכנסהולסוחריםלסוכניםפרסים–19/90ב"ה•
[...]ספקיהםאולקוחותיהםשלעובדיםלתגמלנוהגיםספקאויבואן,יצרןבהםמקרים"

[...]במקורניכויחובתחלההמעבידעלגםהריהמעבידבאמצעותניתנתההטבהאם
עלבמקורניכויחובתחלההמעבידבאמצעותשלאיבואן/היצרןידיעלניתנתההטבהאם

["...]נכסיםאושירותיםבעדמתשלומיםניכוי[...]תקנותלפיההטבהנותן
למקבלולתתל"הנבשיעוריםלגלםההטבהנותןעלולכן,נטותשלוםהינוההטבהשווי

."שנוכההמססכוםועל(מגולםמס+ההטבהשווי)התשלוםגובהעלאישור

(המשך)עקרונות בתקנות הניכוי 
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:(המשך)כסףמשווהניכוי•
(164'ס)כהכנסהמוגדרלהיות"הכסףשווה"על•
:(ישרוטל)53151-01-12מ"ע
חשבונועלמארחהמלוןולפיו,המלונאותבענףהמקובל,שיווקבאמצעיהינוהמדובר"

שיווקאתזובדרךלקדםמנתעל–התיירותבענףאחריםשיווקגורמיאונסיעותסוכני
הנסיעותסוכןשלחינםבאירוחהמדובראםהבדליש,המשיבלשיטת,אולם[...]המלון
כןועללסוכןמהמלוןהניתנת"תמורה"להופךהחינםאירוח[...]מכךליותראו,אחדללילה

שיווקיאמצעילהיותנועדהחינםאירוח[...]האירוחאותושוויאתבמקורלנכותהמלוןעל
הסוכןיגרוםאכןלבואלעתידכייגרוםגםואולילטובההסוכןלבאתבעתידיטהשאולי

["...]מתחייבאיננוהסוכן[...]למלוןואורחיםתייריםלהגעת

(המשך)עקרונות בתקנות הניכוי 
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:(המשך)כסףמשווהניכוי•

:(אלמוגחוףנאות)16788-03-12מ"ע
עולההואואיןולגיטימימובהקפרסומי-שיווקיאמצעיהינוהסוכניםשלהחינםאירוח"

[...]המשיבידיעלכנטען-כביכול"חליפיןעסקת"מחלקכדי
באירוחשמדוברשעהכןועללגיטימישיווקבאמצעימדובראכןכיהמשיבהסכמת,בנוסף

פשרכחסרתמותירה-במקורהמסניכויחובתלמלוןקמהלא-בלבדאחדלילהשלחינם
להקמהאזאולילותשניאו"שלם"שבועסוףשלחינםבאירוחמשמדוברלפיהקביעתואת

[...]במקורמסבניכויהמחייבת"חליפיןעסקת"לפתע
המסבניכויהמערערתחיובומבטלהשומהשלזהרכיבלענייןהערעוראפואמקבלאני

"והמכירותהנסיעותסוכנישלהחינםלאירוחביחסבמקור

(המשך)עקרונות בתקנות הניכוי 
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הניכוישיעורהקטנתעל,בכתב,להורותהשומהפקידסמכות•
:ותשלום(102)(8X2)מרכזחודשיח"דוהגשת•

8X2(102)בטופסח"דוהעוקבלחודש15-העד•
שנוכההמסיועברמועדבאותו•

:(126,101)(8X1,8X6)שנתיח"דו•
מקבלכללגבי8X1(101)שנתיטופס•
למקבלההכנסהתשלוםמיוםשבועבתוךימולא•
(31.3שקובעותהתקנותעלהגובר(ב)166'ס)עוקבתשנהבכל30.4עדיוגשו•
8X6(126)מרכזטופסגםיוגשמועדבאותו•

(המשך)עקרונות בתקנות הניכוי 
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:למקבלאישורים•
20.3עדשיומצא8X7(106)בטופס,הניכויועלהתשלוםעלמקבללכלשנתיאישור•

העוקבתבשנה(31.3)
:(במקורניכויבדבראישור)ה"מתקנותלפיספציפיאישור•

נוכהממנוהסכום,ניכוייםתיק'מס,ומענוהמנכהשם:יכלול)תשלוםכלולגבי,ניכויכלבעתיינתן•
(המקבלזיהוי'מס,המקבלשם,התשלוםתאריך,שנוכההמססכום,המס

((א)177'ס)מקדמותיולהפחיתרשאיהמקבלבסיסועל•

(המשך)עקרונות בתקנות הניכוי 
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[...]האוצרששראחרתהכנסהכלשלאו[...]המשלםכל":164סעיף•
"בצולכךקבעה

-ז"התשל,(כהכנסהנכסיםאושירותיםבעדתשלומיםקביעת)הכנסהמסצו•
1977

1977-ז"התשל,(נכסיםאושירותיםבעדמתשלומיםניכוי)הכנסהמסתקנות•
(קביליםפנקסיםניהללאהמקבלאם30%)20%הניכוישיעור•
:(ברצףמילים289)בצו"נכסיםאושירותיםבעדתשלומים"ההגדרה•

ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים
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,ישראללארץהיהודיתהסוכנות,דתיתמועצה,עריםאיגוד,מקומיתרשות,המדינהידיעלהמשתלמיםסכומים"
מבקר,ישראלבנק,לישראלהמאוחדתהמגבית-היסודקרן,לישראלקיימתקרן,העולמיתהציוניתההסתדרות

האפוטרופוס,התעסוקהשירות,התעופהשדותרשות,השידוררשות,הנמליםרשות,לאומילביטוחהמוסד,המדינה
חברה,1975-ה"תשל,הממשלתיותהחברותבחוקכמשמעותןממשלתיתבתחברתאוממשלתיתחברה,הכללי

מהןאחתכלשלאו,ביחדעסקיהןשמחזורבתחברתאוחברהאוכפולהחשבונותמערכתניהולבחובתהחייבת
עלהלאעסקיהשמחזורבת-חברתלמעט',אבתוספתכמפורטפלוניתמסשנתלגביהנקובהסכוםעלעלה,לחוד

כפולהחשבונותמערכתניהולבחובתשחייבמי',בבתוספתכמפורטפלוניתמסשנתאותהלגביהנקובהסכוםעל
יותראושאחדשותפות',אבתוספתהנקובהסכוםעלעלהמכןלאחראו1988המסבשנתעסקיושמחזורמיאו

,מוסףערךמסבחוקכמשמעותוכספימוסד,זהצולפיבמקורבניכויהחייבאדם-בני-חברהואבהמהשותפים
שקיבלאדם-בני-חבר,גבוההלהשכלהמוסד,חוליםקופת,חוליםבית,(מוסףערךמסחוק-להלן)1975-ו"תשל

ואשר,חשמלאומים,נפט,מחצביםשלוהובלההספקה,עיבוד,הפקה,לחיפושזכותמקומיתמרשותאומהמדינה
או,בכךעסקוועיקרהאמורותהפעולותלעשיית,כאמוראדם-בני-מחברזכותשקיבלומיאלהבפעולותעסקועיקר

,ונכסיםשירותיםבעדאונכסיםבעד,שירותיםבעד,בכךעסקוועיקרהימוראוהגרלהלערוךאולארגןשרשאימי
שלחשבונועלאומטעמווביןהםחשבונםעלבין,בשיעוריםוביןפעמי-חדבתשלוםבין,בעקיפיןוביןבמישריןבין

חוקפיעלמוסףערךמסלרבותהוצאותהחזרהמהוויםסכומיםלרבות,כסףבשווהביןבכסףביןוהכל,אחראדם
הניכויחובתחלהשעליהםתשלומיםלמעט,לפקודה(8)2בסעיףכמפורטריווחאוהשתכרותלמעט,מוסףערךמס

"שלוהעסקבספרירישוםחובתחלהלאשלגביהםיחידששילםתשלומיםולמעטאחרדיןלפיבמקור

(המשך)ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים 

26



?"הכנסה"להיחשבחייבים–"המשתלמיםסכומים"•
ההכנסהאופישלפונקציהאינה–עולםחובקתהגדרה•
רחבהמשמעותסובל,מוגדרלא-"שירות"•
ראויותהנאהטובתאוזכותכלוכן,מטלטליןוביןמקרקעיןביןרכושכל"-"נכס"•

"מוחזקותאו
:(ההגדרהבגוף)למעט,והנכסיםהשירותיםכלל•

((8)2'ס)מחקלאותהכנסות•
אחרדיןלפיניכויחובתחלהאם•
בספריםברישוםחייביםאינםוהםיחידמאתתשלומים•

המשלםאופישלכפונקציההחובההטלת•
?מסמכותחריגה•

(המשך)ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים 
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:במקורלנכותהחייבים"משלמים"•
('וכוממשלתית'חב,ל"מל,ישראלבנק,מקומיתרשות)"מוסדותיה"-והמדינה•
:ספריםניהולהוראותי"עפ(2000ינוארתיקון)כפולהש"בהנהח(חברהאויחיד)החייבכל•

(המשך)ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים 

28

מחזור או פרמטר אחר< המקצוע מחזור או פרמטר אחר< המקצוע 
לא חייב–מקצוע חופשי עובדים18< או3.8M< יצרן

לא חייב–פסיכולוג , רופאעובדים4< או3.8M< סיטונאי 
2.15M< נותני שירותים ואחרים עובדים7< או3.8M< קמעונאי 

2.95M< מוסכים 3.8M< קבלן בניה 
5.1M< חקלאים כלי רכב5מפעיל < ס לנהיגה "בי
בעלי תחנות דלקתלמידים150< לימוד קבוצת, גן , ס"בי

ביטוחהמורשה להדפסת פוליסות–סוכנות ביטוח 11.4Mמחזור ועלות מלאי < סוחר מקרקעין 
תיווך/של אחריםג"חועיסוקו עיבוד למעט אם עיקר–יהלומן620K< מתווך מקרקעין 



:במקורלנכותהחייבים"משלמים"•
('אתוספת)ומעלה₪5.3Mעסקיושמחזור(חברהאויחיד)מיכל•
ומעלה5.3Mיחדשמחזוריהן(יותראוהחזקה50%)בתוחברהאםחברה•

('בתוספת)₪1.04Mעלעלהלאשמחזורהבתחברה:למעט•
הצולפיבניכויחייבבהאדםבנישחברשותפות•
גבוההלהשכלהמוסד/ח"קופ/ח"בי/(בורסהחברי,ביטוח'חב,בנקים)כספימוסד•
,מחצביםשלוהובלההספקה/עיבוד/הפקה/לחיפושזכותמהמדינהשקבלאדםבניחבר•

בכךעיסוקוועיקרחשמלאומים,נפט
בכךעיסוקוועיקרהימור/הגרלהלארגןשרשאימי•

(המשך)ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים 
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:(לצוא2'ס")משלם"לחריגים•
שקדמוהמסשנותמשלושאחתבכלאם"–חברה/יחידיםשותפות/יחידשלתשלומים•

,2017השנים-2019שנתלגבי]התשלוםמשתלםשבההמסשנתשלפניהמסלשנת
בחובתחייביםהיוושלא,'אבתוספתהסכוםעלעסקיהםמחזורעלהלא[2016,2015
"כפולהבחשבונותמערכתניהול

(המשך)ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים 
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התנאיםשניצריכים(2015-2017)"הנבדקותההיסטוריותהשנים"בשלושהאם:דיון•
?יחדגםלהתקיים"השליליים"

5.3Mמעלמחזורואך,רכבכלי20194בשנתהמפעילנהיגהמורה:לדוגמה•
כפולהמפאתלאאך,מחזוריםמפאת"משלם"בגדרי2019בשנתנכנס•
ולכן)רכבכלי6הפעילאך,הסףאתעברולאמחזוריו2015-2017השניםשבכלנניח•

?(בכפולההתחייב



:(10.4.2000מיוםה"מחוזר)החבקמתוך

(המשך)ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים 
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:(10.4.2000מיוםה"מחוזר)החבקמתוך

(המשך)ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים 
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:(4998/06א"ע)שמחהמוטיפרשתדנציגר'הש
הפרשנותלקובץלפנותלואלמסהוראתלפרשהמשפטביתבבואכיסבוראניכשלעצמי"

כוונהמתוךהמסיםרשותשלאחרותפנימיותלהנחיותאו"(חבק"ה)הכנסהמסלפקודת
ידותחתשיצאההמסלהוראתבהתייחסהמסיםרשותשלהפרשניתתפישתהמהיללמוד

"המחוקקשל
:(914/14א"ע)מידטאוןבפרשתדנציגר'הש

ממילא,לשיטתי,אשרפנימיותהנחיותבגדרהןהביצועהוראותכיאצייןהצורךמןלמעלה"
"החוקהוראותאתלפרשבבואוהמשפטביתאתמחייבותאינן

:(5067/06עש)הישראליתהחוויהבפרשתמזרחי'הש
כנגדעומדהרשותידי-עלהניתנתהנחיהפרסוםכיספקלהיותיכוללאכי,סבורהאני"

בוויש,החוקאתמפרשתהיאבההדרךעלבלמדו,החוקשלשונהלפירושהרשותטענת
שבוהאופןלגבילציבורמסרמשוםבהישהנוהלהוראת[...]כלפיהמניעותלהקיםכדי

"מילותיהעלהנשענתההסתמכותטענתלקבלמקוםויש,תנהגהמיסיםרשות

(המשך)ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים 
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:(המשך)(לצוא2'ס")משלם"לחריגים•
"מאוחדת"בדיקה-"בתחברת"או"אםחברה"לגבי•
ומטהמועסקים10וגם('גתוספת)ומטה3.3Mשלמחזור–ציבורימוסדלגבי•
המסח"עתשלוםלמנהליעביראם,תמורתהבמקרקעיןזכותרוכששמשלםתשלום•

עם;7.5%/15%)(70תיקון)מקרקעיןמיסוילחוק15סעיףהוראתלפי,בוחייבשהמוכר
(מהתמורה40%תשלום

דירת/בלבדבמזומןשאינהתמורה)מקדמהמתשלוםשפטוריםמקרקעיןלגבימה:לדיון•
האם?הפקודהלפיבמקורניכויחובתקיימתהאם?(פטורבשלהשנתבקשמזכהמגורים

?במקרקעיןזכותלגביבמקורניכויחובתקיימתמלכתחילה

(המשך)ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים 
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:בתקנותחריגים•
מסבשנתכיבכתבאישרש"שפיחידיםשותפות/יחידלמעט"משלם"•

עסקיהםבהיקףמהותיתמהקטנהכתוצאה,כמשלםיחשבלאפלונית
,ל"המל,מקומיתרשות,המדינה)לתקנות'אתוספתחריגילמעט"מקבל"•

('וכומשותףביתנציגות,ביטוחחברת,היהודיתהסוכנות,בנקאימוסד,ל"קק
חוק)4,920₪עלעולהאינוששווייםשירותאונכסבעדתשלומיםלמעט•

"(פעמי-חדתשלום":חבק)(ציבורייםגופיםעסקאות

(המשך)ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים 
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:165סעיף•
הניכוינעשהשבההמסבשנת,המנוכהשלהחייבתהכנסתועלשיוטלהמסכנגדיקוזזהניכוי

השומהפקידברירתלפי,שלאחריהזואו
המס-בשנתשנוכההמסקיזוזאתלשלולרשאיהשומה-פקידשאין,היאפסוקההלכה":חבק
הניכויייעשהשממנהההכנסהאתבספריוהניכוימבקשכלללאאםאלא,הניכוינעשהשבה

"עליהדיווחלאאובמקור

:(א)177סעיף•
באותההנישוםשלמהכנסתו,164-170-ו161סעיפיםלפי,במקורהמסבשנתשנוכהסכום"

אותהבשל175סעיףלפיבהןחייבנישוםשאותוהמקדמותחשבוןעלכתשלוםיראוהו,שנה
מסשנתבאותהבמקורשנוכהסכוםממקדמותיולקזזהואוזכאיהמסנוכהשממנההכנסה
"הניכויבדברבכתבאישורבידושישובלבדהמקדמותמשתלמותשלגביה

(המנוכה)מישור המקבל 
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:א190סעיף•
בתקופהשלאשנוכהאובכתבאישורלגביולוהיהשלאבמקורניכויממקדמותיושקיזזמי"

"כדיןשלאשקוזזהניכוימסכוםשלושהפישלבסכוםקנסעליויוטל,177סעיףפיעלהמותרת

:((ב)165'ס)שליטהבעל•
-לפקידהניכוייםהעברתלאחררקמעטיםבחברת(10%)שליטהלבעליותרהמסקיזוז

.השומה
שנוכההסכוםכיידעשלאושהוכיח,50%-מפחותהששליטתושליטה-לבעלהקיזוזיותר:חריג

ההעברהלהבטחתהסביריםהאמצעיםבכלשנקטאו,השומהלפקידהועברלא

(המשך( )המנוכה)מישור המקבל 
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:ביתרשנוכהמסהחזר•
ניכוידרךבין–פלוניתמסלשנתמסשילםאדםכי[...]הוכח"–(א)160סעיף

לאהוגששנהלאותהח"והדו,בוחייבשהואהסכוםעליתר–אחרתדרךובין
שנערכהמיוםשנהתוך,זכאיאדםאותויהא,אחריהשניםששמתוםיאוחר

שולםשבההמסשנתתוםלאחרשנתייםתוךאוהיתרסכוםנקבעשבההשומה
הפרשיבתוספתהיתרתשלוםלושיוחזר,יותרהמאוחרלפיהכל,המס

,התשלוםמיוםאוח"הדוהוגששלגביההמסשנתמתום[...]וריביתהצמדה
"ההחזרליוםועד,המאוחרלפי

(המשך( )המנוכה)מישור המקבל 
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:(המשך)ביתרשנוכהמסהחזר•
עשוישכןלקוםעשויהכאמורזכאות"–(2011,ניצניםפרשת)1631/08ץ"בג

בגיןנישוםחבבוהסופיהמסשיעורלביןבמקורשנוכההמסביןפערלהיות
מצדשגוימסמחישובלנבועאףעשויהכאמורזכאות.החייבתהכנסתומלוא

מסמחישובאולמשיבהעודפיםסכומיםלתשלוםשהביאבמקורהמנכה
.הנישוםשלמסוימיםאישייםנתוניםבחשבוןהביאשלא
להחזרהנישוםשלזכאותומוכרתלפיה,לפקודה(א)160סעיףהוראתלצד
להשבתבמקורהמנכהבזכאותבעברזהמשפטביתהכיר,ביתרששולםמס

-המסנוכהבגינוהמסאירועכינקבעמעשהלאחרכאשרניכהאותםכספים
ולאעושרעשייתדינימכוחוזאת,כדיןשלאנעשהשכןבטל-דיבידנדחלוקת

([גילפרשת)9670/05א"בעהוכרהדבר]"במשפט

(המשך( )המנוכה)מישור המקבל 
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:(המשך)ביתרשנוכהמסהחזר•
מימשהלאשופרסל,בטעות–(2014,סלשופרפרשת)47023-12-10תא

מכח,באילתעובדיומהכנסת20%בהיקףמענקבדמותהטבהקודמותבשנים
ביתרתשלומיםשילמההיאכי,יוצא.אילתחופשיסחראזורלחוק12סעיף

לרבות)קודמותבשניםהניכוייםדיווחילתקןביקשהשופרסל.המסיםלרשות
.(סגורותשנים

,הסגורותלשניםביחסגםביתרששולםהמסהשבתלהאפשרהמשפטבית
מזושונהההתיישנותתקופתבהם)במשפטולאעושרעשייתדינימכחוזאת

(לפקודה167-ו147בסעיפיםשנקבעה

(המשך( )המנוכה)מישור המקבל 
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הכנסהכל,בשבילולאחראולו,ישראלתושבשאינולאדםהמשלםכל"
-ו161הסעיפיםלפימסנוכהשממנההכנסהשאינה,זופקודהלפיחייבת

לירהלכלאגורות25שלמס,תשלומהבעת,הכנסהמאותהלנכותחייב164
127-ו126הסעיפיםלפיהמוטלבשיעורומס,יחידהואהתשלוםמקבלאם
פקידלהםשיקבעאחרשיעוראו,אדם-בניחברהואהתשלוםמקבלאם

ההכנסהתשלוםאתלהתירהשומהפקידרשאיאך,בכתבבהודעההשומה
בדרךישולםאושולםכברהמסכי,דעתולהנחתהוכחאם,מסניכויללא

ערךמסבחוקכהגדרתוכספימוסדלרבות–"משלם",זהלענין.אחרת
בידיכןאםאלא,ההכנסהמשתלמתשבאמצעותו,1975-ו"התשל,מוסף

"במקורניכוימחובתאותוהפוטרהשומהמפקידאישורהכספיהמוסד

תשלום לתושב חוץ–( א)170סעיף 
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והצווים164בסעיףרלוונטיתאחרתהוראהאיןאםרקיופעל–שיורי•
:חוץתושב•

(רטרואקטיביות)השניםארבעחלופת/לישראלמחוץחייםמרכז:יחיד•
לישראלמחוץוניהולשליטה:חברה•
:בשבילולאחראו•

חוץלתושבתשלוםנחשבהדבר,ישראלתושבבאמצעותהחוץלתושבשולמהההכנסהגם•
גרמנילבנקחייבתהכנסהתשלומיהמערערתשילמה(234/68א"ע)רסקובפרשת•

לנכותהיהצריךכיקבעהמשפטבית.(מסמניכויפטורגוף)היהודיתהסוכנותבאמצעות
אחראדםבאמצעותחוץלתושבבתשלוםמדוברשכןבמקורמס

(המשך)תשלום לתושב חוץ –( א)170סעיף 
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חייבתהכנסה•
([3ב)97'סכדוגמתספציפיפטורואין]בישראל"מקור"•
(ב)89'וסא4סעיף–המקורכללי•
הכנסותעלהוצאותעודף•
התשלוםאתהמעבירהבנקעלגםחל•
חברותמס/25%:המסשיעור•
ימים7בתוךש"לפלהעבירוחובה,170'סלפיהמסנוכה–171סעיף•

(ההכנסהלושולמהמהועבור,המנוכהשלומענושמו)ח"דובצירוף
הסופיהמסכנגדיקוזזהניכויסכום–172סעיף•

(המשך)תשלום לתושב חוץ –( א)170סעיף 
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:(א4'ס)פירותהכנסתלגביהמקורכללי•

(המשך)תשלום לתושב חוץ –( א)170סעיף 
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כלל המקורסוג ההכנסה
ביצוע העסקה/מקום קיום הפעילות העסקיתאקראיעסקת/עסק

מקום ביצוע השירותמשלח יד
מקום ביצוע העבודהעבודה
הימורים/דיבידנד/קצבה/תמלוגים/ריבית

והגרלות
מקום מושב המשלם

מקום השימוש בנכסשכירות
מקום הנכס מניב ההכנסהחקלאות



:((ב)89'ס)הוןרווחלגביהמקורכלל•
:מאלהבאחדבישראלהפקהמקום

בישראלנמצאהנמכרהנכס•
/מלאי/לנכס(בעקיפיןאובמישרין)זכותהוא,בעיקרואךלישראלמחוץהנמכרהנכס•

מהרכושהנובעהתמורהחלקלעניין)בישראלמקרקעיןבאיגודזכות/במקרקעיןזכות
(בישראל

ישראלתושבתבחברהלמניהזכות/מניה•
בישראללרכוש(בעקיפיןאובמישרין)זכותבעיקרהשהיא,חוץתושבתבחברהזכות•

(בישראלמהרכושהנובעהתמורהחלקלעניין)

(המשך)תשלום לתושב חוץ –( א)170סעיף 
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:לפקודה(א)196סעיף-המסאמנותהשפעת•
ליתןפלוניתמדינהעםבצוכמפורשהסכםנעשהכי,בצוהאוצרשרמשהודיע"

אותהדינילפיהמוטליםבוכיוצאאחרמסוכלהכנסהמסלעניןכפל-ממסיהקלה
בישראלתוקףזהלהסכםשיינתןהואהמועילמןוכי,(גומלתמדינה-להלן)מדינה

בכלהאמוראףעל,הכנסהמסלענין(ההסכם-להלן)להסכםתוקףיהא-
"חיקוק

בישראלהפנימיהדיןעלגוברתהמסאמנת•

(המשך)תשלום לתושב חוץ –( א)170סעיף 
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:המסאמנתהשפעתאזורי•
(באמנההשוויוןשובר)ותאגידיחידתושבות•
השימושמקוםהואב"ארהעםהמסבאמנתהתמלוגיםמקור:'לדוג)המקורכללי•

(המשלםמושבמקוםולא,בזכויותאוברכוש
"קבעמוסד"לעומתמעסקלהכנסהביחסהמקורכללי•
לתושבמדד-צמוד-נכסעבורריביתמשלםישראלתושב:'לדוג)במקורהניכוישיעורי•

(25%הפנימישבדיןלמרות;10%שיעורהאמנהפיעל;יוון
-נכסעבורריביתמשלםישראלתושב:'לדוג)להכבידולאלהקלנועדההמסאמנת•

(15%פנימידיןאך;25%שיעורהאמנהפיעל;דנמרקלתושבמדד-צמוד-לא

(המשך)תשלום לתושב חוץ –( א)170סעיף 
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:אםאלא25%ניכוי•
שולםהמסכיש"מפבכתבאישורהמעבירבידי•
אחרשיעוראופטורהקובע(מורשהח"מרוגם)בכתבאישורהמעבירבידי•
(34/93ב"ה)תשלוםסוגלגבי,פטוראואחרניכוישיעורעלהורההנציב•
הןל"לחוהמועברתשלוםכללגביח"דועריכתחובתקביעת•

אחרלמשלםוהןבנקאימוסדשהואלמשלם
הרשהושהנציבחשבוןרואה"כ–"מורשהחשבוןרואה"מגדירות•

"בכתבאישוריםלהנפיקשקבעובתנאיםמסויימתלתקופה,בכתב

(ניכוי מתשלומים לתושב חוץ)ה "תקנות מ
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הניכוישיעורהקטנת/לפטורבבקשההמשלםהצהרת–114/סמטופס•
המקבלהצהרת–A114טופס•
הצהרתלפיבמקורמסניכויבלאמותרתחוץלתושבשהעברתםתשלומים•

:מאמתיםמסמכיםעלבהתבסס/המשלם
(מחשבתוכנותלמעט)מוחשייםטוביןרכישת•
ל"בחולבנקים(קורספונדנט)כתבעמלות•
ל"בחובשלמותםהמבוצעים,אווירייםאוימיים,יבשתייםהובלהשירותי•
ל"בחומכסלעמיליתשלומיםלרבות,ל"בחוואחסוןטעינה,פריקה,נמלשירותי•
למעט,בינלאומייםבקוויםהפועלות,ישראליותותעופהספנותלחברותהניתניםשרותים•

בארץשבוצעושרותיםבגיןתשלומים

(30.5.1993)34/93הוראת ביצוע 
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הצהרתלפיבמקורמסניכויבלאמותרתחוץלתושבשהעברתםתשלומים•
:(המשך)מאמתיםמסמכיםעלבהתבסס/המשלם

איתןאשרהמדינותאחתתושבידיעלהמבוצעים,בינלאומייםתעופהאוספנותשירותי•
לפקודה75או70סעיףלפיצוניתןשלגביהןאוזהלעניןתקףהסכםלישראל

ל"בחובשלמותםהמבוצעיםתיירותשירותי•
ל"בחוסיכוניםלכיסויל"בחוביטוחשירותי•
בתנאי,סוכניםלרבות,ל"בחושירותיםנותניידיעלל"בחובמלואםובוצעושניתנושירותים•

השירותיםביצועלענייןבישראלשההלאמטעמומיאוהמקבלכיהצהירשהמשלם
משלםאותוידיעלהמסבשנתאלהשירותיםבגיןהתשלוםוסךהתשלוםשולםשבגינם

,27.12.15מיוםשונה;דולר60,000–במקור)למשלםדולר250,000עלעולהאינו
(ומוארך

(המשך( )30.5.1993)34/93הוראת ביצוע 
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הצהרתלפיבמקורמסניכויבלאמותרתחוץלתושבשהעברתםתשלומים•
:(המשך)מאמתיםמסמכיםעלבהתבסס/המשלם

המקדמהסכוםעלעולהואינוריביתכוללאינוההחזרכשסכום,ללקוחמקדמההחזר•
ל"בחומוסמכותלרשויות,ב"וכיוצחברותרישום,תקניםבדיקת,פטנטלרישוםאגרות•
לתשלוםדרישהפיעלל"בחושלטוניותלרשויותחובהתשלומי•
ל"בחולאורהמוצאיםעתלכתבימינוידמי•
ל"בחובינלאומילארגוןחברדמי•
ל"בחוהמתקיימיםבתערוכהאובקונגרס,בכנס,בסמינרהשתתפותדמיאוכניסהדמי•
ל"בחופרסוםהוצאות•
בתערוכהביתןעבורמציגי"עהמשולמיםשימושדמי•

(המשך( )30.5.1993)34/93הוראת ביצוע 
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הצהרתלפיבמקורמסניכויבלאמותרתחוץלתושבשהעברתםתשלומים•
:(המשך)מאמתיםמסמכיםעלבהתבסס/המשלם

ל"בחובמכרזיםהשתתפותדמי•
ל"בחוטיסהכרטיסירכישת•
ל"בחוחינוךלמוסדותהמשולמים,ב"וכיוצבחינותדמי,הרשמהדמי,לימודשכר•
מסלצרכיכהוצאהבישראלנתבעושלא,פרטייםלצרכיםשכירותדמי•
השבחמסמלואתשלוםעלשבחמסממנהלאישורקייםכאשר,מקרקעיןמעסקתתמורה•

ממנופטוראו
חוץמדינתשבשליטתממוסדאוחוץממדינתסוציאליותזכויותרכישת•
להוראה3.24בסעיףהמנוייםהחוקיםאחדפיעלחוץלתושבהמשולמותקיצבאות•

(המשך( )30.5.1993)34/93הוראת ביצוע 
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הצהרתלפיבמקורמסניכויבלאמותרתחוץלתושבשהעברתםתשלומים•
:(המשך)מאמתיםמסמכיםעלבהתבסס/המשלם

הזיכוימהותאתהמפרט,(זיכויהודעתלרבות)המשלםמטעםמסמךפיעל–קיצבאות•
במסמךהנקובהסכוםבמגבלת,הפנסיהתלושאו/וקיצבהאוכפנסיה

הסכומיםבמגבלת,העיזבוןבענייןש"בימאישוראו/וירושהצוסמךעל–עזבונות•
ל"בחוליורשיםהמיוחסים

דיןלפיששולמומזונותדמי•
לפקודה88בסעיףכהגדרתםמשפחהלקרוביותמיכותמתנות•
ל"בחורפואילטיפולוהוצאותרפואיתנסיעהעבורהקצבה•

(המשך( )30.5.1993)34/93הוראת ביצוע 
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הצהרתלפיבמקורמסניכויבלאמותרתחוץלתושבשהעברתםתשלומים•
:(המשך)מאמתיםמסמכיםעלבהתבסס/המשלם

(בונדס)ישראלמדינתאגרותפדיון•
אביב-בתלבבורסההנסחריםע"נימפדיוןאוממכירהתמורה•
חוץערךניררכישתבעדתמורה•
יחידשבבעלותפרטירכבשלבודדתמכירהבגיןתמורה•
למשלםלשנה500$עלעולהשאינובסכוםיחידשהינולמקבלהעברות•
תושבלאפקדוןלחשבוןתושבלאפקדוןמחשבוןהעברות•

(המשך( )30.5.1993)34/93הוראת ביצוע 
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:מוסמךח"רולאישוריתנאים•
במסהחיוביםעללהשפיעהעלוליםמיוחדיםיחסיםלמשלםהמקבלביןאיןכיהשתכנע•
בדיווחחייבאינווהואבישראלהמסשלטונותאצלתיקלמקבלמתנהללאכיהשתכנע•

(שולםהמגיעוהמסתיקלושמתנהלאו)בישראל
מישראלההכנסהעלבמדינתומדווחהמקבלכיאישוריםהומצאו–אמנהממדינתמקבל•
(7/93ב"ה)ציבורייםגופיםעסקאותחוקפ"ע"מורחבאישור"לזכאיהמשלם•

(המשך( )30.5.1993)34/93הוראת ביצוע 
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:הבאיםבמקריםרקיינתנומוקטןשיעור/מניכוילפטורמוסמךח"רואישורי•
הקטנה/פטורללאבמקורמסכברנוכהמהםתשלומים•
משיעורנמוך(אמנההוראותלמעט)חוקפי-עלאליהםביחסהניכויששיעורתשלומים•

170'סלפיהניכוי
בתנאי,אחרמחייבמסמךאובכתבחוזהעלבהתבסס,אמנהמדינתלתושבתשלומים•

ברוטומהתשלום15%-מיפחתלאשהניכוי
סרטיםהפקתלחברותבישראלקולנועסרטישלהפצהוזכויותתמלוגיםבגיןתשלומים•

אמנהעמןשאיןהמדינותאחתלתושבהמשולמים8.75%שלמוגבלמסבשיעורל"בחו
,ל"בחובמלואוובוצעשניתןשירותעבור,סוכניםלרבות,ל"בחושירותיםלנותןתשלומים•

זהלעניןבישראלשההלאמטעמומיאוהמקבלכיהצהירשהמשלםבתנאי
,הנישוםבספריהכלולותהלוואותבגין,ל"בחומוכריםפיננסייםלמוסדותריביתתשלומי•

הסכומיםמן15%-מיפחתלאהניכויששיעורובלבד,מאמתיםמסמכיםעלבהתבסס
60,000$עלעולהאינומשלםאותוי"עהמסבשנתהתשלומיםוסך,ברוטו

(המשך( )30.5.1993)34/93הוראת ביצוע 
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:(2513/2בטופסהצהרה)26.9.2017מיום"ירוקמסלול"•
אתתאפשרהמסיםרשות,ל"בחובנכסיםהמשקיעיםישראלתושביעללהקלבמטרה"

בסניףימולאאשרהצהרהטופסבאמצעותבמקורמסמניכויבפטורהתשלומיםהעברת
המסיםרשותלמשרדיבהגעהצורךללאוזאת(הבנקאיתבמערכתמקווןבאופןאו)הבנק

"האישורקבלתלצורך
:תנאים

אמנהבמדינתבנקולחשבון(בישראלקבעמוסדלושאין)אמנהמדינתלתושבתשלום1)
ל"בחואחריםמוחשייםנכסים/ל"בחון"נדל/אדםבניחברבמניותהשקעה:בעבור2)

אדםבנילחברבעליםהלוואת/חוץלתושבהלוואות/

מסלול ירוק
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:29.1.2018מיום"הירוקמסלול"לבקשרנוספותהנחיות•
איגודידיעללרשותשהופנולשאלותובמענה,כאמורהירוקהמסלוללפרסוםבהמשך"

"להלןלאמורבהתאםהאיגודאתהנחינו,בישראלהבנקים
(ח"רואישורלפי)הלוואהקרןהחזרלגביגםיחולהירוקהמסלול•
לפיולנהוגלהמשיךיש)באינטרנטפרסוםבגיןתשלומיםלגביהוראהנקבעהטרם•

פרסוםהוצאותבגיןהנוהתשלוםכי(114/סמ)מצהירהמעביראם:34/93ביצועהוראת
(ש"פאישורנדרש–אחרת;במקורלנכותאין,האינטרנטבאמצעותל"בחו

,"תוכנהפיתוח","תוכנההחזקת)"שירותיםתשלומיבהעברתש"פאישורנדרש•
"(באינטרנטהמבוצעיםשירותים"

(המשך)מסלול ירוק 
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:29.1.2018מיום"הירוקמסלול"לבקשרנוספותהנחיות•
,במקורמסניכויתדרושלא,ביטוחחברת/בורסהחברידיעלל"לחוכספיםהעברת•

הביצועוהוראות170סעיףהוחלכילהצהרהבכפוף
לקוחותשלריביתתשלומיבגיןהאמנהלשיעוריבהתאםבמקורמסינוכהלא,ככלל•

מגבלתקיימתבהםמפורטיםאישוריםניתנואםאלא,אמנהבמדינותכספייםלמוסדות
(שניםמשלושלמעלהבןאישורלחדשיש)לאישורתוקףמועד
אתשמרחיב),26.1.1998מיום,34/93ב"לה1לתוספת(1()1)דסעיףהוראותאת,זהבשלבליישםאין

למוסדותריביתלהעבירלבנקיםומאפשררגיליםלמשלמיםגםמיוחדותלחברותהניתנותההקלות
.('זכנספחשצורפהשיעוריםטבלתי"עפבאמנההקבועבשיעורמסניכוילאחרל"בחוכספיים

אםהצהרהממנונדרשת,הכספיםמועבריםאליוהגורםאתלזהותלמעביראפשרותבאין•
25%ינוכה,אחרת–אחרתישותאוחברההואהמועברהגוף

(המשך)מסלול ירוק 
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:26.1.1998מיום(34/93ב"לה1'מסתוספת)מיוחדותחברות•
מוקדםאישורבלאל"לחולהעביררשאיות.ההגבלותכלכמעטמוסרות•

(ש"פידיעלואושרשהוסמךבחברהתפקידבעלאוהחברהח"רובאישורדי)ש"מפ
:למעט•

והשתתפותניהולדמי,מוחשייםבלתילנכסיםבקשר(חוזיםמערכתאו)חוזהפיעלתשלומים1.
כוללתלעסקהומעלהדולר100,000בשווי,הכל–חברהבהוצאות

לשנה2%+ליבורעלעלהההתקשרותבעתששיעורה,ריביתעבורתשלומים2.

(31.12.2019עדכיום)שנהבכלמוארכותמיוחדתלחברהביחסההוראות•

חברות מיוחדות
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:26.1.1998מיום(34/93ב"לה1'מסתוספת)מיוחדותחברות•
:"מיוחדתחברה"-לתנאים•

ישראלתושבת+בישראלהרשומהחברה1)
עיסוקתחוםבאותולפחותשנים5שלמוכחתפעילות2)
:הבקשהלהגשתשקדמוהשניםמשלושאחתבכל3)

(שנתי-תלתממוצעלאשררשאיש"פ),דולר10Mעלהעולהמחזור•
המבקרח"רוהשלמטריאליתהסתייגות/הימנעותהייתהלא•

חובותולהוציא,ניכויים,שבחמסכולל)מסחובותללא,במועדמסחות"דוהגשת4)
(בהסדר

בעצמוש"פאישור5)

(המשך)חברות מיוחדות 
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:26.1.1998מיום(34/93ב"לה1'מסתוספת)מיוחדותחברות•
:"מיוחדתחברה"-לנוספיםתנאים•

התגלולא(ושומהניכויים)האחרונותהשניםבשלושלחברהשנערכובביקורות1)
ל"לחומהעברותבמקורמסניכויבנושאממצאים

מנהליהאוהחברהכנגדפליליהליך/חקירהמתנהלתלא2)
התחייבויותיהבשוטףומקיימתקיימההחברהאםייבחן–בעבראישורקבלהאם3)

1'מסלתוספת4סעיףלפי
דיןפיעלהמוטלותמהחובותגורעאינומיוחדתכחברההאישור4)

(המשך)חברות מיוחדות 
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:26.1.1998מיום(34/93ב"לה1'מסתוספת)מיוחדותחברות•
:"מיוחדתחברה"שלחובותיה•

,המקבלפרטיבצירוףהעברהכלכסדרןיירשמובול"לחוהעברותספרניהול1)
ושיעורובמקורשנוכההמססכום,מקורלמסמכיהפניה

מיוחדבנוסחבאישורתלווהל"לחותשלומיםלהעבירלבנקבקשה2)
לשמורוחובה,האישורמתןתנאיהתקיימוכייוודאבחברההמוסמךהתפקידבעל3)

מאמתיםמסמכים
גופיםשלכספייםחות"דולרבותלהעברהבקשרמסמךכלדרישתולפיש"לפתגיש4)

ל"בחוקשורים
ההעברותסיכוםעלשנהכלבסוףדיווח5)

(המשך)חברות מיוחדות 
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:(א32'ס)מקדמותוהקטנתהוצאותלהתרתסייג•
חובתלגביהםשחלהתשלומיםבשלמקדמותהקטנתאוהוצאותניכוילנישוםיותרולא•

המאפשרבאופן171או166בסעיפיםכאמורח"דוש"לפהוגשכןאםאלא,במקורניכוי
המקבלשלזיהויו

,ח"דוהוגשעודכלהסנקציהאתלהחילאיןכיטעןהנישום–(255/96ה"עמ)ניניופרשת•
משניתח"הדוהגשתחובת.הטענהאתדחהש"ביהמ.בפועלהמסנוכהלאאםגםוזאת

מקבלעלמידעלקבלרקאינההסנקציהמטרת.בזוזוכרוכותוהןהניכוייםהעברתלחובת
.השומהלפקידוהעברתובמקורהניכויחובתאתהמעבירעללאכוףאלא,התשלום

–(47997-02-13מ"ע)פרנקופרשתולאחרונה(5024/96ה"עמ)אברהםיקוטיפרשת•
פרשנותנקטוהמסשלטונותואףלביקורתזכתהניניובפרשתהרחבההפרשנות
המסאתלגבותכדימספקיםזיהויפרטינמסרואםהסנקציהאתלהפעילאין.מצמצמת

האחרותבסנקציותבהתחשבזהשבסעיףהחריפהבסנקציהלנקוטואין,במקורנוכהשלא
ממילאהנישוםעלהמוטלות

ועונשיןסנקציות 
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:((ה)18'ס)הוצאהלניכויסייג•
סעיףלפיניכויה-170או164סעיפיםפיעלמסממנהלנכותשישחוץתושבשלהכנסה"

לאנוכהעליהשהמסאובהשולמהאםרקיותרמתייחסתהיאשאליההמסבשנת17
לפקידוהועבר,המיוחדתהשומהתקופתאוהמסשנתתוםלאחרחדשיםמשלושהיאוחר

אוהמסשנתמתוםוריביתהצמדההפרשיבתוספתהניכוימיוםימים7תוךהשומה
"הניכוימועדועדהמיוחדתהשומהתקופת

ועונשיןסנקציות 
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:((ד(+)ג)188'ס)ח"דוהגשתאיעלקנס•
380₪שלקנסלהטילש"פרשאי,171בסעיףשנקבעבמועדח"דוהגשתאישלבמקרה•

פיגורחודשכלבעד
בעד380₪שלקנסיוטל,164-166בסעיפיםשנקבעבמועדח"דוהגשתאישלבמקרה•

פיגורחודשכל

:((ו)188'ס)במקורהניכויעלאישורמתןאיעלקנס•
והמסלוששולמוהסכומיםעלהמעידיםהטפסיםאתלמנוכהנתןשלאבמקורבניכויחייב•

מנוכהכלבגין190₪שלקנסלהטילרשאיש"פ,לכךשנקבעבמועד,שנוכה

:(189'ס)שמורהפליליתאחריות•
זופקודהלפיאדםשלהפליליתמאחריותויגרעלאלעילכאמורקנסתשלום•
על188סעיףלפיקנסתשלוםיחויבלא,ח"דוהגשתאיעלפליליתתביעהאדםנגדהוגשה•

לויוחזר–קנסשילםואם,עבירהאותה

(המשך)ועונשיןסנקציות 
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:(א190'ס)כדיןשלאבמקורניכויקיזוזעלקנס•
שלאשנוכהאובכתבאישורלגביולוהיהשלאבמקורניכויממקדמותיושקיזזמי•

שקוזזהניכוימסכוםשלושהפישלקנסעליויוטל,177סעיףפיעלהמותרתבתקופה
כדיןשלא

:(א191'ס)ניכויאיעלקנס•
יהיה170או164סעיפיםפיעללנכותעליושהיההמסאתניכהלאסבירהצדקשבלימי•

ניכהשלאהסכומיםמן15%שלבשיעורבקנסחייב

:((א)ב195'ס)מקווןדוחהגשתאיכספיעיצום•
רשאי,166בסעיףהאמורהמועדעדמקווןדוחהוגשלאכילהניחסביריסודלמנהלהיה•

פיגורשלמלאחודשלכל500₪שלבסכוםכספיעיצוםהמפרעללהטילהוא

(המשך)ועונשיןסנקציות 
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:((א4)216'ס)מסוימותדרישותקיוםאי•
בלי,166סעיףהוראותלפימקווןמעבידדוחאומקווןמנכהדוחבמועדוהגיששלאאדם•

העונשיןלחוק(2()א)61בסעיףכאמורקנסאושנהמאסר–דינו,מספקתסיבה
כאחדהעונשיםשניאו,(29,200₪)

:(218'ס)מסניכויאי•
(5)2סעיףלפיהכנסהאועבודההכנסתשקבלמיוכן,לנכותעליושהיהמסניכהשלאמי•

כלמסךשנייםופי,(29,200₪)קנסאושנהמאסר–דינו,מסממנהנוכהשלאביודעו
כאחדהעונשיםשניאו,נוכושלאהסכומים

:(219'ס)שנוכהמסהעברתאי•
קנסאושנתייםמאסר–לנכותהחייבשלדינו,ש"לפשולםלאסבירהצדקובלימסנוכה•

כאחדהעונשיםשניאוהניכוייםכלמסךשנייםופי(75,300₪)

(המשך)ועונשיןסנקציות 
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:((6)220'ס)מרמה•
,הפחתתואובמקורמסניכוימניעתלצורךהכנסהלמשלםכוזבמסמךשהציגאדם•

שבעמאסר–דינו,ממסלהתחמקאחרלאדםלעזוראוממסלהתחמקבכוונה,במזיד
אולהעליםשהתכוון,שהעליםההכנסהמסכוםשנייםופי(226,000₪)קנסאושנים
כאחדהעונשיםשניאו,להעליםשעזר

:(א224'ס)מנהלאחריות•
אדםכלגםבעבירהכאשםיראו215-220סעיפיםלפיעבירהביצעאדםבניחבראם•

כ"באונאמן,אחראיפקידאוחשבונותמנהל,שותף,פעילמנהלהיהביצועהשבשעת
בכלנקטשהואאובידיעתושלאנעברהשהעבירההוכיחלאאם,חבראותושל

העבירהמניעתלהבטחתהסביריםהאמצעים

:(225'ס)התיישנות•
העבירהנעברהשבההמסמשנתשניםששכעבורזופקודהלפיפליליתתביעהתוגשלא•

שניםעשרכעבור–(מרמה)220סעיףהוראתעלעבירהשלובמקרה

(המשך)ועונשיןסנקציות 
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:(167'ס)ניכוייםלשוםרשאיהשומהפקיד•
ח"דומסרלאאובהםכאמורמסניכהולאעליוחלות164או161סעיפיםשהוראותאדם(א)"

להניחסביריםטעמיםישהשומהלפקידאך,כאמורח"דומסראו,166או161בסעיפיםכאמור
אדםשאותוהמססכוםאתשפיטתומיטבלפילשוםהשומהפקידרשאי–נכוןאינוח"שהדו

לפישומהדין;זופקודהלפיאחרתאחריותמכלאדםאותופוטרתזושומהואין,לנכותוחייבהיה
.145סעיףלפישומהכדיןזהסעיף
,(2)בפסקהאו(1)בפסקההאמורהבתקופה,זהבסעיףכאמוראדםלשוםרשאיהשומהפקיד

:המאוחרלפי
המסלשנתאדםאותושלהחייבתההכנסהסכוםאת,שפיטתומיטבלפי,לקבועהוארשאישבהבתקופה(1)

;המסבניכויחייבהיהשבה
לפי,המסלשנתהחייבשלהאחרוןהשנתיהניכוייםדוחהוגששבההמסשנתמתוםשניםארבעבתוך(2)

.243או161,164סעיפיםהוראות

שומת ניכויים והשגה
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:(167'ס)ניכוייםלשוםרשאיהשומהפקיד•
נעשתההמסאתלנכותהיהצריךשמהכנסתולאדםכאשרגםיחול(א)קטןבסעיףהאמור(ב)"

אם,ח"הדומתייחסשאליההשנהלגבילערעוראולהשגהעודניתניםשאינםצוניתןאושומה
"לנכותהיהצריךשממנהההכנסהאתכללולאהצואוהשומה

:(168'ס)השגהזכות•
השגההשומהלפקידשבועייםתוךלמסוררשאי,167סעיףלפיהשומהנכונותעלהחולק"

המססכום;סעיפיםאותםלפיההשגההוגשהכאילויחולו150-158סעיפיםוהוראות,בכתב
מיוםימיםשבעהתוךישולם153סעיףלפיבערעוראו(ב)152סעיףלפיבצוהשומהלפישנקבע
שנקבעאחרבמועדאו,העניןלפיהכל,הדיןפסקאוהצומתןמיוםאו,השומההודעתמסירת

"בתקנות

שומת ניכויים והשגה
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:(173'ס)170סעיףלפיהניכויאתלשוםרשאיהשומהפקיד•
מסרלאאו,מקצתואוכולו,הסכוםאתניכהולאמסלנכותזהסימןהוראותלפישחייבאדם"

ח"הדוכילהאמיןסביריםטעמיםישהשומהלפקידאך,כאמורמסראו171בסעיףכאמורח"דו
חייבהיהאדםשאותוהמססכוםאתשפיטתומיטבלפילשוםהשומהפקידרשאי,נכוןאינו

אדםלשוםרשאיהשומהפקיד;145סעיףלפישומהכדיןזהסעיףלפישומהודין,לנכותו
החייבתההכנסהסכוםאת,שפיטתומיטבלפי,לקבועהוארשאישבהבתקופהזהבסעיףכאמור

מכלאדםאותופוטרתזאתשומהאין;המסבניכויחייבהיהשבההמסלשנתאדםאותושל
"לנכותהיהצריךשממנההפקודהלפיאחרתאחריות

(המשך)שומת ניכויים והשגה 
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תודה על ההקשבה
(ח"רו)ד "עו, איתן אסנפי

03-5356100
eitan@Asnafy.co.il
www.Asnafy.co.il
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