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 חשיבות הסדרת המעמד האישי לצרכי מס מבעוד מועד
 פךילאלו המבקשים לרדת מהארץ ולה

 ורו"ח ד"עו, סיימון יניב

 

לנוכח הדיון הציבורי הסוער המתקיים במחוזותינו בימים אלו, לגבי אותם אזרחים  .1
להתייחס בסקירה המבקשים לעזוב את הארץ מפאת המצב הכלכלי השורר בה, אבקש 

זו, ולציין את החשיבות בדבר קביעת מועד שינוי מעמד התושבות של אותם אנשים לצרכי 
 מס ובכלל זה של אלה המבקשים לעלות אליה לראשונה או לחזור אליה.

 

כידוע, ההחלטה להעתיק מקום משוב מגורים הינה החלטה מורכבת וקשה במיוחד כאשר  .2
בסיסה שיקולים רבים ובניהם גם שיקולים מדובר במעבר אל מדינה אחרת, שב

 מס. יפיסקאליים הנוגעים בין היתר בעניינ

 

לאור העובדה כי שיטת המיסוי הנהוגה בישראל פועלת מזה כעשור לפי שיטת המיסוי  .3
הפרסונאלית, לפיה כל הכנסה המופקת או נצמחת לתושב ישראל, בין אם בארץ ובין אם 

לגבי הכנסותיו של תושב חוץ אשר הופקו או נצמחו בחו"ל, מחויבת במס בישראל, כנ"ל 
1בישראל

ולאור הוראות החוק בישראל המעניקים לעולה חדש או תושב חוזר זכאים  
פטורים ממס לגבי הכנסות מסוימות, המוגבלים בזמן מיום עליתם לישראל, ישנה 
חשיבות רבה לקביעת המועד שבו יחשבו אותם יחידים  כמי שניתקו את תושבותם  

 מהמדינה ולהפך.
 

לגבי אלו המבקשים לעלות ארצה לראשונה, חשוב להדגיש ולומר, כי מועד קבלת "תעודת  .4
עולה" מהמדינה, אינה מצביעה ואינה מלמדת דבר על כך כי אותו עולה יחשב מאותו 
המועד לתושב ישראלי גם לצרכי מס. בהחלט יתכנו מקרים, בהם רשויות המס יטענו כי 

הלכה ומעשה לתושב ישראל עוד בטרם קבלת התעודה הנ"ל, מה שיכול אותו עולה הפך 
להשפיע על תוצאות המס אצל אותו יחיד ועל קבלת ההחלטות אצלו טרם עלייתו ארצה, 

 באם ישכיל ויפעל לקבלת אישור מראש מרשות המיסים בעניין.

 

ברשימה זו, אבקש להמחיש את חשיבות הסדרת מעמד תושבתם לצרכי מס של אותם  .5
יחידים מול רשויות המס וזאת לפני נקיטת מהלכים פיסקאליים היכולים להביא להפרשי 

 מס מהותיים, באמצעות מספר דוגמאות, כמפורט להלן:

 

                                                 

1
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או כתושב חוזר או כתושב בעתיד אליה צופה לחזור יחיד המבקש לרדת מהארץ ו: 1  דוגמא
 .חוזר ותיק

 
וליו את המועד שבו יחשב לתושב חוץ כמי שצופה לחזור ארצה, עליו לקחת במסגרת שיק .6

 בכדי לקבל הטבות מס בעתיד.

 

"(  הפקודה)להלן: " 1761-)ב( לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 77-ו 14לסעיפים  .7
בניסוחם להיום, הרלבנטיים גם למי שמבקש לעלות לארץ לראשונה, ישנה משמעות רבה 

לאור השוני בהטבות המס שאותו יחיד לתקופה שבה אותו יחיד יחשב לתושב חוץ וזאת 
יהיה זכאי להם. בכדי לעמוד על ההבדלים ומשמעותם  להטבות המס שיוענקו לאותו 

 יחיד, אבקש להתייחס לפרט בקצרה את ההוראות הרלבנטיות בפקודה,  כמפורט להלן:
  

 הכנסות פירותיותהטבות מס על 
 

 שנים רצופות לפחות 11 ךלמי שנחשב לתושב חוץ במשלפקודה, מקנה )א( 41סעיף  .8
, מהמועד שהיה שנים 11 פטור מס לתקופה של"( כהגדרתו בפקודה, תושב חוזר ותיק)"

לפקודה, הכוללות  3-א ו2, 2לתושב ישראל, על מגוון הכנסות המפורטות בסעיפים 
הכנסות מעסק, מדיבידנד, מריבית, מהגרלות ופרסים וכו', אשר הופקו או נצמחו מחוץ 

 "(.עולה חדש: "להלןוזאת בדומה למי שנחשב לתושב ישראל לראשונה ) לישראל,
 

           שנים רצופות לפחות 6למי שנחשב לתושב חוץ במשך לפקודה, מקנה )ג( 41סעיף  .7
. אותו מהמועד שהיה לתושב ישראלשנים  5פטור ממס לתקופה של "(, תושב חוזר)"

כך , שאינן הכנסות מעסק. לישראלרק על הכנסות שמקורן בנכסים מחוץ הפטור יחול 
מנירות ערך נסחרים בבורסה בחו"ל ודיבידנד , מריביתהכנסות מהפטור יחול על  ,למשל

שנרכשו על ידי אותו אדם בתקופת שהותו בחו"ל לאחר שהפך להיות תושב חוץ ונוהלו 
חר שהתושב החוזר שלא בוצעו אליו הפקדות כלשהן לא ,בחשבון רשום אצל מוסד בנקאי

אשר נצמחו פרט להכנסות ריבית ודיבידנד מאותם ניירות ערך ה לתושב ישראל, הי
 כאמור.מאותם ניירות 

 

לפקודה, מאפשר למי שנחשב לעולה חדש או לתושב חוזר  (4)ב()41סעיף יצויין, כי עוד  .11
יום מעת הגעתם  71"(, לבקש ממנהל רשות המיסים, תוך יחיד מוטבותיק )להלן יחד "

, וזאת 2אותם כתושבי ישראל בשנה הראשונה מיום הגעתם ארצה ארצה, שלא לראות
שנת בכדי לאפשר להם לבחון את האפשרות להמשיך ולהתגורר בארץ )להלן: "

"(.  בחר אותו יחיד מוטב להמשיך ולהתגורר בארץ ולהיחשב כתושב ישראלי, הסתגלותה
מועד סיום  שנת ההסתגלות תבוא במניין הימים במניין שנות ההקלה לעניין קביעת

 התקופה האמורה, כמפורט לעיל.

 
במהלך שנת , יחליט לעזוב ולא להישאר בארץ, אם אותו יחיד מוטב, לעומת זאת
 .מלכתחילה, הרי שהוא יחשב למעשה כמי שלא עלה או חזר לארץ, ההסתגלות

 

, למשל: 3לקביעת שנת ההסתגלות, ישנה משמעות רבה, כמפורט בחוזר מס הכנסה בעניין .11
היחיד המוטב יהיה זכאי להמשיך וליהנות בשנת ההסתגלות מפטורים המוענקים לתושב 

                                                 

2
-מקצועית משפטית  – 411410244מיום  410244חוזר מ"ה ב כפי שצויין בנסיבות מסוימות למנהל סמכות לתת אורכה במתן ההודעה 

 לפקודה. 168הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 

3
 לעי"ל. 2ראה הע"ש  – 181112111מיום  112111לחוזר מ"ה  3.5.3 שם בסעיף 
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( לפקודה או לפטור מהכנסות ריבית מפיקדון 3)ב-( ו2)ב77חוץ על רווחי הון לפי סעיפים 
בנקאי במטבע חוץ כפי שנקבע בתקנות, כמו כן, אותו יחיד מוטב יהיה זכאי להיחשב 

-ות מס הכנסה )ניכוי הוצאות שהייה( לתושבי חוץ, התשל"ט" מכח תקנמומחה חוץכ"
. ברם, לצד ההטבות שאת חלקם ציינתי לעיל, אותו יחיד מוטב, לא יוכל ליהנות 1777

 מהטבות המוקנות לתושב ישראל, למשל: קבלת נקודות זיכוי לתושב ישראל. 
 

 הכנסות הוניותהטבות  מס על 
 

מס לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק כהגדרתו בסעיף לפקודה, קובע  פטור מ (4)ב()79סעיף  .12
שנים  11)א( לפקודה, על רווח הון ממכירת נכס שהיה לו מחו"ל, גם אם מכרו בתוך 14

מהיום שהיה לתושב מדינת ישראל, למעט נכס להגיע אליו בפטור ממס במתנה שהיה 
 .1.1.2117( לפקודה  החל מיום 5)א()77פטור ממס לפי הוראות סעיף 

 

)ג( לפקודה על רווח 14לפקודה, קובע פטור לתושב חוזר כהגדרתו בסעיף  (0)ב()79ף סעי .13
שנים  11הון ממכירת נכס שנרכש בחו"ל, בתקופה שנחשב לתושב חוץ, גם אם מכרו בתוך 

מהיום שהיה לתושב חוזר וזאת אם אותו נכס אינו זכות במישרין או בעקיפין, לנכס 
 המצוי בישראל.

 

(, ניתן בנקל לטעות 2)ב()77( בהשוואה אל סעיף 1)ב()77ל סעיף מקריאה ראשונית ש .14
 ןבכללות דומותלתושב חוזר, ותושב חוזר ותיק המוענקות לולחשוב כי הקלת המס בין 

 בשל התקופה הזהה לה זכאי היחיד לפטור מרווח הון. 

 
 כל נכסודוק, בעיון מדוקדק בדברי החוק, נלמד כי תושב חוזר ותיק פטור ממס בגין 

שנים מהיום שנחשב לתושב  11וביקש למכרו תוך  שהחזיק בתקופת שהותו בחו"ל
ורק אם אין בהיותו תושב חוץ  רק על נכס שרכש בחו"לישראל, בעוד שתושב חוזר פטור 

 .לנכס זיקה כלשהי לישראל
 

(, יחולו 2)-( ו1לפקודה, קובע כי הפטורים המפורטים בס"ק ) (3)ב()79יצוין, כי סעיף  .15
שנים מהיום שהיחיד הפך לתושב  11חסי גם אם הנכס נמכר לאחר  שחלפו באופן י

ישראל, כך שאותו הפטור יחושב באופן לינארי עד למועד תום תקופת הפטור ביחס לכל 
 התקופה מהיום שהפך לתושב ישראל.

 

לאחר ששנינו לעיל את ההבדלים לפטורים להם זכאי תושב אשר נחשב לתושב חוץ במשך  .16
שנים, נמצא כי קיימת משמעות רבה  6יחיד אחר שנחשב לתושב חוץ במשך  שנים לבין 11

להסדרה מראש מול רשויות המס ביחס לקביעת המועד שבו אותו יחיד ניתק בפועל את 
תושבותו במדינת ישראל והפך לתושב חוץ, במיוחד במקרים גבוליים ולא ברורים, כאשר 

יר את דירת המגורים בישראל ולא אותו יחיד שמר על זיקה כלשהי לארץ, למשל: השא
מכר אותה בפרק זמן סביר, המשיך להגיע לביקורי מולדת בתדירות גבוהה בין אם 
לעסקים ובין אם לביקור קרובי משפחה, המשיך לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות 

 וכדו'.
 

 חוזר מ"ה מס'יצוין, כי בניגוד לעמדת רשות המיסים, כפי נקבעו בהחלטות מיסוי וב .17
, כי ניתן 4ספיר, נקבע בפסק דין שניתן לאחרונה בענין 271112112שפורסם ביום  410240

יהיה לראות ביחיד כתושב חוץ, משהוכיח כי מירב הזיקות האישיות שלו היו קשורות אל 

                                                 

4
 .)פורסם באתר האינטרנט מיסים( מיכאל ספיר נ' פ"ש כפר סבא, 32618-11-11ועמ"ה  1172117עמ"ה  
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אותה מדינה בחו"ל שהתגורר בה שנים, גם אם בני משפחתו חזרו לבדם להתגורר דרך 
 קבע בישראל. 

 

שטוב יעשה אם במצב שבו נתקבלה החלטה לרדת מהארץ, לפעול ככל  מהאמור, נראה .18
שניתן לנתק את מירב הזיקות מישראל במהירות האפשרית וכאשר יעלה על הפרק 
מחשבה לחזור ארצה  מומלץ לבחון לגופו של עניין, את הנסיבות, טרם קבלת החלטה 

ים על מנת לקבל ומומלץ לפעול לקבלת אישור מראש במקרים המתאימים, מרשות המיס
 וודאות באמידת ההשלכות הכלכליות לחזרה ארצה במועד כזה או אחר.

 

  יחיד המבקש לעזוב את הארץ ומחזיק בתיק ניירות ערך הנסחרים בבורסה:  2דוגמא 
 

ככלל, יחיד תושב ישראל המחזיק בניירות ערך נסחרים בבורסה בישראל ובחו"ל, יחויב   .17
שנצמחו אצלו מאותם ניירות ערך, בין אם מדובר ברווחי הון במס בגין רווחים והכנסות 

. במידה ואותו יחיד ימשיך בהחזקת נירות ערך םובין אם מהכנסות ריבית ו1או דיבידנדי
לאחר עזיבתו את הארץ, אותו יחיד יוכל ורצוי במועד ברור וידוע מראש כי הוא נחשב 

( 2)ב 77ר ממס וזאת לפי סעיף לצרכי מס לתושב חוץ, לממש את אותם ניירות ערך בפטו
הפוטר ממס רווחי הון במכירת נירות ערך אצל מי שנחשב לתושב חוץ הממלא   5לפקודה

 לפקודה. 1את התנאים להגדרת "תושב חוץ" בסעיף 
 

הדוגמא שהוצגה לעיל, ממחישה שוב ובמיוחד במקרים בהם היחיד מחזיק בהיקף מהותי  .21
טוב יעשה אם  יערך מראש בעניין ובכלל זה יטיב  של ניירות ערך ו1או נכסים אחרים, כי

לעשות אם יפעל לתאם ולקבל אישור מראש במקרים המתאימים למועד ניתוק תושבתו 
הישראלית והפיכתו לתושב חוץ והכל בכדי ליצור ודאות בנוגע לחבות המס בישראל בעת 

 במכירת נירות הערך בעתיד.
 

ולמכור את דירת המגורים היחידה שברשותו יחיד המבקש לעזוב את הארץ : 3דוגמא 
   בעתיד

 

"( לחוק מיסוי מקרקעין                           התיקון)להלן: " 76לנוכח העובדה, כי תיקון מס'  .21
, שינה באופן 1.8.21136"(, שהוחל מיום החוק)להלן: " 1763-)שבח ורכישה(, התשכ"ג

בישראל, בין היתר בשל יצירת ההבחנה מהותי את ההקלות הניתנות למוכר דירת מגורים 
" לפי תושב ישראל" ולבין מוכר הנחשב ל"תושב חוץבין מוכר דירת מגורים הנחשב ל"

, יכול בהחלט להיווצר מצב שבו אותו יחיד שירד מהארץ יבקש למכור את דירת  7החוק
המגורים שבבעלותו לאחר שרכש דירה נוספת בחו"ל, ימצא את עצמו חייב במס בגין 
השבח המחושב ביום המכירה, וזאת במקרה שבו רשויות המס יטענו כי ביום המכירה 

 . לחוק 1טור לפי פרק חמישי אותו יחיד  נחשב לתושב חוץ אשר אינו זכאי לפ

 

בהחלט ניתן להימנע ממצב שכזה בהערכות מראש בין אם אותו יחיד ימכור את דירתו  .22
בישראל טרם רכישת דירת מגורים אחרת בחו"ל או ככל שניתן לפני המועד שבו יחשב 

 לתושב חוץ ובמקרים מסוימים אף בתאום מראש מול רשויות המס.

                                                 

5
בת ישראל בתנאים ושמכירת מניות של חברה תעל רווחי הון ממעניק פטור לתושבי חוץ גם לפקודה ( 3)ב77סעיף יצויין כי,  

 .מסוימים

6
 יותר.בהתחשב בהוראות המעבר שקבעו מועדי תחילה מאוחרים ו 

7
 לפקודה. 1שבסעיף הגדרות אשר נוספו במסגרת התיקון ובתוכם מפנות אל ההגדרות של תושב חץ ותושב ישראל  



 

Page | 5  

 

Edition 37 – 15/10/2013  

 
  קש לעזוב את הארץ וצפוי לקבל פיצוי מחברת ביטוחהמב, תושב ישראל:  1דוגמא 

 

במצב שבו אותו יחיד צפוי לקבל הכנסות עתידיות כלשהן,  למשל: פיצוי חד פעמי מחברת  .23
אותו פיצוי עשוי להתחייב  ,שאז אותה הכנסה פטורה( -ביטוח )שלא כתוצאה מחבלה 

ערך ילה יחידאותו מומלץ ל ,משכךבמס בישראל כל עוד אותו יחיד יחשב לתושב ישראלי. 
בעניין ולתזמן ככל שניתן את מועד קבלת הפיצוי למועד שבו יחשב בוודאות מראש 

 לתושב חוץ.
   

 ל לאחר מועד עליתו ארצה"עולה חדש הצפוי לקבל הכנסות שיופקו בחו:  5דוגמא 
 

אבקש להביא דוגמא ממקרה שבו טיפלתי בעבר, בו יחיד ביקש לעלות לישראל ולהפוך  .24
תושב ישראל לראשונה וצפוי היה להמשיך ולקבל הכנסות עסקיות שנצמחו לו בחו"ל, ל

 במסגרת חברה שבבעלותו שהוקמה בישראל בסמוך לעלייתו ארצה.

 

אותו יחיד ביקש באמצעותי להסדיר מראש מול רשויות המס את המועד שבו יחשב  .25
א 64סעיף  לעולה חדש ובין היתר ולהגדיר את אותה חברה כחברה משפחתית לפי

לפקודה, על מנת שאותן הכנסות שיופקו על ידה בחו"ל בעתיד יוכלו ליהנות מההקלות 
לפקודה. כאמור, לקביעת  14המוקנות למי שנחשב לתושב ישראל לראשונה על פי סעיף 

מועד עלייתו הייתה משמעות רבה, שכן אותו יחיד יכול היה לכלכל מראש את צעדיו 
 ת אלמלא היה מקבל את האישור מראש מרשויות המס.ולבחון את המשמעות המיסוי

 

 212113יצוין, כי רשות המסים בישראל פרסמה לאחרונה הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  .26
בענין הסדרת המנגנון לקבלת אישור מראש לגבי קביעת מעמדו של עולה חדש או תושב 

 מס.חוזר ותיק ובכלל זה את המועד בו הפך אותו אדם לתושב ישראל לצרכי 

 

אותם יחידים למועד שבו , כי קיימת חשיבות רבה בהיבט המס נלמדלאור האמור לעיל,   .27
ישנו את הגדרת  לרדת מהארץ או לחזור אליה או לעלות לארץ לראשונה יםהמבקש

תושבותם לצרכי מס מה שמחייב  הערכות מראש ולעיתים פניה לקבלת אישור מראש 
 : ולסיטואציה הנ"ל הינבמיוחד ים נראה שהמשפט המתא ,משכך מרשות המיסים.

 
"!סוף מעשה במחשבה תחילה"  

 
 
 
 
 
 

 

 – סיימון יניבורו"ח או לעו"ד 1ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

אינפורמטיבית מטרתו הינה , או תחליף לייעוץ משפטי1למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו
 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


