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 עלון עדכונים מהרשויות

    

 ,יקרים לקוחות
 

 .מצ"ב עדכונים לחודש זה
 

 ,בברכה
 

  .דניאל בנימיני ושות' רואי חשבון

  

    

 ? מי חייב להגיש דו"ח שנתי על הכנסה

    

 

  

    

 .תחילת שנת המסשנים ב 18תושב ישראל שמלאו לו  .א
 
בן זוג רשום״ שהצהיר בדוח שהגיש, כי ידווח על הכנסותיו ”בן זוג שאיננו  .ב

 .בנפרד
 
שנים בתחילת שנת המס אך הייתה לו בשנת  18תושב ישראל שטרם מלאו לו  .ג

  .או יותר ₪ 81,570הכנסה חייבת בסכום של  2018
 
 .תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת במס בישראל .ד
 
אדם שבשנת המס מכר זכויות במקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה,  .ה

ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין או שהמס לגביו 
  .חושב בדרך של פריסה

 
בחוברת דע את זכויותיך  ראה בהרחבה -חובת הגשת דוח לעניין נאמנות . ו

 . 2018וחובותיך לשנת 
 
בעל שליטה״ ב״חברת משלח יד זרה״ או ב״חברה נשלטת זרה״ כהגדרתם ” .ז

 .בפקודת מס הכנסה

  

  

https://taxes.gov.il/incometax/documents/daz/da_2018.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/daz/da_2018.pdf


 
 .אדם שעשה פעולה שנקבעה כפעולה החייבת בדיווח .ח
 
או ימים  183יחיד הטוען שאינו תושב ישראל אך שהה בישראל בשנת המס  .ט

כ תקופת שהייתו בישראל ‘‘ימים או יותר וסה 30יותר או שהה בישראל בשנת המס 
ימים או יותר. חייב בהגשת טפסים  425בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 

המפרטים את העובדות עליהן מבוססת טענתו ויצרף אליו את המסמכים התומכים 
  .בטענתו

 
שים כספים אל מחוץ לישראל בסכום חוד 12יחיד תושב ישראל שהעביר במהלך  .י

  .ח או יותר‘‘ש 500,000כולל של 
 
מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון אף אם לפי האמור לעיל אינו  .יא

 .חייב בכך

    

על פי החלטת בית המשפט העליון תקנות לחישוב "שווי השימוש ברכב" הינן 
 קבועות ואינן מאפשרות דרכים נוספות לחישובן

    

 

  

    

כב, ערכו של שווי השימוש ברכב מסוים יחושב כיום, על פי תקנות שווי השימוש בר
  ."על ידי "המחיר המתואם לצרכן של הרכב" במכפלת "שיעור שווי השימוש

 
זך עורכי דין נ. פקיד -"חכם את אור  4096/18בערעור לבית המשפט העליון ע"א 

שומה עכו" נדונה הסוגיה האם ניתן להבחין בין נסיעות לצורכי עבודה ולבין נסיעות 
  .טיות לצורך חישוב שווי השימוש ברכבפר
 

כלי רכב לשני עורכי  2012-2015זך עורכי דין העמידה בשנים -חברת חכם את אור
דין המשמשים כמנהליה. כלי רכב אלה שימשו את עורכי הדין גם במסגרת עבודתם 
וגם לצרכיהם הפרטיים. בתוך כך, התקינה חכם בכלי הרכב יומן ממוחשב שפיתחה 

המערכת נועדה לצורך  TAX SAVE צאה מוכרת בע"מ" וכינויו מערכתחברת "הו
מעקב ורישום הנסיעות ברכב, באופן המאפשר, לטענת חכם, להבחין בין נסיעות 

לצורכי עבודה לבין נסיעות פרטיות של המנהלים. כך, בתחילת הנסיעה נדרש הנהג 
יחס בין הנסּועה לסווג את נסיעתו כ"פרטית" או כ"עסקית". בתום כל חודש חושב ה

)קילומטרז'( הפרטית של העובד לבין כלל הנסּועה ברכב ובהתאם לכך חושב שווי 
השימוש ברכב. בהתאם לכך, בשנות המס הרלוונטיות בחרה חכם לזקוף לעובדיה 
את שווי השימוש ברכב בהתבסס על הנתונים אותם קיבלה מהמערכת ולא על פי 

  .נות שווי השימושהשווי הנובע מאופן החישוב הקבוע בתק
 

פקיד השומה עכו סבר כי חכם לא זקפה את שווי השימוש כנדרש משום שאין מקום 
על פי עמדתו להתחשב בנתונים אשר עלו מהמערכת ועל כן הוציא פקיד השומה צו 

שומה הקובע כי על חכם לשלם את הפער שנוצר מהחישוב המוטעה בסך של 
ור לפני בית המשפט המחוזי בחיפה ש"ח. על צו זה הגישה חכם ערע 883,423

במסגרתו טענה, בעיקר, כי תקנות שווי השימוש משקפות חזקה הניתנת לסתירה, 
ולא כלל מחייב. יתרה מכך, יש להעדיף את הנתונים המופקים מהמערכת 

  .והמאפשרים חישוב "מס אמת", על פני חישוב המבוסס על סטטיסטיקות והערכות

  



 
, תקנות 23.05.2019עליון שהתקבלה בתאריך ה על פי החלטת בית המשפט ה

לחישוב "שווי השימוש ברכב" הינן קבועות, אינן ניתנות לפירוש ואינן מאפשרות 
  .דרכים נוספות לחישובן

    

 להחלטת בית המשפט העליון מתוך אתר בית המשפט העליון

  

    

 שר הכלכלה חתם על צו חדש ליבוא אישי

    

 

  

    

צו שנחתם על פי החלטת ממשלה  -שר הכלכלה חתם על צו חדש ליבוא אישי 
. הצו מפריד בין הכללים החלים על יבואנים של מוצרים 11.01.2019שהתקבלה ב 

-לבין הכללים החלים על צרכן שמייבא לשימושו האישי. הצו נחתם בתאריך ה
 .יום 30ויכנס לתוקף תוך  12.05.2019

 
פריטים זהים בסכום של עד  30יהיה לייבא ביבוא אישי עד על פי הצו החדש ניתן 

 .יחידות מאותו הסוג 5דולר ומעבר לסכום זה עד  1,000
 

ברשימת המוצרים שניתן יהיה ליבא ביבוא אישי כלולים: מזגנים, תנורים, שואבי 
אבק, מקררים, מדיחי כלים, מחשבים, טלוויזיות, חלפים לרכב, מושבי בטיחות 

מוצרי טיפוח וקוסמטיקה. כאשר רוב המוצרים יהיו פטורים מעמידה  לרכב לילדים,
  .בחובות התקינה הישראלית

 
על מנת לבדוק אילו תנאים נדרשים ליבוא אישי של מוצרים השיק משרד הכלכלה 

  .מערכת מידע בגרסת הרצה
 

דולר ומכס עבור  75על יבוא אישי נשלם מע"מ עבור עסקאות מעל  -מבחינת מיסים 
  .דולר 500ות מעל עסקא

  

    

 לבדיקת התנאים הנדרשים ליבוא אישי )אתר משרד הכלכלה(

  

    

 מדריך זכויות מס חדש לאנשים עם מוגבלות

    

רשות המסים פרסמה מדריך חדש ומקיף המציג את הטבות המס להן זכאים 
אנשים עם מוגבלות ובני משפחתם. המדריך מסביר ומפרט לגבי הליך הבקשה 

לפטור ממס, זיכוי ממס בגין החזקת קרוב במוסד, נקודות זיכוי בגין ילד עם 
צבה ליחיד מוגבלות, משיכה מוקדמת מקופת גמל לתגמולים בשל נכות, פטור על ק

 .שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות והקלות במס רכישה

  

    

 למדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות מתוך אתר רשות המסים

  

    

 2018לשנת המס דע זכויותיך וחובותיך 

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C18%5C960%5C040%5Cn12&fileName=18040960.N12&type=4
http://apps.moital.gov.il/PersonalImport
https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/TaxRightsForPeopleWithDisabilities.aspx


    

רשות המסים פרסמה חוברת הסבר מעודכנת לאזרחים אשר כוללת גם את 
ראה נספח  -טבלאות מדרגות המס וכן מדריך בנוגע לחוק לצמצום השימוש במזומן 

 .ב' בחוברת

  

    

 לחוברת מתוך אתר רשות המסים

  

    

 2018פורסם עלון מענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס 

    

רשות המסים פרסמה עלון מענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס 
2018. 

העלון מסביר מי זכאי למענק עבודה, מהם התנאים לקבלת המענק וכיצד מגישים 
 .תביעה למענק

  

    

 מאתר רשות המסים 2018לעלון מענק עבודה לשנת 

  

    
 

 להתראות בניוזלטר הבא

 
 

https://taxes.gov.il/incometax/documents/daz/da_2018.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/guides/work-grant2018-acc.pdf
tel:0507484644

