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 ל"מיסוי הכנסות שיש לה  זיקה לחו

 תקציר
  להל  ( שנות התשעי  החל תהלי  של הקלות בפיקוח על מטבע חו  בראשית

וחל גידול ניכר בתנועות , ח" הונהגה ליברליזציה בפיקוח על מט1998במאי ; )ח"מט
שעיקרה אימו  שיטה של ,  הונהגה רפורמה במס2003בינואר . ל"הו  מישראל לחו
 שמקור  בישראל ולפיה הוטל מס על הכנסות של תושבי ישראל, מיסוי פרסונלי

 .ל"ובחו
לא נערכה כראוי בעקבות )  הנציבות להל  (נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעי  

ועדה שמינתה : ח לגביית המס המתחייב מתשלומי  לתושבי חו "הליברליזציה במט
 .לא סיימה את עבודתה,  לעסוק בעניי  זה2001הנציבות בשנת 

כדי שיכלול מידע ג  על הכנסות , נהלתהנציבות לא הרחיבה את מאגר המידע שהיא מ
בהתא  להמלצות של ועדה פנימית , ל"של תושבי ישראל שמקור  בהשקעות בחו

 .שאומצו על ידי הנציבות
קיימת מחלוקת משפטית בי  הנציבות לבי  הבנקי  לגבי היק* המידע שהנציבות 

סרה במצב זה ח. רשאית לדרוש מ  הבנקי  על קשריה  העסקיי  ע  לקוחותיה 
 . ל ועל ההכנסות שה  מניבות"הנציבות מידע על השקעות של לקוחות הבנקי  בחו

חברות  "230  של שנתיי  ע  כ  קבעה הנציבות הסדר לתקופת ניסיו1998בשנת 
ולפיו לא יידרש אישור מרשויות המס על שיעור הניכוי הנדרש מתשלומי  " מיוחדות

 בלי שהנציבות וידאה שהמס נגבה ההסדר הזמני הפ  לקבוע. ל"שה  מעבירות לחו
לא נעשו על פי , ביקורות של משרדי השומה בקשר לניכויי המס בחברות אלה. כיאות

 .ההנחיות של מחלקת הניכויי  שבנציבות
 התירה הנציבות לבנקי  שלא לבקש עוד 1998בעקבות הליברליזציה שהונהגה בשנת 

ל "עביר תשלומי  לחוממי שמבקשי  לה, מסמכי  מאמתי  בדבר מהות התשלו 
הנציבות לא קבעה אמצעי בקרה חלופיי  שיבטיחו כי התשלומי  . באמצעות 

כדי שינוכה מה  המס , ל באמצעות הבנקי  נבדקו וסווגו במדויק"המועברי  לחו
 .בעת הצור , המתחייב

שנישומי  שמנכי  מס במקור אינ  מדווחי  בדוחות ,  ערה לכ ההנציבות לא היית
יה  להגיש לה על תשלומי  ששילמו לתושבי חו  ועל המס שנוכה השנתיי  שעל

הדיווח על תשלומי  אלה אינו מאפשר לנציבות לבדוק א  נוכה מה  מלוא  אי; מה 
 . המס המתחייב

הנציבות ומשרדי השומה אינ  בודקי  מידע המצוי אצל  על אישורי  שניתנו 
;   ששילמו לתושבי חו לנישומי  בדבר שיעור המס שיש לנכות במקור מתשלומי

על פי מהות , כדי לאתר אישורי  שלכאורה לא נקבע בה  שיעור המס המתחייב
 .א  הייתה כזו, התשלו  והוראות אמנה למניעת כפל מסי 

הנציבות אינה בודקת את ההתאמה בי  הדיווחי  החודשיי  לדיווחי  השנתיי  
יכולתה לאתר מקרי  עקב כ  אי  ב. שחייבי  להגיש לה מי שמנכי  מס במקור

 . שבה  לא הועבר לה המס שנוכה
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♦  

 מבוא
 1998במאי ). ח" מט להל  (בראשית שנות התשעי  החל תהלי  של הקלות בפיקוח על מטבע חו  

ל "ובי  השאר הותר לתושבי ישראל לרכוש מקרקעי  בחו, ח"הונהגה ליברליזציה בפיקוח על מט
ציה והתפתחות הכלכלה הגלובלית חל גידול ניכר עקב הליברליז. ולהחזיק ש  חשבונות בנק
להשקעות של חברות ויחידי  תושבי ישראל , בי  היתר, ל המשמשי "בתנועות כספי  מישראל לחו

השקעות אלה . ל" ובניירות ער  המוחזקי  בבנקי  בחותוכ  בפיקדונו, ל"בחברות ובמקרקעי  בחו
, כגו  שכר דירה, רווחי הו  והכנסות פסיביות, הכנסות מעסק: אמורות להניב הכנסות בנות מיסוי

דיבידנד ותמלוגי  , ל תשלומי  כגו  ריבית"תושבי ישראל ג  מעבירי  לתושבי חו. ריבית ודיבידנד
יש לנכות מה  )  הפקודה להל   (1961 א"התשכ, ]נוסח חדש[שעל פי הוראות פקודת מס הכנסה 

 .ל"מס במקור בעת העברת  לחו
ולפיה הוטל המס בעיקרו על , ייתה נהוגה בישראל שיטת המיסוי הטריטוריאלי ה2002עד סו( שנת 

 הונהגה בישראל רפורמה 2003בינואר ". או שנתקבלה בישראל, שהופקה, שנצמחה"הכנסה 
ולפיה הוטל מס על כלל הכנסותיו של הנישו  , שעיקרה אימו  שיטת המיסוי הפרסונלי, יבמיסו

 . ל"בישראל ובחו
 בדק משרד מבקר המדינה את טיפולה של רשות המסי  בישראל 2004ספטמבר  בחודשי  יוני

הביקורת נעשתה בנציבות מס הכנסה ; ל"במיסוי הכנסות שיש לה  זיקה לחו)  רשות המסי  להל  (
   .5ובמשרד פקיד שומה תל אביב )  הנציבות להל  (ומיסוי מקרקעי  

 ח"ועדה לבדיקת השלכות הליברליזציה במט
ח על "השלכות הליברליזציה במט" מינתה נציבת מס הכנסה ועדה פנימית לבדיקת 2001ביוני 

 1998כי עד להנהגת הליברליזציה בשנת , בכתב המינוי ציינה הנציבה". ל"העברות תשלומי  לחו
הייתה המערכת הבנקאית מותאמת לחוקי  הנוגעי  לפיקוח על מטבע חו  ולחוקי  הנוגעי  

ולכ  הוטל על הוועדה , יה נוצר ביניה  חוסר התאמה בנושאי  שוני לאחר הליברליזצ. למיסוי
לבדוק את אות  השלכות במערכת הבנקאית שנוצרו כתוצאה מהליברליזציה ולהמלי  בפניה על "

 ".דרכי הפתרו 
 דהיינו בתו  כשלושה   2001הוועדה התבקשה להגיש את המלצותיה לנציבה עד תחילת ספטמבר 

גיבשה הוועדה רק טיוטה של , 2004ספטמבר ,  ואול  עד מועד סיו  הביקורת.חודשי  מיו  מינויה
 .ל"ח לחו"הצעות לשינוי הכללי  בעניי  העברות מט

כי מינתה צוות שיסיי  את , 2004רשות המסי  מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 .עבודת הוועדה
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 איסו  מידע
 מבוא

א  יהיה לה  מידע , ל"ת מס מהכנסות שיש לה  זיקה לחורשויות המס יוכלו לגבות בצורה מיטבי
 .ל שעושי  תושבי ישראל"ל ורכישות של נכסי  בחו"על העברות הו  מהאר  לחו

בפקודה מוקנות לרשויות המס סמכויות מגוונות להשגת ידיעות מנישומי  ומצד שלישי שיש לו 
. ל לגרו  לפגיעה בצנעת הפרטשימוש לא מבוקר בסמכויות אלה עלו, ע  זאת. מידע על הנישו 

ובו , "הפעלת סמכויות להשגת מידע מצד שלישי" פרסמה הנציבות חוזר בנושא 2000באוקטובר 
לפי המשפט המנהלי כל סמכות חייבת להיות "כי , בחוזר צוי . הנחיות להפעלת הסמכויות הללו

חוק הגנת הפרטיות כבוד האד  וחירותו ו: חוק יסוד. מיושמת בצורה סבירה ומתו  שיקול דעת
מוסיפי  משנה תוק( לדרישת הסבירות כאשר מדובר בסמכות שהפעלתה כרוכה בפגיעה אפשרית 

  ". בפרטיותו של אד 
 ל "איסו* מידע על נכסי  בחו

רווח או השתכרות שהפיק אד  מעסק שהשליטה בו וניהולו ה  בישראל או ממשלח יד שבדר  כלל 
ל "ל והכנסות פסיביות של תושבי ישראל שמקור  בחו"ופק בחורווח הו  שה, הוא עוסק בו בישראל

,  כל אלה היו חייבי  במס ג  לפי שיטת המיסוי הטריטוריאלי והתקבלו לראשונה בישראל 
גביית המיסי  לסוגיה  בידי רשויות המס מתבססת על . 2002 נהוגה בישראל עד סו( שנת השהיית

. בדבר פעילות  הכלכלית של נישומי  בישראל, ותמידע שמקורו במאגר מידע רחב המנוהל בנציב
מ  הראוי היה להרחיב , 1998בשנת , ח"לאחר הנהגת הליברליזציה הנרחבת בפיקוח על מט

כ  שהמאגר יכלול מידע ג  לגבי הכנסות של , ולהתאי  את מאגר המידע למצב החדש שנוצר
 .ל"תושבי ישראל שמקור  בחו

מה במיסוי שהרחיבה את בסיס המס לגבי הכנסות של תושבי לקראת הנהגת הרפור, 2002באוגוסט 
איסו( מידע על נכסי  "מינתה נציבת מס הכנסה ועדה פנימית לעסוק בעניי  , ל"ישראל שמקור  בחו

ובי  השאר המליצה , 2003הוועדה הגישה את המלצותיה בפברואר ". ל"והכנסות של ישראלי  בחו
רלוונטי ממקורות חיצוניי  על פעילות " ריית מידעכ"להקי  מאגר מידע ממוחשב מרכזי לש  

הוועדה ג  המליצה על . ל"ח לחו"ולאסו( מידע מבנקי  על העברות מט; ל"תושבי ישראל בחו
כדי , בניית כלי  להזנת מידע המצוי בידי גורמי  שוני  בנציבות ובמשרדי השומה למאגר ממוחשב

ה על שינויי חקיקה כדי להתגבר על מגבלות כ  המליצה הוועד. שיעמוד לרשות כל מי שזקוק לו
הנציבות אימצה את . 1בהעברת מידע לרשות המס מבנק ישראל ומהרשות לאיסור הלבנת הו 

 .המלצות הוועדה
˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , ·Á¯Â‰ ‡Ï Ï‡¯˘È È·˘Â˙ ÌÈÓÂ˘È  Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó

È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ‰ÚˆÂ· Ú„ÈÓ ˙ Ê‰Ï ÌÈÏÎ‰ ˙ÈÈ ·Â . 
 המידע שבידי רשויות המס על הכנסות של תושבי ישראל שמופקות מחו  לישראל וכדי נוכח דלות

 הסדר מיוחד לנישומי  2002קבעה הנציבות בשנת , להקטי  את הפסד המס שנגר  למדינה עקב כ 

__________________ 
 .ÚÈ˘Ù· ˜·‡ÓÏ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ˙ÓÂ¯˙ ."ÓÚ '343‰"בעניי  זה ראו בפרק  1
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לשל  מס , במש  פרק זמ  קצוב, הסדר זה אפשר לה . ל"שהיו לה  הכנסות מפעילות עסקית בחו

 .על ההכנסות האמורותבשיעורי  מופחתי  
מקורות המידע הרלבנטיי  לאיסו( מידע על הכנסות ונכסי  של "כי , רשות המסי  מסרה בתשובתה

שהבנקי  המסחריי  ובנק ישראל אצל  מרוכז , ל ה  מוגבלי  בעיקר נוכח העובדה"ישראלי  בחו
הרשות . שפטיותאינ  מוסרי  לנו מידע בנושא זה בהנמקות מ, מידע מגוו  ומקי( בתחומי  אלה

לנוכח האמור התמקדה מחלקת . לאיסור הלבנת הו  אינה מוסרת מידע למס הכנסה על פי חוק
כי , עוד מסרה הרשות". ל" ומשרדי תיוו  העוסקי  בתיוו  בחותהמודיעי  באיסו( מידע מהעיתונו

  וכ  שאספה מחלקת המודיעי, בהמש  לעבודת הוועדה האמורה הוכנו מפרטי דרישות להזנת מידע
במסגרת . למאגר ממוחשב' דוחות שנתיי  וכו, מידע שייאס( במשרדי השומה מתו  הצהרות הו 

לש  איתור , ל"תכנו  העבודה של חטיבת השומה ייבדקו דיווחי נישומי  שהעבירו כספי  לחו
  . שלא דווח עליה , הכנסות שהופקו או שנצמחו מחו  לישראל

 קבלת מידע מבנקי 
ובכלל זה על העברות ,  מאגרי מידע על ההכנסות והנכסי  של לקוחותיה לבנקי  בישראל יש

זכותו של לקוח בנק שהבנק יקיי  כלפיו את חובת , כעיקרו . ל"ל ורכישת נכסי  בחו"ח לחו"מט
חובה זו עולה מעצ  טיבו של החוזה שבי  הבנק ללקוח ומאופייה של מערכת היחסי  . הסודיות

 תוקנה הפקודה ונוס( 1980אול  בשנת . 19812 א"התשמ, פרטיותשביניה  ומוגנת בחוק הגנת ה
ידיעות , לפי דרישתו, המחייב בעל עסק או משלח יד למסור לפקיד השומה, א135לה סעי( 

א( על פי , לקוחותיו או מי שיש לו אתו קשרי  עסקיי , ומסמכי  בנוגע לקשריו העסקיי  ע  ספקיו
 . ירור הכנסתו הואשידיעות ומסמכי  אלה אינ  דרושי  לב

.  נקבע הסדר בי  איגוד הבנקי  לבי  הנציבות בעניי  העברת מידע מ  הבנקי  לנציבות1981בשנת 
שמספר הבקשות של , בהסדר דובר במידע פרטני בלבד הנוגע לנישומי  מסוימי  ונקבע בו

לת רשות מקב, בהתבסס על הסדר זה.  בשנה4,000הנציבות לקבלת מידע מ  הבנקי  לא יעלה על 
 .מידע פרטני על נישומי  מסוימי , לפי דרישתה, המסי  מהבנקי 

, 1998ח שהונהגו מראשית שנות התשעי  והליברליזציה שהונהגה בשנת "ההקלות בפיקוח על מט
. יצרו מציאות חדשה במשק הישראלי, ל"שבעקבותיה  הותר לתושבי ישראל להשקיע בנכסי  בחו

ור ע  איגוד הבנקי  כדי לספק את הצור  של הנציבות לקבל בנסיבות אלה לא היה בהסכ  האמ
נית  , לדוגמה. שיאפשר לה לגבות מס מהכנסות שמקור  בהשקעות אלה, מהבנקי  מידע מקי(

בבקשה לקבל פרטי  על משקיעי  , 2001ללמוד על צור  זה מפנייה של הנציבות לבנקי  בשנת 
ב בסו( שנות התשעי  הפיקו רווחי  גבוהי  תושבי ישראל שבעת הגאות בבורסות במדינות המער

קביעת תמורה ממכירת נייר ער  זר כהכנסה (הפנייה הסתמכה על צו מס הכנסה . מניירות ער  זרי 
אד  המשל  למוכר של נייר ער  זר את " (חייב"ולפיו ,1992 ב"התשנ, )וניכוי במקור מהתמורה

מנכה שהוא . יעביר אותו לפקיד השומה ו5%ינכה מהתמורה מס בשיעור של ) התמורה בעד הנייר
את ,  להגיש לרשויות המס דוח המפרט את ש  המוכר2002מוסד בנקאי לא היה חייב עד סו( שנת 

אול  היה עליו להנפיק למוכר ; התמורה שהתקבלה במכירה ואת המס שהוא ניכה ממנה במקור
פו לדוח השנתי שלו כדי שהמוכר יוכל לצר, אישור על סכו  המס ששיל  המוכר על התמורה

הניכוי האמור הוא מקדמה על חשבו  המס שיהיה על המוכר לשל  על הרווח . לרשויות המס
והחישוב הסופי אמור להיעשות בדוח ,  מהרווח35%ששיעורו באותה עת היה , שהפיק במכירה

הבנקי  סירבו למסור לנציבות את המידע שביקשה בטענה . השנתי שיגיש המוכר לרשויות המס

__________________ 
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נציגי הבנקי  א( הציעו שרשויות המס ייזמו . חלה עליה  חובת סודיות בנקאית כלפי לקוחותיה ש
תיקו  חקיקה שיאפשר לה  למסור לה  מידע במתכונת דומה למתכונת המידע שה  מוסרי  לבנק 

א 135כי סעי( ,  נקבע2002כי בחוות דעת משפטית שהוכנה בנציבות בשנת , בעניי  זה יצוי . ישראל
קודה כולל הסמכה רחבה לפקיד השומה לדרוש מכל בעל עסק כל מידע על קשריו העסקיי  ע  לפ

 .לרבות מידע מבנקי  על הקשרי  העסקיי  ע  לקוחותיה , לקוחותיו
 למשרד מבקר המדינה את תגובתו של בנק הפועלי  על 2004איגוד הבנקי  בישראל שלח בדצמבר 

א לפקודה הנה 135אנו בדעה שהפרשנות הנכונה של סעי( : "ובה נאמר בי  השאר, ממצאי הביקורת
כי נית  לדרוש מהבנקי  מידע הנוגע ללקוחות ספציפיי  ולא מידע כללי וגור( הנוגע לכל 

ברוח פרשנות זו נעשה בעבר ההסדר בי  איגוד הבנקי  לנציבות לעניי  . ללא כל אפיו , לקוחותיו
 ".מסירת מידע פרטני

רשות המס מידע ממקור חיצוני בהיק( התוא  למספר העסקאות של תושבי לא היה ל, בנסיבות אלה
מידע מעי  זה התקבל לרוב כאשר נישומי  הצהירו על הכנסות שהיו לה  . ישראל בניירות ער  זרי 

 א  היו חייבי   מעסקאות בניירות ער  זרי  בדוח השנתי על הכנסותיה  שהגישו לרשויות המס 
שפעמי  רבות , י  שנערכו ע  עובדי הנציבות המטפלי  בנושא עולהמהבירור. בהגשת דוח שנתי

ועקב כ  , לא הצהירו נישומי  בדוחות השנתיי  על הכנסות שהיו לה  מעסקאות בניירות ער  זרי 
הצהרות על הכנסות מעסקאות כאלה .  שנוכה במקור מהתמורה למס סופי5%היה המס בשיעור 

שכ  הדבר , וח נמו  או הפסד ממכירת ניירות ער  זרי התקבלו בעיקר מנישומי  שהיה לה  רו
 .אפשר לה  לקבל החזר מלא או חלקי של המס שנוכה לה  במקור

 התקי  שר האוצר תקנות שחייבו את הבנקי  2003שלקראת הנהגת הרפורמה במיסוי בינואר , יש לציי 
ריבית ומעסקאות בשוק לדווח לרשות המס על זהות לקוחותיה  שנוכה מה  מס במקור על הכנסות מ

על עסקאות של תושבי ישראל , תקנות אלה חלו ג  על העברת מידע מהבנקי  לרשות המס. ההו 
 . נדחתה  לבטל את חובות הדיווח 3 "עתירה שהגיש איגוד הבנקי  לבג. בניירות ער  זרי 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Ï·˜Ï ˙Â·Èˆ ‰ Ï˘ È˘Â˜Ï „·Ï· È˜ÏÁ ÔÂ¯˙Ù ÂÈ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â ˜˙‰ ÈÎ
ÌÈ˜ ·‰Ó ÛÈ˜Ó Ú„ÈÓ , Ï˘ ˙ÂÈ‡˜ · ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÈ˜ ·‰Ó Ï·˜Ï ‰˘˜˙Ó ˙Â·Èˆ ‰ ÔÎ˘

¯Â˜Ó· ÒÓ ÈÂÎÈ  ˙Â ÂÚË Ô È‡˘ Ì‰È˙ÂÁÂ˜Ï , „ÂÚ ÏÎ ˙Â·Èˆ Ï Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂ„Ï ˘¯„  ‡Ï ÔÎÏÂ
ÌÈÂÒÓ ÁÂ˜ÏÏ ‰˙˘˜· ˙‡ ˙ÒÁÈÈÓ ‰ È‡˘ . ˙Â¯·Ú‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Â·Èˆ Ï ¯ÒÁ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·

ËÓ Ï˘"ÂÁÏ Á"˙ÂÁÂ˜Ï ÌÈ˘ÂÚ˘ Ï‰Ú˜˘‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˜ ·‰  ; ˜ ·· Ì‚ Â·Â¯· ÈÂˆÓ‰ Ú„ÈÓ
ÔÂ‰ ˙ ·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ˙Â˘¯·Â Ï‡¯˘È .ÂÁ· ˙ÂÚ˜˘‰‰˘ ˙ÂÈ‰ ˙Â·Èˆ Ï ıÂÁ  ‰Ê Ú„ÈÓ" Ï

Ï‡¯˘È· ÒÓ· ˙Â·ÈÈÁ‰ ÌÈ Â˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ˙ÂÒ Î‰ ˙Â¯ˆÂÈ . ˙Ú· ÛÒ‡ÈÈ ‰Ê Ú„ÈÓ ÈÎ ·Â˘Á
ÂÁÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰"Ï ,Â˘Î¯ ˘ ÌÈÒÎ ‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ‰˘˜ ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ·Ï˘· ÔÎ˘ ˙‡Â 

ÌÈ·È Ó Ì‰˘ ˙ÂÒ Î‰‰ .¯ÂÓ‡Î , ˙ ˘· ‰˘Ú ˘ ¯„Ò‰‰1981 ˜ÙÒÓ Â È‡ ÌÈ˜ ·‰ „Â‚È‡ ÌÚ 
ÌÈ˜ ·‰Ó ÛÈ˜Ó Ú„ÈÓÏ ˙Â·Èˆ ‰ Ï˘ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ; ‰ˆÈÏÓ‰ ˙Â·Èˆ ‰ ‰ÓÈ˜‰˘ ˙ÈÓÈ Ù ‰„ÚÂÂ

 Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ˙Â·Èˆ Ï Â¯˘Ù‡È˘ ‰˜È˜Á È Â˜È˙ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÔÎÂ ÌÈ˜ ·‰Ó Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ ÏÚ
‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ˙Â˘¯‰ÓÂ Ï‡¯˘È ˜ ·ÓÔÂ‰ ˙ ·Ï .ÔÈÈˆÏ ˘È , ˙Ï·˜Ó ‰Ê ÔÈÚÓ ÛÈ˜Ó Ú„ÈÓ ÈÎ

 ˜Â˘· ˙Â‡˜ÒÚÓÂ ˙È·È¯Ó Ï‡¯˘È· Â˜ÙÂ‰˘ ÌÈÓÂ˘È  Ï˘ ˙ÂÒ Î‰ ÏÚ ÌÈ˜ ·‰Ó ˙Â·Èˆ ‰
ÔÂ‰‰ ,Ô‰Ó ‰ÎÂ ˘ ÒÓ‰ ÏÚÂ . È„ ‰˙˘Ú ‡Ï Í‡ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ‰ˆÓÈ‡ ˙Â·Èˆ ‰

ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˘ÂÓÈÓÏ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘·‚Ï ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰¯Â¯· ‰„ÓÚ 

ÌÈ˜ ·‰Ó ÛÈ˜Ó ,‰ ÓÓ ÌÈ¯Ê‚ ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÚˆÓ‡ ÏÚ ËÈÏÁ‰ÏÂ. 
__________________ 
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 ל"ח המועבר לחו"ניכויי  במקור ממט

שכ  קשה לגבות את המס לאחר , ל נודעת חשיבות רבה"לניכוי המס במועד העברת התשלו  לחו
כל הכנסה חייבת , ב ישראלכל המשל  לאד  שאינו תוש,  לפקודה170על פי הוראות סעי( . מכ 

חייב לנכות מאותה ,  לפקודה164  ו161שאינה הכנסה שממנה נוכה מס לפי הסעיפי  , לפי הפקודה
' דיבידנד וכו, ריבית, תמלוגי : הסעי( חל על תשלומי  כגו . הכנסה מס במקור בעת התשלו 

עליו חלה , "משל " הוס( כי 1992לפקודה משנת ) א(170בתיקו  לסעי( . ששולמו לתושבי חו 
משמעות . שבאמצעותו משתלמת ההכנסה" מוסד כספי"חובת הניכוי במקור הקבועה בסעי( כולל 

הוטלה האחריות לניכוי המס מהעברות , "מוסדות כספיי "הדבר היא שג  על הבנקי  בהיות  
ינוכה , א  מקבל התשלו  הוא יחיד).  זה ראו בהמש  עוד בעניי(ל הנעשות באמצעות  "לחו

ינוכה מס בשיעור המוטל על חברות , וא  המקבל הוא חבר בני אד ; 25%מהתשלו  מס בשיעור 
   ). או שיעור אחר שפקיד השומה יקבע בנסיבות מיוחדות( לפקודה 126לפי סעי( 

  חברות מיוחדות
". חברות מיוחדות"ל בידי " פרסמה הנציבות הוראה בדבר העברת תשלומי  לחו1998בינואר 

ומחזורה , היא חברה תושבת ישראל שבי  השאר מדווחת כנדרש לרשויות המס" חדתחברה מיו"
כי חברות אלה רשאיות להורות , בהוראה האמורה נקבע.  מיליו  דולר או יותר10השנתי הוא 

וה  אינ  זקוקות לאישור , לבנקי  מהו שיעור המס שיש לנכות במקור מתשלומיה  לתושבי חו 
חברה מיוחדת צריכה לנהל ספר על . גע למהות התשלו  ולשיעור המסמוקד  של רשויות המס בנו

לרבות סכו  המס שנוכה , ובו כל המידע הרלוונטי על העברות אלה, ל"העברות תשלומי  לחו
 ".חברות מיוחדות" חברות כ230 בעקבות הוראה זו נקבעו כ. שיעורו ואסמכתאות לכ , במקור

שההסדר ע  חברות מיוחדות יונהג לתקופת ניסיו  , עע  פרסו  הוראת הנציבות האמורה נקב .1
לפני הארכת ההסדר לתקופה נוספת או הפיכתו להסדר קבוע היה על רשויות המס . של שנתיי 

 . לוודא שהוא מיוש  על פי הכללי  שנקבעו ואינו גור  לאבד  הכנסות מס לאוצר המדינה
‡ˆÓ  ,ÌÈ ˘ ˘˘· ¯„Ò‰‰ Í¯‡Â‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ ÌÂ˙ „Ú˘ ,ÂÚ·˜ Ï˘ ¯„Ò‰Ï ÍÙ‰ ‰˘ÚÓÏ ,

ÂÁÏ ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙Ó ÒÓ‰ ˙ÈÈ·‚ ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ‰˜„· ˙Â·Èˆ ‰˘ ÈÏ·"Ï .¯ÂÎÊÏ ˘È ,
ÔÈ·‰ ÈÂÒÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÏÏÎ‰˘-ÌÈ·Î¯ÂÓ Ì‰ ÈÓÂ‡Ï , ˙Â ˘¯Ù Ï˘ ·Á¯Ó ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÔÎÏÂ

Ï‡¯˘È· ˙·ÈÈÁ ‰Ò Î‰ ¯„‚· ‡Â‰˘ ÌÂÏ˘˙· ¯·Â„Ó Ì‡ ‰Ï‡˘· . 
, הוא לא ייחשב הכנסה חייבת בישראל, "ל" מקצועיי  בחושירותי "א  יוגדר תשלו  , לדוגמה

הוא ייחשב " תמלוגי  לתושבי חו "ואילו א  יוגדר ; ולא יהיה צור  לנכות ממנו מס במקור
  .להכנסה כזאת ויהיה צור  לנכות ממנו מס במקור

  שיש לעשות ביקורות ג,  צוי 2002בתכנית העבודה של מחלקת הניכויי  שבנציבות לשנת  .2
מנהל מחלקת הניכויי  הנחה את פקידי השומה להתמקד בביקורת ג  בנושא ; בחברות מיוחדות

סיווג , ל ולבחו  כיצד סיווגו חברות מיוחדות את תשלומיה  לתושבי חו "העברת תשלומי  לחו
 . שיש לו משמעות לעניי  החבות במס

 משרדי השומה בחברות שביקורות הניכויי  שעשו עובדי, בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה
ה  לא ציינו שהחברות , לדוגמה. מיוחדות לא נעשו לפי ההנחיות של מחלקת הניכויי  שבנציבות

מנהלת . ל"המיוחדות לא הגישו דיווחי  שנתיי  על ניכוי מס במקור מתשלומי  שהעבירו לחו
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 מיסוי שהסיבות העיקריות לכ  ה  היעדר ידע מקצועי בתחו  ה, מחלקת הניכויי  הסבירה
שהקשו עליה  לקבוע איזה , ידיעת שפות זרות בקרב עובדי ביקורות הניכויי  לאומי ואי הבי 

 .תשלו  הוא בגדר הכנסה חייבת בישראל
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â¯·Á· ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· ˙Â˘ÚÏ ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ

ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÚˆÓ‡· , ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï ˘È Ì‡ ÚÂ·˜Ï È„Î ÔÓÚ ¯„Ò‰‰
˙ÈÁÎÂ ‰ Â˙ ÂÎ˙Ó·. 

 נכללו תיקי  של חברות מיוחדות 2005שבתכנית העבודה לשנת , רשות המסי  מסרה בתשובתה
כי היא תכשיר , עוד מסרה הרשות. וכי משרדי השומה יונחו לגבי אופ  הביקורת; לביקורת ניכויי 

  .ל"עובדי  לטיפול בנושא ההעברות של תשלומי  לחו
 בנקי 

בהוראת ביצוע שהוציאה . ל נעשות על ידי הבנקי  המסחריי "מהעברות התשלומי  לחוחלק ניכר 
ל בלא לנכות מה  מס " נקבעו סוגי תשלומי  שהבנקי  רשאי  להעביר לחו1993הנציבות בשנת 

בתוספת להוראת . בהסתמ  על הצהרת המשל  בדבר מהות התשלו  ומסמכי  מאמתי , במקור
ל סוגי תשלומי  מסוימי  "הותר לבנקי  להעביר לחו, 1998ואר הביצוע האמורה שפורסמה בינ

בלא שהמשל  יצטר  להציג לה  אישור מפקיד השומה על שיעור , לאחר שניכו מה  מס במקור
כגו  תשלומי ריבית למוסדות כספיי  , מדובר לרוב בתשלומי  שכיחי . המס שיש לנכות מהתשלו 

 לגבי חלק מהתשלומי  נקבעו סכומי  מרביי  .ל"ל או ריבית על אשראי לספקי  בחו"בחו
הבנקי  אמורי  לנכות מס במקור . ל ללא אישור פקיד השומה"שהבנקי  רשאי  להעביר לחו

כי על הבנקי  , בתוספת האמורה נקבע. בהתא  להוראות הפקודה ואמנות המס ע  מדינות שונות
 . ר המס שינוכהלשמור את המסמכי  המאמתי  ששימשו בסיס להחלטת  בעניי  שיעו

 עשתה הנציבות ביקורת בדבר ניכויי המס במקור בידי כמה בנקי  והוש  דגש 2003באמצע שנת 
שחברות , בביקורת הניכויי  נמצא בי  השאר. ל"על ניכוי המס במקור מתשלומי  המועברי  לחו

י טופס בל, ל באמצעות אחד הבנקי "של חלפני כספי  מעבירות במרוכז את כספי לקוחותיה  לחו
בדוח על ביקורת הניכויי  הומל  לעשות . ל"נלווה המלמד על מהות הכספי  ומטרת העברת  לחו

 . כדי לברר א  היה צור  לנכות מס במקור מכספי  שהעבירו, בדיקה משלימה בקשר לחלפני הכספי 
 .לא נעשתה בדיקה זו, מועד סיו  הביקורת של משרד מבקר המדינה, 2004עד ספטמבר 
‰ „Á‡·‡ˆÓ  ÒÓ‰ ÈÈÂÎÈ  ˙¯Â˜È·· Â˜„· ˘ ÌÈ˜ · , ˙Â¯·Ú‰ ‡˘Â · ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ„È˜Ù‰˘

ÂÁÏ ÌÈÙÒÎ‰"Ï , ÌÈÎÓÒÓ ˙˜È„· ÔÈÈ Ú· ˙Â·Èˆ ‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÌÈÏÚÂÙ Ì È‡
ÌÂÏ˘˙‰ ˙Â‰Ó ¯·„· ÌÈ˙Ó‡Ó .¯¯·˙‰ , È‡Ó· ÈÎ1998 , ‰ÈˆÊÈÏ¯·ÈÏ‰ ˙‚‰ ‰ ˙Â·˜Ú·

È·Ï ÌÈ¯˙È‰ ˙Ï·˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰ÏËÈ·˘ ıÂÁ Ú·ËÓ· ·˘Â˙Ï Ï‡¯˘È ·˘Â˙ ÔÈ· ˙Â‡˜ÒÚ ÚÂˆ
ıÂÁ , ÈÓÓ ÌÂÏ˘˙‰ ˙Â‰Ó ¯·„· ÌÈ˙Ó‡Ó ÌÈÎÓÒÓ „ÂÚ ˘˜·Ï ‡Ï˘ ÌÈ˜ ·Ï ˙Â·Èˆ ‰ ‰¯È˙‰

ÂÁÏ ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ˘˜·Ó˘"Ì˙ÂÚˆÓ‡· Ï .Ú·˜  , ÒÓ ÈÂÎÈ  ÔÈÈ ÚÏ ÌÂÏ˘˙ ˙Â‰Ó˘
ÌÏ˘Ó‰ ˙¯‰ˆ‰ ÏÚ ˜¯ ÒÒ·˙˙ ¯Â˜Ó· . 
‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯Â˜È· , ‡Ï ˙Â·Èˆ ‰ ÈÎÌÈÈÙÂÏÁ ‰¯˜· ÈÚˆÓ‡ ‰Ú·˜ , ÂÓÎ

Ì„È ÏÚ ‰ÎÂ ˘ ÒÓ‰ ÏÚÂ Â˘Ú˘ ÌÈÙÒÎ ˙Â¯·Ú‰ ÏÚ ÌÈ˜ ·‰Ó ·˘ÁÂÓÓ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜ .
ÂÁÏ ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈ˘Â¯„ ‰Ï‡Î ÌÈÚˆÓ‡" ÌÈ˜ ·‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï

˜ÈÂ„Ó· Â‚ÂÂÒÈ ;Ì‰Ó ‰ÎÂ È˘Â ,Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ,·ÈÈÁ˙Ó‰ ÒÓ‰ . 
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המשל  , ) התקנות להל   (1992 ג"התשנ, )כוי מתשלומי  לתושב חו ני(על פי תקנות מס הכנסה 
את כל ,  טופס המרכז בי  היתר יגיש לפקיד השומה דוח שנתי , שאינו מוסד כספי, לתושב חו 

במהל  הביקורת . לרבות התשלומי  שלא נוכה מה  מס במקור, התשלומי  ששיל  לתושב חו 
 של ארבע חברות גדולות שלפי נתוני הנציבות העבירו 2003  ו2002נבדקו הדוחות השנתיי  לשני  

שהחברות בדיווחיה  השנתיי  לא , הבדיקה העלתה. ח גבוהי "ל בשני  האמורות סכומי מט"לחו
 .דיווחו על תשלומי  אלה

פרסמה הנציבות באוגוסט , בעקבות הצגת ממצאי הביקורת למנהלת מחלקת הניכויי  בנציבות
המסב את שימת לב  לחובה המוטלת עליה  בחוק ,  לתושבי חו  מכתב למי שמשלמי 2004

   .ל"לדווח למס הכנסה על תשלומי  שהעבירו לחו
 ל"ח לחו"בקרה על גביית מס מהעברות מט

 ÌÈ˘˜Ó‰ ˙Â·Èˆ ‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰Â ÌÂ˘È¯‰ Í¯ÚÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ËÓ Ï˘ ˙Â¯·Ú‰Ó ÒÓ ˙ÈÈ·‚ ÏÚ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ˙Â˘ÚÏ"ÂÁÏ Á"Ï: 

שהנפיקו , ל"ח לחו"נמצאו עשרות אישורי  בדבר שיעור המס שנוכה במקור מהעברות מט .1
על פי מהות התשלו  והוראות , המלמדי  לכאורה שלא נגבה המס המתחייב, משרדי השומה

, התברר. מידע על כ  נמסר לנציבות. האמנה למניעת כפל מיסי  ע  המדינה שבה מדובר
א נהגו לבדוק את המידע שברשות  כדי לאתר אישורי  מעי  אלה שהנציבות ומשרדי השומה ל

 .ולבדוק א  שיעור הניכוי שנקבע בה  אינו נמו  מהנדרש
התשלו  . תשלו  של מס שנוכה במקור נעשה במסגרת הדוח החודשי המוגש לרשויות המס .2

י  מזהי  על בלא ציו  פרט, הוא בסכו  אחד הכולל את כל הניכויי  במקור שנעשו בחודש מסוי 
ובו פירוט של שמות , על המנכה מוטל ג  להגיש דוח שנתי. הנישומי  שנוכה לה  מס במקור

בטופס זה יש לכלול בי  השאר מידע על . הנישומי  וסכומי המס שנוכו במקור מכל אחד מה 
א  אי  התאמה בי  . על סכומ  ועל שיעור המס שנוכה מה , תשלומי  ששולמו לתושבי חו 

. על מחלקת הניכויי  לברר מה הסיבה לכ  ולתק  את הטעו  תיקו ,  החודשיי  לדוח השנתיהדוחות
; הפרש בי  הסכומי  יכול ללמד שלא כל הסכומי  שנוכו במקור שולמו לרשויות המס בידי המנכה

 .או שנפלה טעות בדיווחי 
וחי  החודשיי  כי זה כשש שני  שהנציבות אינה בודקת את ההתאמה בי  הדיו, הביקורת העלתה

וכי עקב סכסו  עבודה ע  הקלדניות במשרד ; לדיווחי  השנתיי  של נישומי  המנכי  מס במקור
עוד . לא מוזני  למחשב של מס הכנסה הנתוני  בדוחות השנתיי  שמולאו באופ  ידני , האוצר
 בגלל" לא מאותרי " ממספרי התיקי  של נישומי  נפלטי  ממערכת המחשב כ20% שכ, הועלה

ועקב כ  המס שנוכה אינו נזק( לתיקו של , טעויות בדיווח וקשיי  במער  הקליטה של הנתוני 
לכ  רק חלק מ  המידע הרלוונטי הנדרש בדבר הניכויי  שנוכו במקור נמצא . הנישו  במס הכנסה

לא נית  לעשות השוואה בי  סכומי הניכויי  ; במערכת הממוחשבת של ניהול חשבונות הנישומי 
 הרשומי  לזכות הנישו  במחשב מס הכנסה לבי  סכו  הניכויי  במקור שהנישו  תבע בדוח במקור

עקב כ  ייתכ  שנישומי  יזוכו על ; השנתי על הכנסותיו בהתבסס על האישורי  שהנפיקו לו המנכי 
 .בלא שרשויות המס ידעו על כ , ניכויי  במקור שהמנכה לא העביר כלל למס הכנסה
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בדיקת  כי היא ערה לבעייתיות שבאי,  בתשובתה למשרד מבקר המדינהרשות המסי  הודיעה
וכי הנושא יטופל במסגרת , ההתאמה בי  הדיווחי  החודשיי  לדיווחי  השנתיי  של נישומי 

  .2005תכנית העבודה לשנת 
✯  

ÔÈ· ÈÂÒÈÓ· ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙‚‰ ‰ Ê‡Ó- ¯‡Â È· ÈÓÂ‡Ï2003 ‰ÏÁÂ‰Â ÒÓ‰ ÌÂÏ˘˙ ˙·ÂÁ ‰·Á¯Â‰ 
ÂÒ Î‰ ÏÚ Ì‚ÂÁ· Ô¯Â˜Ó˘ Ï‡¯˘È È·˘Â˙ Ï˘ ˙"Ï . ˙ÂÒ Î‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÒÓ‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï È„Î

ÂÁ· Ï‡¯˘È È·˘Â˙ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰Â ÌÈÒÎ  ÏÚ Ú„ÈÓ· Í¯Âˆ ˘È ‰Ï‡" Ì‰˘ ˙ÂÒ Î‰‰ ÏÚÂ Ï
ÌÈ·È Ó .‰Ï‡ ˙ÂÒ Î‰ Ï˘ ÔÈÂÒÈÓ ÔÈÈ Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó : ˙ÈÓÈ Ù ‰„ÚÂ

 ÌÈÒÎ  ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡Ï ¯˘˜· ˙Â·Èˆ · ‰Ó˜Â‰˘ÂÁ· Ï‡¯˘È È·˘Â˙ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰Â"Ï ,
‰ˆÈÏÓ‰ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÌÈ˜ ·Ó Ú„ÈÓ ˙Ï·˜ ÏÚ ,ÔÂ‰ ˙ ·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ˙Â˘¯‰ÓÂ Ï‡¯˘È ˜ ·Ó .

‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÎ¯„ ˘·‚Ï È„Î È„ ‰˙˘Ú ‡Ï ˙Â·Èˆ ‰ . 
¯Â·Èˆ‰ ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î , ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ÌÈ˜ ·‰ ÌÚÂ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â¯·Á ÌÚ ÌÈ¯„Ò‰ ˙Â·Èˆ ‰ ‰Ú·˜
È·Ú‰Ï Ì‰Ï ‰¯˘Ù‡ÂÂÁÏ ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯" ÒÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ È·‚Ï ÒÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ó ¯Â˘È‡· Í¯Âˆ ‡Ï· Ï

Ì‰Ó ˙ÂÎ Ï ˘È˘ . ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ È„ ‰Á˜ÈÙ ‡Ï ˙Â·Èˆ ‰ ÌÏÂ‡Â
‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï ÒÓ Ô„·‡ Ì¯‚  ‡Ï˘ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡Â ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ Í¯ÚÓ· ‰ÙÈ˜Ó ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙˘¯„ 
 ÏÎ· ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ÂÁ· Ï‡¯˘È È·˘Â˙ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡Ï Ú‚Â ‰" ÏÚÂ Ï

ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙÓ ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÒ Î‰‰ , Ï˘ Ì˙ÂÎÊ ÔÈ·Â ˙Ó‡ ÒÓ ˙ÈÈ·‚· Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡ ÍÂ˙
˙ÂÈË¯ÙÏ ÌÈÓÂ˘È ‰.  


