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מקום מיסויו של חובל ישראלי העובד באנייה ישראלית 
וחי בפיליפינים
מ' ט' שואל:

כמה  זה  בחברה.  שנים  עבד  בארץ,  שנולד  ישראלית  אזרחות  בעל  ב'צים',  סיפון  קצין 
שנים הוא נשוי לפיליפינית והוא בעל תעודת תושב קבע בפיליפינים.הוא רוצה לעבור 

לגור בפיליפינים ולהמשיך לעבוד ב'צים'. 

בפיליפינים.  ובביתו  בהפלגות  יהיה  משפחה)  (ביקורי  בשנה  כחודש  למעט  הזמן,  רוב 
לו דירה בישראל (לפני כן שכר  'צים' ממשיכה לנכות לו מס בתלוש השכר כישראלי. אין  חברת 

דירה).  

השאלות:

האם החובל שניתק את תושבתו ומרכז חייו הוא בפיליפינים חייב מס בישראל?   (1

כיצד יקבל בפועל אישור לכך - האם עליו לפנות לפרה-רולינג, ואם התשובה חיובית לפנות   (2
לפקיד השומה שימציא ל'צים' מכתב שהוא אינו תושב ישראל?

עו"ד, רו"ח חגי אלמקייס ועו"ד אתי גורלי-הלמן משיבים:
כי  נציין  מס.  לצורך  העובד  של  תושבותו  ניתוק  סוגיית  את  לבחון  יש  תחילה 
"הפקודה"),  (להלן:  התשכ"א-1961  חדש),  (נוסח  הכנסה  מס  פקודת  פי  על 

תושבות של יחיד נקבעת על פי מבחן מרכז החיים. 

כמו כן, נקבעו חזקות מספריות חלופיות שבהתקיימן נחשב היחיד למי שמרכז 
חייו בישראל (שהייה של 183 ימים או יותר בשנת המס; או שהייה של 30 ימים או יותר בשנת 
המס, ושהייה של 425 ימים או יותר בשלוש שנות המס המסתיימות בתום שנת המס הנבדקת), 

כאשר חזקות אלו ניתנות לסתירה הן בידי היחיד והן בידי פקיד השומה. 

של  תושבותו  ניתוק  שאלת  בחינת  לצורך  חוץ"  "תושב  הגדרת  הורחבה  לפקודה   168 בתיקון 
היום  לפי  ייבחן  העזיבה  מועד  זה,  תיקון  פי  על  חוץ".  ל"תושב  הפיכתו  מועד  וקביעת  היחיד 
שבו חדל היחיד להיות תושב ישראל וזאת בהתבסס על הגדרת "תושב חוץ" בפקודה. כלומר, 
בהתקיים שני התנאים במצטבר, קרי, שהייה מחוץ לישראל במשך 183 יום לפחות במשך שתי 
האמורות,  המס  שנות  שלאחר  המס  שנות  בשתי  לישראל  מחוץ  חייו  מרכז  וקביעת  מס  שנות 
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לה) בשנת מחוץ לשהות המשיך (או ישראל את עזב שבו מהיום החל חוץ" ל"תושב ייחשב היחיד
כאמור. ימים מ-183 יותר לישראל שהה מחוץ שבה הראשונה המס

כי נקבע גם אם בפיליפינים. הדין הפנימי הוראות פי הפיליפינים על לתושב שהעובד יחשב אפשר
בין מסי כפל למניעת אמנה שקיימת מאחר בישראל, הרי הפנימי הדין פי על תושב ישראל הוא
או הישראלי הדין פי על התושבות קביעת לאחר לעצור אין "האמנה"), (להלן: והפיליפינים ישראל
באמנה, הקבועים שוויון" שובר "כללי פי על התושבות את לבחון ויש בפיליפינים המס דיני פי על

המדינות. משתי באחת תושבות קביעת היא שתוצאתם

תושב והוא מס לצורך ישראל תושב אינו כי העובד בתשובתנו מניחים אנו העובדות, על בהתבסס
מס. לצורך הפיליפינים

קובע 4א(4) בישראל. סעיף מצוי ההכנסה מקור בישראל רק אם במס העובד יתחייב כתושב חוץ
כי נראה השאלה, נתוני העבודה. לפי ביצוע מקום הוא במקרה האמור ההכנסה הפקת מקום כי
ההכנסה חלק וכי לישראל מחוץ מרבית הפקת ההכנסה צפוי שתהא הבין-לאומיות, ההפלגות לאור
חברת מועסק בידי להיות ממשיך שהעובד הגם כי סבורים אנו לפיכך וטפל. הוא שולי בישראל
הופקה מחוץ שההכנסה ומאחר מדובר בתושב חוץ לאור ההנחה כי ישראלית, חברה ספנות שהיא

מס בישראל. בתשלום חייב יהיה לא לישראל, הוא

'אל-על' בחברת לטייס בנוגע שונה גישה המסים רשות נקטה למשרדנו, שידוע במקרה זאת, עם
וזאת ישראל, מדינת של מהטריטוריה חלק כאל 'אל-על' למטוס התייחסה כאשר חוץ, תושב שהוא
המטוס על סמכות ישראל למדינת מקנות הכנסה ואשר מס בפקודת שאינן אחרות הוראות מכוח
המסים שרשות ייתכן לענייננו, בהשאלה ישראל. מדינת של לטריטוריה מחוץ נמצא הוא כאשר גם

חוץ. עובדים תושבי הישראלית שבה הספנות בנוגע לחברת עמדה דומה תנקוט

תושב שכיר, עובד על להטיל מס בישראל ניתן כאמור, באמנה, (3)15 פי סעיף על כי נציין עוד
מיסוי זכויות על שמירה היא זו  הוראה משמעות "ישראלית". באוניה  עובד אשר הפיליפינים

כאמור. ישראל במצב למדינת

ולכן, הפנימי הדין פי על מוטלים נוספים שאינם תטיל מסים לא האמנה כי הוא ידוע כלל זאת, עם
כתושב העובד של הכנסתו מיסוי על סמכות לישראל אין הדין הפנימי פי שעל מאחר לעמדתנו,

בתשלום מס בישראל. חייב הוא לא יהיה חוץ,

לרשות לפנות העובד על ישראל, כתושב ליחיד מס כה עד ניכתה הישראלית שהחברה מאחר
חוץ תושב הוא כי העובדה  לאור במקור, מס מניכוי לפטור אישורה את לקבל  במטרה המסים
האפשרות בפני היחיד המסים, עומדת רשות עם מחלוקת קיימת דנן. אם במס במקרה חייב שאינו

בסוגיית חבות המס שלו. עמדתו את להביע ובכך להגיש דוח בסוף השנה


