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מיסוי נישום העובד רוב השנה בחו"ל אך ימשיך 
להיחשב תושב ישראל

ז' א' שואל:
נישום יתחיל לעבוד בחברה זרה בפפואה גינאה החדשה (מדינה ליד אוסטרליה). שכרו, 
בסך 6,000 דולר נטו, ישולם ישירות לחשבון הבנק שלו. הוצאות הדיור ושאר ההוצאות 
ישולמו על ידי החברה. הנישום ישהה שם כ-300 יום בשנה אך ימשיך להיחשב תושב 

ישראל בשל מבחני המשנה (בית, משפחה, חשבון בנק ועוד). 

השאלות:

האם ניתן לפטור אותו ממס בישראל בשל היותו גם תושב פפואה גינאה החדשה? האם יש   .1
אמנה שפוטרת ממס בישראל בשל היותו תושב המדינה הזרה והמס משולם שם? 

מה דין דמי הביטוח הלאומי על ההכנסות משם?  .2

עו"ד, רו"ח גדי אלימי משיב:
תחילה יש לקבוע אם הנישום הוא תושב ישראל או לא. כפי שעולה מפורשות 
מנוסח השאלה, היחיד ימשיך להיחשב לתושב ישראל כהגדרת המונח בסעיף 
1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") על 
מרכז  מבחן   - הקובע  המהותי  המבחן  בשל  בישראל,  המועטה  שהייתו  אף 

החיים. לפיכך, בתשובה שלהלן, נתייחס אל היחיד כאל תושב ישראל. 

עם זאת, ראינו לנכון להפנות את תשומת לב השואל לתיקון 168 לפקודה, 
פי תיקון  ל'תושב חוץ'. על  וקביעת מועד הפיכתו  ניתוק תושבותו של היחיד  נבחנה שאלת  שבו 
זה, יראו ביחיד מי שחדל להיות תושב ישראל בהתקיים שני תנאים מצטברים: (1) שהייה מחוץ 
לישראל במשך 183 יום לפחות, הן בשנת המס הנבחנת והן בזו שלאחריה; (2) קביעת מרכז חייו 
היחיד  ייחשב  כאמור,  במקרה  האמורות.  המס  שנות  שלאחר  המס  שנות  בשתי  לישראל  מחוץ 
ל'תושב חוץ' החל מהיום שבו עזב את ישראל (או המשיך לשהות מחוץ לה) בשנת המס הראשונה 

שבה התקיימו התנאים האמורים. 
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הוא אם  מס  לצורכי  לתושב היחיד  ייחשב החדשה, גינאה בפפואה התושבות  כללי פי  על  אכן, 
הקבוע  מגוריו אלא אם כן מקום המס, בשנת 183 יום על לתקופה העולה שם שוהה שם או מתגורר
כפל מסי למניעת אמנה  בהיעדר לאו, אם ובין  שם לתושב  נחשב הלקוח אם בין  בישראל. הוא
הוראות פי על ייקבע בישראל מס לצורך תושבותו מעמד החדשה, גיניאה פפואה לבין ישראל בין
רבים מני אחד סממן רק מהווה זו הזרה. במדינה תושבות רכישת מעובדת במנותק בלבד, הפקודה

היחיד. של תושבותו לניתוק

הוצאות (ניכוי הכנסה מס תקנות  הלקוח על יחולו זרה, חברה בידי  המועסק ישראל כתושב
וביניהן  מסוימות הוצאות לעובד מתירות התקנות "התקנות"). התשל"ב-1972 (להלן: מסוימות),
בהגשת  צורך יש כי קובע 6 לתקנות סעיף יותרו, שההוצאות שכדי נדגיש ואש"ל. לינה הוצאות
כפי אחרות הוכחות וכן השומה פקיד של דעתו להנחת ההוצאות לאימות קבלות או מסמכים

הנציב. שיקבע

שככלל, אגוז בקליפת נציין זאת עם נפרד. ייעוץ  ודורשת  מורכבת היא הלאומי הביטוח סוגיית
מסי ולתשלום בישראל לדיווח לרשות המסים כפופה ישראל  תושב  הלקוח של שהכנסתו כשם
כפופה היא הפקודה), הוראות פי ששולמו ועל ככל ממסי חוץ זיכוי קבלת (אגב בישראל הכנסה
משלם ישראל, תושב אינו שמעסיקו ישראל תושב עובד בישראל. לאומי ביטוח ולתשלומי לדיווח
בדמי החייבת הכנסתו פי על ואינו עובד עצמאי, שאינו עובד שכיר מבוטח כמו בישראל ביטוח דמי

ביטוח. דמי לתשלום בישראל הנהוגים הכללים פי ועל ביטוח


