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חישוב מס לבני זוג תושבי ישראל שיצאו לשליחות 
בקנדה כשכירים לשלוש שנים

ג' ד' שואל:
תושב ישראל יצא לשליחות בקנדה עם אשתו וילדיו. עד אוגוסט 2008 עבדו הנישום 
ובת זוגו כמורים שכירים בארץ ובספטמבר 2008 יצאו לשליחות בקנדה, שם עבדו 
כשכירים במשך שלוש שנים בעבור עמותה של בית הספר. באוגוסט 2011 שבו בני 
הזוג לארץ, והחלו לעבוד בארץ כשכירים מספטמבר 2011. כעת הם מבקשים להגיש 

דוחות להחזר בעבור השנים 2008 ו-2011.

השאלות: 

האם בני הזוג נחשבים לתושבי ישראל בשנים האמורות בקנדה?  .1

האם עליהם לצרף לדוחות את ההכנסות בארץ וההכנסות בחו"ל (לפי שער הדולר של קנדה   .2
ליום 31.12.2008 ו-31.12.2011 בהתאמה)? 

האם קיימת אמנה למניעת כפל מס בין ישראל וקנדה?  .3

רו"ח (משפטן) אייל סנדו ורו"ח רונית בר משיבים:
(לרבות  לישראל  מחוץ  העבודה  תקופת  בגין  ישראלי  במס  החבות  שאלת 
בנוגע לשנים 2010-2009 שלעניינן לכאורה לא מתבקשת תשובה) נשענת 
על קביעת תושבות לצורכי מס של בני הזוג, הן על פי הוראות הדין הפנימי 
- פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") - והן 
על פי הוראות האמנה בין מדינת ישראל ובין קנדה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס 

לגבי מסים על הכנסה ועל הון (להלן: "האמנה").

אם  ובעיקר  ישראלי,  הוא  המעביד  אם  לשאלה  חשיבות  להיות  יכולה  התושבות  קביעת  לצורך 
המעביד הוא משרד החינוך. התשובה להלן תתייחס לשתי האפשרויות האמורות.

תושבות ישראלית על פי הוראות הדין הפנימי - קביעת התושבות נשענת על מבחן מרכז החיים, 
כפי שבא לידי ביטוי בהגדרת "תושב ישראל" בפקודה ובפסיקה הרלוונטית. מבלי להיכנס לפרטים 
ובני  היחיד  של  המגורים  מקום  הקבע,  בית  מקום  כגון  פרמטרים,  כמה  כוללת  זו  שהגדרה  נציין 

משפחתו, מקום עבודתו, מקום האינטרסים הכלכליים ועוד.

נוסף על כך קיימות כמה חזקות כמותיות בהתאם למספר ימי השהייה, העשויות לסייע בקביעת 
מעמד התושבות. כך למשל, נוכחות של יותר מ-183 ימים בישראל היא חזקה לתושבות ישראלית, 
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"תושב חוץ" הגדרת כך, על נוסף אחרת. ולהוכיח לטעון יכולים השומה פקיד או כי הנישום אם
ניתוק תושבות  חלופה לקביעת לה ונוספה "חוק העולים"), 168 לפקודה (המכונה בתיקון שונתה
של לתקופה למי שיוצא מישראל רלוונטית זו חלופה זאת, עם כמותי ומבחן מהותי. מבחן המשלבת

הנדון. חלה במקרה אינה ולפיכך מס לפחות, שנות ארבע

היחיד), הסובייקטיבי (כוונתו של להיבט להתייחס גם יש מס שאלת התושבות לצורכי בבירור
לכמה בשליחות שמדובר הדעת לכך את כללי) יש לתת שליחות באופן (ושל הנדון ובמקרה
להוכחה יותר קשה הניתוק טענת  לפיכך, לישראל. היחיד שב בסופה  כלל בדרך אשר שנים

הסובייקטיבי. מההיבט

שלא יחידים  וקביעת ישראל כתושבי אותם שיראו  יחידים  (קביעת הכנסה מס תקנות כי יוער 
הקיימות  החזקות על חלוטה (נוסף חזקה קובעות התשס"ו-2006, ישראל), כתושבי אותם יראו
הנדון (במקרה  ישראל  מדינת הוא המעביד אם שלפיה לעיל) כאמור בהגדרת "תושב" בפקודה
אם ישראל גם לתושב ייחשב הוא הרי - מטעמה בחו"ל לעבודה נשלח והעובד משרד החינוך) -
ללא וזאת חוץ, לתושב נחשב לעיל הוא המצוינים והחזקות המספריות החיים מרכז מבחן פי על

זמן. הגבלת

של  המושב מקום  לקביעת באשר האמנה הוראות  - האמנה  הוראות פי על ישראלית תושבות
של הפנימיים דיניה המדינות (על פי שתי לתושב יחיד אותו במקרה שבו נחשב "תופעלנה" היחיד
כמה על ובנויה באמנה, בהגדרת תושב השוויון" "שובר מבחן פי מתבצעת על זו קביעה מדינה). כל
כדלקמן הוא המבחנים סדר קנדה עם באמנה התושבות. בנושא להכריע שנועדו היררכיים מבחנים

העוקב): למבחן עוברים אחד, במבחן הכרעה אין כאשר (רק

למקום מתייחס המונח ככלל, - קבע בית לרשותו עומד שבה המדינה תושב היחיד את רואים א.
יחיד; אותו של לשימושו הזמין מגורים

שיחסיו המדינה תושב היחיד את  רואים אזי המדינות, בשתי קבע  בית לרשותו עומד אם ב.
האינטרסים "מרכז מבחן הנקרא  זה מבחן  - יותר הדוקים עמה  והכלכליים האישיים
שהנסיבות האובייקטיביות לומר אפשר אך החיים, מרכז למבחן דומה במהותו החיוניים"

בעניין זה; יותר המשמעותיות הן ולא הסובייקטיביות

אזי לעיל, האמורים המבחנים לפי שני היחיד של מקום מושבו בדבר להכריע ניתן לא אם ג.
את לבחון יש זה במבחן - לגור נוהג הוא שבה המתקשרת המדינה תושב היחיד את רואים
בקנדה, שוהה שהיחיד  בהנחה (ובענייננו המדוברת המס בשנת היחיד של בפועל  השהייה

קנדית); תושבות לטובת זה מבחן יכריע

יש זה מבחן לאחר גם תושבות קביעת ובהיעדר האזרחות, מבחן הוא בהיררכיה הבא המבחן ד.
הסכמה הדדית. הליכי להכריע באמצעות
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(שירות  לאמנה  19 סעיף קובע התושבות, לקביעת בנוגע לעיל האמורות ההוראות על נוסף
יחידת או ישראל מדינת  מאת ליחיד הניתן שגמול המתוארות, לנסיבות בהתייחס  ממשלתי)
היחיד הפך אם אלא בישראל, רק במס  חייב יהיה - מדינה לאותה  שירותיו בעבור שלה משנה

ישראל. ממשלת בעבור בה מבצע שהוא העבודה בשל רק קנדה לתושב

מהתקופה לחלק ובנוגע האמנה הוראות  פי על העובד של חוץ  תושבות של טענה לסיכום,
החיים". "מרכז  למבחן הרלוונטיות העובדות מכלול  לבחינת כפוף וזאת אפשרית,  - הנבחנת
ימות השנה  שברוב משום יותר, קשה הישראלית התושבות 2008 טענת ניתוק באשר לשנת המס
ואינטרסים בית קבע של (למשל קיומו אחרות מסיבות וייתכן שגם תושב ישראל היחיד היה

בישראל). משמעותיים חיוניים

הכנסתו  חישוב ישראל, לתושב  נחשב  שהיחיד במקרה - החל  והמס החייבת ההכנסה חישוב
לארץ), בחוץ הכנסה מעבודה (בעלי הכנסה מס כללי מכוח יהיה עליו הישראלי החל והמס החייבת
הפקודה הוראות פי על - ישראלי) אינו כשהמעביד עקרוני, (באופן אחר ובמקרה התשמ"ב-1982,
להלן נפרט בקצרה התשל"ב-1972. מסויימות), הוצאות (ניכוי הכנסה מס תקנות לרבות הרגילות,

ובתקנות כלהלן: בכללים ההוראות המצוינות לעיל, לרבות האמורות שתי האפשרויות על

התשמ"ב-1982 בחוץ לארץ), מעבודה (בעלי הכנסה הכנסה מס כללי

הזר מהמס והזיכוי המס הישראלי החל החייבת, סכום ההכנסה קובעים את האמורים הכללים
לתקרות עד בניכוי מותרות הוצאות מסוימות העובד כנגד ההכנסה של הכנסה. אותה על ששולם
בסכום פטור מוענק וכן רפואי ועוד), ביטוח מולדת, ביקור דיור, חינוך, (לרבות בכללים המצוינות

ההכנסה. וסכום השליחות מקום לפי הנקבע מסוים

מדרגות פי המחושב על ישראלי למס כפופה האמורים והפטור ההוצאות החייבת לאחר ההכנסה
על המס חישוב "ישראלית", הכנסה גם יש שבהן שנים באותן בכללים. הקבועות דולריות מס
בחו"ל. שהופקה לסכום ההכנסה החייבת הרלוונטית מתחיל ממדרגת המס הישראלית ההכנסה
כפופה  תהיה לא ה"ישראלית" ההכנסה אזי 100,000 ש"ח, היא בחו"ל החייבת ההכנסה אם למשל,
מאותו  החלות המדרגות  על רק  אלא ש"ח,  100,000 עד של הכנסה על החלות המס למדרגות
לתקרה עד האמורה ההכנסה ששולם על זר ממס זיכוי קבלת מאפשרים גם הכללים ואילך. סכום
המס מדרגות הוצאות ופטורים), (לאחר ניכוי ההכנסה החייבת בכללים. סכומי שנקבעה מסוימת
 31 ליום לדולר ישראל בנק שפרסם היציג השער לפי חדשים בשקלים יחושבו ששולם, הזר והמס

מס. שנת כל של בדצמבר

התשל"ב-1972 מסויימות), הוצאות (ניכוי הכנסה מס תקנות

שהופקה בחו"ל ההכנסה כנגד בניכוי המותרות ההוצאות סכומי את קובעות התקנות האמורות
ההכנסה סכום  ועוד). חינוך טיסה, לינה, (לרבות כאמור הוצאה כל לעניין המצוינות ובתקרות 
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החייבת לאחר ניכוי ההוצאות המותרות כפוף למיסוי לפי מדרגות המס הרגילות ליחיד הקבועות 
בסעיף 121 לפקודה, והמס הזר הניתן כזיכוי מהמס ה"ישראלי" מחושב על פי חלק י' בפרק שלישי 

לפקודה (פרק הזיכויים). 

לכאורה לא קיימים כללים מחייבים באשר לתרגום ההכנסה החייבת לשקלים חדשים [יצוין שכללי 
מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל), התשס"ד-2003 אינם 
חלים על הכנסת עבודה], ואפשר לבחור בין תרגום ההכנסה לפי שער חליפין בסוף השנה, לפי שער 

חליפין ביום קבלת כל משכורת חודשית או בכל דרך הגיונית אחרת.

היבטי המיסוי במתן שירותי ניהול על ידי חברת החזקה 
לחברות בנות שלה

ט' י' שואל:
ומקבלי  וגייסה משקיעים,  ב-2011  רפואי. החברה הוקמה  א' מפתחת מכשור  חברה 
בינואר  נוסדה  ב'  חברה  נוספים.  אנשים  ושלושה  העיקרי  המניות  בעל  הם  בה  השכר 
2011 לצורך גידול קנביס רפואי, וכעת מתחילה בפעילותה. בעל המניות של חברה ב' 
הוא בעל המניות העיקרי של חברה א'. חברה ג' הוקמה לאחרונה במטרה להיות חברת 
החברות  שתי  של  העיקרי  המניות  בעל  הם  מניותיה  בעלי  החברות.  שתי  של  והאחזקות  הניהול 

הראשונות (50%), ובעל מניות נוסף שהוא גם המנכ"ל בחברה (50%). 

רק לחברה א' יש מימון, והמנהלים עובדים בעבור שלוש החברות. שכר הניהול והשירותים ירוכז 
בחברת הניהול, והיא תחייב את החברות האחרות בעלויות על פי קוסט פלוס. 

השאלה: 

מהו הקוסט פלוס המקובל, והאם דרך זו כדאית? 

רו"ח עו"ד יגאל כהן וחשבונאי (משפטן) אסף ששון 

משיבים:
בעניין מתן שירותי ניהול על ידי חברות יש לערוך בדיקה מקיפה של היבטים 
שונים - פרט להיבטי מיסוי - כגון היבטי מימון, היבטים כלכליים והיבטים 

משפטיים. מטבע הדברים, בתשובה זו נתמקד בהיבטי המיסוי בלבד.

המשיבים - מאגף המסים במשרד BDO זיו האפט, רואי חשבון


