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יוצרת יתרון מס וחייבת אפוא בדיווח? האם 
חוות דעת שניתנה בשנת 2010 בגין הפסדים 
הכנסות  כנגד  ומיושמת  זו  בשנה  שנוצרו 

שנוצרו בשנת 2016 מחויבת בדיווח?

הטלת חובת דיווח על גופים 
פיננסיים

על  מיוחדת  דיווח  חובת  לקבוע  מוצע 
של  פעילותם  שנתוני  כך  פיננסיים,  גופים 
בכלל  ועסקים)  (פרטיים  לקוחותיהם 
באופן  ידווחו  ידם  על  המנוהלים  החשבונות 
שוטף לרשות המסים. חובת דיווח זו תאפשר 
לרשות לבצע הצלבה בין נתוני המוסדות לבין 

נתוני הדיווח שהוגש לפקיד השומה.

קביעת עבירות מס חמורות 
כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת 

הון, התש"ס-2000

הדוק  פעולה  שיתוף  יאפשר  דנן  התיקון 
הענקת  תוך  הרשויות  בין  מידע  והעברת 
לגורמי  משמעותי  פעולה  ומרחב  סמכויות 
הנוגע  בכל  המסים  רשות  של  האכיפה 

לעבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס.

לעיל  המפורטים  מהשינויים  רבים  כי  יצוין 
ההתייעלות  חוק  בהצעת  לבסוף  נכללו  לא 
הכלכלית שהונחה על שולחן הכנסת, אולם 
בחוק  להיכלל  צפויים  כולם,  לא  אם  רובם, 
לתיקון  ספציפית  בחקיקה  או  ההסדרים 

פקודת מס הכנסה.

מס היסף על הכנסות פסיביות בתא המשפחתי

 רו"ח (משפטן) ישי כהן

המס  בשנת  החל  כידוע 
על  יסף  מס  מוטל   2013
של  החייבות  הכנסותיו 
יחיד העולות על 811,560 
לשנת  (נכון  לשנה  ש"ח 

.(2014

האם  נשאלנו  פעם  לא 
וכיצד מפוצלות ההכנסות בין בני הזוג לעניין 

מס היסף.

התשובה לכך פשוטה לכאורה, אך ככל הנראה 
בטפסים של רשות המסים החלו לאמצה רק 
טמונה  לשאלה  החוקית  התשובה  לאחרונה. 
חדש),  (נוסח  הכנסה  מס  פקודת  בהוראות 
לעניין  "הפקודה")  (להלן:  התשכ"א-1961 

חישוב מאוחד ונפרד. 

ככל שמדובר בהכנסה מיגיעה אישית, הרי כל 
אחד מבני הזוג זכאי להכנסותיו שלו ובלבד 
לפקודה.  66(ד)  סעיף  בתנאי  שעומדים 

WWW.AHEC-TAX.CO.IL הכותב - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ



מאמריםמאמרים
הכנסה הכנסהמס 2015מס 471  דצמבר למידע ידע

>   15 מאמריםמאמרים
הכנסה הכנסהמס מס

אישית, מיגיעה שאינן להכנסות בנוגע
שהכנסתו הזוג לבן תיוחס  שההכנסה הרי
מדובר אם אלא יותר, גבוהה אישית מיגיעה
בתקופת בירושה שנתקבל מרכוש בהכנסה
הזוג מבני מי בבעלות שהיה או הנישואין

לפני הנישואין. שנה

היה  לא  בכלל, ועד   2012 שעד השנים בכל
חריגים) מקרים (למעט מיוחד אינטרס
אם השאלה בדבר הלקוח את "לתחקר"
בירושה שנתקבל נכס בגין היא ההכנסה
הפסיביות ההכנסות  של רובן רוב שכן  וכו',
משנה לא ולכן סופי/מוגבל מס בשיעור הן

ההכנסה. מבני הזוג תיוחס למי כך כל

בוודאי  ישנה  2013 בשנת החל  ואולם 
ככל ההכנסה תיוחס למי  להכרעה חשיבות
כדי וזאת  יסף,  במס  חייב הזוג  מבני  שאחד 
מההכנסות חלק ליחס האפשרות את לבחון

היסף. במס לחבות הגיע שלא הזוג לבן

(לדוגמה בחלק מסוגי ההכנסה מזאת, יתרה
 10% במס של החייבים למגורים דמי שכירות
שכירות  הכנסות או 122 לפקודה, סעיף לפי
סעיף  לפי  15% של במס החייבות מחו"ל
"תחקור" לאחר גם ועוד) לפקודה, 122א
ההכנסה את לשדר ניתן היה לא הלקוח
 2013 לשנת בין בני הזוג, שכן בדוח בפיצול
שכלל  בהתאמה,  225 או   222 שדה רק היה
מדמי הזוג  בני שני הכנסות את בהכרח 

השכירות.

 1301 תיקנה את טופס המסים יצוין כי רשות
האפשרות  נפתחה וכך ואילך,  2014 משנת
מבני הזוג למי שכירות מדמי לייחס הכנסות
ממס להימנע זה ובאופן כאמור, לכך הזכאי
מגיע אינו ההכנסה בעל הזוג בן אם יסף
ו-344 או 285  284 חדשים (שדות זו לחבות

ו-345 בהתאמה). 

מקדימה בסיסית שאלה קמה כמובן,
בכלל חייבות אלו הכנסות האם שעניינה
הכנסה על מוטל היסף מס שכן יסף, במס
"המחזור" על המס מוטל כאן ואילו חייבת

כמקובל. - החייבת ההכנסה על ולא

יש בהחלט אך מספקות נקי אינו זה עניין
על רק מס יסף יש להטיל לטענה ולפיה מקום
ההוצאות, כל ניכוי לאחר  החייבת ההכנסה
בעניין ייחודי הסדר שהוא המחזור על ולא
שמדובר בוודאי ככל מדמי שכירות, הכנסות

בישראל. למגורים דירה בשכר

בחינת לעניין גם  לעיל חל כמובן  האמור כל
מקרקעין שבח זה, לרבות על מסוג השפעות
מאפשר אשר יוסף, ניר דין פסק פי על
להחיל ולא הנכס לבעל השבח את לייחס
הכנסה  מס לפקודת  65 סעיף הוראות את
הזוג אוטומטי לבן באופן את השבח ולייחס

הרשום.


