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קביעת תושבות לצורכי מס של תושבת ישראל 
עצמאית העובדת בחו"ל

ב' ק' שואלת:
מצאה  בארץ(  הרשום  מורשה  עסק  )קיים  התוכנה  בתחום  עצמאית  ישראל  תושבת 
לקוחות בחו"ל וכמעט כל השנה התגוררה ועבדה בחו"ל כעצמאית, למעט שהיות קצרות 

בארץ )אין לה משפחה בארץ(.

לחו"ל . 1 נסיעה  הוצאות   2016 בשנת  לדרוש  תוכל  הכנסה  מס  תקנות  פי  על  האם 
כהוצאה מוכרת - לרבות הוצאות שהייה?

או . 2 ישראל  תושבת  תיחשב  היא  האם  הזה?  המצב  יימשך  הבאה  בשנה  אם  לעשות  עליה  מה 
תושבת חוץ?

לגבי 2017 - האם יהיה צורך לדווח לשלטונות המס בישראל?. 3

האם התשובה תשתנה אם יהיו לה לקוחות הן בארץ והן בחו"ל?. 4

רו"ח )משפטן( אייל סנדו משיב:
מס,  לצורכי  התושבות  בשאלת  בעיקר  תלוית  שלעיל  לשאלות  התשובות  כמובן, 
כיוון שהכלל הבסיסי הוא כי תושב ישראל לצורכי מס חייב במס על הכנסותיו על 
בסיס כלל עולמי )אלו שהופקו או נצמחו בישראל ומחוצה לה(, ולפיכך תחילה יש 

לקבוע את מעמד התושבות של הנישומה.

מבלי להרחיב בדבר, נציין כי ככלל קביעת התושבות נשענת על מבחן מרכז החיים 
כפי שהוא בא לידי ביטוי בהגדרת "תושב ישראל" בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א-1961 
)להלן: "הפקודה" או "פקודת מס הכנסה"( ובפסיקה הרלוונטית. הגדרה זו כוללת כמה פרמטרים 
כגון מקום בית הקבע, מקום המגורים של היחיד ובני משפחתו, מקום עבודתו, מקום האינטרסים 
הכלכליים, כוונתו הסובייקטיבית, ועוד. נוסף על מבחן מרכז החיים קיימות חזקות כמותיות על 
פי מספר ימי השהייה והן עשויות לסייע בקביעת מעמד התושבות. כך למשל, נוכחות של למעלה 
מ-183 ימים בישראל מהווה חזקה לתושבות ישראלית, אם כי ניתן לטעון ולהוכיח אחרת )המבחן 

המהותי של מרכז חיים גובר על החזקה הכמותית בעניין זה(.

כמו כן, הגדרת "תושב חוץ" שונתה במסגרת תיקון 168 לפקודה )"חוק העולים"( ונוספה לה חלופה 
לקבוע  עשויה  לחו"ל,  החיים  מרכז  בהעתקת  המלווה  לישראל,  מחוץ  טווח  ארוכת  שהייה  ולפיה 
ניתוק תושבות כבר מיום היציאה מישראל, בהתקיימם של התנאים המתאימים )ככלל, שתי שנות 
נוספות שבהן מרכז  מס ראשונות שבהן שהה היחיד פחות מ-183 ימים בכל שנה ושתי שנות מס 

חייו כבר אינו בישראל(. 
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מעבר לאמור, ככל שהמעבר הוא למדינה עמה יש לישראל אמנה למניעת כפל מס )"מדינת אמנה"(, 
חוקית  קביעה  זאת,  עם  יותר.  וחד  מהיר  באופן  מוכרע  להיות  הישראלית  התושבות  ניתוק  עשוי 
זו עשויה להתברר רק בחלוף שנים מספר ובדיעבד, ויש להתייחס לחובות המס ולדיווח בתקופת 

הביניים.

אם יתברר כי הנישומה היא תושבת חוץ, הרי לא תהיה חייבת במס על הכנסותיה המופקות מחוץ 
לישראל. אם מדובר בתושבת ישראל, הכנסות אלו תהיינה חייבות בשיעורי המס הרגילים החלים 
לפי  הוצאות  לניכוי  הנישומה  זכאית  בחו"ל  פעילויות  מאותן  החייבת  ההכנסה  בחישוב  יחיד.  על 
תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( התשל"ב-1972, ובכללן, הוצאו נסיעה ושהייה בחו"ל. 
כמו כן, בחישוב המס הישראלי החל על אותן הכנסות זרות, יש להביא בחשבון את הזיכוי המותר, 

במקרים המתאימים, של מסים זרים ששולמו במדינה שבה הופקה ההנסה, אם שולמו.

בהקשר לחבויות הדיווח:

אם וככל שהנישומה טוענת כי אינה תושבת ישראל בשנת המס 2016, עליה לציין זאת באופן מפורש 
כי אין הנחיות  )יצוין  ואף לצרף תיעוד מסוים התומך בעמדתה   2016 ידה לשנת  בדוח המוגש על 
ברורות לגבי התיעוד התומך הנדרש, וייתכן כי מכתב נלווה המנמק את העמדה והטעמים לתושבות 
נוספה לפקודת מס  ולתיעוד תומך  דוח  זה של הגשת הדוח(. הדרישה להגשת  החוץ מספק בשלב 
הכנסה במסגרת תיקון 223 לפקודה והיא בתוקף לגבי דוחות שיש להגישם לשנת המס 2016 ואילך. 
בהמשך תוכל הנישומה לבקש מפקיד השומה לסגור את התיק מהטעם שהיא אינה תושבת ישראל 

ואינה מפיקה הכנסות חייבות במס בישראל.

אם פקיד השומה יבקש מהנישומה להמשיך ולהגיש דוחות, היא עדיין תוכל לטעון לתושבות זרה 
במסגרת אותם דוחות שתגיש, וממילא בחלוף הזמן, אם אכן תמשיך לחיות מחוץ לישראל ומרכז 
במועד  כבר  התושבות  לניתוק  חוקית  תחולה  תהיה  חיה,  היא  שבה  הזרה  למדינה  יועתק  חייה 
יציאתה בשנת המס 2016 - זאת לפי חלופת ניתוק התושבות שבהגדרת "תושב חוץ" ונוספה בתיקון 

168, כאמור לעיל.

לסיום, לעובדה כי קיימים גם לקוחות בישראל יש משמעות שולית ביחס לבחינת מעמד התושבות 
לצורכי מס )כתושבת ישראל או כתושבת חוץ( ונוסף על כך, אין כלל משמעות לגבי מקום הפקת 
ניתנים  השירותים  עוד  וכל  ישראליים,  ללקוחות  שירותים  להעניק  חוץ  תושב  יכול  כך  ההכנסה. 
על ידו מחוץ לישראל, אין מדובר בהכנסות שהופקו בישראל. ככל שמדובר במדינת אמנה, ייתכנו 
מקרים שבהם יינתנו שירותים גם מתוך ישראל )למשל בביקורים עסקיים של הנישומה במדינה(, 
ועדיין ההכנסות לא תהיינה חייבות במס בישראל אם לא נוצר לנישומה מוסד קבע או בסיס קבוע 

בישראל.


