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מס הכנסה
שאלות ותשובות

טופס 1346 - עמדה חייבת בדיווח

ח' ג' שואל:
הליך  עשתה  החברה  אם  אלה...".  כל  "בהתקיים  נאמר   1346 לטופס  בהסבר   4 בסעיף 
הנוגד את עמדת הרשות )לדוגמה, שווי רכב( - אך היתרון המיסויי נמוך מחמישה מיליון, 

האם אינה חייבת בדיווח?

רו"ח )משפטן( ישי חיבה משיב:
ככלל, לא הוראות הטופס קובעות אלא הוראות החוק. 

131ה לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א-1961 )להלן: "הפקודה"(  סעיף 
שכותרתו: "נקיטת עמדה חייבת בדיווח", קובע במפורש כך:

"131ה. 

בסעיף זה -  )א( 

"יתרון מס" - כהגדרתו בסעיף 131ד;

"עמדה חייבת בדיווח" - עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש   )1(
הדוח;

יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס או על 10   )2(
מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

)ב(...

)ו()1(... 

הוראות סעיף זה יחולו רק על יחיד או חבר בני אדם, שהוראות פסקאות משנה )א( או )ב(   )2(
להלן חלות עליו:

שקלים  מיליון   3 על  עולה   ,89 בסעיף  כמשמעותה  הכנסה  למעט  המס,  בשנת  הכנסתו  )א( 
חדשים;

הכנסתו כמשמעותה בסעיף 89, בשנת המס, עולה על מיליון וחצי שקלים חדשים." )ב( 

נציין כי "יתרון מס" על פי ההגדרה שבסעיף 131ד לפקודה, היא כל אחד מהללו: 

הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס או של סכום מקדמה, או . 1
הימנעות ממס;

הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות, או להתחשב בהפסד;. 2

דחייה של מועד תשלום המס;. 3
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שאלות ותשובות

לסיכום:

ככל שמדובר ביתרון מס כמתואר לעיל, הרי רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים, 
עשויה "עמדה נוגדת" להיות חייבת בדיווח:

המס  ● שנת  תום  עד  המסים  רשות  שפרסמה  מפורשת  לעמדה  בניגוד  שעומדת  בעמדה  מדובר 
הרלוונטית;

הרלוונטית  ● המס  בשנת  ש"ח  מיליון  חמישה  הוא  הנוגדת  בעמדה  משימוש  הנובע  המס  יתרון 
לבדה או 10 מיליון ש"ח במשך ארבע שנות מס.

אם לא מתקיימים שני הללו גם יחד – אין מדובר בעמדה נוגדת ואין חובת דיווח.  

למעלה מן הדרוש ציינתי גם את סעיף 131ה)ו()2( לעיל כך שייתכן שחובת הדיווח לא תחול במקרים 
מסוימים, אף אם התקיימו שני התנאים המצטברים בהגדרת "עמדה חייבת בדיווח" כאמור לעיל.  

חובת דיווח על העברת כספים מחו"ל לארץ
כ' ו' שואל:

אדם מעביר סכום של 200,000 יורו מצרפת לארץ לצורך רכישת נכס בארץ. בצרפת ניתן 
אישור העברה. האם חל מס על העברה, והאם יש צורך לדווח על העברה זו?

עו"ד אורי גולדמן משיב:
לצורך  למעביר.  יחזור  שהכסף  כוונה  ישנה  אם  או  ההעברה  מטרת  ברורה  לא 
התשובה נצא מנקודת הנחה שהתשובה לשתי השאלות היא שלילית ושאותו אדם 

רוכש נכס מקרקעין בישראל בעצמו ועל שמו. 

לפיכך, התשובה היא שאין מיסוי על העברות מסוג זה.

ייתכנו עמלות בנקאיות, אולם הן לא בגדר מס. על פי כללי הדיווח הנהוגים, דיווח בגין העברות 
אלו ייעשה על ידי הבנק. על סכום כזה אכן ישנה חובת דיווח אוטומטית של הבנק, אך אין חובת 

דיווח על ידי המעביר בגין ההעברה לכשעצמה. 

ישנה חובה להצהיר על רכישת הנכס לרשות המסים )מיסוי מקרקעין( במסגרת הדיווח על הרכישה.

האמור בתשובה מתייחס רק לדין בישראל.

הכותב – ממשרד גולדמן ושות' עורכי דין


