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 הקדמה: 
 

ברחבי העולם באו לישראל     COVID -19עד התפשטות נגיף    במדינות זרות גרו  אשר  ישראלים רבים  

עד שיחלוף זעם והם אמורים לחזור לחו"ל    לישראל לתקופה זמנית   חלקם באו  לבריאותם.מחשש  

לישראל בעקבות זאת. לאור שהייתם של אותם  סופית  בהקדם האפשרי וחלקם האחר החליט לחזור  

עולות שאלות קשות של התושבות שלהם לצרכי מס ו/או    , שהלכה והתארכה להם,אנשים בישראל

חבות לאומי,  הכנסותיהם    םביטוח  בגין  לאומי  וביטוח  הכנסה  חבותבמס  חברות  בחו"ל,  של  ן 

במס הכנסה וביטוח לאומי וזכאותם להטבות של תושבים חוזרים רגילים  ועסקים בבעלותם בחו"ל  

עשר  תושב חוזר( ועבור  )   בחו"ל לתקופה העולה על שש שנים  רצופים  מגורים  שמותנות באו ותיקים  

 והתנאים לזכאות לחץ כאן.להרחבה לגבי תושבים חוזרים  -  (תושב חוזר ותיק)לפחות שנים 

הנחיות  עד עצם היום, וצר לנו על כך,  לא הוציאה  הישראלית  רשות המס  הבעיה המרכזית היא כי  

וזאת  בסוגיה  כלשהן ברח,  מדינות  ממספר  העולםב בשונה  אוסטרליה(   י  גרמניה,  אנגליה,    )כגון, 

הנחיות מקלות בנושא. אך    פירסם  OECDשהשכילו לפרסם הנחיות מקלות בנושא. אף ארגון ה  

רשות יתרה מכך,  .  לעשות כךמסרבת עד היום  הנחיות בנדון ואף    רשות המס בישראל לא הוציאה

היא תטען שאנשים שבחרו להגיע לישראל בתקופה קשה  נוקשים לפיהם    משדרת מסריםהמס אף  

אינה מגלה,  ו  לגבי כל מקרה ומקרה . בפרקטיקה הרשות אף טוענת ומתווכחתהם תושבי ישראלזו 

 אלא נוקשות.  בנושא נכון להיום, הקלה או גמישות

על   להקל  הרבים  במטרה  למצבים  לב  ובשים  זו  קשה  בתקופה  לישראל  שבאו  ישראל  אותם  כל 

וניסינו, ככל האפשר,   בנושא  בין אנשים, ערכנו את המדריך הזה  ולהבדלים  לחלק את  הקיימים 

מפ התייחסות  ולתת  שכיחים  מצבים  למספר  האפשרהמצבים  ככל  אין  מצבלכל    ורטת  כמובן,   .

אך נדמה כי המצבים המתוארים לעיל מתארים את רוב המצבים    אפשרות לכסות את כלל המצבים

 השכיחים. 

ללא הרחבה    ולכן הוא חולק למספר מצבים אפשריים מקוצר  פרקטי  מדריך  מדריך זה נועד להיות  

ל שעליך לעשות הוא ללחץ על הסיטואציה המתאימה לך ביותר ואז תועבר  כ. בסוגיות המשפטיות

אלא  ממצה יעוץ משפטי כאין לראות במדריך זה  .לאותה סיטואציה לרשימת הפעולות שיש לבצע

 רק לאחר בחינה מעמיקה של כלל הנסיבות. וענקכמדריך כללי. יעוץ י
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 :פחות מארבעה חודשיםלחו"ל לאחר  וחזרתילישראל  תי הגע  - 1מצב 
 

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה    ארבעה חודשים בישראלשל עד  זמנית בישראל  לדעתנו, שהייה  

בישראל מס  תושבות  כלל  בדרך  יוצרת  אינה  חודשים(  מארבעה  פחות  לאחר  בעיה    )ועזיבה  ו/או 

  –  תומיוחד  ותלא תחייב בנקיטת פעול. על כן, חזרה לחו"ל לאחר פחות מארבעה חודשים  מיוחדת

להלן הנסיבות  אחת  מתקיימת  אם  להימנלמעט  יש  כזה  במקרה  זאת,  עם  יחד  האפשר  .  ככל  ע 

 .  2020מביקור נוסף בישראל עד תום שנת 

יש לפנות לבדיקה    אז  –  ת או יותר מפעולות אלו ביצע אח  יחידהאמור לעיל לא יחול במקרה שבו ה

 : מרכז חיים בישראלמאחר ודבר עלול להצביע על יצירת  ספציפית 

 ביטוח לאומי בישראל,מוסד לל  מונרשאו בו/בת זוגו   היחיד .א

שב    .ב למדינת היחיד  שחזר  לאחר  שנה  של  תקופה  במשך  נוספת  פעם  בישראל  לגור 

חודשים, עזב את ישראל ושב למדינת המוצא שלו   4המוצא. למשל יחיד שהיה בישראל  

סמיכות  לאור  ישראל  כתושב  להיחשב  עלול  בישראל  לגור  נוספת  פעם  וחזר  ושב 

 הזמנים. 

 . ימעסיק ישראל  עבדו עבורהוא ו/או בן זוגו  .ג

 נשאר סופית לישראל.  18או אחד מילדיו עד גיל בן זוגו ו/ .ד

ו  היחיד לא שילם   .ה לגבי כלל הכנסותיו. ככל ווח במדינה היד לא  מס  זרה ממנה בא  

כפול   מס  מהיווצרות  להיזהר  יש  מדינה  לאותה  לדווח  ממשיך  ישראל  שהיחיד  עם 

 שעלולה לטוען שחבות המס היא שלה. 

אז המקרה הופך להיות   מעביד זר שאינך תושב מס במדינת אמנה ובישראל עבדת עבור ככל הערה: 

גם אם  בת דיווח ותשלום מס בגין עבודתך בישראל  מקרה מורכב מאחר ובישראל עלולה לקום חו

 . חודשים 4וגם אם שהית פחות מ    השכר שולם בחו"ל
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וחזר  תיהגע  - 2מצב   הקורונה  בעקבות  יותר    תי לישראל  לאחר  לחו"ל 

 :מארבעה חודשים

 

ארבעה חודשים  מיותר  שהייה של    ,של רשות המס בישראל בעברקודמות  לאור החלטות מיסוי  

לייצר  בישראל  רצופים   בישראלעלולה  מס  ה ,  תושבות  כן,  הכוללות  נסיבותלפי  על  שהייה  . 

 : מחייבת נקיטה בפעולות שלהלןארבעה חודשים העולה על  בישראל

וקופות  .א לאומי  בביטוח  רישום  כגון  לישראל:  מהותיות  זיקות  מיצירת  להימנע  יש 

 או פתיחת חשבון בנק וכדו.  חולים, השכרת דירה קבועה בישראל, הפעלת 

לפיה אינך נחשב כתושב ישראל לצרכי    חוות דעת משפטיתלקבל  במקרה כזה    מומלץ .ב

 .ניתן לפנות אלינו לקבלת חוות דעת-מס 

 .  2020שנת תום בישראל עד  מביקור נוסףכל האפשר כיש להימנע   .ג
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ה  ימים או התקיימ  183מעל ל  בה    ושהיתילישראל  זמנית  תי הגע -  3מצב  

 :ימים(  30)שהייה מעל ל תושבות  החזקת   נגדי

 

 תושב  הינו   לפיה   בחוק  חזקה  עליו   חלה  2020  בשנת  בישראל  ימים  183  ל   מעל  ששהה  אדם .1

 ל  ומעל  ימים   30  ל   מעל   2020  בשנת  בישראל   ששהה   אדם   כנ"ל   .2020  בשנת   מס   לצרכי   ישראל 

 שהיגר  יחיד  למשל,  כך  .2020  בשנת  מס   תושב  שהוא  חזקה  2018-2020  בשנים  ימים  425

 תושב  שהוא  חזקה  כלל  בדרך  נגדו  תתקיים   ימים  שבעים  2020  בשנת  ושהה  2019  שנת  באמצע

 . 2020 בשנת  ישראל

 לחץ כאן.-   החזקות בעניין  להרחבה  .2

 לגביו   שמתקיימת  אדם  כן,   על  החיים.  מרכז  מבחן  על  בהתבסס  לסתור   ניתן  לעיל  החזקות  את .3

 האמור   את  לבצע  חייב  זאת   בכל  ישראל  תושב  אינו  כי  לטעון  ייןומעונ  לעיל   החזקות   אחת

 להלן: 

 ימנע לה   במטרה החזקה  אף על ישראל  תושב  אינך לפיה  משפטית דעת חוות לקבל  חובה .א

 קנסות.  והטלת   בחו"ל   הכנסות  העלמת של  פליליות   מטענות 

 האפשרי.   למינימום   הזיקות  את   ולצמצם לישראל  מיותרת  זיקה   מכל  להימנע  יש .ב

 . 2021  לפקודה עד אפריל  223לפי תיקון    2020ניתוק תושבות לגבי שנת דוח    להגיש  יש .ג

 לעיל.   הפעולות   לביצוע   אלינו  לפנות   ניתן 
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אחרי  סופית    זרתי ח  -4מצב   בחו"ל  לישראל  לוש  מש  הקצריםמגורים 

 שנים 

 

 מקרה זה מתייחס לאדם שחזר סופית לישראל לאחר שגר פחות משלוש שנים בחו"ל. 

של שלוש  היא כי נדרשת תקופת מגורים רציפיה מינימלית    2017שפורסמה בשנת  עמדת רשות המס  

יתרה מכך, לגבי מגורים במדינה שאינה  שנים במדינה אמנה בכדי לאפשר טענת ניתוק תושבות.  

)כגון קפרי )עד סוף  מדינת אמנה  ואוסטרליה  לא הייתה אמנה בתוקף עם אוסטרליה(,    2019סין 

 להיות לפחות ארבע שנים. מום צריכה  יקולומביה ועוד( רשות המס בעמדה כי תקופת המינ,  ניוזילנד

מיום ההגירה לישראל אז הסיכויים כי    משלוש שניםככל שהינך חוזר לישראל סופית לאחר פחות  

  יהיה אפשרי ברוריםהינם נמוכים. רק במקרים עמדתך לניתוק תושבות לצרכי מס הכנסה תתקבל 

  אלינו   ניתן לפנות ומשלוש שנים  ה קצרה  ת לטעון לניתוק תושבות אם תקופת המגורים בחו"ל הי

  .טוס שלךטהסלביצוע הערכה של 

רשות המס תטען כי לא ניתקת תושבות כלל  היינו, ככל שחזרת לישראל לאחר פחות משלוש שנים  

וכלל וכי גם לגבי השנים בהן גרת בחו"ל הייתה בפועל תושב ישראל החייב בדיווח על ההכנסות  

 מחו"ל ולשלם הפרשי המס וביטוח לאומי מלאים.  

 מה עליך לעשות כעת? 

מ הקצרה  תקופה  בחו"ל  שגרת  שנים,  ככל  מנוס  שלוש  אין  כלל  בגין    מהגשתבדרך  מס  דוחות 

בהן גרת בחו"ל ולשלם מס בישראל. המס הזר ששולם בחו"ל בדרך    השניםהכנסותיך מחו"ל בגין  

הישראלי   המס  כנגד  יוכר  מס(  כלל  ההפרש  רק  בתקופה  )ישולם  מיוחדות  הוצאות  לדרוש  וניתן 

כך שקיימים מצבים רבים שאין בהן תשלום  )כגון, דיור, אש"ל, חינוך וילדים וכדו(    העבודה בחו"ל  

ת שלך בצורה  ניתן לפנות אלינו להגשת הדוחו   – מס בפועל גם אם קיימת חובה להגיש דוח מס 

 .מי למינימום האפשרי והפחתת חבות המס וביטוח לאו פל מסתוך הימנעות מכיעילה 

ת בעבר ניתוק תושבות בביטוח לאומי וקיבלת אישור מהמוסד לביטול לאומי לביטול  עככל שביצ

ף חבות תשלום ביטוח לאומי  התושבות בביטוח לאומי אז הגשת דוח מס כעת בישראל עלולה להצי

מההכנסות בחו"ל. במקרה כזה ובמטרה להימנע מהסיכון הזה    17%-12%ומס בריאות בשיעור של  

 מומלץ לפנות אלינו בשיחה לא מחייבת לבדיקת אפשרות הימנעות ממס בריאות וביטוח  לאומי. 

מעונייןככל   זאת,שהינך  בכל  בחו"ל    ,  ששהייתך  למרות  תושבות  לניתוק  קצרה  לטעון  הייתה 

 : לוש אז יש לבצע את הפעלות שלהלןמש

בשים לב לתקופת המגורים הקצרה   האפשרות לבסס "ניתוק תושבות" פנה אלינו לבדיקת    .1

 בחו"ל. 

ל  .2 דיש  הגשת  כי  ניתוק  וודא  תיקון  וחות  לפי  בחו"ל  גרת  בה  התקופה  לגבי    223תושבות 

 .פנה אלינולבדיקת חובתך להגיש דוח כזה  –לפקודה ככל שחלה עליך חובה כזאת 
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 המגורים הקצרה.  קבל חוות דעת משפטית שהצלחת לנתק תושבות למרות תקופת .3

לישראל  ח  -5מצב   סופית  עלוזר  העולה  לתקופה  בחו"ל  מגורים    לאחר 

 :  שלוש שנים

 

מיום ההגירה לישראל אז הסיכויים כי עמדתך    משלושחוזר לישראל סופית לאחר יותר    אתהככל ש

והגשת    ובלבד שביצעת ניתוק תושבות מלא ונכון  טוביםלניתוק תושבות לצרכי מס הכנסה תתקבל  

לבדיקת חובת להגיש דוח ניתוק    –  בהן גרת בחו"לשנים  לפקודה לגבי ה  223דוחות ניתוק לפי תיקון  

 לפקודה ניתן לפנות אלינו.  223תושבות מס לשנה מסויימת לפי תיקון 

כעת  לעשות  עליך  חוץ במהלך    מה  תושב  טוען שהייתה  גרת  במקרה שאתה  בהן  שלוש השנים 

 בחו"ל:

 גרת בחו"ל במהלכן  יש לוודא שביצעת ניתוק תושבות מלא לגבי שלוש השנים  .א

דוח ניתוק תושבות למס הכנסה לגבי השנים בהן הייתה בחו"ל בכדי כי הגשת  יש לוודא   .ב

לחזק את הטענה שהיית תושב חוץ והמשכת להיות תושב חוץ .להקטין את הסיכונים 

יית חייב להגיש יש לבצע את הדבר  ככל שלא הגשת דוח ניתוק תשנה בה ה לגבי העבר.

 באופן דחוף וללא כל דיחוי. 
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לצבור לי  חסרים  ולישראל  זמנית  הגעתי    -6מצב   בכדי  חודשים  כמה 

   : תושב חוזרשל ההטבות   הנדרשת לקבלת התקופה 

 

שש שנות ניתוק תושבות יהיה מסווג כתושב חוזר    יכידוע תושב ישראל לשעבר החוזר לישראל אחר 

והנחות במס. תושב ישראל לשעבר החוזר לישראל אחר  ניתוק     10  י  ויהיה זכאי לפטורים  שנות 

יותר  משמעותיות  במס  והנחות  לפטורים  זכאי  ויהיה  ותיק  חוזר  כתושב  מסווג  יהיה    - תושבות 

 .להרחבה לחץ כאן

שים בודדים בכדי להיות זכאי להטבות במס אז דע לך  חסרים לך כמה חודהגעת לישראל ו ככל ש

ישראלים "שנתקעו" בארץ בגלל הקורונה. על כן    לפרסם הנחיות מקלות עבורשעד עתה רשות המס  

 יש לבצע את הפעולות להלן: 

שתאפשר   מספיק  לגור בחו"ל לתקופה ארוכה  ךלצאת מוקדם ככל האפשר מישראל ולהמשי .1

בישראל השהייה  כי  לטעון  לסיווגך  עד  לך  אינה מביאה  ישראל   עתה  למרות    כתושב  וכי 

שתידרש לגור בה בחו"ל  . אורך התקופה    בישראל  מגוריך בישראל אינך נחשב כתושב מס

 ם וניתן לפנות אלינו בבדיקה של סוגיה זו. פר רב של אלמנטיס יהיה תלוי במ

בחו"ל  המשיך  ל .2 גרת  בה  במדינה  מדינה  עדווח  באותה  תושב  היותך  מגוריך  ל  בתקופה 

יש  -בישראל ולדווח על הכנסותיך. ככל שקיימת חשיפה לכפל מס מול ישראל במקרה כזה 

 לפנות לנו ליעוץ. 

ל  .3 אלינו  לפנות  יש  להלן  ספציפיתבכל אחד מהמקרים  לבדיקה  דעת   אלתר  חוות  ולקבל 

משפטית כי אינך נחשב כתושב ישראל למרות שהייתך בישראל )חוות דעת אפשר לתת 

 :אכן עולה כי מרכז החיים שלך אינו בישראל בתקופה זו( רק באם

 לביטוח לאומי כתושבים. , את/ה או בן/ת זוגך,ככל שנרשמתם .א

 חודשים רצופים,  6ככל שתקופת שהייתך בישראל עלתה על   .ב

ל   .ג עלתה  בישראל  ששהייתך  )  183ככל  אם  ימים  בשנת  גם  במצטבר(  אז    –  2020לא 

 התושבות.מתקיימת נגדך חזקת 

נגדך חזקת התושבות השניה בשנת   .ד ל    –  2020ככל שמתקיימת   30היינו, שהית מעל 

 . 2018-2020ימים בשנים   425ומעל  2020ימים בשנת 

מילדי .ה אחד  או  זוגך  שבת/בן  השתקע   ךככל  בישראל  והקטינים  חזרת   סופית  ואתה 

   .לחו"ל
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חזרתי לישראל סופית אך חסרים לי כמה חודשים בודדים בכדי -  7מצב  

 :לצבור תקופת ההטבות לתושב חוזר
 

עם ישראלים "שנתקעו" בארץ בגלל   להוציא הנחיות מקלותדע לך שעד עתה רשות המס לא מוכנה 

יש לבצע  הקורונה. על כן החשיפה היא אמיתית וממשית. לאור העובדה שחזרת סופית לישראל  

למרות שהייתך בישראל בחודשים האחרונים עדיין ניתן לטעון כי  בשאלה האם  מיקה  מע  בדיקה

אך אפשרית  כלל ועיקר  . משימה אינה קלה  לצרכי מס במהלך החודשים החזרים לךהיית תושב חוץ  

ככל שמתברר שהדבר אפשרי חובה    לפנות אלינו בהקדם לביצוע בדיקה זו.   יש  –במקרים מסויימים  

 דעת משפטית.  לגבות את זה בחוות
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 :לישראל אך אני ממשיך לגור בחו"לסופית  בני משפחתי חוזרים  -  8מצב   

 

המס והביטוח לאומי  כי    יותרשו יטענו  החשש הוא שלאור העובדה שבני המשפחה גרים בישראל  

ככל    בחו"ללכל דבר ועניין וכי עליך לדווח על הכנסותיך ונכסיך  כבר ותושב ישראל  נחשב כהינך  

 תושב ישראל אחר, בכפוף לפטורים ממס של תושב חוזר. 

ככל שחסרים לך כמה חודשים להיות זכאי להטבות של תושב חוזר אתה עלול לאבד את הזכויות   

 ראה לעיל.  –של תושב חוזר 

במקרה כזה יש להוכיח כי למרות מגורי המשפחה בישראל הינך עדיין תושב חוץ וזאת לפי פסק  

 לפי נסיבותיו שלו. ת ת המשפט העליון בעניין ספיר שקבע כי התושבות של אדם נקבעדין של בי

 מה עליך לעשות? 

יה אינה קלה ומגורי בני המשפחה בישראל מותקף לעיתים קרובות על ידי  י לאור העובדה שהסוג

 : סים יש לפעול כלהלןי רשות המ

 .בה הינך ממשיך לגור להמשיך לשכור דירה בחו"ל לתקופה ארוכה )הסכם ארוך טווח( .1

-100  ולנסות שהימים בישראל לא יעלו על    לצמצם את הביקורים שלך בישראל ככל האפשר .2

 לשנה.  ימים 130

 ולפי מבחן מרכז החיים.  לשמור על מרכז החיים שלך בחו"ל לפי כלל הבחינות  .3

בישראל   .4 לאומי  לביטוח  מרישום  לביטוח  -להימנע  המוסד  כי  בחשבון  לקחת  יש  כי  אם 

י מתנגד בדרך כלל לפיצול התא המשפחתי ומתנה רישום אחד מבני הזוג ברישום שני לאומ

 בני הזוג. ככל שנתקלת בבעיה זו ניתן לפנות אלינו ליעוץ. 

 להמשיך לדווח במדינה ממנה באת כתושב מס.  .5

לקבל חוות דעת משפטית לפיה למרות מגורי בני המשפחה בישראל אינך נחשב כתושב  .6

 מי.ומס וביטוח לא
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האם אני חייב לדווח    –מעסק בחו"ל    או  יש לי הכנסות מעבודה-  9מצב  

 על ההכנסות האלו והאם קיימת חשיפה לכפל מס? 

 

  יך אין ספק כי יש לדווח ולשלם מס בגין הכנסות אז  אם אתה נחשב כתושב מס בישראל בתקופה זו  

 . חו"ל, בכפוף לפטור של תושב חוזרב ונכסיך 

אתה   חוץ אם  כתושב  מס  הראה  )  עדיין  נחשב  ותשלום  דיווח  לחובת  חשוף  אתה  אז  לעיל(  דיון 

 המקרים להלן )רשימה לא ממצה(:   באחדבישראל 

 ימים, או  183השהות שלך בישראל עלתה על  .א

 בתקופה זו, או  במדינת אמנהאינך נחשב כתושב מס  .ב

 אינה מדווחת במדינה בה אתה נחשב כתושב מס, או שלך ההכנסה  .ג

 המעסיק שלך הינו תושב חוץ אז אתה עובד עבור סניף ישראל שלו,  .ד

נציין כי המונח בסיס קבע או מוסד קבע הינם רחבים .  יש לך בסיס קבע או מוסד קבע בישראל .ה

, חתימה על חוזים בישראל.  שאתה מעסיק בישראל  מקום עבודה קבוע, עובד  וכוללים: משרד,

 שראל עלולה ליצר מוסד קבע בישראל. הנוכחות של האדם עצמו ביקרובות לעיתים 

 

 מה עליך לעשות? כעת? 

 לוודא כי המקרים לעיל אינם מתקיימים לגביך.  .1

היינו ממצב שבו משולם מס הן במדינה זרה כלשהי והן בישראל   – יש להימנע ממס כפל   .2

 )לאור העובדה שהעבודה או השירות ניתנים פרקטית בישראל(.

 מתקיים יש לפנות ליעוץ בהקדם.ככל שאחד מהתנאים לעיל  .3

דעת   .4 חוות  כזו,  לקבל  דעת  חוות  להעניק  שניתן  ככל  או משפטית,  במס  חייב  שאינך 

 בדיווח בישראל בכדי להימנע מאחריות פלילית וחשיפה לקנסות.  
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 :? האם קיימת חשיפת מס ,חברה זרהב  אני מחזיק - 10מצב 

 

לעיל( אז  הראה  )אם אתה נחשב כתושב חוץ  גם   דיווח ותשלום מס  צורך בקיימת חשיפה לדיון 

ידי החברה  בישראל   על  ידך או  )רשימה לא ממצה(על  נוכח  באחד המקרים להלן  . ככל שתהיה 

 :הסיכון הינו משמעותי 2020ימים בשנת  183בישראל מעל 

נחשבת   .א מישראלהחברה  ונשלטת  ש  כמנוהלת  העובדה  בישראל    פיזיתנמצא    אתהלאור 

כאןלהרחבה  ) לחץ  ושליטה  הניהול  מבחן  החברה    (.לגבי  עסקי  על  ושליטה  שהניהול  ככל 

לכל דבר ועניין  חברה תושבת ישראל  היות  מתבצעים פרקטית מישראל אז החברה הופכת ל

על הכנסותיה לרשויות המס בישראל ולשלם מס  בפתיחת תיק בישראל, בדיווח תחייב ותהיה 

 יש להיזהר ממצב זה. .בישראל על כלל הכנסותיה בישראל ובחו"ל

גם אם החברה נחשבת כמנוהלת ונשלטת מחו"ל החברה תהיה חייבת במס בישראל באחד   .ב

 המקרים להלן: 

בישראל )נציין    מוסד קבע  לחברהיש    -אם היא מדווחת ונחשבת כתושבת מס במדינת אמנה    •

או  חוזים  אדם המוסמך לחתום על  וכולל: משרד, עובד,    רחב  ו כי המונח של מוסד קבע הינ 

החברה   של  לחייב  הנוכחות  לעיתים  השליטהבישראל(.  ל  בעל  עלולה  בישראל  יצר  יעצמו 

 . מוסד קבע בישראל

פעילות עסקית    כלעל פי הפקודה    -אם החברה אינה נחשבת כתושבת מס במדינת אמנה    •

 יתי. החברה במס חברות בישראל. מצב מאד בעיגורמת לחיוב  ישראל המבוצעת ב 

 מה עליך לעשות? כעת? 

 ניתן לפנות אלינו בנושא.   - הניהול ושליטה על עסקי החברה אינם מתקיימים בישראללוודא כי  .1

 .ניתן לפנות אלינו בנושא  –  לוודא שהחברה אינה מקיימת מוסד קבע או פעילות עסקית בישראל  .2

שולם מס הן במדינה זרה כלשהי והן בישראל  יממצב שבו  יש להימנע  היינו    –יש להימנע ממס כפל   .3

 (. האמור לעיל)לאור 

 ודחוף.  ככל שאחד מהתנאים לעיל מתקיים יש לפנות ליעוץ בהקדם .4

או בדיווח בישראל בכדי להימנע    שהחברה אינה חייבת במסככל שהדבר אפשרי, לקבל חוות דעת   .5

 מאחריות פלילית וחשיפה לקנסות.  
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 :נרשמתי לביטוח לאומי וקופות חולים זמנית עד שאחזור לחו"ל  -11מצב  
 

הטענה כי הינך תושב ישראל בביטוח לאומי אך לא תושב ישראל לצרכי מס אינה קלה כלל ומחייבת  

 תי חשיפות: הרישום בביטוח לאומי יוצר שנקיטה במשנה זהירות. 

 גם תושב ישראל לצרכי מס.נחשב מס הכנסה יטענו שאתה  .א

ככל שהינך תושב בביטוח לאומי אז תהיה חייב לשלם ביטוח לאומי מלא בשיעור שעלול  

ל   אינו    17.6%- 12%להגיע  מינימלי  לאומי  ביטוח  תשלום  בחו"ל.  שלך  ההכנסות  מכלל 

  החייבות בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות   "החוק" והוא מתאים רק למי שאין לו הכנסות

 )מובטלים וסטודנטים לדוגמא(.

 

 על כן, מומלץ להימנע מכך ככל האפשר.  

 ? מה אפשר לעשות כעת

 ככל שהחלטת להירשם בכל זאת או ככל שנרשמת לביטוח לאומי, אז יש לפעול לפי הכללים שלהלן:  

לצמצם את הזיקות לישראל למינימום האפשרי. מעבר לרישום בביטוח לאומי אין לייצר  .1

 עוד זיקות לישראל. 

 לצאת מישראל בהקדם האפשרי. .2

 . חובה לקבל יעוץ לאלתר.  .3

למרות הרישום בביטוח לאומי וקופות  את גישתך כי שתבסס  יש לקבל חוות דעת משפטית  .4

  –לצרכי מס וכי אינך חייב בדיווח על הכנסותיך ונכסיך בחו"ל    אינך נחשב כתושב  חולים

יש לבדוק אם ניתן    . משימה שאינה קלה.לנסות ולהימנע מאחריות פלילית וקנסות  מטרה  ב

 בכלל לתת חוות דעת כזו. 
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