
  בחלק  –היערכות לסיום תקופת ההטבות במס של תושב חוזר וותיק/עולה חדש 

 ת מיסוי בע"מפתרונו  ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – רו"ח (משפטן) אייל סנדו :הכותב

  

העלנו מספר כללים ועצות בדבר היערכותם של עולים חדשים או תושבים חוזרים  )785מספר  ( במבזקנו האחרון

שנים ממועד עלייתם  10("יחידים מוטבים") לסיום תקופת הפטור ("מועד הסיום") החלה בעניינם, שהינה בעיקרון 

 ").("תקופת ההטבות

 :במבזק זה נמשיך לדון בשיקולי מס ובאפשרויות נוספות

סים החלים בכל חלופה, ובמיוחד כאשר יקיימות אפשרויות שונות למכירת נכסים וקיימים הבדלים במ –מכירת נכסים . 1

 :ניתן לבצע מכירה יזומה לחברה מוחזקת (לרבות לחברה ישראלית משפחתית או רגילה), ונסביר

כס לאחר מועד הסיום יחול פטור ליניארי ממס רווח הון אשר יקטן ככל שחולף הזמן. לעומת זאת, א. נזכיר, במכירת נ

מכירת הנכס לפני מועד הסיום לחברה מוחזקת תביא למימוש מלוא עליית הערך במועד המכירה בפטור מלא ממס, 

 .ומיסוי מלוא עליית הערך הנוספת שתיווצר לאחר העברת הנכס לחברה

טק) לאחר מועד הסיום, - יה עליית ערך משמעותית (בד"כ בעקבות השבחה מתוכננת או בתחום ההיילפיכך, אם צפו

רצוי בד"כ שלא לממש את הנכס באופן יזום וליהנות מפטור ליניארי אשר ינוצל גם בחלק מרווח הון שנבע מעליית 

 .ערך לאחר מועד הסיום

שמעותית), יש לשקול לממש את עליית הערך בדרך של מנגד, כאשר לא צפויה עליית ערך (או לפחות כזו שאינה מ

מכירה יזומה עוד טרם מועד הסיום בפטור ממס, כך גם מכירה בחלוף זמן משמעותי לאחר מועד הסיום עשויה 

 .להביא לתוצאת מס בה יהיה רווח הון חייב קטן יחסית, אם בכלל

הפטור הניתן ליחיד המוטב בתקופת ההטבות, ב. כמו כן, מכירתו של נכס, גם אם אינה חייבת במס בישראל בשל 

הלוואת בעלים). ככל שאין מדובר  -  תביא ליצירת יתרת זכות ליחיד המוטב בספרי החברה המוחזקת (למעשה

דמי שכירות מהשכרת נכס) בדרך של  - בחנ"ז, יוכל היחיד ליהנות מחלוקתם של רווחי החברה השוטפים (למשל

ם אלו היו חייבים במס מלא לו היו משולמים במישרין ליחיד המוטב לאחר מועד החזר הלוואת הבעלים במקום שרווחי

 .הסיום

ג. בקשר לאמור לעיל (מכירה יזומה לחברה מוחזקת), קיימים בד"כ הבדלים משמעותיים בין נכסי מקרקעין (לרבות 

פוזיציה בנכס מקרקעין מניות בחברות מקרקעין) לבין נכסים אחרים (בד"כ מניות בחברות "רגילות"), שכן כל דיס

סים במדינה הזרה, לרבות מס רווח הון ומסי העברה (בעיקר מס רכישה), ולעומת זאת יתביא ככל הנראה לתשלום מ

דיספוזיציה בנכס "רגיל" לעתים קרובות תהיה פטורה ממס במדינה הזרה, לרבות בשל הוראות אמנת המס של 

 את בחשבוןמדינת ישראל עם המדינה הזרה, ומובן שיש לקחת ז

במקרים רבים, מועד הסיום עשוי להיות נתון למחלוקת בין הנישום (היחיד המוטב) לבין  :הוודאות בדבר מועד הסיום . 2

סים גורסת כי הנישום היה ליחיד מוטב במועד המוקדם מזה לו טוען יסים, למשל במקרה בו רשות המירשות המ

תי), וכך נוצרת מעין "תקופת דמדומים" וחשיפות מס הנישום (במקרים רבים מדובר בתקופת פיצול תא משפח

 .בצידה

במקרים כאלו יומלץ בד"כ לבצע פעולות או צעדים כגון אלו המצוינים לעיל, אשר מניבים רווח הון ולא הכנסה 

 .מכירת נכס או פירוק חברה חלף חלוקת דיבידנד -  רותית, למשליפ

יותר והפעולה שננקטה אירעה לאחר תקופת ההטבות,  כך, גם אם יסתבר בסופו של דבר שמועד הסיום מוקדם

 .חשיפת המס תהיה מצומצמת יותר בשל הפטור הליניארי החל על רווח ההון גם לאחר מועד הסיום

קיימים שיקולי מס נוספים, לרבות שיקולים פרוצדוראליים ושיקולי עלות/תועלת, כך שאין "פתרון מדף" בנמצא, אלא יש 

ולתפור לו את חליפת המס המתאימה. לבחון כל מקרה לגופו 


