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לאן : ישראל ושווייץ מתחרות על המיליארדרים
?להגר משתלם יותר
המיוחדת לתושבים חוזרים ולהתיישב  ן וסמי עופר לנצל את רפורמת המס'למה בחרו ארנון מילצ

מסביר מדוע בעלי ההון בוחרים לחזור  ח גידי בר זכאי"רו, מתכנן הרפורמה■ ? מחדש בישראל
מדריך למיליארדר המתלבט ■לישראל ולוותר על הטבות המס שמציעה שווייץ 

לכם כמה מיליארדים בנכסים המפוזרים ברחבי  יש. ן או סמי עופר'נניח שקוראים לכם ארנון מילצ<<

. יש לכם גם אי רצון לשלם יותר מסים ממה שחייבים אבל. ופינה חמה בלב למדינת ישראל, העולם

. ישראל ושווייץ: מתחרות על הכיס שלכם ועל התושבות שלכם שתי מדינות בולטות? איפה תרצו לגור
הוא המתכנן של , המחלקה המקצועית ברשות המסים לשעבר מנהל, ח ומשפטן גידי בר זכאי"רו

. עולים חדשים ותושבים חוזרים עתירי ממון רפורמת ההקלות במס שנועדה למשוך לישראל
החזירו לתודעה את התוכנית והבהירו עד כמה הפכה  ן ועופר'הפרסומים על חזרתם לארץ של מילצ
היה מאמין שמשטר המס של תל אביב יתחרה בזה של  מי. ישראל לאטרקטיבית עבור בעלי ההון

בר זכאי ערכנו השוואה מפורטת בין ישראל ושווייץ מנקודת  בעזרתו של? נבה או סנט מוריץ'ז, ציריך
. המתלבט מבטו של המיליארדר הישראלי

מתעניינים בהכנסות  בשווייץ לא
לשווייץ מסלול מיוחד הקובע תשלום מס שנתי 

ללא קשר להכנסות ) Lump Sum( בסכום קבוע

אין צורך בדיווח שוטף : היתרון. או נכסים בפועל

שלטונות המס השווייצים . הכנסות ונכסים על

עשויים לבקש בעת יצירת הקשר הראשוני מזכר 

אופי כללי העוסק ביכולות הכלכליות של  בעל

המזכר נועד בעיקר כדי לוודא שיש . המבקש

שיש לכם , כלומר. בהענקת האישור כדאיות

. מספיק כסף כדי שהשווייצים ידברו איתכם

. קיים בכל הקנטונים בשווייץ מסלול זה

שיעור המס בשווייץ במסלול זה נקבע לפי גובה 

הוא אינו קשור . השכירות השנתיים שלכם דמי

לגובה ההכנסה האמיתית או לשווי נטו של 

או  פטור על דיווח בגין נכסים: המשמעות. אין צורך להצהיר על ההכנסות או על הנכסים כלל .התושב

. הכנסות בעולם כולו

אישור . Cאו  Bאישור תושבות מסוג  יום בשנה ולקבל 180כדי לקבל תושבות עליכם לשהות במדינה 

B אישור . מתחדש מדי שנהC רק עם אישור . שוהים בשווייץ הוא אישור קבוע כל עודC  ניתן לקנות

שנים במדינה על בסיס אישור  10עד  5-לאחר שהייה של כ ניתן Cאישור . ן בשווייץ ללא מגבלות"נדל

. Bמסוג 

. הכסף מדבר. מינימום תשלום מס שמתחתיו לא מעניקים את אישור התושבות בקנטונים רבים יש
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 תשלמו סכום, אם רכשתם דירה. 5אחוז מסוים מסך סכום השכירות השנתית כפול ? תשלמו כמה מס

להניח שהסכום  יש. קיימים שינויים בגובה המס בין הקנטונים ובין הערים השונות. שיחושב לפי שווייה

לנהל פעילות עסקית  החוק השוויצרי אוסר עליכם. אלף פרנק שווייצי לשנה ומעלה 150-ינוע מ

לשווייץ וכן לשבת בדירקטוריון של  ניתן לנהל תאגידים זרים הפועלים מחוץ. לא באתם לעבוד. במדינה

אדם כזה . יכול ליהנות ממסלול המס הקבוע מי שרוצה לעבוד בשווייץ אינו. תאגידים מחוץ לשוויץ

ישתכנעו כי המדובר בתרומה לכלכלה השווייצית או  יזדקק לאשרת עבודה וזו תינתן אם השלטונות

לקבל אשרת עבודה אם המבקש הוא משקיע אסטרטגי במיזם  ניתן. במומחה מיוחד או מוביל בתחומו

בשווייץ ובלבד שהמבקש יוכיח שתפקידו במיזם אינו ניתן לביצוע  חדש או קיים שיוצר מקומות עבודה

ויתחייב , תוכנית עסקית המפרטת את היקף התרומה לגידול בתעסוקה מקומית שיציג, על ידי אחר

. לעובדים מקומיים למתן העדפה

בישראל מותר לנהל עסקים 

ותושבים חוזרים מבטיחה פטור ממס ופטור מדיווח על הכנסות  רפורמת המס לעולים, בישראל

יתרון משמעותי לעומת שווייץ הוא היכולת לעבוד ולנהל פעילות . שנים 10ל לתקופה של "שמקורן בחו

בשווייץ מניחים שיש לכם מספיק כסף כדי . אם על פעילות בישראל יחול מס כרגיל גם, עסקית בישראל

ההבדלים בין התוכניות חושפים את ההבדל בהשקפת העולם בין , "לדברי בר זכאי. לעבוד להפסיק

 החוק הישראלי מאפשר לפעול מתוך המדינה ובכך מושך גם יכולות כלכליות וגם. המחוקקים בתי

לעומתו  .הוא אינו גובה מחיר בעבור הענקת התושבות. מוחות מבריקים שיש להם עוד הרבה לתרום

". התושבות בתשלום החוק השוויצרי מונע כל פעילות הון אנושי ברמה המקומית וכן מתנה את קבלת

שישראל מציעה קיימות במדינות  הטבות המס. "תכריע כנראה הציונות, בבחירה בין שווייץ לישראל

השאיפה ... פחותה מאיכות החיים בישראל איננה, כידוע לכל, נוספות כמו שווייץ שאיכות החיים בה

. מוסיף בר זכאי", לכאן ולא למקומות אחרים להיות ישראלי עושה את ההבדל ולכן הם מגיעים

תוך הקניית פטור מלא מתשלום , ביסוס התושבות לצרכי מס :העיקרון בשתי התוכניות זהה, "לדבריו

מדובר ביצירת פלטפורמה מצוינת לצורך ביצוע תכנון מס . בעולם כולו מס ומדיווח בגין פעילות ונכסים

 מעבר לים ובשום פנים ואופן לא על, ודיסקרטי החוסך לו באופן חוקי לחלוטין מס רב כלל עולמי יעיל

את  בר זכאי הודף בכך". התוכנית הזו אינה עולה לישראל ולו שקל אחד. חשבון מדינת ישראל

השלטון היא  טענת ההגנה של. הביקורות שהופנו כלפי הרפורמה המיוחדת לעולים ולתושבים חוזרים

בעלי ההון ובעלי  הרפורמה מבטיחה לפחות כי. שכספי המסים הללו ממילא לא היו מגיעים לישראל

החוק מאפשר לישראל . בעולם זו לא קונספציה חריגה: "בר זכאי. הכישורים יהיו מעוניינים לחזור

אנחנו צריכים . אנושי איכותי להתחרות במשטרי מס בעלי חוקים דומים שכל מטרתם משיכת הון

". הקשה לשמוח שאנחנו מצליחים למשוך אותם לישראל על אף התחרות
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