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המסים מעודדת עלייה רשות
 20שישקיעו הון בישראל ייהנו מפטור ממס ומדיווח  עולים ותושבים חוזרים, לפי הצעת הרשות

צריך לתת פטור גם לעולה שעובד מישראל עבור , אנושי אם רוצים להביא הון: מומחי מס■ שנה 
ל"מעסיק בחו

האטרקטיווית ביותר מבחינת מס לעולים חדשים  ישראל החליטה להכריז על עצמה כמדינה>> 

רשות המסים שהעניקה פטור ממס לעשר שנים על רווחי  זה התחיל ברפורמה של. ולתושבים חוזרים

עכשיו . וגם פטור מדיווח לרשויות המס על הכנסות כאלה ,ל"ל ועל הכנסה מעבודה בחו"הון בחו

. לפי תנאים מסוימים, שנה 20-ההקלות האלה ל מתכוונים ברשות להאריך את

עולים ותושבים חוזרים בתוכנית ההטבות ומהנכונות להגיע  ברשות המסים נלהבים מהעניין שמגלים

אל , ל"שמור את ההון שלך בחו, בוא לישראל: היא, במלים פשוטות ,משמעות ההקלות כיום. לישראל

בחוק ההסדרים מציעה רשות המסים לאפשר לשר האוצר . אל תספר לנו תשלם לנו מסים עליו וגם

. באופן פרטני ובהתאם לקריטריונים מסוימים, שנה 20-וההטבות מעשר ל להאריך את משך הפטור

ברשות המסים 

כי כך ניתן  אומרים

יהיה להציע 

לחוזרים מסלול בעל 

אופק ארוך ויציב 

שיגרום להם לקבוע 

חייהם  את מרכז

הארכת . בישראל

ההטבות לתקופה 

שנה תינתן  20של 

למי שישקיע סכומי 

בדרך זו מקווים ברשות להביא לישראל . באפיקים ובאזורים מועדפים בישראל הון משמעותיים

 .השקעות

ברכישת דירות  אולם מדובר בעיקר, כבר כיום ישנה נכונות של בעלי הון חוזרים להשקיע הון בישראל

. מהותיות יותר רשות המסים רוצה לראות השקעות. מגורים ובתשלום לעורכי דין ורואי חשבון

ובעיקר דגש בנושא , ופיתוח אני כבר יכול לומר שתהיה עדיפות בולטת לנושא טכנולוגיה ומחקר"

מקצועיים ברשות המסים ומי שנחשב  ל לעניינים"סמנכ, ח ומשפטן גידי בר זכאי"אומר רו", תעסוקה

. הרוח החיה מאחורי הרפורמה

ל "עבודה בחו מעודדים המשך

ב עם אשתו ושני "בארה הוא מתכנת ישראלי שחי יותר מעשר שנים) השם שמור במערכת. (אבי ש

ממוקמת בניו יורק ושני השותפים  החברה. עם שותף אמריקאי, טק קטנה-בבעלותו חברת היי. ילדיו
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אבי ובת זוגו החליטו לחזור . ב"בעיקר בארה ,ועובדיהם מספקים באמצעותה שירותים לחברות גדולות

. לישראל

הגעגועים למשפחה ולחברים ואולי הלחץ של בת הזוג המתוסכלת  אולי, אולי זה המשבר הכלכלי

. הקטנים מהעברית הקלוקלת של הילדים

 

כדי להבין  אבי מצטרף לשורה ארוכה של עולים ותושבים חוזרים הפונים בשנה האחרונה למומחי מס

. לעודד חזרה לישראל את משטר הטבות המס המיוחד שמעניקה ישראל לעולים ולתושבים חוזרים כדי

אומר כי התוכנית רחוקה , במסים ד גרי אגרון המתמחה"שותף במשרד עו, ח טארק בשיר"ד ורו"עו

יועצי השקעות ומנהלי , מתכנתים, מקצוע בשיר מייצג אנשי. מלעודד את ההון האנושי לעלות לישראל

רובם הגדול מתכוון להמשיך . ושוקלים לחזור לישראל -ב "באירופה ובארה -ל "חברות החיים בחו

רשות המסים טוענת כי . אבל לבצע את העבודה מישראל ,ל"לעבוד בעסק שבו הם עובדים בחו

. ולכן אינה פטורה ממס, עבודה שמבוצעת בישראל במקרה זה ההכנסה שיקבלו היא בעבור

אם אתה ממשיך . אבל על זה מטילים מס, לעבוד בישראל האנשים שיבואו ירצו: "בשיר מתקומם

 -אבל אם תעשה את אותה עבודה מישראל , ההכנסה מעבודה זו תקבל פטור על -ל "לעבוד בחו

ל ולתת "אבל להמשיך לטוס לחו, מעודדים אנשים לחזור לישראל ?אז מה עשו כאן. תשלם מס

. ל ולעבוד משם"מעודדת אנשים להישאר בחו התוכנית הזאת. שירותים שם

אז אותו חלק , ל"שאם חלק מהעבודה נעשה בחו ההבהרה האחרונה שיצאה מרשות המסים היתה"

ימי , אם לחשב ימי עסקים -ל "לחלק את ימי השהייה בחו אבל לא ברור איך. יהיה פטור ממס בישראל

אבל ברשות , השומה עשויים להתווכח עם העולים על הנושאים האלה פקידי. שהייה או בדרך אחרת

". הנחיות ברורות בעניין המסים לא מוציאים

עולה חדש , לדוגמה. מעוררת בעיות ל"חלוקת העבודה לחלק המבוצע בישראל ולחלק המבוצע בחו

מתבקש להצהיר , ל"מישראל ומחציתה מחו המשכנע את פקיד השומה כי מחצית מעבודתו מבוצעת

ואז , הכנסתו אז כבר ברור כמה הוא מרוויח אם העולה יצהיר מהי מחצית. "רק על מחצית הכנסתו

. בשיר אומר", הפטור מדיווח כבר לא קיים מבחינתו

ל וחוזר עכשיו "בחו ל ישראלי שקיבל תגמול באופציות בחברה שהוא מועסק בה"מנכ: "ועוד דוגמה

כבר הבשילו וניתן לממש  נניח שחלק מהאופציות. לישראל ומתכוון להמשיך לעבוד בחברה מישראל

ל "שהאופציות שכבר הבשילו בחו ההנחה המקובלת בשוק היא. אותן וחלק אחר יבשיל רק בישראל

". ברור לא? מה לגבי האופציות שיבשילו רק בישראל. פטורות ממס

קיימות ללא קשר  בר זכאי אומר בתגובה כי מיסוי בינלאומי מעלה שאלות מורכבות וכי רובן היו

מתכוונת רשות המסים , ל"בחו לפחות בנושא ספירת ימי השהייה, עם זאת. לרפורמת ההטבות לעולים

. להוציא בקרוב הנחייה מסודרת

בריטניה  קורצים לעשירי

, יהודים בעלי הון מבריטניה ההתעניינות הגדולה במיוחד במערכת הטבות המס הישראלית היא בקרב

בריטניה רשמה . מס בבריטניה הם לא משלמים, כלומר, במיוחד כאלה שהונם מוחזק במקלטי מס

אשר נהנו " דומיסיל-נון"הקרוי  בשנים האחרונות גידול מסיווי במספרם של בעלי מעמד משפטי

היה ' 96-ב. של תושבות המוענק לזרים אנשים אלה נהנים ממעמד משפטי מיוחד. מהטבות מס רבות

אלף איש  15מתוכם , אלף 115-מספרם ל הגיע 2006-ב. אלף 68מספרם של אלה בבריטניה 

על -ועוד כמה עשירי, ט במצטבר"ליש מיליארד 65-נחשבים עשירים ומחזיקים בהון הנאמד ב

. ט במצטבר"מיליארד ליש 75-שמחזיקים בכ
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 ט"מיליארד ליש 12ג הבריטי "תורמת לתל" דומיסיל-נון"האוצר הבריטי העריך כי קבוצת ה משרד

המשבר  ,עם זאת. למרות כל הטבות המס, ט לשנה"מיליארד ליש 4בשנה ומשלמת מסים בהיקף של 

המיוחסת  הכלכלי העולמי גרם לבריטים להנהיג חקיקה שתגביר את חבות המס על קבוצת האנשים

" דומיסיל-נון" בעלי מעמד 3,000-במשרד האוצר הבריטי העריכו כי הגברת הנטל תגרום לכ. הזאת

. היא אחת מהן שישראל, לעזוב את המדינה לטובת מדינות שיציעו מיסוי אטרקטיווי יותר

במונחי , היא מפלה לטובה ,לטענתם. מומחי מס רבים טוענים כי תוכנית רשות המסים אינה שוויונית

בר זכאי דוחה את . המשלמים מס מלא עולים ותושבים חוזרים בעלי הון לעומת אזרחי ישראל, מיסוי

הוא מצביע . תרומה משמעותית מבחינה כלכלית העולים והחוזרים תורמים למדינה, לדבריו. הטענות

. המקצוע שנהנו מהטבות מס לאורך העשור האחרון על התרומה הגדולה שתרמו לבריטניה בעלי

פעילות , יכולות שיקימו בישראל פעילות כלכלית וכזכור החוזרים הם אנשים בעלי, לדברי בר זכאי

. ותושבים חוזרים כבר לא תהיה פטורה ממס כלכלית שיקימו כאן עולים

של החוזרים ובני משפחותיהם בישראל תייצר תרומה  בר זכאי מסביר כי עצם נוכחותם, מעבר לכך

ל מלמד שקיומו של מרכז חיים בישראל יגרום לכך "בישראל ובחו הניסיון הנצבר. "כלכלית למדינה

הדבר הוכיח עצמו בעניין זה בבריטניה . משמעותית החייבת במס למדינה שתהיה הפניה של הכנסה

שיעורי המס בישראל אינם שונים משמעותית משאר . "אומר בר זכאי", בעולם במקומות אחרים

". אף נוחים יותר ולעתים, העולם

מעריכים ברשות המסים כי , עלייה ס ועל הערכות בדבר נתוני"בהערכה גסה המבוססת על נתוני הלמ

וכי ותרומתם , ג בישראל"שקל בשנה לתל מיליארד 5תרומת העולים החדשים והחוזרים תזרים כמעט 

. שקל בשנה להכנסות המדינה ממסים יכולה להגיע לחצי מיליארד

שנה היא  20לעשר או  נותרה בעינה השאלה אם תוכנית המעניקה הטבות לעולים ולתושבים חוזרים

. נעלמים תחת סעיפי המסים הוגנת בשעה שרובנו רואים כיצד חלק ניכר מהשקלים בתלוש השכר

האוצר הבריטי הדן בתוכנית  מופיעה עשרות פעמים במסמכים הרשמיים של משרד" הוגן"המלה 

. האוצר הבריטי החליט לקצץ בהן הטבות שמשרד -" דומיסיל-נון"ההטבות לתושבים בעלי מעמד 

כשמדובר ברצון לעודד עלייה והענקת פטור . עינינו עניין הטלת מס באופן שוויוני היה כל הזמן לנגד"

אנו משמרים את האיזון , לתקופה קצובה, ל"שלנו בהיותן בחו על הכנסות שממילא אינן בבסיס המס

. משיב בר זכאי", פעילות בישראל העולים משלמים מס מלא כמו כולנו צריך לזכור כי על. הראוי

, כאמור, בעוד שבישראל, כי בבריטניה מוענקות ההטבות האלה לכל החיים ברשות המסים מציינים

. לעשר שנים ההטבה ניתנת רק

שבבריטניה נהנו מהם  חשוב לזכור כי אנחנו רק מתחילים תהליך שאמור להביא לכאן עושר ופריחה"

אלף  30לעצמם לגבות מס של  הם יכולים להרשות, במלים פשוטות. "מדגיש בר זכאי", שנים ארוכות

". אנחנו נהיה שם אני מקווה שבעתיד גם. פאונד ולהמשיך להיחשב אטרקטיוויים

לא משלמים מסים ולא מספרים  ,קונים דירות יוקרה, ואולם המחשבה על בעלי הון המגיעים לישראל

לא מעט עורכי דין ורואי חשבון העוסקים  הפטור מדיווח מטריד. מעוררת אי נוחות -לרשויות שום דבר 

נזקק פחות , כי מי שלא מדווח על הכנסותיו, אינטרסנטיים מין הסתם יש לכך גם מניעים. בתחום

. לשירותיהם

 מי שבוחר להיות. "כי לא ניתן לנצל לרעה את הפטור מדיווח באופן שלא היה קיים בעבר בר זכאי טוען

ומבהיר כי  ,הוא אומר", עבריין מס ולפעול בשחור ללא דיווח יכול היה לעשות זאת גם ללא הרפורמה

אנחנו "מסביר כי  הוא. ל ייחשב לעבריין מס"מי שיפיק הכנסה בישראל ויטען כי היא מופקת בחו

ועל המערכת מבלי שיימצא  נמנעים מלדרוש כמויות אינפורמציה אדירות שיטילו נטל כבד על העולים

לא הייתי מציע לאיש . אפקטיוויות אנחנו יודעים להגיע למידע בדרכים יותר. להן שימוש של ממש
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מי שיבצע פעילות מישראל ויטען שהיא בוצעה  שכן אנחנו יודעים לאתר את, לבחון אותנו בעניין זה

". מדובר בעבירה פלילית. ל"בחו

ל צריך גם הוא "יש מומחי מס שחושבים שעולה חדש העובד בישראל עבור מעסיק בחו ,עם זאת

 ניתן לבסס פרשנות משפטית לפיה מי שעובד עבור מעסיק זר, "לדברי טארק בשיר. פטור ממס להיות

לדעת  ".זכאי לפטור ממס -ל "ל ומעניק שירות ללקוחות בחו"או שהוא עצמאי שהעסק שלו קם בחו

. ולא רק בעלי הון ,פרשנות כזו חיונית אם רוצים להביא לישראל הון אנושי מצוין שיעבוד פה, בשיר

ערבים ישראלים , לדבריו. המשפטים הוא ערבי ישראלי ובעבר שימש עורך דין במשרד, אגב, בשיר

אך אינם מודעים לכך שהרפורמה חלה גם  ,ל מתעניינים בהטבות שמציעה רשות המסים"החיים בחו

ומעוניינים לחזור לישראל התקשרו לשאול אותי  שני רופאים ערבים שצברו נכסים באיטליה. "עליהם

אבל בהחלט מוגדרים תושבים חוזרים ויכולים ליהנות  ,אמרתי להם שהם לא עולים חדשים. בעניין

". מהפטור

מיליארד שקל  4.7שווים למשק  העולים והחוזרים

החדשים יגדילו בצורה משמעותית את הכנסות המדינה  מצפים כי העולים, למרות כל הפטורים>> 

? כמה תרוויח המדינה מהעולים. שזה לא יקרה גם אצלנו זה קרה בבריטניה ואין סיבה. ממסים

על בסיס נתון זה ובהתחשב בסיכויים להתגברות . עולים חדשים אלף 15הגיעו לישראל  2006-ב

אלף עולים חדשים  60ניתן להעריך כי , הכלכלי העולמי וגורמים נוספים העלייה על רקע המשבר

ברשות המסים מעריכים כי משפחות אלה . יגיעו לישראל וייהנו מרפורמת המס ותושבים חוזרים

ההוצאה הממוצעת למשפחה . המכריע לשני העשירונים העליונים המבוססים כלכלית ישתייכו ברובן

). ס"הלמ(בהתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , אלף שקל לחודש 17-ב כזו נאמדת

. בהערכה שמרנית למדי, אלף שקל הוצאה משפחתית לשנה 208-כ ,כלומר

אלף  22.5-משפחה בשני העשירונים העליונים ניתן להניח כי מדובר בכ בהתחשב בגודל הממוצע של

על . מיליארד שקל בשנה 4.7-הכוללת הממוצעת שלהן במשק הישראלי תגיע ל משפחות שההוצאה

. מ על הוצאה זו יגיעו לכחצי מיליארד שקל בשנה"ההכנסות ממע, המסים פי חישובי רשות
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