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חוזר מס הכנסה מס'  - 2 / 2005החטיבה לתכנון וכלכלה/היחידה למיסוי בינלאומי
בחטיבה המקצועית

הנדון :הקלות במס לתושבים חוזרים ועולים חדשים  -עדכונים והבהרות
 .1כללי
חוזר זה ידון בחקיקת משנה בנוגע לפטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על
פיקדון במטבע חוץ וכן בהבהרות להוראת המעבר לסעיף )14א( לפקודת מס
הכנסה )להלן" :הפקודה"(.
באשר להגדרות של "תושב חוזר" ו"תושב חדש" נא ראה חוזר מ"ה .17/2002
 .2פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פקדון במטבע חוץ
סעיף )14ג( לפקודה מעניק לתושב חוזר ,פטור ממס על ריבית שמקורה בנכסים
מחוץ לישראל ,שצבר בתקופה ששהה מחוץ לישראל ,לאחר שחדל להיות תושב
ישראל .הפטור הינו לתקופה של חמש שנים מיום שחזר להיות תושב ישראל.
על מנת שלא יווצר מצב בו יהיה לתושב חוזר תמריץ להשאיר את כספו מחוץ
לישראל ,על מנת ליהנות מפטור ממס ,הוחלט להעניק פטור ,גם על ריבית
שמקורה בסכומים אותם הפקיד התושב החוזר בפיקדון מט"ח בישראל ,בכפוף
לתנאים שיפורטו בהמשך.
בהתאם לכך הותקן צו מס הכנסה )פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על
פיקדון במטבע חוץ( ,התשס"ד , 2003 -המעניק לתושב חוזר פטור במשך חמש
שנים על הכנסותיו מריבית על הפקדות במטבע חוץ בתאגיד בנקאי ,בהתקיים
התנאים הבאים:
.1

הכספים הופקדו בפיקדון במטבע חוץ בתאגיד בנקאי.
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.2

בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף ,שהיו לתושב החוזר מחוץ לישראל ,אשר
נוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל ובתנאי שמקורם אינו ממכירת
נכסים בישראל.

.3

לא חלפו  5שנים מיום שהיה לתושב חוזר.

.4

הסכומים הופקדו בפיקדון בתוך  90ימים מיום העברת הכסף לישראל.

.5

ההכנסה מריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד בידי התושב החוזר,
אינה רשומה בפנקסי חשבונותיו ואינה חייבת ברישום כאמור.

.6

הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד
הבנקאי לקרובו של התושב החוזר ,אם הקרוב הוא תושב ישראל .לעניין
זה "קרוב" כולל חבר בני אדם כמפורט בסעיף 105יא לפקודה.

.7

הריבית משולמת עבור התקופה בה זכאי התושב החוזר לפטור על פי
תקנות אלה.

.8

התושב החוזר הצהיר בפני התאגיד הבנקאי ,בתוך  14ימים ממועד הפקדת
הסכומים בפיקדון )בטופס  ,(2409על היותו תושב חוזר ועל זכאותו
לפטור.
הוראות אלו חלות על הכנסה מריבית המשתלמת מתאריך  1.1.2003ואילך.
עפ"י צו מס הכנסה )פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון
במטבע חוץ( ,התשס"ד , 2003 -תושב חוזר אשר הצהיר על היותו תושב חוזר
עד ליום  27.1.04ואשר חלו עליו הוראות צו מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה
מריבית על פיקדון חופשי במטבע חוץ( ,התש"ל – 1970לפני המועד , 1.1.2003
ימשיך להיות פטור ממס על הכנסותיו מריבית מאותו פיקדון עד לתום 10
שנים מיום שהיה לתושב חוזר או עד  31.12.2007לפי המוקדם.
תושב חוזר אשר לא הצהיר במועדים כאמור בפני התאגיד הבנקאי ,מסיבה
מוצדקת להנחת דעתו של פקיד השומה ,יוכל לתבוע את הפטור ממס במסגרת
הדוח השנתי ולצרף את ההצהרה כאמור.
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 .3סעיף )14א( לפקודה – הוראת מעבר
סעיף )14א( לפקודה מקנה הטבות לתושב חדש עד שימלאו חמש שנים לעלייתו.
הוראת המעבר של סעיף )14א( קובעת כי תושב חדש ,אשר ביום  1.1.2003חלפו
למעלה מחמש שנים מיום שהפך לתושב ישראל ,אך לא יותר מעשר שנים מאותו
יום ,יהיה פטור ממס על הכנסותיו מהמקורות המנויים בסעיף  14לפקודה ,עד
תום שנת המס .2003
סעיף )14ג( לפקודה קובע כי הוראות סעיף )14א( לפקודה יחולו בשינויים
המחויבים גם על תושב חוזר.
לפי פרשנותינו ,החלת סעיף )14א( לפקודה לגבי תושב חוזר כוללת ,את הוראת
המעבר לסעיף )14א( לפקודה .לפיכך ,תושב חוזר אשר ביום  1.1.2003חלפו בין
חמש לעשר שנים מיום שחזר להיות תושב ישראל ייהנה אף הוא מפטור כאמור
בסעיף )14א( עד תום שנת המס . 2003
יוזכר ,כי לפי פרשנות מקלה ,תושב חדש או תושב חוזר אשר במהלך שנת המס
 2003מלאו חמש שנים לעלייתו ארצה ,יוכל להנות מפטור על הכנסותיו עד תום
שנת המס  .2003בצורה זו לא יופלה מצבו של מי שנהיה תושב ישראל במהלך שנת
המס  1998בהשוואה למי שנהיה תושב ישראל לפני שנה זו .
כך למשל ,עולה שנהיה לתושב ישראל שש שנים לפני ) 1.1.2003המועד הקובע(
ייהנה מפטור במשך שנת המס  2003כולה בדומה לעולה שנהיה לתושב ישראל
ארבע וחצי שנים לפני המועד הקובע.

בברכה,
רשות המיסים בישראל

