
–עולים חדשים ותושבים חוזרים 
פטור ממסים וממכס

ד ליאת גרבר"עו, ד גיל נדל"עו
עורכי דין, זליגמןגולדפרב
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רווח הוןמסוי, ישירמסוי
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פטור ממס להכנסות מחוץ לישראל-לפקודת מס הכנסה 14סעיף 

,  לפקודת מס הכנסה קובע פטור למשך עשר שנים לתושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים14סעיף ▪
(ל מעל עשר שנים"שהה בחו=תושב חוזר ותיק)מהמועד שבו היו לתושבי ישראל 

,  תמלוגים, קצבה, שכירות, ריבית, הפטור הוא לכל  ההכנסות שנצמחו מחוץ לישראל לרבות דיבידנד▪
.  הכנסות מהימורים

במהלכה לא ייחשב היחיד כתושב ישראל ובתום השנה יוכל להחליט אם , ניתן לבחור בשנת הסתגלות▪
.  השנה תבוא בכל מקרה במניין עשר השנים. להישאר או לעזוב

.  לגבי מהו המועד לתחילת התושבותהמסיםחוזר רשות :לשים לב▪
.  מצומצמיםזכאי לפטורים ( שנים6לאחר )תושב חוזר ▪



פטור מרווח הון  -חדש תושב חוזר ותיק ועולה 

קובע פטור מרווח הון מנכס שהיה לתושב חוזר ותיק או עולה חדש מחוץ לישראל במשך עשר שנים  ( ב)97סעיף ▪
.מהיום שהיה לתושב ישראל

אם הנכס אינו זכות לנכס , על נכס שרכש בתקופת היותו תושב חוץ, תושב חוזר זכאי לפטור במשך עשר שנים▪
.  בישראל

,כלומר לפי יחס תקופות-ההטבה תהיה ליניארית, נמכר הנכס לאחר תקופה של יותר מעשר שנים▪
מחצית מרווח  -ועוד עשר שנים לאחריהן, נכס שהוחזק במשך עשר שנים מהיום שהפך לתושב ישראל: לדוגמה▪

.  ההון תהיה פטורה
פטורים גם על רווח הון ממכירת נייר ערך של חברה פרטית ישראלית שרכשו  , תושב חוזר ותיק ועולה חדש▪

.בהיותם תושבי חוץ



הקלות במס רכישה  –עולה חדש 

העליהועד שבע שנים לאחר העליהלתקופה של שנה מלפני –ההקלות מתייחסות לעולה חדש בלבד ▪
וגם לדירה נוספת, לדירה יחידה▪
סכומי הקלה המופיעים בחוק▪



מסי יבוא
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עולה  

;נכנס לישראל על פי אשרת עולה▪
;לאחר כניסתו לישראל קיבל תעודת עולה לפי חוק השבות▪
או שנולד מחוץ לישראל  ( 14.7.1952)ב "א בתמוז תשי"שיצא את ישראל לפני יום כ–נכנס לישראל ▪

;  ושהה ברציפות מחוץ לישראל מיום צאתו או מיום לידתו, לאדם שיצא מישראל כאמור
אזרח "מהמשרד לקליטת עלייה או בעל תעודת " קטין חוזר"בעל תעודת –נכנס לישראל שהוא ▪

;מהמשרד לקליטת עלייה" עולה



תושב חוזר  

.ששהו בחוץ לארץ שנתיים או יותר וחוזרים סופית לישראל, תושבי ישראל▪
.כהגדרתם בתקנות משרד הפנים,עולים בפעם שנייה▪
כי המעמד שלהם לגבי המכס הוא כמעמד  , שרשות המסים בישראל קבעה לגביהם-נכנסים אחרים ▪

.תושבים חוזרים

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/piba_policy_67/he/67.pdf


המשך-עולה ותושב חוזר 

;הטובין יובאו על ידי העולה או התושב חוזר בכמות סבירה▪
במשך , הטובין יובאו לשם שימושו העצמי של העולה או התושב חוזר או של בני משפחתו הגרים עמו▪

;תקופה של שש שנים לפחות
או  , הטובין הם רכושו של העולה או התושב חוזר שאותם החזיק מחוץ לישראל לפני כניסתו לישראל▪

אם לאחר כניסתו לישראל הטובין נשלחו  , או, נרכשו על ידיו מכספו שהוחזק מחוץ לישראל לפני כניסתו
;אליו כמתנה בתום לב

העולה או התושב חוזר הציג בפני גובה המכס את התעודות והמסמכים שהוצאו לו מאת המשרד ▪
לקליטת העלייה או מאת הסוכנות היהודית לארץ ישראל והנוגעים לכניסתו או לעלייתו לישראל או  

;לשהות בה
הוצאו על שמו של  , חשבון המכר של הטובין שנרכשו מחוץ לישראל וכן שטר המטען של הטובין כאמור▪

;העולה או התושב חוזר
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שמרו על קשר

Gill.nadel@goldfrab.com
Liat.graber@goldfarb.com

050-5601414

mailto:Gill.nadel@goldfrab.com
mailto:Liat.graber@goldfarb.com
https://www.facebook.com/%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%A0%D7%93%D7%9C-162334263802485
https://www.youtube.com/channel/UCcMWvtu0lErDOJFkWQibJ4w


.המידע המצוי במצגת הזה הינה מידע בעל אופי כללי בלבד
.מידע זה אינו מהווה יעוץ משפטי

לקבלת יעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא המידע 
.הרלבנטי

סייג


