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משפחה

ההורים עשו את ההון שלהם בכוחות עצמם. מדוע לילדיהם מגיע
שקל מכל זה?

כל הורה מעוניין לתמוך ולסייע לילדו, אולם, מחקרים מראים כי תמיכת יתר מנוונת את הילד ופוגעת בו.
כדי שלא נחזה בהתהוותו של דור של בטלנים, הגיע הזמן להקים את מיסי העיזבון והירושה לתחייה

ארתור שני
10:09, 13 ביוני 2022

עקוב

פעם בכמה זמן עולה שוב הדיון באשר להטלת מיסי ירושה ועזבון במדינת

ישראל, לאחרונה בעקבות דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא

שהזמין חבר הכנסת דודי אמסלם (ליכוד). על פי הדו"ח, מס עיזבון בשיעור של

15% ברף הכנסות של 10-5 מיליון שקלים צפוי להכניס לקופת המדינה בין 5.7

ל-7 מיליארד שקל בשנה.
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הנימוקים בעד ונגד מיסי עזבונות וירושות, שנגבו בישראל עד 1981, הם רבים.

בצד של ה"בעד" יש את עניין הקטנת הפערים החברתיים וצמצום העברת

אי־השיוויון מדור לדור. ישנו גם היתרון בהגדלת הכנסות המדינה, כמובן. כמו כן,

ישנה הטענה כי השפעת מיסים אלו על הפעילות הכלכלית קטנה יחסית,

ותאפשר הקטנת מיסים אחרים, בעלי השפעה רבה יותר על הפעילות הכלכלית

(כגון מס חברות ויחידים).

בצד של ה"נגד" ישנה הטענה כי הטלת מיסי עזבון וירושה תוביל לחובת דיווח

כללית, שאינה קיימת כיום בישראל, דבר שיקטין את הכנסות המדינה ממסים

אלו, בשל מנגנון האכיפה שתידרש רשות המיסים לפתח. כמו כן, הדבר יוביל

לתכנוני מס רבים ומורכבים יותר ודווקא אנשים בעלי הון נמוך יחסית יפגעו יותר,

בהיעדר יכולת לתכנונים כאלה.

ואולם, מעבר לטיעוני הבעד והנגד הכלכליים, חשוב להתייחס לכך שלהיעדרם

של מיסי עיזבון וירושה ישנה השפעה הרסנית על התא המשפחתי, במשפחות

המחזיקות בעסקים משפחתיים.

כל הורה מעוניין לתמוך ולסייע לילדו. זה ברור. ואולם, מחקרים מראים כי תמיכת

יתר מנוונת את הילד ופוגעת בו בהיבטים רבים. כך, לדוגמה, כאשר הורה מעניק

במתנה דירה לילד, הדבר עשוי להוביל לכך שאותו ילד לא ממצה את

הפוטנציאל הגלום בו, ובוחר לא לעבוד או להתקדם, משום שההוצאה הגדולה

ביותר בחיי הישראלי הממוצע, ההוצאה על דיור - נחסכת ממנו.

……יפור של מס הירושה והאם צפוי לו קאמבק בצל הקורונהיפור של מס הירושה והאם צפוי לו קאמבק בצל הקורונה

יש דרך למנוע מכה נוספת עבור נפגעי ניכור הורי

המאבק למען משפחות חדשות רצוי וראוי. לא בר רפאלי תוביל אותו

שליחת גברים אלימים לטיפול? החוק שייצור יותר נזק מתועלת
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קרדיט: כאן | חדשות - תאגיד השידור מה הסיפור של מס הירושה והאם צפוי לו קאמבק בצל הקורונה?  
הישראלי

במישור מקביל, במשפחות רבות, המחזיקות בעסקים משפחתיים, הילדים

משולבים בגיל צעיר מאוד בעסק "על הנייר"; מקבלים תפקיד, שכר ותנאים

ולעתים אף בעלות חלקית או מלאה, אך מבלי שיעבדו בפועל וילמדו את העסק.

התוצאה, לעיתים קרובות, היא הכשלת ההעברה הבין דורית של העסק שלטובת

ביצועה שולב הילד בעסק מלכתחילה.

- פרסומת -

אחד הסמנים הקיצוניים של גישה זו הוא ביל גייטס, מייסד מייקרוסופט, אשר

בחר לא להעביר את הרוב המוחלט של כספו ליורשיו, והודיע כי יעביר את רוב

הונו לצדקה וכי ילדיו יצטרכו "לסלול דרך משל עצמם".

במשפחות ובמדינות העשירות בעולם למדו כי דווקא מיסי העיזבון והירושה

מחזקים את הצורך בתכנון מהודק ובהסדרה המשפטית של חלוקת העושר

המשפחתי - באמצעות הסכמים ואמנות משפחתיות, נאמנות משפחתית

המנוהלת על ידי נאמן ועוד. הטלת מיסים אלו תגרום למשפחות המחזיקות

בעסק משפחתי לשקול ולתכנן היטב את צעדיהם, ותרסן את האפשרות של
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העברת הכספי בחיפזון חסר מעצורים בצורה שתגרום להם נזק. בצורה הזו,

"טיפטוף" העושר על בני ובנות המשפחה, נעשה בצורה מוצלחת יותר.

אחת האמירות הידועות של וינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת אנגליה לשעבר,

היתה כי מיסי עיזבון וירושה מהווים ביטוח נגד יצירת מעמד של בטלנים. טוב

יהיה אם מדינה ישראל תלמד מדבריו ותחליט על גביית מיסי עיזבון וירושה, על

מנת שלא נחזה כאן בהתהוותו של דור של עשירים בטלנים, שלא הרוויחו את

כספם בזיעת אפם, וכתוצאה מכך, מאבדים אותו בקלות. הגיע הזמן להקים את

מיסי העיזבון והירושה לתחייה, לא רק לצורך צמצום הפער החברתי, אלא אף

לטובת חיות והמשך היצרניות של המשפחות הללו.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

משפטמשפחהירושה

ארתור שני | משפחה

ארתור שני עומד בראש משרד עורכי הדין ארתור שני ושות', העוסק בדיני משפחה והורות

כתבות מומלצות
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בלי קעקועים ועם חיוך ביישני, זה הראפר החם של הרגע

סודות הקיוביקל: מה קורה כשהשכר של כולם נחשף

הרוב הנשי בין תלמידי הפיזיקה בחינוך הערבי עדיין לא הגיע לחברה היהודית
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לא היה לי אומץ לפתוח את זה מולו. התחלתי לחשוב שאני סקס גרוע

כשחקנית טניס היא פרצה גבולות. כעת היא שוב עומדת למבחן
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נהדר, אך מתי יש להיזהר
ממנה?

הארץ / סנדברג כבר היתה

שחוקה ולא מרוצה - ואז
הגיעה החקירה נגדה

Sonovia / זו המסכה הכי

טובה לטיסות! קבלו

ממומן

מכון ון ליר // המלצה על ספר

/ בנק ישראל - כלכלה

ממומן

https://www.haaretz.co.il/family/askingforafriend/2022-06-06/ty-article/.premium/00000181-3845-d9f8-a1d5-bb6771a00000
https://www.haaretz.co.il/sport/other/2022-06-06/ty-article-magazine/.premium/00000181-3835-d9f8-a1d5-bb7795f80000
https://www.outbrain.com/what-is/default/he
https://www.haaretz.co.il/family/leereuvenibardavid/2022-05-29/ty-article-opinion/.premium/00000181-0f82-dcf3-a395-3fa26fbc0000?obOrigUrl=true
https://www.haaretz.co.il/wallstreet/2022-06-03/ty-article/.premium/00000181-2aa3-dcd4-a9b1-fafb774c0000?obOrigUrl=true
https://www.sonoviastore.co.il/blogs/news/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2021-%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94?utm_source=outbrain&utm_medium=referral&utm_campaign=OB_Blog_AirTravel_IL_PC_v2&obOrigUrl=true
https://www.vanleer.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%91/?utm_source=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=IsralBankArticle&utm_source=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=IsralBankArticle&utm_content=%D7%91%D7%A0%D7%A7+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C+-+%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F+%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&obOrigUrl=true
mailto:?subject=%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%A9%D7%95%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%9C%D7%94%D7%9D%20%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9D.%20%20%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%94%D7%9D%20%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2%20%D7%A9%D7%A7%D7%9C%20%D7%9E%D7%9B%D7%9C%20%D7%96%D7%94?&body=https://www.haaretz.co.il/family/2022-06-12/ty-article/.premium/00000181-5741-d082-ad87-ffcd5b670000
mailto:?subject=%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%A9%D7%95%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%9C%D7%94%D7%9D%20%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9D.%20%20%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%94%D7%9D%20%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2%20%D7%A9%D7%A7%D7%9C%20%D7%9E%D7%9B%D7%9C%20%D7%96%D7%94?&body=https://www.haaretz.co.il/family/2022-06-12/ty-article/.premium/00000181-5741-d082-ad87-ffcd5b670000


12:56 ,13.6.2022 ההורים עשו את ההון שלהם בכוחות עצמם. מדוע לילדיהם מגיע שקל מכל זה? משפחה - הארץ - הארץ

https://www.haaretz.co.il/family/2022-06-12/ty-article/.premium/00000181-5741-d082-ad87-ffcd5b670000 7/13

פוליטית בעידן40% הנחה נוספת על

הארץ / את לא רואה שהוא

ממש מקטין אותך?
הארץ / "מחיקה מלאה"

מתאר את מחירה האמיתי
של הלידה הרפואית

שמענו - פורטל פיננסי חדשנ

י / זו רשימת ההטבות

שמגיעות לפנסיונרים –

ממומן

הזירה המקצועית למסחר /

שוקלים להיכנס למסחר
עצמאי בבורסה? 5

ממומן

הארץ / "על כל מאמר שלי

הופיעו חמישה שכנגד":
הנידוי שחווה הכלכלנית

הארץ / שמועות על בעיות

אכילה והתקפי זעם:
הבחירה המעניינת של

Real Invest השקעות /

ההתיישבות ממשיכה:
קרקעות בשומרון

ממומן

בית אבי חי / הוא נולד

בגרמניה אחרי
המלחמה, עלה

ממומן

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר

להוספת תגובה
מזוהה

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ
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לבחירת השםשם
ככינוי קבוע

שלחו

מהאחרונה לראשונהסדרו את התגובות
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הטיעון להחזרת מס העיזבון הזוי במקרה הטוב. מה הקשר בין הרצון של הילד להתמודד לבין
היכולת של ההורים להוריש לו כסף ורכוש? הבעיה היום אינה המתים היא של החיים. ההון

היום מתרכז בידיים של מעט מאוד אנשים וחברות.
יש להבין שהמהפכות בעולם פרצו בדיוק בגלל הקיטוב הזה.

יש להטיל מיסים כך שאדם שיש לו רכוש הגדול מ 30 מיליון דולר ישלם למדינה בה הוא חי
80% מהרווחים שלו. נכון שזה נשמע כעושק. אבל ברגע שכל מדינות העולם יקיימו זאת.

רמת החיים בעולם תבצע קפיצה נחשונית. 
 

12:43למה אין מס ירושה12
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לפני כן אני מבקש למחות בעדינות על עצם הכתבה, לא ראוי שכתבה כזו תכתב על ידי עורך
דין שלפחות על פניו האינטרס שלו הוא שאם יוטל מס ירושה יבואו לקוחות להתייעץ איתו איך

לצמצם את הנזק.
לגופו של ענין - לא לחינם אין חובת דווח בישראל. סוד לא כל כך ידוע הוא שאדם הגון מן

השורה בעל הכנסות משני בני הזוג ופעילות קטנה בשוק ההון יקבל החזר מס של כמה אלפי
שקלים אם יגיש דוח.

לעומת זאת כנגד אדם שחייב להגיש דוח ועובד בשחור יש צעדים יעילים יותר מאשר חובת
דיווח (כבר היום חלקם חייבים ומצפצפים על החובה). למשל הגבלות על החזקת ותשלום

במזומן.
המשמעות היא שחובת דיווח תוריד הכנסות מהמדינה ולא תגדיל!

12:37שני נבער ואטום שכמוך11
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לא חשבת על אפשרות שאנחנו חוסכים מעצמנו כדי שילדינו ונכדינו(!) יוכלו להתפרנס
בשפיות, במדינה שבה הכל יקר, ובלתי אפשרי כמעט לעשות זאת לבד, אלא אם אתה

הייטקיסט ושפר עליך מזלך להיות חלק מחברה שעשתה אקזיט?,,,,,כמה כאלה יש?
יש לך מונופול על ידע והשכל? מי אתה שבהתנשאות אתה שופט אותנו, שבמקום לבזבז

ולנקר עיניים בבית למשל בסביון, ורכב בכמה מיליונים, וכנל תכשיטים ושעונים וטיסות
במטוסים פרטיים , החלטנו לחיות באופן ראוי וסביר אך ממש לא בסטנדט הזה, כדי שיהיה

לילדינו ונכדינו כדי שימשיכו לחיות כאן!!!! כי בחו״ל הכל יותר פשוט ואני כותב לך מר שני
הנאור מידע מבוסס היטב- אני מעדיף אותם ישראלים ולכן מעדיף לבנות להם את עתידם

הכלכלי. אז לא הכל חישובי מס, ובודאי שאמסלם הנבער לא יטיף לנו- יש לו מהתפוצה שלו
מלא כאלה שפשוט אינם מדווחים אז בודאי שהם לא יהיו אוכלוסיית היעד להשתלט על מה

שלא שלכם! שלמנו מיסים כל חיינו. עכשיו אתם דורשים מס נוסף? התוצאה תהיה כפי
שנתחת, שני הרדוד- מקלטי מס, תרגילי חמיקה, כל מה שהוא לא ערכי. וזו השיטה לשכנע

את הדור הבא פשוט לצאת מכאן למקום ששפוי לחיות בו
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שני נבער ואטום שכמוך12:40אני1

1 0

אם נתעלם רגע מההתלהמות של תגובתך, כמעט בכל המקומות הללו
שלדעתך שפויים יותר מטילים מסי ירושה.

שני נבער ואטום שכמוך12:45לאני

0 0

ממש לא נכון , ובחלקם של "כל המקומות הללו" רק מסכומים של 8
ספרות. בדולרים.

12:15במקום להתבכיין שיהיו פה10
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לכאורה בטלנים רצוי לוודא שפרזיטעם שלא עובדים ומקבלים כסף מהמדינה, נניח חרדים,
יצאו לעבוד. זכותו של אדם עשיר להוריש לילדיו הכל מבלי שהמדינה תיקח מזה.

12:12ריאליסט9
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השאלה היא כיצד ההורים בנו את עושרם ואילו אחרים - לא. יש תחושה אצל רבים שצבירת
העושר היא עניין של מזל ולא שילוב של עבודה קשה, כישרון, יזמות, וכו'.

מס ירושה/עיזבון יכול להוביל לבטלה דווקא בשכבות החלשות שגם אם לא יעשו דבר, יזכו
בהכנסה שהיא פרי עמלם של אחרים. החרדים בישראל הם דוגמא טובה לכך.

הייתי יותר משמח לתרום לאחרים אם היה מובטח לי שהשימוש בכספים יהיה יותר בכיוון של
החכה ולא בכוון של הדגים. סתם ככה לזרוק מספרים/אחוזים הוא חסר משמעות ובוודאי שלא

תורם למוטיבציה של מישהו לתרום לחברה.

8HR11:59

0 0

בהחלט צריך מס ירושה על סכום של מעל 25,000,000 ש"ח.
והמס צריך להיות משמעותי.

11:34קורא.7
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0 4

אדם איננו בודד בעולם ואינו מרוויח רק לקיים את צורכיו שלו. אמנם ילדיו לא עמלו על ההון
אך הוא בהחלט יכול להיות שייך להם. ספציפית אצל גייטס גם בניכוי "רוב מוחלט" מהכסף

שלהם יכולים להיוותר עשרות מליוני דולרים בכיס הילדים, כך שלא נשמע לי שזו דוגמה
שממחישה את מה שיחווה ישראלי ממעמד הביניים כשייפול לו האסימון שהמדינה בטובה
הגדול מלאימה את נכסיו. מה גם שהוא לא נתן למס הכנסה בונוס של מאה מיליארד דולר

אלא שקד על תרומת הכסף באופן אישי.

6nav11:13

10 0

מס ירושה הגיוני הוא מס של 100%.

10:55אמא5

0 16

הייתי משלמת בשמחה יותר מיסים אם הם היו חוזרים אלינו בחזרה בדמות של מערכות חינוך,
בריאות, תחבורה, יוקר מחיה, משפט.

אבל המיסים בארץ הולכים לשטחים, ולישיבות. זה כבר ממש לא נראה לי הוגן.

10:41עמי ב4

3 14

מי אתה בכלל? שתקבע מה הורים יעשו ברכושם הפרטי? ואיך יתייחסו לילדיהם?
איך אתה מעז?
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עוד תגובות
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כתבות שאולי פספסתם

המיזם ההיסטורי של בנט ולפיד נחל הצלחה. לאורבך יש תוכניות אחרות
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"אנשים צועקים עליי ברחוב, קוראים לי רוצח ופסיכופת"

מה צריך לעשות, ולהפסיק לעשות, כדי לגדל ילדים טובי לב (ומאושרים)

לגמרי? השתגעת ברק, אהרן לשעבר הנשיא כבוד להאמין. ולא לקרוא
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? א לשעבר אהרן ברק, השתגעת לגמר ן. כבוד הנש לקרוא ולא להאמ
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