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או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו

מבוא למיסוי בינלאומי ותושבות לצרכי מס

של ישראלאקדמיית רואי החשבון 



דגשים נוספים במיסוי  

תושבות יחידים



שאלת התושבות הזרה כתנאי 

ומיסוי נוודים  לניתוק תושבות 

דיגיטליים



שאלת התושבות הזרה כתנאי לניתוק תושבות

אשקלוןשומהפקיד'נפלוני3328/15א"ע
מסמשלםהואכילהצהירמסרבאףוהוא,אחרתמדינהבאףכתושבאוכאזרחמעמדאיןלמערער"

המחייבת,מורכבתשאלההיאמדינהבאףהכנסהמסתשלום-אימשמעותמהיהשאלה.אחרתבמדינה

ממארגכחלקלפקודה2סעיףאתלפרשיש,אכן...הבינלאומיהמיסוידיניהגדרותשללעומקןלצלול

כינישוםלטענתיתייחסזהדיניםשמארגשראויכפי.זיכויוהסדרימסכפללמניעתאמנותהכוללדינים

.הפוכהלטענהגםלהתייחסראויכך;הוגןאינוולכןמסכפלבבחינתהואמשלםשהואהאפקטיביהמס

ההגדרהכאשרבפרט)הנישוםשלתושבותעלבהכרחילמדהמסתשלוםאימקרהבכללאאמנם

אי-בענייננולדידיקורהוכך-ואולם;(למקוםממקוםלהשתנותעשויה"תושבות"שלהמשפטית

טענתואתהמחלישהנוספתכאינדיקציהלשמש,מסוימיםבמקרים,עשויאחרתמדינהבאףהמסתשלום

".לארץמחוץחייםמרכזמקייםהואכיהנישוםשל



קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי

:(2018)4א"תשומהפקיד'נרפיאמשיקשויליאמית,476/17א"ע

אדםשלמצבקייםבכללהאםוהיא,הדיוןבמהלךשהתעוררהעקרוניתסוגיהלצייןלנכוןמצאתי•

לענייןאחרתמדינהכתושבהוכרלאהמערערבענייננו.מסלצרכימדינהאףשלתושבשאינו

התיאורטיבמישוראכן.מדינהאףשלתושבהיהלאהוא2007המסבשנתולטענתו,המסחבות

האם-שונותנמלערילעיתיםופוקד,יםבלבספינהעלחייאדםלמשלבומקרהלהציףיהאמעניין

?מסלצרכימדינהאףשלתושבאינוהואבומצבלקבלניתן

אלא.כלשהיבמדינהתושבלהיותחייבשאדםקובעתאינהשהפקודהלכךמופניתהלבתשומת•

.ישראלתושבהואהאםהשאלהכלפימופנההזרקור

לתמוךעשויהדבר,מסלצרכיאחרתבמדינהתושבותועלמצביעשאדםבשעהכילהוסיףנכון•

טועןהנישוםבהאחרתלמדינההפניה,לומררוצה.בישראלאינוחייושמרכזבכךמסוימתבמידה

לאכאמורזאת.חייומרכזשלהכוללתהבחינהבמסגרתרלוונטימאפייןהינההמסבשנתתושבשהיה

.בעניינוהמערערעשה



קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי

-מזוזהשופט'כב:(2018)4א"תשומהפקיד'נרפיאמשיקשויליאמית,476/17א"ע

היאהמוצאנקודת,ל"לחוויוצא-בישראלוגדלשנולדמיובמיוחד-ישראלותושבאזרחשהואמי•

איןעודכלוזאת,לישראלמחוץממושכיםזמןפרקישוהההואאםאף,ישראלתושבנותרשהוא

עלכגון,אחרמושבמקוםלעצמוולקבועלישראלהתושבותזיקתאתלנתקלכוונתוברורותאינדיקציות

במדינהעיסוקמקוםוכןומשפחהביתהקמת,בישראלונכסיוביתומכירת,אזרחותעלויתורידי

.מישראלאלהזיקותיוניתוקתוך,אחרת

זיקתניתוקעלבהכרחמצביעהאינהלישראלמחוץשנהמידיממושכיםזמןלפרקיהשהותעצם•

למדינהמחוץממושכתשהותשלהתופעהרווחתהעכשוויתהגלובליתבמציאות.לישראלהתושבות

לצרכי,(בינלאומיתבחברותכללבדרך)עבודהלצרכי,אקדמייםלימודיםלצרכיכגון,שוניםלצרכים

באומנותעיסוקאוספורטשלבטורניריםהשתתפותלצרכי,מסחריתנציגותאוממלכתיתשליחות

התושבותקשראתלנתקכוונהעלבהכרחמצביעהאינהל"בחוכאמורשהות.ועוד,השוניםבתחומים
.כאמורכןלעשותברורהאינדיקציהבהעדרלישראל



קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי

:המשך–עליוןאמית
לוואין,משפחתובנימצוייםכאן,בישראלוגדלנולדהמערערבודנןכגוןבמקרהבמיוחדנכוןלעילהאמור

שההאלאאחרתבמדינהשורשיםהיכהולאומשפחהביתהקיםלאהמערער.אחרתבמדינהקבעבית

ובהןהשונותלמדינותישראלידרכוןעםנסעהעותר.המקצועיעיסוקולצרכישונותבמדינותזמןפרקי

תיקפתחולא,כתושבהוכרולאאחרתמדינהשלאזרחותרכשלאהמערער.כישראלישהיהויזתקיבל

המערער,גיסאמאידך.זרהמדינהאףשלהמסלשלטונותהכנסותיועלדיווחולא,אחרתמדינהבאףמס

בשנהחודשים5-כ(שנתי-רב)בממוצעשהה,משפחתובנימצוייםבה,לישראלזיקותיועלשמר

.לישראלל"בחושהשתכרכספיםהעבירוכן,בישראל



קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי

-(2019)(6418-02-16מ"ע)רפאליברבענייןהדיןפסק
ימיואתהמעביראדםשלממצבוממערבמזרחכרחקרחוקהמערערתשלעניינהכיסבורני"

ימיםפניעלשטלמקוםממקוםונדנעהואאלאקבועבסיסכללוואיןיאכטהשלסיפונהעלולילותיו
–המערערתשלבעניינה)מצויזהביתנמלכיסבורני...באחרופעםזהבנמלפעםועוגןואוקיינוסים

הואהיאכטהועוגנתעגנהשבוהמקום,יוםשלבסופו...אחרבמקוםולאבישראל(מ"החהוספת

."ולתושביהלאזרחיההמדינהשמעניקההציבורייםהשירותיםאתצורכתהיאושםבישראל

דגשים

.לאומיוביטוחמ"במעתיקיםסגירת•

.חוץלתושבחלוטהחזקה–בינלאומיבמיסויהרפורמההמלצות•



טבלה –ניתוק תושבות 

מסכמת



סתירת חזקות הימים–סיכום פסקי הדין 

האם החזקות  פסק דין

הוזכרו

הערות?האם נסתרו

-36696מ "ע)אברהם כהן 

(2704/13א "עו10-10

החזקה השנייה התקיימה בעניינו של המערער והמערערלא נסתרוכן

.לסתור אותה בבית המשפט המחוזי ובעליוןהצליחלא 

1072/07ה"עמ)ספיר 

(4862/13א "עו

נסתרה  כן

החזקה שניה

אישר בית המשפט העליון את הקביעה  , בעניין ספיר עליון

כי למרות התקיימות החזקה  , של בית המשפט המחוזי

הצליח המערער לסתור את  , השנייה בעניינו של המערער

.  החזקה

שהמערער לא  , בית המשפט ביסס את הכרעתו על כךנסתרה  לאכן (1192-04ה"עמ)קולטין

.הצליח לסתור את החזקה הראשונה



סתירת חזקות הימים–סיכום פסקי הדין 

האם פסק דין

החזקות  

הוזכרו

הערותהאם נסתרו

מ "ע)צור יעל

19466-01-

12)

החזקה  )כן כן

(השנייה

רשאי כל אחד מהצדדים לסתור את החזקה ולשכנע  , אם חלה חזקת הימים

, (א)2כאשר חלה החזקה על פי סעיף. כי מרכז החיים לא היה בישראל

ברי שהנטל  , ימים183כלומר כאשר הנישום שהה בישראל בשנת המס מעל 

...  המוטל עליו לסתור את החזקה הינו נטל כבד ביותר 

כאשר חלה החזקה בשל התקיימות התנאי של תקופת שהייה  , לעומת זאת

כאשר החזקה  . הנטל עשוי להיות שונה, שנים3כלומר שהייה במשך , כוללת

מקום שבו במהלך תקופה זו , קמה בשל התקיימות תקופת השהייה הכוללת

יש לבחון האם אכן שונה מקום מרכז , ביקש הנישום להעתיק את מרכז חייו

אם יקבע שמרכז החיים הועתק במהלך . החיים ומהו המועד שבו שונה

קודם למועד , ברי שמשקל ימי השהייה בישראל, תקופת השהייה הכוללת

לא ישפיע על קביעת מיקום מרכז , הנטען להעתקת מקום התושבות

."החיים



סתירות חזקות הימים–סיכום פסקי הדין 

האם  פסק דין

החזקות  

הוזכרו

האם  

נסתרו

הערות

מ "ע)קניג 

31489-01-

13 )

בית המשפט קבע כי המערער מוחזק כתושב ישראל מכוח חזקת הימים  חלקיתכן

ומכוח חזקת הימים השנייה  , 2006-ו2004עד 1999הראשונה בשנים 

.  2005בשנת 

אינני סבור כי המערער הצליח לסתור את  ": 1999-2004ביחס לשנות המס

להבנתי נוכחותו בישראל  .2004עד 1999חזקת התושבות לגבי השנים 

מזדמנת או חולפת אלא מדובר בפרק  , באותה התקופה לא הייתה מקרית

לעתים יחד עם שרון , בפועל המערער נכח בישראל רוב הזמן...לא קצר בחייו

...".  ולעתים בלעדיה

מן הטעמים שפורטו לעיל הייתי קובע כי : 2005-2006ביחס לשנות המס 

הוא יצא ביום ... המערער חדל להיות תושב ישראל במועד מוקדם יותר

על כן הייתי קובע כי ... ולא שב לישראל במהלך שנה שלמה24.5.2005

הופסקה שוב ביום  ( 1999אשר חודשה בשנת )של המערער תושבותו

(."מועד הסמוך לעזיבת גרושתו ובנותיו)24.5.2005



סתירות חזקות הימים–סיכום פסקי הדין 

רפי אמית  

מ "ע)

19898-03-

13)

-חדחזקהכן

צדדית

:כלהלןקבעהמשפטבית,הימיםחזקותחלולאהענייןבנסיבות

איןהפיסקאליתהתושבותקביעתלצורךהחייםמרכזמבחןביישוםכיחולקאין"

אדםמסויימתבשנה,כידוע:בפועלהשהיהימילענייןמופרזתחשיבותלהעניק

עשויאדםומאידךבהתושבלהיותמבליבישראלהשנהימותכללשהותעשוי

.בהתושבלהישארועדייןהשנהימותבכלמישראללהעדר

שלבישראלהשהייהימימספרהרי,הזמןצירעלנביטאם,הנוכחיבמקרה

שניםושלושהמסשנתדהיינו)2010עד2004בשניםשנתיבממוצעהמערער

העדרעללהעידהעשוי,מבוטללאהיקף–ימים141.4הוא(ואחריהלפניה

שהההמערערהערעורמושאהמסבשנת?מאיאלא.ישראלעםהקשרניתוק

הכמותיותהתושבותחזקותלגביומתקיימותלאוכאמורבלבדימים30בישראל

אתמספריםבהכרחאינם"היבשיםהנתונים"אולם.לפקודה1בסעיףהקבועות

כניסהמועדיהמראההפניםמשרדמטעםהתעודה)2/במעעיון.הסיפורכל

שניםבאותןבישראלהמערערשלנוכחותוכימגלה(ממנהויציאותלישראל

מביקוריםבמובחן)ממושכיםזמןפרקיבמהלךבשהייהכללבדרךאופיינה

".(ורביםקצרים



סתירות חזקות הימים–סיכום פסקי הדין 

א  "ע)פלוני 

3328/15)

לא נסתרה  כן

החזקה  

השנייה

בשנת,ימים2004-170בשנת,ימים172בישראלשהההמערער2003בשנת

יוצאכפועל.ימים2007-163ובשנתימים2006-158בשנת,ימים2005-164

.2005-2007בשניםהמערערשלבעניינוהתקיימה,השנייההחזקה,מכך

בפניונסוגותלסתירהניתנותאמנםהכמותיותהחזקות,המשפטביתשללשיטתו

מהווהבישראלארוכיםזמןלפרקישהייהאך,"החייםמרכז"שלהמהותיהמבחן

:המשפטביתשלוכלשונו.בישראלהחייםשמרכזחזקהאינדיקציהכשלעצמה

אתלהפריךהנטל,ראשית.מרכזיותמשמעויותשתיהחזקהשללקיומה"

עלמוטלבישראלהואהמערערשלחייומרכזקיומהחרףכיולקבועהחזקה

בישראלהמערערשלהשהייהימימספר,המהותיבמישור,שנית...המערער

".ארצהשלומהותיתזיקהעלכשלעצמומעידהואאלא,טכנינתוןרקאינו



סתירות חזקות הימים–סיכום פסקי הדין 

בר רפאלי  

-6418מ "ע)

02-16)

–2009כן
לא נסתרה

2010-

חזקה חד 

צדדית

,ימים2008-108בשנת,ימים105בישראלשהתההמערערת2007בשנת

.ימים2011-176ובשנתימים2010-131בשנת,ימים2009-185בשנת

.2009בשנתהמערערתשלבעניינההתקיימה,הראשונההחזקה,מכךיוצאכפועל

נשואהשנים)(השנייהלחזקהימים424)2010בשנתהתקיימולאהחזקותשתי

.(המחלוקת

ימילביןבישראלהשהייהימיביןהמשווהרוחביבניתוח,המשפטביתשללשיטתו

הביקוריםמספרבדיקתתוך,הבריתבארצותלרבות,אחרותבמדינותהשהייה

ימיהשניםבשתיכיהייתההינההמתבקשתהמסקנה,ביקורבכלהשהייהומשך

.בעולםאחרמקוםבכלשהותהמימינפלולאמקרהובכלרביםהיובישראלשהותה

משמעותיתנופלאינואוהעולהימיםמספרהמסבשנתבישראלהמצוינישום"

לעיתיםלישראלשמגיענישום,אחרתמדינהבאיזושוההשהואהימיםממספר

תושב"כבולראותהנטייהתהא,משמעותייםזמןפרקיבהשוההוכןמוזמנות

עלעונהאינומסשנתבאותהשלוהכוללהשהייהימימספראםגם"ישראל

."הימיםחזקתמבחן



סתירות חזקות הימים–סיכום פסקי הדין 

מ "ע)לדרמן 

41182-01-

19)

שנת,111–2000שנת:כלהלןהיוהשניםפניעלבישראלהמערערשלהשהייהימיכןכן

שנת,184–2004שנת,115–2003שנת,193–2002שנת,157–2001

שנת,162–2008שנת,108–2007שנת,154–2006שנת,161–2005

2009–254.

משפחתיתאלפיצולטענואשר,הזוגבנישלתושבותםשאלתאתבחןהמשפטבית

,זאת.המערערשללטובתוהכריעו,המערערשלבעניינוהנסיבותאתלעומקובחן

2004-ו2002בשנתהמערערשלבעניינוהראשונההחזקההתקיימותאףעל

.2003-2006בשניםהשניההחזקהוהתקיימות

חווהאז.2008לשנתעד,יותראופחות,בעינהנותרההמערערשלחייושגרת"

התפניתנקודת."מחדשמסלוללחישוב"אותושהובילוקשייםמספרלדבריו

,(במחלוקתשנוייםשאינם)שנקטמעשייםבצעדיםהתבטאההמערערבחיי

;(בטקססהקבעכביתעתבאותהששימש)בטקססמגוריוביתמכירת:ביניהם

וכן...לישראלהקשורההפעילותהגברתומנגד,ב"בארהמעיסוקיוחלקצמצום

המערערשהותבזמןניכרתעלייהגםיש2009בשנת.חוליםלקופתהצטרפותו

יכולשבהן"יציאהנקודות"כמהלמערערהיו,לכךשקדמהבתקופה.בישראל

."אחרתבחרהואאך...לישראלחייומהלךאתלנתבהיה



סתירות חזקות הימים–סיכום פסקי הדין 

מ  "ע)בבחנוב 

61908-01-

19)

חזקות חד  כן

צדדיות

מרכז.בשנהימים300-כבממוצעלישראלמחוץהמערערשהה2008–2004השניםבין

באותםואם2013-2014לשניםלמערערשהוצאההכנסהמסלשומתבנוגעהינוהמחלוקות

נדרשכךלשם.לפקודה14בסעיףכמשמעו"ותיקחוזרתושב"שלבמעמדהיההמערערשנים

שנתתוםועד2003השניםביןחוץלתושבהיההמערעראםבשאלהלהכריעהמשפטבית

ותיקחוזרכתושבנחשבלישראלשובובמועדכןועל2008

2005-2008בשניםגם,המערערשלוהיציאותהכניסותלרישומישבהתאםצייןהמשפטבית

,השנהחודשיבכלכמעט,לישראלתדירלהגיענהגהוא,הימיםחזקתלגביוהתקיימהלאבהן

נתון-לשנהכניסות9.5-מפחותלאעלעמדשניםבאותןלישראלכניסותיוממוצעכאשר

שלהתקיימותןאיאףעל.(לדרמןלענייןסתירה),לישראלהדוקהזיקהעללכאורההמלמד

כיהמחוזיהמשפטביתקבע,ברוסיההמערערשלשהותושנותבמרביתהשניםחזקות

,הראיותחומרכללאתשבחנתילאחר"מישראלנותקחייומרכזכיהוכיחלאהמערער

-2004בשניםבישראלחייםמרכזהיהלאלמערערכילומרניתןלאכי,למסקנההגעתי

שהיהכמיאו,"ישראלתושב"להיותשחדלכמילראותוניתןלא,יוצאכפועל.2008

"...אלובשנים,הכנסהמסבפקודתאלומונחיםכהגדרת,"חוץתושב"ל



שיטת המיסוי בישראל  

ומקום הפקת ההכנסה



שיטת המיסוי בישראל

,(132'מס)הכנסהמספקודתלתיקוןהחוקשללתוקףכניסתועם,2003בינואר1מיוםהחל•

,הכנסותיהםכללעלהכנסהבמסיחויבוישראלתושבתחברהאוישראלתושביחיד,2002-ב"התשס

במסיתחייבהואאף,חוץתושב.להמחוצהנצמחואושהופקווביןבישראלנצמחואושהופקובין

לפקודה2סעיף,לכךבהקשר.בישראלהופקואושנצמחוהכנסותיובגיןרקזאתאך,בישראלהכנסה

:קובע

אובישראלנצמחהאושהופקהישראלתושבאדםשלהכנסתועל......משתלםיהאהכנסהמס"

.".....:אלהממקורותבישראלשנצמחהאושהופקהחוץתושבאדםשלהכנסתוועללישראלמחוצה

חוץתושב,זאתלעומת.מסלצרכיישראלכתושבשמסווגמיעלדיווחחובותהפקודהמחילה,כןכמו•

.לישראלמחוץשנצמחואושהופקוהכנסותבגיןדיווחבחובותחייבאינו



א4סעיף –מקום הפקת ההכנסה 

המפורטיםמהמקורותאחדמכלרווחאוהשתכרות,הכנסהנצמחהאוהופקהשבוהמקום(א).א4
–יהיהלהלן

:אקטיביותהכנסות-ההכנסההפקתמקום

;ההכנסהמניבתהעסקיתהפעילותמתקיימתשבוהמקום-מעסקהכנסהלגבי(1)

אוהעסקהמתבצעיםשבוהמקום-מסחריאופיבעליאקראימעסק/מעסקההכנסהלגבי(2)

;העסק

;השירותביצועמקום-ידממשלחהכנסהלגבי(3)

;העבודהביצועמקום-מעבודההכנסהלגבי(4)

;ההכנסהמניבהנכסמקום-מחקלאותהכנסהלגבי(9)



א4סעיף –מקום הפקת ההכנסה 

:פאסיביותהכנסות–ההכנסההפקתמקום

;המשלםשלמושבומקום-הצמדהוהפרשיניכיוןדמי,ריביתלגבי(5)

;בנכסהשימושמקום-בנכסשימושדמיאושכירותדמילגבי(6)

שלמושבומקום-מוחשילאבנכסשמקורם,תמלוגיםלרבות,רווחאוהשתכרותלגבי(7)

;המשלם

;המשלםשלמושבומקום-ואנונהמלוג,קצבהלגבי(8)

;הדיבידנדמשלםהאדםבניחברשלמושבומקום-דיבידנדלגבי(10)

כאמור בסעיף , מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, השתכרות או רווח מהימוריםלגבי ( 11)

.ההשתכרות או הרווח כאמורמקום משובו של משלם–א 2



א4סעיף –מקום הפקת ההכנסה 

:ההכנסההפקתלמקוםחריגים

לפי,ההכנסההפקתמקוםאתיראו,(א)קטןסעיףשל(8)-ו(4)בפסקאותהאמוראףעל(1)(ב).א4

להגדרה(4()א)בפסקההמפורטיםהגופיםאחדהואהמעבידאם,בישראל,האמורותהפסקאות

כאשרהחלוכאמורמעבידעםהעבודהשיחסיובתנאי,1בסעיף""תושב"או"ישראלתושב""

.ישראלתושבהיההעובד

לפיההכנסההפקתמקוםאתיראו,(א)קטןסעיףשל(8)-ו(7),(5)בפסקאותהאמוראףעל(2)

:אלה

שלהקבעמפעלשלהוצאהמהווההתשלוםאם-חוץתושבהואהמשלםכאשרגם,בישראל(א)

;בישראלהחוץתושב

מפעלשלהוצאהמהווההתשלוםאם-ישראלתושבהואהמשלםכאשרגם,לישראלמחוץ(ב)

.לישראלמחוץישראלתושבשלהקבע



עמדות חייבות בדיווח–א 4סעיף –מקום הפקת ההכנסה 

בישראלהמסדינילפיבישראלחוץתושבשלחייבתהכנסהחישוב-26/2016בדיווחחייבתעמדה

תושבשאינו,חוץתושבשלהחייבתההכנסהחישובאובישראלקבעמוסדשלהחייבתההכנסהחישוב

יבוצע,לפקודה(1)(א(א4בסעיףכמשמעותהבישראלהכנסהמניבתפעילותהמקיים,אמנהמדינת

.בישראלהמסדינילהוראותבהתאם

הכנסהמספקודתהוראותלפייחושבוישראלתושבשלזרותהכנסות-2016/27מספרעמדה

הוראותלפייעשה,ישראלתושבידי-עללישראלמחוץשהופקההכנסהבגיןהחייבתההכנסהחישוב

.(בישראלהמסלדיניבהתאם,כלומר)הכנסהמספקודת



עמדות חייבות בדיווח–א 4סעיף –מקום הפקת ההכנסה 

הקבעמוסדלהכנסותהמיוחסותהוצאותבשלבמקורמסניכוי-44/2017בדיווחחייבתעמדה

.אמנהמדינתתושבשאינוחוץתושבלהכנסתאובישראל

שאינוחוץתושבשלהחייבתההכנסהחישובאו,בישראלקבעמוסדשלהחייבתההכנסהחישוב•

יבוצעלפקודה(1()א)א4לסעיףבהתאםבישראלהכנסהמניבתפעילותהמקיים,אמנהמדינתתושב

א164,170,32,(א()2()ב)א4סעיפיםלהוראותובפרט,בישראלהמסדינילהוראותבהתאם

.לפקודה

,ריבית)אלושהוצאותהרי,כאמורהחוץתושבאוהקבעמוסדהכנסתכנגדהוצאותשמיוחסותככל•

בידיבישראלשהופקוהכנסותהמהוות(ואנונהמלוג,קצבה,תמלוגים,הצמדההפרשי,ניכיוןדמי

לניכויהנוגעותההוראותכלויחולולפקודה170-ו164סעיפילפיבמקורמסבניכויחייבות,מקבלם

.לפקודהא32סעיפיםלרבות,בעניינםבמקורמס



עמדות חייבות בדיווח–א 4סעיף –מקום הפקת ההכנסה 

בישראלעבודתובגיןחוץתושבבידישמתקבלתעבודההכנסת-54/2018בדיווחחייבתעמדה

אופרישהמענק,אחריםשכרוהפרשימחלה,חופשהימיפדיון,בונוסיםלרבות,יחידשלעבודההכנסת

בישראלבמסחייבת,בישראלעבודתובגין,בזהוכיוצאאופציותאומניותמבוססתשלום,פיטוריןפיצויי

ובהתאםההכנסההפקתמקוםבסיסעלוזאת,חוץתושבהיחידהיההתשלוםקבלתבמועדאםגם

,קרי)שחלהככלהרלבנטיתהמסאמנתלהוראותבכפוףוהכללפקודהא4-ורישא2סעיפיםלהוראות

שהותובמהלךמתקבלהיהוהתשלוםבמידההאמנההוראותלפיבישראלחיובעילתקיימתהייתה

בהתאםתהיהבישראלהמסחבות,לישראלמחוץוחלקבישראלהופקמההכנסהוחלקהיה.(בישראל

.ההעסקהתקופתלסךביחסבישראלעבודתולתקופת

מזומןבסיסעלשכירמיסוי-9089/18-ו2873/16מיסוילהחלטותבניגוד



89סעיף –רווח הון -מקום הפקת ההכנסה 

בשינוייםוהכל,חייבתהכנסהכדיןהוןריווחודין2סעיףלפיהכנסהכדיןתמורהדין(א).89"

.1החלקאוזהחלקמהוראותמשתמעאומפורשאחרפירושובאיןהעניןלפיהמחוייבים

(ב).89

לענין;לישראלמחוץאובישראלשהופקאושנצמחהוןרווחעלבמסחייבישראלתושב(1)

אזרח"להגדרה(4)-ו(3),(1)בפסקאותכמשמעותוישראליאזרחלרבות–"ישראלתושב",זה

;האמורבסעיףכהגדרתואזורתושבשהוא,א3בסעיף"ישראלי

;בישראלשהופקאושנצמחהוןרווחעלבמסחייבחוץתושב(2)



89סעיף –רווח הון –מקום הפקת ההכנסה 

:מאלהבאחדבישראליהיההוןרווחשלצמיחתואוהפקתומקום(3()ב).89

;בישראלנמצאהנמכרהנכס(א)

למלאיאו,לנכס,בעקיפיןאובמישרין,זכותבעיקרווהואלישראלמחוץנמצאהנמכרהנכס(ב)

-זהבסעיף)בישראלהנמצאמקרקעיןבאיגודלנכסאובמקרקעיןלזכותבעקיפיןזכותשהואאו

;בישראלהנמצאמהרכושהנובעהתמורהחלקלענין,(הרכוש

;ישראלתושבאדםבניבחברלמניהזכותאומניה(ג)

לרכוש,בעקיפיןאובמישרין,זכותבעלבעיקרושהוא,חוץתושבאדםבניבחברזכות(ד)

.בישראלהנמצאמהרכושהנובעמהתמורהחלקלענין-בישראלהנמצא



עמדות חייבות בדיווח–רווח הון –מקום הפקת ההכנסה 

שעיקר,ותיקחוזרתושבאוחדשעולהידיעל,זרהחברהשלמניהמכירת-45/2017'מסעמדה

-ישראלינכסהואשוויה

אובמישרין,המכירהבמועדהמחזיקה,זרהחברהשלמניותהמוכרותיקחוזרתושבאוחדשעולה

שאינוכמיייחשב,לפקודה(3()ב)89לסעיףבהתאםשוויהעיקראתהמהווה,ישראליבנכס,בעקיפין

לאור,זאת(1()ב)97לסעיףבהתאםהוןרווחממסלפטורזכאייהיהולא"לישראלמחוץנכס"מוכר

מחוץשנמצאנכסממכירתההוןרווחכיהקובעות,לפקודה(ד)או(ב()3()ב)89סעיףשבהוראותהרציונל

כי,יובהר.בישראלשהופקהוןכרווחייחשבבישראלהנמצאלרכושאולנכסזכותבעיקרווהואלישראל

".לפקודה(3()3ב)97סעיףבמסגרתהקבועהפטורמןלגרועכדיבאמוראין



עמדות חייבות בדיווח–רווח הון –מקום הפקת ההכנסה 

נכסהואשוויהשעיקר,חוזרתושבידיעל,זרהחברהשלמניהמכירת-46/2017'מסעמדה

ישראלי

,ישראליבנכס,בעקיפיןאובמישרין,המכירהבמועדהמחזיקה,זרהחברהשלמניותהמוכרחוזרתושב

"לישראלמחוץנכס"מוכרשאינוכמיייחשב,לפקודה(3()ב)89לסעיףבהתאםשוויהעיקראתהמהווה

חברהשלמניותמוכרהחוזרשתושבככל.(2()ב)97לסעיףבהתאםהוןרווחממסלפטורזכאייהיהולא

ייחשב,שוויהעיקראתמהווהשאינו,ישראליבנכס,בעקיפיןאובמישרין,המכירהבמועדהמחזיקה,זרה

.חברהנכסיכלללשוויהישראליהנכסשוויכיחס,יחסיבאופןבישראלהחייבהוןהרווח



תושבות חברה ומבחן 

השליטה והניהול



תושבות חברה לצרכי הפקודה

המסתשלוםחבותאתככללמגדירהליחידיםבדומהמסלצרכיאדםבניחברשלהתושבותסוגיית•

.בישראלהדיווחוחבות

אמנותלהוראותבכפוף.עולמיותהכללהכנסותיהעלובמסבדיווחחייבתישראלתושבתחברה•

.לישראלמחוץששולםמסעלזיכוילקבלתובכפוףמסכפללמניעתספציפיות

(1):מאלהאחדבוהתקייםאםמסלצרכיישראלכתושבלפקודה1בסעיףמוגדר-"אדםבניחבר"•

(והניהולהשליטהמבחן)...מישראלמופעליםוניהולםעסקיועלהשליטה(2);בישראלהתאגדהוא

.בישראלוניהולשליטהקיימתהאםנקבעלפיהןזיקותשלשורהבוחןוהניהולהשליטהמבחן•

"שליטה"האתלבחןיששמאאואחדמבחןהואוהניהולהשליטהמבחןהאםהשאלהנשאלת•

?עצמובפניעומדמבחןכלכאשר,בנפרד"ניהול"וה



תושבות חברה ומבחן 

השליטה והניהול בראי  

הפסיקה



מבחן השליטה והניהול

(1994()130/90ה"עמ)בונהסוללעניין

1985-ה"התשמ(שעההוראת)רכושהיטלחוקמכוחרכושהיטללהטילשומהפקידרשאיהאם:רקע•

מחוץהתאגדואשרחברותשלבבעלותןאשרלישראלמחוץהמצוייםנכסיםעל"(ההיטלחוק":להלן)

יצאוהשומות.ישראלכתושבותחברותבאותןלראותישההיטלחוקשלצרכיהטעםמן,לישראל

."(המערערותהחברות":להלן)הזרותהחברותבמניותבעקיפיןהחזיקואשר,הישראליותלחברות

אועסקיועלשהשליטהאדםבניחבר"ככולל,אדםבניחברלגבי,ישראלתושבמוגדרההיטלבחוק•

."...בישראלמופעלניהולם

,והניהולהשליטהולמבחןהפקודהלהוראותבהתאם"וניהולשליטה"המונחיםאתניתחהמשפטבית•

-בלראותנוטהשהואתוך,ישראלכתושבותהזרותבחברהלראותניתןלאהמקרהבנסיבותכיקבעו

.ושוניםנפרדיםמושגים"ניהול"-וב"שליטה"



מבחן השליטה והניהול

(המשך)(1994()130/90ה"עמ)בונהסוללעניין

:כיהמשפטביתקבעניהוללמונחבאשר•

מקוםלפייקבעהניהולומקוםהעסקשליומיויוםשוטףלניהולהמחוקקהתכוון"ניהול"במונחואילו"

."העסקבניהולהחשובותההכרעותמתקבלותבווהמקום,המנהליםמועצת,ל"המנכשלמושבו

עקיפהבצורההוחזקוהנכסיםבעלותהחברותכיהמשפטביתקבע,"שליטה"המונחמהותלענייןאשר•

,עקיפהשליטהגםכוללת"שליטה"אםהמשפטביתבעיניוספקהמערערותהחברותידיעלבלבד

:ובלשונו

התכווןאםבעיניהואספקאך,(הטבלהראה)עקיפהשליטהלמערערותישחברותבשתיאמנם"

סעיףלמשל)"עקיפהשליטה"המושגהיטבידועלמחוקק.עקיפהשליטהגםשליטהבמונחהמחוקק

כלעל...(בחברה"בעקיפיןאובמישרין"זכותעלהמדבר(2()ד)66סעיףגםוהשוה)לפקודה(ב)76

כנגדלפעולחייבתזובהירותואישבפנינולסוגיההנוגעבכלבהירותאישלמצבבנידוןקיים,פנים

".המערערותעלהמסמצודתאתלפרושהמבקשהמשיב



מבחן השליטה והניהול

(המשך)(1994()130/90ה"עמ)בונהסוללעניין

החברותשלהמנהליםשלהעצמאיהדעתשיקולנשלללאכיהמשפטביתקובע,מהותיתמבחינהגם•

,המערערותלחברותרווחיהןאתוהעבירוהמערערותמהחברותהנחיותשקיבלולמרותוזאת,הזרות

:המשפטביתשלוכדבריו

להניחיש.רכששהואהידעניצולתוךלחברההנחיותליתןעשוי,חשבוןרואהאו,משפטייועץגם

שלהמנהליםשיקוליעלמכרעתאףואולירבההשפעההיתהבישראלהאםחברתשלהנחיותאמנם

.שליטהעללדברניתןלא,העצמאיהדעתשיקולמהםנשלללאעודכלאבל,המקומיותהחברות

הנחיותשניתנובעובדהדיאין,ולדעתימחייבותהוראותליתןהכוחזהבהקשרפירושהשליטה

בהכרחמשמעותה"רווחיםשאיבת"שסבוראינני..שליטהליצורכדירבההשפעהבהןישאפילו

אודיבידנדיםבצורתלרווחיםזכותהמקנהבמניותבעלותבין,למשלקשרבהכרחאין.וניהולשליטה

".פקטודהואםיורהדהאםהחברהאתומנהלשולטמיהשאלהלבין,אחרתבצורה

הזרותבחברותלראותאיןכיוקבע,המערערותהחברותערעוראתזובסוגיהקיבלהמשפטבית•

.ההיטלחוקלצרכיישראלכתושבות



מבחן השליטה והניהול

(2012שנה)(1029/00ה"עמ)ניאגוד"פס

מאייהחברה.הבהמאסבאיישנרשמהמחברה1993בשנתלישראלמחוץשהתקבלדיבידנד:רקע

מיצרניםטקסטילמוצרירכשואשר,הבריתבארצותבעיקר,זריםקנייניםביןכמתווכתשימשהבהאמה

.ישראלתושבתקשורהחברהידיעלטופלואשר,ישראלים

:נקבע

הזמנותקבלתקרי,החברהשלהעיקריתהעיסקיתהפעילותכינראה-בפועלהניהולמקום•

הזכיין)מנדלרבאמצעותנעשוהסחורהואספקתליצרניםההזמנותהעברת,ב"בארהמלקוחות
ביחסאףוכך,ועובדיההחברהמנהלישלמעורבותללאהישראליתוהחברה(.ע.מ–האמריקאי

."האמורהבפעילותהמעורביםהעסקייםמהגורמיםאחדכלשקיבלהעמלותלקביעת

,עובדיהאו/ומנהליהבפישגורהשאינה(.ע.מ–העברית)בשפהנוהלוהחברהשלעסקיה"•

החברהלהםהעבירולאאושהעבירועסקיבמידעועובדיההחברהמנהליתלוייםהיוובפועל
...דורוןאו/והישראלית



מבחן השליטה והניהול

:המשך-(2012שנה)(1029/00ה"עמ)ניאגוד"פס
–האסטרטגיותההחלטותקבלתמקום•
הטכסטילשיווקלעסקיהקשורבכלובכללהאסטרטגיותוההחלטותהעסקיתשהמדיניותספקאין"

המערעריםידיעלהתקבלו,הישראלייםליצרניםשניתןלאשראיביחסובוודאילארץובחוץב"בארה

או/והבהאמסבאייהמערעריםשהקימוהתאגידיתהפלטפורמהובפועלבישראלואליהודורוןאו/ו
."החברהניהלהשלכאורההעסקיםעלמהותיבאופןהשפיעהלאנבה'בג

–צורנייםסממניםשלדיותםאי•
כדי,המערעריםהצביעועליו,ועודבנקחשבון,משרדים,דירקטוריוןהכוללהתאגידיבמנגנוןאין"

אלאמהמערעריםאו/והישראליתמהחברהונפרדתעצמאיתתאגידיתישותשלממשיקיוםעלללמד

הפרדהלצורךהמערעריםידיעל1990בשנתשהוקמהמלאכותיתתאגידיתפלטפורמהעל

ובחוץב"בארהטכסטיללשיווקהנוגעהישראליתהחברהבעסקיהעיקריהחלקשלמלאכותית

"לארץ



מבחן השליטה והניהול

:המשך-(2012שנה)(1029/00ה"עמ)ניאגוד"פס
והניהולהאסטרטגיהניהולמופעלבוהמקוםבבחינתמסתפקאינוהמשפטבית–הנחיצותמבחן•

,לדידו.בהאמהמאייהחברהבהקמתהנחיצותעצםאתלבחוןובראשונהבראשפונהאלא,היומיומי

לביןהישראליתהטקסטילחברתביןפורמאליתכמתווכתשימשההבהאמהמאיישהחברהלמרות

:וכדבריו,אמיתיצורךכלבההיהלאלמעשה,הזריםקנייניה

המודרנייםהתקשורתבדרכיובהתחשבעובדיםאומפעליםלהחזיקצורךלחברההיהלאממילא"

הפעילותלריכוזפיזיבמקוםממשיצורךהיהלא(אחריםתקשורתואמצעיטלפון,פקס,אינטרנט)

בנסיבות.מתאיםתקשורתאמצעימצויבומקוםבכללהתבצעהייתהיכולהוזוהחברהשלהעסקית

בחוץלקוחותלביןישראלייםטכסטיליצרניביןבתיווךהכרוכההעסקיתשהפעילותנראה,אלה

".החברהקמההייתהלאאילומהותיבאופןנפגעתהייתהלא,לארץ



מבחן השליטה והניהול

:נדחה-לעליוןערעור–(2014שנת)(3102/12א"ע)ניאגוד"פס

דינופסקבמסגרתהמחוזיהמשפטביתשלהערותמספרעל,למעשה,נשענותהמערעריםטענות"

,במסחיסכוןלצורךמלאכותיתאגידהמערעריםהקימושלפיהן(הדיןבפסק15-ו6פסקות:ראו)

ההתאגדותבצורתלבחורזכותישלנישוםכיחולקאין:אבהיר.משמעותיקיוםלוהיהלאאשר

ביתשלדבריואתלהביןיש.אחרתקבעלאהמחוזיהמשפטבית.ביותרהקטןהמסלנטלשתוביל

.הזרההחברהשלבעניינהוהשליטההניהולמבחןלניתוחביחסקרי-בהקשרםהמחוזיהמשפט

היועליהםוהשליטהעסקיהניהולשאכן,אמיתיקיוםבעלתזרהחברההמערעריםמקימיםהיואילו

יוצאכפועלבמסחייבהיהלאהזרההחברהשחילקההדיבידנדשאזהרי,לישראלמחוץמבוצעים

;ל"בחוחברהלהקיםגם:קצותיומשניהמקלאתלתפוסניסוהמערערים,אולם.ל"הנ(1)5מסעיף

בהיותה(1)5סעיףלגדריעניינםנכנס,בכך.ישראלתושביידי-עלמישראלאותהלנהללהמשיךוגם

.מישראלומנוהלתנשלטתהזרההחברהשל



מבחן השליטה והניהול

:המשך-(2014שנת)(3102/12א"ע)ניאגוד"פס
אלא,עצמובפניעומדאינו"הנחיצותמבחן"שקובעהעליוןהמשפטבית–(המשך)הנחיצותמבחן•

,זרהבמדינהחברהברישוםדיאין-לפיהן,הדיןפסקשלהאחרותמהקביעותלמעשהנגזרהוא

הקרדינאליותההחלטותוקבלתבפועלהניהולאם-מדינהבאותהמנהליםומינוימשרדיםושכירת

.שולייםתפקידיםביצעושלהוהדירקטוריםהזרההחברהומנהלי,בישראלנעשו



מבחן השליטה והניהול

:(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

וההחלטותהעסקיתשהמדיניותמקוםלפיה,ניאגובענייןקביעתועלבתחילהחזרהמשפטבית•

עסקילניהולהנוגעותהמהותיותוההחלטות,בישראלבפועלמתקבלותחברהשלהאסטרטגיות

והניהולשהשליטהבחברהשמדוברלקבועניתןאזי,בישראלהןאףמתקבלותהשוטפיםהחברה

.בישראלמופעליםבה

בובעידןפלאיםהעולהרף-לישראלמחוץלניהולההוכחהרףמהוהמשפטביתציין,בהמשך•

ורציףקבועניהולימערךשלקיומוכידומה":בקלותבינלאומיקשרמאפשריםהטכנולוגייםהאמצעים

המדובראיןכילמסקנהלהוביליכולהמדיניותקביעתברמתוהןיוםהיוםברמתהןלישראלמחוץ

שהיה,ממששלשהיההשוההמנהל.ישראלתושביהםמהמנהליםחלקאםאףמישראלבניהול

,שםאותוומנהלל"בחוחברהבבעלותעסקאובמפעל,מזדמנתמגיחהבמובדל,ניהולהמאפשרת

הדבריםואין.מישראלמנוהלתהיאכילמסקנהבהכרחתובילולאיכולישראלתושבשהואהעובדה

אלפישלממרחקגםרציףבקשרלהיותניתןידבמרחקהטכנולוגייםבאמצעיםשבוזהבעידןפשוטים
."קילומטרים



מבחן השליטה והניהול

:המשך-(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

ניהללאכילהוכיחומבקשישראלתושבשהואבמיכשמדוברההוכחהנטלרףאתמעלותאילויכולות•

גיחותיוכיהמשיבשלאפשריתעמדהעללגבוריהיההנישוםעל.מישראלל"בחוהחברהאתממנה

מחוץדירקטוריוןלישיבותמישראלהיוצאמנהל,זאתעם.מישראלניהוללהסוותנועדולישראלמחוץ

שלםניהולילמערךובצמידותבתוךברציפותמתקיימות,ממששלתוכןבעלותשהןישיבות,לישראל

ואףיכול,מישראלחלקהולונעשיתהניהוליתהפעילותבעודעיןלמראיתמנוהלותולאל"בחוהמצוי
".כאןהדבריםפניהםכךלאאולם.מישראלניהולאיןכייעידזהמצב



מבחן השליטה והניהול

:(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס
:הבאיםהנימוקיםעלוהתבססה,בלגיהתושבתחברההיאכיטענההמערערת

,המערערתידיעלכנטען,בבלגיהדירקטוריוןישיבותשהתקיימוהוכחלא-בפועלדירקטוריוןישיבותקיום•

.2000בדצמבררקזהלתפקידםמונוהבלגיםהדירקטורים,מקוםומכל

שתפקידועלה,הבלגיםהדירקטוריםאחדשלבחקירתו-החברהשלן"הנדלנכסיבדברהחלטותקבלת•

שכרולקביעתהנכסיםלרכישתהנוגעותוההחלטות,בלבדהמערערתנכסיאחזקתוניהוללתיווךהסתכם

.בישראלהמערערתשלהמניותבעליידיעלאלא,ידועלהתקבלולאבגינםהדירה

הבלגיהדירקטורבחקירת-המוחזקתהחברהמניותלמכירתהאופציהמימושבדברהחלטותקבלת•

המניותבעליבידיהתקבלההמוחזקתהחברהלמכירתהאופציהמימושעלההחלטהכיעלה,השני

.בישראל



מבחן השליטה והניהול

:(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס
:הבאיםהנימוקיםעלוהתבססה,בלגיהתושבתחברההיאכיטענההמערערת

,המערערתידיעלכנטען,בבלגיהדירקטוריוןישיבותשהתקיימוהוכחלא-בפועלדירקטוריוןישיבותקיום•

.2000בדצמבררקזהלתפקידםמונוהבלגיםהדירקטורים,מקוםומכל

שתפקידועלה,הבלגיםהדירקטוריםאחדשלבחקירתו-החברהשלן"הנדלנכסיבדברהחלטותקבלת•

שכרולקביעתהנכסיםלרכישתהנוגעותוההחלטות,בלבדהמערערתנכסיאחזקתוניהוללתיווךהסתכם

.בישראלהמערערתשלהמניותבעליידיעלאלא,ידועלהתקבלולאבגינםהדירה

הבלגיהדירקטורבחקירת-המוחזקתהחברהמניותלמכירתהאופציהמימושבדברהחלטותקבלת•

המניותבעליבידיהתקבלההמוחזקתהחברהלמכירתהאופציהמימושעלההחלטהכיעלה,השני

.בישראל



מבחן השליטה והניהול

:(המשך)(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס
לכלהמניותבעלישללאישורםנזקקוהבלגיםהדירקטורים–הוצאותולשלםכספיםלמשוךסמכויות•

המניותבעלי;המערערתשלעסקיהלהיקףביחסזניחסכום–פרנק50,000שלסךעלהעולההוצאה

שלהבנקחשבוןעלנוסףזאת,בבלגיההמערערתשלהבנקבחשבוןחתימהזכותלעצמםשמרוהישראלים

.בישראלניהלואותוהמערערת

עבודהביוםהתמצההבלגיםהדירקטוריםאחדשלעבודתוהיקף–הדירקטוריםשלהעבודהותנאיהיקף•

שימשכינמצא;המערערתשלגודלבסדרבחברהבכירכהתפקידבעלעבורסבירלא–בשבוע

שלשכרםוכי;חברותמספרשלרשומהככתובתשימשמשרדווכי,חברותבמספר"להשכרהדירקטור"כ

שליטהבידםהמחזיקיםמנהליםשלשכרהולםאינואשרסכום,בחודשיורו250עלעמדהדירקטורים

.המערערתעסקישלוניהול



מבחן השליטה והניהול

:(המשך)(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

בנויוהניהולהשליטהמבחןכיהמשפטביתקבעכאןגם,לפניוניאגוובענייןבונהסוללבענייןכמו•

השליטהכילהראותיש,ישראלתושבתהיאהחברהכילהראותמנתעל–נפרדיםמבחניםמשני

:בישראלהואגםנעשההחברהשניהוללהראותישאז,כןואם,מישראלנעשתה

הרלבנטיתובתקופהישראלתושביהםווייסומרינקומר,במערערתהמניותשבעליחולקאין"

וההחלטותהאסטרטגיותההחלטות,העסקיתשהמדיניותשיוכחוככלאם,לפיכך.בישראלהתגוררו

אלאאיןאזי,המשיבכטענת,ידםעלהתקבלוהשוטפיםהחברהעסקילניהולהנוגעותהמהותיות

".בישראלמופעליםהמערערתשלוהניהולשהשליטהלקבוע

עםיחד.ערעורהאתקיבלהעליוןהמשפטובית,המחוזיהדיןפסקעלערעורהגישההנישומההחברה•

ביתבמסקנותלהתערבנדרשהלאוכלל,וניהולבשליטהדנהלאהעליוןהמשפטביתהכרעת,זאת

.התיישנותמטעמיהעליוןהמשפטביתידיעלהתקבלהחברהשלערעורה.זובסוגיההמחוזיהמשפט



מבחן השליטה והניהול

:(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברת

ידיעלהמוחזקתמהאזורחברהידיעל(אורניתיישוב)באזורמקרקעיןמכירתבגיןמ"במעחיוב:הרקע

ישראלימנהלידיעלונוהלה(קמל)הבריתארצותואזרחתושבידיעלהוחזקומניותיהשכלפנמיתחברה

.(גיטליס)
";בישראלמופעליםוניהולובושהשליטהאדם-בני-חבר"–ישראליאזרח•

"העצביםמרכז"או,החברהשל"הענייניםמרכז"כיהואמישראלוניהולשליטהשמופעלתלכךתנאי"•

,המהותיותההחלטותמתקבלותשבוהמקוםפירושו"העצביםמרכז";בישראלהואשלה

."אפהנשמת"מהןואשרהחברהשלוהחשובותהעיקריות,הבסיסיות

.בפועלהיאמיבידיאלא,בכוחוהניהולהשליטהמיבידיבוחןאינו"והניהולהשליטה"מבחןכינראה•



מבחן השליטה והניהול

:(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברת

מכירתשלבהקשרהמערערתשלבפועלהניהולאתשביצעמיכינקבע-החברהניהוללעניין"

החברהבשםפעלכיהעידגיטליס.המערערתל"מנכבהיותוגיטליסלמעשההיההעודפותהחלקות

יהיההואכי,היתרבין,נקבעמפנמההחברהעםגיטליסשלהעבודהבהסכם.בשמההסכמיםעלוחתם

ולגבייתשלישייםלצדדיםלמוכרם,(הנושיםבהסדרשנקבעההליךבמסגרת)החלקותאתלבחוראחראי
;"....לחלקותבנוגעהמערערתשלהעיסקיתהפעילותעיקראתריכזשגיטליסאפואדומה.תשלומים

כי,בחברהממשיתפקידהיהלא,הבריתבארצותשישבלקמלכינמצא–בחברההשליטהלעניין

המערערתשבובתחוםבקיאהיהלאאףהואוכיזניחהיההעודפיםלמגרשיםהנוגעתבפעילותמשקלו

הואקמל,אכן.החברהשלהעסקיתהפעילותעלממשיתידיעההייתהלאלקמלכי,נקבעעוד.עוסקת

ועיסוקיההחברהעםקמלשלהיכרותוחוסר,זאתעם.מימוןלוסיפקואףלפרויקטלהיכנסשהחליט

הנעשהעלדיווחגיטליסאםגם,למעשה.המערערתשלעיסוקיהלתחוםלמומחהלהזדקקלוגרמו

.אוטומטיכמעטבאופןקמלידי-עלאומצוהמלצותיו,הפעולהאופןעלוהמליץלקמלבמערערת

•.



מבחן השליטה והניהול

:המשך-(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברת

,מדוברשבההפעילותוהיקףלסוגגםהדעתאתלתתיש"והניהולהשליטה"מבחןיישוםלצורך"•

המבצעתבחברהומדובריש.ותדירותןהנדרשתההחלטותרמת,הפעילותמורכבותלרבות

כידהיינו,"ושליטהניהול"שלואינטנסיביתתדירה,גבוההמעורבותהדורשת,מורכבתפעילות

".שוטףבאופןמתקבלותוהמהותיותהאסטרטגיותההחלטות



מבחן השליטה והניהול

:(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברת

,האמורמהסוגמעורבותדורשתשאינה,יחסיתפשוטהפעילותהמבצעתבחברהומדובריש•

נדרשהשבהןחברותלתאראףניתן.רחוקותלעתיםמתקבלותהמהותיותההחלטותכאשר

זווהחלטה,דרכהבראשיתשהתקבלה(מהותיותהחלטותצבראו)ויחידהאחתמהותיתהחלטה

מניעהאיןכי,אלאזאתאין.מורכבתשאינהפעילותלאותההחברהשלדינהאתשגזרההיא

פשטות;ופשוטהיחידההחלטהתהא,והניהולהשליטהבשאלתהמכריעה,מהותיתשהחלטה

."ההחלטותפשוטותאת,אפוא,גוזרתהפעילות

.(ב"וכיובאמאזוןחנויות)אינטרנטיתפעילות:דגש•

.(5/2004-אמריקאיLLCכולל)לישראלמחוץנכסיםהחזקתלחברותביחסוניהולשליטה:דגש•



מבחן השליטה והניהול

:(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברת

-אחדמבחןאומשולבמבחןוהשליטההניהולהאם

מיכלשבגינו,צר-פורמלי"שליטה"במבחןלהסתפקאיןכיעולהל"הנהתכליותמן,לגישתי"•

.מ"מעחוקלענייןבחברה"שליטה"שמפעילכמיאוטומטיתייחשבשליטהבאמצעישאוחז

מהיכןהמסקנהאתמיידיבאופןלשנותעלוללבדושליטהבעלששינוילכךתובילשכזופרשנות

".בחברה"וניהולשליטה"מופעלים

יש,כך.מהותיבאופןאיפואלהיעשותצריכהבחברהשליטהמפעילפלוניאםהשאלהבחינת"•

המאקרולמדיניותבנוגעולהחליטלהשפיע,הוראותלתתהאפקטיביתיכולתושלקיומהאתלבחון

שלהכלליתהעסקיתהמדיניותעלבפועללהחליטנהוגהיכןלבחוןיש,כןכמו.החברהשל

".בההאסטרטגיותההחלטותמוכרעותוהיכןהחברה



מבחן השליטה והניהול

:(עליון)צמרותשיחברת

המשפטלביתערעורוהגישההמחוזיהמשפטביתשלהדיןפסקעםהשלימהלאהנישומההחברה•

אתמלצרהשופט(בדימוס)לנשיאההמשנהכבודבחן,הדיןפסקבמסגרת.נדחההערעור.העליון

:כלהלןוהתווההרלוונטיותמ"המעחוקהוראותתכלית

שבוצעוכלכליותפעילויותבגיןגםמ"מעהמחייבתמפורשתהוראהלכלולראההראשיהמחוקק"

בתוכןזהותויצירתמ"מעבחוקהמסבסיסהרחבתהיאזוהוראהתכלית.לישראלבזיקהבאזור

בסיסשבהרחבתהכלליתהתכליתעםאחדבקנהעולהזוהוראה...ישראללשטחהאזורביןהכלכלי

כאלהלביןבאזורשפועליםעסקייםסקטוריםביןאפליהמונעתהיאוכן.מ"מעבהטלתהמס

".ישראלבשטחשפועלים



מבחן השליטה והניהול

:(עליון)צמרותשיחברת

מיכלשבגינו,צר-פורמלי"שליטה"במבחןלהסתפקאיןכיעולהל"הנהתכליותמן,לגישתי"•

.מ"מעחוקלענייןבחברה"שליטה"שמפעילכמיאוטומטיתייחשבשליטהבאמצעישאוחז

מהיכןהמסקנהאתמיידיבאופןלשנותעלוללבדושליטהבעלששינוילכךתובילשכזופרשנות
".בחברה"וניהולשליטה"מופעלים

יש,כך.מהותיבאופןאיפואלהיעשותצריכהבחברהשליטהמפעילפלוניאםהשאלהבחינת•

המאקרולמדיניותבנוגעולהחליטלהשפיע,הוראותלתתהאפקטיביתיכולתושלקיומהאתלבחון

שלהכלליתהעסקיתהמדיניותעלבפועללהחליטנהוגהיכןלבחוןיש,כןכמו.החברהשל

".בההאסטרטגיותההחלטותמוכרעותוהיכןהחברה

.ראיתמונת–הדיןפסקהשלכות•



מבחן השליטה והניהול

:(עליון)צמרותשיחברת

שאיןהרי,נפרדיםמבחניםהםוהניהולהשליטהאםגםכיעליוןצמרותהדיןמפסקלהסיקניתן•

מחזיקמילבחוןישאםכי,בחברההזכויותבמרביתמחזיקמידהיינו,בכוחבשליטהלהסתפק

,הוראותלתתהמפתחאנשישלהאפקטיביתיכולתםשלעובדתיתבחינהתוך,בפועלבשליטה

.ב"וכיוהחברהשלהאסטרטגיתלמדיניותבנוגעהחלטותלקבל



החריג למבחן השליטה  

והניהול  



חריג השליטה והניהול לתושבי ישראל לראשונה ותושבים  
חוזרים ותיקים

אדםבניחברלגבי"ישראלתושב"הגדרתתחולתאי

-אםבפקודהכהגדרתהישראלתושבתתהאחברה•

;בישראלהתאגדההיא▪

.בישראלמופעליםוהניהולהשליטה▪

אדםבניחברלמעט"-ונקבעהשנייההחלופהבמסגרתחברהשלהגדרהתוקנה168תיקוןבמסגרת•

אולראשונהישראללתושבשהיהיחידבידיבישראלמופעליםכאמורוניהולםעסקיועלשהשליטה

ישראללתושבשהיהמהמועדשניםעשרחלפווטרם,(א)14בסעיףכאמור,ותיקחוזרלתושבשהיה

עלהשליטהאםגםישראלתושבהיהלאאדםבניחברשאותוובלבד,מטעמומיבידיאו,כאמור

ביקשהאדםבניחברכןאםאלא,מטעמומיבידיאוכאמוריחידבידימופעליםהיולאוניהולםעסקיו

";אחרת

אועלייתובשלרקוהניהולהשליטהמבחןפיעלישראלתושבתכחברהתיחשבלאזרהחברה,כלומר•
.מניותיהבעלשלארצהחזרתו



מוסד קבע: עולה חדש ותושב חוזר ותיק
חדשעולהאוותיקחוזרתושבבידיקבעמוסדיצירת-1303/15מיסויוהחלטת13/2016'מסעמדה

לגביהקבעמוסדבגיןרווחיםוייחוס,אמנהמדינתתושב,זרלתאגידקבעמוסדליצירתהכללים•

הפעילותאםביןבישראלהזרהתאגידפעילותלגבידומהבאופןיחולו,בישראלשהופקוהכנסות

תושבאולראשונהישראלתושבשהואיחידידיעלמבוצעתהיאאםוביןחוץתושבידיעלמבוצעת

.לפקודה14סעיףלהוראותבהתאםותיקחוזר

ומנוהלתשנשלטתחברה,לפקודה1בסעיףישראלתושבתחברהמגדרימיעטהמחוקקכיהעובדה"•

אינה,ההטבותבתקופתותיקחוזרתושבבידיאולראשונהישראלתושבשהואיחידבידימישראל

עולהבידיבישראלשהופקווהכנסותבישראלשהתבצעהפעילותלמסותהאפשרותמןגורעת

."כאמורהזרההחברהעבורותיקחוזרתושבאוחדש

חשוב לתכנן את החזרה ככל שמעורבים מפעילות עסקית בישראל עבור עסקים זרים-דגש 



עניין ירון מאיר

(2022)אילתשומהפקיד'נמאיר21579-01-20מ"ע

המקרהעובדות

העתיק,2008בשנתובהמשך,קניהלטובתמשפחתועםישראלאתהמערערעזב2007מאיבחודש•

.עבודהלצרכילטנזניהחיומרכזאת

אחדשלזכיוןבסיסעלבעסקה,זריםתושבים,שותפיםשלושהעםהמערערהתקשר,2009בשנת•

והשותפיםהמערערהקימוהסמןהפצתלשם.דלקלצביעתכימיסמןשלבאפריקהלהפצה,השותפים

GFIבשםBVIתושבתזרהחברה Global Projects LTD(להלן:"GGP)".הקמתהמאז,GGP

.המניותבהוןהיחסילחלקםבהתאםמניותיהלבעליכדיבידנדרווחיהאתמחלקת



עניין ירון מאיר

(המשך)(2022)אילתשומהפקיד'נמאיר21579-01-20מ"ע

GlobalבשםבטנזניהבתחברתGGPהקימה2010מאיבחודש• Fluids International (T) LTD

GFI":להלן) (T))".חברתבהמשך(GFI (Tדלקיםלסימון,טנזניהממשלתמולהסכםעלחתמה

GFIשלהכנסותיהכל.שניםשלושלמשךהסמןבאמצעות (T)ובאותה,הדלקיםלסימוןבהכסםמקורן

הסמןממכירת,ככולןרובן,מקורןGGPשלהכנסותיה.מקומייםשכיריםעובדים80–כהחזיקהעת

GFI-ל (T).

GFIל"כמנככיהןהמערער• (T)הכנסותיועל.2011דצמברחודשלבין2010יוליחודששביןבתקופה

GFIל"כמנכממשכורת (T)טנזניהתושבכדין,בטנזניהלאומיביטוחודמימסהמערערשילם.

GFIל"כמנכעבודתולצד• (T)בחברתשכירכעובדהמערערהועסקGGP,החברהשלהקמתהמאז

ניתנים2014שנתמאז.כספיםניהוללרבות,שונותאדמינסטרטיביותבעבודות,לארץשובוועד
.המערערשלאחותבבעלותוקפריסיןתושבתחברהידיעלGGP-לוהאדמינסטרציההניהולשירותי



עניין ירון מאיר

(המשך)(2022)אילתשומהפקיד'נמאיר21579-01-20מ"ע

עלדיווחיםהשומהלפקידהמערערהגיש2013ביולי1ביוםלארץהמערערשלחזרתומאז•
לפיממספטורביקשושעליהןGGP,מחברתשקיבלמדיבידנדהכנסותבעיקרןהיואשר,הכנסותיו

GFIחברתעבורמביתועבודההמערערביצע,בנוסף.הכנסהמסבפקודת(1()ג)14סעיף AFRICA
LTDהביתאחזקתמהוצאותחלקהמערערניכהמהמשכורתהכנסותיוובגין.

המסתכמת,ממספטורמדיבידנדהכנסהעלהדיווחיםנוכחהמערערבדיווחיחשדהשומהפקיד•

ביקששממנה,ממשכורתזעומההכנסהלעומת,המסמשנותאחתבכלשקליםמיליונילמספר

.הביתמהוצאותחלקלנכותהמערער

התייצבו,שלמחרתביוםואףמסמכיםשלארוכהשורהשלדרישהלמערערנשלחהביולי2ביום•

אתלתאםמבלי,שלההחוליהרכזוכן'אשלבבשומהשטיפלההמפקחתהמערערשלהפרטיבביתו

.בעסקלביקורתשהגיעובטענה,מראשבואם



התייחסות למבחן השליטה והניהול–מאיר עניין ירון 

(המשך)(2022)אילתשומהפקיד'נמאיר21579-01-20מ"ע

מצאשלאמהטעםהנראהכפי,ישראלתושבתהיאGGPכיבענייננוכאמורקבעלאהשומהפקיד"•

.בישראלמופעליםGGP-בוהניהולשהשליטהלכךאינדיקציות

שלמניותיהמבעלישאחדמהטעםכןמלעשותמנועהיההשומהשפקידאפשרותמכלללהוציאאין•

GGPישראלתושבאדם-בני-חבר'שלבהגדרההקבועהסייגמתקייםכןועל,"ותיקחוזרתושב"הוא,'

עסקיועלשהשליטהאדם-בני-חברהאמורהמההגדרהממועטשלפיו,בפקודה1בסעיףכהגדרתו

."ותיקחוזרתושב"בידיבישראלמופעליםוניהולם

היהומתמידמאז.GGP-במיעוטמניותבעלהואהמערערכיוהניהולהשליטהלענייןלצייןלמותרלא•

GGPשלמטעמהשנסעהגורםהיהגםולדבריו,GGPשלהפעילותבניהולעסקאשרל"מנכGGP-ל

אחדמצדממששלאפקטיביבניהולאםכי,קשאישידיעל,עיןלמראיתבניהולמדוברלא.לטנזניה

".חוץתושבשהואהמניותמבעלי



מבחן השליטה והניהול  

המסיםבחוזרי רשות 



המסיםמבחן השליטה והניהול בראי חוזרי רשות 

וניהולשליטהלקביעתמנחיםקווים-4/2002חוזר

אובעסקוהניהולהשליטהמתבצעיםממנוהמקוםקביעתלשםלבחוןישאותההעיקריתהשאלה"•

שלהעסקיתהמדיניותנקבעתהיכן:דהיינו,והניהולהשליטהמופעליםהיכןהיא,אדםבניבחבר

היכולתבפועלממומשתהיכןבוחנים,כךלשם.האסטרטגיותההחלטותמתקבלותוהיכןהחברה

התנהלותאתהמאפשרותההחלטותמתקבלותומהיכןהעסקיתהמדיניותאתולקבועלכוון

".העסק

בעניןהחלטהלקבלהצורךצמחהיכן:ההחלטותהתקבלו,מהותיתמבחינה,היכןלבחוןיש"•

לקבלתבסיסהמהוותההכנהעבודותכלבוצעוהיכן,האלטרנטיבותכלנבדקוהיכן,מסוים

".הסופיתההחלטההתגבשההיכןוכמובןשוניםמקצועייםבגורמיםהתייעצוהיכן,ההחלטות



המסיםמבחן השליטה והניהול בראי חוזרי רשות 

:המשך–וניהולשליטהלקביעתמנחיםקווים-4/2002חוזר

שמהוותפעולותעלהמצביעיםרביםאלמנטיםקיימים,מסויםבמקרההעובדותמסכתבבחינת"•

כספיבהיקףעסקיותלהחלטותלבלשיםיש,היתרבין.אסטרטגיניהולשלברמההחלטות

בדברהחלטות;(מיזוג:למשל)החברהעתידעלמכרעתהשפעהבעלותעסקאותביצוע,מהותי

;ערבויותבדברהחלטהכשנדרשתובפרטספציפיתעסקהמימוןאוהשוטפתהפעילותמימון

.ב"וכיוחדשיםפעילותבמגזריהשקעותבדברהחלטות;מהותיותלהשקעותבנוגעהחלטות

המוסמךהגורםאתלאתריש,"והניהולהשליטה"הפעלתמקוםמאיתורנפרדבלתיכחלק•

ההחלטותאתלקבלהמוסמךהאורגןכ"בד,בחברהכשמדובר.בפועלומנהלששולט

מיהולבחוןיש,אחרמקרהבכל.(הדירקטוריון)המנהליםמועצתהוא,החברהלגביהאסטרטגיות

".בעסקוהניהולהשליטהאתמפעילאושמקייםהגורם



המסיםמבחן השליטה והניהול בראי חוזרי רשות 

:תומכיםקריטריונים–המשך–וניהולשליטהלקביעתמנחיםקווים-4/2002חוזר

שליטהלקיוםקריטריוןלהוותיכול(יומיתהיוםברמה)והתפעוליתהשוטפתברמההניהול"•

במקרה.עסקפועלשממנובמקוםבולהבחיןשניתןביותרהבסיסיבניהולמדוברכ"בד.וניהול

,בפועל,מתקבלותשממנוהמקוםאתלבחוןיש,האסטרטגימהניהולהשוטףהניהולהפרדתשל

".העסקשלהמהותיותההחלטות

שירותיםספקיעםהתקשרותמקום,בספריםההצגהאופן,העסקספריוהחזקתניהולמקום•

יועצים)היועציםמיקום,(כספייםדוחותעריכת,חשבונותביקורת:למשל)השירותקבלתומקום

דיווחי,המהותייםהעסקייםהקשריםמירבמתקיימיםשבוהמקום,(משפטייםיועצים,פיננסיים

אלעסקייםגורמיםהתייחסות,(פירמהנייר,תשקיפים,התכתבויות)חיצונייםבמסמכיםהחברה

".בכיריםעובדיםגיוסמתבצעממנוהמקום,הדירקטוריוןשלפרסונליהרכב,החברהמיקום



המסיםמבחן השליטה והניהול בראי חוזרי רשות 

(2016)דגשים–4/02ה"מלחוזר1תוספת

לבחוןישלישראלמחוץשהתאגדהחברהעסקיעל"וניהולשליטה"להנוגעותשאלותהמעליםבמקרים•

:הבאיםהפרמטריםאתגם4/2002בחוזרשנזכרולפרטיםבנוסף

?בפועלבחברההשליטהבעליהםמי•

?החברהמנהליהםמי•

אוחברהידיעלנשלטתוהחברהבמידהבדברהחלטותלרבות?בחברהההחלטותאתמקבלמי•

?בפועלחברהבאותההשליטהבעליהםמי,ידהעלמנוהלת

.ואסטרטגיותכלליותהחלטותקבלתלביןיומיות-ויוםשוטפותהחלטותקבלתביןלהבחיןיש•

אתמבססותהןדווקאלעיתים.במהותן"טכניות"בהכרחאינןיומיות-יוםהחלטותכי,לבאליושם

.והניהולהשליטהממבחןחלקהואשגם,החברהשלפעולתהדרךאתהמתווההשוטףהניהול



מבחן השליטה והניהול בראי חוזרי רשות המיסים

(המשך)דגשים –4/02ה "לחוזר מ1תוספת 

להביןולנסות,החברהשלמפורטיםפרוטוקוליםלקבללבקשיש,ההחלטותקבלתמנגנוןבבדיקת•

להחלטה"גומיחותמת"כהסכמתואתנתןשהדירקטוריוןאו,דירקטוריוןישיבתהתקיימהאכןהאם

?אחרגורםידיעלכברשהתקבלה

השליטהשאלתמבחינתכחלק,ניהולחברותכגון,חיצונייםגורמיםעםניהולחוזיקיוםלבדוקיש•

השירותמהותאת,הניהולשירותיאתהמסדיריםהניהולחוזיאתלבדוקישאלובמקרים.והניהול

הניהולבחברתהשולטיםהגורמיםואתההחלטהמקבלזהותאתההחלטותקבלתדרךאת,שניתן

.בפועל



מבחן השליטה והניהול בראי חוזרי רשות המיסים

(המשך)דגשים –4/02ה "לחוזר מ1תוספת 

.בחברהמעורבותםמידתמבחינתכחלק,הדירקטוריםעםלשוחחיש,הניתןבמידת•

שלהפעילותתחוםעםהיכרותאו/וניסיוןלהםישהאם.החברהמנהלינבחרוכיצדלברריש•

לתחוםהנוגעיםמקצועייםבעניינים"הסמכאבר"מיהולבררלנסותיש-ולאבמידה?החברה

פעילותתחוםעםהיכרות/ניסיון/ידעלושאיןמנהללמינויהסיבהמה,בנוסף.החברהשלהפעילות

ניהולבחברותמועסקיםאומנהליםהחברהמנהליהאם?עמוהראשוניהקשרנוצרוכיצד,החברה

/המנהלשמקבלהשכרגובהמה?נוספותחברותלמגווןניהולשירותיהמעניקות,בינלאומיות

ונושאאותהמנהל,בחברהשולטשבפועללמיומקובלראוישכרהינוזהשכרוהאםבחברההדירקטור

.זופעילותבגיןבאחריות

.החברהשלהעסקיתפעילותהמתנהלתבמסגרתהבשפהשולטיםהדירקטורים/החברהמנהליהאם•



מבחן השליטה והניהול בראי חוזרי רשות המיסים

(המשך)דגשים –4/02ה "לחוזר מ1תוספת 

נושאאינואםגם,ביניהםמקשרגורםשלקיומולבדוקיש,שונותמארצותדירקטוריםהכוללתבחברה•

בעסקיוהמביאוהמוציאהחיההרוחהואהמקשרהגורםאם,לדוגמאכך.בחברהרשמיתפקיד

יהיההריבישראלידועלמתקבלותהחברהבענייניהמהותיותוההחלטותישראלתושבוהואהחברה

.בישראלוניהולשליטהשללקיומםאינדיקציהלהוותכדיבכך

מקבלזהותאו"(וטוזכות)"בחברהמהותיותהחלטותקבלתלמנועיכולתכמונוספיםמאפיינים•

הגורםשלזהותועללהצביעעשוייםתשלומוואופןחישובואופן,למנהלהתגמולגובהלגביההחלטה

מתקבלותממנוהמקוםאתבאמצעותולזהותולפיכךההחלטותקבלתעלהאחראיבחברההדומיננטי

.החברהבענייניהמהותיותההחלטות



מבחן השליטה והניהול בראי חוזרי רשות המיסים

(המשך)דגשים –4/02ה "לחוזר מ1תוספת 

לבחוןיש.לישראלמחוץוניהולשליטהשלטענהלבססכדיל"בחומשרדשלבקיומודיאיןכי,יובהר•

הכליםאתלהםישאשרמקצועבעליידיעלתדירבאופןומאוישפעילמשרדשלקיומומהותיבאופן

החברהפעילותעלושולטיםמנהליםאשראלוהםובפועלמהותיותהחלטותלקבלתהנדרשוהניסיון

.ל"בחומשרדמאותוורציףקבועבאופן

?והניהולהשליטהמבחןעלגוברות(ז"חמישאינהארנקחברת)לפקודהא62סעיףהוראותהאם•



LLCמבחן השליטה והניהול בתאגיד מסוג 

LLC(S-Corp)הישראליבדין–
–אמריקאיLLCשלבהקשרזרמסזיכויקבלתלצרכי"חלקיתהשקפה"קובע–5/2004חוזר•

למנועבכדיאולם,בישראלבמסחייבאינוהתאגיד,ככלל.חוץתושבאדםבניחברהואהתאגיד•

למחזיקיתאפשר,(ישראלתושב)למחזיקההכנסותייחוסמשוםלהיווצרהעשויהמסכפלאת

י"עששולםהזרהמסבשלזיכוייינתן,במקביל.אישיבאופןהתאגידהכנסתעלבישראללדווח

(התאגידשלההכנסותמייחוסכתוצאה)המחזיק
100,000בארצות הברית LLC-הרווח החייב במס כתוצאה מפעילות ה

50%שיעור המס על היחיד בישראל

50,000חבות במס בישראל

(30,000)בארצות הבריתזיכוי בשל מס זר ששילם היחיד

20,000(השלמת מס)היחיד בישראל מס לתשלום על



LLCמבחן השליטה והניהול בתאגיד מסוג 

ובהתאמהישראלכתושבLLC-ללהתייחסמורההחוזרמישראלמופעליםוהניהולשהשליטהבמידה•

.23%שלבשיעורדהיינו,לפקודהלהוראותבהתאםחברותמסבשיעורתמוסההכנסתו

כאילוהזרהמסייחשב,(ישראלתושב)המחזיקי"עשולםשהמסהעובדהאףעל,ממסהזיכוילעניין•

בעת,זאתעםיחד.בישראלחייבהתאגידשבוהחברותמסכנגדכזיכויויינתןLLC-הי"עשולם

.לפקודהב125סעיףלפינוסףבמסיחובאשר,כדיבידנדבכךייראולמחזיקרווחיםחלוקת

100,000בארצות הברית LLC-הרווח החייב במס כתוצאה מפעילות ה

30,000בארצות הברית כפועל יוצא משיוך ההכנסות אליוהמס הזר ששילם היחיד

(23,000)(36%שיעור המס בחוזר)כחבר בני אדם תושב ישראל LLC-מיסוי ה

התשובה שליליתלפי החוזר? עודף זיכוי מס זר

24,410(33%-25%)בעת חלוקת דיבידנד 

54,410מס כולל בארצות הברית ובישראל



מבחן השליטה והניהול-המלצות הוועדה למיסוי בינלאומי 

כלעלמסותשלוםחות"הדובהגשתחייבתתהיה,לישראלמחוץשהתאגדהזרהחברה,כידוע•

אתלהגבירמנתעל.מישראלמופעליםעסקיהעל"והניהולהשליטה"אםעולמיותהכללהכנסותיה

,"וניהולשליטה"מבחןמכוחישראלכתושבותלהיחשבעשויותאשרהחברותשלהדיווחשקיפות

מדועהנמקהבצירוףזרותחברותעלדוחותהגשתחובתלקבועגםמוצעההמלצותבמסגרת

.בישראלאינםוהניהולהשליטה

:הבאיםהתנאיםכלאתהמקיימתזרהחברהעלתחולהחובה,כמוצע

כלשהומסוג50%-מביותר,בעקיפיןאובמישרין,מחזיקיםישראלשתושביחוץתושבאדםבניחבר•

.בוהשליטהאמצעישל

בוומתקיים,רווחיומכלל15%עלעולהאינובפועלל"בחובומתחייבהאדםבנישחברהמססכום•

:מאלהאחד

;אמנהמדינתשאינהמדינהתושבנחשבהיההוא•

מיסוי)ל"מחוהופקואשרהכנסותעל,בהתושבנחשבהיהשהואבמדינה,במסחייבהיהלאהוא•

;(טריטוריאלי



והשלכות  OECD–פרסומי ה 

משבר הקורנה



מבחן הניהול האפקטיבי באמנת מס

בדברהעיקרוןלפיחברהשלתושבותהאתOECD-השלהמודלאמנתבחנה2017שנתלשלהיעד•

The)."האפקטיביהניהולמקום" Place of Effective Management)

שלהפנימייםהמסלדיניבהתאםמסווגתחברהאםכיהורהOECD-השלהמודללאמנת(3)4סעיף•

בההמתקשרתהמדינהכתושבתהחברהאתיראו,מדינותשתישלכתושבת,הרלוונטיותהמדינות
:ההוראהובלשון,האפקטיביהניהולמקוםנמצא

"Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual

is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only

of the State in which its place of effective management is situated."



מבחן הניהול האפקטיבי באמנת מס

:כדלקמן,"הממשיהניהולמקום"לענייןמבארים,OECD-השלהמודללאמנתההסברדברי

"24. …The place of effective management is the place where key management and

commercial decisions that are necessary for the conduct of the entity’s business as a

whole are in substance made".

:כדלקמןהינם,"האפקטיביהניהולמקום"קביעתלשםהנחוציםהפרמטרים

"… where the meetings of its board of directors or equivalent body are usually held,

where the chief executive officer and other senior executives usually carry on their

activities, where the senior day-to-day management of the person is carried on, where

the person’s headquarters are located, which country’s laws govern the legal status of

the person, where its accounting records are kept… etc."



מבחן הניהול האפקטיבי באמנת מס

"(  הנוסח החדש: "להלן)החדש ( 3)4כך שסעיף 2017אמנת המודל שונתה במהלך חודש נובמבר •

:קובע כדלקמן

"Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a 

resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States 

shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such 

person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Convention, having regard to 

its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted 

and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be 

entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent 

and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting 

States."

לאמנה המולטילטרלית אימץ את הנוסח החדש ובהתאמה ישראל מצידה הודיעה על אימוצו  4סעיף 

.לאמנות המס עליהן היא חתומה



המיסוי הבינלאומיהשלכות משבר הקורונה על 

.OECD-הארגוןשלמקצועייםפרסומיםשני•

הקורונהשלהראשוניםבשלבים2020אפרילחודשמתחילתהראשון•

(https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/oecd-secretariat-analysis-of-tax-treaties-

and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-947dcb01/)(הראשוןהפרסום":להלן)".

OECD-השארגוןלאחר,הראשוןהפרסוםשלוהרחבהעדכוןמהווה2021ינוארחודשבסוף,השני•

למשברהראשונההשנהתוםעםפרקטיניסיוןצברוהשונותבמדינותהמסורשויות

(https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/updated-guidance-on-tax-treaties-and-the-

impact-of-the-covid-19-pandemic-df42be07/)(השניהפרסום":להלן)".

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fcoronavirus%2Fpolicy-responses%2Foecd-secretariat-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-947dcb01%2F&data=04%7C01%7CMeori%40ampeli-tax.co.il%7Cf020c1ad01e74036127508d8ef9b3927%7Cbec4cc9ab10d442e8f1ece6a88c93610%7C0%7C0%7C637522797606538318%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FIv3%2FuCf9xWONXLOiAX4GJVZZMWc64FtX%2BIh1DapbCQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fcoronavirus%2Fpolicy-responses%2Fupdated-guidance-on-tax-treaties-and-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-df42be07%2F&data=04%7C01%7CMeori%40ampeli-tax.co.il%7Cf020c1ad01e74036127508d8ef9b3927%7Cbec4cc9ab10d442e8f1ece6a88c93610%7C0%7C0%7C637522797606548313%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=94DGPLvEJGg3YJfwVjUO9r9NX%2FmmCq1dQO82B6ZPzTc%3D&reserved=0


שינוי בעקבות משבר הקורונה על השלכות השהייה הזמנית בישראל 
החברה ומבחן הניהול האפקטיבימיקום תושבות 

אםמסאמנתלצרכיישראלתושבתחברהאוישראלתושבתכחברהלהיחשבעלולהזרהחברה•

שלההאפקטיביהניהולמקוםאועסקיהעלוהניהולהשליטההקורונהממגבלותיוצאכפועלכייימצא

.הקורונהמגבלותבשלבישראל"נתקע"אשרהחוץתושבידיעלבישראלמופעל

אתלקבועמנתעללהיבחןצריכותהרלוונטיותהעובדותמכלולכיהיאזהלענייןהשניהפרסוםעמדת•

-לכללחריגבגדרשהינההמשברבתקופתרקולאהחברהשלהרגילהאפקטיביהניהולמיקום

“In conclusion, an entity’s place of residence under the tie-breaker provision included in a tax

treaty is unlikely to be impacted by the fact that the individuals participating in the management

and decision-making of an entity cannot travel as a public health measure imposed or

recommended by at least one of the governments of the jurisdictions involved”.



דרישות דיווח לבעלי מניות 

תושבי על החזקה בחברה 

זרה



-150"טופס"



-150"טופס"



-1213"טופס"



-1213"טופס"



דגשים פרקטיים  -סיכום  

בשליטה וניהול



דגשים בשליטה וניהול-לסיכום 

:בישראלמופעליםוהניהולשהשליטהיטעןכיהחשיפהלהקטנתוהמלצותדגשים

;עסקיהוהיקףהזרההחברהפעילותשלמקדמיניתוח•

לישראלמחוץ(מפתחאנשי/דירקטוריוןבישיבות)יתקבלווהמהותיותהאסטרטגיותההחלטות•

;בהתאםויתועדו

,האלטרנטיבותבדיקת,הצורךבחינת-לרבות,והמהותיותהאסטרטגיותההחלטותקבלתתהליך•

מחוץיתבצע-מקצועייםגורמיםעםוההתייעצותההחלטהלקבלתבסיסהמהוותההכנהעבודות

.לישראל

בעלותעסקאותביצוע,מהותיכספיבהיקףעסקיותהחלטות:הינןזהלענייןאסטרטגיותהחלטות

כשנדרשתובפרטספציפיתעסקהמימוןאוהשוטפתהפעילותמימון;(מיזוג:למשל)מכרעתהשפעה

.ב"וכיוחדשיםפעילותבמגזריאומהותיותהשקעות;ערבויותבדברהחלטה

מחוץניכרזמןהשוהיםישראלמתושביאו/ופעיליםחוץמתושבייורכבהזרההחברהדירקטוריון•

.החברהמדיניותאתלאשרמנתעללישראלמחוץתדירבאופןויתכנסהחברהלפעילותלישראל



דגשים בשליטה וניהול-לסיכום 

:המשך-בישראלמופעליםוהניהולשהשליטהיטעןכיהחשיפהלהקטנתוהמלצותדגשים

.לישראלמחוץמתבצעתבגינםההחלטותקבלתותהליךהמהותייםהחוזיםחתימת•

.לישראלמחוץניכרזמןהשוהיםישראלתושביאו/וחוץתושביהםהחתימהמורשי•

.בתחומםמקצועאנשי,חוץתושביידיעללישראלמחוץהניתןככליתבצעהשוטףהניהול•

.למשרתםבהתאםמתוגמליםלהיותצריכיםהזרהבחברההמשרהנושאי•

.לישראלמחוץתעשהאיתםוההתקשרותחוץתושבימשנהוקבלניהספקים,הלקוחות•

וההתקשרותחוץתושבייהיו'וכוחשבונותהנהלת,חשבוןרואי,דיןעורכיובכללםשירותיםנותני•

.לישראלמחוץתעשהאיתם

.בלבדזרהבשפהויעלהלישראלמחוץשרתעליישבוהזרההחברהשלהאינטרנטאתרי•

.לישראלמחוץהזרההחברהומשרדיהבנקחשבונות•



דגשים לקראת פעילות עסקית מחוץ לישראל

מקומייםמסמומחיבאמצעותהמקומייםהמסדיניהבנת
Offshoreמסללאטריטוריות• companyבנקיםמולעבודה/בנקחשבוןופתיחת;
;פנמה,קונג-הונג,סינגפור–טריטוריאלימיסויבסיסבעלותמדינות•
;גיאורגיה,אסטוניה–למדינהמחוץהכספיםחלוקתבעתממסותאשרמדינות•
מלטה-זריםמניותלבעליהכספיםחלוקתבעתמסהחזרנותנותאשרמדינות•
–נמוכיםמסשיעורי–קפריסין,לוקסמבורג–הייטקפעילותעידוד–ספציפיותמסהטבות•

;אוקראינה/רומניה
;גיברלטר,קפריסין–נמוךמסשיעורבעלותמדינות•
;האמירויותאיחוד,שוויץ,אירלנד,הונגריה,בולגריה–נמוךמסשיעורבעלותאמנהמדינות•
-הושיטתשוויץ,פורטוגל,מלטה,קפריסין–השקעהכנגדהיחידברמתתושבותמקנותאשרמדינות•

Non Dom–מלטה,קפריסין,אנגליה;
;המקורייםבמקורמסניכויושיעורי(הונגריה)המקומייםמ"המעשיעורי•
'וכוקבעמוסד,העברהמחירי,מסאמנתשלקיומה,מדינהבכלMLI–ההטמעת–בינלאומימיסוי•



:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

office@ampeli-tax.co.il

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

!תודה על ההקשבה

?שאלות

mailto:office@ampeli-tax.co.il
mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

