
היבטי מיסוי  -פעילות עסקית מחוץ לישראל 

ומלכודות מס

2017חודש ספטמבר 

(ח"רו)ד "עו, עמפלימאורי : מרצה

או ייעוץ משפטי בסוגיות  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת  

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/צעדים משפטיים ו



נושאי המצגת

:הכנסהמסבפקודתתכנוניותאנטיוהוראותיסודמושגי•
חברהתושבות;

וניהולשליטה;

ז"חנ;

ז"חמי;

יחידתושבות;

MLI-ואמנת הBEPS-פרויקט ה•

;מוסד קבע•

;מחירי העברה•

;זיכוי בגין מס זר•

;מ"סוגיות במע•

.דגשים בבחירת מדינת היעד•



תושבות חברה

מבחן השליטה והניהול



תושבות חברה

אתככללמגדירהמסלצרכיאדםבניחברשלהתושבותסוגיית•

.בישראלהדיווחוחבותהמסתשלוםחבות

הכללהכנסותיהעלובמסבדיווחחייבתישראלתושבתחברה•

ובכפוףמסכפללמניעתספציפיותאמנותלהוראותבכפוף.עולמיות

.לישראלמחוץששולםמסעלזיכוילקבלת

מסלצרכיישראלכתושבלפקודה1בסעיףמוגדר-"אדםבניחבר"•

(2);בישראלהתאגדהוא(1):מאלהאחדבוהתקייםאם

השליטהמבחן)...מישראלמופעליםוניהולםעסקיועלהשליטה

(והניהול

האםנקבעלפיהןזיקותשלשורהבוחןוהניהולהשליטהמבחן•

.בישראלוניהולשליטהקיימת



מבחן השליטה והניהול

(2012שנה)(1029/00ה"עמ)ניאגוד"פס

באיישנרשמהמחברה1993בשנתלישראלמחוץשהתקבלדיבידנד:רקע

בעיקר,זריםקנייניםביןכמתווכתשימשהבהאמהמאייהחברה.הבהמאס

טופלואשר,ישראליםמיצרניםטקסטילמוצרירכשואשר,הבריתבארצות

.ישראלתושבתקשורהחברהידיעל

:נקבע

שלהעיקריתהעיסקיתהפעילותכינראה-בפועלהניהולמקום•

ההזמנותהעברת,ב"בארהמלקוחותהזמנותקבלתקרי,החברה

הישראליתוהחברהמנדלרבאמצעותנעשוהסחורהואספקתליצרנים

לקביעתביחסאףוכך,ועובדיההחברהמנהלישלמעורבותללא

בפעילותהמעורביםהעסקייםמהגורמיםאחדכלשקיבלהעמלות

."האמורה

או/ומנהליהבפישגורהשאינהבשפהנוהלוהחברהשלעסקיה"•

עסקיבמידעועובדיההחברהמנהליתלוייםהיוובפועל,עובדיה

...דורוןאו/והישראליתהחברהלהםהעבירולאאושהעבירו



מבחן השליטה והניהול

:המשך-(2012שנה)(1029/00ה"עמ)ניאגוד"פס

–האסטרטגיותההחלטותקבלתמקום•

בכלובכללהאסטרטגיותוההחלטותהעסקיתשהמדיניותספקאין"

ביחסובוודאילארץובחוץב"בארההטכסטילשיווקלעסקיהקשור

דורוןאו/והמערעריםידיעלהתקבלו,הישראלייםליצרניםשניתןלאשראי

באייהמערעריםשהקימוהתאגידיתהפלטפורמהובפועלבישראלואליהו

שלכאורההעסקיםעלמהותיבאופןהשפיעהלאנבה'בגאו/והבהאמס

."החברהניהלה

–צורנייםסממניםשלדיותםאי•

עליו,ועודבנקחשבון,משרדים,דירקטוריוןהכוללהתאגידיבמנגנוןאין"

עצמאיתתאגידיתישותשלממשיקיוםעלללמדכדי,המערעריםהצביעו

פלטפורמהעלאלאמהמערעריםאו/והישראליתמהחברהונפרדת

לצורךהמערעריםידיעל1990בשנתשהוקמהמלאכותיתתאגידית

הנוגעהישראליתהחברהבעסקיהעיקריהחלקשלמלאכותיתהפרדה

"לארץובחוץב"בארהטכסטיללשיווק



מבחן השליטה והניהול

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

המשפטביתשלהערותמספרעל,למעשה,נשענותהמערעריםטענות"

שלפיהן(הדיןבפסק15-ו6פסקות:ראו)דינופסקבמסגרתהמחוזי

לוהיהלאאשר,במסחיסכוןלצורךמלאכותיתאגידהמערעריםהקימו

בצורתלבחורזכותישלנישוםכיחולקאין:אבהיר.משמעותיקיום

לאהמחוזיהמשפטבית.ביותרהקטןהמסלנטלשתובילההתאגדות

קרי-בהקשרםהמחוזיהמשפטביתשלדבריואתלהביןיש.אחרתקבע

היואילו.הזרההחברהשלבעניינהוהשליטההניהולמבחןלניתוחביחס

עסקיהניהולשאכן,אמיתיקיוםבעלתזרהחברההמערעריםמקימים

שחילקההדיבידנדשאזהרי,לישראלמחוץמבוצעיםהיועליהםוהשליטה

,אולם.ל"הנ(1)5מסעיףיוצאכפועלבמסחייבהיהלאהזרההחברה

;ל"בחוחברהלהקיםגם:קצותיומשניהמקלאתלתפוסניסוהמערערים

נכנס,בכך.ישראלתושביידי-עלמישראלאותהלנהללהמשיךוגם

ומנוהלתנשלטתהזרההחברהשלבהיותה(1)5סעיףלגדריעניינם

.מישראל



מבחן השליטה והניהול

:(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

הנימוקיםעלוהתבססה,בלגיהתושבתחברההיאכיטענההמערערת

:הבאים

ישיבותשהתקיימוהוכחלא-בפועלדירקטוריוןישיבותקיום–

,מקוםומכל,המערערתידיעלכנטען,בבלגיהדירקטוריון

.2000בדצמבררקזהלתפקידםמונוהבלגיםהדירקטורים

אחדשלבחקירתו-החברהשלן"הנדלנכסיבדברהחלטותקבלת–

אחזקתוניהוללתיווךהסתכםשתפקידועלה,הבלגיםהדירקטורים

ולקביעתהנכסיםלרכישתהנוגעותוההחלטות,בלבדהמערערתנכסי

שלהמניותבעליידיעלאלא,ידועלהתקבלולאבגינםהדירהשכר

.בישראלהמערערת

החברהמניותלמכירתהאופציהמימושבדברהחלטותקבלת–

עלההחלטהכיעלה,השניהבלגיהדירקטורבחקירת-המוחזקת

בעליבידיהתקבלההמוחזקתהחברהלמכירתהאופציהמימוש

.בישראלהמניות



מבחן השליטה והניהול

:(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

הדירקטורים הבלגים נזקקו –סמכויות למשוך כספים ולשלם הוצאות–

50,000לאישורם של בעלי המניות לכל הוצאה העולה על סך של 

בעלי המניות ; סכום זניח ביחס להיקף עסקיה של המערערת–פרנק 

הישראלים שמרו לעצמם זכות חתימה בחשבון הבנק של המערערת  

זאת נוסף על חשבון הבנק של המערערת אותו ניהלו  , בבלגיה

.בישראל

היקף עבודתו של אחד  –היקף ותנאי העבודה של הדירקטורים–

לא סביר עבור –ביום עבודה בשבוע הדירקטורים הבלגים התמצה 

כי שימש ; בעל תפקיד כה בכיר בחברה בסדר גודל של המערערת

וכי משרדו שימש ככתובת , במספר חברות" דירקטור להשכרה"כ

250וכי שכרם של הדירקטורים עמד על ; רשומה של מספר חברות

סכום אשר אינו הולם שכר של מנהלים המחזיקים בידם  , יורו בחודש

.שליטה וניהול של עסקי המערערת



מבחן השליטה והניהול

:(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

במובדל,ניהולהמאפשרתשהיה,ממששלשהיההשוההמנהל"•

אותוומנהלל"בחוחברהבבעלותעסקאובמפעל,מזדמנתמגיחה

כילמסקנהבהכרחתובילולאיכולישראלתושבשהואהעובדה,שם

באמצעיםשבוזהבעידןפשוטיםהדבריםואין.מישראלמנוהלתהיא

אלפישלממרחקגםרציףבקשרלהיותניתןידבמרחקהטכנולוגיים

במיכשמדוברההוכחהנטלרףאתמעלותאילויכולות.קילומטרים

החברהאתממנהניהללאכילהוכיחומבקשישראלתושבשהוא

."מישראלל"בחו

(.805/14א "ע)הערעור התקבל בבית המשפט העליון מטעמי התיישנות •



מבחן השליטה והניהול

:(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברת

והניהולהשליטהמבחן–באזורמקרקעיןמכירתבגיןמ"במעחיוב:הרקע

של"הענייניםמרכז"כיהואמישראלוניהולשליטהשמופעלתלכךתנאי"•

פירושו"העצביםמרכז";בישראלהואשלה"העצביםמרכז"או,החברה

העיקריות,הבסיסיות,המהותיותההחלטותמתקבלותשבוהמקום

."אפהנשמת"מהןואשרהחברהשלוהחשובות

והניהולהשליטהמיבידיבוחןאינו"והניהולהשליטה"מבחןכינראה•

.בפועלהיאמיבידיאלא,בכוח



מבחן השליטה והניהול

:(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברת

לסוגגםהדעתאתלתתיש"והניהולהשליטה"מבחןיישוםלצורך"•

רמת,הפעילותמורכבותלרבות,מדוברשבההפעילותוהיקף

פעילותהמבצעתבחברהומדובריש.ותדירותןהנדרשתההחלטות

ניהול"שלואינטנסיביתתדירה,גבוההמעורבותהדורשת,מורכבת

מתקבלותוהמהותיותהאסטרטגיותההחלטותכידהיינו,"ושליטה

".שוטףבאופן

,יחסיתפשוטהפעילותהמבצעתבחברהומדובריש,זאתלעומת•

המהותיותההחלטותכאשר,האמורמהסוגמעורבותדורשתשאינה

נדרשהשבהןחברותלתאראףניתן.רחוקותלעתיםמתקבלות

שהתקבלה(מהותיותהחלטותצבראו)ויחידהאחתמהותיתהחלטה

לאותההחברהשלדינהאתשגזרההיאזווהחלטה,דרכהבראשית

שהחלטהמניעהאיןכי,אלאזאתאין.מורכבתשאינהפעילות

יחידההחלטהתהא,והניהולהשליטהבשאלתהמכריעה,מהותית

."ההחלטותפשוטותאת,אפוא,גוזרתהפעילותפשטות;ופשוטה

אינטרנטיתפעילות•



מבחן השליטה והניהול

(2016)דגשים–4/02ה"מלחוזר1תוספת

חברהעסקיעל"וניהולשליטה"להנוגעותשאלותהמעליםבמקרים
4/2002בחוזרשנזכרולפרטיםבנוסףלבחוןישלישראלמחוץשהתאגדה

:הבאיםהפרמטריםאתגם

?בפועלבחברההשליטהבעליהםמי•

?החברהמנהליהםמי•

והחברהבמידהבדברהחלטותלרבות?בחברהההחלטותאתמקבלמי•
באותההשליטהבעליהםמי,ידהעלמנוהלתאוחברהידיעלנשלטת
?בפועלחברה

קבלתלביןיומיות-ויוםשוטפותהחלטותקבלתביןלהבחיןיש•
אינןיומיות-יוםהחלטותכי,לבאליושם.ואסטרטגיותכלליותהחלטות

השוטףהניהולאתמבססותהןדווקאלעיתים.במהותן"טכניות"בהכרח
השליטהממבחןחלקהואשגם,החברהשלפעולתהדרךאתהמתווה
.והניהול



מבחן השליטה והניהול

(המשך)דגשים –4/02ה "לחוזר מ1תוספת 

פרוטוקוליםלקבללבקשיש,ההחלטותקבלתמנגנוןבבדיקת•

ישיבתהתקיימהאכןהאםלהביןולנסות,החברהשלמפורטים

להחלטה"גומיחותמת"כהסכמתואתנתןשהדירקטוריוןאו,דירקטוריון

?אחרגורםידיעלכברשהתקבלה

כחלק,ניהולחברותכגון,חיצונייםגורמיםעםניהולחוזיקיוםלבדוקיש•

הניהולחוזיאתלבדוקישאלובמקרים.והניהולהשליטהשאלתמבחינת

קבלתדרךאת,שניתןהשירותמהותאת,הניהולשירותיאתהמסדירים

בחברתהשולטיםהגורמיםואתההחלטהמקבלזהותאתההחלטות

.בפועלהניהול



מבחן השליטה והניהול

(המשך)דגשים –4/02ה "לחוזר מ1תוספת 

מידתמבחינתכחלק,הדירקטוריםעםלשוחחיש,הניתןבמידת•
.בחברהמעורבותם

היכרותאו/וניסיוןלהםישהאם.החברהמנהלינבחרוכיצדלברריש•
בר"מיהולבררלנסותיש-ולאבמידה?החברהשלהפעילותתחוםעם

.החברהשלהפעילותלתחוםהנוגעיםמקצועייםבעניינים"הסמכא
תחוםעםהיכרות/ניסיון/ידעלושאיןמנהללמינויהסיבהמה,בנוסף

החברהמנהליהאם?עמוהראשוניהקשרנוצרוכיצד,החברהפעילות
ניהולשירותיהמעניקות,בינלאומיותניהולבחברותמועסקיםאומנהלים

הדירקטור/המנהלשמקבלהשכרגובהמה?נוספותחברותלמגוון
,בחברהשולטשבפועללמיומקובלראוישכרהינוזהשכרוהאםבחברה

.זופעילותבגיןבאחריותונושאאותהמנהל

מתנהלתבמסגרתהבשפהשולטיםהדירקטורים/החברהמנהליהאם•
.החברהשלהעסקיתפעילותה



מבחן השליטה והניהול

(המשך)דגשים –4/02ה "לחוזר מ1תוספת 
גורםשלקיומולבדוקיש,שונותמארצותדירקטוריםהכוללתבחברה•

אם,לדוגמאכך.בחברהרשמיתפקידנושאאינואםגם,ביניהםמקשר
והואהחברהבעסקיוהמביאוהמוציאהחיההרוחהואהמקשרהגורם
ידועלמתקבלותהחברהבענייניהמהותיותוההחלטותישראלתושב

וניהולשליטהשללקיומםאינדיקציהלהוותכדיבכךיהיההריבישראל
.בישראל

בחברהמהותיותהחלטותקבלתלמנועיכולתכמונוספיםמאפיינים•
אופן,למנהלהתגמולגובהלגביההחלטהמקבלזהותאו"(וטוזכות)"

הדומיננטיהגורםשלזהותועללהצביעעשוייםתשלומוואופןחישובו
אתבאמצעותולזהותולפיכךההחלטותקבלתעלהאחראיבחברה
.החברהבענייניהמהותיותההחלטותמתקבלותממנוהמקום

שליטהשלטענהלבססכדיל"בחומשרדשלבקיומודיאיןכי,יובהר•
פעילמשרדשלקיומומהותיבאופןלבחוןיש.לישראלמחוץוניהול

הכליםאתלהםישאשרמקצועבעליידיעלתדירבאופןומאויש
מנהליםאשראלוהםובפועלמהותיותהחלטותלקבלתהנדרשוהניסיון

.ל"בחומשרדמאותוורציףקבועבאופןהחברהפעילותעלושולטים



מבחן השליטה והניהול

:  2017–ז"התשע, (238' מס)הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

ולקבועהכנסהמסלפקודת1סעיףאתלתקןמוצעהחוקהצעתבמסגרת•

שלעסקיועלוהניהולהשליטהאתיראולפיהן,לסתירההניתנותחזקות

50%-מביותרבומחזיקיםישראלתושביאם,בישראלאדםבניחבר

לאאם)הסופיהמסושיעור,בעקיפיןאובמישרין,השליטהמאמצעי

אינוהאדםבניוחבר,15%היותרלכלהוא(ישראלתושבבורואים

עלמסמחילהאינהשלוהתושבותשמדינתאוגומלתמדינהתושב

.להמחוץהופקואשרהכנסות

ומבקשיםבמידהכי,ולקבועלפקודה131סעיףאתלתקןמוצעבהתאמה•

העובדותאתהמפרטדוחהגשתחובתתקוםהחזקותאתלסתור

תכלית.תומכיםמסמכיםיצורפושאליההטענהמבוססתשעליהן

מעמדםלגבינישומיםבקרבהודאותבהגדלתבצורךמוסברתהשינוי

.מסמתשלוםלהתחמקהאפשרותוצמצום



OECDפ אמנת המודל של ה "מבחן השליטה והניהול ע

בשתיתושבתהינהחברהבומקוםכי(3)4בסעיףקובעתהמודלאמנת•

יקבעהאמנהפ"עאזי,שלהןהפניםדיניפיעלהמתקשרותהמדינות

.החברהשלהאפקטיביהניהולמקוםמתנהלבהבמדינהתושבותהמקום

בענייניההמפתחהחלטותבומקוםהינוהאפקטיביהניהולמקום•

החברהשלהעסקיתלהתנהלותההכרחיותאשר,והמסחרייםהניהוליים

.נעשות,כמכלול

בואחדמקוםרקקייםאולם,אחדניהולממקוםיותרשיהיהיכוללחברה•

.נתוןברגעאפקטיביניהולקיים



חברה נשלטת זרה



סעיפים אנטי תכנוניים במישור הדין הפנימי

חברה נשלטת זרה

זרהנשלטתחברה

:להלן)"זרהנשלטתחברה"הקרוי,משפטיגוףיוצרהסעיף•
(1()ב)ב75סעיףקובע,ז"החנשלהמסמשטרלגבי."(ז"חנ"

:כילפקודה

שלארווחיםלהשישזרהנשלטתבחברהשליטהבעל"
היחסיחלקואתכדיבידנדקיבלכאילואותויראו,שולמו

".רווחיםבאותם

אינהז"החנאםשאףהרי,בסעיףהקבועיםהתנאיםמתקיימיםאם•
רווחיהאתמסלצרכייראועדיין,רווחיהאתהמסבשנתמחלקת

.(רעיונידיבידנד)בההשליטהלבעליחולקוכאילו

הרווחיםצבירתבסיסעלימוסהז"בחנהשליטהבעל•
.בפועללוחולקוטרםשאלולמרות,בחברההפאסיביים



סעיפים אנטי תכנוניים במישור הדין הפנימי

חברה נשלטת זרה

התנאים אשר צריכים להתקיים על מנת שחברה תושבת חוץ תסווג  

:  כדלקמן, לפקודה( 1()א)ב75בסעיף לצורכי הפקודה מפורטים ז"כחנ

–זהבסעיף(א)

שמתקיימים,חוץתושבשהואאדםבניחבר–"זרהנשלטתחברה"(1)

:אלהכלבו

...בבורסהלמסחררשומותאינןבוהזכויותאומניותיו(א)

רווחיושרובאופסיביתהכנסההיאהמסבשנתהכנסתורוב(ב)

...פסיביתמהכנסהנובעים

עולהאינוהחוץבמדינותהפסיביתהכנסתועלהחלהמסשיעור(ג)

;15%על



סעיפים אנטי תכנוניים במישור הדין הפנימי

חברה נשלטת זרה
המשך-( 1()א)ב75סעיף 

,מוחזקיםבוהשליטהמאמצעייותראובאחד50%-מלמעלה(1)(ד)

באחד40%-משלמעלהאו,ישראלתושביבידי,בעקיפיןאובמישרין

עםשיחדישראלתושביבידימוחזקיםבוהשליטהמאמצעייותראו

יותראובאחד50%-מבלמעלהמחזיקיםמהםיותראואחדשלקרוב

קבלתלמנועהזכותישראלשלתושבאו,בוהשליטהמאמצעי

דיבידנדחלוקתלעניןהחלטותלרבות,בומהותיותניהוליותהחלטות

...פירוקאו



מישור הדין הפנימי–מושגי יסוד במיסוי בינלאומי 

חברה נשלטת זרה

:כדלהלן,לפקודה(א()5()א)ב75בסעיףמוגדרתפסיביתהכנסה
נצמחהאוהופקהאילואשרהכנסהלמעט,אלהמהכנסותאחתכל(א")

ממשלחאומעסקכהכנסהבישראלהמסדינילפינחשבתהיתהבישראל
:יד

;הצמדהמהפרשיאומריביתהכנסה(1)

;...מדיבידנדהכנסה(2)

;מתמלוגיםהכנסה(3)

;שכירותמדמיהכנסה(4)

ממכירתשאינה,88בסעיףכמשמעותה,נכסממכירתתמורה(5)
ממכירתשאינהאוידבמשלחאובעסקהחברהבידיששימשנכס
;88בסעיףכהגדרתוערךנייר

הכנסההיאאםאף,88בסעיףכהגדרתו,ערךניירממכירתתמורה(1א)
והוכחמשנהפחותהחברהבידיהוחזקהערךניירכןאםאלא,מעסק

במשלחאובעסקהחברהבידישימשכיהשומהפקידשלדעתולהנחת
;יד

משנהבפסקתכאמורבתמורהאובהכנסותשמקורהכלשהיהכנסה(ב)
";ידממשלחאומעסקהכנסההיאאםאף,(1א)או(א)



סעיפים אנטי תכנוניים במישור הדין הפנימי

חברה נשלטת זרה

:  2017–ז"התשע, (238' מס)הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 
כך  , "הכנסה פסיבית"במסגרת הצעת החוק מוצע להרחיב את הגדרתה של 

:שהיא תכלול גם הכנסות פסיביות שהן הכנסות עסקיות

קשורצדמאתהתקבלהאשרהצמדהמהפרשיאומריביתהכנסהכל•

אשרהצמדהוהפרשימריביתהכנסהוגם,פסיביתכהכנסהתיחשב

מדוברלאאם,פסיביתכהכנסהתיחשבקשורשאינומצדהתקבלה

הכנסהנחשבתהייתהבישראלנצמחהאוהופקהאילואשרבהכנסה

;ידממשלחאומעסק

תמלוגיםלמעט,עסקיתבהכנסהמדובראםאף,מתמלוגיםהכנסה•

שמקבלנכסבעבור,התמלוגיםלמקבלקשורצדאינושהמשלם

;במישריןאותופיתחההכנסה

מדובראםאף,לשנהמעלהושכראשרנכסבגיןשכירותדמי•

.עסקיותבהכנסות



סעיפים אנטי תכנוניים במישור הדין הפנימי

חברה נשלטת זרה

:  דגשים

.  מבחן הרווחים–מבחן ההכנסה •

למעט הכנסה מדיבידנד שמקורו בהכנסה אשר  -הכנסה מדיבידנד  •

ואשר שולם עליה מס בשיעור  " חבר בני אדם מוחזק"הופקה על ידי 

חבר בני אדם  –" חבר בני אדם מוחזק"לעניין זה .15%העולה על 

או , לפחות10%בשיעור של ז"החנהמוחזק במישרין או בעקיפין על ידי 

לפחות אם מדובר בחבר בני אדם שהזכויות בו נסחרות 5%בשיעור של 

".נייטרלידיבידנד "-בבורסה 

חבר "-חברה עסקית  –" הכנסות ורווחים כוללים של חברה עסקית"•

".בני אדם תושב חוץ שרוב הכנסותיו ורווחיו אינם הכנסות פאסיביות



סעיפים אנטי תכנוניים במישור הדין הפנימי

חברה נשלטת זרה

:  (המשך)דגשים 

סכום המס הזר שבו חויבה חברה נשלטת זרה בשל "–" שיעור המס החל"•

כשהוא מחולק בסכום כלל רווחיה , הכנסותיה הפאסיביות בשנת המס

".שמקורם בהכנסה פאסיבית באותה שנה

חישוב  -אופן חישוב סכום ההכנסה הפאסיבית והרווחים הפאסיביים•

יקבע בהתאם לדיני  , וסכום ההכנסה הפסיבית, סכום הרווחים, סכום ההכנסה

(  ב)1ב75בסעיף " דיני המס החלים"מוגדרים 198החל מתיקון . המס החלים

: לפקודה כדלקמן( ג)-ו

ח על  "לגבי חבר בני אדם שהוא תושב מדינה גומלת המגיש דו•

דיני המס באותה מדינה תוך  -הכנסותיו או נישום באותה מדינה 

הרווח : "להלן)(ג)1ב75התאמות מסוימות המפורטות בסעיף 

;"(המותאם

.  על פי דיני המס בישראל–בכל מקרה אחר •



סעיפים אנטי תכנוניים במישור הדין הפנימי

חברה נשלטת זרה

:  (המשך)דגשים 

,  בחישוב ההכנסה, (ב)על אף האמור בסעיף קטן "-הרווח המתואם 

ההכנסה החייבת והרווחים של חברת משלח יד זרה שהיא חבר בני האדם  

:ייכללו גם אלהתושב מדינה גומלת כאמור 

דיבידנד או רווח הון גם אם הם פטורים ממס או שאינם הכנסה לפי דיני  (1)

למעט רווח הון במסגרת שינוי מבנה שמהותו דחיית  , המס באותה המדינה

לרבות שינוי מבנה מסוג , אירוע מס ואינו כולל חילופי מקרקעין במקרקעין

".';לעניין זה יחושב רווח ההון בהתאם להוראות חלק ה; שקבע המנהל

LLC/ יחיד–( 1031)השיחלוףדוגמת •

התנגשות עם אמנת המס•

5/2004חוזר מס הכנסה •

6/2016חוזר מס הכנסה •

למעט מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר –תושב ישראל •

.במהלך תקופת ההטבות, ותיק



סעיפים אנטי תכנוניים במישור הדין הפנימי

חברה נשלטת זרה
:(2017אוגוסט)(7678-09-11מ"ע)נכסיםרוזבאדד"פס

:עובדתירקע

רוזבאדהציבוריתהחברהשלבתחברההיאמ"בענכסיםרוזבאדחברת•

."(נכסיםרוזבאד":להלן)הישראליתמ"בען"נדל

"(ההולנדיתהחברה":להלן)הולנדיתבתחברהנכסיםלרוזבאד•

החברות":להלן)בלוקסמבורגבנותחברותבשתיהמחזיקה

."(הלוקסמבורגיות

כולל,לישראלמחוץן"נדלבנכסיבתורןמחזיקותהלוקסמבורגיותהחברות•

."(המחזיקותהחברות":להלן)זרותחברות5באמצעות

הלוקסמבורגיותהחברותואחתהמחזיקותהחברותמכרו,2006בשנת•

עסקת":להלן)יורומיליון134תמורתשבבעלותןן"הנדלנכסיכלאת

יתרתאתוהלוויורומיליון34בסךדיבידנדחילקוהמוכרות."(המכירה

.רוזבאדבקבוצתקשורותלחברותהמכירהבעסקתשהתקבלוהמזומנים

.התושבותבמדינותהוןרווחמסשולםלאאחתחברהלמעט•



סעיפים אנטי תכנוניים במישור הדין הפנימי

חברה נשלטת זרה
:המשך-(2017אוגוסט)(7678-09-11מ"ע)נכסיםרוזבאדד"פס

זרהחברהשלמניותיהאתההולנדיתהחברהרכשה,2006בשנת•

מכירת":להלן)2008בשנתאותןומכרהבשוויץן"נדלשהחזיקה

2008)".

ההולנדיתהחברהסווגו2005בשנתהמיסיםלרשותשנשלחהבהצהרה•

בהצהרה2007בשנתתוקן)ז"כחנהלוקסמבורגיותהחברותואחת

.(יותרמאוחרת

:העיקריתהמשפטיתהשאלה

הלוקסמבורגיותלחברות,המחזיקותלחברותשנוצרההוןרווחהאם•

הכנסה"כיסווג2008וממכירתהמכירהמעסקתההולנדיתולחברה

נכסיםרוזבאדאתלמסותניתןהאם?זרהנשלטתחברהשל"פסיבית

ומהחברותההולנדיתמהחברה"רעיונידיבידנד"קיבלהכאילו

?חולקהשלאשניםבאותןהפסיביתההכנסהבגובההלוקסמבורגיות



סעיפים אנטי תכנוניים במישור הדין הפנימי

חברה נשלטת זרה

:(המשך)(2017אוגוסט)(7678-09-11מ"ע)נכסיםרוזבאדד"פס

:המשפטביתהחלטת

,מימון,איתורשלאחדעסקיבמיזםמדובר,שהוצגווהעדויותהראיותלפי•

רוזבאדי"עהמנוהל,ל"בחון"נדלשלומכירההשבחה,אחזקה,רכישה

מעסקתהמחזיקותלחברותשהגיעוהכספים,בנוסף.ועובדיהנכסים

העברתבאמצעותרוזבאדקבוצתשלאחרותחברותשימשוהמכירה

.והלוואותדיבידנד

אתלמסותישאך,זרותחברותבאמצעותהיתההפורמליתההחזקהאכן•

וחברהחברהכלשלמסכאירועולאהאמיתיהכלכליתוכנהלפיהעסקה

.בנפרד

2008וממכירתהמכירהמעסקתברווחיםלראותיש,בהתאמה•

שלאכך,המיסיםרשותכטענתפסיביותהכנסותולאמעסקהכנסותכ

.נכסיםרוזבאדידיעלכדיבידנדנמשכוכאילוהרווחיםאתיראו

.(26008-09-13מ"ע)לביטוחחברההראלדיןפסק•

?והניהולהשליטהשאלת•



חברת משלח יד זרה



סעיפים אנטי תכנוניים במישור הדין הפנימי

חברת משלח יד זרה

(: א)1ב75סעיף 

:שמתקיימים בו כל אלה, חבר בני אדם תושב חוץ-" חברת משלח יד זרה""

;(א)76כמשמעותה בסעיף חברת מעטים הוא -אם הוא חברה ( 1)

במישרין או , או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים75%( 2)

;בידי יחידים תושבי ישראל, בעקיפין

,  במישרין או בעקיפין, המחזיקים יחד או לחוד, בעלי השליטה או קרוביהם( 3)

עוסקים בעבור החברה  , או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה50%-ב

במישרין או באמצעות חברה שבה הם מחזיקים במישרין  , במשלח יד מיוחד

";לפחות50%באמצעי שליטה בשיעור של , או בעקיפין

מקורם במשלח יד , מרבית הכנסתה או רווחיה של החברה בשנת המס( 4)

;מיוחד



סעיפים אנטי תכנוניים במישור הדין הפנימי

חברת משלח יד זרה

(:  ד)1ב75סעיף 

בחברת משלח יד זרה שיש בעל שליטהבעל מניות תושב ישראל שהוא •

יראו אותו כאילו קיבל , לה רווחים שהופקו או נצמחו ממשלח יד מיוחד

ויחול עליו שיעור המס הקובע , כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים

(.א)126בסעיף 

בשל היותו תושב  ( א)14בעל מניות שזכאי להטבות לפי הוראות סעיף •

יינתנו לו ההטבות לפי אותו סעיף , ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק

בשל חלקו היחסי ברווחי חברת משלח היד הזרה אשר הופקו או נצמחו  

.כל עוד טרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל, בחוץ לארץ

.מס נוסף בעת חלוקת הדיבידנד בפועל בכפוף להתאמות וזיכוי מס זר•

.3/2016חוזר מס הכנסה •



סעיפים אנטי תכנוניים במישור הדין הפנימי

חברת משלח יד זרה

:  דגשים

.2003–ג"התשס, (קביעת משלח יד מיוחד)צו מס הכנסה •

(  5)עיסוק או מקצוע מהמנויים להלן יהיה משלח יד מיוחד לעניין סעיף . 1"
שעיקר ההכנסה ממשלח היד אינה הכנסה ממכירת  , ובלבד, לפקודה

:מלאי

.רשימה סגורה•

הימורים/ שיווק ומכירות•

–" דיני המס החלים"•
ח על הכנסותיו  "לגבי חבר בני אדם שהוא תושב מדינה גומלת המגיש דו

דיני המס באותה מדינה תוך התאמות מסוימות  -או נישום באותה מדינה 
;"(הרווח המותאם: "להלן)(ג)1ב75המפורטות בסעיף 

.  על פי דיני המס בישראל–בכל מקרה אחר 

פתרון אפשרי לחברת ארנק•

,  76הכנסה חייבת של חברת מעטים כמשמעותה בסעיף (א).א62
הנובעת מפעילות  , 1ב75שאינה חברת משלח יד זרה כהגדרתה בסעיף 

תיחשב  , 88של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה כהגדרתו בסעיף 
...כהכנסתו של היחיד כמפורט להלן



תושבות יחיד



תושבות יחיד

?מסלצרכי"ישראלתושב"מיהו

,הכנסהמסבפקודתמוגדר-(זיקות)אובייקטיבי–איכותימישור

:כדלקמן

:ולעניין זה יחולו הוראות אלה; מרכז חייו בישראלמי ש

יובאו בחשבון מכלול קשריו  , לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד(1)

:  בין השאר, ובהם, הכלכליים והחברתיים, המשפחתיים

;מקום ביתו הקבוע( א)

;מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו( ב)

;מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע( ג)

;מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו( ד)

;באיגודים או במוסדות שונים, מקום פעילותו בארגונים( ה)



תושבות יחיד

:כמותימבחן

-חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל (2)

;ימים או יותר183אם שהה בישראל בשנת המס ( א)

וסך כל   תקופת שהייתו , ימים או יותר30אם שהה בישראל בשנת המס ( ב)

. ימים או יותר425בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 

ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד ( 2)החזקה שבפסקה (3)

.  השומה

:  מבחן סובייקטיבי

.היכן הנישום רואה את מרכז חייו



תושבות יחיד

?מיהו תושב חוץ

:מוגדר בפקודה כלהלן" חוץ-תושב"

:וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה, מי שאינו תושב ישראל

בשנת המס ובשנת , בכל שנה, ימים לפחות183הוא שהה מחוץ לישראל ( א)

;המס שלאחריה

תושב "להגדרה ( 1()א)כאמור בפסקה , מרכז חייו לא היה בישראל(ב)

בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות בפסקת , "תושב"או " ישראל

";(א)משנה 



תושבות יחיד

(2017פברואר )פקיד שומה אשקלון ' פלוני נ3328/15א "ע

עובדות

.11בגילארצהועלהל"בחונולדהמערער•

.ילדיםארבעהלוונולדו1977בשנתהתחתןהוא•

.משלועסקיםוניהלכשכירבישראלעבד1991שנתעד•

הוא2002ובשנת,זרותמדינותבשתיעסקיםניהל2002-1991בשנים•
.מדינותמאותןלאחתהעסקיתפעילותועיקראתהעתיק

אך,מדינותבאותןנשיםשתיעםממושכותיחסיםמערכותניהלהמערער•
הואאליההקהילהמנהגיבשללדבריו-הישראליתלאשתונשוינותר

.בילדיולפגועשלארצוןומתוךמשתייך

מרכז חייו נותק מישראל עת עבר  1994המערער טען כי כבר משנת •
.להתגורר במדינה זרה וניהל שם מערכת יחסים מחוץ לנישואין

המערער שהה בישראל , (2005-2007)בכל אחת משנות המס הנדונות •
.ימים בשנה183-פחות מ



תושבות יחיד

(:המשך)-( 2017)פקיד שומה אשקלון ' פלוני נ3328/15א "ע

: כי המערער נותר תושב ישראל מן הטעמים הבאים, פקיד השומה טען מנגד

2004-170בשנת , ימים172המערער שהה בישראל 2003בשנת •

-2007ימים ובשנת 2006-158בשנת , ימים2005-164בשנת , ימים

התקיימה , (ימים על פני שלוש שנים425)החזקה השנייה . ימים163

(.  2005-2007)בעניינו של המערער בשנות המס הרלוונטיות 

למערער בית קבע בישראל והוא נשוי לאישה , באשר למבחן מרכז החיים•

.תושבת ישראל ואב לארבעה ילדים המתגוררים בישראל

למערער היו אינטרסים כלכליים משמעותיים גם  , ל"בנוסף לעסקיו בחו•

(.₪מיליון 90)בישראל 

ואין לו מעמד תושבות  , המערער אינו משלם מיסים במדינה אחרת•

. במדינה כשלהי זולת ישראל



תושבות יחיד

(המשך)-( 2017)פקיד שומה אשקלון ' פלוני נ3328/15א "ע

:בית המשפט

נקבע כי המערער לא הצליח להפריך את החזקה הכמותית השנייה וכי •
:הזיקות המהותיות של הנישום מצביעות על מרכז חיים בישראל

בשנות המס המערער הגיע בקביעות לתקופות החג וחלק מסופי השבוע •
ובמהלך שהייתו בישראל התגורר עם רעייתו ועם ילדיו בביתם  , לישראל

. שבישראל

וזהו , משפטית ופיזית, הבית בישראל היה זמין בכל עת למערער•
אף אם לצד זה היו , הקריטריון המהותי לבחינת בית קבע בישראל

.ל"זמנית לקריטריון הנ-למערער בתי קבע אחרים בעולם העונים בו

אי נכונות להתגרש מלמדת על מחויבות של המערער לקהילה ולילדיו  •
.בישראל

.למערער היו השקעות משמעותיות ונכסים רבים גם בישראל•

,  למערער אין מעמד כאזרח או כתושב באף מדינה בעולם מלבד ישראל•
.והוא אף סירב להצהיר כי הוא משלם מס במדינה אחרת



BEPS-פרויקט ה



BEPS – Base Erosion & Profit Shifting

נועדהאשר,G20-והOECDהשלפעולהתוכניתהינהBEPSהתוכנית•

רווחיםוהטייתהמסבסיסבשחיקתהעוסקתBEPS-הבתופעתלהילחם

העסקיתהכלכליתהפעילותמבוצעתבהןממדינותמלאכותיתבצורה

תוכנית":להלן)רווחיםעלנמוכיםמסשיעוריהמחילותלמדינות

."(הפעולה

הכוללתהפעולהתוכניתאתOECD-הארגוןפרסם,2013יוליבחודש•

15יצאו2015אוקטוברבחודש.משולבותפעולות15שלרשימה

:BEPS-הלצמצוםאופרטיביותהמלצותובהםהסופייםהדוחות

1. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy;

2. Neutralizing the effects of hybrid mismatch arrangements;

3. Designing Effective Controlled Foreign Company;

4. Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other 
Financial Payments;



BEPS – Base Erosion & Profit Shifting

5. Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into 
Account Transparency and Substance;

6. Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate 
Circumstances;

7. Preventing the Artificial Avoidance of Permanent 
Establishment Status;

Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation: 

8. Intangibles;

9. Risks and capital;

10. Other high-risk transactions;



BEPS – Base Erosion & Profit Shifting

11. Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS;

12. Mandatory Disclosure Rules;

13. Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 
Reporting;

14. Make dispute resolution mechanisms more effective;

15. Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral 
Tax  Treaties



Multilateral Convention to Implement Tax Treaty 
Related Measures to Prevent BEPS

חתמה,בפריזOECD-הבמשרדישנערךבטקס,2017ביוני7ביום•

Multilateralעלנוספותמדינות67עםיחד,ישראל Convention to
Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS(להלן:

עודיחתמו2017שנתתוםשעדהואהצפי."(המולטילטרליהמכשיר"

.המולטילטרליהמכשירעלמדינותכשלושים

BEPS-השל15'מסדוחבשנקבעהכפי,המולטילטרליהמכשירמטרת•
עקרונותאתוליישםלהטמיעהאמנהעלהחתומותלמדינותלאפשרהיא

לשינויבילטרליומתןבמשאצורךללא,יעילהבצורהBEPS-הפרויקט

.האמנות

אשר,שינוייםלאמץהשונותלמדינותמאפשרהמולטילטרליהמכשיר•

בתיקוןצורךללא,שלהןהבילטרליותהמסבאמנותאוטומטיבאופןיחולו

.(במספראלפיםכחמשת)מסאמנותאלפישלפרטני



מוסד קבע



מושגי יסוד במיסוי בינלאומי בילטרלי

Model)והוןהכנסהלמיסויבקשרOECD-השלהמודלאמנת•
Convention with respect to Taxes on Income and on Capital)(להלן:

."(המודלאמנת"

.ם"האושלהמודלאמנת•

.המקורלמדינתהתושבותמדינתביןהמיסויחלוקת•

קבעמוסדמתקייםאםאלא,התושבותבמדינתממוסיםעסקיםרווחי•

.המקורבמדינת

ראשונהמיסויזכות,ככלל–(דיבידנד,תמלוגים,ריבית)פאסיבייםרווחים•

.המקורלמדינת

.(לחריגיםבכפוף)התושבותלמדינתבלעדיתמיסויזכות–הוןרווחי•



מוסד קבע

.המסבאמנותמקורו"קבעמוסד"המונח•

מדינהשלהמיסויזכותאתלקבועהינוקבעמוסדבמונחהשימושמטרת•

.זרמיזםלגבימתקשרת

:חלופותמשתיבאחתיתקיים"קבעמוסד"המודללאמנת5סעיףפ"ע•

עסקיםמקוםבאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות1.

Fixed)קבוע Place of Business)להלן)הזרהמיזםלרשותהעומד:

;"(הקבועהעסקיםמקום"

שלפעילותובאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות2.

Dependent)תלויסוכן Agent)(תלויסוכן":להלן)".

למסותיכולהאינהמתקשרתמדינהכיקובעהמודללאמנת7סעיף•

עסקיתפעילותמקייםזרמיזםאותואםאלאזרמיזםשלרווחים

.בתחומההנמצאקבעמוסדבאמצעות



מוסד קבע

כוללקבועעסקיםמקוםהמונחהמודללאמנתהפרשנותדבריפ"ע•

קיוםאתוהמאפשריםהמשמשיםהתקניםאו,מתקנים,חצרים

אובעלותביןהבדלאין,הענייןלצורך.הזרהמיזםידיעלהעסקים

.לעילהמוזכריםהנכסיםשלשכירות

כי,היתרבין(חריגים)קובעהמודללאמנת(4)5סעיףזאתעםיחד•

למתן,מידעלאיסוף,טוביןלקניית,אחסנהלצרכירקבמתקניםשימוש

בואיןהזרהמיזםעבורמדעילמחקראוידיעותלאספקת,פרסוםשירותי

.קבעמוסדליצורבכדי

הכנה יודגש כי הפעולות המוחרגות לעיל אלו פעולות שטיבן הטהור הינו •

(.or auxiliarypreparatory)לפעילות העסקית או עזר

 .



Preventing the Artificial Avoidance of Permanent
Establishment  Status (Action 7) + MLI Articles 12+13

:תלויסוכןשלבהקשרוקבעמוסדתחולתהרחבת

אשר מקים , ייחשב כסוכן תלוי, סוכן הפועל במדינת היעד עבור ישות זרה

:מוסד קבע לישות הזרה בהתקיים התנאים הבאים

.הסוכן פועל בשם החברה הזרה במדינת היעד•

על חוזים בשם החברה הזרה  או שיש לו תפקיד מוביל  נוהג לחתום הסוכן •

.ללא שיש מעורבות משמעותית מצד החברה הזרה, בכריתת החוזים

או למכירה של נכסים או שירותים של  , בשם החברה הזרההחוזים הם •

.החברה הזרה

או אם הפעולות  /אם הסוכן עושה זאת במסגרת היותו סוכן בלתי תלוי ו•

(  4)5המבוצעות על ידו מהוות בעיקרן עזר והכנה בהתאם לעקרונות סעיף 

.   אזי פעולות אלו לא יקימו מוסד קבע לחברה הזרה, לאמנת המודל

פועל באופן בלעדי  אשר , כי סוכן, מוסיף וקובע, לאמנת המודל( 6)5סעיף •

.  לא ייחשב כסוכן בלתי תלוי, או עבור צדדים הקשורים להעבור ישות זרה



Preventing the Artificial Avoidance of Permanent
Establishment  Status (Action 7)

:הכנהאועזרפעילותשלבהקשרקבעמוסדתחולתהרחבת

וככזאת,המיזםשלאחרתפעילותלכלקודמתכללבדרך"הכנה"הפעולת

שלהעיקריתהפעילותלאורתיקבעאשרקצרהלתקופהתימשךהיא

יהיהעזראוהכנהפעולתמשךבהםחריגיםמקריםייתכנו,זאתעם.המיזם

בנייהעבודותביצועטרםבנייהחברתעובדיאימון,למשל.ומשמעותיארוך

,הדוחלפי"עזר"פעולת.ממושךזמןפרקלהמשךיכולאחרותבמדינות

חיוניחלקמהווהאינהאך,התמיכהלפעולתמקבילהפעולההינה

לאפעולהכי,וקובעממשיךהדוח.בכללותוהעסקלפעילותומשמעותי

נכסישלמהותיחלקנדרשלביצועהאם,"הכנהאועזרפעולת"כתאופיין

.עובדיהאוהחברה



אופן כימות הרווח המיוחס למוסד קבע

• BEPS - Action 7: Additional Guidance on the Attribution of 
Profits to Permanent Establishments. 

• Authorized OECD Approach (the “AOA”)

• Significant People Function

• Step 1: functional and factual analysis is preformed to 
determine the functions undertaken by the DEPA on its 
account and the functions undertaken on behalf of the non 
Resident (risk or assets).

• Step 2: Attributable Profits to DEPA.  



מחירי העברה



מחירי העברה–אמנת המודל 

:כיקובעהמודללאמנת9סעיף

:מקום.1"

,בניהול,בעקיפיןאובמישרין,משתתףמתקשרתמדינהשלשמיזם(א

או,האחרתהמתקשרתהמדינהשלמיזםשלבהוןאובשליטה

אובשליטה,בניהול,בעקיפיןאובמישרין,משתתפיםאדםבנישאותם(ב

המתקשרתהמדינהשלמיזםושלמתקשרתמדינהשלמיזםשלבהון

,האחרת

ובכל אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני 

ניתן  , תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, המיזמים

שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים , את כל הרווחיםלכלול 

.ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם, ובשל אותם תנאים לא נצמחו

ביןשהתבצעהבעסקהשנקבעותנאיםאו/ומחירכילהבטיח-המטרה

תנאיםאו/ומחירבאותונקבע"מיוחדיםיחסים"ביניהםשמתקיימיםצדדים

ביניהםמתקיימיםשלאצדדיםביןמתבצעתהעסקההייתהאילונקבעשהיה

.שוקבתנאינעשתההעסקה-מיוחדיםיחסים



מחירי העברה

• Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations 2010 (TPG)

• BEPS 8-10: Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value
Creation. The guidance ensures that:

– actual business transactions undertaken by associated
enterprises are identified, and transfer pricing is not based on
contractual arrangements that do not reflect economic reality

– contractual allocations of risk are respected only when they are
supported by actual decision-making

– capital without functionality will generate no more than a risk-
free return, assuring that no premium returns will be allocated
to cash boxes without relevant substance

– tax administrations may disregard transactions when the
exceptional circumstances of commercial irrationality apply.



BEPS: Action 8-10

• The contractual terms of the transaction. 

• The functions performed by each of the parties to the transaction, 
taking into account assets used and risks assumed, including how 
those functions relate to the wider generation of value by the MNE 
group to which the parties belong, the circumstances surrounding 
the transaction, and industry practices.

• The characteristics of property transferred or services provided.

• The economic circumstances of the parties and of the market in 
which the parties operate.

• The business strategies pursued by the parties.



מחירי העברה–מישור הדין הפנימי 

:לפקודהא85סעיף

יחסיםלעסקההצדדיםביןמתקיימיםשבהלאומית-ביןבעסקה(א")

או,לאשראיאולשירות,לזכות,לנכסמחירנקבעשבשלהםמיוחדים

מאשררווחיםפחותממנהשהופקובאופן,לעסקהאחריםתנאיםשנקבעו

צדדיםביןהתנאיםאוהמחירנקבעואילו,העניןבנסיבותמופקיםהיו

בהתאםהעסקהתדווח,(השוקתנאי-להלן)מיוחדיםיחסיםביניהםשאין

."בהתאםבמסותחויבהשוקלתנאי

-זהסעיףלענין

;88בסעיףכהגדרתם-"אחרעםיחד"ו"שליטהאמצעי"

;חובכללרבות–"אשראי"

אחדצדשלשליטהוכן,לקרובואדםשביןיחסיםלרבות-"מיוחדיםיחסים"

אובמישרין,לעסקהבצדדיםאחדאדםשלשליטהאו,במשנהולעסקה

;אחרעםיחדאולבד,בעקיפין



מחירי העברה–מישור הדין הפנימי 

:(המשך)לפקודהא85סעיף

מאמצעיבאחדיותראו50%-ב,בעקיפיןאובמישרין,החזקה-"שליטה"

;המסבשנתלפחותאחדביוםהשליטה

:כגוןשנעשותהכלכליותהעסקאותלכללמכווןא85סעיף:3/2008חוזר

'וכושכירותדמי,תמלוגים,לסוגיואשראימתן,שירותיםמתן,מוצריםמכירת

.(הוןשטר,שניםלחמשנדחיתהלוואה-חריג)

(.ד)76כהגדרתו בסעיף -" קרוב"

,  הורי הורה, הורה, אחות, אח, בן זוג–לעניין זה , "קרוב""; אדם וקרובו"

"ובן זוגו של כל אחד מאלה, צאצא וצאצאי בן הזוג

2006-ז"התשס, (קביעת תנאי שוק)תקנות מס הכנסה •



מחירי העברה ושינוי מודל עסקי

-49444-01מ "ע)פקיד שומה כפר סבא ' ניטקו'גפסק הדין בעניין 
(2017ביוני 6( )13

:העובדות

1992בשנתשהוקמהישראליתחברההיאמ"בעיטקו'גהמערערת•
ציודליצרניוהאוטומטיתהטכניתהתמיכהבתחוםפתרונותבמתןועסקה

.אלקטרוני

ידיעלהמערערתמניותלרכישתהסכםנחתם2006נובמברבחודש•
.דולרמיליון90שלבמחירהעולמיתמיקרוסופט

.ישראלמיקרוסופטלחברתהמערערתעובדיהועברומכןלאחרקצרזמן•

מיקרוסופטוביןהמערערתביןהסכםנחתם2007ביולי1בתאריך•
הריווח.דולרמיליון26.6שללסךבתמורה(IP)הרוחניהקנייןלמכירת

.למערערתשהיוהפסדיםכנגדקוזזעסקהבאותהשנוצר

(דולרמיליון26.6)IP-הבהסכםשנקבעההתמורההמשיבשללגישתו•
המניותבעסקתשנקבעכפיהעסקהשלהאמיתיהשוויאתמשקפתאינה

יש,קשוריםצדדיםביןשנערכהבעסקהשמדוברמאחר.(דולרמיליון90)
.שוקשווילפיהעסקהאתלמסות

•



מחירי העברה ושינוי מודל עסקי

:המשך-יטקו'גפסק הדין בעניין 
:עיקרי טענות המערערת

לשווימעברשהיאפרמיהשילמההמניותבעסקתכי,טענההמערערת•
שימוש–לסינרגיהציפייתהמשוםוזאתהמערערתנכסישלהשוק

לנטרלהוישOneCare-המוצרפיתוחלצורךהמערערתשלבמשאביה
.המניותעסקתמתמורת

ועללמשנהואחדמתאגידאותולהעבירשניתןקנייןאונכסאינםעובדים•
.למיקרוסופטשנמכרה"אדםכוחפונקצית"לייחסניתןלאכן

להגדילהואףהמערערתשלפעילותהאתלהמשיךהתכוונהמיקרוסופט•
.לקוחותמנטישתכתוצאהקרסועסקיהשבפועלהגם

.(מזומנים)המוחשייםהנכסיםשוויאתמהתמורהלהפחיתיש•

ל"למנכששולםהמותנהוהתשלוםלעובדיםהבונוסאתלהפחיתיש•
.המערערתומייסד

.למיקרוסופטהועברלאאשרמוחשיבלתיקנייןהותירההמערערת•



מחירי העברה ושינוי מודל עסקי

:המשך-יטקו'גפסק הדין בעניין 

:הערעור נדחה ברובו–פסק הדין 

(שוקתנאיקביעת)הכנסהמסותקנותלפקודהא85סעיףבסיסעל•
היחסיםבשלהשוקשוויאתלקבועישכינקבע2006–ז"התשס,

.המניותרכישתעסקתלאחרלמיקרוסופטהמערערתשביןהמיוחדים

נכסישלהשוקשוויאתהמיטביבאופן,לכאורה,משקפתהמניותעסקת•
.המערערת

לביןהמערערתשביןהעסקהמהילבררישהמשפטביתשללדידו•
ופעילותהנכסיהכללמכירתשמאאו,בלבדIPמכירתהאם–מיקרוסופט

הפכהבסופה(FAR–והסיכוניםהנכסים,הפונקציות)המערערתשל
שהועברוהנכסיםשלהשוקשווימהו,בנוסף.ריקלכליהמערערת

.עסקהבאותה

העברהמחירילענייןOECD-השלההנחיהקווישל6.30'סעבסיסעל•
(פונקציונלית)מהותיתמבחינהכיהמשפטביתמסיקרוחניקנייןשל

.בלבדIPמעסקתיותרהרבההיקףרחבתהעסקה

.שלישיצדלביןהמערערתביןדומהעסקההציגהלאהמערערת•



מחירי העברה ושינוי מודל עסקי

Section 6.3 - Special Considerations for Intangibles
• “In cases involving the use or transfer of intangibles, it is

especially important to ground the comparability and
functional analysis on an understanding of the MNE’s
global business and the manner in which intangibles are
used by the MNE to add or create value across the entire
supply chain.”



מחירי העברה ושינוי מודל עסקי

:המשך-יטקו'גפסק הדין בעניין 
:  מרכיב הסינרגיה

שלבתרומתהלהתחשבישכיעולהOECD-השלההנחיהמקווי•
איןכאשר,העברהמחיריבקביעתהשוואתיוכגורםלרווחיותהסינרגיה

.הרוחנילקנייןבהכרחלייחסה

עלחולקכאמוראיןהמוכרתהחברהבבעלותנכסאינההסינרגיהאםגם•
.שבידההנכסיםשלשוויםעלמשפיעהשהיאכך

בעליבידינכסהיאכלום,המערערתהחברהבידינכסאינההסינרגיהאם•
?מניותה

:האדםכוחפונקציתמרכיב

היא,הרוחניהקנייןהעברתבשילוב,העובדיםהעברתיוםשלבסופו•
.התפוגגהשלבסוףעדהשתנוהחברהשלפניהכילכךשהביאה

ובעלתמשמעותיתפונקציהעלהחברהויתרההעובדיםהעברתבמסגרת•
צריךכןועלהמניותעסקתבתמורתהיטבהשתקףאשר,רבכלכליערך
.הטכנולוגיההעברתעסקתבמסגרתגםביטוילידילבוא

באופןלעובדיםלאאךכמכלולהמערערתלעובדימתאימהזופונקציה•
והתשלוםלעובדיםהבונוסאתלנטרלישכןועלוקונקרטיאינדיבידואלי

.המותנה



סוגיות נוספות



זיכוי בגין מס זר  

זיכוי ישיר

"  הכנסות חוץ"אשר שולמו על " מסי חוץ"קובע כי לפקודה200סעיף •

הסעיף ממשיך  ". מסי ישראל"כנגדיותרו בזיכוי , החייבות במס בישראל

האדםכי לא יזוכו מסי ישראל לשנת מס מסוימת אלא אם כן היה , וקובע

. באותה שנת מסתושב ישראל , שהכנסתו חייבת באותם מיסים

סכום הזיכוי ממס חברות שלו -סכום הזיכוי ממס חברות -203סעיף •

לא יעלה ממקור פלוני זכאי חבר בני אדם תושב ישראל בשל הכנסות חוץ 

. על סכום מס החברות בישראל

סכום הזיכוי ממס הכנסה של יחיד תושב ישראל בשל –204סעיף •

שהן הכנסות רגילות לא יעלה על תקרת הזיכוי ממקור פלוני הכנסות חוץ 

ובשל הכנסות חוץ ממקור פלוני החייבות במס בשיעור מס מיוחד לא יעלה 

.  על סכום המס החל בישראל



זיכוי בגין מס זר

(2017)-פקיד שומה גוש דן ' נ' יעקב הראל ואח55858-12-15מ "ע

אשר החזיקה , ממניותיה של חברה משפחתית100%-הנישום החזיק ב•

ב בתחום מכירת ביטוחים  "שפעל בארהLLCמתאגיד מסוג 67%-ב

.רפואיים

קרי , לבעלי הזכויות בו, ב"לפי הדין בארה, הכנסותיו של התאגיד יוחסו•

בגינם ניכה התאגיד , התאגיד חילק כספים לחברה. לחברה המשפחתית

.  ב"מס במקור בארה

בדוחות שהגיש הנישום בישראל הוא דיווח על הכנסה מדיבידנד שיוחסה •

ודרש זיכוי בגין , בחברה המשפחתית( הנישום המייצג)לו כבעל מניות 

.את הזיכויליתןפקיד השומה סירב .ב"המס שנוכה בארה



זיכוי בגין מס זר  

:  המשך-'  יעקב הראל ואח55858-12-15מ "ע

יש לראות בו , ב"על אף שהתאגיד הזר נחשב כגוף שקוף לצרכי מס בארה•

. ולא שקופה לצרכי מס בישראל" אטומה"בגדר ישות 

המס ששולם בארצות הברית הינו על הכנסה מעסק של התאגיד , על כן•

.  הזר ואילו המס שהוטל בישראל הינו על הכנסת דיבידנד של הנישום

בזהות  לפקודה בדבר הצורך 200לא מתקיימת הדרישה בסעיף, לאמור•

.  בין מפיק ההכנסה לבין מי שמבקש את זיכוי המס בגינה

בעוד , הכנסה מעסקבארצות הברית היא שמוסתהההכנסה , בנוסף•

על מנת ליהנות מזיכוי –הכנסה מדיבידנד בישראל חבות מס היא על 

הכנסה מאותו  ממס נדרש שההכנסה בישראל ובמדינה הזרה תהיה 

.מקור

5/2004חוזר •



זיכוי בגין מס זר  

(2016)ג"פשמ' מ נ"בע1998גמול נכסים 49525-02-14מ "ע

ב באמצעות חברות בשליטתה  "המערערת רכשה נכסי מקרקעין בארה•

.  שקופות לצרכי מס בארצות הברית, LLCשהתאגדו כחברות 

נוצר , 2006בשנת המס LLC-כפועל יוצא ממכירת זכויותיה בחברות ה•

. לחברה רווח הון בארצות הברית

האחת האם רשאית המערערת  –מכירה זו הקימה שתי שאלות מרכזיות •

אשר לא שולמו על ידה בפועל בשל , לקבל זיכוי מס זר גם בגין סכומי מס

האם זכאית החברה לקזז מס זר  , השנייה. קיזוז הפסדים בארצות הברית

משמע לאחר תום שנתיים בה נצמחו  , 2009ששולם בגין המכירה בשנת 

(.ב לפקודה207ראו הוראת סעיף )לנישום הרווחים 



זיכוי בגין המס הזר בשל הדיבידנד שחולק מאת חברה 

זרה 

:המשך-מ "בע1988גמול נכסים 49525-02-14מ "ע

המסלאמנת(3)26סעיףהוראתנוסחבסיסועלהראשונהלשאלהביחס•

המערערתפרשנותאתהמשפטביתשלל,הבריתארצותלביןישראלבין

.בפועלששולםזרמסבגיןרקיינתןזרמסזיכויכי,וקבע

,המסבתשלוםהאיחוראתלרפאניתןכינקבע,השנייהלשאלהביחס•

210סעיףבאמצעות,הבריתבארצותהמסתשלוםבפריסתשמקורו

מניעתשלהעיקרוןמכוחהזיכוימועדיהגמשתאתמאפשראשר,לפקודה

.מסכפל



זיכוי בגין מס זר  

זיכוי עקיף
הזרהמסבגיןזיכוילקבלישראליתלחברהמאפשרעקיףזיכוימנגנון•

המסבגיןזיכוילקבלניתן,בנוסף.זרהחברהמאתשחולקהדיבידנדבשל
סעיף.הדיבידנדחולקממנהההכנסהבגיןזרהחברהידיעלששולםהזר
:כלהלןקובע,לפקודה(ג)126

שמקורומדיבידנדאדםבניחברשלהחייבתהכנסתועל..."
שמקורומדיבידנדוכןלישראלמחוץשנצמחואושהופקובהכנסות

לפיאםואולם;25%שלבשיעורחברותמסיוטל,לישראלמחוץ
להביאישמסכפללמניעתהסכםפיעלאוהנישומההחברהבקשת

ההכנסהעלודיבידנדאותועלשהוטלוהחוץמסיאתבחשבון
בגובהכהכנסהמדיבידנדההכנסהאתיראו,הדיבידנדחולקשממנה

קטןבסעיףהקבועבשיעורחברותמסעליהויוטלהמגולםהדיבידנד
;(א)

היאשבהאחרתמחברהדיבידנדשקיבלהחברה–הנישומההחברה•
.השליטהמאמצעי25%-בלפחותמחזיקה

בחברהשמקורההכנסהלרבות-הדיבידנדחולקשממנההכנסה•
.לפחות50%שלבשיעורהאחרתהחברהבידיבמישריןהמוחזקת

.LLC2536/12;6839/16-לבהקשרמיסויהחלטות•



משטרי מס מיטיבים



BEPS-ח חמישי"דו

"Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into
Account Transparency and Substance”

שמעניקיםהמסמשטריעלומהותשקיפותכללילהחילמבקש,חמישידוח

טקהייחברותפעילותלעודדבכדירוחניקנייןלרישוםמסהטבות

IP))בגבולותיהם BOX.

משטריהינם16מתוכם,מיטיביםמסמשטרי43נבחנוחמישידוחבמסגרת

IPמס BOX,ישראלבניהם.

:מישוריםבשנילפעולהוצע,המדינותכלבהסכמת

Nexus)"הקשרגישת"יישום• Approach).

.הרשויותביןמידעוהחלפתשקיפותלהגברתכלליםיישום•



BEPS-ח חמישי"דו

Nexus Approach-גישת הקשר 

רק אם בעצמו ,  IP BOXייהנה ממשטר מס, הנישום, בהתאם לגישה זו•

הינו תוצאה  IPעל הנישום יהיה להראות שרישום . חקר ופיתח את הרעיון

.פ בגבולות המדינה"של מו

ידרשו מהנישום  IP BOXמשטרי מס , בכדי לזכות את הנישום בהטבת מס•

התבצע  IPלהוכיח שהפעילות הממשית ומשמעותית של פיתוח נכס 

. בשטחי המדינה

רק חלק של ההכנסה אשר הופקה במסגרת פעילות ממשית ומשמעותית •

:  כאמור תקבל הטבת מס לפי נוסחת הייחוס הבאה

IPנכס הוצאות המותרות מפיתוח
×

כ הכנסה  "סה

=IPמנכס
הכנסה המקבלת

הטבת מס IPהוצאות כלליות מפיתוח נכס 



BEPS-ח חמישי"דו

:המונחים בנוסחה

ישירבאופןנובעותאשרהוצאות–IPנכסמפיתוחהמותרותההוצאות•
הנישוםידיעלנעשואשרהוצאותהןהמותרותההוצאות.IPנכסמפיתוח

בניהעלויות,ריביות.IPנכסלפיתוחנחוצותהלאהוצאותיותרולא.בלבד
.הטבהקבלתלצורךכהוצאהכלליותרולאורכישה

ישירבאופןנובעותאשרהוצאות–IPנכסמפיתוחהכלליותהוצאות•
גםיהיוהכלליותההוצאות,המותרותמהוצאותלהבדיל.IPמפיתוח
ורכישהבניהעלויות,ריביות.הקשוריםהצדדיםידיעלשנעשוהוצאות
.כלליתכהוצאהייחשבו

הגדרהתחתתכנסלאקשורהלחברהIPפיתוחשלאאוטסורסינג:דוגמא•
בגיןהוצאהזאתלעומת,כלליתכהוצאהתחשבאלא,מותרתהוצאהשל

הטבתלצורךמותרתכהוצאהתחשבקשורהשאינהלחברהאאוטסורסינג
Nexusגישהלפימס Approach.

הוןרווחי,תמלוגיםלרבות,בלבדIPמנכסהכנסההינה-כלליתהכנסה•
.IPנכסממכירתאחרתוהכנסה



BEPS-ח חמישי"דו

:מועדים–יישום הוראות דוח חמישי 

30מתחייבים לא להעניק הטבות מס ישנות לאחר IP Boxמשטרי מס •

לנישומים חדשים המבקשים לפעול בגבולות משטר מס  2016ביוני 

.  המיטיב

ביוני  30הטבות מס החלות על הנישומים הקיימים במשטרי יפסקו ביום •

2021 .

6כניסה לתוקף של כללי השקיפות לגבי נישומים חדשים הינה מיום •

. 2015בפברואר 

1959-ט"תשי, לחוק לעידוד השקעות הון73תיקון •

הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון  )תקנות עידוד השקעות הון •

2017-ז"התשע, (למפעל טכנולוגי



מ  "חשיפות מע



-מ במישור המיסוי הבינלאומי "מגמות במע

האיחוד האירופאי

שירותיםהספקתלגביהאירופאיתהדירקטיבהבתחולתשינויים•

.2015בינואר1מיוםבתוקף–באינטרנט

בתחומיהאירופאילאיחודמחוץספקיםלגביהינםשחלוהשינויים•

–(B2C)פרטייםלצרכניםהאלקטרוניםוהשירותיםהשידור,התקשורת
.MOSS))מרוכזבאופןאוהפרטיהצרכןשלבמדינהודיווחרישוםחובת

B2Cעסקאותעבורהאירופאיבאיחודמ"במעהחבותאתמסכמתטבלה•
:אלקטרונייםבשירותים

EU-ספק מחוץ לEUספק ממדינתאלקטרונייםשירותים

מיסוי במקום בו נמצא  מיסוי במדינת הספקEUלקוח ממדינת 

הלקוח

EU-חבות באיןEU-חבות באיןEU-מחוץ ללקוח



-מ במישור המיסוי הבינלאומי "מגמות במע

האיחוד האירופאי

:דוגמאות לשירותים בתחום התקשורת

.  מידע ווידאו, שירותי טלפון נייח ונייד לטובת העברת שירותי קול•

•Voice Over IP–שירותי טלפון על ידי שימוש באינטרנט.

.שירותי הודעות טקסט ועוד•

:דוגמאות לשירותים אלקטרונים כוללים

אספקת שירותי תוכנה ושדרוגי תוכנה•

אפליקציות/אתרי אינטרנט•

•ISP  חבילות שירותי אינטרנט ועוד



מ בפעילות בינלאומית"סוגיות במע

:לחוק הינה1בסעיף " תושב חוץ"ההגדרה ל•
-" תושב חוץ"

;יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל-לגבי יחיד ( 1)

חבר בני אדם שנרשם או התאגד רק מחוץ  -לגבי חבר בני אדם ( 2)

".לישראל

מ אפס  "לעניין שיעור מע" תושב חוץ"ההגדרה הרלבנטיות למונח •
:כדלקמן, לחוק( ג)30מצויה בסעיף 

כשהוא נמצא  1תושב חוץ כהגדרתו בסעיף -" תושב חוץ", בסעיף זה"

".  ואין לו עסקים או פעילות בישראלמחוץ לישראל 



מ בפעילות בינלאומית  "סוגיות במע

פורקסעניין איזי 

-( 2015)29527-05-12מ "עפורקסאיזי 

עסקהאשר,קפריסיןתושבתחברההייתהקפריסיןפורקסאיזיחברת•
.ח"במטמקווןלסחרתוכנההייתהובבעלותה,הפורקסבתחום

בקידוםהעוסקות,העולםברחביבנותחברותהקפריסאיתלחברה•
תושבותקשורותחברותשתיהקפריסאיתלחברההיו,השארבין.עסקיה
ופיתוחמחקרשירותיבמתןשעסקה,המערערתהיאהאחת.ישראל

.הקפריסאיתהחברהשלהאינטרנטלאתרותמיכהתחזוקהושירותי
החברהעבורשיווקבפעילותעסקהאשר,מ"בעפורקסאיזי,השנייה

.הקפריסאית

בשירותמקורןהקפריסאיתמהחברההכנסותיהכיטענההמערערת•
לסעיףבהתאם,אפסבשיעורמ"למעבגינןזכאיתהיאולכן,חוץלתושב

.מ"מעלחוק(5()א)30

שלכסניףלמעשהתפקדהמ"בעפורקסכימצידוקבעמ"מעמנהל•
הקפריסאיתהחברהניהלה,ומשכך,בישראלהקפריסאיתהחברה
זהמונחכהגדרת"חוץתושב"בהלראותואין,בישראלועסקיםפעילות
.מ"מעלחוק(ג)30בסעיף



מ בפעילות בינלאומית  "סוגיות במע

פורקסעניין איזי 

החברהעבורביצעהמ"בעפורקסכילמסקנההגיעהמשפטבית•
:הבאותהפעולותאתהקפריסאית

;בישראללקוחותאיתור–

;הקפריסאיתהחברהבשםהלקוחותמולחוזיםעלחתימה–

;העבריתבשפהבלקוחותטכניתתמיכה–

;עצמאיעסקאותחדרניהול–

.ישראליםלקוחותשלאשראיכרטיסיסליקת–

ביצועלרבות,הקפריסאיתהחברהשלהכספיםבניהולמעורבות–
קבלתלכךובהתאםהרווחיםמולההפסדיםבדיקת,קיזוזפעולות

.מ"בעפורקסידיעלשנסלקוהכספיםהעברתעלההחלטה

ח"במטהמסחרפעילותקיוםשאלתאתלבחוןאיןכיהדגישהמשפטבית•
או,לישראלמחוץמצויאשר,המחשבשרתשלהפיזימיקומוסמךעלרק
שלבבעלותההמצויה,ח"המטרכישתאתהמאפשרתהתוכנהסמךעל

.הקפריסאיתהחברה

.הערעור נדחה

פורקסחברות –דוגמה •

4/16חוזר •



דגשים נוספים בבחירת מדינת היעד



דגשים נוספים

הבנת דיני המס המקומיים באמצעות מומחי מס מקומיים•
מסללאטרטוריות–Offshore companyבנקחשבוןופתיחת

מוגבלותשותפות-Scottish LLP
קונג-הונג,סינגפור–טריטוריאלימיסויבסיסבעלותמדינות

השתתפותפטור(Participation Exemption)ז"החנובעיית

אסטוניה–למדינהמחוץהכספיםחלוקתבעתממסותאשרמדינות,
גיאורגיה

זריםמניותלבעליהכספיםחלוקתבעתמסהחזרנותנותאשרמדינות-
מלטה

לוקסמבורג-הייטקפעילותעידוד–ספציפיותמסהטבות

גיברלטר,קפריסין–נמוךמסשיעורבעלותמדינות

שוויץ,אירלנד,הונגריה,בולגריה–נמוךמסשיעורבעלותאמנהמדינות
(בקנטוןבתלות)

מלטה,קפריסין–השקעהכנגדהיחידברמתתושבותמקנותאשרמדינות,
Non-הושיטתשוויץ,פורטוגל Dom–מלטה,קפריסין,אנגליה

(הונגריה)המקומייםמ"המעשיעורי

האמירויותאיחוד

מקומייםעובדיםעלבמקורמסניכוי



דגשים נוספים

שיקולים מסחריים•

(מוסד קבע)הקמת חברה בת או סניף •

(מדינה גומלת)קיומה של אמנת מס •

בכל מדינהMLI-אופן הטמעת ה•

מחירי העברה•

שיעור ניכוי המס במקור•

(  גרמניה לעומת ספרד)הלוואות משתתפות ברווחים + מימון דק •

פעילות בארצות הברית ומס עיזבון  •

ושאלת קיזוז הפסדים בין ישויות שונות5/2004חוזר מס הכנסה •

אפשרות משיכת הכספים  •

בחינת החלטות מיסוי •

(1385טופס , 1213טופס , 150טופס )חובות דיווח בישראל •
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