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לשכת רואי חשבון  -מיסוי בינלאומי  -השקעות
באמצעות  ,LLCגופים שקופים ודוחות אמריקאים
מרצה :עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי
 3במרץ 2019
אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ
להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו/או אחרים המסתמכים על מצגת זו.

נושאי המצגת
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מישור המס הישראלי והאמריקאי
חוזר 3/2002
סוגיות כפל מס וחוזר 5/2004
דגשים נוספים מחוזר 5/2004
החלטות מיסוי ביחס לחוזר 5/2004
מעמדו החוקי של החוזר 5/2004
עמדות חייבות בדיווח ביחס לחוזר 5/2004
סוגיות נוספות
חובות הדיווח

מישור המס הישראלי והאמריקאי

מישור המס הישראלי
יחיד/שותפות/חברה שקופה (משפחתית/בית)
• הכנסות מעסק/משלח יד
סעיף  )1(2לפקודה :מס שולי – חישוב מס רגיל (בכפוף להתאמות לעומת חישוב
המס שחושב במדינת המקור) – החל מ.10% -
• הכנסות שכירות
סעיף  )6(2לפקודה :מס שולי – חישוב מס רגיל (בכפוף להתאמות לעומת חישוב המס
שחושב במדינת המקור) .ככלל החל מ .31% -לגבי יחיד שמלאו לו  - 60%החל מ.10% -
סעיף 122א לפקודה :חלופת מס בשיעור  - 15%לא ניתן לנכות הוצאות (למעט פחת).
ולבקש זיכוי ממס זר דגש :חל על כל סוגי המקרקעין.

• רווח הון
במועד מכירת הנדל"ן/נכס אחר ייווצר רווח הון החייב ,ככלל ,במס בשיעור של ( 25%בכפוף
לזיכוי מס זר).

מישור המס הישראלי
פעילות בארצות הברית באמצעות חברה ישראלית
• חבות המס של חברה הן לגבי הכנסות מעסק והן לגבי הכנסות משכירות תהא בשיעור מס
חברות ( ,)23%בכפוף לקבלת זיכוי מס זר (ישיר/עקיף).
• בעת מכירת הנדל"ן /נכס אחר בחו"ל ייווצר רווח הון בידי החברה אשר חייב בשיעור מס
החברות ( ,)23%בכפוף לקבלת זיכוי מס זר (ישיר/עקיף).
• בעת חלוקת דיבידנד לבעת המניות ,החלוקה תתחייב בשיעור של  25%או ( 30%אם
המשקיע הינו בעל מניות מהותי) בתוספת מס ייסף.

מישור אמנת המס בין ישראל לבין ארצות הברית
אמנת מס ישראל ארצות הברית (להלן" :אמנת המס")
סעיף ( 7הכנסה מנכסי מקרקעין):
• סעיף  )1(7לאמנת המס" :הכנסה מנכסי מקרקעין ,לרבות תמלוגים ותשלומים אחרים בעד ניצולם של
אוצרת טבע ,ורווחים ממכירתם או חילופם של נכסים אלה ,או של הזכות המשמשת מקור לתמלוגים או
לתשלומים אחרים אלה ,או מפעולה אחרת בנכסים או בזכות אלו ,רשאית המדינה המתקשרת שבה
נמצאים אותה נכסים או אוצרות טבע להטיל עליה מס"...
• סעיף  )2(7לאמנת המס" :סעיף קטן ( )1יחול על הכנסה הנובעת מן הניצול ,משימוש ישיר ,השכרה או
משימוש בכל צורה אחרת של נכסי מקרקעין".
• סעיף ( )3(7א) לאמנת המס" :רווחים שהפיק תושב ישראל מהעברת זכות במקרקעין של ארצות הברית
(  (UNITED STATES REAL PROPERTY INTERESTאו מהעברת זכות בשותפות ,נאמנות או עזבון ,במידה
שניתן ליחסם לזכות במקרקעין של ארה"ב ...ניתן לחייבם במס בארצות הברית".

מישור אמנת המס בין ישראל לבין ארצות הברית
אמנת מס ישראל ארצות הברית (להלן" :אמנת המס")
סעיף (8רווחי עסקים):
• סעיף  )1(8לאמנת המס:
• "רווחיו התעשיתיים או המסחריים של תושב של אחת מן המדינות המתקשרות יהיו פטורים ממס בידי
המדינה המתקשרת האחרת זולת אם יש לתושב מוסד קבע באותה מדינה מתקשרת אחרת .יש
לתושב מוסד קבע באותה מדינה מתקשרת אחרת ,רשאית אותה מדינה מתקשרת אחרת להטיל מס
על רווחיו התעשיתיים או המסחריים של התושב אולם רק על אותו חלק מהם שניתן לייחסו למוסד
הקבע".

מישור אמנת המס בין ישראל לבין ארצות הברית
אמנת מס ישראל ארצות הברית (להלן" :אמנת המס")
סעיף ( 7הכנסה מנכסי מקרקעין):
• סעיף  )1(7לאמנת המס" :הכנסה מנכסי מקרקעין ,לרבות תמלוגים ותשלומים אחרים בעד ניצולם של
אוצרת טבע ,ורווחים ממכירתם או חילופם של נכסים אלה ,או של הזכות המשמשת מקור לתמלוגים או
לתשלומים אחרים אלה ,או מפעולה אחרת בנכסים או בזכות אלו ,רשאית המדינה המתקשרת שבה
נמצאים אותה נכסים או אוצרות טבע להטיל עליה מס"...
• סעיף  )2(7לאמנת המס" :סעיף קטן ( )1יחול על הכנסה הנובעת מן הניצול ,משימוש ישיר ,השכרה או
משימוש בכל צורה אחרת של נכסי מקרקעין".
• סעיף ( )3(7א) לאמנת המס" :רווחים שהפיק תושב ישראל מהעברת זכות במקרקעין של ארצות הברית
(  (UNITED STATES REAL PROPERTY INTERESTאו מהעברת זכות בשותפות ,נאמנות או עזבון ,במידה
שניתן ליחסם לזכות במקרקעין של ארה"ב ...ניתן לחייבם במס בארצות הברית".

מישור אמנת המס
אמנת המס
סעיף  15רווחי הון
"( )1תושב של אחת מן המדינות המתקשרות יהא פטור ממס בידי המדינה המתקשרת האחרת על
רווחים ממכירתם או חילופם של נכסים קבועים ,או מפעולה אחרת בהם ,אלא אם כן -
(א) הרווח מתחייב במס במדינה המתקשרת האחרת מכוח הוראות סעיף ( 7הכנסה מנכסי מקרקעין)".

סקירה כללית של סוגי תאגידים בארצות הברית
• חברת  LLCושותפות  - LPהינן גופים שלרוב שקופים לצרכי מס ( )passed throughוהמשמעות
היא שחבות המס של ישויות אלו חלה ברמת החברים ( )Membersב ,LLC -או השותפים ב .LP -
• חברת  – S-Corpהינה חברה רגילה השקופה לצרכי מס (מיסוי ברמת בעלי המניות) וחייבת להיות
מורכבת מבעלי מניות יחידים תושבי ארצות הברית לצרכי מס.
• חברת  – C- Corpמיסוי דו שלבי – מיסוי ברמת החברה וחלוקת כספים לבעלי המניות ממוסה ככלל
כדיבידנד.

 ארצות הברית:שיעורי מס ליחידים זרים
:• שיעורי המס הפדראליים ליחיד בארצות הברית
• יחיד נשוי שהוא ובת הזוג אינם תושבי ארה"ב ממוסה לפי מדרגות המס המתייחסות לנשואים
:)Married Filing Separate(  המגישים חישוב נפרד,תושבי ארצות הברית
Tax Rate 2019

Taxable income bracket

Tax owed

10%

$0 to $9,700

10% of taxable income

12%

$9,701 to $39,475

$970 plus 12% of the amount over $9,700

22%

$39,476 to $84,200

$4,543 plus 22% of the amount over $39,475

24%

$84,201 to $160,725

$14,382.50 plus 24% of the amount over $84,200

32%

$160,726 to $204,100

$32,748.50 plus 32% of the amount over $160,725

35%

$204,101 to $306,175

$46,628.50 plus 35% of the amount over $204,100

37%

$306,176 or more

$82,354.75 plus 37% of the amount over $306,175

שיעורי המס לחברות  -ארצות הברית
• החזקה בנדל"ן באמצעות חברה ()INC
 מס חברות פדראלי (שיעור אחיד)  -שיעור של .21%
 מיסוי דיבידנד בעת חלוקת רווחים לבעלי המניות (מס סניף).

• מס מדינתי ( :(State taxמשתנה ממדינה למדינה:
 המס משתנה ממדינה למדינה (בין (0-12.3%
 במדינות נבדה ,טקסס ,וושינגטון ופלורידה למשל אין מס מדינתי.

שיעורי המס הכולל בארצות הברית ובישראל
• החזקה בנדל"ן באמצעות יחיד : LLC/ LP /
שיעור מס ריווח הון והכנסות משכירות ליחיד חייבות במס פדרלי בארה"ב ,כדלקמן:
 ריווח הון על מכירת נכס המוחזק מעל שנה ( :)Long term Capital Gainשיעור מס של 20% /15%
בכפוף לגובה ההכנסה בארצות הברית ,בתוספת השלמה למס ריווח הון בישראל (חוזר – 5/2004
ייחוס ההכנסה החייבת של ה LLC -ליחיד לצרכי מס בישראל).
 הכנסות שכירות :שיעור מס שולי בישראל על הכנסות השכירות בזיכוי המס האמריקאי או בחירה
בחלופה של  15%בניכוי פחת ללא זיכוי מס זר (בכפוף לחוזר .(5/2004

מיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על  LLCאמריקאי
 LLCבדין האמריקאי –
•  LLCאשר מוחזקת על ידי בעל זכויות יחיד ( )A single-member LLCנחשבת לגוף שקוף לחלוטין
לצרכי מס בארצות הברית ( )Disregarded Entityוכל הכנסותיה והפסדיה מיוחסים ישירות לבעל
הזכויות היחיד בה.
•  LLCעם שני חברים או יותר בהחזקה של החברה ( )A multiple-member LLCמתנהלת באופן דומה
לשותפות – לכל חבר יש חשבון ( ,)basisאשר כולל את הכספים שהזרים ל ,LLC-בתוספת חלקו
ברווחים ,בניכוי חלקו בהפסדים ובניכוי כספים שחולקו .ה LLC -במקרה זה מגישה דוח  1065ונותנת
לכל חבר את חלקו בתוצאות השותפות ובהון השותפות במסגרת טופס שנקרא  .K-1לפי דיני המס
בארה"ב ,כל עוד החשבון של החבר ב LLC -גבוה מאפס ,חלוקת כספים לא תיחשב להכנסה ,שכן
מדובר בחלוקה על חשבון כספים שהחבר הזרים ל LLC-או על חשבון חלקו של החבר ברווחי הLLC-
(אשר כבר הוטל עליהם מס כאילו הופקו במישרין בידי החבר).
• לחילופין ,ה LLC -יכול לבחור בין אם מוחזק על ידי חבר אחד או יותר ,לבחור לדווח כחברה לצרכי
מס ,במסגרת טופס  1120המיועד לדיווח על ידי חברות (.)C- Corporations

חוזר 3/2002

חוזר  3/2002ביחס ל LLC -אמריקאי
•  LLCאינו נחשב "תושב ארה"ב" לצרכי אמנות המס שארה"ב חתומה עליהן במידה והוא ממוסה
כשותפות (גוף שקוף לצורכי מס);
•  LLCאינו זכאי ליהנות מהוראות אמנת המס בכלל זה מהוראות סעיף  )1(15לאמנה .לפיכך ,כאשר
 LLCהמחזיק מניות של חברה ישראלית מוכר מניות אלו ,כולן או חלקן ,רווח ההון הנובע ממכירתן
יחויב במס בישראל בהתאם להוראת סעיף (89ב) לפקודה אף אם לא החזיק במניות המקנות לו
 10%מכח ההצבעה בחברה הישראלית.
• לאור הגדרת חבר בני אדם בפקודה  LLCייחשב גוף בעל אישיות משפטית נפרדת משל חבריו;
• מבחן השליטה והניהול חל בעניינו -
"אם יוכח שהשליטה על עסקי ה LLC -וניהולם מופעלים בישראל ייחשב הוא לתושב ישראל ויחויב
במס רווחי הון בגין מכירת נכסים בישראל או מחוצה לה...לענין זה ,יפורש המונח "עסקיו" בצורה
רחבה ויכלול גם פעילות שאינה מגעת כדי עסק כמשמעותו בסעיף  )1(2לפקודה .יש לבחון ,אפוא,
היכן מופעלים השליטה והניהול על ה LLC-בהתאם לאופיו וסוג פעילותו".

סוגית כפל המס וחוזר 5/2004

סוגיית כפל המס ותכלית חוזר 5/2004
 )S-Corp ( LLCבדין הישראלי –
• בארצות הברית ההתייחסות ל LLC -לעניין המס היא כאל שותפות ,דהיינו  -חבות המס ,ההכנסות
וההוצאות שנעשו במסגרת התאגיד ייוחסו ל"חבר" .כפועל יוצא מהייחוס האמור הוא תשלום מס ע"י
"החבר"  -תושב ישראל  -בדומה לתשלום מס ע"י שותף בשותפות.
• בישראל ,ההתייחסות ל LLC-לעניין המס היא כאל חבר בני אדם .רווחים שיחולקו ע"י התאגיד
ייחשבו כדיבידנד בידי תושב ישראל.
• התוצאה :תושב ישראל שילם מס ללא שתהא לו הכנסה עפ"י הדין הישראלי .בידי התאגיד
קיימים רווחים אשר אינם חייבים ,בשלב זה ,במס בישראל .בעתיד ,כאשר יחולקו רווחים אלו,
יראו אותם בידי תושב ישראל כהכנסה מדיבידנד ,ללא ניכוי מס בחו"ל במקור ,וללא אפשרות
לקבל זיכוי ממס זר בהתאם להוראות סעיפים  199-210לפקודה.

ע"מ  55858-12-15יעקב הראל ואח' נ' פקיד שומה גוש דן )2017( -
עובדות
• הנישום החזיק ב 100%-ממניותיה של חברה משפחתית ,אשר החזיקה ב 67%-מתאגיד מסוג LLC
שפעל בארה"ב בתחום מכירת ביטוחים רפואיים.
• הכנסותיו של התאגיד יוחסו ,לפי הדין בארה"ב ,לבעלי הזכויות בו ,קרי לחברה המשפחתית .התאגיד
חילק כספים לחברה ,בגינם ניכה התאגיד מס במקור בארה"ב.
• בדוחות שהגיש הנישום בישראל הוא דיווח על הכנסה מדיבידנד שיוחסה לו כבעל מניות (הנישום
המייצג) בחברה המשפחתית ,ודרש זיכוי בגין המס שנוכה בארה"ב .פקיד השומה סירב ליתן את
הזיכוי.
• בנוסף ,בדוחותיהם לשנות המס  ,2010-2013דרשו חלק מהמערערים פחת בגין מלוא עלות
הרכישה של הדירות ,בתואנה שלפי דיני המס בארה"ב ניתן לנכות את הפחת בגין מלוא השווי של
הדירות ,ורק כאשר מדובר ב"בניין" חלה שם מגבלה על הפחתה של רכיב הקרקע.

ע"מ  55858-12-15יעקב הראל ואח' נ' פקיד שומה גוש דן )2017( -
פסיקת בית המשפט המחוזי
ביחס לזיכוי העקיף -
• על אף שהתאגיד הזר נחשב כגוף שקוף לצרכי מס בארה"ב ,יש לראות בו בגדר ישות "אטומה" ולא
שקופה לצרכי מס בישראל.
• על כן ,המס ששולם בארצות הברית הינו על הכנסה מעסק של התאגיד הזר ואילו המס שהוטל
בישראל הינו על הכנסת דיבידנד של הנישום.
• לאמור ,לא מתקיימת הדרישה בסעיף  200לפקודה בדבר הצורך בזהות בין מפיק ההכנסה לבין מי
שמבקש את זיכוי המס בגינה.
• בנוסף ,ההכנסה שמוסתה בארצות הברית היא הכנסה מעסק ,בעוד בישראל חבות מס היא על
הכנסה מדיבידנד – על מנת ליהנות מזיכוי ממס נדרש שההכנסה בישראל ובמדינה הזרה תהיה
הכנסה מאותו מקור (סעיף  204לפקודה).

ע"מ  55858-12-15יעקב הראל ואח' נ' פקיד שומה גוש דן )2017( -
פסיקת בית המשפט המחוזי
ביחס לפחת -
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור גם בהקשר זה -
• טענת המערערים לא הוכחה מבחינת הדין האמריקאי.
• את הכללים לניכוי הפחת יש לקבוע לפי דין המס בישראל .משמע ,לפי סעיף  21לפקודה ,הקובע כי
בחישוב המחיר המקורי של בניין ,לצורך קביעת הפחת ,לא יובא בחשבון מחיר הקרקע שעליה הוקם
הבניין -תוך שניתן להעריך את עלות הקרקע ב 1/3-מהעלות הכוללת ,וזאת בהיעדר ראיות הקובעות
אחרת.

ע"א  4030/17יעקב הראל ואח' נ' פקיד שומה גוש דן )2018( -
פסיקת בית המשפט העליון -
"עיינו בחומר לרבות סיכומי הצדדים ,ושמענו את טענותיהם .דעתנו היא כי לא נפלה שגגה
בממצאים העובדתיים שנקבעו  -מה גם שהצדדים הגיעו להסכמות בעניין זה בהליך קמא -
ובמסקנה המשפטית שנגזרת מהם".

דגש – פסק הדין לא עסק בפרשנות חוזר ( 5/2004מצב שאין מדובר "בהשקפה מלאה"
לצרכי מס).

פתרון מוצע לכפל המס – חוזר  – 5/2004השקפה חלקית
 )S-Corp ( LLCבדין הישראלי –
• חוזר  – 5/2004קובע "השקפה חלקית" לצרכי קבלת זיכוי מס זר בהקשר של  LLCאמריקאי –
• התאגיד הוא חבר בני אדם תושב חוץ .ככלל ,התאגיד אינו חייב במס בישראל ,אולם בכדי
למנוע את כפל המס העשוי להיווצר משום ייחוס ההכנסות למחזיק (תושב ישראל) ,יתאפשר
למחזיק לדווח בישראל על הכנסת התאגיד באופן אישי .במקביל ,יינתן זיכוי בשל המס הזר
ששולם ע"י המחזיק (כתוצאה מייחוס ההכנסות של התאגיד)
הרווח החייב במס כתוצאה מפעילות ה LLC -בארצות הברית

100,000

שיעור המס על היחיד בישראל

50%

חבות במס בישראל

50,000

זיכוי בשל מס זר ששילם היחיד בארצות הברית

()30,000

מס לתשלום על היחיד בישראל (השלמת מס)

20,000

דגשים נוספים מחוזר 5/2004

אי הרשאה לקזז הפסדים
•

•

מטרת החוזר היא טיפול בבעיות הזיכוי ממס זר בלבד ,ואין בו כדי לשנות את מעמד התאגיד
ל"שקוף" לחלוטין לצורך מס .כך למשל ,הפסדים כתוצאה מפעילות התאגיד בחו"ל ,לא ייוחסו
למחזיק אלא יישארו לקיזוז על פי הוראות הפקודה ,ברמת ה.LLC -
במקרה של נישום שבחר בהפעלת הוראות החוזר ,ובאחת השנים נוצר הפסד כתוצאה מפעילות
התאגיד ה"שקוף" ,יקוזזו ההפסדים ברמת התאגיד בשנים העוקבות.

מבחן השליטה והניהול בישראל
•

במידה שהשליטה והניהול מופעלים מישראל החוזר מורה להתייחס ל LLC -כתושב ישראל ובהתאמה
הכנסתו תמוסה בשיעור מס חברות בהתאם להוראות לפקודה ,דהיינו בשיעור של .23%

•

לעניין הזיכוי ממס ,על אף העובדה שהמס שולם ע"י המחזיק (תושב ישראל) ,ייחשב המס הזר כאילו
שולם ע"י ה LLC -ויינתן כזיכוי כנגד מס החברות שבו התאגיד חייב בישראל .יחד עם זאת ,בעת חלוקת
רווחים למחזיק ייראו בכך כדיבידנד ,אשר יחוב במס נוסף לפי סעיף 125ב לפקודה.
הרווח החייב במס כתוצאה מפעילות ה LLC -בארצות הברית

100,000

המס הזר ששילם היחיד בארצות הברית כפועל יוצא משיוך ההכנסות אליו

30,000

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

()23,000

עודף זיכוי מס זר? לפי החוזר התשובה שלילית

בעת חלוקת דיבידנד ()33%-25%

24,410

מס כולל בארצות הברית ובישראל

54,410

מבחן השליטה והניהול
חברת שי צמרות (ע"מ :)32172-05-13
הרקע :חיוב במע"מ בגין מכירת מקרקעין באזור – מבחן השליטה והניהול
• "תנאי לכך שמופעלת שליטה וניהול מישראל הוא כי "מרכז העניינים" של החברה ,או "מרכז
העצבים" שלה הוא בישראל; "מרכז העצבים" פירושו המקום שבו מתקבלות ההחלטות
המהותיות ,הבסיסיות ,העיקריות והחשובות של החברה ואשר הן מ"נשמת אפה".
• נראה כי מבחן "השליטה והניהול" אינו בוחן בידי מי השליטה והניהול בכוח ,אלא בידי מי היא
בפועל.

מבחן השליטה והניהול
חברת שי צמרות (ע"מ :)32172-05-13
• "לצורך יישום מבחן "השליטה והניהול" יש לתת את הדעת גם לסוג והיקף הפעילות שבה
מדובר ,לרבות מורכבות הפעילות ,רמת ההחלטות הנדרשת ותדירותן .יש ומדובר בחברה
המבצעת פעילות מורכבת ,הדורשת מעורבות גבוהה ,תדירה ואינטנסיבית של "ניהול
ושליטה" ,דהיינו כי ההחלטות האסטרטגיות והמהותיות מתקבלות באופן שוטף" .

• לעומת זאת ,יש ומדובר בחברה המבצעת פעילות פשוטה יחסית ,שאינה דורשת מעורבות
מהסוג האמור ,כאשר ההחלטות המהותיות מתקבלות לעתים רחוקות .ניתן אף לתאר חברות
שבהן נדרשה החלטה מהותית אחת ויחידה (או צבר החלטות מהותיות) שהתקבלה בראשית
דרכה ,והחלטה זו היא שגזרה את דינה של החברה לאותה פעילות שאינה מורכבת .אין זאת
אלא ,כי אין מניעה שהחלטה מהותית ,המכריעה בשאלת השליטה והניהול ,תהא החלטה
יחידה ופשוטה; פשטות הפעילות גוזרת ,אפוא ,את פשוטות ההחלטות".

מבחן השליטה והניהול
חברת שי צמרות (ע"א :)1609/16
בית משפט עליון – ע"א –  – 1609/16דחה את הערעור -
האם הניהול והשליטה מבחן משולב או מבחן אחד -
• "לגישתי ,מן התכליות הנ"ל עולה כי אין להסתפק במבחן "שליטה" פורמלי-צר ,שבגינו כל מי
שאוחז באמצעי שליטה ייחשב אוטומטית כמי שמפעיל "שליטה" בחברה לעניין חוק מע"מ.
פרשנות שכזו תוביל לכך ששינוי בעל שליטה לבדו עלול לשנות באופן מיידי את המסקנה
מהיכן מופעלים "שליטה וניהול" בחברה".
• "בחינת השאלה אם פלוני מפעיל שליטה בחברה צריכה להיעשות איפוא באופן מהותי .כך ,יש
לבחון את קיומה של יכולתו האפקטיבית לתת הוראות ,להשפיע ולהחליט בנוגע למדיניות
המאקרו של החברה .כמו כן ,יש לבחון היכן נהוג להחליט בפועל על המדיניות העסקית
הכללית של החברה והיכן מוכרעות ההחלטות האסטרטגיות בה".

• השלכות פסק הדין – תמונת ראי.

חמי"ז וחנ"ז
•

הוראות סעיף 75ב לפקודה לא יחולו רק לגבי מי שלא בחר בהפעלת הוראות חוזר זה .דהיינו
בעל שליטה ב LLC -אשר לא ביקש שהכנסות ה LLC -ייחשבו כהכנסותיו ,לשם מניעת כפל המס,
ההתייחסות אליו תהייה כאל בעל שליטה בחנ"ז ויופעלו לגביו הוראות סעיף 75ב לפקודה.

•

הוראות סעיף 75ב 1לפקודה (לשעבר סעיף  )5(5לפקודה)  -חמי"ז  -יחולו רק לגבי מי שלא
בחר בהפעלת הוראות חוזר זה .מחזיקים ב LLC -אשר לא ביקשו ,כולם ,כי הכנסות הLLC -
ייחשבו כהכנסותיהם ,היחס אליהם יהא כאל כל בעל מניות ,והטיפול ב LLC -ייעשה בדומה לטיפול
האמור בסעיף 75ב 1לפקודה לגבי חברת משלח יד זרה.

•

סעיף 75ב 1לפקודה הפך להיות רלוונטי לאור הפחתת מס החברות הפדרלי בארה"ב ל21% -

•

סעיף 75ב לפקודה  -האם אפשר לשחלף נכסים במסגרת סעיף  1031לקוד המס האמריקאי?

•

סעיף 75ב לפקודה  -שכר דירה בשיעור של  12%בארה"ב לא יפעיל מנגנון חנ"ז.

סיווג ההכנסה
• כאשר הכנסות של  LLCמיוחסות לתושב ישראל יישמר אופיין.
• כך למשל ,הכנסה מעסק שמפיק התאגיד תחשב כהכנסה מעסק בידי המחזיק והכנסה מריבית
בידי התאגיד תשמור על אופייה כהכנסה מריבית בידי המחזיק.
• במקביל לשימור אופי ההכנסה ,ייקבעו שיעורי מס בהתאם.
• כיצד עולה בקנה אחד עם חוזר ( 50/2017אי תחולת שיעורי מס של יחיד על ההכנסה
מריבית)?

טיפול במכירת מניות LLC
נישום שבחר בהפעלת הוראות חוזר זה ומכר את אחזקותיו ב ,LLC-יחשב את רווח ההון שנוצר
לו במכירה תוך התייחסות לנושאים אלו:
• רווחים אשר טרם חולקו למחזיק ב LLC-ואשר שולם עליהם מס בישראל ,יופחתו מהתמורה
שקיבל בשל המכירה.
• חישוב רווח ההון ייעשה בהתאם להוראות הקבועות בחלק ה' לפקודה ,לרבות לעניין החלוקה
הלינארית של רווח ההון ולעניין שיעורי המס.
• כיצד עולה בקנה אחד עם חוזר ( 50/2017מס ריווח הון בשיעורי מס של יחיד)?

הודעה על הכנסות התאגיד השקוף וקיזוז הפסדים
•

הוראות חוזר זה יופעלו רק לאחר שהנישום ביקש להחיל עליו את ההסדר שנקבע לעיל .יראו
בנישום כאילו ביקש להפעיל את הוראות החוזר אם יישם את הוראותיו עם הגשת הדו"ח
הראשון שלאחר פרסום חוזר זה לפקיד השומה.
נישום שבחר ליישם את הוראות החוזר ,לא יוכל לחזור בו מבחירתו ויפעיל את הוראותיו
באופן עקבי גם בשנים העוקבות.
נישום שבחר להפעיל לגביו את הוראות החוזר ,יצרף לדו"ח השנתי שהוא חייב בהגשתו,
הודעה לגבי אופן הדיווח על הכנסות התאגיד ה"שקוף" כחלק מהכנסותיו .ההודעה תכלול את
אופן חישוב ההכנסה החייבת ואת סכומי המס ששולמו במדינה הזרה ואשר בגינם נדרש זיכוי.

•
•

מה לגבי תושב חוזר ותיק?
תושב חוזר?

•
•

החלטות מיסוי ביחס לחוזר 5/2004

החלטת מיסוי 4554/12
• קביעת היבטי מיסוי בעניין השקעה בבניין בארה"ב -החלטת מיסוי בהסכם
 תושב ישראל החליט להשקיע בבניין בארצות הברית יחד עם ארבעה משקיעים אמריקאים
ושני משקיעים ישראלים נוספים.

החלטת מיסוי 4554/12
החלטת מיסוי ( 4554/12המשך):
• עובדות נוספות:
 חברה בת –  LLCשקופה לצרכי מס בארה"ב.
 חברת אם – שקופה לצרכי מס בארה"ב.

• הבקשה:
 בעת קביעת ההכנסה החייבת של הנישום הנובעת מהחברה האם ומהחברה הבת ,מבוקש,
כי יראו בחברה האם ובחברה הבת כגופים שקופים ,שהכנסתן החייבת תעלה בשקיפות
באמצעות החברות המשפחתיות לנישום עצמו ,תוך מתן זיכוי של מלוא המס המשולם
בארה"ב.
 סיווג ההכנסה העולה מהחברה האם ומהחברה הבת לבעלי המניות לא ישונה לרבות בעת
מכירתו של הבניין ,היינו הרווח במכירת הבניין יסווג כרווח הון בידי בעלי הזכויות בLLC-
ולפיכך יוכל הנישום להמסות בהתאם להוראות חלק ה' לפקודה בידי הנישום.

החלטת מיסוי 4554/12
• ההחלטה:
 הנישום יפעל בהתאם לאמור בחוזר ( ,)5/2004וידרוש זיכוי בגין מס זר אמריקאי שישולם ע"י החברות
המשפחתיות.
 ההכנסות המיוחסות לנישום מהחברה הבת ,יישמרו על אופיין כפי שהיו בחברה בה נוצרו (בחברה האם ו/או
בחברה הבת) בהתאם לסעיף  7לחוזר.
 הזיכוי שיינתן לנישום בהתאם להוראות החוזר ,בגין פעילות החברה הבת ,יהיה כנמוך מבין שתי החלופות
הבאות:
 המס הזר ששולם בפועל ע"י החברות המשפחתיות. המס הזר שהיה משולם בארה"ב ע"י הנישום אילו החזיק את החברה האם ישירות ,ולא באמצעותהחברות המשפחתיות.

החלטת מיסוי 6839/16
עיקרי העובדות הן כדלקמן:
•

•
•

•
•

חברה תושבת ישראל (להלן" :החברה") המוחזקת במלואה על ידי תושב ישראל ,השקיעה בנדל"ן באמצעות
) LLCלהלן" :חברת הבת") ,אשר החזיקה בתורה בשיעורי החזקה נמוכים מ 50% -בשותפויות
אמריקאיות ( )LPותאגידים מסוג ( LLCלהלן" :השותפויות והחברות הנכדות"(.
השותפויות והחברות הנכדות הן אלה המחזיקות בנכסי המקרקעין בארצות הברית ,והן נחשבות לישויות
"שקופות" לצרכי מס בארצות הברית.
לצרכי מס בארצות הברית בחרה החברה להיחשב כ"שקופה" עם תחילת פעולתה ועל כן ,רואים את כל
ההכנסות שמופקות מהנכסים המוחזקים על ידי החברה ,חברת הבת ,החברות הנכדות ו/או השותפויות
(להלן" :הקבוצה") ,כאילו הופקו על ידי בעלי המניות (בהתאם לחבות המס שחלה על יחיד בארצות הברית(.
השליטה והניהול על עסקי החברה הבת והחברות הנכדות מופעלים בארה"ב.
שיעור המס שיחול בארה"ב על רווחי הקבוצה מפעילות הקבוצה בארה"ב ,כתוצאה מבחירה במיסוי לפי
שיטת ה , Check the Box-נמוך משיעור המס שהיה חל על הקבוצה בארה"ב אילולא בחירה זו.

החלטת מיסוי 6839/16

הבקשה:
• החברה ביקשה ליישם את האמור בחוזר  5/2004ביחס לחברה הבת ולחברות הנכדות (שהן
תאגידים מסוג  )LLCוהשותפויות ,כך שהכנסותיהן ממקרקעין המצויים בארה"ב ידווחו
בישראל באופן שוטף במסגרת דוחות החברה.
• בנוסף ,התבקשה רשות המיסים ליתן את המס שישולם בארה"ב ,בגין הכנסות אשר
מדווחות בתיק היחיד בארה"ב ,הנובעות מנכסי הנדל"ן בארה"ב המוחזקים על-ידי החברה
הבת ,החברות הנכדות והשותפויות ,אשר הופקו בארה"ב ,כזיכוי כנגד מס החברות בו תהא
החברה חייבת בישראל.

החלטת מיסוי 6839/16

ההחלטה :
• חוזר מס הכנסה  5/2004לא יחול בנסיבות המקרה ,בין היתר ,לאור העובדה שבעל המניות
אשר מדווח על הכנסות הקבוצה בארה"ב אינו מחזיק במישרין בחברה הבת ,בחברות הנכדות
ובשותפויות.
• עם זאת ,החברה תהא רשאית ליישם את מנגנון הזיכוי העקיף ביחס למס ששולם על ידי היחיד
בארצות הברית ,בהתאם לסעיפים (126ג) (126-ה) לפקודה ,רק בנוגע לכספים שמקורם
ברווחים הנובעים מנכסים המוחזקים על ידי חברת הבת ובכפוף לתנאים ומגבלות המפורטים
בהחלטה.
• מנגנון הזיכוי העקיף לא יופעל ביחס לכספים שמקורם ברווחים הנובעים מנכסים המוחזקים על
ידי החברות הנכדות (היות ושיעור ההחזקה נמוך מ.)50% -

החלטת מיסוי 6839/16
הוסכם בנוסף ,כי גובה מסי החוץ לצורך יישום ההחלטה יהיה הנמוך מבין אלה:
 .1המיסים שישולמו בארה"ב בפועל ,בשל בחירת החברה בהפעלת מנגנון הCheck the Box -
 .2המיסים שהיו משתלמים בארה"ב אילו החברה לא הייתה בוחרת בהפעלת מנגנון הCheck -
 ,the Boxוהדיווח בארה"ב היה נעשה על-ידי חבר-בני-אדם.
• בנוסף ,לאור העובדה שמנגנון הזיכוי העקיף לא מופעל ביחס לחברות הנכדות ,הוסכם כי ככל
שיקוזזו הפסדים שנובעים מהנכסים המוחזקים במישרין על-ידי החברה הבת ,כנגד רווחים
הנובעים מהנכסים המוחזקים על-ידי החברות הנכדות ,לא יינתן כזיכוי מסי חוץ המס ששולם
על הכנסה בגובה ההפסדים שקוזזו כאמור.
• כלומר ,גם אם לצרכי חישוב חבות המס בארה"ב בעל המניות אינו מנוע מקיזוז הפסדים
הנובעים מנכסי החברה הבת ,כנגד רווחי החברות הנכדות ,לצרכי הפעלת מנגנון הזיכוי
העקיף ,יותרו כזיכוי רק מסי חוץ בגובה המיסים שהיו משתלמים בגין החברה הבת אילו קוזזו
הפסדי החברה הבת מרווחי החברה הבת (ולא מרווחי החברות הנכדות).

החלטת מיסוי 6839/16
שנת 2015

שנת 2016

החברה הבת

()40

100

החברות הנכדות

150

300

סה"כ רווחי הקבוצה

110

400

• לפי דוגמה זו יוצא שהמס שישולם בארצות הברית (תחת שיעור מס של  )20%יהיה בשנת המס
 22 - 2015ו .80 – 2016 -לעומת זאת ,לפי החלטת המיסוי יתרו כזיכוי  12בלבד ,כאילו ההפסד
של החברה הבת בשנת המס  2015קוזז כנגד רווחיה בשנת המס .2015
• החלטת המיסוי מאפשרת זיכוי של המס הזר ששולם על ידי היחיד בארצות והגם שאינו מחזיק
ישירות בתאגידים בארצות הברית ,אך מנטרלת בין היתר זיכוי מס זר שמקורו בהכנסות של
החברות הנכדות ,אשר שיעור החזקתן העקיפה מתחת ל.50% -

עמדות חייבות בדיווח ביחס לחוזר
5/2004

עמדה חייבת בדיווח
סעיף 131ה' לפקודה:
"עמדה חייבת בדיווח"  -עמדה שמתקיימים בה כל אלה:
) (1היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש
הדוח;
( )2יתרון המס הנובע ממנה עולה על  5מיליון  ₪באותה שנת מס או על  10מיליון  ₪במהלך
ארבע שנות מס לכל היותר.

עמדות חייבות בדיווח בדגש על  LLCאמריקאי
• עמדה חייבת בדיווח – עמדה מס'  - 16/2016תושב ישראל אשר מחזיק בישות שאינה תושבת
ישראל ,הנחשבת בישראל כישות שאינה "שקופה" לצרכי מס בישראל ולעומת זאת נחשבת לישות
"שקופה" בחו"ל (כדוגמת ישויות מסוג  LLCאו  S Corporationבארה"ב) ,אינו רשאי לקזז הפסדים
שהתהוו בפעילות הישות הזרה מהכנסתו החייבת ,או מהכנסה של תאגיד אחר בהחזקתו ,גם אם
נחשב כשקוף בחו"ל.
ע"מ  1861-07-15גרינפלד נ' פק"ש ים (1מיום  26בפברואר :)2019
עובדות:

• המערער היה שותף בלמעלה מ  15תאגידים בתחום הנדל"ן בארה"ב המאוגדים כ.LLC -
• המערער בחר לדווח על חלקו בהכנסות התאגידים במישור האישי בהתאם לחוזר .5/2004
• המערער קיזז הפסדים מתאגידי  LLCשהיו לו כנגד הכנסה חייבת שנוצרה לו בתאגידים רווחיים.
• עמדת המשיב :ניתן לקזז בכל תאגיד בנפרד הפסדים מול רווחים.

עמדות חייבות בדיווח בדגש על  LLCאמריקאי
עמדה מס'  – 16/2016ע"מ  1861-07-15גרינפלד נ' פק"ש ים (1מיום  26בפברואר :)2019
הערעור בעניין זה נדחה

• בעניין יעקב הראל נקבע כי סיווגה של  LLCיעשה בהתאם להוראות הפקודה כ"יישות אטומה"
בהתאם לשיטת המיסוי הדו שלבית .לפיכך -
• בית המשפט המחוזי דחה את טענת המערער כי את המונח "תאגיד" בסעיף  11.4לחוזר 5/2004
יש לפרש גם בלשון רבים " -תאגידים" וזאת בהתאם לסעיף  5לחוק הפרשנות.
• בית המשפט גם דחה את טענת המערער כי יכול היה להקים  LLCשתחזיק בתאגידים האחרים .בעל

מניות במספר חברות בע"מ בישראל אינו רשאי לדווח על סך ההפסדים והרווחים של כלל
החברות ביחד .הפסדי כל חברה בנפרד ניתנים לקיזוז מול רווחיה גם ביחס לתאגידי .LLC

עמדות חייבות בדיווח בדגש על  LLCאמריקאי
עמדה מס' – 16/2016ע"מ  1861-07-15גרינפלד נ' פק"ש ים (1מיום  26בפברואר :)2019
•
•
•
•
•
•
•

קיזוז בין ישויות שונות בדין האמריקאי במסגרת ה.Schedule E -
האם בר ביצוע?  -ניהול הפסדים לפי הדין האמריקאי  ,לפי הדין הישראלי ,לפי החוזר?
מה לגבי מקרים בהם ניתן רק  K1ללא פירוט?
פעילות באמצעות ישות  LLCאחת/שותפויות()LP
השקפה ה LLC -באמצעות חברה משפחתית/חברת בית ככל שניתן
החזקה באמצעות  LLCהחזקות המחזיק בתאגידי  LLCאחרים בשיעור נמוך מ - 10% -טופס .150
פגיעה אפשרית בפעילות העסקית ובניטרליות של דיני המס.

עמדות חייבות בדיווח בדגש על  LLCאמריקאי
• עמדה מס'  - 27/2016הכנסות זרות של תושב ישראל יחושבו לפי הוראות פקודת מס הכנסה -
חישוב ההכנסה החייבת בגין הכנסה שהופקה מחוץ לישראל על-ידי תושב ישראל ,יעשה לפי
הוראות פקודת מס הכנסה (כלומר ,בהתאם לדיני המס בישראל) .נוקט העמדה החייב בדיווח יהיה
תושב ישראל המפיק הכנסה מחוץ לישראל .יובהר כי לעניין סעיף זה ,חובת הדיווח על מי שנוקט
בעמדה שונה תחול על תושב ישראל שמפיק הכנסה מחוץ לישראל במישרין או באמצעות ישות
שהוא מחזיק ,במישרין או בעקיפין מעל  10%מאמצעי השליטה בה.
לדוגמה:
• שיעורי פחת שונים
• שחלוף נכסים

• לכאורה ,לא חל על .LLC

עמדות חייבות בדיווח בדגש על  LLCאמריקאי
• עמדה מס'  - 50/2017יישום ההסדר שנקבע בחוזר מס הכנסה  5/2004לצורך זיכוי ממס זר
בלבד  -יחוס הכנסות תאגיד  LLCלתושב ישראל אשר מחזיק בתאגיד זה ושבחר ליישם את ההסדר
שנקבע בחוזר מס הכנסה  5/2004באופן שמאפשר לו לדווח על הכנסות התאגיד באופן אישי יהיה
לצורך זיכוי ממס זר בלבד ולא לעניין אחר ,לרבות קיזוז הפסדים שהתהוו בפעילות הL.L.C -
מהכנסתו החייבת של תושב ישראל וכן לרבות פטורים המיוחסים ליחיד ,ושיעורי מס מיוחדים
הניתנים ליחיד (כדוגמת סעיפים 122א ו125-ג לפקודה).

מיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על  LLCאמריקאי
דגשים עמדה מס' – 50/2017
•
•
•
•
•
•
•
•

שלילה לכאורה של סעיף 122א לפקודה – הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל ()15%
שלילה לכאורה של סעיף 125ג לפקודה – שיעור המס על הכנסה מריבית ליחיד
מה לגבי שיעור המס על ריווח הון?
האם מדובר בשינוי מדיניות? האם החוזר מקל?
שימוש בחברת בית (סעיף  64לפקודה) או חברה משפחתית (סעיף 64א לפקודה).
מה לגבי חברות קיימות?
עולים חדשים/תושבים חוזרים ותיקים בתום תקופת ההטבות ?
מלכודת הדיבידנד (עניין יעקב הראל)

היבטי מס בהשקעות נדלן של ישראלים מחוץ לישראל
•
•
•
•

•
•
•

מודל ההשקעה – עסקת ייזום (סחר במקרקעין – ;)Flipping
השקעה לטווח ארוך (נדל"ן מניב);
השקעה פרטית אל מול יזמות;
גיוס משקיעים – באמצעות מתן הלוואות? הלוואה משתתפת ברווחים
(מימון דק/סיווג הרווח העודף);
מיסוי דירת  RB&Bמחוץ לישראל – האם חל סעיף 122א לפקודה?
אמנת מס עם ארצות הברית  -שיעורי ניכוי מס במקור גבוהים על יחידים
(ריבית –  ,17.5%דיבידנד ;)25%
מס עיזבון (ארצות הברית);

חלופות אפשריות להחזקת נדל"ן בארצות הברית על ידי יחידים
תושבי ישראל באמצעות  LLCלאור גישת רשות המסים:

סיווג כחברה רגילה
בדין האמריקאי
(באמצעות טופס
)8832

סיווג לצרכי מס בארה"ב/
סיווג לצרכי מס בישראל

השקפה מלאה
בדין האמריקאי
( Check the
)Box

השקפה מלאה בדין
הישראלי (חוזר + 5/2004
חברת בית  /חברה
משפחתית)

משקיעים בנדל"ן
– רכישת נדל"ן
להשקעה

הכנסות שוטפות:
מס פרוגרסיבי
בארה"ב +בחירה בין
סעיף  121לפקודה לבין
סעיף 122א לפקודה

השקפה חלקית (באמצעות
חוזר )5/2004

משקיעים בנדל"ן
– רכישת נדל"ן
להשקעה

משקיעים :סעיף 121
לפקודה בזיכוי מס
בארה"ב
יזמים :חשיפה למס
שולי בישראל

משקיעים:
• עדיפות לשימוש בLLC -
אחת על מנת לקזז הפסדים
בין הפרויקטים.
• שליטה וניהול מחוץ לישראל
• רווח הון של יחיד במכירה.

סיווג כחברה רגילה

אי זיכוי מס זר
על דיבידנד-

 21%מס חברות פדרלי
 +דיבידנד בעת חלוקה

שליטה וניהול מחוץ לישראל +
לבחון מס מדינתי

יזמי נדל"ן  -נדל"ן
מניב /רכישה –

שיעורי המס

הערות

• רווח הון בשיעור מס של
יחיד בעת מכירה.

מעמדו החוקי של חוזר 5/2004

האם קיימת חריגה מסמכות?
• סעיף (1א) לחוק יסוד :משק המדינה " -מסים ,מילוות חובה ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו,
ושיעוריהם לא ישונו ,אלא בחוק או על פיו; הוא הדין לגבי אגרות".
• סעיף (245א) לפקודה – "לא יותרו ניכויים או קיזוזים ,ולא יינתנו פטורים ,הנחות ממס או
הקלות אחרות ,אלא אם נקבעו במפורש בחוק או מכוח סמכות מוגדרת בחוק"
חברות "שקופות" בפקודה –
• חברת בית מכוח סעיף  64לפקודה
• חברה משפחתית מכוח סעיף 64א לפקודה
• חברה להחזקת נכסי נאמנות מכוח סעיף 75ג לפקודה
• מה מקור הסמכות ל"השקפה החלקית" בחוזר?

משקל נורמטיבי מצומצם
במסגרת פסקי דין רבים נקבע כי יש לתת משקל נורמטיבי מצומצם אם בכלל להוראות הפרשנות של
רשות המסים :רע"א  3527/96אקסלברד ואח' נ' מנהל מס רכוש מיסים יב 6/ה;)1998( 61 -
"אכן ,מלאכת הפרשנות היא בידי בית המשפט ובידיו בלבד ,אך בנסיבות מסוימות יתן בית
המשפט משקל לפרשנות הנקוטה בידי המנהל .בפרשנותו של החוק יפעל השופט על פי שיקול
דעתו .במסגרת זו הוא אמנם לא יתעלם מהשקפת המנהל בדבר הפירוש ,אך גם לא יוותר על
פירושו שלו לטובת פירוש אחר שלא נראה לו ,רק משום שפירוש אחר זה הוא של המנהל"
ראו גם:
ע"א  976/06דן מרום ואח' נ' נציבות מס הכנסה ואח' מיסים כב 6/ה;)2008( 77 -
ע"א  6159/05פקיד שומה תל אביב  3נ' יחזקאל לפיד ואח' מיסים כג ,1/ה;)2008( 76-
ע"א  7726/10מדינת ישראל נ' איתמר מחלב ואח' מיסים כו 6/ה.)2012(65 -

משקל נורמטיבי מרחיב
פסק דין מחוזי יעקב הראל ואח' נ' פקיד שומה גוש דן.

כבוד השופטת ירדנה סרוסי:
"כאן המקום לציין כי הסדר ההשקפה (חוזר  – 5/2004מ.ע ).נועד להיטיב עם הנישום על ידי
השוואת הסדר המס החל בישראל לזה החל במדינת המושב של התאגיד הזר .הנישום אינו חייב
לבחור בהחלת ההסדר והדבר נתון לשיקול דעתו ,לפי נסיבות המקרה המיוחד שלו".
• ראו גם עניין גרינפלד לעיל (ע"מ .)1861-07-15
• האם לא הגיע העת לפעול לבטלות החוזר בבית המשפט העליון?
• לחילופין – האם לא ניתן לתקן את החוזר ולקבוע השקפה מלאה לצרכי מס?
• מציאת פתרון במסגרת תיקון אמנת המס בין ישראל לבין ארצות הברית.

סוגיות נוספות

קריאת דוחות מס אמריקאים לצורכי דיווח המס בישראל
•
•
•
•
•
•
•
•

הכרת דוח המס האמריקאי
Schedule A -E
מס מדינתי ()State tax
פטורים ספציפיים – ריבית על אג"ח מדינתי
החזקה באמצעות K1 Form - LLC
הפסדים צבורים (.)Schedule D, Form 8949
טפסים נלווים
רפורמת טראמפ (החל מדוחות מס .)2018

מס עיזבון – ארצות הברית
•
•
•
•

שיעורי מס העיזבון ( )Estate Taxבארצות הברית נעים בטווח של בין  ,40%-18%באופן
פרוגרסיבי (מדורג) כתלות בשווי העיזבון.
מס העיזבון בארצות הברית חל על עיזבון הנפטר בהתאם לשווי העיזבון.
תושב ארצות הברית לצרכי מס עיזבון (  )U.S citizen or residentהיה פטור נכון לשנת המס
 ,2017על חלק העיזבון הנמוך מ .5,490,000$-הפטור גדל החל משנת .11,180,000$ – 2018
המס חל על כלל נכסיו של הנפטר ברחבי העולם.
מי שאינו נחשב לתושב ארצות הברית לצרכי מס עיזבון ( )Nonresident alienפטור ממס
עיזבון עד ( 60,000$לשנת  )2018בארה"ב.

מס עיזבון – ארצות הברית
בחישוב שווי העיזבון של יחידים  Nonresident alienלצרכי מס עיזבון יכללו בין היתר הנכסים
הבאים:
•
•
•
•
•

נכסי נדל"ן הנמצאים בתחומי ארה"ב– Real property physically located in the U.S.
נכסים מוחשיים הנמצאים בתחומי ארה"ב – Personal property physically located in the U.S.
ניירות ערך/מניות של חברות המאוגדות בתחומי ארה"ב – Stock of corporations organized in
or under U.S law.
חוב/הלוואה לישות אמריקאית היוצרת ריבית שאינה פטורה ממס בארה"ב Debt obligations -
within U.S.
שותפות  - Partnership Interest-אין עמדה חד משמעית של  IRSכי אחזקה בשותפות מוגדרת
כנכס הנמצא בתחומי ארה"ב לצורכי חישוב שווי העיזבון .רוב הפרשנויות קובעות כי שווי ערך
האחזקה בשותפות יחושב לצורכי מס עיזבון אם מתקיימים שני התנאים הבאים :השותפות
מחזיקה בנכס נדל"ן הנמצא בתחומי ארה"ב או אם פעילות השותפות מוגדרת כEffectively -
 Gercian Case ( Connected Incomeותיקון סעיף ) 864(cלקוד המס האמריקאי).

פעילות מכירות בארצות הברית באמצעות אמזון – האם מוסד קבע
בארצות הברית?
הנתונים -
• חנות וירטואלית באמזון למכירת טובין;
• אין עובדים בארצות הברית;
• לקוחות הקצה נמצאים בארצות הברית;
• הסחורה מגיעה למחסנים של אמזון;
• חשבון הבנק נמצא מחוץ לישראל ;
השאלות -
• האם מתקיים מבחן ה?"Effectively connected with a US trade or business" -
• האם יש סוכן תלוי?
• האם המסקנה תשתנה אם הפעילות תעשה באמצעות  LLCאמריקאית (שליטה וניהול)?

זיכוי בגין מס זר
ע"מ  49525-02-14גמול נכסים  1998בע"מ נ' פשמ"ג ()2016
• המערערת רכשה נכסי מקרקעין בארה"ב באמצעות חברות בשליטתה שהתאגדו כחברות
 ,LLCשקופות לצרכי מס בארצות הברית.
• כפועל יוצא ממכירת זכויותיה בחברות ה LLC -בשנת המס  ,2006נוצר לחברה רווח הון
בארצות הברית.
• מכירה זו הקימה שתי שאלות מרכזיות – האחת האם רשאית המערערת לקבל זיכוי מס זר
גם בגין סכומי מס ,אשר לא שולמו על ידה בפועל בשל קיזוז הפסדים בארצות הברית.
השנייה ,האם זכאית החברה לקזז מס זר ששולם בגין המכירה בשנת  ,2009משמע לאחר
תום שנתיים בה נצמחו לנישום הרווחים (ראו הוראת סעיף 207ב לפקודה).

זיכוי בגין המס הזר בשל הדיבידנד שחולק מאת חברה זרה
ע"מ  49525-02-14גמול נכסים  1988בע"מ  -המשך:
• ביחס לשאלה הראשונה ועל בסיס נוסח הוראת סעיף  )3(26לאמנת המס בין ישראל לבין
ארצות הברית ,שלל בית המשפט את פרשנות המערערת וקבע ,כי זיכוי מס זר יינתן רק
בגין מס זר ששולם בפועל.
• ביחס לשאלה השנייה ,נקבע כי ניתן לרפא את האיחור בתשלום המס ,שמקורו בפריסת
תשלום המס בארצות הברית ,באמצעות סעיף  210לפקודה ,אשר מאפשר את הגמשת
מועדי הזיכוי מכוח העיקרון של מניעת כפל מס .הקביעה התהפכה במסגרת ערעור לעליון
של המדינה במסגרת ע"א .8934/16

חובות דיווח

טופס 150
טופס " 150הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ במישרין או בעקיפין" ,כולל את
הדרישות הבאות:
• תושבות ומדינת ההתאגדות של החברה הזרה.
• האם החברה שקופה לצורכי מס במדינת התושבות?
• מהו תחום העיסוק המרכזי של החברה
• האם רוב הכנסותיה של החברה הזרה פסיבי.
• בהנחיות לטופס נדרש לדווח על הכנסות פטורות והכנסות מחוץ לבסיס המס של המדינה הזרה.
• האם החברה עוסקת במשלח יד מיוחד
• לא נקבע רף לשיעור הזכויות בהחזקה בעקיפין אשר יחייב בדיווח (בהנחיות נקבע רף של .)10%
• יש לסווג תושבות של נושאי משרה/חברי דירקטוריון.

,

טופס 150

טופס 1385
•
•
•
•
•

הטופס מהווה נספח לדוח השנתי המוגש לרשות המסים החל משנת מס  2007ואילך.
קיימת חובה לפרט בדוח השנתי על ביצוע עסקאות בינלאומיות בהתאם לתנאי השוק וכן
לצרף לדוח את הנספח האמור בו יצהיר הנישום כי עסקאות עם הצדדים הקשורים בחו"ל
נערכו בתנאי שוק.
הטופס מתייחס לכל חוזה (עסקה) עם צד קשור גם אם מדובר בעסקה חד פעמית.
לכל עסקה יש לצרף טופס/הצהרה נפרדת.
לגבי כל חוזה/עסקה יש לפרט בקצרה את העסקה ,פרטי הצד הקשור (לרבות מקום
מושבו) וכן את מחיר העסקה שנקבע בין הצדדים.

האם חל גם במקרה של  LLCשאימץ את הוראות החוזר?

טופס 1385

תודה לכולם!

שאלות?
צוות המשרד עומד לשירותכם:
0722-405100
054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il
www.ampeli-tax.co.il
מגדל משה אביב ,קומה 39
רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן

