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2021באפריל 20

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

שיקולי ההתאגדות  –פתיחת עסקים ברשויות המס 

והפרקטיקה



נושאי המצגת

;הפעילותבצורתכלליםשיקולים•

;מורשהעוסקלעומתפטורעוסק•

;מ"מעלתקנות13וסעיףמ"מעלחוק1סעיף•

;ארנקחברות•

;משפחתיתחברה•

;ביתחברת•

;שותפויות•

.LLC–הבינלאומיהמיסויבמישורשקופיםגופיםמיסוי•



שיקולים כלליים



שיקולים בהתאגדות העסק

;מחזור הפעילות•
;צפי גדילת העסק•
;'אחריות מקצועית וכו, תביעות–חשיפה לסיכונים עסקיים •
;הפעילות/ ההעסקמספר העובדים ומורכבות •
?במרחב המקוון או הפיזי, ל"בישראל או בחו–מקום הפעילות •

;צריכה פרטית•
.'וכוראיית חשבון , הנהלת חשבונות–הוצאות נלוות •

;שיקולי מס•



פעילות כיחיד או חברה



פעילות כיחיד או חברה 

".  הכנסה מיגיעה אישית"–לפקודה ( ב)121סעיף –( 2021)מדרגות מס ליחידים 

(יגיעה אישית)הכנסה שנתית שיעור המס(יגיעה אישית)הכנסה חודשית שיעור המס

ח"ש75,480עד 10%ח"ש6,290עד 10%

ח"ש14%75,481-108,360ח"ש14%6,291-9,030

ח"ש14%108,361-173,880ח"ש20%9,031-14,490

ח"ש31%14,491-20,14031%173,881-241,680

ח"ש35%241,681-502,920ח"ש35%20,141-41,910

ח"ש47%502,921-647,640ח"ש47%41,911-53,970

ח ומעלה"ש50%647,641ח ומעלה"ש53,971(מס יסף)50%



דמי ביטוח לאומי

".  הכנסה מיגיעה אישית"–לפקודה ( ב)121סעיף –( 2021)מדרגות מס ליחידים 

60%מחלק ההכנסה שעד דמי ביטוח לאומי

-ח"ש6,331מהשכר הממוצע

(מופחתשיעור)

מהשכר 60%מחלק ההכנסה שמעל 

הממוצע ועד ההכנסה המרבית  

-ח"ש44,020החייבת בדמי ביטוח

(שיעור מלא)

2.87%12.83%דמי ביטוח לאומי

3.1%5%דמי ביטוח בריאות

5.97%17.83%הכלסך 



פעילות כיחיד או חברה 

23%–לפקודה ( א)126סעיף –מס חברות 

שיעור המס בעת 

משיכת דיבידנד

שיעור המס הסופילפקודה( 2)ב 125סעיף 

30%46.1%בעל מניות מהותי

33%48.41%ב121מס יסף 



שיקולי מס

-"שקוף"פעילות כעצמאי או באמצעות גוף 
;לפקודה121לפי סעיף " חד שלבי"מיסוי •
בהתאם להכנסות שדווחו למס  , תשלומי מקדמות למס הכנסה וביטוח לאומי•

;הכנסה בשנים הקודמות
;אפשרות לנכות לצרכי מס הפקדות לחסכונות פנסיונים וקרנות השתלמות•
;תקנות ניכוי הוצאות רכב•
לא כולל  )מהתשלום לביטוח לאומי 52%-לפקודה ( א)א47סעיף )ניכוי דמי ביטוח•

.  מותר בניכוי מההכנסה שאינה הכנסת עבודה( מס בריאות 

.מענקי קורונה•



פעילות כיחיד או חברה

:פעילות כחברה

תחילה יחול סעיף  , "דו שלבי"כאשר הבחירה היא להתאגד כחברה אופן המיסוי יהיה •

המחיל שיעור מס על הכנסותיה בשיעור של  , על הכנסותיה של החברה, לפקודה( א)126

23%  .

.33%-25%משיכת דיבידנד תחוב בשיעור מס נוסף שינוע בין •

התנהלות בתור חברה מאפשרת לכאורה לשלוט בגובה חבות המס באמצעות משיכת  •

.  משכורות

.תקנות זקיפת שווי רכב-רכב צמוד •

.דיבידנד אינו חייב בדמי ביטוח לאומי•



עוסק פטור לעומת עוסק  

מורשה



מ"לחוק המע1סעיף 

:המשמש כסעיף הגדרות, לחוק1על פי סעיף 

שקלים חדשים  100,491עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על -"עוסק פטור""•

."  לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר

ואינו עוסק פטור וכן מי שנמנה עם  58או לפי סעיף 52עוסק שנרשם לפי סעיף -"עוסק מורשה""•

."סוג עוסקים שלגביהם קבע שר האוצר שיירשמו כעוסקים מורשים



מ"לחוק המע1סעיף 

:לחוק59על פי סעיף 

עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו ירד ועמד שנתיים רצופות למטה מן הסכום המחייב  (  א)59"

הוראה זו לא  ; כעוסק פטור, ירשום אותו המנהל מיזמתו או לפי בקשת העוסק, רישום כעוסק מורשה

.תחול על מי שנקבע לגביו שיהיה עוסק מורשה אף אם מחזור העסקאות שלו נמוך מהסכום האמור

עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו בשנה הראשונה לפעילותו נמוך מהסכום המחייב  (  ב)

.לרשום אותו כעוסק פטור, מיזמתו, רשאי המנהל, רישום כעוסק מורשה



רישום עוסק לצרכי מס

:   1976–ו"התשל, (רישום)לתקנות מס ערך מוסף 1לפי סעיף •

אף אם הוא פטור מתשלום המס  , ר או מוסד כספי"מלכ, עוסק-חייב במס  , בתקנות אלה. 1"
–למעט , או אם כל עסקאותיו פטורות ממס

;לחוק( 2)31או ( 1)31פטורות ממס לפי סעיף מי שכל עסקאותיו ( 1)

...  חייב במס יירשם על ידי מילוי כל הפרטים בטופס רישום שקבע המנהל וימציאו. 2



(רישום)מ "לתקנות מע13סעיף 

ישנם בעלי עסקים אשר מחויבים להירשם כועסק מורשה גם במידה , לתקנות13לפי סעיף •

:בעלי העסקים הם. היה מסווגם כעוסק פטור, וסכום מחזור עסקיהם או מספר המועסקים בעסק

,טכנאי,רבניטוען,פרטיחוקר,הנדסאי,אדריכל,אגרונום:שהואחפשימקצועבעל(1")

מנהל,מודד,מהנדס,כלכלן,מסיועץ,מדעייועץ,לניהוליועץ,לארגוןיועץ,שינייםטכנאי

וכן;רפואיתאוכימיתמעבדהבעל,שמאיאוחשבוןרואה,דיןעורך,מתורגמן,חשבונות

,מוסףערךמסלתקנותא6בתקנההמפורטיםמהסוגיםשירותיםמתןשעיסוקםעוסקים

;בלבדשירותיםאותםולגבי,1976-ו"תשל

;שינייםמרפאאושינייםרופא,וטרינררופא,פיזיותרפיסט,פסיכולוגלרבות,רופא(2)

;לפקודת התעבורה15בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף (3)

שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי  , בעל בית ספר לרבות גן ילדים(4)

לרבות הדרכה , עיונית או מעשית, ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית"ושאיננו מלכ

להוציא הדרכה , לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, לאמנויות ולספורט

מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת  

";מס



עוסק פטור

:מ"מ עסקאותיו של עוסק פטור יהיו פטורות מחבות במע"לחוק מע( 3)31על פי סעיף 

הפטורות ממסאלה עסקאות . 31"

ציודמכירתשהןעסקאותאו,מקרקעיןמכירתשהןעסקאותלמעט,פטורעוסקשלעסקאות(3)

";בשלוששולםתשומותמסנוכהרכישתושבעתמקרקעיןשאינו

:קובעמ"מעלחוק41סעיף

.אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס.41

–( א)א43חריג סעיף )אינו רשאי לנכות מס תשומות משמע בניגוד לעוסק מורשה עוסק פטור •
(  מכירת מקרקעין על ידי עוסק פטור



מ נפוצות"תקלות מע

:פתיחת תיק עוסק על עסקאות שאינן חייבות

-מקוונות Drop Shipping-עסקאות  •

על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר  "-מ  "לחוק מע2סעיף 

"העסקה או הטובין

:כל אחת מאלה–" עסקה"-מ "לחוק מע1סעיף 

;לרבות מכירת ציוד, מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו(1)

:  כדלקמן, קובע את מקום ביצוע העסקה בעת מכירת נכס14סעיף 

ובנכס  , או אם יוצא מישראל, הנכס היה בישראל בעת מסירתו לקונהיראו נכס כנמכר בישראל אם "

."אם המוכר הוא תושב ישראל-בלתי מוחשי 



מ נפוצות"תקלות מע

:פתיחת תיק עוסק על עסקאות שאינן חייבות

מתן שירותים מחוץ לישראל•

:כדלקמן, "שירות"מ קובע את מקום ביצוע העסקה בעת מתן "לחוק מע( א)15סעיף 

מי שיש לו סוכן  ; נתן אותו מי שעסקו בישראל( 1: )יראו שירות כניתן בישראל אם נתקיימה אחת מאלה"

לשותפות שרוב  , הוא ניתן לתושב ישראל( 2. )כמי שעסקו בישראל, לעניין זה, או סניף בישראל יראוהו

.  הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלעניין מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל

"הוא ניתן לגבי נכסים המצויים בישראל(3)

שעניינה חיוב הקונה בתשלום המס בשל יבוא  , 1976-ו"התשל, ד לתקנות מס ערך מוסף6תקנה 

תחול חובת  , והמוכר או נותן השירות הוא תושב חוץ, נעשתה עסקה בישראל: "קובעת, שירותים

לעניין זה יחולו הוראות  ; זולת אם ברשותו של הקונה חשבונית בשל העסקה, תשלום המס על הקונה

".לתקנות בשינויים המחויבים( ד)ג6תקנה 

6369/18, 7215/16-ראו החלטות מיסוי  



מיסוי חברת ארנק 

בעל מניות בחברת מעטים



מיסוי חברות ארנק

:מעטיםבחברהמהותימניותבעל:1'בסימן

:לפקודהא62'סע
הנובעת מפעילות  , (שאינה חברת משלח יד זרה)76הכנסה חייבת של חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 

:  תיחשב כהכנסתו של היחיד במצבים הבאים, של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה

-המצב הראשון 

אם הכנסת חברת המעטים נובעת  -לפי העניין  , (10)2או ( 2)2, (1)2' הכנסה מיגיעה אישית לפי סע

או הענקת  נושא משרה כ, לאותו חבר בני אדםבצד קשור לרבות , מפעילות היחיד בחבר בני אדם אחר

ובלבד שהיחיד  היו נושאי משרה באותו חבר בני אדםוהיחיד או חברת המעטים , ב"שירותי ניהול וכיו
.אינו בעל מניות מהותי באותו חבר בני אדם

כל ממלא תפקיד  , סגן מנהל כללי, משנה למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, מנהל כללי-"נושא משרה"

.או מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכן דירקטור, כאמור בחברה אף אם תוארו שונה



מיסוי חברות ארנק

-השניהמצב

אדם  אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות אותו יחיד בעבור -(  2)2' הכנסה מיגיעה אישית לפי סע

ובלבד שהיחיד אינו בעל מניות  , והיא מסוג עובד עבור מעסיקו, לרבות בעבור צד קשור לאותו אדם, אחר

".אדם האחר"מהותי או שותף ב

,  על אף כל דין או הסכם, יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו: חזקה

,  של חברת המעטים בשנת המסהכנסתה החייבת או הכנסתהאו יותר מסך כל 70%אם מקורן של 

שניתן על ידי היחיד או קרובו כהגדרתו בסעיף  בשירותהוא , למעט הכנסות מיוחדות או רווחים מיוחדים

לאדם אחד או  , לרבות באמצעות חברת מעטים קשורה, במישרין או בעקיפין, לרבות עובדי החברה, 76

.  מתוך תקופה של ארבע שנים, חודשים לפחות30במשך , 88כהגדרתו בסעיף לקרובו 



מיסוי חברות ארנק

:לפקודהא62'סע

יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו מיום תחילת מתן  חודשים 30בתום 

(.לצורך דיני המס בלבד)השירות 
שווי מכירה לצרכי שבח במיסוי מקרקעין , תמורה לעניין רווח הון-רווחים מיוחדים  /הכנסות מיוחדות

.ודיבידנד

".ניתן לאדם אחד"כשירות ש, לאותה שותפות, לא יראו שירות שניתן על ידי שותף בשותפות

-מועסקים  ארבעההוראות החזקה לא יחולו על חברת מעטים המעסיקה 
.ייחשב לחצי מועסק–ביום מארבע שעות הועסק אדם לא יותר -

.חישוב יחסי-משנת המס  חלקהועסק אדם -

.  ייחשבו למועסק אחדאדם וקרובו -
.החודשים תימנה גם התקופה שלפני יום התחילה30לעניין מניין –הוראות תחולה 



מיסוי חברות ארנק

יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו מיום תחילת מתן  חודשים 30בתום 

(.לצורך דיני המס בלבד)השירות 
שווי מכירה לצרכי שבח במיסוי מקרקעין , תמורה לעניין רווח הון-רווחים מיוחדים  /הכנסות מיוחדות

.ודיבידנד

".ניתן לאדם אחד"כשירות ש, לאותה שותפות, לא יראו שירות שניתן על ידי שותף בשותפות

-מועסקים  ארבעההוראות החזקה לא יחולו על חברת מעטים המעסיקה 
.ייחשב לחצי מועסק–ביום מארבע שעות הועסק אדם לא יותר -

.חישוב יחסי-משנת המס  חלקהועסק אדם -

.  ייחשבו למועסק אחדאדם וקרובו -
.החודשים תימנה גם התקופה שלפני יום התחילה30לעניין מניין –הוראות תחולה 



מיסוי חברות ארנק

–10/2017חוזר מס הכנסה : חריגים לחזקה המספרית 
אלא הוא , השירות בפועלשאינו מקבל או יותר מהכנסות החברה שולמו על ידי גורם 70%-ש, מקום•

,  לצורך מבחן ההכנסות כאמור, יש לראות בהכנסה, הגורם דרכו מועברת ההכנסה לנותן השירותרק 

.כאילו התקבלה מהאדם מקבל השירות בפועל

אשר מתקשר באופן ישיר עם  , שבבעלותו תיקי לקוחות, סוכן ביטוח בעל סוכנות ביטוח עצמאית•

בפועל מקבל את הכנסתו בגין כל לקוח ולקוח  , לקוחות שונים בהסכם למתן שירותי ביטוח אולם

המבוטחים מקבלי השירות הם לקוחותיו של סוכן הביטוח  .מחברות הביטוח בהן מבוטחים לקוחותיו

.ולא חברת הביטוח

אשר מקבל את כל הכנסותיו מאמרגן המנהל את כל ענייניו לרבות  , זמר המופיע באירועים ושמחות•

.  גבית הכספים עבורו

כי הקביעה מי הוא הלקוח מקבל השירות מבחינה מהותית תלויה במכלול הנסיבות של כל  , יצוין•

.מקרה ומקרה



מיסוי חברות ארנק

–7615/20' בהסכם מסלאהחלטת מיסוי 
הרקע העובדתי

.  רופא תושב ישראל אשר עוסק במתן שירותי רפואה בתחום רפואת משפחה•

הכנסתו של הרופא בשיעור של מקורה מקופת חולים אחת עמה חתום הרופא על הסכם מתן  99%-כ•

.שירותי רפואה

.  מתן שירותי הרפואה מתבצע במתקניה של הקופה•

שירותי מזכירות ושירותי  : ובין היתר, הקופה מספקת לרופא על חשבונה את כל שירותי המרפאה•

,  כגון חשמל, הרופא אינו נושא בעלויות שכירות המרפאה ועלויות הקשורות באחזקת המרפאה. משרד

.  ב"וכיו 'ביטוח צד ג, מים, טלפון

. מתן שירותי הרפואה מתבצע בימים ובשעות שנקבעו על ידי הקופה•

.  קביעת תורים לרופא נעשית באמצעות מערכות של הקופה. נהלי העבודה מוכתבים על ידי הקופה•



מיסוי חברות ארנק

-7615/20' בהסכם מסלאהחלטת מיסוי 

הבקשה

אליהולהעביר"(החדשההחברה":להלן)המלאהבבעלותותהיהאשרחברהלהקיםביקשהרופא•

.לקופההרפואייםהשירותיםמתןפעילותאת

עליינתנולקופההרפואהששירותיכך,ההסכםתנאיכלאתעצמהעללקבלעתידההחדשההחברה•

.החדשההחברהכעובדוזאתבלעדיבאופןהמהותיהמניותבעלבאמצעותהחברהידי

.נוספיםעובדיםלהעסיקהתכוונהלאהחדשההחברה•



מיסוי חברות ארנק

-7615/20' בהסכם מסלאהחלטת מיסוי 

החלטת המיסוי

בעלידיעלרפואהשירותימתןמפעילותהנובעת,החדשההחברהשלהכנסתהכיקבעההמיסויהחלטת

לבעלתיוחסוהיא,לפקודה(2()א)א62סעיףהוראותלגביהשחלותכהכנסהאותהיראו,המהותיהמניות

המיסויהחלטתנימוקי.לפקודה(2)2סעיףלפיאישיתמיגיעהכהכנסהבידיוותסווגהמהותיהמניות

,לפקודה76בסעיףכמשמעותהמעטיםחברתהינההחדשההחברה,ראשית.שלושהעלנשענים

שמקורםמכיוון,70%-החזקתמתקיימת,שנית.המהותיהמניותבעלשלמפעילותונובעתשהכנסתה

-אחדלאדםהניתןבשירותלהיותעתידמסשנתמדיהחדשההחברהשלהכנסתהמסך70%מעלשל

בשלהמהותיהמניותבעלשלמפעילותולנבועעתידההחדשההחברהשלהכנסתה,שלישית.הקופה

.מעסיקובעבורעובדבידיהנעשותהפעולותמסוגוהיא,לקופההרפואהשירותימתן

-150https://046a806b-6848-4116-a904' מסמס רשומוןלביקורת על ההחלטה ראו 
20ebeaf1fe53.filesusr.com/ugd/54076f_9f2e0a4e04c94b60b5219ede7a32f065.pdf

https://046a806b-6848-4116-a904-20ebeaf1fe53.filesusr.com/ugd/54076f_9f2e0a4e04c94b60b5219ede7a32f065.pdf


מיסוי בעל מניות מהותי

שימוש בנכסי החברה



שימוש בנכסי חברה

.עצמילשימושהעסקרווחיבכלשימושלעשותבעיקרוןיכולמורשהעוסק•

המניותבעליי"עהחברהבנכסישימוש-(1ט)3סעיף-בחברהמהותימניותבעל•
העמדת נכס של  או , קרובואו בעל מניות מהותי על ידי משיכה של כספים מחברה –" משיכה מחברה"

למעט משיכה או העמדה לשימוש כאמור המהווה הכנסה  , והכל במישרין או בעקיפין, חברה לשימושם

;אשר חויבה במלוא המס
:לרבות–" משיכה של כספים מחברה"

.לרבות השאלה או כל חוב אחר, הלוואה( 1)

כלשהי לטובת בעל  וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחהפיקדונות , ניירות ערך, מזומנים( 2)

.  עד לסכום שהועמד לטובתו, המניות המהותי
.ביום כלשהו בשנת המס ובשנת המס שלפניה₪ 100,000סכום מצטבר שלא עלה על : החריג

של בעל המניות  שעיקר השימוש בהם לצרכיו הפרטייםכלי שיט /כלי טיס/דירה( 1):  לצרכי הסעיף" נכס"
;תכשיטים/חפצי אומנות( 2);(גם מחוץ לישראל)המהותי 



שימוש בנכסי חברה

המניותבעליי"עהחברהבנכסישימוש-(1ט)3'סע
–" מועד החיוב במס"
(.שנה+ שוטף )בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו –במשיכת כספים מחברה -

עד  , בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימוש ובתום כל שנה לאחר מכן–בהעמדת נכס לשימוש -

(.  שוטף תמידי)להשבת הנכס 
–סיווג ההכנסה

:  הבאהמדרגכהכנסתו של בעל המניות המהותי לפי , במועד החיוב, יראו משיכה מחברה-
יתרת עודפים או  )לחוק החברות ( ב)302אם היו רווחים בחברה כהגדרתם בסעיף –מדיבידנד( א)

(.  לפי הגבוה מבין השניים, עודפים שנצברו בשנתיים האחרונות
.מעביד–ומתקיימים יחסי עובד ( א)לא חל –מהכנסת עבודה ( ב)

.ברירת המחדל–הכנסה מעסק או ממשלח יד ( ג)



שימוש בנכסי חברה

המניותבעליי"עהחברהבנכסישימוש-(1ט)3'סע
–" כימות ההכנסה"
יתרות  ( 1)בניכויאת סכום משיכת הכספיםבמועד החיוב יראו כהכנסה –במשיכת כספים מחברה-

לתקופה של  , סכום הלוואה שנטלה החברה מתאגיד בנקאי בלבד( 2);זכות של בעל המניות המהותי

אשר הוא שנושא בכל עלויות  , ימים לידי בעל המניות המהותי60אשר הועבר בתוך, שנתיים לפחות

.ההלוואה ובלבד שהחברה לא העמידה ערובה כנגד אותה הלוואה
יתרות זכות של בעל ( 1)בניכוי את עלות הנכס במועד החיוביראו כהכנסה –בהעמדת נכס לשימוש-

יתרת ההלוואה מתאגיד בנקאי בלבד שכנגדה שעבוד קבוע של  –בנכס שהוא דירה ( 2);המניות המהותי

.  אם השעבוד הוא לתקופה של שלוש שנים לפחות, הדירה

תיזקף לבעל המניות המהותי הכנסת עבודה או הכנסה  , בגין השימוש בנכס עד להשבתו לחברה-

'  השיעור שנקבע לפי סע( 2)או שווי השוק בגין השימוש בנכס ( 1: )לפי הגבוה מבין, ((10)2)ממקור אחר 

.כשהוא מוכפל בעלות הנכס ובניכוי תשלום בשל השימוש, (3.41%)לעניין הלוואה ( 1()ט)3



שימוש בנכסי חברה

המניותבעליי"עהחברהבנכסישימוש-(1ט)3'סעהוספת
–" השבת כספים"

יראו  , בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבוכספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש: הכלל

חד פעמי  כספים שנמשכו מחדש באופן : החריג. כאילו לא הושבועד גובה הסכום שהושב מחדש , אותם

.ימים60בתוך והוחזרו 
–" השבת נכסים"

ולאחר מכן הועמד , נכס שהועמד לרשות בעל המניות המהותי והושב לחברה עד מועד החיוב: הכלל
.  יראו אותו כאילו לא הושב–בתוך שלוש שנים מהמועד שהושב לשימושו מחדש 

–יתרת זכות שנוכתה
עד גובה –מהמועד שבו נוכתה חודשים 18בתוך יתרת זכות שנוכתה מהכנסה ונפרעה : הכלל-

.יראו כאילו לא נוכתה, הסכום שנפרע



חברה משפחתית



לפקודה( א)64חברה משפחתית סעיף 

(חייבתהכנסה–זהבסעיף)מקרקעיןמיסויבחוקכמשמעותושבחלרבות,חייבתהכנסה(א)א64

–להלן)88בסעיף"קרוב"להגדרה(2)או(1)פסקאותלפיקרוביםהםשחבריהחברהשלוהפסדים
חודשיםשלושהבתוךהשומהלפקידשתומצאבקשתהלפי,התאגדותהמיוםייחשבו(משפחתיתחברה

בחברהברווחיםביותרהגדוללחלקהזכותבעלשהואהחברשלהפסדואוכהכנסתו,התאגדותהלאחר

ביותרוהגדוליםהשוויםלחלקיםהזכויותמבעליאחדשהואבבקשתהציינהשהחברההחברשלאו
:אלההוראותויחולו,(הנישום–זהבסעיף)לבקשהצורפהבכתבהסכמתוואשרבהברווחים

בסעיףלהלן)זהסעיףפיעלחושבבוחייבתשהיאשהמסבשניםהחברהמהכנסותשחולקורווחים(1)
לאכאילויראו(3א)קטןסעיףלפיבמסהחייבבדיבידנדשמקורםרווחיםוכן(ההטבהתקופת–זה

;משפחתיתחברהלהיותחדלהשהחברהלאחראוההטבהתקופתלאחרחולקואםאףוזאת,חולקו



לפקודה( א)64חברה משפחתית סעיף 

;מהנישוםוהןמהחברההן,מקדמותלרבות,החברההכנסתעלהמסאתלגבותניתן(5)

;החברההכנסתכנגדלקיזוזניתניםאינםההטבהתקופתלפנילנישוםשהיוהפסדים(6)

אוממסלהקלותאו,(ב)97או(ג)או(א)14,(5)9סעיפיםהוראותלפילהטבותהנישוםזכאי(8)

חלקולפירקההטבותיינתנו,חוץתושבהיותובשלחוץלתושבזופקודהלפיהניתניםלפטורים

.החברהברווחיהנישוםשלהיחסי

:נוספותהוראות

אחרחברהנישוםיהא,(א)קטןבסעיףכאמורתנאיבנישוםלהתקייםחדלהמסשנתבתוךאם(1א)

לא;האמורהתנאילהתקייםשחדלמיוםימים60בתוךהחברההודיעהושעליובומתקייםכאמורשתנאי

(א)קטןסעיףהוראותלהחלתהזכאיתמשפחתיתחברהלהיותהחברהתחדל,כאמורהחברההודיעה
האמורהתנאיבנישוםלהתקייםחדלשבההמסשנתמתחילת(זכאיתמשפחתיתחברה–להלן)

להיותהחברהתחדל,(א)קטןבסעיףכאמורתנאיבחברהלהתקייםחדלהמסשנתבתוךאם(2א)

.האמורהתנאיבהלהתקייםחדלשבההמסשנתמתחילתזכאיתמשפחתיתחברה



חברה משפחתית

מ"בעשרהאור,1038/17א"ע:משפחתיתבחברההחייבתההכנסהחישובאופן

הכנסתהמהילקבועישהראשוןבשלב:הבאבאופןתבוצעהמשפחתיתהחברההכנסתשומת•

הריאליההוןרווח,כך.תאגידימסמשטרשולטזהבשלב.המשפחתיתהחברהשלהחייבת

זהבשלב.המסחבותאתלקבועישהשניבשלב.לחברההרלוונטית"מדד"הגדרתלפייחושב

תכליותולאור,ומקרהמקרהכלשלפרטניתבחינהתוך,היחידשלהמסמשטרלחולעשוי

.הרלוונטיתהמסחקיקת

אתעוזבהוא,המשפחתיתהחברהשלהחייבתההכנסהקרוןשלהעמסתושמסתיימתלאחררק•

הכנסתשלמאפייניםלוולהעניקאותולפרוקניתןשם-היחידתחנתאלונוסע,החברהתחנת

.יחיד



חברה משפחתית

משפחתיתחברהבהקמתשיקולים

;באופיהמשפחתיתחברה•
.'וכולראשונהישראלתושב,(896/90א"ע)לפקודה(5)9פטור–המייצגלנישוםמסהטבות•

;שולימס•
;באופיההשקעתיתפעילות•
;תאגידיתהגנה•
;הפסדיםקיזוזשיקולי•



חברת בית



(245לפקודה לאחר תיקון 64סעיף )חברת בית 

:אלהכלבהשמתקיימים,76בסעיףכמשמעותהמעטיםחברתהיאביתחברת

–זהלעניין;20עלעולהאינובההמניותבעלימספר(1)

מניותכבעלהשקוףבתאגידהזכויותמבעליאחדכליראו,בחברהמניותבעלשקוףתאגידהיה(א)

;בחברה

,שלוהמיסויאופןאתמסשנתבכללבחורבאפשרותושיששקוףתאגידבחברההמניותבעליביןאין(2)



(245לפקודה לאחר תיקון 64סעיף )חברת בית 

:מאלהיותראואחדהםהתאגדותהמיוםחודשיםשישהחלפושבומהיוםהחלנכסיהכל(3)

;בקרקעהחברההחזקתתחילתממועדשניםחמשבתוךעליהבנייןבנייתשהושלמהקרקעאובניין(א)

מיוחדיםמטעמים,בשנתייםכאמורהבנייהלהשלמתהנדרשתהתקופהאתלהאריךרשאיהמנהל
הניתןמהשטחלפחות70%הכוללששטחםמבניםבנייתהשלמת–"בנייההשלמת",זהלעניין;שיירשמו

;עליהםהחלההתכניתלפילבנייה

לכלבמזומניםשתחזיקובלבד,(א)משנהבפסקתכאמורנכסיםלרכישתאותההמשמשיםמזומנים(ב)

חלותהיוחולקושלורווחיםבשלמזומניםאו,בחברההושקעושבההמסשנתמתוםחודשים12היותר

;(1()ג)קטןסעיףהוראותעליהם

;זהקטןבסעיףהתנאיםשארכלבהשמתקיימיםבחברהמניות(ג)

שהרכישהובלבד,אחרמאדםשנרכשו,מקרקעיןמיסויבחוקכהגדרתו,מקרקעיןבאיגודמניות(ד)

;באיגוד,88בסעיףכהגדרתם,השליטהמאמצעי50%-מיותרשללהחזקההביאה

;(א()3)בפסקהכאמורקרקעאובנייניםשל,בעקיפיןאובמישרין,בהחזקהרקעוסקתהחברה(4)



(245לפקודה לאחר תיקון 64סעיף )חברה בית 

;תושבתהיאשבהםבמדינותאובמדינהגםשקוףתאגידהיא,חוץתושבתחברהלגבי(5)

,עליהשיחוליכולהאמורלחוק1שביעיפרקואולם,הוןהשקעותלעידודחוקחללאהחברהעל(6)

;ליחידגםהניתנותמסהטבותלעניין

השומהלפקידונמסרההמניותבעליכלעליהשחתמובהודעה,ביתכחברתלהיחשבביקשההחברה(7)

.התאגדותהמיוםחודשיםשלושהבתוך

-הכלל

החייבתכהכנסתה,התאגדותהמיום,ייחשבוביתחברתשלוהפסדיההחייבתהכנסתה(ג)

:אלההוראותויחולו,הביתחברתלרווחיבזכויותלחלקםבהתאם,מניותיהבעלישלוהפסדיהם

בתקופהבין,וחולקוזהסעיףלפייחידשלהמסבשיעורישחויבוהביתחברתרווחיאתיראו(1)

.חולקולאכאילו,כאמורחברהלהיותשחדלהלאחרוביןביתחברתהיתההחברהשבה



חברה בית

ביתחברתבהקמתשיקולים
;ן"בנדלמפוזרתהשקעה•
;(עצמוןנטעדיןפסק)דירהמשכרהכנסותעלמוטביםמסשיעור•
;ן"הנדלנכסמכירתבעתשבחממסלהנותאפשרות•
;שולילמסחשיפה–באופיההשקעתיתפעילות•
;תאגידיתהגנה•
מהחברותחברההפיקה"-הלאומיהביטוחלחוקא373סעיף–לאומיביטוחלדמיחשיפה•

בסעיףכהגדרתהחייבתהכנסה,הענייןלפי,הכנסהמסלפקודת1א64עד64בסעיפיםהמנויות

אותהבסוףחולקהכאילוהאמורהההכנסהאתיראו,פלוניתמסבשנת,הכנסהמסלפקודת1

היחסיתלזכאותםבהתאםוהכל,הענייןלפי,בההמניותלבעליאוהחברהלחברימסשנת

.(11-6401816-ל"ב)נחושתןעניין."האמורבמועדהחברהברווחי

:139-'מסמסרשומון•
•https://046a806b-6848-4116-a904-

20ebeaf1fe53.filesusr.com/ugd/54076f_e1b2f24f906140a4af16cf2593f8a89c.pdf

https://046a806b-6848-4116-a904-20ebeaf1fe53.filesusr.com/ugd/54076f_e1b2f24f906140a4af16cf2593f8a89c.pdf


שותפויות



פקודת השותפויות–הגדרות וסעיפים מרכזיים 

1975-ה"תשל,[חדשנוסח]השותפויותפקודת

:השותפיםביןהיחסיםמארגאתומסדירהשותפותשלהגדרתהאתמעגנתהשותפויותפקודת

"שותפותבקשרישהתקשרואדםבניחבר"-"שותפות"

אתלמעט,רווחיםהפקתלשםעסקיחדהמנהליםאדםבנישביןהקשרים"-"שותפותקשרי"

."אחרדיןכללפישהואגדתאגידחברישביןהקשרים

השותפותאתלחייבשותףשלכוחו-14סעיף•

ופעולותיו;השותפותעסקישלעניןלכלשותפיושארושלהשותפותשלשלוחהואשותףכל"

,בהחברשהואהשותפותשעושההסוגמןעסקהרגילהבדרךעושהכשהוא,שותףכלשל

השותפותבשםלפעולהרשאהלואיןלמעשהאםזולת,שותפיוואתהשותפותאתיחייבו

אינואו,יודעשאינואו,לכךהרשאהלשותףשאיןיודעונתןנשאשעמווהאדם,עסקבאותו

."שותףשהוא,מאמין



פקודת השותפויות–הגדרות וסעיפים מרכזיים 

1975-ה"תשל,[חדשנוסח]השותפויותפקודת
ולחודיחדחביםהשותפים-(א)20סעיף

בהיותובהםחבהשהשותפותהחיוביםבכל,ולחודהשותפיםשארעםיחד,חבשותףכל

נפטרואם,שותףבהיותו19-ו18סעיפיםלפיבוחבהשהשותפותדברבכללרבות,שותף

.סולקולאשעדייןבמידהחיוביםבאותםכאמורחבעזבונויהאהשותף

רעהוכלפישותףחובת-29סעיף

ונאמניםישריםלהיות,המשותפתלתועלתהשותפותעסקיאתלנהלהיאשותפיםשלחובתם

הנוגעעניןבכלשלםומידענכוניםחשבונותכוחו-לבאאושותףלכלולמסוררעהועםאיש

.לשותפות

שותפותנכסי-31סעיף

שנרכשואו,השותפותלהוןבראשונהשהוכנסובנכסים,ההנאהוטובותהזכויות,הנכסים

שותפותנכסיהם,למטרותיהאוהשותפותחשבוןעלאחרתבדרךאובקניה,עסקיהבמהלך

.זופקודהלענין



פקודת השותפויות–הגדרות וסעיפים מרכזיים 

1975-ה"תשל,[חדשנוסח]השותפויותפקודת

השותפיםשלוחובותיהםזכויותיהם

בכפוף,ייקבעוהשותפותכלפיוחובותיהםוזכויותיהםהשותפותבנכסיהשותפיםזכויות.34

:אלההוראותלפי,השותפיםשביןמשתמעאומפורשלהסכם

הפסדיםאוהוןהפסדיבכיסוילהשתתףוחב,וברווחיוהעסקבהוןלחלקזכאישותף(1)

...;עליולחתוםשהסכיםההוןלסכוםיחסיבשיעור,השותפותשלאחרים

;השותפותעסקיבניהוללהשתתףרשאישותףכל(5)

;השותפותבעסקיעבודתובעדלשכרזכאישותףאין(6)

;הקיימיםהשותפיםכלהסכמתבלילשותפותשותףיתקבללא(7)

שלברוביוכרעוהשותפותבעסקיהקשוריםרגיליםבעניניםשיתגלעודעותחילוקי(8)

השותפיםכלהסכמתבליהשותפותעסקישלבמהותםשינוילעשותאיןאך,השותפים

.הקיימים



פקודת השותפויות–הגדרות וסעיפים מרכזיים 

שותפותקשרישאינןשיתוףצורות-2סעיף

:אלהכלליםעלהדעתאתליתןיש,לאוואםשותפותקשריקיימיםאםהכרעהלשם
שותפותקשריליצורכדיבלבדבכךאין–בוזכותבכלאובנכסהגדראוצורהמכלשיתוף(1)

;בהםהשימושמןהמגיעיםברווחיםחלקנוטליםהםואפילו,הזכותאוהנכסבעליבין

שנוטליבין,שותפותקשרייוצרתאינהבלבדהיא,מנכסברוטובהכנסהחלקנטילת(2)

;להםשאיןוביןמשותפותהנאהטובתאוזכותבנכסלהםישהחלק

הנצמחיםרווחיומתוך,אחרתבצורהוביןבשיעוריןבין,אחרקצובסכוםאוחובהנפרע(3)

;בוכשותףחבאובעסקשותףבלבדכךבשלנעשהאיננו,עסקשל

אין,העסקשלמרווחיובחלקגמולואתיקבלעסקבעלשלשלוחואועובדופיושעל,חוזה(4)

;בוכשותףחבאובעסקשותףהשלוחאתאוהעובדאתלעשותכדיבלבדבו



פקודת השותפויות–הגדרות וסעיפים מרכזיים 

שותפותקשרישאינןשיתוףצורות-2סעיף

:אלהכלליםעלהדעתאתליתןיש,לאוואםשותפותקשריקיימיםאםהכרעהלשם

מרווחיחלקאנונהשלבדרךהמקבל,בנפטרהתלויאושנפטרשותףשלילדואוזוגובן(5)

;בוכשותףחבאובעסקלשותףבלבדכךמשוםנעשהאינו,בושותףהיהשהנפטרהעסק

יקבלשביניהםהחוזהפיועל,עסקלעשותעומדאועסקשעושהלמיכסףהמלווה(6)
נעשההמלווהאין–ברווחיםחלקיקבלאו,העסקרווחילפימשתנהבשיעורריביתהמלווה

;בוכשותףחבאובעסקשותףבלבדכךמשום

המוניטיןמכירתבעדכתמורהעסקברווחיחלק,אחרתבדרךאואנונהשלבדרך,המקבל(7)

;בוכשותףחבאובעסקלשותףבלבדכךמשוםנעשהאינו,העסקשל

התלויתשלוםכלאו,עסקברווחיחלקקבלתתהא,זהבסעיףלעילהאמורמןחוץ(8)

שניתןאלא,בעסקשותףהואשהמקבללכאורהראיה,לפיהםהמשתנהאועסקברווחי

.הצדדיםשביןהעסקהנסיבותלכללבבשיםזוראיהלסתור



גישות במיסוי שותפויות

:הנפרדתהישותגישת

עצמאיכגוףמוכרתוהיאמסלצורכינפרדת,עצמאיתמשפטיתישותבשותפותרואים•

.מהשותפיםבנפרדפועלאשרעסקי

כנכסיםהשותפותנכסיאתויראוהשותפותשלכהכנסהמסיחולהשותפותרווחיעל•

.מהשותפיםאחדכלידיעלולאידהעלשמוחזקים

נכסיהעלבשותפותזכותומכירתלמעשההיאבשותפותשותףשלחלקומכירת,לכן•

.וחובותיה

פחותהשותפותנכסישלכסיכוםהמתבטאתנטוזכותהיאבשותפותזכות•

.התחייבויותיה



גישות במיסוי שותפויות

:המצרפיתהגישה

ארגוניתבמסגרת,מאוגדבאופןהפועליםפרטיםשלכמצרףבשותפותרואים•

.השותפות-עסקםאתלנהללהםהמאפשרת

כנכסיםהשותפותנכסיאתויראוהשותפותברווחיחלקופיעלבנפרדמסיחולשותףכלעל•

.השותפיםמןאחדכלידיעלשמוחזקים

.השותפותברווחישותףכלשללחלקובהתאםמסיחולהשותפותנכסימכירתעל•

בכלחלקולמכירתאלאזכותלמכירתתיחשבלאבשותפותשותףשלחלקומכירת,לכן•

.השותפותמנכסינכס



גישות במיסוי שותפויות

בינייםגישת-המעורבתהגישה

.מסוימיםתרחישיםבהתקייםמהןאחתכלומאמצתהקודמותהגישותשתיביןמשלבת

.מסלצורךנפרדתלישותנחשבתהשותפות,לשותפותהשותףביןלעסקאותבנוגע•

בהתאםבמסחבשותףוכלמסלצרכישקופההשותפות,המסוחבותהמסלחישובבנוגע•

,בשותפותנכסיםממכירתרווחיםקיימיםבהםבמקרים,למשלכך.השותפותבהוןלחלקו

.המצרפיתלגישהבהתאם,עצמוהשותףעלהמסאתמחילים



:יישום השיטה מהעורבת במספר סוגיות

:ק"החבלפי

שברשותונכסעלהבעלותאתהמעבירשותף-לשותפותמהשותףנכסיםהעברת•

.הכנסהמסלפקודת'החלקלהוראותבהתאםההעברהבעתבמסיחויבלשותפות

.ההעברהביוםהנכסשלהשוקלשוויבהתאםתקבעהתמורה

מכירתמשמעותהלשותףמהשותפותנכסיםהעברת-לשותףמהשותפותנכסיםהעברת•

כזומכירהעל.מניותיהלבעלימחברהנכסיםלהעברתבדומההשותפותידיעלהנכסים

יחולקהמכירהבגיןלשותפותשנבעההוןרווח.הכנסהמסלפקודת'החלקהוראותיחולו

.השותפותברווחילחלקםבהתאםהשותפיםבין

פעילותהמבצעגוףבשותפותרואההמעורבתהגישה-לשותפותהשותפיםביןעסקאות•

לשותפותהשותףביןעסקאותביצועלאפשרישלכךבהתאם.מהשותפיםבנפרדעסקית

.אמיתיכלכליטעםלהםוישהוגניםשוקבתנאינעשוכאלהשעסקאותובלבד



לפקודה( א)63סעיף -מיסוי שותפויות

:  לפקודה קובע(א)63סעיף 

-יד פלוני עוסקים שני בני-פלוני או במשלחבעסקכי , הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה

-אדם או יותר יחד 

והיא תתברר  -יראו את החלק שכל שותף זכאי לו בשנת המס מהכנסת השותפות (1)

ח על הכנסתו  "והיא תיכלל בדו, כהכנסתו של אותו שותף-בהתאם להוראות פקודה זו 

;שעליו להגיש לפי הוראות פקודה זו

היינו אותו שותף מן השותפים תושבי ישראל ששמו נקוב ראשונה  , ראש השותפים(2)

-ראש השותפים הפועל , ואם אותו ראש השותפים אינו פועל-בהסכם על השותפות 

כפי  , ח על הכנסת השותפות בכל שנה"דו, לפי דרישת פקיד השומה, יערוך וימסור

ויפרש בה שמם ומענם של השותפים האחרים  , שתתברר בהתאם להוראות פקודה זו

;  שבפירמה ואת החלק שכל שותף זכאי לו בהכנסת אותה שנה



לפקודה( א)63סעיף -מיסוי שותפויות

ק"פרשנות החב

אחראי  , יד-עובד בעסק או במשלח, הוא שותף שבדרך כלל משקיע בשותפותשותף פעיל •

הכנסתו תהיה בגדר , שותף כזה. להפסדים של השותפות ושותף בהחלטות השותפים

.  הכנסה מיגיעה אישית

אך אינו עובד לוקח חלק בהחלטות השותפות , הוא שותף שהשקיע בשותפותשותף פסיבי •

.  יד-הכנסה מעסק או ממשלחהכנסת שותף זה תהא בגדר . בפועל באופן פעיל בשותפות

אינו  , אך למעשה אינו אחראי להפסדי השותפות, הינו אדם הנחזה לשותףשותף פיקטיבי •

.היד-עובד בעסק ואינו נוטל חלק בהחלטות בנוגע לניהול העסק או למשלח



לפקודה( א)63סעיף -מיסוי שותפויות

:ק"פרשנות החב

הדרישה . הוראות הסעיף יחולו בקביעת הכנסתם של השותפים הפעילים והפסיביים בלבד•

ורק בהתמלא תנאי זה  , בשותפות יהיו לפחות שני שותפים פעיליםשל הסעיף היא ש

.זכאים יתר השותפים הפסיביים להחלת ההוראות לגבי הכנסתם

.  שהשותפים הם העוסקים בעסק והם אלה שמפיקים את הרווחיםהעיקרון המנחה הוא •

שכל שותף זכאי לו  , יש לראות את החלק מהכנסת השותפותכי , קובע( א)63סעיף 

.כהכנסתו של השותף, המס-בשנת

שבו נעשה , כדי לקבוע את חלקו של כל שותף בהכנסת השותפות ישנו שלב מקדמי וטכני•

משלב זה מייחסים את התוצאה ; (עד לשלב הניכויים האישיים)חישוב ההכנסה בשותפות 

.ואז יש לחשב את ההכנסה של כל שותף ושותף, לשותפים



שותפויתמיסוי 

שותפותבהקמתשיקולים
;תאגידיגמישמבנה•
;לשותפיםאישיותמסהטבות•
;בשותפותהזכותלמכירתאפשרות•
;שולילמסחשיפה•



פעילות במישור המיסוי  הבינלאומי                       



פעילות באמצעות הקמת חברה תושבת חוץ

:מאלהאחדבוהתקייםאםמסלצרכיישראלכתושבלפקודה1בסעיףמוגדר-"אדםבניחבר"

השליטהמבחן)...מישראלמופעליםוניהולםעסקיועלהשליטה(2);בישראלהתאגדהוא(1)

(והניהול

.בישראלוניהולשליטהקיימתהאםנקבעלפיהןזיקותשלשורהבוחןוהניהולהשליטהמבחן•

:(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברתעניין
מרכז"או,החברהשל"הענייניםמרכז"כיהואמישראלוניהולשליטהשמופעלתלכךתנאי"

ההחלטותמתקבלותשבוהמקוםפירושו"העצביםמרכז";בישראלהואשלה"העצבים

."אפהנשמת"מהןואשרהחברהשלוהחשובותהעיקריות,הבסיסיות,המהותיות



פעילות באמצעות הקמת חברה תושבת חוץ

:(א)1ב75סעיף

:אלהכלבושמתקיימים,חוץתושבאדםבניחבר-"זרהידמשלחחברת""

;(א)76בסעיףכמשמעותהמעטיםחברתהוא-חברההואאם(1)

יחידיםבידי,בעקיפיןאובמישרין,מוחזקיםבוהשליטהמאמצעייותראובאחדיותראו75%(2)
;ישראלתושבי

יותראו50%-ב,בעקיפיןאובמישרין,לחודאויחדהמחזיקים,קרוביהםאוהשליטהבעלי(3)

באמצעותאובמישרין,מיוחדידבמשלחהחברהבעבורעוסקים,השליטהמאמצעייותראובאחד

";לפחות50%שלבשיעורשליטהבאמצעי,בעקיפיןאובמישריןמחזיקיםהםשבהחברה

;מיוחדידבמשלחמקורם,המסבשנתהחברהשלרווחיהאוהכנסתהמרבית(4)



פעילות באמצעות הקמת חברה תושבת חוץ

:(ד)1ב75סעיף

בחברת משלח יד זרה שיש לה רווחים שהופקו או  בעל שליטהבעל מניות תושב ישראל שהוא •

ויחול  , יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים, נצמחו ממשלח יד מיוחד

(.א)126עליו שיעור המס הקובע בסעיף 

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

יינתנו לו ההטבות לפי אותו סעיף בשל חלקו היחסי ברווחי חברת משלח היד , תושב חוזר ותיק

כל עוד טרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב  , הזרה אשר הופקו או נצמחו בחוץ לארץ

.ישראל

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

.3/2016חוזר מס הכנסה •



5/2004וחוזר LLCפעילות באמצעות 

LLC(S-Corp)הישראליבדין–

,המסחבות-דהיינו,שותפותכאלהיאהמסלענייןLLC-לההתייחסותהבריתבארצות•

האמורמהייחוסיוצאכפועל."חבר"לייוחסוהתאגידבמסגרתשנעשווההוצאותההכנסות

.בשותפותשותףי"עמסלתשלוםבדומה-ישראלתושב-"החבר"י"עמסתשלוםהוא
י"עשיחולקורווחים.אדםבניחברכאלהיאהמסלענייןLLC-לההתייחסות,בישראל•

.ישראלתושבבידיכדיבידנדייחשבוהתאגיד

בידי.הישראליהדיןי"עפהכנסהלושתהאללאמסשילםישראלתושב:התוצאה•

כאשר,בעתיד.בישראלבמס,זהבשלב,חייביםאינםאשררווחיםקיימיםהתאגיד

מסניכויללא,מדיבידנדכהכנסהישראלתושבבידיאותםיראו,אלורווחיםיחולקו

199-210סעיפיםלהוראותבהתאםזרממסזיכוילקבלאפשרותוללא,במקורל"בחו

.לפקודה



השקפה חלקית–5/2004חוזר –פתרון מוצע לכפל המס 

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

–
אולם,בישראלבמסחייבאינוהתאגיד,ככלל.חוץתושבאדםבניחברהואהתאגיד•

,(ישראלתושב)למחזיקההכנסותייחוסמשוםלהיווצרהעשויהמסכפלאתלמנועבכדי

זיכוייינתן,במקביל.אישיבאופןהתאגידהכנסתעלבישראללדווחלמחזיקיתאפשר

(התאגידשלההכנסותמייחוסכתוצאה)המחזיקי"עששולםהזרהמסבשל

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



הודעה על הכנסות התאגיד השקוף וקיזוז הפסדים

יראו.לעילשנקבעההסדראתעליולהחילביקששהנישוםלאחררקיופעלוזהחוזרהוראות•

הראשוןח"הדוהגשתעםהוראותיואתיישםאםהחוזרהוראותאתלהפעילביקשכאילובנישום

.השומהלפקידזהחוזרפרסוםשלאחר

עקביבאופןהוראותיואתויפעילמבחירתובולחזוריוכללא,החוזרהוראותאתליישםשבחרנישום•

.העוקבותבשניםגם

לגביהודעה,בהגשתוחייבשהואהשנתיח"לדויצרף,החוזרהוראותאתלגביולהפעילשבחרנישום•

ההכנסהחישובאופןאתתכלולההודעה.מהכנסותיוכחלק"שקוף"ההתאגידהכנסותעלהדיווחאופן

זיכוינדרשבגינםואשרהזרהבמדינהששולמוהמססכומיואתהחייבת

?לראשונהישראלתושב•

?ותיקחוזרתושבלגבימה•

?חוזרתושב•



אמריקאיLLCעמדות חייבות בדיווח בדג על 

תושבתשאינהבישותמחזיקאשרישראלתושב-16/2016'מסעמדה–בדיווחחייבתעמדה•

לישותנחשבתזאתולעומתבישראלמסלצרכי"שקופה"שאינהכישותבישראלהנחשבת,ישראל
SאוLLCמסוגישויותכדוגמת)ל"בחו"שקופה" Corporationהפסדיםלקזזרשאיאינו,(ב"בארה

אםגם,בהחזקתואחרתאגידשלמהכנסהאו,החייבתמהכנסתוהזרההישותבפעילותשהתהוו

.ל"בחוכשקוףנחשב

זרממסזיכוילצורך5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבעההסדריישום-50/2017'מסעמדה•
ההסדראתליישםושבחרזהבתאגידמחזיקאשרישראללתושבLLCתאגידהכנסותיחוס-בלבד

יהיהאישיבאופןהתאגידהכנסותעללדווחלושמאפשרבאופן5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבע
L.L.C-הבפעילותשהתהווהפסדיםקיזוזלרבות,אחרלענייןולאבלבדזרממסזיכוילצורך

הניתניםמיוחדיםמסושיעורי,ליחידהמיוחסיםפטוריםלרבותוכןישראלתושבשלהחייבתמהכנסתו

.(לפקודהג125-וא122סעיפיםכדוגמת)ליחיד



אמריקאיLLCעמדות חייבות בדיווח בדג על 

–50/2017'מסעמדהדגשים

(15%)לישראלמחוץשכירותמדמיהכנסה–לפקודהא122סעיףשללכאורהשלילה•

ליחידמריביתהכנסהעלהמסשיעור–לפקודהג125סעיףשללכאורהשלילה•

?הוןריווחעלהמסשיעורלגבימה•

.(לפקודהא64סעיף)משפחתיתחברהאו(לפקודה64סעיף)ביתבחברתשימוש•

?קיימותחברותלגבימה•

?ההטבותתקופתבתוםותיקיםחוזריםתושבים/חדשיםעולים•

(הראליעקבעניין)הדיבידנדמלכודת•



: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/

