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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2020ינואר 28

סוגיות מהפרקטיקה במיסוי בינלאומי

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



המצגתנושאי

היחידברמתחוץותושבישראלתושב•

;התושבותניתוקחלופת•

;הדיגיטליוהנוודאחרתבמדינהמסתשלום•

ותיקחוזרותושבלראשונהישראלתושב•

;לישראלחזרה/עלייהמועד•

;היחידיםתקנות•

;ותיקחוזרותושבחדשעולהשלשבחומסרכישהבמססוגיות•

אדםבניחברמיסוי•

;חברהתושבות•

;זרהידמשלחחברת;זרהנשלטתחברה•

;קבעמוסד•

אמריקאיLLCמיסוי•

נוספיםדגשים•



מושגי יסוד–תושב ישראל ותושב חוץ 



איכותי/ מבחן אובייקטיבי–" תושב ישראל"

:כדלקמן,בפקודהמוגדרישראלתושב

:אלההוראותיחולוזהולענין;בישראלחייושמרכזמי-יחידלגבי

,המשפחתייםקשריומכלולבחשבוןיובאו,יחידשלחייומרכזמקוםקביעתלשם(1)
:השארביןובהם,והחברתייםהכלכליים

;הקבועביתומקום(א)

;משפחתובניושלשלוהמגוריםמקום(ב)

;הקבועהעסקתומקוםאוהקבועאוהרגילעיסוקומקום(ג)

;שלווהמהותייםהפעיליםהכלכלייםהאינטרסיםמקום(ד)

;שוניםבמוסדותאובאיגודים,בארגוניםפעילותומקום(ה)



:ישראלתושב

–כמותימבחן

-בישראלהואהמסבשנתיחידשלחייושמרכזהיאחזקה(2)

;יותראוימים183המסבשנתבישראלשההאם(א)

בשנתבישראלשהייתותקופתכלוסך,יותראוימים30המסבשנתבישראלשההאם(ב)
.יותראוימים425הואלהשקדמוובשנתייםהמס

.השומהפקידידיעלוהןהיחידידיעלהןלסתירהניתנת(3)שבפסקההחזקה(3)

מבחן כמותי–" תושב ישראל"



:ישראלתושב

-סובייקטיבימבחן

:למקוםהאדםביןהקושרותהנפשיותבזיקותמתעניין-הסובייקטיביההיבט"•
,בעתידאליולחזוראומגוריםמקוםלעזובכוונה,חייומרכזאתרואההואהיכן

וכןלמקוםשייכותהרגשת;ממנולהיעדרותאומסויםבמקוםלהימצאותהסיבה
.(477/02א"ע)"הלאה

אינדיקציה,מסוימתבמידה,לשמשעשויותנישוםשלתחושותיוכיעלימקובל"•
למבחןמשנהמבחןאלאבהןלראותשאיןחוששניאולם,מסויםלמקוםלזיקתו

.(8234/11א"ע)".האובייקטיבי

מבחן סובייקטיבי–" תושב ישראל"



"תושב חוץ"

עד,לומררוצה.הפקודהלצרכי,"חוץתושב"הגדרתאת,היתרבין,תיקן168תיקון•
."ישראלתושבשאינומי"השיוריתבהגדרהבפקודה"חוץתושב"הוגדר168לתיקון
נחשבאינוובהתאמהמסויםממועדבישראלאינו"חייומרכז"כי,שנמצאמי,כלומר

החלופה":להלן)הפקודהלצרכי"חוץתושב"כייחשב,"ישראלתושב"-כעוד
."(הראשונה

:כדלקמן,לפקודה1בסעיף"חוץתושב"הגדרתהורחבה168תיקוןבמסגרת•

:אלהכלבושהתקיימויחידוכן,ישראלתושבשאינומי–"חוץ-תושב""

המסובשנתהמסבשנת,שנהבכל,לפחותימים183לישראלמחוץשהההוא(א)
;שלאחריה

או"ישראלתושב"להגדרה(1()א)בפסקהכאמור,בישראלהיהלאחייומרכז(ב)
.";(א)משנהבפסקתהאמורותהמסשנותשלאחרהמסשנותבשתי,"תושב"

.בעיתונותשפורסמהכפיהמתוכננתברפורמהיחידתושבותלענייןדגשים•



ניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה בישראל

:תושבותניתוק

.ל"לחומישראלהחייםמרכזהעברתתהליךהינוהתושבותניתוק•

.ל"לחוהיחידאתהקושרותזיקותויצירתלישראלהיחידאתהקושרותהזיקותניתוק•

הליך.(סולר,צורדיןפסקי)המטוסעלהעלייהבמועדתושבותלנתקניתןבהםמצביםישנם•
ספציפיבמועדאו,(ספירדיןפסק)למעברבסמוךוהסתייםהמעברלפנימהזמןהחלהניתוק

.(קניגדיןפסק)

.תושבותלניתוקכללים•

:יתרונות

.(ספציפיתלבדיקהבכפוף–בשנה₪אלפיעשרותשלחיסכון)בישראלמסחבותהשלמתאי•

.דיווחבעלויותוחיסכוןבישראלדיווחאי•

.(בשנה₪אלף60-כ)לאומיביטוחבדמיחבותאי•

:הנוספותהחלופות



(בחינה מהותית)כללים לניתוק תושבות 

ניתוק כל זיקה שאינה הכרחית מישראל•

תיעוד זיקות למדינת החוץ•

אי חיבור זיקות לישראל במהלך השהייה מחוץ לישראל•

ימים  30-לשהות פחות מ, רצוי לא להגיע לישראל בשנת העזיבה)שהייה מינימאלית בישראל •
(ימים בשנה בשנים הבאות60בשנה שלאחר מכן ולא לעבור 

עזיבה לתקופה העולה על שלוש שנים•

מקצועי-קבלת סיוע משפטי•



223תיקון -ניתוק תושבות 

1348–טופס



שאלת התושבות הזרה כתנאי לניתוק 
תושבות והנוודים הדיגיטליים



אשקלוןשומהפקיד'נפלוני3328/15א"ע

מסמשלםהואכילהצהירמסרבאףוהוא,אחרתמדינהבאףכתושבאוכאזרחמעמדאיןלמערער"
המחייבת,מורכבתשאלההיאמדינהבאףהכנסהמסתשלום-אימשמעותמהיהשאלה.אחרתבמדינה

דיניםממארגכחלקלפקודה2סעיףאתלפרשיש,אכן...הבינלאומיהמיסוידיניהגדרותשללעומקןלצלול
המסכינישוםלטענתיתייחסזהדיניםשמארגשראויכפי.זיכויוהסדרימסכפללמניעתאמנותהכולל

אמנם.הפוכהלטענהגםלהתייחסראויכך;הוגןאינוולכןמסכפלבבחינתהואמשלםשהואהאפקטיבי
ההגדרהכאשרבפרט)הנישוםשלתושבותעלבהכרחילמדהמסתשלוםאימקרהבכללא

אי-בענייננולדידיקורהוכך-ואולם;(למקוםממקוםלהשתנותעשויה"תושבות"שלהמשפטית
טענתואתהמחלישהנוספתכאינדיקציהלשמש,מסוימיםבמקרים,עשויאחרתמדינהבאףהמסתשלום

".לארץמחוץחייםמרכזמקייםהואכיהנישוםשל

שאלת התושבות הזרה כתנאי לניתוק תושבות



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

שאינואדםשלמצבקייםבכללהאםוהיא,הדיוןבמהלךשהתעוררהעקרוניתסוגיהלצייןלנכוןמצאתי•
,המסחבותלענייןאחרתמדינהכתושבהוכרלאהמערערבענייננו.מסלצרכימדינהאףשלתושב

להציףיהאמענייןהתיאורטיבמישוראכן.מדינהאףשלתושבהיהלאהוא2007המסבשנתולטענתו
הואבומצבלקבלניתןהאם-שונותנמלערילעיתיםופוקד,יםבלבספינהעלחייאדםלמשלבומקרה

?מסלצרכימדינהאףשלתושבאינו

אלא.כלשהיבמדינהתושבלהיותחייבשאדםקובעתאינהשהפקודהלכךמופניתהלבתשומת•
לשאלההשיבהמשיבכוחבא,האחרמהצד.ישראלתושבהואהאםהשאלהכלפימופנההזרקור
מעלההשאלהכינדמה.זהמצבלמנועשתכליתןבינלאומיותלאמנותהפניהתוך,בשלילההאמורה
.עובדתייםבירורים-ובראשונהבראשאך,נורמטיבייםהיבטים

לתמוךעשויהדבר,מסלצרכיאחרתבמדינהתושבותועלמצביעשאדםבשעהכילהוסיףנכון•
טועןהנישוםבהאחרתלמדינההפניה,לומררוצה.בישראלאינוחייושמרכזבכךמסוימתבמידה
לאכאמורזאת.חייומרכזשלהכוללתהבחינהבמסגרתרלוונטימאפייןהינה,המסבשנתתושבשהיה
.בעניינוהמערערעשה

קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי



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

,בישראלמשפחתו,בישראלהמערערשלן"הנדלנכסי,לישראלשהועברשההוןנקבעכילומרדי•
בשנתהמערערשלהישראליתתושבותועלמלמדים–המסלשנתשקמובשניםבישראלשהייתווימי

2007.

שהואהיאהמוצאנקודת,ל"לחוויוצא-בישראלוגדלשנולדמיובמיוחד-ישראלותושבאזרחשהואמי•
אינדיקציותאיןעודכלוזאת,לישראלמחוץממושכיםזמןפרקישוהההואאםאף,ישראלתושבנותר

עלויתורידיעלכגון,אחרמושבמקוםלעצמוולקבועלישראלהתושבותזיקתאתלנתקלכוונתוברורות
ניתוקתוך,אחרתבמדינהעיסוקמקוםוכןומשפחהביתהקמת,בישראלונכסיוביתומכירת,אזרחות
.מישראלאלהזיקותיו

זיקתניתוקעלבהכרחמצביעהאינהלישראלמחוץשנהמידיממושכיםזמןלפרקיהשהותעצם•
למדינהמחוץממושכתשהותשלהתופעהרווחתהעכשוויתהגלובליתבמציאות.לישראלהתושבות

לצרכי,(בינלאומיתבחברותכללבדרך)עבודהלצרכי,אקדמייםלימודיםלצרכיכגון,שוניםלצרכים
באומנותעיסוקאוספורטשלבטורניריםהשתתפותלצרכי,מסחריתנציגותאוממלכתיתשליחות

התושבותקשראתלנתקכוונהעלבהכרחמצביעהאינהל"בחוכאמורשהות.ועוד,השוניםבתחומים
.כאמורכןלעשותברורהאינדיקציהבהעדרלישראל

קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי



:המשך–עליוןאמית

,משפחתובנימצוייםכאן,בישראלוגדלנולדהמערערבודנןכגוןבמקרהבמיוחדנכוןלעילהאמור•
אחרתבמדינהשורשיםהיכהולאומשפחהביתהקיםלאהמערער.אחרתבמדינהקבעביתלוואין

למדינותישראלידרכוןעםנסעהעותר.המקצועיעיסוקולצרכישונותבמדינותזמןפרקישההאלא
הוכרולאאחרתמדינהשלאזרחותרכשלאהמערער.כישראלישהיהויזתקיבלובהןהשונות
מדינהאףשלהמסלשלטונותהכנסותיועלדיווחולא,אחרתמדינהבאףמסתיקפתחולא,כתושב

-רב)בממוצעשהה,משפחתובנימצוייםבה,לישראלזיקותיועלשמרהמערער,גיסאמאידך.זרה
.לישראלל"בחושהשתכרכספיםהעבירוכן,בישראלבשנהחודשים5-כ(שנתי

קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי



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

ימיואתהמעביראדםשלממצבוממערבמזרחכרחקרחוקהמערערתשלעניינהכיסבורני"
פניעלשטלמקוםממקוםונדנעהואאלאקבועבסיסכללוואיןיאכטהשלסיפונהעלולילותיו

שלבעניינה)מצויזהביתנמלכיסבורני...באחרופעםזהבנמלפעםועוגןואוקיינוסיםימים
ועוגנתעגנהשבוהמקום,יוםשלבסופו...אחרבמקוםולאבישראל(מ"החהוספת–המערערת

לאזרחיההמדינהשמעניקההציבורייםהשירותיםאתצורכתהיאושםבישראלהואהיאכטה
."ולתושביה

.לאומיוביטוחמ"במעתיקיםסגירת•

קשיים בניתוק תושבות לנווד דיגיטלי



תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק



במשךחוץתושבשהיהלאחרישראללתושבוהיהששביחיד-"ותיקחוזרתושב"•
.לפחותרצופותשניםעשר

יחידכינקבע,ישראללמדינת60-השנתבמסגרתארצהלשיבהכתמריץ-שעההוראת•
2009-ו2007,2008המסבשנותישראללתושבוהיהששבותיקחוזרכתושבייחשב

.(שניםעשרבמקום)בלבדרצופותשניםחמשבמשךחוץתושבהיהאםגם

לראשונהישראלתושב•

.שניםעשרשלתקופהבמשךמסהטבות•

תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק



חזרה לישראל/מועד עלייה



?מסלצרכילישראלחזרה/העלייהמועדמהו

מועדועל(2007)מסלהטבותהזכאותעצםעלישירותמשפיעדבר.בפקודהברורההוראהאין•
.וסיומןהמסהטבותתחילת

ישראלתושבשלתושבותניתוקמועדקביעת"שכותרתו1/2011בחוזרהמסיםרשותעמדת
:"ישראללתושבחוץתושבהפךבוומועד

לעניין)ישראללתושביחידהפךשבולמועדהנוגעותבשאלותובהירותוודאותליצורמנתעל•
אתשהעבירכמיהיחידאתלראותיששבהתקיימםהתנאיםיפורטולהלן,(המהותיתההגדרה

:להלןבחלופותהמפורטיםהמועדיםמביןהמוקדםיהיההמועד.לישראלחייומרכז

אםוביןבבעלותוהואאםבין,בישראלביתלושישמשפחהבעלשאינויחידלגבי:ראשונהחלופה•
משמשהביתבומהמועדהחל,"(קבעבית":להלן)בולהשתמשרשותלושישאוידועלשכור

.למגוריו

לשמשהקבעביתהחלבוכמועד,מהותיתמגוריםתקופתהחלהבוביוםלראותיש,זהלעניין•
באופןאםגם)הקצרהתקופהגםלהיותיכולהמהותיתמגוריםתקופתכי,יצוין.היחידלמגורי

.ברציפותשניםמספרבמשךמתקיימתהיאלמשלאםמסבשנתימים183-מ(משמעותי

חזרה לישראל/מועד עלייה



:(המשך)1/2011בחוזרהמסיםרשותעמדת

הזמיןבישראלקבעבית,למשפחתואולו,שישמשפחהבעליחידלגבי-שנייהחלופה•
משמשהביתבומהמועדהחלבישראלהיחידעםנמצאתוהמשפחה,האישילשימושם
.המשפחהמבנימישלהקבועיםלמגוריהם

הקליטהמשרדלמבחניבהתאם,חוזרכתושבאוחדשכעולהסיווגויום-שלישיתחלופה•
...הקליטהמשרדידיעלשהונפקו,חוזרתושבבתעודתאוחדשעולהבתעודתשמופיעוכפי

[המשפחהמגורימקוםאו/וקבעביתמלבדלישראלהיחידאתהקושרות...]...נסיבותתיתכנה•
ליחידכיללמדבהןויהיה,(הכמותיתההגדרה)הגדרהאותה(2()א)בפסקההאמורוכן

החלופותאםגם,יותרמוקדםובמועד,בישראלחייםמרכזלמשפחתואו/
בנסיבותהחייםמרכזמבחןיישום."שונהתוצאהעליצביעו3.4.2-ו3.4.1בסעיפיםמפורטות

.העניין

לישראלהחזרהאגבמשפחתיתאפיצול•

חזרה לישראל/מועד עלייה



תקנות היחידים-" דחיית מועד ההגעה לישראל"

מצויהחייםמרכזאשריחידיםכי,לקבועהאוצרלשרמאפשרתבפקודה"ישראלתושב"הגדרת•
בסמכותושימושהאוצרשרעשהבהתאמה,ולהפךמסלצרכיישראלכתושביייחשבולאבישראל
שלאיחידיםוקביעתישראלכתושביאותםשיראויחידיםקביעת)הכנסהמסתקנותאתוהתקין

.("היחידיםתקנות")2006–ו"התשס,(ישראלכתושביאותםיראו

:כדלקמן,קובעתאלולתקנות3תקנה•

(2)-ו(1()א)בפסקהכאמורישראלכתושבאותוושרואיםחדשעולהשאינויחידיראו.3"
אחדוהואחוץתושבהיההמסלשנתהקודמותהמסשנותבחמשאם,חוץכתושב,להגדרה

:מאלה

...דיפלומטינציג(1)

...זרהמדינהבצבאחייל(2)

אם,הצבאישירותולסיוםעד-לישראלהגנהבצבאשירותלשםלישראלשהגיעיחיד(3)
;ישראלתושבלהיחשבשלאביקש



(המשך)

הראשונותהשניםבשלוש-לפחותלימודיםתכניתחצישלבהיקףהלומדסטודנט(4)
;ישראלתושבלהיחשבשלאביקשאם,בישראל,לשהייתו

הוראהבמוסדאוגבוההלהשכלהבמוסדבישראלהשוההמחקראישאומרצה,מורה(5)
;בישראללשהייתוהראשונותהשניםבשלוש-מוסדאותובעבורבתפקידומשמשאחר

...דתאיש(6)

...חוליםבביתהמאושפזחולה(7)

עולה".בישראללשהותםהראשונותהשניםבחמש-חוץוספורטאיחוץעיתונאי(8)
";לפקודה(ד)35בסעיףכהגדרתועולה"כבתקנותמוגדר"חדש

לפקודה(ד)35בסעיףכהגדרתו"עולה"•

.'וכו"מסע"תוכניתשלהמסמלכודת•

תקנות היחידים-" דחיית מועד ההגעה לישראל"



הטבות המס לתושב חוזר ותיק ותושב  
ישראל לראשונה



(2018)(24557-02-15מ"ע)תלמיעניין

:עובדות

עסק2004לשנתעד.34בגיל1987בשנתאנגליהלטובתועזב1953בשנתבישראלנולדהמערער•
.הבינלאומיתEMCבקבוצתעבודתובמסגרתונכסיםמוצריםשלבפיתוחהמערער

שיווקגםכמו,ליסינגהסכמיבאמצעותהחברהמוצרילרכישתמימוןשיטותלטענתוכללוהנכסים•
.הליסינגתקופתבתוםמוצריםאותםשלמחדש

"נכסים"בהכלולהשיווקיהמודלשלומפתחכמשווקהמערערשלתפקידוהוגדר2004בשנת•
תמורה,לטענתו,המערערקיבל,הקבוצהעםשנחתםלהסכםבהתאם.מתעורריםשווקיםעםלמדינות

.שפיתח"נכסים"השלכנגזרת,מהחברה

.ישראלכולל,תיכוניותיםמדינותבחמשתפקידבאותוושימשלישראלחזר2007בשנת•

"פעילות מעורבת"-: עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 



(2018)(24557-02-15מ"ע)תלמיעניין

:המערערטענת

,ואילך1.7.2004מיוםהחלמהחברהקיבלאותההתמורהכיהייתההמערערשלהמרכזיתטענתו•
תפקידובמסגרת,לדבריו.באנגליהחיבההתקופהבמהלךשפיתח"נכסים"השלנגזרתמהווה

לוהמשולמתלתמורהמופקדהואעליהןהטריטוריותמןאחתבכלשהותוזמןביןזיקהאיןלאומיהרב
.מהחברה

שתילפילפקודה(א)14שבסעיףותיקחוזרלתושבהפטורמלואאתלגביולהחיליש,לפיכך•
שפיתחבנכסיםהואמהחברההכנסותיומקורשכן-הנכסמקוםחלופתלפי:בוהמצויותהחלופות
הפקתמקוםחלופתלפי;אנגליהתושבבהיותו,לישראלמחוץחיבהבתקופההחברהעבורהמערער
בשהותותלויותהיולאכללהרלוונטיותבתקופותמהחברהוהכנסותיוהואיל-הנכסיםוצמיחת

.השונותבטריטוריות

לימיבהתאםהשונותלטריטוריותהייחוסבסיסעלהמסחבותאתלקבועהמערערביקש,לחילופין•
.בישראלעבודה

"פעילות מעורבת":עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 



(2018)(24557-02-15מ"ע)תלמיעניין

הוכיחלאהמערער,מתאימותראיותבהעדרכיוקבעזובסוגיההערעוראתדחההמחוזיהמשפטבית•
.לישראלמחוץ"נכס"שלקיומו

גובה:מקובליםעבודהתנאימעוגניםבהם,סטנדרטייםעבודהחוזיעלהקבוצהעםחתםהמערער•
בחברהתפקידלבעלכפיפות,רכבבאחזקתהשתתפותכגוןנלוותזכויות,העבודהביצועמקום,השכר

.וכדומה

עובדהמערער,בישראלהשנהמרביתכינמצאהנכסיםוצמיחתהפקתמקוםלחלופתביחסגם•
נציגיעםבפגישותהסתכמהל"בחופעילותווכי,ישראלייםלקוחותמולהישראליתהחברהממשרדי
.בכךוכיוצאבכנסיםהשתלמויות,ל"בחוהקבוצה

שהופקהזובין,ההכנסהאתלפצליששבולאופןהנוגעבכלהמערערשלמצדוראיותבהעדר"•
מפתח"האתלאמץשלאמקוםרואהאיני,ל"בחומעבודתושהופקהזווביןבישראלמעבודתו

שההבהםהעסקיםימיחלוקתעלהמתבססבמפתחהמדובר.שימושהמשיבעשהבו"האובייקטיבי
."1/2011הכנסהמסבחוזרכאמור,הערעורנשואהמסבשנותהעסקיםימיסךמתוךל"בחוהמערער

"פעילות מעורבת": עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 



(2018)(24557-02-15מ"ע)תלמיעניין

"לישראלמחוץבנכסיםשמקורן"להכנסותהמתייחסת,לפקודה(א)14בסעיףההוראהאת,לגישתי"
אחרותפירותיתהכנסותעלוהן,פסיביותהכנסותעלהןחלהשהיאכך,רחבבאופןלפרשראוי

שוניםמנגנונים,פיננסייםמוצרים,מכירהשיטות,עבודהשיטות,כןעל.כאמורבנכסיםשמקורן
קבלתלצורך"נכסים"כלהיחשבעשויים,ל"בחוהיהבהבתקופהחוזרתושבידיעלשפותחו,וכדומה
שההכנסהככלאו,החוזרהתושבבבעלותהינםאלו"נכסים"שככל,לפקודה(א)14סעיףלפיהפטור

התושבידיעלפותחאשר,למעסיקהשייך"נכס"במדובראם,כך.אליהםממשיתבזיקהמשולמת
הרי,כךבשלתגמוללולתתלנכוןמצאהאחרוןוזה,המעסיקאצלותפקידומעבודתוכחלקהחוזר

עשוי,לישראלשובולאחרגםהחוזרהתושבשללידיולהשתלםממשיךשהואככל,זהשתגמול
,"הנכס"מההכנסההפקתלשםשבובמקרההדיןהוא.ל"בחוהמצויבנכסשמקורהכהכנסהלהיחשב

בידיועיקרכללאיןכילומראין,אלהבנסיבות.לישראלהגיעולאחרנוספתלפעילותהנישוםנדרש
בנכסשמקורהזוביןההכנסהאתלפצלשישהיאהאפשריתהתוצאהכיאלא,ל"בחו"נכס"הנישום

אתלפצלנוהגעצמושהמשיבמידהבאותה,בישראלהנעשיתהפעילותבשלהמופקתזוובין,גופו
".השהייהימיבסיסעלכגון,ל"בחושהופקהולזובישראלשהופקהלזוההכנסה

"פעילות מעורבת": עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 



"מוסד קבע": עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 
אדםבניחברלגבי"ישראלתושב"הגדרתתחולתאי

-אםבפקודהכהגדרתהישראלתושבתתהאחברה•

;בישראלהתאגדההיא▪

.בישראלמופעליםוהניהולהשליטה▪

אדםבניחברלמעט"-ונקבעהשנייההחלופהבמסגרתחברהשלהגדרהתוקנה168תיקוןבמסגרת•
אולראשונהישראללתושבשהיהיחידבידיבישראלמופעליםכאמורוניהולםעסקיועלשהשליטה

לתושבשהיהמהמועדשניםעשרחלפווטרם,(א)14בסעיףכאמור,ותיקחוזרלתושבשהיה
אםגםישראלתושבהיהלאאדםבניחברשאותוובלבד,מטעמומיבידיאו,כאמורישראל

חברכןאםאלא,מטעמומיבידיאוכאמוריחידבידימופעליםהיולאוניהולםעסקיועלהשליטה
";אחרתביקשהאדםבני

עלייתובשלרקוהניהולהשליטהמבחןפיעלישראלתושבתכחברהתיחשבלאזרהחברה,לומררוצה•
.מניותיהבעלשלארצה



עמדות חייבות  –כרסום שני : עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 

בדיווח

מניבתפעילותאו(גומלתמדינהתושבשהואחוץלתושב)קבעמוסדיצירת-13/2016'מסעמדה
חדשעולהאוותיקחוזרתושבי"ע(גומלתמדינהתושבשאינוחוץלתושב)בישראלהכנסה

לגביהקבעמוסדבגיןרווחיםוייחוס,אמנהמדינתתושב,זרלתאגידקבעמוסדליצירתהכללים(א•
הפעילותאםביןבישראלהזרהתאגידפעילותלגבידומהבאופןיחולו,בישראלשהופקוהכנסות
תושבאולראשונהישראלתושבשהואיחידידיעלמבוצעתהיאאםוביןחוץתושבידיעלמבוצעת

.לפקודה14סעיףלהוראותבהתאםותיקחוזר

פעילותלגבידומהבאופןיחולו,אמנהמדינתתושבשאינו,זרתאגידשלרווחיםלייחוסהכללים(ב•
יחידידיעלמבוצעתהיאאםוביןחוץתושבידיעלמבוצעתהפעילותאםביןבישראלהזרהתאגיד

.לפקודה14סעיףלהוראותבהתאםותיקחוזרתושבאולראשונהישראלתושבשהוא



:המשך-13/2016'מסעמדה

ומנוהלתשנשלטתחברה,לפקודה1בסעיףישראלתושבתחברהמגדרימיעטהמחוקקכיהעובדה"•
אינה,ההטבותבתקופתותיקחוזרתושבבידיאולראשונהישראלתושבשהואיחידבידימישראל

חדשעולהבידיבישראלשהופקווהכנסותבישראלשהתבצעהפעילותלמסותהאפשרותמןגורעת
."כאמורהזרההחברהעבורותיקחוזרתושבאו

:לפקודה'ה131סעיף

רשותשפרסמהלעמדהבניגודעומדתהיא(1):אלהכלבהשמתקיימיםעמדה-"בדיווחחייבתעמדה"
באותה₪מיליון5עלעולהממנההנובעהמסיתרון(2);הדוחמוגששלגביההמסשנתתוםעדהמסים

.היותרלכלמסשנותארבעבמהלך,₪מיליון10עלאומסשנת

אינואשר,הוןרווחהפיקוהוא₪מיליון3עלעולהאינה,הוןרווחלמעט,המסבשנתהנישוםהכנסת:חריג
.₪מיליון1.5עלעולה

עמדות חייבות –"מוסד קבע": עולה חדש ותושב חוזר ותיק-הטבות מס 

בדיווח



תום תקופת הטבות המס



שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל  -72/2019עמדה מספר 
בחנ״זלראשונה 

כחברה  , נקבע כי בעת בחינת סיווג חברה זרה המוחזקת ע״י תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה

בשנת המס שבה הסתיימה לגבי אותו תושב תקופת  , ב לפקודה75נשלטת זרה כהגדרתה בסעיף 

יש  , (ככל שתקופת ההטבות הסתיימה במהלך שנת המס ולא בתום שנת המס)( א)14ההטבות שבסעיף 

ואין לנטרל את שיעור החזקתו בעת  לפקודה ( 15)ב75לצורך ההגדרה בסעיף " תושב ישראל"לראות בו כ

.לפקודה( 1()ד()1()א)ב75חישוב שיעורי ההחזקה שבידי תושבי ישראל כמצוין בסעיף 



לתושב ישראל  , לתושב חוזר ותיקבחנ״זדיבידנד רעיוני -73/2019עמדה מספר 
לראשונה או לתושב חוזר

הדיבידנד,לפיכך.המסשנתבתוםהינולפקודה(1()ב)ב75סעיףלפיהרעיוניהדיבידנדחלוקתאירועמועד

לגביוהסתיימהשבההמסבשנת,לראשונהישראלתושבאוותיקחוזרתושבשהינושליטהלבעלהרעיוני

שנתבתוםולאהמסשנתבמהלךהסתיימהההטבותשתקופתככל)(א)14שבסעיףההטבותתקופת

ממועדשנצמחוברווחיםרקולא)שנהבאותהשנצברוהחברהברווחיחלקולגובהבהתאםיקבע,(המס

המסבשנתחוזרתושבלגביגםהמחויביםבשינוייםתחולזועמדה.(השנהלסוףועדההטבותתקופתסיום

.(ג)14שבסעיףההטבותתקופתלגביוהסתיימהשבה

•



שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב  -74/2019עמדה מספר 

בחמי״זישראל לראשונה 

לראשונהישראלתושבאוותיקחוזרתושבי"עהמוחזקתזרהחברהסיווגבחינתבעת

המסבשנת,לפקודה(א)1ב75בסעיףכהגדרתה,זרהידמשלחכחברת"(היחיד":להלן)

ההטבותשתקופתככל)(א)14שבסעיףההטבותתקופתהיחידאותולגביהסתיימהשבה

לצורך"ישראלתושב"כבולראותיש,(המסשנתבתוםולאהמסשנתבמהלךהסתיימה

שיעוריחישובבעתהחזקתושיעוראתלנטרלואיןלפקודה(א)1ב75בסעיףההגדרה

שבסעיף"זרהידמשלחחברת"להגדרת(2)בפסקהכמצויןישראלתושבישבידיההחזקה

.לפקודה(א)1ב75



לתושב חוזר בחמי״זדיבידנד רעיוני -75/2019עמדה מספר 

ותיק או לתושב ישראל לראשונה

.המסשנתבתוםהינולפקודה(ד)1ב75סעיףלפיהרעיוניהדיבידנדחלוקתאירועמועד

,לראשונהישראלתושבאוותיקחוזרתושבשהינושליטהלבעלהרעיוניהדיבידנד,לפיכך

ההטבותשתקופתככל)(א)14שבסעיףההטבותתקופתלגביוהסתיימהשבהבשנה

ברווחיחלקולגובהבהתאםיקבע,(המסשנתבתוםולאהמסשנתבמהלךהסתיימה

ועדההטבותתקופתסיוםממועדשנצמחוברווחיםרקולא)שנהבאותהשנצברוהחברה

.(השנהלסוף



חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר  -76/2019עמדה מספר 

תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר לאחר תום תקופת ההטבות, ותיק

או , בעת חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה

(  ג)14)-ו( א)14לאחר תום תקופת ההטבות שבסעיפים "( היחיד: "להלן)לתושב חוזר 

בגין הכנסתו מדיבידנד בגובה ימוסהלא יחול הפטור בסעיפים כאמור והיחיד , בהתאמה

ולא רק בגובה הרווחים שנצמחו ממועד סיום תקופת )חלקו ברווחי החברה הזרה שחולקו 

(.  ההטבות ועד לסוף השנה

,  כל עוד לא חולק בפועל דיבידנד מחברה זרה ליחיד במהלך תקופת הטבות, כלומר

אם החלוקה בפועל בוצעה לאחר תום תקופת  , לא יחול הפטור בסעיפים הנ״ל

.ההטבות



חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר  -76/2019עמדה מספר 

תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר לאחר תום תקופת ההטבות, ותיק

, בעת חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה•

(  ג)14)-ו( א)14לאחר תום תקופת ההטבות שבסעיפים "( היחיד: "להלן)או לתושב חוזר 

בגין הכנסתו מדיבידנד בגובה ימוסהלא יחול הפטור בסעיפים כאמור והיחיד , בהתאמה

ולא רק בגובה הרווחים שנצמחו ממועד סיום תקופת )חלקו ברווחי החברה הזרה שחולקו 

(.  ההטבות ועד לסוף השנה

,  כל עוד לא חולק בפועל דיבידנד מחברה זרה ליחיד במהלך תקופת הטבות, כלומר•

אם החלוקה בפועל בוצעה לאחר תום תקופת  , לא יחול הפטור בסעיפים הנ״ל

.ההטבות



תקופת הפטור המקסימלית בנאמנות תושבי  -78/2019עמדה מספר 

תושב חוזר ותיק או  , ישראל שאחד מיוצריה היה לתושב ישראל לראשונה

לתושב חוזר

מביןמיאוהמוטבהיוצרשלההטבותלתקופתבהתאםתקבעהנאמנותשלההטבותתקופת

כלמביןביותרהמוקדםבמועדלסיומההגיעהשלוההטבותתקופתאשרהמוטביםהנהנים

ההטבותתקופתבמהלךאםגם.בנאמנותהמוטביםוהנהניםהמוטבהיוצרשלההטבהתקופות

.ההטבותתקופתתוארךלא,מהנהניםאחדלישראלשבאועולה



ברווחיםשמקורהחוזרתושב,ותיקחוזרתושב,לראשונהישראלתושבשהואלנהנהחלוקהכל

(2()ד)1ח75סעיףלפי,חלוקהבמסלולשבחרהקרוביםבנאמנותנאמןשלהונייםאופירותיים

תקופתתוםלאחרבפועלחולקואך,ההטבותתקופתבמהלךונצמחושהופקו,לפקודה

.30%שלהטבהללאאחידבשיעורבמסחייבתתהייה,ההטבות

חלוקה לאחר תקופת הפטור שמקורה ברווחים -79/2019עמדה מספר 

שהופקו ונצמחו בתקופת הפטור בנאמנות קרובים שבחרה במסלול חלוקה



שנות הטבות המס10דגשים לקראת פקיעת תקופת 
:המסהטבותתקופתפקיעתלפניאפשריותהכנהפעולות

.המסיםרשותמולאפשרייםלדיוניםבסיסשתהווה,הפקיעהלמועדנכון"עצמיתהוןהצהרת"הכנת•

.(נאמנות)ההטבותפקיעתלאחרבישראלוהמסהדיווחחבויותבחינת•

לחברותביחסוהניהולהשליטהמבחןהכרתתוך,לישראלמחוץהעסקיתבפעילותארגון-רהביצוע•
.'וכוצמרותשי,ניאגועניין-זרות

.(פטורשולללפקודה(5()א)97סעיף)חוץתושבילקרוביםמתנותמתן•

.הפקיעהמועדלפנימוטביםנהניםעםנאמנויותפיצול•

–חברהבאמצעותלישראלמחוץשירותיםשנותניםמוטביםיחידיםלגביז"חמילהוראותהתאמה•
.(משפחהקרובילרבות)זריםשותפיםצירוףבחינת

.מישראלתושבותניתוק•

.(לפקודה(3()ב)97'סע)ההטבותתקופתתוםלאחרגםליניאריהוןריווחפטור•

"אחורה"תיקיםפתיחת•



סוגיות במס רכישה ומס שבח  



לעניין חוק מיסוי מקרקעין" תושב ישראל"הגדרת 

;לפקודה1בסעיףכהגדרתו–"חוץתושב"•

.לישראלהגעה/החזרהמועדויישוםהחייםמרכזשאלת•

:זהבשינוי,לפקודה1בסעיףכהגדרתו–"ישראלתושב"•

המוכר,תושבהואשבהבמדינהמגוריםדירתלושאיןחוץתושבאוישראלתושב(א).א49•
האמוריםהתנאיםנתקיימושלגביה,מזכהמגוריםבדירתלושישבמקרקעיןהזכויותכלאת

ממסלפטור,73סעיףלפיההצהרההגשתבמועדשתוגשבקשתופיעל,זכאייהיה,זהבפרק
הואשבהבמדינהמגוריםדירתלושישכמיחוץתושביראו,זהקטןסעיףלעניין;במכירתה

.כאמורדירהלואיןכימדינהבאותההמסמשלטונותאישורהמציאלאעודכל,תושב



"הצהרת מוכר דירת מגורים יחידה"טופס 
בין,להצהירהרוכשמתבקש,"יחידהמגוריםדירתרוכשהצהרת"7000טופסבמסגרת

:כדלקמן,היתר

מסלפקודת14בסעיףכמשמעותההסתגלותבשנתנמצאאינני,הדירהאתמכרתיבהבשנה•
;הכנסה

;ימים183מעלבישראלאשהה,הדירהמכירתבשנת•

יחידיםוקביעתישראלכתושביאותםשיראויחידיםקביעת)הכנסהמסתקנותעלייחולולא•
.2006–ו"התשס,ישראלכתושביאותםיראושלא

;בישראלהואשליהחייםמרכז,הדירהמכירתבשנת•

;חוץתושבשהנניהמסיםלרשותבדוחאטעןלא,הדירהמכירתבשנת•

פטוראומיסויהחלטתלקבלתהמסיםלרשותאפנהולאפניתילאהדירהמכירתבשנת•
;חוץכתושבמעמדיאתשיגדירוכלשהוא

;תושבותיבענייןאזרחיהליךהמסיםרשותלביןבינימתנהללאאלהבימים•

מעמדילענייןקביעהמהוותאינן,שבחבמסלישתיקבעוהשומהזוהצהרהכיליידוע•
.השומהפקידידיעלויוכרעייבדקזהנושא,חוץתושביחידאוישראלתושבכיחיד



לעניין מס רכישה" תושב ישראל"הגדרת 

והדירה"ישראלתושב"כלהיחשבהמוכרעלמופחתיםרכישהמסמדרגותמליהנותמנתעל
:היחידהדירתולהיותצריכההנרכשת

:כךמוגדר((4)(ג1ג)9סעיף)רכישהמסלעניין"ישראלתושב"

רכישתמיוםשנתייםשבתוךמילרבות–"ישראלתושב"

חוזרלתושבאולראשונהישראללתושבהיההדירה

.(חוזרתושבכולללא)לפקודה(א)14בסעיףכמשמעותם,ותיק

.לישראלהגעה/החזרהמועדויישוםהחייםמרכזשאלת•

."יחידהמגוריםדירתרוכשהצהרת"7000טופס•

.לישראלעלייה/החזרהמועדלאחרלחוק85סעיף•

ועוד1/2011הכנסהמסחוזר,קניגדיןפסק,תלמידיןלפסקמנוגד,ביסוסחסר•



"הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה"טופס 
בין,להצהירהרוכשמתבקש,"יחידהמגוריםדירתרוכשהצהרת"7000טופסבמסגרת

:כדלקמן,היתר

מסלפקודת14בסעיףכמשמעותההסתגלותבשנתנמצאאינני,הדירהאתרכשתיבהבשנה•
;הכנסה

;ימים183מעלבישראלאשהה,הדירהרכישתבשנת•

;בישראלהואשליהחייםמרכז,הדירהרכישתבשנת•

;חוץתושבשהנניהמסיםלרשותבדוחאטעןלא,הדירהרכישתבשנת•

פטוראומיסויהחלטתלקבלתהמסיםלרשותאפנהולאפניתילאהדירהרכישתבשנת•
;חוץכתושבמעמדיאתשיגדירוכלשהוא

;תושבותיבענייןאזרחיהליךהמסיםרשותלביןבינימתנהללאאלהבימים•

מעמדילענייןקביעהמהוותאינן,רכישהבמסלישתיקבעוהשומהזוהצהרהכיליידוע•
.השומהפקידידיעלויוכרעייבדקזהנושא,חוץתושביחידאוישראלתושבכיחיד



לעניין מס רכישה" תושב ישראל"

(מופחתים)מס שיעורי2020שנת–( ח"בש)שווי מס רכישה 

0-1,744,5050%

1,744,505-2,069,2053.5%

2,069,205-5,338,2905%

5,338,290-17,794,3058%

10%ומעלה17,794,305



סוגיות בשליטה וניהול



פעילות באמצעות הקמת חברה תושבת חוץ 

נצמחהאושהופקהישראלתושבאדםשלהכנסתועל......משתלםיהאהכנסהמס•
שנצמחהאושהופקהחוץתושבאדםשלהכנסתוועללישראלמחוצהאובישראל
.".....:אלהממקורותבישראל

.בישראלהדיווחוחבותהמסתשלוםחבותאתככללמגדירהמסלצרכיהתושבותסוגיית•

אמנותלהוראותבכפוף,עולמיותהכללהכנסותיהעלובמסבדיווחחייבתישראלתושבתחברה•
.לישראלמחוץששולםמסעלזיכוילקבלתובכפוףמסכפללמניעתספציפיות

:מאלהאחדבוהתקייםאםמסלצרכיישראלכתושבלפקודה1בסעיףמוגדר-"אדםבניחבר"•
מבחן)...מישראלמופעליםוניהולםעסקיועלהשליטה(2);בישראלהתאגדהוא(1)

(והניהולהשליטה

.בישראלוניהולשליטהקיימתהאםנקבעלפיהןזיקותשלשורהבוחןוהניהולהשליטהמבחן•



מבחן השליטה והניהול

:(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברת

והניהולהשליטהמבחן–באזורמקרקעיןמכירתבגיןמ"במעחיוב:הרקע

מרכז"או,החברהשל"הענייניםמרכז"כיהואמישראלוניהולשליטהשמופעלתלכךתנאי"•
ההחלטותמתקבלותשבוהמקוםפירושו"העצביםמרכז";בישראלהואשלה"העצבים

."אפהנשמת"מהןואשרהחברהשלוהחשובותהעיקריות,הבסיסיות,המהותיות

היאמיבידיאלא,בכוחוהניהולהשליטהמיבידיבוחןאינו"והניהולהשליטה"מבחןכינראה•
.בפועל



מבחן השליטה והניהול

:(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברת

שבההפעילותוהיקףלסוגגםהדעתאתלתתיש"והניהולהשליטה"מבחןיישוםלצורך"•
בחברהומדובריש.ותדירותןהנדרשתההחלטותרמת,הפעילותמורכבותלרבות,מדובר

ניהול"שלואינטנסיביתתדירה,גבוההמעורבותהדורשת,מורכבתפעילותהמבצעת
".שוטףבאופןמתקבלותוהמהותיותהאסטרטגיותההחלטותכידהיינו,"ושליטה

מעורבותדורשתשאינה,יחסיתפשוטהפעילותהמבצעתבחברהומדובריש,זאתלעומת•
חברותלתאראףניתן.רחוקותלעתיםמתקבלותהמהותיותההחלטותכאשר,האמורמהסוג
בראשיתשהתקבלה(מהותיותהחלטותצבראו)ויחידהאחתמהותיתהחלטהנדרשהשבהן
זאתאין.מורכבתשאינהפעילותלאותההחברהשלדינהאתשגזרההיאזווהחלטה,דרכה
החלטהתהא,והניהולהשליטהבשאלתהמכריעה,מהותיתשהחלטהמניעהאיןכי,אלא

."ההחלטותפשוטותאת,אפוא,גוזרתהפעילותפשטות;ופשוטהיחידה



מבחן השליטה והניהול

-הערעוראתדחה–(2018)1609/16–א"ע–עליוןמשפטבית

מיכלשבגינו,צר-פורמלי"שליטה"במבחןלהסתפקאיןכיעולהל"הנהתכליותמן,לגישתי"•
.מ"מעחוקלענייןבחברה"שליטה"שמפעילכמיאוטומטיתייחשבשליטהבאמצעישאוחז

המסקנהאתמיידיבאופןלשנותעלוללבדושליטהבעלששינוילכךתובילשכזופרשנות
".בחברה"וניהולשליטה"מופעליםמהיכן

יש,כך.מהותיבאופןאיפואלהיעשותצריכהבחברהשליטהמפעילפלוניאםהשאלהבחינת"•
למדיניותבנוגעולהחליטלהשפיע,הוראותלתתהאפקטיביתיכולתושלקיומהאתלבחון

העסקיתהמדיניותעלבפועללהחליטנהוגהיכןלבחוןיש,כןכמו.החברהשלהמאקרו
".בההאסטרטגיותההחלטותמוכרעותוהיכןהחברהשלהכללית

.  תמונת ראי–השלכות פסק הדין •

.ערבוב בין שליטה לניהול•

ז"חנהאם –חברות בעלות פעילות פאסיבית •



מבחן השליטה והניהול

(2016)דגשים–4/02ה"מלחוזר1תוספת

לבחוןישלישראלמחוץשהתאגדהחברהעסקיעל"וניהולשליטה"להנוגעותשאלותהמעליםבמקרים
:הבאיםהפרמטריםאתגם4/2002בחוזרשנזכרולפרטיםבנוסף

?בפועלבחברההשליטהבעליהםמי•

?החברהמנהליהםמי•

אוחברהידיעלנשלטתוהחברהבמידהבדברהחלטותלרבות?בחברהההחלטותאתמקבלמי•
?בפועלחברהבאותההשליטהבעליהםמי,ידהעלמנוהלת

.ואסטרטגיותכלליותהחלטותקבלתלביןיומיות-ויוםשוטפותהחלטותקבלתביןלהבחיןיש•
אתמבססותהןדווקאלעיתים.במהותן"טכניות"בהכרחאינןיומיות-יוםהחלטותכי,לבאליושם

.והניהולהשליטהממבחןחלקהואשגם,החברהשלפעולתהדרךאתהמתווההשוטףהניהול



מבחן השליטה והניהול

(המשך)דגשים –4/02ה "לחוזר מ1תוספת 

.בחברהמעורבותםמידתמבחינתכחלק,הדירקטוריםעםלשוחחיש,הניתןבמידת•

שלהפעילותתחוםעםהיכרותאו/וניסיוןלהםישהאם.החברהמנהלינבחרוכיצדלברריש•
לתחוםהנוגעיםמקצועייםבעניינים"הסמכאבר"מיהולבררלנסותיש-ולאבמידה?החברה

פעילותתחוםעםהיכרות/ניסיון/ידעלושאיןמנהללמינויהסיבהמה,בנוסף.החברהשלהפעילות
ניהולבחברותמועסקיםאומנהליםהחברהמנהליהאם?עמוהראשוניהקשרנוצרוכיצד,החברה

/המנהלשמקבלהשכרגובהמה?נוספותחברותלמגווןניהולשירותיהמעניקות,בינלאומיות
אותהמנהל,בחברהשולטשבפועללמיומקובלראוישכרהינוזהשכרוהאםבחברההדירקטור

.זופעילותבגיןבאחריותונושא

.העסקיתהפעילותמתנהלתבמסגרתהבשפהשולטיםהדירקטורים/החברהמנהליהאם•

לבחוןיש.לישראלמחוץוניהולשליטהשלטענהלבססכדיל"בחומשרדשלבקיומודיאין•
אתלהםישאשרמקצועבעליידיעלתדירבאופןומאוישפעילמשרדשלקיומומהותיבאופן
עלושולטיםמנהליםאשראלוהםובפועלמהותיותהחלטותלקבלתהנדרשוהניסיוןהכלים

.ל"בחומשרדמאותוורציףקבועבאופןהחברהפעילות



חברה נשלטת זרה-2



זרהנשלטתחברה

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

קיבלכאילואותויראו,שולמושלארווחיםלהשישזרהנשלטתבחברהשליטהבעל"
".רווחיםבאותםהיחסיחלקואתכדיבידנד

אתהמסבשנתמחלקתאינהז"החנאםשאףהרי,בסעיףהקבועיםהתנאיםמתקיימיםאם•
.(רעיונידיבידנד)בההשליטהלבעליחולקוכאילורווחיהאתמסלצרכייראועדיין,רווחיה

שאלולמרות,בחברההפאסיבייםהרווחיםצבירתבסיסעלימוסהז"בחנהשליטהבעל•
.בפועללוחולקוטרם

חברה נשלטת זרה



לצורכי הפקודה  ז"כחנהתנאים אשר צריכים להתקיים על מנת שחברה תושבת חוץ תסווג 
:  כדלקמן, לפקודה( 1()א)ב75בסעיף מפורטים 

–זהבסעיף(א)

:אלהכלבושמתקיימים,חוץתושבשהואאדםבניחבר–"זרהנשלטתחברה"(1)

...בבורסהלמסחררשומותאינןבוהזכויותאומניותיו(א)

מהכנסהנובעיםרווחיושרובאופסיביתהכנסההיאהמסבשנתהכנסתורוב(ב)
...פסיבית

;15%עלעולהאינוהחוץבמדינותהפסיביתהכנסתועלהחלהמסשיעור(ג)

חברה נשלטת זרה



המשך-( 1()א)ב75סעיף 

אובמישרין,מוחזקיםבוהשליטהמאמצעייותראובאחד50%-מלמעלה(1)(ד)
בוהשליטהמאמצעייותראובאחד40%-משלמעלהאו,ישראלתושביבידי,בעקיפין

-מבלמעלהמחזיקיםמהםיותראואחדשלקרובעםשיחדישראלתושביבידימוחזקים
קבלתלמנועהזכותישראלשלתושבאו,בוהשליטהמאמצעייותראובאחד50%

...פירוקאודיבידנדחלוקתלעניןהחלטותלרבות,בומהותיותניהוליותהחלטות

חברה נשלטת זרה



:כדלהלן,לפקודה(א()5()א)ב75בסעיףמוגדרתפסיביתהכנסה

נחשבתהיתהבישראלנצמחהאוהופקהאילואשרהכנסהלמעט,אלהמהכנסותאחתכל(א")

:ידממשלחאומעסקכהכנסהבישראלהמסדינילפי

;הצמדהמהפרשיאומריביתהכנסה(1)

מסעליהששולםבהכנסהשמקורודיבידנדבחשבוןיובאלאזהלעניין.מדיבידנדהכנסה(2)

;...הדיבידנדמחלקתהחברהידיעל15%עלהעולהבשיעורזר

;מתמלוגיםהכנסה(3)

;שכירותמדמיהכנסה(4)

החברהבידיששימשנכסממכירתשאינה,88בסעיףכמשמעותה,נכסממכירתתמורה(5)

;88בסעיףכהגדרתוערךניירממכירתשאינהאוידבמשלחאובעסק

חברה נשלטת זרה



:המשך–(א()5()א)ב75בסעיףפסיביתהכנסה

ניירכןאםאלא,מעסקהכנסההיאאםאף,88בסעיףכהגדרתו,ערךניירממכירתתמורה(1א")

בידישימשכיהשומהפקידשלדעתולהנחתוהוכחמשנהפחותהחברהבידיהוחזקהערך

;ידבמשלחאובעסקהחברה

היאאםאף,(1א)או(א)משנהבפסקתכאמורבתמורהאובהכנסותשמקורהכלשהיהכנסה(ב)

";ידממשלחאומעסקהכנסה

חברה נשלטת זרה



:  דגשים

.  מבחן הרווחים–מבחן ההכנסה •

חבר בני  "למעט הכנסה מדיבידנד שמקורו בהכנסה אשר הופקה על ידי -הכנסה מדיבידנד  •
חבר בני אדם  "לעניין זה .15%ואשר שולם עליה מס בשיעור העולה על " אדם מוחזק

10%בשיעור של ז"החנחבר בני אדם המוחזק במישרין או בעקיפין על ידי –" מוחזק
לפחות אם מדובר בחבר בני אדם שהזכויות בו נסחרות בבורסה  5%או בשיעור של , לפחות

".נייטרלידיבידנד "-

חבר בני אדם תושב חוץ  "-חברה עסקית  –" הכנסות ורווחים כוללים של חברה עסקית"•
".שרוב הכנסותיו ורווחיו אינם הכנסות פאסיביות

חברה נשלטת זרה



:(המשך)דגשים

הכנסותיהבשלזרהנשלטתחברהחויבהשבוהזרהמססכום"–"החלהמסשיעור"•
באותהפאסיביתבהכנסהשמקורםרווחיהכללבסכוםמחולקכשהוא,המסבשנתהפאסיביות

."שנה

סכום,ההכנסהסכוםחישוב-הפאסיבייםוהרווחיםהפאסיביתההכנסהסכוםחישובאופן•
מוגדרים198מתיקוןהחל.החליםהמסלדיניבהתאםיקבע,הפסיביתההכנסהוסכום,הרווחים

:כדלקמןלפקודה(ג)-ו(ב)1ב75בסעיף"החליםהמסדיני"

באותהנישוםאוהכנסותיועלח"דוהמגישגומלתמדינהתושבשהואאדםבניחברלגבי•
:להלן)(ג)1ב75בסעיףהמפורטותמסוימותהתאמותתוךמדינהבאותההמסדיני-מדינה

;"(המותאםהרווח"

.בישראלהמסדיניפיעל–אחרמקרהבכל•

חברה נשלטת זרה



:(המשך)דגשים

והרווחיםהחייבתההכנסה,ההכנסהבחישוב,(ב)קטןבסעיףהאמוראףעל"-המתואםהרווח
:אלהגםייכללוכאמורגומלתמדינהתושבהאדםבניחברשהיאזרהידמשלחחברתשל

באותההמסדינילפיהכנסהשאינםאוממספטוריםהםאםגםהוןרווחאודיבידנד(1)
חילופיכוללואינומסאירועדחייתשמהותומבנהשינויבמסגרתהוןרווחלמעט,המדינה

בהתאםההוןרווחיחושבזהלעניין;המנהלשקבעמסוגמבנהשינוילרבות,במקרקעיןמקרקעין
.";'החלקלהוראות

LLC/יחיד–(1031)השיחלוףדוגמת•

המסאמנתעםהתנגשות•

5/2004הכנסהמסחוזר•

6/2016הכנסהמסחוזר•

במהלך,ותיקחוזרלתושבאולראשונהישראללתושבשהיהמילמעט–ישראלתושב•
.ההטבותתקופת

(2019)10241/17א"ע-רוזבאדדיןפסק•

חברה נשלטת זרה



:(2017)(7678-09-11מ"ע)נכסיםרוזבאדד"פס

:עובדתירקע

הישראליתמ"בען"נדלרוזבאדהציבוריתהחברהשלבתחברההיאמ"בענכסיםרוזבאדחברת•
."(נכסיםרוזבאד":להלן)

בנותחברותבשתיהמחזיקה"(ההולנדיתהחברה":להלן)הולנדיתבתחברהנכסיםלרוזבאד•
."(הלוקסמבורגיותהחברות":להלן)בלוקסמבורג

זרותחברות5באמצעותכולל,לישראלמחוץן"נדלבנכסיבתורןמחזיקותהלוקסמבורגיותהחברות•
."(המחזיקותהחברות":להלן)

ן"הנדלנכסיכלאתהלוקסמבורגיותהחברותואחתהמחזיקותהחברותמכרו,2006בשנת•
מיליון34בסךדיבידנדחילקוהמוכרות."(המכירהעסקת":להלן)יורומיליון134תמורתשבבעלותן

.רוזבאדבקבוצתקשורותלחברותהמכירהבעסקתשהתקבלוהמזומניםיתרתאתוהלוויורו

.התושבותבמדינותהוןרווחמסשולםלאאחתחברהלמעט•

חברה נשלטת זרה



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

בשוויץן"נדלשהחזיקהזרהחברהשלמניותיהאתההולנדיתהחברהרכשה,2006בשנת•
."(2008מכירת":להלן)2008בשנתאותןומכרה

החברותואחתההולנדיתהחברהסווגו2005בשנתהמיסיםלרשותשנשלחהבהצהרה•
.(יותרמאוחרתבהצהרה2007בשנתתוקן)ז"כחנהלוקסמבורגיות

:העיקריתהמשפטיתהשאלה

ההולנדיתולחברההלוקסמבורגיותלחברות,המחזיקותלחברותשנוצרההוןרווחהאם•
האם?זרהנשלטתחברהשל"פסיביתהכנסה"כיסווג2008וממכירתהמכירהמעסקת

ומהחברותההולנדיתמהחברה"רעיונידיבידנד"קיבלהכאילונכסיםרוזבאדאתלמסותניתן
?חולקהשלאשניםבאותןהפסיביתההכנסהבגובההלוקסמבורגיות

חברה נשלטת זרה



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

:המשפטביתהחלטת

השבחה,אחזקה,רכישה,מימון,איתורשלאחדעסקיבמיזםמדובר,שהוצגווהעדויותהראיותלפי•
לחברותשהגיעוהכספים,בנוסף.ועובדיהנכסיםרוזבאדי"עהמנוהל,ל"בחון"נדלשלומכירה

דיבידנדהעברתבאמצעותרוזבאדקבוצתשלאחרותחברותשימשוהמכירהמעסקתהמחזיקות
.והלוואות

תוכנהלפיהעסקהאתלמסותישאך,זרותחברותבאמצעותהיתההפורמליתההחזקהאכן•
.בנפרדוחברהחברהכלשלמסכאירועולאהאמיתיהכלכלי

הכנסותולאמעסקהכנסותכ2008וממכירתהמכירהמעסקתברווחיםלראותיש,בהתאמה•
רוזבאדידיעלכדיבידנדנמשכוכאילוהרווחיםאתיראושלאכך,המיסיםרשותכטענתפסיביות

.נכסים

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

?והניהולהשליטהשאלת•

חברה נשלטת זרה



:(המשך)דגשים

:(התקבלהמדינהערעור)(2019)(10241/17א"ע)נכסיםרוזבאדד"פס

ב75סעיףלהוראתבניגודהמחוזיהמשפטביתפסקלפיה,בטענתוהמערערצודק"•
שלפיו,חברותלמיסויבישראלשבדיןיסודמעקרוןבפסיקתוסטה,הכנסהמסלפקודת

מיסוייחידת,בדיןאסמכתאוללאתקדימיבאופן,ויצר,נפרדתמסיחידתהיאחברה
".חברותקבוצתהיא,חדשה

בחברההפאסיביותההכנסותתנאי-77/2019מספרבדיווחחייבתעמדה•
חברותקבוצתשלבמקרהזרהנשלטת

,(זרותנכדותוחברותזרהבתחברהלמשל)זרותחברותבקבוצתזרהנשלטתחברהקביעתלעניין•

אחתכלשלההכנסותסיווגאתלבחוןיש,לפקודה(ב()1()א)ב75שבסעיףהתנאיםבחינתבמסגרת

שלעיסוקהאםבין,כמכלולהקבוצהחברותהכנסותסיווגאתלבחוןולאבנפרדהקבוצהמחברות

אין,כלומר.לאואםוביןבקבוצההאםחברתשללעיסוקהזהההחברותבקבוצתהנבחנתהחברה

.חברהכלשלהנפרדתהישותמעקרוןלהתעלם

חברה נשלטת זרה



בניבחבר"השליטהאמצעי"מבאחדשמחזיקמיעלגםתחוללפקודהב75סעיףהוראת

הקבועיםלתנאיםבהתאםאדםבניחברבאותו"השליטהאמצעי"במחזיקהואאם,אדם

כמפורטזרהנשלטתבחברהההחזקהתנאיבחינתבעת,קרי.לפקודהב75בסעיף

בהתאם)מניותשאינהאחרתבזכותהחזקהגםתיכלל,לפקודה(ד()1()א)ב75בסעיף

.(לפקודה88בסעיף"שליטהאמצעי"להגדרת

החזקה באמצעי שליטה שאינם מניות  -80/2019עמדה מספר 

לעניין חברה נשלטת זרה



חברה משלח יד זרה



:(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)

חברה משלח יד זרה



:(ד)1ב75סעיף

אושהופקורווחיםלהשישזרהידמשלחבחברתשליטהבעלשהואישראלתושבמניותבעל•
ויחול,רווחיםבאותםהיחסיחלקואתכדיבידנדקיבלכאילואותויראו,מיוחדידממשלחנצמחו

.(א)126בסעיףהקובעהמסשיעורעליו

תושבאולראשונהישראלתושבהיותובשל(א)14סעיףהוראותלפילהטבותשזכאימניותבעל•
הזרההידמשלחחברתברווחיהיחסיחלקובשלסעיףאותולפיההטבותלויינתנו,ותיקחוזר
.ישראללתושבשהיהמהמועדשניםעשרחלפוטרםעודכל,לארץבחוץנצמחואוהופקואשר

.זרמסוזיכוילהתאמותבכפוףבפועלהדיבידנדחלוקתבעתנוסףמס•

.3/2016הכנסהמסחוזר•

חברה משלח יד זרה



חברה משלח יד זרה

:  דגשים

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

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

.רשימה סגורה•

הימורים/ שיווק ומכירות•

–" דיני המס החלים"•

ח על הכנסותיו או נישום באותה מדינה  "לגבי חבר בני אדם שהוא תושב מדינה גומלת המגיש דו
הרווח : "להלן)(ג)1ב75דיני המס באותה מדינה תוך התאמות מסוימות המפורטות בסעיף -

;"(המותאם

.  על פי דיני המס בישראל–בכל מקרה אחר 

שאינה)לפקודה76בסעיףכמשמעותהמעטיםחברתשלחייבתהכנסה:לפקודהא62'סע•
כהכנסתותיחשב,בהמהותימניותבעלשהואיחידשלמפעילותהנובעת,(זרהידמשלחחברת

...היחידשל



מיסוי חברות ארנק וחברת משלח יד זרה

:לפקודהא62'סע-מעטיםבחברהמהותימניותבעל:1'בסימן

:  הבאיםשאינה חברת )לפקודה 76כמשמעותה בסעיף חברת מעטים הכנסה חייבת של 

היחידשלכהכנסתותיחשב,בהמהותימניותבעלשהואיחידשלמפעילותהנובעת,(זרהידמשלח

במצבים



חשיפה במדינת הפעילות: מוסד קבע



קבעמוסד

.המסבאמנותמקורו"קבעמוסד"המונח•

מיזםלגבימתקשרתמדינהשלהמיסויזכותאתלקבועהינוקבעמוסדבמונחהשימושמטרת•

.זר

:חלופותמשתיבאחתיתקיים"קבעמוסד"המודללאמנת5סעיףפ"ע•

Fixed)קבועעסקיםמקוםבאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות1. Place of
Business)(הקבועהעסקיםמקום":להלן)הזרהמיזםלרשותהעומד";

Dependent)תלויסוכןשלפעילותובאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות2.
Agent)(תלויסוכן":להלן)".

אלאזרמיזםשלרווחיםלמסותיכולהאינהמתקשרתמדינהכיקובעהמודללאמנת7סעיף•

.בתחומההנמצאקבעמוסדבאמצעותעסקיתפעילותמקייםזרמיזםאותואם



מוסד קבע

או,מתקנים,חצריםכוללקבועעסקיםמקוםהמונחהמודללאמנתהפרשנותדבריפ"ע•
אין,הענייןלצורך.הזרהמיזםידיעלהעסקיםקיוםאתוהמאפשריםהמשמשיםהתקנים

.לעילהמוזכריםהנכסיםשלשכירותאובעלותביןהבדל

לצרכירקבמתקניםשימושכי,היתרבין(חריגים)קובעהמודללאמנת(4)5סעיףזאתעםיחד•
מדעילמחקראוידיעותלאספקת,פרסוםשירותילמתן,מידעלאיסוף,טוביןלקניית,אחסנה

.קבעמוסדליצורבכדיבואיןהזרהמיזםעבור

לפעילות  הכנה או עזריודגש כי הפעולות המוחרגות לעיל אלו פעולות שטיבן הטהור הינו •
(.or auxiliarypreparatory)העסקית 

 .



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

:תלויסוכןשלבהקשרוקבעמוסדתחולתהרחבת
אשר מקים מוסד קבע לישות  , ייחשב כסוכן תלוי, סוכן הפועל במדינת היעד עבור ישות זרה•

:הזרה בהתקיים התנאים הבאים

.הסוכן פועל בשם החברה הזרה במדינת היעד•

ללא  , על חוזים בשם החברה הזרה  או שיש לו תפקיד מוביל בכריתת החוזיםנוהג לחתום הסוכן •

.שיש מעורבות משמעותית מצד החברה הזרה

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

או אם הפעולות המבוצעות על ידו מהוות /אם הסוכן עושה זאת במסגרת היותו סוכן בלתי תלוי ו•

אזי פעולות אלו לא יקימו מוסד , לאמנת המודל( 4)5בעיקרן עזר והכנה בהתאם לעקרונות סעיף 

.   קבע לחברה הזרה

או פועל באופן בלעדי עבור ישות זרהאשר , כי סוכן, מוסיף וקובע, לאמנת המודל( 6)5סעיף •

.  לא ייחשב כסוכן בלתי תלוי, עבור צדדים הקשורים לה



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

:הכנהאועזרפעילותשלבהקשרקבעמוסדתחולתהרחבת

לתקופהתימשךהיאוככזאת,המיזםשלאחרתפעילותלכלקודמתכללבדרך"הכנה"הפעולת
משךבהםחריגיםמקריםייתכנו,זאתעם.המיזםשלהעיקריתהפעילותלאורתיקבעאשרקצרה
עבודותביצועטרםבנייהחברתעובדיאימון,למשל.ומשמעותיארוךיהיהעזראוהכנהפעולת
מקבילהפעולההינה,הדוחלפי"עזר"פעולת.ממושךזמןפרקלהמשךיכולאחרותבמדינותבנייה

ממשיךהדוח.בכללותוהעסקלפעילותומשמעותיחיוניחלקמהווהאינהאך,התמיכהלפעולת
נכסישלמהותיחלקנדרשלביצועהאם,"הכנהאועזרפעולת"כתאופייןלאפעולהכי,וקובע

.עובדיהאוהחברה

.אוסטרליהעםהמסובאמנתMLI-הבמסגרתהכלליםיישום



LLCפעילות בארצות הברית באמצעות 



אמריקאי LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על 

LLCהאמריקאיבדין–
•LLCהחברהשלבהחזקהיותראוחבריםשניעם(A multiple-member LLC)באופןמתנהלת

בתוספת,LLC-לשהזריםהכספיםאתכוללאשר,(basis)חשבוןישחברלכל–לשותפותדומה

דוחמגישהזהבמקרהLLC-ה.שחולקוכספיםובניכויבהפסדיםחלקובניכוי,ברווחיםחלקו

-Kשנקראטופסבמסגרתהשותפותובהוןהשותפותבתוצאותחלקואתחברלכלונותנת1065
לאכספיםחלוקת,מאפסגבוהLLC-בהחברשלהחשבוןעודכל,ב"בארההמסדינילפי.1

חלקוחשבוןעלאוLLC-להזריםשהחברכספיםחשבוןעלבחלוקהמדוברשכן,להכנסהתיחשב

.(החברבידיבמישריןהופקוכאילומסעליהםהוטלכבראשר)LLC-הברווחיהחברשל

•LLCיחידזכויותבעלידיעלמוחזקתאשר(A single-member LLC)לחלוטיןשקוףלגוףנחשבת

Disregarded)הבריתבארצותמסלצרכי Entity)לבעלישירותמיוחסיםוהפסדיההכנסותיהוכל

.בההיחידהזכויות



אמריקאי LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על 

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

"שקוף"להתאגידמעמדאתלשנותכדיבוואין,בלבדזרממסהזיכויבבעיותטיפולהיאהחוזר

למחזיקייוחסולא,ל"בחוהתאגידמפעילותכתוצאההפסדים,למשלכך.מסלצורךלחלוטין

.LLC-הברמת,הפקודההוראותפיעללקיזוזיישארואלא

תושבתשאינהבישותמחזיקאשרישראלתושב-16/2016'מסעמדה–בדיווחחייבתעמדה•

לישותנחשבתזאתולעומתבישראלמסלצרכי"שקופה"שאינהכישותבישראלהנחשבת,ישראל

SאוLLCמסוגישויותכדוגמת)ל"בחו"שקופה" Corporationהפסדיםלקזזרשאיאינו,(ב"בארה

אםגם,בהחזקתואחרתאגידשלמהכנסהאו,החייבתמהכנסתוהזרההישותבפעילותשהתהוו

.ל"בחוכשקוףנחשב

:לדוגמה

Schedule-הבמסגרתהאמריקאיבדיןשונותישויותביןקיזוז• E.



(2019)גרינפלדעניין 54138-04-15מ "ע

:העובדות

.LLC-כהמאוגדיםב"בארהן"הנדלבתחוםתאגידים15-בהזכויותבמרביתהחזיקהנישום•

שנוצרוההפסדיםאתוקיזז5/04הכנסהמסבחוזרהמפורטההסדראתעצמועלהחילהנישום•

.התאגידיםליתרתשנצמחוהרווחיםכנגדLLC-המתאגידילחלק

.הערעורומכאן,הקיזוזאתהתירלאהמשיב•

:נפסק

ובאחת,החוזרהוראותבהפעלתשבחרנישוםשלבמקרה"–5/2004חוזרלהוראות11.4סעיף•

בשניםהתאגידברמתההפסדיםיקוזזו,"שקוף"ההתאגידמפעילותכתוצאההפסדנוצרהשנים

.רביםבלשון"תאגיד"לקרואשישהנישוםטענתנדחתה."העוקבות

מתבצעותהיוLLC-הבתאגידיההשקעותכללּו,לפיההמערערשלטענתואתגםדחההמשפט-בית•

מניותשבעלמהטעם,זאת.זההמסלתוצאתלהגיעניתןהיה,אחדLLCתאגידשלהחזקהתחת

ביחדהחברותכללשלוהרווחיםההפסדיםסךעללדווחרשאיאינובישראלחברותבמספר

.(בלבדרווחיהמוללקיזוזניתניםבנפרדחברהכלהפסדיבאשר)

נדחההערעור



אמריקאי LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על 

-לדיוןסוגיות

-הכנסהמספקודתהוראותלפייחושבוישראלתושבשלזרותהכנסות-27/2016'מסעמדה•

לפייעשה,ישראלתושבידי-עללישראלמחוץשהופקההכנסהבגיןהחייבתההכנסהחישוב

יהיהבדיווחהחייבהעמדהנוקט.(בישראלהמסלדיניבהתאם,כלומר)הכנסהמספקודתהוראות

שנוקטמיעלהדיווחחובת,זהסעיףלענייןכייובהר.לישראלמחוץהכנסההמפיקישראלתושב

ישותבאמצעותאובמישריןלישראלמחוץהכנסהשמפיקישראלתושבעלתחולשונהבעמדה

.בההשליטהמאמצעי10%מעלבעקיפיןאובמישרין,מחזיקשהוא

:לדוגמה

שוניםפחתשיעורי•

נכסיםשחלוף•

.LLCעלחללא,לכאורה•



אמריקאי LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על 

זרממסזיכוילצורך5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבעההסדריישום-50/2017'מסעמדה•

אתליישםושבחרזהבתאגידמחזיקאשרישראללתושבL.L.Cתאגידהכנסותיחוס-בלבד

באופןהתאגידהכנסותעללדווחלושמאפשרבאופן5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבעההסדר

-הבפעילותשהתהווהפסדיםקיזוזלרבות,אחרלענייןולאבלבדזרממסזיכוילצורךיהיהאישי

L.L.Cמיוחדיםמסושיעורי,ליחידהמיוחסיםפטוריםלרבותוכןישראלתושבשלהחייבתמהכנסתו

(לפקודהג125-וא122סעיפיםכדוגמת)ליחידהניתנים

-דגשים

(15%)לישראלמחוץשכירותמדמיהכנסה–א122•

ליחידמריביתהכנסהעלהמסשיעור–ג125•

?מדיניותבשינוימדוברהאם•

.(לפקודהא64סעיף)משפחתיתחברהאו(לפקודה64סעיף)ביתבחברתשימוש•

?קיימותחברותלגבימה•

?ההטבותתקופתבתוםותיקיםחוזריםתושבים/חדשיםעולים•

(הראליעקבעניין)הדיבידנדמלכודת•



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

עובדות

LLCמתאגיד מסוג 67%-אשר החזיקה ב, ממניותיה של חברה משפחתית100%-הנישום החזיק ב•
.ב בתחום מכירת ביטוחים רפואיים"שפעל בארה

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

.  ב"בגינם ניכה התאגיד מס במקור בארה, חילק כספים לחברה

הנישום  )דיווח על הכנסה מדיבידנד שיוחסה לו כבעל מניות בדוחות שהגיש הנישום בישראל הוא •

את ליתןפקיד השומה סירב .ב"ודרש זיכוי בגין המס שנוכה בארה, בחברה המשפחתית( המייצג

.הזיכוי

פחת בגין מלוא עלות  דרשו חלק מהמערערים , 2010-2013בדוחותיהם לשנות המס , בנוסף•

ב ניתן לנכות את הפחת בגין מלוא השווי של "בתואנה שלפי דיני המס בארה, הרכישה של הדירות

.חלה שם מגבלה על הפחתה של רכיב הקרקע" בניין"ורק כאשר מדובר ב, הדירות



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

פסיקת בית המשפט המחוזי

-ביחס לזיכוי העקיף 

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

. שקופה לצרכי מס בישראל

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

.  בישראל הינו על הכנסת דיבידנד של הנישום

בזהות בין מפיק ההכנסה לבין מי לפקודה בדבר הצורך 200לא מתקיימת הדרישה בסעיף, לאמור•

. שמבקש את זיכוי המס בגינה

בעוד בישראל חבות מס היא על  , הכנסה מעסקבארצות הברית היא שמוסתהההכנסה , בנוסף•

על מנת ליהנות מזיכוי ממס נדרש שההכנסה בישראל ובמדינה הזרה תהיה –הכנסה מדיבידנד 

(.לפקודה204סעיף )מאותו מקור הכנסה 



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

פסיקת בית המשפט המחוזי

-ביחס לפחת 

-את הערעור גם בהקשר זה דחהבית המשפט המחוזי 

.  מבחינת הדין האמריקאילא הוכחה טענת המערערים •

הקובע כי , לפקודה21לפי סעיף , משמע. יש לקבוע לפי דין המס בישראלאת הכללים לניכוי הפחת •

לא יובא בחשבון מחיר הקרקע שעליה הוקם , לצורך קביעת הפחת, בחישוב המחיר המקורי של בניין

וזאת בהיעדר ראיות  , מהעלות הכוללת1/3-תוך שניתן להעריך את עלות הקרקע ב-הבניין 

. הקובעות אחרת



(2018)-פקיד שומה גוש דן ' נ' יעקב הראל ואח4030/17א "ע

-פסיקת בית המשפט העליון 

לא נפלה שגגה דעתנו היא כי . ושמענו את טענותיהם, עיינו בחומר לרבות סיכומי הצדדים"

-מה גם שהצדדים הגיעו להסכמות בעניין זה בהליך קמא -בממצאים העובדתיים שנקבעו 

".ובמסקנה המשפטית שנגזרת מהם

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

(.  לצרכי מס



שיקולים פרקטיים מיסויים נוספים  
לפעילות מחוץ לישראל



דגשים נוספים
הבנת דיני המס המקומיים באמצעות מומחי מס מקומיים

Offshore–מסללאטרטוריות• companyבנקחשבוןופתיחת

Scottish-מוגבלותשותפות• LLP

פנמה,קונג-הונג,סינגפור–טריטוריאלימיסויבסיסבעלותמדינות•

Participation)השתתפותפטור• Exemption)ז"החנובעיית

גיאורגיה,אסטוניה–למדינהמחוץהכספיםחלוקתבעתממסותאשרמדינות•

מלטה-זריםמניותלבעליהכספיםחלוקתבעתמסהחזרנותנותאשרמדינות•

–נמוכיםמסשיעורי–קפריסין,לוקסמבורג–הייטקפעילותעידוד–ספציפיותמסהטבות•
אוקראינה/רומניה

גיברלטר,קפריסין–נמוךמסשיעורבעלותמדינות•

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

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

(הונגריה)המקומייםמ"המעשיעורי•



דגשים נוספים

שיקולים מסחריים•

אירלנד-מיסיותמהות •

(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 •

אוקראינה-אפשרות משיכת הכספים   •

בחינת החלטות מיסוי  •

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



?שאלות !תודה לכולם

:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

39קומה , מגדל משה אביב
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