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בית ספר להשתלמויות מקצועיות –איילת אור 

מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2019במרץ 18

מסהיבטי –עסקאות באינטרנט ופעילות מיזמי אונליין 

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



נושאי המצגת

;סקירה של הכלכלה הדיגיטלית•

הבינלאומיבמישור המיסוי האתגרים שמעמידה הפעילות האינטרנטית •

:הכנסהיסוד והוראות אנטי תכנוניות בפקודת מס מושגי •
ניהול ספרים•

השליטה והניהול  מבחן •

מוסד קבע•

מחירי העברה•

BEPS-פרויקט ה•

אינטרנטפעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות -4/2016חוזר •

יבוא ויצוא של שירותים ונכסים–מ בפעילות אינטרנטית "היבטי מע•

ב"בארהאינטרנטית סוגיות אופייניות לפעילות •



הכלכלה הדיגיטלית



-סקירה כללית מתוך דוחות ה–הכלכלה הדיגיטלית 
OECD 

ותקשורתלמידעהקשורותבטכנולוגיותתהליכיםשינוישלתוצרהינההדיגיטליתהכלכלה•
(ICT- Information and Communication Technology).

–העולםברחביכסטנדרטיותולקבלתן,לשיפורן,טכנולוגיותלהוזלתגרמהICTהמהפכת•
.הכלכלהמגזריבכלולחדשנותהעסקייםהתהליכיםלייעולהובילוואלו

בכלכלהמרכזיחלקהמהווההאינטרנטכמובןהינוהדיגיטליתהמהפכהמתוצריאחד•
,מהירהבצורהמשתמשיםביןקשרהמאפשרעולמישדרהלעמודהפךובמהרההדיגיטלית

.וזולהקלה



השפעה על מגזרי הכלכלה השונים–אינטרנט 

:היתרובין,והאינטרנטICTהמהתפשטותרוחביתבצורההושפעוהשוניםכלכלהמגזרי

אתלמכירהלהציעיכוליםהקמעונאיםהאינטרנטבאמצעות–(Retailers)הקמעונאות•
בזירההמסחרניהול.אמיתיתבחנותהפיזיהקנייהבהליךצורךללאללקוחותיהםמרכולתם

התהליכיםשלשיפורובהתאםלקוחותעלמידעשליעילוניתוחאיסוףמאפשרהדיגיטלית
.'וכואקספרסעלי,איביי,אמזון–העסקיים

אתלנהלללקוחותיהםמאפשריםאחרותוחברות,ביטוחחברות,בנקים–פיננסייםשירותים•
ללקוחותמאפשרמתוחכמותבטכנולוגיותשימוש.האינטרנטבאמצעותהפיננסייםנכסיהם

.הפיננסייםנכסיהםשליותרטובומעקבניהול



השפעה על מגזרי הכלכלה השונים–אינטרנט 

שיכולותכךוהתקשורתהשידוריכולותאתגםשינתההדיגיטליתהכלכלה–ותקשורתשידור•
לשחקניםהשוקנפתחובנוסףבתחוםהשגרתייםהשחקניםנהניםמכך.מאדהשתפרואלו

בתחוםתכניםוליצורלשדריכוליםגדוליםתקשורתגופירקשלאכךשגרתייםשאינם
.('וכואינסטגרם,פייסבוק)והחדשותהתקשורת

.ומשחקיםהימורים•

.FOREX-ונגזרים,בינאריותבאופציותמסחר•

Crypto)הדיגיטלייםוהמטבעות(Blockchain)יין'הבלוקצתעשיית• Currencies).



גידול דרמטי בעשור האחרון במחזורי העסקאות בעקבות  
המסחר באינטרנט

כימראיםהאחרוניםהנתונים
שוקשלהכוללהמחזור
-E)האלקטרוניהמסחר

commerce)מוצריעבור
בשנה16%–בגדלצריכה

ההוצאהסך.האחרונה
הגיעה2017בשנתהשנתית

.דולרטריליון1.5-לכמעט

:מאתרלקוח

https://wearesocial.com/bl
og/2018/01/global-digital-

report-2018

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018


statista.com: מתוך אתר

גידול דרמטי בעשור האחרון במחזורי העסקאות בעקבות  
המסחר באינטרנט



:מאתר

https://wearesocial.com/bl
og/2018/01/global-digital-

report-2018

שימוש באינטרנט ברחבי העולם

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018


:OECD-ח של ארגון ה"מתוך הדו

OECD Digital Economy Outlook, 2017

היצואנים הגדולים של השירותים הדיגיטליים לפי המדינות



שמעמידה הפעילות האינטרנטית  האתגרים 

הבינלאומי  במישור המיסוי 



האתגרים שמעמידה הפעילות האינטרנטית למיסוי הבינלאומי 

:מאפיינים לשחיקת בסיס המס ולהעברת רווחים בפעילות אינטרנטית

 Multi location enterprises/Multi national)תושבות /תאגידים מרובי פעילות•
enterprises) -התקשרות  –החזקה בנכסים במדינת היעד / הימנעות מנוכחות פיזית

(.'וכופלטפורמות חברתיות , מנועי חיפוש, אפליקציה, אתריםבאמצעות )מרחוק 

.חברת בת הנושאות בסיכון מינימאלי/שימוש בסניף•

.מס במקור נמוך/ שימוש במדינות ללא ניכוי מס במקור•

.מועדף/ שיעור נמוךבעלות שימוש במדינות •

שיעור מס נמוך למיקום הנכסים הבלתי מוחשיים של חברת האם  /שימוש במקומות ללא מס•
.אליה מגיעים הרווחים הסופיים



האתגרים שמעמידה הפעילות האינטרנטית למיסוי הבינלאומי 
:  מאפיינים לפעילות האלקטרונית

:ניידות גבוהה של הגורמים הבאים•

;נכסים בלתי מוחשיים/ הקניין הרוחני1.

;המשתמשים2.

.  מיקום ותפעול העסק3.

.  ניתוח ספציפי של לקוחות–הישענות על ידע •

.אפקט הרשת•

.גלובליות•

.  פיתוח מתמיד ותנודתיות•

,  והיכולת למכור מוצרים ושירותים לשוק ממרחק רב, היכולת לרכז תשתית במרחק רב מהשוק•
.  בשילוב היכולת לקיים פעילות עסקית תוך שימוש מינימאלי בכוח אדם



האתגרים שמעמידה הפעילות האינטרנטית למיסוי הבינלאומי 

:מאפיינים לשחיקת בסיס המס ולהעברת רווחים בפעילות אינטרנטית

Multi location enterprises/Multi national enterprisesתושבות /תאגידים מרובי פעילות•
,  באמצעות אתר)התקשרות מרחוק –החזקה בנכסים במדינת היעד / מנוכחות פיזיתהימנעות 

(.'אפליקציה וכו

.חברת בת הנושאות בסיכון מינימאלי/שימוש בסניף•

.מס במקור נמוך/ שימוש במדינות ללא ניכוי מס במקור•

.מועדף/ שימוש במדינות בעלי שיעור נמוך•

שיעור מס נמוך למיקום הנכסים הבלתי מוחשיים של חברת האם  /שימוש במקומות ללא מס•
.אליה מגיעים הרווחים הסופיים



דוגמאות-האתגרים שמעמידה הפעילות האינטרנטית למיסוי הבינלאומי 

:"הולנדי'סנדביץעםכפולאירי"

:תמלוגיםבמנגנוןשימושתוךהולנדיתוחברהאירלנדיותחברותבשתיכפולשימוש•

לקבוצההשייכת(חברותמס12.5%)אירלנדיתלחברהעמלהמשלםבאינטרנטמפרסם•
השייכתהולנדיתבתלחברהתמלוגיםמשלמתהאירלנדיתהחברה.(גוגללמשל)בינלאומית

.(באירלנדבניכוימותריםהתמלוגים)קבוצהלאותה

אשר,נוספתאירלנדיתבתלחברת(במקורמסניכויללא)תמלוגיםמעבירהההולנדיתהחברה•
לאחרונהעדולכן(קיימןאייאו,ברמודה,למשל)לאירלנדמחוץמבוצעיםשלהוהניהולהשליטה

.באירלנדממוסההייתהלא

.מינימאליבשיעורמס:התוצאה



סוגים אפשריים של פעילות עסקית אינטרנטית

:הבינלאומיתהחברהועדהמורשהמהעוסק

;מסלצרכיעצמאי/כיחידפעילות•

;ישראליתחברהבמסגרתפעילות•

;ישראליתלחברהראווהוחלוןצינורשמשמשתזרהחברהבמסגרתפעילות•

;חוץתושבתזרהחברהבמסגרתפעילות•

;חברותקבוצתבמסגרתפעילות•

(MNE)בינלאומיותחברותקבוצתבמסגרתפעילות•



ספרים בפקודת מס ניהול 
מקרה של פעילות  בהכנסה 

מישראל 



הוראות ניהול פנקסים

–לפקודה(א)130סעיף

.חשבונות-פנקסיניהוללקבועהנציבסמכותאתקובעלפקודה130סעיף•

פנקסיניהולעל,נישומיםשלמסוייםלסוגאוכללדרך,להורותהמנהלרשאיהשומהלצורך"•
כלליםהוראותבאותןלקבוערשאיוהוא,יד-ממשלחאומעסקהנובעתהכנסהשלחשבונות

עסקיקשרמקייםהואשאתוממילדרושהנישוםחיובלרבות,הפנקסיםניהוללשיטת
שלושהבתוםלתקפןייכנסוההוראות.ולהזדהותהאישייםפרטיואתלנישוםלמסורכלשהו
כןלעשותהואורשאי,המנהלשקבעיותרמאוחרבמועדאוברשומותפרסומןמיוםחדשים

מקלותהוראותקביעתאוהוראותשלביטולןואולם.נישומיםשלמסוייםלסוגאוכללדרך
";פרסומןמיוםחדשיםשלושהתוםלפנילתקפןשייכנסויכול



הוראות ניהול פנקסים

-לפקודה(ב)130סעיף

סמךעלשלאחשבונותלקבללסרבהשומהפקידרשאי,(א)קטןסעיףלפיהוראותניתנו(ב")
בפנקסישנמצאוהליקוייםאומההוראותהסטיותאם,ההוראותלפישנוהלוחשבונותפנקסי

.מהותייםהיואם-מוסדואצל,נישוםאצלההכנסהקביעתלעניןמהותייםהיוהחשבונות

–דגש

מ"מעחוקלצרכיועוסק(לפקודה134סעיף)הכנסהבמסעסקתיקפתיחת•

פייפלחשבונות•

אלקטרוניםארנקים•

דיגיטליבמטבעכספיםקבלת•



הקלה

-להוראות ניהול ספרים 3הוראה 

מערכתבניהולהקלותמבקשעסקושלנסיבותיואוהיקפו,אופיומחמתאשרנישום(א")
ההקלותאתיפרטשבהמנומקתבבקשההשומהלפקידיפנהאלההוראותלפיהחשבונות
.המבוקשות

תחילתלפנייותראוחדשיםשלושהרשוםבדוארכאמורהשומהלפקידנישוםפנה(1)(ב)
עלכמאושרתבקשתותיראה,מסשנתאותהתחילתעדהחלטתואתקיבלולאפלוניתמסשנת

;בלבדמסשנתלאותההשומהפקידידי

פקידשלהחלטתוקיבלולא(1)בפסקההאמורהמועדאחרירשוםבדוארנישוםפנה(2)
ארבעתמתוםכמאושרתבקשתותיראה,הבקשההגשתמיוםחדשיםארבעהתוךהשומה

.המסשנתתוםועדכאמורהחדשים

תוך  –PayPalחשיבות הפנייה להקלה כאשר הפעילות כוללת קבלת תשלומים במסגרת 
.הוצאת חשבונית מס מרכזת-קבלת פירוט חודשי  



מהותיות

:המשך–להוראות ניהול ספרים 3הוראה 

פקידלושאישרלהקלותובהתאם2בסעיףכנדרשחשבונותמערכתניהלאשרנישום(ג)
כמאושרתבקשתוורואים(ב)קטןבסעיףכאמורהשומהלפקידפנהאשרנישוםאו,השומה

להקלותובהתאם2בסעיףכנדרשחשבונותמערכתוניהל(2)או(1)בפסקאותשנקבעכפי
.אלההוראותלפיחשבונותמערכתניהלכאילויראוהו,בבקשתוהמפורטות

,הנישוםשלהכנסתוקביעותלעניןמהותיתשאינה,אלהמהוראותסטייהנתגלתה"(ד)
ניהוללשיטתהכלליםקיוםאיבלבדזהבסטייהיראולא,העוסקחבשבוהמס

".הפנקסים



מבחן השליטה והניהול  



פעילות באמצעות הקמת חברה תושבת חוץ 

אושהופקהישראלתושבאדםשלהכנסתועל......משתלםיהאהכנסהמס•
שהופקהחוץתושבאדםשלהכנסתוועללישראלמחוצהאובישראלנצמחה

.".....:אלהממקורותבישראלשנצמחהאו

.בישראלהדיווחוחבותהמסתשלוםחבותאתככללמגדירהמסלצרכיהתושבותסוגיית•

להוראותבכפוף.עולמיותהכללהכנסותיהעלובמסבדיווחחייבתישראלתושבתחברה•
.לישראלמחוץששולםמסעלזיכוילקבלתובכפוףמסכפללמניעתספציפיותאמנות

אחדבוהתקייםאםמסלצרכיישראלכתושבלפקודה1בסעיףמוגדר-"אדםבניחבר"•
מופעליםוניהולםעסקיועלהשליטה(2);בישראלהתאגדהוא(1):מאלה

(והניהולהשליטהמבחן)...מישראל

וניהולשליטהקיימתהאםנקבעלפיהןזיקותשלשורהבוחןוהניהולהשליטהמבחן•
.בישראל



מבחן השליטה והניהול

(2012שנה)(1029/00ה"עמ)ניאגוד"פס

מאייהחברה.הבהמאסבאיישנרשמהמחברה1993בשנתלישראלמחוץשהתקבלדיבידנד:רקע
מיצרניםטקסטילמוצרירכשואשר,הבריתבארצותבעיקר,זריםקנייניםביןכמתווכתשימשהבהאמה

.ישראלתושבתקשורהחברהידיעלטופלואשר,ישראלים

:נקבע

הזמנותקבלתקרי,החברהשלהעיקריתהעיסקיתהפעילותכינראה-בפועלהניהולמקום•
והחברהמנדלרבאמצעותנעשוהסחורהואספקתליצרניםההזמנותהעברת,ב"בארהמלקוחות

כלשקיבלהעמלותלקביעתביחסאףוכך,ועובדיההחברהמנהלישלמעורבותללאהישראלית
."האמורהבפעילותהמעורביםהעסקייםמהגורמיםאחד

תלוייםהיוובפועל,עובדיהאו/ומנהליהבפישגורהשאינהבשפהנוהלוהחברהשלעסקיה"•
...דורוןאו/והישראליתהחברהלהםהעבירולאאושהעבירועסקיבמידעועובדיההחברהמנהלי



מבחן השליטה והניהול

:המשך-(2012שנה)(1029/00ה"עמ)ניאגוד"פס

–האסטרטגיותההחלטותקבלתמקום•

שיווקלעסקיהקשורבכלובכללהאסטרטגיותוההחלטותהעסקיתשהמדיניותספקאין"
התקבלו,הישראלייםליצרניםשניתןלאשראיביחסובוודאילארץובחוץב"בארההטקסטיל

שהקימוהתאגידיתהפלטפורמהובפועלבישראלואליהודורוןאו/והמערעריםידיעל
שלכאורההעסקיםעלמהותיבאופןהשפיעהלאנבה'בגאו/והבהאמסבאייהמערערים

."החברהניהלה

–צורנייםסממניםשלדיותםאי•

הצביעועליו,ועודבנקחשבון,משרדים,דירקטוריוןהכוללהתאגידיבמנגנוןאין"
מהחברהונפרדתעצמאיתתאגידיתישותשלממשיקיוםעלללמדכדי,המערערים
בשנתשהוקמהמלאכותיתתאגידיתפלטפורמהעלאלאמהמערעריםאו/והישראלית

החברהבעסקיהעיקריהחלקשלמלאכותיתהפרדהלצורךהמערעריםידיעל1990
"לארץובחוץב"בארהטקסטיללשיווקהנוגעהישראלית



מבחן השליטה והניהול

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

במסגרתהמחוזיהמשפטביתשלהערותמספרעל,למעשה,נשענותהמערעריםטענות"
לצורךמלאכותיתאגידהמערעריםהקימושלפיהן(הדיןבפסק15-ו6פסקות:ראו)דינופסק

לבחורזכותישלנישוםכיחולקאין:אבהיר.משמעותיקיוםלוהיהלאאשר,במסחיסכון
יש.אחרתקבעלאהמחוזיהמשפטבית.ביותרהקטןהמסלנטלשתובילההתאגדותבצורת
הניהולמבחןלניתוחביחסקרי-בהקשרםהמחוזיהמשפטביתשלדבריואתלהבין

קיוםבעלתזרהחברההמערעריםמקימיםהיואילו.הזרההחברהשלבעניינהוהשליטה
הדיבידנדשאזהרי,לישראלמחוץמבוצעיםהיועליהםוהשליטהעסקיהניהולשאכן,אמיתי

המערערים,אולם.ל"הנ(1)5מסעיףיוצאכפועלבמסחייבהיהלאהזרההחברהשחילקה
אותהלנהללהמשיךוגם;ל"בחוחברהלהקיםגם:קצותיומשניהמקלאתלתפוסניסו

הזרההחברהשלבהיותה(1)5סעיףלגדריעניינםנכנס,בכך.ישראלתושביידי-עלמישראל
.מישראלומנוהלתנשלטת



מבחן השליטה והניהול

:(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

:הבאיםהנימוקיםעלוהתבססה,בלגיהתושבתחברההיאכיטענההמערערת

עלכנטען,בבלגיהדירקטוריוןישיבותשהתקיימוהוכחלא-בפועלדירקטוריוןישיבותקיום•
.2000בדצמבררקזהלתפקידםמונוהבלגיםהדירקטורים,מקוםומכל,המערערתידי

,הבלגיםהדירקטוריםאחדשלבחקירתו-החברהשלן"הנדלנכסיבדברהחלטותקבלת•
הנוגעותוההחלטות,בלבדהמערערתנכסיאחזקתוניהוללתיווךהסתכםשתפקידועלה

שלהמניותבעליידיעלאלא,ידועלהתקבלולאבגינםהדירהשכרולקביעתהנכסיםלרכישת
.בישראלהמערערת

בחקירת-המוחזקתהחברהמניותלמכירתהאופציהמימושבדברהחלטותקבלת•
המוחזקתהחברהלמכירתהאופציהמימושעלההחלטהכיעלה,השניהבלגיהדירקטור
.בישראלהמניותבעליבידיהתקבלה



מבחן השליטה והניהול

:(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

המניותבעלישללאישורםנזקקוהבלגיםהדירקטורים–הוצאותולשלםכספיםלמשוךסמכויות•
בעלי;המערערתשלעסקיהלהיקףביחסזניחסכום–פרנק50,000שלסךעלהעולההוצאהלכל

עלנוסףזאת,בבלגיההמערערתשלהבנקבחשבוןחתימהזכותלעצמםשמרוהישראליםהמניות
.בישראלניהלואותוהמערערתשלהבנקחשבון

התמצההבלגיםהדירקטוריםאחדשלעבודתוהיקף–הדירקטוריםשלהעבודהותנאיהיקף•
כי;המערערתשלגודלבסדרבחברהבכירכהתפקידבעלעבורסבירלא–בשבועעבודהביום

;חברותמספרשלרשומהככתובתשימשמשרדווכי,חברותבמספר"להשכרהדירקטור"כשימש
מנהליםשלשכרהולםאינואשרסכום,בחודשיורו250עלעמדהדירקטוריםשלשכרםוכי

.המערערתעסקישלוניהולשליטהבידםהמחזיקים



מבחן השליטה והניהול

:(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

,מזדמנתמגיחהבמובדל,ניהולהמאפשרתשהיה,ממששלשהיההשוההמנהל"•
ישראלתושבשהואהעובדה,שםאותוומנהלל"בחוחברהבבעלותעסקאובמפעל

בעידןפשוטיםהדבריםואין.מישראלמנוהלתהיאכילמסקנהבהכרחתובילולאיכול
שלממרחקגםרציףבקשרלהיותניתןידבמרחקהטכנולוגייםבאמצעיםשבוזה

תושבשהואבמיכשמדוברההוכחהנטלרףאתמעלותאילויכולות.קילומטריםאלפי
."מישראלל"בחוהחברהאתממנהניהללאכילהוכיחומבקשישראל

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



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

:(1609/16א"ע)צמרותשיחברת

-הערעוראתדחה–1609/16–א"ע–עליוןמשפטבית

-אחדמבחןאומשולבמבחןוהשליטההניהולהאם

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 •



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 

להביןולנסות,החברהשלמפורטיםפרוטוקוליםלקבללבקשיש,ההחלטותקבלתמנגנוןבבדיקת•
להחלטה"גומיחותמת"כהסכמתואתנתןשהדירקטוריוןאו,דירקטוריוןישיבתהתקיימהאכןהאם

?אחרגורםידיעלכברשהתקבלה

השליטהשאלתמבחינתכחלק,ניהולחברותכגון,חיצונייםגורמיםעםניהולחוזיקיוםלבדוקיש•
השירותמהותאת,הניהולשירותיאתהמסדיריםהניהולחוזיאתלבדוקישאלובמקרים.והניהול

הניהולבחברתהשולטיםהגורמיםואתההחלטהמקבלזהותאתההחלטותקבלתדרךאת,שניתן
.בפועל



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



תושבות חברה באמנת המודל

המדינותבשתיתושבתהינהחברהבומקוםכי(3)4בסעיףבעברקבעההמודלאמנת•
בהבמדינהתושבותהמקוםיקבעהאמנהפ"עאזי,שלהןהפניםדיניפיעלהמתקשרות

.החברהשלהאפקטיביהניהולמקוםמתנהל

אשר,והמסחרייםהניהולייםבענייניההמפתחהחלטותבומקוםהינוהאפקטיביהניהולמקום•
.נעשות,כמכלולהחברהשלהעסקיתלהתנהלותההכרחיות

אפקטיביניהולקייםבואחדמקוםרקקייםאולם,אחדניהולממקוםיותרשיהיהיכוללחברה•
.נתוןברגע

.הדדיתהסכמהמחויבת(2017אוקטובר)המודלאמנתשלהחדשבנוסח•



חשיפה במדינת הפעילות: מוסד קבע



מושגי יסוד במיסוי בינלאומי בילטרלי

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

.ם"האושלהמודלאמנת•

.המקורלמדינתהתושבותמדינתביןהמיסויחלוקת•

.המקורבמדינתקבעמוסדמתקייםאםאלא,התושבותבמדינתממוסיםעסקיםרווחי•

.המקורלמדינתראשונהמיסויזכות,ככלל–(דיבידנד,תמלוגים,ריבית)פאסיבייםרווחים•

.(לחריגיםבכפוף)התושבותלמדינתבלעדיתמיסויזכות–הוןרווחי•



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 

 .



מקום עסקים קבוע בגזרת המסחר האלקטרוני –מוסד קבע 

.שרתלביןאינטרנטאתרביןאבחנה•

אינטרנטבאתרלראותאיןולכןפיזימקוםתופסאינואינטרנטאתרההסברדבריפ"ע•
.קבעכמוסדובהתאםקבועעסקיםכבמקום

פיזימקוםתופסאשרמכשירהינו,האינטרנטאתרפועלשבעזרתוהשרת,זאתלעומת•
.זהשרתשמפעיללגוףקבעמוסדובהתאםקבועעסקיםמקוםשיצוריכולובהתאם

בהםלמדינותמחוץשלהםהשרתיםאתמיקמוהאלקטרוניהמסחרבענףרבותחברות•
ממקורותהכנסהנוצרתבובמקוםקבעמוסדליצורלאבכדיוזאתלקוחותיהםנמצאים
.ISP-בשימושעושיםאו,מדינהבאותה



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



העברהמחירי 



מחירי העברה–אמנת המודל 

:כיקובעהמודללאמנת9סעיף

:מקום.1"

שלמיזםשלבהוןאובשליטה,בניהול,בעקיפיןאובמישרין,משתתףמתקשרתמדינהשלשמיזם(א
או,האחרתהמתקשרתהמדינה

מדינהשלמיזםשלבהוןאובשליטה,בניהול,בעקיפיןאובמישרין,משתתפיםאדםבנישאותם(ב
,האחרתהמתקשרתהמדינהשלמיזםושלמתקשרת

תנאים שונים  , ובכל אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים
שאלמלא התנאים הללו  , את כל הרווחיםניתן לכלול , מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים

ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס  , היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו
.בהתאם

ביניהםשמתקיימיםצדדיםביןשהתבצעהבעסקהשנקבעותנאיםאו/ומחירכילהבטיח-המטרה
צדדיםביןמתבצעתהעסקההייתהאילונקבעשהיהתנאיםאו/ומחירבאותונקבע"מיוחדיםיחסים"

.שוקבתנאינעשתההעסקה-מיוחדיםיחסיםביניהםמתקיימיםשלא



מחירי העברה

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

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

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

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

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

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



BEPS: Action 8-10

• The contractual terms of the transaction. 

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

• The characteristics of property transferred or services provided.

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

• The business strategies pursued by the parties.



מחירי העברה–מישור הדין הפנימי 

:לפקודהא85סעיף

נקבעשבשלהםמיוחדיםיחסיםלעסקההצדדיםביןמתקיימיםשבהלאומית-ביןבעסקה(א")
שהופקובאופן,לעסקהאחריםתנאיםשנקבעואו,לאשראיאולשירות,לזכות,לנכסמחיר
ביןהתנאיםאוהמחירנקבעואילו,העניןבנסיבותמופקיםהיומאשררווחיםפחותממנה
השוקלתנאיבהתאםהעסקהתדווח,(השוקתנאי-להלן)מיוחדיםיחסיםביניהםשאיןצדדים
."בהתאםבמסותחויב

-זהסעיףלענין

;88בסעיףכהגדרתם-"אחרעםיחד"ו"שליטהאמצעי"

;חובכללרבות–"אשראי"

או,במשנהולעסקהאחדצדשלשליטהוכן,לקרובואדםשביןיחסיםלרבות-"מיוחדיםיחסים"
;אחרעםיחדאולבד,בעקיפיןאובמישרין,לעסקהבצדדיםאחדאדםשלשליטה



מחירי העברה–מישור הדין הפנימי 

:(המשך)לפקודהא85סעיף

לפחותאחדביוםהשליטהמאמצעיבאחדיותראו50%-ב,בעקיפיןאובמישרין,החזקה-"שליטה"
;המסבשנת

מתן,מוצריםמכירת:כגוןשנעשותהכלכליותהעסקאותלכללמכווןא85סעיף:3/2008חוזר
שטר,שניםלחמשנדחיתהלוואה-חריג)'וכושכירותדמי,תמלוגים,לסוגיואשראימתן,שירותים

.(הון

(.ד)76כהגדרתו בסעיף -" קרוב"

ובן , צאצא וצאצאי בן הזוג, הורי הורה, הורה, אחות, אח, בן זוג–לעניין זה , "קרוב""; אדם וקרובו"
"זוגו של כל אחד מאלה

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



1385טופס

ביצועלחובתביחסמכוחוהתקנותופרסוםלפקודהא85סעיףשללתוקףלכניסתובהמשך•

באוקטובר,השוקלתנאיבהתאםבינלאומיותעסקאותעלדיווחוחובתשוקתנאיחקר

.1385טופספרסמההמיסיםרשות,2007

.ואילך2007מסמשנתהחלהמסיםלרשותהמוגשהשנתילדוחנספחמהווההטופס•

וכןהשוקלתנאיבהתאםבינלאומיותעסקאותביצועעלהשנתיבדוחלפרטחובהקיימת•

ל"בחוהקשוריםהצדדיםעםעסקאותכיהנישוםיצהירבוהאמורהנספחאתלדוחלצרף

.שוקבתנאינערכו

.פעמיתחדבעסקהמדובראםגםקשורצדעם(עסקה)חוזהלכלמתייחסהטופס•

.נפרדתהצהרה/טופסלצרףישעסקהלכל•

מקוםלרבות)הקשורהצדפרטי,העסקהאתבקצרהלפרטישעסקה/חוזהכללגבי•

.הצדדיםביןשנקבעהעסקהמחיראתוכן(מושבו



  BEPS-פרויקט ה



BEPS – Base Erosion & Profit Shifting

העוסקת,BEPS–הבתופעתלהילחםנועדהאשר,G20-והOECDהשלפעולהתוכנית•
הפעילותמבוצעתבהןממדינותמלאכותיתבצורהרווחיםוהטייתהמסבסיסבשחיקת
.רווחיםעלנמוכיםמסשיעוריהמחילותלמדינותהעסקיתהכלכלית

15שלרשימההכוללתהפעולהתוכניתאתOECD-הארגוןפרסם,2013יוליבחודש•
המלצותובהםהסופייםהדוחות15יצאו2015אוקטוברבחודש.משולבותפעולות

:BEPS-הלצמצוםאופרטיביות

1. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy;

2. Neutralizing the effects of hybrid mismatch arrangements;

3. Designing Effective Controlled Foreign Company;

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



BEPS – Base Erosion & Profit Shifting

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

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

7. Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status;

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

8. Intangibles;

9. Risks and capital;

10. Other high-risk transactions;



BEPS – Base Erosion & Profit Shifting

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

12. Mandatory Disclosure Rules;

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

14. Make dispute resolution mechanisms more effective;

15. Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax  Treaties



Action 1: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy

:אינטרנטיתלפעילותהקשורBEPS–הבענייןהמלצות

מהחריגיםנאותהלאבצורהייהנולאליבהשפעילויותכךהמודלאמנתשינוי-מרכזיתהמלצה•
לפעולותנחשביםשהיוהקבעלמוסדהחריגיםהאםלבחוןיש–לדוגמא.הקבעמוסדלהגדרת

.האינטרנטיהמיזםשלהעסקיתהפעילותבלבמשמעותיותפעולותבעצםאינםבלבדוהכנהעזר

:מסאמנותלהוראותבכפוףהבאיםהצעדיםאתבנוסףלאמץרשאיותמדינות•

משמעותיתכלכליתנוכחותבאמצעות(קבעמוסד)זיקהקיום•

Significant Economic Presence)):מוצעיםמאפיינים:

;היעדבמדינתרווחיתפעילות•

;הזרלספקמקומידומיין•

;המוצריםאוהשירותיםלאספקתמקומיתדיגיטליתפלטפורמה•

;היעדבמדינתלתשלוםאופציה•

.מרחוקנחתמוהמדינהתושבללקוחהספקביןהסכמים•



Action 1: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy

:הקשור לפעילות אינטרנטיתBEPS–המלצות לטיפול בעניין ה 

.(פיננסיםמוסדותידיעל,למשל)אינטרנטיתפעילותעלבמקורמסניכויחובתיצירת•

•Equalisation levy–זרותחברותשלפעילותעלמשווההיטל;

תיקון,מסאמנותניצולשלמניעהכגוןהפעולהבתוכניתהמפורטיםהנוספיםהצעדיםיישום•
.'וכוקבעבמוסדמלאכותישימושלמניעתהמודלאמנת



Action 1: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy

Interim Report 2018: The tax challenges arising from digitalization

הפעילותהמדינותידיעלברורהמדיניותמאמצתאשררשמיתעמדהאיןעוד2019מרץלחודשעד•
.(במספרן113)

Profit)"רווחהקצאת"ו(זיקה)"Nexus"כללישללאימוץלפעולהסכימוהמדינותרוב• Allocation)עד
אופןלביןשיפוטתחומיביןהמסיםזכויותחלוקתלאופןהנוגעיםבסיסייםמושגיםשני-2020שנת

.לאומיותרבחברותידיעלהמבוצעותהשונותלפעילויותהרווחיםהקצאת

:הבעיהלפתרוןמובילותגישותשלוש

• The “User Participation” Proposal;

• The “Marketing intangible” Proposal;

• The “Significant Economic Presence” Proposal;



Action 1: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy

Interim Report 2018: The tax challenges arising from digitalizationב"ארה-GILTI

GILTI"(Global"מסלתוקףנכנס,2018שנתבתחילתב"בארההמסרפורמתבמסגרת•
Intangible Low Taxed income)–המניותמבעלי50%-מיותרבהןזרותחברותעלשמוטלמס

הזרההחברהשלמחולקותהלא(פאסיביותלא)עסקיותהכנסותבגיןיחולהמס.אמריקאיםהינם
שיעוראפקטיביתכאשר(בחברהמזכויות10%לפחותהמחזיקים)אמריקאיםמניותבעליעלויחול
.13.125%-לעדזרהבחברהשמחזיקהאמריקאיתחברהשלבמקרהלהגיעיכולהמס



פעילות תאגידים זרים -4/2016חוזר 
בישראל באמצעות אינטרנט



פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות אינטרנט4/2016חוזר 

בהקשר  BEPS-את הוראות ה לכאורההמיישם 4/2016' חוזר מספורסם 2016, באפריל11ביום 
להגדרת מוסד קבע באמנה בעידן הכלכלה הדיגיטלית וקובע הוראות לפעילות בישראל של תאגיד זר  

.  שאינו תושב מדינת אמנה

היבטי מס הכנסה

מדינות אמנה. א

:באמנה( 1)5סעיף ( fixed place of business" )מקום עסקים קבוע"בעניין 

,  התמיכה, וייבחן הימצאות של פעילות השיווקיינתן משקל נמוך למקום הפיזי בו מצוי השרת •
.  הפיתוח ופעילויות חשובות אחרות של תאגידים הבינלאומיים

נציגים או עובדים של תאגיד זר משתמשים דרך קבע במשרדי  קיום מוסד קבע במקרים בהם •
לתאגיד זר לצורך הפקת הכנסה שאינה הכנסה של החברה  חברה תושבת ישראל הקשורה 

. הישראלית

לאור העובדה כי  , ייחשב למוסד קבע, מחסן המשמש לאחסון וגם למכירה ללקוחות מזדמנים•
.מתקיימת בו הפעילות העיקרית



פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות אינטרנט4/2016חוזר 
המשך

כפעילותבעברשנחשבהפעילות–(לאמנה(4)5סעיף)קבעמוסדלהגדרתחריגיםצמצום•
עיקריתכפעילותלהיחשבעשויה,משמעותיתדיגיטליתנוכחות,היתרובין,"ועזרהכנה"

:משמעותיתדיגיטליתלנוכחותסממניםמפרטהחוזר.קבעמוסדלצוריוצאוכפועלתאגידשל

ישראלתושביעם,דיגיטלייםשירותיםלמתןחוזיםשלמשמעותיתכמותנחתמת"•
.האינטרנטבאמצעות

באמצעותבישראלרביםלקוחותידיעלנצרכיםהזרהתאגידשמעניקשירותים•
.האינטרנט

ישראליםמשתמשיםאוללקוחותהמותאםבאינטרנטשירותמספקהזרהתאגיד•
כרטיסיסליקת,ישראליבמטבעלקוחותחיוב,סגנון,עבריתבשפהשימוש:לדוגמה)

("'וכובישראלמקומייםאשראי



פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות אינטרנט4/2016חוזר 
לאמנה(5)5סעיףתלויסוכןבעניין

:הזרהתאגידבשםופועלמתקשרבישראלהסוכןהאםבשאלהלהכרעהאינדיקציות

.בישראללסוכןבפועלסמכותמתןעלמעידהבעסקההזרהתאגידשלהמעורבותחוסר"•

התאגידידיעלשיגרתיבאופןהמאושרותבישראלהסוכןידיעלמלקוחותהזמנותקבלת•
.תלויסוכןשלבפועלסמכותעללהעידיכולהזר

התאגידאתהמחייבבאופןמסחרייםותנאיםללקוחמחירלהבטיחמוסמךבישראלהסוכן•
.תלויסוכןלהוותיכול,הזר

הלקוחשלודרישותיולצרכיוהחוזהבהתאמתבישראלהסוכןשלמשמעותיתמעורבות•
.הישראלי

".הלקוחלביןהזרהתאגידשביןלחוזהצדבישראלהסוכןהיות•



פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות אינטרנט4/2016חוזר 

(הרחבה)שאינו תושב מדינת אמנה פעילות בישראל של תאגיד זר . ב

לפקודה' א4לסעיף בהתאם " מקום ביצוע הפעילות העסקית"

:מאפיינים הבאים יכולים במסקנה שפעילות העסקית מתבצעת בישראל

–מקום פיזי בישראל 

,  לפעילות של הכנה ועזרמשרדים ומתקנים המשמשים "לרבות , נוכחות פיזית של תאגיד זר בישראל
קיומו של מקום בו , קיומו של מקום בו נקשרות עסקאות בין התאגיד הזר ללקוחותיו, עובדיםהעסקת 

."או קיומו של סניף של התאגיד הזר בישראל, התאגיד הזר מעניק שירות ללקוחותיו

–סיוע או שיתוף נציג בישראל 

.מעורבות באיתור לקוחות או איסוף מידע•

פיתוח  , יצירת הזדמנויות להצגת מוצרים חדשים, ארגון כנסים: לדוגמא)קיום קשר שוטף עם הלקוחות •
.(במתן היזון חוזר לפעילותו של התאגיד זר הזר בשוק המקומי ועוד, ושכלול השירות שניתן ללקוח

. שרות לקוחות או כל שירות נלווה אחר, יעוץ, תמיכה, שיווק, גביה•



פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות אינטרנט4/2016חוזר 
-" נוכחות כלכלית משמעותית"

א אם נוכחותו  4ייחשב כמקיים פעילות עסקית לפי סעיף , תאגיד זר הפועל באמצעות האינטרנט בלבד
.הכלכלית בישראל משמעותית

:להלן סממנים העוזרים בבחינה של נוכחות כלכלית משמעותית

.בקשר עם משתמשים ישראלים', וכותמיכה , שיווק, תיווך, פרסום: כגוןמתן שירותים באינטרנט •

.עם תושבי ישראל באמצעות האינטרנטביצוע מספר עסקאות רב •

שימוש בשפה  : לדוגמההמותאם ללקוחות או משתמשים ישראלים ( באינטרנט)מתן שירות •
.סליקת כרטיסי אשראי מקומיים בישראל, חיוב במטבע ישראלי, סגנון, פרסומות, העברית

.השירותים שמעניק התאגיד הזר נצרכים על ידי לקוחות רבים בישראל באמצעות האינטרנט•

.על ידי משתמשים ישראלים גבוההמידת השימוש באתר•

קיימת זיקה הדוקה בין התמורה המשולמת לתאגיד הזר לבין מידת השימוש של המשתמשים •
.הישראלים באינטרנט



פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות אינטרנט4/2016חוזר 

דיווחים וסמכות לדרישת ידיעה

יידרש דיווח נפרד על הכנסתיו  –במקרה בו נקבע כי פעילותו של התאגיד הזר הינו מוסד קבע •
.בישראל

-ו135ניתנה סמכות על פי הוראות סעיף , לצורך בחינת קיומו של מוסד קבע ולשם ייחוס הרווחים•
לגבי  , לדרוש מידע מהתאגיד הזר ומהחברות הישראליות הקשורות–א לפקודה והתקנות 85

מחזורים  , הכנסות, הפעילות המתבצעת בישראל הכוללת בין היתר פונקציות המתבצעות בישראל
.  מלקוחות והוצאות בהתייחס לפעילויות השונות



מ בפעילות אינטרנטית "היבטי מע



מ"הגדרות וסעיפי מבוא בחוק מע
ממחיראחידבשיעורמוסףערךמסיוטלטוביןיבואועלבישראלעסקהעל":מ"מעלחוק2סעיף•

."...הטוביןאוהעסקה

:לחוק1בסעיףמוגדרת"עסקה"•

.ציודמכירתלרבות,עסקובמהלךעוסקבידישירותמתןאונכסמכירת"(1)

";המוכרבידייבואועלאולמוכרמכירתועלשהוטלהתשומותמסנוכהאשרנכסמכירת(2)

;אקראיעסקת(3)

רשותהקניית,שכירותאגבמיקחו,השכרתולרבות–נכסלעניין"-לחוק1בסעיףמוגדר–"מכר"•
"...עצמילצורךבושימושזכותהקניית,בתמורהבולשימוש

אשראיעסקתלרבות,מכרשאיננההזולתלמעןבתמורהעשיהכל":לחוק1בסעיףמוגדר"שירות"•
."...כסףוהפקדת



מ"הגדרות וסעיפי מבוא בחוק מע

"מכר"בהעסקהמקום–מ"מעלחוק14סעיף

,מישראליוצאאםאו,לקונהמסירתובעתבישראלהיההנכסאםבישראלכנמכרנכסיראו•
.ישראלתושבהואהמוכראם-מוחשיבלתיובנכס

פעילותובניהולשירותבמתןהעסקהמקום-מ"מעלחוק(א)15סעיף

:מאלהאחתנתקיימהאםבישראלכניתןשירותיראו

שעסקוכמי,זהלעניין,יראוהובישראלסניףאוסוכןלושישמי;בישראלשעסקומיאותונתן•
;בישראל

לחברהאוישראלתושבישותפיםשלהןבההזכויותשרובלשותפות,ישראללתושבניתןהוא•
;ישראלכתושבתאותהרואיםהכנסהמספקודתשלעניין

.בישראלהמצוייםנכסיםלגביניתןהוא•



ייצואמ אפס בעסקאות "מע–מ "לחוק מע( א)30סעיף 

:אפסבשיעוריהיהעליהןשהמסעסקאותאלה(א).30"

אויצוארשימוןלגביהםהותראם-33בסעיףכאמורטוביןלמעט-טוביןייצוא-(1()א)30סעיף•
היאכדיןהרשימוןהוצאת-(184/00ש"ע)ישראלאורועניין.המנהלזהלענייןשאישראחרמסמך

.הטוביןשלייצואהיהאםגםאפסמ"מעיחוללאשבלעדיה,מהותיתדרישה

;חוץלתושבמוחשיבלתינכסמכירת-(2()א)30סעיף•

שירותיראולא;זהלעניןקבעהאוצרששרשירותלמעט,חוץלתושבשירותמתן(5()א)30סעיף•
לתושבגם,החוץתושבעלנוסף,בפועלהשירותמתןהואההסכםנושאכאשרחוץלתושבכניתן

;בישראלישראל

;בישראלהואהעיקריעיסוקושמקוםעוסקבידילארץבחוץשירותמתן(7()א)30סעיף•



מ"הגדרות וסעיפי מבוא בחוק מע

-רלוונטיותסוגיות

?(29-30-12-16מ"ע)ארגוניתענייןלמשלראו)שירותאומכרבעסקתמדוברהאם•

?מ"מעחוקלצרכימוחשיבלתינכסמהו•

?האינטרנטדרךל"בחולמופעכרטיסמכירת-דוגמה•

-Dropעסקאות• Shipping–(התשומותמסלענייןכולל)לישראלמחוץעסקה.

?מ"מעחוקלצרכיחוץתושבמיהו•

עסקאותלמסחשיפה–תשלוםתמורתאפליקציות/בתוכנותשימוש-טוביןייבוא•

?(SaaS)תוכנהמבוססשירותלגבימה–שירותיםייבוא•

.פרטייםאנשיםעלגםחללכאורה–"אדם"-רחבהתחולה•



מ"תושב חוץ לצרכי חוק מע

חוץתושב

:מ"מעלחוק1בסעיףהגדרה•

;לישראלמחוץקבעדרךהיושביחיד-יחידלגבי•

.לישראלמחוץרקהתאגדאושנרשםאדםבניחבר-אדםבניחברלגבי•

:מ"מעלחוק(ג)30בסעיףהגדרה•

."בישראלפעילותאועסקיםלוואיןלישראלמחוץנמצאכשהוא1בסעיףכהגדרתוחוץתושב"•

קבעהמשפטבית.זרותביטוחלחברותשירותיםהעניקההנישומה–(61/86ש"ע)סקוריטסעניין•
ברישיונותמחזיקותואף,בישראלהביטוחבעסקיושוטףתדירבאופןעוסקותהביטוחשחברות

מ"למעזכאיתאינההנישומהולכן"חוץתושבות"אינןהביטוחחברות,כןעל.כךלצורךהמתאימים
.אפסבשיעור

-(2015)29527-05-12מ"עפורקסאיזידיןפסק•



מ"תושב חוץ לצרכי חוק מע

-( 2015)29527-05-12מ "עפורקסאיזי 

.(פורקס)ח"במטמקווןלסחרתוכנהבעלת,קפריסיןתושבתחברהפורקסאיזיחברת•

היו,השארבין.עסקיהבקידוםהעוסקות,העולםברחביבנותחברותהקפריסאיתלחברה•
שעסקה,המערערתהיאהאחת.ישראלתושבותקשורותחברותשתיהקפריסאיתלחברה

החברהשלהאינטרנטלאתרותמיכהתחזוקהושירותיופיתוחמחקרשירותיבמתן
.הקבוצהעבורשיווקבפעילותעסקהאשר,מ"בעפורקסאיזי,השנייה.הקפריסאית

היאולכן,חוץלתושבבשירותמקורןהקפריסאיתמהחברההכנסותיהכיטענההמערערת•
.מ"מעלחוק(5()א)30לסעיףבהתאם,אפסבשיעורמ"למעבגינןזכאית

הקפריסאיתהחברהשלכסניףלמעשהתפקדהמ"בעפורקסאיזיכיטעןמ"מעמנהל•
תושב"בהלראותואין,בישראלועסקיםפעילותהקפריסאיתהחברהניהלה,ומשכך,בישראל

.מ"מעלחוק(ג)30בסעיףזהמונחכהגדרת"חוץ



מ"תושב חוץ לצרכי חוק מע

-( 2015)29527-05-12מ "עפורקסאיזי 

:הבאותהפעולותאתהקפריסאיתהחברהעבורביצעהמ"בעפורקסכילמסקנההגיעהמשפטבית•

;בישראללקוחותאיתור–

;הקפריסאיתהחברהבשםהלקוחותמולחוזיםעלחתימה–

;העבריתבשפהבלקוחותטכניתתמיכה–

;עצמאיעסקאותחדרניהול–

.ישראליםלקוחותשלאשראיכרטיסיסליקת–

ההפסדיםבדיקת,קיזוזפעולותביצועלרבות,הקפריסאיתהחברהשלהכספיםבניהולמעורבות–
.מ"בעפורקסידיעלשנסלקוהכספיםהעברתעלההחלטהקבלתלכךובהתאםהרווחיםמול

הפיזימיקומוסמךעלרקח"במטהמסחרפעילותקיוםשאלתאתלבחוןאיןכיהדגישהמשפטבית•
,ח"המטרכישתאתהמאפשרתהתוכנהסמךעלאו,לישראלמחוץמצויאשר,המחשבשרתשל

.הקפריסאיתהחברהשלבבעלותההמצויה

.הערעור נדחה



פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות אינטרנט4/2016חוזר 

היבטי מס ערך מוסף

עסקיםהמקיים,ישראלתושביללקוחותבאינטרנטשירותיםמתןשלעסקאותהמבצעזרתאגיד
נציגובמינויבישראלכעוסקברישוםחייביהיהלהלןהמפורטיםהקריטריוניםאחדפיעלבישראל

תושבילקוחותמולמעסקאותהנובעהמסותשלוםודיווח,מ"מעלחוק60-ו52סעיפיםפיעל
:ישראל

.בישראלקבעמוסדכדיעולההכנסהמסלענייןהזרהתאגידשלפעילותו•

',וכובישראלמשרדיםאו/ובישראלעובדיםאו/ובישראלסניף-בישראלעסקימנגנוןשלקיומו•
.בישראלפיזימקוםבאמצעותעסקיתפעילותלרבות

.בישראלנציגבשיתוףאובסיועבישראלשירותיםמתןשלעסקיתפעילות•

.בישראלמשמעותיתכלכליתנוכחותקיימתהזרלתאגידכאשר•

לתושביחשבלא,לעילכמפורטבישראלכעוסקברישוםחייבהואכינקבעלגביו,זרתאגיד•
בלתינכסיםמוכראושירותיםהנותןישראליעוסק,משמע.מ"מעלחוק(ג)30סעיףלענייןחוץ

.מלאמסבשיעורבמסחייביהיהכאמורהזרלתאגידמוחשיים



מוחשייםבלתיטוביןייבואלרבותבייבואהמסבתשלוםהחייב,לחוק(3)16סעיףי"עפ•
.המכסבפקודתכמשמעותוהטוביןבעלהוא

-(2013)3אביבתלמוסףערךמס'נהתבניתעמותת1053-07מ"ע

וחומרטלפוניייעוץלקבלתהבריתמארצותחברהעםבהסכםהתקשרהפילוסופיבתחוםר"מלכ•
,ר"מלכידיעלבישראלנצרכיםבישראלאינומקורםאשרמוחשייםבלתיטוביןכאשרכינקבע.כתוב

.מוחשיבלתיטוביןייבואבגיןמ"מעחקיקתבמסגרתבגינםחבותקיימת

-(2012)3אביב-תלמוסףערךמסמנהל'נ'ואחיהודהבני1200/07מ"ע

.וידעזכותלרבותמוחשיבלתינכסכלגםאלאמוחשייםנכסיםרקלאכולליםמ"מעחוקלעניין"טובין"•
:לרבותכלכליערךבעלתזכותכלבושייכללוכך,רחבבאופןבפסיקהפורש"זכות"המונח

.וכדומהחוזהפיעלזכויות,מוניטין,פטנטים

מההוראותמפורשבאופןכעולה,כלכלישווילהןשישזכויותשללאגדביטוימהווההשחקןכרטיס•
.הכדורגלענףפעילותאתהמסדירותהחוקיות

מ בגין ייבוא נכס בלתי מוחשי"חיוב במע–מ "חוק מע



מ בגין ייבוא נכס בלתי מוחשי"חיוב במע–מ "חוק מע

מ"מעלחוק26סעיף

רשותמפיקוחפדייתםעםבמסהחיובחל,(ב)קטןבסעיףכאמורטוביןלמעט,טוביןביבוא(א)•
.המכס

,בדוארהמיובאיםאחריםדפוסודבריעתכתבי,עיתוניםוביבואמוחשייםבלתיטוביןביבוא(ב)•
עםאו,רכישתםבעדתשלוםלשםכספימוסדאצלהחוץמטבערכישתעםבמסהחיובחל

עם-כאמורחוץמטבעהועבראונרכשלאואם,המוקדםלפי,למוכרהחוץמטבעשלהעברתו
.התמורהמתן

המוסדידיעלהמסגבייתבדברלרבות,(ב)קטןסעיףלעניןתקנותלהתקיןרשאיהאוצרשר(ג)•
המסהעברתאיבשלריביתתשלוםבדברולרבותהמסשללהעברתווהדרךהמועדובדברהכספי
.שנקבעבמועד



מוחשי ויבוא שירותיםמ בגין ייבוא נכס בלתי "חיוב במע–מ "חוק מע

-מ"מעלתקנות(ד)ג6תקנה

תמורתםתשלוםלצורךהחוץמטבעאתמעביראורוכשואינומיובאיםטוביןהמייבאאדם"•
-מוסמךסוחרבאמצעות

תקנהלפילהגיששעליוח"בדוהיבואעלידווח,שמועלערוכהחשבוניתיוציא-עוסקהואאם(1)
."ח"הדוהגשתעםהמגיעהמסאתוישלםעסקאותיובשל23

בתקנהכאמוראקראיתעסקהעללדווחשישבאופןהייבואעלידווח–עוסקאינוהואאם(2)
עםהמגיעהמסאתוישלם1976–ו"התשל(רישום)מוסףערךמסלתקנות(ב)-ו(א)א15

".ח"הדוהגשת

מיובאיםשירותיםבשלהמסתשלוםבשלהקונהחיוב–מ"מעלתקנותד6תקנה•

עלהמסתשלוםחובתתחול,חוץתושבהואהשירותנותןאווהמוכר,בישראלעסקהנעשתה"
(ד)ג6תקנההוראותיחולוזהלענין;העסקהבשלחשבוניתהקונהשלברשותואםזולת,הקונה

."המחוייביםבשינויים



מוחשי וייבוא שירותיםמ בגין ייבוא נכס בלתי "חיוב במע–מ "חוק מע

:הרישוםלתקנות(א)א15תקנה•

עסקאותיולעניןלחוק52סעיףפיעללהירשםחייבואינואקראיעסקתשעשהמישלרישומו(א)
מועד,האקראיעסקתטיבאתיפרטשבה,המנהלשקבעבטופסלמנהלבהודעהיהא,עסקובמהלך
.האקראיעסקתתחילתמיוםפרטכלוכן,הצפוימחירה-נסתיימהטרםהעסקהואם,מחירה,עשייתה

עסקתתחילתהיתהשבוהחודששלאחרלחודש15-העדלהגישיש(א)משנהתקנתלפיהודעה(ב)
.האקראי



מוחשי וייבוא שירותיםמ בגין ייבוא נכס בלתי "חיוב במע–מ "חוק מע

6369/18מיסויהחלטת

וצדדיםקשורותחברותלרבותחוץתושבימספקיםרוכשתישראלתושבתפרטיתחברה:הרקע•
לשימושרישיונות,כגוןשוניםמוחשייםבלתיונכסיםשירותים,"(הזריםהספקים":להלן)שלישיים
,משפטייםשירותים,,מטהשירותי,לתוכנותבקשרתחזוקהשירותי,ופיתוחמחקרשירותי,בתוכנות
."(מוחשייםהבלתיוהנכסיםהשירותים":להלן)ועודרגולציהשירותי,תקשורתשירותי

לספקיםשתשולםהתמורהבגיןלחודשאחתמרכזתעצמיתמסחשבוניתלהוצאתאישור:הבקשה•
.השירותיםויבואמוחשייםהבלתיהנכסיםיבואבשלחודשאותובמהלךהזרים

שלרבלמספרביחסחלהלתקנותד6-וג6לתקנהבהתאםהדיווחחובתכי,העובדהבשל:ההחלטה•
תהאהחברהכילאשרהרינו,רביםלספקיםבחודשוחודשמידיהחברהידיעלהמשולמיםתשלומים

הזריםלספקיםשתשולםהתמורהבגיןלחודשאחתמרכזתעצמיתמסחשבוניתלהוציארשאית
.בהחלטהלתנאיםובכפוףהשירותיםויבואמוחשייםהבלתיהנכסיםיבואבשלחודשאותובמהלך

לחוק(ג)30-ו1סעיףלענייןבישראלפעילותאועסקיםאיןהזריםלספקיםכיקביעהזהבאישוראין•
הזריםהספקיםשלמעמדםאתלקבועכדיבוואיןמ"מעלחוק60סעיףלפינציגמינויולענייןמ"מע

מספקודתלהוראותבהתאםהעברהמחירילענייןקביעהאו/ובישראל"קבעמוסד"שלקיומולעניין
.הכנסה



האירופאיהאיחוד -מ במישור המיסוי הבינלאומי "מגמות במע
בינואר1מיוםבתוקף–באינטרנטשירותיםהספקתלגביהאירופאיתהדירקטיבהבתחולתשינויים•

2015.

השידור,התקשורתבתחומיהאירופאילאיחודמחוץספקיםלגביהינםשחלוהשינויים•
אוהפרטיהצרכןשלבמדינהודיווחרישוםחובת–(B2C)פרטייםלצרכניםהאלקטרוניםוהשירותים

.MOSS))מרוכזבאופן

:אלקטרונייםבשירותיםB2Cעסקאותעבורהאירופאיבאיחודמ"במעהחבותאתמסכמתטבלה•



האירופאיהאיחוד -מ במישור המיסוי הבינלאומי "מגמות במע
:דוגמאות לשירותים בתחום התקשורת

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

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

.שירותי הודעות טקסט ועוד•

:דוגמאות לשירותים אלקטרונים כוללים

אספקת שירותי תוכנה ושדרוגי תוכנה•

אפליקציות/אתרי אינטרנט•

•ISP  חבילות שירותי אינטרנט ועוד



ב"אינטרנטית בארהפעילות 



האם מוסד קבע –פעילות מכירות בארצות הברית באמצעות אמזון 

?בארצות הברית

-הנתונים

;טוביןלמכירתבאמזוןוירטואליתחנות•
;הבריתבארצותעובדיםאין•
;הבריתבארצותנמצאיםהקצהלקוחות•
;אמזוןשללמחסניםמגיעההסחורה•
;לישראלמחוץנמצאהבנקחשבון•

-השאלות

Effectively""-המבחןמתקייםהאם• connected with a US trade or business?

?תלויסוכןישהאם•



אמריקאי LLCעל בדגש -פעילות באמצעות תאגיד אמריקאי  

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

חלקובתוספת,LLC-לשהזריםהכספיםאתכוללאשר,(basis)חשבוןישחברלכל–לשותפות

ונותנת1065דוחמגישהזהבמקרהLLC-ה.שחולקוכספיםובניכויבהפסדיםחלקובניכוי,ברווחים

המסדינילפי.K-1שנקראטופסבמסגרתהשותפותובהוןהשותפותבתוצאותחלקואתחברלכל

שכן,להכנסהתיחשבלאכספיםחלוקת,מאפסגבוהLLC-בהחברשלהחשבוןעודכל,ב"בארה

LLC-הברווחיהחברשלחלקוחשבוןעלאוLLC-להזריםשהחברכספיםחשבוןעלבחלוקהמדובר
.(החברבידיבמישריןהופקוכאילומסעליהםהוטלכבראשר)

•LLCיחידזכויותבעלידיעלמוחזקתאשר(A single-member LLC)לחלוטיןשקוףלגוףנחשבת

Disregarded)הבריתבארצותמסלצרכי Entity)לבעלישירותמיוחסיםוהפסדיההכנסותיהוכל

.בההיחידהזכויות



אמריקאי LLCבדגש על -פעילות באמצעות תאגיד אמריקאי  

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

לחלוטין"שקוף"להתאגידמעמדאתלשנותכדיבוואין,בלבדזרממסהזיכויבבעיותטיפולהיא

יישארואלאלמחזיקייוחסולא,ל"בחוהתאגידמפעילותכתוצאההפסדים,למשלכך.מסלצורך

.LLC-הברמת,הפקודההוראותפיעללקיזוז

-השלעסקיועלוהניהולהשליטהאםרקיחולהזיכויכימדגישהחוזר-והניהולהשליטהשאלת•

LLCללהתייחסמורההחוזרמישראלמופעליםוהניהולשהשליטהבמידה.לישראלמחוץמופעלים-

LLC(א)126סעיףלהוראותבהתאםחברותמסבשיעורתמוסהוהכנסתומסלצרכי,ישראלכתושב

המחזיקי"עשולםשהמסהעובדהאףעל,זרמסזיכוילעניין.23%שלבשיעורדהיינו,לפקודה

שבוהחברותמסכנגדכזיכויויינתןLLC-הי"עשולםכאילוהזרהמסייחשב,(ישראלתושב)

יחובאשר,כדיבידנדבכךייראולמחזיקרווחיםחלוקתבעת,זאתעםיחד.בישראלחייבהתאגיד

.33%-25%שלבשיעורלפקודהב125סעיףלפינוסףבמס



(2017)-דןגוששומהפקיד'נ'ואחהראליעקב55858-12-15מ"ע

עובדות

LLCמסוגמתאגיד67%-בהחזיקהאשר,משפחתיתחברהשלממניותיה100%-בהחזיקהנישום•
.רפואייםביטוחיםמכירתבתחוםב"בארהשפעל

התאגיד.המשפחתיתלחברהקרי,בוהזכויותלבעלי,ב"בארההדיןלפי,יוחסוהתאגידשלהכנסותיו•

.ב"בארהבמקורמסהתאגידניכהבגינם,לחברהכספיםחילק

הנישום)מניותכבעללושיוחסהמדיבידנדהכנסהעלדיווחהואבישראלהנישוםשהגישבדוחות•

אתליתןסירבהשומהפקיד.ב"בארהשנוכההמסבגיןזיכויודרש,המשפחתיתבחברה(המייצג

.הזיכוי

עלותמלואבגיןפחתמהמערעריםחלקדרשו,2010-2013המסלשנותבדוחותיהם,בנוסף•

שלהשווימלואבגיןהפחתאתלנכותניתןב"בארההמסדינישלפיבתואנה,הדירותשלהרכישה

.הקרקערכיבשלהפחתהעלמגבלהשםחלה"בניין"במדוברכאשרורק,הדירות

אמריקאי LLCבדגש על -פעילות באמצעות תאגיד אמריקאי  



(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"אף שהתאגיד הזר נחשב כגוף שקוף לצרכי מס בארהעל •

. 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 )מקור מאותו הכנסה 

.21%-פעילות באמצעות חברה אמריקאית תוך הפחתת שיעור מס החברות הפדרלי ל•

אמריקאי LLCבדגש על -פעילות באמצעות תאגיד אמריקאי  



(Sale Tax)החבות האפשרית במס מכירה 

Sales Tax–האינטרנטבאמצעותשירותומתןטוביןבמכירתהבריתבארצותמכירהלמסהחשיפה

.מדינהבכלספציפיתהנקבעיםלחוקיםבהתאםב"בארההשונותהמדינותידיעלהמוטלעקיףמס•

חייבתהעסקההאם(1):המבחניםלשניבהתאםנקבעהמכירהמסלגבותמוכרעלהחובההטלת•

זיקהישלמוכרהאם(2);(הנמכרהשירות/המוצרלסוגבהתאם)המדינהחוקיפיעלמכירהבמס

Nexus))המכירהמבוצעתשבהלמדינה?

זיקהבעליהיהמוכר-1992משנתQuillבענייןהדיןמפסקההלכהבכיפהשלטהלאחרונהעד•

דוגמת)קבועעבודהמקוםידיעל,היתרבין,המדינהבאותהפיזיתנוכחותלוישאםרקלמדינה

.'וכו(מפיץידיעלאםגם)המדינהבאותההמוחזקיםסחורהאורכושאו,(משרד/מחסן/חנות

היולא((SaaSכשירותתוכנהמכירתאו/ומוחשייםפריטיםשלבאינטרנטמכירותשביצעועסקים•

.במדינהפיזיתנוכחותללאמדינהבאותהללקוחותמכירותעלמכירהמסבגבייתחייבים

למדינההמוכרשלזיקהכיוקבעQuillהלכתאתהפך2018יונימחודשWayfairבענייןדיןפסק•

.הרוכשנמצאבהבמדינההמוכרשלפיזיתנוכחותללאגםלהיווצריכולה,המכירהבוצעהשבה

בחברהמדובראםחשיבותללא,זיקהלהיווצריכולהבאינטרנטעסקשלבמכירותגם,משמע

".אמריקאיתשאינהבחברהאואמריקאית



Sales Tax–  נקודות למחשבה

על מוכר  4.5%החיוב הוא בשיעור של Wayfairבמקרה של ;שיעור מס משתנה ממדינה למדינה•

B2C(Retailer ) עסקאות במדינת דקוטה200דולר או 100,000בעל מחזור מכירות שנתי מעל;

;מ אינו ניתן לקיזוז"למעבניגוד •

;בדרך כלל על טובין ולא על מתן שירותיםחל •

;בהתאם ללקוחות הקצהניתן לנסות ולפזר את המס בין המדינות השונות•

B2C;המוכר בעיקר ביחס לעסקאות במס על חבות •

B2B;מחייב התייעצות עם מומחה למיסוי אמריקאי בתחום תוך קבלת פטור על עסקאות •

(Sale Tax)החבות האפשרית במס מכירה 



?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

רמת גן, 7בוטינסקי 'ז' רח

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

