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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2020לאוגוסט 25

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

מיסוי שותפויות ותאגידים שקופים
בית ספר למיסים–איילת אור 



נושאי המצגת

;שלבידומיסוילעומתשלביחדמיסוי•
;שותפותמיסוי•
;משפחתיתחברהמיסוי•
;ביתחברתמיסוי•
;נאמנותנכסילהחזקתחברהמיסוי•
LLC–לאומיהביןהמיסויבמישורשקופיםגופיםמיסוי•



מישור המס הכללי



מיסוי חד שלבי  –מישור המס הישראלי 

"אישיתיגיעה"מהכנסה–(בית/משפחתית)שקופהחברה/שותפות/יחיד

עבודההכנסת/ידמשלח/אקראיעסק/אקראיעסקת/מעסקהכנסות•
ועד10%-מהחל–לפקודה121בסעיףהרגילותהמסמדרגותלפימסחישוב–שולימס

47%

(לפקודה125סעיף)40%עד-(9)2סעיף)פטנטממכירתהכנסה•

.לפקודהב121סעיף–יסףלמסבכפוףהכל



מיסוי חד שלבי  –מישור המס הישראלי 

פאסיביותהכנסות–(בית/משפחתית)שקופהחברה/שותפות/יחיד

(לפקודה(4)2סעיף)הצמדהוהפרשיריביתדיבידנדהכנסות•
לפקודהב125סעיף–(מהותימניותבעל)30%-25%שלבשיעוריםמס–דיבידנד

.לפקודהג125סעיף–שולימס/25%/15%-ריבית

.לפקודה(13)9סעיף–לתנאיםבכפוףפטורים–(שערהפרשי)הצמדההפרשי

(לפקודה(6)2סעיף)דירהמשכרהכנסות•
-60%לושמלאויחידלגבי.31%-מהחלככלל.רגילמסחישוב–שולימס:ראשוןמסלול

מסלול:שלישימסלוללחודשח"ש5,090עדהפטורמסלול:שנימסלול.10%-מהחל

.(10%)לפקודה122סעיף

הוןרווח•

למועדבכפוף)25%שלבשיעורבמס,ככלל,החייבהוןרווחייווצרהנכסמכירתבמועד

-מהותימניותבעלידיעלאדםבניבחברערךניירמכירת:החריג.(הנכסשלהרכישה

30%.

ייסףלמסבכפוףהכל•



מיסוי דו שלבי  –מישור המס הישראלי 

,אחיםאגודת,חברהוכל,מאוחדאומואגד,ציבוריגוףכל-"אדםבניחבר"–לפקודה1סעיף

;מואגדותשאינןוביןמואגדותשהןבין,התאחדותאוחברותה

לפקודה126סעיף–ישראליתחברהבאמצעותפעילות

מסבשיעורתהאפאסיביותהכנסותלגביוהןמעסקהכנסותלגביהןחברהשלהמסחבות•

.(23%)חברות

.,(23%)החברותמסבשיעורחייבאשרהחברהבידיהוןרווחייווצרנכסמכירתבעת•

אם)30%או25%שלבשיעורתתחייבהחלוקה,המניותלבעתדיבידנדחלוקתבעת•

.ייסףמסבתוספת(מהותימניותבעלהינוהמשקיע

.(לפקודה(ב)126סעיף)במסחייבאינוישראלתושבותחברותביןדיבידנד•



מיסוי דו שלבי  –מישור המס הישראלי 

-הכלל

.מסלצרכיגםשלההמניותמבעלינפרדתמשפטיתאישיותהואאדםבניחבר•

שלההנפרדתהמשפטיתהיישותמןלהתעלםדהיינו,מסלצרכיחברה"להשקיף"ניתןלא•

.הזכויטותלבעלי(והפסדיהרווחיה)תוצאותיהאתולייחס

-החריג

.בישראלהחקיקהבמסגרתמוסדרהדבראםמסלצרכילהשקיףניתן•



מיסוי שותפויות



פקודת השותפויות  –הגדרות וסעיפים מרכזיים 

1975-ה"תשל,[חדשנוסח]השותפויותפקודת

:השותפיםביןהיחסיםמארגאתומסדירהשותפותשלהגדרתהאתמעגנתהשותפויותפקודת

"שותפותבקשרישהתקשרואדםבניחבר"-"שותפות"

אתלמעט,רווחיםהפקתלשםעסקיחדהמנהליםאדםבנישביןהקשרים"-"שותפותקשרי"

."אחרדיןכללפישהואגדתאגידחברישביןהקשרים

השותפותאתלחייבשותףשלכוחו-14סעיף•

שלופעולותיו;השותפותעסקישלעניןלכלשותפיושארושלהשותפותשלשלוחהואשותףכל"

אתיחייבו,בהחברשהואהשותפותשעושההסוגמןעסקהרגילהבדרךעושהכשהוא,שותףכל

,עסקבאותוהשותפותבשםלפעולהרשאהלואיןלמעשהאםזולת,שותפיוואתהשותפות

שהוא,מאמיןאינואו,יודעשאינואו,לכךהרשאהלשותףשאיןיודעונתןנשאשעמווהאדם

."שותף



פקודת השותפויות  –הגדרות וסעיפים מרכזיים 

1975-ה"תשל,[חדשנוסח]השותפויותפקודת

ולחודיחדחביםהשותפים-(א)20סעיף

,שותףבהיותובהםחבהשהשותפותהחיוביםבכל,ולחודהשותפיםשארעםיחד,חבשותףכל

יהאהשותףנפטרואם,שותףבהיותו19-ו18סעיפיםלפיבוחבהשהשותפותדברבכללרבות

.סולקולאשעדייןבמידהחיוביםבאותםכאמורחבעזבונו

רעהוכלפישותףחובת-29סעיף

עםאישונאמניםישריםלהיות,המשותפתלתועלתהשותפותעסקיאתלנהלהיאשותפיםשלחובתם

.לשותפותהנוגעעניןבכלשלםומידענכוניםחשבונותכוחו-לבאאושותףלכלולמסוררעהו

שותפותנכסי-31סעיף

במהלךשנרכשואו,השותפותלהוןבראשונהשהוכנסובנכסים,ההנאהוטובותהזכויות,הנכסים

.זופקודהלעניןשותפותנכסיהם,למטרותיהאוהשותפותחשבוןעלאחרתבדרךאובקניה,עסקיה



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 

1975-ה"תשל,[חדשנוסח]השותפויותפקודת

הרחקת שותף

אלא אם ניתנה סמכות לעשות  , שום רוב של השותפים לא יוכל להרחיק שותף מן השותפות.35

.כן בהסכם מפורש שבין השותפים

פרישה משותפות שמרצון

במתן הודעה  יוכל כל שותף לסיימה בכל עת , לא הוסכם על תקופה קצובה לקיום השותפות.36

תספיק לסיומה הודעה  , הוקמה השותפות מלכתחילה בתעודה; על כוונתו זו לכל שאר השותפים

.בכתב חתומה ביד המודיע



פקודת השותפויות  –הגדרות וסעיפים מרכזיים 

שותפותקשרישאינןשיתוףצורות-2סעיף

:אלהכלליםעלהדעתאתליתןיש,לאוואםשותפותקשריקיימיםאםהכרעהלשם
שותפותקשריליצורכדיבלבדבכךאין–בוזכותבכלאובנכסהגדראוצורהמכלשיתוף(1)

;בהםהשימושמןהמגיעיםברווחיםחלקנוטליםהםואפילו,הזכותאוהנכסבעליבין

החלקשנוטליבין,שותפותקשרייוצרתאינהבלבדהיא,מנכסברוטובהכנסהחלקנטילת(2)

;להםשאיןוביןמשותפותהנאהטובתאוזכותבנכסלהםיש

שלהנצמחיםרווחיומתוך,אחרתבצורהוביןבשיעוריןבין,אחרקצובסכוםאוחובהנפרע(3)

;בוכשותףחבאובעסקשותףבלבדכךבשלנעשהאיננו,עסק

בואין,העסקשלמרווחיובחלקגמולואתיקבלעסקבעלשלשלוחואועובדופיושעל,חוזה(4)

;בוכשותףחבאובעסקשותףהשלוחאתאוהעובדאתלעשותכדיבלבד



פקודת השותפויות  –הגדרות וסעיפים מרכזיים 

שותפותקשרישאינןשיתוףצורות-2סעיף

:אלהכלליםעלהדעתאתליתןיש,לאוואםשותפותקשריקיימיםאםהכרעהלשם

מרווחיחלקאנונהשלבדרךהמקבל,בנפטרהתלויאושנפטרשותףשלילדואוזוגובן(5)

;בוכשותףחבאובעסקלשותףבלבדכךמשוםנעשהאינו,בושותףהיהשהנפטרהעסק

המלווהיקבלשביניהםהחוזהפיועל,עסקלעשותעומדאועסקשעושהלמיכסףהמלווה(6)
כךמשוםנעשההמלווהאין–ברווחיםחלקיקבלאו,העסקרווחילפימשתנהבשיעורריבית

;בוכשותףחבאובעסקשותףבלבד

המוניטיןמכירתבעדכתמורהעסקברווחיחלק,אחרתבדרךאואנונהשלבדרך,המקבל(7)

;בוכשותףחבאובעסקלשותףבלבדכךמשוםנעשהאינו,העסקשל

התלויתשלוםכלאו,עסקברווחיחלקקבלתתהא,זהבסעיףלעילהאמורמןחוץ(8)

שניתןאלא,בעסקשותףהואשהמקבללכאורהראיה,לפיהםהמשתנהאועסקברווחי

.הצדדיםשביןהעסקהנסיבותלכללבבשיםזוראיהלסתור



גישות במיסוי שותפויות  

:הנפרדתהישותגישת

עסקיעצמאיכגוףמוכרתוהיאמסלצורכינפרדת,עצמאיתמשפטיתישותבשותפותרואים•

.מהשותפיםבנפרדפועלאשר

כנכסיםהשותפותנכסיאתויראוהשותפותשלכהכנסהמסיחולהשותפותרווחיעל•

.מהשותפיםאחדכלידיעלולאידהעלשמוחזקים

נכסיהעלבשותפותזכותומכירתלמעשההיאבשותפותשותףשלחלקומכירת,לכן•

.וחובותיה

.התחייבויותיהפחותהשותפותנכסישלכסיכוםהמתבטאתנטוזכותהיאבשותפותזכות•



גישות במיסוי שותפויות  

:המצרפיתהגישה

המאפשרתארגוניתבמסגרת,מאוגדבאופןהפועליםפרטיםשלכמצרףבשותפותרואים•

.השותפות-עסקםאתלנהללהם

כנכסיםהשותפותנכסיאתויראוהשותפותברווחיחלקופיעלבנפרדמסיחולשותףכלעל•

.השותפיםמןאחדכלידיעלשמוחזקים

.השותפותברווחישותףכלשללחלקובהתאםמסיחולהשותפותנכסימכירתעל•

בכלחלקולמכירתאלאזכותלמכירתתיחשבלאבשותפותשותףשלחלקומכירת,לכן•

.השותפותמנכסינכס



גישות במיסוי שותפויות  

בינייםגישת-המעורבתהגישה

.מסוימיםתרחישיםבהתקייםמהןאחתכלומאמצתהקודמותהגישותשתיביןמשלבת

.מסלצורךנפרדתלישותנחשבתהשותפות,לשותפותהשותףביןלעסקאותבנוגע•

בהתאםבמסחבשותףוכלמסלצרכישקופההשותפות,המסוחבותהמסלחישובבנוגע•

,בשותפותנכסיםממכירתרווחיםקיימיםבהםבמקרים,למשלכך.השותפותבהוןלחלקו

.המצרפיתלגישהבהתאם,עצמוהשותףעלהמסאתמחילים



2026/92א "ע–" שדות"פסק דין 

"שדות"בשותפות,נכס-וחובותיהםזכויותיהםאתהקימושהםלחברההעבירושותפיםשני•

.חבריםהיובה

,שבבעלותםלחברההנכסאתמעביריםאינםהםכיטענוהשותפים,מסמתשלוםלהימנעכדי•

.(הנפרדתהישותגישתלפימיסוי)בשותפותזכויותיהםאתמעביריםהםאלא
.אפסהיה–בשותפותהזכותערך-התחייבויותיהמינוסהשותפותנכסיסיכוםבומצבנוצר•

כללאתהמייצגאחדכנכס"בשותפותזכות"בקיוםהכירהלאהמיסיםרשות,השותפיםלעומת•

לחברההשותפותנכסיהעברתאתלראותישכיטענההמיסיםרשות.בשותפותזכויותיהם

.הנכסשהפיקהרווחאתבמסולחייב(המצרפיתהגישה)עצמובפנינכסכלשלכהעברה

גישת)בשותפותזכותשמכרוכמימסהשותפיםעליוטלהאםלקבועצריךהיההמשפטבית•

.(המצרפיתהגישה)השותפותמנכסיונכסנכסבכלחלקםאתשמכרוכמיאו(הנפרדתהישות



2026/92א "ע–" שדות"פסק דין 

.השותפותרווחילמיסויהמעורבתהגישהאתאימץהעליוןהמשפטבית•

הכנסתהשמיסויכך,המצרפיתהגישהתחולהשותפותשלהשוטפתפעילותהעלכינקבע•

.הפרטברמתיהיההשותפותשלהשוטפת

הנפרדתהישותגישתלפימיסוילהחיליששותףכלשלחלקומכירתלעניין,זאתלעומת•

היאבשותפותחלקהעברת"-ידהעלכמוחזקיםבשותפותהמופעליםהנכסיםאתולראות

."והתחייבויותיונכסיומכלולעל,"פעילעסק"בזכותהעברתבמהותה



:  יישום השיטה המעורבת במספר סוגיות

:ק"החבלפי

לשותפותשברשותונכסעלהבעלותאתהמעבירשותף-לשותפותמהשותףנכסיםהעברת•

תקבעהתמורה.הכנסהמסלפקודת'החלקלהוראותבהתאםההעברהבעתבמסיחויב

.ההעברהביוםהנכסשלהשוקלשוויבהתאם

מכירתמשמעותהלשותףמהשותפותנכסיםהעברת-לשותףמהשותפותנכסיםהעברת•

יחולוכזומכירהעל.מניותיהלבעלימחברהנכסיםלהעברתבדומההשותפותידיעלהנכסים

ביןיחולקהמכירהבגיןלשותפותשנבעההוןרווח.הכנסהמסלפקודת'החלקהוראות

.השותפותברווחילחלקםבהתאםהשותפים

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 בהסכם  , ראש השותפים(2)
,  יערוך וימסור-ראש השותפים הפועל , ואם אותו ראש השותפים אינו פועל-על השותפות 

כפי שתתברר בהתאם  , ח על הכנסת השותפות בכל שנה"דו, לפי דרישת פקיד השומה
ויפרש בה שמם ומענם של השותפים האחרים שבפירמה ואת החלק  , להוראות פקודה זו

;  שכל שותף זכאי לו בהכנסת אותה שנה



לפקודה( א)63סעיף -מיסוי שותפויות

ק"החבפרשנות 

אחראי  , יד-עובד בעסק או במשלח, הוא שותף שבדרך כלל משקיע בשותפותשותף פעיל •
הכנסה  הכנסתו תהיה בגדר , שותף כזה. להפסדים של השותפות ושותף בהחלטות השותפים

.  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"החבפרשנות 

הדרישה של  . הוראות הסעיף יחולו בקביעת הכנסתם של השותפים הפעילים והפסיביים בלבד•
ורק בהתמלא תנאי זה זכאים יתר  , בשותפות יהיו לפחות שני שותפים פעיליםהסעיף היא ש

.השותפים הפסיביים להחלת ההוראות לגבי הכנסתם

סעיף  . שהשותפים הם העוסקים בעסק והם אלה שמפיקים את הרווחיםהעיקרון המנחה הוא •
,  המס-שכל שותף זכאי לו בשנת, יש לראות את החלק מהכנסת השותפותכי , קובע( א)63

.כהכנסתו של השותף

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



לפקודה( ב)63סעיף -מיסוי שותפויות

על ידי  יד פלוני מתנהל -לא הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שעסק פלוני או משלח(ב)
יד כאילו  -יראו את ההשתכרות או הרווחים של אותו עסק או משלח, אדם או יותר יחד-שני בני

והשומה תיערך בהתאם  , אשר פקיד השומה יבחר בו, הגיעו לאחד הזכאים לקבל חלק מהם
.162אדם לעניין סעיף -נערכה השומה כאמור לא יראו את השותפות כחבר בני; לכך

(:ב)63לסעיף ק"החבפרשנות 

יש  , כאשר שותפים לא הצליחו להוכיח שבעסק פועלים שני אנשים או יותרהסעיף קובע כי •
.היד לאחד מהם-לייחס את ההכנסה מאותו עסק או משלח

הסעיף נועד להסדיר את אותם מקרים בהם המדובר בשותפות רשומה המנהלת עסק או  •
.  ידי שני שותפים-בדבר ניהול פעיל על, 63שאינה עונה לדרישות סעיף , יד-משלח

הכנסה יש לייחס  -הרי שלעניין פקודת מס, למרות שמבחינת הדין הכללי מדובר בשותפות•
.  והוא יהיה הנישום לגבי הכנסה זו, את ההכנסה לאחד השותפים



לפקודה( ד)63סעיף -מיסוי שותפויות
יראו  , קבע כאמור; שר האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן לענין פקודה זו כחברה

וסכום שחילקה השותפות לשותפים יראוהו  , פקודה זו כאילו היא חברהאת השותפות לענין 
שותפות שיחידותיה הוצאו לפי תשקיף והן רשומות למסחר  –" שותפות", לענין זה; כדיבידנד

.שקבע שר האוצר לענין זהבבורסה כהגדרתה בחוק ניירות ערך או בבורסה אחרת 

2017-ז"התשע, (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה)צו מס הכנסה 

:  אני מצווה לאמור, "(הפקודה: "להלן)לפקודת מס הכנסה ( ד)63בתוקף סמכותי לפי סעיף 

1שהיא תושבת ישראל כהגדרת מונח זה בסעיף , לפקודה( ד)63שותפות כהגדרתה בסעיף ( א)1.
:יראוה לעניין הפקודה כחברה-ומתקיימים בה כל אלה , לפקודה

פיתוח או הפקה של נפט, שותפות לחיפוש

הן  , הן במישרין והן בעקיפין, פיתוח או הפקה של נפט, חיפושהוא , חלקו או כולו, עיסוקה(1)
...  לעניין זה; בארץ או מחוץ לארץ

שותפות מחקר ופיתוח

פיתוח וחדשנות טכנולוגית  , כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר, אשר עיסוקה הוא מחקר או פיתוח( 2)
.במישרין או בעקיפין, 1984-ד"התשמ, בתעשייה



לפקודת מס הכנסה( ה)63סעיף -מיסוי שותפויות

שותפות מוגבלת

שיש להן הכנסה מעסק  , המנהל רשאי להורות לענין שותפויות מוגבלות מסוימות שקבע(1)

שהתקיימו לגביו התנאים  , כי יראו את הכנסתו החייבת של שותף מוגבל, (1)2לפי סעיף 

183למשך תקופה שאינה עולה על , 'כרווח הון לפי חלק ה, כולה או חלקה, שקבע המנהל
–" שותף מוגבל"ו" שותפות מוגבלת", לענין זה; והכל בתנאים ובתיאומים שהורה, ימים

.1975-ה"התשל, [נוסח חדש]כמשמעותם בפקודת השותפויות 

להאריך את תקופת  , בתקנות, שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי(2)

.בתנאים ובתיאומים שקבע, לתקופה( 1)תוקפה של הוראה שנתן המנהל לפי פסקה 

קרנות  , קרנות גידור, קרנות הון סיכון–הסדר לקוי וחסר בכל הקשור לשותפויות מוגבלות •

(.'מקרקעין פרטיות וכו
מיסוי קרנות הון סיכון–9/2018חוזר מס הכנסה •

(אקוויטיפרייבט)מיסוי קרנות השקעה פרטיות -10/2018חוזר מס הכנסה •

.דרוש הסדר חקיקתי מקיף•



מכירת זכות בשותפות



מכירת זכות בשותפות  

שפיראעניין–336608-02-12מ"ע

רואיבפירמתבכירשותףהיהאשרשפיראחשבוןרואהשלמסבערעורדןהמשפטבית•

.'ושותאלמגורברייטמןהחשבון

סכום,הפרישהלאחרעשורבמשךשנהמדילקבלשפיראזכאיהיההשותפותהסכםלפי•

.שנתיהכנסה

ייעוץ)התמחותובתחוםצברשהואמוניטיןמכירתבגיןהתקבלהההכנסהכיטעןשפירא•

למיסוינתוןממכירתההרווחשגםבשותפותזכותהואהממכרכיגרסחלופיתכטענה.(עסקי

.לפקודה'החלקלפיהוןכרווח

במיוחד לאור העובדה שהיא  , באופייהפירותיתמנגד טען פקיד השומה כי ההכנסה היא•

.מתקבלת בחלקים על פני מספר שנים



מכירת זכות בשותפות  

שפיראעניין–336608-02-12מ"ע

:נפסק

כפירותשולמולאשהתשלומיםכך,הבחינותמכלהשותפותמןשפיראהתנתקפרישתובעת•

הפרישהלאחרשלועשייהעבור

בקשרשפיראשלומעמדועשייתולפירותהוספהאוהשלמהמייצגיםהתשלומיםכיהוכחלא•

;הפרישהשלפנילתקופה

.פרישתואגבבשותפותזכויותיועלויתורועבורלושולמוהתשלומיםכייותרמסתבר•

כיהכלכליבמישורואףהמשפטיבמישורודאי,הפרישהבעתמלאהיההשותפותקשריניתוק•

בהיותוהכרוכיםחדשיםלסיכוניםחשוףלהיותשפיראהפסיקואילךהפרישהמרגעהרי

בשליפחתועצמםהשנתייםשהתשלומיםהיהשפיראאצלשנותרהיחידהסיכון.שותף

.פרישתועםנגדעהמניבהעץשפיראעבור,דהיינו.בעתידהפירמהברווחיותהיחלשות



מכירת זכות בשותפות  

שפיראעניין–336608-02-12מ"ע

:נפסק

פעילותעבור(נוסף)גמוללהוותתיאורטיבאופןעשוילאחריהאופרישהבעתתשלום•

ההנאהלטובותתוספתבבחינתיהיההתשלום,כזהבמקרה.הפרישהלפני,בעברשבוצעה

.בעברשולמואשר

אשרמקצועיתבעשייהשורשיוהריכיפירותיתכהכנסהלהיחשבעשויכאמורנדחהתגמול•

.כשותףפעילבעודוהנישוםידיעלבעברבוצעה

עבורבתשלומיםמדוברכישפיראשלבעדותואוההסכםבנוסחכלשהםסימניםנמצאולא•

.בעברעשייה

שפיראשלזכויותיומהעברתונובעבאופיוהוניהואזהמקרהבנסיבותהמסאירוע,לכן•

.הנותריםהשותפיםלידיבשותפות



מכירת זכות בשותפות  

:בנימיןמשהניסיםבעניין1036/08מ"ע

ניתןשאינםאישייםמוניטיןמערערללפיההמחוזיפסיקתאתאישרהעליוןהמשפטבית•

וככזו,88סעיףהוראותלפימכירההיאלחברהבשותפותזכותוהסבתולכןלהעברה

.הוןברווחחייבת

:מיכלדוויקבעניין47/09ה"עמ

עםפרישהלהסכםהשותףהגיעמותוכשלפני,נפטרכלכליייעוץשהעניקהבפירמהשותף•

.לשנהחודשיתבפריסהמסויםסכוםיקבלשהואנקבעבהסכם.השותפות

.רבותשניםעלמהעברהתחשבנויותבגיןהואלקבלזכאישהשותףשהסכוםנקבע•

.פירותיתבהכנסהשמדוברהטענהאתקיבלש"ביהמ,לכן•



מכירת זכות בשותפות  

:14/03הכנסהמסחוזר

:כדלהלןתקבעבשותפותזכותעלותכיקובע

מהשותפותהמשיכותבניכוי(כסףבשוויאובכסף)בשותפותהשונותההשקעות•

.השניםבמהלךלשותףשייוחסוהשותפות(הפסדיאו)רווחי(ניכויאו)בתוספת•

שהוא,הוןרווחמסלשיעורבהתאםבמסחייביהיהבשותפותהזכותממכירתהריאליהרווח

.(יסףלמסבכפוף)30%או25%



(ח"אגש)מיסוי אגודה שיתופית חקלאית 

-כיקובעלפקודה62סעיף

יהיה,הבוליםמספקודתלעניןחקלאיתשיתופיתכאגודהשסווגהשיתופיתאגודהשלדינה"

131סעיףלפיח"בדוכךתבעההאגודהאם,זופקודהלעניןשותפותכדיןפלוניתמסבשנת

מהםאחדלכלהמגיעהחלקואתחבריהשלומענםשמותםאתהמפרט,מסשנתלאותה

באסיפהנתקבלהכאמורתביעהעלשהחלטהובלבד,מסשנתבאותההחייבתבהכנסתה

.האגודהחברירובשלבכתבהסכמתםלהוניתנהלתקנותיהבהתאםהאגודהשלהכללית

.שותפותכדיןזהבסעיףשבחרהחקלאיתשיתופיתאגודהשלדינהלפקודה62סעיףפיעל

בניגוד)הפקודהלצרכיאדםבניכחבראוכשותפותלהיחשבאםמחדששנהכללבחורניתן

."(משפחתיתחברה"או"ביתחברת"ללמשל



חברת , חברה משפחתית

בית וחברה להחזקת נכסי  

נאמנות  



(א לפקודה64סעיף )חברה משפחתית 

הכנסה–זהבסעיף)מקרקעיןמיסויבחוקכמשמעותושבחלרבות,חייבתהכנסה(א)א64

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

לחלקהזכותבעלשהואהחברשלהפסדואוכהכנסתו,התאגדותהלאחרחודשיםשלושהבתוך

הזכויותמבעליאחדשהואבבקשתהציינהשהחברההחברשלאובחברהברווחיםביותרהגדול
–זהבסעיף)לבקשהצורפהבכתבהסכמתוואשרבהברווחיםביותרוהגדוליםהשוויםלחלקים
:אלההוראותויחולו,(הנישום

להלן)זהסעיףפיעלחושבבוחייבתשהיאשהמסבשניםהחברהמהכנסותשחולקורווחים(1)
(3א)קטןסעיףלפיבמסהחייבבדיבידנדשמקורםרווחיםוכן(ההטבהתקופת–זהבסעיף

חדלהשהחברהלאחראוההטבהתקופתלאחרחולקואםאףוזאת,חולקולאכאילויראו

;משפחתיתחברהלהיות



(א לפקודה64סעיף )חברה משפחתית 

;מהנישוםוהןמהחברההן,מקדמותלרבות,החברההכנסתעלהמסאתלגבותניתן(5)

;החברההכנסתכנגדלקיזוזניתניםאינםההטבהתקופתלפנילנישוםשהיוהפסדים(6)

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

לפירקההטבותיינתנו,חוץתושבהיותובשלחוץלתושבזופקודהלפיהניתניםלפטורים

.החברהברווחיהנישוםשלהיחסיחלקו

:נוספותהוראות

חברהנישוםיהא,(א)קטןבסעיףכאמורתנאיבנישוםלהתקייםחדלהמסשנתבתוךאם(1א)

להתקייםשחדלמיוםימים60בתוךהחברההודיעהושעליובומתקייםכאמורשתנאיאחר

הזכאיתמשפחתיתחברהלהיותהחברהתחדל,כאמורהחברההודיעהלא;האמורהתנאי
חדלשבההמסשנתמתחילת(זכאיתמשפחתיתחברה–להלן)(א)קטןסעיףהוראותלהחלת

האמורהתנאיבנישוםלהתקיים

החברהתחדל,(א)קטןבסעיףכאמורתנאיבחברהלהתקייםחדלהמסשנתבתוךאם(2א)

.האמורהתנאיבהלהתקייםחדלשבההמסשנתמתחילתזכאיתמשפחתיתחברהלהיות



חברה משפחתית

(2018)מ"בעשרהאור,1038/17א"ע:משפחתיתבחברההוןרווחחישוב

:העובדות

המשפחתיתבחברההוןרווח

ידןעלשנרכשו,וזריםישראליםערךניירותמשפחתיותחברותמכרוהערעורתקופתמהלך•

.בעבר

.הריאליההוןרווחעלבמסחייבתהייתהזומכירה•

עלהחלהכלללפיהאם-הריאליההוןרווחאתלחשבישמדדאיזהלפימחלוקתהתעוררה•

לשיעורבהתאם-יחידעלהדיןלפיאו,לצרכןהמחיריםמדדלפיהואהחישובלפיו-חברה

.החוץמטבעעליית

עלהחלהמטבעשערלפיהמדדיחולכיוקבעהמדינהעמדתאתקיבלהמחוזיהמשפטבית•

.יחיד



חברה משפחתית

(2018)מ"בעשרהאור,1038/17א"ע:משפחתיתבחברההוןרווחחישוב

:העובדות

מריביתרווחכנגדשערמהפרשיהפסדקיזוז

,ח"למטצמודיםבפיקדונותהחברותהחזיקו,2008-2006השניםבין,הערעורבתקופת•

.מריביתהכנסההניבואלוופיקדונות

.ח"המטשלהחליפיןבשערירידותלעיתיםחלוהתקופהבמהלך•

.מריביתההכנסותכנגדשערמהפרשיההפסדאתקיזזהנישום•

,מריביתההכנסהמולאלכהוצאהאוכהפסדהשערהפרשילקיזוזהתנגדהשומהפקיד•

.קמאמשפטביתידיעלאומצהוגישתו

-משפחתיתלחברההרלוונטיתהמדדהגדרת–הראשונההסוגיה

שבוהיוםלפנילאחרונהשפורסםכפילצרכןהמחיריםמדד–לפקודה88בסעיף"מדד"•

בידיערךניירלענין,האמוראףעל;...;...,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהמטעםמדובר

;כמדדהמטבעשעראתיראו,חוץלמטבעצמודשערכואוחוץבמטבעהנקוב,יחיד



חברה משפחתית

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

:נפסק

:משפחתיתבחברההוןרווחחישובלעניין

ערךניירביןהמדדבסוגהבדלשקייםעולהלפקודה88בסעיף"מדד"הגדרתשלמהסיפא•

המחיריםמדדהואחברהעבורהקובעשהמדדבעוד.יחידבידיערךניירוביןחברהבידי

.ח"המטשערהואיחידעבורהקובעהמדד-לצרכן

ליהנות,בחוקהקבועיםמסוימיםבתנאים,ליחידיםלאפשרנועדהמשפחתיתהחברהמוסד•

לפיהחייבתההכנסהבגיןמסלשלםזאתעםיחדאך,תאגידשלבמעטההפעילותמיתרונות

.היחידשלהמסדיני

כיצורהמשפחתיתהחברהשלמאופיההנובעותבשאלותלהכריעאחתלאנדרשוהמשפטבתי•

.ליחידחברהשביןבתפרהמצוי,מסלצרכיכלאיים



חברה משפחתית

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

:נפסק

:משפחתיתבחברההוןרווחלעניין

מהילקבועישהראשוןבשלב:הבאבאופןתבוצעהמשפחתיתהחברההכנסתשומת•

ההוןרווח,כך.תאגידימסמשטרשולטזהבשלב.המשפחתיתהחברהשלהחייבתהכנסתה

.המסחבותאתלקבועישהשניבשלב.לחברההרלוונטית"מדד"הגדרתלפייחושבהריאלי

ולאור,ומקרהמקרהכלשלפרטניתבחינהתוך,היחידשלהמסמשטרלחולעשויזהבשלב

.הרלוונטיתהמסחקיקתתכליות

עוזבהוא,המשפחתיתהחברהשלהחייבתההכנסהקרוןשלהעמסתושמסתיימתלאחררק•

שלמאפייניםלוולהעניקאותולפרוקניתןשם-היחידתחנתאלונוסע,החברהתחנתאת

.יחידהכנסת



חברה משפחתית

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

:בפיקדוןריביתהכנסותכנגדשערמהפרשיהפסדקיזוזלענין

.הפירותיבמישורלניכויהניתנתהוצאהמהוויםלא,ככלל,ממספטוריםאשרשערהפרשי•

וגורםשמתממשסיכוןאו,כיסחסרוןכללאזהבמקרה,המערעריםמגישתלעולהבניגוד•

.בניכוימותרתהוצאהמהווה,להפסד

הוא,מוכרתכהוצאההצמדהבהפרשילהכירהמחוקקרצהבומקום,לפקודה17סעיףפיעל•

בגיןמימוןמהוצאותכחלקהצמדההפרשישלבהקשר,למשל.במפורשזאתלקבועידע

.הלוואותעלהצמדהוהפרשיריביתבניכויהמתירלפקודה(א()1)17בסעיףכקבוע,הלוואה

הצמדההפרשיניכויהמתיר(א()1)17סעיףאתוחוקקהאזמלאתנטלכברשהמחוקקאף•

הפרשיאתלנכותניתןשלא,אפואיוצא.לפיקדוןביחסזאתעשהלאהוא-הלוואהשלבמקרה

.פירותיתכהוצאההפיקדוןשלהשער

.ממספטוריםהיוהם-חיובייםהיוהשערהפרשילּו,לפקודה(13)9סעיףלפי•

נדחההערעור•



חברה משפחתית

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

:אלהכלשהתקיימוובלבד,נכסבשליחידשקיבלהצמדההפרשי(13)9סעיף

כפי–"חלקייםהצמדההפרשי",זהלענין;חלקייםהצמדההפרשיאינםההצמדההפרשי(1)

;הכנסתשלהכספיםועדתבאישורהאוצרשרשקבע

;הנכסבשלהצמדההפרשיאוריביתהוצאותניכויתבעלאהיחיד(2)

חייביםאוחשבונותיובפנקסירשומיםואינם(1)2סעיףלפיהכנסהאינםההצמדההפרשי(3)

;כאמורברישום

הקובעשהמדדבאופן,הריאליההוןרווחחישובלאופןבנוגע,הראשונהבסוגיההתקבלהערעור

בסוגיהנדחההערעור.המחוזיהמשפטביתידיעלשנקבעכפיולאלצרכןהמחיריםמדדיהיה

.השלילייםהשערהפרשיבגיןבהפסדאובהוצאהלהכרהבנוגע,השנייה



(245לפקודה לאחר תיקון 64סעיף )חברת בית 

:אלהכלבהשמתקיימים,76בסעיףכמשמעותהמעטיםחברתהיאביתחברת

–זהלעניין;20עלעולהאינובההמניותבעלימספר(1)

כבעלהשקוףבתאגידהזכויותמבעליאחדכליראו,בחברהמניותבעלשקוףתאגידהיה(א)

;בחברהמניות

אופןאתמסשנתבכללבחורבאפשרותושיששקוףתאגידבחברההמניותבעליביןאין(2)

,שלוהמיסוי



(245לפקודה לאחר תיקון 64סעיף )חברת בית 

:מאלהיותראואחדהםהתאגדותהמיוםחודשיםשישהחלפושבומהיוםהחלנכסיהכל(3)

החברההחזקתתחילתממועדשניםחמשבתוךעליהבנייןבנייתשהושלמהקרקעאובניין(א)

מטעמים,בשנתייםכאמורהבנייהלהשלמתהנדרשתהתקופהאתלהאריךרשאיהמנהל;בקרקע
70%הכוללששטחםמבניםבנייתהשלמת–"בנייההשלמת",זהלעניין;שיירשמומיוחדים

;עליהםהחלההתכניתלפילבנייההניתןמהשטחלפחות

שתחזיקובלבד,(א)משנהבפסקתכאמורנכסיםלרכישתאותההמשמשיםמזומנים(ב)

רווחיםבשלמזומניםאו,בחברההושקעושבההמסשנתמתוםחודשים12היותרלכלבמזומנים

;(1()ג)קטןסעיףהוראותעליהםחלותהיוחולקושלו

;זהקטןבסעיףהתנאיםשארכלבהשמתקיימיםבחברהמניות(ג)

ובלבד,אחרמאדםשנרכשו,מקרקעיןמיסויבחוקכהגדרתו,מקרקעיןבאיגודמניות(ד)

;באיגוד,88בסעיףכהגדרתם,השליטהמאמצעי50%-מיותרשללהחזקההביאהשהרכישה

בפסקהכאמורקרקעאובנייניםשל,בעקיפיןאובמישרין,בהחזקהרקעוסקתהחברה(4)

;(א()3)



(245לפקודה לאחר תיקון 64סעיף )חברת בית 

;תושבתהיאשבהםבמדינותאובמדינהגםשקוףתאגידהיא,חוץתושבתחברהלגבי(5)

שיחוליכולהאמורלחוק1שביעיפרקואולם,הוןהשקעותלעידודחוקחללאהחברהעל(6)

;ליחידגםהניתנותמסהטבותלעניין,עליה

לפקידונמסרההמניותבעליכלעליהשחתמובהודעה,ביתכחברתלהיחשבביקשההחברה(7)

.התאגדותהמיוםחודשיםשלושהבתוךהשומה

-הכלל

החייבתכהכנסתה,התאגדותהמיום,ייחשבוביתחברתשלוהפסדיההחייבתהכנסתה(ג)

הוראותויחולו,הביתחברתלרווחיבזכויותלחלקםבהתאם,מניותיהבעלישלוהפסדיהם

:אלה

בין,וחולקוזהסעיףלפייחידשלהמסבשיעורישחויבוהביתחברתרווחיאתיראו(1)

לאכאילו,כאמורחברהלהיותשחדלהלאחרוביןביתחברתהיתההחברהשבהבתקופה

.חולקו



חברה להחזקת נכסי נאמנות  

:נאמנותנכסילהחזקתחברהמגדירלפקודהג75סעיף
אובמישרין,הנאמןבעבורהנאמןבנכסיהמחזיקהחברה–"נאמנותנכסילהחזקתחברה"

:אלהכלבהשמתקיימיםבעקיפין

;בלבדהנאמנותנכסיהחזקתלשםהוקמההיא(1)

אוישראלתושבנהנהנאמנותבנכסיאוישראלתושבינאמנותבנכסיהמחזיקהחברהלעניין(2)
על–בישראלשהםנאמנותבנכסיאוישראלתושבשהואנהנהבהשישצוואהלפינאמנותבנכסי

;ההתאגדותמיוםימים90בתוךהשומהלפקידהודעהנמסרהככזוומעמדההתאגדותה
רק–"בעקיפיןהחזקה",זופסקהלעניין;בעקיפיןאובמישרין,מניותיהבכלמחזיקהנאמן(3)

והנאמן(2)-ו(1)פסקאותהוראותבהשמתקיימותחברהשהיאאחרתחברהבאמצעותהחזקה

;מניותיהבכלמחזיק



חברה להחזקת נכסי נאמנות  

בכל;בנאמנותבנכסיםמחזיקשהואאו,מנכסיםהכנסותאונכסיםלושהוקנואדם–"נאמן"•

לענין;מדוברשבהבנאמנות,זהבתפקידוהנאמןמשמעו,בנאמןמדוברשבוזהבפרקמקום

בתוספתכמפורטתאגידויראולנאמןכהקניהנאמנותנכסילהחזקתלחברההקניהיראוזה

;'אהראשונהלתוספתתאגידיםבצולהוסיףרשאיהאוצרשר;כנאמן'אראשונה

מוחזקיםכשהםלרבות,ידועלהתקבלואושנרכשואולנאמןשהוקנונכסים–"הנאמןנכסי"•

;שמהעלרשומיםהםאםאף,נאמנותנכסילהחזקתחברהבידיבעבורו

:לפקודה(ב)טז75סעיף•

בשלמסלשלםאו131סעיףלפידוחלהגישתחויבלאנאמנותנכסילהחזקתחברה(ב)

.הנאמןבעבורבידיההמוחזקיםהנאמןנכסיבשלאוהנאמןהכנסת

כהגדרתהנאמנותנכסילהחזקתחברהבילטרליותמסאמנותלעניין:לפקודה(ד)196סעיף•

.ישראלתושבתתיחשבלאג75בסעיף



(לפקודה1א64סעיף )חברה שקופה 

.לפקודה132תיקוןמכוח,2003-בלתוקףלהיכנסאמורהיה"שקופהחברה"להנוגעההסדר•

.כנדרשותקנותמשנהחקיקתלצידונחקקהשלאמשוםעדייןתקףאינוהוא,אולם•

הצינורחברותבאמצעותכיוםהקיימיםההסדריםאתלהחליףנועדהשקופההחברההסדר•

.ביתוחברתמשפחתיתחברה–הישראליות

אםאלא,שקופותלחברותהצינורחברותכלתהפוכנהלתוקפוההסדרשיכנסמרגעכינקבע•

.השומהלפקידאחרתתודענה



ישויות שקופות במישור המס  

הבינלאומי



LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על 
אמריקאי

LLCהאמריקאיבדין–
•LLCיחידזכויותבעלידיעלמוחזקתאשר(A single-member LLC)שקוףלגוףנחשבת

Disregarded)הבריתבארצותמסלצרכילחלוטין Entity)מיוחסיםוהפסדיההכנסותיהוכל

.בההיחידהזכויותלבעלישירות
•LLCהחברהשלבהחזקהיותראוחבריםשניעם(A multiple-member LLC)באופןמתנהלת

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

דוחמגישהזהבמקרהLLC-ה.שחולקוכספיםובניכויבהפסדיםחלקובניכוי,ברווחיםחלקו

שנקראטופסבמסגרתהשותפותובהוןהשותפותבתוצאותחלקואתחברלכלונותנת1065
K-1.בהחברשלהחשבוןעודכל,ב"בארההמסדינילפי-LLCלאכספיםחלוקת,מאפסגבוה

חשבוןעלאוLLC-להזריםשהחברכספיםחשבוןעלבחלוקהמדוברשכן,להכנסהתיחשב

.(החברבידיבמישריןהופקוכאילומסעליהםהוטלכבראשר)LLC-הברווחיהחברשלחלקו

כחברהלדווחלבחור,יותראואחדחברידיעלמוחזקאםביןלבחוריכולLLC-ה,לחילופין•

-C)חברותידיעללדיווחהמיועד1120טופסבמסגרת,מסלצרכי Corporations).



5/2004סוגיית כפל המס ותכלית חוזר 

LLC(S-Corp)הישראליבדין–

,המסחבות-דהיינו,שותפותכאלהיאהמסלענייןLLC-לההתייחסותהבריתבארצות•

הואהאמורמהייחוסיוצאכפועל."חבר"לייוחסוהתאגידבמסגרתשנעשווההוצאותההכנסות

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

.ישראלתושבבידיכדיבידנדייחשבוהתאגיד

התאגידבידי.הישראליהדיןי"עפהכנסהלושתהאללאמסשילםישראלתושב:התוצאה•

רווחיםיחולקוכאשר,בעתיד.בישראלבמס,זהבשלב,חייביםאינםאשררווחיםקיימים

וללא,במקורל"בחומסניכויללא,מדיבידנדכהכנסהישראלתושבבידיאותםיראו,אלו

.לפקודה199-210סעיפיםלהוראותבהתאםזרממסזיכוילקבלאפשרות



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

עובדות

מסוגמתאגיד67%-בהחזיקהאשר,משפחתיתחברהשלממניותיה100%-בהחזיקהנישום•
LLCרפואייםביטוחיםמכירתבתחוםב"בארהשפעל.

.המשפחתיתלחברהקרי,בוהזכויותלבעלי,ב"בארההדיןלפי,יוחסוהתאגידשלהכנסותיו•

.ב"בארהבמקורמסהתאגידניכהבגינם,לחברהכספיםחילקהתאגיד

מניותכבעללושיוחסהמדיבידנדהכנסהעלדיווחהואבישראלהנישוםשהגישבדוחות•

השומהפקיד.ב"בארהשנוכההמסבגיןזיכויודרש,המשפחתיתבחברה(המייצגהנישום)

.הזיכויאתליתןסירב

עלותמלואבגיןפחתמהמערעריםחלקדרשו,2010-2013המסלשנותבדוחותיהם,בנוסף•

השווימלואבגיןהפחתאתלנכותניתןב"בארההמסדינישלפיבתואנה,הדירותשלהרכישה

.הקרקערכיבשלהפחתהעלמגבלהשםחלה"בניין"במדוברכאשרורק,הדירותשל



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

המחוזיהמשפטביתפסיקת

-העקיףלזיכויביחס

ישותבגדרבולראותיש,ב"בארהמסלצרכישקוףכגוףנחשבהזרשהתאגידאףעל•

.בישראלמסלצרכישקופהולא"אטומה"

המסואילוהזרהתאגידשלמעסקהכנסהעלהינוהבריתבארצותששולםהמס,כןעל•

.הנישוםשלדיבידנדהכנסתעלהינובישראלשהוטל

ההכנסהמפיקביןבזהותהצורךבדברלפקודה200בסעיףהדרישהמתקיימתלא,לאמור•

.בגינההמסזיכויאתשמבקשמילבין

היאמסחבותבישראלבעוד,מעסקהכנסההיאהבריתבארצותשמוסתהההכנסה,בנוסף•
הזרהובמדינהבישראלשההכנסהנדרשממסמזיכויליהנותמנתעל–מדיבידנדהכנסהעל

.(לפקודה204סעיף)מקורמאותוהכנסהתהיה



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

המחוזיהמשפטביתפסיקת

-לפחתביחס

-זהבהקשרגםהערעוראתדחההמחוזיהמשפטבית

.האמריקאיהדיןמבחינתהוכחהלאהמערעריםטענת•

,לפקודה21סעיףלפי,משמע.בישראלהמסדיןלפילקבועישהפחתלניכויהכלליםאת•

מחירבחשבוןיובאלא,הפחתקביעתלצורך,בנייןשלהמקוריהמחירבחישובכיהקובע

,הכוללתמהעלות1/3-בהקרקעעלותאתלהעריךשניתןתוך-הבנייןהוקםשעליההקרקע

.אחרתהקובעותראיותבהיעדרוזאת



פקיד שומה גוש  ' נ' יעקב הראל ואח4030/17א "ע
דן

-העליוןהמשפטביתפסיקת

שגגהנפלהלאכיהיאדעתנו.טענותיהםאתושמענו,הצדדיםסיכומילרבותבחומרעיינו"

-קמאבהליךזהבענייןלהסכמותהגיעושהצדדיםגםמה-שנקבעוהעובדתייםבממצאים

."מהםשנגזרתהמשפטיתובמסקנה

לצרכי"מלאהבהשקפה"מדוברשאיןמצב)5/2004חוזרבפרשנותעסקלאהדיןפסק–דגש

.(מס



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

LLC(S-Corp)הישראליבדין–
–אמריקאיLLCשלבהקשרזרמסזיכויקבלתלצרכי"חלקיתהשקפה"קובע–5/2004חוזר•
בכדיאולם,בישראלבמסחייבאינוהתאגיד,ככלל.חוץתושבאדםבניחברהואהתאגיד•

,(ישראלתושב)למחזיקההכנסותייחוסמשוםלהיווצרהעשויהמסכפלאתלמנוע

בשלזיכוייינתן,במקביל.אישיבאופןהתאגידהכנסתעלבישראללדווחלמחזיקיתאפשר

(התאגידשלההכנסותמייחוסכתוצאה)המחזיקי"עששולםהזרהמס



אי הרשאה לקזז הפסדים

התאגידמעמדאתלשנותכדיבוואין,בלבדזרממסהזיכויבבעיותטיפולהיאהחוזרמטרת•

ייוחסולא,ל"בחוהתאגידמפעילותכתוצאההפסדים,למשלכך.מסלצורךלחלוטין"שקוף"ל
.LLC-הברמת,הפקודההוראותפיעללקיזוזיישארואלאלמחזיק

כתוצאההפסדנוצרהשניםובאחת,החוזרהוראותבהפעלתשבחרנישוםשלבמקרה•

.העוקבותבשניםהתאגידברמתההפסדיםיקוזזו,"שקוף"ההתאגידמפעילות



הודעה על הכנסות התאגיד השקוף וקיזוז הפסדים

.לעילשנקבעההסדראתעליולהחילביקששהנישוםלאחררקיופעלוזהחוזרהוראות•

ח"הדוהגשתעםהוראותיואתיישםאםהחוזרהוראותאתלהפעילביקשכאילובנישוםיראו

.השומהלפקידזהחוזרפרסוםשלאחרהראשון

הוראותיואתויפעילמבחירתובולחזוריוכללא,החוזרהוראותאתליישםשבחרנישום•

.העוקבותבשניםגםעקביבאופן

,בהגשתוחייבשהואהשנתיח"לדויצרף,החוזרהוראותאתלגביולהפעילשבחרנישום•

אתתכלולההודעה.מהכנסותיוכחלק"שקוף"ההתאגידהכנסותעלהדיווחאופןלגביהודעה

.זיכוינדרשבגינםואשרהזרהבמדינהששולמוהמססכומיואתהחייבתההכנסהחישובאופן

?לראשונהישראלתושב•

?ותיקחוזרתושבלגבימה•

?חוזרתושב•



אמריקאיLLCעמדות חייבות בדיווח בדגש על 

שאינהבישותמחזיקאשרישראלתושב-16/2016'מסעמדה–בדיווחחייבתעמדה•

זאתולעומתבישראלמסלצרכי"שקופה"שאינהכישותבישראלהנחשבת,ישראלתושבת
SאוLLCמסוגישויותכדוגמת)ל"בחו"שקופה"לישותנחשבת Corporationאינו,(ב"בארה

תאגידשלמהכנסהאו,החייבתמהכנסתוהזרההישותבפעילותשהתהווהפסדיםלקזזרשאי

.ל"בחוכשקוףנחשבאםגם,בהחזקתואחר

:(2019בפברואר26מיום)1יםש"פק'נגרינפלד1861-07-15מ"ע

:עובדות
.LLC-כהמאוגדיםב"בארהן"הנדלבתחוםתאגידים15מבלמעלהשותףהיההמערער•

.5/2004לחוזרבהתאםהאישיבמישורהתאגידיםבהכנסותחלקועללדווחבחרהמערער•
בתאגידיםלושנוצרהחייבתהכנסהכנגדלושהיוLLCמתאגידיהפסדיםקיזזהמערער•

.רווחיים

.רווחיםמולהפסדיםבנפרדתאגידבכללקזזניתן:המשיבעמדת•



אמריקאיLLCעמדות חייבות בדיווח בדגש על 

:(2019בפברואר26מיום)1יםש"פק'נגרינפלד1861-07-15מ"ע–16/2016'מסעמדה

נדחהזהבענייןהערעור

"אטומהיישות"כהפקודהלהוראותבהתאםיעשהLLCשלסיווגהכינקבעהראליעקבבעניין•

-לפיכך.שלביתהדוהמיסוילשיטתבהתאם

לחוזר11.4בסעיף"תאגיד"המונחאתכיהמערערטענתאתדחההמחוזיהמשפטבית•

.הפרשנותלחוק5לסעיףבהתאםוזאת"תאגידים"-רביםבלשוןגםלפרשיש5/2004
.האחריםבתאגידיםשתחזיקLLCלהקיםהיהיכולכיהמערערטענתאתדחהגםהמשפטבית•

כללשלוהרווחיםההפסדיםסךעללדווחרשאיאינובישראלמ"בעחברותבמספרמניותבעל
.LLCלתאגידיביחסגםרווחיהמוללקיזוזניתניםבנפרדחברהכלהפסדי.ביחדהחברות



אמריקאיLLCעמדות חייבות בדיווח בדגש על 

:(2019בפברואר26מיום)1יםש"פק'נגרינפלד1861-07-15מ"ע–16/2016'מסעמדה

Schedule-הבמסגרתהאמריקאיבדיןשונותישויותביןקיזוז• E.

?החוזרלפי,הישראליהדיןלפי,האמריקאיהדיןלפיהפסדיםניהול-?ביצועברהאם•
?פירוטללאK1רקניתןבהםמקריםלגבימה•

(LP)שותפויות/אחתLLCישותבאמצעותפעילות•

שניתןככלביתחברת/משפחתיתחברהבאמצעותLLC-ההשקפה•

טופס-10%-מנמוךבשיעוראחריםLLCבתאגידיהמחזיקהחזקותLLCבאמצעותהחזקה•

150.

.המסדינישלובניטרליותהעסקיתבפעילותאפשריתפגיעה•



אמריקאיLLCעמדות חייבות בדיווח בדגש על 

ממסזיכוילצורך5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבעההסדריישום-50/2017'מסעמדה•
אתליישםושבחרזהבתאגידמחזיקאשרישראללתושבLLCתאגידהכנסותיחוס-בלבדזר

התאגידהכנסותעללדווחלושמאפשרבאופן5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבעההסדר

שהתהווהפסדיםקיזוזלרבות,אחרלענייןולאבלבדזרממסזיכוילצורךיהיהאישיבאופן
,ליחידהמיוחסיםפטוריםלרבותוכןישראלתושבשלהחייבתמהכנסתוL.L.C-הבפעילות

.(לפקודהג125-וא122סעיפיםכדוגמת)ליחידהניתניםמיוחדיםמסושיעורי



LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על 
אמריקאי

–50/2017'מסעמדהדגשים

(15%)לישראלמחוץשכירותמדמיהכנסה–לפקודהא122סעיףשללכאורהשלילה•

ליחידמריביתהכנסהעלהמסשיעור–לפקודהג125סעיףשללכאורהשלילה•

?הוןריווחעלהמסשיעורלגבימה•

?מקלהחוזרהאם?מדיניותבשינוימדוברהאם•

.(לפקודהא64סעיף)משפחתיתחברהאו(לפקודה64סעיף)ביתבחברתשימוש•

?קיימותחברותלגבימה•

?ההטבותתקופתבתוםותיקיםחוזריםתושבים/חדשיםעולים•

(הראליעקבעניין)הדיבידנדמלכודת•



חברה משפחתית  / חברת בית 

אפשריכפתרוןמשפחתיתובחברהביתבחברתשימוש

64סעיף.מסלצרכימשפחתיתכחברהאוביתכחברתלהיחשביכולהזרהחברהגם•

התושבותבמדינתגםשקוףיהיהשהתאגידבכךזאתמתנהביתבחברתשעוסקלפקודה

.שלה
"ביתחברת"כשיסווגLLCבתאגידזכויותלבעליהקלהכולל:2/2019הכנסהמסחוזר•

כהגדרת,"תושב"או"ישראלתושב"שהואמניותיהמבעליאחדכל"לפיהבישראל

צורךיהיהולאכאמורהחברהדוחאתשלולדוחיצרף,לפקודה1בסעיףהמונחים

"בישראללחברההכנסהמסתיקבפתיחת

בענייןהדיןופסק(הלאומיהביטוחלחוקא373סעיף)לאומיבביטוחאפשריתחשיפה•
.(המשרדבאתר139מסרשומוןראו–64018-11-16ל"בנחושתן



חברה נשלטת זרה 

:(2017)(7678-09-11מ"ע)נכסיםרוזבאדד"פס

:עובדתירקע

מ"בען"נדלרוזבאדהציבוריתהחברהשלבתחברההיאמ"בענכסיםרוזבאדחברת•

."(נכסיםרוזבאד":להלן)הישראלית

בנותחברותבשתיהמחזיקה"(ההולנדיתהחברה":להלן)הולנדיתבתחברהנכסיםלרוזבאד•

."(הלוקסמבורגיותהחברות":להלן)בלוקסמבורג

חברות5באמצעותכולל,לישראלמחוץן"נדלבנכסיבתורןמחזיקותהלוקסמבורגיותהחברות•

."(המחזיקותהחברות":להלן)זרות

ן"הנדלנכסיכלאתהלוקסמבורגיותהחברותואחתהמחזיקותהחברותמכרו,2006בשנת•

34בסךדיבידנדחילקוהמוכרות."(המכירהעסקת":להלן)יורומיליון134תמורתשבבעלותן

בקבוצתקשורותלחברותהמכירהבעסקתשהתקבלוהמזומניםיתרתאתוהלוויורומיליון

.רוזבאד

.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)דגשים

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

ב75סעיףלהוראתבניגודהמחוזיהמשפטביתפסקלפיה,בטענתוהמערערצודק"•

שלפיו,חברותלמיסויבישראלשבדיןיסודמעקרוןבפסיקתוסטה,הכנסהמסלפקודת

מיסוייחידת,בדיןאסמכתאוללאתקדימיבאופן,ויצר,נפרדתמסיחידתהיאחברה

".חברותקבוצתהיא,חדשה

זרהנשלטתבחברההפאסיביותההכנסותתנאי-77/2019מספרבדיווחחייבתעמדה•

חברותקבוצתשלבמקרה

נכדותוחברותזרהבתחברהלמשל)זרותחברותבקבוצתזרהנשלטתחברהקביעתלעניין•

ההכנסותסיווגאתלבחוןיש,לפקודה(ב()1()א)ב75שבסעיףהתנאיםבחינתבמסגרת,(זרות

בין,כמכלולהקבוצהחברותהכנסותסיווגאתלבחוןולאבנפרדהקבוצהמחברותאחתכלשל

וביןבקבוצההאםחברתשללעיסוקהזהההחברותבקבוצתהנבחנתהחברהשלעיסוקהאם

.חברהכלשלהנפרדתהישותמעקרוןלהתעלםאין,כלומר.לאואם



:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

!תודה לכולם

?שאלות

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

