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עמפלי עריכת דין מיסים

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

לאומי-ביןהוועדה לרפורמה במיסוי עיקרי המלצות 



לאומי-המלצות הוועדה לרפורמה במיסוי בין

הלשכותשלנציגיםהיוהועדהחבריבין.הבינלאומימיסוישלנושאיםבשללעסקההועדה•

.(המסיועציולשכתדיןעורכילשכת,חשבוןרואילשכת)המקצועיות

.("ההמלצות":להלן)2021בנובמבר21ביוםהמסיםרשותל"למנכהמלצותיהאתהגישההוועדה•

חקיקהלהבשלתעדארוכההדרך,המקצועיותהלשכותשלבהסכמההוגשושההמלצותאףעל•

הכספיםבוועדתאישור,החקיקההצעתגיבוש,המיסיםרשותראשאישורהיתרובין,מחייבת

.בכנסתוהצבעותבכנסת

להקדיםלשקולישאך,ההמלצותסמךעלאופרטיביותהחלטותולקבלתצעדיםלתכנןעדייןמוקדם•

.החקיקהתהליךאחרולעקוב2022תוםעדעזיבה



לאומי-המלצות הוועדה לרפורמה במיסוי בין

יחידשלהמושבקביעת-'אפרק•

יציאהמס-'בפרק•

כפלממיסיהקלה-'גפרק•

עקיףזיכוי–לישראלמחוץדיבידנד-'דפרק•

זרהנשלטתחברה-'הפרק•

שוניםחקיקהתיקוני-'ופרק•

דיווחחובות-'זפרק•

סניףמס-'חפרק•

מוטביםליחידיםהקלות-'טפרק•

היברידיותהתאמותאי–'יפרק•

נספחים-א"יפרק•



יחידתושבות 



קביעת המושב של יחיד

הקייםהדיןשלהרחבה,ככלל-ההמלצותמהות

רקע

,היתרוביןהקיים"החייםמרכז"מבחןביישוםהקושיעלמצביעההוועדה,ההמלצותבמסגרת•

תושב"ההגדרהביןסתירהמתעוררתבהןומקרים"החייםמרכז"למונחשניתנותשונותהפרשנויות

המסיםרשותביןבנושארביםודיוניםלהתנהלותמביאהבתורהאשר,"חוץתושב"לבין"ישראל

תושב"הינושיחידחלוטהחזקהתהיהבהםמקריםלקבועהוועדהמציעה,לפיכך.לנישומים

."חוץתושב"ו"ישראל



קביעת המושב של יחיד

:כלהלןיהיו"ישראלתושב"מיהולהכרעתחלוטותחזקות

.הראשונהמשנהישראלכתושבייחשב,ברצףשנתייםבמשךיום183-למעלבישראלששההיחיד•

ובשנתייםהמסבשנתשהייתותקופתכלוסך,יותראוימים100המסבשנתבישראלששההיחיד•

ככלבישראלתושבותלקביעתתגרוםלאזוחזקהקיום.יותראוימים450הינולהשקדמו

שהינהתושבותומדינתבאותההנבדקותהמסשנותבכליותראוימים183שההה/שהיחיד

.אמנהמדינתמאותהמסלצרכיתושבותאישורלהמציאהיחידעל.ישראלעםאמנהמדינת

ביתמשקה/עמות/שמנהלמיאוהזוגבתאוובןבשנהיותראוימים100בישראלששההיחיד•

.ישראלתושבהינומשותף



קביעת המושב של יחיד

:כלהלןיהיו"חוץתושב"מיהולהכרעתחלוטותחזקות

לתושביחשב,ברציפותמסשנותארבעבמשךמסשנתבכליום30-מפחותבישראלששההיחיד•

.כאמורלשהותוהראשונההמסמשנתהחלחוץ

לתושביחשב,ברציפותמסשנותשלושבמשךמסשנתבכליום30-מפחותבישראלששההיחיד•

.כאמורלשהותוהשנייההמסמשנתהחלחוץ

שלהראשוןבחודשימים15-מלמעלהבישראלשההלאשהיחידבתנאייחולו,לעילהחזקותכי,יצוין

.האחרונההמסשנתשלהאחרוןבחודשאוהראשונההמסשנת



קביעת המושב של יחיד

-המשך"חוץתושב"מיהולהכרעתחלוטותחזקות•

יחשבו,ברציפותמסשנותארבעבמשך,מסשנתבכליום60-מפחותבישראלששהוהזוגבני•

.כאמורלשהותםהראשונההמסמשנתהחלחוץלתושבי

יחשבו,ברציפותמסשנותשלושבמשך,מסשנתבכליום60-מפחותבישראלששהוהזוגבני•

.כאמורלשהותםהשנייהמהשנההחלחוץלתושבי

בחודשיםימים30-מלמעלהבישראלשהולאזוגבת/ובןשהיחידהבתנאייחולו,לעילהחזקות•

.האחרונההמסשנתשלהאחרוניםבחודשייםאוהראשונההמסשנתשלהראשונים



קביעת המושב של יחיד

:המשך"חוץתושב"מיהולהכרעתחלוטותחזקות

יחשבו,ברציפותמסשנותארבעבמשך,מסשנתבכלימים100–מפחותבישראלשהוהזוגבני•

בכלאמנהבמדינתשהוהזוגשבניובלבד,כאמורלשהותםהראשונההמסמשנתהחלחוץלתושבי

מסשנותאותןלכלמסלצרכיתושבותאישורוהמציאו,יותראוימים183,מסשנותמאותןאחת

.אמנהמדינתמאותה

יחשבו,ברציפותמסשנותשלושבמשך,מסשנתבכלימים100–מפחותבישראלשהוהזוגבני•

בכלאמנהבמדינתשהוהזוגשבניובלבד,כאמורלשהותםהשנייההמסמשנתהחלחוץלתושבי

מסשנותאותןלכלמסלצרכיתושבותאישורוהמציאויותראוימים183,מסשנותמאותןאחת

.אמנהמדינתמאותה

הראשוניםהימים100במהלךיותראוימים50בישראלשהולאהזוגשבניבתנאייחולו,לעילהחזקות

.האחרונההמסשנתשלהאחרוניםהימים100במהלךאוהראשונההמסשנתשל



קביעת המושב של יחיד

המבחןלרבותהחייםמרכזמבחןעלולהישעןלהמשיךממליצההוועדה,החלוטותהחזקותלצד•

בהםבמקריםיחידשלהמושבמקוםקביעתלצורך,(לסתירההניתנותכחזקות)הקייםהכמותי

.חלותאינןהחלוטותהחזקות

.השנהבמהלךגםלחולעשוייםתושבותניתוקומועדתושבותתחילתמועד•

עלהדבריםאתלהשאיראולנישומיםוסדרודאותיותרלהביאעשויהשינויאםברורלאלגישתנו•

.כנם



הקלה ממסי כפל וזיכוי מס 
עקיף



הקלה ממיסי כפל

הקייםהדיןלעומתהקלה,ככלל–ההמלצותמהות

:הוועדההמלצות

חוץהכנסותכילקבועמוצע–(הסליםשיטתצמצום)"פלוניממקורחוץהכנסות"בהגדרתשינויים•

:בסיסייםסליםלחמישהויחולקוההכנסהמקורותלפיהמסווגותחוץכהכנסותיוגדרופלוניממקור

.(דירהשכר,תמלוגים,דיבידנד,ריבית)הפאסיביותההכנסותכללאתשיכלולכלליסל•

.אישיתומיגיעהמעסקההכנסותכללאתבתוכושיכלולכלליסל•

.ההוניותההכנסותכללאתבתוכושיכלולכלליסל•

.זרהנשלטתחברהמההכנסותכללאתבתוכושיכלולספציפיסל•

.זרהידמשלחחברתמההכנסותכללאתבתוכושיכלולספציפיסל•



הקלה ממיסי כפל

:הוועדההמלצות

:החוץממסילהחריגמוצע–לפקודה199שבסעיף"חוץמסי"בהגדרתשינויים•

.מידעעמןלהחליףיכולתאיןישראלשלמדינתבמדינותששולמומיסים•

אושהופקההכנסהעלאחרתחוץבמדינתששולמוחוץמיסיאואויבבארץששולמוחוץמיסי•

.אויבעםממסחרכתוצאהנצמחהאושהופקההכנסהועלאויבבארץנצמחה

ידיעלבהמשךשתקבעברשימההנכללותהמדינותעלהנמניתבמדינהשולמואשרחוץמיסי•

.האירופיהאיחודשל"אפורה"הוהרשימה"שחורה"הרשימהלבדומה,המנהל

:זיכויעודף

:למעטהבאותלשניםהזיכויעודףהעברתאתלאפשראין•

.בישראלהפסדיםמקיזוזיכתוצאהנוצרהזיכויעודף•

.המקורמדינתלביןישראלביןהחייבתההכנסהבדיווחעיתוימהפרשיכתוצאהנותרהזיכויעודף•



הקלה ממיסי כפל

:הוועדההמלצות

מסיאת"חוץמסי"מהגדרתלהחריגמוצע–לפקודה199שבסעיף"חוץמסי"בהגדרתשינויים•

עלאחרתבמדינהכזיכוינדרשואשר,זרהבמדינהשנצמחהאושהופקההכנסהעלששולמוהחוץ

.אחרנישוםידיעלאוהנישוםידי

:לעילההחרגהתחוללאבהםמקרים

ישראלתושבנישום:לדוגמא,הנישוםידיעלהאחרתבמדינהגםבמלואהדווחהההכנסהבומצב•

והןבישראלהןשלישיתממדינההכנסותיומלואעלמדווחאשרהבריתארצותאזרחגםשהינו

.שלישיתבמדינהששילםהמסאתכזיכויהמדינותבשתיודורשהבריתבארצות

ומקורולישראלמחוץשמקורובדיבדנדבישראלהכנסהדווחהבובמקרה(ג)126לסעיףבהתאם•

:לדוגמא,ההכנסהעלעקיףזיכויניתןשבה'בלמדינהוחולקה'גבמדינהומוסתהשדווחהבהכנסה

ומזדכה'גממדינהדיבידנדמקבלת'בחברה.'במדינהתושבת'בבחברהמחזיקהישראליתחברה

.'בבמדינהשזוכהלמרות'גממדינההמסביןזיכויינתןזהבמקרה.'גמבמקורהניכויעל'בבמדינה



זיכוי עקיף–דיבידנד מחוץ לישראל 

:שכבותלארבעהרחבה–הוועדההמלצות

בסעיףהמופיעה"דיבידנדחולקשממנההכנסה"להגדרתלהוסיףמוצע–עקיףלזיכויהזכאותהרחבת

:הבאיםהתנאיםבהתקייםהאחרתהחברהשלונינהנכדהחברהשלהכנסהגם,לפקודה(ג)126

האחרתהחברהשלהבתהחברהבידיבמישריןמוחזקתהאחרתהחברהשלהנכדההחברה•

.לפחות50%שלבשיעור

האחרתהחברהשלהנכדההחברהבידיבמישריןמוחזקתהאחרתהחברהשלהנינההחברה•

.לפחות50%שלבשיעור

בחברה-והאחרתהחברהשלהנכדהבחברההנישומההחברהשלהאפקטיביהאחזקהשיעור•

.לפחות12.5%עליעמוד"ישירמסלול"ב,האחרתהחברהשלהנינה



זיכוי עקיף–דיבידנד מחוץ לישראל 

:הוועדההמלצות

12במשךלהתקייםחייביםיהיו,המתוקןבנוסח,לפקודה(ג)126בסעיףהמופיעיםההחזקהתנאי

באשכולחדשותחברותלגביגם,הנישומהלחברההדיבידנדחלוקתלמועדשקדמוהחודשים

:המצטבריםהתנאיםלשניבהתאםרלוונטייהיהלאההחזקהתנאי,זאתעם.החברות

שקדמוהחודשים12במהלךשהתאגדהחדשהחברההינההדיבידנדאתמחלקתההחברה•

.האומרהדיבידנדלחלוקת

בעקיפיןאו/ובמישריןקשוריםשאינםמצדדיםהחדשההחברהמרווחינובעהדיבדנדמקור•

העומדותהחדשההחברהידיעלהמוחזקותבקבוצהאחרותמחברותבפועלשיתקבלוומדיבדנדים

.שפורטוהתנאיםבכלל

לגביהן,החדשההחברההקמתטרםלפקודה(ג)126סעיףבתנאילעמודמהחברותאחתכלעל•

.ההחזקהתקופתלגביוהןההחזקהשיעור



יציאהמס –א 100סעיף 



א המוצע100סעיף –מס יציאה 

הקייםהדיןשלהקשחה–ההמלצותמהות

רקע

ליוםעדמנכסיוהוןרווחמסלשלםמישראלשיוצאמיאתמחייבהכנסהמסלפקודתא100סעיף•

שקדםביוםכנמכרהנכסאתיראולפיו"רעיוני"מסאירועקובעשהואתוך,הארץמןיציאתו

.היוםבאותוהנכסיםשלהשוקשווילפיוזאתישראלתושבמלהיותאדםחדלשבוליום

וכךבפועלהנכסאתהיחידימכורשבוליוםהמסתשלוםאתלדחותההוראהמאפשרת,בהמשך

.בפועלהמימושלמועדהמסחישוביידחהגם

אתלהגבירהוועדהממליצהזהרקעועלההוראהשלבאכיפהקושיקיים,המסיםרשותלדברי•

.המסתשלוםלהבטחתמיוחדמנגנוןולקבועהדיווחחובות



א המוצע100סעיף –מס יציאה 

,ל"לחועברהנישוםשבובמועדיהיההמססכוםייגזרממנההשוויהערכתכימוצע,כלליבאופן•

ממליצההועדה,כןעל.בפועלהנכסאתמכרהיחידבוהמועדולא,התושבותניתוקמועדמשמע

:היחידלבחירתמסלוליםשנילקבוע

מסאתולשלםהעזיבהממועדימים90תוךלדווחהיחידעלבמסגרתו–המסתשלוםמסלול•

.החיובבמועדהשוקלשוויבהתאם,נכסיםשלהרעיוניתהמכירהעלהחלהיציאה

מוחרגותיהיולפקודה102-ו(ט)3לסעיפיםבהתאםשהזכויותהיאזהבהקשרההצעותמןאחת•

.(Vesting)ההבשלהשיטתאתהתואמותרווחחלוקתהוראותלגביהןויקבע,א100מסעיף



א המוצע100סעיף –מס יציאה 

במסהחייביםהנכסיםלשוויבהתאםהמסתשלוםמועדדחייתמאפשרהמסלול–הדחייהמסלול•

:יציאה

התאמותבתוספתהישןהדיןיחול-₪מיליון3מנמוךהיציאהבמסהחייביםהנכסיםשווי•

שנתייםחות"ודוהוןהצהרתהגשתחובתותהיה,היציאהבעתהנכסיםעלהדיווחיחולבמסגרתן

.המסתשלוםעד

יציאהלמסהכפופיםנכסיםיחולקובמסגרתו,החדשהדיןיחול-₪מיליון3עלעולההנכסיםשווי•

:כלהלןקטגוריותלשלושהויסווגו

.ודיווחיםמיידיתשלום–סחיריםערךניירות•

מתחת(א):הנכסיםלשוויבהתאםבישראלהאפקטיביתהמסחבותבדיקת-ל"בחומקרקעין•

דחיה-₪מיליון1.5-למעל(ב);ודיווחיםהליניאריתהשיטהלפידחיה-₪מיליון1.5-ל

.וערבויותדיווחים,הליניאריתהשיטהלפי

מניותבעלידיעלהמוחזקיםסחיריםערךניירות(פרטיותחברותשלמניותכגון)אחריםנכסים•

ערובותלהפקדתכפוף,הליניאריתהשיטהלפידחיה–לפחות5%שלבשיעורמהותי

.ודיווחים



ז"חנ



(ז"חנ)זרה חברה נשלטת 

הקייםהדיןשלהקשחה–ההמלצותמהות

:הוועדההמלצות

צדדיםעםבעסקאותשמקורן,מביטוחהכנסותגםשתכלולכך"פאסיביתהכנסה"הגדרתהרחבת•

.לאואםובין(1)2לסעיףבהתאםכהכנסהסווגואםביןוזאתקשורים

IP–כדוגמאתמתמלוגיםהכנסותגםשתכלולכך,תמלוגיםלענייןפאסיביתהכנסהלהגדרתלהוסיף•

עסקיתכהכנסהסווגואםאףקשוריםצדדיםעםבעסקאותשמקורן,אחרמוחשיבלתינכסאו

:הבאיםהמצטבריםהתנאיםהתקיימואםלמעט,לפקודה(1)2לסעיףבהתאם

.בכךהכרוכיםבסיכוניםלשאתעסקיתיכולתלהשישבחברהנרשמותהעסקיותההכנסות•

אובעקיפיןאובמישרין,קשורשאינומצדאחרמוחשיבלתינכסאוIPנרכשבהםבמקרים•

.בחברהפותחשהנכס



חברה נשלטת זרה

:הוועדההמלצות

קשוריםצדדיםעםבעסקאותשמקורןריביתהכנסותגםשתכלולכך"פאסיביתהכנסה"הגדרתשינוי•

:הבאיםהתנאיםאחדבהתקייםלפקודה(1)2לסעיףבהתאםעסקיתכהכנסהסווגואםאףוזאת

שחיקתלרבות,דרךבכלז"החנמתחולתלצאתהריביתמשלםלצדגורמתהאמורההעסקה•

.לפקודהב75בסעיףכהגדרתם"שולמושלארווחים"-ה

.לישראלמחוץישראלתושבשלקבעמוסדלרבות,ישראלתושבהינוהמשלםהצד•

הוןשטרז"החנתחולתנבחנתשלגביוקשורלצדבעקיפיןאובמישריןנתנההישראליתהחברה•

אלהסכומיםובגיןקשורצדבעקיפיןאובמישריןבהלוואהמימנהאו(ו)א85מהוראותשמוחרג

לעילכאמורהמימוןהכנסותשלהיחסילחלקמתייחסזהעניין.בישראלריביתהכנסתנזקפהלא

אצלהשנזקפותהנבחנתהחברהשלהזרההוןלסךהישראליההוןשביןהיחסאתשמהוות

.האמורותהריביתהכנסות



חברה נשלטת זרה

:הוועדההמלצות

השאלהעסקאותכדוגמאת,פיננסיםבנכסיםשמקורןהטבות–פאסיביתהכנסהלהגדרתלהוסיף•

.אחרותפיננסיותועסקאות

בהםבמקרים–"רווחיםלהסטתהמשמשתעסקיתפעילות"פאסיביתהכנסהלהגדרהלהוסיף•

וזאתבכךהכורכיםבסיכוניםלשאתיכולתלהשאיןבחברהמתמלוגיםעסקיותהכנסותנרשמות

.BEPS–הלהמלצותבהתאם

הואאםגםהוןרווחוכלמוחשייםבלתימנכסיםהוןרווח–פאסיביתהכנסהלהגדרהלהוסיף•

תינתן.לסתירהניתנתזוחזקה,כןכמו.שנהמעלהוחזקהנמכרשהנכסבהינתן,מעסקהכנסה

מהרווחיםישראליתלחברהמוחשיבלתינכסממכירתרווחלנטרולתנאיםלקבועלמנהלסמכות

.שלומושטרם



חברה נשלטת זרה

:הוועדההמלצות

שמאפשרהסכםעמןאיןישראללמדינתאשרהמדינותאתשתכילרשימהליצורממליצההוועדה•

.האירופיהאיחודשל"אפורה"וה"שחורה"הלרשימהבדומההמדינותרשימתואתמידעחילופי

:כדלקמןיהיהאלוברשימותהמדינותעלשיחולז"החנמנגנון•

.ישראלתושבידיעלהחזקה30%יהאבחברהשליטהלקביעתהשיעור•

אוההכנסותמסךחלקןבשיעורתלותללא,הפאסיביותההכנסותכללעליחולז"החנמנגנון•

.הרווחים



חברה נשלטת זרה

:הוועדההמלצות

מכלללשלישהסעיףחלשעליהםההכנסהרףהורדתקרי,הפאסיביותההכנסותרףהורדת•

.הזרההחברהשלהרווחיםאוההכנסות

לאהם,כלומר.ישראלתושבישלההחזקהשיעורמהגדרתיוחרגולאחדשעולהאוותיקחוזרתושב•

זכאייהאותיקחוזרתושבאוחדשעולהאולם,ישראלתושבייתרשלההחזקהשיעוראתידללו

.ההטבותבתקופתרעיונידיבדנדעלבמסיחויבולאלפקודה14סעיףמכוחלפטור

שמומלץבעוד,לפקודה(2()ג)1ב75בסעיףמקובליםחשבונאותלכלליהתייחסותלמחוקמומלץ•

החברהתושבותמדינתאםהמסבבסיסשאינןהכנסותשיכסה,לפקודה(3()ג)1ב75לסעיףלהוסיף

.טריטוריאליבאופןממסההזרה



חובות דיווח



הרחבת חובות דיווח על בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ

הקייםהמצבשלהקשחה–ההמלצותמהות

טופסאתולצרףהכנסהלמסשנתיח"דולהגישנדרשזרהבחברההמחזיקישראלתושב,הקייםבדין•

הועדה,השקיפותרמתלהגבירמנתעל.בהחזקתוהחברהלגביכללייםנתוניםיפרטבמסגרתו150

."מיוחדהשליטהבעל"להגדרההעוניםשליטהבעליעלהדיווחחובותלהרחיבממליצה

:מאלהאחדשהינו,"מיוחדהשליטהבעל"-חדשההגדרהלקבועמוצע

השליטהמאמצעי50%מביותר,אחרעםביחדאולבדו,בעקיפיןאו/ובמישריןהמחזיקמניותבעל•

.חוץתושבאדםבניבחבר

וקיימים,אחרעםביחדאולבדו,בעקיפיןאו/ובמישרין50%-מופחות25%מעלהמחזיקמניותבעל•

.50%מעלהינהההחזקהעימםוביחד,נוספיםישראלייםמניותבעלי

יותראובאחדיותראו25%–ב,אחרעםביחדאולבדו,בעקיפיןאו/ובמישריןהמחזיקמניותבעל•

המניותמבעלייותראו50%לזהותיכולתלוואין,חוץתושבאדםבניבחברהשליטהמאמצעי

.האחרים



הרחבת חובות דיווח על בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ

:כלהלן,נוספותהדיווחבדרישותחייביהיהכאמור"מיוחדהשליטהבעל"

לגבי.בישראלשנתיח"לדויצורףבמישריןידועלהמוחזקותהזרותהחברותכלשלהחשבונאיח"הדו•

.השומהפקידלדרישתבהתאםח"דויצורף,בעקיפיןהחזקה

.השומהפקידלדרישתבהתאםבאנגליתאובישראלרשמיתבשפהיהיהח"הדו•

:כלהלןהתוספותעםמורחב150טופסיצורףהחשבונאילדוח

(ב75סעיףשבתחולתהכנסות)פאסיביותמהכנסותשנובעוהרווחהמחזורוכןהכוללוהרווחהמחזור•

.(1ב75סעיףלפי)מיוחדידממשלחומהכנסות

שנובעוהרווחפאסיביותמהכנסותשנובעהרווח,הכוללהרווחעל(אפקטיבי)בפועלשחלהמסאחוז•

.מיוחדידממשלח

.קשוריםמצדדים/להזראדםבניחברקיבל/ששילםוהתקבוליםהתשלומיםפירוט•



הרחבת חובות דיווח על בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ

:המשך,התוספותעםמורחב150טופסיצורףהחשבונאילדוח

.והדירקטוריוןההנהלהחברישלמסתושבות•

בניחברידיעלשהופקוההכנסותופירוטבישראלאדםבניחברידיעלשמוחזקיםהנכסיםפירוט•

.בישראלאדם

.ישראללתושביששולמוהשכרהוצאותופירוטאדםבניחברשלהשכרהוצאותפירוט•

בשנת₪מיליוןעלהעולהבסכוםישראלתושבישהםשירותיםלנותניששולמוהתשלומיםפירוט•

.המס

שלבמקרהאוהנלווה150טופסהוגששלאאוהזראדםבניחברשלחות"הדוהוגשוולאהיה•

הוגשלאכאילוהשליטהבעלח"דואתיראו,המורחבהטופסגםמיוחדשליטהבעלשבהןהחברות

.דוחותהגשתמאיהנובעותהסנקציותכלויחולו



חובת הגשת דוחות על ידי חברה זרה וחובת הנמקה

הכללהכנסותיהכלעלמסותשלוםחות"הדובהגשתחייבת,לישראלמחוץשהתאגדהזרהחברה•

הדיווחשקיפותאתלהגבירמנתעל.מישראלמופעליםעסקיהעל"והניהולהשליטה"אםעולמיות

במסגרת,"וניהולשליטה"מבחןמכוחישראלכתושבותלהיחשבעשויותאשרהחברותשל

השליטהמדועהנמקהבצירוףזרותחברותעלדוחותהגשתחובתלקבועגםמוצעההמלצות

.בישראלאינםוהניהול

:הבאיםהתנאיםכלאתהמקיימתזרהחברהעלתחולהחובה

מסוג50%-מביותר,בעקיפיןאובמישרין,מחזיקיםישראלשתושביחוץתושבאדםבניחבר•

.בוהשליטהאמצעישלכלשהו

בוומתקיים,רווחיומכלל15%עלעולהאינובפועלל"בחובומתחייבהאדםבנישחברהמססכום•

:מאלהאחד

;(למשלקפריסין)אמנהמדינתשאינהמדינהתושבנחשבהיההוא•

ל"מחוהופקואשרהכנסותעל,בהתושבנחשבהיהשהואבמדינה,במסחייבהיהלאהוא•

;(למשל-פנמה,סינגפור–טריטוריאלימיסוי)



.  המשך-חובת הגשת דוחות על ידי חברה זרה וחובת הנמקה 

 :מהתנאים המפורטים להלןאחדמתקיים לגבי חבר בני אדם לפחות •

.מחברי הדירקטוריון או גוף מקביל הינם תושבי ישראל במישרין או בעקיפין50%•

או עיקר שוויו של חבר בני אדם נובע מנכס ישראלי במישרין  עיקר פעילות החברה הינו בישראל •

.או בעקיפין

.ימים בשנת המס183הוא לפחות השהות של נושאי המשרה בישראל •

.ללפחות מחצית מנושאי המשרה הינם תושבי ישרא•

לעניין זה מחצית מנושאי המשרה )מקום הימצאותם של מחצית נושאי המשרה הינו בישראל •

(.יום183שוהים מעל 

בפתיחת תיק  חייבאשר עמד בכל התנאים לעיל יהא , שחבר בני אדם תושב חוץ, מוצע לקבוע, מכאן•

:ובהגשת כל המפורט להלן

מדוע אינה תושבת ישראל  לנמק ולהרחיב לו יצורף טופס ייעודי בו תידרש החברה 1214טופס •

 .ומדוע השליטה והניהול אינם בישראל

.יינתן תצהיר על אי קיומו של הדוח והסיבה לכך, ובמידה ולא קיים הדוח, דוח כספי מבוקר•



:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

office@ampeli-tax.co.il

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

?שאלות

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

