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היבטי מס של השקעות נדל"ן מחוץ לישראל
איילת אור – בית ספר למיסים
מרצה :עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי
 21ליולי 2020
אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ
להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו/או אחרים המסתמכים על מצגת זו.

נושאי המצגת
•
•
•
•
•
•

מישור המס הכללי  -חלופות ההשקעה;
מישור אמנות המס;
סוגית החברה הנשלטת הזרה;
קיזוז הפסדים;
השקעה בנדל"ן וסוגית התושבות;
סוגיות מס בהשקעת נדל"ן בארצות הברית;

מישור המס הכללי

מישור המס הישראלי
יחיד/שותפות/חברה שקופה (משפחתית/בית)
• הכנסות מעסק/משלח יד
סעיף  )1(2לפקודה :מס שולי – חישוב מס רגיל (בכפוף להתאמות לעומת חישוב
המס שחושב במדינת המקור) – החל מ.10% -
• שאלת קיומו של עסק בנדל"ן מחוץ לישראל?
מודל הפעילות -
 היקף הנכסים להשכרה  -השפעת פסקי הדין לשם ובירן על מספר נכסים מחוץלישראל;
 פעילות יזמית של רכישה ,השבחה ומכירה; החזקת דירה לשם פעילות ;AIRB&B -הלוואות משתתפות ברווחים.

מישור המס הישראלי
יחיד/שותפות/חברה שקופה (משפחתית/בית)
• הכנסות שכירות
סעיף  )6(2לפקודה :מס שולי – חישוב מס רגיל (בכפוף להתאמות לעומת חישוב המס
שחושב במדינת המקור) .ככלל החל מ .31% -לגבי יחיד שמלאו לו  - 60%החל מ.10% -
סעיף 122א לפקודה :חלופת מס בשיעור  - 15%לא ניתן לנכות הוצאות (למעט פחת)
ולבקש זיכוי מס זר .דגש :חל על כל סוגי המקרקעין.

• רווח הון
• במועד מכירת הנדל"ן ייווצר רווח הון החייב ,ככלל ,במס בשיעור של ( 25%בכפוף לזיכוי
מס זר).
• שאלת  1031בדין האמריקאי (שיחלוף נכסים) – סעיף  96לפקודה.
• שאלת ה – ?Refinance

מישור המס הישראלי
פעילות באמצעות חברה ישראלית
• חבות המס של חברה הן לגבי הכנסות מעסק והן לגבי הכנסות משכירות תהא בשיעור מס
חברות ( ,)23%בכפוף לקבלת זיכוי מס זר (ישיר/עקיף).
• בעת מכירת הנדל"ן /נכס אחר בחו"ל ייווצר רווח הון בידי החברה אשר חייב בשיעור מס
החברות ( ,)23%בכפוף לקבלת זיכוי מס זר (ישיר/עקיף).
• בעת חלוקת דיבידנד לבעת המניות ,החלוקה תתחייב בשיעור של  25%או ( 30%אם
המשקיע הינו בעל מניות מהותי תושב ישראל) בתוספת מס ייסף.

מישור המס הישראלי
פעילות באמצעות חברה זרה
• חבות המס של החברה הזרה הן לגבי הכנסות מעסק הן לגבי הכנסות משכירות והן ריווח
הון ממכירת הנכס תהא בשיעור המס במדינת המקור;
• בעת חלוקת דיבידנד לבעת המניות ,החלוקה תתחייב בשיעור של  25%או ( 30%אם
המשקיע הינו בעל מניות מהותי תושב ישראל) בתוספת מס ייסף.
• חשיפות אפשריות –
➢ שליטה וניהול מישראל – חבות במס ודיווח בישראל (השפעת הקורונה) ;
➢ חברה נשלטת זרה מישראל (סעיף 75ב לפקודה) – משיכת דיבידנד רעיוני לישראל
(השלכות הרפורמה המתוכננת).
➢ טענה למוסד קבע מישראל  -מקום הנהלה;

טופס 150
"הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ במישרין או בעקיפין" .הטופס  ,150כולל
בין היתר את הדרישות הבאות:
• יש לציין אם רוב הכנסותיה של החברה הזרה הן פסיביות.
• יש לדווח על הכנסות פטורות והכנסות מחוץ לבסיס המס של המדינה הזרה.
• דיווח בדבר סיווג החברה לצורכי מס במדינת התושבות ,האם החברה שקופה לצורכי מס?
• יש לדווח האם החברה עוסקת במשלח יד מיוחד?
• יש לסווג תושבות ומדינת ההתאגדות של החברה הזרה.
• יש לסווג תושבות של נושאי משרה/חברי דירקטוריון.

טופס 150
•

•
•

•
•

טופס זה מיועד לתושב ישראל שהוא בעל שליטה כהגדרתו בסעיף  )9(32לפקודת
מס הכנסה בחבר בני אדם תושב חוץ ,לתושב ישראל שהוא בעל זכויות בחבר בני
אדם תושב חוץ (שזכויותיו אינן נסחרות בבורסה);
לגבי חבר בני אדם המוחזק בעקיפין  -ידווח בטופס תושב ישראל המחזיק באחד
או ביותר מאמצעי השליטה כהגדרתם בסעיף  88לפקודה בשיעור של  10%לפחות;
לעניין בעל זכויות שהוא יחיד  -יש למלא טופס זה לגבי זכויות בחבר בני אדם
תושב חוץ המוחזקות על ידי בן הזוג הרשום ,בן/בת הזוג והילדים עד גיל 18
יש למלא טופס זה גם אם אין הכנסות בשנת המס;
לעניין חבר בני האדם המוחזק ,תושבותו תיחשב כזרה אם מדובר בחבר בני אדם
שהתאגד מחוץ לישראל והשליטה והניהול על פעילותו אינם נמצאים בישראל.

היבטי מס בהשקעות נדלן של ישראלים מחוץ לישראל
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

מודל ההשקעה – עסקת ייזום (סחר במקרקעין – ;)Flipping
השקעה לטווח ארוך (נדל"ן מניב);
השקעה פרטית אל מול יזמות;
גיוס משקיעים – באמצעות מתן הלוואות? הלוואה משתתפת ברווחים
(מימון דק/סיווג הרווח העודף);
מיסוי דירת  RB&Bמחוץ לישראל – האם חל סעיף 122א לפקודה?
אמנת מס עם ארצות הברית  -שיעורי ניכוי מס במקור גבוהים על יחידים
(ריבית –  ,17.5%דיבידנד ;)25%
זיכוי מס עקיף  -הוראות סעיף (126ג) לפקודה;
חברה נשלטת זרה (סעיף (75ב) לפקודה;
מס עיזבון (ארצות הברית ,בריטניה);
השפעות הקורונה;
הכרת דיני המס הזרים וחשיפה לשינוי בשיעורי המס במדינות המקור;

היבטי מס בהשקעות נדלן של ישראלים מחוץ לישראל
• הכרת דיני המס הזרים וחשיפה לשינוי בשיעורי המס במדינות המקור:
דוגמאות –
• אי התרת הוצאות לחברות זרות ויחידים בגין הכנסות שכירות בספרד;
• הפחתת שיעור מס החברות בארצות הברית ( 21%לפני מס מדינתי) וביוון
(;)24%
• שיעור מס חברות בגרמניה –  ,15.83%בתוספת מס עסקים עולה ל-
( 33%מכירה של שלושה נכסים בחמש שנים).
• גאורגיה – פעילות באמצעות חברה מקומית –  0%מס מקומי עד משיכת
הכספים (חנ"ז).

מישור אמנות המס

הוראות אמנת המודל של הOECD -
הכלל – זכות מיסוי ראשונה למדינת המקור
סעיף ( 6הכנסה מנכסי מקרקעין):
• סעיף  )1(6לאמנת המודל  -הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות
או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת ,ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.
• סעיף  )2(6לאמנת המודל  -למונח "מקרקעין" תהיה המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה
נמצאים המקרקעין הנדונים .המונח יכלול ,בכל מקרה ,נכסים הנלווים אל מקרקעין ,משק חי וציוד
המשמשים בחקלאות ובייעור ,זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין ,זכות ההנאה
מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד עיבוד ,או הזכות לעבד ,מרבצי
מחצבים ,מקורות ואוצרות טבע אחרים; ...
• סעיף  )3(6לאמנת המודל  -הוראות ס"ק  1יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין ,מהשכרתם
או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.
• סעיף  )4(6לאמנת המודל  -הוראות ס"ק  1ו 3-יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם.

הוראות אמנת המודל של הOECD -
הכלל – זכות מיסוי ראשונה למדינת המקור
סעיף ( 13רווחי הון):
• סעיף  )1(13לאמנת המודל  -רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין הנזכרים
בסעיף  6והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
• סעיף  )2(13לאמנת המודל  -רווחים שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מניות וזכויות דומות שיותר
מ 50-אחוזים מערכן נובעים ,במישרין או בעקיפין ,ממקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת ,ניתן
למסותם באותה מדינה אחרת.

אמנת המס בין ישראל לבין יוון
חריג לכלל – זכות מיסוי בלעדית למדינת המקור
סעיף ( 6הכנסה מנכסי מקרקעין):
• סעיף  )1(6לאמנת המס" :הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת
האחרת (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת".
• סעיף  )1(6לאמנת המס באנגלית:
Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income
from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State shall be taxable only in that
other State.

אמנת המס בין ישראל לבין יוון
חריג לכלל – זכות מיסוי בלעדית למדינת המקור
סעיף ( 13רווחי הון):
• סעיף  )1(13לאמנת המס" :רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין המאוזכרים
בסעיף  ,6והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת ,ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת האחרת".
• סעיף  )5(13לאמנת המס" :רווחים מהעברת מניות או זכויות דומות שאינן נסחרות בבורסה והן מניות
בחברה ש 50-אחוז או יותר מנכסיה הם מקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת ,ניתן לחייבם במס רק
באותה מדינה .רווחים מהעברת זכות בשותפות ,נאמנות או עיזבון ,שעיקר נכסיהם הם מקרקעין הנמצאים
במדינה מתקשרת ,יהיו חייבים במס רק באותה מדינה".
סעיף  )1( 13לאמנת המס באנגלית:

Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State shall be taxable
"only in that other State.

החזקה בנדל"ן באמצעות חברה זרה –
סוגית החברה נשלטת הזרה

חברה נשלטת זרה
חברה נשלטת זרה
• הסעיף יוצר גוף משפטי ,הקרוי "חברה נשלטת זרה" (להלן" :חנ"ז") .לגבי משטר המס של
החנ"ז ,קובע סעיף 75ב(ב)( )1לפקודה כי:
" בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו ,יראו אותו כאילו קיבל
כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים" .
• אם מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף ,הרי שאף אם החנ"ז אינה מחלקת בשנת המס את
רווחיה ,עדיין יראו לצרכי מס את רווחיה כאילו חולקו לבעלי השליטה בה (דיבידנד רעיוני).

• בעל השליטה בחנ"ז ימוסה על בסיס צבירת הרווחים הפאסיביים בחברה ,למרות שאלו
טרם חולקו לו בפועל.

חברה נשלטת זרה
התנאים אשר צריכים להתקיים על מנת שחברה תושבת חוץ תסווג כחנ"ז לצורכי הפקודה
מפורטים בסעיף 75ב(א)( )1לפקודה ,כדלקמן:
(א) בסעיף זה –
(" )1חברה נשלטת זרה" – חבר בני אדם שהוא תושב חוץ ,שמתקיימים בו כל אלה:
(א) מניותיו או הזכויות בו אינן רשומות למסחר בבורסה...
(ב) רוב הכנסתו בשנת המס היא הכנסה פסיבית או שרוב רווחיו נובעים מהכנסה
פסיבית...
(ג) שיעור המס החל על הכנסתו הפסיבית במדינות החוץ אינו עולה על ;15%

חברה נשלטת זרה
סעיף 75ב(א)( - )1המשך
(ד) ( )1למעלה מ 50%-באחד או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים ,במישרין או
בעקיפין ,בידי תושבי ישראל ,או שלמעלה מ 40%-באחד או יותר מאמצעי השליטה בו
מוחזקים בידי תושבי ישראל שיחד עם קרוב של אחד או יותר מהם מחזיקים בלמעלה מ-
 50%באחד או יותר מאמצעי השליטה בו ,או שלתושב ישראל הזכות למנוע קבלת
החלטות ניהוליות מהותיות בו ,לרבות החלטות לענין חלוקת דיבידנד או פירוק...

חברה נשלטת זרה
הכנסה פסיבית מוגדרת בסעיף 75ב(א)(()5א) לפקודה ,כדלהלן:
"(א) כל אחת מהכנסות אלה ,למעט הכנסה אשר אילו הופקה או נצמחה בישראל היתה נחשבת
לפי דיני המס בישראל כהכנסה מעסק או ממשלח יד:
( )1הכנסה מריבית או מהפרשי הצמדה;
( )2הכנסה מדיבידנד .לעניין זה לא יובא בחשבון דיבידנד שמקורו בהכנסה ששולם עליה מס
זר בשיעור העולה על  15%על ידי החברה מחלקת הדיבידנד;...
( )3הכנסה מתמלוגים;
( )4הכנסה מדמי שכירות;
( )5תמורה ממכירת נכס ,כמשמעותה בסעיף  ,88שאינה ממכירת נכס ששימש בידי החברה
בעסק או במשלח יד או שאינה ממכירת נייר ערך כהגדרתו בסעיף ;88

חברה נשלטת זרה
הכנסה פסיבית בסעיף 75ב(א)(()5א) – המשך:
"(א )1תמורה ממכירת נייר ערך ,כהגדרתו בסעיף  ,88אף אם היא הכנסה מעסק ,אלא אם כן נייר
הערך הוחזק בידי החברה פחות משנה והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי שימש בידי
החברה בעסק או במשלח יד;
(ב) הכנסה כלשהי שמקורה בהכנסות או בתמורה כאמור בפסקת משנה (א) או (א ,)1אף אם היא
הכנסה מעסק או ממשלח יד;"

חברה נשלטת זרה
דגשים:
• מבחן ההכנסה – מבחן הרווחים.

• הכנסה מדיבידנד  -למעט הכנסה מדיבידנד שמקורו בהכנסה אשר הופקה על ידי "חבר בני
אדם מוחזק" ואשר שולם עליה מס בשיעור העולה על  .15%לעניין זה "חבר בני אדם
מוחזק" – חבר בני אדם המוחזק במישרין או בעקיפין על ידי החנ"ז בשיעור של 10%
לפחות ,או בשיעור של  5%לפחות אם מדובר בחבר בני אדם שהזכויות בו נסחרות בבורסה
 "דיבידנד נייטרלי".• "הכנסות ורווחים כוללים של חברה עסקית" – חברה עסקית " -חבר בני אדם תושב חוץ
שרוב הכנסותיו ורווחיו אינם הכנסות פאסיביות".

חברה נשלטת זרה
דגשים (המשך):
• "שיעור המס החל" – "סכום המס הזר שבו חויבה חברה נשלטת זרה בשל הכנסותיה
הפאסיביות בשנת המס ,כשהוא מחולק בסכום כלל רווחיה שמקורם בהכנסה פאסיבית באותה
שנה".
• אופן חישוב סכום ההכנסה הפאסיבית והרווחים הפאסיביים  -חישוב סכום ההכנסה ,סכום
הרווחים ,וסכום ההכנסה הפסיבית ,יקבע בהתאם לדיני המס החלים .החל מתיקון  198מוגדרים
"דיני המס החלים" בסעיף 75ב(1ב) ו(-ג) לפקודה כדלקמן:

• לגבי חבר בני אדם שהוא תושב מדינה גומלת המגיש דו"ח על הכנסותיו או נישום באותה
מדינה  -דיני המס באותה מדינה תוך התאמות מסוימות המפורטות בסעיף 75ב(1ג) (להלן:
"הרווח המותאם");
• בכל מקרה אחר – על פי דיני המס בישראל.

חברה נשלטת זרה
דגשים (המשך):
הרווח המתואם " -על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,בחישוב ההכנסה ,ההכנסה החייבת והרווחים
של חברת משלח יד זרה שהיא חבר בני האדם תושב מדינה גומלת כאמור ייכללו גם אלה:
( )1דיבידנד או רווח הון גם אם הם פטורים ממס או שאינם הכנסה לפי דיני המס באותה
המדינה ,למעט רווח הון במסגרת שינוי מבנה שמהותו דחיית אירוע מס ואינו כולל חילופי
מקרקעין במקרקעין ,לרבות שינוי מבנה מסוג שקבע המנהל; לעניין זה יחושב רווח ההון בהתאם
להוראות חלק ה';".
• דוגמת השיחלוף ( – )1031יחידLLC /
• התנגשות עם אמנת המס
• חוזר מס הכנסה 5/2004
• חוזר מס הכנסה 6/2016
• תושב ישראל – למעט מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק ,במהלך
תקופת ההטבות.
• פסק דין רוזבאד  -ע"א )2019( 10241/17

חברה נשלטת זרה
פס"ד רוזבאד נכסים (ע"מ :)2017( )7678-09-11

רקע עובדתי:
• חברת רוזבאד נכסים בע"מ היא חברה בת של החברה הציבורית רוזבאד נדל"ן בע"מ הישראלית
(להלן" :רוזבאד נכסים").

• לרוזבאד נכסים חברה בת הולנדית (להלן" :החברה ההולנדית") המחזיקה בשתי חברות בנות
בלוקסמבורג (להלן" :החברות הלוקסמבורגיות").
• החברות הלוקסמבורגיות מחזיקות בתורן בנכסי נדל"ן מחוץ לישראל ,כולל באמצעות  5חברות זרות
(להלן" :החברות המחזיקות").

• בשנת  ,2006מכרו החברות המחזיקות ואחת החברות הלוקסמבורגיות את כל נכסי הנדל"ן
שבבעלותן תמורת  134מיליון יורו (להלן" :עסקת המכירה") .המוכרות חילקו דיבידנד בסך  34מיליון
יורו והלוו את יתרת המזומנים שהתקבלו בעסקת המכירה לחברות קשורות בקבוצת רוזבאד.
• למעט חברה אחת לא שולם מס רווח הון במדינות התושבות.

חברה נשלטת זרה
פס"ד רוזבאד נכסים (ע"מ  -)2017( )7678-09-11המשך:
• בשנת  ,2006רכשה החברה ההולנדית את מניותיה של חברה זרה שהחזיקה נדל"ן בשוויץ
ומכרה אותן בשנת ( 2008להלן" :מכירת .)"2008
• בהצהרה שנשלחה לרשות המיסים בשנת  2005סווגו החברה ההולנדית ואחת החברות
הלוקסמבורגיות כחנ"ז (תוקן בשנת  2007בהצהרה מאוחרת יותר).
השאלה המשפטית העיקרית:
• האם רווח ההון שנוצר לחברות המחזיקות ,לחברות הלוקסמבורגיות ולחברה ההולנדית
מעסקת המכירה וממכירת  2008יסווג כ"הכנסה פסיבית" של חברה נשלטת זרה? האם
ניתן למסות את רוזבאד נכסים כאילו קיבלה "דיבידנד רעיוני" מהחברה ההולנדית ומהחברות
הלוקסמבורגיות בגובה ההכנסה הפסיבית באותן שנים שלא חולקה?

חברה נשלטת זרה
פס"ד רוזבאד נכסים (ע"מ ( )7678-09-11אוגוסט ( )2017המשך):
החלטת בית המשפט:
• לפי הראיות והעדויות שהוצגו ,מדובר במיזם עסקי אחד של איתור ,מימון ,רכישה ,אחזקה ,השבחה
ומכירה של נדל"ן בחו"ל ,המנוהל ע"י רוזבאד נכסים ועובדיה .בנוסף ,הכספים שהגיעו לחברות
המחזיקות מעסקת המכירה שימשו חברות אחרות של קבוצת רוזבאד באמצעות העברת דיבידנד
והלוואות.
• אכן ההחזקה הפורמלית היתה באמצעות חברות זרות ,אך יש למסות את העסקה לפי תוכנה
הכלכלי האמיתי ולא כאירוע מס של כל חברה וחברה בנפרד.
• בהתאמה ,יש לראות ברווחים מעסקת המכירה וממכירת  2008כהכנסות מעסק ולא הכנסות
פסיביות כטענת רשות המיסים ,כך שלא יראו את הרווחים כאילו נמשכו כדיבידנד על ידי רוזבאד
נכסים.
• פסק דין הראל חברה לביטוח (ע"מ .)26008-09-13
• שאלת השליטה והניהול?

חברה נשלטת זרה
דגשים (המשך):
פס"ד רוזבאד נכסים (ע"א ( )2019( )10241/17ערעור המדינה התקבל):
• "צודק המערער בטענתו ,לפיה פסק בית המשפט המחוזי בניגוד להוראת סעיף 75ב
לפקודת מס הכנסה ,סטה בפסיקתו מעקרון יסוד שבדין בישראל למיסוי חברות ,שלפיו
חברה היא יחידת מס נפרדת ,ויצר ,באופן תקדימי וללא אסמכתא בדין ,יחידת מיסוי
חדשה ,היא קבוצת חברות".

• עמדה חייבת בדיווח מספר  - 77/2019תנאי ההכנסות הפאסיביות בחברה
נשלטת זרה במקרה של קבוצת חברות
• לעניין קביעת חברה נשלטת זרה בקבוצת חברות זרות (למשל חברה בת זרה וחברות נכדות זרות),
במסגרת בחינת התנאים שבסעיף 75ב(א)(()1ב) לפקודה ,יש לבחון את סיווג ההכנסות של כל אחת
מחברות הקבוצה בנפרד ולא לבחון את סיווג הכנסות חברות הקבוצה כמכלול ,בין אם עיסוקה של

החברה הנבחנת בקבוצת החברות זהה לעיסוקה של חברת האם בקבוצה ובין אם לאו .כלומר ,אין
להתעלם מעקרון הישות הנפרדת של כל חברה.

קיזוז הפסדים מפעילות נדל"ן מחוץ לישראל

קיזוז הפסדים מהכנסה פאסיבית
סעיף  28לפקודה:
"( .28א) הפסד שהיה לאדם בעסק או במשלח-יד בשנת המס ושאילו היה ריווח היה נישום לפי
פקודה זו ,ניתן לקיזוז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם ממקורות אחרים באותה שנת
מס (קיזוז אופקי).
(ב) מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד בשנת מס כאמור ,יועבר סכום ההפסד שלא קוזז לשנים
הבאות בזו אחר זו ויקוזז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם באותן השנים מעסק או
משלח יד ,לרבות ריווח הון בעסק או משלח יד ,או שיקוזז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו
אדם ,באותן השנים ,לפי סעיף  )2(2בהתקיים  ,...והכל ובלבד שאם ניתן לקזז את ההפסד באחת
השנים ,לא יותר לקזזו בשנה שלאחריה (קיזוז אנכי):
(ג) ...אם ביקש זאת הנישום לא יקוזז הפסד לפי סעיף זה כנגד ריווח הון שהוא סכום אינפלציוני
ולגבי יחיד גם כנגד רווח הון ,ריבית או דיבידנד אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על .25%

• לא קיימת הוראה בפקודה אשר מאפשרת מקור לקיזוז הפסד פאסיבי שלא מאותו מקור לגבי
פעילות בישראל (עניין בראל( ,עע"מ  )2016()7486/14עניין אור שרה (ע"א .)1038/17

קיזוז הפסדים מהכנסה פאסיבית
קיזוז הפסדים מחוץ לישראל  -סעיף  29לפקודה:
הפסד פאסיבי (סעיף  )1(29לפקודה) -
"(( )1א) הפסד שהיה לתושב ישראל מחוץ לישראל בשנת המס ושאילו היה רווח היה חייב במס
כהכנסה פסיבית ,יקוזז כנגד הכנסה פסיבית חייבת מחוץ לישראל ,ואולם הפסד מדמי שכירות
מהשכרת בנין שמקורו בפחת ,יותר בקיזוז גם כנגד רווח הון במכירת אותו בנין; לענין סעיף זה,
"הכנסה פסיבית"  -הכנסה מריבית ,מהפרשי הצמדה ,מדיבידנד ,מדמי שכירות או מתמלוגים,
שאינה הכנסה מעסק או ממשלח יד;
(ב) מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד בשנת המס ,כאמור בפסקת משנה (א) יועבר סכום
ההפסד שלא קוזז לשנים הבאות בזו אחר זו ויקוזז כנגד ההכנסה הפסיבית החייבת שהופקה
מחוץ לישראל באותן שנים ,ובלבד שאם ניתן היה לקזז את ההפסד באחת השנים ,לא יותר לקזזו
בשנה שלאחריה;"

קיזוז הפסדים שוטפים
הפסד אקטיבי (סעיף  )2(29לפקודה) -
"( )2הפסד שהיה לתושב ישראל בעסק או במשלח יד ,מחוץ לישראל ,ושאילו היה רווח היה מתחייב
עליו במס בישראל ,יחולו לגביו הוראות אלה:
(א) הפסד שהיה בשנת המס יקוזז תחילה כנגד הכנסתו החייבת ,לרבות רווח הון ,באותה שנת מס
מעסק או ממשלח יד מחוץ לישראל;
(ב) נותרה יתרת הפסד לאחר קיזוז כאמור בפסקת משנה (א) ,תקוזז היתרה כאמור כנגד הכנסה
פסיבית חייבת מחוץ לישראל שנותרה באותה שנת מס;...
(ג) נותרה יתרת הפסד לאחר קיזוז הפסד כאמור  ...ויתרת הפסד כאמור הינה בעסק מחוץ לישראל
שהשליטה בו וניהולו מופעלים בישראל (בסעיף זה  -העסק הנשלט) ,תקוזז ,אם ביקש זאת הנישום,
כנגד הכנסה חייבת שהופקה או שנצמחה בישראל באותה שנת מס;
(ד) מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד באותה שנה ...יועבר סכום ההפסד שלא קוזז כאמור לשנים
הבאות ,בזו אחר זו ,ויקוזז כנגד הכנסתו החייבת של הנישום ,לרבות רווח הון ,באותן שנות מס ,מעסק
או ממשלח יד מחוץ לישראל (למעט לעניין הפסד מועבר מעסק נשלט שניתן יהיה לקזזו מעסק או
משלח יד בישראל);

השקעות בנדל"ן ותושבות

רכישת תושבות קבע באמצעות השקעות בנדל"ן
דוגמאות -
• קפריסין  300 -אלף אירו;
• יוון –  250אלף אירו;
• פורטוגל –  350-500אלף אירו;
• מלטה –  330אלף אירו;
• תחולת סעיף 100א לפקודה בעת עזיבת ישראל והרפורמה המוצעת

סוגיות מיסויות בהשקעות נדל"ן בארצות הברית

סקירה כללית של סוגי תאגידים בארצות הברית
• חברת  LLCושותפות  - LPהינן גופים שלרוב שקופים לצרכי מס ( )passed throughוהמשמעות
היא שחבות המס של ישויות אלו חלה ברמת החברים ( )Membersב ,LLC -או השותפים ב .LP -
• חברת  – S-Corpהינה חברה רגילה השקופה לצרכי מס (מיסוי ברמת בעלי המניות) וחייבת להיות
מורכבת מבעלי מניות יחידים תושבי ארצות הברית לצרכי מס.
• חברת  – C- Corpמיסוי דו שלבי – מיסוי ברמת החברה וחלוקת כספים לבעלי המניות ממוסה ככלל
כדיבידנד.

 ארצות הברית:שיעורי מס ליחידים זרים
:• שיעורי המס הפדראליים ליחיד בארצות הברית
• יחיד נשוי שהוא ובת הזוג אינם תושבי ארה"ב ממוסה לפי מדרגות המס המתייחסות לנשואים
:)Married Filing Separate(  המגישים חישוב נפרד,תושבי ארצות הברית
Tax Rate 2019

Taxable income bracket

Tax owed

10%

$0 to $9,700

10% of taxable income

12%

$9,701 to $39,475

$970 plus 12% of the amount over $9,700

22%

$39,476 to $84,200

$4,543 plus 22% of the amount over $39,475

24%

$84,201 to $160,725

$14,382.50 plus 24% of the amount over $84,200

32%

$160,726 to $204,100

$32,748.50 plus 32% of the amount over $160,725

35%

$204,101 to $306,175

$46,628.50 plus 35% of the amount over $204,100

37%

$306,176 or more

$82,354.75 plus 37% of the amount over $306,175

שיעורי המס לחברות  -ארצות הברית
• החזקה בנדל"ן באמצעות חברה ()INC
▪ מס חברות פדראלי (שיעור אחיד)  -שיעור של .21%
▪ מיסוי דיבידנד בעת חלוקת רווחים לבעלי המניות (מס סניף).

• מס מדינתי ( :(State taxמשתנה ממדינה למדינה:
▪ המס משתנה ממדינה למדינה (בין (0-12.3%
▪ במדינות נבדה ,טקסס ,וושינגטון ופלורידה למשל אין מס מדינתי.

שיעורי המס הכולל בארצות הברית ובישראל
• החזקה בנדל"ן באמצעות יחיד : LLC/ LP /
שיעור מס ריווח הון והכנסות משכירות ליחיד חייבות במס פדרלי בארה"ב ,כדלקמן:
▪ ריווח הון על מכירת נכס המוחזק מעל שנה ( :)Long term Capital Gainשיעור מס של 20% /15%
בכפוף לגובה ההכנסה בארצות הברית ,בתוספת השלמה למס ריווח הון בישראל (חוזר – 5/2004
ייחוס ההכנסה החייבת של ה LLC -ליחיד לצרכי מס בישראל).
▪ הכנסות שכירות :שיעור מס שולי בישראל על הכנסות השכירות בזיכוי המס האמריקאי או בחירה
בחלופה של  15%בניכוי פחת ללא זיכוי מס זר (בכפוף לחוזר .(5/2004

מיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על  LLCאמריקאי
 LLCבדין האמריקאי –
•  LLCאשר מוחזקת על ידי בעל זכויות יחיד ( )A single-member LLCנחשבת לגוף שקוף לחלוטין
לצרכי מס בארצות הברית ( )Disregarded Entityוכל הכנסותיה והפסדיה מיוחסים ישירות לבעל
הזכויות היחיד בה.
•  LLCעם שני חברים או יותר בהחזקה של החברה ( )A multiple-member LLCמתנהלת באופן דומה
לשותפות – לכל חבר יש חשבון ( ,)basisאשר כולל את הכספים שהזרים ל ,LLC-בתוספת חלקו
ברווחים ,בניכוי חלקו בהפסדים ובניכוי כספים שחולקו .ה LLC -במקרה זה מגישה דוח  1065ונותנת
לכל חבר את חלקו בתוצאות השותפות ובהון השותפות במסגרת טופס שנקרא  .K-1לפי דיני המס
בארה"ב ,כל עוד החשבון של החבר ב LLC -גבוה מאפס ,חלוקת כספים לא תיחשב להכנסה ,שכן
מדובר בחלוקה על חשבון כספים שהחבר הזרים ל LLC-או על חשבון חלקו של החבר ברווחי הLLC-
(אשר כבר הוטל עליהם מס כאילו הופקו במישרין בידי החבר).
• לחילופין ,ה LLC -יכול לבחור בין אם מוחזק על ידי חבר אחד או יותר ,לבחור לדווח כחברה לצרכי
מס ,במסגרת טופס  1120המיועד לדיווח על ידי חברות (.)C- Corporations

סוגית כפל המס וחוזר 5/2004

סוגיית כפל המס ותכלית חוזר 5/2004
 )S-Corp ( LLCבדין הישראלי –
• בארצות הברית ההתייחסות ל LLC -לעניין המס היא כאל שותפות ,דהיינו  -חבות המס ,ההכנסות
וההוצאות שנעשו במסגרת התאגיד ייוחסו ל"חבר" .כפועל יוצא מהייחוס האמור הוא תשלום מס ע"י
"החבר"  -תושב ישראל  -בדומה לתשלום מס ע"י שותף בשותפות.
• בישראל ,ההתייחסות ל LLC-לעניין המס היא כאל חבר בני אדם .רווחים שיחולקו ע"י התאגיד
ייחשבו כדיבידנד בידי תושב ישראל.
• התוצאה :תושב ישראל שילם מס ללא שתהא לו הכנסה עפ"י הדין הישראלי .בידי התאגיד
קיימים רווחים אשר אינם חייבים ,בשלב זה ,במס בישראל .בעתיד ,כאשר יחולקו רווחים אלו,
יראו אותם בידי תושב ישראל כהכנסה מדיבידנד ,ללא ניכוי מס בחו"ל במקור ,וללא אפשרות
לקבל זיכוי ממס זר בהתאם להוראות סעיפים  199-210לפקודה.

ע"מ  55858-12-15יעקב הראל ואח' נ' פקיד שומה גוש דן )2017( -
עובדות
• הנישום החזיק ב 100%-ממניותיה של חברה משפחתית ,אשר החזיקה ב 67%-מתאגיד מסוג LLC
שפעל בארה"ב בתחום מכירת ביטוחים רפואיים.
• הכנסותיו של התאגיד יוחסו ,לפי הדין בארה"ב ,לבעלי הזכויות בו ,קרי לחברה המשפחתית .התאגיד
חילק כספים לחברה ,בגינם ניכה התאגיד מס במקור בארה"ב.
• בדוחות שהגיש הנישום בישראל הוא דיווח על הכנסה מדיבידנד שיוחסה לו כבעל מניות (הנישום
המייצג) בחברה המשפחתית ,ודרש זיכוי בגין המס שנוכה בארה"ב .פקיד השומה סירב ליתן את
הזיכוי.
• בנוסף ,בדוחותיהם לשנות המס  ,2010-2013דרשו חלק מהמערערים פחת בגין מלוא עלות
הרכישה של הדירות ,בתואנה שלפי דיני המס בארה"ב ניתן לנכות את הפחת בגין מלוא השווי של
הדירות ,ורק כאשר מדובר ב"בניין" חלה שם מגבלה על הפחתה של רכיב הקרקע.

ע"מ  55858-12-15יעקב הראל ואח' נ' פקיד שומה גוש דן )2017( -
פסיקת בית המשפט המחוזי
ביחס לזיכוי העקיף -
• על אף שהתאגיד הזר נחשב כגוף שקוף לצרכי מס בארה"ב ,יש לראות בו בגדר ישות "אטומה" ולא
שקופה לצרכי מס בישראל.
• על כן ,המס ששולם בארצות הברית הינו על הכנסה מעסק של התאגיד הזר ואילו המס שהוטל
בישראל הינו על הכנסת דיבידנד של הנישום.
• לאמור ,לא מתקיימת הדרישה בסעיף  200לפקודה בדבר הצורך בזהות בין מפיק ההכנסה לבין מי
שמבקש את זיכוי המס בגינה.
• בנוסף ,ההכנסה שמוסתה בארצות הברית היא הכנסה מעסק ,בעוד בישראל חבות מס היא על
הכנסה מדיבידנד – על מנת ליהנות מזיכוי ממס נדרש שההכנסה בישראל ובמדינה הזרה תהיה
הכנסה מאותו מקור (סעיף  204לפקודה).

ע"מ  55858-12-15יעקב הראל ואח' נ' פקיד שומה גוש דן )2017( -
פסיקת בית המשפט המחוזי
ביחס לפחת -
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור גם בהקשר זה -
• טענת המערערים לא הוכחה מבחינת הדין האמריקאי.
• את הכללים לניכוי הפחת יש לקבוע לפי דין המס בישראל .משמע ,לפי סעיף  21לפקודה ,הקובע כי
בחישוב המחיר המקורי של בניין ,לצורך קביעת הפחת ,לא יובא בחשבון מחיר הקרקע שעליה הוקם
הבניין -תוך שניתן להעריך את עלות הקרקע ב 1/3-מהעלות הכוללת ,וזאת בהיעדר ראיות הקובעות
אחרת.

ע"א  4030/17יעקב הראל ואח' נ' פקיד שומה גוש דן )2018( -
פסיקת בית המשפט העליון -
"עיינו בחומר לרבות סיכומי הצדדים ,ושמענו את טענותיהם .דעתנו היא כי לא נפלה שגגה
בממצאים העובדתיים שנקבעו  -מה גם שהצדדים הגיעו להסכמות בעניין זה בהליך קמא -
ובמסקנה המשפטית שנגזרת מהם".

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

פתרון מוצע לכפל המס – חוזר  – 5/2004השקפה חלקית
 )S-Corp ( LLCבדין הישראלי –
• חוזר  – 5/2004קובע "השקפה חלקית" לצרכי קבלת זיכוי מס זר בהקשר של  LLCאמריקאי –
• התאגיד הוא חבר בני אדם תושב חוץ .ככלל ,התאגיד אינו חייב במס בישראל ,אולם בכדי
למנוע את כפל המס העשוי להיווצר משום ייחוס ההכנסות למחזיק (תושב ישראל) ,יתאפשר
למחזיק לדווח בישראל על הכנסת התאגיד באופן אישי .במקביל ,יינתן זיכוי בשל המס הזר
ששולם ע"י המחזיק (כתוצאה מייחוס ההכנסות של התאגיד)
הרווח החייב במס כתוצאה מפעילות ה LLC -בארצות הברית

100,000

שיעור המס על היחיד בישראל

50%

חבות במס בישראל

50,000

זיכוי בשל מס זר ששילם היחיד בארצות הברית

()30,000

מס לתשלום על היחיד בישראל (השלמת מס)

20,000

דגשים נוספים מחוזר 5/2004

אי הרשאה לקזז הפסדים
•

•

מטרת החוזר היא טיפול בבעיות הזיכוי ממס זר בלבד ,ואין בו כדי לשנות את מעמד התאגיד
ל"שקוף" לחלוטין לצורך מס .כך למשל ,הפסדים כתוצאה מפעילות התאגיד בחו"ל ,לא ייוחסו
למחזיק אלא יישארו לקיזוז על פי הוראות הפקודה ,ברמת ה.LLC -
במקרה של נישום שבחר בהפעלת הוראות החוזר ,ובאחת השנים נוצר הפסד כתוצאה מפעילות
התאגיד ה"שקוף" ,יקוזזו ההפסדים ברמת התאגיד בשנים העוקבות.

מבחן השליטה והניהול בישראל
•

במידה שהשליטה והניהול מופעלים מישראל החוזר מורה להתייחס ל LLC -כתושב ישראל ובהתאמה
הכנסתו תמוסה בשיעור מס חברות בהתאם להוראות לפקודה ,דהיינו בשיעור של .23%

•

לעניין הזיכוי ממס ,על אף העובדה שהמס שולם ע"י המחזיק (תושב ישראל) ,ייחשב המס הזר כאילו
שולם ע"י ה LLC -ויינתן כזיכוי כנגד מס החברות שבו התאגיד חייב בישראל .יחד עם זאת ,בעת חלוקת
רווחים למחזיק ייראו בכך כדיבידנד ,אשר יחוב במס נוסף לפי סעיף 125ב לפקודה.
הרווח החייב במס כתוצאה מפעילות ה LLC -בארצות הברית

100,000

המס הזר ששילם היחיד בארצות הברית כפועל יוצא משיוך ההכנסות אליו

30,000

מיסוי ה LLC -כחבר בני אדם תושב ישראל (בחוזר שיעור המס )36%

()23,000

עודף זיכוי מס זר? לפי החוזר התשובה שלילית
בעת חלוקת דיבידנד ()33%-25%

24,410

מס כולל בארצות הברית ובישראל

54,410

סיווג ההכנסה
• כאשר הכנסות של  LLCמיוחסות לתושב ישראל יישמר אופיין.
• כך למשל ,הכנסה מעסק שמפיק התאגיד תחשב כהכנסה מעסק בידי המחזיק והכנסה משכר
דירה בידי התאגיד תשמור על אופייה כהכנסה מריבית בידי המחזיק.
• במקביל לשימור אופי ההכנסה ,ייקבעו שיעורי מס בהתאם.
• כיצד עולה בקנה אחד עם חוזר ( 50/2017אי תחולת הוראת סעיף 122א לפקודה ליחיד על
ההכנסה משכר דירה)?

הודעה על הכנסות התאגיד השקוף וקיזוז הפסדים
•

הוראות חוזר זה יופעלו רק לאחר שהנישום ביקש להחיל עליו את ההסדר שנקבע לעיל .יראו
בנישום כאילו ביקש להפעיל את הוראות החוזר אם יישם את הוראותיו עם הגשת הדו"ח
הראשון שלאחר פרסום חוזר זה לפקיד השומה.
נישום שבחר ליישם את הוראות החוזר ,לא יוכל לחזור בו מבחירתו ויפעיל את הוראותיו
באופן עקבי גם בשנים העוקבות.
נישום שבחר להפעיל לגביו את הוראות החוזר ,יצרף לדו"ח השנתי שהוא חייב בהגשתו,
הודעה לגבי אופן הדיווח על הכנסות התאגיד ה"שקוף" כחלק מהכנסותיו .ההודעה תכלול את
אופן חישוב ההכנסה החייבת ואת סכומי המס ששולמו במדינה הזרה ואשר בגינם נדרש זיכוי.

•
•

מה לגבי תושב חוזר ותיק בסוף תקופת הטבות המס?
תושב חוזר?

•
•

החלטות מיסוי ביחס לחוזר 5/2004

החלטת מיסוי 4554/12
• קביעת היבטי מיסוי בעניין השקעה בבניין בארה"ב -החלטת מיסוי בהסכם
▪ תושב ישראל החליט להשקיע בבניין בארצות הברית יחד עם ארבעה משקיעים אמריקאים
ושני משקיעים ישראלים נוספים.

החלטת מיסוי 4554/12
החלטת מיסוי ( 4554/12המשך):
• עובדות נוספות:
▪ חברה בת –  LLCשקופה לצרכי מס בארה"ב.
▪ חברת אם – שקופה לצרכי מס בארה"ב.

• הבקשה:
▪ בעת קביעת ההכנסה החייבת של הנישום הנובעת מהחברה האם ומהחברה הבת ,מבוקש,
כי יראו בחברה האם ובחברה הבת כגופים שקופים ,שהכנסתן החייבת תעלה בשקיפות
באמצעות החברות המשפחתיות לנישום עצמו ,תוך מתן זיכוי של מלוא המס המשולם
בארה"ב.
▪ סיווג ההכנסה העולה מהחברה האם ומהחברה הבת לבעלי המניות לא ישונה לרבות בעת
מכירתו של הבניין ,היינו הרווח במכירת הבניין יסווג כרווח הון בידי בעלי הזכויות בLLC-
ולפיכך יוכל הנישום להמסות בהתאם להוראות חלק ה' לפקודה בידי הנישום.

החלטת מיסוי 4554/12
• ההחלטה:
▪ הנישום יפעל בהתאם לאמור בחוזר ( ,)5/2004וידרוש זיכוי בגין מס זר אמריקאי שישולם ע"י החברות
המשפחתיות.
▪ ההכנסות המיוחסות לנישום מהחברה הבת ,יישמרו על אופיין כפי שהיו בחברה בה נוצרו (בחברה האם ו/או
בחברה הבת) בהתאם לסעיף  7לחוזר.
▪ הזיכוי שיינתן לנישום בהתאם להוראות החוזר ,בגין פעילות החברה הבת ,יהיה כנמוך מבין שתי החלופות
הבאות:
 המס הזר ששולם בפועל ע"י החברות המשפחתיות. המס הזר שהיה משולם בארה"ב ע"י הנישום אילו החזיק את החברה האם ישירות ,ולא באמצעותהחברות המשפחתיות.

החלטת מיסוי 6839/16
עיקרי העובדות הן כדלקמן:
•

•
•

•
•

חברה תושבת ישראל (להלן" :החברה") המוחזקת במלואה על ידי תושב ישראל ,השקיעה בנדל"ן באמצעות
) LLCלהלן" :חברת הבת") ,אשר החזיקה בתורה בשיעורי החזקה נמוכים מ 50% -בשותפויות
אמריקאיות ( )LPותאגידים מסוג ( LLCלהלן" :השותפויות והחברות הנכדות"(.
השותפויות והחברות הנכדות הן אלה המחזיקות בנכסי המקרקעין בארצות הברית ,והן נחשבות לישויות
"שקופות" לצרכי מס בארצות הברית.
לצרכי מס בארצות הברית בחרה החברה להיחשב כ"שקופה" עם תחילת פעולתה ועל כן ,רואים את כל
ההכנסות שמופקות מהנכסים המוחזקים על ידי החברה ,חברת הבת ,החברות הנכדות ו/או השותפויות
(להלן" :הקבוצה") ,כאילו הופקו על ידי בעלי המניות (בהתאם לחבות המס שחלה על יחיד בארצות הברית(.
השליטה והניהול על עסקי החברה הבת והחברות הנכדות מופעלים בארה"ב.
שיעור המס שיחול בארה"ב על רווחי הקבוצה מפעילות הקבוצה בארה"ב ,כתוצאה מבחירה במיסוי לפי
שיטת ה , Check the Box-נמוך משיעור המס שהיה חל על הקבוצה בארה"ב אילולא בחירה זו.

החלטת מיסוי 6839/16
הבקשה:
• החברה ביקשה ליישם את האמור בחוזר  5/2004ביחס לחברה הבת ולחברות הנכדות (שהן
תאגידים מסוג  )LLCוהשותפויות ,כך שהכנסותיהן ממקרקעין המצויים בארה"ב ידווחו
בישראל באופן שוטף במסגרת דוחות החברה.
• בנוסף ,התבקשה רשות המיסים ליתן את המס שישולם בארה"ב ,בגין הכנסות אשר
מדווחות בתיק היחיד בארה"ב ,הנובעות מנכסי הנדל"ן בארה"ב המוחזקים על-ידי החברה
הבת ,החברות הנכדות והשותפויות ,אשר הופקו בארה"ב ,כזיכוי כנגד מס החברות בו תהא
החברה חייבת בישראל.

החלטת מיסוי 6839/16
ההחלטה :
• חוזר מס הכנסה  5/2004לא יחול בנסיבות המקרה ,בין היתר ,לאור העובדה שבעל המניות
אשר מדווח על הכנסות הקבוצה בארה"ב אינו מחזיק במישרין בחברה הבת ,בחברות הנכדות
ובשותפויות.
• עם זאת ,החברה תהא רשאית ליישם את מנגנון הזיכוי העקיף ביחס למס ששולם על ידי היחיד
בארצות הברית ,בהתאם לסעיפים (126ג) (126-ה) לפקודה ,רק בנוגע לכספים שמקורם
ברווחים הנובעים מנכסים המוחזקים על ידי חברת הבת ובכפוף לתנאים ומגבלות המפורטים
בהחלטה.
• מנגנון הזיכוי העקיף לא יופעל ביחס לכספים שמקורם ברווחים הנובעים מנכסים המוחזקים על
ידי החברות הנכדות (היות ושיעור ההחזקה נמוך מ.)50% -

החלטת מיסוי 6839/16
הוסכם בנוסף ,כי גובה מסי החוץ לצורך יישום ההחלטה יהיה הנמוך מבין אלה:
 .1המיסים שישולמו בארה"ב בפועל ,בשל בחירת החברה בהפעלת מנגנון הCheck the Box -
 .2המיסים שהיו משתלמים בארה"ב אילו החברה לא הייתה בוחרת בהפעלת מנגנון הCheck -
 ,the Boxוהדיווח בארה"ב היה נעשה על-ידי חבר-בני-אדם.
• בנוסף ,לאור העובדה שמנגנון הזיכוי העקיף לא מופעל ביחס לחברות הנכדות ,הוסכם כי ככל
שיקוזזו הפסדים שנובעים מהנכסים המוחזקים במישרין על-ידי החברה הבת ,כנגד רווחים
הנובעים מהנכסים המוחזקים על-ידי החברות הנכדות ,לא יינתן כזיכוי מסי חוץ המס ששולם
על הכנסה בגובה ההפסדים שקוזזו כאמור.
• כלומר ,גם אם לצרכי חישוב חבות המס בארה"ב בעל המניות אינו מנוע מקיזוז הפסדים
הנובעים מנכסי החברה הבת ,כנגד רווחי החברות הנכדות ,לצרכי הפעלת מנגנון הזיכוי
העקיף ,יותרו כזיכוי רק מסי חוץ בגובה המיסים שהיו משתלמים בגין החברה הבת אילו קוזזו
הפסדי החברה הבת מרווחי החברה הבת (ולא מרווחי החברות הנכדות).

החלטת מיסוי 6839/16
שנת 2015

שנת 2016

החברה הבת

()40

100

החברות הנכדות

150

300

סה"כ רווחי הקבוצה

110

400

• לפי דוגמה זו יוצא שהמס שישולם בארצות הברית (תחת שיעור מס של  )20%יהיה בשנת המס
 22 - 2015ו .80 – 2016 -לעומת זאת ,לפי החלטת המיסוי יתרו כזיכוי  12בלבד ,כאילו ההפסד
של החברה הבת בשנת המס  2015קוזז כנגד רווחיה בשנת המס .2015
• החלטת המיסוי מאפשרת זיכוי של המס הזר ששולם על ידי היחיד בארצות והגם שאינו מחזיק
ישירות בתאגידים בארצות הברית ,אך מנטרלת בין היתר זיכוי מס זר שמקורו בהכנסות של
החברות הנכדות ,אשר שיעור החזקתן העקיפה מתחת ל.50% -

עמדות חייבות בדיווח ביחס לחוזר
5/2004

עמדה חייבת בדיווח
סעיף 131ה' לפקודה:
"עמדה חייבת בדיווח"  -עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

) (1היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש
הדוח;
( )2יתרון המס הנובע ממנה עולה על  5מיליון  ₪באותה שנת מס או על  10מיליון  ₪במהלך
ארבע שנות מס לכל היותר.

עמדות חייבות בדיווח בדגש על  LLCאמריקאי
• עמדה חייבת בדיווח – עמדה מס'  - 16/2016תושב ישראל אשר מחזיק בישות שאינה תושבת
ישראל ,הנחשבת בישראל כישות שאינה "שקופה" לצרכי מס בישראל ולעומת זאת נחשבת לישות
"שקופה" בחו"ל (כדוגמת ישויות מסוג  LLCאו  S Corporationבארה"ב) ,אינו רשאי לקזז הפסדים
שהתהוו בפעילות הישות הזרה מהכנסתו החייבת ,או מהכנסה של תאגיד אחר בהחזקתו ,גם אם
נחשב כשקוף בחו"ל.
ע"מ  1861-07-15גרינפלד נ' פק"ש ים (1מיום  26בפברואר :)2019
עובדות:

• המערער היה שותף בלמעלה מ  15תאגידים בתחום הנדל"ן בארה"ב המאוגדים כ.LLC -
• המערער בחר לדווח על חלקו בהכנסות התאגידים במישור האישי בהתאם לחוזר .5/2004
• המערער קיזז הפסדים מתאגידי  LLCשהיו לו כנגד הכנסה חייבת שנוצרה לו בתאגידים רווחיים.
• עמדת המשיב :ניתן לקזז בכל תאגיד בנפרד הפסדים מול רווחים.

עמדות חייבות בדיווח בדגש על  LLCאמריקאי
עמדה מס'  – 16/2016ע"מ  1861-07-15גרינפלד נ' פק"ש ים (1מיום  26בפברואר :)2019
הערעור בעניין זה נדחה
• בעניין יעקב הראל נקבע כי סיווגה של  LLCיעשה בהתאם להוראות הפקודה כ"יישות אטומה"
בהתאם לשיטת המיסוי הדו שלבית .לפיכך -
• בית המשפט המחוזי דחה את טענת המערער כי את המונח "תאגיד" בסעיף  11.4לחוזר 5/2004
יש לפרש גם בלשון רבים " -תאגידים" וזאת בהתאם לסעיף  5לחוק הפרשנות.
• בית המשפט גם דחה את טענת המערער כי יכול היה להקים  LLCשתחזיק בתאגידים האחרים .בעל

מניות במספר חברות בע"מ בישראל אינו רשאי לדווח על סך ההפסדים והרווחים של כלל
החברות ביחד .הפסדי כל חברה בנפרד ניתנים לקיזוז מול רווחיה גם ביחס לתאגידי .LLC

עמדות חייבות בדיווח בדגש על  LLCאמריקאי
עמדה מס' – 16/2016ע"מ  1861-07-15גרינפלד נ' פק"ש ים (1מיום  26בפברואר :)2019
•
•
•
•
•
•

קיזוז בין ישויות שונות בדין האמריקאי במסגרת ה.Schedule E -
האם בר ביצוע?  -ניהול הפסדים לפי הדין האמריקאי  ,לפי הדין הישראלי ,לפי החוזר?
מה לגבי מקרים בהם ניתן רק  K1ללא פירוט?
פעילות באמצעות ישות  LLCאחת/שותפויות()LP
החזקה באמצעות  LLCהחזקות המחזיק בתאגידי  LLCאחרים בשיעור נמוך מ - 10% -טופס .150
פגיעה אפשרית בפעילות העסקית ובניטרליות של דיני המס.

עמדות חייבות בדיווח בדגש על  LLCאמריקאי
• עמדה מס'  - 27/2016הכנסות זרות של תושב ישראל יחושבו לפי הוראות פקודת מס הכנסה -
חישוב ההכנסה החייבת בגין הכנסה שהופקה מחוץ לישראל על-ידי תושב ישראל ,יעשה לפי
הוראות פקודת מס הכנסה (כלומר ,בהתאם לדיני המס בישראל) .נוקט העמדה החייב בדיווח יהיה
תושב ישראל המפיק הכנסה מחוץ לישראל .יובהר כי לעניין סעיף זה ,חובת הדיווח על מי שנוקט
בעמדה שונה תחול על תושב ישראל שמפיק הכנסה מחוץ לישראל במישרין או באמצעות ישות
שהוא מחזיק ,במישרין או בעקיפין מעל  10%מאמצעי השליטה בה.
לדוגמה:
• שיעורי פחת שונים
• שחלוף נכסים
• לכאורה ,לא חל על .LLC

עמדות חייבות בדיווח בדגש על  LLCאמריקאי
• עמדה מס'  - 50/2017יישום ההסדר שנקבע בחוזר מס הכנסה  5/2004לצורך זיכוי ממס זר
בלבד  -יחוס הכנסות תאגיד  LLCלתושב ישראל אשר מחזיק בתאגיד זה ושבחר ליישם את ההסדר
שנקבע בחוזר מס הכנסה  5/2004באופן שמאפשר לו לדווח על הכנסות התאגיד באופן אישי יהיה
לצורך זיכוי ממס זר בלבד ולא לעניין אחר ,לרבות קיזוז הפסדים שהתהוו בפעילות הL.L.C -
מהכנסתו החייבת של תושב ישראל וכן לרבות פטורים המיוחסים ליחיד ,ושיעורי מס מיוחדים
הניתנים ליחיד (כדוגמת סעיפים 122א ו125-ג לפקודה).

מיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על  LLCאמריקאי
דגשים עמדה מס' – 50/2017
•
•
•
•
•
•
•
•

שלילה לכאורה של סעיף 122א לפקודה – הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל ()15%
שלילה לכאורה של סעיף 125ג לפקודה – שיעור המס על הכנסה מריבית ליחיד
מה לגבי שיעור המס על ריווח הון?
האם מדובר בשינוי מדיניות? האם החוזר מקל?
שימוש בחברת בית (סעיף  64לפקודה) או חברה משפחתית (סעיף 64א לפקודה).
מה לגבי חברות קיימות?
עולים חדשים/תושבים חוזרים ותיקים בתום תקופת ההטבות ?
מלכודת הדיבידנד (עניין יעקב הראל)

חלופות אפשריות להחזקת נדל"ן בארצות הברית על ידי יחידים
תושבי ישראל באמצעות  LLCלאור גישת רשות המסים:
שימוש בחברת בית ובחברה משפחתית
• גם חברה זרה יכולה להיחשב כחברת בית או כחברה משפחתית לצרכי מס.
• סעיף  64לפקודה שעוסק בחברת בית מתנה זאת בכך שהתאגיד יהיה שקוף גם במדינת
התושבות שלה.
• חוזר מס הכנסה  :2/2019כולל הקלה לבעלי זכויות בתאגיד  LLCשיסווג כ"חברת בית"
בישראל לפיה "כל אחד מבעלי מניותיה שהוא "תושב ישראל" או "תושב" ,כהגדרת
המונחים בסעיף  1לפקודה ,יצרף לדוח שלו את דוח החברה כאמור ולא יהיה צורך
בפתיחת תיק מס הכנסה לחברה בישראל"

חלופות אפשריות להחזקת נדל"ן בארצות הברית על ידי
יחידים תושבי ישראל באמצעות  LLCלאור גישת רשות המסים:
ס'75ג לפקודה מגדיר חברה להחזקת נכסי נאמנות:
"חברה להחזקת נכסי נאמנות" – חברה המחזיקה בנכסי הנאמן בעבור הנאמן ,במישרין או
בעקיפין שמתקיימים בה כל אלה:
( )1היא הוקמה לשם החזקת נכסי הנאמנות בלבד;
( )2לעניין חברה המחזיקה בנכסי נאמנות תושבי ישראל או בנכסי נאמנות נהנה תושב
ישראל או בנכסי נאמנות לפי צוואה שיש בה נהנה שהוא תושב ישראל או בנכסי נאמנות שהם
בישראל – על התאגדותה ומעמדה ככזו נמסרה הודעה לפקיד השומה בתוך  90ימים מיום
ההתאגדות;
( )3הנאמן מחזיק בכל מניותיה ,במישרין או בעקיפין; לעניין פסקה זו" ,החזקה בעקיפין" –
רק החזקה באמצעות חברה אחרת שהיא חברה שמתקיימות בה הוראות פסקאות ( )1ו)2(-
והנאמן מחזיק בכל מניותיה;

חברה להחזקת נכסי נאמנות
החלטת מיסוי 6359/12
העובדות:
 .1נאמנות פלונית (להלן" :הנאמנות") הוקמה על ידי תושב חוץ לאחר תיקון  147לפקודה.
 .2כל היוצרים וכל הנהנים בנאמנות הם תושבי חוץ.
 .3הנאמן בנאמנות הוא תושב ישראל והנאמנות פתחה תיק מס הכנסה בישראל.
 .4בסמוך להקמת הנאמנות ולהגשת הבקשה ,הקים הנאמן בנאמנות חברה שהתאגדה בישראל
(להלן" :חברת ההחזקה") וזאת לצורך החזקת והפעלת נכסי הנאמן בנאמנות בלבד.
 .5מיום הקמתה חברת ההחזקה פעלה כאמור בסעיף  4לעיל.
 .6כל הון המניות של חברת ההחזקה מוחזקות על ידי הנאמן.
 .7בהתאם לתקנון חברת ההחזקה ,החברה תהיה רשאית להחזיק ולנהל את נכסי נאמנות בלבד
ולא תהיה רשאית לעסוק בכל פעילות אחרת או לנהל נכסים שאינם נמנים על נכסי הנאמנות.

חברה להחזקת נכסי נאמנות
החלטת מיסוי 6359/12
הבקשה:
נתבקשנו לאשר כי חברת ההחזקה תסווג כחברה להחזקת נכסי נאמנות כהגדרתה בסעיף 75ג
לפקודה.
החלטת המיסוי ותנאיה:
• חברת ההחזקה סווגה כ"חברה להחזקת נכסי נאמנות" כהגדרתה בסעיף 75ג לפקודה החל
ממועד התאגדותה ואילך.
• הנאמן או מי מטעמו לא יוכלו לחזור מסיווג חברת ההחזקה כחברה להחזקת נכסי נאמנות.
• בהתאם להוראות סעיף 75טז(ב) לפקודה ,חברת ההחזקה תהא פטורה מהגשת דו"ח לפי
סעיף  131כאמור בסעיף.
• לצורך חישוב המס ,שיעור המס וקיזוז ההפסדים וכן לעניין פטורים ממס ,תיחשב הכנסתה
החייבת של החברה ,כהכנסתו או הפסדו של הנאמן בנאמנות .העברת נכס על ידי הנאמן או
היוצר לחברת הנאמנות לא תיחשב כמכירה לעניין חלק ה לפקודה.

חברה להחזקת נכסי נאמנות
החלטת מיסוי 6359/12
החלטת המיסוי ותנאיה:
• רווחים שיחולקו מהכנסות החברה לנאמן לא יהוו הכנסה אירוע מס.
• הקנייה לחברת ההחזקות תחשב כהקניה לנאמנות.
• ההחלטה לא דנה במקום המושב של הנאמנות .חברת ההחזקה לא תחשב לתושב ישראל
לצורך מס ולא תהיה זכאית לקבל אישור מפקיד השומה או מרשות המסים בדבר היותה תושב
ישראל.
• ההחלטה דנה בחברת ההחזקה בלבד .הוסכם שהנאמן יהיה רשאי לפנות בעתיד השומה
לרשות המסים לצורך הקמתן של חברות להחזקה לנכסי נאמנות נוספות.
• במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מס עיזבון – ארצות הברית
•
•
•
•

שיעורי מס העיזבון ( )Estate Taxבארצות הברית נעים בטווח של בין  ,40%-18%באופן
פרוגרסיבי (מדורג) כתלות בשווי העיזבון.
מס העיזבון בארצות הברית חל על עיזבון הנפטר בהתאם לשווי העיזבון.
תושב ארצות הברית לצרכי מס עיזבון (  )U.S citizen or residentהיה פטור נכון לשנת המס
 ,2017על חלק העיזבון הנמוך מ .5,490,000$-הפטור גדל החל משנת .11,180,000$ – 2018
המס חל על כלל נכסיו של הנפטר ברחבי העולם.
מי שאינו נחשב לתושב ארצות הברית לצרכי מס עיזבון ( )Nonresident alienפטור ממס
עיזבון עד ( 60,000$לשנת  )2018בארה"ב.

מס עיזבון – ארצות הברית
בחישוב שווי העיזבון של יחידים  Nonresident alienלצרכי מס עיזבון יכללו בין היתר הנכסים
הבאים:
•
•
•
•
•

נכסי נדל"ן הנמצאים בתחומי ארה"ב– Real property physically located in the U.S.
נכסים מוחשיים הנמצאים בתחומי ארה"ב – Personal property physically located in the U.S.
ניירות ערך/מניות של חברות המאוגדות בתחומי ארה"ב – Stock of corporations organized in
or under U.S law.
חוב/הלוואה לישות אמריקאית היוצרת ריבית שאינה פטורה ממס בארה"ב Debt obligations -
within U.S.
שותפות  - Partnership Interest-אין עמדה חד משמעית של  IRSכי אחזקה בשותפות מוגדרת
כנכס הנמצא בתחומי ארה"ב לצורכי חישוב שווי העיזבון .רוב הפרשנויות קובעות כי שווי ערך
האחזקה בשותפות יחושב לצורכי מס עיזבון אם מתקיימים שני התנאים הבאים :השותפות
מחזיקה בנכס נדל"ן הנמצא בתחומי ארה"ב או אם פעילות השותפות מוגדרת כEffectively -
 Gercian Case ( Connected Incomeותיקון סעיף ) 864(cלקוד המס האמריקאי).

תודה לכולם!

שאלות?
צוות המשרד עומד לשירותכם:
0722-405100
054-2651516
meori@ampeli-tax.co.il
www.ampeli-tax.co.il
מגדל ספיר ,קומה 17
רח' תובל  ,40רמת גן

