
היבטי מס בעסקאות בינלאומיות  
 המבוצעות על ידי תאגידים

 2018איגוד הדירקטורים ינואר 



 ובעלי מניותיהן  מיסוי חברות
 מסחריות ישויות לבין "תאגידים" בין המס בדיני הקלאסית ההבחנה•

  ההכנסה מיסוי שיטות בבסיס כלל-בדרך ,מצויה עדיין מאוגדות שאינן
  .בעולם השונות

 
 מכוח נוצרים שונים גופים לפיה מגמה לזהות ניתן ,האחרונים בעשורים•

  מכוח או הנאמנות דיני ,השליחות דיני ,החוזים דיני ,השותפויות דיני
 ארגוניים – כלכליים – המשפטיים בהסדרים כשההבדלים ,אחרים דינים

 .ומצטמצמים הולכים בהם הזכויות בעלי לבין הגופים בין
 

  בפני הניצבת הבחירה ,השונים הגופים בין וגובר ההולך הטשטוש לאור•
 מאוגדים שאינם בגופים שימוש לבין תאגידים הקמת בין מייסדים יזמים

 ומתמקדת ,כלכליים או משפטיים ,ארגוניים שיקולים על פחות מתבססת
 .מס בשיקולי אחת לא



 שיעורי מס הכנסה ליחיד
 לשנת ושיעוריהן חודשיות/השנתיות המס מדרגות מוצגות שלהלן בטבלה

  ,10% ששיעוריהן) הראשונות המס מדרגות שלוש ,לבכם לתשומת .2018
  הכנסה על המס חישוב .אישית מיגיעה הכנסה על רק חלות (20%-ו 14%

  אינה זו מגבלה) 31% של מינימאלי מס משיעור יחל אישית מיגיעה שאינה
 מדרגות יחולו שנים 60 לו שמלאו יחיד על - המבוגרת האוכלוסייה על חלה
 .(אישית מיגיעה שאינה הכנסתו על גם הנמוכים המס שיעורי עם המס

 
 

 הכנסה חודשית  הכנסה שנתית  שיעור מס        

  

          10%  74,640-0          6,220-0 
  

          14%  107,041-74,641          8,920-6,221 
 

          20%  71,840-107,042          14,320-8,921 
 

          31%  238,800-171,841        19,900-14,321 
 

          35%  496,920-238,801        41,410-19,901 
 

          47%           640,000-496,921           53,333-41,411 
 

          50%  640,001          53,334-  3 



 מיסוי שותפויות
 ,יותר או אדם-בני שני של הכנסתם בקביעת חל לפקודה 63 סעיף

  אישיות לשותפות .יד-משלח כולל ,בעסק בשותפות ביחד העוסקים
  למרות ;(חדש נוסח) השותפויות פקודת פי-על עצמאית משפטית

 מאישיותה כליל להתעלם יש ,בפקודה שונים לעניינים ,זאת
   .לפקודה 63 סעיף לעניין הדבר כך .המשפטית

 

  רלבנטי אינו השותפות הכנסות חישוב כי ,להדגיש יש ,ראשית
 .הפקודה לעניין "נישום" אינה השותפות שכן ,השותפות לשומת

 שהם ,השותפים של הכנסתם לקביעת להגיע כדי רק נעשה החישוב
 של החייבת ההכנסה חישוב לאחר .הפקודה לעניין הנישומים
 לפי ,מהשותפים אחד לכל ההכנסה את "לחלק" יש ,השותפות

   .השותפות מהכנסת לו זכאי שהוא החלק

 

 פי-ועל הצדדים בין השותפות הסכם פי-על תיקבע להכנסה הזכאות



 מודלים למיסוי התאגיד ובעל המניות
 לפקודת מס הכנסה 126סעיף •

מס  'יוטל מס שייקרא  אדם-חבר בניהכנסתו החייבת של על "•
 "23%בשיעור של ', חברות

 
 ב לפקודת מס הכנסה125סעיף •

 :שיעור המס על הכנסה מדיבידנד יהיה כלהלן"•
 ;25% -דיבידנד בידי יחיד ( 1)•
דיבידנד בידי יחיד שהיה במועד קבלת  , (1)על אף האמור בפסקה ( 2)•

בעל  , הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לו
ששילם את  אדם -בני-בחבר 88מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 

 ";30% -הדיבידנד 
•... 
 

 בין חברות ישראליות אינו חייב במס דיבידנד•



 שיעורי מס חברות

6 



 לפקודת מס הכנסה 89- 2סעיפים 

 לפקודה 2 סעיף
 

  בשיעורים ,מס שנת לכל ,זו פקודה להוראות בכפוף ,משתלם יהא הכנסה מס
  שנצמחה או שהופקה ישראל תושב אדם של הכנסתו על ,להלן המפורטים

 או שהופקה חוץ תושב אדם של הכנסתו ועל לישראל מחוץ או בישראל
 :אלה ממקורות ,בישראל שנצמחה

 

 לפקודה 89סעיף 

  מחוץ או בישראל שהופק או שנצמח הון רווח על במס חייב ישראל תושב
 כמשמעותו ישראלי אזרח לרבות - "ישראל תושב" ,זה לענין ;לישראל

  תושב שהוא ,א3 בסעיף "ישראלי אזרח" להגדרה (4)-ו (3) ,(1) בפסקאות
 שנצמח הון רווח על במס חייב חוץ תושב (2) ;האמור בסעיף כהגדרתו אזור

 ;בישראל שהופק או

 



 דיני תושבות בישראל לתאגיד

תושב ישראל אם התקיים בו אחד  בני אדם לפקודה קובע כי חבר  1סעיף 
 :מאלה

 ;התאגד בישראלהוא  (1)

 אדם בני חבר למעט ,בישראל מופעלים וניהולם עסקיו על השליטה (2)
  שהיה יחיד בידי בישראל מופעלים כאמור וניהולם עסקיו על שהשליטה

  בסעיף כאמור ,ותיק חוזר לתושב שהיה או לראשונה ישראל לתושב
 או ,כאמור ישראל לתושב שהיה מהמועד שנים עשר חלפו וטרם ,(א)14

 אם גם ישראל תושב היה לא אדם בני חבר שאותו ובלבד ,מטעמו מי בידי
  מי בידי או כאמור יחיד בידי מופעלים היו לא וניהולם עסקיו על השליטה

  ;אחרת ביקש האדם בני חבר כן אם אלא ,מטעמו

 

 ישראל תושב ייחשב פניו על בישראל שהתאגד אדם בני חבר כל כלומר
 .מס לצורכי

 



 ס"כפ ש"פ' נ ניאגו 3102/12א "ע

 .בטקסטיל במסחר שעסקה ישראלית חברה 1987 בשנת ייסדו המערערים
  .(אמנה ללא) הבהאמס באיי זרה חברה המערערים ייסדו 1990 שנתב

 

  מול פעלה הישראלית החברה :כדלקמן הייתה החברות בין "העבודה חלוקת"
  של פעילותּה .הזרה החברה לה ששילמה עמלה תמורת ,בישראל היצרנים

 .לארץ בחוץ הלקוחות עם בקשר הייתה הזרה החברה
 

 אם השאלה ונשאלה הישראלית לחברה דיבידנד חילקה הזרה החברה
 .במס חייב הדיבידנד

 

  אך ל"בחו חברה הקימו לכאורה המערערים כי קבע העליון המשפט בית
  הרשומים מנהליה ,היינו .ישראל תושבי ידי-על מישראל אותה לנהל המשיכו

  לא ,ובאמסטרדם נבה'בג ,קונג בהונג שישבו ,שלה והדירקטורים החברה של
  לכל מעל הובהר .זניח היה בחברה ומשקלם בחברה ממשי תפקיד בעלי היו

  תושב למעשה היה הזרה החברה של בפועל הניהול את שביצע מי כי ספק
 החברה בשם וחתם פעל בעברית שהתנהל ,ישראל



 חולון ש"פ' ינקו וייס נ 1090-06( א"מחוזי ת)מ "ע

  הם המניות בעלי .מ"בע אחזקות צבר סלטי ,המערערת הוקמה 1996 בשנת
  בחברת מניותיהם את מכרו המניות בעלי .ואשתו וייס ורוני ואשתו ינקו אבי

 .מזומן תמורת מ"בע אחזקות צבר סלטי
 

 אולם ,בלוקסמבורג חברה שקיבלו מהתמורה המניות בעלי הקימו 1998 בסוף
  שנות ובמהלך ואילך 1998-מ .לבלגיה מלוקסמבורג החברה היגרה 13.9.99-ב
  .ביותר גבוהים בסכומים בבלגיה רבים ן"נדל נכסי החברה רכשה ,2000-ה

 .לחברה הכנסות והניבו הושבחו הנכסים
 

 ובהתאם בלגיה תושבת בחברה שמדובר בטענה ,בישראל דווחו לא ההכנסות
  בבלגיה רק במס חייבות ההכנסות ,ישראל עם והאמנה בבלגיה המס לדיני

   .בישראל ולא
 

  ולכן ישראל תושבת היא החברה ,בבלגיה רישומה אף על ,השומה פקיד לטענת
  והמהלכים בבלגיה החברה רישום ,לחילופין .בישראל במס חייב ההון רווח

 .מלאכותית עסקה מהווים זה בעניין השונים



 ז"וחמי ז"חנ: הוראות אנטי תכנוניות



 (CFC)  חברה נשלטת זרה



 חברה נשלטת זרה -ב לפקודה75סעיף 

או יותר מהזכויות בחברה זרה   10%בעל מניות המחזיק •
( או יותר 10%המחזיקים )שבשליטת בעלי מניות ישראלים 

באופן שוטף על הכנסותיה הפאסיביות של החברה הזרה  ימוסה
 גם אם זו לא חילקה את רווחיה לבעלי מניותיה

הון -רווח, שכירות, תמלוגים, דיבידנד ריבית: הכנסות פסיביות•
 ב"וכיוצלא מעסק 

 

 (CFC-ז"חנ)חברה נשלטת זרה •
בידי תושבי  , במישרין או בעקיפין, חברה תושבת חוץ הנשלטת–

או יותר מזכויות החברה  10%א מהם מחזיק "אשר כ)ישראל 
) 
 30%-או שלא יותר מ, החברה אינה רשומה למסחר בבורסה–

 ;מהזכויות בחברה הוצעו לציבור
 (.ראו לעיל)רוב הכנסותיה בשנת המס פסיביות –
 .15%ל על אותן הכנסות אינו עולה על "שיעור המס בחו–

 



 שמעון

 חברה נשלטת זרה

מיליון   1
 הוןרווחי 

מיליון   1
 ריבית

מיליון   3
 דירהשכר 

מיליון   2
 דיבידנד

Jonathan Sarah אוריה ראובן 

25% 
30% 5% 20% 20% 

מיליון   3
 עסק



 אמצעי שליטה

 הזכות להשתתף ברווחים. 1

 הזכות למנות דירקטור.  2

 זכות הצבעה.  3

 זכות בפירוק.  4

 הזכות להורות על הדרך להפעיל את הזכות.  5

 (88הפניה להגדרה בסעיף )



 הגדרת חברה נשלטת זרה
 :אלה כל בו שמתקיימים אדם בני חבר

  בבורסה למסחר רשומות אינן זכויות או מניות1.
  מהזכויות או מהמניות 30%-מ פחות חריג)

 .(למסחר נרשמו או שהונפקו
 מהכנסה נובעים רווחיו או הכנסותיו מרבית2.

 .פסיבית
 על עולה אינו הפסיבית הכנסתו על המס שיעור3.

15%. 
 מוחזקים בו השליטה מאמצעי 50%-מ למעלה4.

 מאמצעי 40%-מ שלמעלה או ישראל תושבי בידי
 שביחד) ישראל תושבי בידי מוחזקים בו השליטה

 שנת בתום (50%-מ למעלה מחזיקים קרוב עם
 כלשהו וביום המס בשנת כלשהו ביום או המס

 .שלאחריה המס בשנת
 

 



 שיעור המס החל על ההכנסה הפסיבית

  .למסות הכנסה שחויבה במס נמוך –המטרה  1.

שיעור המס  "חישוב סכום המס בהתאם להגדרת  2.
 ":החל

 

 

 

 

בפועל  ז"החנסכום המס שבו חויב 
 בשל הכנסות פסיביות

שמקורם בהכנסה   כלל הרווחים 
 פסיבית באותה שנה

 =שיעור מס אפקטיבי 



 רווחים שלא שולמו

  אשר ,זרה נשלטת חברה של פסיבית בהכנסה מקורם•
 .השנה במהלך שולמו לא

 

 ההכנסה על החלים המיסים יופחתו הרווחים בחישוב•
 המועברים והפסדיה שנה לאותה הפסדיה ,הפסיבית

 .קודמות משנים

 

  בהכנסה שמקורם רווחים מתחולה מוציא הסעיף•
  וכן 15%  על העולה בשיעור זר מס עליה ששולם

 15%-מ למעלה ששילמה בחברה שמקורם דיבידנדים
  10% או בציבורית 5%) ההחזקה לשיעורי בכפוף

 .(בפרטית

 



 חלק יחסי ברווחים שלא שולמו

חלק יחסי מכלל הרווחים שלא שולמו לפי  •
 .שיעור ההחזקה היחסי של בעלי השליטה

ביום  זכויות לרווחיםחלקו במישרין ובעקיפין ב•
 .האחרון של שנת המס

 

י  "חלקו היחסי של בעל השליטה יחושב ע•
הכפלה של שיעור הזכויות בעקיפין בשרשרת 

 .50% -כולל החזקות נמוכות מ



 שמעון

 חברה נשלטת זרה

מיליון   1
 הוןרווחי 

מיליון   1
 ריבית

מיליון   3
 דירהשכר 

מיליון   2
 דיבידנד

Jonathan Sarah אוריה ראובן 

25% 
30% 5% 20% 20% 

מיליון   3
 עסק

 .הקלות מס לתושבים חוזרים ותיקים ולתושבי ישראל לראשונה* 



 חברת משלח יד זרה



 חברת משלח יד זרה -לפקודה 1ב75סעיף 

או יותר  75%בעלי מניות תושבי ישראל המחזיקים •
באופן   ימוסומהזכויות בחברה הזרה שבשליטתם 

שוטף על הכנסות שוטפות של החברה הזרה ממשלח  
יד מיוחד שהחברה מספקת באמצעותם כדיבידנד 

 רעיוני בשיעור מס חברות
בעת חלוקת דיבידנד  ימוסובעלי המניות האמורים •

מהחברה הזרה בשיעור המס הרלבנטי בגין הדיבידנד  
 .בפועל

 

 חברת משלח יד זרה•
או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה בו  75%–

בידי יחידים תושבי , במישרין או בעקיפין, מוחזקים
 ישראל ישראל

או יותר   50%בעלי השליטה האמורים המחזיקים –
בחברה הזרה עוסקים במשלח יד מיוחד באמצעות 

 החברה
,  מרבית הכנסתה או רווחיה של החברה בשנת המס–

 מיוחדמקורם במשלח יד 



 חברת משלח יד זרה -לפקודה 1ב75סעיף 

 דיבידנד רעיוני –מס ראשון אירוע •
קובע כי יש לחייב את בעל המניות על רווחי  ( 1()ד)1ב75סעיף 

כהכנסות מדיבידנד רעיוני  ז"החמימשלח היד המיוחד של 
 .בשיעור מס חברות

 :קבלת דיבידנד בפועל בידי יחיד –אירוע המס שני •
קובע כי יש לחייב את בעל המניות במס על  ( 2()ו)1ב75סעיף 

בגובה הדיבידנד שחולק   ז"מהחמידיבידנד שקיבל בפועל 
בפועל בניכוי מיסים ששולמו בפועל על ידי היחיד בישראל  

 .על הכנסה זו בשיעור מס על דיבידנד

 

 

הקלות ביחס לתושבים חוזרים ותיקים ולתושבי ישראל  * 
 .לראשונה

 
 



 חברת משלח יד זרה -לפקודה 1ב75סעיף 

 דוגמה•

 יד משלח בעל" מוגדר שעיסוקו ,ישראל תושב יחיד ,דן•
  על העונה חוץ תושבת A בחברת שליטה בעל הוא "מיוחד

   .לפקודה 1ב75 לסעיף בהתאם ז"חמי חברת הגדרת

  דן שסיפק משירותים הרוויחה A חברת 2017 בשנת•
  שילמה החברה .1,000,000 בסך ל"בחו ז"החמי באמצעות

 .₪ 100,000 בסך הזרה במדינה חברות מס

  לדן כדיבידנד ₪ A 100,000 חברת חילקה 2018 בשנת•
  חלוקת בעת במקור ₪ 5,000 של מס ניכתה החברה

 .הדיבידנד

  דן .₪ 1,000,000 בסך רעיוני דיבידנד על ידווח דן 2017 בשנת•
 .(240,000 – 100,000) ₪ 140,000 ישלם

  דן .₪ 100,000 בסך בפועל דיבידנד על ידווח דן 2018 בשנת•
 .(30,000 – 5,000) ₪ 25,000 ישלם

 
 



מחירי העברה  –מיסוי אשכול חברות 
Transfer Pricing 



 מיסוי צדדים קשורים –א לפקודה 85סעיף 
עסקה בינלאומית בין צדדים ששוררים ביניהם יחסים מיוחדים  •

תדווח בהתאם לתנאי שוק כפי שהיו חלים בין מוכר מרצון 
 .ותתחייב במס בהתאם, לקונה מרצון

מטרת אימוץ דוקטרינת מחירי העברה לשם מניעת הפחתת  •
רווחים בלתי לגיטימית והוצאתם אל מחוץ לרשת המס  

 .  ל"הישראלית ללא יכולת אכיפה כלפי הצד הקשור שנמצא בחו
 

ב על  "המשמעות האופרטיבית של מחירי ההעברה גובה מארה 
חברות  . פי הערכות שונות מאות מיליארדי דולרים בשנה

למדינות שבהן שיעורי מס " פעילות"בינלאומיות מעבירות 
ב "מנת לנסות להחזיר כספים אלו לארה-על. ב"מבארהנמוכים 

באופן  5.25%ממשל בוש הפחית את שיעור המס על דיבידנד ל
 .חריג כהוראת שעה וכעת ממשל אובמה שוקל זאת בשנית
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מיליון הדולר כיצד לחשב את הפעילות המתבצעת בישראל ואת שאלת •
במקרים בהם הפעילויות השונות , הפעילות המתבצעת מחוץ לישראל

 מתבצעות בתוך חברות קשורות בקבוצת חברות בינלאומית
 
א לפקודה מפרטות כיצד לקבוע מחיר בין חברות 85התקנות מכוח סעיף •

 .קשורות ביחס לתנאי השוק

 (CUP)השוואה לעסקאות דומות –
 "(+Cost)"השוואה שיעור הרווחיות בתחום הפעילות –
 Resale)השוואת שיעור הרווחיות בקרב המשווקים –

Price) 
 חלוקת הרווח או שיטה מתאימה אחרת–

 
 חובת הדיווח רחבה בצורה משמעותית וכוללת מחקר שוק•

מחירי העברה –מיסוי בינלאומי   תקנות מס הכנסה קביעת מחיר שוק 
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 (35%)אם' חב  

בת מכירות ' חב

 (10%)והפצה

 
 
 
 
 
 Equivalent   (35%) חברת אם   (35%) חברת אם

                  goods FMV $50   50       מכירות  100           מכירות
מכר. ע  (1)          עלות מכר       (1) 

חייבת. ה חייבת. ה    99            ~50 
 17.5~ 35% מס    35~      35% מס
      65~  הכנסה נטו
  (10%) חברת הבת    
 100        מכירות    
מכר. ע             (51) 
חייבת. ה           ~50 
 5~    10% מס     
 77.5~ הכנסה נטו    

Comparable uncontrolled price (goods) 
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R&D 
manufacture  tax 

rate -35% 

Low tax 
Jurisdiction 

(owner of IP) 
 tax rate -12.5% 

         

         

         

         

                   Cost +20%             

       Wages $1000     
             

         

                  

 

 

 

 

 

Before TP   After       CFC     Parent (residual) 
Sales         2,000 Salaries      1,000         Sales       2000 
Expenses  (1000) Income  W*(1+20%)  Expenses   (1,200) 
Income     1,000 Income        200           Income         800 
Tax (35%)   350       Tax (35%)    70            Tax (12.5%)  100        
 
Net income  650        Net income  830   

Cost plus (services) 
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                    √     

 

               √ 

               √   

  _____________________________________________ 
 0%            25%             50%                75%          100% 

  

 As long as the transfer pricing fits within the 25th percentile to the 75th 
percentile of accepted transfer pricing no adjustments are made; 
otherwise the transfer pricing would be set on the 50th percentile 

          
       

 The residual income is allocated to the headquarters’ jurisdiction 

Transfer pricing based profit (CPM) 
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Country/ region 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

The U.S.  70  64  45  33  39 38 

Japan  2   8   9  16  21 13 

European 

Union 

 27   26  39  38  30 34 

Others   1   2   7  13  10 15 

Headquarters location of top industrial 100 
firms worldwide 1965-2005 



 מיסוי סניפים של תאגידים זרים
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 חברות באמצעות רבות שנים מזה בישראל פועלים רבים זרים תאגידים•
 בישראל לפעול בוחרים אחרים זרים תאגידים ,להבדיל .ישראליות

  שהינה שותפות באמצעות או ,מקומית תאגידית ישות ללא במישרין
 אף על .(שקופה ישות) מס לצורכי נישומה שאינה תאגידית ישות

  את לכנות נהוג ,בישראל שפועלת היא הזרה הישות משפטית שמבחינה
 המקומית הפעילות את וכן ,מאוגדת שאינה המקומית הפעילות

 הזר התאגיד של המקומי כסניף ,שקופה ישות ידי על שמתבצעת

 

מחירי העברה –מיסוי בינלאומי   פעילות של תאגיד זר בישראל 

 תאגיד זר תאגיד זר

 חברה ישראלית
 

 סניף ישראלי
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  כמדינת בגבולותיה שהופקו הכנסות למסות ישראל מדינת של זכותה•
  ,כאמור .מפורש באופן זכותה על המדינה ויתרה כן אם אלא ,"מקור"ה

  למעלה עם חתמה ,בעולם מקובלת מפרקטיקה כחלק ,ישראל מדינת
  אמנות במסגרת .מס כפל למניעת אמנות על שונות מדינות מחמישים

 מקור של קיומו תבסס מינימלי סף העוברת פעילות רק כי ,נקבע אלו
  הפעילות סף .אלו הכנסות על מס הטלת ותאפשר בישראל הכנסה

  לסבור ניתן לפיכך ."קבע מוסד"כ המס באמנות הוגדר המינימלי
  עם שכרתה מדינה תושב שאינו זר בתאגיד מדובר כאשר כי ,לכאורה
 הכנסה כל ,"(אמנה מדינת" :להלן) מס כפל  למניעת אמנה ישראל

  כי ברור ומאליו בישראל במס חייבת תהא בישראל מפיק זה זר שתאגיד
 הישראלית המס לרשות הדיווח חובות יחולו הזר התאגיד על

מחירי העברה –מיסוי בינלאומי   מוסד קבע 
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  למיסוי הנוגע בכל ביותר החשובים העקרונות בין הוא "הקבע מוסד"•
 אמנות שלוש :נורמטיביים מקורות בשלושה מוגדר הוא .עסקים רווחי

  בילטרליות מס אמנות אלפים כשלושת המונה המס אמנות רשת ,המודל
   .המקומית ובחקיקה

 להיות עשויה הכנסה כי ההנחה גלומה "הקבע מוסד" של הרעיון בבסיס •
  כאשר ,כן על .התאגיד של התושבות ממדינת השונה במדינה מופקת

 מוסדות" כדי שעולות העולם ברחבי עסקיות פעילויות ישנן זה לתאגיד
 שבתחומן המדינות באותן תמוסה ההכנסה הראשון בשלב ,"קבע

 התושבות במדינת תמוסה ההכנסה ,השני בשלב .אלו פעילויות נמצאות
 הוקם שבה המדינה רוב פי על שהיא - הזר התאגיד של מס לצורכי

  שיעור אם רק ,זאת .התאגיד ומנוהל נשלט שממנה המדינה או התאגיד
 במדינות החברות מס משיעור גבוה ההתאגדות במדינת החברות מס

 מוסד" ,אחרות במילים .המקומית החברה או הסניף פועלים שבהן
  זר תאגיד של עסקית מפעילות הכנסות לפיו לכלל חריג מהווה "הקבע

   .התאגיד של התושבות מדינת ידי על ממוסות

מחירי העברה –מיסוי בינלאומי   מוסד קבע 
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  את למסות רשאית אינה מסוימת מדינה ,המודל לאמנות 7 סעיף פי על ,כיום•
  העולה המדינה באותה פעילות הזר לתאגיד אם אלא ,הזר התאגיד הכנסות

  במדינה שפעילות מנת על ,המודל לאמנות 5 סעיף פי על ,וכך ."קבע מוסד" כדי
 :תנאים מספר להתקיים צריכים "קבע מוסד" כדי תעלה מסוימת

  a fixed“) קבוע במקום ממוקמת להיות חייבת העסקית הפעילות (א)    

            place”);    

   הכוונה .הזר התאגיד עבור עסקים של מקום מהווה העסקית הפעילות (ב)     

 ;(”place of business“) ציוד או מכונות ,בניין הכולל למתקן היא           

   פעילות סף נדרש ,היינו .הקבוע במקום ייעשה העסקית הפעילות ניהול (ג)     

   ייבחן זה תנאי כי ,יובהר ."קבע מוסד" תיצור שהפעילות כדי מינימלי           

   עם .המקורית הכוונה פי על בהכרח ולא המסחרית המציאות פי על           

  במסגרת במלואם יבוצעו הזר התאגיד של שהעסקים הכרח אין ,זאת 
 "קבע מוסד" שמהווה העסקית הפעילות 

מחירי העברה –מיסוי בינלאומי   המשך -מוסד קבע  
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  המדינתיים הגבולות הכר לבלי היטשטשו ,הטכנולוגיה התפתחות עם•
 שירות למתן ,עסקאות לעריכת הנוגע בכל בעיקר ,מדינות בין המפרידים

 בתחומי נערכו העסקאות מרבית ,בעבר .להשקעה או אשראי להעמדת
  ,בהמשך .פחות משמעותי היה אלו סוגיות של משקלן ולכן המדינות

 ,סמוכות מדינות בין גם להיערך החלו עסקאות .נפרצו המדינה גבולות
  התאפשרו ,השתכללו והתקשורת הטכנולוגיה ,התחבורה שאמצעי וככל

 עסקאות ,כיום .מהשנייה האחת המרוחקות מדינות בין עסקאות
  פני על שונות במדינות יושבים אשר אנשים מספר בין להיערך יכולות

 .הגלובוס

  קניין המערבות בעסקאות מתעצם שונות למדינות הכנסות בייחוס קושי•
  את לייחס ממש של קושי ייווצר כי ייתכן ,אלקטרוני מסחר או רוחני

  קיים  זה במצב ההכנסה בהפקת המעורבות מהמדינות למי ההכנסות
 .כלל תמוסה לא שההכנסה חשש

מחירי העברה –מיסוי בינלאומי   בעידן העכשווי" מוסד הקבע"הקשיים שמעלה הגדרת  
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  להשיב צורך יש ,בילטרלית אמנה שקיימת שעה ,סניף למסות מנת על•
  שראינו כפי ."קבע מוסד" מהווה הסניף האם ,השאלה על כל קודם
  התאמתה-אי עקב ביקורות כיום מעוררת "קבע מוסד" הגדרת ,לעיל

  המקרים מן אחד מהווה סניף ,זאת עם .הגלובלית הכלכלית למציאות
 לעלות ובכוחו פרטני באופן המודל אמנות מתייחסות שאליהם הבודדים

  ,הסניף את למסות יש כיצד לדעת מנת על ,בנוסף ."קבע מוסד" כדי
  ,בכלל אם ,כיצד לבחון יש ,המקדמית השאלה על בחיוב שהשבנו בהנחה

   .הזר לתאגיד הסניף בין הרווחים את ולחלק לכמת יש

 

  ההעברה מחירי משטר שמציע המתודולוגיות משש מתודולוגיה יישום•
 .הכנסה מס לפקודת א85 בסעיף כאמור

מחירי העברה –מיסוי בינלאומי   חלוקת ההכנסה שבין הסניף לתאגיד הזר 



מיסוי ישראלים על השקעות באמצעות 
 תאגידים בחול



 "חבר בני אדם"

  ,ציבורי גוף כל"כ "אדם בני חבר" מגדיר הכנסה מס לפקודת 1 סעיף•
  שהן בין ,התאחדות או חברותה ,אחים אגודת ,חברה וכל ,מאוחד או מואגד

 "מואגדות שאינן ובין מואגדות
 

 בקובץ אימצה המיסים רשותל .שונות לפרשנויות וניתנת עמומה זו הגדרה•
 לסווג יש שבהתקיימם קריטריונים חמישה הכנסה מס לפקודת הפרשנות

 :ובהם "אדם בני חבר"כ מסחרית ישות
 ;אנוש בן לחיי מעבר המשכיות פוטנציאל (1) 
 ;הבעלות מן והפרדתו הניהול ריכוזיות (2) 
 ;"האדם בני חבר"ב הזכות עבירות (3) 
 -ו ;"האדם בני חבר"ב הזכויות בעלי אחריות הגבלת (4) 
   .ושיטתית נמשכת פעילות (5) 

 
 של האחריות הגבלת מאפיין כי הפרשנות בדברי ציינה אף ,המיסים רשות
 החשוב העיקרון)" רבה חשיבות בעל המסחרית בישות הזכויות בעלי

 על כעונה המסחרית בישות לראות הרשות נוטה רבים ובמקרים ,"(ביותר
  עומדת אינה אם אף זה קריטריון של בהתקיימו "אדם בני חבר" של ההגדרה

 אחרים בקריטריונים



 קרן הון סיכון

 משקיע שותף כללי
שותף  
 מוגבל

 שותפות מוגבלת באחריות
 קרן השקעות פרטית

 משקיע
שותף  
 מוגבל

 משקיע
שותף  
 מוגבל



 "חבר בני אדם"

  להיחשב עשוי נישומים מספר ידי על המוחזק מסחרי גוף כל לכאורה•
 שבהם פרטניים הסדרים מספר קבע המחוקק ,זאת עם ."אדם בני חבר"

 :ובהם שלהם הזכויות בעלי אלא ימוסו לא מסחריים גופים
 

 הכנסה מס לפקודת 63 סעיף לפי השותפות•
 הכנסה מס לפקודת 64 סעיף לפי הבית חברת•
 הכנסה מס לפקודת א64 סעיף לפי המשפחתית החברה•
 הכנסה מס לפקודת 1א64 סעיף לפי השקופה החברה•
 הכנסה מס לפקודת 10א64 – 2א64 סעיפים לפי במקרקעין להשקעות קרן•

 
 

 הכנסה מס לפקודת א62 סעיף לפי "(ארנק חברת" המכונה) מעטים חברת•
 



 Limited Liability-ההתפתחות 
Company  הברית-בארצות 



 ב"בארה L.L.C-התפתחות ה

  שותפות הייתה ב"בארה המקובלת ההתאגדות צורת ,19-ו 18 ,17-ה במאות
  התאגדות צורות הוסרו התאגדות על שהמגבלות וככל ,משפחתיים לעסקים

   .פופולריות צברו והנאמנות החברה דוגמת נוספות

 

  ההכרה גם כמו ,ב"בארה חברות הקמת על המגבלות הגמשת בעקבות
  לצורת החברות הפכו 20-ה במאה ,בנות חברות להקים חברות של ביכולתן

  החברה על שהוטל הכבד המיסוי למרות וזאת ,ב"בארה השכיחה ההתאגדות
 .מניותיה ובעלי

 

 חקיקה לאפשר המדינות על לחצים הפעילו שונים יזמים ,כך בעקבות
  הראשונה המדינה .מוגבלת אחריות המקנים מאוגדים לא בגופים המכירה

  הקמה אפשרה 1977 בשנת אשר Wyoming הייתה אלה בלחצים עמדה שלא
  Limited Liability Company השם את הנושאים מאוגדים לא גופים של

 בהתאם פעלו מדינות ולאחריה



 המשך -ב "בארה L.L.C-התפתחות ה

§18-101(8) of the Delaware Limited Liability 
Company Act (Title 6 Commerce and Trade). 

 

“Limited liability company interest”  

means a member's share of the profits and 
losses of a limited liability company and a 
member's right to receive distributions of the 
limited liability company's assets. 

  

 



 המשך -ב "בארה L.L.C-התפתחות ה

"(a) Except as otherwise provided by this chapter, the debts, 
obligations and liabilities of a limited liability company, whether 
arising in contract, tort or otherwise, shall be solely the debts, 
obligations and liabilities of the limited liability company, and no 
member or manager of a limited liability company shall be 
obligated personally for any such debt, obligation or liability of 
the limited liability company solely by reason of being a member 
or acting as a manager of the limited liability company. 

 

(b) Notwithstanding the provisions of subsection (a) of this 
section, under a limited liability company agreement or under 
another agreement, a member or manager may agree to be 
obligated personally for any or all of the debts, obligations and 
liabilities of the limited liability company." 



 המשך -ב "בארה L.L.C-התפתחות ה
  מתאפיינת האמריקנית המדינתית L.L.C-ה חקיקת•

  בה .אלה גופים של לפעולתם כלליים עקרונות בהצבת
 בכללים שמדובר במפורש מציינים החוקים ,בעת

  L.L.C-ב (Members-ה) הזכויות ושבעלי דיספוזיטיביים
   .ולשנותם אלה עקרונות על להתנות רשאים

 

 אין רוב י"עפ מס לצורכי אלה ישויות סיווג לצורך•
 לבחון ונדרש ,המדינתיים L.L.C-ה לחוקי רבה משמעות

 .החברים בהסכם שעוגנו כפי הגוף מאפייני את
 

 המס בתקנות L.L.Cs למיסוי הכללים עוגנו 1996 בשנת•
 ביחס הן יחולו אלה הוראות כי ונקבע האמריקניות

  .זרים לגופים ביחס והן ב"בארה שהתאגדו לגופים
 טכניים הם "Check the Box" המכונים אלה כללים

 .ולגופים ליזמים רבה ודאות ומקנים בעיקרם



 (מ"יונו סימול בע)פרשת הראל 



 עובדתיתמסכת 
  חברה של ממניותיה 100%-ב החזיק ,(הנישום :להלן) ישראל תושב יחיד ,המערער•

  לפי משפחתית כחברה הכנסה מס לצורכי מסווגת להיות בחרה אשר ,ישראל תושבת
   .(המשפחתית החברה) 1961-א"התשכ ,[חדש נוסח] הכנסה מס לפקודת א64 סעיף

 

  מישות 2/3-בכ המשפטי הסכסוך מושא הרלוונטיות בשנים החזיקה המשפחתית החברה•
  מסוג ,הברית-שבארצות דלאוור מדינת חקיקת פי על שהוקמה מאוגדת לא אמריקנית

Limited Liability Company. ה-L.L.C רפואיים ביטוחים במכירת עסקה  
-בארצות ומשרדים עובדים לה היו הרלבנטיות בשנים .הברית-בארצות זרים לסטודנטים

 .הברית-מארצות נעשו פעילותה על והניהול השליטה כי הוסכם וכן ,הברית
 

  הכנסה מס לצורכי .הברית-בארצות מפעילותה משמעותיות הכנסות הפיקה L.L.C-ה•
  הזכויות לבעלי יוחסו הכנסותיה ,יוצא כפועל .כחברה ולא כשותפות סווגה היא אמריקני

  מס L.L.C-ה שילמה ,זאת למרות .אמריקני מדינתי או פדרלי מס שולם לא כך ובשל בה
  פי על ,בה הזכויות בעלי בין רווחיה את חילקה L.L.C-ה .יורק-ניו עיריית של עירוני
 .אמריקני פדרלי הכנסה מס במקור וניכתה ,חלקם



 (מ"יונו סימול בע)פרשת הראל 

 מ"יונו סימול בע

 (  תושב ישראל)יעקב הראל 

בעלי זכויות  
 נוספים

ISOA L.L.C 

100% 

67% 

33% 



 עמדת רשות המיסים

-ה מעמד" בינלאומי מיסוי - (5 'מס עדכון) פסיקה ועדת החלטת עדכון•
L.L.C (Limited Liability Company) האמנה הוראות יישום לצורך  

 .(2001) "ב"ארה עם
 

 משפטית ,מקצועית ,בינלאומי למיסוי היחידה 3/2002 הכנסה מס חוזר•
"L.L.C - Limited Liability Company" (2002) 

 

-ב המחזיק ישראל לתושב זר ממס זיכוי" 5/2004 הכנסה מס חוזר•
L.L.C" (2004) 

 

  ישות משום L.L.C-ב לראות יש עקרוני באופן כי קובעת המיסים רשות
  המדינות בהם במקרים מס כפל למנוע כדי זאת עם .מס לצורכי אטומה

 לייחס מתאימים במקרים הרשות אפשרה L.L.C-ה את שונה באופן מסווגות
 "מניותיה" לבעלי הישות הכנסות את

 



 פסיקת בית המשפט המחוזי

  שונה באופן זרה מסחרית ישות לסווג רשאית הישראלית המיסים רשות•
 .זו ישות הוקמה בה במדינה סווגה שבו מהאופן

 

  לא ,יוצא וכפועל הברית-בארצות שקופה כישות סווגה L.L.C-שה למרות•
 על עונה L.L.C-ה ,האמריקנים המס כללי פי על "אדם בני חבר"כ מוסתה
 .שבפקודה "אדם בני חבר" הגדרת

 

 בישראל מס לצורכי שקופה ישות להיחשב בקשה הגישה לא L.L.C-ה•
 .לפקודה ועוד א64 ,64 ,63 בסעיפים כאמור

 

 שלבי הדו המיסוי מודל פי על מניותיה בעלי ואת החברה את למסות יש•
 ששולם המס כן כמו .הכנסה מס לפקודת ב125ו 126 בסעיפים כאמור
 .נ"לבעהמ ולא לחברה ייוחס

 



על הצורך באימוץ כללי פרשנות אחידים ביחס לסיווג 
 ישויות מסחריות שהתאגדו מחוץ לישראל

  מדינות כשבעים חתמו במסגרתו בצרפת חגיגי טקס נערך 2017 ביוני 7-ב•
  האמנה על ,(ישראל מדינת ובהן ומתפתחות מפותחות מדינות שבהן) שונות

 Multilateral השם את הנושאת המס בסיס שחיקת למניעת צדדית הרב
Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to 

Prevent Base Erosion and Profit Shifting  (MLI) 

 

 מקור אלא צדדית רב עצמאית אמנה להיות מתיימרת אינה MLI-ה אמנת•
 הרב האמנה על החתומות השונות למדינות המאפשר פרשני נורמטיבי

  באופן חתומות הן עליהן הבילטרליות המס אמנות את לפרש צדדית
  בין בינלאומיות בעסקאות הכנסות על מס להטיל סמכותן את שירחיב
   .מתקשרות מדינות



גבולות תכנון המס  
 והעסקה המלאכותית



 הסמכות להתעלם מעסקאות מסוימות – 86סעיף 

  או ,המפחיתה פלונית עסקה כי ,סבור השומה פקיד היה (א)
 היא פלוני אדם ידי על המשתלם המס סכום את ,להפחית העלולה

  או ,למעשה מופעלת אינה פלונית שהסבה או ,בדויה או מלאכותית
  הימנעות היא פלונית עסקה של העיקריות ממטרותיה אחת כי

  העסקה מן להתעלם הוא רשאי ,נאותות בלתי מס הפחתת או ממס
  הימנעות .זה לפי נישום יהא בדבר הנוגע והאדם ,ההסבה מן או

 אינן אפילו נאותות כבלתי לראותן ניתן מס הפחתת או ממס
 .פעולה לרבות - "עסקה" ,זה לענין .החוק את נוגדות

  

  בהתאם ,בערעור מהשיג מונע אינו זה בסעיף האמור דבר שום (ב)
 בהשתמשו השומה פקיד של החלטתו על 158 - 153 לסעיפים
 .(א) קטן בסעיף לו שניתן הדעת בשיקול

  



 עסקה בדויה והסבה שאינה מופעלת למעשה
 

 

 

 

ורק אך פיקטיבי באופן הנעשית כזו הינה הבדויה העסקה  
 .עין למראית

(כללי חלק) החוזים לחוק 13 סעיף מכוח גם בטלה בדויה עסקה, 
   ."בטל – בלבד עין למראית שנכרת חוזה" לפיו 1973-ג"התשל

כי קבע העליון המשפט בית זה בהקשר:  

 רק ונעשית ,משפטית מבחינה גם ממשות חסרת הינה בדויה עסקה"
 עניין) ."הצדדים בין האמיתי העסק את להסוות כדי ,עין למראית

 .(איסמר

נראה שכן "מעניינת" התערבות בעילת מדובר לא ,מאפייניה נוכח 
  מעסקה להתעלם סמכות תהיה השומה שלפקיד טריוויאלי
  .במציאות קיימת שאינה פיקטיבית

עסקה של פרטי מקרה מהווה למעשה מופעלת שאינה הסבה  
 .מיותרת בעילה מדובר ,לכאורה ,כן ועל ,בדויה



 הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות
 

 

 

 

תנאים שני למעשה גלומים זו בעילה: 

מס הפחתת / הימנעות היא העסקה של העיקריות ממטרותיה אחת. 

נאותות בלתי הינן המס הפחתת / הימנעות.  

הנאותות חוסר לדרישת תוכן ביציקת האינהרנטי הקושי נוכח  
 זכה לא זה מושג (מוסרית מידה אמת ,למעשה ,המשקף)

  .מתוכן וריק עמום ונותר בפסיקה לפרשנות

בסוגיה שעסקו ממלומדים רבה ביקורת ונוכח האמור רקע על,  
 כי עמדה העליון המשפט בית הביע סגנון בעניין הדין בפסק
 בעילת השימוש שלילת את ,למעשה ,מחייב החוקיות עקרון

 :נאותה הבלתי המס הפחתת

 לשם ברורים קריטריונים מספקת אינה זו עילה ,כך ובין כך בין"
 עקרון ואולם ... המשפט בית של דעתו לשיקול נתונה והיא ,החלתה

 כאשר בייחוד ,בחוק זו בהירות אי של שלילתה את מחייב החוקיות
 ."חוקתית זכות מול עומדת היא



 הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות

 

 

 

 

תוכן כל זו לעילה אין המס רשויות של לדידן גם ,זה בהקשר  
 :(מיד נעסוק בה) המלאכותית העסקה לעילת זהה והיא עצמאי

  שאחת פעולה או עסקה היא השלישית הקטיגוריה"
 לעניין שגם נראה .ממס הימנעות היא העיקריות ממטרותיה

  יש אם הוא המבחן [המלאכותיות לחלופת בדומה] זה
 ."המס הפחתת של הטעם זולת ,ממשי כלכלי טעם לעסקה

בפסיקה שנקבעו למבחנים מפנות עצמן המס רשויות ,כלומר  
  עילת של בהקשר גם המלאכותית העסקה עילת להתקיימות

  .נאותות הבלתי המס הפחתת / ממס ההימנעות

 
 

 

 



 העסקה המלאכותית

 

 

 

 

מרכזית"ה העילה הינה המלאכותית העסקה עילת ,המעשה בעולם" 
 .לפקודה 86 סעיף מכוח

עסקה של לקיומה המבחן בפסיקה התפתח השנים במרוצת  
 :מלאכותית

המקובלים הדפוסים את הנוגדת עסקה – (איסמר עניין) המקובלים הדפוסים מבחן  
  כלכלית תוצאה להשיג מנת על בהם נוהגים אדם שבני מהדרכים וסוטה הכלכלה בחיי

 .מלאכותית עסקה הינה מסוימת

כלשהו טעם מחוסרת ,לכשעצמה ,אשר עסקה – (מפי עניין) העסקה מטרת מבחן 
   .כמלאכותית אותה רואים (ממס להימנע הטעם זולת)

העסקה מטרת מבחן של חידוד – (הסרטה אולפני עניין) המסחרית המטרה מבחן – 
  .מסחרי טעם יהיה לעסקה יהיה שהטעם צריך אלא ,סתמי טעם יש שלעסקה די לא

  צריך המסחרי הטעם כי נקבע מור תעש בעניין ,כך – שונים "עדכונים" עבר זה מבחן
 ולא ממשי להיות חייב המסחרי הטעם כי נקבע .ב.מ.ת ובעניין ,סביר או אמין להיות

 .ודחוק שולי

תהיה המסחרית המטרה כי גם נדרש" – (סגנון עניין) היסודי המסחרי הטעם מבחן 
  לעסקה נכנס היה לא ,תתממש זו כי הנישום של ציפייתו שלולא כך ,"יסודית" סיבה

 – העסקה מתבצעת הייתה לא המיסוי הטעם ואלמלא במידה ,למעשה ".מלכתחילה
 .כמלאכותית תסווג העסקה אזי



 מהותה  –סמכות ההתעלמות 

 

 

 

 

הסמכות את השומה לפקיד מקנה לפקודה 86 סעיף ,שראינו כפי 
  העילות מארבע אחת בהתקיים כלשהי מעסקה "להתעלם"

 .שבסעיף

מתמצית ההתעלמות סמכות האם השאלה התעוררה ,זה בהקשר  
  "משקמת" בסמכות גם מדובר שמא או בהתעלמות ורק אך

  כפי מחדש העסקה את "לבנות" השומה לפקיד המאפשר
 .להיות צריכה שהייתה

נקבע בו רובינשטיין בעניין הוכרעה זו שאלה: 

 הורסת סמכות רק איננה ,השומה פקיד של ההתעלמות"
 סמכות ,כלומר .(משקמת) בונה סמכות גם ,אלא ,(משמידה)

 בצורה אותה ולראות העסקה השמדת לאחר פרטים להוסיף
 ."שונה



 נטל ההוכחה   –העסקה המלאכותית 

 

 

 

 

על הינו (פנקסיות לבר בסוגיות) מס בערעור ההוכחה נטל ,רגיל באופן  
  .המערער

עסקה הינה מסוימת עסקה כי ההוכחה נטל לפסיקה בהתאם ,ואולם 
  מכוח בסמכותו להשתמש המבקש) השומה פקיד על מוטל מלאכותית

 .(לפקודה 86 סעיף

של לקיומה שנקבעו המבחנים מהות נוכח ,טבעי באופן ,זאת עם יחד 
  העסקה לביצוע המסחריים הטעמים לעיתים ,מלאכותית עסקה

  השומה פקיד על להקשות שעשוי דבר – סובייקטיבים להיות עשויים
   .מלאכותית העסקה כי להוכיח

סגנון בעניין נקבע זה בהקשר: 

 ירים השומה פקיד :הבא באופן הנוגדים היסודות שני בין לאזן יש" 
  העסקה כי ,אובייקטיבית מבחינה הוכיחו בעת עליו המוטל הנטל את

 שבידיו ,הנישום יוכל ,אז או .מלאכותית היא הנישום ביצע אותה
 השיקולים על ולהצביע לבוא ,לעניין ביותר הטובות הראיות

 ".עסקאותיו בבסיס שעמדו הסובייקטיביים המסחריים


