


חילופי מידע בין מדינות-סדר עולמי חדש 

והאיחוד האירופי נוקטות במאמצים ניכרים   OECD-מדינות ה•

!  להרחיב את רשת המס העולמית

מ עם מדינות רבות שנחשבות  "ב מנהלת מו"למעלה מעשור ארה•

.במטרה לחתום על הסכמים לחילופי מידע, למקלטי מס

למקלטי דיווח של נישומים על העברת כספים -איIRSלפי נתוני •

.בשנהמיליארד דולר 70-להפסד הכנסות של כגורם מס
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חילופי מידע אוטומטיים בין מדינות-סדר עולמי חדש 

מדינות וישויות על הסכם 51חתמו בברלין 29.10.14ביום ❖

. חילופי מידע אוטומטיים בין השלטונותמוליטראלי ל

: (Off shores)גם מקלטי מס בין המדינות ❖

איי , ליכטנשטיין, קפריסין, רזי'ג, איי הבתולה, לוקסמבורג

. האי מאן ועוד, יברלטר'ג, אנגווילה, מלטה, קיימן
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חילופי מידע אוטומטיים  -סדר עולמי חדש 

תיישם את ההסכם המולטראלי לחילופי מידע  שוויץ❖

.  2018עד סוף ישראלו, 1.1.2018החל מיום -אוטומטיים 

הודיעו כי הן מחויבות ליישום חילופי מידע  מדינות 100מעל ❖

.אוטומטיים
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ומות מקלטי המס" האח הגדול"

(CRS)עיקרי התקן לחילופי מידע אוטומטיים 

יבצעו הליך , (בנקים וחברות ביטוח)המוסדות הפיננסיים ❖

(.  Due diligence)לזיהוי בעלי החשבונות 

, באופן אוטומטיהמוסדות הפיננסים יעבירו לשלטונות המס ❖

( Trusts)לרבות נאמנויות , מידע הנוגע לבעלי חשבונות זרים

. Foundations-ו

המידע שיעבור יכלול את היתרות בחשבונות הבנק ואת ❖

.ההכנסות הפיננסיות הנובעות מהחשבונות
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ח קובי צרפתי"ד ורו"עו

השינויים בעולם המס והיערכות בהתאם

➢BEPS

חתירה לשקיפות חסרת תקדים אודות פוזיצית המס הבינלאומי➢

שינוי בכללי הדיווח והמתודולוגיה של מחירי העברה➢

➢MLI–  אמנה מולטילטרלית

ב"רפורמת המס בארה➢

חילופי מידע עם רשויות המס בעולם➢

במספר מדינות, ניהול דיוני שומה מקבילים ומשותפים לעתים➢

שימוש גובר במנגנון מוסד קבע➢

עמדות חייבות בדיווח בישראל➢

שימוש גובר של רשויות המס בטכנולוגיה➢

BEPS-אתגר מדינתי להתאמת מסלולי הטבות המס לתואמים לכללי ה➢

נדרשת חשיבה מעמיקה לשינוי מבנה המס של חברות רב לאומיות
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תחולת מיסוי בינלאומי

ל"הכנסות תושבי ישראל שהופקו בחו•

הכנסות תושבי חוץ שהופקו בישראל•

(מחירי העברה)עסקאות בין חברות רב לאומיות קשורות •
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מיסוי בינלאומי

(חברה/יחיד)תושבות •

(כללי מקור)מקום הפקת ההכנסה •

סווג הכנסות•

בעיות כפל מס והשיטות למניעתו•
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9ח קובי צרפתי"ד ורו"עו

מהי חברה 

?תושבת ישראל 

:מאלהאחדאם התקיים תושב ישראלחבר בני אדם ייחשב 

.הוא התאגד בישראל▪

.השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל▪

:ראו גם, לעניין השליטה והניהול
(14.7.14)ס "ש כ"פ' ניאגו נ3102/12א "ע

(13.10.15)ש חולון "פ' ינקו וייס נ8051/14א "ע

(  11.11.15)ת "מ פ"מנהל מע' נ( אורנית)שי צמרות 32172-05-13מ "ע

שליטה וניהול של חברה בישראל4/2002' לחוזר מס הכנסה מס1תוספת 

(23.6.16)ינקו וייס ושי צמרות , ד בעניין ניאגו"בעקבות פרסומם של פס



10ח קובי צרפתי"ד ורו"עו

...(מתוך כמה מדינות)שימוש בקפריסין 

לצורך תכנוני מס

קרובה ונוחה, שכנהמדינה •

באיחוד האירופיחברה •

0%/ 12.5%של  שיעורי מס•

מס וזאת בניגוד למקלטי מס  מרשת של אמנותנהנית •
אקזוטיים

דיבידנדים/למשיכת דמי ניהולמהווה חלופה מצויינת •
ל"מהשקעות בחו

במבחן השליטה והניהול ובסעיפי פקודת מס  שימוש נכון•
מאפשר להגיע לשיעורי מס מירביים  , הכנסה הרלוונטיים

.בהתאם לאופי ההכנסה ולצרכים, 12.5/0%של 
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כללי מקור

עם המעבר לשיטה פרסונאלית נקבעו כללים ברורים לקביעת מקום הפקת ההכנסה➢

בדין  , מאוד חיונית הן לבסיס המס הטריטוריאלי והן לפרסונלי" כללי מקור"קביעת ➢
הפנימי של כל מדינה

קביעת מקום הפקתה של הכנסההוא כללי מקור בראש וראשונה תפקיד ➢

ביחס לכלל  , תושב מדינהכזכור בהתאם לשיטת המיסוי הפרסונלית ממוסה ➢
כ באותה מדינה על הכנסות  "ותושב חוץ ממוסה בדעולמי -על בסיס כלל, הכנסותיו

שהופקו או שנצמחו בתוכה

קביעת מקום הפקת הכנסה היא בעלת חשיבות עליונה שכן  ,  ביחס לתושב החוץ➢
תלוי בשאלה היכן הופקו הכנסות אלהמיסוי הכנסותיו 

בשל מנגנון הזיכויים ממיסי  בקביעת כללי המקור חשיבות מרובה המדינה לתושב➢
ששולמו על הכנסות חוץחוץ

תושב ישראל יזוכה במסי  , בהתאם להוראות מנגנון הזיכויים שבפקודת מס הכנסה➢
אשר מקורה מחוץ לישראל, החוץ ששילם על הכנסה מסוימת
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המשך-כללי מקור

.  בשל סוגית קיזוז ההפסדיםלכללי מקור גם חשיבות גדולה במדינת ישראל קיימת ➢
הפסדים שמקורם  : מחולקת לשתי קבוצות, כזכור דרך הטיפול בקיזוז ההפסדים

(.לפקודה29סעיף )והפסדים שמקורם מחוץ לישראל ( לפקודה28סעיף )בישראל 

כאמור תפקידו של כלל המקור למקם את מקורה של הכנסה פלונית במקום  ➢
גיאוגרפי מסוים

קביעת מקור הכנסה הינה קריטית שעה שדנים במיסוי בינלאומי➢

עלינו לבחון תחילה לאיזה מקור הכנסה מתייחס כלל מקור מסוים➢

לפקודת מס הכנסה2המקורות נקבעו בסעיף ➢

א לפקודת מס הכנסה דן בכללי המקור4סעיף ➢
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מיסוי בינלאומי

אמנות למניעת כפל מס❖

אמנות לחילופי מידע❖

❖BEPS  ((Base Erosion and Profit Shifting
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?מהן אמנות למניעת כפל מס

מניעת מיסי כפל וחלוקת  : הסכמים בינלאומיים שבין מטרותיהם

(אמנות56לישראל )זכויות מיסוי 

:מטרות האמנות למניעת מיסי כפל

.בין המדינות" עוגת המס"חלוקת •

.מתן מענה למצבי כפל מס•

.הסדרת מנגנונים למניעת כפל מס•

.חילופי מידע•

.מניעת התחמקות ממס•

:עקרונות אמנות המס

.האמנות מושתתות על הדין הפנימי של כל מדינה•

.האמנות גוברות על הוראות פקודת מס הכנסה•

.האמנה אינה מרעה את מצבו של הנישום•
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15ח קובי צרפתי"ד ורו"עו

?מהן אמנות לחילופי מידע

הסכמים בילטרליים לחילופי  –הסכמים לחילופי מידע בנושאי מס •
מידע בנושאי מס

אמנה מולטילטרלית  –אמנה בדבר סיוע מינהלי הדדי בענייני מס •
ביקורות  , ביקורות מס סימולטניות, עזרה בגבייה, לחילופי מידע

ל והעברת מסמכים"מס בחו

•FATCAב לחילוף אוטומטי של מידע על הכנסות  "הסכם עם ארה
ויתרות חשבון במוסדות פיננסים

•CRSשל  , סטנדרט דיווח לחילופי מידע אוטומטי על בסיס הדדי
י  "שהוכן ע, מידע על הכנסות ויתרות חשבון במוסדות פיננסים

 OECD-ארגון ה



16ח קובי צרפתי"ד ורו"עו

BEPS
אשר  , OECD-בשיתוף ה, G20-תוכנית שיזם פורום ה•

.  מאבק בתכנוני המסמטרתה

הכוללים הימנעות של , התמודדות עם תכנוני המס•
י שחיקת בסיס "לאומיים מתשלומי מס ע-תאגידים רב

המס או הסטת רווחים למקלטי מס

דרכי פעולה , ניתוח, שתספק מידע, תכנית פעולה מקיפה•
דרכי פעולה 15פותחו . והמלצות להתמודדות עם התופעה

על מנת להעניק לממשלות כלים במישור המקומי  
והבינלאומי להתמודדות עם תכנוני המס
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BEPS(המשך)

שהרווחים ימוסו במקום בו  סיוע למדינות להבטחה •
של התאגיד ובו נוצר הערךמתרחשת הפעילות הכלכלית 

כתוצאה מצמצום מחלוקות בנושא  ודאות גדולה יותר •
מיסוי בינלאומי

התחייבות ליישום בדין הפנימי ובהוראות שבאמנות המס•

י המדינות החברות "ע2016-בניית תוכנית עבודה ב•
2020עם צפייה לסיום העבודה בשנת , בארגונים אלה

מדינות 67יחד עם , חתמה ישראל, 2017ביוני 7ביום •
(Multilateral Instrument)נוספות על המכשיר המולטילטרלי 
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MLI-המכשיר המולטילטרלי 

יתקנו את רוב אמנות  אשר הוראותיו , כלי מולטילטרלי▪
-בהתאם להמלצות ה, של המדינות החתומות עליוהמס

BEPS 

,  מניעת ניצול לרעה של האמנהכלי זה כולל נושאים כמו ▪
שובר שוויון לתושבות של , טיפול בישויות שקופות

החזקה  , דיבידנדים, טיפול במוסדות קבע, ישויות
הליכי הסכמה , מחירי העברה, במקרקעין דרך ישויות

והליכי בוררותהדדית
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הבסיס הלגיטימי לתכנון המס
הנשיא שמגר–הלכת חזון 

הזכות הלגיטימית לתכנון מס הוכרה במרבית המדינות 

ביטוי מובהק להכרתה בישראל  . הדמוקרטיות בעולם המערבי

הדין  -שמגר בפסק( כתוארו אז)ניתן למצוא בדבריו של הנשיא 

(. 96-ה3/מיסים ח, חזון' מנהל מס שבח נ4639/91א "ע)חזוןבעניין 

עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מסים אינה  "

".  בדוי"או " מלאכותי"מצביעה כי המבנה 

של מומחים בענייני מסים לתכנן  -ואף חובתם -זכותם 

.  עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס

גבולות תכנון המס היא שאלה  קלאסית ונצחית אשר נקבעת 

...     בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל עניין ועניין 

הפוטרת ממס או  , אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין

."שהרי לשם כך היא נוצרה, מקילה בו



ח קובי צרפתי"ד ורו"עו

ש העליון"ביהמ–הבסיס הלגיטימי לתכנון המס 

חזון ' מנהל מס שבח נ4639/91א "ע

של מומחים בענייני מסים לתכנן-ואף מחובתם –זכותם "

."עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס

מדינת ישראל' נ' מ ואח"פרומדיקו בע1182/99פ "ע

מוסכם על הכל כי שאיפתו של אזרח להקטין את חבות המס"

."באמצעות תכנון היא לגיטימית כשלעצמה

(11.11.15)ג "פשמ' גוטשל נ1211/14א "ע

אין זה משנה האם המניע היסודי לפעולתו של הנישום היה

י טעם"הוא הונע ע, או שמא, האפשרות להפחית את חבות המס

:יש לעשות הבחנה כלהלןולכן , מסחרי כלשהו

הנישום פועל לפי מדיניות מכּוונת ומוצהרת  -"תכנון מס חיובי"•
.שעניינה מתן פטֹור או הקלה במס, של המחוקק

הנישום מתכנן את פעילותו באופן המנוגד  -" תכנון מס שלילי"•

.דרך ניצול של ִפרצה שהתגלתה בה-ועל, לתכלית החקיקה
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21ח קובי צרפתי"ד ורו"עו

הבסיס החוקי 

לתכנון המס

הילכת פרומדיקו

מדינת ' נ' מ ואח"פרומדיקו בע, אליהו הורביץ' ואח1182/99פ "ע)בעניין פרומדיקו 

:נקבע כי( 145' עמ, 5-ה( 2000אוקטובר )5/מיסים יד. ישראל

מוסכם על הכל כי שאיפתו של אזרח להקטין את חבות המס באמצעות  תכנון  "" 
..."היא לגיטימית כשלעצמה 

.  שאיפתו של בעל תכנון מס הוא למנוע את החבות באמצעות המשפט עצמו"
,  שהיא, זילברג בדונו בהערמה במשפט העברי' כפי שהתבטא השופט מ

מכוונת  -' שוכנת חכמה'ה"הערמה : סוגיה הקרובה לתכנון מס, כנזכר לעיל
מערימים על החוק באמצעות  : 'יכה יוסי את יוסי'בחינת , כלפי החוק עצמו

(.26' בעמ, כך דרכו של תלמוד, זילברג' מ". )החוק גופו

"  להכותו"בתכנון מס המטרה היא איפוא לא לרמות את מס הכנסה אלא "

:  כפי שנאמר במקורות ההלכה היהודית . באמצעות המערכת המשפטית עצמה

". "מערים סבור לעשות בהיתר"



22ח קובי צרפתי"ד ורו"עו

תכנון המס כהגנה פלילית

:סקירת עקרונות פרומדיקו

.תכנון מס חוקי אם יסודו בחוות דעת▪

–על התחמקות ממס אין אפשרות ליתן חוות דעת ▪

.וחוות דעת לא תגן על מעשה פלילי מובהק

:מומחה מס צריך לתת את חוות הדעת

נותן חוות הדעת צריך להיות , לפי הלכת פרומדיקו
.בתחום המיסוי" בעל שם"אדם 



?האם עסקה בדויה-פעילות באמצעות חברה זרה 

(1.11.15)'דיין ואח' מדינת ישראל נ14129-03-13פ "ת

מ ובעל מניותיה ומנהלה  "אל אחזקות בע-הרשעת עד

בעבירות מס הנובעות מפעילות ארגון וביצוע השתלות דייןיעקב

.תוך פעילות עם חברות קפריסאיות, כליה מחוץ לישראל

:ש"ביהמ

אלא שבפעילות ההשתלות , אין כמובן כל פסול בתכנון מס לגיטימי"
הצגת מצג כוזב שקרי אלא ב, דנא לא היה מדובר בתכנון מס מכל סוג

"כאשר התנהלות שכזו היא במישור הפלילי ולא האזרחי, ובדוי

בנסיבות בהן לחברה הזרה אין, התקשרות באמצעות חברה זרה

!עסקה בדויההינה , פעילות ממשית וכל המטרה התחמקות ממס

ח קובי צרפתי"ד ורו"עו
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תודה על 
ההקשבה  

קובי צרפתי
(ב"ארה, ישראל)ח "ד ורו"עו

ד   "משרד עו', צרפתי ושות

(מגדל המוזיאון)4ברקוביץ :  א"ת

03-6935239. טל

(בנין אורן)2ים "הפל: חיפה

04-8622191. טל

052-2412430:נייד 

koby@kobytax.co.il
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