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כללי-מיסוי חברות 
:הכנסהלפקודת מס 126סעיף •

שייקראמסיוטלאדם-בניחברשלהחייבתהכנסתועל"
"%23שלבשיעור',חברותמס'

:  הכנסהב לפקודת מס 125סעיף •
:  שיעור המס על הכנסה מדיבידנד יהיה כלהלן"

;  %25-בידי יחיד דיבידנד (1)

דיבידנד בידי יחיד שהיה במועד  (1)אף האמור בפסקה על (2)

,לוהדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו קבלת 

אתאדם ששילם -בני-בחבר88מניות מהותי כהגדרתו בסעיף בעל 

;"%30-הדיבידנד

דיבידנד בין חברות ישראליות אינו חייב במס•



כללי-מיסוי חברות 

:  לפקודה-2סעיף •

,  לכל שנת מס, בכפוף להוראות פקודה זו, הכנסה יהא משתלםמס "
שהופקה או  תושב ישראלאדםעל הכנסתו של , בשיעורים המפורטים להלן

תושב חוץ  ועל הכנסתו של אדם מחוץ לישראל או בישראלשנצמחה 
...:"אלהממקורות , בישראלשהופקה או שנצמחה 



כללי-מיסוי חברות 

:  הגדרות-לפקודה 1סעיף •

..."לרבות חברה וחבר בני אדם–אדם "

:חבר בני אדם שהתקיים בו אחד מאלה–לגבי חבר בני אדם –תושב "

.הוא התאגד בישראל(1)

...על עסקיו וניהולם מופעלים בישראלהשליטה וניהול(2)



כללי-מיסוי חברות 

תושבותחזקת קביעת -( 238' מס)הכנסה חוק לתיקון פקודת מס הצעת 

התנאים  כמופעלים בישראל בהתקיים , שליטה וניהול של חברה זרהיראו 
:  שלהלןהמצטברים 

.  או יותר%50-מינימאלית החזקה .1

:  וכן; או פחות%15ל הינו "בחושיעור מס החברות 2.
,או; ישראלמס עם אמנת אין (1

(?מאלטה, סינגפור, פנמה–למשל )טריטוריאלית מס שיטת ( 2



כללי-מיסוי חברות 
(בית המשפט העליון)ניאגוהלכת 3102/12א "ע•

אך,ביותרהקטןהמסלנטלשתובילההתאגדותבצורתלבחורזכותיששלנישוםחולקאין"
חברההמערעריםמקימיםהיואילו,הזרההחברהשלבעניינהוהניהולהשליטהלמבחןביחס
שאזהרי,לישראלמחוץמבוצעיםהיועליהםוהשליטהעסקיהוניהול,אמיתיקיוםבעלתזרה

":במסחייבהיהלאשחילקההדיבידנד

:המחוזיהמשפטבית

הופקהכאילוההכנסהאתשיראוכדי,בארץוניהולשליטהשלממששלבסיסנחוץ"
."בישראל

והחברהמנדלרבאמצעותנעשתההישראלייםוהיצרניםהזריםהקנייניםמולהפעילותמשכל"
בדרכיובהתחשבעובדיםאומפעליםלהחזיקצורךלחברההיהלאממילא,הישראלית
ממשיצורךהיהלא,(אחריםתקשורתואמצעיטלפון,פקס,אינטרנט)המודרנייםהתקשורת

"העסקיתהפעילותלריכוזפיזיבמקום



כללי-מיסוי חברות 
(בית המשפט העליון)הלכת ינקו וייס 405/14א "ע•

:מתוך פסק דינו של בית המשפט המחוזי

אימתי יקבע כי חברה אינה מנוהלת מישראל שעה שמנהליה תושבי ישראל "...
דומה  . קשת המצבים היא גדולה.... ?המנהלים מחוצה להאסיפותומקיימים את 

כי קיומו של מערך ניהולי קבוע ורציף מחוץ לישראל הן ברמת היום יום והן  
ברמת קביעת המדיניות יכול להוביל למסקנה כי אין המדובר בניהול מישראל  

שהיה  , מנהל השוהה שהיה של ממש. אף אם חלק מהמנהלים הם תושבי ישראל
במפעל או עסק בבעלות חברה  , במובדל מגיחה מזדמנת, המאפשרת ניהול

העובדה שהוא תושב ישראל יכול ולא תוביל בהכרח , ל ומנהל אותו שם"בחו
ואין הדברים פשוטים בעידן זה שבו  . למסקנה כי היא מנוהלת מישראל

באמצעים הטכנולוגיים במרחק יד ניתן להיות בקשר רציף גם ממרחק של אלפי  
".קילומטרים



כללי-מיסוי חברות 

יטקו'ג–49444-01-13מ"ע

.לפקודה' א85הרחבת סעיף 

ניסיון למנוע שחיקת בסיס המס  –מחירי העברה בפעילות בינלאומית 
.  בישראל



מ"מע–מיסוי חברות 

כדיןשלאשהוצאומסחשבוניותבסיסעלתשומותמסניכוי

משמעות–מס עקיף –כללי –מ "מע•

לא רק מסמך ביקורת–חשבונית המס •

לחוק מס ערך מוסף38סעיף –זכאות לנכות מס תשומות •

עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול "
..."שהוצאה לו כדיןבחשבונית מס 



מ"מע–מיסוי חברות 

כדיןשלאשהוצאומסחשבוניותבסיסעלתשומותמסניכוי

דיון–המבחן האובייקטיבי והמבחן הסובייקטיבי •

.המבחן האובייקטיבי גובר-ז.ר.ל.א.מהלכת –4069/09א "ע



דיווחים
מסתכנוןעלדיווח•

פעולהשעשהאדם":דוחלהגישחייביםאלה":(ד5()א)131סעיף
"בדיווחהחייבתכפעולה(ז)קטןסעיףלפישנקבעה

בדיווחחייבתעמדהנקיטת•

אםבדוחיפרט...דוחבהגשתהחייבאדם":לפקודה'ה131סעיף
."בטופסהמנהלשיקבעכפי,בדיווחחייבתעמדהנקט



החברהבכספימעילהמבצעמשרהנושא❑

בדוחותכוזביםדיווחיםהמשרהנושאמבצע–המעילהאתלהסתירמנתעל❑

הכנסהומסמ"מע–החברהשלהמס

התאגידשביצעעבירותמתגלות–המסרשויותשלביקורתמתבצעת❑

נושאי משרה ועבירות מס שביצע תאגיד



.מדוחאי השמטת הכנסה •

.נכוניםדוחות לא עריכת •

.בדוחכוזבות תרשומות •

.כוזביםחשבונות פנקסי •

.בדוחותידיעות לא נכונות הכללת •

.  מסהוצאת חשבוניות אי •

.אמתחשבוניות פיקטיביות שאין מאחוריהן עסקת הוצאת •

עבירות מס המבוצעות לצורך הסתרת מעילה



א לפקודת מס הכנסה וסעיף 224סעיף –אחריות קפידה –הרשעה בפלילים •

.מ"לחוק מע119

.או מבעל שליטהמבעל תפקיד בתאגידיכולת גביית המס שלא שולם •

השלכות המעילה ועבירות המס על נושאי משרה אחרים



:לפקודת מס הכנסה קובע' א224' סע

יראו כאשם בעבירה גם כל , 215-220חבר בני אדם שעבר עבירה לפי הסעיפים "
פקיד או מנהל חשבונות, שותף, מנהל פעילאדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה 

:אם לא הוכיח אחת משתי אלה, של אותו חברבא כוחאו נאמן, אחראי

;העבירה נעברה שלא בידיעתו
.שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה

ההשלכות הפליליות  
הרשעת נושאי משרה בעבירות שביצע התאגיד



:"קפידהאחריות"מסוגהיא,המשרהנושאעלשחלההאחריות

!המשרהמצדו של נושא " מחשבה פלילית"בהוכחת צורךאין 

!המשרהמצדו של נושא " רשלנות"בהוכחת אין צורך

ההשלכות הפליליות  
(המשך)הרשעת נושאי משרה בעבירות שביצע התאגיד 



:המילוטפתחי

העבירה נעברה שלא בידיעתו

"מנהל פעיל"סוגיית 

הוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה

ההשלכות הפליליות  
(המשך)הרשעת נושאי משרה בעבירות שביצע התאגיד 



ממסהתחמקות)לפקודה220סעיףלפישהורשעהחברה,לפקודה(2ג)א119לסעיףבהתאם❑

דהיינו,"תפקידבעל"-מהמסחובאתלגבותניתן–הרשעתהעלמלערערומנועה(במרמה

.שליטהבעלאושותף,פעילמנהל

אוהכין,כוזבתתשובהמתן,מדוחותהכנסותהשמטת–הסעיףחלעליהןעבירותסוגי❑

כוזביםמסמכיםוהצגתבמרמהפעל,כוזביםחשבונותפנקסילקייםאולהכיןלאדםהרשה

.ההכנסהלמשלם

גביית מס מבעל תפקיד
במישור מס הכנסה



:לפקודה(2ג)א119סעיףהוראותלהלן

גביית מס מבעל תפקיד
במישור מס הכנסה



117בסעיףהמנויותמסוימותעבירותשעברהחברה,מ"מעלחוק(א)ב106לסעיףבהתאם❑

,"תפקידבעל"-מהמסחובאתלגבותניתן–שומתהעלמלערערומנועהמ"מעלחוק

.שליטהבעלאושותף,פעילמנהלדהיינו

סבירהסברבלאמדויקתלאאונכונהלאידיעהמסירת–הסעיףחלעליהןעבירותסוגי❑

אוכוזבתידיעהמסירת,במועדדוחותהגשתאי,זוידיעההכוללאחרמסמךמסירתאו

חשבונותפנקסילנהללאחרהרשהאוניהל,הכין,זוידיעההכולליםמסמךאוח"דומסירת

.במרמהפעולה,כוזבותאחרותרשומותאוכוזבים

גביית מס מבעל תפקיד
מ"במישור מע



:מ"מעלחוק(א)ב106סעיףהוראותלהלן

גביית מס מבעל תפקיד
מ"במישור מע



מ"מעלחוק(א)ב106וסעיףהכנסהמסלפקודת(2ג)א119סעיףבהוראותהשימושלצורך

.המעשהמניעתבאיפסיביהיהאםגם,בלבדהתפקידבעלמעורבותמספיקה

גביית מס מבעל תפקיד



!תודה על ההקשבה


