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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2019במרץ 24

סוגיות במיסוי נאמנות  

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



מה בין נאמנות לבין שליחות

היא זיקה לנכס שעל פיה חייב  נאמנות -1סעיף –1979-ט "תשל, נאמנות בחוק הנאמנות•

.לטובת נהנה או למטרה אחרתנאמן להחזיק או לפעול בו 

הסדר שעל פיו מחזיק נאמן בנכסי הנאמן  –" נאמנות"-( ג לפקודה75סעיף )נאמנות בפקודה •

בין אם הוא מוגדר על פי הדין החל עליו כנאמנות , שנעשה בישראל או מחוץ לישראל, לטובת נהנה

.אחרתובין אם הוא מוגדר 

–1965-ה"תשכ, השליחותחוק 
כוחו של שלוח לעשות בשמו או במקומו של שולח פעולה  ייפויי היא שליחות (א)-1סעיף •

חוץ מפעולה שלפי , פעולה משפטית יכולה לשמש נושא לשליחותכל (ב);שלישימשפטית כלפי צד 

.  יש לבצעה אישיתמהותה או על פי דין 

לפי  , מחייבת ומזכה, לרבות ידיעתו וכוונתו, ופעולת השלוח, שלוחו של אדם כמותו-2סעיף •

.את השולח, הענין



לפקודה ונאמנות  197נאמנות יוצר תושב חוץ עד תיקון 

תושבי חוץ לאחריו

עד תיקון  )לפקודה ( ט)75סעיף 

197  :)

תחולה החל מיום  –( 197לאחר תיקון )לפקודה ( ט)75סעיף 

:  2014בינואר 1

נאמנותהיאחוץתושביוצרנאמנות•

כלהמסובשנתיצירתהשבמועד

שבשנתאו,חוץתושביהםיוצריה

הםבההנהניםוכליוצריהכלהמס

.חוץתושבי

תיחשבחוץתושביוצרנאמנות•

נכסיכלאתויראו,חוץכתושבת

בידיהמוחזקיםכנכסיםהנאמן

הנאמןהכנסתואתחוץתושב

.חוץתושביחידשלכהכנסה

יוצריהכלהמסשבשנתנאמנותהיאחוץתושבינאמנות•

הםיוצריהשכלאוחוץתושביהםבההנהניםוכל

אוציבורלצורכינהניםהםבההנהניםוכלחוץתושבי

הנהניםוכלנפטרויוצריהשכלנאמנותכןו,חוץתושבי

וכלנפטרויוצריהשכלאו,חוץתושביהםהמסבשנתבה

הכל–חוץתושביאוציבורלצורכינהניםהםבההנהנים

ממועדישראלתושבינהניםבההיושלא:בתנאי

.יצירתה

אתויראו,חוץכתושבתתיחשבחוץתושבינאמנות•

ואתחוץתושבבידיהמוחזקיםכנכסיםהנאמןנכסי

;חוץתושביחידשלכהכנסההנאמןהכנסת



לפקודה  197נאמנות נהנה תושב ישראל ונאמנות קרובים לאחר תיקון 

נאמנות נהנה-לפקודה  (א( )1ח)75סעיף 

תושב ישראל

:  קרוביםנאמנות-לפקודה  ( ב( )1ח)75סעיף 

נאמנותהיאישראלתושבנהנהנאמנות•

יוצריהכלהמסשנתועדיצירתהשממועד

נהנהבהישהמסובשנתחוץתושביהם

לעניין;ישראלתושבשהואלפחותאחד

ציבורלצורכינהנהיראולא,זהסעיף

.כנהנה

שאינהישראלתושבנהנהנאמנותעל•

עלהחלותההוראותיחולוקרוביםנאמנות

.ישראלתושבינאמנות

יחידשלכהכנסתוהנאמןהכנסתאתיראו•

שלכנכסיוהנאמןנכסיואתישראלתושב

ישראלתושביחיד

ישראלתושבנהנהנאמנותהיאקרוביםנאמנות•

בהישראלתושביהנהניםכללביןיוצריהכלשבין

.קרבהיחסימתקיימים

שלנכדאוילד,זוגבן,הורההורה,הורההואהיוצר•

;הנהנה

ובןזוגבןשלוצאצאצאצא,אחות,אחהואהיוצר•

אחותשלאואחשלצאצא,מאלהאחדכלשלזוגו

פקידשובלבדהנהנהשלהורהשלאחותאוואח

וההקניותהנאמנותהקמתכישוכנעהשומה

תמורהנתןלאהנהנהוכילבבתוםהיולנאמנות

.הנאמנותבנכסיזכותובעד



לפקודה  197נאמנות נהנה תושב ישראל ונאמנות קרובים לאחר תיקון 

:  קרוביםנאמנות-לפקודה  ( ד( )1ח)75סעיף 

במסתחויבלישראלמחוץנצמחואושהופקובהכנסותשמקורהישראלתושבלנהנהמהנאמןחלוקה•

שהוקנהנכסשלהיא,חלקהאוכולה,לנהנההחלוקהכיהנאמןהוכיחאםואולם;30%שלבשיעור

תהיה,(הקרן–זהבסעיף)ממספטורהיהבמישריןלנהנהמהיוצרמועברהיהושאילולנאמן

נעשתהכאילו,הקרןשלשאינהשלהחלוקהאתיראוכאשר,ממספטורהנכסאותושלהחלוקה

.הקרןחלוקתלפני

מיוםאוהנאמנותהקמתמיוםימים60בתוךהשומהלפקידשיגישבהודעה,לבחוררשאיהנאמן•

שיפרטכפי,ישראלתושבלנהנהלחלוקההמיועדתהנאמנותהכנסתכי,המאוחרלפי,לכזוהפיכתה

,נצמחהאוהופקהשבההמסבשנתבמסתחויב,לישראלמחוץנצמחהאוהופקהאשר,בהודעתו

;25%שלבשיעורמסעליהויחול,ישראלתושבשלכהכנסה



(ה לפקודה75סעיף ) הגדרת נהנה 

,  במישרין או בעקיפין, נהנה בנאמנות הוא מי שזכאי ליהנות מנכסי הנאמן או מהכנסת הנאמן.ה75

:לרבות אלה

; או בהגיע מועד שנקבע במסמכי הנאמנותבהתקיים תנאי מי שיהיה זכאי להיות נהנה כאמור (1)

כל עוד היוצר או , ואולם לא יראו כנהנה את מי שזכויותיו מותנות בפטירתו של היוצר או של נהנה אחר

;הנהנה האחר עודו בחיים

;נהנה שטרם נולד(2)

;נהנה בעקיפין באמצעות שרשרת נאמנויות או באמצעות נהנה אחר באותה נאמנות(3)

בנהנה שהוא , במישרין או בעקיפין, מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, מי שמחזיק באחד או יותר(4)

(.2)9אדם שאינו מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף -בני-חבר



ביחס לקיומו של נהנה במיסוי  נאמנויותעמדות חייבות בדיווח 

לכתבהנלווהבמסמך,החרגהבכתב,הנאמנותבכתב)בהשנקבענאמנות-21/2016'מסעמדה•

עודכלבנאמנותנהנהיהיהלאכלשהואדםכי(פהבעלוביןבכתבביןכלשהיאבדרךאוהנאמנות

תושבאותואתלראותיש,לפקודה(1)ה75סעיףפיעלהנאמנותסיווגלענין,ישראלתושבהוא

להשישככזוהנאמנותאתמזהיוצאוכפועל,כנהנה(הנהניםמחוגהוחרג,שכאמור)ישראל

.ישראלתושבנהנה

לכתבהנלווהבמסמך,החרגהבכתב,הנאמנותבכתב)בהשנקבענאמנות-22/2016'מסעמדה•

עדנהנהיהיהלאכלשהוישראלתושבאדםכי(פהבעלוביןבכתבביןכלשהיאבדרךאוהנאמנות

סיווגלעניין,(וכדומהמשפחתיבמצבשינוי,מסויםלגילבהגיעו:לדוגמה)מסויםתנאישיתקיים

מחוגהוחרג,שכאמור)ישראלתושבאותואתלראותיש,(1)ה75סעיףפיעלהנאמנות

ישראלתושבנהנהלהשישככזוהנאמנותאתמזהיוצאוכפועל,כנהנה(הנהנים



לפקודה( ד)75סעיף –הגדרת יוצר 

:אלהגם את ויראו כיוצר , במישרין או בעקיפין, של נאמנות הוא אדם שהקנה לנאמן נכסיוצר 

;אדם הקנה לנאמן את הנכס-בני-שבו חברבמועד ... , בעל מניות מהותימי שהיה (1)

אדם -בני-בחבר, במישרין או בעקיפין, מי שהחזיק באחד או יותר בסוג כלשהו של אמצעי שליטה(2)

;והוא או קרובו הם נהנים באותה נאמנות, אדם הקנה לנאמן את הנכס-בני-חברשבו במועד 

,  ששונו הנהנים בנאמנותהקנה נאמן נכס או הכנסה לנאמן אחר לאחר שנפטר אחרון היוצרים או (3)

יראו גם את הנהנה כיוצר בנאמנות שלפיה פועל  , והכל בלי שניתנה על כך הוראה במסמכי הנאמנות

אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של , לפי העניין, הנאמן האחר או בנאמנות שבה שונו הנהנים כאמור

;כל השפעה על הקניה כאמור או על חילופי הנהניםהיתהפקיד השומה שלנהנה לא 

על  , על אופן ניהול הנאמנות, במישרין או בעקיפין, לנהנה יכולת לשלוט או להשפיעהיתה(4)

או  , על מינוי הנאמנים או על החלפתם, על קביעת הנהנים שלא מכוח קביעה של היוצר, נכסי הנאמן

;יראו גם את הנהנה כיוצר, על חלוקת נכסי הנאמן או הכנסת הנאמן לנהנים

הוקנה לנאמן בנאמנות קרובים נכס שמקורו בנכס שהועבר מתושב ישראל שהוא או קרובו שהוא (5)

.יראו את תושב ישראל האמור כיוצר באותה נאמנות, תושב ישראל נהנה בנאמנות



(2015בדצמבר31-לעד)קרוביםבנאמנותהמסחבותלהסדרתהמסהסדרי

שליש של מיסוי פטור מלא

ההכנסהמסכום 

הנאמןשל החייבת 

הקובעת  בתקופה 

(2006-2013  )

המסלשיעוריבהתאם 

3%של מיסוישבדין או 

ליום  הנאמנותמהון

31/12/2013

חצי  של מיסוי 

ההכנסהמסכום 

הנאמןשל החייבת 

-2006)הקובעת בתקופה 

לשיעוריבהתאם ( 2013

של  מיסוישבדין או המס

ליום הנאמנותמהון4%

31/12/2013

שני שלישים  של מיסוי 

ההכנסהמסכום 

הנאמןשל החייבת 

-2006)הקובעת בתקופה 

לשיעוריבהתאם ( 2013

של  מיסוישבדין או המס

ליום הנאמנותמהון6%

31/12/2013

יחוללאבהםחריגיםמקרים

הנאמןנכסיעלמס

הנאמןהכנסתעלאו

המעברהסדרבמסגרת

מסלצורךשיערוךויינתן

UP-STEP)הנאמנותלנכסי).

Stepלקבלתאפשרות•
Up

היוצר נפטר לפני יום  •

התחילה

Step Upלקבלת אפשרות•

סממניםשלקיומם•

שלמובהקתלהשפעה

עלאו/והנאמןעלהנהנה

.הנאמנותנכסי

Step Upלקבלת אפשרות•



ביחס לנאמנות קרוביםעמדות חייבות בדיווח 

תושבנהנהאונאמןידיעלנאמנותנכסבמכירתמקוריומחיררכישהיום-47/2017'מסעמדה•

עלבמסחויבהלאהנאמנותאם-לנאמנויותהמעברהסדריבמסגרתהונההוסדרשלא,ישראל

נכסישלהמקוריוהמחירהרכישהיום,המעברבהסדריהמפורטיםבשיעוריםכאמורהנאמנותהון

שהקנהבנכסמדוברכאשר)היוצרבידישהיוכפי-(י)ו75סעיףלהוראותבהתאםייקבעוהנאמנות

.31.12.13ליוםחדשרכישהויוםמקורימחיריקבעולא(לנאמןהיוצר

הוסדרשלאבנאמנותזרותבהכנסותשמקורן,ישראללתושבחלוקות-2017/48מספרעמדה•

קרוביםנאמנותלהיותשחדלהבנאמנותאוקרוביםבנאמנות-המעברהסדריבמסגרתהונה

הוןעלמסשולםולא)המעברהסדריבמסגרתהונההוסדרשלאלפקודה(ט)1ח75בסעיףכאמור

שמקורה,ישראלתושבלנהנהמהנאמןחלוקה,(3%-6%שלמסבשיעור31.12.13ליוםהנאמנות

תחויב,1.1.14לפנישנצברובהכנסותמדובראםגם,לישראלמחוץנצמחואושהופקובהכנסות

.הנאמנות"קרן"-בשמקורהבחלוקההמדובראםלמעט,30%שלבשיעורבמס



?שאלות !תודה לכולם
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