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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2017בדצמבר 3

לשכת רואי חשבון –ערב עיון 

מיסוי תאגידים–2017הערכות לתום שנת המס 

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



המצגתנושאי

סעיףתיקון(3),242בתיקוןרוחבייםשינויים(2),כלליורקעיסודמושגי(1):מבנהשינויי•

סעיףתיקון(5),נכסיםהעברת-לפקודה104סעיףתיקון(4),מיזוגים-לפקודה103

;מסכמותטבלאות(7),ותחולהמעברהוראות(6),פיצולים–לפקודה105

;"וניהולשליטה"וסיווגז"חנז"חמיישראלתושביבשליטתזריםתאגידיםמיסוי•

;ומחיריחברותשלפעילותבמיסויקבעמוסדשלקיומו•

;חוץתושבתבחברההחזקהבגיןדיווחחובות•

.מסלאירועכטריגרעסקימודלשינוי•



שינוי מבנה



רקע כללי–שינוי מבנה ( 1)



מבנהבשינויהטמוניםהיתרונות–כללירקע

מבנהלשינויבהליכיםלנקוטלתאגידיםלגרוםעשוייםשוניםעסקייםוצרכיםהמסחרחיי•

.מניותתמורתלחברהנכסיםהעברתאו/ופיצול,מיזוג:כגון

:המשתתפיםלתאגידיםמשמעותייםיתרונותמבנהלשינויי•

;אדםוכוחבמשאביםוחסכוןצמצום•

;חדשיםעסקיםפיתוח•

;ובטכנולוגיהבידעשיתוף-סינרגיה•

;ללקוחכוללפתרוןמתן,ומוצריםשירותיםהרחבת•

;ציבוריתחברהאובורסאישלדלתוךמיזוגבאמצעותלנזילההשקעההפיכת•

;ספציפיתלפעילותחדשיםמשקיעיםגיוס•

;שלישייםצדדיםמולבתחרותיותרטובההתמודדות•

;פעילותתחומילפיכלכליותישויותהפרדת,חברותבקבוצתסדר•

;הפסדיםקיזוז•
...ועוד•



והפיצוליםהמיזוגיםחוקחקיקת–כללירקע

,(חדשנוסח)הכנסהמסלפקודת94'מסתיקוןבכנסתהתקבל17.8.1993ביום•

אתהוסיףאשר"והפיצוליםהמיזוגים"חוקהמכונה,"(הפקודה":להלן)1961-א"התשכ

.(1.1.1994ביוםלתוקףנכנס)לפקודה2החלק

שינויילביצוענוחיםתנאיםליצור":(לחוקההסברמדברישעולהכפי)התיקוןמטרת•

כלכליתלצמיחהויתרמובתהליךהמשתתפיםהגופיםלהתייעלותשיביאומבנה

."במשק



החוקשלהמרכזיותהדרישות–כללירקע

חברותמיזוגדוגמתמבנהשינויישבהםהתנאיםאתמסדירותלפקודה2החלקהוראות•

סעיף)בהמניותתמורתלחברהנכסיםהעברתאו(105סעיף)חברותפיצול,(103סעיף)

.(מסדחיית)במסיחוייבולא,(104

,במסחיובהמצדיקאמיתיכלכלימימושהיהלאמהותיתמבחינהשבהםבמקריםמדובר•

במסהחיוב,אלהבמקרים.המועבריםבנכסיםהכלכליתהבעלותעלהשמירהבשלוזאת

.המימושלמועדנדחה

בשיעוררכישהבמסהמכירהתתחייב,שבחעלבמסמכירהמתחייבתלאשבומקוםבכל•

.משוויה0.5%של

:המסלהקלותלזכאותמרכזייםתנאיםשני•
;וכלכליתעסקיתלתכליתהואהמבנהשינוי1.

שינוישלהעיקריותמהמטרותאיננהנאותהבלתימסהפחתתאומהמסהימנעות2.

.המבנה



לפקודה2החלקמבנה–כללירקע

לשינויוסמכות(א103)תחולה,(103)הגדרותסעיף–"ותחולהפרשנות:ראשוןפרק"•

.(1א103)תנאים

103סעיף–"שיתופיותואגודותחברותמיזוג:שניפרק"•

בדרךאו(ואילךב103סעיף)סטטוטורימיזוג-קולטתלחברהמיזוג:תאגידיםביןמיזוגים

.(כ103)מניותהחלפתשל

104סעיף–"מניותתמורתנכסיםהעברת:שלישיפרק"•

העברת,(ב104)אדםבנימספרידיעלנכסהעברת,(א104)בנכסהזכויותמלואהעברת

מניותהחלפת,(ג104)"(הנפה)"אםלחברתמניותוהעברת((ו)ב104)אחותלחברהנכס

.(ח104)

105סעיף–"ועמותותשיתופיותאגודות,חברותפיצולי:רביעיפרק"•

חדשהבתלחברתחברהפיצול,((1)א105)"(אופקיפיצול)"חדשהלחברהחברהפיצול

.((2)א105)"(אנכיפיצול)"



מיזוג–103סעיף-כללירקע

:עיקריותדרכיםמשתיבאחתלהיעשותיכולמיזוג

(ואילךב103סעיף)–"סטטוטורימיזוג"1.

"(מעבירהחברה)"חברותמספרשלאוחברהשלוההתחייבויותהנכסיםכלהעברת

לצובהתאם,פירוקללאהמעבירההחברהחיסולתוך,"(קולטתחברה)"אחרתלחברה

בחלקהראשוןלפרקבהתאםאו(החברותלחוק351סעיף)מחוזימשפטביתשלמיזוג

בכלכלליתואסיפהדירקטוריוןאישור,מיזוגהצעת:הכוללהליך)החברותבחוקהשמיני

אישור,החברהולנושיהחברותלרשםהודעהשליחת,המתמזגותהחברותמןאחת

;(החברותרשםי"עהמיזוג

(כ103סעיף)-מניותהחלפת2.

("נעברתחברה)"מהחברותאחתבכלאובחברההזכויותמןלפחות80%שלהעברה

והצדדיםהזכויותשבעליובלבד,האחרתבחברהשיוקצולמניותבתמורהאחרתלחברה

חברה)"הנעברתבחברהזכויותיהםכלאתהאחרתלחברההעבירו,להםהקשורים

.מתחסלתאינההנעברתהחברה–"(קולטת



למיזוגעיקריותדרכיםשלוש–103סעיף-כללירקע

"מיזוגיםשרשרת".3

:(לפקודה(א)ב103סעיף)המסהטבת

התחייבויותיהאומעבירהחברהנכסיוהעברת,מיזוגאגבמעבירהבחברהזכויותמכירת"

."מקרקעיןמיסויחוקלפיאו,זופקודהלפיבמסיחוייבולא,מיזוגאגבקולטתלחברה



לפיצולדרכיםשתי-105סעיף-כללירקע

:הבאותהדרכיםמשתיבאחתלהיעשותיכולפיצול

(לפקודה(1)א105סעיף)–"אופקיפיצול"1.

הפיצוללצורךשהוקמהחדשהלחברהמתפצלתחברהשלוהתחייבויותנכסיםהעברת

בחברהזכויותבעלכלשלוחלקוהמתפצלתשבחברהזכויותבעליאותםבידיבהוהזכויות

;(חדשהלחברהחברהפיצול)המתפצלתבחברהלחלקוזהההחדשה

(לפקודה(2)א105סעיףסעיף)–"אנכיפיצול"2.

הפיצוללצורךשהוקמהחדשהלחברהמתפצלתחברהשלוהתחייבויותנכסיםהעברת

.(חדשהבתלחברתחברהפיצול)המתפצלתהחברהשלמלאהבבעלותוהיא

(1)א105סעיףלפיבפיצולהונההפחתתאומתפצלתחברהמניותמחיקת:המסהטבת

חוקלפיאוזופקודהלפיבמסיחוייבולאחדשהלחברהמתפצלתחברהנכסיוהעברת

.זהשבפרקהתנאיםהתקיימואםוהכל,מקרקעיןמיסוי



לפקודה242תיקון–כללירקע

-ז"התשע,(242'מסתיקון)הכנסהמספקודתלתיקוןהחוקלתוקףנכנס6.8.2017ביום•

,המודרניתהכלכליתלסביבהמענהלתתנועדהתיקון."(התיקון"או"242תיקון)"2017

והפיצוליםהמיזוגיםבפרקמהותייםשינוייםהיוולאכמעט1994בשנתחקיקתומאזשכן

חברותעלדגשעםהזמןלדרישותאותוולהתאים(2000משנת123תיקוןלמעט)

.טכנולוגיה

הקשואשרמגבלותקבע2החלקכיעלההמסיםברשותהשניםלאורךשנצברמהניסיון•

מענהנותןואינו,דינמיתכלכליתבמציאות,עסקייםמטעמיםהמבוצעיםמבנהשינוייעל

הפועלותחברותבהםשמשתתפותמבנהלשינוייהקשורבכלבפרט,החברותלצורכיהולם

.(טק-היי)העיליתהטכנולוגיהבענפי

,תכופיםובשינוייםגבוהיםצמיחהבשיעוריהמתאפיין,זהבמגזרחשובכליהואמבנהשינוי•

.העסקיתפעילותןאתלהרחיבשנועדו,פעילויותורכישתהוןגיוסיבביצועהחברותעלומקל



242תיקוןשלמטרתו–כללירקע

בעתהמסהקלותמתןעלהחלותהמגבלותהגמשתהיא242תיקוןשלהעיקריתמטרתו•

לחברהמשקיעיםלכניסתיותררחבהאפשרותמתןזהובכלל,המבנהשינוייביצוע

בדיןנוספיםחסמיםוהסרתמורכביםמבנהשינויילביצועאפשרותמתןוכן,זכויותולמימוש

.הקיים

שינוייעלהיוםהחלותמגבלותלעניין,האפשרככל,אחידהסדרלקבועגםנועדהתיקון•

.2החלקשלהוראותיואת,האפשרככל,ולפשטשוניםמבנה

-היי)העיליתהטכנולוגיהבתחוםהפועלותחברותהמשמשיםמבנהבשינויימתמקדהתיקון•

הןשבהםבענפיםמובילותכחברותולביסוסןלצמיחתןשישהרבההחשיבותבשל,(טק

.פועלות



רוחבייםשינויים -שינוי מבנה ( 2)



המגבלותבתקופתזכויותשינוי-רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדיןעיקרי
,מבנהשינויהעוברתבחברהזכויותוהקצאתזכויותלמכירתהנוגעותמגבלותהחיל:הכלל•

(4()א)ג104,(1()א)ב104,(8)ג103:בסעיפיםהשארבין)שנתייםשלתקופהבמהלך

.((7)ג105ו־

(1)ד104,(9)ג103סעיפיםבהתאמה)בחוקהמפורשיםמסוימיםסייגים:החריג•

אחדכלשלמהזכויות10%עדהמגבלותתקופתבמהלךלמכורניתןלפיהם((8)ג105ו־

זכויותלבעלזכויותכאמורהתקופהבמהלךלהקצותוניתןהקולטתבחברההזכויותמבעלי

לכלהזכויותשהקצאתובלבד,ההקצאהלאחרהחברהמהון20%עדשלבהיקףחדש

תקופתבמהלךלהקצותניתן,כןכמו.49%עלתעלהלאיחדהחדשיםהזכויותבעלי

.ההקצאהלאחרהחברהמהון49%עדשלבהיקףערךלניירותבבורסהזכויותהמגבלות

50%עדשלבהיקףובבורסהחדשלמשקיעזכויותלהקצותהיהניתןבפיצולכייצוין•

.((8)ג105סעיף)המתפצלתובחברההחדשהבחברהמהזכויות



המגבלותבתקופתזכויותשינוי-רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדיןעיקרי
-ד"התשנ,(ופיתוחמחקרעתירותחברותשלמבנהשינוי)הכנסהמסתקנות:החריג•

:התנאיםעיקרי-ופיתוחמחקרעתירתחברה:1994

;פ"מופעילותהיאשנוסדהמהיוםפעילותהעיקר•
או/ושימושאופ"מופעילותהיאהמבנהשינוימיוםשנתייםבמשךפעילותהעיקר•

;שפותחומוצריםשלשיווק
;פ"מולפעילותהמחקרבתקופתשימשוהחברהנכסיכל•
;בישראלהוצאופ"המומהוצאות75%•
המבנהשינוימיוםלפחותשנתייםבמשךבמקרקעיןזכויותהחברהברשותהיולא•

;(פ"למוהמשמשיםלאלומעבר)
;פ"במולהשקעהתשמשהמבנהשינוימיוםשנתייםבמשךשימשהההנפקהתמורת•
;המסיםרשותמנהלאישורניתצן•



המגבלותבתקופתזכויותשינוי-רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדיןעיקרי
-ד"התשנ,(ופיתוחמחקרעתירותחברותשלמבנהשינוי)הכנסהמסתקנות:החריג•

:ג103סעיףבדרישותהקלה-ופיתוחמחקרעתירתחברה:1994

בחברה25%-מיפחתולאהמבנהשינוילפניהקיימיםהמניותבעלישלזכויותיהם•

;ופיתוחמחקרעתירתבחברה/הקולטת
;מכירהאחוזי10%מגבלתחלהלא•
;אחוזיםמגבלתבלאבחברהמניותבעלהיהשלאלמימניותלהקצותניתן•

:2003–ג"התשס,(מסוימיםמיזוגיםבסוגיגודלביחסיהקלה)הכנסהמסתקנות•

ביןמיזוג/פ"מוחברתמיזוג)1:4לעומת1:9שלשוקשווייחסימסוימיםבתנאים

.(ציבוריתחברה/קשורותחברות



המגבלותבתקופתזכויותשינוי-רוחבייםשינויים

:התיקוןלאחר
:המגבלותתקופתבמהלךשיתאפשרוכך,מהותיבאופןצומצמוהאמורותהמגבלות•

;לציבורהנפקה•

;הקיימיםהזכויותבעליידיעלזכויותמכירת•

;הקיימיםהזכויותלבעליחדשותזכויותהקצאתזהובכלל,זכויותהקצאת•

.הקולטתבחברה25%-מיפחתולאשזכויותיהםובלבד

:פ"מועתירתלחברהההקלותעקרונותאימוץ

בחברותהזכויותבעליכליחזיקו,המבנהשינוימועדלאחרמידלפיהההוראהלחולתמשיך•

בהעברתלמעט)החדשה/הקולטתבחברההזכויותבמלוא,המבנהבשינויהמשתתפות

.(90%–א104סעיףלפינכס



המגבלותבתקופתזכויותשינוי-רוחבייםשינויים

:מיוחדותהוראות–התיקוןלאחר

סעיף–הבתבחברתהזכויותבמלואהמחזיקהאםלחברתבתחברהביןמיזוגלעניין•

בעתהתיקוןלפניקיימותשהיו25%מגבלתלחלוטיןתוסרכיקובעלפקודה(1א()8)ג103

.המיזוגלאחר(הקולטת)האםבחברהזכויותומכירתהקצאת

ולא(והמעבירההקולטת)החברותבמישוררקמתרחשזהבמקרההמבנהשינוי:הרציונל

.הזכויותבעליבמישור

החברהשבהחזקתהזכויותסךהמגבלותבתקופת,(כ103)מניותהחלפתדרךעלבמיזוג•

.הנעברתבחברהמהזכויותאחתמכל51%-מיפחתלאהקולטת



המגבלותבתקופתזכויותשינוי-רוחבייםשינויים

:(המשך)מיוחדותהוראות–התיקוןלאחר

בעליעלהחלותהמגבלותיחולולאכינקבע-פ"מועתירתלחברהנכסיםהעברתלעניין•

בחברה25%-מיפחתולאזכויותיהםלפיוהתיקוןלאחרהתנאי)אלההעברותבגיןהמניות

מגבלתללאחדשיםלמשקיעיםלהקצותיהיהשניתןכך,(הענייןלפי-הקיימתאוהחדשה

אתמלמכוריימנעוהקיימיםהמניותשבעליובלבד,מייסדים/קיימיםמניותבעליעלדילול

קייםשהיהתנאי)הנכסהעברתממועדשנתייםשלבתקופההקולטתבחברהמניותיהם

.(ג()1()א)ב104-ו(ב()1()א)א104סעיפיםראו–(לתיקוןעובר



הפסדיםקיזוזלענייןמגבלותצמצום–רוחבייםשינויים
:לתיקוןעוברהדין

יותרו,המיזוגמועדלפניבמיזוגהמשתתפותלחברותשהיוהפסדים,ח103סעיףלפי•

שלאובלבד,הקולטתהחברהשלהכנסתהכנגדהמיזוגמועדשלאחרמהשנההחלבקיזוז

מהכנסתה50%עלאוכאמורההפסדיםכלמסך20%עלהעולהסכוםלקיזוזיותר

חברהלגביה105בסעיףקיימתדומההוראה)הנמוךלפי,הקולטתהחברהשלהחייבת

.(הפיצולממועדהחלמסשנותחמששללתקופהמגבלהעםמתפצלת

:התיקוןלאחר
בהםבמקריםתחוללא,בלבדהקולטתהחברהלהפסדיביחס,ההפסדיםקיזוזמגבלת•

החברהושווי,(בתחברת)המעבירהבחברההזכויותבמלואמחזיקההקולטתהחברה

.הבתחברתמשווי9פיעלעולההאםהקולטת

עלניכרבאופןעולההאםחברתושווי,בתוחברתאםחברתשמתמזגותבמקרה:הרציונל

שהמיזוגאףעלהאםחברתעלמגבלותחלו,ניכריםהפסדיםהאםולחברת,הבתחברתשווי

.ההפסדיםניצוללענייןכלשהויתרוןלהיצרלא



הפסדיםקיזוזלענייןמגבלותצמצום–רוחבייםשינויים

:התיקוןלאחר
.(במלואוה105סעיףביטול)ההפסדיםקיזוזמגבלתבוטלה,חברותפיצוללגבי•

שבפיצולהרי,ההפסדיםקיזוזאתשמאפשרהואהחברותביןהמיזוגשעצםבעוד:הרציונל

הפיצולועצם,חברהבאותההואהמפוצלותהפעילויותומקורההפסדיםמקור,חדשהלחברה

.ההפסדיםקיזוזאתשמאפשרהדבראינו



הפסדיםקיזוזבענייןהמגבלותהשוואת–רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדין

קיזוזלענייןמגבלההייתהלא(מניותהחלפתשלבדרךמיזוג)לפקודהכ103בסעיף•

.הנעברתהחברהמניותמכירתעקבשנוצרהפסדאורווחקיזוזיותרלאלפיההפסדים

שניםחמששללתקופההפסדיםקיזוזמגבלתנקבעה,מבנהשינויישלאחריםסוגיםלגבי•

הנסחרותמניותהקצאתתמורתמניותהחלפת-(1()ד)ח104סעיף)המועברותהמניותעל

.((ג)ה104סעיף)ג104-א104סעיפיםלפינכסבהעברותשנתייםאובבורסה

:((ג)ה104ותיקוןכ103לסעיף(2ב)-ו(1ב)ק"סהוספת)התיקוןלאחר

יותרלאהקולטתהחברהבידיהנעברתהחברהמניותמכירתעקבשנוצרהפסדאורווח"•

אוהפסדכנגד,שלאחריהשנתייםובמשךהמיזוגמועדחלשבההמסבשנתלקיזוז

הבאותהשניםובשלוש,הענייןלפי,92או28,29סעיףלפיוהכול,הקולטתבחברהרווח

שנוצרהפסדאורווחכנגדכאמורהמניותמכירתעקבשנוצרהפסדאורווחלקיזוזיותרלא

".המיזוגלמועדקדםרכישתםשיוםנכסיםממכירת



המגבלותבתקופתמבנהשינוילאחרמבנהשינוי–רוחבייםשינויים
:לתיקוןעוברהדין

אישורלקבלתבכפוףרקאפשריהיההמגבלותבתקופתבחברהשנעשהנוסףמבנהשינוי•

המיסיםרשותידיעלבצמצוםניתניםהיוכאלהאישורים,למעשה.המיסיםמרשותמיוחד

,7/08מיסויהחלטותלמשלראו)שניםלארבעמשנתייםהמגבלותתקופתהארכתתוך

4509/10,6527/10,8898/10).

:(לפקודה1י105סעיףהוספת)התיקוןלאחר
גםנוסףמבנהבשינויהשתתפותמאפשראשרלפקודה2הלחלקחמישיפרקנוסף•

ייעשוהנוספיםהמבנהששינויילכךבכפוף,הקודםהמבנהשינויתנאיהפרתשלבמקרה

המנהלאישוריידרש.מסמתשלוםלהתחמקותפתחיפתחוולאוכלכליתעסקיתלתכלית

.הנוסףהמבנהשינוילפנילושתוגשבקשהפיעלשיינתן,נוסףמבנהשינויביצועלשם

החברותשלמהותיעסקילצורךמענהנותניםנוספיםמבנהשינויי,רביםבמקרים:הרציונל

בנכסיםהכלכליתהבעלותעקרוןעלשמירהתוךוהכול,מסמשיקוליבהכרחמונעיםולא

.המועברים



המגבלותבתקופתמבנהשינוילאחרמבנהשינוי–רוחבייםשינויים

:מיוחדותהוראות–התיקוןלאחר

מבקשתקודםבמיזוגשהשתתפהשחברהמיזוגלענייןיחולולאהחדשותההוראות•

רצףבענייןשההסדרמפני,הקודםהמיזוגשלהמגבלותתקופתבמהלךבולהשתתף

נותרוהוא,לפקודה103בסעיף"מיזוגיםשרשרת"ההגדרהבמסגרתמוסדרכברמיזוגים

.התיקוןלאחרגםכנועל

.ח104סעיףלפימניותבהחלפתמבנהשינוילגבייחולולאהחדשותההוראות,כןכמו•



מהמנהלמראשאישורלמתןדרישהביטול–רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדין
אנכיפיצולבשלאו(כ103סעיף)המניותהחלפתשלבדרךמיזוגבשלהמסאירועדחיית•

.המסיםרשותמנהלמאתמראשאישורבמתןתלוי,((2)א105סעיף)

בביצועולעיכוביםהביורוקרטיהנטללהכבדתהביאאשרמשמעותיחסםיצרהזוהוראה•

.מבנהשינויי

:((13)ג105-ו(2()ב)כ103סעיפיםתיקון)התיקוןלאחר
השומהלפקידבדיווחלהסתפקוניתןהמבנהשינוישלמראשלאישורהדרישהבוטלה•

.לפקודהיט103בסעיףכאמור,המיזוגממועדיום30בתוך

בעתלמשל,המנהלשלמראשלאישורהדרישהכנהעלנותרהמורכביםבמקרים:חריגים

.(לפקודה(ב()7()ג)103סעיף)זרהחברההיאהקולטתהחברהשבומבנהשינוי



העסקיתהתכליתבתנאיהקלה-רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדין

העיקריתהמטרהכאשרוכלכליתעסקיתלתכליתלהתמזגמבקשותהמתמזגותהחברות•

המתמזגותהחברות,קרי.עסקיהןשלמאוחדותפעולניהוללאפשרהינוהמיזוגשל

.עסקיתפעילותבעלותלהיותנדרשות

:התיקוןלאחר

העיקריתהמטרהכאשרוכלכליתעסקיתלתכליתלהתמזגמבקשותהמתמזגותהחברות•

.–עסקיתפעילותדווקאולאופעילותןשלמאוחדותפעולניהוללאפשרהינוהמיזוגשל
לאחר)המגבלותבתקופתבהןלהמשיךנדרשותשהחברות"הכלכליתהפעילות"לעניין•

:לפיבמסמתחייבותממנהשההכנסותלפעילותהכוונהכיהובהר,(פיצולאומיזוג

;לפקודה(1)2סעיף•

הכנסותהןכימראשאישרשהמנהלובלבד,(1)פסקהלמעטלפקודה2סעיף•

.(מקרקעיןאיגודאוהחזקהחברתלענייןאפשריתתחולה)כלכליתמפעילותהנובעות



מיזוגים103סעיף -שינוי מבנה ( 3)



למיזוגעיקריותדרכיםשתי-103סעיף

:עיקריותדרכיםמשתיבאחתלהיעשותיכולמיזוג

(ואילךב103סעיף)–"סטטוטורימיזוג"1.

לחברה"(מעבירהחברה)"חברותמספרשלאוחברהשלוההתחייבויותהנכסיםכלהעברת

ביתשלמיזוגלצובהתאם,פירוקללאהמעבירההחברהחיסולתוך,"(קולטתחברה)"אחרת

בחוקהשמיניבחלקהראשוןלפרקבהתאםאו(החברותלחוק351סעיף)מחוזימשפט

החברותמןאחתבכלכלליתואסיפהדירקטוריוןאישור,מיזוגהצעת:הכוללהליך)החברות

;(החברותרשםי"עהמיזוגאישור,החברהולנושיהחברותלרשםהודעהשליחת,המתמזגות

(כ103סעיף)-מניותהחלפת2.

("נעברתחברה)"מהחברותאחתבכלאובחברההזכויותמןלפחות80%שלהעברה

והצדדיםהזכויותשבעליובלבד,האחרתבחברהשיוקצולמניותבתמורהאחרתלחברה

"(קולטתחברה)"הנעברתבחברהזכויותיהםכלאתהאחרתלחברההעבירו,להםהקשורים
.מתחסלתאינההנעברתהחברה–



המגבלותתקופתאיחוד–103סעיף

:לתיקוןעוברהדין
:המיזוגסוגלפישונההיתה"(הנדרשתהתקופה)"המגבלותתקופת•

;המיזוגממועדשנתייםשלתקופה-סטטוטוריבמיזוג1.

.המיזוגמועדחלשבההמסשנתמתוםשנתייםשלתקופה-מניותבהחלפת2.

:התיקוןלאחר
:המיזוגמועד.המיזוגממועדשנתייםשלאחידהתקופה•

המסשנתתוםאוהמיזוגצוניתןשבההמסשנתתום-מיזוגצופיעלמיזוג(1)

;המיזוגצולמתןהבקשההגשתלמועדיקדםשלאובלבד,להשקדמה

חלשבההמסשנתתום-החברותלחוקהשמיניבחלקהראשוןהפרקלפימיזוג(2)

מהחברותאחתכלשלהכלליתהאסיפההחלטתלמועדיקדםשלאובלבד,המיזוג

;החברותלחוק(א)320סעיףלפיהמתמזגות

;המניותהחלפתמועד-כ103סעיףלפימיזוג(3)



המעבירההחברהשלמניותלבעליבמזומןתמורה–103סעיף

:לתיקוןעוברהדין

תחוללאבמיזוגזכויותמכירתעלבמסדחייתככללולפיההגבלהנקבעה(4)ג103בסעיף•

שלהפרהמהווהבמזומןתמורהקבלת,כלומר.המיזוגבעתבמזומןתמורהשולמהאם

.במסחיוב-לאיהזכאותתנאי

כלכלילמימושאינדיקציהמהווהבמזומןתמורהשקבלתההנחהלאורנקבעהזוהגבלה•

עלבהכרחמעידותאינןאשראחרותבדרכיםתמורהמקבלתלהבדיל,במסחיובהמצדיק

.כלכלימימוש

מיעוטמניותמבעליזכויותרכישתאיפשרהתיקוןלפניכנוסחולפקודהד103סעיףכייצוין•

מסוימיםלמקריםמוגבלתשתחולתובסעיףמדובראך,בסעיףשנקבעובתנאים,במזומן

.(המיזוגלצוהמיעוטהתנגדות)בלבד



המעבירההחברהשלמניותלבעליבמזומןתמורה–103סעיף

:(א)ד103סעיףתיקון-התיקוןלאחר

ידיעלבמזומןתמורהלהעביר,המנהללאישורבכפוף,מאפשרלפקודה(א)ד103סעיף•

המוקצותהמניותעלנוסף)המעבירהבחברההזכויותמבעליאחדלכלהקולטתהחברה

לתנאיםובכפוףהכוללתמהתמורה40%עליעלהלאאשרבהיקף,(הקולטתבחברה

נפרדתבבעלותהמתמזגותהחברות)מימושבעסקתמדובראיןכילוודאשמטרתם

.(המעבירהבחברההיחסילחלקםבהתאםהזכויותלבעלישווהתמורההעברת,בעיקרה

במועדבמלואוימוסהוהואבמיזוגששולםהמזומןרכיבלגביכלשהיהקלהתינתןלא•

.המיזוג

במסתחויבהקולטתהחברה,במזומןתמורהבעדןששולמהמקרקעיןבאיגודזכויותלגבי•

.מקרקעיןמיסויחוקפיעלמלארכישה

שביןליחסבהתאםיחושבושלהןהמקוריוהמחירבמזומןתמורהבעדןששולמההזכויות•

בחברההזכויותכלבעדשניתנההכוללתהתמורהלשוויבמזומןששולמההתמורהשווי

.המעבירה



המעבירההחברהשלמניותלבעליבמזומןתמורה–103סעיף

:(א)ד103סעיףתיקון-(המשך)התיקוןלאחר

,הקולטתמהחברהבמזומןמלאהתמורהלקבלהמעבירהבחברהזכויותלבעלייתאפשר•

קיבלוולאהמעבירהבחברהמניותיהםכלאתמכרווקרוביהםהזכויותבעליבובמקרה

.הקולטתבחברהכלשהןזכויות

.(מניותהחלפתשלבדרךמיזוג)כ103סעיףלענייןגםיחולואלההקלות•

הנעשותמיזוגבעסקאותגםאפשרירכיבכיוםהואבמזומןמהתמורהחלקתשלום:הרציונל

.טק-ההייבתחוםובפרט,כלכלית-עסקיתלתכלית



המתמזגותהחברותביןהגודליחסי–103סעיף

:לתיקוןעוברהדין
המשתתפותבחברותהזכויותבעליביןשוויביחסילעמודנדרש,(ב()6)ג103סעיףלפי•

.המגבלותתקופתבכל,1:4שלבמיזוג

שרקבע,2003-ג"תשס,(מסוימיםמיזוגיםבסוגיגודלביחסיהקלה)הכנסהמסבתקנות:חריג

שליטה,פ"מוחברות–1:9שלבמיזוגשוויביחסיהקלהתחולבהםמיזוגיםסוגיהאוצר

.ציבוריתקולטת,אחיות,משותפת

:התיקוןלאחר
בעתרק,1:9שלבמיזוגהמשתתפותבחברותהזכויותבעליביןשוויביחסילעמודנדרש•

.המיזוג



במיזוגמוקצותמניותבמכירתהוןרווחיממספטור–103סעיף

:לתיקוןעוברהדין
לפיהוןרווחיממספטורהענקת–7715/10מיסויהחלטתראו)-מפורשתהתייחסותאין•

.(לפקודהב104סעיףלפיישראליתלחברהמניותהעברתלאחר(3ב)97סעיף

:(לפקודה(ב4)-ו(א4)ו103סעיףהוספת)התיקוןלאחר

פטוריחול,המעבירהבחברהזכויותבעלשהיהמיבידי,לראשונההחדשההמניהבמכירת

אילו,ממסלפטורהמיזוגבמועדזכאיהיההאמורהזכויותבעלאםרק,לפקודה97סעיףלפי

.(חוץתושבשהואמניותבעלכגון)מועדבאותוהישנההמניהאתמכר

.(לקרובמתנה)(5()א)97סעיףלפיהפטורעלחללאזהתנאי



במיזוגמוקצותמניותבמכירתהוןרווחיממספטור–103סעיף

:(לפקודה(ב4)-ו(א4)ו103סעיףהוספת)התיקוןלאחר

בפסקהכאמורהזכויותבעלהיהלא"-חוץלתושבינסחרותמניותעללפטורספציפיהסדר

לפילפטורזכאיוהיה,פסקהבאותהכאמורממסלפטור,המיזוגלמועדעובר,זכאי(א4)

חלק,91בסעיףהקבועבשיעורבמסיחויב,החדשההמניהמכירתבמועד(2ב)97סעיף

בעלזכאיהיהשבוהיוםלפנינמכרתהחדשההמניההיתהאילו,נצמחשהיהההוןרווח

מכירתבמועדההוןרווחמסכוםיותרולא,(2ב)97סעיףלפיממסלפטורהאמורהזכויות

;"המניה

שלולאמאחרלכךזכאיהיהשלאמיבידיממספטורקבלתלמנוענועדהזוהוראה:רציונל

.פטורלקבלתבתנאיםעומדהיהלא,המיזוג



לפקודת מס הכנסה 2מס רכישה בשינוי מבנה לפי פרק ה

:במקרים הבאים0.5%מס רכישה של 
;[לפקודה( ב)ב103סעיף ]מיזוג חברות •

;[לפקודה( ב)ב105סעיף ]פיצול חברות •

סעיף ]העברת זכויות במקרקעין או באיגוד מקרקעין לחברה תמורת מניות באותה חברה •

;[לפקודה( 4)ד104

(  ו)ב104סעיף ]העברת זכויות במקרקעין או באיגוד מקרקעין מחברה לחברה אחות •

;[לפקודה

[.ג לפקודה104סעיף ]העברת מניות באיגוד מקרקעין מחברה לחברת האם שלה•

:מס רכישה בשיעור מלא
לחוק מיסוי מקרקעין70סעיף •



ביטול הקלה במס רכישה לבעל זכויות באיגוד מקרקעין–103סעיף 

:לתיקוןעוברהדין
המכירהתתחייב,מבנהשינוימחמתשבחעלבמסמכירהמתחייבתלאשבומקוםבכל•

.משוויה0.5%שלבשיעוררכישהבמס

:(לפקודה(1ב)ב103לסעיףהוספת)התיקוןלאחר
להםשהוקצומהזכויותחלקלמכורהקולטתבחברהזכויותלבעלישניתנההאפשרותעקב•

המגבלותתקופתבמהלךכבר(רגלפשיטתאופירוקכמו)מיוחדאירועללאבמיזוג

שלבמקרהרכישהבמסהחיובלענייןמיוחדתהוראהנקבעה,(242תיקוןבמסגרת)

זכותלבעלאוהקולטתלחברההמגבלותתקופתבמהלךהקולטתבחברהזכויותמכירת

אשר,(שלישילצדמכירהשאינהמכירהכלומר)אליהםהקשורלצדאו,הקולטתבחברה

.מקרקעיןבאיגודזכותהמיזוגבמסגרתשנמכרהבמקרהתחול



ביטול הקלה במס רכישה לבעל זכויות באיגוד מקרקעין–103סעיף 

:התיקוןלאחר

בהפרשהקולטתהחברהידיעלהמקרקעיןבאיגודהזכויותמכירתתחויב,כזהבמקרה•

בהתאם,עליהשחלהרכישהמסלבין(0.5%)המיזוגבמועדעליהשחלהרכישהמסשבין

.המיזוגערבהמקרקעיןאיגודידיעלשהוחזקוהמקרקעיןלשווי

מקרקעיןבאיגודפעולהעלשחלוהרכישהמסלשיעוריבהתאםיחושבכאמורההפרש•

.התשלוםמועדעדהמיזוגממועדוריביתהצמדההפרשיבצירוףוהכול,המיזוגבמועד

אשר)מקרקעיןבאיגודזכויותשמכרכמינתפסבאיגודהזכויותמוכר,זהבמקרה:הרציונל

.אמיתימיזוגשביצעכמיולא,(מקרקעיןמיסויחוקלפירכישהבמסממילאחייבות

איגודהייתההמכירהבעתאשרקולטתבחברהזכויותמכירתעלתחוללאזוהוראה:חריג

.מקרקעין



מקרקעיןאיגודשלבמיזוגרכישהמס

:242בתיקון ביטולויג לפקודה עד ל103סעיף 
ואולם רשאי המנהל  ; ההטבות הקבועות בחלק זה לא יחולו לגבי מיזוג שאיגוד מקרקעין צד לו"

"והכל בתיאומים שיורה, לאשר תחולת חלק זה על מיזוג בין חברות שכולן או חלקן איגודי מקרקעין

לא ( 6.8.2017לאחר )כך שכיום , לפקודה242במסגרת תיקון בוטליג לפקודה 103יודגש כי סעיף 

.המנהל לזכאות במס רכישה מופחת במקרה של מיזוג של איגוד מקרקעיןדרוש אישור מראש של 

טרם תיקון  –( 2016)רחובות –ק "מנהל מסמ' מ נ"בע( מפל)מנופים פיננסיים לישראל 35298-10-12ע"ו

242



העברת נכסים תמורת מניות–104סעיף ( 4)



בנכסהזכויותמלואהעברת–104סעיף

:לתיקוןעוברהדין
קבלתתמורת,לחברהבנכסזכויותיומלואאתהמעביראדםכיקובעלפקודהא104סעיף•

קטןבסעיףהקבועיםהתנאיםהתקיימואםבמסיחויבלא,חברהבאותההקיימותהזכויות

לפחותשנתייםבמשךמחזיקהמעביר"כינדרש,(1()א)קטןסעיףלפי.סעיףאותושל(א)

."מהחברהמהזכויותאחתבכל90%לפחותלוהמקנותזכויותההעברהמיום

:((1()א)א104סעיףתיקון)התיקוןלאחר
90%לפחותלוהמקנותזכויותההעברהיוםלאחרמידמחזיקהמעביר-(א()1()א)ק"ס•

;בחברהמהזכויותאחתבכל

המעבירשלשבהחזקתוהזכויותסךיפחתלאהנדרשתהתקופהבמהלך-(ב()1()א)ק"ס•

,פ"מועתירתחברה:זוספציפיתלהוראהחריג)בחברהמהזכויותאחתמכל25%-מ

היואשר,האמורהבחברההזכויותבעליבידיזכויותנמכרולאהנדרשתהתקופהובמהלך

.(ההעברהיוםלאחרמידבידיהם



בנכסהזכויותמלואהעברת–104סעיף

:לתיקוןעוברהדין
שותפותבבעלותשהינונכסלגביא104סעיףתחולתאתהחריגלפקודה(ב)א104סעיפים•

.בעליםמספרשלמשותפתבבעלותאו

התיקוןלאחר
שותפויותעלגםלפקודה2החלקוהחלתלפקודה221תיקוןבהשראתנמחקהההוראה•

.רשומות

:לתיקוןעוברהדין
שהיאלחברהבנכסזכויותיומלואאתהמעביראדםכיקובעלפקודה(1ב)א104סעיף•

הפטורהוראותיחולו,הנכסהעברתלאחרמקרקעיןלאיגודשהייתהאומקרקעיןאיגוד

.העברהממועדשניםארבעבתוךבנייןעליהנבנהאםרקקרקעהעברתשלבהקשר

:התיקוןלאחר
.((4()א)ב104סעיף–משותפיםבעליםשלבהקשרדומהתיקון)שניםלחמשהארכה•



לחברהמשותפתבבעלותנכסהעברת–104סעיף

:לתיקוןעוברהדין
,לחברהשותפותבבעלותנכסאומשותפתבבעלותנכסבהעברת,(א)ב104סעיףלפי•

נכסחברהלאותהשהיהמבליכךלצורךבמיוחדשהוקמהלחברהתהאההעברהכינדרש

.לפניואומועדבאותואחרתפעילותאואחר

שלהקיימתלחברהעסקיתבפעילותהמשמשיםנכסיםשלהעברותלמנועהיתההמטרה•

רווחיםכנגדאלההפסדיםלקזזניתןיהיהמההעברהשכתוצאהבאופן,עסקייםהפסדים

.המועבריםהנכסיםמפעילותשינבעו



לחברהמשותפתבבעלותנכסהעברת–104סעיף

:התיקוןלאחר

מבעליאחדכלההעברהלאחרשמידובלבד,קיימתלחברהגםנכסהעברתתתאפשר•

בזכויותלושהיהלחלקהזהההחברהבזכויותבחלקיחזיקהאמורהבחברההזכויות

.ההעברהמועדלפני,בשותפותאובנכסולחלקוהאמורהבחברה

לביצועחסםמהווה,בלבדחדשהלחברהתיעשההנכסהעברתלפיההדרישה:הרציונל

.וכלכליתעסקיתתכליתשלהםמבנהשינויי

(ב()1()א)ב104סעיףלפיקיימתלחברהמניותהעברת–2291/17מיסויהחלטתראו

.(242תיקוןלאחרכנוסחו)לפקודה



מניותשל"הנפה"בהקלות–104סעיף

:לתיקוןעוברהדין
,נכדהבחברה"(המעבירההחברה)"בתחברהשלמניותהעברתמאפשרג104סעיף•

.המעבירהבחברההמניותבמלואמחזיקההאםשחברתבתנאי,האםלחברת

.מקרקעיןמיסויחוקלפיולאהפקודהלפירקניתנוהמסהקלות•

:((1)104סעיףתיקון)התיקוןלאחר
.מקרקעיןאיגודשלמניותבהעברת,קרי–מקרקעיןמיסויחוקלפיגםיחולוהמסהקלות•

באופןמניותיהבעלילכלהנכדההחברהמניותאתלהעבירתוכלהמעבירההחברה,בנוסף•

יותראואחתבחברהשמדוברבתנאי,המעבירהבחברההחזקותיהםלשיעורבהתאםיחסי

.המעבירהבחברההזכויותבכלהמחזיקה



תכנונייםאנטיסעיפים–ו104סעיף

:(ו104סעיף)התיקוןלאחר
או,97בסעיףכאמורממספטוריחולהמעבירבידיהמניהבמכירת–לפקודה(4()א)ו104•

ממסלפטור,הנכסהעברתלמועדעובר,זכאיהיההמעביראםרק,(א)יד105סעיףלפי

עליחוללאזופסקהלפיהתנאי;הנכסהעברתלמועדעוברהנכסאתמכראילו,כאמור

.(5()א)97בסעיףכאמורממספטור

אחותחברהשלמניה,הנדרשתהתקופהבמהלך,מניותבעלמכר"-לפקודה(ב)ו104•

העבירהאשרמעבירהחברהשלמניהאו,(ו)ב104סעיףלפיבהעברהנכסקיבלהאשר

יראו,(4()א)קטןבסעיףכאמור,97סעיףלפיממסבפטור,סעיףאותוהוראותלפינכס

;כאמורהנכסהעברתבמועדכדיבידנדלוחולקכאילוהנכסבעלותהיחסיחלקואת

נכסיעביר,דיבידנדבגיןלאאך,הוןריווחבגיןממסשפטורמישבומצבלמנוע:הרציונל

לו,לוזכאיהיהשלא,ממסבפטורחברהאותהשלהמניהאתלמכורבמטרהאחרתלחברה

.כדיבידנדהנכספירותאתמקבלהיה



תכנונייםאנטיסעיפים–ז104סעיף

-הפרהשלבמקרה:(ז104סעיף)התיקוןלפני
אוב104,א104בסעיפיםהקבועההטבותלמתןתנאיבמועדונתקייםלאכיהתברראם•

במסחייבת,ההעברהבעתבמסחויבהלאאשרהנכסהעברתתהא,(הפרה-להלן)ג104

הנכסשלהשוקשווילפיבמסחייבתאוהמחויביםבשינוייםלפקודהי103סעיףלפי

התנאיקיוםאיכיהשומהפקידשוכנעכןאםאלא,הגבוהלפי,ההפרהבמועדהמועבר

";המעבירשלבשליטתושאינןמיוחדותנסיבותבשלאירעההפרהנושא

:(ז104סעיף)התיקוןלאחר
הצמדהוהפרשיוריביתלמפרעההטבותביטולהיינו,לפקודהי103לסעיףבלבדיתתחולה•

.הנכסהעברתממועד



מניותבהחלפתבמזומןסכוםתשלום–104סעיף

:לתיקוןעוברהדין
זכויותלרבות,מניותמועברותשבמסגרתה,מניותבהחלפתלפקודהח104סעיףשלעניינו•

למסחררשומותמניותלהקצאתבתמורה,"(נעברתחברה)"חברהשלמניותלרכישת

שלבמקרה.בלעדיהובין(מזומן)נוספתתמורהבצירוףבין,אחרתבחברה,בבורסה

המניותתמורתשניתןבמזומןהסכוםבשלמקדמהלשלםהמעבירעל,נוספתתמורה

.המועברות

:((1)ח104לסעיף(א1)ק"סהוספת)התיקוןלאחר
:לפיהןחדשותהוראותונוספו,נוספתתמורהבגיןהמקדמהתשלוםעלההוראהבוטלה•

הקבועותההטבותנוספתתמורהשקיבלוהזכויותבעלילגבייחולולא-(א()א1)ח104•

;דיןכללפיהחליםבמיסיםיחויבווהם,תמורהלאותהבקשר,זהבסעיף

יחושבו,שלהןהמקוריוהמחירבמזומןתמורהבעדןששולמההזכויות-(ב()א1)ח104•

שניתנההכוללתהתמורהלשוויבמזומןששולמההתמורהשווישביןליחסבהתאם

.הנעברתבחברההזכויותכלבעד



פיצולים105סעיף -שינוי מבנה ( 5)



לפיצולדרכיםשתי-105סעיף

:הבאותהדרכיםמשתיבאחתלהיעשותיכולפיצול

(לפקודה(1)א105סעיף)–"אופקיפיצול"1.

הפיצוללצורךשהוקמהחדשהלחברהמתפצלתחברהשלוהתחייבויותנכסיםהעברת

בחברהזכויותבעלכלשלוחלקוהמתפצלתשבחברהזכויותבעליאותםבידיבהוהזכויות

;(חדשהלחברהחברהפיצול)המתפצלתבחברהלחלקוזהההחדשה

(לפקודה(2)א105סעיףסעיף)–"אנכיפיצול"2.

הפיצוללצורךשהוקמהחדשהלחברהמתפצלתחברהשלוהתחייבויותנכסיםהעברת

.(חדשהבתלחברתחברהפיצול)המתפצלתהחברהשלמלאהבבעלותוהיא



בפיצולמניותבמכירתהוןרווחיממספטור–105סעיף

:לתיקוןעוברהדין
.מפורשתהתייחסותאין•

:התיקוןלאחר
יחול,המתפצלתבחברהזכויותבעלשהיהמיבידי,לראשונההחדשההמניהבמכירת•

לפטורהפיצולבמועדזכאיהיההאמורהזכויותבעלאםרק,לפקודה97סעיףלפיפטור

תושבשהואמניותבעלכגון)מועדבאותוהתפצלתבחברההמניהאתמכראילו,ממס

.(חוץ

.(לקרובמתנה)(5()א)97סעיףלפיהפטורעלחללאזהתנאי•

שלולאמאחרלכךזכאיהיהשלאמיבידיממספטורקבלתלמנוענועדהזוהוראה:הרציונל

.פטורלקבלתבתנאיםעומדהיהלא,המיזוג



מעבר ותחולההוראות -שינוי מבנה ( 6)



הוראות מעבר ותחולה

תחולה
."(הפרסוםיום)"6.8.2017מיוםביצועושמועדמבנהשינויעליחול242תיקון•

הפרסוםיוםלפנישבוצעומבנהשינוייעלתחולה
שינוייעלגםיחולו,המוקצותבזכויותההחזקהמגבלותלגבי242תיקוןלפיהמסהקלות•

לאהתיקוןבטרםשנקבעושהמגבלותובלבד,הפרסוםיוםלפניהיהביצועםשמועדמבנה

תוםעדתינתןלמנהלההודעה.למנהלהודעהכךעלוניתנההפרסוםיוםלפניהופרו

.המגבלותתקופת

נוספותהוראות
.עסקהכללפניספציפיייעוץלקבלוישנוספותמעברהוראותקיימות•



טבלאות מסכמות-שינוי מבנה ( 7)



ג  103טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 

242לאחר תיקון 242לפני תיקון ג103סעיף נושא התיקון

הקלה במטרת  

המיזוג

הרחבה אפשרית  )

לחברות החזקה או  

(איגודי מקרקעין

(א()1)ג103

עסקיתלתכליתלהתמזגמבקשותהחברות

המיזוגשלהעיקריתהמטרהכאשרוכלכלית

שלמאוחדותפעולניהוללאפשרהינה

;עסקיהן

המטרהכאשרוכלכליתעסקיתלתכליתלהתמזגמבקשותהחברות

;פעילותןשלמאוחדותפעולניהוללאפשרהינההמיזוגשלהעיקרית

הימשכות הפעילות  

הכלכלית
(3)ג103

,הנדרשתבתקופה,נמשכתהקולטתבחברה

אחתבכלשהיתההעיקריתהכלכליתהפעילות

;המיזוגערבהמתמזגותמהחברות

הכלכליתהפעילות,הנדרשתבתקופה,נמשכתהקולטתבחברה

זהלעניין;המיזוגערבהמתמזגותמהחברותאחתבכלשהיתההעיקרית

אובמסמתחייבותממנהשההכנסותכפעילותכלכליתפעילותיראו

ממנהשההכנסותאו,(1)2סעיףלפי,הענייןלפי,במסלהתחייבצפויות

למעט2סעיףלפי,הענייןלפי,במסלהתחייבצפויותאובמסמתחייבות

כלכליתמפעילותהנובעותהכנסותהןכיאישרשהמנהל,שבו(1)פסקה

;המיזוגלפניתוגשכאמורלאישורבקשה;כאמור

הקלה ביחסי הגודל  

בין החברות  

המתמזגות ומועד  

בדיקתם  

(+א()6)ג103

(ב)

בכלהזכויותבעליכללשלהזכויותסך(א)

בתקופה,במיזוגהמשתתפותמהחברותאחת

שלהשוקמשווי10%לפחותיהוו,הנדרשת

;המיזוגבמועדהקולטתבחברההזכויות

מהחברותאחתכלשלהשוקשווי(ב)

ארבעהפיעליעלהלאבמיזוגהמשתתפות

המשתתפתאחרתחברהשלהשוקמשווי

;המיזוגבמועדוהכל,במיזוג

המשתתפותמהחברותאחתבכלהזכויותבעליכללשלהזכויותסך(א)

הזכויותשלהשוקמשווי10%לפחותיהווההמיזוגבמועד,במיזוג

;האמורבמועדהקולטתבחברה

עליעלהלאבמיזוגהמשתתפותמהחברותאחתכלשלהשוקשווי(ב)

במועדוהכל,במיזוגהמשתתפתאחרתחברהשלהשוקמשוויתשעהפי

;המיזוג



(  המשך)ג 103טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 

242לאחר תיקון 242לפני תיקון ג103סעיף נושא התיקון
הוספת חובה  

פרוצדורלית  

לצורך ההטבות

ראו גם סעיף  )

(יט103

;(א)יט103סעיףלפילהגישםשישוהמסמכיםהדוחותהוגשו[חדש(]א7)ג103

הקלות בשינוי  

זכויות במהלך  

תקופת  

המגבלות

(]1א)(+א()8)ג103

[חדש

בכלהנדרשתבתקופהמחזיקבמיזוגהמשתתפותבחברותהזכויותמבעליאחדכל(א)

;הקולטתבחברההמיזוגלאחרמידלושהיוהזכויות

,יחדמחזיקיםבמיזוגהמשתתפותבחברותהזכויותבעליכל(א)

ובמהלך,הקולטתבחברההזכויותבמלוא,המיזוגלאחרמיד

בעליבידיהמוחזקותהזכויותסךיפחתלאהנדרשתהתקופה

מהזכויותאחתמכל25%-מ,חלקםאוכולם,האמוריםהזכויות

;הקולטתבחברה

שמחזיקהאםחברתעלחלהאינההמגבלותתקופת(1א)

.בתחברתשלהמניותהוןבמלוא

ביטול ההקלות  

לתקופת  

המגבלות בשל  

תיקון סעיף  

(8)ג103

(9)ג103

(א)משנהבפסקאותהמפורטיםמהאירועיםאירועהתקייםאם,(8)בפסקההאמוראףעל

התקופהבמהלךמועדשבשוםובלבד,המיזוגלאחרבזכויותשינויבכךיראולא(ג)עד

-מבמיזוגהמשתתפותבחברותזכויותבעלישהיומישלזכויותיהםיפחתולאהנדרשת

:הקולטתבחברהמהזכויותאחתמכל51%

בתקופה,מרצוןבמכירהמכרהמתמזגותבחברותהזכויותמבעלייותראואחד(א)

-או,המיזוגמועדלאחרמידהקולטתבחברהלושהיומהזכויות10%-מפחות,הנדרשת

מאתהנמכרותהזכויותשסךובלבד,יותרגבוהאחוז-האחריםהזכויותבעליהסכימואם

היהשלאלמיההקצאהלפני,בחברההזכויותמכלל10%עליעלהלאהזכויותבעליכלל

;המיזוגלפניזכויותבעל

שאינובשיעורההקצאהלפניבחברהזכויותבעלהיהשלאלמיחדשותמניותהוקצו(ב)

;ההקצאהלפניהמניותמהון25%עלעולה

;...מניותבבורסהלציבורהוצעו(ג)

נמחק



ד   103טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 

242לאחר תיקון 242לפני תיקון ד103סעיף נושא התיקון

מתן אפשרות  

לתמורה במזומן  

לבעלי מניות  

:בחברה המעבירה

תמורה מלאה  -

לא רק  , במזומן
לבעלי מניות מיעוט

(א)ד103

נקבעאם,(4)ג103בסעיףהאמוראףעל(א)

בחברהמיעוטמניותבעליכיהמיזוגבצו

,המשפטבביתהמיזוגלצושהתנגדו,מעבירה

למניותיהםבתמורהבמזומניםתשלוםיקבלו

כלשהןזכויותיקבלוולאהמעבירהבחברה

אתלשלולכדיבכךיהיהלא,הקולטתבחברה

ובלבד,זהבפרקהקבועותההטבות

מניותבעלילגבייחולולאהאמורותשההטבות

יחוייבווהם,כאמורתשלוםשקיבלוהמיעוט

זהקטןסעיףלענין;דיןכללפיהחליםבמסים

-

יחדשלכולםמניותבעלי-"מיעוטמניותבעלי"

ושאףבחברהכלשהימזכות25%-מיותראין

מניותלושישאדםשלקרובאינומהםאחד

;המיזוגמועדלאחרהקולטתבחברה

בחברהזכויותבעלירשאים,(5)-ו(4)ג103בסעיףהאמוראףעל(א)

לזכויותיהםבתמורה,הקולטתמהחברהבמזומןתמורהלקבלמעבירה

הקבועותההטבותאתלשלולכדיבכךיהיהולא,המעבירהבחברה

:אלהשניהתקיימוהמיזוגשבמהלךובלבד,זהבפרק

בחברהמניותיהםכלאתמכרווקרוביהםהזכויותבעלי(1)

;המעבירה

בחברהכלשהןזכויותקיבלולאוקרוביהםהזכויותבעלי(2)
.הקולטת



(   המשך)ד 103טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 

ד103סעיף נושא התיקון

לפני תיקון  

242לאחר תיקום 242

תמורה במזומן  -

,  (בנוסף למניות)

מסך  40%עד 

התמורה  

שהתקבלה

[חדש(]1א)ד103

נוסף,זכויותיהםתמורתלקבלמעבירהבחברהזכויותבעלירשאים,(א)קטןבסעיףהאמוראףעל(1א)

ולא,הקולטתהחברהמאתבמזומןתמורהגם,המיזוגבמהלךהקולטתהחברהשהקצתההמניותעל

:אלהכלמתקיימיםאםוהכול,זהבפרקהאמורותההטבותאתלשלולכדיבכךיהיה

;המיזוגמועדלפנילושהוגשהבקשהפיעלהמנהלאישורלכךניתן(1)

תמורההמעבירהבחברההזכויותמבעליאחדלכלהקולטתהחברהשילמההמיזוגבמהלך(2)

מסך40%עלעולהשאינו,המעבירהבחברהבזכויותהיחסילחלקובהתאםשווהבשיעורבמזומן

;לושניתנההתמורה

בזכויות,המיזוגערב,מחזיקיםאינםאליהםהקשורצדאובההזכויותבעלי,הקולטתהחברה(3)

;יותראו10%שלבשיעורהמעבירהבחברה

,המיזוגערב,מחזיקיםאינםאליהםהקשורצדאובההזכויותבעלי,המעבירההחברה(4)

.יותראו10%שלבשיעור,הקולטתבחברהבזכויות

מיסוי מלא של  -

רכיב המזומן
[חדש(]2א)ד103

-(1א)או(א)קטןבסעיףכאמורבמזומןתמורההתקבלה(2א)

לאותהבקשר,זהבפרקהקבועותההטבותכאמורתמורהשקיבלוהזכויותבעלילגבייחולולא(1)

;דיןכללפיהחליםבמסיםיחויבווהם,תמורה

רכישהבמס,במזומןתמורהבעדןששולמהמקרקעיןבאיגודזכויותלגבי,תחויבהקולטתהחברה(2)

;מקרקעיןמיסויחוקלפי



א  104טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 

נושא התיקון
סעיף  

א104
242לאחר תיקון 242לפני תיקון 

הקלות בעניין  

המגבלות בהעברת  

מלוא הזכויות בנכס  

הסרת מגבלת  –

דילול לגבי חברות  

פ"מו

(1)א104

,לחברהבנכסזכויותיומלואאתהמעביראדם

,חברהבאותההקיימותהזכויותקבלתתמורת

מיסויחוקלפיאוזופקודהלפיבמסיחוייבלא

:אלהכלנתמלאואם,העניןלפי,מקרקעין

מיוםלפחותשנתייםבמשךמחזיקהמעביר(1)

בכל90%לפחותלוהמקנותזכויותההעברה

;בחברהמהזכויותאחת

אליהשהועברבנכסמחזיקההחברה(2)

;ההעברהמיוםלפחותשנתייםבמשך

הזכויותקבלתתמורת,לחברהבנכסזכויותיומלואאתהמעביראדם

מיסויחוקלפיאוזופקודהלפיבמסיחוייבלא,חברהבאותההקיימות

:אלהכלנתמלאואם,העניןלפי,מקרקעין

זכויותההעברהיוםלאחרמידמחזיקהמעביר(א)(1)

;בחברהמהזכויותאחתבכל90%לפחותלוהמקנות

הזכויותסךיפחתלאהנדרשתהתקופהבמהלך(ב)

מהזכויותאחתמכל25%-מהמעבירשלשבהחזקתו

הועבראםיחולולאזומשנהפסקתהוראותאולם,בחברה

הנדרשתהתקופהובמהלך...פ"מועתירתלחברההנכס

אשר,האמורהבחברההזכויותבעליבידיזכויותנמכרולא

.ההעברהיוםלאחרמידבידיהםהיו

;הנדרשתבתקופהאליהשהועברבנכסמחזיקההחברה(2)

ביטול טכני לאור  

2החלת חלק ה

לפקודה על  

שותפויות

(1)א104

שהינונכסלגבייחוללא(א)קטןבסעיףהאמור

מספרשלמשותפתבבעלותאושותפותבבעלות

.בעלים

נמחק



(  המשך)א 104טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 

נושא התיקון
סעיף  

א104
242לאחר תיקון 242לפני תיקון 

הארכת פרק הזמן  

להשלמת בנייה על  

קרקע המועברת  

לאיגוד מקרקעין

(1ב)א104

אומקרקעיןאיגודשהיאלחברהנכסהועבר

,הנכסהעברתלאחרמקרקעיןלאיגודשהיתה

שהועברוובלבד,(א)קטןסעיףהוראותיחולו

הנכסואם,בנכסהמעבירשלזכויותיומלוא

עלבניןבנייתהושלמה,קרקעהואהמועבר

,ההעברהממועדשנים4בתוךקרקעאותה

;המנהלשקבעלתנאיםבהתאם

מקרקעיןלאיגודשהיתהאומקרקעיןאיגודשהיאלחברהנכסהועבר

שהועברוובלבד,(א)קטןסעיףהוראותיחולו,הנכסהעברתלאחר

,קרקעהואהמועברהנכסואם,בנכסהמעבירשלזכויותיומלוא

,ההעברהממועדשנים5בתוךקרקעאותהעלבניןבנייתהושלמה

;המנהלשקבעלתנאיםבהתאם



ב  104טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 

סעיף  נושא התיקון

ב104

242לאחר תיקון 242לפני תיקון 

מתן אפשרות  

להעברת נכס  

משותף גם לחברה  

קיימת

(א)ב104

הגורמיםמשותפיםבעליםאובשותפותשותפים

שבבעלותבנכסזכויותיהםמלואלהעברת

זכויותיהםמלואאתהמעביריםאוהשותפות

,הענייןלפי,המשותפתשבבעלותםבנכס

היהולאכךלצורךבמיוחדשהוקמהלחברה

באותואחרתפעילותאואחרנכסחברהלאותה

בלבדמניותהקצאתתמורתוהכל,לפניואומועד

,זופקודהלפיבמסיחוייבולא,חברהבאותה

מסחוקלפיאואינפלציהבשלתיאומיםחוקלפי

:אלהכלהתקיימואם,העניןלפי,מקרקעיןשבח

מלואלהעברתהגורמיםמשותפיםבעליםאובשותפותשותפים

זכויותיהםמלואאתהמעביריםאוהשותפותשבבעלותבנכסזכויותיהם

הקצאתתמורתוהכל,לחברה,הענייןלפי,המשותפתשבבעלותםבנכס

חוקלפיאוזופקודהלפיבמסיחוייבולא,חברהבאותהבלבדמניות

:אלהכלהתקיימואם,העניןלפי,מקרקעיןמיסוי



( המשך)ב 104טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 

242לאחר תיקון 242לפני תיקון ב104סעיף נושא התיקון

הקלות בעניין  

המגבלות בהעברת  

–נכס משותף 
החרגת חברות  

פ"מו

ראו גם סעיף  )

((1)א104

(1()א)ב104

מיוםלפחותשנתייםבמשך

אחדכלשלחלקו,ההעברה

הבעליםאומהשותפים

מהזכויותאחתבכלהמשותפים

בכללושהיהלחלקזההבחברה

כאמורשהועברומהנכסיםאחד

;העניןלפי,בשותפותלחלקואו

נכסחברהלאותההיהולאכךלצורךבמיוחדשהוקמהלחברההנכסהועבר(א)

חלקו-(חדשהחברה-זובפסקה)לפניואוההעברהבמועדאחרתפעילותאואחר

מיד,בחברהמהזכויותאחתבכלהמשותפיםהבעליםאומהשותפיםאחדכלשל

אוכאמורשהועברנכסבכלההעברהלפנילושהיהלחלקזהה,ההעברהלאחר

;הענייןלפי,בשותפות

-זובפסקה)(א)משנהבפסקתכאמורחברהשאינהלחברההנכסהועבר(ב)

הזכויותבעלי,ההעברהלפני,היוהקיימתבחברההזכויותבעלי-(קיימתחברה

בחברהבזכויותבחלקמהםאחדכלהחזיקההעברהלאחרומידבשותפותאובנכס

לפי,בשותפותאובנכסולחלקוחברהבאותהבזכויותלושהיהלחלקהזהההקיימת

;ההעברהלפני,העניין

בעליבידיהמוחזקותהזכויותסךיפחתלאהנדרשתהתקופהבמהלך(ג)

(א)משנהבפסקתכאמור,חלקםאוכולם,קיימתבחברהאוחדשהבחברההזכויות

אחתמכל25%מ־,משנהפסקאותבאותןכאמורההעברהלאחרמיד,(ב)או

לחברההנכסהועבראםיחולולאזומשנהפסקתהוראותאולם,בחברהמהזכויות

הזכויותבעליבידיזכויותנמכרולאהנדרשתהתקופהובמהלך...פ"מועתירת

;ההעברהיוםלאחרמידבידיהםהיואשר,האמורהבחברה



(  המשך)ב 104טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 

242לאחר תיקון 242לפני תיקון ב104סעיף נושא התיקון

הארכת פרק הזמן  

להשלמת בנייה על  

קרקע המועברת  

לאיגוד מקרקעין

ראו גם )

((1ב)א104

(4()א)ב104

הפכהמכןולאחר,זהקטןבסעיףכאמורלחברהקרקעהועברה

אםרקזהבסעיףהקבועהפטוריינתן,מקרקעיןלאיגודהחברה

,ההעברהממועדשנים4בתוךקרקעאותהעלבניןבנייתהושלמה

;המנהלשיקבעלתנאיםבהתאם

,זהקטןבסעיףכאמורלחברהקרקעהועברה

לאיגודשהיתהאומקרקעיןאיגודשהיא

הפטוריינתן,הקרקעהעברתבעקבותמקרקעין

בניןבנייתהושלמהאםרקזהבסעיףהקבוע

,ההעברהממועדשנים5בתוךקרקעאותהעל

;המנהלשיקבעלתנאיםבהתאם

ביטול הוראה  

מיותרת בעקבות  

מתן האפשרות  

להעברת נכס  

משותף גם לחברה  

קיימת

(ג)ב104

לפינכסאליהשהועברחברהגם(א)קטןבסעיףכאמורכחברהיראו

שנתייםתוםועדהחברהשלהקמתהממועדעודכל,בעברזהסעיף

:אלהכלהתקיימו,זהסעיףלפי,נוסףנכסהעברתמיום

;השתנולאבחברההזכויותבעלי(א)

בשלמעבירלכלשהוקצוהזכויותשלהשוקשווישביןהיחס(ב)

שביןכיחסהוא,העברתובמועדהנוסףהנכסלשווינוסףנכסהעברת

לשווילחברהשהעבירהנכסיםבכלהמעבירשלחלקושלהשוקשווי

.ההעברהלאחרמידהחברהשלהשוק

נמחק



(   סוף)ב 104טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 
242לאחר תיקון 242לפני תיקון ב104סעיף נושא התיקון

הקלות בשינוי זכויות  

במהלך תקופת 

המגבלות

(ו)ב104

שבעליאחרתלחברהנכסהמעבירהחברה

בחברההזכויותלבעליזהיםבההזכויות

זההבהזכויותבעלכלשלוחלקו,המעבירה

,(אחותחברה-להלן)המעבירהבחברהלחלקו

,זופקודהלפיבמסההעברהבעתתחוייבלא

חוקלפיאו,אינפלציהבשלהתיאומיםחוקלפי

כלהתקיימואם,העניןלפי,מקרקעיןשבחמס

.בתקנותהאוצרשרשקבעהתנאים

זהיםבההזכויותשבעליאחרתלחברהנכסהמעבירהחברה

בהזכויותבעלכלשלוחלקו,המעבירהבחברההזכויותלבעלי

תחוייבלא,(אחותחברה-להלן)המעבירהבחברהלחלקוזהה

,מקרקעיןמיסויחוקלפיאוזופקודהלפיבמסההעברהבעת

:אלהשניהתקיימואם,העניןלפי

הזכויותסךיפחתלאהנדרשתהתקופהבמהלך(א)

,האחותובחברההמעבירהבחברההזכויותבעלישמחזיקים

;חברותבאותןמהזכויותאחתמכל25%-מ,חלקםאוכולם

.האוצרשרשקבעהתנאים(ב)

(  1ו)ב104

[חדש]

ייכללולאבבורסההנסחרותבזכויותהמחזיקיםזכויותבעלי

,(ו)או(ב),(ג()1()א)קטניםסעיפיםלענייןהזכויותבעליבמניין

,זהלעניין;שליטהבעלי,הנכסהעברתבמועד,היוכןאםאלא

.נאמנותוקרןגמלקופתלמעט-"שליטהבעל"



ג105טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 

242לאחר תיקון 242לפני תיקון ג103סעיף נושא התיקון

הקלות בשינוי זכויות  

במהלך תקופת 

המגבלות

בפיצול אופקי

(א()7)ג105

הפיצולממועדשנתייםובמשךהפיצוללאחרמיד

בכלהמתפצלתהחברהשלהמניותלבעלייהיו

סעיףפיעלבפיצולהחדשותמהחברותאחת

אותןהממשיכההמתפצלתובחברה(1)א105

חלקואותו,המתפצלתבחברהלהםשהיוזכויות

;הפיצוללמועדבסמוךוהכל,מהזכויותאחתבכל

המתפצלתהחברהשלהמניותלבעלייהיוהפיצוללאחרמיד

(1)א105סעיףפיעלבפיצולהחדשותמהחברותאחתבכל

בחברהלהםשהיוזכויותאותןהממשיכההמתפצלתובחברה

למועדבסמוךוהכל,מהזכויותאחתבכלחלקואותו,המתפצלת

הזכויותסךיפחתלאהנדרשתהתקופהובמהלך,הפיצול

בכל,חלקםאוכולם,האמוריםהמניותבעליבידיהמוחזקות

באותןמהזכויותאחתמכל25%-מ,כאמורמהחברותאחת

;חברות

הקלות בשינוי זכויות  

במהלך תקופת 

המגבלות

בפיצול אנכי

(ב()7)ג105

הפיצולממועדשנתייםובמשךהפיצוללאחרמיד

(2)א105סעיףפיעלמתפצלתחברהתחזיק

,החדשהבחברההזכויותבמלוא

(2)א105סעיףפיעלמתפצלתחברהתחזיקהפיצוללאחרמיד

לאהנדרשתהתקופהובמהלך,החדשהבחברההזכויותבמלוא

מהזכויותאחתמכל25%-מהחדשהבחברהזכויותיהסךיפחת

;חברהבאותה

יום  30דיווח תוך 

מהפיצול

חלף אישור מראש  

אנכילגבי פיצול 

(13)ג105
בסעיףכאמורהמנהלאישורניתןהפיצוללפני

.הפיצוללתכנית,(ב)ח105

אישורניתןהפיצוללפני-(1)א105בסעיףכאמורפיצוללעניין

פיצולולעניין,הפיצוללתכנית,(ב)ח105בסעיףכאמורהמנהל

שישוהמסמכיםהדוחותהוגשו-(2)א105בסעיףכאמור

...(א)יט103סעיףלפילהגישם



( המשך)ג 105טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 

נושא התיקון
סעיף  

ג105
242לאחר תיקון 242לפני תיקון 

הארכת פרק הזמן  

להשלמת בנייה על  

קרקע המועברת לאיגוד  

מקרקעין

(14)ג105

והועברה,מקרקעיןאיגודהמתפצלתהחברהאוהחדשההחברההיתה

שיקבעלתנאיםבהתאםבניןבנייתהושלמהאם-חדשהלחברהקרקע

.הפיצולממועדשנים4בתוךשהועברהקרקעאותהעלהמנהל

החברהאוהחדשההחברההיתה

קרקעוהועברה,מקרקעיןאיגודהמתפצלת

בניןבנייתהושלמהאם-חדשהלחברה

אותהעלהמנהלשיקבעלתנאיםבהתאם

ממועדשנים5בתוךשהועברהקרקע

.הפיצול

ביטול המגבלות על קיזוז  

הפסדים בפיצול
ה105

למועדעדמתפצלתלחברהשהיה28בסעיףכאמורהפסד(א)

ניתןוהוא,(ב)ד105בסעיףכאמורמהחברותאחתלכלושיוחסהפיצול

אוהחדשההחברההכנסתכנגדלקיזוזיותר,הבאותלשניםלהעברה

ובלבד,הפיצולשלאחרהמסמשנתהחל,העניןלפי,המתפצלתהחברה

מסך20%עלהעולהסכוםחברהבכללקיזוזיותרלאמסשנתשבכל

הואשבההחברהשלהחייבתמההכנסה50%עלאוהאמורההפסד

...נמצא

...

המנהלבפניבכתבשהתחייבוחדשהוחברהמתפצלתחברה(ז)

,הפיצולמיוםשנתייםבמשךתשתנהלאבהןהבעלותכיהפיצולבמועד

בסעיףכאמורהתחייבות;זהסעיףפיעלההפסדיםבקיזוזיוגבלולא

התנאיםאחדכהפרתהפרתהאתויראו,לפיצולתנאיתהווהזהקטן

.ג105בסעיףהמפורטים

כולונמחקהסעיף



ישראל מיסוי תאגידים זרים בשליטת תושבי 

"שליטה וניהול"וסיווג ז"חנז"חמי



חברהתושבות

הדיווחוחבותהמסתשלוםחבותאתככללמגדירהמסלצרכיאדםבניחברשלהתושבותסוגיית

.בישראל

אמנותלהוראותבכפוף.עולמיותהכללהכנסותיהעלובמסבדיווחחייבתישראלתושבתחברה

.לישראלמחוץששולםמסעלזיכוילקבלתובכפוףמסכפללמניעתספציפיות

:מאלהאחדבוהתקייםאםמסלצרכיישראלכתושבלפקודה1בסעיףמוגדר-"אדםבניחבר"

מבחן)...מישראלמופעליםוניהולםעסקיועלהשליטה(2);בישראלהתאגדהוא(1)

(והניהולהשליטה

.בישראלוניהולשליטהקיימתהאםנקבעלפיהןזיקותשלשורהבוחןוהניהולהשליטהמבחן



והניהולהשליטהמבחן

החברה.הבהמאסבאיישנרשמהמחברה1993בשנתלישראלמחוץשהתקבלדיבידנד:רקע

מוצרירכשואשר,הבריתבארצותבעיקר,זריםקנייניםביןכמתווכתשימשהבהאמהמאיי

.ישראלתושבתקשורהחברהידיעלטופלואשר,ישראליםמיצרניםטקסטיל

:נקבע
הזמנותקבלתקרי,החברהשלהעיקריתהעיסקיתהפעילותכינראה-בפועלהניהולמקום

מנדלרבאמצעותנעשוהסחורהואספקתליצרניםההזמנותהעברת,ב"בארהמלקוחות

לקביעתביחסאףוכך,ועובדיההחברהמנהלישלמעורבותללאהישראליתוהחברה

."האמורהבפעילותהמעורביםהעסקייםמהגורמיםאחדכלשקיבלהעמלות

תלוייםהיוובפועל,עובדיהאו/ומנהליהבפישגורהשאינהבשפהנוהלוהחברהשלעסקיה"

או/והישראליתהחברהלהםהעבירולאאושהעבירועסקיבמידעועובדיההחברהמנהלי

...דורון

(2012שנה)(1029/00ה"עמ)ניאגוד"פס



והניהולהשליטהמבחן

–האסטרטגיותההחלטותקבלתמקום
שיווקלעסקיהקשורבכלובכללהאסטרטגיותוההחלטותהעסקיתשהמדיניותספקאין"

ידיעלהתקבלו,הישראלייםליצרניםשניתןלאשראיביחסובוודאילארץובחוץב"בארההטכסטיל

באייהמערעריםשהקימוהתאגידיתהפלטפורמהובפועלבישראלואליהודורוןאו/והמערערים

."החברהניהלהשלכאורההעסקיםעלמהותיבאופןהשפיעהלאנבה'בגאו/והבהאמס

–צורנייםסממניםשלדיותםאי
כדי,המערעריםהצביעועליו,ועודבנקחשבון,משרדים,דירקטוריוןהכוללהתאגידיבמנגנוןאין"

מהמערעריםאו/והישראליתמהחברהונפרדתעצמאיתתאגידיתישותשלממשיקיוםעלללמד

הפרדהלצורךהמערעריםידיעל1990בשנתשהוקמהמלאכותיתתאגידיתפלטפורמהעלאלא

ובחוץב"בארהטכסטיללשיווקהנוגעהישראליתהחברהבעסקיהעיקריהחלקשלמלאכותית

"לארץ

(2012שנה)(1029/00ה"עמ)ניאגוד"פס



והניהולהשליטהמבחן

פסקבמסגרתהמחוזיהמשפטביתשלהערותמספרעל,למעשה,נשענותהמערעריםטענות"

חיסכוןלצורךמלאכותיתאגידהמערעריםהקימושלפיהן(הדיןבפסק15-ו6פסקות:ראו)דינו

בצורתלבחורזכותישלנישוםכיחולקאין:אבהיר.משמעותיקיוםלוהיהלאאשר,במס

אתלהביןיש.אחרתקבעלאהמחוזיהמשפטבית.ביותרהקטןהמסלנטלשתובילההתאגדות

שלבעניינהוהשליטההניהולמבחןלניתוחביחסקרי-בהקשרםהמחוזיהמשפטביתשלדבריו

עסקיהניהולשאכן,אמיתיקיוםבעלתזרהחברההמערעריםמקימיםהיואילו.הזרההחברה

היהלאהזרההחברהשחילקההדיבידנדשאזהרי,לישראלמחוץמבוצעיםהיועליהםוהשליטה

:קצותיומשניהמקלאתלתפוסניסוהמערערים,אולם.ל"הנ(1)5מסעיףיוצאכפועלבמסחייב

נכנס,בכך.ישראלתושביידי-עלמישראלאותהלנהללהמשיךוגם;ל"בחוחברהלהקיםגם

.מישראלומנוהלתנשלטתהזרההחברהשלבהיותה(1)5סעיףלגדריעניינם

:נדחה-לעליוןערעור–(2014שנת)(3102/12א"ע)ניאגוד"פס



והניהולהשליטהמבחן

:הבאיםהנימוקיםעלוהתבססה,בלגיהתושבתחברההיאכיטענההמערערת

עלכנטען,בבלגיהדירקטוריוןישיבותשהתקיימוהוכחלא-בפועלדירקטוריוןישיבותקיום

.2000בדצמבררקזהלתפקידםמונוהבלגיםהדירקטורים,מקוםומכל,המערערתידי

,הבלגיםהדירקטוריםאחדשלבחקירתו-החברהשלן"הנדלנכסיבדברהחלטותקבלת

הנוגעותוההחלטות,בלבדהמערערתנכסיאחזקתוניהוללתיווךהסתכםשתפקידועלה

המניותבעליידיעלאלא,ידועלהתקבלולאבגינםהדירהשכרולקביעתהנכסיםלרכישת

.בישראלהמערערתשל

בחקירת-המוחזקתהחברהמניותלמכירתהאופציהמימושבדברהחלטותקבלת

המוחזקתהחברהלמכירתהאופציהמימושעלההחלטהכיעלה,השניהבלגיהדירקטור

.בישראלהמניותבעליבידיהתקבלה

(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס



והניהולהשליטהמבחן

הדירקטורים הבלגים נזקקו לאישורם של בעלי המניות –סמכויות למשוך כספים ולשלם הוצאות

;  סכום זניח ביחס להיקף עסקיה של המערערת–פרנק 50,000לכל הוצאה העולה על סך של 

זאת  , בעלי המניות הישראלים שמרו לעצמם זכות חתימה בחשבון הבנק של המערערת בבלגיה

.נוסף על חשבון הבנק של המערערת אותו ניהלו בישראל

היקף עבודתו של אחד הדירקטורים הבלגים התמצה –היקף ותנאי העבודה של הדירקטורים

כי ; לא סביר עבור בעל תפקיד כה בכיר בחברה בסדר גודל של המערערת–ביום עבודה בשבוע 

וכי משרדו שימש ככתובת רשומה של מספר  , במספר חברות" דירקטור להשכרה"שימש כ

סכום אשר אינו הולם שכר של  , יורו בחודש250וכי שכרם של הדירקטורים עמד על ; חברות

.מנהלים המחזיקים בידם שליטה וניהול של עסקי המערערת

(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס



והניהולהשליטהמבחן

אובמפעל,מזדמנתמגיחהבמובדל,ניהולהמאפשרתשהיה,ממששלשהיההשוההמנהל"

בהכרחתובילולאיכולישראלתושבשהואהעובדה,שםאותוומנהלל"בחוחברהבבעלותעסק

הטכנולוגייםבאמצעיםשבוזהבעידןפשוטיםהדבריםואין.מישראלמנוהלתהיאכילמסקנה

רףאתמעלותאילויכולות.קילומטריםאלפישלממרחקגםרציףבקשרלהיותניתןידבמרחק

החברהאתממנהניהללאכילהוכיחומבקשישראלתושבשהואבמיכשמדוברההוכחהנטל

."מישראלל"בחו

(.805/14א "ע)הערעור התקבל בבית המשפט העליון מטעמי התיישנות 

(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס



והניהולהשליטהמבחן

והניהולהשליטהמבחן–באזורמקרקעיןמכירתבגיןמ"במעחיוב:הרקע

מרכז"או,החברהשל"הענייניםמרכז"כיהואמישראלוניהולשליטהשמופעלתלכךתנאי"

ההחלטותמתקבלותשבוהמקוםפירושו"העצביםמרכז";בישראלהואשלה"העצבים

."אפהנשמת"מהןואשרהחברהשלוהחשובותהעיקריות,הבסיסיות,המהותיות

היאמיבידיאלא,בכוחוהניהולהשליטהמיבידיבוחןאינו"והניהולהשליטה"מבחןכינראה

.בפועל

(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברת



והניהולהשליטהמבחן

שבההפעילותוהיקףלסוגגםהדעתאתלתתיש"והניהולהשליטה"מבחןיישוםלצורך"•
בחברהומדובריש.ותדירותןהנדרשתההחלטותרמת,הפעילותמורכבותלרבות,מדובר

,"ושליטהניהול"שלואינטנסיביתתדירה,גבוההמעורבותהדורשת,מורכבתפעילותהמבצעת
".שוטףבאופןמתקבלותוהמהותיותהאסטרטגיותההחלטותכידהיינו

מעורבותדורשתשאינה,יחסיתפשוטהפעילותהמבצעתבחברהומדובריש,זאתלעומת•
חברותלתאראףניתן.רחוקותלעתיםמתקבלותהמהותיותההחלטותכאשר,האמורמהסוג
בראשיתשהתקבלה(מהותיותהחלטותצבראו)ויחידהאחתמהותיתהחלטהנדרשהשבהן
זאתאין.מורכבתשאינהפעילותלאותההחברהשלדינהאתשגזרההיאזווהחלטה,דרכה
החלטהתהא,והניהולהשליטהבשאלתהמכריעה,מהותיתשהחלטהמניעהאיןכי,אלא

."ההחלטותפשוטותאת,אפוא,גוזרתהפעילותפשטות;ופשוטהיחידה

אינטרנטיתפעילות•

(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברת



והניהולהשליטהמבחן

ישלישראלמחוץשהתאגדהחברהעסקיעל"וניהולשליטה"להנוגעותשאלותהמעליםבמקרים

:הבאיםהפרמטריםאתגם4/2002בחוזרשנזכרולפרטיםבנוסףלבחון

?בפועלבחברההשליטהבעליהםמי•

?החברהמנהליהםמי•

ידיעלנשלטתוהחברהבמידהבדברהחלטותלרבות?בחברהההחלטותאתמקבלמי•

?בפועלחברהבאותההשליטהבעליהםמי,ידהעלמנוהלתאוחברה

כלליותהחלטותקבלתלביןיומיות-ויוםשוטפותהחלטותקבלתביןלהבחיןיש•

לעיתים.במהותן"טכניות"בהכרחאינןיומיות-יוםהחלטותכי,לבאליושם.ואסטרטגיות

חלקהואשגם,החברהשלפעולתהדרךאתהמתווההשוטףהניהולאתמבססותהןדווקא

.והניהולהשליטהממבחן

(2016)דגשים–4/02ה"מלחוזר1תוספת



והניהולהשליטהמבחן

,החברהשלמפורטיםפרוטוקוליםלקבללבקשיש,ההחלטותקבלתמנגנוןבבדיקת•

הסכמתואתנתןשהדירקטוריוןאו,דירקטוריוןישיבתהתקיימהאכןהאםלהביןולנסות

?אחרגורםידיעלכברשהתקבלהלהחלטה"גומיחותמת"כ

שאלתמבחינתכחלק,ניהולחברותכגון,חיצונייםגורמיםעםניהולחוזיקיוםלבדוקיש•

את,הניהולשירותיאתהמסדיריםהניהולחוזיאתלבדוקישאלובמקרים.והניהולהשליטה

הגורמיםואתההחלטהמקבלזהותאתההחלטותקבלתדרךאת,שניתןהשירותמהות

.בפועלהניהולבחברתהשולטים

המשך-(2016)דגשים–4/02ה"מלחוזר1תוספת



והניהולהשליטהמבחן

.בחברהמעורבותםמידתמבחינתכחלק,הדירקטוריםעםלשוחחיש,הניתןבמידת•

שלהפעילותתחוםעםהיכרותאו/וניסיוןלהםישהאם.החברהמנהלינבחרוכיצדלברריש•

לתחוםהנוגעיםמקצועייםבעניינים"הסמכאבר"מיהולבררלנסותיש-ולאבמידה?החברה

תחוםעםהיכרות/ניסיון/ידעלושאיןמנהללמינויהסיבהמה,בנוסף.החברהשלהפעילות

מועסקיםאומנהליםהחברהמנהליהאם?עמוהראשוניהקשרנוצרוכיצד,החברהפעילות

השכרגובהמה?נוספותחברותלמגווןניהולשירותיהמעניקות,בינלאומיותניהולבחברות

שולטשבפועללמיומקובלראוישכרהינוזהשכרוהאםבחברההדירקטור/המנהלשמקבל

.זופעילותבגיןבאחריותונושאאותהמנהל,בחברה

שלהעסקיתפעילותהמתנהלתבמסגרתהבשפהשולטיםהדירקטורים/החברהמנהליהאם•

.החברה

המשך-(2016)דגשים–4/02ה"מלחוזר1תוספת



והניהולהשליטהמבחן

אינואםגם,ביניהםמקשרגורםשלקיומולבדוקיש,שונותמארצותדירקטוריםהכוללתבחברה•

והמביאוהמוציאהחיההרוחהואהמקשרהגורםאם,לדוגמאכך.בחברהרשמיתפקידנושא

ידועלמתקבלותהחברהבענייניהמהותיותוההחלטותישראלתושבוהואהחברהבעסקי

.בישראלוניהולשליטהשללקיומםאינדיקציהלהוותכדיבכךיהיההריבישראל

זהותאו"(וטוזכות)"בחברהמהותיותהחלטותקבלתלמנועיכולתכמונוספיםמאפיינים•

זהותועללהצביעעשוייםתשלומוואופןחישובואופן,למנהלהתגמולגובהלגביההחלטהמקבל

המקוםאתבאמצעותולזהותולפיכךההחלטותקבלתעלהאחראיבחברההדומיננטיהגורםשל

.החברהבענייניהמהותיותההחלטותמתקבלותממנו

יש.לישראלמחוץוניהולשליטהשלטענהלבססכדיל"בחומשרדשלבקיומודיאיןכי,יובהר•

ישאשרמקצועבעליידיעלתדירבאופןומאוישפעילמשרדשלקיומומהותיבאופןלבחון

ושולטיםמנהליםאשראלוהםובפועלמהותיותהחלטותלקבלתהנדרשוהניסיוןהכליםאתלהם

.ל"בחומשרדמאותוורציףקבועבאופןהחברהפעילותעל

המשך-(2016)דגשים–4/02ה"מלחוזר1תוספת



והניהולהשליטהמבחן

הניתנותחזקותולקבועהכנסהמסלפקודת1סעיףאתלתקןמוצעהחוקהצעתבמסגרת•

תושביאם,בישראלאדםבניחברשלעסקיועלוהניהולהשליטהאתיראולפיהן,לסתירה

המסושיעור,בעקיפיןאובמישרין,השליטהמאמצעי50%-מביותרבומחזיקיםישראל

תושבאינוהאדםבניוחבר,15%היותרלכלהוא(ישראלתושבבורואיםלאאם)הסופי

.להמחוץהופקואשרהכנסותעלמסמחילהאינהשלוהתושבותשמדינתאוגומלתמדינה

החזקותאתלסתורומבקשיםבמידהכי,ולקבועלפקודה131סעיףאתלתקןמוצעבהתאמה•

יצורפושאליההטענהמבוססתשעליהןהעובדותאתהמפרטדוחהגשתחובתתקום

מעמדםלגבינישומיםבקרבהודאותבהגדלתבצורךמוסברתהשינויתכלית.תומכיםמסמכים

.מסמתשלוםלהתחמקהאפשרותוצמצום

:2017–ז"התשע,(238'מס)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת



OECDהשלהמודלאמנתפ"עוהניהולהשליטהמבחן

המתקשרותהמדינותבשתיתושבתהינהחברהבומקוםכי(3)4בסעיףקובעתהמודלאמנת•

הניהולמקוםמתנהלבהבמדינהתושבותהמקוםיקבעהאמנהפ"עאזי,שלהןהפניםדיניפיעל

.החברהשלהאפקטיבי

אשר,והמסחרייםהניהולייםבענייניההמפתחהחלטותבומקוםהינוהאפקטיביהניהולמקום•

.נעשות,כמכלולהחברהשלהעסקיתלהתנהלותההכרחיות

אפקטיביניהולקייםבואחדמקוםרקקייםאולם,אחדניהולממקוםיותרשיהיהיכוללחברה•

.נתוןברגע



זרהנשלטתחברה-הפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים

,ז"החנשלהמסמשטרלגבי."(ז"חנ":להלן)"זרהנשלטתחברה"הקרוי,משפטיגוףיוצרהסעיף

:כילפקודה(1()ב)ב75סעיףקובע

כדיבידנדקיבלכאילואותויראו,שולמושלארווחיםלהשישזרהנשלטתבחברהשליטהבעל"

".רווחיםבאותםהיחסיחלקואת

,רווחיהאתהמסבשנתמחלקתאינהז"החנאםשאףהרי,בסעיףהקבועיםהתנאיםמתקיימיםאם

.(רעיונידיבידנד)בההשליטהלבעליחולקוכאילורווחיהאתמסלצרכייראועדיין

טרםשאלולמרות,בחברההפאסיבייםהרווחיםצבירתבסיסעלימוסהז"בחנהשליטהבעל

.בפועללוחולקו



זרהנשלטתחברה-הפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים

לצורכי הפקודה מפורטים  ז"כחנהתנאים אשר צריכים להתקיים על מנת שחברה תושבת חוץ תסווג 

: כדלקמן, לפקודה( 1()א)ב75בסעיף 

–זהבסעיף(א)
:אלהכלבושמתקיימים,חוץתושבשהואאדםבניחבר–"זרהנשלטתחברה"(1)

...בבורסהלמסחררשומותאינןבוהזכויותאומניותיו(א)

מהכנסהנובעיםרווחיושרובאופסיביתהכנסההיאהמסבשנתהכנסתורוב(ב)

...פסיבית

;15%עלעולהאינוהחוץבמדינותהפסיביתהכנסתועלהחלהמסשיעור(ג)



זרהנשלטתחברה-הפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים

לצורכי הפקודה מפורטים  ז"כחנהתנאים אשר צריכים להתקיים על מנת שחברה תושבת חוץ תסווג 

: כדלקמן, לפקודה( 1()א)ב75בסעיף 

–זהבסעיף(א)
:אלהכלבושמתקיימים,חוץתושבשהואאדםבניחבר–"זרהנשלטתחברה"(1)

...בבורסהלמסחררשומותאינןבוהזכויותאומניותיו(א)

...פסיביתמהכנסהנובעיםרווחיושרובאופסיביתהכנסההיאהמסבשנתהכנסתורוב(ב)

;15%עלעולהאינוהחוץבמדינותהפסיביתהכנסתועלהחלהמסשיעור(ג)

,בעקיפיןאובמישרין,מוחזקיםבוהשליטהמאמצעייותראובאחד50%-מלמעלה(1)(ד)

בידימוחזקיםבוהשליטהמאמצעייותראובאחד40%-משלמעלהאו,ישראלתושביבידי

יותראובאחד50%-מבלמעלהמחזיקיםמהםיותראואחדשלקרובעםשיחדישראלתושבי

,בומהותיותניהוליותהחלטותקבלתלמנועהזכותישראלשלתושבאו,בוהשליטהמאמצעי

...פירוקאודיבידנדחלוקתלעניןהחלטותלרבות



זרהנשלטתחברה-הפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים

:כדלהלן, לפקודה( א()5()א)ב75הכנסה פסיבית מוגדרת בסעיף 

נחשבת לפי  היתהלמעט הכנסה אשר אילו הופקה או נצמחה בישראל , כל אחת מהכנסות אלה( א")

:  דיני המס בישראל כהכנסה מעסק או ממשלח יד

;הכנסה מריבית או מהפרשי הצמדה(   1)

;  ...הכנסה מדיבידנד(   2)

;הכנסה מתמלוגים(   3)

;הכנסה מדמי שכירות(   4)

שאינה ממכירת נכס ששימש בידי החברה  , 88כמשמעותה בסעיף , תמורה ממכירת נכס(  5)

;88בעסק או במשלח יד או שאינה ממכירת נייר ערך כהגדרתו בסעיף 

אלא אם כן נייר הערך  , אף אם היא הכנסה מעסק, 88כהגדרתו בסעיף , תמורה ממכירת נייר ערך( 1א)

הוחזק בידי החברה פחות משנה והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי שימש בידי החברה בעסק או 

;במשלח יד

אף אם היא , (1א)או ( א)הכנסה כלשהי שמקורה בהכנסות או בתמורה כאמור בפסקת משנה (  ב)

";הכנסה מעסק או ממשלח יד



זרהנשלטתחברה-הפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים

כך שהיא תכלול גם הכנסות , "הכנסה פסיבית"במסגרת הצעת החוק מוצע להרחיב את הגדרתה של 

:פסיביות שהן הכנסות עסקיות

,פסיביתכהכנסהתיחשבקשורצדמאתהתקבלהאשרהצמדהמהפרשיאומריביתהכנסהכל•

,פסיביתכהכנסהתיחשבקשורשאינומצדהתקבלהאשרהצמדהוהפרשימריביתהכנסהוגם

אומעסקהכנסהנחשבתהייתהבישראלנצמחהאוהופקהאילואשרבהכנסהמדוברלאאם

;ידממשלח

קשורצדאינושהמשלםתמלוגיםלמעט,עסקיתבהכנסהמדובראםאף,מתמלוגיםהכנסה•

;במישריןאותופיתחההכנסהשמקבלנכסבעבור,התמלוגיםלמקבל

.עסקיותבהכנסותמדובראםאף,לשנהמעלהושכראשרנכסבגיןשכירותדמי•

2017–ז"התשע, (238' מס)הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 



זרהנשלטתחברה-הפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים

:דגשים

.הרווחיםמבחן–ההכנסהמבחן•

אדםבניחבר"ידיעלהופקהאשרבהכנסהשמקורומדיבידנדהכנסהלמעט-מדיבידנדהכנסה•

בניחבר–"מוחזקאדםבניחבר"זהלעניין.15%עלהעולהבשיעורמסעליהשולםואשר"מוחזק

5%שלבשיעוראו,לפחות10%שלבשיעורז"החנידיעלבעקיפיןאובמישריןהמוחזקאדם

."נייטרלידיבידנד"-בבורסהנסחרותבושהזכויותאדםבניבחברמדובראםלפחות

שרובחוץתושבאדםבניחבר"-עסקיתחברה–"עסקיתחברהשלכולליםורווחיםהכנסות"•

."פאסיביותהכנסותאינםורווחיוהכנסותיו



זרהנשלטתחברה-הפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים

:(המשך)דגשים

סכום המס הזר שבו חויבה חברה נשלטת זרה בשל הכנסותיה הפאסיביות "–" שיעור המס החל"•

".כשהוא מחולק בסכום כלל רווחיה שמקורם בהכנסה פאסיבית באותה שנה, בשנת המס

סכום , חישוב סכום ההכנסה-אופן חישוב סכום ההכנסה הפאסיבית והרווחים הפאסיביים•

מוגדרים  198החל מתיקון . יקבע בהתאם לדיני המס החלים, וסכום ההכנסה הפסיבית, הרווחים

: לפקודה כדלקמן( ג)-ו( ב)1ב75בסעיף " דיני המס החלים"

ח על הכנסותיו או נישום  "חבר בני אדם שהוא תושב מדינה גומלת המגיש דולגבי •

דיני המס באותה מדינה תוך התאמות מסוימות המפורטות בסעיף  -באותה מדינה 

;"(הרווח המותאם: "להלן)(ג)1ב75
.  על פי דיני המס בישראל–בכל מקרה אחר •



זרהנשלטתחברה-הפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים

:(המשך)דגשים

ההכנסה החייבת והרווחים של  , בחישוב ההכנסה, (ב)על אף האמור בסעיף קטן "-הרווח המתואם •

דיבידנד  (1: )ייכללו גם אלהחברת משלח יד זרה שהיא חבר בני האדם תושב מדינה גומלת כאמור 

למעט רווח הון , או רווח הון גם אם הם פטורים ממס או שאינם הכנסה לפי דיני המס באותה המדינה

לרבות שינוי  , במסגרת שינוי מבנה שמהותו דחיית אירוע מס ואינו כולל חילופי מקרקעין במקרקעין

".';לעניין זה יחושב רווח ההון בהתאם להוראות חלק ה; מבנה מסוג שקבע המנהל

LLC/ יחיד–( 1031)השיחלוףדוגמת •
התנגשות עם אמנת המס•

5/2004חוזר מס הכנסה •

6/2016חוזר מס הכנסה •

במהלך תקופת , למעט מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק–תושב ישראל •

.ההטבות



זרהנשלטתחברה-הפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים

:(2017אוגוסט)(7678-09-11מ"ע)נכסיםרוזבאדד"פס

:עובדתירקע

הישראליתמ"בען"נדלרוזבאדהציבוריתהחברהשלבתחברההיאמ"בענכסיםרוזבאדחברת•

."(נכסיםרוזבאד":להלן)

בנותחברותבשתיהמחזיקה"(ההולנדיתהחברה":להלן)הולנדיתבתחברהנכסיםלרוזבאד•

."(הלוקסמבורגיותהחברות":להלן)בלוקסמבורג

זרותחברות5באמצעותכולל,לישראלמחוץן"נדלבנכסיבתורןמחזיקותהלוקסמבורגיותהחברות•

."(המחזיקותהחברות":להלן)

ן"הנדלנכסיכלאתהלוקסמבורגיותהחברותואחתהמחזיקותהחברותמכרו,2006בשנת•

34בסךדיבידנדחילקוהמוכרות."(המכירהעסקת":להלן)יורומיליון134תמורתשבבעלותן

.רוזבאדבקבוצתקשורותלחברותהמכירהבעסקתשהתקבלוהמזומניםיתרתאתוהלוויורומיליון

.התושבותבמדינותהוןרווחמסשולםלאאחתחברהלמעט•



זרהנשלטתחברה-הפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים

:המשך-(2017אוגוסט)(7678-09-11מ"ע)נכסיםרוזבאדד"פס

ומכרהבשוויץן"נדלשהחזיקהזרהחברהשלמניותיהאתההולנדיתהחברהרכשה,2006בשנת•

."(2008מכירת":להלן)2008בשנתאותן

החברותואחתההולנדיתהחברהסווגו2005בשנתהמיסיםלרשותשנשלחהבהצהרה•

.(יותרמאוחרתבהצהרה2007בשנתתוקן)ז"כחנהלוקסמבורגיות

:העיקריתהמשפטיתהשאלה

מעסקתההולנדיתולחברההלוקסמבורגיותלחברות,המחזיקותלחברותשנוצרההוןרווחהאם

אתלמסותניתןהאם?זרהנשלטתחברהשל"פסיביתהכנסה"כיסווג2008וממכירתהמכירה

בגובההלוקסמבורגיותומהחברותההולנדיתמהחברה"רעיונידיבידנד"קיבלהכאילונכסיםרוזבאד

?חולקהשלאשניםבאותןהפסיביתההכנסה



זרהנשלטתחברההפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים

:המשך-(2017אוגוסט)(7678-09-11מ"ע)נכסיםרוזבאדד"פס

:המשפטביתהחלטת

השבחה,אחזקה,רכישה,מימון,איתורשלאחדעסקיבמיזםמדובר,שהוצגווהעדויותהראיותלפי•

לחברותשהגיעוהכספים,בנוסף.ועובדיהנכסיםרוזבאדי"עהמנוהל,ל"בחון"נדלשלומכירה

דיבידנדהעברתבאמצעותרוזבאדקבוצתשלאחרותחברותשימשוהמכירהמעסקתהמחזיקות

.והלוואות

תוכנהלפיהעסקהאתלמסותישאך,זרותחברותבאמצעותהיתההפורמליתההחזקהאכן•

.בנפרדוחברהחברהכלשלמסכאירועולאהאמיתיהכלכלי

הכנסותולאמעסקהכנסותכ2008וממכירתהמכירהמעסקתברווחיםלראותיש,בהתאמה•

רוזבאדידיעלכדיבידנדנמשכוכאילוהרווחיםאתיראושלאכך,המיסיםרשותכטענתפסיביות

.נכסים

.(26008-09-13מ"ע)לביטוחחברההראלדיןפסק•

?והניהולהשליטהשאלת•



זרהידמשלחחברת-הפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים

:(א)1ב75סעיף

:אלהכלבושמתקיימים,חוץתושבאדםבניחבר-"זרהידמשלחחברת""

;(א)76בסעיףכמשמעותהמעטיםחברתהוא-חברההואאם(1)

יחידיםבידי,בעקיפיןאובמישרין,מוחזקיםבוהשליטהמאמצעייותראובאחדיותראו75%(2)

;ישראלתושבי
אובאחדיותראו50%-ב,בעקיפיןאובמישרין,לחודאויחדהמחזיקים,קרוביהםאוהשליטהבעלי(3)

שבהחברהבאמצעותאובמישרין,מיוחדידבמשלחהחברהבעבורעוסקים,השליטהמאמצעייותר

";לפחות50%שלבשיעורשליטהבאמצעי,בעקיפיןאובמישריןמחזיקיםהם

;מיוחדידבמשלחמקורם,המסבשנתהחברהשלרווחיהאוהכנסתהמרבית(4)



זרהידמשלחחברת-הפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים

:(ד)1ב75סעיף

בחברת משלח יד זרה שיש לה רווחים שהופקו או בעל שליטהבעל מניות תושב ישראל שהוא •

ויחול עליו  , יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים, נצמחו ממשלח יד מיוחד

(.א)126שיעור המס הקובע בסעיף 

בשל היותו תושב ישראל לראשונה או תושב ( א)14בעל מניות שזכאי להטבות לפי הוראות סעיף •

יינתנו לו ההטבות לפי אותו סעיף בשל חלקו היחסי ברווחי חברת משלח היד הזרה אשר  , חוזר ותיק

.כל עוד טרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל, הופקו או נצמחו בחוץ לארץ

.מס נוסף בעת חלוקת הדיבידנד בפועל בכפוף להתאמות וזיכוי מס זר•

.3/2016חוזר מס הכנסה •



זרהידמשלחחברת-הפנימיהדיןבמישורתכנונייםאנטיסעיפים
:דגשים

.2003–ג"התשס,(מיוחדידמשלחקביעת)הכנסהמסצו

,ובלבד,לפקודה(5)סעיףלענייןמיוחדידמשלחיהיהלהלןמהמנוייםמקצועאועיסוק.1"

:מלאיממכירתהכנסהאינההידממשלחההכנסהשעיקר

.סגורהרשימה

הימורים/ומכירותשיווק

–"החליםהמסדיני"
מדינהבאותהנישוםאוהכנסותיועלח"דוהמגישגומלתמדינהתושבשהואאדםבניחברלגבי

הרווח":להלן)(ג)1ב75בסעיףהמפורטותמסוימותהתאמותתוךמדינהבאותההמסדיני-

;"(המותאם
.בישראלהמסדיניפיעל–אחרמקרהבכל

ארנקלחברתאפשריפתרון

זרהידמשלחחברתשאינה,76בסעיףכמשמעותהמעטיםחברתשלחייבתהכנסה(א).א62

בסעיףכהגדרתובהמהותימניותבעלשהואיחידשלמפעילותהנובעת,1ב75בסעיףכהגדרתה

...להלןכמפורטהיחידשלכהכנסתותיחשב,88



קיומו של מוסד קבע במיסוי  
ומחירי העברהפעילות של חברות 



בילטרליבינלאומיבמיסוייסודמושגי

Model)והוןהכנסהלמיסויבקשרOECD-השלהמודלאמנת• Convention with respect to
Taxes on Income and on Capital)(המודלאמנת":להלן)".

.ם"האושלהמודלאמנת•

.המקורלמדינתהתושבותמדינתביןהמיסויחלוקת•

.המקורבמדינתקבעמוסדמתקייםאםאלא,התושבותבמדינתממוסיםעסקיםרווחי•

.המקורלמדינתראשונהשמיסויזכות,ככלל–(דיבידנד,תמלוגים,ריבית)פאסיבייםרווחים•

.(לחריגיםבכפוף)התושבותלמדינתבלעדיתמיסויזכות–הוןרווחי•



קבעמוסד

.המסבאמנותמקורו"קבעמוסד"המונח•

מיזםלגבימתקשרתמדינהשלהמיסויזכותאתלקבועהינוקבעמוסדבמונחהשימושמטרת•

.זר

:חלופותמשתיבאחתיתקיים"קבעמוסד"המודללאמנת5סעיףפ"ע•

Fixed)קבועעסקיםמקוםבאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות1. Place of
Business)(הקבועהעסקיםמקום":להלן)הזרהמיזםלרשותהעומד";

Dependent)תלויסוכןשלפעילותובאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות2.
Agent)(תלויסוכן":להלן)".

אלאזרמיזםשלרווחיםלמסותיכולהאינהמתקשרתמדינהכיקובעהמודללאמנת7סעיף•

.בתחומההנמצאקבעמוסדבאמצעותעסקיתפעילותמקייםזרמיזםאותואם



קבעמוסד

1303/15מיסויהחלטת

:המקרהעובדות

.2014בינואר1-בלישראלמשפחתועםחזראשר,ותיקחוזרתושבשהינוביחידדנהההחלטה•

שניםמספר.גומלתמדינהשאינהזרהבמדינהמשפחתועםיחדהיחידהתגורר,לישראלחזרתולפני•
הוקםאשר,"(הזרהתאגיד)"הזרהבמדינההתאגדותושמקוםתאגידהיחידהקים,לישראלחזרתולפני

תושבימשקיעיםכספיהזרהתאגידבאמצעותמגייסהיחיד.זריםערךבניירותומסחרהשקעהלצורך
.באמצעותוכספיהםאתומנהלחוץ

.משפחתווכספיכספיואתהזרהתאגידבאמצעותלנהלצפויהיחיד•

המדינהתושבתהיאאף,היחידשלהמלאהשבבעלותוניהולחברתבאמצעותמנוהלהזרהתאגיד•
."(הניהולחברת)"שםממוקמיםומשרדיה,הזרה

לקבלעשויהמסוימיםובמקרים,ניהולדמיהניהולחברתתקבלאומקבלת,הניהוללשירותיבתמורה•
.הצלחהדמי



קבעמוסד

המשך-1303/15מיסויהחלטת

וקשרישיווק,כספיםגיוס;השקעותניהולשירותי:לישראלמחוץהמצויותהניהולחברתשלהפונקציות•
.'וכותפעול;ומיסויכספים;מוצרבקרת;אנושמשאביניהול;ורגולציהמשפטיתמחלקה;משקיעים

אתומאשרהיחידקובעזובמסגרת.הניהולבחברתראשיהשקעותוכמנהלתיקכמנהלמשמשהיחיד•
צוותשלוניהולפיקוח,היתרבין,כוללזהתפקיד.הסיכוניםולניהולההשקעותלביצועהמנחיםהקווים

עבור.אלההחלטותשלביצועןולעיתיםהשקעההחלטותשלואישורקבלה,והסוחריםהאנליסטים
.משכורתלקבלהיחידצפוי,זהפועלו

חברת)"מישראלממשרדיםיבוצעואשר,הניהוללחברתשירותיםשתיתןישראלתושבתחברהתוקם•
מסחרפעולותביצועבעיקר-השירותיםחברתי"עלישראלמחוץהמבוצעותהפונקציות."(השירותים

.הניהולחברתעבוראנליסטיוניתוח

.ומזכירהאנליסטיםאו/וסוחריםבישראלהשירותיםחברתתעסיקפעולותיהביצועלצורך•



המשך–1303/15החלטת מיסוי 

:ההחלטה

.  בישראלמוסד קבע תיצור לחברת הניהול , של היחיד מישראלפעילותו •

מוסד קבע  פעילותו של היחיד מישראל ופעילות חברת השירותים וחברת הניהול ייצרו לתאגיד הזר •

.בישראל 

ושמקורן בהכנסות מוסד הקבע של חברת הניהול יחשבו  מדיבידנד שיחולק ליחיד מחברת הניהול הכנסות •

.ולפיכך לא יחולו עליהן הטבות המס הנתונות לתושב חוזר ותיק, כהכנסות שמקורן בישראל

.לכללי מחירי העברהשל חברת השירותים יקבעו בהתאם הכנסותיה •

ותהא חייבת במס  , של היחיד מחברת הניהול תיקבע בהתאם לכללי מחירי העברההמשכורת הכנסת •

בהתאם ליחס בין ימי העבודה בהם היחיד ישהה בישראל לסך כל ימי  )בישראל ככל שהופקה בישראל 

(.  העבודה בשנה

קבעמוסד



Preventing the Artificial Avoidance of Permanent  Establishment  
Status (Action 7) + MLI Articles 12+13

:תלויסוכןשלבהקשרוקבעמוסדתחולתהרחבת
אשר מקים מוסד קבע לישות  , ייחשב כסוכן תלוי, סוכן הפועל במדינת היעד עבור ישות זרה•

:הזרה בהתקיים התנאים הבאים

.הסוכן פועל בשם החברה הזרה במדינת היעד•

ללא  , על חוזים בשם החברה הזרה  או שיש לו תפקיד מוביל בכריתת החוזיםנוהג לחתום הסוכן •

.שיש מעורבות משמעותית מצד החברה הזרה

.או למכירה של נכסים או שירותים של החברה הזרה, בשם החברה הזרההחוזים הם •

או אם הפעולות המבוצעות על ידו מהוות /אם הסוכן עושה זאת במסגרת היותו סוכן בלתי תלוי ו•

אזי פעולות אלו לא יקימו מוסד , לאמנת המודל( 4)5בעיקרן עזר והכנה בהתאם לעקרונות סעיף 

.   קבע לחברה הזרה

או פועל באופן בלעדי עבור ישות זרהאשר , כי סוכן, מוסיף וקובע, לאמנת המודל( 6)5סעיף •

.  לא ייחשב כסוכן בלתי תלוי, עבור צדדים הקשורים לה



Preventing the Artificial Avoidance of Permanent
Establishment  Status (Action 7)

:הכנהאועזרפעילותשלבהקשרקבעמוסדתחולתהרחבת

לתקופהתימשךהיאוככזאת,המיזםשלאחרתפעילותלכלקודמתכללבדרך"הכנה"הפעולת

משךבהםחריגיםמקריםייתכנו,זאתעם.המיזםשלהעיקריתהפעילותלאורתיקבעאשרקצרה

עבודותביצועטרםבנייהחברתעובדיאימון,למשל.ומשמעותיארוךיהיהעזראוהכנהפעולת

פעולההינה,הדוחלפי"עזר"פעולת.ממושךזמןפרקלהמשךיכולאחרותבמדינותבנייה

הדוח.בכללותוהעסקלפעילותומשמעותיחיוניחלקמהווהאינהאך,התמיכהלפעולתמקבילה

שלמהותיחלקנדרשלביצועהאם,"הכנהאועזרפעולת"כתאופייןלאפעולהכי,וקובעממשיך

.עובדיהאוהחברהנכסי



קבעלמוסדהמיוחסהרווחכימותאופן

BEPS - Action 7: Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent 
Establishments. 

Authorized OECD Approach (the “AOA”)
Significant People Function

Step 1: functional and factual analysis is preformed to determine the functions 
undertaken by the DEPA on its account and the functions undertaken on behalf of 
the non Resident (risk or assets).
Step 2: Attributable Profits to DEPA.  



העברהמחירי–המודלאמנת

:כיקובעהמודללאמנת9סעיף

:מקום.1"

מיזםשלבהוןאובשליטה,בניהול,בעקיפיןאובמישרין,משתתףמתקשרתמדינהשלשמיזם(א

או,האחרתהמתקשרתהמדינהשל

מדינהשלמיזםשלבהוןאובשליטה,בניהול,בעקיפיןאובמישרין,משתתפיםאדםבנישאותם(ב

,האחרתהמתקשרתהמדינהשלמיזםושלמתקשרת

תנאים  , ובכל אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים

שאלמלא  , את כל הרווחיםניתן לכלול , שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים

ברווחי אותו מיזם ולהטיל , התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו

.עליהם מס בהתאם

ביניהםשמתקיימיםצדדיםביןשהתבצעהבעסקהשנקבעותנאיםאו/ומחירכילהבטיח-המטרה

ביןמתבצעתהעסקההייתהאילונקבעשהיהתנאיםאו/ומחירבאותונקבע"מיוחדיםיחסים"

.שוקבתנאינעשתההעסקה-מיוחדיםיחסיםביניהםמתקיימיםשלאצדדים



העברהמחירי

• Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010
(TPG)

• BEPS 8-10: Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation. The guidance ensures
that:

• actual business transactions undertaken by associated enterprises are identified, and
transfer pricing is not based on contractual arrangements that do not reflect economic
reality

• contractual allocations of risk are respected only when they are supported by actual
decision-making

• capital without functionality will generate no more than a risk-free return, assuring
that no premium returns will be allocated to cash boxes without relevant substance

• tax administrations may disregard transactions when the exceptional circumstances of
commercial irrationality apply.



BEPS: Action 8-10

• The contractual terms of the transaction. 

• The functions performed by each of the parties to the transaction, taking into account 
assets used and risks assumed, including how those functions relate to the wider 
generation of value by the MNE group to which the parties belong, the circumstances 
surrounding the transaction, and industry practices.

• The characteristics of property transferred or services provided.

• The economic circumstances of the parties and of the market in which the parties 
operate.

• The business strategies pursued by the parties.



העברהמחירי–הפנימיהדיןמישור

:לפקודהא85סעיף

נקבעשבשלהםמיוחדיםיחסיםלעסקההצדדיםביןמתקיימיםשבהלאומית-ביןבעסקה(א")
ממנהשהופקובאופן,לעסקהאחריםתנאיםשנקבעואו,לאשראיאולשירות,לזכות,לנכסמחיר
שאיןצדדיםביןהתנאיםאוהמחירנקבעואילו,העניןבנסיבותמופקיםהיומאשררווחיםפחות

במסותחויבהשוקלתנאיבהתאםהעסקהתדווח,(השוקתנאי-להלן)מיוחדיםיחסיםביניהם
."בהתאם

-זהסעיףלענין

;88בסעיףכהגדרתם-"אחרעםיחד"ו"שליטהאמצעי"

;חובכללרבות–"אשראי"

או,במשנהולעסקהאחדצדשלשליטהוכן,לקרובואדםשביןיחסיםלרבות-"מיוחדיםיחסים"
;אחרעםיחדאולבד,בעקיפיןאובמישרין,לעסקהבצדדיםאחדאדםשלשליטה



העברהמחירי–הפנימיהדיןמישור

:(המשך)לפקודהא85סעיף

אחדביוםהשליטהמאמצעיבאחדיותראו50%-ב,בעקיפיןאובמישרין,החזקה-"שליטה"
;המסבשנתלפחות

,מוצריםמכירת:כגוןשנעשותהכלכליותהעסקאותלכללמכווןא85סעיף:3/2008חוזר
לחמשנדחיתהלוואה-חריג)'וכושכירותדמי,תמלוגים,לסוגיואשראימתן,שירותיםמתן

.(הוןשטר,שנים

(.ד)76כהגדרתו בסעיף -" קרוב"

צאצא וצאצאי בן  , הורי הורה, הורה, אחות, אח, בן זוג–לעניין זה , "קרוב""; אדם וקרובו"
"ובן זוגו של כל אחד מאלה, הזוג

2006-ז"התשס, (קביעת תנאי שוק)תקנות מס הכנסה •



בחברה  חובות דיווח בגין החזקה 
חוץתושבת 



בדיווחחייבתופעולהבדיווחחייבתעמדה,דעתחוות

לפקודה  215עיקרי הוראות תיקון 

לפקודה  131כי במסגרת הדוח שנישום צריך להגיש לפי סעיף , לפקודה קובע215תיקון •

".עמדה חייבת בדיווח"ו" דיווח בגין חוות דעת"יינתן 

147במסגרת תיקון )2006ל מצטרפות לחובת הדיווח הקיימת משנת "חובות הדיווח הנ•

, 2013משנת 197לאחר תיקון " )תכנון מס החייב בדיווח"על פעולה שהוגדרה כ( לפקודה

"(.פעולה חייבת בדיווח: "המונח העדכני הוא



בדיווחחייבתעמדה

:לפקודה' ה131סעיף 

:כל אלהעמדה שמתקיימים בה -"עמדה חייבת בדיווח"

לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש עומדת בניגוד היא (1)

;הדוח

במהלך  ₪ מיליון 10באותה שנת מס או על₪ מיליון 5הנובע ממנה עולה עליתרון המס (2)

.ארבע שנות מס לכל היותר



בינלאומימיסוי–בדיווחחייבתעמדה
:בינלאומימיסוי

.לאחרלהעברהניתנתאינהחוץמסיבגיןזיכוייםלקבלתהזכאות–10/2016'מסעמדה

.ישראלתושבלהיותשחדלאדםלגבי"יציאהמס"–11/2016'מסעמדה

.ותיקחוזרתושבשלמעמדקביעתלענייןהסתגלותשנת–12/2016'מסעמדה

פעילותאו(גומלתמדינהתושבשהואחוץלתושב)קבעמוסדיצירת–13/2016'מסעמדה

עולהאוותיקחוזרתושבי"ע(גומלתמדינהתושבשאינוחוץלתושב)בישראלהכנסהמניבת

.חדש

.חוץמסיתקרת–14/2016'מסעמדה

.מוחזריםחוץמסי–15/2016'מסעמדה

.שונותבמדינותשונהבאופןהמסווגתישותשלהפסדיםקיזוז–16/2016'מסעמדה

.משורשרדיבידנדלהכנסתבנוגעלפקודה163סעיףיישום–17/2016'מסעמדה

.זרהידמשלחמחברתהמתקבלרעיונידיבידנד–18/2016'מסעמדה

.זרהנשלטתחברהבידיהמתקבלבדיבידנדשמקורהפאסיביתהכנסה–19/2016'מסעמדה



בינלאומימיסוי–בדיווחחייבתעמדה

:(המשך)בינלאומימיסוי

.בישראלהנמצאיםממקרקעיןלפירותזכות–(3ב)97סעיףהוראות–20/2016'מסעמדה

.תושבותבהתקייםבנאמנותנהנהלהיותזכאות–21/2016'מסעמדה

.תנאיבהתקייםבנאמנותנהנהלהיותזכאות–22/2016'מסעמדה

.(ז"חנ)זרהנשלטתחברהשל"שולמושלארווחים"קביעת–23/2016'מסעמדה

.זרהחברהשלמניותבמכירת(ל"רר)לחלוקהראוייםרווחיםחישוב–24/2016'מסעמדה

.לישראלמחוץבנקחשבוןאוסעיףבאמצעותישראלתושבשלתשלומים–25/2016'מסעמדה

.בישראלהמסדינילפיבישראלחוץתושבשלחייבתהכנסהחישוב–26/2016'מסעמדה

.הכנסהמספקודתהוראותלפייחושבוישראלתושבשלזרותהכנסות–27/2016'מסעמדה

.חוץממסיזיכויכגון,אחרתהטבהלנצלניתןבובמקוםהפסדקיזוז–28/2016'מסעמדה

Cost+:מרווחעלותשיטתלפיהמחושבתלאומית-ביןבעסקההעברהמחירי–29/2016'מסעמדה
.'גצדבאמצעותלאומית-ביןבעסקההעברהמחירי–30/2016'מסעמדה

.שנהבאמצעזרהנשלטתבחברהשליטהאמצעירכישת–31/2016'מסעמדה



13/2016'מסעמדה–בדיווחחייבתעמדה

בישראלהכנסהמניבתפעילותאו(גומלתמדינהתושבשהואחוץלתושב)קבעמוסדיצירת
חדשעולהאוותיקחוזרתושבי"ע(גומלתמדינהתושבשאינוחוץלתושב)

לגביהקבעמוסדבגיןרווחיםוייחוס,אמנהמדינתתושב,זרלתאגידקבעמוסדליצירתהכללים.א
מבוצעתהפעילותאםביןבישראלהזרהתאגידפעילותלגבידומהבאופןיחולו,בישראלשהופקוהכנסות

ותיקחוזרתושבאולראשונהישראלתושבשהואיחידידיעלמבוצעתהיאאםוביןחוץתושבידיעל
.לפקודה14סעיףלהוראותבהתאם

פעילותלגבידומהבאופןיחולו,אמנהמדינתתושבשאינו,זרתאגידשלרווחיםלייחוסהכללים.ב
שהואיחידידיעלמבוצעתהיאאםוביןחוץתושבידיעלמבוצעתהפעילותאםביןבישראלהזרהתאגיד

.לפקודה14סעיףלהוראותבהתאםותיקחוזרתושבאולראשונהישראלתושב

ומנוהלתשנשלטתחברה,לפקודה1בסעיףישראלתושבתחברהמגדרימיעטהמחוקקכיהעובדה
אינה,ההטבותבתקופתותיקחוזרתושבבידיאולראשונהישראלתושבשהואיחידבידימישראל

חדשעולהבידיבישראלשהופקווהכנסותבישראלשהתבצעהפעילותלמסותהאפשרותמןגורעת
.כאמורהזרההחברהעבורותיקחוזרתושבאו

למוסדרווחיםוייחוסותיקחוזרתושבשלהכנסותיומיסוי-1303/15מיסויהחלטתזהבענייןראו
שבבעלותוזרותחברותשלקבע



16/2016'מסעמדה–בדיווחחייבתעמדה

שונותבמדינותשונהבאופןהמסווגתישותשלהפסדיםקיזוז

לצרכי"שקופה"שאינהכישותבישראלהנחשבת,ישראלתושבתשאינהבישותמחזיקאשרישראלתושב

SאוLLCמסוגישויותכדוגמת)ל"בחו"שקופה"לישותנחשבתזאתולעומתבישראלמס Corporation
שלמהכנסהאו,החייבתמהכנסתוהזרההישותבפעילותשהתהווהפסדיםלקזזרשאיאינו,(ב"בארה

.(5/2004הכנסהמסחוזרב5סעיףראה)ל"בחוכשקוףנחשבאםגם,בהחזקתואחרתאגיד



27/2016'מסעמדה–בדיווחחייבתעמדה

מספקודתהוראותלפייחושבוישראלתושבשלזרותהכנסות-27/2016'מסעמדה

הכנסה

הוראותלפייעשה,ישראלתשובידי-עללישראלמחוץשהופקההכנסהבגיןהחייבתההכנסהחישוב

תושביהיהבדיווחהחייבהעמדהנוקט.(בישראלהמסלדיניבהתאם,כלומר)הכנסהמספקודת

בעמדהשנוקטמיעלהדיווחחובת,זהסעיףלענייןכייובהר.לישראלמחוץהכנסההמפיקישראל

שהואישותבאמצעותאובמישריןלישראלמחוץהכנסהשמפיקישראלתושבעלתחולשונה

חבותביןההפרשיהיההמסיתרון.בההשליטהמאמצעי10%מעלבעקיפיןאובמישרין,מחזיק

והשוו)ישראלתושבאותושלמעמדתוהנובעתהמסחבותלביןזועמדהלפיישראלתושבשלהמס

.(16/2016לעמדה



הדיווחאופן

,בדיווחחייבתעמדהנקטאםבדוחיפרט,166-ו131סעיפיםלפידוחבהגשתהחייבאדם•

.בטופסהמנהלשיקבעכפי

ימים60בתוך,קטןסעיףבאותוכאמורהטופסאתלהגישרשאיאדם,לעילהאמוראףעל•

.הדוחהגשתבמועדהוגשכאילוהטופסאתיראו,כןעשהואם,הדוחהגשתממועד

לפי,166או131סעיףלפיהדוחאתהגישלאכאילואותויראו,במועדדיווחשלאאדם•

.העניין

30%עד–גרעוןעלקנס)לפקודה(1ג)191סעיףיחולכאמורעמדהעלדיווחאיעל•

.(הגרעוןמסכום



1346ה"מטופס–בדיווחהחייבתעמדה



1346מ"מעטופס–בדיווחהחייבתעמדה



תקנות–בדיווחהחייבתפעולה

החייבמסתכנון)הכנסהמסתקנותבמופיעותהדיווחבענייןוהדרישותהמסתכנונירשימת•

2006-ז"התשס,(בדיווחהחייבמסתכנון)מוסףערךמסתקנותו2006-ז"התשס,(בדיווח

.2009בדצמברקבועהלהוראהוהפכו2006בדצמברשעהכהוראתשפורסמו

סעיף)אגרסיבימסתכנוןלהיותהעלולותעסקאותשלסגורהרשימהמפרטותהתקנות•

.עליהןהחלההדיווחוחובת,(לתקנות2

ובכךמסתכנוןשללקיומוהמסרשויותלבתשומתאתלהפנותמאפשרהממוקדהדיווח•

.הדוחלהגשתבסמוךהתכנוןלגיטימיותאתלבחוןאפשרותלהןנותן

בדיווחהחייבתפעולה"בהיראולא,מיסויהחלטתלגביהשניתנהעולהפ:כלליחריג•



9תקנה–בדיווחהחייבתפעולה

25%של,ישראלתושברוכשידיעל,בשיעוריןרכישהלרבות,בעקיפיןאובמישרין,רכישה(א)(9")

המסששיעורובלבד,מיוחדאדם-בני-בחברהשליטהאמצעישלכלשהומסוגיותראואחדשללפחות

;20%-מנמוך,כלשהיהכנסהלותהיהאם,תושבותובמדינתהחברעלשיוטל

השליטהאמצעישלכלשהומסוגיותראובאחד,ישראלתושבשל,בעקיפיןאובמישרין,החזקה(ב)

במדינתהחברעלשיוטלהמסששיעורובלבד,לפחות25%שלבשיעור,מיוחדאדם-בני-בחבר

;20%-מנמוך,כלשהיהכנסהלותהיהאם,תושבותו

חדשיםשקליםמיליון1שלכוללבשווי,כסףבשווהאובכסף,בעקיפיןאובמישרין,תקבוליםקבלת(ג)

;החברמאת,מיוחדאדם-בני-בחברמהותימניותבעלבידי,מסבשנתלפחות

כל,העניןלפי,אחדלמחזיקאואחדלרוכשייחשב,(10)עד(8)3ותקנה(10)פסקה,זופסקהלענין(ד)

:מאלהאחד

מהותייםבעניניםהסכםפיעלקבעדרךפעולהשיתוףביניהםוישקרובושאינומי,קרובו,יחיד(1)

;בעקיפיןאובמישרין,האדםבניחברשל

בעלאותושלהםאדם-בני-חבר,שבשליטתואדם-בני-חבר,בושליטהבעל,אדם-בני-חבר(2)

;לפקודה(9)32בסעיףכהגדרתו-"שליטהבעל",זהלענין;שליטה

";בבורסהלמסחרהרשומותמניותשלאינה,העניןלפי,ההחזקהאושהרכישהובלבדוהכל



10תקנה–בדיווחהחייבתפעולה

לפחות  25%של , על ידי תושב ישראל, בשיעוריןלרבות רכישה , במישרין או בעקיפין, רכישה(א")

אדם תושב מדינה גומלת שמרבית  -בני-של אחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר

לנכס בישראל או שמרבית הכנסותיו נובעות  , במישרין או בעקיפין, לרבות זכות, נכסיו בישראל

;משימוש בנכסי החבר בישראל

לפחות באחד או יותר מסוג  25%בשיעור של , של תושב ישראל, במישרין או בעקיפין, החזקה( ב)

לרבות  , אדם תושב מדינה גומלת שמרבית נכסיו בישראל-בני-כלשהו של אמצעי השליטה בחבר

לנכס בישראל או שמרבית הכנסותיו נובעות משימוש בנכסי החבר  , במישרין או בעקיפין, זכות

;בישראל

מיליון שקלים  1בשווי כולל של , בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, תקבוליםקבלת (ג)

אדם תושב מדינה גומלת שמרבית  -בני-בידי בעל מניות מהותי בחבר, חדשים לפחות בשנת מס

או שמרבית הכנסותיו נובעות  , לנכס בישראל, במישרין או בעקיפין, לרבות זכות, נכסיו בישראל

";מאת החבר, משימוש בנכסי החבר בישראל



(המשך)10תקנה–בדיווחהחייבתפעולה

–פסקה זו לענין"
או יותר מסך כל הכנסות החבר כפי שנקבעו בדוח רווח והפסד הערוך  50%-" מרבית הכנסותיו"

שנערך לתום שנת המס שבה נעשתה  , לפי כללי חשבונאות מקובלים במדינת התושבות של החבר

;הפעולה

;או יותר משווי נכסי החבר50%-" מרבית נכסיו"

במישרין או , השכרה או מכירה של נכסי החבר לתושב ישראל-" שימוש בנכסי החבר בישראל"

;בעקיפין

הסכום שנקבע במאזן הערוך לפי כללי חשבונאות מקובלים במדינת  -" שווי נכסי החבר"

";לנכסי החבר, שנערך לתום שנת המס שבה נעשתה הפעולה, התושבות של החבר



הדיווחאופן–בדיווחהחייבתפעולה

המחייבמסתכנוןשהןפעולותעלהודעה-1213טופסבנעשההכנסהלמסהדיווח•

.השנתילדוחומצורף,בדיווח

תכנוני–תקופתידוח–872מ"מעבטופסהתקופתיהדיווחבמסגרתנעשהמ"למעהדיווח•

.מס



1213ה"מטופס–בדיווחהחייבתפעולה



זרהבחברהמניותבעלישלהדיווחחובות

מקים לה חובות דיווח וחובות תשלום  , עצם סיווגה של החברה כתושבת ישראל לצרכי מס•

. מס בישראל

חבות בהגשת דוחות מס בישראל והגשת בעל המניות הישראלי חלות גם על , בנוסף•

:נלוויםטפסים 

(.  150טופס )הצהרה על החזקה חברה זרה -

פעולות  הודעה על -2006-ז"התשס, (תכנון מס החייב בדיווח)מס הכנסה תקנות -

הרחבה  ( + 1213טופס )תכנון חייב בדיווח שהן 

טופס  )א לפקודה 85על השירותים לחברה הזרה כעסקה בינלאומית מכוח סעיף דווח -

1385  .)

חייבות בדיווח   עמדות -



150טופס

בחברותמניותבעלישלהדיווחחבויותאתמשמעותיתהרחיבההמיסיםרשות2012במאי

אובמישריןחוץתושבאדםבניבחברהחזקהעלהצהרה"150טופסבמסגרתזרות

:הבאותהדרישותאתכולל,150הטופס."בעקיפין

.פסיביותהןהזרההחברהשלהכנסותיהרובאםלצייןיש•

.הזרההמדינהשלהמסלבסיסמחוץוהכנסותפטורותהכנסותעללדווחיש•

לצורכישקופההחברההאם,התושבותבמדינתמסלצורכיהחברהסיווגבדברדיווחנדרש•

.לאאומס

משלחקביעת)הכנסהמסבצוכהגדרתומיוחדידבמשלחעוסקתהחברההאםלדווחיש•

.2003ג־"התשס,(מיוחדיד

.בדיווחיחייבאשרבעקיפיןבהחזקההזכויותלשיעוררףנקבעלא•

.הזרההחברהשלההתאגדותומדינתתושבותלסווגיש•

.דירקטוריוןחברי/משרהנושאישלתושבותלסווגיש•

.מפורטיםהסברדברינוספולאלטופס•



1385טופס

ביצועלחובתביחסמכוחוהתקנותופרסוםלפקודהא85סעיףשללתוקףלכניסתובהמשך•

באוקטובר,השוקלתנאיבהתאםבינלאומיותעסקאותעלדיווחוחובתשוקתנאיחקר

.1385טופספרסמההמיסיםרשות,2007

.ואילך2007מסמשנתהחלהמסיםלרשותהמוגשהשנתילדוחנספחמהווההטופס•

וכןהשוקלתנאיבהתאםבינלאומיותעסקאותביצועעלהשנתיבדוחלפרטחובהקיימת•

ל"בחוהקשוריםהצדדיםעםעסקאותכיהנישוםיצהירבוהאמורהנספחאתלדוחלצרף

.שוקבתנאינערכו

.פעמיתחדבעסקהמדובראםגםקשורצדעם(עסקה)חוזהלכלמתייחסהטופס•

.נפרדתהצהרה/טופסלצרףישעסקהלכל•

מקוםלרבות)הקשורהצדפרטי,העסקהאתבקצרהלפרטישעסקה/חוזהכללגבי•

.הצדדיםביןשנקבעהעסקהמחיראתוכן(מושבו



שינוי מודל עסקי



מודל עסקישינוי 

שלמהעברההנובעותהמסהשלכותלגביעמדתהאתהמסיםרשותפרסמה2010ביולי8ביום

.טכנולוגיהבחברותעסקימודלשינוישלבמקרהרוחניקניין

הישראליתמהחברהמוחשייםבלתיונכסיםסיכוניםשלכהעברהבפרסוםמסווג"עסקימודלשינוי"

,כגוןקיימיםבנכסיםבעלותזכויות:ובהםמוחשייםבלתינכסיםשלרחבמגווןמונההפרסום.קשורלצד

פיתוחבשלביטכנולוגיות,(Know-How)טכנולוגיידע,בפטנטמוגנותלאאו/ומוגנות,קיימותטכנולוגיות

מותגיםכגוןשיווקיםנכסים,(העתידיותהטכנולוגיותשלמוניטין)עתידיותלטכנולוגיותוזכויותשונים

.'וכד(עתידייםלקוחותמוניטין)עתידייםולקוחותקיימיםלקוחותקשרי,מסחרוסימני

עלודיווח-מוצריםומכירתייצורתחת"בובמצבמדוברעסקימודלבשינוי,המסיםרשותשללדידה

לפעוללעבור,היתרבין,החברותבוחרות,בישראלבמסחייבותכהכנסותהמוצריםממכירתההכנסות

קוסט)מסויםמרווחבתוספתההוצאותכיסויתמורת,חוץתושבותחברותעבורשירותיםכנותנות

אתלייצרהחלהשהחברהקודםועודהפיתוחבשלביגםלהתבצעיכולהעסקיהמודלשינוי.(פלוס

הסיכוניםאתוניהלוהחזיקו,רשמוהישראליותהחברות,העסקיהמודלשינויערב,קרי.מוצריה

לצדהועברומוחשייםהבלתיוהנכסיםהסיכוניםהעסקיהמודלשינויולאחרמוחשייםהבלתיוהנכסים

".שוקבמחירשלאאוחיובללאקשורצדשללשימושושהועברואו,קשור



מודל עסקישינוי 

מישורישלושהבפרסוםמפרטתהמסיםרשות,הרוחניהקנייןניודבעתהקיימתהדיווחלחובתמעבר

:העסקיהמודלמשינויהמושפעים,עיקרייםמס

או/וכלשהיפעילותהעסקיהמודלשינויבמסגרת",בפרסוםכדבריה.הוןרווח-הראשוןהמישור

החברהבספרירשומיםאםבין,מוחשייםהבלתיהנכסיםאו/ומוחשייםנכסיםאו/והחיהעסק

המחייבתמכירהבגדרנופלזהמהלך.הישראליתהחברהמרשותיוצאים,לאואםוביןהישראלית

."הפקודהלהוראותבהתאם,הוןרווחעלדיווח

לחברהלקוםיכולה,הרשותשללעמדתה.נמכרושלאנכסיםבגיןתמלוגים-השניהמישור

ומאידך,הישראליתהחברהבידינותריםמחדאשר,נכסיםבגיןתמלוגיםלקבלתזכאותהישראלית

.פעילותהלצורךהקשורההחברהאתמשמשים

,נכסיםמרשותהמוציאההישראליתהחברהכאשר,הרשותלדברי.בעיןדיבידנד-השלישיהמישור

לבעליהישראליתהחברהנכסישלחלוקהזהבמהלךלראותיש,מוחשייםבלתינכסיםוביניהם

החברהבידיההוןלאירועבנוסף)המניותבעליבידימדיבידנדכהכנסהתסווגאשר,מניותיה

יצאואשרהנכסיםשלהשוקשווייהיההמניותבעליבקרבהחייבתההכנסהגובה.(המעבירה

.הישראליתמהחברה



מודל עסקישינוי 

(2017ביוני 6( )49444-01-13מ "ע)פקיד שומה כפר סבא ' ניטקו'גפסק הדין בעניין 

:העובדות

בתחוםפתרונותבמתןועסקה1992בשנתשהוקמהישראליתחברההיאמ"בעיטקו'גהמערערת•

.אלקטרוניציודליצרניוהאוטומטיתהטכניתהתמיכה

שלבמחירהעולמיתמיקרוסופטידיעלהמערערתמניותלרכישתהסכםנחתם2006נובמברבחודש•

ישראלמיקרוסופטלחברתהמערערתעובדיהועברומכןלאחרקצרזמן.דולרמיליון90

(IP)הרוחניהקנייןלמכירתמיקרוסופטוביןהמערערתביןהסכםנחתם2007ביולי1בתאריך•

.למערערתשהיוהפסדיםכנגדקוזזעסקהבאותהשנוצרהריווח.דולרמיליון26.6שללסךבתמורה

השוויאתמשקפתאינה(דולרמיליון26.6)IP-הבהסכםשנקבעההתמורההמשיבשללגישתו•

שנערכהבעסקהשמדוברמאחר.(דולרמיליון90)המניותבעסקתשנקבעכפיהעסקהשלהאמיתי

.שוקשווילפיהעסקהאתלמסותיש,קשוריםצדדיםבין



מודל עסקישינוי 

המשך-יטקו'גפסק הדין בעניין 

:טענות המערערתעיקרי 

כי בעסקת המניות שילמה פרמיה שהיא מעבר לשווי השוק של נכסי המערערת  , המערערת טענה•

OneCare-שימוש במשאביה של המערערת  לצורך פיתוח מוצר ה–לסינרגיהוזאת משום ציפייתה 
.מתמורת עסקת המניותלנטרלהויש 

פונקצית"עובדים אינם נכס או קניין שניתן להעביר אותו מתאגיד אחד למשנהו ועל כן לא ניתן לייחס •

.שנמכרה למיקרוסופט" כוח אדם

מיקרוסופט התכוונה להמשיך את פעילותה של המערערת ואף להגדילה הגם שבפועל עסקיה קרסו  •

.כתוצאה מנטישת לקוחות

(.מזומנים)הנכסים המוחשיים יש להפחית מהתמורה את שווי •

.  ל ומייסד המערערת"ששולם למנכהבונוס לעובדים והתשלום המותנה יש להפחית את •

.אשר לא הועבר למיקרוסופטקניין בלתי מוחשי המערערת הותירה •



מודל עסקישינוי 

:הערעור נדחה ברובו–( המשך)יטקו'גפסק הדין בעניין 

נקבע כי יש 2006–ז"התשס,( קביעת תנאי שוק)א לפקודה ותקנות מס הכנסה 85על בסיס סעיף •

בשל היחסים המיוחדים שבין המערערת למיקרוסופט לאחר עסקת רכישת  שווי השוק לקבוע את 

.המניות

.  באופן המיטבי את שווי השוק של נכסי המערערת, לכאורה, עסקת המניות משקפת•

IPהאם מכירת –שבין המערערת לבין מיקרוסופט מהי העסקה לדידו של בית המשפט יש לברר •
(  FAR–הנכסים והסיכונים , הפונקציות)או שמא מכירת כלל נכסיה ופעילותה של המערערת , בלבד

.מהו שווי השוק של הנכסים שהועברו באותה עסקה, בנוסף. לכלי ריקבסופה הפכה המערערת 

לעניין מחירי העברה של קניין רוחני מסיק בית  OECD-של קווי ההנחיה של ה6.30' על בסיס סע•

.בלבד IPהעסקה רחבת היקף  הרבה יותר מעסקת ( פונקציונלית)המשפט כי מבחינה מהותית 

.  המערערת לא הציגה עסקה דומה בין המערערת לבין צד שלישי•



Section 6.30 - Special Considerations for Intengibles

• “In cases involving the use or transfer of intangibles, it is especially
important to ground the comparability and functional analysis on an
understanding of the MNE’s global business and the manner in which
intangibles are used by the MNE to add or create value across the entire
supply chain.”

מודל עסקישינוי 



מודל עסקישינוי 

:  מרכיב הסינרגיה

לרווחיות וכגורם השוואתי הסינרגיהעולה כי יש להתחשב בתרומתה של OECD-מקווי ההנחיה של ה•

.  בהכרח לקניין הרוחנילייחסהאין כאשר , בקביעת מחירי העברה

על שווים של  משפיעהגם אם הסינרגיה אינה נכס בבעלות החברה המוכרת אין כאמור חולק על כך שהיא •

. הנכסים שבידה

?מניותהכלום היא נכס בידי בעלי , אם הסינרגיה אינה נכס בידי החברה המערערת•

:  כוח האדםפונקציתמרכיב 

היא שהביאה לכך כי פניה של החברה  , בשילוב העברת הקניין הרוחני, בסופו של יום העברת העובדים•

.השתנו עד שלבסוף התפוגגה

אשר השתקף , במסגרת העברת העובדים ויתרה החברה על פונקציה משמעותית ובעלת ערך כלכלי רב•

.היטב בתמורת עסקת המניות ועל כן צריך לבוא לידי ביטוי גם במסגרת עסקת העברת הטכנולוגיה

פונקציה זו מתאימה לעובדי המערערת כמכלול אך לא לעובדים באופן אינדיבידואלי וקונקרטי ועל כן יש •

.לנטרל את הבונוס לעובדים והתשלום המותנה

:הערעור נדחה ברובו–( המשך)יטקו'גפסק הדין בעניין 



?שאלות !תודה לכולם

:צוות המשרד עומד לשירותכם
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