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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2020ליולי21

ן מחוץ לישראל"היבטי מס של השקעות נדל
בית ספר למיסים–איילת אור 

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



נושאי המצגת

;ההשקעהחלופות-הכלליהמסמישור•
;המסאמנותמישור•
;הזרההנשלטתהחברהסוגית•
;הפסדיםקיזוז•
;התושבותוסוגיתן"בנדלהשקעה•
;הבריתבארצותן"נדלבהשקעתמססוגיות•



מישור המס הכללי



מישור המס הישראלי

(בית/משפחתית)שקופהחברה/שותפות/יחיד

ידמשלח/מעסקהכנסות•
חישובלעומתלהתאמותבכפוף)רגילמסחישוב–שולימס:לפקודה(1)2סעיף

.10%-מהחל–(המקורבמדינתשחושבהמס

?לישראלמחוץן"בנדלעסקשלקיומושאלת•

-הפעילותמודל

מחוץנכסיםמספרעלובירןלשםהדיןפסקיהשפעת-להשכרההנכסיםהיקף-
;לישראל

;ומכירההשבחה,רכישהשליזמיתפעילות-
AIRB&B;פעילותלשםדירההחזקת-
.ברווחיםמשתתפותהלוואות-



מישור המס הישראלי

(בית/משפחתית)שקופהחברה/שותפות/יחיד

שכירותהכנסות•
המסחישובלעומתלהתאמותבכפוף)רגילמסחישוב–שולימס:לפקודה(6)2סעיף

.10%-מהחל-60%לושמלאויחידלגבי.31%-מהחלככלל.(המקורבמדינתשחושב

(פחתלמעט)הוצאותלנכותניתןלא-15%בשיעורמסחלופת:לפקודהא122סעיף

.המקרקעיןסוגיכלעלחל:דגש.זרמסזיכויולבקש

הוןרווח•
לזיכויבכפוף)25%שלבשיעורבמס,ככלל,החייבהוןרווחייווצרן"הנדלמכירתבמועד•

.(זרמס

.לפקודה96סעיף–(נכסיםשיחלוף)האמריקאיבדין1031שאלת•

?Refinance–השאלת•



מישור המס הישראלי

ישראליתחברהבאמצעותפעילות
מסבשיעורתהאמשכירותהכנסותלגביוהןמעסקהכנסותלגביהןחברהשלהמסחבות•

.(עקיף/ישיר)זרמסזיכוילקבלתבכפוף,(23%)חברות

מסבשיעורחייבאשרהחברהבידיהוןרווחייווצרל"בחואחרנכס/ן"הנדלמכירתבעת•

.(עקיף/ישיר)זרמסזיכוילקבלתבכפוף,(23%)החברות

אם)30%או25%שלבשיעורתתחייבהחלוקה,המניותלבעתדיבידנדחלוקתבעת•

.ייסףמסבתוספת(ישראלתושבמהותימניותבעלהינוהמשקיע



מישור המס הישראלי

זרהחברהבאמצעותפעילות
ריווחוהןמשכירותהכנסותלגביהןמעסקהכנסותלגביהןהזרההחברהשלהמסחבות•

;המקורבמדינתהמסבשיעורתהאהנכסממכירתהון
אם)30%או25%שלבשיעורתתחייבהחלוקה,המניותלבעתדיבידנדחלוקתבעת•

.ייסףמסבתוספת(ישראלתושבמהותימניותבעלהינוהמשקיע

–אפשריותחשיפות•
;(הקורונההשפעת)בישראלודיווחבמסחבות–מישראלוניהולשליטה➢
לישראלרעיונידיבידנדמשיכת–(לפקודהב75סעיף)מישראלזרהנשלטתחברה➢

.(המתוכננתהרפורמההשלכות)

;הנהלהמקום-מישראלקבעלמוסדטענה➢



150טופס

כולל,150הטופס."בעקיפיןאובמישריןחוץתושבאדםבניבחברהחזקהעלהצהרה"

:הבאותהדרישותאתהיתרבין

.פסיביותהןהזרההחברהשלהכנסותיהרובאםלצייןיש•

.הזרההמדינהשלהמסלבסיסמחוץוהכנסותפטורותהכנסותעללדווחיש•

?מסלצורכישקופההחברההאם,התושבותבמדינתמסלצורכיהחברהסיווגבדברדיווח•
?מיוחדידבמשלחעוסקתהחברההאםלדווחיש•
.הזרההחברהשלההתאגדותומדינתתושבותלסווגיש•

.דירקטוריוןחברי/משרהנושאישלתושבותלסווגיש•



150טופס

לפקודת(9)32בסעיףכהגדרתושליטהבעלשהואישראללתושבמיועדזהטופס•

בניבחברזכויותבעלשהואישראללתושב,חוץתושבאדםבניבחברהכנסהמס
;(בבורסהנסחרותאינןשזכויותיו)חוץתושבאדם

באחדהמחזיקישראלתושבבטופסידווח-בעקיפיןהמוחזקאדםבניחברלגבי•
;לפחות10%שלבשיעורלפקודה88בסעיףכהגדרתםהשליטהמאמצעיביותראו

אדםבניבחברזכויותלגביזהטופסלמלאיש-יחידשהואזכויותבעללעניין•
18גילעדוהילדיםהזוגבת/בן,הרשוםהזוגבןידיעלהמוחזקותחוץתושב

;המסבשנתהכנסותאיןאםגםזהטופסלמלאיש•
אדםבניבחברמדובראםכזרהתיחשבתושבותו,המוחזקהאדםבניחברלעניין•

.בישראלנמצאיםאינםפעילותועלוהניהולוהשליטהלישראלמחוץשהתאגד



לישראלמחוץישראליםשלנדלןבהשקעותמסהיבטי

;(Flipping–סחר במקרקעין )עסקת ייזום –מודל ההשקעה •
;(ן מניב"נדל)השקעה לטווח ארוך •
;השקעה פרטית אל מול יזמות•
הלוואה משתתפת ברווחים  ? באמצעות מתן הלוואות–גיוס משקיעים •

;(סיווג הרווח העודף/מימון דק)
? א לפקודה122האם חל סעיף –מחוץ לישראל RB&Bמיסוי דירת •

שיעורי ניכוי מס במקור גבוהים על יחידים  -אמנת מס עם ארצות הברית•

;(25%דיבידנד  , 17.5%–ריבית )
;לפקודה( ג)126הוראות סעיף -זיכוי מס עקיף  •
;לפקודה( ב)75סעיף )חברה נשלטת זרה •
;(בריטניה, ארצות הברית)מס עיזבון •
;השפעות הקורונה•
;הכרת דיני המס הזרים וחשיפה לשינוי בשיעורי המס במדינות המקור•



לישראלמחוץישראליםשלנדלןבהשקעותמסהיבטי

:המקורדיני המס הזרים וחשיפה לשינוי בשיעורי המס במדינות הכרת •

–דוגמאות
;לחברות זרות ויחידים בגין הכנסות שכירות בספרדהתרת הוצאותאי•
וביוון  ( לפני מס מדינתי21%)הבריתבארצותהחברותמסשיעורהפחתת•

(24%);
-בתוספת מס עסקים עולה ל, 15.83%–בגרמניהחברותמסשיעור•

(.מכירה של שלושה נכסים בחמש שנים)33%

מס מקומי עד משיכת 0%–פעילות באמצעות חברה מקומית –גאורגיה•

(.ז"חנ)הכספים 



המסת ואמנמישור 



OECD -השלהמודלהוראות אמנת
המקורלמדינתראשונהמיסויזכות–הכלל

:(מקרקעיןמנכסיהכנסה)6סעיף

מחקלאותהכנסהלרבות)ממקרקעיןמתקשרתמדינהתושבשמפיקהכנסה-המודללאמנת(1)6סעיף•

.אחרתמדינהבאותהבמסלחייבהניתן,האחרתהמתקשרתבמדינההנמצאים(ייעוראו

שבההמתקשרתהמדינהדינילפילושישהמשמעותתהיה"מקרקעין"למונח-המודללאמנת(2)6סעיף•

וציודחימשק,מקרקעיןאלהנלוויםנכסים,מקרהבכל,יכלולהמונח.הנדוניםהמקרקעיןנמצאים

ההנאהזכות,במקרקעיןהדןהכלליהחוקהוראותעליהןשחלותזכויות,ובייעורבחקלאותהמשמשים

מרבצי,לעבדהזכותאו,עיבודבעדכתמורהקבועיםאומשתניםלתשלומיםוזכויותמקרקעיןמפירות

...;אחריםטבעואוצרותמקורות,מחצבים

מהשכרתם,במקרקעיןישירמשימושהמופקתהכנסהעליחולו1ק"סהוראות-המודללאמנת(3)6סעיף•

.אחרתדרךבכלבמקרקעיןמשימושאו

.מיזםשלממקרקעיןהכנסהעלגםיחולו3-ו1ק"סהוראות-המודללאמנת(4)6סעיף•



OECD -השלהמודלהוראות אמנת
המקורלמדינתראשונהמיסויזכות–הכלל

:(הוןרווחי)13סעיף

הנזכריםמקרקעיןמהעברתמתקשרתמדינהשלתושבשהפיקרווחים-המודללאמנת(1)13סעיף•

.אחרתמדינהבאותהבמסלחייבםניתןהאחרתהמתקשרתבמדינהוהנמצאים6בסעיף

שיותרדומותוזכויותמניותמהעברתמתקשרתמדינהתושבשהפיקרווחים-המודללאמנת(2)13סעיף•

ניתן,האחרתהמתקשרתבמדינההנמצאיםממקרקעין,בעקיפיןאובמישרין,נובעיםמערכןאחוזים50-מ

.אחרתמדינהבאותהלמסותם



המס בין ישראל לבין יווןאמנת 
המקורלמדינתבלעדיתמיסויזכות–לכללחריג

:(מקרקעיןמנכסיהכנסה)6סעיף

המתקשרתבמדינההנמצאיםממקרקעיןמתקשרתמדינהתושבשמפיקהכנסה":המסלאמנת(1)6סעיף•

."אחרתמדינהבאותהבמסלחייבהניתן(ייעוראומחקלאותהכנסהלרבות)האחרת

:באנגליתהמסלאמנת(1)6סעיף•

Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income
from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State shall be taxable only in that
other State.



המס בין ישראל לבין יווןאמנת 

המקורלמדינתבלעדיתמיסויזכות–לכללחריג

:(הוןרווחי)13סעיף

המאוזכריםמקרקעיןמהעברתמתקשרתמדינהשלתושבשהפיקרווחים":המסלאמנת(1)13סעיף•

".האחרתהמתקשרתבמדינהרקבמסלחייבםניתן,האחרתהמתקשרתבמדינהוהנמצאים,6בסעיף

מניותוהןבבורסהנסחרותשאינןדומותזכויותאומניותמהעברתרווחים":המסלאמנת(5)13סעיף•

רקבמסלחייבםניתן,מתקשרתבמדינההנמצאיםמקרקעיןהםמנכסיהיותראואחוז50-שבחברה

הנמצאיםמקרקעיןהםנכסיהםשעיקר,עיזבוןאונאמנות,בשותפותזכותמהעברתווחיםר.מדינהבאותה

".מדינהבאותהרקבמסחייביםיהיו,מתקשרתבמדינה

:באנגליתהמסלאמנת(1)13סעיף

Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State shall be taxable
only in that other State."



–חברה זרה באמצעותן"בנדלהחזקה
סוגית החברה נשלטת הזרה



זרהנשלטתחברה

שלהמסמשטרלגבי."(ז"חנ":להלן)"זרהנשלטתחברה"הקרוי,משפטיגוףיוצרהסעיף•
:כילפקודה(1()ב)ב75סעיףקובע,ז"החנ

קיבלכאילואותויראו,שולמושלארווחיםלהשישזרהנשלטתבחברהשליטהבעל"
".רווחיםבאותםהיחסיחלקואתכדיבידנד

אתהמסבשנתמחלקתאינהז"החנאםשאףהרי,בסעיףהקבועיםהתנאיםמתקיימיםאם•
.(רעיונידיבידנד)בההשליטהלבעליחולקוכאילורווחיהאתמסלצרכייראועדיין,רווחיה

שאלולמרות,בחברההפאסיבייםהרווחיםצבירתבסיסעלימוסהז"בחנהשליטהבעל•
.בפועללוחולקוטרם

חברה נשלטת זרה



לצורכי הפקודה  ז"כחנהתנאים אשר צריכים להתקיים על מנת שחברה תושבת חוץ תסווג 
:  כדלקמן, לפקודה( 1()א)ב75בסעיף מפורטים 

–זהבסעיף(א)

:אלהכלבושמתקיימים,חוץתושבשהואאדםבניחבר–"זרהנשלטתחברה"(1)

...בבורסהלמסחררשומותאינןבוהזכויותאומניותיו(א)

מהכנסהנובעיםרווחיושרובאופסיביתהכנסההיאהמסבשנתהכנסתורוב(ב)
...פסיבית

;15%עלעולהאינוהחוץבמדינותהפסיביתהכנסתועלהחלהמסשיעור(ג)

חברה נשלטת זרה



המשך-( 1()א)ב75סעיף 

אובמישרין,מוחזקיםבוהשליטהמאמצעייותראובאחד50%-מלמעלה(1)(ד)
בוהשליטהמאמצעייותראובאחד40%-משלמעלהאו,ישראלתושביבידי,בעקיפין

-מבלמעלהמחזיקיםמהםיותראואחדשלקרובעםשיחדישראלתושביבידימוחזקים
קבלתלמנועהזכותישראלשלתושבאו,בוהשליטהמאמצעייותראובאחד50%

...פירוקאודיבידנדחלוקתלעניןהחלטותלרבות,בומהותיותניהוליותהחלטות

חברה נשלטת זרה



:כדלהלן,לפקודה(א()5()א)ב75בסעיףמוגדרתפסיביתהכנסה

נחשבתהיתהבישראלנצמחהאוהופקהאילואשרהכנסהלמעט,אלהמהכנסותאחתכל(א")

:ידממשלחאומעסקכהכנסהבישראלהמסדינילפי

;הצמדהמהפרשיאומריביתהכנסה(1)

מסעליהששולםבהכנסהשמקורודיבידנדבחשבוןיובאלאזהלעניין.מדיבידנדהכנסה(2)

;...הדיבידנדמחלקתהחברהידיעל15%עלהעולהבשיעורזר

;מתמלוגיםהכנסה(3)

;שכירותמדמיהכנסה(4)

החברהבידיששימשנכסממכירתשאינה,88בסעיףכמשמעותה,נכסממכירתתמורה(5)

;88בסעיףכהגדרתוערךניירממכירתשאינהאוידבמשלחאובעסק

חברה נשלטת זרה



:המשך–(א()5()א)ב75בסעיףפסיביתהכנסה

ניירכןאםאלא,מעסקהכנסההיאאםאף,88בסעיףכהגדרתו,ערךניירממכירתתמורה(1א")

בידישימשכיהשומהפקידשלדעתולהנחתוהוכחמשנהפחותהחברהבידיהוחזקהערך

;ידבמשלחאובעסקהחברה

היאאםאף,(1א)או(א)משנהבפסקתכאמורבתמורהאובהכנסותשמקורהכלשהיהכנסה(ב)

";ידממשלחאומעסקהכנסה

חברה נשלטת זרה



:  דגשים

.  מבחן הרווחים–מבחן ההכנסה •

חבר בני  "למעט הכנסה מדיבידנד שמקורו בהכנסה אשר הופקה על ידי -הכנסה מדיבידנד  •
חבר בני אדם  "לעניין זה .15%ואשר שולם עליה מס בשיעור העולה על " אדם מוחזק

10%בשיעור של ז"החנחבר בני אדם המוחזק במישרין או בעקיפין על ידי –" מוחזק
לפחות אם מדובר בחבר בני אדם שהזכויות בו נסחרות בבורסה  5%או בשיעור של , לפחות

".נייטרלידיבידנד "-

חבר בני אדם תושב חוץ  "-חברה עסקית  –" הכנסות ורווחים כוללים של חברה עסקית"•
".שרוב הכנסותיו ורווחיו אינם הכנסות פאסיביות

חברה נשלטת זרה



:(המשך)דגשים

הכנסותיהבשלזרהנשלטתחברהחויבהשבוהזרהמססכום"–"החלהמסשיעור"•
באותהפאסיביתבהכנסהשמקורםרווחיהכללבסכוםמחולקכשהוא,המסבשנתהפאסיביות

."שנה

סכום,ההכנסהסכוםחישוב-הפאסיבייםוהרווחיםהפאסיביתההכנסהסכוםחישובאופן•
מוגדרים198מתיקוןהחל.החליםהמסלדיניבהתאםיקבע,הפסיביתההכנסהוסכום,הרווחים

:כדלקמןלפקודה(ג)-ו(ב)1ב75בסעיף"החליםהמסדיני"

באותהנישוםאוהכנסותיועלח"דוהמגישגומלתמדינהתושבשהואאדםבניחברלגבי•
:להלן)(ג)1ב75בסעיףהמפורטותמסוימותהתאמותתוךמדינהבאותההמסדיני-מדינה

;"(המותאםהרווח"

.בישראלהמסדיניפיעל–אחרמקרהבכל•

חברה נשלטת זרה



:(המשך)דגשים

והרווחיםהחייבתההכנסה,ההכנסהבחישוב,(ב)קטןבסעיףהאמוראףעל"-המתואםהרווח
:אלהגםייכללוכאמורגומלתמדינהתושבהאדםבניחברשהיאזרהידמשלחחברתשל

באותההמסדינילפיהכנסהשאינםאוממספטוריםהםאםגםהוןרווחאודיבידנד(1)
חילופיכוללואינומסאירועדחייתשמהותומבנהשינויבמסגרתהוןרווחלמעט,המדינה

בהתאםההוןרווחיחושבזהלעניין;המנהלשקבעמסוגמבנהשינוילרבות,במקרקעיןמקרקעין
.";'החלקלהוראות

LLC/יחיד–(1031)השיחלוףדוגמת•

המסאמנתעםהתנגשות•

5/2004הכנסהמסחוזר•

6/2016הכנסהמסחוזר•

במהלך,ותיקחוזרלתושבאולראשונהישראללתושבשהיהמילמעט–ישראלתושב•
.ההטבותתקופת

(2019)10241/17א"ע-רוזבאדדיןפסק•

חברה נשלטת זרה



:(2017)(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•
מיליון34בסךדיבידנדחילקוהמוכרות."(המכירהעסקת":להלן)יורומיליון134תמורתשבבעלותן

.רוזבאדבקבוצתקשורותלחברותהמכירהבעסקתשהתקבלוהמזומניםיתרתאתוהלוויורו

.התושבותבמדינותהוןרווחמסשולםלאאחתחברהלמעט•

חברה נשלטת זרה



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

בשוויץן"נדלשהחזיקהזרהחברהשלמניותיהאתההולנדיתהחברהרכשה,2006בשנת•
."(2008מכירת":להלן)2008בשנתאותןומכרה

החברותואחתההולנדיתהחברהסווגו2005בשנתהמיסיםלרשותשנשלחהבהצהרה•
.(יותרמאוחרתבהצהרה2007בשנתתוקן)ז"כחנהלוקסמבורגיות

:העיקריתהמשפטיתהשאלה

ההולנדיתולחברההלוקסמבורגיותלחברות,המחזיקותלחברותשנוצרההוןרווחהאם•
האם?זרהנשלטתחברהשל"פסיביתהכנסה"כיסווג2008וממכירתהמכירהמעסקת

ומהחברותההולנדיתמהחברה"רעיונידיבידנד"קיבלהכאילונכסיםרוזבאדאתלמסותניתן
?חולקהשלאשניםבאותןהפסיביתההכנסהבגובההלוקסמבורגיות

חברה נשלטת זרה



:(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•

חברה נשלטת זרה



:(המשך)דגשים

:(התקבלהמדינהערעור)(2019)(10241/17א"ע)נכסיםרוזבאדד"פס

ב75סעיףלהוראתבניגודהמחוזיהמשפטביתפסקלפיה,בטענתוהמערערצודק"•
שלפיו,חברותלמיסויבישראלשבדיןיסודמעקרוןבפסיקתוסטה,הכנסהמסלפקודת

מיסוייחידת,בדיןאסמכתאוללאתקדימיבאופן,ויצר,נפרדתמסיחידתהיאחברה
".חברותקבוצתהיא,חדשה

בחברההפאסיביותההכנסותתנאי-77/2019מספרבדיווחחייבתעמדה•
חברותקבוצתשלבמקרהזרהנשלטת

,(זרותנכדותוחברותזרהבתחברהלמשל)זרותחברותבקבוצתזרהנשלטתחברהקביעתלעניין•

אחתכלשלההכנסותסיווגאתלבחוןיש,לפקודה(ב()1()א)ב75שבסעיףהתנאיםבחינתבמסגרת

שלעיסוקהאםבין,כמכלולהקבוצהחברותהכנסותסיווגאתלבחוןולאבנפרדהקבוצהמחברות

אין,כלומר.לאואםוביןבקבוצההאםחברתשללעיסוקהזהההחברותבקבוצתהנבחנתהחברה

.חברהכלשלהנפרדתהישותמעקרוןלהתעלם

חברה נשלטת זרה



ן מחוץ לישראל"הפסדים מפעילות נדלקיזוז 



פאסיביתמהכנסההפסדיםקיזוז

:לפקודה28סעיף

לפינישוםהיהריווחהיהושאילוהמסבשנתיד-במשלחאובעסקלאדםשהיההפסד(א).28"

שנתבאותהאחריםממקורותאדםאותושלהחייבתהכנסתוכלסךכנגדלקיזוזניתן,זופקודה

.(אופקיקיזוז)מס

לשניםקוזזשלאההפסדסכוםיועבר,כאמורמסבשנתההפסדכלאתלקזזניתןשלאמקום(ב)

אומעסקהשניםבאותןאדםאותושלהחייבתהכנסתוכלסךכנגדויקוזזזואחרבזוהבאות

אותושלהחייבתהכנסתוכלסךכנגדשיקוזזאו,ידמשלחאובעסקהוןריווחלרבות,ידמשלח

באחתההפסדאתלקזזניתןשאםובלבדוהכל,...בהתקיים(2)2סעיףלפי,השניםבאותן,אדם

:(אנכיקיזוז)שלאחריהבשנהלקזזויותרלא,השנים

אינפלציוניסכוםשהואהוןריווחכנגדזהסעיףלפיהפסדיקוזזלאהנישוםזאתביקשאם...(ג)

.25%עלעולהאינועליהםהחלהמסשיעוראםדיבידנדאוריבית,הוןרווחכנגדגםיחידולגבי

לגבימקורמאותושלאפאסיביהפסדלקיזוזמקורמאפשרתאשרבפקודההוראהקיימתלא•

.(1038/17א"ע)שרהאורעניין(2016()7486/14מ"עע),בראלעניין)בישראלפעילות



פאסיביתמהכנסההפסדיםקיזוז

:לפקודה29סעיף-לישראלמחוץהפסדיםקיזוז

-(לפקודה(1)29סעיף)פאסיביהפסד

במסחייבהיהרווחהיהושאילוהמסבשנתלישראלמחוץישראללתושבשהיההפסד(א)(1")

שכירותמדמיהפסדואולם,לישראלמחוץחייבתפסיביתהכנסהכנגדיקוזז,פסיביתכהכנסה

,זהסעיףלענין;בניןאותובמכירתהוןרווחכנגדגםבקיזוזיותר,בפחתשמקורובניןמהשכרת

,מתמלוגיםאושכירותמדמי,מדיבידנד,הצמדהמהפרשי,מריביתהכנסה-"פסיביתהכנסה"

;ידממשלחאומעסקהכנסהשאינה

סכוםיועבר(א)משנהבפסקתכאמור,המסבשנתההפסדכלאתלקזזניתןשלאמקום(ב)

שהופקההחייבתהפסיביתההכנסהכנגדויקוזזזואחרבזוהבאותלשניםקוזזשלאההפסד

לקזזויותרלא,השניםבאחתההפסדאתלקזזהיהניתןשאםובלבד,שניםבאותןלישראלמחוץ

";שלאחריהבשנה



שוטפיםהפסדיםקיזוז

-(לפקודה(2)29סעיף)אקטיביהפסד

מתחייבהיהרווחהיהושאילו,לישראלמחוץ,ידבמשלחאובעסקישראללתושבשהיההפסד(2")

:אלההוראותלגביויחולו,בישראלבמסעליו

מסשנתבאותה,הוןרווחלרבות,החייבתהכנסתוכנגדתחילהיקוזזהמסבשנתשהיההפסד(א)

;לישראלמחוץידממשלחאומעסק

הכנסהכנגדכאמורהיתרהתקוזז,(א)משנהבפסקתכאמורקיזוזלאחרהפסדיתרתנותרה(ב)

;...מסשנתבאותהשנותרהלישראלמחוץחייבתפסיבית
לישראלמחוץבעסקהינהכאמורהפסדויתרת...כאמורהפסדקיזוזלאחרהפסדיתרתנותרה(ג)

,הנישוםזאתביקשאם,תקוזז,(הנשלטהעסק-זהבסעיף)בישראלמופעליםוניהולובושהשליטה

;מסשנתבאותהבישראלשנצמחהאושהופקהחייבתהכנסהכנגד

לשניםכאמורקוזזשלאההפסדסכוםיועבר...שנהבאותהההפסדכלאתלקזזניתןשלאמקום(ד)

מעסק,מסשנותבאותן,הוןרווחלרבות,הנישוםשלהחייבתהכנסתוכנגדויקוזז,זואחרבזו,הבאות

אומעסקלקזזויהיהשניתןנשלטמעסקמועברהפסדלענייןלמעט)לישראלמחוץידממשלחאו

;(בישראלידמשלח



ן ותושבות  "השקעות בנדל



ן"בנדלהשקעותבאמצעותקבעתושבותרכישת

-דוגמאות

;אירואלף300-קפריסין•
;אירואלף250–יוון•
;אירואלף350-500–פורטוגל•
;אירואלף330–מלטה•

תהמוצעוהרפורמהישראלעזיבתבעתלפקודהא100סעיףתחולת•



ן בארצות הברית"נדלבהשקעות מיסויותסוגיות 



סקירה כללית של סוגי תאגידים בארצות הברית

passed)מסלצרכישקופיםשלרובגופיםהינן-LPושותפותLLCחברת• through)והמשמעות

.LP-בהשותפיםאו,LLC-ב(Members)החבריםברמתחלהאלוישויותשלהמסשחבותהיא

להיותוחייבת(המניותבעליברמתמיסוי)מסלצרכיהשקופהרגילהחברההינה–S-Corpחברת•

.מסלצרכיהבריתארצותתושבייחידיםמניותמבעלימורכבת

-Cחברת• Corp–ככללממוסההמניותלבעליכספיםוחלוקתהחברהברמתמיסוי–שלבידומיסוי

.כדיבידנד



ארצות הברית: שיעורי מס ליחידים זרים

:הבריתבארצותליחידהפדראלייםהמסשיעורי•

לנשואיםהמתייחסותהמסמדרגותלפיממוסהב"ארהתושביאינםהזוגובתשהואנשוייחיד•

Married)נפרדחישובהמגישים,הבריתארצותתושבי Filing Separate):

Tax owedTaxable income bracketTax Rate 2019

10% of taxable income$0 to $9,70010%

$970 plus 12% of the amount over $9,700$9,701 to $39,47512%

$4,543 plus 22% of the amount over $39,475$39,476 to $84,20022%

$14,382.50 plus 24% of the amount over $84,200$84,201 to $160,72524%

$32,748.50 plus 32% of the amount over $160,725$160,726 to $204,10032%

$46,628.50 plus 35% of the amount over $204,100$204,101 to $306,17535%

$82,354.75 plus 37% of the amount over $306,175$306,176 or more37%



ארצות הברית-שיעורי המס לחברות 

(INC)חברהבאמצעותן"בנדלהחזקה•

.21%שלשיעור-(אחידשיעור)פדראליחברותמס▪

.(סניףמס)המניותלבעלירווחיםחלוקתבעתדיבידנדמיסוי▪

State))מדינתימס• tax:למדינהממדינהמשתנה:

)0-12.3%בין)למדינהממדינהמשתנההמס▪

.מדינתימסאיןלמשלופלורידהוושינגטון,טקסס,נבדהבמדינות▪



שיעורי המס הכולל בארצות הברית ובישראל

:LP/LLC/יחידבאמצעותן"בנדלהחזקה•

:כדלקמן,ב"בארהפדרליבמסחייבותליחידמשכירותוהכנסותהוןריווחמסשיעור

Long)שנהמעלהמוחזקנכסמכירתעלהוןריווח▪ term Capital Gain):20%/15%שלמסשיעור

–5/2004חוזר)בישראלהוןריווחלמסהשלמהבתוספת,הבריתבארצותההכנסהלגובהבכפוף
.(בישראלמסלצרכיליחידLLC-השלהחייבתההכנסהייחוס

בחירהאוהאמריקאיהמסבזיכויהשכירותהכנסותעלבישראלשולימסשיעור:שכירותהכנסות▪

.)5/2004לחוזרבכפוף)זרמסזיכויללאפחתבניכוי15%שלבחלופה



אמריקאי LLCמיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על 

LLCהאמריקאיבדין–
•LLCיחידזכויותבעלידיעלמוחזקתאשר(A single-member LLC)לחלוטיןשקוףלגוףנחשבת

Disregarded)הבריתבארצותמסלצרכי Entity)לבעלישירותמיוחסיםוהפסדיההכנסותיהוכל

.בההיחידהזכויות

•LLCהחברהשלבהחזקהיותראוחבריםשניעם(A multiple-member LLC)דומהבאופןמתנהלת

חלקובתוספת,LLC-לשהזריםהכספיםאתכוללאשר,(basis)חשבוןישחברלכל–לשותפות

ונותנת1065דוחמגישהזהבמקרהLLC-ה.שחולקוכספיםובניכויבהפסדיםחלקובניכוי,ברווחים

המסדינילפי.K-1שנקראטופסבמסגרתהשותפותובהוןהשותפותבתוצאותחלקואתחברלכל

שכן,להכנסהתיחשבלאכספיםחלוקת,מאפסגבוהLLC-בהחברשלהחשבוןעודכל,ב"בארה

LLC-הברווחיהחברשלחלקוחשבוןעלאוLLC-להזריםשהחברכספיםחשבוןעלבחלוקהמדובר
.(החברבידיבמישריןהופקוכאילומסעליהםהוטלכבראשר)

לצרכיכחברהלדווחלבחור,יותראואחדחברידיעלמוחזקאםביןלבחוריכולLLC-ה,לחילופין•

-C)חברותידיעללדיווחהמיועד1120טופסבמסגרת,מס Corporations).



5/2004סוגית כפל המס וחוזר 



5/2004סוגיית כפל המס ותכלית חוזר 

LLC(S-Corp)הישראליבדין–

ההכנסות,המסחבות-דהיינו,שותפותכאלהיאהמסלענייןLLC-לההתייחסותהבריתבארצות•

י"עמסתשלוםהואהאמורמהייחוסיוצאכפועל."חבר"לייוחסוהתאגידבמסגרתשנעשווההוצאות

.בשותפותשותףי"עמסלתשלוםבדומה-ישראלתושב-"החבר"

התאגידי"עשיחולקורווחים.אדםבניחברכאלהיאהמסלענייןLLC-לההתייחסות,בישראל•

.ישראלתושבבידיכדיבידנדייחשבו

התאגידבידי.הישראליהדיןי"עפהכנסהלושתהאללאמסשילםישראלתושב:התוצאה•

,אלורווחיםיחולקוכאשר,בעתיד.בישראלבמס,זהבשלב,חייביםאינםאשררווחיםקיימים

אפשרותוללא,במקורל"בחומסניכויללא,מדיבידנדכהכנסהישראלתושבבידיאותםיראו

.לפקודה199-210סעיפיםלהוראותבהתאםזרממסזיכוילקבל



(2017)-פקיד שומה גוש דן ' נ' יעקב הראל ואח55858-12-15מ "ע

עובדות

LLCמסוגמתאגיד67%-בהחזיקהאשר,משפחתיתחברהשלממניותיה100%-בהחזיקהנישום•
.רפואייםביטוחיםמכירתבתחוםב"בארהשפעל

התאגיד.המשפחתיתלחברהקרי,בוהזכויותלבעלי,ב"בארההדיןלפי,יוחסוהתאגידשלהכנסותיו•

.ב"בארהבמקורמסהתאגידניכהבגינם,לחברהכספיםחילק

הנישום)מניותכבעללושיוחסהמדיבידנדהכנסהעלדיווחהואבישראלהנישוםשהגישבדוחות•

אתליתןסירבהשומהפקיד.ב"בארהשנוכההמסבגיןזיכויודרש,המשפחתיתבחברה(המייצג

.הזיכוי

עלותמלואבגיןפחתמהמערעריםחלקדרשו,2010-2013המסלשנותבדוחותיהם,בנוסף•

שלהשווימלואבגיןהפחתאתלנכותניתןב"בארההמסדינישלפיבתואנה,הדירותשלהרכישה

.הקרקערכיבשלהפחתהעלמגבלהשםחלה"בניין"במדוברכאשרורק,הדירות



(2017)-פקיד שומה גוש דן ' נ' יעקב הראל ואח55858-12-15מ "ע

המחוזיהמשפטביתפסיקת

-העקיףלזיכויביחס

ולא"אטומה"ישותבגדרבולראותיש,ב"בארהמסלצרכישקוףכגוףנחשבהזרשהתאגידאףעל•

.בישראלמסלצרכישקופה

שהוטלהמסואילוהזרהתאגידשלמעסקהכנסהעלהינוהבריתבארצותששולםהמס,כןעל•

.הנישוםשלדיבידנדהכנסתעלהינובישראל

מילביןההכנסהמפיקביןבזהותהצורךבדברלפקודה200בסעיףהדרישהמתקיימתלא,לאמור•

.בגינההמסזיכויאתשמבקש

עלהיאמסחבותבישראלבעוד,מעסקהכנסההיאהבריתבארצותשמוסתהההכנסה,בנוסף•

תהיההזרהובמדינהבישראלשההכנסהנדרשממסמזיכויליהנותמנתעל–מדיבידנדהכנסה

.(לפקודה204סעיף)מקורמאותוהכנסה



(2017)-פקיד שומה גוש דן ' נ' יעקב הראל ואח55858-12-15מ "ע

המחוזיהמשפטביתפסיקת

-לפחתביחס

-זהבהקשרגםהערעוראתדחההמחוזיהמשפטבית

.האמריקאיהדיןמבחינתהוכחהלאהמערעריםטענת•

כיהקובע,לפקודה21סעיףלפי,משמע.בישראלהמסדיןלפילקבועישהפחתלניכויהכלליםאת•

הוקםשעליההקרקעמחירבחשבוןיובאלא,הפחתקביעתלצורך,בנייןשלהמקוריהמחירבחישוב

הקובעותראיותבהיעדרוזאת,הכוללתמהעלות1/3-בהקרקעעלותאתלהעריךשניתןתוך-הבניין

.אחרת



(2018)-פקיד שומה גוש דן ' נ' יעקב הראל ואח4030/17א "ע

-העליוןהמשפטביתפסיקת

שגגהנפלהלאכיהיאדעתנו.טענותיהםאתושמענו,הצדדיםסיכומילרבותבחומרעיינו"

-קמאבהליךזהבענייןלהסכמותהגיעושהצדדיםגםמה-שנקבעוהעובדתייםבממצאים

."מהםשנגזרתהמשפטיתובמסקנה

"מלאהבהשקפה"מדוברשאיןמצב)5/2004חוזרבפרשנותעסקלאהדיןפסק–דגש

.(מסלצרכי



השקפה חלקית   –5/2004חוזר –פתרון מוצע לכפל המס 

LLC(S-Corp)הישראליבדין–
–אמריקאיLLCשלבהקשרזרמסזיכויקבלתלצרכי"חלקיתהשקפה"קובע–5/2004חוזר•
בכדיאולם,בישראלבמסחייבאינוהתאגיד,ככלל.חוץתושבאדםבניחברהואהתאגיד•

יתאפשר,(ישראלתושב)למחזיקההכנסותייחוסמשוםלהיווצרהעשויהמסכפלאתלמנוע

הזרהמסבשלזיכוייינתן,במקביל.אישיבאופןהתאגידהכנסתעלבישראללדווחלמחזיק

(התאגידשלההכנסותמייחוסכתוצאה)המחזיקי"עששולם

100,000בארצות הברית LLC-הרווח החייב במס כתוצאה מפעילות ה

50%שיעור המס על היחיד בישראל

50,000חבות במס בישראל

(30,000)בארצות הבריתזיכוי בשל מס זר ששילם היחיד

20,000(השלמת מס)היחיד בישראל מס לתשלום על



5/2004דגשים נוספים מחוזר 



התאגידמעמדאתלשנותכדיבוואין,בלבדזרממסהזיכויבבעיותטיפולהיאהחוזרמטרת•
ייוחסולא,ל"בחוהתאגידמפעילותכתוצאההפסדים,למשלכך.מסלצורךלחלוטין"שקוף"ל

.LLC-הברמת,הפקודההוראותפיעללקיזוזיישארואלאלמחזיק

מפעילותכתוצאההפסדנוצרהשניםובאחת,החוזרהוראותבהפעלתשבחרנישוםשלבמקרה•
.העוקבותבשניםהתאגידברמתההפסדיםיקוזזו,"שקוף"ההתאגיד

אי הרשאה לקזז הפסדים



ובהתאמהישראלכתושבLLC-ללהתייחסמורההחוזרמישראלמופעליםוהניהולשהשליטהבמידה•

.23%שלבשיעורדהיינו,לפקודהלהוראותבהתאםחברותמסבשיעורתמוסההכנסתו

כאילוהזרהמסייחשב,(ישראלתושב)המחזיקי"עשולםשהמסהעובדהאףעל,ממסהזיכוילעניין•

חלוקתבעת,זאתעםיחד.בישראלחייבהתאגידשבוהחברותמסכנגדכזיכויויינתןLLC-הי"עשולם

.לפקודהב125סעיףלפינוסףבמסיחובאשר,כדיבידנדבכךייראולמחזיקרווחים

מבחן השליטה והניהול בישראל 

100,000בארצות הברית LLC-הרווח החייב במס כתוצאה מפעילות ה

30,000בארצות הברית כפועל יוצא משיוך ההכנסות אליוהמס הזר ששילם היחיד

(23,000)(36%שיעור המס בחוזר)כחבר בני אדם תושב ישראל LLC-מיסוי ה

התשובה שליליתלפי החוזר? עודף זיכוי מס זר

24,410(33%-25%)בעת חלוקת דיבידנד 

54,410מס כולל בארצות הברית ובישראל



.אופייןיישמרישראללתושבמיוחסותLLCשלהכנסותכאשר•

משכרוהכנסההמחזיקבידימעסקכהכנסהתחשבהתאגידשמפיקמעסקהכנסה,למשלכך•

.המחזיקבידימריביתכהכנסהאופייהעלתשמורהתאגידבידידירה

.בהתאםמסשיעוריייקבעו,ההכנסהאופילשימורבמקביל•

עלליחידלפקודהא122סעיףהוראתתחולתאי)50/2017חוזרעםאחדבקנהעולהכיצד•

?(דירהמשכרההכנסה

ההכנסהסיווג



יראו.לעילשנקבעההסדראתעליולהחילביקששהנישוםלאחררקיופעלוזהחוזרהוראות•

ח"הדוהגשתעםהוראותיואתיישםאםהחוזרהוראותאתלהפעילביקשכאילובנישום

.השומהלפקידזהחוזרפרסוםשלאחרהראשון

הוראותיואתויפעילמבחירתובולחזוריוכללא,החוזרהוראותאתליישםשבחרנישום•

.העוקבותבשניםגםעקביבאופן

,בהגשתוחייבשהואהשנתיח"לדויצרף,החוזרהוראותאתלגביולהפעילשבחרנישום•

אתתכלולההודעה.מהכנסותיוכחלק"שקוף"ההתאגידהכנסותעלהדיווחאופןלגביהודעה

.זיכוינדרשבגינםואשרהזרהבמדינהששולמוהמססכומיואתהחייבתההכנסהחישובאופן

?המסהטבותתקופתבסוףותיקחוזרתושבלגבימה•

?חוזרתושב•

הודעה על הכנסות התאגיד השקוף וקיזוז הפסדים 



5/2004החלטות מיסוי ביחס לחוזר 



4554/12החלטת מיסוי 

בהסכםמיסויהחלטת-ב"בארהבבנייןהשקעהבענייןמיסויהיבטיקביעת•

אמריקאיםמשקיעיםארבעהעםיחדהבריתבארצותבבנייןלהשקיעהחליטישראלתושב▪

.נוספיםישראליםמשקיעיםושני





4554/12החלטת מיסוי 

:(המשך)4554/12מיסויהחלטת

:נוספותעובדות•

.ב"בארהמסלצרכישקופהLLC–בתחברה▪

.ב"בארהמסלצרכישקופה–אםחברת▪

:הבקשה•

,מבוקש,הבתומהחברההאםמהחברההנובעתהנישוםשלהחייבתההכנסהקביעתבעת▪

בשקיפותתעלההחייבתשהכנסתן,שקופיםכגופיםהבתובחברההאםבחברהיראוכי

המשולםהמסמלואשלזיכוימתןתוך,עצמולנישוםהמשפחתיותהחברותבאמצעות

.ב"בארה

בעתלרבותישונהלאהמניותלבעליהבתומהחברההאםמהחברההעולהההכנסהסיווג▪

LLC-בהזכויותבעליבידיהוןכרווחיסווגהבנייןבמכירתהרווחהיינו,הבנייןשלמכירתו
.הנישוםבידילפקודה'החלקלהוראותבהתאםלהמסותהנישוםיוכלולפיכך



4554/12החלטת מיסוי 

:ההחלטה•
החברותי"עשישולםאמריקאיזרמסבגיןזיכויוידרוש,(5/2004)בחוזרלאמורבהתאםיפעלהנישום▪

.המשפחתיות

או/והאםבחברה)נוצרובהבחברהשהיוכפיאופייןעליישמרו,הבתמהחברהלנישוםהמיוחסותההכנסות▪

.לחוזר7לסעיףבהתאם(הבתבחברה

החלופותשתימביןכנמוךיהיה,הבתהחברהפעילותבגין,החוזרלהוראותבהתאםלנישוםשיינתןהזיכוי▪

:הבאות

.המשפחתיותהחברותי"עבפועלששולםהזרהמס-

באמצעותולא,ישירותהאםהחברהאתהחזיקאילוהנישוםי"עב"בארהמשולםשהיההזרהמס-

.המשפחתיותהחברות



6839/16החלטת מיסוי 

:  עיקרי העובדות הן כדלקמן

ן באמצעות  "השקיעה בנדל, המוחזקת במלואה על ידי תושב ישראל"( החברה: "להלן)חברה תושבת ישראל •

) LLC בשותפויות  50%-מנמוכיםאשר החזיקה בתורה בשיעורי החזקה , "(חברת הבת: "להלן

.)"השותפויות והחברות הנכדות: "להלן)LLCותאגידים מסוג ( LP)אמריקאיות 

לישויותנחשבותוהן,הבריתבארצותהמקרקעיןבנכסיהמחזיקותאלההןהנכדותוהחברותהשותפויות•

.הבריתבארצותמסלצרכי"שקופות"

כלאתרואים,כןועלפעולתהתחילתעם"שקופה"כלהיחשבהחברהבחרההבריתבארצותמסלצרכי•

השותפויותאו/והנכדותהחברות,הבתחברת,החברהידיעלהמוחזקיםמהנכסיםשמופקותההכנסות

.)הבריתבארצותיחידעלשחלההמסלחבותבהתאם)המניותבעליידיעלהופקוכאילו,"(הקבוצה":להלן)

.  ב"השליטה והניהול על עסקי החברה הבת והחברות הנכדות מופעלים בארה•

כתוצאה מבחירה במיסוי לפי , ב"ב על רווחי הקבוצה מפעילות הקבוצה בארה"שיעור המס שיחול בארה•
. ב אילולא בחירה זו"נמוך משיעור המס שהיה חל על הקבוצה בארה, Check the Box-שיטת ה



:הבקשה
שהן)הנכדותולחברותהבתלחברהביחס5/2004בחוזרהאמוראתליישםביקשההחברה•

ידווחוב"בארההמצוייםממקרקעיןשהכנסותיהןכך,והשותפויות(LLCמסוגתאגידים
.החברהדוחותבמסגרתשוטףבאופןבישראל

אשרהכנסותבגין,ב"בארהשישולםהמסאתליתןהמיסיםרשותהתבקשה,בנוסף•

החברהידי-עלהמוחזקיםב"בארהן"הנדלמנכסיהנובעות,ב"בארההיחידבתיקמדווחות

תהאבוהחברותמסכנגדכזיכוי,ב"בארההופקואשר,והשותפויותהנכדותהחברות,הבת

.בישראלחייבתהחברה

6839/16החלטת מיסוי 



:ההחלטה
המניותשבעלהעובדהלאור,היתרבין,המקרהבנסיבותיחוללא5/2004הכנסהמסחוזר•

הנכדותבחברות,הבתבחברהבמישריןמחזיקאינוב"בארההקבוצההכנסותעלמדווחאשר
.ובשותפויות

היחידידיעלששולםלמסביחסהעקיףהזיכוימנגנוןאתליישםרשאיתתהאהחברה,זאתעם•

שמקורםלכספיםבנוגערק,לפקודה(ה)126-(ג)126לסעיפיםבהתאם,הבריתבארצות

המפורטיםומגבלותלתנאיםובכפוףהבתחברתידיעלהמוחזקיםמנכסיםהנובעיםברווחים

.בהחלטה

עלהמוחזקיםמנכסיםהנובעיםברווחיםשמקורםלכספיםביחסיופעללאהעקיףהזיכוימנגנון•

.(50%-מנמוךההחזקהושיעורהיות)הנכדותהחברותידי

6839/16החלטת מיסוי 



:אלהמביןהנמוךיהיהההחלטהיישוםלצורךהחוץמסיגובהכי,בנוסףהוסכם

Check-המנגנוןבהפעלתהחברהבחירתבשל,בפועלב"בארהשישולמוהמיסים1. the Box

Check-המנגנוןבהפעלתבוחרתהייתהלאהחברהאילוב"בארהמשתלמיםשהיוהמיסים2.

the Box,אדם-בני-חברידי-עלנעשההיהב"בארהוהדיווח.

ככלכיהוסכם,הנכדותלחברותביחסמופעללאהעקיףהזיכוישמנגנוןהעובדהלאור,בנוסף•

רווחיםכנגד,הבתהחברהידי-עלבמישריןהמוחזקיםמהנכסיםשנובעיםהפסדיםשיקוזזו

ששולםהמסחוץמסיכזיכוייינתןלא,הנכדותהחברותידי-עלהמוחזקיםמהנכסיםהנובעים

.כאמורשקוזזוההפסדיםבגובההכנסהעל

הפסדיםמקיזוזמנועאינוהמניותבעלב"בארההמסחבותחישובלצרכיאםגם,כלומר•

הזיכוימנגנוןהפעלתלצרכי,הנכדותהחברותרווחיכנגד,הבתהחברהמנכסיהנובעים

קוזזואילוהבתהחברהבגיןמשתלמיםשהיוהמיסיםבגובהחוץמסירקכזיכוייותרו,העקיף
.(הנכדותהחברותמרווחיולא)הבתהחברהמרווחיהבתהחברההפסדי

6839/16החלטת מיסוי 



2016שנת 2015שנת 

100(40)החברה הבת

150300החברות הנכדות

110400כ רווחי הקבוצה"סה

המסבשנתיהיה(20%שלמסשיעורתחת)הבריתבארצותשישולםשהמסיוצאזודוגמהלפי•

ההפסדכאילו,בלבד12כזיכוייתרוהמיסויהחלטתלפי,זאתלעומת.80–2016-ו2015-22

.2015המסבשנתרווחיהכנגדקוזז2015המסבשנתהבתהחברהשל

מחזיקשאינווהגםבארצותהיחידידיעלששולםהזרהמסשלזיכוימאפשרתהמיסויהחלטת•

שלבהכנסותשמקורוזרמסזיכויהיתרביןמנטרלתאך,הבריתבארצותבתאגידיםישירות

.50%-למתחתהעקיפההחזקתןשיעוראשר,הנכדותהחברות

6839/16החלטת מיסוי 



עמדות חייבות בדיווח ביחס לחוזר  

5/2004



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



אמריקאי LLCעמדות חייבות בדיווח בדגש על 

תושבתשאינהבישותמחזיקאשרישראלתושב-16/2016'מסעמדה–בדיווחחייבתעמדה•

לישותנחשבתזאתולעומתבישראלמסלצרכי"שקופה"שאינהכישותבישראלהנחשבת,ישראל

SאוLLCמסוגישויותכדוגמת)ל"בחו"שקופה" Corporationהפסדיםלקזזרשאיאינו,(ב"בארה

אםגם,בהחזקתואחרתאגידשלמהכנסהאו,החייבתמהכנסתוהזרההישותבפעילותשהתהוו

.ל"בחוכשקוףנחשב

:(2019בפברואר26מיום)1יםש"פק'נגרינפלד1861-07-15מ"ע

:עובדות

.LLC-כהמאוגדיםב"בארהן"הנדלבתחוםתאגידים15מבלמעלהשותףהיההמערער•

.5/2004לחוזרבהתאםהאישיבמישורהתאגידיםבהכנסותחלקועללדווחבחרהמערער•
.רווחייםבתאגידיםלושנוצרהחייבתהכנסהכנגדלושהיוLLCמתאגידיהפסדיםקיזזהמערער•

.רווחיםמולהפסדיםבנפרדתאגידבכללקזזניתן:המשיבעמדת•



אמריקאי LLCעמדות חייבות בדיווח בדגש על 

:(2019בפברואר26מיום)1יםש"פק'נגרינפלד1861-07-15מ"ע–16/2016'מסעמדה

נדחהזהבענייןהערעור

"אטומהיישות"כהפקודהלהוראותבהתאםיעשהLLCשלסיווגהכינקבעהראליעקבבעניין•

-לפיכך.שלביתהדוהמיסוילשיטתבהתאם

5/2004לחוזר11.4בסעיף"תאגיד"המונחאתכיהמערערטענתאתדחההמחוזיהמשפטבית•

.הפרשנותלחוק5לסעיףבהתאםוזאת"תאגידים"-רביםבלשוןגםלפרשיש

בעל.האחריםבתאגידיםשתחזיקLLCלהקיםהיהיכולכיהמערערטענתאתדחהגםהמשפטבית•

כללשלוהרווחיםההפסדיםסךעללדווחרשאיאינובישראלמ"בעחברותבמספרמניות
.LLCלתאגידיביחסגםרווחיהמוללקיזוזניתניםבנפרדחברהכלהפסדי.ביחדהחברות



אמריקאי LLCעמדות חייבות בדיווח בדגש על 

:(2019בפברואר26מיום)1יםש"פק'נגרינפלד1861-07-15מ"ע–16/2016'מסעמדה

Schedule-הבמסגרתהאמריקאיבדיןשונותישויותביןקיזוז• E.

?החוזרלפי,הישראליהדיןלפי,האמריקאיהדיןלפיהפסדיםניהול-?ביצועברהאם•

?פירוטללאK1רקניתןבהםמקריםלגבימה•

(LP)שותפויות/אחתLLCישותבאמצעותפעילות•

.150טופס-10%-מנמוךבשיעוראחריםLLCבתאגידיהמחזיקהחזקותLLCבאמצעותהחזקה•

.המסדינישלובניטרליותהעסקיתבפעילותאפשריתפגיעה•



אמריקאי LLCעמדות חייבות בדיווח בדגש על 

-הכנסהמספקודתהוראותלפייחושבוישראלתושבשלזרותהכנסות-27/2016'מסעמדה•

לפייעשה,ישראלתושבידי-עללישראלמחוץשהופקההכנסהבגיןהחייבתההכנסהחישוב

יהיהבדיווחהחייבהעמדהנוקט.(בישראלהמסלדיניבהתאם,כלומר)הכנסהמספקודתהוראות

שנוקטמיעלהדיווחחובת,זהסעיףלענייןכייובהר.לישראלמחוץהכנסההמפיקישראלתושב

ישותבאמצעותאובמישריןלישראלמחוץהכנסהשמפיקישראלתושבעלתחולשונהבעמדה

.בההשליטהמאמצעי10%מעלבעקיפיןאובמישרין,מחזיקשהוא

:לדוגמה

שוניםפחתשיעורי•

נכסיםשחלוף•

.LLCעלחללא,לכאורה•



אמריקאי LLCעמדות חייבות בדיווח בדגש על 

זרממסזיכוילצורך5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבעההסדריישום-50/2017'מסעמדה•

ההסדראתליישםושבחרזהבתאגידמחזיקאשרישראללתושבLLCתאגידהכנסותיחוס-בלבד

יהיהאישיבאופןהתאגידהכנסותעללדווחלושמאפשרבאופן5/2004הכנסהמסבחוזרשנקבע

L.L.C-הבפעילותשהתהווהפסדיםקיזוזלרבות,אחרלענייןולאבלבדזרממסזיכוילצורך
מיוחדיםמסושיעורי,ליחידהמיוחסיםפטוריםלרבותוכןישראלתושבשלהחייבתמהכנסתו

.(לפקודהג125-וא122סעיפיםכדוגמת)ליחידהניתנים



אמריקאיLLCעלבדגשהישראליבדיןשקופיםגופיםמיסוי

–50/2017'מסעמדהדגשים

(15%)לישראלמחוץשכירותמדמיהכנסה–לפקודהא122סעיףשללכאורהשלילה•

ליחידמריביתהכנסהעלהמסשיעור–לפקודהג125סעיףשללכאורהשלילה•

?הוןריווחעלהמסשיעורלגבימה•

?מקלהחוזרהאם?מדיניותבשינוימדוברהאם•

.(לפקודהא64סעיף)משפחתיתחברהאו(לפקודה64סעיף)ביתבחברתשימוש•

?קיימותחברותלגבימה•

?ההטבותתקופתבתוםותיקיםחוזריםתושבים/חדשיםעולים•

(הראליעקבעניין)הדיבידנדמלכודת•



ן בארצות הברית על ידי יחידים  "חלופות אפשריות להחזקת נדל
: לאור גישת רשות המסיםLLCתושבי ישראל באמצעות 

משפחתיתובחברהביתבחברתשימוש

.מסלצרכימשפחתיתכחברהאוביתכחברתלהיחשביכולהזרהחברהגם•

במדינתגםשקוףיהיהשהתאגידבכךזאתמתנהביתבחברתשעוסקלפקודה64סעיף•

.שלההתושבות

"ביתחברת"כשיסווגLLCבתאגידזכויותלבעליהקלהכולל:2/2019הכנסהמסחוזר•

כהגדרת,"תושב"או"ישראלתושב"שהואמניותיהמבעליאחדכל"לפיהבישראל

צורךיהיהולאכאמורהחברהדוחאתשלולדוחיצרף,לפקודה1בסעיףהמונחים

"בישראללחברההכנסהמסתיקבפתיחת



ן בארצות הברית על ידי  "חלופות אפשריות להחזקת נדל
: המסיםלאור גישת רשות LLCיחידים תושבי ישראל באמצעות 

:נאמנותנכסילהחזקתחברהמגדירלפקודהג75'ס

אובמישרין,הנאמןבעבורהנאמןבנכסיהמחזיקהחברה–"נאמנותנכסילהחזקתחברה"

:אלהכלבהשמתקיימיםבעקיפין

;בלבדהנאמנותנכסיהחזקתלשםהוקמההיא(1)

תושבנהנהנאמנותבנכסיאוישראלתושבינאמנותבנכסיהמחזיקהחברהלעניין(2)

שהםנאמנותבנכסיאוישראלתושבשהואנהנהבהשישצוואהלפינאמנותבנכסיאוישראל

מיוםימים90בתוךהשומהלפקידהודעהנמסרהככזוומעמדההתאגדותהעל–בישראל

;ההתאגדות

–"בעקיפיןהחזקה",זופסקהלעניין;בעקיפיןאובמישרין,מניותיהבכלמחזיקהנאמן(3)
(2)-ו(1)פסקאותהוראותבהשמתקיימותחברהשהיאאחרתחברהבאמצעותהחזקהרק

;מניותיהבכלמחזיקוהנאמן



חברה להחזקת נכסי נאמנות 

6359/12מיסויהחלטת

:העובדות

.לפקודה147תיקוןלאחרחוץתושבידיעלהוקמה"(הנאמנות":להלן)פלוניתנאמנות1.

.חוץתושביהםבנאמנותהנהניםוכלהיוצריםכל2.

.בישראלהכנסהמסתיקפתחהוהנאמנותישראלתושבהואבנאמנותהנאמן3.

בישראלשהתאגדהחברהבנאמנותהנאמןהקים,הבקשהולהגשתהנאמנותלהקמתבסמוך4.

.בלבדבנאמנותהנאמןנכסיוהפעלתהחזקתלצורךוזאת"(ההחזקהחברת":להלן)

.לעיל4בסעיףכאמורפעלהההחזקהחברתהקמתהמיום5.

.הנאמןידיעלמוחזקותההחזקהחברתשלהמניותהוןכל6.

בלבדנאמנותנכסיאתולנהללהחזיקרשאיתתהיההחברה,ההחזקהחברתלתקנוןבהתאם7.

.הנאמנותנכסיעלנמניםשאינםנכסיםלנהלאואחרתפעילותבכללעסוקרשאיתתהיהולא



חברה להחזקת נכסי נאמנות 

6359/12מיסויהחלטת

:הבקשה

ג75בסעיףכהגדרתהנאמנותנכסילהחזקתכחברהתסווגההחזקהחברתכילאשרנתבקשנו

.לפקודה

:ותנאיההמיסויהחלטת

החללפקודהג75בסעיףכהגדרתה"נאמנותנכסילהחזקתחברה"כסווגהההחזקהחברת•

.ואילךהתאגדותהממועד

.נאמנותנכסילהחזקתכחברהההחזקהחברתמסיווגלחזוריוכלולאמטעמומיאוהנאמן•

לפיח"דומהגשתפטורהתהאההחזקהחברת,לפקודה(ב)טז75סעיףלהוראותבהתאם•

.בסעיףכאמור131סעיף

הכנסתהתיחשב,ממספטוריםלענייןוכןההפסדיםוקיזוזהמסשיעור,המסחישובלצורך•

אוהנאמןידיעלנכסהעברת.בנאמנותהנאמןשלהפסדואוכהכנסתו,החברהשלהחייבת

.לפקודההחלקלענייןכמכירהתיחשבלאהנאמנותלחברתהיוצר



חברה להחזקת נכסי נאמנות 

6359/12מיסויהחלטת

:ותנאיההמיסויהחלטת

.מסאירועהכנסהיהוולאלנאמןהחברהמהכנסותשיחולקורווחים•

.לנאמנותכהקניהתחשבההחזקותלחברתהקנייה•

ישראללתושבתחשבלאההחזקהחברת.הנאמנותשלהמושבבמקוםדנהלאההחלטה•

תושבהיותהבדברהמסיםמרשותאוהשומהמפקידאישורלקבלזכאיתתהיהולאמסלצורך

.ישראל

השומהבעתידלפנותרשאייהיהשהנאמןהוסכם.בלבדההחזקהבחברתדנהההחלטה•

.נוספותנאמנותלנכסילהחזקהחברותשלהקמתןלצורךהמסיםלרשות

.נוספיםותנאיםמגבלותנקבעוהמיסויהחלטתבמסגרת•



ארצות הברית–מס עיזבון 

Estate)העיזבוןמסשיעורי• Tax)באופן,40%-18%ביןשלבטווחנעיםהבריתבארצות

.העיזבוןבשוויכתלות(מדורג)פרוגרסיבי

.העיזבוןלשוויבהתאםהנפטרעיזבוןעלחלהבריתבארצותהעיזבוןמס•

U.S)עיזבוןמסלצרכיהבריתארצותתושב• citizen or resident)המסלשנתנכוןפטורהיה

.$11,180,000–2018משנתהחלגדלהפטור.$5,490,000-מהנמוךהעיזבוןחלקעל,2017

.העולםברחביהנפטרשלנכסיוכללעלחלהמס

Nonresident)עיזבוןמסלצרכיהבריתארצותלתושבנחשבשאינומי• alien)ממספטור

.ב"בארה(2018לשנת)$60,000עדעיזבון



ארצות הברית–מס עיזבון 

Nonresidentיחידיםשלהעיזבוןשוויבחישוב alienהנכסיםהיתרביןיכללועיזבוןמסלצרכי

:הבאים

Real–ב"ארהבתחומיהנמצאיםן"נדלנכסי• property physically located in the U.S.
Personal–ב"ארהבתחומיהנמצאיםמוחשייםנכסים• property physically located in the U.S.
Stock–ב"ארהבתחומיהמאוגדותחברותשלמניות/ערךניירות• of corporations organized in

or under U.S law.
Debt-ב"בארהממספטורהשאינהריביתהיוצרתאמריקאיתלישותהלוואה/חוב• obligations

within U.S.
Partnershipשותפות• Interest--שלמשמעיתחדעמדהאיןIRSמוגדרתבשותפותאחזקהכי

ערךשוויכיקובעותהפרשנויותרוב.העיזבוןשוויחישובלצורכיב"ארהבתחומיהנמצאכנכס

השותפות:הבאיםהתנאיםשנימתקיימיםאםעיזבוןמסלצורכייחושבבשותפותהאחזקה

Effectively-כמוגדרתהשותפותפעילותאםאוב"ארהבתחומיהנמצאן"נדלבנכסמחזיקה
Connected Income(Gercian Case864סעיףותיקון(c)האמריקאיהמסלקוד).



?שאלות !תודה לכולם

:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

