
הקלות במס

(ח"רו)ד "עו, נדב שגיא

היבטי מיסוי של ישראלים  
ל"המפיקים הכנסות מחו

(ח"רו)ד "עו, גיא חן: מרצה

ד"משרד עו', שגיא ושות

1



רקע–ל"מחוהכנסותמיסוי1.

ל"מחוהכנסותעלהמסשיעורי2.

ל"בחועבודההכנסת3.

L.L.Cחברותמיסוי4.

תושבידיעלהמוחזקותזרותחברותשלהשוניםהמיסוימצבי5.
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השנתיח"הדובמסגרתל"מחוהכנסותעלדיווחחבויות6.
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נושאי ההרצאה
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ל"מיסוי הכנסות מחו



ל"בחוהכנסותדהיינו,פרסונאליתמיסוישיטתהינהבישראלהמיסוישיטת

-א"התשכ[חדשנוסח]הכנסהמסשבפקודתהמקורותמכלישראלתושבשל

.בישראלבמסחייבות"(הפקודה":להלן)1961

,ל"בחואובארץההכנסההפקתמקוםלסיווגרבהחשיבותקיימתזאתעם

.ועודבמקורניכויחובת,זרממסזיכוי,הפסדיםקיזוזלעניין

המסלאמנותובהתאםלפקודהא4סעיףלהוראותבהתאםנבחןהסיווג

.אחרותמדינותעםלישראלהקיימות
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רקע



אובארץ-פירותיתההכנסההפקתמקוםאתמסדירלפקודהא4סעיף

.ל"בחו

נכסיםממכירתהוןרווחהפקתמקוםאתמסדיר(3()ב)89סעיף,בהתאמה

.מניותאו
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א4סעיף -מקום הפקת ההכנסה 



אקטיביותהכנסותהפקתמקום

הפעילותביצועמקום-אקראיעסקתאועסק•

השירותביצועמקום-ידמשלח•

העבודהביצועמקום-עבודההכנסת•

פאסיביותהכנסותהפקתמקום

בנכסהשימושמקום-שכירותדמי•

המשלםשלמושבומקום-ניכיוןודמיריבית•

המשלמתהחברהשלמושבהמקום-דיבידנד•
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א4סעיף -מקום הפקת ההכנסה 
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ל"שיעורי המס על הכנסות מחו



ל"סוגי הכנסות מחו

הכנסות אקטיביות•

שכר עבודה•

הכנסה מעסק•

(ז"חמי)חברת משלח יד זרה •

הכנסות פאסיביות•

הכנסות ריבית  •

הכנסות מקבלת דיבידנד•

רווחי הון ממכירת נכסים או מניות•

הכנסות מדמי שכירות•

(ז"חנ)חברה נשלטת זרה •
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שיעורי המס על הכנסות אקטיביות
מעסיק זר-שכר עבודה 

זרמעסיקאצלעבודה-ל"בחועבודהשכרעלהמסשיעור

,שלוהשוליהמסשיעורלפיימוסהל"בחוזרהחברהאצלמעבודתועבודהשכרהמפיקיחיד

.(בהמשךהרחבהראו)המשכורתמשלמתבמדינהששולםהמסבגיןזרמסזיכוימתןתוך
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שיעורי המס על הכנסות אקטיביות
ל"עסק בחו

ל"בחומעסקהכנסותעלהמסשיעור

,היחידשלהשוליהמסשיעורלפיתמוסהל"בחועסקמהפעלתחייבתהכנסה•

.העסקיתהפעילותמתקיימתבהבמדינהששולםהמסבגיןזרמסזיכוימתןתוך

ניכוילרבות,עסקייםהפסדיםויקוזזו,עסקיותהוצאותינוכו,הרווחיםחישובלצורך•

מסבתקנותהקיימותלתקרותבהתאםל"לחונסיעותוהוצאותלינההוצאות

.1972-ב"תשל,(מסויימותהוצאותניכוי)הכנסה
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שיעורי המס על הכנסות פאסיביות

שיעור המס על הכנסות ריבית

הלוואהלדוגמא)החליפיןלשעראולמדדבמלואההצמודההלוואהעלריביתהכנסות•

.היחידבידיממספטוריםיהיוהצמדההפרשי-זהבמקרה.25%שלמסשיעור-(דולרית

(צמודהלאשקליתהלוואהלדוגמא)חלקיתצמודהאוצמודהלאהלוואהעלריביתהכנסות•

15%-בתחויב(הצמדהוהפרשיריבית)ברוטוההכנסהזהבמקרה.15%שלמסשיעור-

.מס

שיעור המס על קבלת דיבידנד 

שלמסשיעור-(בחברההשליטהמאמצעי10%-מפחותהמחזיק)מהותילאמניותבעל•

25%.

.30%שלמסשיעור-מהותימניותבעל•

בשנתח"ש641,880)2019בשנתח"ש649,560עלהעולההחייבתההכנסהעל3%שליסףמסבתוספת,והכל

2018).
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שיעורי המס על הכנסות פאסיביות

הכנסות מרווח הון

.25%שלמסשיעור-מהותילאמניותבעלבידימניותאונכסיםממכירתהוןרווח•

השליטהמאמצעימאחד10%מעלהמחזיקמניותבעלידיעלמניותמכירת•

.30%שלמסשיעור-בחברה
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שיעורי המס על הכנסות פאסיביות 

ל"בחומקרקעיןמהשכרתשכירותהכנסות

ניתןשנהכל)ל"בחומקרקעיןמהשכרתהכנסותעלמסחלופותשתיביןבחירהקיימת

:(המיטביבמסלוללבחור

ללאסופיהינוהמסזהבמסלול-פחתבניכויההכנסהמחזורעל15%בשיעורמס1.

איןזהבמסלול.(לפקודהא122סעיף)זרממסזיכויקבלתאוהפסדיםלקיזוזזכאות

.לאומיבטוחבדמיחבות

כדיהעולותשכירותבהכנסותמדוברכאשרזהבמסלוללבחירהאפשרותאין

.עסק

ניכוילאחרהחייבתההכנסהעלמס-היחידשלהמסלמדרגותבהתאםשולימס2.

.(121סעיף)ששולםהזרהמסבגיןזיכוייינתןזובאפשרות.הפסדיםוקיזוזהוצאות

.לאומיביטוחבדמיחבותישזהבמסלול
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השוואה בין חלופות המס של הכנסה מהשכרת מקרקעין 
ל"בחו

14

מסלול מס שולי15%מסלול מס בשיעור 

(  הרווח)על ההכנסה החייבת על המחזורבסיס המס

כל הוצאה בייצור ההכנסהפחת בלבדניכוי הוצאות

ניתן-לפקודה29סעיףלפילא ניתן לקזז הפסדיםקיזוז הפסדים

נכסמהשכרתהפסדלקזז

הכנסהכלכנגדל"בחו

שיטת)ל"בחופאסיבית

כנגדגם,ובנוסף(הסלים

.נכסאותוממכירתהוןרווח

אפשרות  

לקבלת זיכוי  

ממס זר כנגד  

חבות המס  

בישראל

יינתן זיכוילא יינתן זיכוי



השוואה בין חלופות המס של הכנסה מהשכרת מקרקעין  
דוגמא-ל"בחו

עלעמדודירהמשכרההכנסות2020בשנת.בבריטניהבדירהמחזיקיחיד:נתונים

והמסח"ש10עלארנונההוצאות,ח"ש20עלעמדהשנתיהפחת,ח"ש100

.50%הינוהיחידשלהמסשיעור.ח"ש5עלבבריטניהששולם

:הבאיםמהמקריםאחדבכלבישראלהמסחבותמהי

.15%למסלולבהתאםד"משכההכנסותאתלמסותבחרהיחיד–'אמקרה

.השולילמסלולבהתאםד"משכההכנסותאתלמסותבחרהיחיד–'במקרה
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השוואה בין חלופות המס של הכנסה מהשכרת מקרקעין  
דוגמא-ל "בחו
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15%מסלול –'מקרה א
מסלול מס  –'מקרה ב

שולי
הערות

100100ד"הכנסה משכ

(20)(20)פחת
מחושב לפי דיני המס  

בישראל

(10)-(ארנונה)הוצאות אחרות 

רק במסלול מס שולי  

ניתן להכיר בהוצאות  

שאינן פחת

הכנסה חייבת לצורך חישוב  

בישראלהמס 
8070

30=70-5*1250%=80*15%חבות המס בישראל

במסלול מס שולי ניתן  

זר לקבל זיכוי מס 

5שעומד בדוגמא על )

(ח"ש

בריטניה  )כ חבות מס "סה

(וישראל
12+5=1730+5=35



השלכות המס בגין הכנסת 

ל"עבודה בחו
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ל"חלופות דיווח ליחידים המפיקים שכר עבודה בחו
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היחיד מתחיל  

לעבוד מחוץ  

לישראל

מרכז  -' חלופה א

החיים נשאר  

בישראל

מרכז  -' חלופה ב

ל"החיים עובר לחו

–מצב ראשון

ל "היחיד עובד בחו

זרעבור מעסיק 

היחיד –י מצב שנ

ל עבור  "עובד בחו

ישראלימעסיק 

יש לדווח על כלל  

הכנסות בישראל  

ומתן זיכוי מס זר

יש לדווח על כלל  

הכנסות בהתאם  

לכללי מס הכנסה

ח  "להגיש דוחובה 

ניתוק לרשויות  

המס



ל"השלכות המס בישראל בגין עבודה בחו
ל מטעם מעסיק זר "עבודה בחו-מצב ראשון -' חלופה א

:ל"בחועבודהבגיןשכרהמפיקיםליחידיםדיווחחלופותשתיקיימות

ישראלתושבנשארהיחיד-'אחלופה

:הבאיםהמצביםלשנימתפצלתזוחלופה

זרמעסיקמטעםל"בחועבודה-ראשוןמצב

הכנסתועלידווחשהואהרימישראלתושבותואתלנתקשלאבוחרוהיחידבמידה

ששולםהמסבגיןזרמסזיכוימתןתוך,שלוהשוליהמסשיעורלפיוימוסהבישראל

הוצאות:כגוןמסוימותהוצאותלנכותיותרלעובד,בנוסף.המשכורתמשלמתבמדינה

בהתאםל"לחונסיעותוהוצאותילדיםחינוךהוצאות,רכבשכירותהוצאות,לינה

סעיף)1972-ב"תשל,(מסויימותהוצאותניכוי)הכנסהמסבתקנותהקיימותלתקרות

.(לתקנות(ב)4
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ישראלימעסיקמטעםל"בחועבודה-שנימצב

,(לארץבחוץמעבודההכנסהבעלי)הכנסהמסכללילהוראותבהתאם

ישראלימעסיקמטעםל"בחולעבודהשנשלחועובדים1982-ב"התשמ

להםיוענקו(בטחונייםבגופיםמדוברלרוב)מסוימיםבתנאיםהעומד

והחזרוחינוךרפואיטיפול,דיורבגיןהוצאותניכוישלבדרךמסהטבות

.בישראלביקוריםשלנסיעההוצאות
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ל"השלכות המס בישראל בגין עבודה בחו
ל מטעם מעסיק ישראלי  "עבודה בחו-מצב שני -' חלופה א



ל"השלכות המס בישראל בגין עבודה בחו
(בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)כללי מס הכנסה 

"עובד"הגדרת

לתקופהחוץבמדינתהמועסקישראלתושביחידעלחלותהתקנות
לפניחודשיםארבעהלעומת)חודשיםשמונהעלהעולהרצופה

:(התיקון

ניתןביטחונייםמטעמים)חוץלמדינתמעסיקוידיעלשנשלחעובד1.
;(התקופהקיצורלבקש

במדינתמעבידובשבילעבודההמבצע(י"עמ)ישראלימקומילעובד2.
.חוץ
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להוראותבהתאםיחושבו-והזיכוייםהניכוייםהמסשיעורי•
נקודותלעובדלהעניקיש.(דולריותתקנותבוטלו)הפקודה

.מלאותזיכוי

ישבמקורהמסניכויחישובבעת-במקורמסניכויהוראות•
.הזרהמסוזיכויהמוכרותההוצאותאתבחשבוןלקחת

שווי)הכנסהמסתקנותלפייחושב-ברכבשימוששווי•
.1987-ז"התשמ,(ברכבהשימוש
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ל"השלכות המס בישראל בגין עבודה בחו
(בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)כללי מס הכנסה 



אתלנכותיותרהעובדשלממשכורתו-הוצאותהתרת
:הבאותההוצאות

;מולדתביקורהוצאות•

;(תצהירלהמצאתהדרישהבוטלה)דיורהוצאות•

;המסבשנת19לומלאושטרםילדבשללימודשכרהוצאות•

.רפואיטיפולהוצאות•
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ל"השלכות המס בישראל בגין עבודה בחו
(בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)כללי מס הכנסה 



תחולההוראות

ינוארמחודשהחלהמשתלמתחוץמשכורתעליחולוהחדשיםהכללים

עבודתושהחלמיעלתחולהחדשבנוסחה"עובד"הגדרת.ואילך2018

שהחלשיחידהיאהמשמעות.החדשיםהכלליםפרסוםביוםחוץבמדינת

עליותחול(התיקוןפרסוםמועד)06.05.2018לפניחוץמשכורתלקבל

.התיקוןלפני"עובד"הגדרת

לבחוררשאישעובדכך,2018המסשנתלגביבחירהאפשרותניתנהבנוסף

.התיקוןערבבנוסחםהכלליםעליויחולוזושבשנה
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ל"השלכות המס בישראל בגין עבודה בחו
(בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)כללי מס הכנסה 



דיווחוכלליטפסים

ושכרממשכורתבמקורניכוי)ה"מולתקנותהפקודהלהוראותבהתאם

:כדלקמןלדווחיש2018המסמשנתהחל1992-ג"התשנ(עבודה

הכלליםי"עפבניכוישהותרוההוצאותאתלפרטיש-106טופס1.

אתלצייןיש,כןכמו.בנפרדהוצאהסוגכללגביולפרטהתיקוןלרבות

.בזיכוישנדרשהזרהמס

וכןל"בחוישראלילעובדמשרהסוגיקיימיםבטופס-126טופס2.

.שהותרוהוצאותעלדיווחשדות
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ל "השלכות המס בישראל בגין עבודה בחו
(בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)כללי מס הכנסה 



ל"השלכות המס בישראל בגין עבודה בחו
ל"העברת מרכז החיים לחו-' חלופה ב

מישראלתושבותואתמנתקהיחיד-'בחלופה

מתקיימתבושבמצבהרי,מישראלתושבותואתלנתקבוחרהיחידאם

עםויחדיום30מעלבהששההאויום183מעלבישראלשהה)השהיהימיחזקתלגביו

לסעיףבהתאם"ניתוקדוח"להגישעליו,(יום425מעלשהה,להשקדמוהשנתיים

.לפקודה(ה5()א)131

הגירתולאחרהעוקבתשבשנהמאיחודשלתוםעדיוגשהניתוקהדוח

.מישראל
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:שלהלןהמרכיביםשלושתאתיכלולהניתוקדוח

אוהגירהשעשוישראליםעללראשונהומטילביותרמהותיהינוזהשינוי-1301דוח•

.אחרדיןמכחדוחהגשתחובתלהםאיןאםגם1301דוחלהגישחובה,ל”לחורילוקיישן

.(לטופסקישורב"מצ)יחידיםשלתושבותלבחינתהכנסהמסשאלון-1348טופס•

והעובדותהטענותכללאתיכלולהמסמך-חוץתושבהיחידכיהמוכיחמשפטימסמך•

לצרףישזהלדוח.בישראלמסלצרכיכתושבנחשבאינוכיסבורהיחידבגינןהמשפטיות

.ותומכיםמאמתיםמסמכים

.יודגש כי אי הגשת דוח ניתוק תושבות מהווה עבירה פלילית
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ל"השלכות המס בישראל בגין עבודה בחו
לפקודה( ה5()א)131חובת הגשת דוח ניתוק בהתאם לסעיף 

https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc1348_18.pdf


ניתוק תושבות מהמוסד לביטוח 

לאומי
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למלאעליולאומילביטוחמהמוסדתושבותואתלנתקהמבקשישראלתושב•

.(לטופסקישורב"מצ)627/בלבטופסתשובותלניתוקבקשה

.18גילמעלהמשפחהמבניאחדכלעבורבנפרדלמלאישהטופסאת•

זכאייהיהלאהוא,לאומימביטוחתושבותואתלנתקבוחרוהיחידבמידה:לבתשומת

פרטיבביטוחמבוטחיהיהאלמלאחוליםקופתלרבות,בישראלרפואהשירותילקבלעוד

.לאומילביטוחמהמוסדשונותלקצבאותעודזכאייהיהלאהוא,כןכמו.זאתהמקנה

.הניתוקביצועטרםהבריאותבתחוםמומחהעםלהתייעץהמלצתנו,ההשלכותלאור

29

ניתוק תושבות מביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t627.pdf


 L.L.Cמיסוי חברות

(Limited Liability Company)
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סוגיות במיסוי בינלאומי
L.L.C-כללי

ובדומהב"בארההשונותבמדינותהקייםמשפטיגוףהינוL.L.C-ה•

.מ"בעלחברה

.נפרדתמשפטיתבישותמדובר•

."שותפותמעין"-מניותולאחברותבתעודתמחזיקיםהחברים•

משפחתיתלחברהבדומה,שקופהכישותימוסהL.L.C-הב"בארה•

בעלעלתוטלהמסחבותב"בארה,כלומר.בישראלביתוחברת

.בהשנתיח"דובהגשתיחויבאשרL.L.C-בהמחזיקהמניות
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סוגיות במיסוי בינלאומי
L.L.C -  הדין הישראלי

חברהכלכמואטומהכחברהמוגדרתL.L.C-הבישראלהמסדינילפי•

.אחרת

מיוחסיםהמסותשלומיההכנסותב"בארה-מסכפלבעייתנוצרת,משכך•

.חברותכמסL.L.C-למיוחסיםהםבישראלואילוהמניותבעלל

L.L.C-מהההכנסהאתמסווגותבישראלהמסרשויות,מחדלכברירת,לכן•

היחידששילםהזרהמסבגיןזיכוימתןללאדיבידנדכחלוקתהיחידבידי

.(חברותבמסמדובר,בישראלהמסרשויותשלשיטתמפני)ב"בארה
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סוגיות במיסוי בינלאומי
L.L.C-הדין הישראלי

:הפתרון

-האתלהשקיףמניותלבעליהמאפשר(5/2004)הכנסהמסחוזרהפעלת

L.L.Cזרממסהזיכוילגבי.

שיוגשהראשון150בטופסדיווחבאמצעותתיעשהL.L.Cבהשקפתבחירה

.(המצגתבסוףהנחיותראו)המניותבעלבידיL.L.C-השלהמניותרכישתלאחר

את"לאטום"ולחזורניתןלאL.L.Cבהשקפתבחירהלאחר-הערה

.החברה
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סוגיות במיסוי בינלאומי
L.L.C-שקופה

דגשים-L.L.Cהשקפת

.בישראלישלםאותומהמסב"בארהשישלםהמסאתלקזזיכולהיחידההשקפהלאחר•

הכספיםבמשיכתתלותללאL.L.C-בהרווחיםהיווצרותבעתמתרחשהמסחבותמועד•

.היחידידיעלבפועל

הפחתשיעורהתאמת:לדוגמא,בישראלהמסלדיניL.L.C-השלהרווחאתלהתאיםיש•

.(1941,(פחת)הכנסהמסתקנות)הפחתתקנותפיעל

מיוחסיםאלושרווחיםאףעלזאת,לאומיביטוחדמימתשלוםפטוריםL.L.C-הרווחי•

.(22.01.2017מיוםלאומיביטוחחוזרראו)ליחיד

L.L.C-המהכנסתרקיקוזזואלושהפסדיםכך,ליחידמיוחסיםאינםL.L.C-ההפסדי•

.(50/2017-ו16/2016בדיווחחייבותעמדותראו)הבאותבשניםעצמה
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סוגיות במיסוי בינלאומי
L.L.C-שקופה

דגשים-L.L.Cהשקפת

ללא)שולימסבשיעורימוסווריביתמקרקעיןהשכרתבגין,שקופהL.L.C-מהכנסות•

ראו.ריביתעל25%בשיעורומסשכירותהכנסותעל15%שלמסבשיעורבחירהאפשרות

.(50/2017בדיווחחייבתעמדה

ביתכחברתL.L.C-האתלסווגבבקשהבישראלהמסלרשויותפנייה:הפתרון•

השכירותהכנסותזהבמצב.לפקודה(7)-ו(5()ב)64סעיףלהוראותבהתאם

.25%שלבשיעורתמוסהוהריבית15%שלבשיעורתמוסנה
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סוגיות במיסוי בינלאומי
L.L.C-כחברה אטומה

L.L.C"דגשים-"אטומה

המסלדיניביחסאטומהחברההינהL.L.C-שההיאהמחדלברירת•

ולאבמידה,כלומר.(הראליעקבד"פסראו)הושקפהלאעודכל,בישראל

,הראשון150טופסהגשתבמועדL.L.C-האתלהשקיףהיחידבחר

.לתמידכאטומהתוגדרהחברה

.חברותכמסבישראליסווגב"בארההמסלרשויותשישולםהמס,זהבמקרה•

כחלוקתעליהםימוסההואהמניותבעלידיעלL.L.C-מהכספיםמשיכתעם•

.דיבידנד

כחברהתסווגהיא,בישראלהינםL.L.C-השלוהניהולוהשליטהבמידה•

.מסלצרכיישראלית
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סוגיות במיסוי בינלאומי
L.L.C-הבדלים בין שקופה לאטומה

37

L.L.C שקופהL.L.Cאטומה

ב  "סיווג המס ששולם בארה

בהתאם בישראל
מס חברותמס ברמת היחיד

בעת משיכת הכספיםבעת היווצרות הרווחמועד החיוב במס בישראל

מס שולישיעור המס בישראל

מס דיבידנד -בעת משיכת הכספים 

כתלות בשיעור האחזקה של  25%/30%

היחיד

זכאות לקיזוז המס ששולם  

ב כנגד המס בישראל"בארה
לא ניתן לקזזניתן לקזז

L.L.C-קיזוז הפסדיה של ה 

מהכנסה החייבת של היחיד
לא ניתןלא ניתן

•L.L.C מס  15%בחירה במסלול : למשל)שסווגה כחברת בית מקנה שיעורי מס של יחיד

(מהכנסת שכירות



L.L.C-דוגמא

100עלעמדהב"בארהחייבתההכנסה2020בשנת.L.L.C-במחזיקיחיד:נתונים

הינובישראלהיחידשלהשוליהמסשיעור.ח"ש20עלב"בארהבמסחבות.ח"ש

.ב"בארההינוL.L.C-השלוהניהולשהשליטההנח.45%

:הבאיםמהמקריםאחדבכלבישראלהמסחבותמהי

.5/2004לחוזרבהתאםשקופהכחברהסווגהL.L.C-ה–'אמקרה

לאורווחיה5/2004לחוזרבהתאםשקופהכחברהסווגהלאL.L.C-ה-'במקרה

.ליחידחולקו

ויתרת5/2004לחוזרבהתאםשקופהכחברהסווגהלאL.L.C-ה-'גמקרה

.ליחידחולקוח"ש80בגובהרווחיה
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L. L.L.C-דוגמא

39

שקופה L.L.C-'מקרה א

 L.L.C-'מקרה ב

אטומה והרווח לא  

חולק

 L.L.C-'מקרה ג

אטומה והרווח חולק  

ליחיד

חבות המס בישראל לפני זיכוי  

מס זר
24=30%*80(הרווח לא חולק)אין 45=100*45%

בניכוי זיכוי מס ששולם  

ב"בארה
אין(20)

2524חבות מס בישראל

2020ב"חבות מס בארה

ב  "ארה)כ חבות מס "סה

(וישראל
25+20=45

אך הכסף טרם  )20

(חולק
44
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מצבי המיסוי השונים 

של חברות זרות המוחזקות 

על ידי תושב ישראל



מצבי המיסוי השונים של חברות זרות המוחזקות על ידי תושב ישראל

41

חברה נשלטת זרהחברה זרהסוג חברה
חברה  

ישראלית

חברה שהתאגדה  

מחוץ לישראל
++-

שליטה וניהול מחוץ  

לישראל
++-

שיעור אחזקה של  

תושבי ישראל
ומעלה50%כל שיעור אחזקה

כל שיעור  

אחזקה

סיווג מרבית  

ההכנסות או  

הרווחים

אקטיביים

;  ריבית)הכנסה פאסיבית 

רווח  ; דיבידנד; תמלוגים

שאינה עולה כדי עסק( הון

לא רלוונטי

שיעור מס מינימאלי  

שחל מחוץ לישראל 

לצורך תחולת  

הסעיף

כל שיעור מס
שיעור המס על הכנסות  

ומטה15%פסיביות הינו 
לא רלוונטי

החברהבעל המניות הישראליהחברהחיוב במס

חבות המס בישראל

;אין חיוב במס חברות

בעל מניות הישראלי  

חייב במס עם משיכת  

(30%/25%)דיבידנד 

שיעור מס הזהה לשיעור  

יחיד  : מס על דיבידנד

מס  –חברה ; (30%/25%)

חברות

מס חברות  

עם  ; (23%)

משיכת  

דיבידנד 

(25%/30%)
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ל "חבויות דיווח על הכנסות מחו

במסגרת הדוח השנתי
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הצהרה על החזקה  -150טופס 

בחברה זרה



הצהרה על החזקה בחברה זרה-150טופס 
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הצהרה על החזקה בחברה זרה -150טופס 

45

כללי

החזקהעלהצהרה"שכותרתו150טופסלצרףישזרהבחברההחזקהשלבמקרה

ליחידהןמיועד,השנתילדוחנספחהמהווה,150טופס."חוץתושבאדםבניבחבר

.זרהבחברההמחזיקים,ישראליתחברהאוישראלתושב

מי חייב בהגשת הטופס

(.בכל שיעור החזקה)זרה פרטיתבחברה במישריןיחיד או חברה המחזיקים •

ומעלה מאמצעי השליטה בחברה  10%-בבמישריןיחיד או חברה המחזיקים •

. זרהציבורית

ומעלה מאמצעי השליטה בחברה  10%-בבעקיפיןיחיד או חברה המחזיקים •

.זרהציבוריתאו פרטית



דגשים -הצהרה על החזקה בחברה זרה -150טופס 
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דגשים

.18גילעדוילדיוהזוגבת/בןידיעלהמוחזקותחברותגםבטופסיכלוליחיד•

.המסבשנתהכנסותהפיקהלאהזרההחברהאםגםזהטופסלמלאיש•

פעילותהעלוהניהולוהשליטהלישראלמחוץשהתאגדהחברה-זרהחברה•

.(לפקודה1לסעיףבהתאם)בישראלנמצאיםאינם



דגשים-הצהרה על החזקה בחברה זרה -150טופס 
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במדינתהמיסוישיטתהאםלהצהירנדרשיםבה-לטופסשנוספהחדשההצהרה

.(סינגפור:למשל)פרסונליתאוטריטוריאליתשיטההיאהתושבות

,מתמלוגים,מדיבידנד,הצמדהמהפרשי,מריביתהכנסה-פאסיבייםורווחיםהכנסות

.נכסממכירתומתמורהשכירותמדמי

.עסקלכדיהמגיעהלעילמהמקורותהכנסהקיימתאםגם"כן"להצהיריש,זהטופסלעניין

לבסיסמחוץשהןוהכנסותממספטורותהכנסותגםלכלולישהפסיביותההכנסותבמניין

.החברהשלהתושבותבמדינתהמס



דגשים-הצהרה על החזקה בחברות זרות -150טופס 
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.15%-מקטןהתושבותבמדינתפאסיביותהכנסותעלהמסשיעור•

השליטהמאמצעיבאחד50%-מלמעלה-ישראליםבידיהשליטהאמצעירוב•

מאמצעי40%-משלמעלהאוישראלתושביבידיבעקיפיןאובמישריןמוחזקים

במעלמחזיקיםחוץתושבקרובעםויחדישראלתושביבידימוחזקיםהשליטה

.השליטהמאמצעי50%

החברהשלהרווחיםאוההכנסותמרביתאםלצייןיש-מיוחדידבמשלחעיסוק•

.מיוחדידממשלחנובע
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הודעה על פעולות  -1213טופס 

שהן תכנון מס חייב בדיווח



תכנון מס חייב בדיווח-1213טופס 

50

חברהאויחיד,2006-ז"תשס(בדיווחהחייבמסתכנון)הכנסהמסלתקנותבהתאם

טופסגםהשנתילדוחיצרפוזרהבחברההשליטהמאמצעי25%מעלהמחזיקים

באחדמדוברכאשרזאת,"הכנסהמס-בדיווחחייבמסתכנוןעלהודעה"1213

:הבאיםהמקריםמשני

-(גיברלטר)ישראלעםמסאמנתלהשאיןמדינהתושבתזרהבחברההחזקה1.

קיבלמהותימניותבעלכאשראו20%-מנמוךהזרהבמדינההמסשיעורכאשר

.(9)2תקנה-המסבשנתהזרהמהחברהח"שמיליון1לפחות

נכסיעיקרכאשר-(אנגליהלדוגמא)אמנהמדינתתושבתזרהבחברההחזקה2.

בישראלנכסיםמשימושנובעותההכנסותשמרביתאובישראלהםהזרההחברה

המסבשנתהזרהמהחברהח"שמיליון1לפחותקיבלמהותימניותבעלכאשראו

.(10)2תקנה-



תכנון מס חייב בדיווח  -1213טופס 
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52

לדוח  ' נספח ד-1323טופס 

השנתי



ל  "הכנסות מחו' נספח ד-1323טופס 
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.ל"בחועליהםששולםוהמסל"מחוהכנסותעלדוחהינו('דנספח)1323טופס•

.חברהידיעלוהןיחידידיעלהןהשנתיהדוחעםיחדמוגשהטופס•

הפסדיםוקיזוז,הוצאותניכוילאחרחייבותהכנסותהינןבטופסההכנסות•

.ופטורים

קודמותמשניםזרמסעודףכוללל"בחוששולםמסהינובטופסשיוזןהזרהמס•

.(אחורהשנים5עד)

שהתקבלמסהחזראושינויכלעלהשומהלפקידלהודיעחייבהטופסמגיש•

.ל"מחו



ל"דיווח על הכנסות מחו-לטופס הדוח השנתי ' נספח ד
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תודה
גיא חן( ח"רו)ד "עו

077-6467030: 'טל

guy@sagilaw.com
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mailto:guy@sagilaw.com

