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שליטה וניהול

.בישראל התאגד הוא .א"

 אדם בני חבר למעט ,בישראל מופעלים וניהולם עסקיו על השליטה .ב 

  יחיד בידי בישראל מופעלים כאמור וניהולם עסקיו על שהשליטה

 כאמור ,ותיק חוזר לתושב שהיה או לראשונה ישראל תושב שהיה

  ותושב חדש עולה לגבי בסעיף תנאים עוד ישנם( "........)א(14 בסעיף

.)ותיק חוזר

 

-הגדרה

  בהתקיים "ישראל תושב"כ יוגדר אדם בני חבר כי קובע הכנסה מס לפקודת 1 סעיף
:מאלה אחד

 



שליטה וניהול

  -ניהול אסטרטגי וניהול תפעולי

ü היכן מתקבלות החלטות אסטרטגיות בתחום ניהול  :  ניהול אסטרטגי

?החברה

ü היכן מתבצע הניהול היומיומי של החברה: ניהול תפעולי?

ü"מבחן יציר הפסיקה והקשרו להגדרת עסקה " : מבחן הנחיצות

.לפקודה 86מלאכותית בסעיף 



ניהול אסטרטגי

-אסטרטגי ניהול

  של העסקית האסטרטגיה את הקובעות משמעותיות החלטות מתקבלות היכן

:לרבות ,החברה

üההחלטות התגבשות מקום.

üההחלטות לקבלת שקדם התהליך גיבוש מקום.

üהדירקטוריון ישיבות כינוס מקום.  

üמשמעותי כספי היקף בעלות החלטות קבלת מקום.

üפועלים הם ומאיפה בחברה המפתח אנשי מיהם?

ü  קיים מערך של ניהול קבוע ורציף מחוץ לישראל ברמת קבלת ההחלטות  האם
?החברההאסטרטגיות  וקביעת  המדיניות  העסקית  של  



ניהול אסטרטגי

üכן אם ?לאחרים  המניות  מבעלי  החברה  של  הניהול  סמכויות  הואצלו  האם-  

?מס לצורכי מהם אחד כל של התושבות מקום מהו ?הזרים המנהלים מיהם

üהחברה של העסקית המדיניות קביעת מקום:

-"מדיניות עסקית"

.תקציב החברהקביעת •

).'מיזוגים וכו(עסקאות בעלות השפעה מכרעת על עתיד החברה •

.החלטות בנוגע להשקעות מהותיות•

.החלטות בדבר השקעות במגזרי פעילות חדשים•

).לרבות לקיחת הלוואות(החלטות עסקיות בהיקף כספי מהותי •

או מימון עסקה  /החלטות בדבר מימון הפעילות השוטפת של החברה ו•

.בפרט כאשר נדרשת החלטה לעניין ערבויות, ספציפית



ניהול תפעולי

-תפעולי ניהול

  :לרבות ,למעשה מופעל העסק בו המקום

üהיומיומית ברמה לישראל מחוץ החברה של ורציף קבוע ניהולי מערך קיים האם?

-כן אם

?בחברה הניהולי המערך מתנהל כיצד•

?הזרים המנהלים של הסמכויות מהן•

?הזרים מהמנהלים אחד כל של הרלוונטי הידע מהו•

?)שעות/ימים( הזרים המנהלים של העבודה היקף מהו•

üלתפקידם ביחס הזרים המנהלים של שכרם מהו?

üמקבילים תפקידים לבעלי ביחס שכרם סבירות מהי?

üהחברה של הבנק חשבון מתנהל היכן?



ניהול תפעולי

üהחברה של הבנק בחשבון החתימה מורשי מיהם?

üהעובדים גיוס מבוצע מהיכן?

üהחברה משרדי ממוקמים היכן?

üהעסק ספרי ומוחזקים מנוהלים היכן?

üהחברה מיקום אל עסקים גורמים מתייחסים כיצד?  

üמכתבים למשלוח כתובת.

üבנקים חשבונות ניהול מקום.

üמושכר והנכס במידה ?מושכר בנכס ו/או החברה בבעלות בנכס מדובר האם-  

?ארוך לטווח או קצר לטווח שכירות בהסכם מדובר האם

üקבלת מקום ?שירותים ספקי עם ההתקשרות מקום :לחברה שירותים נותני 

  לטווח או ארוך לטווח חוזה י"עפ הינה החברה עם ההתקשרות האם ?שירותים

?קצר



פסקי דין

üפיתוח בונה סולל ,חוץ ארצות בונה סולל ,175/90 + 130/90 ה"עמ  

.חיפה שומה פקיד 'נ ,מים מקורות

üסבא כפר שומה פקיד 'נ 'ואח ניאגו רחל ,3102/12 א"ע.

üסבא כפר שומה פקיד 'נ 'ואח ל"ז ניאגו יצחק ,1029/00 ה"עמ.

üחולון שומה פקיד 'נ מ"בע 1996 אחזקות וייס ינקו ,1090-06 מ"ע.



אמנות מס

üמס כפל של מצב להיווצר עלול בינלאומיות עסקאות מבוצעות בו גלובלי בעולם.  

üמדינות המכונות( מדינות שתי בין הסכם הינה מס כפל למניעת אמנה  

:אשר )מתקשרות

.כפל מיסי למניעת מנגנון קובע1.

 המדינות בין שונות הכנסות עבור המיסוי זכויות חלוקת את מסדיר2.

.המתקשרות

.המתקשרות המדינות בין המידע החלפת אופן את מסדיר3.



BEPS

(BEPS)Erosion and Profit Shifting ProjectBase :

Base-ה פרויקט OECD-ה ארגון י"ע הושק 2013 בשנת Erosion and Profit

Shifting (BEPS). ה פרויקט- BEPS עבור פתרון לספק שנועד בינלאומי פרויקט הינו  

 שבהן מדינות אל הרווחים והסטת המס בסיס שחיקת סוגיית עם ההתמודדות

  .נמוכים המס שיעורי

 בין אשר .הסופיות ההמלצות 15 את OECD -ה ארגון פרסם ,2015 אוקטובר בחודש

  באמנות לרעה שימוש ,היברידיות התאמת -אי ,דיגיטלית כלכלה :כללו היתר

 את הקובעים ,ההעברה מחירי בכללי שינויים ,מדינות שתי בין מס כפל למניעת

  בצורה ולא העסקאות במהות התמקדות תוך ,הקבוצה חברות בין בעסקאות הטיפול

.שלהם המשפטית



BEPS

ü2017 שנת במהלך הינה ההמלצות רוב של תחולתן.

üהחברה של החלטות קבלת על מהותית השפעה ישנה הסופיות ההמלצות 15-ל  

.האסטרטגית ברמה

üנדרשים פיקוחי תפקיד בעלי הינם אשר דירקטורים הסופיות ההמלצות במסגרת 

  מבנה על הבינלאומי המיסוי במישור הצפויים השינויים השלכות את להבין

  והצורך הקיים הפעילות מבנה את לאתגר מסוגלים ולהיות הקיים הפעילות

.החברה של הפעילות במבנה שינוי בביצוע

 



על אמנות מס BEPS-השלכות פרויקט ה

:BEPS-ה פרויקט לאור המס אמנות

üמס אמנות של לרעה ניצול.

üחברתיות בין מהלוואות הנובעות מימון הוצאות על מגבלות.

üראויים בלתי מס משטרי.



מחירי העברה

üמיוחדים יחסים(" קשורות חברות בין עסקאות נעשות מסוימים במקרים" – 

 במידה .חוץ תושבות וחלקן ישראל תושבות חלקן אשר )לפקודה א85 סעיף

 של אפשרות תיתכן העסקאות במחירי המיסים רשות של התערבות וישנה

.בישראל לחברות רווחים העברת

üרשות בינלאומית בעסקה צדדים בין מיוחדים יחסים מתקיימים בהם במקרים 

.השוק בתנאי נעשתה כאילו העסקה את רואה המסים

 

üהעברה מחירי סקר" לביצוע המיסים רשות דרישת".



מחירי העברה

üה פרויקט של הסופיות ההמלצות בעקבות-BEPS העברה מחירי מתודולוגית 

:שונתה

 את מנהלות אשר הפונקציות על דגש יינתן העברה מחירי בקביעת•

.עצמם הסיכונים על ולא הסיכונים

Profit -ה לשיטת הוחלפת הרווח חלוקת שיטת• Split.



דיווחים במסגרת הדוחות הכספים

ü טופס  (הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין

).  150' מס

ü 1213' טופס מס(תכנון מס החייב בדיווח.(

ü 1385' טופס מס(הצהרה על עסקאות בינלאומיות  .(

üהצהרה על עסקאות בין חברתיות.

ü 1345טופס (קבלת חוות דעת.(



: לפרטים נוספים ויצירת קשר 
שותף ומנהל מחלקת מיסים, דוד  -שי בן ) משפטן(ח "רו

03-7919111: טלפון 
050-8917072: נייד

shai@rsmisrael.co.il: מייל 

  



Collaboration. Understanding. Ideas and insight.

תודה על  
ההקשבה


