החטיבה המקצועית
החלטת מיסוי2007/22 :
תחום החלטת המיסוי :מיסוי בינלאומי
הנושא :זיכוי ממיסי חוץ ומנגנון ניכוי מס במקור  -החלטת מיסוי בהסכם

 .1העובדות:
 .1.1קבוצה א' הינה קונצרן בינלאומי (להלן" :הקבוצה") .חברת האם של הקבוצה הינה חברה
ציבורית זרה תושבת ארה"ב (להלן" :חברת האם").
 .1.2חברה ב' הינה חברה פרטית ,תושבת ישראל (להלן" :החברה" ו/או "חברה ב'") .החברה
נמצאת בבעלותה המלאה ( )100%של חברת האם מיום היווסדה.
 .1.3יחיד א' (להלן" :היחיד") ,תושב ישראל משמש כנשיא ומנכ"ל של החברה וכנשיא ומנכ"ל
של חברת האם.
 .1.4היחיד עובד בישראל ומחוצה לה הן בעבור חברה ב' והן בעבור החברה האם .שכרו של היחיד
משולם ישירות על ידי חברה ב' ,בעבור עבודתו הן בחברה ב' והן בחברה האם ,כאשר כל

.1.5
.1.6
.1.7

.1.8

חברה נושאת בעלות המיוחסת לה .חברת האם משפה את החברה בגין שכרו של היחיד
בהתאם לחקר תנאי שוק מחירי העברה שערכה הקבוצה (להלן" :המחקר").
שכרו של היחיד מורכב ממשכורת ,בונוס שנתי וניירות ערך שהוקצו לו בחברת האם עקב
השירותים שהעניק ,כאמור לעיל.
בארה"ב קיימת חובה חוקית בידי חברת האם לנכות מס במקור (מס פדרלי ומדינתי)
מהכנסת העבודה של היחיד אף אם משולם ישירות על ידי חברה ב'.
תשלומי השכר המופקים בארה"ב מחושבים בהתאם למספר ימי העבודה בארה"ב ביחס
לסך ימי העבודה של היחיד בכל שנה ושנה כפול סך תשלומי השכר להם זכאי היחיד (להלן:
"תשלומי השכר שמקורם בארה"ב").
חברה ב' מנכה במקור תשלומי מס פדרלי ומדינתי (להלן" :מיסי החוץ") מתשלומי השכר
המופקים על ידי היחיד בארה"ב ומעבירה את המס כאמור לחברת האם .חברת האם
מעבירה לרשויות המס בארה"ב את המס המיוחס לחבות המס של היחיד בארה"ב .כמו כן,
החברה מנכה מס במקור ,כמתחייב בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ"א( 1961-להלן:
"הפקודה") .היחיד מגיש דוח מס בארה"ב מדי שנה מכוח אזרחותו בארה"ב ומכוח העסקתו
על ידי חברת האם.
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 .2פרטי הבקשה:
מבוקש להכיר ,במהלך שנת המס השוטפת ,במיסי החוץ השוטפים המנוכים בארה"ב ,בגין
תשלומי השכר שמקורם בארה"ב ,כזיכוי מהמס החל על שכרו של היחיד בישראל בדומה להוראה
שנקבעה מכוח סעיף 67א לפקודה ,וכן לקבוע מנגנון לניכוי המס במקור בישראל.
 .3החלטת המיסוי ותנאיה:
גובה המס אשר ינוכה במקור מדי חודש מהכנסתו של היחיד יחושב על פי העקרונות המפורטים
להלן:
 .3.1חברה ב' תנכה מס ישראלי במקור בגין תשלומי השכר ליחיד תוך התחשבות בזיכוי בגין
ניכוי מיסי החוץ ששולמו בארה"ב על ידי חברת האם .מס שיוטל בארה"ב עבור עבודה
שנעשתה שלא ממתן שירות או עבודה עבור חברה תושבת ארה"ב ,אף אם נעשתה בפועל
בארה"ב ,לא יובא בחשבון כזיכוי כנגד המס החייב בישראל.
 .3.2בעת חישוב הזיכוי בגין תשלומי השכר אשר מקורם בארה"ב ,לא יינתן בידי המעביד זיכוי
בשל סכום העולה על סכום המס הישראלי בו היחיד חייב בגין תשלומי שכר אלו .לא יינתן
זיכוי בגין מס ששולם בשל חלק מתשלומי שכר אלו אשר כנגדם נתבעו הוצאות ו/או ניכויים
אחרים בישראל.
 .3.3לא יותר זיכוי בישראל בעד מסים ששילם היחיד רק בשל אזרחותו בארה"ב (ככל שיהיו
תשלומים מהסוג כאמור) ,לרבות בשל סיווג מימוש ניירות ערך המוקצים לו.
 .3.4הסכום בו תזכה חברה ב' את המס הישראלי על פי האמור בסעיף  ,3.1הינו לצורכי ניכוי מס
במקור בלבד וההחלטה אינה קובעת או מאשרת את גובה הזיכוי הסופי ,אשר ייקבע
באמצעות שומה סופית ויחושב על פי הכללים הקבועים בהוראות פרק שלישי לחלק י'
לפקודה ובכפוף לזכויות המיסוי בין שתי מדינות בהתאם לאמנה למניעת כפל מס של ישראל
עם ארה"ב .במילים אחרות ,ככל ובהתאם לאמנה האמורה קיימת הכנסה פטורה ממס
ליחיד תושב ישראל אשר שילם מסים בארה"ב ,בין היתר מכוח אזרחותו ,לא יובאו בחשבון
תשלומים אלו כמיסי חוץ.
 .3.5היחיד יגיש דוח שנתי לרשויות המס בישראל ויצרף את דוח המס השנתי הסופי המוגש על
ידו בארה"ב.
 .3.6ככל והתבצע תשלום נוסף לרשויות המס בארה"ב או שהתקבל החזר בגין סכומים שנוכו
בעודף במקור ,תדווח חבות המס הסופית בארה"ב ,לרבות תשלום המס העודף או ההחזר,
לצורך חישוב המס הישראלי בדוח השנתי של היחיד בשנת התשלום או שיוגש דוח מס מתקן
בישראל ,לפי העניין.
 .3.7במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.
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