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ט"תשע/אלול/'ה

1

22

מבוא

3

אתלשוםהמסלרשויותמאפשרתאינההכנסהמספקודת,דברשלביסודו§
ושאינהלישראלמחוץומנוהליםנשלטיםשעסקיהזרהחברהשלרווחיה
.בישראלפעילה

,להבדיל–חברהאותהשלבהונּהַהשליטהאםאףהדבריםפניגםהםכך§
.ישראלתושביבידימצויה–ובניהולםבעסקיהמַהשליטה,היטבהבדל

בסיסמהרחבתוכחלק,הכנסהמסלפקודת132תיקוןבמסגרת,ואולם§
שהואאדם-בני-בחברשעניינןהוראותשתילפקודהנוספו,במסהחבות
.חוץ-תושב

מבוא

3

2

3



ט"תשע/אלול/'ה

2

4

משלחחברת"המהווהחוץ-תושבאדם-בני-בחברהאחתההוראהשלעניינה§
מסויםשיעור,)לפקודה)5(5בסעיףהמקוריכנוסחּה(זוהוראהפי-על."זרהיד

מיוחדיד-במשלחמפעילותוהנובעתזרהיד-משלחחברתשהפיקהמהכנסה
.בישראלשמופקתלהכנסהנחַשב

עוסקת,הכנסהמסלפקודתב75בסעיףהקבועה,השנייהההוראהואילו§
,מַשמשתזוהוראה."זרהנשלטתחברה"המהווהחוץ-תושבאדם-בני-בחבר

CFCבחברתשליטהבעלימיסוילצורךרבותבמדינות,שוניםבניסוחים
)Controlled Foreign Corporation(.

מבוא

4

5

חברה"בשעניינהב75סעיףהוראתלפקודהנוספה132תיקוןבמסגרת,כאמור§
."זרהנשלטת

:החוקלהצעתההסבר-בדבריצויןוכך§
שמרבית,חוץתושבתבחברהשליטהבעלשהואישראלתושבכילקבועמוצע"

בהכנסותשמקורןהכנסותאו,פסיביותהכנסותהןהמסבשנתרווחיהאוהכנסותיה
חולקוכאילו,החברהשלהפסיביותמההכנסותהיחסיחלקועלבמסיחויב,פסיביות

תושביאתלמסותנועדאישיבסיסעללמיסויהמעבר.)CFCכללי(כדיבידנדלו
המסמתשלוםלהימנעיכוליםישראלתושביאך,ל"בחוהכנסותיהםעלישראל

חוץתושבתחברתידיעלל"בחוהמקרקעיןנכסאוהבנקאיהפיקדוןהחזקתבאמצעות
תיוחסזרהחברהשלפסיביתהכנסהלפיהםכלליםלקבועלכןמוצע;בשליטתם

".דיבידנדקיבלוכאילוישראלתושביהמניותלבעלי

מבוא

5

4

5



ט"תשע/אלול/'ה

3

6

באמצעותהמסדחייתשלהאפשרותאתלסכל,אפואהתיימר132תיקון§
סעיףהוראתהוספתבאמצעותזאת."הזרההנשלטתהחברה"מנגנון

להשישזרהנשלטתבחברהשליטהבעל"לפיה,לפקודה)1)(ב(ב75
היחסיחלקואתכדיבידנדקיבלכאילואותויראושולמושלארווחים
."רווחיםבאותם

למסותרבינוביץועדתשלהמלצתהאתלהגשיםהמחוקקביקשגםבכך§
.המסשבדחייתהיתרוןאתולאייןזרהבחברהַהשליטהבעלאתמיידיבאופן

מבוא

6

7

תיקוני החקיקה שבוצעו  
ביחס  ז"החנבהוראות 

להגדרת המונח 
"הכנסה פסיבית"

7

6

7



ט"תשע/אלול/'ה

4

8

,)1)(ב(בפסקהרוכזוהכנסהמסלפקודתב75סעיףשלהאופרטיביותהוראותיו§
אותויראושולמושלארווחיםלהשישזרהנשלטתבחברהשליטהבעל"לפיה

."רווחיםבאותםהיחסיחלקואתכדיבידנדקיבלכאילו
שמדוברבכך,היתרבין,הותנהַהשליטהבעלשלמיסויוכי,להבחיןאפואנקל§

."זרהנשלטתחברה"ב
:כדלקמןהכנסהמסלפקודת)1)(א(ב75בסעיףהוגדר"זרהנשלטתחברה"המונח§

:אלהכלבושמתקיימים,חוץתושבשהואאדםבניחבר–'זרהנשלטתחברה'"
;בבורסהלמסחררשומותאינןבוהזכויותאומניותיו)א(
מהכנסהנובעיםרווחיושרובאופסיביתהכנסההיאהמסבשנתהכנסתורוב)ב(

;...פסיבית

תיקוני החקיקה

8

132תיקון 

9

;20%עלעולהאינוהחוץבמדינותהפסיביתהכנסתועלהחלהמסשיעור)ג(
אובמישרין,מוחזקיםבוהשליטהמאמצעייותראובאחד50%-מלמעלה)1)(ד(

בסעיףכהגדרתם,האזורתושביישראלאזרחיבידיאוישראלתושביבידי,בעקיפין
מאמצעייותראובאחד40%-משלמעלהאו,)ישראלתושבי–זהבסעיף(א3

מחזיקיםמהםיותראואחדקרובעםשיחדישראלתושביבידימוחזקיםבוהשליטה
הזכותישראלשלתושבאו,בוהשליטהמאמצעייותראובאחד50%-מבלמעלה

אודיבידנדחלוקתלעניןהחלטותלרבות,בומהותיותניהוליותהחלטותקבלתלמנוע
"...אלהממועדיםבאחדוהכל,פירוק

תיקוני החקיקה

9

132תיקון 

8

9



ט"תשע/אלול/'ה

5

10

התנאיםמלואבושמתקיימיםחוץ-תושבאדם-בני-בחברהמדובר,כלומר§
:הבאיםהמצטברים

;בבורסהלמסחררשומותאינןבוהזכויותאומניותיו�
נובעיםרווחיושרובאו"פסיביתהכנסה"היאהמס-בשנתהכנסתורוב�

;"פסיביתהכנסה"מ
עולהאינוהחוץ-במדינתהפסיביתהכנסתועלהָחלהאפקטיביהמסשיעור�

;20%על
בידיבעקיפיןאובמישריןמוחזקיםהאדם-בני-בחברמַהשליטה50%-מיֹותר�

.ישראלתושבי

תיקוני החקיקה

10

132תיקון 

11

הכנסה"למונחהגדרההכנסהמסלפקודת)5)(א(ב75בסעיףנקבעה,במקביל§
:כדלקמן,"פסיבית

–'פסיביתהכנסה'"
:ידממשלחאומעסקהכנסהאינהאםאלהמהכנסותאחתכל)א(

;מריביתהכנסה)1(
חוץתושבאדםבנימחברשהתקבלמדיבידנדלמעט,מדיבידנדהכנסה)2(

עליהששולםבהכנסהמקורוכיהשומהפקידשלדעתולהנחתהוכחואשר
;20%עלהעולהבשיעורמס

;מתמלוגיםהכנסה)3(
;שכירותמדמיהכנסה)4(

תיקוני החקיקה

11

132תיקון 

10

11



ט"תשע/אלול/'ה

6

12

נכסממכירתשאינה,88בסעיףכמשמעותה,נכסממכירתתמורה)5(
;ידבמשלחאובעסקהחברהבידיששימש

משנהבפסקתכאמורבתמורהאובהכנסותשמקורהכלשהיהכנסה)ב(
";ידממשלחאומעסקהכנסההיאאםאף,)א(

תיקוני החקיקה

12

132תיקון 

13

'מס(הכנסהמספקודתלתיקוןהחוקברשומותפורסם18.12.2002ביום§
.2002-ג"התשס,)תיקון()132

ב75סעיףבהוראותותיקוניםשינוייםמספרבוצעוהאמורהתיקוןבמסגרת§
שבסעיף"פסיביתהכנסה"המונחהגדרתתוקנהובכללםהכנסהמסלפקודת

בהגדרההמנויותההכנסותאתתכלולשזוכך,הכנסהמסלפקודת)5)(א(ב75
הייתהבישראלנצמחהאוהופקהאילואשרבהכנסהמדובראםלמעט
.יד-ממשלחאומעסקכהכנסהבישראלהמסדינילפינחשבת

הצמדהמהפרשיהכנסהבהגדרההמנויותההכנסותלרשימתנוספה,כן-כמו§
.מדיבידנדלהכנסההמתייחסתההוראהותוקנה

תיקוני החקיקה

13

132התיקון לתיקון 

12

13



ט"תשע/אלול/'ה

7

14

:האמורהתיקוןבעקבותההגדרהשלנוסחּההיהוכך§
–'פסיביתהכנסה'"
נצמחהאוהופקהאילואשרהכנסהלמעט,אלהמהכנסותאחתכל)א(

:ידממשלחאומעסקכהכנסהבישראלהמסדינילפינחשבתהיתהבישראל
;הצמדהמהפרשיאומריביתהכנסה)1(
;מדיבידנדהכנסה)2(
;מתמלוגיםהכנסה)3(
;שכירותמדמיהכנסה)4(

תיקוני החקיקה

14

132התיקון לתיקון 

15

נכסממכירתשאינה,88בסעיףכמשמעותה,נכסממכירתתמורה)5(
;ידבמשלחאובעסקהחברהבידיששימש

,)א(משנהבפסקתכאמורבתמורהאובהכנסותשמקורהכלשהיהכנסה)ב(
";ידממשלחאומעסקהכנסההיאאםאף

תיקוני החקיקה

15

132התיקון לתיקון 

14

15



ט"תשע/אלול/'ה

8

16

'מס(הכנסהמספקודתלתיקוןהחוקברשומותפורסם25.12.2013ביום§
.2013-ד"התשע,)198

עלהָחליםהמיסויבכלליהןמהותייםשינוייםמספרבוצעו,זהתיקוןבמסגרת§
."זרהנשלטתחברה"עלהָחליםבכלליםוהן"זרהידמשלחחברת"
שבסעיף"פסיביתהכנסה"המונחבהגדרתתיקוניםמספרבוצעו,כך§

לתמורה,מדיבידנדלהכנסהביחסוזאת,הכנסהמסלפקודת)5)(א(ב75
.ערך-ניירממכירתולתמורהנכסממכירת

:האמורהתיקוןבעקבותההגדרהשלנוסחּהוזהו§
–'פסיביתהכנסה'"
נצמחהאוהופקהאילואשרהכנסהלמעט,אלהמהכנסותאחתכל)א(

:ידממשלחאומעסקכהכנסהבישראלהמסדינילפינחשבתהיתהבישראל

תיקוני החקיקה

16

198תיקון 

17

;הצמדהמהפרשיאומריביתהכנסה)1(
בהכנסהשמקורודיבידנדבחשבוןיובאלאזהלעניין.מדיבידנדהכנסה)2(

,ההחזקהששיעורובלבד,15%עלהעולהבשיעורזרמסעליהששולם
משלמתבחברההדיבידנדמקבלתהחברהשל,בעקיפיןאובמישרין

10%אולישראלמחוץבבורסההנסחרתבחברהלפחות5%הואהדיבידנד
;אחרתבחברהלפחות

;מתמלוגיםהכנסה)3(
;שכירותמדמיהכנסה)4(
נכסממכירתשאינה,88בסעיףכמשמעותה,נכסממכירתתמורה)5(

;ידבמשלחאובעסקהחברהבידיששימש

תיקוני החקיקה

17

198תיקון 

16

17



ט"תשע/אלול/'ה

9

18

הכנסההיאאםאף,88בסעיףכהגדרתו,ערךניירממכירתתמורה)1א(
להנחתוהוכחמשנהפחותהחברהבידיהוחזקהערךניירכןאםאלא,מעסק
;ידבמשלחאובעסקהחברהבידישימשכיהשומהפקידשלדעתו

)א(משנהבפסקתכאמורבתמורהאובהכנסותשמקורהכלשהיהכנסה)ב(
";ידממשלחאומעסקהכנסההיאאםאף,)1א(או

תיקוני החקיקה

18

198תיקון 

19

,)238'מס(הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעתברשומותפורסמה4.1.2017ביום§
הכנסה"המונחבהגדרתתיקוניםמספרלבצע,היתרבין,הוצעבגדרּה,2017-ז"התשע

:כי,לקבועזאתובכלללפקודה)5)(א(ב75שבסעיף"פסיבית
qהכנסהוכי,פסיביתכהכנסהתיחשבקשורצדמאתשהתקבלההצמדהמהפרשיאומריביתהכנסהכל

מדוברלאאםפסיביתכהכנסהתיחשבקשורשאינומצדשהתקבלההצמדהמהפרשיאומריבית
אומעסקכהכנסהבישראלהמסדינילפינחשבתהייתהבישראלנצמחהאוהופקהאילואשרבהכנסה
;יד-ממשלח

qתמלוגיםלמעט,מעסקבהכנסהמדובראםאף,פסיביתלהכנסה,ככלל,תיחשבמתמלוגיםהכנסה
;התמלוגיםלמקבלקשורצדאינווהמשלםבמישריןאותופיתחההכנסהשמקבלנכסבעבורששולמו

qהעולהלתקופההושכרהנכסאם,מעסקהכנסההמהווהשכירותמדמיהכנסהגםפסיביתכהכנסהיראו
.שנהעל

תיקוני החקיקה

19

238הצעת החוק לתיקון 

18

19



ט"תשע/אלול/'ה

10

20

סיּווגם של רווחים 
ממכירת מניות פרטיות  

"הכנסה פסיבית"כ

20

21

סוגיאתכוללת"פסיביתהכנסה"המונח,לפקודה198תיקוןבעקבותכי,ראינו§
:הבאיםההכנסות

qנחשבתהייתהבישראלנצמחהאוהופקהאילואשרהכנסהלמעט,מריביתהכנסה
;)"אקטיביתהכנסה":להלן(יד-ממשלחאומעסקכהכנסהבישראלהמסדינילפי
qאקטיביתהכנסהשאינההצמדהמהפרשיהכנסה;
qמסעליהששולםבהכנסהאינוושמקורּהאקטיביתהכנסהשאינהמדיבידנדהכנסה

החברהשל,בעקיפיןאובמישרין,ההחזקהששיעורובלבד(15%עלהעולהבשיעורזר
בבורסההנסחרתבחברהלפחות5%הואהדיבידנדמשלמתבחברההדיבידנדמקבלת
;)אחרתבחברהלפחות10%אולישראלמחוץ

qאקטיביתהכנסהשאינהמתמלוגיםהכנסה;

כללי

21

20

21



ט"תשע/אלול/'ה

11

22

qאקטיביתהכנסהשאינהשכירותמדמיהכנסה;
q"שאינה,הכנסהמסלפקודת88בסעיףכמשמעותה,נכסממכירת"תמורה

נייר"ממכירתשאינהאויד-במשלחאובעסקהחברהבידיששימשנכסממכירת
;לפקודה88בסעיףכהגדרתו"ערך

q"מעסקהכנסההיאאםאף,88בסעיףכהגדרתו,"ערךנייר"ממכירת"תמורה,
שלדעתולהנחתוהּוכחמשנהפחותהחברהבידיהוחזקהערך-ניירכןאםאלא
;יד-במשלחאובעסקהחברהבידישימשכיהשומה-פקיד

qתהראשונוהחלופותבשבעכאמורבתמורהאובהכנסותשמקורּהכלשהיהכנסה,
.יד-ממשלחאומעסקהכנסההיאאםאף

כללי

22

23

הכנסהמסלפקודת)5)(א(ב75שבסעיף"פסיביתהכנסה"המונחהגדרת,כאמור§
היאאםאף,)לפקודה88בסעיףכהגדרתו("ערךנייר"ממכירתתמורהגםכוללת
להנחתוהוכחמשנהפחותהחברהבידיהוחזקהערך-ניירכןאםאלא,מעסקהכנסה
.יד-במשלחאובעסקהחברהבידישימשכיהשומה-פקידשלדעתו

:כדלקמןהכנסהמסלפקודת88בסעיףמוגדר"ערךנייר"המונח§
מילווהאוחובאיגרתלרבות,ערךניירותבחוק'ערךניירות'כהגדרה–'ערךנייר'"

יחידת,יחידה,חוץמדינתשלחובאיגרת,בערבותהאוישראלמדינתשל
באיגודזכות,סרטיםבשותפותהשתתפותיחידת,נפטבשותפותהשתתפות

";עתידיתעסקהוכןלישראלמחוץשהונפקערךנייר,מקרקעין

?"נייר ערך"האם –מניות פרטיות 

23
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24

"ערךניירות"המונחאתמגדיר1968-ח"תשכ,ערךניירותלחוק1סעיףואילו§
:כדלהלן

או,שיתופיתאגודה,חברהידיעלבסדרותהמונפקותתעודות–'ערךניירות'"
,מהםתביעהאובהםהשתתפותאוחברותזכותומקנותאחרתאגידכל

הןאםוביןשםעלהןאםביןוהכלערךניירותלרכושזכותהמקנותותעודות
,ישראלבנקבידיאוהממשלהבידיהמונפקיםערךניירותלמעט,ז"למוכ

:מאלהאחדבהםשנתקיים
הם אינם מקנים זכות השתתפות או חברות בתאגיד ואינם ניתנים להמרה או  ) 1(

;למימוש בניירות ערך המקנים זכות כאמור
";הם מונפקים לפי חיקוק מיוחד) 2(

?"נייר ערך"האם –מניות פרטיות 

24

25

,אפואנכללותערךניירותלחוקשבסעיף"ערךניירות"המונחהגדרתשלבגדרּה§
–לאואםוביןנסחרותאםבין,ז"למוכאםוביןשם-עלהןאםבין–תעודות

השתתפותאוחברּותזכותומקנותשהואסוגמּכלתאגידידי-עלבסדרותהמונפקות
.מהםתביעהאובהם
,לאואםוביןנסחרותאםבין,ז"למוכוהןשם-עלהן,תעודותבהגדרהנכללות,בנוסף
:למשל(ערך-ניירותלרכושזכותהמקנות,בסדרותמונפקותשאינןכאלולרבות
.)מניותעלאופציות-כתבי
ובלבדישראלבנקבידיאוהממשלהבידיהמונפקיםכאמורערך-ניירותלמעט,הכל
אולהמרהניתניםואינםבתאגידחברּותאוהשתתפותזכותַמקניםלאשהם

בידיהמונפקיםערך-ניירותולמעטכאמורזכותהַמקניםערך-בניירותלמימוש
.מיוחדחיקוקלפיישראלבנקבידיאוהממשלה

?"נייר ערך"האם –מניות פרטיות 

25

24

25
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26

"פסיביתהכנסה"המונחלהגדרת)5)(א(חלופהשלתחולתהאתלשלולמנת-על§
מדוברשאיןובהנחה,פרטיותמניותמכירתעללפקודה)5)(א(ב75שבסעיף

בעסקהחברהבידיששימש"נכסבמכירתמדוברכי,להראותיש,"ערךנייר"ב
."ידבמשלחאו

מ"בע)אלטוביה'מהשופט'כב(אביב-בתלהמחוזיהמשפט-ביתשלהדין-פסק§
למפעליםשומהפקיד'נמ"בע)אירופה(נכסיםרוזבאד7678-09-11)א"ת(

:)15.8.2017(גדולים
עסקתבמסגרתשנמכרון"הנדלנכסיהוחזקופורמאלישבאופןהגם"

המהותבפועל,והמחזיקותהלוקסמבורגיותהחברותידיעלהמכירה
,אחזקה,רכישה,מימון,איתורשלאחדעסקיבמיזםמדוברכיהיאהכלכלית

באמצעותהמערערותידיעלהמנוהל,ל"בחון"נדלנכסישלומכירההשבחה

נכס ששימש בעסק–מניות פרטיות 

26

27

בצורותהצורךפיעלשהועסקונוספיםומנהליםועובדיםסירהוביןרביד
...שונותהתקשרותאוהעסקה

נכסילרכישתמשמשותשהכנסותיואחדעסקיבקומפלקסלמעשהמדובר
"...ומכירתםהשבחתם,לארץבחוץן"נדל

מיזםבֶגדרהזרותהחברותבקבוצתראההמשפט-ביתכי,להבחיןאפואנקל§
."אחדעסקיקומפלקס"וכלשונו–אחדעסקי

בערעורהעליוןהמשפט-ביתשלהדין-פסקניתן25.2.2019ביום,ואולם§
.המדינהשהגישה

אתסולברג'נהשופט'כבקיבל,עמודיםמשניפחותהאוחזקצרהדין-בפסק§
:כדלקמןקובעשהואתוך,אלטוביההשופט'כבשלהדין-פסקאתוביטלהערעור

נכס ששימש בעסק–מניות פרטיות 

27

26

27
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28

ל"בחון"נדלבנכסיהמשיבותהשקעותכי,בקובעוהמחוזיהמשפטביתטעה"
ציבוריתחברהשהיא,2המשיבהשבראשהשבקבוצהזרותחברותבאמצעות

המחוזיהמשפטבית.המשיבותידי-עלשנוהלאחדעסקימיזםהריהן,בישראל
הזרותמהחברותאחתכלהכנסותאםהשאלהאתלבחוןאיןכי,וקבעהוסיף

של'רחבהבראיה'ההכנסהסיווגאתלבחוןשישאלא',פסיביתהכנסה'היו
כיהמחוזיהמשפטביתקבע,זו'רחבהראיה'עלבהסתמך.כולההקבוצה
צודק.טעות,לדעתנו,זוגם;עסקיתהכנסההיא,דנןבענייןשנדונהההכנסה
ב75סעיףלהוראתבניגודהמחוזיהמשפטביתפסקלפיה,בטענתוהמערער
למיסויבישראלשבדיןיסודמעקרוןבפסיקתוסטה,הכנסהמסלפקודת

וללאתקדימיבאופן,ויצר,נפרדתמסיחידתהיאחברהשלפיו,חברות
".חברותקבוצתהיא,חדשהמיסוייחידת,בדיןאסמכתא

נכס ששימש בעסק–מניות פרטיות 
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!זהירות–150טופס 

28

29



ט"תשע/אלול/'ה

15

3030

!זהירות–150טופס 

3131

!זהירות–150טופס 

30

31



ט"תשע/אלול/'ה

16

3232

!זהירות–150טופס 

3333

32

33


