
 

 
 החטיבה המקצועית

 
 6893/15 : החלטת מיסוי

 : מיסוי בינלאומי  תחום החלטת המיסוי
 
 – ג( כהקניה לנאמן75הקניה לתאגיד כמפורט בתוספת ראשונה א' לפקודה )סעיף : נושאה

 בהסכםלא החלטת מיסוי  
 

 :העובדות
 

המדינה להלן: ") "(, עלו לישראל ממדינה זרההאב" -" ופלוניפלוני ואביו )להלן בהתאמה: " .1

ומאז שניהם תושבי ישראל )האב היה תושב ישראל עד פטירתו בשנת  70 -בסוף שנות ה"( הזרה

2005.) 
 

תושב מדינה זרה אחרת )להלן:  – ואח "(,האחותתושבת המדינה הזרה )להלן: " -ות לפלוני אח .2

 ."(האח"
 

 מסוג במלוא הזכויות בתאגיד 1980 שנתמאז מחזיקים , , ואחותואחיו פלוני, .3

ESTABLISHMENT להלן:  60 -תחילת שנות הבהתאגד בוואדוז שבליכטנשטיין ר שא(

  (.תאגיד הזרמהזכויות ב 1/3כל אחד מהאחים מחזיק דהיינו , בחלקים שווים )"(התאגיד הזר"
 

 אינו מחולק ע"י מניות כי אם ע"י זכויות.הזר תאגיד תאגיד מסוגו של הההון של  .4
 

, 60 -התאגיד הזר בתחילת שנות הדוז, ליכטנשטיין, הקימה את נציגה מקומית תושבת ווא .5

 האבלידי  ,תאגיד הזרהכמייסדת  ,את מלוא הזכויות שלה, עפ"י שטר העברה, ומיד העבירה

לידי  תאגיד הזר, תוך שהיא מצהירה במפורש, שלאחר העברת מלוא הזכויות ב(פלוני)אביו של 

היתרון בהקמת ) תאגיד הזריות מכל סוג שהוא בהאב כאמור לעיל, אין היא מחזיקה יותר זכו

  (.האב היהשבמקרה זה , אנונימיות של הלקוח – התאגיד הזר בצורה זו
 

 :עולים, בין היתר, הפרטים הבאים תאגיד הזרהשל  ממסמך ההתאגדות .6

 .אינו מוגבל יהיה קיים תאגיד הזרהמשך הזמן שבו  6.1

אינו  תאגיד הזרהם של אחרים, אך , ונכסיהשקיע ולנהל את נכסיול תאגיד הזרהמטרת  6.2

של  היחידה בפעילות של תעשייה ומסחר משל עצמו )בפועל, פעילותולעסוק  מיועד

חברה, מניות של מ 40% -ועד היום הייתה ועודנה החזקה ב מיום הקמתו תאגיד הזרה

 (.  8 אשר מוגדרת להלן בסעיף -אשר התאגדה בארה"ב 

 במזומן, ואינו מחולק  ואשר הושקע בהון  –פר"ש  20,000התאגיד הזר הינו בסך של  הונו 6.3

 למניות.

 .(beneficiaries)יחולקו לנהנים  תאגיד הזרהכנסות ורווחים של  6.4

 או היורש שלו. תאגיד הזרהיא של המייסד של  תאגיד הזרהסמכות למנות נהנים ב 6.5



 

 המינוי של נהנים מקוריים ושל היורשים שלהם ניתן לביטול. המייסד והיורש שלו 6.6

 חופשיים למנות נהנים בכל צורה ודרך שימצאו לנכון.

הנות יכמן כן, בסמכותם של המייסד והיורש שלו לקבוע את מידת הזכאות של הנהנים ל 6.7

, להחליט על התאגיד הזר, לקבוע את אופן חלוקת הרווח של התאגיד הזרמרווחי/נכסי 

 .ינבעו מהפירוקולהחליט על אופן השימוש בעודפי המזומנים ש התאגיד הזרפירוק 

 הם: התאגיד הזרהגופים של  6.8

 או היורש החוקי שלו. תאגיד הזרהמייסד של  .1

 .(board of administration)דירקטוריון/גוף מנהל  .2

    או ישות  יחידדירקטוריון/גוף מנהל יכול להיות מורכב מנציג אחד או יותר שהם ה 6.9

ול צדדים שלישיים, ומול מ תאגיד הזרהמשפטית, והוא יהיה אחראי על ניהול וייצוג 

 ,עפ"י מסמך רשמי מליכטנשטייןטנשטיין ומחוצה לה )כרשויות המשפט והממשל בלי

ואדוז, תושב  –יחיד תאגיד הזר הינו הבעל סמכות החתימה בגוף המנהל של 

 .(ליכטנשטיין
 

כאמור  תאגיד הזרהשל  ממועד התאגדותו, הוחזקו ע"י האב תאגיד הזרמלוא הזכויות בבפועל,  .7

במתנה לשלושת ילדיו ע"י האב  תאגיד הזראז הועברו מלוא הזכויות ב – 1980 שנתועד לעיל 

מהזכויות  1/3מקבל כאמור ילד כאשר כל בהתאם לשטר נוטריוני, )פלוני, אחיו ואחותו(, 

 . תאגיד הזרב

 

 , היא60 -אשר התאגדה בארה"ב בתחילת שנות הממניות חברה  40% -מחזיק ב תאגיד הזרה .8

ין מגישה דוחות בארה"ב, ואשר בבעלותה מקרקע, שםעפ"י דיני המס תושבת ארה"ב  נחשבת

ממניות  60%יתרת  ."(החברה האמריקאיתבישראל )להלן: " בישראל )בנין וקרקע( המושכרים

 .החברה האמריקאית מוחזקים בידי בעלי מניות חיצוניים אשר אינם קשורים לפלוני ומשפחתו

 .להחלטת המיסוינספח יקאית מצורף כתרשים האחזקות בחברה האמר
 

פקיד )להלן: " אחד ממשרדי השומה בישראלתיק שומה המתנהל ב חברה האמריקאיתל .9

 –של החברה האמריקאית לצרכי מס  תוצאות הפעילות הישראליתוחות מדו, אשר בו "(השומה

החברה , אשר בגינן משלמת בישראלההכנסות מהשכרת המקרקעין שבבעלותה היינו 

)והיא  על הכנסתה החייבת במס בישראל בישראל, כמדינת מקור, מס חברות קאיתהאמרי

 .בארה"ב( 35%משלימה גם למס פדראלי עד לשיעור של 
 

החברה ע"י  ם/עודפיםרווחיבשנים קודמות , כבר חולקו במועד מתן החלטת המיסוי .10

וח והמיסוי של , כאשר הדיו)האח והאחות( , באופן שאלו הגיעו לידי פלוני ואחיוהאמריקאית

ההכנסה מדיבידנד שקיבל פלוני בשנים אלו נעשה על ידו באופן הבא )תיק השומה של פלוני 

 מתנהל אף הוא בפקיד השומה(:

 :דיווחים שמולאו לצרכי מס בארה"ב 10.1
 

במקור המס ניכוי , שמולאו לצורך (רשות המס בארה"ב) IRS -הבטפסים של  -

, צוין כי שנים קודמותב קאיתהחברה האמריבארה"ב מהדיבידנדים שחילקה 

צוין כי  מתימשנה מסו W-8IMYכך למשל, בטופס . נאמנות הינו תאגיד הזרה



 

 8IMY-W, בטופס )נאמנות פשוטה זרה(  trustforeign simple הינו תאגיד הזרה

, )נאמנות נותן זרה(  trustforeign grantor נוהי תאגיד הזרצוין כי ה אחרת משנה

בעל הזכות שביושר  כי פלוני הואדווח  מאותה שנהW-8BEN  ואילו בטופס

(Beneficial Owner ) ושהוא, כתושב  החברה האמריקאיתלדיבידנד המחולק ע"י

לפי  25%ישראל, דורש את ניכוי המס במקור המופחת על הדיבידנד בשיעור של 

במקור של מס במקום שיעור ניכוי בין ישראל לבין ארה"ב ]( לאמנת המס 2)12סעיף 

למי שאינו  אמריקאיתחברה בארה"ב על דיבידנד המחולק ע"י  דיני המסלפי  30%

 תושב ארה"ב[.

)טופס דיווח על סכום הדיבידנד  קודמותלשנים  S-1042בהמשך לכך, בטופס 

 החברהוהמס שנוכה ממנו במקור בארה"ב ע"י  החברה האמריקאיתשחולק ע"י 

 במקורמס יבידנד והמנכה כמשלמת הד החברה האמריקאיתדווחה  (,האמריקאית

 כמקבל הדיבידנדדווח , פלוני (WITHHOLDING AGENT) מהדיבידנד

 כאמורהמחזיק ) תאגיד הזרוה, (RECIPIENT) החברה האמריקאיתשמחלקת 

                          שות שקופהדווח כי (חברה האמריקאיתממניות ה 40%-ב

(FLOW-THROUGH ENTITY) - החברה "י לפיכך נוכה במקור ע

בהתאם  –כאמור מהדיבידנד שקיבל פלוני ]זאת  25%יעור מס בש האמריקאית

 . שראל לארה"ב[בין י( לאמנת המס 2)12לסעיף 

ישות נאמנות נותן, שהינה ) grantor trust -כ תאגיד הזרהסיווג , פלוני לטענת -

ובעלי בארה"ב  אינה נחשבת כאישיות משפטית נפרדת לצרכי מסר שאשקופה 

נעשה על סמך חוות  ,(שלה יות בה מסווגים כבעלי הנכסים ובעלי ההכנסותהזכו

 ר ניתנה בארה"ב.שאדעת מקצועית 
 

 :דיווח לצרכי מס בישראל   10.2
 

הון שהגיש פלוני, דיווח פלוני במסגרת סעיף "השקעה בתאגידים" על בהצהרת    -

 שטיין( המחזיק     טנשהינו תושב ואדוז )ליכ תאגיד הזרמהזכויות ב 33% -אחזקתו ב

התקבלו  תאגיד הזר, תוך ציון שזכויותיו בהחברה האמריקאיתממניות  40% -ב

 ללא תמורה.

שהגיש פלוני בתיקו האישי המתנהל בפקיד השומה, דיווח  ,2011בדו"ח השנתי לשנת      -

בשנה  תאגיד הזרל החברה האמריקאית( שחולק ע"י 1/3(פלוני על חלקו בדיבידנד 

]כנוסחו של סעיף  25%זו כהכנסה מדיבידנד לבעל מניות מהותי בשיעור מס של 

[, וכנגד חבות המס בישראל בשל הכנסה זו הוא 187( לפקודה עובר לתיקון 2ב)125

לפי סעיף  - 25%בשיעור דרש כזיכוי בשל מסי חוץ את המס שנוכה במקור בארה"ב ]

החברה חלקו בדיבידנד שחילקה [ על ( לאמנת המס בין ישראל לארה"ב2)12

מעין " הינו תאגיד הזרהצוין בדו"ח לשנה זו כי  ,בשנה זו. כמו כן האמריקאית

באמצעות  החברה האמריקאיתבידנד עליו דיווח פלוני התקבל מ" וכי הדינאמנות

כישות  שהתאגד בוואדוז שבליכטנשטיין תאגיד הזרתוך התייחסות ל - תאגיד הזרה

 "שקופה" לצרכי מס.



 

שהגיש פלוני בתיקו האישי המתנהל בפקיד השומה, דיווח  ,2012בדו"ח השנתי לשנת      -

בשנה  תאגיד הזרל החברה האמריקאית( שחולק ע"י 1/3(פלוני על חלקו בדיבידנד 

]כנוסחו של סעיף  30%זו כהכנסה מדיבידנד לבעל מניות מהותי בשיעור מס של 

, וכנגד חבות המס בישראל בשל הכנסה לפקודה[ 187( לפקודה לאחר תיקון 2ב)125

 - 25%זו הוא דרש כזיכוי בשל מסי חוץ את המס שנוכה במקור בארה"ב ]בשיעור 

בשנה זו.  החברה האמריקאית( לאמנה[ על חלקו בדיבידנד שחילקה 2)12לפי סע' 

בידנד עליו וכי הדי ,"מעין נאמנות" והינ תאגיד הזרהין בדו"ח לשנה זו כי צו ,כמו כן

תוך התייחסות  - תאגיד הזרהבאמצעות  החברה האמריקאיתוח פלוני התקבל מדיו

 כישות "שקופה" לצרכי מס. שהתאגד בוואדוז שבליכטנשטיין תאגיד הזרל

 

 :הבקשה

 
כישות "שקופה" לצרכי מס לעניין הוראות הדין הפנימי בישראל )היינו ייחשב  לקבוע כי התאגיד הזר

זיכוי בשל מסי חוץ )זיכוי ישיר( את המס שנוכה במקור בארה"ב (, ובכך להתיר כהכנסה-פקודת מס

, כנגד חבות תאגיד הזרל או תחלק החברה האמריקאיתשחילקה ( בדיבידנד 1/3פלוני )מחלקו של 

 בישראל בשל הכנסתו מדיבידנד כאמור. פלוניהמס של 

 

 :ת המיסוי ותנאיההחלט

 
, כי: "...יראו הקניה לחברה להחזקת לפקודה, נקבע, בין היתר ג75" בסעיף נאמןבהגדרת " .1

 ".יראו תאגיד כמפורט בתוספת ראשונה א' כנאמן...נכסי נאמנות כהקניה לנאמן ו

(, מופיע גם תאגיד ג75לפקודה )מכוח סעיף  תוספת ראשונה א'בין סוגי התאגידים המצוינים ב

 , אשר התאגד לפי חוקי ליכטנשטיין.ESTABLISHMENT –מסוגו של התאגיד הזר 

מהם עולה מבנה "נאמנותי", לאור  -לפיכך, ובהתחשב גם בעובדות העולות ממסמך ההתאגדות 

ואחיו  פלוניהעובדה כי מניות החברה האמריקאית הוחזקו בבעלות התאגיד הזר ולא בידי 

, ולאור העובדה כי ההחזקה בידי התאגיד הזר לא הוגבלה בזמן ולא הוגבלה ת(אחו)האח וה

"ב , ובהתחשב גם בדיווחים השונים כמפורט לעיל לרשויות המס בארהלתקופת חייו של האב

בוואדוז,  יראו את יסוד התאגיד הזר - ובישראל ובמצגים שהוצגו בפני רשות המסים

והעברת מניותיו של האב בחברה האמריקאית לתאגיד הזר,  60 -תחילת שנות הב ,שטייןנטליכ

 יראולפקודה, ואת האב  ג75"נאמן" בסעיף  –כמשמעות המונחים "הקניה" ו –כהקניה לנאמן 

לפקודה, ואת מניות החברה  ד75כיוצר הנאמנות כמשמעות המונח "יוצר הנאמנות" בסעיף 

כמשמעות  –האמריקאית אשר הועברו ע"י האב לתאגיד הזר יראו כנכס שהוקנה לנאמנות 

" או נאמנות" -כונה התאגיד הזר מכאן ואילך כילפקודה )להלן  ג75המונח "נכס" בסעיף 

 ", לפי העניין(.הנאמן"

כמשמעות  –כנהנים בנאמנות )בחלקים שווים(  )האח והאחות( ואחיו פלוניכמו כן, יראו את 

 "(. הנהנים בנאמנותלפקודה )להלן: " ה75המונח "נהנה בנאמנות" בסעיף 



 

ו את , ירא31.12.2013לפקודה( עד יום  147)מועד כניסתו לתוקף של תיקון  1.1.2006מיום  .2

כנוסחם  –לפקודה  (3ז)א()75וסעיף  (2ז)א()75" עפ"י סעיף נאמנות תושבי ישראלהנאמנות כ"

ואילך יראו את הנאמנות  1.1.2014לפקודה, והחל מיום  197של סעיפים אלו עובר לתיקון 

כנוסחם של  –לפקודה  (3ז)א()75סעיף ו (2)או  (1ז)א()75" עפ"י סעיף נאמנות תושבי ישראלכ"

 לפקודה.  197אלו לאחר תיקון  סעיפים

 כולויראו אותו  –סכום דיבידנד שחולק ושיחולק ע"י החברה האמריקאית לתאגיד הזר  .3

"( או הנאמן, ולפיכך נאמנות תושבי ישראלכהכנסה מדיבידנד של הנאמנות )שהיא כאמור "

 (2)ב125 –ו ו75ההכנסה האמורה תהא חייבת במס בישראל בהתאם להוראות סעיפים 

 כנוסחם של סעיפים אלו בשנות המס הרלבנטיות. –ודהלפק

נתן זיכוי ממסי חוץ שתשלם הנאמנות יכנגד חבות המס של הנאמנות בישראל כמפורט לעיל, י .4

פרק שלישי לפקודה, ובהתאם להוראות כל דין, וזאת בכפוף  -בהתאם להוראות חלק י' 

     להמצאת אסמכתאות לפקיד השומה בגין תשלום מס סופי בחו"ל. 

על הנאמן/נאמנות ועל הנהנים בנאמנות יחולו כל החובות החלים על פי הדין על נאמן ועל  .5

לרבות לעניין הגשת הודעות,  –"נאמנות תושבי ישראל" בהתאם להוראות הפקודה  -נהנים ב

 כנוסחו בשנות המס הרלבנטיות.  -דיווחים ודוחות, שיש להגישם עפ"י הדין 

( 3ד)א()75כיוצר בנאמנות מכוח סעיפים  פלוניבוע את מעמדו של מיסוי כדי לקהאין בהחלטת  .6

 עניין הנתון לבחינת פקיד השומה.  –( לפקודה, לפי העניין 4או )

לרבות  –כדי לרפא כל מחדל של הנאמנות/נאמן, ושל הנהנים בנאמנות  מיסויההחלטת באין  .7

 .פלוני

 במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים. .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 בחברה האמריקאית תרשים אחזקות -נספח להחלטת המיסוי                             

           

 .(2005שנת )האב נפטר ב 70 -בסוף שנות ה מדינה זרהואביו עלו לישראל מ פלוני                   

 

 

 

 

 

 

 

  אל הועברו תאגיד הזרהזכויות ב        1/3              1/3                    1/3                  

 . 1980שנת ע"י האב בבמתנה ואל אחיו  פלוני                                          

 

                   

                  .60 -בשנות הנוסד     

       האב  בכל הזכויות החזיק    

                     )אז העביר 1980שנת עד     

                      לילדיו(.את הזכויות במתנה     

                      40%     60%  

         

 הכנסות מהשכרת מקרקעיןהאמריקאית לחברה 

 וחותמדו ההכנסות. רקע(וק )בנין בבעלותה בישראל

 האמריקאית בתיק שומה המתנהל על שמה של החברה 

 מס חברות החייבת על הכנסתה משלמת בפקיד השומה והיא 

                                        .בארה"ב 35%של שיעור עד ל לימה גם למס פדראליומש ,בישראל

 

החברה 
 האמריקאית

 חיצוניים
)תאגידים זרים שאינם  

 (של פלוני וחתקשורים למשפ

התאגיד הזר מסוג 

Establishment  
 טנשטיין(ליכ –בוואדוז  )התאגד

 פלוני
 )תושב ישראל(

 האחות
 (מדינה זרה ת)תושב

 האח
 (אחרת מדינה זרה תושב)


