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 ניכוי מס תשומות בחברת החזקות - 01/2016עמדה מס' 

חברת החזקות היא חברה המחזיקה במניות של חברות אחרות ומטרתה העיקרית הינה במישור 

המוחזקות על ידה בדרך של קבלת דיבידנד או מכירה  ההוני/השקעתי, קרי הפקת הכנסות מהחברות

 של המניות בחברות המוחזקות.

לצורך השגת מטרה זו חברת החזקות מעניקה לחברות המוחזקות שירותים הכוללים שירותי ניהול 

 ומתן אשראי.

 אי לכך, חברת החזקות זכאית לנכות מס תשומות כמפורט להלן:

 .25%לנכות מס תשומות בשיעור של  תשומות כלליות, החברה זכאית בשל• 

עד שני ייבות במס, החברה זכאית לנכות בשל תשומות ישירות, המשמשות לביצוע עסקאות הח• 

 ממס התשומות. (66.67%שלישים )

לרכישת/מכירת מניות  בשל תשומות ישירות, שאינן משמשות בעסקה החייבת במס, למשל, תשומות• 

 כלל מס תשומות.חברת החזקות זכאית לנכות  אין -

נוסף ובמנותק מפעילותה כחברת החזקות, ואשר מנכה מס ביצוין, כי גם על חברה, המבצעת עסקאות 

תשומות בשיעור גבוה יותר מהמפורט לעיל, לדווח על כך לשם בחינת שיעור ניכוי מס התשומות לו היא 

 זכאית.

 יבוא שירותים מחו"ל - 02/2016עמדה מס' 

)א( לחוק, ולתכלית החוק לפיה יש למסות את הצריכה של כלל השירותים 15בהתאם להוראת סעיף 

בישראל, יראו שירות כניתן בישראל כאשר קיימת זיקה בין השירות לבין ישראל שמקורה בזהות של 

 נותן השירות, זהות מקבל השירות או מיקומו הפיזי של הנכס נשוא השירות.

נצרך בפועל בישראל, נועד לצריכה בישראל, או אם הוא  לפיכך, שירות ייחשב כמיובא לישראל אם הוא

 ניתן בקשר לנכס המצוי בישראל.

, מתן שירותי אדריכלות על ידי תושב חוץ לתושב ישראל בישראל : שירותי ייעוץ הניתנים מחו"לדוגמהל

כל  – הרצאה בישראל על ידי מרצה מחו"ל ביחס לנכס בישראל, הופעה בישראל של אמן או מתן

  חבים במע"מ. הנ"ל המקרים

ד לתקנות, חובת תשלום המס בשל יבוא שירות מוטלת על הקונה, זולת אם ברשותו 6בהתאם לתקנה 

 חשבונית בשל העסקה.

 41-ו 38ניכוי מס תשומות בשל יבוא שירות יותר בכפוף להתקיימות הוראות הדין, בין היתר, סעיפים 

 לצריכה באזור סחר חופשי אילת, לא יותר בניכוי.לחוק. יובהר, כי מס ששולם בגין יבוא שירות 


