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 מבוא    .א

 

 את שתבטיח, ערבות או בטוחה איזושהי להעמיד, כלל בדרך, הלווה נדרש הלוואה קבלת לצורך

 על מסוימת פרמיה תשלום ידי על הינה ההלוואה להבטחת אחת דרך. למלווה ההלוואה החזרי

 יכולה זו פרמיה. בתשלומיו יעמוד לא שהלווה הסיכון את בתוכה ותגלם ביטוח שתהווה, ההלוואה

, שלישי לצד שמשולמת ביטוח בפרמיית או עצמו למלווה המשולמת הריבית בשיעור ביטוי לידי לבוא

', ג צד של ערבות העמדת היא אחרת אפשרות. ההלוואה פרעון את המבטחת ביטוח לחברת - למשל

, הסתם מן, כרוכה זו ערבות. ההלוואה בהחזר יעמוד לא הלווה אם, הלווה בנעלי להיכנס שמתחייב

 .הערבות לנותן מסוימת עמלה בתשלום

 

 נבחן, כלכלית מבחינה וזהות המטרה אותה את לשרת באות לעיל המפורטות הדרכים ששתי אף על

 הלוואה לקבלת הנילוות ההוצאות לסיווג ההתייחסות בהם, לאחרונה שניתנו דין פסקי שני להלן

 .שונה מעט היתה( ביטוח בגין ופרמיה ערבות מתן עמלת)

 

 מגיעה שהיא למרות, אחידה אינה ובישראל ב"בארה המשפט בתי פסיקת, בהמשך שיצויין כפי

 על נעמוד המאמר בהמשך. ריבית איננו לערבות הנלווית ההוצאה תשלום - במהותה זהה למסקנה

 הינן הלוואה למתן הנילוות הוצאות האם - זהה בסוגיה העוסקים, הדין פסקי שני שבין ההבדלים

 .לאו אם מימון הוצאות

 

 Vitro ד"פס - האמריקאי הדין פסק    .ב

 



 ד"פס: "להלן) Vitro International Corporation v. Commissioner of Internal Revenue הדין בפסק

Vitro ,)"מיסים לענייני האמריקאי המשפט בבית 17.2.10 בתאריך שניתן (United States Tax 

Court),[1 ]שנתנה ערבות בגין, אם-לחברה המשולמת עמלה של מס לצורך בסיווג המשפט בית דן 

 .בת-חברה ידי על שנלקחה להלוואה

 

 

 שנדון הספציפי לעניין מעבר הרבה חורגות Vitro ד"פס של השלכותיו כי, ולומר להקדים המקום כאן

 .שם

 

"(, Vitro חברת" או/ו" האם-החברה: "להלן) מקסיקנית חברה הינה Vitro: כדלהלן הן המקרה עובדות

 ונרשמה התאגדה Vitro חברת. מזכוכית ואריזות בקבוקים בייצור מתמקד פעילותה עיקר אשר

 החליטה, חדשים לשווקים הפעילות התרחבות בשל. ב"בארה ישירה פעילות כל לה ואין במקסיקו

 מן אחת. במדינה פעילותה את תרכזנה שאלה מנת על, ב"בארה בנות חברות להקים Vitro חברת

 בקבוקי ייצור בתחום מתחרה חברה לרכוש כדי למימון נזקקה"( הבת-החברה: "להלן) הללו החברות

 ולמתן להלוואה כתנאי, דרש הבנק. אמריקאי לבנק הבת-החברה פנתה המימון לצורך. הזכוכית

 ערבות על חתמה, Vitro חברת - האם-החברה. שלישי מצד כלשהי ערבות, הבת-לחברה אשראי

 לרשות מעמיד היה לא הבנק, הערבות אלמלא כי, לציין חשוב. הבת-החברה שנטלה להלוואה

 שנתית עמלה העבירה הבת-החברה, הערבות למתן בתמורה. הנדרשת ההלוואה את הבת-החברה

 "(.העמלה" או/ו" ערבות מתן עמלת: "להלן) ההלוואה יתרת מסך 1.5% בגובה, האם-לחברה

 

 למעשה הלכה כי, האמריקאית המסים רשות של טענה בשל מסים לענייני המשפט לבית הגיע העניין

, 30% בגובה במקור מס ניכוי נדרש כן ועל האם-לחברה הבת-החברה מעבירה אשר, בריבית מדובר

, ריבית בתשלומי מדובר אין כי, מצידה טענה האם-החברה. ב"בארה מריבית במקור הניכוי כשיעור

 מקורו, Vitro חברת לטענת, השירות. הבת-לחברה מספקת האם-החברה אשר שירות זהו אלא

 .ב"בארה מס תשלום חובת אין וכלל ב"לארה זיקה לו אין ולכן במקסיקו

 

 בכדי, האם-לחברה הבת-החברה ששילמה, הערבות מתן עמלת בסיווג, היתר בין, דן המשפט בית

 .שירותים בגין בתשלום או ריבית בתשלומי עסקינן האם, המשפטית בסוגיה להכריע

 

( מעסק הכנסה) שירותים ממתן הכנסה הינה הערבות מתן מעמלת ההכנסה כי, טענה Vitro חברת

 :להלן שיובאו עיקריים נימוקים שני בשל וזאת, מימון כנסתה ולא

 

 ערבות להעמיד היא האם-החברה של ממטרותיה אחת כי, מצוין Vitro חברת בתקנון - הראשון       ·

 .שלה הבנות החברות נוטלות אשר להלוואות

 

 לגובה קשר ללא, 1.5% בגובה, סטנדרטית הינה גובה שהתאגיד הערבות מתן עמלת - השני       ·

 .הלווה הבת-החברה של הפיננסי למצבה או הלוואה



 

  

 

 את שמגלם סיכון מקדם הינה ריבית שכן, בריבית מדובר שאין, טענה Vitro חברת, אחר לשון

 כך לא אך. למקרה ממקרה משתנה היא כן ועל ההלוואה בתשלומי יעמוד לא שהלווה האפשרות

 או ההלוואה בגובה, הלווה בזהות תלות ללא, קבועה הינה האשראי מתן עמלת שכן, בענייננו הדבר

 ולכן התאגיד של העסקיות מהמטרות אחת היא הבטוחה העמדת, כן כמו. הלווה של הפיננסי במצבו

 .כריבית ולא שירותים כדמי זו עמלה לסווג יהיה נכון

 

 בחובה טומנת ההלוואה קרן על משתלמת אשר הריבית כי, טען האמריקאי ההכנסה מס נציב, מאידך

 לעמוד תוכל לא הלווה שהחברה, המלווה החברה עצמה על שלוקחת הסיכון את לגלם שאמור רכיב

 או מהבנק עובר הסיכון שנטל כך, האם-לחברה עמלה משלמת הבת-החברה, בענייננו. בתשלומיה

 מן לחלק תחליף בבחינת הינה הזו העמלה, המהות מבחינת, לכן. האם-החברה אל המלווה מהגוף

, הריבית שאל לזו זהה להיות צריכה העמלה אל ההתייחסות, משכך. לבנק משולמת אשר הריבית

 .ב"בארה - נצמחה היא בו במקום העמלה את למסות ויש

 

, שירות עבור בתשלום מדובר אכן כי, וקבע Vitro חברת מטיעוני השתכנע מסים לעניני המשפט בית

 כסף מעמיד הבנק בו למצב שבניגוד, הוא המשפט בית של להחלטתו העיקרי הנימוק. בריבית ולא

-החברה, ובפועל הבת-לחברה סכום כל העבירה לא האם-החברה, ריבית גובה כך ועל הלווה לרשות

, כלומר. בהתחייבויותיה תעמוד לא הבת-החברה אם אלא, העסקה בכל פסיבית שותפה היא האם

 המלווה בין הכספים להעברת שותף ואינו לעסקה חיצוני במעגל נמצא התאגיד כי, טען המשפט בית

 .הלוואה על ריבית גובה אינו וככזה, ללווה

 

 שירות המספק שלישי צד היא אלא, ההלוואה את שמלווה מי אינה Vitro חברת כי, נקבע הדין בפסק

 ב"בארה המשפט בית, למעשה. עמלה מקבלת היא השירות ותמורת להלוואה ערבות/בטוחה מתן של

 שותף אינו, כך בגין תמורה ומקבל להלוואה בטוחה מעמיד אשר', ג צד לפיו משפטי מודל בונה

, זאת ידי על. שירות ממתן בהכנסה מדובר אלא מימון הכנסות מקבל אינו וככזה להלוואה אקטיבי

 לחדלות הסיכון את שמגלם הרכיב לבין ההלוואה על הריבית בין הפרדה יוצר למעשה המשפט בית

 [2.]כולה מהריבית אינטגרלי חלק מהווה זה רכיב, כלל שבדרך אף על, הלווה של הפירעון

 

 מחוץ זרה חברה ידי על ניתנים" ערבות שירותי" כאשר כי, היא כאמור סיווג של המס תוצאת

 החברה, מאידך, אולם. הזרה החברה בידי ב"בארה במס חייבים אינם בגינם הערבות דמי, ב"לארה

 [3.]כהוצאה הערבות דמי תשלום את לנכות כמובן זכאית המשלמת

 

 גרינברגר דין פסק - הישראלי הדין-פסק     .ג

 



 מימון בהוצאות ההכרה סוגיית נידונה"( השקעות. ל.מ: "להלן[ )4]השקעות. ל.מ בעניין הדין-בפסק

 מיסוי לחוק 39 סעיף של בפירושו עסק זה דין פסק. שבח מס חישוב לצורכי לניכוי המותרת כהוצאה

. ל.מ דין-בפסק"(. החוק" או/ו" מקרקעין מיסוי חוק:"להלן) 1963-ג"התשכ(, ורכישה שבח) מקרקעין

 קשורה והיא, הרוכש בה שנושא מהעלות מהותי חלק היא הריאלית הריבית כי, נקבע השקעות

 הריבית את לכלול יש, החוק של תכליתו את להגשים ובכדי לפיכך. המגרש של לרכישתו אינטגרלית

 לחוק א39 סעיף התווסף, השקעות. ל.מ דין-פסק מתן מועד טרם. המכירה משווי כניכוי הריאלית

 ניכוי בנות הן ריאליות מימון הוצאות כי, מפורשות מציין מקרקעין מיסוי חוק שכיום כך, מקרקעין מיסוי

 .מקרקעין מכירת בעת הנצמח מהשבח

 

 היא מהשבח בניכוי המותרות ההוצאות אחת כי, הינה כיום הישראלי במשפט ההלכה, למעשה

 נכס מכירת בעת לנכותה יהיה ניתן וכך, הנכס של הרכישה שווי ביתרת תיכלל אשר, מימון הוצאת

 .מקרקעין

 

 בשאלת, היתר בין, העוסק"( גרינברגר דין-פסק: "להלן[ )5]גרינברגר דין-פסק ניתן 29.4.10 בתאריך

 בחלקת זכויותיהם את מכרו העוררים כי, עולה המקרה מעובדות. הלוואה לקבלת נילוות הוצאות סיווג

. חודשיים בתשלומים שנפרעו, הלוואות העוררים נטלו, המדוברת החלקה רכישת למימון. מקרקעין

 עם המוכרים התקשרו כך ולצורך נוספת בטוחה המלווה הבנק דרש ההלוואה פירעון את להבטיח כדי

 פרמיית המוכרים שילמו זה ביטוח כנגד. שנטלו להלוואה ביטוח ורכשו משכנתאות ביטוח חברת

 פרמיית היה ההלוואה על לריבית התווסף אשר נוסף שמרכיב, איפוא יוצא. הביטוח לחברת ביטוח

 .בתשלומיהם לעמוד יוכלו לא שהלווים למקרה הביטוח

 

, לדעתם, וככזו, הנכס ברכישת אותם ששימשה כהוצאה הביטוח עלות את גם לנכות ביקשו העוררים

 :פסק המשפט בית. סירב שבח מס מנהל אך, ניכויה את להתיר יש

 

 ברשימת נכללת אינה הביטוח שהוצאת מחלוקת ואין ההלוואה לפירעון ביטוח חובת שחלה טענה אין"

, ההלוואה כספי להחזר ביטוחי כיסוי ליתן היא הביטוח תכלית מאידך. 39 סעיף של הקטנים הסעיפים

 הוא הראוי מן כי לנו נראה. בהם הקניין ושמירת המקרקעין ורכישת במימון הכרוכה הוצאה זוהי

 [6."]מחליטים אנו וכך לניכוי מוכרת כהוצאה בה להכיר, זו הוצאה משנעשתה

 

 המותרת במימון הכרוכה כהוצאה, הביטוח - להלוואה נלווית בהוצאה הכיר המשפט בית, כלומר

 אחד ביוזמת נעשה שהדבר דהיינו) ביטוח חובת חלה לא כי, מפורשות מציין שהוא אף על, בניכוי

 (.המלווה הצד - הצדדים

 

 סעיף בגדר הכלולה הוצאה הינה, במימון הכרוכה הוצאה שהינה, הביטוח עלות כי, עולה הדין מפסק

 מיסוי לחוק א39 בסעיף הנכללות" מימון הוצאות" בגדר באה ואינה מקרקעין מיסוי לחוק 39

 .מקרקעין

 



 ל.מ דין-בפסק המשפט בית שכבוד שכפי, מלמדת הדין-פסק לשון, דעתנו לעניות, מכך יתרה

 מימון הוצאות בניכוי והתיר מקרקעין מיסוי לחוק 39 בסעיף המנויה הרשימה את הרחיב השקעות

, 39 בסעיף המנויה הרשימה את בהרחיבו גרינברגר דין-פסק אף עושה כך, מקרקעין משבח ריאליות

 סעיף מכוח בניכוי מותרת להיות דינה, מימון הוצאת שאינה אף, הביטוח פרמיית הוצאת שגם, וקובע

 .במימון כרוכה היותה מחמת מקרקעין מיסוי לחוק 39

 

 אחרות רבות הוצאות נכללות, בהן הגלומה לריבית בנוסף, היקף רחבות מימון בעסקאות, ויורחב

 ההוצאות כל. ב"וכיוצ שמאים הוצאות, דין עורכי טרחת שכר, ביטוח פרמיית: כגון, בעסקה" כרוכות"ה

 עם יחד. בהם הקניין ושמירת המקרקעין לרכישת הדרוש במימון, דעתנו לעניות", כרוכות" האלה

 ובתנאים מקרקעין מיסוי לחוק א39 סעיף פי על לנכותן שניתן מימון בהוצאות עסקינן אין, זאת

 מיסוי לחוק 39 סעיף פי על מהשבח לנכותן שניתן, במימון הכרוכות בהוצאות אלא, בו הקבועים

 .מקרקעין

 

 הפסיקה בעקבות המס השלכות    .ד

 

, המימון לעסקת שמתווספים הערבות עמלת והן הביטוח רכיב הן כי, עולה הדין פסקי בשני מעיון

 דמי כאל הערבות על לעמלה התייחס המשפט בית, ב"בארה. מימון הוצאות או ריבית בגדר אינם

 בגין המשולמת הפרמיה כי, קבע הישראלי המשפט בית, בנוסף(. מימון כהוצאות ולא) שירותים

 (.גופא מימון מהוצאות להבדיל וזאת) במימון הכרוכה הוצאה הינה הלוואה ביטוח

 

 כהוצאות, הלוואה לקבלת הנילוות ההוצאות אל השונה בהתייחסות הדואליות, הפרט אל הכלל מן

 מס תוצאות אחריה הגוררת מהותית אבחנה הינה, עצמן הריבית הוצאות לעומת מימון הוצאות שאינן

 הכיר טרם הישראלי המשפט שבית אף על. שונים מס לתכנוני פתח לפתוח עשויה וממילא שונות

 במהרה דרכן את מוצאות לים מעבר שמתחילות מגמות, שירותים כדמי ערבות העמדת בגין בעמלה

 זו סוגיה בו היום רחוק לא כי, להניח סביר ואף הנמנע מן לא, לכן. הישראלי המשפט עולם עבר אל

 .בעניין להכריע שיידרש, בישראל משפט בית של לפתחו תגיע

 

 יש, משירותים כהכנסה או מריבית כהכנסה אם, ההכנסה סיווג לשאלת כי, יובלט ספק הסר למען

 .הכנסה למס הנוגע בכל מהותית נפקות

 

 או/ו ערבות והסכם מחד הלוואה הסכם: נפרדים הסכמים שני עריכת כי, הדעת את ליתן ראוי, בנוסף

 .שלעיל הדין פסקי מסקנות על להתבסס, דעתנו לעניות, תאפשר, מאידך ביטוח הסכם

 

 הפסיקה בעקבות נוספים מיסוי היבטי    .ה

 

 (ז"חנ) זרה נשלטת חברה של מעמדה שינוי      .1



 

 כשיטה הפרסונלית המס שיטת אומצה( לפקודה 132 תיקון) בישראל במס הרפורמה במסגרת

 על במס ישראל תושבי יתחייבו, זו לשיטה בהתאם. 1.1.2003 מיום החל בישראל הנוהגת

 .העולם בכל הכנסותיהם

 

 תושבי בהם מצבים למנוע הישראלי המחוקק נדרש,פרסונלי מיסוי לשיטת המעבר בשל, זאת עם יחד

 זרה לחברה, לישראל מחוץ שמקורן, הפסיביות הכנסותיהם את" לנתב" נקלה על יוכלו ישראל

 אחת כל הינה פסיבית הכנסה, זה לעניין[. 7]בגינן בישראל מס מתשלום להימנע זו ובדרך, בשליטתם

 הפרשי או ריבית, מדיבידנד הכנסות:יד-ממשלח או מעסק הכנסה שאינה ובתנאי הבאות מההכנסות

 [9'.]וכו הון נכסי ממכירת תמורה, שכירות, תמלוגים[, 8]הצמדה

 

 חברה"מ" רעיוני" מדיבידנד הכנסות במיסוי שעניינו, לפקודה ב75 סעיף הוראות נחקקו האמור לאור

 במדינות הנהוגות CFC-ה להוראות בדומה"(, ז"חנ" או/ו" זרה נשלטת חברה: "להלן" )זרה נשלטת

 כאילו) צבירה בסיס על ישראל תושבי השליטה בעלי מיסוי - ההוראות מטרת. בעולם שונות

 [.10(]בפועל כדיבידנד להם חולקו הללו שההכנסות

 

 המס בשנת החברה מרווחי 50% לפחות אם יחול במס החיוב, לפקודה ב75 סעיף הוראות פי על

 .20% על עולה שאינו בשיעור החוץ במדינת במס חויבו ואשר ל"בחו שהופקו פסיביות מהכנסות נבעו

 

 הלוואה נתנה, ישראל תושב ידי על הנשלטת"(, הזרה החברה: "להלן) זרה חברה בו מקום, משכך

 בשנת הכנסתה שרוב כך) ריבית הכנסות בספריה ורשמה"( הבת-החברה: "להלן) שלה בת-לחברה

 מוסתה הזרה החברה אזי(, 20% על עולה שאינו בשיעור במס שחויבה, פסיבית הכנסה היה המס

 .ז"כחנ

 

 הלוואה תיקח הבת-והחברה, שלה הבת-החברה לטובת ערבות תעמיד כזו חברה אם, מאידך

 ההכנסה שכן, ז"חנ להגדרת מחוץ אל תצא שהחברה לכך להוביל עשוי שכזה מהלך אזי, מהבנק

 .מעסק להכנסה תיחשב אלא פסיבית הכנסה בגדר תהיה לא הערבות מעמלת

 

 ההעברה מחירי      .2

 

 מחירי את מסדיר לפקודה א85 סעיף. העברה מחירי הינה התייחסות דורשת אשר נוספת סוגיה

 אשר[, 11]מיוחדים יחסים לעסקה הצדדים בין מתקיימים שבה, בינלאומית בעסקה ההעברה

, לוודא הוא הסעיף של עיקרו(. בסעיף כהגדרתם) השוק מתנאי השונים תנאים נקבעו במסגרתם

 אלמלא נעשות היו בו המחיר באותו - כלומר, שוק במחירי נעשות קשורים צדדים בין שעסקאות

 .ביניהם המיוחדים היחסים

 



 יחסים" בעלת חברה שתיתן בערבות שתובטח, פיננסי ממוסד הלוואה תיקח חברה בו מקום, משכך

 מחירי בהוראות לעמוד ותצטרך המס רשויות ידי על תיבחן הערבות בגין העמלה אזי, עימה" מיוחדים

 .ההעברה

 

  

 

 במקור מס מניכוי פטור      .3

 

 .במקור המס ניכוי לסוגיית ביחס וזאת נוספת מהותית השלכה להיות עשויה שלעיל לפסיקה

 

 שלנותן ובלבד המשלם של מושבו במדינת לרוב מתמסה אינה שירותים ממתן הכנסה, ויודגש

, לעיל שנסקרה הפסיקה לאור, לדוגמה כך[ 12.]המשלם של מושבו במדינת קבע מוסד אין השירותים

 של מושבה במדינת במקור מס בניכוי חייב יהיה לא אם-לחברה בת-מחברה ערבות עמלת תשלום

 .הבת-החברה

 

 במקרים תעדפנה, בישראל בנות בחברות מחזיקות אשר, זרות אם-חברות כי, נראה אופן באותו

 וקבלת) הלוואה העמדת חלף( ערבות דמי ולקבל) הישראלית הבת-לחברה ערבות ליתן מסויימים

 לצאת תוכלנה הן כך ידי ועל, מימון בהכנסת ולא שירות עבור בעמלה ועסקינן הואיל(, מימון הוצאות

 .הישראלית המס מרשת

 

 סיכום     .ו

 

 בהוצאות וכרוכה, זר בהון שימוש ידי על גם, המקרים של המוחלט ברובם, נעשית נכסים רכישת

 המימון בהוצאות מכירים המשפט ובית מקרקעין מיסוי חוק - מקרקעין נכסי רכישת לעניין. מימון

 הוניים נכסים רכישת לעניין. המקרקעין על השבח חישוב בעת בניכוי המותרות כהוצאות הריאליות

 .ההון רווח חישוב בעת הנכס לעלות נזקפות המימון עלויות - אחרים

 

, שער/הצמדה והפרשי ריבית - ישירות הוצאות: ומגוונות שונות בצורות מאופיינות מימון הוצאות

 בפרעון יעמוד לא שהלווה במקרה ההלוואה החזר את להבטיח מטרתן אשר, נילוות והוצאות

 נעשה Vitro דין-בפסק: ההלוואה פרעון את להבטיח אחת מדרך יותר יש, לעיל שראינו כפי. ההלוואה

, עמלה לתשלום בתמורה, בת-לחברה אם-חברה ידי על ערבות העמדת דרך על בבטוחה שימוש

 לריבית מעבר) הלווים ששילמו בפרמיה ביטוי לידי באה הפירעון הבטחת,גרינברגר דין בפסק ואילו

 .ההלוואה על ביטוח רכישת לשם( ההלוואה על

 



 הוצאות הן אלא מימון הוצאות אינן הלוואה במתן הכרוכות ההוצאות כי, עולה הדין פסקי משני

 לפרמיית ביחס במימון הכרוכות והוצאות, הערבות בעמלת כשעסקינן( שירותים עמלת) עסקיות

 עמדנו מקצתם שעל, ומגוונים רבים במקרים מהותית מיסויית השפעה יש זה שונה לסיווג. הביטוח

 .לעיל

 

 

 '.ושות מטלון, פולק, עמית במשרד דין עורכי הינם הכותבים         *

 

 '.ושות אלמגור ברייטמן דלויט במשרד בינלאומי מיסוי מחלקת מנהל הינו הכותב       **

 

 .זה למאמר תרומתו על, אנטין ויטלי מר, שלנו המחקר לעוזר נתונה תודתנו

 

[1.]       34 T.C No. 5  Vitro International Corporation v. Commissioner of Internal Revenue. 

 

 ריבית משלמים אשר, ההלוואה נוטלי לכל פתח ופותח תקדים המשפט בית יוצר, בפסיקתו       [.2]

 שזהו, בטענה משלמים הם אותה מהריבית חלק ולהפריד לבקש, נוספת עמלה כל ללא, בלבד אחת

, הרכיבים שני כאשר, אולם. הכימות בעיית הוא שייווצר התאורטי הקושי. הסיכון את שמגלם הרכיב

 תידרש, אחת היא הריבית כאשר אך. ידוע וגובהם סכומם, מזה זה מופרדים, הסיכון ומקדם הריבית

 חלק כל של גובהו על השפעה ויכולת רב פעולה מרווח לנישומים שתאפשר, מלאכותית הפרדה

 .שלהם הפרטניים המס לשיקולי בהתאם, והכרוכות הישירות המימון בהוצאות

 

. נרחבת מס חקיקת בעד האמריקני הנבחרים בית הצביע 2010 במאי 28 ביום כי, נציין       [.3]

, החוק הצעת. הסנאט לאישור עדיין כפוף החוקים בספר החקיקה של הפורמלי האישור

 חשובים תיקונים מספר כוללת ,American Jobs and Closing Tax Loopholes Act  בשם   שכונתה

 על הנתפסים בינלאומיים מס תכנוני ולמנוע" פרצות לסגור" מטרתם אשר, הבינלאומי המיסוי בתחום

 ערבות דמי כי, בחוק מוצע התיקונים יתר בין. החקיקה לתכלית כמנוגדים האמריקאי הממשל ידי

 דמי, אמריקאית חברה לחובות הערבה ישראלית חברה של במקרה כי, היא המשמעות. כריבית יסווגו

 .17.5% בשיעור במקור מס לניכוי כפופים יהיו הערבות

 

 אפריל) 2/יז" מיסים, "מקרקעין שבח מס מנהל' נ מ"בע ופיתוח השקעות. ל.מ 4271/00 א"ע       [.4]

 .6-ה( 2003

 

 4/כד" מיסים, "חיפה שבח מס מנהל' נ' ואח גרינברגר ישראל 09-02-8974( חיפה) ע"ו       [.5]

 .49-ה( 2010 אוגוסט)

 



 .הדין לפסק 6 בסעיף, שם       [.6]

 

 בשני ליהנות ישראל תושב היה יכול זר לתאגיד הפסיביות ההכנסות ניתוב באמצעות       [.7]

 המישור(; מסוימים בתנאים) הזר התאגיד הכנסות על בישראל במס חיוב אי, האחד המישור:מישורים

 למועד עד( ישראל תושב) הנישום בידי, הזר מהתאגיד הדיבידנד על במס החיוב מועד דחיית, השני

 .בפועל ההכנסות קבלת

 

 .שער הפרשי, היתר בין, ככוללים הצמדה הפרשי מוגדרים לפקודה 1 בסעיף       [.8]

 

 .לפקודה ב75 בסעיף" פסיבית הכנסה" הגדרת ראו       [.9]

 

 מאמצעי יותר או 10%) השליטה לבעלי" רעיוני דיבידנד" הכנסות לייחוס מביא ז"החנ הסדר     [.10]

 50%-מ שיותר, חוץ תושבת חברה של מחולקים לא רווחים בגין, ישראל תושבי שהינם( השליטה

 רווחים חלוקת בגין המס בהקדמת מדובר, כלומר. ישראל תושבי בידי מוחזקים בה השליטה מאמצעי

 .פסיביות מהכנסות דיבידנד של עתידית

 

 :לפקודה( ב)א85 בסעיף" מיוחדים יחסים" הגדרת ראו     [.11]

 

 או, במשנהו לעסקה אחד צד של שליטה וכן, לקרובו אדם שבין יחסים לרבות -" מיוחדים יחסים""

 ;"אחר עם יחד או לבד, בעקיפין או במישרין, לעסקה בצדדים אחד אדם של שליטה

 

 :כך קובע לפקודה א4 סעיף, בישראל     [.12]

 

 מהמקורות אחד מכל רווח או השתכרות, הכנסה נצמחה או הופקה שבו המקום     (א)   .א4"

 - יהיה להלן  המפורטים

 

 ; ....ההכנסה מניבת העסקית הפעילות מתקיימת שבו המקום - מעסק הכנסה לגבי      (1)

 

 ;""המשלם של מושבו מקום - הצמדה והפרשי ניכיון דמי, ריבית לגבי      (5)


