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מיסוי תושב ישראל שמחזיק ב-25% ממניות של חברה 
בארצות הברית
ו' מ' שואל:

תושב ישראל מחזיק 25% ממניות חברה בארצות הברית. החברה הוקמה כדי לרכוש 
חולק  ולא  כספים  נמשכו  לא  שכירות.  דמי  מקבלת  החברה  ולהשכירו.  לשפצו  בניין, 

דיווידנד.

השאלות:

האם צריך לדווח על הכנסה?   .1

האם ניתן לדרוש פחת?  .2

רו"ח (משפטן) אייל סנדו משיב:
התשובה אינה מתייחסת לשאלת תושבות החברה (ההנחה היא כי מדובר בחברה תושבת ארצות 

הברית). יש לבחון כמה סוגיות, הן ברמת המיסוי והן ברמת הדיווח.

ככלל, חברה תושבת ארצות הברית המפיקה הכנסות בארצות הברית אינה חייבת במס או בדיווח 
כלשהו לרשות המס בישראל, גם אם אחד מבעליה הוא תושב ישראל.

בנוגע לבעלים הישראלי ייתכנו מספר מצבים ו/או חובות:

חנ"ז: אם החברה האמריקאית נחשבת לחברה נשלטת זרה, על פי סעיף 75ב לפקודת מס הכנסה 
(נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") חייב בעל השליטה הישראלי במס בישראל בכל 
שנה, על חלקו ברווחי החברה שטרם חולקו, כאילו חולקו לו כדיווידנד (החל בשנת המס 2012 
יהא חייב בשיעור מס של 30%). יובהר שגובה הדיווידנד הרעיוני הוא כגובה ההכנסה החייבת במס 
בארצות הברית על פי דיני המס החלים בארצות הברית (אף אם העודפים החשבונאים בחברה 
חובה  קמה  כאמור  במקרה  כן,  כמו  חייבת).  הכנסה  מאותה  שונים  בה  חלוקה  בני  הסכומים  או 

ספציפית להגשת דוח על פי סעיף 131(א)(5ג) לפקודה.

כדי לבחון האם מדובר בחנ"ז, יש לבחון אם מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף, ביניהם: (א) 
הדין  פי  (על  מושבה  במדינת  הפסיביים  רווחיה  על  מס   20% עד  המשלמת  בחברה  מדובר  האם 
בארצות הברית, המס המשולם אמור להיות גבוה יותר ולפיכך ככל הנראה אין מדובר בחנ"ז); (ב) 
האם מרבית רווחיה של החברה נובעים מהכנסה פסיבית: לעניין זה יש לבחון אם הכנסת השכירות 
מסווגת כהכנסה עסקית או כהכנסה פסיבית, על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה הרלוונטית (יובהר 
פי הדין האמריקאי, גם כאשר מדובר  ולא על  דיני המס בישראל  פי  כי סיווג ההכנסה נקבע על 
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מתייחסים אינם והמס, ההכנסה סכומי נקבעים פיהם שעל החלים" המס "דיני וכי אמנה במדינת
ההכנסות). של לסיווגן

טופס 150 יש  מילוי בעת כן, כמו 2 להלן. בסעיף כאמור הדוח יגיש הנישום את בחנ"ז, מדובר אם
לכך. המתאים במקום החנ"ז לסוגיית להתייחס

בחברה מניות בעל הוא ישראל תושב שבו מקרה בכל :(150 (טופס זרה בחברה החזקות על דיווח
וחשבון). בדוח דין  פטור מהגשת תקנות פי (על שנתי דוח פטור מהגשת הוא אינו זרה, פרטית 
למלא טופס וכן זרה, זכויות בחברה בעל היחיד של היותו עובדת לסמן את צורך יש ידו המוגש על
לאחרונה  (טופס 150 עודכן הנקובות בטופס ההוראות פי על ההחזקה את פרטי לפרט 150 ובו

נוספים). שדות וכולל

לצורך שקופה לחברה להיחשב ובחרה ,LLC מסוג חברה היא  האמריקאית החברה  אם :LLC
דין פי על גם לצורכי מס השקיפות את משטר הישראלי לבקש הבעלים מושבה, יכול במדינת מס
לבעלים של שהפך לאחר ידו המוגש על הראשון השנתי המצורפת לדוח בהודעה המס הישראלי,
הכנסה  מס בחוזרי מפורטים LLC לשקופה הפיכת על החלים המס להסדר התנאים .LLC אותה
לחברה שקופה, אותה בחלופה להפוך של בחירה במקרה באופן עקרוני, ו-3/2002. 5/2004 מספר
או שכירות כדמי - סיווגן ברמת החברה (לפי החברה על חלקו בהכנסות ימוסה הישראלי הנישום
(פדרלי ומדינתי. לו המיוחסות החברה הכנסות בשל ששילם זר המס את כזיכוי הון) ויקבל רווח

ששולם). ככל בגין מס עירוני, זיכוי יינתן לא

,LLC מסוג לחברות הקשורים בעניינים שהתקבלו אחרונות מיסוי החלטות שלאור לציין, יש
לצורך  רק הינה בישראל מס לצורכי  LLC של שקיפותו כי הינה המסים רשות עמדת כי נראה
למשל, כך אחרים. היבטים עבור ולא ,LLC-ה הכנסות בגין ששולם זר ממס זיכוי לקבל האפשרות
בסעיף הקבוע את המסלול לבקש יהא ניתן המתואר לא במקרה רשות המסים, עמדת ולפי אפשר
מהטעם  בחו"ל, ממקרקעין שכירות הכנסות 15% על של בשיעור מס משולם לפיו לפקודה, 122א
זאת נציין, עם יחד רלוונטיות. החוזר אינן הוראות ולכן ממס זר זיכוי ניתן לא ממילא שבמסלול זה

רשמית בעניין זה. מדיניות או מיסוי החלטת שלא פורסמה כל

הבעלים ברמת החברה ולא ברמת החייבת ההכנסה לחישוב מתייחס ניכוי הפחת אופן פחת: ככלל,
הישראלי. הנישום נפקות לחישוב ההכנסה החייבת של לו אין ולפיכך

זה),  מסוג בחברה מדובר אכן (אם הפיכת ה-LLC לשקופה של החלופה נבחרה אם עם זאת,
חוק הוראות על פי ולא הכנסה מס בתקנות הנקובים השיעורים פי על הפחת יבוצע ניכוי הרי

האמריקאי. המס


