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 החטיבה המקצועית
 

 6839/16:  החלטת מיסוי

 : מיסוי בינלאומי  תחום החלטת המיסוי

 
 : נושאה

 )ג( לפקודה126על פי סעיף בעניין זיכוי עקיף  ת מיסוי בהסכםהחלט
                 

  :העובדות .1

 פועלתו, מאה הקודמתה לש 90-ה ותבשנ הוקמה אשר ,"(החברה" :)להלן ישראל תושבת חברה .1.1

 בעל)להלן: " יחיד תושב ישראל ידי-על( 100%)במלואה  מוחזקת, הקמתה מיום ,השירותים בתחום

  "ן.הנדלבתחום  ,"בבארה להשקעות XX שנת בסוף נכנסה . החברה"(המניות

, LLC מסוג ותאגידים אמריקאיות שותפויות באמצעות מבוצעות בארה"בשל החברה  יההשקעות .1.2

 אשר ,"(החברה הבת" )להלן: LLC-ב( 100%החברה מחזיקה במלוא הזכויות ) .להלן כמפורט

", הנכדות החברות" ו"השותפויות" )להלן: ותנוספ LLC-וב (LP)ישויות מסוג  בשותפויות מחזיקה

 אלה הן(; השותפויות והחברות הנכדות "הקבוצה, וביחד עם החברה והחברה הבת, להלן: "בהתאמה

שיעורי ההחזקה של החברה הבת  .בלבד אלה ובנכסים, "בבארה מקרקעיןהבנכסי  מחזיקותש

 . 50%-הנכדות נמוכים מ חברותוב שותפויותב

  .נספח א'כ מצורף חלקי החזקות תרשים

הבת והחברות  החברה"ב. כמו כן, בארה מס לצרכי"שקופות"  לישויות נחשבות השותפויות כל .1.3

, בחרו כולן להיחשב כתאגיד "שקוף" לצרכי LLC, שהן, כאמור, תאגידים אמריקאים מסוג הנכדות

 מס בארצות הברית בהתאם לקוד המס האמריקאי.  

מרשויות המס בארה"ב  אישור ביקשה היא ,XXפעילותה של החברה בארה"ב, בסוף שנת עם תחילת  .1.4

 XX שנת לתחילת רטרואקטיבית התקבל כאמור אישור .CHECK THE BOXשל לביצוע הליך 

"שקופה"  החברהכך שלצורך מס גם "(, CHECK THE BOX-ה הליך ביצוע מועד)להלן: "

 בארה"ב. 

מהנכסים  שמופקותכל ההכנסות  את יראו כי היא, חישוב חבות המס בארה"ב לעניין המשמעות

 המניות בעלידי -על הופקו כאילוידי החברה הבת, החברות הנכדות ו/או השותפויות, -המוחזקים על

 (. בארה"ב )בהתאם לחבות המס שחלה על יחיד

 CHECK-הליך הו/או במועד הגשת הבקשה לביצוע  CHECK THE BOX-הליך הבמועד ביצוע  .1.5

THE BOX לא היו ברשות ו/או בבעלות החברה נכסים בארה"ב, ולכן לא נוצר אירוע מס בארה"ב ,
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 בעקבות אותו ההליך.

 . , ואינם בישראל"בבארה מופעליםהנכדות  והחברות הבתוהניהול על עסקי החברה  השליטה .1.6

 במיסוי מבחירה כתוצאה, בארה"ב הקבוצה מפעילות הקבוצה רווחי על"ב בארה שיחול המס שיעור .1.7

 אילולאעל הקבוצה בארה"ב שהיה חל  מסהשיעור מ נמוך, CHECK THE BOX-ה שיטת לפי

  לפי שיטת מיסוי זו. להתמסותהבחירה 

 החברותידי -על, הבת החברהידי -על המוחזקים מהנכסים הנובעות ההכנסות של הפקתן מקום .1.8

"ב, ארה לבין ישראל בין המס ולאמנת האמריקאים המס לדיני בהתאם, השותפויותידי -ועל הנכדות

 "ב.בארה הוא

  .XXמדווח על כלל הכנסות הקבוצה בארה"ב החל משנת  המניות בעל .1.9

 החברות הנכדות ,, אשר נובעת מנכסי הנדל"ן המוחזקים באמצעות החברה הבתחבות המס בארה"ב .1.10

התחשבנות בין בעל לא תהא , ובגין תשלום זה ידי החברה-על ככל שתהא, תשולם, והשותפויות

 המניות לבין החברות.

 

 :הבקשה .2

ביחס לחברה הבת ולחברות הנכדות )שהן תאגידים  5/2004 בחוזר האמורלחברה ליישם את  לאפשר .2.1

 שוטף באופן בישראלידווחו  ממקרקעין המצויים בארה"ב שהכנסותיהן כך, והשותפויות (LLLמסוג 

 .במסגרת דוחות החברה

 נכסיהנובעות מ אשר מדווחות בתיק היחיד בארה"ב,  הכנסות בגין, "בבארה לםאת המס שישו ליתן .2.2

, אשר הופקו בארה"ב, והשותפויות החברות הנכדות ,ידי החברה הבת-על המוחזקים הנדל"ן בארה"ב

 כזיכוי כנגד מס החברות בו תהא החברה חייבת בישראל. 

 

 :ת המיסוי ותנאיההחלט .3

, המניות בעל כי העובדה בשל גם, היתר בין, עסקינן בויחול בנסיבות המקרה  לא 5/2004 חוזרנקבע כי  .3.1

 הנכדות ובחברות הבת בחברה במישרין מחזיק אינו בארה"ב,אשר מדווח על הכנסות הקבוצה 

 .    ובשותפויות

בתיק בעל המניות  תשלומי המס את יראו כייישום החלטת מיסוי זו,  לצורך ,הוסכםעם זאת,  יחד .3.2

 )לרבות באמצעות השותפויות( החברה הבת ידי-עלהנובעים מנכסים המוחזקים  םרווחי בגין, בארה"ב

 החברות בידי או הבת החברה בידי"ב בארהעל הכנסות שהופקו  הוטלווהחברות הנכדות, כמיסים ש

 .בהתאמה, הנכדות

תהא  ,הבת החברהידי -על המוחזקים מנכסים הנובעים ברווחים שמקורם כספים במשיכת, לפיכך .3.3

מנגנון הזיכוי )להלן: " )ה( לפקודה126-)ג(126רשאית החברה ליישם את המנגנון הקבוע בסעיפים 
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 :להלן לאמור ובכפוף, האמורים שבסעיפים ולמגבלות לתנאים בכפוף"(, העקיף

 לפקודה;  1הבת והחברות הנכדות הן בגדר "חברה" כהגדרת מונח זה בסעיף  החברה .3.3.1

מהחברה הבת ו/או מהחברות של רווחים או של נכסים )שלא בתמורה מלאה(,  ההעבר כל .3.3.2

 תחויבו, )אף אם היא אינה מסווגת כך בארה"ב( כדיבידנד בידי החברה תסווג ,הנכדות לחברה

 .בפועל קבלתם במועדבהתאם, בישראל במס 

-עלבמישרין  המוחזקים מהנכסים הנובעות הכנסות בגין שיוטלו או שהוטלו חוץ מסי, לפיכך .3.3.3

דיבידנד ידי השותפויות, יינתנו כזיכוי כנגד המס הישראלי בעת חלוקת -עלו הבת החברהידי 

מהחברה הבת לחברה, בהתאם למנגנון הזיכוי העקיף, ככל שהחברה תבחר ליישם מנגנון זה, 

 ובכפוף לפרק הזיכויים בפקודה.

מנגנון הזיכוי העקיף לא יחול על העברת כספים מהחברה הבת לחברה, שמקורם בהכנסות הנובעות  .3.4

 שיעורב הבת החברהידי -על מוחזקות הנכדות החברותידי החברות הנכדות, שכן -מהנכסים המוחזקים על

 בסעיף זה מונח כהגדרת", הדיבידנד חולק שממנה"הכנסה  בגדר הכנסות אלו אינן, ולפיכך %50-מ נמוך

 .לפקודה)ג( 126

 לא, הנכדות החברותידי -על המוחזקים מהנכסים הנובעות הכנסות בגין שיוטלו או שהוטלו חוץה מסי

  .1לחברה הבת מהחברה דיבידנד חלוקת בעת הישראלי המס כנגד כזיכוי יינתנו

ולא יעברו  הכנסה אחרת שום כנגדחוץ שלא נוצלו במלואם בעת חלוקת הדיבידנד, לא יהיו ברי ניצול  מסי .3.5

 לשנות המס הבאות.

 מבין אלה: נמוךה היהי זו החלטה יישום לצורך החוץ מסי גובה כי הוסכם .3.6

 CHECK THE -ה מנגנון בהפעלת החברה בחירת בשל, בפועל"ב בארה שישולמו המיסים  .3.6.1

BOX ; 

 CHECK -ה מנגנון בהפעלת בוחרת הייתה לא החברה אילו"ב בארההמיסים שהיו משתלמים   .3.6.2

THE BOX  לאופן בהתאם, )ולא על ידי יחיד אדם-בני-חברידי -על נעשה היה"ב בארה, והדיווח 

 .לעיל( 3.6.1בסעיף  המתואר המיסוי

 הוסכםלעיל,  3.4העובדה שמנגנון הזיכוי העקיף לא מופעל ביחס לחברות הנכדות, כאמור בסעיף  לאור .3.7

 רווחים כנגד, הבת החברהידי -על במישרין המוחזקים מהנכסים שנובעים הפסדים שיקוזזו ככל כי

 הכנסה על ששולם המס חוץ מסי כזיכוי יינתן לא, הנכדות החברותידי -על המוחזקים מהנכסים הנובעים

 .כאמור שקוזזו ההפסדים בגובה

 מנכסי הנובעים הפסדים מקיזוזבעל המניות אינו מנוע  לצרכי חישוב חבות המס בארה"ב גם אםכלומר, 

 וןנמנג הפעלת לצרכי, כאלה שיהיו ככל, הנכדות החברות רווחי כנגד, כאלה שיהיו ככל,  הבת החברה

                                                 
בארה"ב, מהחברות הנכדות לחברה )בין אם דרך החברה הבת ובין  %20, שעליהם הוטל מס בשיעור 100: העברת רווחים בגובה לדוגמא 1

 (.100-100*20%*)25%=20  –)ג( רישא  126עפ"י סעיף כדיבידנד בידי החברה אשר חייב במס בשיעור מלא  תמוסהאם ישירות(, 
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 בגין החברה הבת אילו קוזזו משתלמים שהיו המיסים בגובה חוץ מסירק  כזיכוי יותרו, העקיף הזיכוי

 . ה הבת )ולא מרווחי החברות הנכדות(החבר מרווחי הבת החברה הפסדי

 שבסעיף הזיכוי במגבלת לפגוע כדי זה בסעיף באמור אין כי יודגש .'ב נספחכ מספרית דוגמא מצורפת

 .לעיל 3.6

כזיכוי כנגד שום הכנסה  יינתנו לא הנכדות החברות רווחי בגין המניות בעלידי -על ששולמו חוץ מסי .3.8

 .לפקודהא 205 בסעיף זה מונח כמשמעות" זיכוי"עודף כ ייחשבו ולא, (לישראל מחוץ או)בישראל  אחרת

-carry) לאחור"ב בארה הפסדים יקזזו הנכדות החברות/או ו הבת החברה, המניות בעל, שהחברה ככל .3.9

back גובה יעודכן, ובהתאם"ב, בארה כהחזר שקיבלה המיסים גובה את המפרטת הודעה(, תגיש החברה 

  .שנדרשו חוץ ממסי הזיכויים

 החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.  במסגרת .3.10
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 להחלטה 3.7דוגמא מספרית ביחס לאמור בסעיף  –' ב נספח

 

 נתונים לגבי רווחי )והפסדי( החברות:

 2016שנת  2015שנת  

 100 (40) החברה הבת

 300 150 החברות הנכדות

   

 400 110 סה"כ רווחי הקבוצה

 

 שנה.בכל  20%על הרווחים הוא בארה"ב שיעור המס החל  -

 2016בשנת  80-(, ו110X20%) 2015בשנת  22יוצא כי המס שישולם בארה"ב, לפי נתוני הדוגמא, הוא 

(400X20%.) 

 

לכאורה מושת מס  לצורך חישוב חבות המס בארה"ב לפי הדין בארה"ב, בנסיבות המתוארות לעיל,

החלטת מיסוי זו והפעלת אולם, לצרכי יישום  ,2016בשנת  ( בגין רווחי החברה הבת20%*100) 20בגובה 

 יותרו, וכפועל יוצא מכך הבת החברהידי -על שולמו כאילו שיראו החוץ מסיגובה  מנגנון הזיכוי העקיף,

כאילו ההפסד של החברה הבת  - 20%*[100-40)] בלבד 12, יהיה העקיף הזיכוי מנגנון יישום בעת כזיכוי

  .2016קוזז כנגד רווחי החברה הבת בשנת  2015בשנת 

 מנכסי הנובעים הפסדים מקיזוזגם אם לצרכי חישוב חבות המס בארה"ב בעל המניות אינו מנוע כלומר, 

 חוץ מסירק  כזיכוי יותרו, העקיף הזיכוי מנגנון הפעלת לצרכי, הנכדות החברות רווחי כנגד הבת החברה

 (2015-)מ הבת החברה הפסדי בגין רווחי החברה הבת כאילו קוזזו משתלמים שהיו המיסים בגובה

 . ( )ולא מרווחי החברות הנכדות(2016-ה הבת )בהחבר מרווחי

 

 


