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שאלות ותשובות

חובת מיסוי ודיווח של חברת משלח יד זרה

פ' ע' שואלת:
תושב ישראל הקים חברה במדינת מקלט באיי סיישל, בעל המניות הוא בעל השליטה 
אתרי  בקידום  עוסקת  החברה  המניות.  מהון   100% של  שיעור  מחזיק  והוא  היחיד 
פיננסי- ייעוץ  שרותי  נותן  המניות  בעל  החברה  במסגרת  בלבד.  חוץ  לתושבי  אינטרנט 

בעל  של  מושבו  ממקום  האינטרנט  דרך  ניתנים  השירותים  בלבד.  חוץ  לתושבי  כלכלי 
המניות )ישראל(. 

השאלות:

האם החברה נחשבת חברת משלח יד זרה? . 1

האם החברה חייבת בניהול ספרים ובדיווח בישראל על פי כללי החשבונאות בישראל?. 2

מהם שיעורי המס החלים על החברה ועל בעל המניות?  . 3

האם יש צורך לפתוח תיק במע"מ? . 4

אם המע"מ הוא בשיעור אפס, ואם התשובה חיובית, האם ניתן לדרוש מע"מ תשומות?. 5

רו"ח )משפטן( אייל סנדו משיב:
הסוגיות העומדות על הפרק הן תושבות החברה לצורכי מס, שאלת מקום הפקת 
סעיף  של  תחולתו  ושאלת  חוץ(,  לתושבת  נחשבת  החברה  אם  )בעיקר  ההכנסות 
75ב1 לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א-1961 )להלן: "הפקודה"( בעניין 
היתר,  בין  תלויה,  אשר  המע"מ  שאלת  האמור,  על  נוסף  זרה.  יד  משלח  חברת 

בשאלות הקודמות.

תושבות החברה
ההגדרה שבסעיף 1 לפקודה כוללת שתי אפשרויות תושבות ישראלית של חברה – 

חברה שהתאגדה בישראל )שאין הדבר רלוונטי לעניינינו(;. 1

חברה שהשליטה והניהול של עסקיה מופעלים מישראל.. 2

ניהול הפעילות היומיומית וההחלטות המהותיות בחיי החברה מבוצעות בישראל,  אם השליטה, 
אזי החברה היא חברה תושבת ישראל לצורכי מס. במקרה זה, שאר השאלות מתייתרות והחברה 
איי  עם  מס  כפל  למניעת  אמנה  שאין  בחשבון  להביא  יש  הכנסותיה.  כלל  על  חברות  במס  חייבת 
סיישל, אמנה שלעתים עשויה לשנות את הקביעה ביחס לשאלת תושבות, הן של יחיד והן של חבר 

בני אדם. 
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מס הכנסה
שאלות ותשובות

מקום הפקת ההכנסות
אם הנסיבות יצביעו על שליטה וניהול מחוץ לישראל, עדיין ייתכן שחלק גדול מהכנסות החברה 
ייחשב כמופק בישראל, כיוון שהשירותים מניבי ההכנסות בוצעו מישראל, זאת לפי כלל המקור 
עדיין  גם אם החברה נחשבת לתושבת חוץ,  זה,  4א)א()3( לפקודה. לפיכך, במקרה  הקבוע בסעיף 
חלק )כנראה חלק מהותי( מהכנסתה ייחשב כמופק בישראל ויהא חייב בתשלום מס חברות. סוגיית 
מוסד הקבע )או בסיס קבוע ביחס לעצמאים( וייחוס הכנסות החייבות רלוונטית רק כאשר החברה 

היא תושבת מדינת אמנה, דבר שאינו מתקיים בעניינינו.

חברת משלח יד זרה
זו רלוונטית רק כאשר החברה נחשבת לחברה זרה. כמו כן, גם תחת  תחילה, יש לציין כי סוגיה 
רלוונטיות רק ביחס  זרה(  יד  )חברת משלח  75ב1  זרה לחברה, הוראות סעיף  קיומה של תושבות 
לרוב  בישראל,  שהופקו  להכנסות  שביחס  מכיוון  לישראל,  מחוץ  שהופקו  יד  ממשלח  להכנסות 
החברה חייבת במס חברות בישראל ממילא. ביחס לאותן הכנסות שהופקו מחוץ לישראל, יחויב 
דיווידנד,  ולכשיחולק  בישראל(,  להכנסות שהופקו  )בדומה  בשיעור מס חברות  בעל המניות במס 
ישולם מס על הדיווידנד שחולק )מסכום הדיווידנד החייב במס מנוטרל אותו סכום של מס חברות 

ששולם על הדיווידנד הרעיוני בתנאים מסוימים(.

כך, לבסוף, משולם מס, לרבות במקרים כמו בשאלה דנן, בדומה למס שהיה חל לו היה היחיד פועל 
באמצעות חברה ישראלית.

לעניין מע"מ
)להלן: "החוק"(,  ערך מוסף, התשל"ו-1975  חוק מס  פי  על  חוץ  לתושבת  נחשבת  גם אם החברה 
בנושא,  ולמלא אחר הדרישות  כעוסק  להירשם  עליה  בישראל  כיוון שפעילותה העסקית מבוצעת 
כגון מינוי נציג חוקי. ככל שהשירות ניתן לתושבי חוץ, ולא חלים הסייגים שבחוק )למשל שהשירות 
ניתן ביחס לנכסים בישראל או שתושבי ישראל צד להסכם נשוא השירות(, יחול חיוב מע"מ בשיעור 
ככל  כן,  כמו  האמורה.  לפעילות  הקשורות  התשומות  את  לנכות  ניתן  כי  היא  והמשמעות  אפס, 
מאותו  הנובעות  ההכנסות  על  החוק  תחולת  את  לבחון  יש  לישראל,  מחוץ  ניתן  מהשירות  שחלק 

שירות שניתן בחו"ל.


