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 22מתוך  2 עמוד

 
   

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

לאומיים הפועלים -ןמיסוי תאגידים ביאבישי ברוורמן, והוא עוסק בפרופ' בר הכנסת הוכן לבקשת חמסמך זה 

 .בישראל ובעולם המס רשויותהאתגרים העומדים בפני  שלכיום והמצב של  הריסקמובאת מסמך ב .בישראל

 כללי .5

 מקור הסמכות החוקי .5.5

מס על הכנסה מוטל  1,משק המדינה :יסוד-חוקהוראות לפי  .פי חוק-חוק או עלמכוח נעשית בישראל הטלת מס 

לחוק שריד משום שהוא פקודה החוק נקרא חוק לעניין המס על הכנסה. שהיא  ,פקודת מס הכנסהמכוח 

יש עדיין כיום  2.עם הקמתה בפקודת סדרי השלטון והמשפטאימצה מדינת ישראל ש 2492מנדטורי משנת 

אשר הוקמה  ,מונה רשות המסיםמעל מלאכת גביית המס  3.המדינהוראות חקיקה תקפות שנחקקו לפני קום ה

 4.ואיחדה את אגפי המסים בישראל 1009בשנת 

 ת המיסוי ושיט .5.2

 הטלת מס: מיסוי טריטוריאלי ומיסוי פרסונלי. שתי שיטות עיקריות של  קיימות

שיטה זו  5.בשטח המדינהונצמחות המופקות הכנסות  המס מוטל עלזו טה ישב – השיטה הטריטוריאלית .א

בשטח ונצמחת לחייב במס כל הכנסה המופקת כדי  ,מדינות בעלות שטחים רחביםבאומצה בעיקר 

 . שלהן הטריטוריאלי

ללא  ,מדינת התושבות שלולפי ( קובעת הטלת מס על הכנסה של אדם ת)אישי תהפרסונלי השיטה .ב

  ההכנסה. של הצמיחה או ההפקההתחשבות במקום 

פי השיטה -מפיק הכנסה במדינה הפועלת על פי השיטה הפרסונלית-כאשר תושב מדינה הפועלת על

בעיה זו נפתרת  .להיווצר בעיה של מיסוי כפול על אותה הכנסה בשתי המדינותלולה עהטריטוריאלית, 

 . פל מסוחקיקה פנימית של כל מדינה למניעת כ 6לאומיות בין מדינות-ןאמנות ביאמצעות ב

פקודת מס שכן  ,שיטת המיסוי בישראל בעיקר על עקרונות השיטה הטריטוריאליתהתבססה  1003עד שנת 

כגון  סיבות היסטוריותמאשר העדיף את עקרון המיסוי הטריטוריאלי  ,בריטיה המנדטבימי נחקקה הכנסה 

שיטת אומצה , 1003בינואר  2-באשר נכנס לתוקף  7,לפקודת מס הכנסה 231תיקון בשליטה על שטחים נרחבים. 

כך החיוב במס יחול על כל אדם המפיק הכנסה בישראל ו ,עם יסודות טריטוריאליים המיסוי הפרסונלי )אישי(

 8.ועל כל תושב ישראל המפיק הכנסה בישראל ומחוצה לה

                                                 

 : "מסים, מלוות חובה ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו, שיעוריהם לא ישונו, אלא בחוק או על )א(2סעיף מדינה, יסוד: משק ה-חוק 1

 פיו...". 
 : הוראות מעבר.24סעיף , 2491-פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 2
 .2492(, פחת)תקנות מס הכנסה  3
 .1023באפריל  30, תאריך כניסה: מבנה העיקרי של רשות המסים בישראלהוועדה לבחינת המשרד האוצר,  4
 .1023באפריל  30, תאריך כניסה: חלק א'משרד האוצר, רפורמה במס הכנסה, דוח ועדת רבינוביץ, פרק ג',  5
 .1023באפריל  30, תאריך כניסה: אמנות למניעת כפל מסד"ר אבי נוב, משרד האוצר,  6
 .1023 באפריל 30, תאריך כניסה: 231הסעיפים שתוקנו בתיקון מס' משרד האוצר,  7
   : "מס הכנסה יהא משתלם, בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים להלן, על1פקודת מס הכנסה, סעיף  8

הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או 
 בישראל...". שנצמחה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/297_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/319_001.htm#med1
../../m_michalk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/mmm_ami/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/sps_back/תקנות%20מס%20הכנסה%20פחת.doc
http://ozar.mof.gov.il/pdf/suari.pdf
http://ozar.mof.gov.il/reform2002/docs/allpdf.pdf
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/oumanout_mas.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/pkudatMas200301.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 לאומי-ןמיסוי בי .5.6

. שלו מדינת התושבות אתע יש לקבו פי שיטת המיסוי הפרסונלית )אישית(-חייב מס על 9אם אדםהחליט לכדי 

ה תמדינה אחת שונה מהגדרבלעתים הגדרת תושבות  10.פקודת מס הכנסה מגדירה תושבות ליחיד ולחברה

לפתור כדי שתי מדינות. בתושב נחשב לאדם , שבו של "תושבות כפולה"להיווצר מצב עשוי וכך  ,מדינה אחרתב

אמנות מס  .אמנות למניעת כפל מס בין מדינותיש  ,2.1שתואר בסעיף  ,כגון כפל מסאחרות ו ובעיות ז בעיה

-ןאמנות מס בי 50-מה על כומדינת ישראל חתכיום  .מחייב לפי פקודת מס הכנסהאלה מקבלות מעמד כ

-ןרוב אמנות המס מבוססות על מודל בי 12.מחייב לאחר פרסום צו של שר האוצרמקבלות תוקף ה 11,לאומיות

.OECD-ה לאומי מקובל של
מס בין יחולק ה האשר לפי ,ים המרכזיים באמנת מס הוא התושבותאחד הנושא 13

כדי  14"כללי שובר שוויון"קובעת מצב של כפל תושבות האמנה יש  כאשר .המדינות החתומות על האמנה

 להכריע בשאלת התושבות.

  לאומי-ןמיסוי תאגיד בי .2

 קביעת תושבות התאגיד .2.5

תושבות פקודת מס הכנסה ב. ת מקום תושבות התאגידלהכריע בשאלת חובת המיסוי, ראשית יש לקבוע אכדי 

יטה על עסקי החברה וניהולם להש החברה התאגדה בישראל, או תנאים:משנה באחד חברה מחייבת עמידה 

  15בישראל.נעשים 

וניהולם לאומי אשר לא התאגד בישראל יש לבדוק כאמור אם השליטה על עסקי החברה -ןמדובר בתאגיד ביאם 

ידי -כי במקרה של תושבות כפולה לחברה הנושא יוכרע על 9קובע בסעיף  OECD-מודל אמנת ה בישראל.נעשים 

אשר דומה בעיקרו למבחן השליטה והניהול בפקודת מס מבחן  – בחינת מקום הניהול האפקטיבי של החברה

 הכנסה. 

 קביעת מקום השליטה והניהול  .2.5.5

לאומי ברשות המסים -ןולם היחידה למיסוי ביא ,הביטוי "שליטה וניהול" אינו מוגדר בפקודת מס הכנסה

לקבוע את מקום השליטה והניהול יש כדי  16הוציאה חוזר מקצועי הקובע קווים מנחים לקביעת שליטה וניהול.

ההחלטות האסטרטגיות היכן מתקבלות ו היכן נקבעת המדיניות העסקיתקריטריונים מרכזיים: כמה לבדוק 

קריטריונים כמה להיעזר באפשר  כך לענוסף  .והתפעולי של החברה ףהניהול השוטנעשה היכן  ;של החברה

מקום גיוס ו היועציםמושבם של התקשרות עם ספקים, מקום הכגון מקום ניהול החשבונות, מקום  ,תומכים

 העובדים הבכירים.

                                                 

 אדם...".-, הגדרת "אדם": "לרבות חברה וחבר בני2סעיף  פקודת מס הכנסה, 9
 שם, הגדרת "תושב ישראל". 10
 .1023באפריל  30, תאריך כניסה: לאומיות-ןאמנות בימשרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה,  11
 יע שר האוצר בצו, כי נעשה הסכם כמפורש בצו עם מדינה פלונית... יהא תוקף להסכם לעניין : "משהוד241פקודת מס הכנסה, סעיף  12

 מס הכנסה...".   
13

 OECD, Centre for Tax Policy and Administration, Tax Treaties, OECD Model Tax Convention on Income and Capital, 

accessed: April 30, 2013. 
  .1023באפריל  30תאריך כניסה:  ,קביעת תושבות באמנות מס, 101001רשות המסים, חוזרים מקצועיים, חוזר מס הכנסה מס'  14
 , הגדרת "תושב ישראל" או "תושב".2פקודת מס הכנסה, סעיף  15
 .1023במאי  2כניסה: , תאריך קווים מנחים לקביעת שליטה וניהול, 901001רשות המסים, חוזרים מקצועיים, חוזר מס הכנסה  16

http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/amanot.asp
../../m_michalk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/mmm_ami/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/sps_back/OECD%20Model%20Tax%20Convention%20on%20Income%20and%20Capital.pdf
http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/Hozrim/hoz8-2002.pdf
http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/Hozrim/ma4-2002.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מוסד קבע .2.5.2

 תאגד במדינכיוון שהוא התמ ,במדינה שאינה מדינת התושבות שלולפעול לאומי מתחיל -ןכאשר תאגיד בי

למסות אפשר כי קובעת  OECD-, אמנת המודל של הנעשים בההשליטה והניהול על עסקיו שאו  ושל תושבותה

 Permanent) מוסד קבעדי כגיע לינאי שהיקף העסקים תב בה החל לפעולשאת עסקי התאגיד במדינה החדשה 

Establishment).17
בחלקם או במלואם עסקי לים מתנהמוסד קבע מוגדר כמקום עסקים קבוע שבאמצעותו  

 18שלושה תנאים מצטברים לקיומו של מוסד קבע:יש  .)מוסד הקבע( המיזם

 (.Place od Businessמדינה )יש מקום עסקים באותה מוסד הקבע ל .א

 .(Fixedוע )הוא מקום קב מוסד הקבעמקום עסקי  .ב

 מקום העסקים הקבוע.במנוהלים עסקי מוסד הקבע  .ג

לאומיים המורכבים מחברות רבות -ןתאגידים בישל בעיקר  ,עת מוסד הקבעבקבימתקשות לעתים מדינות 

 יבשות.בכמה הפועלות 

  האינטרנטבאמצעות דיגיטלית סחר מיסוי פעילות  .2.2

, יקה, סרטים, שירותי פרסוםז, מומתן שירותים דוגמת תוכנותללרכישות וחשובה זירה א הו אינטרנטכיום ה

מרחב וירטואלי ללא גבולות וללא מקום אינטרנט הוא המכיוון ש .םהימוריושירותי ייעוץ, שירותי לימוד 

במציאות מורכבת זו קשה להחיל את  עסקה ומקום הפעילות העסקית.ל םצדדיהנוצר קושי בזיהוי  ,גיאוגרפי

החליט כי יש להמשיך וליישם את שיטות המס המסורתיות גם על  OECD-חוקי המס המסורתיים, אך ה

על מבקשת לשמור מדינות רבות, באשר אומצה  ,OECD-החלטת ה 19.אינטרנטהצעות באמהמסחר האלקטרוני 

 ,ובין שהן רגילותדיגיטליות , בין שהן על ניטרליות במיסוי עסקאותשמירה ה 20.הניטרליות בדיני המסיםעקרון 

כדי הקבע מוסד שוכן היכן דעת ליש  ,כאשר מדובר במסחר דיגיטלי. אחד על משנהוסוג של למנוע העדפה  הנועד

להבחין בין אתר אינטרנט ממליץ  OECD-הל רווחי הפעילות הדיגיטלית. שלקבוע לאיזו מדינה יש זכות מיסוי 

(Web Site( לבין שרת )Server); ההמלצה מתבססת על הטענה  21.השרת ייחשב בתנאים מסוימים למוסד קבע

שרת שבו הבוע לו מקום גיאוגרפי, אולם לקאפשר -איולכן  ,יישום מחשב שאינו נכס מוחשיהוא אתר אינטרנט ש

והכנסותיו  ,קבעמוסד לועל כן ייחשב בתנאים מסוימים  ,מאוחסן אתר האינטרנט הוא נכס בעל מקום גיאוגרפי

אתר אינטרנט גם מדינות מסווגות בתנאים מסוימים כמה . יש לציין כי שוכןבה הוא שיחויבו במס במדינה 

  כמוסד קבע.

 

 

                                                 

17 OECD, Centre for Tax Policy and Administration, Tax Treaties, OECD Model Tax Convention on Income and Capital, 

ARTICLE 7 – BUSINESS PROFITS, accessed: April 30, 2013. 
18 OECD, Issues in International Taxation, 2002 Reports Related to the OECD Model Tax Convention ,PART III – ISSUES 

ARISING UNDER ARTICLE 5, p. 77, accessed: April 30, 2013. 
19 OECD, ELECTRONIC COMMERCE: TAXATION FRMEWORK CONDITIONS, A Report by the Committee on Fiscal Affairs, 

accessed: May 1, 2013. 
 .1001, יוני 3ט"ז  מסיםבאמנות המס ומשמעותו בעידן הדיגיטלי",  )  Permanent Establishmentד"ר אבי נוב, "מוסד הקבע ) 20

21
 OECD, TAX AND E COMMERCE, CLARIFICATION ON THE APPLICATION OF THE PERMANENT ESTABLISMENT DEFFINITION 

IN E-COMMERCE: CHANGES TO THE COMMENTARY ON THE MODEL TAX CONVENTION ON ARTICLE 5, accessed: May 1, 

2013. 
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../../m_michalk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/mmm_ami/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/sps_back/taxation%20of%20electronic%20commerce.pdf
http://www.oecd.org/ctp/treaties/1923380.pdf
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 (Transfer Pricing) מחירי העברה .2.6

העיקרית השיטה  אשיטה זו הי לאומית בין חברות קשורות.-עסקה ביןהיא להפחתת נטל המס  ותהשיטאחת 

 כמהאשר בבעלותם חברות בMNE (Multinational Enterprises ,)המכונים לאומיים -ןתאגידים בישנוקטים 

אות פיננסיות, קניין רוחני ושירותי ניהול. הנפוצות ביותר הן עסקכמה דרכים, ובאפשר לנקוט זו  שיטהמדינות. 

שיעורי שמוטלים בהן רווחי חברות ממדינות מסיט לאומי -ןאלה התאגיד הביכלאומיות -ןבאמצעות עסקאות בי

א 15רווחים נחקק סעיף הלהתגבר על בעיית הסטת כדי  22נמוך.שהמיסוי בהן לחברות במדינות  דוליםמס ג

והותקנו תקנות מכוחו אשר דורשות תיעוד של מחירי לאומית( -עסקה ביןפקודת מס הכנסה )מחירי העברה בל

משפטי של -באמצעות מחקר כלכלי . התיעוד נעשהאלהכלאומיות -ןביעסקאות ל 23תנאי שוקהעברה וקביעת 

החוק והתקנות בישראל מבוססים על כללי  ."Studyהמכונה " ,והחברות הקשורות לאומית-ןהעסקה הביאופי 

,OECD-ה
לטפל  OECD-החל ה 1021בשנת  .1005אלה כבר בשנת כהבחין בבעיית המיסוי בעסקאות  אשר 24

גם במדינות ו ,בשל התגברות התופעה במדינות רבות בארגון םלאומיי-ןבבעיית הסטת הרווחים בתאגידים בי

BEPSספרות המקצועית תופעה זו מכונה ב בארגון.חברות שאינן 
25 (Base Erosion and Profit Shifting.) 

 (BEPSשל תופעת הסטת רווחים )תיאור גרפי  .2.6.5

 26יסודות:שבה כמה תוכנית המבקש להקטין את תשלומי המס ייצור  לאומי-ןתאגיד בי

באופן כזה שהרווח מדינה זרה, בת ב-חברתידי העברת פעילות ל-עלהאם -של חברתצמצום תשלומי מס  .א

ידי הקטנת רווח נקי של -רה, או עלהבת במדינה ז-האם נשחק בשל מסחר עם חברת-הגולמי של חברת

 האם.-הבת הזרה לחברת-האם באמצעות הפחתה מרבית של תשלומי חברת-חברת

 נמוכים או אף עומדים על אפס. 27שיעורי ניכוי מס במקור .ב

 הבת )מקבלת התשלומים(.-רמת מיסוי נמוכה או אפסית ברמת חברת .ג

 היסודות הראשונים.מושג בעזרת שלושת הדבר  ;האם-מיסוי שוטף ברמת חברתאין  .ד

-ןתוצאה של תוכנית מיסוי אשר מציגה את ההזדמנויות של תאגידים בי אמבנה החברות המתואר בפרק זה הו

 יש לציין כי תוכנית מיסוי זו חוקית לחלוטין.  .אלההחוקי המס במדינות לפי מדינות  כמהלאומיים הפועלים ב

 מדינות. כמהלאומי הפועל ב-ןברות של תאגיד ביאר מבנה תוכנית המיסוי ומקום החולהלן מת 2תרשים ב

 

 

                                                 

 .1023במאי  5, תאריך כניסה: 1001, יולי מחירי העברה – 301001חוזר מס הכנסה מס' רשות המסים, חוזרים מקצועיים,  22
 .1023במאי  5, תאריך כניסה: 1001-ז, התשס"תקנות מס הכנסה )קביעת תנאי שוק( 23

24 OECD, Centre for Tax Policy and Administration, Transfer pricing, Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administrations, accessed: May 5, 2013. 
25 OECD, Tax, Base Erosion and Profit Shifting, BEPS – Background document, accessed: May 5, 2013. 
26 OECD, Tax, ADDRESSING BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING, ANNEX C, (Page 74), accessed: May 6, 2013. 

 ניכוי מס במקור הוא דרך לגביית מס שבה מקבל התשלום משלם את המס באמצעות מי שמשלם לו, אשר מעביר בשם המקבל את  27

 המס לרשויות המס במועד התשלום.  

http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/Hozrim/hoz3-2008.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F2FEE445-D835-4CE6-92B3-62E24CAAA9B9/6359/6540.pdf
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transferpricingguidelinesformultinationalenterprisesandtaxadministrations.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transferpricingguidelinesformultinationalenterprisesandtaxadministrations.htm
http://www.oecd.org/ctp/TheOECDworkonBEPS.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2313151e.pdf?expires=1367815456&id=id&accname=ocid71016392&checksum=1EE569A5799538AE53A7805836029C5B
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  28לאומי-ןתאגיד חברות בישל מיסוי המבנה תוכנית  – 5תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היחסים בין . תושבת מדינה א'שהיא  ,האם של הקבוצה-חברתהיא חברה א' שלראות אפשר לעיל שמהתרשים 

 מתוארים להלן:חברות ה

  'תוכנת מחשב( לחברה ג' בתמורה  29נכס קניין רוחנימו"פ( ב: ופיתוח )להלןמספקת שירותי מחקר חברה א(

 עבור המו"פ. בלתשלומי העברה 

 'מדינה ג'במוסד קבע היא ועל כן  ,חברה ג' מנוהלת ונשלטת במדינה ג . 

 'ואלה , תושבת מדינה ד', בתמורה לתמלוגים, שהיא שימוש בתוכנת המחשב לחברה ד' ןוינותנת ריש חברת ג

 חוקי המס במדינה ד'. לפי ברים לחברה ג' ללא ניכוי מס במקור מוע

 'עבור ב ,תושבת מדינה ב' אשהי ,חברה ד' מעבירה ברישיון משנה את השימוש בתוכנת המחשב לחברה ב

המאפשרים ניכוי מס  ,חוקי המס במדינה ב'לפי ללא ניכוי במקור מחברה ב'  ,תמלוגים המועברים לחברה ד'

 .איחוד האירופי(ב כמואפס עם מדינות קשורות )במקור בשיעור של 

                                                 

28
 OECD, Tax, ADDRESSING BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING, ANNEX C, Figure C.1 (Page 74), accessed: May 6, 2013. 

 וזכויות יוצרים.קניין רוחני הוא כינוי לזכויות הקשורות בנכסים שאינם מוחשיים, כגון פטנט, מדגם, סימן מסחרי  29

 )משנה( עבור רישיוןבתמלוגים 
 )אין ניכוי מס במקור(

 )משנה( רישיון

 עבור רישיוןבתמלוגים 
 )אין ניכוי מס במקור(

 מתן רישיון שימוש 
 בנכס קניין רוחני

העברת זכויות בנכס קניין רוחני 
 ופיתוחים עתידיים

עבור בתשלומים 
 פיתוח קניין רוחני

 חברה א' 
 מדינה א'

 'דחברה 
 ד' מדינה

 'בחברה 
 מדינה ב'

 'גחברה 

 מדינה ג'

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2313151e.pdf?expires=1367815804&id=id&accname=ocid71016392&checksum=2FE3A0627765678AB4AE785743E19300
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  מדינה כנסה לתמונה הוועל כן  ,אפס לא היה מתאפשר בין מדינה ג' למדינה ב'של ניכוי מס במקור בשיעור

 ד'. 

 'הרווח הנקי של . אף על פי כן חברה ב' מעסיקה אלפי עובדים לצורך פעילותה העסקית הנרחבת במדינה ב

תשלומי  ,כך .בשל תשלומי התמלוגים המועברים ממנה לחברה ד' ,וח הגולמי שלהמהרו 2%-חברה ב' נמוך מ

חוקי המס במדינה ד', אולם לפי המס במדינה ב' נמוכים ביותר. חברה ד' מחויבת בתשלומי מס על רווחיה 

 . היא נדרשת לשלם לחברה ג'שבשל התמלוגים מידה ניכרת מופחתים ב ותשלומים אל

  'משום  ,ב'ובמדינה ד'  המדינבטל מס ומ, ולא חוקי המס של מדינה ג'לפי לא מוטל מס על רווחיה של חברה ג

  אלה.המדינות החברה ג' אינה תושבת ש

 'מדינה א' לא תוכל להטיל מס על רווחיה של חברה היא שהפיקה את רווחיה, וכך חברה ג'  ,מבחינת מדינה א

 שמקורם בפעילות במדינות ד' וג'., אף ג'

 Double( מכונות בעגה המקצועית "אירי כפול" )avoid income taxesימנעות מתשלום מס גבוה )שיטות אלו לה

Irish )ו"סנדוויץ' ( "הולנדיDutch Sandwich .)בריטניה את מדינה א', כארה"ב אפשר לשבץ את  זו הדוגמב

פטור מניכוי מס יש בהן  שכן)מדינה ג' כאירלנד או הולנד את יחסית(,  דולחברות גהבה שיעור מס שמדינה ב' )כ

 30אפס(.הוא בה שיעור המס שכן מדינה ד' )כברמודה את ובמקור( 

ולאחר  ,לחוקי המס במדינה ג' כפופהאשר  ,חברה א' מעבירה את חלק הארי של רווחיה לחברה ג' ,לסיכום

חיה של מרבית רוו ,אחרותבמדינות הכפופות לחוקי מס  ,אחרותעם חברות עושה שחברה ג' עסקאות מערכת 

 מחויבים במס.אינם חברה ג' 

 לאומיים-ןהתמודדות שלטונות המס עם תאגידים בי .6

 רקע .6.5

 31,לאומיים מטרידה מדינות רבות-ןכניות המיסוי של תאגידים ביותאמצעות בעיית המיסוי הנמוך אשר נוצרה ב

ונעשים  ולים ביותר של רשויות המס, אשר מתמודדות עם תכנוני מס שהולכיםאחד האתגרים הגדהיא ו

אובדן גורם לא רק להמיסוי הנמוך  לאומיים.-ןאגרסיביים במטרה להקטין את תשלומי המס של תאגידים בי

פגיעה בתחרות בין חברות ותאגידים הפועלים לגם לאומיים, אלה -ןתאגידים ביבהן פועלים שמדינות להכנסות 

מיסוי הבעיית  .משלמים פחות מסיםיים לאומ-הביןשכן התאגידים  ,לאומיים-ןברמה מקומית לבין תאגידים בי

עיקר וב ,בתחום המסחר והעסקיםגלובליים חוקי המס לשינויים האת שמדינות רבות לא התאימו נוצרה משום 

קובע כי המפתח לפתרון הבעיה היא שיתוף פעולה  OECD-ה 32התפתחויות הטכנולוגיות בכלכלה הדיגיטלית.ל

(, G8)נשיא ארגון שמונה המדינות  דים.יתאגפעילות העסקי ומיסוי  חילופי מידעובעיקר  ,מדינותהבין נרחב 

בפגישה השנתית הוא בהם יעסוק שהצהיר כי אחד הנושאים המרכזיים  ,ויד קמרוןיוראש ממשלת בריטניה די

 33לאומיים.-ןהמיסוי הנמוך של תאגידים בי

 

 

                                                 

30 Bloomberg, Google 2.4% Rate Shows How $60 Billion Lost to Tax Loopholes, October 21, 2010. 
31 OECD, Tax, Dealing Effectively with the Challenges of Transfer Pricing, Executive Summary, accessed: May 6, 2013 
32 OECD, Tax, ADDRESSING BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING, Executive Summary, p. 8, accessed: May 6, 2013 
33 G8 Information Centre, David Cameron's speech to the World Economic Forum, January 24, 2013, accessed: May 6, 2013 

http://www.bloomberg.com/news/2010-10-21/google-2-4-rate-shows-how-60-billion-u-s-revenue-lost-to-tax-loopholes.html
http://www.oecd.org/site/ctpfta/49428070.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2313151e.pdf?expires=1367815804&id=id&accname=ocid71016392&checksum=2FE3A0627765678AB4AE785743E19300
http://www.g8.utoronto.ca/summit/2013lougherne/130124-cameron.html
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  ומייםלא-ןלהתמודד עם הסטת רווחי תאגידים ביכדי מדינות כמה צעדים שנקטו  .6.2

 34צרפת .6.2.5

להתמודד עם בעיות המיסוי בעידן כדי שיטות מיסוי חדשות שמוצעות בו כמה פורסם בצרפת דוח  1023ינואר ב

מידע,  ה שלכגון אחסון ומכיר, (online) בצורה מקוונתנעשים חברות אשר רוב עסקיהן עוסק בהדוח . יהדיגיטל

הוצעו . קטןמס השיעור שבהן למדינות  דולמס גהשיעור שבהן מקום הפעילות העסקית מנותב ממדינות שבהן 

מיסוי נפח השימוש ובכללן  ,המס לפעילות מסוג זהמערכת להתאים את כדי  פעולות מיסוי חדשותכמה 

בעקבות הדיון הציבורי וההצעות שהועלו  מוסד קבע לפעילות דיגיטלית. לשהגדרה חדשה ו באינטרנט בצרפת

מיליון יורו לקרן שיפוי אמצעי  10-כ שלסכום היא מעבירה לפיו שהסכם עם ממשלת צרפת על גוגל  חברתחתמה 

תחרות בשוק הפרסום אמצעי התקשורת הם אחד הנפגעים מהפעילות של ביש לציין כי  35.בצרפת תקשורתה

לאומית לבין מתחריה המקומיים )ראו -ןחברת גוגל בשווקים, הנעשית בתנאי מיסוי לא שווים בין החברה הבי

 לן(.לה 9סעיף 

 36בריטניה .6.2.2

לאומיים )גוגל, -ןנציגי תאגידים בי 1021בחודש נובמבר  הוזמנופתח בבריטניה, תבעקבות דיון ציבורי בנושא שה

נציגי החברות הסכימו כי יש לשלם מס במקום שבו  .הנבחרים-סטארבקס(, לשימוע בפני ועדה בביתו אמזון

וכך להקטין את נטל  ,ם כחוקצעדיהם לתכנן את הם טענו כי חוקי המס מאפשרי ,עם זאת .מושגים הרווחים

 . מחויבותם לבעלי המניותולעמוד ב המס

 37אוסטרליה .6.2.6

רעון התקציבי והצורך בהגדלת יבעקבות דיון ציבורי באוסטרליה, בין היתר בגין הצרכים הפיסקליים )הגידול בג

התקבל  מדינה. בעקבות זאתלאומיים הפועלים ב-ןחבות המס של תאגידים בידן בפרלמנט ההכנסות המדינה(, 

אמנת המודל של לפי תאגידים לפעול לחייב בנושא מחירי העברה, אשר מטרתו חוק הנבחרים -בבית 1021בשנת 

 לעיל(. 1)ראו סעיף  OECD-ה

 38ספרד .6.2.8

בעקבות תביעה של רשות הגדרת מוסד קבע גע לובנ 1021המשפט לענייני כלכלה במדריד פסק במרס -בית

 .(Dell המחשבים )חברת לאומי הפועל בספרד באמצעות אתר אינטרנט-ןביתאגיד ס של המסים בנושא חבות מ

( פעילות websiteלייחס לאתר אינטרנט )אפשר ו, OECD-באמנת המודל של השרחבה מזו  ההגדרהפסיקה ב

אין לאתר האינטרנט ש, אף תנאים נוספים(ב)וניכרת עסקית ה והיקף פעילותאם המגיעה לכדי מוסד קבע 

נעשית בלי תר פעילות האו רדבשטח ספאינו ( serverהשרת ) ,ממנו הוא פועל בשטח ספרדשפיזי עסקים ם מקו

 בהון אנושי בספרד.להיעזר 

                                                 

34 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Mission d'expertise sur la fiscalite de l'economie numerique, janvier 

  2013, accessed: May 6, 2013 
35  ELYSEE, PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, Les actualites, Accord avec Google, accessed: May 6, 2013 
36  UK Parliament , Publications & Records, Tax avoidance by multinational companies, accessed: May 6, 2013 
37

 PARLIAMENT of AUSTRALIA, PARLIAMENTARY BUSINESS, Tax Laws Amendment (Cross-Border Transfer Pricing) 

Bill, accessed: May 6, 2013. 
38  Eduardo Martínez-Matosas, Tax Lawyer of Gómez-Acebo & Pombo, Jose Manuel Calderón, Professor of Tax Law & Member 

of the Academic Council of Gómez-Acebo & Pombo, The Spanish substantialist approach to fragmented structures of business: 

the Dell Case, a subsidiary as Permanent Establishment, September 2012. 

http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/rapport-fiscalite-du-numerique_2013.pdf
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/accord-avec-google/
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmpubacc/716/71605.htm
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r4815
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r4815
http://www.gomezacebo-pombo.com/index.php/en/knowledge/legal-analysis/item/467-the-spanish-substantialist-approach-to-fragmented-structures-of-business-the-dell-case-a-subsidiary-as-permanent-establishment
http://www.gomezacebo-pombo.com/index.php/en/knowledge/legal-analysis/item/467-the-spanish-substantialist-approach-to-fragmented-structures-of-business-the-dell-case-a-subsidiary-as-permanent-establishment
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 39הודו .6.2.1

יוצרת לחברה  ה של חברת גוגל בהודו באמצעות חברת גוגל אירלנדפעילות של הודו טענו כי רשויות המס

של רשות המסים בנושא חבות המס של פעילות הפרסום  בעקבות תביעה האירית מעמד של מוסד קבע בהודו.

המשפט בהודו כי פעילות אתר האינטרנט בהודו -בית פסק של חברת גוגל בהודו באמצעות חברת גוגל אירלנד

   40.לבדה אינה יוצרת מוסד קבע לחברה אירית בהודו

 הפרסום בישראלשוק  .8

 היקף השוק .8.5

 , עיתונות, אינטרנט, רדיו, פרסום חוצותהטלוויזיעיקר בוכמה פלחי שוק, הפרסום בישראל מורכב משוק 

פרסום  לעההוצאה מוצגת להלן  2לוח ב .ש"חמיליארד  3.5-כהיה היקף שוק הפרסום  1021בשנת  .קולנועו

 . 1021עד שנת  1009משנת בישראל 

   41(שוטפים )במיליוני ש"ח 2952-ו 2998פרסום בישראל  לעהיקף ההוצאה  – 5לוח 

 וצאה לפרסוםסך הה שנה

1009 3,529 

1005 3,123 

1001 3,149 

1007 3,772 

1001 3,114 

1004 3,700 

1020 3,493 

1022 3,711 

1021 3,941 

יש לציין כי  .21.1%ר ריאלי של וירד בשיע 1021עד  1009בשנים פרסום  לעמהנתונים בלוח עולה כי סך ההוצאה 

כן, חלה בתקופה זו ירידה מתמשכת  על 42.90.2%יעור ריאלי של המקומי הגולמי בש רבתקופה זו צמח התוצ

פרסום מהתוצר, אשר יש לה השפעה ישירה על השרידות העסקית של כלי התקשורת  לעבמשקל ההוצאה 

לומר כי העלייה החדה בנפח הפרסום הדיגיטלי )בעיקר פרסום באמצעות מנועי חיפוש( הובילה, אפשר בישראל. 

 לח שוק העיתונות.בין היתר, לירידה בפ

   .1021לעומת שנת  1009בשנת  פרסום לעההוצאה  לפי פלחיפרסום בישראל שוק המוצג להלן  1 לוחב

                                                 

 .1023, מאי פסק דין, גוגל, פרסום, ניכוי מס במקור"האם אתר אינטרנט יוצר מוסד קבע?" ד"ר אבי נוב,  39
40 Wharton, UNIVERSITY of PENNSYLVANIA, Knowledge@Wharton Today, Google and Yahoo Get Respite in Tax Case 

in India, May 13, 2013.  
 .1023בפברואר  11ניצה דולב, איגוד השיווק הישראלי, דואר אלקטרוני,  41
; מדד המחירים לצרכן: תוצר מקומי גולמי – 29.1לוח , 1021טטיסטיקה, שנתון סטטיסטי תוצר מקומי גולמי: הלשכה המרכזית לס 42

 .1023במאי  1, תאריך כניסה: מאגר המחירים ומדדי המחירים בישראל

http://www.israeltaxlaw.com/page727.asp
http://knowledgetoday.wharton.upenn.edu/2013/05/google-and-yahoo-get-respite-in-tax-case-in-india/
http://knowledgetoday.wharton.upenn.edu/2013/05/google-and-yahoo-get-respite-in-tax-case-in-india/
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=shnaton%2Fshnatonh_new.htm&CYear=2012&Vol=63&sa=%E4%EE%F9%EA&CSubject=14
http://www.cbs.gov.il/reader/prices_db/PricesDB.html
http://www.cbs.gov.il/reader/prices_db/PricesDB.html
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  43)במיליוני ש"ח( 2952עד  2998-מ פרסום לעהוצאה  יפלחשוק הפרסום בישראל לפי  –2 לוח

 המדיהסוג 
2998 2952 

 שינוי
 משקל הוצאה משקל הוצאה

 21.3% 42% 2,951 35% 1,230 טלוויזיה

 -92.1% 29% 1,022 50% 1,757 עיתונות

 +881.4% 16% 573 3% 105 אינטרנט

 -7.7% 7% 227 7% 246 רדיו

 +13.9% 5% 174 4% 141 חוצות

 +29.3% 1% 40 1% 35 קולנוע

 +9.1% 100% 3,492 100% 3,514 הכול סך

ש"ח מיליון  2,951-מגיע לש ,הפרסום בטלוויזיה אוהגדול ביותר הלעיל עולה כי נתח הפרסום טבלה מהנתונים ב

מסך  21%-כ –ש"ח  ןמיליו 573-כמגיע לנתח הפרסום באינטרנט  .1021פרסום בשנת  לעמסך ההוצאה  91% –

 92.1%בשיעור נומינלי של  1009שנת לעומת  1021בשנת ירד  נתח הפרסום .1021פרסום בשנת  לעההוצאה 

עלה בשיעור נומינלי של נתח הפרסום באינטרנט , ואילו בפרסום החוצות 7.7% בשיעור נומינלי שלבעיתונות ו

 .1021בשנת  21%-לכ 1009בשנת  3%-כמלה עומשקלו  ,995.7%

 על האיתנות הפיננסית של כלי תקשורתמשפיעה בשנים האחרונות עיתונות הפרסום בפלח  לעירידה בהוצאה ה

על בעלויות צולבות בתחום. מצב זה עשוי להוביל  –זאת בעקבות ו ,על הכדאיות הכלכלית באחזקתםו ואל

שיקולים אחרים, מרק בגין שיקולי רווח או רצון ליצור עיתונאות מקצועית, אלא גם לא לבעלות על עיתונים 

הדיון הציבורי או על הקשורים לפעילות עסקית נוספת שיש לאותם בעלים, או במטרה להשפיע על דעת הקהל ו

 44י בהקשר של פעילות זו.למנוע דיון ציבור

 מפרסום באתרי אינטרנט.ו)בעיקר גוגל(  מנועי חיפושפלח הפרסום באינטרנט מורכב בעיקר מפרסום באמצעות 

הפרסום כלל מ 90%-50%הוא פי הערכות גורמים בענף הפרסום, היקף הפרסום באמצעות חברת גוגל -על

לאומיים )כגון -ן, וואלה ומאקו( ובין אתרים ביynetבין אתרי התוכן המקומיים )כגון והשאר נחלק באינטרנט, 

 45.טיוב(-יוו פייסבוק

 היקף פעילות האינטרנט בישראל .8.2

הגוף המודד את שיעורי  .בישראל ניתן למדידה באמצעות שיעורי הגלישה באינטרנטאינטרנט היקף פעילות ה

נתונים על אוכלוסיית הגולשים  ועדה זו מציגה .הגלישה הוא ועדת המדרוג למדידת שיעורי הגלישה באינטרנט

כוללים אינם נתוני הגלישה  .קבוצות החברות בהעל האתרים ועל מפרסמת נתונים וומעלה, שבע בישראל מגיל 

לפי נתוני דירוג האתרים החברים בוועדת המדרוג מוצג להלן  3לוח בגוגל ופייסבוק.  מוכלאומיים -ןאתרים בי

  .1023 מרס

                                                 

 1, תאריך כניסה: 1009שנת לנתונים , איגוד השיווק הישראלי ויפעת בקרת פרסוםאיגוד השיווק הישראלי, הודעות לתקשורת,  43
 .1023במאי 

, ניתוח ההשלכות הכלכליות של ריכוזיות ובעלויות צולבות על כלי התקשורתלהרחבה ראו: מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  44
 .1022ובמבר כתיבה: תמיר אגמון ועמי צדיק, נ

 .1023בפברואר  11נתי יעקובי, מנכ"ל יפעת בקרת פרסום, שיחת טלפון,  45

http://www.ishivuk.co.il/message/837
http://ishivuk.co.il/message/753
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02952.pdf
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   295646 סמר ,דירוג האתרים החברים בוועדת המדרוג – 6לוח  

 47חשיפה שיעור גולשים באלפים אתר מספר

2 Walla.co.il 1,972 97.13% 

1 Ynet.co.il 1,235 90.12% 

3 Mako.co.il 2,192 32.9% 

9 Tapuz.co.il 2,390 15.1% 

5 Nana10.co.il 2,242 11.1% 

1 Yad2.co.il 2,014 10.1% 

7 d.co.il 459 21.1% 

1 Zap.co.il 177 21.1% 

4 Fxp.co.il 711 29.4% 

20 Nrg.co.il 113 22.4% 

 ,כאמור .97.1%-כ – Walla.co.ilביותר הוא  דולבו שיעור החשיפה הגשמהנתונים בלוח עולה כי האתר הישראלי 

כוללת בנתוניה גם  ,אשר עורכת סקרים , TNSחברת. לאומיים-ןאינם כוללים אתרים בי 3נתוני החשיפה בלוח 

 . 1023 סמרבאינטרנט החשיפה לאתרי מוצגת  9לוח ב .לאומיים-ןאת האתרים הבי

   295648 סבמראינטרנט דירוג החשיפה לאתרי  – 8לוח 

 חשיפה שיעור גולשים באלפים אתר מספר

 11.1% 3,712 גוגל 2

 73.8% 3,110 פייסבוק 1

3 YouTube 3,082 73.1% 

9 Ynet 2,508 59.5% 

 56.6% 2,386 וואלה! 5

1 mako 1,628 38.6% 

 29.3% 1,237 1לוח יד  7

 27.6% 1,162 זאפ 1

 19.4% 818 תפוז 4

20 nrg  19.1% 804 מעריב 

האתר  אהו ynet .11.1%-כ –ביותר דול מהנתונים בלוח לעיל עולה כי אתר גוגל הוא בעל שיעור החשיפה הג

 רוג.יבד רביעיבמקום העומד הוא ביותר, ודול הישראלי בעל שיעור החשיפה הג

                                                 

 .1023במאי  7הילה זיסברג, ועדת המדרוג למדידת שיעורי הגלישה באינטרנט, דואר אלקטרוני,  46
 אשר נכנסו לאתר מסוים בכלל הגולשים.אינטרנט שיעור החשיפה הוא שיעור הגולשים ב 47
 .1023במאי  1 ,דואר אלקטרוני ,טלסקר TNSעוזרת מחקר, חברת מורן שמעוני,  48
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 םלאומיי-ןביהבדלי המיסוי בין חברות ישראליות לתאגידים סיכום:  .1

וכן על הכנסותיהן שהופקו מחוץ  ,חברות ישראליות מחויבות במס על מלוא הכנסותיהן שהופקו בישראל

לאומיים תושבי -ןידים בילעיל(. תאג 2.1ראה סעיף  ;יםטריטוריאליעם יסודות לישראל )שיטה פרסונלית 

העסקיות מופקות  םהכנסותיההעסקיות שהופקו בישראל רק כאשר  םמדינות אמנה יחויבו במס על הכנסותיה

 לעיל(.  1בישראל )כפי שתואר בסעיף השוכן באמצעות מוסד קבע 

הפרסום  הפועלים בתחום ,גוגל ופייסבוקכמו זרים  לאומיים-ןהאם פעילותם של תאגידים בי :נשאלת השאלה

  ?באמצעות מוסד קבע בישראלנעשית בארץ, נחשבת לפעילות ה

פיו פועלים תאגידי הפרסום הזרים -עלשמודל העסקי הלאומי טוענים כי בשל -ןמומחי מס העוסקים במיסוי בי

לקבוע כי פעילות הפרסום קשה נוכחות פיזית של נציגי התאגידים הזרים בישראל, מכיוון שאין ו ,בישראל

כאשר תושב ישראלי  49המשפט בישראל(.-ביתבאמצעות מוסד קבע בישראל )טענה זו טרם נבחנה מופקת ב

באירלנד, ומשם גם מגיעה השוכן באינטרנט באמצעות חברת גוגל הוא מתקשר עם נציג החברה פרסם מבקש ל

כרוכה הפעילות מקומית מקיים לאומי -ןתאגיד הבישהבמצב דילמה זו מתחדדת  50החשבונית בעבור השירות.

  אנשי מכירות ושירות.בפעילות 

 ,ישות תושבת ישראלשהיא בת -בישראל פעילות של מחקר ופיתוח באמצעות חברתעושה יש לציין כי חברת גוגל 

, כמו כן לדברי החברה פעילותה בעולם ובישראל מבוצעת אשר חייבת במס על הכנסותיה המופקות בישראל

 51בהתאם לחוקי המס.

 

                                                 

 .1023פברואר  17רשות המסים, שיחת טלפון, ב לאומי, חטיבה מקצועית-ןאבישי דינר, רו"ח, ממונה במחלקת מיסוי בי 49
 .1023בפברואר  17יגאל בר און, מנכ"ל איגוד הפרסום הישראלי, שיחת טלפון,  50
 .1023ביוני  9יניות וקשרי ממשל, חברת גוגל ישראל, דואר אלקטרוני, דורון אבני, סמנכ"ל מד 51


