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תושב ישראל מפיק הכנסות 
ל"ממשלח יד בחו

אם לא אותו משלח יד


לא חייב בישראל

(1)2בישראל 
(2)2ל "ובחו



ה'ד טאומן ובז"פס
לא חייב בישראל

אותו משלח יד 
אך פועל דרך חברה זרה
ומעלה ממנה דיבידנד



ל"נתקבלה בחו

טרם הרפורמה

לאחר הרפורמה

2פתרון דרך סעיף 
מיסוי-רישא 

פרסונלי

1ב75-ו( 5)5' פתרון דרך ס
חברת משלח יד זרה

(ז"חמי)

2פתרון דרך סעיף 
מיסוי-רישא 

פרסונלי



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

.הסעיףמטרת
למנועשנועדתכנוניאנטיסעיףהנולפקודה((5)5ובעבר)1ב75סעיף

הסעיף.זרהחברהבמסגרתפעילותבאמצעותממסלהתחמקאפשרות
חברת"באמצעותנישוםשמבצעידממשלחהכנסהגםכיבמפורשקובע

.בישראלבמסחייבתתהיה"זרהידמשלח

:המיסויאופן-(ד)1ב75סעיףהוראת

".זרהידמשלחחברת"שהפיקה"רווח"

".מיוחדידבמשלח"מפעילותהנובעת

לפי-מניהבעל)"שליטהבעלשהואמניותבעלשלהיחסיחלקו"בגובה
("בפועלדיבידנד

הכנסה מדיבידנד רעיוני 



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 
(א)1ב75'ס-"זרהידמשלחחברת"הגדרת

התנאים4אתהמקייםחוץתושב(חברהרקלא)אדםבניחבר
:שלהלןהמצטברים

.(א)76בסעיףכמשמעותה"מעטיםחברת"היאאזי-חברהזואם1.

י"עבעקיפיןאובמישריןמוחזקיםהשליטהמאמצעייותראו275%.
עולהלהוציא)האזורתושביישראלאזרחיאוישראלתושבייחידים
.(התושבותשינוימיוםשנים10במשךותיקחוזרותושבחדש

.ב75בסעיףכהגדרתם–"שליטהאמצעי"•
בפירוקחלק/להצביע/דירקטורלמנות/לרווחיםזכות✓
נאמןבאמצעותגםכאמורזכותלושישלאחרלהורותזכות✓

בסעיףלאמורבהתאםיעשההחישוב-"בעקיפיןהחזקהשיעור"•
=(2()ד()1()א)ב75
המטרהבתאגידלמעטבשרשרתמהתאגידיםאחדבכלהשליטהאם✓

בתאגידהמוחזקהשליטהאחוזהואהשליטהאחוזאזי50%במעלמוחזק
.המטרה

שיעוראזי-ומטה50%הואהשיעורבשרשרתהתאגידיםבאחדאם✓
.אפסיהיההמטרהבחברתהשליטה



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 
משניאחדהוא2תנאישלקיומומבחןלצורךהשליטהמאמצעיבאחדההחזקהמועד

:הבאיםהמועדים

.המסשנתתום

.שלאחריההמסבשנתכלשהווביוםהמסבשנתכלשהוביום

דוגמאות
'אפשרות א

יחיד       

תושב ישראל  

80%

יחיד       

תושב חוץ  

20%

'חברה ב

'חברה א

51%

יכולה להיות 

ז"חמי

'אפשרות ב
יחיד              

תושב ישראל   

80%

יחיד           

תושב חוץ        

20%

'חברה ב

'חברה א

לא יכולה 

ז"להיות חמי

80%

49%

80%



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

או50%-בבעקיפיןאובמישריןהמחזיקים,קרוביהםאוהשליטהבעלי3.
.החברהעבור"מיוחדידמשלח"בעוסקים,השליטהמאמצעייותר

מחזיקיםהםשבהחברהבאמצעותאובמישריןלהיעשותיכולהעיסוק
.לפחות50%שלבשיעורשליטהבאמצעי,בעקיפיןאובמישרין

–"שליטהבעל"•
ישראלתושב•
"(אחרעםיחד/"לבדו,בעקיפין/במישרין)ומעלה10%מחזיק•
בשנתכלשהוביוםאוהמסשנתבתום–ההחזקהבדיקתמועד•

.שלאחריההמסבשנתכלשהווביוםהמס

–"אחרעםיחד"•
."קרוב"עםיחד•
והם,קבעדרךבהסכםפ"שתעמושיש"קרוב"שאינומיעםיחד•

.ישראלתושבי

וקירבהמשפחתיתקירבה)=ישראלתושבשהוא88בסעיףכהגדרתו–"קרוב"
.(תאגידית



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

דוגמא

''יחיד ד'יחיד ג'יחיד ב'יחיד א

'חברה ד'חברה ג'חברה ב'חברה א

' חברה זרה ה

?ז"האם חמי

51%60%

נתונים נוספים

40%51%

40%5%20%35%

.כל היחידים הנם תושבי ישראל וכל החברות הן חברות מעטים. 1

.במשלח יד מיוחד' עוסק ישירות בחברה ה' יחיד א. 2

.'באמצעות חברה ד' עוסק במשלח יד מיוחד בחברה ה' יחיד ד. 3



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

:הדוגמאפתרון

?מתקיים2תנאיהאם
.(100%=50%<51%)2לתנאי40%ותורם40%שליטהבעל'איחיד

.(100%=50%<60%)2לתנאי5%תורםאך,(10%>5%)שליטהבעלאינו–'ביחיד

.(0=50%>40%)2לתנאיתורםואינושליטהבעלאינו–'גיחיד

.35%שליטהבעל–'דיחיד

תושבייחידיםבשליטת'ה'בחבהשליטהמאמצעי(35+40+5>75)80%כ"סה
.מתקיים2תנאי–(בעקיפין)ישראל

?מתקיים3תנאיהאם
3לתנאי40%ותורם'ה'בחבמיוחדידבמשלחישירותעוסקשליטהבעלשהוא'איחיד

שבשליטתו'ד'חבבאמצעות'ה'בחבמיוחדידבמשלחעוסקשליטהבעלשהוא'דיחיד
.3לתנאי35%ותורם(50%<51%)

מיוחדידבמשלחבהעוסקים'ה'בחבבשליטה(50%<40+35)75%עםשליטהבעליכ"סה
.מתקיים3תנאי–

.ז"חמילהיותיכולה'החברה–מסקנה



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

המסבשנתהנבחנתהחברהשלרווחיהאוהכנסותיה(50%מעל)מרבית4.
לפניהחייבתהכנסתהמתוך-רווחיה."המיוחדהידמשלח"מנובעים
.ל"בחושהופקוהכנסותעלחויבואוששולמוזריםמיסים

רשימה)בתקנותהאוצרשרי"עשנקבעמקצועאועיסוק-"מיוחדידמשלח"
.(מנהלים,ח"רו,ד"עו:לדוגמא,חופשייםמקצועותבעלישלסגורה

:(offshoreחברתנניח-הקודמתהדוגמאבנתוני)דוגמא
:'החברההכנסות

ח"ש350,000'דו'איחידיםי"ע–מייעוץ

ח"ש200,000!חוץתושבייחידיםי"ע–מייעוץ

ח"ש450,000מבנהמהשכרת

ח"ש700,000ערךניירותשלבערכםשינוי

ח"ש1,700,000לנטרוליםלבלשים-כ"סה

.מתקיים4תנאי:מסקנה

200,000+350,000
450,000+200,000+350,000

< 50%



ז"חמיהרווחים של / חישוב ההכנסה 

סעיפיםפיעלוהרווחיםההכנסהסכוםחישוב
:(גםז"לחנשייך)(ג)-ו(ב)1ב75

-גומלתמדינהשלהמסדיניפיעל

ח"דוהמגישגומלתמדינהתושבשהואאדםבניחבר
המסדיני-מדינהבאותהנישוםאוהכנסותיועל

המפורטותמסוימותהתאמותתוךמדינהבאותה
אשר,"(המותאםהרווח":להלן)(ג)1ב75בסעיף
.יפורטו

.בישראלהמסדיניפיעל-אחרמקרהבכל



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

המיסויאופן

-(ד)1ב75'ס

מיסוי-ראשוןמסאירוע:שליטהבעלשהואמניותבעללגבי-
בעלשהואישראלתושבמניותבעלבידירעיונימדיבידנדהכנסות
שליטהבעלשהואמניותבעללגביהמסאירועמועד.שליטה

ידממשלחהכנסותהופקושבההמסשנתבתוםיחולז"בחמי
הכנסותעלהשליטהבעלמיסוי-שנימסאירוע.ז"החמיבידי

.ז"החמירווחיחלוקתבעת,בפועלמדיבידנד

המסאירועישנייחולו:שליטהבעלשאינומניותבעללגבי-
.בפועלז"החמירווחיחלוקתבעת,לעילהנזכרים



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

שליטהבעלשהואישראלתושבמניותבעלהמיסויאופן

(ה)-ו(ד)1ב75'ס

אלהמיוחסותרעיונימדיבידנדהכנסותמיסוי-ראשוןמסאירוע
יחסיחלק-ז"בחמיהשליטהלבעללייחסיש.השליטהבעל

זכותולשיעורבהתאם,מיוחדידממשלחהנובעיםהחברהמרווחי
."(הרעיוניהדיבידנד":להלן)רווחיםבאותםהשליטהבעלשל

השליטהבעלעליחולהמיסוי,האמורלמודלבהתאםכי,יובהר
.הזרההחברהעלולא

בתוםמיוחדידממשלחז"החמישלרווחיהלפיתהאכאמורהכנסתו
אובמישריןהשליטהבעלשלזכותושיעורכפולהמסשנת

..ההכפלהשיטת–המסשנתבתוםהחברהלרווחיבעקיפין



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

שליטהבעלשהואישראלתושבמניותבעלהמיסויאופן

(ה)-ו(ד)1ב75'ס

רעיונימדיבידנדהשליטהבעלשלהכנסתועלהחייבהמסחישוב

(הראשוןהמסרובד)הרעיוניהדיבידנדבגיןשנקבעהמסשיעור.1
נכוןהעומד)לפקודה(א)126בסעיףהקבועהמסלשיעורזהה

לבעלדיבידנדעלהחלהמסלשיעורולא(23%על2019לשנת
השליטהבעלאםביןיחולהאמורהמסשיעורכייודגש.שליטה

חברשהואשליטהבבעלמדובראםביןאוישראלתושביחידהוא
.(ידמשלח–הפסדיםקיזוזלעניין)ישראלתושבאדםבני

במדינתחלהאם-ז"החמיידיעלששולמוחוץמיסיבשלזיכוי.2
כנגד,זיכוייינתן,זרחברותמסתשלוםחובתז"החמישלהמושב

מסבגובה,הרעיוניהדיבידנדהכנסתעלהחלהחברותמס
זכותולשיעורובהתאםז"החמיידיעלבפועלששולםהזרהחברות

אין)ז"החמישלמיוחדידממשלחברווחיםהשליטהבעלשל
.(עודף



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

שליטהבעלשהואישראלתושבמניותבעלהמיסויאופן

(ו)1ב75'ס

הכנסותעלשליטהבעלשהואמניותבעלמיסוי-שנימסאירוע
.בפועלמדיבידנד

שליטהבעלשלהכנסתועלשיחולוההוראותביןמבחיןהסעיף1.
ההוראותלבין((1()ו)1ב75סעיף)ישראלתושבתחברהשהוא

ישראלתושביחידשהואשליטהבעלשלהכנסתועלשיחולו
.((2()ו)1ב75סעיף)

שחולקדיבידנדעלרקחלות(ו)1ב75סעיףהוראות:דגשים2.
ההוראות.מיוחדידממשלחז"חמישלהכנסותיהמתוך

שהואמניותבעלעלהןיחולו(2)-ו(1()ו)1ב75בסעיףהקבועות
ההוראות.שליטהבעלשאינומניותבעלעלוהןשליטהבעל

.חליףעלגםחלות(ו)1ב75בסעיףהקבועות



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

שליטהבעלשהואישראלתושבמניותבעלהמיסויאופן

(ו)1ב75'ס

בעלכאשר:(1()ו)1ב75סעיף-חברההואז"בחמיהמניותבעל.3
ישראלתושבתחברההינובפועלהדיבידנדאתשקיבלהמניות
חברה,ביתחברתשלמסוגבישראלמסלצורךשקופהחברהשאינה

"(המניותבעלת":להלן)נאמנותנכסילהחזקתחברהאומשפחתית
עלהמניותבעלתבישראלששילמההמסמהדיבידנדיופחת

סעיףלפיזרממסהזיכויזהממסשהופחתלאחר)הרעיוניהדיבידנד
.(שילמהז"החמיאםאלא)((ה)קטן

רווחיהאתכדיבידנדמחלקתהחברהעתמשלימותהוראותקיימות-
.שבהשליטהבעלליחידהאמורים



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

שליטהבעלשהואישראלתושבמניותבעלהמיסויאופן

(ו)1ב75'ס
אתשקיבלהמניותבעלכאשר-(2()ו)1ב75סעיףיחידהואז"בחמיהמניותבעל.4

,ביתחברתשלמסוגבישראלמסלצורךשקופהחברהאויחידהינובפועלהדיבידנד
מהדיבידנדיופחת"(היחיד":להלן)נאמנותנכסילהחזקתחברהאומשפחתיתחברה
זהממסשהופחתלאחר)הרעיוניהדיבידנדעלהיחידידיעלבישראלששולםהמס

.אותושילמההחברהאםאלא((ה)קטןסעיףלפיזרממסהזיכוי

החייבתהכנסתהבגובהיהיה,ב125סעיףלפיבמסהיחידיחויבשבגינוהדיבידנדסכום
על.בפועלז"החמינשאהבוהזרהחברותמסבניכוימיוחדידממשלחז"החמישל

204סעיףהוראותויחולוב125סעיףהוראתתחולהאמורההפחתהלאחרהדיבידנד
הדיבידנדעל30%שלבשיעורמסישלם"יחיד"שהינוהשליטהבעל,היינו.לפקודה
,נוכהאם,במקורשנוכההזרהמסבגובהזיכויויקבלז"החמיידיעלבפועללושיחולק

.בפועלהדיבידנדחלוקתבשלב

לא,בפועלשחולקהדיבידנדבשלבוהןהרעיוניהדיבידנדבשלבהן,שיחולהמסשיעור
.(ב121+121)בפודההקבועהמרביהמסשיעורעליעלה



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

שליטהבעלשאיננוישראלתושבמניותבעלהמיסויאופן
לעניין"כיקובע(3()ד)קטןסעיףשליטהבעלשאינוישראלתושבמניותבעלמיסוי
."בפועלהתשלוםבמועדרקזהסעיףהוראותיחולושליטהבעלשאינומניותבעל

תחול,שליטהבעלשאינו,ז"בחמימניותבבעלמדוברשכאשר,היאהדבריםמשמעות
לפקודה(1()ד)1ב75בסעיףכמשמעותו"הרעיונידיבידנד"הבגיןהמסתשלוםחובת

מניותלבעלבפועלהדיבידנדחלוקתבשלב,היינו.בפועלהדיבידנדחלוקתבמועדרק
הדיבידנדסכוםעלבמסחבויותשתייחולו,ז"בחמישליטהבעלשאינו,ישראלתושב

עלמסוהשנייה(א)126בסעיףהקבועבשיעורחברותמס,האחת:בפועלשחולק
.(שליטהבעלעלכמו)מקודםכמפורטהדיבידנד

.ב121-ו121סעיףלפיהמרביהמסשיעורעליעלהלאשישולםהמססךכאןגם



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

–הקודמתלדוגמאבהמשך-בינייםסיכום

שליטהבעלשהואהמניותלבעלכדיבידנדחולקהכאילואותהשיראוההכנסה
:בשרשורחלקולפיאחרמניהבעל/שליטהבעלכל-שליטהבעלשאינואו

.רעיונימיסוי51%*40%=20.4%:'איחידשלזכותו

.שליטהבעלאינו,בפועלמיסוי60%*5%=3%:'ביחידשלזכותו

.שליטהבעלאינו,בפועל40%*20%=8%:'גיחידשלזכותו

.רעיונימיסוי51%*35%=17.8%:'דיחידשלזכותו

ידממשלחהכנסות-550,000₪:בסךהכנסותבגין200,000+350,000=
.מיוחד



ז"חמי–חברת משלח יד זרה 

.לפקודה131סעיף-דיווחדרישת

.יחסיותהטבות–שנים10במשךוותיקחוזרותושבחדשעולה

(ז"חנלעומת)הפחתותואיןהתערבותאין–מניותמכירתבעת
הופקהההכנסהכאילומלאשלבידומיסויהיאהתכליתכאןשכן

.השליטהבעל/המניהבעלידיעלבמישרין


