מפגש הפורום עם רשות המסים

מדיניות מסים
 17במאי 2010

מיסוי בינלאומי
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הנושאים לדיון:
• מנגנון הזיכוי ממס זר:
 ביטול מבחן שתי הרמות לזיכוי עקיף
 צמצום "הסלים" לזיכוי ממס זר לשני סלים (במקום )15
• חברה נשלטת זרה (חנ"ז):
 התאמת רף המס ל( 10% -במקום )20%
 התרת שינויי מבנה פנימיים בחו"ל
 תמלוגים ,ריבית ודיבידנד בין חברות בנות של חברה עסקית יבוטלו
 מיעוט מהגדרת "הכנסה פסיבית" של הכנסה שהתחייבה במס של  20%ומעלה.
• הפרשי שער – מעבר לבסיס מזומן
• שטרי הון לחו"ל במטבע זר
• ניהול ושליטה
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מנגנון הזיכוי ממס זר
זיכוי עקיף
על פי הדין הקיים ניתן זיכוי העקיף לגובה שתי רמות
בלבד.
בדוגמא ,למרות שדיבידנד חולק מרווחים שחויבו במס
בשיעור  - 30%הדיבידנד שהתקבל חייב במס מלא ללא
אפשרות זיכוי.

מוצע :להרחיב את מנגנון הזיכוי העקיף כך שיחול על
רמות נוספות.

LTD
100%

UK
100%

CH
100%

DE
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שיעור המס – 30%

מנגנון הזיכוי ממס זר – המשך
שיטת הסלים







עמדת רשות המסים – ישנם  15מקורות הכנסה ("סלים").
ככל שישנם יותר "סלים" כך גדל הסיכוי שחלק ניכר מסכומי הזיכוי המגיעים ילכו
לאיבוד.
הקונגרס האמריקני הגיע לכדי הבנה שמספר רב של "סלים" יוצר מורכבות יתר
ומונע מתאגידים אמריקניים הפועלים בחו"ל לנצל את כל סכומי הזיכוי העומדים
לרשותם בטרם פקיעתם.
החל מה 1.1.2007-הופחת מספר הסלים בארה"ב לשניים בלבד – "סל" פסיבי
ו"סל" כללי.

מוצע :להפחית את מספר הסלים בדומה לארה"ב בחקיקה.
לאפשר בשלב ראשון סל אחד הכנסות לפי סעיף  )4(2לפקודה (ריבית
ודיבידנד).
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חברה נשלטת זרה (חנ"ז)
הוראות החוק
 סעיף 75ב' לפקודה קובע כי בעל שליטה בחנ"ז ימוסה בשיעור מס
של  25%על דיבידנד רעיוני בגין רווחים שלא חולקו.
 חנ"ז מוגדרת כחבר בני אדם תושב חוץ אשר עונה על ארבעת
התנאים המצטברים הבאים:
 מניותיו/הזכויות בו אינן רשומות למסחר בבורסה;
 רוב הכנסתו הינה פסיבית או שרוב רווחיו נובעים מהכנסה פסיבית
 החזקה בידי תושב ישראל של למעלה מ;50%-
 שיעור המס החל על הכנסתו הפסיבית אינו עולה על .20%
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חברה נשלטת זרה (חנ"ז) – המשך
שיעור המס
נניח  ₪ 100הכנסה בפולין.
הואיל ושיעור המס בפולין ( )19%נמוך מ BV - 20%-תחשב
חנ"ז ושיעור המס האפקטיבי על החברה בישראל יהיה
.*33.58%

LTD
100%

BV
*100*(1-19%)*18%+19=33.58%

נדל"ן מניב
מוצע :לעדכן את תנאי הסף של  20%להגדרת חנ"ז ל.10% -
במועד קביעת "מבחן שיעור המס" ,היווה תנאי הסף
כ 55%-משיעור מס החברות המלא בישראל דאז (.)36%
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חברה נשלטת זרה (חנ"ז) – המשך
התרת שינויי מבנה פנימיים
לפני

Sub

Target

Sub

אחרי

Sub

Target

Sub

מוצע :בשינויי מבנה פנימיים לא תהא הכנסת חנ"ז כל עוד לא קמה הטבה ()step-up
לצרכי מס ישראלי.
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חברה נשלטת זרה (חנ"ז)  -המשך
הכנסה פסיבית
100%
הכנסה מדיבידנד ₪ 100

חברת אחזקות

דיבידנד
100%
הכנסה מעסק
דיבידנד
רווח

₪ 100
(₪ )100
0

POL
נדל"ן מניב

100%

POL

נדל"ן מניב

100%

ROM
נדל"ן מניב

* רווחים בפולין לא נופלים לגדר "רווחים שלא חולקו" היות ושיעור המס בפולין נמוך מ.20%-

התוצאה :הכנסת הדיבידנד תחשב פסיבית – חשיפה לחנ"ז
מוצע :לבצע שינויים נדרשים בהגדרת הכנסה פסיבית .כמו כן ,דיבידנד ממקור הכנסה עסקית
לא ייחשב כהכנסה פסיבית ללא קשר לשיעור המס שחל על מקור אותה הכנסה עסקית.
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חברה נשלטת זרה (חנ"ז) – המשך
הכנסות ורווחים כוללים
בעת חישוב מבחן הכנסות ורווחים כוללים של
חברה עסקית יש לחשב את הכנסתה במאוחד.
חלוקת רווחיה העסקיים של החברה הגרמנית
לשוויץ תיכלל במסגרת חישוב הכנסתה המאוחדת של
החברה האנגלית פעם כהכנסת שכירות (פסיבית)
ופעם כהכנסה מדיבידנד (פסיבית).
כעולה מכך ייווצר מצב של Double Counting
של הכנסה פסיבית אשר עשוי להפוך את
החברה האנגלית לחנ"ז.
מוצע :לאפשר קיזוז הכנסות והוצאות כאמור בין
חברות הקבוצה בחו"ל לפי מקורות ההכנסה.
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LTD
100%
חברה עסקית

UK
100%

CH
100%

DE

הכנסה פסיבית

הפרשי שער
 סעיף 8ג לפקודה קובע ,כי הכנסתו של אדם מהפרשי שער תיחשב
כהכנסה בשנת המס שבה נוצרה גם כשהדיווח על בסיס מזומנים.
 סעיף זה נקבע בתקופה בה הדולר והאירו היו במגמת עלייה תמידית
וההכנסה ברמת החברות הישראלית הייתה כמעט וודאית.
 כיום אין וודאות לקבלת הכנסה בשל הפרשי שער.
מוצע :להחיל הסדר המאפשר מיסוי הפרשי שער כהכנסה או הוצאה אך ורק
על בסיס מימוש.
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שטרי הון – 85א
 קיים חוסר בהירות בכל הנוגע לטיפול בהלוואות שנתנו חברות ישראליות לחברות
בחו"ל שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים ,ואשר כנגדן הונפקו שטרי הון.
 ביום  18.02.09פרסמה הרשות את עמדתה וכוונתה להמליץ על תיקון חקיקה
לסעיף 85א כך שבשנות המס  2008-2009לא יראו בשטרי הון שהונפקו עד תום
שנת מס  2008כאשראי לעניין סעיף 85א ,בהתקיים אחד מאלה:
 הם אינם נושאים ריבית או הפרשי הצמדה;
 לגבי שטרי הון הצמודים לשער מטבע זר  -הריבית השנתית עליהם אינה עולה על השינוי
בשער החליפין.
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מוצע:
לתקן את החוק כך ששטרי ההון לא ייכללו בגדר עסקה בינלאומית ללא
תלות בשנת הנפקתם .כמו כן ,לתקן את החוק כך שאפשר יהיה להנפיק
שטרי הון במטבע החברה הבת והפרשי השער ייחשבו כרווח או הפסד
הון במועד המימוש.

ניהול ושליטה
חוסר ודאות הינו סם מוות לעסקים .למרות חשיבותה הרבה של סוגיית
הניהול והשליטה לקביעת חבות המס של חברות זרות בישראל ,טרם נקבעו
מבחנים ברורים בנושא .הסוגיה אף מחריפה כאשר דנים ב"ניהול ושליטה"
בחברות אחזקה פסיביות.
מוצע:
 .1לקבוע שמבחן הניהול והשליטה רלבנטי רק לחברות עסקיות (המבחן
האנטי תכנוני לחברות פסיביות הינו החנ"ז)
 .2הרשות תפרסם מבחנים פוזיטיביים ברורים ,שחברות שעומדות בהם לא
תחשבנה תושבות ישראל.
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תודה על ההקשבה
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