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 כללי .1
 

צוות אשר יגיש את המלצותיו  מינה נציב מס הכנסה 2000 לספטמבר 24ביו8 

בי6 , תו: התייחסות, ")היחידה "–להל6 (לעניי6 הקמת יחידה למיסוי בינלאומי 

 .דרכי עבודתה ומבנה היחידה, לנושאי8 אשר יטופלו על ידי היחידה, היתר
נחיצות היחידה אינה שנויה במחלוקת וקיבלה משנה תוק; בעיקר לאור 

 .1998מאמצע מאי , שראלהליברליזציה שהונהגה על ידי בנק י
 מינה שר האוצר ועדה ציבורית לרפורמה במיסוי הישיר 1999 לאוקטובר 31ביו8 

בי6 יתר מטרות ועדת ב6 בסט עמד לבחינה נושא המיסוי , ")ועדת ב6 בסט "–להל6 (

, במסגרת המלצות ועדת ב6 בסט. ל באר="ל ותושבי חו"של תושבי ישראל בחו

 .ת למיסוי בינלאומיידה מיוחדת יחהומל= על הקמ
פתיחת , בי6 יתר הסיבות להמלצות להקמת היחידה נית6 למנות את הליברליזציה

מספר העסקאות הבינלאומיות והיקפ6 , "כפר גלובלי"השווקי8 והפיכת העול8 ל

 . שני8 האחרונותבשעלו לאי6 שעור 
סוי מטרת הוראת ביצוע זו היא לפרט את הנושאי8 אשר יטופלו ביחידה למי

. מבנה היחידה ויחסי הגומלי6 ע8 היחידות השונות באג;, דרכי פעולתה, בינלאומי

 שמינה נציב מס הכנסה לעניי6 הקמת צוותהמלצות הוראת הביצוע מבוססת על 

 . 23.11.2000כפי שאושרו בישיבת הנהלת האג; מתארי: , יחידה למיסוי בינלאומי
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  ידי היחידההנושאי. אשר יטופלו על .2
 

לאחר בחינה של מכלול הנושאי8 הקשורי8 לנושא למיסוי הבינלאומי הוחלט 

 . לות מטהישטח ופע תבצע פעילות לפיה היחידה, הלאמ= גיש
 בתחו8 המיסוי באג; מס הכנסההיחידה תהפו: לגור8 מקצועי גישה זו מניחה כי 

וב המדיניות עיצהיא תיקח חלק בההתמחות וו ,הבינלאומי ובה ירוכזו הידע

 . בתחו8 זה

 
 :הנושאי8 אשר יטופלו במסגרת היחידה

 
 במסגרת פעילות זו ייבחרו תיקי8 הנמצאי8 במשרדי 4 עריכת שומות 2.1

לצד הטיפול , פעילות זו ;במסגרת היחידהשומתית ויטופלו , השומה

 יחידה הפועלת פעילותלהגברת המודעות לתביא , המקצועי בסוגיות

 מצד הנישומי8 ולהגברת ההרתעה והגביה לאומיהמיסוי הבינבתחו8 

 ).  לחוזר3לעניי6 בחירת התיקי8 ראה סעי; (
  'שלב א, קרי, הטיפול השומתי במסגרת היחידה יכלול את כל שלבי השומה  

  .'שלב בו

 
והוראות  חקיקה וכתיבת חוזרי8  תיקוניגיבוש  4 חקיקה וכתיבת חוזרי. 2.2

, על ידי המחלקות הרלוונטית בנציבות בנושאי המיסוי הבינלאומי ביצוע

 .יעשה  במשות; ע8 היחידה

 
 היחידה תפעל להנחלת הידע והניסיו6 4 תות הדרכה אגפיובניית תוכני 2.3

שייצבר בתחו8 המיסוי הבינלאומי למשרדי השומה תו: בניית תוכניות 

  .הדרכה אגפיות

 
  במשרדיכיו8 נושא זה מטופל ה6  6ל "ת לחואישורי ניכוי במקור בהעברו 2.4

ניכוי במקור , ככלל. ניכויי8 בנציבות מס הכנסההמחלקת בהשומה וה6 

. אשר יכול ותיעשה בשלב מאוחר יותר,  לנישו8 סופיתאינו מהווה שומה

במקרי8 רבי8 , ל"ככל שמדובר בניכוי במקור בגי6 תשלומי8 לחו, אול8

ל לו מועבר "לגבי תושב חו" הסופיתהשומה "הניכוי במקור מהווה את 

ל כבר "מכא6 החשיבות בבדיקת מהות העברת התשלומי8 לחו. התשלו8

 . בשלב מת6 האישור
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סוגיות בה8 עולי8 , ל"ככל שמדובר בניכויי8 במקור בהעברות כספי8 לחו

, תשלומי דיבידנד, כגו6 סיווג כמכירה או תמלוגי8, במיסוי בינלאומי

 "ניצול אמנות מס"ל או כאשר מתעורר חשד ל"העברה למבנה חברות בחו
) Treaty Shopping ( 8הטיפול  יעשה, "מקלטי מס"או מבני8 הקשורי8 ע

 . יחידהת; ע8 הושמבבקביעת סיווג ושיעור הניכוי במקור  

 
אחת  6 ל וייצוג בהליכי כריתת אמנות"קשר שוט8 ע. רשויות מס בחו 2.5

בבירור  הינה קושי ,ל"פעילויות בחוהבעיות המרכזיות בעריכת שומות לגבי 

 לעתי8 העובדות .הרלוונטיות לסוגיות המטופלות, העובדות האמיתיות

הצור: בקשר שוט; ע8  ומכא6, גלויות או עולות מהתיק ולעיתי8 יש לאתר6

 .רשויות המס הזרות לצור: חילופי מידע ועדכו6
מצויה ות חייבת להי, יחידה המתמחה בתחו8 המיסוי הבינלאומי,בנוס;  

 .נרחבי8בדיני מס של מדינות אשר עמ6 מתקיימי8 קשרי8 עסקיי8  
תו: שמירה , ל"היחידה תפעל לעיבוי והידוק הקשרי8 ע8 רשויות מס בחו

עדכוני8 , לצור: חילופי מידע, זאת בי6 היתר, על קשרי8 שוטפי8 עמ6

 .לשכה המשפטיתה זאת בשיתו; ע8 ,'הליכי הסכמה הדדית וכו, הדדיי8

 
 מהמחלקה  האג;ימ לקראת כריתת אמנת מס מנוהל כיו8 על ידי נציג"מו

 .מנהל הכנסות המדינהמיחד ע8 נציג  ,המשפטית
יצור; לצוות ,  להיות מרוכזי8 ביחידהלאור צבירת הידע והניסיו6 הצפויי8

 . לפי החלטת הנציב, הנושאי8 ונותני8 מטע8 המדינה נציג מהיחידה

 
לכפר  הגלובליזציה והפיכת העול8 4 ל"קשר ע. גופי. בינלאומיי. בחו 2.6

גלובלי קט6 מחייבי8 את מדינת ישראל להשתלב בפעילות הבינלאומית 

פתחות זו מחייבת היערכות הת. אשר צוברת תאוצה בשני8 האחרונות

השינויי8 . המתפתחת של אג; מס הכנסה והשתלבות במציאותמתאימה 

בה8 וא; להיות שות; המהירי8 מחייבי8 את האג; להיות מצוי 

המעורבות של אג; מס  הינו בינלאומי חיונידוגמה לקשר . להתפתחות8

וא; בעיצוב עילה בהתכנסויותיו  פ תו: השתתפותOECD 4הכנסה בארגו6 ה

 .חדשניי8 עקרונות מס ראויי8 בנושאי8 
יהיו שותפי8 לקשר , היחידה מחלקת מדיניות ותכנו6 והלשכה המשפטית

 .ע8 גופי8 מוסדיי8 בעול8
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 החלטות הטיפול במת6 4 מת: החלטות מקדמיות לעסקאות בינלאומיות 2.7 
 ידההיחמיסוי הבינלאומי ייעשה במשות; על ידי המקדמיות בתחו8   

, מיסוי מקרקעי6, משפטית, מקצועית(והמחלקה הרלוונטית בנציבות 

 .)'ניכויי8 וכו

 
 חלק בלתי נפרד מיצירת תשתית עובדתית לטיפול 4 ל"איסו8 מודיעי: מחו 2.8

ככל שמדובר בפעילות בינלאומית הינו איסו; מודיעי6 ממוקד , בתיקי8

ל אשר " מבוסס בדבר קיו8 פעילות בחואיסו; מידע, בנוס;. ככל האפשר

לצור: קיו8 . עשויה להוביל להרחבת מעגל הנישומי8, כפופה למס בישראל

מיומנויות באיסו; , בי6 השאר, תשתית מספקת לאיסו; המידע דרושות

 .מידע ממקורות מגווני8 ובכלל זה שימוש מושכל ברשת האינטרנט
וק בהשגת מודיעי6 אשר יעס, במסגרת היחידה יפעל  כח אד8 מיומ6

  .ל"ממקורות מגווני8 בעיקר בחו

 

  בחירת תיקי. ואופ: עבודת היחידה .3

 
 ".סוגיית מיסוי בינלאומי"התיקי8 אשר יטופלו במסגרת היחידה יהיו תיקי8 ע8 

תיק ע. סוגיית מיסוי "י הקריטריוני8 שיפורטו להל6 כ"תיק שהוגדר עפ

ולאור   הרלוונטי8 פקיד השומהבמשות; עי נציג מהיחידה "ייבח6 ע" בינלאומי

אפקט הרתעתי אופ6 פעולה זה ישיג . זאת יוחלט הא8 התיק ראוי לטיפול ביחידה

י אג; מס " מייצגי8 ונישומי8 יהיו מודעי8 לקיומ6 של בדיקות ע– משמעותי

 .הכנסה בקשר לנושא המיסוי הבינלאומי
יווי של מפקח תו: ל, הטיפול בתיק ייעשה במסגרת היחידה ובאחריותה הבלעדית

 .ממשרד השומה שממנו הועבר התיק
 הנובעת מהתיק תיוחס למשרד השומה שממנו ,לצרכי8 סטטיסטיי8,תשואת המס

יישארו באחריות משרד השומה ' הטיפול בנושאי גביה וכו, כמו כ6. הועבר התיק

הטיפול בתיק יהיה כוללני ויכלול ג8 את יתר הסוגיות השומתיות . ממנו יצא התיק

 ).מלבד סוגיות המיסוי הבינלאומי(ת בתיק העולו
על פי ( ממכסת התיקי8 השנתית תקבע על ידי נציבות מס הכנסה 60% 4כ 

תיקי8 . ותהא חלק מתוכנית העבודה השנתית של האג;, )הקריטריוני8 להל6

כאמור ייבחרו לפני קביעת תוכנית העבודה של פקידי השומה ויוצאו ממסגרת 

 .  השומה לשנת המסתוכנית העבודה של פקידי
  ממכסת התיקי8 השנתית יידרשו לעיו6 באופ6 עצמאי על ידי היחידה40%יתרת 

 .תו: התייעצות ע8 פקידי השומה
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תיק ע8 "גדרת התיק כבעניי6 ה, במידה ותעלה מחלוקת בי6 היחידה לפקיד השומה

 ,עניי6 יובא לבירור אצל המשנה לנציב לענייני שומהה, "סוגיית מיסוי בינלאומי

 .יכ6 יטופל התיקהאשר יחליט 

 
 "תיק ע. סוגיית מיסוי בינלאומי "הגדרתלקריטוריוני. מנחי.    3.1

 
 .בהיקפי8 משמעותיי8, ל"תיק שיש בו פעילות העברת כספי8 לחו .1
 .תיק שיש בו הפרשות כאשר ההפרשה היא לגבי תושב חו= .2

 ,    6" השקעה בנדל4 "השקעה", לעניי6 זה. ל"בחו" השקעה"נישו8 שיש לו     .3
 .אשר מדובר בהשקעה מהותיתניירות ער: והכל כ, הלוואות, בחברות  

 . לרבות סוגיית מחירי העברה–ל "מכירות לחו       .4

 ,   של חברות" מבני8: "לדוגמה. תכנוני מס שבה8 יש ניצול אמנות     .5
 .ל או תושבי חו= שמשקיעי8 בישראל"ישראלי8 שמשקיעי8 בחו  

 קביעת   , מוסד קבע: תיקי8 שמעוררי8 שאלות הקשורות ביישו8 אמנות     .6
 .'הליכי הסכמה הדדית וכו, תושבות    

 התיקי8 ייבחרו כתוצאה מפרסו8 עסקאות   . י היחידה"תיקי8 שיידרשו ע   .7
בעיתונות הכתובה או האלקטרונית ותיקי8 אחרי8 ע8 סוגיות מיסוי  

 .זאת לאחר התייעצות ע8 פקיד השומה הרלוונטי, בינלאומי

  בה6 חוק עידוד השקעות הו6  תיקי8 בה8 יש חברה בהשקעת חו= על פי     .8
 .8 של המשקיעי8 הזרי8ת זהושאלת עולה   

 

   
 " תיק ע. סוגיית מיסוי בינלאומי"פירוט הגדרת   3.2

 
 ל"תיק שיש בו פעילות העברת כספי. לחו 3.2.1

 
ל על פי הקריטריוני8 "תיק אשר במסגרתו הועברו כספי8 לחו

 :הבאי8

 

י "8 ייקבע מעת לעת עשסכומ, ל בשנת המס"העברת כספי8 לחו -

 . הנהלת הנציבות
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 השיעור הוא. קביעת שיעור ממחזור הפעילות של הנישו8 -

. מחזור הפעילות המדווח מחולק בסכו. ההעברההיחס שבי6 

הסיבה לבחירת יחס זה היא הקלות היחסית שבה נית6 להשיג 

סכומי ההעברה מדווחי8 למחלקת , את הנתוני8 האמורי8

 .8"ור מדווח בשעהניכויי8 וס: המחז

 
 יק שיש בו הפרשות כאשר ההפרשה היא לגבי תושב חו;ת   3.2.2

 
י "תיק שיש בו הפרשות המתייחסות לתושב חו= מעל לסכו8 שייקבע ע

 .מעת לעת, הנהלת הנציבות
לא יתקבל מידע באמצעות מערכת נתוני , במקרה של תיק ע8 הפרשות 

מאחר והמהות . זומני8ניכויי8 במקור וזאת בשל העובדה שלא עברו מ

נחוצה , דרישת הוצאה בישראל כאשר המקבל הוא תושב חו=, זהה

 .קטגוריה זו

 
 ל"בחו" השקעה"נישו. שיש לו   3.2.3

 
 .ל יועבר לעיו6 ביחידה"נישו8 שיש לו השקעות משמעותיות בחו

 
  מחירי העברה–ל "מכירות לחו . 4

  

ל שרוכש או מוכר  נישו8 בישרא4לבעיקר  הכוונה –" מחירי העברה" -

יודגש כי הטיפול ייעשה . ל במחיר שאיננו מחיר השוק"לצד קשור בחו

ג8 לגבי קביעת מחירי העברה בעת מת6 שירות ולרבות בנושא מרכזי 

 .פיתוח בישראל

 . י היחידה"הנושא של מחירי העברה יטופל א: ורק ע -

ל להבדי(י היחידה " כל התיק לטיפול עלא יועברבעת הטיפול בסוגיה  -

 ").יוצאת שומה "–מהמקרי8 האחרי8 שבה8 מטופל ונסגר התיק 

יועברו הממצאי8 למשרד , לאחר קביעת מחירי ההעברה ביחידה -

 .השומה להמש: טיפול בתיק
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מקלטי " או שימוש ב)Treaty Shopping (תכנוני מס שבה. יש ניצול אמנות .5

 "מס

 

ו במשרדי השומה יועברו ליחידה לאחר שיאותרתיקי8 בקטגוריה זו  -

 ).'פרסו8 בעיתונות וכו (או בעזרת איסו; מודיעי6

 

 
  תיקי. שמעוררי. שאלות הקשורות ביישו. אמנות . 6

 

קביעת : לדוגמה, במסגרת זו נכללי8 נושאי8 הקשורי8 ביישו8 אמנות -

 . 'וכו" מוסד קבע"קיומו או אי קיומו של , תושבות
 .י8 יועבר לעיו6 היחידהאיתור הסוגיות ייעשה במשרדי השומה והתיק

 

 
  6מבנה היחידה  .7

 
 .  באופ6 ישיר לנציב מס הכנסהפהכפוהיחידה 

 
 :תאור מבנה היחידה

 
 .היחידהמנהל בראש המשרד יעמוד  4  
 . יהיה סג6מנהלל 4  
 .במשרד תהיה רכזת לשכה בכירה 4  
אחראי על כל חוליה הוא .  חוליות4 4עובדי המשרד יחולקו ל  4       

חוליה אחת תהא אחראית בעיקר על נושא ). מפקח ארצי( ממונה

 .מחירי העברה
 .בכל חוליה יהיו מספר מפקחי8 4  
תתפקד כאחראית על )  שני עובדי48כ(במשרד פונקציה נוספת  4       

 .איסו; מידע בכלל ומידע אלקטרוני בפרט
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 גיוס כח אד. .8
 

. תחו8 המיסוי הבינלאומי הינו תחו8 סבו: ונרחב אשר מצוי בהתפתחות מתמדת

 עולהכל אלה מ. בנוס; מצרי: התחו8 ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה במיוחד

ניסיו6 אשר יהווה בסיס ,  בעלי ניסיו6 בתחו8 המסי8שיש לבחור ליחידה אנשי8

 .המיסוי הבינלאומיוהתמחות בנושא ללימוד 
נדרש כי הלי: מיו6 העובדי8 . מרבית אנשי היחידה ייבחרו מקרב משרדי השומה

ייעשה תו: גיבוי מלא ושיתו; פעולה מצד פקידי השומה על מנת שיועברו ליחידה 

 .האנשי8 המתאימי8 ביותר

 
 .2001ינואר ב 1 4 ב      היחידה החלה בפעילותה.   9
 
 
 
 
 
 

 בברכה        
 

   נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעי6     
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