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א"תשע,דכסלו"י 
 2010,נובמבר21

                                   
 
 

  רשות המסים - 6/2010 'מס חוזר מס הכנסה                                
 םהאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לוייטנא: בנושא                          

 

 כללי.1

 1.1 4ביום 2009באוגוסט בין מס כפל למניעת אמנה נחתמה לביןממשלת ישראל מדינת

 וייטנאם של הסוציאליסטית הרפובליקה "להלן)ממשלת האמנה: אושררה"(. האמנה

הוראותהאמנהנכנסולתוקףהחלביום.2009במהלךשנתהמסםבידיישראלווייטנא

 .ואילך1.1.2010

ככלל 1.2 ב, שילוב הוא לאמנה ההבסיס של המודל אמנת "להלן)OECD-ין אמנת :

,ועםזאתקיימיםהסדריםהחורגיםמאמנותאל,ם"לביןאמנתהמודלשלהאו"(המודל

 .אשריפורטובחוזרזה

והוראותנוספות,זיכויממסיכפל,דגשמיוחדניתןלנושאמניעתניצוללרעהשלהאמנה 1.3

 .ישבאלידיביטויבהוראותהאמנהכפ,המבססותזכותמיסוימהותיתבמדינתהמקור

החתימה.2007-ו,2006התקיימובמהלךהשניםוהדיוניםלקראתהחתימהעלאמנהז 1.4

במסגרתסעיף)מובאתלהלן.2008בינואר17בראשיתיבותעלנוסחהאמנהבוצעהביום

לחוזר2 הלשסקירה( הפנימי בוייטנאםדין שהיהבשנים, 2006כפי 2007-ו כןכ. ,מו

 להלן )מובאת סעיף לחוזר3במסגרת הפנימי( בדין שינויים לאור תמציתית ,סקירה

 .ואילך2009הרלוונטיםלשנת

 .חוזרזהמציגאתהנושאיםהעיקרייםבאמנהזו 1.5

מובהר 1.6 ספק הסר למען פי, על תוכרע האמנה הוראות לפרשנות בנוגע מחלוקת כל כי

 .הוראותיהכפישנחתמה

 

 17) בראשי תיבות ת כלליות הנוגעות לחוק המס הפנימי בוייטנאם כפי שחל במועד החתימה הוראו.2

 "(החוק" :להלן) –(   Income Tax Act as amended on 1.1.2007)(2008בינואר 

כללי הינו שלהלן החוק תיאור המיוחדות, ההוראות לקביעת הרקע את לתת ומטרתו

זו שבאמנה ש. ויחולו ייתכן כי נציין מועד לאחר בחוק החוזרינויים אין,פרסום ולכן

.להסתמךעלמסמךזהכמחייבלענייןהצגתהדיןבוייטנאם

שנת המס  2.1

.בדצמברבאותהשנה31יוםומסתיימתב,בינואר1שנתהמסבוייטנאםמתחילהביום







 

2 

 



תושבות  2.2

 תושבות יחיד 2.2.1

:פחותאחדמהתנאיםהבאיםאםהואמקייםל,יחידיחשבלתושבוייטנאם

.(Permanent Residing in Vietnam)הואמתגוררבהדרךקבע2.2.1.1

.ימיםבשנתמס183מעלםהיחידשוההבוייטנא  2.2.1.2

 .חודשיםממועדהגעתולוייטנאם12היחידשוההברציפות2.2.1.3

 

 תושבות חברה 2.2.2

 .הואבוייטנאםחברהתחשבתושבתוייטנאםאםמקוםרישומה

 

מיסוי חברות  2.3

הקלותושיעורימסשונים)28%עלבתקופההאמורהעמדםשיעורמסחברותבווייטנא

חברותהמתמחותבפעילותהקשורהלנפטומחצביםכפופותלשיעורמס,(יפורטובהמשך

.50%של



הפסדים  2.4

.םווצרותהפסדיםניתניםלקיזוזבמשךתקופהשלחמששניםממועדהי



סוגי התאגדות  2.5

:בהתאם לדין הוייטנאמי קיימים מספר סוגי התאגדות וביניהם

Joint Venture Company (JVC )-עם בשיתוף זר משקיע ידי המוקםעל תאגיד

 מקומי יותר)משקיע או שיהאאחד יכול זהמשקיע לענין נחשבת(. צורתהתאגדותזו

.נפרדתבעלתמועצתמנהליםמשלהומהווהישותמשפטית,מ"כחברהבע



Entire Foreign Owned Capital  (חברה בבעלות משקיעים זרים )-  תאגידהזהה

ל על,יחדעםזאת.אךלאנדרשתהשקעהמשותפתשלמשקיעמקומיJVC-במהותו

כאמור חברה להקים מנת החברעל, מגבלות במספר לעמוד בה חוקשנקבעו ,משלל.

להתקשרבהסכםעםקבלןנדרשת,המתמחהבתקשורתוהקמתרשתותדוגמהעלחברה

.מומחההמאושרלפעולבתחוםכאמוריוייטנאמ

 מסוימים בתחומים לפעול האמור מהסוג לחברה מגבלות לדוגמא)קיימות פעילות:

(.ועוד,איכותהסביבה,בתחוםבטחוןהמדינה
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Business Cooperation Contract(BCC)-ותביןשניגופיםלפחותאשרלהםשותפ

יותרבוייטנאם פעילותעסקיתאחתאו מודלההתאגדותהגמישביותרבוייטנא. םזהו

לעשייתעסקיםומאודנפוץבתחוםהנפט התקשורתוהפרסום, המיזםמיוחסים. רווחי

הזכויותבשותפות ישירותלבעלי .BCCמס אינהמהווהישותמשפטיתנפרדתלצורכי

.כנפרדתלענייןפרויקטמסויםבהיבטיםמסויימיםבולהלהיחשאךיכ



Joint Stock Company (JSC)יותר-מאשרהוקמהעל"חברהבע- ידישלושהאו

זרים או מקומיים מניות בעלי ל. להלן)LLC-בניגוד את( להנפיק החברה רשאית

.מניותיהלציבור



Limited Liability Corporation(LLC ה-( עד ידי על המוקם תאגיד 50ינו

הינוJCS -לLLCההבדלבין.רומנהלכללילתאגיד"קיימתחובהלמנותיו.משקיעים

.חברים50-לארשאילהנפיקמניותולאימנהיותרמLLC-ש



REPRESNTATIVE OFFICEרשומים- להיות נדרשים אינם נציג משרדי

םבוייטנא המס, לחוקי כפופים בשום,םבוייטנאאינם מעורבים להיות יכולים ואינם

פעילותמסחרית פעילותםמוגבלתלקידוםעסקאחר. שלעסק, להאיץאתהתפתחותו

.'אחרוכו



הטבות מס  2.6

חברותהמוקמותעלידיבעלימניותזריםעשויותליהנותמשיעורימסנמוכיםמשיעור

,אואזוריםשהמדינהמבקשתלעודדהמסהכלליהנהוגוזאתכאשרמדוברבפרויקטים

:לדוגמה

שיעורמסכאמוריחולעלחברותהפועלותבאזוריםהמוגדריםכקשיםבמיוחד-10%

הסוציו תאקונומי-מהבחינה חברות, וכן ודרכים תשתיות בפיתוח המתמחות חברות

.מהכנסותיהןהןמיצוא80%שלפחות

תבאזוריםהמוגדריםכקשיםמהבחינהשיעורמסכאמוריחולעלחברותהפועלו-15%

תאקונומי-הסוציו במיוחד, קשים באזורים המשקיעות חברות המתמחות, חברות

.באזוריתעשיהתבשירותייצואוכןחברותתעשייתיו

ידי-20% על עדיפות שקיבלו באזורים הפועלות חברות על יחול כאמור מס שיעור

המדינה המוגד, באזורים המשקיעות הסוציוחברות מהבחינה כקשים ,תאקונומי-רים

.וחברותהמעניקותשירותיםלמגזרהתעשייתי







 

4 

 



 חוקי עידוד נוספים

:חברותמתחומיפעילותשוניםואזוריםשוניםזכאיותלהטבתנוספותכדלקמן

יובהרכי.10%שניםולאחריהםשיעורמסשל8פטורממסלתקופהשל-חברות היי טק

נכללותבמנייןהמועדיםהחלמהשנההראשונהבההחברה(Tax Holiday)שנותהפטור

.לפניקיזוזהפסדים-מדווחתעלהכנסהחייבת



שנתייםפטורובשנתייםשלאחריהןהנחהשל-מתוצרתןמיוצאת80%חברותאשרמעל

(.10%)מהמסהחלעליהן50%

ובשנתייםשלאחריהןשנתייםפטור-מתוצרתןמיוצאת80%ועד50%חברותאשרמעל

(.15%)מהמסהחלעליהן50%הנחהשל



 רווחי הון

מהווההכנסהחייבתשחלעליהשיעורמס,כתוצאהממכירתנכסיושלתאגיד,רווחהון

.25%-ל28%-מ2009לינואר1-שיעורמסחברותהופחתב.חברותהחלעלהחברה



 דיבידנד

.עלדיבידנדבוטלהמס2004בינואר1החלמיום



 :ניכוי מס במקור מתשלומים

:להלןטבלההמסכמתאתשיעורהניכויבמקורמתשלוםהמהווההכנסהחייבתבמס











 ואילך 2009סקירה תמציתית של הדין בוייטנאם החל משנת .3

מעדכן,2009בינואר1-ובתחולהמ2008ביוני3-שאושרבQH12/14/2008חוקמספר3.1

 (.BIT)Business Income Taxחקיקתאת

  3.1.1 מס שיעור BITהחוקקובע בשיעור 25%אוניברסאלי מסשל -32%ושיעורי

(.'נפטועוד,גז)עלעסקיםבתחוםחיפושוניצולמשאביטבענדיריםויקרים50%

(.יראשהממשלהולפיהצעתשרהאוצר"ע)סייקבעספציפיתלמקרהשיעורהמ

האמוראלאאםחלשיעורנמוךיותרלפיBIT-עלמשקיעיםזריםיחולשיעורה   3.1.2

Foreign Investment Law(FIL).ידימתןתמריצים-המעודדהשקעותזרותעל





 שיעור הניכוי מקור ההכנסה     
0%דיבידנד
10%ריבית

10%תמלוגים
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 3.1.3 חקיקת כללי קבלניםFILבאופן על גם חלה בתנאיה; עמידה מצריך חוק

וייטנאםועוד ובתנאיםאחריםכדוגמתאימוץתקינהחשבונאיתשל .'הרישיון

.האמורBITחברהאשראינהזכאיתעודלתמריציםיהאשיעורהמס

   3.1.4 אחרים מס )תמריצי פטורים/ומופחתיםBITשיעורי ,או שונותלתקופות

הפועלותבאזוריעידודהשקעהכפילחברות(כתלותבמקרההרלוונטי,שנקבעו

 .108/2006שלוייטנאםמספרשמופיעיםבחוזרמס

 

2009בינואר1-ובתחולההחלמ2007בנובמבר21-אושרבQH12/04/2007חוקמספר  3.2

 (.PITL)Personal Income Tax Lawחקיקתאתומעדכן

יום183אםאומיששההמעלקבעבוייטנביתייחשבלתושבלצורכימסמישישלו3.2.1

.חודשים12בשנהקלנדריתאובמהלך

3.2.2 פרסונאלית מיסוי וייטנאתושב)שיטת םי הכנסתם על עולמיתהכלל ומיסוי(

 טריטוריאלי חוץ לתושבי בוייטנאםביחס המופקת הכנסה על המס. שיעור

.35%-5%פרוגרסיביונעבין

 3.2.3 כי מבהיר אזPITLהחוק על וייטנאחל םרחי , בזרים וזרים,וייטנאםשעובדים

.שאינםתושביםאךמפיקיםהכנסהבוייטנאם

ממחיר2%עלהרווחאו25%ןימוסובשיעורשל"עסקאותנדל1.1.2009-החלמה  3.2.4

 .הרכישה



 המסים עליהם חלה האמנה.4

 המסים בישראל 4.1

עליחידיםיםהמוטל,רווחהוןעלותמסלרב,האמנהתחולעלמסהכנסהומסחברות

וחברות כן. כמו מקרקעין, מהעברת רווחים על המוטלים מיסים על האמנה ,תחול

.לרבותמיסיםהחליםעלפיחוקמיסוימקרקעיןבישראל

המסים בוייטנאם 4.2

 .וכןעלמסההכנסההעסקי,האמנהתחולעלמסההכנסההאישי



 ה ותחולת הוראותיהתוקף האמנ.5

 לסעיף לאמנה30בהתאם המדינות, שתי ידי על אשרורה עם לתוקף האמנה תיכנס

 :והוראותיהיחולוכמפורטלהלן

האמנהתחולעלסכומיהכנסהאשרנצמחוהחלביום-ביחסלמסיםהמנוכיםבמקור5.1

ינוארשלאחרהשנהשבהתיכנסהאמנהלתוקף של להלן)הראשון  (."היום הקובע":

 .1.1.2010בפועלהואהיום הקובע  ,יובהרכי
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5.2  מ-ביחסלמיסיםאחרים שנצמחו או הכנסותשהופקו על היום הקובע האמנהתחול

 .ואילך



 (לאמנה 3סעיף ) הגדרות כלליות.6

גשכיבהתאםלעמדתרשותיוד.נהמדינתישראליבהתאםלאמנהההגדרהה-ישראל6.1

אתהשטחהמונחיתפרשככולל,ובהתאםלאמנותהמסעליהןחתומהישראל,המסים

זכויותמיסוי ישלממשלתישראל שעליו שלה, כוללהיםהטריטוריאלי האזורים, וכן

הקרקע-כוללקרקעהיםותת,הימייםהצמודיםלגבולהחיצונישלהיםהטריטוריאלי

אתהזכויותהריבוניותשלהאוזכויותאחרותוסמכותנתישראלמדימממשתשעליהם

 ;בהתאםלמשפטהבינלאומיולדינימדינתישראל,שיפוט

 ;חברהוכלחברבניאדםאחר,כולליחיד-אדם6.2

 ;כתאגידלצרכימסתהנחשבישותכלתאגידאוכל-חברה6.3

המוסמך-םבוייטנא–תרשות מוסמכ6.4 נציגו או האוצר שר או-בישראל, האוצר שר

 .נציגוהמוסמך

יפורש,אמנהכלמונחשלאהוגדרבההמבחינתיישוםהוראותכהוראהכלליתנקבעכי6.5

בהתאםלמשמעותשניתנתלולפיחוקיאותהמדינההחליםעלהמסיםעליהםהאמנה

ותינתןעדיפותלפרשנותהניתנתלאותם,אחרתמןההקשרמשתמעכןאלאאם,חלה

לעומתהפרשנותהניתנתלהםלפיחוקיםאחריםמונחיםבחוקיהמסשלאותהמדינה

 .שלאותהמדינה



 (לאמנה 4סעיף ) תושבות.7

יחידים  7.1

שלהמדינותהמתקשרו הפנימי במקרהשלכפלתושבותהנובעמהדין ורא)תנקבעכי

 זהסעיף 2.2לעניין הוייטנאמי-לחוזר הגדרתתושבותבדין יחולו( יחיד, לגבי כללי,

מהסדרשנקבעבה כמפורטבאמנתהמודלובשינוי שוברשוויון כלומר. יחידים, ,לגבי

נקבעכימרכזהאינטרסיםהחיונייםשלהנישוםהואשיהאמבחןשוברשוויוןראשון

.במקרהשלכפלתושבות

שבאמנהזוהינובהתאםלמדיניותשהייתהנהוגהבישראלןיודגשכיסדרשובריהשוויו

2009עדלשנת ה, ארגון הוצגהבפני ואףצוינהמפורשותבפרשנותOECD-עמדהזו

שונתהמדיניותזווהיאכיוםזההלעמדת,כיום(.Commentary)הארגוןלאמנתהמודל

הארגון , לב לשים יש זאת עם שונהיחד השוויון שובר סדר האמנה לגבי כי והסדר,

הפנימישלהמדינותחללגביוכפלהקובע לקביעתמעמדושליחידאשרבהתאםלדין

:כדלקמןהינו,תושבות

  7.1.1 המדינה כתושב יותררשאיראוהו הדוקים עמה והכלכליים האישיים יחסיו

 ;(מרכזהאינטרסיםהחיוניים)
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לק  7.1.2 ניתן לא החיונייםשלואם האינטרסים מרכז נמצא היכן רק,בוע יראוהו

;כתושבהמדינהשבהעומדלרשותוביתקבע

ביתקבע  7.1.3 אםלאעומדלרשותו המדינותאו ביתקבעבשתי אםעומדלרשותו

;יראוהורקכתושבהמדינהבההואנוהגלגור,באףאחתמהמדינות

המ  7.1.4 בשתי לגור נוהג לאבאחתמהןאםהוא אף או דינות רקכתושב, יראוהו

;המדינהשהואאזרחה

,שאינואזרחשלאףאחתמהןאםהואאזרחשלשתיהמדינותהמתקשרותאו  7.1.5

 .יישבואתהשאלהבהסכמההדדיתשלהמדינותהרשויותהמוסמכות



(שאינו יחיד)אדם   7.2

יראוהו-(חברהוכלחברבניאדםאחר)אינויחידהיהומדוברבכפלתושבותלאדםש

.הניהולהאפקטיבישלומקוםכתושבהמדינהבהנמצא



 (לאמנה 5סעיף )מוסד קבע .8

,במדינתהמקור,הגדרתמוסדקבענועדהכדילקבוערףמינימאלישלפעילותאושהות,ככלל

 מפעילות חוץ תושב של הכנסתו על במס חיוב יחול לו במדינתשמעבר המופקת עסקית

 .המקור

לכשעצמואינומסווגלצורכימסכתאגידאוישותמשפטיתנפרדתאלא,מוסדקבע,כייודגש

מתייחסלהכנסהעסקיתשלתושבחוץאשררואיםבההכנסהשהופקהבישראלכאמורעלפי

1)(א)א4הכלליםשבסעיף לפקודה( כמוכן. תנפרדתמוסדקבעאינומהווהאישיותמשפטי,

.מתושבהחוץואףאינונחשבכתושבישראל

תושבחוץאשרהפיקהכנסהעסקיתבישראליתחייבבמסבישראלרקאםפעילותוהעסקית

.לאמנה5אושהותועברהאתהרףהקבועבסעיף

שהופקו הרווחים מהם תחילה לבחון יש קבע למוסד המיוחסים הרווחים את לקבוע כדי

בהתאםלאמ בישראל בסעיף 1)(א)א4ור קבע.לפקודה( ישליחסרווחיםלמוסד מכן לאחר

בישראל ידו על המבוצעת לפעילות בהתאם הפעילות, של השוק למחיר בהתאם זאת כל

.כאמור

או,התקנהאוהרכבה,פרויקטבניה,נקבעכילגביאתרבניה,לאמנה(א()3)5בהתאםלסעיף

אליהםתפיקוחהקשורותיופעילו יחשבכמוסד-שלתושבאחתהמדינותבמדינההאחרת,

.יותרמששהחודשיםכיםנמשפרויקטאופעילויותכאמורקבערקאם

.חודשים12אמנתהמודלקובעתכללדומהאךלתקופהשל

 לסעיף ב()3)5בהתאם שירותים,לאמנה( מתן כי נקבע יעוץ, שירותי כולל מיזם, ידי על

יחשבכמוסדקבערקאם-אדםאחרשהמיזםמעסיקלמטרהזובאמצעותעובדיםאוכוח

.חודשיםרצופים12חודשיםבמהלך6-מצטבריםשליותרמנמשךלפרקיזמן
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,OECD–בשונהמנוסחאמנתהמודלשלה ב)5סעיף לאמנהמאפשרלראותכמוסדקבע(

 מחזיק הוא אולם מיזם בשם לחתום סמכות אין תלוי לסוכן בו סחורהמקרה או טובין

.במדינתהמקוראשרמהםהואמוסרבקביעותטוביןאוסחורהמטעםהמיזם

.סעיףמוסדהקבעשבאמנתהמודלשלהארגוןהוראותשנקבעובלותהסעיףזההוראותיתר

 

 (לאמנה 10סעיף )דיבידנדים .9

לאמנה  9.1 בהתאם , המשולמים "עדיבידנדים מתקשרת מדינה תושבת חברה ושבלתי

ניתןלחייבבמס,כלומר.ניתןלחייבםבמסבמדינההאחרת,מדינהמתקשרתהאחרת

.מקבלהאתהדיבידנדיםבמדינתמושבושל

רשאית(מדינתהתושבותשלהחברההמשלמת)נקבעכימדינתהמקור,יחדעםזאת

אולםאםהמקבלהוא.לנכותמסבמקורמתשלומידיבידנדבהתאםלדיןהפנימיבה

מהסכוםברוטו%10שיעורהניכויבמקורלאיעלהעל,בעלהזכותשביושרלדיבידנד

הדיבידנדים של אומרת. זאת , שביושר זכות בעל בו מדיבידנדיםמקום ,בהכנסות

םאיטניידיחברהישראליתאינותושבוהמחולקיםעל לאתחולנההוראותהאמנה,

 .וישלפעולבהתאםלהוראותהדיןהפנימי

 .שפורטלעילחלעלשתיהמדינות,לענייןהדיבידנד,שיעורניכוימסבמקור  9.2

כימדינהמתקשרתלאתטילמסעלרווחיםבלתימחולקים,לאמנהקובע(5)10סעיף 9.3

האחרת המתקשרת המדינה תושבת חברה של מחולקים, הבלתי הרווחים אם גם

הרציונאלהואלשמור.מורכביםמרווחיםאומהכנסהשמקורםבמדינההמתקשרת

באמנה לאמור בהתאם המיסוי זכויות על הרווחים, על נוסף מס להטיל לא ולכן

 .הבלתימחולקיםשלהחברהתושבתהמדינההמתקשרתהאחרת

 

מדינהמתקשרתלאתטילמסעלדיבידנדיםשמחלקתחברהתושבתהמדינה,כמוכן

האחרת המתקשרת רווחים, מפיקה חברה אותה אם מהמדינהגם הכנסה או

:בהתקייםאחדמשניאלואלא,המתקשרת

 במידהוהדיבידנדיםמשתלמיםלתושבשלאותהמדינהמתקשרתאחרת. 

 במידהוזכותההחזקהשבזיקהאליהמשתלמיםהדיבידנדיםקשורהבאופן

.ממשילמוסדקבעאובסיסקבועהנמצאבאותהמדינהמתקשרתאחרת

 חליש זו הוראה כי עלהדגיש רק אוהחברהלה המחולקים הרווחים את שצברה

.כאמורלעיל,הבלתימחולקים
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 (לאמנה 11סעיף )ריבית .10

בהתאםלאמנה ריבית, שמקורהבמדינהמתקשרת, המשולמתלתושבהמדינההמתקשרת,

האחרת לחייבהבמסבמדינההמתקשרתהאחרת, ניתן קרי, במדינתהתושבותשלמקבל,

.הההכנס

רשאיתלנכות(המדינהשמשלםהריביתהואתושבבה)נקבעכימדינתהמקור,יחדעםזאת

בה הפנימי לדין בהתאם הריבית מתשלומי במקור מס שביושר, הזכות בעל אם אולם

המדינההמתקשרתהאחרת להכנסותריביתהואתושב לאיעלהעל, במקור שיעורהניכוי

מקוםבובעלהזכותשביושרבהכנסותמריבית,תאומרתזא.מסכוםברוטושלהריבית%10

וייטנ תושב אינו בהתאםאשמשלםתושבישראל םלאתחולנההוראותהאמנהוישלפעול

.להוראותהדיןהפנימי

חובאו-תביעת,נקבעפטורמניכוימסבמקורמריביתהמשולמתבזיקהלהלוואה,עםזאת

מוסדלמימוןאוו,המתקשרתאובנקמרכזישלהממשלהשלמדינ:אשראילגופיםהבאים

 (.א"אשרבישראל)לסחרבינלאומיהנמצאבבעלותמלאהשלמדינהמתקשרת

ביןשהןמובטחות,הכנסהמתביעותחובמכלסוגלאמנהכ(4)11המונחריביתהוגדרבסעיף

ובמיוחד,םלאוביןשהןנושאותזכותלהשתתףברווחיהחייבוביןא,במשכנתאוביןאםלאו

לרבותפרמיותופרסים,הכנסהמבטוחותממשלתיותוהכנסהמשטריחובאומאיגרותחוב

המונחריביתעםזאתהוחרגומ.האמוריםחובהשטריחובאואיגרות,הקשוריםבבטוחות

.קנסותהמוטליםבשלאיחורבתשלוםתשלומיםנוספיםהנובעיםממכירהבאשראיאו

לעלאףהאמורלעי ריביתהמשתלמתבהקשרלתביעתחובוהנובעתממוסדקבעאובסיס,

תסווגותטופלכהכנסהמריווחיעסקיםאו,קבועשלתושבמדינהמתקשרתבמדינההאחרת

.בהתאםלנסיבותהעניין,הכנסהמשירותיםאישייםשלעצמאי

יודגש עוד , ההכנסהכריביתלצורךהאמנהייקבעבהתאםלמדינת סיווג כי מקום)המקור

המשלם של מושבו לדוגמא(. לבנק, מתקשרת מדינה תושב ידי על ריבית תשלום תושב,

ביןאםההכנסהאצלמקבלהריבית)יסווגלענייןניכוימסבמקורכריבית,המדינההאחרת

(.מריביתההכנסוביןאםהיאמסווגתאצלוכ,מסווגתכריווחיעסקים

כדילהשפיעעלסיווגההכנסהבמדינת,יביתבמדינההמקוראיןבסיווגההכנסהכר,כמוכן

.התושבותשלמקבלה

הכנסתתושבהחוץשהופקהבישראלתחשבהכנסהפאסיביתאםפעילותובישראללאהגיעה

עסק .לכדי פעילותו בו במקרה החוץ תושב של עסק לכדי הגיעה בגינובישראל והחוב

הרישהכנסתושהופקהבישראלתחשב,בישראלמשתלמתהריביתקשורלמוסדהקבעשלו

.לאמנה7'בהתאםלהוראותסבישראלכרווחיעסקיםאשריתחייבובמס

יצוין , בין מיוחדים יחסים בהםמתקיימים במקרים שביושרהכי הזכות בעל לבין משלם

כךשסכוםהריביתעולהעלהמקובלאלמלאהיו,(בהקשרלתביעתהחוב)להכנסותהריבית
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מתקיימיםיחסיםכאמור כל, של הפנימי אתהסכוםהעודףבהתאםלדין ישלסווג אז או

.מדינהמתקשרת



 :(לאמנה 12סעיף ) תמלוגים ותשלומים על שירותים טכניים.11

 לאמנה תמלוגים"בהתאם הזכות-" או השימוש בעד המתקבלים סוג מכל תשלומים

או,לרבותסרטיקולנוע,אמנותיתאומדעית,הספרותיתבכלזכותיוצריםשליציר,לשימוש

מדגםאו,סימןמסחר,כלפטנט,סרטיםאוקלטותהמשמשיםלשידורברדיואובטלוויזיה

אובמידע,מסחריאומדעי,בציודתעשייתי,אוהזכותלשימוש,נוסחהסודית,תכנית,דוגמה

 .מסחריאומדעי,הנוגעלניסיוןתעשייתי

שאינושכירשלהאדם,תשלומיםמכלסוגלכלאדם-"תשלומיםטכניים"לאמנהבהתאם

התשלומים את המבצע טכני, שטיבו שירות לכל בתמורה כולל, לא אבל ייעוצי או ניהולי

(.שירותיםאישייםשלעצמאי)לאמנה14תשלומיםעלשירותיםהמפורטיםבסעיף

נקבעכי המשולמיםשמקורםבמדינהמתקשרת,כנייםתמלוגיםותשלומיםעלשירותיםט,

.ניתןלחייבםבמסבמדינתתושבותו,אחרתלתושבמדינהמתקשרת

רשאיתלנכותמסבמקור(המדינהבההופקהההכנסה)נקבעכימדינתהמקור,יחדעםזאת

ואולםאםהמקבלהואבעלהזכותשביושרלתמלוגיםאולשירותים,בהתאםלדיןהפנימיבה

:שיעורהניכויבמקורלאיעלהעל,ייםהטכנ

 ;מןהסכוםברוטושלהתשלומים7.5%-במקרהשלתשלומיםטכניים11.1

 :במקרהשלתמלוגים11.2

מןהסכוםברוטושלהתמלוגיםביחסלתשלוםמכלסוגשהתקבלבתמורה5%  11.2.1        

,נוסחהסודית,תכנית,אודוגמהמדגם,בכלפטנט,אוהזכותלשימוש,לשימוש

אובמידע,מסחריאומדעי,בציודתעשייתי,אוהזכותלשימוש,אובעדהשימוש

 ;מסחריאומדעי,הנוגעלניסיוןתעשייתי

 .ברוטושלהתמלוגיםבכלהמקריםהאחרים מןהסכום15%  11.2.2        

 

יצוין מתמלוג, להכנסות שביושר הזכות בעל בו מקום יםכי ישראל, תושב שמשלם אינו,

.לאתחולנההוראותהאמנהוישלפעולבהתאםלהוראותהדיןהפנימי,םאתושבוייטנ
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 (אמנה 13סעיף )רווח הון .  21

,זאתיחדעם.למדינתהתושבותשלהמוכרבלעדיתזכותמיסויניתנת,ככלל,עלפיהאמנה

ה רווח את במס לחייב המקור מדינת רשאית המקור)הון שבמדינת הפנימי לדין (בכפוף

:במקריםהבאים

.רווחיהוןממכירתמקרקעיןהמצוייםבה  12.1

רווחיהוןממכירתמניותאשרנכסיהכוללים  12.2 בעיקרמקרקעין,במישריןאובעקיפין,

המצוייםבה 2ב)97לענייןזהישלשיםלבלהוראותסעיף. לפקודה( אשרקובעפטור,

בהתאם,ערךהנסחריםבבורסהבישראלתתושבחוץעלרווחיהוןממכירתניירוממסל

.רווחההוןאינוממכירתמניהבקרןלהשקעותבמקרקעיןובלבדש,לתנאיהסעיף

מיטלטלי 12.3 מהעברת הון ישןרווחי אשר קבע מוסד של העסק מנכסי חלק המהווים

לרבותרווחיםמהעברתאותו,למיזםשלמדינהמתקשרתבמדינההמתקשרתהאחרת

.מוסדקבע

המופעלים 12.4 טיס כלי או אוניות המפעיל מתקשרת מדינה של מיזם שמפיק הון רווחי

יהיו,השייכיםלהפעלתאותםאוניותאוכליטיסןאומיטלטלי,בתעבורההבינלאומית

 .חייביםבמסרקבמדינהשבהנמצאהניהולהאפקטיבישלהמיזם



שיוריתבכ,ויודגש מיסוי זכות קיימת המקור למדינת מיסוי זכות קיימת שבה מקום ל

.למדינתהתושבותאלאאםנאמראחרת

יצוין נכס, כל מהעברת לרווחים שביושר הזכות בעל בו מקום כי המנויים, נכסים למעט

 לעיל12.4-12.1בסעיפים וייטנ, תושב לפעולאאינו ויש האמנה הוראות תחולנה לא ם

.םלהוראותהדיןהפנימיבהתא



 (אמנהל 14סעיף )שירותים של עצמאי .  31

עצמאי פעילותשל על המיסוי אתאופן קובע זה סעיף מדינהמתקשרת, תושב המבוצעת,

.במדינההמתקשרתהאחרת

7סעיףזהאינוקייםעודבאמנתהמודלהיותוהסעיףדומהבמהותולהוראותסעיף,ככלל

.לאמנה(מוסדקבע)5ובעםסעיףבשיל(רווחיעסקים)

מפעילות או מקצועיים משירותים מתקשרת מדינה תושב שהפיק הכנסה כי קובע הסעיף

עצמאי אחרתבעלתאופי לחייבהבמסרקבמדינתתושבותו, ניתן מכאן. ככלל, , מדינתכי

.המקורמוותרתעלזכותהמיסוי

העומדלרשותו,קבועבמדינתהמקורנקבעכיבמידהולמפיקההכנסהבסיס,יחדעםזאת

אםמפיקההכנסהשההבמדינתהמקורתקופהמצטברתאובקביעותלצורךביצועפעילותו

אולםרקאותו,אזיניתןלחייבאתההכנסהבמדינתהמקור,ימיםבשנתהמס183העולהעל

.לפיהעניין,חלקמההכנסהשניתןלייחסלאותובסיסקבועאולתקופתשהייתו
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 (לאמנה 18סעיף )קצבאות .  41

מתקשרת מדינה המשולמיםלתושב דומהאחר וגמול קצבאות תשלומי כי קובע זה סעיף

מקום)מדינתהמקורכי,מכאן.יהיוחייביםבמסרקבמדינתתושבותו,תמורתעבודהבעבר

המשלם של מושבו מפי( של למדינתהתושבות אותה ומעבירה זכותהמיסוי על קמוותרת

.ההכנסה

נקבעכיתשלוםהמשולםבכפוףלחקיקהלביטוחסוציאלישלמדינהמתקשרת,יחדעםזאת

.במדינתהמקוררקיהיוחייביםבמס,(המוסדלביטוחלאומי-בישראל)

ישלשיםלבכיתושבוייטנאםהמקבלתשלוםמאתהמוסדלביטוחלאומייתחייבבמסרק

.כותהמיסויהבלעדיתבישראלומכאןישראלמקבלתאתז



 (לאמנה 20סעיף )סטודנטים וחניכים .  51

חניךבעסק תשלומיםשמקבלסטודנטאו הסעיףקובעכי ביקורו, היהמידלפני או שהינו

והואשוההבמדינההאחתרקלמטרתחינוכואו,תושבשלהמדינההאחרת,אחתהבמדינה

הואלאיתחייבבמסבמדינהבה,הכשרתוחינוכואו,והתשלומיםהםבעבורקיומו,הכשרתו

.שוההבתנאישהתשלומיםמשתלמיםממקורותשמחוץלמדינהבהשוהה

 2)20סעיף הקשורים( שנתן שירותים בשל סטודנט או חניך שמקבל תשלומים כי קובע

.לחודש1,000$ללימודיואוהכשרתולאיתחייבובמסבמדינהבהשוההוזאתעדלסכוםשל



 (לאמנה 22סעיף )הכנסה אחרת  . 61

לאמנהקובעכיפריטיהכנסהאשרלאטופלובמסגרתהאמנהימוסורקבמדינת(1)22סעיף

.התושבותשלמפיקההכנסה

תושבוקובעכיפריטיהכנסהשנצמחול(1)22מצמצםאתהאמורבסעיף(3)22סעיף,עםזאת

וימ,מדינהמתקשרתבמדינההמתקשרתהאחרת גםבמדינההמתקשרתהאחרתיכול וסו

  .(זכותמיסוישיורית)



 (לאמנה 42סעיף ) ביטול מיסי כפל.  71

–תושב וייטנאם  17.1 ממס הזיכוי שיטת הינה שנבחרה מס כפל למניעת ניכוי)השיטה

(.מהמסהחלבישראל
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כויבגיןהמסהשיטהלמניעתכפלמסשנבחרההינהשיטתהזי,ככלל–ישראלתושב   17.2

 .ששולםיהוייטנאמ

זאת  17.2.1 עם יחד , בסעיף ב()2)24נקבע ( מס"עקרון חסך המס". זה עקרון לפי

קבעיהוייטנאמ מוסד באמצעות הכנסה המפיק ישראל תושב לגבי ששולם

זהםבוייטנא לעניין יחשב ש, בהתעלםכסכוםהמס הכנסותאלו על חל היה

הוייטנאםלגביאותהשנתמסאוחלקממנהכתוצאהמפטוראוהקלהשנתנ

הוייטנאמ החוק הוראות מוגבלימיישום לזמן מס תמריצי לתת המיועדות

.לקידוםהשקעותזרותלמטרותפיתוח

,ריבית,עקרוןחסךהמסייושםגםלגביהכנסותיושלתושבישראלמדיבידנד  17.2.2

לאמנהקובעכיישראלתתירכזיכוי(ג()2)24ףסעי.תמלוגיםושירותיםטכניים

.ולאהמסשנוכהבפועל,מסבשיעורהקבועבאמנהעלהכנסותכאמור

ה 17.2.3 זה המופקותימנגנון הכנסות בגין ישראל לתושבי רק וניתן צדדי חד נו

םבוייטנא בוייטנא. ההשקעות עידוד היא הכלליםמטרתו העיקרון כאשר

שיטה מאחורי עלהעומד המס את לגבות התושבות ממדינת למנוע היא זו

ויתרה המקור שמדינת המס בגובה תושבה של הכנסתו ישראל. תושב כך

לשלםשתיתןמבלילהידרםמהקלותהמסשוייטנאהייהנםהמשקיעבוייטנא

.אתהמסשנחסךבמסגרתהקלותאלובישראל

מודלועמדתהארגוןהיאכיזושיטהזולמניעתכפלמסאיננהחלקמאמנתה    17.2.4

הוראותסעיףזהניתנובשלדרישה.שיטהפסולההמעניקהלנישוםכפלפטור

ויפוגושניםממועדכניסתהאמנהלתוקף10לתקופהשלושלוייטנאםוהוגבל

 .2020בינואר1ביום



 (לאמנה 72סעיף ) חילופי מידע.  81

 ,אמנההבמסגרת סעיף המדינותהעוסק27נכלל בין המידע חילופי נושא את ומסדיר

המתקשרות או. האמנה הוראות ביצוע לצורך להיות צריך המבוקש המידע זו במסגרת

כלעודחיוב,הדניםבמסיםהמכוסיםבאמנה,החוקיםהפנימייםשלהמדינותהמתקשרות

.אמנההאינוסותראתהוראותיהםפל



.ליחידהלמיסויבינלאומייועברו,לחילופימידעשרדיהשומהמצדמבקשותכי,מובהרבזאת

.בטרםהכנתהבקשהניתןלהיוועץברפרנטהמיסויהבינלאומישלמשרדיהשומה



 

 ,בברכה
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