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כללי  

במסגרתולפקודה147תיקוןפורסם10.8.2005ביום•

הסדיראשרלפקודהדבחלק2רביעיפרקהוסף

משלבהחל,הנאמנויותמיסויאתהישראליבדיןלראשונה

,השוטפותהכנסותיהמיסוידרךעבור,הנאמנותיצירת

.לנהניםהנאמנותנכסיבחלוקתוכלה

:הנאמנויותלפרקנוספיםתיקוניםהוספויותרמאוחר•

147לתיקוןמשליםתיקוןשהינו,(11.6.08)165תיקון•

את,היתרבין,הסדיראשר,הנאמנויותמיסוילעניין

הקשורותוהבקשותההצהרות,ההודעות,הדיווחחובות

.לנאמנויות
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המשך-כללי 

חדשיםלעוליםלהטבותבעיקרשהתייחס(16.9.08)168תיקון•

.חוזריםותושבים

,נאמנויותמיסוישלהמסבסיסהורחבשבו,(1.8.13)197תיקון•

ונוספו,ח"תושיוצרנאמנותביטולהיתרובין,מספרצותנסגרו

.לנאמנויותהקשורותלפקודה131בסעיףדיווחחובות

(7()ב5()א)131סעיףנוסףבמסגרתו(7.4.16)223תיקון•

,ישראלתושבנהנה,האמורהסעיףלהוראותבהתאם.לפקודה

בנאמנותבוצעולאאםגם,דוחבהגשתמחויב,שנים25לושמלאו

והואח"ש500,000-מפחותאינוהנאמנותששוויובתנאי,חלוקות

.בנאמנותנהנההיותולדברמודע
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Trust-נאמנות 

בנכסינאמןמחזיקפיושעלהסדר":"נאמנות"הוגדרהלפקודהג75בסעיף•

מוגדרהואאםבין,לישראלמחוץאובישראלשנעשה,נהנהלטובתהנאמן

."אחרתמוגדרהואאםוביןכנאמנותעליוהחלהדיןפיעל

סוגיביןהבדליםקיימים,אמנם.המשפטבעולםמוכרמשפטיהסדרהיאנאמנות•

שמדוברהואלכולןהמשותףאך,שונותמשפטבשיטותנאמנויותומאפייני

זיקהוהיוצרתפטירתובעקבותאואדםבחייהנוצרתמשפטיתיחסיםבמערכת

.כלשהונהנהלטובתלנכסנאמןבין

.הנאמנויותפרקיחוללאשעליהםנאמנותיחסיקיימים,זאתעם•
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Trustee-נאמן 

שהואאו,מנכסיםהכנסותאונכסיםלושהוקנואדםהואנאמן•

,מדוברשבהבנאמנותהנאמןנכסי.בנאמנותבנכסיםמחזיק

.אחרותבנאמנויותמחזיקשהואומנכסיםהפרטייםמנכסיומופרדים

אינוהואאךהנאמנותנכסישלהמשפטיהבעליםאמנםהואהנאמן

תשלוםלצורךלמעטמפירותיהםאוהנאמנותמנכסיליהנותזכאי

.והוצאותיושכרו

אהראשונהבתוספתהמפורטתאגידרואים"נאמן"הגדרתלעניין•

-,FOUNDATION)כנאמן,לפקודה REG.TRUST

,ESTABLISHMENTרשאיהאוצרשר.(בתוספתלאמורבכפוף

.לרשימהנוספיםתאגידיםבצולהוסיף
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יחסי נאמנות שעליהן לא יחול פרק 

הנאמנויות  
:מאלהאחדכלעליחולולאהנאמנויותפרקהוראותכיקובעלפקודהיז75סעיף

.לישראלמחוץמשותפותלהשקעותקרןוכןלפקודה88בסעיףכהגדרתה"נאמנותקרן"•

.גמלקופת•

אוכספיםשמחזיקד"עו:לדוגמא;מסויםחובשלקיומוהבטחתלצורךשנוצרהנאמנות•

.הצדדיםביןהחוזהלפיצדאותושלחבויותיולקיוםעדלעסקהצדעבורבנאמנותנכסים

לפקודהח104בסעיףכהגדרתו,נאמןגםכיהיא(5/2016חוזר)המיסיםרשותעמדת•

הבטחתלצורךשנוצרהבנאמנותכנאמןייחשב,"(המיזוגיםחוק"במסגרתמניותהחלפת)

.מסויםחובשלקיומו

לפיתפקידבעל,רגלבפשיטתנאמן,ש"ביהמידי-עלשמונהאפוטרופוס,עיזבוןמנהל•

.נכסיםכונס,חברהמפרק,החברותלחוקהתשיעילחלקהשלישיהפרק

.לפקודה(2)9סעיףלפיציבורימוסדשהואהקדש•

.לפקודה102סעיףלפינאמן•
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פרק "לענין " נאמנות"שליחות אינה 

"הנאמנויות
בחוקכמשמעותה"שליחות"שלבמקריםיחולולאהנאמנויותפרקהוראות•

על,שליחותלבין[הנאמנויותפרקחלקעליה]נאמנותביןלהבחיןניתן.השליחות

:וביניהם,שניהםביןכ"בדשקיימיםעיקרייםהבדליםפי

דינילהוראותבהתאם,השולחשלמשפטיתבבעלותהםהנכסיםבשליחות•

שלהפורמאליהרישוםאםאףוזאת,"כמותואדםשלשלוחו"לפיהןהשליחות

עבורבנקחשבוןניהולעלהמופקדאדם,למשלכך.השלוחשםעלנעשההנכס

זכותבעלהואאםאףהחשבוןבעלשלכשלוחולהיחשבעשוי,החשבוןבעל

מוסמךאופועלהואאם,שמועלרשוםהחשבוןאםואףהבנקבחשבוןחתימה

הנאמןבנאמנות,זאתלעומת.החשבוןבעלשלואישורוהנחיותיופיעלרקלפעול

משפטיחיץוישהנאמנותהסדריישוםלצורכיהנכסיםשלהמשפטיהבעליםהוא

(5/2016ה"מחוזר).והנהנההנאמן,היוצרבין
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המשך-" אינה נאמנות"שליחות 

מחייבותופעולותיוהשולחעבורמשפטיותפעולותורקאךלבצערשאישלוח•

לפעולעשוישהנאמןבעוד,(פליליתבאחריותגםלעיתים)השולחאתומזכות

מחויבהשלוח.לפעולותיואחראיאינווהיוצרבנכסהשליטהכבעלעצמאיבאופן

קבללאאםדעתשקוללהפעילרשאיואינושולחולהוראותבהתאםלפעול

באופןולפעולדעתושיקולאתלהפעילנדרששהנאמןבעוד,במפורשזוסמכות

;עצמאי

;הנהניםלטובתלפעולמחויבהנאמןואילוהשולחכלפימחויבהשלוח•

בכלהשליחותאתלהפסיקואףלשנותןשרשאיהשולחבהנחיותכבולהשלוח•

בכתבמופיעותשאינןהיוצרבהנחיותאובהוראותכבולאינושהנאמןבעוד,עת

;הנאמנות

שלאוהיוצרשלשמותובעוד,השליחותלסיוםיביאהשלוחאוהשולחמות•

.(באחריוחלףהנאמן)הנאמנותלסיוםבהכרחיביאלאהנאמן
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ק"נאמנות לענין חוק מסמ

בין,מקרקעיןלרבות,רכושכלככולל"נכס"מוגדרלפקודה2רביעישבפרקג75בסעיף•

חוקפיעל"במקרקעיןזכות"עלגםחל2רביעיפרק,לכאורה.לישראלמחוץוביןבישראל

לא,יחידידיעלשנעשתהלנאמןהקניה,הפקודההוראותלפי,ברם.מקרקעיןמיסוי

נאמנויותכגוןמסוימותנאמנויותלענייןוזאת"החלקהוראותלעניין"כמכירהתיחשב

.צוואהלפיונאמנותישראלתושבנהנה,חוץתושבי,ישראלתושבי

היאהתשובה?ל"הנלנאמנויותמקרקעיןנכסיבהקנייתגםיחולואלוהוראותהאם•

מיסויחוקלענייןיחולוולאבלבדלפקודההחלקלענייןחלותאלוהוראותשכן,שלילית

.הנאמנויותבתחוםמיוחדותהוראותהכוללמקרקעין

כהגדרתם,"מקרקעיןבאיגודזכות"ו"במקרקעיןזכות"שהקנייתהיאהדבריםמשמעות•

אינושהיוצרככל)החוקלפימסאירועמהווהבנאמנותלנאמןמיוצר,מקרקעיןמיסויבחוק

בכל,החליםהמיסיםובתשלוםמקרקעיןמיסוילמנהלבדיווחומחייב(בנאמנותנהנהגם

.הנאמנויותסוגי

,לנהנהמהיוצרבמישריןהועברהכאילובמקרקעיןהזכותשלההקניהאתיראוזהלעניין•

המיוחדותלהוראותבהתאםמהםתופטראומקרקעיןבמיסיתחויבוהיא,ההקניהבמועד

סעיףתנאיוחלים"קרוב"הגדרתעלעוניםוהנהנההיוצראם,כך.מקרקעיןמיסויחוקשל

מסלתקנות20תקנהלפירכישהבמסחיוביחולאךשבחממספטוריינתןלחוק62

9.(החלהרכישהממסשליששלחיוב)רכישה



המשך-ק "נאמנות לענין חוק מסמ

69סעיףלפיממספטורהתהיהלנהנהמהנאמןהנכסחלוקת,לעילהאמורלאור•

הועברכאילוהנכסאתרואיםההקניהבשלבכברשכןמקרקעיןמיסוילחוק

.לנהנהמהיוצרבמישרין

וממסשבחממסהפטוריינתןלאמקרקעיןמיסויחוקהוראותלפיכייובהר•

מסויםלנהנההעברהלגביאלאלנהנהמהנאמןהנכסהעברתבגיןרכישה

ידועההייתהושזהותוההקניהבמועדלחוק74סעיףלפיהודעהנמסרהשלגביו

שלזהותוברורההייתהלאההקנייהבשלבאם,זאתלפי.ההקניהבמועדכבר

בהתאםבמסתחויבוהיאלנאמןמהיוצרנעשתהכאילוההקנייהאתיראוהנהנה

.מקרקעיןבמיסינוספתפעםתחויבאחר'גלצדמהנאמןהנכסשלהעברהוכל

אתרכשכאילוהחדשהנהנהאתיראובנאמנותהנהניםהוחלפואם,דומהבאופן

.בהתאםמקרקעיןמיסויחוקהוראותויחולוהקודםמהנהנההנכס

ארועמהווהאינה,הנהניםבזהותשינוישחלמבלי,נאמניםהחלפת,זאתעם•

רישוםבלשכתהרישוםהעברתלצורךק"מסמאישורלקבלישזאתעם.מס

.המקרקעין
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המשך-ק "נאמנות לענין חוק מסמ

בשלבכברבנאמנותלנהנההועברכאילוהמקרקעיןנכסאתורואיםמאחר•

המיסויילמעמדובהתאםבמסתחויבהנאמןבידיהנכסשמכירתהרי,ההקנייה

.מקרקעיןמיסויחוקהוראותויחולוהנהנהשל

לנאמןמקרקעיןנכסבהקנייתיראולא,בנאמנותהנהנהגםהואהיוצרכאשר•

ידיעלהנכסמכירתבשלב,ברם.מקרקעיןמיסויחוקהוראותיחולוולא"מכירה"כ

למעמדובהתאםתיגזרהמסוחבותהנכסכמוכרהנהנה/היוצראתיראו,הנאמן

נושיםמפניכהגנהנאמנותהקמתמאפשרהדבר.החוקהוראותפיועלהמיסויי

.עתידיים

יחולו,הנאמנותשלקיומהבמהלך,הנאמןידיעלמקרקעיןנכסישלרכישותעל•

כאילוהנהנהאתויראורכישהבמסהחבותלענייןמקרקעיןמיסויחוקהוראות

המקרקעיןנכסיפירותעל,אולם.רכישהבמסהחבותלענייןהנכסרוכשהוא

אופןלענייןהןהמדוברתלנאמנותבהתאםלפקודה2רביעיפרקהוראותיחולו

.לנהניםחלוקתםמיסוילענייןוהןהפירותמיסוי

11



חברה להחזקת נכסי נאמנות

להחזקתהנאמןבידיכלימשמשתנאמנותנכסילהחזקתחברה•

ואתההחזקהחברתנכסיאתרואים.מדוברשבההנאמנותנכסי

,הנאמןוהכנסותהנאמןכנכסי,נכסיםמאותםהנובעותההכנסות

בסעיףנאמןלהגדרתבהתאם,בנוסף.וענייןדברולכל,בהתאמה

כהקניהנאמנותנכסילהחזקתלחברההקניהיראו,לפקודהג75

.לנאמן

יחולולאמסלצורךכשקופהההחזקהבחברהיראו,האמורלאור•

.להיפךאוההחזקהלחברתמהנאמןנכסיםהעברתבעתמסאירוע

בידיבמסיחויבוכאמורחברהבאמצעותשהופקוהכנסות,לפיכך

.נצמחואוהופקובההמסבשנתהנאמן
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עקרונות כלליים לחיוב הכנסת  

הנאמן במס
מיתרבנפרדבמסהחיובוברהשומהבריהיהוהואהנאמןהכנסתתחוייבככלל•

.האישייםנכסיו

עללהשפיעכדי,כשלעצמו,בואין,בנאמנותישראלתושבנאמןשלקיומועצם•

.הנאמנותשלהדיווחחובותעלאו,במסהנאמנותחיובעל,הנאמנותסיווג

להשפיעכדיהנאמנותנוסדהפיושעלבדיןאועצמוהנאמןשלהמושבבמקוםאין•

הנאמןהכנסותשלבמסהחיובאופןעלאו/והנאמנותשלהמושבמקוםעל

.בנאמנות

שלהמושבמקוםהינובישראלהמיסוילעניןהנאמנותסיווגאתשקובעמה•

.הנהנים

הופקהההכנסההאםקביעהלצורךההכנסהשלהמקורכללילעניןזאתעם•

יש,הנאמנותנכסיעלהנמניתחברהשלהתושבותמקוםקביעתולעניןבישראל

מבחנימתקיימיםוהיכןלפקודה'א4סעיףלעניןההכנסהמופקתהיכןחשיבות

.והניהולהשליטה
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עקרונות כלליים לחיוב הכנסת  

המשך-הנאמן במס 
המרביהמסבשיעורתחוייבהנאמןהכנסתלפקודה(ד)ו75לסעיףבהתאם•

.לפקודה121בסעיףהקבוע

הכנסותשהן,הנאמןהכנסותעללפקודה(ה)ו75לסעיףבהתאם,זאתעםיחד•

אותויחול,מיוחדמסשיעורלהןנקבעהיהיחידידיעלמופקותהיואילואשר

המסבשיעוריתחייבהנאמןבידישהופקהוןרווח:לדוגמה.מיוחדמסשיעור

מדמילהכנסה10%שלמסלשיעורזכאייהיההנאמן;לפקודה(ב)91שבסעיף

שלמסלשיעור,לפקודה122סעיףלפיבישראלמגוריםדירתמהשכרתשכירות

מסלשיעור,לפקודהא122סעיףעליהןשחלל"בחוממקרקעיןהכנסותעל15%

,לפקודהב125סעיףעליהןשחלמדיבידנדהכנסותעל30%שלאו25%של

ג125סעיףעליהןשחלריביתהכנסותעל25%או15%שלמסולשיעור

.לפקודה

אושהואיחידכהכנסתהנאמןהכנסתאתרואיםלפקודה(ב)ו75לסעיףבהתאם•

,הנאמןהכנסתעליוטל,האמורלאור.הענייןלפי,בנאמנותהנהנהאוהיוצר

גבוהותהכנסותעלהחלנוסףמסגם,לעילהמפורטיםהמסבשעורילמסבנוסף

."(יסףמס)"לפקודהב121בסעיףכהגדרתו
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המשך-עקרונות מיסוי הנאמנות

ניתןלאהמיסוישיטתבשל:הרציונאל–בתקרההמוגבלותהקלותיחולולא•

:הנהנההכנסותעםלתאם

אחרתהקלהאומפטורתהנהלאהנאמןהכנסתלפקודה(ו)ו75לסעיףבהתאם•

ממספטור)הכנסהמסחוקמכוחפטור:כגון,בתקרהמוגבלתלהכנסההניתנים

(5)9סעיףלפיפטור;1990-ן"התש,(למגוריםדירהמהשכרתהכנסהעל

.ב"וכיולפקודהה125סעיףמכוחניכוי,לפקודה(28)9סעיףלפיפטור,לפקודה

מסהטבות)לפקודה11סעיףהוראותהנאמןהכנסתלגבייחולולא,כןכמו

,לתושבזיכוי:כגון)לפקודה'גחלקשלישיבפרקכאמוראישייםוזיכויים(בישובים

.(גמל-לקופותהפקדהבגיןזיכוי

ישראללתושבפטורכגון,בתקרהמוגבלשאינופטוריחולהנאמןהכנסתעל•

(ב)97-ו14בסעיפיםהקבוע,חוזרלתושבאוותיקחוזרלתושב,לראשונה

.(לפקודה(ז)יב75-ו(א)יא75,(ה)ז75בסעיפיםבמפורשכאמור)לפקודה
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המשך-עקרונות מיסוי הנאמנות

אינם,הנאמןהכנסתעלהחלוהמסהנאמןהפסדי•

אוהיוצרהכנסתכנגדלזיכויאו/ולקיזוזניתנים

אוהיוצרהכנסותעלהחלהמסכנגדאוהנהנה

במפורשנאמראםאלא,הענייןלפי,הנהנה

.אחרת

החלשהוטלוהמסהנהנההפסדיאוהיוצרהפסדי•

כנגדלזיכויאו/ולקיזוזניתניםאינם,הכנסתםעל

לפי,הנאמןעלהחלהמסכנגדאוהנאמןהכנסת

.אחרתבמפורשנאמראםאלא,העניין
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המשך-עקרונות מיסוי הנאמנות

אושהופקוהנאמןהכנסותבגין,לישראלמחוץמדינהשלמסלרשותששולמומסים•

שהןלמדינותהמשתלמיםמסיםלרבות,בישראלבמסוהחייבותמדינהבאותהשנצמחו

כאחוזהמחושבים,מדינהמאותהחלקשהןאזוריותלרשויותאופדרליתממדינהחלק

199בסעיףהמונחכהגדרת"חוץמסי"כייחשבו,עירונייםמסיםולמעט,מההכנסה

שלישיפרקלהוראותבהתאם,הנאמןעלבישראלהחלהמסכנגדבזיכויויותרולפקודה

.הנאמןידיעלשולמולאאםואףישראלתושבידיעלשולמולאאםאף,לפקודה'בסימן

הכנסותבשלזרהבמדינהמסשילם,ישראלתושביבנאמנותחוץתושביוצר:לדוגמה

אותהעלבמסהנאמןמחויב,בישראל.מדינהבאותהמקרקעיןמהשכרתהנאמנות

עליוהחלהמסכנגדהיוצרידיעלששולםהזרהמסאתלקזזזכאייהיהוהואהכנסה

.לפקודה'בסימןשלישיפרקלהוראותבכפוףבישראל

הנאמנותהכנסתעליחולולא(נפטרשלהכנסתושומת)לפקודה120סעיףהוראות•

.הנהנהאוהיוצר,הנאמןפטירתלאחר

יחול,מסלאירוענחשביםלאלנהנהנכסשחלוקתאולנאמןנכסהקנייתבהםבמקרים•

.הענייןלפי,הנהנהידיעלאוהנאמןידיעלהנכסמכירתבעתהמסרציפותעקרון
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סוגי הנאמנויות השונות

סוגיםארבעההוגדרו147תיקוןבמסגרת,בעבר•

:כדלהלןנאמנויותשל

[לפקודהז75סעיף]ישראלתושבינאמנות•

לפקודהט75סעיף]חוץתושביוצרנאמנות•

[197לתיקוןעוברכנוסחו

[לפקודהי75סעיף]חוץתושבנהנהנאמנות•

[לפקודהיב75סעיף]צוואהלפינאמנות•

•
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המשך-סוגי הנאמנויות השונות 

נאמנותשלהמעמדבוטל197תיקוןבמסגרת•

:אלהנאמנויותהוגדרוובמקומהחוץתושביוצר

נאמנותשאינהישראלתושבנהנהנאמנות•

[לפקודה(א)1ח75סעיף]קרובים

נאמנותשהיאישראלתושבנהנהנאמנות•

[לפקודה(ב)1ח75סעיף]קרובים

כנוסחולפקודהט75סעיף]חוץתושבינאמנות•

[197תיקוןאחר
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נאמנות תושבי ישראל

יוצריצירתהשבמועדנאמנותהיאישראלתושבינאמנות(1)•

המסובשנת,ישראלתושביהיובהלפחותאחדונהנהלפחותאחד

נאמנותוכן,ישראלתושבבהלפחותאחדנהנהאואחדיוצרהיה

תושבהואבהלפחותאחדנהנההמסובשנתנפטרויוצריהשכל

.ישראל

נאמנותשאינהנאמנותגםישראלתושביכנאמנותיראו(2)•

.קרוביםנאמנותואינהחוץתושבנהנהנאמנותאינה,חוץתושבי

כנאמנותצוואהלפינאמנותיראולא,לעילהאמוראףעל(3)•

.ישראלתושבי

נאמנותהיאאםביןישראלתושביכנאמנותתיחשבנאמנות(4)•

.הדירהבלתינאמנותהיאאםוביןהדירה
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המשך-נאמנות תושבי ישראל 

הנאמןנכסיואתהיוצרשלכהכנסתוהנאמןהכנסתאתיראוישראלתושביבנאמנות•

הנאמןהכנסתאתיראונפטרויוצריהשכלישראלתושביבנאמנות;היוצרשלכנכסיו

סעיף).ישראלתושביחידשלכנכסיםהנאמןנכסיואתישראלתושביחידשלכהכנסתו

.((ב)ז75

חדלאםגםישראללתושבתתחשבישראלתושבינאמנותכיקובעלפקודה(ג)ז75סעיף•

,ישראלתושביחידשלכהכנסתוהנאמןהכנסתאתרואיםוכיישראלתושבלהיותהיוצר

הכנסתאתרואיםשבהםחריגיםקיימים.ישראלתושביחידשלכנכסיםהנאמןנכסיואת

(ח)ז75-ו(ז)ז75סעיפים'ר)שנקבעולתנאיםבכפוףהנהנהאוהיוצרכהכנסתהנאמנות

.(לפקודה

(ב)טו75לסעיףבהתאםניתן,לאואםוביןהדירההיאאםבין,ישראלתושביבנאמנות•

תושבלהיותחדלאםגם,מהיוצריםאחדמכלהנאמןשלסופימסחובלגבותלפקודה

פרסוםשאחריהתקופהבגיןרקמהיוצרלגבותניתןהדירהבלתינאמנותלגבי).ישראל

.(147תיקון
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המשך-נאמנות תושבי ישראל 

,ישראלתושבילנאמנותיחידידי-עלנכסהקניית,לפקודה(ד)ז75לסעיףבהתאם•

אובמקרקעיןזכותהקנייתעל.לפקודההחלקהוראותלענייןכמכירהתחשבלא

.מקרקעיןמיסויחוקהוראותיחולוישראלתושבילנאמנותמקרקעיןבאיגודזכות

.לפקודה85-ו(1)2לסעיפיםבהתאםבמסחיוביחולמלאיהקנייתלגבי

.הנאמןהינובמסהחיובוברהשומהבר•

במקרה.ישראלתושביחידשלוכנכסיוכהכנסתוייחשבוונכסיוהנאמןהכנסת•

יהיו,לאואםוביןבישראלנצמחואוהופקואםבין,הנאמנותהכנסותכל,זה

כאמורתחולזוהוראה.לפקודהרישא2לסעיףבהתאם,בישראלבמסחייבות

כנאמנותמסווגתהנאמנותעודכלוזאת,ישראלתושבלהיותהיוצרחדלאםאף

אובמקרקעיןזכותמכירתעלחלאינוהנאמנויותפרק,כאמור.ישראלתושבי

מקרקעיןבאיגודזכותאובמקרקעיןזכותמכירתבעת,לכן;מקרקעיןבאיגודזכות

.מקרקעיןמיסויחוקהוראותיחולו,הנאמןידיעל
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המשך-נאמנות תושבי ישראל 

אוחוזרתושב,חדשעולה)"מוטביחיד"בגדרהינםהנהניםאוהנאמנותיוצרכאשר•

החל.הנאמנותעלגםלהםהמגיעותמסהקלות197תיקוןלפניחלו"(ותיקחוזרתושב

.197מתיקון

בנאמנותהנהניםכלבומקוםרקיחולשהואכך,צומצמהלפקודה(ה)ז75סעיףתחולת•

שלההטבותתקופתלגביהדיןאתשינה197תיקון.חוץתושביאומוטביםיחידיםהנם

נקבעתהנאמנותשלההטבותשתקופתבאופן,לפקודה14בסעיףכמשמעותההנאמנות

"(המוטבהיוצר":להלן)מוטביחידשהואבנאמנותהיוצרשלההטבותלתקופתבהתאם

קייםשהיההדיןלעומת,"(מוטביםנהנים":להלן)מוטביםיחידיםשהםבנאמנותוהנהנים

לתקופתבהתאםנקבעההנאמנותשלההטבותתקופתכיקבעאשר197לתיקוןעובר

של"משולבמבחן"ל"היוצרמבחן"ממעבר)בלבדבנאמנותהמוטבהיוצרשלההטבות

197תיקוןלאחרהדיןעליהשחלבנאמנות,"המשולבמבחן"לבהתאם.(והנהניםהיוצר

מיאוהמוטבהיוצרשלההטבותלתקופתבהתאםהנאמנותשלההטבותתקופתתקבע

ביותרהמוקדםבמועדלסיומההגיעהשלוההטבותתקופתאשרהמוטביםהנהניםמבין

.בנאמנותהמוטביםוהנהניםהמוטבהיוצרשלההטבהתקופותכלמבין
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המשך-נאמנות תושבי ישראל 

חלוקת נכס מהנאמן לנהנה תחויב במס או •

תופטר ממנו בהתאם לדין שהיה אילו היוצר היה  

, במישרין לנהנה( ללא תמורה)מעביר את הנכס 

בין אם הנכס נרכש על ידי היוצר והוקנה לנאמנות 

.ובין אם הנכס נרכש על ידי הנאמנות
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נאמנות נהנה תושב ישראל

."קרוביםנאמנות"ו"ישראלתושבנהנהנאמנות"הוגדרו197תיקוןמסגרת•

הנהישראלתושבנהנהנאמנותלפקודה(א)1ח75סעיףלהוראתבהתאם•

:כדלקמןבמצטברתנאיםשנישמקיימתנאמנות

.חוץתושביהםהנאמנותיוצריכלהמסלשנתועדהנאמנותיצירתממועד.1•

לאזהלעניין.ישראלתושבשהואלפחותאחדנהנהבנאמנותישהמסבשנת.2•

.(5/16ה"מחוזרגם'ר,שנקבעוחריגיםלמעט)כנהנה,ציבורלצרכינהנהיראו

אםוביןהדירהנאמנותהיאאםביןישראלתושבנהנהלנאמנותתיחשבנאמנות•

.הדירהבלתינאמנותהיא

עלהחלותההוראותיחולוקרוביםנאמנותשאינהישראלתושבנהנהנאמנותעל•

ישראלתושביחידשלכהכנסתוהנאמןהכנסתאתויראו,ישראלתושבינאמנות

.ישראלתושביחידשלכנכסיוהנאמןנכסיואת(חוץתושבשהיוצראףעל)
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נאמנות קרובים

נהנהנאמנותהינהקרוביםנאמנות:197שתיקוןשהוסףלפקודה(ב)1ח75סעיףהוראתפיעל•

קרבהיחסימתקיימים,ישראלתושבישהם,בההנהניםכללביןיוצריהכלשבין,ישראלתושב

:כדלקמן

או;הנהנהשלנכדאוילד,זוגבן,הורההורה,הורההואהיוצר.1•

,88שבסעיף"קרוב"בהגדרת(2)-ו(1)בפסקאותכאמורקרבהיחסימתקיימיםלנהנההיוצרבין.2•

וההקניותהנאמנותהקמתכישוכנעהשומהופקיד,(אחיםכגון)לעילבחלופהכלוליםשאינם

.בצדןתמורהוללאלבבתוםהיולנאמנות

להוראותבכפוףבישראלבמסחייבתתהיהבישראלהופקהאשרקרוביםבנאמנותהנאמןהכנסת•

לפקודה1בסעיףכהגדרתוחוץתושבלהכנסתתחשבלאוהיאלפקודה(ה)-ו(ד),(א)ו75סעיפים

ובפרטבישראלשהופקהחוץתושבלהכנסתביחסהחליםהפטוריםהכנסותיהעליחולולאולכן

תהאקרוביםנאמנות,האמורלאור.לפקודה(3ב)97-ו(2ב)97,(ד15)9בסעיפיםהקבועיםלפטורים

מסלול,עליהשחלהמיסויבמסלולתלותללאבישראלצמחואושהופקוהכנסותיהעלבדיווחחייבת

.חלוקהמסלולאויעוד

לתושבנחשביםאשררביםנהניםקרוביםבנאמנותיהיובהםבמקרים,כיצוין5/2010ה"מבחוזר•

תקנותבמסגרתזולסוגיהפתרוןמתןהמסיםרשותבעתידתשקוללפקודה1בסעיףכהגדרתוחוץ

.לפקודהיח75סעיףמכוחוחלוקהיעוד
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המשך-נאמנות קרובים 

מיוםימים60תוךהשומהלפקידלהודיעישקרוביםנאמנותשלקיומהעל•

.("קרוביםנאמנותעלההודעה":להלן)לכזוהפיכתהמיוםאוהקמתה

60תוך,כאמורקרוביםנאמנותעלהודעהמסירתאיכיצוין5/16ה"מבחוזר•

מחובתלגרועכדיבכךאין,זאתאם.ככזומעמדהאתתשלולבהכרחלא,יום

.דיןפיעלבמועדההודעהמתן

בדבר147טופסיצורפואליואשר)154בטופסתינתןקרוביםנאמנותעלהודעה•

בחירתואתגםתכלולוהיא(הנאמנותפרטיבדברח151וטופסהנאמנותיצירת

הנאמנותלהכנסותביחסשיחולהמיסוימסלולבדברהנאמןשלחוזרתהבלתי

:כדלקמןלישראלמחוץשהופקו

סעיףלהוראותבהתאם,ישראלתושבשהואלנהנההחלוקותמיסוי.א•

.("חלוקותמסלול":להלן)לפקודה(2()ד)1ח75

להוראותבהתאם,ישראלתושבלנהנהלחלוקההמיועדתהנאמןהכנסתמיסוי.ב•

:להלן)לישראלמחוץצמיחתהאוהפקתהבשנת,לפקודה(3()ד)1ח75סעיף

.("הכנסותיעודמסלול"
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מסלולי המיסוי–נאמנות קרובים 

בהכנסותשמקורהישראלתושבלנהנהמהנאמןחלוקה-חלוקותמסלול•

הוכיחאםואולם;30%שלבשיעורבמסתחויבלישראלמחוץנצמחואושהופקו

ושאילולנאמןשהוקנהנכסשלהיא,חלקהאוכולה,לנהנההחלוקהכיהנאמן

שלהחלוקהתהיה,"(הקרן)"ממספטורהיהבמישריןלנהנהמהיוצרמועברהיה

–זהלעניין;ממספטורהנכסאותו

;הקרןחלוקתלפנינעשתהכאילו,הקרןשלשאינההחלוקהאתיראו(א)•

ישראלתושבלנהנההקרןחלוקתכאילויראו,נהניםלכמההחלוקהנעשתה(ב)•

;בחלוקההיחסילחלקובהתאםנעשתה

,ישראלתושבלנהנהלחלוקההמיועדתהנאמנותהכנסת-הכנסותיעודמסלול•

בשנתבמסתחויב,לישראלמחוץנצמחהאוהופקהאשר,בהודעתושיפרטכפי

בשיעורמסעליהויחול,ישראלתושבשלכהכנסה,נצמחהאוהופקהשבההמס

החלוקהחלקיהיההמיועדתהנאמנותהכנסתעלכאמורהמסשולם;25%של

.החלוקהבמועד(2)בפסקהכאמורמהמספטורהמיועדתההכנסהבגובה

.ישראלתושבנאמנותכמובישראלמסיחול–בישראלהכנסותעל•
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נאמנות תושבי חוץ

נאמנותהיאאםובין,הדירהנאמנותהיאאםבין,חוץתושביכנאמנותתיחשבנאמנות•

.הדירהבלתי

הקמתהמיוםישראלתושבינהניםבההיולאאםחוץתושבילנאמנותתיחשבנאמנות•

:מאלהאחדבהומתקייםהמסשנתלתוםועד

לצרכינהניםאוחוץתושביהםבההנהניםוכלחוץתושביהםיוצריהכלהמסבשנת.א•

.ציבור

לצרכינהניםאוחוץתושביהםבההנהניםכלהמסובשנתנפטרויוצריהשכלנאמנות.ב•

.ציבור

בידיהמוחזקיםכנכסיםהנאמןנכסיאתויראו,חוץכתושבתתיחשבחוץתושבינאמנות•

כמהתושביהיוצריםהיו;חוץתושביחידשלכהכנסההנאמןהכנסתואתחוץתושב

מדינותתושבייחידיםידיעליחסיבאופןכמוחזקיםהנאמןנכסיאתיראו,חוץמדינות

ידיעליחסיבאופןנצמחהאוהופקהכאילוהנאמןהכנסתואתהיוצריםשלתושבותם

כפי,יוצרכלידיעללנאמןשהוקנוהנכסיםלשוויבהתאם,מדינותאותןתושבייחידים

.ההקניהבמועדשהיה

כנאמנותבנאמנותלהכיריהיהניתןחריגיםבמקריםכי,היתרבין,נקבע5/16ה"מבחוזר•

ואולם2003לפנישנפטרכאמורנהנהכגון,ישראלינהנהבעברההיהאםגםחוץתושבי

למנועכדי,ח"תושכנאמנותלסיווגהיביאלאהנאמנותממסמכיישראלינהנההוצאת

.מסתכנוני
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ח"נאמנות נהנה תוש

:אלהכלבההתקיימוהמסשבשנתנאמנותהיאחוץתושבנהנהנאמנות•

סעיףהוראותבשלרקהדירהכנאמנותנאמנותיראולאזהסעיףלענין;הדירהבלתינאמנותהיא.1•

;(4)או(3()א)ד75

כנהנהנולדשטרםנהנהיראוזהלענין;ידועהשזהותם,חוץתושבייחידיםהםבההנהניםכל(2)•

;ידועהשזהותו

פטירתושבמועדיוצרגםישראלתושביוצריראוזהלעניין;ישראלתושבהואבהלפחותאחדיוצר(3)•

;ישראלתושבהיה

;ישראלתושבנהנהלהלצרףניתןשלאבמפורשהנאמנותבמסמכינקבע(4)•

.הנהנהכנכסיהנאמןנכסיואתהנהנהשלכהכנסתוהנאמןהכנסתאתיראו,חוץתושבנהנהבנאמנות•

תושביחידבידיהמוחזקיםכנכסיםהנאמןנכסיאתויראו,חוץכתושבתתיחשבחוץתושבנהנהנאמנות•

;חוץתושביחידשלכהכנסההנאמןהכנסתואתחוץ

הנכסהיהאילושהיהכפיבמסתחויבחוץתושבנהנהבנאמנותלנאמןהקניה,הפקודההוראותלענין•

.במישריןהחוץתושבלנהנהמהיוצרמועבר

.החלקהוראותלעניןכמכירהתיחשבלאחוץתושבנהנהבנאמנותלנהנהחלוקה•
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ח"ביטול נאמנות יוצר תוש

בוטלה(1.1.14מיוםשתחילתו)197בתיקון•

למעשהבוטלובכך"חוץתוושביוצר"נאמנות

בינדוריתהעברהלבצעניתןשבמסגרתומסמקלט

בלתילתקופהומדיווחממספטורהנצחתתוך

היההנאמנותיוצרשבהןבנסיבות,וזאתמוגבלת

.מותויוםעדחוץתושב

ל"בחוהוןבעלותלמשפחותלדוגמהאיפשרהדבר•

נאמנותלישראלשעלוהצאצאיםעבורליצור

הבאיםלדורותהמשפחתיההוןהועברשאליה

פטוריהיהכאמורההוןשיניבהתשואהכלכאשר

.ממס
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ח"ביטול נאמנות יוצר תוש

תושבנהנההנאמנותהחליפהח"תושיוצרנאמנותשלמקומהאת•

ישראלתושבנהנהנאמנותכאשרקרוביםונאמנותישראל

הינושהיוצרהגםבישראלבמס197תיקוןבעקבותמתחייבת

.לבחירהמיסוימסלולישנינקבעוקרוביםלנאמנותובאשרח''תוש

הדיןלפי)חוץתושביוצרנאמנויותלגביהדיןמההשאלהנשאלת•

לעניןכהגדרתו"קרוב"בגדרשהיההיוצרנפטרשבהם(הקודם

?קרוביםנאמנות

נפטר:כיהיתרביןנקבע,197בתיקוןשהוסף(ח)1ח75בסעיף•

לנאמנותהנאמנותתהפוך,קרוביםבנאמנותהיוצריםאחד

שנאמנותהינהכשהמשמעות,"ואילךהפטירהמיוםישראלתושבי

.ישראלתושביחידשלכהכנסתובמסחייבתזו
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ח"ביטול נאמנות יוצר תוש

התחילהשביוםחוץתושביוצרנאמנותכיהינההמיסיםרשותפרשנותהנראהככל•

ולאישראלתושביכנאמנותתיחשבהחייםביןהיהלא(קרובשהינו)היוצר1.1.2014

.קרוביםנאמנותעלהחלותההוראותלגביהיחולו

החוקלשון.א:עיקרייםטעמיםמשניוזאתמשפטיבספקמוטלתזועמדהלדעתנו•

שכברלאחרשנפטריוצרכלומר"קרוביםנאמנותב"שנפטריוצרלגבירקמתייחסת

קודםשהרי(1.1.2014)התחילהיוםלאחר,קרי"קרוביםנאמנות"הנאמנותהיתה

ליוצרהכוונהאיןכןעל.קרוביםנאמנותבגדרשהיאנאמנותכללהיתהלאהאמורלמועד

נאמנות"להיחשבתמשיךשכזונאמנותולדעתנו"חוץתושביוצרבנאמנות"שנפטר

."ואילךהפטירהמיום"במסחייבתכאמורשנאמנות,לכאורהיוצא.ב.לתמיד"קרובים

נפטרהיוצרשבהחוץתושביוצרנאמנותולפיהאבסורדיתתוצאהמתקבלתכלומר

המצבפישעלבשעהוזאתואילךהפטירהמיוםבמסתחוייב80–הבשנותלדוגמה

בגיןממסהןלחלוטיןפטורההיתהשכזונאמנות,האחרון197לתיקוןשקדםהחוקי

משוםבהשישהדעתעלמתקבלתבלתיתוצאהכמובןזוהי.מדיווחוהןל"בחוהכנסות

המנוגדתשכזולתוצאההמביאהפרשנותלמחוקקלייחסאין.רטרואקטיבימיסוי

שלמשמעיתחדהוראהללארטרואקטיבימיסויהשוללותהמסבדינייסודלמשוכלות

.פניםלשתימשתמעתשאינההמחוקק
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ח"ביטול נאמנות יוצר תוש

כנאמנותנחשבה197לתיקוןשקודםנאמנותלדעתנו•

בגדרגםשהינו,היוצרנפטרושבהחוץתושביוצר

לראותהיש(1.1.2014לפניכלומר)לתיקוןקודם,"קרוב"

אינה(ח)1ח75סעיףוהוראתלתמיד"קרוביםכנאמנות"

לבחוריכולהזונאמנותכיהינההמשמעות.לגביהחלה

ממספטורהלהיותותמשיךהחלוקהמיסויבמסלול

בכך,אומנם.לנהנהחלוקהבוצעהלאעודכלומדיווח

הנאמנותנהנתהשבוהקודםמהדיןהמשפטיהמצבשונה

להקלאיןאולםהחלוקהבמועדגםממסמוחלטמפטור

.מסבדחיתגםראש
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נאמנות על פי צווואה

שניבהשהתקיימונאמנותהיאלפקודה(א)יב75לסעיףבהתאם"צוואהלפינאמנות"•

:אלה

;צוואהלפינוצרההנאמנות.א•

.ישראלתושביפטירתםבמועדשהיוהמצוויםהםהנאמנותיוצריכל.ב•

לפיכנאמנותתסווגלא,חוץתושבפטירתובעתשהיהמישלצוואתולפישנוצרהנאמנות•

.צוואה

לתושבתתיחשבישראלתושבשהינואחדנהנהלפחותבהשישצוואהלפינאמנות•

הכנסתאתרואיםישראליתצוואהבנאמנות."(ישראליתצוואהנאמנות":להלן)ישראל

.ישראלתושביחידשלכנכסיוהנאמןנכסיואתישראלתושביחידכהכנסתהנאמן

הנאמנותתיחשב,ישראלתושבשהואאחדנהנהלאאףצוואהפיעלבנאמנותהיהלא•

הנאמןהכנסתאתרואיםזרהצוואהבנאמנות."(זרהצוואהנאמנות":להלן)חוץלתושבת

.חוץתושביחידשלכנכסיוהנאמןנכסיואתחוץתושביחידכהכנסת

ימוסולנהנהמהנאמןהנאמנותנכסיוחלוקתצוואהלפילנאמנותמהמצווהנכסהקניית•

.מסאירועמהוותלאהחלוקהוהןההקניההן,לכן.כהורשה
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המשך-פ צוואה "נאמנות ע

.מסיתרוןיוצרתאינהצוואהנאמנותהקמת•

:אחריםיתרונותיוצרתצוואהנאמנותהקמת•

.בינדוריתלהעברהיעילמכשיר•

תמידלא.מקצועיתבצורהינוהלהמשפחתיההוןכיהבטחה•

.פיננסייםוהבנהיכולתבעליהיורשים

פיעלהנאמנותניהולאתשיבטיחבאופןלנאמןהוראותקביעת•

.המצווההשקפת

החייםלצורכיבהתאםהנאמנותתנאישלוהתאמהגמישות•

הבריאותיאוהכלכליבמצבשינוי:לדוגמא.היורשיםשלהמשתנים

,הילדיםשלהנכסיםמספר,החייםבמהלךהיורשיםשל
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ל"שימוש בנאמנות כמכשיר להשקעה הונית בחו
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השקעה באמצעות נאמן

להשקיעישראליםלאזרחיםאפשריפתרון•
השקעה–אירופהבמזרחן"בנדלישירות

.הזרהבמדינהאזרחותבעלנאמןבאמצעות

תושב"כנאמנותזובנאמנותמכירהישראליהדין•
הינו(והנהנההיוצר)והמשקיעהואיל."ישראל
.(לפקודה2רביעיפרק)ישראלתושב

היאל"הנהנאמנותהישראליהדיןמבחינת•
עלישראלימסיחולהמכירהבמועד.שקופה
.הזרהמסבגיןזיכויתוךהנכסממכירתהרווח
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(המשך)השקעה באמצעות נאמן 

חברהבאמצעותההשקעהאתלבצעגםניתן•

-כשתשמשן"הנדלנמצאשבהבמדינהזרה

."נאמנותנכסילהחזקתחברה"

תיחשבהחברהבידיהנכסמכירת–המשמעות•

היחידידיעלהנכסכמכירתבישראלמסלצורכי

.הדיבידנדעלנוסףישראלימסיחולולא
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(המשך)השקעה באמצעות נאמן 

הוצאתעלבמקורמסניכוילחולעלול-הקושי•

המקורובמדינתבמידהמהחברההריווח

.כשקופהמוכרתאינה"הנאמנות"

במדינתחברהדרךכניסה–אפשריפתרון•

ממדינתהדיבידנדאתלשרשרניתןאליהביניים

ברומניההשקעה:'לדוג.ממסבפטורהמקור

.קפריסאיתחברהדרך
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השקעה באמצעות חברה קפריסאית

חברה ישראלית

חברה קפריסאית

חברה רומנית

ן"נדל
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השקעה באמצעות שותפות בריטית

U.K L.L.P

חברה רומנית

ן"נדל

(יחידים)משקיעים ישראלים 
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יכולת ניצול הפסדים

כהכנסתוישראלתושבינאמנותשלהכנסותיראו•

סעיף).היוצרכנכסיהנאמןנכסיואתהיוצרשל

.((ב)'ז75

לגבירקחל"השקיפותעקרון"כיהואהכלל•

-(ח)'ו75סעיף).ההפסדיםלגביולאההכנסות

.((ט)

ניתןשבהםמצביםקיימים,האמוראףעל•

.הפסדים"להשקיף"
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-נאמנות תושבי ישראל

מתי ניתן לנצל הפסדים
יוצרשבההדירהנאמנותשהיאישראלתושבינאמנות•

,(י"תושזוגבןלרבות)ישראלתושבשהואבלבדאחד
וברהשומהברכיבחירתםעלהודיעווהנאמןהיוצראם

סעיף).היוצריהיההנאמןהכנסתבשלבמסהחיוב
.(ח)ז75

ניתןל"הנבנאמנות-צדדיתדוהשקפה–המשמעות•
מימושבגיןעסקייםהפסדיםאוהוןהפסדילשרשר
מחוץהיוצרשלהפסדיםלקזזניתןוכןל"בחוהנכסים

לכלליםבהתאםהנאמנותהכנסותכנגדלנאמנות
.הפסדיםקיזוזשלהרגילים
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-נאמנות תושבי ישראל

(המשך)מתי ניתן לנצל הפסדים 

הדירהבלתינאמנותשהיאי"תושבנאמנותנאמןהכנסת•
הנהנהכהנסתאותהרואים,ישראלתושבלנהנהשחולקה

:ובהם(ז)ז75בסעיףהאמוריםהתנאיםכלבהתקיים
הופקהשבההמסשנתמתוםחודשים6תוךההכנסהשלחלוקה–

.המוקדםלפיח"הדוהגשתלמועדעדאוההכנסה

שחולקהבהכנסהלראותהבחירהועלחלוקהעלהודעהח"לדולצרףיש–
.הנהנהכהכנסת

ההוראהואיןיתכן"הנאמןהכנסת"בלשוןנוקטתהסעיףולשוןהואיל–
הנהנההפסדיאתלקזזרקוניתןשיתכןומכאןהנאמןהפסדיעלחלה
פרשנותלהציגוניתןיתכןזאתעם.להיפךולאהנאמןהכנסותמול

לגבי63סעיף'ר)הפסדגםכולל"הכנסה"המונח,לפיהמרחיבה
גםלהעבירניתןכיחולקואין"הכנסה"במונחשימושנעשהשם,שותפות

.(לשותפיםהפסד
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ז"ואינו חנ" נאמנות"שימוש בתאגיד שאינו 
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?מהי נאמנות

הנאמןבנכסינאמןמחזיקפיושעלהסדר-'נאמנות'"•
בין,לישראלמחוץאובישראלשנעשה,נהנהלטובת

אםוביןכנאמנותעליוהחלהדיןפיעלמוגדרהואאם
."אחרתמוגדרהוא

או,מנכסיםהכנסותאונכסיםלושהוקנואדם-'נאמן'"•
זהבפרקמקוםבכל;בנאמנותבנכסיםמחזיקשהוא

,זהבתפקידוהנאמןמשמעו,בנאמןמדוברשבו
לחברההקניהיראוזהלענין;מדוברשבהבנאמנות
תאגידויראולנאמןכהקניהנאמנותנכסילהחזקת
רשאיהאוצרשר;כנאמן'אראשונהבתוספתכמפורט
;'אהראשונהלתוספתתאגידיםבצולהוסיף
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(המשך)? מהי נאמנות

אדם  -בני-חבר-' חברה להחזקת נכסי נאמנות'"•

במישרין או  , המחזיק בנכסי הנאמן בעבור הנאמן

."בעקיפין

(ג75סעיף )-' תוספת ראשונה א"•

(1)FOUNDATION-ליכטנשטיין, לפי חוקי הולנד  ,

;איי בהמה או האנטילים ההולנדים, פנמה

(2)ESTABLISHMENT-לפי חוקי ליכטנשטיין  ;

(3)REG.TRUST-לפי חוקי ליכטנשטיין".
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השקעה באמצעות חברה היברידית

Discretion over 

economic

benefits

Shareholders Guarantee  Members Directors

Hybrid Company

Entitlement to assets 

(Ultimate beneficial 

interest 

once discretion 

exercised)

Voting rights

(Control legal 

ownership 

of assets)
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השקעה באמצעות חברה היברידית  
(המשך)

להשישמוגבלבערבוןחברההינההיברידיתחברה•
.מניותהון

מניותבעלישבה"רגילה"מ"בעמחברהלהבדיל•
,החברהפעילותלמימוןהראשוניההוןאתמזרימים
Guarantee"-ההיברידיתבחברת Members אינם“

לכיסויערביםאלאהחברהבהוןלהשקיעמחוייבים
שלבדרךהתחייבותםלגובהעדהחברההתחייבויות

Membership"")חברותדמי Fee).

שלקבוצותשתיכללבדרךישנן"רגילה"בחברה•
בחברת.ומנהליםמניותבעלי:מעורביםגורמים
Guarantee-ה:שלישיתקבוצהישנההיבריד

Members.
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השקעה באמצעות חברה היברידית  
(המשך)

בעליביןמתחלקותהחברהלגביוהסמכויותהזכויות,רגילהמ"בעבחברה•
ובעליההצבעהזכויותבעליהינםהמניותבעליכאשרהמנהליםלביןהמניות

לטובותליהנותהזכויותבעליגםוהם(החברה)בנכסהחוקיתהשליטה
הוןריווחשלבדרךכללבדרך(החברה)מהנכסשצומחותהכלכליותההנאה

קבלתלרבותהניהולסמכויותמוקנותלמנהליםואילודיבידנדאומימושבעת
.הניהולכדמיהכלכליותההנאהטובות

והניהולהחוקיתהשליטה,ההצבעהסמכויותהיברידבחברת,זאתלעומת•
הכלכליתההנאהטובתואילווהמנהליםהמניותבעליביןמתחלקותהנכסשל

Guarantee-הקבוצתלרבותהקבוצותשלושתביןלהתחלקעשויהמהנכס
Membersהחברהפעילותולאופיהחברהבתזכירלקבועבהתאם.

Guarantee-הכילקבועהתזכיריכול,לדוגמהכך• Membersזכאיםיהיו
דרךבכלאוקבועההכנסהשלבדרךמהנכסהכלכליתההנאהטובותלכל

החברההתנהלותעלכלשהישליטהאוהצבעהיכולתללאכיאם,אחרת
Guarantee-לכילקבועהתזכיריכולומאידךונכסיה Membersרקתהיה

Guarantee-לאיןכאשר,החברהתפורקוכאשראםדיבידנדלקבלתזכות
Membersאותולכווןאוזהמועדלקבועשליטהכל.
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השקעה באמצעות חברה היברידית  
(המשך)

התוצאה המתקבלת ממבנה חברת ההיבריד  •

דומה מאד  Guarantee Members-ביחס ל  

לזכותם של נהנים בנאמנות בלתי הדירה אולם  

אין היא נחשבת לנאמנות בשיטות המשפט 

. שמכוחן היא פועלת
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השקעה באמצעות חברה היברידית  
(המשך)

החברהרווחיעלז"חנמיסויחלהאם•
לתושבכישליליתהתשובהלכאורה?ההיברידית

שלאברווחים"חלקאיןהמסבשנתישראל
.לפקודה'ב75בסעיףכהגדרתם"שולמו

?כנאמנותתיחשבההיברידיתהחברההאם•
בתוספתנכללתאינהההיברידיתהחברה

-כ2רביעיפרקלעניןלפקודה'אהראשונה
לשוןלפי2רביעיפרקהוראותכןועל"נאמן"

.חלותאינןלכאורההחוק
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"נאמנות"פעילות בישראל באמצעות 
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באמצעות  " חברה שקופה"יצירת 

נאמנות

1א64סעיףאתלהפעילניתןלאתקנותבהעדר•

.לפקודה

הקמתבאמצעותדומהלתוצאהלהגיעניתן,זאתעם•

בעלי"לטובתבישראלנאמנותנכסילהחזקתחברה

.(הנהניםוגםהיוצריםשהינם)"המניות

כהכנסותייחשבוהחברההכנסותכיהינההמשמעות•

.שקופהלחברהבדומההיוצר

יהיונהנים/שהיוצריםמניעהאין,שקופהלחברהבניגוד•

.חוץתושבי
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רכישת רכב חברה באמצעות נאמן

ב"האתהמבטלת)המיסיםרשותש"יועמשלההנחיהפיעל•
עלרשוםהרכבכאשרחברהשלרכבהוצאותיוכרולא(6/90

.בחברהמנהלאוהמניותבעלשם

,ישראלתושביבנאמנות,לפקודה'ז75סעיףלהוראותבהתאם•
נכסיואתהיוצרשלכהכנסתוהנאמןהכנסותאתיראו"

אתלרכושרשאיתחברהכינמצא."היוצרשלכנכסיוהנאמן
אתולרשום(המנהלאוהשליטהבעל)נאמןבאמצעותהרכב
(הרכב)הנאמנותנכסייחשבזהדבריםבמצב.שמועלהרכב
(זהבמקרה"הנהנה"גםשהיאהחברהכלומר)היוצרשלכנכס

.ברכבהשימושבגיןבהוצאותלהכירגםישוממילא

מפורשותהתייחסהלאהמיסיםרשותש"יועמשלהנחיתו•
נוהלהוראתשלבכוחהאיןמקוםומכלנאמנותשללהסדר
.מפורשתחוקהוראתעללגבור
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שימוש בנאמנות כמכשיר לתכנון המס 

החל על הכנסות המשפחה המורחבת

נאמנותשללמסגרתמשפחתיעסקהכנסת•
.הדירהבלתיישראלתושב

חבריביןהמשפחתיהעסקהכנסותחלוקת•
.המשפחה

כדי(ז)'ז75סעיףבהוראתשימושלעשותניתן•
המשפחתיהעסקשלהכנסותיואתלחלק

המשפחהחבריביןהמשפחהראששבבעלות
עם"להיפגש"ואףהמסשיעוראתלהקטיןובכך

.המשפחהחברייתרשלהפסדים


