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  ?מה אפשרי, מה יעיל,  צודקמה:  תאגידי� בישראלמיסוי

  מאת

  *איל� בנשלו�

הטענה המרכזית שלו היא .  מיסוי התאגידי� בישראלבסוגיית באופ� ביקורתי ד� זה מאמר

 בי� מבנה ההתאגדות להסדרי המס שיחולו על הכנסה עסקית הקושרת, כי שיטת המס כיו�

 משו� בעייתי הוא זה חופש.  של מיסי�הקשררה רב במעניקה לה� חופש בחי, של נישומי�

 לא החלוק�ייהיוצר עלויות גב,  מגדיל את אפשרויות תכנו� המס של נישומי�הואש

 מדרבני�ובמקרי� מסוימי� ג� עלויות חברתיות עקיפות כאשר שיקולי מס , מבוטלות

  . נישומי� לבצע השקעות לא יעילות

 ומציע כי המערכת הישראלית תאמ� ל�א בעו בוח� את הספרות שהתגבשה בנושהמאמר

 בצורת הנישו� ת בחירפי עלשיטת מיסוי תאגידי� אשר בה הסדרי המס אינ� נקבעי� 

 מאפייני� עסקיי� פי על מוחלי� על התאגיד ועל המשקיעי� בו אלא, התאגדות

ו המאמר קורא למחוקק הישראלי לאמ� מודל מיסוי תאגידי שב, ביתר פירוט. י�אובייקטיבי

ואילו תאגידי� פרטיי� יהיו , מיסית נפרדת�חברות ציבוריות ימוסו כאישיות משפטית

. נתוני� למיסוי שקו� המאמ� כללי מחדל קשיחי� המקשי� על נישומי� להסיט הכנסה

 אי� הבדל כלכלי מהותי אינהרנטי רובכי ל, שתפותח במאמר, הבסיס להצעה זו הוא הטענה

 יחס אחר של מערכת המס לכל אחד מסוגי התאגידי� יקהמצד, בי� חברה פרטית לשותפות

  . הללו

 איננה לרוב שרפורמה כללית במבנה המס היא צעד נדיר אשר ההסתברות לנקיטתו מכיוו�

אלא מפרט לקורא ,  הדי� הראויבציו�המאמר איננו מסתפק רק בניתוח תאורטי ו, גבוהה

י� אשר נית� לקד� ללא חקיקה אילו מהמלצותיו נית� לייש� באמצעות צעדי� אינקרמנטלי

  .או באמצעות חקיקה ראשית ממוקדת אשר איננה מחייבת רפורמה כללית, ראשית

 במדינת תאגידי� מיסוי של האתגר: היסטורי רקע. 1. כללי רקע: תאגידי� מיסוי. א .מבוא

 המצב. 3; ובעול� בישראל תאגידי� מיסוי: הדיספוזיטיבי המודל. 2; המודרנית הרווחה

 נפרד מיסוי. 1. וביקורת סקירה: תאגידי� מיסוי של הדיספוזיטיבי המודל. ב; אלבישר

 שקו� ממיסוי הנובעי� הקשיי�: שותפויות מיסוי. 2; המניות בעלי ושל החברה של: וכפול

 המודל. ג .תאגידי� של יעיל למיסוי כמכשול הדיספוזיטיביות: אחר מבט. 3 ;תאגידי� של

 המודל לפי המס משטר את לבחור נישומי� של יכולתה: הבעיה מקור. 1. הקטגורי

 הבחנה. 3; ציבוריי� תאגידי� למיסוי פרטיי� עסקי� מיסוי בי� הבחנה. 2; הדיספוזיטיבי

 של אימו� לצד הנדרשי� נוספי� הסדרי�. 4 ;מאוגדי� לא לעסקי� פרטיי� תאגידי� בי�

 
על ) 270/13מענק ( לקר� הלאומית למדע ברצוני להודות. פרופסור למשפטי� האוניברסיטה העברית   *

גדי , כמו כ� ברצוני להודות ליוסי אדרעי. תמיכתה הנדיבה אשר אפשרה את כתיבתו של מחקר זה
כמו כ� תודתי נתונה לעוזרי המחקר . אס� חמדני ובמיוחד לקובי ניסי� על הערותיה� המועילות, בנשלו�

. די ש� טוב על עזרת� הרבה באיסו� וניתוח החומרוע, אמיר רו�, שי עושרי, ישי פרלמ�, יעקוב בקר
 על הערותיה� המועילות לאור� כל שלבי הכנת משפטי�בנוס� ברצוני להודות לכל חברי מערכת 

 .האחריות לכל טעות במאמר היא כמוב� שלי בלבד. המאמר לפרסו�
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  . הקטגורי המס משטרב השקו� המיסוי שיטת עקרונות. ד; סיכו�. 5; הקטגורי המודל

 של המקורי המחיר יתרת חישוב. 1. הקטגורי המודל תחת השקו� המיסוי מאפייני. ה

 המגביל שקו� מיסוי משטר יצירת. 3; התאגיד הכנסות סיווג. 2; התאגיד במניות המשקיע

: נספח. ריאלי לדי� ראוי מדי�: סיכו�. ו; סיכו�. 4; הכנסה להסיט נישומי� של היכולת את

  .דואלי מס במשטר פירותיות להכנסות מהו� הכנסות בי� להפריד כאמצעי המסית קההמסל

“That the power to tax involves the power to destroy [...] [is] not to be 

denied” (McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316, 431 (1819) (John 

Marshal)). 

“The people’s representatives [...] must consider that great responsibility 

follows inseparably from great power” (Voltaire, 1793). 

  מבוא

 המחקר הכלכלי המודרני רש� ה� אחד מהנושאי� שבא ההכנסות של תאגידי� הומיסוי

 מיסוי תאגידי� י הסדרקבעהקשה לחשוב על מערכת משפט אשר . הצלחות מעטות ביותר

החוקי� המסדירי� את סוגיית מיסוי התאגידי� .  או הוגני�קוהרנטיי�, טי�פשו, יעילי�

 כרו� יעילות ובלתי תמריצי� לעסקאות היוצר מורכב ביותר חקיקה תהלי�לרוב מחייבי� 

 .  של ציות ואכיפהוהות גבבעלויות
 אחד הוא , שיעורי מס פרוגרסיביי� על הכנסת� של נישומי�המטיל,  ההכנסה הישירמס

י� האפקטיביי� ביותר בהיסטוריה האנושית לקידו� חלוקה מחדש שוויונית יותר האמצע

 – העשרי�מס ההכנסה התפתח במהל� המאה .  לא אלימותבדרכי� של משאבי� חומריי�

.  שבה השתרשה ההכרה של מערכת המשפט באישיות המשפטית הנפרדת של חברותתקופה

לארג� את נכסיה� ) לות יחסיתבק(ההכרה בחשיבות� של תאגידי� אפשרה ליחידי� 

ולהשתמש בחברות כדי לרכז משאבי� ולקיי� , ופעילות� העסקית באמצעות תאגידי�

 ההכנסה הישיר היה חייב מס, כבר מראשית דרכו,  אחרותילי� במ1.פעילות משותפת

ליכולת ,  תאגידיתיה תחת מטריהנמצאי�להתמודד ע� השאלה כיצד לקשר הכנסות ורכוש 

השימוש , תאגידי� על מס הטיל מדינות היו נמנעות מלאילו. בעלי התאגידהכלכלית של 

 את היכולת של מערכת המס ניכרת במידהבה� היה הופ� למקלט מס חוקי אשר היה שוחק 

  .  חלוקה מחדשהישיר לקד�

 תאגידי� למיסוי יחידי� היא בלתי וי לעיל נובע כי האינטראקציה בי� מיסמהאמור

ור בי� נישומי� יחידי� למושא השקעת� קשורה בטבורה ליכולת של ושהיכולת לקש, נמנעת

 בקל�ת בהתחשב. מערכת המס לקד� אתגרי� של חלוקה מחדש במדינת הרווחה המודרנית

, יכולי� להכניס נכסי� ופעילות עסקית למסגרת תאגידית,  אמידי�בעיקר, נישומי�שבה 

 
 Ajay K. Mehrotra, Envisioning the Modern American Fiscal State: Progressive-Era ראו  1

Economists and the Intelectual Foundations of the U.S. Income Tax, 52 UCLA L. REV. 1793 
(2005) . 
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 נוגעי�קשיי� אלו . מדיניות המס עמוקי� יותר של לקשיי� תאגידי� קשור למסותהקושי 

לאופ� שבו יש , למיניה�להחיל שיעור מס פרוגרסיבי על הכנסות ) א� בכלל(לאופ� שבו יש 

 לקד� את המטרות החלוקתיות של מערכת המס כדי מהו� הנובעתלמסות את התשואה 

�  במילי2.הישיר באופ� יעיל ולאופ� שבו יש להבדיל בי� הכנסות מהו� להכנסות מעבודה

 בי� התאמה יבטיחו משטרי מס שעצבמיסוי פרוגרסיבי של הכנסות יחידי� מחייב ל, אחרות

  . על תאגידי�החלי� המס משטרי בי�להמטרות של מערכת המס בנוגע למיסוי יחידי� 

 בתחו� התמורות המשמעותיות וג�,  של מיסוי תאגידי�רבה החשיבות הלמרות

 לאופ� שבו ראוי אורטיתהתייחסות אקדמית תכמעט לא נרשמה ,  האחרונותהשני�בעשרי� 

 נתפסה בעיקר כשאלה המיסוי שאלתנראה כי ,  שלא בצדק3.למסות תאגידי� בישראל

)  הפקודה:להל� (]נוסח חדש [של הבנת ההסדרי� המורכבי� בפקודת מס הכנסה, טכנית

בחו� מאמר זה מבקש לטעו� כי יש ל. �"השמורה למקצועני מס יודעי ח,  לחברותנוגעי�ה

ובעיקר כיצד המיסוי , המס הכולל של דיני במארג משתלבי�כיצד הסדרי מיסוי תאגידי� 

 � הכנסות מהולמסות שואפת שבו מערכת המס האופ� ע� מתיישבשל תאגידי� פרטיי� 

 .  אמידי�שומי�והכנסות עסקיות של ני
נה  בי� מבהקושרת,  המס בישראל כיו� המרכזית של מאמר זה היא כי שיטתהטענה

מעניקה לה� חופש בחירה , ההתאגדות להסדרי המס שיחולו על הכנסה עסקית של נישומי�

 מגדיל את הוא משו� שבעייתי הוא זה חופש.  עסקה כפויההמהווי�,  של מיסי�הקשררב ב

ובמקרי� ,  לא מבוטלותהחלוק�ייהיוצר עלויות גב, אפשרויות תכנו� המס של נישומי�

 נישומי� לבצע השקעות מדרבני� עקיפות כאשר שיקולי מס מסוימי� ג� עלויות חברתיות

  . לא יעילות

 לקוראהמאמר מציג , ראשית.  של המאמר באה לידי ביטוי בכמה מישורי�התרומה

 שבו יש להטיל האופ� בי�ל בינה וקושר בצורה עדכנית די� סוגיית מיסוי התאגיתהישראלי א

 למע�המאמר מנסה לרכז , שנית. ישראל במהו�את המס הישיר על הכנסות מיגיעה אישית ו

. הקורא הישראלי את הידע שנצבר בנוגע למיסוי תאגידי� בספרות המשפטית הזרה

.  למיסוי תאגידי�נוגעהמאמר מציע להחלי� את הסדרי המס הקיימי� בישראל ב, שלישית

 התאגדות בצורת בחירה באמצעותבמקו� משטר משפטי שבו הנישו� בוחר את הסדרי המס 

 על על תאגיד מסוי� ושיוחלו שבה הסדרי המס חוק שיטתהמאמר קורא לאמ� , וימתמס

המאמר קורא , ביתר פירוט.  עסקיי� אובייקטיבי� יותרממאפייני� ייגזרו בו המשקיעי�

 כאישיות ימוסולמחוקק הישראלי לאמ� מודל מיסוי תאגידי שבו חברות ציבוריות 

 למיסוי שקו� המאמ� כללי נתוני� יהיויי�  תאגידי� פרטואילו, מיסית נפרדת�משפטית

, הבסיס להצעה זו הוא הטענה.  הכנסהלהסיט נישומי� על המקשי�מחדל קשיחי� 

 
 Edward D. Kleinbard, The Right Tax at the Right Time, 21 FLA. TAX REV. 208 (2017) ראו  2

 Kleinbard, The Right Tax(; STEVEN A. BANK, FROM SWORD TO SHIELD: THE: להל�(

TRANSFORMATION OF THE CORPORATE INCOME TAX, 1861 TO PRESENT (2010)) להל� :BANK, 
FROM SWORD TO SHIELD.( 

מודל השילוב ', מיני רפורמה'ה "גליקסברג  דודו רא בודדי� א� בולטי� לחוסר התייחסות זהריגי�לח  3 
המיני "גליקסברג : להל�) (1990 (197–193 ,185 כ משפטי�"  בישראלאגידי�המלא ומיסוי הת

 ).2008 (215 ח  ועסקי�משפט" מיסוי דיבידנדי� והפחתת הו�"אס� חמדני וצילי דג� ; ")רפורמה
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,  הבדל כלכלי מהותי אינהרנטי בי� חברה פרטית לשותפותאי� רובכי ל,  במאמרשתפותח

 תנקוד, רביעית.  הללו� התאגידימסוגי אחד לכל של מערכת המס אחראשר מצדיק יחס 

 נדיר אשר ההסתברות צעד המס היא במבנה כללית שרפורמה היא המאמרהמוצא של 

 ייש�לכ� בסו� המאמר מפורט אילו מהמלצותיו נית� ל.  בעתיד הקרוב איננה גבוההנקיטתול

או באמצעות ,  ראשיתיקה באמצעות צעדי� אינקרמנטליי� אשר נית� לקד� ללא חקלמעשה

  . חייבת רפורמה כלליתחקיקה ראשית ממוקדת אשר איננה מ

 מהספרות לדוגמאות התייחסות תו� בדי� המהותי בישראל מתמקד במאמר הניתוח

 לתק� ההמלצה לצד). הברית ארצותבעיקר ( הפוזיטיבי במדינות אחרות מהדי� ואורטיתהת

 דיו� רחב עורר מבקש למאמרה,  הדי� הקיי� בישראל בכל הנוגע למיסוי תאגידי�את

ההצעות שהמאמר מבקש .  האופ� שבו יש לתפוס תאגיד מבחינה מיסיתי�בעני יותר אורטיות

 ישויות מ" החברות בעבכל רואהמנסות להפריד בי� התפיסה של דיני החברות ה, לקד�

דיו� זה .  האופ� שבו תאגידי� צריכי� להיתפס על ידי רשויות המסבי�למשפטיות נפרדות 

ובגלל היכולת , מחד גיסא, ה המודרניתחיוני בגלל החשיבות הגדולה של תאגידי� בכלכל

 את להקשות שעשוישל נישומי� להשתמש במבנה תאגידי כדי להשיג יעדי תכנו� מס באופ� 

  . המס של מערכת ה והחלוקההשגת מטרות הגביי

והדיו� שהוא מבקש לקד� ,  נועד להשלי� חוסר משמעותי מאוד בדי� הישראליהמאמר

אשר נועדה להחלי� את ,  בהצעת חוק השותפויותדיו�ה ע� בבד בד –מגיע בעיתוי גורלי 

 השימוש אתהמטרה המרכזית של הצעת חקיקה זו היא להקל . פקודת השותפויות

, הצעת חוק זו.  הבחירה של משקיעי� בכלי� תאגידיי� שוני�את להקל כלומר, בשותפויות

 שבוממצב  הנובעי� ס את אתגרי המכלומר,  מציי�שהמאמרתעצי� את המתח , א� תתקבל

 המסגרת התאגידית ת בחירבאמצעותנישומי� יכולי� לבחור את משטר המס שיוחל עליה� 

 מודעי� למגוו� השותפויות תחו� מעצבי המדיניות בא� שספק נושא, שותפות או חברה –

  .פעותיוהרחב של הש

 התפתחה במהל� שבו רקע כללי על סוגיית מיסוי התאגידי� והאופ� יית� הראשו� פרקה

 הקושי את שונה מהמקובל בספרות באופ� להסביר ינסה השניהפרק . ה העשרי�המא

 התמקדות ברמת הגמישות והחופש של נישומי� לבחור את הסדרי תו�: במיסוי תאגידי�

 את עיקרי הפתרו� ינתח השלישיהפרק .  המבנה התאגידיבחירתהמס שלה� באמצעות 

 הרביעי הפרק. ות במשטרי מס שוני� חברות פרטיות וציבורישל קטגורי מיסוי –המוצע 

:  העיקרי של המאמרהחידוש בסיס הרעיוניי� העומדי� מאחורי ות את היסוד� לעומקיסביר

 כמה בידו� החמישי הפרק.  כי יש למסות את כל התאגידי� הפרטיי� באופ� שקו�הקביעה

ניכר  מחלק יימנע מציע כיצד המיסוי השקו� שהמאמר פירוט יתר אשר יסבירו בסוגיות

 יסכ� השישי הפרק. מהבעיות במיסוי שקו� אשר עלו במשטרי מס שקופי� במדינות אחרות

 המפורטת אשר ריאלי לקדמ� הרפורמה יצוינו החלקי� המהותיי� בהצעת ובו, את המאמר

  .לאור חקיקת המס הקיימת
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 רקע כללי: מיסוי תאגידי�. א

יעילה , ממשלה בדר� הוגנת דמוקרטית אמורה לממ� את פעילות הבמדינה מס מערכת

 על ישיר מס מטיל של משטר המטרותיו, עקרונית 4.האדמיניסטרטיבי הפ� �ופשוטה מ

ע� זאת רוב .  מבחינה מהותית מהמטרות הכלליות של מערכת המסשונות אינ� תאגידי�

 על הישיר המס מערכת את המשלי� תאגידי� על ישירהמדינות בעול� מנהיגות משטר מס 

 שבו תאגידי� חוצצי� ומתווכי� מהאופ�ור� במשטר מס מיוחד לתאגידי� נובע הצ. יחידי�

  .השקעת� מושאי בי�ל �בי� יחידי

 אסבירע� זאת כמבוא לדיו� .  מקי� במטרות מערכת המס חורג מהיק� רשימה זודיו�

 מקובל, שנית.  המס צריכה לממ� את הוצאות המדינהמערכת, ראשית.  הנחותכמה ואניח

 הגינות של יעדי� לקד� כדי הממשלה בידי מרכזי כלי היא המס ערכתמ כי להניח

 נישומי� שוני� בי� השוואה לערו� חשוב מאוד שמערכת המס הישיר תוכל לכ� 5.חלוקתית

 לקד� צריכה המס מערכת, שלישית.  למסות אות� לפי קריטריוני� של יכולת כלכליתכדי

 מתייחס לניסיו� של מערכת ות יעיל המושג6.ביעילות שלה ה והחלוקהגבייה מטרות את

 את  שהיא שואפת לצמצ�בכ� המתבטא, המס לעודד הקצאה יעילה של מקורות במשק

 את אופציות מדרגי�השפעתה על מער� השיקולי� של יזמי� ומשקיעי� כאשר ה� 

 משטר המס עשוי לפגו� ביעילות א� 7.יפותההשקעה השונות העומדות לפניה� לפי סדר עד

מערכת , לבסו�. מסוימת בפעילות או בעסק השקעה של ההתאגדות מבנה את יעוותהוא 

 ג� ה� לקבוצת המשתייכי�,  אלושיקולי�.  ג� משיקולי� אדמיניסטרטיביי�ונההמס ניז

. מטרת� לצמצ� את העלויות הכרוכות בגביית הרווחי� לפי משטר המס, שיקולי היעילות

ככל . המידע הנדרשת להחלת משטר המסעלויות האדמיניסטרציה מושפעות בעיקר מכמות 

כ� גדלות העלויות האדמיניסטרטיביות של בחינת המידע , שנדרש מידע רב ומדויק יותר

 להזכיר כי עלויות אדמיניסטרטיביות גבוהות ראוי מסקירה כללית זאת כחלק. ואמינותו

 בקרב בוהותג) compliance costs(המושתות על רשות המסי� עשויות ליצור ג� עלויות ציות 

 נוס� אשר עשוי להגדיל את עלויות גור�.  כאשר מדובר בעסקי� קטני�בעיקר, הנישומי�

 
4  � אולשטיי� טובה (22–17תכליתה והגיונה , עקרונותיה, על מקורותיה:  לתורת המיסי�מבוא אדרעי יוס

 LOUIS KAPLOW, THE THEORY OF TAXATION AND PUBLIC ECONOMICS ראוכ� .)2008, עורכת
35–50 (2008) . 

 David G. Duff, Tax Policy and the Virtuous Sovereign: Dworkinian Equality and אור  5 
Redistributive Taxation, in PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF TAX LAW 167 (Monica 
Bhandari ed., 2017); Linda Sugin, Theories of Distributive Justice and Limitations on 
Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems, 72 FORDHAM L. REV. 1991, 2014 (2004); 
Liam Murphy & Thomas Nagel, Taxes, Redistribution, and Public Provision, 30 PHIL. & PUB. 
AFF. 53, 54 (2001); Daniel N. Shaviro, The Mapmaker's Dilemma in Evaluating High-End 

Inequality, 71 U. MIAMI L. REV. 83 (2016).   
 Louis Kaplow, The Optimal Supply of Public Goods and the Distortionary Cost of ראו  6

Taxation, 49 NAT. TAX J. 513 (1996); Joel Slemrod & Shlomo Yitzhaki, Integrating 
Expenditure and Tax Decisions: The Marginal Cost of Funds and the Marginal Benefit of 

Projects, 54 NAT. TAX J. 189 (2001). 
  .20–19' בעמ, 4ש "הלעיל , אדרעי  7
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 המס משתמשת חקיקת אשרככל שההגדרות .  של משטר המסמותוגביית המס קשור בעמי

כ� גדל הסיכוי שפירוש� על ידי נישומי� יהיה שונה מזה של רשויות , רבה� עמומות יות

בפני ( ארוכות ויקרות ולהתדיינויות חלקית לאכיפהה עשוי לגרו�  התיאו� הזחוסר .המס

  ).ערכאות שיפוטיות ואדמיניסטרטיביות

מאמר זה מניח .  השונות של משטר המסהמטרות לעיתי� מתח בי� צפוי,  הדברי�מטבע

 אינו א� ,ויעד חלוקתי מסוי�, לממ� צריכה שהיא הוצאה יעדכי למערכת המס הישיר יש 

שה� בסופו של דבר תוצר של דיו� נורמטיבי ( הללו היעדי� להיות י�צריכקובע מה 

 ביותר חשוב כלי משמשת המס מערכת המקובלת למדי כי נחהלאור הה).  פוליטיתוהחלטה

 מאמר זה מתמקד בשאלה כיצד יש לאז� בי� 8,לקידו� היעדי� החלוקתיי� של המדינה

   .תאגידי� למיסוי הנוגע בכל,  משטר המסשל התכליות שאר בי�ל ומטרה ז

 הגלגול.  גלגולי� שוני� לאור� ההיסטוריהלה והיו מורכבת סוגיה הוא תאגידי� מיסוי

 המאמר שואב 9.הברית צות באר2017 רפורמת המס של סו� שנת הוא האחרו� המשמעותי

 ההתפתחות כל את מתאר איננו א�, ואמריקנית מספרות ישראלית יואת עיקר מקורות

 כאשר מדובר אפילו 10).הברית ובארצותבישראל  (התאגידי� מיסוי ייתסוגההיסטורית של 

 
8 Louis Kaplow & Steven Shavell, Should Legal Rules Favor the Poor? Clarifying the Role of 

Legal Rules and the Income Tax in Redistributing Income, 29 J. LEGAL STUD. 821 (2000); 
Richard M. Bird & Eric M. Zolt, Redistribution via Taxation: The Limited Role of the 
Personal Income Tax in Developing Countries, 52 UCLA L. REV. 1627, 1630–1631 (2005); 
LIAM MURPHY & THOMAS NAGEL, THE MYTH OF OWNERSHIP: TAXES AND JUSTICE 3 (2002).  

 את הביאה האחרונה המס רפורמת. רבות בתהפוכות התאפיינה הברית בארצות התאגידי� מיסוי סוגיית  9
שבו חלק מהתאגידי� , הישראלי למצב דומה מצבל תאגידי� למיסוי הנוגע בכל האמריקנית המס מערכת

 .יחידי� על המוטלהנמוכי� יותר מהמס השולי הגבוה  אחידי� במיסוי כפול בשיעורי מס ממוסי�
 ולנישומי� יש יכולת לבחור את שיטת המס שתוטל עליה� ,תאגידי� שקופי� נתוני� לשיעורי מס שוני�

 הברית מוטל על תאגידי� שקופי� שיעור בארצות, בשונה מישראל.  שלה�תדר� בחירת מבנה ההתאגדו
נראה כי רוב מומחי ,  בחינת הרפורמהאת שטווח הזמ� הקצר מקשה א�. הפעילות אופי לפי שונהמס 

איננה ) מבחינה חלוקתית(איננה צודקת ,  מסכימי� כי היא איננה יעילהההמס אשר בחנו אותה לעומק
 את הגירעו� של ניכרת במידהנוני מס ועתידה להגדיל  בזבוז משאבי� על תכמעודדת והיא, מוסברת

 Tax Games: The Games They Will Play, .et alKamin David , ראו לדיו�. הברית ארצות
; )2018(1439  .EVR .L .INNM103 , Tax Legislation2017 and Glitches Under the , Roadblocks

Daniel Shaviro, Evaluating the New US Pass-Through Rules, BRITISH TAX REV. 49 (2018); 
Bradley T. Borden, Choice-of-Entity Decisions Under the New Tax Act (Brooklyn Law School 

Legal Studies, Research Paper No. 550, 2018), avilable at http://bit.ly/2Qpmsot )להל�: 
Borden, Choice-of-Entity.(  

על בעיית " ויור� עד� אדרעי יוס� ראו, בישראל נהוגי� שהיו ההיסטוריי� הסדרי�ה של חלקי וטלפיר  10
 וחברה בית�רהחב, אגודה שיתופית חקלאית,  ומיסוי שותפותסטטוטורית מס�הרמת , עוד� נטל מס

, 3ש "ה לעיל, "המיני רפורמה "גליקסברג; )1988 (307 יג משפט עיוני" הכנסה�משפחתית בפקודת מס
 למיסוי נוגעבפרט ב (הברית ארצות להתפתחות ההיסטורית של מיסוי תאגידי� בבאשר. 200–186' בעמ

 ש"ה לעיל , BANK, FROM SWORD TO SHIELDראו , )�corporationsהידועות כ, מ"חברות בע
2;Reuven S. Avi-Yonah, Corporations, Society, and the State: A Defense of the Corporate 

Tax, 90 VA. L. REV. 1193 (2004)) להל� :Avi-Yonah, Corporations, Society, and the State(; 
Steven A. Bank, The Story of Double Taxation, in BUSINESS TAX STORIES (Steven A. Bank & 

Kirk J. Stark eds., 2005). 
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 הסדרי� של ארוכה בשורה מדובר קצרה מלמדת כי הסקיר,  בשתי מדינות בלבדבהסדרי�

 בחר המאמר לפיכ�.  קרובות קשה למצוא לה� הסבר קוהרנטילעיתי� אשר אינקרמנטליי�

 לשיטת הכפול המיסוי בי� להבחנה נוגעת אשר אורטית בסוגיה המרכזית מבחינה תתמקדלה

המאמר איננו יכול להידרש לעומק� של שאלות ,  להתמקד בסוגיה זוכדי. השקו� המיסוי

 הכנסה פרוגרסיבי של למיסוי להצדקה, לאומי�בי� למיסוי הנוגעות אחרות קשורות

 הנחות. מס מתכנו� הנובעת החברתית התועלת) חוסר (או וללגיטימיות, יחידי�שמפיקי� 

חלוקה : למערכת המס הישיר יש מטרה: כדלקמ� ה� אלו בנושאי� המאמר של המוצא

 הזאת מההכנסה חלק ועל (יחידי� של הכנסה מיסוי דר� להגשי� מנסה היא שאותהמחדש 

 11;למס מאוד רגישה איננה של נישומי� יחידי� תושבות ;)מוטלי� שיעורי מס פרוגרסיביי�

 המטרות החלוקתיות של תחת החותרת תופעה י�המקר של המכריע ברובתכנו� מס הוא 

  12.מערכת המס

  האתגר של מיסוי תאגידי� במדינת הרווחה המודרנית:  היסטורירקע  .1

 להחזקת של מערכת המשפט בייחודיות של הסדרי� מסוימי� להכרה ביטוי הוא התאגיד

י� המנוצלי�  סוגי� רבי� של תאגידישנ�בכלכלה המודרנית .  פעילות כלכליתלקיו�נכסי� ו

לאור� השני� נראה כי אחת המטרות העיקריות של דיני ,  זאתע� 13.למגוו� רחב של מטרות

 הו�, י של משקיעי� לרכז משאבי� שוני� של הו� אנושולת להסדיר את היכיאהתאגידי� ה

  14. פיזי במטרה לקד� פעילות כלכלית המצריכה שיתו� בצורה יעילה יותרהו�פיננסי ו

 
 .148–144ש "הל סמו�טקסט ה בלהל� הדיו� את אור  11 
 כדי שבחרו התאגידי במבנה להשתמש נישומי� של ליכולת נוגעות זה במאמר מהסוגיות שהרבה מכיוו�  12

 התנהגות של סוג הוא מס תכנו�, ראשית. וראוי לפרט את הסיבות להנחה ז, מס תכנו� של מטרות להשיג
 לידי מביאה ורק,  מייצרת ער� לחברה בכללותהאינההיא ,  פליליתאינהג� א� היא (חברתית �אנטי

 א�,  שזה משחק סכו� אפסמשו�).  שוני� בהי�העברות חלוקתיות של משחק סכו� אפס בי� פרט
 השולי המס שיעור את להעלות תצטר� היא, לכול� זאת ותאפשרלתכנ� מס " הזכות" תרחיב את נההמדי

 את יותר עוד המעוות מס שולי גבוה שיעור של זה מצב. שלה הגבייה ביעדי לעמוד כדי לכול� הגבוה
מס עדי� פחות ממצב של שיעורי , ומגדיל את התמרי� להשקיע בתכנוני מס, ולהשקיע לעבוד התמריצי�

תכנו� המס באמצעות , יתשנ. תכנוניי�� חוקי� אנטילצד יהנמוכי� יותר המוטלי� על כלל האוכלוסי
ההו� מחולק . מהו�תאגידי� שמור בעיקר לאנשי� שחלק גדול יותר מההכנסה שלה� מקורו בתשואה 

 ווהבש שווה מחולקת אינהולכ� מלכתחילה היכולת לתכנ� מס ,  מאוד בחברהעדבצורה לא שוויונית 
צמצו� התופעה של תכנוני מס בנוגע לתאגידי� , לפיכ�.  העליוני�לאחוזוני� בעיקר נתונהבחברה אלא 

 לדיו�. מחדש לחלוקה ככלי המס מערכת של הפרוגרסיבית החלוקתית המטרה את המשרתת פעולה ואה
 David A. Weisbach, Ten Truths About Tax Shelters, 55 TAX. L. REV. 215 ראו זו בסוגיה כללי

 ).Weisbach, Ten Truths :להל�( (2002)
חלוקת רווחי� מעסק חי בלי לחלק את הנכסי� , הפרדת ניהול מבעלות, בה� מטרות של גידור סיכוני�  13

 .' וכושבו
 Ronladראו  שבה� בולטות האחתל.  רבות מסבירות את קיומה של הפירמה כגו� היררכי ריכוזיאוריותת  14

H. Coase, The Nature of the Firm, 4 ECONOMICA 386 (1937). 
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� שאלת המיסוי שלה� קיבלה 15,עסקיות היו מקובלות כבר בימי קד� שהתאגדויות א

על רקע חוסר השקט החברתי במהל� המאה .  העשרי�מאהמשנה חשיבות רק במהל� ה

השתנה האופ� שבו אזרחי� ,  העשרי� באירופה ובצפו� אמריקההמאה ועשרה התשע

 בעיקר . השתנה ג� תפקידה של מערכת המסבעת ה ובהמדינה אחריותתופסי� את 

ולאחר מכ� בחלקי� אחרי� ,  במערבהשתרשה ואיל� רי�מהמחצית השנייה של המאה העש

 רמת חיי� שתספק רווחה מדינת שהמדינה תהיה כ�ציפייה פוליטית ל, בעול� המתפתח

.  רמה מסוימת של שוויו� כלכלי בי� אזרחי המדינהתבטיח ותושביה ואזרחיהנאותה לכלל 

 לבלי המודרנית השתנה תפקידה של מערכת המס,  רווחה הבחירה לקיי� מדינתבעקבות

 שהמדינה החלה יברסליי� הרווחה והשירותי� האונתבאופ� טבעי המימו� של מערכו. הכר

וחסרות (גר� לכ� שמערכת המס נדרשה לגייס כמויות אדירות , להעניק לכלל האזרחי�

המדינה ממיסי� לפני רוב הכנסות , מזו יתרה 16.של משאבי�) תקדי� בקנה מידה היסטורי

מיסי� על מוצרי� בסיסיי� כמו , �מכסי(המאה העשרי� נבעו ממיסי צריכה עקיפי� שוני� 

 המאה העשרי� חלק ניכר מהכנסות המדינה החל להגיע במהל� ואילו, )לח� ואלכוהול

 על נוספי� למצוא מקורות מימו� מבחינה היסטורית הצור�. ההכנסהממיסי� ישירי� על 

 הצבאית אשר נדרשה כדי לנצח ההתעצמות את לממ� מהצור� הפיסקלי נבע צריכה מיסי

 ונמשכה במלחמות ניתמגמה שהחלה במלחמת האזרחי� האמריק, חמות המודרניותבמל

 את המעבר חייבהצור� הפיסקלי ש,  ע� זאת17.ובמלחמה הקרה, העול� הראשונה והשנייה

,  כינונה של מדינת הרווחהשבבסיס האידיאולוגית דהבעמלמיסוי ישיר השתלב היטב ג� 

וכי ראוי , פי היכולת הכלכלית של התושבי� כי המדינה צריכה לגבות מיסי� להאשר גרס

 בנטל ולכ�, הממשלה הוצאות מימו� של משמעותי יותר בחלקשהאזרחי� העשירי� יישאו 

 של מיסוי ישיר תלש� כ� פותחו שיטו).  ויחסיי�מוחלטי�במונחי� (מס גבוה יותר 

 18. שלה� שוני� של היכולת הכלכליתמדדי� פיל, המטילות שיעורי מס משתני� על יחידי�

א� , )דומה ביטוח לאומי וכדמי,  מס הירושההלדוגמ( סוגי� שוני� של מיסי� ישירי� ישנ�

 לרוב תו� שימוש המוטל,  בו הוא מס ההכנסההשתמשההמכשיר העיקרי שמדינת הרווחה 

 שהכנסתו של הנישו� כלכלומר שיעור המס השולי עולה כ,  שולי פרוגרסיביבשיעור מס

מערכת מס הכנסה מניחה כי יחידי� ממוסי� על , כנסות מהו� בכל הנוגע לה19.גדלה

  .ההכנסות שה� מפיקי� מנכסי� שבבעלות�

 
 ,Bradley T. Borden, The Federal Definition of Tax Partnership, 43 HOUS. L. REV. 925 ראו  15

 Borden, The Federal Definition(;Samuel Williston, History of the: להל�(  (2006) 935–925
Law of Business Corporations before 1800. I, 2 HARV. L. REV. 105 (1888). 

 OECD, REVENUE STATISTICS  האחרונות ראוי� השנ�50לרמות המיסוי במדינות המפותחות ב  16

1965–2014, 22–238 (2015), http://bit.ly/2DMTR5O.   
 STEVEN A. BANK ET AL., WAR AND TAXES (2008); KENNETH SCHEVE & DAVID ראו  17

STASAVAGE, TAXING THE RICH: A HISTORY OF FISCAL FAIRNESS IN THE UNITED STATES 

AND EUROPE 185–192, 213 (2016) . 
 השאיפה של הוגי� כלכליי� לממ� את הוצאות המדינה סיסלדיו� במטע� האידיאולוגי אשר עמד בב  18

 .1ש "לעיל ה, Mehrotra ראו ,באמצעות מס הכנסה פרוגרסיבי
 Walter Blum & Harry Kalvin, The Uneasy Case for  פרוגרסיבי ראולמס בנוגע � ודיוממצהלהסבר   19

Progressive Taxation, 19 U. CHI. L. REV. 417 (1952). 
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והוא� , שייתיתע� פרו� המהפכה התע, עשרה  נוס� אשר החל במאה התשעתהלי�

ככל .  הוא צמיחתו של הסקטור התאגידי בכלכלה המודרנית,במהל� המאה העשרי�

כ� גדל , מערכת העסקית נעשתה מורכבת יותרוככל שה,  התפתחלאומי��שהסחר הבי

 שלא.  לנהל את עסקיה� והשקעותיה� באמצעות כלי� תאגידיי�י�הצור� של משקיע

 מספר מוגבל של יסאשר היו מאורגני� על בסיס משפחתי או על בס,  קדומי� יותרכתאגידי�

 –� תאגידי הענק בכלכלה המודרנית מתאמי� בי� מיליוני פרטי, משקיעי� ומנהלי�

   20. בנכסי� רבי�ומחזיקי� – ועובדי� משקיעי�
ככל שחלק . הללו שתי ההתפתחויות ע להבי� את האתגר של מיסוי תאגידי� על רקנית�

 הנכסי� כ� גדל הצור� לקשור בי�,  תאגידיתבהשקעהגדול יותר מהעושר החברתי רוכז 
 לאפשר כדי, ה� הכלכלית של המשקיעי� בהיכולת בי�ל והכנסותיה�שבתאגידי� השוני� 

 של מערכת מס יאל את האידלהגשי� אפשרלא היה . את קיומה של מערכת מס פרוגרסיבית
 ההשקעה שבו באופ� להתחשב שלה� מבלי הכלכליתהכנסה הממסה יחידי� לפי היכולת 

 המטרות מאחתהיות ש,  על כ�נוס�.  הכלכלית שלה� על היכולתשפיעהשלה� בתאגיד מ
 הרצו� לפקח על הכוח הכלכלי והפוליטי הנובע יתה היירי�היש המיסי� הטלת שביסוד

אזי ככל שיותר עושר , ותוולהגביל א, מהו� ובהכנסות הוניי� נכסי� באחזקתשוויו� �מאי
  21. מטרות מערכת המסבהגשמתכ� הפ� המיסוי שלה� למשמעותי יותר , רוכז בתאגידי�

כלה המודרנית מעלה  הנרחב בתאגידי� כאמצעי מרכזי להשקעה משותפת בכלהשימוש
מיסוי גמיש מדי או נמו� מדי של תאגידי� יגרור מטבע ,  גיסאמחד. לחצי�שני סוגי� של 
 בעלי המניות המשקיעי� של ג� זאת בעקבותו,  של ההו� המושקע בה�חסרהדברי� מיסוי 

,  גיסאמאיד�. ניכרות וחלוקתיות גבייתיות להיות השלכות יותלמיסוי חסר שכזה עשו. בה�
 מפני להרתיע עשוי  השקעות תאגידיותשל בשיעור מס גבוה מדי אווי קשיח מדי מיס

   23. פעולה יעילי� בי� נישומי�שיתופי על להקשות זאת בעקבות ו22,התאגדות
 המס נאלצי� להתמודד ע� לח� משמעותי ניות השני� האחרונות מעצבי מדיבשלושי�

 �שינויי� . ת על הכנסות מהו� מיסי� גלובליתחרות:  של מיסוי תאגידי�בסוגיהנוס
 של תושבי� ההו� השקעות אתח הקלו מאוד "טכנולוגיי� וליברליזציה של שווקי המט

 שלה� � החלו לראות במשטר מיסוי התאגידימדינות,  כ�עלנוס� . מחו� לגבולות המדינה
ומניעת בריחת הו� של משקיעי� ( זרי� משקיעי�אמצעי למשיכת השקעות הוניות של 

 
 BENJAMIN J. RICHARDSON, SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT LAW REGULATING THE ראו  20

UNSEEN POLLUTERS 45–46 (2008); Donald C. Langevoort, The SEC, Retail Investors, and the 
Institutionalization of the Securities Market, 95 VA. L. REV. 1025 (2009); Virginia H. Ho, 
“Enlightened Shareholder Value”: Corporate Governance Beyond the Shareholder- 
Stakeholder Divide, 36 J. CORP. L. 59, 64 (2010); OECD, PENSION MARKETS IN FOCUS 

(2012), available at http://bit.ly/2E02oDq )הפנסיה בכלכלות שקעותמדגי� את צמיחת ה 
   ).מפותחות

 לאפשר במטרה בשיעור נמו� מאוד היה, מס החברות הראשו� שהוטל בתחילת המאה העשרי�, לדוגמה  21
, Avi-Yonah, Corporations, Society, and the State ראו לדיו�. לממשל לפקח על תאגידי� גדולי�

 .10ש "הלעיל 
22  Bradley T. Borden, Aggregate-Plus Theory of Partnership Taxation, 43 GA. L. REV. 717, 

 .)Borden, Aggregate-Plus: להל� ((2009) 764–763
 .ש�  23
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 על המוטל לאמ� מגוו� רחב של טקטיקות להפחתת המס האפקטיבי והחלו, )מקומיי�
 נעשו ההשקעות בהקשר זה המאמר מבקש לציי� כי 24.הכנסות תאגידיות שונות בתחומ�

  25.ניכרת מידה פחות בניידי� המעורבי� בה� הפרטי� אול�,  יותרהרבה ניידות

   בישראל ובעול�תאגידי�מיסוי :  הדיספוזיטיביהמודל  .2

שבו , מימוש ללא בעול�. המימוש מעקרו� נובע תאגידי� למיסוי מיוחדי� בהסדרי� הצור�

אי� משמעות ,  או ירידה בשווי הנכסי� שבבעלות�ייהרשויות המס ממסות יחידי� לפי על

 המבנה התאגידי לאמשו� שאת חבות המס ,  מוחזקי� נכסי�שבאמצעותולמבנה התאגידי 

מכיוו� שמערכת המס . מס שנת כל בסו� הנכסי� של) �המשוער (השוק שווי אלא קובע

מאמר זה מניח , א� ורק למיסוי של הכנסות ממומשות) כמעט תמיד(הישיר מגבילה עצמה 

 נמנעלכ� המאמר . זו בהגבלה לדבוק תמשי� הישיר המס שמערכת רבה סבירות ישנהכי 

  .מימושה מעקרו� ממשית סטייה לפתרונות אשר מחייבי� מלהתייחס כלל בדר�

בחלק .  המשקיעי� בה�מיסוי תאגידי� ולמיסוי שונות פיתחו שיטות מגוונות מדינות

, הלדוגמ (שוני� מסוגי� על תאגידי� החלי� המס בהסדרי שוני מהמדינות ניכר משמעותי

 עצמ� וההסדרי�) מ" בעחברות מיסוי של בי�ל תפויותלרוב קיי� שוני בי� מיסוי של שו

קצרה היריעה מלתאר אפילו חלק קט� משיטות המיסוי . ני� לא מעט לאור� השהשתנו

השיטה ", הראשונה:  שתי שיטות מרכזיות למיסוי תאגידי�ציי� אבל נית� ל,הקיימות

 בתאגיד רואי� שבמסגרתה, ")ולמודל המיסוי הכפ "בש� בספרות ג� הידועה" (הקלאסית

 מוטל בעת ובה ,ברותהכנסתו של התאגיד חשופה למס ח.  שני נישומי� נפרדי�במשקיעו

, מדיבידנד,  בתאגידהחזקותיו שהוא מפיק ממהרווחי�מס על הכנסתו של בעל המניות 

 בעל המניות נעשה בנפרד מחישוב שלחישוב חבות המס .  או ממכירת חלקו בתאגידביתמרי

 מכונה שיטת המיסוי השנייה . על התאגידהחל משיעור המס חבות התאגיד ואיננו מושפע

 התאגיד איננו ישות בעלת חבות מס עצמאית ונפרדת מזו של ובמסגרתה, "קו�התאגיד הש"

   26. מיוחסות למשקיעי�התאגיד כל הכנסות ולכ�, המשקיעי�

.  תאגידי� שוני�גי משטרי המס מאמצי� את שתי הגישות ומחילי� אות� על סורוב

 לרוב באופ� י�שותפויות וסוגי� מסוימי� של חברות פרטיות או התאגדויות עסקיות ממוס

"�כאשר על התאגיד מוטל . מ ממוסות לרוב בנפרד מבעלי המניות" חברות בעואילו, "שקו

 שיעורי מס נמוכי� יחסית על וקובעתבכ� ) לעיתי�(מערכת המס מתחשבת , מס חברות

   27). רווחי הו�על ג� מס נמוכי� יחסית ושיעורי( של בעלי המניות דיבידנדהכנסות מ

 
 Reuven S. Avi-Yonah, Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the ראו  24

Welfare State, 113 HARV. L. REV. 1573 (2000).  
 Reuven S. Avi-Yonah, And Yet It Moves: Taxation and Labor Mobility in the Twenty-First ראו  25

Century, 67 TAX L. REV. 169 (2014); Wei Cui, Destination-Based Cash-Flow Taxation: A 
Critical Appraisal, 67 U. TORONTO L.J. 301 (2017) .  

 ).3ש "הלעיל , "המיני רפורמה "גליקסברג" (מודל השילוב המלא "זו שיטת מס מכנהדוד גליקסברג   26
 מיסי� ששולמו ברמת גי�הנישו� יקבל זיכוי ב:  באחת משתי דרכי�כלל בדר�התחשבות זו תתבטא   27

). 197–193' בעמ, ש� ראו( הנישו� לשיעור מס מופחת על הכנסותיו מדיבידנד יזכה ולחלופי�, התאגיד
המדינה , עתילמיטב ידי, כיו�. שיטת הזיכויי� הייתה נפוצה ברבות ממדינות העול� המפותח בעבר

אשר בעבר נתנו , חלק ניכר ממדינות אירופה. היחידה אשר עדיי� מיישמת אותה היא אוסטרליה
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 בתחו�הנישומי� אי� יכולת אמיתית לבחור את הסטטוס שלה�  ניכר מלחלק, פועלב

 יתרו� את לצמצ� עשויות מורכב ארגוני במבנה הכרוכות שעלויות העסקה מפני, דיני המס

 היחידי� אי� ברירה מעשית אמיתית לרוב, לכ�). ובינוניי�בעיקר עבור עסקי� קטני�  (המס

 חייבי� לש� כ� ,ו� מהציבור הרחבורוב העסקי� שרוצי� לגייס ה, אלא להיות שכירי�

המאפיי� הבולט ברוב ,  למרות זאת28.מ הממוסה כישות נפרדת"להתאגד כחברה בע

 רי�כלומר לתאגידי� אשר אינ� נסח, המדינות הוא שככל שהדבר נוגע לעסקי� פרטיי�

נגזרת מצורת ,  תבח� מערכת המס את ההשקעהפיה מערכת הכללי� שעל, בבורסה

כאשר המשקיעי� בוחרי� להתאגד ומעדיפי� , כלומר. מי� בחרו בהההתאגדות שהנישו

ה� בוחרי� לא רק את הכללי� התאגידיי� אשר יחולו ,  אחרתפנישיטת התאגדות אחת על 

 שבחר לפעול במסגרת עסק 29.אלא ג� את כללי המס אשר יחולו עליה,  ההשקעה שלה�לע

 מצורתללי מס שוני� הנגזרי� יהיה כפו� לכ, או מבלי להתאגד כלל, או שותפות, חברה

 תפעולית יכול בינוני המקרי� עסק פרטי ברוב 30.מימונוואופ� , ההתאגדות של העסק

 כשותפותמ או "כחברה בע, מאוגד לא כעסק) א� לא זהה( לפעול באופ� דומה ומימונית

  ). מוגבלתאוכללית (

לת תגרור ההתאגדות במסגרת המספקת אחריות משפטית מוגב,  ניכר מהמדינותבחלק

). ותמנע ממנו יכולת לבקש מיסוי שקו�(חיוב במס חברות אשר יוטל על רווחי התאגיד 

. אחרתמ בצורה " אבחנות מדוע יש למסות שותפויות וחברות בעכמה בספרות מוצעות

מ " בעבחברה בשימוש אחר להנחה כי יש משהו אינהרנטי כלל בדר� נוגעותטענות אלו 

 אינו מאמר זה 31. של מערכת המסאחר יחס המצדיקרדת כחברה בעלת ישות משפטית נפ

 לנתח את מבקש הוא ו, סוגיית האחריות המוגבלתאת מדגישהל אשר "מקבל את הגישה הנ

  .השקעת� מושא בי�ל בתאגידי�אופ� מיסוי התאגידי� לפי אופי הקשר בי� המשקיעי� 

, על חברות ושקופי�על תאגידי� ,  הסדרי מס שוני� על יחידי�של תחולת� מלבד

מ ה� לרוב " המאוגד במסגרת חברה בעבעסק שהופקו רווחי�שיעורי המס החלי� על 

 
א� מטילי� מס , החלו למסות משקיעי� וחברות בנפרד,  מס ששול� ברמת החברהגי� בזיכוילמשקיעי� 

 .  על הכנסות של יחידי� מדיבידנדתרבשיעור נמו� יו
 Claire Crawford & Judith Freedman, Small Business Taxation, in DIMENSIONS OF TAX ראו  28

DESIGN: THE MIRRLEES REVIEW 1028, 1029 (Stuart Adam et al. eds., 2010)  . 
 אלא ג� חשוב לציי� כי ההגדרה התאגידית עשויה להשפיע לא רק על התאגיד הבודד. 1002' בעמ, ש�  29

בחור את מערכת כללי המס שתחול על התאגיד מנוצלת למטרות היכולת ל. על המיסוי של משקיעי� בו
 בהגדרות אלו כדי להשפיע על תוצאת המשתמשי�לאומיי� מורכבי� �בי�תכנו� מס ג� על ידי תאגידי� 

 . המס של המבנה התאגידי
, בדר� של השקעת הו�( התאגיד תילוהבחירה שלה� כיצד לממ� את פע,  הנישומי� בחרו להתאגדא�  30

.  על תוצאות המס של התאגיד והמשקיעי�תשפיע ג� היא)  מכשיר פיננסי אחרבעזרתת חוב או באמצעו
 ,David A. Weisbach  כ� ראו.)2009 (325–295 חברות ובעלי מניותיה� מיסוילדיו� ראו דויד אלקינס 

Line Drawing, Doctrine, and Efficiency in the Tax Law, 84 CORNELL L. REV. 1627, 
 .) Weisbach, Line Drawing: להל� ( (1999) 1643–1637

לעיל , "המיני רפורמה "גליקסברג; 274–271' בעמ, 4ש "לעיל ה, אדרעי ראו אלו טיעוני� של לסקירה  31
 . 203–201' בעמ, 3ש "ה



  ט"תשע מט משפטי�  איל� בנשלו�

290  

 בשיעורי ההבדלי� 32.אחידי� ונמוכי� ביחס לשיעור המס השולי הגבוה המוטל על יחידי�

אשר ,  שנישומי� מסוימי�לכ� לגרו� עשויי� על התאגידי� החלי� ס המבחקיקתהמס ו

 ממש של משקל לתת עשויי�,  בעלות נמוכהבאחרת אחתת יכולי� להחלי� צורת התאגדו

   33.לשיקולי מס אשר יעזרו לה� למקס� את התשואה שלה� אחרי מיסי�

,  מסוימתכלית של נישומי� לבחור את מערכת כללי המס שתחול על פעילות כלהיכולת

, )בבד ד בכללי� כמה של הפעלהמשו� שהיא מצריכה (יוצרת מערכת מסורבלת יותר 

מערכת ,  לכאורה34).משו� שפעילות כלכלית דומה תמוסה באופ� שונה(נת פחות והוג

מאפשרת לכל הנישומי� לבחור את מסגרת כללי המס העדיפה , מיסוי המאפשרת בחירה

 לחלק שרק ג� העובדה מוכ, עלויות העסקה הכרוכות למעשה בתכנו� מס, ע� זאת. עליה�

 את החשש שאפשרות הבחירה לא תנוצל תומעל,  נגישות טובה ליועצי מסישמהנישומי� 

כלומר יחידי� אמידי� ותאגידי� ( נישומי� חזקי� ידיאלא בעיקר על , באופ� שוויוני

   35).גדולי�

 כללי המס אשר יחולו אלת מערכת המס כורכת את שאלת צורת ההתאגדות ע� שכאשר

, ראשית. ות להיות לכ� עלויות חברתיות לא פשוטותעשוי, עסקית�על הפעילות הכלכלית

 העלויות הגביי,  של תכנו� מסרותא� נישומי� אמידי� ינצלו את הבחירה כדי לקד� מט

לשיקולי המס עשויי� להיות מחירי� עקיפי� משו� , שנית.  צפויות לגדולהוהחלוק

,  מבחינה עסקיתמיטבי לבחור מבנה התאגדות לא לנישומי� יגרמוששיקולי� של תכנו� מס 

 מסמערכת ,  שלישית36. להשיג יעדי� של תכנו� מסכדי, לת אחריותלמשל בכל הנוגע להגב

 
 המס שיעורמ) ניכרת במידה( מס נמו� יותר ורחברות ממוסות בשיע, לק ניכר מהמדינות המפותחותבח  32

 Australian Government The Treasury, International Comparison להרחבה ראו.  יחידי�על המוטל
of Australia’s Taxes, http://bit.ly/2DNzIfR (last visited Nov. 28, 2018) ;Crawford & 

Freedman , הברית ארצות המדינות היחידות שבה� ההנחה הזאת איננה נכונה היא אחת. 28ש "הלעיל ,
 .Edward Dו לדיו� רא. אבל ג� ש� ההערכה הרווחת היא שמס החברות ירד בעתיד הנראה לעי�

Kleinbard, Corporate Capital and Labor Stuffing in the New Tax Rate Environment 2–3 (U. S. 
Cal. Ctr. L. & Soc. Sci. Research Paper No. C13-5, 2013), avilable at http://bit.ly/2Re7H5e 

 Kleinbard, Corporate Capital( ;Bret Wells, Pass-Through Entity Taxation: A Tempest: להל�(
in the Tax Reform Teapot, 14 HOUS. BUS. & TAX L. J. 1, 20–23 (2015) .ארצות לציי� כי ג� בראוי 

 :Karen C. Burke, Passthrough Entities ראו (1986 זה היה המצב לפני רפורמת המס של שנת הברית
The Missing Element in Business Tax Reform, 40 PEPP. L. REV. 1329, 1330 (2013).( 

33  Eric M. Zolt, Tax Reform Reduce the Corporate Income Tax Rate and More, TAX NOTES 923, 
925 (2011) . 

 ,Deborah H. Schenk  ראו.יתנ היא שיכולת תכנו� המס של נישומי� אינה הומוגצאוהנחת המ  34
Reforming Entity Taxation: A Role for Subchapter S?, 146 TAX NOTES 1237, 1246 (2015); 
George K. Yin, The Future Taxation of Private Business Firms, 4 FLA. TAX REV. 141, 

 ).Yin, The Future Taxation :להל� ( (1999) 150–149
 ע� חבות מס גבוהה ושיעור מס נישומי� ידי  תכנו� מס בעיקר עלרכיונצפה לראות כי הבחירה תנוצל לצ  35

 .Willard B לדיו� ראו.  לבחור כדי לקד� מטרות של תכנו� מסותאפשראשר ינצלו את ה, שולי גבוה
Taylor, “Blockers”, “Stoppers”, and the Entity Classification Rules, 64 TAX LAW. 1, 1–2 

 .34ש "ה לעיל, Taylor, Blockers(; Yin, The Future Taxation :להל� ((2010)
 הנחת המוצא של חלק ניכר מהטיעוני� הללו היא שתכנו� מס ברוב המכריע של המקרי� כיראוי להדגיש   36

 ער� אלא רק מהווה העברה חלוקתית מכלל החברה למתכנני יצר מיאינו הוא שכ�, הוא בזבוז חברתי
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 תגדיל ה� את עלויות הציות לחוק של נישומי� , מקבילי�כללי� סוגי כמה לה שיש מסועפת

ה� את עלויות אכיפת )  ייעו� מס מתאי�למימו�אשר יצטרכו להפנות משאבי� כספיי� (

, אחת ובעונה עתכו� כמה כללי� ב לתחזק ולאהצור� מלבד.  רשויות המסידי עלהחוק 

רשויות המס צפויות לנסות לצמצ� את פוטנציאל תכנו� המס הקשור בתאגידי� באמצעות 

  . תכנוניי� אשר ייקרו את הלי� גביית המס� דיווח וכללי� אנטיובותהטלת ח

מודל " מעי� ת יוצרנישומי� על לבחור את משטר המס התאגידי שיחול היכולת

.  המס של התאגיד שלה�סיווג חוזיי� על באמצעי� להשפיע יכולי� ה� שבו" דיספוזיטיבי

� מהבחירה של נישומי� במשטר המס עשויות להיות לא הנובעות שהעלויות החברתיות א

חשוב לזכור כי דבר זה איננו ייחודי למיסוי תאגידי� וכי קשה למצוא מערכת מס , מבוטלות

 וג� , שיקולי ההשקעה של הנישומי�אתו ת מעוותת את ההתנהגושאיננה, פשוטה להבנה

  .  עלויות אכיפה וציות לחוקצורנמנעת מלי

 הוא האפשרות הכמעט בלתי ידי� שיוצא דופ� במודל הדיספוזיטיבי של מיסוי תאגמה

,  פעילות עסקית מסוימתעל בי� הסדרי מס שוני� אשר יחולו ורמוגבלת של נישומי� לבח

 רק תו� התייחסות להגדרות המשפטיות אלא,  עצמה שו� קשר למאפייני� של הפעילותבלי

מערכת מס ,  עסקה כפויהוא מכיוו� שתשלו� מס ה37.ההתאגדות אופ� שלהפורמליות 

 שרירותית למערכת הופכת,  כלכליי�לא לפי קריטריוני� תאגידי� המסווגתדיספוזיטיבית 

   38.חי� לה� נישומי� להשתמש באמצעי� חוזיי� כדי לבחור את כללי המס הנומדרבנתה

א� מה ,  החברתיות של המודל הדיספוזיטיבי עשויות להיות לא מבוטלותהעלויות

 מטרה חברתית המודל ומשו� שלא ברור איז, שמיוחד בה� הוא שלא ברור א� ה� מוצדקות

נראה כי חלק ניכר מהאבחנות שהמודל הדיספוזיטיבי נשע� , למעשה. שרת מיטיביהדיספוז

 נורמות מבטאותאלא בעיקר , � מטרה חברתית עכשווית אינ� משרתות שו39,עליה�

 נוסחו שבמהלכה, י� של המאה העשרנה הראשוהמחצית מ�משפטיות ארכאיות �עסקיות

 שני מדועלא ברור ,  במציאות הכלכלית המורכבת של ימינו40. המס לראשונההסדרי

 להיות יכי�צר, מ" להתאגד כחברה בעהבוחרי�)  מספרההלדוגמ(שותפי� בעסק ריכוזי קט� 

  .  כשותפותלהתאגד בוחרי� היו לו בו ממוסי� שהיו מזה שונה באופ� ממוסי�

 
 J. Clifton Fleming, Some  ראו. את פוטנציאל תכנו� המסלממש לה� המסייעי� קצועהמס ולבעלי המ

Cautions Regarding Tax Simplification, in TAX SIMPLIFICATION 227, 227–228 (Chris Evans et 
al. eds., 2015), avilable at http://bit.ly/2AwUNbs; William A. Klein & Eric M. Zolt, Business 
Form, Limited Liability, and Tax Regimes: Lurching Toward a Coherent Outcome?, 66 U. 

COLO. L. REV. 1001, 1007–1008 (1995); Weisbach, Ten Truths , 12ש "הלעיל ;Zolt , ש"הלעיל 
33 ;Schenk ,1243' בעמ, 34 ש"ה לעיל.  

37  Klein & Zolt ,1002' בעמ, 36 ש"ה לעיל. 
 .1010' בעמ, ש�  38
 .'ובי� הו� מניות לחוב וכו,  תאגיד לעסק לא מאוגדבי�,  בי� חברה לשותפותהבחנהכגו� ה  39
Oxford University ( 47–46, ining Capital Income TaxationReimag, Kleinbard. Edward D ראו  40

 available at, )2015, 1524. noResearch Paper , Centre for Business Taxation
http://bit.ly/2DOemis) להל� :Kleinbard, Reimagining Capital ( ;Kleinbard, The Right Tax, 

קשה ,  כיצד התפתחו ההסדרי� הללופורט שיש תיעוד היסטורי מא�. 232–231' בעמ, 2ש "ה לעיל
 ,Avi-Yonah לסקירה היסטורית מקיפה יותר ראו. למצוא רציונל מכונ� שיסביר את המקור להבדלי�

Corporations, Society, and the State , 10ש "הלעיל.  
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 את היחסי� המסדירי� שכללי המס וא היביות את הדיספוזיטהמעצימי� היבטי� האחד

.  לאופי הפעילות הכלכלית של התאגידכלל בדר�בי� המשקיעי� לתאגיד אינ� רגישי� 

מחוקקי� יחילו לרוב מכלול אחד של כללי מס , מ" בעכאשר מדובר במיסוי חברות, הלדוגמ

הטלת מכלול אחד של חוקי מס על . אשר יוחל באופ� אחיד על כלל בעלי המניות והחברות

 שוני מהותי בי� חברה ציבורית גדולה ישמ איננו דבר ברור מאליו משו� ש" בעכל החברות

 חברה קטנה בי�ל ,")טבע" חברת הלדוגמ(ע� פעילות חובקת עול� ומבנה בעלות מבוזר 

 שאות� כללי� תפיסה ה41). מאפייה שכונתיתהלדוגמ(בבעלות ריכוזית הפועלת בישראל 

 את היחסי� בי� החברה לבעלי המניות איננה ריאלית משו� יסיתצריכי� להסדיר מבחינה מ

, חשוב מכ�. ס המלרשויות לגמרי אחרי� אתגרי� להציב עשוי הללושכל אחד מהמצבי� 

 הכללי� הקיימי� מקדמי� עקרונות של גבייה הוגנת ויעילה בעול� כיצד כלללא ברור 

  . חלק ניכר מההו� נמצא במסגרת של השקעה תאגידיתשבומודרני 

  ישראל בהמצב  .3

 אורטי המס בישראל כרקע לדיו� התבחקיקת התאגידי� מיסוי זה יסכ� בקצרה את חלק

דוד גליקסברג הגדיר את מערכת מיסוי .  זובסוגיה לחול שצרי� הדי� בדברבפרקי� הבאי� 

 הסדרי� שוני� ובצידה ,מ" לחברות בעבנוגע מערכת של שילוב חלקי :התאגידי� בישראל

� מערכת השילוב החלקי היא למעשה מערכת של מיסוי נפרד 42.המנסי� להחיל הסדר שקו

, המערכת נתפסת כמודל של שילוב חלקי משו� שבקירוב.  על רוב החברותוטלוכפול המ

דומה , מתאגידי� יחידי�על הכנסות שהפיקו ) במצטבר (המוטלשיעור המס האפקטיבי 

מנ� המס על הכנסה וא.  עסקיות של יחידי�הכנסות המוטל על הגבוה השולי המס לשיעור

 הדיבידנד רכאשר ההכנסה נוצרת לחברה וכאש(מ מוטל פעמיי� "המופקת בידי חברה בע

) פחות או יותר( כל אירוע מס נתו� למס שולי עשהלמא� , )משול� לבעל המניות היחיד

 יד של ממשלח משיעורי המס הפרוגרסיביי� המוטלי� על הכנסות מעסק וונמו�, אחיד

 25% ליחידי� נע בי� בידנדי� ומס על די44,23% החברות בישראל הוא מס שיעור 43.יחידי�

נטל ,  מדי שנהבהנחה שהרווחי� הנצברי� בחברה משולמי� לבעל המניות,  כ�45.32%�ל

  46.49%–43.7%המס המצטבר המוטל על הכנסות שהופקו בחברה עומד על 

גליקסברג ,  חברותעל חלש) ע� שיעורי המס הנמוכי� (והכפול הנפרד המודל מלבד

שנועדו ליצור שילוב מלא ",  את מודל המיסוי השקו�המאמצי� אחרי�מאפיי� משטרי מס 

 
41  Kleinbard, The Right Tax, 232–231' בעמ, 2ש "ה לעיל. 
) 2015 (754–752, 731 מד משפטי�" מיסוי התאגיד ובעלי מניותיו והטיה שיפוטית" גליקסברג ודד  42

 ").התאגיד מיסוי "גליקסברג: להל�(
 ).הלפקודב �121ו 121' ס בעניי� זה ראו (�50% על יחידי� יכול להגיע לשיעור של כוטלהממס ההכנסה   43
 . לפקודה126' ס  44
 ).2003,  שלישיתמהדורה (464  המס החדשי�דיני ראו יוס� גרוס כ�.  לפקודהב�125ב ו121' ס ראו  45
)  חוקי עידוד השקעותמכוח( לשיעורי מס נמוכי� יותר יתשיעור המס האפקטיבי יורד כאשר החברה זכא  46

 הוא חשו� לשיעורי מס בה –או כאשר הנישומי� נמנעי� מלחלק דיבידנדי� ושומרי� את הכס� בחברה 
 .נמוכי� יותר
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 47".א� שאינ� מאופייני� בהרמונה חקיקתית] די� המס על התאגיד למס המוטל על יחיבי�[

 שותפות היא 48. על שותפויותהחלה המס שיטת יא הכזה למשטר מס בולטת הדוגמ

מחברות ) ליבאופ� פורמ(משפטית נבדלת � כמסגרת עסקיתהפועלתהתאגדות למטרות רווח 

החוקי� מכיוו� שרוב ,  ע� זאת49.מ בכ� שהיא איננה נהנית מאחריות משפטית מוגבלת"בע

 ונתוני� למשא ומת� בי� , את אופ� פעולת� של תאגידי� ה� דיספוזיטיביי�המסדירי�

 בי�למ פרטית "יכול להיווצר מצב שבו מבחינה עסקית ההבדל בי� חברה בע, הצדדי�

 שותפויות שונה מהותית על החל למרות זאת משטר המס בישראל 50. הוא שוליותפותש

אשר חבות , תחברה נתפסת כנישומה עצמאי.  חברותעל החל  והכפולהנפרדממשטר המס 

 נתפסת כתאגיד שותפות ואילו,  מחבות המס של בעלי המניות בהנפרדהמס שלה נקבעת ב

"�היא איננה חייבת מס ,  כלומר השותפות איננה נישומה עצמאית,יסיתמבחינה מ" שקו

לדווח על  אחראי� וה� , לשותפי�י�חסהכנסותיה והפסדיה מיו, חברות או מס אחר

  . ההכנסה ולשל� את המס בגינה

 החלי� מגוו� של הסדרי מס שקופי� ישנו , על שותפויותהחל , משטר המס השקו�מלבד

כמעט כל משטרי המס .  מסוימי�נאי� בתעומדות וה�  בה� מעטי�המניות שבעלי חברות על

ה� ,  התנאי�בהתמלא,  במוב� זה שהנישומי� יכולי� לבחור א�51,הללו אופציונליי�

 �משטר . יחול על החברות שבבעלות�)  והכפולהנפרדולא (מעונייני� שמשטר המס השקו

 52. חברותעל החל משטר המס השקו� הנפו� ביותר הוא חברות משפחתיות על החלהמס 

יכולי� בתנאי� מסוימי� , חברה שבעלי המניות שלה ה� בני משפחה אחת, ודהעל פי הפק

 כל את לייחס נית� 53. ליחידי�השמורי� מיתרונות המס תיהנוול) מ"בע(לפעול דר� חברה 

 ראוי להדגיש כי ההסדר של החברה 54".מייצג" לנישו� אחד ה והפסדיהחברההכנסות 

 
מיסוי התאגידי� "עוד בנושא ראו דוד גליקסברג . 753' בעמ, 42 ש"הלעיל , " התאגידמיסוי"גליקסברג   47

 ).1991 (�24 ה אמיסי�"  צעד רצוי ליצירת אחידות– לפקודת מס הכנסה 84ו� המיוחדי� ותיק
המוגבלות של חקיקה שיפוטית : החסר השות� "בנשלו� איל�כ� ראו  כמו. הכנסה מס ת לפקוד63' ס  48

 ).2018 (247–234, 225 מח משפטי�" בדיני מסי�
 .234' בעמ, ש�  49
 לנושי ערבות אישית יד נדרשי� הרבה פעמי� להעמ, אלהחברות ומנהליהבעלי� של חברות קטנות   50

 רק השות� שבה�עשויות להיות שותפויות מוגבלות , לעומת זאת, שותפויות. החברה בתמורה לאשראי
כאשר השות� .  השותפי� המוגבלי� נהני� מאחריות מוגבלתאילוהכללי נושא באחריות בלתי מוגבלת ו

 עשויות י�שותפויות עתירות נכס, לחלופי�. ות מוגבלתמושגת דה פקטו אחרי, מ"הכללי הוא חברה בע
 להצטמצ� אפילו יי�הבדלי� אלו עשו. ולשעבד כנגד� נכסי�,  מחויבויות ללא ערבות אישיתעליה� לקבל

חוק זה ש� לו למטרה להפו� את השותפות לכלי תאגידי יעיל .  חוק השותפויות החדשיתקבליותר א� 
 ).2016–ז"התשע ,תשותפויו חוק הלתזכיר 6–1' עמ ראו(יותר 

פקיד , באמצעות ההגדרה של חברת מעטי�.  על חברת מעטי�חל, משטר המס היחיד שאיננו אופציונלי  51
 ת לפקוד81–76'  סראו( חברות פרטיות בבעלות ריכוזית ידי  למסות רווחי� שלא חולקו עליכולהשומה 

 לעיל, ראו אלקינס( כחברות מעטי�  נהגה לסווג חברות פרטיותלא רשות המסי� ,בעבר). הכנסה מס
  ).478–477' בעמ, 45 ש"הלעיל , גרוס; 820–807' בעמ ,30ש "ה

 .הכנסה מס תא לפקוד64' ס; 754' בעמ, 42 ש"הלעיל , " התאגידמיסוי "גליקסברג ראו  52
שמטיל שיעורי מס נמוכי� על יחידי� (יתרונות מס אלו כוללי� בי� השאר את שיעור המס הפרוגרסיבי   53

לעיל ,  גרוסראו( אחרי� מקורותוהיכולת לקזז את הפסדי החברה כנגד הכנסות מ)  הכנסות נמוכותבעלי
 ).486–480' בעמ, 45 ש"ה

 . 990–985' בעמ, 30 ש"ה לעיל,  ראו אלקינס. מפורטות בספרותהטיות זדוגמאות לחוסר קוהרנ  54
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 משטר צד ל55. לתכנוני מס לאור� השני�בולטוהיווה מקור , המשפחתית איננו קוהרנטי

תישנ�, המס של החברה המשפחתית  אגודותל ו56 משטרי מס מיוחדי� לחברות בי

 עוג� הוא.  שקופותלחברות המיועד) רדו�( משטר מס ישנוכמו כ� . שיתופיות חקלאיות

בשל (א� טר� נכנס לתוקפו , בחקיקה ואמור להחלי� חלק מהמשטרי� השקופי� האחרי�

   57). תקנותיעדרה

 משטר א�,  מס שקופי� שוני� בישראלמשטרי כאמור קיימי� מנ�וא להדגיש כי חשוב

 חברות על המוטל  והכפולהנפרד על תאגידי� הוא משטר המס החלי ביותר המס הדומיננט

  .מ"בע

  ורתסקירה וביק: המודל הדיספוזיטיבי של מיסוי תאגידי�. ב

 כל אחת משתי שיטות מיסוי התאגידי� שמעוררת זה יסקור בקצרה את המתחי� פרק

בהמש� תיסקר . ות של שותפוי–ומיסוי שקו� ,  חברותשל –מיסוי נפרד וכפול : העיקריות

 הדיספוזיטיביותוהוא , זה במאמר מוצג שהוא כפי, הבעיה מוקדהביקורת המופנית לעבר 

  .עצמה

   המניותבעלי שלשל החברה ו:  וכפולנפרד מיסוי  .1

 הוא נמו� יותר משיעור המס ולרוב,  מוטל על רווחי התאגיד בשיעור אחידת החברומס

או כאשר , ווחי התאגיד מחולקי� למשקיעי� כאשר ר58.השולי הגבוה המוטל על יחידי�

) לרוב(מס הכנסה : לרוב יוטל עליה� מס נוס�,  שלה� בחברהמניותהמשקיעי� מוכרי� 

  .  על מכירת המניות–או מס רווחי הו� ,  על דיבידנד–בשיעור מופחת 

ולא , מכיוו� שרק בני אד�.  לו הצדקהאי� לכאורה המרכזית במס החברות היא שהבעיה

 הישותלא ברור מדוע יש להטיל מס על ההכנסות של , נהני� מההכנסות ,י�תאגיד

, מזו יתרה 59.המפיקי� הכנסה במסגרתו) ובדי�משקיעי� וע( ולא על היחידי� ,התאגידית

 
 סוגיית בחירת הנישו� המייצג והיכולת של בעלי המניות לבחור א� להיכנס עלתכנוני מס נסבו בעיקר   55

 .980–976' בעמ, ש� ראו . המס או לצאת ממנולמשטר
 וסותחברות אלו ממ. ייני� בנלהחזקת נוגעי� רכושה כלפעילותה העסקית וחברת בית היא חברה שכל   56

' בעמ, 45 ש"הלעיל , גרוס; 1060–1053' בעמ, ש�ראו , ברמת שקיפות גבוהה בדומה לשותפויות
479–480 . 

 ש"הלעיל , גרוס; 1047–1017' בעמ, 30ש " הלעיל, אלקינסכ� ראו . הכנסה מס ת לפקוד1א64' ראו ס  57
 .490–486' בעמ, 45

 החברות מס על יחידי� גבוה רק במעט משיעור המוטל שיעור המס השולי שבה�אחת המדינות היחידות   58
 ,Edward D. Kleinbard ראו לדיו�.  היא שהפער יל� ויגדליה וג� ש� הציפיהברית ארצותהיא 

An American Dual Income Tax: Nordic Precedents, 5 NW. J. L. & SOC. POL’Y 41, 47–48 
' בעמ, 32 ש"לעיל ה, Kleinbard, American Dual(; Kleinbard, Corporate Capital: להל� ((2010)

19. 
 ;Emily Cauble, Taxing Publicly Traded Entities, 6 COLUM J. TAX L. 147, 162–163 (2015)ראו   59

Noël B. Cunningham & Mitchell L. Engler, Prescription for Corporate Income Tax Reform: A 
Corporate Consumption Tax, 66 TAX L. REV. 445, 447–450 (2013); DANIEL N. SHAVIRO, 

DECODING THE U.S. CORPORATE TAX 10 (2009).  
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ומחלוקת בספרות (קיימת עמימות אמפירית , משלמת את המס, ולא יחיד, כאשר חברה

מיסוי של רווחי ,  על רקע זה60.טיבי נושא בנטל המס האפקמי לשאלה בנוגע) האקדמית

משו� שהוא איננו ממסה , התאגיד סותר לכאורה את המטרות של מערכת המיסוי הישיר

  .  בפועליתנישומי� על בסיס יכולת� הכלכל

 אול� הסיבה 61,הסיבות להטלת מס החברות היו שונות ומגוונות, היסטורית ינהמבח

 הוא חלק מתמהיל יהפרד מבעלי מניות חברות הממסה את החברה בנשמס לכ�העיקרית 

 בכלכלה 62. טובה יותרחלופית ס שיטת מלמצוא הקושי היא, המס של מדינות מפותחות

כנכס ) מבחינה קניינית (סותנתפ) שה� למעשה זכויות בתאגיד(המניות של חברה , המודרנית

 ההכרה בחברה כישות משפטית נפרדת. שונה באופ� מהותי מהנכסי� שבבעלות החברה

 כבעלי� של סת נכסי� משו� שהחברה נתפלשלבית ע�יוצרת מצב של בעלות מורכבת ורב

דפוס הבעלות המורכב הזה יוצר קשיי� , יסיתמבחינה מ.  א� ג� כנכס בפני עצמו,נכסי�

 אירוע מימוש שמחייב התחשבנות של נישומי� ע� מערכת מהווהמפני שמכירה של נכס 

 שבו מתחלפת הבעלות על נכסי� הנמצאי� בבעלות  מימושאירוע מתקיי�לכ� כאשר . המס

או מי יוכל לקזז רווחי� (עולה השאלה מי צרי� לשל� את המס בגי� הרווח שנוצר , תאגיד

  63).כנגד ההפסד שנוצר

 
 בעלי של מס החברות מקטי� את הרווח השיורי ,מבחינה פורמלית. �incidence נקראת שאלת הושאלה ז  60

מכיוו� שמס החברות הוא למעשה סוג של , זאת ע�.  המוטל על בעלי המניותלמסולכ� נחשב , המניות
 יחידי� על מס החברות מוטל  מהנטל שלחלקנראה כי לפחות , עלות נוספת המייקרת את פעילות החברה

 ראו בנושא זה). אבל ג� צרכני� וספקי� אחרי�, בעיקר עובדי�(אחרי� הקשורי� במיז� התאגידי 
Arnold C. Harberger, The Incidence of the Corporation Income Tax, 70 J. POL. ECON. 215 
(1962); JIM NUNNS, HOW TPC DISTRIBUTES THE CORPORATE INCOME TAX (Tax Policy 
Center, 2012), https://tpc.io/2MnD2nA; Kimberly A. Clausing, In Search of Corporate Tax 
Incidence, 65 TAX L. REV. 433 (2012); Jennifer Gravelle, Corporate Tax Incidence: A Review 

of General Equilibrium Estimates and Analysis, 66 NAT’L TAX J. 185 (2013). האחרונותבשני�  ,
 מתאגידי� המתקבל את מעצבי המדיניות היא שעיקר מס החברות והמס המנחההקביעה המחקרית 

 ,STAFF OF THE JOINT COMMITTEE ON TAXATION ראו לדיו�. שקופי� מוטל על הכנסות מהו�
MODELING THE DISTRIBUTION OF TAXES ON BUSINESS INCOME 30 (2013), 

http://bit.ly/2As1nzU. ראו )  מתחולת המס לעבודה�40%ומייחס כ (אחרות למחקר המגיע למסקנות
Clemens Faust et al., Do Higher Corporate Taxes Reduce Wages? Micro Evidence from 

Germany, 108 AM. ECON. REV. 393 (2018). 
 ,Avi-Yonah, Corporations ;189–158 'בעמ ,2 ש"ה לעיל ,BANK, FROM SWORD TO SHIELD ראו  61

Society, and the State , 10ש "הלעיל . 
 Brett Freudenberg, Fact or Fiction? A Sustainable Tax Transparent form for Closely Held ראו  62

Businesses in Australia, 24 AUSTL. TAX F. 373, 404 (2009)) להל�: Freudenberg, Fact or 
Fiction?.( 

 בידי חברה אשר מניותיה נמצאות המוחזק� "למי יש לשיי� את הרווח ממכירתו של נכס נדל, להמחשה  63
יי� לבעלי  הנכס שער� הכלכלי מעליית שהרווחברור ? )יחידי� וחברות( של נישומי� אחרתבידי קבוצה 

צריכה לשיי� את ,  למסות נישומי� לפי יכולת� הכלכליתהשואפת עקרוני שיטת מס ובאופ�, המניות
 היבטשיו� הרווחי� לבעלי המניות עשוי להיות עניי� מורכב מ, ע� זאת. הרווח לבעלי המניות

היות חברות מכיוו� שחלק מבעלי המניות עשויי� ל,  אדמיניסטרטיביהיבטמ. יתיאדמיניסטרטיבי וגבי
כל ניסיו� לשיי� את רווחי החברה לבעלי המניות עשוי לחייב את )  בעלי מניות רבי��שג� לה (עצמ�ב

 מס לגבותפשוט יותר לרשויות המס ,  של גבייהמהיבט. רשויות המס לאתר מספר רב מאוד של נישומי�
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 ולכ�,  נכסי� עבירי� ונפרדי� מנכסי החברהכלל בדר�מניות ה� , דרנית המובכלכלה

 החברה של לשינוי בהתנהלות העסקית  ממשקיע אחד למשנהו לא בהכרח גורמת�העברת

אירועי מס ברמת החברה לא בהכרח משפיעי� על תזרי� , ועוד זאת. או בהרכב נכסיה

 רבות קובעות את חבות המס של החברה שמדינות לכ�הסיבה . המזומני� של בעלי המניות

  הקושי לתא� בי� אירועי המימוש המתרחשי� ברמת החברההיאושל בעלי המניות בנפרד 

   64. מצב� הכלכלי והתזרימי של בעלי המניותבי�ל) כלומר בנכסי החברה(

 כמו ג� מיסי החברות , החברהשל � בכ� שהכנסות והפסדיכרו� מסוג זה תיאו�

 שכזה יכול להיעשות יאו�ת.  ישפיעו על חבות המס של בעלי המניות,יהידששולמו על 

ל מס על החברה וייחסו את  מלהטיימנעו כ� שרשויות המס יידי על: במגוו� דרכי�

 או באמצעות גישות מורכבות יותר 65,הכנסותיה והפסדיה לבעלי המניות בסו� שנת המס

וג� על בעלי המניות )  אצלה רווחי�מי�כאשר נרש(אשר יטילו מס ג� ברמת החברה 

 מיסי תשלו� בגי� יקבלו זיכוי אבל ידאגו שבעלי המניות, )כאשר משולמי� לה� דיבידנדי�(

 התקשו האדמיניסטרטיבי הפ� �הרי מ,  וא� נעשה בעבר, שהדבר אפשריא� 66.ההחבר

 הקושי גבר ככל 67. בעלי המניות שלהבי�לרשויות המס לעשות את התיאו� בי� החברה 

 רוב ה� פי  בכלכלה המודרנית משו� שחברות אלו עלתשגדל משקל� של חברות ציבוריו

   69.� נעשה בהיקפי� גדולי� יותרוהמסחר בה,  יותרלאומיות�� בי68,גדולות יותר

 
תושבי , למשל, היות חלק מהנישומי� עשויי� לשכ�, ולא מנישומי� רבי�, מהתאגיד שמכר את הנכס

 לה� הניבהולחלק� עשויה להיות בעיית נזילות משו� שמכירת הנכס בידי החברה לא בהכרח , חו�
ג� מבחינה מהותית קשה לרשויות המס לדעת כמה מהרווחי� יש לשיי� לכל אחד מבעלי . מזומני�

זז הפסדי� מסוימי� מכיוו� שנית� לק.  להפסדי�נוגע ג� בוונטית רלשאלהחשוב להדגיש כי ה. יותהמנ
עולה השאלה איזה נישו� צרי� , כאשר פעילותו של תאגיד מניבה הפסד, כנגד הכנסות ממקורות אחרי�

  .וליהנות מהזכות לקזז
 David A. Weisbach, The Irreducible Complexity of Firm-Level Income Taxes: Theory andראו   64

Doctrine in the Corporate Tax, 60 TAX L. REV. 215, 241 (2007)) להל� :Weisbach, The 
Irreducible Complexity( .האחרונות ע� הליברליזציה של שוקי י�הקושי התעצ� בשלושי� השנ 

לרשויות המס אי� , כאשר המשקיע בתאגיד הוא תושב של מדינה זרה. הסחורות וההו� ברמה הגלובלית
מדינות רבות עברו לשיטת , אכ�. ס לפי יכולתו הכלכלית לגבות ממנו מכדיהמידע או היכולת הנחוצי� 

 ששני� רבות ניסו לתא� בי� מס החברות למס על יחידי� אחרימ "המיסוי הנפרד והכפול של חברות בע
 ,Yariv Brauner ראוזועל מגמה .  מס החברות כאשר שול� דיבידנדגי�באמצעות מת� זיכוי ב

Integration in an Integrating World, 2 N.Y.U. J. L. & BUS. 51 (2005). 
 שבה� מחייב בי� השאר ייחוס של הכנסות ג� בשני� ואמשו� שה, הוא מורכב) והפסדי�( הכנסות חוסיי  65

 ).או השקעה של בעלי המניות בתאגיד(לא נעשתה כל חלוקת רווחי� מהתאגיד 
שמכירתו תניב רווח הוני או כנכס ( בשיטות אלו של אינטגרציה איננו משפיע על סיווג הנכס השימוש  66

 הרווח או ההפסד של בעל המניות בעת קבעישעל פיו י(או על יתרת המחיר המקורי של הנכס , )פירותי
 ,Alvin C. Warren & Michael J. Graetz לדיו� מחודש בסוגיית הזיכוי ממס ראו). מכירת הנכס

Integration of Corporate and Shareholder Taxes, 69 NAT’L. TAX J. 677 (2016). 
 David A. Weisbach, Capital Gains Taxation and Corporate Investment (University of ראו  67

Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper No. 740, 2016), 
available at http://bit.ly/2KBrfOh) להל�: Weisbach, Capital Gains( ;SHAVIRO, 59 ש"ה לעיל, 

 .13–11 'בעמ
 Christopher H. Hanna, Some;194' בעמ, 3ש "ה לעיל, "המיני רפורמה "גליקסברג ראו להרחבה  68

Observations on Corporate or Business Tax Reform, 68 SMU L. REV. 595, 599–600 (2015). 
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 המס מגדיל את האטרקטיביות של יאו� החוקי והאדמיניסטרטיבי לאכו� את תהקושי

 שיטת המיסוי של חברה כישות לפי. שיטת המיסוי הנפרד והכפול של חברה ובעלי מניות

 והפסדיה ניתני� , מפעילות החברה חשופה למס החברותהנובעתהכנסה ,  נפרדתיסיתמ

 החברה היא נישו� ,לפי שיטת המיסוי הנפרד והכפול, כלומר.  רק כנגד הכנסותיהלקיזוז

 תשלו� המס מוטלת וחובת,  הכלכלית שלו נמדדת לפי הכנסותיו והפסדיווהיכולתעצמאי 

 הכנסותיה והפסדיה אינ� משפיעי� על ולפיכ�, החברה היא נישו� מגודר, מזו יתרה. עליו

  .נקבעת באופ� נפרד לחלוטי�אשר , חבות המס של בעלי המניות

העובדה .  המניות נישומי� המחזיקי� נכסבבעלי והכפול רואה הנפרד המס שיטת

 איננה משפיעה על אופ� ,שהנכס הזה הוא ישות משפטית אשר יש לה חבות מס עצמאית

 שמקורה להכנסה יחשבחלוקה של דיבידנד בידי החברה ת. חישוב המס ברמת בעל המניות

 יתרת המחיר המקורי של המניות תיקבע לפי סכו� הכס� 70).כנסה פירותיתה(בהשקעת הו� 

 רואה לא רק משו� שהיא ליישו� השיטה הזאת פשוטה 71.שבעל המניות השקיע ברכישת�

.  החברה נכסי� נפרדי�במניות החברה ובנכסי רואה משו� שהיא אלא,  נישו� נפרדבתאגיד

לות צרי� לעקוב ולדווח רק על ההכנסות  רשות המסי� כל נישו� בשרשרת הבעבעיני, לכ�

 שיטה לפי מנ�וא.  לעקוב אחר כל שרשרת הבעלותשלאו, החזקותיו מהנובעי�וההפסדי� 

אבל איננה צריכה להשקיע משאבי� כדי , י� נכסי� כמה פעמאות� את בוחנת המערכתזו 

 ה זפטור,  המניות פטור ממסבעל, הלדוגמ, א�. לתא� בי� חבויות המס בכל אחד מהשלבי�

   . ולהפ�, על חבות המס של התאגידישפיעלא 

של החברה ושל בעל  (ה כפולבבעלותהמבנה שבו נכס אחד נמצא ,  הפשטותלמרות

 הרווחי� מיסוייוצר סיבו� ופוטנציאל תכנו� מס בלתי נמנעי� כל עוד שיטת ) המניות

 או מחלי� ראירוע המס מתרחש רק כאשר הנישו� מוכ, בשיטה שכזו. מבוססת על מימוש

דבר שמאל� את רשויות המס למסות את ,  ולא כאשר שווי השוק של הנכס משתנה,את הנכס

 שוו, הלדוגמ. סכדי למנוע דחיית מ, ברמת החברה וברמת המשקיע, מכירת הנכס פעמיי�

� אחד שערכו " בעל מניות אחד מחזיק בחברה אשר בבעלותה נכס נדלשבו מצב בנפשכ�

כלומר ( מתרחש רק כאשר בעל המניות היה מממש את אחזקותיו  אירוע המס היהלו. עלה

החברה הייתה יכולה למכור את ) מפרק את החברה או מקבל דיבידנד, מוכר את המניות

אילו כל המס היה מוטל רק , ע� זאת.  מס על הרווח או לדחות אותוהנכס ולהימנע מתשלו�

 המס או מחבותברה ולהימנע  למכור את מניות החיכול היהבעל המניות , ברמת החברה

 אפואהיא ,  נישומי� נפרדי�בחברה ובנישו� הרואה,  מערכת המס הכפול72.לדחות אותה

 
 עד שקשה לקבוע מי מחזיק כ� כל המסחר במניות של חברות ציבוריות מסוימות גדולי� פיהיק, למעשה  69

 Chris W. Sanchirico, As American as Apple Inc.: International Tax and ראו לדיו�. �בה
Ownership Nationality, 68 TAX L. REV. 207 (2015); George K. Yin, Publicly Traded 
Partnerships, Closely Held Corporations, and Entity Classification for Tax Purposes, 88 

TAXES 329, 332 (2010)) להל�: Yin, Publicly Traded Partnerships.( 
 מרווחי הו� להבדיל( הכנסות שוטפות הנובעות מהשקעה הונית – פירותיות מהו� מוגדרות תהכנסו  70

 . הכנסה מס תלפקוד) 4(2' רווחי� אלו מוגדרי� בס). הנובעי� ממכירת הנכס ההוני
ישנ� חריגי� של הפחתת הו� כאשר מבוצעת חלוקה לא מתו� רווחי התאגיד או כאשר מתבצעות   71

  .שהשקעות של דחיית מימו
 .217' בעמ, 64 ש"לעיל ה, Weisbach, The Irreducible Complexity ראו  72
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 בסיס שוט� בי� אירועי המס עלמחויבת המציאות כל עוד מערכת המס נמנעת מלתא� 

  .  אירועי המס ברמת בעל המניותבי�לברמת החברה 

מס החברות ,  מיסי� ישירי� אחרי�תלעומ המס הכפול היא שבשיטת העיקרית הבעיה

 מתח אינהרנטי בי� הרצו� להטיל מס יש למעשה 73.איננו רגיש להכנסה של בעל המניות

 המחשה בולטת לבעייתיות 74. הרצו� להטיל מס פרוגרסיבי על יחידי�בי�לברמת התאגיד 

ל איננו מוט,  יחידי�על המוטל המס שיעור עומתאשר ל,  מס החברותשיעור ספק מאתהז

 רווחי החברות על המוטלמס בשיעור אחיד .  מס אחידשיעור הואבאופ� פרוגרסיבי אלא 

 הזאת השיטה.  בעלי המניות משלי� אותועל המוטל והמס,  במקורייהמתפקד כסוג של גב

 של מערכת ה והחלוקה מקשי� את השגת יעדי הגבייואלה,  מסנייוצרת אפשרויות לתכנו

 העלויות העקיפות של את מגדילה הלהתנהגות לא יעילה תמריצי� היא יוצרת כ�ו, המס

   75.מערכת המס

 חברות לאמ� מדיניות חלוקת דיבידנד לא לדרב�שיטת המס הכפולה עשויה , הלדוגמ

של , או לפחות מאוחרת,  חלוקה מופחתתיעודדושיקולי מס , במקרי� מסוימי�. יעילה

 ניכרת מידה עשוי להיות נמו� במכיוו� ששיעור המס המוטל על רווחי החברה. דיבידנדי�

 ברמת ממש שלהימנעות מחלוקת דיבידנדי� תגרו� לדחיית מס , מזה המוטל על יחידי�

 של דיבידנדי� על חשבו� יתרשיקולי מס יכתיבו חלוקת ,  במקרי� אחרי�76.המשקיע

רווחי� ) מעבודה או מעסק ומשלח יד( אחרות הכנסות עומתמכיוו� של, תשלומי� אחרי�

  77. בריאותבמס ביטוח לאומי ובדמי ייבי�נ� חאלו אי

 מס יעילה והוגנת תשא� להפחית את עיוותי המס הכרוכי� בבחירת המבנה מערכת

 יהיה דומה לכ� נטל המס המשולב שיוטל ברמת החברה וברמת בעלי המניות. התאגידי

.  החברה לא הייתה קיימתלובקירוב לנטל המס שהיה מוטל על הכנסתו של בעל המניות 

 מס חברות בשיעור אחיד ומס המטילה  והכפולהנפרד המס בשיטת מתנגשת אתהשאיפה הז

 אליו הבעיה היא שלא ברור מה נטל המס האפקטיבי אשר 78.בשיעור אחיד על בעלי המניות

 
מס החברות מוטל על רווחי החברה בלי שו� קשר לזהות בעלי המניות שלה ולשיעור המס השולי   73

ולכ� חשופי� לשיעור מס ( גבוהות סותבעלי המניות בחברה יכולי� להיות בעלי הכנ.  עליה�המוטל
, )ולכ� חשופי� לשיעור מס נמו�( נמוכות בעלי הכנסות, )מישרי�גבוה אילו היו מקבלי� את ההכנסות ב

 היישראשר היו יכולי� לקזז כנגד ההכנסות אילו ההכנסות היו משויכות (פטורי� ממס או בעלי הפסדי� 
 ). אליה�

74  Richard Winchester, Parity Lost: The Price of a Corporate Tax in a Progressive Tax World, 9 
NEV. L. J. 130 (2008) . 

 .David M המס הכפולה על החלטות של מנהלי� ראו למערכת ממצה של העלויות שיש סקירהל  75 
Schizer, Tax and Corporate Governance: The Influence of Tax on Managerial Agency Costs, 

in THE OXFORD HANDBOOK OF CORPORATE LAW AND GOVERNANCE 1128 (2018).  
, 28 ש"הלעיל , Crawford & Freedman; 41 'בעמ, 32 ש"לעיל ה, Kleinbard, Corporate Capital ראו  76

 .1049' בעמ
 – מאפשרת להפו� הכנסות מעבודה להכנסות מהו� רההחבהכנסת פעילות למסגרת , במילי� אחרות  77

 & Crawford; 469' בעמ, 45 ש"הלעיל , גרוס ראו(אינ� חלי� עליה�  בריאות מס ביטוח לאומי וסשמ
Freedman , 1049' בעמ, 28ש "הלעיל.( 

עשוי להכניס את העסק שלו למסגרת ,  מאחריות משפטית מוגבלתיהנותבעל עסק קט� שרוצה ל, הלדוגמ  78
 על המסהמס על דיבידנדי� ו, תדאג שמס החברות, רכת שתשא� לניטרליות במקרה הזהמע. של חברה
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הא� נטל המס האפקטיבי משילוב של המס ברמת . יש להשוות את מודל המס הכפול

 של הכנסות עסקיות על המוטלמס השולי הגבוה ל) בקירוב(החברה והיחיד אמור להגיע 

 עסקיות של ות הכנסעל המוטל בגובה שיעור המס הממוצע יות להורהא� הוא אמ? יחידי�

,  המס המוטל על השקעות הוניות והכנסות מהו�לשיעור להשוותו ישאו הא� ? יחידי�

   79?שהוא לרוב נמו� יותר

הקושי של מבנה הבעלות המורכב שיטת המיסוי הנפרד בחרה להתמודד ע� , לסיכו�

 בחרה ולכ�, דות כישויות נפרהמשקיע והתאגיד תפיסתבמציאות התאגידית באמצעות 

 כלל בדר� מביאחישוב המס הנפרד .  מס נפרד ברמת החברה וברמת המשקיעבחישוב

ביחס למס השולי הגבוה המוטל על (ומטיל מס חברות בשיעור נמו� , בחשבו� את כפל המס

 לבעלי מניבה החברה פעמי� ג� מטיל מס נמו� יותר על ההכנסות שרבהוה, )יחידי�

 פשוט יחסית מבחינה משפטית והוא מאפשר לצמצ�  והכפולהנפרדמנגנו� המיסוי . המניות

ע� . עת� משקיעי� למושא השקי�את עלויות הגבייה והאדמיניסטרציה הכרוכות בתאו� ב

 רווחי� על המוטלי�( מס אחידי� שיעורי,  אחרי� במערכת המסכהסדרי� שלא, זאת

 הכלכלית של המשקיע ולאופי ההשקעה להכנסתו דיי� רגישי� אינ� לרוב)  החברהשהפיקה

השוני ). א� מדובר בהשקעה פסיבית או בהשקעה אקטיבית בעסק שהוא מנהל(שלו בחברה 

 שימוש באמצעות להקטי� את חבות המס שלה� לנישומי�הזה גורר כמוב� תמריצי� 

 עדיפות מעניקה מערכת המס ,בבחירה במודל המיסוי הכפול, במילי� אחרות. תבחברו

 להטיל השואפי� – שיקולי� של צדק פני על פשוטה לאכיפה אדמיניסטרטיבית ולבהירות

 של שיקולי� פני עלו,  על בעלי מניות בדומה לנהוג כלפי נישומי� יחידי�ימס פרוגרסיב

 חוקי המס לא ישפיעו על ההחלטה של נישומי� ושב מצב לידי להביא השואפי� –יעילות 

  .א� להתאגד וכיצד

  הקשיי� הנובעי� ממיסוי שקו� של תאגידי� :  מיסוי שותפויות.2

 תמונת הראי של שיטת י� של תאגידי� ה� במוב� מסו� הנובעי� ממיסוי שקוהקשיי�

המיסוי , לקי להשיג שילוב חהמנסה , והכפולהנפרדבניגוד למודל המיסוי . המיסוי הנפרד

 ההכנסות את לנישו�ובמקו� זאת לייחס , השקו� בוחר להימנע מלהטיל מס ברמת התאגיד

" הנכו�" שיעור המס אתייחוס ההכנסה מאפשר להטיל . מפעילות התאגיד) או ההפסדי�(

משטר המיסוי הכפול מפעיל .  במאפייניו של המשקיע הספציפיהמתחשב, על ההכנסה

 
כלומר ( כחברה שלא את רווחי העסק בדומה לאופ� שבו הוא היה ממוסה אילו פעל יחדיורווחי הו� ימסו 

 י עשואחרנישו� ). שיוטל עליו מס בשיעור פרוגרסיבי בשיעור נמו� ומיסי ביטוח לאומי ובריאות
זה תכנו� מס שנעשה .  בחברה כחברת ארנק שבה הוא פועל כעובד יחיד ומוש� ממנה משכורתלהשתמש

שיעור המס המשולב ,  שיקולי הנישו�אתולכ� כדי למנוע ממס החברות לעוות , על ידי נישומי� אמידי�
 השולי הפרוגרסיבי ההכנסה מס שיעורל) בקירוב( על החברה ובעלי המניות יצטר� להגיע שיוטל

 בחשבו� את תשלומי מס בריאות להביא ג� ויש( עסקיות של הנישו� הכנסותשהיה מוטל על ) וההגב(
 עשוי להשקיע במניות שלישינישו� ). וביטוח לאומי שהנישו� היה צרי� לשל� על הכנסותיו העסקיות

ה מערכת מס ניטרלית בהקשר זה הייתה צריכ. כהשקעה הונית, באופ� פסיבי) לרוב ציבורית(של חברה 
 המס המוטל על הכנסות פסיביות אחרות שיעור בי�ל על בעלי מניות המס והחברותלהשוות בי� מס 

 ). �"בנדל והשקעותח " השקעות באגכגו�(
 .  להל�2.ה פרק�תת המס בלשיעורי בנוגע ו�די האתראו   79
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כדי ( ראשוני ברמת החברה מיסוי בו יש שכ�, במקור מס ניכוי תשיט של זהמנגנו� דומה ל

 החזקותוסוג של התחשבנות סופית בזמ� חלוקת הדיבידנד או מימוש ה) למנוע דחיית מס

 דומה לחובת דיווח על �המיסוי השקו, לעומת זאת. ירוקבחברה בדר� של מכירה או פ

ת מס על פעילותו ומעביר אות�  דוחומכי� התאגיד 80.הכנסות של צד שלישי לרשויות המס

 ואלה ,) שממוסה כתאגיד שקו�רה המניות במקרה שמדובר בחבלבעליאו (לשותפי� 

  . כדי לקבוע את חבות המס הכוללת שלה�, מצרפי� אות� לדוחות המס שלה�

 מחייב את מערכת המס להשקיע התאגיד של � והפסדיהכנסות של למשקיעי� ייחוס

נראה כי מבחינה אדמיניסטרטיבית , בפועל. ובאדמיניסטרציה בגבייהמשאבי� רבי� יותר 

 איננו אפשרי כאשר מדובר בחברות ציבוריות שתחלופת מחייב שמיסוי שקו� יאו�הת

 הופכי� את המניות של י� השווקי� הפיננסי81.המניות שלה� עשויה להיות גבוהה מאוד

.  רבות במהל� שנת מספעמי� ליד מיד לעבור יכולי� ואלה, חברות ציבוריות לנכסי� נזילי�

 היכולת של רשויות על משפיעה רק לאהנזילות והתחלופה הגבוהה של רוכשי המניות 

אלא ג� ,  ברמת בעלי המניותי� המוטלמיסי� בי� מיסי� המוטלי� ברמת התאגיד ללתא�

 אשר יצטרכו להקצות משאבי� כדי , על בעלי המניותמידתיותמטילה עלויות ציות לא 

  82.לה� שההשקעות בתיקוזיציית המס של כל החברות לפקח על פ

השאיפה למיסוי מדויק יותר באמצעות ייחוס הכנסות התאגיד למשקיעי� , מזו יתרה

מציבה ג� קושי מהותי משו� שהיא מחייבת את רשויות המס להגדיר כיצד יש לייחס 

ד מפני  הללו צפויי� להיות מורכבי� מאוריטריוני�הק. הכנסות והפסדי� לכל משקיע

� אי� בהכרח קשר בי� הכנסותיו לכס� שהוא מחלק ,שכאשר ממסי� את התאגיד באופ� שקו

 בעל המניות ימוסה רק כאשר יתרחש אירוע , המיסוי הנפרדשבשיטת אזכיר. למשקיעי�

לעומת זאת כאשר מדובר ).  בחברההחזקותיו דיבידנד או מכירת חלק מבלתק(מימוש 

� נישו� יהיה חייב במס בגי� רווחי התאגיד שבוייתכ� מצב , בתאגידי� הממוסי� באופ� שקו

 שבפועל המשקיע לא קיבל מהתאגיד באותה שנה כל כס� א�, )שפעולותיו הניבו הכנסה(

בו ) אשר ייוחס למשקיעי�( הפסדי מס יצרהתיתכ� ג� שנה שבה פעילות התאגיד . או רכוש

 בו ש יהללו במקרי� יאו� תיעדרה.  כס� או רווחי� למשקיעי�חילק דווקאבזמ� שהתאגיד 

 מענה ייתנו שיאו� כללי תקבוע את מערכת המס למחייב הואו  מסלתכנו� גדולפוטנציאל 

   83.מצבי�למגוו� רחב של 

 ווח שבו יש לחשב את הרלאופ� בנוגע לקבוע כללי� ר� ומסוב� הוא הצושה פחות קלא

 המיסוי הכפול מנגנו� עומתל.  בתאגידהחזקותיו למשקיע ממכירת הנובע) או ההפסד(

 
80 Yin, Publicly Traded Partnerships ,331' בעמ, 69 ש"לעיל ה . 
 .23 'בעמ, 67 ש"הלעיל , Weisbach, Capital Gains ;332' בעמ,  ש�ראו  81
 לבזר את המבקשי� פסיביי� יעי� בחברות ציבוריות ה� משקשמשקיעי�חלק ניכר מבעלי המניות   82

י שקו� על חברות החלת מיסו. הסיכוני� שלה� ואינ� מבקשי� להשפיע על דר� פעולת התאגיד
 Victor ראו לדיו�. ציבוריות תגרו� לעלויות ציות ואכיפה אשר יקשו השקעה מבוזרת בחברות ציבוריות

J. Vanberg, Corporate Social Responsibility in the Market Economy:The Perspective of 
Constitutional Economy, in CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE 

GOVERNANCE: .THE CONTRIBUTION OF ECONOMIC THEORY AND RELATED DISCIPLINES 131 
(Lorenzo Sacconi et al. eds., 2011)  

 .262–255' בעמ, 48 ש"לעיל ה, בנשלו�  83
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 המיסוי השקו� שיטת התאגיד למשקיע בנסותהניסיו� לייחס את הכ,  חברותעל המוטל

 החזקות הכנסה אלא ג� עדכו� תמידי של יתרת המחיר המקורי של יחוסמחייב לא רק י

כל חלוקה צריכה ,  בהכרח הכנסהלא היא מכיוו� שחלוקה של רווחי� 84.המשקיע בתאגיד

כדי למנוע בעיות של כפל מס , מנגד. ת המחיר המקורי של זכויות המשקיעלהוריד את יתר

 וכל,  כל הכנסה שיוחסה למשקיע צריכה להעלות את יתרת המחיר המקורי,)או כפל הפסד(

תפעול מנגנו� המיסוי השקו� של תאגידי� , ת במילי� אחרו85. אותולהפחית צרי�הפסד 

ה רבי� בתיאו� בי� מאפייני המס של מחייב חקיקה מפורטת והשקעה של משאבי אכיפ

  . מאפייני המס של המשקיע בי�להתאגיד ופעולותיו 

 מערכת אחידה של כללי� אשר תייחס את הכנסות השותפי� יצור המס תתקשה למערכת

 להגדיר את הזכויות והחובות של הצדדי� בצורה שויי�הסכמי ההתאגדות ע. במדויק

ת המס לקבוע כיצד יש לשיי� את הכנסות התאגיד  שיקשה על רשויוובאופ�, מורכבת מאוד

 שוא� למסות את הכנסות המשקיעי� בצורה השקו� המיסויככל ש.  השוני�י�למשקיע

 ולהסתמ� על ההסדרי�  גמישי� יותרהיות נדרשי� למסכ� הסדרי ה, מדויקת יותר

שתמש שכ� נישומי� יכולי� לה,  מחירגובה אתהגמישות הז. הנישומי� בחרוהקונקרטיי� ש

בה כדי לקד� מטרות של תכנו� מס ולנצל את שקיפות התאגיד כדי לייחס את הכנסותיו או 

 לעיל לדיו�בהשוואה . )בהתאמה( החשופי� למס שולי נמו� או גבוה י�הפסדיו לנישומ

 עיקר הפוטנציאל לתכנו� מס נובע מכ� שמערכת המס בוש,  למשטר המיסוי הכפולנוגעב

הרי בהקשר של , ס המוטל על התאגיד לזה המוטל על הנישו� מתאמת בי� שיעור המאינה

כאשר הנהלת התאגיד .  מסלתכנו� הזה יוצר פוטנציאל יאו� דווקא הת,תאגידי� שקופי�

 יכולה להתאי� את תכנו� המס ברמת היא,  השוני� בו� המס של המשקיעיורכימודעת לצ

   86.התאגיד לצרכי� של בעליו

רשויות המס יכולות לנקוט שתי פעולות במקביל , � המס להקטי� את פוטנציאל תכנוכדי

 ליצור 87;להגביל מאוד את סוגי התאגידי� שיכולי� ליהנות ממיסוי שקו�: או לחלופי�

אשר תייקר מ� הסת� את , תכנוניי�� כללי� אנטיולייש� מערכת מורכבת ומשוכללת של

 88. והציות לוחוק השלעלויות האכיפה 

 
 .71 ש"הל הטקסט הסמו�, 1.בפרק �בתת ראו דיו� לעיל מקורי מחיר יתרת של להגדרה  84
  . להל�1.הפרק �תת בהמפורט דיו� האתראו   85
86 Yin, Publicly Traded Partnerships, 331' בעמ ,69 ש"לעיל ה. 
ועמדות המצדדות , המצב במדינות אלו תלסקיר.  רשויות המס באוסטרליה ובבריטניהשבחרוזו העמדה   87

 Judith Freedman, Limited  ראו. נהנות מהגבלת אחריותשאינ�בהגבלת המיסוי השקו� רק לשותפויות 
Liability Partnerships in the United Kingdom: Do They Have a Role for Small Firms?, 26 J. 

CORP. L. 897, 899–902, 914 (2001)) להל� :Freedman, Limited Liability(; Brett Freudenberg, A 
Model Idea: Is the ICAA Proposal for a Tax Transparent Company the Ideal Model for 

Australia?, 38 AUSTL. TAX REV. 161 (2009)) להל� :Freudenberg, A Model Idea.(  
 ממיסוי שקו� הנהני�ות העסקית של תאגידי�  בחרו שלא להגביל את הגמישהברית ארצות ב,הלדוגמ  88

 על סוג התאגידי� דולקראת סו� שנות התשעי� ג� בחרו להקל מאו)  מסורכיונחשבי� לשותפויות לצ(
�דבר זה גר� לכ� שמערכת המס הייתה צריכה לאמ� כללי� מסובכי� . שיכולי� ליהנות ממיסוי שקו

 ראו לדיו�). אשר יעילות� מוטלת בספק(ה  ליישו� כדי למנוע תכנוני מס של הסטת הכנסמאוד
Weisbach, The Irreducible Complexity ,241 'בעמ, 64 ש"לעיל ה; Curtis J. Berger, W(h)ither 

Partnership Taxation?, 47 TAX L. REV. 105, 107 (1991); Andrea Monroe, The New 
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 למסות א�ושו, אגידי� נמנע מלהטיל מס ברמת התאגידמיסוי שקו� של ת, לסיכו�

לפחות מבחינה ,  יותרכו�נראה כי המיסוי השקו� נ, לכאורה.  המשקיעי�את היישר

 המס הישיר של מיסוי על בסיס יכולתו הכלכלית �משו� שהוא מקד� את עקרו, אורטיתת

חירה במודל קשה לראות אי� הב,  בפועל89.החברותשל הנישו� ומקטי� את עיוותי מס 

 90. של מיסוי משקיעי� באופ� יעיל והוג�אורטימיסוי שקו� עשויה להגשי� את האידיאל הת

,  שקו� של תאגיד מחייב את רשויות המס להשקיע משאבי� ניכרי� בגבייה מנישומי�מיסוי

 כ� הוא כמו 91. שבו ה� מיושמי� הלכה למעשההאופ� בבחינת ההתאגדות ומיבבחינת הסכ

 של כללי� המסדירי� את האופ� הראוי שבו יש לפרש את ההסכמי� יצירת�מחייב את 

יהיה על , בעת הב.  השוני�למשקיעי� והפסדיו את הכנסות התאגיד יחסליכאשר באי� 

אשר ינצלו את , רשויות המס להתמודד ע� שומות מורכבות מאוד של נישומי� מתוחכמי�

   92. המיסוי השקו� כדי לקד� מטרות של תכנו� מסלמורכבותו ש

 הדיספוזיטיביות כמכשול למיסוי יעיל של תאגידי�:  אחרמבט  .3

שלבית על נכסי� ופעילות � בתאגידי� יוצר מציאות מורכבת של שליטה רבשהשימו

שלבי מקשה על רשויות המס לאכו� את גביית מס ההכנסה באופ� �המבנה הרב. כלכלית

שני הפתרונות , כאמור.  של מערכת המס הישירוהחלוקה יהבי את מטרות הגהמקד�

 שיטת המיסוי � המורכב השרשויות המס בחרו לאמ� כדי להתמודד ע� מבנה הבעלות

ושיטת המיסוי השקו� של שותפויות וחברות ) של חברות ושל בעלי המניות ( והכפולהנפרד

לשתי השיטות יש יתרונות מסוימי� ונקודות תורפה משמעותיות שההתמודדות . שקופות

 93. מהאתגרי� הלא פתורי� של מערכת המס הישיר בעול� המערביאחד אתאית� מהווה 

 של הפתרונות ששיטות המס ה הרחבקשתמר איננה מאפשרת להקי� את המסגרת המא

ולכ� המאמר בוחר להבליט מאפיי� אחד ,  להתמודד ע� הבעיות הללוכדיהשונות גיבשו 

  .  של מיסוי תאגידי�הדיספוזיטיביות – מועטה אליו שההתייחסות

 
Revolution in Partnership Tax?, 33 VA. TAX REV. 269, 270–272, 288–289, 301–303 (2013) 

 ).Monroe, The New Revolution :להל�(
 .208' בעמ, 3ש "ה לעיל, " רפורמהיניהמ "גליקסברג ורא  89
 .161' בעמ, 87 ש"לעיל ה, Freudenberg, A Model Idea ראו  90
 .Mark P. Gergen, The End of the Revolution in Partnership Tax?, 56 SMU Lראו בהקשר זה  91

REV. 343, 344 (2003) ) להל� :Gergen, The End of the Revolution .( 
 רשות �בי לא ברור כמה משא– האכיפה בתחו� הראשו� שהסכ� שותפות מורכב מעלה הוא שיהקו  92

 עד כמה ה� אכ� משקפי� נאמנה את להערכה הסכמי השותפות השוני� ולבחינת ייחד ליכולההמסי� 
 א� הסכ� השותפות יהווה את הבסיס לקביעה –הקושי השני הוא מהותי . מערכת היחסי� בי� הצדדי�

עות  יגדיל את היכולת של נישומי� לתכנ� מס באמצזה כלל, מה יש לייחס לכל אחד מהשותפי�
 ולפיכ�,  תאגיד ע� מספר מוגבל של שותפי�כלל בדר�השותפות היא ,  ציבוריתכחברה שלא. השותפות

 של השותפות סמנהלי השותפות מודעי� להעדפות המס של השותפי� ויכולי� לתכנ� את אסטרטגיית המ
 Bradley T. Borden, The Allure and Illusion of Partner’s ראו לדיו�.  יתרונות מסלמענ� להפיקכדי 

Interests in a Partnership, 79 U. CIN. L. REV. 1077, 1127–1128 (2011)) להל�:Borden, The 
Allure( ;Yin, Publicly Traded Partnerships ,333–332' עמב ,69ש " הלעיל ;Gergen, The End of 

the Revolution , 344' בעמ, 91 ש"הלעיל.  
93  BANK, FROM SWORD TO SHIELD, 2 ש"ה לעיל . 
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 על ו המוצא ברוב שיטות המס היא שהבחירה בכללי המס שיחולו על התאגידהנחת

 סוג בעניי�צריכה להיגזר מהחלטת הנישומי� ) מיסוי כפול או מיסוי שקו� (המשקיעי�

 הבחירה, במילי� אחרות.  ה� מבקשי� לנהל את המיז� הכלכלי שלה�באמצעותוהתאגיד ש

ג� .  המס שלה�חבות על על כללי המס ושמשפיעה ההתאגדות היא בצורתשל משקיעי� 

 את ג� והכפול והנפרד את משטר המס ג� המס תאמ�  סיבות טובות לכ� שמערכתישא� 

� כללי תו� ברור מדוע יש לאפשר לעסקי� דומי� לבחור מלא לכאורה, משטר המס השקו

,  סיבה לאפשר לנישומי� לבחור בשיטה זו או אחרתהג� א� היית, זויתרה מ. מס שוני�

הרבה יותר ) ול�ובכל מדינות הע(הדיספוזיטיביות של מערכת מיסוי התאגידי� בישראל 

 כמעט אי�כיו� . בבד ד שהיא מאפשרת לנישומי� לבחור בשתי הגישות במשו�עמוקה 

 ובעונה בעת לל תאגידי מורכב הכובמבנה החזקותיה�מניעה שנישומי� יארגנו את מבנה 

מכיוו� .  למיסוי כפולהנתוני� תאגידי� הנתוני� למיסוי שקו� ותאגידי� אחרי� אחת

נישומי� חזקי� עושי� פעמי� רבות , תאגדות היא לרוב נמוכהשהעלות השולית של ה

  94.שימוש במבנה תאגידי מורכב זה למטרות תכנו� מס

מכיוו� שגביית .  עמוקה זו מאפשרת לנישומי� מרחב תמרו� נרחב מאודדיספוזיטיביות

 על כלל בדר� יבואמת� מרחב תמרו� לקטגוריה אחת של נישומי� , המס היא עסקה כפויה

 אינ� הומוגניי� מבחינת היכולת הנישומי�דבר זה בעייתי מכיוו� ש.  קבוצות אחרותחשבו�

לפחות (ומכיוו� שמיסוי תאגידי� הוא ,  כדי לתכנ� מס� להשתמש בכלי� תאגידייה�של

צירו� הגורמי� הללו מעלה חשש כי היכולת לבחור את משטר . משטר מיסוי הו�) חלקוב

 הדיספוזיטיבי שהמודל א�מכ.  בעיקר לנישומי� אמידי� יתרו� תכנוניההמס התאגידי מעניק

 כאשר שלה ההגביי החלוקה ושוחק את היכולת של מערכת המס הישיר להגשי� את מטרות

  . של נכסי הו�תהחזקו קיצוני בשוויו�� אייש

 האפקט להגבלת יסייעו הבאי� יתמקדו בעקרונות החשיבה מחדש אשר הפרקי�

" קטגורי"ההפרק הבא ידו� במודל . מוקה במיסוי תאגידי� העיביותהשלילי של הדיספוזיט

  . למודל הדיספוזיטיביחלופההמוצע כ

   הקטגוריהמודל  .ג

 איננו זה איזו� 95.ופשטות ודאות, יעילות,  מס ראויה מאזנת בי� שיקולי הגינותמדיניות

  שקשה להסכי�מפני המורכבות האינהרנטית של התחו� וג� בגללפשוט במיסוי תאגידי� 

 אוכל לא, בשל קוצר היריעה. על מער� אחד של יעדי הגינות שמיסוי תאגידי� נועד להגשי�

 בעלות מקדלכ� המאמר מבקש להת.  תאגידי� במאמר זהסוילהתייחס לכל ההיבטי� של מי

 חלופה כ ולהציע96,החברתית הנובעת מהדיספוזיטיביות של משטר מיסוי התאגידי� בישראל

 
 .35 ש"הלעיל , Taylor, Blockers ראו  94
 'בעמ, 15ש "לעיל ה, Borden, The Federal Definition ;22–17 'בעמ, 4ש "הלעיל , אדרעי  95

1001–1002 . 
,  עלויות ציות ואכיפה מיותרותות יוצר� בכ� שה– הללו מתבטאות ה� במישור האדמיניסטרטיבי העליות  96

 מבחינת וה�, מוסי� באופ� שונה לעסקי� דומי� להיות מות משו� שה� מאפשר–ה� בהיבט החלוקתי 
.  לנישומי� מסוימי�ה צורת התאגדות לא יעיללבחירת הביא משו� ששיקולי מס עשויי� ל– היעילות



  ט"תשע מט משפטי�  איל� בנשלו�

304  

 תאגידי� לפי מאפייני� של פעילות� הכלכלית הממסה מס  משטר– הקטגורי לאת המוד

בעלי מניות  ":להל�(ואופי היחסי� בי� התאגיד למשקיעי� בעלי הזכויות השיוריות בתאגיד 

,  המשקיעי� בעלי הזכות השיורית בתאגידלכל מעתה ואיל� יתייחס שרמונח א, "בתאגיד

 שבבסיס הטיעו�  המנחה שלהקו).  בשותפותותפי� לבעלי מניות בחברה וג� לשג�כלומר 

 של תאגידי� יש הנפרד המיסוי לשיטת המיסוי השקו� ולשיטת כיהמודל הקטגורי הוא 

 חקיקת שיטות המיסוי הללו באמצעות  לצמצ� חלק מהחסרונות שלנית�.  וחסרונותנותיתרו

 מהיתרונות והחסרונות ה� אינהרנטיי� ונובעי� מהבחירה חלק אול�, מס הדוקה יותר

 בהתחשב.  באותו משטר מסנפרד מיסוי כללי של מיסוי שקו� וכללי� בזמ� בויל להח

 בשני להשתמש ואה המס  התפקיד של מערכת, למצוא שיטת מס אחת אידיאליתבקושי

מערכת המס .  את המטרות של מערכת המס הישירמיטבית בצורה שיגשי� באופ� הכללי�

ולמנוע מצב ,  כל אחת מהשיטותתינקט  סוגי� של תאגידי�אילו כלפי קבועל אפואצריכה 

 עלויות הסבת תו� מיסוי התאגידי� שבמשטר את הדיספוזיטיביות ינצלושבו נישומי� 

   .ניכרות וחלוקתיות גבייתיות

 המודל לפיהיכולת של נישומי� לבחור את משטר המס :  הבעיהמקור  .1

  הדיספוזיטיבי

 להתאגד, ל לבחור א� להתאגד כחברהכמעט כל סוג של עסק יכו,  המודל הדיספוזיטיבילפי

 שותפויות כי היא האינטואיטיבית התפיסה 97. או לפעול במסגרת לא מאוגדתכשותפות

 וזאת בי� השאר משו� שהמשטר התאגידי הלא מפותח שלה� ,נועדו לשרת עסקי� קטני�

מנ� סביר להניח שרוב השותפויות ה� אכ� ו א98.נתפס כעשוי להקשות על ניהול ריכוזי

 ונעזרי� סביר להניח כי נישומי� מתוחכמי� משתמשי� בשותפויות �אבל ג, י� קטני�עסק

מ " לעומת זאת חברות בע99. חברותשל תאגידי למשטר ת� אוהמקרבי� חוזיי� בכלי�

 
 כי כללי המס שיחולו הקובע, המאמר יטע� כי יש לשקול מחדש את השימוש במשטר המס הדיספוזיטיבי

 סמו�הטקסט ה לעיל הדיו� את ראו(אגד  בעלי העסק א� ואי� להתת של בחירתולדהעל עסק מסוי� יהיו 
 ). 35–34 ש"לה

97  Shaviro ,32–29' בעמ, 59 ש"לעיל ה . 
98 Berger, W(h)ither Partnership Taxation? , 111' בעמ, 88 ש"הלעיל ;Aggregate-Plus  ,ש "לעיל ה

 .722' בעמ, 22
 או non-recourseואות  אחריות משפטית מוגבלת באמצעות השימוש בהלוהבטיחשותפויות יכולות ל  99

) א"ת מחוזי(מ " בכלי� אלו עלתה לאחרונה בפסיקה ראו עהשימוש לאופ� הדוגמ. בשותפות מוגבלת
 לפסק דינה של 1' פס ,)פקיד שומה למפעלי� גדולי�(מדינת ישראל ' מ נ" אור בעפרי 53269�12�11

 י�שתי: וגבלתקו בשותפות ממ החזי" חברות בעשלוש) (27.7.2015, פורס� בנבו(גונ� �השופטת אגמו�
 השותפה ואילו,  מהזכות להכנסות השותפות49% היו שותפויות מוגבלות שכל אחת מה� החזיקה מה�

שתי . והייתה ג� השות� הכללי,  מהרווחי��2%מ שהחזיקה בזכות ל"השלישית הייתה ג� היא חברה בע
 מקד� המשפטי� רדמש, אחרונה ל).החברות הראשונות החזיקו בבעלות משותפת במניות השות� הכללי

) שתהיה חשופה למיסוי שקו�( היכולת להקי� שותפות את) עוד יותר (להקל חוק אשר אמורה הצעת
 מדוע סוגיית בשאלהלדיו� . 50 ש"הלעיל ,  חוק השותפויותתזכירראו ,  אחריות משפטית מוגבלתבעלת

 סוגיית מלבד. 906–905' בעמ, 87 ש"לעיל ה, Freedmanובה ראו האחריות המוגבלת איננה כה חש
קרנות ( המס המתוחכמי� ביותר ממתכנני המוגבלת חשוב לציי� כי חלק ניכר מהמשקיעי� ויותהאחר

 מצעותבאפועלי� ) �" נפט וקרנות להשקעות נדלחיפושי העוסקי� בתאגידי�,  הו� סיכו�קרנות, הגידור
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.  ההנהלה נפרדת מהבעלותשבה ורכבת ומגדולה פעמי� רבות כישות תאגידית תנתפסו

 ברהבעיקר א� מדובר בח,  ע� בעל המניות מזוההאינובחברות גדולות המניה היא נכס ש

 להניח שסביר למרות 100.ה מניות רבי� המתחלפי� בתדירות גבוהבעלי לה שישציבורית 

.  החברות ה� פרטיותרוב , ציבוריותחברותשחלק ניכר מהעסקי� הגדולי� אכ� מאוגדי� כ

עמי� א� ולפ, נמצאות פעמי� רבות בבעלות ריכוזית) קטנות או גדולות(חברות פרטיות 

והרבה פעמי� , היק� הפעילות שלה� עשוי להיות קט� מאוד. בבעלותו של בעל מניות אחד

 איננו אשר עביר נכס כלל בדר� שהמניות של חברות ה� א�. לא יגיע לר� של פעילות עסקית

הסחירות במניות של חברות פרטיות תהיה לרוב מוגבלת ,  בזהותו של בעל המניותלוית

  . הנזילות שלה� כנכס תהיינה נמוכות ביותר שהעבירות ובאופ�

 עצבו של הגישה הדיספוזיטיבית בכ� שיתמריצי� העלנישומי� צפויי� להגיב , כאמור

,  מסתכנו� שיקולי פי על) רבי� השא (ת העסקי� של נכסיה� ואת פעילותהחזקהאת מבנה ה

את העלויות  לצמצ� כדי 101. לגרור עלויות ישירות ועקיפות לא מבוטלותעשוידבר אשר 

 102: עיקריותחלופות נית� לבחור באחת משתי ,החברתיות הנובעות מהדיספוזיטיביות

 שיטהב) ואולי א� את כל העסקי�(למצוא שיטת מס אחת אשר תמסה את כל התאגידי� 

   103.שוני�) ועסקי�(או לנסות ליצור משטרי מס שוני� לסוגי תאגידי� , האחיד

שיעורי מס אחידי� על כל סוגי התאגידי� ועל כל  אשר יטיל , מס אחידשמשטר ספק אי�

 המס מערכת גורמת לה� את העיוותי� הכלכליי� שיפחית, סוגי הפעילות העסקית

 למעשה הזאת מחייבת הבחירה 104. על החלטות השקעה והקצאת משאבי�המשפיעה

� אפשר�אימשו� ש,  של תאגידי� ובעלי המניות והכפולהנפרד של מודל המיסוי אימו

 חברות שה� תאגידי� על מיסוי שקו� הטילל)  המימושרו� על עקתת מס המבוססבשיט(

 השאיפה,  כל עוד תאגידי� ציבוריי� ה� חלק בלתי נפרד מהכלכלה המודרנית105.ציבוריות

 משטר מס כפול שבו התאגיד ממוסה בשיעור מס אחיד ובעלי המשמע מס אחיד רלמשט

 
) 6(כה מיסי�" LLCזיכוי מס זר על הכנסת " יובל נבות ראו, לדיו�.  מסורכיתאגידי� שה� שותפויות לצ

 ,Gregg D. Polsky; 1331–1330' בעמ, 32 ש" הלעיל, Karen & Burke ראו ג� .)2012 (1.1' ס, �24א
A Compendium of Private Equity Tax Games (UNC Legal Studies, Research Paper No. 

2524593, 2014), http://bit.ly/2OV8mqH. 
בחברות ) שאינ� בעלי שליטה( הגבוהה של החלפת מניות בידי בעלי מניות תדירותה של ממצה לסקירה  100

Term Shareholders-The Uneasy Case for Favoring Long ,Fried. Jesse M , 124 ראו, ציבוריות
)2015( 1554 .J.LALE Y ; The Right Tax,Kleinbard, 237' בעמ, 2ש "ה לעיל. 

 העלויות הישירות נית� למנות את העלויות ע�.  אלו עשויות להיות ישירות או עקיפותלויותע, כאמור  101
, הלדוגמ). שונות שיטותכלכליי� דומי� ימוסו ב בעלי מאפייני� נישומי�משו� ש(גביתיות �החלוקתיות

עשויי� לבחור להתאגד כחברה כדי להימנע , החשופי� לשיעור מס שולי גבוה, ואפילו שכירי�, יחידי�
 ע�". ארנקחברת "כ בישראל המוכרת תופעה, סוכדי לדחות מ, ממיסי� המוטלי� על הכנסות מעבודה

 יאמצו הסדרי י�ת שינבע מכ� שבתנאי� מסוימי� נישומהעלויות העקיפות יש לציי� את חוסר היעילו
 לבחור להתאגד ויי� עסקי� גדולי� עש. כדי להשיג הסדרי מס נוחי� יותרמיטביי� לאהתאגדות 

  .כשותפות כדי לקד� מטרות של תכנוני מס המערבי� הסטת הכנסה
 .36ש "ה לעיל, Klein & Zolt ראו החלופות שלללדיו� ב  102
 .105' בעמ, 88ש "הלעיל , ?Berger, W(h)ither Partnership Taxation למצדדי� בעמדה זו ראו  103
 . 2ש "ה לעיל ,Kleinbard, The Right Taxראו   104
 .69ש "לה סמו� הטקסטב ,1.ב פרק�תת דיו� לעיל בורא  105
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 או מזומ� מהתאגיד או מממשי� את המניות ממוסי� בנפרד כאשר ה� מקבלי� נכסי�

  .  בחברההחזקותיה�

 המבקשות לפתור את בעיית הדיספוזיטיביות באמצעות מיסוי אחיד של כל ת גישוישנ�

 הארי של התאגידי� החלקמכיוו� ש,  בעיותוצר שכזה יתרו� א� אימו� פ106,סוגי התאגידי�

אשר איננו ,  והכפולדהנפרלכ� אימו� גור� של שיטת המיסוי . וריותאינו חברות ציב

 חסר או למיסוי יתר  עשוי לגרו� למיסוי,מי�מתחשב ביכולת הכלכלית הקונקרטית של נישו

 מתאפייני� בבעלות ריכוזית רבי� עסקי�.  עסקי� בבעלות ריכוזיתובעיקר, של עסקי� רבי�

,  אחד אד�ידי  עלי� רבות מנוהלופעמי� ,בעלות בי�ל בי� ניהול מיתית הפרדה אבחוסר

כאשר מדובר ,  במילי� אחרות107. או קבוצה מצומצמת של בעלי מניותמשפחה אחת

 ולכ� , ידממשלחהכנסות מחברה דומות פעמי� רבות להכנסות מעסק ו, בעסקי� פרטיי�

   108. חשופות לשיעור מס פרוגרסיבילהיותצריכות 

 שהתאגיד חשש יש,  אי� הפרדה בי� בעלות לניהוללרוב שבתאגידי� פרטיי� מכיוו�

 לאופ�הנוגעות בעיקר  (העסקיות בהחלטותיו  המניותבעלי תכנו� המס של ממטרות יושפע

 של יתר  ג� למיסויאורטית אפשרות תישנה שא� 109.) ולתזמו� החלוקהחלוקת הרווחי�

 של עוד אי� הגבלה כל. חסר  מפני מיסויהוא רשויות המס של החשש העיקרי 110,ישומי�נ

 יתאגדו נישומי� לצפות כי לא מעט נית�, מ"רות בע כחב להתאגד העסקי� היכולי�סוג

 פשוט הלי� מכיוו� שהתאגדות כחברה היא . מתחולת המס הפרוגרסיבילהימלט כדיכחברה 

 לאכו� את שיטת המס ולת איו� מרכזי על היכוה מס זמי� זה מהותכנו�, וזול

 
 Edward D. Kleinbard, Designing an Income Tax on Capital, in TAXING לגישה כזו ראו הדוגמל  106

CAPITAL INCOME 165 (Henry J Aaron, et al. eds., 2007) ;Warren& Graetz  , ש "הלעיל
66;Kleinbard, Reimagining Capital  , 47–46' בעמ, 40ש "הלעיל . 

107 Yin, Publicly Traded Partnerships ,332' בעמ, 69ש " הלעיל.  
 .הפסדי� מהחברה צריכי� להיות ניתני� לקיזוז כנגד הכנסות אחרות של בעל המניות  108
109  Martin Jacob et al., Taxation and Dividend Policy: The Muting Effect of Diverse Ownership 

Structure (Chicago Booth, Accounting Research Center, 2016), avilable at 
http://bit.ly/2BCgHM0; Yin, Publicly Traded Partnerships ,332–331' בעמ, 69ש " הלעיל . 

 המצב המשפטי בישראל מאפשר לרוב א�,  עשויה לעלות בשני תרחישי�יתרהסכנה של מיסוי   110
 מוטל על מס החברות גבוה מהמס הפרוגרסיבי שהיה,  התרחיש הראשו�לפי. כ�לנישומי� להתגבר על 

).  בעיקר לעסקי� בעלי רווחיות נמוכהוונטי רלתרחיש(ההכנסה אילו מוסתה לפי שיעור מס פרוגרסיבי 
, מפני שהמשקיעי�,  של מיסוי יתר לרוב לא יהיה ביטוי מעשיהזאתבעסקי� בבעלות ריכוזית הבעיה 
 על ידי תשלו� החוצה את הרווחי� מהחברה הוציאיוכלו לרוב ל, שה� לרוב ג� מועסקי� בחברה

). סו בשיעור פרוגרסיבי בידי היחידי� והכנסות שימולחברה הוצאות מותרות בניכוי שה�(משכורות 
אילו הפסדי� אלו .  לחברה יש הפסדי�שבו ממצב נובע יתרלמיסוי , והמשמעותי יותר, התרחיש השני

 לקזז אות� כנגד הכנסות אחרות וא� יכולי� היוהמשקיעי� בעסק , היו נצברי� על ידי עסק לא מאוגד
הפסיקה קבעה כי בהתקיי� ,  לא לגמרי ברורישראלב שהדי� פי על א�, ע� זאת. כנגד הכנסות עתידיות

וא� למכור את , נישומי� יכולי� להשתמש בחלק היחסי שלה� בהפסדי החברה, תנאי� מסוימי�
 בהקשר).  בהפסדי המסהשתמשאשר יוכלו ל(לנישומי� אחרי� ,  הפסדי המס הגלומי� בה�ע, החברה

 פיתוח לבני�חברה ' ושותיואב רובינשטיי� '  נ שומה למפעלי� גדולי�פקיד 3415/97א "הישראלי ראו ע
פקיד ' מ נ"בע) 1968(סוכנות לביטוח .  ארי שב� 7387/06א "ע; )2003 (915) 5(נזד "פ, מ"ומימו� בע

 . הכנסה מס תח לפקוד103'  ראו סכ� .)29.5.2008, בנבופורס� ( ירושלי� 1שומה 
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 סיווג ותבאמצע  דרכי� להגביל את תכנו� המס הזהישנ� לציי� כי יש 111.הפרוגרסיבית

 ידי או על 112,מחדש של עסקאות ושלילת יתרונות המס של צורות התאגדויות מסוימות

 מטיל אהו,  הללודרכי� מהחת שהמאמר איננו שולל א� אא� 113. המימוש� מעקרוהיסטי

 הפוליטית ובהיתכנות 114, לטפל בכשלי� מבניי�תכנוניי�� של פתרונות אנטי� ביכולתקספ

   115. להשקעות בחברות ציבוריותנוגעעקרו� המימוש ב רפורמה הכוללת נסיגה משל

 רצו� להשתמש במערכת המס הישיר ככלי יש א� כי גורסהמאמר ,  האמור לעיללאור

בכ� הצעת המאמר .  שני משטרי מס שוני�מלהחיל וס מנ�אזי אי, אפקטיבי לחלוקה מחדש

ע� . קבילותאיננה נותנת מענה לקושי האדמיניסטרטיבי שבהחלת שתי מערכות מיסוי מ

 לבסס שנית� משו� המאמר עלות זאת מוצדקת לאור המטרה החלוקתית ולתפיסת, זאת

 לויות את העיצמצמו , חפי� מעלויות אדמיניסטרטיביותאינ�משטרי מס אשר ג� א� 

 אשר יותר קשיחי� כללי� על תישע� זאת מערכת. ספוזיטיבי של המודל הדיהחברתיות

   . מתכנוני מסובעי�הנ הכלכליי� מהעיוותי� וייהוהגב החלוקה מעלויות חלק ימנעו

 על וכאשר ,כל שיטת מס נשענת על קטגוריות, משפטיי� המבוססת על כללי� כמערכת

 מס סביב הקו האפור של תכנוני נקוט לי�מר תנוצר ,אחר מס מוטל הקטגוריכל 

יזה  אולבחו� אחר מבקש להתמודד ע� שאלת הדיספוזיטיביות באופ� המאמר 116.הבחנותה

 להיות �צרי סוג ואיזה  והכפולהנפרד המס שיטת בה להיות ממוס� צריחברות של סוג

,  עסקי� לשלוש קטגוריותלסווגלהציע מבקש המאמר ,  זאתלצד.  באופ� שקו�הממוס

 הפועלי� יחידי� של מיסוי:  על כל אחת מה� משטר מס אחרלהחילו, כברירת מחדל

� המאוגדי� שקו� מנדטורי של עסקי� יסוימ ;)מאוגדי� אינ� אשר לעסקי� (במשות

החידוש . שלה� המניות בעליל ציבוריות ולחברות וכפול נפרד מיסוי ומשטר; כתאגיד פרטי

. קופהימוסו בצורה ש,  ה�רקו,  העסקי� הפרטיי�כל – ה בהמלצה השנייהואשל המאמר 

. ס שקו� על כל התאגידי� הפרטיי� יחול משטר מ, הצעת המאמרפי על,  אחרותבמילי�

 
  .47–46' בעמ, 32ש "לעיל ה,  Kleinbard, Corporate Capitalראו   111
 "הציבור להערות טיוטא –  לתיקוני חקיקההצעות" "ארנק" חברות צוות בהקשר הישראלי ראו  112

)28.10.2013 (U7QnYN2/ly.bit://http. חוק ההסדרי� של  ניכר מההמלצות הללו אומצו במסגרתחלק 
כ� ראו הצעת חוק התכנית .  לפקודה�77א ו62, )1ט(3' ראו ס).  לפקודת מס הכנסה235תיקו�  (2017שנת 

, 2016–ז"התשע, )�2018 ו2017תיקוני חקיקה ליישו� המדיניות הכלכלית לשנת התקציב  (תהכלכלי
 .504ח "ה

 בגי�יש לאפשר לחברות לקבל ניכוי מסוי� , Allowance for Corporate Equity (ACE) גישות של לפי  113
 הריבית הרעיונית של הו� גי�ולמסות את המשקיעי� ב, בעבור הו� המניות שלה� רעיוניות יתהוצאות ריב

 John Issac, A Comment on the Viability of the Allowance for כאלו ראו לגישות הדוגמל. המניות
Corporate Equity, 18 FISCAL STUD. 303 (1997); Edward D. Kleinbard, The Business 

Enterprise Income Tax: A Prospectus, 106 TAX NOTES 97 (2005). 
 Richard Krever, General Report, in GAARS – A KEY ELEMENT OF TAX  בהקשר זה ראולדיו�  114

SYSTEMS IN THE POST-BEPS WORLD, 18 (Michael Lang, et al. eds., 2016); Andrea Monroe, 
What's in a Name: Can the Partnership Anti Abuse Rule Really Stop Partnership Tax Abuse?, 

60 CASE W. RES. L. REV. 401, 409–412 (2010) ) להל�: Monroe, What's in a Name.(  
 . הנזילות של בעל המניותבי�ל בי� ההכנסות של חברה ניכרעשוי להיות פער , בחברות ציבוריות  115
 Ilan Benshalom, How to Live with a Tax ראו כ�. 30 ש"הלעיל , Weisbach, Line Drawing ראו  116

Code with which You Disagree: Doctrine, Optimal Tax, Common Sense, and the Debt Equity 
Distinction, 88 N.C.L. REV. 1217 (2010)) להל� :Benshalom, How to Live.( 
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 א� התאגדו השאלה לרבות,  במבנה התאגידי שבחרו לאמ�תלוימשטר מס זה לא יהיה 

 שאי� להבהיר חשוב. אחרתכתאגיד ישראלי או כתאגיד במדינה , כחברה או כשותפות

 לשיעור המס הפרוגרסיבי משו� קריאה בהכרח הפרטיי� התאגידי� את להכפי� בהמלצה

 נתו�שיעורי המס המוטלי� על עסקי� לא מאוגדי� . � נטל המס על תאגידי� פרטיילהכבדת

 נוגע ב117, באופ� גור�� או להעלות� יכול לבחור להורידוהוא ,המחוקק של דעתו לשיקול

 למס גבוהה יותר � שלהות אשר הרגישימות לפעילויות מסובנוגע או 118,לעסקי� מסוימי�

 יגדיל אשר בהכרח סדרה על להמלי� מבקש איננו המאמר 119. החצנות חיוביות�או שיש לה

 הקשר את המנתק הסדר על להמלי� אלא רק מבקש ,פרטית עסקית פעילותאת נטל המס על 

  . לשאלת ההתאגדות ובחירת צורת ההתאגדותזו פעילות המס על גובה בי�

 כנו על משאירה על יחידי� החלי� כללי המס לפי ימוסו לא מאוגדי� קי� שעסהההמלצ

הרוב המכריע של החברות הציבוריות ,  חריגי�מקרי� למעט, כ� כמו.  כיו�השורראת המצב 

 פיכ�ל 120).כלומר נפרדת וכפולה (שלבית� מיסוי דו כיו� בשיטתממוסהבישראל ובעול� 

 לבחור האפשרות את פרטיי� תאגידי� משלול לההצעל העיקרית של המאמר נוגעת הטענה

   121.ולחייב אות� במיסוי שקו�, במשטר המס הכפול

 כדי נחו� ליישו� ואפשרי מדוע מיסוי שקו� של חברות פרטיות יסבירהבא  פרקה�תת

 יבקש להצדיק את בכ�ו,  של המודל הדיספוזיטיביהחלוק וההלצמצ� את עלויות הגביי

 משטר המס אשר צרי� לחול על התאגיד לעניי� ציבורית ברה תאגיד פרטי לחבי�ההבחנה 

עסקי� ונכסי�  בי�ל בי� תאגידי� הבחנהב ידו�  מכ� שלאחרהפרק�תת 122. המניותבעלי עלו

 .המוחזקי� בצורה משותפת) מאוגדי�לא (

   ציבוריי�תאגידי� מיסוי בי� מיסוי עסקי� פרטיי� להבחנה  .2

 אחד משטר מס בי� המבדיל  כקו פרשת המי� בהבחנה בי� חברה פרטית לציבוריתהבחירה

 את קבלי� מא�אול� . יה מלהיות מובנת מאלרחוקה , על תאגידי�להחיל יש אשר לאחר

 החל החברתיות של משטר המס הישיר יותו ניכר מהעלחלקהתזה המרכזית של המאמר כי 

 
 המס רפורמת.  מס הכנסהקודתלפ) 1(2' ס לפי להכנסות שיעורי מס מיוחדי� קביעת ידי על למשל  117

 שהופקו מסוימות עסקיות להכנסות בנוגע זו בחרה באופציה הברית ארצותהאחרונה שיושמה ב
 .9ש "הלעיל , Borden, Choice-of-Entity ראו לדיו�. �qualified trade or businessמ

 ומקל משטר מס מיוחד לקביעת להצדקות באשר( 164–164ש "לה סמו�טקסט הב להל� הדיו� את ראו  118
 ).קטני� לעסקי�יותר 

 חוק עידוד ראוכ� . 1959–ט"התשי, הו� השקעות לעידוד היא חוק את להפחתה סלקטיבית כזדוגמה  119
"  לחוק עידוד השקעות הו�68' תיקו� מס "3/2012חוזר מס הכנסה ; 1969–ט"התשכ, )מסי�(התעשיה 

 ).3/2012 חוזר: להל�) (10.6.2012 (6–1
על הניסיו� לתא� בי� מיסי� ששולמו ברמת החברה ,  הלכה למעשה,רוב המדינות ויתרו, כאמור לעיל  120

 חברות ציבוריות ממוסות �שבהיש מעט מקרי� .  על בעלי המניות בדר� של מת� זיכוילמיסי� המוטלי�
�שי ארז ,  יניב רוגראו( מסוי� מגזר לשניתנה) לא בהכרח מוצדקת( מדובר בהטבת מס ולרוב, באופ� שקו

 )).2014 (270–257 נפט וגז חי רוומיסויוצבי נמט 
  .69ש " הלעיל, Yin, Publicly Traded Partnerships  ראולטענות דומות שעלו בספרות  121
 Joseph M. Dodge, A Combined ראו לציבוריי� פרטיי� תאגידי� בי� דומה הבחנה המציע למאמר  122

Mark-to-Market and .Pass-Through Corporate-Shareholder Integration Proposal, 50 TAX L. 
REV. 265 (1995). 
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 בי� בדילה למצוא דר� להכרחי,  נובע מהאופי הדיספוזיטיבי של משטר המס,על תאגידי�

  .התאגידי�סוגי 

 של  ההבחנה בי� תאגידי� פרטיי� לציבוריי� מתרחקת מהקו הדיספוזיטיבי,לכאורה

 בעלי על המס שיחול על התאגיד ומשטר נמנעת מלקשור בי� הדי� הנוהג בכ� שהיא

השאלה העיקרית איננה ,  זאתע� 123. החוזיי� של צורת ההתאגדותמאפייני� הבי�ל ,המניות

אלא א� היא נחוצה כדי להפחית , פשרית פרטיי� לציבוריי� היא אאגידי�א� הבחנה בי� ת

  חשוב לזכור כיוכדי לענות על שאלה ז. הדיספוזיטיביהמס את העלויות הכרוכות במשטר 

 שהוא מטיל כללי� דומי� על  מכ�נובע במשטר המס הדיספוזיטיבי האבסורד מחלק

 הוא צרי� , חברותעל שיוטל המס משטרכאשר מחוקק המס צרי� לעצב את . תאגידי� שוני�

) רו להתאגד כחברהא� בעליה בח( ה� לבעלי המספרה השכונתית  כללי� שיתאימולעצב

 ג� א� 124, למיסוי שותפויות בישראל דל ועמו� מאודנוגעהדי� ב.  כמו אינטללחברות וה�

 קטנות שותפויותהכללי� שהוא מחיל אמורי� להסדיר באופ� אחיד את ההתנהלות של 

קרנות גידור , קידוחי נפט, �" נדלשותפויות ההתנהלות של את ג� מוכ,  מאודופשוטות

  . כו�סי�וקרנות הו�

.  שוני� זה מזה כ�כל בהנחה כי אות� כללי� יכולי� להתאי� לתאגידי�  האבסורדמ� יש

 את החשש כי הכללי� יטילו עלויות ציות ואכיפה מעורר ליצור כללי� אחידי� ניסיו�ה

 עסקי� גדולי� ומורכבי� מספקת מידה ביגבילו בעת לא הוב,  קטני�עסקי� לע גבוהות

 משטר מס קבוע א� ראוי להשאלה מלבד 125.תכנו� המס שלה�המשקיעי� משאבי� רבי� ב

 � 126, קטני�לעסקי�) כלומר ע� עלויות ציות ושיעורי מס אפקטיביי� נמוכי� יותר(מועד

 
 מלקשור את הימנעותה את ההבחנה הזאת מהמודל הדיספוזיטיבי הוא המבדיל ביותרהמאפיי� הבולט   123

משקיעי� , משו� שבעול� העסקי� המודרני,  המשפטית המוגבלתריותסוגיית משטר המס לסוגיית האח
שר  מדיניות מס אקבל קשה לפיכ�ל. ונושי� יכולי� לעקו� את דרישת הגבלת האחריות בקלות יחסית

 משטר המס את היכולת ימדוד לשנות את האופ� שבו ה של התאגיד אמורהמוגבלת האחריות כי תקבע
 George;1012, 1008–1007' בעמ, 36ש "ה לעיל, Klein & Zolt ראו ו�לדי. הכלכלית של בעלי התאגיד

K. Yin, Comments on the Taxation of Passthrough Entities, 140 TAX NOTES 358, 358–360 
 ). Yin, Comments: להל� ( (2013)

 בישראל – פירוט רב כדורש מיסוי שותפויות נתפס כמורכב ביותר ושבה� – מס אחרי� כבמשטרי שלא  124
חוזר מס הכנסה ,  העליו�המשפט בית אחד מנחה של די� קפס, הכנסה מס ת אחד לקוני בפקודעי�יש ס
 פקיד 2026/92א "ע; הכנסה מס ת לפקוד63' ראו ס(ט של פסקי די� מחוזיי� בנושא ומספר מוע, אחד

חוזר מס הכנסה ; )2001 (89) 4(ד נה"פ, מ"בע) 1982(שדות חברה להובלה ' נ תקווה  פתחשומה
'  בעמ,48ש "לעיל ה, בנשלו�). 14/2003 חוזר: להל�) (10.8.2003" (מיסוי שותפויות "14/2003

238–247. 
 . 1014–1013' בעמ, 36ש "ה לעיל, Klein & Zolt  ראולדיו� בעניי� זה  125
ואולי א� לשיעור מס ,  שתאגידי� קטני� יותר צריכי� להיות נתוני� למשטר מס פשוט יותרהסבורי� יש  126

  מזוהי� ע�ה� שבגללו,  מקומות עבודהירתליצכלכלית �אפקטיבי נמו� יותר בגלל חשיבות� המקרו
  ראו.יש עליה לא מעט ביקורת אקדמית, ולמרות הפופולריות הפוליטית של תפיסה ז. מעמד הביניי�

Brett Freudenberg, Australia's Struggle With Tax Transparent Companies, 48 TAX NOTES 83, 
83 (2007). 
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 של עסקי� מיסוי בסוגיית המס רשויות של בדרכ� ניצבי� רבי� אתגרי� כי היווכח לקלנ

   127.גדולי� עסקי�קטני� ו

 שמשטר עדי� לא התהייה א� עולה, בע מהגודל שלה� המקור לשוני בי� תאגידי� נוא�

 ובמקו� זאת יחיל משטרי מס לפרטיות מלהבחי� בי� חברות ציבוריות ימנע יהקטגוריהמס 

 לאפיי� ולאכו� קשה, ראשית. כפולה וז יההילת התשובה.  על עסקי� גדולי� וקטני�נבדלי�

 הקריטריוני� רוב. "קט�"ד  ותאגי"גדול" תאגיד שלמבחינה אדמיניסטרטיבית כלל זיהוי 

 לבחו� אות� כל שנה יש שכ� (תנודתיי� ה� , של תאגידו כאינדיקציה לגודל,שנית� למדוד

ההתמקדות , שנית 128). פיצול חברותידי על למשל (ופשוטי� יחסית למניפולציה) מחדש

 למיסוי וונטית הרלמהשאלה התאגיד היא מוטעית ומסיטה את הדיו� ל גודלו ששאלתב

 אל עבר הדיו� במורכבות –  הקשר בי� בעלי המניות לתאגידאופי בחינת – י�תאגיד

  .  של התאגידפעילותו

.  ולכ� חלי� עליה� אות� כללי מס אשר חלי� על יחידי�, ה� נישומי� רגילי�תאגידי�

 למתכנני מס ותחכו� נגישות,  מגוונתפעילות נרחב יש לרוב פעילות יק�ה בעלי לתאגידי�

 א�,  זאתע� 129. יותרמורכב הוא)  התאגידברמת( ההכנסה שלה� חישוב ולכ�, רב יותר

 עולה, השומה שנקבעהמ,  עשויה להיות מורכבת מסוי� תאגידשעריכת שומה להכנסה של

 צריכה להשפיע על חבות המס אתזה המורכבות נוספת הנובעת מהצור� לקבוע כיצד ההכנס

 בי�  לקשורקושיביסוי תאגידי� קשור  במ העיקריהאתגר לכ�. האפקטיבית של בעלי המניות

 איננואתגר זה .  המניותבעלי המס של חבות ל,ממנה וההפסדי�, התאגיד פעילותההכנסות מ

   . הכנסותיו של התאגיד עצמוקביעת למורכבות קשור בהכרח

 את קבוע בי� התאגיד לבעלי המניות הוא שצרי� להקשר כי הטענה מקבלי� את א�

 או "טבע" שמבדיל בי� חברה ציבורית כמו מה כי להיווכחחשוב ,  מיסוי התאגידי�משטר

 ציבוריות חברות מנ�וא.  הגודלאיננו,  חברה פרטית כמו המספרה השכונתיתבי�ל ,"אינטל"

א� , הפרטיי� התאגידי� רובמ) �ילותמבחינת היק� פע( יותר ומורכבותנוטות להיות גדולות 

 ,לאומיי��הבי� כיו� בשווקי� הפועלי�פרטיי� חלק ניכר מהתאגידי� ה, מזו יתרה. תמיד לא

 המתאימות כהתאגדויות שותפויות נתפסו בעבר מנ�וא.  מסלצורכי יות כשותפומסווגי�

 בהגדרה י� שינויי� רגולטוריאול� , אי� הפרדה בי� הניהול לבעלותשבה�לעסקי� קטני� 

. טומיה הזאת הדיכועל מחדש חשיבה ו חייבהאמריקניי� המס דיני לצור� ותשל שותפ

 כגו�( תאגידיות מסגרות באמצעותחלק ניכר מהמשקיעי� הזרי� בישראל פועלי� , למשל

�הLLCיסווגואשר מבחינה מיסית לרוב ) מ" שהיא מסגרת דומה מאוד לחברה בע 

 
, �לאומית שלה�� הביבפעילות טמו�אל תכנו� המס של חברות גדולות בעוד חלק ניכר מפוטנצי, לדוגמה  127

 פשוט טמו� תכנו� המס יאלבעסקי� קטני� חלק ניכר מפוטנצ,  התאגידי שלה�במבנה השוני� ובעיסוקי�
 . חלוקת הדיבידנדאת לדחות באפשרות

נטו או (ושווי )  מסרכיו או לצי�פיננסי(רווחי� , מחזור,  הקריטריוני� הללו נית� למנות הו� מושקעע�  128
לעניי� הקושי לבחור . הכנסה מס ת לפקוד105' לעניי� פיצול חברות ראו ס. של נכסי�) ברוטו

 . 163–161' בעמ, 88ש "הלעיל , ?Berger,W(h)ither Partnership Taxationבקריטריוני� אלו ראו 
כדי ( חברות ציבוריות גדולות ידי תכנוני המס האגרסיביי� נעשי� עלנטע� בעבר כי חלק ניכר מ, הלדוגמ  129

 ,George K. Yin  ראו.) מיסי� תגדלתשלו� שרווחיות התאגיד אחרי באופ�להפחית את מס החברות 
Getting Serious about Corporate Tax Shelters: Taking a Lesson from History, 54 SMU L. 

REV. 209, 227–228 (2001) )להל� :Yin, Getting Serious .( 
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 שינוי בעקבות קרה השינוי.  ה� פועלותשבה� מדינותכשותפויות וימוסו באופ� שקו� ב

 אשר מער� כללי� קוהרנטי קבוע הקושי ל על רקעותפותשמיסי בהגדרה של �רגולטורי

 המיסי� רשות, )בעיקר חברות (רי� מתאגידי� אח� שותפויות באופ� שיבדיל אותיגדיר

מהל� .  שקו�יסוי למהזכאיות החלה להרחיב את ההגדרה של ישויות תאגידיות ניתהאמריק

� ה, תקנות מסהברית ארצות כשנקבעו ב1997זה הגיע לשיאו בשנת check the box, אשר 

מ או "נתנו לנישומי� חופש גדול לקבוע א� ישות מסוימת צריכה להיות ממוסה כחברה בע

� הכגו� יצירת� של תאגידי� אתמהל� זה הקל . כשותפות שקופהLLC אשר מבחינה עסקית 

א� )  ריכוזי ואחריות משפטית מוגבלתלוניה, ע� מספר משקיעי� גדול (תתפקדו כחברו

חלק ניכר מהמשקיעי� .  באופ� שקו�ומוסו כשותפויות ב הוגדרו לרויסיתממבחינה 

 העוסקי� תאגידי�,  סיכו�הו� קרנות, קרנות הגידור( המס המתוחכמי� ביותר ממתכנניו

 ורכי תאגידי� שה� שותפויות לצבאמצעותפועלי� ) �" נפט וקרנות להשקעות נדלבחיפושי

 להיעשות ושצפויי� בעבר שנעשו חקיקתיי� י�שינוי ולאור, האמריקני הניסיו� פי ל130.מס

 חשש גדול כי מבנה תאגידי שקו� ינוצל על ידי תאגידי� פרטיי� ישנו, בעתיד בישראל

  131.גדולי� ומתוחכמי� בישראל כדי לקד� תכנוני מס אגרסיביי�

 מתווה להטיל משטר מס שונה על תאגידי� פרטיי� בגלל מוצדק, המאמר לתפיסת לכ�

 חברות ציבוריות הופ� את המיסוי של הנזיל הבעלות מתווה, כאמור. �שלה השונההבעלות 

 אחד המרכיבי� החשובי� בהצעה של מאמר זה פיכ�ל 132.לאכיפה שריהשקו� לבלתי אפ

מיסוי נפרד וכפול של .  והכפולדנפרה שיטת המס לפי ימוסוהוא כי כל החברות הציבוריות 

 כשנקבע 133.בסיס המס של הכנסות עסקיות הצור� להג� על בגללחברות ציבוריות מתבקש 

 משטר מס להחיל יש מדוע:  שאלה נוספתעולה,  חברות ציבוריותשלמיסוי נפרד וכפול 

 להסביר על שאלה זו יש לענות די כ? על תאגידי� פרטיי� ועל בעלי המניות שלה�אחר

 החלטה על צפויי� להגיב נישומי� תאגידי� פרטיי� באופ� שקו� וכיצד למסות רצוימדוע 

  . כללי מס שוני�לקבוע

 שיטת מס תחת בעייתי משו� שהוא חותר הוא המיסוי הנפרד והכפול ,הוזכר כבר שכפי

 134.וההכנסה הפרוגרסיבית השואפת לקשור בי� יכולת כלכלית של נישו� לחבות המס של

 כאשר חלה בהכרח לא,  המיסוי הכפול למיסוי תאגידי� ציבוריי�שיטת של הנחיצות לכ�

  והכפולהנפרד המס ששיטת המס מתכנוני ניכר חלק, ועוד זאת.  פרטיי�בתאגידי� רמדוב

כאשר מדובר .  לחברות ציבוריותמאשר יותר הרבה לתאגידי� פרטיי� וונטיי�רל ,מאפשרת

 לפי ייקבעו עולה החשש שחלק מפעולות התאגיד ,בתאגיד פרטי הנתו� לשליטה ריכוזית

 
לעיל , Polsky; 1331–1329' בעמ, 32ש "לעיל ה, Karen & Burke ראו כ�. 99ש "הלעיל , ראו נבות  130

  .99ש "ה
לעיל , השותפויות חוק תזכיר; 251–249' בעמ, 48ש "לעיל ה, בנשלו�; הכנסה מס תלפקודא 103' ס ראו  131

 . 50ש "ה
 . 81–80ש "לה סמו�טקסט הב לעיל דיו� האתראו   132
 יד ממשלח מעסק וות מתקבולי מס ההכנסה המוטל על הכנס�60%הכנסות ממס חברות מהוות יותר מ  133

) 2015 (11 פרק א 2014–2013 המדינה הכנסות מינהלח "דו משרד האוצר ראו(
http://bit.ly/2QsvdOD ;Hanna ,600–599' בעמ, 68ש "ה לעיל( . 

 .1.פרק ב�בתת לעיל יו�ד האתראו   134
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 כאשר 135. ואופ� חלוקת� חלוקת רווחי התאגידזמו� תכגו� המס של בעלי המניות ורכיצ

  ניכרחלק פוזיציית המס של י יודעת מהאינה הנהלת החברה  אפילו, ציבוריתחברהמדובר ב

 ורכי לצשיתאימו כדי היכולת שלה לתכנ� את פעולות התאגיד , לכ�אי.  המניות שלהמבעלי

 136.לי המניות רחב יותרתכנו� המס של בעלי המניות היא מוגבלת יותר ככל שפיזור בע

 להתאגד כחברה פרטית נישומי� בוחרי� פעמי� רבות,  המודל הדיספוזיטיבילפי, הלדוגמ

 לתכנ� מס בדר� של משיכת חסר של שכר בידי מנהלי� שה� ג� בעלי מניות כדי

 לתכנו� מס שכזה הוא נמו� אפילו א� י� חברה ציבורית יסכל ששמנהל הסיכוי 137.מהותיי�

 עוד חלק ניכר מהמניות כל,  בהיטהאו אפילו בעל של(ת משמעותי בחברה הוא בעל מניו

הוא אולי יקטי� את חבות , ו המנהל יוותר על העלאת שכרא� ).איננו בידיו של בעל השליטה

ויתור . שברשותו) אחרי מיסי�( הכס� ס�יקטי� הרבה יותר את ) סביר להניח( א� ,המס שלו

 רווחי� אלו לא יחולקו למנהל עצמו אלא בי� כלל בעלי א�, על שכר יגדיל את רווחי החברה

  פחותמושפע של בכירי� בחברה ציבורית שהשכר להניח נית�  שכ�מכיוו� .ניותהמ

 שה� דורשי� התגמול גובה על י מהותבאופ�משיקולי מס וכי דיני המס אינ� משפיעי� 

 החזקהוני ב השמדוע מדגישה הזאת הדוגמה 138.מהחברה בתמורה לשווי העבודה שלה�

 יסוי ממדועו,  בכל הנוגע לחשש מתכנוני מסי מהותלציבורית חברה פרטית בי�במניות 

  . של חברות פרטיותבהקשר יותר בעייתיכפול הוא 

 הרבה פעמי� יותאגידי� אלו יה.  להיות תאגידי� פרטיי� ע� מבנה בעלות מבוזריכולי�

ל הסכמי התאגדות מורכבי� מאוד  המניות יסתמכו עבעלי . רווחיות חריגהובעליגדולי� 

סוג כזה של התאגדות עדיי� . כדר� לפדות את השקעת�) במקו� על שוק המניות המשני(

 מדובר כלל בדר�אבל משמעותי מבחינה פיסקלית משו� ש) מבחינה מספרית(נדיר יחסית 

 פיתכלכלה שיתו, קרנות הזנק,  הו� סיכו�,טק�ביו, יטקבחברות חדשות ומובילות בתחומי הי

 לומר היא אחת אפשרות.  את התאגידי� הללולסווגהשאלה היא אי� צרי� . דומהוכ

 ככל למסות אות� באופ� דומה יש הללו דומי� מאוד לחברות ציבוריות ולכ� שהתאגידי�

 שאי� להוציא מכלל אפשרות ניסוח של כלל א�.  גישה זו בטעות יסודה,לדעתי 139.האפשר

 מהסוג הזה כחברות תאגידי� מחדש לסווג ימי�מסו שיאפשר במקרי� תכנוני�אנטי

הסיבה הראשונה לכ� .  כחברות פרטיות שקופותאות� למסות ישכברירת מחדל , ציבוריות

 � ההסיב). כפי שפורט לעיל( הנכו� יותר מבחינת מערכת המס הואהיא שהמיסוי השקו

 השל מבנ בעלי המניות והביזור מספר איננו הללו חברות של השייחוד� היא יההשני

כל עוד נית� בעלות אדמיניסטרטיבית סבירה .  של המניותהסחירות הנזילות ואלא, הבעלות

 המס מודל לפי שלה� סיווג הת אי� צור� לשנות א,תאגידלקשור בי� בעלי המניות ל

  .הקטגורי

 
 תכנו� המס בי� התאגיד לבעלי המניות ראו יאו� תליכולתלדיו� בקשר בי� מספר בעלי המניות בתאגיד   135

Jacob et al. ,פוטנציאל תכנו� המס של חברות � ביהקושר,  דומה בהקשר הישראלילדיו�. 109ש "ה לעיל 
 . 763–758' בעמ, 42 ש"הלעיל , " התאגידמיסוי "גליקסברגראו , מניות שלה� הלבעלבבעלות מרוכזת 

  .333–332' בעמ, 69ש "ה לעיל, Yin, Publicly Traded Partnerships ראו  136
 . 109ש "הלעיל , .Jacob et al ואר  137 
138  Kleinbard, American Dual  , 51' בעמ, 58ש "הלעיל ;Kleinbard, Reimagining Capital  , ש "הלעיל

 . 61' בעמ, 40
 . 30 ש"ה לעיל ,Weisbach, Line Drawing ראו  139
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 היא כיצד השוני בי� משטר המס על תאגידי� יה אלדרש להייש נוספת אשר שאלה

.  על התנהגות� של נישומי�להשפיע צפוי פרטיי� תאגידי� ל המס ע משטרבי�לציבוריי� 

 על החלטות ההשקעה  להשפיעצפוי אינוהטענה של מאמר זה היא כי השוני בכללי המס 

 כמשקיעי�.  פסיביי� משקיעי�ה� שמשו� ות ציבוריות בחברהמניות ניכר מבעלי חלקשל 

ועושי� זאת לרוב , סיכוני�ר  משקיעי� בחברה כחלק מאסטרטגיה של ביזוה�פסיביי� 

 וה� אינ� מזערית היא לחברה נוגע הידע שלה� ברמת . מתווכי�י� פיננסימוסדותבאמצעות 

 למס ברמת ות חשופ� ניכר מההשקעות הללו אינחלק.  בניהולההשתת�שואפי� ל

  ).  דר� אפיקי חיסכו� פנסיוני וקרנות השתלמותיעי� משק שה�מפני (המשקיעי�

 בה� לרוב לא השקעה,  של חברות פרטיות אינ� סחירות שהמניותו�מש,  זאתלעומת

לכ� .  בחברההחזקותיה� כי לא יוכלו לממש את יחששו אשרתמשו� משקיעי� פסיביי� 

 אינ� �ג� א, רהבח ב פרטנית ומעורבות עמוקההבנהבעלי מניות בחברה פרטית נדרשי� ל

   140. להבטיח את זכויותיה� בחברהכדי, בעלי שליטה בה

 כאשר חברות המנהלי ו המשקיעי�רוב או גיוס ההו� מצד ההשקעה פעילות שכיוו�מ

נית� לצפות כי , מדובר בחברה פרטית שונה מאוד מפעילות� זו כשמדובר בחברה ציבורית

 ג�,  אחרותבמילי� 141. מסשיקולי להשפעת נתונה כ� כל ביניה� תהיה נמוכה ולא החלפהה

 הנישומי� לא  להניח כי רובסביר ,רטיי� וציבוריי� על תאגידי� פאחרא� יוחל משטר מס 

 בחברות שלה� בחברות פרטיות או ההשקעה של בהקטנה או בהגדלה כ� עליגיבו 

 ברה הזיהוי של חכלל, מזו יתרה. �עליה מוחלי� הנבדלי� בגלל משטרי המס הרק ציבוריות

ת להפו�  שחברות פרטיות יכולוא� . כפרטית הוא פשוט וקל לאכיפהכציבורית או

.  השלכות כלכליות ניכרותובעל המעבר בי� צורות ההתאגדות הוא יקר ,)ולהפ�(לציבוריות 

 רק  קרובותלעיתי� לפרטי ישנו את הסטטוס שלה� מציבורי רבות שחברות לא צפוי פיכ�ל

  . ושל בעלי המניות שלה�� שלההמס מטרות תכנו� אתכדי לקד� 

 על כלל לא יגיב "שוק תכנו� המס"כי  איננו מבקש לטעו� שהמאמר הבהיר לחשוב

� מבני� חדשי� של ליצור חוזיי� באמצעי� שינסה בכ� עתידי של המודל הקטגורי אימו

 המאמר מבקש , ע� זאת142. ילכו על התפר שבי� חברה ציבורית לפרטיתאשרגיוס הו� 

 
העובדה ,  נכסי� שפורמלית נית� להעביר אות� כמעט ללא מגבלות� א� המניות של חברה פרטית הג�  140

. � נכסי� נזילי� מקשה מאוד על הבעלי� להפיק מה� רווח בדר� של מכירה לצד שלישישהמניות אינ
) מסוימתברמה ( את הסיכו� בהשקעה ומחייב את בעל המניות להיות מעורב ילמגד אות�הקושי למכור 

 מספר הנחת המוצא היא ש,לכ�.  מפירות ההשקעהיהנותבניהול החברה כדי להבטיח שהוא יוכל ל
 .ות ע� מבנה בעלות מבוזר יהיה נמו� מאודהחברות הפרטי

יפחית את הסיכו� לכ� שהשוני במשטרי המס , הביקוש של הרבה מ� המשקיעי� להשקעה מבוזרת ונזילה  141
בעיקר ,  ניכר מהחברות הציבוריותלחלק. בהתנהגות ההשקעה של נישומי�) ממש של( עיוותי� ייצור

 אינו שוני במשטר המס ולכ�(וק היא מחויבת המציאות  לשותנגיש, חברות גדולות שאי� לה� בעל שליטה
 ). 163–162' בעמ, 59ש "הלעיל , Caubleראו ) ( להפו� לחברות פרטיות�אמור לגרו� לה

 על לכ� שהשוק יגיב יש לנו עדויות, זאת ע� .1016–1015' בעמ, 36ש "ה לעיל, Klein & Zolt ראו  142
 Gregg D. Polsky & Adam H. Rosenzweig, The Up-C ה ראו לדוגמ. שייצור מקרי ביניי�בכ�השוני 

Revolution, 71 TAX L. REV. 415 (2018).  שנעשה ידי מבנה תאגמתארי�באותו מאמר המחברי� 
ות שלה ומנפיקה את  שותפות שמכניסה לחברה חלק מיחידות ההשתתפוכולל הברית ארצותפופולרי ב

 היכולת להמיר את יחידות בנושא הסדרי� מורכבי� יוצרתתו� שהיא , החברה בבורסה לציבור הרחב
 מי נושא בעלויות בשאלה בדיו� המעניי� תמקדהמאמר מ(ההשתתפות שנשארו בידי השותפי� למניות 
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ת א� שאיננו מעלי� את הבעיה של תגוב( כי שילוב של שלושת� גרוסול ת טענו שלושלפתח

 הטענה.  המצב הקיי�מ� כי אימו� המודל הקטגורי עדי� הניח סביר ליסוד מהווה) השוק

 מס לשיקולי המעניק  הקיי�למצב להשוות את ההצעות המאמר שחשוב  היאהראשונה

 כדי לשקול א� המודל הקטגורי . עצ� ההתאגדות ואופ� ההתאגדותבשאלתתפקיד מכריע 

 שפורט כפי( כיו� במצב הקיימי� ו לאללעורר עשוי אשהויש להשוות את תכנוני המס , ראוי

 שנית�  היאהשנייה הטענה 143). מעט תכנוני מסלא מאפשר המודל הדיספוזיטיבי ג�, לעיל

 לסוגיה זו פירוטהמאמר יתייחס ביתר . הללו המס תכנוני ניכר מחלק יחסיתלצמצ� בקלות 

שיחול עליה� ושיעורי המס  המס משטר –  של בעלי שליטהי בסוגיות המיסובדיו�, בהמש�

,  ביותר לדיו� בחלק זה של המאמרוונטיתהרל הטענה אולי ו וז,השלישית הטענה .שלמושי

 משטר מס שבו אי� לשיקולי מס צור לבחור במודל הקטגורי לא נועדה לישההצעה היא

.  אפשריבלתי מציבה ר� ,ראויה היאג� א� , יומרה זו.  המבנה התאגידיעל כלשהיהשפעה 

 א�,  כי המיסוי הנפרד של תאגידי� ובעלי מניות הוא בעייתימניחהעה שהמאמר מקד� ההצ

מבנה הבעלות הציבורי מאפשר ניידות .  כשמדובר בחברות ציבוריותהכרח בבחינת הוא

 בעלי מניות בי� תיאו�)  סבירותיסטרטיביות אדמינבעלויות( אשר איננה מאפשרת החזקות

 לגייס יוכלו הללו לא התאגידיי� עוד המבני� כל. צמו פעולות המתרחשות בתאגיד עבי�ל

� המס יוכלו לנהל מעקב אחרי מבנה רשויותש באופ�  עבירי� ונזילי�, הרחבמהציבור כס

  .  הוא המודל השקו�עליה� להחיל שראוימודל המיסוי , הבעלות שלה�

 לעיל  לסייג את המסקנה של הניתוחשעשויות יותר ות מורכביות סוגשלוש לציי� חשוב

 הסוגיה. ציבוריות חברות על על תאגידי� פרטיי� ונבדלי� משטרי מס להחילכי יש 

 שלשוני במשטר המס עשוי כמוב� להשפיע על ההחלטות .  נוגעת לשיקולי יעילותהראשונה

בעלי שליטה בתאגידי� א� לשמור על מבנה של תאגיד פרטי או להפו� אותו לחברה 

 השקו� ס שלה� לתמר� בי� שיטת המתוהיכול, ליטה ע� בעלי שההתמודדות 144.ציבורית

 הסוגיה ).4. גפרק�תת (בהמש� והכפול במודל המס הקטגורי תידו� הנפרד המס שיטתל

 תיאו� ליצור שקו� מבקש מיסוי.  של משטר המס השקו�אכיפה לעלויות ההשנייה נוגעת

 שעשוי הלי�, ת לחבות המס של בעלי המניוהתאגידהדוק יותר בי� הפעילות הכלכלית של 

 א� שאלה העל התשובה ,פיכ�ל. להיות מורכב מאוד ולגבות עלויות חברתיות גבוהות מאוד

 את המעבר לשיטת הס הקטגורי עלויות המשטר הקטגורי יהיו נמוכות מספיק כדי להצדיק

 נושא ( על חברות פרטיותיוטל משטר המס השקו� אשר מאפייניב דברתלויה בסופו של 

  .)ה–ד י�בפרקאשר יידו� 

  זרי�משקיעי�היא האופ� שבו יש למסות , �מכול המשמעותיתואולי ,  השלישיתהסוגיה

 של ישראל להציע משטר מס לתלשאלה זו השלכות הרות גורל על היכו). תאגידי� ויחידי�(

 
שיטת המס  מגבולות מאמר זה ונוגע לבמקצת החורגדיו� ,  לחברהפותהמס של המעבר משות

 ).  ושיעורי המס בהניתהאמריק
 אוכחברה  (ההתאגדות אופ� ושאלת) ארנקחברות  (ההתאגדות עצ� שאלת הדיספוזיטיבי במודל  143

תכנוני המס צפויי� להיות בעיקר , א� ייוש� המודל הקטגורי.  רבי�ולעסקי� ליחידי� נוגעות) כשותפות
 שה� משו� (יותר גדול הללו החברות של המס תכנו� פוטנציאל. בחברות פרטיות גדולות ורווחיות

 . אות� ולאכו� את דיני המס עליה�לנטר יותר קל המסי� לרשות א�, )רווחיות
144  Cauble , 163–162' בעמ, 59ש "הלעיל . 
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 של המיסוי בשאלתהמאמר הנוכחי מתמקד בעיקר .  השקעות זרותימשו� אשראטרקטיבי 

או ( ולא בשאלת תחרות המס על השקעות ישירות , מסורכי ישראל לצושבות תחברות

 לאומיי��בי� תאגידי� של) בסוגיה הקשורה של תחרות על השקעות פורטפוליו

 חברה הוא :קרי( זר אשר איננו חברה נשלטת זרה תאגיד ,בכ� חשב בהת145.בישראל

 פול הכ על פי ההצעה לפי המודלימוסה , בישראלהפועל ,)הנשלטת על ידי תושבי ישראל

 146. המס ושיעורי המס אשר יחולו על חברות ציבוריותלהסדרי � נתוהיהי כלומר, הנפרדו

 החברות מס,  תושבי חו�י שמדובר בהכנסות שהופקו בישראל על ידככל,  אחרותבמילי�

   147.בישראל ידיה� על שהופקו מהכנסות גבייה כמקור לתפקד ימשי�

 נסמ� על הספרות הכלכלית המאמר, יתראש. דברי� כמה לציי� חשוב זה חלק לסיכו�

 הנחת 148. מסמשיקולי במיוחד מושפעת התושבות של יחידי� איננה שלפיההאמפירית 

 שיעור יעלה הקטגורי לא יגרו� לכ� שודל המ�אימו כי אפואהמוצא של המאמר היא 

 ינסו אמידי� נישומי� כי ייתכ� בהחלט , זאתע�. ל"וההגירה של נישומי� מישראל לח

דר� ) ל"בישראל או בחו( שלה� ההשקעות בתאגידי� זרי� כדי לארג� את שלהשתמ

 נית� שבה הקלות היחסית עקב.  למיסוי שקו�נתוני� להיות שלא פרטיי� זרי� כדי גידי�תא

 המילוט הזה עשוי להיות בעייתי פתח,  כיו�דרכו ולהשקיע  בולשלוט,  תאגיד זרלהקי�

 ה הכובד שלשמרכז לכ� לשי� לב חשוב ,בעיה להפחית מחשיבות המבלי,  זאתע�. מאוד

משטר המס על חברות אלו הוא מהנושאי� .  האופ� שבו יוגדרו חברות נשלטות זרותואה

 חשוב.  ולכ� קצרה היריעה מלדו� בו במסגרת מאמר זהלאומי�בי� המורכבי� ביותר במיסוי

מחייבת עלויות  נתפס כחברה נשלטת זרה ורק להדגיש כי השקעה דר� תאגיד זר אשר איננ

לכ� רוב .  הכנסת שותפי� זרי� לחברהכגו�,  עסקיי�ולי�עסקה רבות וכרוכה במגוו� שיק

 יתרה.  להימנע מהמיסוי השקו�ר� יתקשו להשתמש במסלול הזה כדי�אמידהנישומי� ה

נית� להקשיח את ,  אי� להגדיר חברות נשלטות זרותקושיה שאי� פתרונות קס� לא�, זומ

 בה� כאפיק להשתמש שנישומי� יחידי� יתקשו עוד יותר באופ� י�יההסדרי� הישראל

 ועל, )אשר אינ� חברות נשלטות זרות ( חברות זרותעל שיוטל המס שיעור, שנית. תכנוני

כפי שיפורט , לבסו�. 3.הפרק �תתב יידו� ביתר פירוט , המודל הקטגורילפי, � זריעי�משקי

 
 ,Dhammika Dharmapala, The Economics of Corporate and Business Tax Reform זו ראו לסוגיה  145

in THE ECONOMICS OF TAX POLICY 231, 244–246 (Alan J. Auerbach & Kent Smetters eds., 
2017). 

 .ג.2. הפרק�תתבלהל�  דיו� ורא,  על חברות ציבוריותהמוטללדיו� בשיעור מס החברות   146
צרי� להבי� שהמעבר למיסוי , זאת ע�. לאומי�בי� במיסוי החלי� היריעה מלהסביר את כלי המקור תקצר  147

הכנסה .  מונע מיסוי של תושבי חו� המשקיעי� בתאגידי� אלואינוגידי� פרטיי� בישראל שקו� של תא
ה� , החו� לתושב ישויכו התאגיד הכנסות כאשר, לכ�.  חייבת במס בישראלה�שהופקה בישראל על ידי

.  בשיעורי מס פרוגרסיביי�ימוסההוא , יחיד הוא החו� תושב המשקיע א�. ישראלי במס יבותיהיו חי
 יהיה אשר חברות בשיעור מס ימוסההוא , המשקיע תושב החו� הוא תאגיד זר,  כמו ברוב המקרי�,א�

 ד בפרק יוסברו אשר( הסדרי ניכוי המס במקור בצירו�, הזה הכלל. ציבוריות חברות על שיוחל לזה זהה
 הנוגע בכל ייה אובד� גבלידי יביא צפוי לגרו� לכ� שהמעבר מהמודל הקטגורי לדיספוזיטיבי לא ,)להל�

 .חו� תושבי של השקעות באמצעות בישראל הופקו אשר להכנסות
 :CRISTOBAL YOUNG, THE MYTH OF MILLIONAIRE TAX FLIGHT ראו זו אמפירית לספרות דוגמהל  148

HOW PLACE STILL MATTERS FOR THE RICH (2017) . 
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 א� להיפתרי של מיסוי תושבי חו� אמור  מהאתגר האדמיניסטרטיבחלק, )ד בפרקבהמש� 

  .תאומ� הצעת המאמר לגבות מס באמצעות ניכוי במקור ג� מתאגידי� שקופי�

   לא מאוגדי�י� לעסקפרטיי� בי� תאגידי� הבחנה  .3

 : לא מאוגדי�עסקי� פרטיי� ועל תאגידי� על נבדליחול משטר מס ,  המודל הקטגוריפי על

 כחברה המאוגד עסק ואילו, ליחידי� המיועדי� רגילי� על עסק לא מאוגד יחולו כללי מס

 �פרטיי זה ידו� בהבחנה בי� תאגידי� פרק�תת.  נתו� למשטר מס תאגידי שקו�יהיהפרטית 

  .לעסקי� לא מאוגדי�

 צרי� ,מאוגדי� ועל יחידי�) פרטיי�( להחיל משטר מס שונה על עסקי� נית� יהיה שכדי

 סוגיה זו איננה 149. מסכי יגדיר ישות תאגידית לצור אי� משטר המס הקטגורי תחילהלבחו�

או משקיעי� ( זרי� במשקיעי� נתקלות רשויות המס שבהפשוטה במציאות גלובלית 

 במדינות המאוגדי� תאגידי� של מגווני� סוגי� באמצעות לפעול העשויי�) מיי�מקו

 סוגי כל של במציאת כלל אחיד אשר יאפשר סיווג יעיל ופשוט הדיו� לכ� 150.אחרות

 יצורבמקו� לנסות ל.  מגבולות הדיו� של מאמר זהחורגתההוא משימה קשה , התאגידי�

 מבחינה 151. להנחות את רשות המסי�יכי�רשצ קריטריוני� כמה יציי� המאמר, סגורכלל 

כלומר  (בחוזי� בעצמה חוק להתקשר פי מהותית ישות תאגידית צריכה להיות מורשית על

 בה צריכות להיות עבירות בנפרד מהנכסי� החזקותוה, )מה� נפרד א� ב, בעליהש�ב

 להיות מוכר פשרותא שהצויר , בתאגיד ישראלימדוברא� , נוס� על כ�. שבשליטתה

 כתנאי) במרש� החברות או השותפויות( מס תהיה מותנית ברישו� ורכי לצתאגידכ

תאגידי� אשר  לפחות בכל הנוגע לאכיפהכלל הזיהוי לעיל הוא ברור וקל ל. וטיביקונסטיט

 יותשה� קרוב לוודאי הרוב המכריע של תאגידי� פרטיי� שרשו (המקומי החוק לפי התאגדו

  152.ל" רצו� לתאגידי� שהתאגדו בחושביע מ�תרופ ומציע) המס באות אית� במגע

 במידה תפחית  פרטיי� על תאגידי�שקו�החלת משטר מס ,  שיקולי יעילותמבחינת

 ידי  המנוהלי� עלעסקי� של להתאגד בחירה העל  את המשקל של שיקולי המסניכרת

  להתאגדשלא האפשרות ולפני תעמוד , יחידידי כאשר עסק מסוי� מנוהל על. יחידי�

או , ) עבודהיסי שיעור מס פרוגרסיבי ומלרבות יחידי� ושל המס שטר כפו� למולהיות(

 
משו� , ידי� לפי דיני התאגידי� חייבת להיות זהה להגדרות של תאגאינה וראוי להדגיש כי הגדרה ז  149

 ).243–239' בעמ, 3ש "הלעיל , ודג� חמדני ראו( שונות מטרותיה�ש דיני� ותשמדובר במערכ
 )1(יח מיסי� "פי דיני המס בישראל�סיווג ישויות זרות על"דורו� הרמ� ודרור לוי ,  מיכאל בריקרראו  150

 .99ש "הלעיל , נבות; )2004 (�54א
  .15ש "לעיל ה, Borden,The Federal Definition  ראו. אי� הגדרה אחת ברורההברית ארצותג� ב  151
 לפקיד שיאפשר לנסח כלל  ישכ�ול, בכל הנוגע לתאגידי� זרי� אי� יכולת לאפיי� את כל סוגי התאגידי�  152

 להשיג הפחתת מס כדי הוק� על תאגיד זה א� נוכח כי אגידיהשומה להימנע מלהחיל את משטר המס הת
 Monroe,What’s inתכנונית כללית בהקשר של שותפויות ראו � בחקיקה אנטיעל השימוש. בלתי נאותה

a Name , 114ש "הלעיל. 



  ?מה אפשרי, מה יעיל,  צודקמה: י� בישראל תאגידמיסוי  ט"עתש מט משפטי�

317  

� על ליוט אשרמכיוו� שמשטר המס השקו� . להתאגד ולהיות כפו� למשטר מס שקו

  153. לזה המוטל על בעל המניות כיחיד)זהה המס יהיה ורושיע (דומה יהיההתאגיד 

  של התמריצי� שלה� מורכבהניתוח,  אנשי� המנהלי� עסק יחדכמה מדובר בכאשר

או המחזיקי� נכס ( עסק במשות� מנהלי�ה נישומי�, קד�מלפי הכלל שמאמר זה . יותר

�יד אלא כנישומי� שבחרו להחזיק נכסי�  ימוסו כתאגלא,  לא התאגדואשר, )במשות

� זכויות בתאגיד שה� נכס בפני היוצרת( נכסי� באמצעות תאגיד מהחזקת הבדילל. במשות

.  משותפת בתאגידהחזקה יוצרת אינה החזקה משותפת בנכסי� ,) בחברהמניות כגו�, עצמו

וגד  שכל פעולה במסגרת מיז� משות� לא מאהיא כלל זה של הלכת מרחיקת המשמעות

 מבלי פעול ליבקשו רשא נישומי� 154.יז� המשקיעי� במכלתיצור אירוע מס ברמת 

 ויותר יותר יתקשו)  רשויות המסידי  מוכר עלאיננו תאגיד אשר באמצעותאו (להתאגד 

 הנכסי� יהיו החזקת ככל שהמטרות העסקיות ו לחוקי המסולציית פעולותיה� על לדווח

 מצב זה של בעלות.  משקיעי�של יותר דולספר ג בי� מיאו�מורכבות יותר ויחייבו ת

או שימוש ( מהתאגדות הימנעות כי להניח סביר  ריכוזי ולכ�יהולמשותפת מקשה על נ

 הער� בה�  לעסקי� קטני�בעיקר מויתאי)  לא פורמליותבשותפויותבתאגידי� לא מוכרי� ו

ס המוצע יוצר משטר המ, למעשה.  צפוי להיות נמו�העסק לניהולשל הפרדה בי� בעלות 

 כשותפות תמרי� חזק מאוד להתאגד כחברה או תנתנו למעשה הלכה אשרברירת מחדל 

 כאשר יש או,  מיז� עסקי מסוי� מחייב תיאו� בי� מספר רב של משקיעי�כאשר פרטית

 
153   � יסי ההכנסה הפרוגרסיבי וממממס המניות להימנע י יאפשר לבעלשלאמשטר המס יהיה זהה בכ

 מפורטראו דיו� (את הפסדי התאגיד כנגד הכנסת� )  חלקילפחות באופ�(וג� יאפשר לה� לקזז , עבודה
 ).ב.3.ה פרק�תתבלהל� 

או מתאגדי� (י� מלהתאגד בוחרי� להקי� מיז� משות� ונמנע) יחידי� או תאגידי� (שנישומי�נניח   154
 וכל, )נפרד רשויות המס כישות משפטית שיכולה לדווח על הכנסותיה ב על ידיכרבתאגיד שאיננו מו

 המיז� נמכרי� ותבמהל� שנות פעיל. מיז� נכסי� ושעות עבודה כדי להשביח את המהכנישו� תור� 
תרומת נכסי� (וח על כל פעולה כל הנישומי� יצטרכו לדו,  מאוגדאינובמצב כזה שבו המיז� . הנכסי�

כל נישו� ,  כ�עלנוס� . כאילו התבצעה בתנאי שוק ולדווח עליה בנפרד) ושעות עבודה ומכירת נכס
,  שהוא מחזיקכסי� לחלקו בכל אחד מהננוגעה, יצטר� לשמור תיעוד נפרד של יתרת המחיר המקורי

 הכרה של דיני המס בתאגיד יעדרהב. הזה) יתרת מחיר מקורי(מ "ולעשות חישוב פחת נפרד לפי הימ
 רעיוני של החלק היחסי בכל אחד מנכסי למימוש יחשב בתאגיד תהחזקותרכישה של , כישות עצמאית

,  תרומת נכסי� לתאגידכגו�,  ג� לא תאפשר עסקאות של דחיית מימושכמוב�הכרה בתאגיד �אי. התאגיד
 ג� חשוב ).הכנסה מס ת לפקוד105–103' ס לפי בחברות כיו� לעשותכמו שנית� (מיזוגי� או פיצולי� 

 מפני מס של ציות לחוק ומקשה מאוד על תכנו� ניכרות עלויות לידי מביא הכרה בתאגיד יעדרכי ה, לציי�
.  בתו� התאגיד תצטר� להיות מנותחת ומדווחת כעסקה רעיונית בשווי שוק בי� שותפיושכל עסקה

ו מכירה של חלק בשותפות לפי הגישה המצרפית הכרה בתאגיד תהיה כמ�בהקשר זה המשמעות של אי
 י�דק הזה היה המצב בישראל לפני פס)). 2013( 508) יסודות ועיקרי�( הכנסה מסראו אהר� נמדר (

תר  אהרו� אלראו( על כ� מצד הפרקטיקה המסית הייתה רבה והביקורת) 125ש "לעיל ה ( שדותבעניי� 
 346, 336לד  החשבו� רואה" אישיותה המשפטית הנפרדת של השותפות לצור� דיני המס בישראל"
 כא  החשבו�רואה" שיטת חישוב רווח ההו� במכירת זכויותיו של שות� בשותפות" נאמ� עקבי; )1985(

הגישה האמריקאית החלה באימו� הגישה המצרפית א� לקראת אמצע המאה )). א"התשל (199, 195
א� שיש בה ג� אלמנטי� אנטי , שרי� אימצה גישה היברידית אשר קרובה יותר לגישת הישותהע

' בעמ, 48ש "לעיל ה, בנשלו�לסקירה כללית של הנושא ראו . תכנוניי� המזכירי� את הגישה המצרפית
234–237; Gergen,The End of the Revolution , 345–343' בעמ, 91ש "הלעיל . 
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 פעילות התאגיד עוסק בכאשר או,  אבל יש מספר רב של נכסי�משקיעי� נמו� של ספרמ

   .המחייבת ניהול ריכוזי

 על  של משטר המס הקטגוריליות מנסה לגמד את ההשפעות הפוטנציאאינו מאמרה

 להתאגד התמרי� ,למעשה.  לאור המצב הקיי�אות� לבחו� חשוב א�, עסקי� לא מאוגדי�

 מס שיקולי.  של משקיעי�גדול יש מספר כאשר הדיספוזיטיבי המס שטרבמ כיו� כבר קיי�

 סי� כדי לאפשר ניהול יעיל וריכוזי של נכלהתאגד ממריצי�) אחרי�כמו ג� שיקולי� (

 לשנות באופ� מהותי את אמורה אינה של המאמר ההצעה.  משתתפי�כמה בידי לויותופעי

   .התמריצי� הללו

 ג� , מאוגדי�לא לעסקי� אֵחר ו, מואגדי�לעסקי� אחד משטר מס קביעת להצדיק נית�

 להשפיע על י� אמוראינ� הנבדלי� המס ישמשטר לכ�הסיבה .  יותרבאופ� עקרוני

) או החזקת נכס( עסק שהפעלת היא לפעול במשות� המבקשי� י� נישומכמה התמריצי� של

  שהחזקה ישירה והחזקהולכ�,  בנכסי� ישירההחזקהבמסגרת תאגיד שונה באופ� מהותי מ

 את נועדו להקל תאגידי�שהשוני נובע מכ� . זו את זו להחלי� יכולות אינ� תאגידבאמצעות 

גמישות זו .  יעיל וריכוזי, גמישפ�באו ות� אלתפעלו רבי�  של אנשי� לרכז משאבי�היכולת

 ה� מחזיקי� את כאשר לה� הנתונות משקיעי� לוותר על חלק מהזכויות הקנייניות תמחייב

 משקיעי� ובעסק שיש לו מבנה כמהלכ� כאשר מדובר ב. הנכסי� בצורה לא מתווכת

 ל משותפת של נכסי� עהחזקה לחלופה בגדרננה  בעסק מאוגד איהשקעה,  מורכבהחזקות

   .יחידי� כמה ידי

 הקטגורי יוצר הבחנה בי� עסקי� מאוגדי� המודל מנ�וא כי אדגיש לסכ� סוגיה זו כדי

 ,ראשית.  איננה מהווה טענה חזקה נגד אימו� המודלההבחנה א�, לעסקי� לא מאוגדי�

 את החלטות רבה מידהו לעוות ב בעיות אדמיניסטרטיביות אעורר ל אמורהאינהההבחנה 

 השקו� אשר יוטל על המיסוי לכ� היא שרכזיתהסיבה המ.  שוני�נישומי�ההתאגדות של 

 המודל הקטגורי אמור לאיי� חלק ניכר משיקולי המס המשפיעי� על  לפיתאגידי� פרטיי�

ה  יכול לספק שיטת מס אשר איננאינו מתיימר ואינו המודל,  שנית. כיו�שאלת ההתאגדות

שבו יש , ו� אותו היא ביחס למצב כיטאמת המידה לשפו. כלכליי�מעוותת שיקולי� 

 לא עסקי� המס החל על למשטר המס החל על עסקי� מאוגדי� משטר י� בממש שלהבדלי� 

 את המשקל של ניכרת מידה ביפחית בכ� ששיפור בגדרלכ� אימו� המודל יהיה . מאוגדי�

  .  וכיצד א� להתאגדבהחלטהשיקולי מס 

   הקטגורילמודה נוספי� הנדרשי� לצד אימו� של הסדרי�  .4

 לא לעסקי� ייחד משטרי המס שואת את המודל הקטגורי הציגו הקודמי� של פרק זה חלקיו

מיסוי ( הקטגוריות שלוש צדלחלק זה יבח� א� . ציבוריי�ו � פרטיילתאגידי�מאוגדי� ו

 יש מקו� להסדרי, לעיל הוצעוש) מאוגד לא עסק של מצרפי מיסוי ושקו� מיסוי, נפרד

  הסטייהאת האפשר ככל לצמצ� עדי� כי המאמר היא של העקרונית הגישה.  נוספי��ביניי

 ירצו להידרש לאפשרות שמעצבי המדיניות ראוי , זאתע�. מהמודל הקטגורי המוצע לעיל

   . אלוקטגוריות המומלצי� ל במאפייני�לדו� רצוי ולכ� , קטגוריות נוספותצוריל

 עשויי� להביא ליצירת קטגוריות  ע� פעילות כלכלית מסוימתיטיב פוליטיי� להצי�לח

 מהמודל שהסטייה חשוב העקרונית של המאמר בסוגיות אלו היא כי העמדה. נוספות
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 מלמד כי כאשר הניסיו�, ל ככל.נית�ה ככל � באופ� מדויק ומצומצתוגדרהקטגורי המוצע 

 אותה לסבסד מבחינה חברתית עדי�, סוימת לקד� פעילות ממבקשי�מעצבי מדיניות 

 אבל 156, הניסיו� להשתמש בדיני המס לעידוד השקעות מעורר ביקורת רבה155.מישרי�ב

 , מעצבי המדיניות רוצי� להשתמש במערכת המס כדי לעודד פעילות כלכלית מסוימתא�

ז�  המישל מסוי� במבנה תאגידי להתנותה שלא ו,מישרי� בהפעילות שיש לעודד את ראהנ

 לעסק  המדיניות ישקלו לתת את ההטבהפעמי� רבות מעצבי,  למרות זאת157. אותהנוקטה

 עסקי�ל מדינת ישראל בחרה לאפשר ,ה לדוגמ158. מסוי�באופ�רק בתנאי שהוא התאגד 

 שקו� כאמצעי לעודד ממיסוי הנותי כשותפויות ולהתאגד גז ונפט לי בחיפושי�העוסק

,  הו� בשוק ההו�לגייס שותפויות הגז יכולות , אחרותשותפויות עומתל 159.�בההשקעה 

 אפשרתהמ , מס שכזוהטבת כי ברור 160.מ" בעחברותל רק לרוב שמתאפשרת ולהעפ

�.  ברירת המחדל של המודל הקטגוריאת סותרת, לחברה ציבורית להיות ממוסה באופ� שקו

פקט של  לראות כי דווקא במקרה זה האחשוב, לכ� קוד� שהובעו סטייה על גותשלמרות הה

ועתיר ( כול� בתחו� מובח� הפועלי� מעטי� מיזמי� רק כה עד שמשו�, החריג הוא מוגבל

 שייתכ� כי מת� הסובסידיה א� ,לכ�.  ממנהיהנותל היתר קיבלו גז ונפט ישל חיפוש) סיכו�

 שוחקת את איננה מיסוי נוספת ית של קטגוריקיומה עצ� 161,מיטביבאופ� הזה איננו 

  162. הקטגורי המודלשליתרונותיו 
אשר בחרו ,  קטני�עסקי� ללהתיר עשויה ורי מהמודל הקטגיהילסט אחרת אפשרות

 שה�  הצדקות כמה להיותותלדרישה זו עשוי.  מס מיוחדמשטר לפי דיווח להגיש, להתאגד

 כדי לרצו� להשתמש במערכת המס אלא,  לתפקוד מערכת המסמישרי� בדווקא לאו קשורות

 
 Louis Kaplow & Steven Shavell, Why the Legal System Is Less Efficient than the Income ראו  155

Tax in Redistributing Income, 23 J. LEGAL STUD. 667 (1994).  
 Edward D. Kleinbard, The  ראו שימוש בתמריצי מסשל כללית על העלויות החברתיות לביקורת  156

Congress Within a Congress: How Tax Expenditures Distort Our Budget and Our Political 
Processes, 36 OHIO N. U. L. REV. 1 (2010); Stanly S. Surrey, Federal Income Tax Reform: 
The Varied Approaches Necessary to Replace Tax Expenditures with Direct Governmental 

Assistance, 84 HARV. L. REV. 352 (1970) . עידוד חוקראו ג� סקירת ספרות קצרה אצל דפנה שור� 
תמריצי� ישירי� לעידוד השקעות בתעשייה בניסיו� : השקעות הו� ותמריצי מיקו� סקירת ספרות

 ). 2002, בגוריו� בנג�אוניברסיטת ב�, 20' נייר עבודה מס (21–17 הבינלאומי
 לעידודבתיקו� האחרו� לחוק ) חלקהלפחות ב( גישה זו ו אימצאל נראה שהמחוקקי� בישרלכאורה  157

) למשל(באופי הפעילות ולא ) בצורה של הטלת מס מופחת( את סובסידיית המס המתנה, השקעות הו�
 .)119ש "הלעיל , 3/2012 חוזרראו (חלוקת דיבידנד �באי

 ).מסי�( לחוק עידוד התעשיה 23'  את סהלדוגמראו   158
 ממקורות נסותיה� את הפסדי המס של השותפות כנגד הכלקזזההטבה נובעת מכ� שנישומי� יכולי�   159

 .)279–257' בעמ, 120ש "הלעיל , ונמטארז , רוג ראו(אחרי� 
 של גיוס הו� על ידי תאגידי� רויות לאפשבנוגע הברית ארצות למצב באשרב. 270–257' בעמ, ש�  160

 .48–47 ,33–32 'בעמ ,59 ש"ה לעיל ,SHAVIROהמוגדרי� כישויות לצורכי מס ראו 
 לקזז הפסדי� ראו איל� בנשלו� וצליל המאפשר מיסוי שקו� של על מת� סובסידיה בדר� לביקורת  161

 ).2015 (100, 85 מה משפטי� "שר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושתאר� א "לומו�ס
היה ,  המודל הקטגורי היה מאומ�לולכ� .  סיבה להתנות את ההטבה בהתאגדות כשותפות�מוב� שאי  162

 . ממיסוי שקו�יהנותמ העוסקות בחיפוש גז ונפט ל" יאפשר ג� לחברות בעשהמחוקק ראוי
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 יש לעשות דוכיצ,  א� יש לתת סובסידיות לעסקי� קטני�לותהשא 163. קטני�עסקי� לעודד

  164.הנוכחי מאמרה שלה� מורכבות וחורגות מ� המסגרת , זאת

 חלק,  של מיסוי שקו� לחברות העוסקות בחיפושי גז ונפטכמקרה שלא,  זאתע�

 עשויות להיות קשורות לרצו� לפשט את  קטני�לעסקי� הטבה מת� של מההצדקות למהל�

 לה� שיש בהסדרי� ו� ההצדקה המרכזית היא שמשטר מס שקו� לרוב כר.מערכת המס

 בתאגיד שתמש המניות להבעלי להקשות על שנועדועלויות אכיפה וציות לא מבוטלות 

 כאשר מדובר  בהכרח מוצדקות לאללו חלק ניכר מהעלויות ה165.למטרות תכנו� מס

תאגידי� אלו לרוב יהיו . � היק� פעילות ורווחיות נמועליב, פרטיי�, בתאגידי� קטני�

 כול� משתתפי� אשר,  ישראלתושבי,  של נישומי� יחידי�מצ� מצופר מסידי  עלמופעלי�

 היק� הפעילות הנמו� וההומוגניות של בעלי התאגיד ,ה כאלבמקרי�.  העסקבניהול

לכ� ייתכ� שג� .  תכנו� מסורכי בו לצישתמשו התאגיד שבעלימקטיני� מאוד את הסבירות 

 מסוימי� לתאגידי�לאפשר , וחכ� מבחינה פוליטית, מוצדק יהיה מס קטגורי במשטר

 על מבוססהתנאי לכ� צרי� להיות . פשוט יותר) שקו�(לבחור להיות נתוני� למשטר מס 

 , נמו� עסקי� אלושל תכנו� המס פוטנציאל על כ� ששיעידו יי� אובייקטיבפרמטרי�

יש ,  שהחריג לא יהפו� לכללכדי. כנסת� להביחסשלה� גבוהה ) היחסית( הציות ושעלות

 עצמה תתמקד בהורדת שההטבה להטבה תוגדר באופ� מצומצ� והזכאי� שקבוצת להקפיד

 .עליה� שיוטל ולא בהורדת שיעור המס האפקטיבי ,עלויות הציות של העסקי� הקטני�

 , על רשויות המסג� נישומי� אלא על רק לא מדויקת של קבוצה זו עשויה להקל הגדרה

 פוטנציאל לה� שיש פי� שקוידי� מאמצי האכיפה בתאגאת תאפשר למקד שהיאמשו� 

  166.תכנו� מס גבוה יותר

נוגע לאופ� שבו יש למסות בעלי ,  כללי� ייחודיי� אשר יש לשקולשל שלישי קרהמ

 ליצירת ההסדרי� טע�ה בה�ש, י� הקודממקרי� הניש עומתל. שליטה בתאגידי� ציבוריי�

 לקיומו של דקהההצ, ות לסבסד פעילות או קבוצת נישומי� מסוימ�לחצי היההחריגי� 

, למעשה.  מהמאפייני� של המודל הקטגוריהיישרחריג בהקשר של בעלי שליטה נובעת 

 ולכ�  את המודל הקטגוריהמאתגרת י�ייחוד קבוצה בעלת מאפייני� ימהווי� השליטה בעלי

  .  מיוחדת כחלק מהדיו� בוחסותי התיתמחייב

 המס התאגידי במשטר לבחור של נישומי� הגמישות את לצמצ�קטגורי שוא�  ההמודל

 והמשקיעי� התאגיד את מערכת היחסי� של שיסדירו כללי המס את קבועול עליה� שיחול

 
 .127–124 ש"לה טקסט הסמו�ב לעיל דיו� האת ורא  163
LOWA I98 , Sizing the “Little Guy” Myth in Legal Definitions-Down ,Cohen-Mirit Eyal.  ראו  164

AX T 146 ,Why Corporate Tax Reform Can Happen, Kleinbard. Edward D; )2013( 1041 .EVR
NOTES 91 (2015). 

חלק מהמורכבות של דיני המס במודל הקטגורי נוגע לניסיו� למנוע מבעלי שליטה בתאגידי� פרטיי�   165
 קחל. כהכנסות מהו�)  לאומיהחשופות לשיעור מס פרוגרסיבי ומיסי ביטוח(להסוות הכנסות מעבודה 

כמות ההו� המעורבת היא קטנה יחסית  שבה� קטני� בעסקי� ובר נחו� כאשר מדאינומההגבלות הללו 
במקרי� .  המשקיעי� ה� כול� יחידי� תושבי ישראל המעורבי� באופ� אקטיבי בניהול העסק�ובה
 המיסוי השקו� היא את לרעה לנצלמתו� תפיסה שהיכולת ,  נית� להסתפק במיסוי שקו� רגילהכאל

 ).333–332 'בעמ, 69ש "לעיל ה ,Yin, Publicly Traded Partnerships ראו( תמוגבל
 .333' בעמ, ש�  166
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 שליוותה את הניתוח לעיל היא שפעילות ההנחה. בו לפי מאפייני� של פעילות עסקית

 ג� כ�ו, ולהפ�, מאוגדתלפעילות  כלל אינה משמשת תחלי� בדר�משותפת לא מאוגדת 

 זו הקיומ� של בעלי שליטה מערער הנח. ציבורית בחברה והשקעה פרטית השקעה בחברה

בעלי השליטה ,  אחרי�כמשקיעי� שלא .פרטית בחברה בחברה ציבורית ולהשקעה באשר

 על שיחולו המס ר לבחור את כללי משטיכולי� בעמדה שבה ה� נמצאי�בעסקי� גדולי� 

 ציבורית או בחברה להשקיע רה המשקיעי� הבחילרוב,  אחרותבמילי�. בשליטת�העסק ש

, לעומת זאת בעלי שליטה.  בחירה בהשקעה בנכסי� שוני� מאודהיא פרטית בחברה

,  ויכולי� לבחור א� ומתי להפו� אותו לציבורי או לפרטיכיה בתאגיד בלאו השולטי�

 אינ�  השליטהבעלי,  בחברות ציבוריות�אחרי מניות בעלי עומת ל.חודיתינמצאי� בעמדה י

 י�חודיי התאגיד וחשופי� לסיכוני� הי בניהולמעורבי� אלא,  בחברהיבית פסי�מושקע

  . שנובעי� מאופי פעילותו

 של ישירות עלויות:  סוגי� של עלויותני של בעלי שליטה יוצרת שהסוגיה

, עקיפות עלויות ו167, תכנו� המס של בעלי שליטהמפוטנציאל הנובעות, החלוק�הייגב

 לבחור בהחלטות לא חברה בשליטה בעלי האת הביא לולי�לע מכ� ששיקולי מס הנובעות

 או  בשוק ההו�גיוס –  של החברות שבשליטת�מיטבית גיוס ההו� הלצורת אשר ביעילות

  168.גיוס ממשקיעי� באופ� פרטי

� להמוד סוגיית בעלי השליטה מאתגר את ל שהצור� להתמודד ע� הבעיות שא

 יתרה.  משביע רצו�אופ� להתמודד אית� בול המאמר גורס כי המודל הקטגורי יכ,הקטגורי

 לבעלי מיוחדי� כללי� ליצור מבלי הקטגורי המודל היה מאמ� את המחוקק  א�ג�, זומ

נפרד � פרטיות ומיסוי כפוללחברות מיסוי שקו� של הבסיסית להצעה נצמד ובכ� (שליטה

הנהוג  (זיטיבי שיפור לעומת המודל הדיספובכ� היה לתפיסתי זאת בכל ,) ציבוריותלחברות

 חברות להפו� החלטהב מכריע  גור�יו מס יהששיקולי סביר לא :אלה הבותומהסי) כיו�

 לגרו� לכ� שבעלי שליטה העשויי� המס ששיקוליסביר להניח . ציבוריות לחברות פרטיות

להפו� אות� לחברות פרטיות ירצו )  וכפולנפרדהנתונות למיסוי (בחברות ציבוריות 

 
קל לתא� : � תק� לגביהאינו ניכר מהשיקולי� התומכי� במודל המיסוי הכפול של חברות ציבוריות לקח  167 

 תכנו� ורכי חשש גדול יותר שתכנו� המס ברמת התאגיד יושפע מצישו,  הכנסת�בי�לבי� הכנסת החברות 
ראוי להדגיש כי שיקולי מס .  מדיניות חלוקת דיבידנדשללמשל בנושאי� , ל השליטההמס של בע

 יהנותא� כמו היו� מודל המס הכפול יאפשר לבעל שליטה ל, למשל.  הכיווני�בשני שפיעעשויי� לה
ייתכ� שבעלי ,  של מס הדיבידנד והימנעות ממס ההכנסה הפרוגרסיבייה דחי�ובראש,  יתרונות מסכמהמ

רק כדי להפחית את חבות המס ) מבחינת החברה( לא יעילות ותחברות רווחיות יצאו להנפקשליטה ב
 בעלי שליטה אשר שבהתיתכ� תופעה הפוכה ,  מסורכי הפסדי� לצ�בחברות שיש לה, מנגד. שלה�

באמצעות (ינסו להפו� את החברה לפרטית , יבקשו לקזז את ההפסדי� כנגד הכנסות אחרות שיש לה�
 ).יבורהצעת רכש לצ

168  � קטני� להפו� לחברות סקי� צפויה להשפיע על ההחלטה של עאינה משטר קטגורי נהגת שהא
היא כ� עשויה להשפיע על ,  פרטיותחברותלאומיי� להפו� ל�בי�ציבוריות או על ההחלטה של תאגידי� 

דיו� ל. לפרטית לציבורית או חברהלהפו� את ה, בעיקר בחברות בינוניות, ההחלטה של בעלי שליטה
 ,Kleinbard האופ� שבו סחירות המניות עשויה להשפיע על החלטות של בעל שליטה ראו בעניי�דומה 

Reimagining Capital , 63 'בעמ, 40ש "הלעיל. 
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 , ע� זאת169.יהיו קשורי� לאפשרות של קיזוז הפסדי� עתידי) שקו� למיסוי נותהנתו(

,  במודל המוצעס משיקולי להיות אטרקטיבי משעשוי, תהמעבר מחברה ציבורית לפרטי

 ובכלל�( מעט עלויות ולא  המיעוטמניות ארו� של קניית הלי� הדורש , מהל� יקר מאודהוא

 העסקיות העלויות 170.) חיי החברההל� במות הצעת הרכש ועלויות מימו� גבוהות יותרעלוי

 עשויות 171, קיזוז הפסדי� אשר יפורטו בהמש�על המוטלותבצירו� ההגבלות , הללו

   172. תכנו� המס הזהאתלהקשות 

 סשל משטר המ) והחלוקתיות�הגבייתיות( שחלק ניכר מהעלויות היא הי השניהסיבה

 להשיג י�אמיד נישומי� של מהיכולת נובע ) כיו�הנהוג( הדיספוזיטיבי  מודלשלבי�הדו

 שבו למסגרת של תאגיד פרטי מסוימת רווחית סקית פעילות עכנסתיתרו� מס באמצעות ה

 מודל המס הקטגורי מונע תכנו� מס זה בכ� שהוא מטיל מס שקו� על 173.ה� בעלי שליטה

  .והכפול הנפרד ומונע את יתרונות המס תאגידי� פרטיי�

 של בעלי מניות חלטת� שיקולי מס ישפיעו על ההחשש כי, רי הקטגוהמודל יאומ� א� 

 מנ�וא 174.משני) יחסית(א� , מנ� ממשיובחברות פרטיות להפו� אות� לציבוריות הוא א

, החברה יתרונות מס מסוימי� לבעלי העניק מחברה פרטית לחברה ציבורית עשוי להמעבר

 המשטר על תפקוד החברה וופ� המהותיות על אוההשלכות , עלויות העסקה הגבוהותא�

 את הסיכוי שהרוב ניכרת במידה יקטינו,  חברה לציבוריתהפיכת מהנובעות ,שבההתאגידי 

  .המכריע של חברות פרטיות יהפכו לציבוריות כחלק מאסטרטגיית תכנו� מס

בעלי  של להשפיע על שיקולי ההנפקה צפויה המס הקטגורי משטר החלת,  זאתע�

 להימנע בעלי השליטה ל סיבה עסקית שאי� א�.  רווחיות מאודפרטיותשליטה בחברות 

 
169  � לפי ואילו,  הפסדי התאגיד כנגד רווחיו החייבי� במסאת לקזז יכולבעל מניות , לפי המודל השקו

 ). אות� להעביר יותר קשה ולכ�(ההפסדי� שייכי� לחברה ולא למשקיע , הנפרד המודל
170 PIERRE VERNIMMEN ET AL., CORPORATE FINANCE: CORPORATE FINANCE: THEORY AND 

PRACTICE 836–850 (5th ed. 2018). 
 .ב.3.הפרק �להל� בתת דיו� האת ורא  171
היה ראוי להגביל את היכולת של חברות פרטיות , ו� מס זה להגביל עוד יותר את האפשרות לתכנכדי  172

)� המודל יפ  למס עלהחשופותלהשתמש בהפסדי� שנצברו בחברות ציבוריות ) שימוסו באופ� שקו
המענה שנית� לה בדיני המס . שאלת העברת ההפסדי� של חברות היא שאלה סבוכה. שקו��הכפול

קוצר היריעה של המאמר . )110ש "הב לעיל הדיו� תאראו (בישראל היו� הוא חלקי ומעוג� בפסיקה 
 אשר טיפלו בסוגיה תרונות פבעול� נמצאוא� חשוב לציי� כי , מחייב שלא להידרש בפירוט לבעיה זאת

acob Nussim J &  בנושא זה ראואורטיתלסקירה ת). C § .R.I 382)2017(ראו (זו בהצלחה יחסית 
)2014(1509 . EVR .L .HIC .U81 , Loss Mechanisms-Tax , TabbachAuraham. 

 המודל לפיאשר  (פרטיות של חברות קמהחשש זה הוא החשש העיקרי מכיוו� שה, כפי שצוי� לעיל  173
 כרו� ואיננוזמי� , חוקי,  תכנו� מס פשוטהיא) הדיספוזיטיבי הנוהג נתונות למשטר מס נפרד וכפול

להכניס פעילות ונכסי� ,  מקלה על נישומי� שה� בעלי שליטההמסעשה מערכת למ. בעלויות מיוחדות
עלות הרישו� , כ� כמו).  I.R.C § 351 (2005);הכנסה מס ת לפקוד104' ראו ס(לתו� מסגרת תאגידית 

ולרוב איננה מחייבת את בעלי התאגידי� הפרטיי� לשאת , והתפעול של חברה היא נמוכה יחסית
 .בוהותבעלויות תפעוליות ג

 יכולי� ופרטיותבעלי שליטה בחברות ציבוריות , י המס הדיספוזיטיבבמשטר, חשוב לזכור כי כיו�  174
 כללי� מיוחדי� אשר קבוע מודל המס הקטגורי היה נמנע מללוג� . לבחור במשטר המס הנפרד והכפול

מהווה שיפור  היה זאת בכלהוא , יפחיתו את יכולות תכנו� המס של בעלי שליטה בחברות ציבוריות
 .לעומת המצב הקיי�
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 מפרטיות את הפיכת החברות בבעלות� י� להקדצפויי�ה� ,  תשקי� לציבורמפרסו�

 עשוי לחשו� אות� למס שולי גבוה על חלק� אשר( שקו� יסוילציבוריות כדי לעבור ממ

 א לסוגיה זו הינוגע המאמר בעמדת . והכפולנפרדהלמשטר המס )  בהכנסות החברהיהיחס

 שיהפכו סיכוי כדי להפחית את השליטה כללי� ייחודיי� על בעלי החלת ולכי נית� לשק

יידו� בהרחבה אשר למעט עניי� שיעורי המס ( א�, חברות לציבוריות רק משיקולי מס

 עשויהי שליטה  ייחודי על בעל משטר מסהחלת .שורה לעשות זאת במיש) ג.2. הפרק�בתת

 של המודל הקטגורי טרקטיביות יורידו את האאשר  רבותיאו� לסיבו� רב ולעלויות תלגרו�

יש לאשר , סרונות ההבנה שלכל גישה יתרונות וחלצד,  לכ�175.מבחינה אדמיניסטרטיבית

 שהכללי� הללו הניח טובות לסיבות ישנ� על בעלי שליטה רק כאשר י�י ייחודכללי�החלת 

 של יוות למנוע עוכדי, ) מחדשהוחלוק הגביי של( ניכרות ישירות ות עלוינוע למנחוצי� כדי

ג� א� .  משיקולי מסלפרטית או  חברה לציבוריתלהפו� בהחלטה של בעלי שליטה ממש

 יחייבו שה� לא באופ� תכנוני� יש לוודא כי ה� יהיו בעלי אופי אנטי,כללי� אלו יאומצו

  . הקטגוריהמסשידוד מערכות כולל של משטר מודל 

  סיכו�  .5

 לנישומי� המאפשר,  מיסוי חברותשל זה ד� בהצדקות לנטישת המודל הדיספוזיטיבי פרק

:  שלושה משטרי מסהמחיל מודל קטגורי לטובת, לבחור את משטר המס שיחול עליה�

,  חברות פרטיותעל חלהשני ,  עסקי� לא מאוגדי�על החל יחידי� מיסוי הואהראשו� 

 משטר המס הקטגורי איננו שנישומי� שביסודהרציונל . ת ציבוריו חברותעל חלוהשלישי 

 שיש אלא, ) כחברה ציבוריתאו כתאגיד פרטי( לבחור א� להתאגד ואי� להתאגד יוכלולא 

 תחלופה לכ� שתהיה  גורמי�וה�הבדלי� כלכליי� מהותיי� בי� שלושת סוגי העסקי� 

 באופי הפעילות ותי הכלכלי המהניהשו, � כיוכמצב שלא. � סוגי העסקי� השוניבי�נמוכה 

 ימנע מבעלי מניות לבחור את מבנה ציבורית וחברהחברה פרטית ,  עסק לא מאוגדבי�

) חלוקה וגבייה של (ישירה השהעלות הצפי הוא לכ�. ההתאגדות שלה� משיקולי מס

 ביחס למודל ות נמוכיהיו )יעילות של היבטב(והעלות העקיפה של משטר המס 

  . כיו�הנהוגיטיבי הדיספוז

 הוא החיוב  הדיספוזיטיבי למודל הקטגורימהמודל המשמעותי ביותר במעבר השינוי

� נוגע באורטית בעבר בספרות התנדונההמלצה זו . של חברות פרטיות במשטר מס שקו

 של שינוי משו� בה ישולכ� ,  א� לא אומצה מעול�176,א� כי לא בישראל, למיסוי חברות

  .  העול�נות בישראל ובשאר מדיו�הג כי ממשטר המס הנוממש

 
או מכירה רעיונית של נכסי� בזמ� ,  מיסוי שקו� של בעל שליטהכגו� של אפשרויות ה רחבקשת ישנה  175

 של חלק מהניסיונות הללו עשוי למנוע חלק מהתמריצי� של בעלי שליטה בחברות אימו�. ההנפקה
נית� לנקוט כל , זאת לבדמ. שלבי�מס הדו מיתרונות המס של משטר היהנותרווחיות להנפיק מניות כדי ל

 של חלק מהרווחי� הצבורי� ברמת מניותמ ב" חלוקה רעיונית ועדכו� ימגו�מיני פתרונות ביניי� כ
 .אשר יחולו על כל בעל שליטה או בעל מניות מהותי בחברה ציבורית, החברה

' בעמ, 34ש "הלעיל , Schenk; 144' בעמ, 34ש "הלעיל , Yin, The Future Taxation הלדוגמ ראו  176
1248. 
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ההצדקה לעבור למודל ,  הברורי� של משטר המס הדיספוזיטיביבחסרונות בהתחשב

הוג� ויעיל ,  משטר מס שקו� שהוא ישי�יצורהמס הקטגורי נשענת בעיקר על יכולתו ל

 של משטר ות האתגר העיקרי הוא להתוות את העקרונפיכ�ל. במידה שתצדיק את המעבר

ינסו ,  החידוש העיקרי של המאמרנמצא השאר בי� שבה�, הבאי� הפרקי�שני . זהשקו� מס 

 יסקור את הבא הפרק. זהלהתוות את המאפייני� העיקריי� של משטר מס שקו� שכ

 ביתר פירוט יתייחס אחריוש והפרק,  בבסיסו של משטר המסעמוד לשצריכי�העקרונות 

 .לאמ�טר�  זה יצמשטר אשר הספציפיי�  מההסדרי�לכמה

   המס הקטגוריבמשטר שיטת המיסוי השקו� עקרונות. ד

 ישי� למיסוי שקו� הסדר  להנהיגההצעה המודל הקטגורי הוא בשמצי ביותר גדול ההאתגר

 את הצור� לייחס הוא העיקרי במשטרי מס שקופי� הקושי. של כלל התאגידי� הפרטיי�

.  בתאגידהמשקיע החזקות של יר המקוהמחיר לנישומי� ולקבוע את יתרת התאגיד הכנסות

 משקיע בתאגיד שקו� נפרד כנישו� הממוסה חברה במשקיע לעומת נובע מכ� שהקושי

  א� בפועל התאגיד לא חילק רווחי� באותה שנהג� עשוי לשל� מס בגי� רווחי התאגיד

.  גוררת חבות במס ברמת המשקיעהכרח מהתאגיד לא ברווחי� מכ� שחלוקה של ג� נובעו

 וליתרת( הנובעות מפעילות התאגיד לחבות המס של המשקיעי� ההכנסות בי� �אתל הצור�

 לרוב מערכת כללי� מורכבת וקשה יוצר ) שלה� בתאגידהחזקותהמחיר המקורי ב

   177.ליישו�

 אחד המתחי� ,פרטיי� תאגידי� הנוגע לעיצוב הסדרי� הנוגעי� למיסוי השקו� של כלב

 פשטות 178.לגמישות פשטות שבי�  הוא המתחחסי צרי� מחוקק המס להתיושאליהעיקריי� 

חקיקתית ואדמיניסטרטיבית נועדה לרוב לאפשר למערכת המס למסות תאגידי� ומשקיעי� 

 לקד� הניסיו�,  זאתע�.  והאכיפהציות אחיד וצפוי תו� צמצו� עלויות ה,באופ� קוהרנטי

 פשוטות כיפהאמשו� שחקיקה ו, של מערכת המס) והדיוק( בא על חשבו� הגמישות שטותפ

   179. הספציפיות של נישומי�נסיבות העלשוחקות את היכולת של מערכת המס להגיב 

 
לעיל , ?Freudenberg, Fact or Fiction; 161' בעמ, 87ש " הלעיל, Freudenberg, A Model Idea ורא  177

 ,Monroe; 272–271 'בעמ, 88ש "הלעיל , Monroe, The New Revolution ;422–421' בעמ, 62ש "ה
What's in a Name , 402' בעמ, 114ש "הלעיל; Weisbach, The Irreducible Complexity ,ש " הלעיל

 Andrea Monroe, Saving Subchapter K: Substance, Shattered Ceilings, and the; 241 'בעמ, 64
Problem of Contributed Property, 74 BROOK. L. REV. 1381, 1382 (2009)) להל�:Monroe, 

Saving Subchapter.( 
, 88ש "הלעיל , ?Berger,W(h)ither Partnership Taxation  ראולשיקולי� המנחי� במיסוי תאגידי�  178

 שמוזכר "הוגנות"הדיו� במושג . 271 'בעמ, 88ש "הלעיל , Monroe, The New Revolution; 108 'בעמ
עת מהיכולת של הנוב, משו� שהמחברת מבדילה בי� הוגנות חוקית,  ברגר הוא מורכב יותרשלבמאמר 

 בי�ל, )באמצעות מער� של כללי� מורכבי� שיתאימו למגוו� רחב של סיטואציות(המערכת להתגמש 
,  מערכת כללי� מורכבת גורמת לנישומי� שאי� לה� נגישות לייעו� מס יקרשבומצב : הגינות בפועל

 . למלא את כל דרישות החוקשלאלטעות או 
179  Schenk , 1243' בעמ, 34ש "הלעיל; Willard B. Taylor, Should there be One Set of Passthrough 

Rules for All Non-Publicly Traded Businesses? (Option 2 of the Ways and Means Committee 
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 מציע ו את ער� הפשטותמקד�המאמר ,  לגמישות שבי� פשטותהאפשרויות קשתב

� יעדי� שיקולי� של פשטות אדמיניסטרטיבית אשר,  מס שקו� אחיד וקשיחמשטר לאמ

 העיקרית לבחירה זו היא הקושי הסיבה. וקיוחוקית על פני שיקולי� של גמישות וד

 ג� אשר ה אכיפקושי:  הסדרי מס שקופי� המאפשרי� גמישותלאכו� האדמיניסטרטיבי

   180.נישומי� מס אגרסיביי� של הסטת הכנסה והפסדי� בי� לתכנוני פתח פותח

 משפטיות וסעיפי חוק קטרינותלהפעיל דו) אורטיתת( המס יש יכולת לרשויות מנ�וא

 ההסתמכות , ע� זאת181. כדי להתמודד ע� תכנוני מס הקשורי� בתאגידי�נוניי�כת�אנטי

 של התגובה 182. מכמה בחינותיתית בעיהיא אלו יי�כלל סעיפי� על רשויות המס של

 את תכנו� הוי שה� זלאחר זאת רק ג�ו,  המס הללו לרוב תגיע באיחורתכנוני עלרשויות המס 

 משפטה שבית סיכוי גבוה יש תרחש שבה� הרטיותק הקוננסיבות בכיהמס והגיעו למסקנה 

טבע� של כלי� , זאת ועוד. תכנוני�יאפשר לרשויות המס להפעיל את הסעי� האנטי

 נותני� מענה אינ� וספציפי הלכות ממוקדות בתכנו� מס יוצרי� שה� תכנוניי��אנטי

 שבו ול�בע . לעסקאות אחרותנוגע המשפטית בוודאות חוסר המועצ� וכ�, לסוגיות מבניות

 מכל הרע "את מגל� הזה דאותו חוסר הו,לרשויות המס יש יכולות אכיפה חלקיות מאוד

,  לתכנו� המס שלה�נוגע עמדות שמרניות בנקטוש מקשה על נישומי� הוא ".העולמות

א� בו בזמ� מאפשר לנישומי� ,  על רשויות המסמקובלת היה עמדת� תא� לדעת

 בהנחה  השארבי� וזאת ודאות מחוסר הוהנותיל,  מס אגרסיביי�בתכנוני משתמשי�ה

  183.שלפחות חלק� לא ייתפסו בהלי� השומה

 לתיאור הדומיננטי של הסדרי מס אחידי� ופשוטי� הוא שה� אינ� מתאימי� החיסרו�

 חשש שיהיה יש,  כאשר מנגנו� אחיד ולא גמיש נקבע.מציאות של הסדרי� עסקיי� מורכבי�

כללי� ,  חשוב מכ�184.לול הכללי� הפי עסקאות של נישומי� על לסווגקשה לרשויות המס 

 את ענייניה� במסגרת לנהל על נישומי� את האפשרות הקשותלנוקשי� ואחידי� עשויי� 

.  באחת מהמטרות המרכזיות של משטר מיסוי התאגידי�לפגוע עלולי� ה� �ובכ, תאגידית

 ז תכנוני מס אבל ג� להקשות ריכווע אחידי� וקשיחי� עשויי� למנכללי�,  אחרותבמילי�

 
Draft to Reform the Taxation of Small Businesses and Passthrough Entities) (22 Oct., 2013), 

avilable at http://bit.ly/2zxsD0a) להל� :Taylor, Should there be One Set .( 
180 Monroe, What's in a Name , 405–403' בעמ, 114ש "הלעיל . 
ו להסב  מקני� לפקיד השומה סמכות להתעל� מעסקאות שנועדהכנסה מס ת לפקוד�86 ו84' ס, הלדוגמ  181

 ). בהתאמה(הכנסה ומעסקאות מלאכותיות 
182 Monroe, What’s in a Name , 412–409' בעמ, 114ש "הלעיל . 
 מסוימי� שעלו בפסיקה כדי להסוות את המטרה מרכיבי�פעמי� רבות אות� נישומי� משתמשי� ב  183

ג� האפשרות שלה� להשתמש במרכיבי� טכניי� ולא כמו , חוסר הוודאות. הדומיננטית של תכנו� המס
,  פליליי�מהליכי� –ובמקרי� חמורי� יותר , מאפשר לה� להימנע מקנסות,  בפסיקהומהותיי� שעל

, לדיו� בנושא זה ראו ש�.  סבירות ואגרסיביות מאודבלתי עמדות וג� א� נקט, בשל תכנו� המס הזה
 . 333–332'  בעמ,69ש "לעיל ה, Yin, Publicly Traded Partnerships ;447–335' בעמ

 ג� חשש שנישומי� ינסו לעשות יש, מספיק ברורות ואינ� קשיחות תחשוב להבהיר שכאשר ההגדרו  184
 לסוגיית הנוגע בכלתכנו� מס שכזה נפו� מאוד במיסוי תאגידי� .  ההגדרותהקשורי�תכנוני מס מורכבי� 

, 30ש "הלעיל , Weisbach, Line Drawing  ראולדיו�.  ההגדרה של חובלעומת� מניות ההגדרה של הו
 .116ש "הלעיל , Benshalom, How to Live ;1643–1637' בעמ
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 אשר ייקר את ההתאגדות באופ� הנמצאי� בידי משקיעי� ושיתו� של נכסי� ומשאבי�

  185. פחותויהפו� אותה לכדאית
 את המנחההגישה , ע� זאת.  בי� פשטות לגמישותהמאזנת פלא נוסחת בנמצא אי�

 כי יש לאמ� גישה היא ) ביתר פירוט בפרק הבא המרכזיי� יוסברומרכיביהואשר (המאמר 

� החלת לצד, כלומר.  משפטית נפרדתישות בתאגיד ראות בעת לה באבל ,של מיסוי שקו

 מס מהטלת מנעותיוה,  את הכנסות התאגיד לבעל המניותהמייחס,  השקו� המיסוימנגנו�

שותפות או  (בתאגיד ראותמערכת המס צריכה ל, חברות על ההכנסות של תאגידי� פרטיי�

  . מרכזיי� עקרוניי�  נדבכי�כמה זו לתפיסה. ות עצמאיתיש) חברה

 המניות לבעלי את הכנסות התאגיד המייחס, למרות המיסוי השקו�,  העקרוניתברמה

 משקיע בי�ל נכס ופעילות ספציפיי� י�משטר המס השקו� צרי� להימנע מלקשור ב, שלו

חס לתאגיד השקו�  צרי� להתייסמשטר המ, תאגד עסק מסוי� להשבחרמ, כלומר. ספציפי

. כישות עצמאית הנתונה לניהול ריכוזי – מ כיו�" שבו הוא מתייחס לחברה בעבדומה לאופ�

 המס צריכות לבחו� רשויות ממנה כי שנגזר משו�, המשמעות של הבנה זו היא מרחיקת לכת

  . ת המניומבעלי במנותק למיסוי שקו� הנתו�את הכנסות התאגיד 

או ,  תאגידידי מוחזק על כשנכס. היתו� של נכסי� ופעילות כור זו רואה בתאגיד תפיסה

 מניות בעל בי�ל מה� המופקת הכנסה בי� עוד לקשור אי�, ידיו ל מבוצעת עמסוימתפעילות 

 ובי� שקו� ס עליה� משטר משחלבי� ,  על ההבנה שתאגידי�נשענת ו זתפיסה 186.ספציפי

 השקעות של  ריכוזיהולני שה� יכולי� להפעיל כ� ב�מאופייני,  כפולמס משטר

 מערכת יחסי� ארוכת ולנהל זה מתבטא ביכולת שלה� להתחייב חוזית ניהול. המשקיעי�

 בנפרד, צרכני� וחייבי�, לקוחות, ספקי�,  נושי�ע� ומחייבת משפטית מורכבתטווח 

 מבעלי נפרדת ישות משפטית בתאגיד ראות מחייבי� ל אלומאפייני�. מבעלי המניות

 יש הא� שבוחנת הנפרדת סוגיה בי� אימו� גישת הישות לחי� חשוב להב, זאתע�. המניות

 את האופ� שבו תחושב מתווהאימו� גישת הישות .  מס נפרד על הכנסות התאגידלהטיל

משחושבה ויוחסה ,  זוהכנסה.  תיוחס לבעלי המניות שבוהאופ� ואתהכנסת התאגיד 

  . בעלי המניותשלי  המס השולשיעור פי על ממוסה להיות צריכה, כמתחייב

 בתאגיד יראו המס שרשויות קביעה מחייבת הישות גישת , האדמיניסטרטיביתברמה

תאגידי� פרטיי� יחויבו להגיש דוחות וא� לנכות מס במקור בגי� , למשל. ישות נפרדת

 ברמת  הטלת מס במקור שונה מהטלת מס187. שלה� המניותובעליההכנסות של העובדי� 

 צריכה למנוע אינה שיל� מס בגי� הכנסה של אחד מבעליו סוי� מהעובדה שתאגיד. החברה

וייתכ� , נטריוהגשת הדוח העצמאי לא תהיה על בסיס וול. אימאותו בעלי� להגיש דוח עצמ

א� הניכוי במקור נעשה בשיעור ( שרשויות המס יגבו עוד מס מבעל המניות כ� ידישתביא ל

היו , הלדוגמ, א� מס החזר אותו ביזכו או ,) שהיה צרי� להיות מוטל עליונמו� מהמס השולי

 
185 Monroe, Saving Subchapter , 1391' בעמ, 177ש "הלעיל. 
186 Borden, The Federal Definition ,955–954' בעמ, 15ש "לעיל ה ;Bradley T. Borden, Partnership 

Tax Allocations and the Internalization of Tax-Item Transactions, 59 S.C. L. REV. 297, 
299–300 (2008). 

והאופ� שבו יש להפריד בי� הכנסות של ,  המס השוני� שיוטלו על עובדי� ועל משקיעי�ישיעור  187
 .יוסברו בפרק הבא,  של עובדי� כאשר בעלי מניות מהותיי� בחברה ה� ג� עובדי� בהלאלומשקיעי� 
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 יסודה . לויוחסו אשר התאגיד כנגד הכנסות לקזז לויכ הוא שאות�לו באותה שנה הפסדי� 

 בשל רשויות המס על שיערי� הקושי נוכחל,  ראוי לתשומת לבהאדמיניסטרטיבי הזה

יסוי השקו�  המלכשיחיל)  תושבי חו�לל�כוב( לגבות מס ממספר רב של נישומי� הצור�

 המהותיי�כל עוד הכללי� ,  זאתע� 188. על התאגיד עצמוולאאת חבות המס על המשקיעי� 

היא , לדעת כותב המאמר,  העלות האדמיניסטרטיבית הזאת189,ברורי� השקו� המיסוי של

   190.סבירה ומוצדקת

 לאלו דומי� אחידי� ה כללי מיסוילאמ� מחייב הקטגורי המודל,  חקיקתיתמבחינה

 כלל בדר� חברות שקופות ה� 191, ובישראלהברית ארצותב. ל חברות שקופות עהחלי�

 192. באופציית המיסוי השקו�בוחרות ) עצמ�ה�( הדיספוזיטיבי במודל אשרמ "חברות בע

חברות שקופות עדיי� אינ� , 2003 שהדבר אושר בפקודה עוד בשנת א�,  שצוי� לעילכפי

 זו רק אפשרותות יוכלו לבחור ב שהפקודה קובעת שחברמשו� ראל בישהאפשר בגדר

� הפקודה, הברית ארצות למה שנקבע בבדומה. לאחר שהתקנות בעניי� זה ייכנסו לתוק

 יעמדוש זאת בתנאי לעשות יוכלו, השקו� המיסוי בשיטת יבחרו אשר חברות קובעת כי

 פיכ�ל 193. ההו� שלה�ולמבנה לזהות המשקיעי� בה� כלל בדר� הנוגעי�, בתנאי� מסוימי�

 לפיש( החלי� על חברות סורוב כללי המ,  לכל דבריסיתברות השקופות נתפסות כישות מהח

 
 חשוב .1245' בעמ, 34ש "הלעיל , Schenk ראו  האדמיניסטרטיבית שלוכנותיתלדיו� בנושא זה ובה  188

כמו שרשור של חברות פרטיות שכל (לציי� כי ייתכנו מקרי� בעייתיי� אשר יחייבו התייחסות מיוחדת 
 שעלייתכ� .  הכנסות שיוחסו לחברה נמוכה יותר בשרשרתשל מס במקור ניכויאחת מה� תהיה חייבת ב

 בניכוי מוגזמת שימנעו גבייה ה חברות כאלע�דרי� יש להגיע להס) סעל בסיס החלטות מ(בסיס פרטני 
 .מס במקור

 .3.הפרק �להל� בתת הדיו�ראו את   189
 הניכוי) ברורות לא סוגיות הרבה משאירי� אינ� שה� הזהבמוב�  (בהירי� ה� ההתחשבנות כללי עוד כל  190

 ות אמוראינ�� ה� עלויות שומת המס ג, כ� על נוס�.  חריגותגבייה עלויות יהיו שלא לכ� יגרו� במקור
, כמעט כל הנישומי� שיש לה� הכנסות מעסק או שה� בעלי שליטה בחברות (ניכרת במידה לגדול
 של בי� חבות המס של בעל המניות לחבות המס התיאו� מבחינת). הכי להגיש דוחות מס בלאו בי�מחוי

 המהותיי� הכללי� אלא הדיווח חובת עצ� איננו שקו� במיסוי לסרבול שהמקור לזכור חשוב התאגיד
 הואמקור הסרבול , הלדוגמ, הברית בארצות. המשקיעי� של המס לחבות התאגיד הכנסות בי� שמתאמי�
אכיפה של .  רחב וניצול לרעהדעת שיקול גמישי� מאוד ולכ� מאפשרי� שה� משו� עצמ� ההסדרי�

 . היא שיוצרת חלק ניכר מעלויות האכיפהאלהההסדרי� 
 & .Martin J. McMahon Jr  ראוהברית ארצות על חברות שקופות בהחלי�תיי�  החקיקי�הסדרב �לדיו  191

Daniel L. Simmons, When Subchapter S Meets Subchapter C, 67 TAX LAW. 231, 231 (2013) .
 בקריטריוני� העומדותמ " לחברות בעהמאפשרת אימ� חקיקה 2003 משנת 132' ס תיקו� מ,בישראל

 להחלי� חקיקה אחרת שהסדירה את ורההחקיקה הייתה אמ. השקו� המיסוי שיטתמסוימי� לבחור ב
החקיקה לא נכנסה לתוק� משו� שכניסתה הותנתה בי� השאר .  שקו�מיסוימעמד� של חברות שבחרו ב

 ).לפקודהא 64' סראו (דבר שטר� נעשה , בהתקנת תקנות בידי שר האוצר
192  � המאפשר( ליהנות ממבנה תאגידי של חברה  המטרה במיסוי שקו� היא לאפשר לעסקי�כלל בדר

 לבעלי לאפשר אחר ומצד, ) בעתיד להיות מונפקותירצוומקל על חברות ש, אחריות משפטית מוגבלת
 בתאגיד ע� שמדוברבמקרה (או , המניות לקזז את הפסדי החברה כנגד הכנסותיה� ממקורות אחרי�

על הכנסות שמיוחסות לה� ) ס החברותממ( משיעור מס פרוגרסיבי נמו� יהנותל) רווחיות נמוכה
 .)1047–1015' בעמ, 30ש "הלעיל , אלקינס ראו( דמפעילות התאגי

, 34ש "ה ללעי, Yin, The Future Taxation  ראו. משותפויותנבדלי�בכ� למעשה תאגידי� שקופי�   193
 .309, 238' בעמ, 191ש "לעיל ה, McMahon & Simmons; 172' בעמ
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 אי� העובדה שלמעט, �חלי� ג� עליה)  וכפולנפרדהמודל הדיספוזיטיבי נתונות למשטר מס 

 ר הקטגורי שמאמהמודל 194. מיוחס לבעלי המניות�הכנסת כל ס�ו,  מס חברות�מוטל עליה

 יוצאי� מ� בלי לחול צרי� השקופות החברות את כללי המנחה הרציונל קובע כי, זה מקד�

  195. כל החברות הפרטיותעלהכלל 

   לפי המודל הקטגורי המיסוי השקו�מאפייני. ה

אופ� חישוב יתרת :  שקו� של תאגידי�למיסוי הנוגעות ות מרכזיסוגיות כמה יידונו זה בפרק

 למבנה נוגע בהגבלות, בתאגיד החזקותיו המניות בבעל של) מ"הימ: להל�( המקורי ירהמח

 בתאגידי� שקופי� כדי להסיט הכנסה תמשוליכולת� של נישומי� להש(ההו� של התאגיד 

 ת ליב אתמייצגי� אלו נושאי� . מתו� התאגיד והכנסת� לתאגידנכסי� תהוצא, )והפסדי�

�  בעלי המניותהכנסות התאגיד לת בי� פעילו לתא�הצור�: האתגר של המיסוי השקו

מניעת ניצול , יעילות אדמיניסטרטיבית,  בי� שיקולי� של הגינות כלפי נישומי�� לאז�והצור

 על החלטות ההשקעה של מס שיקולי שפעת הצמצו� ונישומי�ה בידי חוקי המס שללרעה 

  .נישומי�

   במניות התאגידהמשקיע יתרת המחיר המקורי של חישוב  .1

צריכי� להשפיע על , אגיד למשקיעי�כמו ג� חלוקת רכוש מהת,  והפסדיו התאגידהכנסות

,  שהנושא נראה מורכבא�.  במניות התאגידשלה�מ " הימ המניות ועלבעליחבות המס של 

.  אשר נעשה בה� שימוש יומיומי בישראל ובמדינות אחרות שיש לה פתרונותמדובר בסוגיה

וקת  להיות קשר בי� חלחייב לא יסית מ כי מבחינהההפנמה להבנת הנוסחה הוא המפתח

 � תאגיד שבוייתכ� מצב .  השאלה א� יש לו רווחי� או הכנסותבי�לנכסי� מהתאגיד השקו

, ירווח,  תאגיד אחרואילו,  המניותלבעלייחלק נכסי� , שקו� שאי� לו רווחי� לצרכי מס

 מוטלת , התאגידי המס בגי� רווחתשלו�: קרי, מכיוו� שחבות המס.  את נכסיושמוריחליט ל

 וג� התאגיד של ההפסדי� או  לייחוס ההכנסהג�,  בתאגידהמניות בעלי על דבר של בסופו

  . של בעל המניות במניותיו בתאגידמ"הימלחלוקת רווחי� צריכה להיות השפעה על 

 על י�תו� שה� שומר ( המניותלבעל י� לרוב מיוחסהתאגיד של � והפסדיהכנסות

תאגיד ששני בעלי , לדוגמה, נניח 196. על חבות המס שלוי�שפיעומ) הסיווג המיסי שלה�

 אל� 100 הכנסות עסקיות של יהיוא� לתאגיד .  החזקות שוות בגודל�בעלי שלו המניות

 למנוע כדי. מניותה יבעל מאחד לכל תשוי�ח "ש אל� 50הכנסה של , ח בשנה מסוימת"ש

 פשוטה נוסחה לפי נקבעת � במניות התאגיד השקומ"הימ, מיסוי כפול של אותה הכנסה

 ס� ההכנסות שיוחסו לו � להשקעת הנישו� מתווסשבה, מבחינה מתמטיתוברורה 

 
 .309, 231' בעמ, ש�  194
 .172' בעמ, 34ש "הלעיל , Yin, The Future Taxation  ראולעמדה דומה  195
 . I.R.C § 701;(2018) I.R.C § 1366 (1954) ראו כ� .הכנסה מס תלפקוד) ב(1א�64 ו63'  סראו  196
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 חישוב 197.ת חילק לבעל המניוהתאגידשומופחתי� ס� ההפסדי� ושווי השוק של הרכוש 

 ההשקעה לכ�.  את נכסיומשמ המנישו� נועד לאפשר למערכת המס להתחשב� ע� מ"הימ

 שבעל) כולל מזומ�(כסי� ושווי השוק של הנ, מ"הימ כחלק מתשל בעל המניות מחושב

 מיוחסתכאשר הכנסה מסוימת ,  באופ� דומה198.מופחת ממנה, המניות קיבל מהתאגיד

 ג� ימוסהכדי למנוע כפל מס שבו הוא ( לעלות  בנכס צריכההחזקותיו שלו במ"הימ ,לנישו�

 צריכי� לגרור הפסדי�,  סיבהמאותה .) וג� בזמ� מכירת המניותההכנסה בזמ� הפקת

 לחברות שקופות נוגע בהברית ארצות אלו אומצו בעקרונות 199.מ"הימהפחתה של 

   200. לחברות שקופות ולשותפויותנוגע בישראל בומקובלי�

 הדי�,  הנוסחה מעוגנת בחקיקה ראשית מפורטת מאודבה ש,הברית ארצות עומתל

 במיסוי הד� שדות פסק הדי� בעניי� על בתגובה אומ� בחוזר לקוני אשר מעוג�בישראל 

 התייחסות בחוזר למצב אי�, ה לדוגמ. להשלי�צרי�ש  רבי�חסרי�ל "הנ בחוזר. פויותשות

 אל בתאגיד החזקותיו בעל המניות בשל מ"הימ נכסי� מהתאגיד מורידה את חלוקת שבו

, במקור מס כי יש לבצע ניכוי הקובעא� יאומ� המודל הקטגורי , ועוד זאת .מתחת לאפס

 החזקותיו לנוגע של בעל המניות במ"תא� את הימצרי� לקבוע מנגנו� אשר יעדכ� בה

 
 הוטמעה בדי� הישראלי באמצעות חוזר של רשות המסי� הנוגע לשותפויות שאימ� הלכה ונוסחה ז  197

. I.R.C § 705 (1984)כ� ראו ). 5.4' ס, 124ש " הלעיל, 14/2003ראו חוזר  (ינלמעשה את הדי� האמריק
 ).I.R.C § 1367 (2015) ורא(בפועל הכללי� בחוזר דומי� לאלו של חברות שקופות 

 לכל ההשקעות של השות� השוו) של השות� בשותפות(מ " את המנגנו� קובע כי היממנחהה העיקרו�  198
 .בשותפות פחות שווי השוק של הנכסי� שהשות� קיבל בתמורה להשקעתו בשותפות

 לאו כפ(כדי למנוע עיוותי� של כפל מס ,  המניותלבעלי מיוחס�  של התאגיד השקושהמסמכיוו�   199
.  מס שיוחסו לבעלי המניות השוני�ורכי בחשבו� את ההכנסה וההפסדי� לצמביאהמנגנו� ) הפסדי�

 ושלאחר שנה נצמח לו הכנסה ח"ש 100תאגיד שקו� אשר בעל המניות השקיע בו , הלדוגמ, הניחו
, בעל המניות שיל� על הכנסה זו מס. ות א� לא נעשתה כל חלוקה לבעל המניח"ש 100שמתוכה יוחסו 

. ח"ש �200בסו� השנה מכר בעל המניות את חלקו בתאגיד ב. לפי שיעור המס שחל עליו, באופ� אישי
,  ההכנסה שיוחסה לבעל המניותבעקבות נת מתעדכיתהמ של זכויות בעל המניות בתאגיד לא הי"א� הימ

 כאשר התאגיד אחתפע� : ח פעמיי�"ש 100 על ממוסה יהמשו� שה,  מסבעל המניות היה חשו� לכפל
 לו. ח"ש 100 מכר את חלקו בתאגיד ברווח של הוא כאשר שנייהופע� ) וה� ייוחסו לו(הרוויח אות� 

ח וכאשר בעל המניות "ש 100 ת נשארהייתה המחיר המקורי יתרת, מ"המנגנו� לא היה מעדכ� את הימ
כדי למנוע בעיה זו של כפל . ח" ש100היה נרש� לו רווח הו� של , ח"ש �200 בהחזקותיוהיה מוכר את 

 כאשר לעיל הכ� בדוגמ. מ בגי� הכנסה אשר יוחסה לבעל המניות"הימ את שמעדכ�נקבע מנגנו� , מס
 �200ח ל"ש �100מ שלו בתאגיד עולה מ"הייתה הימ, ח הייתה משויכת לבעל המניות"ש 100הכנסה של 

בעיה הפוכה . לא היה רוש� כל רווח או הפסד, ח"ש �200יה מוכר את הנכס בלכ� כאשר ה. ח"ש
ח ושבשנה הראשונה "ש 100תאגיד אשר בעל המניות השקיע בו , הלדוגמ.  במקרה של הפסדמתעוררת

 כנגד ת� לקזז אוול לבעל המניות אשר יכמשויכי�הפסדי� אלו , ח"ש 100לקיומו צבר הפסדי� של 
 את מוכרבסו� השנה בעל המניות ). הכנסה מס ת לפקוד28' בכפו� למגבלות ס(הכנסות אחרות שיש לו 

משו� ,  מסצורכי פעמיי� מ� ההפסדי� ליהנהבעל המניות י, מ לא תתעדכ�"א� הימ. �0חלקו בתאגיד ב
 הפסיד יד כאשר התאגאחתפע� : ח פעמיי�"ש 100 כנגד רווחי� אחרי� בס� של אות�שהוא יכול לקזז 

הפתרו� . ח"ש 100 את חלקו בתאגיד בהפסד של וכר מהוא כאשר שנייהופע� , )סו לווה� יוח(אות� 
 הפחתת יעשההמנגנו� קובע כי ת. לבעיה זו דומה לזה שאומ� בהקשר של רווחי� שיוחסו לבעל המניות

, ח הפסד לבעל המניות"ש 100כאשר יוחסו ,  לעילהכ� בדוגמ. מ בגי� הפסדי� שיוחסו לנישו�"ימ
 .ח הוא לא יממש כל רווח או הפסד"ש �0 כאשר ימכור את הכנס בלכ�. �0בתאגיד ירד למ שלו "הימ

 .הכנסה מס ת לפקוד8)ב(1א64'  סורא  200
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ה�  בפועל אבל,  דברי� אלו אולי נראי� מסובכי�201. שנוכו במקורהמיסי� עקבותב חברהב

 מתווה מ"הימ חישובה של נוסחת האריתמטי שבבסיס ההיגיו� שבגלל, פשוטי� למדי

  .הדר� את בבירור

 מעקב אחר לאפשרהיא נועדה  חשוב לזכור שולכ�,  מאודיטיביתוא איננה אינטהנוסחה

 וח שבזמ� המימוש הסופי רשויות המס והנישו� יוכלו להתחשב� על מידת הרוכ� מ"הימ

הקשורי� ) ותכנוני מס( למנוע עיוותי�  נועדהלאהנוסחה . שהפיק הנישו� מהשקעתו בנכס

י�  הו� והכנסות פירותיות החשופרווחיכמו (בדחיית מס או בשוני בי� קטגוריות מס שונות 

 תפקידה זה א�לא ברור ,  זאתע�.  מעקרו� המימושהנובעי� )נבדלי�לשיעורי מס והסדרי� 

 כללי קובעתשל הנוסחה משו� שכל עוד מערכת מס ההכנסה מבוססת על עקרו� המימוש ו

 חלק תוראפשר לפ אי שנראה, מס ושיעורי מס שוני� להכנסות פירותיות ולהכנסות מהו�

   202.ניכר מהסוגיות הללו

 העיקרית שעומדת למבח� היא כיצד הסוגיה,  מס המבוססת על עקרו� המימושיטתבש

 הא� – בו המשקיעי� הכנסותכיצד יש לסווג את הכנסות התאגיד ו:  את הנוסחהפעיליש לה

 יש לקבוע כמה הכנסות והפסדי� יש כיצד?  יד או הכנסות מהו�ממשלח הכנסות מעסק ו�ה

מגיעה לער� ) לפי הנוסחה( של משקיע בנכס מ"מהימה קורה כאשר ?  לכל משקיעלייחס

 להשתמש לרכז משאבי� וכדיכיצד נית� לאפשר לנישומי� להשתמש בתאגידי� ? שלילי

 למנוע מה� להשתמש בתאגידי� שקופי� כדי להסיט בזמ� בו א�,  באופ� יעיל יותרבה�

 . אלו לענות על שאלותו הבאי� ינסהפרקי��תת? הכנסות והפסדי�

   התאגידכנסותה סיווג  .2

 ועל שוני�  תאגידי�על צריכי� לחול אשר המס שיעורי את המאמר מנתח זהפרק �בתת

 הצידוקי� אחד משו� שמרכזית בשאלה מדובר.  המודל הקטגורילפי מניותבעלי ה

 תיותיהגבי( החברתיות העלויות ואה קטגורי המודל לשיטת הלמעברהמרכזיי� 

 יכולי� לבחור שומי�ני,  הדיספוזיטיבימודל הטתבשי, כיו�הכרוכות בכ� ש) קתיותוהחלו

 ההתאגדות כחברה .מ" באמצעות התאגדות כחברה בע עליה�יחולאת משטר המס אשר 

החשופה ( ד יחישל יד ממשלח את הכנסת� מעסק ולהסב אמידי�מאפשרת לנישומי� 

  .  והכפולהנפרד לשיעור המס ופה חברה החששל הלהכנס) לשיעור מס פרוגרסיבי

 שיעור המס המוטל על הכנסות מהו� שבו,  המאמר היא כי במשטר מס דואליתהמלצ

 לוודא כי שיעור המס האפקטיבי יש, הוא נמו� מהמס השולי המוטל על הכנסות עסקיות

 הכנסות על המוטל משקיעי� הוניי� בחברות ציבוריות איננו גבוה משיעור המס על המוטל

הנפוצי� ) החוקיי�(דוע אחד מתכנוני המס המאמר מסביר מ, ועוד זאת.  אחרותיותהונ

 
 את להפחית ישולכ� ,  בתאגידחזקותה ששולמו לבעל הלתשלומי�מיסי� שנוכו במקור צריכי� להיחשב   201

 . בתאגידהחזקותיומ ב"הימ
 Ilan Benshalom & Kendra Stead, Realization and Progressivity, 3 ו ראבעניי� עקרו� המימוש  202

COLUM. TAX J. 43, 49–60 (2011). 
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 שימוש בחברות פרטיות כדי להימנע מתשלו� מס פרוגרסיבי – מס דואלי במשטר

   203. במודל המס הקטגוריוונטי רליננוא –בשיעורי� גבוהי� 

   המס הדואלימשטר  )א(

 המחוקק אשר אומ� על ידי ני� הכנסות ממקורות שועל המוטלי� מס השיעורי מבנה

,  מס זהמשטר .נקרא משטר המס הדואלי,  ניכר ממדינות אירופה המערביתובחלק, בישראל

 מפצל את) נביה לראשונה בארצות סקנדיפותח שבגלל( ידוע ג� בש� המודל הנורדי אשר

כלומר הכנסות מעבודה  –  אקטיביותות על הכנס204. חלקי�לשנימערכת מס ההכנסה 

 מס זה עשוי להיות מוטל בשיעורי� נמוכי� .גרסיבימוחל מס הכנסה פרו,  ידומשלחומעסק 

 להגיע לשיעורי מס שוליי� גבוהי� מאוד כאשר עשוי א�,  בעלי הכנסות נמוכותעל מאוד

שיעור המס ,  לאומיביטוח דמי בריאות וס ע� מיחד.  הכנסות גבוהותבעלי יחידי�מדובר ב

 – מהו� ביי� פסיי�רווח על,  זאתלעומת. 70%–50% עד גיע הכנסות אלו עשוי להעל השולי

 המתקבלי� פירותיי� תקבולי� על או ) רווחי הו�המצמיחה( א� ממכירת נכסי הו� בי�

 בשיעור הכנסה מס מוטל – 205)ריבית, דיבידנדי�, כגו� דמי שכירות(מהשקעות הוניות 

 ביטוח דמי מוטלי� אי�,  על כ�נוס�).  פרוגרסיבילא, כלומר (ואחיד ניכרת במידהנמו� 

 היכולת לקזז הוצאות הוניות מוגבלת כ� כמו.  על הכנסות הוניותבריאות מסלאומי ו

   206.והפסדי� הנובעי� מפעילות הונית

, אות� למסות צרי�ובאיזה שיעור ,  צרי� למסות רווחי� אשר הופקו מהו�א� ותהשאל

 ההו� וההכנסות מהו� אינ� סי שנכ�מכיוו 207. דעי�תמימות בעניינ� ואי� ביותר ותבמורכ ה�

 את תגביר עליה� שיוטל המס האפקטיבי יעור שהגדלת, ולקי� באופ� הטרוגני בחברהמח

 ג� לפגו� עלול חיסכו� מיסוי ,ע� זאת. ס של מערכת המפרוגרסיבי�האפקט החלוקתי

 מטיל שהוא מהמס גבוה בעתיד על צריכה מטיל שהוא המס מפני שהמס מערכת ביעילות

 איננו רוצה המאמר.  של נישומי�החיסכו�לי  את שיקומעוות הוא וכ�, בהווה הצריכעל 

 המס עצמ� ה� בעיקר תוצר של החלטה עוריי ששמשו�, לנקוב בשיעור מס קונקרטי

 שקילת מתו�  בכלי� פוליטיי� או בכלי� פילוסופיי�להיעשותפוליטית והדיו� בה� צרי� 

  . י� מיסיי�טכני�י�מקצועי בכלי�ולא , נורמות חלוקתיות

 אופ�וה יסיתהמ  המציאותבדבר הנחות מוצא כמה מניח לקד� וחרב זה שמאמר הדיו�

ההנחה הראשונה היא כי מיסוי הכנסות .  להשפיע על סוגיית מיסוי חברותצריכה היאשבו 

 מדינת של הגבייתיי� והחלוקתיי� היעדי� את ג להשיכדי חיוני הו� רווחימ ומהו� פירותיות

 ות יהיו חשופלא הו� מרווחינסות מהו� ו היא כי ההכיה השניהההנח.  המודרניתהרווחה

שיעור המס .  הכנסות מעבודה ומעסק ומשלח ידל עהחלי�לשיעורי המס הפרוגרסיביי� 

 המוטלי� הגבוהי� השוליי� המס משיעורי ניכרת במידהעליה� יהיה לרוב אחיד ונמו� 

 
 מיסי� נוספי� שנישומי� יחידי� משלמי� על של ההימנעות ממס הכנסה זו דר� להימנע מתשלו� מלבד  203

 . ביטוח לאומימס בריאות ומס, היס� ס כגו� מעבודההכנסות מ
204 Kleinbard, American Dual , 43–42' בעמ, 58ש "הלעיל.  
  .42' בעמ, ש�  205
  .46' בעמ, ש�  206
 Kimberley A. Clausing, The Future of the Corporate Tax, 66 TAX L. REV. 419, 425–429ראו  207

(2013). 
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 במילי� 208. מעבודה ומעסק ומשלח ידסותכחלק משיעורי המס הפרוגרסיביי� על הכנ

 לשאלה הפוליטית תשובה ההוא הדואלי ודלהמ ההנחות לעיל קובעות כי שתי, אחרות

 ה מאלנמוכי� יהיו המס שיעורי ול� א� למסותיש: החלוקתית כיצד יש למסות הכנסות מהו�

  .  מעסק או מעבודההכנסות ימוסו בה�ש

 י�אמיד נישומי� , בשיעורי המסממש של פערי� של השלישית היא כי בההנחה

 ככל גדול חלקופי� לשיעור מס פרוגרסיבי גבוה ינסו לתכנ� מס באמצעות הסבת החש

 שלה� להפסדי� מההפסדי� האפשר ככל גדול חלק להכנסות מהו� ומהכנסותיה�האפשר 

, עסקיותה יה� הכנסותכנגד הפסדיה� אלו את שיוכלו לקזז כדי – סקית מפעילות עשנבעו

 יכולת מוגבלת בלבד ישכי למערכת המס  אניח כ� כמו 209. לשיעור מס גבוההחשופות

 לחברה מטעמי החזקותיה� מס של נישומי� המעבירי� את פעילות� ותכנוני ע�להתמודד 

   210.מס

 א� לעיל בעצ� מנתקות את המאמר מהשאלה הנורמטיבית מצוינות ההנחות השלוש

 חלק  המטרה העיקרית שלפיכ�ל.  בחברה�ויוהשו� אילצמצו� ישמשראוי שמיסוי תאגידי� 

 במטרה התחשבב,  יש למסות השקעות בתאגידי� פרטיי�כיצד בשאלהזה היא לדו� 

  . וגביתיותהחלוקתית של מיסוי הו� לצור� קידו� מטרות חלוקתיות 

   המס הדואלימשטר בי� המודל הדיספוזיטיבי להדיסהרמוניה  )ב(

 לחברה לתעל � תמרייש אמידי� ליחידי� ,ספוזיטיבי המודל הדילפי, � לכ שצוי� קוד�כפי

 הנפרד,  מהמס הכפוליהנותוזאת כדי ל,  למס שולי גבוהחשופי� כל מקורות הכנסת� האת

עיו� מדוקדק באינטראקציה בי� שיטת המס הדואלי לשיטת המס ,  זאתע� 211.והנמו� יותר

 המס כתר מע, למעשה. בעיה חמורה יותר� לפי המודל הדיספוזיטיבי חוש והכפולהנפרד

 שאפשר הגורס,  למבנה המס הדואלימה מתאיהתכונת הנוכחית איננ והכפול במהנפרד

 בשיעורי מס היולמסות את הקטגוריה השני,  הכנסות מעבודה להכנסות מהו��ילהפריד ב

  . נמוכי� יותר

 מחלוקות יש שא�. מהו� המופקתמס החברות נתפס כמס על תשואה ,  גיסאמחד

  שמס החברות מוטל על הכנסותוו�כי מ212, נושא בנטל של מס החברותבאמת י מאמפיריות

 כמו ,בישראל .הוא נתפס כמס המקטי� את הרווחי� השיוריי� של בעלי המניות, החברה

 שיעור מס החברות דומה לשיעור המס המוטל על הכנסות מהו� ,במדינות רבות אחרות
 

מהמודל הדואלי קובע ג� שהפסדי� ) חשוב מאוד( כי חלק ציי� להשלי� את התמונה חשוב לכדי  208
 כנגד הכנסות יקוזזולא )  לשיעור מס נמו�ני� נתווהי, י� ממוסו הילוש(מפעילות בעלת אופי הוני 

עוד לדיו� בנושא זה ראו נגה . חזקתכנוני � אנטיאפקט זה לנדב�.  למיסוי פרוגרסיביהחשופותאקטיביות 
 לח  משפטעיוני" פרשנות שיפוטית של הטבות מס לעידוד השקעות "בנשלו� ואיל�בליקשטיי� שחורי 

315) 2016.( 
, 241–240, 238 'בעמ, 4ש "לעיל ה, אדרעי תכנו� המס של קיזוז הפסדי� ראו פוטנציאלל בנוגעלדיו�   209

א� לא בהכרח  (הכנסה מס לפקודת 28' תכנוני של ס� נוספת המסבירה את הרציונל האנטילעמדה .243
, 531 כא משפטי�" דיני קיזוז ההפסדי� השוטפי� וכוונת המחוקק"ראו דוד גליקסברג ) תומכת בו

545–549) 1992.( 
 .472' בעמ, 45ש "לעיל ה, גרוס ראו לדיו� בהקשר הישראלי  210
211  Taylor, Should there be One Set  , 32' בעמ, 184ש "הלעיל ;Wells , 4' בעמ, 32ש "הלעיל.  
 .60ש "לעיל הראו  �incidence הבסוגיית ו�דיל  212
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החל  המס השולי הפרוגרסיבי  לשיעורביחס ונמו� אחיד הוא רוב פי על שמשו� הו� מרווחיו

 רק הרובד הראשו� במערכת הוא מס החברות , גיסא�מאיד . הכנסות גבוהותבעליעל יחידי� 

 ג� בתשלו� מס יחויב שהוא ייתכ�, ישראל בעל המניות הוא יחיד תושב וא�, המס הכפול

, כלומר.  מניותיואת) ברווח( כאשר הוא ימכור או, רווחי� החברה תחלקא� וכאשר , הכנסה

 ס�ה להעלות את אמור,  הכנסת המשקיעעל יוטלאשר )  והנמו�האחיד( הנוס� המס

לרמת מיסוי ) מס חברות בתוספת המס שמוטל על המשקיע( המס שיעור של המצטבר

 על הכנסות מעבודה מוטלה הגבוה לשיעור המס השולי הפרוגרסיבי הגבוהה יותר הקרוב

שיעור מס דומה לזה  החברות לבדו אמור להטיל מס, אחרות במילי� 213.ומעסק של יחידי�

 להיות ברמת המשקיעי� אמור מס ירו�בצ מס החברות ואילו, הו� מהכנסותהמוטל על 

  .  למס השולי הגבוה המוטל על יחידי�דומה

 חברות ובעלי על המוטל מערכת המס הנפרד והכפול שבו מצב אבסורדי אפוא נוצר

 מדירי מס גבוהי�  שיעובזמ� בו קובעת וזיטיבי הדיספס המבמשטר המתקיימתמניות 

 המוטל המס,  את הו� המניות שלה� בשוק ההו�המגייסות,  ציבוריותבחברות. מדי ונמוכי�

 שאי� לו משקיע.  ותחליפיותדומות על השקעות המוטל המס �על בעלי מניות גבוה יותר מ

 של ביזור סיכוני� יה מאסטרטגק כחלהמניהומחזיק את ,  בחברה ציבוריתיותהחזקות מהות

 חשו� לשיעור מס אפקטיבי גבוה הרבה יותר על השקעה תעשוי להיו, ות נזילותבמני

המס הכפול המצטבר המוטל על ההשקעה בהו� מניות .  דומותותבמניות מאשר על השקע

,  יחידי�על המוטלשל חברה ציבורית עשוי להיות קרוב למס הפרוגרסיבי השולי הגבוה 

 רק י� חשופיהיו) ח בסיכו� גבוה"אגב, המלדוג( תקבולי ריבית של השקעה דומה ואילו

 במבנה ההו� של י� זה עשוי ליצור עיוותי� קשהבדל. לשיעור מס נמו� ואחיד על הו�

 להקטי� את משקיעי� ידרבנו שיקולי מס שכ�,  ושל ציבור המשקיעי�חברות ציבוריות

עור מס  לשיהחשופי� את חשיפת� לאפיקי� דילחשיפת� למניות של חברות ציבוריות ולהג

  .)�" ונדלחוב מכשירי הלדוגמ(נמו� יותר 

 מס בחברות פרטיות ודחיית מס הפחתת מאפשר  וכפולנפרדאותו משטר מס , אחר מצד

 הכפול מאפשר המס, אלו במקרי� . ה� המנהלי� שלההחברה בעלי כאשר, בבעלות ריכוזית

 כהכנסות ולא כהכנסות החברה המיז� ככל האפשר מ� רבות הכנסות לרשו�לבעל השליטה 

 גרסיבי מתשלו� מס פרולהימנערישו� זה מאפשר למנהלי� . שכר של בעלי השליטה בה

)  מיסי ביטוח לאומי ומס בריאות�כמו ג� להימנע מתשלו(שולי גבוה על אות� הכנסות 

  בבעלותיות פרטבחברות 214.ולדחות את תשלו� המס ברמת המשקיע עד למימוש הרווחי�

 את מעוות אינו  והכפולהנפרדנראה שמשטר המס , יבוריות צכבחברות שלא, ריכוזית

 להניח כי סביר ,מבחינת� של בעלי החברה. ניכרת מידה בנישומי�שיקולי ההשקעה של 

 
 הנחת המוצא של חלק פיכ�ל. הברית ארצות מבנה מס דואלי מובהק היא אי� שבה�אחת מהארצות   213

) מס חברות ומס ברמת המשקיע( על השקעה בחברה יביממלומדי המס ש� היא כי נטל המס האפקט
 ). 75ש "ה לעיל, Schizerראו ( השולי הגבוה המוטל על יחידי� מסל) בקירוב(צרי� להיות שווה 

 Richard ;1033' בעמ, 28ש "הלעיל , Crawford & Freedman ראו  דינמיקה דומה בבריטניהיאורלת  214
Winchester, Carried Interest for The Common Man, 142 TAX NOTES 1250 (2014) . חשוב לציי�

 בעיקרו,  נמוכותות לא מיסיות לכ� שבעלי שליטה בתאגיד ימשכו משכורסיבותיות להיות ג� כי עשו
 ,Kleinbard  זה ראו�בעניי. הצור� להראות לנושי� שוני� יציבות של תזרי� המזומני� של העסק

Corporate Capital ,47–46' בעמ, 32ש "לעיל ה . 
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 ישירה החזקה מבחינת� ולכ�  נכסי� דר� חברהלהחזקת ממש של עלויות אי�פעמי� רבות 

, ברות פרטיות וריכוזיות כאשר מדובר בחפיכ�ל 215.ה� היינו כמעט ה� דר� חברה החזקהו

,  כיו� על כל החברותהמוטל  והכפולהנפרד משטר המס שאימו� הוא העיקרי החשש

 באופ�, י�אמיד את שיעור המס האפקטיבי על נישומי� יפחיתו תכנוני מס אשר יאפשר

  216.וגבייה חלוקה עלויות יצורש

 חברות על�  גחלמו  והכפולהנפרד משטר המס ,יבי המודל הדיספוזיטלפי העובדה ש

 על די משטר מס אחחיל לההניסיו�.  בעיות קשותמעוררת, ציבוריות על חברות ג�פרטיות ו

 בזמ� מלכוד משו� שהוא מחייב את משטר המס הכפול להיות בו יוצר י� שונחברות סוגי

 ממשטר מונע ת של כפל המטרוהאימו� . הכנסות מעבודה עלומשטרמשטר מס על הו� 

   . את שתיה� באופ� משביע רצו�להשיג חברות על וחלהמ  והכפולהנפרדהמס 

   המודל הקטגורילפי משטר המס הדואלי החלת  )ג(

� אחת ובעונה בעת את מס החברות מהצור� לנסות לתפקד טור יפ המודל הקטגוריאימו

 במציאות שבה  משימה בלתי אפשריתזו.  הכנסות עסקיותעלכמס על הכנסות מהו� וכמס 

,  מאלו המוטלי� על הכנסות עסקיותניכרת במידהות מהו� נמוכי�  על הכנסהמסשיעורי 

 חברות הממסה,  הדיספוזיטיביהמודל עומתל. ולכ� חשוב להפריד בי� שתי הפונקציות הללו

 הקטגורי מאפשר לעשות את ההפרדה הזאת משו� המודל, פרטיות וציבוריות באותו אופ�

 את הזההפרדה .ופרטיותת ציבוריות  המניות בחברובעלי על שוני�  מסי כללמחיל שהוא

 המניות בחברות בעלי. שוני� החברות הסוגי ע�נשענת על הקשר השונה שיש לבעלי מניות 

 בעלי ואילו,  היא הוניתות ההשקעה שלה� בחברומהות, � בניהולורבי�ציבוריות אינ� מע

לי החזקה  להיות בעכלומר,  אקטיביי�קיעי�שמ היות ל לרובצפויי�מניות בחברה פרטית 

באופ� )  עליהבפיקוחאו לפחות ( שלה בניהולמהותית בחברה הפרטית ולהיות שותפי� 

� כמשקיעי� ממוסי� בו בזמ� להיות לרוב בעלי מניות בחברות פרטיות צריכי� פיכ�ל. רצי

 המודל לפי לכ�. וכמנהלי� של המיז� המקבלי� הכנסות עסקיות) המקבלי� תשואה מהו�(

 כמס על הכנסות ס ייתפ� המניות שלהבעלי על חברות ציבוריות ועל שיוטל המס, הקטגורי

 מערכת שצריכה ליצור היא פרטיות לחברות שתיוחד המס מערכת,  זאתלעומת. מהו�

  . הפרדה בי� הכנסות הוניות להכנסות שכר פסיביות

 המס הוא ההבנה כי עורי המרכזי של הגישה הקטגורית בכל הקשור לקביעת שיהיתרו�

 לכ�.  בחברה היא בעלת אופי הוניההשקעה ציבוריות בחברותק ניכר מבעלי המניות  חלאצל

 בחברות ציבוריות צרי� משקיעי� על שיוטללפי המודל הקטגורי ברור כי המס האפקטיבי 

 מס של הרהמצטב שיעורה פיכ�ל. תחליפיותלהיות זהה או דומה למס על הכנסות הוניות 

צרי� להיות דומה לשיעור המס האפקטיבי המוטל על ) ציבוריות( על חברות שיוטלהכפול 

 של חברה ציבורית הכנסה,  המודל הקטגורילפי, כלומר 217. הו� וריביתרווחיהכנסות 

 אול�ו.  המשקיעברמת שנייה החברה ופע� ברמת אחת פע�: פעמיי�, כמו היו�, תמוסה

 
215  Shaviro ,28–27' בעמ, 59ש " הלעיל; Kleinbard, Corporate Capital ,3' בעמ, ש�. 
  .ש�  216
לדיו� ). הכנסה מס תג לפקוד�125ב ו125' ראו ס (30%–�25%כ המס הזה עומד על עורשי, בישראל  217

 .67' בעמ,  ראו ש�הברית ארצות חברות במסדומה בהקשר של רפורמת 
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 יהיה ני המיסי�של ש)  המצטברכלומר (האפקטיבי המס שיעור כי ראוי, היו� כמצב שלא

המצטבר ( המס שיעור, לומרכ.  גבוה מדי של הכנסות הוניות אלוי יותר כדי למנוע מיסונמו�

  . כפי שהוא כיו�45% ולא 30%�ל 25%צרי� להיות בי� ) של שני המיסי�

 יבוריות צלחברות שבו יש לתכנ� משטר מס נפרד וכפול האופ� בעניי� עוד לציי� ראוי

מטיל שיעור מס נמו� ואחיד ) כמו בישראל (אשר דואלימשטר מס  ב� המניות שלהלבעליו

 בספרות כי השאר בי� נטע�, מכיוו� שמדובר בנכסי� נזילי�, ראשית 218.מהו�על הכנסות 

 על הרווחי� המוטל היחסי שיעור המס את להעלות, משיקולי יעילות, )וא� צרי� (נית�

 בהקצאת פגיעה ידי ליביאדבר  שהמבלי)  להשקעות לא נזילותהשוואהב( מה� המופקי�

   219 . במשקהמשאבי�

 פירותיות בחשבו� את שיעור המס הכללי על הכנסות להביא מס כפול צרי� משטר, שנית

א� השאיפה היא להגיע לשיעור , הלדוגמ.  שהוא שוא� להגיע אליו)הוניותוהכנסות (מהו� 

 המוטלי� המיסי�ת  אלהוריד צרי� ,25% הוא חברות מס ששיעור נחהאז בה, 35%מס של 

 לשיעור של ) רווחי הו� על מכירת מניות בידי יחידי�ומס הדיבידנד מס( משקיעי� על

 שיעור מס של קבוע לצרי� היה, 20% מס החברות היה יורד לשיעור של לו 220.13%�כ

 בי� מס � השיקול אי� לאז221.35% כדי להגיע לשיעור מס כללי של למשקיעי� 19%�כ

 בעיקר אלא 222,בעיקר� י� חלוקתילא יקולי� נוגע בשעי�י המשקמס בי� להחברות

 משקיעי� שאינ� תדרב�הפחתת מס החברות , הלדוגמ.  יעילותבשיקוליבשיקולי גבייה ו

להשקיע )  פטורי� ממסגופי� פנסיה וקרנות, בעיקר משקיעי� זרי�(חשופי� למס ישראלי 

ות נעשות בכלי�  שרוב ההשקעות הזרבהנחה 223. של חברות ישראליותבמניותיותר 

 
 הכנסות שלולא שיעורי המס ,  כא� היא השקעות לא נזילותוונטית הרלסויחגיש כי נקודת היחשוב להד  218

 את שיעור להעלותיש , לכ� א� מקבלי� את הטענה הזאת. מעבודה החשופות למשטר מס פרוגרסיבי
 של משיעור המס במעט גבוה שיהיה באופ� על השקעה בחברות ציבוריות החלהמס האפקטיבי המצטבר 

 .הוניות לא נזילותהכנסות 
  Yair Listokin, Taxation and Liquidity, 120 YALE L.J. 1682, 1716–1718, 1726–1727 (2011)ראו  219
  . ח"ש 75 על יעמדו המס לאחר והרווחי�, 25%יוטל עליה מס של , ח"ש 100א� החברה תרוויח   220

ח "ש 65.25 של סכו� שארי המשקיע יובידי 13%יוטל עליה מס של , הרווחכאשר החברה תחלק את 
  : התרגיל המתמטי שמביא לתוצאה זו הוא).  בקירוב35% על יעמוד המצטבר והמס(

100×(1-0.25)×(1-0.13)=65.25. 
כאשר . ח"ש 80  עלוד לאחר המס יעמוהרווח 20%יוטל עליה מס של , ח"ש 100א� החברה תרוויח   221

  ח "ש 64.8 של סכו� יישארשקיע  המובידי 19%יוטל עליה מס של , הרווחהחברה תחלק את 
: התרגיל המתמטי שמביא לתוצאה זו הוא).  בקירוב35% על יעמוד המצטבר והמס(

100×(1-0.2)×(1-0.19)=64.8. 
ראוי להדגיש כי . המאמר איננו עוסק בשאלה הפוליטית מה צרי� להיות שיעור המס על הו�, כאמור  222

הטלת , הלדוגמ( אופי חלוקתי עלית מיסי� אחרי� בהטלת מס נמו� ברמת המשקיעי� איננה מונעת הטל
לתחולה המוגבלת של מס ).  עיזבו� או לחלופי� הטלת מס יס� על כלל ההכנסות של אנשי� עשירי�מס

 .הכנסה מס תב לפקוד121' ראו ס, יס� בישראל
 הצד השני של המטבע הוא ששחיקה של מס החברות עשויה לעודד הפחתת מס לא מוצדקת למשקיעי�  223

 הוא סוג של תמורה שהמדינה גובה מה� ברות משקיעי� אלו מס החאצל.  בישראלמסשאינ� חשופי� ל
 ת שחיקת מס החברות תביא להקטנפיכ�ל. על היכולת שלה� לעשות עסקי� ולהפיק רווחי� בישראל

הפחתת מס זו עשויה פעמי� רבות להיות לא מוצדקת א� המשקיעי� הללו היו בוחרי� . הגבייה מה�
 .ההפחתה ללא ג�שקיע בישראל לה
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היכולת להוריד את המס התאגידי תגדיל את התמריצי� של תאגידי� זרי� , תאגידיי�

 שלה� ייה ואת הנטלה מחו�להשקיע בישראל ותקטי� את התמריצי� שלה� לתעל השקעות 

 איזו� על ההמשפיע שיקולי� ל שחר אסוג 224. באמצעות חוב במקו� הו� מניות�לממ� אות

 של בהחלטות נוגע לעיוותי�, ברמת החברה וברמת בעלי המניות, �יסיהמ סוגי שניבי� 

   .יוצרת הללו אחד מהמיסי� כל שהטלת  דיבידנדי�ת לחלוקנוגעב) ומשקיעי�(מנהלי� 

 שהתקבלו לדיבידנדי� מיוחדי�  מסשיעורי לקבוע לשקול את האפשרות יש, שלישית

 בשאלה א� ד� המאמר כבר .ת ציבוריובחברות מהותיי� ת מניוובעלי שליטה בעליעל ידי 

 יש מוצאוקבע כי כנקודת ,  המודל הקטגורי יש לקבוע כללי� מיוחדי� לבעלי שליטהלפי

יש להטיל על בעלי ,  שבדומה למצב כיו� בישראלנראה,  זאתע�. להשתדל להימנע מכ�

 באופ� יותר גבוה הו� רווחימס דיבידנדי� או ,  מהותימנתח משליטה או הנהני�מניות 

 המוטלהגבוה ) הפרוגרסיבי( עליה� שיעור מס דומה לשיעור המס השולי וטלצטבר ישבמ

  .  הכנסות מעסקעל

 וע שיעורי המס על בעלי שליטה ובעלי מניות מהותיי� נועד למנאת להתאי� הצור�

 יעוותו חברות ציבוריות על המוטל הפרשי� גדולי� מדי בשיעורי המס המצטבר שבומצב 

 ניכר יה אובד� גביולמנוע,  החברה לציבוריתאתליטה א� להפו� את השיקול של בעלי ש

 משיעורי יהנות להפו� את החברה לציבורית כדי ליחליט בעל השליטה שבו במקרהלמשל (

 הגבוהה של בעלי שליטה ובעלי מניות המעורבותרמת , מזו יתרה). המס הנמוכי� יותר

 אשר ברה כהכנסה עסקית הכנסת� מהחראיית את דיקהמהותיי� בפעילות החברה מצ

 המשוקלל המס כלומר 225.בשיטת המס הישיר ממוסה לרוב בשיעור מס שולי גבוה

 מהותיי� בחברה יהיה גבוה יותר מניות בעלי על  אושליטה על בעלי יוטלהמצטבר אשר 

  המסיעור יותר לשבוקרו) שה� משקיעי� הוניי�( על בעלי מניות מיעוט יוטל רשאמהמס 

  ).3.א פרק�בתתכמתואר (טל על יחידי� השולי הגבוה המו

 מהו�) פסיביות( לראות שהמודל הקטגורי פותר את הבעיה שבהבחנה בי� הכנסות חשוב

 מה שנוגע לתאגידי� בכלמעבודה ומעסק ומשלח יד ) אקטיביות (להכנסות ) הו�מרווחיו(

קיי� ייוחסו  והפסדי� עסוהכנסות,  שקו�היהכל תאגיד פרטי י, לפי המודל הקטגורי. פרטיי�

 הוניות או רווחי הו� והפסדי הו� ייוחסו הוצאות והכנסות אילוו,  לבעל המניותשכאלו בתור

, ככל שהדבר נוגע לתאגידי� פרטיי�,  אחרותבמילי�. שכאלו בתור המניות לבעלי ה� ג�

הקושי הזה .  התאגידרמת להפריד בי� פעילות עסקית לפעילות פסיבית בקושי קיי�עדיי� 

ושיעורי מס ( להחיל כללי� אחרי� הבוחר,  הדואליהמסק אינהרנטי ממשטר הוא חל

והוא יחול ג� על תאגידי� , ) הו�רווחיו(על הכנסות עסקיות ועל הכנסות מהו� ) נבדלי�

,  הדיספוזיטיביהמודל כמו שלא, ע� זאת. אוגדי�ציבוריי� וג� על נישומי� אשר אינ� מ

 
ש "הלעיל , Dharmapala; 116ש "הלעיל , Benshalom, How to Live  ראולסקירת ספרות בנושא זה  224

אפשר  תאתהפרדה שכז) פרט�אשר קצרה היריעה מל( מסוימי� בתנאי�, ועוד זאת. 241–234' בעמ, 145
 Ilanלדיו� בהקשר זה ראו .  מדינות אחרותע� שיקולי� של תחרות מס עללמעצבי מדיניות המס להגיב 

Benshalom, Taxing the Financial Income of Multinational Enterprises By Employing a Hybrid 
Formulary and Arm's Length Allocation Method, 28 VA. TAX REV. 619 (2009). 

חשוב להגיד שכאשר בעלי מניות השליטה או בעלי מניות מהותיי� ה� חברות ציבוריות או תאגידי�   225
 ל במקור עמסבתוספת ניכוי (צרי� לחול עליה� רק מס חברות , )שאינ� חברות נשלטות זרות(זרי� 
 ).הכנסה מס תלפקוד) 5(ב125'  לתושבי חו� כפי שנקבע באמנות המס ובסנדי�דיביד
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 לסיווג הנוגע לושא השקעתו לא תוסי� מורכבות בכ מבי�ל פרטי בי� המשקיע תאגידהוספת 

 )חוקי(ההכנסה ותמנע מצב שבו נישומי� משתמשי� בתאגידי� פרטיי� כמקלט מס 

  .עסקיי� לרווחי הו��ותיי�המאפשר הסבת הכנסה מרווחי� פיר

   ה את היכולת של נישומי� להסיט הכנסהמגביל משטר מיסוי שקו� יצירת  .2

 משו� שהוא מאפשר מיסוי לפי היכולת אורטית שקו� הוא נכו� יותר מבחינה תמיסוי

 בספקנותייחסת  חברות מת בנוגע למיסוייתהספרות האקדמ, ע� זאת. הכלכלית של נישומי�

 בתו� התאגיד  הפעילות הכלכלית המתרחשת בי�יאו�למיסוי השקו� משו� שהוא מחייב ת

 בתאגיד השקו� ישתמשו ביותר הוא שנישומי� גדולהחשש ה. לחבות המס של המשקיעי�

 והניסיו� בלבד אורטי חשש זה איננו ת.אחרכדי להסיט הכנסה והפסדי� מנישו� אחד ל

 בגמישות פעול נוטי� לנישומי�, ר מס שקו� גמיש על תאגידי� משטחלומלמד שכאשר מ

 מס י תכנונוע כדי למנ226.תו הכנסה אגרסיביתו לקד� יעדי תכנו� מס המערבי� הסטכדי

 הפרטי התאגיד לייחס את הכנסות יש כיצד בירור יגדיר בהשקו� המס שמשטר נחו�, אלו

 למודל חלופהקטגורי להציע היכולת של המודל ה, למעשה.  בוהחזקות לבעלי הווהפסדי

  .  להתמודד ע� סוגיה זובהצלחתו עיקרהדיספוזיטיבי הנהוג כיו� תלויה ב

 דרשילה  נית�לא הנוכחי מאמרב,  הסטת ההכנסהית הרבה של סוגיהחשיבות למרות

 התורפה של משטרי מס תונקוד את צרה זה יציי� בקפרק�על כ� תת. היבטיה לכל ירוטבפ

הקו המנחה של כל . � כיצד יש להתמודד איתויסבירסטת הכנסה שקופי� בכל הנוגע לה

 יחולו על אשר, הפתרונות המוצעי� הוא כי יש להעדי� כללי� אחידי� ופשוטי� ליישו�

 על מאפייני� להתבססכללי� אלו צריכי� . )הנתוני� למיסוי שקו� (כלל התאגידי� הפרטיי�

 ברמת המתבצעות ספציפיותקאות  בי� עסור שנית� להימנע מלקשככלו, י�אובייקטיבי

 הכנסת יחוס יכללי: אלה בחר להתמקד בנושאי� ההמאמר . משקיע מסוי�בי�להתאגיד 

 והוצאת לתאגיד של נכסי� הכנסה; הגבלת קיזוז הפסדי�; התאגיד של � הו ומבנההתאגיד

 שימוש בתאגידי� מפני מתכנני מס להרתעת חיוני אלו נושאי� נכו� בטיפול. נכסי� ממנו

  .השקופי� למטרות הסטת הכנס

 פעילות חברתית אחרת כל כמעטכמו ,  הוא כי תכנו� מסזה פרק�תת המנחה העיקרו�

 כללי� לקבוע היא המס מערכת של המטרה לכ�. מלא למיגור נית� איננו, במחלוקת השנויה

 תו� הטלת עלויות ציות ואכיפה סבירות על אות� וימזערו מס תכנוני על יכבידואשר 

  .הנישומי� עלת המס ורשויו

   של התאגידהו�ה בו ומבנה החזקות התאגיד לבעלי הת הכנסיחוסלי כללי�  )א(

 בנוגע כללי� קשיחי� קבוע ליש,  נישומי�בידי התאגיד הכנסות של הסטה למנוע כדי

 בתאגידי� השתמש של נישומי� להיכולת.  בוהחזקותה הכנסות התאגיד לבעלי לייחוס

 ביניה� הבחנה האת ראוי לחדד אשר,  מרכיבי�בכמה תניתמושקופי� להסטת הכנסה 

 
 Brett Freudenberg, Losing My Losses: Are the Loss Restriction Rules Applying to ראו  226

Australia’s Tax Transparent Companies Adequate? , 23 AUSTL. TAX F. 125, 127, 136 (2008)  
 ).Freudenberg, Losing My Losses: להל�(
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 סטת הרבי� הפוטנציאל לתכנוני מס המעאת ביניה� יוצרת אינטגרציה כיצד הולהבי�

  .  והפסדי�נסותהכ

 עשויי� להיות חשופי�  מניותשבעלי משתנה הראשו� הוא שיעור המס השולי ההמרכיב

יהיו ) רי� פטורי� ממס"מלכ, הלדוגמ(�  החשופי� לשיעור מס שולי נמו מניותבעלי .אליו

 ינסו,  לשיעור מס גבוההחשופי�,  נישומי� אחרי�ואילואדישי� להכנסות שייוחסו לה� 

 משו� שבמהל�  מורכבלהיות עשוי מצבה.  רבי� ככל האפשר תאגידהפסדי לעצמ� לייחס

עמי�  עשויי� להשתנות פשלו  המניותבעלישיעורי המס של , תאגיד שלשנות פעילותו 

   227.רבות

 לייחוס רווחי� ת חלוקבי� השני הוא העובדה שבתאגיד שקו� אי� בהכרח קשר רכיבהמ

 מיסוי מאפשר הוא ו של חריג לעקרו� המימושסוג המיסוי השקו� מהווה למעשה. הכנסה

 הפער בי� פעולת ייחוס ההכנסה. של בעלי מניות מבלי שהתאגיד חילק לה� בפועל רווחי�

 המזומני� שבעלי המניות מקבלי� עשוי לאפשר בי�ל המניות לבעלי) או ההפסד(

 ההפסדי� והרווחי� של יחוס מסוימת בישליטה נישומי� שהוא מקנה למשו�, מניפולציות

 גמישות לתאגיד תהיה א�. התאגיד מבלי להעביר משאבי� מהתאגיד לבעלי המניות

ובכ� להשפיע על  (ניותהמ לבעלי בכלי� חוזיי� כדי לייחס הפסדי מס ורווחי מס להשתמש

 מרחב פעולה תעניק זו גמישות,  בפועל משאבי�תבלי שהתבצעה חלוק) חבות המס שלה�

  .  מסלמתכנניגדול יותר 

 רשויות המס על מקשי� להתאגד הבוחרי� שנישומי� לכ� קשור השלישי רכיבמה

 עצ�מ,  שהייחוד של תאגידמשו�,  ספציפי מניותבעל בי�ללקשור בי� פעולות התאגיד 

, )אכיפה של מהיבטו (אנליטית מבחינה כלומר . נכסי� ופעולותלרכז היכולת הוא, טבעו

 לבעל מניות זה או התאגיד של ותספציפי החזקותו עסקאות לפקיד השומה לשיי� קשה

  .אחר

 תאגידי� באמצעות שלושת המרכיבי� הללו יוצר קרקע פורייה לתכנוני מס שילוב

 לתכנו� מס בגלל שיעורי המס האפקטיביי� תמרי� יש השקו� המיסוי בשיטת. שקופי�

 את אי� לייחס לקבוע אפשרותא� תהיה לה� גמישות ב.  על בעלי המניותהחלי�השוני� 

 כללי� ברורי� יעדרה.  חוזיי� לתכנו� מס� בכלילהשתמש המניות בעלי יוכלו ,הכנסת�

 מוטיבציה יקנה לה� , שבו יש לייחס את הכנסות התאגיד למשקיעי�לאופ� בנוגעוקשיחי� 

 ולא לבעל מניות פלוני מניות לבעל התאגיד של ההפסדי� וההכנסות את לנתב יכולתו

 שבו תאגיד האופ�, ועוד זאת . מסודחיית ממס הימנעות ל שעדי� יהשיג ובכ� לאלמוני

 המניות ולקבוע בעלי של ההכנסות את שומת לבקר השומה  על פקידמקשה מרכז משאבי�

   .ראויי� אינ� ידיה�  עלשנבחרו סיחויכי כללי ה

של ( חשוב שהתוכ� החוזי של הסכמי ההתאגדות הזאת המס תכנו� למנוע את יכולת כדי

 גדול ניתוב החשש. לא יאפשר לנישומי� לנתב את ההכנסות)  של השותפות אוברההח

,  התאגיד נמצא בבעלות של משקיעי� שיש ביניה� קשרי� אישיי�כאשר במיוחד

 להימנע ממצב שבו באמצעות חוזי� מורכבי� של כדי 228. עסקיי� מורכבי�משפחתיי� או

 
 .ש�  227
228  Emily Cauble & Gregg D. Polsky, The Problem of Abusive Related-Partner Allocations, 16 

FLA. TAX. REV. 479 (2014).  
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 פי על מאפייני� צריכות לקבוע מס הותרשוי, הכנסה יצליחו להסיט תאגידי�,  הכנסהיחוסי

 זכותו:  הכלכלית של המשקיע בתאגידהחזקה את מידת התקבע שת מרכזימידה אמת

וו� שתאגידי� פרטיי� ה� למעשה סוג  מכיאול�.  ומידת חשיפתו להפסדיוהתאגידלרווחי 

  לרווחי�הזכות לקבוע כיצד בדיוק יש לחשב את קשה,  משקיעי�כמהשל חוזה פרטי בי� 

 גבוה מרווחי שיעור לזכאי יהיה נישו� מסוי� שבו מצב הניח נית� ל229.של כל משקיע

 חפו�י מכיוו� שייחוס הכנסה לא בהכרח.  התאגידולחלק אחר בפירוק, פעיל היותוהתאגיד ב

 השאלה כיצד נית� לקבוע איזה חלק מהכנסות התאגיד עולה, חלוקה בפועל של רווחי�

   . לכל נישו�חס ליייש והפסדיו

 מס מתוחכמי� יכולי� לשלב מכשירי� מתכנני.  לסוגיה זואורטי פתרו� קס� תאי�

 מבני צורכדי לי) דומהחשיפת הגבלות וכ, ערבויות, אופציות(פיננסיי� ומשפטיי� מורכבי� 

 מה לקבוע) אורטית ותטרטיביתאדמיניס( מאוד יתקשו המס שרשויות,  מאודמסובכי�הו� 

 מבחינה מעשית השימוש , זאתע� 230. בה�התאגיד של הכנסת  הכלכלייחוס הילהיותצרי� 

בברירת מחדל חזקה עשוי להפו� את משטר המס השקו� לאופציה פשוטה לתפעול מבחינה 

 הפרטיי�רוב התאגידי� . הפרטיי� התאגידי� של כריעמ הרוב האצלאדמיניסטרטיבית 

 או ידע לה� בהכרח אי�ש  קטני� ובינוניי�מניות בעלי ידי  עלמנוהלי� כוזיתבבעלות רי

 ממש של רווחי� להפיק לה� יאפשרואשר  , למתכנני מסנגישותו מורכבתפעילות אישית 

 את היכולת של המגביל, גורי המודל הקטעקרונות פיל.  שקופי�לתאגידי� נוגעמתכנו� מס ה

 כי תאגיד שיש לו ע לקבויש, נישומי� לבחור את תוצאות המס שלה� באמצעי� חוזיי�

 וזכות בהצבעה נותנת זכות שווה השתתפות יחידת או  מניהשכל כלומר,  אחידהו�מבנה 

 מיתרונות יהנות לי באופ� אוטומטיזכה,  ובפירוקעילותהפ שנות מהל� התאגיד בלרווחי

 יצטר� לקבל אישור  יותר תאגיד בעל מבנה הו� מורכבכל,  מאיד� גיסא231.ו�סוי השקהמי

,  ברווחי� מניותבעל של כל וונטי היחסי הרלקהחל מה יקבע אשר,  המסמרשויות מוקד�

 תאגידי� , אישור מרשויות המסינת�י שלפני 232.ומה מידת החשיפה שלו להפסדי התאגיד

 המשמעות של מיסוי . מצרפי באופ�אלא, כתאגידי� מוסושמבנה ההו� שלה� מורכב לא י

 להחזקה יחשבתוהפעילות בו ,  לצור� דיני המסלישות יחשבמצרפי היא שהתאגיד לא י

  233.משותפת של יחידי�

 מקשה מאוד הסטת ואה, ת ראשי234. בברירת מחדל זו יש כמה יתרונות בולטי�לשימוש

 בי� בעלי בידול בו אי�יד אשר  יוצר תמרי� חזק לאמ� מבנה הו� אחוא משו� שההכנסה

 
229 Borden, The Federal Definition ,962–961 'בעמ, 15ש "לעיל ה . 
230 Freudenberg, Losing My Losses ,149' בעמ, 226ש "לעיל ה. 
 בי� שותפויות שיש לה� פוטנציאל לתכנ� מס ההבחנה ג� היא את חשיבות המדגישה ,)אחרת(הצעה ל  231

 .359–358 'בעמ, 123ש " הלעיל,  Yin, Comments ראו  אלו שאי� לה� פוטנציאל כזהבי�ל
. כלומר הלי� אנונימי א� פומבי, )pre-ruling( מקדמיות ותת דומה לזה של החלטהלי� זה צרי� להיו  232

של פיצולי� ( על רשות המסי� ונישומי� בהקשר אחר והשפעותיה� החלטות מקדמיות שללניתוח דומה 
A Theory of Line Drawing in :  Walking a Fine Line,Yehonatan Givatiראו )שזכאי� לדחיית מס

)2015(500 –498, 483–481,  469.EVRAX T .AV4 3, Tax Law. 
 .110ש "הלעיל  ואר של מיסוי עסקי� לא מאוגדי� לאופציה בנוגע דיו�ל  233 
 Andrea Monroe, Too Big to Fail: The Problem of Partnership Allocations, 30  ראולדיו� דומה  234

VA. TAX REV. 465, 512–515 (2011) ) להל� :Monroe, Too Big to Fail .( 
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 ות מאפשר לרשויואה, שנית.  הכנסה עולות בו שאלות מורכבות של ייחוסאי�המניות ולכ� 

 למשטר הנוגעותלהקטי� את עלויות הציות והאכיפה , התאגידי�ולרוב המכריע של , המס

�קביעת ברירת מחדל קשיחה בהקשר זה תקטי� את הגמישות של , בעיקרו�. המס השקו

 ניכר חלקסביר להניח כי , ע� זאת.  שעשוי להיות שליליאפיי� מ– ההתאגדותהסכמי 

 היא התאגיד של מניותה ההשקעה בהו� מידת שלפיו �קרויעה בסיס עלמהתאגידי� פועלי� 

בזכותו לרווחי� שהתאגיד ,  משקיע בהחלטות התאגידכל של סיאשר קובעת את החלק היח

 כי חלק ניכר מהתאגידי� להניח אפוא סביר. פירוקבזמ�  השיוריי� לרווחי�ובזכות , מחלק

 ביכולת ישתמשו לא ,שהו בקשר חוזי כליה� קשורי� בינשאינ� בעלי מניות כמהשיש בה� 

 לא האימו� של מבנה הו� פשוט ושקו� פיכ�ל.  הסכמי התאגדות מורכבי�לנסח החוזית

 את ההתנהלות השוטפת אבל בהחלט יקל עליה�, מבחינה עסקית) יותר מדי(יקשה עליה� 

 לרשויות המס הנות� אותהשימוש בברירת מחדל מהווה סוג של , שלישית. מול רשויות המס

 סכמי�תאגידי� אשר יבקשו אישור לה. ני�שו התאגידי� האודות מאוד וונטימידע רל

 גבוה �מורכבי� לייחוס הכנסה יאותתו בכ� לרשויות המס שפוטנציאל תכנו� המס שלה

 להשקיע את עיקר מאמצי השומה מסאיתות זה יאפשר לרשויות ה. גידי�משל שאר התא

 זה נית� בהקשר.  הכנסה מיוחדי�יחוסי תאגידי� מורכבי� אשר ביקשו אישור לכללי באות�

 ביותר ה� � הכנסה המתאי� להייחוסלומר כי ברירת המחדל עוזרת לתעל נישומי� למשטר 

  235.פההאכי משטר מבחינת וה�מבחינת הדי� המהותי 

 שהיא מעלה את המחיר של גמישות בהסכמי הוא הבולט של ההצעה החיסרו�

 זמ� להימש�הלי� שעשוי  ( רשויות המסל אישור מראש שת דורשאי משו� שהההתאגדות

ראוי שלא להפריז , ע� זאת). הפועל אל יצאו לא יעילי� מימו� שהסדרי כ� ידירב ולהביא ל

 מכ� שברירת מחדל ות רשויות המס מוטרדא�, תראשי. בחשיבות חיסרו� זה מכמה סיבות

 לקבוע כי ית�נ,  יעילי� התאגדותלהסכמיקשיחה מדי עשויה להקשות על נישומי� להגיע 

ולא ( לרישו� בכפו�,  ממיסוי שקו�הנותי תאפשר לתאגיד לזאת בכל מצומצמת גהחרי

   236.מוקד�) אישור

 לכ� בחלקה ה קשורלהיות העשוי הבחירה במבנה הו� מורכב בתאגידי� פרטיי�, שנית

חשוב לזכור כי .  שיתרמו לתאגידהמשאבי� פיל, נבדלי� חשופי� לסיכוני�  המניותשבעלי

 באמצעות  דווקאוולא,  הסיכוני� הללו בדרכי� אחרותמהבדלי ניכר חלק ע� להתמודד �נית

 לתגמלו בתאגיד  המניותבעלי מבנה הו� אחיד בי� יצורנית� ל, רכלומ. מבנה ההו� של חברה

, הלדוגמ.  שוקבתנאי אחרות עסקאות באמצעות עליה� קיבלו על סיכוני� שותבעלי מני

ירצה אולי חלק ,  העבודה שלו לתאגידמזמ� ג� מהמוניטי� וו�בעל מניות אקטיבי אשר יתר

,  בעל מניות פסיבי אשר יתרו� בעיקר הו�ואילו, גדול יותר מרווחיו השוטפי� של התאגיד

כדי לתגמל את בעל המניות .  לתבוע בחזרה את נכסיוכל פירוק הוא יו�שבזמ להבטיח יבקש

 כעובד באופ� ו נית� לתגמלאלא, ניות סוג אחר של מלהמציא צרי�לא בהכרח , האקטיבי

 
  .512' בעמ ,ש�  235
 אלא,  ברווחי� ובפירוקנבדלות מניות או יחידות השתתפות בו מקנות זכויות שרתאגיד א, הלדוגמ  236

ליהנות ממיסוי שקו� , בכפו� לרישו� ברשות המסי�, יוכל, �5% גדול יותר מאינו ביניה� שהשוני
 זמ� מסוי� לקבוע פרק בתו�י� תישמר הזכות לבחו� את מסמכי ההתאגדות ולרשות המס. כתאגידי�

 .רטרואקטיבית כי התאגיד צרי� להיות ממוסה באופ� שבו כל יחידת השתתפות תקנה שווי אחיד בזכויות
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 מניות של( חלוקה בשווה כס� או אפשרות לבונוסי�,  חלוקת מזומ�ידי עלדיפרנציאלי 

 אגיד קדימה ברווחי התותהאקטיבי זכ לבעל המניות יבטיחועסקאות אלו . )אופציותו

 נעדר אינוג� א� ( שלה� המיסוי  זאתוע�, צעדי� אלו עשויי� להיות מורכבי�. השוטפי�

  237. אחרותלדוגמאות בנוגע ג� וכ�,  וברורמוסדר הוא) מורכבות

 לגמישות סקית גמישות עבי� ההפרדה קויש לזכור כי , ולוחשוב מכ, שלישית

 בחשבו� מביאמבנה העסקה ,  מטבע הדברי�238.ומטושטש דק וב הוא לריסיתמ�תכנונית

 שלרוב משתמשי� מושג (ת חלק ניכר מהיתרונות בגמישות עסקיולכ�, את עלויות המס שלה

, )או רגולטורי(מיסי ' ה� למעשה יתרונות של ארביטרז)  למונח יעילותשווהכ, בטעות, בו

חלוקת , הלדוגמ (מישות גי�שמספקמכשירי� עסקיי� .  החצנה שליליתשל סוג המהווי�

�או לפחות (לרוב משמשי� ) דומה וכי� פיננסי�ינגזר, אופציות לעובדי� כתגמול שווה כס

 239. מס ולהימנעות מדרישות רגולטוריות שונותלתכנו�אמצעי� )  בתחילת דרכ�ימשוש

 רק שיש להתייחס  אלא, עסקית איננה דבר חיובישגמישות  להגידמבקשת זו איננה טענה

 עד כמה לבחו�מעצבי המדיניות צריכי� .  אובד� הגמישות העסקיתר בדבלטענות ירותבזה

 אינהו,  יעילה יותר של משאבי�בהקצאה  שמקורה יעילותלהשגת נחוצה את הזהגמישות

 עניי�.  מרגולציה ממשלתיתמהימנעות או ממס מהימנעותמספקת בעיקר יתרונות הנובעי� 

,  במחקר אחרשהוסברכפי . נסה בתאגידי� שקופי� חשוב במיוחד בהקשר של הסטת הכהז

 הכנסה באמצעות של ה הסטלמניעת וכללי� מהותיי� אכיפה כלי בישראל המס למערכת אי�

 לרשויות המס בישראל אי� כללי� המסדירי� מבחינה מהותית 240.תאגידי� שקופי�

� יחסית  פשוטיהסדרי�את האופ� שבו הכנסות ייוחסו אפילו ב) ומבחינת חובות דיווח(

 גדול הוא לא קשיחי� הסדרי�לכ� פוטנציאל הניצול לרעה של .  אי� ניסיו� לתכנ� מסשבה�

 עשוי הקשיחי� ההכנסה ייחוס מהסדרי) ניכרת סטייה (לסטות ניסיו� לכל לפיכ�. מאוד

 הסדר להנהיג אפוא מוצדק, מר כותב המאלדעת. חלוקתי וגבייתי ניכר, חברתי מחיר להיות

אכיפה וחוסר , במונחי ציות( למרות העלויות החברתיות שלו רישוי של) יחסיתמסורבל (

 להקטי� יאפשר לה� אשר יותר רב אכיפה ניסיו� יצברו המס שרשויות ככל, זאת ע�). יעילות

 ברירת את להרחיב נית�כ� יהיה , גמישי� הסדרי� שלגביתיות �החלוקתיות העלויות את

  . ולא רישוי, רישו� יצריכו אשר יותר גדולות חריגות ולאפשר המחדל

 
 בשווי ירצה להבטיח כי יקבל תשואה שוטפת ייחודי� בעל שווי "משקיע שתר� נכס נדל:  ראשונההדוגמ  237

� יקבל את התשואה על "ג� כא� נית� להבטיח כי בעל נכס הנדל.  להפיק מהנכסול יכהיהת שדמי השכירו
 לקבל חלק הרוצהנישו� : יה שניהדוגמ. הנכס באמצעות השכרתו בחכירה ארוכת טווח או מכירתו לעסק

הסעי� הבא יסביר מה צריכה (יוכל להלוות לה כס� בתנאי שוק , מובטח בתזרי� המזומני� של החברה
 ). שלו בתאגידבהחזקותמ החיצוני של המשקיע במניות או "היות ההשפעה של הלוואת בעלי� על הימל

238 Borden, The Allure , 1078' בעמ ,92ש "הלעיל. 
 אחרי� של שכר עבודה שנית� בצורה של מכשיר פיננסי שהשווי ומכשירי�כדי לראות כיצד אופציות   239

ראו דיו� , הברית בארצות בעבר לתכנוני מס בכל הנוגע לתאגידי� שקופי� שימשו, תנה בביצועי�שלו מו
 �carried interest:Victor Fleischer, Two and Twenty: Taxing Partnership Profitsבנוגע לפרשת ה

in Private Equity Funds, 83 N.Y.U .L. REV. 1 (2008); Mark P. Gergen, Pooling or Exchange: 
The Taxation of Joint Ventures Between Labor and Capital, 44 TAX L. REV. 519, 542–545 
(1989); Mark P. Gergen, Reforming Subchapter K: Compensating Service Partners, 48 TAX L. 

REV. 69 (1992) . 
 .262–255' בעמ, 48ש "לעיל ה, בנשלו�  240
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 רק, י� חלוקתישיקולי�וצודק מ, אורטיתמיסוי שקו� הוא נכו� יותר מבחינה ת, לסיכו�

 תדרב� אשריצירת ברירת מחדל חזקה .  אחידה ופשוטהבצורה לאכו� אותו נית� א�

 ג� פשוטי� ואחידי� ולכ� ייחוס תנאי לקיומ� של כללי היאתאגידי� לאמ� מבנה הו� אחיד 

  . ליכולת של משטר המס הקטגורי להגשי� את מטרותיונאית

   קיזוז הפסדי� הגבלת )ב(

 להעביר הפסדי� אפשרות תכנו� מס נוגע לצורכי ל� ניכר מהשימוש בתאגידי� שקופיחלק

המרכיב .  נובעת משני מרכיבי�האטרקטיביות. קיזוז בני שיש לה� רווחי� לנישומי� שלה�

 תאגיד שקו� יכול בקלות 241, קלאסיתכשותפות לאש. הראשו� הוא הגבלת האחריות

 התאגיד לחובות חשופי� אינ� יו נישומי� הקוני� את מניותוכ�,  מהגבלת אחריותהנותיל

 שלהבדילהמרכיב השני הוא .  את הסיכו� העסקי הכרו� בתכנו� המסמגדרי� ה�ובכ� 

 הזכות לנכסי את רק לאקונה , משקיע הקונה מניות של תאגיד שקו�, הכפול המס ממודל

 בעלות,  רווחי�יש פרטיכאשר לתאגיד . התאגיד אלא ג� את הייחוס של הכנסות התאגיד

 יהווה מכשיר לא הוא כלל ר�ולכ� בד,  מסחבות)  המודל הקטגורילפי( רשל מניות בו תגרו

   242. הנישו� הוא נמו�על המוטל א� כ� המס השולי האפקטיבי אלא, אטרקטיבי לתכנו� מס

ככל שה� ניתני� לקיזוז כנגד הכנסות אחרות של ,  מסורכי לצהפסדי� , זאתלעומת

 פשוטה לתכנו� מס הדוגמ.  במסו�סכיח שה� מאפשרי� משו�, ה� סוג של נכס, המשקיעי�

א� התאגיד נקלע . הלוואות פחת באמצעות רי תאגיד פרטי אשר קנה נכסי� ביאכזה ה

ותזרי� ,  שלוהחובותמה לשווי  שווי הנכסי� שלו יהיה דושבוייתכ� מצב , לקשיי�

השווי .  לה�התחייב אשר השוטפי� את תשלומי הריבית לממ� יוכל לאהמזומני� שלו 

הסיכו� הכלכלי ) א� הוא נהנה מאחריות מוגבלת(א� ,  תאגיד כזה הוא אפסיל שליהכלכ

תשלומי הריבית . ניכר השווי שלו עשוי להיות יסית ממבחינה ג� הוא אפסי והחזקתושב

 חלקא� ל.  נית� לקזז כנגד הכנסות אחרותואות�,  לו הפסדי�יסבוחת של התאגיד והפ

 כנגד� ה� יכולי� לקזז את אשר מס גבוה וריעבש ת המניות בתאגיד אי� הכנסובעלימ

.  קיזוזנות לנישומי� אחרי� שיש לה� הכנסות בהחזקת� ה� יכולי� למכור את ,ההפסדי�

המחיר , )או אפילו שלילי (נמו� הוא התחייבויותיווי מכיוו� שהשווי של נכסי התאגיד בניכ

 שעיקר התשלו� ניח להרסבי, עלא� עסקה כזו תתבצע בפו, למעשה.  הנכסי� יהיה נמו�של

  .יי�לקוני� פוטנציאל,  לקזז הפסדי�היכולת של המניות ישק� את השווי הכלכלי תמורת

 
) non-recourseהלוואות (באמצעי� חוזיי� פשוטי� .  המצב מורכב יותרבשותפותראוי להדגיש כי ג�   241

 המשקיעי� נהני� מהגבלת שבה�פקטו ליצור ג� שותפויות �נית� דה, ושימוש בכלי של שותפות מוגבלת
מפני שנושי� גדולי� , בחברות קטנות הגבלת האחריות של החברה איננה משמעותית, לחלופי�. אחריות

� . מהיזמי� יבקשו ערבות אישית מבעלי המניות או כלל בדר
למשל ,  אדישי� לכ� שהכנסות התאגיד ייוחסו לה�ו מסוימי� יהיי� נישומשבה�ייתכנו מצבי�   242

או כאשר , כשלנישו� יש הרבה הפסדי� צבורי� מהעבר שהוא יכול לקזז כנגד הכנסות שייוחסו לו
 שהגבלת א�הטענה היא כי , למעשה.  מכוח פטור בחוק0%ו� החשו� למס שולי של המשקיע הוא ניש
 ראו( העסקי� היא איננה חשובה לרוב,  מהות התאגיד מבחינה עסקיתשל בולט מאפיי�אחריות נחשבת ל

Freedman, Limited Liability , 915–897' בעמ, 87ש "ה לעיל .( 
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 בישראל � א243,)ס ראויהמדיניות מ( פעולה רצויה להיות עשויה הפסדי� מכירת מנ�וא

בהקשר .  היכולת למכור הפסדי מס בי� נישומי�מוגבלתלרוב ,  המדינות האחרותברובכמו 

 לקיומו של אורטית שבי� ההצדקה התפער שקו� של תאגיד יוצר קושי שנובע מהוימיס ,זה

 � מאפשרת א שהיבכ� נעוצהההצדקה למיסוי שקו� .  שלוהפרקטיקה בי�למשטר מס שקו

הבעיה נובעת מכ� שבגלל . דויק יותר של משקיעי� לפי היכולת הכלכלית שלה�מיסוי מ

 הא� נחזור לדוגמ.  לשווי השוק שלה��נכסי של מ"הימ פער בי� ייתכ�, עקרו� המימוש

 ד בתאגיהחזקותיומשקיע שימכור את , א� לא יוטלו הגבלות על קיזוז הפסדי�, לעילד

 יהיה) במחיר נמו� יחסית( את מניות התאגיד יקנהמשקיע אשר .  הו�יקבל הפסד, המפסיד

  .  הפחת שבתו� התאגידניכויי להפסדי� בגי� זכאי

 ע� שיעור מס שולי ישומי�נ בידי לכלי ייהפכו למנוע מצב שבו תאגידי� שקופי� כדי

, הצעד הראשו�. יש לנקוט שני צעדי�,  מס שולי גבוהע� לנישומי� הפסדי� למכירת, נמו�

 של במניות 0מ "צרי� להיות הגבלה של קיזוז הפסדי� רק עד לימ, וקתוהשנוי יותר במחל

ייחוס ,  בישראל ובמדינות אחרות שחלהחה הנוספיעל , כזכור.  הפרטי ובהחזקות בוהתאגיד

וייחוס הפסדי� ,  בתאגידומניותי או בוהחזקותימ של המשקיע ב"הכנסה מעלה את הימ

 נותהי מניות של תאגיד פרטי רק כדי ליקנו אנשי� שבוכדי למנוע מצב . מ"מפחית את הימ

) נטו (קעת� יש להגביל את היכולת שלה� לקזז את ההפסדי� הללו לפי גובה הש,מהפסדיו

   244.בתאגיד

. תאגידי� בהסדרי� מסוג זה הוא שה� עשויי� לעוות את שיקולי המינו� של הקושי

 במניותיו, החזקותיו שלו בהמקורי המחיר יתרת, כאשר בעל מניות משקיע מכספו בתאגיד

כאשר התאגיד לווה את , לעומת זאת.  הפסדי�לקזז יכולתו את ומגדילה, עולה, בתאגיד

� שקשה עד בלתי אפשרי לנסות מכיוו�.  לעלותה אמוראינה של בעל המניות מ"הימ, הכס

 האופציה היחידה 245, מסוי�יע שלקח התאגיד יש לייחס למשקוואותלקבוע איזה חלק מהל

 246.מ"ט כדי להקל על משקיעי� היא שהלוואת בעלי� לתאגיד תיכנס לתו� הימ לנקושנית�

� חלק מהעיוותי�  בפועל הוא עשוי למנוע�א,  לא מעט עלויות עסקההסב זה עשוי לסעי

העובדה שההלוואה קשורה , יסית מבחינה מ247.בכל הנוגע לשיקולי המינו� של התאגיד

 
היכולת למכור הפסדי מס נותנת לתאגידי� תמרי� להשקיע את כספ� בתכנוני מס ולא , מצד אחד  243

�היכולת למכור הפסדי� נותנת לנישומי� שהפסידו כס, אחרמצד .  חברתיתהבפרויקטי� יעילי� מבחינ ,
. הסתכנות סוג של עידוד להשקעה ולמהווהולכ� , יכולת לקבל תמורה לפחות על חלק מההשקעה שלה�

וזאת בי� השאר מפני שקיימות ,  מאפשרות מכירה של הפסדי� בי� נישומי�אינ�רכות המס רוב מע
 .  השקעה בתחומי� שיש לה� החצנות חברתיות חיוביותידודסובסידיות יעילות יותר לע

 הוא חשיפת� להפסדי פעילות� הכלכלית משיעור גבוה בשיעורהחשש שאנשי� יוכל לקזז הפסדי�   244
 Freudenberg, Losing ראו(מתכנוני מס המערבי� שימוש בתאגידי� שקופי�  שבחששות מהמטרידי�
My Losses ,127' בעמ, 226ש "לעיל ה(.  

הניסו� מלמד שזהו אחד מהסעיפי� הקשי� . I.R.C § 752 (1954) ראו . נעשה ניסיו� כזההברית רצותבא  245
 . אכיפה וציות לחוק רבותבעלויות כרו� והוא, ביותר לאכיפה

 § I.R.C ו רא. אימ� וריאציה של הסדר זה בכל הנוגע לחברות שקופותהברית ארצותהמחוקק ב  246
1367(b) (2015) . 

 בתאגיד ונכסיה�,  לבעלי המניותnon-recourse הלוואה לתאגיד היא למעשה הלוואה יתמבחינה כלכל  247
 בעל מניות שלווה כנגד לפיכ�. תשלו� החוב�י הנכס המשועבד שהנושה יכול לקבל במקרה של אה�

 ואהיכול בפועל לבצע עסקה כלכלית דומה במהותה להלו, ומלווה לתאגיד את הכס�,  בתאגידהחזקותיו
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 שיוחסו הפסדי� לקזזמשקיעי� אחרי�  עללמשקיע ספציפי אשר ביצע את ההשקעה תקשה 

  . בתאגידעלו להשקעת� בפלמעלה� 

 הכנסות ד מתאגידי� שקופי� כנגי� נוגע ליכולת לקזז הפסד לנקוטשיש השני הצעד 

 שכזאת מפעילות הפסדי�, בהנחה שהתאגידי� מנהלי� פעילות עסקית. ממקורות אחרי�

 248. בישראל פשוט יותר לקזז אות� לפי דיני המסאשר – כהפסדי� מפעילות עסקית יתויגו

צרי� , � מקיזוז הפסדיהנותי נכסי� של תאגידי� רק כדי ליקנוכדי למנוע מצב שבו נישומי� 

 אכ� הוא) ולא חברה, היחיד( המשקיע א�להכיר בהפסדי� הללו כהפסדי� עסקיי� רק 

 א�,  בי� פעילות עסקית לפעילות פסיבית איננו ברורהגבול. שות� פעיל בניהול העסק

   249.זה קושי להתמודד ע� היכולת  המס ישרשויותל

 שה� משקיעי� או, � זרימשקיעי� , בעסקפעילי� יוכרו כשלא יחידי� למשקיעי� אשר

 ליצור יש, ) בעסקי�אפשר לקבוע א� ה� פעיל איאשר מבחינה אנליטית  (חברות ציבוריות

.  שקופי�אגידי�ת מיוחדת של הפסדי� עסקיי� מהשקעה פסיבית בקטגוריה בעניינ�

 כלו לא יונישומי� אבל,  על קיזוז הפסדי�החלי� יהיו כפופי� לכללי� הרגילי� אלוהפסדי� 

של " סל" המאמר מבקש ליצור עוד ,במילי� אחרות.  אקטיביותסות כנגד הכנת�לקזז או

 ממשלח הכנסות רגילות מעסק וכנגד � לא יוכלו לקזזנישומי�פסיביי� ש� עסקיי�הפסדי�

למעט . ) בי� השאר לשיעורי מס פרוגרסיביי�ותהחשופ (כנגד הכנסות מעבודה או, יד

 פסיביי�� כנגד הכנסות ממקורות עסקיי�רק זוז הללו יותרו בקיההפסדי� 250, אחדי�חריגי�

 הכנסה מקורות כנגד או )כלומר הכנסות אקטיביות שמקור� בתאגידי� שקופי� אחרי�(

 עשויות יחידי� של עסקיות והכנסות מעבודה מכיוו� שהכנסות. שאינ� עסק או משלח יד

 לא  הכנסותגד הפסדי� עסקיי� רק כנקיזוז התרת, להיות חשופות לשיעור מס שולי גבוה

 זה נוסו מסוג י�צעד.  מאוד את האטרקטיביות של מכירת הפסדי�תגבילאקטיביות 

ה� ,  נקיי� מספקותאינ� ה� אורטית שמבחינה תא� 251.בהצלחה במדינות בעול�

 בקנה אחד ע� דוקטרינות ופרקטיקות של מס הכנסה עולי�פקטיביי� מבחינה מעשית וא

 תאגיד שקו� נעשית כחלק מתכנו� מס של במניות החזקה שבו למנוע מצב נועדואשר 

 
 יצורנית� ל, יחד ע� הסדרי� אחרי� של זכויות שעבוד בנכסי� של התאגיד. ישירה מהנושה לתאגיד

 .אה ישירה לתאגידהלוואות שמבחינה כלכלית ה� כמעט זהות להלוו
 א� ה� שותפי� מוגבלי� ג�, שותפי�. הדי� הנוהג היו� בישראל בכל הנוגע לשותפויות, כנראה, זה  248

צריכי� לייחס את הכנסת ,  בניהול העסק ויש לה� חשיפה מוגבלת לסיכוניומשתתפי� אינ�, ופסיביי�
הכללי� . עילות עסקיתואת הפסדי השותפות כהפסדי� מפ) העסקית(השותפות כאילו היא הכנסת� 

' ראו ס( הרבה יותר כאשר הפסדי� מתויגי� כהפסדי� מפעילות עסקית ליברליבישראל מאפשרי� קיזוז 
 ). לפקודת מס הכנסה) ב�א ו (28

בעיקר ( את תיוג הפעילות כעסקית נוסחו מצדיקי�ה מידת המעורבות של נישומי� בעסק בעניי�כללי�   249
 . הנוגעת בנושא זהלחקיקה� יש דוגמאות רבות ובעול, בישראל) על ידי הפסיקה

 ציבורי תאגיד הוא) שקו� למיסויהנתו�  (הפרטי בתאגיד המניות בעל שבו שבה� הוא מקרה שהבולט  250
 שקשה בגלל, כזה במקרה. זרה נשלטת כחברה מוגדר ואיננול "חו תושב שהוא תאגיד או ישראל תושב

 קיזוז לאפשר ויש ההגבלה את להטיל אי�, אחר דבתאגי אקטיבי באופ� מעורב תאגיד מתי לקבוע
 נפו�תנאי  (מס לתכנו� מעסקה חלק איננו המס שקיזוז לכ� בכפו� עסקיות הכנסות כנגד מלא הפסדי�

 ).החברות מיסוי סוגיית את המסדירי� החוק סעיפי של בהקשר בפקודה מאוד
251 Yin, Getting Serious , 129ש "הלעיל; Freudenberg, Losing My Losses ,בעמ, 226ש "לעיל ה '

152–156. 
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 מניות החשופי� לשיעור מס גבוה כדי שיהיה לבעלי מס ורכילצ להעביר הפסדי� המיועד

   . אות�לקזז אפשר

 המס של מכירת מתכנוני ניכר חלק למנוע צפוי ללוהמדיניות ה של שני צעדי שילוב

 השקיעו לנישומי� שהמאפשרת מערכת כללי� ברורה ופשוטה לתפעול ליצור ו252,הפסדי�

   . מ� ההפסדי� שלה�ניכר חלקלקזז ,  בפועלבתאגיד

   של נכסי� לתאגיד והוצאה של נכסי� מתאגידהכנסה  )ג(

כנסות נובע מכ� שנישומי� יכולי� להשתמש  מהיכולת של תאגיד שקו� להסיט החלק

 היכולת . ממומשי� הנמצאי� בבעלות�לאבתאגיד השקו� כדי להסיט הכנסות והפסדי� 

 כלל ר�המרכיב הראשו� הוא שמשטרי מס בד.  שני מרכיבי� שוני�על מבוססתהזאת 

 לתאגידי� שבשליטת� נכסי� עבירלה, מאפשרי� למשקיעי� שה� חלק מקבוצת שליטה

 הוא הטבה זו שביסוד הרציונל 253. של הנכסלמימוש ייחשב שהדבר מבלי, רה למניותבתמו

 ידי  של נכסי� עלהעברה בגי� הטלת מס  רבי�שבמקרי� בכ�ההכרה של רשויות המס 

 עשויה להגדיל את עלויות המס של פעולת ההתאגדות באופ� שבשליטת�משקיעי� לתאגיד 

 שמבטיחי� רצ�  בתנאי� מסוימי�פיכ�ל. ותאשר ימנע שיתופי פעולה והתאגדויות יעיל

רשויות , )גיד השולטי� בנכסי� ג� שולטי� בתא�י שנישו� או קבוצת נישומלומרכ(שליטה 

 נכנס לתאגיד תו� שהוא שומר על כס הנכאשר המס בוחרות לנקוט גישה של דחיית מימוש

 �מ שלה"והמשקיע מקבל מניות שהימ)  החזיק בוכשהמשקיע יתהכפי שהי(מ שלו "הימ

 מוכנס השנכס השני בתכנו� המס נוגע לכ� המרכיב 254. בנכס המקורייתהמ שהי" הימיאה

, הנכסלכ� א� התאגיד מוכר את .  ספציפי אלא לתאגידלמשקיע עוד � איננו שיידאגילתו� ת

  . הרווח או ההפסד ייוחסו לכלל המשקיעי� בתאגיד

�נישו� אשר יש לו . ופשוטי� פתח לתכנוני מס רבי� פותח של שני המרכיבי� הצירו

 משווי השוק ה שלו בנכס גבוההמקורי המחיר תרתכלומר י(נכס הוני ע� הפסד לא ממומש 

 הו� ממכירת נכס וח לקזז את הפסד ההו� כנגד רוהיכולת:  בנכסשהמחזיק למע) לוש

 ממומשי� שהוא יוכל לקזז כנגד בלתי א� אי� לאותו נישו� נכסי� ע� רווחי הו� 255.אחר

מבחינתו משו� ששיטת המס כיו� " מבוזבז" של הפסדי ההו� המיסיהנכס ,  ההו�הפסד

 נישו� יכול אותו.  אחרי�לנישומי� היישר שלו �איננה מאפשרת לו למכור את הפסדי ההו

 לתאגיד) בשווי שוק זהה(א� יחד ה� יכניסו נכסי� , להעביר חלק מהפסדיו למשקיע אחר

� התאגיד ימכור את הנכס ויממש כאשר 256. למניות של דחיית מימוש בתמורהבעסקה שקו

 
  .152'  בעמ,ש�  252
 בבחינת חריג משו� שהעברת נכסי� מהמשקיע � המאפשרות דחיית מימוש של נכסי� ההעסקאות כאל  253

מ " רווח או הפסד בגי� הפער בי� הימ שהמשקיע צרי� לדווח עלבאופ�, לתאגיד אמורה להיות אירוע מס
, 64ש " לעיל ה,Weisbach, The Irreducible Complexityראו ( שווי השוק של הנכס בי�לשלו בנכס 

 .)232–230' בעמ
  .I.R.C § 351 (2005)כ� ראו . הכנסה מס ת לפקוד104'  בסהסדרי� האתראו   254
 . ס הכנסה מת לפקוד92' ראו ס  255
מ של "ע� ימ(ח "ש יליו�הנישו� יכניס נכס ששווה מ, הלדוגמ.  שוקשוויב להיותהעסקה צריכה כמוב�   256

או לחלופי� יכניס נכס ע� שווי של (ח "שוהמשקיע השני יכניס מזומני� בשווי מיליו� ) ח"ש יליו�שני מ
 ). 0מ "ח וע� ימ"ש יליו�מ
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 לפחות ל שמכירה אפשרה אתהעסקה הז, בפועל. אותו הפסד ייוחס לשני המשקיעי�, הפסד

 אשר, למשקיע השני,  הלא ממומשי� שהיו למשקיע הראשו� בנכסההו� מהפסדי מחצית

 257. המס שלויוכל לקזז אות� כנגד רווחי ההו� החייבי� במס שלו ובכ� להפחית את חבות

 יותר וקשות הרבה מורכבות יהיו הבפועל עסקאות כאל. התיאור לעיל הוא כמוב� פשטני

  258. מסתכנו�לזיהוי כעסקאות ל

 המס לנסות לפתור רשויות זו טעות מצד תהא,  שהבעיה המתוארת היא מבניתמכיוו�

 לנקוטת רשויות המס צריכו,  זאתבמקו� 259. כלליי�תכנוניי��אותה באמצעות סעיפי� אנטי

 שיבהירויש לקבוע קריטריוני� , ראשית. כללותהשורה של צעדי� אשר יסדירו את הסוגיה ב

תנאי� אלו אמורי� להגביל .  בהסדר של דחיית מימושאגיד נכס לתו� ת מותר להכניסמתי

 שיבטיחו שדחיית המס בכ� הלי� דחיית המס את לרעה לנצלאת היכולת ) א� לא למנוע(

 בחוק כבר נקבעו התנאי� כאל.  עסקיתלמטרהמדובר בהעברה תתאפשר רק בתנאי ש

   260.הישראלי

 רוצה שו�י לקבוע שכאשר ניש,  הפסדי� שעיקר הבעיה נובע ממכירה שלכיוו�מ, שנית

לתאגיד )  משווי השוק שלוהמ שלו גבוה"כלומר שהימ(להעביר נכס ע� הפסד לא ממומש 

 ואילו שווי השוק שלו תהיהתאגיד מ של הנכס בידי ה"והימ, יחול הסדר מיוחד, פרטי

 ר זה ימנע את היכולת להעביסדר ה261. בנכסהמקורימ " הימתהיהמ בידי המשקיע "הימ

 הנותי יאפשר למשקיע לזאת בכל השקו� ותאגידהפסדי� למשקיע אחר באמצעות ה

   .מההפסדי� שצבר

חברה או (כל הוצאה של נכס מתאגיד ,  אחרותכבמדינות שלא ישראלב, שלישית

בדר� של דיבידנד או ,  הוצאת נכס מתאגיד262. מסלאירועלמשקיעי� בו נחשבת ) ותפותש

ולכ� בשיטת מס הכנסה ,  בנכסהחזקה את אופי ה המשנה אירועהיא, בזמ� פירוק התאגיד

מוצדק לראות בהעברת הנכס מהתאגיד לבעל המניות אירוע , המבוססת על עקרו� המימוש

 
מכיוו� שבעלי . ח"ש יליו� של מהפסדהתאגיד ירשו� , ח"שיו� א� הנכס יימכר במיל,  לעילהלפי הדוגמ  257

 שלכל אחד מה� ייוחס כ� לידי יביאועקרונות המיסוי השקו� , בשווה שווההמניות מחזיקי� בתאגיד 
או נכס ע� רווחי� לא ( למשקיע השני שהכניס מזומני� וסבחיסכו� המס שי. ח"ש יליו�הפסד של חצי מ

תכנו� , 30%א� הוא חשו� לשיעור מס של . מאוד רבלתאגיד עשוי להיות ) ח"שממומשי� בס� מיליו� 
 . ח"שאל� ) 300או  (150המס הזה יחסו� לו 

 . ובמחיר שכל אחד מהצדדי� יהיה מוכ� לשל�סקה בתנאי העכמוב�חיסכו� המס יתבטא   258
259 Yin, Getting Serious , 224–223 ,217' בעמ, 129ש "הלעיל. 
שימור ,  נית� למנות הקצאת מניות לפי שווי הנכסללו התנאי� הע�. הכנסה מס תלפקוד) ד(ב104'  סאור  260

התנאי החשוב ביותר הוא המטרה .  בחברה ושימור הנכס בתו� החברה במש� שנתיי�החזקותיחס 
משאבי� של  ריכוז השבה�משו� שהוא מבטיח כי העברת נכסי� תתבצע רק באות� מקרי� , העסקית

� שינוי במבנה הבעלות יעדראו ה, מכירת הנכס� אישל י�ג� התנא. המשקיעי� השוני� ייצור ער� מוס
הגבלה של שנתיי� בעבירות של נכסי� ,  מטרה עסקיתיעדרבמש� שנתיי� ה� משמעותיי� משו� שבה

 . חושפת את המשקיעי� לסיכו� של שינוי ער� הנכסי�
 צפויה שווי הערכות על ההסתמכות.  שווי של נכסי�רכתשהוא מחייב הע מהסוג הזה הוא הסדר בהקושי  261

חשוב להבי� שכל , ע� זאת.  לאפשר תכנוני מס רבי�ה וא� עשויניכרות ציות ואכיפה לעלויות לגרו�
. הסדר של דחיית מימוש או עסקאות בי� צדדי� קשורי� מחייבי� הערכות שווי כדי למנוע מניפולציות

 מבחינה לכ�. I.R.C § 351 (2005) ;I.R.C § 368 (2018); הכנסה מס ת לפקוד105–103' ס: ראו למשל
 . הקיי� המצב לעומת עלויות להגדלת מביא איננו מאמר בהמוצע ההסדר ותפעולית מהותית

 .5.2–5.1' ס, 124ש " הלעיל ,14/2003 חוזר ראו  262
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 מקובל יד זה של מימוש בעת הוצאת נכס מתאגיקרו� ע263, אחדי�י�למעט חריג. מימוש של

 משתמשי� נישומי� �השב תכנוני מס מונע שהוא משו�, בדי� הישראלי וחשוב לשמר אותו

  .  מימושללא כדי להחלי� נכסי� בתאגיד

ימנע )  הדי� הישראליידי שחלק� כבר אומצו על( שלושת הצעדי� הללו שילוב

למטרות , שקו�תאגידי� פרטיי� הנתוני� למיסוי ממשקיעי� רבי� את היכולת להשתמש ב

 משקיעי� שבה�הגבלת עסקאות .  והפסדי�הכנסות הסטת באמצעותשל תכנו� מס 

, להעביר את ההכנסות  מה� את האפשרותמונעת, שתורמי� נכסי� נהני� מדחיית מס

נית� כמוב� לשקול  .שיש לה� לנישומי� אחרי�, ובעיקר את ההפסדי� הלא ממומשי�

,  חבות המס של הנישו� שתר� אות�בי�ל התאגיד � לקשור בי� מימוש נכסי� בתוותלנס

 –  חריפי� יותרצעדי� 264. וספק א� יהיה אפקטיביממש של דבר זה ייצור סיבו� אבל

  מס המחייב מימושלאירוע יחשב קביעה כי כל העברה של נכס בי� משקיע לתאגיד ת,למשל

 מדי במוב� שה� עלולי� קיצוניי� עשויי� להיות א� ,יותר הדוק מס באופ� תכנוני ימנעו –

לאפשר לנישומי�  – די� אחת המטרות של דיני המס בכל הנוגע לתאגיהשגת אתלהקשות 

   .בנכסי� אשר ימנעו שימוש יעיל וריכוזי ניכרות עלויות מס הסב למבלי להתאגד

  סיכו�  .3

. מיסוי רווחי תאגידי� לנוגע המאפייני� של משטר המס בלכל אחד במאמר להידרש קשה

 מהל�,  במעבר ממודל המיסוי הדיספוזיטיבי למודל מיסוי קטגורילצור� אפוא נית�הדגש 

  .  שלו הוא מיסוי שקו� של תאגידי� פרטיי�המוקד ראש

 התמקד בעיקר בשאלה, אשר ד� במאפייני� של משטר המס הקטגורי,  זהחלק פיכ�ל

 משטר של הניח כי חלק ניכר מההסדרי� מרהמא . יש לאכו� את משטר המס השקו�כיצד

 רות רק על חב לחולימשיכושלפי המודל הקטגורי  (כיו� החלהמס הכפול והאחיד 

  . א� שאינ� חפי� מביקורת, כנ� על ישארוי) יותציבור

 להצליח הקטגורי המס מודל יוכל כיצד השאלה על נסב העיקרי של פרק זה הדגש

 אימו� ת מחייבהצלחה.  ע� הסדרי מיסוי שקו�אחרי� מס משטרי נכשלו שבה� במקומות

היתרו� העיקרי של .  בכל הנוגע למיסוי שקו� של תאגידי� פרטיי�קשיחי�של כללי� 

 להשתמש בתאגידי� שקופי� למטרות עסקי�כללי� אלו הוא שה� מקשי� מאוד על רוב ה

ישומי�  של נהקושי שמודל המס הקטגורי מציב בפני היכולת, הדברי� מטבע. תכנו� מס

להשתמש בתאגידי� שקופי� למטרות תכנו� מס משרת את רשות המס משו� שהוא מאפשר 

הקושי הזה , ע� זאת.  בצורה יעילה יותרשלה המוגבלי� ה האכיפבמשאבי השתמשלה ל

 ניכר מהתאגידי� לחלקחשוב לזכור כי .  הפרטיי�גידי�משרת ג� את הרוב המכריע של התא

 
 .הכנסה סמ תלפקוד) 2ב(�93 ו105' סראו   263
 למיסוי נכסי� ע� רווחי� והפסדי� נוגעב, I.R.C § 704(c) (2017): הואסעי� מורכב המנסה לעשות זאת   264

 ,Laura Cunningham לדיו� בחוסר האפקטיביות של הסעי� ראו). לא ממומשי� שנתרמו לשותפויות
Use and Abuse of Section 704(c), 3 FLA. TAX REV. 93 (1996); Douglas A. Kahn, Contribution 
of a Built-In Loss to a Partnership, 136 TAX NOTES 571, 572–573 (2012); Daniel L. 
Simmons, The Tax Consequences of Partnership Break-Ups: A Primer on Partnership Sales 

and Liquidations, 66 TAX LAW. 653, 731 (2013). 
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 מבחינת� החלת כללי� ע� ולכ�, י� בתכנו� מס מורכב משאבהללו אי� יכולת להשקיע

  .  ע� מערכת המסלה�פוטנציאל נמו� לתכנו� משמעה בעיקר הורדת עלויות החיכו� ש

 דבר,  של כללי� אלו הוא אובד� גמישות בתכנו� היבטי מס של עסקאות מורכבותהמחיר

 יכנסושלא יעסקי� .  עסקאות יעילות מבחינה חברתיתיזו� יזמי� מלהרתיע לשעשוי

 �, ) נפרדכפולאו למסגרת של חברה ציבורית החשופה למיסוי (למסגרת התאגיד השקו

 תהפו� את וזו, ניכרת עלות תסב הציות לחוקי המס חובת, בפועל.  מצרפיבאופ� וימוס

  . הניהול הריכוזי שלה� לקשה עד בלתי אפשרי

 אחרות ת רבולסוגיות.  העיקריות של מיסוי התאגיד השקו�הסוגיות רק נדונו זה בפרק

 מהמשטר מעברה סוגיות אלו נית� למנות את הדיו� בכללי ע�. פרק זה לא התייחס

בחברות (ח "לאגההבחנה בי� הו� מניות ,  ורכישותזוגי�מי,  למשטר הקטגורייביהדיספוזיט

לא , חשובות ככל שיהיו,  אלוגיותסו.  ע� בעיות של חוסר נזילותהתמודדותו) ציבוריות

 עשויי� לספק הקיימי� ההסדרי� פחות ומשו� שמרכזיות במאמר משו� שה�נכללו 

  . הכרוכות בה�ותעי ניכר מהבלחלק פתרו�) מסוימי�בשינויי� (

   אליי ראוי לדי� רמדי�: סיכו� .ו

 גדול מההסדרי� של מיסוי חלק, ראשית.  של רפורמה במיסוי תאגידי� הוא מורכבהאתגר

 ורואי חשבו� יתקשו די�עורכי , מנהלי�,  בעלי מניותלכ�ו, השני� במרוצתתאגידי� התקבע 

 בחשבו� שמס להביא יהיה חייב ותכל שינוי במער� מס החבר. לקבל רפורמה רדיקלית בה�

 מרכיב פרוגרסיבי במערכת – ולא פחות חשוב מכ� יסי� לגביית מחשוב מקור הואהחברות 

 אגידי�כל דיו� במיסוי ת, ועוד זאת . בחברהשוויו�ה� את אימקטי�) ככל הנראה(המס אשר 

 המסמי נושא בנטל : ובה� שנויות במחלוקת יאולוגיותאיד�אורטיות תלשאלותנוגע 

;  הכנסות מהו�למסות שבו יש האופ�; )הו� או עבודה( תאגידי� על המוטלהאפקטיבי 

 השאלה עד כמה מערכת המס צריכה לצמצ� את ובראש�, מטרות מערכת המס בכללותה

  . הכלכלי בחברההשוויו��אי

 יאלית הריההציפי,  את כל האתגרי� הללומעוררת כללית במערכת המס רפורמה שבגלל

, פיכ�ל. תינקט לא במיסוי תאגידי� בישראל וכוללת אחת רפורמה  היא כיראמהמ כותבשל 

מכיוו� .  לאמ� אפשר וצרי�דעתי שלפי י� מרכזייסודות כמה הדגשתב לסכ� מבקש אני

חיסכו� או תשלו� ,  צריכהשל פעולה אי�וכמעט ,  שלנובכלכלהרכזי  מקו� מלתאגידי�ש

 לרפורמה כללית כדי שתתק� כמה כות לחאי�,  ללא מגע כלשהו ע� תאגידהמתבצעת

  .מבעיות השיטה הקיימת

את הצעות המאמר בכל הנוגע , או באמצעות חוזר, יש לאמ� בחקיקת משנה, ראשית

 לתאגידי� בנוגעהדי� בישראל ). שותפויותפי� ותאגידי� שקו(למיסוי שקו� של תאגידי� 

 קד� חקיקה ראשית כדי ל אי� צור� בשינויולפיכ�,  עוד לא נקבע בצורה פורמליתהשכאל

החלת מיסוי שקו� לפי עקרונות המודל הקטגורי על כל , במילי� אחרות. את המהל�

 מבחינה  חקיקת מס מורכבתהמחייבת רפורמה יסודית טעו�החברות הפרטיות בישראל 

, נית� להחיל את עקרונות המיסוי השקו�, ע� זאת. תחיקתית ואדמיניסטרטיבית, פוליטית

על כל התאגידי� שכבר מוחל עליה� מיסוי שקו� מכוח , למאמר 6� ו5 בפרקי�כפי שפורטו 
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 רוב להטמעה ש,  חלק מהאלמנטי� המתוארי� מחייבי� שינויי חקיקה קלי�בעוד. הפקודה

 יחסית על ידי הדרג המקצועי במשרד בקלותשקו� יכולה להיעשות עקרונות המיסוי ה

  . המסי�ברשותהאוצר ו

 ויהיו, תו נפרדתויסי ומות משפטיתיולישו עדיי� ייחשבו ותטיפר שחברותבהנחה , שנית

 בי� הכנסות של בעל מניות תבחי� מס אשר יקתיש לקד� חק,  חברותלמס כ� משו�נתונות 

המתח , כפי שהוסבר לעיל). מעסק ומעבודה(סות אקטיביות  הכנבי�ל פרטית מהו� רהבחב

  המס הדואלימשטר לאמ� את יבי� שתי הקטגוריות נובע מהבחירה של המחוקק הישראל

 צעד ננקט לאחרונה מנ�וא. שבו הכנסות הוניות ורווחי הו� חשופי� לשיעור מס נמו� יותר

 אשר 2017 שנת דרי� שלשל הבעיה במסגרת חוק ההס) קיצוני( בפ� אחד יפולחשוב לט

  א� זה צעד חלקי אשר איננו יורד לעומק הצור� להפריד בי�265, חברות הארנקיתטיפל בבעי

 למחוקק הישראלי לשקול קוראהמאמר ,  לעשות זאתכדי. הכנסות מהו� להכנסות אקטיביות

� להבחי� בי� כדי יסית ממסלקה פעילהמ,  דומה לזה שאומ� במדינות סקנדינביההסדר אימו

 הדיו� במסלקה .בתאגידי� פרטי�) מעסק או מעבודה (אקטיביותהכנסות מהו� להכנסות 

לכ� הוא מפורט .  במודל הקטגורי שהמאמר מציעאורטי התהדיו�וחורג מגדר , איננו מקורי

  .בהרחבה כנספח למאמר

 והסדרי מס �שיעוריא� יש לאמ� ) הפוליטית( לשאלה נוגע איננו נוקט עמדה בהמאמר

יש ,  טוע� כי משאומצה הבחנה כאמורא�,  מעבודהלהכנסות להכנסות מהו� ווגענשוני� ב

� כללי�אימו� .  בי� ההכנסות המס להבחי�רשויות לרויאפש אשר  כללי� קוהרנטיי�לאמ

 להשאיר יכולה היא חייבת להיות מפורטת ואינהא� זו , ית מחייב חקיקה ראשהשכאל

א שכל הכללי� הללו יוחלו על כל החברות  החשוב הוהדבר.  לחקיקת משנהרו�מרווח תמ

 חברות נפרד סמל י�חשופכלומר תאגידי� פרטיי� שעל פי המצב החוקי כיו�  (הפרטיות

 בחברות ישתמשו למנוע מצב שבו נישומי� כדי, ורק עליה�, ) משקיעי�על המוטלמהמס 

  .  מס שולי גבוה או להימנע ממנולדחות כדיכמקלט מס חוקי 

 בקנה אחד ע� העולה, כו� הנבכיוו� התקדמות הצעדי� הללו שני טתנקי רואה בהמאמר

 כדר� אלו צעדי� של אימו� החשיבות מלבד.  לעילפורטוש הקטגורי מודלהעקרונות של ה

:  קונספטואליתמבחינה מוחשי לנקודה חשובה ביטוי יית� צ�אימו,  תכנוני מסצמצו�ל

 תאגידי� שקופי� והסדרי� על ושיוחל הסדרי� אחידי� ופשוטי� לאכיפה נ� לכוהצור�

 בי� יעבור המי� בהבחנה ת פרשקו כי שייקבע ראוי הזמ� במרוצת. מ" בעלחברותאחרי� 

  266.חברה ציבורית לפרטית

�חשוב , אלו" צנועי�" שהמאמר איננו מזלזל בקושי הכרו� ג� באימו� של צעדי� א

. יסוי התאגידי� בישראל לשינוי שקיי� כיו� בהסדרי מרב ההפוטנציאל ציו�לסיי� דווקא ב

  לחקיקת המסבהשוואה,  מיסוי תאגידי� היא לקונית למדי ופשוטהתחו�המערכת הקיימת ב

 
דרכה כדי )  שירותי ניהוללרוב (ירותי� נהגו להתאגד כחברה ולתת שאמידי�בחברות אלו שכירי�   265

 . ביטוח לאומי ומס בריאותומדמי מעבודה הכנסות על המוטללדחות מס ולהימנע מהמס הפרוגרסיבי 
 ציבוריות לפי  ייתכ� בהחלט שנית� יהיה למסות חברותקרוב הבעתיד שבגללההבחנה חשובה בי� השאר   266

נושא זה לא עמד במוקד המאמר הנוכחי א� לדיו� . כלומר במנותק מעקרו� המימוש, �שווי השוק שלה
 Michael S. Knoll, An Accretion Corporate Income ראו, על יתרונותיה וחסרונותיה, באופציה הזו

Tax, 49 STAN. L. REV. 1 (1996) . 
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 בפקודה י�בכל הנוגע להסדרי� הכללי,  אחרותמדינות עומתל.  אחרותרביותבמדינות מע

 לא עדיי�)  עידוד השקעות הו�שבחוק אלו כגו�וזאת להבדיל מהסדרי מס ספציפיי� יותר (

 הקיי� ומשקיעות מהמצב הנהנות קבוצות אינטרס חזקות ומובחנות בישראלגבשו הת

 הפריבילגיה אפוא דת המס בישראל עוממדיניות בימעצ רשותל. מאמצי לובי בשימורו

לקבל השראה מהסדרי� ,  מניסיונ� של אחרי�ללמוד: אחרי� מעטי�השמורה למחוקקי מס 

לא אכיפי� ולא , לא יעילי�,  כושלי�כללי� מאימו� כאפקטיביי� ולהימנע הנתפסי�

 המחוקק לפני חבנושאי� רבי� הקשורי� במיסוי תאגידי� מונ,  במילי� אחרות.צודקי�

,  להתעל� מסוגיות מסשלא האחריות והחובה עליו ות מוטלולפיכ�, הישראלי ד� חלק

 השותפויות החדש מבקש להפו� את השותפות המוגבלת למכשיר יעיל שחוק ככעת בעיקר

 . ותר מבחינה תאגידיתי
 מעצבי א�הוג� וצודק למיסוי תאגידי� היא צעד חשוב מאי� כמותו ,  ישי�תרו� פיצירת

 בחברה שוויו�ה� המס שואפי� להשתמש במערכת המיסוי הישיר ככלי לצמצו� אימדיניות

 במת� מענה ראוי לחלק ניכר חשובה התקדמות תהיה המנויי� � הצעדינקיטת. הישראלית

  .�בהת שהסדרי מיסוי התאגידי� כיו� לוקי� מ� הבעיו

 בי� הכנסות מהו� להפריד כאמצעי יסיתהמסלקה המ: נספח
  להכנסות פירותיות במשטר מס דואלי

 ישיותשהיא א, מ" יכולי� לבחור להתאגד כחברה בעישומי�נ,  המודל הדיספוזיטיבילפי

  וכפולנפרד מס משטר, כאמור.  חברותבמס ייבת נפרדת החמיסית ואישיות נפרדתמשפטית 

כאשר בעלי החברה ה� ,  בחברות פרטיות בבעלות ריכוזיתמס של ה ודחייהמאפשר הפחת

 שיותר מהכנסות כמה רוש� השליטה בעל: זה באופ� הנעשית המס הפחתת. הג� מנהלי

רישו� זה מאפשר . המיז� כהכנסות החברה ולא כהכנסות שכר של בעלי השליטה בה

כמו ג� להימנע ( הכנסות � מס פרוגרסיבי שולי גבוה על אותלמנהלי� להימנע מתשלו�

ולדחות את תשלו� המס ברמת המשקיע עד )  ביטוח לאומי ומס בריאותדמימתשלו� 

  267.למימוש הרווחי�

והמעורבות של ,  ריכוזיתלבעלות נתוני� היא שחלק ניכר מהתאגידי� הפרטיי� הבעיה

 מנגנו� אשר יצורבמצב ענייני� זה צרי� ל. בעלי התאגיד בניהול� נוטה להיות גבוהה מאוד

 ההכנסות האקטיביות של בעלי המניות בי�ל שהושקע בחברה ההו� מ�יפריד בי� תשואה 

 צריכי� לחול � הראשוההכנסה סוגעל .  ויזמי� בתאגידמנהלי�� כעובדי�ידיה�מתפק

 השני כנסההה סוג על ואילו, כללי� ושיעורי מס הדומי� לאלו המוטלי� על הכנסות מהו�

,  ביטוח לאומי ומס בריאותדמיו, )הפרוגרסיביי�( לחול הכללי� ושיעורי המס יכי�צר

 מס משטר נקוט מההחלטה לת הזאת נובעמסקנהה.  על הכנסות מעסק ומעבודההחלי�

 
  והכפולהנפרד� משטר המס  הוא שאימוהחשש העיקרי, כאשר מדובר בחברות פרטיות וריכוזיות  267

 שישלמו תכנוני מס אשר יפחיתו את שיעור המס האפקטיבי מאפשרהמוטל כיו� על כל החברות 
 ).ב.2.הפרק �בתת לעיל הדיו� אתראו  (ה וגבייה עלויות חלוקהמגדילבאופ� , נישומי� אמידי�
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 � עליהלהחילו,  פסיביות מהו�להכנסות מעבודה ומיזמות עסקית הכנסות בי� המבחי�דואלי 

 268).כפי שבפועל נעשה בישראל (נבדלי� מס והסדרי מס שיעורי
משו� שהייחוד של , הו� מ– מה ומעבודה נובע התשואה מתו� פשוט לקבוע מה לא

 במצב 269).עוד�( שהוא יוצר סינתזה בי� השניי� כדי ליצור ער� מוס� בכ� הואהתאגיד 

רשויות המס אינ� , וג� הו�) עבודה ומומחיות( אותו נישו� משקיע ג� משאבי זמ� שבו

 אחד משני כל ולסווג את התשואה פצלל, אורטיתמבחינה אדמיניסטרטיבית או ת, ותכולי

 מצב זה מחייב יצירת מסגרת כללי� אמינה 270. הכלכלית של העסקההמהותמרכיביה לפי 

 לייש�אשר תפריד בי� התשואות ותסתמ� על נתוני� אובייקטיביי� שפקידי השומה יוכלו 

חשוב שכללי� אלו יהיו , מטבע הדברי�. ניפולציותמ לבצע נישומי� על ושיקשובקלות 

המטרה העיקרית של כללי� אלו צריכה להיות . אחידי� ככל הנית� ופשוטי� להפעלה

כדי ,  להסב הכנסה אקטיבית מעבודה ומעסק להכנסה פסיבית מהו�יוכלו לא שנישומי�

 החברות  על כללהחלת� הנחות מסוימות והצבתדבר זה מחייב . להפחית את חבות המס

  . מליצור חריגי�) ככל הנית� (הימנעותתו� , הפרטיות

 הכנסות מהו� י�מתמודדות ע� הצור� להפריד ב) ובראש� נורבגיה( הנורדיות המדינות

מהמנהלי� הוא ג� בעל ) או יותר(להכנסות מעבודה בתאגידי� פרטיי� שבה� אד� אחד 

ובעת תשואה מסוימת להו� מסלקה זו ק. יסית הפעלת מסלקה מידי על 271,מניות מהותי

   272. מעבודההכנסותוממסה את כל שאר ההכנסות שהופקו מהתאגיד כ

 
, 58ש "הלעיל , Kleinbard, American Dual ;1069' בעמ, 28ש "הלעיל , Crawford & Freedmanראו   268

 .46' בעמ
269 Kleinbard, American Dual ,41' בעמ, ש�.  
 עניי� הלדוגמ( תכנו� מס רשלני תכננו בעלי המניות שבה� חריגי� מאוד קרי� שכזה אפשרי רק במפיצול  270

 . )99ש "ה לעיל ,אור פרי
 מהותי איננה החזקותהקביעה מיהו בעל , לעומת זאת. הקביעה מיהו בעל שליטה היא יחסית פשוטה  271

 מסוי� מקנה לנישו� החזקות שליטה פורמלית קשה לקבוע מתי ר� טבי� השאר משו� שלמע, דבר פשוט
או מי ,  בתאגידיטהעל גרעי� שלכדי לקבוע א� יש ב, יתר על כ�.  את פעולות התאגידהתוותיכולת ל
 החזקות בחשבו� מביאי�יש להפעיל כללי ייחוס מורכבי� אשר ,  בתאגיד נחשב למהותיהחזקותמבעלי ה

חקיקת המס בישראל ובעול� התמודדה ע� סוגיה , למרות המורכבות הזאת. של קרובי משפחה ותאגידי�
 כללי הייחוס של הבעלות אתו, הכנסה סמ ת לפקוד88'  של בעל מניות מהותי בסההגדרה אתראו . זו
  .I.R.C § 318 (2005) :הברית ארצותב

לעיל , Kleinbard, American Dual ;1069–1067' בעמ, 28ש "הלעיל , Crawford & Freedman ורא  272
נית� לחלק את . בהו� להשקעה ייוחס התשואה מ� שיעור איזה השאלה נשאלת .41' בעמ, 58ש "ה

הפיצוי על , )או הפיצוי על דחיית הצריכה( הכס� השקעתמחיר הזמ� של :  לשלושה מרכיבי�התשואה
 תשואה אינ� כי התשואות החריגות להניחבאופ� כללי מקובל . ותשואות חריגות, לקיחת סיכוני�

 צריכה להיות ההו� בגי� ההתלבטות היא א� התשואה לכ�. היזמות בגי� אלא לרוב תשואה בהו� שמקורה
 הגורסהמאמר מאמ� את קו הטענות .  הסיכו�בגי� הכס� או התשואה ג� תשואה השקעתמחיר הזמ� של 

 שיעור המס שכ�,  ע� המשקיעי�יטיבקו זה מ.  מרכיב של סיכו�ג� צריכה לכלול ההו� בגי� הכי התשוא
ולכ� פוליטית סביר יותר )  על הכנסות מעבודה ומעסקהמוטל המס שיעור על הו� נמו� יותר מהמוטל
זה שיעור התשואה שהחברה הייתה צריכה לספק למשקיע ( ג� מוצדק מבחינה אנליטית הואא� , שיינקט

 לדיו�). 2ש "ה לעיל ,Kleinbard, The Right Tax ראו בהקשר הזה) (שאיננו בעל מניות מהותי בה
 הסיכו� בגי� א� נית� וצרי� למסות תשואה שאלה ולההו� בגי� המרכיבי� השוני� של תשואה בפיצול

 Daniel N. Shaviro, Replacing the Income Tax With a Progressive Consumption Tax, 103 ראו
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 העיקרו� יודגש, יסית המסלקה המפועלת שעל פיה� הכללי� ויפורטו ינותחו שלפני

 מס דואלי חייבי� למצוא דר� לפצל הכנסות של נישומי� בעלי כשירות במשטר: שבבסיסה

מערכת המס .  להסיט את הכנסותיה� ולהימנע ממס גבוהכפולה בתאגידי� כדי למנוע מה�

,  פרטיותות כל עסקת בעלי עניי� בחבר� להקדיש משאבי אכיפה כדי לבחומסוגלתאיננה 

 כללי� אשר יקבעו מה לגבש נית�ספק א� היה ,  הייתה מסוגלת לעשות זאתאילווג� 

למדינה ברירה אלא  אי� לפיכ�.  זו או אחרתלעבודה הונית או להשקעההתמורה הראויה 

 לו אכללי� מנ�וא.  לכל העסקי� הפרטיי�ת תשואה ממוצעניחי�לאמ� כללי� אחידי� המ

 אי� שבו א� משווי� אות� למצב הקיי� בייחוד, א� ה� ג� לא שרירותיי�,  מדויקי�אינ�

השרירותיות שבאימו� כללי� אחידי� , במילי� אחרות.  בנושאממש שלבפועל כל אכיפה 

 והאופ� שבו  למנגנו� שבו אי� כללי�השוואהצפויה להיות נמוכה יותר ב) �א� הגיוניי(

  . על רצונ� של נישומי�� מעבודה נשעלהכנסה מהו� וכנסההכנסה מעורבת מפוצלת לה

 אחד וכל ארבעה בעלי מניות מהותיי� לה שיש בבעלות ריכוזית פרטיתחברה , לדוגמה

 המסי� צריכה רשות. ניות של החברה מהו� המ25%� בבעקיפי� או מישרי�מה� מחזיק ב

 הכנסות מהו� – איזהו,  הכנסות מעסק� מהכנסות החברה משקחלק איזהלמצוא דר� לקבוע 

 הו� כאשר יהיה אירוע מימוש רווח על דיבידנד או על שיוטלשימוסו בשיעור מס מופחת (

מסי�  הרשות, ניכרות היו לחברה הכנסות שבהלכ� בשנה מסוימת ). ברמת בעל המניות

  .מניות כיצד עליה להתייחס לחלק היחסי של כל אחד מבעלי ה� לבחוצריכה

 היה שות� פעיל בניהולה ולא עבד בחברה  מעול� לאאשו� המניות הרשבעל נניח

 במצב זה אי� צור� ). בהנהלהלחברלמשל כיה� כחבר דירקטוריו� או מינה מישהו מטעמו (

 25%כל :  הוניתלהכנסהות תיחשב במסלקה מפני שכל ההכנסה שתיוחס לבעל המני

   .בהו� שמקורה לתשואהמהכנסות החברה ייחשבו 

 מעורבאיננו , או מי מטעמו,  בחברה פרטיתהותי שבו בעל מניות מב להדגיש כי מצראוי

  בעיקריחשוש מניות כזה בעל, יל מדובר בנכס נזאי� שבגלל. הוא מצב חריג, כלל בניהולה

רה ובעלי המניות האחרי� המושקעי� בחברה יקפחו את  מנהלי החבלפיה נציג שמבעיית

 החזקותשמר� )  או ניתנת לסתירההחלוט( שיש מקו� לקבוע חזקה ייתכ� 273.זכויותיו

רואי� את בעל המניות כמעורב )  בחשבו� החזקות ישירות ועקיפותהמביא(מסוי� ואיל� 

  274. החברההולבני

 בעל משרה נושא איננו הוא מנ�וא.  המניות השני הוא אחד ממייסדי החברהשבעל נניח

 יא החברה היות במנ שלוהמקורי המחיר יתרת. ולותיהא� הוא מעורב בכל פע, שמיתפקיד ר

ג� במצב זה אי� צור� במסלקה ).  לאור� השני�עבודה בעיקרכי הוא השקיע בה (אפס 

 כהכנסות מהכנסות החברה ייוחסו לו 25%משו� שלא הייתה השקעה הונית ולכ� , יסיתמ

אשר יפחית ( הייחוס כאמור ייצור הכנסה חייבת לנישו� וניכוי לחברה . ידממשלחמעסק ו

 
TAX NOTES 91, 100–103 (2004); David A. Weisbach, The (Non) Taxation of Risk, 58 TAX L. 

REV. 1 (2004). 
,  להחזיק במניות הטבהבקשומשקיעי� מסוג זה בדר� כלל י,  זכויותיה�שייפגעוכדי להפחית את הסכנה   273

 .ח ניתנות להמרה"או שיעדיפו להחזיק אג, � למכור את מניותיהputבאופציות 
וע חזקה חלוטה של שותפות ראוי לדעת כותב מאמר זה לקב, כאשר מדובר בבעל שליטה בחברה  274

 .בניהול
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יש )  נשאר בחברהכס�וה( לא חולק דיבידנד  שבפועלכיוו�).  שלהתהחברואת חבות מס 

 המחיר יתרת את לעדכ� ישו,  את הכס� בחברהשוב שקיעלראות כאילו בעל המניות ה

  275.א� בחברה כלפי מעלה בהתשלוהמקורי 

אבל ,  המניות השלישי הוא בעל מניות שעבד בעבר כאחד ממנהלי החברהשבעל נניח

 לבעל מניות זה הוא שכל הכנסתו מתאי� הכלל האורטית תנהמבחי. הווה עובד בה באינו

שבו בעלי מניות דוחי� תמורה ( ניצול לרעה ועכדי למנ, ע� זאת. תחושב כהכנסה הונית

 כמה כללי� ובראש� כלל צינו� קבוע לאויר) בתאגיד עוד יעבדועתידית לתקופה שבה לא 

 שני� לאחר כמה בחברה לעובד ייחשב, ברהקובע כי בעל מניות שהיה ממנהלי החברה בע

כדי למנוע מצב , תכנוני ולא סימטריי�� אופי אנטייראוי כי כללי� אלו יהיו בעל. פרישתו

 המניות בעל אתת אותו כמו  בפועל יש למסופיכ� ל276. נישומי�ידישל ניצול לרעה על 

  .הרביעי שעניינו יידו� להל�

 ד סכו� ניכר בחברה ועובד כאחהשקיע המניות הרביעי הוא שות� אשר שבעל נניח

הוא מקבל מהחברה .  החברהות במניגבוהה מחיר מקורי יתרתלשות� זה . ממנהליה בפועל

 מהכנסות �25%  על כונוס�) בודה מעה מהכנסות החברה וממוסה כהכנסהמנוכה(שכר 

 לויש ,  בחברה הו�מכיוו� שבעל המניות הנוכחי השקיע הרבה משאבי. החברה מיוחסות לו

  .  במניות החברהניכרת מחיר מקורי יתרת

 שיש הנכונה לחשב את חבות המס של בעל מניות שהוא ג� מנהל היא להניח הדר�

 סכו� ההשקעה .מהו� בהכנסה ובר כי מדולקבוע,  קבועה להשקעה שלו בחברהתשואה

 ובבקיר להיקבע � התשואה צרישיעור .החברה במניותמ של בעל המניות " הימידיייקבע על 

 מעבר לתשואה 277. על גובה הריביות בשוק והתשואה הממוצעת לעסקי� קטני�בהסתמ�

 נושאאו הכנסה עסקית א� הוא לא היה  (מעבודה להכנסה יחשבכל ההכנסה השיורית ת, וז

כל הכנסה שלא תיכנס ,  במקרה של בעל המניות השניכמו. על המניות של ב)משרה בחברה

 אצל מעבודה של בעל המניות ותוכר כניכוי להכנסה יחשב תהו� בגי� התשואה למסגרת

  . בהתא�תעודכ�מ של בעל המניות בחברה "הימ. החברה

, כ� על נוס�.  במס חברותהכנסותיה תמוסה על כל החברה,  האדמיניסטרטיביתברמה

 תתברר הכנסתו ובובעל מניות מהותי יידרש להגיש דוח מס עצמאי בסו� שנת המס כל 

יהיו חשופות למס הכנסה ,  עסקיותלהכנסות ייחשבואשר , יוריותההכנסות הש. הסופית

  278. ביטוח לאומי ומס בריאותדמיבשיעורי מס פרוגרסיביי� ול

 
 אותו כאילו השקיע מחדש לראותיש ,  כל תקבול באותה שנהבהנחה שהחברה לא חילקה לבעל המניות  275

בדומה לרציונל של נוסחת  (תגדלמ שלו במניות החברה " שהימבאופ�את ההכנסה שחולקה לו בחברה 
מכ� הוא יהיה באותו מצב של בעל בשנה שלאחר ). 1.פרק ה�בתת לעילמ אשר הוצגה "חישוב הימ

 .מ בחברה" לו ימהתהיהמניות הרביעי משו� ש
 זמ� פרק מניות שהוא ג� מנהל במש� לבעל ייחשב בעל מניות תכנוני יקבע כי אותו�כלל אנטי, הלדוגמ  276

 .  אבל זאת רק במקרה שלחברה נרשמו רווחי� עסקיי��מסוי
 אההתשו, ח"סחירות תהיה לרוב מסוכנת יותר מקניית אג של חברות לא ניותמכיוו� שקניית מ, לדוגמה  277

בבורסה  שרשויות המס צריכות להניח צריכה להיות גבוהה מממוצע הריבית שחברות קטנות יחסית
 ).ח שלה�" האגבעדגובות 

וזה מנכה במקור ,  מצבועל ג� מנגנו� מורכב יותר אשר בו בעל המניות מיידע את התאגיד מיי�נית� לד  278
 א� ג� גבייהלמנגנו� זה יתרונות . ומסי בריאות וביטוח לאומי) בשיעור פרוגרסיבי(ס הכנסה בעבורו מ
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המסלקה  279.ותרי מורכבת התמונה,  מסורכי הפסדי� לצתהצוברו חברות של בהקשר

 המיסוי לעומתלמסות בעלי מניות בחברות פרטיות משו� ש" הנכונה" איננה הדר� יסיתהמ

 אינהולכ� ( המניות בעל שלהשקו� היא מתבססת על מיסוי כפול נפרד של החברה ו

זה הסדר שנועד למנוע מצב של ). הלדוגמ, מאפשרת ייחוס של הפסדי החברה לנישומי�

החשש ,  כלומר280.בחברות פרטיות) או בעלי מניות מהותיי�(טה  בעלי שלימיסוי חסר של

 שבו בעלי מניות בחברות פרטיות מנצלי� את האישיות ) מאודשכיח(הוא מתכנו� מס 

 לכ� האופציה המועדפת היא להפעיל את ).חוקי( הנפרדת של חברה כמקלט מס יסיתהמ

  . ההונית רק עד לגובה הרווחי�קההמסל
. בעל מניות מהותי ומנהל:  השות� הרביעיאל נחזור. את העניי� תעזור להבהיר הדוגמ 

. 10%ח והתשואה שהמסלקה מניחה היא "ש מיליו� יאה במניות שלו המקורי המחיר יתרת

הפעלת המסלקה לא תשנה את ההסדר אזי , ח" שיליו� היו לחברה הפסדי� של משבהבשנה 

 רווחיה  אות� כנגדכל לקזז כול� לחברה והיא תווההפסדי� הללו יוחס, כיו�שנהוג 

ההכנסות ,  במסייבות חהכנסותח "ש אל� 200 לחברה היו רק שבה בשנה 281.העתידיי�

המסלקה . ח"ש אל� 50יעמדו על )  ממניות החברה25%�שמחזיק ב( לבעל המניות וחסוישי

 ות הנובעלהכנסותח כל ההכנסות צריכות להיחשב "ש אל� 100תקבע שעד הכנסות של 

 של החברה וימוסו רק להכנסות יחשבוולכ� כל ההכנסות י, בחברהנית שלו מההשקעה ההו

לאחר ניכוי הוצאות וקיזוז (ח "ש החברה הרוויחה מיליו� שבה בשנה 282.ותבמס חבר

100�המסלקה תקבע ש. ח מרווחי החברה"ש אל� 250ייוחסו לבעל המניות , )הפסדי� � אל

,  מהשקעתו ההונית בחברה הנובעי�יהיו רווחיי�,  בחברה מס� השקעתו10%שה� , ח"ש

הכנסות העבודה שלו יהיו .  עבודה של בעל המניותלהכנסות ייחשבוח "ש אל� 150 אילוו

.  בריאות וביטוח לאומי בשיעור המס שבו חייב בעל המניותלמיסיחשופות למס פרוגרסיבי ו

 
 רצי� בי� התאגיד לבעלי המניות ועשוי להטיל קנסות על התאגיד יאו�משו� שהוא מחייב ת, חסרונות

ממה הכנסות אלו יכולות להיות גבוהות או נמוכות יותר . בגלל חוסר שיתו� פעולה של בעלי המניות
א� המנהל ,  בשנה מסוימתותנניח כי ההכנסות העסקיות של התאגיד היו נמוכ. שנגבה בניכוי במקור

דוח . היה אד� בעל הכנסות גבוהות החשו� לשיעור מס שולי גבוה, שהוא ג� בעל מניות מהותי בו, שלו
יכול להיות ג� כמוב� ש. המס של אותו יחיד יחשו� כי עליו לשל� יותר מס� המס ששול� בידי התאגיד

 .מצב הפו� והגשת הדוח תזכה את בעל המניות המנהל בהחזרי מס
אשר קל יותר לקזז אות� כנגד , נישומי� כמעט תמיד יעדיפו שהפסדי� שצברו יסווגו כהפסדי� עסקיי�  279

, בגי� ההו�) חיובית(הקושי נובע מכ� שכאשר מפעילי� מסלקה הקובעת תשואה מבוימת . רווחי� אחרי�
" נכו�"פתרו� . צרי� להכיר בכ� שיש הפסד עסקי, שבו רווחי החברה אינ� מגיעי� לר� זהבמקרה 

בשני� שבה� , כלומר. מבחינה תאורטית הוא להפעיל את המסלקה ללא קשר לשאלת רווחיות החברה
לפי העיקרו� (יש לקבוע תשואה מסוימת בגי� ההו� , הרווחיות של החברה היא נמוכה או שלילית

מ חיצוני או הטלת מס רווחי הו� על "בדר� של הפחתת ימ(ולייחס אותה לבעלי המניות ) לשהוסבר לעי
  .)הרווחי� שיוחסו לבעלי המניות

 . 110ש " לעיל הו רא של מיסוי חסרולאלהסבר מדוע החשש העיקרי הוא של מיסוי יתר   280
ח והפסדי� "ש אל� 100היו נזקפי� לו רווחי הו� בס� , פסד המסלקה הייתה מופעלת ג� במצב של האילו  281

 על רווחי� הוניי� נמו� יותר מהמס השולי הגבוה המוטל ששיעור המס א�. ח"ש אל� 170 בס�עסקיי� 
 נגישות קשיי על עסקי� ע� בעיות נזילות והקשות לעלולהסדר כזה היה ,  על הכנסות עסקיותהמוטל

 .סולעודד תכנוני מ, לשוקי אשראי
 על במס כמוב� חייבהוא יהיה , ברווח החברה מניות את ימכור בעל המניות יקבל דיבידנד או כאשר  282

 .בהתאמה הו� רווחי או דיבידנדי�
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 עלב המחיר המקורי של רתית, בהתא�. ח"ש אל� 150לחברה תוכר הוצאה מוכרת של 

1,150�ל לעלות כהצרי במניות החברה תהמניו �  . ח"ש אל

הסבת :  מס דואליבמשטר מתמקד באחד מתכנוני המס הנפוצי� זה נספח, לסיכו�

 בעלי המניות וכדי להימנע מתהכנסות עסקיות להכנסות של חברה כדי לדחות מס בר

  . ומי בריאות וביטוח לאיסימשיעור מס שולי גבוה וממ

 בשיטת חיוניתבי� המרכיב ההוני למרכיב העסקי בהכנסות מעורבות  המפרידה מסלקה

 283. מההכנסותאחת לכל � שיעורי מס שונינקבעואשר בה , מס כמו השיטה הישראלית

 על להתבסס באופ� אחיד וליישמ� אשר נית� המסלקה חייבת להתבסס על הנחות טכניות

 מוצדק באי� לשפוט א� רכאש.  להו�ייחס לראוי אשר אה התשושיעור את קובעה אומד�

 בקירוב לקבוע נית�באמצעות אומד� , ראשית.  דברי�כמהלהפעיל מסלקה שכזו ראוי לזכור 

חשוב ,  שנית284. הונית בחברה פרטיתהשקעה של התשואה הממוצעת מה צריכה להיות

, הוא שרירותי, ת אי� הנחיה ברורה כיצד להפריד בי� סוגי ההכנסושבו, לזכור שהמצב כיו�

 שאינ� משקיעי� מאמצי� מיג� (ולכ� מחייב את רשויות המס ונישומי� , ר תכנוני מסמאפש

השימוש במסלקה לא יאפשר לרשויות . בציותלהשקיע משאבי� רבי� באכיפה ו) בתכנו� מס

אלא יאפשר לה� להפעיל כלל אחיד , המס להתמודד ע� המורכבות של כל מקרה ומקרה

ההנחה של .  אחידותליצירת תהמסלקה הכרחי, ת שלישי285. ולאכיפהציותופשוט יחסית ל

 מחברה הופקו הכנסות מהו� אשר אחידה צורה למסות ברתמאפשתשואה קבועה 

   286.פרטית

 הכנסות עסקיות פועלות בי�ו מניב שהו� שמסלקות המפרידות בי� תשואה העובדה

  ההפרדה בי� הכנסותימלמדת כ, מבנה מס דואלי, כמו בישראל, במדינות שיש לה�

 יש. ה וג� ראוימה ג� ישייא באמצעות מסלקה המעבודה  להכנסות עסקיותפירותיות מהו�

 את צמצ� לכדיהנהוג כיו� בישראל ) הדיספוזיטיבי( פתרו� זה במשטר המס נקוטמקו� ל
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283 Kleinbard, American Dual ,51–50' בעמ, 58ש "לעיל ה . 
 קטנות בבורסה רות של חבהו�מ תהנובענית� להשתמש בממוצע רב שנתי של תשואה , למשל  284

 תשואה קבועיש ל, מכיוו� שמדובר בחברות פרטיות, בפועל. כאינדיקציה לתשואה שמשקיעי� דורשי�
כמו כ� נית� לקבוע כי התשואה לא תפחת .  שמשקיעי� מוכני� לקבל בחברות ציבוריות קטנותמזו גבוהה

 .מסכו� מסוי�
285 Kleinbard, Corporate Capital ,5' בעמ, 32ש "לעיל ה. 

 .4' בעמ, �ש  286 
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 . מבסיס מס החברותינוכווכי הכנסות אלו 




