
ל"בחושמקורןהכנסותעלהכנסהמס

*אלעי.אח"ורו,שקל.מה"ער

זרהחברהעל"והניהולהשליטה"

ל"בחושנצמחוהכנסותתנאיםובאילוהאםלשאלהביחסהיבטיםמספרסוקרזהמאמר
במסחיובבנותלהיותעלולותכאמורבהכנסותשמקורןהכנסותאוזרהלחברה
הינם,חלקןאוכולן,הזרההחברהבמניותהמחזיקיםבהןבנסיבותוזאת,בישראל
.ישראלתושבי

חיובבנותלהיותעלולות,(ל"הנבהכנסותשמקורההכנסהאו)הזרההחברההכנסות
:הבאיםהאופניםמשלושתבאחד,בישראלבמס

-ל"בחוהפעילה-הזרההחברהעלבישראלוניהולמשליטהכתוצאהאם.1
נוסח]הבנסהמסלפקודת1סעיף)=ישראלתושב"כלהיחשבהזרההחברהעלולה

.(("הפקודה"-להלן)[חדש
תחשב,בישראלהופעלוהזרההחברהעלוהניהולשהשליטהמכךכתוצאהאם.2

.(לפקודה(1)5סעיף)בישראלהופקהכאילוהכנסתה
הזרהמהחברההכנסהלרבותל"בחושהופקההכנסהבישראל"נתקבלה"אם.3

.(לפקודה2סעיף)
.ל"הנהראשונותהחלופותמשתיאחתתתקייםנסיבותבאילונבחןזובסקירה

:השאלהמהות-"ישראלתושב"כהזרההחברהתחשבאימתי

"אדםבניחבר"לגבי"ישראלתושב"להגדרתהשנייההחלופהשילובכיהגורסיםיש
הכנסותיראולפיהלתוצאהתביאלפקודה(1)5סעיףהוראתלתוךלפקודה1שבסעיף

לאורהרי,גישהדאותהאליבאלפיכך.בישראלכמופקותישראלתושבתהחברהשל
כתושבתהמוגדרתחברהשלמעסקהשתכרותאוריווחכללפקודה2סעיףרישת
כלאיןכי,עולההאמורההגישהלפי.ל"בחוהופקאםאףישראליבמסחייבישראל
אםלישראלהובאזהריווחאםלשאלהאו,לחברההריווחנבעשבולמקוםחשיבות

חיובגוררת-כשלעצמה-ישראלתושבשלמעמדיששלחברההעובדהעצם:לאו

.ישראליןבמס,הםבאשר,מעסקהכנסותיהכל

.משפטן,ח"רו,עטרבן'אבהשתתפות.ח"רו,אלעד'ואד"עו,שקל'מבעריכתהמאמר* רפאל:זוברוחראה1
כסהפרקליט"מסלצורכיחברהשלהמושבמקום"ואפרתי

.573(ה"תשל-ד"תשל)
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לפיהמשיטתםהמתחייבתלמסקנהמגיעיםלעילכאמורהסובריםמלומדיםאותם

כיהטריטוריאליהבסיסמכריעעודלא,לחברותביחסכיבעקיפיןקובעהישראליהדין
,מופקתשהכנסתןישראליותהברותלגבילפחותהואכך,החברהשלהמושבמקוםאם

חבותםשאלתבדבר"ההפוךכיוון"בגםמחייבהדבראיןכיאם,ל"בחוחלקהאוכולה
.ישראליתטריטוריהבתחומישנצמחוהכנסותבגיןישראליבמסזרותהברותשל

ביטויכמשמעות,"ישראלתושב"לתחשבזרהחברהשאם,היאלעילהאמורתוצאת
.ל"בחושהופקואףעלבישראלבמסחיובבנותתהיינההכנסותיההרי,בפקודהזה

תנאיםבאילולשאלהמכרעתחשיבותקיימתהאמורהדהגישה.אליבאלפחותמכאן
.הפקודהלעניין"ישראלתושב"בגררהזרההחברהתחשב
ל"בחושתצמחנהההכנסותכלולאמדיקיצוניתהאמורההגישהכייאמראםאף
הרי,בישראלבמסחיובבנותככאלהתהיינה-"ישראלתושב"כהמוגדרת-לחברה
אךולו"ישראלתושב"כחברהזיהוישאלתבדברלשאלהרבהחשיבותקיימתעדיין
.לפקודה15בסעיףהנזכריםמהסוגיםההכנסותחיובלשאלתביחס

והמהולהשליטהמבחן-התושבותשאלה

:כדלקמן"אדםבניחבר"לגבי"ישראלתושב"מוגדרלפקודה1בסעיף

כחברהרשוםהואשאםבלבד;בישראלפעילותוועיקרבישראלהרשוםחבר.1"
;זאתביקשאםרקישראלכתושביראוהונוכרית

";בישראלמופעליםוניהולםעסקיועלשהשליטהחבר.2

היאהנחתנושהריהזרההחברהלענייןרלבנטיתאינההראשונהשהחלופהברי
לראותניתןתנאיםובאילוהאםהשאלה,אפוא,נותרת.דווקאל"בחותירשםזושחברה

?ל"הנהשנייההחלופהבגדר"ישראלתושב"כהזרההחברהאת

השליטהכזיקתיסודהישראלכתושב"אדםבניחבר"להגדרתהשנייההחלופה
נעשובעברכיאם.יחדגםהגורמיםשנישלהמצטברלקיומםהיאהדרישה.והניהול

"ניהול"ו"שליטה"היסודותאתולהפוךהדרישהאתבחקיקהלצמצםניסיונותמספר

שליטהשלוהדרישהלחוקהפכולאהפקודהלתיקוןההצעותהריחילופייםליסודות

.כנה2עלהושארהמצטברתכדרישהוניהול
?בישראלוניהולשליטהלהפעלתהקריטריוניםמהם,כןאם,היאהמתעוררתהשאלה

מופעליםבהיותםאשר,חברהשלעסקיהעלוניהולשליטהשלאלמנטיםאותםמהם
האם?הפקודהלצורךישראללתושבל"בחושרשומהחברההםהופכיםבישראל

הכוונהשמאאו?רובאותומהוכןואם,המניותבעלירובשלהמושבבמקוםמדובר
או?המנהליםמועצתשלכינוסהמקוםאוליאוהכלליתהאסיפהמתכנסתשבולמקום

הלכהעסקיהמנוהליםבואוהחברהשלמפעלהנמצאשבובמקוםמדובראולי
?למעשה

חוקהצעת;185ח"ה,1973-ג"התשל,(19'מס)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת:ראה2
מספקודתלתיקוןחוקהצעת;142ח"ה,1974-ד"התשל,(21'מס)הכנסהמספקודתלתיקון
.258ח"ה,1986-ו"התשס,(69'מס)הכנסה
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ודעותהאנגליתהפסיקהמסקירתאךבפסיקהאובחוקמפורשפתרוןאיןזולשאלה
הבעליםביןמשפטיתהפרדהקיימתלאכאשרכיהמסקנהעולהבארץהמלומדים
.בישראליונשלטמנוהלגםל"בחושהעסקהיאההנחה,ל"בחוהעסקלביןבישראל
ראייהאינהעדייןכשלעצמההיא,פורמליתמשפטיתהפרדהשלקיומהעצם,אולם

הרשומהנפרדתמשפטיתישותשלהכנסהגם,לפיכך.עסקיתהפרדהשללקיומה
מבחני"זרהישות"אותהלגבימתקיימיםאםבישראלכמופקתלהחשבעלולהל"בחו
."והניהולהשליטה"-מבחןתאמרשמאאו

הישראליתהגישה-והניהולהשליטהמבחן

לקביעתמידהכאמת"וניהולהשליטה"למבחןביחסהכנסהמסנציבותשלגישתה

:'הלשוןבזומבהירהבישראלאדםבניחברשלמושבומקום

הכינוסמקוםהינוזהמבחן.לחשובשנוטיםכפי,בשנייםולאאחדבמבחןהמדובר"
זהבשכחןקשרכלאין.(העצביםמרכז)השוטףהניהולמקוםאוהמנהליםמועצתשל

וחברהבישראלבחברהמדוברכאשר...החברהעלהבעלותאובמניותהשליטהלשאלת

בפועלנשלטתהיאשכוהמקוםיהיההבת-בחברתוהניהולהשליטהמקום,ל"בחובת
.(מ"החהדגשת)".ל"חותושבימנהליהאםגם

בינואשראחדמבחןהינווהניהולהשליטהמבחןכיהסובריםהמסשלטונותלעומת

אתלפרשישכי,הדרי5יצחק'פרופסבור,כלוםולאאיןהחברהמניותעלהשליטהובין
מתקייםאינומהםאחדשאם,מצטבריםיסודותמשניכמורכבוהניהולהשליטהמבחן

שליטה(א):הםוהיסודות,"ישראלתושב"לנחשבתל"בחוהרשומההחברהאין
.למעשההלכהעסקיניהול(ב),משפטיתפורמלית
תושבידיעלהמוחזקותהמניותלשיעורחשיבותיש,הדרי'פרופלדעת,מכאן
שלדעתמכיווןאולם.המשפטיתהפורמליתהשליטהאתלקבועמנתעלוזאתישראל
הניהולתנאיהוא-נוסףמצטברתנאיהפורמליתהשליטהלתנאימצטרףהדרי'פרופ

מוחלטברובו/יחזיקישראלי/תושבכילדעתוגםשיתכןהרי-למעשההלכההעסקי
ניהולהכאשרישראלכתושבהחברהתחשבלאזאתועם(בכולןואף)החברהמניותשל

.ל"בחונעשההעסקי
בשניכייאמראםוביןאחדמבחןהינווהניהולהשליטהשמבחןיאמראםבין

קיומהכי,היא(המסשלטונותעלגם)המקובלתהדעה,עסקינןקאמצטבריםמבחנים
שלהמונפקהמניותבהוןבעלותבאמצעותישראלתושבישלפורמליתשליטהשל

לענייןחברהאותהעלוהניהולהשליטהדרישתאתלקייםכדיבודילא"הזרה"החברה
.הפקודהלצורכי"ישראלתושב"כראייתהשאלת

ומנוהלהנשלטמשפטימתאגידחלקהמהווהסוכנותאלאאינול"בחוכשהעסק,למשלכך3
.בישראל

.66-ב("החבק")הפרשנותקובץ,האוצרמשרד-הכנסה-מסנציגות4
.92(א"תשמ-מ"תש)לגהפרקליט"ל"בחוכתמחברותהכנסותעלישראלימיסוי"הדרי'י5
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מבחןהואוהניהולהשליטהמבחןכי,כאמור,הגורסיםהמסשלטונות,למשלכך

קיוםעללהצביעכדיבהאיןהחברהבמניותששליטהמפורשותמציינים-אחדי

בשניעסקינןכי,הדרי'פרופכדוגמת,הסובריםאלהלעומתם."והניהולהשליטה"
חשיבותישהתאגידבהוןהפורמליתהשליטהליסודכיגורסיםמצטבריםמבחנים
פורמליתשבשליטהבדעהאלהאף,ברם."וניהולשליטה"לךאין-בלעדיהבאשר

.העסקיהניהולהנאיאתבנוסףדורשיםוהםסגילא-תאגידהתעל
גורםלהוותהיותרלכליכולהחברהשלמניותבהון(פסיבית)שהחזקה,מעתהאמור

,"וניהולשליטה"לךאין-המצטבריםהמבחניםשנידגישתאליבאשבהעדרונגטיבי
אתפוזיטיביתלקייםכדי-כשלעצמהבהחזקהאיןעלמארכוליאליבאברם

."והניהולהשליטה"
החברהמניותבכלאוברובתשלוטהישראליתשהחברההעובדהכי,אפוא,עולה

,כןאם,היאהשאלה."ישראלתושב"להזרההחברהאתלהפוךכדיבהיהאלאהזרה

-הכנסהמסדנציבותאליבא?והניהולהשליטהמקוםיקבעלפיהםהקריטריוניםמהם
מרכז)השוטףהניהולבמקוםאוהמנהליםמועצתכינוסבמקוםכאמורהמדובר

במבחןמדוברלגרסתושהרי)הניהולמקוםאתלהגדירהמבקשהדרי'פרופ1ז11י1ךינד1י
אתהואאףמציין,(התאגידבהוןהפורמליתהשליטהקיוםלדרישתמעברנוסףמצטבר
כינוסבמקוםלראותאיןכיואומרמוסיףהדרי'פרופברם.המנהליםמועצתכינוסמקום
-בלעדיתמידהכאמתהמנהליםמועצת

מתקבלותממנוהמקום:כגוןנוספיםלמבחניםהמתאיםהמשקלאתלתתויש"
בעלימקוםגם,לעתים.הראשיתההנהלהמשרדימקוםקרי,ההנהלההחלטותבפועל
ההשובותההחלטותלגביוהניהולהשליטהמקוםלהיותעשויבחברההשליטהמניות
מקוםכלולא,החברהשלהעליונההסמכותמקוםעלהדגשהושםבאנגליה.החברהשל

...למעשההופעלהלאזאתעליונהסמכותאםאףולעתים,בפועלהניהול
אלא,האנגליהמשפטשלזאתגישהבארץלאמץישכי,כאמור,חושביםאיננו
אחדגורםהואהדירקטוריוןמפגשכשמקום,הנסיבותמכלוללפיזאתבשאלהלהכריע
כמתייחסניהולהמונחאתלפרשיש.והשליטההניהולמקוםקביעתעלהמשפיעבלבד
מהפסיקהחלק,למעשה.העליונהההשגחהלסמכותולא,החברהשללמצשהלניהול

.7"והבפירושהואגםתומךהאנגלית

המקובלהמשפטגישת-והניהולהשליטהמבחן

וניהולישליטה"לביטויהישראליתהפסיקהשלפירושאוסטטוטוריפירושבהעדר
זוהגדרהדורשתבומצבנוצר,לישראלאדםבניחברשלהפרסונליתזיקתואתהמגדיר

.מאיןישבבחינתראשונייםופרשנותליבוןמושבמקוםשל
.25'בעמ57מ"אל"זרותמחברותמסגביית"נהיר'ב:זהבענייןגםראה6
ed,זהבענחןגםראה7 . Comdan2ופז(6תIncome08Whiteman and Wheatcoroft

.293-288(1976,Edinburgh

.157(1976,ed . ~ London1011)L~wפס8"8888זPinson
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תמימותקיימתברם,האנגלימהדיןלשאובמנסיםזולשאלההנזקקיםהמלומדיםכל
הברממנהלדלותויש,הגורפתבצורתהלקבלהאיןהאנגליבדיןהקיימתשההלכהדעים

.המויןאתולנפות
הפסיקההתפתחותאתבקצרהנסקורבענייננומסקנותלהסיק,אפוא,נבואבטרם

:הכנסהמסלצורכיחברהשלמושבמקוםבשאלתהאנגלית

,18Nicholsonפ34(0.בפרשיות1.8 Calcutta Jute.0.ז)Cesena Sulphur

.בלונדוןרשוםמשרדלהןשהיהבחברותהיהמדובר1876בשנתבמשותףשנדונו
אשרשלהןהמנהליםמועצותהתכנסואףושםמניותיהןבעליאסיפותהתכנסובלונדון
היוחברותאותן.מדיניותןובקביעתחברותאותןשלהכספיםבעניינילמעשהשלטו
רשוםמשרדלחברההיהאףCesenaובעניין)שםומכרושיצרו,ל"בחומפעליםבעלות

לאלחברותכיהמסשלטונותטענתאתהמשפטביתדחהמקרהבאותו.(באיטליהנוסף
.החברותרשומותהיושםלאנגליהמחוץקיוםהיה

יחידעללומרניתןשלאכפיכי,השארבין,המשפטביתקבעזוטענהבדחותו
-מושבהשמקוםהחברהעללומרניתןלאגםכך,לידתובארץהואמושבושמקום

נמצאבוהמקוםהינוחברהשלמושבהמקוםכיקבעהמשפטבית.התאגדהבהבארץ
מופעלתושבוהניהוליהגוףנמצאבוהמקום-דהיינו,העסקשלהאמיתיהמיקום
אתוהפעילונתכנסוהמנהליםכיהוכחמקריםבאותם.החברהעסקיעלהשליטה
חרףבאנגליההואהחברותמושבמקוםכינקבעולכןמלונדוןהחברהעלהשליטה
.לאנגליהמחונןהיוחברותאותןעסקיכיהעובדה

Deז.Howבעניין2.9 Beers Consolidated Mines Ltdמדובר1906-בשנדון

היהלומיםבמסחרהשליטהאתבידיה(מרכזתעודנהוכידוע)שריכזהבחברההיה
היהלומיםלמחיריהנוגעבכלדבריישקפיהועלבלונדוןהמצויהסינדיקטדרךהעולמי
וסביבתהאפריקהבדרום.אפריקהבדרוםהתאגדהזוחברה.העולמיבשוקושיווקם
שמהםהיהלומיםמכרותוכןהחברהשבבעלותהיהלומיםמכרותעיקרמצויים

מניותיהבעלינפגשואףושםהרשוםמשרדההיהשם.היהלומיםאתהחברהרכשה

המנהליםמועצתהברירובהריאפריקהלדרוםל"הנהזיקותכללעומת.לאסיפותיהם
המנהליםהתכנסושלעתיםולמרות(אפריקהדרוםתושביחלקםרק)אנגליהתושביהיו

ונקבעההחברהפעולותנוהלובהןהישיבותשלהמכריעהרובהרי,אפריקהבדרום

.באנגליההתקיימו,מדיניותה
נמצאשבוהמקוםהוא,מסלצרכיחברהשלהמושבמקוםכיקבעהלורדיםבית
כיהמניותבעליהמצאמקוםאינוזהומקוםעסקיהשלבפועלוהניהולהשליטהמרכז
.שלהםהניהולסמכויותאתומפעיליםהחברהמנהלייושביםשבוהמקוםאם

The.בעניין0י.3 Gramophone Typewriter Ltd.יStanleyהמשפטביתפסק

שכלהעובדהאףעלוזאתבאנגליהאינובתחכרתשלמושבהמקוםכיהאנגלי

8488.0%15

~

187)88)1.1

9198T . C5%1ח)

(1908)ז5.(10358
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מניותשבעלהעובדהכיהדגישהמשפטבית.אנגליתאםחברתידיעלהוחזקומניותיה
עסקיעלוהניהולהשליטהאתכשלעצמהלומקנהאינההחברהמניותבכלמחזיק
במקוםמצויהבתחברתעסקיעלהשליטהשמקוםלקבועכדיבכךאיןולכןהחברה
כשלעצמובואיןהחזקתןומקוםהמניותהחזקתשיצורכימכאן.האםחברתשלמושבה

.והניהולהשליטהתנאיקיוםבדברקביעהלהצדיקכדי
בענייזיי.4

Jt

)yee-.0.ץ)rea
*l%188

מקוםלפיההחברהטענתנדחתהז8%א188(

בעלישלהכלליותהאסיפותכיקובעותתקנותיהכיהעובדהעקבב"בארההואמושבה
נשלטתהחברהאיןכיהדגישלערעוריםהאנגליהמשפטבית.ב"בארהיערכומניותיה

המנהליםמועצתמקרהובאותוומאחרמנהליהידיעלאםכימניותיהבעליידיעל
כתושבהחברהאתלראותישהרי-באנגליההעיקריותהכרעותיהאתלקבלהתכנסה
.המנהליםמועצתשלכינוסהמקום,אפוא,היהזהדיןבפסקהדומיננטיהמבחן.אנגליה

*6.ד.ז*808קשש0!בעניין5.2
].0)

lS

Vtdish (:entrall

~

ailחברהשלעניינהנדון

נרשמוושםהחברהמזכירשההשם,באנגליההיההרשוםמשרדה,באנגליהשהתאגדה
.אנגלייםחשבוןרואיידיעלבוקרוהכספייםודוחותיההחברהמניותשלהעברות
האסיפותגםכמו)החברהשלמנהליהמועצתאסיפותהרילאנגליהל"הנהזיקותלעומת

חלוקתבדברההחלטותנתקנלוגםושםבשבדיהקוימו(מניותיהבעלישלהכלליות
להלכותבהתאםכימסקנהלכאורהחייבומקרהאותושלהעובדתיותנסיבותיו.דיבידנד
מידהכיקבעהלורדיםביתברם.שבדיהכתושבתהחברהאתיראודלעילהקודמות
נוכח.באנגליההואהחברהשלמושבהומקוםבאנגליההופעלהשליטהשלמסוימת
השליטהנמצאובשבדיהכיהעובדהמןלהתעלםהיהיכוללאהלורדיםביתכיהעובדה
שלמושבהמקוםבדברגישתואתנימקשהואהרי,(דלעילההלכותפיעל)והניהול
לצורכי)אחתממדינהיותרתושבתתהאשחברהיכוללפיהבאמירהבאנגליההחברה

אולםהמיוחדותלנסיבותיורקהנוגעדיןכפסקואובחןרבותבוקרזהדיןפסק.(מס
.אחדמושבממקוםיותריהיושלחברהאפשרכיההלכהמכוחונשתרשהיותרמאוחר
הנטייהאתמשקףואינוכחריגהאמורהדיןפסקאתלראותשישנראה,זאתעםיחד

.האנגלית13הפסיקהשלהכללית
ביתהיהנכוןדלעילבפסיקהשנקבעכפיוהניהולהשליטהמבחןיסודעל.6

Ltd.0)Egyptian.י.Toddי'בענייןשדןהאנגליהלורדים I)elta
~

and Investment

בעלירשימות,באנגליההיההרשוםמשרדה,באנגליההתאגדהאשרשחברהלקבוע

השוטףוניהולההואילאנגליהתושבאינה-באנגליהמרוכזותהיוומנהליהמניותיה
.במצריםהתרגזומנהליהומועצת

בעניין5יהדיןפסקהינוזהבהקשרלאזכורהראוינוסףעקרונידיןפסק.7

.0)Ihait (:ol
~
drsletbot.יBuUoek.האםחברת:כדלקמןהיוהמקרהעובדות

(1913)ז6.(.11163

(1925)ז9.(.12342

.שםואסמכתאות,584-583'בע,1הערהלעיל,אפרתי'ודרפאל'א,למשלראהזהבעניין13
(1929)4.(גזנ1נ:11191.[14

15591.1.2]]4(1959)
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רתכיככלעסקיםניהלההאםחכרת.נלונדוןהיהמושבהשמקוםבריטיתחברההיתה
בנותחברותשלושהיוהבנותהחברותיתרבין.בנותחברותבאמצעותהעולם

.וקניהמומבסה,באוגנדהעסקיםושניהלואפריקהשבמורחקניהחוקיפיעלשהתאגדו
למועצתמפורשותהשליטההוקנתהאלהחברותשלוששלההתאגדותבתקנות
.לאנגליהפרטבעולםמקוםבכללהתכנסמותרהמנהליםלמועצתכיונקבעהמנהלים

הבנותחברותשלהמושבשמקוםלקבוע-ברורה,אפוא,היתההאםחברתכוונת

וחלקכספיםלהפסידהחלוהאפריקניותשהחברותלאחר.באנגליהולאבאפריקהיהיה
להזרים,השארבין,האםחברתהחליטה,לטמיוןירר,בהןהאםחברתמהשקעותנכבד
1953Finance-ל(9)20סעיףי"עפ.הבנותבחברותלתמוךכדיכספים Actיכולה
שחברותבתנאיבאנגליההחייבתמהכנסתהאלהתשלומיםלנכותהאםחברתהיתה
המושבמקוםמהושיקבעכדיהמשפטלביתהפניהמכאן.אנגליהתושבותהיוהבנות
.הבנותחברותשל

אישורטעונותהבנותחברותבעסקיההחלטותבלהיוהמשפטביתממצאיפיעל
שלטולאהבנותהחברותשלהמנהליםומועצות,האםחברתשלהמנהליםמועצת

השיווק,המסחרבענייניעסקוהאםחברתשלהלונדונייםהמנהלים.החברותבעסקי
פיקוחהיה,כןכמו.שלהןהעתידייםהעסקיםובתכנוןהבנותחברותעסקישלוהארגון

נקבעהעובדותלאור.הבנותהחברותשלהמימוןועלהבנקחשבונותעלהדוקלונדוני
למרותוזאתאנגליהתושבותהרלוונטיבזמןהיוהבנותחברותכיהלורדיםביתידיעל

בית.ההברותשלהתקנותלהוראותברורבניגודהיהמלונדוןשניהולן,העובדה
המנהלתהמרכזיתההנהלהשמצויהבמקוםמצוייםוהניהולהשליטהכי,קבעהמשפט
,הבנותהחברותענייניאתלידיהלקחההאםשחברתלאחר.החברהעסקיאתלמעשה

אתמהכנסתהלנכותהאםלחברתהתירומכךכתוצאה.באנגליהזהמקוםהיה
.הבנותלחברותשהעבירההתשלומים

שלמושבהמקוםלשאלתביחססטטוטוריתהוראהכלכאנגליההיתהלא1988עד
שנרשמהחברהלפיהסטטוטוריתהוראהנקבעהשנהבאותהורק(מסלצורכי)חברה

.'6(והניהולהשליטהלמבחןקשרבלא)אנגליהכתושבתחשבבאנגליה
מקצועיבחוזרביטוילידישבאהכפי,האנגלייםהמסשלטונותעמדת,ואתעםיחד

קרי)באנגליההמשפטבתילהלכותתחולהעדייןשישהיא,כשנתיים17לפנישהוציאו
(נתאגדולא-קרי)נרשמושלאלחברותהקשורבכל("והניהולהשליטהמבחן"-

חברהשלהמושבמקוםשאלתבאנגליההמסשלטונותדגישתאליבא,לאמור.באנגליה
"והניהולהשליטה"מקוםפיעלנקבע

"
'central

:

.

management

and control"(בנוסף
.בחקיקהלאחרונהכאמורשהוסדרההתאגדותלמבחן

"והניהולהשליטה"מיקוםבענייןבאנגליהשנקבעוהשונותלהלכותבהתייחסותם
המשפטבתיראו,כלליבאופןכי,לאמורדעתםאתהאנגלייםהמסשלטונותמביעים

עסקיעל"העליונהההשגחה"מצויהבובמקום"והניהולהשליטה"מרכזאתהאנגליים

Finance-1988-ל66סעיף16 Act

17(1990January(90/1Revenue Somerset House, London SP16אש
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שלהעסקיםהפעלתממרכזלהבדיל,(בפועלהופצלהלאזוסמכותאםאף)החברה
הפעלתומרכוהעליונהההשגחהמרכז)אלוששניכמובןאפשרכיאם,הפירמה
.מקוםבאותוירוכזו(העסקים

בתיכי,דעתם.אתהאנגלייםהמסשלטונותמביעיםל"הנהמקצועיהחוזרבהמשך
וגורמיםשבעובדהשאלההינה"והניהולהשליטה"מקוםשאלתכיקבעוהמשפט

משקליקבלודווקאלאואחדבמקדה"וניהולשליטהמרכז"לקביעתאינדיקציהשהיוו
.אחרבמקרהגםמכריע

הינו"והניהולהשליטהמרכז"כינקבעבהןההלכותרבותכינאמרהאמורבחוזר
האנגלייםהמסשלטונותמוסיפים,זאתעםיחדברם.המנהלים8ןמועצתהתכנסבמקום
(באנגליה)ביותרחשובמבחןשהינוהגםהמנהליםמועצתהתכנסמקום:כיואומרים

שלתקנונהאו/ולתזכירהשבהתאםימצאאם,למשלכך.בלעדימבחןבגדרהואאין
חבריושארשלההמנהליםמועצתר"יובידיבחברההממשיתההשפעהמריכותהחברה
אותובהבמדינהימוקםוהניהולהשליטהמרכואזי,דלההשפעתםהמנהליםמועצת

מקוםדווקאלהיותחייבתשאינה)האמורההשפעתואתמפעילמנהליםמועצתר"יו
יהיההחברהלמיקוםכמבחןהמנהליםמועצתהתכנסלמקום.(המנהליםמוצצתהתכנס
היאהמנהליםמועצתבהםבמקריםרק,האנגלייםהמסשלטונותרגישתאליבא,נפקות

.!החברה9עלוהניהולהשליטהמופעליםבאמצעותוהאמצעיאכן
המסשלטונותמסכמיםבתוחברתאםחברתליחסיהאמורבחוזרבהתייחסם

הבתחברתעלהאםחברתוהשפעתבמקרה-לאמורהאנגליתהפסיקהאתהאנגליים
בכשירותובחברה(רובןאו)המניותכלבעלשהואמישלהכוחאתלמעשהמשקפת
אוהבתחברתשלהמנהליםמועצתחברישלפיטוריןאומינוי:כגון)מניותכבעל
חברתאתומנהלתששולטתכמיהאםבחברתיראולאאזי(הכספחםדוחותיהאישור
חברתמושבכמקום-ככזהיחשבלאהאםהברתשלמושבהמקוםוממילאהבת
"גומיחותמת"אלאאינההבתחברתשלהמנהליםמועצתבובמקרהברם.הבת

אתהמסשלטונותמכךיסיקואזי,הבתלחברתהקשורבכלהאםחברתלהחלטות

כי,מכאן.האםחברתמושבמקוםלפיייגזרהבתחברתשלמושבהמקוםלפיההמסקנה
(רובאו)כלבעלמושבלמקוםבהתאםיקבעהבתחברתמושבמקוםהאםהשאלה

המנהליםמועצתשלהאוטונומיותמידתבדברמהשאלהרבהבמידהתושפעמניותיה

Bronwell([608ת1972-0)!18:44 Tix~tion of ~'
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,במבחןעומדתאינהלעיל(18)בהערההנזכרתBronwellשלהערתוכי,אפוא,אנורואים19
להפוךבכדי,כשלעצמה,באיהאלאמאןבאימנהליםמועצתאסיפותכינוסשעובדתודומה

.האנגליהדיןלפיאףאנגליהתושבתשאינהלמיהחברהאת
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שלטונותמתחשביםהאמורההאוטונומיותמידתאתלבחוןבבואם.הבתחברתשל
שלהשקעותיהבדברההחלטותהאם:הבאותבעובדות,השארבין,האנגלייםהמס
הדירקטוריוןידיעלמתקבלותב"וכיוה-ידעלשנעשהשיווק,מוצריהיצור,הבתחברת
מחברת"המוצנחות"בהחלטותמדוברשמאאו,(האםחברתעלהסתמכותבלא)שלה
.האם

"וניהולשליטה"להמקביללביטויהמתייחסתהאנגליתהגישהאתלסכםניתן
)management and control(כדלקמן:

מסוימתמדינהתושביהינם,חלקםאוכולם,החברהשלהמניותבעליכיהעובדה.1
אסיפותכיהעובדה.מדינה8אותהלתושבתהחברהאתלהפוךכדי,כשלעצמה,בהאין

החברהאתלהפוךכדיאיןבהגםמסוימתבמדינהנערכותמניותבעלישלכלליות
.מדינהאותהלתושבת

פיעללהיחתךשדינה,שבעובדהשאלההינהוהניהולהשליטהמקוםמההשאלה.2
שגורמיםואפשרלגופומקרהכלנסיבותעלבהסתמךומעשייםעובדתייםמבחנים
.אחרבמקרההכףאתיכריעולאאחדבמקרהמכריעמשקלשהיוו

לפייקבעוהניהולהשליטהמקוםלפיההגישהאתאימצההאנגליתהפסיקהעיקר.3
שהינוהתאגידשלהאורגןיושבבוהמקוםמהו-לאמור."העליונהההשגחה"מבחן

.אפקטיביבאופןהעסקיתהמדיניותאתלקבועהסמכותבעל
בהםמקריםשיתכנו,כךלידימביאוובמתכונתוהעליונהההשגחהמבחןאימוץ

בומהמקוםשונהשהואוהניהולהשליטהמבחןפיעלחברהשלהתושבותמקוםיקבע
.2!השוטףיומי-היוםהניהולנעשה

Model-1977,-מסכפללמניעתלדוגמאהבינלאומיתהאמנהכייצויןזהבהקשר20

~פס

Income

; and.08781080!

~~

llespect94~Double ':

Taxation

'01Ifor ,' AvoidancelC1onvention

Capital(ה-'OECD(במדינהחושבתשחברההעובדהכי(6)5בסעיף,השארבין,קובעת
להפוךבכדי,כשלעצמה,בהאין,אחרתמדינהתושבתחברה(יזועלנשלטתאושולטת)אחת
permanent("קבעמפעל"לבעלתכאמורהחברותאחתאת establishment(בהבמדינה

.האחרתהחברהמצויה
עלתאגידנחשבבומקוםכינקבע,20כהערההנזכרOECD-ל(3)4בסעיףכייצויןזהבהקשר21

הואאזי,מדינהאותהכתושבאמנהבאותההמתקשרותמהמדינותאחתכלשלהפנימיהדיןפי
PIace"(שלוהאפקטיביהניהולמקוםנמצאבהמדינהאותהכתושב(רק)יחשב

"t(Of effective managementואירלנדלאנגליהישראלשביןבאמנה,למשלכך
שאםנקבע-(125'ע22כרךא"כ:שתוקנהכפי551עמוד13כרך,482א"כ)הצפונית
בריטניהשלהפנימיהדיןפיועלישראלכתושבתישראלשלהפגימיהדיןפיעלתחשבחברה

."הממשיניהולהמקום"נמצאבההאוץכתושבתהחברהאתיראוהריבריטניהכתושבת
למליםל"הנהלועזיהביטויתורגם-(55'ע15כרך515א"כ)וצרפתישראלשביןבאמנה

נחתך(375'ע554א"כ)ופינלנדישראלשביןבאמנה."הממשיתההנהלהמקום"
הדיןפיעל)טוענתבאמנההקשורותהמדינותמשתיאחתכלאשר,חברהשלמושבהמקום

שביןבאמנהואילו."בפועלעסקיהניהולמקום"פיעל,שלהתושבלהיותה(שלההפנימי
הניהולמקום"כביטויהשיטושאתשובטצינו(219'ע16כרך615א"כ)וגרמניהישראל

.חברהשלתושבותכפלשלבמקרהלהכרעהבוחןכאבן"הממשי
effective("הממשיהניהול"למבחןבהתיחסותםמקוםמכל management(מציינים
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המקום-קרי)החברהשל"העליונהההשגחה"נמצאתשבוהמקוםאתבחפשם.4
למקוםובראשונהבראשהאנגלייםהמשפטבתיפנו(העסקיתמדיניותהמותוויתבו

וניהולשליטהסמכויותבידהמרכזתזוביהיאההנחהשהרי,המנהליםמועצתכינוס

וקביעת)העליונהההשגחהשסמכותאחראוכזהבמקרהימצאשאם,עקאדא.עליונות
מושבהמקוםיקבע,אחראורגןאואדםבידימרוכזים(החברהשלהעסקיתמדיניותה

.אורגןאואדםאותושלמושבומקוםעלבהתבססהחברהשל
שעצםהאנגליתהגישהקובעתבתוחברתאםחברתשביןליחסיםבהתייחסותה.5

כבעלתבכשירותהמשתמשתהאםשחברתהעובדהועצםהבתחברתבמניותהשליטה
וממילא"וניהולשליטה"מהוויםאינם-ב"וכיובדירקטוריוןשינוייםעלומורהמניות
רק.האםחברתמושבמקוםלפיייחתךהבתחברתמושבמקוםלפיהמסקנהיחייבולא

"צליונההשגחה"כסמכותלמעשההלכהמתפקדתהאםשחברתיוכחבובמקרה
להחלטות"גומיחותמת"אלאאינההבתהברתשלהמנהליםומועצתהבתבחברת
על.הבתחברתעלהאםחברתשל"וניהולשליטה"בדברמסקנהתתחייבהאםחברת

היכןלבדוקישהבתחברתשלהמנהליםמועצתשלהאוטונומיותמידתאתלבחוןמנת
,מימון,מחיריםמדיניות,יצור,להשקעותבקשרהבתחברתשלההחלטותמתקבלות

.אחריםמהותייםוענייניםאשראימתן,שיווק

סיכום-"והניהולהשליטה"מבחן

כי,אנולמדיםבארץהבנסהמסשלטונותבעמדתוכןבישראלמלומדיםבדברימעיון

הדעה.במלואהלקבלהאיןאךהאנגליתמהגישהחלקלקבלישכיבדעההינוהרוב

ליצורכדיכשלעצמהבהאיןהחברהמניותרובאוכלשהחזקת,היאבישראלהמקובלת

לפקודה1שבסעיףאדםבניחברלגבי"ישראלתושב"הגדרתלעניין"וניהולשליטה"
.האנגליתלזוהישראליתהעמדהדומהובכך,לפקודה(1)5סעיףלענייןוכן

מרכז"ייחתךהיכןלשאלהביחסמרכזיותשונינקודותמצינוזהדמיוןבצדאולם
"העליונהההשגחה"מרכזעלהיאהדגששימתשבאנגליהבעוד."והניהולהשליטה

הכנסהמסנציבותעמדתבישראלהרי,יומי-היוםהניהולמקוםעלהעדפתהתוך
למרכזזההעדיפותהשוטףיומי-היוםהניהוללמבחןליחןישכי,היאלעילהנזכרת

אףשיש,(ל"הנבמאמרוהדרי'פרופכדוגמת)הסוכריםויש"העליונהההשגחה"
לא."העליונהההשגחה"מרכזמבחןעלהשוטףיומי-היוםהניהולמבחןאתלהעדיף

ממוקמים"והניהולהשליטה"לפיההאנגליתהמוצאלנקודתבהתאם,זאתאףאלאזאת
מקוםשלהקריטריוןאתלהעדיףבולטתמגמהשםקיימת,"העליונהההשגחה"במרכז

באנגליהשנקבע"והניהולהשליטהמבחן"כיל"הנהמקצועיבחוזרהאנגלייםהמסשלטונות

שאומץהאפקטיביהניהוללמבחן,האנגלייםהמסשלטונותדגישתאליבא,זההאינו
ההשגחה"נמצאתבוכמקוםמתרכזהאנגלי"והניהולהשליטהמבחן"שבעוד.OECD-ב

נעשהבובמקוםמתרכזהממשיהניהולמבחןהרי,החברהמדיניותמותוויתשם-"העליונה
.(האקזקוטיבייםמנהליהבאמצעות)החברהשלהשוטףיומי-היוםהניהול
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יוכחכןאםאלא,והניהולהשליטהמקוםלקביעתעיקריכאמצעיהמנהליםמועצתכעוס
אינן(החברהשלהעסקיתהמדיניותגיבושמקום-קרי)העליונותהפיקוחשסמכויות
שתתקבלהגישהזואםספק.אחרגוףאואדםבידיאלאהמנהליםמועצתבידימרוכזות
הנעוצההשרירותיותמידתאתמצייניםבישראלבסוגיההעוסקיםרוב,אדרבה.בישראל

מרכזתהמנהליםמועצתבובמקרהשאףנראה.המנהליםמועצתכינוסמקוםבקריטריון
שלהעסקיתמדיניותהאתהקובעתוהיא"הצליונהההשגחה"סמכויותאתבידיה
של(יומי-היום)העסקיםמרכזאתבישראלוובסוגיההעוסקיםרובמעדיפים,החברה
מקוםלקביעתמידהכאמתהמנהליםמועצתכינוסמקוםקריטריוןפניעלהחברה

."והניהולהשליטה"




