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385תקנות סופיות על פי סעיף 

כהוןקטגוריות של מכשירי חוב המסווגים 

הוראות תחולה

2016,לאפריל5-מההחלשהונפקומכשיריםעל2016,באוקטובר21-מההחלתחולנההתקנות

.(2017לינואר20-וה2016לאפריל5-הביןשהונפקומכשיריםלגבימעברהוראותנקבעו)

 2018בינואר 1-תחולנה החל מיום התיעוד דרישות.

חזקה כי מכשירים אלו הוניים, חברות שלא תעמודנה בדרישות התיעוד לגבי מכשיר חוב.

תיעודדרישות 

תחולה רחבה

בשיעור  ,ישיר או עקיףבאופן , המוחזקות, התקנות תחולנה על ישויות אמריקאיות מאותה קבוצה

( Vote or Value)הבעלות אומזכויות ההצבעה 80%של מעל 
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המשך-385תקנות סופיות על פי סעיף 

IL

U.S.

36-חלוקת דיבידנד ב

אחרי  /החודשים שלפני

מתן ההלוואה

הלוואה לצרכי 

רכישה

Belgium
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סיווג המכשיר כהון  1.

אי הכרה בהוצאות ריבית2.

סיווג התשלומים למחזיק המכשיר כדיבידנד3.

Target
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המשך-385תקנות סופיות על פי סעיף 

IL

U.S. 

בדרך  חלוקת דיבידנד

של התחייבות נושאת  

ריבית

תשלומי קרן וריבית

6

סיווג המכשיר כהון
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המשך-385סופיות על פי סעיף תקנות 

IL

U.S. SPV

הקצאת התחייבות  

נושאת ריבית  

ILבתמורה למניות 

US Target

סיווג המכשיר כהון
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המשך-385סופיות על פי סעיף תקנות 

והלוואות קצרות מועדcash poolingהסכמי 

מכשירי מימון בין חברות בנות זרות

2016לאפריל 5-שנצברו החל מה( E&P)הכנסות ורווחים 

הנשומהעסקאות במהלך העסקים הרגיל של החברה 

מיליון דולר50התקנות תחולנה רק על חוב העולה על 
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אי יכולת לפצל מכשירים
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ב"ארה
המשך-385תקנות סופיות על פי סעיף 
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דרישות תיעוד למכשירי חוב בין צדדים קשורים

כהוןהמימון יטופל חזקה כי מכשיר במידה ודרישות התיעוד לא תמולאנה 

המלווה מחזיק  

של נושהבזכויות 

תיעוד ניתוח  

יכולת הפירעון של 

הלווה 

אירועים לאורך חיי  

:  כגון)ההלוואה 

,  וריביתתשלום קרן 

(  שינוי בתנאים

יתועדו ויוגשו כחלק  

ח השנתי"מהדו

הוכחת מחויבות  

משפטית לתשלום  

החוב בדרישה או  

במועדים קבועים

דוגמא לתיעוד
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–ב לישראל "האמנה למניעת כפל מס בין ארה
(ב()2)13בחירה על פי סעיף 
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$ 100ריביתתשלומי

$ 17.5(17.5%)ניכוי מס במקור

ב"לארהמישראלהלוואה

הריביתתשלומיבגיןמסהשלכות

ריביתתשלומיעלבמקורמסניכוי–מחדלברירת:

האמנהמתוקףריביתתשלומיעלמופחתבמקורמסניכוישיעור

(17.5%)
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בחירה על פי סעיף  –ב לישראל "האמנה למניעת כפל מס בין ארה

(ב()2)13

IL

הלוואה

$ 1,000
ריבית

10%

US

ריבית

8.5%

הלוואה  

באמצעות  

ח ציבורי"אג

$ 1,000

ח"הנפקת אג



PwC Israel

בחירה על פי סעיף  –ב לישראל "האמנה למניעת כפל מס בין ארה

(ב()2)13

להתחייב, (א)במקום המס המוטל לפי פסקה , מדינה מתקשרת רשאי לבחורתושב "

כאילו הכנסה זו הינה רווחים תעשייתיים ומסחרייםבמס על הכנסתו מריבית 

"(...עסקיםרווחי )8החייבים במס לפי סעיף 
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(המשך)ב "הלוואה מישראל לארה

 שני תרחישים  –( ב()2)13על פי סעיף בחירה

:אפשריים

:  מס סניף על רווחים+ מס חברות –1תרחיש 
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$ 100 ריבית לישראלתשלומי

($ 85) הוצאות מימון שנצמחו בישראל 

$ 15 ב "הכנסה חייבת בארה

$ 5 (35%)ב "חברות בארהמס

$ 1.25 (12.5%*10)רווחי סניף אמריקאי מס

$ 6.25 מס כוללתחבות

בחירה על פי סעיף  –ב לישראל "האמנה למניעת כפל מס בין ארה

(ב()2)13

IL

הלוואה

$ 1,000
ריבית

10%

US

ריבית

8.5%

הלוואה  

באמצעות  

ח ציבורי"אג

$ 1,000

ח"הנפקת אג
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(המשך)ב "הלוואה מישראל לארה

(המשך( )ב()2)13בחירה על פי סעיף 

:  מס חברות על בסיס נטו–2תרחיש 
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$ 100 ריבית לישראלתשלומי

($ 85) הוצאות מימון שנצמחו בישראל 

$ 15 ב "הכנסה חייבת בארה

$ 5 (35%)ב "חברות בארהמס

בחירה על פי סעיף  –ב לישראל "האמנה למניעת כפל מס בין ארה

(ב()2)13

IL

הלוואה

$ 1,000
ריבית

10%

US

ריבית

8.5%

הלוואה  

באמצעות  

ח ציבורי"אג

$ 1,000

ח"הנפקת אג
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ב לישראל  "הלוואה מארה

הריביתתשלומיבגיןמסהשלכות

שיעור ניכוי מס במקור מופחת תחת –ברירת מחדל (1)

(17.5%)האמנה 

מס חברות על בסיס נטו–( ב()2)13בחירה בסעיף (2)
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IL

הלוואה

$ 1,000
ריבית

9%

US

ריבית

8%

הלוואה

$ 1,000

בנק

בחירה על פי סעיף  –ב לישראל "האמנה למניעת כפל מס בין ארה

(ב()2)13

90 $ריביתתשלומי

15.75 $(17.5%)ניכוי מס במקור 

$ 90 ב"ריבית לארהתשלומי

($ 80) ב"הוצאות מימון של ארה

$ 10 ב בישראל"הכנסה חייבת בארה

$ 2.5 (25%)חברות בישראל מס
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תיעוד  
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Debt/Equity Ratio 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Debt 75% 75% 50% 50% 75% 80%

Equity 25% 25% 50% 50% 25% 20%

Tranche Split Trenches Interest Terms

Note 1 23.00% Note 1 7.00%

Note 2 18.00% Note 2 8.00%

Note 3 20.00% Note 3 9.50%

Note 4 19.00% Note 4 10.00%

Note 5 20.00% Note 5 11.00%

For the Year Ending 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019 12/31/2020 12/31/2021

Cash flow Statement 3,547 4,243 2,148 1,600                72,781          129,345         

Meets 
Requirements

Meets 
Requirements

Meets Requirements Meets Requirements
Meets 

Requirements
Meets 

Requirements

Income Statement 1,558         2,254        4,893 3,590 29,508    18,025          

Meets 
Requirements

Meets 
Requirements

Doesn't Meet 
Requirements

Doesn't Meet 
Requirements

Meets 
Requirements

Meets 
Requirements
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