
    

  

  

  עורכי דין ונוטריון', אפיק ושותהגיליון המקצועי הדו שבועי של 

  03-609.1.609 פקס 03-609.0.609טלפון , 25קומה ,  תל אביב3דניאל פריש 

  

 תוכן עניינים

 15-18.9.2011 בין התאריכים  בשל יציאה להשתלמות משרדית באירופה יהיו משרדינו סגורים–הודעה טכנית 

  ערבותו של ערב יחיד :מאמר בנושא .1

    .העוסק בהגנות על ערב יחיד וערב מוגן, שותף בכיר במשרדנו, ד דורון אפיק" עומאמר מאת

   זיו האפטBDOשל  2011ניוזלטר הייטק ספטמבר  .2

  עדכניותיסוי מבסוגיות ועוסק , 2011, אוגוסט 28אשר פורסם ביום ,  זיו האפטBDO של מידעון אשכול המיסים של 111מצורף גליון 

  Demetriou & Mavronicola LLCעדכון בנושא מיסוי ודיני חברות בקפריסין של  .3

 השינויים האחרונים בתחום בנושא Demetriou & Mavronicola LLCל פרמת עורכי הדין הקפריסאית  ש2011עדכון מספטמבר מצורף 
  .סיןהמיסוי ובתחום דיני החברות בקפרי

  :הגבלים עסקיים וניירות ערך, עדכוני תאגידים .4

 אחזקה מהותיתבעל מניות רשאי להגיש תביעה נגזרת נגד מנהלי חברת בת ב  .א
עה נגזרת בשם כשחברה מחזיקה אחזקות מהותיות או מלאות בחברת בת יכול בעל מניות בחברת האם לתבוע תבי: מחוזי תל אביב

 .  חברת הבת

   לבית הדין לעבודה אין סמכות לדון בתביעת עובד נגד חברה בפירוק  .ב

  .משהוגשה בקשה לפירוק תביעות עובדים ידונו בבית המשפט של הפירוק ולא בבית הדין לעבודה: אזורי לעבודה ירושלים

 :זכויות יוצריםמשפט מסחרי ועדכוני  .5

   יצירות ישראליותזכויות ב ממדינות חברות בארגון הסחר העולמי מוגנות בישראל כזכויות יוצרים  .א

ניתן .  יצירות ממדינות ארגון הסחר העולמי מוגנות בישראל כיצירות ישראליות.  שידור משנה כמוהו כשידור ראשי:  מחוזי מרכז
   . על לא על כל הפרה של אותה זכותלקבל פיצוי סטטוטורי על כל הפרת זכות

  חוזה מסחרי שלא נקבעה בו תקופת תוקף ניתן לביטול בהודעה סבירה מראש  .ב

למפיץ במקרה כזה אין זכות תביעה נגד היצרן או המפיץ החדש בגין עשיית .  חוזה הפצה ניתן לביטול בהודעה סבירה: מחוזי מרכז
  .עושר ולא במשפט

  משרד לדירת מגורים אם לא קיבע זאת במפורש בחוזי המכר בבנייןקבלן אינו יכול להפוך   .ג

קבלן המבקש להפוך שטח משרדים בבית דירות לדירת מגורים אינו רשאי לבצע זאת אם זכות ): ערעור לעליון נדחה(מחוזי חיפה 
  .זאת לא קובעה במפורש בחוזי המכר של הדירות בבניין

  
  

 איש וכוללת פרסומים מקצועיים 2,000מעל צת אחת לשבועיים לקהל של  מופ'ושותרשימת התפוצה של משרד אפיק 
 על .   לקהל הרחב בנושאים משפטיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרדתמציתיים
  יש לשלוח מייל לכתובתאו על מנת להצטרף אליה רשימת התפוצה היות מוסר ממנת ל

com.afiklaw@newsletter אנא צרפו אותי לרשימת התפוצה"או " אנא הסרו אותי מרשימת התפוצה" ובכותרת לכתוב ."
 זה מהווה ייעוץ משפטי ובכל בעדכון אין האמור .   בטקסטלכל אדם ובלבד שלא נעשה כל שינויעדכון זה ניתן להעביר 

 .נת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהינושא מומלץ לפנות למשרדנו על מ

  
  

  
  

  
  
  

  

 2011,  ספטמבר14, 84גיליון 
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  ערבותו של ערב יחיד: מאמר בנושא .1

  

אולם הנושאים המתוארים בו רלוונטיים גם כיום , אמנם לפני זמן לא קצרמאמר אשר פורסם ב "מצ

דם  ההגנות הקיימות בחוק על א–ואף עלו בפרשה אשר הגיעה לפתחי משרדנו בשבועות האחרונים 

  .החותם ערבות לחובותיו של אחר

  

 חבר בלשכות עורכי הדין של ,מן'תורגשותף בכיר במשרד אפיק , ד דורון אפיק"את המאמר כתב עו

, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, עסקאות בינלאומיות ופיננסיות, יורק ומתמחה בליווי חברות-ישראל וניו

ד אפיק הינו גם בוגר הכשרת  "עו.  יםומימון ואף מרצה בתחום במסגרת התואר האקדמי במשפט

ICC MASTERCLASS FOR ARBITRATORS והכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים 

    ).גישור ובוררות(בינלאומיים מחוץ לכותלי בית המשפט 

  

   זיו האפטBDOשל  2011ניוזלטר הייטק ספטמבר  .2

  

.  זיו האפטBDO של ההייטקאשכול  של מידעון ספטמברהתפרסם גליון , 2011,  ספטמבר5ביום 

ברחבי  שפת הדיווח האלקטרונית שמתחילה לתפוס תאוצה -XBRL :עוסק בנושאים, מידעון זה

: חידושים בממשל התאגידי, Bangalore IT.biz 2011 -כנס הטכנולוגיה הגדול ביותר בהודו , העולם

 חיוב על בסיס –ותני שירותים מ לנ"הקלות במע,  לחוק החברות וחוק ייעול הליכי אכיפה16תיקון 

  מזומן

  :את הגליון המלא ניתן למצוא בקישור
47E26C1E69E71AFB8CACA1D9367464847CACFC5CCEFB1F/fb/web_fb/il.co.bdo.2replay://http

aspx.show/ECEE12A4478D7CCCE5   

BDO הינה פירמת רואי חשבון המהווה חלק , עימה משרדנו מצוי בקשרי שיתוף פעולה הדוקים, זיו האפט
 .  מדינות ומדורגת בין חמש הפירמות הגדולות בישראל110- הפרושה בלמעלה מBDOמהרשת הבינלאומית 

  : זיו האפטBDO של ההייטקצועיים של אשכול להלן קישור לכלל החוזרים המק
187=CategoryID?/il.co.bdo.www://http   

  

  Demetriou & Mavronicola LLCעדכון בנושא מיסוי ודיני חברות בקפריסין של  .3

  
 Demetriou & Mavronicolaורכי הדין הקפריסאי עדכון תקופתי של משרד עהתפרסם , 2011,  ספטמבר6ביום 

LLC העוסק בשינויים מהתקופה האחרונה בדיני המס ובדיני החברות של קפריסין.   

ועימו מצוי משרדנו בקשרים , קפריסין,  הינו משרד הממוקם בניקוסיהDemetriou & Mavronicolaמשרד 
 . חזקים

  :Demetriou & Mavronicolaקודמים של מקצועיים חוזרים ללהלן קישור 
13=pageid&en=lang?php.index/cy.com.dmlaw.www://http   

  

  עדכוני תאגידים וניירות ערך .4

   קה מהותיתתביעה נגזרת נגד מנהלי חברת בת באחזרשאי להגיש בעל מניות   .א

' כב, המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, 08.09.11', קלמן ואח'  בן עמי נ21785-02-11[
   ]השופט חאלד כבוב

  
 כנגד נושאי משרה  הגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם חברת הבת שלההבעל מניות מיעוט בחבר

ם קשים ת אשר נפלו בהן פגמיהלוואו, משרה אישרו לגורמים שוניםה בשל הלוואות שנושאי בחברה הבת
  . ח"עשרות מליוני שושהסבו נזקים כספיים בסך 

האם בעל מניות בחברת אם רשאי להגיש תביעה בשם חברת בת שלה כנגד נושאי בית המשפט דן בשאלה 
  ?  במניותיה באופן ישיר על אף שאינו מחזיק , המשרה בה

ומעשי או מחדלי , וחלט או מהותי בחברת בתבית המשפט קבע כי במקרים בהם חברת אם שולטת באופן מ
רשאי בעל מניות בחברת , חברת הבת עלולים להשליך מהותית על חברת האם או על בעלי מניות חברת האם

  .הגם שאינו בעל מניות ישיר בה, האם להגיש תביעה בשם חברת הבת
  

  לבית הדין לעבודה אין סמכות לדון בתביעת עובד נגד חברה בפירוק   .ב

כבוד , בית הדין האזורי לעבודה ירושלים, 31.08.2011, רומן גוזמן'  צבי וולפסון נ632-06-11) ם- י(ע ס[
   ]ג הירשברג"השופטת רחל בר
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הואיל והחברה הנתבעת מצויה בעניין תשלום שכר עבודה מולן ופיצויי פיטורין בית הדין דחה תביעת עובד 
 גם .  בית המשפט המחוזי–ונה לבית המשפט של הפירוק בפירוק ובמקרה כזה סמכות הדיון הבלעדית נת

 בית המשפט פתיחת הליך בבית הדין לעבודה יכולה להיות רק ברשות, כאשר מעורבות סוגיות של דיני עבודה
  .של הפירוק ועל כן אין סמכות לבית הדין לעבודה

  

  משפט מסחרי וזכויות יוצריםעדכוני  .5

 ארגון הסחר העולמי מוגנות בישראל כזכויות ביצירות ישראליותזכויות יוצרים ממדינות חברות ב  .א

 AGICOA - Association for the International Collective Management of 4757-08-07) מרכז(תא [

Audiovisual Worksהשופטת ' כב, בית המשפט המחוזי מרכז, 04.09.2011, מ" מערכות תקשורת בע-הוט '  נ
  ]אסתר שטמר

  
תבעה בגין הפרת זכויות יוצרים של חבריה בעת שידורי ף של זכויות יוצרים  לניהול משות שוויציריתתהעמו

כי , חזר על ההלכהבית המשפט .   שידורים בישראל השאובים ללא שינוי מערוצים זרים–משנה בישראל 
  .העברת שדורי משנה ללא הרשאת בעל זכות היוצרים היא בגדר הפרת זכות יוצרים

הואיל וצו , המשפט דחה את טענת ההגנה כי דיני זכויות היוצרים בישראל אינם מגינים על יצירות זרותבית 
מגנים על יצירות שפורסמו לראשונה בארצות ) אמנת ברן(יוצרים -וצו זכות) הברית-ארצות(יוצרים - זכות

צו ,   יתרת מכך.אמנויותועל כאלו שפורסמו במדינות החברות באמנת ברן להגנת יצירות ספרותיות ו, הברית
שפורסמה לראשונה במדינה , בישראל לכל יצירה מוגנת לפי חוק קובע הגנה )הסכם טריפס(זכות יוצרים 

  . כאילו פורסמה לראשונה בישראל, חברה בארגון הסחר העולמי
ייחס יש לפרש כמת" כל הפרה"את הביטוי כי , לעניין הפיצוי הקבוע בחוק על הפרות חזר בית המשפט וקבע

ולא מספר זכויות יוצרים כאשר הופרו רק ,  את הפיצוי הסטטוטורי מספר פעמים ולכן ניתן להחיללכל סוג הפרה
  .כאשר אותה זכות הופרה מספר פעמים

.  

 ף ניתן לביטול בהודעה סבירה מראשחוזה מסחרי שלא נקבעה בו תקופת תוק  .ב

בית , 04.09.2011, מ"גול יוניטרייד בע- קו' נמ " אשר חברה להפצת צמיגים בע2878-01-08) מרכז(תא [
  ]כבוד השופט יעקב שינמן, משפט המחוזי

  
בהודעה ת וניתן לביטול תי מוגדרבין הצדדים נחתם הסכם הפצה בישראל אשר נקבע בו כי הינו לתקופה בל

  . סיום ההסכם החל משישה חודשים מאוחר יותרהיצרן הודיע למפיץת על . של שלושה חודשים מראש
אלא שגם הפסיקה אינה מכירה באפשרות , בית המשפט קבע שלא רק שההסכם אפשר למישלן לבטל ההסכם

פרק הזמן הסביר היא מה הוא השאלה היחידה העומדת להכרעה  וי הסכם מסחרי שכזה לא יוגבל בזמןכ
  . הנחוץ לצורך מתן ההודעה המוקדמת
 הודעה למפיץניתנה והמפיץ החדש וקבע כי ככל שעל ידי היצרן יית עושר בית המשפט דחה גם טענה של עש

  .מהווה הודעה זו פיצוי על אובדן זכות ההפצה,  ראויהמוקדמת
גם טענה כי היצרן החל בהעברת זכויות ההפצה למפיץ חדש עוד , לאחר שמיעת עדויות, בית המשפט דחה

  .בטרם מתן הודעת ביטול כדין
.  

 רים אם לא קיבע זאת במפורש בחוזי המכר בבנייןקבלן אינו יכול להפוך משרד לדירת מגו  .ג

כבוד , בית משפט העליון, 08.09.2011, עדנה בודן' מ נ"בע) 1991( אלי לעמס קבלני בנין - 4145/11א "רע[
, מ"בע) 1991(אלי לעמס קבלני בנין ' נ'  בודן ואח41302-11-10א "עש: הליך במחוזי, השופט עמית פוגלמן

רון  ויצחק כהןהשופטים ' כב, שולמית וסרקרוג, סגנית הנשיאה' כב, חוזי חיפהבית משפט מ, 28.04.2011
  ]שפירא

  
כי קבלן , העליון דחה ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בה קבע בית המשפט המחוזיבית משפט 

המבקש להפוך שטח משרדים בבנין לדירת מגורים אינו יכול לעשות זאת ככל שלא קבע זאת במפורש בחוזי 
  . וכאשר קיימת לו התחייבות סותרת בחוזה של אחת הדירותהמכר של הדירות בבניין

בין היתר בשל ,  ביקש ליתן לקונה הגנה מיוחדת1973- ג"תשל, )דירות(חוק המכר  כי, בית המשפט קבע
במיוחד כאשר הרכישה נעשית עוד קודם שהחלו בביצוע , מעמדו הנחות של הרוכש ביחס לזה של הקבלן

  .הבנייהעבודות 
לרבות דרישה קפדנית בנוגע לנוסח ברור ומובן , בהירות ושקיפות בחוזי מכרכי נדרשת , בית המשפט קבע

שהגבלות שלקח כך , זאת גם בין הקבלן לכל רוכש וגם ביחס בין הרוכשים.  שאינו יכול להתפרש לשני מובנים
  . חריםיחולו עליו גם ביחסיו עם הרוכשים הא,  אחדרוכשעל עצמו קבלן עם 

.  

  

www.afiklaw.com



www.afiklaw.com



Amendments to Cyprus Tax Laws

On 26 August 2011 the Cyprus House of Representatives, in an aim to reduce public deficit and 

improve public finances has passed a series of important amendments affecting tax and 

companies legislation which are outlined below. 

1. The Companies Law

As from 2011 and onwards, all Cyprus companies will have to pay to the Registrar of Companies a 

fixed annual levy of €350. 

No levy is payable on the year of incorporation. 

The levy for the year 2011 must be paid by 31st December 2011, whereas for subsequent years it 

must be paid by 30th June of that year. 

For group of companies the total levy is capped at €20.000. 

The levy does not apply to dormant companies, companies with no assets or companies with 

assets in areas which are under Turkish occupation. 

In cases of late payment relevant penalties will be applied: 

� 10% penalty if it is paid within 2 months of the due date; 

� 30% penalty if it is paid within 5 months of the due date; 

� If the levy is not paid within 5 months, the Registrar of Companies will deregister the 

company from the Companies Register. If a company is to be reinstated to the Registry, a 

fee of €500-€750 must be paid depending on the circumstances. 

2. The Income Tax Law

(a) Personal Income Tax Rate

Income Tax Rate for resident individuals or individuals exercising an employment or 

profession in Cyprus is increased to 35% on their taxable income in excess of €60.000.  

This change will be effective as from the tax year 2011. 
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(b) Tax Incentive

Highly paid employees (with income in excess of €100.000 per annum) will enjoy an 

exemption from income tax of 50% on their income for the first 5 years of their employment.

This deduction applies to both Cypriot and non Cypriot employees who take up residence in 

Cyprus and the change will be effective as from 1 January 2012. 

3. The Special Defence Contribution Law

(a) Interest - increase of the Special Defence Tax from 10% to 15%

An increase of the SDC tax rate on interest received or credited to Cypriot tax residents has 

been introduced, from 10% to 15%, which applies to both individuals and corporations.  

Companies will generally NOT be affected by this increase since interest which arises from 

the ordinary (or closely related) activities of the company will be subject to the flat income 

tax rate of 10% and shall be exempt from Special Defence Tax. 

(b) Dividends - Increase of defence tax on dividends from 15% to 17%

Special Defence Tax on dividends received or deemed to have been received by Cyprus 

Tax resident individuals is increased from 15% to 17%.   

Non resident individuals or companies are exempted from defence tax on dividends and 

thus NOT affected by this change. 

4. The Immovable Property Tax

The rates applicable for the payment of immovable property tax for properties situated in Cyprus 

(based on the assessed value of the property as at 1 Jan 1980) have increased as follows: 

Property value Tax
Up to €120.000 0%

From €120.000 to €170.000 0.4%

From €170.001 to €300.000 0.5%

From €300.001 to €500.000 0.6%

From €500.001 to €800.000 0.7%

Over €800.001 0.8%
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This change will be effective as from 2012.  

5. The Value Added Tax 

A lower VAT rate of 5% has been imposed on the purchase or construction of a flat or house to be 

used as a first private main residence. This rate will apply for the first 200 sq. meters of residences 

of total covered area of up to 300 sq. meters. This reduced VAT rate applies as from 1 November 

2011.

6. Public Sector Employees

Public Sector Employees will contribute 3% of their salaries toward future pension benefits. 

Further, Public Sector Employees will make contributions towards reduction of the budget deficit.  

This measure is also effective immediately. 

NICOSIA – 6.9.2011 

This newsletter has been written in general terms and is intended to be seen as a brief summary 
of the amendments to Cyprus Tax Law. We recommend that readers seek appropriate 
professional advice regarding any query they may have. This publication should not be relied on 
as a substitute for such advice. 

Please contact us for any questions or clarifications, or to discuss the above developments further.  

DEMETRIOU & MAVRONICOLA LLC 
_______________________________________________

4, Diagoras street, Kermia Building, 1st floor, 1097 Nicosia 
P.O.Box 21026, 1500 Nicosia, Cyprus 

tel.  +357 22 87 23 30          fax. +357 22 67 55 33 
email: info@dmlaw.com.cy website: www.dmlaw.com.cy
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