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  תוכן עניינים

  
Afik & Co. marca el día de fundación del club de fútbol español Atlético de Madrid (26 de abril 1903) 

 )1903אפריל,  26אפיק ושות' מציינת את יום היווסדו של מועדון הכדורגל הספרדי אתלטיקו מדריד (
Afik & Co. marks the day of foundation of the Spanish soccer club Atletico de Madrid (26 April, 1903) 

  "מס יציאה" בצרפת לעולים מצרפת לישראל  .     מאמר:1
Article: "Exit Tax" for French immigrants when moving to Israel   

 , ממשרד אפיק ושות'(מוסמכת בצרפת) ג'והנה בן שושן מאת עו"דאל המס החל על תושבי צרפת בעת עלייה לישר מאמר בנושא
  .דיקשטיין יועצים"ח גל דיקשטיין ממשרד ורו

An article on taxation of French tax residents when relocating to Israel by French attorney Johana Bensoussan, Adv. and Gal 
Dikshtein, CPA, of Gal Dikshtein Advance Tax Solutions 

  כנית "כסף חכם" להענקת סיוע תקציבי לשיווק לחו"לת .     מאמר:2
Article: “Smart Money”Grant for Marketing Abroad 

  .ספארק יועציםמאת הגב' נילי שוחט,  של משרד הכלכלהכנית "כסף חכם" ת מאמר בנושא
An article on the issue of “Smart Money” – ILS 500K Grant for Marketing Abroad, by Nili Shohat, Spark Financial Consulting. 

  עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך.    3
Corporate, Antitrust and Securities Law Update 

  אי העברת הפרשות סוציאליות של עובדים היא עילה להרמת מסך  .א
כשלא הועברו הפרשותעבודה חיפה: ניתן לבצע הרמת מסך ולייחס את חובות החברה לבעל המניות והדירקטור היחיד בה 

  ברור שהחברה לא תוכל לשלם חובות אלה.  ו סוציאליות
Non transfer of social deductions of employees is ground for piercing the corporate veil 
 

  חברה שרוקנה חברה אחרת והמשיכה דרכה עשויה להיחשב אותה חברה לעניין חובותב. 
עט רצון להתחמק מחובות או כשהאחת רוקנה את השניהבג"צ: חברות באשכול חברות שאין הצדקה כלכלית להפרדה ביניהן למ

  עסקית אחת לעניין חובות; הרמת מסך בענין חובות לעובדים תהיה קלה יותר-וממשיכה דרכה, תיחשבנה ליישות כלכלי
Court may pierce the corporate vail and obligate sole shareholder and director in company’s liabilities where the 
company will not be able to pay its debts 
 
 
 
 
 

  2017, אפריל 26: 229גיליון 
Issue 229: April 26, 2017



  
-2-  

  
www.afiklaw.com Afik & Co., Attorneys and Notary               וטריוןאפיק ושות', עורכי דין ו 

 

  

  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    4
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
 

 הרכב ראין אחריות מוגברת ונדרש גילוי מידע נאות בטופס נפרד מהסכם מכ-לחברת טריידא. 
  .אין דורשת טופס גילוי נאות בנפרד מהסכם הרכישה-רכב משומש על ידי חברת טריידשלום טבריה: מכירת 

A trade-in company has increased liability and is required to make full due diligence disclosure in a form 
separate from the car sale agreement  
 

 חול רק אם בשינוי חוק או פסיקת בית המשפט העליוןתניה בהסכם המתייחסת לשינוי בדין תב. 
מחוזי ת"א: רק פסיקה של בית המשפט העליון משנה את ההלכה הפסוקה ורק היא לכן תיחשב לשינוי בדין בכל הקשור לתנייה

  .בחוזה המתייחס לשינוי דין
An agreement provision referring to legal change will apply only in case of change of law or case law of the 
Supreme Court 
 

  נוסעים של טיסה שהתעכבה זכאים לפיצוי כשאין מדובר בכוח עליון שלא ניתן היה לצפותוג. 
שטיסתםעליון" שלא ניתן לצפותם יצדיקו את הפטור בתשלום פיצויים לנוסעים שלום רחובות: רק נסיבות שהן בבחינת "כוח 

  שאינה נדירה ניתנת לפתרון או למענה סבירים ואינה כוח עליון. ה טכנית תקל התעכבה;
Passengers of a delayed flight are entitled to monetary compensation unless an unforeseeable force majeure  
 

 עדכוני מקרקעין    .5
Real Estate Updates 

  אינה מסירת חזקה כדין 4מסירת דירה ללא טופס 
למערכות כלומר אישור הרשויות והסכמתן לחיבור קבע של הבית  4שלום ת"א: לצורך מסירה חזקה כדין יש להראות כי ניתן טופס 

 .  הדרושות והחיוניות
Handing over possession of an apartment without a population form (Form 4) is not a due transfer of possession 
 

  
מידעאיש וכולל  9,100אחת לשבועיים לקהל של כ  ץמופהמשרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון,  אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של

   עוסק המשרד.  המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עסקיים-מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים
  ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה".  newsletter@afiklaw.com להסרה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת 

ייעוץ משפטי ובכל נושא במגזיןאמור בשינוי. אין  לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל וניתן להעבירמגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך 
  מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:  
  

 
Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (www.afiklaw.com).  Afik News is 
disseminated every second week to an audience of approximately 9,100 subscribers and includes concise professional data on 
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 "מס יציאה" בצרפת לעולים מצרפת לישראל מאמר:. 1
Article: "Exit Tax" for French immigrants when moving to Israel  

  
  .בנושא המס החל על תושבי צרפת בעת עלייה לישראל מאמר 

An article on taxation of French tax residents when relocating to Israel.    
 

  האנגלית ניתן למצוא בקישור:הצרפתית, העברית והמאמר בשפה את  
The article in French, Hebrew and English may be found in the following link: 

.pdf9http://www.afiklaw.com/files/articles/a22  

ת העוסק), www.afiklaw.comאפיק ושות' (משרד עורכת דין צרפתיה ב ג'והנה בן שושןהמאמר הוא מאת 
ר מנהל תחום בחטיבה המקצועית ברשות המסים רו"ח גל דיקשטיין, לשעב, ומשפט המסחריבמיסוי, הגירה ו

 .  בישראל,  הינו מייסד ושותף מנהל במשרד גל דיקשטיין יועצים המתמחה במיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי
   

The article is by French attorney Johana Bensoussan, Adv. of the law office of Afik & Co., 
Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose main practice areas are tax, immigration 
and commercial law and by Gal Dikshtein, CPA, previously director at the Israeli Tax 
Authority Professional Division, is the founder and managing partner of Gal Dikshtein 
Advance Tax Solutions and focuses on Israeli and international taxation.    
 

 מאמר: תכנית "כסף חכם" להענקת סיוע תקציבי לשיווק לחו"ל. 2
Article: “Smart Money”Grant for Marketing Abroad 

  
  .מאמר בנושא תכנית "כסף חכם" של משרד הכלכלה מאת הגב' נילי שוחט, ספארק יועצים

An article on the issue of “Smart Money” – ILS 500K Grant for Marketing Abroad, by Nili 
Shohat, Spark Financial Consulting. 
 

  את המאמר בשפה האנגלית והעברית ניתן למצוא בקישור: 
The article may be found in the following link: 

http://www.afiklaw.com/files/articles/sc229.pdf  

יזמות, שיווק ופיתוח  Spark Consulting -, ושותפה בMBAהמאמר הינו מאת הגב' נילי שוחט, רו"ח, עו"ד,  
).  החברה, עימה משתף משרדנו פעולה בליווי לקוחות, מתמחה consulting.co.il-www.sparkעסקי (

בהגשה לתוכניות המדען הראשי ובניית תכניות עסקיות ותוכניות שיווקית התפורות לצרכי הלקוח ובליווי יזמים 
   בגיוס הון.

   
Nili Shohat, CPA, attorney, MBA is a partner at Spark Consulting (www.spark-
consulting.co.il). Spark, with whom our office cooperates, specializes in submission  of 
requests for grants from the Chief Scientist, writing business plans and marketing plans 
custom made for the client and in escorting entrepreneurs in raising capital.    
 

  תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך. עדכוני 3
    Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

  אי העברת הפרשות סוציאליות של עובדים היא עילה להרמת מסךא. 
Non transfer of social deductions of employees is ground for piercing the corporate veil  

כב' , האזורי לעבודה בחיפה הדיןבית , 12.04.2017, נהואנד סואעד נ' ת'ינקאייטי (.י.ט) בע"מ ואח' 68563-12-15') חי( סע[
 ]גרינברג-הרשמת מירי שי

 
עובדת הגישה תביעה בגין אי תשלום זכויות סוציאליות שונות אשר לטענתה היא זכאית להן עבור תקופת 
העסקתה וכי יש לבצע הרמת מסך וחיובו של בעל המניות היחיד בחברה (שהיה גם הדירקטור היחיד בה) 

  כאית.בתשלום הסכומים להם היא ז
לעובד בתלוש הפרשות סוציאליות  בית המשפט קבע, כי חברה הינה אישיות משפטית נפרדת אך אם נוכו

והחברה לא העבירה את הסכומים לגורם הרלוונטי וכיום אינה יכול לבצע תשלומים אלו בשל מצב כלכלי 
קשה או חדלות פירעון, יטה בית המשפט לבצע הרמת מסך ולייחס חובות החברה לבעל המניות בה.  בשל 

  .דירקטור היחיד בחברהכך בית המשפט הורה על חיוב אישי של בעל המניות וה
  

An employee filed a claim for non-payment of various social rights to which she entitled to 
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for the period of her employment and moved the Court to pierce the corporate veil and 
obligate the sole shareholder (who was also the sole director) for the company’s debts. 
The Court held that a company is a separate legal entity however in case where social 
benefits were deducted from the employee but were not transferred to the relevant 
pension fund and the company cannot now pay such amounts due to financial distress or 
insolvency, the Court may pierce the corporate veil and impose company’s debts on the 
shareholder. Thus, the Court found the sole shareholder and director personally liable. 
 

  חברה שרוקנה חברה אחרת והמשיכה דרכה עשויה להיחשב אותה חברה לעניין חובותב. 
Court may pierce the corporate vail and obligate sole shareholder and director in company’s 
liabilities where the company will not be able to pay its debts 

, בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, 05.04.2017צ פלסטק בע"מ נ' איפראימוב פאולינה, -ר 132/15גץ ב[
 ]ארז-כבוד השופטים אסתר חיות, חנן מלצר ודפנה ברק

  
קבע גם  עובדות חברה פוטרו שלא כדין ובית הדין לעבודה פסק להן פיצויים. בית הדין הארצי לעבודה

שניתן להרים מסך בין החברה לבין חברה אחות שהוקמה ובפועל קיבלה לידיה את העובדים, הלקוחות, 
  והמוניטין והמשיכה את פעילות החברה מאותו מפעל תוך ריקון החברה הראשונה מתוכן.

 בית הדין הגבוה לצדק דחה את העתירה וקבע, כי חברה היא אמנם אישיות משפטית נפרדת אך ניתן
להרים מסך כאשר נעשה שימוש שלא כדין במסך התאגידי.  הרמת מסך במקרה של חובות לעובדים תהיה 
קלה יותר מכיוון שעובד אינו 'נושה וולונטארי' אלא נושה מסוג מיוחד אשר כלפיו מוטלת על החברה אחריות 

עסקית אחת -כלכליתמוגברת וחובת אמון מיוחדת.  הרמת מסך בין חברות באותו אשכול וראייתן כישות 
תהיה במקרה של הקמת עסק הממשיך פעילות החברה תוך ריקונה מנכסיה או כאשר הוקמו מספר חברות 

  .  ללא רציונאל כלכלי להפריד ביניהן אלא הרציונאל של רצון הבעלים להתחמק מפירעון החובות לנושים
  

Company employees were illegally dismissed and the Labor Court awarded them 
compensation. The National Labor Court also pierced the corporate veil between the 
company and a newly incorporated sister company that in effect tsook over the 
employees, customers and reputation and continued the company's operations from the 
same factory, emptying the first company. 
The High Court of Justice rejected a petition and held that a company is indeed a 
separate legal entity, but it is possible to pierce the corporate veil when it is usurped. 
Piercing the veil in the case of debts to employees will be easier because an employee is 
not a 'voluntary creditor' but a special kind of creditor to whom the company owes 
increased duty of care and special fiduciary duty. The piercing of the veil between 
companies in the same group and their perception as a single economic-business entity 
will be in the case of establishing of a business that continues the activity of the company 
while emptying its assets or when several companies have been established without 
economic rationale to separate them, but the rationale of the owners' desire to avoid 
repayment of debts to creditors. 
 

  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה. 4
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

 הרכב ראין אחריות מוגברת ונדרש גילוי מידע נאות בטופס נפרד מהסכם מכ-א. לחברת טרייד
A trade-in company has increased liability and is required to make full due diligence disclosure in a 
form separate from the car sale agreement  

, בית משפט השלום בטבריה, כב' השופטת אפרת 13.04.2017דייסי צבי טל נ' טרנד קאר בע"מ, 19183-05-15תא (טב') [
  הלר]

  
אין בהתבסס על מצג שהרכב היה -אין מחברה העוסקת בעסקאות טרייד-אדם רכש רכב בעסקת טרייד

אין -חברת הטרייד  בבעלות חברה. לפני הגעתו למגרש בידיים פרטיות. בדיעבד התברר שהרכב היה
 טענה, בין היתר, כי בהסכם רכישת הרכב קיים סעיף הפוטר אותה מאחריות.

החברה   בית המשפט קבע שהחברה נדרשת לפצות את הרוכש וכי אין תוקף לסעיף הפטור מאחריות.
ם וחל עליה עוסקת במכירת רכבים משומשים ובשל כך היא נושאת באחריות מוגברת כלפי רוכשי הרכבי

המחייב מסירת מידע ב"טופס גילוי  2008 –חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות) תשס"ח 
העובדה    נאות" ומשלא מסרה טופס כאמור קיימת חזקה שהיא לא גילתה את מלוא המידע הנדרש.
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יימסר טרם  שאותם פרטים מופיעים בהסכם מכר הרכב אינה רלוונטית מכיוון שהחוק דורש שהטופס
     חתימת החוזה ובנפרד מהחוזה.

  
A person purchased a car in a trade-in transaction from a company that deals in trade-in 
and based on a representation that the vehicle was in private hands in the past. In 
retrospect, it was discovered that the vehicle was previously owned by a company. The 
trade-in company argued, inter alia, that the car purchase agreement contained a clause 
exempting it from liability. 
The Court held that the company is required to compensate the purchaser and that the 
exemption clause is not valid. The company engages in the sale of used vehicles and as 
a result bears increased liability towards purchasers of vehicles, and the Sale of Used 
Vehicles (Eligibility for Information and Proper Disclosure) Law, 2008, requires the 
delivery of information in a "due diligence form" and the fact that the same details appear 
in the car sale agreement is irrelevant because the law requires that the form be delivered 
before execution of the contract and separately from the contract. 
 

  בהסכם המתייחסת לשינוי בדין תחול רק אם בשינוי חוק או פסיקת בית המשפט העליון תניהב.  
An agreement provision referring to legal change will apply only in case of change of law or case 
law of the Supreme Court 

 - , בית המשפט המחוזי בתל אביב 06.04.2017) בע"מ,1998(יצחק דהן נ' דור אלון אנרגיה בישראל  63531-01-15הפ (ת"א) [
 יפו, כב' השופט, ישעיהו שנלר, סגן נשיא]

  
ההסכם קבע    בין תחנת דלק לספק דלק נחתם הסכם פשרה בנוגע לסוגיות הקשורות להגבלים עסקיים.

ל בתי המשפט לאחר שניתנו שני פסקי דין ש  הוראות מסוימות שיחולו במקרה של "שינוי חקיקתי".
 המחוזיים ששינו את ההלכה בנושא דרש אחד הצדדים להפעיל את הסעיף.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי פרשנות ההסכם תהיה לאור נסיבות חתימתו ובמקרה זה נדרש 
בנוסף, גם אם התכוונו הצדדים לכלול גם שינוי פסיקתי, הרי שנדרשת   היה שינוי בחוק ולא שינוי בפסיקה.

וונה מפורשת של הצדדים לכלול בכך גם פסיקה מפסיקת בתי המשפט השונים, שאינם בית משפט עליון כ
הביטוי "דין" או "הלכה" יתייחס באופן רגיל רק לפסיקת בית המשפט העליון מכיוון שרק   וכאן אין כוונה כזו.

  בית המשפט העליון מוסמך בישראל לקבוע הלכות.
  

A petrol station and a petrol supplier executed a settlement agreement regarding issues of 
antitrust.  The agreement set certain terms that will apply in case of a "legal 
change."  After the District Courts granted two verdicts that changed the caselaw as to the 
issues related to the agreement one of the parties demanded to apply the agreement 
provision. 
The Court dismissed the claim and set that interpretation of an agreement will be in light 
of the circumstances of its execution and in this case a change of law is required and not 
a change of caselaw.  Also, even if the parties mean to include a change of caselaw, it 
required that the parties will specifically state that it includes cases of various Courts and 
not just the Supreme Court and here no such intent may be inferred.  The term "caselaw" 
will ordinarily refer only to caselaw of the Supreme Court because only the Supreme 
Court is empowered in Israel to set caselaw. 
 

  נוסעים של טיסה שהתעכבה זכאים לפיצוי כשאין מדובר בכוח עליון שלא ניתן היה לצפותו ג. 
Passengers of a delayed flight are entitled to monetary compensation unless an unforeseeable force 
majeure  

בית משפט השלום ברחובות, בפני סגן , 29.03.2017על נתיבי אויר לישראל בע"מ, -אורי רגב נ' אל 69167-11-16[תא (רח') 
הנשיאה כב' השופט מנחם מזרחי]

 
ודרישתם של הנוסעים לפיצוי נדחתה על ידי חברת התעופה בטענה כי שעות  17טיסה התעכבה ב 

בתקלה טכנית, בעלת אופי בטחוני ולכן חלות נסיבות מיוחדות אשר אינן מצדיקות הענקת מדובר 
  החוק. פיצוי לפי 

לפי החוק נוסע לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאשר הוכח שהטיסה בוטלה בשל בית המשפט קבע, כי 
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היו ניתנות לשליטה ולא ניתן היה למנוע את הביטול בגינן.  אין תקלה טכנית יוחדות שלא נסיבות מ
כדאיות כלכלית, תכנון ופריסת שאינה ניתנת לפתרון או למענה סבירים.  הכל שאלה של מחיר, 

מערך טכני שבכוחו להעניק מענה ראוי לתקלות בזמן סביר ולכן, רק נסיבות שהן בבחינת "כוח 
צפויות, ן", כגון מזג אוויר פתאומי ובלתי צפוי, אסונות טבע, מלחמות, שביתות רוחביות בלתי עליו

כי במקרה דנן, לא הוכח  תקלה מובנית כללית בסוג כזה של מטוסים וכיו"ב, יצדיקו את הפטור.
יכולה הייתה לצפות אותה ולכן כה נדירה וכה מופלאה עד אשר חברת התעופה לא  תההי התקלה

  עליה לשלם פיצויים לנוסעים.

A flight was delayed by 17 hours and the passengers’ demand for compensation was 
rejected by the airline, claiming that it was a technical problem of a security nature and 
therefore due to such special circumstances they are not entitled to compensation by law. 
The Court held that under law a traveler will not be entitled to monetary compensation 
when it is proven that the flight was canceled due to special circumstances that could not 
be controlled and the cancellation could not have been prevented. The Court held that 
there is no technical malfunction that cannot be solved or has a reasonable solution.  It is 
all a matter of price, economic feasibility, planning and deployment of a technical layout 
that capable of providing a suitable response to mishaps in a reasonable time. Therefore, 
only circumstances that are "force majeure", such as sudden and unexpected weather, 
natural disasters, wars, a general unforeseeable strike, a general malfunction in this type 
of aircraft etc. will justify the exemption.  In this case, it was not proven that the mishap 
was so rare and so extraordinary that the airline could not have foreseen it and therefore 
the airline is to compensate the passengers.  
 

  עדכוני מקרקעין. 5
Real Estate Updates 

  אינה מסירת חזקה כדין 4ת דירה ללא טופס מסיר
Handing over possession of an apartment without a population form (Form 4) is not a due transfer of 
possession 

  כב' השופטת רחל ערקובי] יפו, –בתל אביב , בית משפט השלום 04.04.2017סלמה ואח' נ' נווה אציל בע"מ,  19035-05-16[ת"א 
  

) כדין 4רוכשי דירה חדשה מקבלן טענו כי הדירה לא נמסרה להם, שכן לא ניתן לדירה טופס איכלוס (טופס 
   במועד הקבוע בחוזה ודרשו פיצוי.

אין בכך מסירת חזקה על פי דין. לצורך מסירה שגם אם נמסרה חזקה פיזית בדירה הרי כי בית המשפט קבע, 
כלומר אישור הרשויות והסכמתן לחיבור קבע של הבית למערכות הדרושות  4הראות כי ניתן טופס כדין יש ל

בחיבורי קבע למתקנים הדרושים הבסיסיים כגון חשמל, ביוב, מים , הבית לא חובר זהוהחיוניות.  במקרה 
  ולכן לא בוצעה מסירה כדין והקבלן חוייב בתשלום פיצויים לרוכשי הדירה.  ותקשורת

  
Purchasers of a new apartment from a contractor claimed that the possession of the 
apartment was not duly delivered to them, because a population form (form 4) was not duly 
given on the date stipulated in the contract and therefore demanded compensation. 
The Court held that even if physical possession of the apartment was given, it does not 
constitute handing over possession under law. For a lawful delivery of possession of the 
apartment one must show that Form 4 is given, i.e., approval of the authorities and their 
consent to permanently connect the apartment to the necessary and essential systems. In 
this case the house was not connected by permanent connections to the basic facilities such 
as electricity, sewage, water and communications and therefore no lawful delivery of 
possession was made and the contractor was obligated to pay compensation to the 
purchasers of the apartment. 
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"Exit Tax" et immigrants français en Israël / Johana Bensoussan, Avocat., Gal Dikshtein, CPA* 

Le droit israélien encourage les Juifs français à venir s'installer en Israël ou "à faire l'Alyah" telle qu'on la 
nomme en Israël. La mise en œuvre d’un régime fiscal incitatif constitue l’un des outils de cette politique. 
Ainsi, une personne qui reçoit le statut de reçoit le statut de nouvel immigrant, en hébreu "Oleh" ou de 
"citoyen de retour" est éligible à certaines réductions sur son impôt sur le revenu israélien et ce,  durant une 
période de trois ans et demi après "l'Alyah" ainsi qu'à une exonération totale d'imposition en Israël sur les 
revenus en provenance de l'étranger. Un "Oleh" ou « résident permanent de retour » considéré comme tel 
après dix ans de résidence dans un pays étranger est éligible à une exonération durant les dix premières 
années suivant sa date d’immigration en Israël alors qu’un « citoyen de retour » n’a droit qu’à une 
exonération sur ses revenus passifs et ce, durant une période de cinq ans. Ces nombreuses incitations 
s'ajoutent par ailleurs aux réductions d’impôt sur le revenu  offerts aux résidents israéliens, tels que les 
aides aux mères qui travaillent et aux parents de jeunes enfants ou encore les aides aux soldats démobilisés. 
Les français désirant s'expatrier doivent pour autant prendre en consideration d'autres mesures fiscales plus 
défavorables telles que "l'exit tax". 
La France et Israël imposent leurs résidents fiscaux conformément au principe de territorialité de l’impôt 
selon lequel l’impôt est calculé selon le lieu d’origine du revenu (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’état). 
Dès lors, la détermination de la résidence fiscale du contribuable constitue une condition préalable 
nécessaire à toute considération fiscale. En vertu de la convention fiscale signée par Israël et la France le 
31 juillet 1995, visant à éviter la double imposition, un résident français ou israélien est une personne dont 
le «centre des intérets économiques et vitaux» est en France ou en Israël. De plus, conformément aux lois 
francaise et israelienne, il existe une présomption selon laquelle toute personne ayant séjourné 183 jours ou 
plus dans un pays au cours d'une année d'imposition donnée a le centre de ses intérêts dans ce pays (et par 
conséquent, doit être considéré comme résident fiscal israélien ou français) au cours de cette même année. 
La convention bilatérale énonce les différentes règles permettant un départage en cas de risque de double 
imposition des résidents (il s’agit de cas où chacun des deux états se réclame comme celui de résidence 
effective du contribuable). De plus, une période de transition d'un an a été aménagée pour tout nouvel 
immigrant ou résident permanent de retour à compter de sa date d'arrivée, au cours de laquelle il peut, 
demander à ne pas être considéré comme un résident israélien au titre de l'impôt sur le revenu.  

Créée en 2011 afin de dissuader les contribuables français de s'expatrier,"l'exit tax" vise les résidents 
transfèrant leur domicile fiscal hors de France, s'ils étaient résidents français durant six des dix dernières 
années précédant leur depart et à la condition que leur patrimoine en valeurs mobilières et droits sociaux 
excédait 800.000 euros ou qu'ils détenaient des participations d'au moins 50 % dans une société. Il est à 
noter que, par derogation, les sociétés à prépondérance immobilière dont l'actif est constitué à plus de 50 % 
par de l'immobilier ne sont pas concernées par cette mesure.                
"L'Exit Tax"consiste donc, en l'imposition immédiate au taux progressif de l'impôt sur le revenu et aux 
prélèvements sociaux (15,5%) des plus-values latentes sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits 
détenus par une personne physique. Toutefois, en cas de transfert de résidence dans un autre État de 
l'Union européenne ou de dérogation spécifique, l'impôt est automatiquement différé et n'est donc pas payé 
au moment du départ mais uniquement au moment de la cession réelle des actifs.                                                     
Ainsi, alors qu'Israël s'organise pour accueillir d'avantage de nouveaux immigrants, le régime fiscal 
français tente de limiter l'émigration de ses ressortissants en dehors de l'Europe. Il est donc essentiel pour 
les "Olim" de France de consulter un professionnel spécialisé en droit fiscal qui les conseillera en fonction 
de leur situation particulière sur la nécessité de vendre leurs actifs ou d'aménager leur patrimoine en amont.  

                                                 
 * Johana Bensoussan est avocate française au sein du Cabinet d'avocat Afik & Co., Avocats et Notaire (www.afiklaw.com) spécialisée en droit 
fiscal, droit de l'immigration et droit des affaires.   Gal Dikshtein, CPA, Ancien Directeur au sein de la Division Professionnelle de l’Autorité fiscale israélienne et 
Fondateur Associé de la société « Gal Dikshtein Conseil » qui traite tout particulièrement de la fiscalité israelienne et internationale.  Le contenu de cet article ne peut 
pas être assimilé à un avis ou conseil juridique ou fiscal, chaque problématique devant faire l'objet d'une analyse spécifique. Pour de plus amples 
informations, nous vous invitons à nous contacter au: +972-3-6093609 ou par e-mail: afiklaw@afiklaw.com 
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 "מס יציאה" בצרפת לעולים מצרפת לישראל / ג'והה בן שושן, עו"ד, גל דיקשטיין, רו"ח *

אחד מהכלים בהם משתמש המחוקק היו . עלייה"ולבצע "לישראל  להגריהודים  עודדמהישראלי  קחוקמה

 מסקודות זיכוי וספות המפחיתות את מי שקיבל מעמד של "עולה" או תושב חוזר זכאי לתמריצי מס. 

ה שהופקה או יה" ולפטור ממס מלא על הכסיעלהשלוש וחצי השים שלאחר "משך ההכסה הישראלי ב

בעשר  זכאי לפטור ממס (לאחר עשר שות תושבות חוץ). "עולה" או "תושב חוזר ותיק" מחוץ לישראלצמחה 

בחמש השים  לעלייתו ואילו "תושב חוזר" זכאי לפטור ממס על הכסה פאסיבית בלבד השים הראשוות

קודות  :שבי ישראל, כגוןתו יתר להם זכאים וספותהטבות מס ותמריצים וזאת לצד  הראשוות לחזרתו,

מהות עובדות, חיילים משוחררים ועוד. יהורים לילדים צעירים, אזיכוי המפחיתות את מס ההכסה הישראלי ל

   לפי המעבר. יש לשקול סוגיות מס וספות, כגון "מס היציאה" הצרפתי עם זאת,

בסיס פרסואלי, כלומר, לא משה היכן הופקה ההכסה על  מדיההתושבי  מחייבות אתהן צרפת והן ישראל 

קביעת תושבות המס מהווה אפוא תאי הכרחי לכל (במדיה או מחוץ למדיה) אלא מי הפיק את ההכסה. 

הוא  י או צרפתיתושב ישראל,  1995 ,יולי 31מיום ישראל וצרפת בין מס מיעת כפל ה לאמהעל פי  שיקול מס. 

בוסף, הן בדין הפימי הישראלי והן בדין הפימי . , לפי העייןהוא בצרפת או בישראל "אדם ש"מרכז חייו

ימים או יותר בכל שת  183 במדיהכל אדם שכח לפיהן  לסתירהת ויתות מספריות החזקהצרפתי קיימות 

תושב מס ישראלי או צרפתי) באותה שת מס. ייחשב כמדיה זו (וכתוצאה מכך מס תוה, יש לו מרכז חיים ב

מתקיים כפל תושבות (כל מדיה טועת שמדובר בתושב שלה). מבחי שובר שוויון למקרים בהם האמה קובעת 

 ובמהלכה יתן לבקש ההגירהמיום  שה שלהסתגלות  תזכאי לתקופ  ותיק כי עולה חדש או תושב חוזר ,יצוין

  .כתושב ישראל לצורכי מס להיחשבשלא 

אם היה וזאת  ""מס יציאהחוץ לצרפת מאת החבות במס מעביר התושב מס צרפתי על חל  2011החל משת 

סך הכסים  בויחול בכל מקרה "מס היציאה"  .וך עשר השים שקדמו למועד המעברמת ששתושב צרפת במשך 

באמות או בקרות אמות.  ותלרבות יחיד ,€ 800,000המסים הצרפתי עולה על  על ידי משלם יםהמוחזק

היא  ת המס. מטראיגוד מקרקעיןחברה שהיה למעט  ,חברה מיותמ 50%מעל  החזקההמס חל גם על כל 

רווחים שטרם מומשו (משוערכים ליום העזיבה של תושבות צרפת) לפי שיעור מס הכסה פרוגרסיבי  מיסוי

עזיבת התושבות הצרפתית, אלא אם  בעת תוצרמס חבות בה .(15.5%) סוציאלייםחלופי בתוספת מסים 

רק במועד  החבות במס תקוםאישור ספציפי), ובמקרה זה קבלת המעבר הוא למדיה אירופאית אחרת (או ב

  .המימוש הריאלי של הכסים

מחוץ  הגרהמבקשים לעל הכבדה , משטר המס הצרפתי יוצר בדרכים שוות מעודדת הגירהכך, בעוד שישראל 

להתייעץ עם מומחה מס שימליץ להם על ההיבטים השוים, כגון האם  מוצע למהגרים לישראל ,לאירופה. לכן

   .סיבותיהם האישיותתאם לבהוזאת כדאי למכור את הכסים בעודם בצרפת, 

                                                 
רו"ח גל מסחרי. מיסוי, הגירה ומשפט בין היתר בועוסקת , במשרד אפיק ושות'צרפתיה העובדת דין  כתעור ההי ג'והה בן שושןעו"ד  *

מייסד ושותף מהל במשרד גל דיקשטיין יועצים המתמחה היו , לשעבר מהל תחום בחטיבה המקצועית ברשות המסים בישראל, דיקשטיין
בטרם קבלת  המתמחה בתחום זהאין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין   .בילאומי במיסוי ישראלי ומיסוי

  omafiklaw@afiklaw.c., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03לפרטים וספים:  כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו.



  
-3-  

  
www.afiklaw.com 

  
  
  

www.afiklaw.com Afik & Co., Attorneys and Notary                וטריון אפיק ושות', עורכידין ו 

 

 

 

"Exit Tax" for French immigrants moving to Israel / Johana Bensoussan, Adv., Gal Dikshtein, CPA* 

The Israeli legislation encourages Jews to relocate to Israel (or "make Aliya" as it is named in 
Israel).  One of the tolls used is tax incentives.  A person who receive a status of an "Oleh" or a 
returning resident is entitled to reductions points entitling for reduction of the Israeli income tax 
in the three and a half years following the "Alyah" and to full tax exemption on income created 
outside of Israel.  An "Oleh" and a "veteran returning resident" (following ten years of foreign 
residency) is entitled to tax exemption for the first ten years from immigrating into Israel while a 
"returning resident" is entitled to exemption only on passive income and for the first five years.  
This is alongside many other accumulative benefits available to Israeli residents, such as income 
tax reduction points for parents of young children, working mothers, discharged soldiers etc.  But 
other tax issues, such as the French "Exit Tax" should be considered before relocating.  

Both France and Israel tax on a personal base, i.e. regardless of the location in which the income 
was created (inside the country or out of it). Determining the tax residency constitutes therefore a 
necessary prerequisite for any tax consideration.  Under the tax treaty signed by Israel and France 
on July 31st, 1995, in order to prevent double taxation, a French or an Israeli resident is a person 
whose ‘center of life’ is either in France or in Israel.  Additionally, both Israeli and French law 
create a rebuttable presumption that any individual who has been present in a country 183 days or 
more in any given tax year has the center of life in such country (and consequently be an Israeli or 
French tax resident) in such tax year.  The treaty sets casting rules in case of dual tax residency 
(where each country claims residency).  Note that any new immigrant or veteran returning 
resident is entitled to a one-year acclimation period from the date of arrival, during which one 
may request not to be considered a resident of Israel for tax purposes  

When a French tax resident transfers tax residence outside France, as of 2011 an "Exit Tax" 
applies if the person was a French resident for 6 out of the 10 years prior to relocation and will be 
applicable in any case if the total value of assets held by a French taxpayer exceeds €800,000. 
including unit in trusts or mutual funds. The tax also applies to all shareholdings in excess of 50% 
with the exception of real estate predominant companies. The objective is to tax the unrealized 
gains (valued as at the day of departure from French residency) under applicable progressive 
income tax rate plus social taxes (15.5%). The tax is due at the time of leaving the French 
residency, unless the relocation is to another European country (or with specific approval) in 
which case the payment would be due only at the time of the real disposal of the assets. 

Thus, while Israel incetifies new immigrants in different manners, the French tax regime creates 
an incumbency upon immigration outside Europe. It is therefore essential for new immigrants to 
consult a tax specialist who will advise them on the different aspects, such as whether it is 
advisable to sell the assets while still in France, according to their particular situation. 

                                                 
 *Advocate Johana Bensoussan is a French attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com) whose main practice areas are tax, immigration and commercial law. Gal Dikshtein, CPA, previously director 
at the Israeli Tax Authority Professional Division, is the founder and managing partner of Gal Dikshtein Advance Tax Solutions 
and focuses on Israeli and international taxation.  Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues must be 
reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 
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