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 פתח דבר
 

-רב קונצרןב מזומנים יתרותניהול ל Cash Pooling-הסדרי האת  להציגמטרת מאמר זה היא 
של חברה ישראלית,  התקשרותהשיש בהם כדי להשפיע על  ,ם שוניםבהיבטי ולדון לאומי
הסדרים מסוג זה נפוצים  .Cash Poolingלאומי בהסדר -רב ונצרןק ואותחלק מ שהיא

, ונצרןשל הקוהנזילות הכספית לניהול יעיל של יתרות המזומנים  יםלאומי-רב קונצרניםב
ככלל, אלה הסדרים בין חברות מתעוררות במישור החברה הבודדת.  םוהשאלות לגביה

 Cashהתחילה נתאר בקצרה את הסדרי קשורות, והם נדירים ביותר בין צדדים שלישיים. 

Pooling- ים להתקשרות רלוונטיהדינים ה , המוחשי והרעיוני, ונסקור בקצרה אתהשונים
פי דיני המס  הסדרים אלה על ם הנכון שלנבחן את סיווג לאחר מכן,בהסדרים מעין אלה. 

 הם, הנגזרים כמובן מאופן סיווגם.העברה שלהמחירי נדון בהיבטי ולבסוף בישראל 
 
 

  ?Cash Poolingמהו הסדר  - Cash Poolingניהול יתרות מזומנים בשיטת 
 

 רקע

 
התפתח בעשורים האחרונים, כאשר העיקרון  Cash Pooling-ניהול מזומנים בשיטת ה
הוא ניהול יתרות המזומנים בחשבון בנק  ,יםלאומי-רב ונצרניםהבסיסי המיושם על ידי ק

בצורה ונזילות כספית ניהול מזומנים אחד, מוחשי או רעיוני, משותף. השיטה נועדה לאפשר 
 הסדרבהם. עודפי מזומנים ולאחרות יש צורך יש  קונצרןמחברות הלחלק בו , מקום שיעילה

של יתרות המזומנים ויעיל ניהול מרוכז  לאומי-הרב קונצרןאפשר למ Cash Pooling-ה
להבדיל מראייתה  קונצרןוקבלת ההחלטות לגביהן מנקודת המבט של הוהנזילות 

)הן  שיעורי הריבית פורשיוהמצומצמת של חברת הבת הבודדת, חיסכון בפרמיות בנקאיות 
   ;ריבית הזכות והן ריבית החובה(

                                                      
ויקטור טרנר הוא עורך דין במחלקת המיסים במשרד עורכי דין מיתר ו"ח רמיכאל בריקר הוא שותף וד"ר  *

 ליקוורניק גבע לשם טל ושות'.



 

של  צרכי המזומנים על עונה(, אשר קונצרןה תוךמימון פנימי )בניהול מזומנים ופתרון מציע 
אשר עלויות העמדת כלגופים מממנים חיצוניים,  בפנייה ומקטין את הצורך קונצרןהחברות ב

. קונצרןבאופן משמעותי מהעמדת אשראי בתוך ההאשראי מגופים אלו עלולה להיות יקרה 
 :OECD1-ה מסבירכך למשל 

 
"The use of a cash pool is popular among multinational enterprises as a way 

of achieving more efficient cash management by bringing together, either 

physically or notionally, the balances on a number of separate bank accounts. 

Depending on the particular arrangements in place, a cash pool can help to 

achieve more effective liquidity management, reliance on external borrowing 

can be reduced or, where there is a cash surplus, an enhanced return may be 

earned on any aggregated cash balance. Financing costs may also be reduced 

by eliminating the bank spread embedded in the interest which would be 

payable or receivable on a number of separate debit or credit account balances 

and by reducing banking transaction costs." 

 

, בה נניח ריבית Cash Pooling-ותיו נציג דוגמה פשוטה לשימוש בלהמחשת ההסדר ויתרונ
על יתרות חובה.  2.5%על יתרות זכות וריבית קבועה בשיעור של  0.5%קבועה בשיעור של 

ת לאומי, כאשר יתרו-רב קונצרןחברות ב 3מטה, מוצגות יתרות המזומנים של לבטבלה 
יתרותיה את , אלא כל חברה מנהלת Cash Pooling-המזומנים אינן מנוהלות בשיטת ה

 .באופן עצמאי
 

 ריבית לתשלום  שיעור הריבית רה"באיתרת המזומנים בדולר  מדינה
  50  0.5%  10,000  ישראל

 (750) 2.5% (30,000) בריטניה
 100  0.5% 20,000  סין

  0  (600) 

 
בחשבון , Cash Pooling-ב ואת יתרות מזומני קונצרןבדוגמה עולה, כי אילו ניהל ה מהנתונים
דולר, שכן חישוב הריבית  600יו קטנות בסכום של ו האז סך הוצאות המימון שלבנק אחד, 

  היה נעשה על יתרת המזומנים המשותפת, אשר שווה בדוגמה לעיל לאפס.

                                                      
 OECD (Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Public Discussion-לטיוטת חוזר של ה C.2.1 פסקה .1

Draft, BEPS ACTIONS 8-10, Financial transactions 3 July - 7 September 2018" :טיוטת החוזר ( )להלן
 OECD (Pricing OECD Transfer-הנחיות המקור חשוב לבחינת מחירי ההעברה הן  .("OECD-של ה

or Multinational Enterprise and Tax AdministrationsGuidelines f( ) :הנחיות ה"להלן-OECD אשר היו ,)"
" הפקודה)להלן: " 1961-התשכ"א ,א לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(85הבסיס הרעיוני לחקיקת סעיף 

מחירי העברה, סעיף  - 3/2008ראו למשל חוזר מס הכנסה  -"( והתקנות מכוחו פקודת מס הכנסהאו "
 1"מיסים" ל/ ,פיניסאר ישראל בע"מ נ' פקיד שומה רחובות 1300-09יפו( -; ע"מ )מחוזי תל אביב1.3

אינן מחייבות את בתי המשפט בישראל, יש להן כוח פרשני  OECD-. הגם שהנחיות ה85-( ה2016)פברואר 
ראו למשל  -, לרבות ישראל OECD-ות ברב, בין השאר משום שהן נותנות ביטוי לעמדות המדינות החבר

 1, "מיסים" כב/( בע"מ נ' פקיד שומה חולון1996וייס אחזקות )-ינקו 5663/07יפו( -בש"א )מחוזי תל אביב
 .191-( ה2008)פברואר 



 

בין החברות  בעודפי מזומנים שיתוףנובע מה קונצרןשל ההחיצוני החיסכון בהוצאות המימון 
אותם לרשות לאומי, כאשר בפועל חברה בעלת יתרת מזומנים בזכות מעמידה -הרב קונצרןב

הנמצאת ביתרת  הקונצרן, אשר משתמש ביתרה זו כדי לאפשר מימון לחברה אחרת בקונצרן
משלמת  עבורהה הלוואמדובר ב עיתים)כאשר, כפי שנראה בהמשך, למזומנים בחובה 

. בנוסף, (החברה מקבלת ההלוואה ריבית בשיעור מסוים, אשר נקבע בהסכם בין הצדדים
שיפור שיעורי הריבית, תרון נוסף לחברות הקונצרן של ייכול להצמיח  Cash Pooling-הסדר ה

המשתתפות בהסכם ביחס לשיעורי הקונצרן חברות כל הזכות והחובה, שהבנק קובע ל
הטבה נוספת זו  .מקבלת בנפרד אלמלא השתתפותה בהסדרה הייתה הריבית שכל חבר

חת מהחברות במרווחי הריבית היא תוצאה של יתרון הגודל שיש לקונצרן לעומת כל א
 עליהנה ת לאומי-רב בקונצרןחברה , כי OECD-טיוטת החוזר של הברוח זו, מציינת פרד. בנ
חברה ל עדיף בהשוואהלדירוג אשראי תזכה אף אלא בים יטיתנאי הלוואות ממלא רק רוב  פי

 :בקונצרן הלווה יחיד
 

"As discussed in more detail in the remainder of this section, an independent 

lender would usually take into account the possibility of implicit support from 

elsewhere in the MNE group when considering the terms and conditions of any 

loan to an MNE. Implicit support is the benefit that may arise from passive 

association when, for example, an MNE attains a better credit rating and 

correspondingly reduced interest rate from an independent lender due to its 

membership of the MNE group of which it is a part and where there is no 

contractual obligation of any group member to provide support." 

 

הראשונה  :שונות שתי דרכיםתבצע בלהיכול  Cash Poolingבהסדר מזומנים הניהול יתרות 
 Notional Cash-השיטה המוחשית, והשנייה היא האותה נכנה  - Physical Cash Poolingהיא 

Pooling - השיטה הרעיונית.ה נכנה אות 
 

 2השיטה המוחשית
 
-בניהול המזומנים בשיטה המוחשית היא שמירה על מאזן יתרות בין העיקרית מטרהה

-הרב קונצרןחברתי קבוע מראש )ולעיתים, מאזן מאופס(, כאשר לשם כך כל החברות ב
בנק חשבון ל , בדרך כלל על בסיס יומי,מעבירות את כל יתרות המזומנים שברשותן לאומי

. קונצרןהמנהל את נזילות חברות ה אשר משמשת כמעין רכז ,קונצרןחברה בשל אחד מרכזי 
פעמים רבות יש חשבון . 3חשבונות לחברות המשתתפות בהסדר-בחשבון מרכזי זה יש תתי

מקום שבחברה אחת יש יתרת . Cash Poolingכל מטבע שלגביו מתנהל מוחשי אחד עבור 
 .לאותה חברה סכום מזומנים מספיק לכיסוי היתרה השלילית עביר הרכזימזומנים שלילית, 

שיטה זו מבטיחות, כי יתרות שליליות של חברות בקבוצות המנהלות את יתרת מזומניהן 
, )ככל שיש כאלה( קונצרןיכוסו על ידי יתרות מזומנים חיוביות של חברות אחרות ב קונצרןב

נה יודעת, אם אלה יועברו לחברה קשורה אחרת, עם עודף מזומנים אימשתתפת אם כי חברה 
  .ואם כן לאיזו חברה, או יישארו בחשבון הבנק של הרכז המנהל

                                                      
 .OECD-לטיוטת חוזר ה 97 פסקה .2
אשר אינן ממסות הסדר מוחשי מתאים יותר לקונצרן, כאשר החברות המשתתפות הן תושבות במדינות  .3

ות שיש למדינות רלוונטיפי אמנות המס ה תשלומי ריבית בין החברות, בין מכוח דיניהן הפנימיים ובין על
מדינות התושבות של החברות המשתתפות האחרות. בנוסף, יש מדינות אשר דיניהן אינם האלה עם 

 יתואר בהמשך.ש כפירעיוני,  Cash Poolingמתירים השתתפות בהסדר 



 

 ,כלולת Pooling Cash-ה של קבוצת חברות עם בנק במסגרת הסדר תהטיפוסי תקשרותהה
תפקידו של  יןיהוראות לענו קביעת ריבית על יתרות חיוביות ושליליותמנגנוני בין השאר, 
החשבונות של -תתילקזז יתרות חיוביות מול יתרות שליליות בין  יהיה רשאי הרכז. הבנק

הסדר משתתפות בהעל מנת להבטיח שהחברות זאת עוד,  .הסדרהמשתתפות בחברות ה
בהתחייבויותיהן כלפי הבנק, ידרוש הבנק העמדת ערבות )בדרך כלל על ידי הרכז, או יעמדו 

 .בהסדר( אלה המשתתפות מבין החברה הגדולה
 

יכול להשתנות מקונצרן לקונצרן המוחשית  -Cash Poolingתפקידו של הרכז בשיטת ה
זה רחב מלהיות תפקיד הרכז יכול בהתאם לנסיבותיו המיוחדות של כל קונצרן. מחד גיסא, 

לחברות )בדומה לבנק( שירותים פיננסיים משתתף גרידא בהסדר ולכלול גם מתן של 
רכי והרכז מתכנן את צ. ונשיאה בסיכוני המימון האחרות המשתתפות בהסדרהקשורות 

המימון של הקונצרן, מנהל את המשא ומתן על שיעורי הריבית, מנהל את הנזילות ובעל הון 
כאשר לרכז , אידך גיסאממספיק לשאת בסיכוני המימון והמטבע של החברות המשתתפות. 

כל אחת , באופן שאינו שונה מהמוחשי Cash Pooling-ה דראין תפקיד מעבר להשתתפות בהס
 קונצרןחברות המ בסיכון רב יותרנושא לא הוא , מהחברות המשתתפות האחרות בקונצרן

 ,בהסכם למתן שירותים פיננסיים עם הבנק לפיותקשר מו דרהמשתתפות בהסהאחרות 
 Pooling Cash-הרכז יעביר לבנק את נתוני יתרות חשבונות הבנק של משתתפי הסדר ה

תתבצע בפועל כאשר העברת כספים  -, או לחלופין יגבה ריבית ריבית הבנק ישלם ןולגביה
, שכן הוא משמש יםמוגבל יהיו של הרכזוסיכוניו אחריותו זו  במסגרתבאמצעות הרכז. 

ניהול  ונותן לחברות הקונצרן המשתתפות בהסדר שירותי להעברת כספים כמעין צינור
, כאשר הסיכון שלא לעמוד בהתחייבויות הוא על החברות להסדרבקשר ושירותי תיאום 

אינו הוא קטן יחסית, כך שעצמי הון יהיה לרכז פי רוב במקרה כזה  עלהמשתתפות בהסדר. 
 שלהן.יכול לשאת בסיכוני המימון 

 
 4השיטה הרעיונית

 
ת מנהלבהסדר המשתתפות  קונצרןהרעיוני, כל אחת מחברות ה Cash Pooling-הסדר הב

, ואינה מעבירה בפועל Cash Pooling-מו נכרת הסכם הבנק עבחשבון בנק משל עצמה 
מו ות או לחשבון בנק של רכז. הבנק עהאחר קונצרןמזומנים לחשבונות הבנק של חברות ה

 קונצרןמתייחס לכל החשבונות של חברות ה Cash Pooling-על הלאומי -הרב קונצרןה םהסכי
י" אחד ומבצע קיזוז רעיוני של יתרות המזומנים, והחיוב או כאל "חשבון רעיונ המשתתפות

בהתאם. יתרת ריבית בזכות משולמת לרכז, אשר תפקידו בשיטה  יםהזיכוי בריבית נעש
כצינור להעברת הכספים ו אלא משמש כמתאם אינו נושא בסיכוניםהוא . הרעיונית מצומצם

זו, חלק מן הבנקים אף ידרשו . בשיטה האחרות המשתתפות בהסדר קונצרןלחברות ה בלבד
הפסדים סיכון של לא לחשוף את הבנק לכדי  דרערבויות מהחברות המשתתפות בהס

  .Cash Pooling-כתוצאה מחדלות פירעון של אחת מן החברות, שהן צד להסכם ה
  

                                                      
פני ההסדר המוחשי, כאשר החברות המשתתפות הן תושבות מדינות אשר  יתרון עליש הסדר הרעיוני ל .4

חברתיים, או כאשר אלה מדינות אשר מטילות -מחייבות במס )בדרך של ניכוי במקור( תשלומי ריבית בין
 מגבלות על העברות מטבע. 



 

  רגולציההו חברותהדיני משל שיקולים  סקירה תמציתית
 

נדרשת  Cash Poolingלהתקשר בהסכם השוקלת לאומי -בקונצרן רבחברה ישראלית 
במידה רבה  ותהקשור חוק ניירות ערך,הוראות חוק החברות והגבלות שמקורן בלהתייחס ל

אותה חברה בכל הנוגע למתן ערבויות לטובת הבטחת עמידתן של שאר  בו תישאלסיכון 
נקיטת פעולות לטובת החברה אל מול ו התחייבויותיהןהחברות המשתתפות בהסדר ב

, Cash Pooling חברה יכולה להתקשר בהסדרככלל,  .וכול קונצרןלטובת השהן לות פעו
בהיעדר הוראה מיוחדת בתקנון ובכפוף תיר זאת. במילים אחרות, שהתקנון שלה מבתנאי 

לא נדרש אישור מיוחד של מי מבין האורגנים בחברה, למעט האדם למהותיות ההתקשרות, 
בנסיבות מסוימות יכולה לעלות התקשר בהסכם. עם זאת, ללדון בתנאים ומטעמה המורשה 
 םבתנאי לעמודנדרשת היא חלוקה ה Cash Pooling-ההעמדת כספים להסדר האם  -השאלה 

 .הם מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעוןש, 5הקבועים בחוק החברות
 

כדאיות לגבי פער הפוטנציאלי ל מחייבת התייחסות גם Pooling Cash-הכניסה להסדר ה
ולבחון,  ובכללות קונצרןהנקודת המבט של לבין כחברה עצמאית החברה  במשקפי סקההע

מתיישב עם טובת  Cash Poolingלאומי בכניסה להסדר -האם אינטרס הקונצרן הרב
לדעתנו, ככלל התשובה לכך חיובית, אולם יש להקפיד שזכויות החברה וחובותיה . 6החברה

טובתה. אחד המנגנונים להבטיח זאת הוא באמצעות מדיניות פי ההסדר אכן משרתות את  על
שתשקף את  ,מכוחה תקבל )או תשלם( החברה תמורה בהתאם לתנאי השוק ,מחירי העברה

)או שהן מעמידות  קונצרןשהיא מעמידה לרשות חברות הוהבטוחות יתרת המזומנים 
לרשותה( במסגרת ההסדר ואת הסיכונים בהן היא נושאת )או חברות אחרות נושאות 

  עבורה(.
 

 ,Cash Pooingככל שחברה ישראלית מעמידה יתרות מזומנים לטובת הסדר זאת ועוד, 
או בהתחייבות למתן  מדובר במתן אשראי הלכה למעשההרי ש בוודאי אם הוא מוחשי,

קבלת רישיון בהתאם להוראות חוק הפיקוח על חייבים בקרים מסוימים במ, אשר אשראי
  . 7שירותים פיננסיים

                                                      
"חברה רשאית לבצע חלוקה קובע:  "(חוק החברות" :)להלן 1999-)א( לחוק החברות, תשנ"ט302סעיף  .5

מבחן הרווח(, ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת  -מתוך רווחיה )להלן 
 "."מבחן יכולת הפרעון"( -לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן )להלן 

נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, " לחוק החברות קובע: 253סעיף  .6
באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות הענין, אמצעים סבירים לקבלת מידע 
הנוגע לכדאיות העסקית של פעולה המובאת לאישורו או של פעולה הנעשית על ידיו בתוקף תפקידו, 

". מושכלות היסוד הן, כי דירקטורים בחברה לו חשיבות לענין פעולות כאמורולקבלת כל מידע אחר שיש 
חבים בחובת זהירות כלפי החברה, לרבות החובה לנקוט אמצעי זהירות סבירים כדי למנוע נזק לחברה 
נוסף על חובת הזהירות. בנוסף, יש לדירקטורים חובת אמונים כלפי החברה, מכוחה על דירקטור לפעול 

טובת החברה. לנוכח החובות המוטלות על הדירקטורים מכוח חוק החברות והפסיקה בתום לב ול
 Cash Poolingלאומי בכניסה להסדר -האם אינטרס הקונצרן הרב - עליהם להידרש לבחינה ,בישראל

 מתיישב עם טובת החברה. 
 .2016-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, תשע"ו .7



 

בהתאם להוראת פקודת המסחר עם האויב, חל איסור גורף על קיום כל כי , לבסוף נציין
בין מדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל לבין מדינת אויב, גורם במדינת  פעילות כלכלית

המשתתפות בהסדר לאומי -הרב קונצרןהשאחת מחברות ככל . 8לטובתםאויב, נתין אויב או 
הרי שעצם או קשורה, בדרך זו או אחרת, למדינת אויב, תושבת מדינת אויב,  אהי

 השתתפותה של חברה כאמור בהסדר מונעת מחברה ישראלית להשתתף בו.
 
 

 סוגי העסקאות - על פי דיני המס Cash Pooling-סיווג הסדר ה
 

 חברתית או פיקדון בנקאי?-ביןהלוואה 
 

מסוג ההסדר אליו מבקשת חברה  נגזר Cash Pooling-סיווג הסדר המבחינה מיסוית 
או  ,בשיטה המוחשיתונזילות הסדר ניהול מזומנים ן לנו עם יעניישראלית להיכנס, האם 

מהאופן בו תסווג העמדת עודפי המזומנים לרשות כן בשיטה הרעיונית, ושמא ההסדר הוא 
 .9והזרות במסגרת קונצרןחברות ה

 
ישנה העברה בפועל של יתרות מזומנים בין החברות  ,אותה סקרנו לעיל ,בשיטה המוחשית

אל יוחזרו בחלוף זמן  הכוונה החוזית היא שהמזומנים ככללהמשתתפות בהסדר, כאשר 
עמדתנו היא, כי מדובר  .ולטובתו Cash Pooling-ההסדר שהעמידה אותם לרשות החברה 

החזר של מרכיבי הקרן שיתבצע  הכוונה היאדהיינו, מקום בו  .חברתית-בהלוואה בין
-ש לסווג את העמדת יתרת המזומנים לטובת הסדר הי וכך נוהגים הצדדים,והריבית בפועל, 

Cash Pooling גם כאשר בפועל החברה המשתתפת הבודדת אינה יודעת )ואינה  כהלוואה
יפים  בחוזה הלוואה ספציפי( לטובת איזו חברה קשורה ישמשו עודפי המזומנים.מתקשרת 

, אשר קובע, כי הסדר חוזי להעמדת סכום 10לידורין יבענן זה דברי בית המשפט העליון ילעני
כסף, אשר מוחזר כעבור פרק זמן מסוים לצד אשר נתן את סכום הכסף, יסווג כהלוואה, 

 כדלקמן: 
 

"כאשר ראובן מוסר לשמעון סכום כסף וכעבור זמן מחזיר לו שמעון סכום העולה על 
צדדי המתואר את המאפיינים של מתן הלואה -הסכום המקורי, מבטא הסדר הדו

  ופרעונה, היינו נוצרה להלכה ולמעשה עיסקת אשראי. 

                                                      
כל הסוחר או מנסה לסחור עם אויב כמשמעותו ( לפקודת המסחר עם האויב קובעת, כי: "1)3סעיף  .8

". כאשר המונח אויב מוגדר .בפקודה זו יאשם בעבירה על מסחר עם האויב, ויהיה צפוי, בצאתו חייב בדין..
בכפוף להוראות סעיף זה, המונח "אויב", לצרכי פקודה זו, פירושו  (1). 4"בפקודת המסחר עם האויב, כך: 

כל אדם הגר בארץ  )ב( כל מדינה או שליט של מדינה הנמצאת במצב מלחמה עם מדינת ישראל; )א( -
כל חבר בני אדם )בין מאוגד ובין בלתי מאוגד(, המנהל עסקים בכל מקום, אם אותו חבר בני  )ג( אויב;

ל אדם אשר על פי סעיף זה הינו "אויב", וכל זמן שחבר אנשים זה נתון לפיקוחו אדם נתון בפיקוחו ש
כל חבר אנשים שנתכונן או נתאגד במדינה הנמצאת במצב מלחמה עם מדינת ישראל, או בהתאם  )ד( כנ"ל;

ביחס לכל עסק המתנהל בארץ אויב, לכל אדם יחיד או לחבר בני אדם )בין שהוא מאוגד  )ה( לחוקיה; וכן
 .ין שאינו מאוגד( העוסקים באותו עסק"וב

לאומית עם עודפי מזומנים שמועמדים לרשות חברות -אנחנו מניחים בדיון זה חברה ישראלית בקונצרן רב .9
לאומית המשתתפות בהסדר. כמובן, יכול להיות מצב הפוך שבו לחברה הישראלית יתרת -הקונצרן הרב

יתרות מזומנים מחברות קשורות  Cash Pooling-הסדר המזומנים שלילית ולרשותה מועמדים במסגרת 
זרות. הדיון העקרוני בשני המצבים אינו שונה, אך מניסיוננו המצב הראשון הוא התדיר יותר, ולכן לדעתנו 

 הדיון בו משרת טוב יותר את מטרות המאמר. 
 ו"מיסים אונליין". (1985) 757( 2)לטפ"ד  פקיד שומה ת"א נ' צבי לידור 16/82ד"נ  .10



 

צדדי כאמור יש והוא מוסכם מראש ויש והוא בגדר תוצאה נגזרת של -מהלך דו
סקה , אחרי העברת הכספים לראשונה. העסיבות שנוצרו בשלב מאוחר יותרנ

מוסכמת מראש כאשר מתלווה לכך כוונה של הצדדים ליצור ביניהם יחסים של לווה 
ומלווה וכפועל יוצא גם מסכימים ביניהם הצדדים בדרך כלל מהם תנאי ההלוואה 

ונות ושאר המרכיבים היינו, תקופת ההלוואה, מועד פרעונה, שיעור הריבית, בטח
 ".העובדתיים האופייניים לעסקת אשראי

 
כוונת הצדדים היא להעמיד יתרות מזומנים לרשות מוחשי  Cash Poolingבהסדר לדעתנו, 

אין כל מקום לטענה שמדובר בכוונה שמזומנים אלה יוחזרו, ולכן  קונצרןחברות קשורות ב
  .12לא הוחזרה ההלוואה הוא ארוך , גם אם פרק הזמן שבו11מהחברה הישראלית דיבידנדב
 

-הרב קונצרןכל אחת מחברות ה , אותה תיארנו לעיל,הרעיונית Cash Pooling-ת הבשיט
לאומי, ובין השאר החברה הישראלית, אשר משתתפות בהסדר מנהלות חשבון בנק משל 
עצמן אצל הבנק עמו נכרת ההסכם, כאשר אין העברות בפועל של מזומנים לחשבונות הבנק 

האם העברת הכספים  - עולה השאלהרכז. ההאחרות או לחשבון בנק של  קונצרןשל חברות ה
 Cash-לשהו לחשבון אחר שפתחה בבנק במסגרת הסדר העל ידי החברה מחשבון בנק כ

Pooling לדעתנו, במצב חברתית או שמא מדובר בפיקדון בנקאי. -א הלוואה ביןיהרעיוני ה
-בטוחות ביןכן קדונות בנקאיים ויחברתיות, כי אם פ-דברים זה אין כלל הלוואות בין

א העברת כספים בין חברות עם זאת, בנסיבות מסוימות יכול שתהחברתיות דוגמת ערבויות. 
 בנסיבות בהןמבצע הבנק קיזוז בין יתרות המזומנים של החברות, או  עתוזאת  ,קונצרןה

המשתתפת  קונצרןב חברה אחרת אחת החברות לטובתשהעמידה הערבות  נדרש מילוי
בפירעון חובותיהן כלפי  קונצרןלהבטחת עמידתן של חברות הערבות זו מועמדת  .בהסדר
 הבנק. 

  

                                                      
שמשון פריצקר נ' פקיד שומה חיפה )מחלקת  221/00ין עמ"ה )חי'( ייפים דבריו של בית המשפט בענ .11

"אם טוען המערער כי מדובר בהלוואה ולא בדיבידנד, וכי : 105-( ה2003)פברואר  1, "מיסים" יז/המדגם(
עליו להוכיח שאכן בהלוואה מדובר. הוא  (, היה9)3לכן יש למסותו רק על הריבית הרעיונית לפי סעיף 

, מהסכומים שמשך" הוא לא החזיר סכום כלשהולא הציג כל הסכם בנידון ונראה גם, שעל פני השנים, 
 CRA technical interpretation 2017 - 0682631I7 ,ראו גם לדוגמה הוראת פרשנות של רשות המסים הקנדית

(February 27, 2018) עמדת כספים לטובת הסדרי לה. לפיה עמדת רשות המסים הקנדית, בקשרCash 

Pooling שהלוואות של בעלי מניות לטובת הסדרי ,Cash Pooling חברתי -יסווגו כדיבידנד בין בינלאומיים
, לרבות שהסכומים שהועמדו מסוימיםויחול ניכוי מס במקור מאותו התשלום רק בהתקיים תנאים 

 לחברה המלווה.  א יוחזרוללטובת ההסדר 
יוסף קפלאוי נ' פקיד שומה  16986-01-16 )ת"א( עניין ע"מראו לעניין זה דבריו של בית המשפט המחוזי ב .12

"(, שם דחתה השופטת סרוסי טענה של רשות ין קפלאוייענ: ")להלן, "מיסים אונליין" (18.6.2019) גוש דן
שנים, ואשר לא שולם בגינו סכום כלשהו, ואנו  8-סה ממחילת חוב, לגבי חוב שעמד כהמסים להכנ

מצטטים: ""המשיב טוען כי העובדה שאבי המערער לא עמד על פירעון יתרת הזכות שלו בחברה, ולמעשה 
לא יכול היה לעמוד על גביית החוב שלו מהחברה משום שהיא היתה במצב של חדלות פירעון עד כדי 

העובדה שבמשך יתר על גביית החוב ושמט אותו בפועל. הפסקת פעילותה העסקית, מלמדת כי הוא וו
( לא היתה כל דרישה לתשלום החוב ולא נעשה מאומה 1998-2006תקופה ארוכה של שמונה שנים )
. המשיב טוען כי יש לראות את בעל המניות, אבי המערער, כאילו מחל להקטנת החוב, מעידים על מחילה

שה, יתרת הזכות שלו בחברה התבטלה וממילא המערער אינו על חובה של החברה כלפיו כך, שהלכה למע
יכול להיפרע ממנה עוד. משמעות קבלת טענת המשיב על מחילת החוב בחברה היא ביטול יתרת הזכות 

כפי שיפורט להלן, לא קיבלתי וכפועל יוצא דחייה מינה וביה של טענת המערער על זכאותו להיפרע ממנה. 
ת החוב בחברה ומכאן שאין לומר כי, מטעם זה, נשללת זכאותו של את טענת המשיב בסוגיית מחיל
 ".המערער להיפרע את יתרת הזכות



 

 Cash Poolingשהופקדו בחשבון בנק, אף במסגרת הסדר המזומנים  כל עודעמדתנו היא, כי 
ל שלא התבצע קיזוז כ, וכנותרים בבעלות החברה והיא חופשיה להשתמש בהן כרצונהרעיוני 

הרי שניהול יתרות המזומנים בשיטה זו והבנק לא מימש את הערבות, חברתי -יתרות בין
י סכום המועמד הלכה למעשה כהלוואה לבנק וזכאי לריבית )קר דינה כפיקדון בנקאי

נהנות  קונצרןאיננו מתעלמים מכך, שחברות אחרות בחברתית. -, ולא כהלוואה ביןמהבנק(
החברה בחשבון הבנק שמפקידה מהיכולת למשוך כספים בהסתמך על יתרות המזומנים 

אולם, חברתיות, -ןובהסתמך על הערבויות הבי Cash Pooling-שפתחה במסגרת הסדר ה
 חברתית. -לדעתנו, אין בכך כדי לסווג את יתרות אלה כהלוואה בין

 
הוא מקום בו אכן מומשה הערבות או שבוצע קיזוז בפועל בין חשבונות  , לדעתנו,החריג לכלל

המשתתפות בהסדר, וזאת כתוצאה מאי עמידתה של אחת החברות החברות הבנק של 
מימוש הערבות או קיזוז יתרות או פירוק.  חדלות פירעוןכתוצאה מ , למשל,בהתחייבויותיה

שמזומניה קטנו לבין החברה  חברתית בין החברה-מקים לשיטתנו הלוואה ביןבפועל 
-ההלוואה הביןכי  ברורכשמזאת, רק שלטובה נערך הקיזוז או מומשה הערבות. יתרה 

מחילת חוב או כ תסווג אפשר שהעברת המזומנים ,עוד לעולםחברתית הזו לא תיפרע 
 .13, בכפוף כמובן לכך שלחברה שמזומניה קטנו יש רווחים ראויים לחלוקהדיבידנדחלוקת כ
שלטובתה נערך הקיזוז , מטבע הדברים, כאשר החברה אפשרי רקווג החלוקה כדיבידנד יס

ריח האם בקונצרן היא הב או חברה קשורה שהחברה ,היא חברת האםאו מומשה הערבות 
הקשורה שלא מקום בו החברה  הדיןמה  -. נשאלת השאלה שמחבר בין שתי החברותהתיכון 

, אשר לטובתה קוזזו המזומנים או היא חברה בת של החברה המשלמת פרעה התחייבותה
יש לסווג את פעולת הקיזוז או פעולת מימוש  מעין אלה בנסיבותלדעתנו,  ?מומשה הערבות

 .ת חובאו, כאמור, כמחיל בהון כהשקעה הערבות
 

 סיווג הערבות
 

ולא הלוואה, וכך יש גם לסווגה בהקשר של מערכת היחסים שירות היא  ,דעתנול ,הערבות
ן זה נעיר, שכך לדעתנו יש לסווג גם בטוחות ילעני. Cash Pooling14חברתית בהסדר -הבין

  אחרות דוגמת שעבודים. 

                                                      
לחוק החברות מבחין  303סיווג הכנסה לצרכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף  - 1/2018חוזר מס הכנסה  .13

רח עומדים במבחן לחוזר מונה מקרים נוספים שלא בהכ 3.6בין חלוקת רווחים לבין הפחתת הון. סעיף 
הרווח ושלעמדת רשות המסים יסווגו כדיבידנד, שהדיון בהם חורג ממסגרת מאמר זה. נציין בקצרה, 

היא  3.6שגישת רשות המסים אינה נקיה מספקות, ואנחנו סבורים שלפחות לגבי חלק מהמקרים בסעיף 
ת מסווגת כדיבידנד גם כאשר אינה נכונה. לעמדה שהלוואה שלא תיפרע עוד יכולה בנסיבות מסוימות להיו

 ,3שמואל לוי נ' פקיד השומה ירושלים  4254/13החלוקה אינה מותרת לפי חוק החברות ראו ע"א 
הלוואה "לצמיתות" שלא הוחזרה, , שם נפסק, כי בנסיבות המקרה 145-( ה2015)אפריל  2"מיסים" כט/

קודה וזאת מבלי להתחשב כלל ועיקר ( לפ7)2( או 4)2מן הדין לראות בה רווח שבפירות, אם לפי סעיף 
במקורו של הכסף בידי החברה, וגם אם מדובר בחלוקה אסורה של דיבידנד בהתאם לדיני חברות, אין 

 בכך כדי להשפיע על חבות המס, מקום שבו בוצעה החלוקה ולא בוטלה. 
הוצאות  -למתן הלוואה  לביא ויצחק צ'יקורל "הוצאות נילוות-דורון לוי, רחלי גוזמאמרם של ראו גם  .14

התומך בסיווג זה ומסתמך על פסק דין של בית  47-( א2010)דצמבר  6כד/ "מיסים", מימון אם לאו?"
על אף שבית המשפט הישראלי טרם הכיר בעמלה בגין " :Vitroן יהמשפט לענייני מסים האמריקאי בעני

ת דרכן במהרה אל עבר עולם העמדת ערבות כדמי שירותים, מגמות שמתחילות מעבר לים מוצאות א
המשפט הישראלי. לכן, לא מן הנמנע ואף סביר להניח, כי לא רחוק היום בו סוגיה זו תגיע לפתחו של 

 T.C. Container Corp v. Commissioner 134". ראו גם בית משפט בישראל, שיידרש להכריע בעניין

122 (2010). 



 

כרגיל אינם הלוואה או )קרי, כזה שהוא לטובת חברה קשורה( חברתי -ערבות או שעבוד בין
 אלא בטוחה למקרה שהצד החייב לא יעמוד בהתחייבותו ,כניסה לנעלי הצד החייב המובטח

)ואין הם ממומשים כל עוד הצד החייב מקיים חיוביו(, ולכן לדעתנו יש לסווגם כשירות. לבנק 
 : בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מן יבית המשפט המחוזי בעני דברי ן זהייפים לעני
 
מתן ערבות וקבלתה אינם מהווים חוזה להספקת מיצרך. נשארנו איפוא בשאלה "

דלעיל, אם ערבות מהווה מתן שירות. ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים חיובו 
לחוק הערבות, תשכ"ז(. מקבל השירות הוא  1ס' של אדם אחר כלפי אדם שלישי )

הלווה, הערב איננו נזקק למלווה לקבלת שירותים. המונח שירות לא הוגדר בחוק 
נראה שערבות היא שירות אדם רגילים מבינים אותו. -ויש להבינו כדרך שבני

שהערב עושה ללקוח והוא עצמו לא רק שאיננו מקבל שירות אלא מסתכן בתשלום 
 15".החוב

 
כי אין בעצם העמדת ערבות לטובת  ,16עמי חזןן יבהקשר זה אף קובע בית המשפט העליון בעני

 צד ג' כדי להפוך את הצד שנותן את הערבות למי שמקבל את ההלוואה בפועל: 
 

"אולם, נטען בפנינו, כי ההלוואה מבנק לאומי שבה פרע חזן עמי את המשיכות 
מחברת חזן היא הלוואה של חברת חזן בסופו של דבר, ומכל מקום, היא עסקה 
מלאכותית שיש להתעלם ממנה. ללא קשר למידת הרלבנטיות של טענה זו 

, הרי שאין בידי והשלכותיה לעניין סיווג המשיכות מחברת חזן כהלוואה או דיבידנד
לקבלה לגופה. אמנם, חברת חזן ערבה להלוואה זו ואף חתמה על כתב קיזוז מיוחד 
בגינה, ויש בכך סיכון כלכלי שהיא נושאת בו. אולם, אין בכך כדי להפוך את חברת 

במועד הרלבנטי, עוד לא חזן למקבלת ההלוואה ומי שתפרע אותה בסופו של דבר. 
. במידה וצפי זה יתממש, פתוחות בפני פקיד העתידיתברור אם זו אכן ההתרחשות 

השומה טענות שונות להגשמת מיסוי צודק ואמיתי בסופו של דבר על חזן עמי בגין 
משיכות הכספים שנפרעו על ידי חברת חזן עצמה ולא על ידיו. ובאשר למלאכותיות 

, אינני ההלוואה מבנק לאומי, הרי שטענה זו נטענה בשלב מאוחר בלבד, וגם לגופה
 ".מוצא לה בסיס מספיק, ונחה דעתי כי יש לדחותה

 
-ה     חברה ישראלית לטובת הסדר העמידה יתרות מזומנים אשר מקרה מיוחד הוא זה של 

Pooling Cash 17חוק לעידוד השקעות הוןב ל51סעיף מקורם בהכנסה עליה חל ש.   

                                                      
 בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ נ' אזולאי דניאל, 2543/74של השופט מ' קנת בת"א  ראו דבריו .15

 .294( 2פ"מ תשל"ו )
 .104-ה (2005)אפריל  2יט/ "מיסים", נ' פקיד שומה נתניהואח' עמי חזן  9412/03ע"א  .16
 .1959-התשי"טהחוק לעידוד השקעות הון,  .17



 

ב 51סעיף לאור הוראות  לבחוןיש שדיון בהוראות הסעיף חורג ממסגרת מאמר זה, ונציין 
, אשר מעמידה הלוואה לקרוב, בעל שליטה בה או לתאגיד 18חברה ישראלית האם ,לחוק

לדעתנו, אין לסווג . הלוואה כדיבידנדה , תיחשב כאילו היא מחלקת את סכוםבשליטתה
פי הוראות -חברתית בריבית שוק, שאינה "הלוואה לצמיתות", כדיבידנד על-הלוואה בין

דיבידנד בנושא " 15/08הוראה זו נידונה במסגרת החלטת מיסוי זה. מכל מקום, סעיף 
", שם נדונה והוכרעה סוגיית סיווג של יתרות מזומנים אשר מנוהלות ממפעל מאושר

ומופקדות בחשבון בנק של חברה ישראלית בבנק זר ונקבע, כי  הרעיוניתבמסגרת השיטה 
יראו במזומנים שהופקדו בחשבון הבנק של החברה כהלוואה, ולא  19בתנאים מסוימים

, כי אין לסווג את יתרות המזומנים המופקדות בחשבון הבנק כמובן אנו מסכימיםכדיבידנד. 
, כפי עמדתנוהרעיוני כדיבידנד.  Cash Pooling-שנפתח במסגרת הסדר השל החברה 

 רעיוני אינה Pooling  Cashת הסדרכי העמדת יתרות מזומנים במסגרהיא , שהסברנו לעיל
ורק  אשר מזכה את החברה המפקידה בריביתחברתית אלא פיקדון בנקאי -הלוואה בין

לדעתנו . על כן, חברתית-החברות המשתתפות קמה הלוואה ביןמקום שיש קיזוזי יתרות בין 
, ובמקרה של הסדר מוחשי Pooling  Cashלהסדר ביחסרק ככלל יבחן האמור בהחלטה יכול לה

נטית רק למקרה וו, ולדעתנו, שאלת הסיווג כדיבידנד רליתרותרק מקום שיש קיזוזי  -רעיוני 
  .של "הלוואה לצמיתות"

 
 

  Cash Pooling הסדרהיבטים של מחירי העברה בניהול יתרות מזומנים ב
 

 קביעת שיעור הריבית
 

הסדר זה לייעל את ניהול מטרת  בין צדדים קשורים. ככללמתקיים  Cash Poolingהסדר 
עסקה בין צדדים ב .לשפר את מרווחי הריביתבו ומשתתפות השל והנזילות יתרות המזומנים 

, כי התנאים המסחריים אשר נקבעו בין הצדדים אינם תנאי השוק ,קיים החשש קשורים
 ותילההפער בין שיעורי המס עלול  וכשמדובר בצדדים קשורים הנמצאים במדינות שונות

רווחים בין הצדדים  תשונים ממחירי השוק ולהסטהתמריץ לקביעת מחירי העברה 
   הקשורים בעסקה.

                                                      
סכום שנתן בעל המפעל המוטב היתר, "קובעת, כי יראו כדיבידנד שחילקה חברה מוטבת, בין לשון הסעיף  .18

( לפקודה או לתאגיד בשליטתם, או שזקף אותו לחובתם, 9)32לקרובו, לבעל שליטה בו כהגדרתו בסעיף 
בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם כן שוכנע פקיד השומה כי הסכום האמור מהווה הכנסה חייבת במס 

כפי שהיא מובאת חד עם זאת, לגישת רשות המסים י בידי המקבל, שאינה דיבידנד, והמס עליה שולם;
חלה גם על רכישת חברות והשקעה בהן את הסעיף של מס הכנסה, הור 6/2013להוראת ביצוע  2.4בסעיף 

""מעבר למקרים אלו, אליהם התייחסה חוות הדעת מפורשות, קיימים  תיבחן גם במקרים אחרים:ו
רה בעלת המפעל המאושר או המוטב, שאינם בדרך מקרים נוספים של הוצאת כספים מהמסגרת של החב

של רכישה או השקעה בחברה בת, אשר, לכאורה, אף הם אינם מקיימים את תכלית החוק. לאור הרציונל 
הפעיל את הוראות של חוות הדעת, כמפורט לעיל, גם לגבי מקרים אלו יש לבחון האם ניתן ויש מקום ל

 י העניין".ב)ב( לחוק העידוד, לפ91-)ח( ו91סעיפים 
( ביישום הסכם ניהול יתרות המזומנים, 1העיקריים אשר נקבעו בהחלטת המיסוי הם, כדלקמן: ) התנאים .19

( הריבית בה יזכו 2לא יחולו העברות כלשהן של מזומנים ו/או שווה מזומנים בין החברות בקונצרן; )
יות ביתרת זכות, במסגרת יישום החברה ו/או החברות הבנות בישראל בגין יתרות חשבונותיהן בבנק המצו

הסכם ניהול המזומנים, לא תפחת מהריבית המקובלת על יתרות דומות בחשבונות אחרים בבנק הזר, 
( החברה תמציא לפקיד השומה, לפי דרישתו, אישורים 3והכל בהתאם לסוג המטבע בו מנוהל החשבון; )

שלכות יישום הסכם ניהול המזומנים או ניירות חישוב הנחוצים לדעת פקיד השומה כדי לבדוק את ה
 לגביה ולגבי כל אחת מהחברות הבנות בישראל.



 

סעיף  "(132תיקון לפקודה )להלן: " 132במסגרת תיקון  כהוראת חוק אנטי תכנונית הוסף
-בין, אשר קובע את המסגרת הנורמטיבית אשר חלה בישראל על עסקאות לפקודה א85

לאומית שבין צדדים בעלי יחסים מיוחדים, תדווח בהתאם -ביןעסקה מכוחה לאומיות, 
פחות רווחים שהופקו ממנה לתנאי השוק שלה, בהתעלם מהמחיר שנקבע בין הצדדים, ככל 

אימץ את עקרון לפקודה א 85סעיף  .קשורים-מאלו שהיו מופקים בעסקה בין צדדים בלתי
, פיו על OECD-בהנחיות הכעקרון יסוד ", שהוכר The Arm's Length Priceאורך הזרוע "

עסקה בין צדדים קשורים ייבחן באופן המיטבי בהשוואת תוצאות העסקה ב"אורך הזרוע" 
 .20לתוצאות עסקה דומה בין צדדים בלתי קשורים ,בין צדדים קשורים

 
-יש מספר סוגי עסקאות בין Cash Poolingכפי שראינו בדיוננו בסיווג העסקה, בהסדרי 

חברתיות ושירותים -חברתיות )בהסדר המוחשי בלבד(, ערבויות בין-הלוואות בין: חברתיות
חברתיים של רכז מנהל. בנוסף, עלינו להתייחס להטבות הנובעות מההסדר לגבי מרווחי -בין

הריבית ודירוג האשראי העדיפים ביחס לאלה שהיו לכל חברה משתתפת בהסדר בנפרד, 
מהי  -ין כל החברות המשתתפות או חלקן, ואם כן ולבחון, האם יש לחלק הטבות אלה ב

מבקשים לבחון , OECD-, וכך גם הנחיות הלפקודה א85כאמור סעיף  נוסחת החלוקה.
הקושי המרכזי הוא  השוואה.-חברתיות בהשוואה לעסקאות דומות בנות-עסקאות בין

מיים, לאו-הם מטבעם הסדרים בין חברות קשורות בקונצרנים רב Cash Poolingשהסכמי 
-וקשה למצוא אותם בין חברות לא קשורות. מכאן, שנתקשה למצוא הסדרים דומים בני
-השוואה. אין בהיעדרם של הסדרים דומים בין צדדים שלישיים כדי לסווג את הסדרי ה

Cash Pooling פניהם סוטים מעקרון מחיר השוק, שכן ברור שיש סוגי עסקאות  ככאלה שעל
ועדיין יכולות להיות במחירי שוק ולעמוד בדרישות  ,וריםשתתרחשנה רק בין צדדים קש

 Cash Pooling-בהסדר החברתית -יש לבחון כל סוג של עסקה ביןלכן, . 21א לפקודה85סעיף 
כדי לבחון,  22השוואה-מצוא לגביה עסקאות דומות בנותלתחום אותה וללהגדיר ובנפרד, 

  חלוקת הפונקציות, ל בהתאם האם היא מתבצעת במחיר שוק

                                                      
 קובעת: OECD-להנחיות ה 1.6סקה יפ  20.

 "Where conditions are made or imposed between the two associated enterprises in their 

commercial or financial relations which differ from those which would be made between 

independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have 

accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, 

may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. By seeking to adjust 

profits by reference to the conditions which would have obtained between independent 

enterprises in comparable transactions and comparable circumstances (i.e. in “comparable 

uncontrolled transactions”), the arm’s length principle follows the approach of treating the 

members of an MNE group as operating as separate entities rather than as inseparable 

parts of a single unified business". 

מכירות בכך שיש עסקאות שמתבצעות מטיבן רק בין צדדים קשורים ומציינות, כי  OECD-אף הנחיות ה .21
צדדים שלישיים אינם מבצעים עסקאות מסוג מסוים אינה גוזרת שעסקה כזו בין צדדים ששהעובדה 

השוואה מקשה על -עדרן של עסקאות דומות בנותיקשורים סוטה בהכרח מעקרון מחיר השוק. אמנם ה
פניו את  בין הצדדים הקשורים היא במחיר שוק, אך אין בכך כדי לשלול על הבחינה, האם העסקה

 :OECD-להנחיות ה 1.11ראו למשל פסקה  ,האפשרות שהעסקה עומדת בעקרון מחיר השוק
"Where independent enterprises seldom undertake transactions of the type entered into by 

associated enterprises, the arm’s length principle can be difficult to apply because there is 

little or no direct evidence of what conditions would have been established by independent 

enterprises". 
 :OECD-לטיוטת החוזר של ה 100ראו לעניין זה את פסקה  .22

 "The accurate delineation of the cash pooling transactions will depend on the particular 

facts and circumstances of each case. As cash pooling is not undertaken regularly, if at all, 



 

על  נסמכתבחינה זו, כידוע,  הנכסים והסיכונים בין הצדדים הקשורים המשתתפים בעסקה.
חברתי אותו גם על רשות המסים לכבד, אלא אם כן הצדדים אינם -הוראות החוזה הבין

כפי שציינו לעיל, יש טעמים מסחריים . 23מתנהלים לפיו או שהוא נעדר תוכן כלכלי אמיתי
, מוחשי או רעיוני, לרבות ניהול Cash Poolingלהצטרף להסדר  ועסקיים משמעותיים לחברה

 ושיפור מרווחי הריבית. יעיל של מזומניה
 

 מקים זכות לריבית לחברה Cash Pooling-ניהול יתרות מזומנים באחת משיטות ה
יתרה שלילית. בהמעמידה עודפי מזומנים בהסדר וחובת תשלום ריבית לזו אשר נמצאת 

שיעור ריבית זה נדרש להיות בהתאם לכלל "אורך הזרוע" ולתנאי השוק כפי שהיו אילו 
חברות הקונצרן לא היו צדדים קשורים, כאשר תנאים כאמור ייבחנו במסגרת מחקר מחירי 

חברתיות -אין הלוואות ביןחברתיות. כפי שהסברנו לעיל, -העברה בעסקאות פיננסיות בין
, )והחברה עם יתרות המזומנים זכאית לריבית מהבנק בו מנוהל הפיקדון( יתבשיטה הרעיונ

שיעור  .מוחשיתת לניהול יתרות מזומנים בשיטה הרלוונטישיעור הריבית  ולכן בחינת
ין זה יש לבחון את מאפייני כל אחד ילענ. 24במחיר שוקהריבית בשיטה המוחשית צריך שיהא 

יכולתו של ויכולתו של הלווה ללוות בתנאים דומים  -המלווה והלווה  -מהצדדים הקשורים 
דירוג המלווה להלוות בתנאים דומים. במישור החברה הלווה מדובר בבחינה הדומה לקביעת 

סקה בין צדדים שלישיים יבחן את כושר הפירעון של הלווה ואת . מלווה בעההאשראי של
יכול לקבל הלוואה עם תנאים בריבית הוא , ואילו הלווה יבחן, האם הסיכון שהחוב לא יוחזר

 טובה יותר מצד אחר כלשהו. 
 

וואות לחברתית לה-ככלל, דומה כי השיטה המתאימה ביותר לבחינת שיעור הריבית הבין
ת בחינההיררכיה שבין השיטות לחברתיות היא שיטת השוואת המחיר. כך גם בישראל, -בין

יטת שכי השיטה המועדפת היא  ,קבענ, שם 25בתקנות מחירי העברה מצאתהמחירים נ
  השוואת המחיר. 

                                                      
by independent enterprises, the application of transfer pricing principles requires careful 

consideration".  

 .OECD-להנחיות ה 1.65למשל, פסקה  .23
לקוד המס האמריקני, לפיה ניתן להתערב בשיעורי ריבית בין צדדים  (1)(a)1.482-2ראו לעניין זה תקנה  .24

 קשורים, ככל שאינן בהתאם לכלל אורך הזרוע: 
"Where one member of a group of controlled entities makes a loan or advance directly or 

indirectly to, or otherwise becomes a creditor of, another member of such group and either 

charges no interest, or charges interest at a rate which is not equal to an arm's length rate 

of interest (as defined in paragraph (a)(2) of this section) with respect to such loan or 

advance, the district director may make appropriate allocations to reflect an arm's length 

rate of interest for the use of such loan or advance." 
"( קובע את תקנות מחירי העברה)להלן: " 2006-הכנסה )קביעת תנאי שוק(, התשס"ז לתקנות מס 2סעיף  .25

לאומית שנעשתה היא עסקה בתנאי -לצורך קביעה אם עסקה בין. )א( 2המדרג לעניין השיטה מועדפת: "
אחת לאומית לעסקאות דומות של הצד הנבדק לפי -שוק, ייערך חקר תנאי שוק שבו תושווה עסקה בין

לאומית לבין המחיר -שיטה המשווה בין המחיר שנקבע בעסקה הבין( 1השיטות המפורטות להלן: )
לא ניתן להפעיל את שיטת השוואת ( 2ת השוואת המחיר(; )שיט -אלה )בתקנות  שנקבע בעסקה דומה

לפי אחת משיטות ההשוואה שלהלן, המתאימה ביותר בנסיבות הענין: )א( שיטה המשווה את  - המחיר
-שיטה המשווה בין העסקה הביןלאומית לבין העסקה הדומה; )ב( -שיעור הרווחיות בין העסקה הבין

לוקה הנהוגה של הרווח או ההפסד בין צדדים לפעילות משותפת, לאומית לבין העסקה הדומה, על פי הח
תיו בנכסים הקשורים לעסקה; בהתחשב בתרומתו של כל צד לעסקה, לרבות חשיפתו לסיכונים וזכויו

שיטה  -( 2) בפסקהלא ניתן להפעיל את שיטת השוואת המחיר או את אחת השיטות המפורטות ( 3)
  .לאומית לעסקה דומה"-ן, המשווה בין העסקה הביןאחרת, המתאימה ביותר בנסיבות העני
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 ענייןשיטות קביעת מחירי ההעברה הגיעה גם לפתחו של בית המשפט העליון ב דירוג
השופט מינץ, כי מדרג השיטות יהיה בהתאם לסדר הופעתן בתקנות  קבעשם  ,26קונטירה

  מחירי העברה:
 

)א( מפרטת אפוא את השיטות להערכת תנאי השוק ולהשוואת העסקה 2"תקנה 
-הנדונה אליהם. הרישא של התקנה קובעת כי לצורך ההכרעה האם העסקה הבין

לאומית הנדונה נעשתה בהתאם לתנאי השוק אם לאו, יש לערוך "חקר תנאי שוק". 
דומות" של  במסגרת חקר זה תיעשה השוואה בין העסקה הנדונה לבין "עסקאות

זאת באמצעות שיטות הערכה והשוואה המפורטות בתקנות "הצד הנבדק". 
. "עסקה ( על פי סדר נקיטתן, המבטא את סדר מהימנותן והתאמתן3)א()2-(1)א()2

כעסקה בעלת מאפייני השוואה זהים לאלה של העסקה  1דומה" מוגדרת בתקנה 
ים לעניין זה הם, בין היתר: לאומית. לפי התקנות, מאפייני השוואה רלוונטי-הבין

כונים המאפיינים את תחום הפעילות, סוג הנכס או השירות, תנאי העסקה, הסי
 ".הפעילות ועוד

 
 CUP)-ה) Comparable Uncontrolled Price-שיטת ה מעדיפות את OECD-הנחיות ה אף

ב"עסקה  מחירהטובה ביותר לבחינת השיטה ההיא ומקום שאפשר ליישמה כשיטה ישירה 
שיטת השוואת המחיר אפשרית ליישום בהשוואה לעסקאות דומות פנימיות )של  .27דומה"

הצד הקשור עם צדדים שלישיים( או חיצוניות )בין צדדים שלישיים לבין עצמם(, כך 
לבין  קונצרןבאחרות ן להשוות גם להלוואות אחרות בין חברות תקביעת שיעור הריבית נישל

 :28לעניין זה OECD-ה ציעמ, וכך צדדים שלישיים
 

"In the search for comparability data, a comparable is not necessarily 

restricted to a stand-alone company. In examining commercial loans, where 

the potentially comparable borrower is a member of a multinational group and 

has borrowed from an independent lender, provided all other economically 

relevant conditions are sufficiently similar, a loan to a member of a different 

group or between members of different groups could be a valid comparable." 

  

                                                      
, "מיסים" 3נ' פקיד שומה תל אביב ופיננסיאר ישראל בע"מ קונטירה טכנולוגיות בע"מ  943/16ע"א  .26

 .125-( ה2018)יוני  2לב/
 :OECD-להנחיות ה 2שבפרק  2.3 סקהיפראו לעניין זה את  .27

 "Traditional transaction methods are regarded as the most direct means of establishing 

whether conditions in the commercial and financial relations between associated enterprises 

are arm's length. This is because any difference in the price of a controlled transaction from 

the price in a comparable uncontrolled transaction can normally be traced directly to the 

commercial and financial relations made or imposed between the enterprises, and the arm's 

length conditions can be established by directly substituting the price in the comparable 

uncontrolled transaction for the price of the controlled transaction. As a result, where, 

taking account of the criteria describe in paragraph 2.2, a traditional transaction method 

and a traditional profit method can be applied in an equally reliable manner, the traditional 

transaction method is preferable to the transactional profit method. Moreover, where, 

taking account of the criteria described at paragraph 2.2, the comparable uncontrolled 

price method (CUP) and another transfer pricing method can be applied in an equally 

reliable manner, the CUP method is to be preferred..." 
  .OECD-טיוטת החוזר של הל 85 סקהיפ .28



 

 קבוצתיתמיוחסת לסינרגיה ההההטבה  תמחור
 

משפר את מרווחי הריבית לחברות הקונצרן המשתתפות. יתרון  Cash Pooling-הסדר ה
רוב, על פני החברות המשתתפות  פי הגודל של הקונצרן ודירוג האשראי העדיף שלו על

בהשוואה לריבית השוק שיכולה  משפר את שיעורי ריבית הזכות וריבית החובה ,הבודדות
כיצד יש להתייחס להטבות נוספות  -מתעוררת בהקשר זה השאלה . כל חברה משתתפת לקבל

הנובעות מהתקשרות א לפקודה, 85בית השוק העומדת בדרישות סעיף מעבר לרי ,אלה
הקונצרן כולו בהסדר עם הבנק, והאם ראוי לייחס לכל אחת מהחברות המשתתפות חלק 

בהסדר . 29ניתיחסי בהטבה זו, שיתבטא בתוספת הכנסה שבגינה תמוסה החברה הנה
מתעוררת  הרעיוניבהסדר אף , והמוחשי ההטבה הזו מיוחסת תחילה לחשבון של הרכז
מציינת שלוש אפשרויות  OECD-שאלת ייחוס ההטבה בין החברות השונות. טיוטת חוזר ה

אלה שביתרת מזומנים הראשונה, חלוקת ההטבה בין כל החברות המשתתפות,  :ין זהילענ
לכל חברה  רלוונטימנים שלילית, דרך שיפור שיעור הריבית החיובית ואלה שביתרת מזו

בהתאמה ליתרה שלה )החיובית או השלילית( בהשוואה לסך היתרות של כל החברות 
יה, קביעת שיעור ריבית זהה, זכות או חובה, לכל החברות המשתתפות יהשנ ;המשתתפות

המשתתפות שביתרת השלישית, ייחוס ההטבה העודפת לריבית השוק רק לחברות  ;בהסדר
לחברות המלוות( בנימוק, שאלה החברות הנושאות  -מזומנים חיובית )ובהסדר המוחשי 
 בסיכון ולכן זכאיות לתמורה עודפת.

 
 מספרנבחנה ב וחלוקת ההטבה העודפת Cash Poolingת קביעת שיעור הריבית בהסדרי יסוגי

הבולטים שביניהם. בית המשפט העליון בנורבגיה  סקור אתואנו נפסקי דין בכל רחבי העולם, 
 ConcoPhillips בעניין

 לרבות ,ConcoPhillipsהתקשרות חברות קבוצת  לש דן במקרה 30
 Bankבשיטת המוחשית עם Cash Poolingת ארה"ב, בריטניה נורבגיה, בהסדר ותושב ותחבר

Of America הייתה ערבה , כאשר החברה הבריטית שימשה כרכז והחברה האמריקנית
  כלפי הבנק.  קונצרןלהתחייבויות ה

                                                      
 :105 הסקימציינת בפ OECD-טיוטת חוזר ה .29

"An advantage of a cash pooling arrangement may be the reduction of interest paid or the 

increase of interest received, which results from netting credit and debit balances. The 

amount of that group synergy benefit, calculated by reference to the results that the [26] 

cash pool members would have obtained had they dealt solely with independent enterprises, 

would generally be shared by the cash pool members, provided that an appropriate reward 

is allocated to the cash pool leader for the functions it provides in accordance with C.2.3. 

Pricing of cash pooling transactions". 

 ואילך: 124בפסקאות ו
"The method for allocating the synergy benefit among the pool participants will depend on 

the specific facts and circumstances of each pool. This could be achieved by considering the 

amount of interest the participant would have received from, or owed to, the bank absent 

the pooling arrangement and making an adjustment in respect of the pooling effect. The 

pooling benefit itself may have different components, e.g. an enhancement of the MNE 

group’s liquidity management; the saving made from offsetting debit and credit positions 

(“netting benefit”); the “volume discount” on the overall balance, etc. Accordingly, it may 

be appropriate to vary the proportion of the benefit attributed to each pool member by a 

different method in each case". 

30. Norwegian Supreme Court - Dom, 10/05/2016, HR-201 6-988-A - UTV-201 6-1235. 



 

חשבונות -תתיתרות המזומנים בלהפקיד את כל החברות המשתתפות בהסדר נדרשו 
ייעודיים בבנק האמריקני, ובעוד שהיה מרווח סביר בין ריבית על יתרות מזומנים בחובה 

יתרות מזומנים בזכות, שיעור הריבית על הפקדות ומשיכות מזומנים ריבית על לבין 
מחשבונות הבנק הייתה זהה. החברה הנורבגית, היא הנישומה בעניין זה, טענה בשלב ראשון 

בהתאם לכלל אורך הזרוע, כאשר לצורך היה כי שיעור הריבית שנקבע על משיכות והפקדות 
פקדות ומשיכות אחרות בבנק, שכן לא ניתן היה בוצעה השוואה לשיעורי ריבית על הו קביעת

כיוון שצדדים שאינם קשורים לא מתקשרים בהסדרי  ,אחרותדומות להשוות לעסקאות 
Pooling Cash. מההסדר יש הריבית העודפות כי את הכנסות  ,עוד טענה החברה נורבגית

מסים לייחס לרכז בלבד, וזאת מכוח תפקידו כ"מנהל" ההסדר. מנגד, טענה רשות ה
 ,הבנק בהפקדות או משיכות אחרותשנותן הנורבגית כי בהשוואה מול שיעור הריבית 

עם  Pooling Cashדר סמתקשר בהה ,לאומי-רב קונצרןהתעלמה החברה מכוח המיקוח של 
הבנק, אשר מטבע הדברים משפר את מעמדה בכל הנוגע לקביעת שיעורי הריבית. בית 

הכנסות ההטבה באת יש לייחס רשות המסים וקבע, כי המשפט העליון בנורבגיה פסק לטובת 
כלומר, בית המשפט  .בהתאם לתרומתן היחסית להסדר קונצרןלכל חברות ההריבית 

 .OECD-הנורבגי יישם את החלופה הראשונה בטיוטת החוזר של ה
 

התקשרה  הגיעה גם לפתחו של בית המשפט בשוויץ, שם חברה תושבת שוויץ 31סוגיה דומה
חברתית נקבע על סמך השוואה לשיעור הריבית -, ושיעור הריבית הביןCash Poolingבהסדר 

ות רלוונטיכי על סמך העובדות הטענה, רשות המסים בשוויץ בהלוואות קצרות טווח. 
שנותנת שהיה צריך להיקבע הוא של הלוואות ארוכות טווח  ריביתשיעור ה ,קונצרןל

והן בשל הן בשל משך ההלוואה  ,ן גבוה יותרשמטבע הדברים שיעור הריבית בה, הקבוצה
בית המשפט בשוויץ קיבל . דירוג האשראי הגבוה יותר של הקבוצה ביחס לחברה הבודדת

 את עמדת רשות המסים שם, והריבית עודכנה בהתאם.
 

  ערבותה תמחור
 
ערבויות להעמיד ידרשו הבנקים  Pooling Cash-, במסגרת חלק מהסדרי הפי שראינו לעילכ

לדעתנו כי  לעיל, ציינו. כלפי הבנק קונצרןהחברות לצורך הבטחת פירעונן של התחייבויות 
חברתית יש לבחון את -, וכשמדובר בערבות בין, הלכה למעשה, מתן שירותואמתן ערבות ה
צריכה להיות שזו  הרי ,דרשת תמורהש ליחס בגינה לחברה הערבה, ואם נהתמורה שי

העמדת גין מהו האופן לפיו תקבע התמורה ב ,השאלה היא הזרוע.בהתאם לעקרון אורך 
 7דנות בפרק  OECD-הנחיות ה. Cash Poolingחברתית במסגרת הסדרי -ערבות בין

באילו מקרים יש לחייב מחיר שוק ו ,חברתיים-בעקרונות הכלליים החלים על שירותים בין
-המבחן היסודי לחיוב שירות ביןובאילו נסיבות לא נדרש חיוב כזה.  ,בגין שירותים אלה

חברתי הוא קיומה של טובת הנאה או שווי כלכלי או מסחרי לחברה מקבלת השירות, אשר 
ד ערבות תהיה שירות  לא תמי .32לאומי-חלק מקונצרן רב אינה טפלה ונגזרת מעצם היותה

 , כי קיומן של33מציינת OECD-חוזר של ההטיוטת חברתי שיש לשלם תמורה בגינו. -בין
היא מיוחדת לחברות  Cash Poolingבין החברות המשתתפות בהסדר צולבות ערבויות 

   ,קשורות ומתאפיינת בכך שכל חברה משתתפת ערבה לחברות המשתתפות האחרות

                                                      
31. Switzerland vs. A GmbH, 7 Dec. 2016, Administrative Court, Case No. SB.2016.00008. 
 .OECD-הנחיות הל 7.13-7.12-ו 7.8-7.6ראו פסקאות  .32
 .OECD-לטיוטת חוזר ה 131סקה יפ .33



 

ללא שליטה על הצטרפות חברות נוספות בקונצרן להסדר, ללא שליטה על שיעור החוב לו 
הואיל והחברות המשתתפות היא ערבה וללא גישה למידע פיננסי של החברות להן היא ערבה. 

להעריך את האחרות ערבות באותו אופן, אין גם אפשרות ממשית לחברה הערבה הבודדת 
כי במקרה כזה אין טובת הנאה  OECD-ערבה. לפיכך, מציין הסיכון אי תשלום החוב לו היא 

 :34)לחברה משתתפת לווה( שמחייבת תשלום תמורה בגין הערבות
 

"Thus, the practical result of the cross-guaranteeing arrangement is such that 

the formal guarantee may represent nothing more than an acknowledgement 

that it would be detrimental to the interests of the group not to support the 

performance of the cash pool leader and so, by extension the borrower. In such 

circumstances the guaranteed borrower may not be benefitting beyond the 

level of credit enhancement attributable to the implicit support of the other 

group members. If the prevailing fact and circumstances support such a 

conclusion, no guarantee fee would be due, and any support, in case of a default 

from another group member, should be regarded as a capital contribution." 
 

. 35חברתי שיש לשלם תמורה בגינו-עולה כדי שירות בין מדובר בערבות, אשר במקרים אחרים
ה ה של חברמשתתפת למילוי חיובי הככלל מדובר בערבות מסוימת ומחייבת של חבר

תדירות יותר  Cash Poolingכאמור, במסגרת הסדרי . משתתפת אחרת כלפי צד שלישי
להבטחת החיובים כלפי  הערבויות הצולבות, אם כי אפשריות ערבויות מסוימות ומחייבות

, ערבות למתןתמורה ה קביעתמספר שיטות ל סוקרת OECD-טיוטת החוזר של ה. הבנק
 שיטת השוואת המחיר הן OECD-הנסקרות בטיוטת חוזר ההעיקריות  ותהשיטשתי  כאשר

(CUP) הושיטת  היא גם שיטת הבכורה בישראל מקום שאפשר ליישמה,, אשר כפי שראינו-
Yield Approach.  חברתית צריכה -התמורה במתן ערבות ביןלפי שיטת השוואת המחיר

השוואה ב, כאשר 36להיות זהה לערבות הניתנת בתנאים דומים בין צדדים שאינם קשורים
ת, מידת הסיכון, תנאי מאפיינים השונים של כל אחת מהעסקאות, ובכלל זאב התחשביש ל

, דירוגי בכירותה(ו)דוגמת משך ההלוואה, סכומה, מטבע ההלוואה  ההלוואהתנאי הערבות ו
   .ניתן לבצע השוואה כאמוראכן ולהכריע האם  תנאי השוק,ו אשראי

                                                      
טובת הנאה משתמעת וטפלה הנגזרת מעצם הקשר לקונצרן ההתייחסות במקרה כזה לערבות היא כאל  .34

אפשר למצוא בפסק הדין הקנדי  ולאומי. תמיכה בכך שלא נדרשת תמורה בגין טובת הנאה מעין ז-הרב
, שבו נקבע שמקום שלחברת בת יש דירוג אשראי גבוה יותר מעצם היותה חלק מקונצרן GE Capitalן יבעני

גבוה מזה של החברה הבודדת )ולכן היא נהנית ממרווחי ריבית טובים לאומי שדירוג האשראי שלו -רב
 :ראוחברתי לחברה זו. -מתן שירות בין אין - יותר(

General Electric Capital Canada Inc v. Her Majesty the Queen, 2009 TCC 563, aff'd 2010 FCA 344 (1 

Nov, 2010). 
 .OECD-זר הלטיוטת חו 161-137ראו הדיון בפסקאות  .35
 : OECD-לטיוטת חוזר של ה 146סקה יפ .36

"The comparable uncontrolled price (CUP) method could be used where there are external 

or internal comparables; independent guarantors providing guarantees in respect of 

comparable loans to other borrowers or where the same borrower has other comparable 

loans which are independently guaranteed." 



 

 Approach Yield-עומת זאת, תמחור התמורה בשיטת הל

נעשה באמצעות חישוב המרווח  37
אותה בגין  לעומת הריבית ,תלתשלום בידי הלווה ללא העמדת הערבושבין שיעור הריבית 

הלוואה עם הערבות, וזאת בהתעלם ממרכיב ההטבה בשיעור הריבית אשר נובע מהתקשרות 
הערבות,  בגיןהבנק. תוצאת ההשוואה מהווה את סכום התמורה המרבית עם  קונצרןה

 זההמקום בו התמורה בגין הערבות ) תהא נמוכה יותרבפועל כאשר מטבע הדברים, התמורה 
שיטות נוספות  .(לא להיכנס להסכם ערבותשהלווה  יעדיףלהפרש בין שיעורי הריבית, 

ושיטת התשואה  39, שיטת תוחלת ההפסד38לקביעת התמורה בגין הערבות הן שיטת העלות
 .40על ההון

 
 תמורה המיוחסת לרכז

 
החברה  -חברתית נוספת שיש להתייחס אליה היא התמורה לרכז -עסקה ביןלבסוף, 

. ראינו שיש מנעד של אפשרויות Cash Pooling-המשתתפת המתאמת ומנהלת את הסדר ה
לגבי תפקיד הרכז, הסיכונים בהם הוא נושא והנכסים וההון שברשותו. בקיצון האחד יכולה 

ננסי או בנק, ובקיצון האחר כל שתעשה החברה המשתתפת המשמשת כרכז לפעול כמוסד פי
התמורה לה זכאי הרכז בגין תפקידיו תיגזר כמובן ממקומו  שירותי תיאום וניהול.לתת היא 

 על פני מנעד זה.
 
 

 מסקנה
 

ים לניהול יעיל של לאומי-רב קונצרניםהוא מנגנון מקובל ושכיח ב Cash Pooling-ה הסדר
דנו המוחשי והרעיוני, , Cash Poolingו את הסדרי במאמר זה הצגניתרות מזומנים ונזילות. 

ים. דיון זה מחירי העברה שמתעורר בחנו היבטיו בסיווג העסקאות שיש בהסדרים מעין אלה
עסקאות, ההכנסות סיווג הלשם  מעין זהעת מצטרפת חברה תושבת ישראל להסדר  רלוונטי

-ההסדר המוחשי כהלוואה ביןלגישתנו, יש לבחון את  .בידי החברה הישראליתוההוצאות 
חברתי -קדון בנקאי. ערבות היא שירות ביןיבפככלל חברתית, בעוד שבהסדר הרעיוני מדובר 

שיש ליתן תמורת שוק בגינו, אולם ערבויות צולבות, מבחינת עקרונות מחירי העברה, אינן 
ן מן ההסדר יתרונות הנובעים לקונצרלבאשר חברתי שיש תמורה בגינו. -עולות כדי שירות בין

ולכך מספר  חלוקתם הנכונה בין החברות המשתתפותאת יש לבחון  -לגבי מרווחי הריבית 
 .חלופות אפשריות

                                                      
 .OECD-לטיוטת חוזר ה 149סקה יפ .37
 .OECD-לטיוטת חוזר ה 153סקה יפ .38
 .OECD-לטיוטת חוזר ה 154סקה יפ .39
 .OECD-לטיוטת חוזר ה 155סקה יפ .40


