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בגרמניה ראינו לנכון לעמוד בקצה המזלג על מספר סוגיות מהותיות אשר  ,יחידים וחברות, לאור גידולבביצוע ההשקעות של תושבי ישראל
 .ן בגרמניה"יעמדו משקיעים ישראלים בבואם להשקיע בנכסי נדל בפניהן

 ראינו לנכון לעמוד בקצה המזלג על מספר סוגיות מהותיות אשר בפניהן יעמדו משקיעים בגרמניה, יחידים וחברות, לאור גידולבביצוע ההשקעות של תושבי ישראל
. ן בגרמניה"ישראלים בבואם להשקיע בנכסי נדל

כך גם כאשר עניין לנו ). Assets Deal( או כעסקת נכסים) Shares Deal(האם כעסקת מניות , עולה שאלת דרך ביצוע העסקה, ומניות כבכל עסקה המערבת נכסים
ולרכוש את המקרקעין  שותפות עולה השאלה האם לרכוש את מניות החברה או הזכויות בשותפות או שמא יש להעדיף ברכישת נכס מקרקעין המוחזק על ידי חברה או

. המיסויים ברכישת מקרקעין בגרמניה בכל אחת מסוגי העסקאותהאמורות ברשימה קצרה זו נסקור חלק מן היתרונות והחסרונות. באופן ישיר

ביטוי במקרה ובו ישנו הפרש בין שווי המקרקעין בספרים לבין שווי  חסרון אפשרי ברכישת מניות של חברה תושבת גרמניה המחזיקה במקרקעין יכול לבוא לידי ,ככלל
כך באם . על שווי המקרקעין Step-upיכירו לחברה  במקרה שכזה רכישת המניות תהא על פי שווי השוק של המקרקעין בעוד שרשויות המס לא .השוק של המקרקעין

המקרקעין לבין מחיר המכירה  המקרקעין באופן ישיר יהיה עליה לשלם מס בגרמניה בגין ההפרש שבין השווי המקורי של בעתיד תרצה החברה הנרכשת למכור את
 .שלהם וזאת בלי לקחת בחשבון את עלות המניות בידי הרוכש

אך לא את אותו חלק המיוחס (המיוחס לשווי הבניין והמתקנים הנוספים על הקרקע  יכול הרוכש להפחית את מחיר הרכישה, ככל שמדובר בעסקת נכסים, נוסף על כך
שכן שותפות גרמנית , מחיר הרכישה ככל שהוא מתייחס לשווי הבניין כי גם ברכישת זכויות בשותפות גרמנית ניתן להפחית את, יש לשים לב). המקרקעין עצמם לשווי

.נכסים ולפיכך ההתייחסות לרכישת זכויות בשותפות הינה לרוב כמו לעסקת הינה שקופה לצורכי מס

 אשר מוטל על 4.5% -ל 3.5%של בין ) Real Estate Transfer tax(הינו מס העברה , לנכסים נקודה נוספת שיש לקחת בחשבון בבחינת העדיפות בין עסקת מניות
ככל שמדובר ברכישת , יחד עם זאת. או זכויות בשותפות/ברכישת מניות ו מס העברה זה חל גם כאשר רוכשים את המקרקעין ישירות וגם. מחיר הרכישה של המקרקעין

. וברכישת מניות ניתן להימנע ממס זה זכויות בשותפות

יכולים להירכש לא פחות  הנוספים 5%כאשר , מן הזכויות בשותפות 95% -הימנעות ממס זה תהא בדרך של רכישת פחות מ ,במקרה של רכישת זכויות בשותפות
 הנותרים ישולם מס העברה על שווים אך במידה 5% -לא יחול מס העברה וביום רכישת ה במצב שכזה ביום העסקה המקורית. מחמש שנים לאחר העסקה העיקרית

הנותרים צריכים  5%, על מנת להימנע מטענות של עסקה מלאכותית. אלו 5%מס העברה לא יחול גם על ' במידה ונרכשו על ידי צד ג. ונרכשו על ידי הרוכש העיקרי
. תכנון המס לעיל הנותרים גם היא יכולה לאיין את 5%מתן אופציה מראש על , כמו כן. וזכויות ברווחים לכלול זכויות הצבעה

המניות של  מהון 95% -שלפחות שתי ישויות רוכשות את מניות החברה ואף אחת מהן לא רוכשת יותר מ במקרה של רכישת מניות ניתן להימנע ממס העברה במקרה
. החברה הנרכשת

העברה מהותית של הזכויות  כך שרק, יכול להתרחש בתדירות יחסית, בשונה ממסחר ישיר בקרקע, ולפיה מסחר במניות הרעיון העומד מאחורי כללים אלו הינו התפישה
 .העברה תיחשב כהעברת מקרקעין ותהיה כפופה למס) 95% -למעלה מ(

בדרך . לביצוע עסקת מקרקעין בגרמניה הינה בדרך של רכישת זכויות בשותפות גרמנית כי ככל שניתן הדרך העדיפה, ובלי שנקבע מסמרות, מן האמור לעיל ניתן לראות
. נהנים המשקיעים מיתרונות הגלומים גם בעסקת נכסים וגם בעסקת מניות זו

תוך כדי לקיחה , האם עסקת נכסים או עסקת מניות, ביצוע ההשקעה ן בגרמניה יש לשקול היטב את דרך"כך ניתן לראות כי טרם ההתארגנות לביצוע השקעות נדל כך או
או המניות בגרמניה תוך כדי הפחתת נטל המס /ו לכך יש לצרף תכנון מס בינלאומי נכון שיאפשר את אחזקת המקרקעין. המקרה הספציפיות בחשבון של העובדות

 ).Exitן מניב או "נדל(וזאת בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה המתוכננת , הזכויות האפקטיבי הכולל במשיכת הרווחים או מימוש

 . מ העולים בהשקעה כאמור"ן בגרמניה וכן נדון בהיבטי המע"בנדל ברשימות הבאות נסקור את מבני המס האפשריים לביצוע השקעות של תושבי ישראל
 .אין באמור לעילבכדי למצות את הסוגיה שבנדון במלואה כי, לסיום נבהיר
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