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 שכלה גבוהה ה

 

2006 – 2007    The University of Michigan Law School, Visiting Scholar 

 בבית הספר למשפטים באוניברסיטת מישיגן  GROTIUSפוסט דוקטוראט כמרצה אורח עם מלגת  

 E-commerce Taxation and. כתבתי את מאמרי ופ' ראובן אבי יונהבהנחייתו של פר

Cyberspace Law: The Integrative Adaptation Model , הצגתי את המאמר בסמינרים שונים

 והשתתפתי בפעילות סגל הפקולטה. 

 

 דוקטור במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים      2006-2001

עיצבתי בהנחייתו של פרופ' דוד גליקסברג ל הסחר האלקטרוני במחקרי על המיסוי הבינלאומי ש

מודל מיסוי מקיף שגורס כי יש לדון בהיבטי המיסוי של הסחר האלקטרוני כחלק מהבעיה הכללית 

של המשפט והאינטרנט. על כן, בחנתי לעומק ולרוחב את התמודדות המשפט עם האינטרנט, 

שפט פלילי והסקתי מכך לתחום המיסוי. גישתי בתחום דיני הסמכות, דיני זכויות יוצרים ומ

 האינטגרטיבית והמקיפה היתה ייחודית והקנתה לי מומחיות בדיני האינטרנט. 

מלגת מכון דיוויס באוניברסיטה העברית ; פרס קרן וולף לדוקטוראנט מצטייןפרסים ומלגות: 

 פרס ;בים ישראליםלגת משרד המדע והטכנולוגיה לדוקטוראנטים ערמ; לדוקטורנטים מצטיינים

 דיקן הסטודנטים על פעילות למען החברה.

 

 Harvard Law School, Graduate Program, Visiting Researcher      2004אביב 

 ,Oliver Oldman, Diane Ringהתקדמתי במחקר הדוקטוראט תחת פיקוחם של הפרופסורים 

Terry Fisherי. כן השתתפתי בשני קורסים . השתתפתי בסמינר המחלקתי והצגתי את עבודת

( והצגתי את עבודתי גם Ring, Cnossenבנושא מדיניות מיסוי בינלאומי עם המרצים המובילים )

 בסמינרים אלה. השתתפתי בכנסים ואירועים אקדמיים רלבנטיים.

 .מלגת קרן פולברייט לדוקטוראנט ישראלי למחקר בארה"ב פרסים ומלגות:

 

 טים בהצטיינות, האוניברסיטה העברית בירושלים וסמך במשפמ      2000-1997

זאת, כדי להגשים שוויון וסתו, נבתיזה שלי על מיסוי בני זוג הצעתי למסות בנפרד כל בן זוג על הכ

בין המינים, לנטרל תמריצים שליליים לעבודת האשה במשק, להגשים יעילות כלכלית ולקיים צדק 

 חלוקתי.

 .גר: מלגת קרן לוקסמבופרסים ומלגות

 

 בוגר משפטים בהצלחה, האוניברסיטה העברית בירושלים       1996-1992

 מצטיין דיקן פרסים ומלגות:                     
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 מינויים ופעילות באקדמיה 

 
 יה ירדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצלהארי בית ספר מרצה בכיר בהיום    -  2009

 , מסים וטכנולוגיהמסים, מיסוי בינלאומי, מדיניות מסמלמד קורסים וסמינריונים שונים בדיני 

 . לקטרוני. חוקר וכותב בתחומים אלהודיני סחר א

Washington University in St. Louis School of Law (2017-2018) 
Visiting Professor of Law 

Courses: E-Commerce Taxation (Fall); Comparative Constitutional Law (Spring) 

 

Columbia Law School, NY (2015-2016) 
Adjunct Visiting Professor of Law, Scholar in residence and fellow  

Course: The Role of the Israeli Supreme Court in Democracy 

 

NSU Florida (2016-2017) 

Visiting Professor of Law 

Courses: E-Commerce Taxation (Spring); Comparative Constitutional Law (Spring) 
 

 יהיהרצלמי במרכז הבינתחומרצה מן החוץ, בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ו    2008 – 2007 

 את הקורס הבסיסי בדיני מסים לשני מסלולים בכל מוסד.  לימדתי                      
 

 
 רצה מן החוץ, במכללה האקדמית למשפטים ברמת גן מ     2006 -2001

 ימדתי את הקורס הבסיסי בדיני מסים.ל

 

 עוזר הוראה ואסיסטנט, בפקולטה למשפטים בירושלים      2006 -1997

 

 ולטה למשפטים בירושלים קיושב ראש פורום "שאיפות", בפ       2004-2002

זמתי והקמתי את פורום "שאיפות" שפועל בהתנדבות להעלאת רמת ההישגים הלימודיים ועידוד י

 המצוינות בקרב הסטודנטים הערבים בפקולטה למשפטים. 

 

 בר מערכת כתב העת "משפטים" ח      1999-1997

 חינה ביקורתית של מאמרים משפטיים בתחומי המשפט השונים.שתתפתי בישיבות מערכת לבה

 

 סיון מקצועינ

 
 בכיר בתחום המסים והעסקים יועץ ועורך דין היום    – 2009          

 
, המיסויהעסקאות, בתחום גדולות ישראליות ובינלאומיות  ומלווה חברות מייעץמייצג,  •

  .כלכלה הדיגיטליתוההמיסוי הבינלאומי 

ות חוות דעת משפטיות, וטיפלתי בעשרות מחלוקות מס בכל הערכאות, בתחומי כתבתי עשר •

המס השונים, ובענפי משק מגוונים, הן בנדל"ן, בתעשיה, במסחר, בכלכלה המסורתית 

 ובכלכלה הדיגיטלית.
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 טיפלתי בעשרות עסקאות מקרקעין ושומות מיסוי מקרקעין בכל השלבים. •

בבעלות משפחת טנוס שעוסקת בתחומי  BSTת קבוצת א 2009מייעץ ומלווה מאז שנת , מייצג •

הבנייה והיזמות בארץ ובחו"ל. עיצבתי את מבנה האחזקות של הקבוצה, וטיפלתי בכל סוגיות 

ומחלוקות המס של הקבוצה. טיפלתי בעשרות עסקאות של הקבוצה מול רשויות מיסוי 

 הקבוצה בכל הערכאות. הכנסה. הופעתי בהשגות, עררים וערעורי מס של סמקרקעין, מע"מ ומ

בבעלות איש העסקים סמיר ח'ורי שעוסקת   SKמייצג, מייעץ ומלווה את קבוצת אס קי  •

בתחום ההנדסה, התעשיה והאנרגיה. בין היתר, טיפלתי בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים  

על כל היבטיה, הן במסים, חברות,  2013של חברת אס קי אנרגיה בתחנת הכוח דליה בשנת 

ועד ולאורך השנים ליוויתי את ההשקעה על כל היבטיה מתחילת הדרך וכדאיות.  חוזים

 מול קבוצת יוניון בבעלות איש העסקים ג'ורג' חורש. 2019לאקזיט מוצלח ביותר בשנת 

מייצג, מייעץ, ומלווה את קבוצת רשת המלונות גולדן קראון, הן בתכנון וייעוץ המס, והן  •

 ות בכל רחבי הארץ.בעסקאות להתרחבות והפעלת מלונ

     

 גורניצקי ושות', עו"ד    2008 – 2007

טיפלתי בהשגת מס על שומה  טיפלתי והובלתי תיקים גדולים בתחום המיסוי והמיסוי הבינלאומי.

של למעלה ממאה מיליון ש"ח בסוגיות מיסוי בינלאומי מורכבות, ובכלל זה מחירי העברה, ניכויי 

בהשגה וחסכתי ללקוח עשרות מיליוני ש"ח של צלחתי משמעותית מס במקור ומיסוי דיבידנדים. ה

  מסים. 

 
 פט פרופ' אהרן ברקועוזר משפטי לנשיא בית המשפט העליון, הש      2006 -1997

תבתי חוות דעת משפטיות בתחום דיני המסים והמשפט המסחרי, האזרחי, המנהלי והחוקתי. כ

 . מרכזי זה בעשור השוטפתו המשפטית סייעתי לנשיא בעבודתו

 

 אוסף חומר בוועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות      2003-2000

אספתי חומר רקע וחומר על ההתנגשויות מגופי המדינה השונים. חקרתי מספר רב של שרים, 

 עובדי ציבור, שוטרים ואזרחים על ההתנגשויות. עזרתי בכתיבת דו"ח הוועדה.

 

 ר בלשכת עורכי הדיןהתקבלתי כחב          1997    

 

 תמחה אצל נשיא בית המשפט העליון, השופט פרופ' אהרן ברק מ          1997      

 תבתי חוות דעת משפטיות בתחומי המשפט השונים וסייעתי בעבודת הלשכה ובית המשפט בכלל.  כ

 

 רבתמחה במשרד גורי, סובול את שפרמ     1997-1996 

ני הנזיקין ודיני המקרקעין. טיפלתי באופן שוטף בתיקים תבתי חוות דעת משפטיות בתחום דיכ

 והופעתי בבתי המשפט.

 

 רסומים פ

 

 א. ספרים: 

  ע"ש  השוואתי ולמשפט חקיקה למחקרי )המכון האלקטרוני המסחר של הבינלאומי המיסוי עזאם, רפעאת .1
 . 2013 לאור( הוצאה ונבו בירושלים, העברית האוניברסיטה ,סאקר ומיכאל הארי

  

https://www-nevo-co-il.ezprimo1.idc.ac.il/books/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a2%d7%96%d7%90%d7%9d,%20%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99%20%d7%94%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%20%d7%a9%d7%9c%20%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8%20%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%20(2013)/azam-015.pdf
https://www-nevo-co-il.ezprimo1.idc.ac.il/books/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a2%d7%96%d7%90%d7%9d,%20%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99%20%d7%94%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%20%d7%a9%d7%9c%20%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8%20%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%20(2013)/azam-015.pdf
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 ב. פרקים בתוך ספרים: 

תרומתה הייחודית של כבוד השופטת טובה שטרסברג כהן לדיני המסים: שוויון, מסים רפעאת עזאם, " .2
 (. 2017) 328-273", ספר שטרסברג כהן וזמנים

 היבטים בינתחומיים של הקניין הרוחני" ב היבטים במיסוי קניין רוחני בכלכלה הגלובלית"רפעאת עזאם,  .3
 (. 2014)ליאור זמר, מרים ביטון, עורכים()

4. Rifat Azam, Tax Law in Israel in The Law of Israel (Christian Walter, Barak 
Medina, Lothar Scholz, Heinz-Bernd Wannitz, Editors, 2019)(English & 
German).   

5. Rifat Azam, The Code Restrain' on the State Legitimacy and Ability to Impose 
'Good Tax' on Global E-Commerce Income: A Call for Supranational Taxation 
in Bridging a Sea (Yoseph Edrey, Marco Greggi, Editors, Rome, Italy, 2009) 
(English). 

  

 באנגלית  תבי עת משפטייםג. מאמרים בכ

 

6. Rifat Azam, Online Taxation Post Wayfair, New Mexico Law Review (Forthcoming 

2020). 

7. Rifat Azam, Orly Mazur, Taxing Consumption in the Cloud, 95(14) Tax Notes 

International 1371 (September 30, 2019).  

8. Rifat Azam, Orly Mazur, Cloudy with a Chance of Taxation, 22 Florida Tax Review 500 

(2019). 

9. Rifat Azam, Ruling the World: Generating International Tax Norms in the era of 

Globalization and BEPS, 50(4) Suffolk University Law Review (2016-2017). 

10. Rifat Azam, Minimum Global Effective Corporate Tax Rate as General Anti Avoidance 

Rule, 8(1) Columbia Journal of Tax Law (2016). 

11. Rifat Azam, E-commerce Taxation in China, 3(1) Journal of Chinese Tax and Policy 

10 (2013). 

12. Rifat Azam, The Political Feasibility of a Global E-commerce Tax, 43(3) U. Mem. 

L. Rev. 711 (2013). 

13. Rifat Azam, Global Taxation of Cross Border E-commerce Income, 31 Va. Tax. Rev. 

639 (2012). 

14. Rifat Azam, E-commerce Taxation and Cyberspace Law: The Integrative Adaptation 

Model, 12 Virginia Journal of Law and Technology 5 (2007).    

 

 בעברית . מאמרים בכתבי עת משפטייםד

 

 (. 2014דין ודברים ) 7", מיסוי מקרקעין בשנת המשפט תשע"ב חידושים בדיני"רפעאת עזאם,  .15

משפט    15", דם בפסיקת בית המשפט העליוןפרשנות דיני המסים: מס אמת וזכויות א" רפעאת עזאם,  .16
 (. 2014ועסקים )

על הצעת חוק מסחר אלקטרוני ומודל ההתאמה האינטגרטיבי להסדרתו ולמיסויו של " רפעאת עזאם,  .17
 (.  2010) 252-191משפט ועסקים   13", המסחר האלקטרוני

 (. 2006) 179", עלי משפט ה מיסוי בני זוג בדין הישראלי: הגיעה השעה לאמץ מודל הפרדה"רפעאת עזאם,  .18

 

 

 

https://www-nevo-co-il.ezprimo1.idc.ac.il/books/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%20%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%20%d7%a9%d7%98%d7%a8%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%92-%d7%9b%d7%94%d7%9f%20(%d7%90'%20%d7%91%d7%a8%d7%a7%20%d7%95%d7%90%d7%97'%20%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d,%20%d7%a0%d7%91%d7%95,%202017)/shtrasberg-273.pdf
https://www-nevo-co-il.ezprimo1.idc.ac.il/books/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%20%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%20%d7%a9%d7%98%d7%a8%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%92-%d7%9b%d7%94%d7%9f%20(%d7%90'%20%d7%91%d7%a8%d7%a7%20%d7%95%d7%90%d7%97'%20%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d,%20%d7%a0%d7%91%d7%95,%202017)/shtrasberg-273.pdf
https://www-nevo-co-il.ezprimo1.idc.ac.il/books/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%20%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a5-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9f%20%d7%95%d7%96%d7%9e%d7%a8,%20%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f%20%d7%a8%d7%95%d7%97%d7%a0%d7%99%20-%20%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d%20%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d%20(2015)/zemer-355.pdf
https://www.amazon.com/Israeli-Legal-System-Christian-Walter/dp/1509931732
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/13581?show=full
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3290444
https://ssrn.com/abstract=2971972
https://ssrn.com/abstract=2971972
https://ssrn.com/abstract=2742126
https://ssrn.com/abstract=2742126
https://ssrn.com/abstract=2332591
https://ssrn.com/abstract=2273153
https://ssrn.com/abstract=2117022
https://ssrn.com/abstract=1406416
https://ssrn.com/abstract=1406416
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2864361
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2864361
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2864361
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2864361
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2864361
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2864361
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1735429
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1735429
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1422843
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1. Vienna University of Economics and Business 
Workshop: VAT/GST Challenges in the Digital Economy 
Vienna, Dec. 17-18, 2018. 

2. Law and Society Association Annual Meeting 
Toronto, Canada, June 7-10, 2018 
Paper: Cloudy with a Chance of Taxation 

3. HARVARD LAW SCHOOL’S  INSTITUTE FOR GLOBAL LAW AND POLICY JUNE 2-
3 2018  
Paper: Ruling the World: Generating International Tax Norms in the Era of 
Globalization and BEPS 

 
4. ASIL Midyear Meeting, Research Forum, Oct. 27-28, 2017 

Paper: International Tax Law Making in the Era of Globalization and BEPS: The 
Multilateral Convention to Implement Tax Treaty related Measures to prevent BEPS   

5. Society for the Advancement of Socio-Economics 28th Annual Conference 
UC Berkeley, June 24-26, 2016 
Paper: Minimum Global Effective Corporate Tax Rate as General Anti Avoidance Rule 

6. Law and Society Association Annual Meeting 
New Orleans, USA, June 2-5, 2016 
Paper: Minimum Global Effective Corporate Tax Rate as General Anti Avoidance Rule 

7. The Association for Mid-Career Tax Law Professors Conference 
Ohio State University, Columbus, Ohio, June 4-5, 2015 
Paper: Full Disclosure of Corporate Global Effective Tax Rate 

8. HARVARD LAW SCHOOL’S INSTITUTE FOR GLOBAL LAW AND POLICY JUNE 
Conference 
HARVARD LAW SCHOOL, MA, USA, JUNE 1-2, 2015. 
PAPER: Full Disclosure of Corporate Global Effective Tax Rate 

9. Law and Society Association Annual Meeting 
Seattle, USA, May 28, 2015-May 31, 2015 
Paper: International Cooperation in Tax Matters 

10. HARVARD LAW SCHOOL’S INSTITUTE FOR GLOBAL LAW AND POLICY JUNE 
RESIDENTIAL PROGRAM 
HARVARD LAW SCHOOL, MA, USA, JUNE 2-4, 2014. 
COLLABORATIVE RESEARCH GROUP: CRITICAL GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE 
RESEARCH CONFERENCE: CORPORATE POWER IN GLOBAL SOCIETY: EXPLICATION, 
CRITIQUE, ENGAGEMENT, AND RESISTANCE 

11. HARVARD LAW SCHOOL¹S INSTITUTE FOR GLOBAL LAW AND POLICY WORKSHOP 
DOHA, QATAR, JANUARY 3-11, 2014. 
PAPER: GLOBAL TAXATION OF CROSS BORDER E-COMMERCE INCOME 

12. CRITICAL TAX 15th ANNUAL CONFERENCE 
SETON HALL LAW SCHOOL, NEW JERSEY, USA, 29-31 MARCH 2012 
PAPER: THE ISRAELI TAXATION OF COUPLES 

13. TAX RESEARCH NETWORK 19th ANNUAL CONFERENCE  
BANGOR, UK, 7-8 SEPTEMBER 2010 

INTERNATIONAL CONFERENCES PRESENTATIONS 

 



 6 

PAPER: A GLOBAL E-COMMERCE TAX TO FUND GLOBAL PUBLIC GOODS 

14. MEDITERRANEAN RESEARCH 10th MEETING, 
FLORENCE & MONTECATINI TERME, ITALY, 25-28 MARCH 2 0 0 9 .  
Workshop 8: Constitutional and Supranational Review on Tax Legislation 
Paper: The Code Restrain on the State Legitimacy and Ability to Impose 'Good Tax' 
on Global E-commerce Income. 

15. INTERNATIONAL NETWORK FOR TAX RESEARCH (INTR) 1st Conference 
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LAW SCHOOL, MICHIGAN, 3-5 NOVEMBER 2006. 
Paper: Reuven Avi-Yonah (with Peter Byrne, Seong-Jong Yang, Rifat Azam, Fadi 
Shaheen), University of Michigan: Panel discussion: Theoretical and empirical 
perspectives on tax competition. 

 
 כנסים מדעיים ישראליים 

 הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה  2013

 "21מדיניות מס וחברה במאה ה  "ממקומי לגלובלי: :המושב 

 נייר עבודה: פרשנות דיני המסים: מס אמת וזכויות אדם בפסיקת בית המשפט העליון 

 כנס שנת המשפט של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה   2012

 "דיני מסים" :המושב 

 חידושים במיסוי מקרקעין בשנת המשפט תשע"ב נייר עבודה:  

 ר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצלייה: שופט בחברה רווית מחלוקות: חירות ואחריות כנס בית ספר רדזינ  2012

 נייר עבודה: פרשנות דיני המסים: מס אמת וזכויות אדם בפסיקת בית המשפט העליון 

 כנס בית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצלייה: מדיניות מס וחברה    2011

 בישראל מיסוי תגליות הגזנייר עבודה:  

 על לימודי נשים ומגדר של אוניברסיטת תל אביב  11הכנס השנתי ה   2003

 אפליית נשים בדיני המס הישראלייםנייר עבודה:  

 


