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 תוכן עניינים
 

 

 מיסוי כללי

 חקיקה - 0חלק 

 )חנ"ז( וחברת משלח יד זרה )חמי"ז(שינוי במיסוי חברה נשלטת זרה  .2
 1022-(, התשע"ד291חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

1 

 1024זוג החל משנת -הכנסות בני הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי .1
 1022-(, התשע"ד299חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

2 

 ביטול העלאת שיעורי מס הכנסה ליחידים .2
()תיקון(, 1024-ו 1022לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים חוק 

 1022-התשע"ד
2 

 הקטנת סכום תקרת הפטור בשל רווח מהימורים והגרלות .4
צו מס הכנסה )קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת 

 1022-פרסים()תיקון(, התשע"ד
4 

 הקטנת ההעלאה שתוכננה לגבי  חלק המעביד בתשלום לביטוח הלאומי .5
 1024-חוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה()תיקון(, התשע"ד
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   פסיקה -4חלק 

 מס הכנסה

 סיווג העברת פעילות לחברת בת מפסידה כעסקה מלאכותית .2
 ג'ולקס שוקי הון בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים 1115820ע"א 

5 

 מענק הכרת תודה לעובד מבעל שליטה שמכר את אחזקותיו בחברה .1
 גליקמן גילת נ' פקיד שומה כפ"ס 14101-09-22ע"מ 
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 חוב של בעל שליטה שלא הוחזר מהווה הכנסה ממחילת חוב שתמוסה כהכנסת עבודה .2
 יוסף מושקוביץ נ' פקיד שומה חיפה 1122822ע"א 
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 משיכות חוזרות ונשנות של בעל השליטה בחברה שאינן מוחזרות בתוך זמן קצר מהוות שכר .4
 אמבולנס חנוך בע"מ ואח' נ' פקיד שומה חולון 2077806עמ"ה 
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 סיווג רכישה עצמית מבעל מניות אחד כחלוקת דיבידנד לשני בעלי המניות ורכישת המניות  .5
 על ידי הבעלים הנותר

 דן ברנובסקי נ' פ"ש גוש דן 12161-06-22עמ"ה 
9 

 יום המכירה בעסקה בה שולמו דמי רצינות הינו בשנת המס בה נחתם הסכם המכירה .6
 סיטי ג'וניור בע"מ נ' מדינת ישראל 4161-20-21ע"מ 

20 

 תחרות שקיבל עובד בכיר-סיווג תקבול בגין התחייבות לאי .7
 אברהם קרינגל נ' פקיד שומה פ"ת 6790-02-20עמ"ה 

22 

  



 

 

 מיסוי כללי
 )המשך(

 

 מבחן השליטה והניהול מישראל .1
 בע"מ נ' פקיד שומה חולון 2996ינקו וייס אחזקות  2090-06ע"מ 

21 

 הכרה בניכוי הוצאות דמי חכירה .9
 קסלר נתליה ואח' נ' פקיד שומה גוש דן 2149801עמ"ה 

22 

 המועד להכרה בהכנסה ממחילת חוב .20
 כרמל תעשיות חלפים בע"מ נ' פקיד שומה חולון 29520-22-20ע"מ 

24 

 ניכוי מס במקור בגין תשלום לחברה ברשות הפלשתינאית .22
 בע"מ נ' פקיד שומה חדרה 1000אסמי עוז  27296-01-21ע"מ 

25 

 חברה המוחזקת בעקיפין על ידי חברה ציבורית אינה נחשבת לחברת בית .21
 4לינור חברה לנכסים בע"מ ואח' נ' פקיד שומה ת"א  22004-07-20 עמ"ה

26 

 מחישוב הרווחים הראויים לחלוקה 1002שנוצרו החל משנת הפחתת הפסדים  .22
 ( בע"מ ואח' נ' פקיד שומה חיפה2992צילומעתיק החזקות ) 25921-09-09ע"מ 

27 

 מס ערך מוסף

 לא ניתן לנכות תשומות בגין שכירות של כלי רכב פרטיים .24
 סיסטמס בע"מ נ' מע"מ נתניה-אינפו 2571-09-21ע"מ 

21 

 ביטול החלטה בהשגה בשל שינוי היסודות שעל פיהם נקבעה השומה המקורית 25
 אמ. ג'י. די. אס השקעות בע"מ ואח' נ' מנהל מע"מ 20291-21-22ע"מ 

21 

 דירת נופש אינה דירת מגורים לעניין פטור ממס שבח ולעניין הקלות במס רכישה .26
 מקרקעין נתניהפרדריק חכים נ' מנהל מיסוי  2046821ע"א 
 עמירם גיצלטר נ' מנהל מס שבח מקרקעין 4199822ע"א 

29 

 מגורים לזכויות בנייה אינו רלבנטי לעניין מס רכישהפיצול חישוב מס שבח בין דירת  .27
 חנניה לסק ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה 20619-05-21ו"ע 

10 

 ביטוח לאומי
 בטרם הגדלת התקרה החייבת בדמי ביטוח 1009חיוב בביטוח לאומי של הכנסות שהתקבלו בשנת  .21

 זאב שטיינר נ' המוסד לביטוח לאומי 47562-01-22בל )ב"ש( 
12 

חוזרים, הוראות  -3חלק 
ביצוע ופרסומים של 

 רשויות המס

 הגדלת התשלום לנותני שירותים בחו"ל ללא ניכוי מס במקור .2
 1022בדצמבר  25הודעת רשות המסים מיום 

12 

 ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול .1
 1022בדצמבר  26הודעת רשות המסים מיום 

12 

 נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג בני אותו מין .2
 1022בדצמבר  20הודעת רשות המסים מיום 
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 מיסוי כללי
 )המשך(

 

ומעודכנים  דחיית מועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים, טפסים חדשים ת רשות המסים עלוהודע .4
 הנוגעים לנאמנויות

 1024בפברואר  2ומיום  1022בדצמבר  19ת רשות המסים מיום והודע
14 

 אלקטרוני והוראות מיוחדות לעניין משלמי קצבה 202כללים והוראות להפקת טופס  .5
 1022בדצמבר  19הודעת רשות המסים מיום 

15 

 15 בת של האיחוד האירופי-הצעות לשינויים בדירקטיבת אם מיסוי בינלאומי - 2חלק 

ניוד עובדים  - 5חלק 
 ותיגמול הוני

 עובדים תושבי ישראל בחו"ל ימוסו רק לפי הכללים המהווים הסדר ספציפי .2
 דורון כהן ואח' נ' פקיד שומה חדרה 45922-22-20ע"מ 

16 

 מנגנון התאמת תוספת המימוש .1
 5116822החלטת מיסוי 

17 

 אופציות למניות בכורה מסוגים שונים .2
 1912822החלטת מיסוי 

17 

 תמריצים - 6חלק 

 שלילת הטבות של מפעל מאושר בשל אי עמידה בתנאי שיווק למרות שניתן אישור ביצוע לתכנית .2
 ( בע"מ2912פקיד שומה חולון נ' ענבי ציון משקאות קלים ) 5501821ע"א 

11 

קיזוז הפסדים ממפעל מאושר כנגד הכנסות משכירות, שלילת הטבות מס למפעל מאושר בשל "ספרים  .1
 לא נאותים"

 פרופאל בע"מ נ' פקיד שומה עכו 4005-20-22ע"מ 
19 

 מגזר
 הנדל"ן

 מיסוי מקרקעין - פסיקה

 היוון שווי של עסקה בתשלומים לצורך מס רכישה .2
 מידטאון בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א 22596-09-21ו"ע 

20 

 סיווג שותפות כאיגוד מקרקעין לעניין חיוב רכישת זכויות בה במס רכישה .1
 מנהל מס שבח חיפה נ' אספן בניה ופיתוח בע"מ 914821ע"א 

22 

חוזרים, הוראות ביצוע 
ופרסומים אחרים של 

 רשויות המס

 הרפורמה במיסוי דירות מגורים
 581022הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 

21 

 מגזר
מסחר 

 ושירותים

 מס ערך מוסף -פסיקה 

 תובענה ייצוגית -גביית מע"מ בגין רכיב ביטוח בעסקאות השכרת רכב .2
 אשר ספיר ואח' נ' י.ד. רכב בע"מ ואח' 42206-01-22ת"צ 

22 

 השבת כספי מכס על טובין שיובאו ויוצאו מישראל אם לא נעשה בהם שימוש -מכס .1
 מותגים ואח' נ' אגף המכס ומע"מ גוטקס 9767822ע"א 

24 
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   אחות, אם או קשורה בארה"ב? ,יש לכם חברה בת

 4103זה הזמן לדאוג לדוחות המס של שנת 

 

הגלובאלית של הפירמה ומתוך מגמה לספק ללקוחותינו את כל מעטפת השירותים הגלובלית הדרושה להם, מעכשיו ניתן להגיש  מהאסטרטגיהכחלק 

 בישראל.  Deloitteדוחות מס אמריקאים לחברות באמצעות 

 

והאחריות המקצועית על העבודה היא של הפירמה  . החתימה על דוחות המסDeloitte USישראל בשיתוף פעולה מלא עם  Deloitteהשירות ניתן על ידי 

 האמריקאית, בעוד התמיכה המקומית, הקשר היומיומי והתעריפים יהיו של הצוות הישראלי.

 

 השירות הינו מקיף וכולל את מעטפת השירותים המלאה לרבות דוחות פדרליים, מדינתיים, וכל הטפסים ו8או הדיווחים הקשורים.

 ים לתת ללקוחותינו את השירות הטוב והמקצועי ביותר בתמחור המתאים לשוק המקומי.בפורמט זה אנחנו ממשיכ
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 02-6015529מנהל בכיר, מחלקת מיסוי בינלאומי, טל':  משה בינה,

 02-0658214 :מחלקת מיסוי בינלאומי, טל' ,אלכס קובלנץ
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 חוצה מגזרים -מיסוי כללי 
 

 
 חקיקה - 0חלק 

 

 חטיבת המס, , דירקטור מנהל המחלקה המקצועיתועו"ד דני גבאירו"ח 
 

 שינוי במיסוי חברה נשלטת זרה )חנ"ז( וחברת משלח יד זרה )חמי"ז( .0

 4103-(, התשע"ד091חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  

 4103בדצמבר  45מיום  4244פורסם בספר החוקים  

 

 לפקודת מס הכנסה שינה מהותית את משטרי המס שחלו עד כה על חברות נשלטות זרות וחברות משלח יד זרות. עיקרי השינוי הינם כדלקמן:  291תיקון 

 

 ובכך הוצאו  25%-ל 10%-ניתנה הקלה באמצעות הקטנת רף שיעור המס החל על ההכנסה הפסיבית במדינת החוץ מ -הגדרת חברה כחברה נשלטת זרה

 . 10%-ל 25%תחולת חברה נשלטת הזרה גם חברות הממוקמות במדינות המטילות מס על הכנסה פסיבית בשיעור שבין מ

 אשר ניתן עד כה במסגרת משטר הדיבידנד הרעיוני החל על חברה נשלטת.  בוטל מנגנון זיכוי המס הרעיוני 

 היא הכנסה מעסק( תחשב כהכנסה פסיבית, אלא אם הוחזקו פחות משנה והוכח כי  בהתאם לתיקון, תמורה ממכירת ניירות ערך )אף אם - מכירת ניירות ערך

 שימשו את החברה בעסק.

 הוכפפו לצורך חישוב ההכנסה  שאיננה מדינת אמנהבעוד שבעבר חברות הממוקמות במדינה  -אופן חישוב ההכנסה, ההכנסה החייבת והרווחים של חברות החוץ

, נקבע כי החישוב במדינות אמנהבעקבות השינוי, יבוצע החישוב בהתאם לדיני המס בישראל. במקביל, לגבי חברות הממוקמות והרווח לכללי חשבונאות מקובלים, 

 בלים. יכלול מעתה גם דיבידנד או רווח הון וסכומים שנוכו לצרכי מס באותה מדינה אך אינם מוכרים כהוצאה או כניכוי בהתאם לכללי חשבונאות מקו

 

  .של משרדנו 4.4102חוזר מסים להרחבה ראה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 4102זוג החל משנת -הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני .4

 4103-(, התשע"ד099מס הכנסה )מס' חוק לתיקון פקודת 

 4103בדצמבר  30מיום  4246פורסם בספר החוקים       

 . 4610בינואר  1על הכנסה שהופקה החל מיום , זוג-לפקודת מס הכנסה הרחיב את הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני 299תיקון 

 

 נקבע כי החישוב הנפרד יתאפשר לגבי בני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: 

 )א( יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;

 שותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;)ב( כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המ

בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית  –)ג( אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג 

 המגורים;

 .של משרדנו 20.4103חוזר מסים להרחבה ראה 

 

 

 

 ביטול העלאת שיעורי מס הכנסה ליחידים .3

 4103 -()תיקון(, התשע"ד4102-ו 4103חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 

 4103בדצמבר  30מיום  4246פורסם בספר החוקים 

 

 5שר פורסם רק לפני מספר חודשים )ביום א 1022 -(, התשע"ג1024-ו 1022במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 

 ( בוצעו תיקוני מס רבים וביניהם העלאת שיעור מס החברות ושיעורי מס הכנסה ליחידים.  1022באוגוסט 

 . 1024בינואר  2שאמורה היתה להיכנס לתוקף החל מיום  ביטל את העלאת שיעורי מס ההכנסה ליחידיםהתיקון הנוכחי 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בחזרה לתפריט
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 הקטנת סכום תקרת הפטור בשל רווח מהימורים והגרלות .2

 4103 -צו מס הכנסה )קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים()תיקון(, התשע"ד

 4103בדצמבר  45מיום  5305פורסם בקובץ התקנות 

 

( לפקודה, על השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או 11)9הצו שבנדון הפחית את סכום תקרת הפטור שנקבעה מכח סעיף 

והיה  1022שהיה בשנת ש"ח, הסכום  60,710)במקום  ש"ח 51,111 -לאו לאחריו  1024בינואר 2בפעילות נושאת פרסים שהתקיימו ביום 

 (.1024בשנת אמור להתעדכן כמידי שנה, גם 

 

ב לפקודה, הקובע לגבי 214, נקבע כבר תיקון לסעיף 1022נזכיר גם, שבמסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים שפורסם באוגוסט 

בינואר  0יועלה החל מיום א לפקודה, 1מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, לפי סעיף  ותיהםיחידים, ששיעור המס על הכנס

( לפקודה, או ניכוי 11)9(, בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט הפטור לפי סעיף 15%)במקום  31% -ל 4102

 ( לפקודה )הוצ' בקשר להכנת דוחות והטיפול בקשר למס בכל הליכי שומה וערעור(.22)27לפי סעיף 

 

 הלאומיהקטנת ההעלאה שתוכננה לגבי חלק המעביד בתשלום לביטוח  .5

 4102-חוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה()תיקון(, התשע"ד

 4102בינואר  45מיום  4249פורסם בספר החוקים 

 

שנגבה על חלק , קובע, בין השאר, את שיעור דמי הביטוח הנגבה ממעסיקים תוך חלוקה לשיעור דמי הביטוח 2995-לוח י' בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

 מהשכר הממוצע. 60%מהשכר הממוצע ושיעור דמי הביטוח שנגבה על חלק השכר שאינו עולה על  60%השכר העולה על 

 

כי תוקן לוח י' לחוק הביטוח הלאומי, ונקבע בו  1021באוגסט  22, אשר פורסם ביום 1021-במסגרת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב

 יועלה באופן הדרגתי ויעמוד על השיעורים המפורטים להלן: מהשכר הממוצע %60שיעור דמי הביטוח הנגבה ממעסיקים על החלק העולה על 

 

 .7.5% -28281025, החל מיום 7% -2282181024עד  28281024, בתקופה 6.5% -2282181022עד  28281022, בתקופה 5.9%)לפני התיקון(  1021

 

 כחי מותן קצב מתווה ההעלאה המתוכננת, לשיעורים חדשים שנקבעו כדלקמן:בתיקון הנו

 

  (.7% -)במקום העלאה מתוכננת ל 6.55% -3020424102עד  02024102בתקופה 

  (.7.5% -)במקום העלאה מתוכננת ל 5.45% -3020424105עד  02024105בתקופה 

  5.5% -ואילך 02024106בתקופה החל מיום. 

 

 

 

  בחזרה לתפריט
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 פסיקה - 4חלק 
 

 מס הכנסה -פסיקה 
 

 (0-4חטיבת המס )פסקי דין , ועו"ד יום טוב אבדי, מנהל בכיר רו"ח

 (3-6חטיבת המס )פסקי דין , רו"ח ועו"ד זמירה יוסף, מנהלת

 (5-9רו"ח ועו"ד רמי כהן, חטיבת המס )פסקי דין 

 (01-00מלכא, חטיבת המס )פסקי דין  -ליבוביץעו"ד לימור 

 (04חטיבת המס )פסק דין , רו"ח כפיר אילני, מנהל

 (03חטיבת המס )פסק דין , רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני, מנהל

 

 סיווג העברת פעילות לחברת בת מפסידה כעסקה מלאכותית .0

 שוקי הון בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים ג'ולקס 1415201ע"א 

 

. הפסדיה הצבורים לצרכי מס של 2991"( כאשר שתי החברות עסקו בתחום התכשיטים עד שנת חברת הבת)להלן: " 1החזיקה מניות של המערערת  2המערערת 

בפעילות בתחום  2999החלה בשנת ₪, מיליון  22-דים צבורים בהיקף של כוהיא חדלה מפעילותה. המערערת, אשר היו לה הפס₪ מיליון  2.6-החברה הבת עמדו על כ

, הפסדיה הצבורים שוק ההון, וזו הפכה לפעילותה המרכזית. המערערת ראתה ברכה בעמלה, ותוך שנתיים בלבד קיזזה את כל ההפסדים הצבורים שהיו לה. לעומת זאת

חל  1001וראשית שנת  1002או יכולת להפיק הכנסות, נותרו אותה עת כאבן שאין לה הופכין. בתום שנת של החברה הבת, שהייתה נטולת פעילות, עובדים, משרדים 

עסקאות בתחום שוק ההון, אשר הניבו לה רווחים בהיקף כזה שכנגדם ניתן היה לקזז בדיוק את הפסדיה הצבורים. משהשלימה  26שינוי והחברה הבת דיווחה על ביצוע 

היא שבה וחדלה מכל פעילות. פקיד השומה לא הכיר בקיזוז ההפסדים הצבורים של החברה הבת, ולטענתנו  -וחים שאין למסותם לשיטתה החברה הבת את הפקת הרו

 עצמה ולא של חברת הבת.  2היו למעשה של המערערת  -רישום העסקאות בספרי החברה הבת היווה פעולה מלאכותית, שכן העסקאות וההכנסות מהן 

 

מהון המניות המונפק( בחברה שצברה הפסדים,  21%(, שם דובר בבעל מניות מיעוט )7217806)ע"א  ארי–פרשת בן, דן בטענת החברות, וציין את בית המשפט העליון

רווחית אחרת מעסק אחר שהיה לו, וביקש לקזז לאחר מכן את מלוא הפסדיה הצבורים של החברה. בפסק הדין  אשר רכש את יתרת מניות החברה, הזרים לתוכה פעילות

המניות לקזז רווחים  נקבע כי לא היה טעם ברכישת השליטה בחברה בלתי אם למטרת ניצול זכות הקיזוז. יחד עם זאת, בית המשפט היה נכון להכיר שם בזכותו של בעל

 (. 21%הפסדים שנצברו בעבר )כנגד חלקו היחסי ב

 

ולכן יש לאפשר לו לקזז את מלוא ההפסדים, ואולם בית המשפט הבחין וקבע כי פסק הדין בעניין בן ארי  -אמנם לשיטת החברות, בעניינן מדובר בבעל שליטה מלאה 

ובעוד בעניין בן ארי דובר רק על היעדר טעם מסחרי לרכישת  –( יש לבחון אם יש טעם מסחרי לעסקה 2425897)ע"א  הלכת רובינשטייןאיננו רלבנטי לענייננו, שכן לאור 

 מלאכותית כשלעצמה.  הייתהלחברה בעלת ההפסדים הצבורים -לכאורה( של הפעילות הרווחית  האמתיתהמניות עצמה, ולא נקבע שם כי ההזרמה )

ת רובינשטיין הובהר שה"עסקה", שאת טעמה המסחרי יש לבחון, איננה דווקא פעולה יחידה ומנותקת, כי אם רצף הפעילויות בית המשפט העליון הדגיש, כי בהלכ

פעילה(, לשם קיזוז ההפסדים -עד אז בלתי שהייתהוהנסיבות המהוות את העסקה וסובבות אותה, ובענייננו, אותו מהלך שנועד להפנות את העסקאות אל החברה הבת )

http://elyon1.court.gov.il/files/10/850/082/k05/10082850.k05.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/10/850/082/k05/10082850.k05.pdf
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הוא אכן בבחינת עסקה מלאכותית. "ניתוב" העסקאות לחברה הבת לא היה אלא ניתוב לשעה, וכשם שלאחר שנים של "תרדמה"  -ם שלה מול רווחי העסקאות הצבורי

א "דוממה" שוב התעוררה לפתע החברה הבת ועלתה מן האפר כעוף החול על מנת לבצע את אותן עסקאות בודדות עד שנתקזזו הפסדיה ההיסטוריים, כך חיש מהר הי

 לפקודה. 16לאחר מכן, וכמו לא נודע כי כל הפעולות האמורות באו אל קרבה. לפיכך נקבע, כי המדובר בעסקה מלאכותית במובן סעיף 

 הערעור נדחה 

 

 מענק הכרת תודה לעובד מבעל שליטה שמכר את אחזקותיו בחברה .4

 גליקמן גילת נ' פקיד שומה כפ"ס  42114-19-00ע"מ 

 

מכרה בעלת המניות בפרטנר את מניותיה  1009"(, בחודש אוגוסט פרטנר, בתפקידים בכירים כשכיר בחברת פרטנר תקשורת בע"מ )"1005כיהן, החל משנת המערער 

שאין לה חובה ", בהתאמה(, כאשר לאחר עסקת המכירה פנתה למערער ולעובדים נוספים במכתב והודיעה כי אף עסקת המכירה", ו"בעלת המניות המוכרתבפרטנר )"

יר עסקת המכירה. לעשות כן, בכוונתה לתת להם מענק ייחודי חריג וחד פעמי כמחווה של הכרת תודה אישית והערכה על סיוע להעלאת ערכה של פרטנר ותרומתם למח

 (, שאינה מהווה הכנסה. WINDFALLלאור זאת קיבל המערער מבעלת המניות המוכרת מענק כאמור עליו דיווח המערער כהכנסה הפטורה ממס בהיותו מתנה )

 

קבע, כי כאשר משולם סכום כסף בזיקה לעבודה, הרי שיש לראות בסכום כנובע מעבודה, ועל כן הכלל הוא, שהסכום ייחשב כהכנסת עבודה. הנטל  בית המשפט המחוזי

( לפקודה מכיל 1)1רת העבודה מוטל על שכמו של העובד. סעיף להראות קיומה של מערכת יחסים אחרת, שאינה קשורה לעבודה, ולשכנע כי הסכום שולם שלא במסג

תו אצל המעביד. על את התיבה "במישרין או בעקיפין". הוראה זו פורשה בפסיקה באופן מרחיב עד היותה חובקת כל הכנסה הנובעת לעובד על רקע עבודתו ועקב עבוד

ל הכנסה של עובד שניתנת לו מכח עבודתו  יהיה אופיה או צורתה אשר יהיה, ואשר לא הייתה ( לפקודה היא לתפוש ברשת המס כ1)1פי הפסיקה, תכליתו של סעיף 

 מתקבלת אצל העובד לולא עבד אצל מעבידו. 

  

ו טובות )א( לחוק המתנה כ"הקניית נכס שלא בתמורה". כלומר, מבלי שעשה דבר עבורו, לא לאחר קבלתו ולא קודם לה. המדובר בתקבולים, א2מתנה מוגדרת בסעיף 

שיות של העובד, הנאה, שניתנים לאדם, שאין תמורה בצידם. זאת בתנאי שאינם ניתנים כנגד עבודה שביצע או יבצע, אלא לאות הערכה, בשל הכרת איכויותיו האי

כך שעובד מצא דבר מה יקר ערך, אשר  מעביד. כמו כן, מתנה מוגדרת ככזו שנסיבות הענקתה מנותקות מקשרי העבודה. כך למשל, לאות תודה על-במנותק מיחסי עובד

  -של העובד, קרי אבד למעביד; על שום שגילה התנהגות אזרחית נאה במיוחד, שהינה ערך שהמעביד מבקש להביע הערכה לגביו; או לרגל אירוע משפחתי, או אישי, 

. תקבולים, שהוכרו כמתנות בשל הוקרה ברמה האישית, הם כאלו ש"ניתנו תקבולים שהעובד זוכה בהם בשל יחסים אישיים שמתקיימים בין הצדדים, בשונה מיחסי עבודה

 ( פרומקין 22811ונתקבלו ... כמחווה של הבעת תודה שכולו נתון במישור הרגשי" )ראו למשל עמ"ה 

  

". בענייננו לא הובאה כל הוכחה כי המענק במקרה מחייבים מסקנה כי המענק איננו בבחינת "מתת שמים -יישומם של מבחנים אלו על עובדות המקרה שבפנינו ונסיבותיו 

 שבנדון ניתן על בסיס אישי או רגשי ודומה שאין חולק כי במקרה זה, נבע מעבודתו של המערער בפרטנר ותרומתו לחברה בה עבד. 

 

( לפקודה, הרי שמדובר בהכנסה לפי סעיף 1)1עיף מעבר לכך, ציין בית המשפט, כי אף אם היה דוחה את טענת פקיד השומה לפיה המענק הינו הכנסת עבודה מכח ס

 ( לפקודה, המכונה גם 'סעיף העוללות', ואשר קובע "מקור סל" לחיוב במס הכנסה. 20)1

 הערעור נדחה

 בחזרה לתפריט
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 חוב של בעל שליטה שלא הוחזר מהווה הכנסה ממחילת חוב שתמוסה כהכנסת עבודה .3

 יוסף מושקוביץ נ' פקיד שומה חיפה 1430200ע"א 

 

"( שומות בהן סווג חוב של המערער בגין הלוואות שקיבל מהחברה כהכנסת עבודה. באותן שנים היה המערער המערער: פקיד השומה הוציא למר מושקוביץ )"העובדות

ו של דבר להליכי פירוק. פקיד השומה בדק את כרטיסי החו"ז של המערער בעל השליטה ומנכ"ל החברה שהינה חברה ציבורית. החברה נקלעה לקשיים ונכנסה בסופ

לוקים לעניין בחברה ואלה העלו יתרות משיכה שבהתאם להן חויב המערער במס. לא הייתה מחלוקת כי החברה אישרה למערער הלוואות שונות, אף שהצדדים היו ח

 .שיעורן

 

ולפיכך יש לראות בסכום שקיבל  ,ישום בספרי החברה הוא הקובע, בהעדר ראיות אחרות המגובות במסמכיםקבע כי נקודת המוצא היא כי הר בית המשפט המחוזי

ששיעור המס בגינו המערער מחילת חוב )ועל כך הוגש הערעור שהגיש המערער(. עוד נקבע כי יש לראות בסכום כאמור כדיבידנד ולא כהכנסת עבודה שקיבל המערער ו

  פקיד השומה(.  על ידיייקבע בהתאם )בגין קביעה זו הוגש הערעור שכנגד 

 

 דן בשתי סוגיות: בית המשפט העליון

  האם יש לראות בסכום שקיבל המערער כהכנסה חייבת במס?

 

שות לחוב שנוצר מסכום כסף מסוג זה שקיבל ()א( לפקודה אכן אינו מתייחס לחוב שנמחל לו, שכן הסעיף אינו מתייחס מפור2)ב()2נקבע כי בעניינו של המערער, סעיף 

( לפקודה, על עצם המחילה ועל חובו של המערער במס בגין 5)ב()2המערער במסגרת יחסיו עם החברה. עם זאת, אין מניעה ללמוד מסעיף זה, כמו גם כאמור מסעיף 

 אפוא. נראה 1ף זה לעומת שיעור המס בגין כסף שהגיע ממקור לפי סעיף חובו שנמחל, כאשר השוני עשוי להיות בשיעור המס, נוכח השיעור המתחייב בהתאם לסעי

לפקודה. נסיבות המקרה, הכוללות את אופי הקשר שבין המערער לחברה כעובד  1במקרה שלפנינו, כי יש להתייחס להכנסה של המערער כבעלת מקור לפי סעיף 

 מדובר בהכנסת חייבת. על כן, נקבע כי עסקינן בחוב נמחל שמחויב במס.  ומעביד, לנוכח היותו של המערער מנכ"ל בה, מובילים לתוצאה כי

 

  ( לפקודה?1)1( לפקודה כפי שקבע בית המשפט המחוזי או כהכנסת עבודה בהתאם לסעיף 4)1האם יש לראות בכספים שקיבל המערער כדיבידנד לפי סעיף 

 

טענותיו של פקיד השומה בסוגיה זו מציפות שאלות הנוגעות לרווחיה של החברה בשנת המס  נקבע כי התייחסות לכסף שקיבל המערער כדיבידנד מעוררת קשיים.

אלה. זאת, לנוכח הרלוונטית וכן לתהליך אישור חלוקת דיבידנד בחברה ואופן חלוקתו לבעלי המניות. עם זאת, בנסיבות המקרה הקונקרטי אין הכרח להידרש לכל 

פט המחוזי לפיה אין מדובר בדיבידנד. גם מדברי בא כוח המערער עולה כי אינו רואה חשיבות עבור המערער בסוגיית סיווג הסכמת הצדדים שעמדה כבר בפני בית המש

ום המס. בית המשפט ההכנסה, אם כדיבידנד אם כהכנסת עבודה, וכי אינו מתנגד לסווגה כהכנסת עבודה, שכן לגישתו כך או כך אין ביכולתו של המערער לעמוד בתשל

( המתייחס ל"השתכרות או ריווח מעבודה" וכן ל"כל טובת 1)1כי על פני הדברים נראה נכון יותר לקבוע כי הכנסתו של המערער בה עסקינן היא הכנסה לפי סעיף קבע 

   פקיד השומה להתקבל. הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו". כך או כך נקבע כי בהעדר מחלוקת בין הצדדים בבית משפט קמא ובבית משפט זה דין ערעור

  

 הערעור של הנישום נדחה והערעור של פקיד השומה התקבל

 

 בחזרה לתפריט

  

http://elyon1.court.gov.il/files/11/310/082/z14/11082310.z14.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/11/310/082/z14/11082310.z14.pdf
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 משיכות חוזרות ונשנות של בעל השליטה בחברה שאינן מוחזרות בתוך זמן קצר מהוות שכר .2

 אמבולנס חנוך בע"מ ואח' נ' פקיד שומה חולון 0155216עמ"ה 

 

משך הבעלים ומנהלה הראשי  1001 -2997: המערערת מספקת שירותי הסעה פרטיים לחולים, הובלת נפטרים ושירותים נלווים למשפחות הנפטרים. בשנים העובדות

 -1002נות המס של המערערת, כספים מהמערערת ואל משיכות אלה התייחס כהלוואות. המשיב, ראה במשיכות הכספים האמורות הכנסה מעבודה החייבת במס בש

1002 . 

 

וקבע כי ככלל, משיכות של בעל שליטה מחברה בשליטתו, לפרקי זמן ארוכים, תהווה הכנסה חבה במס. זאת כמובן  בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את הערעור

מיוחדים שלצרכיהם  אגב בחינת משיכות שכר שביצע הבעלים וששולם בגינן מס ונסיבות בעלות טעם מיוחד המצדיקות נטילת הלוואה מן החברה במקום מהבנק, אירועים

ו להיחשב שעורי ריבית גבוהים בבנק, קשיים במתן בטוחות למוסד כספי, פרקי הזמן עד לפירעונה וכיוצא באילו. משיכות חוזרות ונשנות מעת החברה ייט ניטלת ההלוואה,

ת( אינן אלא משיכות לנסיבו כמשיכות שכר. שימוש תדיר בקופת החברה לשם רכישות פרטיות או משיכות חוזרות ונשנות שאינן מושבות בתוך פרק זמן קצר )בהתאם

גם כאשר מחוייב בעל השליטה במס  ווג משיכות מסוג זה כהלוואה. זאתעקרון המיסוי בדבר צדק אופקי המצוי בבסיס שיטת מס טובה מוביל לשלילת העדפת סישכר. 

סוג זה ואף קבע מנגנון זקיפת ריבית משזו לא נקבעת בין בגין הריבית, בין אם זו נקבעה בין הצדדים ובין אם זו מחויבת מכוח הדין. אמנם המחוקק מכיר בהלוואות מ

ת או אחרת לנטילתן הצדדים או כשכזו נקבעת וגלומה בה הטבה, אולם מנגנון זה נועד להלוואות של ממש, הלוואות שהן חד פעמיות ושיש הצדקה עסקית כלכלית אישי

או דחייתו למועד "אי שם" בעתיד בו יוסכם בין שני צדדים שלהם "יחסים מיוחדים" כי החוב נמחל כמו גם לנתינתן. המחוקק לא התכוון ליצור מנגנון של אי תשלום מס 

ל בית המשפט להשתכנע והופך להכנסה. למצער דחיית עיתוי החיוב בדרך זו מטה את השוויון האופקי שבין משיאי תשואה זהה בהיקפה הכספי על הונם האנושי. על כן ע

או לא מקוים או מוארך  -כוללות מעידות על קיומה של הלוואה של ממש ולא כך הוא המקרה כאן. אף אם היה מוצג הסכם הלוואה סדור וזהבמידה גבוהה כי הנסיבות ה

הכנסת חר לסווגן כמדי פעם, ספק אם ניתן היה לסווג משיכות בעל שליטה בנסיבות אילו כהלוואה. מכל מקום נקבע כי אין מקום להתערב בשקול דעת המשיב שעה שב

 שכר. 

 הערעור נדחה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 ידי הבעלים הנותר-סיווג רכישה עצמית של מניות מבעל מניות אחד כחלוקת דיבידנד לשני בעלי המניות ורכישת מניות על .5

 דן ברנובסקי נ' פקיד שומה גוש דן 40461-16-00עמ"ה 

 

נכסי משפחת ברנובסקי בע"מ. בשלב מסוים הועברו מניות החברה שהיו בידי הוריו לידי המערער ונכון לשנת  הוא בעל מניות בחברת האחזקות רערהמע העובדות:

ל כנגד מחזיקה החברה ברכוש שוטף הכולל מזומנים, פיקדונות וניירות ערך סחירים לזמן קצר, הכו 19.6.1000ממניות החברה. מאז  75%-החזיק המערער ב 1000

הגישו המערער ויהודית לביהמ"ש  5.1.1004התגלע סכסוך משפחתי בין המערער לבין אחותו יהודית בקשר עם נכסי המשפחה. ביום  1000עודפים. בסמוך לשנת 

ממניות החברה. החברה  27.5% –ממניות החברה ואילו יהודית תחזיק ב 61.5% -לענייני משפחה הסכם פשרה ובמסגרתו הסכימו, בין היתר, כי המערער יחזיק ב

 מיליון ש"ח.  27.5תרכוש את כל המניות שבידי יהודית תמורת 

 

 

ת ניתוח הרכישה העצמית מעלה כי יש להתייחס לשינוי האחזקות בדרך של עסקה דו שלבית, הכרוכה בשלב ראשון בחלוקת דיבידנד לשני בעלי המניוטענות המשיב: 

יאה לירידה בכספי הדיבידנד שקיבל, השתמש המערער למימון רכישת המניות של אחותו, כאשר חלוקת הדיבידנד שקדמה לרכישה, הב -בחברה עובר לרכישה. שלב שני

 בשווי מניות החברה בעת ביצוע רכישת מניותיה של האחות בידי המערער. 

לפקודה. בהתאם, ראה המשיב בסכום ששילמה החברה ליהודית תמורת המניות,  16לחילופין, רכישת המניות על ידי החברה הינה עסקה מלאכותית כמשמעותה בסעיף 

מיליון ש"ח ייחס המשיב למערער. להשלמת התמונה, יצוין כי בין המשיב לבין  12.5 -מהסכום האמור, דהיינו כ 61.5%כדיבידנד שחולק לבעלי המניות בחברה, כאשר 

מיליון ש"ח, ולפיו חויבה יהודית במס בשיעור המתחייב על דיבידנד בגין החלק היחסי שלה במניות החברה  27.5יהודית נכרת הסכם שומה המתייחס לתקבול בסך 

 סך התמורה שקיבלה מהחברה בעד רכישת מניותיה. על יתרת התקבול חויבה יהודית במס רווחי הון.( מתוך 27.5%)

 

דחה את הערעור וקבע כי בנסיבות העניין יש לראות ברכישת מניות החברה שהיו בידי יהודית כחלוקת דיבידנד לכל בעלי המניות  בית המשפט המחוזי בתל אביב

מבעלי המניות בחברה משנה את השיעור היחסי של המניות שבידי בעלי המניות הנותרים. במקביל שוויה של החברה מתמעט בחברה. רכישת מניות עצמית מחלק 

נת בעלי המניות בשיעור הסכום שהוציאה לרכישת המניות. במצב כזה השווי הכלכלי של המניות שבידי בעלי המניות הנותרים לא משתנה, ועל כן, בדרך כלל מבחי

לחברה לא היה צורך ברכישה  -כל התעשרות במקרה של רכישת מניות עצמית מחלק מבעלי המניות. בעניינינו, נקבע כי מצב הדברים שונה באופן מהותי הנותרים אין

ות, ועל כן, יש לראות עצמית של המניות, ורכישה זו של המניות נעשתה במסגרת חלוקת נכסי משפחת ברנובסקי בין המערער ויהודית, דהיינו רכישה במישור בעלי המני

חזקה של המערער רכישה כזו כחלוקת דיבידנד גם למערער. אכן, לאחר ביצוע העסקה נותר בידי המערער אותו מספר מניות שהיו בידיו קודם לכן, אלא ששיעור הא

ת באופן אישי, תוצאת העסקה מבחינת המערער זהה לאחר ביצוע העסקה, ועל כן, גם אם באופן פורמאלי לא רכש המערער את המניו 200%-במניות המונפקות עלה ל

 לרכישת המניות. לתוצאה דומה ניתן להגיע גם על פי הטענה החלופית של המשיב, לפיה רכישת המניות על ידי החברה הינה עסקה מלאכותית.

 הערעור נדחה

 

 

 בחזרה לתפריט
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 המס בה נחתם הסכם המכירה בפועל-"דמי רצינות" הינו בשנתיום המכירה בעסקה שבה שולמו  .6

 סיטי ג'וניור בע"מ נ' מדינת ישראל 2461-01-04ע"מ 

 

נחתם הסכם בין המערערת לבין חברת אינטר ג'ינס  20.2.1001הלבשה והנעלה. ביום  מוצרי של קמעונית שתי חנויות למכירה 1001המערערת הפעילה עד סוף ינואר 

שכירות חוזיות( לרבות מלאי הסחורות. שתי החנויות נמסרו על ידי המערערת  בו מכרה המערערת לרוכשת את מלוא זכויותיה בשתי החנויות )זכויות בע"מ )הרוכשת(

ניכרים ולכן התקזזו הפסדים  למערערת שנה היו . באותה1001בשנת המס  האמורה, מהעסקה רווח ההון שנוצר על למשיב דיווחה . המערערת2.1.1001ביום  לרוכשת

, יש לראות את עסקת המכירה ככזו שהושלמה 20.2.1001טען, כי על אף שהסכם המכירה הכתוב נחתם אמנם ביום  רווחי ההון מהעסקה כנגד אותם הפסדים. המשיב

 המשיב. 1007רוכשת למערערת עוד בשנת מסכום התמורה שנקבעה בהסכם )ללא המלאי( שולמה על ידי ה 70%כי  העובדה . בבסיס עמדתו עמדה1007עוד במהלך 

 . 20.2.1001כי תשלומים אלה היו "דמי רצינות" ששולמו על ידי הרוכשת במהלך המו"מ עוד בטרם נחתם ההסכם המחייב ביום  המערערת הסברי את קיבל לא

 

כי מועד כריתת ההסכם בין המערערת לבין הרוכשת הינו קיבל את הערעור וקבע כי המערערת עמדה בנטל הנדרש להוכחת טענתה  בית המשפט המחוזי בבאר שבע

. רצונה העז של הרוכשת להבטיח לעצמה את העסקה העתידית ויחסי האמון והעסקים המשותפים בין 20.2.1001מועד חתימת ההסכם הכתוב שביניהן, דהיינו 

ביותר של המו"מ הקדימה הרוכשת והעמידה לרשות המערערת מקדמות  המערערת ומנהלה לרוכשת ומנהלה אינם שומטים את ההסתברות כי אכן בשלבים מתקדמים

קובלת לסמן את עתידיות נכבדות על חשבון התמורה שתוסכם בהסכם העתידי אשר ציפתה כי ייחתם ביניהם. אין חולק כי בנוהג שבעולם המסחר והעסקים, הדרך המ

סכם שבכתב. אכן, אין מניעה נורמטיבית לכריתת הסכם בעל פה. ברם, משבחרו הצדדים, בדרך נקודת תום שלב המו"מ והמעבר לשלב החוזי המחייב הינו בחתימת ה

יב שנכרת בעל הרגילה והמקובלת, לערוך ביניהם הסכם מפורט בכתב, נדרשת ראיה משמעותית להוכחת הטענה כי ההסכם הכתוב אינו אלא ביטוי מאוחר להסכם מחי

 הסתמכות על סברה כזו או אחרת. נטל זה לא הורם על ידי המשיב. פה בין הצדדים, במועד בלתי ידוע ומתוך 

 הערעור התקבל

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 סיווג תקבול בגין התחייבות לאי תחרות שקיבל עובד בכיר .5

 קרינגל נ' פקיד שומה פתח תקווה אברהם 6591-10-01עמ"ה 

 

ביום  "(.המערערעת שימש כמשנה למנכ"ל קבוצת אסם ובתפקידי ניהול נוספים )" 20.22.1004שנים עד לפרישתו ביום  21-המערער עבד בקבוצת אסם במשך כ

"( לפיו התחייב המערער שלא להתחרות בעסקי אסם ההסכםתחרות )"-"( הסכם לשמירת סודיות ואיאסםנכרת בין המערער לבין אסם השקעות בע"מ )" 16.21.1004

תו לפי דיווח המערער על הכנס 1006מיליון ש"ח שהופקדו בנאמנות עבורו עד חלוף תקופה זו. בדו"ח השנתי לשנת המס  4במשך שנתיים בתמורה לתשלום בגובה 

 ( לפקודה כנוסחו דאז.  2)ב()92לפי סעיף  10%ההסכם תוך סיווגה כרווח הון החייב במס בשיעור שאינו עולה על 

ממניות אסם, הקצתה אופציות בלתי סחירות למנהליה הבכירים ולמנהלים הבכירים בחברות הבנות. בהתאם,  52%-חברת נסטלה, המחזיקה ב 1002בנוסף, בשנת 

ברווח ובדוח המס דיווח על ההכנסה ממימושן כרווח הון החייב במס  1007"( אותן מימש בשנת המס האופציותופציות בלתי סחירות של נסטלה )"קיבל המערער א

 . 25%ובין שיעור המס על רווח ממכירת ניירות ערך זרים בגובה  10%בגובה  , לפי ממוצע שערך בין שיעור המס על רווח הון דאז17.5%בשיעור 

 ב קבע שהכנסותיו של המערער שמקורן בהסכם ובמימוש האופציות תסווגנה כהכנסות עבודה החייבות במס פירותי.המשי

 

כי התשלום שקיבל המערער מכוח ההסכם ניתן לו על רקע פרישתו ולא כתמורה בעבור וויתור על זכותו שלא להתחרות בקבוצת אסם, זאת, בית המשפט המחוזי קבע 

מוכה יתה הסתברות נתוך ניתוח הוראות ההסכם ונסיבות כריתתו, שכן, במסגרת היחסים הלא פורמאליים בין המערער לבין קבוצת אסם ומנהליה הבכירים, נראה כי הי

הסכמי שמירת  לכך שיחבור המערער למתחריה של אסם תוך שימוש בסודות המסחריים ו8או בידע המסחרי אותו רכש תוך במסגרת עבודתו. כך לדוגמא, הציג המשיב

ספית נוספת בכדי להגן על סודיות ואי תחרות של בכירים אחרים בקבוצת אסם אשר כן נכללו בהסכמי העסקתם ולכן אסם לא נדרשת לשלם למנהלים אלו תמורה כ

ו. בנוסף, המערער סודותיה המסחריים ו8או כדי למנוע תחרות עסקית בינה לבין מנהליה הפורשים. ביהמ"ש סבר שגם למערער היה הסכם דומה למרות שטען לאי קיומ

אלו, אסם לא נזקקה להתקשר עמו בהסכם נוסף של אי המשיך לשמש לאחר פרישתו כדירקטור בחברות אחרות בקבוצה. לכן, לדידו של ביהמ"ש נראה כי בנסיבות 

ת את שיעור המס בו תחרות, אלא בכדי לאפשר קבלתו של פיצוי נוסף בעבור פרישתו ו8או כבונוס על תרומתו לאסם במסווה של תמורה בעבור אי תחרות ובמטרה להפחי

 יחויב המערער. 

 

בידו מהווה הגבלה של חופש עיסוקו לתחום מסוים ולתקופה מוגבלת, סבירה בהתחשב בנסיבות )שאם לא ביהמ"ש אף ציין כי התחייבותו של עובד שלא להתחרות במע

ים לתקופה מוגבלת. ועוד, כן, לא יינתן לה תוקף מחמת פגיעה בתקנת הציבור(, ואין כאן מכירה של "העץ", אלא ויתור על הזכות להשתכר או להרוויח מעיסוק בתחום מסו

מכירה". רות במהותו, מהווה תשואה על הון אנושי ומכירת הון אנושי אינה אפשרית, באשר כישוריו וכשרונו של אדם אחוזים בו עצמו ואינם ניתנים ל"כי תשלום בשל אי תח

 ם בגין אי תחרות,אין שוני בין התשואה הנובעת מהפעלת ההון האנושי כדוגמת שכר ובין התשואה המתקבלת במקרים מסוימים בשל הימנעות מהפעלתו כדוגמת תשלו

רק לנסיבות של סיווג הכנסה הנובעת מהסכם אי תחרות הנכרת בין עובד ביהמ"ש הדגיש כי מסקנתו מתייחסת  .ובשני המקרים התשלום שמתקבל הינו פירותי

 עבודתו. למעביד במטרה למנוע מהעובד להתחרות במעביד תוך שימוש בסודות מסחריים של המעביד אשר נרכשו על ידי העובד במסגרת

 

( 1)1ראות סעיף באשר לאופציות, ביהמ"ש קבע כי אלו הוענקו למערער על רקע עבודתו באסם ולמרות שיתכן ונסטלה אינה המעבידה של המערער. זאת, מכיוון שהו

" וללא צורך להתייחס לשאלת אופן סיווג הוצאות הקצאת האופציות על שניתנו לעובד במישרין או בעקיפיןלפקודה מסווגות כהכנסת עבודה השתכרות או ריווח מעבודה "

 ידי נסטלה או אסם ולשאלת משמעות אי ניכוי המס במקור בהקשר זה.

 הערעור נדחה

 בחזרה לתפריט
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 מבחן השליטה וניהול מישראל .1

 בע"מ נ' פ"ש חולון 0996ינקו וייס אחזקות  0191-16ע"מ 

 

"( מחזיקה במלוא הון המניות של חברת סלטי צבר תושבת המערערתבע"מ, תושבת ישראל המוחזקת על ידי יחידים תושבי ישראל )" 2996חברת ינקו וייס אחזקות 

"(. משקיעהמהון המניות של צבר )" 52%-צורפה חברה ישראלית כמשקיעה בתמורה ל 2997. בשנת 1000בשנת המס  "(, ערערה על שומה שנקבעה להצברישראל )"

תיה נחתם הסכם בין צבר, בעל המניות במשקיעה ובין המערערת לפיו, ניתנה למערערת אופציה בלעדית לחייב את בעל המניות במשקיעה לרכישת אחזקו 2991בשנת 

$ 100,000מיליון דולר והוסכם כי צבר אף תחלק דיבידנד וחלקה של המערערת בדיבידנד יהא  6.1ר בבעלותה של המערערת( בתמורה ל הנותרים אש 49%בצבר )

  "(. הסכם האופציה)"

 

ולא דווחה על רווח  הודיעה המערערת על מימוש הסכם האופציה 1000נרשמה כחברה בבלגיה. ביולי  2999רכשה המערערת בניין בבלגיה ובשנת  2991במהלך שנת 

בהתאם. המערערת טענה כי בשנת המס שבערעור היא מסווגת כתושבת בלגיה לצרכי מס ולפי האמנה למניעת כפל מס  1000הון ממימוש מניותיה בצבר בשנת המס 

ושבת ישראל לצרכי מס בשנת המס שבערעור ולכן בין ישראל ובלגיה הרווח הגלום במימוש מניות צבר חייב במס בבלגיה ולא בישראל. המשיב טען כי המערערת הינה ת

 (.2.2.1002לפקודה שנכנס לתוקף החל מיום  221לפקודה עובר לתיקון  19רווח ההון ממכירת מניות צבר חייב במס בישראל )בהתאם להוראות סעיף 

 

ערת עת נכח בבלגיה, אין להניח כי החלטה מהותית שכזו קבע כי למרות שההחלטה על מימוש האופציה נעשתה על ידי בעל המניות במער ביהמ"ש המחוזי בת"א

ס שבערעור הכוללת בחובה התנתקות סופית מצבר התקבלה בנקודת זמן מסוימת, אלא כי מדובר בתהליך הכולל ייעוץ מקצועי משפטי ומיסויי מישראל בשנת המ

 בנסיבות אלו. 

 

לטות שוטפות והחלטות מדיניות יכול להוביל למסקנה, כי אין המדובר בניהול מישראל למרות שחלק ככלל, קיומו של מערך ניהולי רציף מחוץ לישראל בו נקבעות הח

יים בחו"ל שיסייעו מהמנהלים הינם תושבי ישראל. ואולם, מנסיבות המקרה עולה כי בעלי המניות במערערת שלטו בעסקיה וניהלו אותם תוך ששכרו אנשי מקצוע מקומ

נדל"ן והשכרתם ובכל הקשור להתנהלות הפיננסית הכרוכה בכך בתמורה לשכר אשר על פניו אינו הולם שכר של מנהלים המחזיקים בידם להם בכל הקשור לרכישת נכסי 

ך יש . כפועל יוצא מכאת השליטה והניהול של עסקי המערערת. סיוע זה של המנהלים הבלגיים אינו מגיע כדי שליטה וניהול, ואלו נותרו בידי בעלי המניות במערערת

רישום  לראות במערערת כתושבת ישראל בשנת המס שבערעור. ביהמ"ש לא התייחס לשאלה החלופית בדבר רישומה של המערערת בבלגיה לגופה, אולם ציין כי

 המערערת בבלגיה עולה לכדי תכנון מס אגרסיבי במטרה להימנע מתשלום מס בגין העברת הבעלות בצבר הלכה למעשה. 

 הערעור נדחה 

 

 

 

 

 

 

 

  בחזרה לתפריט
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 הכרה בניכוי הוצאות דמי חכירה .9

 קסלר נתליה ואח' נ' פקיד שומה גוש דן 0429211עמ"ה 

 

השנתית את "(, אשר בהן ובשנים קודמות ניכו מהכנסתם שנות המס שבערעור)" 1005 - 1002"( על שומות שנקבעו להם בשנות המס המערעריםיחידים ערערו )" 2

"(. על הסכם החכירה)" 2961"( בעבור החכרת מקרקעין בבני ברק בהתאם להסכם חכירה משנת המנהלהוצאות דמי החכירה ששלמו למנהל מקרקעי ישראל )"

שבערעור, בין היתר בשל  המקרקעין הוקמה והופעלה תחנת דלק בתמורה לתשלומים שנתיים למערערים. המשיב לא התיר בניכוי את הוצאות דמי החכירה בשנות המס

 "(. כללי הניכוי)" 2977-אי עמידה בכללי מס הכנסה )ניכוי דמי חכירה(, תשל"ח

 

( בנוגע לאופן סיווג חכירות כמימוניות או כתפעוליות,  תוך ציון שתנאי חכירה מימונית ככלל, מעניקים 20292804)ע"א  פי גלילותאזכר את פרשת  ביהמ"ש המחוזי בת"א

עולית וככלל, ות הקרובות במהותן לזכויות בעלים כולל העברת הסיכויים והסיכונים הנובעים מהשימוש וההחזקה במקרקעין. חכירה שאינה מימונית תסווג כתפלחוכר זכוי

ינ"ל מקובלים ובמאפייניהם המיוחדים לפקודה. כמו כן, בבחינת הסיווג כאמור, ניתן להיעזר בעקרונות חשבונאיים ב 27דמי חכירה תפעולית יותרו בניכוי בשוטף לפי סעיף 

 של חכירות בישראל יחדיו. 

 

. לפי הסכם החכירה עולה כי דמי החכירה נבחנת בהתאם לתנאי החכירה ונסיבות העניין במועד כריתת הסכם החכירההשאלה האם לפנינו חכירה מימונית או תפעולית 

דלק ולכן המנהל ולא המערערים הוא שנהנה מהשבחת המקרקעין ומהשינויים שבוצעו במקרקעין ומעליית נגזרים גם משווי המגרש ו8או היקף הפעילות8מכירות בתחנת ה

ת הפוטנציאל הכלכלי הערך של המקרקעין ומכאן, תשלומים אלו עולים לכדי דמי שימוש8 שכירות ולא לכדי תשלום סופי בתחילת תקופת החכירה אשר היה מעיד על העבר

לשוכר וככזה יסווג כהוני. כמו כן נקבעו בהסכם החכירה הוראות נוספות המקנות לחוכרים זכויות שימוש ושוללות זכויות הגלומות בזכות הגלום בקרקע מאת הבעלים 

 הבעלות במקרקעין. 

 

המטרות שלשמן הוחכרו  בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל וכפי שנקבע בפרשת פי גלילות, הגבלות על החוכר בביצוע דיספוזיציה במקרקעין ועל האפשרות לשינוי

 המקרקעין, אינן מובילות בהכרח למסקנה שמדובר בחכירה תפעולית, אולם שיקול זה אינו בלעדי ויש להתחשב במכלול הנסיבות. 

 

 ה השוטפות מותרות בניכוי. מהסכם החכירה עולה כי הוקנו למערערים זכויות מצומצמות שאינן מגיעות לכדי בעלות במקרקעין ולכן מדובר בחכירה תפעולית אשר הוצאותי

 

 הערעור התקבל 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 המועד להכרה בהכנסה ממחילת חוב  .01

 כרמל תעשיות חלפים בע"מ נ' פקיד שומה חולון 39501-00-01ע"מ 

 

להסדרת חובות המערערת לבנק, במסגרתו הסכים הבנק למחילת חוב המערערת בין המערערת, חברת כרמל תעשיות חלפים בע"מ, לבין בנק הפועלים נחתם הסכם 

 1006האם כטענת פקיד השומה, בשנת  –מיליון ש"ח. השאלה בה עסק הערעור היא מה המועד בו היה על המערערת לדווח על הכנסה ממחילת חוב  5-בסך של כ

 בה נתקיימו כל התנאים הקבועים בהסכם? 1007ערת בשנת במועד חתימת ההסכם המסדיר את מחילת החוב, או שמא כטענת המער

 

)ב( לפקודה, יש לראות בחוב שנמחל כהכנסה במועד המחילה, ואם החוב נמחל בשנת מס פלונית, אזי יש לראות את החוב כחלק 2לפי פרשנות מילולית של סעיף 

חוב נוצרה עם חתימת ההסכם, כאשר התקיים מפגש הרצונות של הצדדים אשר קבע כי זכות המערערת להכנסה ממחילת ה ביהמ"ש המחוזימההכנסה באותה שנה. 

)ב( 2( לפקודה מרחיב את גדרו של המונח "מחילת חוב" וקובע כי לעניין סעיף 5)ב()2בא לידי ביטוי בחתימת ההסכם ובדברים שהוסכמו בו על דעת שני הצדדים. סעיף 

נמחל או ששומט חובו", ואכן הצדדים הראו בהתנהגותם כי פניהם לביצוע ההסכם. ביהמ"ש דחה את טענת המערערת, לרבות מי שנהג כאילו  –הנ"ל: "מי שנמחל לו חוב 

אין לראותו כהסכם בר תוקף. ביהמ"ש קבע כי חוזה עם תנאי מתלה הינו חוזה שלם מרגע כריתתו, ולכן הינו  –כי המדובר בהסכם מותלה אשר כל עוד לא התקיימו תנאיו 

כדי  שפטי מחייב מיום כריתתו, ללא קשר אם נתקיים התנאי המתלה אם לאו. ככלל, אם לא התקיים התנאי במועדו, מתבטל החוזה בדיעבד, אך אין בכךבעל תוקף מ

 להשליך על חיותו ושלמותו עד לאותו מועד.

 הערעור נדחה ברובו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 ניכוי מס במקור בגין תשלום לחברה ברשות הפלשתינאיתחובת  .00

 בע"מ נ' פקיד שומה חדרה  4111אסמי עוז  35396-14-04ע"מ 

 

לא  –המערערת, חברה תושבת ישראל, רכשה מחברה פלסטינית תושבת עזה סחורה שאוחסנה בישראל. בגין התשלומים שהעבירה המערערת לחברה הפלסטינית 

האם היה על המערערת לנכות מס במקור מתשלומים ששילמה לחברה  –וצאה לה שומה. בגין שומה זו הוגש הערעור דנן, שעניינו נוכה מס במקור, ומשכך ה

 הפלסטינית?

 

לפקודה,  264סוקר את השלבים לקביעת חובת ניכוי מס במקור מתשלום שבוצע לתושב חוץ: ראשית, יש לבחון אם קיימת חובת ניכוי במקור לפי סעיף  ביהמ"ש המחוזי

לפיו יש לבחון אם לתושב לפקודה,  270בוחנים אם המקבל הינו תושב חוץ. ככל שכן, בוחנים אם חלה חובת ניכוי במקור לפי סעיף  –וככל שלא קיימת חובה לפי סעיף זה 

הינה בחינה טריטוריאלית. ככל שמגיעים למסקנה כי ישנה חובת ניכוי במקור, עוברים לשלב בדיקת הפטור מחובה זו, שעשוי  –החוץ "הכנסה חייבת" בישראל, שכידוע 

 להימצא בדין מקומי או באמנת מס )ככל שהמקבל הינו תושב חוץ(.

 

לפקודה ולבדוק אם התקיימו תנאיו.  270לפקודה, ולכן אין צורך לפנות לסעיף  264רת התנאים המחייבים ניכוי מס במקור לפי סעיף במקרה דנן, נתקיימו לגבי המערע

קודה, ( לפ1)4הרי שבענייננו לחברה הפלסטינית נצמחה הכנסה חייבת בישראל, וזאת לפי סעיף  –לפקודה  270ואולם, אפילו אם היה צורך לבחון את קיום תנאי סעיף 

הסחורה הנמכרת הוחזקה בישראל.  –הקובע כי הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי תיחשב ככזו שהופקה בישראל אם העסקה בוצעה בישראל, ובענייננו כאמור 

הסכם  –רלוונטית למקרה דנן לאחר שביהמ"ש נוכח כי חלה על המערערת חובת ניכוי במקור, ביהמ"ש בוחן אם קיים פטור מחובה זו. ביהמ"ש פונה לאמנת המס ה

 פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה. לפי הסכם הביניים, ניתן פטור מניכוי מס במקור לתושב ישראל המשלם למקבל פלסטיני, רק אם מקור-הביניים הישראלי

ת" וכי האספקה לא נעשתה באמצעות מקום קבוע בשטחי ישראל. ההכנסה מצוי בשטחי הרשות, ובכפוף לכך שהטובין ימכרו מ"איזורים אשר תחת אחריות מיסוי פלסטיני

הרי שהסכם הביניים אינו פוטר מחובת ניכוי מס במקור בנסיבות המקרה, שכן  –אינן בתוקף, ואפילו היו תקפות  –ואולם, ביהמ"ש קובע כי הוראות הפטור האמורות 

לא היה בכך להואיל, שכן הסכם הביניים מתנה את הפטור מניכוי במקור בעסקאות מכר של  –ות ההכנסה הופקה בישראל כאמור, ואפילו אם הייתה מופקת בשטחי הרש

  במקור. טובין, בכך שהטובין ימכרו מ"איזורים אשר תחת אחריות מיסוי פלסטינית". הואיל והטובין סופקו מישראל, אין בכך די למתן פטור מניכוי מס

 ההערעור נדח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 חברה ציבורית אינה נחשבת לחברת בית על ידיחברה המוחזקת בעקיפין  .04

 2לינור חברה לנכסים בע"מ ואח' נ' פקיד שומה ת"א  00112-15-01ע"מ 

 

האם וקיזוז -לפקודה, תוך העברת ההכנסות לחברה 64בסעיף ביקשו המערערות, החברות לינור ודלגית לראות בהן חברות בית כמשמעותן  1004-1007בשנות המס 

 הפסדיה. לינור תבעה לצורכי מס הוצאות פחת, ארנונה והוצאות מימון שהיו לה ביחס לנכס מקרקעין ריק שלא הניב לה הכנסה באותן שנים.

 

חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה  על ידיזקת במלואה חרה המוחב על ידיפקיד השומה סירב לראות במערערות, חברות בית, שכן חברות אלה מוחזקות במלואן 

לפקודה. כמו כן  76חברה", ועל כן, אינן נחשבות ל"חברת מעטים" כאמור בסעיף -ועל כן יש לציבור עניין ממשי בהן ובתוצאותיהן העסקיות, ולחילופין המערערות הן "בת

 ארנונה והמימון שתבעה לינור בניכוי, שכן הנכס לא שימש בייצור הכנסה.סירב פקיד השומה להתיר בניכוי את הוצאות הפחת, 

 

 לטענת המערערות, יש לפרש את הסעיף כמתייחס אך ורק להחזקה ישירה של הציבור ולא להחזקה עקיפה. 

  

קבע, כי בכדי לעמוד על העניין שיש לציבור בחברה פרטית, נכון לבחון האם תוצאותיה העסקיות של החברה הפרטית מדווחות לציבור המשקיעים  בית המשפט המחוזי

 בבורסה מכוח חובה חוקית.

בת חייבת לכלול בדוחותיה הכספיים את -חברה ציבורית המחזיקה בחברה IAS 27) -ו IFRS  ,20 IFRS 2על פי כללי החשבונאות המקובלים )התקינה הבינלאומית: 

 הדו"חות הכספיים של החברה הבת )ישות כלכלית אחת( בהתקיים הקריטריונים הקבועים בכללי החשבונאות המקובלים. 

 וחיה של חברה ציבורית, יש לציבור עניין ממשי בחברה הפרטית.   נוכח האמור, נכון לקבוע, כי מקום שקיימת חובת דיווח על תוצאות עסקיות של חברה פרטית במסגרת דיו

 

מהווה תנאי שבהתקיימותו "חוסם" את ההכרה בחברה כ"חברת בית". המבחן שמציע המשיב, השאוב מהרגולציה לרבות  64ההיגד "עניין ממשי לציבור" בסעיף 

 , הוא ראוי ומאפשר החלת מבחן ברור שתורם להיותו "מס טוב" )שיטת מס טובה(. החשבונאית ומכוח הדין באשר לניירות ערך המוצעים לציבורהרגולציה 

 

ת אחרות שנקטה לינור באשר לניכוי הוצאות בחברת לינור בתקופה בה הנכס עמד ריק, לא הוצגו ראיות שיצביעו על קיום הסכמי תיווך למציאת שוכרים לנכס או פעולו

מסקנה, שבתקופה האמורה לינור לא ייעדה את נכס להשכרה, אלא ייעדה את הנכס להריסה חלקית ולשינוי ייעוד וממילא לא למציאת שוכרים לנכס. בכך יש כדי לתמוך ב

לה ולא פעלה להפיק התכוונה להפיק ממנו הכנסה כלשהי בשנים הרלוונטיות. נוכח כל אלה, נראה כי בתקופה הרלוונטית ניתקה לינור את הנכס מהפעילות המסחרית ש

 הכרה בהוצאות פחת, ארנונה והוצאות מימון.-כנסה. לפיכך יש לקבל את עמדת פקיד השומה בדבר איממנו ה

 

 בבית המשפט העליון נקבע בנסיבות דומות, שאין להתיר בניכוי מיסים ששולמו בגין החזקת נכסי מקרקעין ריקים.  בהלכת אמינוףראוי לציין, כי 

   הערעור נדחה          

 

 

 בחזרה לתפריט
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 מחישוב הרווחים הראויים לחלוקה 4113הפחתת הפסדים שנוצרו החל משנת  .03

 ( בע"מ ואח' נגד פקיד שומה חיפה0993צילומעתיק החזקות ) 09501-19-19ע"מ 

 

₪.  מיליון  20-, כאשר התמורה נקבעה על סך של כ1007המדובר היה בבעלי מניות של חברה שעסקה במסחר במדפסות וציוד משרדי אשר מכרו את מניותיהם בשנת 

"( לחלוקה בסך של כ רר"ל( היו לחברה רווחים ראויים )להלן: "2.2.1002ב לפקודה )קרי 94המערערים דיווחו במסגרת רווח ההון כי נכון למועד הקובע בהתאם לסעיף 

( ועד ליום המכירה לא נצברו בחברה רווחים ראויים לחלוקה, 2.2.02ענו כי בין היום הקובע )מילון ש"ח, אותם חילקו בהתאם לחלקם היחסי בחברה. המוכרים ט 22.7

 .20%ולפיכך ייחסו את מלוא התמורה לרווחים ראויים לחלוקה וחושב בגינם מס בשיעור 

 

)בחישוב רר"ל שהצטברו עד תום  1002בלבד, וזאת בשל קיזוז הפסדים שנוצרו בחברה לאחר שנת ₪ אלפי  251-בסכום של כ מאידך, פקיד השומה טען כי ישנם רר"ל

ת הרר"ל לכל אורך שנת המס הקודמת לשנת המכירה(, ולכן על יתרת רווח ההון הטיל מס ליניארי בהתאם להוראות הפקודה. דהיינו, פקיד השומה סבר כי יש לחשב א

 הטבות השונות, ורק לאחר מכן לייחס חלק יחסי לכל תקופה. תקופות ה

 

. ביהמ"ש קבע כי על 2.2.02ב לפקודה אין להתעלם מהפסדים שנוצרו לאחר 94אימץ את גישת פקיד השומה הגורסת כי בעת חישוב רר"ל לפי סעיף  ביהמ"ש המחוזי

לחשב את כלל הרר"ל שנצברו על כל תקופות ההטבה, קרי עד לתום שנת המס שקדמה לשנת , אלא יש 2.2.02אף לשון הסעיף, אין להסתפק בחישוב הרר"ל עד ליום 

 ורק לאחר מכן יש לחלק את הסכום שהתקבל בין תקופות ההטבה השונות.  –המכירה, ולכן לקזז הפסדים שנצברו במקרה דנן 

 הערעור נדחה

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 מס ערך מוסף -פסיקה 
 

 מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס, רו"ח אסף בהר, מנהל בכיר

 

 לא ניתן לנכות מס תשומות בגין שכירת רכבים פרטים .02

 סיסטמס בע"מ נ' מע"מ נתניה-אינפו 0554-19-04ע"מ 

 

מלוא מס תשומות בגין שכירתם. המחלוקת בין הצדדים היא האם המערערת עוסקת בספירת מלאים במחסני לקוחותיה. המערערת שכרה, רכבים פרטיים וניכתה את 

)א( לתקנות מע"מ קובעת כי מס התשומות אשר הוטל על עוסק בגין רכישת רכב פרטי 24זכאית המערערת לנכות מס תשומות כאמור אם לאו. המשיב טען שתקנה 

הואיל  ין שכירת הרכב ניתנות לניכויי העסק. מנגד, טוענת המערערת, כי התשומות בג)לרבות השכרתו( אסור בניכוי, וזאת גם אם הרכב משמש באופן בלעדי לצורכ

לתקנות מע"מ המאפשרות לנכות מס תשומות בשל רכישת נכסים ששימשו לשימוש מעורב )לצרכי עסק  21והרכבים שימשו לצרכים עסקיים בלבד ולאור הוראות תקנה 

 . 21גוברת על תקנה  24ושלא לצרכי עסק(. לשיטתה, טעה המשיב כשקבע שתקנה 

 

היא למנוע את השימוש ברכב פרטי בעסק והיא מגשימה את מטרתה על ידי עשיית השימוש ללא כדאי מבחינת  לתקנות 24: מטרתה של תקנה בית המשפט המחוזי

לגבי מס שהוטל על מכירת רכב פרטי, כי אין לנכותו כמס תשומות. קבלת הפרשנות המוצעת על ידי המערערת תעקר מתוכן את  24החיוב במע"מ. לכן קובעת תקנה 

וקק המשנה לנכות מס תשומות מהשכרת רכב פרטי גם כאשר ברכב הפרטי נעשה שימוש לצורכי העסק. עוסק שבוחר לעשות שימוש , אשר לפיה אסר מח24תקנה 

 שהיא תקנה כללית. 21שהיא תקנה ספציפית גוברת על תקנה  24ברכב פרטי לצורך עסקו שומה עליו לספוג את מלוא המע"מ. תקנה 

 הערעור נדחה    

 

 "מ בהשגה בשל שינוי היסודות שעל פיהם נקבעה השומה המקוריתביטול החלטת מנהל מע .05

 אמ.ג'י.די.אס השקעות בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל  31391-04-00ע"מ 

 

ים. עסקינן בארבעה ערעורים שהוגשו על החלטות המשיב הדוחות השגות שהגישו המערערת ועוד שלוש חברות לפי חוק מע"מ, בקשר לעסקאות שבין הצדד העובדות:

ת. בנוסחי חברות אחרות )המערערות בערעורים שאוחדו( נחתם הסכם לפיו מכרה המערערת לכל אחת מהחברות, את זכויותיה בקרקע מסוימ 2בין המערערת ובין 

אישור שינויי היעוד של המקרקעין על ידי רשויות התכנון והבניה, לצורך הקמת המתלה את כניסתו לתוקף של הסכם המכר על פיו נדרש מתלה, ההסכם המכר נכלל תנאי 

קדמה הנפיקה המוכרת לכל אחת תחנת דלק. בהתאם לכל אחד מהסכמי המכר, שולם למערערת תשלום ראשון מכלל תשלומי התמורה בצירוף מע"מ. כנגד המ

תיה נשוא הסכם המכר. המערערת שלחה הודעת ביטול והוציאה יומהרוכשות חשבונית מס. בהמשך, נטען על ידי המערערת, כי כל אחת מהרוכשות הפרה את התחייבו

ת דרישת המוכרת להחזר מס העסקאות, והוציא לה שומה ידה. המשיב דחה א-תעודת זיכוי בגין חשבוניות המס שהופקו ודרשה מהמשיב החזר מס העסקאות ששולם על

ידי המשיב. יודגש, שהטעם -בה נטען שהוצאה חשבונית זיכוי שלא כדין, שכן העסקאות לא בוטלו כדין. על החלטה זו הגישה המערערת השגה. ההשגה נדחתה על

קיימת  הייתההוציאה חשבוניות מס ותעודת זיכוי שלא כדין מאחר ולא  החברהבהחלטה בהשגה שונה מזה שנקבע בשומה. בהחלטה בהשגה נומקה הדחייה כך: "

 על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט.אמורה לצאת לפועל".  שהייתה אמתיתעסקה 

 

איתן לא בוטלו, ולכן  : בשלב ראשון הוציא המשיב שומה שבה נכתב, כי תעודות הזיכוי שהוצאו אינן מתקבלות מחמת שלעמדת הרוכשות העסקאותבית המשפט המחוזי

טענה זו עלה  לא ניתן להכיר בבטלות העסקאות. קרי, בשלב השומה, לא בדק המשיב כלל ועיקר את מהות העסקאות והאם עסקינן בעסקאות מלאכותיות, וזכרה של
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רערת הזדמנות לתקוף את ההחלטה, שעה שהבסיס לשומה שונה מזה שנקבע בהחלטה הדוחה את ההשגה, הרי שלא ניתנה למעלראשונה רק בהחלטה בהשגה. 

, ויש לראות את ההחלטה בבחינת הפתעה.  דרך המלך שהיה על המשיב  לנקוט היא להוציא שומה חדשה על יסוד הנימוקים ובכך נפגעה זכות יסוד המוקנית לה

 לא הוכיח שלפנינו עסקאות מלאכותיות. החדשים, ולאפשר למערערת להתמודד עם אלה, ולא להפתיעה לראשונה בהחלטה בהשגה. מעבר לדרוש המשיב 

  הערעור התקבל

 
 מיסוי מקרקעין –פסיקה 

 

 מלכא, חטיבת המס -עו"ד לימור ליבוביץ

 

 דירת נופש אינה דירת מגורים לעניין פטור ממס שבח והקלות במס רכישה .06

 פרדריק חכים ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה  0126204ע"א 

 גיצלטר נ' מנהל מס שבח מקרקעיןעמירם  2499200ע"א 

 

מה דינה של דירת נופש לצורך חיוב במס שבח ובמס  –שני פסקי דין: האחד בפרשת חכים והשני בפרשת גיצלטר, שעניינם  ביהמ"ש העליוןנתן  1024בינואר  12ביום 

 "(? החוקרכישה לפי חוק מיסוי מקרקעין )"

( בה נקבע כי מתוקף יעודה הציבורי של הקרקע עליה הוקמה 2054891)ע"א  חוף הכרמלביהמ"ש בוחן את מהותה של דירת הנופש בהיבט התכנוני, ומאזכר את פרשת 

לעמוד לרשות הציבור הרחב במרבית עליה  –דירת הנופש ומגבלותיה, בעליה של דירת נופש אינו רשאי לדור בה אימתי שיחפוץ, ועיקר שימושה צריך להיות ציבורי, קרי 

 ימות השנה. 

 

ככל שבדירת הנופש מצויים מאפיינים פיזיים הנדרשים  –, בה נדון החיוב במס שבח, ביהמ"ש מאזכר את מבחן "המתקנים הפיזיים" שנקבע בפסיקה, לפיו בפרשת חכים

בע כי לצורך הקביעה כי דירת לחוק, ולכן זכאי המוכר לפטור ממס שבח. ואולם, ביהמ"ש קו 2לשימוש רגיל וסביר של הדיירים, הרי היא בבחינת "דירת מגורים" לפי סעיף 

אין להסתפק במבחן "המתקנים הפיזיים", שכן אף אם מבחן זה מתקיים, יש לשקלל פרמטרים נוספים, ולהבטיח  –לחוק  2נופש הינה דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 

". לאור למגורי הקבע שלהרים של המשפחה המשמשת שמתן הפטור ממס שבח יעלה בקנה אחד עם תכליתו, שהינה סוציאלית ובבסיסו ההסתכלות על "דירת המגו

משעה שדירת נופש, מעצם האמור, ביהמ"ש קובע כי בכדי לקבוע כי דירה מהווה "דירת מגורים", יש לבחון אם לפי טיבה יש בה פוטנציאל למגורי קבע. ביהמ"ש קובע כי 

 רת מגורים" לצורך פטור ממס שבח, באשר המבחן הפוטנציאלי למגורי קבע אינו מתקיים.טיבה התכנוני, שוללת מגורים רגילים דרך קבע, אין לומר כי מדובר ב"די

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

http://elyon1.court.gov.il/files/12/460/010/e04/12010460.e04.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/12/460/010/e04/12010460.e04.pdf
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( בה נקבע מבחן בן שני אלמנטים לקביעה מהי "דירת מגורים" לצורך מס 171814)ע"א  פרשת פרידמן, בה נדון החיוב במס רכישה, ביהמ"ש מאזכר את בפרשת גיצלטר

 ירה למגורים; ( אלמנט סובייקטיבי, הבוחן אם הרוכש התכוון לייעד את הד1( אלמנט אובייקטיבי, הבוחן אם הנכס הוא בעל מאפיינים של "דירה"; )2רכישה: )

 

רכישה, ובלבד שיש בו ביהמ"ש קובע כי את האלמנט הראשון יש לפרש באופן רחב, כך שגם מבנה שלא מיועד למגורים לפי טיבו, עשוי להיחשב דירת מגורים לעניין מס 

מנקודת מבט האדם הסביר. באשר לאלמנט השני, אף שאין  פוטנציאל למגורים, אף אם אינו ראוי למגורים באותה עת. קיום הפוטנציאל נבחן לפי אמת מידה אובייקטיבית

לייעוד הדירה הכרח שהדירה תיועד לשמש למגורים לאלתר, לא די בכוונה ערטילאית להתגורר בדירה בעתיד הרחוק ונדרש קשר בין הרכישה לבין מימוש הכוונה 

 ר משך זמן בו מוציא אדם סביר כוונת מגורים מהכוח אל הפועל. למגורים, כך שבין מועד הרכישה לבין מועד הגשמת כוונת המגורים צריך לעבו

 

השימוש ותדירות  באשר לבחינה אם דירה משמשת למגורים, ביהמ"ש קובע כי יש לבחון זאת לפי ארבעה פרמטרים: אופי השימוש, אינטנסיביות השימוש, אורך תקופת

ייקטיבית עם דירת נופש המשמשת את בעליה לפרקי זמן קצרים. בהתאם, פוסק ביהמ"ש כי הרוכש אינו השימוש. על רקע פרמטרים אלו, קשה לכרוך "כוונת מגורים" סוב

 זכאי להקלה במס רכישה הניתנת לרוכשי דירות מגורים. 

 

ס המוטל על דירות זולות כלכלית שעיקרה הקלת נטל המ-תכלית ההטבה העומדת בבסיס ההקלה הניתנת לרוכשי דירות מגורים הינה תכלית סוציאלית והצדקה חברתית

 והגדלתו על דירות יקרות. החלת ההקלה במס רכישה לגבי דירת נופש רחוקה מלקדם תכלית זו.

 

 שני הערעורים נדחו

 פיצול חישוב מס שבח בין דירת מגורים לזכויות בנייה אינו רלוונטי לעניין מס רכישה .05

 ואח' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה חנניה לסק 01649-15-04ו"ע 

 

לצורך חיוב  –"(, אשר לפיו החוקז בחוק מיסוי מקרקעין )"49אנכי" המעוגן בסעיף -הערר עוסק בשאלה האם יש להחיל על החיוב במס רכישה את "עיקרון הפיצול הרעיוני

המגורים, וחלקה האחר מיוחס למכר של זכויות בניה הצמודות לדירת במס שבח, יש לפצל את התמורה המתקבלת בעסקת מכר באופן שחלקה מיוחס למכר של דירת 

  מגורים.

חלות גם לגבי מס הרכישה, למעט לעניין הפטורים ממס שנקבעו לגבי מס  –)ה( לחוק הקובע כי הוראות החוק החלות לגבי מס שבח 9מאזכרת את סעיף ועדת הערר 

וק הינו הוראה עקרונית המסמיכה את המנהל לפצל את סך התמורה בהתאם למהותה הכלכלית של העסקה, ז לח49שבח. הוועדה דחתה את טענת העוררים, כי סעיף 

)ה( לחוק. טענה זו מתעלמת מסימנים המעידים כי תכלית הסעיף הינה להוות חריג מיוחד למקרה 9ולכן חל גם לגבי החיוב במס רכישה, וזאת נוכח הכלל הקבוע בסעיף 

 )ה( בחוק יש לפרש לפי לשונו, מיקומו בחוק, ותכליתו החקיקתית. 9ס שבח לדירת מגורים מזכה. לכן, את סעיף הקונקרטי של מתן פטור ממ

הכלכלית. אכן קיים עיקרון הוועדה דוחה את טענת העוררים כי עיקרון "הפיצול הרעיוני" חל לגבי חיוב במס רכישה מכוח "עיקרון על" בדבר מיסוי עסקאות בהתאם למהות 

א קיומה של דיני המס לפיו עסקה תמוסה לפי תוכנה הכלכלי, אך אין בעקרון זה כדי לאפשר החלת עיקרון הפיצול הרעיוני בעת קביעת החיוב במס רכישה ללבסיסי ב

 ( השוללת האפשרות לעשות כן. 204874)ע"א הלכת פלדמן הוראה מסמיכה לכך בחוק, זאת נוכח פסיקת ביהמ"ש העליון ב

 

עסקת דה את טענת העוררים כי קביעת המשיב לגבי "פיצול רעיוני" צריכה לחול באופן גורף ואחיד לגבי כל סוגי המס החלים בגין ביצועה של אותה לבסוף, דוחה הווע

התאם לכך. ברי כי על המנהל לנהוג ב –מקרקעין. המנהל כפוף להוראות החוק והפסיקה, וככל שהוראות החוק קובעות כי יש להתייחס לעסקה באופנים שונים 

לצרכי מס איננה הפררוגטיבה לגבי הקביעה כיצד על המנהל לפעול בעת בחינת עסקה המובאת לפניו מצויה בידי המחוקק. הדרישה לסימטריה בהתייחסות אל הממכר 

 נדחה הערר       כלל בל יעבור ויתכנו מקרים שבהם יצדיקו שיקולי מדיניות ראייה שונה של הממכר לצורך סוגי המס השונים.

http://elyon1.court.gov.il/files/11/990/042/e08/11042990.e08.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/11/990/042/e08/11042990.e08.pdf
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ביטוח לאומי -פסיקה   

 חטיבת המס, רו"ח כפיר אילני, מנהל

 

 בטרם הגדלת התקרה החייבת בדמי ביטוח 4119חיוב בביטוח לאומי של הכנסות שהתקבלו בשנת  .01

 זאב שטיינר נ' המוסד לביטוח לאומי 25560-11-00ב"ל )ב"ש( 

 

לחוק הביטוח הלאומי(,  245נחקק חוק ההתייעלות הכלכלית ובמסגרתו, תקרת ההכנסה המירבית לצורך תשלום דמי הביטוח הלאומי )הקבועה בסעיף  1009בחודש יולי 

 .1009"( החל מאוגוסט הסכום הבסיסיהועלתה לפי עשרה מהשכר הממוצע במשק )"

 

ולתקופה  1009להטיל מס למפרע, יש לערוך חישוב נפרד של ההכנסה ממנה ייגבו דמי הביטוח, לתקופה שעד יולי מכוח עיקרון היסוד האומר כי אין טענות התובע: 

 .1009ועד דצמבר  1009שמאוגוסט 

כי המוסד יחיל ים לעניין זה מפנה התובע לפס"ד בבג"ץ להב, אשר בתורו הפנה לפסקי הדין בפרשת פרימס ובפרשת פרידמן, ולאמירה בפס"ד להב, לפיה: "אנו מניח

בהעלאת תקרת טענות הנתבע: שיטת חישוב אשר תבטיח כי לא תילקחנה בחשבון לצורך חישוב דמי הביטוח, הכנסות שהופקו קודם לתחילת תוקפו של התיקון". 

רשת פרימס ובפרשת פרידמן(, כי דמי ביטוח במהלך שנת המס, אין משום שינוי רטרואקטיבי והטלת מס למפרע. מקום שנקבע בהלכה מפורשת )בפבהכנסה חייבת 

חשיבות למועד הבסיס לדמי הביטוח שמשלם מבוטח עצמאי, היא הכנסתו השנתית, חובת דמי הביטוח מתגבשת בתום השנה השוטפת בעדה משולמים דמי הביטוח ואין 

 בו התקבלה ההכנסה בפועל לידיו של הנתבע במהלך אותה שנת מס. 

 

חובת תשלום דמי הביטוח היא על ההכנסה במובן "רווח" וככזו היא נמדדת בתום תקופת דיווח. בפסק דינו של כב' השופט דיון והכרעה בבית הדין האזורי לעבודה: 

יא הכנסה שנתית ולא הכנסה הרבינוביץ בפרשת פרימס נקבע: "נקודת המוצא לפסיקת הדין בערעור זה, היא שהכנסתו של עובד עצמאי לצורך חישוב דמי ביטוח, 

לחוק הביטוח הלאומי". בדומה נפסקה ההלכה בפרשת פרידמן: "ההכנסה הקובעת לחישוב דמי ביטוח של מבוטח עובד  245. דבר זה נלמד כבר מכותרת סעיף חודשית

 ." ההכנסה השנתית ולא ההכנסה החודשית בפועל שהפיק באותו חודשעצמאי, היא 

 

חייבת בדמי ביטוח במהלך שנת המס השוטפת, איננה בעלת משמעות רטרוספקטיבית על תקבולים שהתקבלו ההעלאת תקרת ההכנסה  -ביתבאשר לטענה הרטרוספקטי

שהרי התוצאות המשפטיות של  –טרם העלאת תקרת ההכנסה החייבת, משזו איננה משנה את תוצאותיה המשפטיות של פעולה שנעשתה ערב כניסת החיקוק לתוקפו 

על ול לעניין חבות בדמי ביטוח, טרם התגבשו באותו מועד. ההכנסה החייבת בדמי ביטוח איננה מתגבשת במועד קבלת התקבול, אלא בתום שנת המס, קבלת התקב

 בסיס סך כל ההכנסות בשנת המס ולאחר שנוכו ההוצאות מההכנסות.

 התביעה נדחתה

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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אנחנו מבינים כי בעולם גלובאלי חשוב לכם להתעדכן על שינויי 

 חקיקה ופסיקה מיסויים במדינות ברחבי העולם

   Global Tax Alerts-לצפייה והרשמה כמנויים ל

http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/global-tax-newsletter-signup.html
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 חוזרים, הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המס -3חלק 
 

 חטיבת המס, בכירהרו"ח ועו"ד נעמה שפי, מנהלת 

 

 הגדלת התשלום לנותני שירותים בחו"ל ללא ניכוי מס במקור .0

 4103בדצמבר  45הודעת רשות המיסים מיום 

 

לגבי "חברות  24892להוראת ביצוע מ"ה  2לגבי הארכת תוקף ההוראות שבתוספת  1022בדצמבר  15מיום  בהודעה של סמנכ"לית בכירה ברשות המסים מירי סביון

 ור מתשלומים לתושבי חוץ, נקבע כדלקמן:מיוחדות" והקלה בדבר ניכוי במק

 

או עד לפרסום הוראת ביצוע חדשה, כמוקדם. הארכת התוקף כפופה לעמידה בתנאים  228281024על רקע גיבוש הוראת ביצוע חדשה, הוארך תוקף ההוראות עד ליום 

 ט בהודעה. להוראה( ועמידה בתנאים נוספים כמפור 2הקבועים בהוראת הביצוע המקורית )לרבות תוספת 

התיר להעביר תשלומים לתושב חוץ בלא ניכוי מס במקור במקרה הבא: "שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על ידי נותני שירותים  24892להוראת הביצוע  2.9סעיף 

גינם שולם התשלום וסך התשלום בגין שירותים אלה בחו"ל, לרבות סוכנים, בתנאי שהמשלם הצהיר כי המקבל או מי מטעמו לא שהה בישראל לעניין ביצוע השירותים שב

 "$.60,000אינו עולה על בשנת המס על ידי אותו משלם 

 

)נציין כי בהודעה קודמת  $ למשלם451,111אינו עולה על בהודעה נקבע כי ניתנת בזאת הקלה באופן שסך התשלום בגין שירותים אלה בשנת המס על ידי אותו משלם 

 ב "לכל מקבל", אך בהודעה הנוכחית תוקן "לכל משלם"(.נכת 2682181022מיום 

 

 ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול .4

 4103בדצמבר  06הודעת רשות המיסים מיום 

 

-ותיקון לתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(, התשנ"ג 1022-( )תיקון(, התשע"בפורסם תיקון לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות 21.2.1021ביום 

מדמי הטיפול שהיה משלם העובד אילו היה  50% -מהוצאות דמי טיפול )ואם שילם דמי חבר 50%(, תותר לעובד 2.2.1022. עפ"י התיקון הנ"ל )שתוקפו מיום 2992

 ב( לחוק הגנת השכר, כאשר אף הניכוי יבוצע על ידי המעביד. 2)א()15מצעות ניכוי שמבוצע על ידי המעביד לפי סעיף מחויב בדמי טיפול( שמשולם על ידו בא

שנים ממועד תחילת  20פסק דין בין הסתדרות העובדים לבין רשות המיסים, סוכם כי למשך  נכתב כי במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של בהודעה של רשות המסים

 .1011מדמי הטיפול עד לדצמבר  90%נוספים ולמעשה תותר לעובד הוצאה של  40%(, תותר הוצאה של 1022יישום ההסכם בפועל )ינואר 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMaasikim/maasikim251213.pdf
http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMaasikim/maasikim251213.pdf
http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMaasikim/maasikim161213.pdf
http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMaasikim/maasikim161213.pdf
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 יכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו מיןנקודות ז .3

 4103לדצמבר  31הודעת רשות המיסים מיום 

אשר מבהירה ומפרטת את עמדתה בטיפול בפניות של בני זוג מאותו מין הדורשים לקבל נקודות זיכוי בגין ילדיהם  רשות המיסים פרסמה הנחיה

( לפקודה, נוקטים במונחים "גבר" ו"אשה" לצורך הענקת נקודות זיכוי בגין ילדיהם של בני הזוג. עמדת הרשות לעניין 5)-( ו4)ג()66המשותפים. בסעיפים 

הינה כי הם זכאים לקבל את נקודות הזיכוי הנדונות כאשר מדובר ב"בני זוג" באותן נסיבות. לפיכך נקבע כי בן הזוג אשר מקבל את בני זוג מאותו מין 

)א( לפקודה, יקבל גם את נקודת הזיכוי מכוח 40המוסד לביטוח לאומי עבור ילדיו  ואת נקודות הזיכוי בגינם בהתאם לסעיף  על ידיהקצבה המשולמת 

( כנגד הכנסתו מיגיעה 5)ג()66( כנגד הכנסתו מיגיעה אישית, ואילו בן הזוג השני, יקבל את נקודות הזיכוי המוענקות מכוח סעיף 4)ג()66עיף הוראות ס

 אישית. 

 טפסים חדשים ומעודכנים הנוגעים לנאמנויותדחיית מועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים, ת רשות המיסים על והודע .2

 4102בפברואר  3ומיום  4103לדצמבר  49מיסים מיום ת רשות הוהודע

 

  ( באמצעות טפסים 2.2.1024הודיעה רשות המיסים על דחיית המועד למסירת הודעות של נאמן בנאמנות קרובים שהוקמה לפני יום התחילה ) 1024בפברואר  2ביום 

 (. 22.2.1024)במקום  31.6.4102עד ליום  , 254 -ו 247

 

בעניין זה: טופס הודעה על חברה להחזקת נכסי  טפסים חדשים 1פורסמו טפסים מעודכנים הנוגעים לנאמנויות וכן הודיעה רשות המיסים כי  1022בדצמבר  19ביום 

  .)254במסלול מיסוי בנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים ) ( וטופס הודעה על בחירה252נאמנות )

 

תיקונים בהוראות שונות בדיני המס, לרבות שינויים  במסגרתו בוצעו 5.1.1022טפסים אלו פורסמו בעקבות התיקון לחוק שפורסם במסגרת "חוק ההסדרים" ביום 

וץ והנהנה הינו תושב ישראל. במסגרת הנאמנות הינו תושב ח בהסדרי מיסוי הנאמנויות. השינוי המהותי בפרק הנאמנויות הינו בהקשר לחבות המס של נאמנויות בהן יוצר

ב( לפקודה את חובת הדיווח החלה על 5)א()222בנוסף, התיקון מרחיב, במסגרת סעיף  .שינויים גם בהגדרה ובדיווח על חברה להחזקת נכסי נאמנות התיקון נערכו

 הנאמנות, במישרין או בעקיפין. מ) ג לפקודה75מסוימות ועל נהנים בנאמנויות שנהנו מ "חלוקה" )כהגדרתה בסעיף  נאמנויות

 

בחלוקה בשווה כסף.  על ידי נהנה יחולו הוראות כל דין, וזאת בין אם מדובר בהכנסה פטורה, בחלוקה בכסף, או למען הסר ספק, מובהר כי על אי דיווח של חלוקות כאמור

 הטפסים החדשים.  1בהודעה, מפורטים הטפסים ששונו בעקבות התיקון וכן 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMikzoiyot/mikzoiyot30122013.pdf
http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMikzoiyot/mikzoiyot30122013.pdf
http://taxes.gov.il/about/publicannouncements/pages/ann_030214_1.aspx
http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMeyatzgim/Klali/meyatzgim291213.pdf
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 4102אלקטרוני והוראות מיוחדות לעניין משלמי קצבה  010כללים והוראות להפקת טופס  .5

 4103בדצמבר  49הודעת רשות המסים מיום 

את פרטיו האישיים ומקורות הכנסתו  202עובד חייב למלא בטופס   )"התקנות"( 2992-לתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(, התשנ"ג 1בהתאם לתקנה 

בינואר בכל שנה. כמו כן, חלה על העובד החובה לדווח למעביד על כל שינוי בפרטיו האישיים תוך שבוע ימים. על המעביד חלה החובה לקבל  2-אצל מעביד חדש וכן ב

נאמר, שלאור כך שמעבידים רבים עוברים לניהול כוח אדם ושכר ממוחשב, וכדי להקל על מעבידים  בהודעת הרשותד. הצהרות אלו ועל בסיסן הוא מחשב את המס לעוב

ונספחיהם בצורה אלקטרונית,  202למעבידים שיעמדו בתנאים שייקבעו להפיק את טפסי  הוחלט לקבוע כללים חדשים שיאפשרו ונספחיו, 202בתפעול ומילוי טופס 

 מדי שנה. 202)ד( לתקנות. בהתאם לכך, ברוב המקרים מתייתר הצורך במתן פטור ממילוי טופס 1)א( עד 1ולחסוך את מילוי כרטיס העובד כאמור בתקנות משנה 

ההוראה מתייחסת לאופן  –ידני מידי שנה  202באופן אלקטרוני כתחליף למילוי טופס  202ניינים ליישם את טופס מטרת הוראת הביצוע להנחות את המעבידים המעו

הגשת הבקשה אשר תוגש לא יאוחר מחודשיים לפני תום שנת המס הקודמת ותהליך הפקת הטופס אשר יבוצע על ידי העובד. כמו כן, נקבעו הוראות 

 ה ותנאי הזכאות לפטור מהטופס בגינם.שונות לגבי מעבידים המשלמים קיצב

 
 מיסוי בינלאומי -2חלק 

 

 חטיבת המס, מחלקת מיסוי בינלאומירו"ח ועו"ד יובל פלד, 

 

 בת של האיחוד האירופי-הצעות לשינויים בדירקטיבת אם

 

בת, במטרה להתמודד עם ניצול של הוראות הדירקטיבה -, פרסמה הנציבות האירופית טיוטה לתיקון דירקטיבת אם1022לנובמבר,  15-ביום ה

ליטתו לגיטימיים. המטרה המקורית שעמדה בבסיס חקיקת הדירקטיבה הייתה מניעת מיסוי כפל של חברות תושבות האיחוד האירופי והמצויות תחת ש-לתכנוני מס בלתי

ת בתנאים של תאגיד רב לאומי. בהתאם להוראות הדירקטיבה, חברת אם תהא פטורה ממס בקבלת דיבידנדים או חלוקות אחרות מבוססות רווח מחברת בת העומד

די נציבות האיחוד האירופי להציע י-כן, הוחלט על-לגיטימיים. על-הקבועים בדירקטיבה. ואולם, מספר חברות ניצלו פרצות בנוסח הוראות הדירקטיבה לתכנוני מס בלתי

תפסים כמכשירים הוניים שינוי חקיקתי בעזרתו ניתן יהיה, כך מקווים, להתמודד עם תכנוני מס מבוססים מכשירים פיננסיים היברידיים )כלומר, מכשירים פיננסיים הנ

 במדינה אחת, וכמכשירי חוב במדינה שנייה(. 

 

במידה וחברת הבת, המשלמת, רשאית לדרוש את  מכשירים פיננסיים היברידיים לא יזכו לפטור ממס הקבוע בדירקטיבהלאומיים המשתמשים ב-ראשית, תאגידים רב

 כדיבידנד או כתשלום מבוסס רווח( כהוצאה. אצל חברת האם התשלום )המסווג 

תכנוניים רחבים יותר בהיקפם מהכללים הקיימים -אמץ כללים אנטיתכנוניים. בהתאם להצעה, מדינות החברות באיחוד האירופי יידרשו ל-שנית, יעודכנו הכללים האנטי

לאומיים המקימים -בסיס מהותן הכלכלית האמיתית. הצעה זו מכוונת לתאגידים רב-כיום, במטרה לאפשר לאותן מדינות "להתעלם" מעסקאות מלאכותיות ולמסות אותן על

אירופי מתוך מטרה לנצל את הטבות המס הקבועות בדירקטיבה, בנוסף לשיעורים נמוכים של ניכוי מס וממקמים חברות אחזקות ריקות מתוכן באחת ממדינות האיחוד ה

http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMaasikim/maasikim140114.pdf
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ידי רשויות המס של מי ממדינות האיחוד האירופי בבואן לקבוע האם יש לסווג עסקה כמלאכותית ושמטרתה -במקור. הצעת החוק כוללת חמישה מבחנים שיכול ויופעלו על

 התחמקות ממס.

 

, המכילה גם היא OECD-( של ארגון הBase Erosion and Profit Shifting) BEPS-ראויה לציון העובדה כי הנציבות האירופית אישרה את יוזמת הבהקשר זה 

יים צורך להסדיר ק BEPS-כך, הצהירה הנציבות כי נוסף על יוזמת ה-התייחסות לדרכי התמודדות עם תכנוני מס מבוססים מכשירים פיננסיים היברידיים. ואולם, בתוך

 .OECD-של ה BEPS-את הנושא גם ברמת האיחוד האירופי ובכך יקודמו גם המטרות העומדות בבסיס יוזמת ה

 

 .1024לדצמבר,  22-במידה והצעת החוק של הנציבות תאושר על ידי מועצת האיחוד האירופי, המדינות החברות באיחוד יידרשו ליישם את התיקון עד ליום ה

 
 

 וד עובדים ותיגמול הוניני - 5חלק 
 

 חטיבת המס, מחלקת ניוד עובדים ותגמול הוני רו"ח )משפטנית( פרידה ויסברג, דירקטורית, מנהלת

 

 עובדים תושבי ישראל בחו"ל מטעם מעסיק ישראלי ימוסו רק לפי כללים מיוחדים המהווים הסדר ספציפי .0

 דורון כהן ואח' נ' פקיד שומה חדרה 25933-00-01ע"מ 

 

ם מעסיק המערערים הועסקו במשרד ראש הממשלה ונשלחו לשליחות בת מספר שנים מחוץ לישראל. בשנות המס שבערעור הועסקו המערערים בחו"ל כשכירים מטע

"(, המיוחדים םהכללי)להלן: " 2911-ישראלי )משרד ראש הממשלה(. המערערים ביקשו להחיל בו זמנית את  כללי מס הכנסה )בעלי הכנסה בחוץ לארץ(, התשמ"ב

לפקודת מס הכנסה ולא להחיל את שיעורי המס הספציפיים שנקבעו  212להתיר בניכוי הוצאות ולפטור הכנסה, ובמקביל להחיל את שיעורי המס ליחיד בהתאם לסעיף 

 בכללים המיוחדים. 

נשלח על ידי מעבידו בישראל )מדינת ישראל(, היא על פי סעיף שבמחלוקת היא, אם חבות המס החלה על הכנסה בחו"ל בידי עובד תושב ישראל, ש השאלה העיקרית

 לפקודה, קרי, על פי הוראות המיסוי החלות על תושב ישראל "רגיל" או על פי הכללים המיוחדים.  212

. נקודת המוצא הסדר מס ספציפים דחה את הערעור וקבע כי חישוב המס לגבי המערערים צריך שייעשה על פי הכללים המיוחדים המהווי המשפט המחוזי בחיפה-בית

ן מקום במקרה זה להתקנת הכללים המיוחדים הייתה לקבוע שיעורי מס בהתאמה לתנאי החיים בחו"ל של העובדים שנשלחו לחו"ל על ידי מעסיקם הישראלי. מכאן, אי

בכללים המיוחדים, שר האוצר ער לכך. בהעדר הסדר חקיקתי מפורש  לטענות האפליה והעדר שוויון. בית המשפט מציין, כי גם אם ישנו מקום לבצע תיקונים ותיאומים

אין לבית המשפט, גם לא בשלב הביניים עד לביצוע ההתאמות והתיקונים הנדרשים, סמכות להחיל על  -תוך שהרשות המוסמכת ערה לתוכנו של ההסדר הקיים-אחר

 המערערים הסדר שונה של חבות מס, מזה המפורט בכללים המיוחדים.  

 הערעור נדחה

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 מנגנון התאמת תוספת המימוש .4

 של רשות המסים 5416203החלטת מיסוי 

 

אמן כאמור בסעיף חברה פרטית תושבת ישראל המוחזקת על ידי חברת אם פרטית תושבת חוץ, העניקה לעובדיה אופציות למניות של חברת האם במסלול רווח הון עם נ

מידי שנה וזאת על מנת  1%-מנגנון התאמה כך שתוספת המימוש גדלה ב נקבע מראשלפקודה. בתוכנית  201( לפקודה, התוכנית עמדה בכל הוראות סעיף 1)ב()201

לא השתנה בעקבות קביעת מנגנון הגדלת תוספת המימוש האמור  IFRS2-ו 14לעודד את העובדים לקדם את צמיחת החברה. הטיפול החשבונאי לעניין תקן חשבונאות 

 ונותר כמכשיר הוני. 

לפקודה בכפוף לתנאים הבאים: אחוז השינוי של  201אישרה רשות המיסים הסדר מס לפיו החלת מנגנון ההתאמה כאמור עומד בכללי הוראות סעיף  בהחלטת המיסוי

רך שווה על פני כל התקופה ויישאר קבוע גם להענקות עתידיות; המס בגין האופציות יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד תוספת המימוש הוא קבוע ומתפלג לאו

)א( לפקודה, יראו במועד המקורי של הקצאת האופציות, כמועד ההקצאה; במידה 201)א( לפקודה; לעניין "תום תקופה", כהגדרתו בסעיף 201המימוש כקבוע בסעיף 

נוספות ליישום  מניות הטבה או יוענקו מניות בכמות העולה על כמות האופציות שהוגדרה מראש, יראו את ההטבה כמניות מימוש לכל דבר ועניין. נקבעו הוראות ויוקצו

 החלטת המיסוי כגון ביאורים בדוחות הכספיים, מה ההוראות במידה והחברה תירשם למסחר בבורסה ועוד.

 

 וגים שוניםאופציות למניות בכורה מס .3

 של רשות המסים 4913203החלטת מיסוי 

 

ח הון כאמור חברת אם תושבת חוץ מחזיקה במניותיה של חברת בת תושבת ישראל. החברה האם העניקה לעובדי חברת הבת, אופציות להמרה למניותיה במסלול רוו

 Aלפקודה. החברה האם הקצתה לאחד מעובדי חברת הבת אופציות למניות בכורה מסוג  201ההקצאה עמדה בכל הוראות סעיף  ( לפקודה. תוכנית1)ב()201בסעיף 

פציות למניות מכח תוכנית אופציות נוספת של החברה הבת, אשר בגינן קיבלה חברת הבת החלטת מיסוי. בנוסף, החברה האם הקצתה לעובד נוסף של חברה הבת או

קיבלה החברה הבת החלטת מיסוי בהסכם מרשות המיסים.  B. גם לגבי הקצאת אופציות מסוג Bותכננה להקצות למספר עובדים נוספים אופציות מסוג  Bבכורה מסוג 

אופציות למניות  , וכך הלכה למעשה יש בחברה עובדים עם שני סוגיBהן מסוג שונה מאופציות בכורה מסוג  Aלאור הטענה שעלולה להישמע, כי אופציות בכורה מסוג 

 לא יהווה אירוע מס ויחול רצף מס.  Aבאופציות בכורה מסוג  B, ביקשה החברה כי החלפת אופציות בכורה מסוג Bומסוג  Aבכורה מסוג 

 

ב, תנוכה במקור ותשולם רק בגין האופציות החדשות, במועד מימושן בפועל. מועד הפנייה לקבלת החלטת המיסוי ייחשב חבות המס תחוש להחלטת המיסויבהתאם 

( לפקודה, ככל שמניות חברת האם יירשמו למסחר בתוך 2)ב()201כמועד הקצאת האופציות החדשות, לרבות לעניין תום התקופה וחישוב שווי ההטבה הפירותי שבסעיף 

 ועד ההקצאה כאמור. ימים ממ 90

 

 
 
 
 

 

 בחזרה לתפריט
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 תמריצים - 6חלק 
 

 חטיבת המס, רו"ח אלינור הלפרין, מחלקת תמריצים

 

 שלילת הטבות של מפעל מאושר בשל אי עמידה בתנאי שיווק למרות שניתן אישור ביצוע לתכנית .0

 ( בע"מ0910משקאות קלים ) פקיד שומה חולון נ' ענבי ציון 5511204ע"א 

 

למנהלת מרכז ההשקעות בקשה לאישור  2992( בע"מ, חברה העוסקת בייצור ושיווק פירות מעובדים הגישה בשנת 2912המשיבה, חברת ענבי ציון משקאות קלים )

רכז ההשקעות בה פירטה את היקף המכירות הצפוי בארץ "(. כמו כן, הגישה המשיבה תוכנית שיווק למחוק העידודתוכנית השקעות עפ"י החוק לעידוד השקעות הון )"

בכתב האישור  ובחו"ל. בכתב האישור לתוכנית מסלול מענקים אשר התקבל ממרכז השקעות צוין כי ביצוע תוכנית השיווק אשר הגישה המשיבה מהווה תנאי יסודי

 והפרתה תהווה עילה לביטול כתב האישור. 

הנפיקה המינהלת אישור על ביצוע התוכנית, אך ציינה בו כי  1002החברה לא עמדה בתנאי כתב האישור. מאוחר יותר, בשנת בתחילה קבעה מנהלת מרכז ההשקעות ש

המערערת בתוכנית השיווק. אולם קבעה, בסופו של יום, כי המשיבה ביצעה השקעה מאושרת ובגבולותיה מוקנות ההטבות שבחוק. פקיד  לא עמדה 2996-1001בשנים 

וזאת  15%על הכנסותיה החייבות בשנים אלה, כלומר אינה זכאית להטבת מס מופחת בשיעור של  26%כי המשיבה חייבת במס חברות רגיל בשיעור של  השומה קבע

 מאחר והמערערת לא עמדה בתנאים אשר נקבעו בכתב האישור.

 

ית כתב אישור או ביטולו עקב אי קיום התנאים הקבועים בו. בעניין זה קבע כי החוק מקנה למנהלת מרכז השקעות שיקול דעת בכל הנוגע להתלי ביהמ"ש המחוזי

ומה יכול לשלול המנהלת אכן עשתה שימוש בסמכות זו ומאחר והגוף המוסמך, קרי מנהלת מרכז ההשקעות, קבעה כי המשיבה זכאית להטבות מכח החוק, אין פקיד הש

 קביעה זאת. לאור החלטה זו פקיד השומה החליט לערער.

פקיד השומה )המערער( הדגיש כי זכאות להטבות מס מכוח חוק העידוד מותנית אמנם באישור המינהלה, אך זה אינו מהווה תנאי : הפסיקה בבית המשפט העליון

 -במידה והנישום הוכיח כי מילא אחר הוראות חוק העידוד, ובמקרה בו נבחנת זכאותו של מפעל מאושר להטבות  מספיק. זכאות כאמור, לשיטת המערער, קמה רק

הוכיח כי ביצע את התכנית המאושרת ועמד בתנאי כתב האישור. לאור האמור, טוען המערער, כי משום שבמקרה דנן אין חולק כי המשיבה לא  –כבעניינה של המשיבה 

( לחוק העידוד לגבי שנות המס 4)א()47אישור, ואלו לא שונו, הרי שלא נפל פגם בהחלטתו שלא להעניק למשיבה את הטבת המס הקבועה בסעיף עמדה בתנאי כתב ה

 שבערעור.

שנות את תנאי בית המשפט העליון קיבל את הערעור בטענה כי המנהלה היא שקובעת את תנאי האישור למתן הטבות ומענקים לפי חוק עידוד השקעות ובסמכותה ל

 האישור או לבדוק אם קוימו, ואילו המערער מוסמך אף הוא לבדוק את עמידת הנישום בתנאי האישור. 

 הערעור התקבל

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 לא נאותים"קיזוז הפסדים ממפעל מאושר כנגד הכנסות מדמי שכירות, שלילת הטבות מס למפעל מאושר בשל "ספרים  .4

 עכו  שומה פקיד נ' מ"בע פרופאל 4005-10-11 מ"ע

 

 פסק הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה עסק במספר נושאים. תקציר זה מתייחס רק לשני נושאים כמפורט להלן:

 

: פקיד השומה טען שהחברה כללה בספריה הכנסות משכר דירה, כחלק אינטגראלי מהכנסותיה כמפעל הזכות לקיזוז הפסדים ממפעל מאושר כנגד הכנסות מדמי שכירות

יקשה לקזז את מאושר, ביודעה שהכנסות אלה הן בגדר הכנסה רגילה. החברה טענה שהיא לא כללה בספריה את ההכנסות משכירות כהכנסות מפעל מאושר, אלא רק ב

 ושר, וזכות כזו עומדת לה. הכנסות השכירות מהפסדים מהמפעל המא

)ע"א  ומודול בטון( 1169801)ע"א  כרמל אולפיניםבנושא קיזוז הפסדים ממפעל מעורב, ולפי פסקי הדין   6.4בסעיף  0124100חוזר מס הכנסה בהסתמך על עמדת 

 (, קבע בית המשפט כי הקיזוז כאמור נעשה כדין והערעור התקבל.1195801

 

": מבדיקה שערכה רשות מע"מ של חשבוניות הקנייה של החברה ושמות העוסקים, נמצא שחלק מחשבונות מאושר בשל "ספרים לא נאותיםשלילת הטבות מס למפעל 

ילי זוכו החברה המע"מ אינם בגין ספקי פסולת החברה. בעקבות כך הוגש הליך פלילי כנגד החברה וכנגד מנהליה בגין שימוש בחשבוניות פיקטיביות. בהליך הפל

 נהליה. ומ

ן אלה שהוציאו את בנוסף, פקיד השומה טען כי החשבוניות שהוצאו על ידי רשימת עוסקים הן פיקטיביות, מאחר שהן לא משקפות עסקאות אמיתיות בין המערערת לבי

 החשבוניות ועל כך החליט לפסול את ספרי החשבונות של המערערת. ועדת ערר לקבילות הפנקסים סירבה לאשר את הפסילה.

 

"(. במסגרת כתב האישור נדרשה המערערת לנהל "ספרים נאותים". על אף הפסיקות חוק העידודלמערערת תוכניות השקעה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון )"

ים לא נאותים" וזאת לטבת המערערת הן בהליך הפלילי והן בנושא פסילת הספרים, פקיד השומה החליט לשלול את הטבות מס של מפעל מאושר בטענה של ניהול "ספר

 כג לחוק העידוד המתייחס למפעל מועדף, הגם שכאן דובר במפעל מאושר.52מכח סמכות לפי סעיף 

 

ענת המשיב כי בית המשפט התבסס על קבלת הערעור בנושא המע"מ שבו נתקבלו מירב טענות המערערת שם וכולן מתייחסות לתיק דנן. בנוסף בית המשפט דחה את ט

 ובת ניהול פנקסים וממילא לא היה מקום לשלול מהמערערת את הטבות המס שקיבלה כמפעל מאושר.הייתה סטייה מח

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 מגזר הנדל"ן

 
 רו"ח אלי גורנשטיין, דירקטור מנהל מחלקת מיסוי נדל"ן ומוסדות פיננסיים, חטיבת המס

 

 מיסוי מקרקעין - פסיקה
 

 מלכא, חטיבת המס -עו"ד לימור ליבוביץ

 

 היוון שווי של עסקה בתשלומים לצורך מס רכישה .0

 מידטאון בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב 33596-19-04ו"ע 

 

תשלומים: האחד במעמד  2-מיליון ש"ח. בהסכם המכר נקבע כי התמורה תשולם ב 520בע"מ, רכשה זכויות במקרקעין בתמורה לסך של  העוררת, חברת מידטאון

 509-ה על כחתימת ההסכם, השני חצי שנה לאחר מכן, והשלישי שנה לאחר החתימה. העוררת פנתה למשיב, מנהל מיסוי מקרקעין, בבקשה לקבוע את שווי הרכיש

 ש"ח, שהינו השווי המהוון של התמורה, ולחייב אותה במס רכישה לפי שווי זה. המשיב דחה את בקשתה ומכאן הערר. מיליון

 

"(, לשם קביעת שווי זכות שנמכרה בעסקת מקרקעין, על המנהל לקבל את התמורה שנקבעה בהסכם המכר, כל החוקלחוק מיסוי מקרקעין )" 2לפי סעיף  ועדת הערר:

 בתום לב ולא הושפעה מיחסים מיוחדים בין המוכר לקונה. את מהות והיקף התמורה עליה הסכימו הצדדים להסכם יש לקבוע לפי ההוראות הקבועותעוד היא נקבעה 

שלומים דר התבהסכם ופרשנותן. במקרה דנן, הצדדים התייחסו בהסכם לאפשרות הקדמת התשלומים השני והשלישי, אך לא התייחסו למשמעות הכלכלית הגלומה בהס

נוסח ההסכם או להסכם מימון, ולא קבעו הקטנה של סכום התמורה במקרה של הקדמת התשלומים. לא זו אף זו, הוראות ההסכם אף מלמדות כי הצדדים הסכימו ש

שווי של הסכום האמור בהתחשב ממצה את כל ההסכמות שהתגבשו ביניהם. משכך, נפסק כי על אף שקיים פער כלכלי בין סכום התמורה הנומינלי בעסקת המכר לבין ה

 פער כלכלי זה אינו מצדיק שיכתוב בדיעבד של הסכם המכר.  –בהסדר תשלומים נדחה 

 

יש להפריד מהתמורה את מרכיב  –(, שבו נקבע כי כאשר הסכם המכירה מגלם בקרבו בחלקו עסקת מימון 2119802)ו"ע  המכון הגיאופיסיהוועדה מאזכרת את עניין 

ה וקבעו פי מבחן המהותיות, אך מאבחן אותו מהמקרה דנן, שכן בעוד שבעניין המכון הגיאופיסי נקבע שהצדדים לעסקה נתנו ביטוי למרכיב המימון בעסקהריבית, והכל ל

לא גלומה בהסכם כי התמורה הכוללת בהסכם המכר מגלמת בתוכה את מרכיב המימון, במקרה דנן הצדדים להסכם לא התכוונו לקבוע הסדר מימון או הסדר אשראי ו

יש להניח שלדידם עסקת האשראי מהותית, ולכן אין מקום לדרוש כי  –עסקת מימון. ככל שהצדדים לעסקה היו מסכימים לכלול בעסקת המכר גם עסקת אשראי8מימון 

 מרכיב המימון יהיה מהותי כתנאי להיוון שווי העסקה. 

 

 קביעת התמורה לצורך חישוב מס הרכישה.  נוכח האמור, אין להוון את התשלומים השני והשלישי בעת

 הערר נדחה

 בחזרה לתפריט
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 סיווג שותפות כאיגוד מקרקעין לעניין חיוב רכישת זכויות בה במס רכישה .4

 מנהל מס שבח חיפה נ' אספן בניה ופיתוח בע"מ  942204ע"א 

 

"(, וזאת לעניין חיוב רכישת זכויות בה במס רכישה. באותו מקרה, זכתה החוקכאיגוד מקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין  )"עניינו של הערעור בשאלת סיווגה של שותפות 

ידי אחד השותפים, השותפות במכרז של משרד הבינוי והשיכון וחתמה עמו על הסכם לבניית וניהול מקבץ דיור. בהתאם להסכם השותפות, ניהול מקבץ הדיור הופקד ב

בגין כך שקמונה. מספר שנים לאחר בניית מקבץ הדיור על ידי השותפות, רכשה המשיבה, אספן בניה ופיתוח בע"מ, את חלקו בשותפות של אחד השותפים, וחברת 

 נדרשה לשלם מס רכישה.

 

 מס שבח ערעור. קבעה כי השותפות אינה מהווה איגוד מקרקעין, בין היתר, כי יש לה נכס מוניטין, ועל כך, הגיש מנהל ועדת הערר

 

( לחוק מחייב במס בעל מניות או בעל זכויות אחרות באיגוד מקרקעין, כאשר הוא או החברה מבצעים עסקה במניותיהם או 2)ב()9: סעיף פסיקת בית המשפט העליון

 או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין...".  לחוק, "איגוד מקרקעין" הינו "איגוד שכל נכסיו, במישרין 2בזכויות אחרות באיגוד. לעניין זה, בהתאם לסעיף 

 

( וקובע 6240801)ע"א  פרשת וילארלאור האמור, ביהמ"ש בוחן האם זכויות השותפות לפי ההסכם עם משרד הבינוי והשיכון הן אכן זכויות נפרדות. ביהמ"ש מאזכר את 

היחס בין זכות הבעלות והזכויות הנובעות מהסכמים למתן שירותי דיור, והשאלה בסופו של יום היא, האם יש לראות בהם נכס אחד, או שמא  –כי עסקינן באותה סוגיה 

יתה במכרז והתקשרותה בהסכם עם משרד הבינוי והשיכון, שני נכסים. בהתאם לאמור בהסכם השותפות, ביהמ"ש קובע כי השותפות לא הייתה באה לעולם אלמלא זכי

הבעלות, ששוויה מקפל  –ת וכי לא ניתן להפריד בין זכויות השותפות לפי ההסכם עם משרד הבינוי והשיכון לבין הבעלות במקרקעין. על כן, עסקינן במכירתה של זכות אח

 י שנקבע בפרשת וילאר. גם את זכויות השותפות לפי ההסכם עם משרד הבינוי והשיכון, כפ

 

כי שקמונה לאחר מכן, ביהמ"ש בוחן את טענת המשיבה כי השותפות מנהלת עסק של ניהול מקבץ דיור ומערך שירותי השכרה. הוראות הסכם השותפות מלמדות, 

 בנכס המקרקעין באופן פסיבי. מנהלת את מקבץ הדיור ומערך ההשכרה, וממילא לא ניתן לראות בשותפות כמי שעושה כן. משכך, השותפות מחזיקה 

 

תפות נכס מוניטין, ביהמ"ש בחר שלא להכריע בשאלת מקומם של נכסים ערטילאיים כמו מוניטין לעניין חוק מיסוי מקרקעין, דחה את מסקנתה של ועדת הערר, כי לשו

במוניטין האמור כדי להוציא את השותפּות מגדר הגדרת המונח איגוד  מאחר שהמוניטין שייך לאחת השותפּויות המוגבלות בשותפּות, ולא לשותפּות עצמה, ועל כן אין

 מקרקעין. 

 

 בהתאם לאמור, קובע ביהמ"ש כי השותפות הינה איגוד מקרקעין, כהגדרתו בחוק. 

 הערעור התקבל

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 חוזרים, הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המס
 

 רו"ח אלי גורנשטיין, דירקטור מנהל מחלקת מיסוי נדל"ן ומוסדות פיננסיים, חטיבת המס

 

 מגורים דירות במיסוי הרפורמה

 524103  מקרקעין מיסוי ביצוע הוראת

 

לחוק. הוראת הביצוע  76של רשות המסים הינה לפרוט ולהבהיר את השינוי שחל במיסוי מכירת דירות המגורים במסגרת תיקון מספר  581022 הוראת ביצועמטרת 

 כוללת הסברים מפורטים לגבי הנושאים הבאים:

  1024אר בינו 2קביעת שיעור מס מיוחד לשבח הריאלי במכירה חייבת של דירת מגורים מזכה שיום רכישתה קדם ליום 

 הסדר המס החל על מכירת דירת מגורים מזכה בידי מוכר שהוא מרובה דירות 

 הסדר המס החל במכירת דירת מגורים מזכה בידי מוכר שהוא בעלים של דירה יחידה 

 הסדר המיסוי החל במכירת דירת מגורים מזכה בידי תושב חוץ 

 הסדר המיסוי במכירת דירות יוקרה 

  טור ייחודי, חד פעמי, לתושבי ישראל המעוניינים למכור שתי דירות קטנות ולרכוש תחתן דירה אחתפ -ה 49פטור חד פעמי סעיף 

 ו49סעיף  -סייג לדירה שהתקבלה במתנה 

  נוי, ובמסגרת מתחם פינוי בי 21מס יסף, קיזוז הפסדים, היחס בין הוראות הרפורמה להוראות הפטור הייחודיות במכירת דירה במסגרת תמ"א  -הוראות שונות

 דרישת הוצאות במכירת דירה שהושכרה למגורים

 פירוט לגבי טפסי דווח חדשים 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 בחזרה לתפריט
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 מגזר מסחר ושירותים
 

 מס ערך מוסף -פסיקה 
 

 מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס, רו"ח אסף בהר, מנהל בכיר

 

 תובענה ייצוגית -בעסקאות השכרת רכב גביית מע"מ בגין רכיב ביטוח .0

 אשר ספיר ואח' נ' י.ד. רכב ותחבורה בע"מ ואח'  23316-14-00ת"צ 

 

כיבי הביטוח בעסקאות בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שעניינה בשתי טענות עיקריות: האחת, כי חברות השכרת הרכב מחייבות שלא כדין את לקוחותיהן במע"מ בגין ר

תיהן בביטוח זה בהעדר רישיון מבטח.  השכרת הרכב. השנייה, כי החברות גובות מלקוחותיהן פרמיות מופקעות בגין ביטוח מקיף שעה שהן אינן רשאיות לבטח את לקוחו

 התקציר מתייחס לטענה הראשונה בלבד.

לל בגדר "מחירה טענת המבקשים היא, שתשלום רכיבי הביטוח בעסקאות השכרת רכב אינו תשלום המוטל על העסקה ואף איננו תשלום בביצוע העסקה, ומשכך אינו נכ

)א( לתקנות מע"מ, בהיותם סכום ששילמו חברות השכרת 6ם בגין רכיבי הביטוח חוסים תחת הוראות תקנה לחוק מע"מ, וכי התשלומי 7של עסקה" כהגדרתה בסעיף 

 הרכב עבור לקוחותיהן ומשכך הוא אינו בגדר "מחירה של עסקה" ואין לגבות בגינו מע"מ. 

 

". החיוב יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטוביןעל עסקה בישראל ועל יבוא טובין לחוק מע"מ קובע את הכלל לפיו " 1: סעיף בית המשפט המחוזי

הבהיר במע"מ חל אם כן על מלוא מחירה של העסקה. התשלום בגין הוצאות הביטוח מהווה חלק מהתמורה המשולמת על ידי הלקוח לחברת ההשכרה. המחוקק 

בעקבות העסקה והחזר הוצאה שיש למוכר לצורך ביצוע העסקה מהווים חלק מהתמורה.  ( לחוק מע"מ כי אפילו החזר תשלום חובה החל על המוכר1)7-( ו2)7בסעיפים 

 קל וחומר כי כך לגבי תשלום הבא לכסות רכיב הוצאה של המוכר שאינו נובע ישירות מביצוע העסקה. 

 

מועברים באמצעותו. נקבע, כי על מנת שלא ייחשבו )א( לתקנות מע"מ יש לבחון בכל מקרה את מידת הניתוק שבין העוסק לבין הסכומים ה6לצורך הפעלת תקנה 

העוסק  –לצד שלישי  הסכומים חלק ממחיר העסקה, על העוסק להיות אך "צינור" להעברתם, וכי יש לבחון מיהו הגורם אשר יצר את החיובים שלגביהם מועברים הכספים

, חברות ראשיתמתווך" בלבד. תנאים אלו, לא מתקיימים בעניינו, וזאת ממספר טעמים: של הלקוח נפקד מהחלטה זו, יקשה לראות את העוסק כ" חלקואו הלקוח. ככל ש

, חברות ההשכרה אינן לא נאמן, שניתהשכרת הרכב נזקקות לביטוח לצרכיהן שלהן, כן נראה שחברות ההשכרה מחויבות לקיים ביטוח גם כאשר הרכב אינו מושכר כלל; 

, חברות השכרת הרכב הן שיוזמות את עסקת הביטוח. שלישיתאין כל מגבלות על השימוש שהן רשאיות לעשות בכספים הללו;  נאמן, על כספי שוכר הרכב, שכן-ולא מעין

, חברות השכרת הרכב אינן צינור במובן זה רביעיתהן אשר בוחרות את זהות חברת הביטוח והן אשר מנהלות את המו"מ בדבר הפרמיות שישולמו בגין הביטוח; 

,  חברות השכרת הרכב לא רואות עצמן כ"צינור" להעברת כספי השוכרים חמישיתהן כלפי חברות הביטוח הן בלתי תלויות בהתחייבות שוכרי הרכב כלפיהן; שהתחייבויותי

 לחברות הביטוח. 

 

על הלקוח. מכאן, שרכיבי הביטוח לא לתקנות מע"מ היא לטפל במקרה בו נחשב העוסק לשלוח של הלקוח בביצוע תשלומים אשר מטיבם מוטלים  6תכליתה של תקנה 

 )א( לתקנות מע"מ. 6נכנסים לגדר תקנה

 

 הבקשה לאישור התובענה בשתי הטענות נדחתה
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 פרשנות המילה "שימוש" לעניין השבת כספי מכס על טובין שיובאו והוצאו מישראל אם לא נעשה בהם שימוש  - מכס .4

 אגף המכס והמע"מ –מותגים ואח' נ' מדינת ישראל  גוטקס 9565200ע"א 

 

)א( לפקודת המכס 256ידה בגין טובין שיובאו ויוצאו חזרה מישראל וזאת מכח סעיף -בעניין זה נדונה שאלת זכאותה של חברת גוטקס להשבת כספי מכס ששולמו על

וך ששה חדשים מיום סילוקם מפיקוח רשות המכס, יותר עליהם הישבון של תשעים והם מיוצאים ת –חוץ מטובין שיובאו בצובר  –טובין שיובאו הקובע כלהלן: "

אלא השימוש  אחוז מסכום המכס ששולם עליהם, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של גובה המכס כי לא היה בטובין כל שימוש בישראל, או אם היה שימוש, לא היה זה

 ההתאמה או הליקוי ניתנים לגילוי".  -שהיה קיים בהם בשעת סילוקם ואילולא אותו שימוש לא היו אישגרם לגילוי אי התאמתם לתנאי המכר או לגילוי ליקוי 

ידה בישראל בשל אי יכולתה -פי הסכם הזיכיון רשאית גוטקטס להחזיר לחברה מספרד מוצרים שלא נמכרו על-גוטקס מייבאת מוצרים לישראל מחברה בספרד. על

מסכום המכס ששולם על מוצרים אשר  90%ונחו על מדפי החנויות, ובפועל לא נמכרו. גוטקס פנתה למכס בדרישה להישבון של למכרם. המוצרים שיועדו למכירה ה

לפקודת המכס. לטענתה של גוטקס המוצרים יוצאו בתוך שישה חודשים מן המועד בו יצאו מפיקוח רשות המכס ו"משלא נמכרו המוצרים כלל,  256הוחזרו וזאת לפי סעיף 

לחנויות  נעשה בטובין השימוש שלשמם יובאו, ולפיכך אלו טובין שלא נעשה בהם כל שימוש בישראל". מנגד, עמדת רשות המסים הייתה, כי העברת המוצריםלא 

 והעמדתם ע"ג מדפים מהווה "שימוש" ולכן לא זכאית גוטקס להישבון. 

קבע כי גוטקס עשתה שימוש במוצרים ובית המשפט העליון אישר זאת וקבע בעניין זה כלהלן:  לפיכך נדרש בית המשפט לפרשנות המונח "שימוש". בית המשפט המחוזי

)א( לפקודת המכס יש לפרש באופן שמדובר בכל ניצול של הטובין לשם הפקת תועלת מהם ..... 056מסקנת המקובץ היא כי את המונח "שימוש" שבסעיף "

עו כל ניצול של הטובין לשם הפקת תועלת כלכלית מהם, ומשנמצא כי המערערות הפיקו תועלת כלכלית מן )א( לפקודה משמ056משנקבע, כי ה"שימוש" שבסעיף 

 המוצרים שייבאו ושהוחזרו לחברת אינדיטקס, אין מנוס מאי היעתרות לערעור."

בפועל הם  לא נמכרו( יש משום תועלת כלכלית קבע באופן נחרץ בהתאם לעמדת רשות המסים, כי בהנחת מוצרים על המדפים )הגם ש בית המשפט העליוןכלומר, 

 ומכאן שיש לראות בכך משום "שימוש" בישראל. 

  הערעור נדחה

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 הצוות שלך בחטיבת המס
:שלנו המומחים עם ניתן ליצור קשר המס חטיבת שירותי על נוסף למידע

 

     פרידמן צבי
 המס חטיבת ראש, שותף

03-6085509 
zfriedman@deloitte.co.il 

 

 בינלאומי מיסוי
 יקורל'צ יצחק

03-6085511 
ychikorel@deloitte.co.il 

 

 העברה מחירי
 חולי קי'ג

03-6085424 
jhoulie@deloitte.co.il 

 

 בינלאומיות עסקאות ליווי
 מירון אלונה

03-6085540 
ameiron@deloitte.co.il 

 

 תמריצים
 גיל נדב

03-6085378 
ngil@deloitte.co.il 

 
 - מבנה שינויי

 ורכישות מיזוגים

 

 דל"ןנ מיסוי
 פיננסים ומוסדות

 גורנשטיין אלי
03-6085539 

egorenstein@deloitte.co.il 

 

 בישראל עסקאות לווי
 רים“מלכ ומיסוי
 בכר רונית

03-6085403 
rbachar@deloitte.co.il 

 

 ניוד עובדים ותיגמול הוני
 סברגפרידה וי

02-6015521 
frweissberg@deloitte.co.il 

 

 ושירותים הפרט מיסוי
 לחברות נלווים

 קריה רוני
03-7557505 

rkirya@deloitte.co.il 
 

 רוזנהויז טליה
03-6085581 

trosenhaus@deloitte.co.il 
 

 
 

 
 

 עקיפים מסים
 ניסים פחימה

02-6015402 
npahima@deloitte.co.il 

 
 ,בקרת איכות –המחלקה המקצועית 

 מקצועיים ופרסומים תמיכה שירותי
 גבאי דני

03-6085532 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 סולמי אופיר
03-6085513 

osulami@deloitte.co.il 
 

 

 

 בחזרה לתפריט

 

 עקיפים מסים
 ניסים פחימה

02-6015402 
npahima@deloitte.co.il 

 
 בקרת איכות, –המחלקה המקצועית 

 מקצועיים תמיכה ופרסומים שירותי
 גבאי דני

03-6085532 
dgabbay@deloitte.co.il 
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