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 תוכן עניינים

 

 מיסוי כללי

 חקיקה - 1חלק 

 העלאת שיעור מס רכישה בשל רכישת דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה .1
 2015-ה"והוראת שעה(, התשע 81חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה()תיקון מס' 

1 

 שובי הנגב המערבייהארכת הטבות המס לתושבי שדרות ולי .2
 )ב( לחוק(, 5)הוראת שעה()הארכת תחולת סעיף תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי 

 2015-התשע"ה

2 

 לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמשהארכת תוקף תקנות הפחת למתקן  .3
 2015-תקנות מס הכנסה )פחת()תיקון(, התשע"ה

2 

 )ג( לפקודה יחול על קבלת דיבידנד18סעיף  .1 פסיקה - 2חלק 
 3 פישמן תקשורת בע"מ נ' פשמ"ג-בראון 3892/13ע"א 

 

 מס הכנסה

 הכרה במכירת סימן מסחר ולוגו כמכירת מוניטין ובנפרד מעסקת מכירת מניות .2
 תדיראן בע"מ נ' פקיד השומה למפעלים גדולים 749/13ע"א 

4 

 חסים מיוחדים המשפיעים על קביעת שווי התמורה לפי חוק התיאומים לגבי מכירת ני"ע סחיריםי .3
 סילברבוים אחזקות בע"מ נ' פקיד שומה היחידה הארצית לשומה 780/14ע"א 

6 

 רווחי אקוויטי ששולם עליהם מס סופי יכללו ברווחים הראויים לחלוקה לצורך חישוב רווח ממכירת מניות .4
 פשמ"ג נ' אורן ז'ורבין 7566/13ע"א 

7 

 שחיקת הלוואה צמודת מט"ח חייבת במס אצל הלווה .5
 מגדניית הדר ואחרים נ' פקיד שומה ירושלים ואח' 2810/13ע"א 

8 

בדצמבר  31 קביעת המחיר המקורי ויום הרכישה של מניות חברה תעשייתית שהונפקה בבורסה לפני .6
1995 
 דוד שמואל שניידר נ' פקיד שומה חיפה 52391-07-10ע"מ 

10 

התרת -אי הכרה בהוצ' בחברת אחזקות, חובת קיזוז הפסד מעסק כנגד הכנסות מדיבידנד מחו"ל, אי .7
 זיכוי עקיף בשל מס ששולם בחו"ל אולם הוחזר בשנים מאוחרות

 נ' פשמ"ג "אלון" חברת הדלק לישראל בע"מ 1092-04-12ע"מ 
11 

 מכירת קניין רוחני או עסקת תמלוגים? -שינוי מודל עסקי  .8
 מקסון ישראל בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא 46602-05-14ע"מ 

12 

 



 

 מיסוי כללי
 )המשך(

 מס הכנסה
 )המשך(

 ניתן לקזז הפסד עסקי מועבר כנגד הכנסה מעסקת אקראי, הפחתת יתרת שיפורים במושכר בעסק .9
 שנסגר

 3לינק בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב  -ספידי  46960-07-13ע"מ 
13 

חכירה אשר הוונו לצורך קביעת "שווי יש לחייב מחכיר מקרקעין בהכנסת ריבית ריאלית הגלומה בדמי  .10
 המכירה" בגינו שולם שבח

 דוד אהרוני ואח' נ' פקיד שומה כפר סבא 14183-11-12ע"מ 
14 

 ות המסים לפתוח הסכם שומהשימוש בסמכות מנהל רש .11
 מנהל רשות המסים נ' יגאל צבי אייזינגר 3604/13ע"א 

15 

 שנים 13ר במקרים מסוימים רשאי פקיד השומה לדרוש הגשת דוחות אפילו לאח .12
 יוסף יצחק אהרונוב נ' פקיד שומה ירושלים 57131-01-14ע"מ 

16 

 )י( לפקודה, אין הצדקה לכפל בשיעור הפחת בבית אבות3תחולת סעיף  .13
 1( בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים 1994מבנה רב ) 51111-01-11ע"מ 

17 

 מיגיעה אישית?האם הכנסות שכירות בגין נכס שהשכיר יחיד בעבר לחברה בשליטתו ייחשבו להכנסה  .14
 פקיד שומה נתניה נ' יורשי גד בירן ז"ל ואח' 7129/14ע"א 

18 

לות חברה בשליטתו, הסבת דמי ( לפקודה בגין שימוש של יחיד בדירה שבבע10)2חבות במס לפי סעיף  .15
 10%שכירות לקרוב, הכנסות שלא דווחו בגין שכ"ד מדירות למגורים יחוייבו במס בשיעור 

 ש.א נ' פקיד השומה נתניה 11034-02-13ע"מ 
19 

 נכסי מקרקעין מהווים הכנסה פאסיבית 28דמי שכירות מהשכרת  .16
 4דפנה לשם ודן לשם נ' פקיד השומה תל אביב  1001/09עמ"ה 

21 

הזכאות לפטור ממס הכנסה של יחיד שהוכר כנכה אינה מקנה זכאות לפטור ממס ריווח על פעילותו  .17
 בחלפנות כספים המסווגת כמוסד כספי

 פלוני נ' פקיד שומה 3874-02-14ע"מ 
22 

 מיסוי מקרקעין

 הפרדה רכושית מלאה בין בני זוג תאפשר קבלת מס רכישה מופחת  .18
  צבי רפפורט נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז 54905-05-13ו"ע 

23 

 האם קיימת זכאות לקבלת הטבה נוספת לפטור ממס רכישה בעת נישואי שני יתומי צה"ל? .19
 יואש ועירית זגורי נ' מנהל מס שבח מקרקעין 4713/11ע"א 

24 

 



 

 מיסוי כללי
 )המשך(

חוזרים, הוראות  - 3חלק 
ביצוע ופרסומים אחרים של 

 רשויות המס

 שרים לענייני חקיקה אישרה את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומןועדת  .1
 2015במאי  31 הודעת רשות המסים מיום

25 

 את מיסוי שירותי דת טיוטת חוזר המסדיר .2
 2015ביוני  11הודעת רשות המסים מיום 

26 

( לפקודה, הנעשית 2א()9ג)103מכירת זכויות בחברה קולטת לאחר מיזוג בהתאם להוראות סעיף  .3
 באמצעות מפיץ

 2965/15החלטת מיסוי מס' 
26 

  פרישה לגיל עד גישור קצבת .4
  5837/15מיסוי בהסכם מס' החלטת

27 

הארכת המועד להגשת בקשות בהתאם להסדרי מעבר ולמסירת הודעות ביחס לנאמנויות  -נאמנויות .5
 2015בדצמבר  31עד ליום  -קרובים 

 2015ביוני  29הודעת רשות המסים מיום 
27 

 מס ערך מוסף

 מועד החיוב במע"מ בעסקאות של מכירת ציוד קצה על ידי חברת תקשורת סלולרית .6
 6936/15לא בהסכם מס' החלטת מיסוי ש

28 

 החבות במע"מ של מכירת טלפונים סלולאריים באזור אילת בידי עוסק אילתי למי שאינו תושב אזור אילת  .7
  7938/15י בהסכם מס' החלטת מיסו

28 

 החבות במע"מ של מתן שירותים משפטיים בנוגע לתביעה המתנהלת בחו"ל  .8
 3936/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 

28 

 ביטוח לאומי
 הכנסות חברה משפחתית המיוחסות ליחיד, שומרות על אופיין )לרבות פטור( .9

 2015באפריל  27-ו 2015באפריל  22וח לאומי מימים הבהרות המוסד לביט
29 

 מיסוי בינלאומי - 4חלק 
 (Re-domicileברה זרה )העתקת מקום המושב של ח
 8326/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 

30 

ניוד עובדים  - 5חלק 
 ותגמול הוני

 מיסוי אופציות בלתי סחירות שהוקצו לעובד בתכנית ללא נאמן  .1
 הנרי שטרקמן נ' מס הכנסה פקיד שומה נתניה 30776-06-12ע"מ 

31 

 פסיקה

 מקור חבות המס על אופציות שקיבל דירקטור שאינו "דירקטור מקצועי"  .2
 גד קרן נ' פקיד שומה גוש דן 1191-09ע"מ 

32 

 אין לראות בעובד זר כתושב ישראל לעניין חוק היטל עובדים זרים  .3
  רצון עמוס ואח' נ' פקיד שומה 7553/14ע"א 

32 



 

 מיסוי כללי
 )המשך(

 החלטות מיסוי

מועד תחילת תושבות בישראל, ייחוס הכנסות של חברה משפחתית בבעלות תושב ישראל  קביעת .4
 לראשונה וקביעת מנגנון הכנסה מעורבת

  4528/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 
33 

 מיסוי הכנסותיו של תושב חוזר ותיק וייחוס הרווחים למוסד קבע של חברות זרות שבבעלותו  .5
 1303/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 

34 

 א לפקודה 125אי החלת סעיף  -הישן בידי יורש  102מימוש אופציות לפי סעיף  .6
 3375/15החלטת מיסוי שאינה בהסכם מס' 

35 

פיצול המרכיב הפירותי בין התמורה במזומן לבין התמורה במניות של החברה  -מכירה שלא מרצון  .7
 הרוכשת

 9567/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 
36 

 מימוש אופציות בחברה ציבורית במנגנון מימוש נטו במסלול הכנסת עבודה .8
 5359/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 

37 

 חישוב שווי ההטבה במנגנון התאמה לחלוקת דיבידנד במסלול הכנסת עבודה .9
 3385/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 

37 

מגזר 
 הנדל"ן

 מיסוי מקרקעין -פסיקה 

טל הרוכש מתי יהוון שווי עסקה בתשלומים? הגדלת  השווי בשל התחייבות המוכר שנ -מס רכישה  .1
 במקומו

 אביב-מידטאון בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל 914/14ע"א 
38 

 ות הבעלותיום הרכישה במכירת מקרקעין בידי דייר מוגן שרכש את זכ .2
 האחים סבירסקי שותפות רשומה נ' מנהל מיסוי מקרקעין אזור תל אביב 18806-07-11ו"ע 

40 

 בת במס רכישה כדירה מוגמרת?האם רכישה משותפת של מקרקעין חיי .3
 גיאות אפיקי נדל"ן ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב 10784-11-10ו"ע 

41 

 



 

מגזר 
 הנדל"ן

 )המשך(

 מקרקעין -החלטות מיסוי 

 מכירת חלק ממתחם פינוי בינוי מיזם ליזם  .4
 3637/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 

42 

 גירושין אגב העברת מניות באיגוד מקרקעין .5
 1587/15מיסוי בהסכם מס'  החלטת

43 

  אחרת מאחות במתנה מקרקעין שהתקבל נכס של אחים בין העברה .6
 3589/15 מיסוי שלא בהסכם מס'  החלטת

44 

 עיזבון נכסי חלוקת .7
 6698/15' מיסוי בהסכם מס החלטת

44 

 מע"מ -החלטות מיסוי 

 במקרקעין זכויות במכירת מ"במע החבות .8
 2937/15החלטת מיסוי שאינה בהסכם מס' 

45 

 לצורך "עוסק"כ שאינם רשומים מניות לבעלי פירוק במסגרת מקרקעין העברת של מ"במע החבות .9
 "ר"מלכ"ל מכירתם

 7326/15הסכם מס' החלטת מיסוי ב
45 

המגזר 
 הציבורי

 מס ערך מוסף -פסיקה 

 תשלום לחו"ל בגין זכויות בכרטיסי שחקני כדורגל זרים חייב במע"מ בגין ייבוא טובין בלתי מוחשיים .1
 ואח' 3קשר ספורט בע"מ ואח' נ' אגף המכס ומע"מ ת"א  7883/12ע"א 

46 

 פעילות אתר לסילוק והטמנת פסולת המתבצעת על ידי מועצה מקומית תסווג כ"עוסק" ולא כ"מלכ"ר" .2
 מנהל מס ערך מוסף נ' המועצה האזורית בני שמעון 2648/12ע"א 

47 

חוזרים ופרסומים של 
 רשויות המס

 לפקודה )תרומות(  46רשות המסים תאריך באופן ייזום את תוקף האישורים לעניין סעיף  .3
 20/5/15רשות המסים מיום הודעת 

48 

 מורשה"  קבוצות בליגת העל בכדורגל יוכלו לבקש להיות מסווגות כ"עוסק .4
 2015ביולי  1ם הודעת רשות המיסים מיו

48 

 חבות במע"מ בגין השכרה של מקרקעין בידי מלכ"ר אחד למלכ"ר שני .5
 3963/15החלטת מיסוי שאינה בהסכם מס' 

49 

 50   צור קשר

 

 



1 

 חוצה מגזרים -מיסוי כללי 
 

 חקיקה - 1חלק 
 

  המס תחטיב, רו"ח ועו"ד דני גבאי, דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית
 

 העלאת שיעור מס רכישה בשל רכישת דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה .1

 2015-ה"והוראת שעה(, התשע 81חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה()תיקון מס' 

 2015ביוני  23מיום  2492 פורסם בספר החוקים

 

 שיעורים כדלקמן:, ל2015ביוני  24החל מיום  דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה עוסק בהעלאת שיעור מס הרכישה בשל רכישת התיקון לחוק מיסוי מקרקעין

 8% - ח"ש 4,800,605על חלק השווי שעד 

 10% - ח"ש 4,800,605על חלק השווי העולה על 

 

ה(, אשר יהווה הוראת שעה לתקופה של חמש וחצי שנים, כך שיחול לגבי עסקאות 1)ג9סעיף  -שיעורי מס אלה ישתנו באמצעות הוספת סעיף חדש לחוק מיסוי מקרקעין 

 .2020בדצמבר  31 ועד 2015ביוני  24 שייעשו החל מיום

 

כירת דירת מגורים שאינה דירה יחידה, תהפוך להוראת קבע. עם זאת, תוקפה של הוראה זו יהפוך ללא ג( אשר חלה עד כה במ1)ג9כמו כן, הוראת השעה שבסעיף 

 .2020בדצמבר  31 רלוונטי עקב הוראת השעה החדשה כאמור עד לתאריך

 

 ה:ולאחר מועד ז 2015ביוני  23 עד וכולל ליום לדירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידהלהלן פירוט שיעורי מס הרכישה 

 

 23.6.2015עד  חלק השווי בש"ח

 (1.1.2021)והחל מיום 

 24.6.2015החל מיום 

 (31.12.2020)ועד ליום 

  5% 1,162,120עד 

 6% 3,486,350עד  1,162,120 8%

 7% 4,800,605עד  3,486,350

 10% 8% 16,002,015עד  4,800,605

 10% 16,002,015מעל 

 

 של משרדנו. 9.2015חוזר מסים  ראה -להרחבה

 

 

 בחזרה לתפריט

http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=6e912Mdhgu5lbUUjdGs76K6UTWRiWLxs4m2GK3SMT14%3d
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2015/9_2015.pdf


2 

 שובי הנגב המערבייהארכת הטבות המס לתושבי שדרות ולי .2

 2015-)ב( לחוק(, התשע"ה5ראת שעה()הארכת תחולת סעיף )הותקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי 

 2015ביולי  1מיום  7528פורסם בקובץ התקנות 

 

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת ל )ב(5בסעיף , כנוסחן פקודת מס הכנסההראשונה לוחלק ב׳ לתוספת  11התקנות שבנדון קובעות כי הוראות סעיף 

 .2016-ו 2015, יחולו גם בשנות הכספים 2007-שעה(, התשס"ז

 

: 31/12/2016(, עד ליום 2015לשנת המס )מעודכן ש"ח  241,080על הכנסה מיגיעה אישית עד לתקרה של  20%לאור האמור, תושבי היישובים הבאים יקבלו הנחה של 

, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר אבשלום, אוהד, אור הנר, איבים, ארז, בארי, ברור חייל, גבים, גברעם, דורות, דקל, זיקים, זמרת, חוות השיקמים, חולית, יבול, יד מרדכי

הבשור, עין השלושה,  כפר עזה, כרמיה, כרם שלום, מבטחים, מבקיעים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עיןמימון, 

 סף, תקומה.עלומים, עמיעוז, פרי גן, צוחר, רעים, שדה אברהם, שדה ניצן, שדרות, שובה, שוקדה, שלומית, תושיה, תלמי אליהו, תלמי יו

 

 

 הארכת תוקף תקנות הפחת למתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש .3

 2015-תקנות מס הכנסה )פחת()תיקון(, התשע"ה

 2015ביולי  22מיום  7535 פורסם בקובץ התקנות

 

נקבע שיעור פחת ( ולפיו "התיקון המקורי"תיקון לתקנות הפחת ) 6892בקובץ התקנות פורסם  2010במאי  24 ביום

לגבי מיתקן לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש, ולגבי מיתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש,  25%של 

אית )טכנולוגיה לייצור חשמל ישירות מאור השמש באמצעות קולטי שמש וממיר וולט -העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו

תרמית )טכנולוגיה לייצור חשמל הנעזרת באור השמש לחימום נוזל והפיכתו לקיטור  -זרם( או בטכנולוגיה סולאר

 מנוע טורבינה(.

 

ועד  2009בינואר  1עלתו חל מיום יחול לגבי מיתקן שיום הפנקבע כי הוא , לגבי מיתקן לייצור חשמלהמקורי תיקון ב

 .2015בתיקון הנוכחי הוארכה תחולת התקנה עד לתום שנת המס  .2013תום שנת המס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=6e912Mdhgu5lbUUjdGs76PoU7CGa8YBTM1gIbratXeQ%3d
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895?clause=11
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/5701?clause=5
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/5701
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/5701
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/5701
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=KVryoXRv40u7s%2fOpPj7hOBA%2b5tar%2fuc8onhMQgF8P5I%3d
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 פסיקה - 2חלק 
 

 מס הכנסה -פסיקה 
 

 (1-3)פסקי דין  מלכא -רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ

 (4-6וסף ארבל, מנהלת )פסקי דין רו"ח ועו"ד זמירה י

 (7מיסוי בינלאומי )פסק דין , רו"ח ליאת כורם, מנהלת בכירה

 (8רו"ח ועו"ד דניאלה גבאי, מנהלת )פסק דין 

 (9-10דין  י)פסק טל פליגלרעו"ד 

 (11-13דין  י)פסק גל רישפיעו"ד רו"ח ו

 (14-17ן )פסקי די Deloitte Privateבכיר,  כפיר אילני, מנהל( MBT)רו"ח 

 

 )ג( לפקודה יחול על קבלת דיבידנד18 סעיף .1

 פישמן תקשורת בע"מ נ' פשמ"ג-בראון 3892/13ע"א 

 

ידי החברה, ולאחרונה ניתן -על פסה"ד של ביהמ"ש המחוזי הוגש ערעור על .פישמן -אביב בעניין בראון-דינו של ביהמ"ש המחוזי בתל-פורסם פסק 2013בחודש פברואר 

השלכות מרחיקות לכת על חברות הדין יש -לפסקדינו של ביהמ"ש המחוזי. -דינו של ביהמ"ש העליון בתיק, במסגרתו נדחה הערעור וניתן משנה תוקף לפסק-פסק

 המקבלות דיבידנדים ובמיוחד על חברות החזקה.

 

 עסק במספר נושאים בהם נקבע כדלקמן:של ביהמ"ש העליון פסק הדין 

 

ם להכנסות מדיבידנד )ג( לפקודת מס הכנסה, יש לייחס הוצאות מימון והוצאות הנהלה וכלליות ג18נקבע כי לפי סעיף  -בהלכת כלל, שניתנה לפני עשרות שנים (1)

 )ב( לפקודה הוציא הכנסות אלו מבסיס ההכנסה החייבת של החברה המקבלת.126שקיבלה חברה, על אף שסעיף 

 

גם לאחר תיקוני החקיקה שחלו מאז ניתנה הלכת כלל, אין יסוד לטענה לפיה רק בשל שינוי המצב המשפטי, אין כבר תוקף להלכה שנקבעה בו, כי פסק הדין קובע 

להוון אותו לעלות  כי "אין צורך לטעת מסמרות בדבר". על כן, חלק ההוצאות המיוחס להכנסות מדיבידנד, לא יותר בניכוי מהכנסותיה החייבות במס, ואף לא ניתןאם 

 ההשקעה במניות )אם כי את יתרת ההוצאות שלא יוחסה להכנסה מדיבידנד ניתן יהיה להוון לעלות המניות(.

 

 , לא הוכח שהשקעותיה של החברה הגיעו כדי פעילות מ"עסק" או "עסק אקראי" ועל כן אין להתיר את ההוצאות כהוצאות פירותיות היוצרות הפסדבנסיבות העניין (2)

 מעסק.

 

שהחוק תוקן בנושא  )ג( לחוק התיאומים בשל אינפלציה בשל מכירת המניות, מאחר9בה מכרה החברה מניות, לא ניתן לדרוש הפסד ריאלי לפי סעיף  2003בשנת  (3)

 ולא מדובר בתיקון מבהיר.   2006זה רק משנת 

 

 

 .של משרדנו 10.2015חוזר מסים ראה  -להרחבה

http://elyon1.court.gov.il/files/13/480/022/m04/13022480.m04.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/13/920/038/l10/13038920.l10.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2015/10_2015.pdf
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 בנפרד מעסקת מכירת מניותהכרה במכירת סימן מסחר ולוגו כמכירת מוניטין ו .2

 תדיראן בע"מ נ' פקיד השומה למפעלים גדולים 749/13ע"א 

 

תדיראן  -ת בת בשליטתה, לרבות לחברה בת חדשה עברה תדיראן בע"מ )"תדיראן" או "המערערת"( שינוי מבנה בו העבירה את פעילויותיה השונות לחברו 1996בשנת 

ימוש בסימן קשר. במסגרת הסכם העברת הפעילות לתדיראן קשר, העניקה תדיראן לתדיראן קשר הרשאה, שאינה ניתנת להעברה אלא בהסכמה של תדיראן, לעשות ש

 המסחרי ובלוגו שלה. 

 

האחד, הסכם למכירת המניות; השני, הסכם בין המערערת לתדיראן קשר למכירת השם והלוגו של נמכרה תדיראן קשר לצד ג', ונחתמו שלושה הסכמים:  1999בשנת 

 מיליון דולר.  20-שנים בתמורה ל 5תחרות בו התחייבה המערערת לא להתחרות בתדיראן קשר במשך -מיליון דולר; השלישי, הסכם אי 15תדיראן קשר, תמורת 

 

לפקודה(. ביהמ"ש  132)על פי הדין לפני תיקון  10%השם והלוגו כעל תמורה בגין מכירת מוניטין החייבת במס בשיעור של תדיראן דיווחה על ההסכם השני של מכירת 

 המחוזי דחה את עמדת תדיראן וקבע, שככל ויש מוניטין, יש לייחסו לתדיראן קשר ולא למערערת, ולכן אין היא זכאית לשיעור המס המופחת.

 

? ככל שכן, האם 1996-נסוב סביב שתי שאלות: האם המערערת העבירה לתדיראן קשר את המוניטין כבר בהסכם העברת הפעילות מ הערעור בבית המשפט העליון

 לתדיראן קשר? 1999-נותרו בידי תדיראן מוניטין אשר נמכרו בהסכם מ 1996-לאחר ההסכם מ

 

. זאת מכיוון שזכות השימוש בסימן המסחר 1999-ן והם נמכרו על ידה לתדיראן קשר רק בנותרו המוניטין בידי תדירא 1996-קובע כי לאחר ההסכם מ ביהמ"ש העליון

בהקשר זה, מציין ביהמ"ש כי הפסיקה במישור  .1999ונמכרו רק בשנת  1996-ובלוגו של תדיראן, המהווים כלי קיבול למוניטין, נותרו בידי תדיראן לאחר שינוי המבנה ב

אין לקבוע כלל אחיד אחד המורה למי שייך המוניטין במבנה  ביהמ"ש מציין כין מסחר, השם והלוגו ייחשבו ככלי קיבול של המוניטין. דיני המס הכירה באפשרות כי סימ

 תאגידי מסוג זה והשאלה למי מהחברות שייך נכס המוניטין היא שאלה שבעובדה הטעונה בירור בכל מקרה לפי נסיבותיו.

 

ה ביהמ"ש מספר אבני בוחן לקיום עסקה למכירת מוניטין ובהם: העברת מרשם הלקוחות; אינטרס המיסוי הנוגד בין הרוכש למוכר ( מנ5321/98)ע"א אינווסט בעניין 

במובן זה שהמוכר מושך ידיו מעיסוקו באופן מוחלט ובכך מוותר גם על קשריו עם לקוחותיו; וקיומה של תניית  -חי -לפקודה(; מכירת העסק כעסק 132)טרם תיקון 

 תחרות המגבילה את המוכר מלנסות לשוב ולזכות בלקוחותיו. אין זו רשימה סגורה וכל מקרה יבחן לפי נסיבותיו. -יא

 

, שכן לאחריו תדיראן לא משכה את ידיה 1996-במקרה דנן, ביהמ"ש בוחן את מסכת העובדות לפי המבחנים שהותוו בעניין אינווסט וקובע כי המוניטין לא נמכר בהסכם מ

מלמדת על מכירת המוניטין, שבאה לידי ביטוי במכירת הלוגו והשם המסחרי,  1999-תחרות. לעומת זאת, בחינת ההסכמים מ-הקשר, ונעדר קיומו של הסכם אי מעסקי

אי תחרות, שכאמור  נחתם הסכם 1999-ראשית, מכירת מניות תדיראן קשר מסמנת את היפרדותה של תדיראן מתדיראן קשר ואת משיכת ידה מעסקיה. שנית, ב -שכן 

 הינו אחד הסממנים החשובים לעסקת מכירת מוניטין.

 

בת, עסקה שבגינּה נהנתה -"אין ספק שאילו היה מדובר במכירה רגילה של מניות )ולא בהעברת הפעילות לחברהכב' הנשיאה נאור מציינת, "לא בשולי הדברים", כי 

והמערערת הייתה נדרשת לשלם מס רווח הון בגין העברתן של המניות, היה באפשרותּה לשלם שיעור מס א)א(( 104כאמור המערערת מההסדר המיטיב הקבוע בסעיף 

א)א(, זכתה המערערת לדחיית מס. בהגיע המועד לפרוע את ה"מפרעה" שהוענקה לה, יש בקביעה כי 104מופחת בגין הסכום ששולם על המוניטין. בשל הוראת סעיף 

יעורי מס שהייתה נדרשת לשלמם אילו לא היה חל ההסדר בדבר דחיית המס האמורה כדי להטיל עליה חבות מס צודקת בנסיבות. המערערת תידרש לשלם את אותם ש

 לחבות זהה במס". -כעולה מדברים אלה  -יש בכך גם כדי ליצור "שקילות" בין שתי ההחלטות העסקיות האלטרנטיביות, המביאות 

http://elyon1.court.gov.il/files/13/490/007/v18/13007490.v18.pdf
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ריג, והכלל הוא כי מוניטין נמכרים כחלק בלתי נפרד מהעסק החי, מכיוון שמוניטין מהווה נכס מיוחד המצריך תחזוקה הדוקה ביהמ"ש מדגיש כי המקרה הנוכחי הוא ח

הם תוכר , נדירים הם המקרים בושמירה צמודה. בחלוף השנים עשוי שוויו לפחות ולהתפוגג כליל, בין היתר עקב שינויים טכנולוגיים ופרסונאליים העשויים לפגום בו. לפיכך

 מכירתו של מוניטין במנותק מעסק, במיוחד כשמכירה זו מבוצעת תקופה לא מבוטלת לאחר מכירת העסק עצמו.

 

, אין בו כדי לשלול את המסקנה שנמכר מוניטין, בהינתן העובדה שהשם והלוגו, הינם כלי 1999ביהמ"ש קבע גם, כי העובדה שהמונח מוניטין לא נזכר בהסכם משנת 

 קים של מוניטין העסק.קיבול מובה

 הערעור התקבל

 

 

 בחזרה לתפריט
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 יחסים מיוחדים המשפיעים על קביעת שווי התמורה לפי חוק התיאומים לגבי מכירת ני"ע סחירים .3

 סילברבוים אחזקות בע"מ נ' פקיד שומה היחידה הארצית לשומה 14/780ע"א 

 
"( קבע, בזמנים הרלוונטיים להליך, כי במכירת ניירות ערך מחוץ לבורסה, חוק התיאומים)להלן: " 1985-)ה( לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה6סעיף 

ממחיר  90%-הערך, וזאת בנסיבות שבהן בין הצדדים היו "יחסים מיוחדים" והתמורה בפועל הייתה נמוכה במערכו של נייר  90%מחיר העסקה )לצרכי מס( יעמוד על 

רת ניירות ערך שהיו הבורסה. פרשנות הוראה זו עמדה במרכז הערעור, ובכלל זה שאלת פרשנות המונח "יחסים מיוחדים" בהקשרו של הסעיף, וכן שאלת תחולתו על מכי

 )ה( על המקרה הספציפי.6סה במועד הרלוונטי לעסקה. ביהמ"ש המחוזי דחה את טענת החברה המערערת שאין להחיל את סעיף "חסומים" למסחר בבור

 

סוי דן תחילה בפרשנות המונח "יחסים מיוחדים", אשר מופיע בחוקי מס שונים שבהם נדרשת התייחסות לשווי הכלכלי ה"אמיתי" של עסקאות לצורך מי ביהמ"ש העליון

לכה בנתיב שלהן, במצב שבו היחסים בין המוכר לקונה עלולים להטות את המחיר שנקבע ביניהם. חוקים אלה נמנעים מהגדרה ממצה של המונח, ואף הפסיקה הנכון 

מוכר, אילו היה מוכר בשוק  דומה, בשים לב לעושר המצבים הכלכליים והאנושיים שמזמנים חיי המסחר. באופן כללי, ניתן לומר כי מונח זה מכוון למקרים שבהם "אותו

בהתחשב במכלול הנסיבות  החופשי, לקונה אחר, היה דורש ומקבל מחיר גבוה יותר". בנסיבות העניין שלפנינו, קובע ביהמ"ש כי שררו יחסים מיוחדים בין הצדדים, וזאת

סקה נוספת מאוחרת לעסקה שבמחלוקת שבה הרוכשת רכשה חודשים לאחר עשייתה; נערכה ע 10ובהצטברות מאפיינים אלו: התמורה בגין העסקה הועברה רק 

קצועי ופיננסי של הרוכשת מהמוכרת מניות, וכן הלוותה לה כספים; בסמוך לעסקה נכרת הסכם ייעוץ בנושאים פיננסיים בין המוכרת לחברה קשורה לרוכשת; ליווי וסיוע מ

ידה מהמוכרת עוד בטרם ביצועה -כשת החזיקה במניות אחרות של החברה שמניותיה נרכשו עללמוכרת, בעת שהמוכרת רכשה את המניות הנמכרות; וכן העובדה שהרו

יתה הסכמה ביחס של העסקה שבמחלוקת, כך שלמעשה ניתן להשקיף על העסקה ככזו שנעשתה בין בעלי מניות בחברה. בהקשר לכך אף צוין כי בין המוכרת לרוכשת הי

דים בחברה שמניותיה נמכרו. הובהר, כי כל אחת מנסיבות אלה, בעומדה לבדה, לא הייתה אינדיקציה מספקת להכרה בקיומם למינוי דירקטורים, הצבעה וחלוקת דיבידנ

ם של היחסים בין של יחסים מיוחדים, אך בחינתן בכללותן מבססת קביעה זו. ביהמ"ש קובע כי התייחסות למכלול הנסיבות הינה בחינה הנדרשת כדי לעמוד על טיב

 הצדדים. 

 

אשית, במישור ביהמ"ש נדרש לדון גם בטענה שהסעיף יחול רק במקום שבו הוכח כי היחסים המיוחדים השפיעו בפועל על מחיר העסקה. ביהמ"ש דוחה טענה זו: ר

יש ביניהם יחסים מיוחדים, אלא רק הלשוני, אין לטענה עיגון בנוסח הסעיף. שנית, במישור העקרוני, הסעיף אינו מטיל חיוב נוסף בגין כל עסקה שנעשתה בין צדדים ש

 בנסיבות שבהן מחיר העסקה נמוך ממחיר השוק כאמור בסעיף. 

 

עדר מצג עובדתי טענה נוספת שעמדה בלב הערעור נגעה להיקף תחולת הסעיף על מניות "חסומות", היינו מניות שקיימת הגבלה מסוימת על מסחר בהן בבורסה. בהי

ביהמ"ש קובע כי לא ניתן לקבוע כי אכן מדובר במניות שאינן "נסחרות" בבורסה. זאת ועוד, ביהמ"ש קובע כי הסעיף  -מכרו ומשמעותה לגבי אופי החסימה של המניות שנ

 קבע מנגנון ברור לקביעת שוויין של מניות שעליהן הוא חל, ולא הבחין לכאורה בין מניות חסומות למניות לא חסומות.

 

 הערעור נדחה

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

http://elyon1.court.gov.il/files/14/800/007/a11/14007800.a11.pdf
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 רווחי אקוויטי ששולם עליהם מס סופי יכללו ברווחים הראויים לחלוקה לצורך חישוב רווח ממכירת מניות .4

 פשמ"ג נ' אורן ז'ורבין 7566/13ע"א 

 

 דים נסובה סביב השאלה האם יש לכלול את רווחי האקוויטי, דהיינו, רווחים חשבונאיים המבטאים את חלקה של חברה ברווחיהן הלא מחולקים שלהמחלוקת בין הצד

בעת חישוב  ב לפקודה, המקטינים את סכום הרווח הריאלי94ידה, במסגרת חישוב הרווחים הראויים לחלוקה על פי החלופה המיסויית של סעיף -חברות המוחזקות על

 רווח הון ממכירת מניות. 

 

 2009"(. חברת דחף מחזיקה בשליטה בשתי חברות. בשנת המס חברת דחףבחברת דחף מפעלי ארגון פרסום והפצה בע"מ )" 50%ז'ורבין הוא בעל מניות בשיעור של 

ובה החזקותיו במניותיה של חברת דחף. בדיווחיו השנתיים לרשות המס, חילקה חברת דחף לבעלי המניות שלה דיבידנד אשר מתוכו קיבל ז'ורבין סכום מסוים בהתאם לג

בלבד, מכוח הוראת השעה שנקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית, לפיה יוענק שיעור מס מופחת על חלוקת  12%הצהיר ז'ורבין כי הוא זכאי לשיעור מס מופחת, של 

. ז'ורבין טען כי בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה, יש 31.12.2002החברה מחלקת הדיבידנד, עד ליום ידי -דיבידנד, בגובה הרווחים הראויים לחלוקה אשר נצברו על

 ידה. -להתחשב ברווחים שנצברו בכלל קבוצת החברות, כלומר בחברת דחף ובחברות המוחזקות על

 

לחוק החברות,  302ניתן לחלוקה על פי מבחן הרווח שנקבע בסעיף ב לפקודה לוקחת את הרווח ה94קבע כי בעוד החלופה החשבונאית של סעיף בית המשפט המחוזי 

שבו חברה תבקש  הרי שהחלופה המיסויית, על פיה סכום הרר"ל לא יעלה על סכום "הרווחים שנתחייבו במס", הינה הוראה אנטי תכנונית במהותה בכדי למנוע מצב

 ודה. לפיכך קיבל ביהמ"ש המחוזי את עמדתו של ז'ורבין ועל כך הגיש פקיד השומה ערעור.ב לפק94"לכבס" רווח שלא שולם בגינו מס באמצעות ההטבה שבסעיף 

 

דחה את הערעור של פקיד השומה וקבע כי את המילים "נתחייבו במס" שבחלופה המיסויית, יש לפרש באופן תכליתי. כאשר מדובר ברווחים ששולם  בית המשפט העליון

ם, ובמקרה של רווחי אקוויטי מדובר במס חברות ברמת החברה הכלולה, הרי שיש לראות אותם רווחים כאילו נתחייבו כבר במס. זוהי בגינם המס הסופי בו ניתן לחייב אות

נתו יסא, ובאשר לכווהדרך הראויה, הנכונה והצודקת לפרש את המלים, כך שתתיישבנה עם כוונת המחוקק ליצור "אדישות מיסויית" לגבי שאלת חלוקת הדיבידנד מחד ג

כן רווח חשבונאי זה לא יוכל למנוע תכנוני מס אסורים, מאידך גיסא. קיימים מקרים רבים בהם רווח חשבונאי איננו רווח שניתן לומר עליו כי שולם בגינו המס הסופי, ול

המחזיקה, הינם רווחים שישולם בגינם המס רק  להיכלל במסגרת חישוב הרווחים הראויים לחלוקה, על פי החלופה המיסויית. כך, למשל, רווחי שערוך שצמחו בחברה

ברה הכלולה לא ייכללו במועד המימוש, ולפיכך לא ניתן לראותם כרווחים שכבר נתחייבו במס. באופן דומה, גם רווחי אקוויטי הנובעים מרווחי שערוך שנרשמו אצל הח

ע מהכנסות חשבונאיות לחמוק מרשת המס. בהתאם לכך, יש להכליל את רווחי האקוויטי, ברווחים הראויים לחלוקה. התכלית העומדת בבסיס החלופה המיסויית היא למנו

זה, כי יש צורך  במסגרת חישוב הרווחים הראויים לחלוקה, בהתאם לחלופה המיסויית, שעה שברור שאין מדובר בהכנסה שתילכד ברשת המס בעתיד. ויודגש, לעניין

 מקרה, בגדרה תבחן השאלה האם רווחי האקוויטי נתחייבו במס הסופי שניתן לחייב אותם.בבדיקה פרטנית מדוקדקת ונפרדת בכל מקרה ו

 

 הערעור נדחה

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

http://elyon1.court.gov.il/files/13/660/075/i12/13075660.i12.pdf
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 שחיקת הלוואה צמודת מט"ח חייבת במס אצל הלווה .5

 מגדניית הדר ואחרים נ' פקיד שומה ירושלים ואח' 2810/13ע"א 

 

 ש לחייבה במס? המחלוקת בין הצדדים נסובה סביב בשאלה האם שחיקת ערך של הלוואה הצמודה למטבע זר, בעקבות ירידת שער המט"ח, יוצרת אצל הלווה הכנסה שי

( הדרמשותפת, על אף שמדובר בחברות שונות ללא קשר ביניהן. המערערות, חברת מגדניית הדר בע"מ )להלן: בית המשפט העליון איחד שני ערעורים לאור הסוגיה ה

(, נטלו הלוואות שיקליות שהוצמדו למט"ח. בשל ירידה בערכו של שער החליפין אל מול השקל, נצמחו לחברות הכנסות דמקאוחברת ד.מ.ק.א שירותי משרד בע"מ )להלן: 

 בדוחותיהן הכספיים כהכנסות מימון, אך לא כהכנסות לצרכי מס. המשיב סבר כי יש לראות בהכנסות משחיקת ערך ההלוואה כהכנסות חייבות במס.חשבונאיות שנרשמו 

למערערות  )ב( לפקודת מס הכנסה. בתי המשפט המחוזיים דחו את הערעורים וקבעו כי יש לראות בהכנסות שנוצרו3( או 10)2( או 4)2( או 1)2זאת מכוח סעיפים 

( לפקודה ואילו בעניין דמקא נקבע 4)2לפי סעיף גם (. בעניין הדר נקבע שניתן למסות 1)2ולכן חייבות במס לפי סעיף  -משחיקת ערך ההלוואה כאינטגראליות לעסק 

 הפוך.

 

(. בענייננו, אין מחלוקת בין הצדדים כי פעילות 4)2ח סעיף ( והן מכו1)2דחה את הערעורים של שתי החברות וקבע כי הן חייבות במס הן מכוח סעיף  בית המשפט העליון

פעילות השגרתית, המערערות בקשר להכנסות שנבעו משחיקת ההלוואה אינה "עולה כדי עסק", במובנו המקובל. ואולם, בכך לא סגי, שכן גם הכנסה שאינה נובעת מה

 בר תלוי בשאלה האם הכנסה זו היא אינטגראלית לעסק, או שמא נוצרה במנותק ממנו. והד -הנמשכת והשיטתית של העסק עשויה להיות מסווגת כהכנסה מעסק 

 

זאת ביחס לעסקיהן של שתי החברות. באשר להדר, ההלוואה ניטלה לשם קידום פעילותה  -מעיון בחומר עולה כי ההכנסות משחיקת ערך ההלוואה אכן אינטגראליות 

של הדר, ולשמה נטלה את ההלוואה מלכתחילה. גם בעניין דמקא, ניטלה ההלוואה לצורך  -ולמצער העיקרית  -לות היחידה השוטפת בהקמת קניון. פעילות זו הייתה הפעי

יחיד של דמקא רכישת הנכס על מנת להפיק ממנו )בדומה לנכסי מקרקעין אחרים שכבר החזיקה בהם( הכנסה, כחלק ממערך העסקים השוטף. תחום עיסוקה הכללי וה

הינן אינטגראליות  -שניטלה לצורך רכישת הנכס במטרה שיניב הכנסות שכירות שוטפות בעסק -שרדים והשכרתם. לכן, גם ההכנסות שנבעו מההלוואה הינו אחזקת מ

קודמות או מס לאותו עסק. שנית, האינטגראליות של ההכנסות משחיקת ערך ההלוואה לעסקן של המערערות משתקפת אף בהתנהלותן ודיווחיהן. בענייננו, בשנות 

דרשו כל אחת מהמערערות לנכות את הפרשי ההצמדה כהוצאה בייצור הכנסה, בהתאם לסעיף  -מאוחרות לשומות שהוצאו להן, כאשר חלה עלייה בשער המטבע הזר 

ז בשנים לאחר מכן. זאת מכוח סעיף לפקודה. בנוסף, כאשר נוצר למערערות הפסד כתוצאה מהוצאות הפרשי ההצמדה שניכו, הן רשמו אותו כהפסד "עסקי" אשר קוז 17

 לפקודה, הקובע כי רק הפסד ב"עסק" ניתן לקיזוז.  28

 

פעם הוצאה מוכרת בניכוי או הפסד עסקי המותר  -בעיקר, נראה כי אין להלום מצב שבו אופיים של הפרשי ההצמדה משתנה כרצות המערערות או כדבר הנתון ל"מזל" 

נבעו  -שלעיתים היו סכומים חיוביים ולעיתים שליליים -נסה בפקודה. יש לזכור כי הפרשי ההצמדה שנוצרו לכל אחת מהמערערות בקיזוז, ופעם תקבול שנעדר מקור הכ

, מים משמעותיים מאודמאותה הלוואה שנטלה כל אחת מהן, והשינוי נבע מתנודות חיצוניות במטבע הזר בלבד. בנסיבות הערעורים שבפנינו, שבהן נלקחו הלוואות בסכו

ד לחיוב במס הוא סעיף בולט במיוחד כי זוהי פעילות של העסק. אין ניתוק בין הפרשי ההצמדה שנבעו מההלוואות לבין עסקי המערערות. מבחינה עיונית, איפוא, היסו

 ונראה כי הדבר אינו מעורר קושי אמיתי במקרים דנן. -השתכרות או רווח מעסק  -( 1)2

http://elyon1.court.gov.il/files/13/100/028/z15/13028100.z15.pdf
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וה מקור לחיוב המערערות במס. מטבע הדברים, הפרשי הצמדה ושער יכולים להיות חיוביים או שליליים, כתלות במגמת השינוי בערך ( מהו4)2עוד נקבע, כי גם סעיף 

( ותכליתו אינן מגלות כל אבחנה בין הכנסה שצומחת למלווה כתוצאה מעליית שער המטבע לבין הכנסה שצומחת ללווה 4)2המטבע הזר. יודגש, כי לשונו של סעיף 

יבם אינה שוללת את תוצאה מפיחות בו. שאם לא תאמר כן, תיווצר הפליה בלתי מוצדקת בין נישומים. העובדה כי כספי ההלוואה אינם בבעלות המערערות ועליהן להשכ

רשות אחר" אינו נדרש בהכרח, יכולתן להפיק מהם הכנסה. למעשה, ניתן לראות בכספי ההלוואות עצמם כמקור שהצמיח למערערות את ההכנסות. גם יסוד ה"העמדה ל

 גם הכנסה רעיונית.  -הכנסה זקופה ובהתקיים הוראה סטטוטורית  2שכן בשיטתנו ניתן לחייב במס מכוח סעיף 

 

ה דמקא לנכות ת ביקשבנוסף, קבע בית המשפט העליון כי אין מקום לשנות מההלכה שלפיה מועד החיוב הוא בעת ההצטברות של ההכנסות בנסיבות העניין.  בשנים שונו

המתין עד כהוצאה ואף לקזז כהפסד את הפרשי ההצמדה כאשר חלה עלייה בשער המטבע אליו הוצמדה ההלוואה שנטלה. כאשר עשתה כן, לא טענה דמקא כי יש ל

 דהיינו פירעון ההלוואה או מכירת הנכס. העדר עקביותה עומד לה לרועץ גם בהקשר זה.  -למועד המימוש 

 

רה פרטי של הפרשי הצמדה. אין הבדל כלכלי בין הפרשי שער שצמחו על הלוואה במט"ח לבין הפרשי הצמדה שצמחו על הלוואה שקלית הצמודה הפרשי שער הם מק

כליתית י פרשנות תלמט"ח. בהינתן כך, ניתן לסווג את שני המצבים כהפרשי שער, ולו מן הטעם כי השער של מטבע החוץ הוא המפתח אשר קובע בשני המקרים. אף לפ

ניתן להחיל את סעיף  ראויה, יש לראות במונח "הפרשי שער" ככולל גם את אותו סוג של "הפרשי הצמדה" שמבחינה כלכלית יש להם את אותם מאפיינים. לפיכך נראה כי

 ג גם בנסיבות כאלה שבמקרנו. 8

 

 ( לפקודה.10)2נציין כי השופט סולברג קבע גם, שלדעתו ניתן לחייב את ההכנסה גם לפי סעיף 

 

 הערעורים נדחו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 1995בדצמבר  31 קביעת המחיר המקורי ויום הרכישה של מניות חברה תעשייתית שהונפקה בבורסה לפני .6

 דוד שמואל שניידר נ' פקיד שומה חיפה 52391-07-10ע"מ 

 

את מניותיו בחברת סידב מעגלים מודפסים בע"מ, חברה תעשייתית, אשר עליה חלות חוק עידוד התעשיה )מיסים(,  2007שנת המס המערער, מר דוד שניידר, מכר ב

 ש"ח למניה(.  4)לפי שווי של  ש"חמיליון  14 -בבורסה בת"א, בתמורה כוללת של כ 1994, ואשר הונפקה בשנת 1969-התשכ"ט

ב( לפקודה על מקרהו, ולחישוב רווח ההון במכירת המניות לפי החלופה של ה"מחיר המקורי המתואם". לעמדת המערער "יום יג)105המערער טוען לתחולת הוראת סעיף 

למניה(,  ש"ח 4.4של  הרכישה" של מניות סידב הינו מועד הרישום למסחר בבורסה של מניות החברה והמחיר המקורי הינו מחיר המניה במועד הרישום למסחר )לפי שווי

 כן נוצר לו הפסד הון.ועל 

, והמחיר המקורי הינו ממוצע ערכן של מניות סידב בתום 2003בינואר  1 ", קרי,המועד הקובעלעומת זאת, עמדת המשיב, פקיד שומה חיפה, היא כי יום הרכישה הינו "

יג)ה( לפקודה. מאחר שממוצע השווי היה 105-יג)א( ו105"(, בהתאם להוראות סעיפים ממוצע השוויכל אחד משלושת ימי המסחר בבורסה שקדמו למועד הקובע )"

 . ש"חמיליון  12 -למניה, נוצר למערער רווח הון ריאלי בסך של כ ש"ח 0.584

 

מניות דחה את הערעור וקבע כי בחישוב המס במכירת מניות סידב נקבע יום הרכישה למועד הקובע והמחיר המקורי לפי ממוצע השווי. בעל  בית המשפט המחוזי בחיפה

א לחוק עידוד התעשיה, ועל כן אינו חייב בתשלום מס רווח הון 21, חל על מניותיו סעיף 1995בדצמבר  31 בחברה תעשייתית, אשר מניותיה נרשמו למסחר בבורסה לפני

ניות לפחות חמש שנים ממועד הרישום לא במועד רישום המניות למסחר בבורסה או בכל מועד אחר, ובכפוף לאחזקתו במ -בגין התקופה שבה היתה החברה פרטית 

לצו הפטור. ככל שבעל מניות בחברה תעשייתית  3פטור הוא ממס רווח הון גם על הרווח שנצמח ממכירת המניות בתקופת היותן נסחרות, לפי סעיף  -למסחר בבורסה 

 101א לחוק עידוד התעשיה, אלא יחול עליו סעיף 21ו הוראת סעיף שנים ממועד הרישום למסחר בבורסה, אזי לא תחול עלי 5נסחרת ימכור את המניות לפני חלוף 

ת חברה תעשייתית, לפקודה ודינו יהא כדינו של בעל מניות בחברה שאינה תעשייתית אשר ביקש שרישום המניות לא ייחשב כמכירתן. ככל שמכירתן הראשונה של מניו

)ג( לפקודה )מכוח הוראת סעיף  -יג)א( 105לפקודה(, יחולו הוראות סעיף  147לפקודה )אך לפני תיקון  132א לחוק עידוד התעשיה, היא לאחר תיקון 21שחל עליהן סעיף 

המניות כי הוא גבוה  יג)ה( לפקודה(, וחישוב רווח ההון יעשה לפי ממוצע השווי ויום הרכישה במועד הקובע, או לפי המחיר המקורי המתואם ככל שהוכח על ידי בעל105

 ווי. יותר מממוצע הש

 

א לחוק עידוד התעשיה קובעת פטור ממס בעת רישום מניות למסחר בבורסה ובין אם הוראה זו קובעת אי חבות בתשלום מס בשל אי תחולת 21בין אם הוראת סעיף 

ער לא הוציא סכום כלשהו לא נוצר למערער "מחיר מקורי" במועד הרישום של מניות חברת סידב למסחר בבורסה, מן הטעם הפשוט, שהמער - 101הוראת סעיף 

( לפקודה, לפיה "אם חויב בעל המניות 3)א()101לרכישתו של אותו "נכס", ואין אף הוראה ספציפית אחרת הקובעת כי נוצר "מחיר מקורי" כדוגמת זו הקבועה בסעיף 

 "מחיר מקורי" במועד רישום מניות סידב למסחר בבורסה.  במס" יראו את התמורה שנקבעה כמחיר המקורי שלהן. לפיכך, אין לקבל את טענת המערער לפיה נוצר לו

יג)ב( לפקודה, הינו יום הקצאת המניות לידיו תמורת 105המחיר המקורי של המערער, לצורך בחינת החלופה שבסעיף  -על כן, לצורך חישוב רווח ההון של המערער 

יג)ב( לפקודה, וחל המחיר המקורי 105, אזי אין תחולה לחלופת המחיר המקורי המתואם שבסעיף תשלום ערכן הנקוב. מאחר ומחיר מקורי זה הינו נמוך מ"ממוצע השווי"

 יג)א( לפקודה, כעמדת המשיב. 105של ממוצע השווי הקבוע בסעיף 

 

לסטות ממתכונת חישוב המס שלפי  יג)א( לפקודה היא זו כפי עמדת המשיב, לפיה אין מקום להתיר למערער105עוד קבע ביהמ"ש, שהפרשנות הראויה והנכונה של סעיף 

הן סטייה  -ישוב ממוצע השווי, ואין לאפשר הבאת ראיות בדמות חוות דעת מומחים לצורך קביעת ערך המניה למועד הקובע, שכן בכך יש סטייה כפולה ממתכונת הח

(, לפיה מדובר 8569/06ע"א ) בהלכת פוליטית המשפט העליון משער המניה והן סטייה מהמנגנון של ממוצע השווי, וקבלת בקשת המערער תהיה בניגוד לקביעת בי

 בחזקה שאינה ניתנת לסתירה.

 הערעור נדחה

http://elyon1.court.gov.il/files/06/690/085/c06/06085690.c06.pdf
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התרת זיכוי עקיף בשל מס ששולם בחו"ל אולם הוחזר -בחברת אחזקות, חובת קיזוז הפסד מעסק כנגד הכנסות מדיבידנד מחו"ל, אי אותאי הכרה בהוצ .7

 בשנים מאוחרות

 נ' פשמ"ג "אלון" חברת הדלק לישראל בע"מ 1092-04-12ע"מ 

 

המערערת הינה חברה תושבת ישראל )"המערערת"( והיא בעלת שליטה בחברת אלון ארה"ב הרשומה בטקסס )"חברת הבת"(. הערעור נוגע לשנות  :עובדות המקרה

, שבשלו תבעה המערערת זיכוי בגין ניכוי מס במקור על דיבידנד 2005-2006חברת הבת חילקה למערערת דיבידנד שמקורו ברווחים שנצברו בשנים . 2006-2004המס 

כתוצאה מפעילותה  רשמה החברה הישראלית הפסד 2006ששולם בארה"ב )"זיכוי עקיף"(. בשנת  35%)"זיכוי ישיר"( וזיכוי בגין מס חברות בשיעור  12.5%בשיעור 

 העסקית )"ההפסד העסקי"(.

 

, לתקופה של חמש שנים במקום שנתיים המוקנות בחוק. לפיכך, קיבלה Carry Back -העניקה רשות המס האמריקאית אפשרות לקיזוז הפסדים אחורה  2008בשנת 

 . חברת הבת סיווגה את החזר המס כמענק.2005-2006חברת הבת החזר מס בגין השנים 

 

הבת הואיל והדיבידנד חולק מהכנסות של חברות מוחזקות מספר דורות -חברת על ידידת פקיד השומה, אין להתיר למערערת זיכוי עקיף בשל המס ששולם בחו"ל לעמ

תוך ויתור על הפסדים  carry back)ג( לפקודה. כמו כן, אין להתיר למערערת זיכוי ממס בגין 126מתחת לחברה מחלקת הדיבידנד, דבר העומד בסתירה לנדרש בסעיף 

שומה את המערערת לקזז המועברים לעתיד; כמו כן אין להתיר למערערת ניכוי הוצאות מימון והוצאות הנהלה וכלליות בשל היעדר פעילות עסקית; בנוסף, מחייב פקיד ה

 ות בזיכוי הישיר והזיכוי העקיף( הינו אפס.הפסד שוטף מעסק כנגד ההכנסה מדיבידנד מחו"ל, גם אם המס שיש לשלם בגינו בישראל )לאחר התחשב

 

 :אביב קבע-בית המשפט המחוזי בתל

דורות מתחת לעניין הזיכוי העקיף, כאשר מדובר בדיבידנד שמקורו בהכנסות ששולם עליהן מס, נקבע, כי גם אם הכנסות אלו הופקו בחברות המוחזקות מספר  (1)

 יבידנד כל עוד שולם המס ברמת חברת הבת או החברה הנכדה. לחברה הבת, יותר הזיכוי העקיף לחברה מחלקת הד

נקבע כי הואיל והמערערת לא שילמה את המס בפועל, אין להתיר לה זיכוי עקיף ממס זה. כמו כן נקבע כי אין לקבל carry back) לעניין קיזוז ההפסדים אחורה ) (2)

על ארה"ב, אלא שניצול הפסדים לאחור מהווה החזר של המס ששולם ולכן לא שולם מס בפועל הממשל ב על ידיהינו "מענק" שניתן   carry back-את הטענה שה

 חברת הבת. ידי

מאחר ובשנים הרלוונטיות פעלה המערערת כחברת אחזקות אשר השקעותיה המועטות והמוחזקות לטווח ארוך אינן  -לעניין ניכוי הוצאות מימון, הנהלה וכלליות (3)

 סקית, הרי שאין להתיר הוצאות אלה בניכוי, ויש ליחסן להשקעות בהן החזיקה המערערת אשר לא הניבו הכנסה. מגיעות לכדי פעילות ע

)ג( לפקודה, יש להתייחס להכנסה מדיבידנד 126לעניין חובת קיזוז הפסד עסקי שוטף מהכנסת הדיבידנד מחו"ל, קבע בית המשפט כי בהתאם להוראות סעיף  (4)

מחוץ לישראל לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה על פי כל דין ולכן רק לאחר קביעת חיוב המס בישראל זכאית  שמקורו בהכנסה שנצמחה

חובת קיזוז בע כי המערערת לזיכוי בגין המס הזר ששילמה. למרות שהדיון בסוגיה זו התייתר למעשה, לאור הקביעה כי לא מגיע לחברה במקרה זה זיכוי עקיף, נק

)דהיינו, שההפסד העסקי  סד עסקי שוטף כנגד ההכנסות מדיבידנד מחו"ל, תחול גם במקרה שבו שולם מלוא המס או רובו באמצעות מנגנון הזיכוי העקיףהפ

 יקוזז כנגד הכנסה פטורה ממס או חייבת במס בשיעור נמוך(. 

 הערעור נדחה

 

 בחזרה לתפריט
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 מכירת קניין רוחני או עסקת תמלוגים? - עסקישינוי מודל  .8

 מקסון ישראל בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא 46602-05-14ע"מ 

 

חברת בת בארה"ב חברת מקסון ישראל בע"מ, המערערת, הינה חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מוצרי תוכנה. המערערת הקימה 

ביצעה המערערת  2000-ת ברחבי העולם(, והעניקה לה סמכות שיווק בלעדית של מוצריה בצפון אמריקה, תחת הסכם הפצה בלעדי. במהלך שנות ה)כמו גם חברות נוספו

גים רה לתמלומספר שינויי מבנה, במסגרתם חתמה עם חברת הבת האמריקאית על הסכם זיכיון, במסגרתו תעניק המערערת זכות שימוש בטכנולוגיה שפיתחה, בתמו

הוסכם כי ששיעורם ייקבע ויעודכן במסגרת מחקר מחירי העברה שביצעה. במקביל, חתמה עם חברת הבת האמריקאית על הסכם שירותי מחקר ופיתוח, במסגרתו 

 (. +Costהמערערת תספק שירותי מחקר ופיתוח לחברת הבת האמריקאית בהסדר של תוספת על העלות )

 

הם נטען כי במסגרת השינוי שביצעה במודל העסקי שבו פעלה, ביצעה למעשה מכירה של נכסי קניין רוחני אשר היו בבעלותה לחברה פקיד השומה הוציא לחברה צווים, ב

בכל יים, וככזאת נשאה קשורה, ולכן היא חייבת במס רווחי הון. לעניין זה טען המשיב, כי במסגרת שינוי המבנה העסקי, המערערת, שהייתה בעלת הנכסים הבלתי מוחש

העברה  -וצעו בקבוצההסיכונים והסיכויים הנובעים מהם, חדלה להיות כזו, תוך העברת הסיכונים והסיכויים הנובעים מהנכסים לחברה קשורה לאחר שינויי המבנה שב

ברה בפועל, הוסיף וקבע פקיד השומה כי שיש לראות בה כעסקת מכירה של הנכסים המועברים, החייבת במס רווח הון. מאחר שתמורה בגין נכסי הקניין הרוחני לא הוע

 כן זקף למערערת הכנסות ריבית רעיונית על החוב שנוצר בגין הסכומים שלא שולמו )"התאמה משנית"(. -הצדדים ביצעו עסקה נוספת של מתן אשראי ללא ריבית, ועל

 

ניין סמכות המשיב להוצאת הצווים, הפלייתה לעומת נישומים אחרים, המערערת עתרה לקבלת ערעורה על הסף. לתמיכת עמדתה, העלתה המערערת טענות שונות לע

לפקודה, מבלי  86סעיף  לעניין נטל השכנוע המוטל על כתפיו בהליך זה ועוד. בין היתר טענה, כי המשיב טוען למעשה שהשינוי שביצעה עולה כדי עסקה מלאכותית מכוח

 שים להוכחתה. לנקוב במפורש בהוראה זו ולעמוד במכלול התנאים הדרו

 

, מאחר שהיא לא נופלת בקטגוריה המצומצמת של המקרים שבהם ראוי דחה את הבקשה לקבלת ערעור על הסף)השופט ד"ר סטולר(  לוד -בית המשפט המחוזי מרכז

 לדון בטענות מקדמיות וקבע שיש לדון בהן במסגרת ההליך הרגיל של הערעור. 

 

בתיק )כך שנטל ההוכחה יוטל על פקיד השומה ולא על המערערת(. זאת, שכן נקבע, כי המשיב  פוך את נטל הראיותדחה את הבקשה החלופית להבית המשפט גם 

כתפי פקיד ביצע שימוש חוקי בסמכותו, כאשר הפעיל את חלופת הסיווג מחדש, ולא את חלופת העסקה המלאכותית )כאשר רק במקרה האחרון עובר נטל הראיה ל

יב כי לצורך מס יש להתעלם מהעסקה שביצעו הצדדים ככזאת אשר נועדה למטרה יחידה של הפחתת מס, אלא כי המצב העובדתי כפי שהוצג השומה(. כך, לא קבע המש

 ידי המערערת אינו משקף את המצב הכלכלי האמתי לאשורו. -על

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט  
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 ד הכנסה מעסקת אקראי, הפחתת יתרת שיפורים במושכר בעסק שנסגר  ניתן לקזז הפסד עסקי מועבר כנג .9

 3לינק בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב  -ספידי  46960-07-13ע"מ 

 

 ניתן לקזז הפסד עסקי מועבר כנגד הכנסה מעסקת אקראי

רכזי גלישה באינטרנט מסוג "אינטרנט קפה". המערערת פעלה הקמה וניהול של מ -ענינו של פס"ד זה הוא בחברה )המערערת( אשר נוסדה במטרה לעסוק בתחום מסוים 

וחובות עקב סגירתו של העסק. לאחר תקופה בה לא הייתה פעילות כלל,  ש"חבענף מספר שנים, אך העסק לא צלח והיא נותרה עם הפסדים בגובה של כשני מיליון 

 רים וביקשה לקזז כנגדן את הפסדי העבר. המערערת ביצעה עסקאות תיווך במקרקעין מהן הפיקה הכנסות בסכומים ניכ

תן לקזז הפסד סירב להתיר את קיזוז ההפסדים וטען כי פעילות התיווך לא עלתה לכדי עסק אלא הייתה לא יותר מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי שכנגדה לא ני המשיב

 עסקי מועבר.

אקראי שכנגדו ניתן לקזז את ההפסדים המועברים. לחילופי חילופין, טענה המערערת, כי טענה כי פעילות התווך הינה עסק של ממש, או לחילופין עסק  המערערת

 המדובר בעסקת אקראי שגם כנגדה ניתן לקזז הפסדים עסקיים מועברים. 

 

, הנטייה היא לסווג את וקבע כי באשר לסווג ההכנסה שנוצרה למערערת מהתיווך, אין מדובר במקרה מובהק. אולם בית המשפט המחוזי בת"א קיבל את הערעור

יזם. כב' השופט ההכנסה כהכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. זאת, לאור מספר העסקות הנמוך, משך זמן הפעילות הקצר והיעדר הוכחה לניסיון התבוססות המ

יש לנקוט בגישה מרחיבה לפיה יש עליון בפרט היא כי, קירש סקר את הפסיקה לעניין קיזוז הפסדים וציין כי הגישה המסתמנות בפסיקה בכלל ובפסיקת בית המשפט ה

. בפרט נקבע כי ניתן לקזז הפסד עסקי מועבר כנגד הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. לאפשר קיזוז הפסדים אלא אם איסור הקיזוז נקבע באופן מפורש בחוק

מים שירדו לטמיון בעסקי האינטרנט קפה הבלתי מוצלחים לא יילקחו בחשבון בחישוב המס מדוע הסכו - כל תוצאה אחרת הייתה מובילה לעיוות כלכלי שלא ניתן להסבר

 על פעילות התיווך המוצלחת?

 

 הפחתת יתרת שיפורים במושכר בעסק שנסגר

ו )כולל השיפורים במושכר( לקראת פתיחת עסקי האינטרנט קפה, המערערת השקיעה סכומים מהותיים בהתאמת הנכסים המושכרים וברכישת ציוד ורהיטים. נכסים אל

תבעה  2007, רק בדוח המס לשנת המס 2006הופחתו במשך שנות קיום העסק בהתאם לתקנות הפחת. בעוד שפעילות האינטרנט קפה הופסקה כבר במהלך שנת 

 המערערת את כל יתרת עלות הנכסים כהפחתה סופית. 

 

היות שמשחדלה הפעילות העסקית, אין הנכסים משמשים עוד "לצרכי  2007לתביעת הוצאת פחת בשנת )א( לפקודה, אין מקום 21, לנוכח הוראות סעיף לטענת המשיב

 ייצור ההכנסה" ולפיכך אין עוד זכות לתבוע פחת בגינם. 

 

הניכוי יותר "עם סיום  "( קובעת כיתקנות התאמת המושכר)" 1998-)ב( לתקנות מס הכנסה )כללים בדבר ניכוי להתאמת המושכר(, התשנ"ח2ביהמ"ש קבע כי, תקנה 

, מפני שלמערערת לא 2007או  2006, 2005תקופת השכירות ופינוי המושכר", כלומר הניכוי לא יותר לפני כן. בנסיבות בהן אין כל נפקות מעשית לתביעת הפחת בשנת 

חת תוך קריאה מחמירה של התיבה "עם סיום". ביהמ"ש קבע הייתה הכנסה חייבת באף אחת משנים אלו, אין כל הצדקה פיסקאלית עניינית לשלול את תביעת יתרת הפ

)ב( לתקנות התאמת המושכר, למרות 2כי לגבי החלק הארי של רכיבי עלות ההשקעה הייתה המערערת זכאית להפחית את יתרת העלות כאמור בהתאם להוראות 

יצעה המערערת את ההפחתה כאמור, ומהטעם שעיתוי תביעת הפחת לא ש"סיום תקופת השכירות" כאמור באותה תקנה אירעה בשנת מס מוקדמת לשנת המס בה ב

 יכול היה להשפיע על תשלום מס בפועל. 

 הערעור התקבל

 

 

 בחזרה לתפריט
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 שולם שבח  יש לחייב מחכיר מקרקעין בהכנסת ריבית ריאלית הגלומה בדמי חכירה אשר הוונו לצורך קביעת "שווי המכירה" בגינו .10

 דוד אהרוני ואח' נ' פקיד שומה כפר סבא 14183-11-12ע"מ 

 

( 4)2, וזאת בהתבסס על הטענה כי נצמחה להם הכנסה לפי סעיף 2007-2010עניינו של ערעור זה הוא זה בשומות שהוציא המשיב למערערים בהתייחס לשנות המס 

 לפקודה.  

 

שנה, התשלום  22ול בעסקה להחכרת מקרקעין בבעלותם לשימוש כתחנת דלק. העסקה נערכה לתקופה של התקשרו המערערים עם חברת הדלק סונ 1996בשנת 

 מיליון דולר.  8-תשלומים שנתיים, סך התמורה הסתכמה לכ 21התבצע בתשלום דמי חכירה מראש ועוד 

 

תה "זכות במקרקעין" החייבת במס שבח, דווחו המערערים על העסקה ושילמו שנים היוו 10לחוק מיסוי מקרקעין(, חכירה העולה על  40היות ובאותה תקופה )טרם תיקון 

. המערערים המשיכו לדווח לפקיד השומה מידי שנה על הסכומים שנתקבלו בידם כדמי 12%מיליון דולר( בשיעור מס מופחת של  4מס שבח על שווי העסקה המהוון )

, ולאחר דין ודברים בין הצדדים, החליט המשיב לחזור בו ולא 2002-2004יב את הסוגיה לגבי שנות המס שכירות, אך הם לא נרשמו כהכנסה לצרכי מס. בבדיקת המש

הוציא המשיב למערערים שומה לשנות המס  2011לחייב את המערערים במס הכנסה בגובה הריבית הריאלית הגלומה בתשלומי דמי החכירה השנתיים. ואילו, בשנת 

 בית הריאלית. וחייבם במס על הרי 2007-2010

 

 וקבע כי: לוד דחה את הערעור-ביהמ"ש המחוזי מרכז

על אף טענתם כעת כי המדובר בחכירה  .12%עסקת החכירה נשוא הערעור דווחה על ידי המערערים לרשויות המס כעסקת מכר, ומוסתה בשיעור מס של  .א

למסות את ההכנסות בגינה כהכנסות פירותיות החייבות במס הכנסה בשיעור  תפעולית, שהיא במהותה עסקה פירותית, המערערים נמנעו מלבקש משלטונות המס

 המס השולי.

 משדווחה ומוסתה העסקה כעסקת מכר, יש לבחון האם מוסתה במלואה ההכנסה מן העסקה, ואין לשוב ולבחון אותה כעסקה פירותית. .ב

לצורך חישוב שווי המכירה. פעולת היוון זו  8%הוונה לפי ריבית שוק בשיעור של התמורה הנומינלית מן העסקה, אשר נתקבלה לשיעורין על פני תקופת העסקה,  .ג

ות המקובלים, פיצלה את התמורה למרכיב התמורה בעד המכר ולמרכיב האשראי הגלום בה. עיקרון זה יש ללמוד הן מן הפסיקה שדנה בעניין, הן מכללי החשבונא

 וע של רשויות המס העוסקות בסוגיה.הנותנים ביטוי למהות הכלכלית, והן מהוראות הביצ

 העסקה בחסר. היוון התמורה הנומינלית, לצורך חישוב שווי המכירה, בלא מיסוי מרכיב הריבית הריאלית הגלום בתשלומי דמי החכירה, מוביל למצב של מיסוי .ד

ם מס באופן שוטף על דמי החכירה;  בכל מקרה, שקילות תשלום מס השבח על דמי החכירה המהוונים אינו בבחינת תשלום מס "מראש", ואין הוא שקול לתשלו .ה

 כלכליות זו, ככל שקיימת, מגלמת בתוכה מרכיב של הכנסת ריבית שיש למסותה. 

א ל שנת מס נושבדין נמנע המשיב מלדרוש כעת את המס באופן רטרואקטיבי בגין שנים קודמות, שהרי השומות בגינן הינן סופיות. עם זאת, על רקע היותה של כ .ו

ר גביית מס אמת, לדיון נפרד, אין כל מניעה למסות את המערערים בגין השנים נשוא הערעור ומכאן ואילך, והדבר אף עולה בקנה אחד עם עקרונות דיני המס בדב

 השוויון בין הנישומים והשמירה על הקופה הציבורית.

 לוח הסילוקין ושערי המט"ח, עליו הוסכם בין הצדדים.מס ההכנסה בגין הריבית הריאלית הגלומה בתשלומי החכירה ישולם בהתאם ל .ז

 

 הערעור נדחה

 בחזרה לתפריט
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 שימוש בסמכות מנהל רשות המסים לפתוח הסכם שומה .11

  סים נ' יגאל צבי אייזינגרמנהל רשות המ 3604/13ע"א 

 

לפקודת מס הכנסה ניתנת  147ניתן בביהמ"ש המחוזי בירושלים פסק דין בעניין אייזינגר לפיו סמכותו של מנהל רשות המיסים לפי סעיף  2013 בפברואר 26 ביום

במסלול  2001הנישום בנוגע למיסוי אופציות שהוקצו לו בשנת להפעלה גם כאשר מדובר בשומה שעוגנה בהסכם בין הצדדים, אולם בנסיבות המקרה )ההסכם שנערך עם 

המשפט הנסיבות המצדיקות שימוש -לא התקיימו לדעת בית ," נערך בניגוד להחלטת מיסוי ספציפית שניתנה לתכנית אופציות  בחברה שבה הוא הועסק(102"ליד 

 בסמכות האמורה. 

 

 אשר פסק: לבית המשפט העליוןרשות המסים ערערה 

 

היא שקיימת ככלל סמכות רחבה לעיין מחדש בשומה שניתנה, והמבחן הוא סבירות ומידתיות הפעלת שיקול הדעת במקרה הנתון.  147ודת המוצא לעניין סעיף נק

יעשה שימוש אם כי נדרשת "הצדקה מיוחדת" כדי לפתוח שומה שבהסכם, וממילא המקרים שבהם חלה גם מקום שהשומה נעשתה בהסכם,  147הסמכות לפי סעיף 

 בסמכות לגבי שומה כאמור יהיו חריגים.

 

בנסיבות המקרה הנדון הייתה כדין, משום שמדובר בהסכם שומה אשר כבר כשנכרת היה מנוגד להוראות  147לגופו של עניין נקבע כי הפעלת סמכות המנהל לפי סעיף 

גביית מס -המיסים, כך שמדובר בהסכם מנוגד לדין היוצר העדפה לא מוצדקת של המשיב ואיהפקודה, להחלטת מיסוי ספציפית, להנחיית היועץ המשפטי ולמדיניות רשות 

השומה; וכן, המשיב היה מודע לכך שההסכם מנוגד להחלטת המיסוי -מיליון ש"ח; בנוסף, למשיב הייתה תרומה להחלטה הפגומה שקיבל פקיד 2-אמת בסכום גבוה של כ

 בית כל טענת הסתמכות מצד המשיב.החלה עליו, ובכך נשללת מעשית ונורמטי

 

המהווה לשיטתו הוראת חוק  147השופט סולברג הביע דעתו כי באיזון בין סמכות המנהל לבין אינטרס ההסתמכות של הנישום יש לתת משקל ניכר להוראת סעיף 

ית הנתונה לו מכוח כללי המשפט המנהלי, וכי יש לראות את מיוחדת המעניקה למנהל רשות המיסים סמכות לבחון מחדש הסכמי שומה, וזאת בנוסף על ההסמכה הכלל

לבב, אפשר שתתגבש -כאשר גם במצבים בהם הנישום נקי כפיים ובר 147השומה ככולל תנאי מכללא לעניין סמכות המנהל לפי סעיף -ההסכם שבין הנישום לבין פקיד

 "הצדקה מיוחדת" לפתיחת השומה בהסכם. 

 הערעור התקבל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 שנים 13במקרים מסוימים רשאי פקיד השומה לדרוש הגשת דוחות אפילו לאחר  .12

 יוסף יצחק אהרונוב נ' פקיד שומה ירושלים 57131-01-14ע"מ 

 

ותיו מהעמותה או מכל מקור אחר. חשד למעילות כספים המערער כיהן בשנים הרלבנטיות בתפקיד יו"ר עמותת צעירי אגודת חב"ד ולא דיווח לרשות המסים על הכנס

. הנישום לא הגיש דוחות ולכן 1997-2008בעמותה גרם לפתיחת חקירה ולאחר קבלת ממצאי החקירה, דרש פקיד השומה מהנישום כי יגיש דו"חות על הכנסותיו לשנים 

 ובהמשך הוצא צו.  1997-2001נקבעה לו שומה על פי מיטב שפיטה לשנים 

 

השומה לדרוש מכל אדם דו"ח, והוא אינו כבול באותו שלב להוראות סעיף -קבע כי פקודת מס הכנסה אינה מגבילה את סמכות פקידבירושלים  יהמ"ש המחוזיב

מגבלות החלות על המס שבה נמסר הדו"ח. ה-( לפקודה המאפשרת לו לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו של הנישום רק תוך שלוש שנים מתום שנת2)א()145

 לפי נסיבותיו.פקיד השומה בעניין זה הן המגבלות החלות על כל רשות מינהלית לפי כללי המשפט המינהלי, כאשר סבירות מעשי המנהל תיבחן בכל מקרה לגופו 

 

(, עומדת במתחם הסבירות. עוד נקבע כי אין 1997המס הראשונה בה נדרש להגיש דו"ח )שנת -שנים לאחר תום שנת 13-כי הדרישה שנשלחה כ ,לגופו של עניין, נקבע

ות החקירה הפלילית ולא מקום להקיש בין המקרה דנא לבין דיני ההתיישנות האזרחיים החלים לפי חוק ההתיישנות ותחילת תקופה זו צריכה להימנות רק עם היוודע תוצא

 לחוק ההתיישנות. 8-ו 7ת סעיפים שנה, וזאת כמתחייב מהוראו 13ידי המערער מלפני -בסמוך להפקת ההכנסות על

 

על מנת לקבל הטבות  אין גם מקום להתערב בהחלטת המשיב להטיל על הנישום קנס גירעון, היות והמערער לא טען בעניין זה ואף מאחר שפעולות המערער נעשו במכוון

 פי דין וזהו מקרה מובהק המצדיק הטלת מס גירעון. -מס שלא היה זכאי לקבלן על

 דחההערעור נ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 )י( לפקודה, אין הצדקה לכפל בשיעור הפחת בבית אבות3תחולת סעיף  .13

 1( בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים 1994מבנה רב ) 51111-01-11ע"מ 

 

"( שהחזיקה בזכויות החכירה בקרקע. במסגרת העסקה החברה החברהבע"מ )"המדובר במערערת אשר הקימה בית אבות בעסקת קומבינציה עם חברת נופי גילה 

מהזכויות בבית האבות. במסגרת ביצוע עסקת הקומבינציה נתנה המערערת לחברה הלוואה צמודה ללא ריבית. החברה הינה חברה לא פעילה ולא  20%-נותרה בעלת כ

 פרעה את חובה למערערת עד למועד הערעור.

 

 דן במספר נושאים ופסק כדלקמן: זי בירושליםבית המשפט המחו

)י( לפקודה. לטענת פקיד השומה, על פי הוראות 3פקיד השומה חייב את המערערת בהכנסות ריבית רעיונית לפי סעיף  - )י( לפקודה3הכנסות ריבית רעיונית לפי סעיף 

לוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה מהשיעור שנקבע בתקנות, יהיה חייב בשיעור מס של (, אדם אשר נתן ה2002-2007הסעיף כניסוחן בזמן הרלוונטי לענייננו )השנים 

ריבית  4%מהפרש הריבית, ללא זכות לפטור, בניכוי או בקיזוז כלשהם בשל המס. התשואה אשר נקבעה בתקנות היא בשיעור ההצמדה המלאה למדד בתוספת  40%

ר ואת שיעור הריבית אשר היה על החברה לשלם לה, היא מחויבת בתשואה הקבועה בתקנות ובמיסוי עליה לשנה. לכן אף אם המערערת לא קבעה את תנאי ההחז

יה . המערערת טענה כי אין תחולה לסעיף משום שמדובר ב"חוב של לקוחות או חוב של ספקים בשל שירותים או נכסים" המוצאת מהגדרת "הלוואה" על40%בשיעור של 

 ובר בחוב אבוד.חל הסעיף, ולחילופין כי מד

 

שירותים או נכסים", בית המשפט קבע כי במקרה דנן אין לקבל את טענת המערערת לגבי קיומו של החריג במקרה שלפנינו בשל "חוב של לקוחות או חוב של ספקים בשל 

 את החוב בספריה.  )י( אכן חל. בנוסף, לא הוכח שמדובר בחוב אבוד והמערערת אף לא סברה כך בשל העובדה שהותירה3ולכן סעיף 

 

את הוצאות בניית חדרי הביטחון  2007פקיד השומה והמערערת חלוקים בנוגע לזכאותה של המערערת לנכות בשנת  - זכאות לנכות באיחור הוצאה לבניית חדרי ביטחון

 .1998( לפקודה, כאשר הבניה נסתיימה כבר בשנת 7)17בבית האבות לפי סעיף 

 

 שנים כמבוקש(. 9שנים לכל היותר ממועד הגשת הדו"ח המקורי )ולא  6תה לתקן את דוחותיה, אך במגבלה של נקבע כי המערערת יכולה היי

 

המערערת דרשה כפל פחת בגין פריטי תכולה רבים שרכשה עבור בית  - אין זכאות לכפל בשיעורי הפחת על תכולה וציוד בבית אבות בגלל כליה ובליה בלתי רגילה

, "אם נוכח פקיד השומה במקרה כלשהו כי קיימת "כליה ובליה למעלה מן השיעור הרגיל", מפאת "עבודה במשמרות 1941קנות הפחת משנת האבות בטענה שעל פי ת

 ספת".נוספות", יכול הוא להרשות כי אותם הניכויים יחושבו לפי מכסות אחוזים שימצא לנכון, ובלבד שלא יעלו על כפל מכסות האחוזים שפורטו בתו

 

, או חלקה, שפט קבע כי אין מקום לסברה כי השימוש במתקני בית האבות הוא שימוש מוגבר ושונה משימוש ביתי או משרדי רגיל, אף אם הפעילות הטבעית בובית המ

ו של המקום )כגון אביזרי נעשית מטבע הדברים במשך כל שעות היממה. אכן, יתכן וקיים שימוש מוגבר באופן מינורי באביזרים ובפרטי ריהוט שונים מפאת עצם אופי

פחותה במידה מסוימת.  תרבות הפנאי(, אך כנגד זאת, ההנחה היא כי השימוש שאוכלוסיית בית האבות עושה באביזרים אחרים )כגון מתקני ספורט, חדרי כושר וכיו"ב(,

 על כן נקבע כי אין לתת פחת מואץ. הוא ודאי אינו מצדיק כפל פחת. רחוק מכך.

 הערעור נדחה

 

 בחזרה לתפריט
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 האם הכנסות שכירות בגין נכס שהשכיר יחיד בעבר לחברה בשליטתו ייחשבו להכנסה מיגיעה אישית? .14

  ז"ל ואח'פקיד שומה נתניה נ' יורשי גד בירן  7129/14ע"א 

 

 "( לצורך הפעילות העסקית שלה. החברהשימש חברה בבעלותם )" 1998שנה עד לשנת  16בירן וקירמאיר )"היחידים"( הינם הבעלים של מבנה תעשייתי אשר במשך 

 

 ממועד זה הושכר המבנה לצד שלישי. הועתקה פעילות החברה לאזור תעשייה אחר והחל 1998שנים, כאשר בשנת  35-ידי היחידים לפני למעלה מ-החברה הוקמה על

על  2006-2007היחידים אשר הועסקו בחברה בתפקידים שונים, האחד כמנהל הכספים והשני כמנהל תפעולי של החברה, הוכרו כנכים, ומשכך דיווחו בשנות המס 

"( כדלקמן: הפקודה)לפקודת מס הכנסה )"1ח זה בסעיף ( של מונ7הכנסותיהם מהשכרת המבנה כ"הכנסה מיגיעה אישית", וזאת לטענתם בהתאם להגדרה בס"ק )

מעסק או  "סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית,

 ממשלח יד."

 

יעה אישית", וזאת מאחר שהמבנה שימש אותם להפקת הכנסה מיגיעה אישית באמצעות חברה פקיד השומה קבע, כי הכנסות היחידים מדמי השכירות אינן "הכנסה מיג

 ()א( לפקודה.5)9ועל כן, היחידים אינם זכאים לפטור ממס בגין הכנסות אלה כקבוע בסעיף 

 

ם דמי השכירות התקבלו בידי נישום שהוא אדם ( אינה מתפרשת רק על מקרים שבה7קיבל את הערעור של היחידים וקבע, כי תחולתו של ס"ק ) בית המשפט המחוזי

לה שאיננה נגזרת מן פרטי. רוצה לומר, כי הגבלת החזקה המעוגנת בסעיף אך ורק למקרים בהם היווה הנכס המושכר, בעבר, מקור הכנסה מעסק שאיננו חברה, היא הגב

 הסעיף ואינה מקדמת כל תכלית.

 

( לפקודה שבגינה זכאים 7ע כי יש לראות בהכנסות מהשכרת המבנה כהכנסה מיגיעה אישית כהגדרתה בס"ק )משכך, דחה בית המשפט את טענת פקיד השומה וקב

 ()א( לפקודה.5)9היחידים לפטור ממס בהתאם לסעיף 

 

ת המשפט המחוזי. יחד עם קיבל את הערעור של פקיד השומה, וזאת לאור הסכמת הצדדים והמלצת בית המשפט, הוחלט על ביטול פסק הדין של בי בית המשפט העליון

ל אי גביית מס לגבי זאת, בשל נסיבותיהם של הנישומים והסכומים הקטנים יחסית בהם מדובר ולפנים משורת הדין, הוסכם כי בשנת המס נשוא התיק, תישאר התוצאה ש

 ההכנסה מדמי שכירות על כנה.

 

 הערעור של פקיד השומה התקבל

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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הסבת דמי שכירות לקרוב, הכנסות שלא דווחו בגין שכ"ד ( לפקודה בגין שימוש של יחיד בדירה שבבעלות חברה בשליטתו, 10)2חבות במס לפי סעיף  .15

 10%מדירות למגורים יחוייבו במס בשיעור 

 ש.א נ' פקיד השומה נתניה 11034-02-13ע"מ 

 

"( אשר בבעלותה נכסים עסקיים וכן דירה בת"א החברהשח נכסים בע"מ )להלן: "-( ורעייתו בעלי מניות בחלקים שווים של חברת אר: המערער )עו"ד במקצועורקע כללי

פקיד השומה נמצא, כי לבד מהנכסים הנמצאים בבעלות החברה, בבעלות  על ידיבה מתגוררים המערער ורעייתו בלא ששילמו כל תמורה לחברה. לאור חקירה שנערכה 

 המערער. בנוסף, תואמו למערער הוצאות שדרש בניכוי. על ידידירות נוספות המושכרות לעסק ו/או למגורים אשר ההכנסות שכר הדירה מהן לא דווחו  6ערער המ

 

בשיעורי מס רגילים, וכן הכוללות הכנסות לא מדווחות מדמי שכירות אשר חוייבו  2007-2010לאור הממצאים הנ"ל, הוציא פקיד השומה שומות למערער לשנות המס 

 חוייב בשווי בגין טובת הנאה בשל השימוש בדירת המגורים שבבעלות החברה ללא תמורה.

 

 מיסוי ההכנסה שלא דווחה מהשכרת הדירות )הסכמה במהלך הדיונים בבית המשפט( 

 

לפקודה, וזאת על אף שלא  122בלבד לפי סעיף  10%ו במס בשיעור במהלך הדיונים בבית המשפט, הגיעו הצדדים להסכמה כי הכנסות מהשכרת דירות למגורים יחוייב

אינו מתנה את הזכאות  122ואילך( ושינוי עמדת רשות המיסים לאחר התיקון, לפיה סעיף  2007לפקודה )בתחולה על הכנסה משנת  159דווחו כלל, ולנוכח תיקון מס' 

 ימים מתום שנת המס. 30בתוך  10%למס מוגבל בשיעור 

 ל כך, אחת הדירות שהושכרה לעסק )גן / משפחתון(, תחוייב במס פירותי מלא.נוסף ע

 

 לוד:-המחלוקות שנותרו לדיון בפסק הדין של ביהמ"ש המחוזי מרכז

 

 הסבת דמי שכירות לקרוב

 ו, חרף העובדה שהוא הבעלים של הדירות הללו.המערער טען, כי אין למסות אותו בגין הכנסות שכר דירה משתי דירות, מאחר ששכר הדירה משולם לבתו ולאחותו, ולא ל

במסגרת תפיסת המסמכים אצל המערער, נמצא ייפוי כוח לפיו בתו של  את טענת המערער. דחה בית המשפטלפקודה,  84לאחר ניתוח מעמיק של הוראות סעיף 

(, משכך קיימת הוכחה פוזיטיבית שההסבה ניתנת לביטול בהתאם המערער הקנתה לו הכוח לעשות כל מה שיחפוץ בנכסיה וכן בנכס הנ"ל )שממילא נמצא בבעלותו

לפקודה. המערער השאיר בידיו את עצם הכוח להחזיר לעצמו את השליטה בנכס בכל עת. על כן, העברת דמי השכירות לבת ולאחות מותירה את  84לחזקה שבסעיף 

 המערער כבעל ההכנסה ופעולת ההסבה נחשבת לשימוש בהכנסה בלבד. 

 

 ( לפקודה בגין שימוש של יחיד בדירה שבבעלות חברה בשליטתו10)2ת במס לפי סעיף חבו

החברה ובבעלותה עד היום. הדירה נרשמה כנכס במאזן החברה והוצגה בדוחותיה כמשרד המשמש את פעילות  על ידיהמערער התגורר בדירה בת"א אשר נרכשה 

ששולם בגין רכישת דירת המגורים, כאילו מדובר בנכס עסקי, ניכתה הוצאות שוטפות, ואף דרשה פחת. כיוצא החברה. לא זו אף זאת, החברה קיזזה את מע"מ התשומות 

 מכך שילמה מס מופחת.

ברה בגין שימוש לא זו בלבד, המערער ורעייתו מתגוררים בדירה בבעלות החברה, וזאת ללא חוזה שכירות וללא תשלום שכר דירה ואף ללא התחשבנות כספית עם הח

 דירה למגורים. המערער לא דיווח על ההטבה שקיבל מהחברה אשר באה לידי ביטוי בכך שהתגורר ללא תמורה במשך מספר שנים.ב

 לטענת המערער, חיסכון הנובע לאדם ממגורי חינם אינו מקור הכנסה בר מיסוי, כיוון שאינו "השתכרות או רווח".



20 

 

לפקודה הוא  2(, שבו נקבע כי סעיף 3962/93דנ"א ) מינץ וזילברשטייןיעה של בית המשפט העליון בעניין כאשר חזר על הקב את טענת המערער דחה בית המשפט

סעיף פי מהותה האמיתית של העסקה ולא הצורה הפורמאלית. בית המשפט הוסיף וקבע כי "-המקור למיסוי הכנסה זקופה וכי שיוך ההכנסה למקור צריך להיעשות על

". משכך, יש לזקוף למערער את שווייה המגולם של , מקרבנו לשיטה האמריקנית, בקובעו, כי הכנסה מכל מקור שהוא תיחשב להכנסה( שהוא סעיף עוללות10)2

 ( לפקודה.10)2לחודש( בשנות המס כהכנסה לפי סעיף  ח"ש 5,000טובת ההנאה )

 

, בשל העובדה כי המערער לא נחשף לחומר הרלוונטי ששימש בחקירה, ומשכך נוסיף כי בית המשפט קיבל את טענת המערער ביחס להוצאות מסוימות שתואמו בשומה

 לא ניתנה למערער הזדמנות נאותה להתגונן.

 

 הערעור נדחה ברובו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 נכסי מקרקעין מהווים הכנסה פאסיבית 28דמי שכירות מהשכרת  .16

 4דפנה לשם ודן לשם נ' פקיד השומה תל אביב  1001/09עמ"ה 

 

נכסי מקרקעין, כאשר רוב הנכסים הגיעו לידי המערערים  28, היו בעלים במשותף של 2002-2007המערערים הינם אח ואחות )עורכי דין במקצועם( אשר בשנים הנדונות 

מהנכסים מוגדרים כדירת מגורים, ברם חלקם מושכרים כדירות מגורים  24נוח בעודו בחיים. "(, וחלקם הוענקו להם במתנה מהמהמנוחבירושה מאביהם המנוח )להלן: "

 וחלקם כמשרדים. יתר הנכסים חנויות ומשרדים.

 

)להלן:  ת נכסיםבשנות המס הנדונות, כל הנכסים למעט שתי החנויות, הוחזקו בנאמנות עבור המערערים תחת חברה לנאמנות ואילו שתי החנויות הוחזקו תחת חבר

 המערערים בתיקם האישי. על ידי"(, חברות שהוקמו במקור על ידי המנוח, כאשר ההכנסות מהנכסים דווחו החברות"

( לפקודה, משכך גם המערערים המשיכו לדווח על הכנסות דמי 6)2המנוח )עד לפטירתו( כהכנסות פאסיביות לפי סעיף  על ידיכל ההכנסות מדמי שכירות סווגו במקור 

 לפקודה. 122לפי סעיף  10%רות באופן דומה ואף ביקשו לשלם את המס המופחת בשיעור השכי

 

ה מעסק לפי סעיף פקיד השומה טען, כי הסיווג המתאים של ההכנסות על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה להכנסה פסיבית או אקטיבית, הוא הכנסה אקטיבית, קרי הכנס

 לשיעור המס המופחת, אלא לשיעור המס הרגיל )מס שולי(. ( לפקודה, ומשכך המערערים אינם זכאים1)2

 

דן בהרחבה בהבחנה בין הכנסה מעסק והכנסה פאסיבית משכירות וכן במבחנים שנקבעו בפסיקה שעסקה בכך, )כב' השופט אטדגי(  בית המשפט המחוזי בתל אביב

ה מפעילות רגילה וסבירה של משכירי נכסים, כאשר "יגיעתם האישית" היתה טפלה למקור וקבע כי פעילותם של המערערים, למרות היקף הנכסים וגודל ההכנסות לא חרג

רוב הנכסים הנדונים ההכנסה העיקרי: הנכסים עצמם.  עוד נקבע כי מבחן הגג, מבחן הנסיבות המיוחדות, תומך במסקנה, לפיה ההכנסות הן הכנסות פאסיביות. שהרי 

מלאים בכך תפקיד פאסיבי, וכן גם בנכסים שניתנו למערערים לפני פטירת המנוח כמתנה, מילאו תפקיד פאסיבי של מקבלי "נפלו" לידי המערערים בירושה, כשהם מ

 מתנה.

 

( לפקודה, כאשר 6)2בית המשפט מוסיף וקובע, כי לא ניתן להתעלם מכך שכל הדיווחים ביחס לנכסים הנדונים, החל מהמנוח וכלה במערערים עצמם, סווגו תחת סעיף 

את פקיד השומה  פקיד השומה לא התערב בסיווג זה ולא פעל לשינויו ואף לא התיר בניכוי הפסדים בגין עסק. למרות שכל שנת מס עומדת בפני עצמה ואין לכבול

קבע על פי נסיבותיו של כל להחלטות שקיבל בעבר, עדיין יש תוקף לאופן שבו השקיף פקיד השומה על הדברים בעבר ובמיוחד כשמדובר בשאלה של סיווג הכנסה, הנ

 מקרה.

 

לפקודה יחול רק  122( לפקודה, אולם שיעור המס המופחת לפי סעיף 6)2לסיכום נקבע, כי הכנסות דמי השכירות מכל הנכסים הנדונים יסווגו כהכנסה פאסיבית לפי סעיף 

 טרות אחרות כגון משרד.על דירות המגורים שהושכרו למטרת מגורים ולא על דירות או נכסים אחרים שהושכרו למ

 

 הערעורים התקבלו ברובם

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 הזכאות לפטור ממס הכנסה של יחיד שהוכר כנכה אינה מקנה זכאות לפטור ממס ריווח על פעילותו בחלפנות כספים המסווגת כמוסד כספי  .17

 פלוני נ' פקיד שומה 3874-02-14ע"מ 

 

( לפקודת מס הכנסה, מנהל בין השאר עסק לחלפנות כספים המסווג כ"מוסד כספי" 5)9ינו יחיד שהוכר כנכה לצמיתות הזכאי לפטור ממס הכנסה לפי סעיף המערער ה

 )ב( לחוק מע"מ.4כהגדרתו בחוק מע"מ, ועל כן חייב בתשלום מס ריווח )זהה למע"מ, כאשר הערך המוסף במוסד כספי = רווח+שכר( לפי סעיף 

 

( לפקודה מוענק לנישום על הכנסתו, ומשכך הוא גם פטור ממס על הריווח שהוא הפיק במסגרת פעילותו כמוסד 5)9טענת המערער, כי הפטור המוענק לנכה מכוח סעיף 

כנסה פטורה, שכן הכנסה פטורה כספי, וזאת לאור הגדרת המונח "ריווח" בחוק מע"מ אשר מפנה להגדרת המונח "הכנסה חייבת" בפקודת מס הכנסה, שאינה כוללת ה

 אין מס ריווח. -אינה בגדר הכנסה חייבת.  משכך, יש לחשב את הריווח לאחר ניכוי ההכנסה הפטורה, כך שסך כל ההכנסה החייבת שלו היא אפס, ועל הכנסה אפס 

י הפקודה, כך שלא ניתן להרחיב את תחולתו ולהחילו על מס ( לפקודה חל אך ורק על מס המוטל על פ5)9טענת פקיד השומה הינה, שהפטור החל מכוח הוראת סעיף 

( לפקודה גם על מס הריווח 5)9ריווח המוטל מכוח חוק מע"מ. משכך, פרשנות תכליתית של שילוב הוראות החוק והפקודה, לא מאפשרת הרחבת יריעת הפטור שבסעיף 

 מכוח חוק מע"מ.

 

יש לדחות את פרשנותו )פרשנות דווקנית ומצמצמת( של המערער, הן משום שהיא נוגדת את ההיגיון והן משום , דחה את הערעור וקבע כי בית המשפט המחוזי בנצרת

 שהיא נוגדת את תכלית החקיקה ואינה מתיישבת עם לשון החוק.

 

על הטוען לפטור, דבר  נקודת המוצא היא שהמס המוטל על פי דין חל על כל הנישומים בצורה שוויונית וכי הפטור ממס הוא החריג. הנטל להוכחת חלותו של פטור מוטל

מסגרת הפעילות של מוסד כספי, נדרש החיוב במס הריווח בא כתחליף למע"מ, גם במהותו וגם בתכליתו, אך בשל הקושי הפרקטי בחישובו ב שאינו מתקיים במקרה דנא.

 .פטור שנקבע בפקודת מס הכנסה אינו מעניק מניה וביה פטור ממע"מליצור את מס הריווח. 

 

ת "כמשמעותה" כדאי לשים לב, ללשון המחוקק בהגדרת המונח "ריווח", אשר מפנה ל"הכנסה חייבת" בפקודת מס הכנסה, תוך שהמחוקק בחר להשתמש בתיבה הלשוני

, מבחינה יל מהמונח "כהגדרתה" בפקודת מס הכנסה. משבחר המחוקק בלשון "כמשמעותה", יש להבין את דבר החקיקה על פי תכליתו, דהיינו ההכנסה החייבתלהבד

דת מס הכנסה. בפקו כהגדרתהבפקודת מס הכנסה הוא בסיס רחב יותר מהכנסה חייבת  כמשמעותהמהותית, על פי פקודת מס הכנסה. משכך, המונח הכנסה חייבת 

 בעוד שהמונח הראשון כולל הכנסה פטורה כהכנסה חייבת, הרי שהמונח השני מחריג את ההכנסה הפטורה מחבות המס.

 

א "(, ובוודאי שזו להשופט הוסיף וציין, כי כל פרשנות אחרת תוביל למצב שבו המערער יגבה את מס הריווח מהצרכנים וישמור את המס שנגבה בכיסו )"תחנה אחרונה

 היתה כוונת המחוקק. 

 

 הערעור נדחה

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט



23 

 מיסוי מקרקעין -פסיקה 
 

 רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני, מנהל בכיר

 

 הפרדה רכושית מלאה בין בני זוג תאפשר קבלת מס רכישה מופחת  .18

 צבי רפפורט נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז  54905-05-13ו"ע 
 

 מר צבי רפפורט נישא לגב' חסידה רפפורט. בני הזוג רפפורט נישאו זה לזה לאחר שהיו גרושים מנישואיהם הראשונים, וכאשר לכל אחד מהם כבר 2009במאי  11 ביום

ירה את מר רפפורט. דמי השכירות היו ילדים בגירים אשר היו נשואים בעצמם. לפני הנישואים, גב' רפפורט החזיקה בשתי דירות אשר נרכשו על ידה עוד לפני שהכ

, בטרם נישאו זה לזו, חתמו בני הזוג רפפורט 2009 באפריל 29 המתקבלים מהשכרת אחת מדירותיה משמשים אותה לפירעון משכנתא הרשומה על דירתה השנייה. ביום

 "(. הסכם הממוןמביניהם )להלן: " על הסכם ממון בגדרו נקבעה על ידם הפרדה רכושית מלאה בין הנכסים והזכויות השייכים לכל אחד

 

, במסגרת ש"ח 890,000"( בסכום של הדירהרכש מר רפפורט, בכסף השייך לו מתקופת נישואיו הקודמים, את הדירה נשוא ערר זה )להלן " 2012באוגוסט  12 ביום

 וץ הדירה ורהוטה.ש"ח בשיפ 140,000חוזה שנערך על שמו של מר רפפורט בלבד. העורר השקיע מכספו סכום נוסף של 

 

קבע המנהל כי מנהל מיסוי מקרקעין קבע שומת מס רכישה בגדרה נקבעו שני חישובי מס לצורך חישוב מס הרכישה הכולל החל בגין רכישת הדירה: בחישוב האחד 

בחישוב השני קבע המנהל כי בגין רכישת המחצית העורר זכאי לתשלום מס רכישה מופחת עבור המחצית האחת ממחיר רכישת הדירה, שכן מדובר "בדירה יחידה"; ואילו 

דירות אחרות. שומת המנהל  2האחרת של הדירה ימוסה העורר במס רכישה לפי חישוב המתייחס ל"רוכש דירה שניה", שכן גב' רפפורט נכנסה לנישואין כשבבעלותה 

החיוב במס רכישה החל בגין רכישתה, וזאת על אף שמר רפפורט הוא הבעלים  התבססה על ההנחה לפיה יש לייחס לגב' רפפורט בעלות במחצית מהדירה לצורך קביעת

 של מלוא זכויות הקניין בדירה זו.  

 

כר אחד היא פיקציה בלבד. ומכאן, הרי שאין לשייך עבר היסטורי של כל אחד , כי ההנחה בדבר היות משפחה מו(3178/12ע"א ) הלכת שלמיקבעה, לאור  ועדת הערר

חתי. בני הזוג מבני הזוג לתא המשפחתי החדש באופן שישלול מבן הזוג השני את זכאותו לפטור או להקלה במס במכירה או ברכישה שהוא מבצע במסגרת התא המשפ

יניהם, הלכה למעשה, על מנת לסתור את החזקה הקבועה בחוק לפיה יש לראותם כ"מוכר אחד". הנטל נדרשים להציג ראיות בדבר ההפרדה הרכושית שהתקיימה ב

לה כי נתמלאו מבחני לסתירת החזקה מוטל על הנישומים והם צריכים להציג הסכם יחסי ממון אשר לאחר העיון בו הוא נראה כעונה על הדרישות. גם מיתר העדויות עו

לפיכך הוא זכאי להטבה של ן נקבע כי מר רפפורט הצליח לסתור את הפיקציה שבסעיף ולהוכיח קיום הפרדה רכושית בינו לבין רעייתו. העזר שנקבעו בהלכת שלמי. לכ

 מס רכישה מופחת על הדירה בשלמותה ולא רק לגבי מחציתה.

 הערר התקבל
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 בה נוספת לפטור ממס רכישה בעת נישואי שני יתומי צה"ל?האם קיימת זכאות לקבלת הט .19

 יואש ועירית זגורי נ' מנהל מס שבח מקרקעין 4713/11ע"א 

 

, טרם נישואי המערערים, רכשה אימו של 1984. בשנת 1996"(, נישאו זה לזו בשנת תומי צה"ליייואש זגורי ועירית מסינגר זגורי, שניהם יתומים של חיילי צה"ל )להלן: "

לתקנות מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(  11יואש דירה, יחד עם ארבעת ילדיה הקטינים )יואש ושלושת אחיו(. בגין רכישה זו ניתן לה פטור חלקי ממס רכישה לפי תקנה 

( המקנה פטור חלקי ממס רכישה למי שהוא נכה, נפגע, או בן למשפחה של חייל שנספה במערכה, כהגדרתם בתקנות. התקנות"לן: ", )לה1974-)מס רכישה(, התשל"ה

בני הזוג החליפו שוב  -ברצונם לשדרג את מגוריהם  - 2007לאחר נישואי בני הזוג, נוצלה ההטבה מכוח התקנה פעמיים כאשר רכשו דירות מגורים במשותף. בשנת 

סעיף  . גם את הדירה החדשה הם רכשו במשותף. עירית הצהירה אז על הרכישה האמורה, ובמסגרת הצהרה זו דיווחה כי מדובר ב"דירה יחידה", במשמעותדירה

ור מטעם משרד לצד הצהרת הרכישה צורפה בקשה לפטור חלקי נוסף, המגובה באיש ."(החוקג )להלן: ""()ב( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ2א()1)ג9

ש"ח לבני הזוג  86,000-הביטחון, המעיד על זכאותה כיתומת צה"ל. מנהל מיסוי מקרקעין דחה את הבקשה להענקת הפטור החלקי, שמשמעותו הטבה בסכום של כ

אין המערערים זכאים  -תף שלהם )בערכי קרן(. בנימוקי השומה שנשלחו למערערים נכתב כי מאחר שההטבה ניתנה להם כבר פעמיים במסגרת התא המשפחתי המשו

 לפטור החלקי פעם שלישית.

 

)ב( לתקנות, היא להקל על הזכאים לפטור לרכוש דירת מגורים. התכלית היא סוציאלית, 11, כי תכלית ההטבה הקבועה בתקנה בית המשפט העליון קבע ברוב דיעות

היא רגרסיבית באופייה, אך היא הנותנת, שדווקא בשל כך, אין מקום ליתן לפטור פירוש מרחיב ולא בכדי מוענק הפטור גם לנכים ולנפגעים. ההטבה הקבועה בתקנה זו 

 ולהחילו ארבע פעמים, על רכישת דירה. נציין כי כב' השופט מלצר בדעת מיעוט, סבר שיש לקבל את הערעור.

 

 הערעור נדחה

 

 

 בחזרה לתפריט
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 , הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המסחוזרים - 3חלק 
 

 תמנהל ,נעמה שפי"ח ועו"ד רו

 

 ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן .1

 201531/5/הודעת רשות המסים מיום 
 

 בפשיעה מלחמה השחור, בהון מלחמה המהלך: של המרכזי היעד הישראלי. במשק תשלום כאמצעי במזומן השימוש והגבלת לצמצום מדיניות מתווה גיבשה הוועדה

 השימוש הגבלת תחומים: לשלושה נוגעות הוועדה של המרכזיות המלצותיה .יעדיה למימוש הממשלה לרשות העומדים המקורות והרחבת ההון ובהלבנת הכלכלית

  אלקטרונים. באמצעים השימוש וקידום בצ'קים השימוש הגבלת במזומן,

 

 צ'קים סיחור ואיסור ח"ש 5,000 של למגבלה תורחב מכן שלאחר המיידי בטווח במזומן עסקאות על ח"ש 10,000 של מגבלה נקבעה במזומן, לשימוש המגבלות במסגרת

 האיסור הפרת .ח"ש 15,000 - הבא ובשלב המידי בטווח ח"ש 50,000 עד של לסכום פרטיים צדדים בין מזומנים בעסקאות העסקה וםסכ יוגבל, כן כמו דומים. בסכומים

 באמצעות תבוצע המגבלה לסכום מעל עסקה כל לעוסק. כספי עיצום או מנהלי קנס יוטל שבגינה פלילית כעבירה תיקבע שהוגדר, לסף מעל במזומן עסקאות ביצוע על

 ח"ש 25,000 מעל ברכישות כאשר הגבלה, ללא במזומן רכישות לבצע יוכלו בישראל המבקרים תיירים נטענים. וכרטיסים מיידים חיוב כרטיסי בנקאית, העברה קים,צ'

  .המסים לרשות בדיווח חייב הישראלי המוכר יהיה

 

 הנסב פרטי שכל ובתנאי אחת פעם צ'קים להסב יהיה ניתן הקצר בטווח אחת. מפעם תריו שסוחר צ'ק לפרוע האפשרות את להגביל הומלץ בצקים, השימוש הגבלת לעניין

 שם רישום ללא צ'קים הוצאת איסור נקבע כן, כמו הדואר. בנק או בנקאי תאגיד מפוקח, פיננסי לגוף הסבה למעט כלל, צ'קים להסב יהיה ניתן לא הבא, בשלב יפורטו.

  המוטב.

 

 צעדים יינקטו וכן, יפוקחו הכרטיס ועמלות לקוח לכל מיידי( חיוב )כרטיס דביט כרטיס להציע יחויבו הבנקים כי, נקבע אלקטרונים באמצעים השימוש קידום לעניין

 .מתקדמים  אלקטרוניים תשלום באמצעי השימוש לקידום משמעותיים

 

 .2015ביולי  22 ביום פורסמה (945 - הממשלה חוק הצעת) זה בנושא החוק שהצעת נציין
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 טיוטת חוזר המסדיר את מיסוי שירותי דת .2

 2015ביוני  11הודעת רשות המסים מיום 
 

 אחרים בתמורה דת שירותי ונותני ם"כגון רבנים, מקובלים, מוהלים, חזנים, בדצי שונים דת שירותי נותני בידי המתקבלים שונים תקבולים עוסקת במיסוי זה טיוטת חוזר

 מים ,של קמיעות מכירה או מגוונים, חלוקה בנושאים יעוץ ברכות, מתן , מתן"תיקונים", "הילולות ,בריתות, תפילות ,חופות עריכת לרבותידם,  על הניתנים דת לשירותי

 כשרות.  ושירותי שונים קדושה ותשמישי קדושים

 

( לפקודה, תיחשב הכנסה מעסק בידי 2)9כהגדרתו בסעיף הטיוטה מתייחסת להיבטי מס הכנסה ומע"מ, כאשר נקבע כי מתן שירותי דת שלא באמצעות מוסד ציבורי 

( או מסעיף 7)2ו ממקור מקבלה, בכפוף לכך כי ההכנסה הינה בעלת אופי עסקי עפ"י מבחני העסק שנקבעו בפסיקה. לחילופין, ניתן לראות הכנסה זו כהכנסה ממשלח יד א

 ותי הדת, והאם ניתן לחייב תקבול כזה בהכנסה חייבת. (. הטיוטה גם מתייחסת לסוגיית תשלום "כמתנה" לנותן שיר10)2הסל 

 

 עפ"י מבחני הפסיקה, מחויבים עסק במהלך ניתנים והם עסקי אופי יש לשירותים הניתנים לאחרים, כאשר דת שירותי לעניין מע"מ, קובע החוזר כי, גורמים המעניקים

 עסקי כאמור אופי וכו', בעלת קדושים, קמיעות, סגולות מים :כגון טובין של כמו כן, מכירה .אחר ותשיר נותן ככל מ"במע חייבות יהיו ועסקאותיהם כעוסק מ"להירשם במע

 12סעיף לפי מ"במע חייבים יהיו אחר סיוע או כתמיכה, תרומה התקבלו נכס, אך או שירות תמורת התקבלו שלא סכומים עסקאות. במס וחייבת מ"מע חוק לפי עסקה היא

  .מ"תחויב במע לא בגינה שתתקבל ותמורה ברישום תחייב לא עסק כדי עולה שאיננה פעילות מ."לחוק מע )א(

 

 לנסיבות בהתאם תיק ותיק יצויין כי בטיוטת החוזר מודגש כי שאלת חיוב במס של נותני השירותים תיבחן הן לעניין מס הכנסה והן לעניין מע"מ באופן פרטני בכל

 ומקרה. מקרה כל של העובדתיות

 

 

 ( לפקודה, הנעשית באמצעות מפיץ 2א()9ג)103כויות בחברה קולטת לאחר מיזוג בהתאם להוראות סעיף מכירת ז .3

 2965/15 מס' החלטת מיסוי
 

( לפקודה בין חברה א' )החברה הנעברת( שהינה חברה פרטית תושבת ישראל 2א()9ג )103סעיף בהחלטת מיסוי זו התבקש אישור לאי הפרת תנאי מיזוג בהתאם ל

 ולבעלי הנעברת ולחברה הקולטת לחברה .שלד בורסאי""כ מוגדרת ישראל, אשר תושבת ציבורית שהינה חברה )הקולטת העוסקת בפיתוח רפואי לבין חברה ב' )החברה

 החברה הפסדי כל כי היתר בין נקבע כ לפקודה, וכן 103 לסעיף בהתאם מניות החלפת של בדרך מיזוגן אושר , שבמסגרתהבהסכם מיסוי החלטת ניתנה בהן הזכויות

  .ותנאים נוספים מגבלות המיסוי בהחלטת נקבעו כן ולקיזוז. כמו להעברה ניתנים יהיו ולא שהוא ימחקו סוג הקולטת, מכל

 

 אחד לפקודה, מעוניין 103 בסעיף כהגדרתה הנדרשת התקופה הסתיימה המיזוג ובטרם מועד הקולטת, לאחר בחברה ותהזכוי בעלי בין שנתגלעו דעות חילוקי בעקבות

 עמלת המפיץ יקבל ושבגינו הפצה בהסכם תעוגן עמו ההתקשרות אשר מפיץ בחברה זו באמצעות זכויותיו כל את למכור )המיזוג לאחר (הקולטת בחברה מבעלי הזכויות

 לאחר הקולטת בחברה בזכויות מהותית החזקה היוצא שלבעל הזכויות מכיוון וזאת שבועות מספר להמשך צפויה המפיץ באמצעות לציבור הזכויות רתמכי .הפצה בלבד

המניות  לבעל להניב צפויה לא היוצא הזכויות בעל ידי על הקולטת בחברה הזכויות מכירת .במחירן לירידה להביא עשויה קצר זמן בפרק מלוא הזכויות המיזוג, ומכירת

  .הון הפסד היוצא

 

 בכל לעמידה בכפוף ( לפקודה, וזאת2א()9ג) 103סעיף המפיץ, יחולו הוראות באמצעות היוצא הזכויות בעל ידי על הזכויות מכירת על כי אישור בהתאם לעובדות אלו, ניתן

שפורטו בהחלטת המיסוי.  התנאים

https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_110615_1.aspx
https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20150037


27 

 

  פרישה לגיל עד גישור קצבת .4

    5837/15מיסוי בהסכם מס' החלטת
 

פרישה  חובת לגיל הגיעו עד קצבה לשלם לפורש זקנה ומוכנה לקצבת עדיין זכאי ואינו דין פי על הפרישה לגיל הגיע שטרם עובד עם פרישה להסכם להגיע מעוניינת חברה

 תקופת במשך קצבה מהחברה תשלום במקום קצבה לעובד אחר, שישלם משלם לגורם ביטוח או לחברת פעמי חד סכום להעביר מבקשת (. לשם כך, החברה67גיל )

 נוסף הון סכום או לקצבה דלייע ניתן ושאותו פיטורין פיצויי חוק פי המעביד על של התחייבויותיו את ומכסה הגמל בקופת שנצבר לסכום בנוסף זה, הינו סכום הגישור.

לשם כך, מבקשת החברה מרשות המיסים פטור מניכוי מס במקור בשל העברת הסכום לגורם המבטח וכן שלא תיחשב  .פרישה כמענק הפרישה המשולם במעמד

 כהכנסת העובד. 

 

חקיקה(;  מתנאיו )למעט שינויי לשנות או להתחרט אפשרות תןמ וללא חלוט הינו בהחלטת המיסוי, אושרה הבקשה תחת תנאים מסוימים וביניהם, בין היתר: ההסדר

 או בהכנסתו משמעותית ירידה וצפויה יותר או 55 בן הינו העובד זה; להחיל הסדר מנת על והפורש הגמל, החברה המבטח, קופת של והצהרות ההסכמות נדרשות

 של בדרך וישולמו לקצבה ייועדו ,התגמולים כספי לרבות ,לקצבה לייעד ניתן שאותם מלהג בקופת הכספים כי חוזרת בלתי הוראה ייתן לאחר הפרישה; העובד אבטלה

 פני על אחידה בפריסה צמוד שנתי בסכום לחברה תותר האמורה ההוצאה, התשלום במועד בחברה כהוצאה יחשב לא פעמי החד הסכום כי מסכימה החברה בלבד; קצבה

 לקופות בגינו להפקיד ניתן מבוטח" שלא שכר"כ תחשב והקצבה דבר ועניין לכל כקצבה הפרישה חובת גיל שלאחר קצבהוב הגישור בתקופת בקצבה יראו תקופת הגישור;

   .זיכוי או ולקבל ניכוי גמל

 

 

 2015בדצמבר  31 עד ליום - הארכת המועד להגשת בקשות בהתאם להסדרי מעבר ולמסירת הודעות ביחס לנאמנויות קרובים -נאמנויות .5

 2015ביוני  29הודעת רשות המסים מיום 
 

 עו"ד בניה חסידים, מנהל מחלקת מיסוי נאמנויות

 

. בנוסף, ניתנה 2015 בדצמבר 31 ישראל עד ליום תושב על מתן אורכה נוספת למועד הגשת בקשות להיכלל בהסדרי המעבר לנאמנויות נהנההודיעה המסים  רשות

 .הסדר מעבר לנאמנות, כמוקדם או עד מועד החתימה על 2015בדצמבר  31 לנאמנות קרובים על ידי הנאמן לפקיד השומה עד יום ארכה למועד מסירת ההודעות ביחס

 

יתחייבו נאמנויות  2014בינואר  1 לחוק אותו יזמה הרשות לפיו, החל מתאריך יקוןפרסמה רשות המסים הסדרי מעבר לנאמנויות וזאת על רקע הת 2014במרץ  9 בתאריך

בישראל. הסדרי המעבר נועדו להתמודד עם מקרים בהם  שהיוצר שלהן הינו תושב חוץ ושהנהנה בהן הינו תושב ישראל על הכנסתן במס 2013בדצמבר  31 שהוקמו לפני

 .קיים קושי באיתור והוכחת ההשפעה הנ"ל אך ,הישראלי קיימת השפעה אפשרית של הנהנה

 

של הנהנה בנאמנות. על פי הוראות ההסדר נקבעו מספר קטגוריות אשר בכל  בהסדרי המעבר מוצעות מספר חלופות מיסוי שיקבעו על פי מידת ההשפעה הפוטנציאלית

אותן קטגוריות ובמקרים המתאימים נקבע כי, לחילופין, ניתן  . כמו כן, לגביחיוב שונה במס )בין שליש לשני שלישים מההכנסה החייבת( בתקופה הקובעת אחת מהן נקבע

 .המחושבים על הון הנאמנות )במקום על ההכנסה החייבת( 6%-3%שבין  יהיה לשלם מס בשיעורים
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 מס ערך מוסף
 

 רו"ח נטאלי שפיגלר, מחלקת מסים עקיפים

 

 חיוב במע"מ בעסקאות של מכירת ציוד קצה על ידי חברת תקשורת סלולריתמועד ה .6

 6936/15החלטת מיסוי שלא בהסכם מס' 

 

ת ואשר מספקות מכשיר סלולר ושרותי תקשורת גם יחד, ידווחו על עסקאות מסוג החלטה זו משנה אישור עבר אשר קבע כי חברות הפועלות בענף התקשורת הסלולארי

לחוק התקשורת שינה את ההתנהלות  53זה כמתן שירות מתמשך אשר ניתן להפרדה לחלקים שכן מכירת הציוד נחשבה זניחה ושולית ביחס לעסקת השירות. תיקון מס' 

מכירת הציוד לבין עסקת מתן השירותים. מתוך הדוחות הכספיים עולה שעסקאות מכירת הציוד כוללות הפקת העסקית של חברות התקשורת וחייב אותן להפריד בין 

 רווחים בהיקף מכירות משמעותי ביחס לכלל עסקאות חברות התקשורת. 

 

לחוק מע"מ ועסקאות  22ח בהתאם להוראות לאור זאת, נקבע בהחלטה, כי יש לייחס לכל אחד מסוגי העסקאות את מועדי החיוב המתאימים: כך מכירת הציוד תדוו

 א( לחוק.1)29 -ו 24השירות ידווחו בהתאם להוראות סעיף 

 

 החבות במע"מ של מכירת טלפונים סלולאריים באזור אילת בידי עוסק אילתי למי שאינו תושב אזור אילת  .7

  7938/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

וכרת את מכשיריה חברה המספקת שירותי תקשורת סלולרית וכן מוכרת טלפונים סלולאריים באמצעות סניף באילת ועל כן רשומה במע"מ לעניין זה כ"עוסק" אילתי מ

 וק אס"ח(. )ג( לחוק אזור סחר חופשי באילת )ח 5בעסקה הפטורה ממע"מ, כפי שנקבע בסעיף 

 

ול את כתובתו בגדרה של ההחלטה נקבע, כי ככל שהחברה תמכור את מכשיריה באילת, מכשיר אחד לאדם וכן חשבונית המכירה תהיה ערוכה על שם אותו רוכש ותכל

בנוסף, במידה ותוצג תעודת זהות או תעודת )ג( לחוק אס"ח לצורך מכירת המכשירים בפטור.  5ותעודת הזהות שלו, יראו בחברה כמי שעומדת בתנאים הקבועים בסעיף  

 תושב אילת של יחיד או חברה כמוגדר בחוק אס"ח, ניתן יהיה לרכוש יותר ממכשיר אחד לאדם. 

ידה ויחול תיקון לחוק סלולאריים ולא יחול לגבי מכשירים סלולאריים אחרים כגון: טאבלטים, מחשבי לוח, מחשבים ניידים וכדומה. יצויין כי במ טלפוניםהאישור יחול רק על 

 אס"ח המשפיע על החבות במע"מ של מכירת מכשירים באזור אילת, החלטה זו תבוטל.

 

 החבות במע"מ של מתן שירותים משפטיים בנוגע לתביעה המתנהלת בחו"ל .8

 3936/15סכם מס' החלטת מיסוי בה

 

, תחויב משרד עורכי דין ישראלי על ידיתושב ישראל בגין הגשת וניהול תביעה המתנהלת בחו"ל כנגד תושב חוץ  על ידיהחלטה זו קובעת כי שכר טרחה אשר משולם 

י עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל". עוד "עסקאות של מתן שירות בחוץ לארץ ביד מע"מ החל על( לחוק 7)א()30במע"מ בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 

 משרד עורכי הדין, שכר הטרחה יתחייב בשיעור אפס. על ידיכי אפילו ונעשות פעולות כלשהן בישראל ובלבד שהן טפלות לשירות העיקרי אשר ניתן בחו"ל  ,נקבע

 

בחזרה לתפריט

https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20150039
https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20150040
https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20150028


29 

 ביטוח לאומי
 

  Deloitte Privateבכיר,  ר אילני, מנהלכפי( MBT)רו"ח 

 

 הכנסות חברה משפחתית המיוחסות ליחיד, שומרות על אופיין )לרבות פטור( .9

 2015באפריל  27-ו 2015באפריל  24 הבהרות המוסד לביטוח לאומי מימים

 

 הרקע להבהרות המוסד לביטוח לאומי:

 

שינה את המצב ערב החקיקה, לפיו הכנסות מדיבידנדים שמקורן מחברות משפחתיות וחברות  2008נת לחוק הביטוח לאומי שנכנס לתוקף מתחילת ש 103תיקון מס' 

"( אשר קובע חיוב בדמי החוקא לחוק הביטוח לאומי )להלן: "373בית היו חייבות בדמי ביטוח רק במועד חלוקתן בפועל )על בסיס מזומן(. במסגרת התיקון הוסף סעיף 

 פחתיות וחברות בית בשנה בה הופקו ההכנסות, בדומה למועד החיוב לצרכי מס.ביטוח על הכנסות חברות מש

 

 הבהרות המוסד לביטוח לאומי:

 

"( החליט המל"ל לקבל במלואה את עמדת הלשכה לפיה, המל"ל"( עם המוסד לביטוח לאומי )להלן: "הלשכהלאחר התדיינות ארוכה של לשכת רו"ח בישראל )להלן: "

ת המשוייכות ליחיד שומרות על אופיין וככל שמדובר בהכנסות של חברה משפחתית, שאם הן היו הכנסות של היחיד אזי היו פטורות מתשלום הכנסות החברה המשפחתי

 דמי ביטוח לאומי, הרי שהכנסות אלו ימשיכו להיות פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי גם כאשר מדובר בהכנסות של החברה המשפחתית.

 

מען הסר ספק, ההבהרה מתייחסת אך ורק למצב בו מדובר בהכנסה שאם היתה מיוחסת ליחיד, היתה פטורה מתשלום דמי ביטוח לפי החוק, ולכן המל"ל מבהיר, כי ל

 אותה הכנסה תהיה פטורה גם בידי חברה משפחתית. 

 

ל"ל בבקשה לביטול ההגבלה, שהרי הגבלה זו הינה בניגוד מפורש ואילך, ברם בכוונת הלשכה לפנות למ 2014ראוי לציין, כי החלטת המל"ל הינה בתוקף לגבי שנת המס 

 לעמדה המקצועית של הלשכה ולפירוש הנכון של החוק, ומשכך אין כל סיבה להגבלה.
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 מיסוי בינלאומי - 4חלק 
 

 רו"ח אייל אלטחן, המחלקה למיסוי בינלאומי

 

 (Re-domicileהעתקת מקום המושב של חברה זרה )

 8326/15 בהסכם מס' החלטת מיסוי

 

חברה ציבורית תושבת ישראל המחזיקה במלוא הון המניות של חברת החזקות שהתאגדה במדינה שאינה גומלת )"החברה הבת"(. החברה הבת מחזיקה  העובדות:

כסי נדל"ן מניב במדינות אחרות. החברה הציבורית מתעתדת להנפיק את מניות החברה הבת בבורסה הפועלת במדינה בה ממוקם הנדל"ן בחברות בנות בבעלותן נ

ית ולשם המניב. לשם כך, החברה מתעתדת להעתיק את מקום מושבה, ותושבותה, של החברה הבת למדינה זרה אחרת, שהינה מדינה גומלת, וזאת מתכלית כלכל

 כוי ההצלחה של ההנפקה. יצוין כי העתקת מקום המושב, כשלעצמה אינה צפויה להוות אירוע מס במדינת המושב הנוכחית ו / או החדשה. הגדלת סי

 

 לפקודה וכי העברה זו לא תיצור חבות מס 88לאשר כי העתקת מקום המושב של החברה הבת אינה מהווה "מכירה" של מניות החברה הבת כהגדרתה בסעיף  הבקשה:

 ב לפקודה )חנ"ז(.75לחברה מכוח הוראות סעיף 

 

ב לפקודה. מכירה עתידית של מניות החברה 75העתקת מקום המושב לא תהווה מכירה ולא תיצור לחברה הבת רווחים שלא שולמו כהגדרתם בסעיף  החלטת המיסוי:

ועתקת התושבות הינה מדינה גומלת, כל עוד מדינת המושב הנוכחית של החברה הבת תתחייב במס רווח הון. עוד נקבע בגדר החלטת המיסוי כי למרות שהמדינה אליה מ

ב ואופן חישוב הרווחים שלא שולמו, דיני המס החלים יהיו דיני המס החלים על חנ"ז שהינה תושבת מדינה שאינה 75הבת אינה מדינה גומלת, הרי שלצרכי הוראות סעיף 

 גומלת.

 

 ותנאים נוספים.במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות 
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 גמול הוניניוד עובדים ות - 5חלק 
 

 גמול הונית, מנהלת המחלקה לניוד עובדים ותפרידה ויסברג, דירקטורי)משפטנית( רו"ח 

 

 פסיקה
 

 מיסוי אופציות בלתי סחירות שהוקצו לעובד בתכנית ללא נאמן  .1

 הנרי שטרקמן נ' מס הכנסה פקיד שומה נתניה 30776-06-12ע"מ 

 

. הדיון נחלק 2003 - 2001בגין אופציות לא סחירות למניות סחירות שהוענקו לעובד בין השנים  במסלול ללא נאמןעניין הערעור הוא בנושא סיווג ההכנסה ממכירת מניות 

)לפני כניסתו לתוקף של תיקון  2002לא סחירות )גם אם המניות סחירות( בתקופה שעד וכולל שנת  לשני חלקים עיקריים, בהתאם לדין השונה החל על הענקת אופציות

 - 2001, עם מכירתן של המניות שהתקבלו ממימוש האופציות שהוענקו למערער בשנים 2007. בדוח המס לשנת 2003לפקודת מס הכנסה( ובתקופה החל משנת  132

בשיעור מס מופחת. המשיב חלק על עמדתו של המערער והוציא לו שומה שבמסגרתה קבע כי הרווח  כהכנסה מרווח הוןסה דיווח המערער לראשונה על ההכנ 2002

 לפקודה.   121שלעיל יסווג כהכנסת עבודה החייבת במס בשיעורים המפורטים בסעיף 

 

צומחת בו מתחייבת בשיעורי המס החלים על הכנסת עבודה )אך מאחר המערער טען כי קיימים שני אירועי מס לגבי האופציות: האחד במועד ההקצאה, וההכנסה ה

מוש, ובו הרווח שבמועד ההקצאה סכום תוספת המימוש שנקבעה לו היתה גבוהה משווי השוק של המניה, לא היתה לו הכנסת עבודה החייבת במס(, והשני במועד המי

מס במקרה של אופציות בלתי סחירות חל רק במועד המימוש וההכנסה הצומחת בו מתחייבת בשיעור יתחייב בשיעורי מס החלים על רווח הון. המשיב טען כי אירוע ה

 המס השולי.

 

דחה את טענות המערער, לגבי אופן המיסוי של האופציות שהוקצו בשתי התקופות וקבע שבכל ההקצאות יש לסווג כהכנסת עבודה את  לוד-המחוזי מרכז בית המשפט

 , שמקורן באופציות בלתי נסחרות שהוקצו בתכניות ללא נאמן.ההכנסות ממכירת המניות

 

)ט( לפקודה בהקצאה ללא נאמן, קרי, מיסוי כהכנסת 3לפקודה, יחול, סעיף  132, שחלות עליהן הוראות הדין לפני תיקון 2002-ו 2001ביחס לאופציות שהוקצו בשנים 

 עבודה בעת מימוש האופציה למניה.

 

 )ג( לפקודה. 102כפי שנקבע בסעיף  132דין לאחר תיקון חל ה 2003על הקצאה בשנת 

 

 הערעור נדחה
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 מקור חבות המס על אופציות שקיבל דירקטור שאינו "דירקטור מקצועי"  .2

 גד קרן נ' פקיד שומה גוש דן 1191-09ע"מ 

 

, במסגרת כהונתו כדירקטור בחברת תרו תעשיה רוקחית בע"מ, אותן 1994-1996מימוש אופציות שהמערער קיבל בין השנים עניין הערעור שנדון הוא בשאלת אופן מיסוי 

. תפקידו כדירקטור בחברה לעיל היה . האופציות שהוקצו לו היו לפי תוספת מימוש במחיר זהה למחיר המניה בבורסה במועד ההקצאה2003בדצמבר  31 מימש ביום

. פקיד 15%כרווח הון החייב במס בשיעור  2003המערער דיווח על ההכנסות בשנת עסקותו בניהול מלוא המערך הקרדיולוגי בבי"ח איכילוב בתל אביב. שולי לכלל הת

ו מהמרת האופציות בהתאם לכך, יש למסות את הכנסת()ב( לפקודה. 1)ט()3השומה סבר כי על עניינו של המערער, בעקבות מתן שירותים שהוא מספק כדירקטור חל ס' 

 ( לפקודה לפי שיעור מס שולי. 1)2במועד המימוש לפי סעיף 

 

מהווה "הכנסת עבודה" או המערער טען כי הוא איננו עובד של תרו וגם אין לו "עסק" של מתן שירותי ניהול ואין זה "משלח ידו" ולכן הכנסתו ממימוש האופציות אינה 

( לפקודה. המשיבה מצידה טענה כי מדובר ב"דירקטור מקצועי" אשר נתן לתרו 10)2סה אחרת" כמשמעות המונח בסעיף "הכנסה מעסק או ממשלח יד", כי אם "הכנ

 ( לפקודה חל על המקרה הנדון. 1)ט()3שירותי דירקטור מכוח היותו רופא מומחה בתחומו ולכן סעיף 

 

ר ביחסי עבודה, או כי תפקידו של המערער כדירקטור מגיע לכדי "עסק" או "משלח יד". קיבל את טענת המערער וקבע, כי לא נמצא שהמדוב בת"א המחוזי בית המשפט

י כ"דירקטור מקצועי". בנוסף לכך, מעדות המערער עולה כי עיסוקו המקצועי לא תרם לתפקידו כדירקטור ולכן אין לקבל את טענת המשיבה בדבר מומחיותו בתחום הרפוא

ים מתחום הרפואה במסגרת תפקידו כדירקטור ותפקידו התמצה בתחום הניהולי בלבד ולכן נקבע כי יש לסווג את הכנסתו המערער לא הפעיל את כישוריו המיוחד

( לפקודה אינן חלות על עניינו של המערער ויש למסות את 1)ט()3( לפקודה. אשר על כן הוראות סעיף 10)2כ"הכנסה אחרת" שהמקור הרלוונטי לחיובה במס הוא סעיף 

 ( לפקודה, ובמועד המימוש כרווח הון, לפי הוראות פרק ה' לפקודה.10)2במועד ההקצאה כהכנסה פירותית לפי ס'  האופציות

 

 הערעור התקבל

 

 אין לראות בעובד זר כתושב ישראל לעניין חוק היטל עובדים זרים  .3

  רצון עמוס ואח' נ' פקיד שומה 7553/14ע"א 

 

על פי השומות נדרש כל אחד . מעסיקים נוספים, שהעסיקו עובדים זרים בשנות המס שבמחלוקת 14-עניין הערעור הוא בשומות שהוציאו פקידי שומה נגד רצון ו

אל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים מהמערערים לשלם היטל בגין העסקת עובדים זרים מכוח חוק התכנית להבראת כלכלת ישר

 "(. חוק ההיטל)" 2003-, התשס"ג2004-ו 2003

 

טל שולם הם דורשים המערערים טענו כי חוק ההיטל לא חל עליהם היות ועובדיהם נחשבים לתושבי ישראל, ועל כן אין לחייב את המעבידים בתשלום ההיטל וככל שההי

לפקודה מתקיימת חזקת התושבות לגבי העובדים )"חזקת הימים"(  1בהתאם לסעיף  ", בהתאם לפקודת מס הכנסה.תושבלטענתם יש לפרש את המונח "תו. את השב

 ולפיכך לא ניתן לחייב את מעסיקיהם בהיטל בגינם. 

 

על פי הוראות הדין המסדירות את זיקתו לארץ בהתאם לחוק הכניסה פקיד השומה טען, כי "עובד זר" אינו בעל מעמד של תושבות ושאלת תושבותו הארעית תבחן 

"(, והקריטריונים המנויים בהם וכי עובד זר המוגבל בזמן בכניסה לישראל חוק העובדים הזרים)" 1991-, ובהתאם לחוק עובדים זרים, התשנ"א1952-לישראל, התשי"ב

 ת תשלום ההיטל.מכוח טיבו וטבעו איננו תושב ולכן על מי שמעסיקו חלה חוב

http://elyon1.court.gov.il/files/14/530/075/c11/14075530.c11.pdf
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( 1)ב( לחוק ההיטל יש לפרשו לפי פקודת מס הכנסה, וזאת ממספר נימוקים: )44קבע, כי יש לדחות את טענת המערערים לפיה, בהתאם לסעיף  המחוזי בית המשפט

א לפקודה קיימת הגדרה למונח "עובד זר" 48בסעיף ( 2)א( לחוק ההיטל נאמר מפורשות, כי עובד זר יהיה כהגדרתו בחוק עובדים זרים ולא כאמור בפקודה; )44בסעיף 

( אילו רצה המחוקק לקבוע כי הוראות הפקודה יתנו מענה לשאלה האם על המעסיק לשלם את ההיטל אם לאו, חזקה עליו שהיה עושה כן 3וזו מפנה לחוק עובדים זרים; )

 לת החוק קבוצות ייחודיות שאינן כוללות את סוג העובדים שהעסיקו המערערים.)א( לחוק ההיטל, החריג המחוקק מתחו44( במסגרת סעיף 4במסגרת הפקודה; )

 

מטרה לייקר את נימוקי בית המשפט המחוזי, התבססו על סקירה של ההיסטוריה החקיקתית, המראה תמונה ברורה, לפיה המחוקק פועל נמרצות, מזה למעלה מעשור ב

את תמריץ העסקת עובדים הזרים. לאור האמור, המחוקק פעל ופועל להכבדה של העסקת עובדים זרים על  עלות העסקתם של עובדים זרים. המחוקק ביקש להקטין

 והטלת ההיטל שבו עסק פסק דין זה. הבטחת תנאי העסקה הולמים לעובדים זרים; קביעת אגרה להגשת בקשה להעסקת עובד זר המעבידים בכמה מישורים:

 

בית המשפט המחוזי ודחה את טענת המערערים לפיה, בהתאם  לחוק ההיטל יש לפרשו לפי פקודת מס הכנסה. כפי שנאמר קיבל את קביעתו של  בית המשפט העליון

נחים יפורשו לפי בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, בחוק ההיטל נקבע במפורש כי המונח "עובד זר" יפורש בהתאם לחוק עובדים זרים, שכן נאמר בחוק זה כי מו

ק ת "אלא אם נאמר במפורש אחרת". במקרה דנן לא קיימת רלוונטיות להוראות הפקודה היות ונקבע במפורש כי המונח "עובד זר" יפורש בהתאם לחוהפקודה, אך זא

 עובדים זרים. אשר על כן, קבע בית המשפט שהעובדים הזרים אינם בעלי מעמד של תושבות בישראל לעניין חוק ההיטל וחלה חובת תשלום ההיטל.

 

 עור נדחההער

 

 החלטות מיסוי
 

 קביעת מועד תחילת תושבות בישראל, ייחוס הכנסות של חברה משפחתית בבעלות תושב ישראל לראשונה וקביעת מנגנון הכנסה מעורבת .4

 4528/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

ואשת המבקש וילדיהם קיבלו מעמד  2013בדצמבר  31 : המבקש ואשתו הינם תושבי מדינת אמנה ולהם שלושה ילדים. המבקש קיבל מעמד של עולה חדש ביוםהעובדות

"(. כל פעילותה העסקית של 1ה חברה זרצד שאינו קשור )" על ידיממניות חברה במדינת אמנה ויתרת המניות מוחזקות  45%-. המבקש מחזיק ב2014ביוני  26 זה ביום

חברה משפחתית תושבת ישראל ע"פ  2014"( . המבקש הקים בפברואר 2חברה זרה בחו"ל. למבקש חברה נוספת בבעלותו המלאה במדינת האמנה )" 1חברה זרה 

הפסיקה את פעילותה ופורקה. כל הכנסותיה של  2ה א' לפקודה שהוא משמש כנישום המייצג בה, לאחר שהוא ומשפחתו הפכו לתושבי ישראל. במקביל חברה זר64סעיף 

תשלם לחברה המשפחתית אחוז ממחזור מכירותיה  1החברה המשפחתית נובעות מפעילות מחוץ לישראל ובהמשך לפעילות שהייתה לו ערב עלייתו ארצה. חברה זרה 

יום בשנה, לא ביקשו שנת הסתגלות, לא פנו לפקיד השומה  90-בישראל יותר מ בני הזוג לא ביקרו 2013ולא יועסקו עובדים נוספים בחברה המשפחתית. עד לתום שנת 

 ימים בישראל. 20) היום בו אשת המערער קיבלה מעמד עולה חדש( שהה המבקש  2014ביוני  26 עד ליום 2014לבקשת אישור תושבות. בשנת 

 

"( ומאותו מועד תחל תקופת ההטבות יום תחילת התושבות)" 2014ביוני  26 ל מיוםבני הזוג יחשבו לתושבי ישראל לראשונה הח נקבע כיבהחלטת המיסוי בהסכם 

לפקודה ובלבד שמיום תחילת התושבות ואילך יהיה מרכז חייהם בישראל. בנוסף, הכנסותיה של החברה המשפחתית יחשבו כהכנסותיו  97-ו 14הנדרשת לעניין סעיפים 

 זאת החלטת המיסוי לא תשמש כאישור תושבות לצרכי מס.  לפקודה. יחד עם 97-ו 14של המבקש לפי סעיפים 
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לשני לחברה המשפחתית: יראו אותה כהכנסה שהופקה על ידי תושב ישראל שהוא "תושב ישראל לראשונה" המתפצלת  1בנוגע להכנסה המשולמת על ידי חברה זרה 

 : חלקים הבאיםה

 

הכנסות כאמור כשהן מוכפלות ביחס שבין סך ימי העבודה  - ונה ולפיכך תהא פטורה ממס בישראלהכנסה שהופקה מחוץ לישראל על ידי תושב ישראל לראש (1)

רבות חלק מיום( בחו"ל )לרבות חלק מיום( בשנת המס )בניכוי ימי שבת, ראשון או שישי במקום ראשון, חגים חופשות ונסיעות פרטיות( לבין סך ימי העבודה )ל

 או שישי במקום ראשון, חגים חופשות ונסיעות פרטיות(; בשנת המס )בניכוי ימי שבת, ראשון 

 

 תחשב כהכנסה שהופקה בישראל על ידי תושב ישראל, ועל כן תהא חייבת במס בישראל.  - 1יתרת הכנסות שמקורן בהתקשרות עם חברה זרה  (2)

 

טפל לכלל תקופת העבודה הכוללת באותה שנה. לעניין זה נקבע כי תקופה כמו כן נקבעו תנאים נוספים, לרבות שסך ימי העבודה של המבקש בחו"ל בשנת המס לא יהיה 

ימי עבודה בשנה או חלק יחסי ממספר זה ככל שהמבקש הועסק חלק יחסי משנה. כמו כן, נקבעו חובות דיווח שונות, לרבות בגין  60-טפלה תחשב כתקופה הפחותה מ

 לפקודה.  14הכנסות הפטורות מדיווח על פי סעיף 

 

 

 י הכנסותיו של תושב חוזר ותיק וייחוס הרווחים למוסד קבע של חברות זרות שבבעלותו מיסו .5

 1303/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

. לפני חזרתו לישראל, התגורר היחיד יחד עם משפחתו במדינה זרה שאינה מדינה גומלת 2014 לינואר 1היחיד תושב חוזר ותיק אשר חזר עם משפחתו לישראל ביום 

 ימים בשנה.  40השנים שקדמו למועד חזרתו, שהייתו של היחיד בישראל לא עלתה על  10)לא מדינה שיש עמה אמנה למניעת כפל מס(. במהלך 

 

ורך השקעה ומסחר בניירות ערך זרים. התאגיד הזר מגייס כספים מתושבי חוץ. כמו כן, מנהל התאגיד הזר את מספר שנים לפני חזרתו לישראל, הקים היחיד תאגיד זר לצ

( לפקודה. התאגיד 3)ב()89כספיו של היחיד ובני משפחתו. השקעות התאגיד הזר הינם בנכסים שמכירתם אינה מצמיחה רווח הון שמקום הפקתו בישראל בהתאם לסעיף 

ניהול שהוקמה ערב חזרתו של היחיד לישראל, במדינה זרה שאינה מדינה גומלת, והינו בבעלותו המלאה של היחיד. הכנסותיה של חברת הניהול  מנוהל באמצעות חברת

אנוש, בקרת תוצר, משאבי מדמי ניהול או דמי הצלחה. הפונקציות של חברת הניהול הינן בניהול השקעות, גיוס כספים, שיווק וקשרי משקיעים, נושאים משפטיים, ניהול 

, מהווים את עיקר שוויה כספים ומיסוי, תפעול מול הברוקרים. כל הנכסים הבלתי מוחשיים שבבעלות חברת הניהול )תוכנה, חומרה, ומוניטין, הסכמים עם לקוחות ועוד(

 ונמצאים מחוץ לישראל. 

 

ניהול. הפונקציות מחוץ לישראל שיבוצעו באמצעות חברת השירותים הם בעיקר בכוונת היחיד להקים חברה תושבת ישראל לצורך מתן שירותים מישראל לחברת ה

יהול, האחראי על פעולות מסחר וניתוח אנליסטי. היחיד מעבר להיותו בעלים של חברת הניהול וחברת השירותים, משמש כמנהל תיק וכמנהל השקעות ראשי בחברת הנ

 ונים לרבות ניהול צוות אנליסטים וסוחרים.  בגין תפקידו זה מקבל היחיד משכורת. קביעת הקווים המנחים לביצוע ההשקעות ולניהול הסיכ
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לפקודה החל ממועד החזרה בכפוף לחוזרי רשות המיסים  97-ו 14לפקודה ותחולת סעיפים  168היחיד יהיה זכאי להטבות מכוח תיקון  בהחלטת המיסוי בהסכם נקבע:

א 85תיצור לחברת הניהול מוסד קבע בישראל וגובה הרווחים שלה יקבעו בהתאם לכללי מחירי העברה מכוח הוראות סעיף . פעילות היחיד מישראל 9/2011-ו 1/2011

 )א( לפקודה. 14הכנסות מדיבידנד שיחולקו ליחיד מחברת הניהול ושמקורן בישראל, לא יהיו פטורות ממס לפי ס'  1/2011לפקודה והתקנות מכוחו. בהתאם להוראות חוזר 

 

יד יחולקו לשני לותו של היחיד מישראל ופעילות חברת השירותים וחברת הניהול ייצרו לתאגיד הזר מוסד קבע בישראל. הרווחים שמיוחסים למוסד הקבע של התאגפעי

ו/או נאמנויות לטובתם, ובלבד הרווחים בשל חלקם של המשקיעים תושבי החוץ בתאגיד שלא יתחייבו במס בישראל, שאינם היחיד ו/או קרוביו  -מרכיבים: מרכיב אחד 

הרווחים בשל חלקם של המשקיעים המיוחסים ליחיד ו/או קרוביו ו/או  -שרווחים כאמור לא יעלו על גובה הרווחים המיוחסים למוסד הקבע של חברת הניהול. מרכיב שני 

בע של התאגיד ושהופקו מחוץ לישראל תהיינה פטורות ממס בישראל, מאחר נאמנויות לטובתם ידווחו ויחויבו במס בישראל. הכנסות של היחיד שאינן מיוחסות למוסד הק

 . והן הכנסות של תושב חוזר ותיק. התאגיד הזר והמשקיעים תושבי החוץ בו לא יהיו חייבים בהגשת דוח מס בישראל בגין השקעותיהם בתאגיד הזר

 

 

 לפקודה א 125אי החלת סעיף  -בידי יורש  הישן 102מימוש אופציות לפי סעיף  .6

 3375/15החלטת מיסוי שאינה בהסכם מס' 

 

 102, לפי סעיף הקצתה חברה פרטית תושבת ישראל אופציות במסלול רווח הון עם נאמן לעובדיה, לרבות למנכ"ל החברה שהועסק כשכיר 2002 - 1992בין השנים 

הישן מוחזקות על ידי הנאמן לטובתה של אלמנתו  102ולאחר פטירתו של המנכ"ל, כל מניות  2013לפקודה(. משנת המס  132)בנוסח הישן שהיה בתוקף לפני תיקון 

 הישן, כולן או חלקן.  102אשר שוקלת למכור את מניות 

 

)ו( לפקודה )הקובע מיסוי על בסיס מזומן( 3האופציות ועד יום מות הנישום תהיה כפופה להוראות סעיף  הבקשה: ההכנסה ממימוש המניות אשר נצמחה ממועד הקצאת

 .40%-להכנסות נפטר( לפקודה ומכאן שהרווח יתחייב במס בשיעור מס שולי של עד ל 40%א )הקובע שיעור מס שולי מופחת של 125וסעיף 

 

. אירוע המס יחול בעת מימוש המניות 40%א לפקודה המעניקות שיעור מס מופחת של 125הוראות סעיף  ( לא יחולו1) החלטת המיסוי שאינה בהסכם נקבע:ב

לפקודה קובע מפורשות בהגדרת "מכירה" כי הורשה  88( סעיף 2וההכנסה תסווג כרווח הון אשר חייבת במס שולי )שיעור המס החל על רווח הון בנסיבות מקרה זה(; )

רש כאילו רכש בעצמו את הנכס )"כניסה לנעליים"(, מכאן שהסעיף קובע רצף מס לכל דבר ועניין לכל נכס הוני ללא כל הבחנה בטיבו של אותו אינה מכירה ויראו את היו

 הנכס. 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחזרה לתפריט
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 ניות של החברה הרוכשתפיצול המרכיב הפירותי בין התמורה במזומן לבין התמורה במ -מכירה שלא מרצון  .7

 9567/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

ת בהתאם להוראות סעיף חברת האם הנסחרת בבורסה בארה"ב הקצתה אופציות לעובדי חברות בנות פרטיות תושבות ישראל, במסלול רווח הון באמצעות נאמן, וזא

"(. בטרם הסתיימה תקופת החסימה של חלק מאופציות מסלול רווח הון, רכשה חברה ציבורית תושבת חוץ את 102מניות " או "אופציות מסלול רווח הוןלפקודה )" 102

ם לרבות לגבי תוכניות אופציות במסלול רווח הון שהוקצו מלוא המניות של חברת האם. עסקת הרכישה שילבה תשלום במניות ובמזומן בעבור כל אחת ממניות החברה הא

 לעובדי החברות הבנות. במסגרת העסקה העובדים לא יכלו להמשיך ולהחזיק באופציות ו/או במניות חליפיות והתמורה במזומן נכפתה עליהם. 

 

ן ממכירת המניות בידי העובדים אשר טרם הגיע לגביהן "תום התקופה", הבקשה: לראות במכירת מניות שהתקבלו מכוח אופציות מסלול רווח הון וקבלת התמורה במזומ

 )ח( לפקודה וכן שיחול רצף על התמורה במניות.102כמימוש מניות במכירה שלא מרצון, כמשמעות המונח בסעיף 

 

ובלבד שהתמורה במזומן והתמורה במניות, הופקדה )ח( לפקודה, 102כמכירה שלא מרצון לפי סעיף  102( יראו את מימוש מניות 1) בהחלטת המיסוי בהסכם נקבע:

של העסקה. יחד עם זאת, מועד המימוש,  Closing-( מועד אירוע המס לכל דבר ועניין הינו במועד ה2לפקודה. ) 102בידי הנאמן עד "תום התקופה" בהגדרתה בסעיף 

( 4( כל משיכה לפני תום התקופה תחויב במס שולי. )3מהנאמן לעובד, לפי המוקדם. ) לעניין תום התקופה בלבד, יידחה עד למועד תום התקופה או עד להעברת התמורה

במניות החברה הרוכשת, לא תהווה אירוע מס הן במישור העובדים והן במישור החברה, ויחול רצף מס והכול בכפוף להוראות הבאות:  א. לחברה  102החלפת מניות 

פקיד השומה.  ב. התמורה במניות תוחזקנה בידי נאמן עד למועד  על ידיפקודה במסלול הוני עם נאמן, אשר אושרה ל 102הרוכשת תוכנית הכפופה להוראות סעיף 

 ם, כמועד ההענקה של מניות אלו.המימוש. לעניין זה יראו במועד הענקת האופציות למניות חברת הא

 

הפירותי ייוחס ראשית כל לתמורה במזומן. ככל והתמורה במזומן המתקבלת בידי הנאמן ( לפקודה על התמורה הכוללת תחושב באופן שהמרכיב 3)ב()102הוראות סעיף 

. ככל 25%לפקודה על כל המרכיב הפירותי ויתרת המזומן תמוסה בשיעור מס של  121גבוהה מהמרכיב הפירותי, ישולם מס שולי בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 

 לפקודה על כל התמורה במזומן.  121ה מהמרכיב הפירותי, ישולם מס שולי בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף והתמורה במזומן המתקבלת בידי הנאמן נמוכ

 

 בהחלטת המיסוי. חלק המרכיב הפירותי העולה על התמורה במזומן ייוחס לתמורה במניות ובמועד מימוש התמורה במניות, יפוצל שווי ההטבה לשני חלקים כמפורט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחזרה לתפריט
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 במנגנון מימוש נטו במסלול הכנסת עבודהבחברה ציבורית מימוש אופציות  .8

 5359/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

האופציות תהיינה ניתנות להמרה  לפקודה באמצעות נאמן תחת מסלול הכנסת עבודה. 102פציות לעובדיה ע"פ הוראת סעיף חברה ציבורית תושבת ישראל הקצתה או

"(. בשיטה זו העובד לא משלם בפועל את תוספת המימוש בתמורה "Net Exercise -למניות החברה על בסיס שווי המניות במועד המרת האופציות למניות )שיטת ה 

 , אלא מוקצות לו מניות ללא תמורה בכמות המשקפת את הרווח הגלום באופציות, במועד המימוש. מספר המניות שיוקצו לעובד בפועל הינו המספרלהקצאת מניות

 המתקבל מחלוקת הרווח הגלום, במחיר המניה במועד ההמרה. מנגנון זה נקבע מראש בתכנית.

 

לפקודה. מועד אירוע המס יחול  102לא תהווה אירוע מס או הפרת הוראות סעיף   Net Exercise-יטת ה המרת האופציות למניות בשבהחלטת המיסוי בהסכם נקבע: 

 121( לפקודה וימוסה על פי שיעורי המס בס' 2)2)א( לפקודה. סך הרווח במועד המימוש יחויב במס כהכנסת עבודה לפי ס' 102ב"מועד המימוש" כהגדרת המונח בס' 

)א( לפקודה, אזי ינוכה המס לפי הגבוה משני אלו: )א( המס שהיה חל במועד ההקצאה 102יהיה לפני "תום התקופה" כהגדרת המונח בס'  לפקודה. אם מועד המימוש

נטו, שיטת המימוש בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד ההקצאה ועד מועד התשלום. )ב( המס החל במועד המימוש. אם במועד ההמרה, יוקצו לעובד שהמיר מניותיו ב

המניות, ע"פ שיעורי כמות מניות גבוהה מזו הקבועה בהחלטת מיסוי זו, יראו בכל שווי כמות המניות העודפת ביום המימוש כהכנסת עבודה אשר תמוסה, במועד קבלת 

 פקודה. ( ל1)ב()102לפקודה, אלא אם בחרה החברה להקצות את כמות המניות העודפת בהתאם להוראות סעיף  121המס הקבועים בסעיף 

 

 

 חישוב שווי ההטבה במנגנון התאמה לחלוקת דיבידנד במסלול הכנסת עבודה .9

 3385/15החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

)א( לפקודה באמצעות נאמן תחת מסלול הכנסת עבודה. 102אופציות לעובדיה ע"פ מסלול  חברה ציבורית תושבת ישראל אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה הקצתה

רתן למניות, תותאם תכנית התגמול כוללת סעיף התאמה לחלוקת דיבידנד, לפיו בכל מקרה של תשלום דיבידנד במזומן, בתקופה שממועד הקצאת אופציות ועד למועד המ

ר את ההטבה לעובדים בגין ירידת ערך מחיר המניה של החברה כתוצאה מחלוקת דיבידנד. כתוצאה מיישום זה לא יתבצע תוספת המימוש של האופציות, על מנת לשמ

 רישום חשבונאי בספרי החברה עקב הקטנת מחיר המימוש ו/או הקצאת מניות הטבה ולא תירשם הוצאת שכר כלשהי בדוחות הכספיים. 

 

והכללים מכוחו.  102התאמה לחלוקת דיבידנד אינו מהווה אירוע מס, כל עוד תהא עמידה בתנאי אישור זה ובתנאי סעיף יישום מנגנון  בהחלטת המיסוי בהסכם נקבע:

)שער המניה לפני התאמת  - COM  התאמת תוספת המימוש תיעשה בהתאם למנגנון הבורסה, כך שהפחתת תוספת המימוש לא תעלה על סכום ההפרש בין מחיר ה

)שער המניה לאחר התאמת הבורסה(. שינוי בתוספת המימוש בשונה ממנגנון הבורסה, אינו פוסל את זכאות החברה להחלטת מיסוי זו, אולם   EX-הבורסה( למחיר ה

 חלק סכום התאמת תוספת המימוש החורג מעבר למנגנון הבורסה יסווג כהכנסה פירותית. 
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 ל"ןמגזר הנד
 

 מנהל מחלקת מיסוי נדל"ן ,רו"ח אלי גורנשטיין, דירקטור

 בכיר רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני, מנהל

 

 מיסוי מקרקעין - פסיקה
 

 הגדלת  השווי בשל התחייבות המוכר שנטל הרוכש במקומו ?מתי יהוון שווי עסקה בתשלומים - מס רכישה .1

 אביב-מידטאון בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל 914/14ע"א 

 

 מלכא-עו"ד ורו"ח לימור ליבוביץ

 

 תשלומים: במעמד החתימה, חצי שנה לאחר מכן, 3-. בהסכם המכר נקבע שהתמורה תשולם בש"חמיליון  530חב' מידטאון רכשה זכויות במקרקעין תמורת : העובדות

, שהינו השווי המהוון של התמורה, ש"חמיליון  509-ועיקר הסכום שנה לאחר החתימה. מידטאון פנתה למנהל מיסוי מקרקעין, בבקשה לקבוע את שווי הרכישה על כ

, אשר ש"חמיליון  35-דות פיתוח בשווי כולחייב אותה במס רכישה לפי שווי זה. מנהל מיסוי מקרקעין דחה את בקשתה זו, ואף קבע כי התחייבות כלפי העירייה לביצוע עבו

 המוכרת במסגרת הסכם המכר, מהווה חלק מ"שווי המכירה", שבגינו יש לחייב במס רכישה. על ידיהומחתה למידטאון 

 ועדת הערר.  על ידיעל כך הגישה מידטאון ערר, שנדחה 

 

  :קבע בית המשפט העליון

 

 היוון שווי עסקה בתשלומים

 

 אלה שיש לבחון היא האם העסקה דנן כוללת עסקת אשראי. ככל שכן, אזי יש לבצע היוון כדי להתחקות אחר שווי הרכישה נכון ליום המכירה.ביהמ"ש קובע כי הש

 

להקיש  ביהמ"ש העליון, ביהמ"ש מבקש על ידילא נדונה בעבר במישרין  -מכיוון שסוגיית הסיווג של עסקת מקרקעין כעסקת מכר או כעסקת מכר עם רכיב אשראי 

אשראי במהותה. מפסיקת ביהמ"ש העליון הדנה בסוגיות משיקות, ולפיה עולה, כי אין לאמץ ברירת מחדל גורפת לפיה כל עסקה הכוללת תמורה דחויה הינה עסקת 

ל ועדת הערר, ואשר בו נקבע כי יש לבצע דינה ש-(, אשר אוזכר גם בפסק1289/01)ו"ע  המכון הגיאופיסיביהמ"ש אף פונה לפסיקת ועדות ערר בנושא, ומאזכר את עניין 

גלמת בתוכה את מרכיב היוון, מן הטעם שבאותו עניין הצדדים לעסקה נתנו ביטוי למרכיב המימון שבעסקה ו'גילו את דעתם' כי התמורה הכוללת שנקבעה בהסכם המכר מ

 המימון.

http://elyon1.court.gov.il/files/14/140/009/w03/14009140.w03.pdf
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וללת מרכיב מימוני לצורך שאלת ההיוון במסגרת שומת מס רכישה, יש להידרש תחילה לאומד לאור האמור, ביהמ"ש העליון קובע כי כדי לסווג עסקת מקרקעין ככזו הכ

כפי שארע בעניין המכון  -דעת הצדדים כפי שזה בא לידי ביטוי בחוזה. ככל שהחוזה מלמד על כך שהקדמה או איחור בתשלום כרוכים בהוזלה או ייקור של התמורה 

ני. בהיעדר ביטוי מפורש לכך בחוזה, ברירת המחדל תהיה כי אין מדובר בעסקת אשראי, ושומת מס הרכישה תתבצע על בסיס הרי שלפנינו מרכיב מימו -הגיאופיסי 

. טענה שכזו תחייב בחינה נומינאלי. ברם, ברירת מחדל זו איננה בגדר "סוף פסוק", שכן הצדדים יוכלו לטעון כי נסיבות העסקה מלמדות על כך שכן קיים מרכיב מימוני

תשלום התמורה, פרטנית של המקרה לגופו, במסגרתה יהיה מקום להתחשב, בין היתר, באופן רישום ודיווח הכנסות מימון על ידי מוכר הנכס; במשך דחיית מועד 

 למת בעדו.וסבירותה של דחייה זו ביחס לטבעה של העסקה ועסקאות דומות לה; וביחס בין שווי השוק של הנכס לבין סך התמורה הנומינאלית המשו

 

ועדת הערר,  בהתייחס לנסיבות המקרה דנן, שבו החוזה כן התייחס לאפשרות להקדים את התשלומים, אך מבלי לשנות את סכום התמורה, ביהמ"ש מקבל את קביעת

 וקובע כי אין מדובר בעסקת אשראי.

 

 צוע עבודות פיתוח(הגדלת השווי בשל התחייבות המוכר שנטל הרוכש במקומו )התחייבות כלפי העירייה לבי

 

המכירה. במקום זאת, יש  ביהמ"ש העליון קובע כי בהתאם לפסיקה, סיווג של הוצאות כ"הוצאות פיתוח" לא יוביל למסקנה האוטומטית כי הוצאות אלה לא יכללו בסך שווי

בחלק אינטגראלי משוויה של הזכות במקרקעין. ודוק,  לבחון האם מבחינת מהותה הכלכלית של העסקה העלויות הנוספות מהוות התקשרות נפרדת, או שמא מדובר

 הזכות במקרקעין מושא עסקה פלונית איננה מוגבלת בהקשר הזה לעצם הבעלות בקרקע כפי שהיא. 

 

ת אכן מדובר בעסקה ביהמ"ש מציין כי אין מדובר בהבחנה פשוטה כלל ועיקר, אלא בשאלה הנגזרת מנסיבותיו של המקרה הקונקרטי. במידה ונמצא כי מבחינה מהותי

דנן, ביהמ"ש קובע כי  כוללת אחת, או אז יש להפעיל את "עקרון צירוף כל התמורות" כדי להגיע לשווי רכישת הזכות במקרקעין כהגדרתה בחוק. בבחינת נסיבות המקרה

 העלויות הכרוכות בהתחייבות שהומחתה למידטאון מהוות חלק מ"שווי המכירה".

 הערעור נדחה
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 יום הרכישה במכירת מקרקעין בידי דייר מוגן שרכש את זכות הבעלות .2

 האחים סבירסקי שותפות רשומה נ' מנהל מיסוי מקרקעין אזור תל אביב 18806-07-11ו"ע 

 

 עו"ד טל פליגלר

 

ם מקרקעין בדרום ת"א במחצית הראשונה של המאה העשרים. השכירות הייתה קצרת טווח אך חודשה עניינה של פסיקה זו הינו בשותפות )העוררת( אשר שכרה מתח

 נמכר המתחם לצד ג'. 2008. בשנת 2001מעת לעת ובפועל השותפות החזיקה במתחם שנים רבות עד אשר רכשה את הבעלות במתחם בשנת 

 

( מפני שזכויותיה במתחם נרכשו 12%-אית ל"שיעור מס היסטורי"  )לפיו שיעור מס השבח יוגבל לכי היא זכ טענה העוררתלעניין מיסוי השבח שנבע ממכירת המתחם 

ועל כן אין היא זכאית לשיעור מס היסטורי. לכן יחול  2001, מקור בעלותה של השותפות במתחם הוא בעסקת רכישה שנערכה בשנת לטענת המשיב. 1948לפני שנת 

 .  25% שיעור המס הרגיל שהיה נהוג, כלומר

 

וקבעה כי לנוכח המסמכים שהוצגו בפניה, אין אפשרות אלא להגדיר את זיקתה הבסיסית של העוררת כלפי המתחם כדיירות ברוב דיעות  ועדת הערר דחתה את הערר

אין בזכויות הייחודיות אשר הוקנו לעוררת )החופש מוגנת ולא ניתן להכיר בזכויותיה של העוררת כדייר מוגן כ"זכות במקרקעין" לעניין חוק מיסוי מקרקעין. עוד נקבע כי, 

 לבנות מבנים במתחם והחופש להשכיר חלקים מהמתחם בשכירות משנה(, כדי לתת לה מעמד המקרב אותה למעמד של בעלים במתחם. 

 

מרכיב רכישת זכות דיירות מוגנת "שנהפכה" לזכות  , יש לפצל את תמורת הנכס הנמכר לשני מרכיבים מאחר שיש עיגון משפטי להעניק יום רכישה גם לגבילדעת המיעוט

 בעלות עם רכישת יתרת זכות הבעלות.
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 ?האם רכישה משותפת של מקרקעין חייבת במס רכישה כדירה מוגמרת .3

 גיאות אפיקי נדל"ן ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב 10784-11-10ו"ע 

 

 רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני, מנהל בכיר

 

ראה הערה בהמשך( בין חברת צ.פ חברה  -לחוק מיסוי מקרקעין 69)דהיינו, לפני כניסתו לתוקף של תיקון  2009באוגוסט  20 הדין בחוזה שנכרת ביום-עניינו של פסק

"(, אשר לפיו רכשו היחידים וחברת גיאות את גיאות חברתפיקי נדל"ן בע"מ )להלן: ""( וחברת גיאות אהיחידיםיחידים )להלן: " 26"( לבין המוכרתלבניין בע"מ )להלן: "

"(. כמו כן, נכרת חוזה נוסף בין הרוכשים לבין עצמם לפיו הסכימו להקים על המקרקעין בניין דירות הסכם המכרהמקרקעין אשר היה בבעלותה של המוכרת )להלן: "

הסכם ה שלישי, בין חברת גיאות לבין היחידים לפיו הוסכם שחברת גיאות תעניק שירותי ייעוץ וליווי בבניית הבניין )להלן: ""(. בנוסף, נחתם חוזהסכם השיתוף)להלן: "

 "(.הייעוץ

 

ירות ן של הדהיחידים וחברת גיאות הגישו שומה עצמית לפיה חישבו את מס הרכישה כרכישת מקרקעין בלבד. המשיב הוציא לעוררים שומות מס רכישה לפי שווי

 המוגמרות, בהתאם לאומדן שצורף להסכם השיתוף. 

 

הבניין על הקרקע )להלן:  יצוין כי בשלב מאוחר יותר, לאחר כשנתיים, נחתם הסכם נוסף בין חברת גיאות והיחידים לבין המוכרת לפיו המוכרת התחייבה לבנות עבורם את

 "(.הסכם הבנייה"

 

כם השיתוף לכן למעשה נותק הקשר של המוכרת ממערך הזכויות והחובות הכרוכות בבניית הדירות. בעת כריתת הסכם קבעה כי המוכרת לא הייתה צד להס ועדת הערר

 גיאות. המכר טרם היה ידוע מי ישמש בעתיד כקבלן הבנייה של הבניין, ולא היתה בעת הסכם המכר כל מערכת חוזית בין המוכרת לבין היחידים או חברת

 

ו בהסכם המכר אינם הגורמים שהתקשרו בהסכם השיתוף או הייעוץ וכי הפרה של אחד מהסכמי הייעוץ או השיתוף אינה הפרה של הסכם נקבע כי הגורמים שהתקשר

 המכר, דהיינו אין זיקה משפטית בין ההסכמים הללו. 

 

ת זו כדי ליצור זיקה משפטית בין עסקת המכר לבין למרות שהמוכרת התקשרה בשלב מאוחר יותר עם היחידים וחברת גיאות בהסכם הבנייה, אין בהתקשרות מאוחר

 עסקת הבנייה.

 הערר התקבל

 

 

קובע כי שווי הזכות הנמכרת במכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה יהיה שווי  2011בינואר  1 לחוק מיסוי מקרקעין שתחילתו ביום 69תיקון  - הערה

 לשמש למגורים. המכירה של הנכס הבנוי שהוא דירה המיועדת
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 מקרקעין -החלטות מיסוי 

 

 רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני, מנהל בכיר

 

 מכירת חלק ממתחם פינוי בינוי מיזם ליזם  .4

 3637/15סוי בהסכם מס' החלטת מי

 

"(. המתחם נרכש על ידי היזם ממנהל מקרקעי ישראל, באמצעות מכרז, במסגרתו נדרש פינוי המתחםיזם מבצע פינוי בינוי במקרקעין, המורכב ממספר מגרשים )להלן: "

מי הפינוי עם המפונים באופן שהיזם התחייב כלפי המפונים מכלל המחזיקים במתחם כולו לצורך בניית הפרויקט. היות שמדובר במתחם אחד של פינוי בינוי, נחתמו הסכ

אים מצטברים אשר המתחם להעניק להם פיצוי במגרשים שונים, מבלי לייחס חשיבות לשאלה מהיכן הללו מפנים את המקרקעין במתחם. בהסכמי הפינוי נקבעו מספר תנ

רק ליזם, בהתאם לשקול דעתו הבלעדי, הסמכות להאריך את המועד , בהתייחס לתנאים אלו, כי כונו "תנאים מתלים" לקיומו של הסכם הפינוי. יחד עם זאת נקבע

  להתקיימות התנאים ואף למחול על קיומם.

 

ם. היזם "( להעברת זכויות היזם בחלק מהמגרשים במתחהרוכשת)להלן: " xבשל רצונו של היזם לקדם ולזרז את בניית המתחם כולו, נערך מו"מ בין היזם לבין חברת 

פונים וטרם מצהיר כי למעט ביחס לקבוצה קטנה של דיירים, הרי שעד ליום העסקה עם הרוכשת טרם התקיימו "התנאים המתלים" שבהסכם הפינוי ביחס לרוב המ

 "(.החוק)להלן: " 1963-כ לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג49התגבש "יום המכירה" כמובנו בסעיף 

 

: זכויות היזם במגרשים הנמכרים, ימכרו לרוכשת, בתמורה לתשלום במזומן בתוספת החזר הוצאות והכל בתוספת מע"מ כחוק )להלן: רוכשת-יזםעקרונות ההסכם 

יישאר  היזם "(. הרוכשת נכנסת לנעלי היזם בכל הקשור להסכמי הפינוי שנחתמו עם מפונים מהמתחם כולו אשר מקבלים פיצוי במגרשים הנמכרים.התמורה החוזית"

ם, שטרם נחתם אחראי כלפי מפונים מהמתחם כולו, לרבות מהמגרשים הנמכרים, אשר מקבלים פיצוי במגרשים שנותרו בבעלותו. ביחס למחזיקים מהמגרשים הנמכרי

גרשים אחרים, אשר נחתמו עימם עימם הסכם פינוי, האחריות לפינויים ולפיצוי שיוענק להם תחול על הרוכשת ועל חשבונה. הרוכשת מתחייבת ביחס למחזיקים ממ

עבורם ותמסור אותן  הסכמים לפיהם הם יקבלו פיצוי במגרשים הנמכרים, כי היא תישא בתשלומים הנלווים וכן תבנה את היחידות החלופיות אותן התחייב היזם לבנות

 למחזיקים האמורים.

 

 החלטת המיסוי ותנאיה:

 

היזם בחלק מהמתחם הינה עסקה החייבת במס הכנסה או במס שבח וכן במס רכישה, על אף שטרם הגיע יום  מכירת זכויותיו של רוכשת:-מהות העסקה יזם (1)

 כ לחוק בעסקה שבין היזם ומרבית הדיירים במגרשים הנמכרים. 49המכירה לפי סעיף 

 

מראה כי הכוח האמתי למימושו ולביצועו של הסכם הפינוי הוא בידי  תוכנו המהותי של הסכם הפינוי, בהתייחס לתנאים הקבועים בו, -סיווג הסכם הפינוי כ"הסכם אופציה" 

כ לחוק, 49פ"י סעיף היזם. הסכם זה דומה יותר במהותו להסכם אופציה ולפיכך שווי הזכויות הנמכרות בעסקה שבין היזם לרוכשת, שיום המכירה לגביהם טרם הגיע ע

כ לחוק, במי מבין הבניינים במתחם, יושלם מיסויין של מכירת מלוא הזכויות במגרשים הנמכרים, באמצעות 49ייקבע בהתאם. לפיכך, עם הגיע יום המכירה בהתאם לסעיף 

 התקשרות מול המפונים של המגרשים הנמכרים, וזאת בדומה למימוש אופציה.
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וזאת בין אם הפיצוי למפונים יינתן על ידי היזם ובין אם לחוק ימשיכו לחול על המפונים שבמתחם כולו,  4ההקלות על פי הוראות פרק חמישי  הרוכשת כ"יזם": (2)

 לחוק. 4הפיצוי יינתן על ידי הרוכשת, ויראו הן את היזם והן את הרוכשת כ"יזם" לעניין להוראות פרק חמישי 

 

עם חלק מן המפונים מכלל המתחם, הרי הממשלה כמתחם אחד לפינוי ולבינוי, והואיל ובטרם העסקה עם הרוכשת התקשר היזם  על ידימאחר והמתחם כולו הוכרז 

 לחוק גם ביחס לאותו מפונה המפונה ממגרשי היזם האחד והמקבל פיצוי במגרשי היזם האחר. 4שבנסיבות אלה יראו כל אחד מהם "כיזם" לעניין פרק חמישי 

 

 

 

 גירושין אגב העברת מניות באיגוד מקרקעין .5

 1587/15מיסוי בהסכם מס'  החלטת

 

 בחברת הנוספים המניות בית. הרכישה מומנה באמצעות נטילת הלוואה. בעלי חברת ממניות 33%שבשליטתה המלאה  חברה רכשה א' בנאמנות, עבור 2007בשנת 

 הבית, מהווה "איגוד "(. חברתהנכס" אביב )להלן: בתל בניין משרדים המהווה נכס הבית חברת בבעלות הבית, היה חברת מניות רכשה א' את בו ביום .יחידים הינם הבית

 מקרקעין.  מיסוי לחוק 1בסעיף  מקרקעין" כהגדרתו

 

 חברת ממניות מחצית כי נקבע ההסכם רתא' ובן זוגה. במסג בין הממון ויחסי הגירושין הסכם המאשר פסק דין משפחה לענייני המשפט בית על ידי ניתן 2012 בינואר

 הזוג הבית. בני חברת מניות רכישת לשם נלקחה אשר ההלוואה המקורית בתשלום שווים בחלקים יישאו הזוג בני כי ההסכם במסגרת כן, נקבע הזוג. כמו לבן יועברו הבית

 .גירושין לפני עומדים

 

הזוג,  בני שני ש"ע החובות מחצית העברת וכן זוגה שבשליטת א' לבן מהחברה הבית בחברת הזכויות תמחצי העברת על המתוארות בנסיבות :ותנאיה המיסוי החלטת

 א לחוק מיסוי מקרקעין.4סעיף  הוראות יחולו ,להסכם בהתאם

 

 החברה והוא פורקה כאילו ,א' לחוק71סעיף  להוראות הנוסף" בהתאם על ה"רווח הוא במס הזוג לצד ג' יחויב בן בידי הבית בחברת המניות מכירת בעת כי עוד הוסכם

 .שלה המניות בהון מחזיק
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  אחרת מאחות במתנה מקרקעין שהתקבל נכס של אחים בין העברה .6

  3589/15מיסוי שלא בהסכם מס'  תהחלט

 

 נכון בחלקה האם מזכויות מחצית אחת פנויה )כל קרקע מהחלקה, המהווים 11%-בנותיה קיבלו, כל אחת כ צוואתה, שתי י"ועפ 1994בינואר  נפטרה) גברת א' )האם

 30%-הזכויות ב את לבן 1 בת העבירה 2012 רשה מהאם. בפברוארשי 11%-ה  תמורה, את ללא לאחיה )"הבן"(, במכר 1 בת העבירה 2012 בינואר למועד הפטירה(.

 למשך המועבר בבית המגורים לגור זכאית תהיה 1 בת כי במפורש נרשם ההעברה תמורה. בתצהירי ללא 1989 בשנת מהאם מהחלקה )עליה היה בית מגורים( שקיבלה

 שנותיה. אריכות

ביניהם,  לפשרה להגיע 2 ובת הבן מבקשים ביהמ"ש, לכותלי מחוץ שיתוף. בדיונים לפרוק המשפט לבית בקשה והוגשה סכסוך התגלע מהיורשים חלק נפטרה ובין 1בת 

 ז"ל(.  1שקיבל מבת  11%-הפנויה )חלק מה מהקרקע 9%-לאחותו, כ תמורה ללא במכר יעביר הבן והוא בידי בתי המגורים שהיו בחלקה יישארו שני לפיה

 

 מקרקעין.  מיסוי לחוק  63סעיף או 62סעיף  לפי שבח פטורה ממס לאחותו, תהא המוצעת, מאח הפשרה על פי מהחלקה %9-ה  של ההעברה :הבקשה פרטי

 

 הורי או מהורה בהורשה או במתנה שהתקבלה זכות במקרקעין העברת בגין רק אחים בין במתנות יינתן לחוק  62סעיף לפי שבח ממס הפטור :ותנאיה המיסוי החלטת

 בידי התקבלו אלו שזכויות לגביה, כיוון יחולו לא לחוק 62 סעיף רכישה והוראות ובמס שבח במס חייבת לאחותו, תהא 1 מהחלקה, מבן ן, העברת חלקיםבמקרה דנ .הורה

 הוריו. הורי או מהוריו ולא מאחותו במתנה האח המעביר

 

 זה. סעיף לפי הפטור של בצילו החוסה א תמורהלל בוויתור המדובר אין שכן לחוק 63 סעיף לפי שבח ממס פטור יינתן כן, לא כמו

 

 

 עיזבון נכסי חלוקת .7

 6698/15מיסוי בהסכם מס'  החלטת

 

הירושה  נכסי רישום , לפני1999בשנת  .שווים בחלקים 1996 בשנת האם טירתועם פ 1977 בשנת האב פטירת עם הוריהם נכסי את "( ירשוהיורשיםואח )להלן: " אחות

 חולקו ,לגביהם הושלמו התכנון שהליכי כאלו כלומר העת, באותה חלוקה בני שהיו רישום לפיו מגרשים לקראת היורשים הסכם חלוקה המקרקעין, ערכו רישום בלשכת

 הפשרתם. עד משותפת יישארו בבעלות כי היורשים בין התכנון, הוסכם הליכי הושלמו לא שלגביהם חקלאיים שווים. לעומת זאת, מגרשים בחלקים ביניהם

חלוקת  לבניה, ואת ייעודם שישונה לאחר בירושה, וזאת חלקם לפי בשווה המגרשים שווה את ביניהם , לחלק1999משנת  החלוקה להסכם היורשים, בהתאם כיום בכוונת

 .בעתיד, לכשיופשרו לבצע הופשרו שטרם החקלאיים המגרשים

 

 ובעתיד, יש ביניהם, בהווה הנכסים חלוקת אופן את היורשים וקבע בין שנערך  1999משנת החלוקה הסכם המפורטות, ובהן הנסיבות לאור: ותנאיה המיסוי החלטת

 בהן יראו ולא אלה חלוקות על ( לחוק לא יחול4)ג()5עיף , כך שס1999משנת  החלוקה הסכם של חולקו( כביצועו המגרשים )שלא ביתרת החלוקות העתידיות את לראות

 מופשרים היו שלא מגרשים באותם יהא זו חלוקה של שווים, ועניינה בחלקים- כה עד אותה ביצעו שהצדדים כפי תתבצע החוק, ובלבד, שחלוקה כאמור לעניין כמכירה

 .החוק לפי חייבת עסקה תהווה לגביה אחרת חלוקה כל ולכן 1999 בשנת היורשים בין ולקהח שכבר חלקה כולל אינו זה הסדר כי בזאת . מובהר1999בשנת  לבנייה
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 מע"מ -החלטות מיסוי 

 מחלקת מסים עקיפים, רו"ח נטאלי שפיגלר

 

 במקרקעין זכויות במכירת מ"במע החבות .8

 2937/15החלטת מיסוי שאינה בהסכם מס' 

 

למע"מ בהתאם  החלטת המיסוי עוסקת בחברה הרשומה כ"עוסק" לעניין מע"מ אשר רכשה אופציה לרכישת מקרקעין מחברה אשר אינה רשומה כ"עוסק". הרכישה דווחה

ת חשבונית עצמית והחברה ניכתה את מס התשומות הכלול בחשבונית זו. מאחר שתקופת האופציה עמדה לפקוע, החברה ( לתקנות מע"מ באמצעו1ב)ב()6לתקנה 

מע"מ ויצאה בגינה מימשה את האופציה ויחד עם קבוצת רוכשים ראשונית שגייסה רכשה את המקרקעין וקיבלה לבעלותה חלק מכלל הזכויות בנדל"ן. עסקה זו דווחה ל

 החברה.  ל ידיעשומה שנתקבלה 

 

כלולים בהסכם בתקופה מאוחרת יותר איתרה החברה רוכשים נוספים אשר חתמו על מערכת הסכמים לפיה המחתה להם החברה את זכויותיה והתחייבויותיה אשר היו 

 המכר עם מוכרת האופציה ובהסכם השיתוף שהיה לה עם קבוצת הרוכשים הראשונית. 

 

ברה כי העסקה מול הרוכשים הנוספים אינה חייבת במע"מ. ההחלטה גורסת כי המחאת הזכויות וההתחייבויות כאמור מהווה מכירה החלטת מיסוי זו דוחה את טענת הח

למוכרת, קרי גם של זכויות הבעלות של החברה בגין חלקה במקרקעין לרוכשים הנוספים, שכן גם מבחינה כלכלית היא פטורה מתשלום מלוא התמורה כפי שהתחייבה 

 6( לחוק. יצוין כי תקנה 1)29 -ו 28ות הבעלות וגם החובות הכלכליות הועברו, משכך העסקה חייבת במע"מ בשיעור מלא ומועד החיוב יחול בהתאם להוראות סעיפים זכוי

ן חשבונית המס העצמית לא היתה על החברה לא הייתה ידועה זהותם של הרוכשים הנוספים וכ על ידילתקנות לא חלה במקרה זה, כיוון שבמועד רכישת זכויות הבעלות 

 שם אותם רוכשים כפי שנדרש בתקנה. 

 

 

 "ר"מלכ"ל מכירתם לצורך "עוסק"כ שאינם רשומים מניות לבעלי פירוק במסגרת מקרקעין העברת של מ"במע החבות .9

 7326/15מיסוי בהסכם מס' החלטת 

 

כ"עוסק" בהתאם כאשר חברה המוגדרת כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ מתפרקת ומעבירה שלא בתשלום את נכסי המקרקעין שבבעלותה לבעלי מניותיה אשר אינם מוגדרים 

בשיעור מלא ותוציא לבעלי המניות חשבונית. מחיר העסקה  (, ומשכך תתחייב העסקה במע"מ15)א()30להוראות חוק מע"מ, הרי שמדובר ב"עסקה" שלא יחול עליה סעיף 

 לחוק.  10הינו לפי שווי שוק של הנכס ביום העסקה ע"פ סעיף 

 

יבו בעלי המניות כאשר הכוונה של בעלי המניות הינה מכירתם של נכסי המקרקעין למלכ"ר ובמידה ואלה ימכרו תוך שלושה חודשים ממועד ההעברה מהחברה, לא יחו

(, את מס 2ב)ב()6או תשלום מע"מ בגין עסקה זו והמלכ"ר מנגד ידווח על העסקה כ"עסקת אקראי" ויהיה רשאי לנכות מהמס בו הוא חייב, בהתאם לקבוע בתקנה  בדיווח

לנכות מס תשומות הכלול  המלכ"ר הוא יהיה רשאי על ידיהתשומות הכלול בחשבונית המס אשר קיבלו בעלי המניות מהחברה כ"מסמך אחר". בעת מכירת הנכס בעתיד 

 בטופס עסקת האקראי שהפיק בעת רכישת הנכס מבעלי המניות.

 

 

בחזרה לתפריט

https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20150042
https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20150041
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 הציבורימגזר ה

 

 מס ערך מוסף -פסיקה 
 

 מחלקת מסים עקיפים, רו"ח נטאלי שפיגלר

 

 בגין ייבוא טובין בלתי מוחשיים תשלום לחו"ל בגין זכויות בכרטיסי שחקני כדורגל זרים חייב במע"מ .1

 ואח' 3קשר ספורט בע"מ ואח' נ' אגף המכס ומע"מ ת"א  7883/12ע"א 

 

"מ. המערערות התקשרו בהסכמים עם קבוצות כדורגל מחו"ל )הקבוצות המערערות הינן קבוצות ומועדוני ספורט העוסקים בכדורגל, ומסווגות כמלכ"ר לעניין חוק מע

המשיב קבע  הזרות( במטרה להתיר חוזי העסקת שחקנים מסוימים או בכדי להשאיל אותם לתקופה קצובה על מנת שתתאפשר העסקתם כשחקנים בקבוצות המערערות.

על עבור הזכות להעסקת השחקן, קרי נכס בלתי מוחשי אשר היבוא שלו לארץ מחויב בתשלום  כי התשלומים ששולמו לקבוצות הזרות במסגרת ההסכמים מהווים תמורה

 חוק מע"מ. פי

 

אדם, וכי הזיקה -המערערות השיגו על החלטה זו. בין היתר טענו כי המשמעות המשפטית של דרישת המשיב היא תשלום מע"מ עבור זכויות שימוש ומסחר בבני

 אינה אלא שירות ולכן אינה יכולה להיות מיובאת.  תן שירותים ולא רכישת נכס. דהיינו, הזכותהנוגעת לשחקן היא מ הרלבנטית

 

-ר ייבוא טובין בלתיביהמ"ש המחוזי אשר דן סביב מהותו של כרטיס השחקן ושאלת סיווגו כ"טובין" קבע כי ההתקשרות באשר להעברת או השאלת כרטיס שחקן הינה בגד

 דחה את הערעור. המערערות הגישו ערעור נוסף לביהמ"ש העליון. מוחשיים החייב במע"מ ומשכך

 

דן במספר שאלות בכדי לתת מענה לשאלה, האם יש לחייב את המערערת במע"מ וזאת לאחר סקירה נרחבת של המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית בית המשפט העליון 

במידה והתשובה חיובית, האם  העברה של פיפ"א. השאלה הראשונה הינה האם מדובר ב"טובין"?ותקנות ה ובכלל זאת את הוראות תקנון היסוד של ההתאחדות לכדורגל 

 ידי המערערות? כן נדונו שאלות פרוצדורליות שתקציר זה אינו עוסק בהן. -בוצע "יבוא" של טובין אלה לישראל על

 

 בעלת ערך כלכלי ולכן נכללת בהגדרת "טובין" לפי חוק מע"מ.  בית המשפט קבע כי המערערות רכשו זכות להעסקת השחקן על ידן וכי זכות זו הינה

 

 קבוצות ומועדוני כדורגל הרשומים ופועלים בישראל.  על ידיהזכות יובאה לישראל, שכן ההסכמים מביאים להעסקתם של השחקנים הזרים בישראל 

 

 הערעור נדחה

 

 

 

 

בחזרה לתפריט

http://elyon1.court.gov.il/files/12/830/078/z08/12078830.z08.pdf
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 לסילוק והטמנת פסולת המתבצעת על ידי מועצה מקומית תסווג כ"עוסק" ולא כ"מלכ"ר" פעילות אתר .2

 מנהל מס ערך מוסף נ' המועצה האזורית בני שמעון 2648/12ע"א 

 

המפעילה אתר לסילוק והטמנת פסולת המכונה "אתר דודאים" )האתר(. בהיותה רשות מקומית מסווגת המשיבה כמלכ"ר המשיבה הינה מועצה אזורית בצפון מערב הנגב 

לחוק מע"מ, לשנות את סיווג המשיבה לצורך החוק ממלכ"ר לעוסק, בכל הנוגע לפעילות האתר וזאת  58לצורך חוק מע"מ. המערער החליט בהתאם לסמכותו לפי סעיף 

 (, שכן לעמדתו, פעילות המשיבה באתר עולה לכדי פעילות עסקית מסחרית. 767/87" )ע"א עמותת בשערייך ירושליםים שנקבעו בפס"ד "בהתבסס על המבחנ

 

אשר קבע כי בהתאם למבחנים שנקבעו בעניין בשערייך ירושלים ביחס לפעילותה של המשיבה באתר, נראה  לבית המשפט המחוזיהמשיבה ערערה על החלטה זו 

בורי. קביעת הפעילות קרובה יותר לסיווג "עוסק", אולם בית המשפט קיבל את טענתה המרכזית של המשיבה כי למערער אין סמכות לשנות סיווג  של מלכ"ר צי שמהות

ואילו היה מדובר  בית המשפט המחוזי הייתה כי אמנם קיימים סימנים רבים המאפשרים לראות בפעילות המבוצעת באתר פעילות נפרדת משאר פעילויות הרשות

ת בסיווג מלכ"ר ואין הצדקה בעמותה, ראוי כי המערער יסווג פעילות זו לסיווג של "עוסק", אך כיוון שמדובר ברשות מקומית שהיא מלכ"ר שלטוני, נמצא כי הפעילות נותר

 לשינוי הסיווג. 

 

על המקרה דנן, תוך שהוא דוחה את טענות ( 1919/10ע"א ) עיריית אשקלון ענייןהשופט דנציגר קבע, כי יש להחיל את ההלכה שנקבעה ב על ידי בית המשפט העליון

י "קיצור הדרך" הגלום במבחן "הפונקציה פנ-ירושלים על בשערייך המשיבה ביחס לתקיפת ההלכה האמורה ומוסיף ומציין, כי הוא רואה תועלת רבה בשימוש במבחני

  השלטונית".

 

פועל במסגרת  בפס"ד עיריית אשקלון התעוררה סוגיה דומה ונקבע כי כאשר עומדת שאלת סיווג פעילות מסוימת של מלכ"ר, תהיה נקודת המוצא כי ככל שהמלכ"ר

 שימוש במבחנים שנקבעו ב"בשערייך ירושלים".   על ידילי יהיה נכון להוסיף את הבדיקה סמכויותיו ומטרותיו על פי חוק, הוא שומר על ישותו כמלכ"ר ורק במקרה גבו

 

וח, מבחן מאזן לאחר מכן, נדרש השופט דנציגר לתוצאה של יישום מבחני בשערייך ירושלים וקבע, כי אמנם רק ארבעה מתוך ששת המבחנים הללו )מבחן מטרת הרו

מצביעים על כך שיש לסווג את פעילות המשיבה באתר דודאים כפעילות של "עוסק",  ר ומבחן האפשרות לפצל את הפעילות(מוצדקת באוצ-המוסד, מבחן הפגיעה הבלתי

"עוסק" ולא של אך היקף הפעילות, משך הזמן שלה והרווח הנכבד שצמח למשיבה מן הפעילות הם הפרמטרים בעליי המשקל המכריע ועל כן אכן מדובר בפעילות של 

 מלכ"ר.

 

 עור התקבלהער

 

 

בחזרה לתפריט

http://elyon1.court.gov.il/files/12/480/026/w09/12026480.w09.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/10/190/019/c05/10019190.c05.pdf
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 חוזרים ופרסומים של רשויות המס

 

 בכירה רו"ח ועו"ד נעמה שפי, מנהלת

 

 לפקודה )תרומות(  46רשות המסים תאריך באופן ייזום את תוקף האישורים לעניין סעיף  .3

 20/5/15הודעת רשות המסים מיום 

 

 לפקודת מס 46הרשות תחדש באופן יזום וממוכן את האישורים למוסדות ציבור לעניין סעיף  רשות המסים הודיעה על מהלך חדשני שיטיב עם העמותות, במסגרתו

  ר.הכנסה ומבלי שהן יידרשו לפנות ולבקש את הארכת תוקף האישו

ות הציבור עד כה, מוסדות הציבור שתוקף אישורם עמד לפוג הגישו בקשה פרטנית, שהייתה כרוכה במילוי טפסים והגשת מסמכים. דבר שהקשה בעיקר על מוסד

 הם.כדי לפגוע בפעילותם ובתורמים ל הקטנים, המושתתים בעיקר על פעילות התנדבותית. כשהם לא פנו במועד, פקע תוקף אישורם והיה בכך

 עמדו ברף הבדיקות, יעודכנו בכתב והם יוזמנו לפנות בבקשה לחידוש האישור, שתיבדק יתר מוסדות הציבור, שהרשות לא תחדש את אישורם באופן יזום, הואיל ולא

 ם הוארך.בהתאם לנוהל הקיים. כל מוסדות הציבור שאישורם אמור לפוג השנה, יכולים לראות באתר האינטרנט של הרשות, אם תוקף אישור

 

 46לפקודה, כגון: הצגת אישורי סעיף  46התנהלות העמותות בנוגע לסעיף  שיושמו לאחרונה ברשות המסים במטרה להקל על  צעד זה מצטרף לשורת צעדים חדשניים

 ועוד.  אתר רשות המסים, משלוח מכתבים ממוכנים, קיצור זמן הטיפול בבקשות לקבלת אישורים להדפסה מתוך

 

 מורשה"  גת העל בכדורגל יוכלו לבקש להיות מסווגות כ"עוסקקבוצות בלי .4

 2015ביולי  1הודעת רשות המיסים מיום 

 

הגישה את מסקנותיה והן הופצו להערות לשכות המייצגים. בהתאם למסקנות הוועדה לבחינת הסיווג וחבויות המס של קבוצות הכדורגל בליגת העל ברשות המסים 

ומכאן, שיחולו עליהן כלל ההטבות והחובות החלים על כל מלכ"ר, כגון  ככלל, קבוצות הכדורגל בכל הליגות יסווגו, בכל מערכי המס ברשות המסים, כמלכ"ר -הוועדה 

 לפקודת מס הכנסה(.  46יכוי ממס עבור תורמים לקבוצה )סעיף חובת תשלום מס שכר מלא לצד זכאות לבקשת אישור ז

. בהתאם במקרים חריגים ניתן לסווג את חלק מהקבוצות בליגת העל כעוסק מורשהיחד עם זאת, נוכח התמורות שחלו בענף בשנים האחרונות, סבורה הועדה כי 

יע של שורת קריטריונים שהוגדרו והסיווג יעמוד בתוקפו לתקופה של ארבע שנים לכל הפחות, להמלצות הוועדה, לצורך סיווג כעוסק, הקבוצה תידרש לעמוד ברובם המכר

 אלא אם כן חל שינוי מהותי המצדיק שינוי הסיווג קודם לכן. 

 

קבוצות שמושקע בהן  -אחדותעיקרי הקריטריונים הנדרשים לסיווג כעוסק מורשה הם: היקף ההשקעה בקבוצה גבוה פי כמה וכמה מתקציב המינימום שנקבע על ידי ההת

ם כגון מכירת כרטיסים, הון גבוה הן בעלות פוטנציאל להביא את מאזנן לרווח; מקורן של הכנסות הקבוצה אינו מתמיכות מגופים ציבוריים, אלא בעיקר ממקורות עסקיי

המבנה הארגוני של הקבוצה מצביע על מבנה המאפיין גופים  ת וכו';מכירת שחקנים, זכויות שידור, השתתפות בתחרויות בארץ ובחו"ל, מכירת מוצרים נלווים ומזכרו

המצביעה על פעילות  עסקיים ולא מלכ"ריים, למשל: שדרה ניהולית של בעלי תפקידים בתפקידים ניהוליים, מערך מקצועי, מערך איתור ועוד; קיומה של תכנית עסקית

ומטרה מוצהרת להשתתפות במשחקים באירופה; לקבוצה אין מתנדבים בהיקף משמעותי המשמשים  קיומו של רישיון תקף מטעם אופ"א המיועדת להפקת רווחים;

 בתפקידים משמעותיים ועובדיה ובעלי התפקידים בה מקבלים שכר כמקובל במשק. 

העל לפנות למחלקה המקצועית של מע"מ לאחר בחינת התייחסות הלשכות המקצועיות, תפרסם רשות המסים הוראת פרשנות בנושא ועם פרסומה, יוכלו קבוצות בליגת 

ברשות המסים בבקשה לבחון את סיווגן. 

https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_200515_1.aspx
https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_010715_5.aspx
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 שנילמלכ"ר אחד חבות במע"מ בגין השכרה של מקרקעין בידי מלכ"ר  .5

 3963/15החלטת מיסוי שאינה בהסכם מס' 

 

 מחלקת מסים עקיפים, "ח נטאלי שפיגלררו

 

ככל שמדובר במלכ"ר אין הוא מתחייב במע"מ בגין פעילותו וכיוצא מכך 

)א( לחוק 4לחוק הוא אינו רשאי לנכות תשומות. אולם סעיף  38בהתאם לסעיף 

מחייב מלכ"ר לשלם על פעילותו מס שכר וכן בגין "עסקאות אקראי" אותן הוא 

 ס בשיעור מלא. מבצע יחול עליו חיוב מ

 

עניינה של החלטה זו הינה באשר למלכ"ר המשכיר נכס מקרקעין למלכ"ר אחר 

 בעל פעילות דומה. 

 

בגדרּה של ההחלטה, נדחתה בקשת הפונה שלא להשית מע"מ על השכרת 

וזאת כיוון שבהתאם לחלופה השנייה להגדרת "עסקת אקראי"  המקרקעין,

ת השכרה( מקרקעין לחייב במס וכפועל הקבועה בחוק, קובעת כי מכירת )לרבו

יוצא גם למלכ"ר אחר, תתחייב במס. משמע, אין ההגדרה מבחינה בין מכירה 

אשר היא חלק מהפעילות המלכרי"ת לאחרת. על כן, ככל שתתבצע עסקת 

אקראי מסוג מכר מקרקעין, הכוללת בהתאם לחוק גם השכרה, יחול חיוב מס 

א' 43(, ובהתאם לקבוע בסעיף 2ב)ב()6מלא על המשכיר, כפי שנקבע בתקנה 

 לחוק רשאי הוא לנכות תשומות בהתאם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20150022
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 הצוות שלך בחטיבת המס

:שלנו המומחים עם ניתן ליצור קשר המס חטיבת שירותי על נוסף למידע

 
 

 בינלאומיות עסקאות ליווי
 , שותפה מירון אלונה

 חטיבת המס, משותפת מנהלתו
03-6085540 

ameiron@deloitte.co.il 

 
 העברה מחירי

 חטיבת המס, משותף מנהלו, שותף חולי קי'ג
03-6085424 

jhoulie@deloitte.co.il 

 
 מיסוי ישראלי

 ידמןצבי פר
03-6085509 

zfriedman@deloitte.co.il 
 

 בינלאומי מיסוי
 יקורל'צ יצחק

03-6085511 
ychikorel@deloitte.co.il 

 

 תמריצים
 גיל נדב

03-6085378 
ngil@deloitte.co.il 

 

 
 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

03-6085538 
frweissberg@deloitte.co.il 

 

Deloitte Private 
 קריה רוני

03-7181810 
rkirya@deloitte.co.il 

 

 ושירותים הפרט מיסוי
 - לחברות נלווים

 רוזנהויז טליה
03-6085581 

trosenhaus@deloitte.co.il 

 
 
 

 
 

 עקיפים מסים
 ניסים פחימה

03-6085401 
npahima@deloitte.co.il 

 
 ,בקרת איכות -המחלקה המקצועית 

 מקצועיים ופרסומים תמיכה שירותי
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ורכישות מיזוגים -מבנה  שינויי
 סולמי אופיר

03-6085513 
osulami@deloitte.co.il 

 

 

 עקיפים מסים
 ניסים פחימה

03-6085401 
npahima@deloitte.co.il 

 
 ות,בקרת איכ - המחלקה המקצועית

 מקצועיים תמיכה ופרסומים שירותי
 גבאי דני

03-6085532 
dgabbay@deloitte.co.il 

 

 ייעוץ מיסויי נאמנויות
 בניה חסידים

03-6086213 

bhassidim@deloitte.co.il 
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