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 חוצה מגזרים -מיסוי כללי 
 

 חקיקה - 0חלק 
 

 חטיבת המס, , דירקטור מנהל המחלקה המקצועיתרו"ח ועו"ד דני גבאי

 

 

 4102-ו 4104בקביעת ההכנסה החייבת גם בשנות המס   IFRS-אי תחולת תקני ה .0

 4102-(, התשע"ד414חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

 4102ביולי  21מיום  4262פורסם בספר החוקים 

 

א הקובע הוראת שעה ולפיה בקביעת ההכנסה החייבת לגבי 77, הוסף לפקודה סעיף 4101בפברואר  2לפקודת מס הכנסה אשר פורסם ביום  072במסגרת תיקון מס' 

(, IFRS -דיווח בינלאומיים שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות )הדן בעריכת דוחות כספיים לפי תקני 42לא יחול תקן חשבונאות מס'  4112עד  4117שנות המס 

 אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי אותן שנות מס.

 

 IFRS-הלטיפול בהשלכות תקני  פורסם תזכיר הצעת חוק לפיו מוצעים מספר תיקונים לפקודה, על סמך המלצות וועדה שמינה מנהל רשות המסים 4100בנובמבר  0ביום 

 4220 החוקים )בספר לפקודה 077חקיקה של התיקונים המוצעים טרם הסתיים, האריכה הכנסת, במסגרת תיקון מס' .  מאחר שהליך העל קביעת ההכנסה החייבת במס

 .4100-ו 4101שנות המס לאת הוראת השעה גם  (,4104 בינואר 04 מיום

 

 .4102-ו 4104שנות המס לגבי ם על ההכנסה החייבת ג IFRS-של אי החלת תקני ה( הוארכה תקופת הוראת השעה 414בתיקון הנוכחי )תיקון מס' 

 

 .IFRS-המעודכן לתיקון מספר תיקונים בפקודה בנושא ההתאמה לתקני  פורסם תזכיר חוק 4102באוגוסט  7ביום נציין כי מספר ימים לאחר פרסום תיקון זה, 
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 תושבי חוץ ידי-עלתקופת שומה מיוחדת תתאפשר גם לחברות המוחזקות בעקיפין  .4

 4102-ד(, התשע"412חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

 4102ביולי  21מיום  4262בספר החוקים פורסם 

 

 )א( לפקודת מס הכנסה מסמיכות את מנהל רשות המסים להחיל על סוגי נישומים שונים, לבקשתם, תקופת שומה מיוחדת. 7של סעיף  הוראות הרישה

ח ההצבעה מוחזקים בידי חברה תושבת חוץ שמניות ולפחות מהון מניותיה ומכ 50% -פשר עד כה את תקופת השומה המיוחדת לחברה ש( לפקודה א2)א()7סעיף 

 לפחות מרווחיה היא בידי חברת תושבת חוץ כאמור. 50%נסחרות בבורסה מחוץ לישראל, או חברה שהזכות לקבל שלה 

 חברה תושבת חוץ כאמור. ידי-עלהתיקון קובע כי ההוראות יחולו גם על החזקה בעקיפין 

 

 

 הגבלות שרשות המסים תוכל להטיל על חייבים .2

 4102-ד"(, התשע4קוני חקיקה( )מס` חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה )תי

 4102באוגוסט  7מיום  4267פורסם בספר החוקים 

 

אפשרות נקבע כי רשות המסים תהא רשאית לפנות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, בבקשה שהרשם, יטיל הגבלות שונות על מי שחייב בתשלום מס. הבחוק 

 במספר תנאים:  הותנתהלפנות בבקשה להטלת הגבלות כאמור 

 

 מדובר בחוב מס סופי שלחייב אין עוד אפשרות להשיג או לערער עליו. (0)

שהוגשה לפה לפחות שנה מהרגע שבו החלה רשות המסים להפעיל נגד החייב את אמצעי הגבייה שהיא רשאית להפעיל כיום מכוח פקודת המסים )גבייה( ועד ח (4)

 הבקשה, וחודש נוסף מהרגע שבו הוגשה הבקשה לרשם.

 נים שיש לחייב, ולהגיש את הבקשה ביחס למכלול החובות במרוכז.טרם הגשת בקשה להטלת הגבלות לרשם, תידרש רשות המסים לרכז את כל חובות המס השו (2)

מס הגבלות שונות, ובכלל זה הגבלה מלקבל או להחזיק דרכון, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה  בהיה והתקיימו תנאים אלה, הרשם יהיה רשאי להטיל על חייב בחו

 היגה ועוד.כלקוח מוגבל חמור בחשבון הבנק, הגבלה מלקבל או להחזיק רישיון נ

 

לחוק, המפקח על  כאמור, אחת מההגבלות שהרשם מוסמך להטיל על החייב היא הגדרתו כלקוח מוגבל חמור בחשבון הבנק שלו. על פי הדין שהיה קיים ערב תיקון זה

אין צורך שגם המפקח ישלח לו הודעה על הבנקים נדרש לשלוח לחייב הודעה על הגבלת חשבונו. לנוכח העובדה שהרשם כבר שולח לחייב הודעה על הטלת ההגבלה, 

פה כוח, שאינם מקבלים כך, ולכן בוטלה חובת המפקח על הבנקים להודיע על כך לחייב. יוער, כי המפקח עדיין יידרש לשלוח את ההודעה למורשה החתימה בחשבון ולמיו

 הודעה מהרשם.
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 פנסיוני בין בני זוג שנפרדו חלוקת חסכון .2

 4102-לפקודת מס הכנסה במסגרת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד 412תיקון עקיף מס' 

 4102באוגוסט  6מיום  4266בספר החוקים  פורסם

 

לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין "( החוק)" החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדומטרתו של 

במסגרת החוק  תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות.לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם 

 (.412נקבעו גם תיקונים לפקודת מס הכנסה )תיקון מס' 

 

זוג ממנו נפרדו, בפטור והגמל של בן או בת ה חוק מאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיההעל פי הודעה לעיתונות של רשות המסים, 

 .החוק ייכנס לתוקפו חצי שנה לאחר הפרסום ברשומות  .ש"חמלא ממס, עד לתקרה של מיליון וחצי 

 

 23%בטרם המועד הקבוע בחוק יישלם מס על הסכום הצבור כולו בשיעור של  בעוד שהמצב החוקי לפני כניסת החוק לתוקפו קובע כי מי שמושך את כספי הפנסיה

גירושין בפטור מלא ממס, באם הסכום הצבור בקרן הפנסיה  שהחוק החדש מאפשר למשוך את כספי הפנסיה לצורך חלוקת הכספים בין בני זוג במקרה של לפחות, הרי

 .הנו משיעור מס מופחתיבעלי סכום צבור הגבוה מתקרה זו, י. ש"חשל החוסך קטן ממיליון וחצי 

 

זוג שנפרדו בראשות השופט שוחט, שהמליצה להסדיר את מעמדו של בן הזוג  לבחינת חלוקת זכויות פנסיה בין בניההצעה התבססה על מסקנות הוועדה הציבורית 

 .רשום כבעל זכויות בקרן הפנסיה וזכויות הגמל שתאפשר לו להגן על זכויותיו לרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים ולממשן, גם אם אינו הפרוד בדרך

 

הזוג הפרודים, שם ימוסה בשיעורים הרגילים הקבועים בחוק במועד משיכתו כקצבה  ך כמזומן נזיל אלא מועבר אל קרן הפנסיה של בן או בתיובהר, כי הכסף אינו נמש

 (.א לפקודת מס הכנסה2בפטור, לפי סעיף  לרוב)
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 דוח שנתיהחמרה בתנאים המזכים בפטור מהגשת  .5

 4102-תקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון()תיקון(, התשע"ד

 4102באוגוסט  7מיום  7213 פורסם בקובץ התקנות

 

 קבע חובת הגשת דוח גם במקרים הבאים:ומס ליחיד החמיר את התנאים המזכים לפטור מהגשת דוח לתקנות הפטור מהגשת דוח, התיקון 

 

קובע שמי שהכנסתו החייבת הכוללת )פרט להכנסות מסוימות ב 040ב לפקודה. סעיף 040( בהתאם להוראות סעיף 4%יחיד או בן זוגו החייבים במס נוסף ) (0)

 (, חייב במס נוסף על החלק העולה על סכום זה.4102-ו 4102בשנה )הסכום מעודכן לשנות המס  ח"ש 700,361כמפורט בסעיף( עולה על סכום של 

נוכה ממנה במקור מלוא המס( עולה על התקרה   מי שמחזור המכירות שלו מניירות ערך הנסחרים בבורסה )לרבות במקרים בהם נקבע להכנסה פטור ממס או (4)

(. בכך הוקטן סכום מחזור ההכנסות מניירות ערך סחירים שהקנה פטור מהגשת דוחות, 4102-ו 4102בשנים  ח"ש 700,361ב לפקודה )040שנקבעה בסעיף 

 (.4102)בשנת  ח"ש 0,737,111שהיה ערב התיקון בסכום של 

 

 ואילך. 4102התיקון יחול לגבי דוח שיש להגישו בשל שנת המס 

 

על מי שחייב בהגשת הדוח השנתי רכה חלה . הא4102בדצמבר  20עד ליום  4102הודעה על ארכה להגשת הדוח לשנת המס בעקבות התיקון פרסמה רשות המסים 

  רק בשל התיקון האמור לעיל.

 

  .של משרדנו 03.4102חוזר מסים , ראה ותנאים לקבלת פטור מהגשתו 4102חובת הגשת דוח מס ליחיד לשנת לגבי להרחבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/1ABDFE74-4F3E-4B17-8001-20886F5CEB19/43260/7406.pdf
http://taxes.gov.il/About/PublicAnnouncements/Documents/260814/ארכה%20להגשת%20דוחות%20בעקבות%20תיקון%20תקנות%20מס%20הכנסה.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Israel/Local%20Assets/Documents/15.2014.pdf
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 שנים 7ביטוח לאומי לא יוכל לגבות חוב לאחר שחלפו  .6

 4102-ד"(, התשע051חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס` 

 4102באוגוסט  6מיום  4262פורסם בספר החוקים 

 

שנים לכל המאוחר  7המהווה שלב מקדים לנקיטת הליכי גביה מנהליים, בתוך  -לפי תיקון זה לחוק, על המוסד לביטוח לאומי לשלוח דרישה לתשלום חוב לדמי ביטוח 

דרישה לתשלום חוב בתקופה שנים כאמור, לא ניתן יהיה לגבות את החוב. בנוסף, גם אם נשלחה  7מהמועד שבו נוצר החוב. אם לא נשלחה דרישת תשלום בתוך 

 שנים ממועד משלוח הדרישה או לא ננקט קיזוז בתקופה זו, גם אז לא ניתן יהיה לגבות את החוב. 7האמורה, אם לא נקטו הליכי גביה מנהלית בתוך 

 

שמנע מהמוסד לביטוח לאומי לדעת על קיומו של במקרים שבהם קיימת חובת רישום במוסד לביטוח לאומי, או חובת דיווח למוסד, וחובות אלה לא קוימו במועד, דבר 

 השנים למשלוח דרישת התשלום רק מהמועד שבו מולאה החובה או במועד שבו נודע למוסד על החוב, כמפורט בתיקון לחוק. 7החוב, תימנה תקופת 

 

, כשעד אותו מועד יוכל המוסד לפעול, בין השאר, למשלוח דרישות תשלום ונקיטה באמצעי גביה גם לגבי חובות שבאותו 4103בינואר  0תחילתו של חוק זה הוא ביום 

, יוכל המוסד לשלוח דרישת תשלום וכן לפעול לגבייתם 4117בינואר  20ועד יום  0222בינואר  0שנים ממועד היווצרותם. לגבי החובות שנוצרו מיום  7מועד טרם חלפו 

 .4106.ביוני 21באמצעות פקודת המיסים )גביה( או באמצעות קיזוז מול גמלה המגיעה לחייב, ובלבד שהמוסד יפעל לגבות את החובות כאמור לא יאוחר מיום 

 

החליט המוסד  0222 בינואר 0-ביה לגבי חובות אלה. לגבי החובות שמועד היווצרותם קדם ללא יהיה המוסד לביטוח לאומי רשאי לפתוח בהליכי ג 4106ביולי  0-החל מ

 על מחיקתם, ולפיכך נקבע כי ככל שלא נגבו עד מועד פרסומו של החוק, לא ניתן יהיה לגבותם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/13A7DB98-17E4-4311-B2D5-4CE78EC643CD/43244/2464.pdf
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 4105וק התכנית הכלכלית לשנת הכספים תיקוני מס צפויים על פי תזכיר ח .7

 

  4103תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת הכספים רסם משרד האוצר את פ 4102בספטמבר  2ביום 

 "(.התזכיר)להלן: "

 

 הנושאים הבאים: בתזכירבין היתר, נכללים 

 

 תחרות לבעל שליטה המוכר -מעביד ותשלום עבור אי -סיווג תשלומים במסגרת סיום יחסי עובד 

 מניותיו

 הרחבת חובת הגשת דוח שנתי 

 שינוי מקיף במודל מיסוי חברת בית 

 תיקונים מבהירים ומשלימים לגבי מיסוי חברה משפחתית 

  שנה 03חברות ביטוח תיפרס על פני  ידי-עלהפחתת הוצאות רכישת חוזים לביטוח חיים 

 ביטול סעיף ההסמכה של שר האוצר להארכת תקופת הפטור לעולים חדשים ותושבים חוזרים 

 מע"מ על נאמן של קבוצות רכישה 

 

בשלב זה מדובר בתזכיר חוק בלבד, שטרם אושר על ידי הכנסת, ועל כן לא ניתן לדעת בוודאות אילו 

 הסופי שיאושר על ידי הכנסת. סעיפים יאושרו ומה יהיה הנוסח

 

 של משרדנו 44.4102חוזר מסים להרחבה בנושא זה, ראה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

http://www.tazkirim.gov.il/Tazkirim_Attachments/42145_x_AttachFile.docx
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Israel/Local%20Assets/Documents/22.2014.pdf
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 פסיקה - 4חלק 
 
 

 מס הכנסה -פסיקה 
 

 (1-2מלכא, חטיבת המס )פסקי דין  - עו"ד לימור ליבוביץ
 (2עו"ד מיכאל אדווין, מחלקת המיסוי הבינלאומי בחטיבת המס )פסק דין 

 (2חטיבת המס )פסק דין , רו"ח כפיר אילני, מנהל
 (5, חטיבת המס )פסק דין טל פליגלרעו"ד 

 
 כמקור לחלוקת דיבידנדלצרכי מס לא ניתן להתייחס לרווחים חשבונאיים  .0

 5צ.א.ג תעשיות בע"מ ואח' נ' פקיד שומה ת"א  0117911ע"מ 
 

האם לצרכי מס ניתן לייחס דיבידנד שחילקה חברה לרווחיה החשבונאיים? השאלה התעוררה  -התעוררה, בין היתר, השאלה  ביהמ"ש המחוזיהדין של -במסגרת פסק
ושר )במקרה זה אגב מחלוקת בין החברה לפקיד השומה, במסגרתה טענה החברה כי בחלוקת דיבידנד בין חברות, הנובע מרווח חשבונאי שצמח לנישום בעל מפעל מא

)ב( לפקודת מס הכנסה, בעוד פקיד השומה טען כי יש להחיל את 046ד בשל היאחזויות נח"ל(, יש להחיל את הוראות סעיף הרווח נבע מהפרשי פחות מואץ וניכוי מיוח
 ()א( לחוק עידוד השקעות הון, החל על פעילותה העסקית של החברה.4)ב()27הוראות סעיף 

 
החברה במסגרתה הופקו רווחים חייבת במס חברות בגין הכנסתה החייבת, ואילו בעלי  -שלבי, דהיינו -כידוע, מבנה מיסוי החברות הנהוג בישראל מבוסס על המודל הדו

ים בין חברות הינו המניות היחידים מחויבים בשיעור מס המשלים לשיעור מס מלא בעת שרווחי החברה מחולקים להם כדיבידנד. ההסדר הכללי החל על חלוקת דיבידנד
)ב( לפקודה, דיבידנד המחולק על ידי חברה החייבת במס חברות, 046מנוע כפל מס חברות. על פי ההסדר הקבוע בסעיף )ב( לפקודה, שתכליתו ל046ההסדר שבסעיף 

על ידי היחידים מס  לא ייכלל בהכנסה החייבת של חברה ישראלית המקבלת את הדיבידנד. יצוין, כי בחלוקת דיבידנד מהחברה המקבלת לבעלי מניותיה היחידים ישולם
חיד(. לאור ידנד שקיבלו, ובכך מובטח שבסופו של דבר רווחים שהופקו מפעילות עסקית של שרשרת חברות יחויבו במס בשיעור מלא )מס המוטל על פעילות כיבגין הדיב

דקה להחיל את הוראת )ב( לפקודה, כמפורט לעיל, נראה כי מקום שלא שולם מס ברמת החברה שהפיקה את הרווח ממנו חולק דיבידנד, אין הצ046תכליתו של סעיף 
 )ב( לפקודה.046סעיף 

 
אזי יש  -נד לצורכי מס לא ניתן לחלק דיבידנד על סמך רווח חשבונאי, וממילא ככל שחולק דיביד ( כי7311/01ע"א העליון )של ביהמ"ש  הלכת פרלקבע על סמך  ביהמ"ש

 לראותו כמחולק מתוך רווחי החברה מפעילותה העסקית ולא מרווח חשבונאי.
 

)ב( לפקודה הינו הסדר כללי ביחס לחלוקת רווחים או דיבידנדים בין 046בהתייחס למחלוקת בין החברה לפקיד השומה, קבע ביהמ"ש המחוזי כי ההסדר הקבוע בסעיף 
()א( לחוק עידוד השקעות, ביחס לחלוקת רווחים או דיבידנדים שמקורם בחברה בעלת מפעל מאושר. במצבים 4)ב()27הקבוע בסעיף חברות ולצדו עומד ההסדר המיוחד 

בשיעור כדיבידנד ממפעל מאושר , דהיינו, לחייב את ההכנסה בידי החברה המקבלת כגון אלה, בדרך כלל יש להעדיף את ההסדר המיוחד, וכך יש לעשות גם במקרה דנן
 .03%ס של מ
 

ה אירוע מס ביהמ"ש דחה גם את טענת המערערת, שחלוקת דיבידנד בין חברות המגישות דוח מס מאוחד בהתאם להוראות החוק לעידוד תעשיה )מסים( אינה מהוו
 המחייב את החברה המקבלת בתשלום מס.

 
 

 בחזרה לתפריט
  

http://elyon1.court.gov.il/files/10/000/085/h09/10085000.h09.pdf
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 לא ניתן לקזז את מרכיב הירידה בשער המט"ח הכלול בהפסד הון במכירת ני"ע הנסחר מחוץ לישראל  .4

 5כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב  02235-14-02ע"מ 

 

חי הון את מלוא הפסד ההון הנובע ממכירת ני"ע לפקודת מס הכנסה, יש להתיר בקיזוז כנגד רוו 24דן בשאלה: האם במסגרת סעיף  ביהמ"ש המחוזיפסה"ד של 

 "(, לרבות מרכיב הפסד הון שנוצר במקרה של ירידה בשער המטבע?ני"ע חוץהנסחרים בחו"ל )"

 

הון, וקובע כי  ( לפקודה, אשר יוצר הקבלה בין הפסד הון ורווח הון לצורך קביעת הזכאות לקיזוז הפסד0)א()24הצדדים נחלקו בשאלת פרשנות ויישום הוראות סעיף 

ניתן יהיה לקזז את הפסד ההון. ההקבלה האמורה מחייבת התייחסות למהות הנכס ממנו נבע הפסד או רווח  -במקום שהפסד ההון אילו היה רווח הון היה חייב במס 

 ההון.

 

ני"ע  -בע כי במכירת ני"ע חוץ גלומים למעשה שני נכסים: האחד לפקודה, לפיה "כל זכות או טובת הנאה" יכולים לבוא בגדר נכס, נק 77נוכח הגדרת המונח "נכס" בסעיף 

המט"ח בו נקוב  -השני חוץ, אותו רכש הנישום לפי שער ידוע ביום הרכישה וביחס אליו נמדדים רווח והפסד הנובעים משינויי שער נייר הערך בבורסה בה הוא נסחר; 

ם משינויי שער המט"ח ביחס לשקל הישראלי )בתקופה שמיום הרכישה עד ליום המכירה(. בהקשר זה, ביהמ"ש ניה"ע, אשר גם ביחס אליו ניתן למדוד רווח והפסד הנובעי

שונים מהגורמים המשפיעים על שער המט"ח ביחס לשקל הישראלי, וגם בכך יש כדי לתמוך במסקנה לפיה יש לראות  נייר הערךהדגיש כי הגורמים המשפיעים על שער 

 מט"ח בו הוא נקוב.בני"ע חוץ נכס מובחן מה

 

 )סכום אינפלציוני פטור(, אזי הירידה בשער המט"ח לעומת השקל יוצרת הפסד שאינו צריך להיות מוכר לצרכי מס. בידי היחיד מאחר שעליית שער המט"ח פטורה ממס

 ביל ל"הפסד הון", הכל כמפורט לעיל.( לפקודה אינו עוסק ב"רווח הון ריאלי", אלא ב"רווח הון", אותו יש להק0)א()24ביהמ"ש מדגיש כי סעיף 

אינם תומכים  -(, ואשר אליהם הפנתה המערערת 4723/17ע"א ביהמ"ש קובע כי דיני הקיזוזים והשיקולים להרחבת הזכות לקיזוז הפסדים שנדונו בפרשת מודול )

דיף בדר"כ גישה בהרחבה כזו בנסיבות המקרה דנן. בנוסף, אף הקביעה בפרשת מודול כי כאשר קיים חוסר בהירות בדבר היקף תחולת דיני קיזוז הפסדים, יש להע

 אינה רלוונטית למקרה דנן, שכן במקרה זה אין חוסר בהירות.  -שתוצאתה הרחבת זכות הקיזוז 

 

( לפקודה 0)א()24, בה נקבע כי במקרה של ספק פרשני יש להעדיף פרשנות המטיבה עם הנישום, ולכן יש לפרש את הוראות סעיף פרשת דוגהביהמ"ש קובע כי אף 

 אינה יכולה לסייע למערערת, משום שבמקרה דנן אין ספק לגבי הפרשנות הראויה. -לטובת המערערת 

 

 

 הערעור נדחה

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

http://elyon1.court.gov.il/files/08/950/028/e10/08028950.e10.pdf
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 שליטה וניהול מישראל בחברה זרה .2

 ניאגו ז"ל ואח' נ' פקיד שומה כפר סבא 2014/04ע"א 

 

"(, העוסקת בייצוא טקסטיל והשנייה תושבת החברה הישראליתישראל )"פסק הדין דן בעניינן של שתי חברות קשורות בבעלות המערערים, האחת תושבת : עובדות

"(. במסגרת הנפקתה הפעילות" או "פעילות החברה הזרה"( המחזיקה בפעילות העסקית הנוגעת לקשרים עם לקוחות בחו"ל )"החברה הזרההבהאמאס )להלן: "

העבירה החברה הזרה את פעילותה  0222באוגוסט  3חברה הזרה לתוכה. לשם כך, ביום בבורסה לני"ע בתל אביב, נתבקשה החברה הישראלית להעביר את פעילות ה

 . באותו היום חילקה החברה הזרה לבעלי מניותיה )המערערים( דיבידנד בגובה הסכום כאמור.  ש"חמיליון  44.2-לחברה הישראלית בתמורה ל

 

( לפקודה שחלו 0)3ערכאת המחוזי קבעה שהשליטה והניהול בחברה הזרה בוצעו מישראל ועל כן הדיבידנד שקיבלו המערערים חייב במס בישראל לאור הוראות סעיף 

 באותו מועד. 

 

( כפי שטענו המערערים, אשר קובע כי ככל ומבהיר כי אין ערכאת המחוזי מקימה מבחן חדש )"מבחן הנחיצות" בית המשפט העליון מקבל את הכרעת המחוזי  :דיון

ליון מדגיש כי שפעילותו של תאגיד זר חדש הייתה יכולה להתבצע באמצעות תאגיד ישראלי קיים, יש ל"התעלם" מן התאגיד הזר ולייחס את הפעילות לישראל. הע

 בהישען על סיבות הבאות: השליטה והניהול בוצעו מישראלהערכאה קמא הגיעה למסקנתה כי 

 

 "( אשר ריכז את עיקר פעילותה העסקית.הסוכןהחברה הזרה עשתה שימוש בסוכן עצמאי )" (0)

 למנהלי החברה הזרה והדירקטורים, אשר ישבו בחו"ל, לא היה תפקיד ממשי בחברה ומשקלם בפעילותה העסקית היה זניח. (4)

הסכמים בשמה. זאת ועוד שכל ההתנהלות השוטפת של החברה עם הגורם שבפועל ניהל את החברה הזרה היה בנם של המערערים אשר פעל ואף חתם על  (2)

החברה הסוכן בוצעה בשפה העברית, שפה אשר איננה שגורה על לשונם של מנהלי החברה והדירקטורים שלה, מה שמלמד על חוסר יכולת מעשית של אורגני 

 לנהלה בפועל.

 

בחור את צורת התאגדותו בצורה אשר תוביל להפחתת נטל המס מקום שניהול עסקיה של חברה זרה, ביהמ"ש מדגיש כי אין באמור בכדי לגרוע מן הזכות של הנישום ל

 והשליטה עליה, מבוצעת מחוץ לישראל.

 

 בים במס: בהתאם לנסיבות כאמור, יש לראות בחברה הזרה כמי שהשליטה והניהול על עסקיה מופעלים מישראל, ובהתאם הדיבידנדים שחילקה למערערים חייהכרעה

 ( לפקודה. 0)3( לפקודה ובהתאם לסעיף 2)4מכוח הוראות סעיף 

 

 הערעור נדחה

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

http://elyon1.court.gov.il/files/12/020/031/c16/12031020.c16.pdf
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 הכנסות שכירות בגין נכס שהשכיר יחיד לחברה בשליטתו ייחשבו להכנסה מיגיעה אישית .2

 גד בירן ויעקב קירמאיר נ' פקיד שומה נתניה 01-14-46146ע"מ 

 

 "( לצורך הפעילות העסקית שלה. החברהשימש חברה בבעלותם )" 0227שנה עד לשנת  06המערערים הינם הבעלים של מבנה תעשייתי אשר במשך 

 

 הועתקה פעילות החברה לאזור תעשייה אחר והחל ממועד זה הושכר המבנה לצד שלישי. 0227שנים, כאשר בשנת  23-המערערים לפני למעלה מ ידי-עלהחברה הוקמה 

על  4116-4117המערערים אשר הועסקו בחברה בתפקידים שונים, האחד כמנהל הכספים והשני כמנהל תפעולי של החברה, הוכרו כנכים, ומשכך דיווחו בשנות המס 

 "(.הפקודה( לפקודת מס הכנסה )"7)0הכנסותיהם מהשכרת המבנה כ"הכנסה מיגיעה אישית", וזאת בהתאם להגדרת מונח זה בסעיף 

 

ה אישית פקיד השומה קבע, כי הכנסות המערערים מדמי שכירות אינן "הכנסה מיגיעה אישית", וזאת מאחר שהמבנה שימש את המערערים להפקת הכנסה מיגיע

 ()א( לפקודה.3)2חברה ועל כן, המערערים אינם זכאים לפטור ממס בגין הכנסות אלה כקבוע בסעיף באמצעות 

 

( אינה מתפרשת רק על מקרים שבהם דמי השכירות התקבלו בידי נישום שהוא אדם פרטי. רוצה לומר, כי הגבלת 7קבע, כי תחולתו של ס"ק ) בית המשפט המחוזי

ים בהם היווה הנכס המושכר, בעבר, מקור הכנסה מעסק שאיננו חברה, היא הגבלה שאיננה נגזרת מן הסעיף ואינה מקדמת כל החזקה המעוגנת בסעיף אך ורק למקר

 תכלית.

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

 ()א( לפקודה.3)2ם לפטור ממס בהתאם לסעיף המערערי

 

 

 

 הערעור התקבל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 שליחת נימוקי שומה ללא חישובי המס לתשלום אינה עוצרת את מועד ההתיישנות להוצאת שומה  .5

 רן דביר נ' פקיד שומה נתניה   24353-14-04ע"מ 

 

לפקודה, במסגרת שומה לפי מיטב השפיטה, על  023: המערער טען טענת התיישנות לגבי שומה שהוצאה לו. טענתו הייתה כי בהתאם להוראות סעיף עובדות פסה"ד

(. 4101צמבר בד 20פקיד השומה להמציא הודעת שומה למערער, ביד או בדואר רשום, תוך שלוש שנים מתום שנת המס שבה נמסר לו הדו"ח )ובעניינו לא יאוחר מיום 

נימוקי השומה  על הודעת השומה לכלול את סכום ההכנסה החייבת, סכום המס לתשלום, הדרך שלפיה נעשתה השומה ונימוקי השומה. במקרה הנדון, טען המערער כי

, כשבועיים לאחר 4100בינואר  02ו ביום ( הגיעו אליISUG, וכי תחשיב השומה וסכום המס לתשלום )תדפיס 4101בדצמבר  47בלבד התקבלו בידי מייצגו בפקס ביום 

, ועל כן השלים 4101בדצמבר  42המועד החוקי בו היו אמורים להתקבל. המשיב טען כי המפקח הפקיד למשלוח בדואר רשום את נימוקי השומה וחישוב המס בתאריך 

 (. 4)א()023יותיו" במסגרת התקופה להוצאת שומה לפי סעיף ואת "הפעלת סמכ

 

הנישום, נפתח מרוץ זמנים, לפיו אם בתוך שלוש שנים מתום שנת המס שבה נמסר הדו"ח  ידי-עלציין כי בהתאם לפקודה, מעת הגשת דו"ח שומה עצמי  וזיביהמ"ש המח

(, נקבע כי דור און 242/04רע"א לא הוכנה שומה לפי מיטב השפיטה, יש מעין "אישור אוטומטי" של השומה העצמית. בהסתמך על הלכות ביהמ"ש העליון )בין היתר: 

יתן לקבל את מרוץ הזמנים נפסק משעה שקבע פקיד השומה את המס בצו שבכתב ורק כאשר השומה לפי מיטב השפיטה מועברת לידיעת הנישום. לכן נפסק, כי לא נ

ברת השומה לפקיד העוסק במשלוח דואר או העברתה לסניף הדואר או משלוח נימוקי השומה בלבד, יש בה כדי למלא אחר התנאי שהשומה עמדת המשיב לפיה הע

גם לא השתכנע מטענות המשיב, כי במקרה זה חישוב סכום המס בשומה הוא חישוב אריתמטי  ש"ביהמהגיעה לידיעת הנישום. לפיכך התקבלה טענת ההתיישנות. 

 פשוט. 

 

יישנות לא היה יתרה מכך, מתח ביהמ"ש ביקורת על התנהלות המשיב שעניינה הוצאת צווים בשעות האחרונות סמוך לתום תקופת ההתיישנות. לאור קבלת טענת ההת

 בתיק.  עוד צורך לדון במחלוקת העיקרית 

 הערעור התקבל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

http://elyon1.court.gov.il/files/12/290/004/z11/12004290.z11.pdf
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מעודכנים לקראת כנס מיסוי הישארו 

 ישראלי וכנס מיסוי בינלאומי 

 
 פרטים ישלחו בהמשך

 

 

 

 

 

 שיווק ופיתוח עסקי, חטיבת המס ,שובל מרידך ופרטים נוספים:למידע 

mailto:smeridek@deloitte.co.il
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 חוזרים, הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המס - 2חלק 
 

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

 

 נוהל גילוי מרצון והוראת שעה המאפשרת מסלול אנונימי ומסלול מקוצר .0

 4102בספטמבר  7נוהל רשות המסים מיום 

 

רשות המסים  בעקבות הגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המסים לחשוף מידע לגבי הכנסות והון של מעלימי מס שלא דיווחו כנדרש על הכנסותיהם והונם,

(, , מס קנייה מכס ובלו וכדומהמס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעיןמעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי המסים )

 לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת.

 

" ןהוראת שעה על בקשות לגילוי מרצו( ו"4113באפריל  01"( המחליף את הנוהל הקיים )מיום החדש הנוהל" חדש )"נוהל גילוי מרצוןמשכך, רשות המסים פרסמה "

 "( לתקופה של שנה מיום פרסומה להגשת בקשות לגילוי מרצון. השעה הוראת)"

 

תם את ההכנסות וההון שלא דווחו בארץ ובחו"ל לרשויות המס בישראל, לשלם את המיסים החלים בישראל כדין, הליך הגילוי מרצון מאפשר למבקשים לגלות ביוזמ

 טו בנוהל. רולהימנע מנקיטת הליכים פליליים כנגד מי שיבצעו הליך של גילוי מרצון בהתאם לתנאים שפו

 

ל גילוי של הכנסות והון של ישראלים בחו"ל, נכללו גם שתי הוראות שעה לתקופה של ע 4100במסגרת הנוהל החדש ולאור הניסיון שנצבר בהוראת שעה קודמת משנת 

 :הגשת הבקשות לגילוי מרצון ועיקרן שנה אחת מיום פרסומן, שנועדו להקל על

 

הנובעת מהבקשה. עם בירור המס  במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות - הגשת בקשות אנונימיות .0

  .הנישום ופרטיו המלאים חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של

 

הבקשה  , ניתן להגיש אתח"שמיליון  1.3וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על  ח"שמיליון  2 כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על - מסלול מקוצר .4

לפונה שובר תשלום. עם תשלום השובר במועד, תימסר לפונה הודעה שלא  דוחות המס המתקנים הרלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק במסלול המקוצר בצירוף

 .פלילית בנוגע למידע שמסר תיפתח נגדו חקירה

 

 .של משרדנו 42.4102חוזר מסים להרחבה ראה 

 

 

 

 

 

  בחזרה לתפריט

http://taxes.gov.il/EnforcementAndDeterrence/Documents/Geluymeratzon/geluy1.pdf
http://taxes.gov.il/EnforcementAndDeterrence/Documents/Geluymeratzon/geluy2.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Israel/Local%20Assets/Documents/23.2014.pdf
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 הנחיות לפעולה -( 5241מהלך הרחבת רשת המדווחים )טופס  .4

 4102באוגוסט  01הנחיית רשות המסים מיום 

 

 , חטיבת המסעו"ד גל רישפי

 

המיסים  מחלקת המודיעין של רשות ידי-על)דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל( שנשלחו  3242בעקבות עשרות אלפי דרישות למילוי טופס 

 :כדלקמן לאזרחים אשר לא הגישו דוחות מס או דוחות מקצרים בשל הכנסות משכ"ד, פרסמה רשות המסים מספר הבהרות

 

 4117שנת יש לאפשר לנישומים שקיבלו דרישה שכזו לפתוח תיקי מס הכנסה, במקביל למשלוח הטפסים למחלקת המודיעין. ככלל, יש לדרוש הגשת דוחות מס מ (0)

 ואילך.

 

. לצורך הפשטות יופק שובר אחד לשנת 232ולדרוש ממנו דיווח מקוצר באמצעות טופס  23יש לפתוח לנישום תיק  - 01%לגבי הכנסות שכ"ד במסלול מס בשיעור  (4)

 בתוספת ריבית והצמדה מתום כל שנת מס ועד למועד התשלום.  4117ובו הסכום המצטבר משנת  4102

 

 ות בקנסות בגין הגשת דוחות באיחור במקרים מתאימים.בסמכות פקיד שומה לתת הקל (2)

 

 מודיעין. במקרים חריגים בהם לדעת פקיד השומה התקיימו נסיבות מיוחדות המצריכות טיפול במישור הפלילי, יועבר התיק לעיון סמנכ"ל בכיר לחקירות ו (2)

 

 

 (לפקודה 017י"ע של חברה ישראלית )בעקבות תיקון החרגת זכויות במקרקעין9ניצול משאבי טבע מן הפטור לתושב חוץ במכירת נ .2

  2/4102חוזר מס הכנסה מס' 

 

( לפקודה המקנה פטור לתושב חוץ ממס על רווח הון שהיה לו במכירת ני"ע של חברה 2)ב27( תוקן נוסח סעיף 4102לפקודת מס הכנסה )אוגוסט  027במסגרת תיקון 

כך שהחריג השולל את הפטור יכלול  ( הורחב4אדם תושב חוץ שעיקר נכסיו הם זכויות )במישרין או בעקיפין( בנכסים בישראל. כעת, סעיף קטן )-בני-תושבת ישראל וחבר

במקרקעין או באיגוד גם זכויות הקשורות במקרקעין בישראל )כגון שימוש או מחוברים למקרקעין( וכן זכויות במשאבי טבע בישראל, בעוד שבעבר הוחרגו רק זכויות 

 מקרקעין. 

 

ין כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין", "זכות לניצול משאבי טבע" וכן דוגמאות שונות בגוף החוזר ישנה התייחסות גם להגדרת "איגוד מקרקעין", "זכות אחרת במקרקע

 ליישום.

 

 

 

  בחזרה לתפריט

http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMikzoiyot/מהלך%20להרחבת%20רשת%20המדווחים-%20הנחיות%20לפעולה.pdf
http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/Hozrim/hoz03-2014.pdf
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 4102ידי רשות המסים באוגוסט -תקציר החלטות מיסוי שפורסמו על - מע"מ .2

 

 חטיבת המסמחלקת מסים עקיפים ב, דנית כהןעו"ד 

 

  ידי העמותה מוצרים פרי עבודתם וכן של אומנים אחרים תמורת שווי שוק, -סיווג חנות שהקימה עמותה, בה מוכרים מטופלים על - 0137902החלטת מיסוי

מוצרים דומים . סיווג כמלכ"ר יפגע בעקרון השוויון מול עוסקים המוכרים 4. מטרת החנות להשיא רווחים. 0הסיווג כעוסק נובע מהטעמים הבאים:  כעוסק.

. בחנות נמכרים גם מוצרים 3. פגיעה באוצר המדינה. 2. פעילות החנות ניתנת להפרדה מינהלית וארגונית מיתר פעולות העמותה. 2ומתחייבים בשל כך במע"מ. 

והמיועדות מראש לחנות במע"מ מכח של אומנים חיצוניים ומועסקים בה גם עובדים חיצוניים. בנוסף נקבע בהחלטה לחייב חלק מן התרומות שמקבלת העמותה 

 לחוק מע"מ. 04סעיף 

  פירוק החבות במע"מ בשל העברת מקרקעין במסגרת פירוק לבעלי מניות שאינם רשומים כ"עוסק" לצורך מכירתם ל"עוסק".  - 4173902החלטת מיסוי

כור את המקרקעין מיד לאחר מכן לצד שלישי הרשום כעוסק. חברה על ידי בעלי המניות תוך העברת מקרקעין שבבעלות החברה אל בעלי המניות על מנת למ

( לא חל משום שבעלי המניות אינם עוסקים. כן ניתן אישור 03)א()21בהחלטה נקבע, כי העברת המקרקעין מהחברה לבעלי המניות חייבת במע"מ, וכי סעיף 

תשומות על ידי צד ג' הרוכש את המקרקעין מבעלי המניות לאחר מכן, ובתנאי שהחשבונית שתוצא על ידי החברה לבעלי המניות תהווה מסמך אחר לשם ניכוי מס 

 שהמכירה לצד ג' תבוצע בתוך שלושה חודשים ממועד העברת המקרקעין מהחברה לבעלי המניות.

  צוי שאינו חייב במע"מ, התשלום אינו מהווה פי עמה )החזר הטבה(. תשלום שמשלם לקוח לחברה בשל קיצור תקופת ההתקשרות - 2163902החלטת מיסוי

 אלא מהווה תשלום מלוא מחיר העסקה עבור התקופה בה קיבל שירותים ולכן חייב במע"מ.

  כן ניתן לרשות אישור אישור לאי תשלום מס שכר בשל עובדי רשות מקומית )מלכ"ר( אשר מושאלים לתאגיד המים שלה )עוסק( - 5321902החלטת מיסוי .

 על ידה עד כה )עד חמש שנים אחורה(. לקבל חזרה את מס השכר ששולם

  חברה ישראלית לתושב חוץ לצורך מערכת שהאחרון מכר לחברה ישראלית אחרת אותה יתקין בישראל.  ידי-עלאספקת מרכיבים  - 6126902החלטת מיסוי

ך שבפועל יחול על העסקה מע"מ בשיעור אפס, זאת ( לחוק מע"מ, כ0)א()21ניתן אישור לחשבונית שתוצא מחברה ישראלית לתושב חוץ כמסמך אחר לעניין סעיף 

 בכפוף לתנאים מסויימים.

  ספק ישראלי עבור חברה ישראלית מבלי שהטובין שוחררו מהמכס, אלא בוצע שטעון של הטובין  ידי-עלמכירת טובין אשר יובאו  - 3621902החלטת מיסוי

יצוא הטובין יהא בשיעור אפס ורשימון השטעון בצירוף חשבונית מהספק  ייבת במע"מ.היא עסקה בישראל הח -לשם יצואם לחו"ל על ידי החברה הישראלית

 (.0)א()21הישראלי יהווה מסמך אחר לעניין סעיף 

  התקבולים אינם מהווים חלק ממחיר העסקה . 2-2תקבולים שקיבל עוסק ממשרד החינוך על מנת לספק חינוך חינם לילדים בגילאי  - 3724902החלטת מיסוי

 לתקנות מע"מ, ולכן אינם חייבים במע"מ. 2פי תקנה -על

  חברה זרה שמכרה רישיון לשימוש בתוכנה ומתן שירותי תמיכה והטעמת תוכנה לתושב ישראל אינה חייבת ברישום בישראל. - 3147902החלטת מיסוי 

 לה סניף בישראל ולה לקוח אחד בלבד בישראל.מדובר ביבוא נכס בלתי מוחשי על ידי תושב ישראל. יודגש כי מדובר בחברה תושבת חוץ שאין 

  (, אף על 0)א()21אישור חשבונית שתוציא חברה ישראלית לתושב חוץ כמסמך אחר לעניין חבות במע"מ בשיעור אפס לפי סעיף  - 3172902החלטת מיסוי

 יצואם., אלא חברה ישראלית אחרת אשר מבצעת בהם עיבוד כלשהו טרם פי שהחברה אינה מייצאת את הטובין
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 מיסוי בינלאומי - 2חלק 
 

 

 חטיבת המסאלטחן, המחלקה למיסוי בינלאומי,  רו"ח אייל

 

 הצעת חוק למיסוי יתרת רווח שלא חולקה -דרום קוריאה 

 

על יתרת  2%, הציג סגן ראש ממשלת קוריאה טיוטת הצעת חוק המטיל מס בשיעור של 4102ביולי  47 ביום

 הרווח )עודפים( של חברות שלא חולקה.

 

מס זה יוטל על הגידול ביתרות המזומנים שיוחזקו על ידי עסקים בסיומה של שנת מס, ככל שלא נעשה שימוש 

יך זה. הטלת מס זה אמורה להוות תמריץ לחברות להעלות מתאר  שנים 2ביתרת הרווח של החברה בתוך 

 את שכר העובדים ולחלק דיבידנדים לבעלי המניות.

 

בהתאם לנתונים שפורסמו לאחרונה, שיעור הדיבידנד המשולם )מתוך רווחי החברה בתקופה( הממוצע 

בשווקים  20%ל בהשוואה לממוצע ש 04%בקוריאה ירד באופן משמעותי במהלך העשור האחרון ועומד על 

מתעוררים. מבקרים רבים של המשק הקוריאני טוענים כי חוסר הנכונות של חברות לחלק דיבידנד מרתיע 

 משקיעים זרים מכניסה לשוק המניות המקומי, ומונע צמיחה של המשק.

 

מטרת החוק המוצע הינה לעודד חלוקת דיבידנדים ובכך להגדיל את הצמיחה הכלכלית של המשק, דבר שלא 

 הושג באמצעים אחרים בשנים האחרונות.
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 גמול הוניניוד עובדים ות - 5חלק 
 

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

 עו"ד טל פליגלר, חטיבת המס

 

 לפקודה, החלפת אופציות 014שליטה לעניין סעיף סיווג כבעל  .0

  2חיים קיפל ואח' נ' פקיד שומה ירושלים  54340-10-04ע"מ 

 

 ואילך.  4112לפקודה בתחולה משנת  024החדש בעקבות תיקון  014סעיף במסגרת הערעור נדונו מספר סוגיות ובהן סוגיה עיקרית והיא חלותו של 

 

החדש. הכנסתו של  014ויצירת תכנית אופציות חדשה, נועדה להכניס את המערערים לגדרו של סעיף  0227האופציות הישנה משנת  : ביטולה של תכניתטענות המשיב

 ()א( לפקודה בשיעורי מס שולי, שכן האופציות הוענקו לו במסגרת עבודתו בחברה. הואיל והקצאת המניות לקיפל0)ט()2קיפל ממימוש האופציות חייבת במס לפי סעיף 

לפקודה בנוסחו  20)ט( לפקודה, קיפל אינו נהנה מהפחתה בשיעורי המס הקבוע בסעיף 2הישן או לפי סעיף  014, לפי הוראות סעיף 4112בינואר  0נעשתה לפני יום 

שהיה בהן טעם כלכלי, הרי שההקצאה לפקודה. המשיב טען כי, אף אם תתקבל טענת קיפל לפיה ביטול האופציות והקצאתן מחדש היוו שתי פעולות  024לאחר תיקון מס' 

( לפקודה וזאת מפני שהוא החזיק 2)24החדש, מפני שקיפל היה "בעל שליטה" בחברה לפי הגדרת מושג זה בסעיף  014החדשה גם היא אינה יכולה להיכנס בגדרי סעיף 

 ור המס החל עליו הוא מס שולי. בהון המניות בדילול מלא של החברה, ולכן בכל מקרה שיע 01%-במישרין או בעקיפין למעלה מ

 

מהון המניות של  01%-:  במסגרת תכנית האופציות החדשה נכלל "מנגנון חסימה", אשר נועד למנוע ממנו להחזיק בעת ובעונה אחת למעלה מטענות המערער )קיפל(

 החברה. 

 

ליטה" ומצא כי המנגנון האמור נוסד לבקשתו של קיפל ונועד למעשה לשחררו בחן את מנגנון החסימה ואת מידת השפעתו על הגדרתו של קיפל כ"בעל ש ביהמ"ש המחוזי

ברורה למעט האפשרות  מכבלי הגדרת "בעל שליטה". כמו כן, מצא ביהמ"ש, כי לא היה בו כדי ליצור חסימה של ממש ואף לא הוכחה כי עמדה מאחוריו כל תכלית כלכלית

 לפקודה.  014להחיל על קיפל את הוראות סעיף 

 

על שליטה", הוא נכנס בדרך נוסף לאמור לעיל, התעוררה סוגיית סיווגו של קיפל לא רק כ"בעל שליטה" אלא גם כ"בעל מניות מהותי". נקבע כי היות וקיפל נכנס בגדרי "בב

"שיתוף פעולה על דרך קבע" המאפשר צירוף פעולתם קל וחומר לגדרי "בעל מניות מהותי". לחילופין, ניתן לראות בפעילות של קיפל ופרויידנשטיין )המערער השני( יחדיו כ

 ושיעור אחזקותיהם יחדיו.

 

בעסקה מלאכותית ועל כן לעניין ההחלטה על ביטול תכנית האופציות הישנה ויצירת תכנית אופציות חדשה, קבע ביהמ"ש, כי מכלול הנסיבות והראיות מלמדות כי עסקינן 

 מימוש האופציות שהוקצו לפי התכנית הישנה.  יש לראות במימוש האופציות כאירוע מס בגין

 הערעור נדחה
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 האצת מועדי הבשלה לאופציות במסלול רווח הון .4

  4273/02החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

לפקודה. על מנת לתמרץ את דרג ההנהלה בחברה,  014חברה פרטית תושבת ישראל הקצתה אופציות למניותיה לעובדי החברה שאינם "בעלי שליטה" כהגדרתם בסעיף 

של האופציות, כך שבקרות עסקת החברה הוסיפה לתכנית הקצאת האופציות הוראה כי האופציות המוקצות לדרג ההנהלה יהיו בעלות מנגנון האצה של מועדי ההבשלה 

 מיזוג או מכירה של החברה לרבות הנפקתה בבורסה יואצו מועדי ההבשלה והאופציות תהיינה ניתנות למימוש מיידי. 

 

יהווה אירוע מס ויחול ועוד לפני שהיה ידוע לה על אירוע מיזוג או מכירה של החברה, בבקשה לרשות המיסים לאשר לה כי הוספת מנגנון ההאצה לא  החברה פנתה מראש

לפקודה, וכי שימוש במנגנון ההאצה  014רצף מס במיסוי האופציות במסגרת התוכנית. נקבע כי ככלל, הוספת מנגנון ההאצה אינו פוסל אותו מלעמוד בתנאי הוראות סעיף 

ס בגין האופציות יחושב, ינוכה, במקור וישולם רק במועד המימוש לא יהווה אירוע מס, הן במישור החברה, לעניין חבות ניכוי המס במקור, והן במישור העובדים והמ

 )א( לפקודה. לעניין "תום התקופה" יראו במועד ההקצאה המקורי של האופציות כמועד ההקצאה. 014כהגדרתו בסעיף 

 

 

 שהייה בישראל בשל מחלת הורה לא תיחשב להעברת מרכז החיים לישראל .2

  2273/02החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

ימים  021שבה בת הזוג לישראל לסעוד את אביה שאובחן כחולה במחלה קשה. בשנה זו שהתה  4116למדינת אמנה. בשנת  4114בני זוג היגרו מישראל בשנת 

 שבו בני הזוג להתגורר בישראל והעתיקו את מרכז חייהם לישראל.  4117ימים. במהלך אוגוסט  011-אל, ובן זוגה שהצטרף אליה שהה בישראל פחות מבישר

 

בבקשה שחלה לגביה יחשב כמעביר את מרכז חייו לישראל. המדובר  4116כל אחד מבני הזוג ביקש להיחשב כ"תושב חוזר ותיק" מבלי שימי השהייה שלו בישראל בשנת 

לפקודה, שבה נקבע ש"תושב חוזר ותיק" יהיה מי שהיה לתושב ישראל לאחר שהייה רצופה של חמש שנים לפחות )תקופה שהוארכה  067הוראת המעבר במסגרת תיקון 

 (. 4101לעשר שנים לגבי יחידים שחזרו לישראל החל משנת 

 

 . 4117הזוג ייחשב ל"תושב חוזר ותיק" החל מחודש אוגוסט בקשתם של בני הזוג התקבלה, ונקבע כי כל אחד מבני 
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 מגזר הנדל"ן
 

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

 רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני, מנהל, חטיבת המס

 

 

 מיסוי מקרקעין - פסיקה
 

 

 עסקת מקרקעין כעסקת קומבינציה וקביעת שוויהסיווג  .0

 אברהם קימחי נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז 6230/04ע"א 

 

התקשרו יתר  0272-0222זכויות הבניה במגרש. במהלך השנים  יחידות דיור מתוך סך 2.67המערער היה בעלים של חלקים בחלקה והוקצו לו זכויות בניה של 

התקשר המערער עם החברה הקבלנית בהסכם להזמנת שירותי  0222בנובמבר  01הבעלים במשותף במקרקעין בהסכמי קומבינציה עם החברה הקבלנית. ביום 

, התקשר 0222בנובמבר  07"(. מספר ימים אחר כך, ביום רותי הבניההסכם שי$ )"063,111מ"ר תמורת  471בניה לבניית שתי יחידות דיור בשטח כולל של 

$ 23,111"(. המערער נדרש גם לתשלומי איזון בגובה הסכם המכר$ )"71,111יחידות דיור תמורת  0.76המערער עם החברה הקבלנית למכירת קרקע לבניית 

כר בלבד. למערער הּוצאה שומה שלפיה מדובר בהסכם קומבינציה, ונקבע בה כי דיווח המערער למשיב על הסכם המ 4111בינואר  04לחברה הקבלנית. ביום 

 יחידות דיור על המקרקעין.  4יחידות דיור תמורת בניית  0.76המערער מכר לחברה הקבלנית קרקע לבניית 

$ למ"ר. מסכום זה הופחת סך של 711נקבע לפי הערר דחתה את הערר שהגיש המערער וסיווגה את העסקה נשוא השומה כעסקת קומבינציה. שווי המכירה -ועדת

 $.037,741. סך הכל $07%, ששילם המערער במזומן לחברה הקבלנית, והוסף מע"מ בגובה 23,111

 

ההסכמים קבע, כי מכלול תנאיהם של שני ההסכמים בין הצדדים ונסיבותיהם מצביעים על היותם כרוכים זה בזה, קרי עסקת קומבינציה: שני  המשפט העליון-בית

זכאית  נכרתו בהפרש של מספר ימים; החברה הקבלנית לא שילמה למערער את תמורת המקרקעין הקבועה בהסכם המכר, אלא קיזזה אותו מן הסכום לו הייתה

יתנו לגבי מלוא יתרת הקרקע פי ההסכם האמור נ-על פי הסכם שירותי הבניה לבניית שתי יחידות דיור על פי ההסכם; ושירותי הבניה לבניית שתי יחידות דיור על

 פי הסכם המכר. -יחידות על 0.76-שנותרה בידי המערער לאחר מכירת הקרקע ל

 

שר יחושב כשווי השוק השופט רובינשטיין הוסיף וציין, כי הלכה פסוקה כי היא שווי המכירה יהא שווי התמורה המוסכמת; ובעסקת קומבינציה מדובר בשווי הבניה, א

 לבעלים בצירוף רווח קבלני מקובל ביום המכירה ומע"מ, אך ללא מרכיב הקרקע.של שירותי הבניה 

 הערעור נדחה

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 סיווג תקבול שהועבר לחוכר שעזב בשל מבנה שהקים  .4

 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ 3763/00ע"א 

 

"(, במסגרתו הוחכרו לדגון מקרקעין באזור נמל חיפה, לשם הקמתן דגוןנכרת חוזה חכירה בין המדינה לבין חברת דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ )" 0230בשנת 

ועל הפרק עמדה, בין היתר, שאלת גובה הסכום שמוטל על המדינה לשלם לדגון בשל  4112יימה בשנת והפעלתן של ממגורות לתבואה. תקופת החכירה הסת

ש"ח,  ש"חמיליון  64-הממגורות שהקימה, בהתאם להתחייבויותיה במסגרת ההסכמים. הצדדים פנו לקבל הערכות שווי, שקבעו כי שוויין של הממגורות הוא כ

דמי החכירה הצפויים, ואת הפחת באופן יחסי לשימוש של המדינה בממגורות, ולאחר ניכויים אלה, הועמד גובה התמורה כאשר מסכום זה יש לנכות את הגידול ב

 מיליון ש"ח.  42-המגיעה לדגון על סך של כ

 

ס שבח עפ"י שווי המכירה על סכום דגון הגישה שומה עצמית על מכירת מקרקעין למדינה, ובתמורה דיווחה על התשלום בפועל. מיסוי מקרקעין הוציא לדגון שומת מ

לחוק מיסוי  73, היינו בהתאם להערכת השווי במלואה, ללא ניכויים. לאחר מכן נשלחה לדגון הודעה בדבר תיקון שומת מס שבח, לפי סעיף ש"חמיליון  64של 

 כום הפיצוי שהועבר לדגון יחויב במס רווחי הון ולא במס שבח. מקרקעין, לפיה נמצא כי החזרת המקרקעין לידי המדינה לא מהווה "מכירת זכות במקרקעין", ולכן ס

 

 הערר קבעה כי התמורה שהתקבלה בגין הממגורות חייבת במס שבח, ולא במס רווחי הון, ובנוסף קיבלה את הערר בעניין גובה התשלום. -ועדת

 

קבע כי התקבול לא ניתן בעבור זכויות במקרקעין והוא אינו יכול  העליוןביהמ"ש המשפט העליון. -הערר הגישה המדינה ערעור לבית-דינה של ועדת-על פסק

דינו של הפיצוי כדין להיכנס בגדריו של חוק מיסוי מקרקעין. לבסוף נקבע כי היות שהפיצוי ניתן בשל כך שדגון לא תפיק רווח מפעילותם העסקית של אותם אגפים, 

משמע, נכס הוני אשר אינו מהווה בגדר "זכות במקרקעין", ולכן סיווג את התמורה כהכנסה  -יצוי כדין הפירצה כמתחייב מהעיקרון לפיו דין הפ -הפעילות העסקית 

 הונית לפי פקודת מס הכנסה.

 ערעור המדינה התקבל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 דיור יחידות 264שיעור מס הרכישה החל ברכישת מקבץ דיור הכולל  .2

 שערי כרמיאל בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה 24723-11-04ו"ע 

 

לשלם  העוררת התקשרה בהסכם עם לרכישת זכויותיה של המוכרת במקבצי דיור המצויים ברמת רבין ובשער הגיא בכרמיאל. על פי ההסכם התחייבה העוררת

 264ח בצירוף מע"מ. המוכרת הייתה בעלת זכויות חכירה בנכסי מקרקעין שעליהם בנויות ש" 010,031,111למוכרת עבור מלוא הזכויות במקבצי הדיור סך של 

"( לבין אנגל משאבים ופיתוח בע"מ, עמידריחידות דיור ושטחי שירות. המוכרת החזיקה בחוזים שנכרתו בין עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל )להלן: "

"(. על פי הסכמי מקבצי הסכמי מקבצי הדיורר לשכור את יחידות הדיור עבור דיירים הזכאים לדיור ציבורי )להלן: "שהוסבו והומחו למוכרת ובגדרם התחייבה עמיד

 3, עם זכות בחירה/אופציה להארכת התקופות למשך 4103הדיור התחייבה עמידר, בשם מדינת ישראל, לשכור את יחידות הדיור לתקופות מוגדרות עד לשנת 

 שנים נוספות. 

 

 2.3%כן חילקה את סכום הרכישה לפי מספר יחידות הדיור הנרכשות וחישבה את המס בשיעור של -דירות מגורים ועל 264העוררת הצהירה כי מדובר ברכישת 

של הזכויות  ( לחוק מיסוי מקרקעין. המשיב קבע בשומתו כי מלוא התמורה הינה מחיר הרכישה0א()0)ג2לכל דירה עד לסך המקסימלי הקבוע, כאמור בסעיף 

לחוק, מאחר ובבחינת המהות הכלכלית, הרכישה הינה של דירות להשכרה,  2במקרקעין. כמו כן, המשיב טען כי הנכס אינו עונה להגדרת 'דירת מגורים' שבסעיף 

, בהתאם למס הקבוע על רכישת 3%הינו כן קבע כי שיעור המס -המהוות נכס עסקי לכל דבר. עוד קבע המשיב, כי יש לבחון את רכישת מקבצי הדיור בשלמותם ועל

 כל זכות אחרת. 

 

ך, יש לחייב את ועדת הערר פסקה כי דין הערר להידחות, שכן העוררת רכשה נכס אחד כולל וכי אין מקום לסווג את העסקה כרכישה של מספר רב של דירות. לפיכ

 . 3%הרכישה כולה כעסקה אחת החייבת במס בשיעור 

 הערר נדחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 יום הרכישה של דייר מוגן שרכש את זכויות הבעלּות בנכס  .2

 פנחס מנחם וקס נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז 54474-12-00ו"ע 

 

ובמשך פרק זמן ממושך אשר הספיק לרכישת  0232בפברואר  3ידי אביהם המנוח של העוררים כשוכר, וזאת מיום -הדין בחנות שהוחזקה במקור על-עניינו של פסק

החייטות עוד  הגנה מכח חוק הגנת הדייר )בגין השכירות המוגנת לא שולמו דמי מפתח(. לימים, נפטר המנוח ובנו, פנחס מנחם וקס, אשר עבד עם אביו בעסקי

שיו של המנוח את הבעלות בחנות. הרכישה הייתה בסכום מזערי יחסית רכשו יור 0277בעודו בחיים, המשיך בעסקי החייטות במושכר גם לאחר מות אביו. בשנת 

 לסכום שהיה משולם עבור זכות בעלות מלאה, שכן הנכס היה תפוס על ידם זה מכבר.

 

ב המנוח את החנות העוררים כי יום הרכישה של הזכויות בחנות הוא המועד בו שכר הא ידי-עלנמכרה החנות לצד שלישי, כאשר בדיווח שהוגש נטען  4112בשנת 

 . 0277( ולא מועד רכישת זכויות הבעלות בשנת 0232בפברואר  3 )דהיינו

 בנוסף, טענו העוררים, כי יש להתיר להם ניכוי רעיוני בגין דמי המפתח )שכאמור לא שולמו בפועל(. 

 

שיש להתחשב בו בעת חישוב מס השבח במועד המכירה, ולא הוא יום הרכישה  0277ועדת הערר קבעה תחילה כי היום בו רכש המוכר את הבעלות בנכס בשנת 

והן מכיוון  המועד בו שכר האב המנוח את החנות. אף לעניין ניכוי דמי המפתח דחתה הועדה את טענת העורר, הן מכיוון שסכום זה לא שולם על ידו בפועל,

 ולם בניכוי לצורך מס הכנסה ולא מס שבח.שהשימוש שנעשה בנכס הינו עסקי והיה מקום אפוא לדרוש סכום זה ככל שהיה מש

 הערר נדחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 חוזרים והוראות ביצוע של רשויות המס
 

 

 הרוכש ידי-עלתשלום "מקדמה"  -לחוק  05סעיף  - לחוק מיסוי מקרקעין 73תיקון מס' 

 4/4102הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 

 

רוכש זכות במקרקעין  ידי-על)ב( עד )ה(, שעניינם תשלום מקדמה 03התיקון הוסיף לחוק את סעיפים 

יקון הייתה בין היתר, להבטיח לרוכש קבלת אישור מס על חשבון מס שבח שהמוכר חייב בו. מטרת הת

שבח לטאבו לרישום זכויותיו במרשמי המקרקעין בזמן קצר, מבלי שיהיה תלוי בגמר הטיפול בתיק 

 המוכר. ידי-עלהמכירה במשרד האזורי ובתשלום מס השבח 

 ואילך. 4102ביוני  0תחולת התיקון הינו לגבי מכירות שיתבצעו מיום 

 

צוע של רשות המסים מתארת את התיקון ומתייחסת בין היתר לנושאים הבאים: שיעור הוראת הבי

המקדמה ברכישה מחברה, מועד חובת תשלום המקדמה והסכום לתשלום, אפשרות לבקש את הקטנת 

המקדמה, הליך בחינת ההחלטה בדבר דחיית הבקשה להקטנת המקדמה, עסקאות לגביהן לא יחולו 

 0.6.02ירת מגורים מזכה עפ"י חישוב ליניארי חדש בתקופת המעבר )בין הוראות המקדמה, מכירת ד

 (.20.04.07עד 

 

 .של משרדנו 06.4102חוזר מסים ראה גם  77להרחבה לגבי תיקון 
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 הציבורימגזר ה
 

 מס ערך מוסף -פסיקה 
 

 חטיבת המסמחלקת מסים עקיפים, , דנית כהןעו"ד 

 

 סיווג עסקאות מכר מקרקעין שעשתה עירייה כפעילות עסקית ולא כפעילות של מלכ"ר - דחיית בקשה לדיון נוסף

 עיריית אשקלון נ' מנהל המכס והמע"מ 2222/04דנ"א 

 

למגורים. על שלוש מגרשים, במכרזים פומביים במחיר שוק לכל המרבה במחיר, לאנשים פרטיים לצורך בניה צמודת קרקע  32"( מכרה העירייהעיריית אשקלון )להלן: "

ביקשה העירייה, כי העסקאות הראשונות דיווחה כעסקת אקראי ושילמה מע"מ בגינן. אולם לאחר שהובהר לה, כי מכר מקרקעין ממלכ"ר לאדם פרטי אינו חייב במע"מ, 

נדונים ממלכ"ר לעוסק, וכתוצאה מכך התחייבו יוחזר לה המע"מ ששילמה עבור שלוש העסקאות עליהן דיווחה. המשיב שינה את סיווג העירייה ביחס למגרשים ה

 העסקאות במע"מ. 

 

 קבע, כי מדובר בפעילות שלטונית מובהקת ולכן לא היה מקום לשנות את הסיווג לפעילות עסקית.  ביהמ"ש המחוזי

 

" )ע"א בשעריך ירושלים(, כי המבחן לסיווג פעילות כמלכ"רית או כעסקית הוא המבחן שנקבע בפסק הדין בעניין "0202/01ע"א קבע ברוב דעות ) בית המשפט העליון

כן, קבע בית המשפט, כי תכלית חוק מע"מ היא למסות את הערך המוסף במשק ולכן יש להבחין ( והוא חל הן על מלכ"רים עסקיים והן על מלכ"רים ציבוריים. כמו 767/77

, קרי מטרת העיסוק בין פעילות כלכלית הנוהגת להפיק רווח תפעולי לבין פעילות שאינה נוהגת להפיק רווח כאמור. דעות השופטים היו חלוקות באשר למבחן הרווח

יש לבחון מה היתה הכוונה בביצוע הפעולה ואילו העובדה שהיא הניבה רווחים אינה מכרעת, ובמקרה זה הכוונה היתה  ישה אחתגוהכוונה להפיק ממנו רווח: על פי 

הוא הקובע, כלומר, אם מטרת הפעילות היא להפיק בשעריך ירושלים מבחן המטרה הזמנית שהובא בעניין  הגישה השנייהציבורית תכנונית ולא להפיק רווחים; על פי 

הגישה רית; "לא מלכרווחים ניתן יהיה להצדיק סיווג הפעילות כעסקית אפילו אם המטרה הסופית היא לשמש את המלכ"ר בפעילותו, ובמקרה זה הפעילות היא עסקית ו

יתר אל מול יתר המבחנים, ובמקרה זה הפעילות היא עסקית, ויש לייחס משקל נמוך  קבעה, כי יש לבחון את מבחן המטרה הזמנית אולם אין לייחס לו משקל השלישית

 למניע למכירות. הערעור התקבל ברוב דעות ומכאן העתירה לקיים דיון נוסף בעניין. 

 

שבית משפט יידרש אליו רק אם ישנם חידושים  בית המשפט )כב' הנשיא גרוניס( דחה את הבקשה לקיים דיון נוסף וקבע, כי זהו הליך נדיר ויוצא דופן - הדיון הנוסף

 בהלכה שנפסקה או חשיבות או קושי משמעותיים במיוחד, תנאים שאינם מתקיימים במקרה זה.
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 טק-ההיימגזר 
 

 מס ערך מוסף -פסיקה 
 

 חטיבת המסמחלקת מסים עקיפים, , דנית כהןעו"ד 

 

 לאישור תובענות ייצוגיות בעניין חיוב לקוחות חברות סלולר בשל שירותים שניתנו מחוץ לישראל בקשות

 רזניק ואח' נ' פלאפון תקשורת בע"מ ואח' 01610-13-01ת"צ 

 

במע"מ על מחירי שירותים שניתנו  טוענים כי המשיבות )פלאפון, פרטנר וסלקום( חייבו את לקוחותיהן שלא כדין בית המשפט המחוזיהמבקשים בתובענה ייצוגית בפני 

( ושיחות נכנסות ללקוח בחו"ל call backמחוץ לישראל, בעוד לטענתם יש לחייב השירותים במע"מ בשיעור אפס. המשיבות ערכו הבחנה בין שירות שיחות מוזל מחו"ל )

חבילות יימת של שיחות, מסרונים וגלישה בנפח מסויים )להלן: ""( לבין חבילות לשימוש בחו"ל שמחירן משולם מראש עבור מכסה מסושירותי השיחות)להלן: "

"(. המדינה צורפה כבעל דין נוסף לפי החלטת בית המשפט. דבר מסרונים מחו"ל" "(. כמו כן, נתבעה חברת סלקום בלבד לגבי משלוח מסרונים מחו"ל )להלן:רתוהתקש

 מנהלית.  אשר שינה את אופייה של התביעה הייצוגית מעילה אזרחית לעילה

 

אגף המכס והמע"מ לגבות מע"מ בשיעור אפס על חיוב בשיחות נכנסות  ידי-על(, חברות הסלולר הונחו 042/17)ת"מ י גוויל: בעקבות פסק הדין בעניין שירותי השיחות

 . נקבע, כי חברות הסלולר גבו את המע"מ בתום לב מתוך אמונה סבירה בקיומה של הרשאה חוקית לכך, אולם ההגנה העומדת לחברות הסלולר אינהcall backועל 

כך  -בטעות היותרמבטלת את התביעות כנגדן. השאלה העיקרית במקרה זה היא האם ניתן לאשר תובענה ייצוגית להשבת כספי מע"מ שנגבו שלא כדין )במקרה זה לכל 

את הפטור שניתן  בית המשפט( בלא לאפשר למדינה לבצע "חדילה" ובכך להימנע מן ההשבה, או להפחית את הסכום שיושב. אישור התובענה נגד חברות הסלולר יעקוף

יה מגיע בית המשפט היא, כי לאור הודעת למדינה באמצעות החדילה, שכן אלו תוכלנה לתבוע את המדינה להשבה, ובית המשפט קבע, כי אין לאפשר זאת. התוצאה אל

ע"מ תביא לביטול החדילה של המדינה )מגביית כספי המע"מ בשל שירותי השיחות( תידחנה הבקשות הנוגעות לעילות אלו. בית המשפט קבע, כי גם אם פרשנות חוק מ

 לדחות את בקשות אישור התובענה הייצוגית. גביית מע"מ על חלקי התביעה שנותרו לאחר החדילה, הרי שמדיניות שיפוטית ראויה צריכה

 

 זכות לקבל שירות, השירות עצמו יכול שיינתן ויכול שלא יינתן ולא הוא המחוייב -נקבע, כי רכישתן של חבילות התקשורת היא בבחינת רכישת נכס חבילות התקשורת:

. המחוקק התכוון במע"מ, כי אם רכישת הזכות לקבלו, שהיא בבחינת נכס. בית המשפט מסייג ואומר כי פרשנות זו אינה נקיה מספקות והיא אינה היחידה האפשרית

ואילו  -הזכות לקבל שירות -להבדיל בין נכס ובין שירות והדגיש את ההגדרה השיורית של "שירות" כך שתחול על מעט שבמעט. המכר בהווה הוא של נכס ערטילאי

( המחיל 7)א()21סעיף  לא יחולהשירות שיתקבל בעתיד הוא בבחינת שירות. ומשום שהמכר היה בהווה אין מדובר בשירות בחו"ל שחל עליו מע"מ בשיעור אפס, לכן 

 מע"מ בשיעור אפס על שירות בחו"ל. 

 

משלוח מסרונים מחו"ל שחוייבו לגבי חלק מהחיוב במע"מ מלא, בניגוד להנחיית המדינה  -סלקום בית המשפט התיר עילת תביעה אחת בעינה, נגד מסרונים מחו"ל:

 יתכן שראוי לדרוש מכל חבר בקבוצה להוכיח את זכאותו בין השאר על ידי הצהרה מתאימה.  -בעניין. לגביה נקבע, כי כיוון שמדובר בקבוצה מצומצמת יותר של לקוחות 

 

 נר ופלאפון נדחו וכך גם הבקשה נגד סלקום למעט באשר לגביית מע"מ על מסרונים שנשלחו מחו"ל. הבקשות נגד פרט התוצאה:

 

 בחזרה לתפריט
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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

 צבי פרידמן
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

12-6173327 
frweissberg@deloitte.co.il 

 

 ושירותים הפרט מיסוי
 לחברות נלווים

 קריה רוני
12-7070701 

rkirya@deloitte.co.il 
 

 רוזנהויז טליה
03-6085581 

trosenhaus@deloitte.co.il 

 
 
 

 
 

 עקיפים מסים
 ניסים פחימה

12-6173210 
npahima@deloitte.co.il 

 
 ,בקרת איכות -המחלקה המקצועית 

 מקצועיים ופרסומים תמיכה שירותי
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ורכישות מיזוגים -ה מבנ שינויי
 סולמי אופיר

03-6085513 
osulami@deloitte.co.il 
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 עקיפים מסים
 ניסים פחימה

12-6173210 
npahima@deloitte.co.il 

 
 בקרת איכות, - המחלקה המקצועית

 מקצועיים תמיכה ופרסומים שירותי
 גבאי דני

03-6085532 
dgabbay@deloitte.co.il 
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