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 6יכוי להורים לילדים עד גיל נקודות זהגדלת 

 2017-הוראת שעה(, התשע"ז -חוק מס הכנסה )הגדלת נקודות זיכוי להורים 

 2017במאי  16מיום  2638פורסם בספר החוקים 

 

, רטרואקטיבית 2018-ו 2017שנים )פעוטות(, בחישוב המס על הכנסותיהם בשנות המס  6החוק מגדיל את נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם 

 ה וגבר, לפני ואחרי התיקון:, לאישבגין פעוטותלהלן פירוט לנקודות הזיכוי הניתנות  .2017בינואר  1מיום 

 

 :נקודות זיכוי לאשה

 2017-2018נקודות זיכוי אחרי התיקון בשנים  נקודות זיכוי לפני התיקון גיל הילד בשנת המס

 1.5 0.5 שנת הלידה *

 2.5 2 שנה עד חמש

 

זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שלהן היא זכאית בשנת הלידה, תובא זכאית לבחור אם נקודת אמו , תהיה 2018או  2017הייתה שנת לידתו של ילד באחת מהשנים  *

 (.ד116טופס )אם תבחר לדחות, תוכל לעשות זאת באמצעות  בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה

 

 :נקודות זיכוי לגבר

 2017-2018נקודות זיכוי אחרי התיקון בשנים  נקודות זיכוי לפני התיקון בשנת המסגיל הילד 

 1.5 1 שנת הלידה

 2.5 2 שנה

 2.5 2 שנתיים

 2.5 1 שלוש שנים

 2.5 - ארבע שנים

 2.5 - חמש שנים

 

  הורית.-לפקודה, להורה במשפחה חד א(1)ב()40-ו( 1)ב()40במקביל, הוגדלו באופן זהה נקודות הזיכוי בעד פעוטות, הניתנות בסעיפים 

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0owtNxuf6JDU%2f0i0wrFy5Zg%3d
https://taxes.gov.il/taxesformslist/itc116d.pdf
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 פסיקה - 2חלק 

 

 מס הכנסה - הפסיק
 

 שווי מכירת קנין רוחני לידי חברת האם שרכשה את מניות המוכרת זמן קצר לפני כן .1

 ג'יטקו בע"מ נ' פקיד שומה כפ"ס 49444-01-13ע"מ 

 רו"ח אייל אלטחן, המחלקה למיסוי בינלאומי

 

 תושבי חוץ. ידי-עללוד )השופט בורנשטין( יש חשיבות רבה למקרים רבים בהם נרכשות מניות/ פעילות של חברה תושבת ישראל -לפסק הדין של ביהמ"ש המחוזי מרכז

 

ת חוזים עם מספר יצרנים היו למערער 2006חברת ג'יטקו בע"מ )המערערת( פיתחה תוכנה בסיסית אשר שימשה פלטפורמה לבניית פתרונות התמיכה. נכון לשנת 

 שבעיקרו עסק במתן שירות ללקוחות ומיעוטו עסק בפיתוח התוכנה הבסיסית. 150-ועוד, כאשר מספר עובדי המערערת עמד על כ NEC, HP ,Canonגדולים כמו 

 

מיליון  90בת ארה"ב, וזאת במחיר רכישה של חברת מיקרוסופט, חברה תוש ידי-על"( עסקת המניותנחתם הסכם לרכישת מניות המערערת, )" 2006בחודש נובמבר 

ים ללקוחותיה דולר )לפני התאמות(. זמן קצר לאחר מכן הועברו עובדי המערערת לחברת מיקרוסופט ישראל, חברת הבת של מיקרוסופט. לשם המשך הספקת השירות

 וח אדם. למתן שירותי כ +Costהקיימים נחתם הסכם בין המערערת לבין מיקרוסופט ישראל על בסיס 

 

נקבעה על  IP-"(. התמורה בהסכם הIP-הסכם ה( שבבעלות המערערת )"IPנחתם הסכם בין המערערת לבין מיקרוסופט למכירת הקניין הרוחני ) 2007ביולי  1ביום 

ליום רכישת המניות תוך ייחוס התמורה  לבקשת מיקרוסופט לשם הערכת השווי ההוגן של נכסי המערערת נכון Duff & Phelpsחברת הייעוץ  ידי-עלבסיס מסמך שנערך 

 "(. PPA-ה"מסמך  Purchase Price Allocation -ששולמה לנכסים השונים )

מיליון דולר ובהתאם לכך אף דווחה העסקה למשיב. הרווח שנוצר באותה עסקה קוזז כנגד הפסדים שהיו  26.6הועמדה על סך של  PPA-ההתמורה שנקבעה במסמך 

 למערערת.

 

מיליון דולר( הוא העומד ביסוד השומה שהוצאה למערערת  26.6) IP-מיליון דולר לפני התאמות( לבין זה שננקב בהסכם ה 90ין המחיר ששולם בעסקת המניות )הפער שב

 וביסוד המחלוקת בין הצדדים בערעור זה. 

 

כאשר המחיר שנקבע לעסקת המניות משקף ערכים נוספים שלא באו לידי ביטוי בעסקת  PPA-לטענת המערערת שווי זה הוא התמורה שדווחה בהתבסס על מסמך ה

 . IP-הטכנולוגיה, לרבות "סינרגיה" וכן נכסים נוספים שנותרו בידי המערערת גם לאחר הסכם ה

 

המערערת למיקרוסופט אינו נופל באופן  ידי-עלמכרו לטענת המשיב, העסקה במהותה כוללת את כל נכסיה ופעילותה של המערערת למעט מספר נכסים, ושווי הנכסים שנ

 משמעותי מהמחיר שנקבע בעסקת המניות.
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ר. לטענת בית מסקנתו של ביהמ"ש הינה, כי יש להעדיף את חוות דעתו של המומחה מטעם המשיב על פני זו של המומחה מטעם המערערת ובהתאם לכך הכריע בערעו

, בין צדדים שאינם קשורים, הינה העסקה שנעשתה בין IP-בין צדדים שאינם קשורים, העסקה הדומה ביותר, לעסקת מכירת ה המשפט, בבואנו לבחון את מחיר העסקה

 חיר העסקה ושווי המערערת לבין מיקרוסופט במועד שקדם להיותם צדדים קשורים, כלומר עסקת רכישת המניות, וזו העסקה שיכולה להצביע באופן הטוב ביותר על מ

 .IP-ה

 

 פסק הדין קובע כי שווי של חברה לא "מתאייד" בחיסול פעילות וכי יש למסות את מלוא השווי של רכיבי הפעילות שיצאו מהחברה. 

 

עותי על זו שהייתה כמו כן, קיבל ביהמ"ש את עמדת רשות המיסים וקבע כי יש להניח שצדדים לעסקה פועלים באופן רציונלי ואינם משלמים תמורה העולה באופן משמ

יקרוסופט ועל כן לא נכלל בשווי מתקבלת מרוכשים אחרים ובכך דחה את טענת המערערת לפיה הסכום ששולם בגין מניותיה כולל תמורה בגין סינרגיה לפעילותה של מ

 מכירת הקניין הרוחני.

 

 הטכנולוגיה.עסקי בחברות בעלות מפעל בתחומי  מודל שינוי של במקרה המס השלכות - 2010ביולי  8לעמדת רשות המסים מיום תשומת לבכם 

 

 של משרדנו. 20.2017חוזר מסים ראה -הלהרחב

 

 
 

 בחזרה לתפריט

  

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmikzoiyot/mikzoiyot080710.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2017/20_2017.pdf
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 (2014זכאות לחישוב נפרד או מאוחד )לפני  .2

  רמי ודגנית עמיר נ' פקיד שומה אילת 3910/16ע"א 

 

 כפיר אילני( MBT)רו"ח 

 

"( חברת קייטרינג המספקת שירותי הסעדה החברה"( הינם בני זוג הנשואים זה לזו, עובדים כשכירים בחברת שירז שירותי מזון בע"מ )"המערעריםרמי ודגנית עמיר )"

 מנהלה. ללקוחות שונים, שהינה בבעלות מלאה של המערער. המערער מועסק בחברה כ"שף" ואחראי על הפן המקצועי, ואילו המערערת, אחראית על ענייני ה

 

 צהירו כי לא קיימת תלות במקור הכנסות בן הזוג הרשום ובת זוגו.חישבו המערערים את המס על הכנסתם בחישוב נפרד, וה 2008-2011בשומה העצמית לשנות המס 

 

)ד( לפקודה, כפי שפורשה בפסיקה ונקבעה 66פקיד השומה דחה את השומות העצמיות וקבע, כי המערערים אינם זכאים לחישוב מס נפרד, בהתאם להוראות סעיף 

 (, והטיל עליהם מס בחישוב מאוחד לשנות המס האמורות.8114/09ע"א ) בהלכת מלכיאלי

 

)ד( 66התלות הקבועה בסעיף -)השופט גדעון(, דחה את הערעור וקבע כי נוכח הלכת מלכיאלי, לא מתקיימת במערערים דרישת אי בית המשפט המחוזי בבאר שבע

שב את הכנסותיהם במאוחד. באשר לטענת המערערים להחלה פרוספקטיבית )ולא רטרואקטיבית( של הלכת מלכיאלי עקב אינטרס הסתמכותי לפקודה, ומשכך נכון לח

ם, ואין להחילה על שומות המערערים, מאחר ותחולתה של הלכת מלכיאלי הינה למפרע, הגם (, נקבע, כי אין לקבל את טענת המערערי900/01ע"א ) הלכת קלסעל 

 . 199שנפקותה בפועל רק עד החלת תיקון 

 

 בית המשפט המחוזי, ומכאן הוגש ערעור לבית המשפט העליון. ידי-עלהערעור נדחה 

 

 : הדיון בבית המשפט העליון

)ה( 66ימו המערערים לחזור בהם מהערעור, בכפוף לכך שתינתן להם האפשרות לפנות אל פקיד השומה בבקשה לפי סעיף כוח המערערים, הסכ-לאחר שמיעת טיעוני באי

(, וזאת על אף התלות בהכנסות 2013)התקרה נכונה לשנת  ח"ש 49,680( המאפשר בתנאים מסויימים חישוב נפרד על הכנסה בסך של 199לפקודה )כנוסחו לפני תיקון 

 הנדרש על פי אותו סעיף. במועד הוגשה לא שהבקשה העובדה ףבני הזוג וחר

 

 

בינואר  1"(, שתחולתו מיום 199תיקון )" 2013-(, התשע"ד199ראוי לציין, כי פס"ד הנ"ל עוסק במצב החוקי ערב החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס' -ההער

כי אם מקור ההכנסה של אחד מבני הזוג תלוי במקור ההכנסה של האחר, החישוב הנפרד יתאפשר  )ד( לפקודה. על פי התיקון, נקבע,66, אשר החליף את סעיף 2014

 בנסיבות מסוימות.

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

http://elyon1.court.gov.il/files/16/100/039/k05/16039100.k05.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/09/140/081/p04/09081140.p04.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/01/000/009/J03/01009000.j03.pdf
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  פליגלר טלרו"ח ועו"ד 

 

 עסקו של המורישירת נכס ששימש את יורשים אינם יכולים לקזז הפסדים עסקיים של המוריש כנגד רווח הון ממכ .3

 בנימין ואורי שרגא נ' פקיד שומה חולון 9066/15ע"א 

 

 

מותה של המנוחה, פסק הדין עוסק בעניינה של מנוחה אשר ניהלה במשך שנים עסק כעצמאית בבניין שבבעלותה. במהלך השנים הצטברו בעסק הפסדים לצורכי מס. עם 

 יורשיה )המערערים( סגרו את העסק ומכרו את הבניין אשר הניב שבח. 

 

 זז את ההפסד העסקי המועבר שהיה בידי המנוחה כנגד השבח?עניינו של פסק דין זה הינו בשאלה האם היורשים זכאים לק

 

לפקודה עד למועד פטירתו של אדם, מקורות ההכנסה וההכנסות הנובעות מהם שייכות לו ונישומות  120)השופט קירש(: בהתאם לסעיף פסיקת ביהמ"ש המחוזי בת"א 

ם עצמם והם נישומים בגינן. אין כלל גורף הקובע כי כל זכות חיוב או מעמד מכל סוג שהוא, על שמו. מרגע הפטירה ההכנסות הנובעות מאותם מקורות שייכות ליורשי

לפקודה לא כלולים יורשים, ואילו בעניין הכנסה מיגיעה אישית נאמר  1שבסעיף  רכושית או אישית, שהייתה לאדם פלוני תעבור במותו ליורשיו. גם בהגדרת "אדם"

 היה בן זוגו ערב פטירתו. כלומר, בהיעדר התוספת האמורה אין אפשרות לפרש את המונח "אדם" מעבר למובנו הרגיל. במפורש כי "אדם" הוא לרבות מי ש

 

לפקודה כשלעצמו אינו מסדיר באופן מפורש את זכותו של יורש לעשות שימוש בהפסדים המועברים  28כמו כן, דחה ביהמ"ש את טענת המערערים לפיה, שאף אם סעיף 

 של מוריש, התוצאה מתחייבת מעצם היות ההפסדים או הזכות לקיזוזם נכס שעובר בירושה לידי היורש. 

 

הפסד עשוי להיות ערך כלכלי, ואולם, יש מרחק בין ייחוס ערך כלכלי להפסד צבור לבין הסקת המסקנה כי ההפסד ניתן להעברה, זאת למרות נפסק, כי אין מחלוקת כי ל

בעת הטלת ו בחשבון המגמה בשנים האחרונות להרחיב את יכולת קיזוז ההפסדים. הפסד אינו שטר המגלם חוב כספי מהמדינה לנישום, אלא הוא נתון שומתי שיש להביא

 ביהמ"ש המחוזי. ידי-על לפיכך הערעור נדחהמס על אדם מסוים לאורך זמן. בהורשה אין היגיון המצדיק סטייה מהעיקרון האמור והנחלת ההפסדים ליורש. 

 

אינה מאפשרת לכלול בגדרן את יורשיו לפקודה  28על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט העליון אשר עמדתו הייתה כי לשון הוראות סעיף : הדיון בביהמ"ש העליון

 החוקיים של מנוח שצבר הפסדים לצורכי מס, ולכן האפשרות לקזז הפסדים מוקנית רק לאותו נישום שצבר את ההפסדים ולא ליורשיו.

 . נמחק הערעורבהמלצת בית המשפט העליון 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

http://elyon1.court.gov.il/files/15/660/090/t08/15090660.t08.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/15/660/090/t08/15090660.t08.htm
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 שפוצלו למספר טפסים WINNERטפסי מהימורים זהים ב מיסוי הכנסות .4

 1מאיר עמור נ' פקיד שומה ת"א  47738-01-15ע"מ 

 

בהפרש של דקות ספורות בין כל טופס,  WINNERטפסים של  17. המערער שלח ש"חאלפי  600 -כהייתה למערער הכנסה מזכיה בהימורים בסכום של  2010בשנת 

את סכום  ובכל אחד מהטפסים היה ניחוש זהה של התוצאות בשלושה משחקי כדורגל אשר נערכו במחזור משחקים אחד. סכום הזכייה בכל אחד מהטפסים לא חצה

 הפטור שנקבע בצו מס הכנסה לעניין השתכרות או רווח מהימורים או הגרלות. 

 

הטפסים שמילא המערער יחד כ"הימור אחד", וזאת מפני  17-א לפקודה וכי יש לראות ב2הזכייה מהווה הכנסה חייבת בהתאם להוראות סעיף  קבע כי סכום המשיב

סה ט הקטנת ההכנטפסים, למע 17-כי אין כל יתרון בפיצול הניחושים ל ,שהניחושים בכל טופס היו זהים וכן בשל סמיכות הזמנים בין שליחת כל טופס. כמו כן, סבר המשיב

 מכל טופס אל מתחת לתקרת ההכנסה הפטורה. 

 

 הטפסים ששלח באופן נפרד וכי כל טופס מהווה "הימור אחד" ועל כן הפטור שבצו מס הכנסה חל לעניינו.  17סבר כי יש להתייחס לכל טופס מתוך  המערער

 

תכלית הוראות סעיף  ונות ואת הגדרת המונח "הימור" במילון ובחוק העונשין וקבע כיהשופט אלטוביה בחן את הוראות החוק הש - בת"א פסיקת בית המשפט המחוזי

בלבד. לכן קבע כי  א נועדה להרחיב את בסיס המס ולהטיל מס על הכנסות מהימורים, וכי הוראות צו מס הכנסה נועדו לפטור ממס הכנסות מהימורים בסכומים קטנים2

ה מתיישבת עם תכליות אלו. משכך קבע כי אין לאפשר למערער לפצל "הימור אחד" למספר טפסים ולפטור עצמו בכך פרשנותו של המערער את הוראות החוק אינ

 מתשלום מס. זהות ההימור/הניחוש הופכת את שורת הסימונים בטפסים ל"הימור אחד".

 הערעור נדחה  

 

 

 

 
 

 בחזרה לתפריט
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 מקרקעיןמיסוי -הפסיק
 

 החזר הוצאות שיפוץ למוכר, ניכוי הוצאות השבחה, קיזוז הפסדים כנגד השבח .5

 יורם וינוגרד נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה  3056-09-14ו"ע 

 

 מלכא -רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ

 

חידות, י 4-מיליון ש"ח. הואיל והבניין הורכב מ 3.4תמורת מכירה בסך  מזכויות בבניין שהיו בבעלותו לחברת דניאל נדל"ן, והצהיר על 75%העורר, עו"ד יורם וינוגרד, מכר 

"(, ובגינה ביקש העורר לקבל הדירה הגדולהמיליון ש"ח )" 1.39חישב העורר את המס המתחייב בגין כל אחת מהיחידות, כאשר אחת היחידות הוערכה על ידו בסך של 

"( המעניק פטור למכירת דירת מגורים עד לכפל שווי הדירה או עד לסכום התקרה הקבוע בחוק. החוקרקעין )"ז' לחוק מיסוי מק49פטור ממס השבח, בהתבסס על סעיף 

ש"ח, כסכום התקרה שהיה ידוע אז. לגבי יתר היחידות שנמכרו, ביקש העורר  1,937,500הואיל וכפל השווי עלה על סכום התקרה, ביקש העורר כי יוכר לו פטור בסך 

 ת שהוצאו באחזקת ושיפוץ הבניין, היטל השבחה ששילם והוצאות שהוצאו בעסקה. העורר הוסיף וטען כי מהשבח שנוצר לו במכירה יש לקזז נזקיםלנכות הוצאות שונו

 והפסדים שנגרמו לו כתוצאה מהתרשלות המדינה.

 

 מיליון ש"ח, 3.4נחתם הסכם נוסף, ממנו עלה כי בנוסף לתמורה של  המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין חדרה, לא קיבל את הצהרות העורר, וקבע כי בין העורר לדניאל נדל"ן

ש"ח, שהוצג כהחזר הוצאות שיפוץ הנכס, אך המשיב סבר כי יש לראות בו כחלק מהתמורה. עוד קבע המשיב כי העורר זכאי לפטור  250,000קיבל העורר סך נוסף של 

"ח, ולכן הפטור המגיע הינו רק עד לסך כפל השווי, ויתרת התמורה חייבת במס שבח. המשיב הכיר גם ש 900,000על מכירת הדירה הגדולה, אך שווי הדירה היה רק 

לשיפוץ ואחזקת הדירה בניכוי הוצ' ההשבחה, אך התנה זאת בהצגת קבלות בגינן. כן קבע כי יותר בניכוי רק חלק יחסי של ההוצאות, שכן אין לנכות הוצאות שהוצאו 

 ר.הגדולה לגביה ניתן הפטו

 

 ועדת ערר מיסוי מקרקעין בחיפה דנה בטענות העורר כדלקמן:

 

 -ההתמור (1)

 

מהזכויות בבניין לפני המכירה, ולכן היה עליה להשתתף בחלק היחסי מההוצאות שהוצאו לאחזקת  25%לטענת העורר, דניאל נדל"ן הרוכשת הייתה הבעלים של 

וה תמורה עבור הנכס שנמכר. ועדת הערר דחתה טענה זו, וקבעה כי יש לצרף לתמורת המכר סכום זה. אינו מהו ש"ח 250,000ושיפוץ הבניין. משכך, הסך של 

ששילם הקונה בקביעת שווי המכירה יש להביא בחשבון את סך כל התמורות שקיבל המוכר מהרוכש בגין המקרקעין, בין בכסף ובין בשווה כסף, לרבות כל סכום 

הנוכחי הרוכש היה גם שותף בנכס ולכאורה היה עליו להשתתף בכל הוצאות אחזקת המבנה ושיפוצו, עם זאת, נסיבות לסילוק חובות המוכר. אמנם במקרה 

, ולפיכך דרישת השתתפות בהוצאות בסך 25%המקרה מלמדות כי לא מדובר בהשבת הוצאות, אלא בתמורת רכישה, שכן חלקה של דניאל נדל"ן בבניין היה 

 , ולכך לא היו ראיות.ש"חל הוצאות אחזקת הרכוש המשותף היה כמיליון ש"ח משמעה כי סך כ 250,000
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 -קיזוז הפסדים (2)

"המס שחייבים בו על פי  ( לחוק, לפיו:1ב)א()48העורר ביקש להתיר לו לקזז הפסדים שנצברו לו בשומות המס על הכנסתו אצל פקיד השומה, בהסתמך על סעיף 

מפקיד השומה שלפיו יש להפחית מסכום השבח סכום כלשהו בשל קיזוז  המציא המוכר אישורחוק זה, יראוהו כמקדמה על חשבון מס הכנסה, זולת אם 

 . כיוון שבנסיבות העניין העורר לא המציא אישור כאמור, די בכך כדי להביא לדחיית טענותיו בעניין זה. הפסדים..."

 

 -הניכוי הוצאות השבח (3)

לם בשל היטל העורר קבל על כך שהמשיב לא הכיר בכל ההוצאות שהוצאו להשבחתו של הבניין. עוד טען, כי טעה המשיב כאשר נמנע מלהכיר בניכוי התשלום ששו

ניכוי הוצאות ללא אסמכתאות. עוד טען המשיב ההשבחה, בטענה שיש להמתין לתוצאת הערר שהוגש על שומת ההיטל. המשיב מצדו הבהיר כי אינו מוכן להכיר ב

אופן יחסי כי אין להתיר לנכות את הוצאות ההשבחה שהוצאו להשבחת הדירה הגדולה, שלגביה הוענק הפטור, ולפיכך יש לחלק את ההוצאות שהוכחו בקבלות ב

 בין היחידות השונות. 

 

 39רוף המחיר ששילם המוכר לרכישת המקרקעין והוצאות ההשבחה המותרות לניכוי לפי סעיף צי ידי-עללחוק נאמר כי שווי הרכישה ייקבע  47 שבסעיףבהגדרות 

הנטל להוכיח את ההוצאות  ", המהווה בסיס לחישוב השבח.הרכישהלחוק. מחיר הרכישה בצירוף ההוצאות המותרות לניכוי מהשבח, מהווים יחדיו את "יתרת שווי 

 כן, אין להתיר ניכוי הוצאות שלא נתמכו בקבלות. מוטל על הטוען זאת, כלומר על העורר. על

 

"בשל סכום שווי ז' לחוק קובע כי יינתן למוכר פטור 49עוד קבעה ועדת הערר כי אין להתיר בניכוי הוצאות שהוצאו בגין החלק הפטור ממס בדירה הגדולה. סעיף 

שם לחוק, ניכויים שכאמור מתווספים ליתרת שווי הרכישה. ל 39לניכויים המותרים לפי סעיף . שווי המכירה נקבע לפי שווי הזכויות הנמכרות, בלא כל קשר המכירה"

 נכס אשר סכום שוויקביעת סכום הפטור, אין כל רלבנטיות לשווי הרכישה ועל כן נקבע שווי הפטור מתוך התעלמות מהניכויים המותרים. על מנת שלא לפגוע במוכר 

( לחוק, לפיו יחושב שווי המכירה של יתרת 4ז)א()49כולו, ועל מנת לחשב את השבח ביחס ליתרת שווי הנכס, חוקק סעיף המכירה הפטור נופל משווי המכירה 

ס לחלק זה לבין הנכס, שאינו נכלל בפטור, כשוויו של נכס נפרד. משווי זה תופחת יתרת שווי הרכישה אשר תחושב באופן יחסי כיחס שבין שווי המכירה המתייח

 הפטור. באופן כזה ייקבע השבח של יתרת הנכס, וימנע ניכוי ביתר של ההוצאות המותרות. שוויו הנכס

 

יש להתיר ניכויו מהשבח, ואין להמתין לסיום הליכי הערר  -בהתייחס לניכוי היטל ההשבחה מהשבח, קבעה ועדת הערר כי משהציג העורר קבלה על תשלום ההיטל 

כל התייחסות להליכי  39( לחוק קובע כי בין ההוצאות שיותרו בניכוי ייכלל גם היטל השבחה ששולם. אין בסעיף 11)39על ההיטל בכדי להתיר את ניכויו. סעיף 

ולמעשה לגבי כל  השגה בערר על תשלום ההיטל ואין כל הוראה כי התנאי לניכוי הוא היותו של חיוב ההיטל חלוט. העלאת טענות לגבי שומת ההיטל אינה ייחודית

הוא כי מדובר בהוצאה שהוצאה בפועל ודי בכך כי ההוצאה שולמה כדי  39מה ניתן לתהות האם ננקטו הליכים להחזר. התנאי היחיד הקבוע בסעיף הוצאה ששול

 להתיר את הניכוי. 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 ם דירות בבעלות הוריוזכאות למס רכישה על דירת מגורים יחידה של קטין תיבדק ביחד ע .6

 עדן מזל חג'ג' ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א 62-431-15ו"ע 

 

 רו"ח אלה כהן

 

רכשו העוררים מקרקעין בפרויקט "מגדלי הצעירים" בדרך מנחם בגין בתל אביב. מאחר והעוררים הם קטינים, רכישת זכויותיהם בפרויקט נעשתה  2010בשנת  העובדות:

 באמצעות הוריהם כאפוטרופוסים הטבעיים ובאישור בית המשפט. 

 

העוררים מהווה זכות לדירת מגורים וכי יש לחשב את שווי הרכישה של העוררים לפי  ידי-עלהמשיב הוציא שומות לפי מיטב השפיטה במסגרתן קבע כי רכישת הזכויות 

 בגין הוצאות בלתי צפויות מראש ושכר טרחת עו"ד. 10%משווי הדירה העתידית בתוספת  90%שיעור מס של 

 

עררים החל משא ומתן, שבעקבותיו הגיעו הצדדים להסכם פשרה, והוגשו עררים. מיד לאחר הגשת ה השגה, שנדחתההעוררים, ביחד עם יתר חברי הקבוצה, הגישו 

ועדת הערר. בעקבות הסכם הפשרה, הנפיק המשיב שומות סופיות לחברי הקבוצה, לרבות לעוררים, ואף הנפיק אישורים סופיים  ידי-עלשקיבל תוקף של פסק דין 

 המופנים לרשם המקרקעין.

להסכם הפשרה, התקבלו אצל העוררים תיקוני שומה ודרישות לתשלום תוספת מס רכישה בגין השומות נשוא ערר זה  בחלוף כשנה וחצי מאז ניתן תוקף של פסק דין

 בטענה שעסקינן בדירות נוספות ולא בדירות יחידות של העוררים ומכאן הערר.

 

( לחוק )עקרון התא המשפחתי( חל 2()ב()2א()1)ג9והאם סעיף  הסכם הפשרה ונספחיו ידי-עלהאם נושא הזכאות להקלה בגין דירה יחידה או נוספת מכוסה  המחלוקת:

 כאשר הקטינים הם הרוכשים או רק כאשר ההורים קונים לעצמם ובידי ילדיהם הקטנים דירה נוספת. 

 

  החלטת ועדת הערר:

על כך כי ההסכם מאפשר למשיב לבחון את הצהרת  , קבעה הועדה, כי הן לשון ההסכם, הן נסיבותיו והן ההיגיון הבריא שלו מצביעיםבאשר לנפקות הסכם הפשרה

הסכם כדי להצביע הרוכשים באשר לזכאותם להקלה בשיעורי המס בשל "דירה יחידה". הש' קירש העיר, כי יש קושי לקבל את הטענה לפיה יש בשינוי שנערך בנוסח ה

יתר  ידי-עלת מעמדה של כל דירה נרכשת כדירה יחידה, אך מאחר וסוגייה זו הוכרעה בבירור על זכות המשיב לסטות מן הרשום בטבלאות או על כוונתו לבחון לראשונה א

 חברי הועדה אין צורך להעמיק את הדיון בעניין זה.

 

ת זכויוהועדה קבעה ברוב דעות כי במצב שבו רוכשים קטינים  - הקטינים ידי-על(, הגדרת התא המשפחתי ורכישת הדירה 2()ב()2א()1)ג9באשר לפרשנות של סעיף 

ללא קשר לסדר  בדירה באמצעות הוריהם, יש להביט על התא המשפחתי כישות אחת לעניין הענקת הקלה במס רכישה ולעניין פטור ממס שבח הניתנים לדירה יחידה,

 הכרונולוגי של רכישת הדירות במשפחה.

 

ההורים או הקטינים. ההנחה ממס ניתנת לתא -הזה משנה מי מימן את הרכיש(, לפיה אין 1393/01)ו"ע  אבן עזראדעת הרוב בוועדה נסמכה על דעת הרוב בעניין 

לדחות את הערר. המשפחתי )הורים וקטינים כאחד( ולא לכל אחד מהם בנפרד, ומשרכש מי ממרכיבי התא המשפחתי דירה ושילם מס מופחת, מוצתה הזכות ועל כן יש 

 יקטיבית( היא לתחולה דו כיוונית של ההוראה הנדונה, אחרת תסוכל התכלית האנטי תכנונית.השופט  קירש הוסיף כי יש לשער כי כוונת המחוקק )האובי

 הערר נדחה
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 מכירת בית מגורים ורק חלק מזכויות בניה במגרש כאשר הנכס לא רשום כבית משותף, מהווה מכירת/ רכישת קרקע ולא דירת מגורים .7

 ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה איריס הרצברון 18942-06-15ו"ע 

 

 עו"ד אהרן לוריא

 

בית מ"ר ) 130(, על המגרש ניצב בית מגורים ששטחו "המגרש"מ"ר ) 590( הינם בעלי חלק מזכויות חכירה בחלק ממגרש בנהריה, בשטח של "המוכרים") 1-2העוררים 

 (.המגורים"

 

 מזכויות הבנייה הקיימות או שיהיו 30%(, לפיו ימכרו המוכרים לרוכשים את בית המגורים וכן "הרוכשים) 3-8נכרת הסכם מכר בין המוכרים לבין העוררים  2013בשנת 

מזכויות הבנייה במגרש, מבנה הבנוי בפינה הצפונית מערבית של המגרש וכן כל  70%. על פי ההסכם, נותרו בבעלות המוכרים ח"ש 1,885,000קיימות במגרש, תמורת 

 מגרש שמסביב לבית המגורים. כמו כן, הוסכם כי שטחי הקרקע המהווים דרך גישה לבית המגורים יהוו רכוש משותף.שטחי הקרקע של ה

 

 ( לחוק מיסוי מקרקעין. 1ב)49בהמשך, הגישו העוררים את טופס המש"ח, במסגרתו סימנו כי הם מבקשים פטור ממס שבח לפי סעיף 

 

קביעת שומת מס שבח לפי מיטב השפיטה, כאשר לשיטתו, העוררים לא היו זכאים לפטור ממס שבח הואיל ולא נמכרו כלל בתגובה הוציא המשיב, מכתב פירוט נימוקים ל

ם המכר, רק בית הזכויות בנכס הנמכר. בניגוד לעמדת המוכרים כי הממכר כולל בתוכו הן את בית המגורים ואת שטח החצר, הרי שלדעת המשיב, כעולה מלשון הסכ

 ה שנמכר. כמו כן, טען המשיב כי הנכס הנמכר אינו רשום כבית משותף ולכן לא ניתן להפריד בין בית המגורים וזכויות הבנייה.  המגורים הוא ז

 

קע ולא דירת במקביל ובנוסף, הוציא המשיב מכתב פירוט נימוקים לקביעת שומת מס רכישה לרוכשים לפי מיטב השפיטה. עמדת המשיב היא כי הרוכשים רכשו קר

 ורים.מג

המשיב. המשיב קבע בהחלטה כי המוכרים אינם זכאים לפטור ממס שבח מאחר ולא מכרו את כל זכויותיהם בדירת המגורים וזאת  ידי-עלהשגה שהגישו העוררים נדחתה 

מ"ר וכי על פי הפסיקה אין מקום לביצוע  590בהחלטתו ציין המשיב כי שטח המגרש עומד על  . (6486/02ע"א ) להב רחלעניין בהסתמך על פסיקת בית המשפט העליון ב

 פיצול פיזי במגרש. מכאן הערר.

 

 ועדת הערר החליטה פה אחד בנימוקיה של יו"ר הועדה )השופטת  וינשטיין( כי דין הערר להידחות. 

 

לשטח בית המגורים  אך ורקה"ממכר" מתייחס  -מקריאה מדוקדקת של לשון הסכם המכר שנחתם בין הצדדים, קבעה הועדה כי לשונו של זה הינה ברורה וחד משמעית 

ם, ות והזכויות הנותרות בידי המוכרימזכויות הבניה במגרש ותו לא. זאת ועוד, כל ניסיון לתור אחר התשריט אליו מפנה הסכם המכר ל"צביעת" הזכויות הנמכר 30%-וכן ל

 העלה חרס, עובדה עליה הביעה הועדה את תמיהתה.  

 

מזכויות הבניה, הסכמה זו הייתה מקבלת ביטוי מפורש בהסכם המכר,  30%אם היו המוכרים חפצים למכור לרוכשים את בית המגורים בתוספת שטח חצר, בנוסף ל 

שטחי המכר כמתבקש, היה זה מצורף כנספח להסכם המכר, לא כל שכן, שעה שהצדדים להסכם המכר היו מלווים בליווי ובוודאי שאם היה קיים תשריט המגדיר את 

המוכרים והרוכשים. במסקנתה לעניין זה,  ידי-עלמשפטי. יתר על כן, התצהיר שכן הובא כנספח לתצהיר המוכרים אינו נושא כל תאריך ולא ניתן כלל לדעת מתי נחתם 

 כי התשריט כאמור לא נוצר אלא לצרכי ערר זה, על כל המשתמע מכך. קבעה הועדה

 

http://elyon1.court.gov.il/files/02/860/064/I12/02064860.i12.pdf
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. במקרה דנן, בו לשיטתה, הלכה פסוקה היא כי "דירת מגורים" כוללת הן את הבית עצמו והן את הקרקע המשויכת לאותו בית ומשמשת באופן סביר את בית המגורים

ת לא ניתן לקבוע שהמוכרים מכרו את כל זכויותיהם בדירת המגורים. מעבר לכך, ניסיון לייחד את המכר לבי מזכויות הבניה, 30%-הובהר כי נמכר רק שטח בית המגורים ו

ים כלל לא מכרו מגורים דווקא, לא רק שאינו עומד בקנה אחד עם לשון ההסכם, אלא שאף אינו משקף את מהותה האמיתית של העסקה. בחינה כאמור מעלה כי המוכר

 מכר של קרקע וזכויות בנייה.  -מסוימים במגרש וכן זכויות בנייה בו. דהיינו -" אלא חלקים בלתילרוכשים "דירת מגורים

 

 להידחות. -ה עניין זבאשר על כן, עמדת הועדה הייתה כי אין מקום להעניק למוכרים פטור ממס שבח במקרה הנדון, ודין הערר בשל המוכרים 

 

(, הרוכשים אינם עומדים 278/84)ע"א  פרידמן הלכתרכישה החל על דירת מגורים, דחתה הועדה טענה זו. ע"פ  כי הם זכאים לשיעור מס הרוכשים עמדת לעניין

ית בערר זה, עובדה בתנאים שנקבעו בדין לצורך קביעת שיעור מס רכישה על דירת מגורים. בנוסף, ציינה הוועדה, כי אף אחד מן הרוכשים לא מסר תצהיר עדות ראש

כלל לא הוכחה, זאת גם לאור המסכת  -הרוכשים  ידי-עלשל הרוכשים. כמו כן, כל כוונה להשתמש בדירת המגורים המצויה על המגרש לצרכי מגורים אשר פעלה לחובתם 

 החוזית שבין הצדדים ומבקשת ההיתר שהוגשה לוועדה לתכנון לבניה בעניין הריסתו של מבנה קיים והקמת בניין מגורים אחר במקומו.

 

יות ולאור המהות הכלכלית האמיתית של העסקה, עמדת הוועדה הינה כי יש לקבוע כי הרוכשים לא רכשו בפועל דירת מגורים מהמוכרים אלא רכשו זכו אשר על כן,

 במקרקעין ובהתאם למהות זו יש לחייבם במס רכישה. 

 הערר נדחה

 

 

 

 
 

 בחזרה לתפריט

  



12 

  של רשויות המס חוזרים, הוראות ביצוע ופרסומים אחרים - 3חלק 

 

 מס הכנסה
 

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

 

 רווחים ראויים לחלוקה לאור פס"ד ז'ורבין .1

 6.2017הכנסה מס'  חוזר מס

 

האם ניתן לכלול בחלופת המס בחישוב הרווחים הראויים  ,(, אשר דן בשאלה7566/13ע"א ) אורן ז'ורביןניתן פסק הדין של ביהמ"ש העליון בעניין  2015בחודש מרץ 

"( וטרם החברה המחזיקה"(, "רווחי אקוויטי" שנרשמו בספרי החברה המחזיקה אשר מניותיה נמכרות )"רר"לב לפקודת מס הכנסה )"94עותם בסעיף לחלוקה, כמשמ

יבו במס חברות "(, אשר חורווחי אקוויטי"(. בית המשפט קבע כי גם רווחים חשבונאים )"חברות כלולות)" החברות המוחזקות על ידה ידי-עלחולקו בפועל כדיבידנד 

 ת המס.ברמת החברות הכלולות וטרם חולקו לחברה המחזיקה ואשר לא צפוי כל חיוב נוסף במס בגינם, יכללו בחישוב הרר"ל בחברה המחזיקה על פי חלופ

 

חישוב הרר"ל על פי קביעה זו של ביהמ"ש מעלה את הצורך להחיל כללים ברורים לאופן יישומה בפועל. בהתאם לכך, בכל אחד מהמקרים בהם נכללו רווחי האקוויטי ב

יה, שאין לכלול רווחי אקוויטי חלופת המס, יש לפעול על פי האמור בחוזר. בין היתר, נאמר בחוזר, שהחברה המחזיקה צריכה ליישם את גישת השווי המאזני בספר

ם כלולה, או רווחים שמקורשמקורם ברווחי חברה זרה )וזאת אף אם בשל זיכוי ממס זר לא ישולם מס בישראל בפועל(, שאין לכלול ברווחי האקוויטי רווחי שערוך בחברה ה

 ברווחי מפעל מאושר או מוטב אשר יחוייבו במס בעת חלוקתם.

 

, וזאת בהתאם לתקופת ההחזקה של מוכר המניות בחברה לפי החלופה החשבונאית והחלופה המיסויית החברה הכלולהוב רר"ל בגין רווחי יש לבצע חישעפ"י החוזר, 

ב 94סעיף המחזיקה )בהתחשב בתקופת ההחזקה של החברה המחזיקה בחברה הכלולה( ובשיעור ההחזקה של החברה המחזיקה בחברה הכלולה, והכל על פי הוראות 

רווחי האקוויטי( שחושב לעיל בחברה הכלולה, ניתן לכלול בחלופת הרר"ל המיסויי לפקודה. את רווחי האקוויטי שנרשמו בחברה המחזיקה עד גובה הרר"ל )אך לא יותר מ

 בחברה המחזיקה.

 

הפסדים אלו לא יופחתו מהרר"ל על פי החלופה המיסויית של החברה המחזיקה  -הייתה היתרה המצטברת של רווחי האקוויטי שלילית )קרי, הפסדי אקוויטי צבורים( 

 ן החברה הכלולה תהיה אפס.והתוספת לרר"ל המיסויי בגי

 

ט התייחס בפסיקתו במצב בו חל שינוי בבעלי המניות בחברה המחזיקה נוצר כפל הטבה כאשר רווחים אלו לא חולקו כדיבידנד טרם מכירת החברה המחזיקה. בית המשפ

בחברה המחזיקה, תופחת ההכנסה הפטורה מחלוקת דיבידנד לפיכך, על מנת למנוע כפל הטבה, בחישוב הרר"ל המיסויי  לכפל ההטבה אך לא התייחס למקרה כאמור.

זיקה(, עד גובה רווחי אקוויטי שהתווספו לרר"ל המיסויי בחברה המחזיקה כאמור בחוזר זה, וזאת ללא תלות במקור הרווחים מהם חבפועל )מהחברה הכלולה לחברה המ

 חולק הדיבידנד.

 

 בנספח לחוזר מובאות דוגמאות ליישום האמור בחוזר.

  בחזרה לתפריט

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_06_2017_acc.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/13/660/075/i12/13075660.i12.pdf
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 יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים .2

 4.2017חוזר מס הכנסה מס' 

 

את חוזר מס'  מחליף ומבטללפיצויים. חוזר זה  מרכזית בקופה צבורות בנושא יתרות 4/2017חוזר מס הכנסה מס' פרסמה רשות המסים את  2017ביוני  11 ביום

 של משרדנו(. 11.2017חוזר מסים )ראה  26/12/2016שפורסם רק לפני מספר חודשים ביום  7/2016

 

, כיצד ניתן לעשות שימוש בסכומים העודפים 2007 בדצמבר 31 החוזר קובע, בין היתר, כי יש לשמר את זכויות העובדים הוותיקים אשר נכללו ברשימת המועסקים ביום

בקופות והוראות רלוונטיות לחברות המנהלות שהצטברו בקופות המרכזיות, מהן הוראות המס שיחולו על מעסיק במשיכת כספים מהקופה המרכזית, הסדרת הבעלות 

 קופה מרכזית.

 

הסכום "בתוספת  "הסכום במחלוקת"מ 110%-מגבוהה  2016נכון לתום שנת הייתה היתרה בקופה המרכזית  לעניין השימוש בסכומים העודפים בקופה, נקבע, כי אם

 "( ויחולו לגביו הוראות אלה:העודף בקופה מרכזית, יראו בסכום ההפרש כעודף )להלן: "" )כהגדרתם בחוזר(2007לעובדי 

 

 העסקתם, יועבר תחילת תלות במועד ללא המעסיק עובדי כל של גמל בקופות הפיצויים שוטפות במרכיב ההפקדות לגובה המרכזית, עד בקופה העודף סכום (1)

הפקדות השוטפות(.  שבוצעו לאחר רק להתבצע למעסיק תוכל המרכזיתמהקופה  כאמור )ההעברה ההפקדות מימון כתחליף וזאת ,למעסיק המרכזית מהקופה

 ההפקדות ,שני ומצד הכנסה מס )ד( לפקודת3סעיף  להוראות בהתאם המעסיק בידי הכנסה תהווה המרכזית למעסיק מהקופה אחד, ההעברה זה, מצד במצב

 ה.( לפקוד5)17 סעיף בהתאם להוראות בניכוי תותרנה הפיצויים במרכיב השוטפות

 

עבור  ( לפקודה5)17 סעיף הוראות לפי פיצויים מרכיב הוצאה לתשלום תותר לא, לעיל כאמור ההפקדות השוטפות לטובת המרכזית בקופה העודף ינוצל ולא במידה (2)

 .כאמור נוצל שלא העודף לגובה עד וזאת, המעסיק עובדי כלל

 

 ישירה הוראה מתן ידי-על, העוקבת השנה של במרץ 31 לתאריך עד לשנה אחת עשהיי לעיל( כאמור בו ושימוש מרכזית בקופה עודף קיום )בדיקת כאמור מהלך (3)

 הפקדות העובדים כלל של לחשבונותיהם הופקדו כי דין עורך אישור או המעסיק של חשבון אישור רואה המרכזית בקופה שנתקבל לאחר, לפיצויים לקופה מרכזית

 .המרכזית בקופה העודף תחשיב שוטפות ויוצג

 

 .מרכזית בקופה העודף בסכום שימוש לעניין מספרית דוגמא מובאת לחוזר בנספח

 

 של משרדנו. 21.2017חוזר מסים ראה -הלהרחב

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_04_2017_acc.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2017/11_2017.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2017/21_2017.pdf
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 חטיבת המס, אנטו קלמרו, המחלקה המקצועיתבינת עו"ד 

 

 2017בספטמבר  30עד  2017בינואר  1 בתקופה דיבידנד מוטב לפי הוראת השעהי בנושא ות מיסוהחלטמספר  .3

 

 בספטמבר 30 עד 2017 בינואר 1 העוסקות בנושא מיסוי דיבידנד מוטב שחולק לבעל מניות מהותי על פי הוראת שעה בתקופה החלטות מיסוי 3רשות המסים פרסמה 

 (. ש"ח 640,000אם חל מס נוסף על הכנסות גבוהות העולות על  33%)או  30%בלבד במקום  25%, דיבידנד הזכאי לשיעור מס של 2017

 

 חלוקה כנגד יתרות זכות  -5016/17החלטת מיסוי בהסכם מס'  .א

 

. לאחר הכרזת הדיבידנד ובתקופת הוראת 2016בדצמבר  31בכוונת החברה להכריז על דיבידנד בתקופת הוראת השעה שמקורו ברווחים שנצברו עד יום העובדות: 

חובה בחברה ל המניות ילווה לחברה את סכום הדיבידנד פחות ניכוי המס במקור מהדיבידנד, כאשר בעל המניות יעמוד ביתרת זכות. לבעל המניות אין יתרת השעה, בע

 במועד ההכרזה על הדיבידנד. 

 

-עלכם הלוואה מבעל המניות לחברה, כדיבידנד ששולם החברה ובעל המניות מבקשים לראות בהכרזה על הדיבידנד במקביל לניכוי מס במקור וחתימה על הס הבקשה:

 בעלי המניות.  ידי-עלהחברה והתקבל  ידי

 

בעלי המניות. את יתרת הדיבידנד המוטב לאחר ניכוי מס במקור  ידי-עלהחברה והתקבל  ידי-עליראו בדיבידנד המוטב כמשולם -הלעניין הוראת השעהחלטת המיסוי: 

 יראו כמושקעת בחברה בכפוף להלן:

 

 .2017באוקטובר  15נוכה המס מהדיבידנד המוטב והועבר לפקיד השומה עד ליום  (1)

 הדיבידנד בניכוי המס כאמור נרשם בספרי החברה כהלוואה/ יתרת זכות לבעל המניות. (2)

 

 מניות שהתקבלו בירושה -1728/17החלטת מיסוי בהסכם מס'  .ב

 

"(, כאשר מוריש המניות עבד בחברה וקיבל הכנסות מהחברה עד למועד היורש)" 2016בעל מניות מהותי בחברה קיבל את מניות החברה בירושה בשנת העובדות: 

 .2016-ו 2015פטירתו. ליורש לא היו הכנסות מהחברה בשנות המס 

 

 אופן חישוב תנאי ממוצע ההכנסות לצורך הזכאות לקבלת דיבידנד מוטב בהתאם להוראות השעה.הבקשה: 

 

בעל המניות היורש בלבד. יובהר כי בחישוב תנאי ממוצע  ידי-עללצורך חישוב תנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה, יחושבו ההכנסות שהתקבלו החלטת המיסוי: 

 .2015-2016ההכנסות של בעל המניות היורש, לא יילקחו בחשבון הכנסות המוריש מהחברה מחלקת הדיבידנד מהשנים 

  

https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20170020
https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20170022
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 מהחברה המחלקתפרישה  -3232/17החלטת מיסוי בהסכם מס'  .ג

 

פנסיה בעל מניות מהותי בחברה הינו בגיל פרישה וידוע כי יפרוש במהלך השנה הקרובה ויפסיק לקבל משכורת. מתוקף עבודתו בחברה והפרשות לצורכי העובדות: 

 שביצע ממשכורות אותם קיבל מהחברה, יקבל בעל המניות המהותי עם פרישתו פיצויי פרישה וקצבה מקופות הפנסיה אליהם הפריש. 

 חישוב ממוצע ההכנסות לצורך עמידה בתנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה והזכאות לקבלת דיבידנד מוטב. אופן הבקשה: 

 

לצורך חישוב תנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה לאחר פרישת בעל המניות המהותי מהחברה, יראו את ההכנסות מפיצויים וקצבה אותן יקבל בעל החלטת המיסוי: 

 כהכנסות המתקבלות בעקיפין מהחברה המחלקת את הדיבידנד.  2017-2019המניות בשנת המס 

 

 

 

 
 

 

 בחזרה לתפריט

 

https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20170023
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 מיסוי בינלאומי - 4חלק 
 

 רו"ח אייל אלטחן, המחלקה למיסוי בינלאומי

 

 מדינות כולל ישראל חתמו על אמנה רב לאומית לשינוי אמנות המס הקיימות 68

 

 "(.האמנה, על אמנה רב לאומית להטמעת אמצעים שימנעו את שחיקת בסיס המס והסטת רווחים )"2017ביוני  7-המדינות, כולל ישראל חתמו ביום  68

 

(, minimum standard. השינויים, עליהם הוחלט כשינויים מחייבים )OECD-השל  BEPS-ההאמנה נועדה להטמעה יעילה של השינויים עליהם הוחלט במסגרת תוכנית 

 הינם:

  מניעת ניצול(abuse) ההוראות אמנ-( באמצעות מבחן המהות העיקריתPrincipal Purpose Test( ו/או סעיף הגבלת הטבות )Limitation on benefits.) 

  יוטמעו שינויים באופן פתרון מצבים בהם מדינות לא מסכימות על אופן יישום אמנת המס ביניהן. -הליכי הסכמה הדדית 

 

 בנוסף, מספר שינויים לסעיפים מוצעים, כפופים לאישור כל אחת מהמדינות:

  ממוסד קבע הנובע מפעילות עזר והכנה, הקטנת הסף בו יתקיים מוסד קבע במדינה בהתאם לאמנה, לרבות, הרחבת תחולת סוכן תלוי, צמצום פטור  -מוסד קבע

 ומניעת פיצול הסכמים.

  ון דיבמקרה בו שתי המדינות שהינן צד לאמנה בוחרות להחיל את סעיף זה, יוכל נישום שהינו נשוא הליכי הסכמה הדדית, לדרוש כי עניינו יועבר ל -בוררות מחייבת

 בבוררות מחייבת.

 

 מדינות או יותר יאשררו אותה בחוק המקומי. 5בו האמנה תכנס לתוקף שלושה חודשים מהמועד 

 

 , ומצביעה על כך שמדינות מוכנות לשתף פעולה כדי להקטין את שחיקת בסיס המס והסטת הרווחים.BEPS-האמנה זו הינה אבן דרך עיקרית בפרויקט 

 

מדינות יחתמו  90ת שיתאימו להמלצות הארגון, כאשר הצפי הוא שמעל אמנות מס שונות על מנ 1,100המדינות על אמנה זו, צפויה לגרור תיקונן של  68חתימתן של 

 בסופו של דבר על אמנה זו.

 

 .OECD-הבהתאם לפרסומים, ישראל צפויה ליישם את מרבית ההמלצות של ארגון 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 גמול הוניניוד עובדים ות - 5חלק 
 

 , דירקטורית, מנהלת קבוצת ניוד עובדים, תגמול הוני ואשרות עבודהפרידה ויסברג)משפטנית( רו"ח 

 , מנהל בקבוצת ניוד עובדים, תגמול הוני ואשרות עבודהרו"ח ברוך נעים

 

 על מייסדים ועובדי מפתח (Holdback-ו (Reverse Vestingמנגנוני שימור ומגבלות  .1

 5.2017חוזר מס הכנסה מס' 

 

ביניהם ובין משקיעים, השימוש הנפוץ במנגנונים המשמשים לחיזוק הקשר בין המייסדים/עובדי מפתח של חברות הזנק, בינם לבין עצמם ובינם לבין החברות עצמן ו/או 

באופן שיישום אותם כללים לא ישנה את  Holdback-ו  Reverse Vestingהביא את רשות המיסים לפעולה של קביעת כללים ברורים יותר לגבי שני מנגנונים שכיחים של 

 סיווג הרווח ממכירת המניות כרווח הון.

 

המנגנון מוסדר בדרך כלל בהסכם המייסדים, ומטרתו להבטיח שהמייסד/עובד המפתח ימשיך לפעול למען קידומה של החברה על מנת  :Reverse Vestingמנגנון 

ן מוטלות מגבלות על מניות המייסד/עובד המפתח אשר תוסרנה בבת אחת או בהדרגתיות ובכפוף להמשך עבודת למשוך משקיעים ורוכשים פוטנציאליים. על פי המנגנו

רי המייסד/עובד המייסד/עובד המפתח בחברה. במסגרת המנגנון נקבע מראש המחיר בו תהיה החברה/בעל מניות אחר רשאים לרכוש את המניות בעת התפטרות או פיטו

 המפתח.

 

 תמשיך להיות מסווגת כהכנסה הונית הינם: Reverse Vestingשר בכפוף אליהם ההכנסה הנובעת ממכירת המניות עליהן הוחל מנגנון עיקרי התנאים א

 

 ( ו/או אגב השקעה מהותית )לפחות מהון המניות  5%המנגנון נקבע מראש ובכתב במועד ייסוד החברה )או בסמוך לו ולא יותר מחצי שנה מייסודה של החברה

 המונפק של החברה אחרי השקעה(.

 .החברה ו/או בעלי המניות האחרים בלבד הם אלו הרוכשים את המניות מאותו המייסד/עובד המפתח 

  המייסד/עובד המפתח כאשר  ידי-עלהתמורה בגין המניות הינה בהתאם למחיר שנקבע מראש בהסכם המייסדים ושווה לערכן הנקוב של המניות או למחיר ששולם

 המניות.רכש את 

 .מניות המייסד/עובד המפתח הן מניות רגילות המסווגות כמכשירים הוניים 

 .אילו היו המניות נמכרות טרום המנגנון היה הרווח ממכירתן מסווג כרווח הון 

 

  

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_05_2017_acc.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_05_2017_acc.pdf
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: מנגנון המשמש לרוכשים כלי לשימור המייסדים/עובדי המפתח בחברה. בהתאם למנגנון זה התמורה המשולמת בגין מכירת מניות המייסד/עובד  Holdback-מנגנון ה

ן המשך מפתח בגיהמפתח מועברת בהדרגה בכפוף להמשך העסקתו בחברה. יצויין כי ההוראות בחוזר זה אינן מתייחסות לנסיבות של תמורה נוספת למייסדים/עובדי 

 (.4נגד פקיד שומה ת"א  חיים הלמן 47255-01-14( לפקודה )ראה ע"מ 2)2עבודתם בחברה שתתחייב כהכנסת עבודה לפי סעיף 

 

 להיחשב כחלק מהתמורה בעד המניות שיתחייב במס רווח הון: Holdback-עיקרי התנאים אשר בכפוף אליהם ימשיך סיווג תמורת ה

 

 ניות רגילות המסווגות כמכשירים הוניים. מניות המייסד/עובד המפתח הן מ 

  חודשים לפחות טרם יום העסקה. 12מניות המייסד/עובד המפתח הוחזקו בידיו במשך תקופה של 

 .מניות המייסד/עובד המפתח נמכרות במסגרת עסקת מכירה של כלל הזכויות בחברה 

  מסך כל הזכויות המוחזקות על ידו. 50%ח הכפוף למנגנון אינו עולה על סך המייסד/עובד המפת ידי-עלבמסגרת העסקה, שיעור הזכויות בחברה המוחזק 

 .המחיר למניה שישולם למייסד/עובד המפתח בגין מניותיו זהה למחיר למניה שישולם לשאר בעלי המניות 

 תגמול ה-Holdback חברה כפי שנקבע בעסקה. אינה תגמול נוסף, אלא מהווה חלק בלתי נפרד מהתמורה עבור מניות החברה הנגזרת משווי ה 

 .המייסד/עובד המפתח יתקשרו בהסכם עבודה חדש או ימשיכו העסקתם על פי ההסכם הישן 

 .החברה הרוכשת תייחס את התשלום בהפעלת המנגנון כתשלום עבור מניות ולא כתשלום שכר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 תגמול הוני לעובדים היוצאים לעבוד מחוץ לישראל ולעובדים השבים לישראלמיסוי  .2

 6539/17החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

"(, מכח "אופציות)להלן ביחד:  Restricted Stock Unitsחברה גלובלית אשר לה חברות בנות ברחבי העולם הקצתה לעובדיה אופציות ויחידות השתתפות למניה מסוג 

ת בקבוצה במדינה שונה. כל תוכנית האופציות של החברה, בהיותם מועסקים באחת מחברות הקבוצה במדינה כלשהיא, ואשר במהלך העסקתם עברו לעבוד בחברה אחר

 לפקודה. 102האופציות הופקדו במועד הקצאתן בידי נאמן, במסלול רווח הון שבסעיף 

 

ה של האופציות החברה ביקשה לקבוע כי ניכוי המס במקור בגין האופציות שניתנו לעובדים היוצאים מישראל ולעובדים השבים אליה תיקבע בהתאם לתקופת ההבשל

 שאירעה בישראל.

 

: הוחלט כי במועד המימוש )מועד מכירת ניכוי מס במקור לגבי לעובדים היוצאים מישראל בקשר לאופציות שהוענקו להם בהיותם מועסקים בישראל בחברה תושבת ישראל

אשר משויך לישראל על בסיס תקופת המניות או מועד העברת המניות מהנאמן לעובד( החברה ו/או הנאמן ינכו לעובד מס מהרווח הישראלי )חלק יחסי מתוך סך הרווח 

יתרת הרווח יזוכו מסי הבשלה בישראל מתוך סך תקופת ההבשלה( ובנוסף ינכו באותו מועד מס מיתרת הרווח )סך הרווח שנצמח לעובד בניכוי הרווח הישראלי( כשמסכום 

 החוץ ששולמו בגין יתרת רווח זו בלבד.  

 

: הוחלט כי במועד המימוש )מועד המרת בקשר לאופציות שהוענקו להם בהיותם מועסקים בחו"ל בחברה תושבת חוץניכוי מס במקור לגבי עובדים השבים לישראל 

פת ההבשלה( האופציות למניות( ינכו לעובד מס מהרווח הישראלי )חלק יחסי מתוך סך הרווח אשר משויך לישראל על בסיס תקופת הבשלה בישראל מתוך סך תקו

נכו באותו מועד מס בשיעור מס שולי מיתרת הרווח )סך הרווח שנצמח לעובד בניכוי הרווח הישראלי( כשמסכום יתרת הרווח יזוכו מסי החוץ בשיעור מס שולי ובנוסף י

 ששולמו בגין יתרת רווח זו בלבד.  

 

 
 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20170006
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 תמריצים - 6חלק 
 

 למפעל טכנולוגי מועדףהמוענקות תקנות לגבי הטבות  .1

 2017-תקנות לעידוד השקעות הון )הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי(, התשע"ז

 2017ביוני  14מיום  7825פורסם בקובץ התקנות 

 

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

 

 

 73במסגרתו נכלל תיקון מס'  2016-(, התשע"ז2018-ו 2017פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות  2016 בדצמבר 29 ביום

 של משרדנו(. 26.2016חוזר מסים לחוק לעידוד השקעות הון )ראה 

 

ל שזור פיתוח א' או שיעור מס בא 7.5%( למפעל טכנולוגי מועדף )שיעור מס של מסלולים טכנולוגייםנקבעו, בין היתר, מסלולי מס נוספים חדשים ) 73במסגרת תיקון 

 (.6%באזור אחר( ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד )שיעור מס של  12%

 

פורסמו התקנות  2017 ביוני 14 ביוםלגבי המסלולים הטכנולוגיים, נקבע בתיקון, כי שר האוצר יקבע תקנות בהתייחס לנושאים שונים באישור ועדת הכספים של הכנסת. 

 שבנדון.

 

הנוסחה העיקרית לחישוב ההכנסה הטכנולוגית המועדפת ולחישוב רווח ההון במכירת נכס לא מוחשי מוטב לחברה קשורה תושבת חוץ עה, בין היתר, בתקנות נקב

. על פי הנוסחה, שיעור ההכנסה הטכנולוגית החייבת, או רווח ההון אשר יזכה BEPS-"( כפי שהוצג בדוח הNexus Ratio)" יחס הנקסוס( לפי לחוק כז51)כאמור בסעיף 

(, לכלל הוצאות המחקר והפיתוח ששימשו בפיתוחו, לרבות 3הוצאות המוכרות בפיתוח הנכס הלא מוחשי המוטב )שהוגדרו בתקנה  130%בהטבה יהיה שווה ליחס בין 

 בעת קבלת זכות שימוש בו והוצאות בגין רכישת שרותי מחקר ופיתוח שבוצעו מחוץ לישראל מאת צד קשור.  הוצאות בגין רכישת נכס לא מוחשי מוטב או תמלוגים

 

 של משרדנו. 19.2017חוזר ראה -ולהרחבה לגבי עיקרי החוק לגבי המסלולים הטכנולוגיים, לרבות התקנות שפורסמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בחזרה לתפריט

file:///C:/Users/banato/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/DJZ3BXYM/קובץ%20התקנות-7825.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2016/26_2016.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2017/19_2017.pdf
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 משקיע כהוצאה ידי-עלהתרת השקעה מזכה במניות חברה מתחילה וחברת מטרה  .2

 12/2011תוספת לחוזר מס הכנסה מס'  -2/2017חוזר מ"ה 

 

 רו"ח אלי כרמל, מנהל במחלקת התמריצים, חטיבת המס

 

 

 משקיע כהוצאה.  ידי-עלפרסמה רשות המסים חוזר בנושא התרת השקעה מזכה במניות חברה מתחילה וחברת מטרה  2017באפריל  23בתאריך 

 

 -התשע"א)תיקוני חקיקה(,  2011-2012( שחוקק כהוראת שעה במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים "החוק"נעשו שינויים ותיקונים בחוק האנג'לים ) 2016בתחילת 

ה בחברות . מטרת השינויים והתיקונים היתה לפשט ולהפוך את החוק לאטרקטיבי יותר מנקודת מבטם של המשקיע ושל החברה, כך שהלכה למעשה תוגבר ההשקע2011

 ישראליות עתירות מו"פ. 

 

 .23.2016' מס-ו 5.2016' מסלהרחבה לגבי התיקון ראה גם חוזרי מסים של משרדנו 

 

(. מסלול חברות מתחילות "חברות מתחילות"הוספת מסלול הטבות חדש לחברות מתחילות ) ידי-עלבוצעה חלק ממטרות השינויים בחוק לתמיכה בחברות הייטק מתחילות 

 מאפשר השקעה בחברות עתירות מחקר ופיתוח בתחילת דרכן. התנאים שנקבעו הינם פשוטים יחסית לבחינה וידועים בעת ההשקעה.

 

 טיבי מנקודת מבטם של המשקיע ושל החברות המתחילות.קצום עלויות העסקה, ובכך להיות אטרכך צפוי מסלול חברות מתחילות לייצר וודאות למשקיעים תוך צמ

 נוסף על כך, נקבעו הוראות שיבטיחו את המשך קיום התנאים בחברה גם במהלך תקופת ההטבה.

 

את החזר ההטבה מצד החברה המתחילה ולא מצד המשקיע על מנת להגביר את הוודאות למשקיע, נקבע כי במקרים של אי עמידה בתנאים הקבועים בחוק, ההפרה תגרור 

 )בשונה מהמסלול ההטבה הקיים לחברות מטרה(.

 

מתן הטבות להשקעה גם לשותפות בין יחידים שהוקמה במיוחד למטרה ו תוקפו הארכת לרבותכמו כן נוספו עדכונים בחוק הקודם בדבר המסלול הקיים לגבי חברה מזכה, 

 .זו, ולא רק ליחידים

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_02_2017_acc.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_02_2017_acc.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2016/5_2016.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2016/23a_2016.pdf
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 תיקון התקנות לקבלת הטבות בשל מכירת רכיב במוצר אחר )ייצוא עקיף( .3

 2017-יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה( )תיקון(, התשע"ז שבהתקיימםתקנות לעידוד השקעות הון )תנאים 

 2017ביוני  18מיום  2778פורסם בקובץ התקנות 

 

 מחלקת תמריצים, חטיבת המס, אביב שלורו"ח 

 

בפרק ז'  .2016-(, התשע"ז2018-ו 2017י חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקונ 2016בדצמבר  29מיום  2592בספר החוקים 

 בין התיקונים שנקבעו הינו הקלה על יצואנים עקיפים. "(. החוק)" לחוק לעידוד השקעות הון 73תיקון מס'  נכלל (261-272לחוק )עמודים 

 

ות באופן העוסק תקנותהותקנו  2007באפריל  30. ביום 25%של  מינימלישיעור ייצוא בעל מנת שמפעל ייחשב כ"בר תחרות" ויהיה זכאי להטבות המוקנות בחוק, נדרש 

, אשר אינם מייצאים את מוצריהם לחו"ל באופן ישיר. מדובר בקבוצת מפעלים הפועלים בעיקר כקבלני משנה של םבו תוסדר זכאותם להטבות של מפעלים תעשייתיי

 מפעלי תעשייה שהינם יצואנים ישירים.

 

ייחשב  אחר, תעשייתי מפעל ידי-על המיוצר אחר, רכיב במוצר מוצר, שהוא המוכר תעשייתי מפעל בהתקיימםתנאים  לקבוע ( לחוק, ניתנה הסמכה2א)ג()18לפי סעיף 

 המוצר של המכירות שיעור בדבר המפעל האחר של אישור מתן מכוח סעיף זה הוא בתקנות שנקבעו אחד מהתנאים. הגולמי המקומי לתוצר התורם תחרות-בר כמפעל

נקבע כי המפעל התעשייתי האחר ימציא למפעל התעשייתי המוכר לו רכיב, אישור על כך שמתקיימים בו . נמכר הוא שבהם מהשווקים אחד הרכיב בכל את שמכיל

פורסם תיקון  2017ביוני  18התנאים שקבעו שרי האוצר והכלכלה והתעשייה. החוק הסמיך את השרים לקבוע את הפרטים, מועד ואופן המצאת האישור בתקנות. ביום 

 "( כדלקמן:התיקוןלתקנות )"

 

 להינתן  צריך אישור, התיקון אחרי. האחר המפעל בעלת החברה של חשבון רואה ידי-על להינתן חייב היה כאמור המכירות שיעור בדבר אישור, התקנות לתיקון עד 

)מנהל כללי, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי או חשב הכספים( או של רואה חשבון מבקר שלו בדבר סכום  האחר המפעל"נושא משרה" בחברה בעלת  ידי-על

בדבר סכום עלות  המפעל שלעלות הרכיב שנרכש מהמפעל ושיעור המכירות הסופי בכל אחד מהשווקים שבהם הוא נמכר, וכן אישור של רואה החשבון המבקר 

 הרכיב שנמכר למפעל האחר.

לפקודה( של החברה בעלת המפעל, ייתנו האישורים כאמור בידי רואי החשבון המבקרים  88קרה שהחברה בעלת המפעל האחר הינה קרוב )כהגדרתה בסעיף במ

 של המפעלים האמורים בלבד.

 

 בעלת החברה. העוקבת המס שנת מתום יאוחר לא וזאת, הקודמת המס שנת בעד האחר המפעל בעלת מהחברה אישור בכתב לבקש רשאית חברה כי קובע התיקון 

 .מביניהם המאוחר, העוקבת המס שנת של בספטמבר 1 ליום עד או הבקשה התקבלה שבו מהמועד ימים 120 בתוך האישור להמציא מחויבת האחר המפעל

 

 2016 עד 2014 המס לשנות גם כאמור אישור ולהגיש לבקש רשאית מפעל בעלת חברה כי נקבע. 

 

 המכירות מחזור כי נדרש התיקון טרם'(. א פיתוח אזור שאינו) אחר באזור הנמצא ממפעל שנדרש מכירות להיקף המינימום דרישת לתנאי מתייחס נוסף שינוי 

 .50% ונשאר שהיה הנדרש העקיף הייצוא באחוז שינוי אין. ח"ש מיליון 15-ל הוקטן והוא ח"ש מיליון 20 יהיה ההטבות ניצול בשנת המינימלי

 

 בחזרה לתפריט

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0sV7n%2blBixwuV1dEVlD6l6o%3d
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0sV7n%2blBixwuV1dEVlD6l6o%3d
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=lleY%2fWawmuRj7i8qFZDkJhkn2Obkfm%2bphRtfHFY%2boV0%3d
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0lVHvQ6ueRWnzWyN9pRhy8w%3d
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0lVHvQ6ueRWnzWyN9pRhy8w%3d
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 גזר הנדל"ןמ
 

 פסיקה מיסוי מקרקעין
 

 רו"ח ארז אסלן

 

 החבות במס שבח בעסקת קומבינציה בשילוב הסכם להזמנת שירותי בניה .1

 חנין ופוליטי נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה 38114-03-15ו"ע 

 

(. פוליטי וחנין הם הבעלים של קרקע בחיפה, אשר התקשרו בהסכם קומבינציה עם פוליטי"פוליטי, הנשואה לאברהם )""( הם הוריה של שירלי חניןחיים ועירית חנין )"

זו ו 4-דירות. הוסכם, כי חנין יקבלו דירה אחת מתוך ה 3דירות ואילו החברה הקבלנית תקבל  4דירות על הקרקע ומתוכן פוליטי וחנין יקבלו  7חברה קבלנית, לפיו יבנו 

 דירות.  3יעבירו חנין חלק יחסי מזכויותיהם בקרקע אשר יאפשרו לחברה לבנות  ה הדירה הגדולה ביותר במבנה. בתמורהתהי

 

דירות תקבל החברה  7. דהיינו, תמורת בניית בניין בן ש"ח 2,275,000דירות עבור פוליטי ובתמורה ישלמו פוליטי לחברה הקבלנית סך של  3עוד נקבע שהחברה תבנה 

 ש"ח. 2,275,000דירות ותשלום בסך  3נית הקבל

 

ש"ח אותו גזרו  760,000-"( לא קיבל את ההצהרה שחנין הגישו ממספר טעמים ובעיקר בכל הקשור לשווי המכירה המוצהר בסך של כהמשיבמנהל מיסוי מקרקעין )"

 משווי עלויות הבנייה. 

 

ש"ח. באשר לפוליטי, קבע המשיב, כי יש לראות בהם כמי שמכרו לחברה הקבלנית  2,800,000לפי המשיב קבע את השֹווי בהתאם למחיר השוק של הזכויות שנמכרו 

ין אבתמורה כספית, וממילא  חלקים מזכויותיהם בקרקע, וזאת לאור השוני בין חלקם היחסי בקרקע לבין חלקם היחסי בדירות. פוליטי מצידם, טענו, כי רכשו שירותי בנייה

 רקעין, ומשכך, פוליטי כלל לא הגישו הצהרה למשיב. מדובר במכירת זכות במק

 

 . ועדת הערר דחתה את ערר חנין וקיבלה את ערר פוליטי

 

ו האם לפי שווי שירותי הבנייה שיוענקו למוכר א-ההועדה נימקה כי כאשר עסקינן במכר חלקי, מתעוררת לעיתים קרובות מחלוקת באשר לקביעת שווי המכיר, לעניין חנין

 נקבעה בתום לב וללא יחסים מיוחדים, יקבע שווי הזכות הנמכרת על פי שווים של שירותי הבנייה.  מקום שהתמורה ?המקרקעין אשר נמכרו לקבלן לפי שווי

 

ם, שינויים בזמן מספר קשיים: הערכה מראש של שווי שירותי הבנייה הצפויי תעם זאת, קביעת התמורה על פי הערכת שווי השוק של שירותי הבנייה הצפויים, מעורר

קבלן. רוף חלק יחסי מהוצאות העבודות הבנייה, הערכה של איכות הבנייה הצפויה, הצורך לקבוע אילו רכיבים יכללו בשירותי הבנייה, מחלוקות בנוגע להוספת רווח יזמי וצי

 שיטת ההערכה של שווי המכירה בעסקת קומבינציה תהא תלויה בנסיבות המקרה.  תלפיכך, בחיר
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מחייבת עריכת כת שווי שירותי הבנייה, תערך לעיתים בשיטת השוואה, לעיתים בשיטת העלות ולעיתים בשיטות משולבות. במידה והערכת שווי שירותי הבנייה, הער

בשל זכות הנמכרת. לעניין חנין, שומות מורכבות, יתכן כי לא יהיה ניתן לקבוע בוודאות את התמורה המוסכמת. במקרים כאלו שווי המכירה יקבע על פי שווי השוק של ה

נקבע שהערכת השווי מורכבת במיוחד, לכן נפסק שיש לקבוע את שווי המכירה על פי שווי השוק של העובדה שההסכם מול הקבלן כולל גם את העסקה מול קרוביהם, 

 .לפיכך יש לדחות את הערעור בעניינם. הזכות הנמכרת )שווי המקרקעין(

 

כי ההסכם משקף את מלוא התמורה אותה התחייבו פוליטי להעביר לחברה הקבלנית ולא הוכח שעלות שירותי הבניה שקיבלו עולה על סכום  ,, נקבעלעניין פוליטי

ן משטח הרצפה של כלל הדירות אינה מספיקה ללמד על מכירת זכויות במקרקעין, זאת מכיוו 50%-מהתמורה הכספית ששילמו. העובדה ששטח הרצפה של פוליטי קטן 

וק שיתוף שגם אם נתעלם מכך שאין הוכחה להקטנה כביכול בשטח שבבעלות פוליטי, מפאת מחלוקת הנוגעת לשטח הדירות ודרך מדידת השטח, הרי מדובר בפיר

 פי חלקיהם. -שם השותפים על-במקרקעין בדרך של הפיכתם לבית משותף ורישום הזכויות בדירות על

 

לפני העסקה לשווי היחסי בסיומה אינו מעיד על כל מכירה של זכויות  המזעריו חלק יחסי במקרקעין, וההפרש הקטן בין השווי המסקנה היא כי פוליטי נותרו עם אות

בסיס לקביעה כי  לחברה הקבלנית. לאור האמור, אין בסיס לטענה כי פוליטי התחייבו להעביר לחברה הקבלנית תמורה כלשהי מעבר לתמורה הכספית המוסכמת, ואין

 .לפיכך יש לקבל את הערעור בעניינם יטי מכרו זכויות במקרקעין לחברה הקבלנית.פול

 

 

 
 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 רו"ח ועו"ד זמירה יוסף ארבל

 

 פיצול בין מקרקעין למיטלטלין לעניין רכישת מלון שנועד להריסה .2

 שותפות מלון מגדלות תל אביב נ' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים 61867-11-14 ו"ע

 

ח עבור "ש 73,120,000מתוכם , ח"ש 78,120,000נקבעה על סך " תמורת הממכר". "AS IS"רכשה העוררת את מלון כיכר ציון במצבו הקיים , 2013 ביוני 18 ביום

תוך , כפי שנקבע בהסכם המכר, העוררת הצהירה על חבות במס רכישה לפי שווי מכירה של המקרקעין. בציוד ח עבור הזכויות"ש 5,000,000-הזכויות במקרקעין ו

 . שהדגישה את פיצול העסקה בין רכישת הזכויות במקרקעין המקימה חבות במס רכישה לבין רכישת הזכויות במיטלטלין

 

, לא נמצא זכר לציוד והוברר, וזאת מאחר שמביקורו של המפקח בנכס", תמורת הממכר"וא ערך במסגרתה הוחלט לחייבה במל, המשיב הוציא לעוררת שומת מס רכישה

המלון נרכש לאחר שלא היה , המפקח הוסיף כי. ועתיד להיבנות מחדש" עד לרמת המעטפת"כי המלון נהרס , ממראה עיניים ומשיחות שקיים עם נציגי העוררת בשטח

 . העוררת תעמיד לרשות אורחיה ציוד יד שניה ,חדש ובלתי סביר כי בנסיבות אלולצורך הקמתו מ, פעיל בשנים האחרונות

 

יהווה את התמורה  חוק מיסוי מקרקעין לעניין" שווי המכירה"לפיכך , שאינה ניתנת להפרדה מלאכותית, דחתה את הערר וקבעה כי מדובר בעסקה אחת ועדת הערר

ובשים לב לכך שבנסיבות המקרה אין מקום לפצל את העסקה , מהגיונה הכלכלי של העסקה, מסקנה זו מתחייבת. החוזית המוסכמת עבור רכישת המלון על מיטלטליו

 .לשתי עסקאות נפרדות

 

מצביעים על כך שהצדדים התייחסו אל המקרקעין והמיטלטלין , של העסקה בשים לב למהותה הכלכלית האמתית, מכלול תנאיו של הסכם המכר ונסיבות כריתתו, בענייננו

בהינתן העובדה כי המלון נהרס עד לרמת המעטפת לצורך . ולצורך חישוב מס הרכישה הזכות במקרקעין כיחידה אחת לעניין קביעת שוויה של(, בהיותם חסרי ערך)

סמיכות המועד בין פינוי המיטלטלין ותחילת עבודות . ברכישת המיטלטלין בסכום של חמישה מיליוני שקליםמקובל על ועדת הערר כי אין היגיון כלכלי , הקמתו מחדש

 . מעצימה את הקושי לבסס היגיון כלכלי ברכישת המיטלטלין כעסקה נפרדת בעלת שווי כלכלי, השיפוץ לבין חתימת הסכם המכר

 

 . יסוד התמורה הכוללת ובהתאם למהותה הכלכלית האמתית של העסקה-ש למסות את רכישת המקרקעין עלי, עקרון יסוד בשיטת המיסוי בישראל, לצורכי מיסוי אמת

 

אשר לא ערערה על החלטת המנהל למסות את העסקה , נתמכת ומתחזקת מהתנהלות המוכרת, מסקנה זו בדבר כוונתם של הצדדים בעסקה ומהותה הכלכלית האמתית

 . ללא פיצול בין מכירת המלון לבין מכירת מיטלטליו, זה של העסקהיסוד התמורה הכוללת בחו-במס שבח על

 

 מבקשת העוררת, לכאורה. שהנו השווי הכולל, שנקבעה למוכריהיה שווי הרכישה לפי שומת השווי , אם יימכר לצד שלישי, כי שווי הרכישה של המלון נשוא הערר, יצוין

יהיה השווי הגבוה שנקבע , השווי שייקבע כהוצאה המוכרת למס שבח', בעת מכירת המלון לצד ג, מופחת ומצד שנילשלם מס רכישה , מצד אחד. ליהנות משני העולמות

 . התמורה הכוללת: דהיינו, למוכרת

 

וכר שהתחייב הרוכש לשלם למיש לבחון את כל התמורות הישירות והעקיפות ", שווי המכירה"ולצורך קביעת ", עקרון צירוף כל התמורות"פי -כי על, על דרך ההיקש הוער

אשר איננה , כתמורה עקיפה בה התחייב הרוכש במסגרת עסקת המכר, הטפלים לממכר העיקרי, לראות ברכישת המיטלטלין, לכאורה, ניתן, בענייננו. או למי מטעמו

 .ניתנת להפרדה מלאכותית

 ההערר נדח

http://www.nevo.co.il/law/72866
http://www.nevo.co.il/law/72866
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 עו"ד גל רישפירו"ח ו

 

 רכישהמס רכישה על רכישת זכויות מחבר בקבוצת  .3

 מאיר וקרן אקרמן נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב  48493-05-15ו"ע 

 

בשני הסכמים לרכישת יחידות רעיוניות, במסגרתם רכשו מהמוכרים את זכויותיהם בקרקע בקבוצת רכישה של מתחם אסותא אשר  2014העוררים התקשרו בשנת 

 קומות.  26במסגרתה צפוי היה להיבנות מגדל מגורים בן 

 

העוררים  .הקבלן, וכל יתר ההסכמים הנוגעים לקבוצת הרכישהעם שיתוף, הסכם היכנסו בנעלי המוכרים בכל הנוגע לממכר, הסכם  הוסכם כי העורריםחוזה המכר ב

תמורה הערכה של ה וספת)החל על רכישת קרקע(, לפי שווי העסקה בת 6%הגישו דיווח על רכישת הזכויות, במסגרתו ערכו שומה עצמית לחבות מס רכישה בשיעור 

  בעתיד בגין השלמת הדירות. שידרשו העוררים לשלםנוספת ה

 

כרכישת חוק אשר קבע כי מיסוי רוכש בקבוצת רכישה יהיה כמיסוי רכישת דירה ולא ל 69 'מס תיקון לפני, 2010בשנת  במקרקעין המוכרים רכשו את זכויותיהםיצוין כי 

 התיקון. לאחר, 2014בשנת  ואילו העוררים רכשו את זכויותיהם בנכס מהמוכרים ע,קרק

 

" למפתח עד" הפרויקט לבניית קבלן עם הסכם כבר נחתם ידם על הזכויות רכישת במועד הסוגייה המרכזית שנידונה בערר הינה, האם רכשו העוררים "דירת מגורים", שכן

 טענת העוררים, הם לא רכשו יחד עם המקרקעין גם התחייבות של המוכר להשלמת הבנייה ולכן יש לראות במקרקעין כ"קרקע"., או לחילופין, כ(מפורט טכני מפרט כולל)

 .קרקע( על הרכישה ממס גבוה יחידה דירה שאינה מגורים דירת על החל הרכישה מס כי )נציין

 

רכישת דירה  (1) כוללת שתי חלופות:ה)ג( לחוק, 9 הגדרת "דירת מגורים" לעניין מס הרכישה שבסעיף הועדה בחנה את .רוב בדעת הערר את דחתה הערר ועדת

רכישת זכות במקרקעין שהיא דירה המיועדת לשמש  (2) ;מקבלן( "על הנייר"שבנייתה טרם הסתיימה, ובלבד שיש עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבנייה )דירה 

 .(69 תיקון - 1.1.2011)בתחולה מיום  ישה"למגורים באמצעות "קבוצת רכ

 

אחראי לסיים את המקבלן בונה שהוא   "על הנייר"בין רכישת דירה הקיים הבדל נקבע כי אמנם אין מדובר בחלופה הראשונה של רכישת דירה "על הנייר" מקבלן לאור ה

 ואין להם כל התחייבויות מול "יצאו מן התמונהואלו "היות  על אי השלמת הבניה, המוכריםלתבוע את הרוכשים לא יוכלו לפיה לבין רכישת מערכת חוזים שלמה  ,הבנייה

לפי החלופה כאילו נעשתה דירה ה ישתרכולראות ב ,לחוק 69לאחר כניסתו לתוקף של תיקון רכשו את זכויותיהם של המוכרים  כאילו עוררים, אולם, יש לראות בהרוכשים

 . השנייה של הגדרת "דירת מגורים"

 

אלא רכשו את זכויותיהם ממוכרים שהיו חלק מקבוצת הרכישה,  ,לא הצטרפו ישירות לקבוצת הרכישהשרוכשים  לא שונה לגבי 69ועדת הערר קובעת כי הדין לעניין תיקון 

חלים על רכישה זו שיעורי מס הרכישה ק כי רק לאחר התיקון. משכך נפס ובדרך זו הצטרפו למעשה לקבוצת הרכישה המקורית ,המערכת החוזית לענייןונכנסו לנעליהם 

 .)ג( לחוק9 ח החלופה השניה של הגדרת דירת מגורים שלפי סעיףוהחלים על דירת מגורים מכ

 

 

 בחזרה לתפריט
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 מיסוי מקרקעין -החלטות מיסוי 
 

 רו"ח ארז אסלן

 אנטו קלמרובינת עו"ד 

 

 38/2תמ"א החלפת דירות בעסקאות  .1

 8293/17החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

 . בהסכם המכר בין הקבלן לדיירים נקבע מנגנון תמורה אחיד לפיו דירות התמורה של הדיירים ימוקמו קומה38/2בעלי זכויות בבניין התקשרו עם יזם בעסקה מסוג תמ"א 

 כל דירה. מ"ר לשטח העיקרי של  25אחת מעל הקומה בה נמצאת הדירה הקיימת וכי שטח התמורה לא יפחת משטח הדירות הקיימות בתוספת 

 

ת. הסכם המכר דווח לצד המנגנון האחיד, ניתנה לדיירים הזכות להחליף את דירת התמורה שהוקצתה להם בדירה אחרת בבניין בתמורה לתשלום הפרש השווי בין הדירו

הדיירים מבקשים לעשות שימוש במנגנון שינוי חלק מ למשרד מיסוי מקרקעין כדין והוצאה שומה לדיירים כאשר יום המכירה נקבע בשומה ליום חתימת ההסכם המקורי.

 התמורה ולהחליף את דירת התמורה בדירה אחרת בבניין.

 

ח ובמס לאשר כי הסכם שייחתם בין היזם לבין דייר להחלפת דירת התמורה לדירה אחרת )הסכם המשנה(, לא יהווה עסקת חליפין אשר תגרור חבות במס שב הבקשה:

בין דירת התמורה שהוקצתה לדייר על פי ההסכם המקורי לבין הדירה החדשה, ימוסה הפרש שווי זה כעסקה נפרדת שיום מכירתה הוא  רכישה. ככל שקיים הפרש שווי

 יום חתימת הסכם המשנה. 

 

לאותה הוראה, מאפשרת החלפת דירה שנרכשה מקבלן בדירה אחרת, באותו בנין או באותו פרויקט  1ותוספת מס'  20/97הוראת ביצוע  תמצית הסדר המס ותנאיו:

 התנאים 38/2תמ"א בניה, מבלי שיראו בה עסקת חליפין חייבת במס, בכפוף למספר תנאים המפורטים בהוראת הביצוע. בניגוד לרכישת דירה מקבלן, בהתקשרות מסוג 

 , כדלקמן:שונים. לאור האמור, ניתן להחיל את הוראת הביצוע גם על הסכם המשנה, בכפוף לעמידה בתנאי ההוראה, בשינויים המחויבים

 

 הסכם המשנה ייחתם לכל המאוחר עד לסיום בנייתה של הדירה או בסמוך לאחר שבנייתה נסתיימה, בדומה לאמור בהוראת הביצוע. (1)

 לחוק מיסוי מקרקעין. 73למנהל מיסוי מקרקעין בהתאם לסעיף הסכם המשנה ידווח  (2)

החלפת הדירה נעשתה בתום לב, ואין בה משום מכירה חוזרת של דירת התמורה ממנה הפיק  -המנהל יבחן את תנאי הסף לבקשה, בהתאם להוראת הביצוע  (3)

 הדייר שבח ריאלי כלשהו ועוד.

עצם החלפת הדירה לא תהווה עסקת חליפין ולא תגרור חבות במס, ככל ששווי הדירה  -ה בהסכם המקורי ועל כן ייראו בהסכם המשנה תיקון לתמורה שנקבע (4)

 החדשה זהה לשווי דירת התמורה.

מכירתה הוא  מקום בו יהיה הפרש שווי בין דירת התמורה שהוקצתה לדייר על פי ההסכם המקורי לבין הדירה החדשה, ימוסה הפרש שווי זה כעסקה נפרדת שיום (5)

 יום חתימת הסכם המשנה.

 ייקבע יום רכישה נוסף בגין הפרש השווי נשוא הסכם המשנה. ,בעת מכירת דירת המגורים החדשה בידי הדייר, לצורך חישוב השבח והמס (6)
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 מנהלות עירוניות לייצוג דיירים בפרויקטים להתחדשות עירונית .2

 3947/17החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

ים של בות קריטריונמשרד הבינוי פרסם קול קורא להענקת תוספת מימון לפרויקטים של ביצוע חיזוק, הרחבה ושיפוצים של מבנים העומדים בקריטריונים מסוימים לר

בניינים על הסכם ייצוג במסגרתו תלווה את  3. חברה כלכלית הפועלת מטעמה של רשות מקומית )"המנהלה העירונית"( עמדה בתנאי הסף וחתמה עם דיירי 38תמ"א 

 ור תב"ע ותלווה בעת בחירת היזם. הדיירים לאורך הפרויקט ותספק להם שירותי ארגון וייצוג מול הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, תתכנן את המתחם לצורך איש

 

 ן או בעקיפין בכל הנוגעהסכם הייצוג מסמיך את המנהלה העירונית לפעול כגורם מארגן מטעם הדיירים ועבורם ולצורך קידם הפרויקט והשלמתו ואינו כולל הסכם במישרי

 לזכויות הדיירים במקרקעין נשוא הפרויקט.

 

המנהלה העירונית עבור הדיירים, לצורך  ידי-עללאשר כי התקשרות המנהלה העירונית עם הדיירים בהסכם הייצוג לצורך קידום הפרויקט וכי ביצוע המכרז  הבקשה:

 ן. בחירת יזם אשר יחתום על הסכם ביצוע מול הדיירים אינן מהוות רכישה ומכירה בהתאמה של זכות במקרקעין כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעי

 

ו פעילות המנהלה העירונית כמפורט בבקשה, לצורך ליווי וארגון הדיירים בפרויקט, אינה מהווה מכירת זכות במקרקעין כמשמעותה בחוק. כמ תמצית הסדר המס ותנאיו:

בחוק מיסוי  משמעותהכן, פעילות המנהלה שנועדה לבחור יזם על מנת שייבצע את הפרויקט הינה מטעם הדיירים ועבורם ולכן אינה עולה כדי מכירת זכות במקרקעין כ

 מקרקעין. 

 

צאות המנהלה כמו כן נקבע כי התמורה למנהלה העירונית לא תעלה על הוצאות המנהלה העירונית בפרויקט. במצב בו התמורה למנהלה העירונית תעלה על סך הו

קבע שהמנהלה העירונית אינה בעלת זכות במקרקעין העירונית בפרויקט, תמורה זו תתנהל כמשק כספי סגור לצרכי התחדשות עירונית שאינו למטרות רווח. בנוסף נ

 בפרויקט. 
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 תחולת הפטור של עסקת פינוי בינוי על התקשרות בעסקת קומבינציה .3

 5586/17החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

קרקע שנבנו על המקרקעין  מבנים צמודי 24-בעלי זכויות במקרקעין לרכישת חלק מזכויות החכירה במתחם אשר אושר לו תב"ע שמטרתה הריסת כ םיזם התקשר ע

יחידות דיור. מהסכם הקומבינציה עולה כי בעלי זכויות החכירה במתחם מוכרים ליזם חלק מזכויותיהם במקרקעין, בתמורה  180והקמת שכונת מגורים חדשה בה יבנו 

 ידי-עלהוצאות נלוות כאשר חלקם של בעלי הזכויות בפרויקט שיבנה לקבלת שרותי בניה על חלק מהמקרקעין שיוותר בחכירתם, מימון דמי שכירות לתקופת הביניים וכיסוי 

משוויו.  בנוסף לתמורה הבסיסית הקבועה בהסכם עבור הממכר, נקבע בהסכם כי  52%משוויו, וחלקו של היזם בפרויקט יעמוד על  48%היזם על המקרקעין יעמוד על 

 מסוים ישלם היזם תמורה נוספת לבעלי הזכויות.ככל שהפרויקט יניב ליזם רווח יזמי בשיעור שעולה על אחוז 

 

ם לבעלי לאשר כי הוראות הפרק החמישי לחוק מיסוי מקרקעין, הדן בפטור ממס בעסקאות פינוי בינוי, יחולו על המכר החלקי כפי שנקבע בהסכם בין היזהבקשה: 

 הזכויות.

 

על המכר החלקי במכירת הזכויות מבעלי הזכויות במתחם ליזם, בהתחשב בעובדה שמדובר  הוראות הפרק החמישי לחוק והפטור לפיו יחולו החלטת המיסוי ותנאיה:

ד. לפיכך, הפטור בהסכם קומבינציה. ע"פ הסכם הקומבינציה התמורה לה זכאים בעלי הזכויות מורכבת מהתמורה הבסיסית וכן מתוספת התמורה שעשויה להתקבל בעתי

בנוסף, כל תמורה שתשולם לבעלי הזכויות, הן התמורה הבסיסית והן תוספת התמורה, מעבר לתקרת הפטור היחסית, תחויב לפי הפרק החמישי לחוק יחול באופן יחסי. 

 במס שבח כדמי מכר של 'זכות אחרת'. מובהר כי בכל מקרה, הפטור ממס שבח ע"פ החוק לא יחול על יותר מדירת מגורים אחת לכל בעל זכות.
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 הוראת שעה למכירת קרקע לבניה .4

 1167/17החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

מקרקעין. על מנת מספר בעלים של קרקע, מעוניינים להתקשר עם קבלן בעסקת קומבינציה לפיה ימכרו ליזם חלק מהזכויות במקרקעין כנגד שירותי בניה על יתרת ה

ני שלבים: אופציה ומימוש לחוק מיסוי מקרקעין )"הוראת השעה"(, מבקשים הבעלים לבצע את ההתקשרות בש 83 תיקוןלעמוד בתנאי השלמת הבניה כנדרש בהוראות 

(, חלף שיעור מס שולי 2001בנובמבר  7אלי שעד יום התחילה )ילגבי יחיד על השבח הר 25%ההטבה הגלומה בהוראת השעה הינה שיעור מס מופחת בשיעור  האופציה.

  (.48%)עד 

 

( לפיו נדרש כי מכירה של זכות 1()א()1א)ב48בנוסף, לאשר כי התנאי הקבוע בסעיף  לאשר כי תקופת הבניה תימנה מיום מימוש האופציה ולא מיום הענקתה. הבקשה:

לאשר כי מספר הדירות בנוסף,  כלל הבעלים. ידי-עלבמקרקעין שתוכנית הבניה שחלה עליה מתירה בניה של שמונה דירות לפחות, מתייחס לכלל המקרקעין הנמכרים 

 )הן על החלק הנמכר והן על החלק שנותר בידי הבעלים(. יחול על המקרקעין נשוא הקומבינציה דירות( 8המינימלי הנדרש על פי הוראת השעה )

 

האחד, כל  -הוחלט כי התקופה הנדרשת להשלמת בניית הדירות על פי הוראת השעה, תימנה מיום מימוש האופציה בהתקיים מספר תנאים תמצית הסדר המס ותנאיו:

מכרת במועד הענקת האופציה, לרבות קיומה של "תכנית", כהגדרתה בהוראת השעה, המתירה בניה על המקרקעין. השני, תנאי הוראת השעה מתקיימים בקרקע הנ

 האופציה מומשה בתקופה הקובעת על פי הוראת השעה.

 

דם, גם אם חלקו היחסי של כל אחד כמו כן, כאשר הבעלים במקרקעין הם בעלים במושע, מספר הדירות בקרקע הנמכרת יימנה ביחס לכלל המקרקעין הנמכרים על י

כלל הבעלים לרוכש אחד ובעסקה אחת. כאשר מדובר בעסקת קומבינציה, הן  ידי-עלמהבעלים המשותפים משקף זכות לפחות משמונה דירות, ובלבד שהמכירה נעשתה 

 .יחידות היזם והן יחידות הבעלים יחשבו יחד במניין שמונת הדירות הנדרשות לתחולת הוראת השעה

 

 הוראת שעה למכירת קרקע לבניה 83תיקון  .5

 3157/17החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

הוראת השעה(.  -לחוק מיסוי מקרקעין )להלן 83בעלי מניות בחברה מעוניינים למכור קרקע הנמצאת בבעלות חברה שבהחזקתם ומבקשים להחיל את הוראות תיקון 

(, חלף שיעור מס שולי )עד 2001בנובמבר  7לגבי יחיד על השבח הראלי שעד יום התחילה ) 25%ההטבה הגלומה בהוראת השעה הינה שיעור מס מופחת בשיעור 

48%.)  

 

היזם,  ידי-עלזם לרכישת המקרקעין של החברה. בשלב השני, ערב מימוש האופציה המתווה לפיו מעוניינים בעלי המניות לפעול הינו: בשלב הראשון, הענקת אופציה לי

 החברה תפורק והזכויות במקרקעין יעברו לבעלי המניות. בשלב השלישי, היזם יממש את האופציה לרכישת המקרקעין מול בעלי המניות. 

 

קרקעין אשר תמומש עם פירוק החברה. בנוסף, תקופת הבניה שע"פ הוראת השעה לאשר כי הוראת השעה תחול במצב בו ליזם קיימת אופציה לרכישת המהבקשה: 

 תימנה מיום מימוש האופציה ולא מיום הענקתה. 

 

 הבקשה אושרה במלואה. החלטת המיסוי: 
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 איחוד וחלוקת מקרקעין בין בעלים משותפים במסגרת שימור מבנה .6

 7326/17החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

כך שכל אחד זוג אחים הינם הבעלים של בית משותף. הבעלות בתתי החלקות בבית המשותף רשומה בפנקס הבתים המשותפים על שם האחים בהתאם לחלוקה שערכו, 

 תכנית השימור(.  - הבית המשותף ברשימת הבניינים לשימור )להלןמחזיק בדירות מסוימות. על פי תכנית מתאר מקומית, נקבע 

 

לתנאי תכנית השימור,  לאור מצבו הפיזי של הבניין והליקויים הקיימים בו, ביקשו האחים לבצע בבית המשותף שיפוץ מסיבי שיכלול את הריסתו ובנייתו מחדש. בהתאם

הבית המשותף ובנייתו אינה אפשרית. כמו כן, בשל מגבלות התכנית, מבקשים האחים לחזק את הבניין,  ומאחר וחזית הבית המשותף כלולה בתכנית השימור, הריסת

 בהתאם לתקן, לתכננו מחדש, להגדיר מחדש את היחידות ולערוך שיפוץ מסיבי, זאת מבלי להרוס אותו ותוך ביצוע שינויים מהותיים בנכס. 

 

חדשות שתיבנינה כך שיחס הבעלות של כל אחד מהאחים בבית המשותף צפוי להישמר כפי שהיה במצבו לפני ההליך בנוסף, מבקשים האחים לחלק ביניהם את הדירות ה

 התכנוני וללא תשלומי איזון בין הצדדים.

 

 לחוק. 67לאשר כי על איחוד וחלוקת המקרקעין במסגרת ההליך המתואר לעיל, יחול פטור בהתאם להוראות סעיף הבקשה: 

 

לאור המגבלות החוקיות והתכנוניות החלות על הבניין, אשר אינן מאפשרות את הריסתו ובנייתו מחדש, ניתן לראות בשינוי התכנוני המהותי נאיה: החלטת המיסוי ות

 לחוק. 67שנעשה בבית המשותף כתכנון מחדש שיחולו עליו הוראות סעיף 
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 מס ערך מוסף - החלטות מיסוי
 

 עו"ד נתנאל כהן, מחלקת מיסים עקיפים, חטיבת המס

 

 מועד החיוב בהעמדת כספים מחשבון ליווי בנקאי בהתאם לחוק מכר )דירות(

 2536/17החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

 

חברה בע"מ העוסקת בתחום הבניה בישראל מוכרת דירות ללקוחות בפרויקטים שונים בהתאם לחוק המכר )דירות()הבטחת השקעות של רכשי דירות  העובדות:

ת בגין "( מנהלת החברה את כלל הפעילות הכספיהבנקידי תאגיד בנקאי )"-"(. לפיכך, בפרויקטים בהם מוענק לחברה מימון פיננסי עלחוק המכר)" 1974-התשל"ה

 "(. חשבון הליוויהפרויקט בחשבון בנק נפרד )"

 

ידי רוכשי -"(. הכספים המועברים עלשוברי התשלוםידי החברה )"-ידי רוכשי הדירות בדרך של שוברים המועברים לרוכשים על-התשלומים עבור הדירות מבוצעים על

 עצמו ומשולמים בהתאם לקצב התקדמות בניית הפרויקט. הדירות מועברים לחשבון הליווי ומשמשים אך ורק לצורך בניית הפרויקט 

 

"(, כי כל משיכה או חיוב מחשבון הלווי חייבת לקבל את אישורו של הבנק. מכוח ההסכם, הבנק מאפשר לחברה ההסכםיצוין, כי בין הבנק לבין החברה נקבע בהסכם )"

מועד ת ו/או מסירת הדירות גבוהים. יתרת החשבון מועברת לחברה לאחר סיום הפרויקט )"למשוך כספים בהיקפים מצומצמים מחשבון הליווי, רק כאשר שיעור מכיר

 "(.   שחרור הכספים

 

ידי רוכשי הדירות באמצעות שוברי התשלום יחול -קבלת אישור, לפיו מועד החיוב במס בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, ביחס לתשלומים ששולמו על הבקשה:

 שבון הליווי עם סיום הפרויקט.במועד שחרור הכספים מח

 

 בעסקת מקרקעין חל החיוב במס עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו או עם רישום המקרקעין על)א( לחוק קובע את העיקרון לפיו "28סעיף  ההחלטה:

יחול  שהם על חשבון התמורה לפי מועד החיוב על פי פרק זה חל עליה... אם שילמו סכומים כל 28בעסקה שסעיף ( לחוק נקבע כי "1)29". בסעיף שמו של הקונה...

 ." החיוב לגבי כל סכום ששלום כאמור, בעת תשלומו

 

ידי הבנק לרשות החברה מהווה תשלום כמשמעותו -מכאן נקבע כי כאשר מתקבלת תמורה בידי החברה חל החיוב במס עם קבלתה. כמו כן, מועד העמדת הכספים על

ידי הרוכשים לחשבון הליווי והחברה אינה רשאית לעשות בהם -בהתאם יחול מועד החיוב במס. אף על פי כן, במקרים של תשלומים המופקדים על( לחוק, ו1)29בסעיף 

 שימוש, מועד הפקדת התשלומים הנ"ל לא יחשב כמועד החיוב במס בידי החברה.

 

 

 בחזרה לתפריט

  

https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20170014
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 הפיננסימגזר ה
 

 חטיבת המס, , המחלקה המקצועיתאנטו קלמרובינת עו"ד 

 

 FATCA-היישום הסכם 

 3/2017חוזר מס הכנסה 

 

  רקע כללי:

 

-על"(, שמטרתו מניעת התחמקות מתשלום מס FATCAחוק )" Foreign Account Tax Compliance Act-הנחקק בקונגרס האמריקאי חוק  2010במרס  18-ביום ה

 תושבי או אזרחי ארה"ב באמצעות חשבונות פיננסיים המנוהלים מחוץ לארה"ב והגברת האכיפה והציות לדיני המס בארה"ב.  ידי

 

מנוהלים על ידו ולבחון האם בעלי החשבונות הם אזרחי או תושבי כל מוסד פיננסי מחוץ לארה"ב מחויב לבצע בדיקת נאותות לחשבונות ה FATCA-הבהתאם לחוק 

"( אחת לשנה מידע אודות חשבונות IRSארצות הברית לצרכי מס. בהתאם לתוצאות בדיקת הנאותות המוסד הפיננסי מתחייב להעביר לרשויות המס בארה"ב )"

 שבעליהם במישרין או בעקיפין הינם אזרחי או תושבי ארה"ב לצרכי מס. 

 

מכל תשלום ממקור הכנסה  30%יוכרז כ"מוסד פיננסי שאינו משתתף" ויהיה כפוף לסנקציה של ניכוי במקור בשיעור של  FATCA-המוסד פיננסי שלא יציית להוראות חוק 

 אמריקאי. 

 

 בין ישראל לארה"ב: FATCA-ההסכם 

 

"(. ממשלת ישראל FATCA-הסכם ה)" FATCA-החתמה מדינת ישראל עם ממשלת ארה"ב על הסכם לשיפור ציות מס בינלאומי ויישום חוק  2014ביוני  30ביום 

לרשות המיסים התחייבה במסגרת ההסכם להורות בחקיקה למוסדות הפיננסיים הישראלים, לבצע בדיקת נאותות לחשבונות הפיננסיים המנוהלים על ידם ולהעביר 

מוסדות פיננסיים בארה"ב לגבי  ידי-עלבישראל מידע אודות חשבונות אמריקאים. ממשלת ארה"ב התחייבה במסגרת ההסכם להעביר מידע לגבי חשבונות המנוהלים 

 חשבונות פיננסיים בבעלות תושבי ישראל במישרין או בעקיפין.

 

 כולל שני נספחים: FATCA-ההסכם 

 

 לחוזר(. 4ט לגבי האופן בו יבצעו המוסדות הפיננסים את בדיקת הנאותות ואת זיהוי בעלי החשבונות כתושבי או אזרחי ארה"ב )ראה סעיף כולל פירו -1נספח 

 זר(.לחו 2כולל רשימה של מוסדות פיננסיים הפטורים מדיווח וחשבונות פיננסיים המוחרגים מדיווח ועדיין יחשבו כמוסד פיננסי משתתף )ראה סעיף  -2נספח 

 

  

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_03_2017_acc.pdf
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 חובת רישום ודיווח:

 

. IRS-, חייב ברישום גם בFATCA-להסכם ה 2מוסד פיננסי ישראלי חייב ברישום ברשות המיסים בישראל. מוסד פיננסי ישראלי שאינו פטור מדיווח בהתאם לנספח 

 החוזר מגדיר את אופן הרישום של מוסד פיננסי שחייב בדיווח ושאינו חייב בדיווח. 

 

ליום  הפיננסי הישראלי המדווח ביצע את הבדיקות הנדרשות על פי התקנות, עליו להעביר דיווח מפורט בגין החשבונות בני הדיווח. הדיווח יוגש עד לאחר שהמוסד

או משלים, יגיש הודיע כי המוסד הפיננסי נדרש להגיש דוח מתוקן  IRS-העשרים לספטמבר שלאחר סוף השנה שלגביה מוגש הדוח. מקום בו הועבר דוח לארה"ב וה

 יום מיום שקיבל הודעה בדבר החובה להגשתו.  60המוסד הפיננסי דוח כאמור תוך 

 

 סנקציות:

 

ג' לפקודה. הסימן מונה שני סוגי הפרות אפשריים: עיצום  135סימן ז' בפרק שני חלק י' לפקודה קובע מספר מקרים בהם יוטל עיצום כספי על המפר של הוראות סעיף 

ווה בדיקת נאותות ועיצום בשל אי דיווח. במידה ואחת ההפרות המתוארות הינה הפרה חוזרת, ייווסף על העיצום הכספי הקבוע בסעיף סכום נוסף הש בשל אי ביצוע

 לעיצום הכספי כאמור.

 

מכל תשלום בר ניכוי במקור בארה"ב  30%לתקנות, מטיל חובת ניכוי במקור בשיעור של  9שאומץ במסגרת תקנה  FATCA-הלהסכם  4בנוסף לעיצומים הכספיים, סעיף 

הישראלי, שאינו גוף המשולם למוסד פיננסי שאינו משתתף. בהתאם להוראות הסעיף האמור, הניכוי במקור יעשה באמצעות גוף מנכה, לפי העניין. על המוסד הפיננסי 

 מנכה, להעביר לגוף המנכה את כל המידע הנדרש לו לביצוע ניכוי ודיווח. 
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03-6085540 
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 העברה מחירי

 גיא אטיאס
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 guattias@deloitte.co.il 

 

 מיסוי ישראלי

 סולמי אופיר
03-6085513 

osulami@deloitte.co.il 
 

 בינלאומי מיסוי
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03-6085511 
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 גיל נדב
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03-6085538 

frweissberg@deloitte.co.il 
 

Deloitte Private 
 קריה רוני

03-7181803 
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03-7181810 
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03-6085581 
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 מקצועיים תמיכה ופרסומים שירותי
 גבאי דני

03-6085532 
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 ייעוץ מיסויי נאמנויות
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03-6086213 
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