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

 

 לפקודה 2תיקוני מס ביחס לשינויי מבנה לפי הוראות חלק ה .1

 2017-( התשע"ז242חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס' 

 2017באוגוסט  6מיום  2656פורסם בספר החוקים 

 

 מדובר במקרים בהם דוגמת מיזוג חברות, פיצול, העברת נכסים תמורת מניות בחברה, לא יחויבו במס. שינויי מבנה,מסדירות את התנאים בהם  הלפקוד 2'חלק ההוראות 

ה למועד במקרים אלה, החיוב במס נדחוזאת בשל השמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים.  מבחינה מהותית לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק חיוב במס,

 המימוש.

 קובע מגבלות המקשות על ביצוע שינויי מבנה מטעמים עסקייםמהניסיון שנצבר לאורך השנים במהלך הטיפול בבקשות לשינויי מבנה עולה כי החוק במתכונתו הקיימת 

. שינוי טק(-)היי הפועלות בענפי הטכנולוגיה המתקדמתבכל הקשור לשינויי מבנה של חברות , בפרט מציאות כלכלית דינאמית, ואינו נותן מענה הולם לצורכי החברותב

תן במטרה להרחיב את פעילו מבנה הינו כלי חשוב במגזר זה, המתאפיין בשיעורי צמיחה גבוהים ובשינויים תכופים, ומקל על החברות בביצוע גיוסי הון ורכישת פעילויות,

 העסקית.

 

 :כדלקמןהחדש  התיקון קובע, היתר בין

 זוג המגבלות החלות על מתן הקלות המס בביצוע שינויי המבנה ובכלל זה מתן אפשרות רחבה יותר ל"כניסת משקיעים" לחברה )לרבות מתן אפשרות במי הגמשת

 לקבלת חלק מהתמורה במזומן(

 על מימוש זכויות הקלות 

 במיזוג גודל ביחסי הקלה 

 מתן אפשרות לביצוע שינוי מבנה מורכבים 

 ות על קיזוז הפסדים לאחר מיזוגים וביטול המגבלות על קיזוז הפסדים לאחר פיצול. מגבלות מסוימ צמצום 

 שונים מבנה שינויי על החלות מגבלות לעניין אחיד נוסח קביעת 

 אנכי פיצול ולגבי מניות החלפת של בדרך מיזוג לגבי המסים מרשות מראש לאישור לפנות הצורך ביטול 

 הכבדות מספר גם כולל התיקון, בבד בד. 

 

 של משרדנו. 25.2017חוזר מסים ראה -הלהרחב

  

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0kfPZZQTGwnqR3vM%2fsOZA3E%3d
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2017/25_2017.pdf
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 החלת התקנות הדולריות גם על חברות ממשלתיות  .2

 2017-( התשע"ז241חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס' 

 2017ביולי  30מיום  2651פורסם בספר החוקים 

 

חברות בהשקעות חוץ ושל שותפויות מסוימות )קביעת תקנות מס הכנסה )כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של א)ג( לפקודת מס הכנסה, נקבעו 130מכוח סעיף 

רשאים תאגידים מסוימים להגיש את דוחות ההתאמה למס על בסיס דולרי במקום על בסיס שקלי, והכול לפיהן "(, התקנות הדולריות") 1986-הכנסתן החייבת(, התשמ"ו

  .בכפוף לאמור בתקנות
 

 :היו תלבחור בהחלת התקנות הדולריועד כה רשאי שהיה מי 

 

 .א לפקודה130אישר אותה לצורך סעיף  מנהלשותפות שכל שותפיה הם תושבי חוץ וכל השקעותיהם בשותפות והלוואותיהם לשותפות הם במטבע חוץ, וה (1)

 

חוץ הינה מורכבת ביותר,  בחוק העידוד של חברה בהשקעת ההגדרה "חוק העידוד"(. ח לחוק עידוד השקעות הון )להלן:53ברה בהשקעת חוץ כהגדרתה בסעיף ח (2)

בכל אחת  25%אך ניתן לומר, שבאופן כללי, הכוונה לחברה שהשקעות החוץ בה מקנות למשקיעים תושבי החוץ בכל יום ויום באותה שנת מס, שיעור העולה על 

 מהזכויות בה.

 

 מהכנסותיה הן מהפעלת כלי שיט או כלי טיס בהובלה בינלאומית. לפחות 90%-חברה ש (3)

 

חברה שכל  או, 1975-חברה ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"הקון נקבעה אפשרות נוספת להיכנס לתחולת התקנות הדולריות כדלקמן: "בתי

מנהל רשות  תייעצות עםכמשמעותו בכללי חשבונאות מקובלים, הוא דולר או אירו, והמנהל, בה חברה ממשלתית כאמור, שמטבע הפעילות שלה, ידי-עלזכויותיה מוחזקות 

 ."שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת כאמור החברות הממשלתיות כמשמעותו בחוק האמור, בדק את עמידתה בכללים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 2021עד לשנת  הטבות לתושבי שדרות וליישובי הנגב המערביהארכת תקופת ה .3

 2017-(, התשע"ז6חוק סיוע לשדרות ולתושבי הנגב המערבי )הוראת שעה( )תיקון מס' 

 2017ביולי  30מיום  2651פורסם בספר החוקים 

 

 )החוק(, קובע הטבות לתושבי אזור קו עימות דרומי.  2007-)הוראת שעה(, התשס"ז חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה )יישובי עוטף עזה(, וכן יישובים  7אזור קו עימות דרומי מוגדר בחוק כיישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 

באישור ועדת הכספים של הכנסת, שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה בשל  ואזורים נוספים כפי שיקבע שר האוצר בצו,

 סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.

 

באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של לחוק קובע, לעניין הטבות המס לתושבי יישובי אזור קו עימות דרומי, שמי שהיה במשך כל שנת המס תושב האזור, זכאי  5סעיף 

 ש"ח. הוראה זו נקבעה כהוראת שעה שהוארכה מספר פעמים. 241,080מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד סכום של  20%

המקיפה את רצועת עזה )ו( לחוק, ההארכה נעשית אם הדבר מוצדק עקב המצב הביטחוני ששורר באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת 7לפי הוראות סעיף 

 .2017או ששרר בתקופת ההארכה הקודמת. ההארכה האחרונה שאישרה ועדת הכספים של הכנסת היא עד תום שנת 

 

לחוק. עם זאת, אם  5, תושבי אזור קו עימות דרומי יהיו זכאים להטבת המס הקבועה בסעיף 2021ועד שנת  2017, שבחמש השנים הקרובות, משנת בתיקון זה נקבע

סת, שההטבה לא ר האוצר ישוכנע כי הנסיבות הביטחוניות המצדיקות את מתן הטבת המס אינן קיימות עוד, הוא יהיה רשאי לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנש

 תחול בשנת כספים מסוימת בחמש השנים כאמור.

 

בות המס, תיבחן השאלה אם יש הצדקה להפסיק את מתן ההטבות, ואם כך, במקום להידרש בכל תקופה לשאלה אם יש להאריך את הוראת השעה ולהמשיך במתן הט

 מתן ההטבה יימשך אוטומטית עד תום התקופה האמורה. -לא יינקטו צעדים כלשהם

 

 
 

 

 בחזרה לתפריט

http://dportal/sites/deloittePortal/HomeSite/Tax/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/deloittePortal/HomeSite/Tax/Shared%20Documents/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-2651.pdf&action=default
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 תיקוני מסים לגבי "עיצוב" .4

 2017-ע"זשהתלפקודת מס הכנסה במסגרת חוק העיצובים,  243תיקון עקיף 

 2017 באוגוסט 7מיום  2662פורסם בספר החוקים 

 

. ויחליף את ההסדר הקיים כיום בעניין זה בפקודת הפטנטים והמדגמיםעיצובים במדינת ישראל חוק העיצובים שנחקק לאחרונה קובע הסדר מקיף ועדכני שיחול על 

 .יותר מהמילה "מדגם" שבה נעשה שימוש בפקודת הפטנטים והמדגמים( מודרנית ומובנת Design) המילה "עיצוב"

 

חלק מהמוצר, לפי העניין, ובכלל זה מיתאר, צבע, צורה, "מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר או של -כ"עיצוב" מוגדר 

 עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים."

 

(. ע"פ התיקון, בכל מקום בו מופיעים המילים 243לחוק, תוקנו גם מספר סעיפים בפקודת מס הכנסה )תיקון עקיף מס'  115במסגרת הוראות חוק העיצובים, בסעיף 

 בנוסף גם המילה "עיצוב". הסעיפים שתוקנו בפקודה הינם:"פטנט או מדגם" , תבוא 

 

  היוצר, אם הומצאה ההמצאה  ידי-עלהממציא, או בעד מכירת זכות יוצרים  ידי-עלחיוב במס על תמורה המתקבלת בעד מכירת פטנט, מדגם או עיצוב  -(9)2סעיף

 או נוצרה היצירה שלא בתחום עיסוקם הרגיל של הממציא או היוצר.

  היוצרים, רשאי מנהל רשות המסים להתיר את פריסת ההכנסה  ידי-עליוצרים -הממציא או ממכירת זכות ידי-עלהכנסה ממכירת פטנט, מדגם או עיצוב  -)ב(8סעיף

 (.9)2לתקופה של יותר משנה. ההוראה לא תחול על הכנסה לפי סעיף 

  ידי-עלהממציא, או ממכירת זכות יוצרים  ידי-עלשנתקבלה ממכירת פטנט, מדגם או עיצוב )שיעור המס ליחיד(, הכנסה  121על אף האמור בסעיף  -125סעיף 

 .40%היוצר, כשההמצאה או היצירה היו שלא בתחום עיסוקם הרגיל, לא יעלה שיעור המס עליה על 

 
 

 בחזרה לתפריט

 

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0lnebq5tvu8ud6JcSCsgIY4%3d
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 פסיקה - 2חלק 
 

 מס הכנסה - הפסיק
 

 לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ני"ע בשל ירידת שער חליפין -לדיון נוסף דחיית בקשה .1

 שומה למפעלים גדולים פקידיצחק מוזס ואח' נ'  7517/16דנ"א 

 

 רו"ח ארז אסלן

 

. פסק הדין עסק בשלושה ערעורים נפרדים )עודד מוזס, ארקין ויצחק 2016 בספטמבר 12 של בית המשפט העליון שניתן ביוםהמדובר בבקשות לדיון נוסף לפסק דינו 

תית(, אשר החזיקו מוזס( אשר דנו בסוגיה דומה וקובצו יחדיו לפסיקתו של בית המשפט העליון. הסוגיה הינה לגבי יחידים )למעט ארקין, שם המדובר בחברה משפח

היו נקובים או ניירות ערך הנקובים במט"ח או צמודים למט"ח, ובדיווחיהם למשיב קיזזו הפסדים שנגרמו להם כתוצאה מירידת ערך שער החליפין של המט"ח בו ומימשו 

ן, בטענה כי לא ניתן לקזז שאליו הוצמדו ניירות הערך. המשיב דחה את דיווחיהם של המערערים, וקבע כי אין לקזז את ההפסדים שמקורם בירידת ערך שער החליפי

 ( לפקודת מס הכנסה העוסק בקיזוז הפסד הון. 1)א()92וזאת לפי סעיף  -שאם היה ריווח לא היה מתחייב במס  -הפסד כאמור 

 

 בית המשפט המחוזי )השופט אלטוביה(, דחה את הערעורים, מנימוקים דומים. 

 

פלוני משקיע בניירות ערך שונים שנסחרים במט"ח. שער המט"ח יורד. האם יותר לפלוני לקזז את  -הינה  השאלה המשפטית אשר עלתה בפני בית המשפט העליון

 ההפסד שנוצר לו כתוצאה מירידת ערך המט"ח כנגד רווח ההון שנוצר לו מעליית ערכם של ניירות הערך?

 במענה לשאלה, בית המשפט העליון קבע כי ניתן לזהות שלוש גישות: 

 

וי גישת שני הנכסים: במכירת נייר ערך חוץ גלומים שני נכסים: נייר הערך ומטבע החוץ בו נקוב נייר הערך. כיוון שרווח הון שמקורו בשינ -מחוזיגישת ביהמ"ש ה (1)

וד מט"ח, יחול מס בערך מטבע החוץ בו נקוב נייר הערך אינו חב במס, אין לקזז את הפסד ההון שמקורו ב"נכס" שהינו מטבע החוץ. לכן, במקרה של נייר ערך צמ

 על רווח ההון בערכו הנומינלי גם במקרה של ירידה בשער המט"ח )מאחר שאין מקזזים את ההפסד מ"הנכס" השני בדמות ההצמדה למט"ח(.

 

ך הצמוד למט"ח. כיוון גישת המערערים: הפסד הון נמדד בערכים נומינליים והינו מיקשה אחת, כך שלא ניתן לבודד את רכיב ההצמדה למט"ח מרכיב נייר הער (2)

ט"ח גם שינוי בערך המ שרווח הון שמקורו בעליית שוויו של נייר ערך )גם כזה הצמוד למט"ח( חייב במס, כך גם הפסד הון שמקורו בשינוי שווי נייר ערך )ובכלל זה

 קיזוז. -אליו הוצמד( הינו בר

 

יר הערך ולמדוד את השינוי בו כ"סכום אינפלציוני" )להבדיל מבחינת שער החליפין כ"נכס" נפרד גישת המשיב: ניתן לבודד את רכיב שער החליפין משאר רכיבי ני (3)

לא בשני י נכסים עסקינן, אהיוצר רווח הון(. היות שרכיב השינוי בשער החליפין אינו ממוסה כאשר נוצר רווח הון, אין לקזזו כאשר נוצר הפסד הון. לגישה זו, לא בשנ

 לכן, במקרה של נייר ערך צמוד מט"ח, יחול מס על רווח ההון בערכו הריאלי )דהיינו, לאחר ניכוי הירידה בשער המט"ח(.  רכיבים של נייר הערך.

  

http://elyon1.court.gov.il/files/16/170/075/c04/16075170.c04.pdf
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 ניתח את הסוגיה בליווי דוגמאות מפורטות והגיע לכלל מסקנה כי גישת המשיב היא העדיפה, ובהתאם לכך יש לדחות את הערעורים.  בית המשפט העליון

 

סף, הדין אינו עונה על אמות המידה הקבועות לדיון נו-. הנשיאה קבעה כי פסקהמשפט העליון, השופטת נאור, דחתה בקשה לקיום דיון נוסף-נשיאת בית בהמשך לכך,

דין חידש הלכה בדיני המס ה-אומנם, הוסיפה הנשיאה וציינה, שנראה כי פסק באשר הוא אינו מהווה מקרה יוצא דופן שבו עולות סוגיות בעלות חשיבות משפטית מיוחדת.

 וכי מדובר בסוגיה מורכבת בעלת היבטים לא פשוטים, אך לא די בכך שמדובר בהלכה חדשה, ואף קשה, כדי להורות על קיומו של דיון נוסף. 

 

 השיקולים אם לקיים דיון נוסף.  ה לענייןהדין, עובדה בעלת חשיבות כלשעצמ-עוד ציינה הנשיאה, כי כל חברי המותב היו תמימי דעים לעניין התוצאה הסופית של פסק

 

ידי המבקשים היא אולי -הדין היא זו המקיימת באופן המיטבי את לשון הסעיף ואת תכליתו, בעוד שהפרשנות המוצעת על-המשפט העליון בפסק-הפרשנות שקבע בית

 אפשרית )והיא אינה קובעת כי כך הדבר(, אך היא מורכבת ומתרחקת מפשט הטקסט. 

 

הדין מגשימה לשיטתה את תכליתו הברורה של החוק: יצירת הקבלה וסימטריה בין מיסוי רווחי הון לבין קיזוז הפסדי הון, דהיינו לא לאפשר -נות שאומצה בפסקהפרש

 קיזוז של סכומים והפסדים שלא היו ממוסים לו היו רווחים. 

 

הדין לא -שמדובר בטענה ערעורית באופייה ואשר כלל לא נטענה במסגרת הערעור, אלא שפסק כמו כן, נדחו טענות התחולה הרטרואקטיבית של המבקשים, שכן לא רק

 המשפט מפרש הוראה חקוקה הוא אינו יוצר דין אלא אך מצהיר על הדין הקיים.-שינה את המצב הנורמטיבי הקיים, שכן כאשר בית

 נדחתהלדיון נוסף הבקשה 

 

 
 לתפריטבחזרה 
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 חובה לקזז הפסד עסקי כנגד הכנסה ממקור זר גם אם זה מונע את ניצול הזיכוי בשל המס הזר .2

 אמות השקעות בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים 14-02-48642ע"מ 

 

  עו"ד בינת אנטו קלמרו

 

בשליטתה, בענף הנדל"ן ובין היתר בהשכרה, ניהול ואחזקה של נכסי  המערערת היא חברה ציבורית תושבת ישראל אשר עוסקת במישרין, ובעקיפין באמצעות תאגידים

רכשה אמות קנדה בשותפות עם צד שלישי נכס מניב בקנדה  2001"(. בשנת אמות קנדהמקרקעין מניבים. למערערת חברת בת תושבת קנדה בבעלות מלאה )"

 . ח"שמיליון  46מות קנדה מס חברות קנדי בסך נמכר הנכס ברווח. על הרווח ממכירת הנכס שילמה א 2007"(. בשנת הנכס)"

 

 ח"שמיליון  25מתוך הרווח ממכירת הנכס. מסכום הדיבידנד שחולק נוכה במקור מס קנדי בסך  ח"שמיליון  178חילקה אמות קנדה למערערת דיבידנד בסך  2008בשנת 

וחה המערערת על הפסד עסקי שוטף בישראל. בעקבות הסכם פשרה שנחתם בין , דיו2008. בדוח השנתי לשנת ח"שמיליון  71כאשר סך מיסי החוץ ששולמו היה 

ולא קיזזה כנגדו את  2009. את הסכום האמור ביקשה המערערת להעביר כהפסד מועבר לשנת המס ח"שמיליון  35המערערת לבין המשיב הועמד ההפסד השוטף על 

 ההכנסה מהדיבידנד. 

 

 ? הפסד שאולי יכול היה בעתיד להיות מקוזזח"שמיליון  35עיקר המחלוקת בין הצדדים היא, האם אגב יישום מסלול הזיכוי העקיף חייב "להיאכל" הפסד עסקי בהיקף של 

 כנגד הכנסות אחרות של המערערת.

 

 דחה את הערעור. (קירש השופט)ביהמ"ש המחוזי בת"א 

 

סגרת החקיקתית הרלבנטית ובפרט את ההוראות שנקבעו בפרק השלישי לחלק י' לפקודה אשר מטרתן מניעת כפל מס במישור בראשית דבריו ניתח השופט את המ

מתן זיכוי בגין המס הזר שהוטל. במסגרת זו נדרש השופט לאפשרות העומדת בפני חברה תושבת ישראל המקבלת דיבידנד מחברה תושבת חוץ לבחור  ידי-עלהבינלאומי 

היא  שראלית כאילולים של זיכוי בגין מסי חוץ: זיכוי ישיר וזיכוי עקיף. התוצאה הכלכלית של יישום המסלול השני והענקת הזיכוי העקיף היא מיסוי החברה הימסלו 2בין 

 עצמה ניהלה את העסק בחו"ל ממנו נבעה ההכנסה המחולקת. יש בכך מעין הרמת מסך ושיקוף החברה הזרה אשר חילקה את הדיבידנד.

 

לפקודה ? השופט קירש קבע כי אומנם המילה "ניתן לקיזוז" בסעיף מזמינה לכאורה פרשנות לפיה אין  28ביהמ"ש נדרש לשאלה האם קיזוז ההפסד אכן מחויב לפי סעיף 

עולה כי, ככלל אופן קיזוזו של  28יף אינן תומכות במסקנה זו. ממכלול הוראותיו של סע 28חובה לקזז הפסד אלא זכות או רשות בלבד, אולם יתר הוראותיו של סעיף 

)באיזו  יזוזהפקודה ואין לנישום חופש או מרות "לנהל" את הפסדיו כאוות נפשו, לא בעניין יעד הקיזוז )כנגד איזו הכנסה יקוזז( ולא בעניין עיתוי הק ידי-עלהפסד מוכתב 

 שנת מס(.

 

מור הפסדים" על מנת להקיש מהם כי, כעניין עקרוני אין לאלץ נישום "לבזבז" הפסד אם ממילא לשורה של פסקי דין בנושא "שי המערערתכחלק מטיעוניה, הפנתה 

 מודול, פרג צבי, נסיונל לה)פסקי הדין  אשר הניבה את ההכנסה המועדפת.  הכלכלית הפעילות בעידוד המחוקק של עניינו יסוכל שמאוזאת ההכנסה לא תחויב במס 

 החזקת או עסקים ניהול בגין כתמריץ ניתן הוא ואין עידוד הוראת בבחינת אינו חוץ מסי בשל זיכוי מתן. דנן במקרה הדברים פני הם כך לא כי ,קבענ(. אולפינים כרמלו, בטון

 .אדם אותו בידי הכנסה אותה של כפול מיסוי של מצב למנוע כדי, כאמור, מוענק הזיכוי"ל. בחו השקעות

 

http://elyon1.court.gov.il/files/08/950/028/e10/08028950.e10.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/08/950/028/e10/08028950.e10.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/02/690/082/H12/02082690.h12.htm
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של הכנסה מאוחרת למיסוי ללא "מגן מס", ובמובן זה )ו( לפקודה, קבע השופט קירש כי תמיד חיובו של נישום לקזז הפסד בהווה, משמעותו חשיפתה 126לעניין סעיף 

הפסד כסדרו, תצא החובה לקיזוז ההפסד במוקדם או במאוחר משולה לתשלום מס. אולם זו תכונה מובנית על שיטת המיסוי כולה ואם יורשה למערערת שלא לקזז את ה

 הקופה הציבורית נפסדת אם וכאשר בעתיד תפיק המערערת הכנסה אחרת.

 

א לפקודה אשר עוסק במתן הקלה ממיסוי ישראלי לתושב חוץ אם הוא עלול שלא לקבל זיכוי מלא במדינת מושבו בגין מס ששולם 16נדרש להוראות סעיף  ביהמ"ש

אחר מכן יינתן זיכוי בישראל על הכנסה שהופקה כאן, וקבע כי הנחת היסוד אשר מונחת בבסיס הסעיף היא שקיום אפשרות כי קודם יקוזז הפסד כנגד הכנסת חוץ ורק ל

 או השקעותיו בישראל. בגין מיסים זרים מסביר את נכונות המחוקק הישראלי לוותר על המיסוי הישראלי, כולו או חלקו, אם ייקלע תושב חוץ למצב זה בקשר לפעילותו

 

, שם השאלה העיקרית שנדונה בפני השופט אלטוביה הייתה שונה, אולם בהמשך פסק הדין אלון בעניין הדיןמתימוכין למסקנה אליה הגיע, ציין ביהמ"ש את פסק  כחלק

)ג( לפקודה מתייחס המחוקק להכנסה מדיבידנד שמקורו בהכנסה שנצמחה מחוץ 126כי בסעיף  אלטוביה השופט פסק ושםנדונה אותה שאלה שניצבת במקרה דנן 

. ו ממנה על פי כל דין. דהיינו, רק לאחר קביעת חיוב המס בישראל זכאית המערערת לזיכוי בגין המס הזר ששילמהלישראל לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותר

כללי לעמדת המשיב  חיזוק יש)בין אם נאמרה בבחינת "אמרת אגב לא מחייבת", כטענת המערערת, ובין אם לאו(,  אלון בעניין"ש ביהמקירש קבע כי באמרת  השופט

 רפת לשאר הנימוקים אשר הובאו לעיל.והפסיקה שם מצט

 

 עליה הישראלי שהמס הכנסה כנגד הפסד לקזז הנישום יחוייב לא זה כגון שבמקרה כך, לפקודה)ג( 28 סעיף את לתקן המחוקק בפני פתוחה הדרך כי וציין הוסיף"ש ביהמ

 ".הרצוי הדין את ישקף כאמור תיקון כי מאליו מובן זה"אין  לדידו אך, זרים מסים בגין זיכוי מתן עקב להתבטל עשוי

 

 .של משרדנו 24.2017 מסיםחוזר ראה  להרחבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2017/24_2017.pdf
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 שנה על פני כל התקופה 20-ניתן לפרוס קדימה הכנסה מפיצוי שהוון בגין אובדן כושר עבודה ל .3

 פלוני אלמוני נ' פקיד שומה גוש דן 59612-02-15ע"מ 

 

 , דירקטור ( כפיר אילניMBTרו"ח )

 

"( ומשמחלתו החמירה תבע פיצוי בגין אובדן כושר עבודה ממגדל חברה לביטוח. לאחר משא ומתן, נכרת הסכם פשרה לפיו המערערחלה פלוני אלמוני )" 2003בשנת 

שנות אובדן  20-)כ 2025 בדצמבר 31 ועד ליום 2006 בדצמבר 1 בגין אובדן כושר עבודה לתקופה שמיום ש"ח 1,362,181התחייבה מגדל לשלם למערער סך מהוון של 

החזיר פקיד השומה למערער סך  2008-2010. לאחר הגשת דוחות מתקנים לשנות המס שבערעור ש"ח 476,763בסך של  35%( בקיזוז מס במקור בשיעור כושר עבודה

 "(.תההכנסה שבמחלוק)" ש"ח 1,162,269, כאשר סכום ההכנסה שנותר במחלוקת הינו בסך של ש"ח 199,920כהחזר מס והתיר בניכוי סך של  ש"ח 155,679של 

 המחלוקת היתה לעניין התקופה אליה יש לייחס את ההכנסה ומחלוקת נוספת היתה לעניין סיווג ההכנסה.

 

"(, ניתן לפרוס את ההכנסה הפקודה)ג( לפקודת מס הכנסה )"8סעיף לשנת המס שבה התקבלה, כאשר לפי  , יש לייחס את ההכנסה שבמחלוקתלטענת פקיד השומה

 שנת המס בה התקבלה, וכן יש לראות את ההכנסה כהכנסת עבודה.שנים קדימה מ 6לתקופה של 

 

 2025ועד לשנת המס  2006שנות אובדן כושר עבודה, ועל כן, יש לפרוס אותה לתקופה המתחילה משנת המס  20-, ההכנסה שבמחלוקת מתייחסת ללטענת המערער

 בתוספת ריבית ההיוון היחסית בכל שנת מס.

 

 פקיד השומה כי יש לראות בהכנסה כהכנסת עבודה, בעוד שהמערער טען שיש לראות בהכנסה כרווח הון. באשר לסיווג ההכנסה, טען 

( 3)ג()8(, לפיה פריסת ההכנסה מכוח סעיף 8958/07ע"א ) שרל שבטוןבהתאם להלכה שנקבעה בעניין : (יפו )השופט אלטוביה-בית המשפט המחוזי בתל אביב

אישית" בסכום לפקודה היא מהותית במישור הרעיוני ונועדה לנטרל את אפקט הדחיסה שבקבלת הכנסה מראש, ולהשוות את מצבו של נישום המקבל "הכנסה מיגיעה 

( 3)ג()8ר הסמכות המוקנית למנהל להתיר חלוקה לתקופה אחרת מזו הקבועה בסעיף אחד למצבם של נישומים שהיו מקבלים הכנסה בפריסה על פני מספר שנים, ולאו

 2006 בדצמבר 1 ", נראה כי נכון לפרוס את ההכנסה המגלמת היוון של קצבת אובדן כושר לעבודה בגין התקופה המתחילה מיוםלרבות לשנים הבאותלפקודה "

 .נהש 20קרי לתקופה של , 2025 בדצמבר 31 והמסתיימת ביום

 

וריבית כפי שנקבע  באשר להוספת סכום ההיוון וניטרול ההיוון בעת חישוב הנתח המיוחס בפריסה, קובע השופט, כי יש להוסיף לנתח המיוחס לכל שנה הפרשי הצמדה

 בפקודה מיום שמלוא התקבול התקבל בפועל ועד למועד הייחוס, ולא כפי שטען הנישום על פי הריבית שהוון סכום הפיצוי. 

 הערעור התקבל ברובו

 : הערות

 ( לפקודה אינו דוחה את אירוע המס אלא את מועד חישוב המס ותשלומו. 3)ג()8כדאי לשים לב, כי סעיף  (1)

 אשר אינה מגיעה לסף המס ככל שאין למערער הכנסות אחרות. ש"ח 58,113שנה יוצרת הכנסה שנתית של  20חלוקת ההכנסה שבמחלוקת לתקופה של  (2)

 צורך להתייחס לטענת המערער לפיה יש למסות את ההכנסה על "בסיס מצטבר" ולא על "בסיס מזומן".השופט לא ראה  (3)

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

http://elyon1.court.gov.il/files/07/580/089/k25/07089580.k25.pdf
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 דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית לניוד נקודות זיכוי בגין ילדים בין בני זוג .4

 יעקב ועפרה שץ נ' רשות המיסים 39247-04-14ת"צ 

 

 עו"ד אהרן לוריארו"ח ו

 

ולהם שלושה ילדים. בדוחותיהם האישיים יוחסו נקודות הזיכוי הקבועות  1994"( משנת המבקשת"( נשוי לעפרה שץ )"המבקשבהתאם לעובדות פסק הדין, יעקב שץ )"

לא קיבלה המבקשת כל הטבת מס מכוח הוראות הסעיף, "( בגין ילדים, למבקשת בלבד, ומאחר שהכנסתה לא עברה את סף המס, הסעיף המזכה( )"4)ג()66בסעיף 

 זאת, בעת שהמבקש שילם את מלוא המס החל עליו מבלי שזכה אף הוא להטבה מכוח הסעיף כאמור.

 

-י בןכמאותו מין". שם נקבע,  עניינה של הבקשה לתביעה ייצוגית, הינו בהנחיה שפורסמה מטעם רו"ח מירי סביון מרשות המיסים ביחס ל"נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג

)א( לפקודת מס הכנסה, יהיה זכאי 40ידי המוסד לביטוח לאומי עבור ילדיו בהתאם להוראות סעיף -זוג מאותו המין שיקבל את קצבת הילדים המשולמת על-זוג הנשוי לבן

 "(.ההנחיהפי ההנחיה, לנקודות הזיכוי הקבועות באותו הסעיף )"-יה זכאי, עללנקודות הזיכוי הקבועות בסעיף המזכה. דהיינו, גם גבר המתקיימים בו התנאים האמורים, יה

 

תו המין אשר בהתאם בעקבות פרסום ההנחיה, פנה המבקש לפקיד השומה בבקשה ליהנות מנקודות הזיכוי הקבועות בסעיף המזכה, בטענה שאין להפלות בין בני זוג מאו

כלומר, לאפשר למבקשים ליהנות מנקודות הזיכוי הקבועות בסעיף המזכה, בהתעלם  -, לבין זוגות שאינם מאותו המין להנחיה זכאים להחיל את הוראות הסעיף על הגבר

תבעו לחייב את  מזהותם המינית. משנדחתה הן פנייתו של המבקש מפקיד השומה והן פנייה מוקדמת שנעשתה לרו"ח מירי סביון, הגישו המבקשים תביעה מנהלית בה

בדרך של קיזוז נקודות הזיכוי הקבועות בסעיף המזכה, מסכום המס בו חויב המבקש. בסמוך לכך, הגישו  2009-2012תקן את דוחותיהם לשנות המס רשות המיסים ל

 המבקשים בקשה לאישור תובענה ייצוגית במסגרתה עותרים הם לייצג את קבוצת בני הזוג שאינם מאותו מין, ואשר מקיימים את אותן הנסיבות.

 

)השופט אלטוביה( קבע, כי לא ניתן לפרש את לשון הסעיף המזכה כפונה הן לגבר והן לאישה, שהרי המחוקק עשה שימוש ברור ומוגדר  המשפט המחוזי בת"אבית 

מחוקק מצא לנכון בלשון "אישה", לפיכך יש רלבנטיות לזהות המגדרית של בני הזוג. לכך יש להוסיף, לדברי בית המשפט, אף את עמדת המשיבה, לפיה הטעם שה

 להעניק נקודות זיכוי רבות יותר לאשה בתא המשפחתי מאשר לגבר, הינו על מנת לעודד יציאת אימהות לעבודה, ולפיכך אין להסיטן לגבר.

 

דרי וככזו, הרי שלפי לשיטת בית המשפט, אין המדובר באפליה כטענת המבקשים, שכן מטרת ההנחיה הייתה להשוות בין תא משפחתי דו מגדרי ותא משפחתי חד מג

נקודות הזיכוי ביניהם טיבה היא מתעלמת מזהותו המגדרית של מי מבני הזוג. אין ולא הייתה בכוונת ההנחיה לאפשר למי מבני הזוג בתא משפחתי חד מגדרי לנייד את 

 בהתאם לגובה ההכנסה של מי מהם, כמו שעתרו לכך המבקשים.

 

ל כך שנושא מיסוי התא המשפחתי מצריך את בחינתו מחדש של המחוקק מתוך ראייה כוללת ועדכנית )נציין כי אכן לאחרונה יחד עם זאת, הביע בית המשפט את דעתו ע

 ולא רק האישה(. 5תוקן החוק חלקית, כך שגם הגבר זוכה לנקודות זיכוי בגין ילדיו הקטנים עד גיל 

 בית המשפט החליט, כי דינן של הבקשה והתביעה להידחות 

 

 

 

 

 

  בחזרה לתפריט
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 האם קיזוז הפסד מירידת ערך מהווה עסקה מלאכותית? .5

 ידין סגל וסומת מבנים נ' פקיד שומה כפר סבא 10456-03-12ע"מ 

 

 רו"ח ועו"ד גל רישפי

 

ממניות סומת והינו הנישום  99%-"( הינה חברה משפחתית המחזיקה בנכסי מקרקעין. המערער, ידין סגל מחזיק בסומתבע"מ )" 1993המערערת, סומת מבנים ופיתוח 

"(, עם קבוצת אהרונסון המחזיקה בקרקע בנתניה. בקרקע התגלו פגמים אר-סומאר בע"מ )"-( בחברה משותפת בשם בית סומ50%המייצג. סומת הינה בעלת מניות )

 , לרבות בדרך של הלוואות בעלים.2004במצטבר עד לתום שנת  ש"חמ'  40-רש השקיעו שני הצדדים סכום של כולכן לצורך פיתוח המג

 

מהמגרש שנותר בידיה. לצורך מימון העסקה  31%מהמגרש כנגד קבלת שירותי בניה על  69%אר בעסקת קומבינציה במסגרתה מכרה -התקשרה סומ 2005בשנת 

וכתוצאה מכך  ש"חמ'  22-כאר על -עמד הגרעון בהון של סומ 2005)כמחצית מהשווי שהושקע בה(. בסוף שנת  ש"חמ'  20.5של  הבנק בשווי ידי-עלהוערך המגרש 

מכרה סומת את  2005. בהמשך לכך בסוף שנת ש"חמ'  11אר בקשר עם הפרוייקט, כך שנוצר לסומת הפסד הון בגובה -מחקה סומת הלוואות בעלים שנתנה לסומ

, וזאת לטענתה לצורך הימנעות ש"חא'  690-סגל, בתמורה ל ידי-על 99%"( המוחזקת גם היא הילןאר לחברה קשורה לא פעילה וללא נכסים )"-יות סומאחזקותיה במנ

הילן אשר לה אין חברת סומת כבעלת מניות )שכן אז היה חשש לסיכון נכסיה האחרים במצב של כינוס נכסים, חשש שלא מתקיים במצב בו  ידי-עלממתן ערבות לבנק 

 אר(. -נכסים מחזיקה בסומ

 

מכר המערער את זכויותיו בחברה זו ונצמח לו רווח  2005מפרויקט במנהטן. במהלך שנת  20%-ממניות חברה אמריקאית שהחזיקה ב 100%-בנוסף, החזיק המערער ב

 הון שנצמח לסומת כנגד רווח ההון שלו. . מתוקף היותו הנישום המייצג בסומת, קיזז המערער את הפסד הש"חמ'  11.6-הון של כ

אר בספרי סומת וכי מכירת הפעילות להילן, חברה קשורה ללא פעילות הינה עסקה מלאכותית שמטרתה יצירת הפסד -כי אין הצדקה למחיקת ההשקעה בסומ המשיב טען

 ההון לצורך קיזוזו כנגד רווח ההון. 

 

כי זכותו של פקיד השומה להתעלם מתוצאות העסקאות של נישום, עומדת מול זכותו החוקתית של הנישום לתכנון  )השופט סטולר( קבע לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

 בעניין סגנון(, בהתאם למבחן "יסודיות הטעם המסחרי".  2965/08מס לגיטימי )ע"א 

 

סומת בגין מימון הפרוייקט, ובכך להימנע מסיכון מימוש נכסי הנדל"ן של במקרה דנא, שוכנע ביהמ"ש כי היה לעסקה טעם מסחרי ממשי שהוא הימנעות ממתן ערבות של 

אר ירדה לטמיון וערכה אפס, שכן לאחר כריתת הסכם -סומת בדרך של כינוס נכסים, ולא הורם הנטל כי מדובר בעסקה מלאכותית. עוד נקבע כי ההשקעה בבית סומ

אר לבנק -אר ושווה כמעט לשווי ההתחייבות של בית סומ-כמחצית שווי העלות שלו בספרי בית סומ בלבד, ש"חמ'  20הקומבינציה, התברר כי שווי המגרש הוא 

 ולהתחייבויותיה לפי הסכם הקומבינציה. משכך אין כל סיכוי לקבל את ההשקעה בחזרה, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

 

ולא הייתה לו שליטה  NOFמהפרויקט שבמסגרתו נמכרה  20%-ח ההון שנוצר לו, שכן הוא החזיק רק בנקבע כי סגל רשאי כנישום המייצג לקזז את הפסד ההון כנגד רוו

 על מועד המכירה וגובה הרווחים.

 

 )י( לפקודה.3יצוין, כי הערעור עסק בשתי סוגיות נוספות: שיעור המס החל על המערער בגין השכרת דירה ושאלת תחולתן של הוראות סעיף 

 

 ובו )התקבל לעניין העסקה המלאכותית וקיזוז רווח ההון( הערעור התקבל בר
  



12 

 תשלום לבעל השליטה בגין אי תחרות מחברה שבשליטתו סווג כדיבידנד ולא כרווח הון .6

 ואח' 1דניאל יונסיאן ואח' נ' פקיד שומה ת"א  34087-12-15ע"מ 

 

 רו"ח ועו"ד זמירה יוסף ארבל

 

יית אי תחרות למשך חברה א', בבעלות מלאה של יחיד, נתנה שירותי ייעוץ, בתחום מומחיותו של היחיד )תמריצים(, לחברה ב'. חברה א' מחויבת כלפי חברה ב' בתנ

א' )שבבעלותו המלאה( שלא , היחיד התחייב כלפי חברה 2011שנים לאחר סיום ההתקשרות ביניהן. בסמוך לאחר סיום ההתקשרות בין החברות בשנת  4תקופה של 

שנים וזאת בכפוף לתשלום תמורה. היחיד טען כי התמורה בידו מהווה הכנסה הונית בגין  4להתחרות בעסקה של חברה ב', בתחום מתן שרותי הייעוץ, למשך תקופה של 

ענה כי היא זכאית לנכות את הכספים ששילמה ליחיד כהוצאה . במקביל, חברה א' ט20%מכירת זכות התחרות שלו לחברה א' והכנסה זו חייבת בשיעור מס מופחת של 

 . 20%(. התוצאה היא, אפוא, חיוב התמורה, הן ברמת היחיד והן ברמת חברה א', בשיעור מס של 2011-2014שנים )בשנות המס  4בייצור הכנסתה בפריסה של 

 

על דיבידנד לבעל מניות  2011)שיעור המס בשנת  25%של דיבידנד החייב בשיעור מס של רשות המיסים טענה, מנגד, כי המהות האמיתית של התמורה בידי היחיד היא 

תוך התרת הוצאת שכר  45%מהותי(, וזאת מבלי שתותר הוצאה בחברה א'. לחלופין, סיווגה הנכון של התמורה הוא של הכנסת עבודה החייבת בשיעור מס שולי של 

 עבודה בחברה א'. 

 

 ולראות בו משיכת דיבידנד בידי המערער מהחברה יש לסווג את הפיצוי סיווג שונה)השופטת סרוסי( קבע כי דין הערעור להידחות וכי  בית המשפט המחוזי בת"א

 . 2011-2013בשנים  , תוך תיאום ההוצאה ברמת החברה2011בשנת 

 

רה ב' ולכן לא יכול היה למכור לחברה א' את זכות התחרות שלו שלא להתחרות בחברה ב' כבר במסגרת הסכם השירותים עם חב אישית למערער הייתה התחייבות

 -יתה אחת ויחידה בחברה ב' במסגרת הסכם אי התחרות, שכן המערער אינו יכול למכור זכות שכבר אינה ברשותו. תכלית ההתקשרות בהסכם השירותים עם חברה ב' הי

בתחום מתן השירותים האישיים, החברה פועלת באמצעות האורגנים שלה ואין לחברה, שהיא תאגיד  המערער באופן אישי. ידי-עלמתן שרותי ייעוץ בתחום התמריצים 

, החובות והזכויות מהותית מלאכותי, יכולת לתת שירותים אישיים משל עצמה. חברה א' אינה אלא כלי בידי המערער לקבלת התשלומים משרותי הייעוץ והניהול. מבחינה

ה ב' נקבעו על בסיס מתן השירותים של המערער באופן אישי. מאחר שביסוד ההתקשרות בהסכם השירותים עמד מתן השירותים באופן על פי הסכם השירותים עם חבר

 4המערער בתקופת  ידי-עלהמערער לאורך כל תקופת ההתקשרות, ממילא היה זה גם הרציונל שעמד ביסוד תניית אי התחרות, היינו, אי מתן שירותים  ידי-עלאישי 

המערער, בדיוק  נים שלאחר סיום ההתקשרות. שהרי, גם היכולת להתחרות בחברה ב', לאחר סיום ההתקשרות, מבוססת כל כולה על כישוריו המקצועיים האישיים שלהש

 כמו לגבי מתן השירותים בתקופת ההתקשרות. 

 

רער באופן אישי. לו היה המערער מתחרה בעסקי התמריצים שלה לאחר סיום מנקודת מבטה של חברה ב', לא יכולה להיות מחלוקת כי תניית אי התחרות חלה על המע

לום סכום ההתקשרות, חברה ב' הייתה רואה בכך הפרה בוטה של תניית אי התחרות המקימה עילה לתביעה משפטית בגין הפרת התחייבות חוזית ועילה לאי תש

הקובע כי החובות והזכויות על פי ההסכם חלו גם על  תנאי מכללאך הסכם השירותים עם חברה ב' ההפרשים על פי ההסכם. לאור כל זאת, נכון וראוי, לקרוא אל תו

ל החברה. במעמדו המערער באופן אישי, למרות שמבחינה פורמאלית לא היה צד להסכם השירותים עם חברה ב'. המערער הוא בעל המניות, המנהל והדירקטור היחיד ש

ליו להעדיף את טובתה על פני האינטרס האישי שלו. טענת המערער כי, הוא אינו מנוע מלממש את זכות התחרות שלו בחברה ב', זה הוא חב חובת נאמנות לחברה וע

 אינה סבירה.  למרות ידיעתו כי תחרותו בחברה ב' תגרום לאי תשלום ההפרשים לחברה א', אינה עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות שלו כדירקטור בחברה, ולכן
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ין הצדקה כך, יש לראות את המערער כמי שהיה מנוע מלהתחרות בחברה ב'. לאור זאת, אין הצדקה לחששה של חברה א' מפני תחרות של המערער בחברה ב' ואלפי

את חברה ב' להתקשרות שלה עמו בהסכם אי התחרות. בנוסף, למערער לא הייתה כל כוונה לעסוק בתחום התמריצים לאחר העזיבה את חברה ב'. המערער עזב 

מפני תחרות של  מיוזמתו משום שמיצה את העיסוק בתחום התמריצים ופניו היו לעיסוקים אחרים. לאור זאת, מתחייבת המסקנה, כי לא היה בסיס לחששה של החברה

 המערער וגם מטעם זה לא הייתה תכלית אמיתית להתקשרותה עמו בהסכם אי התחרות.

 

רה, כי "חשה" מאוימת נוכח אפשרות מימוש זכות התחרות של המערער. זאת, בין משום שהמערער לא התכוון לעסוק עוד בתחום כמו כן, אין בסיס מוצדק לטענת החב

ת זכותה התמריצים, בין משום שהמערער לא היה עושה שום פעולה שתסכן את קבלת תשלומי ההפרשים בידי החברה ובין משום שספק אם היה בכך כדי לסכל א

ה א' לקבל את ההפרשים כל עוד היא עצמה נמנעת מתחרות בחברה ב'. קיימת זהות אינטרסים מוחלטת בין המערער לבין חברה א' ושאת ידיעותיו המשפטית של חבר

רה בגין תניית אי נה תמווכוונותיו של המערער יש לייחס גם לחברה א'. עוד צוין, כי עיון בהוראות הסכם ההתקשרות מלמד, כי מהותם האמיתית של תשלומי ההפרשים אי

בידי  לפקודה( 1)2ף התחרות. ההפרשים מגלמים תקבולים עתידיים בגין שרותי הייעוץ שניתנו לחברה ב' בתקופת ההתקשרות ולכן מהותם האמיתית היא הכנסה לפי סעי

שחברה א' כפופה לתניית אי תחרות בחברה ב', זכותה המשפטית לקבלת ההפרשים אינה מותנית בעמידה שלה או  חברה א'. אם אלו הם פני הדברים, גם תחת ההנחה

טענתה, כי לולא התקשרה עם המערער בהסכם אי תחרות, לא הייתה זכאית לקבל את תשלומי לשל המערער בתניית אי התחרות ולכן גם מטעם זה נשמט הבסיס מתחת 

 ההפרשים.

 

כלשהו, בעל פוטנציאל התחרות בעסקי  צד ג'ין בהערת אגב, כי המצב היה שונה, אילו חברה ב' הייתה מחייבת את חברה א' במניעת תחרות של בית המשפט צי

להסכם אי תחרות שהחברה הייתה  התמריצים של חברה ב', וזאת כחלק מהתחייבותה של חברה א' למניעת תחרות בחברה ב'. במקרה כזה היה טעם מסחרי אמיתי

 עורכת עם אותו צד ג'. אך המצב בענייננו שונה בתכלית השינוי.

 

א הייתה כל תכלית מסחרית . להסכם אי התחרות ללפקודה 86לפי סעיף  עסקה מלאכותיתניתן היה להגיע לתוצאה זהה גם באמצעות יישום הכלל האנטי תכנוני של 

רות היא עסקה ומטרתו היחידה הייתה להפחית את המס הכולל החל על תשלום ההפרשים ובאופן בלתי לגיטימי. לאור זאת, יש לקבוע כי ההתקשרות בהסכם אי התח

יינו, לראות בפיצוי ששולם למערער כהכנסת דיבידנד מלאכותית שמטרתה הפחתת מס בלתי נאותה וניתן להתעלם מהאופן בו נערכה ולשום אותה לפי טיבה האמיתי, ה

 בידו ובהתאם לתאם את ההוצאה בגין חלוקת הדיבידנד בחברה.

 

רות בחברה ב', בנוסף, בית המשפט ציין, כי אף אם היו רואים בתשלומי ההפרשים כהכנסה שנתקבלה במישרין בידי המערער ובתמורה להתחייבותו האישית לאי תח

 ( לפקודה והחייבת בשיעור המס השולי )תוך התרת ההוצאה בחברה(. 1)2א הכנסה פירותית המהווה הכנסה ממשלח יד לפי סעיף סיווגם הנכון הו

 הערעור נדחה
 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 תחרות והפרשה לתביעות תלויות בגין בעל שליטה -פקיד השומה רשאי לשלוח שומה בפקס, תשלום בגין אי .7

 קייטיאיסי בע"מ נ' פקיד שומה נתניה 23512-03-11ע"מ 

 

 רו"ח יעל אביאור

 

ההייטק. שני בעלי המניות של המערערת, עד לשנת  "(, עוסקת במתן שירותי פיתוח חומרה ותוכנה ומלווה פרויקטים שונים בתחוםהמערערתחברת קייטיאיסי בע"מ )"

"( לחברת אודיט המכירהנמכרו מניותיה של המערערת )" 2007. בשנת 50%-"(, אשר החזיקו כל אחד באלי"( ומר אלי קרן ז"ל )"ישי, היו מר ישי קוקובקה )"2006

ממניותיה של  25%-ותיה של המערערת, וישי נותר בעל מניות המחזיק בממני 75%"(. כך שלאחר המכירה הרוכשת החזיקה בהרוכשתקונטרול ישראל בע"מ )"

 המערערת.

 

ש"ח ששילמה המערערת לישי ולאלי. כמו כן, כלל  800,000תחרות בסך -וכלל הוצאה בגין אי 2007"( של המערערת הוגש בדצמבר הדו"ח)" 2006דוח המס לשנת 

 ידו.-של כספים שהפרישה המערערת לאור מחלתו של אלי ואשר לפי הערכתה, תוגש כנגדה תביעת פיצויים עלש"ח ב 400,000הדו"ח הוצאה בגין תביעות תלויות בסך 

 

. כמו כן ציין 2007קשורה למכירה שהתבצעה בשנת  2006תחרות המערערת לא הוכיחה כי ההוצאה ששולמה בשנת -כי בגין הוצאת אי "( טעןהמשיבפקיד השומה )"

ילה כדיבידנד, ולא ניתן לשנות סיווג זה בדיעבד. בנוסף, בהקשר להוצאה בגין תביעות תלויות, טען המשיב,  כי המערערת לא הוכיחה המשיב, כי ההוצאה סווגה תח

 או שנשאה בתשלום כלשהוא בעניין זה.  2006שקמה לה התחייבות כספית בגין תביעות בשנת המס 

 צאה בגין התביעות התלויות.תחרות ואת ההו -על כן יש לשלול את ניכוי ההוצאה בגין אי

 

 2006המס -כטענה מקדמית, כי חלה התיישנות על השומה, הואיל וחלפה התקופה שנקבעה בדין לשם הוצאת השומה ומסירתה. בעוד שהדו"ח לשנת המערערת טענה

 ידי-על, דהיינו לאחר יותר משלוש שנים. משכך, השומה הוצאה 2011 בפברואר 15 , עותק מן השומה התקבל אצל ב"כ המערערת רק ביום2007 בדצמבר 24 הוגש ביום

 המשיב בניגוד לדין ולפסיקה ועל כן, יש לבטלה.

 .2007תחרות שולמה כמקדמה למכירה בשנת -כמו כן טענה המערערת כי ההוצאה בגין אי

 

, דהיינו בטרם חלפו שלוש שנים מיום קבלת הדו"ח במשרדי 2010 באוקטובר 26 , כי השומה הונפקה ונשלחה למערערת בפקס ביוםלעניין הטענה המקדמית טען המשיב

, נשלחה השומה שוב, לבקשת 2011השומה. כמו כן, הציג המשיב אישור על משלוח הפקס למספר הפקס של ב"כ המערערת. המשיב ציין כי בסוף חודש ינואר 

 המערערת.

 

 :את הערעורדחה  לוד )השופט סטולר(,-המשפט המחוזי מרכז-בית

 

המשיב והפסיקה בנושא, תוך שהוא קובע, כי אין מניעה לשלֹוח צו  ידי-על, סקר השופט את התפתחות הפעולות שננקטו בגין ההתיישנות לעניין הטענה המקדמית

 הטענה. באמצעות הפקס. לענייננו, הוכח שהשומה אכן הומצאה למערערת בפקס לפני חלוף תקופת ההתיישנות ועל כן יש לדחות את 
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תחרות ושימשו -היו בגין אי 2006, נקבע כי המערערת לא עמדה בנטל השכנוע, ולא הוכיחה כי הכספים ששילמה לאלי וישי בשנת תחרות-לעניין ההוצאה בגין אי

כבר היה  2006ובשנת המס , 2007. המערערת לא הביאה מסמך בכתב על מנת להוכיח את טענתה שההסכם רק מומש בשנת 2007כמקדמה עבור הרכישה בשנת 

 בשלב הסגירה. מכאן, יש לדחות את טענתה ביחס להוצאה זו.

 

)ב( לפקודת מס הכנסה, היה על המערערת להוכיח כי שילמה לבעל שליטה בה תשלום בגין תביעות 18נקבע, כי לפי הוראות סעיף לעניין ההוצאה ביחס לתביעות תלויות, 

זו נכללה בדו"ח האישי של בעל השליטה. משלא הוכח כי המערערת שילמה בסופו של יום  את ההוצאה, אין להתירה, ועל כן יש  בפועל באותה שנה, או להוכיח שהכנסה

 לדחות את טענתה ביחס להוצאה בגין תביעות תלויות.

 

תחרות. השופט דחה  -כתשלום בגין אי 2006ס במקור( בשנת יצוין, כי המערערת טענה, בין היתר, כי יש לשנות בדיעבד את סיווג התשלום שסווג כדיבידנד )וממנו נוכה מ

 טענה זו.

 

 
 

 בחזרה לתפריט
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 פעילות מסחר אוטומטי מההון העצמי )"נוסטרו"( תמוסה כ"מוסד כספי" ועל כן חייבת במס רווח .8

 4אקוויסט ניהול השקעות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א  25935-02-16ע"מ 

 

 עו"ד בניה חסידים

 

למסחר אוטומטי בשוק ההון.  "( הינה חברה תושבת ישראל העוסקת במחקר ופיתוח אלגוריתמיםהמערערת: אקוויסט ניהול השקעות בע"מ )"עיקרי העובדות הרלוונטיות

למנהל מע"מ וביקשה להירשם כ"מוסד כספי" לעניין חוק פנתה החברה מיוזמתה  2010רוב מכריע של הכנסות החברה נובעות ממסחר בהון העצמי שלה )נוסטרו(. בשנת 

 ובהן חייב אותה בתשלום מס רווח. 2010-2012"( הוציא לה שומות לשנים המשיבמס ערך מוסף, במקום רישומה כ"עוסק". מנהל מע"מ נעתר לבקשתה. פקיד השומה )"

 

כי  במקום רישומה כ"עוסק". במסגרת הערעור טענה החברה " במע"מ לעניין חוק מס ערך מוסף: עניינו של הערעור הוא ברישומה כ"מוסד כספיהסוגיה שנדונה בפסק הדין

 .רישום זה נעשה על ידה בטעות וכי היא אינה בגדר "מוסד כספי" ולכן אינה חייבת בדיווח ובתשלום מס רווח לפקיד השומה

 

 ופסק כלהלן: דחה את הערעור)השופטת סרוסי( בית המשפט המחוזי בת"א 

פקיד השומה, אינו מוסמך לקבוע  -מכות לסווג את המערערת לעניין מע"מ, אם כ"מוסד כספי" ואם כ"עוסק", מצויה בלעדית בתחום סמכותו של מנהל מע"מ. המשיב הס

 מנהל מע"מ. ידי-עלאת סיווגה של המערערת וגם לשנותו. סמכותו של המשיב מתמצית אך בגביית המס בהתאם לסיווג שנקבע קודם לכן 

 

ש שנות המס החברה מושתקת מלטעון כנגד סיווג שהיא בעצמה יזמה, שהיא עמדה בנטל הוכחתו בפני מנהל מע"מ, ובנסיבות בהן לא ביקשה לשנותו משך כל שלו

 שבערעור. המערערת גם מושתקת מלטעון כי רישומה כ"מוסד כספי" מקורו ב"טעות".

 

"(, דין הצו להתבטל. בית הצוהקיימות לשיטתה בין הוראות חוק מע"מ לבין  צו ערך מוסף )קביעת מוסד כספי( )" החברה טענה בנוסף טענה משפטית לפיה, בשל סתירות

ולא מבטלת אותו, אשר  המשפט קבע כי אין לקבל את גישתה המוטעית לפרשנות הצו, ולדעתו אין סתירה בין הצו לבין חוק מע"מ, וכי יש לאמץ פרשנות המקיימת את הצו

 בדין יסודה. -( לצו 3)א()1ת בהרמוניה החקיקתית ומתיישבת עם תכלית החקיקה של הצו. על כן, סיווגה של המערערת כ"מוסד כספי" על פי סעיף אינה פוגע

 

ייתה פטורה ממס ה עוד הוסיף וקבע בית המשפט כי אף אם היה נקבע, כי המערערת אינה בגדר "מוסד כספי" אלא בגדר "עוסק", וכאמור אין לקבוע כך, המערערת לא

 סד כספי.בגין עיסוקה בפעילות נוסטרו בניירות ערך, אלא הייתה חייבת בתשלום מס ערך מוסף החל על עוסק רגיל ובשיעור זהה לזה החל על רווח של מו

 הערעור נדחה

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 )ט(3בשווי ריבית לפי סעיף אופן זקיפת שווי רכב, חיוב  .9

 בע"מ נ' פקיד שומה חדרה 1972נווה נטוע  958-01-15ע"מ 

 

 עו"ד רו"ח טל פליגלר

 

חברה המפעילה מעון לבעלי צרכים מיוחדים, ביחס לשתי  -)השופטת וינשטיין( עוסק בשומות ניכויים שהוציא המשיב למערערת  בחיפה המחוזי המשפט ביתפסה"ד של 

 )ט( לפקודה.3זקיפת שווי שימוש ברכב והלוואות מוטבות שנתנה המערערת לעובדים, בעלי שליטה וחברות שונות אשר לא חויבו בריבית  -מחלוקות 

 

 ברכב שימוש שווי זקיפת

בהתאם לקבוע  המשיב קבע כי למעט רכב אחד אשר מהווה "רכב מאגר", שאר הרכבים הוצמדו לשימושם של עובדי ומנהלי המערערת ולא נזקף לעובדים שווי שימוש

ות אלו דווחו לרשויות המס בתקנות מ"ה. במקום זאת, המערערת זקפה שווי שימוש ברכב באופן חלקי ובגין ההפרש הוציאה חשבוניות לבעלי מניות ומנהלים. חשבוני

 ושולם מע"מ בגינן. 

 בים. המערערת טענה כי היה מקום לקבל את אופן התנהלותה והיה נדרש להתחשב במאפייניי העסקה המיוחדים אצלה בכל הקשור לזקיפת השווי בגין הרכ

 

מונח על כתפיה להוכיח את טענתה כי הרכבים שבמחלוקת אכן וקבעה כי המערערת לא עמדה בנטל הראיה ה זו בסוגייהאת כל טענות המערערת  דחתה השופטת

 ל הרכבים. עוד קבעה, כימהווים "רכב תפעולי". כמו כן לא המציאה המערערת הוכחות לקיומם של נוהלי עבודה מסודרים וברורים ביחס לרכבים ולא נוהל רישום מסודר ש

מס החל על העובד במובן זה שהמס משולם או מנוכה מתוך הכנסתו האחרת שעליה כבר שילם את ככל שמדובר בהכנסה של עובד שאינה במזומן, בהכרח "מגולם" ה

 המס החל ביחס אליה. 

 

שומה, נקבע כי לגבי טענת המערערת כי חייבה בהפרשים בגין שווי שימוש ברכב את העובדים באמצעות חשבוניות, כך שהיה על המשיב להפחית את סכומים אלו מה

ההטבה שקיבלו העובדים צריך להיעשות בדרך הקבועה בדין וכי המערערת לא רשאית להחליט כי זקיפת שווי הרכב תבוצע בדרכים אחרות מאלו תשלום המס בגין 

 שנקבעו בפקודה ובתקנות.

 

 לפקודה )ט(3חיוב בשווי ריבית לפי סעיף 

 ובכל"מ, מע בתוספת 3% או 2% בשיעור בריבית(, נוספות וחברות עובדיה, מניותיה)לבעלי  קשורים לצדדים המערערת שנתנה הלוואות בנושא הייתה השנייה המחלוקת

 .לפקודה)ט( 3 סעיף לעניין שקבועה מזו נמוכה בריבית ניתנו מקרה

 

נוגע לסוגיית הריבית; טענות המערערת: ראשית, סוגיה זו עלתה רק בשלב הדיונים בהשגה, כך שהיא "הפסידה" שלב שומתי ובכך יש כדי להביא לפסילת השומה בכל ה

)ט(. שלישית, יש לראות 3שנית, הריבית שהייתה מקבלת בגין פיקדונות בבנק הייתה נמוכה מהריבית שקיבלה בגין ההלוואות שנתנה ועל כן אין להחיל את הוראות סעיף 

)ט( הינה הריבית המקסימלית ממנה ניתן 3בית הקבועה בסעיף ( לפקודה. רביעית, הרי1)2את פעילותה במתן הלוואות כפעילות עסקית ולמסות פעילות זו לפי סעיף 

 )ט(. 3)י( ולא 3לסטות. חמישית, ההלוואות ניתנו לחברות קשורות אשר אינן מספקות שירותים לחברה ועל כן יש להחיל את הוראות סעיף 

 

)י( )ששיעור הריבית 3ע, כי אכן יש להחיל בעניינה את הוראות סעיף דחה גם את כל טענות המערערת בנושא זה, למעט לגבי הלוואה אחת אשר לגביה קבהמשפט  בית

בין הריבית על ההלוואה לבין הריבית הקבועה בתקנות לפי סעיף  -)ט( לפקודה(, והמערערת תחויב, בהתאם, ביחס להפרש הריבית 3על פיו נמוך מזה שנקבע בסעיף 

  )י(.3

  ברובוהערעור נדחה 
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 לא התקבלו בפועלהן יס מצטבר, כאשר ידוע כי בחלוף הזמן אין לחייב במס הכנסות על בס .10

 נ' פקיד שומה יחידה ארצית לשומה )אסיר( חגי זגורי  13356-07-13ע"מ 

 

 רו"ח אלה כהן 

 

הם חברו יחד כתב אישום המייחס להם השתתפות בארגון פשיעה שבראשו עומד המערער ושבמסגרתו  2011: נגד המערער ושבעה נוספים הוגש בתחילת העובדות

 במרץ 29 בנת הון. ביוםהללמטרות פליליות שכללו בין היתר מתן הלוואות בריבית קצוצה, הפעלת הימורים, הברחת סיגריות ושתיה חריפה, סחר בסמים וכן עבירות מס ו

 הגיש דוחות שנתיים לשנות המס הנדונות  הודה המערער במסגרת הסדר טיעון בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן, ובעקבות כך הורשע. המערער 2012

הוצאו למערער שומות בהן הוסיף המשיב  2012 במאי 29 לפקודה. ביום 194, לאחר שהמשיב נקט נגדו בהליך עיקול לפי סעיף 2011( בחודש נובמבר 2008-2010)

 הימורים, ריבית מהלוואות, סחיטה באיומים וספינת קזינו.להכנסותיו של הנישום בשנים הנדונות הכנסות ורווחים מעיסוקי המערער: מועדוני 

 

לטענת המערער  -בפועל כגון: הכנסה בעקבות עבירת סחיטה באיומים, ההכנסות מהלוואות בריבית בלולא התק ,המשיבע"י לו  וחסו: הכנסות רבות שיטענות המערער

וכי הוא עצמו היה  2010ריבית. לעניין ספינת הקזינו, לטענת המערער הספינה לא פעלה בשנת רבים מהלווים לא שילמו בפועל את ההלוואה או את חלקה כמו גם את ה

 טען, כי יש לדווח על הכנסותיו לפי בסיס מזומן ומאחר שלא התקבלו בפועל, אין לחייבו במס. בנוסףעצור במהלך שנה זו. 

 

ל בסיס מזומן. מאחר שהמערער לא ניהל ספרים, הנטל להפריך את השומות מוטל עליו והוא חישוב הכנסת המערער צריך להתבצע על בסיס מצטבר ולא ע :טענות המשיב

 לא עמד בנטל זה. השומות עולות בקנה אחד עם הממצאים שנקבעו בהכרעת דין, סבירות ומבוססות.

 

 )השופט אטדגי(: דיון והכרעה בפני בית המשפט המחוזי בת"א 

 סוקיו ועל הכנסותיו, ובהעדר נתונים אמינים, אין פסול בשומה המתבססת על אומדנים והערכות.המערער לא ניהל ספרים, לא דיווח על עי

 

ד קבוצת השומרים, לעניין בסיס הדיווח, מזומן או מצטבר, קבע ביהמ"ש כי הדבר קשור לעיתויה של ההכנסה בלבד. זוהי שאלה חשבונאית בבסיסה, כפי שנקבע בפס"

 כל צורך להכריע בה.ולצורך הפסיקה בדיון זה, אין 

 

ה הפקודה מאפשרת תיקון של רישום הכנסה שנרשמה לפי השיטה המצטברת, אך בהמשך הזמן לא התממשה בפועל. מכאן, שאין ברישום ההכנסה לפי השיט

 המצטברת כדי למנוע טענה של הנישום לאחר מכן, כי ההכנסה צריכה להימחק משום שלא התקבלה בפועל.

המערער, כבר ניתן לדעת האם ההכנסות  ידי-עלהמשיב שהן התקבלו  ידי-עלשנים לאחר המועד שבו נטען  6-כבשאלת הכנסות המערער נערך  במקרה זה, כאשר הדיון

מההכנסות, גם אם היו צריכות להירשם כהכנסות על פי השיטה המצטברת, כטענת המשיב, התקבלו בפועל או לא. מאחר שהמשיב לא הצליח להוכיח לגבי חלק , והלל

 אין למסות את אותן הכנסות. -שאכן התקבלו בידיו של המערער

 

כי המשיב  למערער בשנות השומה, וקיבל את עמדת המשיב במקרים בהם סבר כי סכום ההכנסה סביר ו ידי-עלבית המשפט ניתח כל אחת מסוגי ההכנסות שיוחסו 

 המערער. ידי-על ה בפועלהתקבלההכנסה 
 הערעור נדחה ברובו

 

 בחזרה לתפריט
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 ס ערך מוסףמ-פסיקה
 עו"ד נתנאל כהן, מחלקת מיסים עקיפים, חטיבת המס 

 

 אי זכאות למע"מ בשיעור אפס במתן שירותים לבנק זר .11

 בי.זד. יזמות ופיתוח עסקי בע"מ נ' מע"מ רמלה 20129-05-15ע"מ 

 

לשם התקשרות  המערערת מספקת שירותים לבנק תושב גיאורגיה. תפקידה העיקרי של המערערת, על פי ההסכם, שנחתם עם הבנק הינו להפנות לקוחות פוטנציאליים

לקוחות על שום מסמך עם הבנק. המערערת אינה גובה תשלום מהלקוחות אותם היא מפנה לבנק ואין היא שומרת את פרטיהם. המערערת אף אינה מחתימה את מי מה

תשלום חודשי מהבנק  וכן אינה מורשית לשמור על קשר עמם. כמו כן, הבנק אינו מוסר לה כל מידע אודות לקוחותיו שהופנו על ידה. בגין שירותיה, המערערת מקבלת

המערערת. בגין פעילות זו  ידי-עלשל המשקיעים שהופנו דולר וכן תשלום משתנה המחושב כנגזרת של גובה סך כל היתרה הכלכלית בחשבונות הבנק  40,000בגובה של 

 .2009-2013הוצאה למערערת שומת עסקאות המתייחסת לשנים 
 

( 7)א()30( לחוק או מכוח הוראת סעיף 5)א()30 ': על השירותים אשר סיפקה לבנק, שהינו תושב חוץ, אמור לחול מע"מ בשיעור אפס מכוח הוראת סטענות המערערת

: המערערת לא הרימה את נטל הראיה והשכנוע המוטלים עליה לשם הוכחת קיום כל התנאים שבחוק, המזכים אותה בהקלה במס. בנסיבות העניין המשיבטענות לחוק. 

דנא, משחל על  ( במקרה7)א()30עולה, כי המערערת העניקה שירותי שיווק וסיוע גם לנהנים בישראל. לעניין הטענה החלופית של המערערת באשר לתחולתו של סעיף 

 ( לחוק והשירותים ניתנו גם לתושב ישראל בישראל, אין מקום להחיל את הסעיף הנ"ל. 7)א()30המערערת הסייג בסעיף 
 

לחוק הורחבה קשת המקרים בהם הטבת המס של מע"מ  23קבע תחילה, כי במסגרת תיקון ביהמ"ש  דחה את הערעור.)השופט בורנשטין(  בית המשפט המחוזי בת"א

הנהנה המשני, עדיין  יעור אפס תישלל. תכליתו של התיקון הייתה להימנע מן הקושי הכרוך בקביעת הנהנה העיקרי והנהנה המשני ולקבוע, כי גם אם תושב ישראל הואבש

 תישלל מנותן השירות הטבת שיעור מס אפס. 
 

קרה דנא, כדי להוביל בהכרח למסקנה, כי השירות לא ניתן לתושב ישראל ולפיכך, אין בעובדה שתושב החוץ בלבד דורש את השירות ומשלם עבור השירות, כנסיבות המ

כיח, כי לא מתקיים נקבע כי נקודת הכובד תלויה בשאלה איזה אינטרס השירות נועד להגשים, ואם גם מקבל השירות נהנה ממנו ומפיק ממנו תועלת. על המערערת להו

 רות בנוסף גם לתושב ישראל בישראל. ( וכי לא ניתן שי5)א()30הסייג המצוי בסעיף 
 

וחות מתאימים יגיעו מהסתכלות על כלל הראיות, נראה כי המערערת מסרה מידע ללקוחות מעבר למידע "כללי ובסיסי", ותפקידם של נציגיה הוא אף לדאוג לכך שרק לק

 הבנק החוסכים זמן ומשאבים מיותרים. אל הבנק. "סינון" מעין זה משרת דרך טבע אף את האינטרסים של הלקוחות הישראלים של 
 

קוחות בית המשפט קבע, כי המערערת מעניקה ללקוחות הפוטנציאליים של הבנק שיווק בעל ממד אישי, כאשר ניכר שהאינטראקציה בין נציגי המערערת לל

וח. אף הניסיון להציג את פועלה של המערערת כטכני בעיקרו טרם הפניה לנציגי הבנק מהווה נדבך משמעותי במערכת היחסים המתהווה שבין בנק ללק -הפוטנציאליים

הבנק בגין שירותיה. אף הסכום הבלתי קבוע המשולם למערערת אינו מתיישב  ידי-עלאינו מתיישב עם ההיגיון והשכל הישר, בין היתר, על רקע הסכום הקבוע המשולם לה 

ומה גם ללקוחותיו הפוטנציאליים של הבנק. בנסיבות אלה, ההיגיון מחייב את המסקנה לפיה המערערת עם הטענה לפיה שירותיה הם טכניים בעיקרם ואין בהם משום תר

א נדרשת קבלתו נוקטת בפעולות אקטיביות לצורך שכנוע לקוחות פוטנציאליים להתקשר עם הבנק ומוסרת מידע שהיקפו ומהותו רחבים ומשמעותיים יותר ממידע של

וי באתר האינטרנט של הבנק. ניתן להניח כי פעילותו של עוסק כדוגמת המערערת המשווקת את הבנק ושירותיו משרתת את האינטרסים דווקא מן המערערת שכן הינו מצ

 של כלל הצדדים. 
 

לפועלה בחו"ל ואף לא כמו כן, נקבע שהמערערת, לא הצליחה להוכיח את טענתה, שחלק משירותיה ניתנו בחול, שכן, היא לא הביאה לעדות אף אחד מהגורמים הקשורים 

 ראיה רלוונטית אחרת. 
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 שירות הסרת שיער הוא שירות שניתן להפרדה לחלקים לעניין מועד החיוב במע"מ .12

 סי.אמ.סי קלאס מדיקל בע"מ ואח' נ' מס ערך מוסף עכו 39875-02-15ע"מ 
 

"( עוסקות בתחום מתן טיפולים קוסמטיים. לקוח המחליט להתקשר עם המערערותחברת סי.אמ.סי קלאס מדיקל בע"מ ונעמה קסרי סי.אמ.סי מרכזים אסטטיים בע"מ )"

ת הפיקדון. בדוחות המערערות בסדרת טיפולים משלם להן תחילה תשלום פיקדון. בסיום כל טיפול, בסדרה, מחושב התשלום המגיע עבור אותו טיפול והוא מופחת מיתר

 ל טיפול בסדרת הטיפולים והוציאו חשבונית בגין אותו טיפול בלבד.המע"מ דיווחו המערערות על תשלום התמורה, בגין כ
 

המערערת לכלול את מנגד, המשיב קבע, כי המועד שבו היה על המערערות להוציא את החשבוניות היה מועד קבלת הסכום שנטען, כי הועבר לפיקדון. לעמדתו היה על 

שו ולשלם את המס המתחייב. משכך, המשיב הוציא שומת עסקאות על מלוא יתרת המקדמות שהתקבלו על מלוא תשלומי המקדמות/פיקדונות בדיווחים התקופתיים שהוג

 ידן בכל שנה. כן הטיל על המערערות קנס בגין איחור בדווח ובתשלום.
 

ענתן, תשלומי המקדמות מהווים פיקדון : עיתוי החיוב הוא במועד ביצוע כל טיפול בסדרה, שכן מדובר בשירות מתמשך הניתן להפרדה לחלקים. לטטענת המערערות

: סדרת הטיפולים מהווה שירות מתמשך שאינו ניתן להפרדה. מועד החיוב הוא בעת תשלום התמורה או התחלת השירות. טענת המשיבלתקנות מע"מ.  5כמוגדר בתקנה 

 יחשב כתשלום מחיר העסקה.עוד טען, כי לא ניתן לראות בתשלומי המקדמות כפיקדון וכי, מכל מקום גם פיקדון עשוי לה
 

 לחוק קבע, כי מועד החיוב במס יהיה מועד מתן השירות, 24לחוק, סעיף  41. השופט ציין, כי טרם תיקון קיבל את הערעור)השופט סוקול(  בית המשפט המחוזי חיפה

ון עם גמר נתינתו. לאחר התיק-וות מתמשך ושלא ניתן להפריד בין חלקידהיינו חיוב על פי בסיס מצטבר, לפיו אם השירות ניתן בחלקים חל החיוב על כל חלק שניתן ובשיר

ריג לקביעת מועד החיוב שונה בסיס החיוב, מחיוב על בסיס מצטבר לחיוב על פי שיטת המזומנים, דהיינו חיוב במועד קבלת התמורה. בעת תיקון הסעיף הותיר המחוקק ח

א( עניינו הרלוונטי במקרה דנא. לפיו, במקרים חריגים יישאר מועד החיוב על בסיס מצטבר במקום בסיס 1)29 'בשיטת המזומנים כאמור וקבע מועדים אחרים אשר ס

 מזומן.
 

של שירות אחד המקרים המיוחדים שבהם מועד החיוב ימשיך להתבסס על בסיס מצטבר הוא שירות מתמשך. כדי להחיל את החריג הנ"ל יש להבחין בשני מצבים 

שירות מתמשך שאינו ניתן  -מתמשך שניתן להפרדה בין חלקיו. במקרה זה מועד החיוב יהיה מועד מתן השירות עבור כל חלק שניתן; השני שירות -מתמשך: האחד

 להפרדה לחלקים. במקרה כזה מועד החיוב יהיה מועד התשלום )בסיס מזומן( או מועד גמר השירות )בסיס מצטבר( לפי המוקדם.
 

שות המיסים, באשר לשינוי בשיעור המע"מ, נעשתה הבחנה בין שירות נקודתי לשירות מתמשך. בהוראה זו נקבע, כי שירות נקודתי הוא בהוראת המחלקה המקצועית בר

ע, כי , בית המשפט קבשירות הניתן באופן חד פעמי ואילו לגבי שירות מתמשך שניתן לחלוקה נאמר כי הכוונה לשירות על בסיס התחשבנות חודשית וכדומה. בהתאם לכך

ן, נדרש להבחין בין שירות מתמשך הוא שירות הנמשך על פני תקופה מסוימת ועל פני מועדים שונים ואינו מסתיים בביצוע פעולה יחידה, העומדת בפני עצמה. כמו כ

 ירות שלא ניתן להפריד בין חלקיו.שירות מתמשך שניתן להפריד בין חלקיו לש
 

המחיר נקבע על פי מספר הטיפולים  -, כי המערערות התקשרו בהסכמים למתן שירות מתמשך הניתן להפרדה לחלקיםקבעביהמ"ש מציין מספר מבחנים על פיהם 

בכל עת יכול הלקוח להפסיק את הסדרה; כל טיפול יכול  בסדרה; ללקוח אין זכות לקבל טיפולים נוספים מעבר למספר הטיפולים שנקבע, גם אם לא הושגה התוצאה;

ח יחידה נפרדת. לפיכך, מועד החיוב במס הוא עם ביצועו של כל טיפול מסדרת הטיפולים המוסכמת ובהתאם גם מועד הוצאת החשבונית, מועד הדיוולעמוד בפני עצמו כ

 ושיעור המס. 
 

, שכן אינו מהווה תקבול ועל כן , פיקדון אינו מהווה תמורה עם נתינתו5באשר לטענת המערערות כי המקדמה מהווה פיקדון, נקבע, כי על פי העיקרון הקבוע בתקנה 

חודשים ייחשב הפיקדון לתמורה אלא הוסכם אחרת או אם קיים נוהג מוכר אחר.  6)א( קובעת את החריג לפיו, בתום 5העוסק אינו חייב במס עם קבלת הפיקדון. תקנה 

 6חזק עד תום סדרת הטיפולים. כלומר, גם אם היה נטען, כי בתום בנסיבות המקרה, ההסכמים שבין המערערות ללקוחותיהן מעידים על הסכמה כי סכום הפיקדון יו

 טיפולים הנ"ל. חודשים היה על המערערות להוציא חשבוניות ולשלם את המס, הרי שהסכמים אלו מסייגים את ההוראה ומאפשרים את דחיית החיוב עד לתום סדרת ה
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 השלכות ביטול עסקת מקרקעין לעניין מע"מ .13

 רומי )ר.א( השקעות בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף נתניה 43150-10-16ע"מ 

 

"( לרכוש מהן זכויות בקרקעות הנמצאות במתחם "עדן בירושלים". המערערת המוכרות"( התקשרה בהסכם עם מס' חברות )"המערערתרומי )ר.א( השקעות בע"מ )"

מיליון ש"ח, לגביה הוצאה חשבונית מס למערערת. סכום המע"מ שולם לרשות  3.4של , עליה התווסף מע"מ בסך ש"חמיליון  20שילמה מקדמה למוכרות בסכום כולל של 

המוכרות, והמערערת ניכתה את סכום המע"מ כמס תשומות. אולם, לבסוף העסקה לא הושלמה. משכך, נחתם בין הצדדים הסכם בדבר  ידי-עלהמיסים כמס עסקאות 

מיליון( לבין  7עוד נקבע, כי ההפרש בין סכום ההחזר ) .ש"חמיליון  7יבו המוכרות להחזיר למערערת סכום של "(. על פי הסכם זה, התחיהסכם הפשרהביטול העסקה )"

הינו סכום הפיצוי המוסכם בין הצדדים בגין הפרת הסכם הרכישה. בהמשך אף הוסכם בין הצדדים, כי סכום ההחזר  ש"חמיליון  13מיליון( דהיינו סך של  20המקדמה )

בתוספת מע"מ )בסך כולל של  ש"חמיליון  20אחת המוכרות תעודת זיכוי על סך של  ידי-על. בגין הפיצוי המוסכם כאמור הוצאה למערערת ש"חמיליון  6.4יפחת לסך של 

 (. אך משלא הסכימה המערערת לסכום הזיכוי כאמור, החזירה בדואר רשום את תעודת הזיכוי למוכרות כפי שהתקבלה. ש"חמיליון  23.4

. לעמדתו, תעודת הזיכוי הוצאה כדין בעקבות ביטול העסקה ולכן, היה על ש"חמיליון  3.4"( הוציא למערערת שומת עסקאות על סך של המשיבנתניה )" מע"ממנהל 

לחוק מע"מ. זאת, ללא כל קשר אם בידיה תעודת  41השבת ההחזר שהתקבל ממע"מ, בהתאם לסעיף  ידי-עלהמערערת לתת ביטוי לעובדה זו בדוחותיה למע"מ, זאת 

 זיכוי או לאו. 

 

ופין, : המערערת טענה כי חשבונית בעסקת מקרקעין היא על בסיס מזומן וכך גם חשבונית הזיכוי צריכה להיות על בסיס המזומן שהוחזר בפועל. לחילטענות המערערת

לה  ת מכרו לה זכות חוזית המהווה מכר של אותה הזכות ועסקה זו חייבת במע"מ. טענה נוספת שהועלתה בשלב הסיכומים: בגין הפחתת הסכום שהוחזרהחברות המוכרו

זכות לקיזוז המע"מ  , טענה המערערת, כי הינו מהווה הכנסה מריבית אצל המוכרות, המחייבת הוצאת חשבונית מס ומקנהש"חמיליון  6.4לסך של  ש"חמיליון  7מסך של 

 אצל המערערת. 

 

לחוק.  ביחס לטענת המערערת אשר  43: במקרה הנדון בוטלה העסקה וכתוצאה מכך היה על המערערת להחזיר את סכום המע"מ כאמור, בהתאם לסעיף טענות המשיב

רת חשבונית מס בגין "עסקה" זו הרי שאין באפשרותה לנכות מס העלתה בשלב הסיכומים, טען המשיב כי המדובר בהרחבת חזית אסורה, וכי הואיל ואין בידי המערע

 תשומות בגין תשלום ריבית.

 

לחוק. בית המשפט  43)השופט דורות( התייחס תחילה לסעיף הפיצוי אשר נקבע בהסכם הנ"ל,  לאורו בחן את ההוראה הקבועה בסעיף  בית המשפט המחוזי בירושלים

 המערערת כמס תשומות. ידי-עלכי לאור העסקה המקורית בין הצדדים, קמה על פי הסעיף חובת השבת המס שנוכה  קבע, כי עולה בבירור מנסיבות המקרה,

 

י על בסיס מזומן, חובת ההשבה לא הייתה תלויה בקבלת חשבונית הזיכוי מן המערערת. משכך, באשר לטענת המערערת לפיה היה על המוכרות להוציא את תעודת הזיכו

לחוק הוא זה המסדיר את תוצאת  43לחוק, בית המשפט קבע, כי לטענה זו אין כל בסיס בדין. שכן, סעיף  29שהושבו למערערת בפועל בהתאם לסעיף  קרי ביחס לכספים

על חובת  כהביטול העסקה מבחינת הקונה. העובדה שבעסקת מקרקעין מסוימת שולמו סכומים על חשבון התמורה, לפני העמדת הקרקע לשימוש הקונה, אינה משלי

 השבת המע"מ שנוכה כמס תשומות ואינה מתנה את חובת השבת המע"מ, בקבלת החזרי המקדמות בפועל. 

 

( לחוק מע"מ, הקובעת את מחירה של העסקה. ביחס אליה קבע, כי בנסיבות המקרה ההסכם בין הצדדים בוטל, בהסכמה 2)7בית המשפט נדרש גם להוראות סעיף 

 הסכימה לשלם למוכרות אינו מהווה חלק מהתמורה החוזית והוא אינו חייב במע"מ. ולפיכך, הפיצוי שהמערערת 

 

כום המקדמה לגבי הטענות החלופיות של המערערת, לפיהן הסכם הפשרה מהווה עסקה חדשה בינה לבין החברות המוכרות וכי ההפרש שהתקבל לאחר הפחתת החזר ס

 מנעה מהבאת ראיות התומכות בטענות אלו ומשכך אין לקבלן.למערערת מהווה הכנסת ריבית,  נקבע, כי המערערת נ

  הערעור נדחה
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 עו"ד טלי גרדוס ביטן, מחלקת מיסים עקיפים, חטיבת המס

 

 על-דחיית עתירה בבג"ץ לחייב במע"מ את שירותי הזמנות מוצרים באתרי האינטרנט של ג'יימס ריצ'רדסון ואל .14

 סופר פארם )ישראל( בע"מ ואח' נ' מנהל מע"מ ואח' 9350/16בג"ץ 

 

-קה בלשכת המסחר תלהחזקות בע"מ, ניו פארם דראגסטורס בע"מ וחטיבת הקוסמטי 365ידי סופר פארם )ישראל( בע"מ, המשביר -עסקינן בעתירה אשר הוגשה על

"(, העוסקת בשאלה האם שירות הזמנות מוצרים הקיים באתרי האינטרנט של חברות "ג'יימס ריצ'רדסון" וחברת המשיבאביב והמרכז כנגד מנהל המכס והמע"מ ואח' )"

 על", מהווה כעסקאות מכר טובין החייבות במס ערך מוסף ובמס קניה.-"אל

 

תבצעות באמצעות אתר האינטרנט, הרי לפנינו עסקאות אינטרנטיות רגילות, ומשכך קמה החבות בתשלום מע"מ ומס קניה בגינן לטענת העותרות, מאחר שההזמנות מ

ורג מסמכותו ופועל ואין מדובר בעסקאות הפטורות מתשלום מיסים, שצריך לחול בעסקאות שמתבצעות בנמל התעופה או בטיסות. יתרה מכך, העותרות טענו כי המשיב ח

 מהחברות. כדין בכך שאינו נוקט אמצעים לגביית מסים ביחס לעסקאות אלו. במצב זה יש לראות בהתנהלות זו כהפליה לרעה הגורמת לנזק כלכלי קשה לכ"א שלא 

 

ניתן לבצע באמצעותם  מנגד, טען המשיב, כי במסגרת שירות זה נוטלת החברה מהלקוח את פרטי כרטיס האשראי שלו, אך מובהר כי אלו נמסרים לביטחון בלבד ולא

 פרי" בנמל התעופה, בהצגת דרכון וכרטיס טיסה, ובתשלום מלא במעמד הקנייה.-עסקה מקוונת. כלומר, הרכישה עצמה כרוכה בהגעה פיזית לחנות ה"דיוטי

 

וכי עסקאות המכר לעניין המס מתבצעות בפועל  , כי לעניין שירות האינטרנט שמציעה חברת ג'יימס ריצ'רדסון, הרי ששירות זה אינו מהווה שירות מכירה,בג"ץ קבע

פרי" המצויות בנמל התעופה בן גוריון. זאת, בהתאם לתנאים אשר קבע המשיב בהחלטתו, באשר לשירותים אלה, לפיהם הלקוח אינו חייב בדמי -בחנויות ה"דיוטי

וכי  ות; טרם השימוש בשירות מובהר ללקוח, כי אין בשירות המקוון משום רכישההוא רשאי לבטל את ההזמנה ללא דמי ביטול; הוא אינו נדרש להפקיד דמי רצונ הזמנה;

י אף נדרש הרכישה ומועד תשלומה יתבצעו רק בנמל התעופה וזאת כרוכה בהגעה פיזית לנמל התעופה; טרם השימוש בשירות נדרש הלקוח להזין פרטי טיסה וכ

 המוצר אם הוא לא יהא זמין במלאי הקיים במועד הרכישה. מהחברה להבהיר ללקוח, כי אינה מחויבת לספק ללקוח את 

 

"מכר" שניתן לראות בו בנסיבות אלו, קבע בית המשפט, כי לא ניתן לומר כי השימוש בשירות זה עולה כדי "עסקה" של מכר טובין כהגדרתה בדין, שכן אין היא מהווה 

 ביחס לטובין, ובוודאי שלא "זכות ורשות ליטול את הנכס ולהשתמש בו". ובמועדו משום הקניית חזקה, זכות או שליטה, באופן מנוי וסופי

על, נקבע, כי מסירת הטובין במסגרת עסקאות המכר אינה מתבצעת בשטח ישראל, אלא על המטוס, במתחם האווירי מחוץ לשטחה -באשר לשירות שמציעה חברת אל

 הטריטוריאלי ומשכך אין לחייב בגינה במס. 

 

על במסגרת שירות הזמנת המוצרים אינן עסקאות מכר טובין כהגדרתן בדין, -, הפעולות שמתבצעות באתרי האינטרנט של חברות ג'יימס ריצ'רדסון ואללאור האמור לעיל

 ולפיכך הן אינן חייבות במס. 

 העתירה נדחתה

 

 

 

 בחזרה לתפריט

  

http://elyon1.court.gov.il/files/16/500/093/w05/16093500.w05.pdf
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 שהובטחה בשעבוד על מקרקעיןמע"מ על רווח שנוצר ממתן הלוואה  .15

 שדמות הגליל ייזום ובנייה בע"מ נ' מנהל מע"מ 19650-02-16ע"מ 

 

"( הינה חברה המסווגת כעוסק לצורכי חוק מס ערך מוסף. המערערת עוסקת במגוון עיסוקים ובין היתר ביזמות נדל"ן המערערתשדמות הגליל יזום ובניה בע"מ )"

לטובת צדדים שלישיים וזאת לצורך סילוק חובותיהם  ש"ח 3,000,000העמידה המערערת הלוואה על סך של  2005ובהחזקת משחטות לעופות ותרנגולי הודו. בשנת 

"(. להבטחת חוב ההלוואה שועבדו לטובת המערערת זכויות במקרקעין. כעבור מספר שנים נמכרו הזכויות הנ"ל וסכום ההלוואה הוחזר הבנק"מ )"לבנק הפועלים בע

 . ש"ח 800,000-כלמערערת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית וכתוצאה מכך נוצר למערערת רווח של 

 

י המערערת לא כללה את התקבול שקיבלה כהחזר ההלוואה בדוחותיה ולא שילמה את המע"מ בגין הרווח הגלום "( נמצא, כהמשיבבביקורת שערך מנהל מס ערך מוסף )"

, ערך המשיב בתקבול זה. המשיב בחן את כלל עסקיה של המערערת וקבע, כי היא עוסקת במתן אשראי לעסקות נדל"ן ובהתאם מדובר בעסקה החייבת במע"מ. משכך

 "(.מההשולמערערת שומת עסקאות )"

 

מדובר בעסקת המערערת טענה, כי הסכם ההלוואה לא היה בבחינת עסקה החייבת במע"מ, באשר מתן אשראי אינו חלק מפעילותה העסקית. עוד טענה המערערת, כי 

  ניכיון בגדרה רכשה את "החוב" של הלֹווה מהבנק במחיר מופחת והרווח שנוצר לה היה רווח מעסקת הניכיון שאינו חייב במע"מ.

 

 וח שנצבר לה.המחלוקת בערעור סבבה סביב השאלה, האם יש לראות במתן ההלוואה כעסקה החייבת על פי חוק מס ערך מוסף והאם על המערערת לשלם מע"מ על הרו

 

ים של המערערת כחלק )השופט סוקול( קבע, כי אין להתערב בהחלטת מנהל מע"מ, הואיל והעסקה דנן נעשתה במהלך עסקיה הרגיל המשפט המחוזי בחיפה-בית

 אינטגרלי מפעילותה העסקית כמשקיעה בתחומי הנדל"ן ועל כן מדובר בעסקה החייבת במע"מ על פי חוק מס ערך מוסף. 

 

ן בעובדה ירתם ואימעיון בהסכם ההלוואה עולה, כי אין כל הוראה לגבי תשלום ההחזר וכי תכלית העסקה הייתה לאפשר למערערת ליהנות מעליית ערך המקרקעין במכ

לא המחה  שהעסקה נוסחה כעסקת הלוואה כדי לשנות זאת. בנוסף קבע בית המשפט, כי אין מדובר בעסקת "ניכיון", כפי שטענה המערערת, וזאת מאחר שהבנק

 משכנתא על המקרקעין. למערערת את זכויותיו כלפי החייבים, להפך, המערערת היא שסילקה את חוב החייבים לבנק ולהבטחת "החזר החוב" למערערת נרשמה 

 

 עוד נקבע כי מדובר בעסקה שבוצעה במהלך עסקיה של המערערת, וממילא אין צורך לבחון את התקיימות כל המבחנים להגדרת "עסק".

 הערעור נדחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 מיסוי מקרקעין-הפסיק
 

 בג"ץ ביטל את חוק מס ריבוי דירות  .16

 צחי קוונטינסקי ואח' נ' כנסת ישראל ואח' 10042/16בג"ץ 

 

 ארז אסלןרו"ח 

 

"(, שכלל תיקונים החוק)להלן: " 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017התקציב לשנות פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  2016בדצמבר  29ביום 

הדירות.  במחירי העלייה עם ( אשר נועד להתמודד150-115סעיפים  -פרק י"ב לחוק ההסדריםמס ריבוי דירות ) -לחוקים רבים ובהם גם חקיקת פרק המס החדש בנושא 

 כמה של הנובעות מאחזקה השליליות ההשפעות את לצמצם ובכך חלקן או את אלה דירות השקעה, למכור לשם דירות בכמה מי שמחזיק את לתמרץ בעיקרו נועד המס

והודעות של רשות המסים. מס ריבוי דירות הינו מס שמוטל על "חייב במס", שהינו יחיד שבבעלותו כמו כן, פורסמו תקנות, טפסים רלבנטיים  אחד. בעלים בידי דירות

 ישולם בשל דירות ריבוי ומעלה. מס 249%שלוש דירות או יותר, כך שגם חלק מדירה נחשב כדירה )לפי החלק היחסי בבעלות בה(, ובסה"כ חלקי הבעלות בהן יחד הינו 

 בחירתו. לפי מגורים שתי דירות חייב במס, למעט של עלותובב שהייתה מגורים דירת כל

 

ל כל. פי הסדר מס ריבוי דירות-ידי חברי כנסת וסיעות מהאופוזיציה, ואזרחים החייבים במס על-עתירות לבג"ץ, חלקן על 5נגד הסדר המס בנושא מס ריבוי דירות, הוגשו 

קיקת מס ריבוי דירות, ותוקף דבריהם הוא כי נפגע עקרון ההשתתפות אשר קובע את זכותו של כל חבר כנסת העותרים כיוונו את טענותיהם כלפי פגמים שנפלו בהליכי ח

פשרות לחברי ליטול חלק בהליך החקיקה ונותן הזדמנות לכל ח"כ לתרום להליך החקיקה ומשלים את עקרון הכרעת הרוב. עקרון ההשתתפות איננו מתמצה במתן א

 הכל - מליאת הכנסת או הוועדה, אלא משמעו מתן אפשרות אמיתית, רצינית והוגנת לחברי הכנסת לעיין ולדון, להעיר ולהאיר, לשאול ולשקולהכנסת לנכוח פיזית בדיוני 

יך, אשר מצדיק כן, טענו העותרים כי בהליכי חקיקתו של מס ריבוי דירות נפל פגם היורד לשורש ההל .על מנת שיהיה סיפק בידם לגבש עמדה מושכלת בסוגיה שעל הפרק

 .חוקתית-כמו כן, הועלו טענות נוספות לגבי תוכנה של החקיקה, והעותרים טוענים כי יש לבטלה בהיותה בלתי .את ביטולו

 

וסולברג, נדל המשפט העליון בשבתו כבג"ץ דן בעתירה בהרכב מורחב של חמישה שופטים, והחליט ברוב דעות לביטול החקיקה )הנשיאה נאור והשופטים  חיות, ה-בית

לדיון הדין של השופט סולברג, בניגוד לדעתו החולקת של השופט מזוז(. בטלות זו תהא בטלות יחסית, כך שאין צורך לבצע את שלבי הליך החקיקה עד -לפי האמור בפסק

 ם, השלב שבו נפל הפגם.בוועדה לקראת קריאה שנייה וקריאה שלישית. המחוקק רשאי אפוא 'לחזור' להליך החקיקה משלב הדיון בוועדת הכספי

 

ית לשוב ולחוקק את השופט סולברג התייחס לכך כי דברי פסק הדין מוסבים כולם אל הליך החקיקה. לא אל תוכנו של הסדר המס, לא אל תבונתו. לדבריו, הכנסת רשא

ו קה תקין וראוי, עשוי ליתן תוקף חוקי להסדר המס. או אז, יבואהסדר מס ריבוי דירות. לא יהיה זה 'חוק עוקף בג"ץ' ככינוי הפולמוסי הנשמע במקומותינו. הליך חקי

 .הציפיות, ההסתמכות ותכליותיו של ההסדר, על מקומם בשלום

 

הסעד  -ו של החוק מנגד, השופט מזוז )דעת מיעוט( התנגד לכך שהמדובר בפגם בהליך החקיקה ואף טען כי גם אם אכן נפל פגם בהליך דנן העשוי להצדיק את ביטול

ב בו נפגם ההולם לפי דוקטרינת הבטלות היחסית הוא קביעת בטלות מושהית, לפרק זמן הולם אשר במהלכו תינתן האפשרות לכנסת לחוקק מחדש את החוק מהשל

אדם, ביתר שאת מקום בו דיונית, הניתנת בדרך כלל לתיקון, להבדיל מפגיעה בזכות -לגישתם. לשיטתו, סעד מסוג זה הולם במיוחד מצבים של פגיעה בנורמה מוסדית

 .העתירה נגד החוק גופו נדחתה על הסף

 העתירה לבטל את החקיקה התקבלה

  

http://elyon1.court.gov.il/files/16/420/100/o23/16100420.o23.pdf
https://taxes.gov.il/RealEstateTaxation/Documents/MasRibuiDirot/hok_Mas_Ribui_Dirot.pdf
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 מכירת דירה שבנייתה טרם הסתיימה, אינה בגדר דירת מגורים הזכאית לפטור ממס שבח .17

 עודד קציר נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א 32747-10-16ו"ע 

 

 רו"ח ועו"ד טל פליגלר

 

זכויות במקרקעין. העורר חויב במס רכישה לפי המדרגות החלות ברכישת דירת מגורים  2010פסק דין זה עניינו בעורר אשר במסגרת קבוצת רכישה רכש בספטמבר 

 בהתאם לשווי דירה שנקבע בהסכמה ולצרכי פשרה. 

 

ר עם רוכשת לה מכר את מלוא זכויותיו במקרקעין המקנות לו זכות לדירה. העורר עם קבלת היתר בנייה לבניית בניין מגורים והתקשרות עם קבלן מבצע, התקשר העור

 התחייב למסור לרוכשת את דירת המגורים לאחר שבנייתה תסתיים. 

 

( 2א)ב48עיף סהעורר דיווח למשיב על עסקה זו וערך שומה עצמית בהתאם לשיטת החישוב הלינארי המיוחדת החלה במכירת "דירת מגורים מזכה" בהתאם להוראות 

 לחוק מיסוי מקרקעין.

 

 לדידו של העורר דירה שבנייתה עתידה להסתיים כנגזרת מהתחייבות חוזית נחשבת כ"דירה שבנייתה הסתיימה". 

 

 במסות )מפי רו"ח פרידמן( דחתה את הערר, לאחר שבחנה את לשון החוק וקבעה כי טענות העורר נעדרות אחיזה ולו מינימלית בלשון החוק. לעניין החב הערר ועדת

לא נקבעה הוראה  חשב מסנקבעה הוראה מפורשת לפיה הדירה הנרכשת תיחשב ל"דירת מגורים" אם יש התחייבות של המוכר לסיים את הבנייה, ואילו לעניין  רכישה

 דומה. 

 

 פרשנותו של העורר אף סותרת את תכלית החקיקה. 

 נדחה הערר
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 ביטוח לאומי-פסיקה
 

 ת דמי ניהול מחברה משפחתית וחיוב בביטוח לאומי בגין הכנס .18

 נ' המוסד לביטוח לאומי שלמה דהוקי 19049-11-13ב"ל 

 

 , דירקטור( כפיר אילניMBTרו"ח )

 

במאי  10"( אשר עיקר עיסוקה בייזום השקעות ובנייה. החל מיום החברה"( הינו בעל מניות ו"הנישום המייצג" בחברה משפחתית )להלן: "התובעמר שלמה דהוקי )להלן: "

, הוא 2006-2010. במסגרת הדוחות של התובע לשנות המס 2004 בינואר 1 כי הינו עובד עצמאי החל מיום"(, המל"להודיע התובע למוסד לביטוח לאומי )להלן: " 2004

ובע בדוחות האישים למס דיווח על הכנסותיו משירותי ייעוץ שנתן לחברה אשר במקביל דווחו כהוצאות דמי ניהול בדוחות של החברה. כיוצא מכך, ההכנסה החייבת של הת

 טיות הייתה אפס, בשל העובדה כי הוצאות החברה עלו על הכנסותיה, וקוזזו כהפסד כנגד הכנסתו של התובע בהיותו הנישום המייצג.הכנסה בשנים הרלוונ

 

 התובע? ידי-עלהמחלוקת היתה האם יש לראות בהוצאה שנרשמה לחברה בגין תשלום דמי ניהול לתובע כהוצאה של התובע לצורך קביעת הבסיס לתשלום דמי ביטוח 

 

לחוק הביטוח לאומי המגדיר את "ההכנסה השנתית" שהינה הבסיס להטלת חובת תשלום דמי ביטוח  345דחה את התביעה, וקבע כי סעיף  בית הדין האזורי לעבודה

שילמה החברה לתובע ". אי לכך, דמי הניהול שההוצאות הקשורות במישרין בהשגת ההכנסהל"עובד עצמאי" קובע שמתוך ההכנסה השוטפת השנתית יש לנכות את "

 או שרשמה חיוב כלפי התובע בספרי החברה, אינם הוצאה של התובע הקשורה בהשגת ההכנסה, אלא הם הוצאה של החברה. 

 

התובע  ידי-לעלפקודת מס הכנסה, ההפסדים שהיו לחברה בשנים הרלוונטיות היו יכולים להיות מקוזזים  28-א ו64יחד עם זאת, בית המשפט מציין, כי בהתאם לסעיפים 

 ( לפקודה. 1)2מהכנסות אחרות שהיו לו, אם היו לו, ממקורות אחרים שאינם  לפי סעיף 

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

 

 מס הכנסה
 

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

 

 מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה -(1)ט3סעיף  .1

 07/2017חוזר מס הכנסה מס' 

 
החוק כלל, בין היתר, פרק  .2016-(, התשע"ז2018-ו 2017פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות  2016בדצמבר  29ביום 

לפקודת מס הכנסה(.  235חברות )תיקון מס'  על החלה שלבי-העוסק במיסוי חברת מעטים ובעל מניות מהותי בה המטפל בתופעת ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו

( והוראת שעה לחלוקת דיבידנד 77((, רווחים בלתי מחולקים )סעיף 1)ט3א(, משיכות כספים ושימוש בנכסים )סעיף 62פרק זה עסק במיסוי "חברות ארנק" )סעיף 

 לבעל מניות מהותי בשיעור מס מופחת.

 

 ( החדש בליווי דוגמאות מספריות להבהרה. בין היתר, נקבעו ההדגשות וההבהרות הבאות:1)ט3 רשות המסים פרסמה חוזר בנוגע לפרשנותה לסעיף

 

  לפקודה ואינו מבחין בין בעל מניות שהינו יחיד לבין בעל מניות שהינו חבר בני אדם. יחד עם זאת, לא כל  88הסעיף מתייחס לבעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף

-על)א( לפקודה 126יות שהינו חבר בני אדם, לדוגמה: )א( מקום שמדובר במשיכה מחברה תושבת ישראל החייבת במס לפי סעיף הוראות הסעיף רלבנטיות לבעל מנ

בעל מניות שהוא חברה; )ג( כאשר אין עודפים  ידי-על)ב( כאשר שימוש בנכס הוא  )א( לפקודה;126בעל מניות תושב ישראל שהינו חברה החייבת במס לפי סעיף  ידי

 נים לחלוקה כדיבידנד, בעל מניות שהוא חברה לא יחוייב במס לפי חלופת הכנסת עבודה, או חלופת הכנסה מעסק.הנית

 ה, לא תחשב במקרה והחברה לא העמידה נכס ספציפי מנכסיה כערובה לחוב של בעל המניות )ערבות כללית(  ולא חלה מגבלה כלשהי על נכסי החברה מצד המלוו

 משיכת כספים.העמדת הערובה הכללית כ

  ( לפקודה(, משיכה בעקיפין תחשב כמשיכה מהחברה הראשונה ממנה 1)2( לפקודה )דיבידנד, משכורת או הכנסה לפי סעיף 2()1)ט3לעניין סיווג ההכנסה לפי סעיף

 ת האם.נמשך הכסף. יחד עם זאת, אם מדובר ב"שרשרת" חברות כגון אם ובת, יש לבחון את גובה העודפים באופן מאוחד עם חבר

 ככל והמשיכה חויבה במס בידי בעל המניות בהתאם לחלופה השנייה )הכנסת עבודה( או השלישית )הכנסה מעסק או משלח יד( והחברה רשמה בספריה 

 החשבונאיים הוצאה כנגד סגירת יתרת המשיכה שחויבה, תחשב ההוצאה גם כהוצאה לצורכי מס.

  (.1)ט3ין החל על משיכות בעלים כפי שהיה לפני כניסתו לתוקף של סעיף יחול הד ש"ח 100,000-לעל משיכות כספים מתחת 

 ש, וזאת גם אם במקרים בהם נמשכו כספים מחדש או הועמד נכס מחדש, וכבר הוגש דוח לשנה בה חל מועד החיוב, על הנישום להגיש תיקון לדיווח הראשוני שהוג

 מדובר בדוח שנעשתה לגביו שומה.

  העמדת נכס לשימוש בעל המניות הינו בתום השנה הראשונה בה הועמד הנכס לשימוש בעל המניות ובכל שנה לאחריה עד להשבת הנכס מועד החיוב במקרה של

נוי ביתרת הזכות לחברה. יחד עם זאת, אין הכוונה לחייב במס בשנים הבאות סכומים שחויבו כבר במס בשנים קודמות, אלא רק את השינוי שחל בעלות הנכס או שי

 הלוואה. בהתאם לכך, עלות הנכס שחויבה במס בשנה הראשונה תחשב לצורכי מס כיתרת זכות בשנה שלאחריה.וה

 

  בחזרה לתפריט
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 (1)ט3הוראות מעבר לסעיף -ההעברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי מהחברה לבעלי מניותי .2

 08/2017חוזר מיסוי מקרקעין מס' 

 

( החדש, העוסקות באפשרויות השונות לגבי דירה בבעלות החברה שהועמדה לרשות בעל 1)ט3רשות המסים פרסמה חוזר בנוגע לפרשנותה להוראות המעבר לסעיף 

 המהותי, ובעיקר בנוגע להשלכות העברת הדירה לבעלותו של בעל המניות המהותי. בין היתר, נקבעו ההדגשות וההבהרות הבאות:המניות 

 

 ם היא עומדת דירה המשמשת את בעל המניות המהותי וקרובו כדירת נופש, תיחשב כדירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי, גם א

 וב ימות השנה.ריקה בר

 

  לחוק מיסוי מקרקעין, כמפורט בחוזר. 1"דירה" לעניין סעיף החיוב שונה מהגדרת "דירת מגורים" הקבועה בסעיף 

 

 משטחה משמש לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי או קרובו כנכס שעיקר השימוש בו הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי, גם  51% -יראו דירה ש

 ביתר שטחה נעשה שימוש לצרכי החברה עצמה, או לאחר מטעמה. אם

 

  לחוק מיסוי מקרקעין המאפשרות להעביר זכות מקרקעין מאיגוד לבעלי  71, הוראות סעיף 2017 בינואר 1 החל מיום -לחוק מיסוי מקרקעין  71שלילת הוראות סעיף

 בינואר 1 אחרהזכויות באיגוד אגב פירוק האיגוד בהתאם לתנאים בסעיף האמור, לא יחולו על דירה שהועמדה לשימוש בעל המניות המהותי, לתקופה כלשהיא, ל

2015. 

 

  המעבר, כדי להוות עילה לביטול העברתה של דירת חברה שהייתה בשימוש פרטי של בעל מניותיה והועברה אליו ערב כניסתו לתוקף אין בסעיף החדש ו/או בהוראות

 ( והוראות המעבר.1)ט3של סעיף 

 

 
 בחזרה לתפריט
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 ק ההתייעלות הכלכליתלחו 96העברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי מכח הוראות המעבר לסעיף  .3

 5423/17החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

 הדירה את רכשה החברההמהותי,  המניות בעל הצהרת פי "(. עלהדירה)" 2017 ביוני הסתיימה ובנייתה 2010 בשנת מקבלן שנרכשה דירה חברה בבעלות :העובדות

 הייעוץ על הן שאמונה אדריכלית באמצעות הדירה מהותיים בתכנון שינויים ביצע המהותי המניות כך, בעל הבנייה. לצורך סיום עם ואת משפחתו אותו שתשמש מנת על

 .המהותי ולמשפחתו המניות לבעל להתאימה מנת הבנייה, על סיום לאחר הפנים עיצוב על התכנוניים והן לשינויים באשר

 

 .המהותי המניות לבעל הדירה העברת על "( יחולוהמעבר הוראות( לפקודה )"1)ט3לגבי תחולת סעיף  המעבר הוראות כי לאשר : מבוקשהבקשה פרטי

 

 בהוראת הקבועים התנאים בהתקיים המהותי לבעל המניות והועברה הסתיימה טרם שבנייתה דירה העברת על גם יחולו המעבר הוראות: ותנאיה המיסוי החלטת

 :הבאים ובתנאים המעבר

 

 .רכישה קבוצת במסגרת שנרכשה דירה הבנייה )"דירת קבלן"( או את לסיים המוכר מצד התחייבות עמה שיש דירה הינה הדירה (1)

 

 לתוקף(. החוק כניסת ערב 2016 (בדצמבר 31 לפני נרכשה הדירה (2)

 

 זה, יראו המוקדם. לעניין בנייתה, לפי סיום עם המעבר( או הוראת )תום תקופת 2018 בדצמבר 31 מיום יאוחר לא בדירה להתגורר יעבור המהותי המניות בעל (3)

 .בנייה כסיום 4 קבלת טופס

 

 .לפחות שנתיים של תקופה למשך בדירה יתגוררו ומשפחתו המהותי המניות בעל (4)

 

 ג'. או צד שוכר ידי-על ולא המהותי המניות בעל ידי-על ייעשה בדירה הראשון השימוש (5)

 

 חוק לפי החברה בידי הרכישה שווי יתרת בגובה עסק/משכורת/מדיבידנד בהכנסה ,ההעברה המהותי, ביום המניות בעל המהותי, יחויב המניות לבעל הדירה העברת בגין

 .לעיל התנאים המפורטים של להתקיימותם עד מוקפאת תהא גבייתן החוק אשר לפי חייבות ומס רכישה שבח מס שומות ויוצאו מיסוי מקרקעין

 

 .הדירה העברת ליום עד שימוש בדמי במלואן, לרבות חיוב המעבר הוראות המהותי, יחולו המניות לבעל הדירה העברת למועד עד
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 מענקים וירידה בהכנסותחלוקת  -הוראת שעה לגבי חלוקת דיבידנד מוטב .4

 6570/17החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

 המס שנות במהלך .בה מהותיים מניות בעלי הינם חברה מנהלי .בהכנסות ירידה צופה לשוק, החברה מתחרים כניסת המסחר. עקב בתחום עוסקת : חברההעובדות

 .שוטף מקבלים באופן הם אותם המשכורת להכנסות למנהליה, בנוסף מענקים החברה שילמה 2016-ו 2015

 

 מעוניינים המניות ובעלי החברה .הבאות המס קיבלו בשנות אותם בסכומים מענקים להם ישולמו לא כי צופים החברה החברה, מנהלי בהכנסות לירידה הציפיה עקב

 .השעה להוראת בהתאם מוטב דיבידנד לחלק

 

 השעה. בהוראת נקבע אשר ההכנסות ממוצע בתנאי עמידה לצורך ההכנסות ממוצע חישוב : אופןהבקשה

 

 .2016-2015המס  שהיו בשנות ההכנסות לממוצע בהתאם 2019 עד 2017 השנים מן אחת בכל ההכנסות ממוצע בתנאי לעמוד ככלל, יש: המיסוי החלטת

 

 .בעקיפין או מדיבידנד, במישרין ההכנסה למקבל מחלקת הדיבידנד החברה ששילמה מענקים גם להכליל , יש 2015-2016המס לשנות ההכנסות ממוצע חישוב לצורך

 .המניות בחברה בעלי ידי-על שיתקבלו דיבידנדים ,בחשבון לקחת יהיה הכנסות, ניתן ממוצע חישוב לצורך כי יובהר

 

 בעקבות החסר ההכנסות ממוצע את להגדיל , בכדי2017בשנת  המחולק מהדיבידנד , חלק 2017-2019לשנים ההכנסות ממוצע להכליל, בחישוב יוכלו המניות בעלי

 .כדיבידנד מוטב ייחשב היסף, ולא מס לרבות המלא המס בשיעור ימוסה ההכנסות ממוצע את המשלים הדיבידנד "(. חלקהמשלים הדיבידנד חלקבמענקים )" הירידה

 

 ההכנסות. ממוצע תנאי חישוב לאופן מצורפת דוגמה להחלטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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  עו"ד בינת אנטו קלמרו

 

 הפסקת פעילות באמצעות חברות ארנק -הוראת השעה לגבי חלוקת דיבידנד מוטב .5

 6213/17החלטת מיסוי מס' 

 

, 2016 בדצמבר 31 חברה א' שימשה את בעל המניות בה לקבלת הכנסות ממתן שירות לחברה ב'. בעל המניות הפסיק את פעילותו באמצעות חברה א' ביוםהעובדות: 

קיבל את שכר העבודה באופן ישיר כעובד מן המניין בחברה ב'. לולא הפסקת פעילותו כאמור, על ההכנסות של בעל המניות המופקות  2017 בינואר 1 מיוםוהחל 

 א לפקודת מס הכנסה )"חברת ארנק"(. 62באמצעות חברה א' היו חלות הוראות סעיף 

 

לא תפחת ממשכורתו הממוצעת בשנים  2017-2019שכורתו הממוצעת של בעל המניות מחברה ב' בשנים חברה א' לא תשלם שכר לבעל המניות. מ 2017החל משנת 

 שהתקבלה בעקיפין באמצעות חברה א'. בכוונת חברה א' לשלם דיבידנד מוטב בתקופת הוראת השעה לבעל המניות בה. 2015-2016

 

 ות בהוראת השעה.אופן חישוב ממוצע ההכנסות לצורך עמידה בתנאי ממוצע הכנס הבקשה:

 

, הכנסותיה של חברה א' הנובעות מפעילות בעל המניות עבור חברה ב', פעילות המהווה 2017 בינואר 1-א לפקודה, החל מ62ע"פ הוראות סעיף החלטת המיסוי: 

הכנסותיו כעובד פעילות הנעשית בידי עובד עבור מעסיקו, תחשבנה כהכנסתו של בעל המניות, היות ובעל המניות בחר להפסיק את השימוש בחברה א' לטובת קבלת 

א(, לצורך חישוב תנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה יראו את ההכנסות ממשכורת אותה יקבל בעל המניות 62ות סעיף בחברה ב' )ובכך מגשים את תכלית הורא

 מחברה ב' כהכנסות המתקבלות בעקיפין מהחברה א' המחלקת את הדיבידנד.

 

 
 

 בחזרה לתפריט
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 למשפחה" עדכון תאום מס לאור החקיקה של תכנית "נטו  .6

 7201 וליבי 03הודעת רשות המסים מיום 

 

)ראה  2017מתחילת שנת , המעניק נקודות זיכוי נוספות להורים 2017-חוקק חוק מס הכנסה )הגדלת נקודות זיכוי להורים( )הוראת שעה(, התשע"ז 2017בחודש מאי 

כתוצאה מהוראת שעה זו ייתכן כי מי שערך תיאום מס השנה, יצטרך לעדכן את תיאום המס שברשותו כדי ליהנות מאותן נקודות זיכוי  (.17פירוט בחוברת רשת המס 

 נוספות בגין ילדיו.

 

 תעדכן המיסים רשות בהםמקרים  קיימיםהשומה לצורך עריכת תיאום מס מעודכן )מס הכנסה פרסם קריטריונים לפיהם במקרים מסוימים יידרש הנישום להגיע למשרד 

 (:השומה למשרדי בהגעה צורך ללא המעודכנים האישורים את בדואר ותשלח המס תיאומי אישורי את

 

 או  .0%-השומה ונקבע לו/ה ניכוי מס גדול מבמשרדי  2017ביוני  13-ל 2017 בינואר 1 אם הנישום/ה ערך/ה תיאום מס ליותר ממעסיק אחד, בתקופה שבין .1

 

 . 0%-באמצעות האינטרנט ונקבע לו/ה ניכוי מס גדול מ 2017ביוני  19-ל 2017 בינואר 1 אם הנישום/ה ערך/ה תיאום מס ליותר ממעסיק אחד, בתקופה שבין .2

 

 :ובנוסף, אם הנישום/ה ענה/תה בחיוב על אחת מהשאלות הבאות

 

 ?2017שנים במהלך שנת  4-5י ואב לילד שמלאו לו האם הנך גבר נשו א.

 

 ואינך מקבל/ת עבורו קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי? 2017שנים במהלך שנת  4-5האם הנך הורה במשפחה חד הורית, לילד שמלאו לו  ב.

 

 הבאה? ואת מבקשת להעביר נקודת זיכוי אחת בגין הילד לשנה 2017האם הנך אם לילד שנולד במהלך שנת  ג.

 

 במידה והנישום/ה נכלל/ת בקריטריונים הנ"ל, יוכל/תוכל לפנות למשרד פקיד השומה לצורך עדכון תיאום המס שברשותו/ה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 מס ערך מוסף
 

 א' לתקנות מע"מ 6"עוסק פטור" לחייב במס כאשר מתקיימים התנאים שנקבעו בתקנה  ידי-עלהחבות במע"מ של שירותים הניתנים  .7

 7958/17החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

 עו"ד נתנאל כהן

 

 1976-א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו6כ"עוסק פטור" מעניק שירותים מסוג השירותים המנויים בתקנה "( החוקעוסק הרשום לצורכי חוק מע"מ )" העובדות:

 "(, בין היתר, גם למלכ"רים, מוסדות כספיים ועוסקים. עיקר הכנסתו של העוסק הפטור הינה ממשכורת.התקנות)"

 

סוגים מסוימים ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה יהיו חייבים בתשלום המס א' קובעת, כי עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי שקיבלו שירות מ6תקנה  ההחלטה:

  .בשל השירות, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות

 

או פיקוח עליהם;  בדיקתם וכן ניהול מבחנים -הכנת מבחנים   הנחיה במופע, בניית תפאורה או הכנתה; -שירותי מופע אמנותי  השירותים כאמור כוללים בין היתר:

או חברות בוועדות  הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות, תרגום בכתב או בעל פה, כתיבה או עריכה, פישור,

ץ לניהול, י, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועשירותים של בעלי מקצועות אלה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרט שהוקמו על פי דין. כמו כן, כוללים 

אית, רופא, פסיכולוג, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפו

 .ייםפיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שינ

 

( לחוק, עסקאות שביצע עוסק פטור יהיו פטורות ממס )למעט מכירת מקרקעין ומכירת ציוד שבעת רכישתו נוכה מס התשומות(, אף אם מקבל 3)31ככלל, מכוח סעיף 

 השירות או הקונה הוא עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי.

 

א' לתקנות, לא תחול התקנה האמורה, אף אם 6כספי, שירות מסוג השירותים המפורטים בתקנה לפיכך, כאשר עוסק הרשום כ"עוסק פטור" מעניק לעוסק, מלכ"ר או מוסד 

( לחוק ומקבל השירות לא יהא חייב בתשלום 3)31עיקר הכנסתו של העוסק היא ממשכורת, גמלה או קצבה. דהיינו, על השירותים האמורים יחול פטור ממע"מ על פי סעיף 

 המס בגין השירות. 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 מיסוי בינלאומי - 4חלק 
 

 רו"ח אייל אלטחן

 

 רפורמה במשטר המס - הבלגי .1

 

 , לרבות רפורמה במשטר המס. להלן חלק מהנושאים העיקריים שהוצגו ברפורמה: 2018, הציג ראש הממשלה של בלגיה את עיקרי התקציב לשנת 2017ליולי  26-ביום ה

 

 עבור חברות קטנות שיעור המס שיחול הינו 25%-יופחת ל 2020, ובשנת 2018בשנת  29%-ל 33%-שיעור מס החברות יופחת מ - הפחתת שיעור מס חברות  .

 אלפי היורו הראשונים. 100עבור הכנסה חייבת של  20%

 

 2020ויבוטל החל משנת  2018בשנת  2%-, המוטל על חבות המס של חברות יופחת ל 3%מס היסף בשיעור של  - ביטול מס יסף. 

 

 20%-ל 8%-הניכוי המותר בגין השקעות עבור חברות קטנות ויזמים יחידים יוגדל באופן זמני מ - הגדלת שיעור הניכוי בגין השקעות. 

 

 כלול גם חברות בצמיחה, בכפוף יורחב וי 30%מקלט המס המוצע על השקעות בחברות הזנק המאפשר מתן זיכוי מס של עד  - הרחבת מקלט מס לחברות הזנק

 לעמידה בתנאים מסוימים.

 
 
 2018שינויים צפויים בחוקי המס לשנת  -דרום קוריאה  .2

 
, )"ההצעה"(. להלן מספר תיקונים הרלוונטיים למיסוי חברות 2018הודיע משרד האוצר של דרום קוריאה על הצעה לתיקון חוקי המס לשנת  2017באוגוסט,  2-הביום 

 : 2018בינואר  1אשר עתידים להיכנס לתוקף החל מיום 

 

 מיליארד וון. מאחר וישנה תוספת של מס  200על הכנסה חייבת העולה על  25%-ל 22%-מדרגת המס השולי העליון תעלה מ - העלאת שיעור מס החברות השולי

על הכנסה חייבת העולה  27.5%משיעור מס החברות שחל על ההכנסה החייבת, חברות קוריאניות ימוסו בשיעור מס חברות אפקטיבי של  10%מקומי בשיעור של 

 ינוי. מיליארד וון. שאר מדרגות מס החברות יוותרו ללא ש 200על 

 
 להלן השיעורים לאחר התיקון )כולל מס הכנסה מקומי(: 

o (11%) 10% -מיליון וון 200-מתחת ל 

o  (22%) 20% -מיליארד וון 20-מיליון ל 200בין 

o  (24.2%) 22% -מיליארד וון 200-מיליארד ל 20בין 

o  (27.5%) 25% -מיליארד וון 200מעל 

 

  כיום, תושב חוץ )יחיד או חברה( חייב במס על רווח הון שנצמח ממכירת  - במניות של חברה נסחרת קוראניתהרחבת מיסוי רווח הון עבור תושב חוץ המחזיק

או יותר במניות החברה הנסחרת הקוראנית. על פי ההצעה, תושב חוץ יהיה חייב במס  25%נייר ערך של חברה נסחרת קוראנית, וזאת, כאשר תושב החוץ מחזיק 

  במניות חברה נסחרת קוריאנית.ומעלה  5%כאשר הוא מחזיק 
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 גמול הוניניוד עובדים ות - 5חלק 
 

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

 

 תושבות לעניין ביטוח לאומיהגדרת  .1

 עובדיה בן יחזקאל נ' המוסד לביטוח לאומי 45066-02-15ב"ל 

 

 קבוצת ניוד עובדים, תגמול הוני ואשרות עבודהעו"ד מורן לביא, 

 

"(.  התובע יצא לתקופת "התקופה הרלוונטית) 2009 -2007: התובע יצא את הארץ לצורך עבודה מטעם חברת בת של מעסיקו הישראלי בין השנים תיאור העובדות

ימים(. במקרה דנן,  200פעמים בישראל ושהה בחו"ל מעל  5)התובע ביקר  , התובע שהה בארץ למשך תקופות ממושכות2009-ו 2007עבודה לא מוגדרת מראש. בשנים 

"(. לתובע דירה בישראל שהושכרה לתקופה "קצרת טווח" בזמן שהייתו בחו"ל, כמו כן, התובע המל"להתובע ביקש ושילם מקדמות לצורך שמירת זכאות לביטוח לאומי )

 הייתו בחו"ל.  הצהיר בפני רשויות המס על היותו תושב ישראל בזמן ש

 

-( בגין הכנסותיו בחו"ל בתקופה הרלוונטית, ונוצר לו חוב של כדמי החיוב": המל"ל חייב את המבוטח בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות )"הסוגיה המשפטית

של התובע בתקופה הרלוונטית והאם התובע חייב "בדמי ביטוח"  . המבוטח הגיש תביעה לבית הדין, לביטול דמי החיוב. בפסק הדין נדונה שאלת תושבותוש"ח 41,000

 בתקופה הרלוונטית. 

 

ל ייקטיבית ש: התובע טען כי עבודתו בחו"ל היתה לתקופה בלתי מוגדרת ועל פי מבחן "מרכז החיים", בתקופה הרלוונטית, מירב הזיקות לרבות כוונתו הסובטענות הצדדים

 ניתק את זיקתו ותושבותו לישראל. הנתבע )המל"ל( טען כי העסקה בחו"ל, אף אם לאורך שנים, לא בהכרח שוללת תושבות.  התובע, יש לראותו כתושב חוץ אשר 

 

מהטעמים הבאים: לאחר בחינת כלל הנסיבות העובדתיות של המקרה, על פי מבחן הפסיקה,  בית הדין דחה את התביעה: ההחלטה של בית הדין האזורי לעבודה

לקביעת זיקת התושבות של אדם, יש להגיע למסקנה עובדתית בדבר "מרכז החיים" ו"מירב הזיקות" על פי המשתנים הבאים: זמן השהייה בישראל  "מרכז החיים",

קהילתיים קשרים בתקופה הרלוונטית, קיומם של נכסים בישראל, מקום המגורים הפיזי, המקום בו מתגוררת משפחתו של האדם ובו לומדים ילדיו, אופי המגורים, 

מו אשר יש בהם כדי וחברתיים, מקום העיסוק וההשתכרות, מקום האינטרסים הכלכליים, מקום פעילותו או חברותו של האדם בארגונים או מוסדות, מצגים של האדם עצ

 ללמד על כוונותיו, ומטרת השהייה מחוץ לישראל.

 

סיקו הישראלי, התובע אישר כי תקופת העבודה לא הוגדרה מראש, התובע שהה בארץ למשך במקרה דנן, התובע יצא את הארץ לצורך עבודה מטעם חברת בת של מע

בישראל שהושכרה  תקופות ממושכות, בעיקר בתקופה הרלוונטית, התובע מילא שאלון תושבות, ביקש ואף שילם מקדמות דמי ביטוח באמצעות הוראת קבע, לתובע דירה

 התובע הצהיר בפני מס הכנסה על היותו תושב בשנים שבמחלוקת, ואף הוגדר כך אצל רשויות המס. לתקופה "קצרת טווח" בזמן שהייתו בחו"ל; 

 

התאם היה חייב בתשלום לאור מכלול הנסיבות דחה בית המשפט את התביעה וקבע כי על פי מבחן "מירב הזיקות", יש לקבוע כי "מרכז חייו" של התובע נותר בישראל, וב

 נוצר בגין אי תשלום, נוצר כדין.דמי ביטוח. משכך, החוב ש
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 רו"ח ברוך נעים, מנהל בקבוצת ניוד עובדים, תגמול הוני ואשרות עבודה

 

 מיסוי התחייבות להענקת מניות לעובדים במועד עתידי ידוע מראש וללא תמורה בגינן -תכנית "מניות נוספות"  .2

 3223/17החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

"(. במסגרת תכנית תגמול הוני, באמצעות נאמן החברה המקצהתושבת ישראל )" אינה"( הינה חברת בת של חברה ציבורית אשר החברהחברה פרטית תושבת ישראל )"

"(, תוקצה להם בנוסף זכות לקבלת מניות נוספות המניות הנרכשותהון, של החברה נקבע שעובדים שיבחרו לרכוש מניות של החברה המקצה במחיר שוק )"במסלול רווח 

ם במועד עתידי ידוע "(, אשר בכפוף להתקיימותם של תנאים מסוימים, תוקצה להם תחתן מניות של החברה המקצה, ואותן מניות תעבורנה לחזקת העובדייחידות מניה)"

 מראש ללא תמורה בגינן. כל יחידות המניה יופקדו במועד הקצאתן בידי הנאמן.

 

 ה לקבוע הסדר מס בקשר להקצאת יחידות המניה.ביקשהחברה 

 

ת הנרכשות במועד רכישתן )ככל הוחלט כי ביחס למניות אשר נרכשו, על סכום ההפרש שבין שער הסגירה של מנית החברה ביום הרכישה לבין מחיר הרכישה של המניו

ההטבה במניות שיהיה(, כשהוא מוכפל במספר המניות כאמור, יחויב העובד במס, במועד בו נרכשו המניות הנרכשות כהכנסת עבודה והחברה תנכה את המס משווי 

 )ה( לכללים. 9הנרכשות, כנדרש בסעיף 

 

על הכנסתו ממכירתן בהתאם להוראות חלק ה' לפקודה והחברה/החברה המקצה תהיינה פטורות מחובת  יובהר כי במועד מכירת המניות הנרכשות בפועל, יחויב העובד

ויום רכישתן ,  ניכוי מס במקור. יראו את שער המניה של החברה המקצה בסוף יום המסחר במועד הרכישה ואת מועד רכישתן, כמחירן המקורי של המניות הנרכשות

 בהתאמה.

 

והכללים מכוחו. יראו את מועד הקצאת יחידות המניה כ"מועד ההקצאה", כמשמעותו  102ווגנה כהקצאת אופציות ויחולו לגביה הוראות סעיף הקצאת יחידות המניה תס

 ( לפקודה.3)ב()102, לרבות לעניין "תום התקופה" וחיוב שווי ההטבה הפירותי שבסעיף 102בסעיף 

 

 

 ובד מעביד תהווה אירוע מסהארכת תקופת מימוש האופציות במסגרת סיום יחסי ע .3

 8597/17החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

תכנית האופציות קובעת, כי במקרה לחברה פרטית תושבת ישראל תכנית אופציות במסגרתה הקצתה החברה אופציות לעובדים באמצעות נאמן במסלול רווח הון. ככלל, 

חודשים להמיר את האופציות, אשר מועד הבשלתן הגיע נכון למועד הפסקת ההעסקה, למניות של החברה, שאם לא  3של סיום יחסי עובד מעביד, יש לעובד תקופה של 

ה החברה, כי תקופת המימוש ביחס לאופציות הבשלות שבידי כן, האופציות תפקענה. על אף האמור, ביחס לעובד תושב ישראל, אשר סיים העסקתו בחברה, אישר

 חודשים. 12חודשים לתקופה של  3העובד, תוארך מתקופה של 

 

 ה לקבוע הסדר מס ביחס להארכת תקופת המימוש במסגרת סיום יחסי עובד מעביד.ביקש החברה

 

ת ן ניכוי מס במקור והן במישור העובד. יחד עם זאת הוסכם כי יחולו על האופציות הוראוככלל נקבע כי הארכת תקופת המימוש תהווה אירוע מס, הן במישור החברה לעניי

נצמח בין מועד )ט( לפקודה, מכאן שהמס בגין האופציות יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המרת האופציות למניות כהכנסת עבודה. נציין כי על הרווח ה3סעיף 

 מכירת המניות בפועל יחול חלק ה' לפקודה המסדיר מיסוי רווחי הון.המרת האופציות למניות לבין מועד 

  

https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20170018
https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20170017
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 ESPP ותוכניות חברה מכירת במסגרת מניות/ אופציות בקשות לקבלת החלטות מיסוי בנוגע להחלפת לגבי נוספים" ירוקים מסלולים" .4

 928, 927, 926טפסי מס הכנסה 

 

סים מאשרת הסדרי רשות המסים יצרה כמה "מסלולים ירוקים" לבקשות להחלטות מיסוי ב"מסלולים מהירים", בהם נקבעו תנאים קשיחים שבכפוף להתקיימותם רשות המ

אי עמידה בתנאי המסלולים תאם. המדובר בהליך דיוני מול רשות המיסים ואנו ממליצים על הכנה מקדמית נאותה בהמס בהליך מזורז. יחד עם זאת, חשוב להדגיש, כי 

הקצאות הירוקים אינה חוסמת בהכרח בפני החברות את האפשרות לפנייה פרטנית לקבלת החלטת מיסוי מרשות המסים להתאמת ההסדר לנסיבות המיוחדות של 

 לעובדים באותה חברה.

 

 לאחרונה פורסמו שלושה מסלולים ירוקים נוספים כדלקמן:

 

 (926טופס עם נאמן ) ESPPבקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית  (1)

 

ה הינה תכנית אשר במסגרתה מוענקות לעובדים זכויות לרכישת מניות החברה הנסחרות בבורסה )או זכויות לרכישת מניות נסחרות בבורסה של "חבר ESPPתוכנית 

 102יף את הוראות סע ESPPמקצה" שהינה חברה קשורה( בהנחה ממחיר השוק. חברות יכולות לפנות בבקשה להחיל על מניות שיונפקו לעובדים במסגרת תכנית 

( לפקודה, וזאת לגבי כל תקופת 3)ב()102לפקודה במסגרת מסלול רווח הון עם נאמן. ככלל, שווי ההטבה יסווג חלקו כהכנסת עבודה וחלקו כרווח הון בהתאם לסעיף 

 חסכון/רכישת מניות בנפרד.

 

 (792 טופס) נאמן ללא ESPP תכנית: בנושא" ירוק מסלול"ב מיסוי להחלטת בקשה (2)

 

חברות המבקשות להימנע ממעקב  ללא נאמן. ESPP חלק מהחברות הגלובליות מעדיפות להעניק זכויות לרכישת מניות החברה הנסחרות בבורסה במסגרת תוכנית

ועד לקבוע את מועד אירוע המס הפירותי )ומועד ניכוי מס במקור על ידם( למ בבקשה לפנות החברה יכולותומחובת דיווח וניכוי במקור עד לשלב בו העובד ימכור את מניות 

לום המס והדיווח בו רכש העובד את מניות החברה, כך שלאחר תשלום המס, יעברו המניות או הסכום שהתקבל ממכירת המניות לחשבון העובד והחל משלב זה חובת תש

 ובד בלבד.לפקיד שומה יחולו על הע

 

 (892 טופס) החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה: בנושא" ירוק מסלול"ב מיסוי להחלטת בקשה (3)

 

החברה, יכולות לפנות  ידי-עלחברות אשר יש להן תכנית הקצאת אופציות/מניות ואשר נמצאות בהליך של עסקת רכישה/מיזוג, אשר במסגרתו מוחלפות ני"ע שהוקצו 

ברה, ויחול רצף מס, לכל דבר בבקשה כי החלפת ני"ע הערך אשר הוענקו על ידה טרם העסקה בני"ע חדשים לא תהווה אירוע מס, הן במישור העובדים והן במישור הח

 לפקודה(. 102וענין, לרבות רצף תקופה לעניין "תום תקופה" )כהגדרת המונח בסעיף 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

 

  

https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc926yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc927yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc928yarok.pdf
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 תמריצים - 6חלק 
 

 תקנות ייצוא עקיף, דוחות מאוחדים לצרכי מס

 פקיד שומה חיפה מעוף מתכות אל ברזליות בע"מ נ' 54154-08-15ע"מ 

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

 

 ללקוחות נמכרו אשר שונים מתכת מוצרי בייצור חיים שבקריית מפעלה באמצעות ועסקה 1996 בשנת הוקמה ("המערערת"חברת מעוף מתכות אל ברזליות בע"מ )

 2012ת. בשנת נחוש מוטות-מתכות בייצור היא אף עוסקת "(. חברת האםהאם חברת)" מ"בע פינקלשטיין חברת ידי-על 2005 בשנת נרכשה . המערערתל"ובחו בארץ

 ונהנתההוכרה המערערת בבעלת "מפעל מאושר"  2005החל משנת  התמזגו ביניהן לחברה אחת. 2015עברו המערערת וחברת האם למתחם ייצור משותף ובשנת 

 "(.החוקלעידוד השקעות הון )" לחוק 51 עיףס להוראות בהתאם מס מהטבות

 

 בסעיף כאמורתחרות"  -בר "מפעל להיות החברה של מפעלה על, במס מהטבות ליהנות מנת עלמועדף", הקובעת, ש "מפעל הגדרת נוספה, לחוק 68 תיקון במסגרת

 במפעל יראו שבהתקיימם תנאים) הון השקעות לעידודקנות לפי אחת מן החלופות של תנאי ייצוא ישיר או תנאי הייצוא העקיף על פי התנאים שנקבעו בת לחוק א18

 "(.התקנות)" 2007-ז"התשס(, להטבה זכאי מפעל, אחר למפעל רכיב המוכר

 

 א שצירפה לדוח היו סך המכירות בייצוא ישיר לחו"ל901, דרשה המערערת הטבות בשיעורי המס, המוקנות למפעל מועדף. על פי טופס 2011בדוח המס שהגישה לשנת 

 (.50%מסך מכירותיה השנתיות )על פי התקנות מפעל באזור אחר, צריך להגיע לייצוא עקיף מינימלי של  32%ובייצוא עקיף  11%

 

 ובכך התקנות של לתיקונם להביא הרשויות על היה ,מועדף מפעל על גם( תחרות-בר מפעל תנאיא )18סעיף  הוראות הוחלו במסגרתו 68 תיקון עם -טענות המערערת

 בתיקון הרשויות של מחדלן בעקבות לטענתה. עקיף בייצוא המייצא)ולא רק למפעל מאושר או מפעל מוטב(  מועדף למפעל במס להטבות הזכאות תנאי את לקבוע

 .מנהלי נזק לטענתה לה נגרם, כאמור התקנות

 להגיש היתה זכאית (, המערערתמסים) התעשייה עידוד לחוק 23סעיף  פי על שכן, האם חברת ושל שלה מכירותיה פי על במאוחד הייצוא בתנאי, עמידתה את לבחון יש

 רק כאמור מאוחדים דוחות מהגשת נמנעה החברה ולטענת, כאמור הייצוא בתנאי לעמידה" מאוחד"ה המפעל את מביא היהעם חברת האם אשר  מאוחדים מס דוחות

 .במס להטבות ממילא זכאית היא כי שסברה כך בשל

 

 כי בית המשפט מצייןשנים,  6.5-כ לאחררק  אלא, המחוקק ידי-על התקנות תיקון לאי בהתייחסו דחה את טענת הערעור. (סוקול)השופט וזי בחיפה בית המשפט המח

 .התקפות התקנות במסגרת ולבצען החוק הוראות את ליישם ניתן היה האם לבחון יש אולם(, 2011 בשנת) לחוק 68 תיקון לאחר מיד נעשה היה אם מוטב

 

על פי  כנדרש, לכך משותפת בקשה במועד הגישו לא האם וחברת החברה כי קבע בית המשפט ת,השומו לתיקון בקשה באמצעות מאוחדים דוחות הגשת טענת לעניין

 השומה הסכם במסגרת לאאף ו שנוהלו וערעור השגה הליכי במהלך לא אף ,בנושא טענה כל האם חברת או\ו החברה העלתה לא שנים במשך וכי(, מיסים) תעשייה חוק

 , ועל כן, אין הצדקה לאפשר להן זאת.האם חברת עם שנחתם

 

לצרכי מס  מאוחד מס דוח הגשת האם - הסוגיה הוכרעה טרםבית המשפט, שגם אם היה מאפשר לתקן את הדוחות ולהגיש דוח מאוחד לצרכי מס, הרי ש מוסיף, כן כמו

 .והתקנות העידוד חוק י"עפ הייצוא בתנאי עמידה לצורך המכירות סכום  איחוד רת גם אתמאפש
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 גזר הנדל"ןמ
 

 ארז אסלןרו"ח 

 

 מקרקעיןבנושא מיסוי  החלטות
 

 א)א( לפקודה103-א ו104העברת נכס מקרקעין לשותפות מוגבלת רשומה בהתאם להוראות סעיפים  .1

 6986/17בהסכם מס'  מיסוי החלטת

 

עוסקת בפעילות מגוונת בתחומי הנדל"ן והשירותים, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל ההחברה המעבירה, הינה חברה ציבורית, תושבת ישראל, 

חברה  ידי-עלוהיתרה הוחזקה על יד החברה המעבירה,  99.99%-אביב. השותפות הקולטת, הינה שותפות רשומה מוגבלת, אשר הוקמה לצורך שינוי המבנה והוחזקה ב

 ( מוחזק בידי החברה המעבירה, והיא השותף הכללי בשותפות הקולטת. 100%פרטית תושבת ישראל, אשר מלוא הון מניותיה )

 

קבוע, לשותפות הקולטת, בכוונת החברה המעבירה להעביר קרקע המוחזקת על ידה, המהווה זכות במקרקעין כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין והרשומה בספריה כנכס 

א לפקודה. לאחר העברת הנכס המועבר לשותפות הקולטת, בכוונתה להקים על נכס זה פרויקט דיור מוגן ואין כל כוונה 104ללא חבות במס, וזאת בהתאם להוראות סעיף 

 לשנות את ייעודו של הנכס המועבר למלאי עסקי.

 

יחולו על שותפויות רשומות, בשינויים המחויבים, וכן  2א)א( לפקודה, לאשר כי הוראות חלק ה103נהל בסעיף תנה למימכוח הסמכות אשר נ :החלטת המיסוי ותנאיה

א לפקודה ובנוסף, בין 104החברה המעבירה לשותפות הקולטת בהתאם להוראות סעיף  ידי-עלבשינויים נוספים עליהם הוא יורה, ניתן אישור להעברת הנכס המועבר 

 ת והתנאים הבאים:היתר, נקבעו ההוראו

 

  .מועד שינוי המבנה יהא מועד העברת הנכס המועבר בפועל 

 

  החברה המעבירה, יקבע מחירן  ידי-לע"( נקבע, כי בעת מכירת הזכויות בשותפות הקולטת החוזר)" "מיסוי שותפויות" 14/2003חוזר מס הכנסה בהתאם להוראות

ו לפקודה ובנוסף, יחולו ההוראות הבאות: יתווסף למחיר המקורי של הזכויות בשותפות הקולטת חלקה של החברה 104המקורי ומועד רכישתן בהתאם להוראות סעיף 

ווחים אלו במועד המכירה, לעניין זה "רווחים שהצטברו המעבירה ברווחים שהצטברו בשותפות הקולטת וטרם חולקו לשותפים, כחלקה של החברה המעבירה בר

 ידי-עלרווחים שמקורם בהכנסה החייבת של השותפות הקולטת, בתוספת הכנסות פטורות, ובהפחתת המס החל עליהם, אם שולם  -בשותפות הקולטת וטרם חולקו" 

ת המכירה סכום בגובה ההפסדים שיוחסו לחברה המעבירה במשך החזקתה השותפות הקולטת והיא לא חייבה בהם את החברה המעבירה. בנוסף, יתווסף לתמור

 בזכויות בשותפות הקולטת. 

 

 פטורות,  השותפות הקולטת תהא רשאית לחלק לבעלי הזכויות בה, ללא חבות במס, רק רווחים שמקורם בהכנסה החייבת של השותפות הקולטת, בתוספת הכנסות

 השותפות הקולטת והיא לא חייבה בהם את השותפים. דיי-עלובהפחתת המס החל עליהם, אם שולם 

 

 .במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות ביחס למקרה בו יוקנו זכויות נוספות למשקיע חדש בשותפות הקולטת 

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz14-2003.pdf
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  משוויו של  0.5%עור של ימים, ממועד שינוי המבנה, על העברת הנכס המועבר ותשלם מס רכישה בשי 30השותפות הקולטת תדווח למנהל מיסוי מקרקעין בתוך

 הנכס המועבר במועד שינוי המבנה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד זה ועד למועד תשלום מס הרכישה בפועל.

 

  ( לפקודה.1א)ב104הובהר, כי על הנכס המועבר בידי השותפות הקולטת, יחולו הוראות סעיף 

 

 ( 2א)א()104( לפקודה ועל השותפות הקולטת יחולו הוראות סעיף 1א)א()104ירה יחולו הוראות סעיף הובהר, כי על הזכויות בשותפות הקולטת שבידי החברה המעב

 לפקודה, כל זאת במשך שנתיים ממועד שינוי המבנה.

 

  לחוזר. 6הובהר, כי לעניין ניהול ספרים, על השותפות הקולטת יחולו הוראות סעיף 

 

 

 המשותפיםחלוקת מקרקעין המהווים מלאי עסקי בין בעליהם  .2

 77631/1החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

. המקרקעין מהווים מלאי עסקי במקרקעין במושע 50%חברה א' וחברה ב' הינן חברות קבלניות אשר הגישו הצעה משותפת למכרז. על פי ההצעה, כל חברה תרכוש 

תכנית חדשה,  בדוחות הכספיים של החברות, כאשר כל חברה רשמה בספריה את מחצית משווי המקרקעין. החברות יזמו, כנדרש על פי תנאי המכרז והסכם הפיתוח,

ית החדשה. החברות פעלו ביחס למקרקעין באופן עצמאי תוך הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה. כל אחת מהחברות נשאה במחצית עלויות הכנת התכנ ידי-עלאשר אושרה 

לכל חברה מספר שיתוף פעולה תכנוני, כאמור לעיל. החברות מבקשות לפרק את השיתוף ביניהן, כך שחלף הזכויות המשותפות בכל מגרש ומגרש במקרקעין, יוקנו 

יה במגרשים שיוקצו לה. פירוק השיתוף בין החברות, מתבצע בשלב הראשוני והתכנוני מגרשים בחכירה עצמאית ונפרדת וכל אחת מהחברות תוכלנה לממש את זכויות

 בלבד, קרי, בשלב הטרום עסקי ושלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל למכירת המלאי העסקי.

 

 ות מיסוי מקרקעין.לתקנ 27: לאשר כי חלוקת מקרקעין שהם מלאי עסקי בנסיבות האמורות, תהא פטורה ממס רכישה ותחול תקנה פרטי הבקשה

 

 החלטת המיסוי ותנאיה

 לחוק מיסוי מקרקעין. 50על חלוקת מקרקעין המהווים מלאי עסקי בין בעליהם המשותפים יחולו הוראות פקודת מס הכנסה, וזאת בהתאם לסעיף  (1)

לחוק מיסוי מקרקעין ולכן לעניין מס רכישה, חלוקת מקרקעין המהווים מלאי עסקי בין בעליהם המשותפים  67לתקנות חלה על מכירה כמשמעותה בסעיף  27תקנה  (2)

חדשות לבעלים המשותפים לחוק מיסוי מקרקעין, אשר אינה יוצרת זכויות  67הנעשית בשלב הטרום עסקי, ללא תשלומי איזון, ובהתאם לרציונאל ולתנאים בסעיף 

 לתקנות. 27ומהווה למעשה כימות של אותן הזכויות שהיו בידי השותפים ערב פירוק השיתוף, תהא פטורה ממס רכישה בהתאם לתקנה 

 לחוק מיסוי מקרקעין. 67החלטת המיסוי לא חלה על איחוד מקרקעין כמשמעותו בסעיף  (3)

 

 

 

 לתפריטבחזרה 

 

  

https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20170028
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