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חוזר מסים 20.2018
פסק-דינו של ביהמ"ש העליון בעניין אהרוני-
אין לחייב מחכיר מקרקעין בהכנסות ריבית הגלומה לכאורה
בדמי חכירה שהוונו לצורך קביעת שווי המכירה בגינו שולם
השבח

שלום לכולם,
ביום  22באפריל  2018פורסם פסק-דינו של ביהמ"ש העליון בעניין ע"א 6914/15
דוד אהרוני ואח' נ' פקיד שומה כפר סבא.
ביהמ"ש העליון הפך את פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי וקבע כי הפיקציה שיצר
המחוקק בכך שהשווה בין חכירה מעל  10שנים (לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין
דאז) לבין מכר ,מביאה להקדמת תשלום מס השבח ,כאשר כוחה של פיקציה זו
תחום להגדרת "זכות במקרקעין" ותו לא .עצם היוון התמורה לצורך תשלום מס שבח
אינו מלמד על קיומה של עסקת אשראי בין המחכיר לחוכר ,ובהיעדר ראיה אחרת –
אין למסות את המחכיר בנוסף במס הכנסה בגין ריבית שכביכול שולמה לו כחלק
מדמי החכירה.
יוער ,כי פסק-דין זה סותר את עמדתה של רשות המיסים כפי שבאה לידי ביטוי
בעמדה חייבת בדיווח מס'  ,40/2017שעניינה דיווח על הכנסות בתקופות העוקבות
לדיווח על מכירה של נכס או זכות באיגוד מקרקעין שכלל תמורה באשראי.
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