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8.20153חוזר מסים   
 אצל במס חויבה שלא מהכנסה דיבידנד קבלת

 חברות ממס לפטור זכאית אינה, המחלקת החברה

 המחוזי ש"ביהמ של אחזקות אורון ד"פס

 

 שלום לכולם,

-38832)ע"מ  אחזקותאורון בעניין של בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק הדין 

 לחברה המערערת.עוסק במיסוי דיבידנדים שחולקו  ,כב' השופט קירש( של 03-15

 

בקשר לנדל"ן  "השווי ההוגן"יישמה בדוחות הכספיים שלה את מודל חברת הבת 

שום שיטה זו יצרה אצל חברת הבת רווחים במישור יי. להשקעה שבבעלותה

  כדיבידנד שחולק למערערת.אשר שימשו "( רווחי שערוך)"החשבונאי 

 

 .2011-ו 2009דיבידנדים אשר חולקו למערערת בשנים חלוקות לפסק הדין נוגע 

 מהכנסה שלא חויבה במס אצל החברה קבלת דיבידנדפקיד השומה קבע ש

 )ב( לפקודה.126לפי סעיף  המחלקת, אינה זכאית לפטור ממס חברות

 

שבו יש פער אצל החברה  בית המשפט דחה את הערעור וקבע, שמקרה שכזה,

המחלקת בין הרווח החשבונאי לבין ההכנסה שחויבה במס, והפער הינו מסוג של 

שלבי, תלויה  -"חוסר מותנה" אשר השלמת המיסוי בגינו לפי מודל המיסוי הדו

)ב( לפקודה ועל כן תחויב חברת 126ברצונו ובשליטתו של הנישום, לא יחול סעיף 

 הדיבידנד.האם במס חברות בגין קבלת 

 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


)ועל כן אינו רלבנטי  2013שנחקק בשנת ה לפקוד 1א100ביהמ"ש קבע, שסעיף 

מטפל במיסוי החברה המחלקת בדרך של "מכירה ( לדיבידנדים שבעניינינו

וזה לא מעיד על נכונות טענת המערערת שקודם לחקיקה הנ"ל, סעיף  ,רעיונית"

 )ב( חל על החברה המקבלת ועל כן מקנה לה פטור.126

 

כדי למנוע מצב של כפל מיסוי )בשלב קבלת הדיבידנד ובשלב מכירת הנכס בידי 

חברת הבת(, ביהמ"ש מצווה על פקיד השומה להתאים פתרון למקרה הקונקרטי 

דית של הנכס הנדון על ידי חברת הבת המביא בחשבון את מיסוי בעת מכירה עתי

 הדיבידנדים.

 

בית המשפט מעיר גם כי מחלוקת דומה, בין צדדים אחרים, נדונה לאחרונה בעניין 

 שם נדחה הערעור.  ,(2018בינואר  8)פורסם ב קניון דרורים

 

 לחצו כאן – המלאחוזר צפייה בל
 

 למידע ופרטים נוספים:

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

 03-6085532טל': 

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת 

 לבך לאמור בו.החוזר אלא להסב את תשומת 

 כל הזכויות שמורות.© 
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