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 אצל במס חויבה שלא מהכנסה דיבידנד קבלת

 חברות ממס לפטור זכאית אינה, המחלקת החברה

 ובעניין דרורים קניון אל.סי.אם בעניין העליון ש"ביהמ של הדין פסק

 אחזקות אורון

 

 

 שלום לכולם,

 

בערעורים נפרדים שהוגשו על ידי חברת אם. סי. אל קניון  במאוחדדן העליון מ"ש הבי

"( ועל ידי חברת אורון אחזקות מלונאות ותיירות .סי.אלאםדרורים בע"מ )להלן: "

האם סכום כסף המשותפת לשני הערעורים: בשאלה "( אחזקות אורוןבע"מ )להלן: "

שערוך הוא בגדר דיבידנד  אם כתוצאה מרווחי בת לחברה המחולק על ידי חברת

  ?)ב( לפקודת מס הכנסה126, לפי סעיף חלקתחברה המב"שמקורו בהכנסות" 

 



מנכסי  פסק כי אין מקום להכיר ב"רווחי שערוך"ו הערעורים אתדחה המשפט  בית

שטרם  , המייצגים רווחים על פי כללי החשבונאות מבחינת החברה המחלקתמקרקעין

, זאת בעיקר נוכח עיקרון המימוש, )ב(126סעיף , כ"הכנסה" החייבת במס לפי מומשו

מקבלת הדיבידנד  החברה, ועל כן, שהוא מעקרונות היסוד בשיטת המס הישראלית

)ב( לפקודת מס הכנסה, הקובע 126אינה זכאית ליהנות מתחולת סעיף 

 מדיבידנד אינה חייבת במס בידיה. שההכנסה

 

דיבידנדים שמקורם ברווחי  וחי שערוך המקרקעין טרם מומשו,כפועל יוצא מכך שרו

, גם כאשר הדיבידנד הוא דיבידנד לכןשערוך אינם בגדר רווחים שמקורם ב"הכנסות". 

חברתי, הדיבידנד מרווחי שערוך אינו מוחרג מהכנסתה החייבת במס של החברה -בין

)ב( לפקודה. שעה שלפי עיקרון המימוש, החברה 126מקבלת הדיבידנד לפי סעיף 

המחלקת אינה ממוסה בגין עליית ערכם של נכסיה )על אף שחילקה דיבידנדים בגין 

אין מקום לפטור את החברה המקבלת מתשלום מס בגין הכנסותיה  עליית הערך(,

 מדיבידנדים המחולקים לה על ידי החברה המחלקת שמקורם ברווחים שטרם מוסו.
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אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת 

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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