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חלק  - 1חקיקה
מיסוי רווחים מקופות גמל להשקעה
.1
תיקון עקיף  225לפקודת מס הכנסה במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס'  ,)15התשע"ו2016-
פורסם בספר החוקים  2554מיום  7ביוני 2016
בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל( )תיקון מס'  ,)3התשס"ח ,2008-בוטלה אפשרות הפקדת כספים ל"קופת הגמל לתגמולים" שבה היה ניתן לחסוך ולמשוך
כספים בסכום חד פעמי .תיקון זה קידם את מדיניות הממשלה בדבר עידוד חיסכון למטרות קצבה ואולם הביא להפחתה ניכרת בשיעור ההפקדות לקופות גמל לא משלמות
לקצבה ,אשר החליפו את קופות הגמל לתגמולים ,וצמצם את חלופות החיסכון של הציבור.
במטרה לאפשר לציבור החוסכים אפיק חיסכון הוני ,ולעודד אותו למשוך כספים שנצברו בו ,כקצבה ,בתקופת הפרישה ,מאפשר התיקון החדש (תיקון  )15לחברות מנהלות
של קופות גמל להקים מוצר חיסכון נוסף שייקרא "קופת גמל להשקעה".
כמו כן בוצעו שינויים נוספים ,טכניים בעיקרם ,הנדרשים לאור תיקון מס'  13לחוק הפיקוח אשר ביטל את קופת הגמל הלא משלמת לקצבה ואת ההגדרה "קופת גמל
משלמת לקצבה".
במסגרת התיקון בוצע גם תיקון עקיף מס'  225לפקודת מס הכנסה ,כדי להתאימה להגדרות "קופת גמל להשקעה" ,שנוספה כאמור בחוק הפיקוח ולהגדרות נוספות
בחוק האמור .בין היתר ,תוקנו הסעיפים הבאים:




בסעיף (3ה )4לפקודה ,נקבע כי אם הכספים שהצטברו בקופת הגמל להשקעה נשאו רווחים ,יראו ברווחים כאמור הכנסה ולפיכך הם יהיו חייבים במס רווחי הון
בשיעור  25%מהרווח הריאלי.
תוקנה ההגדרה "תשלומים פטורים" שבסעיף 9א לפקודה ,כך שאם הכספים יימשכו כקצבה ,לא יהיו רווחים כאמור חייבים במס רווח הון.
תוקן סעיף 17(9א)(ד) לפקודה כדי שבעת חישוב חבות המס בעת חלוקת כספים לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ,התשע"ד ,2014-לא יילקחו
בחשבון כספים שהופקדו בקופת גמל להשקעה.

בחזרה לתפריט

2

מיסוי באזור יהודה ושומרון  -הטבות לפי חוקי העידוד ,ייעול מנגנון תשלום המס על מכירות ורכישות מקרקעין
.2
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)226התשע"ו2016-
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס'  ,)87התשע"ו2016-
לאחרונה פורסמו שני תיקונים לפקודת מס הכנסה ולחוק מיסוי מקרקעין ,המתייחסים למיסוי באזור יהודה ושומרון (להלן" :האזור") כדלקמן:
תיקון  226לפקודת מס הכנסה -הטבות לפי חוקי העידוד יחולו גם באזור
א.
בספר החוקים  2560מיום  5ביולי  2016פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)226התשע"ו.2016-
סעיף 3א לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסתו של אזרח ישראלי ,שהופקה או שנצמחה באזור ,יראו אותה כהכנסה שהופקה או שנצמחה בישראל .חוק לעידוד השקעות
הון ,התשי"ט ,1959-וחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות ,התשמ"א"( 1980-חוקי העידוד") ,אינם מעניקים סמכות לתת הטבות ומענקים מכוחם באזור ,ובהתאם ,הטבות
המס מכוח חוקים אלה אינן ניתנות לעניין השקעות הון באזור.
עם זאת ,מענקים לעידוד השקעות הון ניתנים היום באזור בהתאם להסדר מינהלי שנקבע בהחלטות ממשלה ,הקובע הסדר מקביל להסדר לפי חוקי עידוד השקעות הון
לעניין מענקים כאמור הניתנים בישראל ("ההסדר המינהלי החל באזור") .במצב זה ,אזרח ישראלי הפועל באזור נושא ,מחד גיסא ,במלוא החובות מכוח הפקודה ,בדומה
לאזרח ישראלי הפועל בישראל ,אך מאידך גיסא אין הוא נהנה ממלוא ההטבות המוענקות מכוח חוקי עידוד השקעות הון לאזרח ישראלי הפועל בישראל.
לפיכך ,התווסף בתיקון סעיף קטן (ז) לסעיף 3א לפקודה שבו נקבע כי תושב ישראל ,או אזרח ישראלי שהוא תושב האזור ,שיש לו הכנסה שהופקה או שנצמחה באזור,
והוא זכאי למענק לעידוד השקעות הון בשל המפעל שממנו הופקה או נצמחה אותה הכנסה ,לפי ההסדר המינהלי החל באזור ,זכאי בשל אותה הכנסה ,להטבות המס
הניתנות בישראל לפי חוקי העידוד ,בתנאים ובהיקף הקבועים באותם חוקים ובשינויים המחויבים.

תיקון  87לחוק מיסוי מקרקעין -ייעול מנגנון תשלום המס על מכירות ורכישות מקרקעין
ב.
בספר החוקים  2557מיום  23ביוני  2016פורסם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס'  ,)87התשע"ו.2016-
על פי המצב החוקי היום אזרח ישראלי המוכר זכות במקרקעין באזור או רוכש זכות כאמור חייב לשלם תשלומי חובה הן לרשויות האזור לפי חוק אגרות רישום מקרקעין,
מס'  26לשנת  1958והן למדינת ישראל לפי חוק מיסוי מקרקעין ,ורק לאחר ששילם את שני הסוגים של תשלומי החובה האמורים הוא יכול לדרוש מרשויות המס בישראל
את החזר המס ששולם לרשויות האזור .מטרת התיקון הינה לייעל את מנגנון תשלום המס במקרים כאלה ולמנוע הכבדה על האזרחים.
לשם כך ,מאפשר התיקון למנהל רשות המסים להעביר ,לפי בקשת אזרח ישראלי כאמור ,סכומי מס ששילם לרשויות המס בישראל כמס שבח או כמס רכישה בגובה
האגרה לשלטונות האזור ,בהעברה ישירה לשלטונות האזור .העברת סכומי המס כאמור במותנית בכך שהזכות שבשל מכירתה או רכישתה שולם המס לרשויות המס
בישראל ,נרשמה בספרי הרישום שמנהלים שלטונות האזור .לצורך הרישום כאמור ,יאשר המנהל כי סכומי המס אכן שולמו לרשויות המס בישראל.
סכום המס יועבר ,בהתקיים התנאים כאמור ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ,מיום תשלום המס עד יום רישום הזכות בספרי הרישום שמנהלים שלטונות האזור.
תחולת התיקון הינה על בקשה של אזרח ישראלי שתוגש למנהל החל מתום  30ימים מיום פרסומו של התיקון.
3

יחיד שהגיש תביעה למענק עבודה מכח כללי מס הכנסה שלילי לא יהיה חייב בהגשת דוח שנתי מקוון
.3
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון)(תיקון) ,התשע"ו2016-
פורסם בקובץ התקנות  7673מיום  19ביוני 2016
סעיף (131ב )1()2לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד החייב בהגשת דוח ,שיש לו הכנסה לפי סעיף  )2(2 ,)1(2או  ,)8(2יגיש את הדוח באופן מקוון.
על פי תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) ,התשע"א"( 2010-תקנות הפטור") ,פטורים מהגשת דוח מקוון (סכומים מעודכנים לשנת  :)2015יחיד שסך
הכנסתו (או הכנסת בן זוגו) הכוללת מהמקורות לעיל אינה עולה על  80,520ש"ח ושהכנסתם החייבת ביחד אינה עולה על  161,030ש"ח; יחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל
פרישה.
סייגים לפטור :על פי תקנה  4לתקנות הפטור ,הפטור מהגשת דוח מקוון לא יחול על יחיד שהגיש תביעה לקבלת מס הכנסה שלילי או על יחיד שהוא או בן זוגו נחשבים
לבעל שליטה ,כהגדרתו בסעיף ()9(32א) לפקודה.
בתיקון הנוכחי בוטל אחד הסייגים לפטור ,המתייחס למי שהגיש תביעה לקבלת מס הכנסה שלילי ,כך שהוא לא יחוייב להגיש דוח מקוון רק בשל הגשת התביעה.
תחילת התיקון הינה ביום  1בינואר  2017והוא יחול על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס  2016ואילך.

בחזרה לתפריט
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חלק  - 2פסיקה
פסיקה  -מס הכנסה
עו"ד אהרון לוריא (פסק דין )1
רו"ח ועו"ד זמירה יוסף ארבל (פסקי דין )2-4
רו"ח ארז אסלן (פסקי דין )5-6
רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ -מלכא (פסקי דין )7-8
רו"ח ועו"ד טל פליגלר (פסקי דין )9-10
רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני (פסק דין )11
רו"ח ( )MBTכפיר אילני (פסקי דין )12-13
רו"ח אורן חן (פסקי דין )14-15
מיסוי מענק אי-תחרות כהכנסה פירותית
.1
ע"א  5083/13פקיד שומה כפר סבא ואח' נ' ברנע ,אבידן ,קרינגל
פסק הדין של בית המשפט העליון בהרכב מורחב של  5שופטים  ,מתייחס לערעור בשלושה פסקי דין שונים הכרוכים זה בזה בשאלתם המשפטית .על מנת שנוכל לסכם
את עיקריו של פסק הדין ,נסקור תחילה את שלושת פסקי הדין כפי שניתנו בבית המשפט המחוזי ,ולאחר מכן נעבור לקביעתו של בית המשפט העליון ,כפי שניתן ,בחלקו
הארי ,מפיו של השופט עמית.
עניין קרינגל :בסוף שנת  2004נכרת בין המערער ,מנכ"ל חברה לבין מעבידו הסכם לשמירת סודיות ואי-תחרות ,לפיו התחייב המערער שלא להתחרות בעסקי החברה
במשך שנתיים .בדו"ח השנתי דיווח המערער על הכנסתו לפי ההסכם תוך סיווג התמורה כרווח הון החייב במס בשיעור שאינו עולה על  20%לפי סעיף (91ב)( )1לפקודה
כנוסחו דאז .פקיד השומה טען שהכנסותיו של המערער שמקורן בהסכם תסווגנה כהכנסת עבודה החייבת במס פירותי.
בית המשפט המחוזי קבע כי התשלום שקיבל המערער מכוח ההסכם ניתן לו על רקע פרישתו ולא כתמורה בעבור וויתור על זכותו שלא להתחרות בחברה ,זאת ,תוך
ניתוח הוראות ההסכם ונסיבות כריתתו.
ביהמ"ש אף ציין כי התחייבותו של עובד שלא להתחרות במעבידו מהווה הגבלה של חופש עיסוקו לתחום מסוים ולתקופה מוגבלת ,סבירה בהתחשב בנסיבות (שאם לא
כן ,לא יינתן לה תוקף מחמת פגיעה בתקנת הציבור) ,ואין כאן מכירה של "העץ" ,אלא ויתור על הזכות להשתכר או להרוויח מעיסוק בתחום מסוים לתקופה מוגבלת,
ולפיכך ,תשלום בגין אי-תחרות מהווה במקרה דנן הכנסה במישור הפירותי.
עניין ברנע :המערער שעבד כמנכ"ל היה זכאי למענק אי-תחרות .הערעור נסב סביב שאלת סיווגו של מענק זה ,כתקבול הוני או פירותי .ביהמ"ש המחוזי פסק כי הזכות
להתחרות הינה "נכס" כהגדרתו בסעיף  88לפקודה .ויתורו של המערער על הזכות להתחרות היוותה אבדן מקור הכנסה השקול למכירת נכס הון .על כן ,יש לראות
בתמורה שהתקבלה בידי המערער בעבור התחייבותו שלא להתחרות בחברה כרווח הון .ואולם ,בשל העובדה כי בחלק מהתקופה בה שולם למערער תקבול אי-התחרות,
המשיך המערער להיות מועסק על ידי החברה  -במשך העסקתו זו נשארו עם המערער כישוריו ,ניסיונו ,השכלתו וכיו"ב ,והוא המשיך ותרם לרווחי החברה ,ומשכך ברי כי
בתקופה זו תקבול אי-התחרות ששולם מהווה הכנסת עבודה המהווה תקבול פירותי.
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עניין אבידן :במסגרת סיום יחסי העבודה של המערער עם החברה ,ניתן למערער תקבול בסך  220,000דולר ,וזאת בתמורה להתחייבות המערער שלא להתחרות בחברה
למשך שנתיים .עם הגשת הדו"ח השנתי ,רשם המערער את התקבול כהכנסה מרווח הון .פקיד השומה טען כי יש לסווג את ההכנסה כהכנסת עבודה שאופייה פירותי
וחייבה במס שולי.
בית המשפט המחוזי סקר את הפסיקה והספרות הרחבה וקבע כי על מנת להכריע בסוגיה יש לשאול מספר שאלות מנחות כפי שפורטו בהרחבה בפסק הדין .ביישומן
עלה ,כי מדובר בתשלום מובהק בגין מניעת תחרות ,דהיינו בגין ויתורו של המערער על זכותו לעסוק באותו תחום ולעבוד אצל מתחרים .מדובר בשוק תחרותי שלמערער
הייתה אפשרות מעשית להתחרות במעביד והתקבול לא חושב על בסיס הכנסות צפויות אלא שהוא היה פרי משא ומתן כספי.
עוד ציין בית המשפט ,שתקופה בת  24חודשים בה נעשה ויתור על הזכות לעשות שימוש בכישורי עבודה בתחום ,מהווה ויתור על זכות ממשית בעלת ערך כלכלי ממשי,
ולאור הנסיבות ,יש לראות בתקבול ששולם בגין הויתור כתקבול בגין מכירת נכס החייב בשיעור מס על פי החלק ההוני לפקודה.
בית המשפט העליון :התקבול שקיבלו שלושת הנישומים ,מהווה הכנסת עבודה לפי סעיף  )2(2לפקודה  -החייב במס שולי בהתאם לסעיף  121לפקודה.
לאחר שסקר בית המשפט את עיקרי שלושת פסקי הדין כפי שפורטו לעיל ,קבע תחילה "נקודת מוצא" לפיה ,תקבול המתקבל אצל עובד בידי מעבידו יסווג כהכנסת עבודה.
הוא הדגיש כי אין המדובר בחזקה המפלה לרעה את הנישום ,אלא ביצירת חזקה הנועדה להגשים את תכלית החקיקה ולהבטיח את יישומה ביעילות המירבית .יחד עם
זאת ,נישום הטוען לכך שעל תקבול כזה או אחר להיות מסווג תחת הכנסה שבהון ,יתכבד ויטען על כך כלפי פקיד השומה.
לאחר מכן ,עבר בית המשפט לבחינת מהותה של תניית אי-תחרות ,הן בהיבט החוקתי והן בהיבט המסחרי .על כך קבע ,כי גם לו מבחינה חוקתית תניית אי-תחרות יש בה
כדי להתבטל מחמת שהיא נוגדת את תקנת הציבור ,הצורך לבחון את סיווגה של הכנסה זו לצרכי מס יוותר בעינו.
בית המשפט סקר את הגישות השונות בספרות ובפסיקה לעניין סיווגו של תקבול בגין אי-תחרות ,ועל הטעמים העומדים בבסיסה של כל שיטה .על כך הטעים בית
המשפט ,כי ההלכה לפיה יש להתכנס לדל"ת אמותיו של פסק הדין דנן הינה ההלכה כפי שנקבעה בפרשת ניסים  -לפיה קיימת חזקה הניתנת לסתירה לפיה תשלום הניתן
לעובד על ידי מעבידו מהווה הכנסה פירותית לפי סעיף  )2(2לפקודה ,ואין בעובדה כי מענק אי-תחרות המשולם לעובד לאחר סיום יחסי עובד-מעביד ,כדי להוציא הלכה זו
מתחולתה.
לקראת יישום הרקע הנורמטיבי על המקרה דנן ,קבע השופט עמית ,כי בין אם שלושת פסקי הדין לעיל ייבחנו לאור החזקה כפי שניתנה בפרשת ניסים ובין אם ייבחנו כל
אחד בנפרד ,התקבול שניתן בשלושת המקרים ,יסווג כהכנסת עבודה .לדידו ,הניסיון להציג כל סכום שכזה בכסות של "ויתור על זכות" של העובד ,מהווה למעשה ניסיון
מלאכותי לסווג תקבול זה כתקבול הוני ,תוך הטיית העובדות למחוזות שאינם עומדים בהכרח עם המציאות העובדתית .בחינת המקרים לפי טיבם ,העלו את המסקנה
הברורה כי לאור תקופת ההתניה לאי-תחרות ובחינת היקפה אינה עולה לכדי "גדיעת העץ"  -בהתאם למשל "הגזע והפירות" .לדידו ,על מנת להכיר בתניית אי-תחרות
כ"גדיעה של העץ" יש להוכיח כי באופן מעשי ,תנייה כאמור מאיינת את יכולתו של העובד לשוב ולהצמיח פירות מאותו "ענף".
השופט ציטט את הצעת החוק להעמקת גביית המיסים ולהגברת החקיקה ,התשע"ו ,2015-לפיה יתוקן סעיף  3לפקודת מס הכנסה ,כך שייקבע ,שסכומים אשר ישולמו
לעובד אגב סיום יחסי עבודה ,יסווגו בהתאם לחלק ב' לפקודה  -מישור פירותי החייב במס שולי .בית המשפט מציין אמנם כי לאור דברי ההסבר להצעת החוק הרי שאין
בתיקון מוצע זה אלא הבהרה לדין המשפטי הנוהג היום .יחד עם זאת ,השופט עמית ,מרחיב וקובע למעשה ,שהן לאור דברי ההסבר להצעת החוק והן לאור פסק דינו,
תיקון זה אין בו כדי לשנות את המצב הקיים (כפי שעשויה הייתה אותה טענה להישמע) מחד ,אך גם אין המדובר בתיקון שכל כולו הבהרת המצב הקיים ,מאידך .לדידו,
כניסת התיקון לתוקף תקבע סופית את סיווגה של הכנסה כאמור כהכנסה פירותית .אך עד למועד זה ,השאלה המשפטית בדבר סיווגה של הכנסה זו ,תוכרע ,ככל הנראה,
באמצעות ערכאות משפטיות.
לבסוף ,קבע בית המשפט ,כי תשלומי אי-תחרות שקיבלו שלושת הנישומים יסווגו כהכנסת עבודה לפי סעיף  )2(2לפקודה.
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יש לציין ,כי הש' עמית ,סייג מספר פעמים את מסקנתו הברורה ,והכיר במקרים מסו יימים בהם תקבול כאמור ,יכול שיסווג כתקבול הוני .מקרה אחד ,הינו מקרה הבוחן את
מהותה של תניית אי-תחרות כאשר היא גורפת ובלתי מוגבלת בזמן ,השני  -הכרה במקרים חריגים בהם תניית אי-תחרות כמוה כ"גדיעת העץ"  -לדוגמא מקרה בו בעל
מקצוע שכל עיסוקו מצטמצם לאפיק פעולה אחד (דוגמת טייס שנאסר עליו לעבוד עם חברות תעופה אחרות).
עוד נציין ,כי שאר שופטי ההרכב ,הסכימו עם חוות דעתו המקיפה של כב' השופט עמית ,אך חלקם גם הוסיפו טעמים נוספים לביסוס עמדותיהם.
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אי הכרה בהפסד הון אצל בעל שליטה בשל ערבות שמומשה
.2
ע"א  918/15פישמן רשתות בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
המערער מר אליעזר פישמן עומד בראש קבוצת חברות פרטיות וציבוריות הפועלות במגוון תחומים בארץ ובעולם ,בהן החברה המערערת (להלן" :המערערת") .המערער
חתם על ערבות לטובת בנק המזרחי בע"מ להבטחת פירעון חובות כמה מן החברות בקבוצה (להלן" :החברות החייבות") ,והמערערת שעבדה מניותיה בחברת כרטיסי
אשראי לישראל בע"מ (להלן" :מניות כ.א.ל )".לטובת בנק דיסקונט בע"מ ,להבטחת פירעון חובותיה שלה ושל שתי חברות אחרות בקבוצה (אף הן להלן" :החברות
החייבות") .עקב הפסדים בעסקאות מטבע חוץ בשנת  2006דרשו הבנקים מן החברות לפרוע את חובותיהן .המערער מכר מניותיו במספר חברות (להלן" :המניות"),
והמערערת מכרה את מניות כ.א.ל ,.והתמורה שימשה לכיסוי החובות לשני הבנקים .בדיווח שהגישו המערערים לשנת המס  2006הצהירו על רווח הון שצמח להם
ממכירת המניות ,ומולו ביקשו לקזז הפסד הון בגין מחיקת חובן של החברות החייבות כלפיהם .המשיב לא התיר את הקיזוז כאמור .כן לא התיר ניכוי הוצאות מימון הנהלה
וכלליות בשנות המס  2008-2006בנימוק שהחברה לא ייחסה אותן להכנסות בהתאם לסעיף (18ג) לפקודה.
בית המשפט המחוזי בת"א דחה את הערעור כמעט במלואו .הערעור בפני ביהמ"ש העליון עוסק בשאלת ההכרה במחילת החובות כהפסדי הון המותרים בקיזוז עם רווחי
ההון שצמחו למערערים.
בית המשפט העליון החליט לדחות את הערעור וקבע כי אכן ,לא בכל מקרה נדרשת נקיטה בהליכי גביה נגד החייב כדי לשכנע כי מדובר בחוב שאינו בר גבייה ,וגם
המשיב לא חולק על כך .הקביעה העובדתית העומדת במוקד פסק דינו של בית משפט קמא ,לפיה לא הוכח שאפסו הסיכויים לגבות את החובות דנן ,וזאת כבר בשנת
 , 2006בסמוך להיווצרות החובות ,יוסדה על שורת ממצאים עובדתיים שקבע בית המשפט לגבי כל אחת מהחברות החייבות .זאת ,על יסוד סקירת נתוני נכסיהן וחובותיהן,
בין היתר על בסיס חוות דעת שהגישו המערערים עצמם ,בצירוף ממצאים שקבע בדבר הערבות ההדדית הנוהגת בין החברות בקבוצה ,הסיוע שמעמיד המערער לחברות
בהיקלען לקשיים ,העובדה שהחברות החייבות המשיכו לפעול אף לאחר שנת  ,2006למעט אחת שפורקה ואף זאת רק בשנת  ,2012וכן העובדה שהחברות החייבות אף
החזירו חובות לבנקים ,גם אם חלקית ,משנת  2006ואילך .לכל אלה נלוותה הקביעה ,כי חובות פנימיים אחרים שחבו חברות בתוך הקבוצה לא הוכרזו על-ידי הקבוצה
כחוב אבוד באופן דומה לחובות דנן ,ומטיעוני המערערים אף עלה גיוס הון נרחב וחלוקת דיבידנד בקבוצה בסכומים לא מבוטלים.
הטענות שהועלו בערעור זכו לבחינה יסודית בבית המשפט המחוזי ונ דחו בפסק דין מפורט ,מנומק ומבוסס כדבעי ,למצער בכל הדרוש להכרעה במקרה דנן ,והמערערים
לא השכילו לבסס עילה כלשהיא העשויה להצדיק את התערבותו של בית המשפט העליון בפסק דינו של בית משפט קמא.
הערעור נדחה
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יחיד לא יכול לקזז הפסד מהפרשי שער שליליים כנגד ריבית ,הנובעים שניהם מאותו פיקדון בנקאי
.3
עע"מ  7486/14מיכל בראל נ' מדינת ישראל -רשות המסים
יחיד משקיע סכום כסף בפיקדון בנקאי צמוד מט"ח הנושא ריבית קבועה .בשל ירידה שחלה בשער המטבע הזר אליו הוצמד הפיקדון ,מפסיד אותו יחיד מכספו ,ולמעשה
מקבל סכום הנמוך מסכום הקרן שהפקיד בפיקדון בתחילה .אמנם ,נוצר רווח מן הריבית שנשאה הקרן במשך התקופה ,אך זה אינו מכסה את ההפסד שנגרם עקב
ההצמדה של הקרן למטבע הזר שאיבד מערכו (להלן" :הפרשי ההצמדה ") .האם יש להבחין ,בכל הנוגע להיבט המיסוי ,בין רכיב הריבית לבין רכיב הפרשי ההצמדה ועל
כן למסות בגין הרווח שמקורו בזיכוי הריבית ,או שמא יש לראות את הפיקדון כולו כמכלול ולא למסותו כלל בשל הפסד הכיס שנגרם בסופו של יום למפקיד .זו השאלה
העיקרית שעמדה בבסיס הערעור.
בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי אין מקום להתערב בפסק דינו של בית המשפט המחוזי .ככל שהכנסה מריבית והכנסה מהפרשי הצמדה מהוות הכנסות
נפרדות ושונות ,נראה כי יש מקום להבחין בין כל אחד מסלי ההכנסה האמורים בכל הנוגע להיבט המיסוי .עיון בסעיפי הפקודה ,ובהיסטוריה החקיקתית שלה ,מעלה כי
קיימת הבחנה ברורה בין הכנסה שמקורה בריבית לבין הכנסה שמקורה בהפרשי הצמדה .מקום בו מצא המחוקק להחיל דין זהה על הכנסה מהפרשי הצמדה ועל הכנסה
מריבית ,ולהגדירם לצורך היבט מסוים במאוחד ,נעשה הדבר במפורש ובמובחן  -באופן שיש בו כדי ללמד על ברירת המחדל  -התייחסות לשתי ההכנסות האמורות
כחלופות נפרדות ועצמאיות של הכנסה.
אכן ,הכנסה מריבית והכנסה מהפרשי הצמדה נמנות יחדיו בגדר חלופות ההכנסה המפורטות בסעיף  )4(2לפקודה .ואולם ,אין בכך שההכנסות האמורות מצויות תחת
כנפיו של אותו סעיף משנה כדי להעיד כי הן מהוות מקור הכנסה אחד .מדובר בחלופות הכנסה נפרדות ועצמאיות ,שהן אמנם מאותו הסוג  -הכנסה פיננסית שמקורה
בתשואה על הון  -ולעיתים אף תהיינה ביניהם נקודות דמיון והשקה כאלה או אחרות ,אך אופן המיסוי והוראות הדין החלות על כל אחת מהכנסות אלה הם שונים
ומובחנים .בהקשר זה צוין ,כי דומה שגם לשון סעיף  ) 4(2לפקודה תומכת במסקנה זו ,וזאת נוכח השימוש במילה "או" ליצירת חיץ והפרדה בין המקורות הנמנים בו ,חלף
השימוש ב-ו' החיבור.
בעוד שהריבית שהפיקדון נושא היא מוסכמת ונקבעת על-י די הצדדים בעת עריכת הסכם הפיקדון ,הפרשי ההצמדה ,ככל שבפיקדון צמוד עסקינן ,הם נגזרת של נתונים
וגורמים חיצוניים שאינם תלויים בצדדים להסכם הפיקדון .בנוסף ,הצמדה של פיקדון למדד או לשער מטבע נועדה לשמור על ערך הכסף בהתחשב באותם גורמים חיצוניים
שאינם תלויים במפק יד או בבנק .אכן ,גם הריבית הריאלית שנושאת קרן הפיקדון מהווה ,מעצם טבעה ,אמצעי לשמירת ערך הכסף ,אולם דומה כי מטרתה העיקרית של
הריבית היא לשקף את מחיר השימוש בכסף שהועמד לרשות הבנק על-ידי המפקיד לתקופת הפיקדון ,תוך פיצויו על שלילת האפשרות לעשות שימוש בכספו בתקופה זו.

כאמור ,המערערת לא מצאה לנכון להצביע על דרך אפשרית לערוך קיזוז של ההפסד מהפרשי ההצמדה מול ההכנסה מריבית ,וזאת על אף שבית המשפט המחוזי הבהיר
בפירוש כי הוא אינו מוצא בפקודה הוראה מתאימה לכך .משכך ,אף אם קיימת דרך משפטית לפיה ניתן לערוך את הקיזוז האמור ,משהמערערת לא טענה לעניין זה ,ברי
כי בית משפט זה לא יעשה זאת בעבורה והסוגיה תיבחן בעתיד ככל שתגיע לבית המשפט בהקשר המתאים.
הערעור נדחה
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לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין
.4
ע"א  3555/15מוזס ,ארקין ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
המדובר בשלושה ערעורים נפרדים (עודד מוזס ,ארקין ויצחק מוזס) אשר דנו בסוגיה דומה וקובצו יחדיו לפסיקתו של בית המשפט העליון .הסוגיה הינה לגבי יחידים (למעט
ארקין ,שם המדובר בחברה משפחתית) ,אשר החזיקו ומימשו ניירות ערך הנקובים במט"ח או צמודים למט"ח ,ובדיווחיהם למשיב קיזזו הפסדים שנגרמו להם כתוצאה
מירידת ערך שער החליפין של המט"ח בו היו נקובים או שאליו הוצמדו ניירות הערך .המשיב דחה את דיווחיהם של המערערים ,וקבע כי אין לקזז את ההפסדים שמקורם
בירידת ערך שער החליפין ,בטענה כי לא ניתן לקזז הפסד כאמור  -שאם היה ריווח לא היה מתחייב במס  -וזאת לפי סעיף (92א)( )1לפקודת מס הכנסה העוסק בקיזוז
הפסד הון.
בית המשפט המחוזי (כב' השופט מ' אלטוביה) ,דחה את הערעורים ,מנימוקים דומים.
השאלה המשפטית אשר עלתה בפני בית המשפט העליון הינה  -פלוני משקיע בניירות ערך שונים שנסחרים במט"ח .שער המט"ח יורד .האם יותר לפלוני לקזז את
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:
()1

גישת בית משפט המחוזי -גישת שני הנכסים :לפיה במכירת נייר ערך חוץ גלומים שני נכסים :נייר הערך ומטבע החוץ בו נקוב נייר הערך .כיוון שרווח הון שמקורו
בשינוי 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 צמוד מט"ח ,יחול
מס על רווח ההון בערכו הנומינלי גם במקרה של ירידה בשער המט"ח (מאחר שאין מקזזים את ההפסד מ"הנכס" השני בדמות ההצמדה למט"ח).

()2

גישת המערערים :לפיה הפסד הון נמדד בערכים נומינליים והינו מיקשה אחת ,כך שלא ניתן לבודד את רכיב ההצמדה למט"ח מרכיב נייר הערך הצמוד למט"ח.
כיוון 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 גם שינוי בערך
המט"ח אליו הוצמד) הינו בר-קיזוז.

()3

גישת המשיב :לפיה ניתן לבודד את רכיב שער החליפין משאר רכיבי נייר הערך ולמדוד את השינוי בו כ"סכום אינפלציוני" (להבדיל מבחינת שער החליפין כ"נכס"
נפרד היוצר רווח הון) .היות שרכיב השינוי בשער החליפין אינו ממוסה כאשר נוצר רווח הון ,אין לקזזו כאשר נוצר הפסד הון .לגישה זו ,לא בשני נכסים עסקינן ,אלא
בשני רכיבים של נייר הערך .לכן ,במקרה של נייר ערך צמוד מט"ח ,יחול מס על רווח ההון בערכו הריאלי (דהיינו ,לאחר ניכוי הירידה בשער המט"ח).

בית המשפט העליון ניתח את הסוגיה בליווי דוגמאות מפורטות והגיע לכלל מסקנה כי גישת המשיב היא העדיפה ,ובהתאם לכך יש לדחות את הערעורים.
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מהו היום האחרון בתקופה הנמדדת לצורך התיישנות
.5
ע"א  8006/14בני ואלי מזרחי נ' פקיד שומה טבריה
המערערים מנהלים יחדיו עסק קונדיטוריה .המשיב הוציא למערערים שומה לפי מיטב השפיטה לשנים  ,2005-2008לנוכח ביקורת שערך בעסק ,בתיאום עם המחלקה
הכלכלית ,שממצאיה הביאו למסקנה שאחוז החומר שדווח בדוחות העסק במהלך השנים האמורות אינו סביר וגבוה משמעותית מאחוז החומר המקובל בענף.
עיקר ערעורם של המערערים בבית המשפט המחוזי נדחה ,למעט בהעמדת אחוז רכישת חומר הגלם הממוצע למוצרי הקונדיטוריה באחוז גבוה במקצת מזה שנקבע על-
פי תחשיבי פקיד השומה.
בית המשפט העליון קיבל את פסיקתו של בית המשפט המחוזי ,אך ראה צורך להתייחס לסוגיית ההתיישנות ,לגבי השומה לשנת  .2005המערערים הגישו השגה על
השומה ביום  6ביוני  2010ולפיכך התיישנותה חלה ,לטענתם ,ביום  5ביוני  .2011פקיד השומה שידר למערערים את הצו הדוחה את ההשגה רק ביום  6ביוני ,2011
לפיכך  -לטענת המערערים התיישנה השומה ויש לראות את השגת המערערים כאילו התקבלה.
בית המשפט העליון קבע כי בהתאם להוראות סעיף (10ב) לחוק הפרשנות " -תקופה קצובה במספר חודשים או שנים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחודשה האחרון ביום
שמספרו בחודש כמספר יום האירוע ,ואם היה החודש חסר אותו יום  -ביום האחרון של החודש" .לפי האמור שם בסעיף " 3יום" יחשב כתקופה מחצות הלילה ועד חצות
הלילה שלאחריו .לפיכך ,ההתיישנות תחול ביום  6ביוני  2011בחצות הלילה.
הערעור נדחה

בחזרה לתפריט
11

פקיד השומה רשאי לתקן טעות טכנית בקליטת השומה העצמית גם לאחר תקופת ההתיישנות
.6
ת"א  2442-01-13דוד חי נ' רשות המסים
ביום  30בדצמבר  1999הגיש התובע לפקיד שומה דו"ח על הכנסותיו לשנת  ,1998במסגרתו הצהיר על הכנסה מדיווידנד פירוק שהוכרז בחברה בה החזיק בסך של
כ 20-מיליון ש"ח כאשר המס הנובע מכך בהתאם להוראות הדין הינו בשיעור של  ,10%הינו כ 2-מיליון ש"ח .עוד קודם להגשת הדו"ח ,בחודשים נובמבר ודצמבר ,1998
שילם התובע ,על חשבון חוב המס סכומים מסוימים ,כך שיתרת חוב המס לתשלום הסתכמה בסך של כ 1.3-מיליון ש"ח.
על אף שהתובע דיווח את סכום המס המדויק בו יש לחייבו ,וככל הנראה עקב טעות אנוש ,הזין פקיד השומה נתון שגוי למערכת המחשב של אגף מס ההכנסה ,מה
שהוביל בסופו של יום ליצירת חוב מס בסך של כ 28-אלפי ש"ח בלבד בגין הדיווידנד שדווח.
ביום  2בפברואר  2000פנה התובע אל פקיד השומה בכתב ,וציין כי סכום המס שעליו לשלם בגין חלוקת הדיבידנד עומד על סך של  1.3מיליון ש"ח ואולם ,על אף פנייתו,
הנפיק פקיד השומה לתובע בכל זאת שובר לתשלום מס בסך  28אלפי ש"ח בלבד .בהתאם לכך ,ביום  4באפריל  2000שילם התובע את המס בהתאם לשומה העצמית
והשובר.
במהלך שנת  , 2004במסגרת ביקורת שנערכה אצל פקיד השומה ,התגלתה באקראי טעותו של פקיד השומה על ידי מפקח מס הכנסה ,וביום  27בדצמבר  2004שודרה
השומה הנכונה ,אשר עמדה באותה העת על סך של  1.7מיליון ש"ח .סכום זה כלל מרכיב של הפרשי הצמדה וריבית החל משנת  .1998לטענת התובע ,איומים מצד
פקידי השומה השונים ולחצי פקיד השומה אשר נעשו באמצעים בלתי כשרים ,הצליחו להטיל עליו מורא ,והביאו אותו להסכים לשלם את יתרת המס בהתאם לשומה
המתוקנת ,והכל בהתאם להסדר בין הצדדים שכלל את פריסת סכום השומה המתוקנת לתשלומים ,מיום  25במאי  2005ועד ליום  28בדצמבר .2006
טענתו המרכזית של התובע הינה ,כי נוכח חלוף הזמן ,ונוכח הוראת סעיף (145א)( )2לפקודת מס הכנסה ,פקיד השומה היה מנוע מלתקן את השומה העצמית ולקבוע
את השומה המתוקנת תחתיה .יצוין כבר עתה ,כי בעיקרו של דבר ,הצדדים אינם חלוקים ביניהם באשר לעובדות ונסיבות המקרה והמחלוקת העיקרית הינה ביחס לשאלה
 האם בנסיבות המקרה דנן יש להחיל את סעיף (145א)( )2לפקודה ,כטענת התובע ,או שמא חל במקרה דנן סעיף (145א)( )1לפקודה ,כטענת פקיד השומה.בית המשפט השלום בת"א קבע כי פקיד השומה רשאי לתקן טעות טכנית בקליטת השומה העצמית גם לאחר תקופת ההתיישנות .כלומר ,יש לקבל את עמדת פקיד
השומה כי מועד התגבשות עילת התביעה נשוא ההליך ותחילת מניין ההתיישנות הינם לכל המאוחר במועד שבו שילם התובע את התשלום הראשון אותו נדרש לשלם.
קרי ,במועד זה ,לכל המאוחר ,היה תוכנה של השומה המתוקנת ידוע לתובע והוא לא חלק עליו .העובדה ,כי בסופו של יום ,הוחלט על ידי נציגי פקיד השומה שלא להשיב
את מלוא הסכום ששולם על ידי התובע בגין הפרשי הצמדה וריבית לידיו ,לטענתו של התובע בניגוד לאשר הובטח לו ,אין בה כדי לדחות את מועד תחילת מרוץ
ההתיישנות.
הערעור נדחה

בחזרה לתפריט

12

לצרכי מס לא ניתן להתייחס לרווחים חשבונאיים כמקור לחלוקת דיבידנד ,חלוקת דיבידנד ממפעל מאושר בין חברות המגישות דוח מס מאוחד חייבת במס
.7
ע"א  8783/14צ.א.ג תעשיות בע"מ ואח' נ' פקיד שומה תל אביב
האם לצרכי מס ניתן לייחס דיבידנד שחילקה חברה לרווחיה החשבונאיים? שאלה זו התעוררה אגב מחלוקת בין צ.א.ג תעשיות בע"מ ("החברה") לפקיד השומה,
במסגרתה טענה החברה כי בחלוקת דיבידנד בין חברות ,הנובע מרווח חשבונאי שצמח לנישום בעל מפעל מאושר ,שלא מתוך ההכנסות של המפעל המאושר ,יש
להחיל את הוראות סעיף ( 126ב) לפקודה ,לפיו בחישוב הכנסתה החייבת של חברה לא תיכלל הכנסה מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו
במישרין או בעקיפין מחבר-בני-אדם אחר החייב במס חברות .לעומת זאת ,פקיד השומה טען כי יש להחיל את הוראות סעיף (47ב)(()2א) לחוק עידוד השקעות הון ,אשר
קובע כי אדם שקיבל דיבידנד מהכנסתה החייבת של חברה בעלת מפעל מאושר ,שנבעה מהכנסתה במסלול מענקים ,יחויב במס הכנסה על הדיבידנד ,בשיעור .15%
ביהמ"ש המחוזי קבע כי לצרכי מס לא ניתן לחלק דיבידנד מרווח חשבונאי (לפי ע"א  8500/10פרל) ,וככל שחולק דיבידנד  -יש לראותו כמחולק מרווחי החברה
מפעילותה העסקית ולא מרווח חשבונאי .לקביעת ביהמ"ש המחוזי ,ההסדר בסעיף ( 126ב) לפקודה הינו הסדר כללי ביחס לחלוקת רווחים או דיבידנדים בין חברות ,ולצדו
נקבע הסדר מיוחד בסעיף (47ב)(()2א) לחוק עידוד השקעות הון ,ביחס לחלוקת רווחים או דיבידנדים שמקורם בחברה בעלת מפעל מאושר .במצבים אלה ,בדרך כלל יש
להעדיף את ההסדר המיוחד .כך גם במקרה דנן  -יש לחייב את ההכנסה בידי החברה המקבלת כדיבידנד ממפעל מאושר בשיעור של  .15%בנוסף ,קבע ביהמ"ש המחוזי,
כי חלוקת דיבידנד בין חברות המגישות דוח מס מאוחד בהתאם להוראות החוק לעידוד תעשיה (מסים) ,מהווה אירוע מס המחייב את החברה המקבלת בתשלום מס .על
פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי הגישה החברה ערעור לביהמ"ש העליון.
ביהמ"ש העליון קובע כי יש לראות את הדיבידנד שחילקה החברה כדיבידנד מרווחי פעילותה העסקית ולא מרווח חשבונאי ,זאת ע"ס הלכת פרל ,וכי לצרכי מס לא ניתן
להתייחס לרווחים חשבונאיים כמקור לחלוקת דיבידנד .מכיוון שכל הכנסות החברה סווגו כהכנסות הנובעות ממסלול מענקים ,והרווח החשבונאי מקורו במפעל המאושר,
יש למסות את הדיבידנד ,לרבות חלק הדיבידנד שמקורו ברווחים חשבונאיים ,בשיעור .15%
ביהמ"ש קובע כי סעיף (47ב)(()2א) לחוק עידוד השקעות הון מהווה חריג לכלל הקבוע בסעיף (126ב) לפקודה .הטלת מס על דיבידנד מכוח חוק עידוד השקעות הון
נועדה לתת תמריץ להשאיר את הרווחים בחברה (ע"א  2895/08מודול בטון) .ואולם ,ע"מ למנוע מצב שדיבידנד שחולק ימוסה שוב לאורך שרשרת החזקות ,נקבע
בסעיף (47ב)(() 2ב) כי "חברה שקיבלה דיבידנד כאמור בפסקת משנה (א) ,ומחלקת אותו כדיבידנד ,תהא זכאית לנכות מהכנסתה החייבת במס הכנסה לפי פסקת משנה
(א) (להלן בפסקה זו  -הכנסה מועדפת) את הדיבידנד שחילקה באותה שנה."...
עוד קובע ביהמ"ש העליון כי הגשת דו"ח מאוחד אינה פוטרת ממיסוי הדיבידנד .איחוד הדוחות נועד לאפשר לחברות תעשייתיות לנהל את עסקיהן על ידי מספר חברות,
מבלי לאבד את היתרונות הקיימים בניהול עסק באמצעות גוף משפטי יחיד .ההקלה שמעניק סעיף  24לחוק עידוד התעשייה מוגבלת ,והיא מתמצה באפשרות איחוד
ההכנסה החייבת של החברות (הכנסה לאחר ניכויים ,קיזוזים ופטורים) ,ולמעשה ,יש לדייק ולומר ,כי החוק מאפשר לסכם דוחות  -להבדיל מאיחוד דוחות .חלוקת דיבידנד
אינה מהווה הוצאה ואינה משפיעה על הכנסתה החייבת של החברה המחלקת .לכן ,יש לקבוע בנפרד את ההכנסה החייבת של כל אחת מהחברות ,בהתעלם מהפעולה
של חלוקת הדיבידנד .בהמשך ,הדיבידנד שחולק ייכלל בהכנסתה החייבת של החברה המקבלת וימוסה בשיעור הקבוע בחוק למיסוי דיבידנד .ככל שיש לחברה המקבלת
הפסדים ,הדיבידנד יקבל ביטוי באפשרות לקזזו מול ההפסדים ,לאור תכלית הדוח המאוחד לראות בשתי החברות כיחידה כלכלית אחת ,אך הגשת הדוח המאוחד אינה
מבטלת כשלעצמה את אירוע המס שבחלוקת הדיבידנד.
הערעור נדחה
בחזרה לתפריט
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א.
ב.

סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים רבות כהכנסה עסקית או הכנסה החייבת בשיעור מס של 10%
ע"מ (ת"א)  49967-01-14ורדה יהל ואח' נ' פקיד שומה תל אביב 4
ע"מ  30384-01-15שרגא בירן נ' פקיד שומה ירושלים 1

בתוך תקופה קצרה נתנו שני בתי משפט מחוזיים פסיקות שונות לגבי אופן המיסוי של הכנסה מהשכרת דירות מגורים רבות ,בהתאם לנסיבות השונות שתוארו באותם
פסקי דין.
א  -פסק הדין בעניין יהל בבית המשפט המחוזי בת"א (השופט קירש)
בבעלות אישה ו 2-בניה  110דירות שהושכרו למגורים והניבו דמי שכירות ,בגינם ביקשו לשלם מס לפי סעיף  122לפקודה בשיעור  ,10%חלף מס שולי .ואולם,
פ"ש סבר כי עסקינן בעסק להשכרת נדל"ן ,ולכן אין תחולה לסעיף .122
ביהמ"ש קובע כי בהיעדר הגדרה ל"עסק" בפקודה ,הכנסה מעסק תיקבע לפי מבחני עזר שפותחו בפסיקה .ככלל ,הכנסה מעסק נובעת "מפעילות ממשית נמשכת
ושיטתית" ולהפקתה "נדרשת יגיעה אישית מצדו של בעל העסק ,עובדיו ,שלוחיו או אחרים מטעמו" .במקרה הנוכחי ,ההכנסה מדמי שכירות היא בעלת אופי
פירותי .השאלה היא האם ההכנסה הינה פסיבית לפי המקור בסעיף  )6(2לפקודה ,או שהיא עולה לכדי הכנסה מעסק לפי המקור בסעיף  )1(2לפקודה.
ביהמ"ש בוחן את נסיבות המקרה דנן :הדירות מושכרות לשנה ללא אופציית הארכה; הסכמי השכירות בנוסח סטנדרטי ומודפס; לא מתנהל מו"מ עם השוכרים
לגבי תוכן ההסכם וגובה דמי השכירות; האישה מרכזת את הטיפול בחוזים; דמי שכירות כמקובל בשוק; השוכרים מוסרים מראש  12שיקים דחויים ומופקת להם
קבלה; המחאות הדיירים מופקדות בבנק פעם בחודש ,ובשל ריבוי הדיירים הפקדות מתבצעות כל כמה ימים; מבוצע מעקב אחר הפעולות על ידי רישום ב3-
פנקסים; מצב חשבון הבנק נבדק באופן יומי; לקראת סיום תקופת השכירות נשלחת הודעה לדייר; בדירת שותפים ,כל שותף חותם על חוזה ומשלם בנפרד;
בעזיבת דייר ,מבוצעת קריאת מונים ונבדק מצב הדירה ,מוחזר סכום שיק הביטחון ושטר החוב ,ומופק אישור על היעדר חובות; ישנם בעלי מקצוע קבועים
המטפלים בתקלות השונות ,וההתחשבנות עמם נערכת מפעם לפעם על בסיס אמון הדדי והיכרות ממושכת ,ולא בגין כל תיקון או טיפול בודד.
ביהמ"ש דוחה את עמדת המערערים ,וקובע כי כמות הדירות המושכרת מצריכה טיפול ותשומת לב כל השנה .נדרשות פעולות רבות ע"מ להשיג את ההכנסה ,באופן
שנוצר מנגנון משפחתי לעשייה זו .הכנסה עשויה להיחשב כעסקית בשל ההיקף (הכמותי) של הפעילות שמצמיחה אותה ולא רק בשל טיב (איכות) הפעילות .זאת ,משום
שלא ניתן לטפל בדירות בכמות כזאת מבלי שההתעסקות בכך תהפוך לעיסוק ממשי ,שיטתי ותדיר ,אף אם יבוצעו "פעולות בסיסיות" בלבד בקשר לכל דירה ודירה.
ביהמ"ש מבהיר כי אינו חולק על התרומה של מבחן גורמי היצור לניתוח סיווגה של הכנסה פלונית ,אולם בניתוח זה מתקיימים שני רבדים שונים :רובד ראשון הוא רובד
העסקה הבו דדת מול לקוח מסוים (קונה ,שוכר ,לווה) ,והרובד השני הוא רובד "מערכתי" ,הקשור להתארגנות ולהיערכות של הנישום עצמו המאפשרת לו לערוך את
העסקאות הבודדות .קיומו של עסק עשוי להילמד מפועלו של הנישום בכל אחד מהרבדים הנ"ל או בשניהם יחד.
ביהמ"ש ציין נסיבות נוספות המ חזקות את המסקנה כי בהכנסה מעסק עסקינן .לא לכל נסיבה משקל רב ,אך יש בצירופן כדי להצביע על פעילות עסקית ,למשל( :א) לבני
המשפחה עיסוקים נוספים הנוגעים לענף המקרקעין ,ונראה כי השכרת הדירות היא חלק מעיסוק משפחתי רחב בתחום הנדל"ן; (ב) המנגנון לטיפול בהשכרת הדירות
"משומן" למדי ,ונבדל מהתנהלותו של אדם המשכיר דירה אחת או מס' קטן של דירות כפעילות השקעתית גרידא; (ג) מרבית הדירות נרכשו על ידי האישה ובניה לאחר
שקיבלו החלטה מודעת להשתמש בכספם באופן שיחייב יגיעה אישית מצדם.
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ביהמ"ש דוחה את הטענה כי העובדות שלהלן מעידות ש אין בפנינו עסק :רכישת הדירות מומנה מהון משפחתי ולא מהון זר; מס' הבניינים אינו רב; לא נעשו פעולות
השבחה; רק דירות בודדות נמכרו; ההשקעה אינה כרוכה בסיכון.
הערעור נדחה

ב  -פסק הדין בעניין בירן בבית המשפט המחוזי בירושלים (השופט דורות)
עו"ד שרגא בירן הינו בעלי משרד עו"ד המתמחה בנדל"ן .בחלק מהפרויקטים בהם טיפל המשרד ניתנה תמורה בצורת העברת זכויות בדירות .כך ,נוצרו לבירן במהלך
השנים החזקות ב 21-25-דירות בי-ם ,רחובות ות"א ,שהושכרו למגורים .בירן לא טיפל בעצמו בהשכרה  -לשם כך פנה לקרובו ,סלבין ,שטיפל בדירות בת"א וברחובות,
תחילה בהתנדבות ובהמשך תמורת שכר חודשי נמוך .הטיפול בדירות בי-ם בוצע על ידי מזכירה במשרד ,שטיפלה בצד הכספי ,ועל ידי אדם בשם פדידה שטיפל
בתיקונים .במהלך השנים בירן מכר חלק מהדירות ברחובות ובת"א ,וחלקן נתן במתנה לילדיו ולגרושתו.
הסוגיה במחלוקת נגעה לסיווג ההכנסה מדמי השכירות  -לטענת בירן ,ההכנסה פסיבית וחייבת במס לפי סעיף  122לפקודה .ואולם ,פ"ש טען כי עסקינן בהכנסה עסקית
המוחרגת מסעיף  122לפקודה ,ולפיכך חייבת במס שולי.
ביהמ"ש סקר פסיקה מהשנה האחרונה ,בה נדונו שני מקרים בעניין סיווג דמי שכירות בפני ביהמ"ש המחוזי בת"א:
()1

פס"ד דפנה לשם (ע"מ  ,)1064/09בו היו למערערים  24דירות ירושה שהושכרו למגורים .היקף הנכסים המושכרים ,ההכנסה השנתית שהופקה ,וקיומו של מנגנון
לניהול הנכסים  -מאפיינים לכאורה עסק .מאידך ,חוזי השכירות סטנדרטיים ,תחלופת השוכרים המועטה ,היעדר פעולות השבחה בנכסים ,היעדר פעולות שיווק,
קבלת הנכסים בירושה ,והיעדר בקיאות מיוחדת בתחום השכרת נכסים  -מעידים כי למרות היקף הנכסים וגודל ההכנסה ,הפעילות לא חרגה מפעילות רגילה
וסבירה של משכירי נכסים ויגיעתם האישית של המערערים הייתה טפלה למקור ההכנסה (הדירות) .לכן ,ביהמ"ש קבע כי על פי מבחן הנסיבות המיוחדות ,מדובר
בהכנסה פסיבית לפי סעיף  )6(2לפקודה.

()2

פס"ד יהל (ראה תמצית לעיל) ,בו נקבע כי לשם האבחנה בין הכנסה פסיבית לאקטיבית ,יש חשיבות גדולה יותר למבחני הבקיאות ,המנגנון ,ההשבחה והשיווק,
וההיקף הכספי ,בהשוואה למבחנים אחרים (טיב הנכס ,אופן המימון ותקופת אחזקת הנכס).

ביהמ"ש מחיל את המבחנים שנקבעו בפסיקה בדבר סיווגה של הכנסה כהכנסה מעסק לפי סעיף  )1(2לפקודה:
()1

מבחן הידע והבקיאות  -ככל שרבה בקיאות הנישום בתחום העסק ,כך ניטה לראות בפעילות "עסקית" .עסקאות השכירות במקרה דנן הן בסיסיות ,וניתן לרכוש
בהן הבנה מעצם הטיפול בהשכרה .בירן אינו מומחה בתחום ולא עסק בפועל בהשכרה .הבקיאות לא חייבת להיות של בירן ויכולה להיות של עובדיו ,אך אף לסלבין
לא הייתה מומחיות בתחום.

()2

מבחן המנגנון  -עסק מתאפיין בפעילות קבועה ונמשכת כך שיש צורך בקיום מנגנון שיאפשר את הפעילות .בירן לא היה מעורב בהשכרת הדירות ,והטיפול
בהשכרת הדירות התרכז בידיו של סלבין ובידי מזכירה במשרד ,שעיקר עיסוקם אחר .אין בטיפול הנ"ל משום מנגנון עסקי המאפיין עסק של השכרת דירות.
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()3

מבחן הרישום בספרי העסק  -לצורך האבחנה בין נכס קבוע לבין נכס שוטף ,יש חשיבות לאופן בו נרשם הנכס במאזן .פ"ש הסתמך בשומתו ,על העובדה ,כי
במסגרת הנה"ח של המשרד התנהל כרטיס חו"ז ,בו נרשמו הכנסותיו האישיות של בירן מההשכרות .ביהמ"ש קובע כי מדובר ברישום וולנטרי ,שאינו מתחייב
מהוראות ניהול ספרים ,וכולל גם רישומים נוספים .אין בעריכת רישום מסוג זה ,כדי ללמד על קיומו של עסק נפרד של השכרת דירות.

()4

המבחן הכמותי  -ככל שהיקף העסקאות רב יותר ,בייחוד ביחס להיקף מקורות הכנסה אחרים ,הדבר עשוי ללמד על אופי עסקי .לא ניתן לקבוע ע"ב מס' הדירות
אם ההכנס ה עסקית או פסיבית .ניסיון לקבוע קו גבול ע"ב מס' הדירות נידון לכישלון .מס' הדירות הוא נתון עובדתי מתוך מסכת עובדות ,על בסיסה ניתן לנסות
לקבוע את אופי ההכנסה.

()5

מבחן העל  -כל אחד מן המבחנים הנ"ל ,כשלעצמו ,אינו מספיק ע"מ לקבוע את סיווג ההכנסה ,כאקטיבית או פסיבית .קביעת סיווג ההכנסה נבחנת בכל מקרה לפי
נסיבותיו .נסיבות המקרה דנן( :א) במהלך השנים העביר בירן זכויות בחלק מן הדירות ,ללא תמורה ,לילדיו ולגרושתו .התנהגות זו מעידה כי בירן לא התייחס
לדירות כמלאי עסקי; (ב) בירן לא היה מעורב בניהול העסק או בהפעלתו .לעולם תהא מידה מינימלית של מעורבות מצד בעלי הנכס; (ג) בירן לא רכש דירות באופן
פרטי ,אלא קיבל אותן כשכ"ט;

לקביעת ביהמ"ש ,המאפיינים בפס"ד יהל שונים מנסיבות המקרה דנן .שם ,מדובר היה בכמות דירות עצומה ,בהשוואה למס' הדירות כאן .המערערים שם ,ניהלו בעצמם
את עסק הש כרת הדירות ,כשהיקף הדירות החריג הטיל עליהם עבודה אינטנסיבית כל השנה ,בניגוד להיקף המצומצם של הטיפול בדירות כאן.
לאחר שסקר את העובדות ,ולאור מבחני העזר השונים ,הגיע ביהמ"ש למסקנה כי ההכנסה מהשכרת הדירות ,הינה הכנסה פסיבית ,וכי המערער זכאי לשיעור המס
המופחת ,הקבוע בסעיף  122לפקודה.
הערעור התקבל
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סיווג הוצאות הקמת חברת ביטוח כהוצאות טרום עסקיות
.9
ע"א  8453/14ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ נ' פקיד השומה למפעלים גדולים
העובדות :חברת ש .שלמה החזקות בע"מ ("החברה" או "חברת ההחזקות") הינה חברת החזקות העוסקת כיום יחד עם התאגידים שבשליטתה בתחומי הליסינג
התפעולי של כלי רכב בישראל ,בתחום השכרת כלי רכב ובתחום הביטוח .בשנת  2005החברה החליטה להיכנס לתחום הביטוח ,אז הגישה בקשה למפקח על הביטוח
להקמת חברת ביטוח והחזקה באמצעי שליטה במבטח .ברם ,ע"פ הוראות המפקח על "מחזיק סופי" להחזיק את אמצעי השליטה במבטח באמצעות "חברת אחזקות" או
"חברה שקופה" .לכן היה על החברה להפוך לחברת החזקות ,ולפיכך ייסדה חברת ש .שלמה החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("חברת האם") את החברה המערערת.
המערערת החלה בפעילותה העסקית וביום  5בנובמבר  2007ניתן לה רישיון סופי מטעם המפקח לעסוק בביטוח בענף ביטוח רכב חובה ובענף ביטוח רכב רכוש.
החל מייסודה באוקטובר  2006ועד לתום שנת המס  ,2007הוציאה המערערת הוצאות בסך של כ 19-מיליון ש"ח בקשר לפעילותה ("ההוצאות") ,כאשר מתוכן כ14-
מיליון ש"ח נרשמו כהוצאות שוטפות ("ההוצאות שבמחלוקת") והיתרה בסך של כ 5-מיליון ש"ח נרשמה לפי כללי חשבונאות מקובלים כנכס להפחתה.
המערערת טענה שההוצאות שבמחלוקת מהוות הוצאות שוטפות המותרות בניכוי מס וזאת בשל הסיבות הבאות :מדובר בהוצאות שהוצאו במסגרת פעילותה העסקית
השוטפת ,למערערת היה לקוח עיקרי כבר מיומה הראשון ,עובדי המערערת באו עם ידע מקצועי קודם ולא היה שינוי בסוג עבודתם בשנות מס מאוחרות יותר ,החלק הארי
של ההכנסות בשנת המס  2008נצמח כבר בשנת המס  2007כאשר רישום אותן הכנסות רק בשנה העוקבת נעשה בשל כללי החשבונאות המיוחדים החלים על
המערערת בהיותה חברת ביטוח .כמו כן ,לולא דרישת המפקח ,פעילות הביטוח הייתה מתבצעת בחברת האם והייתה מותרת בניכוי .לחילופין ,מדובר בהוצאות הוניות
שיש להפחיתן כבר בשנת המס  2008או בהפסד הון.
טענות המשיב :מדובר בהוצאות הוניות שהוצאו לצורך יצירת תשתית לקראת תחילת פעילות המערערת ,שאיננה חלק מפעילותה השוטפת .טענת המערערת לפיה לא
מדובר בהוצאות טרום הפעלה עומדת בסתירה הן להצגה של הוצאות אלו על ידי המערערת בדו"חותיה הכספיים כ"הוצאות הקמה" והן להצהרתה של המערערת בבקשה
לאיחוד שנות מס.
ביהמ"ש המחוזי בת"א :ביחס להוצאות שבמחלוקת במסגרת הדו"חות הכספיים ,דו"חות ההתאמה למס ובבקשה לאיחוד שנות מס ,קבע השופט אלטוביה ,כי המצגים
מצביעים על כך שמדובר בהוצאות טרום הקמה .הוא הוסיף כי היות שהמצגים מהווים רק "נקודת מוצא לבחינה המהותית" היה על המערערת להוכיח כי מהותן של
ההוצאות שבמחלוקת היא אחרת ויש לסווגן כהוצאות שוטפות ,אך המערערת לא עשתה כן.
קודם לקבלת הרישיון לעסוק בביטוח ,המערערת לא היתה יכולה לעסוק בפעילות המניבה הכנסות ועל כן יש לראות במלוא ההוצאות כהוצאות הקמה ולא כהוצאות
שוטפות המותרות בניכוי.
עוד נקבע ,כי אין לקבל את הטענה החלופית של המערערת שמדובר בהוצאות הוניות שיש להפחיתן כבר בשנת המס  ,2008וזאת משום שסיווגן של ההוצאות שבמחלוקת
כהוצאות טרום הקמה משמעו ,שאותן הוצאות נצברות לנכס ,שהוא העסק עצמו.
נציין כי בנוסף לסוגיה שנדונה לעיל ,טענה המערערת כי יש לפרש את סעיף (4ב) לחוק מע"מ באופן שמאפשר למוסד כספי לקזז הפסד בשנת מס אחת כנגד השכר
ששולם בשנות המס הבאות ,אולם בשל הקביעה לעיל ,כי ההוצאות שבמחלוקת הינן הוצאות טרום הקמה הוניות ,ביהמ"ש לא נדרש לדון בסוגיה זו .הערעור נדחה.
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בית המשפט העליון :על פסק דין זה הגישה המערערת ערעור לבית המשפט העליון אשר דחה את הערעור וקבע כדלקמן :סעיף  17רישא לפקודה משקף את עיקרון
ההקבלה ,לפיו יש להקביל בין הכנסת הנישום לבין ההוצאה שהוצאה לצורך ייצורה .על מנת להכיר בהוצאה ,צריך שיתקיימו שני תנאים מרכזיים )1( :ההוצאה שימשה
לייצור הכנסה; ( )2מדובר בהוצאה שוטפת פירותית ולא הונית.
עוד ציין השופט עמית כי בפני המערערת עמד השתק שיפוטי שמקורו בהצהרותיה לפקיד השומה ולממונה על הביטוח ,מכוח השתק זה אין לקבל את טענתה כי פעילותה
העסקית החלה בשנת  . 2007לעניין השאלה האם ההוצאות שבחלוקת שימשו לצרכי הקמתה של המערערת ,קבע השופט עמית כי מדובר בשאלות עובדתיות ואין זה
מקומה של ערכאת הערעור להתערב בממצאים עובדתיים שנקבעו בערכאה דיונית.
באשר לסוגיית המע"מ ,לנוכח התוצאה אליה הגיע ,אין צורך להידרש לטענת המערערת באשר לסעיף (4ב) לחוק מע"מ ,וכי הפרשנות שהוצעה על ידי המערערת נוגדת
את לשונו המפורשת של הסעיף.
לסיום ,התייחסו שלושת שופטי ההרכב לקושי הגלום באי-הכרה בהוצאות הקמה לאורך כל חיי העסק ,אך השאירו נושא זה לטיפולו של המחוקק.
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 .10הפחתת תשלום המס בשל רשלנות של רשות המסים ,פתיחת שומה סופית של יזם נדל"ן בשל מכירות דירות מגורים בידי קרוביו שמומנו על ידו
ע"א  7009/15מנחם ורות אורן נ' פקיד שומה כפר סבא
המערער ,יזם בתחום הנדל"ן היה בשנים הרלבנטיות לערעור מנהל ובעל מניות במספר חברות בנייה ,לרבות בחברה אשר בנתה את פרויקט פנינת הים בטיילת תל אביב.
חמותו של המערער ובתו רכשו כל אחת דירה באותה קומה בפרויקט בשנים  1966ו ,1999-בהתאמה .בשנת  2004מכרו החמות והבת את הדירות כמקשה אחת לקונה
אחד בתמורה לסך של כ 23-מיליון ש"ח ,וברווח כולל של כ 14-מיליון ש"ח ,וזאת בפטור ממס שבח לפי סעיף 49ב( )1לחוק מיסוי מקרקעין.
בהסכם שומה שנחתם בין המערערים לבין המשיב בשנת  2007הוגדלה הכנסתם החייבת של המערערים לשנות המס  2003ו .2004-לאחר חתימת הסכם השומה ולאור
מידע חדש שהגיע לרשות המיסים ,החליט המשיב להורות על פתיחת השומה לשנת המס  2004בהתאם לסמכותו לפי סעיף  147לפקודה .בגדרה של השומה החדשה
קבע המשיב כי מכירת הדירות הינה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי שיש לייחס למערער ,וזאת מהטעם ששתי הדירות נרכשו במימונו (באמצעות הלוואות בלון
שהמערער היה ערב להן ושהריבית בגינן שולמה על-ידי המערער) ,הבת והחמות מעולם לא התגוררו בדירות והדירות מעולם לא הושכרו.
בית המשפט המחוזי מרכז (השופט סטולר) ק בע כי אכן מכירת הדירות הינה "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" וזאת על סמך המבחנים שנקבעו בפסיקה כגון :בקיאות
המערער בנדל"ן ככלל וספציפית בדירות הנ"ל שהחברה בבעלותו בנתה; היקף העסקאות והרווח הגדול ממכירתן; מימון רכישת הדירות בהון זר ובמיוחד באמצעות
הלוואות בלון שבה הקרן מוחזרת רק עם מכירת הנכס; הדירות הוחזקו לזמן קצר יחסית של כארבע שנים מאז סיום בניית הפרויקט (הזמן המינימלי המאפשר את מכירתן
בפטור ממס) והעובדה שלא הושכרו מעולם ,מעידה על הכוונה למוכרן תוך זמן קצר; רכישת שתי דירות סמוכות בקומה העליונה באותו בניין יצרה נכס גדול יותר המעידה
על הכוונה להשביח את הנכס ולהגדיל את הרווח מהמכירה; רכישות דירות יוקרה שאינן מתאימות לשימושן של הרוכשות לכאורה ועוד.
לבסוף ,קבע בית המשפט המחוזי כי התרשלות המשיב ,אשר הגיע להסדר שומה עם המערערים בעוד אגף החקירות המשיך בחקירתו ,אומנם אין בה כדי לשלול ממנהל
רשות המיסים להפעיל את סמכותו לפי סעיף  147לפקודה ,אך מנגד יש להביא בחשבון את אשמה התורם של הרשות למצב שנוצר ולהקטין את השומה ,כפי שנקבע
בהלכת מחלב (ע"א  .)7726/10לאור זאת ,קבע כי המערערים ישלמו  2/3מסכום המס הנגזר מהשומה שהוצאה להם.
על פסק דין זה הגישו המערערים ערעור לבית המשפט העליון אשר קיבל את הערעור באופן חלקי וקבע כי פסק הדין של בית משפט קמא מקובל עליו ביסוד והוא
מאשר את עיקרו .עם זאת הוסיף בית המ שפט העליון וקבע כי יש להתערב בהתנהלותם הרשלנית של גורמי המשיב ולכן העמידו את החיוב על מחצית המס (ולא .)2/3
הערעור התקבל באופן חלקי
על החלטה זו הגישו המערערים בקשה לדיון נוסף בבית המשפט העליון (דנ"א  .)5436/16טענתם הייתה כי בפסק הדין נפסקו מספר הלכות חדשות העומדות בסתירה
להלכות קודמות ,בנושאים שונים ובהם סיווג מחדש של עסקות ,שינוי שומה סופית ,עסקה מלאכותית וחובת הנמקה של המשיב.
נשיאת בית המשפט העליון ,השופטת נאור ,דחתה את ה בקשה לדיון נוסף וקבעה כי לא נקבעה בפסק הדין מושא הבקשה כל הלכה ,וכי כל שנקבע בו הוא שיש לאמץ את
נימוקיו של בית המשפט המחוזי.
הבקשה נדחתה
בחזרה לתפריט
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 .11מיסוי של שחקן פוקר וסיווגו כתושב ישראל
ע"מ  19898-03-13רפי אמית (אמשיקשוילי) נ' פקיד שומה ת"א 4
המדובר היה בתושב ישראל אשר החל מגיל  23שהה פרקי זמן ממושכים בחו"ל ,בהם הקדיש זמן רב למשחקי פוקר בהם זכה בסכומי כסף משמעותיים.
המשיב סבר ,כי על אף השהות הארוכה בחו"ל הנישום הינו תושב ישראל ,וכן טען כי הכנסתו הינה פירותית והינה עסק או משלח יד.
מאידך ,המערער טען כי מרכז חייו איננו בישראל ולכן הוא אינו חייב כלל במס בישראל בגין רווחיו בפוקר ,ולחילופין טען כי הינו תושב חוזר ותיק ולכן זכאי לפטור על
הכנסותיו מחו"ל .בד בבד טען כי מדובר בזכייות מהימורים ולא בהכנסות מעסק ,ולכן שיעור המס מוגבל ל .25%
ביהמ"ש המחוזי בת"א (השופט קירש) בחן את נסיבות העניין וקבע כי המערער לא שכנע כי ניתק תושבות בישראל ,על אף השהות בחו"ל והתחושה הסובייקטיבית של
המערער .לאור זאת קבע כי מרכז חייו נותר בישראל ועל כן הוא חייב במס בישראל בשנים אלו.
כמו כן ,ביהמ"ש בחן את אופן חישוב החבות במס וקבע כי נסיבות המקרה מצביעות על כך שהמערער דה פקטו הינו שחקן פוקר מקצועי ,ועל כן הכנסותיו חייבות במס לפי
סעיף  )1(2לפקודה.
יצוין כי ביהמ"ש קיבל את עמדת המערער מבחינת סכום ההכנסות מהימורים והאישורים הנדרשים לצורך קבלת זיכוי בגין מס ששולם בארה"ב.

בחזרה לתפריט
20

 .12זכאות לפטור בגין נכות בשיעור  100%בתקופה בלתי רציפה של למעלה משנה
ע"מ  6916-11-15עמיקם טיגר נ' פקיד שומה ת"א 1
המערער הינו רואה חשבון במקצועו אשר אובחן כחולה וביום  12באוגוסט  2012קבעה ועדה רפואית את נכותו כמפורט להלן:
שיעור הנכות

התקופה

מספר ימי הנכות הזכאים להטבת המס

100%

30.6.2010-31.8.2010

 63ימים

50%

1.9.2010-31.1.2012

0

100%

1.2.2012-31.12.2012

 334ימים

לאחר קבלת החלטת הועדה הרפואית על הנכות כאמור ,הגיש המערער דוחות מתקנים לשנות המס  2010ו 2012-אשר בהם דרש פטור ממס הכנסה לפי סעיף
()5(9א)( )1לפקודת מס הכנסה (להלן" :הפקודה")בסך  40,860ש"ח בשנת המס  ,2010ו 544,500 -ש"ח בשנת המס  ,2012וזאת בהתאם לתקופה היחסית הזכאית
לפטור והתקרה הנקובה בסעיף.
פקיד השומה טען ,כי מאחר והתקופה שנקבעה למערער נכות בשיעור  100%אינה רציפה (אינה תקופה של  365ימים או יותר) ,אין הוא עומד בדרישות סעיף ()5(9א)()1
לפקודה ,ומשכך אינו זכאי להטבת המס הקבועה בסעיף.
יחד עם זאת ,התיר פקיד השומה ביחס לשנת המס  2012בלבד ,פטור ממס לפי סעיף ()5(9א)( )2לפקודה בסך  71,280ש"ח המוענק לתקופת נכות זמנית (תקופה שבין
 185ימים לבין  364ימים).
השאלה העומדת להכרעה היא :האם זכאי המערער להטבת המס הקבועה בסעיף ()5(9א)( )1לפקודה ,לגבי נכות בשיעור  100%המגיעה לכדי  365ימים ,על אף שאינה
בתקופה רצופה?
בית המשפט המחוזי בתל אביב  ,מפי השופט אלטוביה ,קיבל את הערעור ,וקבע כי ככלל אין ליתן להוראת חוק פרשנות שאין לה נקודת אחיזה בלשון החוק .השופט
מוסיף ומציין ,כי תיקון מס'  134נועד לצמצם את מספר הנכים הנהנים מהטבת מס כדי להתגבר על הפגיעה בהכנסות המדינה ,ואולם אין לצמצם עוד יותר את מספר
הנכים הנהנים מהטבת המס בדרך של פרשנות אותה מציע פקיד השומה ,במיוחד שפרשנות כזו אינה מתיישבת עם לשון הסעיף.
בסופו של יום מצא לנכון המחוקק להשמיט את המילה "רצופים " שהייתה כלולה בהצעת החוק המקורית .משכך ,לבית המשפט אין אלא לכבד זאת ולא לעקוף את דבר
המחוקק בדרך של פרשנות .על כן ,אין לקבל את עמדת פקיד השומה.
גם אם הגישה הפרשנית של שני הצדדים שקולה ,ובית המשפט אינו סבור שכך ,הרי שהלכת חצור מעדיפה את הגישה הפרשנית המיטיבה עם הנישום.
הערעור התקבל
בחזרה לתפריט
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 .13הגדלת משכורת בתקופת נכות זמנית
ע"מ  40548-01-11יעקב בן גור נ' פקיד השומה פתח תקוה
המערער הינו רואה חשבון בהשכלתו ,אשר עבד כשכיר בשתי חברות המוחזקות בעקיפין על ידי אשתו ,החל משנת  2001בחברת אמבה השקעות בע"מ (להלן" :אמבה"),
והחל מחודש אפריל  2005גם בחברת מרלז תקשורת בע"מ (להלן" :מרלז").
בשנת  2006חלה המערער במחלה ממארת שבגינה נקבעו לו נכות רפואית בשיעור של  100%לתקופה של  18חודשים מיום  1באפריל  2006ועד ליום  30בספטמבר
.2007
בהתאם לסעיף ()5(9א)( )1לפקודת מס הכנסה (להלן" :הפקודה") המערער דרש פטור ממס על הכנסותיו מיגיעה אישית בסך  382,500ש"ח בשנת  ,2006ו380,700 -
ש"ח בשנת  ,2007וזאת בהתאם לתקופה היחסית הזכאית לפטור והתקרה הנקובה בסעיף.
פקיד השומה קבע ,כי חלק מהכנסות המערער הן לא מיגיעה אישית ,ובהתאם לכך קבע ,כי הכנסתו של המערער הפטורה ממס עומדת על סך של  260,896ש"ח לשנת
 ,2006ו 238,998 -ש"ח לשנת .2007
המערער טען ,כי טעה פקיד השומה בקביעתו כי חלק ממשכורתו ממרלז אינה הכנסה מיגיעה אישית ,שהרי כל הכנסתו ממשכורת ,הן ממרלז והן מאמבה ,הן מיגיעתו
האישית ומפי עמלו האישי ,ואילו היה מקבל באופן אישי את שכרו בגין הייעוץ ועבור ישיבתו בדירקטוריונים ,ולא באמצעות מרלז ואמבה ששימשו כמעין "חברות ארנק",
הרי שלא היתה כל מחלוקת כי מדובר בהכנסה מיגיעה אישית .משכך ,העובדה כי משך הכנסות אלו על דרך של משכורת אין בה כדי לשנות את אופי ההכנסות.
מנגד פקיד השומה טען ,כי בדיוק בחודש בו קיבל המערער אישור בדבר קביעת הנכות עלתה באופן ניכר משכורתו ,ואילו זמן קצר לאחר תום תקופת הנכות ,חזרה
משכורתו להיות נמוכה .יחד עם זאת ,בתוך תקופת הנכות בשנת  , 2006שלח המערער מכתב לפקיד השומה בדבר המחלה ,ומשכך אין לו אפשרות לטפל בנושא השומה.
במילים אחרות ,המערער מעיד על עצמו ,כי לא היה בשגרת עבודה בתקופת הנכות.
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד  ,מפי השופט סטולר דחה את הערעור ,וקבע כי שכרו של המערער גדל דווקא בעת תקופת נכותו ,תקופה בה היה זכאי לפטור ממס,
עובדה המעידה על מלאכותיות הפעולה של העלאת המשכורת .המערער לא הוכיח כיצד יש עלייה במשכורתו ,למרות הירידה בהכנסות של אמבה ,בדיוק כאשר קיבל את
אישור הנכות.
בית המשפט הגיע למסקנה שהתוספת במשכורתו של המערער בתקופת הנכות ,מגיעה מכספים שהצטברו עבור עבודתו בתקופות אחרות ,בהן המערער לא היה זכאי
לפטור ממס עבור הכנסותיו לפי סעיף  )5(9לפקודה .משכך ,בגין כספים אלו המערער אינו זכאי ליהנות מפטור ממס.
הערעור נדחה
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 .14משיכת הלוואת בעלים על ידי מי שההלוואה הומחתה אליו ,סווגה כדיבידנד
ע"א  1002/15אורי שהרבני נגד פקיד שומה חיפה
ביום  3בפברואר 2002 ,נערך הסכם בין חברת הכשרת היישוב אחזקות ביטוח בע"מ (להלן" :המוכרת") לבין חברת נטלי סקיולייף אחזקות בע"מ (להלן" :הרוכשת") ,לפיו
תשלם הרוכשת  1ש"ח תמורת  100%ממניות חברת נטלי שרותי רפואה בע"מ (להלן" :נטלי") .כמו כן נקבע בהסכם כי המוכרת וחברת הכשרת היישוב בישראל בע"מ,
שנמנית עם המוכרת באותה קבוצת חברות ,ישקיעו בנטלי סכום של  25מיליון ש"ח כפרמיה על חשבון הון מניות החברה .סכום זה נועד לכיסוי חובותיה של נטלי לבנקים
ולספקים ובתמורה תשוחרר המוכרת ומי מהחברות בקבוצת הכשרת ישוב מערבויות שהן נתנו לנטלי.
לאחר חודש ,תיקנו הצדדים את ההסכם וקבעו כי ההשקעה של המוכרת לא תוגדר כהשקעה בהון אלא כהלוואת בעלים וכי לאחר שנטלי תפרע את חובותיה לבנקים
וספקים ,והמוכרת והכשרת היישוב ישוחררו מערבויותיהם כאמור ,תמחה המוכרת לידי הרוכשת את הזכות לפירעון הלוואת הבעלים.
באפריל  2003הוחלט באסיפת בעלי המניות של הרוכשת כי הרוכשת תמחה את זכויותיה בהלוואת הבעלים לידי בעלי מניותיה בהתאם ליחס אחזקותיהם.
בשנים  2008-2007משך המערער מנטלי כ 5-מיליון ש"ח כפירעון חלקו היחסי בהלוואת הבעלים ודיווח על כך בדוחותיו כרווח הון החייב בשיעור מס של  20%בהתאם
לסעיף (91ב) לפקודה במועדים הרלוונטיים .המשיב סבר כי תקבולים אלה חולקו מרווחי נטלי ועל כן יש לסווגם כדיבידנד החייב בשיעור מס  25%בהיות המערער בעל
מניות מהותי ובהתאם להוראות הפקודה במועדים הרלוונטיים .המערער ,בעת הגשת השגתו על השומות שהוצאו לו ,חזר בו מהצהרתו בדיווח העצמי וטען כי התקבולים
אינם יוצרים רווח הון ,שכן מדובר בהחזר הלוואה ולכן אינם חייבים במס.
בית המשפט העליון חזר על דברי בית המשפט המחוזי שקבע כי התקבולים לא נמשכו במסגרת פירעון הלוואת בעלים ,שכן מעולם לא ניתנה כזאת .הכספים שהועברו
על -ידי המוכרת היו למטרת פירעון חובות ועל מנת לשחרר אותה מערבויות שנתנה ,ולא למטרת הלוואה .מקום שבו המוכרת לא נתנה הלוואה ,אין ברישום של המחאת
זכות פירעונה לידי המערער בהסכם כתוב כדי לשנות את המציאות .הלוואה שמעולם לא ניתנה ,נכון וצודק כי לעולם לא תפרע.
בית המשפט ציין כי אין לגזור מכך שהלוואה ככלל אינה יכולה לשמש את הלווה לצורך פירעון חוב ואף לא שהמלווה לא יוכל להמחות את זכויותיו בהלוואה ,אלא שבמקרה
הנידון התמונה הראייתית שהצטיירה ,שונה.
בית המשפט אף ציין כי יש לזקוף לחובתו של המערער את השינויים בגירסתו ,דבר המעיב על מהימנות טענותיו.
בית המשפט דחה את הערעור וסיווג את משיכת ההלוואה כהכנסות מדיבידנד.
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 .15שלילת קיזוז הפסד של חברה משפחתית שנבע מפעילות השכרה שסווגה כפסיבית כנגד משכורת מחברה אחרת
ע"מ  54447-06-12דימא נאמנות בע"מ ואח' נגד פקיד שומה ת"א 3
ארז בר חיים (להלן :ארז) הוא בעלים של חברה ממנה הוא מושך משכורת .בשנת  2005הקים ארז את חברת דימא נאמנות בע"מ (להלן :החברה) ובשנת  2006הגישו
ארז והחברה בקשה למשיב לרשום את החברה כחברה משפחתית ,שארז הוא הנישום המייצג שלה .בשנים הנידונות ,2006-2009 ,החברה רכשה והשכירה מבנה אחד
בשטח של  400מ"ר .באותם שנים הגישו ארז והחברה דוחות שנתיים ,בהם קוזזו הפסדיה של החברה ממשכורתו של ארז .המשיב סירב להכיר בקיזוז.
המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא בשאלה ,האם הכנסותיה של החברה הן ממקור אקטיבי ,מ"עסק" לפי סעיף  )1(2לפקודה ,שאז ניתן לקזז את הפסדיה באותן שנים
מהכנסותיו ממשכורת של ארז ,או שהן ממקור פסיבי ,דמי שכירות לפי סעיף  )6(2לפקודה ,שאז לא ניתן לקזז את הפסדיה מהכנסותיו של ארז ,לפי סעיף  28לפקודה.
ביהמ"ש המחוזי בתל אביב (השופט אטדגי) ציין כי סקירת הפסיקה הרלבנטית מראה כי בדר"כ סווגה הכנסה מדמי שכירות כהכנסה פאסיבית לפי סעיף  )6(2לפקודה
ולא כהכנסה מעסק לפי סעיף  )1(2לפקודה ,אך לעיתים המבחנים הובילו למסקנה כי לנישום עסק של השכרת נכסים ובמקרה זה הכנסות דמי השכירות יהיו הכנסות
מעסק.
ביהמ"ש פסק כי המערערים לא עמדו בנטל השכנוע ,להוכיח שהכנסות החברה משכירות הם הכנסות מעסק ,תוך שהוא מציין את תחלופת השוכרים הנמוכה ,שהחברה
רכשה והשכירה נכס אחד בלבד וכן את העובדה שרמת פעילותם של ארז ורעייתו (שהועסקה כשכירה בחברה) לא חרגה מרמת פעילות רגילה של בעל נכס לשם תחזוקת
נכס שבבעלותו ומחובותיו של משכיר הנכס כלפי שוכר הנכס.
להלן טענות נוספות שהועלו על ידי המערערים והכרעת בית המשפט בעניינם:
המערערים טענו בנימוקי הערעור ,שנימוקי השומה אינם מפורטים כנדרש ,ולכן יש לקבל את הערעור על הסף.
ביהמ"ש קבע כי גם אם צודקים המערערים בטענתם ,שהיה על המשיב לפרט יותר את נימוקי השומה שהגיש ,הרי שחסרון זה אינו מביא בהכרח לביטול השומה .נכון יותר
יהיה ,כשהמערער עומד על כך ,שבית המשפט יחייב את המשיב בהגשת נימוקי שומה מפורטים יותר .ובענייננו ,אמנם המערערים טענו לחסרונם של נימוקי שומה
מפורטים עוד בנימוקי הערעור שהוגשו ,אך לא עמדו על המצאתם באותו שלב ,ובפועל ,גם המערערים וגם המשיב שטחו בתצהיריהם ובראיות שהביאו את כל נימוקיהם,
כך שגם אם הדבר לא נעשה מלכתחילה ,הוא נעשה לאחר מכן.
עוד טענו המערערים שיש לקבל את הערעורים על הסף ,מאחר שהמפקחת מטעם פקיד שומה ,שהייתה מעורבת בדיונים על ההשגה ,נטלה חלק גם ב"שלב א'" של הליכי
הדיונים וזאת בניגוד להוראות סעיף  150א לפקודה ,הקובעת" :מי שערך את השומה לא ידון עליה" .בית המשפט קבע שעקרונית ,אין בהוראות סעיף  150א לפקודה כדי
לחייב ניתוק מוחלט בין עורך השומה לגורם שדן בהשגה ,אולם בענייננו מוטב היה למפקחת להימנע ,או מעריכת הביקור בנכס או ממעורבותה בקבלת ההחלטה בדבר
ההשגה .יחד עם זאת ,אין בפגם זה כדי לגרום לביטול השומה ,ולכל היותר היה בו  -אילו ענין זה היה נדון בתחילת תהליך  -כדי להורות על החזרת העניין לדיון מחודש
אצל המשיב .לאחר שהערעורים נדונו והתבררו בהרחבה בבית המשפט ,ודאי שאין עוד טעם בהחזרת העניין לדיון מחודש אצל המשיב ,ויש להכריע לגופם של דברים.
טענה נוספת של המשיב שנבחנה על ידי בית המשפט הייתה בעניין זכאותה של החברה להיות חברה משפחתית בשנת  .2006החברה התאגדה ב 30-בנובמבר 2005
והחלה את פעילותה ב 21-במאי  .2006ביום  23במאי  2006פתחה החברה תיק במס הכנסה וביום  6ביוני  2006הגישה בקשה להירשם כחברה משפחתית .בית
המשפט קבע כי בקשת החברה הוגשה לאחר יותר משלושה חודשים מיום התאגדותה ולכן אינה יכולה להיחשב כחברה משפחתית בשנת  .2006המערערים טענו
שהחברה החלה את פעילותה רק בחודש מאי  2006ולא ניתן היה להגיש בקשה להיחשב כחברה משפחתית לפני שנפתח לה תיק ולכן יש למנות את שלושת החודשים
מיום פתיחת התיק אצל המשיב ,על כך ענה בית המשפט כי הוא לא מוצא תימוכין בלשון החוק לעמדת המערערים וכי הוא לא שוכנע שלא ניתן היה לפתוח את התיק קודם
לכן ולדווח על חוסר פעילות.
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 .16דחיית בקשה לתביעה ייצוגית נגד המדינה בגין חיוב מע"מ על נסיעה בכביש 6
ת"מ  117-09יואל רונן נ' מדינת ישראל-רשות המסים
עו"ד נתנאל כהן ,מחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
הגשת בקשה להכרת תביעה ,להשבת תשלומי מע"מ שנגבו שלא כדין ,כתביעה ייצוגית ,מכוח התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו( 2006-להלן" :הבקשה").
הרקע :במהלך שנת  2008נסע מר יואל רונן (להלן" :המבקש") מספר פעמים ,לאורכו של כביש ( 6להלן ":הנסיעות") .בגין נסיעות אלו חויב על ידי דרך ארץ הייווייז
( )1997בע"מ ,המפעילה הבלעדית של הכביש (להלן" :דרך ארץ") בתשלום אגרה .גובה התשלום בו חויב המבקש עמד על סך כולל של  485ש"ח בתוספת מס ערך מוסף
בסך של  75ש"ח (להלן ":המע"מ") .המבקש אשר הינו עוסק ,ניכה את חיובי המע"מ כמס תשומות ,אולם מאחר ורכבו שימש אותו גם לנסיעות פרטיות ,ניכה רק שליש
מהחיובים בגין הנסיעות כמס תשומות.
השאלה המשפטית :האם הנסיעה בכביש אגרה ,היא מתן שירות בידי עוסק אשר יש להטיל עליה מס ערך מוסף
טיעוני המבקש :דרך ארץ הינה זרוע ארוכה של המדינה וכי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) ,התשנ"ה( 1995-להלן" :חוק כביש ארצי") מסמיך את המדינה לגבות
אגרה מנוסעי הכביש ועל אגרה אין להטיל מס ערך מוסף.
טיעוני המדינה (להלן" :המשיבה") :טענה מקדמית -קיימת העדר יר יבות ועל הבקשה להידחות ,משום שעל פי חוק מס ערך מוסף ,החייב בתשלום מס ערך מוסף בגין
עסקת הנסיעה בכביש הינה דרך ארץ ולא המבקש או הנוסעים בכביש ,בשל כך אין המבקש זכאי להגיש תביעה ייצוגית מכוח חוק תובענות ייצוגיות.
לגופו של עניין ,טענה המשיבה ,כי המחוקק קבע שהשירות בכביש יינתן על ידי זכיין ,קבלן עצמאי ולא על ידה .בנוסף לכך ,אין לזהות אותה עם דרך ארץ .כמו כן ,טענה כי
יש לראות במתן רשות מעבר בכביש וגביית התשלום" ,עסקה" בין דרך ארץ לנהג המשתמש בכביש .דרך ארץ הינה "עוסק" כמשמעותו בחוק מע"מ ,ועל כן ,קמה החובה
הקבועה בסעיף  2לחוק המע"מ להטיל על העסקה האמורה ,מס ערך מוסף ויש לראות בתשלום המשולם בגין הנסיעה מחיר ,ולא אגרה ,אשר נקבע על פי עלות היקף
השימוש בכביש .גם אם ניתן לראות בתשלום כאגרה ,בהתחשב בכך שמדובר בעסקה שבין מקבל שירות לבין עוסק יש להחיל את הוראות סעיף 9א לחוק מע"מ ולהטיל
על העסקה מס ערך מוסף.
הדיון בבית המשפט המחוזי בת"א (השופט אלטוביה)  :בית המשפט דחה את הבקשה לתביעה ייצוגית בשל חוסר יריבות וקבע ,כי העסקה במסגרתה נוסע נהג בכביש
תמורת תשלום הנגבה על ידי דרך ארץ ,הינה עסקה של מתן שירות בידי דרך ארץ ,שאין חולק שהינה בגדר "עוסק" ,הנעשית באופן תדיר ושוטף במהלך עסקיה של דרך
ארץ ,ומכאן ,שעסקת הנסיעה הינה עסקה אשר יש להטיל עליה מס ערך מוסף.
המחוקק קבע שתכנון הכביש ,בנייתו והפעלתו יבוצעו על ידי זכיין ולא על ידי המדינה .משכך ,אין לקבל את ה"תבנית המשפטית" שהגה המבקש כאילו דרך ארץ מהווה
זרועה הארוכה של המדינה בבניית הכביש והפעלתו .אין לקבל את טענת המבקש כאילו בעת הנסיעה בכביש מתבצעת עסקה בין הנוסעים בכביש לבין המדינה ולא בין
הנוסעים בכביש לבין דרך ארץ .עסקת השירות בכביש נעשית בין הנוסעים לבין דרך ארץ כפי שעולה בבירור מהחשבוניות אותן קיבל ושילם המבקש.
הבקשה נדחתה
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 .17חיוב חברת הביטוח לשלם לחוכר את סכום המע"מ הכלול בחשבונית שהוציאה חברת הליסינג בעקבות אירוע בו ניזוק רכבו של החוכר
רת"ק  4832-12-12תשעה מיליון (איי די איי) חברה לביטוח בע"מ נ' שטרסברג ואח'
עו"ד הדר מעודה ,מחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
בין מר יוסף מאיר שטרסברג (להלן" :החוכר") ובין חברת הליסינג שלמה כאל (להלן" :חברת הליסינג") נערך הסכם לחכירת רכב (להלן" :הסכם החכירה") .במסגרת
הסכם זה ,חברת הליסינג החכירה לחוכר רכב למשך  30חודשים .במהלך תקופת החכירה ארעה תאונת דרכים בה שבעקבותיה הרכב הוכרז כ"אבדן מוחלט" .בהתאם
לסעיף  43להסכם החכירה ,במקרה של אבדן מוחלט של הרכב ,רואים את החוכר כאילו הקדים את מימוש האופציה לרכישת הרכב מול חברת הליסינג לחודש בו ארע
האבדן המוחלט והוא מחויב ביתרת דמי החכירה החודשיים ובתשלום עבור מימוש האופציה.
תשעה מיליון (איי די איי חברה לביטוח בע"מ) ("חברת הביטוח") שילמה את כספי הביטוח ,אך הפחיתה מהם את סכום המע"מ ,ואילו חברת הליסינג הנפיקה לחוכר
חשבונית הכוללת חיוב בגין המע"מ ודרשה סכום זה מהחוכר .נמצא ,אפוא ,כי החוכר שילם לחברת הליסינג בחסר ,ולפיכך הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח וכנגד חברת
הליסינג ,בה טען כי על חברת הביטוח לשלם לו את סכום המע"מ ,כפי שנדרש על ידי חב' הליסינג ,וכי בכל מקרה ,לא עליו לשאת בתשלום המע"מ ,אלא על חב' הליסינג.
השאלה המשפטית :האם תשלום הביטוח מהווה פיצוי נזיקי או שמא מדובר באירוע ביטוחי של עסקה שהושלמה?
בית משפט לתביעות קטנות קבע כי חברת הביטוח תשלם סך של  9,964ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית .תשלום המשקף את סכום המע"מ הכלול בחשבונית
שהוציאה חברת הליסינג לחוכר.
הדיון בפני בית המשפט המחוזי מרכז -לוד (השופט בורנשטין):
בערעור זה חברת הביטוח (המערערת) טענה כי לא היה מקום לחייבה בתשלום האמור ,שכן מדובר באירוע נזיקי וככזה אינו חייב במע"מ.
מנגד ,חברת הליסינג טענה כי לא מדובר בביטול עסקה עקב האירוע הביטוחי ,אלא במימוש עסקה במלואה במועד מוקדם יותר.
לטענת רשות המסים שהתבקשה לתת את עמדתה מאחר שמדובר בסוגיה עקרונית ,ההסדר שנקבע בהסכם החכירה אינו שונה ממצב שבו התמורה הייתה משולמת
מראש ,כולל המע"מ ,ובלא השבה גם במקרה שהרכב נגנב או ניזוק ,שאזי ברור שאין מדובר בפיצוי נזיקי.
בית המשפט קבע כי ניסוח הוראות הסכם החכירה כך שבעקבות האובדן המוחלט לכלי הרכב יראו בחוכר כמי שמימש את האופציה ,והוא לפיכך נדרש לשלם את יתרת
חובו ,לא רק שאינו מלאכותי ,אלא דווקא משקף את המהות הכלכלית האמיתית של העסקה; מבחינה כלכלית ,העסקה הושלמה עם חתימת הסכם החכירה כאשר בנקודה
זו רואה חברת הליסינג שתי אפשרויות בלבד :האחת ,שהחוכר ישלם את דמי החכירה וישיב לה בתום תקופת החכירה את כלי הרכב; השנייה ,שהחוכר ישלם לה את
מלוא התשלומים בגין כלי הרכב ,ולא ישיבו לה.
האפשרות השנייה מתקיימת בין אם הרכב נותר בידי החוכר ולפיכך אינו מוחזר לחברת הליסינג ובין אם הרכב ניזוק באובדן מוחלט או נגנב ,וממילא אין באפשרותו
להחזירו לחברת הליסינג .זו מהותה של העסקה .משניזוק הרכב והוכרז כ"אובדן מוחלט" ,מוטלת חובה על חברת הביטוח לשלם לחוכר ,בעל הפוליסה ,את כספי הביטוח
בהתאם לשוויו של הרכב באותו מועד .שווי זה כולל את מרכיב המע"מ ,בהיות החוכר אדם פרטי שאינו רשאי לקזז את מס התשומות הכלול בחשבונית שהוצאה לו על ידי
חברת הליסינג .משמע כי על חברת הביטוח לשלם לחוכר (באמצעות העברה ישירה לחברת הליסינג) את מלוא כספי הביטוח והיא אינה רשאית להפחית מהם את סכום
המע"מ.
נקבע כי במקרה שלפנינו אין מדובר בפיצוי נזיקי ,אלא בתשלום תמורה במסגרת עסקה רצונית בין חברת הליסינג והחוכר .העובדה כי תשלום התמורה מתבצע באמצעות
כספי ביטוח המתקבלים מחברת ביטוח בו ביטח החוכר את הרכב ,אינה משנה את אופייה של התמורה.
הערעור נדחה
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רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני ,מנהל בכיר
 .18חישוב מס רכישה ברכישת דירה בידי בני זוג ,כאשר לאחד מהם דירת מגורים מלפני הנישואין
ע"א  4006/13ברייר אלון ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין חדרה
העוררים הינם בני זוג הנשואים זה לזו ,אשר רכשו יחד דירה בתמורה ל 3-מיליון ש"ח ,כאשר טרם הנישואים רכש הבעל דירת מגורים .לשיטתם יש לחשב את מס
הרכישה בו הם חייבים כאילו כל אחד מהם רכש מחצית מדירה בסכום של  1.5מיליון ש"ח ,וכן כי האישה זכאית לחישוב מס רכישה בהתאם לרוכש "דירה יחידה".
מאידך ,מנהל מיסוי מקרקעין אמנם אישר לאישה חישוב מס רכישה לפי "דירה יחידה" ,אולם טען כי ראשית מחשבים את מס הרכישה על מלוא סכום הרכישה לכל אחד
מבני הזוג מתוך הנחה שמדובר ב"דירה יחידה" של הרוכש ,ורק לאחר מכן מבצעים פיצול של המס בין שני הרוכשים ,קרי לא מחשבים כאילו נעשו שתי עסקאות נפרדות
של רכישת מחצית דירה כטענת המערערים .יודגש כי המערערים הכירו עמדה זו של רשויות המס ופסיקת ביהמ"ש בעניין ,אולם טענו כי הגיעה העת לסטות מהלכות אלו.
ועדת הערר דחתה את הערר ,וקבעה כי היא מחויבת להלכת ביהמ"ש העליון בנושא ,ועל פסק דין זה הוגש ערעור לביהמ"ש העליון.
ביהמ"ש העליון סקר את הפסיקה המובילה בנושא (ע"א  3185/03פלם) וכן את תקנות מס הרכישה ,ודחה את טענות המערערים נגד חישוב המס כאמור על ידי רשות
המיסים ונגד סמכות שר האוצר להתקין את התקנות הרלוונטיות .יתרה מזו ,נפסק כי שיטת החישוב של המערערים אינה ראויה גם לגופו של ענין ,ואינה מתיישבת עם
הגיון קנייני וכלכלי המונח בבסיס העסקה שנעשתה.
הערעור נדחה

בחזרה לתפריט
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.19

שכר טרחה לעורך דין של הקבלן חייב במס רכישה

עו"ד אהרן לוריא
ע"א  6895/15 + 4140/15עופר בט ,יחד הבונים ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין
ערעור מאוחד בפני בית המשפט העליון בנושא בו ניתנה פסיקה סותרת על ידי שתי ועדות ערר שונות .בעניין זה נדונה השאלה ,האם השתתפותו של רוכש דירת מגורים
בהוצאותיו המשפטיות של הקבלן מהווה חלק משווי הרכישה לצרכי חישוב מס רכישה בגין דירת המגורים.
במקרה האחד ,נחתם חוזה מכר בין מר עופר יהודה בט ("העורר") לחברה הקבלנית ש .דורפברגר ("החברה") לפיו מתחייב העורר לשלם לעורכי דינה של החברה סכום
של  1.5%בתוספת מע"מ מעבר למחי ר הבסיס של הדירה ,אשר ישמש לכיסוי הוצאותיה המשפטיות של החברה לעניין טיפולים ברישומים ביחס לממכר כגון :תיקון רישום
צו בית משותף ,מדידות ,פתיחת תיק בלשכה וכיוצ"ב.
מנהל מס שבח טען כי יש להוסיף לשווי הרכישה את סך ההוצאות המשפטיות שהושתו על העורר ,ולצרפם לחישוב תמורת המכירה .מנגד ,טען העורר כי שווי הרכישה
הינו מחיר הבסיס בלבד ,שכן ההוצאות המשפטיות ששולמו על ידו הינן בגין שירות נפרד שניתן להם על ידי עורך הדין ואף הוצאה בגינן חשבונית נפרדת על-ידי עוה"ד.
ועדת הערר קבעה כי שווי הרכישה של זכות במקרקעין הינו שווי השוק של הזכות שנמכרת .התחייבות החברה למסירת הדירה כשהיא לאחר כל הרישומים הנדרשים
מבחינה משפטית ,מבטאת גם הוצאות עורכי דין ,אשר לאור עיקרון "צירוף כל התמורות" ייחשבו אלו כחלק מתמורת הרכישה ,לצרכי חישוב מס הרכישה במקרה דנן.
ומכאן הערעור של מר בט.
במקרה השני ,בעניין יחד הבונים ייזום בנייה  ,הגיעה ועדת הערר למסקנה הפוכה לפיה ,דווקא לאור העיקרון כאמור ,לא יחושב מס הרכישה על הוצאות מעין אלו ,ומכאן
הערעור של מנהל מס שבח.
בית המשפט העליון מפיו של כב' השופט רובינשטיין דן בשני המקרים במאוחד .ביהמ"ש הותיר על כנה את החלטת הועדה בעניין בט וקיבל את הערעור של מנהל
מס שבח בעניין יחד הבונים.
בנימוקיו ,קבע בית המשפט ,כי מקום בו קיימת התחייבות של הקבלן בין אם מתוקף הדין ובין אם מתוקף הסכם חוזי ,לבצע את רישומה של הדירה באמצעות עורך דינו,
הרי ששכר טרחת עורך הדין מהווה חלק אינטגרלי משווי הדירה ,גם זאת ,לאור עיקרון "צירוף כל התמורות".
יחד עם זאת ,סייג בית המשפט את קביעתו בכך שהכיר במקרים בהם סכומים מסוימים המשולמים ,גם לעורכי הדין אינם מהווים בהכרח חלק מתמורת הרכישה ,והכל
בכפוף לנסיבות המקרה הנדון .שיקול הדעת במקרים מעין אלו חל על שלטונות המס ,ועליהם לנהוג בהגינות על מנת שלא לכרוך לצורכי מס את שאינו טעון כריכה.
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חלק  - 3חוזרים ,הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המס
חוזרים ופרסומים  -מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
רו"ח ועו"ד זמירה יוסף ארבל
שינוי מבנה מורכב הכולל שלב מקדים ובו נרכשו מלוא מניותיה של חברה כנגד תשלום במזומן ובמניות ,העברת פעילות לחברה חדשה ומיזוג החברה
.1
הנרכשת עם ולתוך החברה החדשה
החלטת מיסוי מס' 6689/16
העובדות )1( :חברה א' (להלן" :החברה הרוכשת ") ,היא חברה פרטית תושבת ישראל ,שהוקמה לפני מספר שנים העוסקת בפיתוח טכנולוגיות ותוכנות שונות ,ובין השאר
בתחום של הפצת תוכנות וטכנולוגיות בתחום האינטרנט; ( )2חברה ב' (להלן" :החברה הנרכשת") ,היא חברה פרטית תושבת ישראל ,שהוקמה לפני למעלה מעשר
שנים ועוסקת בפיתוח תוכנה היוצרת פלטפורמה בתחום הפרסום באינטרנט ובמובייל; ( )3חלק מהפעילות העסקית המבוצעת על ידי החברה הרוכשת דומה במהותה
לפעילות המבוצעת על ידי החברה הנרכשת (להלן" :הפעילות הסינרגטית").
מתווה שינוי המבנה :בכוונת החברה הרוכשת למזג את הפעילות הסינרגטית של שתי החברות המוזכרות לעיל וזאת במספר שלבים כמפורט להלן:
()1

בשלב הראשון וכעסקה מקדימה לשינוי המבנה  -תרכוש החברה הרוכשת את מלוא הון המניות של החברה הנרכשת מכלל בעלי מניותיה (להלן" :המוכרים")
בתמורה למזומן ומניות (התמורה במניות החברה הרוכשת הינה בשיעור של כ 60%-משוויה של החברה הנרכשת ,והתמורה במזומן הינה בשיעור של כ40%-
משוויה של החברה הנרכשת) (להלן" :העסקה המקדימה").

()2

בשלב השני ,תעביר החברה הרוכשת את הפעילות הסינרגטית שבידיה לרבות הנכסים הלא מוחשיים וכל הנכסים האחרים הקשורים בפעילות זו (להלן" :הנכסים
המועברים") ,לחברה חדשה שהוקמה במיוחד לצורך כך (להלן" :החברה הקולטת") בתמורה להקצאת מניות בלבד בחברה הקולטת וללא תמורה נוספת (להלן:
"המניות המוקצות  ,)"1במסגרת הוראות סעיף 104א (להלן" :העברת הפעילות").

()3

בשלב השלישי ,תמוזג החברה הנרכשת עם ולתוך החברה הקולטת בהתאם להוראות סעיף 103ב לפקודה ,בתמורה להקצאת מניות בלבד בחברה הקולטת
לחברה הרוכשת (להלן" :המניות המוקצות  ,)"2וללא תמורה נוספת (להלן" :המיזוג").
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החלטת המיסוי ועיקרי תנאיה:
()1

לנוכח העובדה שבעסקה המק דימה שולמה לבעלי המניות בחברה הנרכשת תמורה חלקית במזומן ,אין היא עומדת בתנאי סעיף 103כ לפקודה ,וזאת לאור הוראות
סעיף 103ג( )4לפקודה.

()2

מלוא התמורה שקבלו המוכרים (הן המניות והן המזומן) תחויב בהתאם להוראות חלק ה' לפקודה.

()3

ניתן אישור ,כי העברת הנכסים המועברים מהחברה הרוכשת לחברה הקולטת ,לא תחויב במס בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה ,בכפוף להגשת טפסים
ומסמכים כנדרש בסעיף 104ז לפקודה ,ובכפוף לעמידה בכל תנאי חלק ה 2לפקודה ובתנאים המפורטים בהחלטת המיסוי.

()4

מועד העברת הנכסים המועברים יהא ביום העברת הנכסים המועברים בפועל (להלן" :מועד העברת הנכסים") ,ובלבד שמועד זה יקדם למועד המיזוג.

()5

המחיר המקורי ויום הרכישה של הנכסים המועברים שבידי החברה הקולטת יקבע בהתאם להוראות סעיף 104ה לפקודה.

()6

במכירת המניות המוקצות  1על ידי הרוכשת יקבעו המחיר המקורי ויום הרכישה שלהן בהתאם להוראות 104ו לפקודה.

()7

ניתן אישור למיזוג מכוח סעיף 103ט(ד) לפקודה ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 103ג לפקודה ובהחלטת המיסוי.

()8

על הנכסים המועברים מהחברה הנרכשת לחברה הקולטת יחולו הוראות סעיף 103ה לפקודה ,כלומר ,יום הרכישה והמחיר המקורי של הנכסים המועברים יהיו כפי
שהם היו בידי החברה הנרכשת ולא ייוחס להם סכום נוסף מעבר למחירם המקורי כפי שהיה בידי החברה הנרכשת.

()9

המחיר המקורי ויום הרכישה של המניות המוקצות  2במסגרת המיזוג יקבע בהתאם להוראות סעיף 103ו לפקודה.

( )10המיזוג אינו מהווה הפרה של העברת הנכסים המועברים ,ולא יחשב כאי קיום התנאים הקבועים בסעיף 104א לפקודה.
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העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה ומיזוגה של החברה החדשה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף
.2
103כ לפקודה עם "שלד בורסאי"
החלטת מיסוי מס' 7634/16
העובדות:
( )1חברה א' הינה חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת בפיתוח ושיווק מוצרים וטכנולוגיות חדשניות בשני תחומי פעילות עיקריים :תחום הבטיחות בענף התעופה
("פעילות  )"1תחום הבטיחות בענף כלי רכב ("פעילות  .)"2כ ל אחת מהפעילויות בסעיף זה מהווה פעילות עסקית ועצמאית שההכנסות ממנה מתחייבות במס על
פי הוראות סעיף  )1(2לפקודה.
()2

חברה ב' הינה חברה ציבורית תושבת ישראל ,שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,אשר הוקמה לפני שנים רבות .בשנים האחרונות אין לה
כל פעילות ,נכסים ,התחייבויות (לרבות התחייבויות כלפי רשות המיסים) והיא נחשבת ל"שלד בורסאי" ("שלד בורסאי").

()3

בכוונת חברה א' להעביר את פעילות  2לחברה חדשה אשר תוקם לצורך כך ("החברה החדשה") וזאת לצורך מיזוג החברה החדשה עם חברה ב' בדרך של
החלפת מניות ,כמפורט להלן:

()4

א.

בשלב הראשון ,תעביר חברה א' ("החברה המעבירה") את כל נכסי הפעילות המוחשיים והלא מוחשיים מכל סוג שהוא ,אשר קשורים בפעילות ,2
("הפעילות המועברת" ו/או "הנכסים המועברים") לחברה החדשה ,אשר הוקמה במיוחד לצורך כך ולא הייתה לה ,עובר להעברת הפעילות ,פעילות
כלשהי ,נכס ים או התחייבויות .כל זאת כנגד הקצאת מלוא מניותיה של חברה זו לחברה המעבירה ("המניות המוקצות בשלב הראשון") ,ללא חבות במס
ולפי הוראות סעיף 104א לפקודה ("השלב הראשון של שינוי המבנה" ו/או "העברת הפעילות").

ב.

בשלב השני ,יבוצע מיזוג ("המיזוג") באופן שבו תעביר החברה המעבירה את המניות המוקצות בשלב הראשון בחברה החדשה ("החברה הנעברת")
לחברה ב' ("החברה הקולטת") ללא חבות במס וללא תמורה ,למעט הקצאת מניות בחברה הקולטת ("המניות המוקצות בשלב השני") לחברה המעבירה
והכל בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה ("השלב השני של שינוי המבנה" ו/או "המיזוג").

שינוי המבנה נעשה מטעמים עסקיים וכלכליים ולא לשם הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה ,כך למשל:
א.

מיזוג החברה הנעברת עם החברה הקולטת אשר הינה "שלד בורסאי" ,נועד לאפשר את הנפקתה בבורסה לניירות ערך בתל אביב וגיוס כספים מהציבור
עבור פיתוח פעילות .2

ב.

הנפקת החברה הנעברת בבורסה לניירות ערך באמצעות ה"שלד הבורסאי" ,והפיכתה לציבורית תאפשר יצירת שיתופי פעולה עם גורמים אסטרטגיים לצורך
פיתוח פעילות  2וקידומה בארץ ובעולם.
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החלטת המיסוי ועיקרי תנאיה:
()1

העברת הנכסים המועברים בשלב הראשון של שינוי המבנה ,מהחברה המעבירה לחברה הנעברת ,לא תחויב במס בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה ,בכפוף
לעמידה בכל תנאי חלק ה 2לפקודה.

()2

מועד העברת הפעילות יהא מועד העברת הנכסים המועברים בפועל ,ובלבד שמועד זה יקדם למועד המיזוג בשלב השני של שינוי המבנה.

()3

המחיר המקורי ויום הרכישה של הנכסים המועברים בידי החברה הנעברת יקבע בהתאם להוראות סעיף 104ה לפקודה.

()4

נקבע ,כי המחיר המקורי ויום הרכישה של המניות המוקצות בשלב הראשון יקבע בהתאם להוראות סעיף 104ו לפקודה.

()5

המיזוג בדרך של החלפת מניות של החברה הנעברת שבידי החברה המעבירה ,במניות של החברה הקולטת אשר הוקצו לחברה המעבירה ,עומד בתנאי סעיפים
103ט(ד) ו103-כ לפקודה.

()6

מועד המיזוג יהא מועד החתימה על הסכם המיזוג או המועד המאוחר מבין מועדי אישור עסקת המיזוג באספות הכלליות של החברה הקולטת והחברה הנעברת,
ככל שנדרש אישור כאמור על פי דין או על פי הסכם ,לפי המאוחר ,ובלבד שמועד זה יהיה לאחר מועד העברת הנכסים המועברים בשלב הראשון של שינוי המבנה
הראשון.

()7

הוראות תקנה  ) 4(2לתקנות ההקלה ביחסי הגודל ,יחולו לעניין היחס בין שווי השוק של החברות במועד המיזוג ,לאור כך שמניותיה של החברה הקולטת רשומות
למסחר בבורסה.

()8

במכירת המניות המוקצות בשלב השני יחולו הוראות סעיף 103ו לפקודה ,לעניין המחיר המקורי ולעניין יום הרכישה.

()9

בקביעת המחיר המקורי ויום הרכישה של מניות החברה הנעברת בידי החברה הקולטת יחולו הוראות סעיף 103ה לפקודה ,ויראו לעניין סעיף זה את המניות
בחברה הנעברת כנכסים המועברים.

( )10כל הפסדי החברה הקולטת לצורכי מס לרבות יתרות כלשהן ,מכל סוג שהוא ,ימחקו ולא יהיו עוד ניתנים להעברה ו/או קיזוז ו/או לניכוי ו/או להיוון בדרך כלשהי.
( )11על בעלי המניות בחברה הקולטת עובר למיזוג ,אשר הינם בעלי שליטה כאמור בסעיף  103לפקודה ,וכן על החברה המעבירה ,יחולו הוראות סעיף 103ג(()8א)
לפקודה בכל התקופה הנדרשת כהגדרתה בחלופה השנייה להגדרת התקופה הנדרשת בסעיף  103לפקודה.
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עו"ד בניה חסידים ,מנהל מיסוי נאמנויות ,חטיבת המס
מיסוי נאמנויות
.3
חוזר מס הכנסה מס' 3/2016
רשות המסים פרסמה חוזר מקיף בן  55עמודים ,המתייחס להיבטים הרבים של מיסוי נאמנויות לרבות :סקירת התיקונים בפרק הנאמנויות על ציר הזמן  -החל מתיקון
 147בשנת  2006ועד תיקון  223בשנת  ;2016התייחסות לכל סוגי הנאמנויות הקיימות בפרק רביעי  2בפקודת מס הכנסה; התייחסות לנאמנויות בחוק מיסוי מקרקעין
ועוד.
מעבר להיבט האינפורמטיבי ,הערך המוסף העיקרי בחוזר הוא שלראשונה ניתן פומבי בכתב לעמדות פרשניות של רשות המסים בסוגיות שלא היו ברורות מלשון החוק
העמומה ,כגון :התרחישים בהם יראו בהקניית נכסים לנאמן אירוע החייב במס; התרחישים בהם יראו נהנים כיוצרים בנאמנות והיבטי המס הנגזרים מכך; עמדת רשות
המסים לגבי התרחישים בהם יראו נהנה שמשפיע על פעולות הנאמן ועוד.
לאור העמדות הפרשניות המחמירות המוצגות בחוזר ,ולאור העובדה כי החל מדוח  ,2016בהתאם להוראות סעיף 131ה(א) לפקודה " -נקיטת עמדה חייבת בדיווח",
חובה לתת ביטוי לכל פוזיציה שלקח נישום ושאינה תואמת את העמדה הפרשנית של רשות המסים בחוזרים ובהוראות ביצוע (בכפוף לסייגים שבסעיף ולרשימה שטרם
פורסמה) ,אנו ממליצי ם לכל מי שיש לו חלק בנאמנות שיש לה קשר ישיר או עקיף לישראל (נהנה ,נאמן ,יוצר ,פרוטקטור וכו') לבחון את מבנה הנאמנות ואת הפוזיציות
עליהם מסתמך מבנה זה בכל הקשור למיסוי בישראל.

מיסוי חברה לניהול נאמנות
.4
החלטת מיסוי בהסכם מס' 5326/16
בהחלטת המיסוי של רשות המסים נקבע ,כי על סוגי פעילות ושירותים אותה מעניקה החברה יחולו הוראות פרק רביעי ( 2פרק הנאמנויות) לפקודת מס הכנסה וחובות
הדיווח הרלוונטיות ,בעוד על חלק אחר של פעילותה לא יחולו הוראות פרק הנאמנויות (כגון :נאמנות לצורך קיום חיוב ,תעודות סל ,קרנות השקעה וכו').
אנו סבורים כי הערך המוסף העיקרי של ההחלטה הינו חידוד המקרים בהם רשות המסים לא תראה ביחסים מסוימים נאמנות ,על אף שהצדדים כינו זאת כך ,וכי בוחנים
את המהות ולא הצורה של היחסים בין האורגנים השונים כמו גם את מידת ההשפעה והשליטה של היוצר ו/או הנהנה (כגון מקרה שבחינת היחסים המהותיים מביאה
למסקנה כי מדובר בשליחות ולא בנאמנות).
נציין כי אין מדובר בשינוי מדיניות ,אלא בהחלטה המחזקת את ההבהרה שפרסמה רשות המסים באוקטובר  - 2009הוראות פרק הנאמנויות לא יחולו במקרה של
שליחות ,ואת הוראות סעיף 75יז  -סייג לתחולת הוראות פרק הנאמנות (חלק מהמקרים שבקבוצה א' מפורטים במפורש ברשימת המקרים שלגביהם לא יחול פרק
הנאמנות).
לאור הדקויות שבהבחנות השונות ,אנו ממליצים לכל מי שהדבר רלוונטי עבורו לבחון באופן פרטני האם חל עליו פרק הנאמנויות או לאו.
בחזרה לתפריט
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חוזרים ופרסומים  -מס ערך מוסף
עו"ד נתנאל כהן ,מחלקת מסים עקיפים
החבות במע"מ ובמס הכנסה של מבצעי התרמות שמבצעים מוסדות ציבור ומלכ"רים באמצעות עוסקים
הוראת פרשנות מע"מ מס' 1/2016
הוראת פרשנות זו ,עוסקת בפעולת גיוס תרומות המבוצעת על-ידי גופים ללא כוונת רווח ,הנוהגים לבצע התרמות באמצעות שימוש בתשתיות השייכות לגופים עסקיים
(כגון :רשתות שיווק ,חברות סלולאריות וכו').
ההוראה קובעת ,כי עוסק-נישום ,מלכ"ר -מוסד ציבורי שעומדים בכל הקריטריונים שנקבעו בהוראה יהיו רשאים לפעול באמצעותה ,ללא צורך בקבלת אישור מראש מרשות
המיסים ,הן ממע"מ והן ממס הכנסה.
ההוראה קובעת שני סוגים נפוצים של מבצעי התרמה המתקיימים באמצעות עוסקים/נישומים:
()1
()2

מבצעי התרמה בהם ,בעת סיום הקניה בקופה ,מציעים ללקוחות של העוסק  -הנישום לתרום סכום כסף לטובת המלכ"ר  -המוסד הציבורי ,וזאת מבלי שהלקוח
מקבל תמורה כלשהיא עבור תרומתו (להלן" :מבצע .)"1
מבצעי התרמה כאמור לעיל בהם כנגד התרומה מקבל התורם שי פעוט ערך שסיפק המלכ"ר-המוסד הציבורי לעוסק/הנישום למטרה זו ,כגון :איגרות ברכה ,חמסה,
צמיד צבעוני ,מחזיק מפתחות נושא סמל המלכ"ר-המוסד הציבורי וכדומה (להלן" :מבצע .)"2

לגבי מבצע  -1ההוראה קובעת כי ,סכום שהתקבל כתרומה ,במבצע  1כפי שפורט לעיל ,לא יהיה חייב במע"מ או במס הכנסה בידי העוסק-הנישום ,ככל שיתקיימו כל
התנאים הבאים:
()1
()2
()3
()4
()5

סכומי התרומות שיתקבלו ,יירשמו ויסווגו בקופה הרושמת של העוסק  -הנישום באופן נפרד ,כסכומים שאינם חייבים במע"מ.
בקבלה או בסרט הקופה הרושמת תופיע התרומה כסכום שאינו חייב במע"מ .רישום התרומות בכל סניפי העוסק  -הנישום ייעשה באופן דומה.
סכומי התרומות יועברו במלואם למלכ"ר לפחות אחת לחודש במהלך המבצע.
בסיום המבצע הסכומים יועברו למלכ"ר ,עד  30יום מתום המבצע.
סכומים שלא יועברו כאמור ,יחויבו במע"מ בידי העוסק -הנישום לפי סעיף  12לחוק מע"מ ויראו בהם בהכנסה חייבת במס עפ"י הפקודה.
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לגבי מבצע  -2סכום שהתקבל כתרומה במבצע  2כפי שפורט לעיל ,לא יהיו חייבים במע"מ או במס הכנסה בידי העוסק-הנישום ,ככל שיתקיימו כל התנאים הבאים:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

כאשר המלכ"ר  -המוסד הציבורי רוכש טובין המיועדים למסירה לתורמים ,החשבונית בגין הרכישה תונפק על שם המלכ"ר/המוסד הציבורי בלבד.
המע"מ בשל רכישת הטובין לא ינוכה על ידי המלכ"ר ,העוסק-הנישום או כל גורם אחר ,והוצאה בשל רכישה כאמור לא תוכר כהוצאה בידי העוסק-הנישום.
סכומי התרומות שיתקבלו ,יירשמו ויסווגו בקופה הרושמת ,באופן נפרד ,כסכומים שאינם חייבים במע"מ.
בקבלה או בסרט הקופה הרושמת ,תופיע התרומה כסכום שאינו חייב במע"מ .הרישום יעשה בכל סניף של העוסק-הנישום באופן דומה.
עלותו של המוצר למלכ"ר  -למוסד הציבורי ,הניתן לתורם בגין תרומתו ,לא תעלה על  10ש"ח ובכל מקרה עלותו (עלות רכישה או הייצור) לא תעלה על 50%
מסכום התרומה.
סכומי התרומות יועברו במלואם למלכ"ר  -למוסד הציבורי לפחות אחת לחודש במהלך המבצע.
עם סיום המבצע יועברו יתרת סכומי התרומות למלכ"ר-למוסד הציבורי ,עד  30יום מתום המבצע .

הו ראה זו תחול אך ורק לגבי מלכ"רים/מוסדות ציבור המתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
()1
()2
()3
()4

מדובר במלכ"ר כהגדרתו בסעיף  1לחוק ואשר רשום כמלכ"ר במע"מ.
המוסד הציבורי מגיש דוחותיו למס הכנסה כדין.
המוסד הציבורי מחזיק באישור תקף לעניין סעיף  46לפקודה.
המלכ"ר  -המוסד הציבורי מנהל ספרים כדין.

מלכ"ר/מוסד ציבורי שאינו עומד באחד מהתנאים הנ"ל ,יהיה רשאי לפנות לקבלת אישור פרטני ,לפי העניין.
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חלק  - 4מיסוי בינלאומי
רו"ח יעל אביאור ,המחלקה למיסוי בינלאומי
הוראות ליישום הסכם הפאטקא בין ארה"ב לישראל
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)227התשע"ו2016-
תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא) ,התשע"ו2016-
בספר החוקים  2561מיום  14/7/16התפרסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)227התשע"ו( 2016-להלן " :החוק") .החוק מסדיר את הסכם הפאטקא
( )Foreign Accounts Tax Compliance Act - FATCAשנחתם ביום  30ביוני  2014בין מדינת ישראל וארה"ב (להלן" :ההסכם").
מכוח ההסכם התחי יבה מדינת ישראל לחייב את הגופים הפיננסיים בה לבצע בדיקות נאותות לחשבונות המתנהלים אצלם ,לאסוף מידע אודות בעלי חשבון אמריקאים
ולהעביר את המידע לרשות המסים בישראל ,על מנת שזו תעבירו לרשויות המס בארה"ב .החתימה על ההסכם מאפשרת הדדיות ,מכוחה תקבל רשות המסים בישראל
מידע אודות תושבי ישראל בעלי חשבונות בארה"ב.
במסגרת החוק הוסדרו ההוראות ליישום ההסכם ונקבע כי מוסד פיננסי ישראלי מדווח ידרוש מבעל חשבון או ממי שמבקש להיות בעל חשבון ,למסור לו את המידע הדרוש
לשם בירור זהותו ומדינת תושבותו לצורכי מס או אזרחותו ,ואם הוא ישות -גם מידע הדרוש לשם סיווגה ובירור זהותו של בעל השליטה בה ומדינת תושבותו.
החוק קובע כי לרשות המיסים תוענק הסמכות להטיל עיצומים כספיים על מוסדות פיננסיים שאינם ממלאים אחר הוראות החוק ,בהתאם להפרה.
כמו כן ביום  4באוגוסט  2016פורסמו בקובץ התקנות מס'  7700תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא) ,התשע"ו 2016-המסדירות את יישום ההסכם.
לפי התקנות יצטרכו הבנקים ושאר הגופים הפיננסים בישראל להעביר מידע על בעלי החשבונות האמריקאים המתייחס לשנים  2014ו 2015-לרשות המסים בישראל עד
ה 20-בספטמבר  .2016רשות המסים תעביר את המידע לרשות המסים בארה"ב (ה )IRS-עד ה 30-בספטמבר .2016
ההוראות קובעות על אלו גופים פיננסים יחולו ההוראות ,וכמו כן נקבעו פטורים נוספים בהתאם לסוג החשבונות וערכם .המוסדות הפיננסים יהיו מחויבים להודיע לבעלי
החשבונות שזוהו כאמריקאים ,לפחות  30ימים לפני העברת המידע לרשות המסים ,כי המידע על חשבונותיהם יועבר .התקנות גם מפרטות את הדרך שבה יכול מי שסבור
שזוהה בטעות ,לבטל את סיווגו כ"אמריקאי".
כתוצאה מהתיקון לחוק ,עודכן גם טופס  - 4436פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ,ונוספה אפשרות להגדרת אופי התאגדות של תאגיד כהתאגדות מכח פאטקא.
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חלק  - 5ניוד עובדים ותגמול הוני
רו"ח (משפטנית) פרידה ויסברג ,דירקטורית ,מנהלת קבוצת ניוד עובדים ,תגמול הוני ואשרות עבודה ,חטיבת המס
הקצאת אופציות לעובדים  -מעבר לחישוב מדד דולרי
.1
החלטת מיסוי בהסכם מס' 2267/16
העובדות :חברה פרטית תושבת ישראל ("החברה") ,הינה חברה בבעלות מלאה של חברה זרה תושבת ארה"ב אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסת ניו-יורק ()NYSE
("חברת האם") .חברת האם אימצה נספח ישראלי במסלול רווח הון עם נאמן לפי סעיף  102לפקודה לתכנית הקצאה גלובלית של אופציות (להלן" :תכנית ההקצאה
הישנה").
בשנת המס  2015הגישו החברה והנאמן לפקיד השומה תכנית הקצאת אופציות חדשה אשר אומצה על ידי חברת האם ואשר מחליפה את תכנית ההקצאה הישנה (להלן:
"תכנית ההקצאה החדשה") .מדד ההתאמה בו השתמשה חברת האם לצורך חישוב שווי ההטבה ,כהגדרת המונח בסעיף (102א) ,שווי ההטבה הפירותי המתואם
וההוצאות המתואמות למועד ההקצאה ,כמשמעותם בסעיף (102ב)( )3לפקודה (להלן" :מדד ההתאמה") ,במועד מימוש האופציות הינו מדד דולרי.
בהתאם להנחית רשות המסים מיום  21ביוני"( 2010 ,ההנחיה") בנושא בסיס ההצמדה בהקצאת מניות לעובדים ,חברות אשר הקצו לעובדיהן אופציות לרכישת מניות
הרשומות למסחר בחו"ל בלבד טרם מועד פרסום ההנחיה ,יכלו לבחור כי מדד ההתאמה לשם חישוב חבות המס הנצמחת לעובדיהן יהא מדד מטבע החוץ הרלוונטי,
וזאת ,בין היתר ,בכפוף להגשת בקשה בעניין זה לחטיבה המקצועית ברשות המסים בתוך  45ימים ממועד פרסום ההנחיה .חברת האם ,חברה תושבת חוץ ,לא הגישה
עקב אי ידיעה בקשה כאמור לרשות המסים .יודגש כי בפועל חברת האם ממשיכה להשתמש במדד הדולרי כמדד התאמה ולא שינתה בחירתה מעולם .בנוסף ,החברה
והנאמן דיווחו לרשויות המס באופן שוטף ,לרבות במסגרת סד הזמנים בהנחיה ,על הכנסות העובדים ממימוש האופציות על פי מדד דולרי במסגרת טפסי  102ו.126 -
תמצית הסדר המס ותנאיו :אושר כי אימוץ שער מטבע דולר ארה"ב ("המטבע הנבחר") ,כמדד התאמה ("המדד המט"חי") לצורך יישום הוראות הפקודה ,יחול ביחס לכל
הקצאות האופציות למניות חברת האם ,אשר הוקצו ו/או יוקצו ממועד הפניה בכתב להחלטת מיסוי בהסכם מרשות המסים ,ואילך ,וזאת בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו
בהחלטת המיסוי שבעיקרן תנאים אופרטיביים ודרישה ליישום עקיב של המדד המט"חי.
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אופציות למניות בכורה
.2
החלטת מיסוי מס' ( 6938/16עדכון להחלטה מס' )2541/12
העובדות :חברה פרטית תושבת ישראל ("החברה") הקצתה במהלך השנים לעובדיה אופציות למניות רגילות בהתאם לתכנית הקצאה במסלול רווח הון באמצעות נאמן
בהתאם להוראות סעיף  102לפקודה) "האופציות").
למשקיעים בחברה הוקצו מניות בכורה בעלות עדיפות בקבלת תמורה בעת חלוקת התמורה בפירוק או בעת מכירת החברה .כפועל יוצא ,בהתאם להערכות החברה ביחס
לקביעת שווי מניותיה במקרה של מכירתה ,המניות הרגילות של העובדים לא יזכו כלל להשתתף ב"פירות" המכירה והן מעשית חסרות ערך כמעט לחלוטין .בכוונת
החברה לאמץ תכנית אופציות חדשה על מנת לתמרץ את עובדיה )"התכנית החדשה") ולהקצות מכוחה לעובדים אופציות למניות בכורה בחברה ,אשר בנוסף לזכויות
הקיימות במניות הרגילות תתווספנה להן גם זכות לקבל אחוז מסוים מהתמורה בעסקה עתידית (מכירה לצד ג') ,לרבות לעובדים להם הוקצו האופציות למניות בכורה
כאמור לעיל ("אופציות למניות בכורה" ",מניות בכורה").
הבקשה :קביעת הסדר המס שיחול על האופציות לאור שינוי מנגנון חלוקת העדיפויות כמפורט לעיל.
תמצית הסדר המס ותנאיו :החלטת מיסוי זו מעדכנת החלטה קודמת מס'  .2541/12הבקשה אושרה בתנאים כאמור בהחלטת המיסוי .בין היתר ,נקבעו התנאים
הבאים :האופציות למניות בכורה תחשבנה כעומדות בתנאי הקצאת אופציות במסלול רווח הון ויחולו עליהן הוראות  102לפקודה; מועד ההקצאה של האופציות למניות
בכורה יחשב כמועד ההקצאה כמשמעותו בסעיף  102לפקודה לכל דבר ועניין ,לרבות לעניין תקופת החסימה (שנתיים); התמורה עבור מכירת מניות הבכורה תועבר מצד
ג' )הרוכש) ולא מהחברה ו/או ממי שמחזיק למעלה ממחצית מאמצעי השליטה בה )כהגדרת המונח בסעיף  88לפקודה) ,למעט אם יראו את המניות כאילו נמכרו במקרה
של פירוק בהתאם להוראות סעיף  93לפקודה; בכל מקרה בו תשולם תמורה כלשהי בשל מניות בכורה במסגרת אירוע שאינו מוגדר כאירוע עסקה ,יסווג חלק התמורה
העולה על התמורה המיוחסת למניה רגילה של החברה כהכנסת עבודה; כל תמורה (לרבות תמורות מותנות) שיקבלו העובדים בעסקה בגין האופציות למניות בכורה
שברשותם ,מעבר לשווי המניה הממוצע כפי שיקבע בעסקה תיחשב כהכנסת עבודה; במידה והעסקה תתבצע במהלך  9חודשים ממועד הפנייה בכתב לקבלת הסדר
מס או ממועד ההקצאה בפועל ,כמאוחר מבניהם ,תחשב התמורה עבור הזכות הנוספת כהכנסת עבודה בידי העובדים.
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אופציות רכש ומכר בחברה פרטית שהוקצו לעובדים
.3
החלטת מיסוי בהסכם מס' 3269/16
העובדות :חברה אם שהינה חברה פרטית זרה ("חברת האם") מחזיקה בחברות פרטיות תושבות ישראל ) "החברות הבנות") .החברה האם אימצה תכנית תגמול
להקצאת מניות לעובדי החברות הבנות במסלול רווח הון עם נאמן בהתאם להוראות סעיף (102ב)( )2לפקודה ("מניות  102הוני").
בהתאם להסכם בעלי השליטה של חברת האם ,כל עוד מניות החברה אינן רשומות למסחר בבורסה קמה לבעל השליטה בחברת האם אופציית רכש לפיה ,בעת סיום
העסקתו של העובד מוענקת לבעל השליטה זכות לרכוש מהעובד במחיר שוק את מניות  102הוני שהוקצו לעובד"),אופציית רכש") וזאת בתוך  3חודשים ממועד סיום
העסקתו בחברה .במקרה שסיום היחסים הינו בשל מחלה קשה ,נכות או מוות קמה לעובד אופציה למכור לחברות אחרות בקבוצה את מלוא המניות  102הוני תוך של 3
חודשים ("אופציית מכר").
הבקשה :לאשר שהענקת אופציית רכש/מכר בתנאים שבפנייה לא מהווים הפרה של הוראות מסלול רווח הון שבסעיף  102לפקודה.
תמצית הסדר המס ותנאיו :הבקשה אושרה בתנאים כאמור בהחלטת המיסוי ,בין היתר ,נקבעו התנאים הבאים:
()1

מתן אופציית רכש  /המכר לא תהווה הפרת הוראות סעיף  102לפקודה והכללים מכוחו המתייחסים להקצאה באמצעות נאמן.

()2

שיעור המס שיחול במימוש מניות  102הוני באמצעות אופציית רכש  /מכר יהיה  ,25%בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן )ובכפוף ליתר הוראות סעיף :)102






המימוש הינו בשל עזיבת העובד את החברות הבנות.
יחסי העבודה בין העובד לבין החברות הבנות ו/או חברת האם ,הסתיימו באופן סופי ומוחלט ,במישרין ו/או בעקיפין.
מימוש אופציית רכש  /המכר בהתאם להחלטת המיסוי יחול רק במידה ובאותו מועד מניות חברת האם טרם נרשמו למסחר.
תוספת המימוש שנקבעה הינה בהתאם לשווי החברה הידוע במועד ההענקה .במידה ותנאי זה לא יתקיים ייקבע מרכיב פירותי (שיתחייב בשיעור מס שולי)
בגובה ההפרש בין מחיר המניה במועד ההקצאה ומחיר המימוש שנקבע לעובד.
תמורת מכירת המניות תחושב בגובה שווי השוק של חברת האם כמשמעות המונח בסעיף  85לפקודה במועד מימוש האופציה ,אשר ייקבע על ידי מעריך
שווי חיצוני שיתחשב בכל המרכיבים הכלכליים והעסקיים הרלוונטיים למועד ביצוע הערכת השווי ,ובכלל זה תזרים המזומנים של החברה והתחייבויותיה,
יכולתה של חברת האם לתפקד כיחידה עצמית וכעסק חי והאיתנות הפיננסית של חברת האם.

בחזרה לתפריט
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חלק  - 6תמריצים
רו"ח אלי כרמל ,מחלקת תמריצים בחטיבת המס
אופן חישוב ההכנסה החייבת של מפעל מאושר לפי יחס מחזורים ,יחס נכסים ונטרול נכסים
ע"א  5272/15דל -פק מערכות בע"מ נ' פקיד השומה למפעלים גדולים
המערערת עוסקת במחקר ופיתוח ביקורת איכות וייצור מערכות לניהול תחנות דלק וציי רכב ,מערכות תדלוק אוטומטיות ומוצרים נוספים לניהול תחנות דלק וחנויות נוחות.
למערערת כתב אישור למפעלה בבני ברק שתקופת ההטבות בגינו הסתיימה וכן כתב אישור על הרחבת מפעלה בדימונה .חלק ניכר מפעילות הייצור של המערערת
בדימונה נעשה באמצעות קבלן משנה .במהלך השנים קיבלה המערערת רולינג ואף נחתם הסכם פשרה עם פקיד השומה ("המשיב").
המערערת ביקשה לחשב את ההכנסה החייבת המוטבת על מפעלה בדימונה לפי מבחן יחס המחזורים בלבד כפי שקבע מרכז ההשקעות ללא מבחן יחס הנכסים .בנוסף
העלתה המערערת טענות נוספות במסגרת פס"ד המבססות את הדרך בה פעלה.
פקיד השומה טען כי פעילותה של המערערת ב 2-המפעלים היו בעלי אופי שונה (מוצרים שונים ,קהל לקוחות שונה ,מגזרים נפרדים) ,והפעלת מבחן יחס המחזורים בלבד
ללא מבחן יחס הנכסים יוצר מצב שהמערערת תובעת הטבות מס גם על חלק מפעילותה במפעלה בבני ברק ,על אף שהתרומה של המפעל בדימונה להכנסה החייבת
הינה מינורית ושולית ביחס לתרומה של המפעל בבני ברק.
בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את טענת המשיב ,בכך שיש לבצע מבחן "דו שלבי" :תחילה מבחן יחס המחזורים ולאחריו מבחן יחס הנכסים והערעור נדחה .בגין
פסק דין של בית המשפט המחוזי הגישה המערערת ערעור לבית המשפט העליון.
בית המשפט העליון דחה אף הוא את טענות המערערת .נקבע כי התנהלותם של שני הצדדים אינה חפה מקשיים ,אך בשורה התחתונה ,התוצאה המעוגנת בצווים לפיה
יש להפעיל יחס מחזורים ולאחריו יחס נכסים לשם חישוב ההכנסה החייבת של החברה היא התוצאה הראויה .כך מבחינת המסמכים הרלוונטיים -כתב האישור ואישור
הביצוע; מבחינת תכליתם של מסמכים אלה ושל חוק העידוד; ומבחינת ההתפתחויות המאוחרות יותר כדוגמת הרולינג והסכם הפשרה .בהינתן המחלוקת בין הצדדים,
פרשנות המשיב שאומצה על ידי בית המשפט קמא הולמת יותר את הנסיבות ,את מטרת ההקלה במס ואת יעדיה .אילו עמדה החברה בהתחייבויותיה במלואן  -הן לפי
הרולינג והן לפי הסכם הפשרה  -ייתכן כי התוצאה הייתה אחרת .במקום זאת ,בכל אחד מן הניסיונות לגבש את הדרך הנכונה לפיה יש לשום את החברה ,בחרה היא
"לאמץ את הדבש ולהתעלם מן העוקץ" .פעולותיה הביאו לייחוס הטבות מס בסכומים של עשרות מיליוני שקלים ,בגין רכישת מכונות ייצור
בשווי של כ  700,000-ש"ח בלבד שלא הניבו את עיקר הכנסתה .בעיקר ,הן הביאו לסיכול התכלית של הענקת הטבות מס לפעילות החברה בפריפריה .התייחסות לאישור
הנטרול על ידי מרכז ההשקעות כתקף אינה נכונה כשלעצמה ,ואף תביא לאותה תוצאה בלתי-רצויה.
הערעור נדחה
בחזרה לתפריט
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מגזר הנדל"ן
חקיקה
רו"ח ארז אסלן
הרחבת ההטבות במס שבח ומע"מ על עסקאות מכוח תמ"א 38
תיקון עקיף מס'  88לחוק מיסוי מקרקעין במסגרת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ,התשע"ו2016-
פורסם בספר החוקים  2581ביום  21באוגוסט 2016
במסגרת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ,התשע"ו( 2016-להלן" :החוק החדש") ,הוקמה רשות ממשלתית להתחדשות עירונית ותוקנו סעיפים מהותיים
בחוק מיסוי מקרקעין ובחוק מע"מ בנוגע לפטור ממס שבח ומע"מ בשיעור אפס בעסקאות תמ"א  .38כפי שיוסבר להלן נקבע כי הפטור ממס שבח יחול הן על זכויות הבניה
מכוח התמ"א  38והן על זכויות הבניה מכוח התב"ע.
טרם החוק החדש ,בהתאם להוראות פרק חמישי  5לחוק מיסוי מקרקעין ,בעסקאות תמ"א  38בהן הדיירים מוכרים את זכויות הבניה שברשותם לקבלן/יזם ,הפטור ממס
שבח לדיירים הוחל רק לגבי זכויות הבניה שמקורן בתמ"א .בעסקאות מסוג תמ"א  38/2היו מגבלות לגבי דירת התמורה בידי הדיירים הקיימים כגון :קבלת דירה אחת
כנגד הדירה הקיימת (באזור מוטב  2דירות) ,דירת התמורה תהא בתוספת של עד  25מ"ר ,הגבלת שווי דירת התמורה ועוד.
נציין כי במקרים רבים בהם הדיירים לא יכלו לנצל את הפטור מכוח התמ"א ,פנו בבקשה לפטור אישי כגון מכירת דירה יחידה או דירת ירושה.
התיקון :במסגרת החוק החדש נכלל תיקון עקיף מס'  88לחוק מיסוי מקרקעין הקובע כי הפטור ממס שבח בעסקות תמ"א  38יחול לא רק על הזכויות הנמכרות שמקורן
בתמ"א  ,38אלא גם על הזכויות שמקורן בתב"ע.
תחולת התיקון נקבעה לגבי עסקות שיום המכירה שנקבע לגביהן חל ממועד פרסום החוק ( .)21.8.2016מכאן ,שהתיקון יחול גם על עסקות שבגדרן התבקשה דחייה של
יום המכירה ובמועד פרסום התיקון טרם הגיע מועד זה (התקיימות התנאים המתלים או המועד שבו הוחל בבנייה ,לפי המוקדם).
עפ"י הוראות סעיף  49לב לחוק מיסוי מקרקעין יום המכירה יהיה כמוקדם מבין המועד שבו התקיים התנאי או שבו מומשה האופציה (ככל וישנה בחוזה) ,לבין המועד שבו
הוחל במתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק או המועד שבו החלה הבנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה ,לפי העניין .לפיכך ,אם טרם התקיים אחד מהתנאים
בפרויקטים קיימים נראה שלא תחול חבות במס על זכויות הבנייה שלא מכוח התמ"א.
כמו כן ,לתיקון ישנן השפעות לעניין המע"מ ,שכן עד לתיקון ,בהתאם להוראות סעיף 31ב לחוק מע"מ על מתן שירותי בנייה בעסקאות תמ"א  38יחול מע"מ בשיעור אפס.
כעת ,לאחר התיקון המע"מ בשיעור אפס יחול גם על מתן שירותים כנגד זכויות בניה שלא מכוח התמ"א.
עוד נקבע כי תחולת פרק חמישי  5לגבי עסקאות תמ"א תוארך עד ליום  31בדצמבר  2021וכך גם לגבי תחולת הוראות סעיף 31ב לחוק מע"מ לגבי מע"מ בשיעור אפס
במסגרת תמ"א ( 38כפי שנקבע בתיקון  62לחוק מיסוי מקרקעין).
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פסיקה  -מס ערך מוסף
עו"ד נתנאל כהן ,מחלקת מסים עקיפים
ניכוי מס תשומות בנוגע לרכישת מניות באיגוד מקרקעין
החלטת מיסוי בהסכם מס'  - 6326/16מס ערך מוסף

העובדות
חברה בע"מ שאינה רשומה כ"עוסק" לעניין חוק מס ערך מוסף (להלן" :החברה") מחזיקה במניות חברה בע"מ אחרת שהיא בגדר "איגוד מקרקעין" כמשמעותו בחוק מיסוי
מקרקעין (להלן" :האיגוד").
החברה מוחזקת בחלקים שווים על-ידי שני גורמים הרשומים במע"מ כ"עוסקים" בתחום המקרקעין (להלן" :בעלי המניות").
בעלי המניות העמידו הלוואות בעלים לחברה (להלן" :ההלוואות") .כמו כן ,בעלי המניות חתמו על הסכם עם חברה בע"מ המסווגת גם היא במע"מ כ"עוסק" בתחום
המקרקעין (להלן" :הרוכשת") למכירת חלק מהחזקתם בחברה.
בכוונת הרוכשת לעשות במניות האיגוד ,עסקאות החייבות במע"מ.
הבקשה
קבלת אישור לניכוי מס התשומות בידי הרוכשת בגין רכישת המניות.
ההחלטה
נקבע ,כי בנסיבות העניין מכירת האיגוד בידי בעלי המניות באה בגדר החלופה הראשונה ,להגדרת "עסקה" המצויה בסעיף  1לחוק ,היות שמדובר במכירת נכס בידי
עוסקים בתחום המקרקעין מהלך עסקם .כמו כן ,נקבע ,כי מכירת המניות תהא חייבת במע"מ בהתאם לסעיף  2לחוק.
מחיר העסקה ,כפי שנקבע ,יהיה בהתאם לסעיף  7לחוק ,קרי התמורה אשר הוסכם עליה בין הצדדים.
עוד נקבע ,כי מאחר והרוכשת מתכוונת לעשות במניות האיגוד עסקאות החייבות במע"מ ,היא רשאית לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שיוציאו בעלי
המניות בגין מכירת המניות ,וזאת בכפוף להוראות סעיף (38א) ו 41-לחוק וכן לתקנה  19לתקנות מס ערך מוסף ,התשל"ו.1976-
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המגזר הציבורי
פסיקה  -מיסוי מקרקעין
רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני ,מנהל בכיר
אי זכאות לפטור ממס שבח בידי מוסד ציבורי שהחזיק את הנכס באמצעות חברת בית
ע"א  5169/15מנהל מיסוי מקרקעין ת"א נ' קע"ל בע"מ
במסגרת דיון בפני ועדת ערר (ו"ע  ,)25914-03-12עלתה השאלה ,האם חברת קעל בע"מ ("החברה") אשר מוחזקת בשיעור של  60%על ידי מוסד ציבורי ,זכאית בעת
מכירת זכויות לפטור חלקי ממס על  60%מההכנסות ממכירת היחידות בבניין בהתאם להוראות סעיף (61ב)(()2ב) לחוק מיסוי מקרקעין .ועדת הערר קבעה כי השבח
שנוצר לחברה כחברת בית אכן מיוחס לבעלי מניותיה ובכללם העמותה ,וכי אין לקבל את טענת מנהל מיסוי מקרקעין לפיה יש לפרש את המילים "בידי המוסד" שבסעיף
(61ב)(()2ב) לחוק באופן דווקני ,קרי הוראות סעיף (61ב)(() 2ב) חלות גם על החזקת המקרקעין באמצעות חברת בית .רשות המיסים ערערה על החלטה זו לביהמ"ש
העליון.
בית המשפט העליון קבע תחילה כי נקודת המוצא היא שההכנסה המיוחסת מחברת הבית לחבריה היא ההכנסה החייבת של חברת הבית ,דהיינו "הכנסה לאחר
הניכויים ,הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין" לפי סעיף  1לפקודה.
כמו כן ,נפסק כי הגישה הרווחת הינה שההכנסה החייבת של חברת הבית כוללת גם שבח ממכירת מקרקעין ומכאן ,שכאשר מדובר בחברת בית" ,שרשרת המס" החלה
על שבח מקרקעין מתירה לבצע פעולות פטור על השבח רק בשעה שהוא עודנו "מצוי" בגבולות חוק מיסוי מקרקעין ,כאשר הוא טרם "הפך" להכנסה חייבת של חברת
הבית מכוח סעיף 48ב(א) לחוק ,וכאשר ההכנסה החייבת טרם "הפכה" להכנסתו של הנישום המייצג מכוח סעיף  64לפקודה.
לפיכך ,נקבע כי לא ניתן להחיל על עסקאות המכר שביצעה המשיבה פטור הנתון לאגודה מכוח סעיף (61ב)(()2ב) לחוק.
הערעור התקבל
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מגזר תעשייה ומסחר
פסיקה  -מס הכנסה
רו"ח ועו"ד טל פליגלר
סיווג פעולות של "פוסט פרודקשן" לקולנוע וטלוויזיה כפעילות ייצורית לעניין ארנונה
בר"ם  1676/15ברודקאסט וידאו ש.ב .בע"מ נ' מנהל הארנונה בתל-אביב יפו
השאלה שעמדה במרכז בקשת ע רעור זה היא כיצד יש לסווג לצורכי ארנונה כללית נכס שמתקיימת בו פעילות המכונה "פוסט פרודקשן" לקולנוע ולטלוויזיה .האם פעילות
זו שייכת לסיווג של "תעשיה ומלאכה" או שיש לראות בה מתן "שירותים"?
בית המשפט העליון בחן את המבחנים שנקבעו בהלכת רעיונות לזיהוי פעילות ייצורית :המבחן הראשון ,המכונה יצירת "יש מוחשי" ,מתמקד בשאלה האם הפעילות
שנבחנת מובילה להפיכתו של חומר גולמי למוצר של ממש; המבחן השני ,מבחן היקף השימוש במוצר המוגמר ,דן בשאלה האם המוצר נועד לשימושו של ציבור רחב
(וכאשר אלה פני הדברים תגבר הנטייה לראות בפעילות הנבחנת משום "ייצורית") או שמא הוא מיועד ללקוח ספציפי (ואז תיטה הכף לעבר פעילות "שירותית"); המבחן
השלישי ,שעניינו "ההשבחה הכלכלית" ,בוחן באיזה מידה הביאה הפעילות לשינוי של המוצר במישור הכלכלי; המבחן הרביעי ,שהוגדר כמבחן "על דרך ההנגדה" ,קובע כי
יש לשאול בכל עניין ועניין ,האם הפעילות הנבחנת קרובה יותר במהותה ל"פעילות ייצורית" או ל"מתן שירותים".
בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע כי פרודקשן ,שעניינו ,ככלל ,בהפיכת חומר גלם מצולם לסרט ערוך ,היא במהותו פעילות ייצורית ומכאן שיש לסווגו ככלל בסיווג
של תעשיה.
חשיבותו של פסק דין זה הוא לעניין תחומי מיסוי נוספים מלבד החיוב בארנונה ובפרט לעניין החוק לעידוד התעשיה (מיסים) ,התשכ"ט ,1969-לקביעת העמידה בהגדרה
של חברה תעשייתית ופעילות ייצורית.
הערעור התקבל
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הצוות שלך בחטיבת המס
למידע נוסף על שירותי חטיבת המס ניתן ליצור קשר עם המומחים שלנו:
ליווי עסקאות בינלאומיות

לווי עסקאות בישראל
ומיסוי מלכ“רים

מסים עקיפים

אלונה מירון ,שותפה
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