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החלופה המיסויית של רווחים ראויים לחלוקה לפי ס' 42ב לפקודה כוללת גם רווחי אקוויטי
ע"מ  34194-19-03אורן ז'ורבין נ' פשמ"ג
מיסוי מענק אי תחרות שקיבל עובד פורש כהכנסה הונית
ע"מ  32341-10-00מאיר אבידן נ' פ"ש חיפה
חלוקת דיבידנד מהכנסות חברה משפחתית שקוזזו כנגד הפסדים טרום תקופת ההטבה תחוייב במס
ע"מ  0021-19בגס קרלוס נ' פ"ש ת"א 2
חיוב במס מכח סעיף  )0(3לפקודה של "הכנסה" בגין הפרשי שער שליליים על הלוואות שהתקבלו
ע"מ  0329-14חברת ד.מ.ק.א נ' פקיד שומה ת"א 0
אי התרתן בניכוי של הוצאות מימון שנרשמו כהוצאות מראש בשנים בהן הקפיאה החברה את פעילותה
ע"מ  0141914דג פרוסט תעשיות דיג () 0482בע"מ נ' פ"ש ת"א 0
החזר הוצאות דלק לעובד המשתמש ברכבו הפרטי לצורך ייצור הכנסתו של המעביד
עמ"ה  60-8811אליל  0666שיווק וניהול בע"מ נ' פ"ש רחובות
חישוב הוצ' הרכב המוכרות לפי התקנות מהווה חזקה חלוטה
ע"מ  81-68-00606אהוד אפרת נ' פ"ש ירושלים 8
(א) עסקה מלאכותית (ב) הפסד מהשכרת בנין ניתן לקיזוז באותה שנה גם מהכנסה מבניין אחר
עמ"ה  61/8601יחזקאל גוטשל השקעות בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
משיכת בעלים באמצעות הלוואת  Back to Backחויבה כהכנסת עבודה /הכנסה מדמי ניהול
ע"מ  86-60-4001אבי שומר ואח' נ' פ"ש ירושלים
דחיית טענת הסתמכות בשל אי הוצאת שומות בשנים קודמות לעניין קיזוז הפסדים שנוצרו לפני שינוי בעלות ופעילות
ע"מ  80-60-10600אלעד גלובל בע"מ נ' פקיד שומה גוש דן
מהי "עבודה המתבצעת באילת" לעניין חוק אזור סחר חופשי באילת ,הוצ' אירוח סוכנים במלון ועוד
ע"מ  52050-10-03ישרוטל ניהול מלונות ( )0480בע"מ נ' פקיד שומה אילת
הכרה במס תשומות בשל הוצאות משפטיות בהליכי עבירות פליליות שהסתיימו בעסקת טיעון
ע"א  0442903מנהל המכס ומע"מ נ' כהן ירון פיננסים בע"מ
הבחנה בין מקרקעין למטלטלין לעניין מס רכישה ברכישת מלון
ע"א  3584903מלונות צרפת ירושלים בע"מ נ' מנהל מס שבח ירושלים
מהי תמורה המושפעת מקיום זכויות בנייה נוספות בעת מכירת דירת מגורים?
ו"ע  60/8140ג'ורג' מייבסקי ז"ל ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א
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זכאות לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים של אדם שנפטר המצוי בפשיטת רגל
ע"א  88/006מנהל מס שבח נ' עזבון המנוח שמחה איתן ז"ל בפשיטת רגל
חישוב מס נפרד/מאוחד של הכנסות בני זוג -עדכון והארכת הנחיות קודמות
הנחיית רשות המסים מיום  00ביולי 0681
הטיפול בעיצום כספי למאחרי הגשת דוח שנתי מקוון
הנחיית רשות המסים מיום 00.0.0681
החבות במע"מ בעסקאות של מכירת צמח מסוג "גת"
הוראת פרשנות  393102של אגף המכס ומע"מ ברשות המסים
רשות המסים תפרסם הסדרי מעבר לנאמנויות ותקדם תקינה בקשר למיסוי נאמנויות
הודעת רשות המסים מיום  0בספטמבר 3102
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המבחנים לתושבות בישראל במקרה של בני זוג החיים בנפרד
עמ"ה  0143914מיכאל ספיר נ' פקיד שומה כפ"ס
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העלאת שיעור המס להכנסה מועדפת ועל דיבידנד שמקורו בהכנסות מסוימות שקיבלו הטבות לפי החוק לעידוד השקעות הון
תיקון עקיף מס'  08לחוק לעידוד השקעות הון במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  0681ו ,)0681 -התשע"ג0681 -
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תיקון החוק לעידוד השקעות הון לעניין עמידה בתנאי ייצוא רטרואקטיבית מיום 8.8.0680
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הגדלת שיעור מס רכישה ל %0-על מקרקעין שאינם דירת מגורים
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה)(תיקון) ,התשע"ג0681 -
חלוקת זכויות במיזם דיור כפירוק שותפות -החלת הלכת שדות גם על נכסי מקרקעין
עמ"ה  0328-15דלאל יצחק נ' פ"ש רחובות
השכרת מקבץ דיור לעמידר אינה מהווה השכרת דירת מגורים הזכאית לפטור ממע"מ
ע"א  88/0001ר.א .שליט פיתוח בניה ויזום פרויקטים בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף
קבלן שרכש קרקע מיחיד שאינו עוסק ,יחויב במס מלא על מכירת דירת המגורים שבנה
ע"א  80/8106אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ נ' מנהל מע"מ גוש דן
חברה בעלת זכות לקבל דמי שכירות כאיגוד מקרקעין
ו"ע  80-64-41081רפאל פישר אחזקות בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין

33
32
32
35
39
34
34
38

ייחוס עלות במכירת זכויות שהתקבלו ונמכרו בעסקאות קומבינציה כפולות
ו"ע  80-68-1000פינת פלורנטין בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א

מגזר
טכנולוגיה,
מדיה
ותקשורת
מגזר
מסחר
ושירותים
המגזר
הפיננסי

34

חוזרים ,הוראות
ביצוע ופרסומים
של הרשויות

החבות במע"מ בעסקאות של שירותי תקשורת בינלאומיים
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חקיקה

הקטנת שיעור הפחת לכלי רכב של חברות ליסינג
תקנות מס הכנסה (פחת)(תיקון) ,התשע"ג3102 -

20

מיסוי בינלאומי

טיוטת הנחיות חדשה של רשויות המס בארה"ב ) )IRSלהפעלת כללי ה FATCA -
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מיסוי כללי חוצה מגזרים
חלק  – 1חקיקה
רו"ח דני גבאי ,דירקטור מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס
.1

החוק לשינויי סדרי עדיפויות לאומיים -היבטי מס שונים
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  3112ו ,)3114 -התשע"ג3112 -
פורסם בספר החוקים  3415מיום  5באוגוסט 3112

החוק שבנדון קבע ,בין היתר ,תיקוני מס רבים ,שעיקרם כדלקמן:
 בפקודת מס הכנסה :העלאת שיעורי מס הכנסה ליחידים ,העלאת שיעור מס חברות ל ,39.5% -הקפאת עדכון מדרגות מס ונקודות זיכוי ,מיסוי חלוקת רווחי
שערוך ,תיקון מודל חברה משפחתית ,שינויים במיסוי נאמנויות ,ביטול חלקי של נקודות זיכוי למסיימי תואר אקדמי (בהוראת שעה) ,העלאת שיעור המס על
הכנסה מהימורים ,הגרלות ופרסים ל ,21% -ביטול האפשרות לשחלף מקרקעין מחוץ לישראל ורכב פרטי המשמש להחכרה או השכרה ,קביעת חריגים נוספים
לפטור המוענק לתושב חוץ בשל מכירת נייר ערך שאינו נסחר בישראל של חברה תושבת ישראל -סעיף (44ב )2לפקודה ,ביטול פטור לתושבי חוץ בשל מכירת
מילווה מדינה קצר מועד – הוראת קבע במקום הוראה זמנית ,הרחבת המקרים בהם יוטל קנס גירעון ,הטלת חובת דיווח של חלפני כספים על כל פעולה בסכום
של  ₪ 51,111ומעלה -הוראת שעה;
 בחוק לעידוד השקעות הון :העלאת שיעורי המס המוטלים על חברה מועדפת בשל הכנסתה המועדפת ,העלאת שיעור המס ל 31% -על דיבידנד שמקורו
בהכנסה מועדפת ובמקרים מסויימים מהכנסות שמקורן במפעל מוטב או מפעל מאושר ,ביטול פרק שביעי  3לחוק  -חברות למסחר בין-לאומי;
 בחוק לעידוד התעשייה (מסים) :הגדרת מפעל תעשייתי תחול רק על חברה שהתאגדה בישראל ושמפעלה נמצא בישראל או באזור;
 בחוק מס ערך מוסף :הרחבת המקרים בהם יוטל קנס גירעון ,חובת צירוף חשבונית להובלת טובין לאזור או לשטחי עזה ויריחו;
 בחוק אזור סחר חופשי באילת :החמרה בכללים לגבי כניסה והוצאה של טובין לאזור אילת וממנו;
 בחוק הבלו על הדלק :מועד החיוב ,הארכת התקופה לקבלת השבון בלו ,חובות אבודים;
 בחוק קיזוז מסים :חובת מסירת ההודעה על הקיזוז לנישום אינה תנאי לקיומה של זכות הקיזוז;
לגבי שינויי החקיקה שבוצעו בתחום מיסוי המקרקעין -ראה תקציר נפרד במגזר הנדל"ן.
באופן כללי נקבע ,שתחילתו של החוק ביום  0באוגוסט "( 3102יום התחילה") ,אלא אם נקבע בו אחרת .לגבי השינויים בפקודת מס הכנסה ,נקבע כי הוראות התיקון
יחולו על הכנסה שהופקה או נצמחה ביום התחילה ואילך ,אלא אם כן נקבע אחרת.
להרחבה -ראה חוזר מסים  31.3112של משרדנו.

לחזרה לתפריט

5

חלק  – 3פסיקה
פסיקה – מס הכנסה
עו"ד יום טוב אבדי ,מנהל בכיר ,חטיבת המס (פסקי דין )1-3
רו"ח ועו"ד זמירה יוסף ,חטיבת המס (פסקי דין )2-5
רו"ח כפיר אילני ,חטיבת המס (פסקי דין )6-1
עו"ד לימור ליבוביץ -מלכא ,חטיבת המס (פסקי דין )8-9
ליטל יאראק וולטוך ,חטיבת המס (פסקי דין )11-11
 .1החלופה המיסויית של רווחים ראויים לחלוקה לפי ס' 94ב לפקודה כוללת גם רווחי אקוויטי
ע"מ (ת"א)  39169-16-13אורן ז'ורבין נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
המערער הינו בעל מניות בשיעור  51%בחברת דחף ("החברה") .בשנת המס  3114חולק למערער דיבידנד בסך של כ 04.3-מיליון  ,₪בגינו הצהיר המערער כי הוא חייב
במס בשיעור מופחת של  03%בלבד בהתאם להוראת השעה אשר העניקה הטבת מס בגין דיבידנד עד לגובה הרווחים הראויים לחלוקה ("רר"ל") שנצברו עד למועד
הקובע ( ,)20.03.3113כמשמעות מונחים אלו בסעיף 42ב לפקודה .פקיד השומה התיר דיבידנד בשיעור המופחת האמור בסך  3.5מיליון  ₪בלבד ,תוך שהוא שולל מתוך
הרר"ל הזכאים להטבת המס את רווחי האקוויטי של החברה ,דהיינו את הרווחים החשבונאיים המבטאים את חלקה של החברה ברווחיהן הלא מחולקים של חברות
כלולות המוחזקות על ידה.
בית המשפט המחוזי סקר את הוראות סעיף 42ב לפקודה ואת הוראת השעה המעניקה שיעור מס מוטב בשיעור  03%על רר"ל שנצבר עד המועד הקובע ,תוך הסבר
מפורט על מטרת החלופה המיסויית בחישוב הרר"ל .בעוד הח לופה החשבונאית לוקחת את הרווח הניתן לחלוקה על פי מבחן הרווח שנקבע בסעיף  213לחוק החברות,
הרי שהחלופה המיסויית ,על פיה סכום הרר"ל לא יעלה על סכום "הרווחים שנתחייבו במס" ,הינה הוראה אנטי תכנונית במהותה בכדי למנוע מצב שבו חברה תבקש
"לכבס" רווח שלא שולם בגינו מס באמצעות ההטבה שבסעיף 42ב לפקודה.
נקבע כי פרשנות החלופה המיסויית שבסעיף 42ב לפקודה צריכה להיעשות בשים לב הן לתכלית הכלכלית למנוע את ההטיה שבחלוקת דיבידנד עובר למכירת המניה כדי
למנוע כפל מס ,והן לתכלית הספציפית שהיא למנוע בריחת הכנסה בלא מס .באשר לרווחי האקוויטי ,מדובר ברווחי החברות הכלולות אשר התחייבו במס בחברות עצמן,
כאשר רווחי האקוויטי עצמם ימומשו בסופו של דבר באחת משתי דרכים  -חלוקת הרווחים שנצברו בידי החברה הכלולה או מכירת ההחזקה בחברה הכלולה .בשתי
הדרכים הללו לא אמור להיות חיוב נוסך במס בגין רווחי האקוויטי – בעת חלוקת דיבידנד בין חברתי הרי שהוא ממילא פטור ממס ועל כן לא יהיה חיוב נוסף במס בגין
הרווחים שצמחו לחברות הכלולות ,ובעת מכירת ההחזקה בחברה הכלולה לא יחוייבו רווחי האקוויטי שכן אלו מבטאים את חלקה של החברה המחזיקה ברווחים של
החברה הכלולה .לפיכך ,נקבע כי פרשנות תכליתית מביאה לכך שרווחי האקוויטי נחשבים ל"רווחים שנתחייבו במס" לענין החלופה המיסויית בחישוב הרר"ל .תכלית
החלופה המיסויית היא למנוע מהכנסות חשבונאיות לחמוק מרשת המס ,ועל כן אין להגביל את הכללת רווחי האקוויטי שעה שברור שלא מדובר בהכנסה שתילכד בעתיד
ברשת המס.
הערעור התקבל
לאור הקביעה בפסק הדין -מומלץ לשקול לתקן שומות שטרם התיישנו במקרים בהם לא נכללו רווח אקוויטי בחישוב הרר"ל בגין מכירת מניות.
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 .3מיסוי מענק אי תחרות שקיבל עובד פורש כהכנסה הונית
ע"מ (חיפה)  34311-11-11מאיר אבידן נ' פקיד השומה חיפה
המערער עבד כשכיר בחברת ג'ונסון ישראל ("החברה") ,מקבוצת ג'ונסון & ג'ונסון ארה"ב בע"מ .במסגרת סיום יחסי העבודה של המערער עם החברה ,הושגה ביניהם
הסכמה בדבר תנאי הפרישה ,בכללם פיצויי פיטורין על בסיס שכר ברוטו לאורך שתקופת עבודתו ,וכן תקבול נוסף בסך  331,111דולר ("התקבול") ,וזאת בתמורה
להתחייבותו של המערער שלא להתחרות בחברה למשך  32חודשים .עם הגשת הדו"ח השנתי ,רשם המערער את התקבול כהכנסה מרווח הון ששיעור המס עליו הינו
 31%בלבד .פקיד השומה לא קיבל את הדיווח וסיווג את ההכנסה כהכנסת עבודה שאופייה פירותי וחייבה במס שולי.
בית המשפט המחוזי סקר את הפסיקה והספרות הרחבה אשר מבחינה בין הכנסה פירותית להכנסה הונית ,ובהתאם לכלל הראשי על פיו הכנסה שוטפת הינה הכנסה
הנובעת משימוש בגורמי הייצור של הנישום בעוד תקבול הוני מתקבל בשל מכירת גורמי הייצור עצמם .בהקשר לאי תחרות או שמירה על סוד ,ציין בית המשפט וקבע כי
על מנת להכריע בסוגיה יש לשאול מספר שאלות מנחות ,כגון :האם העובד אכן ויתר על זכות כשלהי לחופש העיסוק ,לידע או שימוש בסוד מסחרי ,טיב השוק  -האם
תחרותי אם לאו ,טיבה של ההתחייבו ת מבחינת מיקומה ,משך הזמן והיקף העיסוק אשר לגביו התחייב העובד שלא להתחרות ,וכן אופן חישוב שוויו של התקבול ביחס
לשווי נכס ההון שבידיו ,והאם הוא נמדד באופן נפרד או ביחס למענקי הפרישה "הרגילים" שקיבל.
בנסיבות העניין עלה ,כי המערער איים כי יפתח עסק מתחרה או יפנה למתחרים ודרש סכום גבוה כדי להימנע מכך .בסופו של יום נוהל משא ומתן שהסתיים בתשלום
המוסכם והובהר כי מדובר בתשלום ששולם כפשרה בין הסכום שנדרש על ידי המערער לסכום אותו הסכימה החברה לשלם ,ואין מדובר בסכום שהוא פרי חישוב של
פיצויים מוגדלים .הן ההסכם בין הצד דים מורה כי מדובר בתמורה להתחייבות שלא לעבוד ,לייעץ או ליצור קשר עסקי עם מתחרה ,והן העובדה שמדובר בשוק תחרותי
מאוד ,כך שלחברה היה אינטרס מובהק למנוע מהמערער לעסוק בתחום ולהתקשר עם מתחרים .לפיכך ,הנסיבות מורות 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  32בה 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.
הערעור התקבל
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 .2חלוקת דיבידנד מהכנסות חברה משפחתית שקוזזו כנגד הפסדים טרום תקופת ההטבה ,תחויב במס
ע"מ  1121-16בגס קרלוס נ' פ"ש ת"א 4
המערער הינו בעל מניות בחברת יפעת .בשנות המס  1993עד  1997דיווחה החברה על הכנסותיה כחברה רגילה .באותם השנים נצברו בחברה הפסדים לצורכי מס.
החל משנת המס  0448ועד לשנת המס  3111פעלה החברה כחברה משפחתית .בשנת המס  2001חזרה בה החברה מבקשתה להיחשב כחברה משפחתית והחל
מאותו מועד היא מדווחת על הכנסותיה כחברה רגילה .בשנים  0448עד  3111עת פעלה כחברה משפחתית נצברו בחברה רווחים לצורכי מס ,אשר קוזזו כנגד הפסדיה
המועברים משנים קודמות .בשנת המס  2000נותרה הכנסה חייבת לחברה לאחר קיזוז הפסדים מועברים .ביום  04.03.3110חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה.
המערער טען כי חלוקת הדיבידנד אינה מקימה חבות במס לפי הוראות סעיף 92א(א)( )0לפקודה ,אשר קובע כי "רווחים שחולקו מהכנסות החברה בשנים שהמס שהיא
חייבת בו חושב על פי סעיף זה )להלן בסעיף זה תקופת – ההטבה) יראו כאילו לא חולקו".
המשיב קבע כי הסעיף חל רק בנוגע לרווחים שחולקו מתוך ההכנסה אשר שולם בגינה מס בחברה המשפחתית ולא בנוגע להכנסה שקוזזה כנגד הפסדי העבר של
החברה .את יתרת סכום הדיבידנד ביקש המשיב למסות כהכנסת דיבידנד לפי הוראות סעיף 035ב לפקודה.
בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את הערעור וקבע כי סעיף 92א יוצר הסדר ייחודי במיסוי חברות .הסדר החברה המשפחתית מבוסס על מודל של מיסוי חד שלבי,
קרי כבר בשלב הפקת ההכנסה על ידי החברה מוטל מס בגובה מלוא שיעור המס אשר היה חל על יחיד בגין הפקת ההכנסה .בכדי למנוע כפל מס ,קבע המחוקק בסעיף
92א(א)( ,)0כי אין להטיל מס נוסף בגין חלוקת רווחים מתוך הכנסות חברה משפחתית .הפרשנות הנכונה למונח "רווחים" בהקשר זה היא כי מדובר ברווחים ששולם
בגינם מס בשיטת המיסוי החד -שלבי ולכן יש למנוע מיסויים בשנית .בענייננו ,נקבע כי אין לראות בהכנסה שצמחה לחברת יפעת בתקופת ההטבה וקוזזה כנגד הפסדים
שצמחו לפני תקופת ההטבה כ"רווחים" לעניין סעיף 92א(א)( .)0אמנם במקרה דנא לא ניתן לומר כי במובן המהותי לא חויבה חברת יפעת כלל במס בגין הרווחים שצמחו
בתקופת ההטבה .רווחים אלו קוזזו כנגד הפסדים צבורים המהווים נכס בעל ערך כלכלי ,שכן הם משמשים כמגן מס .למעשה ,חברת יפעת שילמה על רווחיה בדמות ויתור
על נכס ההפסד הצבור .עם זאת ,מגן מס זה צמח בתקופה בה הייתה נתונה החברה למודל המיסוי הדו שלבי ,והוא במהותו מגן  -מס בשיעור המס שחל עליה באותה
עת ,כלומר שיעור מס חברות .בקיזוז ההפסד כנגד רווחי החברה בתקופת ההטבה ,שעה שחל עליה מודל המיסוי החד שלבי ,ולאחר מכן חלוקת ההכנסה ללא חיוב –
במס ,המירה החברה מגן מס בשיעור מס חברות נמוך למגן מס בשיעור מס שולי גבוה.
בית המשפט ציין כי אין בכוונתו לפרש את המונח "רווחים" בכל מקרה כהכנסה חייבת .הפרשנות הנכונה למונח היא יצירת הסדר מיסוי חד שלבי ,מבלי להעניק לנישום
המייצג הטבה שהמחוקק לא ביקש להעניק .לשם כך יש לבחון האם הסדר המיסוי החד שלבי מושג באופן מהותי ,ולא רק במובן הטכני .הסדר החברה המשפחתית מושג
באופן מהותי כאשר החלוקה הפטורה ממס היא חלוקה של רווחים ששולם בגינם מס בשיעור מס שולי או שנוצלה כנגדם הטבת מס בשיעור מס שולי ,כגון ניצול הפסדים
שנצברו בתקופת הטבה או שימוש בפטור כנגד הכנסת החברה .לפיכך ,הכנסות הדיבידנד שקיבל המערער חייבות במס על פי הוראות סעיף 035ב לפקודה.
הערעור נדחה
נציין כי בסמוך לפסק הדין לעיל ,נתן אותו שופט (מגן אלטוביה) פסק דין דומה גם בע"מ  04424-13-00שלמה שפירא נ' פ"ש גוש דן.
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 .4חיוב במס מכח סעיף  )1(3לפקודה של "הכנסה" בגין הפרשי שער שליליים על הלוואות שהתקבלו
ע"מ  1346-19חברת ד.מ.ק.א נ' פקיד שומה ת"א 1
העובדות :בשנת  0444רכשה המערערת נכס מקרקעין באמצעות הלוואה צמודה לשער הדולר .בשנת  3112חלה ירידה בערכו של שער החליפין של הדולר אל מול
השקל החדש .ההלוואה שוערכה לצרכים חשבונאיים בספריה של המערערת ,כך שנרשמה הכנסה חשבונאית שנבעה מההלוואה .בדוח ההתאמה לצורכי מס לשנת המס
 , 3112הפרשי השער לא נכללו בהכנסתה החייבת של המערערת לצורכי מס .חלף זאת ,בדוח ההתאמה צוין כי "בשנת הדוח ירד שער הדולר ,הפרשי השער בגין ירידת
ערך הדולר מופחתים לצרכי מס מעלות הנכס (נדל"ן) שנרכש בהלוואה זו" .המערערת הפחיתה את סכומי הפחת להם הייתה זכאית בגין הנכס בהתאם לסכום הפרשי
השער ,וזאת במסגרת דוחות ההתאמה למס בשנים העוקבות.
בשנת  3112חלה ירידה נוספת בשער הדולר .הפרשי השער שנצמחו על קרן ההלוואה כתוצאה מירידת שער הדולר בשנה זו דווחו על ידי המערערת כהכנסה חייבת
והופחתו כנגד הוצאות ריבית שהיו למערערת .בדוח ההתאמה לצורכי מס של המערערת נכתב כי "בשנת  3112ירד שער הדולר .הפרשי השער בגין ירידת ערך הדולר
נוכו לצורכי מס מעלות הנכס (נדל"ן) שנרכש בהלוואה זו .החל משנת  3112מתואמות הוצאות הפחת הנובעות מהקטנת ערך הנכס הנ"ל לצורכי מס .בשנת  3112הפרשי
השער נזקפו כהכנסה רגילה" .בשנת  3115חלה עלייה בשער הדולר .המערערת רשמה בספריה הוצאות מימון שנבעו מעליית שער הדולר .המערערת תבעה את הוצאות
המימון הנ"ל בניכוי מהכנסתה החייבת .הנכס נמכר על ידי המערערת בשנת  3119לצד ג' .בדיווחיה של המערערת למנהל מיסוי מקרקעין ,הפרשי השער משנת  3112לא
הופחתו משווי הרכישה של הנכס לצורך חישוב השבח ,כך שמס השבח שחושב ושולם על ידי המערערת היה ללא כל הפחתות בשווי הרכישה.
השאלה במחלוקת :הצדדים לערעור חלוקים בנוגע לשאלה האם יש לחייב את המערערת במס בגין שחיקת ערך ההלוואה שנטלה ,כתוצאה מירידת ערכו של מטבע החוץ
אליו הוצמדה ההלוואה.
בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את הערעור וקבע כי הכנסה בגין הפרשי הצמדה שצמחה למערערת משחיקת ערך ההלוואה בשנת המס שבערעור ( )3112תחויב
במס מכוח סעיף  ) 0(3לפקודה בדומה להותרת ההוצאות בקשר עם הלוואה זו באופן שוטף בשנים מאוחרות יותר .בדין המס הישראלי שולטת דוקטרינת המקור.
דוקטרינה זו מחייבת התקיימותם של שני תנאים להטלת מס על הכנסה( :א) צמחה למערערת הכנסה; (ב)הכנסה זו נבעה ממקור המפורט בפקודה.
הפרשי הצמדה מוגדרים בסעיף  0לפקודה כ"כל סכום שנוסף לחוב או לסכום תביעה  -עקב הצמדה לשער המטבע ."...בית המשפט קבע כי אין כל מניעה מבחינת לשון
הח וק לקבל את פרשנות המשיב כי סכום זה יכול להיות סכום שלילי או סכום חיובי .ריבית והפרשי הצמדה מהווים תמורה שמשולמת לנישום תמורת מתן הלוואה .כאשר
הלוואתו של לווה נשחקת כתוצאה משינוי שער החליפין ,הוא אינו מספק כל שירות או טובין לאחר תמורת ההתעשרות שצמחה לו .הכנסה שלא נתקבלה בגין תמורה
שסיפק הנישום היא מטיבה הכנסה נטולת מקור .קיים דמיון מסוים מבחינה כלכלית בין שחיקת ערך ההלוואה לבין מחילה על חלק מגובה חוב ההכנסה .דווקא ההשוואה
למחילת חוב ממחישה היטב את העובדה ששחיקת ערך ההלוואה היא הכנסה נטולת מקור.
אין חולק כמ ובן כי עיסוקה של המערערת אינו במתן ובקבלת הלוואות .ברם ,הפסיקה הרחיבה את גדרי ההכנסה לפי סעיף  )0(3כך שתכלול גם הכנסות מימון שצמחו
לנישום שאין עסקו במתן ובקבלת הלוואות ,אם הכנסות אלו מהוות חלק מהמנגנון העסקי של הנישום .אם ניתן לראות בהלוואה שנטל נישום כהלוואה שקשורה באופן
אינטגרלי לפעילותו העסקית ,אין מניעה לראות בהכנסות או בהוצאות מימון בגין ההלוואה כהכנסות או הוצאות פירותיות .בשנות המס העוקבות לשנת המס שבערעור
דרשה המערערת בניכוי את הוצאות הריבית והפרשי הצמדה בגין ההלוואה שנטלה כהוצאה שהוצאה בייצור הכנסה .משהחליטה המערערת לנכות את הוצאות הפרשי
ההצמדה כנגד הכנסתה העסקית ,למעשה דיווחה בכך למשיב כי ההלוואה שלובה במנגנון ייצור ההכנסה שלה .בכך אישרה כי ההון שלוותה שימש בהשגת הכנסתה
העסקית ,או בשמירה על הקיים ולא במובהק בהשגת מקור חדש לייצור הכנסה.
המשך בעמוד הבא
לחזרה לתפריט
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בית המשפט לא ראה כל תכלית להבדיל לעניין עיתוי ההכרה בהכנסה בין הכנסה שנצברה בגין הפרשי שער (היא הכנסה בגין הלוואה שניתנה במטבע זר) לבין הכנסה
שנצברה בגין הפרשי הצמדה (היא ,בין היתר ,הכנסה בגין הצמדה לשער החליפין של מטבע זר) .משעה שמצאנו בעקבות דיווחי המערערת בשנים הבאות ,כי הוצאות
המימון של ההלוואה אינטגרליים לפעילותה העסקית ,משמע גם בדו"ח לצרכי מס בא תאום ההפרשה לידי ביטוי ,הרי שתאום שלילי של הוצאה שקטנה ,יוצר הכנסה לא
בשל אופיה של ההוצאה שקטנה אלא בשל ההכנסה שממנה הופרשה .אותה הכנסה שזכתה לצורך הדיון ,למגן מס ,אינה זכאית עוד למגן בגובה הסכום המתואם .המקור
של אותה הכנסה שממנה "הוסר המגן" ,הוא הבסיס להתעשרות גם לצרכי מס.
הערעור נדחה
 .5אי התרתן בניכוי של הוצאות מימון שנרשמו כהוצאות מראש בשנים בהן הקפיאה החברה את פעילותה
ע"מ  1191911דג פרוסט תעשיות דיג ( )1984בע"מ נ' פ"ש ת"א 1
העובדות :המערערת הינה חברה פרטית אשר עסקה ביבוא דגים .בשנת  1994הקפיאה המערערת את פעילותה העסקית ,אשר צברה הפסדים עסקיים .באותו מועד היו
בידיי המערער התחייבויות לגורמים שונים בגין הלוואות שנטלה .במהלך השנים  3111 – 0445המימון הבנקאי שניתן למערערת הוחלף במימון של חברות אחרות ,חלקן
למצער חברות הקשורות למערערת .בשנים אלו רשמה המערערת את הגידול בהתחייבויותיה ,בגין הוצאות הפרשי הצמדה ,ריבית ושערוך )להלן" :הוצאות המימון"),
כהוצאות מראש .בהתאם ,בשנים אלו המערערת לא רשמה בדוחותיה או דרשה לצורכי מס הכרה בהוצאות המימון .בשנת  2001חידשה החברה את פעילותה העסקית.
בשנת מס זו דרשה החברה לראשונה בניכוי את הוצאות המימון שנצברו לטענתה כהוצאות מראש בעבר .המשיב לא הכיר בהוצאות המימון ,והקטין בהתאם את ההפסד
המועבר של החברה .החברה ביקשה לקזז הפסדים אלו בשנות המס העוקבות .3114 – 3113
המשיב קבע כי "המערערת אינה רשאית לדרוש את הוצאות המימון בגין שנות מס קודמות מכיוון שאינן הוצאות בייצור הכנסה בשנת המס שבערעור" ,וכן כי
"המערערת לא הבהירה את טיבן של הוצאות הפרשי השער ושיערוך ועל כן אין באפשרות המשיב להתירן בניכוי".
בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את הערעור וקבע כי בכדי להראות כי הגידול בהתחייבות מהווה הוצאה מראש ,על המערערת להראות כי באופן מהותי ההוצאה
התהוותה רק בשנת מס מאוחרת ,וכי התשלום עליה נעשה מוקדם למועד בגינו ראוי לרשום את ההוצאה .המערערת לא הוכיחה זאת .מעבר לעובדה שבמקרה דנא
המערערת כלל לא טענה או הוכיחה כי שילמה מראש את הוצאות המימון הנטענות ,הרי שאף אם ההוצאות היו משולמת בפועל מראש  -הניסיון להציג את ההוצאות
כהוצאות שנתהוו בשנת מס מאוחרת נראה מלאכותי .הגידול בהתחייבות של המערערת נוצר בשנות המס  .3111 – 0445מרגע שנוצר גידול בהתחייבות ,הרי
שלמערערת נוצרו הוצאות מימון .עצם הטענה כי הגידול בהתחייבות לא הוביל במקרה זה להוצאה ,אלא דווקא יצר עבור המערערת נכס ,בדמות הוצאות ששולמו כבר
מראש הינו תיאור לקוי של המציאות ,בלשון המעטה .להוצאות המימון שנצברו בשנים  0445עד  3111אין כל קשר לפעילות העסקית שבוצעה בשנת  ,2001וודאי שאין
לומר כי מדובר בהוצאה שיצאה בייצור הכנסה .לא ניתן לראות את הוצאות המימון שהוצאו לתשלום חובות שצמחו למערערת בשנות המס שקדמו לשנת  ,0445כהוצאה
ששימשה לייצור ההכנסה בשנת  2001ואילך .יוזכר כי עקרון ההקבלה אינו שולל את האפשרות שבשנה מסוימת תירשם הוצאה מבלי שנרשמה הכנסה ,אילו לא הייתה
כל הכנסה שנבעה מהוצאה זו.
נראה כי הטעם היחיד מאחורי החלטת המערערת לרשום הוצאות מראש בשנים  3111 - 1995הוא בכך שבשנים אלו למערערת לא הייתה כל הכנסה ,ולכן מדובר
בהוצאה שלכאורה אינה מוכרת לפי הוראות סעיף  17לפקודה .המערערת לא רצתה לוותר על הוצאות שצמחו לה בשנים אלו ,ולכן בחרה לרשום את ההוצאות כהוצאות
מראש במטרה להכיר בהן בעתיד .לא ניתן להשתמש ב"להטוטנות חשבונאית" בכדי לדחות הוצאות באופן מלאכותי לשנת מס בה ניתן להכיר בהן.
הערעור נדחה
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 .6החזר הוצאות דלק לעובד המשתמש ברכבו הפרטי לצורך ייצור הכנסתו של המעביד
עמ"ה  1184-16אליל  3111שיווק וניהול בע"מ נ' פקיד השומה רחובות
החברה ("המערערת ") עסקה בהפצת טלפונים ניידים מדלת לדלת ובתוך כך העסיקה אנשי מכירות שחולקו לצוותים ושיווקו את מוצריה באזורים שונים .בראש כל צוות
עובדים עמד ראש צוות שהסיע את אנשי הצוות ומוצרי החברה אל אזור המכירה ברכבו הפרטי .מלבד השכר על פי תלושי המשכורת נהגה המערערת לשלם לראשי
צוותים תשלום חודשי נפרד בגין הוצאות דלק שהוציאו ("התשלום הנוסף") .בעקבות ביקורת ספרים שערך פקיד השומה אצל המערערת ,הוצאו למערערת שומות ניכויים
בגין התשלום הנוסף ששילמה המערערת לעובדיה בגילום מלא.
המחלוקת הייתה האם התשלום הנוסף בא בגדרו של סעיף () 3(3א) לפקודה כהכנסת עבודה בידי עובדי המערערת או שמדובר בהחזר הוצאה לעובדי המערערת.
המערערת טענה ,כי מדובר בהוצאות שהוצאו בייצור הכנסתה ולפיכך ,התשלום הנוסף אינו מהווה הכנסת עבודה בידי עובדיה.
פקיד השומה טען ,כי התשלום הנוסף מהווה הכנסת עבודה אצל עובדי המערערת מכוח סעיף ()3(3א) לפקודה וההוצאה שבגינה שילמה המערערת לעובדיה את
התשלום הנוסף ,אינה מותרת בניכוי מכוח תקנה  2לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) ,התשנ"ה"( 0445-תקנות הרכב").
בית המשפט המחוזי בתל אביב התייחס לתקנה  2לתקנות הרכב אשר קובעת לגבי שכיר ,כי לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסת עבודה.
ההוראה שבתקנה  2מתייחסת להוצאה שהוציא שכיר לצורך הכנסה של מעבידו שאינה בגדר "הכנסת עבודה" ,אלא הכנסה מעסק .נקבע ,כי מקום שהמעביד אינו
מעמיד רכב לרשות העובד לצורך ביצוע העבודה ,אלא משתמש ברכב הפרטי של העובד ומשיב לו את ההוצאות בגין השימוש האמור שכל כולו עבור המעביד ,אין
תחולה לתקנה  4לתקנות הרכב ויש לראות בתשלום שמשלם המעביד לעובד כהוצאה של המעביד המהווה מעין החזר הלוואה ולא כהכנסת עבודה של העובד.
מכאן ,ככל שהמערערת תוכיח שהתשלום הנוסף שולם בגין הוצאה שלה ,אין לראות בתשלום זה הכנסת עבודה .ברם ,המערערת כשלה בהוכחת היקף ההוצאה שהייתה
לה במסגרת השימוש שעשתה ברכבם הפרטי של עובדיה ועל כן ,נדחו טענות המערערת בעניין התשלום הנוסף.
הערעור נדחה
 .1חישוב הוצאות הרכב המוכרות לפי התקנות מהווה חזקה חלוטה
ע"מ  36161-11-12אהוד אפרת נ' פקיד השומה ירושלים 1
למערער הכנסות מקצבה ממשטרת ישראל ,ממשכורת כמורה שכיר וממשלח-יד כמורה דרך עצמאי.
המערער משתמש ברכבו גם לצורך עבודתו כעצמאי ואין מחלוקת ,כי שימוש זה אינו השימוש הבלעדי שהוא עושה בו ,כלומר הוא משתמש ברכב גם לצרכיו האישיים.
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) ,התשנ"ה"( 0445-תקנות הרכב") מתירות בניכוי  25%מהוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה .ברם,
המערער ניכה את הוצאות רכבו מעבר לשיעור  25%וביקש ,כי ההוצאות יוכרו בסכום שהוציא בפועל במסגרת עבודתו.
המערער טען ,כי התקנות סותרות את האמור בפקודת מס הכנסה המתירה ניכוי של מלוא הוצאות הנישום שהוצאו בייצור הכנסתו ואילו התקנות מגבילות את האמור
בפקודה לשיעור קבוע ,כך שמדובר בחזקה הניתנת לסתירה ,שאם יוכיח ,כי ההוצאות שהוציא בפועל לצרכי עבודתו עולות על שיעור ההוצאות הקבוע בתקנות ,אזי הן
מותרות בניכוי.
המשך בעמוד הבא
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פקיד השומה לא קיבל את עמדת המערער וטען ,כי ככלל הפקודה אינה מכירה באפשרות של ניכוי הוצאות מעורבות ,אלא שמחוקק המשנה קבע מנגנון המאפשר באופן
מלאכותי להוציא את המרכיב העסקי של ההוצאות המעורבות לפי הסמכות המוקנית לו בפקודה ומכאן שמדובר בחזקה חלוטה בדבר שיעור ההוצאות המותר בניכוי.
בית המשפט המחוזי בירושלים קבע ,כי הכלל הבסיסי בדבר ניכוי הוצאות ששימשו בייצור ההכנסה בשנת המס ,ולשם כך בלבד ,קרי הוצאות עסקיות יותרו בניכוי .כאשר
מדובר בהוצאה מעורבת ,יש לאפשר לנישום לחלץ מתוך ההוצאה המעורבת את החלק שבייצור ההכנסה ולהתירו בניכוי.
ברם ,לא כל הוצאה מותרת בניכוי וסעיף  20לפקודה מעניק סמכות לשר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,להגביל ניכוי הוצאות מסוימות ואכן שר האוצר
השתמש בסמכותו והתקין את התקנות .תכלית התקנות הייתה לקבוע חזקה חלוטה לגבי החלק הפרטי בהוצאות הרכב כדי להתיר את ניכוי החלק העסקי בלבד וכדי
למנוע התדיינויות משפטיות נרחבות בכל מקרה ומקרה לגבי ההפרדה בין החלק הפרטי לבין החלק העסקי.
הערעור נדחה
( .8א) עסקה מלאכותית (ב) הפסד מהשכרת בנין ניתן לקיזוז באותה שנה גם מהכנסה מבניין אחר
עמ"ה  1194918יחזקאל גוטשל השקעות בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
פסק הדין עסק בשתי מחלוקות:
(א) עסקה מלאכותית– מר גוטשל ("המערער") התקשר עם חברה בבעלותו המלאה ("החברה" או "המערערת") ,בהסכם בו מכר לחברה את כלל החזקותיו בשתי
חברות נסחרות ("החברות הנרכשות ") ,בתמורה ששיקפה שווי למניה הגבוה משווי המניה בבורסה .לצורך מימון הרכישה נטלה החברה הלוואות ,שנפרעו לאחר מכן
בידי מר גוטשל כנגד רישום יתרת זכות לטובתו .בחלוף זמן ,קיבלה החברה דיבידנדים מהחברות הנרכשות בפטור מס ,שהועברו למר גוטשל כפירעון הלוואת בעלים.
פקיד השומה קבע כי כספי הדיבידנדים שהועברו למר גוטשל חייבים במס .ביהמ"ש פונה לסעיף  89לפקודה ,המקים לפ"ש סמכות להתעלם מעסקה מלאכותית שנועדה
ליצור הפחתת מס בלתי-נאותה .בבואו לבחון את הטעמים הכלכליים לעסקה שהציגו מר גוטשל והחברה ,ביהמ"ש עושה שימוש ב"מבחן יסודיות הטעם המסחרי" (אשר
נקבע בהלכת סגנון ,ע"א  ,)3495918לפיו – עסקה אינה מלאכותית אם לולא המטרה המסחרית ,לא היה מבצע הנישום את העסקה .לאחר בחינה מקיפה ,פוסק ביהמ"ש
כי הטעם המיסויי שעמד ביסוד העסקה עלה על הערך הכלכלי הנטען ,ולכן התקבלה הטענה שהמדובר בעסקה מלאכותית;
(ב) קיזוז הפסדים מהשכרת בניין– מר גוטשל קיזז הפסדים שנוצרו לו מהשכרת בניין בבעלותו מהכנסות שהיו לו מהשכרת נכסים אחרים ,בניגוד לעמדת פשמ"ג.
ביהמ"ש פסק כי סעיף (38ח) לפקודה מגביל קיזוז הפסדים מהשכרת בניין כנגד הכנסה מאותו בניין לגבי השנים הבאות ,אך אינו יוצר מגבלה שכזו ביחס לקיזוז בשנת
המס השוטפת .על כן ,מקבל ביהמ"ש את הגישה לפיה "הואיל וכל נכסי המקרקעין מהווים מקור יחיד ,ניתן יהיה לעמת באותה שנת מס את ההפסדים הנובעים מהשכרת
נכס מקרקעין אחד כנגד רווחים הנובעים מהשכרת נכס שני".
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 .9משיכת בעלים באמצעות הלוואת  Back to Backחויבה כהכנסת עבודה 9הכנסה מדמי ניהול
ע"מ  5664-11-11אבי שומר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים
פסק-הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים עוסק בארבע סוגיות מרכזיות )0( :סיווג מחדש של עסקת הכנסת שותף חדש ,שנעשתה בצד עסקת השכרת מוניטין,
כעסקה אחת של מכירת זכויות בשותפות; ( )3ראיית משיכת כספים בידי בעל מניות מהחברה כהכנסה חייבת שלו; ( )2ניכויים מותרים; ( )2קנס גירעון;
מפאת קוצר היריעה ,נעסוק להלן רק בסוגיה השנייה.
המערער ,מר שומר ,נטל מהבנק בדצמבר  3112הלוואת  Back to Backבסך  5מיליון ש"ח ,במסגרתה נרשמו שתי תנועות נגדיות בספרי הבנק ללא העברת כספים
אמיתית :מחד ,הבנק חייב את חשבונו של מר שומר בגין סכום ההלוואה ,ומאידך – הבנק זיכה את חשבונה של המערערת ,חברה שבבעלות מר שומר ("החברה") ,בגין
פיקדון באותו סכום .הלוואה זו מוחזרה מספר פעמים עד לפירעונה מכספי הפיקדון :ההלוואה נלקחה  2פעמים ,הועברה לחברה ,הופקדה על-ידה בפיקדון ,נמשכה על-
ידה והוחזרה לפירעון ההלוואה של מר שומר .זאת ,עד שיתרת החוב של מר שומר לחברה ,שעמדה על כ 9.5-מיליון ש"ח ,נפרעה באמצעות קבלת דיבידנד מהחברה
בינואר  .3119כתוצאה מכך ,הופחתה יתרת החוב של מר שומר לחברה לסך של כ 0.5-מיליון ש"ח.
ביהמ"ש קבע כי בחינת השתלשלות העניינים מלמדת שיתרת החוב של מר שומר לחברה הוקטנה לכאורה ,אף כי בפועל הסכום לא הושב לחברה .עם נטילת ההלוואה,
הכסף "הוחזר" לבנק כדי לשמש בטוחה להלוואת מר שומר ,ולא היה בידי החברה להשתמש בו ,מאחר שהיה משועבד .ביהמ"ש קיבל את הטענה כי יתרת החוב של מר
שומר לחברה לא הוקטנה (גם אם כך נרשם בספרים) .יש חשיבות גם לעובדה שלא נכרת הסכם הלוואה המגדיר את סכום המשיכה כהלוואה ,ולא הוגדרו ,כמקובל לגבי
הלוואות ,מועדי ההשבה והריבית .בפועל" ,ההשבה" נעשתה על-ידי שימוש בדיבידנד שחולק .בנסיבות אלו ,ביהמ"ש קיבל את עמדת פקיד השומה לפיה ,מכוח סעיף 89
לפקודה ,בכוחו להתעלם מהשלכת ההלוואה שנלקחה מהבנק בשל המלאכותיות שלה .לא הוצג כל נימוק מסחרי אשר יצדיק את ההלוואה ,והיא לא הביאה לפירעון
המשיכה מהחברה ,אלא רק הסתירה את קיומה .ביהמ"ש הבהיר כי פרשת עמי חזן (ע"א  )01248912 ,4203912אינה תומכת בעמדת המערערים ,בעיקר מהטעם
שבאותו מקרה היו ראיות לקיומה של הלוואה מסודרת של המערער מהחברה ,ובכלל זה – הסכם הלוואה מוגדר בתנאים ורישום ההלוואה בספרי החברה ,בעוד שבעניין
דנן – לא מצויות ראיות להלוואה ,להבדיל ממשיכה.
לפיכך ,הגם שההלוואה שנטל המערער הוחזרה לחברה באמצעות משיכת דיבידנד במועד מאוחר יותר ,אין די בכך כדי להגדיר את משיכת הכספים מלכתחילה כהלוואה,
אלא יש לראות בה כהכנסת עבודה או כהכנסה מדמי ניהול.
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 .11דחיית טענת הסתמכות בשל אי הוצאת שומות בשנים קודמות לעניין קיזוז הפסדים שנוצרו לפני שינוי בעלות ושינוי פעילות
ע"מ  29199-13-13אלעד גלובל בע"מ ואח' נ' פקיד שומה גוש דן
המערערת  0עסקה בפרסום חוצות ובדפוס דיגיטלי החל משנת  .0442בשנת  0448נמכרה פעילותה של המערערת  ,0סכום הפסדיה העסקיים המועברים באותו מועד
עמדו על  35מליון  .₪עד לשנת  3112לא התנהלה על ידי המערערת  0כל פעילות עסקית מהותית .במהלך שנת  3113מכרו בעלי השליטה דאז במערערת  0את
מניותיהם במערערת  ,0לידי בעל השליטה במערערת  .3סכום הפסדיה העסקיים עמד על כ 39 -מיליון ש"ח .לאחר מכן העביר בעל השליטה בשתי המערערות את מניות
המערערת לידי המערערת  .3החל משנת  3112החלה המערערת  0לפעול בתחום האחסון .ביוני  3115העבירה המערערת  3את פעילותה העסקית למערערת 0
בתמורה להקצאת מניות על פי סעיף 012א לפקודה .המערערת  0קיזזה את ההפסדים כנגד הכנסתה החייבת בשנות המס שבערעור ( ,)3115-3114וכן בשנת המס
 .3112המשיב קבע כי ההעברה על פי 012א לפקודה וקיזוז ההפסדים מהווים עסקה מלאכותית ,על פי סעיף  89לפקודה .המערערות טוענות ,בהסתמכן על ע"א
 8849914גזית החזקות ,כי מאז שנת  0448ועד לשנת  - 3115עת קביעת השומה הראשונה נשוא ערעור זה  -לא נערכה למערערת  0כל שומה על ידי המשיב .שיהוי
המשיב בתקיפת ההפסד מפר את חובת ההגינות שלו ויצר אצלן טענת הסתמכות .לחילופין ,טוענות המערערות כי היה על המשיב לטעון טענתו ,בעת העברת המניות ,או
בשנת  ,3112השנה הראשונה בה קוזז ההפסד.
החלטת בית המשפט המחוזי :דין הבקשה להידחות .ראשית ,הדברים בעניין גזית נאמרו כאוביטר בלבד .שנית ,טענת הסתמכות הינה טענה עובדתית אשר הטוען לה
נדרש להוכיח כי שינה מצבו לרעה בגין הסתמכותו .בענייננו ,המערערות לא הוכיחו כי מצבן השתנה לרעה בגין ההסתמכות .שומות שלא עברו דרך המסנן של הפעלת
שקול דעת ממשי של פקיד השומה אינם ברגיל בס יס לטענת הסתמכות .עקרון הבטלות היחסית קנה שביתה בשיטתנו ,ועל פיו אף במקרים בהם נפל פגם בהתנהלות
הרשות הציבורית ניתן יהיה להכשיר את התוצאה הסופית .בטלות ההחלטה תתקבל על יסוד שני שיקולים :האחד ,האם ההפרה עשויה הייתה להשפיע על ההחלטה;
השני ,מה תהיה הפגיעה בטובת הצדדים מזה ובטובת הציבור מזה .במקרה דנא לא נמצא דופי בהתנהלות המשיב.
הערעור נדחה
 .11מהי "עבודה המתבצעת באילת" לעניין החוק אזור סחר חופשי באילת ,הוצ' אירוח סוכנים במלון ועוד
ע"מ  52151-11-13ישרוטל ניהול מלונות ( )1981בע"מ ואח' נ' פקיד שומה אילת
הערעור הוא של שתי חברות בעלות רשת מלונות בישראל ,שמונה מהם באילת ,על שומות ניכויים בשנים  3112-3114ואשר השגותיהן על שומות אלה נדחו .בין היתר,
נדונו העניינים הבאים והוכרעו על ידי בית המשפט המחוזי כדלקמן:
א .האם עבודתם של המנכ"ל והסמנכ"לים לכספים ולשיווק שמשרדיהם הקבועים בת"א היא "עבודה המתבצעת בתחום העיר אילת" ועל כן המעביד זכאי להטבת
מס בהתאם לסעיף (03א) לחוק אזור סחר חופשי באילת ("החוק")?
נקבע כי נדרשים שני תנאים מצטברים להתגבשות הזכאות שבסעיף (03א) :האחד -המעסיק והעסק באזור אילת .השנייה -העבודה מתבצעת באילת .הגדרה זו
מחייבת את נוכחותו הפיסית של העובד באילת כמקום העיקרי והמרכזי שבו הוא מבצע את עבודתו עבור המעביד .לפיכך ,ההגדרה אינה מתקיימת לגבי המנכ"ל
והסמנכ"לים.
המשך בעמוד הבא
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ב .תשלום ללהקות בידור מחו"ל והוראות סעיף (13א) לחוק .המערערת דיווחה על השכר ששילמה לאותן הלהקות כ"שכר עבודה" (באופן בו ייחסה את התשלום לכל
אחד מחברי הלהקות כאילו היה עובד של המערערת) וקיזזה מדוחותיה את הטבת המס האמורה בסעיף (03א) לחוק -בגין שכר הלהקות הנ"ל .בנוסף ,המערערת
פנתה ליחידת הסמך לעובדים ,קיבלה עבורם "היתר עבודה מסוג ב 09להעסקת עובד תושב חוץ מומחה בענף תעשייה ושירותים" ,מילאה להם כרטיסי עובד וקלטה
אותם למשך תקופת העסקתם .כמו כן ,המערערת הצטיידה בחוות דעת בעניין .המשיב בשומותיו ביטל קיזוזים אלה שכן לטענתו אין המדובר ב"עובדים" של
המערערת.
נקבע כי ,בעוד שנטל הראייה בעניין זה מוטל על הנישום ,המערערת לא עמדה בנטל ההוכחה כי נגני הלהקות הזרים היו עובדיה או כי השכר שקיבלו ממנה אותם
הנגנים היה "שכר עבודה" כמובנו בסעיף (03א) לחוק .לפיכך נראה שמדובר בהתקשרות עם אמרגנים לאספקת שירותי בידור ולא תשלום שכר עבודה הזכאי
להטבות.
ג .אירוח סוכנים ונותני שירותים במלונות הרשת "על חשבון הבית" ( -)O.T.Hהמשיב טען כי מדובר בעסקת בארטר ,כשהמדובר ,באירוח חינם של יותר מלילה אחד
ועל כן על המלון לנכות במקור את שווי אותו האירוח.
נקבע כי האירוח נועד להיות אמצעי שיווקי שאולי יטה בעתיד את לב הסוכן לטובה ואולי גם יגרום כי לעתיד לבוא אכן יגרום הסוכן להגעת תיירים ואורחים למלון ,אבל
זוהי אינה "עסקת חליפין" .אין גם כל מקום לקבל את ההבחנה השרירותית שביצע המשיב בין שהות של לילה אחד לשהות ארוכה יותר.
ד .הוצאת שומת ניכויים למעביד למרות שנקבעה שומה סופית לעובד – המערערת שילמה לעובד שהיה גם בעל מניות ומכר לה במקביל את מניותיו ,תשלום שחרג
בהרבה ממשכורתו בשנים קודמות.
נקבע כי ,הלכת דן קבעה כי לא ניתן להוציא שומת ניכויים למעביד בגין הכנסות עבודה נוספות ,מעבר להכנסה שנקבעה בשומה הסופית של העובד ,ואולם ,במקרה
זה שומת הניכויים למעביד אינה באה לשנות את סכום ההכנסה ,אלא לא מכירה בתשלום ששולם לעובד9בעל המניות כשכר עבודה הזכאי להטבות שנקבעו בחוק.
נציין כי לאחרונה הוצא פסק דין נוסף על ידי אותו השופט :ע"מ  09488-12-03נאות חוף האלמוג ( )1991בע"מ נ' פקיד שומה אילת ,שעסק אף הוא בפרשנות לנושאים
שונים בחוק אזור סחר חופשי אילת ,בנושא אירוח סוכני נסיעות -בעניין זה נפסק באופן דומה וכן בהוצאות דיור לעובדים.
הערעור התקבל באופן חלקי
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פסיקה – מס ערך מוסף
רו"ח אסף בהר ,מנהל בכיר במחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
 .13הכרה במס תשומות בשל הוצאות משפטיות בהליכי עבירות פליליות שהסתיימו בעסקת טיעון
ע"א  1192913מנהל המכס והמע"מ ירושלים נ' כהן ירון פיננסים בע"מ
בית המשפט קמא (המחוזי) פסק כי רבע מן המע"מ בגין הוצאות משפטיות לשכר הטרחה בהליכי עבירות פליליות שבהן הואשמה כהן ירון פיננסים בע"מ ("החברה")
ובחלקו הורשעה בהסדר טיעון  ,היא ומנהלה ,ינוכה כמס תשומות .הערעורים מזה ומזה עניינם ,כי המדינה מבקשת להבטיח שאין לנכות מס תשומות בגין הוצאות
משפטיות לגבי ה ליך שהסתיים בהרשעה ,בטענה כי הדבר מנוגד לתקנת הציבור .מנגד ,החברה מבקשת להגדיל את ניכוי מס התשומות שנקבע אם במלואו ואם לכדי
הכרה בשני שליש.
בית המשפט העליון :אין לנכות מס תשומות על הוצאות של עבירות שנעברו תוך כדי פעילות עסקית ,וכי דבר זה נוגד את תקנת הציבור .על כן ,למשל ,ככל שהמדובר
בהרשעה מלאה בעבירות ,לא ינוכה מס תשומות בגין הוצאות ההגנה .אין מחלוקת ,מנגד ,כי זיכוי מוחלט יצדיק את ניכוי מס התשומות .במקרה דנא ,נוכח השתלשלות
התיק ותולדותיו ,לרבות הסדר הטיעון ששינה משמעותית את העבירות ,ובלא צורך לאמץ בהכרח את כל ההנמקה המשפטית בבית המשפט קמא ,לא ראה ביה"ש העליון
לנכון להתערב בתוצאה שאליה הגיע בית המשפט קמא ועל כן דחה על הסף את הערעורים של שני הצדדים.
פסיקה – מיסוי מקרקעין
רו"ח אלי גורנשטיין ,דירקטור מנהל מחלקת מיסוי נדל"ן ומוסדות פיננסיים ,חטיבת המס
 .12הבחנה בין מקרקעין למטלטלין לעניין מס רכישה ברכישת מלון
ע"א  3581913מלונות צרפת ירושלים בע"מ נ' מנהל מס שבח אזור ירושלים
עניינו של הערעור בשאלת ההבחנה בין מקרקעין למיטלטלין ,אשר התעוררה בעניין שווי מס הרכישה אשר חל על חלק המקרקעין של מלון שרכשה המערערת ,להבדיל
מהמיטלטלין.
ביהמ"ש העליון מונה בפסק-דינו מספר מבחנים אשר לפיהם יש להכריע בשאלה )0( :מבחן הכוונה – האם הכוונה המקורית בעת חיבור האובייקט הייתה לחיבור של
קבע או לחיבור ארעי .מבחן זה הינו המבחן העיקרי ,ואת שאר המבחנים המפורטים להלן יש לראות כמבחני משנה9עזר .יצוין ,כי בהקשר זה ,קובע ביהמ"ש כי יש ליתן
משקל לשוני הקיים בהגדרת מקרקעין בחוק מיסוי מקרקעין בהשוואה לאמור בחוק המקרקעין ,המסייג מההגדרה "מחוברים הניתנים להפרדה" .הדבר מעיד כי בעוד חוק
המקרקעין נו טה למבחן החיבור הפיזי של המחוברים ,חוק מיסוי מקרקעין נוטה למבחן הכוונה ,ועל כן מחוברים הניתנים להפרדה יחשבו למקרקעין לצרכי חוק מיסוי
מקרקעין אם כוונת הבעלים הייתה לראות בהם כחלק מהמקרקעין; ( )3המבחן הפיזי9מבחן הבורג – האם ניתן לנתק את האובייקט מבלי לגרום נזק ממשי לאובייקט או
למקרקעין; ( )2מבחן כלכלי – האם האובייקט יאבד באופן ניכר משוויו בעקבות ניתוקו; ( )2מבחן אופי וזהות של האובייקט – האם האובייקט יאבד את זהותו ואופיו
בעקבות ניתוקו; ( )5מבחן זהות המקרקעין וערכם הכלכלי לאחר ניתוק האובייקט – האם ערך המקרקעין יאבד באופן ניכר ,או שהמקרקעין יאבדו את זהותם ומאפייניהם;
( )9מבחן השכל הישר וחוש המומחיות של המשפטן;
הערעור נדחה
לחזרה לתפריט
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 .14מהי תמורה המושפעת מקיום זכויות בנייה נוספות בעת מכירת דירת מגורים?
ו"ע (ת"א)  1251919ג'ורג' מייבסקו ז"ל נ' מנהל מיסוי מקרקעין – תל-אביב
הערר דן בשאלה :האם התמורה שנקבעה בחוזה מכר חלקת מקרקעין ,שעליה בנויה דירת מגורים ,הושפעה מקיום זכויות בנייה נוספות ,ולפיכך יש לפצל אותה בין
הזכויות ובין מכר הדירה,
או שמא לא היו במועד המכירה זכויות בנייה נוספות ולכן התמורה כולה הינה בגין מכר הדירה הפטור ממס שבח?
פסיקת ועדת הערר :לאחר בחינת חוו"ד שמאיות שהוצגו בפניה ,הגיעה הועדה למסקנה כי התמורה הושפעה מזכויות בנייה נוספות .בהתאם לסעיף 24ז(א) לחוק מיסוי
מקרקעין ("החוק") ,על המנהל להראות כי בידיו נתונים של ממש בדבר קיומן של זכויות בנייה נוספות ,ומשהוכיח זאת – עובר נטל ההוכחה אל כתפי הנישום ,שיידרש
להוכיח כי התמורה לא הושפעה מקיום זכויות הבנייה הנוספות.
המונח "זכויות בנייה נוספות" אינו כולל רק זכויות בנייה תקפות ,אלא גם זכויות בנייה הצפויות להתקבל בעתיד ,והכוללות סיכויי בנייה עתידיים ואף את עצם הידיעה על
אפשרות הכנת תכנית .בחינת הפן הסובייקטיבי של הצדדים לעסקה מוכיחה כי הצדדים היו מודעים לזכויות הצפויות להתקבל .אולם ,אף אם למוכרים לא הייתה ידיעה
כאמור ,המסקנה אינה משתנה ,כיוון שהמבחן לקיומן של זכויות בנייה נוספות הינו מבחן אובייקטיבי ,שכן ההנחה היא כי צדדים סבירים לעסקה היו מבררים את מצבו
התכנוני של הנכס טרם כריתת ההסכם.
במסגרת הערר נדרשה הועדה לדון אף באופן יישום סעיף  24ז לחוק בדבר מתן כפל פטור המוגבל בתקרה לתמורה המיוחסת לזכויות הבנייה הנוספות .דיני מס שבח
הבחינו בין שני סוגי פיצול נכס לצורך חישוב בסיס מס שבח :פיצול רעיוני-אופקי (העולה מהוראות סעיף 24ז לחוק) ,ופיצול פיזי-אנכי .המקרים בהם יעשה פיצול פיזי לא
נקבעו בחקיקה ,ומשכך פיצול שכזה יעשה רק במקרים חריגים בהם ההיגיון מחייב חלוקת חלקה אחת לשני חלקים נפרדים ,שהאחד יחשב כדירת מגורים והשני יחשב
כחלקה נפרדת שאינה חלק מדירת המגורים.
הערר נדחה
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 .15זכאות לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים של אדם שנפטר המצוי בפשיטת רגל
ע"א  991911מנהל מס שבח מקרקעין תל אביב נ' עזבון המנוח שמחה איתן ז"ל בפשיטת רגל
עניינו של הערעור בשאלת זכאות עזבונו של אדם המצוי בפשיטת רגל ,שהחלה טרם פטירתו ,לפטור מתשלום מס שבח לפי סעיף 24ב( )0לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק").
סעיף 24ב( )0לחוק קובע פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים אם המוכר לא מכר ב 2-השנים שקדמו למכירה דירת מגורים אחרת בפטור ממס.
הזכות לפטור האמור הוכרה בפסיקה כזכות אישית של בעל הזכויות בדירה ,אולם הפסיקה הוסיפה וקבעה כי ,ככל שהדבר נוגע למימוש הזכות במקרקעין בידי מי מבעלי
התפקידים המנויים בסעיף  2לחוק ,רשאי בעל התפקיד לעשות שימוש בפטור ככל שבעל הזכות המקורי היה זכאי לו .בהקשר זה יצוין ,כי סעיף  2לחוק קובע כי הקניית
זכות במקרקעין לנאמן אינה "מכירת זכות במקרקעין" לעניין החוק ,אך במכירת הזכות על-ידי הנאמן ,יחושב המס כאילו נמכרה הזכות על-ידי מי שממנו הוקנתה.
החוק לא מתייחס למצב דברים לפיו האדם שממנו הוקנתה הזכות לנאמן ,נפטר ,ואינו מחריג אותו מהוראת סעיף  2לחוק .לכן ,פסק ביהמ"ש העליון כי יש לפרש את
סעיף  2לחוק כפשוטו ולראות את המנוח כ"מוכר" לעניין חישוב המס .יצוין ,כי למרות שההתייחסות לאדם שנפטר כ"מוכר" הזכאי לפטור ממס היא פיקטיבית ,פיקציה זו
נובעת נוכח שתי פיקציות אחרות :האחת ,זו הקבועה בסעיף  084לפקודת פשיטת הרגל ,לפיה הליכי פשיטת רגל של חייב שנפטר יימשכו כאילו היה בחיים; השנייה ,זו
שבסעיף  2לחוק ,לפיה מכירת נכס בידי נאמן יראוה כמכירה בידי החייב .המסקנה העולה הינה כי במכירת נכס על-ידי נאמן בפשיטת רגל של אדם שנפטר ,יראו את הנכס
כאילו נמכר גם לצורך הוראת הפטור שבסעיף 24ב( )0לחוק על-ידי פושט הרגל בעודו בחיים.
הערעור נדחה

חלק  –2חוזרים ,הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המס
רו"ח ועו"ד נעמה שפי ,מנהלת ,חטיבת המס
 .1חישוב מס נפרד9מאוחד של הכנסות בני זוג -עדכון והארכת הנחיות קודמות
הנחיית רשות המסים מיום  33ביולי 3112
בהמשך להנחיות מיום  2.4.3103ו 35.00.3103 -בנושא שבנדון ,ועל רקע הפצת תזכיר חוק בנושא חישוב מאוחד9נפרד ,פרסמה רשות המסים הנחייה נוספת בנושא,
הקובעת כדלקמן:
(א) יש לעכב את הליכי השומה והגבייה בתיקים בהם התעוררה סוגיית חישוב מאוחד9נפרד וזאת כל עוד אין בהם התיישנות של שומות.
(ב) בתיקים בהם הוצאו צווים ,רשות המסים לא תתנגד לבקשת הנישום לדחות לפרק זמן סביר את מועד הגשת הערעור או מועד הגשת נימוקי הערעור.
(ג) לנישומים אשר יגיעו להסכם עם פקיד השומה עד ליום  ,20.03.3102יינתן פטור מהפרשי הצמדה לפי סעיף  043לפקודה בנוסף להקלות האמורות בהנחיות
הקודמות.
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 .3הטיפול בעיצום כספי למאחרי הגשת דוח שנתי מקוון
הנחיית רשות המסים מיום  39ביולי 3112
הנחיית רשות המיסים מטעם רו"ח מירי סביון ,סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ,אל פקידי השומה ,שעניינה הטיפול בעיצום כספי למאחרי הגשת דוח שנתי מקוון ,הוצאה
בעקבות תיקון  090לפקודת מס הכנסה ,שהטיל חובה על מרבית היחידים ועל כלל המעבידים והמנכים להגיש דוח מס שנתי באופן מקוון .אי הגשת הדוח באופן מקוון
כאמור גוררת הטלת קנס (עיצום כספי) לפי סעיפים 045ב045-ט לפקודה.
הנחיה זו אשר באה להבהיר לפקידי השומה את לוחות הזמנים בטיפול בהשגות ,את השיקולים אותם יש לקחת בחשבון בטיפול בהשגות וכן את השינויים בהרשאות
שניתנו לעובדים .במסגרת ההנחיה ניתנו דוגמאות למקרים בהם יש לשקול הקלות או ביטול של העיצומים הכספיים כדלקמן:
מקרים בהם יש לשקול מתן הקלות בעיצום כספי -טעות בתום לב ,היעדר ליקויים אחרים מול משרדי פקיד השומה ,מקרים בהם אחד מבני הזוג הינו תושב חוץ ונוצר
קושי לשדר את הדוח ונסיבות אישיות אחרות כגון בעיות בריאותיות וכד'.
מקרים בהם יש לבטל את העיצום הכספי -לדוגמה  -עיצום כספי שהוטל על בעל שליטה כאשר מנגד ניתנה אורכה להגשת דוח החברה או מקרים בהם חובת הגשת
הדוח נוצרה רק בעקבות הגשת בקשה לקבלת מענק מס הכנסה שלילי.

 .2החבות במע"מ בעסקאות של מכירת צמח מסוג "גת"
הוראת פרשנות  393112של אגף המכס ומע"מ ברשות המסים
רו"ח אסף בהר ,מנהל בכיר במחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
סעיף (21א)( )02לחוק מע"מ קובע שיעור מס אפס על מכירת פירות וירקות מסוג שקבע שר האוצר ,שלא נעשה בהם כל עיבוד.
שר האוצר עשה שימוש בסמכות שניתנה לו כאמור ,והתקין את תקנה  8לתקנות מע"מ הקובעת כי על הירקות והפירות המפורטים בתוספת הראשונה והשנייה –
בהתאמה ,יחול מע"מ בשיעור אפס .לצורך החלת מס בשיעור אפס ,על הטובין להיכלל במפורש בתוספת הראשונה או השנייה לתקנות מע"מ .צמח הגת אינו נמנה
במפורש על הפירות והירקות אותם קבע שר האוצר בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה .בהתאם ,עמדת רשויות מע"מ היא כי מכירת הגת חייבת במס בשיעור מס
מלא .ויודגש ,אין מדובר בעמדה חדשה אלא בהבהרה למצב החוקי הקיים.
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חלק  –4מיסוי בינלאומי
עו"ד תומר נשר ,מחלקת מיסוי בינלאומי ,חטיבת המס
רשות המסים תפרסם הסדרי מעבר לנאמנויות ותקדם תקינה בקשר למיסוי נאמנויות
הודעת רשות המסים מיום  1בספטמבר 3112
ביום  09893102נכנס לתוקף החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  3102ו ,)3102-התשע"ג"( 3102 -התיקון"( אשר במסגרתו
שונה פרק רביעי  3של חלק ד לפקודת מס הכנסה והורחבה חובת הדיווח החלה על נאמנויות בסעיף  020לפקודה .התיקון יחול ביחס להכנסות שיופקו על ידי נאמנויות
מסוימות החל מיום "( 09093102יום התחילה").
השינוי המרכזי בפרק הנאמנויות הנו ביחס לחבות המס של נאמנויות בהן יוצר הנאמנות הנו תושב חוץ או שהיה תושב חוץ במותו ,ואשר יש בהן נהנה תושב ישראל אחד
לפחות ("נאמנות נהנה תושב ישראל").
לאור המחלוקת שעלולה להיווצר ביחס לחבות המס בישראל החלה על הכנסות של נאמנויות נהנה תושב ישראל שהופקו או צמחו עובר ליום התחילה ,רשות המסים
מגבשת בימים אלו הסדרי מעבר בדומה להסדרי המעבר שהוצעו לציבור הנאמנים עם כניסתו של פרק הנאמנויות לתוקף.
כמו כן ,על מנת להבטיח פשטות בדיווח וביישום של התיקון ,רשות המסים תקדם תקינה שתסדיר את יעוד הכנסת הנאמן לנהנים שהם תושבי חוץ ,תושבי ישראל
לראשונה ,או תושבי חוץ ,וכן תקנות שיסדירו את מנגנון הזיכוי ממס זר בנאמנויות שבהן היוצר הוא תושב חוץ.

חלק  –5ניוד עובדים ותיגמול הוני
רו"ח פרידה ויסברג ,דירקטורית ,מנהלת מחלקת ניוד עובדים ותיגמול הוני ,חטיבת המס
המבחנים לתושבות בישראל במקרה של בני זוג החיים בנפרד
עמ"ה  1113911מיכאל ספיר נ' פקיד שומה כפר סבא
פסק הדין של בית המשפט המחוזי בחן תושבות בישראל בשנים ( 3110-3115לרבות ניתוק תושבות מישראל) ,לעניין מס הכנסה לגבי יחיד החי בנפרד מאשתו ובנותיו.
עיקר חשיבותו של פסק הדין בבחינה האינדיבידואלית של זיקות התושבות של היחיד.
בעבר ניתנו מספר פסקי דין בנושא זה והעיקרי שבהם הוא פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין גונן (ע"א  .)244913הפסיקה אימצה את "מבחן מרכז החיים" כמבחן
המהותי לקביעת התושבות .מבחן זה בוחן במשולב את ההיבט האובייקטיבי ,קרי ,היכן מצויות פיסית מירב הזיקות של הנישום ,ואת ההיבט הסובייקטיבי ,קרי ,מה
הייתה כוונת הנישום והיכן הוא רואה את "מרכז חייו" .במסגרת תיקון מס'  123לפקודה (שתוקפו מיום  )0.0.3112הורחבה הגדרת "תושב ישראל" שקלטה לתוכה את
העקרונות שהותוו בפסיקה לעניין קביעת התושבות בישראל עד לאותה העת ונקבע כי היא מאפשרת לבחון את שאלת התושבות גם במקרים עליהם חל הנוסח לפני תיקון
.023
פסק הדין קובע כי מקום המגורים של התא המשפחתי מהווה אינדיקציה בעלת משקל בשאלה היכן מרכז חייו של נישום ואין זה שכיח שבני זוג מחליטים להתנהל תוך
הפרדה של מקום המגורים ,אולם אין לשלול התנהלות כזו .בנסיבות פסק הדין נקבע ,כי גם אם בני הזוג בחרו לחיות תוך הפרדה של מקום מגוריהם ,הוכח שהיחיד
התגורר דרך קבע בסינגפור ומירב הזיקות לגביו הצביעו כי מרכז חייו היה בסינגפור.
המשך בעמוד הבא
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בית המשפט עשה הבחנה בין זיקות התושבות התלויות ביחיד לבין זיקות התושבות שאינן תלויות בו .לגבי זיקות התושבות התלויות ביחיד נקבע שרובן מצויות בסינגפור:
בין היתר ,היחיד בעל תעודת תושב קבע של סינגפור המאפשרת לו חופש עיסוק בסינגפור ,בעלים של נכסים וחברה בסינגפור ,מפקיד כספים לקרנות פנסיה ממשלתיות,
בעל ביטוח רפואי בסינגפור ,בעל פעילות חברתית ועסקית רחבה בסינגפור ועוד .זיקות התושבות שאינן תלויות ביחיד :מקום מגורי אשתו ובנותיו ,הרכבים שבשימוש
המשפחה ,הדירות שבבעלות משותפת ליחיד ולאשתו ,חשבון הבנק המשמש את אשתו ובו מתקבלת גמלתו מהצבא ,המצויות בישראל.
העובדה כי היחיד בחר להתגורר בדירת קבע בסינגפור למעלה מ 01-שנים ולאחר סיום התקשרותו עם הגורם בסינגפור בשנת  3115המשיך לעבוד בסינגפור תוך
התערות בחיי המסחר ,החברה והקהילה היהודית בסינגפור ,מלמדת כי למרות החלטתה של אשתו לקבוע את מרכז חייה בישראל ,בחר היחיד לקבוע את מרכז חייו
בסינגפור ואף פעל להגשמת בחירתו זו במשך תקופה ארוכה מאד .הזוגיות המסוימת שבחרו בה בני הזוג גם בה יש כדי ללמד על זיקתו של היחיד לסינגפור כמרכז חייו.
בית המשפט קבע כי עובדת היותם נשואים אינה יכולה לשמש משקל נגד כנגד כל שאר הזיקות האמורות ,כך גם ביקורי המערער בארץ אין בהם כדי להסיט לישראל את
מרכז חייו שהוא בסינגפור.
הערעור התקבל ברובו

חלק  –6תמריצים
חקיקה
רו"ח דני גבאי ,דירקטור מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס
 .1העלאת שיעור המס להכנסה מועדפת ועל דיבידנד שמקורו בהכנסות מסוימות שקיבלו הטבות לפי החוק לעידוד השקעות הון
תיקון עקיף מס'  11לחוק לעידוד השקעות הון במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  3112ו,)3114 -
התשע"ג3112 -
פורסם בספר החוקים  3415מיום  5באוגוסט 3112
העלאת שיעורי המס המוטלים על חברה מועדפת בשל הכנסתה המועדפת
בתיקון  98לחוק לעידוד השקעות הון (בתחולה מיום  )0.0.3100נקבעו שיעורי מס מופחתים לחברות מועדפות על הכנסתן המועדפת כדלקמן:
לחברות באזור פיתוח א' :בשנים  ,01% :3100-3103בשנים  ,4% :3102-3102החל משנת  ;9% :3105לחברות במרכז הארץ :בשנים  ,05% :3100-3103בשנים
 ,03.5% :3102-3102החל משנת .03% :3105
התיקון קובע כי מתווה הפחתת שיעורי המס על הכנסה מועדפת יופסק והחל משנת המס  3102יהיה שיעור המס המוטל על חברות באזור פיתוח א'  4%ובמרכז הארץ
.09%
המשך בעמוד הבא
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העלאת שיעור המס ל 31% -על דיבידנד שמקורו בהכנסה מועדפת ובמקרים מסויימים מהכנסות שמקורן במפעל מוטב או מפעל מאושר
כיום שיעור המס המוטל על דיבידנד שמקורו בהכנסה שזכתה להטבה מכח החוק לעידוד השקעות הון (הכנסה מועדפת ,מוטבת או מאושרת) הינו  .05%בתיקון נקבע כי
שיעור המס על דיבידנד שיחולק החל מיום  1.1.3114יועלה ל 31% -לגבי הכנסה שמקורה בהכנסה מועדפת וכן במקרים נוספים כמפורט להלן:
סעיף בחוק
לעידוד

מקור ההכנסה ממנה מחולק
הדיבידנד

הוראות תחולת התיקון

50יח

הכנסה מועדפת

לגבי דיבידנד שיחולק החל מיום  0.0.3102ואילך

50ב(ג)()0

הכנסה מוטבת

לגבי דיבידנד שיחולק החל מיום  0.0.3102מהכנסה של חברה מוטבת שהיא בעלת
מפעל מוטב ,שהושגה בתקופת ההטבות שתחילתה בשנת בחירה ,שהיא שנת המס
 3102ואילך.

(24ב)(()3א)

הכנסה של מפעל מאושר תיירותי או של
חברה שהיא בעלת מפעל חקלאי
מאושר

לגבי דיבידנד שיחולק החל מיום  0.0.3102מהכנסה של חברה כמפורט להלן:

מפעל מאושר תעשייתי במסלול מענקים
או מסלול חלופי

חברה שהיא בעלת מפעל מאושר שהוא מפעל תיירותי ,שקיבלה מענק בשל הקמת
מפעל לראשונה או בשל הרחבה קודמת שלו ,והתכנית להקמת9הרחבת המפעל אושרה
בידי המנהלה ביום  0.0.3102ואילך.
חברה שהיא בעלת מפעל חקלאי מאושר -לגבי הכנסתה שהושגה בתקופת ההטבות
בסעיפים  22או 25א לחוק האמור שתחילתה בתכנית שאושרה ביום  0.0.3102ואילך.
אין התייחסות בתיקון.

להרחבה -ראה סעיפים  15-16בחוזר מסים  31.3112של משרדנו.
 .3תיקון החוק לעידוד השקעות הון לעניין עמידה בתנאי ייצוא רטרואקטיבית מיום 1.1.3113
החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס'  ,)11התשע"ג3112 -
פורסם בספר החוקים  3411מיום  11ביולי 3112
עקב הגידול באוכלוסייה ,מספר התושבים הכולל במדינת ישראל וברשות הפלסטינית ,אשר מהוות שוק אחד לצורך החוק ,יתכן ועבר בשנת  3103את ה 03 -מיליון
תושבים.
כדי להתאים את הוראות החוק לקצב גידול האוכלוסייה בעולם ,ולשמר את המצב שלפיו אם אין ייצוא של  35%לפחות ,אין זכאות להטבה לפי החוק ,תוקן תנאי גודל
השוק שבסעיף 08א(ג)(() 0ג) לחוק ,כך שהוגדל מספר התושבים המינימלי שייחשב לשוק מסוים ,לעניין הסעיף האמור ,מ 03 -מיליון ל 02-מיליון.
תחולת התיקון ,נקבעה באופן חריג כתחולה רטרואקטיבית מיום .1.1.3113
להרחבה -ראה חוזר מסים  33.3112של משרדנו.
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פסיקה
רו"ח אלינור הלפרין ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס
ייצוא לחו"ל באמצעות חברה משווקת עלול לשלול את ההטבות המוענקות בחוק לעידוד השקעות הון
ע"מ  56411-11-11כ.צ.ט נוביס בע"מ נ' פשמ"ג
חברת כ.צ.ט נוביס בע"מ ("המערערת ") הינה חברה תעשייתית ,העוסקת בייצור מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה ,בין היתר תכשיר לטיפול בכינים ("התכשיר") ,באמצעות
מפעלה הממוקם באזור פיתוח א' ,כהגדרת המונח בחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט"( 0454-החוק") .המערערת מכרה את התכשיר באמצעות חברת אורנכין בע"מ
("אורנכין ") ללקוחות באירופה .אורנכין אינה חברה תעשייתית ואינה מקיימת פעילות יצרנית מכל סוג וכן אינה בעלת מפעל מאושר או מפעל מוטב.
המערערת דרשה לייחס מכירותיה לאורנכין ,כמכירות העומדות בתנאי היצוא הקבועים בסעיף 08א(ג)(()0ג) לחוק ,שמשמעותם ייצוא של  35%לפחות מכלל המכירות.
השאלה הנדרשת להכרעה -האם יש לראות במערערת כחברה המוכרת את תוצרתה לאירופה בעקיפין באמצעות אורנכין ולכן עומדת בתנאי סעיף 08א(ג)( )3לחוק,
המאפשר לראות בקבלן המשנה של מפעל תעשייתי כעומד בתנאי 08א(ג) לחוק ,או שמא יש לראות במערערת כבעלת מפעל אשר מוכר את תוצרתו לחברה ישראלית
אחרת -אורנכין ,והאחרונה היא שמייצאת את המוצר.
הכרעת בית המשפט המחוזי בסוגיה התבססה בעיקרה על מבחן חלוקת הסיכונים ,במסגרתו נבחנה חלוקת הסיכונים והסיכויים הגלומים במכירת המוצרים לחו"ל בין
המערערת לבין אורנכין .ביהמ"ש קבע כי המערערת אינה נשאה בסיכונים הכרוכים בייצוא ,אלא בסיכונים המאפיינים כל יצרן באשר הוא .נקבע כי ,המערערת מכרה את
התכשיר לחברת אורנכין ,והיא זו שמכרה בתורה את התכשיר לצרכנים הסופיים באירופה .על כן ,יש להבחין בין מצב בו היצרן נעזר בשירותיו של גורם מתווך בכדי למכור
מוצריו בעקיפין ואז יעמוד בסעיף 08א(ג) לחוק ,לבין מצב בו היצרן מוכר לקמעונאי אשר מוכר את המוצרים לאחרים כמוצרים שלו.
הערעור נדחה
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מגזר הנדל"ן
רו"ח אלי גורנשטיין ,דירקטור מנהל מחלקת מיסוי נדל"ן ומוסדות פיננסיים ,חטיבת המס
חקיקה
רו"ח דני גבאי ,דירקטור מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס
 .1החוק לשינויי סדרי עדיפויות לאומיים -היבטי מיסוי מקרקעין
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  3112ו ,)3114 -התשע"ג3112 -
פורסם בספר החוקים  3415מיום  5באוגוסט 3112
החוק שבנדון כולל נושאים רבים ומגוונים ובהם גם נושאי מס רבים .בתחום מיסוי המקרקעין ,בוצעו תיקונים במסגרת תיקון מס'  16לחוק מיסוי מקרקעין
(שבח ורכישה) ,התשכ"ג .0492-בין היתר ,נקבע כדלקמן:
מס רכישה
יוטל גם בגין הקצאה של מניות באיגוד מקרקעין;

הוספת מדרגות מס נוספות לדירות יוקרה;

השיעורים המופחתים בגין דירה יחידה יינתנו רק לתושב ישראל;

מס שבח על דירות מגורים
ביטול הפטור על מכירת דירת מגורים שאינה יחידה (המס יחול רק על החלק היחסי המיוחס לינארית לתקופת ההחזקה בנכס החל מיום  )09093102וקביעת הוראות

לתקופת מעבר המאפשרות פטור חלקי למכירה של עד שתי דירות;
צמצום הפטורים על מכירת דירה יחידה :פטור רק למי שהחזיק בבעלות על הדירה  08חודשים לפחות ,פטור רק למוכר תושב ישראל או תושב חוץ שהוכיח שאין לו

דירת מגורים במדינת תושבותו ,הגבלת הפטור עד לשווי של  2.5מיליון ;₪
שינוי נוסח הסעיף המאפשר פטור חד פעמי למשפר דיור;

שינוי נוסח הסעיף לגבי עסקת קומבינציה כאשר החלק הנמכר כולל חלק מהזכויות בדירת מגורים;

הרחבת תחולת הסעיף העוסק במכירת דירת מגורים שהתמורה הושפעה מזכויות לבנייה נוספת;
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נושאים נוספים
צמצום הפטורים לעסקאות מתנה וצמצום מספר תקופות הצינון הנדרשות לקבלת פטור ממכירת דירות מגורים שהתקבלו במתנה;

חלוקת רווחי שערוך שנרשמו בגין זכות במקרקעין;

מתן סמכות לדרישת הגשת הצהרה באופן מקוון;

אפשרות לקיזוז מס שנוכה במקור לפי תקנות ניכוי במקור משירותים ונכסים בשל עסקת מקרקעין מחבות מס השבח;

הרחבת המקרים לגביהם יוטל קנס גירעון


באופן כללי נקבע ,שתחילתו של החוק לשינוי סדרי עדיפויות ביום  0באוגוסט "( 3102יום התחילה") ,אלא אם נקבע בו אחרת .לגבי השינויים בחוק מיסוי מקרקעין ,נקבע
כי הם יחולו על מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין שנעשו ביום התחילה ואילך ,אלא אם כן נקבע אחרת.
להרחבה -ראה חוזר מסים  38.3112של משרדנו.

 .3הגדלת שיעור מס רכישה ל 6%-על מקרקעין שאינם דירת מגורים
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה)(תיקון) ,התשע"ג3112 -
פורסם בקובץ  1315מיום  1באוגוסט 3112
במסגרת תיקון מס'  49לחוק מיסוי מקרקעין שבוצע במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (ראה לעיל) ,נקבעה ,בין היתר ,העלאה של שיעורי מס הרכישה לדירות
מגורים .במקביל ,בוצע גם תיקון לתקנות מס רכישה לפיו ,רכישת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים תגרור עִ מה חבות במס ברכישה בשיעור  ,9%במקום  .5%תחולה
החל מ.0.8.3102 -
עם זאת ,נקבע ,כי כאשר מדובר ברכישת זכות במקרקעין שקיימת לגביה תכנית בנייה המתירה בניה של דירה אחת לפחות המיועדת לשמש למגורים ,יוחזר לרוכש
שישית ( )0%ממס הרכישה  -ובלבד שלא יאוחר מתום  32חודשים מיום המכירה התקבל היתר לבניית דירת מגורים אחת לפחות.
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פסיקה -מס הכנסה
עו"ד יפתח שמחוני ,מנהל במחלקת מיסוי נדל"ן ,חטיבת המס
חלוקת זכויות במיזם דיור כפירוק שותפות -החלת הלכת שדות גם על נכסי מקרקעין
עמ"ה  1328915יצחק דלאל נ' פקיד שומה רחובות
המערער רכש זכויות במיזם להקמת בניין של דירות מגורים ,ומאוחר יותר בוצעה חלוקה של הדירות בפרויקט בין השותפים במיזם .המערער דיווח תחילה על רכישת
הזכויות כרכישה של מלאי עסקי ,ובהמשך ביקש לתקן סיווג זה לרכישה של רכוש פרטי בטענה שכל הדירות מיועדות לשימושו ולשימוש בני משפחתו ,אולם בקשה זו
נענתה בשלילה.
פקיד השומה טען כי העברת הדירות מהשותפות לנישום הינה למעשה פירוק של השותפות ולכן יש להחיל את סעיף  42לפקודה ,שכן הסכם החלוקה בין השותפים הינו
העברת מלאי הדירות של השותפות לנישום – ולכן יש לחייבו במס.
מאידך ,הנישום טען בנוסף כי מלכתחילה רכש את הזכויות בדירות במיזם באופן אישי ולא קנה את הזכות בשותפות ,ולא דיווח באופן זה לאור יעוץ משפטי שקיבל.
תחילה בחן ביהמ"ש המחוזי האם הפעילות המשותפת במיזם עולה לכדי שותפות ,ונקבע שאכן מדובר בשותפות ,וזאת בהתחשב בין היתר בהסכמים שנחתמו בין
השותפים ,דיווחים שבוצעו לרשויות המס ,וכיו"ב.
ביהמ"ש קבע כי הלכת שדות (ע"א  ) 3139943לפיה אין לראות ברכישת זכויות שותפות כרכישה של נכסי השותפות עצמם אלא כרכישה של הזכות בשותפות חלה גם
לגבי נכסי מקרקעין ,שכן מס שבח הינו מקדמה על חשבון מס ההכנסה .יחד עם זאת ,באשר למהלך של פירוק השותפות לו טען פקיד השומה ,נקבע כי מכיוון שבהגדרתו
דאז של סעיף  42לפקודה הוחרג מלאי עסקי מהגדרת "נכס" ,אזי אין לקבל את השומה העיקרית שקבע פקיד השומה ,במסגרתה הטיל מס בהתאם לפירוק לפי סעיף 42
לפקודה.
ואולם ,ביהמ"ש קיבל את השומה החלופית שערך פקיד השומה לנישום ,בנוגע לשינוי ייעודן של הדירות ממלאי עסקי של השותפות לשימוש פרטי של המערער .דהיינו,
לנישום הייתה תחילה זכות בשותפות שהחזיקה במלאי הדירות ,ובהמשך בוצעה חלוקה של הדירות לשותפים בשותפות .לפיכך יש למסות את הנישום בגין חלוקה זו,
אולם בד בבד התיר ביהמ"ש לנכות הוצאות רלוונטיות.
הערעור התקבל חלקית
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פסיקה – מס ערך מוסף
רו"ח אסף בהר ,מנהל בכיר במחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
 .2השכרת מקבץ דירות לעמידר אינה מהווה השכרת דירת מגורים הזכאית לפטור
ע"א  1912911ר.א.שליט פיתוח בניה ויזום פרויקטים בע"מ ואח' נ' מנהל מע"מ
המערערות הן חברות העוסקות ,בין היתר ,בבניית בתים למגורים .במסגרת עסקיהן ,התקשרה כל אחת מהמערערות עם עמידר בהסכם הקובע כדלקמן :המערערות
תעמדנה מקבצי דיור לטובת דיירים אשר הוגדרו כ"כל אדם אשר הופנה על ידי מ שרד הקליטה9עמידר למקבץ הדירות"; הפניית הדיירים תיעשה "בדרך ובצורה שייקבעו
על ידי עמידר"; למערערות לא יהא כל שיקול דעת או זכות החלטה בנוגע לזהות הדיירים; כ ₪ 0,111 -ליחידת דיור (בממוצע ובהתאם לגודל היחידה) ישולמו ישירות על
ידי הדייר למערערות ,ויתרת התמורה תשולם במישרין על ידי עמידר; לכל הסכומים בהסכם יצורף מע"מ אשר עמידר תהא חייבת בתשלומו למעט על הסכום אותו משלם
הדייר ישירות למערערות לגביו הוסכם כי "הינו כולל מע"מ".
המערערות דיווחו על התקבולים שהתקבלו מעמידר כעל עסקאות חייבות במע"מ ,ועל התקבולים ששולמו ישירות מהדיירים כעל עסקאות פטורות ממס לפי סעיף )0(20
לחוק מע"מ הקובע פטור מע"מ בעסקאות של השכרה למגורים.
בית המשפט העליון :סעיף  )0(20דורש שהעסקה הפטורה תהיה למטרת השכרה למגורים .היינו ,הסכם ישיר בין המשכיר לשוכר ,למעט בהתקיים החריג של "מתווך"
גרידא .בענייננו ,היחסים החוזיים בין הדיירים לבין המערערות אינם ישירים ולא חל עליהם חריג המתווך .למתקשרת – עמידר  ,-תכלית עסקית בהתקשרות והיא אינה
יכולה להיחשב כ"צינור" הא-ותו-לא .מטרת היחסים החוזים שבין עמי דר ובין המערערות אינה אך "שידוך" בינם לבין הדיירים ,אלא הגשמת תכליתה העסקית .משכך ,יש
לקבוע כי יחסיה של עמידר עם המערערות אינם בגדר תיווך בלבד בינן לבין הדיירים ,אלא התקשרות עצמאית של עמידר עם המערערות ,לשם הגשמת תכליתה העסקית
של עמידר ,ושאינה נופלת בגדר הפטור.
הערעור נדחה
 .4קבלן שרכש קרקע מיחיד שאינו עוסק ,יחויב במס מלא על מכירת דירת המגורים שבנה
ע"א  1261913אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ נ' מנהל מע"מ גוש דן
המערערת ,העוסקת ביזום ובניה במקרקעין ,רכשה מקרקעין מיחידים שאינם רשומים כעוסק במע"מ ,והוציאה חשבונית מס עצמית בהתאם לתקנה 9ב לתקנות מע"מ.
המערערת הקימה על המקרקעין פרוייקט של דירות מגורים למכירה .המערערת לא שילמה מע"מ על מלוא מחיר הדירות בעת מכירתן ,אלא רק על ההפרש שבין מחיר
מכירת הדירות לבין מחיר רכישת המקרקעין .המערערת טענה כי הוראות סעיף (5ב) לחוק מע"מ ,לפיו" ,במכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין שרכש אותה ממי
שאינו מלכ"ר ,מוסד כספי או עוסק ,המס עליה יהיה לא ממחירה המלא ,אלא מההפרש שבין מחירה בעת המכירה כאמור ,לבין מחירה בעת הרכישה ,"...חלות גם
עליה .אין לדברי המערערת כל הצדקה לתוצאת מס שונה במקרה של רכישת דירת מגורים גמורה ומכירתה לאחר מכן ,לבין רכישת קרקע טרם החלת הבניה ומכירת
דירת מגורים לאחר מכן.
ביהמ"ש המחוזי לא קיבל את עמדת המערערת וקבע כי במסגרת סעיף (5ב) התייחס המחוקק ,באופן חד משמעי ,למכירתה של דירת מגורים על ידי עוסק במקרקעין על
ידי מי שרכש אותה ,בין היתר ,ממי שאינו עוסק .המחוקק בחר באופן מפורש להחיל את הוראת סעיף (5ב) לחוק על דירת מגורים בלבד .עסקה זו (רכישת המקרקעין על
ידי העוסק ממי שאינו עוסק) הינה נפרדת מהעסקה הנוספת והמאוחרת שנעשתה על ידי המערערת – בניית הדירות ומכירתן .המחוקק בחר באופן ברור שלא לכלול
עסקה נפרדת זו בהוראות סעיף (5ב) והעוסק יחויב בגינה במס עסקאות ,בהתאם למלוא תמורת המכירה.
ביהמ"ש העליון המליץ למערערת לחזור בה מערעורה והמערערת קיבלה את המלצתו והערעור נדחה.
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פסיקה -מיסוי מקרקעין
רו"ח אלי גורנשטיין ,דירקטור מנהל מחלקת מיסוי נדל"ן ומוסדות פיננסיים ,חטיבת המס
 .1חברה בעלת זכות לקבל דמי שכירות כאיגוד מקרקעין
ו"ע  54914-15-13רפאל פישר אחזקות בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין
העוררת רכשה מניות של חברה שהחזיקה בזכות שכירות למשך  2שנים ולאחריה תהיה זכאית להחזיק בנכס מקרקעין לתקופה של  31שנה .במקביל החברה השכירה
את הנכס למשך  01שנים לשופרסל בשכירות משנה .בנוסף ,החברה הנרכשת החזיקה  09%בחברה אחרת שהינה איגוד מקרקעין.
בעת רכישת מניות החברה דיווחו הצדדים לעסקה על פעולה באיגוד מקרקעין ,אולם בהמשך ביקשה העוררת לתקן את הדיווח בטענה שבשל טעות משפטית דיווחה על
החברה הנרכשת כאיגוד מקרקעין ,ולכן אינה חייבת במס רכישה .העוררת טענה כי אף אם החברה הנרכשת מחזיקה מניות באיגוד מקרקעין ,הרי שזכות השכירות
במקרקעין שהושכרה לשופרסל כאמור מהווה פעילות עסקית העולה על  01%משווי כלל נכסי האיגוד ,ולכן אין לראות בחברה הנרכשת איגוד מקרקעין .בנוסף נטען כי יש
לקבוע את שווי הרכישה לא לפי שווי המקרקעין של האיגוד אלא לפי שווי המניות של החברה הנרכשת.
המשיב דחה טענות אלה ,וקבע כי החברה הינה איגוד מקרקעין ,וכן שאין להפריד בין זכות השכרת הנכס לזכות הבעלות במקרקעין במקרה זה ,ובנוסף דמי השכירות
אינם עולים לכדי פעילות עסקית אלא מדובר בשימוש ביניים בלבד עד לבניית פרויקט מגורים.
ועדת הערר :תחילה בחנה הוועדה את נכסי החברה ,וקבעה כי יש לראות את זכות השכירות כחלק מהזכות במקרקעין ,ומכיוון ולחברה אין נכסים נוספים מעבר לכך ,אזי
היא מהווה איגוד מקרקעין.
לעניין קביעת שווי הרכישה כשווי המניות או לפי שווי המקרקעין שבידי איגוד המקרקעין -הוועדה פעלה לפי סעיף  4לחוק הקובע את עקרון השקיפות ,וקבעה כי השווי הינו
בהתאם לשווי המקרקעין עצמם .הוועדה קבעה כי הסעיף חל גם במקרה דנן ,קרי גם כאשר המקרקעין נמצאים בבעלות חברת בת שהינה איגוד מקרקעין ,וגם הוא אפוא
נשוא להרמת המסך.
הערר נדחה
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 .3ייחוס עלות במכירת זכויות שהתקבלו ונמכרו בעסקאות קומבינציה כפולות
ו"ע  4133-11-13פינת פלורנטין בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין
העוררת רכשה זכויות בנכס במסגרת עסקת קומבינציה ,והתחייבה לפנות דיירים מוגנים ,לבנות יחידות דיור ולשלם את היטל ההשבחה .בעסקה זו קבע מנהל מיסוי
מקרקעין שווי מכירה בסך של כ 5.4 -מיליון  .₪בהמשך מכרה העוררת לחברה קבלנית כ 91-אחוזים מהזכויות בנכס תמורת קבלת שירותי בנייה ומזומנים .הקבלן
התחייב לבנות את כל יחידות הדיור בפרויקט וכן לבנות עבור העוררת בשטח שנותר בבעלותה יחידות נוספות .המשיב העריך את שווי עלות הבניה בסך של כ 00-מיליון
.₪
השאלה שנדונה :האם בעת מכירת יחידות הדיור שמכרה המערערת (שאותן בנה הקבלן בעבורה) ,יש להתיר למערערת לנכות את עלות שירותי הבניה כפי שנקבעו
בעסקה השנייה או לפי העסקה הראשונה ,במסגרתה נקבעה עלות בניה נמוכה יותר משמעותית.
ועדת הערר  :במקרים כגון דא ,החיוב במס שבח מבוסס על הערכה של הקבלן ורשויות המס ,ועל כן התוצאה הינה כי הערכת השווי של שירותי בניה בעסקה השנייה
הייתה גבוהה באופן ניכר מהשווי שנקבע בעסקה הראשונה .כמו כן ,בעוד שלצרכי מס שבח ע"פ רוב לא מבוצע תיקון שומה ,הרי שלצרכי מס הכנסה המס מחושב לפי
הוצאות הבניה בפועל ולא לפי אומדן שנקבע לצורך מס רכישה9שבח.
ועדת הערר דחתה את טענת המשיב ,לפיה החברה לא עמדה בהוצאות אלו בפועל ולכן אין להתירן בניכוי ,זאת מכיוון והחברה שילמה מס על הסכום אשר נקבע בשומת
מס שבח ,ועל כן הכרה בעלות זו של  00מיליון  ₪בעת מכירת יחידות המגורים הינה נכונה מיסויית וכלכלית .דהיינו ,בשל תשלום מס שבח בגין שווי שירותי הבניה כאמור,
אזי יש לראות בסכום זה כעלויות בניה המותרות בניכוי בעת מכירת הדירות .הוועדה מציינת בעניין זה את פס"ד די-רום (ע"א  )4284910שם נקבע כי ההפרש בין
העלויות החזויות לבין העלויות בפועל יוכר כהפסד.
לאור כל זאת ,נקבע כי שווי הוצאות הבניה הוא שווי עלויות הבניה כפי שנקבע בעסקה האחרונה .חלקן היחסי של הוצאות אלו יותר בניכוי בעת שתימכרנה הדירות.
הערר התקבל
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מגזר טכנולוגיה ,מדיה ותקשורת
רו"ח אסף בהר ,מנהל בכיר במחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
החבות במע"מ בעסקאות של שירותי תקשורת בינלאומיים
הוראת פרשנות  393112של אגף המכס ומע"מ
ההוראה עוסקת בשירותי תקשורת בינלאומיים הניתנים ע"י חברות תקשורת ישראליות למנויים הנמצאים בישראל או בחו"ל וקובעת לגבי כל סוג שירות ,האם הוא זכאי
למע"מ בשיעור אפס או שהוא יתחייב במע"מ בשיעור מלא ,תוך מתן הסברים לטיפול הראוי לגישת רשויות מע"מ .לנוחיותכם ריכזנו בטבלה את שיעור המס שיחול על כל
סוג שירות כדלקמן:
מע"מ בשיעור אפס


סוג השירות
יוזם השיחה נמצא בחו"ל ומקבל השיחה נמצא בישראל או בחו"ל
במקרים בהם יוזם השיחה נמצא בישראל ומקבל השיחה נמצא בחו"ל

מע"מ בשיעור מלא


שליחת מסרון ( )SMSוהודעות מולטימדיה ( – )MMSמחו"ל



שליחת מסרון ( )SMSוהודעות מולטימדיה ( – )MMSמישראל



גלישה באינטרנט בחו"ל



שירותי ניווט ( )GPSבחו"ל



שיחת "חסכון עולמי""9חו"ל מוזל" CALL BACK9וכדו' – יוזם שיחה מחו"ל



מכירת חבילה הכוללת כמות מוגדרת של דקות9מסרונים9גלישה באינטרנט



התקשרות מחו"ל באמצעות קוד אישי:



שיחות גוביינא מחו"ל – יוזם השיחה נמצא בחו"ל



יצוין כי עפ"י תקנה  03לתקנות מע"מ ,יחול מס בשיעור אפס בהתקיים התנאים המפורטים להלן:



רישום בספרי החשבונות של העוסק של מחיר העסקה ,לרבות דרך התשלום והמטבע בו שולמה.
בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה.
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מגזר מסחר ושירותים
רו"ח דני גבאי ,דירקטור מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס
הקטנת שיעור הפחת לכלי רכב של חברות ליסינג
תקנות מס הכנסה (פחת)(תיקון) ,התשע"ג3112 -
פורסם בקובץ התקנות  1313מיום  39ביולי 3112
במסגרת תיקון לתקנות מס הכנסה (פחת) 0420 ,הוקטנו שיעורי הפחת לכלי רכב של חברות ליסינג כדלקמן:
שיעור הפחת לרכב מסוג ( M1רכב שבו עד  8מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל המותר אינו עולה  2,511ק"ג) או מסוג ( N1רכב שמשקלו הכולל המותר אינו
עולה על  2,511ק"ג) שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב השכרה 9החכרה יהיה ( 09%במקום .)31%
תחילתו של התיקון החל מיום  0באוגוסט "( 3102יום התחילה") והוא יחול על רכב שהחל לשמש לראשונה להחכרה ביום התחילה או לאחריו.
נציין כי במקביל ,במסגרת חוק השינוי לסדרי עדיפויות לאומיים (ראה תקציר בחוברת זו) ,נקבעה החמרה נוספת לכלי רכב של חברות ליסינג .נקבע שם ,כי סעיף 49
לפקודת מס הכנסה המאפשר לדחות את רווח ההון ממכירת נכס בר פחת אם נרכש נכס חלופי ,לא יחול על רכב נוסעים פרטי כהגדרתו בתקנות התעבורה ,התשכ"א-
 , 0490ששימש בידי המוכר להחכרה או להשכרה אחרת .מטרת התיקון היא למנוע את דחיית רווח ההון בגין רכב זה ,זאת הואיל והשימוש בסעיף  49לפקודה לחילוף
רכבי השכרה או החכרה (ליסינג) נעשה במקרים רבים לצורך החלפת צי רכב שלמים ,אשר מכירתם מהווה למעשה מלאי שנמכר.
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המגזר הפיננסי
מיסוי בינלאומי
עו"ד תומר נשר ,מחלקת מיסוי בינלאומי ,חטיבת המס
טיוטת הנחיות חדשה של רשויות המס בארה"ב ) )IRSלהפעלת כללי ה FATCA -
רשויות המס בארה"ב פרסמו במהלך אוגוסט  3102טיוטת הוראות בהקשר ליישום כללי ה –  FATCAמחוץ
לארה"ב .כזכור ,כללים אלו מחייבים מוסדות פיננסיים בעולם לדווח על חשבונות ונכסים שהם מנהלים בעבור
אזרחים אמריקאים ,וזאת גם אם אותם אזרחים לא מתגוררים בארה"ב בישראל .הגופים המרכזיים אשר
לגביהם חלים כללים אלו הם הבנקים ,אשר אמורים ליישר קו עם כללים אלו עד יולי .3102
טיוטת ההוראות החדשות מתייחסת לגופים אשר מחויבים לדרוש מבעלי החשבון טופס  ,W9שהינו טופס מיוחד
אשר על גביו מצהיר בעל החשבון לרשויות המס בארה"ב על זהותו ,פרטיו האישיים ותשלומים שהעביר אותו
אדם .טיוטת ההוראות החדשות מדגישה את השינויים בטופס  W9החדש ,לרבות פירוט זהות מקבלי תשלומים
מהמצהיר גם בהקשר מקבלי תשלום הפטורים מדיווח ו9או כללי ה –  .FATCAמעבר לכך ,ההוראות כוללות
הנחיות לגבי ההיערכות הנדרשת מהבנקים בישראל ,אשר צריכה להסתיים לכל המאוחר  9חודשים לפני מועד
תחולת הכללים ,שהוא כאמור יולי .3102
מעבר לכך ,רשויות המס בארה"ב מאפשרות כעת רישום אונליין ,באתר אינטרנט מיועד ,למוסדות פיננסיים אשר
כללי ה –  FATCAחלים עליהם.
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פינת הזרקור
אנו שמחים לבשר כי הצטרף לשורותינו מומחה מיסוי חדש ,רו"ח ניסים פחימה ,שיוביל
מעתה את מחלקת מיסים עקיפים.
ניסים עבד ב 00-השנים האחרונות ,ברשות המיסים .בתפקידו האחרון כיהן כמנהל
תחום מחלקה מקצועית מע"מ וכן כמאמן ארצי ,אחראי על המתמחים באגף ,למשך
תקופה של חמש שנים.
מקצועיות ,החלטות מיסוי ,פרה – רולינג והסדרי מיסוי בהסכם .כמו כן ,הדריך בכל
קורסי הרשות בנושא מע"מ (מבקרים ,חוקרים ,מפקחים ,מכס וגביה ואכיפה).
ניסים משמש כמרצה לחוק מס ערך מוסף באוניברסיטת בר אילן ,במכון הטכנולוגי
ירושלים ובלשכת רואי החשבון.

מחלקת מסים עקיפים של  Deloitteבריטמן אלמגור זהר ,בעלת ניסיון רב ועשיר בליווי ,טיפול וייעוץ במגוון נושאים מתחום המיסוי העקיף וסחר בינלאומי ,לרבות
מע"מ ,מס קניה ,מסי בלו ,מכסים ,היטלי סחר ורגולציה ותקינה בתחום הייבוא והיצוא .מחלקת מסים עקיפים עומדת לרשות לקוחותיה בכל הקשור לטיפול
בבעיות מס ,כמו גם תכנון מס מוקדם במטרה לצמצם עלויות ולהשיג יתרונות תחרותיים שיקדמו השגת יעדים.
שירותי מס ערך מוסף
המחלקה מספקת מכלול שירותים בתחום המע"מ לחברות וליחידים ,ומטפלת בסוגיות מס ערך מוסף כמו:
• חוות דעת מיסויות
• פניה לרשות המסים לקבלת פרה-רולינג
• פתרון בעיות וייצוג בפני רשות המסים בהליכי שומה
• הגשת בקשות להחזר מע"מ בגין חובות אבודים
• יעוץ בנוגע להיבטי החבות במע"מ בהסדרי חוב ,פיצויים ותשלומים אחרים
• אופטימיזציה של דיווחי מע"מ
• סוגיות הכרוכות בביצוע עסקאות הוניות
• בניית תכנית מקיפה בהיבטי מיסוי ישיר ועקיף
• טיפול בזכאות למע"מ בשיעור אפס במקרים של מתן שירותים לתושבי חוץ
• לווי בקשות להחזר מע"מ בגין חובות אבודים
• סיוע ליבואנים ויצואנים בתכנון תשלומי מיסי יבוא ויצוא
• סיוע וליווי היערכות לביקורות המתבצעות בידי אגף המכס ומע"מ
מידע ופרטים נוספים:
רו"ח ניסים פחימה ,מנהל מחלקת מיסים עקיפים ,טל'12-9185210 :
לחזרה לתפריט
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הצוות שלך בחטיבת המס
למידע נוסף על שירותי חטיבת המס ניתן ליצור קשר עם המומחים שלנו:
צבי פרידמן
שותף ,ראש חטיבת המס
03 6085509
zfriedman@deloitte.co.il

מיסוי בינלאומי
יצחק צ'יקורל
03 6085511
ychikorel@deloitte.co.il

מחירי העברה
ג'קי חולי
03 6085424
jhoulie@deloitte.co.il

ליווי עסקאות בינלאומיות
אלונה מירון
03 6085540
ameiron@deloitte.co.il

תמריצים

מיסוי נדל“ן
ומוסדות פיננסים
אלי גורנשטיין
03 6085539
egorenstein@deloitte.co.il

לווי עסקאות בישראל
ומיסוי מלכ“רים
רונית בכר
03 6085403
rbachar@deloitte.co.il

ניוד עובדים ותיגמול הוני
פרידה ויסברג
12-9185528
frweissberg@deloitte.co.il

נדב גיל
03 6085378
ngil@deloitte.co.il

מיסוי הפרט ושירותים
נלווים לחברות

שינויי מבנה-
מיזוגים ורכישות

רוני קריה
03 7557505
rkirya@deloitte.co.il

אופיר סולמי
03 6085513
osulami@deloitte.co.il

מסים עקיפים

טליה רוזנהויז
03 6085581
trosenhaus@deloitte.co.il
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ניסים פחימה
12-9185210
npahima@deloitte.co.il

מחלקת שירותי תמיכה
ופרסומים מקצועיים
דני גבאי
03 6085532
dgabbay@deloitte.co.il
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