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 תוכן עניינים

 

 מיסוי כללי

 חקיקה - 1חלק 

 2016בינואר  1החל מיום  25%-הפחתת שיעור מס החברות ל .1
 2016-(, התשע"ו216)מס' חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

2 

 תיקוני מס שונים .2
(, 2016-ו 2015חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

 2015-התשע"ו
3 

 חובת דיווח על חוות דעת ונקיטת עמדה הסותרת עמדה של רשות המסים .3
 2015-חוק הטבות במס וייעוץ במס )תיקוני חקיקה(, התשע"ו

4 

 השקעות בחברות מו"פ המוכרות כהוצאה שוטפת -תיקון ל"חוק האנג'לים" .4
 2016-(, התשע"ו5)תיקוני חקיקה()תיקון מס'  2012-ו 2011חוק המדיניות הכלכלית לשנים 

4 

 לאומי ולא רק מכוח אמנות למניעת כפל מס-חילופי מידע לפי הסכם בין .5
 2015-(, התשע"ו207חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

5 

 לפקודת מס הכנסה 11הטבות מס לתושבי הפריפריה לפי סעיף  .6
 2015-חוק הטבות במס וייעוץ במס )תיקוני חקיקה(, התשע"ו

5 

 דוח תקופתי למע"מ ידווח באפן מקוון בלבד על ידי עוסקים החייבים בדיווח מפורט 2016החל משנת  .7
 2015-תקנות מס ערך מוסף )תיקון(, התשע"ו

6 

 פסיקה - 2חלק 
 פקיד השומה אינו יכול לבטל רטרואקטיבית עקרונות של הסכם שומה משנים קודמות .1

 חינוך וכשרות בע"מ נ' פקיד שומה גוש דן ק.ד.ש שירותי דת וקהילה 31259-12-11ע"מ 
7 

 מס הכנסה

 +Costוקצו לעובדים במסגרת חישוב הכנסות לפי הסכם במתכונת החובה לכלול את שווי האופציות שה .2
 בגין מתן שירותי מו"פ 

 3קונטירה טכנולוגיות בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב  40433-11-12ע"מ  א.

 פיניסאר ישראל בע"מ נ' פקיד שומה רחובות 1300-09ע"מ  ב.

9 

חויבה כמכר  -עסקה שהוכתרה כמכר מוניטין של שותף במשרד עו"ד לידי חברה שבבעלותו המלאה  .3
 זכות בשותפות החייבת במס מלא

 משה בנימין נסים נ' פקיד שומה גוש דן 5118/13ע"א 
11 

 סיווג מכירת זכויות של יחיד במערכת תוכנה כרווח הון .4
  3אבי בן דוד נ' פקיד שומה תל אביב  49967-12-13ע"מ 

12 

 תחרות של עובד פורש סווג כהכנסה פירותית-תשלום בגין אי .5
 כפר סבא פקיד שומהאלון ברמן נ'  55727-04-13ע"מ 

13 

 



 

 מיסוי כללי
 )המשך(

 )המשך( מס הכנסה

 תקבול שהתקבל לאחר מכירת מניות סווג כהכנסה פירותית .6
 ' פקיד שומה כפר סבאישעיהו שני נ 31238-01-12ע"מ 

14 

 דחיית בקשה לתביעה ייצוגית בעניין חישוב שווי שימוש ברכב צמוד .7
 סיםסראוס פארג'יאן נ' רשות המ 3363-02-11ת"צ 

15 

עסקה מלאכותית בגין מכירת מניות לחברה בבעלות הנישום בפטור ממס כנגד הלוואה והחזרתה  .8
 באמצעות דיבידנד

 ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים יחזקאל גוטשל 1211/14ע"א 
16 

וך דיבידנד מרווחי שערוך שחולק בסמוך למכירת המניות סווג כחלק מתמורת המניות; האם ניתן לער .9
 שומת תושב חוץ למיופי הכוח שלו? 

  עדטמנד ואח' נ' פקיד שומה רחובותאירג' ס 36427-10-12מ ע"
17 

 ב לפקודה104ים לחברה לפי סעיף התעלמות מהעברת זכות תביעה מיחיד .10
 רוזנקרנץ נ' פקיד שומה חולון 3790-08-13ע"מ 

18 

כנגד רווח הון ממכירת נכס ששימש את עסקו של יורשים אינם יכולים לקזז הפסדים עסקיים של המוריש  .11
 המוריש

 בנימין ואורי שרגא נ' פקיד שומה חולון 41641-01-14ע"מ 
19 

 מס ערך מוסף

 מכירת מגרשים ביהודה ושומרון חויבה במע"מ -מבחנים לקביעת תושבות של חברה לצרכי מס .12
  חברת שי צמרות )אורנית( נ' מנהל מע"מ פתח תקווה 32172-05-13ע"מ 

20 

 חיוב במע"מ על רכישת ומכירת בית פרטי ששימש לתקופה קצרה כצימר .13
 1שלום חנוך נ' מנהל מע"מ ת"א  58730-12-13ע"מ 

21 

חוזרים, הוראות  - 3חלק 
 -ביצוע ופרסומים אחרים

 מס הכנסה

 מיסוי עסקאות גידור  .1
 5589/15החלטת מיסוי מס' 

23 

 ( REPOוזר במניות )ניכוי מס במקור בגין עסקת מכר ח -שוק ההון  .2
 3625/15החלטת מיסוי מס' 

24 

 לפקודה 103מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף  .3
 4362/15החלטת מיסוי מס' 

24 

נכס על ידי שתי חברות האם בהתאם לסעיף  ג לפקודה אליהן הועבר103מיזוג חברות בהתאם לסעיף  .4
 א לפקודה104

 9836/15החלטת מיסוי מס' 
25 

 



 

 מיסוי כללי
 )המשך(

חוזרים, הוראות  - 3חלק 
 -ביצוע ופרסומים אחרים

 )המשך( מס הכנסה

( לפקודה לאחר שמוזגה ל"שלד בורסאי" לפי הוראות סעיף 1א)105פיצול חברה על פי הוראות סעיף  .5
 כ לפקודה103

 7368/15החלטת מיסוי מס' 
25 

 שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב/הוצאות רכב .6
 2016בינואר  25סים מיום הודעת רשות המ

26 

 2016אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס  .7
 2/2016הוראת ביצוע מס הכנסה 

26 

 פדיון זכויות באגודת אחזקות אגודה שיתופית חקלאית -מיסוי קיבוצים .8
 5878/15החלטת מיסוי מס' 

27 

 מיסוי שירותי דת .9
 רשות המסים - 1/2016חוזר מקצועי מס' 

28 

חוזרים, הוראות  - 4חלק 
 -ביצוע ופרסומים אחרים

 מס ערך מוסף

 מחיר העסקה ברכישת שירותים באמצעות יישומון )אפליקציה( .1
 3956/16החלטת מיסוי בהסכם מס' 

29 

 החבות במע"מ במתן שירותי כוח אדם לבתי מלון הממוקמים באזור אילת .2
 5739/16החלטת מיסוי בהסכם מס' 

29 

 30 בית המשפט המחוזי בטוקיו קובע פרשנות חדשה לסעיף העוסק במוסד קבע -יפן  מיסוי בינלאומי - 5חלק 

ניוד עובדים  - 6חלק 
 ותגמול הוני

 2020ביטול היטל עובדים זרים בענף החקלאות עד לסוף שנת  .1
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות 

 2016-והוראת שעה(, התשע"ו 18()תיקון מס' 2004 -ו 2003הכספים 
31 

 עובדים תושבי ישראל בחו"ל מטעם מעסיק ישראלי ימוסו רק לפי כללים מיוחדים המהווים הסדר ספציפי .2
 דורון כהן וגד בן אפרים נ' פקיד שומה חדרה 799/14ע"א 

31 

מגזר 
 הנדל"ן

 מיסוי מקרקעין -פסיקה 

 ייחוס עלויות במכירת זכויות שהתקבלו ונמכרו בעסקאות קומבינציה כפולות .1
 מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נ' פינת פלורנטין בע"מ 7699/13ע"א 

32 

 הקצאת מניות עם דילול מלא בחברה שבבעלותה מקבץ דיור חויבה במס רכישה .2
 אנקום גרופ בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין אזור מרכז 9105-04-11ו"ע 

33 

 חישוב מס רכישה בגין שווי של מניות באיגוד מקרקעין במסגרת עסקת מיזוג של החלפת מניות .3
 בריטיש ישראל השקעות בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה 46205-08-11ו"ע 

34 

החלטות מיסוי והודעות 
 רשות המסים

 הקמת קרן להשקעות במקרקעין "ריט"  .4
 8369/15החלטת מיסוי מס' 

34 

 

 



 

מגזר 
 התעשייה
 והמסחר

 מס הכנסה -פסיקה 
 2003בינואר  1שנרשמו למסחר לפני  יתמניות חברה תעשייתאופן קביעת המחיר המקורי של  .1

 שמואל ודן טופז נ' פקיד שומה חיפה 6674/14עע"מ 
35 

 מס ערך מוסף -פסיקה 
 מועד החיוב במע"מ על שירות אספקת מים שנתן תאגיד מים  .2

  גן בע"מ ואח'-אופיר ליברמן ואח' נ' מי רמת 14167/12ת"צ 
36 

חוזרים והחלטות מיסוי של 
 רשויות המס

 פרשנות הוראות הפחת המוגבר בתקנות הפחת לפי חוק התיאומים בשל אינפלציה  .3
 של רשות המסים 4/2015חוזר מס הכנסה 

37 

 החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות .4
 6/2015הוראת פרשנות מע"מ 

38 

 לא מפעל תעשייתי -מתן שירותים באמצעות תוכנה המשמשת פלטפורמת תיווך למתן וקבלת הלוואות .5
 המסים רשות של 5568/15החלטת מיסוי שלא בהסכם מס' 

39 

 
 לא מפעל תעשייתי -הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה לשיווק והפצה של חבילות תיירות .6

 המסים רשות של 8769/15החלטת מיסוי שלא בהסכם מס' 
39 

 40  צור קשר
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 חוצה מגזרים -מיסוי כללי 
 

 חקיקה - 1חלק 
 

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

 

 2016בינואר  1 החל מיום 25%-הפחתת שיעור מס החברות ל .1

 2016-(, התשע"ו216חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

 2016בינואר  5מיום  2521 בספר החוקיםפורסם 

 

 נקבע כדלקמן:סה לפקודת מס הכנ 216במסגרת תיקון מס' 

 

  (. שיעור מס החברות החדש יחול על הכנסה שהופקה או שנצמחה החל 26.5%)במקום  25%)א( לפקודה יופחת לשיעור של 126שיעור מס החברות שנקבע בסעיף

 . 2016בינואר  1 מיום

 ( 2ו)ב()67סעיף ב וכן המס על דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל,העוסקים בתשלום  )ו( לפקודה-)ג(126הוראות סעיפים בנוסף, בוצעו תיקונים מתאימים/משלימים ל

  .לדיבידנד שחילקה חברת החזקות ישראלית המתייחס לפקודה

 (, יחושב באופן יחסי בין התקופה מתחילת שנת 2015 בדצמבר 31 שיעור המס של חברה שנקבעה לה תקופת שומה מיוחדת )כלומר שנה שאינה מסתיימת ביום

 (.25%ועד לתום שנת המס ) 2016בינואר  1 ( לבין התקופה החל מיום26.5%) 2015בדצמבר  31 המס ועד ליום

 ורי מס הכנסה נציין, שהתיקון אינו רלבנטי לשיעורי המס המוטלים על הכנסות מכח החוק לעידוד השקעות הון )הכנסות ממפעל מועדף/ מוטב/מאושר(, או לשיע

 המוטלים על יחידים.

 

יתרות המס בדוחות הכספיים יחושבו בהתאם לשיעור מס חברות בגובה  2015בדצמבר  31, אזי בדוחות ליום 2015בדצמבר  31 בכנסת לאחרמאחר שהחקיקה אושרה 

 ראות מליאת הכנסת עד למועד אישור הדוחות הכספיים. יחד עם זאת, בהתאם להו על ידיולא ישקפו את שיעור המס המופחת הצפוי, וזאת למרות שהתיקון אושר  26.5%

IAS 10 ירועים לאחר תקופת הדיווח", הביאורים יכללו גילוי בדבר שיעור המס החדש וכן יכללו גילוי לאומדן ההשפעה הצפויה על הדוחות הכספיים."א 

 

 .של משרדנו 1.2016חוזר מסים ראה  -להרחבה

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=RSGIGng1H6Aur9KieoRKYudYlwywo9IXQZbDqtyXAj8%3d
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2016/1_2016mail.pdf
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 תיקוני מס שונים .2

 2015-(, התשע"ו2016-ו 2015חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

 2015 בנובמבר 30מיום  1125פורסם בספר החוקים 

 

 מספר תיקונים בחוקי מס שונים כדלקמן:  היתר, בין נכללו,במסגרת החוק שבנדון 

 

 בפקודת מס הכנסה

  לפקודת מס הכנסה 211תיקון  -פקיד השומה על ידיהארכת תקופת ההתיישנות להוצאת שומות 

  לפקודת מס הכנסה 211תיקון  -מסויםמתן אפשרות להוצאת שומה חלקית בנושא 

 ( 23,660צמצום הטבת המס להפקדות לפנסיה למי שהכנסתו עולה על פי שתיים וחצי מההכנסה הממוצעת במשק )לפקודת מס הכנסה 209תיקון  -ש"ח לחודש 

  לפקודת מס הכנסה 212תיקון  -מי שנישא לאלמן או לאלמנהלנקודות זיכוי בגין ילדים מתן 

  לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  6תיקון  -2018בדצמבר  31המצמצמת את נקודות זיכוי לאקדמאיים הוארכה עד ליום הוראת השעה

 (2014 -ו 2013התקציב לשנים 

 לפקודת מס הכנסה 213תיקון  -המסים לרשות לאומי לביטוח מהמוסד מידע החלפת 

 

 בחוק מיסוי מקרקעין 

  יחידים המיועדות לבניית דירות מגורים על ידיבמקום חישוב לינארי בשל מכירת קרקעות  25%שעה למס שבח של הוראת 

  לחוק מיסוי מקרקעין 83תיקון  -הקלות ברישום קרקעות ביישובי מיעוטים ללא צורך בקבלת אישורים משלטונות מיסוי מקרקעין 

 

 בחוק הביטוח הלאומי

  לחוק הביטוח הלאומי 167תיקון  -למוסד לביטוח לאומיהגשת דיווח מקוון של מעסיק 

 

 בחוק מיסוי רווחי נפט

 של החוק לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע וקביעת המיסוי על רווחים ממשאבי טבע שונים בנוסף לנפט וגז.שינוי שמו 

 

 גשתםהקנסות על פיגור בה הקטנתהרחבת חובת הגשת דיווחים באופן אלקטרוני ו -חוקי מס שונים

 לחוק מיסוי מקרקעין. 84לחוק מס קניה, תיקון  22לחוק הבלו על הדלק, תיקון  12וק מס ערך מוסף, תיקון חל 52לפקודת מס הכנסה, תיקון  210תיקון 

 

 .של משרדנו 21.2015חוזר מסים ראה  -להרחבה

 

 

 בחזרה לתפריט

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_316719.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2015/21_2015.pdf


4 

 רשות המסיםעמדה של סותרת החובת דיווח על חוות דעת ונקיטת עמדה  .3

 2015-חוק הטבות במס וייעוץ במס )תיקוני חקיקה(, התשע"ו

 2015 בדצמבר 9מיום  2513 פורסם בספר החוקים

 

התיקון מחיל חובת דיווח בשל שימוש בחוות דעת  לפקודת מס הכנסה. 215נקבע, בין היתר, תיקון  2015-במסגרת חוק הטבות במס וייעוץ במס )תיקוני חקיקה(, התשע"ו

 דעת, דיווח על "חוות דעת מדף" ודיווח על עמדה הסותרת עמדה של רשות המסים. מסוימות כאשר שכר הטרחה של היועץ תלוי בחסכון המס של מקבל חוות ה

 

 ואילך. 2016ואילך, ועל עמדה חייבת בדיווח שהובאה בדוח לשנת  2016בינואר  1ההוראות שנקבעו בתיקון יחולו לגבי חוות דעת שתינתן מיום 

 

 וסף, בלו על הדלק, מכס, מס קנייה(.במקביל, תוקנו באופן דומה גם חוקי המסים העקיפים )מס ערך מ

 

 .של משרדנו 22.2015חוזר מסים ראה  -להרחבה

 

 

 

 השקעות בחברות מו"פ המוכרות כהוצאה שוטפת -תיקון ל"חוק האנג'לים" .4

 2016-(, התשע"ו5)תיקוני חקיקה()תיקון מס'  2012-ו 2011דיניות הכלכלית לשנים חוק המ

 2016בינואר  20מיום  2524פורסם בספר החוקים 

 

הוראת שעה . חוק זה כלל פרקים רבים וביניהם גם פרק ז' שכלל 2010-התשע"א)תיקוני חקיקה(,  2012-ו 2011פורסם חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011בשנת 

 הטבות במס להפחתת השקעות בתחום תעשיה עתירת ידע ומתן תמריץ להשבת מדענים לישראל )"החוק המקורי"(.  - 2015עד  2011לשנים 

 

 יים הבאים:לחוק, שבמסגרתו בוצעו עיקרי השינו 5, פורסם תיקון מס' 2016בינואר  20ביום 

 

  המכונה גם חוק האנג'לים -לחוק המקורי 20תיקונים והארכת תוקף סעיף 

 מתן הטבות להשקעה בחברת מטרה או חברה מתחילה גם לשותפות בין יחידים שהוקמה במיוחד למטרה זו, ולא רק ליחידים. (1)

 .2019צמבר בד 31 הארכת תוקף הוראת השעה להשקעות יחיד או שותפות בין יחידים בחברת מטרה עד (2)

 .2019בדצמבר  31 ועד 2016בינואר  1 של "חברה מתחילה", החל מיום במסלול חדש נוסףמתן הטבות גם להשקעות של יחיד או שותפות בין יחידים  (3)

 קביעת הגדרה למונח חדש "מועד השקעה". (4)

 

  2019בדצמבר  31 לחוק המקורי( עד ליום 21הארכת תוקף הוראת השעה של ההטבות למשקיע שהוא חברה )סעיף. 

 

 .של משרדנו 5.2016חוזר מסים ראה  -להרחבה

 

 בחזרה לתפריט

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_318394.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2015/22_2015.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_320110.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2016/5_2016.pdf
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 למניעת כפל מס לאומי ולא רק מכוח אמנות-חילופי מידע לפי הסכם בין .5

 2015-התשע"ו (,207מס' )חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

 2015בנובמבר  26מיום  0925פורסם בספר החוקים 

 

הוא הסמיך לכך הסמכות להעביר מידע לרשות מס במדינה זרה שיש עמה נוסף פרק רביעי לפקודת מס הכנסה, במסגרתו ניתנה למנהל או מי ש 207במסגרת תיקון מס' 

להבטיח כי תישמר הסכם בין לאומי וכן הסכם לחילופי מידע, בכפוף לסייגים שבהסכם ולהתקיימותם של כל התנאים המפורטים בתיקון האמור, שמטרתם, בין היתר, 

 ר על רשות המסים במפורש בחוק לעשות בו שימוש לצורך גביית מסים. סודיות המידע אצל הגורם המקבל וכי לא יועבר מידע אשר נאס

 

ימים לפני העברת המידע, אלא אם כן רשות המס של המדינה הזרה ביקשה שלא  14יודגש, כי על המנהל להודיע לתושב ישראל על הכוונה להעביר מידע לגביו לפחות 

 135לאומי, יהיו למנהל ולפקיד השומה הסמכויות שיש להם לפי סעיפים -העברתו למדינה אחרת לפי הסכם בין להודיע כאמור. בנוסף, נקבע, כי לצורך איסוף המידע לשם

 א לפקודת מס הכנסה, הנתונות להם לצורך אכיפת דיני המס בישראל. 140עד 

 

 .2016בינואר  1הינו מיום  207תחילתו של תיקון 

 

 הכנסה לפקודת מס 11הטבות מס לתושבי הפריפריה לפי סעיף  .6

 2015-חוק הטבות במס וייעוץ במס )תיקוני חקיקה(, התשע"ו

 2015בדצמבר  9מיום  2513פורסם בספר החוקים 

 

יקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על בע נוק התיקוןבישובים מסוימים. המוקנית לתושבים  להנחה ממס לפקודה מתייחס 11התיקון לסעיף 

 "."ישוב מוטב-כשנקבעו מוגדר  הקריטריונים

 

 :כדלקמן, ההטבה נקבעה בהתאם לניקוד ולקריטריונים הנ"ל, לרשימה של ישובים

 

 .ההטבה תחושב על ההכנסה החייבת מיגיעה אישית (1)

 .של הנישום בישוב התושבות יחולו לגביו הכללים של מתן ההקלה באופן יחסי לתקופתהניקוד המזכה בשנת המס,  ישוב שנמצא בתחום (2)

 .בפרסומים של רשות המסים נקבעו הוראות מעבר אשר פורטו (3)

 .בתוקף גם בשנים הבאות פקודה תהיה)ג( ל11הנחה לחייל על פי סעיף  (4)

 .ממשיך להיות בתוקף גם בשנים הבאות והוא)אס"ח(  אזור סחר חופשי אילתלחוק  11אין שינוי בסעיף  -אילת לגבי העיר (5)

סיק יעניק לו את ההטבה בכפוף . המע101וימלא טופס א' 1312 ימציא למעסיקו טופס ,לחוק אס"ח 11לפקודה או על פי סעיף  11הטבה עפ"י סעיף  עובד המבקש (6)

 .צורך להפנותו למשרד השומה להוראת החוק וללא

 .חה ותקרת ההנחהלפי סמל ישוב, שם הישוב, שיעור ההנ אשר מפרטת את רשימת הישובים טבלה מצורפתבאתר רשות המסים  (7)

 

 .2016בינואר  1תחולת התיקון מיום 

 

 בחזרה לתפריט

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_316627.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_318394.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hovrotnikuim/2016/לוח%20חודשי.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hovrotnikuim/2016/לוח%20חודשי.pdf
https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hanhayotmaasikim/ישובים%202016.xls
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 עוסקים החייבים בדיווח מפורט על ידידוח תקופתי למע"מ ידווח באפן מקוון בלבד  2016החל משנת  .7

 2015-תקנות מס ערך מוסף )תיקון(, התשע"ו

 2015בדצמבר  31מיום  7593בקובץ התקנות פורסם 

 

 רו"ח נטאלי שפיגלר, מחלקת מסים עקיפים

 

יחויבו להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון , מ"מע עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט על פי חוק, 24.12.15מיום והודעת רשות המסים על פי תיקון לתקנות מע"מ 

 .2016בינואר  1-בלבד, וזאת החל מה

 

 ם אשר חל לגביהם אחד מן התנאים להלן: א)ז( לחוק מע"מ, עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט כאמור, הינם עוסקי69בהתאם לסעיף 

  ש"חמיליון  2.5מחזור עסקאותיהם עולה על 

 חלה עליהם חובה לנהל פנקסים בשיטת החשבונאות הכפולה 

  ונתקיים לגביהם אחד מהבאים ש"חמיליון  1.5מחזור העסקאות עולה על: 

 חייבים ע"פ דין בהכנת מאזן ומינוי רו"ח מבקר (1)

 איחוד עוסקים ואחד השותפים/עוסקים מחויב במאזן ומינוי רו"ח מבקררשום כשותפות/ כ (2)

 

 .וןוח באופן מק"יוכלו אף הם להגיש דו, אך מעוניינים בכך, שאינם חייבים בהגשת דוח מפורט, עוסקים אחרים

 

 :נקבע כי, לצורך עידוד השימוש במנגנון הדיווח והתשלום המקוונים

 לחודש. 19-יוכלו לדווח ולשלם לא יאוחר מיום ה, ווןעוסקים המדווחים והמשלמים באופן מק 

 מהמועד האמור., לשלם בתוך שני ימי עסקים לחודש ויוכלו 15-ידווחו לא יאוחר מיום ה, עוסקים שבוחרים שלא לשלם באופן מקוון 

 

 סים, ביצוע התשלום יתאפשר באחת משלושת הדרכים הבאות:כפי שנמסר לנו מרשות המ

 .העברה בנקאיתתשלום באמצעות  (1)

 .תשלום באמצעות כרטיס אשראי, מוגבל בסכום בהתאם לחברת האשראי (2)

 .הדפסת שובר ידני לתשלום בבנק הדואר (3)

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=zoUQc0YNQuF2yBThoMFe61mvw32wmc6db%2bHXmY6bugw%3d
https://taxes.gov.il/about/publicannouncements/pages/ann_241215_2.aspx
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 פסיקה - 2חלק 
 

 מס הכנסה -פסיקה 
 

 (1ין )פסק ד Deloitte Privateבכיר,  כפיר אילני, מנהל( MBT)רו"ח 

 (2רו"ח איציק רופא, מנהל בכיר )פסק דין 

 (3, מנהל בכיר )פסק דין רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני

 (4)פסק דין  עו"ד יואנה בויב

 (5-6רו"ח אורן חן )פסקי דין 

 (7-8)פסקי דין  מלכא -רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ

 (9רו"ח ליאת כורם, מנהלת בכירה )פסק דין 

 (10ק דין רו"ח ועו"ד גל רישפי )פס

 (11דין  )פסק טל פליגלרעו"ד רו"ח ו

 

 פקיד השומה אינו יכול לבטל רטרואקטיבית עקרונות של הסכם שומה משנים קודמות .1

 ק.ד.ש שירותי דת וקהילה חינוך וכשרות בע"מ נ' פקיד שומה גוש דן 31259-12-11ע"מ 

 

 מה בכריתת הסכמי שומה, ומתחדדת החשיבות שבשקיפות.בפסק הדין שלפנינו, נחשפת ההתנהלות "מאחורי הקלעים" של פקיד השו

 

שירותי שחיטה  המערערת ק.ד.ש שירותי דת קהילה חינוך וכשרות בע"מ, הינה חברה שבמסגרתה פועל "ועד השחיטה של העדה החרדית בירושלים", אשר עוסקת במתן

מוצרי בשר ועוף שבפיקוחה ובהשגחתה. על אף שהמערערת הינה חברה פרטית, והשגחת כשרות. במסגרת זו, מעניקה המערערת הכשר של "בד"צ העדה החרדית" ל

 היא אינה פועלת למטרות רווח למען בעל מניותיה, אלא לטובת ציבור העדה החרדית.

 

 35%-ות", המסתכמות בסך של כובגדרן לא הותרו למערערת בניכוי "הוצאות כלליות" ו"הוצאות תמיכ 2005-2008הערעור הינו על שומות בצו המתייחסות לשנות המס 

 "(.הפקודההלן: "מכלל הכנסותיה, וזאת מהטעם שהן אינן מבוססות על חשבוניות, מסמכים, או על כל תיעוד אחר, והן אינן עומדות בהוראות פקודת מס הכנסה )ל

 

"( בין המערערת לבין פקיד ההסכם)להלן: " 2000ביולי  30 המערערת טענה, כי במסגרת השומות בצו חזר בו פקיד השומה הנוכחי, שלא כדין, מהסכם שנחתם ביום

 מכלל הכנסותיה. 35%-להשומה דאז, מר שוקי ויטה, אשר בגדרו הותר לה לנכות הוצאות שאינן מגובות באסמכתאות, וזאת בסכום של עד 

 

מכך שפקיד השומה הסכים להתיר בניכוי, באופן עתידי, הוצאות  בלבד, ואין להסיק 2000פקיד השומה טען, כי ההסכם מתייחס במפורש להסדרת המקדמות לשנת המס 

לפקודה. כדאי לשים לב, כי בשלב הסיכומים, העלה פקיד השומה  17שספק אם הוצאו כלל, וגם אם הוצאו, ספק האם הן מהוות הוצאות בייצור הכנסה כאמור בסעיף 

המערערת. משכך, ההסכם אינו תקף  על ידיהן מהטעם שהוא אינו חוקי והן מהטעם שהוא הופר  לראשונה טענות כנגד תוקף ההסכם, כאשר טען כי ההסכם אינו תקף,

 מכוח הלכת ההשתחררות.
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)השופטת אגמון( קיבל את הערעור תוך שהוא דן בשאלה העומדת בלב לבו של ההליך והיא מהות ההסכם ותוקפו. העובדה שפקיד  בית המשפט המחוזי בתל אביב

ן עדים מטעמו אשר היו יכולים להעיד על כוונת הצדדים במועד חתימת ההסכם ואף לא הביא את פרוטוקול התשאול שנערך למר ויטה לפני הוצאת השומה לא טרח לזמ

 הצווים נשוא הדיון שלפנינו, פועל לחובתו. משכך, לא ניתן לטעון ברצינות לאי חוקיות ההסכם שיש להורות על ביטולו.

 

כשרשות מבקשת להשתחרר מהסכם, מדובר בהסכם שתחולתו אינה רק צופה פני עבר, אלא גם צופה פני עתיד. לפיכך, כשקיימת התנגשות בית המשפט קובע, ככלל, ש

להשתחרר ת מהותי, אפשרות בין דיני החוזים למשפט הציבורי, ניתנת לרשות הציבורית במקרים חריגים ובהתקיים תנאים מסוימים כגון צרכי ציבור חיוניים ושינוי נסיבו

על הוראות סעיף מהסכם שדיני החוזים בפני עצמם אינם מאפשרים להשתחרר ממנו. בית המשפט מוסיף ומציין, כי במישור דיני המס, לא הועלתה כל טענה הנסמכת 

 לת.סים לעיין מחדש ולשנות שומה שנעשתה לנישום גם במסגרת הסכם בתוך תקופה מוגבקודה, אשר מסמיך את מנהל רשות המלפ 147

 

ע, ביחס אשר על כן, נקבע כי מדובר בהסכם תקף, אשר פקיד השומה אמנם היה רשאי להשתחרר ממנו לפי הלכת ההשתחררות, ברם ההשתחררות תחול שלא למפר

 , אלא מכאן ואילך.2005-2008לשנות המס 

 הערעור התקבל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 בגין מתן שירותי מו"פ  +Costבה לכלול את שווי האופציות שהוקצו לעובדים במסגרת חישוב הכנסות לפי הסכם במתכונת החו .2

 3קונטירה טכנולוגיות בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב  40433-11-12ע"מ  א.

 פיניסאר ישראל בע"מ נ' פקיד שומה רחובות 1300-09ע"מ  ב.

 

חובה לכלול את שווי האופציות שהוקצו לעובדים אלטוביה( הכריע בתוך כשבועיים בשני פסקי דין העוסקים בנושא דומה: וקבע כי )השופט  בית המשפט המחוזי בת"א

שני פסקי הדין הינם בעלי השלכות משמעותיות על חברות ישראליות רבות  בגין מתן שירותי מחקר ופיתוח. +Costבמסגרת חישוב הכנסות לפי הסכם במתכונת 

 סים במשרדנו בנושא.אנו ממליצים להתייעץ עם מחלקת המות שירותים לחברות קשורות תושבות חוץ, והמעניק

 

 פס"ד קונטירה טכנולוגיות .א

 

 במסגרתו של הסכם שירות"( חברת האם)להלן: " .Kontera Technologies Inc"( עוסקת במחקר ופיתוח עבור החברהקונטירה טכנולוגיות בע"מ )להלן: "רקע עובדתי: 

"(. במסגרת ההסכם נקבע כי החברה האם תשלם לחברה את הוצאותיה בקשר עם ביצוע הוצאות ההסכם)להלן: " +Cost)אשר נערך על בסיס שיטת רווח מההוצאות )

אות שנרשמו בשל מהוצאות הביצוע. במסגרת ההסכם, אשר תוקן בדיעבד, הוצאות שהוציאה החברה לשם הפרשות סוציאליות וכן הוצ 7%מחקר ופיתוח, בתוספת 

ח מההוצאות" או הענקת אופציות למניות החברה האם אשר הוקצו לעובדי החברה, לא הובאו בחשבון בחישוב הוצאות החברה, שבגינן ישולמו ההכנסות. שיטת ה"רוו

דדים קשורים. תחת כותרת זו נכללות עסקאות ( משמשת לקביעת מחירי העברה בעסקאות למתן שירותים בין צ+Costבטרמינולוגיה המקצועית שיטת ה"תוספת לעלות" )

השירות בתשלום אשר  למתן שירותים מסוגים שונים כגון שירותי יצור, הרכבה, הנהלה ושירותי מחקר ופיתוח. על פי שיטה זו, החברה נותנת השירות תחייב את מקבל

   קבע על פי המקובל בעסקאות דומות בין צדדים שלישיים בלתי קשורים.יכסה את העלויות התפעוליות הקשורות לשירותי המחקר והפיתוח בתוספת לאחוז שיי

 

כלולות על פי טענת החברה, אין לכלול את ההפרשות הסוציאליות ושווי האופציות לצורך חישוב התמורה מעסקת השירות, וזאת למרות שהוצאות אלו היו : טענות הצדדים

תוך שרשמה את עלות האופציות  24, החברה ישמה את תקן חשבונאות 2009-2010ותיה הכספיים לשנת כחלק מהוצאות התפעול בדוח הכספי של החברה. בדוח

כי נטרול  2009-2010הקובע את תמחורן של אופציות. מנגד טען פקיד השומה לעניין שומות לשנת  Black-Scholesכהוצאה. שווי האופציות נקבע בהתאם למודל 

חורג מטווח הרווח הבין חברתי המקובל בעסקאות דומות בין צדדים ות בכפוף להסכם, מקטין את הרווח המיוחס לחברה ומשום כך האופציות והפחתתן מן הרווח מההוצא

מחירי העברה בעסקה בין לאומית, ותקנות שווי שוק מתוכה, קבע המשיב כי יש לשום את העסקה מחדש בהתאם  -א לפקודה 85. כתוצאה מכך ובכפוף לסעיף קשורים

 השוק ולחייבה במס כולל בגין המרווח על ההוצאות בגין האופציות לעובדים.   לתנאי

 

 :: בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה תוך התייחסות ספציפית למספר נקודות מהותיותהכרעת הדין בבית המשפט המחוזי

Black-מודל יות לעובדים נרשמה כהוצאה על פי אומדן המבוסס על לפיו הקצאת אופצ 24תקן החשבונאות  מה בדוחות הכספיים החשבונאיים אתהחברה ייש (1)

Scholes  לפיכך( "יש לכלול את שווי האופציות שהוקצו לעובדים במסגרת הסכם בין חברתי במתכונת של "רווח מההוצאותCost+ בגין מתן שירותי מחקר ופיתוח )

 . לחברת האם

סיפקה לפקיד השומה חקר שוק רלוונטי הקובע נטרול הוצאת אופציות לעובדים בעסקאות דומות, ולא עמדה  אין לקבל את עמדת החברה לעניין זה, מקום שלא (2)

 בבחינת "מעשייך יעידו".  בנטל הראיה להוכיח את טענתה. זאת ועוד, יש לראות בהסכם המקורי לפיו הוצאות אלה לא נוטרלו מבסיס החישוב של הוצאות הביצוע

לפקודה לפיו ההוצאה הכרוכה בהקצאת אופציות במסלול הוני לא תוכר כהוצאה למעביד, בכדי להעיד שלא מדובר  102סדר הקבוע בסעיף אין בעובדה שלאור הה (3)

 ות.בהוצאה שיצאה בייצור ההכנסה, ועל כן למרות שלילת ההוצאה למעביד, עדיין יש להכליל הוצאות אלו בבסיס העלות לצורך חישוב הרווח מההוצא
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 יסארפס"ד פינ .ב

 

"( עוסקת במחקר ופיתוח עבור החברה האם במסגרת הסכם שירות על בסיס שיטת רווח מההוצאות )להלן: החברה)להלן: "פיניסאר ישראל בע"מ חברת רקע עובדתי: 

חברת האם העניקה  צוע.הבימהוצאות  8%"(. ההסכם קובע כי החברה האם תשלם לחברה את הוצאותיה בקשר עם ביצוע הוצאות מחקר ופיתוח, בתוספת ההסכם"

, לא נכלל שווי האופציות 2006-2007לעובדי חברת הבת אופציות במסלול "רווח הון" )ללא הכרה למעביד לצרכי מס בהוצאה הכרוכה בהקצאת אופציות(. בשנות המס 

 בהוצאות הביצוע לצורך חישוב הרווח מההוצאות בשנים האמורות.

 

 סלע המחלוקת והסוגיה המשפטית:

"(, כלומר לפני התיקון)להלן: " 2006א לפקודה רק בנובמבר 85חברה: ראשית, אין להחיל על המקרה דנן את "תקנות תנאי השוק" אשר הותקנו מכוח סעיף לדעת ה

א 85נאי העסקה לצורך סעיף העסקה דנן; שנית, שווי האופציות הן בבחינת הוצאה עקיפה ו"תקנות תנאי השוק" קובעות כי רק "עלויות ישירות" יובאו בחשבון בבחינת ת

נסת ריבית בגין הלוואה לפקודה; שלישית, ההוצאות הכרוכות בהקצאת אופציות מהוות הוצאה בייצור הכנסה ועל כן יש להתיר את ניכויין; רביעית, אין ליחס לחברה הכ

 )ט( אינו חל במקרה דנן.3"(, הואיל וסעיף החוב הרעיונין: "זכאית לקבל מחברת האם ולא קיבלה )להל הייתהשניתנה לכאורה לחברת האם בשל ההכנסות שהחברה 

ויות את הוצאות מנגד, טענת פקיד השומה היא כי לצורך קביעת התמורה ממתן שירותי מחקר ופיתוח שניתנים על ידי החברה לחברת האם שלה יש לכלול בבסיס העל

הנדונות. יתרה מכך, יש לבחון את היווצרותו של החוב הרעיוני אשר בגינו יש להעביר לחברה  הוני שהוקצו לעובדי החברה בשנות המס 102הקצאת האופציות במסלול 

 ריבית הנהוגה בתנאי שוק בין צדדים בלתי קשורים מקום שריבית זו היא בבחינת הכנסה נוספת אותה יש להוסיף להכנסתה של החברה.  

 

 פקיד השומה ומתייחס לנקודות הבאות:בית המשפט קיבל את עמדת הכרעת הדין בבית המשפט המחוזי: 

חישוב  ( בגין מתן שירותי מחקר ופיתוח, לצורך+Costיש לכלול את שווי האופציות שהוקצו לעובדים במסגרת הסכם בין חברתי במתכונת של "רווח מההוצאות" ) (1)

התאם לעבודת החקר שבוצעה על ידי החברה כללה החברה את שווי הרווח מההוצאות הן מן הטעם שהחברה פעלה בכפוף לעקרון השוק אף עובר לתיקון והן כי ב

פי הכללים האופציות שהוקצו לעובדים. יחד עם זאת, בנסיבות המקרה, יש מקום לתת משקל לאופן שבו מוצגת ההוצאה הכרוכה בהקצאת אופציות לעובדים על 

 החשבונאיים.

 

 102רישא לפקודה. אף על פי כן, במסגרת ההסדר הקבוע בסעיף  17כהגדרתה בסעיף  אה בייצור הכנסההוצההוצאה בגין הקצאת אופציות לעובדים היא בבחינת  (2)

 . לא תוכר כהוצאה למעבידלפקודה נקבע כי ההוצאה הכרוכה בהקצאת אופציות במסלול הוני 

 

ין הרווח שהיה על חברת האם להעביר לחברה תמורת שירותי החוב שנוצר בגין ההכנסה הנוספת הנטענת על ידי המשיב, הינה תוצר ריבית על סכום ההפרש שב (3)

בנוגע למחירי העברה והן לנוכח המסקנה  3/2008המו"פ לבין סכום הרווח שהעבירה חברת האם למערערת בפועל. זאת, הן בכפוף להנחיות חוזר מס הכנסה מס' 

וע. בגין הסכום שלא העבירה חברת האם למערערת בתמורה לעבודות המו"פ שלצורך חישוב הרווח היה על החברה לכלול את שווי האופציות בהוצאות הביצ

הגדרת "אשראי"(, שביצעה החברה בעבורה, מקובל לחייב את החייב בריבית, ועל כן, בין אם נראה בחוב האמור הלוואה ובין אם נראה בו חוב אחר )הבאים כולם ב

 התאם להגדיל את ההכנסה של החברה.היה מקום לחייב את חברת האם בריבית על החוב האמור, וב

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 חויבה כמכר זכות בשותפות החייבת במס מלא -עסקה שהוכתרה כמכר מוניטין של שותף במשרד עו"ד לידי חברה שבבעלותו המלאה  .3

 משה בנימין נסים נ' פקיד שומה גוש דן 5118/13ע"א 

 

, שב המערער 1996המערער, משה בנימין נסים, לשעבר שר וחבר כנסת, עסק בעריכת דין, טרם הכניסה לפוליטיקה, ועם פרישתו מהחיים הפוליטיים בשנת 

"(. הגם שלא נחתם הסכם שותפות בכתב, אין חולק כי השותפותים והקימו יחדיו משרד )"הצטרף המערער לעורכי דין נוספ 1999לעסוק בעריכת דין. בספטמבר 

 השלושה היו שותפים בשותפות בחלקים שווים. 

 

"(, לפיו מכר המערער לחברה את המוניטין שצבר בכל שנות עבודתו החברהנחתם הסכם מכר בין המערער לחברה חדשה בבעלותו המלאה )" 2002ביוני 

"(. בהסכם צוין כי כוונת הצדדים הינה ששמו של המערער ישמש "כאבן שואבת ההסכםוון תחומי פעילותו, תמורת סך של שלושה מיליון שקלים )"ובמסגרת מג

ו של ללקוחותיה העתידיים" של החברה. בעקבות ההסכם נרשמה לטובת המערער בספרי החשבונות של החברה יתרת זכות בגובה התמורה. סמוך לאחר חתימת

 הסכם חדל המערער לדווח על הכנסותיו מהשותפות, והחברה היא שדיווחה. ה

 

לפקודה, בשנת המכירה הייתה קבועה הטבת מס ייחודית במכירת נכס מוניטין, לפיה ניתן היה לחשב את רווח ההון מהמכירה כך שחלק מן  88נציין שעל פי סעיף 

ר לא קנה את המוניטין ולא שילם בעד רכישתם, אלא יצר את המוניטין בעצמו. ההטבה הייתה גלומה בכך וזאת גם כאשר המוכ -התמורה יהווה "סכום אינפלציוני" 

בלבד, בעוד שרווח הון ריאלי חייב ככלל בשיעור מס שולי. יצוין כי כיום בוטלה האבחנה בין מכירת מוניטין לבין מכירת  10%ש"סכום אינפלציוני" חייב מס בשיעור 

 נכסים אחרים. 

 

, מעת 1964, ושם ציין כי לא רכש את המוניטין וכי אלה החלו לצמוח בשלהי שנת 2002ייננו, המערער הצהיר על מכירת המוניטין לחברה בדוח לשנת המס בענ

הזכות לרווחי  שהוסמך כעורך דין. בהתאם לכך, המערער ייחס את חלקו הארי של תמורת ההסכם, ל"סכום אינפלציוני". לגישתו של המשיב, מדובר היה בהסבת

 הסבה שיש בה משום מכירת זכותו של המערער בשותפות ולא מוניטין.  -השותפות לידי החברה 

 

( קרי האם מדובר במוניטין עסקי ולא אישי. ביהמ"ש 7493/98ע"א )הלכת שלמה שרון בית המשפט המחוזי, בחן האם עסקינן במכירה של מוניטין, בהתאם ל

טין שנמכר התרשם מלקוחות השותפות ומכך שהנישום עצמו הוא שהוביל את הלקוחות למשרדי השותפות. כמו כן, ביהמ"ש קבע כי לא הוכח מהו אותו נכס מוני

אמנון ראה כי הועבר מוניטין מהנישום לחברה שבבעלותו. ביהמ"ש הזכיר את פס"ד לחברה וכי לא מצא מנגנון עסקי נפרד מהמערער עצמו. לפיכך נקבע כי לא נ

והעברה אמיתית של מוניטין, נדרש  ( שם נקבע, כי באותן הנסיבות אין לשותפות מוניטין משל עצמה. על מנת להוכיח קיומה של מכירה1228/11ע"א ) רפאל

ת. לאור זאת, להראות כי הגורם הרוכש רשאי להציג עצמו כממשיכו ויורשו של המוכר. במקרה דנן לא הועברה לחברה רשימת לקוחות ולא נקבעה תניית אי תחרו

 מוניטין כפי שטען הנישום.  נקבע כי המכירה במקרה דנן מהווה העברה של זכותו של הנישום בשותפות לחברה שהקים, ולא מכירת

 

דחה את הערעור וקבע כי אין חולק על המוניטין הרב שצבר המערער, ואולם אילו היה מדובר במכירה אמיתית של מוניטין, סביר היה שאז  בית המשפט העליון

ותיו. שומה היה על המערער להראות כי מדובר במוניטין מוכר המוניטין היה פורש מעיסוקו הקודם, לפחות באופן חלקי ומאפשר לרוכש להעביר אליו את קהל לקוח

 עסקי הניתן להעברה, ובעניין זה הוא כשל ולא הניח תשתית עובדתית או ראייתית התומכת בעמדתו.

 

 כם הוא זכותו בשותפות. כי למערער מוניטין אישי שאינו ניתן להעברה וכי הנכס שמכר המערער ע"פ ההס העליון, כי בדין קבע בית המשפט קמא ביהמ"שעוד קבע 

 

 הערעור נדחה

http://elyon1.court.gov.il/files/13/180/051/g17/13051180.g17.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/98/930/074/P05/98074930.p05.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/11/280/012/o05/11012280.o05.pdf
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 סיווג מכירת זכויות של יחיד במערכת תוכנה כרווח הון .4

  3אבי בן דוד נ' פקיד שומה תל אביב  49967-12-13ע"מ 

 

באופן אישי וללא כל  התחיל המערער 2009חברת אביב ומאז הוא משמש בה כמנכ"ל ויו"ר. בשנת  - ERPהקים המערער חברה המתמחה בניהול מערכות  1989בשנת 

ות אדם קשר לתחומי פעילותה של חברת אביב לפתח מערכת תוכנה המיועדת לביצוע פעולות מסחר בשוק ההון באמצעות אלגוריתם ממחושב הפועל ללא התערב

( לאותו 4%תח נוסף בזכויות בתוכנה )( לידי אדם אחר, בהמשך מכר המערער נ40%"(. לקראת סופה של אותה שנה מכר המערער חלק מהזכויות בתוכנה )התוכנה)"

 ב לפקודה(. 104אדם ולאחר מכן השניים העבירו את זכויותיהם בתוכנה לידי חברה חדשה בשליטתם המלאה )העברה פטורה לפי סעיף 

 

( לפקודה או לחלופין לפי 1)2לפי סעיף  הערעור עוסק באופן המיסוי של מכירת הזכויות הראשונה בתוכנה. המשיב סבור כי הכנסתו של המערער מעסקה זו חייבת במס

 ( לפקודה. מאידך, גורס המערער כי המכירה הנדונה הניבה רווח הון הנתון למיסוי לפי חלק ה'. 9)2סעיף 

 

בית המשפט , ( לפקודה1)2באשר לטענתו של המשיב כי יש למסות את מכירת הזכויות הראשונה בתוכנה על פי סעיף  )השופט קירש(:בית המשפט המחוזי בת"א 

 בכך בית המשפט מקבל את טענת המערער.  -קובע כי העסקה האמורה הינה בעלת אופי הוני ולא אופי פירותי, קרי, יש למסות את העסקה לפי חלק ה' לפקודה 

 

היינו, נכס הוני שפותח ונוצר על ידי בית המשפט קובע כי בחינה של כלל נסיבות המקרה מובילה למסקנה כי התוכנה האמורה הייתה בבחינת "עץ" בידי המערער, 

ס אשר לפי כל שאר המערער לצורך הפקת הכנסות בעתיד מהשימוש בו ולא על מנת להצמיח רווח ממכירתו המידית. בית המשפט קובע בעניין מבחן השבחת הנכס, כי נכ

ואין כל סיבה "להעניש" את בעליו של נכס ההון המשמש אותו או המיועד לשמש המבחנים הינו נכס הון, יכול להיות מושא לפעילות השבחה ופיתוח מבלי לשנות את אופיו 

 אותו בייצור הכנסתו, על כך שהשקיע משאבים לשם שיפור ביצועי הנכס. 

 

ים לדילול בעלותם במיזם במציאות הכלכלית של היום, יזמים רבים, לעיתים בשלבי הפיתוח הראשוניים פונים למקורות מימון והשקעה חיצוניים ואגב כך נדרשים להסכ

 המקורי, עובדה זו אין בה בכדי להצביע על מכירה פירותית של נתח מהזכויות במיזם ואין להתחשב בה לעניין מבחן תקופת ההחזקה. 

 

פלת לגדרו של הסעיף, וגם כאן ( לפקודה, ביהמ"ש קובע כי העסקה דנא אינה נו9)2באשר לטענתו החלופית של המשיב, כי יש למסות את מכירת הזכויות על פי סעיף 

  דוחה את טענות המשיב.

 

( לפקודה והוא מציג את שתי הגישות הקיימות ביחס להוראות הסעיף )תוך שהוא קובע כי אין העדפה 9)2בית המשפט נדרש להיסטוריה החקיקתית של הוראות סעיף 

יומו של הסעיף שכן הוא חוקק טרם הוסדר מיסוי רווחי ההון בישראל )חלק ה' לפקודה(, הגישה ההונית, לפיה אין עוד מקום לק -לאחת מהגישות(: הגישה הראשונה 

 הגישה הפירותית, לפיה עניינו של הסעיף בהכנסה פירותית ולכן מיקומו בחלק ב' לפקודה מוצדק גם לאחר חקיקת חלק ה' לפקודה.  -והגישה השנייה 

 

(, מתעלם מחלק מרכזי במאמר 487)"סיווג של קניין רוחני לצורכי מס הכנסה ומס רווח הון" מחקרי משפט יג  המשיב המבסס את טענותיו על מאמרו של פרופ' אדרעי

קת הכנסות שמנסה להתמודד עם הקושי המתעורר במקרים כגון המקרה דנן בהם היצירה אינה נמכרת באופן מיידי על ידי היוצר, אלא משמשת אותו ראשית להפ

נמכרת על ידו. ביהמ"ש מחליט לאמץ את הגישה המוצעת במאמר לקושי הנדון, לפיה אדם שיצר קניין רוחני, השתמש בו כנכס קבוע בעיסוקיו פירותיות ורק מאוחר יותר 

מ"ש לא שולל את לעיל, ביה)או התכוון להשתמש בו( ולאחר מכן מכר אותו, יחויב בגין המכירה במס לפי חלק ה' לפקודה ולא לפי חלק ב' לפקודה. באמצעות אימוץ הגישה 

 ( לפקודה אך מצמצם את היקף תחולתו. 9)2קיומו של סעיף 

 הערעור התקבל 
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 תחרות של עובד פורש סווג כהכנסה פירותית-תשלום בגין אי .5

 כפר סבא פקיד שומהאלון ברמן נ'  55727-04-13ע"מ 

 

. עם תחילת עבודתו חתם 2011בפברואר  17 ועד 2002הלן: "החברה"( משנת : המערער הועסק כסמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה בחברת פרטנר תקשורת בע"מ )להעובדות

חודשים מסיום  12על מסמך תנאי העסקה, הכולל נספח "התחייבות לשמירת סודיות ואי תחרות", במסגרתו התחייב לא להתחרות בחברה בתקופת עבודתו ובמשך 

 חודשים מסיום העסקתו.  24הכולל אף הוא הוראה בדבר התחייבות לאי תחרות וזאת למשך  נחתם בין המערער לחברה הסכם העסקה נוסף, 2004העסקתו. בשנת 

" במסגרתו התחייב המערער להמשיך ולעבוד בחברה. נקבע כי אם ימשיך לעבוד בחברה הסכם שימורנחתם בין המערער לחברה הסכם המכונה " 2009בחודש אוגוסט 

דולר נוספים. הסכם השימור כלל הוראה בדבר אי תחרות, ולפיה התקבולים  220,000 -חודשים  24דולר, ואם  220,000חודשים יהא זכאי לתמורה בסך של  12במשך 

 חודשים מסיום העסקתו בהתאם להתחייבותו בהסכם ההעסקה. 24הנ"ל אף מהווים תמורה בגין התחייבות לאי תחרות במשך 

 

. באותו יום נחתם 2011בפברואר  17 יכום תנאי סיום העסקתו, לפיו המערער יסיים עבודתו בחברה ביוםנחתם בין המערער לחברה מסמך ס 2010באוקטובר  13 ביום

"( בו נקבע כי המערער חוזר ומאשר התחייבותו לאי תחרות כאמור בהסכם העסקתו משנת הסכם אי תחרותהסכם המכונה "הסכם בדבר סודיות ואי תחרות" )להלן: "

 סקתו, וכי בתמורה להתחייבותו יהיה זכאי:וזאת במשך שנה מסיום הע 2004

 ש"ח שישולם במועד סיום העסקתו )בעדותו מסר המערער כי סכום זה נגזר משכר עבודתו האחרון(. 866,830למענק מיוחד בסך  א.

 חתימת המסמך. ימים ממועד 7ואילו המחצית האחרת תשולם בתוך  2010באפריל  1 דולר, שמחציתו כבר שולם ביום 440,000למענק בסך  ב.

 

ספקית טכנולוגיה ושירותים לחברות בשוק הסלולארי. בעדותו  -(, המערער החל לעבוד בחברה אריקסון ישראל בע"מ 2011עם סיום העסקתו בחברה )דהיינו פברואר 

 מסר כי קיבל על כך אישור מהחברה.

 

ש"ח( כהכנסות החייבות במס רווח הון )בשיעור מס נמוך משיעור  866,830-דולר ו 220,000את שלושת התקבולים )פעמיים  2010-2011המערער כלל בדוחותיו לשנים 

וטפת מהכנסתה. המס המוטל על הכנסת עבודה(. החברה דיווחה על כל התשלומים הנ"ל כ"משכורת ותשלומים החייבים בשיעורי מס רגילים" וניכתה אותם כהוצאה ש

 ס החל על הכנסת עבודה.החברה אף ניכתה מס במקור בגינם לפי שיעור המ

 

ע"א ) הולצמן( ולפס"ד 2640/11ע"א ) חיים ניסיםרווח הון, תוך שהוא מפנה לפס"ד כהמשיב טען כי התשלומים ששולמו למערער חייבים במס כהכנסת עבודה ולא 

מהווה  ( שקבע כי תמורה המשולמת עקב עבודה, גם אם בסיומה וגם כנגד התחייבות שלא להתחרות, אינה שונה מתמורה המשולמת בתקופת העבודה ואף היא834/96

 ( לפקודה.2)2הכנסה לפי סעיף 

 

)השופט בורנשטין( ניתח את פס"ד חיים ניסים וקבע כי למעט במקרים חריגים ומיוחדים, יש לסווג תשלום המשולם לעובד בגין התחייבותו  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

וחדים ויש לבחון כל ם ומילאי תחרות כהכנסה פירותית ולא כרווח הון. ביהמ"ש מציין כי בהתאם לנאמר בפס"ד ניסים, אין לקבוע מסמרות בעניין מהם אותם מקרים חריגי

 מקרה לגופו.

 

ף או מסווה להכנסת ביהמ"ש הוסיף כי תנאי ראשוני לקביעת סיווגו של תשלום כזה כהכנסה הונית הוא שהמערער יצליח לשכנע כי התמורה שקיבל ממעבידו אינה תחלי

 עבודה, ובמקרה זה המערער לא עמד בנטל.

 

 הערעור נדחה

http://elyon1.court.gov.il/files/11/400/026/c11/11026400.c11.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/96/340/008/J01/96008340.j01.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/96/340/008/J01/96008340.j01.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/96/340/008/J01/96008340.j01.pdf
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 סווג כהכנסה פירותית תקבול שהתקבל לאחר מכירת מניות .6

 ישעיהו שני נ' פקיד שומה כפר סבא 31238-01-12ע"מ 

 

נכרת הסכם  2007בינואר  30 "( העוסקת באריזה והפצה של תוכנות חברת מיקרוסופט. ביוםהחברההמערער היה בעל מניות ביחד עם חברת הולמרק בחברת וקטור )"

נכרת הסכם נוסף בין המערער לחברה  2007במרץ  6 לכל אחד מהם. ביום  450,000$תמורת  CDIה לחברת מכירה שבו מכרו המערער והולמרק את אחזקותיהם בחבר

 ש"ח לחודש.  35,000שנים תמורת שכר של  3"( לפיו יועסק המערער על ידי החברה בניהול ויעוץ למשך הסכם הייעוץ)"

 

בספטמבר  2 דה ויצליח לגרום להארכת ההתקשרות של החברה עם חברת מיקרוסופט. ביוםכמו כן, נקבע בנספח להסכם כי החברה תשלם למערער בונוס מיוחד במי

ש"ח. בחשבונית נרשם שהסכום הינו  1,447,200, לאחר השגת הסכמת מיקרוסופט להארכת ההתקשרות עם החברה, הוציא המערער חשבונית מס לחברה בסך 2009

 .2007במרץ  6 תשלום המתייחס לבונוס כפי שנקבע בנספח להסכם מיום

 

ובו נאמר שהתשלום שהוגדר בנספח להסכם הייעוץ  2007בינואר  30 שהוגדר כתוספת להסכם מיום CDIנערך הסכם נוסף בין המערער לחברת  2009בדצמבר  30 ביום

רכת ההסכמים עם מיקרוסופט )כלומר מדובר יחשב לכל דבר ועניין כתשלום עבור המניות שנמכרו הואיל ותשלום זה משקף שווי נוסף של המניות שנמכרו הנובע מהא

 בהתאמה של מחיר המניות שנמכרו(.

 

. המשיב טען כי יש לסווג את הבונוס 20%הגיש המערער דוח על הכנסותיו בו הוא הצהיר על הכנסתו מהבונוס כרווח הון החייב בשיעור מס של  2009בדצמבר  31 ביום

 ( לפקודה.1)2כהכנסה פרותית לפי סעיף 

 

? נקבע כי לא  2009בדצמבר  30-או להסכם שנחתם ב 2007)השופט סטולר( הציג את השאלה, לאיזה חוזה להאמין, להסכם שנחתם ביולי  לוד-"ש המחוזי מרכזביהמ

רער קיבל את הוכח שהאמור בהסכם המכר ובהסכם הייעוץ אינו משקף את המצב האמיתי כפי שרצה המערער בעת חתימתו על הסכמים אלו. ביהמ"ש הוסיף שהמע

כישוריו למען  התקבול עקב עבודתו ואילולא נשכרו שירותיו של המערער לטובת החברה, הוא לא היה מקבל כל תשלום. בהסכם הייעוץ נקבע כי המערער יפעיל את

ערער. כמו כן, העובדה שלהולמרק לא היו הארכת החוזה עם מיקרוסופט ובתמורה ישולם לו בונוס, כלומר הבונוס מהווה הכנסה אינטגרלית המשולבת בתפקידו של המ

 דרישות לקבל חלק מהסכום הנוסף, מעידה על כך שלא מדובר בתשלום עבור מכירת המניות,  אלא בתשלום אישי למערער.

 

 לפקודה. (10)2( לפקודה ו/או סעיף 2)2( לפקודה ו/או סעיף 1)2לאור זאת, פסק ביהמ"ש, כי ההכנסה מהבונוס היא הכנסה פרותית לפי סעיף 

 הערעור נדחה

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 דחיית בקשה לתביעה ייצוגית בעניין חישוב שווי שימוש ברכב צמוד .7

 סראוס פארג'יאן נ' רשות המסים 3363-02-11ת"צ 

 

מעבידו רכב צמוד, שצויד בכלי עבודה הדרושים לביצוע העבודה , טכנאי מעליות המבצע את עבודתו בשטח, קיבל מבבקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית המבקש

דיווח על סה"כ  ובאמצעותו הגיע לאתרים בהם עליו לתת שירות. המבקש רשאי להשתמש ברכב גם מחוץ לשעות העבודה. כחלק מנהלי העבודה, הגיש המבקש מדי חודש

טיות. בגין העמדת הרכב, נזקף למבקש שווי שימוש ברכב, לפי תקנות מס הכנסה )שווי השימוש הנסועה שנסע באותו חודש ברכב המעביד, לרבות פירוט נסיעותיו הפר

 "( והמבקש נשא בתשלום המס בגין הכנסה זו.תקנות שווי השימוש)" 1987-ברכב( התשמ"ז

 

שימוש השימוש שנעשה ברכב לטובת המעביד )"לטענת המבקש, ייחוס ההכנסה משווי שימוש ברכב המעביד )הקבוע והמשתנה( לפי תקנות שווי השימוש מתעלם מ

כך מתאפשר "(, ולכן ההכנסה שיוחסה לו גבוהה מטובת ההנאה שהפיק מהרכב. כמו כן, טען המבקש כי הנהנה העיקרי מהצמדת הרכב אליו הוא המעביד, שכן בהמעביד

(, כלל אין מדובר 545/59)ע"א  הלכת דןעביד לנסיעה ללקוחות. לכן, לפי חסכון שעות עבודה של המבקש שהיו נדרשות לשם הגעה לחצרי המעביד לשם איסוף רכב המ

 בטובת הנאה אצל המבקש.

 

)א( לתקנות אלה 2()ב( לפקודה לשם קביעת שווי השימוש ברכב. תקנה 2)2)השופט אלטוביה( מציין כי תקנות שווי השימוש הותקנו מכוח סעיף  ביהמ"ש המחוזי בת"א

"(. לקביעת ביהמ"ש, שיעורי שווי השיטה החדשהגזר ממחיר משוקלל של הרכב, כך שככל שהמחיר עולה, אחוז השווי יורד )"יוש ברכב יקובעת כי שיעור שווי השימ

 נים ותחזוקה(. השימוש בשיטה החדשה מבוססים על תחשיב הכולל את מלוא העלויות הקבועות )רכישה, ביטוח, אגרות( וחלק יחסי מהעלויות המשתנות )דלק, תיקו

 

גרות רישוי. ככל ביהמ"ש קובע כי שיעור ההטבה שיש לזקוף לעובד המחזיק ברכב מעביד נגזר מהחיסכון שיש לו מכך שאינו צריך לרכוש רכב, לבטח אותו ולשלם א

אם הרכב משמש לצורך עסקו של  שמדובר בהוצאות הקבועות, קיימת לעובד המחזיק רכב מעביד הטבה כלכלית בשווי מלוא ההוצאות הקבועות הנחסכות ממנו. זאת, אף

לפקודה אין עוסקים בהכנסת המעביד  2המעביד בשעות העבודה. אמנם גם המעביד נהנה מההוצאה הקבועה הכרוכה ברכב המעביד, אולם בחישוב ההכנסה לפי סעיף 

נות. כאן, מושפע היקף ההוצאות מהנסיעות הפרטיות של המעביד. מה שאין כן ביחס להוצאות המשת על ידיאלא בהכנסת העובד כתוצאה מתשלום ההוצאות הקבועות 

כל טובת הנאה. העובד ושימוש המעביד, ובשונה מההוצאות הקבועות, ככל ששימוש המעביד עולה שיעור ההוצאות המשתנות עולה אף הוא מבלי שלעובד נצמחת מכך 

ת למעביד לבין גובה ההטבה. שווי ההטבה, בהעדר קביעה בדין באשר לגובהה, יהא ודוק, הסעיף מתמקד בשווי ההטבה ולא בעלותה. לא תמיד תהא התאמה בין העלו

 שווי השוק של המוצר או השרות המוענק לעובד כהטבה.

 

לכלל  לפקודה, בדרך של הוספת ההטבה המגולמת "בשווי השימוש ברכב" כמקור הכנסה של עובד החייבת במס, אין מקום להידרש 2ביהמ"ש מציין כי עם תיקון סעיף 

אפשר שלפי השיטה  לפקודה ולהחיל על ההטבה האמורה את מבחן הנהנה העיקרי שנקבע ביחס ל"קצבה" שקיבל עובד ממעבידו בעניין הלכת דן. 2שברישא לסעיף 

חפיפה בין שווי השימוש ברכב  החדשה, לפיה מחושב שווי השימוש ברכב במנותק מהיקף השימוש בפועל ברכב מעביד )הן השימוש פרטי והן שימוש המעביד(, לא תהיה

 קול היעילות. הנקבע על פי תקנות שווי השימוש לבין ההטבה לעובד מרכב מעביד, אולם אין מדובר בשיטה מדויקת אלא בשיטת הערכה בקירוב שביסודה עומד שי

 

 .וגיתדוחה את הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצלאור האמור, ביהמ"ש לא מקבל את טענות המבקש, ובהתאם 

 

בדבר  25/1/2016סים מיום סותנו בחוברת זו להנחיית רשות המראו בעניין זה התייח -סים הינה כי יש לדבוק באופן מלא בתקנות שווי השימוש עמדת רשות המ - הערה

 שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב/הוצאות רכב.
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 ר ממס כנגד הלוואה והחזרתה באמצעות דיבידנדעסקה מלאכותית בגין מכירת מניות לחברה בבעלות הנישום בפטו .8

 יחזקאל גוטשל ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים 1211/14ע"א 

 

"(, בתמורה ששיקפה החברות הנרכשותאחזקותיו בשתי חברות נסחרות )""(, בהסכם בו מכר לחברה את כלל החברהמר גוטשל התקשר עם חברה בבעלותו המלאה )"

לטובתו. בחלוף זמן,  שווי למניה הגבוה משווי המניה בבורסה. לצורך מימון הרכישה נטלה החברה הלוואות שנפרעו לאחר מכן בידי מר גוטשל כנגד רישום יתרת זכות

הועברו למר גוטשל כפירעון הלוואת בעלים. פקיד השומה קבע כי כספי הדיבידנדים שהועברו למר גוטשל קיבלה החברה דיבידנדים מהחברות הנרכשות בפטור ממס, ש

 , ומכאן הערעור בבית המשפט העליון.לפקודה, ובהתאם קיבל את עמדת הפשמ"ג 86חייבים במס. ביהמ"ש המחוזי קבע כי עסקינן בעסקה מלאכותית לפי סעיף 

 

שלבי: בשלב הראשון, יש לבחון האם בבסיס העסקה עמד תכנון מס לגיטימי. רק בהינתן תשובה -ן את סיווג העסקה באמצעות מבחן דוקובע כי יש לבחו ביהמ"ש העליון

 לפקודת מס הכנסה. 86שלילית לשאלה זו, יש לבחון, בשלב השני, את מלאכותיות העסקה, בהתאם לסעיף 

 

ום שביצע תכנון מס לגיטימי ניצל, הלכה למעשה, הטבת מס שהוקנתה לו במפורש בחקיקה, ולכן ראוי ליהנות כי ניש ,בהתייחס לשלב הראשון של המבחן, מציין ביהמ"ש

הדרך לאתר תכנון מס  מהטבת המס, גם אם טעמיו היו, בכללותם, מיסויים. לפיכך, אם נקבע כי תכנון המס לגיטימי, אין צורך להמשיך ולבחון את מלאכותיות העסקה.

מתן תשובה חיובית לשאלה ההיפותטית, האם המחוקק היה משנה את דבר החקיקה, לנוכח תכנון המס שביצע הנישום.  על ידישאינו לגיטימי(, היא שלילי )תכנון מס 

ס הכנסה, לפקודת מ 86תכנונית המופיעה בסעיף -כאשר בבסיס העסקה עומד תכנון מס בלתי לגיטימי, יש לבחון את מלאכותיותה של העסקה, בהתאם להוראה האנטי

"מבחן יסודיות הטעם  -שלבי. במרוצת השנים נקבע בפסיקה מבחן עצמאי לאבחנה בין עסקה אותנטית לבין עסקה מלאכותית -לעבור לשלב השני של המבחן הדו -קרי 

לא היה מבצע הנישום את העסקה. המבחן אינו בודק רק אם קיימת  -(, לפיו עסקה אינה מלאכותית אם לולא המטרה המסחרית 965/082ע"א , הלכת סגנוןהמסחרי" )

 מטרה מסחרית, אלא נדרש כי היא תהיה סיבה 'יסודית', כך שלולא ציפייתו של הנישום כי זו תתממש, לא היה נכנס לעסקה מלכתחילה. 

 

על הנישום להציג  -ם המסחרי, ייבדקו נסיבותיו הכלליות של המקרה, ולצד זאת, ייעשה שימוש במספר מבחני עזר: )א( אמינות הטעם המסחרי בגדרי מבחן יסודיות הטע

במספר  ה שימושראיות חותכות וממשיות להוכחת הטעם המסחרי הסובייקטיבי. אם לא עלה בידי הנישום להוכיח את אמינות הטעם המסחרי במאזן ההסתברויות, יעש

ייבחנו, מבחינה תוצאתית, היקפם הכלכלי של הטעמים שבבסיס  -מבחני עזר נוספים שהם במהותם אובייקטיביים; )ב( שקילותם הכלכלית של הטעמים שביסוד העסקה 

יש לבדוק האם היו כרוכים  -מבחן הסיכון  על הנישום להראות כי הייתה לו ציפייה סבירה להשיג רווח כלכלי כתוצאה מהעסקה; )ד( -העסקה; )ג( מבחן התוכן הכלכלי 

 יע על מלאכותיות.סיכונים במסגרת העסקה, וזאת בהשוואה ל"רשת הביטחון" שגלומה במטרה המיסויית. קיומם של סיכונים כלכליים, בדרך להשגת הטעם המסחרי מצב

 

באופן רחב, כך שהוא יכלול בחובו את כלל הפעולות והעסקאות שביצע הנישום, לפקודת מס הכנסה, יש לפרש  86ביהמ"ש מציין כי את המונח "עסקה", המופיע בסעיף 

ביהמ"ש בוחן את נסיבות המקרה בהתאם למבחן  תוך שימת דגש על מלאכותיות המתגלה משילובן יחד, ובהתייחס לאפשרות של שימוש לרעה בזכויות ובכלים משפטיים.

בבסיס העסקאות אינו לגיטימי ונעוץ בניצול פרצה בחקיקה, לצורך השגת הטבת מס בלתי לגיטימית, שכן המחוקק לא שלבי, ומגיע לכלל מסקנה כי תכנון המס העומד -הדו

כירתן בפטור מעל התכוון לפטור בעלי מניות של חברות תעשייתיות ממס בגין הכנסתם מדיבידנד או להגדיל את יתרת המחיר המקורי של ההשקעה במניות באמצעות מ

 ורסה.לשווי המניה בב

 

בבסיס עסקאותיהם של גוטשל וחברת האחזקות, לא עמדו טעמים מסחריים כלשהם, זולת הרצון להימנע או להפחית את תשלום המס החל עליהם,  -לגבי השלב השני

עסקאות האמורות מהוות עסקאות לפקודה, ה 86ובוודאי שאין מדובר בטעמים מסחריים יסודיים, שבלעדיהם לא היו יוצאות העסקאות אל הפועל. לפיכך, לפי סעיף 

 מלאכותיות ויש להתעלם מהן ולמסות את המערערים לפי מהותן הכלכלית של העסקאות.

 הערעור נדחה

http://elyon1.court.gov.il/files/14/110/012/i15/14012110.i15.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/08/650/029/p08/08029650.p08.htm
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 דיבידנד מרווחי שערוך שחולק בסמוך למכירת המניות סווג כחלק מתמורת המניות; האם ניתן לערוך שומת תושב חוץ למיופי הכוח שלו?  .9

 סעדטמנד ואח' נ' פקיד שומה רחובות אירג'  36427-10-12ע"מ 

 

כל אחד מהון מניותיה של החברה. יתרת המניות של החברה הוחזקה  33.3%-, היו שני המערערים בעלי מניות בשיעור של כ2007בדצמבר  27 עד ליוםהרקע העובדתי: 

 "(.המקרקעיןלת מקרקעין המשמשים לתחנת דלק )"בחלקים שווים על ידי שלוש אחייניותיהם של המערערים שהנן תושבות חוץ. החברה הינה בע

 

מיליוני ש"ח. כל אחד מהמערערים קיבל דיבידנד  12.6-חילקה החברה לבעלי המניות דיבידנד שמקורו ברווחי שערוך המקרקעין בסך של כ 2007בדצמבר  18 ביום

מיליון דולר,  2.55-לה הלוואה דולרית מהבנק הבינלאומי הראשון בסכום כולל של כ"(. החברה נטהדיבידנדמיליוני ש"ח )" 4.2מהחברה לפי חלקו בהון המניות בסך של 

 ב לפקודה. 125כקבוע בסעיף  25%"(, באמצעותה זו שולם הדיבידנד לבעלי המניות. החברה ניכתה מהדיבידנד מס במקור בשיעור של ההלוואה)"

 

 2.2-"(, למכירת מלוא אחזקותיהם בחברה בתמורה נטו בסך של כהרוכשתוכני דלק ושמנים בע"מ )"נכרת הסכם בין בעלי המניות לבין חברת ס 2007בדצמבר  27 ביום

מיליון ש"ח  12.4-הזרימה הרוכשת סכום של כ 2008סים אשר יחולו על בעלי המניות בגין עסקת המכר. במהלך שנת על פי ההסכם, הרוכשת תישא בכל הממיליוני ש"ח. 

 ה. סכום זה שימש, בין היתר, לפירעון ההלוואה, אשר שימשה למימון הדיבידנד, כאמור. לחברה כנגד שטר הון שהונפק ל

 

  )השופט סטולר( הכריע בשתי שאלות:לוד -בית המשפט המחוזי מרכז

ן מכירת מניות מאחר שתשלום הדיבידנד מהווה חלק מהתמורה בגיהאם יש לראות את הדיבידנד שחולק לבעלי המניות טרום העסקה כחלק מתמורת המניות? 

ושלחברה לא היו מקורות מימון נזילים לצורך חלוקת הדיבידנד, הרי שהדבר מעיד כי תשלום הדיבידנד  הרוכשת על ידיהחברה ובגלל שמדובר בעסקת נטו שהותוותה 

 מהווה חלק מהתמורה בגין מכירת מניות החברה.

 

רים. עובדה זו כשלעצמה יש בה כדי להצביע על כך שחלוקת הדיבידנד הייתה חלק בלתי נפרד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד היתה החלטה של הקונה ולא של המערע

 מעסקת מכר המניות. 

 

מיליון ש"ח בלבד,  2.2-מיליון ש"ח, כשהתמורה בעסקה היתה בסך של כ 19.5-העובדה כי ערב ביצוע עסקת מכר המניות, הוערך שווי המקרקעין שבבעלות החברה בכ

ם הדיבידנד מהווה חלק מהתמורה בגין מכירת מניות החברה. בנוסף, מכיסוי ההלוואה שנלקחה לצורך חלוקת הדיבידנד כנגד שטר הון של החברה מוכיחה כי תשלו

 . המניותהרוכשת, נראה כי הרוכשת היא שמימנה הלכה למעשה את תשלום הדיבידנד שחולק לבעלי המניות ולכן יש לראות בדיבידנד כסכום המצטרף לתמורת 

 

הרוכשת, כתמורה בגין מכירת  על ידילאור האמור לעיל, נקבע כי במקרה דנן יש לסווג את כל התמורה שהשתלמה לבעלי המניות כולל הדיבידנד שמומן מהלוואה שמומנה 

 ( לפקודה. 1)ב91מניות החברה אשר עליה יחול מס רווח הון בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 

 

ביהמ"ש קבע כי נפלו פגמים מנהליים בהליך עריכת השומה החוץ )בעלות המניות הנותרות של החברה(? -חיוב לגבי שומות תושבֹות-מה וברישו-האם המערערים ברי

הם של מנת שידון בטענותי-על פקיד השומהלפקודה, אך יהיה זה מרחיק לכת לקבל בשל כך את הערעור. בהתאם, הוחלט להחזיר את הדיון ל 108באשר להפעלת סעיף 

 החוץ תוך בירור השאלות העובדתיות שלא התבררו כראוי.-המערערים בכל הקשור והמתייחס לשומת תושבֹות
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 ב לפקודה104התעלמות מהעברת זכות תביעה מיחידים לחברה לפי סעיף  .10

 רוזנקרנץ נ' פקיד שומה חולון 3790-08-13ע"מ 

 

הלו יחדיו תחנת דלק כיחידים. התחנה שיווקה מוצרי סונול עד לסוף שנות התשעים אז הסתיים הקשר בין המערערים, שני אחים ועזבונו של אחיהם השלישי שנפטר ני

 סונול לבין התחנה.

 

יות ועוד הסכמות בהמשך תבעו האחים את סונול בגין נזקי ממון שנגרמו להם לטענתם כתוצאה מהסדר כובל )מחירים מופקעים אשר פגעו בכושר התחרות, הסדר בלעד

פטור ממס וריות(. טרם הסתיימה התביעה האמורה העבירו האחים את הזכות לקבלת כספים על פי פסק דין ככל שיינתן לטובתם לידי חברה חדשה בבעלותם, בהיסט

שילמה החברה מס מ' ש"ח. בגין סכום זה  2.55ב לפקודה. לפני מתן פסק הדין הגיעו האחים לפשרה עם סונול ששילמה לחברה החדשה 104בהתאם להוראות סעיף 

 חברות.

 

, ולא כטענתם החלופית של פקיד השומה חולון טוען כי ההכנסה הינה הכנסה בידי היחידים ולא בידי החברה וכמו כן צריך לחול עליה מס שולי, כהכנסה עסקית )פירותית(

 המערערים כהכנסה הונית.

 

לטת, ניתן לקבוע קיומו של ניכור/עיתוק הכנסה רק מקום בו הועבר מקור ההכנסה עצמו לידי )השופט קירש( קבע כי על פי ההלכה הש בית המשפט המחוזי בתל אביב

ונטיות במקרה זה החברה, טרם הפיקה את ההכנסה מן המקור. נקבע כי אכן "זכות לקבלת כספים" עשויה להיחשב כ"נכס" לעניין חלק ה' פקודה, אולם אין לכך רלו

ידי החברה החדשה היות ולחברה החדשה לא הוקנה שום מעמד משפטי בקשר עם התביעה וכן לא הועבר אליה כל סיכון בהקשר והאחים לא העבירו את מקור ההכנסה ל

 זה אלא רק סיכוי.

 

כי היא באה  , ויש לייחס את ההכנסה למסבים, דהיינו לאחים. לעניין סיווג ההכנסה נקבע84בית המשפט קבע כי מדובר בהסבה הניתנת לביטול בהתאם להוראות סעיף 

 לסגור פירצה פירותית ולכן יש לסווגה כהכנסה פירותית.

 הערעור נדחה
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 יורשים אינם יכולים לקזז הפסדים עסקיים של המוריש כנגד רווח הון ממכירת נכס ששימש את עסקו של המוריש .11

 רגא נ' פקיד שומה חולוןבנימין ואורי ש 41641-01-14ע"מ 

 

מותה של המנוחה, פסק הדין עוסק בעניינה של מנוחה אשר ניהלה במשך שנים עסק כעצמאית בבניין שבבעלותה. במהלך השנים הצטברו בעסק הפסדים לצורכי מס. עם 

 יורשיה )המערערים( סגרו את העסק ומכרו את הבניין אשר הניב שבח. 

 

 אלה האם היורשים זכאים לקזז את ההפסד העסקי המועבר שהיה בידי המנוחה כנגד השבח?עניינו של פסק דין זה הינו בש

 

לפקודה עד למועד פטירתו של אדם מקורות ההכנסה וההכנסות הנובעות מהם שייכות לו ונישומות  120)השופט קירש(: בהתאם לסעיף פסיקת ביהמ"ש המחוזי בת"א 

תם מקורות שייכות ליורשים עצמם והם נישומים בגינן. אין כלל גורף הקובע כי כל זכות חיוב או מעמד מכל סוג שהוא, על שמו. מרגע הפטירה ההכנסות הנובעות מאו

לפקודה לא כלולים יורשים, ואילו בעניין הכנסה מיגיעה אישית נאמר  1שבסעיף  רכושית או אישית, שהייתה לאדם פלוני תעבור במותו ליורשיו. גם בהגדרת "אדם"

 כי "אדם" הוא לרבות מי שהיה בן זוגו ערב פטירתו. כלומר, בהיעדר התוספת האמורה אין אפשרות לפרש את המונח "אדם" מעבר למובנו הרגיל. במפורש 

 

ים המועברים לפקודה כשלעצמו אינו מסדיר באופן מפורש את זכותו של יורש לעשות שימוש בהפסד 28כמו כן, דחה ביהמ"ש את טענת המערערים לפיה, שאף אם סעיף 

 של מוריש, התוצאה מתחייבת מעצם היות ההפסדים או הזכות לקיזוזם נכס שעובר בירושה לידי היורש. 

 

ואולם, יש מרחק בין ייחוס ערך כלכלי להפסד צבור לבין הסקת המסקנה כי ההפסד ניתן להעברה, זאת  ,לסיום נפסק כי אין מחלוקת כי להפסד עשוי להיות ערך כלכלי

בחשבון בעת גמה בשנים האחרונות להרחיב את יכולת קיזוז ההפסדים. הפסד אינו שטר המגלם חוב כספי מהמדינה לנישום, אלא הוא נתון שומתי שיש להביאו למרות המ

 הטלת מס על אדם מסוים לאורך זמן. בהורשה אין היגיון המצדיק סטייה מהעיקרון האמור והנחלת ההפסדים ליורש. 
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 מס ערך מוסף -פסיקה 
 

 מכירת מגרשים ביהודה ושומרון חויבה במע"מ -מבחנים לקביעת תושבות של חברה לצרכי מס .12

 חברת שי צמרות )אורנית( נ' מנהל מע"מ פתח תקווה  32172-05-13ע"מ 

 

 עו"ד ברקת לקס

 

ובאותה שנה רכשה מקרקעין המצויים בישוב אורנית. במהלך השנים מכרה המערערת מגרשים  1985המערערת התאגדה ברמאללה בשנת  :רקע עובדתי וטענות הצדדים

נושים, ריבוי בעלי  רבים מתוך אותם מקרקעין, בהיקף ובכמות העולה על אלה המצויים בידה וכן העמידה אותם כבטוחה לעסקאות אחרות. התנהלות זו הובילה לריבוי

מונו נאמנים למערערת אשר הגישו הסדר נושים שאושר על ידי בית  2008זכויות, עסקאות נוגדות, עד שבסופו של דבר הוגשה כנגד המערערת בקשה לפירוק. בשנת 

לקו המגרשים בין בעלי הזכויות "(, מונה מנהל תושב ישראל וחוהמשקיע הזר)להלן: " "(. במסגרת ההסדר נכנסו שני משקיעים חדשים תושבי חוץההסדרהמשפט )להלן: "

 "(, אשר נמכרו על ידה. המגרשים העודפיםמגרשים )להלן: " 111השונים, כך שבידי המערערת נותרו לבסוף 

איל ( לחוק מס ערך מוסף הו2א)1המערערת סבורה כי אין היא חייבת במע"מ, זאת מאחר והחיוב במע"מ מותנה בכך שהמערערת תחשב כ"אזרח ישראלי" לפי סעיף 

אינה תושבת ישראל, מאחר והשליטה והניהול אינם מישראל, ולכן אינה עונה להגדרת "אזרח ישראלי". בהתאם לכך, לא היא המערערת לגישת העסקאות בוצעו ב"אזור". ו

 ניתן לחייב את העסקאות במע"מ.

 

האם יש לבחון את השליטה והניהול בהתייחס לפעולות שבוצעו במסגרת  : השאלות הטעונות הכרעה הינן:()השופט בורנשטין לוד -החלטת בית המשפט המחוזי מרכז

מנהל ובית המשפט גיבושו והוצאתו לפועל של הסדר הנושים, או בהתייחס אך ורק לפעולות הקשורות למכירת המגרשים העודפים? האם יש לראות בפעולות הנאמנים, 

 ייתה מעורבותו של המשקיע הזר בעסקי המערערת, והאם מעורבות זו הגיעה כדי שליטה וניהול?החברה שמונה כמקימות למערערת שליטה וניהול מישראל? מה ה

 

מעדיף את הגישה לפיה מדובר במבחן אחד ובמונח שיש לקוראו  בימ"שא לחוק קיימות שתי גישות שטרם הוכרעו. 1למשמעות המונח "שליטה וניהול" המופיע בסעיף 

ומשמעו המקום בו מתנהל "מרכז העניינים" של החברה, קרי המקום שבו מתקבלות ההחלטות המהותיות, הבסיסיות והחשובות של  בהינף אחד ואין להפריד בין חלקיו,

 ם השליטה.החברה ואשר הן מ"נשמת אפה", זאת על פני הגישה הגורסת כי מדובר בשני תנאים מצטברים כך שיש לבחון הן את מקום ניהול החברה והן את מקו

 

מתקבלות השליטה וניהול יש לבחון את כלל פעולות החברה, החל מיום יסודה ותחילת פעילותה ועד למועד ביצוע העסקאות. מקום בו חל שינוי במקום בו  לצורך מבחן

הראשונה לצורך ההחלטות המהותיות, כמו בנסיבות רכישת גרעין השליטה, ראוי ליישם את מבחן "השליטה והניהול" כך שהחברה תמשיך להיחשב תושבת המדינה 

ב רכישת הנכסים, עסקאותיה. ככל שפרק הזמן העובר בין מועד רכישת הנכסים ובין מועד מכירתם הוא קצר יותר וככל שהתשומות העיקריות שהושקעו בחברה הן בשל

חון את השליטה והניהול בכל הנוגע למגרשים ניתן יהיה לומר כי דבקו בעסקאות ההחלטות שהתקבלו בטרם רכישת גרעין השליטה. עם זאת, בנסיבות המקרה ראוי לב

 .העודפים במנותק מפעילות המערערת לגיבוש ההסדר, הואיל וההסדר מהווה מעיין "חציצה" בין קבלת המגרשים ומכירתם לבין הפעולות שקדמו לכך

 

ע הזר, המערערת לא הוכיחה כי הוא שהפעיל בה "שליטה פעולות הנאמנים ובית המשפט היו בקשר עם ההסדר ואינן מהוות שליטה וניהול במערערת. ביחס למשקי

עצמאי ובלתי תלוי בין  וניהול", או כי הלה היה מסוגל להפעיל "שליטה וניהול" ואף לא הוכיחה כי עמדה בפניו אפשרות בחירה של ממש המבוססת על הפעלת שיקול דעת

ה הוא המוח מאחורי פעילות החברה בנוגע למגרשים, ומשכך המערערת היא "אזרח ישראלי" אפשרויות שונות הקשורות למגרשים. בית המשפט התרשם כי מנהל החבר

 ( לחוק והעסקאות חייבות במע"מ. 2א)1לפי סעיף 

 הערעור נדחה
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 חיוב במע"מ על רכישת ומכירת בית פרטי ששימש לתקופה קצרה כצימר .13

 1שלום חנוך נ' מנהל מע"מ ת"א  58730-12-13ע"מ       

 

 עודה, מחלקת מסים עקיפיםעו"ד הדר מ

 

(. הבית שופץ ולתקופה קצרה של כשלושה חודשים "הבית"ש"ח ) 680,000-בתמורה ל 2011המערער שלום חנוך ואשתו המנוחה רכשו בית ישן בעיר צפת בחודש ינואר 

 ש"ח.   מיליון 2-ללאחר רכישתו, הבית נמכר בתמורה  , כעשרים חודשים בלבד2012בלבד. בחודש אוקטובר  ש"ח 30,000שימש כ"צימר" שהניב הכנסות כוללות של 

היא שבני הזוג עסקו באופן כללי  האחת)להלן: "המשיב"( סבר כי מכירת הבית היא עסקה חייבת במס ערך מוסף בהתאם לשתי טענות מרכזיות:  1מנהל מע"מ ת"א 

המשפט בחן את היסטוריית רכישת הקרקעות של בני הזוג ואת העסקאות -חר שביתטענה זו נדחתה לא במסחר בנכסי נדל"ן והבית הנדון נמכר במהלך עסקים אלה.

המערער.  על ידיוהל שנעשו בהן והסיק כי לא ניתן לומר שהמערער עוסק במסחר במקרקעין וכפועל יוצא, אין מדובר בעסקה שנעשתה "במהלך עסק" של מסחר בנדל"ן שנ

ועל כן  חוק מס ערך מוסףל השכרת חדרי אירוח )צימר(. מכיוון שכך, הבית הוא בבחינת "ציוד" כהגדרת מונח זה בהיא שבני הזוג הפעילו בית עסק ש הטענה השנייה

 מכירתו חייבת במס. 

לעומת ההכנסות הזעומות שהופקו  ש"חמיליון  2קי בשווי של )השופט קירש( ציין את חוסר הפרופורציה בתשלום מע"מ על מכירת הנכס העס בית המשפט המחוזי בת"א

 מהנכס ועל כן מצא "פתרון יצירתי" של תשלום מע"מ חלקי במתווה הבא: 

ק הייתה עסקת אקראי החייבת במס. על כן המערער, כמי שעמד לעסו רכישת הביתביהמ"ש קיבל את הטענה כי מיזם הצימר עלה כדי "עסק" למרות משכו הקצר, ולכן 

 לתקנות מע"מ הנ"ל.   ב6בתקנה בענף האירוח, אמור היה להוציא חשבונית עצמית בהתאם למנגנון הקבוע 

וד והוער כי הגדרת "ציוד" אינה מאחר שנקבע כי מדובר בעסק, נבחנה השאלה האם מכירת הצימר היא "מכירת ציוד" כהגדרתה בחוק מע"מ. נמצא כי אכן מדובר בצי

חשב כציוד מאפשרת שנכס פלוני ייחשב ל"ציוד" במקצתו בלבד ולכן מספיק כי הצימר שימש את המערער ומשפחתו במקצת זמן השימוש לצורך העסק על מנת שיי

 .מכירת הביתחל חיוב במע"מ בעסקת  לכאורהלענייננו. לכן 

-יה מקום להוציא מכלל 'ציוד' נכס ששימש בעסק אך באופן חולף ומועט ביותר ביחס להיקף השימוש באותו נכס לצרכים לברביהמ"ש ציין כי "בנסיבות יוצאות דופן יה

הדברים ו הופסק. עסקיים. הדבר יכול לקרות מפני שהעסק כולו נגדע באבו, או מפני שהנכס המסויים שימש באופן רגעי ביותר בעסק קיים לפני שהשימוש העסקי ב

 (de minimis)". לעומתו 'בשישים בטל'היה  העסקי מקרים בהם נעשה שימוש אחר, בלתי עסקי, באותו נכס והשימושאמורים ב

לתקנות מע"מ שקובעת כי מכירת דירת מגורים  15ואולם, לאור השימוש המעורב בצימר, הן לצורך אירוח בני המשפחה והן לצורך העסק, פנה בית המשפט לתקנה 

( חל בענייננו וקובע כי מכירת 4)31. ניתוח זה הוביל את בית המשפט למסקנה כי סעיף אינה מותרת בניכוי מס תשומותומשמשת גם לצורך עסקו,  עוסק על ידישנרכשה 

 נכס שעל פי דין לא ניתן היה בעת הרכישה או היבוא לנכות את מס התשומות בשל רכישתו יהיה פטור ממס ערך מוסף. 

ולם מס ערך מוסף בעסקת רכישת הקרקע. לכן, על אף שהערעור עסק בחבות המע"מ בעסקת המכירה בלבד, לצורך הכרעה מלאה פנה אלא שפטור זה יחול רק אם ש

בני הזוג. מאחר שבית המשפט לא הצליח לקבוע בדיוק מתי התגבשה בליבם של המערער ובת זוגו ההחלטה להקים  על ידיבית המשפט לבחון את מטרת רכישת הקרקע 

חייבת במע"מ, ללא אפשרות  עסקת הרכישה ת, קבע כי הנכס נרכש )ולו בחלקו( לצורך קיום מיזם הצימר ודי בכך כדי לקבוע שרכישתו הייתה לצורך העסק. לכןעסק בבי

 , אינה חייבת במע"מ.עסקת מכירת הנכסלנכות מס תשומות. לאור הניתוח לעיל, 

 הערעור התקבל

http://www.nevo.co.il/law/72813
http://www.nevo.co.il/law/72813
http://www.nevo.co.il/law/72815/6b
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  מס הכנסה -רסומים אחרים חוזרים, הוראות ביצוע ופ - 3חלק 
 

 ן לוריאאהרעו"ד 

 

 מיסוי עסקאות גידור  .1

   5589/15החלטת מיסוי מס' 

 

את הסיכונים הפיננסיים הנובעים מפעילותה, תוך דיווח על הכנסות  : החלטת המיסוי דנה בחברה פרטית תושבת ישראל המבצעת עסקאות גידור על מנת להקטיןרקע

"(. בהתאם לתקן, חשבונאות הגידור רואה במכשירים המגדרים כחלק התקן)להלן: " IAS 39אלה בהתאם לכללי חשבונאות הגידור כפי שנקבעו בתקן חשבונאות 

רווח והפסד, לאחר שנרשמו בקרן הון, וזאת בד בבד כאשר נזקפות לרווח והפסד תוצאות מפעילותה העסקית של החברה, כך שתוצאות גידור הסיכונים נזקפות ל

 פעולותיה העסקיות של החברה אשר את הסיכונים שלהם המכשירים המגדרים נועדו לגדר.

 

 : קביעת אופן ההכרה בהוצאות וההכנסות לצרכי מס של עסקאות הגידור.הבקשה

 

הכנסות וההוצאות מעסקאות הגידור )הכשירות להיחשב ככאלה כפי שנקבע בתקן(, הינן אינטגרליות להכנסות וההוצאות : בהסדר המס נקבע כי ההחלטת המיסוי

ים המגודרים באופן מהנכסים המגודרים. עוד נקבע, כי הן ההכרה והן סיווגן של ההכנסות וההוצאות מעסקאות הגידור תהיינה זהות להכרה בהכנסות והוצאות מהנכס

 הבא:

ההכנסות וההוצאות ידווחו לצרכי מס בהתאם לבסיס הדיווח של הנכסים  -סיכון מדד המחירים לצרכן וסיכון ריבית משתנה של אג"ח שהונפקו והלוואות שניטלו  גידור

 המגודרים )בסיס מצטבר( ויסווגו כהכנסות או הוצאות מימון.

המכר.  לעלות ייזקף החליפין בשער השינוי להשפעת ההון המיוחס קרן של המלאי, החלק מכירת בעת רכישת המלאי: בעת -גידור סיכון שער חליפין בגין רכישת מלאי 

 ד.במידה ותירשם ירידת ערך בגין עלות המלאי, תופשר תחילה קרן ההון בשל ירידת הערך, יתרה נוספת לירידת ערך, ככל שתהא תיזקף לרווח והפס

 ם. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 ( REPOניכוי מס במקור בגין עסקת מכר חוזר במניות ) -שוק ההון .2

 3625/15החלטת מיסוי מס' 

 

( יחד REPO"(. כמו כן, מחזיקה החברה בהסכם מסגרת לעסקת מכר חוזר במניות )החברהיקה במניות חברה אחרת בבורסה )להלן: ": חברה תושבת ישראל מחזרקע

יא )תום תקופת העסקה(, העם גופים פיננסיים תושבי חוץ לפיו גופים אלו יעניקו לה הלוואה פיננסית בתמורה למניות המוחזקות על ידה, כאשר במועד פירעון ההלוואה 

 חוזרת להיות בעלת המניות בפועל. 

 

 : סיווגן לצרכי מס של כלל הפעולות שנעשו בקשר עם הסכם המסגרת מול הגופים הפיננסיים וכן קביעת שיעור ניכוי המס במקור בגינם.הבקשה

 

במס במועד מכירתה. יחד עם זאת, העסקה דנן תסווג : ראשית, העברת ניירות ערך מסווגת כעסקת מכירה והינה אירוע מס לכל דבר ועניין, החייבת החלטת המיסוי

רו לחברה בתום כ"עסקת השאלה" אשר במסגרתה נקבעו תנאים ספציפיים כגון: הדרישה שהמניות כאמור ניתנו לצורך תיחום החשיפה של החברה בלבד, המניות יוחז

 תקופת העסקה זהות בכמותן ובזכויותיהן כפי שנמסרו, ועוד.

-התשס"ו ,יכוי המס במקור בגין תשלום הסכומים המסווגים כריבית יהיו בהתאם לקבוע בתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(כמו כן נקבע, כי נ

ה לו היו נמכרות בידי . בנוסף, ההכנסות מהעסקה העתידית שנועדו לגידורן של המניות לתיחום חשיפה, יסווגו בדומה לסיווג ההכנסות מהמניות לתיחום החשיפ2005

 החברה.

 

 ככל שהחברה לא תעמוד בתנאי עסקת ההשאלה כפי שנקבעו כאמור לעיל, יראו בעסקה דנן כעסקת מכירה של המניות, על כלל השלכותיה.

 

 במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

 

 לפקודה 103סעיף הוראות מיזוג חברות בהתאם ל .3

 62/1543החלטת מיסוי מס' 

 

"(. בעלי הזכויות בחברה, כוללים מספר בעלי שליטה וכן בעלי החברה הקולטת: חברה א' שהינה חברה ציבורית תושבת ישראל, עוסקת במתן שירותים )להלן: "רקע

"(, החברה המעבירהחברה )להלן: "זכויות נוספים מטעם הציבור. חברה ב', שהינה חברה פרטית תושבת ישראל, עוסקת אף היא במתן שירותים באותו התחום כמו ה

ן כמשמעותם בחוק כאשר מלוא הון המניות של החברה המעבירה, מוחזק בידי החברה הקולטת. כמו כן, אין לחברה המעבירה כל זכויות במקרקעין או באיגוד מקרקעי

 מיסוי מקרקעין.

 .2015 בספטמבר 30המס, קרי שנת השלישי של וןהרבע בתום יהא המיזוג מועד כי מבקשות הקולטת והחברה המעבירה החברה הבקשה:

ג לפקודה. עוד נקבע כי לא יוקצו זכויות 103ט)ד( לפקודה במועד המבוקש ובכפוף לתנאים כפי שנקבעו בסעיף 103: ניתן אישור למיזוג בהתאם לסעיף החלטת המיסוי

 הקולטת הזכויות בחברה של המקורי למחיר תתווסף בה, לא הזכויות בעלי ידי על תהקולט החברה הזכויות של מכירת חדשות בחברה הקולטת בשל המיזוג, לפיכך, בעת

במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות נוספות כגון: מתן ביאור בדוחות הכספיים ובדוחות  .תמחק בעקיפין, וזו ובין במישרין המעבירה, בין בחברה ההשקעה עלות

 רת הוצאות בשל שינוי המבנה, אישורי מצגי החברות ומגבלות נוספות.הת-המס בדבר החלטת המיסוי ותנאיה, אי

 בחזרה לתפריט
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 א לפקודה104שתי חברות האם בהתאם לסעיף  על ידיג לפקודה אליהן הועבר נכס 103מיזוג חברות בהתאם לסעיף  .4

 9836/15החלטת מיסוי מס' 

 

חברה ב', אף  חברה א', חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת בתחום מתן שירותים ובתחום אחר, מוחזקת במישרין על ידי חברות תושבות ישראל וכן חברות זרות. רקע:

 ישראל.  יתושבחברה ויחיד שירותים, האחד זהה לתחומה של חברה א' והשני אינו זהה, מוחזקת על ידי היא חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת בשני תחומים של מתן 

שירותים לחברה שתי החברות רוצות לבצע מיזוג של פעילות השירותים הזהה בשלושה שלבים: הראשון, העברת כלל נכסיה והתחייבויותיה של חברה א בתחום מתן ה

בתחום נכסיה והתחייבויותיה של חברה ב "(; השני, העברת כללהחברה החדשה אא לפקודה )"104המלאה, בהתאם להוראות סעיף  חדשה שתוקם על ידה ובשליטתה

"(; בשלב השלישי, ביצוע מיזוג בין החברה החדשה בא לפקודה )"104מתן השירותים הזהים לחברה חדשה שתוקם על ידה ובשליטתה המלאה, בהתאם להוראות סעיף 

 ג לפקודה.103ת החדשות שתוקמנה, על ידי העברת כלל נכסיה והתחייבויותיה של החברה החדשה ב לחברה החדשה א, והכל בהתאם להוראות סעיף שתי החברו

הפעילות  לפקודה. נקבע מחיר מקורי ויום רכישה עבור נכסי 2ניתנו אישורים לביצועם של השלבים הראשון והשני בכפוף לעמידה בכל תנאי חלק ה החלטת המיסוי:

 שהועברו במסגרת שלבים אלה, וכן מגבלות ותנאים נוספים בשל שינויי מבנה אלה. 

ג לפקודה ובהחלטת המיסוי. כמו כן 103ט)ד( לפקודה ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 103בקשר לשלב השלישי נקבע, כי יינתן אישור למיזוג מכוח סעיף 

 לישי משום הפרתם של התנאים כפי שנקבעו בקשר עם ביצועם של השלבים הראשון והשני. נקבע כי אין בביצועו של השלב הש

ושת שלבי שינויי כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות כגון: מועד המיזוג, מתן ביאור בדוחות הכספיים ובדוחות המס של החברות המשתתפות בשל

 ת נוספות.המבנה בדבר החלטת המיסוי ותנאיה, ומגבלו

 

 

 כ לפקודה103( לפקודה לאחר שמוזגה ל"שלד בורסאי" לפי הוראות סעיף 1א)105פיצול חברה על פי הוראות סעיף  .5

 7368/15החלטת מיסוי מס' 

 

"(. חברה ב' הינה חברה פרטית תושבת ישראל, בעלת שני תחומי החברה הקולטתושבת ישראל, מוגדרת כ"שלד בורסאי" )": חברה א', הינה חברה ציבורית, תרקע

"(. לקראת סוף שנת המס בכוונת החברה החברה הנעברתפעילות עיקריים, כאשר כלל זכויותיה מוחזקות על ידי מספר מצומצם של יחידים תושבי ישראל )להלן: "

 קולטת להתמזג בדרך של החלפת מניות, כך שכל בעלי הזכויות בחברה הנעברת יעבירו את כל זכויותיהם בה לידי החברה הקולטת והכל, ללא חבותהנעברת והחברה ה

ותיו יפוצלו ( לפקודה, כך שבעקב1א)105"(. לאחר המיזוג, בכוונת החברה הנעברת להתפצל אופקית בהתאם להוראות סעיף המיזוגכ לפקודה )"103במס בהתאם לסעיף 

 "(.הפיצולשתי הפעילויות כאמור לעיל, וכל פעילות תרוכז תחת ישות משפטית נפרדת )"

כ לפקודה, וכן את קביעת מועדו. בנוסף, אישור לכך כי הפיצול לא יחויב במס בהתאם להוראות סעיף 103: אישור לכך כי המיזוג עומד בתנאים המפורטים בסעיף הבקשה

 מועדו, וכי בביצועו של הפיצול כאמור, אין משום הפרה של המיזוג ותנאיו. ( לפקודה, קביעת1א)105

יזוז. נקבע כי : ניתן אישור למיזוג ונקבע מועדו. נקבע כי כל הפסדי החברה הקולטת מכל סוג שהוא, עובר למועד המיזוג יימחקו ולא יינתנו להעברה או לקהחלטת המיסוי

 ( לפקודה, וזאת לכל אורך ה"תקופה הנדרשת". 4()8ג)103ו הוראות סעיף על כל בעלי הזכויות בחברה הקולטת יחול

( לפקודה, וכן נקבע מועדו. נקבע כי הפיצול אינו מהווה הפרה של המיזוג. נקבע, כי במשך שנתיים 1א)105לגבי הפיצול ניתן אישור להתקיימותו בכפוף לתנאי סעיף 

סים בין החברה המתפצלת הממשיכה לבין החברה החדשה, מתן ערבויות או כל פעילות אחרת, לרבות תשלום דמי ממועד הפיצול, לא יהיו העברות של מזומנים או נכ

 ניהול, ותשלום שכירות, למעט אם בוצעו במהלך עסקים רגיל ובתנאי שוק.

 כויות בחברות, וכן הוראות מגבלות ותנאים נוספים. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו גם הוראות שונות לגבי התקופה הנדרשת והמגבלות החלות בתקופה זו על בעלי הז

https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20150068
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 שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב/הוצאות רכב .6

 2016בינואר  25סים מיום הודעת רשות המ

 

 סים בעניין מערכת המדידה כאמור בנדון, הינה כדלקמן:באופן חד משמעי כי עמדת רשות המ פורסמה הנחיה של הרשות אשר קבעה 2013באוקטובר  23 ביום

 .1987-הדרך לקביעת שווי השימוש ברכב הינה אך ורק על פי תקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב(, התשמ"ז (1)

 .1995-נה אך ורק על פי תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות רכב(, התשנ"ההדרך לחישוב הוצאות הרכב המותרות בניכוי הי (2)

 

שב לחברות ו/או ההודעה קובעת, כי על אף פרסומה של ההנחיה כאמור, עדיין מתקבלים דיווחים על מספר חברות הממשיכות לשווק את התוכנות של יומן רכב ממוח

סים כמו גם את הוראות החוק המפורטות לעיל, אלו, אינו תואם את עמדת רשות המ בהיר כי שימוש בתוכנותסים באה על מנת לההודעת רשות המ לוועדי עובדים שונים.

 ותיקים אשר קיים בהם שימוש בתוכנות הנ"ל יטופלו במסגרת ביקורת ניכויים.

 

 ראה גם תקציר של פס"ד פרג'יאן בחוברת זו. -הערה

 

 

 2016גופים ציבוריים לשנת המס  אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות .7

 2/2016הוראת ביצוע מס הכנסה 

 

 מסדירה את כלל הנושאים, כדלהלן:של רשות המסים הוראת הביצוע 

 .2016בינואר  1 החל מיום -להפקת אישורים  413הפעלת שאילתה  .א

 סוגי האישורים. .ב

 המהלך המרוכז בתחילת השנה. -הקריטריונים למתן אישורים  .ג

 אמצעים מקוונים להצגת מידע בדבר האישורים. .ד

 הנחיות לשימוש בשאילתות של מערכת אישורי ניכוי מס במקור. .ה

 הפקה אוטומטית של אישור כתוצאה מהסרת מחדלים. .ו

 המהלך השוטף של השנה. -שרדי השומה מ על ידיבדיקת עמידה בקריטריונים לקבלת אישורים  .ז

 רשימת ליקויים. .ח

 אישור מאולץ. .ט

 אישורי ניכוי מס במקור עבור עסקים חדשים. .י

 קריטריונים לקבלת אישורי ניכוי מס במקור לשותפויות ואיחודי עסקים. .יא

 פטור מניכוי מס במקור למוסדות ממשלתיים ואחרים. .יב

 .אישורי ניכוי מס במקור לתושבי חוץ וחברות זרות .יג

 אישורים לחברות ישראליות שבהן בעלי מניות תושבי האוטונומיה. .יד

 אישורי ניכוי מס במקור הכוללים את סעיף "שוק ההון". .טו

 שלילת אישור ניכוי מס במקור במהלך השנה השוטפת. .טז

 אחריות ביצוע. .יז

https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hanhayotmeyatzgim/klali/meyatzgim260116.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/horaotbitsua/hor2-2016.pdf
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 פדיון זכויות באגודת אחזקות אגודה שיתופית חקלאית -מיסוי קיבוצים .8

 5878/15החלטת מיסוי מס' 

 

א)ה( לחוק מיסוי מקרקעין. כמו 48: החלטת המיסוי דנה בשלוש חברות קיבוץ שמכרו זכויות במקרקעין בישראל, תוך בקשה לפריסתו של מס השבח בהתאם לסעיף רקע

 ה חייבת במס אשר לא נכללה בדיווח המס של הקיבוץ.כן לנישומות לא הייתה הכנס

 

( לפקודת מס הכנסה, בכפוף להצהרת הנישומות כי אין להן הכנסות 1)ה()91סים תאפשר לפרוס את חלק הרווח ההון הריאלי בהתאם לסעיף : רשות המהחלטת המיסוי

 ה ההכנסה החייבת אשר יוחסה לחברות הקיבוץ בדו"ח המס של הקיבוץ.אשר לא נכללו בדו"ח המס של הקיבוץ, ובכפוף לאישורו של רו"ח הקיבוץ בגוב

 

לפקודה, ותוספת ההכנסה שלא דווחה במסגרת דו"ח המס של הקיבוץ תיווסף  121כמו כן נקבע, כי חישוב ההכנסה החייבת ייעשה בהתאם למדרגות המס על פי סעיף 

לפקודה. הכנסות הקיבוץ הן אלו שייהנו משיעורי המס הנמוכים בהתאם לסעיף, ועליהן תתוסף  121יף גם היא להכנסתן החייבת בהתאם לשיעורי המס כפי שנקבעו בסע

 הכנסת השבח. כמו כן לא יתאפשר קיזוז של נקודות זיכוי אישיות כנגד המס הנובע מפריסת השבח.

 

 במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20150071
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 מיסוי שירותי דת .9

 רשות המסים - 1/2016חוזר מקצועי מס' 

 

 (, מנהל בכיר MBTכפיר אילני, רו"ח )

 

נותני י שירותי דת שונים כגון: רבנים, מקובלים, מוהלים, חזנים, בדצי"ם ונותני שירותי דת אחרים )להלן: "עניינו של החוזר במיסוי תקבולים שונים המתקבלים בידי נותנ

ונים, חלוקה או "( בתמורה לשירותי דת הניתנים על ידם, לרבות עריכת חופות, בריתות, תפילות, "הילולות", "תיקונים", מתן ברכות, מתן יעוץ בנושאים מגושירותי דת

 "( . שירותי דתקמיעות, מים קדושים ותשמישי קדושה שונים ושירותי כשרות )להלן: " מכירה של

 

 החוזר עוסק בשאלת החבות במס הכנסה ובמע"מ, תוך שהוא מבחין בין שני סוגי נותני שירותי דת:

 

"(, הכנסתו של מוסד ציבורי המקיים את הפקודה: "( לפקודת מס הכנסה )להלן2)9בהתאם לסעיף  - פעילות מתן נותני שירותי דת באמצעות מוסד ציבורי (1)

ית או התנאים שבסעיף, הפועל ל"מטרה ציבורית" )כוללת גם מטרת דת(, תהא פטורה ממס, ככל שלא הושגה מעסק שהוא עוסק בו, או מדיבידנד, או מריב

 מהפרשי הצמדה ששולמו מחבר בני אדם שבשליטתו העוסק בעסק.

 

נותן שירותי דת, תיחשב התמורה בשל השירות כהכנסה מעסק או  על ידימקום בו ניתן שירות הדת  - תי דת שלא באמצעות מוסד ציבוריפעילות מתן נותני שירו (2)

 ( לפקודה, וזאת ככל שההכנסה עומדת במבחנים השונים אשר נקבעו בפסיקה לסיווגה כהכנסה מעסק או משלח יד.1)2ממשלח יד החייבת במס בהתאם לסעיף 

 

 ( לפקודה.10)2ין, במקרים המתאימים ניתן לראות בתקבולים שקיבל נותן שירות הדת כהכנסה לפי סעיף לחילופ

 

ובין אם מדובר בפעילות  במסגרת החוזר נקבעו הוראות שונות לעניין חיוב נותני שירותי הדת במע"מ, בין אם מדובר בפעילות החייבת ברישום במע"מ כעוסק או כמלכ"ר,

 י עסק אשר אינה חייבת ברישום ועל כן תמורה שתתקבל בגינה לא תחויב במע"מ.אשר אינה עולה כד

 

 במסגרת החוזר נקבעו גם הוראות לעניין חובת ניהול פנקסים, הגשת דוחות, הצהרות הון ומידע על נכסים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz01-2016.pdf
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 מס ערך מוסף  -ם אחרים חוזרים, הוראות ביצוע ופרסומי - 4חלק 
 

 רו"ח נטאלי שפיגלר, מחלקת מסים עקיפים

 

 מחיר העסקה ברכישת שירותים באמצעות יישומון )אפליקציה( .1

 3956/16החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

בהתאם לחוק מע"מ פיתחה יישומון המיועד למכשירים ניידים ומספקת באמצעותו שירותי תיווך בין ספקים שונים למשתמשים. המחיר בעבור  חברה הרשומה כ"עוסק"

 ן.הספקים ולחברה אין כל נגיעה בעניין זה. התשלום בגין השירותים מתבצע באמצעות הזנת פרטי כרטיס אשראי של המשתמשים ביישומו על ידיהשירותים נקבע 

המשתמשים כאשר היא מנכה עמלה בשיעור מסוים בגין שרותי התיווך אותם היא מעניקה כאמור. יצוין  על ידיהחברה מעבירה לספקים את מלוא התשלומים שמשולמים 

 כי ככל שהשירותים לא סופקו החברה מעבירה חזרה את התשלום למשתמשים. 

 

שים, עבור מתן השירותים, תנפיק החברה קבלות בלבד אשר בצירוף העתק הזמנת המשתמש ישמרו בספרי : בעת קבלת התקבולים מהמשתמבגדרה של ההחלטה נקבע

 בגין העמלה המתקבלת מהספק, החברה תנפיק לספק חשבונית מס הכוללת את כלל פרטי הזמנת השירות בגינה נתקבלה העמלה. החשבונות של החברה.

 

 לחוק מע"מ.  12ו לספקים הם יחויבו במע"מ מכוח הוראות סעיף ככל שייוותרו כספים בידי החברה אשר לא הועבר

 

 

 החבות במע"מ במתן שירותי כוח אדם לבתי מלון הממוקמים באזור אילת .2

 5739/16החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

שירותי כוח אדם לבתי מלון הממוקמים באזור אילת, החברה אינה "עוסק אילתי" אלא רשומה במע"מ האזורי בחדרה. החברה דיווחה על עסקאותיה חברה המעניקה 

מע"מ מלא ( לתקנות אזור סחר חופשי )אס"ח( ועל כן חויבה בשומה, שכן השירותים אותם העניקה חייבים בשיעור 4א')20כחייבות במס בשיעור אפס בהתאם לתקנה 

 בהתאם לעמדת רשויות המס.  

 

א' כוללת רשימה סגורה של שירותים שלא ניתן היה לקבלם באילת טרם חקיקתה ומעניקה מענה לגביהם. היות והחברה אינה 20בגדרה כי תקנה  החלטת המיסוי קובעת

ובנוסף לכך השירותים אותם העניקה אינם כלולים ברשימת השירותים  עונה להגדרת "עוסק תושב אזור אילת" כהגדרתו בחוק אס"ח או רשומה במשרד האזורי באילת

 א' הם יהיו חייבים במע"מ בשיעור מלא.20המפורטים בתקנה 

 

 הקבועים הכללים בכל לעמידתה בהתאם והכל ,החוק שמציע המס מהטבות )כאמור הרישום )ממועד וליהנות אילת אזור תושב כעוסק להירשם רשאית החברה כי ,יצוין

 .ובפסיקה בתקנות ,ח"אס חוקב

 

 

 בחזרה לתפריט

https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20160001
https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20160005
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 מיסוי בינלאומי - 5חלק 
 

 

 עו"ד אמיר ברנד, המחלקה למיסוי בינלאומי

 

  בית המשפט המחוזי בטוקיו קובע פרשנות חדשה לסעיף העוסק במוסד קבע -על משטרי מס ברחבי העולם  BEPS-השפעת תוכנית ה – יפן

 

"(, שנוצר במסגרת ניהול עסק קמעונאי באינטרנט ומכירת חלקי הנישוםית המשפט המחוזי בטוקיו פסק לאחרונה בשאלת קיומו של מוסד קבע של תושב ארה"ב )להלן: "ב

שימוש בדירה ובמחסן הממוקמים ביפן, "(. לצורך אחסון ושילוח הטובין שנמכרו או שהוחזרו, עשה הנישום המוצרים" או "הטוביןרכב ואביזרים ללקוחות ביפן )להלן: "

 . והעסיק עובדים מקומיים )במשרה חלקית( לצורך אריזה ושילוח הטובין שהוזמנו על ידי הלקוחות היפניים באינטרנט

 

אמנת המס שבין ארה"ב ויפן ( ל4)5כי הפעילות הנקובה בסעיף  ימוש במחסן האמור, קבע בית המשפטבניתוח שאלת קיומו של מוסד קבע אשר נוצר לנישום בעקבות הש

 ,ובהתאם לא תהווה סיבה אוטומטית לסיווג הפעילות כעזר והכנה"(, אמנת המודל)להלן: " OECD-( לאמנת המודל של ה4)5לסעיף  ו"(, הדומה במהותהאמנה)להלן: "

על , סן במסגרת הפעילות העסקית הכוללתציות אשר ממלא המח, הדגיש בית המשפט כי יש לבחון את הפונקיתרה מכךלא תהווה חזקה חלוטה לאי קיומו של מוסד קבע. 

 פעילות ליבה הטומנת בחובה פונקציות רבות, או סיכונים רבים, בעלי משמעות לעסק.    ב או שמא מדוברבעלת אופי של פעילות עזר והכנה, מנת להכריע האם הינה שולית ו

 

ע בית המשפט כי זה ממוקם ביפן לצורך ביצוע משלוח מהיר ללקוחות וטיפול יעיל בהחזרות. פונקציות אלו, ברוח זאת, במסגרת בחינת הפונקציות המגולמות במחסן, קב

 .מוסד קבע ביפן לדעת בית המשפט, הן משמעותיות לעסק קמעונאי המשווק את מרכולתו באמצעות פלטפורמה אינטרנטית. לפיכך, הכריע בית המשפט כי קיים לנישום

 

פסק בית המשפט, כי כל ההכנסות אשר נבעו מן הפעילות העסקית ומהמכירות ביפן ייוחסו למוסד הקבע שיצר המחסן, וזאת מבלי להתיר לנישום כתוצאה מקביעתו זו, 

פי הביקורת, המס וגוניכויים כלשהם. קביעה זו נבעה, אליבא דבית המשפט, מהפעילות המשמעותית אשר בוצעה ביפן ומן העובדה שהנישום לא שיתף פעולה עם רשויות 

 תוך סירובו לחשוף את ספרי החשבונות.

 

לשינוי  OECD-וארגון ה G-20-בית המשפט בטוקיו, בפסק דינו מרחיק הלכת, בוחר פרשנות מרחיבה הן לאמנה והן לאמנת המודל ומתיישר עם תוכנית מדינות ה

. נוכח 2015לאוקטובר  5-( אשר דוחותיה הסופיים פורסמו בBEPSבסיס המס )התוכנית למניעת הסתת רווחים ושחיקת  -כללי המיסוי הבינלאומי ומחירי העברה 

, ניתן לשער כי פסק BEPS-השימוש השכיח במחסן קדמי במסגרת פעילותן של חברות המוכרות את מרכולתן על גבי פלטפורמות אינטרנטיות, ועל רקע יוזמת ה

 .השלכות המס הנובעות מהמסחר האלקטרוני דין זה הינו רק התחלת ההתמודדות של רשויות המס השונות עם

 

 

 

 בחזרה לתפריט

 

 

 



31 

 גמול הוניניוד עובדים ות - 6חלק 
 

 חטיבת המס, גמול הוניניוד עובדים ות קבוצתת, מנהלת פרידה ויסברג, דירקטורי)משפטנית( רו"ח 

 

 2020ת ביטול היטל עובדים זרים בענף החקלאות עד לסוף שנ .1

והוראת  18()תיקון מס' 2004 -ו 2003חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 

 2016-שעה(, התשע"ו

 2016בפברואר  11מיום  2530פורסם בספר החוקים 

 

 0%יהיה שיעור ההיטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות  31.12.2020ועד  1.1.2016בתקופה שמיום  במסגרת התיקון לחוק שבנדון נקבעה הוראת שעה לפיה

 (.10%)במקום 

 

 ו רק לפי כללים מיוחדים המהווים הסדר ספציפיעובדים תושבי ישראל בחו"ל מטעם מעסיק ישראלי ימוס .2

 דורון כהן וגד בן אפרים נ' פקיד שומה חדרה 799/14ע"א 

 

המס שבערעור הועסקו המערערים בחו"ל כשכירים מטעם מעסיק  המערערים הועסקו במשרד ראש הממשלה ונשלחו לשליחות בת מספר שנים מחוץ לישראל. בשנות

"(, המיוחדים הכללים)להלן: " 1982-ישראלי )משרד ראש הממשלה(. המערערים ביקשו להחיל בו זמנית את כללי מס הכנסה )בעלי הכנסה בחוץ לארץ(, התשמ"ב

לפקודת מס הכנסה ולא להחיל את שיעורי המס הספציפיים שנקבעו  121ד בהתאם לסעיף להתיר בניכוי הוצאות ולפטור הכנסה, ובמקביל להחיל את שיעורי המס ליחי

שבמחלוקת היא, אם חבות המס החלה על הכנסה בחו"ל בידי עובד תושב ישראל, שנשלח על ידי מעבידו בישראל )מדינת ישראל(,  השאלה העיקריתבכללים המיוחדים. 

 ראות המיסוי החלות על תושב ישראל "רגיל" או על פי הכללים המיוחדים. לפקודה, קרי, על פי הו 121היא על פי סעיף 

 

. נקודת המוצא הסדר מס ספציפיהמשפט המחוזי בחיפה דחה את הערעור וקבע כי חישוב המס לגבי המערערים צריך שייעשה על פי הכללים המיוחדים המהווים -בית

ה לתנאי החיים בחו"ל של העובדים שנשלחו לחו"ל על ידי מעסיקם הישראלי. מכאן, אין מקום במקרה זה להתקנת הכללים המיוחדים הייתה לקבוע שיעורי מס בהתאמ

-הסדר חקיקתי מפורש אחרלטענות האפליה והעדר שוויון. בית המשפט ציין, כי גם אם ישנו מקום לבצע תיקונים ותיאומים בכללים המיוחדים, שר האוצר ער לכך. בהעדר 

אין לבית המשפט, גם לא בשלב הביניים עד לביצוע ההתאמות והתיקונים הנדרשים, סמכות להחיל על  -ערה לתוכנו של ההסדר הקיים תוך שהרשות המוסמכת

 על פסק דין זה הוגש ערעור.ס, מזה המפורט בכללים המיוחדים. המערערים הסדר שונה של חבות מ

 

ח המערערים מן הערעור. ואולם בית המשפט הוסיף כדלקמן: "דעתנו היא כי לא היה מקום לקבל את בעקבות המלצות בית המשפט, חזר בו בא כו: בית המשפט העליון

תושב ישראל השוהה בחו"ל. עם  -)א( לפקודה  67לפקודת מס הכנסה אלא הסעיף הרלוונטי למערערים הוא סעיף  121הערעור בשל היעדר אחיזה לשונית לתחולת סעיף 

יתכן ודורש חשיבה עדכון של הסעיף, הכללים והתקנות לקבוע מסמרות, כי נראה לנו שיש טעם בדברי בא כוח המערערים, לפיהם היעדר  זאת מצאנו לנכון להוסיף, מבלי

ציין כי המחוקק. זאת בשים לב לשוני המעשי מאז שנחקקו החוק והתקנות ועד לתקופה זו. למדנו מבא כוח המדינה כי העניין נשקל בימים אלה ומצאנו ל על ידינוספת 

 הדבר ראוי".

 הערעור נדחה

 בחזרה לתפריט

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=sSFGiU7CJt6e0gd3L72xKk4VgftAZufkok7GvEPwfoY%3d
http://elyon1.court.gov.il/files/14/990/007/z03/14007990.z03.pdf
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 מגזר הנדל"ן
 

 בכיר רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני, מנהל

 

 מיסוי מקרקעין - פסיקה
 

 ייחוס עלויות במכירת זכויות שהתקבלו ונמכרו בעסקאות קומבינציה כפולות .1

 מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נ' פינת פלורנטין בע"מ 7699/13ע"א 

 

 "( רכשה זכויות בנכס במסגרת עסקת קומבינציה, המשיבהחברת פינת פלורנטין בע"מ )"

 ו קבעוהתחייבה לפנות דיירים מוגנים, לבנות יחידות דיור ולשלם את היטל ההשבחה. בעסקה ז

אחוזים מהזכויות בנכס תמורת קבלת שירותי בנייה  60-. בהמשך מכרה המשיבה לחברה קבלנית כש"חמיליון  5.9-כמנהל מיסוי מקרקעין שווי מכירה בסך של 

הל מס שבח העריך את שווי ומזומנים. הקבלן התחייב לבנות את כל יחידות הדיור בפרויקט וכן לבנות עבור המשיבה בשטח שנותר בבעלותה יחידות נוספות. מנ

 .ש"חמיליון  11-עלות הבניה בסך של כ

 

המשיבה )שאותן בנה הקבלן בעבורה(, יש להתיר לה לנכות את עלות שירותי הבניה כפי שנקבעו בעסקה  על ידיהשאלה שנדונה: האם בעת מכירת יחידות הדיור 

 יותר משמעותית.השנייה או לפי העסקה הראשונה, במסגרתה נקבעה עלות בניה נמוכה 

 

ותי בניה ועדת הערר קבעה כי במקרים כגון דא, החיוב במס שבח מבוסס על הערכה של הקבלן ורשויות המס, ועל כן התוצאה הינה כי הערכת השווי של שיר

ע תיקון שומה, הרי שלצרכי מס בעסקה השנייה הייתה גבוהה באופן ניכר מהשווי שנקבע בעסקה הראשונה. כמו כן, בעוד שלצרכי מס שבח ע"פ רוב לא מבוצ

דה הכנסה המס מחושב לפי הוצאות הבניה בפועל ולא לפי אומדן שנקבע לצורך מס רכישה/שבח. ועדת הערר דחתה את טענת המשיב, לפיה החברה לא עמ

בעת  ש"חמיליון  11ועל כן הכרה בעלות זו של  בהוצאות אלו בפועל ולכן אין להתירן בניכוי, זאת מכיוון והחברה שילמה מס על הסכום אשר נקבע בשומת מס שבח,

כעלויות בניה  מכירת יחידות המגורים הינה נכונה מיסויית וכלכלית. דהיינו, בשל תשלום מס שבח בגין שווי שירותי הבניה כאמור, אזי יש לראות בסכום זה

( שם נקבע כי ההפרש בין העלויות החזויות לבין העלויות בפועל 7489/01ע"א ) רום-פס"ד דיהמותרות בניכוי בעת מכירת הדירות. הוועדה מציינת בעניין זה את 

אחרונה. חלקן היחסי של הוצאות אלו יותר ועדת הערר כי שווי הוצאות הבניה הוא שווי עלויות הבניה כפי שנקבע בעסקה ה על ידייוכר כהפסד. לאור כל זאת, נקבע 

 בניכוי בעת שתימכרנה הדירות.

 

בית המשפט העליון קבע, כי משנקבע  מנהל מיסוי מקרקעין ערער לבית המשפט העליון, אשר קיבל את ערעור המדינה וביטל את פסק דינה של ועדת הערר.

גם התפתחויות מאוחרות וחיצוניות לעסקה לא יהיה בכוחן כדי לשנות שווי זה, וזאת אפילו  - הוא שווי הרכישה בעסקה עתידית - שווי המכירה בעסקה קודמת

ד יצירת קשיים התברר בדיעבד כי השווי שנקבע בשעתו לא שיקף בצורה נכונה את השווי הריאלי. בנוסף נקבע כי אפשרות לתיקון בדיעבד של שווי המכירה, מלב

מו של שבח בלתי ממוסה, שכן השומה בעסקה הקודמת עלולה להפוך בינתיים לסופית, כפי המצב במקרה דנן. עם זאת, מעשיים ניכרים לעין, עלולה לגרום לקיו

על ו במסגרת עסקה עתידית בה תמכור המשיבה את דירות התמורה שקיבלה במסגרת העסקה המאוחרת, תוכל המשיבה לנכות את עלות שירותי הבנייה שניתנ

 לחוק מיסוי מקרקעין. 39ו, וזאת בתור הוצאות השבחה בהתאם לסעיף הקבלן בנוגע לדירות אל ידי

 הערעור התקבל

http://elyon1.court.gov.il/files/13/990/076/b11/13076990.b11.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/01/890/074/L12/01074890.l12.pdf


33 

 הקצאת מניות עם דילול מלא בחברה שבבעלותה מקבץ דיור חויבה במס רכישה .2

 אנקום גרופ בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין אזור מרכז 9105-04-11ו"ע 

 

ר, במסגרתו התחייבה, בין היתר, לביצוע פעולות של בניית מקבץ דיור על מקרקעין והענקת בהסכם עם חברת עמיד 2002חברת ורד הכרמל התקשרה בשנת 

ממועד סיום  שירותי דיור ושירותים נלווים במקבץ הדיור למשתכנים שיופנו על ידי עמידר ו/או משרד הקליטה. ההתחייבות הינה לתקופה של עשר שנים, החל

גם אולם לפעילות חברתית המשרת את דיירי המקבץ, חדר כביסה וספריה. מלבד מקבץ הדיור, כולל המבנה גם  הבנייה )"הסכם עמידר"(. מקבץ הדיור כולל

 שטחים מסחריים, המושכרים לשוכרים שונים, וכן מרתף חניה. 

 

במרץ  12 פק והנפרע שלה. ביוםמהון המניות המונ 100%-"( היתה בעלת המניות היחידה בורד הכרמל, והחזיקה באנגלחברת אנגל משאבים ופיתוח בע"מ )"

מהון  99.9%-נחתם הסכם הקצאת מניות לפיו תקצה ורד הכרמל מניות לחברת אנקום גרופ )העוררת(, כך שלאחר פעולת ההקצאה תחזיק אנקום גרופ ב 2009

 "(. הסכם ההקצאההמניות המונפק והנפרע של ורד הכרמל )"

מיליון ש"ח, אשר נועדה  38רד הכרמל את תמורת ההקצאה בסך כמיליון ש"ח וכן הלוואת בעלים בסך של בהתאם להסכם ההקצאה, התחייבה העוררת להעמיד לו

 לצורך פירעון חובותיה של ורד הכרמל לבנקים ולהחזר הלוואות הבעלים של אנגל.

 

ל טופס מש"ח וטענו שורד הכרמל אינה איגוד בסמוך להסכם ההקצאה שלחו ורד הכרמל, אנגל והעוררת הודעה למס שבח לשם הזהירות על הקצאת המניות כול

 מקרקעין ולחלופין, שהקצאת המניות אינה מהווה פעולה באיגוד.

 

ה מחזיקה עניינו של הערר דנן נוגע לחבות במס רכישה בגין ההסכם להקצאת מניות, ועיקרו האם המדובר באיגוד מקרקעין. לטענת העוררת ורד הכרמל אינ

י אם מנהלת עסק אקטיבי של בית אבות הכולל מתן שירותים נרחבים לדיירים. מאידך טען המשיב, כי המדובר במקבץ דיור ופעילותה במקרקעין החזקה פסיבית, כ

 של ורד הכרמל הינה השכרת המקרקעין לטווח ארוך, ולפיכך דינה להיחשב כ"איגוד מקרקעין". 

המניות מוחרגת מהגדרת "פעולה באיגוד" כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, אשר עד לתיקון  בנוסף, בהנחה כי מדובר באיגוד מקרקעין, עולה השאלה האם הקצאת

 לחוק, לא הייתה חייבת במס רכישה. 76מס' 

 

לחוק מיסוי מקרקעין והסיקה כי החברה עונה להגדרה כאמור, וזאת לאור המבחן הנכסי, שכן הציוד  1ניתחה את המונח "איגוד מקרקעין" שבסעיף  ועדת הערר

 שקיים במבנה הינו טפל לייצור ההכנסה. 

 

 עוד קבעה הועדה, כי אין מדובר בהקצאה אמיתית וכלכלית אלא "מכירה" של מניות תמורת שחרור מערבויות והחזר הלוואות בעלים. 

 

ודעה למשיב בצירוף מש"ח בתוך המועד בד בבד, ועדת הערר קיבלה את טענת העוררת לפיה אין להטיל עליה קנסות משום שביחד עם אנגל וורד הכרמל הגישה ה

 שנקבע בחוק.

 הערר נדחה 

 

 בחזרה לתפריט
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 חישוב מס רכישה בגין שווי של מניות באיגוד מקרקעין במסגרת עסקת מיזוג של החלפת מניות .3

 בריטיש ישראל השקעות בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה 46205-08-11ו"ע 

 

 "ח ועו"ד גל רישפירו

 

ומן ואת חלקו של חברת בריטיש ישראל השקעות רכשה את מניות חברת טמרס ישראל מידי שני בעלי מניות, כאשר את רכישת חלקו של בעל המניות הראשון שילמה במז

כ לפקודת מס הכנסה. החברה הנרכשת, טמרס 103בעל המניות השני, חברה זרה תושבת ליכנטשטיין רכשה בעסקת מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות 

 ישראל סווגה כחברת איגוד מקרקעין.

 

לפי שווי המניות  -ן פסק הדין עסק בשאלה כיצד יש לחשב את החבות במס רכישה בגין עסקת מיזוג בדרך של החלפת מניות במקרה בו מועברות מניות של איגוד מקרקעי

  (. המשיב טען שיש לחשב לפי שווי המניות, ועל כך ערערה בריטיש ישראל.ש"חמיליון  325-כן שבבעלות האיגוד )( או לפי שווי המקרקעיש"חמיליון  229-כ)
 

, וזאת גם על שווי המניות שהועברו"שווי המכירה", כלומר -מ %0.5כ את הפירוש לפיו מס הרכישה הינו 103מפי השופט סוקול קבעה כי יש לתת לסעיף  ועדת הערר

ת ולא לפי מיסוי שניתנה בעניין המיזוג, אשר התייחסה לסוגיית העברת המניות במפורש. עוד נקבע כי ממילא שווי העסקה מתייחס לשווי המניות המועברובסיס החלטת ה

 שווי המקרקעין וכי הנישומה הייתה רשאית להסתמך על כך.

 הערר התקבל

 

 והודעות רשות המסיםהחלטות מיסוי 

 

 ן "ריט" הקמת קרן להשקעות במקרקעי .4

 8369/15החלטת מיסוי מס' 

 

על הסכם שני יזמים פעלו להקמת קרן ריט במספר שלבים: בשלב הראשון, הקמת חברת ניהול אשר תשמש בסיס להתארגנות וגיוס כספים. בשלב השני, חתימה 

חברת הניהול, והיא תקצה מניות ואופציות למשקיעים לפי שיעור השקעתם.  על ידיקעה שנועד להסדיר את היחסים בין המשקיעים. כמו כן, תוקם חברת הקרן הש

 12למסחר, תוך  חברת הקרן תפעל לגיוס משקיעים נוספים ולרכישת נכסים מניבים. בשלב השלישי והאחרון, היזמים והמשקיעים ירשמו את מניות חברת הקרן

ה בהתאם חודשים מיום ההתאגדות. במסגרת בקשה לפרה רולינג, ביקשו היזמים כי: )א( לא תחול חבות במס שבח ורכישה על המשקיעים הנוספים כנגד הקצא

 תהווה השקעה במקרקעין מניבים.לשיעור ההשקעה; )ב( משטר המס החל על קרנות ריט יחול גם בשלב השני ועד לרישום בבורסה; )ג( השקעה בחניונים בנויים 

 

סים אישרה את הפטור ממס למשקיעים הקיימים לגבי השקעות נוספות אך לא למשקיעים חדשים כאשר בחברת הקרן יהיו כבר במסגרת החלטת המיסוי, רשות המ

הם ייחשבו כמקרקעין מניבים במידה וייעוד המקרקעין הינו לעניין החניונים נקבעו מספר תנאים, וביניהם: במידה ויירכשו בנפרד ממקרקעין מניבים  נכסי מקרקעין.

מפעיל חיצוני ממנו תוכל להפיק הכנסות מכוח סעיף  על ידימהשטח המותר עפ"י תב"ע, הקרן לא תפעיל בעצמה את החניון אלא  70%חניון, על המקרקעין נבנו 

 .לפקודה (6)2( או 1)2

 

מניותיה למסחר בבורסה, תיחשב ההכנסה החייבת של חברת הקרן, שהועברה לבעלי המניות כאמור בסעיף  כמו כן, החל ממועד הקמת חברת הקרן ועד לרישום

לפקודה החלים על קרן להשקעות במקרקעין. כל זאת ובלבד שחברת  6א64-ו 5א64, 4א64, כהכנסתם החייבת של בעלי המניות ויחולו עליה הוראת סעיפים 9א64

 (. 2)א()3א64)ב(, למעט התנאי הקבוע בסעיף 3א64)א( וסעיף 3א64סעיף הקרן עמדה בכל התנאים הקבועים ב

https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20150057
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 והמסחר תעשייההמגזר 
 

 מס הכנסה - פסיקה
 

 מלכא-רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ
 

 2003בינואר  1 שנרשמו למסחר לפני יתאופן קביעת המחיר המקורי של מניות חברה תעשיית .1

 שמואל ודן טופז נ' פקיד שומה חיפה 6674/14עע"מ 

 

"( מכירת ני"ע סחירים )להבדיל מני"ע שאינם סחירים( הייתה פטורה ממס בידי יחידים. עד אותו מועד נקבעו הוראות מיוחדות היום הקובע)" 2003בינואר  1 עד ליום

לפקודה( ובפרט לגבי מניות של חברה תעשייתית שקיבלו הקלות מיוחדות. בשל ביטול הפטור על מכירת ני"ע סחירים  101נרשמו למסחר )סעיף לאופן המיסוי של מניות ש

 החל מהיום הקובע, נקבעו הוראות מיוחדות לקביעת עלות ני"ע סחירים שנרכשו לפני היום הקובע ונמכרו אחריו.

 

האם יש לקבוע את המחיר המקורי  - 2009י של מניות חברה תעשייתית שנרשמו למסחר לפני היום הקובע, ואשר נמכרו בשנת הערעור דן בשאלת קביעת המחיר המקור

(, או שיש לקבוע אותו ליום הרישום למסחר בבורסה, כשהוא מתואם 147יג לפקודה )שבוטל בתיקון 105לפי סעיף  2002ימי המסחר האחרונים לשנת  3לפי השער של 

 בע?ליום הקו

 

סים(, אין לראות ברישום למסחר בבורסה של מניות בחברה תעשייתית כמכירה רעיונית של המניות )כפי א לחוק עידוד התעשייה )מ21סעיף  ביהמ"ש המחוזי קבע כי לפי

בע ביום הרכישה המקורי שלהן ולא ביום המחיר המקורי של המניות הינו המחיר שנק -לפקודה(. בהתאם, בהיעדר אירוע מכירה ביום הרישום למסחר  101שקבע סעיף 

סים( חל עליה, ממועד הרכישה המקורי ולא ממועד הרישום א לחוק עידוד התעשייה )מ21שסעיף רישומן למסחר. לכן, יש לתאם את המחיר המקורי של חברה תעשייתית 

ליום הקובע, או חלופת המחיר המקורי המתואם, מחושב מיום הרכישה למסחר בבורסה, ולאחר התיאום יש לבחון מהי החלופה הגבוהה: האם חלופת המחיר הממוצע 

 המקורי.

 

לפקודה "לא  101א מורה בפשטות כי הוראות סעיף 21מקבל את פסיקת ביהמ"ש קמא, וקובע כי נקודת המוצא לפרשנות חקיקה היא לשון החוק. סעיף  ביהמ"ש העליון

, לרבות 101על כן, בהיבט הלשוני אין אפשרות לפרש הוראה זו אלא כהוראה הקובעת שמכלול הוראותיו של סעיף יחולו" על רישום של מניות מוטבות למסחר בבורסה. 

 ההוראה לפיה רישומן של מניות למסחר בבורסה מהווה מכירה שלהן, אינן חלות על רישומן למסחר בבורסה של מניות מוטבות. 

 

א. טרם 21, אליו מתייחס סעיף 101סים( נלמדת מן הרקע והנסיבות שהובילו מלכתחילה לחקיקתו של סעיף )מ א לחוק עידוד התעשייה21סעיף  זאת ועוד, תכליתו של

לפקודה, ובשל הפטור מתשלום מס על מכירת מניות סחירות שהיה קיים באותה תקופה, התאפשר לבעלי מניות פרטיות בחברה שיש לה רווחים  101שנחקק סעיף 

מכירה שהיא פטורה ממס. על מנת  -הפיכת המניות הפרטיות למניות הנסחרות בבורסה ומכירתן לאחר מכן  על ידיב להימנע מתשלום מס גדולים והצטבר לזכותם הון ר

ורסה לפקודה כי רישומן של מניות למסחר בב 101לסתום פרצה זו ולהבטיח כי רק רווחים שנצברו בחברה לאחר רישומה למסחר בבורסה יהיו פטורים ממס, נקבע בסעיף 

א לחוק עידוד התעשייה בא לבדל בהקשר זה את בעלי החברות התעשייתיות ולאפשר להם לבצע את תכנון המס 21ייחשב כמכירה שלהן ביום הרישום. ואולם, סעיף 

וגע למניות מוטבות, לקבוע כי א הייתה ככל שהדבר נ21א, מהם עולה כי מטרתו של סעיף 21למנוע. מסקנה זו עולה נוכח דברי ההסבר לסעיף  101שאותו בא סעיף 

 רישומן למסחר בבורסה לא יהווה אירוע מס ולא יחשב כמכירתן.

http://elyon1.court.gov.il/files/14/740/066/v09/14066740.v09.pdf
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ת א פטור בלתי מסויג לבעלי מניות מוטבות לפיו אם יבוטל בעתיד הפטור על מניות נסחרות יוענק להם פטור ממס על כל רווח בגין מכירת המניו21אין לקרוא בסעיף 

 שעד רישומן למסחר בבורסה.המוטבות שנצבר בידם בתקופה 

 

לפקודה,  101לפי סעיף סיכומו של דבר, ביהמ"ש העליון מקבל את קביעת ביהמ"ש המחוזי, וקובע כי רישומן של מניות מוטבות למסחר בבורסה אינו מהווה מכירה שלהן 

 כשו בפועל.יג לפקודה, יש לחשב את מחירן המקורי המתואם על יסוד המחיר שבו נר105ועל כן ומתוקף סעיף 

 הערעור נדחה

 

 מס ערך מוסף - פסיקה

 

 סים עקיפיםעו"ד הדר מעודה, מחלקת מ

 

 מועד החיוב במע"מ על שירות אספקת מים שנתן תאגיד מים  .2

  'גן בע"מ ואח-אופיר ליברמן ואח' נ' מי רמת 14167/12ת"צ 

 

היא  7(, המשיבה "המשיבות"הן תאגידי מים וביוב ) 1-6המשיבות  ן של המשיבות.המבקשים הינם בעלים או מחזיקים בנכסי מקרקעין, המתגוררים בתחומי פעילות

 סים בישראל. המשיבות עוסקות באספקת שירותי מים וביוב לצרכנים מוסדיים ופרטיים בתחומי פעילותן. רשות המ

במועד או עם גמר מתן השירות, בעוד שעליהן לגבות את המע"מ  בבקשות לאישור תובענה ייצוגית נטען, כי המשיבות גובות מע"מ בשיעור הקיים בעת תשלום החיוב

, בגין שירותי מים וביוב שסופקו להם 16%במקום בשיעור של  17%כתוצאה מכך, נאלצו המבקשים וצרכנים רבים אחרים לשלם מע"מ בשיעור של  אספקת השירות.

האם  -קת מתמקדת בשאלה העקרונית: אימתי חל החיוב במס ערך מוסף על הצרכן המחלו (.17%-)מועד בו שיעור המע"מ עלה ל 2012בספטמבר  1 עובר ליום

 במועד אספקת השירות או במועד תשלום התמורה?

 

א( לחוק שכן, אין כל 1) 29, כפי שקובע הרישא של סעיף בעת אספקת השירותהמבקשים טוענים, כי מדובר בשירות "חלקים חלקים" שחל לגביו הכלל של חיוב במע"מ 

המים שסופקה  שי ליחס את התמורה בגין חלק של השירות, לאותו חלק שבגינו משולמת התמורה. בייחוד כאשר החיוב נעשה על סמך קריאת מונה, המודד את כמותקו

 לכל צרכן בתקופת החיוב. 

 

א( סיפא לחוק מע"מ, ועל כן המועד לחיוב במס חל 1) 29בסעיף המשיבות טוענות, כי השירות הניתן על ידן הינו "שירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו", כהגדרתו 

מרכז שקבע בעבר, בעניין  בית המשפט העליון. כמו כן הן מציינות כי הן פועלות על פי הנחיות רשות המסים ועל פי גישת בעת תשלום התמורהלגבי כל סכום ששולם 

ידי הצרכן, אלא משקף את "כלל העלויות הממשיות של אספקת שירותי המים והביוב", עמדה זו אף  כי מחיר המים אינו נגזר רק מהכמות שנצרכה על השלטון המקומי

 עולה בקנה אחד עם עיקרי הרפורמה במשק המים. 

 

שלום. קרי, הצרכנים סים הודיעה כי היא נוקטת בפרשנות עקבית ולכן גם במועד ששיעור המע"מ יורד, על המשיבות לגבות את השיעור המגיע ביום התכמו כן, רשות המ

 . 18%מע"מ, למרות שבעת קבלת השירות המס היה  17% -יחויבו על צריכת מים שנעשתה לפני הורדת שיעור המס רק ב

 

  נפסק: המועד הנכון לחיוב במע"מ הוא מועד תשלום התמורה, ולכן אין מקום לאשר את התובענות הייצוגיות.



37 

 של רשויות המס  והחלטות מיסויחוזרים 
 

 רשנות הוראות הפחת המוגבר בתקנות הפחת לפי חוק התיאומים בשל אינפלציה פ .3

 של רשות המסים 4/2015חוזר מס הכנסה 

 

 ן לוריאעו"ד אהר

 

 1986-עיפים מסוימים בתקנות מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )שיעורי פחת(, תשמ"וסים ביחס לפרשנות לסוזר הינה להבהיר את עמדת רשות הממטרת הח

"( העוסקים בסעיפי פחת מיוחדים, וזאת באשר לתחולתם על ציוד שמטיבו מופעל ללא הפסקה במפעל תעשייתי. כלומר, האם סעיפי הפחת תקנות פחת חוק התיאומים)"

 יתי של החברה התעשייתית, כולל על ציוד שאינו מתבלה במיוחד בשל תוספת משמרות עבודה. המיוחדים חלים על כל הציוד במפעל התעשי

 

"קו ישר"( בשל ציוד בבעלותה של חברה תעשייתית, המשמש במפעל תעשייתי על פי מספר  -תקנות פחת חוק התיאומים קובעות שיעור פחת מוגבר )בשיעור שנתי אחיד

(. באופן דומה נקבעו שיעורי פחת מוגברים גם לפחת בשיטת היתרה 40% -, שלוש משמרות30% -, שתי משמרות20% -תהמשמרות בהן מופעל הציוד )משמרת אח

 הפוחתת על פי מספר המשמרות.

 

פי שמובאת , וכן הוראת הפחת המואץ כ1941החוזר סוקר ראשית את החוקים הרלוונטיים לעניין התרתן של הוצאות פחת מואץ, ביניהם, תקנות מס הכנסה )פחת( 

ממכסת הפחת  250%, אשר לפיו הוקנתה לפקיד השומה שיקול דעת בהפעלת סמכותו להתיר פחת בשיעור של 1959-לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט 43בסעיף 

 הקבועה בתקנות הפחת. יצוין כי שיעור זה מותנה ונובע מבלאי בלתי רגיל של הנכס בשל משמרות נוספות או תנאים קשים במיוחד.

 

להתאים בהכרח בחוזר נאמר, שהמחוקק התכוון בתקנות פחת חוק התיאומים, לתת הטבות למפעלים תעשייתיים ולפיכך שיעור הפחת שנקבע באותן תקנות, לא נועד 

 לפחת הכלכלי של הנכס.

 

ותה של חברה תעשייתית, המשמש במפעל תעשייתי, החוזר קובע, כי יש לאפשר את ניכוי הפחת המוגבר בהתאם לתקנות פחת חוק התיאומים, לכל ציוד המצוי בבעל

 בהתאם למספר המשמרות המתקיימות במפעל בהן הציוד שימש והופעל, וזאת ללא תלות בקיום בלאי יוצא מהרגיל.

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz4-2015.pdf
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 החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות .4

 6/2015הוראת פרשנות מע"מ 

 

 רו"ח נטאלי שפיגלר, מחלקת מסים עקיפים

 

  שיעור המע"מ בגין מכירת הטובין הינו בשיעור אפס. ,( כי במידה ולא נעשה עיבוד13)א()30בעסקאות מכירת פירות וירקות קובעות הוראות חוק מע"מ בסעיף 

 סים באשר לחבות המע"מ בגין חבות המס בהתאם לסוג הטובין הנמכרים ונסיבות העסקה. זו לסייע להבהיר את עמדת רשות הממטרת הוראה 

 

ירות שפורטו בהוראה וביניהם: מדובר בפ כל התנאים המצטבריםבמסגרת הוראת הפרשנות הובהר כי מכירת פירות וירקות תתחייב במס בשיעור אפס ככל שיתקיימו 

 .עיבודשר האוצר, שלא עברו  על ידיוירקות אשר נכללים בתוספת הראשונה והשנייה לתקנות ואשר נקבעו 

 

 עיבוד. בחוזר מובאות מספר דוגמאות מה נחשב לעיבוד. של לפעולות ייחשבו שלא פעולות מספר קובע ( לחוק13)א()30סעיף 

 

טובין וקובעת באשר ליבול עתידי של פירות וירקות שטרם נזרע או הבשיל )דמן(, כי מדובר בעסקה חייבת מעבר לתנאים הבסיסיים מתייחסת הוראת הפרשנות לסוג ה

 באשר לייבוא פירות וירקות תהיה זו עסקה החייבת בשיעור מס מלא. במס, אלא אם מדובר בפירות וירקות שצוינו בתוספת הראשונה או השנייה לתקנות.

 

 ( הקובעת כי מחיר האריזה מהווה חלק ממחיר הטובין החייב1)4עת הפרדה בין אריזות אשר לא ניתנות להחזר, עליהן תחול תקנה ככל שמדובר במכירה באריזות מתבצ

( לתקנות ומכירתה תתחייב במע"מ בשיעור 2) 4במצב בו האריזה ניתנת להחזר אשר בעת ההחזרה יוחזר התשלום בגינה, תחול תקנה במע"מ בשיעור אפס. בניגוד לכך, 

 מלא.

 

 רק במצב בו נגבה תשלום נוסף בגין המשלוח מדובר בעסקה נפרדת ממכירת הטובין ויחול שיעור מס מלא. - שירות משלוחים של פירות וירקותלגבי  ,בנוסף

 

מע"מ ובמידה והם כלולים לחוק  12לתקנות הם ייחשבו כחלק ממחיר העסקה בהתאם לסעיף  3ככל שאינם נכללים בתקנה  ,עוד מצוין כי באשר למענקים שהתקבלו

 בתוספות שקבע שר האוצר הם יתחייבו כאמור בשיעור מס אפס.

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

https://taxes.gov.il/vat/documents/parshanut/parshanut12-2015.pdf
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 , מחלקת תמריציםאלי כרמלרו"ח 

 

 לא מפעל תעשייתי -מתן שירותים באמצעות תוכנה המשמשת פלטפורמת תיווך למתן וקבלת הלוואות .5

 המסים רשות של 5568/15החלטת מיסוי שלא בהסכם מס' 

 

ם המהווה (. התוכנה משמשת כפלטפורמה ליצירת מפגשים בין מלווים ללווי"התוכנה"חברה תושבת ישראל פיתחה פלטפורמה אינטרנטית העוסקת בהלוואות ): העובדות

 תחליף לנטילת הלוואות ללווים או השקעות במוסדות פיננסים מסורתיים למלווים על ידי אפיקי השקעה/הלוואה אטרקטיביים. 

דמי השימוש  ומן המלווים הכנסות החברה נובעות מדמי שימוש הנגזרים הן הלווים והן המלווים. מן הלווים דמי השימוש נובעים כשיעור מסוים מעלות פתיחת תיק הלוואה

 נובעים מדמי ניהול הנגזרים מהקרן בתוספת ריבית לאורך חיי הלוואה.

 

 :כי נקבע זו מיסוי בהחלטת

 לחוק עידוד מאחר ועיקר פעילות החברה, אינה פעילות ייצורית, על אף שמבוצעת באמצעות תוכנה;  51אינו "מפעל תעשייתי" כפי הגדרתו בסעיף  החברה מפעל (1)

 של החברה אינן "הכנסה מועדפת" מאחר ונובעות ממתן שירותים פיננסים במישרין ובעקיפין ולא ממתן זכות שימוש בתוכנה.הכנסותיה  (2)

 

 

 לא מפעל תעשייתי -הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה לשיווק והפצה של חבילות תיירות .6

 המסים רשות של 8769/15החלטת מיסוי שלא בהסכם מס' 

 

(. החברה מעניקה זכות שימוש "התוכנה"(. עוסקת בפיתוח תוכנה לשיווק והפצה של חבילות תיירות ונופש )להלן: "החברה"חברה תושבת ישראל )להלן: : העובדות

 (. "החברה המשווקת"והתיירות באמצעות התוכנה מחוץ לישראל )להלן:  בתוכנה לחברה קשורה אשר משווקת את חבילות הנופש

 החברה המשווקת אינה מעסיקה כלל עובדים וכל פעילותה מבוצעת באמצעות עובדי החברה. 

 החברה המשווקת משלמת לחברה בגין זכות שימוש בתוכנה וכן בגין שירותי השיווק המבוצעים על ידי עובדי החברה.

 עובדי מכירות ושיווק עבור החברה המשווקת. 100-כעובדי פיתוח ו 15החברה מעסיקה 

 

 :כי נקבע זו מיסוי בהחלטת

לחוק עידוד השקעות הון מאחר ועיקר פעילותה של החברה, אינה פעילות ייצורית, על אף שמבוצעת  51אינו "מפעל תעשייתי" כפי הגדרתו בסעיף  החברה מפעל (1)

 באמצעות תוכנה; 

תיירות ולא ממתן זכות שימוש בתוכנה וזאת משום שהתוכנה משמשת פלטפורמה  של החברה אינן "הכנסה מועדפת" מאחר והן נובעות ממכירת שירותי הכנסותיה (2)

 כלי באמצעותו מספקת החברה ללקוחותיה במישרין ו/או בעקיפין שירותי תיירות. המהווה

 

 

 בחזרה לתפריט

https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20150062
https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20150063
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 ת שלך בחטיבת המסהצוו
:שלנו המומחים עם ניתן ליצור קשר המס חטיבת שירותי על נוסף למידע

 

 בינלאומיות עסקאות ליווי
 , שותפה מירון אלונה

 חטיבת המס מנהלת
03-6085540 

ameiron@deloitte.co.il 

 
 העברה מחירי

 תף , שוחולי קי'ג
03-6085424 

jhoulie@deloitte.co.il 

 
 מיסוי ישראלי

 צבי פרידמן
03-6085509 

zfriedman@deloitte.co.il 
 

 בינלאומי מיסוי
 יקורל'צ יצחק

03-6085511 
ychikorel@deloitte.co.il 

 

 תמריצים
 גיל נדב

03-6085378 
ngil@deloitte.co.il 

 

 

 
 

 בישראל עסקאות לווי
 רים“מלכ ומיסוי
 בכר רונית

03-6085403 
rbachar@deloitte.co.il 

 

 גמול הוניוד עובדים ותני
 פרידה ויסברג
03-6085538 

frweissberg@deloitte.co.il 
 

Deloitte Private 
 ומשה שוורץ קריה רוני

03-7181810 
rkirya@deloitte.co.il 

mschwartz@deloitte.co.il 
 

 ושירותים הפרט מיסוי
 - לחברות נלווים

 רוזנהויז טליה
03-6085581 

 
 

 
 

 
 

 עקיפים מסים
 ים פחימהניס

6085401-03 
npahima@deloitte.co.il 

 
 בקרת איכות, -המחלקה המקצועית 

 מקצועיים תמיכה ופרסומים שירותי
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ורכישות מיזוגים -ה מבנ שינויי
 סולמי אופיר

03-6085513 
osulami@deloitte.co.il 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

 

 עקיפים מסים
 ניסים פחימה

03-6085401 
npahima@deloitte.co.il 

 
 בקרת איכות, - המחלקה המקצועית

 מקצועיים תמיכה ופרסומים שירותי
 גבאי דני

03-6085532 
dgabbay@deloitte.co.il 

 

 ייעוץ מיסויי נאמנויות
 בניה חסידים

03-6086213 

bhassidim@deloitte.co.il 
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