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עדכונים חמים מעולם המס
גיליון מס' 2
דצמבר 3102
נערך ע"י רו"ח דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית,
חטיבת המס Deloitte ,בריטמן אלמגור זהר

דף הבית של חטיבת המס

לארכיון חוזרים מקצועיים
2102
הצוות שלך בחטיבת המס

תוכן עניינים
חלק  - 0חקיקה
חלק  -2פסיקה

פסיקה – מס הכנסה

מיסוי כללי

פסיקה -מס ערך מוסף
חלק  -2חוזרים הוראות ביצוע
ופרסומים של הרשויות
חלק  -4מיסוי בינלאומי
חלק  -5מחלקת ניוד עובדים
ותיגמול הוני

המלצות הצוות בנושא "חברות ארנק"
מיסוי מכירת מניות -רווח הון או עסקת אקראי?
ע"א  2329303א.א.ד.י.ר אחזקות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 2
שומת ניכויים למעביד לא תכלול הכנסה שנכללה בשומה סופית של העובד
רע"א  112300טי.טי.איי תים טלקום אינטרנשיונל בע"מ נ' שלמה אייזנברג
מכירת מוניטין של עו"ד לחברה בשליטתו
ע"מ  20223-13-03גבריאל ראובינוף -משרד עו"ד נ' פקיד שומה ירושלים 0
הכרה בהפרשה לצרכי מס רק כשיש הסתברות גבוהה לקיומה ,ואולם אין להוסיף להכנסה יתרת פתיחה הנובעת
משנים סגורות
ע"מ  70235-17-01גד שרלין נ' פקיד שומה ירושלים
תקבול מביטוח חיים בשל פטירת הערב חוייב כרווח הון
ע"מ  0231-11מדרך עוז בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 2
מיסוי רווחים בגין פירוק שותפות
ע"מ  70922-15-01דוד שלום נ' פקיד שומה ירושלים
סיווג הכנסות מהשכרת מבנה תעשייה ,ייחוס הוצאות באופן יחסי לחלק שהושכר ,שיעור הפחת
ע"מ  152311אדווטק טכנולוגיות חדשניות בע"מ נ' פקיד שומה עכו
יחסים מיוחדים המשפיעים על קביעת שווי התמורה לפי חוק התיאומים לגבי מכירת ני"ע סחירים
עמ"ה  0190-15סילברבוים אחזקות בע"מ נ' פקיד שומה היחידה הארצית
פעילות השמה של עובדים זרים חייבת במע"מ מלא
ע"מ  05211-10-03עוזר לחקלאי בע"מ נ' מע"מ רחובות
הטלת מע"מ בשיעור מלא בשל שירותים לברוקרים בחו"ל המייצגים חברות זרות
ע"מ  72111-19-00אופקים איחוד עוסקים ואח' נ' מנהל מע"מ ת"א
הודעה לעובד עצמאי הרשום כעובד שכיר בחברה ,לצורך ניהול ענייניו מול הביטוח הלאומי
הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 230033102
הודו -תשלום דמי מנוי עבור גישה למאגרי מידע מסחריים -האם תמלוגים?
לא ניתן לפרוס רווח ממכירת מניות בידי עובד שחל עליו הסדר מס מיוחד
ע"מ  31312-03-00עובד יחזקאל ואח' נ' פקיד שומה פ"ת
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חקיקה
פסיקה – מס הכנסה

מגזר
הנדל"ן

פסיקה  -מיסוי מקרקעין

פסיקה – מס ערך מוסף
חוזרים הוראות ביצוע
ופרסומים של הרשויות

המגזר
הציבורי

פסיקה  -מס ערך מוסף

סיווג תושבות בישראל
עמ"ה  0093-12יגאל קולטין נ' פקיד שומה כפ"ס
הארכת תוקף ההוראה המחייבת רוכש מקרקעין בתשלום מקדמה ע"ח השבח של המוכר -עד ליום 20.03.3102
צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)(דחיית מועד לעניין סעיף  07לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה))(תיקון),
התשע"ד3102 -
אי תחולת סעיף  91לפקודה לגבי שחלוף נדל"ן בחו"ל במניות של חברת נדל"ן בחו"ל
עמ"ה  03302-03-19אמות השקעות בע"מ נ' פשמ"ג
יום המכירה לעניין מכירת מקרקעין באמצעות הליכי הוצאה לפועל
ע"א  9779300מנהל מיסוי מקרקעין נ' שעלים ניהול נכסים ואח'
תיקון שומת מס שבח בעקבות שינוי מהותי של ההסכם המקורי
ע"א  9375300שמשון זליג ושות' חברה קבלנית בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין
זכויות חכירה בעסקאות B.O.T
ו"ע  5229-11-19מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה
האם פיצויים שנפסקו לחברה קבלנית בשל הפרת הסכם קומבינציה חייבים במע"מ?
ע"א  539300סדרון פרופרטיז לימיטד נ' מנהל אזורי מע"מ ת"א
תיקוני חקיקה במיסוי מקרקעין במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
הוראת ביצוע מסמ"ק  233102של רשות המסים
הקלה תזרימית על קבלנים בהמצאת ערובה בעת קבלת טופס 71
עדכון מס'  2להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 333101
סיווג של קבוצת כדורגל כמלכ"ר
ע"א  3711303מכבי ת"א כדורגל בע"מ נ' רשות המסים
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מיסוי כללי חוצה מגזרים
חלק  – 0חקיקה
רו"ח דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס
המלצות הצוות בנושא "חברות ארנק"
בעקבות "ועדת טרכטנברג" הוקם צוות שמטרתו לבחון ולהמליץ על תיקונים לאופן מיסוי "חברות ארנק"
וחברות ההחזקה הפרטיות.
ביום  31באוקטובר  3102פורסמו המלצות הצוות.
המלצות הצוות ניתנו לפי סוגי חברות הארנק ,על פי סוג פעילותן ומבנה הבעלות עליהן -חברת נושאי משרה ,חברת חיץ שעיקרה הכנסה פסיבית ,חברת משלח יד
וחברה צוברת .כמו כן ,הומלץ על מיסוי משיכת בעלים שלא הוחזרה לחברה תוך שלושה חודשים.
להמלצות אלו ,אם וכאשר יעברו חקיקה ,השלכות רחבות היקף על מיסוי חברות פרטיות .יודגש ,בשלב זה מדובר בהמלצות בלבד הצריכות לעבור הליכי חקיקה
מתאימים.
תמצית ההמלצות:
.0

חברת נושאי משרה/חברת שכירים  -מיסוי באופן שוטף של בעל המניות נותן השרות של נושא המשרה בפועל ו/או בעל המניות שמתקיימים לגביו מבחני יחסי
עובד מעביד (בפן המהותי) עם החברה מקבלת השירותים .האמור יחול בגין הכנסות החברה שמקורן בפעילויות אלו (להלן" :הכנסות חברת נושאי משרה/חברת
שכירים") .קרי ,השקפת החברה לצורכי מס בגין הכנסות אלה עד רמת היחיד.

.2

חברת חיץ  -חיוב במס באופן שוטף כדיבידנד ליחידים ,של  50%מהכנסה החייבת לאחר מס וההכנסה הפטורה של חברות החיץ שמקורן בהכנסה פסיבית.

.2

חברה צוברת  -חיוב כלל החברות למעט חברת חיץ ,שהינן בעלות רווחיות עודפת ,במס שנתי בשיעור של  0%מסך הרווחים העודפים המצטברים .כ"רווחים
עודפים" יחשבו רווחי החברה (למעט רווחים שמקורם בהכנסות חברת נושאי משרה3חברת שכירים) לאחר מס ,העולים על  25%מסך הכנסותיה ,אשר לא חולקו
כדיבידנד .המס משקף למעשה את "מחיר ההון" שהועמד לרשות החברה ,בשל העדר מיסוי הדיבידנד ,והוא יחויב מדי שנה ,כל עוד לא חולקו הרווחים העודפים.

.4

סעיף  77לפקודת מס הכנסה  -תיקון ופישוט סעיף  77לפקודה המעניק סמכות לראות ברווחים שלא חולקו כאילו חולקו לצרכי מס ולחייבם בהתאם.

.5

משיכות בעלי מניות  -משיכת בעל מניות מחברה שבבעלותו ,שלא הוחזרה לחברה תוך  3חודשים יום המשיכה ,ולעניין רכישת נכס מקרקעין על ידי החברה
המשמש את בעל המניות או קרובו -תשלום שווי הנכס ביום התחלת השימוש בו ,תחשב כמשכורת או דיבידנד ,לפי העניין.

.6

חברת משלח יד  -לאור הקושי במתיחת קו הגבול בין חברות משלח יד אשר השיקול העיקרי להקמתן אינו שיקול של חסכון במס ,לבין חברות אשר השיקול האמור
הינו שיקול מכריע בהקמתן ,המליץ הצוות לטפל בחברות אלו באמצעות שאר המלצות הצוות ,ובעתיד עם הצטברות הניסיון בנושא תיערך בחינה נוספת בקטגוריה
זו.
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חלק  – 2פסיקה
פסיקה – מס הכנסה
עו"ד יום טוב אבדי ,מנהל בכיר ,חטיבת המס (פסק דין )0
רו"ח ועו"ד זמירה יוסף ,חטיבת המס (פסקי דין )2-2
רו"ח כפיר אילני ,מנהל ,חטיבת המס (פסקי דין )4-5
עו"ד לימור ליבוביץ -מלכא ,חטיבת המס (פסק דין )6
ליטל יאראק וולטוך ,חטיבת המס (פסקי דין )7-8
 .0מיסוי מכירת מניות  -רווח הון או עסקת אקראי?
ע"א  4229302א.א.ד.י.ר אחזקות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 4
המערערת ,הוקמה בשנת  0997על ידי מר אברהם רדזינסקי ("רדזינסקי ") אשר חילק את הון מניות המערערת בין ארבעת ילדיו ושימש כמנהל המערערת .במקביל מונה
רדזינסקי כדירקטור בקרן שדות למחקר ופיתוח ("שדות") ובחברת הניהול של שדות ("שדות ניהול") ,כאשר בין השנים  0995-0999רכשה המערערת מניות אגרות חוב
וכתבי אופציה של שדות .בשנת  0991מימשה המערערת את כל אחזקותיה באגרות החוב של שדות ומימשה את כתבי האופציה שהיו ברשותה למניות.
בנוסף ביוני  , 0997רכשה המערערת במסגרת הקצאה פרטית גם מניות של חברת אאורה השקעות בע"מ ורדזינסקי אף מונה כדירקטור באאורה .במאי  0991רכשה
המערערת  15%מהון המניות של חברת א.ר.י.א רזאל השקעות וניהול בע"מ ורדזינסקי מונה כדירקטור ברזאל .בפברואר  0999רכשה המערערת  011%מהון המניות
של חברת לבנגו בע"מ ורדזינסקי מונה כדירקטור בלבנגו.
במהלך חודש נובמבר  0999מכרה המערערת את כל מניות שדות שהיו בבעלותה ,חברה שמניותיה נסחרו בבורסה ,ועל כן באותו מועד ,מכירה הונית של מניותיה היתה
זכאית לפטור ממס מכוח צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון במכירת מניות) ,תשמ"ב"( 0910-צו הפטור") .בגין המכירה נוצר למערערת רווח שלטענתה הינו רווח הון
פטור ממס לפי צו הפטור .מנגד ,טען פקיד השומה כי מדובר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי ולא בעסקה הונית.
בית המשפט המחוזי  ,אשר דחה את ערעור המערערת ,ניתח את הפסיקה הענפה הדנה במבחני העזר להבחנה בין הכנסה פירותית לבין הכנסה הונית (בין היתר -
מבחן טיב הנכס ,מבחן הידע ,מבחן המימון ,מבחן משך ההחזקה ,מבחן היקף ההשקעה ,אופן הרישום בדוח הכספי ,ומבחן הגג – מבחן הנסיבות הספציפיות של
העסקה) ,תוך שהוא עומד על המיוחד בניירות ערך .בית המשפט ציין כי מאחר ועיקר השקעתה של המערערת היה במניות שדות ,שהינה חברת הון סיכון קטנה בעלת
סחירות נמוכה ,עולה המסקנה שמדובר בהשקעה ספקולטי בית .כמו כן ,הואיל ולרדזינסקי הידע והבקיאות הנדרשים בשוק ההון בכלל ובשוק ההון סיכון בפרט ,כמו גם
העובדה שהמערערת מימנה השקעתה תוך שהיא נטלה אשראי שוטף שניתן בדרך של הלוואות שנפרעו ביום מכירת מניות שדות ,הרי שיש בכך להצביע על אופייה
העסקי של ההשקעה .עוד ציין בית המשפט כי לאור מבחן הגג  -מבחן הנסיבות הספציפיות  -אין הוא רואה ליתן משקל למשך הזמן בו החזיקה החברה במניות שדות
(כשנתיים) ,להיעדר המנגנון בחברה ,להיקף ההשקעה ולאופן רישום מניות שדות בדוח הכספי של החברה או לעובדה שמדובר במכירת מניות של חברה בודדת בעסקה
בודדת .בית המשפט הוסיף ,כי אין המדובר באיתור קיומו של "עסק" אלא בזיהוי עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.
בערעור בבית המשפט העליון הגיעו הצדדים להסדר לפיו החיוב שיחול על המערערת בגין מכר המניות יעמוד על מחצית מסכום השומה שהוצאה לה ,ולמערערת תושב
מחצית ההוצאות ושכר הטרחה שנפסק לחובתה על ידי בית המשפט המחוזי.
בחזרה לתפריט

2

 .2שומת ניכויים למעביד לא תכלול הכנסה שנכללה בשומה סופית של העובד
רע"א  684300טי.טי.אי תים טלקום אינטרנשיונל בע"מ נ' שלמה אייזנברג
מר אייזנברג (להלן" :היחיד" או "העובד") היה בעל שליטה בחברה (להלן" :החברה" או "המעבידה") ,ושימש כיו"ר הדירקטוריון שלה בשכר .בשומת ניכויים שנערכה
לחברה נמצא כי זו חישבה את ההכנסה ,בגין אופציות שקיבל ומימש היחיד ,כהפרש בין מחיר המניה למחיר האופציה ,במועד בו היחיד הודיע על רצונו במימוש האופציות
ולא במועד בו שילם את תוספת המימוש .החברה הגיעה להסכם פשרה ובעקבותיו שילמה מס נוסף בגין אופציות אלה .החברה דרשה מהיחיד שיפוי בגין מס זה ששולם
על ידה וזאת בהתאם להסכם האופציות ביניהם .למשיב היה הסכם שומות אישי בפשרה בגין השנים בהן מומשו האופציות ,אשר נחתם כשנתיים לפני שומת הניכויים וכלל
התייחסות להכנסות מאופציות ,אם כי לא לסכום הנכון של הכנסה זו.
ביהמ"ש המחוזי פסק בערעור שהוגש על פסיקתו של ביהמ"ש השלום כדלקמן :דעת הרוב :ברמה המשפטית ,מועד קביעת שווי השוק לצורך בחינת ומיסוי ההטבה
הגלומה באופציה הינו מועד תשלום תוספת המימוש ולא מועד ההודעה על מימוש האופציה .סעיף (015ב) לפקודה מאפשר לפקיד השומה להוציא למנכה שומת ניכויים,
גם כאשר למנוכה יש "שומה סגורה" ובלבד ש"השומה או הצו לא כללו את ההכנסה שממנה צריך היה לנכות" .בענייננו ,די בכך שהיחיד ציין בדו"ח את ההכנסה החייבת
במס ואין דרישה שהסכום יהיה דווקא הסכום שהושת אצל המנכה .על החברה היה להתנגד לדרישת פקיד השומה להסכם בשומת הניכויים ואף לפנות להליכים משפטיים
במידת הצורך .מאחר ולאור המלצת רואה החשבון שלה ,החברה לא התנגדה לתשלום החוב בגין שומת הניכויים בעניין שכבר הוסדר במסגרת השומה האישית ,וכן
מאחר שהיחיד לא נקט בפעילות מספקת כדי למנוע מהחברה לשלם במסגרת שומת הניכויים ,הוכרע לקבל חלקית את הערעור ,כך שהמערער ישפה את החברה בסך
 71%מיתרת הניכוי שנדרשה לשלם בגין האופציות שלו בלבד.
גדר המחלוקת :במישור המשפטי עולה שאלת פרשנותו של סעיף (015ב) לפקודה בכל הנוגע לאפשרות פתיחתה למפרע של שומת היחיד באמצעות שומת הניכויים של
החברה; במישור העובדתי עולה ש אלת האפשרות לייחס ליחיד חלק מהאחריות לכך שהחברה נטלה על עצמה התחייבות נוספת כלפי רשויות המס בגין הקצאת המניות
ליחיד (ככל שייקבע כי אכן מדובר בהתחייבות שניתן היה להימנע ממנה).
דיון והכרעה בבקשות שני הצדדים למתן רשות לערער בפני בית המשפט העליון:
בשל חשיבותו הרוחבית של נושא זה ,לבקשת בית המשפט העליון ,הצטרף להליך גם היועץ המשפטי לממשלה ובאמצעותו הוצגה גם עמדת רשות המסים בנושא,
עמדה שנדחתה ע"י ביהמ"ש העליון.
ביהמ"ש החליט לקבל את התוצאה אליה הגיע בית המשפט המחוזי ,זאת אף שמשמעותה של עמדתו עלולה להיות במקרה זה גבייה פחותה מן המס במלואו ,נוכח
החשש כי טעות שנפלה בשומתו של מקבל ההכנסה תחייב את רשויות המס גם במגעיה עם המעביד ,אלא שדבר זה עלול לנבוע במקרים מסוימים מחוסר תשומת לב או
(חלילה) מרשלנות הרשות ,ולכך יש מחיר .קבלת עמדה זו אינה באה להמעיט עקרונית באמור בהוראות סעיף (015ב) לפקודה לעניין היכולת לפתוח שומת מס ,אלא
לומר כי בנסיבות שבהן מדווח אירוע המס כשלעצמו ,גם אם לא סכומו ,ככלל אין הפתיחה מחדש אפשרית.
ככלל שומת הניכויים (למעביד) ושומת ההכנסה החייבת של מקבל ההכנסה (העובד) אמורות להיות זהות .מדובר בשני צדדים של אותה מטבע ,וממילא צריכים הם להיות
סימטריים .במקרה שבו נזכר קיומה של ההכנסה בשומת מקבל ההכנסה (העובד)" ,היתה 'הזדמנות' לפקיד השומה לבחון את אשר דווח" ,מה שאין כן שעה שהעובד כלל
לא דיווח על ההכנסה ,שאז עשויה להשתנות נקודת האיזון.
בית המשפט קבע כי עדיפה גישת היחיד על גישת החברה (ורשות המסים) ,אף אם משמעותה המעשית היא הטלת מגבלות וקשיים על גביית מס מלא ממי שאמורים
לשלמו ,זאת הן מבחינה מהותית (קר י העובד) והן בגדרי החובה לנכות מס במקור .בפרט נקבע כי מתבקשת הכרעה זו ,שעה ששומת מקבל ההכנסה (העובד  -היחיד)
נקבעה במסגרת הסכם פשרה שבמסגרתו נטל כל אחד מהצדדים על עצמו סיכונים וסיכויים ,וקשה אף יותר להלום כי יינתן למי מהם "מקצה שיפורים" במסגרת שומת
ניכויים  .המשמעות היא אולי נטל כבד יותר במקצת על שלטונות המס ,בדרישה להתחקות אחר טיבו של אירוע המס ,אך אין הוא משא בלתי ניתן להרמה.
ערעור שני הצדדים נדחה

3

 .2מכירת מוניטין של עו"ד לחברה בשליטתו
ע"מ  40442-12-02גבריאל ראובינוף -משרד עו"ד ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 0
עובדות :המערערת היא חברה שהתאגדה ביום  07.03.17כחברה פרטית לניהול משרד עורכי דין ,שהמשיכה את פעילות משרדו של עו"ד גבריאל ראובינוף ז"ל
("המנוח") שעסק במשך עשרות שנים בתחום דיני הביטוח והנזיקין .ביום  20.0.11חתם המנוח על הסכם עם המערערת לפיו הוא מכר לה את המוניטין שצבר בשנות
עבודתו בעריכת דין ,את תיקי הלקוחות ואת הציוד הקבוע במשרדו .התמורה בגין המוניטין נקבעה על בסיס הערכת שווי כלכלית של מומחה .בשנת המס  3111דיווח
המנוח על מכירת מוניטין בידי יחיד ,ושילם מס רווח הון בשיעור של  .31%המערערת מצדה דרשה הוצאות פחת בגין רכישת המוניטין בשיעור  01%לשנה בהתאם לקבוע
בתקנות.
גדר המחלוקת :המשיב סירב לראות בעסקה רכישת מוניטין וראה בפעילות העסקית של המערערת כהמשך לפעילות המנוח ,ובהתאם סירב המשיב להתיר למערערת
את הוצאות הפחת.
בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את הערעורים וקבע לעניין טענת ההתיישנות של המערערים ,כי אכן סעיף  031לפקודה קובע כי ניתן להוציא שומה לנפטר רק
תוך שלוש שנים מתום שנת המס בגינה הנפטר היה חייב במס .ואולם ,צודק המשיב כי במקרה זה הוצאה שומה בשלב ראשון למנוח ולא ניתן לטעון כי לא הוצאה לו
שומה טרם מותו.
לעניין שאלת סיווגה של עסקת מכירת המוניטין מהמנוח למערערת -נקבע כי אכן ההסכם הוגדר כהסכם למכירת מוניטין ,ואולם אחד מעקרונות היסוד בדיני המס הוא
כי עסקה יש למסות על פי תוכנה הכלכלי ועל פי מהותה האמיתית .המבחן המקובל כיום הוא מבחן מטרת העסקה ,לפיו על מנת שעסקה תהא לגיטימית צריך להיות לה
טעם מסחרי .עסקה אשר ,כשלעצמה מחוסרת טעם כלשהוא (זולת הטעם להימנע ממס) רואים אותה כמלאכותית .בחינת מכלול הנסיבות מלמדת כי ככל שנמכרו מוניטין
למערערת אין מדובר במוניטין עסקי כי אם במוניטין אישי ,שכן למעשה מלבד הפסקת פעולתו האישית של המנוח לא השתנה דבר בפעילות המשרד .קהל הלקוחות
שפקד את המשרד עובר למכירה עשה זאת בשל שמו של המשרד ,שאף שאין ספק שלשמו של המנוח חלק נכבד בכך ,הרי שגם המשרד על צוותו היה המקור למשיכת
הלקוחות .המשרד נותר אותו משרד ,צוות המשרד נותר על כנו צוות ,והשילוט בכניסה כמו גם נייר המכתבים נותר כשהיה .למעשה ,איש מהלקוחות לא ידע כי בניגוד ליום
אתמול הוא מגיע עתה למשרד בעל שם אחר .הלקוחות גם לא נדרשו כלל לחתום על ייפוי כוח חדש למייצג חדש או לחתום על הסכם שכ"ט חדש.
עסקה כזו היא אכן עסקה מלאכותית שאין לה כל תכלית כלכלית עצמאית מלבד הפחתת המס .אכן ,חלק מהמוניטין של המשרד נגזר מאישיותו ותכונותיו האישיות של
המנוח ואין ספק כי לתרומתו זו היה חלק בעיצוב תיקי לקוחות המשרד .ברם ,המוניטין הניתן להעברה המגולם בתיקי הלקוחות שהיו במשרד עובר לפרישתו של המנוח,
שהוא אכן פרי הקשר האישי שהוא יצ ר עם הלקוחות במשך השנים ,היה באותו מועד חלק מהמוניטין של המשרד כולו ולא של המנוח באופן אישי .לעומת זאת ,אותו חלק
של המוניטין שניתן היה לייחס למנוח באופן אישי ולתכונותיו האישיות שלו ,יהיה גודלו אשר יהיה ,אינו ניתן להעברה .ככל שהיה מדובר במכירה לצד שלישי ,ניתן היה
לבחון את קיומה של מכירת אמת של המוניטין העסקי .ברם ,משעה שהמנוח מכר את המוניטין של משרדו לחברה שבשליטתו ,כשלמעשה המשרד נשאר בדיוק כפי
שהיה עובר למכירה ,יש בכך כדי להצביע על מלאכותיות העסקה .פועל יוצא מכל האמור הוא כי כל הכספים שקיבל המנוח בעסקה הם בבחינת שכר עבודה ולא רווח הון
על כל המשתמע מכך ,הן מבחינת שיעור המס והן מבחינת הכרתו כהוצאה אצל המערערת.
הערעורים נדחו
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 .4הכרה בהפרשה לצרכי מס רק כשיש הסתברות גבוהה לקיומה ,ואולם אין להוסיף להכנסה יתרת פתיחה הנובעת משנים סגורות
ע"מ  50427-15-01גד שרלין נ' פקיד השומה ירושלים
המערער ,בעל תחנת דלק ,התחייב בהסכם לרכוש דלקים מחברת פז בלבד במחיר שפז תקבע ,ולמכור את הדלק לצרכנים במחיר שחברת פז תכתיב .בשנת 0995
הודיע המערער לחברת פז כי יפחית במחיר המשולם לה ("הפרש המחיר") .חברת פז הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים שפסק כי ההסכם בין הצדדים הינו
חוזה אחיד מקפח ,ועל כן המערער אינו כבול בו .חברת פז ערערה לבית המשפט העליון וזכתה חלקית .בעקבות זאת ,נהג רואה החשבון של המערער ליצור הפרשה
בספרים שהותאמה להפרש המחיר .ביום  35.1.3111הושג בין הצדדים הסכם פשרה בו נקבע כי המסמך המסדיר את יחסי הצדדים חוזר להיות ההסכם המקורי.
בדו"ח לשנת  ,3111דיווח המערער על הכנסה מביטול ההפרשה המצטברת ,חלקה נרשם כהכנסה פירותית בסך  5.5מיליון ש"ח והיתרה בסך  01.3מיליון ש"ח נרשמה
כהכנסה הונית .הנכס בגינו נוצר רווח ההון הוא :הזכויות שקמו למערער מפסק הדין שניתן מול חברת פז שהוויתור עליהן מהווה מכירת נכס שהניב רווח הון.
השאלות שבמחלוקת בערעור :האם היה בידי המערער לבצע הפרשה רעיונית בנסיבות בהן בוצעה? כיצד יש לדווח על ההכנסה שנוצרה עם מתן פסק הדין בבית
המשפט העליון שסיים את הסכסוך והוביל לביטול ההפרשה המצטברת?
עמדת המשיב :לא ייתכן כי סכומי פער המחירים שהוקטנו מההכנסה החייבת ידווחו כהפרשה ,ינוכו מהכנסה זו בשיעור מס שולי מרבי של  ,71%ומצד אחר ביטול אותן
ההפרשות יחוייב כהכנסת רווח הון בשיעור מס נמוך של  .31%כמו כן ,מכירה הונית מתקיימת בעת "מכירת נכס" .במקרה דנן ,אין כלל "נכס".
טענות המערער :עמד בפניו איום מוחשי וממשי אותה עת שהחיוב לשלם את החוב התלוי יתממש וההפרשה הינה בעצם היערכות של העסק לאיום מוחשי.
בסעיף  11לפקודה מוגדר המונח "נכס" ככולל כל זכות ,והגדרת המונח "מכירה" כוללת גם "ויתור".
דיון והכרעה בביהמ"ש המחוזי :לא ניתן לראות את ההפרשה כהוצאה עפ"י סעיף  05לפקודה לאחר שהיה ברור כי עמד בין הצדדים הסכם פשרה והמערער לא יידרש
לשלם את הפרש המחירים .המערער ,לא זו בלבד שלא ביטל במועד זה את הפרשות העבר ,אלא המשיך לבצע הפרשות לשנים  3115ו –  3111ולדרוש לראותן
כהוצאה .לא התקיים תנאי הוודאות הקרובה לתשלום החוב .לו המערער היה נתון תחת חשש ממשי שיצטרך להשיב את הפרשי המחירים ,היה מותיר את הסכום הזה
בעסק ,כעתודה לצורך התשלום העתידי.
עמדת המשיב לפיה לא היה מקום לניכוי ההפרשה כהוצאה מלכתחילה ,נכונה .בהקשר זה מדובר ב"ויתור" על דבר שלא היה בהכרח נכס בידו של המערער .המערער גם
לא דיווח על מכירה הונית בעקבות הסכם הפשרה ,כנדרש בסעיף (90ד) לחוק.
ואולם ,ביהמ"ש קיבל את טענת המערער ,לפיה ביטול מלוא ההפרשה לאחריות ,לרבות הסכום הכלול ביתרת הפתיחה של שנת השומה הראשונה שטרם
התיישנה ,מהווה למעשה הוספת הכנסות לשנים "סגורות" ,ואף ראה בגישה זו של פקיד השומה כ"גישה מתחכמת".
הערעור נדחה ברובו
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 .5תקבול מביטוח חיים בשל פטירת הערב חוייב כרווח הון
ע"מ  0226-18מדרך עוז בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 4
המערערת הינה חברה שנטלה מהבנק הלוואת משכנתא לשם רכישת נכס מקרקעין .במסגרת הסדר המשכנתא נעשה ביטוח חיים לבנה של בעלת המניות של
המערערת ,הערב לתשלום ההלוואה.
לאחר כארבע שנים הבן נפטר ,וכספי הביטוח הועברו לבנק ,המוטב בפוליסה ,לכיסוי יתרת ההלוואה .המערערת הפחיתה בספריה את עלות ההשקעה במבנה בגובה
סכום הביטוח שהועבר לבנק וזאת בהתאם לסעיף (30ב) לפקודה לצורך חישוב הפחת לצורכי מס.
השאלה שעמדה להכרעה היתה האם כספי ביטוח חיים ,שהועברו לבנק לכיסוי יתרת הלוואת משכנתא שנטלה החברה ,חייבים במס בידי החברה כרווח הון או כהכנסה
פירותית ,או שאינם חייבים במס כלל?
לטענת פקיד השומה ,יש לראות את כספי הביטוח כרווח הון לפי סעיף  11לפקודה ,ולחילופין יש לראותם כהכנסה לפי סעיפים  )5(3או  )01(3לפקודה.
לטענת המערערת  ,אין לראות בסכום הביטוח "רווח הון" ,כיוון שהיא לא מכרה את הנכס שברשותה .אין לראות במימוש הפוליסה עסקת מכר ,משום שהמוטב על פי
הפוליסה היה הבנק ולא היא ,ומשום שאירוע הביטוח היה מות הערב ולא מות החייב עצמו ,ולא היה כל אירוע שניתן להגדירו כ"מכירה" במובן סעיף  11לפקודה .ועוד,
סכום הביטוח אינו יכול להיחשב כהכנסה לפי סעיף  )5(3לפקודה ,משום שזה עוסק ב"השתכרות או רווח שמקורם בכל נכס "...ואילו פוליסת הביטוח אינה מהווה "מקור",
משום שהוא נעדר מאפיינים של הכנסה פירותית ומשום שמדובר בתשלום חד פעמי .לטענתה ,סעיף  )01(3לפקודה לא נועד כדי לחייב במס הכנסה הנעדרת "מקור".
בית המשפט המחוזי קבע ,כי "הנכס" מייצג זכות שהייתה למערערת שסכום הביטוח שיועבר לבנק עם פטירתו של הבן ישמש לפירעון ההלוואה וסילוקה הגמור .זכות זו
מומשה ו"נמכרה"" .רווח ההון" שנוצר הוא ההפרש בין סכום ההלוואה שנפרעה ובין כספי הפרמיה ששולמו על ידי המערערת ,אשר חייב במס רווח הון.
הערעור נדחה
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 .6מיסוי רווחים בגין פירוק שותפות
ע"מ (י-ם)  50922-17-01דוד שלום נ' פקיד שומה ירושלים
עניינו של פסק -הדין בערעור על שומות לפי מיטב השפיטה שהוציא פקיד השומה למר שלום בעקבות סכומי כסף שקיבל בעת סיום פעילות עסקית ,שהתנהלה במסגרת
שותפות ובהמשך במסגרת חברה ,זאת בעקבות הסכם פשרה אליו הגיע מר שלום עם שותפו ,לאחר שפסק בוררות שניתן בעניין – לא כובד על ידי השותף.
ביהמ"ש המחוזי פסק כדלקמן:
( )0על אף שפסק הבוררות קבע את היחסים בין מר שלום לשותפו מכוח הסכמתם לפסק הבוררות – פסק הבורר אינו מחייב את פקיד השומה .אין הנישום קונה לו דין
מיוחד באמצעות פסק בורר ,ואין בידו להשיג יתרון על נישום אחר בשל מעורבותו בהליך בוררות .התיעוד החשבונאי המחויב על-פי החוק ,הוא זה שעליו ביד הנישום
להישען ,ואין בידו לטעון טענות שאינן משתקפות בו .ואולם ,מאחר שפסק הבורר קובע את הזכויות ההדדיות בין הצדדים ,יש בו כדי להוסיף על העולה מאותו תיעוד ,ככל
שמדובר בהגדרת הזכויות ההדדיות של השותפים;
( )3בהתאם להלכת שדות (ע"א  ,) 3131393העברת חלק או כל חלקי השותפות ,תמוסה על ידי הטלת מס רווח הון על הזכות הכוללת בשותפות .יש להימנע ממיסוי כפול,
מאחר שאין לדבר על הכנסות השותפות כמושג נפרד מהכנסות השותפים .יש להתייחס ל"זכות בשותפות" כנכס נפרד (בדומה למניה בחברה) .לכן ,בעת מכירת הזכות
בשותפות יחושב רווח הון לשותף המוכר בהתאם להוראות חלק ה' לפקודה .בעת חישוב עלות הזכות יש להקפיד שלא יוטל על השותף מס בכפל ,וכי לא תוענק לשותף
המוכר כפל הטבה .לפי תוכן הסכם הפשרה ,המדובר בהסכם לסיום השותפות ,ועל כן המיסוי ההולם הוא מיסוי רווחי הון ,כפי שנקבע בפרשת שדות;
הערעור התקבל ברובו
 .7סיּווג הכנסה מהשכרת מבנה תעשייה ,שיעור הפחת המותר בניכוי ,ייחוס הוצאות באופן יחסי לחלק שהושכר
ע"מ  874/08אדווטק טכנולוגיות חדשניות בע"מ נ' פקיד שומה עכו
בשנת  1991הוכרה המערערת ,שהינה חברה תעשייתית ,כמפעל מאושר על פי חוק לעידוד השקעות-הון ,התשי"ט .0979 -בשנים  1994 -1995הקימה החברה מבנה
תעשייה .עם סיום הקמתו של המבנה ,העבירה אליו המערערת את כל פעולות הייצור שלה .לגרסתה ,היא השתמשה במחצית משטח המבנה בלבד ,ואת יתרתו השכירה
לגורמים אחרים .השכרה זו אושרה על ידי מרכז ההשקעות .בחודש מרץ לשנת  ,3111הפסיקה המערערת את כל פעולות הייצור וממועד זה ואילך הסתפקה בהשכרת
חלקים מהמבנה לחברת שונות .אין חולק כי פרט לדמי השכירות לא היו לחברה מאז שנת  2002הכנסות נוספות .בדוחותיה לשנים  3113-3111סיווגה המערערת את
הכנסותיה מהשכרת חלקי המבנה כהכנסות מעסק ,החייבות במס על פי סעיף  )0(3לפקודה .הואיל ובשנות פעילותה עד שנת  3113לערך נצברו לה הפסדים מפעולותיה
העסקיות ,ביקשה המערערת לקזז את ההפסדים הצבורים מהכנסותיה בשל השכרת המבנה .בנוסף ,ביקשה לקזז מהכנסותיה הוצאות מימון שהוציאה ,לטענתה ,בשל
הלוואה שנטלה לשם מימון בניית המבנה .המערערת ניכתה בדוחותיה גם פחת בשיעור שנתי של  01%בגין המבנה ,שחושב על פי שילוב של שיעור  7%מכח תקנות
לפי חוק התיאומים בשל אינפלציה ("תקנות פחת חוק התיאומים") ,וכפל פחת המגיע לפי תקנות מס הכנסה (פחת)"( 0920 ,תקנות  .)"0940על פי דוחותיה של
המערערת ,בכל שנות המס היו לה רק הפסדים ועל כן לא נדרשה לשלם מס על הכנסותיה.
פקיד השומה סיווג את ההכנסות מהשכרת חלקי המבנה כהכנסה פאסיבית על פי סעיף  )1(3לפקודה .לפיכך ,לא התיר לקזז את ההפסדים העסקיים שנצברו אל מול
הכנסותיה מהשכרת הנכס .כמו כן ,פקיד השומה לא התיר בניכוי את מלוא הוצאות המימון ואת מלוא ניכוי הפחת של המבנה .על פי עמדתו ,ניתן להכיר בניכוי ההוצאות
וניכוי הפחת רק בגין אותו חלק מהמבנה שהושכר .בנוסף ,הכיר בפחת שנתי בשיעור של  2%בלבד.
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החלטת בית המשפט המחוזי:
לעניין סיווג ההכנסה מההשכרה -הוראת סעיף (31ב) לפקודה עוסקת בקיזוז אנכי ,דהיינו קיזוז הפסדים מועברים משנים קודמות כנגד הכנסות עסקיות בשנה השוטפת.
על מנת שהמערערת תוכל לקזז את הפסדיה העסקיים כנגד הכנסותיה מדמי שכירות ,עליה לשכנע כי ההכנסות הינן הכנסות מעסק או ממשלח יד במובן סעיף (3א) .כדי
להבחין בין הכנסה אקטיבית  -הכנסה מעסק לבין ,הכנסה פאסיבית -תשואה על ההון ,נקבעו בפסיקה מבחנים שונים .בדרך כלל נבחנה הגדרתה של הכנסה מעסק אל
מול הכנסה הונית .בע"א  9412/03בעניין חזן סוכמו המבחנים הידועים להגדרת הכנסה מעסק .נקבע כי המערער לא הצליח להוכיח קיומו של עסק .כמו כן נקבע כי
מטרת הקמת המבנה הייתה לשמש את פעילותה התעשייתית של המערערת ,ולשם כך אף קיבלה את אישור מרכז ההשקעות .לשיטת בית המשפט ,השכרת חלקי
המבנה לא הייתה מטרתה העיקרית של המערערת ולכן היא לא תוכר כהכנסה מעסק .בהתאם נקבע ,כי אין המערערת זכאית לקיזוז הפסדים.
לעניין ההכרה בהוצאות מימון ופחת -בפסיקה נקבע ,כי מקום שבו הוציא נישום הוצאה מעורבת ,חלקה הוצאה בייצור הכנסה וחלקה הוצאה אחרת ,הרי שאם ההוצאה
ניתנת לחלוקה יתירו לנישום לנכות את החלק שהוצא לייצור ההכנסה (ע"א  2082/92בעניין שחם) .נטל ההוכחה מוטל על כתפי הנישום .במקרה דנן ,המערערת,
משיקולים כלכליים ,נמנעה מלעשות שימוש ביתרת המבנה .משבחרה המערערת לפצל בפועל את המבנה בין החלקים המושכרים לחלקים ששימשו אותה לייצור או
שהוחזקו על ידה כהשקעה בלבד ,הרי שהיא רשאית לנכות רק חלק יחסי של הוצאות המימון והוצאות הפחת ,בהתאם לחלק היחסי של המבנה ששימש אותה לייצור
ההכנסה.
בנוגע לשיעור הפחת -נקבע כי תקנות פחת חוק התיאומים קובעות שיעור פחת מיוחד של  5%ל"מבנה של חברה תעשייתית המשמש מפעל תעשייה שבבעלותה".
בשנות המס שבמחלוקת לא שימש המבנה למפעל תעשייתי שבבעלות המערערת .המערערת השתמשה במבנה רק לצורך השכרתו ואולי לאחסנה .כמו כן ,תקנות 0920
מתייחסות למבנה בית חרושת ,אך המבנה לא שימש ככזה ועל כן ,הוראות התקנות לא חלות.
הערעור נדחה

בחזרה לתפריט

8

 .8יחסים מיוחדים המשפיעים על קביעת שווי התמורה לפי חוק התיאומים לגבי מכירת ני"ע סחירים
עמ"ה  0190-17סילברבוים אחזקות בע"מ נ' פקיד שומה היחידה הארצית
ביום  21.03.0999רכשה המערערת  75.22%מהון המניות של רובומטיקס טכנולוגיות בע"מ אשר מניותיה נסחרו בבורסת הנאסד"ק .ביום  39.3.3111התקשרה
המערערת בהסכם עם שרפק טכנולוגיות בע"מ ,לפיו מכרה המערערת לשרפק  0,371,111מניות רובומטיקס במחיר של  $3.7למניה ו 0,571,121-אופציות ניתנות
למימוש עד ליום  0.2.3112בתוספת מימוש של  .$3המכירה דווחה לנאסד"ק ביום  .1.2.3111בדין וחשבון שהגישה המערערת לשנת המס  3111חישבה המערערת
את ריווח ההון ממכירת המניות לשרפק לפי התמורה החוזית ,בהתאם להוראות סעיף (1ז) לחוק התיאומים בשל אינפלציה.
המשיב דחה את הצהרת המערערת .לטעמו בשנת המס  3111שלטה שרפק במערערת ,ועל כן ,ולאור ההגדרה הקבועה בסעיף ( 2י) לפקודת מס הכנסה ,קבע כי נוכח
יחסים מיוחדים שהתקיימו בין המערערת לבין שרפק ,יש להחיל על עסקת מכירת מניות רובומטיקס לשרפק את הוראות סעיף ( 1ה) לחוק התיאומים המחייבות קביעת
תמורה בגובה של  91%משווי המניות בבורסה באותו מועד ,שווי גבוה יותר ממה שנקבע בתמורה החוזית.
החלטת בית המשפט המחוזי :סעיף (1ה) לחוק התיאומים ,קובע את האופן בו ייקבע מחיר נייר ערך לצורך קביעת התמורה שהתקבלה בעסקת מכירה של נייר הערך
מחוץ לבורסה ,כאשר בין הצדדים קיימים יחסים מיוחדים .גישתו של המשיב לפיה יש לפרש את המונח "יחסים מיוחדים" הנזכר בסעיף ( 1ה) לחוק התיאומים ,תוך
היזקקות להוראות סעיף ( 2י) לפקודה ,כפי שנוסח בתיקון מס'  017לפקודה מיום ( 00.1.3100דהיינו שנים רבות אח"כ) ,נדחתה ע"י ביהמ"ש.
יובהר כי המונח "יחסים מיוחדים" אינו חדש לחקיקת המס וכבר נוצק בעבר תוכן לתוכו .יש לברור את הפרשנות המתיישבת עם התכלית של סעיף זה .בין המערערת לבין
שרפק הייתה הסכמה ביחס למינוי דירקטורים ,הצבעה ,חלוקת דיבידנדים ברובומטיקס ועוד .מהסכם המניות עולה ,כי עוד קודם לכריתת ההסכם החזיקה שרפק במניות
רובומטיקס .מכלול הדברים מטה את הכף באופן מובהק לקירבה בין המוכרת והקונה העולה כדי "יחסים מיוחדים" .יש לראות ביחסים שבין המערערת לבין שרפק משום
יחסים מיוחדים כמשמעותם בסעיף ( 1ה) לחוק התיאומים ,וכך נקבע.
לא ניתן לקבל טענה כי אין להחיל את הוראות סעיף ( 1ה) לחוק התיאומים ,מקום שהוכח שלא היה ביחסים המיוחדים כדי להשפיע על המחיר שנקבע לניירות הערך
במסגרת עסקה .על אף ,שפרשנות זו מתיישבת עם תכלית החוק ,אין לקבל פרשנות כזו מקום שאין לה אחיזה בלשון החוק ,ראה פסקה  09לפסק הדין של כבוד השופט י'
דנציגר בעניין קיבוץ אילות (ע"א . )2115300
אין באופן התנהלות פקיד השומה במקרים אחרים ,כדי להצדיק את קבלת הפרשנות המוצעת על ידי המערערת .בכפוף לכללי הדין המנהלי ,אין המשיב כבול בטעויות
אילו ,נהפוך הוא ,חובתו משהגיע לפרשנות הנכונה להחילה באופן שווה בקרב כלל הנישומים.
נמצא ,כי מחיר המניה שנקבע בהסכם המניות היה שונה באופן משמעותי ממחיר המניה שנקבע במסגרת העסקאות שבוצעו בהעדר יחסים מיוחדים ובכך יש כדי לתמוך
במסקנה שקיימת אפשרות ממשית שהסכם המניות לא משקף את כל ההתחשבנויות שבין המערערת לבין שרפק .זאת ,גם אם תתקבל טענת המערערת לפיה שער
מניית רובומטיקס בבורסה לא שיקף את השווי האמיתי של רובומטיקס.
הערעור נדחה
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פסיקה – מס ערך מוסף
עו"ד דנית כהן ,מחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
 .9החלת מע"מ בשיעור מלא על שירותים לתושבי חוץ בשל פעילות השמה של עובדים זרים
ע"מ  07466-10-02עוזר לחקלאי בע"מ נ' מע"מ רחובות
זהו ערעור על דחיית השגה על שומת עסקאות שהוצאה למערערת ,העוסקת בהבאת עובדים זרים מתאילנד ,בשל תקבולים שקיבלה מחברת כח אדם מחו"ל ודווחו
למע"מ בשיעור אפס .לטענת המשיב שירותיה של המערערת ניתנו לתאגיד תושב חוץ -חברות כח האדם בתאילנד -בנוסף לתושב ישראל בישראל ,קרי החקלאים
הישראליים אשר מעסיקים את העובדים הזרים ,ולכן חל החריג בסעיף (21א)( )7בחוק מע"מ ,המחייב בשיעור מע"מ מלא.
בית המשפט המחוזי קבע ,כי הלכת גמיש  ,הדומה דמיון רב בנסיבותיה למקרה הנדון ,מחייבת במקרה זה ועל כן דין הערעור להידחות .בעניין גמיש נפסק ,כי לאחר
תיקון  32לחוק מע"מ ששינה את נוסח סעיף (21א)( ,)7השאלה איננה עוד קיומו או אי קיומו של תושב חוץ כמקבל השירות ,אלא האם בנוסף לתושב החוץ קיים גם תושב
י שראל בישראל אשר מקבל שירות בגדרו של נושא ההסכם .במקרה שלפנינו תנאי להשתכללות העסקה הוא קיומו של חקלאי ישראלי ,אשר הוצא על שמו היתר להעסקת
העובד הזר ,ובהיעדרו אין כל צורך בפעילות המערערת מול החברות התאילנדיות.
המערערת טענה ,כי בניגוד למקרה גמיש היא מתקשרת בשני הסכמים מסחריים נפרדים :האחד בינה ובין החברות הזרות והאחר בינה ובין החקלאי הישראלי,
והתשלומים גם הם נפרדים .בית המשפט קבע ,כי עקרון חשוב בדיני המס ,הוא זה הקובע ,כי יש לבחון עסקה על פי מהותה ולא על פי צורתה ,וכי הפיצול לא יכול לסייע
למערערת ,כיוון שה יא מעניקה שירות אחד שאינו ניתן להפרדה מבחינה מהותית ,הן לחברות הזרות והן לחקלאי הישראלי .גם פיצול התשלום אינו קובע אליבא דבית
המשפט לעניין החבות המהותית במע"מ.
בית משפט מציין ,כי בעניין גמיש ננקטה גישה שמרנית יותר על ידי המערערת (שערעורה נדחה בסופו של דבר)  -היא דיווחה על מחצית מהתשלום כחייב במס מלא,
בניגוד למקרה שבפנינו בו כל הסכום דווח בשיעור אפס ,וקובע כי בענייננו המערערת לא יכולה להיבנות מביקורת על גישה שמרנית יותר ויש לדחות טענתה .עוד קבע בית
המשפט ,כי לא ניתן לנתק בין התקופות – זו שלפני קליטת העובד וזו שלאחריה – שכן קיים ביניהן קשר הדוק.
הערעור נדחה
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 .01הטלת מע"מ בשיעור מלא בשל שירותים לברוקרים בחו"ל המייצגים חברות זרות
ע"מ  54886-19-00אופקים איחוד עוסקים ואח' נ' מנהל מע"מ משרד אזורי תל אביב
למערערות הוצאו שומות עסקאות בשל שירותים שהן מעניקות לברוקרים בחו"ל המייצגים חברות ביטוח זרות המעוניינות להעניק כיסוי ביטוחי לחברות ביטוח בארץ.
המערערות מספקות מידע (פילוח שיווקי ,מידע אודות מכרזים וכו') לברוקרים שמצויים בקשר עם מבטחות המשנה מחו"ל ומעניינות אותם במתן ביטוח-משנה לחברות
ביטוח ישראליות.
עיקר המחלוקת הוא האם להטיל מס בשיעור מלא או בשיעור אפס על שירותיהן של המערערות?
עובדות המקרה דומות לאלו שבפסק הדין בעניין קסוטו ,שם נקבע כי יש להחיל מס בשיעור אפס ,אולם לאחר פסק דין זה תוקן חוק מע"מ באופן שדי להראות כי גם תושב
ישראל נהנה מן השירות על מנת שיחול מס בשיעור מלא ,זאת ללא קשר למי הנהנה הדומיננטי.
בית המשפט המחוזי לא שוכנע ששירות המערערות מתמצה במסירת מידע בלבד לברוקרים ,אלא להיפך ,שפעילותן מהווה למעשה תיווך בין הברוקרים למבטחות .בית
המשפט נסמך בהקשר זה על מילותיהן של הסכמים בהם התקשרו המערערות ,על תכתובות שונות המעידות על כך שהן מלוות את העסקאות השונות והן על ביאורים
שונים בדוחותיהן הכספיים ,המראים כי הכנסותיהן אינן רק מהצגת מידע .בהקשר זה ,מציין ביהמ"ש ,כי מקובלת הפסיקה לפיה נישום3עוסק מחויב לאופן בו הוא מציג את
עסקו וכי המצג מחייב לצורך המיסוי החל עליו .בית המשפט גם דוחה את טענותיהן של המערערות ,כי מדובר בשירות שניתן בחו"ל או לחילופין במכר של נכס בלתי
מוחשי.
הערעור נדחה
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חלק  –2חוזרים ,הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המס
עובד עצמאי -הודעה לעובד עצמאי הרשום כעובד שכיר בחברה ,לצורך ניהול ענייניו הכספיים מול הביטוח הלאומי
הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום  2בנובמבר 2102
רו"ח ועו"ד נעמה שפי ,מנהלת בכירה ,חטיבת המס
הודעה זו מבטאת את עמדת המוסד לביטוח לאומי בנושא שבנדון .לקביעת מעמדו של אדם כעובד שכיר או כעובד עצמאי ישנה חשיבות רבה בחוק הביטוח הלאומי אשר
לפיו ,נקבעות הזכויות והחובות שלו בביטוח הלאומי .כך למשל יש הבדל מבחינת חובת תשלום דמי הביטוח ושיעורי דמי הביטוח ,מבחינת ענפי הביטוח שבהם הוא
מבו טח והקצבאות שלהן הוא זכאי ,ומבחינת חישוב הבסיס לסכום הקצבה .מי שמעמדו על פי כללי הביטוח הלאומי הוא עצמאי ,אבל הוא מדווח כעובד שכיר אצל חברה
(שאינה חברת כוח -אדם) ,שעיקר מהותה היא לנהל את ענייניו הכספיים מול הרשויות כעובד עצמאי ,הרי שהקובע הוא מעמדו בפועל ,ואין בדיווח עליו כעובד שכיר כדי
להקנות לו מעמד כזה לעניין חוק הביטוח הלאומי .לפיכך ,רשאי הביטוח הלאומי לשנות את מעמדו של עובד כזה מעובד שכיר לעובד עצמאי ,גם לתקופה רטרואקטיבית,
ולדרוש ממנו את דמי הביטוח רטרואקטיבית ,לפי השיעורים שחלים על עובד עצמאי; ואם היה זכאי לקצבה מהביטוח הלאומי  -לבחון ולחשב מחדש את זכאותו לקצבה.
עמדה זו של הביטוח הלאומי הינה בעקבות פסק דין בעניין חברת במה ותקשורת בע"מ ואחרים (בל  ,)7113311אשר ניתן לאחרונה ובו קבע בית המשפט כי במצב בו,
לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין עובדים מסוימים ,שדווחו כעובדים שכירים לביטוח הלאומי ,ובין אותן החברות שדיווחו עליהם כעל עובדים שכירים שלה ,הרי שיש
לבחון עובדים אלו לפי הגדרת עובד עצמאי על כל המשתמע מכך .החוזר מציג מספר אינדיקציות אשר יש בכוחן להביא למסקנה האם מדובר בעובד שכיר או בכזה אשר
יש להתייחס אליו כעובד עצמאי.

חלק  –4מיסוי בינלאומי
עו"ד מיכאל אדווין ,מחלקת מיסוי בינלאומי ,חטיבת המס
הודו -תשלום דמי מנוי עבור גישה למאגרי מידע מסחריים – האם מדובר בתמלוגים?
לאחרונה הובא לפתחה של ערכאת הערעור של בית הדין למיסוי על הכנסה במומביי (ביה"ד) סוגיית תשלום דמי מנוי על ידי תושב הודו לחברה זרה ,תושבת אירלנד,
לטובת מתן היתר גישה למאגרי מידע מסחריים ברשת .ביה"ד נדרש לקביעה עקרונית בדבר השאלה ,האם עסקינן בתמלוגים המשולמים לאירלנד אשר חבים במס
בהתאם לדין המקומי ובהתאם לאמנה בין המדינות ,או שמא מדובר בהכנסה מעסק.
הדין המקומי – הודו :בהתאם לאמנה בין אירלנד להודו ,זכאית הודו לנכות מס במקור בשיעור של  01%מתמלוגים אשר נבעו בהודו .במקביל ,קובע הדין ההודי כי
תמלוגים המשולמים על ידי תושב הודו ,שאינם לצרכי הפקת הכנסה מחוץ להודו ,נחשבים כהכנסה שמקורה בהודו.
עובדות המקרה :חברת גרטנר (החברה) הינה חברה תושבת אירלנד אשר משווקת מנויים למאגרי מידע מסחריים ברשת באמצעות שרתים המצויים מחוץ לשטחה של
הודו .יש להדגיש כי לחברה אין מוסד קבע בהודו.
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פסק הדין  :בתי הדין השונים בהודו ,אשר דנו בסוגיות דומות בעבר ,קבעו לרוב כי תשלומים מעין אלו נכנסים בגדר הכנסות מעסק ולכן לא מהווים תמלוגים .פסיקה שונה
מעט בנושא ניתנה אף היא בהקשר של חברת גרטנר ,שבמסגרתה רכשה חברת וויפרו מנוי לשירותים האמורים (וויפרו) .בפרשת וויפרו קבע ביה"ד כי הזכות אשר
נרכשת בעת רכישת מנוי הינה מתן גישה למאגרי מידע אשר בפועל הינה זכות לעשות שימוש בנכס של חברת גרטנר אשר מוגן תחת זכויות יוצרים ,ובהתאם לזאת יש
לראות בתשלום בשל רכישת המנוי – תמלוגים .ביה"ד במקרה דנן מעגן עצמו בפסיקת ביה"ד בעניין וויפרו ובכך מחזק את ההלכה שבתמלוגים עסקינן.
ביה"ד דחה מכל וכל את טענותיה של חברה גרטנר בדבר היות המנוי הכנסה מעסק (אשר אינה חבה במס מאחר ואין לחברה מוסד קבע בהודו) וקבע חד משמעית
שמדובר בתמלוגים.

חלק  –5ניוד עובדים ותיגמול הוני
רו"ח פרידה ויסברג ,דירקטורית ,מנהלת מחלקת ניוד עובדים ותיגמול הוני ,חטיבת המס
 .0לא ניתן לפרוס רווח ממכירת מניות בידי עובד שחל עליו הסדר מס מיוחד
ע"מ  28282-02-00יחזקאל ואח' נ' מס הכנסה פקיד שומה פתח תקווה
מר עובד יחזקאל הועסק בחברת ביגבנד נטוורקס בע"מ .באותה העת ,החברה הייתה חברה פרטית ובשנת  3115הפכה לציבורית .בשנת  0999העניקה החברה למר
יחזקאל  031,111אופציות לרכישת מניות החברה במחיר מימוש של  1.10$במסלול סעיף (2ט) לפקודה .בשנת  3110בעקבות קשיים כלכליים נאלצה החברה לפטר את
העובדים וכתוצאה מכך נכפ ה עליהם מימוש של אופציות למניות ,שיצר מצב של חבות מס לעובדים בטרם מכרו את המניות .החברה הגיע להסדר מס עם רשות המיסים
שהוארך מספר פעמים עד ליום  20.03.3115לפיו יידחה אירוע המס של העובדים המפוטרים עד למועד מכירת המניות בפועל ,בכפוף להחלפת מסלול מיסוי לפי סעיף
(2ט) לפקודה למסלול לפי סעיף  013עם נאמן .עם הפיכתה של החברה לציבורית בשנת  3115מכר יחזקאל את המניות.
עם הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס  , 3115פנה המערער לפקיד השומה בבקשה לפרוס את ההכנסה בגין מימוש המניות לשש שנים שמסתיימות בשנת המס  3115לפי
סעיף (2ט)( )3לפקודה ופקיד השומה סרב.
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור וקבע כי לאחר שהתגבש הסדר מס מחייב ,והסדר המס היווה מעבר מרצון ממסלול (2ט) לפקודה למסלול  013לפקודה ,ולנוכח
העובדה כי המערער חתם וציית להוראותיו של הסדר המס ,ובנוסף ,המערער ביצע שורה של פעולות המוכיחות כי הכיר בהסדר המס ,לא יכול המערער לסגת ממנו .לאור
האמור לעיל ,ולאור העובדה כי בהסדר המס נקבע" :מוסכם כי ,הכנסת העובד בגין מכירת המניות תחשב כהכנסת מעבודה .הכנסה זו לא תהא זכאית לקיזוזים ,ניכויים
או הפחתות כלשהן" ,לא ניתן לקבל את טענת המערער ,וכי ההכנסה ממכירת המניות תיחשב הכנסת עבודה.
הערעור נדחה
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 .2סיווג תושבות בישראל
עמ"ה  0092-14יגאל קולטין נ' פקיד שומה כפר סבא
המדובר במערער בעל אזרחות כפולה של ישראל וארצות הברית .עד שנת  0992התגוררו המערער ,אשתו וילדיו בישראל ובשנת  0992עברו להתגורר בבית שרכשו
בארצות הברית .בשנת  3111מונה המערער לסגן נשיא למחקר ופיתוח בינלאומי של חברת מילניום ,חברה תושבת ארצות הברית .באותה שנה מכר המערער את הבית
בניוטון .המערער שהה בישראל  317ימים ו 371-ימים בשנות המס  3111ו 3110-בהתאמה .המערער טען כי הוא תושב ארצות הברית בשנות-המס  3111ו 3110-בעוד
שלשיטת המשיב ,המערער היה תושב ישראל באותה תקופה.
בית המשפט המחוזי נדרש להגדרת המונח "תושב ישראל" ,ביחס לשנות-המס שבמחלוקת ,כאשר המדובר בתקופה שלפני תיקון  023לפקודת מס הכנסה (שתחולתו
מיום  .)0.0.3112בהתאם להלכת גונן ניתן להיעזר בהגדרת "תושב ישראל" לאחר תיקון  023ובחזקות שנקבעו בה כדי לבחון את שאלת התושבּות גם לגבי שנות מס
שלפני תיקון  . 023בהתאם לחזקות הימים כפי שנקבעו בהגדרה החדשה עולה כי ,יש לראֹות במערער תושב ישראל ,אלא אם יסתור חזקה זו על פי המבחן המהותי של
"מרכז החיים".
בית המשפט בחן את מקום תושבּות המערער בשנות-המס  3111ו 3110-בהתחשב במכלול קשריו המשפחתיים ,הכלכליים והחברתיים וקבע כדלהלן :העברת הבעלּות
בבית בהוד השרון לילידיהם הבגירים בכפוף להקניית זכות שימוש בלעדית בבית לתקופה לא מוגבלת למערער ולאשתו ושהותם בישראל של המערער ואשתו בבית
תומכות במסקנה ,כי הבית בהוד השרון היה בית הקבע של המערער בשנות-המס שבמחלוקת .התקנת קווי טלפון בישראל לשימוש פרטי ועסקי וכן רכישת מכונית
בישראל ,כמו גם חידוש רישיון נהיגה בישראל מהווים סממן לחידוש מגוריהם של בני-הזוג בישראל .עוד נקבע ,כי העובדה שבניו הבגירים של המערער התגוררו בישראל
אינה מהווה ,כשלעצמה ,סממן לתושבּות ההורים ,אך יש בה כ די לתת תוספת משקל לקיום אינטרס משפחתי בישראל ,וזאת על רקע הזיקות הנוספות שהתקיימו ובכללן
קבלת גמלה ממשרד החינוך בישראל וקצבה מהמוסד לביטוח לאומי בישראל ,תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בישראל ומעורבותו של המערער בחברות ישראליות,
כאשר במעורבות זו היה גלום אינטרס כלכלי מהותי בישראל .עוד נקבע כי ,על אף שהמעורבות בארגונים קהילתיים ובקשרי חברות בארצות הברית ,לרבות בית ומכונית
בבעלותו ורישיון נהיגה ודרכון אמריקאים ,מצביעים על מעורבות מסוימת בחיי החברה בארה"ב ,תקופות השהייה הקצרות בארצות הברית לא יכולות להיחשב למעורבות
מהותית.
הערעור נדחה
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מגזר הנדל"ן
רו"ח אלי גורנשטיין ,דירקטור ,מנהל מחלקת מיסוי נדל"ן ומוסדות פיננסיים ,חטיבת המס

חקיקה
רו"ח דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס
הארכת תוקף ההוראה המחייבת רוכש מקרקעין בתשלום מקדמה ע"ח השבח של המוכר -עד ליום 20.02.2102
צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)(דחיית מועד לעניין סעיף  05לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה))(תיקון) ,התשע"ד2102 -
פורסם בקובץ התקנות  7292מיום  0באוקטובר 2102
במסגרת תיקון  51לחוק מיסוי מקרקעין ,אשר פורסם ברשומות ביום  ,07.2.3100נקבעו ,בין היתר ,הוראות סעיפים (07ב)(-ה) ,לפיהן במכירת זכות במקרקעין
שתמורתה נקבעה בכסף בלבד ,ואינה דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלה פטור ממס שבח לפי פרק חמישי  ,0יהיה הרוכש חייב להעביר למנהל תשלום על חשבון מס
השבח שהמוכר חייב בו בשיעור  5.7%או  07%מהתמורה ,לפי העניין ("המקדמה") .מטרתה העיקרית של ההוראה נועדה לכך שעם תשלום המקדמה ,יוכל הרוכש לקבל
אישור על תשלום המס מרשות המסים לצורך רישום הזכויות במרשם המקרקעין.
ביום  1.03.3100פורסם ברשומות תיקון  53לחוק מיסוי מקרקעין ,ובו נקבע ,כי הוראות סעיפים (07ב)(-ה) לחוק תבוטלנה ,וזאת לגבי מכירות שיתבצעו החל מיום
 . 0.2.3102יחד עם זאת ,נקבע ,כי לשר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,תהיה סמכות לדחות ,בצו ,את מועד הביטול כאמור לתקופות נוספות.
הארכת תוקף ההוראה מכח צווים -ביום  02.7.3102פורסם צו שקבע שר האוצר ,לפיו ביטולן של הוראות סעיפים (07ב)(-ה) לחוק מיסוי מקרקעין יחול רק החל ביום
 , 0.01.3102וזאת לגבי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין שתיעשה ביום האמור ואילך .עוד נקבע כי תחילתו של הצו רטרואקטיבית ליום .0.2.3102
בצו המתקן (הצו שבנדון) הוארך תוקף ההוראה פעם נוספת ,עד ליום  20בדצמבר  .3102נציין כי ביום  30בנובמבר  ,3102פורסם תזכיר חוק לתיקון ההוראה בדבר
תשלום המקדמה ע"י הרוכש ,תוך מתן פתרונות לבעיות שהיא יצרה.
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פסיקה -מס הכנסה
עו"ד יפתח שמחוני ,מנהל ,מחלקת מיסוי נדל"ן ,חטיבת המס
אי תחולת סעיף  96לפקודה לגבי שחלוף נדל"ן בחו"ל במניות של חברת נדל"ן בחו"ל
עמ"ה  02204-02-19אמות השקעות בע"מ נ' פשמ"ג
העובדות :המערערת החזיקה בנכסי נדל"ן מניב והשקעות בישראל ובחו"ל .בחודש ספטמבר  3112מכרה המערערת נכסי נדל"ן מניב באנגליה ונצמח לה רווח הון
בשיעור של כ 50 -מיליון  .₪בסמוך למועד זה ,המערערת יצרה נאמנות זרה בקנדה ,באמצעותה רכשה מניות של חברה קנדית ,ובאמצעותה רכשה נכסים בסכום של כ-
 013מיליון  ₪אשר הניבו לה הכנסות משכירות .המערערת פנתה לפקיד השומה בבקשה להחיל את הוראות סעיף  91לפקודה בעניין שחלוף נכסים על המכירה האמורה,
ובין הצדדים עלתה מחלוקת ,האם לאור רכישת הנכסים בקנדה זכאית המערערת לדחיית מועד החיוב במס רווח הון בגין מכירת הנכסים באנגליה מכוח סעיף 91
לפקודה.
טענות הצדדים :המערערת טענה כי היא מימשה את הנכסים באנגליה ורכשה כנכסי חילוף את הנכסים בקנדה באמצעות חברה קנדית ,וסברה כי היא עומדת בכל
התנאים הקבועים בסעיף  91לפקודה .כמו כן נטען כי פקיד השומה הכיר בכך שההכנסות מהשכרת הנכסים בקנדה שייכות למערערת ,ולא טען כי הנכסים אינם שייכים
לה.
מאידך ,רשויות המס טענו כי נאמנות זרה היא שרכשה את הנכסים בקנדה ולא המערערת .לחילופין נטען ,כי אף אם יראו במערערת כמי שרכשה את הנכסים ,אזי היא
רכשה מניות בחברה קנדית ולא נכסי מקרקעין ,ולכן אין מדובר בנכס אחר לחילוף הנכס שנמכר.
פסיקת ביהמ"ש המחוזי :הוראות סעיף  91נועדו לעודד מפעלים ועסקים לחדש נכס בר פחת כדי לייעל פעילות כלכלית ,ע"י דחיית תשלום המס על רווח ההון שנצמח
ממכירת הנכס .כמו כן ,צוין כי לאחרונה (במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים) הסעיף תוקן ,כך שכיום מוחרג מתחולתו רווח הון ממכירת נכס שהוא זכות
במקרקעין הנמצאים מחוץ לישראל ,ועל כן עולה השאלה מהו הדין שקדם לתיקון הסעיף.
נוכח עקרון האישיות המשפטית הנפרדת ,הרי שמכיוון שהנכסים בקנדה נרכשו ע"י חברה קנדית ,אזי אין לראות במערערת כמי שרכשה את אותם הנכסים .בד בבד ,דחה
בימה"ש את הטענה לפיה יש לראות ברכישת מניות של חברה המחזיקה אך ורק בנכס נדל"ן מניב כרכישה במישרין של נכס בר פחת .אף בעניין זה קבע ביהמ"ש כי יש
לפעול בהתאם לעקרון האישיות הנפרדת ,ולכן אין לקבל טענה זו.
לאור כל זאת נקבע ,כי נכסי המקרקעין באנגליה שנמכרו ,ומניות החברה הקנדית שנרכשו ,הינם שונים בתכליתם זה מזה ,הם משמשים עסקים שונים במהותם ולכן אין
לראות בהם כנכסים ברי חילוף לצורך סעיף  91לפקודה.
הערעור נדחה
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פסיקה -מיסוי מקרקעין
עו"ד לימור ליבוביץ -מלכא ,חטיבת המס
 .0יום המכירה לעניין מכירת מקרקעין באמצעות הליכי הוצאה לפועל
ע"א  9559300מנהל מיסוי מקרקעין נ' שעלים ניהול נכסים ואח'
סעיף  )0(09לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג"( 0912-החוק") קובע כי "יום המכירה" הוא היום שבו נעשתה מכירת המקרקעין ,ואולם – במכירה באמצעות
הליכי הוצאה לפועל – יהא זה היום שבו הושלמה המכירה על ידי הרשות המוסמכת לכך .ואולם ,מהו היום "בו הושלמה המכירה" – האם זהו יום אישור עסקת המכר על
ידי רשם ההוצאה לפועל (כעמדת המערער -מנהל מיסוי מקרקעין) ,או שמא זהו יום מתן צווי המכר על ידו שהינו מאוחר ליום אישור העסקה על ידו (כעמדת המשיבים)?
ביהמ"ש העליון פונה לפרשנות התכליתית וקובע ברוב דעות כי החוק חותר לתפיסת התוכן הכלכלי של העסקה ,ומשכך – עסקה תהא חייבת במס בהתאם לתשובה
שתינתן לשאלה ,האם חלה תמורה במערך הזכויות של הצדדים והאם צמחה להם הנאה כלכלית כתוצאה מכך ,ולא בהתאם לצורת העסקה ולמשמעותה מבחינת דיני
הקניין .ההוראה הכללית בסעיף  09לחוק קובעת כי בעסקאות "רגילות" יום המכירה הוא "היום שבו נעשתה המכירה" ,שכן במועד זה התרחשה התמורה במערך הזכויות
של הצדדים לעסקה .ההיגיון האמור ,הנגזר מתכלית החוק ,חל גם לגבי מכירה שלא נעשתה בדרך של עסקה "רגילה" .המפתח לפרשנות "הנכונה" לביטוי "הושלמה
המכירה" שבסעיף  )0(09לחוק טמון בתכלית ובהיגיון הפנימי של החוק – היום שבו "הושלמה המכירה" הוא יום אישור הסכם המכר על-ידי הרשם ,ובמקרה של אישור
עקרוני מבעוד מועד – יום כריתת הסכם המכר ,שכן במועד זה חלה התמורה במערך הזכויות של הצדדים להסכם ונוצרה לכל אחד מהם הנאה כלכלית.
פרשנות המשיבים סוטה שלא לצורך מהגיונו הפנימי של החוק ,שכן היא דוחה את יום המכירה למועד מאוחר מהמועד שבו נוצרה לצדדים הנאה כלכלית מן העסקה.
הפרשנות דלעיל יוצרת מבחן מהותי אחיד לפיו החבות במס קמה במועד התגבשות העסקה בין הצדדים מבחינה חוזית וכלכלית ,היא שואפת להרמוניה ולאחידות רעיונית
בין הקטגוריות השונות שבסעיף  09לחוק ,והיא עולה בקנה אחד עם פסיקתו העקבית של ביהמ"ש בתחום ההוצאה לפועל.
הערעור התקבל בדעת רוב
 .2תיקון שומת מס שבח בעקבות שינוי מהותי של ההסכם המקורי
ע"א  9257300שמשון זליג ושות' חברה קבלנית בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין
המערערת ,חברה קבלנית ,רכשה מקרקעין בתמורה לאחוז מסוים בתמורות העתידיות שתקבל בעת מכירת המקרקעין לאחר בנייה עליהן .בחלוף מספר שנים ,זכויות
הבנייה במקרקעין שונו ובהתאם נחתם נספח להסכם המכר שהגדיל את התמורה המינימלית .לאחר שהדבר התגלה על-ידי רשויות המס ,תוקנה שומת מס שבח בטענה
שהמדובר בשינוי מהותי של ההסכם המקורי .המערערת ערערה ,וטענה כי הוצאת השומה באה בעקבות שינוי מאוחר בשווי המקרקעין ,ולכן הוצאת השומה החדשה הינה
בניגוד להלכה לפיה אין לפתוח שומה מחדש בשל התפתחות מאוחרת.
ביהמ"ש העליון דחה את טענות המערערת ופסק כי שינוי התמורה מהווה שינוי מהותי של ההסכם המקורי ,ועל כן קמה החובה לדווח עליו .שינוי רכיב התמורה בעסקה
מסוג זה בדיעבד ,לא רק שהוא משנה את שווי העסקה – ודי בכך כדי לסווגו כשינוי מהותי – ואף את גובה המס שיש לשלם בעטיה ,אלא ששינוי זה אף עשוי לשנות את
אופי העסקה ,זאת כאשר רכיב התמורה הופך למוגדר וקבוע .שינוי מסוג זה מחייב דיווח והצהרה לרשויות המס כדי שתוכלנה לבחון הצורך בהוצאת שומה לפיהם .הבסיס
הסטטוטורי לפיו מוסמכות רשויות המס להוציא שומה חדשה הינו סעיף  13לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג ,0912-אשר מסמיך את המנהל במקרה בו לא
דיווח נישום על הסכם מהותי בו השתנתה התמורה – לשום מחדש את שווי הרכישה ואת סכום המס .הוצאת שומה מכוח סעיף זה אינה עולה לכדי "פתיחת שומה".
פסיקה שונה עלולה לפתוח פתח למניפולציות ולכך אין לתת יד.
הערעור נדחה
בחזרה לתפריט

17

 .2זכויות חכירה בעסקאות BOT
ו"ע (חיפה)  7429-16-19מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין – חיפה
במוקד הדיון בערר ניצבו השאלות הבאות :טיבן של זכויות חכירה שנרכשו – האם הן בגדר זכויות במקרקעין במובן חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג0912-
("החוק")? האם יש לראות בהעברת הזכויות מהעוררות למדינה כביטול עסקה המקנה זכות להשבת מס ששולם או כעסקת מכר?
ועדת הערר פונה לסעיף  0לחוק שמגדיר זכות במקרקעין ככוללת חכירה לתקופה העולה על  37שנה .כמו כן ,הסעיף מגדיר "חכירה לתקופה" כ"תקופה המרבית שאליה
יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או
לקרובו בהסכם" .בהתאם ,נפסק כי חוזה חכירה יבחן לפי התקופה המרבית הנתונה לחוכר לפיו ,כפי שהיא מוגדרת במועד כריתתה .כאשר לחוכר נתונה זכות ברירה
להארכת תקופת החכירה ,ייכללו כל התקופות האופציונאליות בגדר התקופה המרבית .מנגד ,כאשר למחכיר זכות ברירה להאריך את תקופת החכירה ,לא ייכללו תקופות
אופציונאליות אלה בתקופת החכירה .כאשר למחכיר נתונה זכות ברירה לקצר את התקופה או להפסיק את החכירה ,יש לכלול בתקופה המרבית את כל התקופות
הקבועות בחוזה .במקרה אחרון זה ,עם מימוש הזכות לביטול החכירה ,ניתן יהיה לדרוש השבה לפי סעיף  013לחוק ,הקובע כי "המנהל יחזיר מס אם הוכח לו כי נתבטלו
מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין ששולם עליהם מס" .בחינה אם ביטול חכירה הינה בגדר ביטול עסקה או "מכר חוזר" תיעשה לפי מבחנים שנקבעו
בפסיקה ,וביניהם בחינת טיב העסקה לפי הדין הכללי ,היינו – בחינת מהות ההסכמה לפי דיני החוזים.
על אף שעסקת  BOTהיא עסקה לביצוע פרויקט ציבורי במימון חיצוני ,תכלית העסקה אינה רק תכלית מימונית ,שכן היא נועדה לאפשר ליזם ליהנות מהפרויקט ,להפעילו
וליהנות מהכנסותיו ,לתקופה מוסכמת שבסופה יעבור הנכס חזרה לרשות הציבורית .בהתאם ,נדחתה טענת העוררות כי התוכן הכלכלי האמיתי של העסקה הינו העמדת
הלוואה למימון הבנייה.
הערר נדחה

פסיקה – מס ערך מוסף
עו"ד דנית כהן ,מחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
האם פיצויים שנפסקו לחברה קבלנית בשל הפרת חוזה קומבינציה חייבים במע"מ?
ע"א  729300סדרון פרופרטיז לימיטד נ' מנהל אזורי מע"מ ומס קניה ת"א
המערערת ,חברה קבלנית ,התקשרה עם הפטריארכיה היוונית בעסקת קומבינציה להקמת מלון דירות על קרקע בבעלות הפטריארכיה תוך חלוקת הזכויות בנכס המוגמר
בין הצדדים .הפטריארכיה לא עמדה בהתחייבויותיה על פי ההסכם והמערערת ביטלה את ההסכם .לאחר הביטול נקטה המערערת בהליכים משפטיים נגד הפטריארכיה,
שהופנו להליך בוררות שקיבל תוקף של פסק דין .נקבע ,כי הפטריארכיה הפרה את ההסכם הפרה יסודית וכי ביטול העסקה מצד המערערת היה כדין .הפטריארכיה
חוייבה לפצות את המערערת בסך של כ 32.2 -מיליון ש"ח בשל הוצאותיה והשקעותיה ובסך של כ 3.2 -מיליון  ₪בשל אובדן רווחים .למערערת הוצאה שומת מע"מ
עסקאות בשל הפיצוי שקיבלה ,וביהמ"ש המחוזי דחה את הערעור על השומה .השאלה שבמחלוקת  -האם מדובר ב"שירות" שנתנה המערערת?
ביהמ"ש העליון  :כב' השופט פוגלמן קובע ,כי יש לפצל עסקאות קומבינציה לשתי עסקאות משנה :האחת היא הקמת הפרוייקט על ידי המערערת והשנייה היא העברת
חלק מהזכויות במקרקעין למערערת בתמורה מלאה .לדבריו ,על פי ההלכה הפסוקה עסקת קומבינציה היא משום "שירות" שמספק הקבלן לבעלי המקרקעין ,כאשר מחיר
השירות הוא כשווי הזכויות המועברות לקבלן במסגרת העסקה.
בחזרה לתפריט
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ביהמ"ש מחייב במע"מ את ראשי הפיצויים העומדים כנגד פעולות שבוצעו על ידי המערערת במסגרת ההסדר החוזי ,וניתן לראות אותן כביצוע חלקי של שירות שהתחייבה
לתת במסגרת עסקת הקומבינציה (פינוי דיירים מוגנים ,הריסת בתים ,שירותי תכנון ואדריכלות ,שירותים משפטיים) .ביטול העסקה אינו שולל חיוב במע"מ ביחס לחלק
המבוצע של ההסכם והמחיר ששולם לגביו .גישה זו מתיישבת עם המגמה בפסיקתו של ביהמ"ש לחייב במס ,במקום שבו מדובר בעסקה בעלת השלכות במציאות וגם עם
התכלית הכלכלית שבהטלת מע"מ על בסיס רחב ככל הניתן .הדרישה בהגדרת "שירות" בחוק מע"מ כי הוא ייעשה "למען הזולת" מתקיימת גם כאשר למבצע הפעולה יש
אינטרס בביצועה ,ויש לבחון מהו האינטרס המרכזי .במקרה זה האינטרס של הפטריארכיה אינו טפל .מדובר בפעולות שלפי טבען היו מתקיימות גם אילו היתה מושלמת
העסקה ולכן יש לראותן כביצוע חלקי שלה -וכנגזרת יש לראות פיצויים בגינן כתמורה עבור שרות החייבת במע"מ.
באשר לראשי פיצוי אחרים (רכישת זכות בהסכם קומבינציה ,דמי הסכמה ,דמי תיווך) ,קבע בית המשפט כי הם אינם חייבים במע"מ .אלו הם תנאים מקדמיים לכניסה
למערכת היחסים החוזית שאינם לפי דרישתה של הפטריארכיה ולא ניתן לזהות מהו השירות שניתן לה תמורת תשלום זה.
נקבע ,כי הפרדת סכומי הפיצוי לפי ראשי נזק והצמדתם לפעילות עסקית אליה הם מתייחסים היא הכרחית על מנת לקבוע חבות במע"מ ,אשר תכליתו למסות פעילות
כלכלית אמיתית.
בית המשפט דחה את טענתו החילופית של המשיב כי יש לראות בפיצויים משום מכר חוזר של המקרקעין לפטריארכיה .באשר לאופן חלוקת סכום הפיצויים ובאשר
לשאלת תשומות שניכתה המערערת ,בית המשפט החזיר הדיון למחוזי.

חוזרים ,הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המס
עו"ד יפתח שמחוני ,מנהל ,חטיבת המס
 .0תיקוני חקיקה במיסוי מקרקעין במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
הוראת ביצוע מסמ"ק  432102של רשות המיסים
ביום  7.1.3102פורסם בספר החוקים  3217החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  3102ו ,)3102-התשע"ג"( 3102-חוק ההסדרים").
במסגרת חוק ההסדרים ,תוקן ,בין היתר חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג 0912-בתיקון מס'  .51כמו כן תוקנו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה),
התשל"ה.0952-
הוראת הביצוע של רשות המסים סוקרת את עיקרי הנושאים שתוקנו כדלקמן:
א .שינוי מודל המיסוי במכירת דירת מגורים מזכה.
ב .צמצום הפטור ממס שבח לגבי העברה בין קרובים.
ג .מיסוי חלוקת ריווחי שערוך מקרקעין  -קביעת אירוע מס במועד חלוקת דיבידנדים מרווחי שערוך של מקרקעין (רווחים חשבונאיים).
ד .פינוי בינוי  -מיסוי התמורה הכספית הנוספת במכירת יחידה אחרת במתחם.
ה .הגדלת שיעורי מס הרכישה והרחבת בסיסו.
ו .הגדלת שיעורי מס הרכישה על דירות השקעה ,דירות יוקרה ונכסים אחרים.
ז .הטלת מס רכישה על הקצאה של זכויות באיגוד מקרקעין.
להרחבה ופירוט השינויים ראו חוזר מיסים  28.2102של משרדנו.
בחזרה לתפריט
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 .2הקלה תזרימית על קבלנים בהמצאת ערובה בעת קבלת טופס 51
עדכון מס'  2להוראת ביצוע מס הכנסה 232101
בעקבות תיקון מס'  51לחוק מיסוי מקרקעין (להלן" :החוק") ותיקון מס'  53לחוק בעניין הוראות המקדמה במס שבח ,ולאור הניסיון שנצבר במתן אישורים לפי סעיף ,71
החליטו רשויות המס להקל תזרימית על הקבלנים בהמצאת ערובה במתן אישור פקיד השומה לפי סעיף  71לחוק ,וקבעו בעניין זה כדלקמן:
א .בקבלת אישור לפרויקט לפי סעיף  71לחוק לכל אורך חיי תקופת הפרויקט ,גובה הערובה יהיה בשיעור של  0.7%משווי מחזור המכירות המשוער של הפרויקט לפני
מע"מ.
ב .בקבלת אישור לפרויקט לפי סעיף  71לחוק בליווי בנקאי לכל אורך חיי הליווי ,חישוב הסכום הקובע לחברה יחושב לפי שיעור של  02%מהרווח הצפוי לפי דו"ח ""1
הראשוני אשר הוגש לבנק.
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המגזר הציבורי
פסיקה – מס ערך מוסף
עו"ד דנית כהן ,מחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
סיווג קבוצת כדורגל כמלכ"ר
ע"א  2581302מכבי ת"א כדורגל בע"מ נ' רשות המסים בישראל
המערערת הינה קבוצת כדורגל המסווגת לצרכי מע"מ כ"עוסק" .עמדת רשות המסים ,אשר התקבלה על יד בית המשפט המחוזי ,היא ,כי יש לסווגה כמלכ"ר.
בית המשפט העליון קבע ,כי מאחר וכל קבוצות הכדורגל מסווגות לעניין מע"מ כמלכ"ר ,אין מקום לסיווג שונה במע"מ דווקא למערערת שיקוליה של המערערת להעדיף
סיווג כעוסק בשל מצב כלכלי לא טוב אינם יכולים לעמוד לה .בית המשפט אף מתייחס לוועדה ברשות המסים היושבת על המדוכה בעניין סיווגן של קבוצות ספורט ומציין,
כי המלצותיה עשויות להיות רלוונטיות במבט צופה פני עתיד .עוד נקבע ,כי המערערת רשאית לפנות לרשות המסים לעניינים ספציפיים שבתוך סיווג כמלכ"ר ,ובית
המשפט מביא כדוגמא את קבוצת הכדורגל של הפועל תל-אביב ,לגביה ישנו הסכם ,המעוגן בפסיקה ,אשר מעניק לה הטבות גביה על אף היותה מלכ"ר.
הערעור נדחה
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הצוות שלך בחטיבת המס
למידע נוסף על שירותי חטיבת המס ניתן ליצור קשר עם המומחים שלנו:
צבי פרידמן
שותף ,ראש חטיבת המס
03-6085509
zfriedman@deloitte.co.il

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

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

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

תמריצים
נדב גיל
03-6085378
ngil@deloitte.co.il

שינויי מבנה-
מיזוגים ורכישות

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

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

מסים עקיפים
ניסים פחימהמסים עקיפים

12-1117210
ניסים פחימה
npahima@deloitte.co.il
12-1117210
npahima@deloitte.co.il

המחלקה המקצועית – בקרת איכות,
ופרסומים
שירותי תמיכה
מקצועייםבקרת איכות,
המקצועית –
המחלקה
דני גבאי שירותי תמיכה ופרסומים מקצועיים

03-6085532
דני גבאי
dgabbay@deloitte.co.il
03-6085532
dgabbay@deloitte.co.il

ניוד עובדים ותיגמול הוני
פרידה ויסברג
12-1117721
frweissberg@deloitte.co.il

מיסוי הפרט ושירותים
נלווים לחברות
רוני קריה
03-7557505
rkirya@deloitte.co.il
טליה רוזנהויז
03-6085581
trosenhaus@deloitte.co.il
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