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 תוכן עניינים

 

 מיסוי כללי

 חקיקה - 0חלק 

 הרחבת חובת הדיווח המפורט/מקוון למע"מ .0

 4104-(, התשע"ד44חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 
4 

הארכה רטרואקטיבית של תחולת תקנות מס הכנסה בהשקעה בשותפויות לחיפושי נפט ובשותפויות  .4
 להפקת סרטים

תקנות מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות  א.

 4104-לחיפושי נפט()תיקון(, התשע"ד

-תקנות מס הכנסה )ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי()הוראת שעה()תיקון(, התשע"ד ב.

4104 

3 

 ש"ח 0,111-ממשיכת כספים מקופות גמל עם יתרות נמוכות  .3

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()משיכת כספים מקופת גמל()חשבונות בעלי יתרה 
 4104-צבורה נמוכה()הוראת שעה(, התשע"ד

3 

   פסיקה - 4חלק 

 מס הכנסה

 סיווג מענק לעובדים בגין שינויי מבנה במקום עבודתם כהכנסה פירותית .0

 פקיד שומה חיפה נ' חיים ניסים 4141/00ע"א 
4 

 תשלום ששולם לעובד בגין פרישתו סווג כתקבול פירותי .4

 ישראל עפר נ' פקיד שומה אשקלון 0010/04ע"א 
5 

 במפעל שריפה בעקבות ביטוח מחברת פיצוי סיווג .3

 תופאפ תעשיות בע"מ נ' פשמ"ג 3040/04ע"א 
1 

 זכאותו של פקיד השומה לבחון קיזוז הפסדים מספר שנים לאחר היווצרותם .4

 אי אונליין קפיטל )אי.או.סי( בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 10/1/03רע"א 
0 

 עובדי בית מלון אינם זכאים להטבת מס בשל עבודה במשמרות  .5

 מלון חוף גיא בע"מ נ' פקיד שומה טבריה 9/04//1א "ע
/ 

 בה השליטה שחבה חברה לבעל חוב מחילת בשל מלאכותית עסקה .1

 3 יפו-אביב-תל שומה פקיד' נ' ואח שנהב יהודה ר"ד 4111/04א "ע
9 

 לפקודה 00מיהו תושב "ישוב מזכה" הזכאי להטבות מכח סעיף  .0

 אביב בלטינסקי נ' פקיד שומה עכו 434/00/ע"א 
01 



 מיסוי כללי
 )המשך(

 )המשך( מס הכנסה

 בעל השליטהבידי  כדיבידנד סווגו תקבולים ששולמו לבני משפחתו של בעל ַהשליטה בחברה ./

 חיפה שומה פקיד 'נ מ"בע קולורס כותון 21779-09-09 מ"ע
00 

 פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך בתקופה של שנתיים לא הוכר כהפסד מעסק 3,111 -הפסד מ .9

 משה ענתבי נ' פקיד שומה רחובות 10-01-/0490ע"מ 
04 

 פטור ממס על דיבידנד שמחולק ע"י חברה משפחתית מהכנסות שכנגדן קוזזו הפסדי החברה .01

 0צבי ישראל רז נ' פקיד שומה ירושלים  40015-14-04ע"מ 
03 

 אי הכללת טענות בהליך ההשגה על השומה עלול לשלול את העלאתן בפני ביהמ"ש .00

 יורם ליבוביץ ואח' נ' פקיד שומה גוש דן 000/04רע"א 
04 

 מס ערך מוסף

 חיוב במע"מ בגין תקבול שהתקבל בשל תמורה לביטול הסכם .04

 3 ת"א מ"מע מנהל' נ מ"בע יועצים י.נ.א.י 4/004-01-04 מ"ע
05 

 לחוק מע"מ 04הכנסה ממחילת חוב לעניין מס הכנסה אינה נחשבת ל"סיוע" החייב לפי סעיף  03

 ירושלים מע"מ מנהל' נ מ"בע והשקעות למסחר אלמוחטסב וזיאד עלי מוחמד, 49301-14-03 מ"ע
01 

 מיסוי מקרקעין

 לפטור זכאית השעה הוראת בתקופת ונמכרה שחלוף במסגרת שנרכשה מגורים דירת מכירת .04

 מרכז מקרקעין מיסוי מנהל' נ' ואח שחם גידי 34144-14-03 ע"ו
00 

 בלבד לפעמיים מופחת רכישה למס נכה של הזכות הגבלת .05

 א"ת מקרקעין מיסוי מנהל' נ מנחם עדי 55140-10-03 ע"ו
0/ 

 שבח מס לפריסת זכאי חוץ תושב גם 01

 מרכז-א"ת מקרקעין מיסוי' נ ברוך ודוד מדלן 01501-13-04 ע"ו
09 

חוזרים, הוראות  -3חלק 
ביצוע ופרסומים של 

 רשויות המס

  הסדרי מעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל .0

 4104במרץ  9הודעת רשות המסים מיום 
40 

 4104לשנת  אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .4

 0/4104הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 
44 

 שומת ניכויים .3

 4/4104הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 
44 

 תושבי ואזרחי ארה"בשל בישראל רשות המסים תדווח לרשות המס האמריקאית על חשבונות  .4

 4104 במאי 0 מיום המסים רשות הודעת
43 



 מיסוי כללי
 )המשך(

חוזרים ופרסומים  - 2חלק 
 של המוסד לביטוח לאומי

 מעמדם של בני זוג העובדים בעסק משותף .0

 4104בפברואר  00של המוסד לביטוח לאומי מיום  0401חוזר מס' 
44 

 יום 11שינוי הכללים לביטול קנסות למדווחים לביטוח לאומי על שומות ניכויים של מס הכנסה בתוך  .4

 4104בינואר  05לאומי מיום הודעת המוסד לביטוח 
45 

 תהליך בירור שכיר בשל הכנסות מחו"ל בעקבות קבלת שומה .3

 4104במרץ  44של המוסד לביטוח לאומי מיום  0400חוזר ביטוח מס' 
41 

 שינוי כללי פריסת תשלום נוסף של שכר .4

 4104במאי  4של המוסד לביטוח לאומי מיום  0455חוזר מעסיקים מס' 
40 

 מיסוי בינלאומי - 5חלק 
שינויים מרחיקי לכת בעקרונות המיסוי  -(BEPSבנושא שחיקת בסיס המס והסטת רווחים ) OECD-דוח ה

 ומחירי העברה עומדים בפתח הבינלאומי
4/ 

 מגזר
 הנדל"ן

 מס הכנסה -פסיקה 
 לחוק התכנון והבניה אינם זכאים למס מופחת בגין הפקעה 090פיצויים בגין פגיעה לפי ס' 

 מיכאל סודרי נ' פקיד שומה פתח תקוה 9433/04ע"א 
49 

 מיסוי מקרקעין -פסיקה 
 האם המלצה למינהל מקרקעי ישראל להחכרת מגרש למומלץ מהווה מכירה של זכות במקרקעין

 מושב אמונים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' מס שבח רחובות 00541-15-01ו"ע 
31 

 מס ערך מוסף -פסיקה 
 )ב( לחוק מע"מ5מכירת קרקע עם מבנה שמיועד להריסה אינה זכאית להקלה לפי סעיף 

 ירושלים מ"מע מנהל' נ מ"בע והשקעות נכסים. מ.מ.ו.י 05411-14-03 מ"ע
30 

חוזרים, הוראות ביצוע 
ופרסומים אחרים של 

 רשויות המס

עליהן חלה הוראת השעה לעניין קביעת  4104שהוטל במכירת קרקעות בשנת הבהרה לגבי שיעור מס שבח 
 4110בנובמבר  0שיעור מס מופחת במכירת קרקעות שנרכשו לפני 

 1/4100להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס'  4תוספת מס' 

34 

מגזר 
מסחר 

 ושירותים

 מס הכנסה -פסיקה 
  ליסינג חברת בידי רכב כלי מכירת על( נכסים)שחלוף  לפקודה 91 סעיף תחולת אי

 אלדן תחבורה בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים 403-15-00ע"מ 
33 

חוזרים, הוראות ביצוע 
ופרסומים אחרים של 

 רשויות המס

לפקודה ושינוי שיעור  91שימשו להשכרה ו/או החכרה )ליסינג( מתחולת סעיף  החרגת רכבים פרטיים אשר
 הפחת על כלי רכב המשמש בליסינג

 4/4104לחוזר מס הכנסה מס'  0תוספת מס' 
34 
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  ולבכירים תגמול הוני מבוסס ביצועים לעובדים
 יותר מאופציה אחת!

 
בשוק התנודתי של היום תגמול עובדים ובכירים מהווה מרכיב חשוב ביכולתה של חברה לשמר את ההון האנושי שלה ולתרום 

להצלחתה. חברות רבות נאלצות להגיב במהירות ולהציע פתרון לעובדים ולבכירים, אשר ערך ההטבות שהוענקו להם נשחק וזאת 

 הופך פעיל ומציע הזדמנויות שונות. במטרה לשמרם בין כותלי הארגון בעת בה השוק 

 

הלכה למעשה, כחלק משימור ההון האנושי של החברה תוך שאיפה להשאת רווחיה, אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של הענקת תגמול 

 הוני מבוסס ביצועים ולשילוב מנגנוני מימוש שונים כחלק אינטגרלי מתכניות התגמול ההוני.

 

עוץ רב תחומי במגוון מקיף של שירותים מנקודת מבט רעננה ומנוסה תוך שילוב חשיבה אסטרטגית לתכנון מחלקת תגמול הוני מציעה יי

 ית הרלוונטית והתמקדות בתחומים הבאים:יובניית תכניות ומנגנוני תגמול בארץ וברחבי העולם, הכל בהתאם לרגולציה המסו

 

ות הכולל סיוע בבחירת מכשיר התגמול ההוני ומסלול המס הכדאי ביותר עדכון, תכנון ובניית תכניות תגמול לעובדים ולבכירים, שיר •

 סקירת תכניות תגמול הוני ומתן טיפים לעדכון תכניות קיימות בהתאם לטרנדים בארץ ובעולם. לעובדים ולחברה.

עסקה והכשרת שינויים פניה לרשות המסים בבקשות שונות לאישור מנגנונים הקיימים בתוכניות, שמירה על זכויות העובדים בקרות  •

 לפקודת מס הכנסה. 014שונים בתוכניות בהתאם לסעיף 

 

 

 :ופרטים נוספיםלמידע 

  /13-558663 :טל' תגמול הוני לעובדים וניוד עובדים, חטיבת המס,, ראש מחלקת דירקטור ,ויסברגפרידה 

 //13-11/54טל':  חטיבת המס, ,תגמול הוני לעובדיםמחלקת  ,אוהד קליינר
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 חוצה מגזרים -מיסוי כללי 
 

 

 חקיקה - 0חלק 
 

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

 למע"מהרחבת חובת הדיווח המפורט/מקוון  .0

 4102-(, התשע"ד22חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 

 4102בפברואר  03מיום  4233פורסם בספר החוקים 

 

 כדלקמן: וקובע שינויים נוספים ורט )מקוון( למע"מ על אוכלוסיות נוספות של עוסקים מפהדיווח ה מרחיב את חובת לחוק מס ערך מוסף 44תיקון מס' 

 

  -עוסקלגבי 

לפי הוראות ניהול פנקסים )ללא תלות  מערכת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה בניהול ש"ח או החייב מיליון 4.5עולה על  אשר מחזור עסקאותיו השנתי (0)
 בכך אין שינוי ביחס למצב הקיים ערב התיקון.  (.בגובה מחזור עסקאותיו

 : אחד מאלה( ונתקיים לגביו ש"חמיליון  0.5, אשר מחזור עסקאותיו עולה על 4105)החל משנת  ש"חמיליון  4מחזור עסקאותיו עולה על  אשר (4)
 פקודת  האגודות השיתופיות. ל 41הוא חייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר, או מבקר אחר כאמור בסעיף  (א)
 הוא רשום כשותפות לפי חוק מע"מ או באיחוד עוסקים ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים, לפי העניין, התקיים האמור בפסקת משנה )א(.  (ב)

 (. 4104במארס  0 מיום)תחולה 

 

בכך אין שינוי ביחס למצב הקיים ערב  ש"ח. מיליון 02עולה על ( 4104המחזור בשנת  -4104)לגבי שנת חייב בדיווח מפורט אם מחזורו בשנה הקובעת  - ר"מלכלגבי 

 התיקון.

 

בכך אין שינוי לעומת המצב  ש"ח. מיליון 4 עולה על( 4104המחזור בשנת  -4104)לגבי שנת בשנה הקובעת  מחזורו השנתי בדיווח מפורט אם חייב - מוסד כספילגבי 

 . הדיווח המפורט היה אמור לחול על כלל המוסדות הכספיים 4104בינואר  0 -, החל מה44, ואולם, אלמלא תיקון 4103עד לתום שנת 

 

 של משרדנו. 4.4102חוזר מסים להרחבה ראה 

 

 

 

 

 

 

  בחזרה לתפריט

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/2CC45113-CFE4-4390-85A4-88CB34467E2B/42945/2433.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Israel/Local%20Assets/Documents/8.2014.pdf
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 הארכה רטרואקטיבית של תחולת תקנות מס הכנסה בהשקעה בשותפויות לחיפושי נפט ובשותפויות להפקת סרטים .4

 4102-תקנות מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט()תיקון(, התשע"ד א.

 4102-תקנות מס הכנסה )ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי()הוראת שעה()תיקון(, התשע"ד ב.

 4102באפריל  5מיום  5335פורסם בקובץ התקנות 

 

 

רטרואקטיבית  תוקף התקנות הוארך. 4101בדצמבר  30הסתיים ביום  ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפטת המעניקות הטבות מס למשקיעים התקנותוקפן של 

 . 4104בדצמבר  30והן יחולו עד ליום  4100בינואר  0מיום 

 

 30והן יחולו עד ליום  4104בינואר  0מיום  הוארך רטרואקטיבית 30.04.4103שהסתיים ביום  למשקיעים בסרט ישראלישל התקנות המעניקות הטבות מס גם תוקפן 

 .4105בדצמבר 

 

 

 

 ש"ח 5,111-משיכת כספים מקופות גמל עם יתרות נמוכות מ .3

 4102-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()משיכת כספים מקופת גמל()חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה()הוראת שעה(, התשע"ד

 4102במרץ  42מיום  5354פורסם בקובץ התקנות 

 

 חטיבת המס, ועו"ד יום טוב אבדי, מנהל בכיר רו"ח

 

עמית בקופת גמל יהיה רשאי למשוך את כי תקנות החדשות, ב , נקבעהתקנות שבנדוןהתקנת המסמיכה את  4103בהמשך לתיקון החקיקה הראשית מחודש דצמבר 

 . 4105במרץ  30ש"ח במשיכה חד פעמית ללא תשלום מס, בתנאי שיבצע זאת עד ליום  0,111 -שבונו בקופת גמל עם יתרה הנמוכה מכספי התגמולים מח

 

על אף שהתקנות החדשות חלות על מרכיב התגמולים בלבד, בכוונת רשות המיסים לפעול לשינוי חקיקה על  ,לפיה הבהרהפרסמה רשות המיסים  4104במרץ  41ביום 

ה בשל בקשות שיוגשו פיו גם רכיב הפיצויים בחשבונות יהיה פטור ממס ובלבד שהתקיימו שאר התנאים שנקבעו בתקנות, וזאת על מנת למנוע עומס מיותר במשרדי השומ

ות גמל לגביהן ס בגין משיכת מרכיב הפיצויים בחשבונות. עד לתיקון החקיקה בנושא ניתנה הוראה, כי אין לנכות מס מתשלום בגין משיכת כספי פיצויים מקופלתיאומי מ

 מתקיימות התקנות החדשות.

 

 .של משרדנו 01.4102חוזר מסים ראה  -להרחבה 

 

 

 

 

 

  בחזרה לתפריט

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/B5BC5127-C489-43CB-8C5D-4E12AFB67E35/43054/7365.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/B5BC5127-C489-43CB-8C5D-4E12AFB67E35/43054/7365.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/1E69F146-E5AE-4D8F-B9C7-9AFE0FFCB73F/43031/7358.pdf
http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMikzoiyot/משיכת%20כספים%20מחשבונות.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Israel/Local%20Assets/Documents/10.2014(1.1).pdf
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 פסיקה - 4חלק 
 

 

 מס הכנסה -פסיקה 
 

 

 (1-2, חטיבת המס )פסקי דין מלכא -עו"ד לימור ליבוביץ

 (3חטיבת המס )פסק דין ועו"ד נעמה שפי, מנהלת בכירה, רו"ח 

 (2-5חטיבת המס )פסקי דין  ,רו"ח ועו"ד יום טוב אבדי, מנהל בכיר

 (3-4חטיבת המס )פסקי דין  ,רו"ח ועו"ד זמירה יוסף, מנהלת

 (9-01דין  יחטיבת המס )פסק, רו"ח כפיר אילני, מנהל

 (00חטיבת המס )פסק דין המחלקה למיסוי בינלאומי, , מיכאל אדוויןעו"ד 
 

 

 סיווג מענק לעובדים בגין שינויי מבנה במקום עבודתם כהכנסה פירותית .0

 פקיד שומה חיפה נ' חיים ניסים 4321/00ע"א 

 

 האם יש לסווגם כהכנסה פירותית או הונית?  –בגין שינוי מבנה במקום עבודתם  עניינו של הערעור בשאלת סיווג מענקי שינוי מבנה ששולמו לעובדי בז"ן

 בחיפה קבע כי המדובר בהכנסה הונית, מאחר שלעובדים היתה זכות להתנגד לשינוי המבנה בחברה, ועל פסיקה זו הגיש פ"ש חיפה ערעור לביהמ"ש המחוזי"ש ביהמ

 חיפה, ואולם שופטי המותב נחלקו בנימוקיהם לתוצאה:"ש פ של ערעורו את קיבל העליון"ש ביהמהעליון. 

 

( לפקודה. ואולם, אם קבע 4)4, לפי הכלל הרגיל, חזקה כי תשלום לעובד ממעבידו במסגרת יחסי עבודה מהווה הכנסת עבודה לפי סעיף נאור לנשיא המשנהלפי פסיקת 

בעת כי אזי יחול ההסדר המיוחד שנקבע בחוק. במקרה דנן, המענקים שולמו במסגרת יחסי העבודה, ואין הוראת חוק הקו –המחוקק במפורש הסדר בעל מאפיינים הוניים 

 מענקים מסוג זה הם רווח הוני. משכך, יש לסווג את המענקים כהכנסת עבודה.

 

ו מסכימה כי יש לסווג את המענקים כהכנסת עבודה, ואולם לשיטתה יש לבחון כל תקבול ותקבול לפי מהותו על מנת לקבוע אם מדובר ברווח הון א השופטת חיותאף 

המענקים ששולמו למשיב מובילה למסקנה כי אכן יש לסווגם כהכנסה פירותית. לגישת השופטת חיות, בטרם יכנס תקבול  בהכנסה פירותית. במקרה דנן, בחינת אופי

שיימצא שמדובר בתקבול הוני יש להחיל עליו את  ככליש לערוך בחינה מהותית של תכלית התקבול בכדי לוודא שאכן מדובר בתקבול פירותי.  –לפקודה  4בשערי סעיף 

 פקודה.חלק ה' ל

 

לקבוע  קובע כי על ביהמ"ש להימנע מקביעת חזקה חלוטה ולבחון כל מקרה לגופו בכדי לקבוע אם ההכנסה פירותית או הונית. עם זאת, לדעתו מן הראוי פוגלמןהשופט 

ה. לשם כך, על העובד לשכנע את פקיד השומה חזקה לפיה כל תקבול המשולם לעובד ממעבידו הינו הכנסה פירותית שמקורה בעבודה, ואולם חזקה זו תהא ניתנת לסתיר

 ואת ביהמ"ש כי מאפייני התקבול מצדיקים לסווגו כרווח הון, על רקע המבחנים שנקבעו בהלכה הפסוקה.

 הערעור התקבל

 .משרדנו של 5.4102 מסים וזרחראה  - להרחבה

http://elyon1.court.gov.il/files/11/400/026/c11/11026400.c11.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Israel/Local%20Assets/Documents/7%20.2014.pdf
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 תשלום ששולם לעובד בגין פרישתו סווג כתקבול פירותי .4

 ישראל עפר נ' פקיד שומה אשקלון 0515/04ע"א 

 

 

דרש האחרון את פיטורי המערער. בין החברה למערער נתגלעו  –בעקבות סכסוך שפרץ בין המערער, סמנכ"ל הכספים בחברה, לבין בעל המניות והשליטה  העובדות:

ר עם סיום עבודתו מחלוקות באשר לדרישותיו הכספיות של המערער לקראת סיום עבודתו בחברה, אשר סיומן היה בחתימת הצדדים על הסכם גישור, לפיו ישולם למערע

יון ש"ח שולם בפועל לידי המערער במסגרת המשך תשלומי המשכורת החודשית עד לחתימת הסכם מיל /.1-מיליון ש"ח, אשר חלקו הארי כ 0.4-בחברה סכום כולל של כ

מיליון ש"ח בד בבד עם חתימת ההסכם. המערער ביקש לראות במלוא הסכום האמור כהכנסה הונית, שכן  1.4-הגישור, ויתרתו שולמה בתשלום חד פעמי בסך של כ

 ות ההתחרות בחברה במסגרת הסכם הגישור. המשיב התנגד לכך, וביקש לראות במלוא הסכום כהכנסה פירותית.לטענתו הסכום שולם לו כנגד ויתורו על זכ

 

( לפקודה, ולא כטענת המערער כי הסכמתו 4)4דחה את הערעור, וקבע כי התשלום המוסכם נושא אופי של תשלומי מעביד לעובד כהגדרתם בסעיף  ביהמ"ש המחוזי

 מהווה מבחינתו ויתור על "נכס הוני" ההופך את התמורה נשוא ההסכם לתשלום הוני. להימנעות מתחרות עם החברה

 

דינו של ביהמ"ש המחוזי, כיוון -ם להתערב בפסק, אשר קבע כי אין מקוביהמ"ש העליוןנדחה אף על ידי  –דינו של ביהמ"ש המחוזי -הערעור שהגיש המערער על פסק

". משקבע כי בגין העסקתו והפסקת העסקתו של המערער בחברהשהסכם הגישור קובע באופן ברור כי התשלום נועד "לסילוק מלא ומוחלט של כל תביעות מי מהצדדים 

 )ע"א חיים ניסיםהדין שניתן בעניין -מעביד, התייחס ביהמ"ש העליון לפסק-עובד התשלום לפי הסכם הגישור מהווה פיצוי על סכומי כסף שהגיעו למערער במסגרת יחסי

( לפקודה, ובאילו 4)4מעביד כהכנסה מכוח סעיף -ראה תקציר לעיל בחוברת זו(, בו נבחנה השאלה באילו מקרים יש לסווג מענקים שניתנו במסגרת יחסי עובד -4141/00

ביהמ"ש העליון קובע כי הואיל והתשלום שהועבר למערער ניתן כפיצוי בגין כספים שהגיעו לו מכוח תפקידו כעובד, אזי לפי כל מקרים מדובר בהכנסה הונית. במקרה דנן, 

ן ( לפקודה. בנסיבות המקרה שלפנינו, ביהמ"ש העליו4)4הדין בעניין ניסים, יש לסווג את התקבול ששולם למערער כהכנסה פירותית מכוח סעיף -הגישות שהוצגו בפסק

 אינו נדרש להכריע בין אותן גישות ותחולתן במקרה הנדון.

 

 הערעור נדחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בחזרה לתפריט

http://elyon1.court.gov.il/files/12/070/017/s11/12017070.s11.pdf
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 במפעל שריפה בעקבות יטוחב מחברת פיצוי סיווג .3

 תופאפ תעשיות בע"מ נ' פשמ"ג 3540/04ע"א 

 

 

לטענת כאשר מרבית המבנים, הציוד והמלאי ניזוקו באופן מלא או חלקי.  מחברת הביטוח בגין שריפה שאירעה במפעלההמערערת, חברה לייצור טוגנים, קיבלה פיצוי 

גין השכרת מחסן קירור ותשלום המערערת, הפיצוי כולל שני רכיבים: האחד, פיצוי בגין נזקים שנגרמו למבנים ולציוד, המהווה תקבול הוני שאינו חייב במס; השני, פיצוי ב

המס -לה, האם הייתה המערערת זכאית להטבות מס )לפי החוק לעידוד השקעות הון( בשנתשא, המהווה הכנסה פירותית. עוד נסוב הערעור סביב הולזכיין גדליםמיצוי לפ

  ר השנה שּבה אירעה השריפה.חשלא

 

ולגבי הרכיב בגין פיצויים עסקיים שוטפים  בתקבול הוני החייב במס רווחי הוןדובר וקבע כי לגבי הפיצוי בגין הנכסים מ דחה את הערעור אביב-המשפט המחוזי בתל-בית

ר השריפה חדל המפעל לפעול בייצור טוגנים והפך לכל היותר ל"מרכז ח, כי לאנקבעבאשר לזכאותה של המערערת להטבות מס,  דר הכנסה פירותית.גביש לראות בכך 

  מס.-ן למערערת ממרכז ההשקעות, לא ניתן לראֹות במערערת כמי שעמדה בתנאיו באותה שנתכן, ולאור כתב האישור שנית-קירור לוגיסטי". על

 

ות. וקיבל את קביעת בית המשפט המחוזי לעניין אישור מרכז ההשקע את הערעור אף הוא דחה המשפט העליון-בית

 ,פיצויים המשולמים בשל קרות אירוע ביטוח לנכס לגבי סיווג התמורה מהפיצוי שהתקבל מחברת הביטוח נקבע כי,

 ו יחויבו הפיצויים.בחייבים ככלל במס, כאשר סיווג הפיצויים כהכנסה הונית או פירותית ישליך על סוג המס ש

היות חייב במס, כאשר אחת מטענותיה הינה שבאם המערערת פירטה את נימוקיה לכך שהתשלום ההוני אינו אמור ל

תחוייב במס, לא יוותר בידיה סכום מספק לשיקום המפעל. על כך ענה בית המשפט כי בפקודה קיימים שני מנגנונים 

לפקודת מס הכנסה; השני, שיקום הנכס  91: האחד, שחלוף נכסים בהתאם להוראות סעיף העשויים לפתור בעיה זו

כן הן מותרות בניכוי -דר החזרת המצב לקדמותו ושמירת הקיים ועלגצאות השיקום כאמור מהוות בשניזוק, כאשר הו

 ( לפקודה ובלבד שאין בשיקום משום יצירת נכס חדש.3)00לפי סעיף 

 

בית המשפט קבע שעל פיצוי בגין מקרקעין לא חל חוק מיסוי מקרקעין, כי חוק זה חל רק על פעולות רצוניות. לפיכך 

יצוי יחול מס רווח הון. בעניינינו, מאחר שהמערערת החליטה שלא להשתמש בהסדרים של שיקום הנכס או בגין הפ

שחלופו של הנכס תוך הקמתו מחדש, נותרו בידיה כספי פיצוי אשר לא שימשו אותה לשיקום הנכס שניזוק ועל כן הם 

 חייבים במס רווח הון. 

 נדחה הערעור

 

 

 

 

 

 

 

  בחזרה לתפריט

http://elyon1.court.gov.il/files/12/210/037/c09/12037210.c09.pdf
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  -זכאותו של פקיד השומה לבחון קיזוז הפסדים מספר שנים לאחר היווצרותם  .2

 אי אונליין קפיטל )אי.או.סי( בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 3543/03רע"א 

 

 

 ח"שמיליון  31-על כעמדו הפסדיה הצבורים  4113רנט. נכון לשנת מתן שירותי מידע ופרסום פיננסי באינטפעלה ב 4114, ועד לשנת 4111המבקשת התאגדה בשנת 

החלה לעסוק בתחום של שיווק תוכנות לשוק ההון עבור  4114בשנת . ("עסקת הרכישה"על ידי בעלי עניין בה )להלן:  הנרכשה השליטה ב 4113בחודש ספטמבר ו

המשיב לא התיר קיזוז  /4110-411המבקשת את ההפסדים הצבורים כנגד הכנסותיה. בשנים  קיזזה 4114-4111בשנים , וחברות הנמצאות בבעלותם של בעלי השליטה

, מאחר 4114-4111ם הפסדים משנים עברו, בקבעו כי מדובר בפעולה מלאכותית שנועדה להביא להפחתת מס בלתי נאותה. יצוין, כי המשיב לא הוציא שומות ביחס לשני

 קיזוז ההפסדים עבור שנים אלה נותר אפוא על כנו. , ושהמועד להוצאתן חלף

 

כי עסקת הרכישה הסתיימה בשנת  -: האחת החברה הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי במסגרתו ביקשה לקבל את ערעורה על הסף על בסיס שתי טענות מקדמיות

י מיטב השפיטה. לפיכך, המבקש מנוע מלתקוף את תוצאות השומות לשנים ( לפקודה לקביעת שומה לפ4)א()045, וביחס למועד זה חלף המועד הקבוע בסעיף 4113

יצרו אצל המבקשת הסתמכות, אשר גרמה לאי  4113-4111כי אישור דוחות המבקשת בגין שנות המס  -אלו, לרבות ההפסדים העסקיים שהועברו משנה לשנה; והשניה 

 שמירת מידע ופרטים רלוונטיים בנוגע לעסקת הרכישה. 

  

תה קיזוז יהמטרה הדומיננטית של עסקת הרכישה היקבע, כי משעה שהמשיב בנושא הטענות המקדמיות וקבע, כי  חה את בקשת המבקשתד המחוזימשפט  בית

ים , ואין בשומה שהוציא עבור שנים אלו משום התערבות בהצהרתה של המבקשת ביחס להפסד/4110-411הפסדים, רשאי היה להתעלם מהקיזוז שהתבקש לשנים 

. ככל שתוגבל סמכותו של פקיד השומה כך שיהא רשאי להתעלם מקיזוז הפסד רק 4113-4111או משום שינוי של השומות בגין שנות המס  4113שהיו לה בשנת המס 

לעניין ות מלאכותיות. לפקודה המסמיך את פקיד השומה להתעלם מעסקא 1/יפגע הדבר בתכליתו של סעיף תקופת ההתיישנות של עסקת הרכישה עצמה, בגדרה של 

המס לבדוק כל  טענת ההסתמכות קבע בית המשפט המחוזי כי קביעה לפיה תתקבל טענת הסתמכות על דו"ח שלא נבדק ואושר טכנית בלבד תחייב היערכות של רשויות

, והדבר ייבדק רק י מצבה הורע עקב התנהגות המשיבלמעט טענה בדבר "אי שמירת מידע ופרטים רלוונטיים בדבר העסקה", לא נטען על ידי המבקשת כדו"ח לגופו, ו

 . בשלב בדיקת הראיות

  

 העליון המשפט לבית ערעוררשות  תןמל בקשהעל החלטה זו של דחיית טענות הסף של החברה )ערעור על החלטה אחרת להבדיל מערעור על פסק הדין עצמו(, הוגשה 

דמי בלבד(. עוד אשר נדחתה בטענה שלא ייגרם לחברה כל נזק אם לא תידון עתה, אלא רק במסגרת הערעור על פסק הדין של המחוזי )להבדיל מההחלטה בעניין המק

אין מדובר ב"פתיחת השומה" בגין נקבע, כי  חולק כי לא התיישנו.  אשר אין /4110-411החלטתו התמקדה אך בדוחות שהוגשו בגין שנות המס קבע ביהמ"ש העליון, כי 

בהתחשב בהלכה לפיה יש להשקיף על כל שנת מס כעל שנה העומדת בפני עצמה, ספק עד כמה נפגע עקרון סופיות השומה עליו השליכה כאשר שנים שהתיישנו, 

 רת הערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, ככל שיוגש. גם כאן שמורה למבקשת הזכות לטעון טענותיה במסג, והמבקשת את יהבה

 

הפסד נטען שאין לו ( שם נקבע, כי 0144/19בשולי הדברים יוער, כי החלטת בית המשפט דומה לפסק הדין שניתן בעניין רובומטיקס טכנולוגיות בע"מ )עמ"ה )ת"א( 

 ר העברתו. חבקשים לעשות בו שימוש לאמ ההמס שב-ייבחן בשנתוההפסד, יכול -השלכה על חבות המס בשנות

 נדחה הערעור

 

 

  בחזרה לתפריט

http://elyon1.court.gov.il/files/13/860/067/e05/13067860.e05.pdf
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 עובדי בית מלון אינם זכאים להטבת מס בשל עבודה במשמרות  .5

 מלון חוף גיא בע"מ נ' פקיד שומה טבריה  3449/04א "ע

 

 

לחוף הכנרת, ובשנת המס שבערעור דרשה את הטבת המס הניתן למפעל תעשייתי שעיקר פעילותו היא פעילות ייצורית אשר קבועה  המערערת מפעילה בית מלון

)ב( לפקודת מס הכנסה וזאת בגין 01"( שהותקנו מכוח סעיף התקנות)להלן: " 09/1-בתקנות מס הכנסה )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות(, התשמ"ז

 קבע כי המערערת אינה זכאית להטבות כאמור ועל כך הוגש ערעור לבית המשפט העליון. ביהמ"ש המחוזי בדים במשמרות שנייה ושלישית. עובדיה העו

 

קנות מכוחו מעניקים את הטבת המס למפעלים תעשייתיים שעיקר פעילותם היא ייצורית, אולם אין )ב( והת01שדחה את הערעור, ציין כי סעיף  העליון המשפט בית

התעשייה )מיסים(, בפקודה או בתקנות הוראה באשר לפרשנות המונחים "מפעל תעשייתי" ו/או "פעילות ייצורית", אלא הם מפנים להגדרות הרלוונטיות בחוק עידוד 

"(. ואולם, חוק העידוד לא מעניק הגדרה ממצה מהו "מפעל תעשייתי" ומהי "פעילות ייצורית", ומדובר "בהגדרה שבה מונח בלתי מוגדר עידודהחוק )להלן: " 0919-תשכ"ט

 (. מסדה 1//440אחד )פעילות ייצורית( מפרש מונח בלתי מוגדר אחר )מפעל תעשייתי(" )ראו לעניין זה בג"ץ 

 

מעיד בהכרח על  49ותיו יחולו גם על חברות המפעילות שירותי תיירות מסוימים לרבות בתי מלון, אולם עצם קיומו של סעיף לחוק העידוד קובע, כי הורא 49אמנם סעיף 

בתי מלון. משכך, לאור כך שבית מלון איננו נחשב למפעל תעשייתי שעיקר פעילותו היא פעילות ייצורית, אלא מחיל את הטבות המס הניתנות על פי חוק העידוד גם על 

)ב( והתקנות מכוחו מעניקים את הטבת המס על משמרות רק על מפעלים תעשייתיים שעיקר פעילותם היא ייצורית, הרי שבית מלון איננו עונה 01העובדה שסעיף 

להגדרה זו, ועל כן אין עובדיו זכאים להטבת המס בגין עבודה 

 במשמרות. 

 

המס בגין  בית המשפט העליון אף מציין כי סוגיה זו של החלת הטבות

משמרות עלתה בעבר עת חקיקתו של חוק העידוד, לרבות במסגרת 

הצעת חוק שהועלתה להחלת ההוראות הנ"ל גם על בתי מלון, אולם 

הצעה זו לא עברה, כך שההיסטוריה החקיקתית מדברת בעד עצמה 

 ומעידה כי עובדי בית מלון אינם זכאים להטבה כאמור. 

 

 נדחה הערעור

 

 

 

 

 

 

 

 

  בחזרה לתפריט

http://elyon1.court.gov.il/files/12/890/068/c05/12068890.c05.pdf


9 

 בה השליטה שחבה חברה לבעל חוב מחילת בשל מלאכותית עסקה .3

 3 יפו-אביב-תל שומה פקיד' נ' ואח שנהב יהודה ר"ד 2131/04 א"ע

 

 

 לשנת בסמוך החברה נגד שננקטו פירוק הליכי במסגרת"( החברה: "להלן) מ"בע ישראל אווז של המונפק מניותיה הון מלוא את רכש"( המערער: "להלן) שנהב יהודה ר"ד

 חוב מחיקת הסכם החברה לבין המערער בין נכרת 0990בשנת . ח ממכירת מניות בחברה אחרת"מיליון ש 4.5-כ של בסך הון נצמח למערער ריווח 0990 בשנת .0994

 כנגד קיזז אותו הון, כהפסד זה סכום על דיווח המערער. 30.04.0900 ליום נכון ח"מיליון ש 4 של לסך המחיקה סכום עודכן /099ובסוף שנת  ח"מיליון ש 3.3-בסך של כ

  למערער. שנוצר ההון רווח כנגד קיזוז בר הפסד מלאכותי באופן ליצור נועדה החוב בית המשפט המחוזי קבע כי מחילת המניות. ממכירת לו שנצמח ההון ריווח

 

על פי מכלול הנסיבות והראיות עולה כי מחילת החוב היא בגדר עסקה מלאכותית, במובן  .להידחות הערעור ודין הנטל את לא הרים המערער כי קבע בית המשפט העליון

ית הייתה להימנע מתשלום מס. משכך, פקיד השומה רשאי היה להתעלם מיתרון המס שביקש המערער להשיג לעצמו בדרך של לפקודה, אשר תכליתה המרכז 1/סעיף 

 .את ערעור המערער בסוגיה זו המחוזימשפט ההמניות כנגד הפסד ההון הנטען בשל מחילת החוב, ובדין דחה אפוא בית  ממכירתקיזוז רווח ההון שנצמח לו 

 

 הטעם הוא "מבחן העסקה לקביעת מלאכותיות בפסיקה מרכזי להתעלם מתוצאותיה. מבחן השומה לפקיד אפשר שהמחוקק ,חוקית עסקה נההי מלאכותית עסקה

 יש מס. בנוסף להפחתת להביא מטרתה היא כל שמא או ממשי, כלכלי טעם ביסודה עומד ותכליותיה העסקה נסיבות לאור מכלול האם לבחון יש לפיו המסחרי", אשר

 כשלעצמה, פעולה "חשודה" היא תמורה ללא מוחלטת חוב המס. מחילת של בפוטנציה או בפועל הפחתה קיימת אכן מהעסקה כתוצאה כי המקדמי התנאי את לבחון

רווח  את התואם המחילה סכום בהינתן ובמיוחד אחרת, בעסקה שנצמח הון הסמוך לרווח המחילה עיתוי בהינתן במיוחד הצדדים, בין מיוחדים יחסים במיוחד כשמתקיימים

 . המערער אל השכנוע נטל עבר אלה, כל בהינתן ההון.

 

 החוב מחילת עיתוי רק לא .בנק עם החוב פריסת הסדר בשל היתר, בין השתפר, החברה של מצבה מחילת החוב במועד דווקא כי המחוזי המשפט בית לקביעת בסיס יש

 ליוןימ 4 של לסכום הסכם המחילה, פי על ש"חמיליון  3.3-של כ מהסך הנמחל הסכום של רטרואקטיבית והגדלה הנמחל החוב גובה התאמת גם אלא תמיהה, מעורר

את היקף  לא השכיל ליתן טעם שיש בו לנמק את עיתוי המחילה, המערער .המניות החלפת בעסקת יום בסופו של למערער שנצמח ההון רווח את התואם באופן ,ש"ח

א ניצל הטבת מס המחילה, ואת הגדלתה רטרואקטיבית, למעלה משנה לאחר מכן. המערער טען כי ניצל הטבת מס שהמחוקק התכוון ליתן, אולם במקרה דנן, המערער ל

ייקטיבית מחילת החוב היא עסקה או תמריץ מס, ולפיכך אין לקבל את הטענה כי מדובר בתכנון מס חיובי. פקיד השומה הרים את הנטל להראות כי מבחינה אוב

המניות: המחילה היא פעולה "חשודה" מלכתחילה, באשר אין מדובר  במכירתעל הרווח שנצמח לו  51%מלאכותית, שנועדה לחסוך למערער מס רווח הון בשיעור של 

עם החברה שבבעלותו המלאה; עיתוי המחילה; המחילה הייתה במחילה של נושה חיצוני "רגיל" אלא שהמערער הוא שעמד משני צידי העסקה בחותמו על הסכם המחילה 

המניות; כוונת המערער למחילת חוב בחברה נוספת  במכירתאך לגבי חלק מהחוב; עדכון סכום המחילה רטרואקטיבית תוך התאמתו לרווח ההון שנצמח למערער 

יסודי. מנגד, המערער לא הצליח להצביע בראיות חותכות על טעם מסחרי סובייקטיבי כל אלה מטים את הכף למסקנה כי ענייננו במחילה חסרת טעם מסחרי  -שבבעלותו

  .שעמד ביסוד העסקה

נדחה הערעור  

 

 

 
 

 

  בחזרה לתפריט

http://elyon1.court.gov.il/files/12/600/040/e14/12040600.e14.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/12/600/040/e14/12040600.e14.pdf
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 לפקודה 00מיהו תושב "ישוב מזכה" הזכאי להטבות מכח סעיף  .5

 אביב בלטינסקי נ' פקיד שומה עכו 4432/00ע"א 

 

 

 בבית התגורר המערער. קבע בשירות, מודיעין כקצין, הארץ במרכז צבאי בבסיס שירת, ישראל תושב, המערער, 4111-4110, לערעור הרלבנטיות המס בשנות :העובדות

בנהריה,  קבוע תושב הוא כי, המערער ציין(, 010 טופס) בהצהרותיו. הארץ במרכז שכורות בדירות להתגורר המערער החל ,זו משנה. 4111 לשנת עד שבנהריה הוריו

 ניכוי הוראות ובמסגרת, אלה טפסים יסוד על. נהריה עיריית לו שהנפיקה תושבות באישור גיבה הוא זו הצהרה. לפקודה 00מכוח סעיף  המס בהטבת המזכה יישוב

 תושב ולא, הארץ מרכז תושב הוא המערער כי סבר המשיב .המס להטבת זכאי המערער כי ההנחה תחת, מופחת בשיעור מס המערער של ממשכורתו ל"צה ניכה, במקור

 ". מזכה יישוב"ב תושבות בגין המס להטבת זכאי אינו המערער כי פסק המחוזי המשפט לו. בית שניתנה המס הטבת את שלל, ומשכך, נהריה

 

 למבחן להידרש יש, אדם של חייו מרכז בחינת , וקבע כי במסגרת4111וקיבל את הערעור ביחס לשנת  4110-4110ביחס לשנים  דחה את הערעור בית המשפט העליון

 מאפיינים על בעיקר וססותמב תהיינה כי ראוי לקבלתן, המידה מס, שאמות הטבות מתן בשאלת עסקינן, שלפנינו במקרה. סובייקטיבי ויסוד אובייקטיבי יסוד של

 . ובהירים אובייקטיביים

 

 את עזב בנה כי ציינה אמו בחודש, פעמים של מצומצם במספר זו בתקופה הסתכמו בנהריה ביקוריו הארץ, במרכז שבערעור המס שנות בשבע, הפיסי במובן, גר המערער

 מוחלט רוב פי על נעשו כושר וחדר קניות, בילוי זה ובכלל צריכתו הרגלי. בלבד שעות ולמספר, תכופים אינם בנהריה ביקוריו וכי, בו מתגורר אינו ומאז 41 בגיל הבית

 בת עם שלו הקשר את למסד כשהחליט, 4119 בשנת רק אביב לתל סופית עבר הוא לדבריו. וסביבתה אביב בתל דירות מספר המערער עבר השנים במשך. הארץ במרכז

 לכן.  קודם שנה ששכר לדירה במעבר מדובר שבפועל למרות, זוגו

 

 הנדון היישוב מרחק, היתר בין, צוינו היישובים לקביעת שיקולים במסגרת. לפקודה 00 סעיף של תכליתו נוכח מתחזקת המס להטבת זכאי אינו המערער לפיה מסקנה

 הסעיף תכלית אם בין. הנוכחי במקרה החיים מרכז מבחן את לבחון יש רקע איזה על מבהיר 00 סעיף של השונות בתכליותיו עיון. הצפון מגבול ריחוק או, עירוני מיישוב

 של יסודי מאפיין. עמן נמנות אינן המערער של נסיבותיו כי נראה מסוימת, אוכלוסיה משיכת אם ובין, המרוחקים ליישובים סיוע מתן אם בין, עימות קו לתושבי סיוע מתן היא

 בנסיבות. בנהריה להתגורר מעולם חזר לא המערער, וחוזרים לארץ מחוץ לשליחות שיוצאים מנישומים בשונה. המזכה ליישוב וממשית ברורה זיקה הוא אלה תכליות

 לפיה המערער של טענתו את לקבל אין, טעמים מאותם .מזכה יישוב תושב הרלבנטיות בשנים היה לא המערער לפיה המחוזי המשפט בית של ממסקנתו לשנות אין, אלה

  .להידחות דינה" מעבר שנות" הארץ במרכז הראשונות בשנותיו לראות יש לפיה המערער של טענתו גם. ההטבה מתן את מאפשר" כפול חיים מרכז" של קיומו

 

 בהתאם. אחורה שנים 1 עד רק דוחות לדרוש השומה לפקיד מאפשרת, 4/10' מס ביצוע הוראת כי היתה המערער טען אותה נוספת טענה -המעמד של חוזר מס הכנסה

 להבהיר שמטרתן בין פנימית, הוראה של הוא מעמדה אשר, ביצוע בהוראת מדובר. 4111-4110 לשנים דוחות הגשת /411 בשנת מלדרוש מנוע היה המשיב כי, נטען

 נשללת לא. החוק בפרשנות המשפט בית את לחייב כדי בהן אין, לפעול כיצד הרשות עובדי את להנחות שמטרתן בין, מסוים בעניין המסים רשות של עמדתה את

 על לב בתום פעל אשר, פלוני נישום עבור להסתמכות בסיס אלה בהוראות יהא, מסוימים במקרים וכי האמורה, בפרשנות מסייע מעמד יהא אלה להוראות לפיה האפשרות

 אחר הליך במסגרת הודה המשיב כי ציין המערער. חלקי באופן לתחולתו טעם יש כי דומה, הנוכחי המקרה בנסיבות, החוזר של מחייב הבלתי מעמדו חרף, ואולם .פיהן

 . 4111 שנת לגבי רק לקבלה יש, תתקבל המערער של טענתו אם כי ציין ואף, זאת הכחיש לא המשיב. אותו מחייב שהחוזר

 

 

 .הערעור התקבל 4111 שנת לגבי. 4110-4115 שנים נדחה לגבי הערעור

  

http://elyon1.court.gov.il/files/11/340/082/h08/11082340.h08.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/11/340/082/h08/11082340.h08.pdf
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 בעל השליטהבידי  כדיבידנד סווגו משפחתו של בעל ַהשליטה בחברהתקבולים ששולמו לבני  .4

 חיפה שומה פקיד 'נ מ"בע קולורס כותון 21779-09-09 מ"ע

 

 

 נהגה החברהמוצרי טקסטיל.  ויצוא ביבוא רבות שנים במשך עסקה זו חברה .השחר קו בשם חברה של והמנהל השליטה בעל היה( אריה) לייב אריה מר העובדות: 

 בתחילת או 1999 שבשנת עד החברות לרשם האגרות בתשלומי עמדה לא השחר קו .הברית ובארצות בארץ ללקוחות הסחורה את ולייצא שונים מספקים סחורה לרכוש

 ,4110 בשנת חדשה חברה להקים אריה לפיכך, החליט .החברה מחיקת בשל מהמכס לשחררה היה ניתן לא ,לישראל סחורה יובאה כאשר. החברה נמחקה 4111 שנת

. בניהול ועוסק בחברה עובדה ,לייב איתי ,אריה של בנו הינו בחברה היחיד המניות בעל. העסקית הפעילות את אליה (, ולהעבירהמערערת) מ"בע קולורס כותון חברת

 ואחיו אריה של בנו) לייב ליורןו (איתי של אשתו) בליי לאורטל ,איתי של ואמוה ארי של אשתו ,לאבלין גם עבודה שכר המערערת שילמה הערעורים נשוא המס שנות במשך

 תוך ,בה לעבוד המשפחה בני המשיכולטענת המערערת,  ,זאת למרות. לישראל מחוץ השנה ימי מרבית במשך ויורן אבלין ,אריה שהו שבערעור המס בשנות .(איתי של

 התקבולים כל את ייחס ,לפיכך .בחברה עבדו לא המשפחה בני תשלוש כי למסקנה הגיע המשיב .הברית בארצות פעילותה בשל כנדרש ,שונים שירותים לה נותנים שהם

( 4)4 סעיף לפי איתי של מדיבידנד כהכנסה סווגו לשלושה שולמו שלכאורה השכר סכומי. איתי השליטה לבעל (4110 - 4114) הרלבנטיות המס בשנות השלושה שקיבלו

 ה. לפקוד

 

 על בודדות פעולות שמבצע או ,המעסיק למען פעולה כל מבצע שאינו מיבחן את קיומם של יחסי עובד ומעביד וקבע כי בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הערעור, 

 שאינו ומי העבודה מקום עם רצוף בקשר נמצא שאינו או העבודה במקום נמצא אינו שכלל מי ,בפעילות ממשי באופן משתלבת אינה שפעילותו מי ,ארוכה תקופה פני

 אורטל ,לאבלין עבודה שכר להיות הנחזים התשלומיםבהתאם לראיות ועדויות אשר הובאו בפני בית המשפט נקבע כי  .כעובד ייחשב לא ,העבודה למקום סביר זמן מקדיש

 )איתי ואריה( האחרים העובדים ושל החברה של המס חבות הקטנת את לאפשר מנת על כעובדים המשפחה בני נרשמו הנראה ככל .אלו של עבודתם בגין שולמו לא ויורן

 תקבול ,ראיה כל בהעדר. שליטהה בעל לאיתי לייחס ניתן המשפחה בני שכר תשלומי אתבית המשפט קבע כי  .המס חבות חשבון על המשפחה בני את לתגמל וכדרך

 .השליטה לבעל שניתנה הנאה טובת מהווה כדין שלא השליטה בעל של מקורביו או משפחתו לבני ביודעין ששולם

 

 הינו שתשלום נטען. כאשר התקבול של טיבו לזיהוי סימנים מספרב להיעזר ניתן , אךהשונים התקבולים סוגי בין להבחנה ברורים מבחנים להגדיר קשה - סיווג התקבול

 האם ,עבודה שכר תשלום בגין במקור מס ממנו נוכה האם ,לתשלום הצדדים התייחסו כיצד ,זהה תשלום קיבלו אחרים מניות בעלי גם האם לבחון ניתן, רווחים חלוקת

( 4)4דיבידנד לפי סעיף  מהווה הוא האם לבחון יש עדיין ,עבודה הכנסת בגדר אינו מסוים תקבול כי נקבעש לאחר .וכדומה סוציאליות להפרשות בסיס שימש התשלום

 יש ,לאיתי המשפחה לבני ששולמו השכר תשלומי את לייחס יש כי קבענמשעבודה הינו דיבידנד.  הכנסת בגדר שאינו שליטה בעל שמקבל תקבול כל לאלפקודה, שכן 

 שיש הרי ,עבודה עבור בוצע התשלום כי הטענה את לבסס שיכולות ראיות הובאו ולא הואיל .מניות בעל היותו בגין או עבודתו בגין לו שולמו אלו תשלומים האם לברר

 .איתי אצל כדיבידנד התקבולים את לסווג יש, נקבע כי אלו בנסיבות .מניות בעל היותו בשל ובוצע התקבולים כי לקבוע

 

בשאלת  וכן, למערערת מ"בע השחר קו חברת ידי על שניתנה הלוואהיצוין כי בית המשפט דן בשתי סוגיות נוספות במסגרת פסק הדין העוסקות בשאלת מחילת חוב בגין 

 ם.אבודי חובות בשל בהוצאות הכרה

 

 הערעור נדחה
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 פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך בתקופה של שנתיים לא הוכר כהפסד מעסק 3,111 -הפסד מ .9

  משה ענתבי נ' פקיד שומה רחובות 04904-10-01ע"מ 

 

 

"( בסכום כולל מכבי)" מכבי שירותי בריאות ממעבידם,בעבירה של גניבה "( יחד עם אילנה דמארי המערערענתבי )"הורשעו משה  4119בחודש נובמבר  :הרקע לערעור

 , אותו חילקו המערער וגב' דמארי ביניהם.ח"שמיליון  4.4של 

 

 ח"ש 0,914,111לשלם למכבי סך של  ולפיו התחייבולבין מכבי במסגרת תביעה אזרחית שהגישה מכבי נגדם,  גב' דמאריהמערער ו נחתם הסכם פשרה בין 4101בשנת 

ובנוסף הסכים להעביר למכבי כספים  ח"ש 901,111החזיר סך של  המערערואילו  ,ח"ש 0,154,111למכבי סך של  דמאריכאשר מתוך הסכום האמור החזירה גב' 

 תו בקופות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד.ושנצברו לזכ

 

, וזאת "(שבערעור המס שנות)" /4110-411מהמעביד בשנים  הכנסה מגניבת כספיםהבמס בגין על ידי פקיד השומה חויב  המערער :בת"א בית המשפט המחוזי

ראה גם  -בית המשפט דחה את הערעור בנושא זה )לעניין פסיקות דומות בגין כספי גניבה ממעביד בלבד ח"ש 901,111הסכום שהחזיר למכבי בסך ים העולים על בסכומ

 (. הירשזוןופס"ד  דמאריפס"ד 

 

ות ירות, היקף העסקאלטענת המערער, בשנות המס שבערעור ביצע עסקאות בניירות ערך באופן תדיר, בהיקף גדול והיה לו ידע בסחר במניות, ועל כן ולאור מבחן התד

 והידע, יש להכיר לו בהפסדים שהיו לו מהעסקאות בניירות ערך כהפסדים מעסק אותם ניתן לקזז מהכנסותיו מכספי הגניבה.

 לטענת פקיד השומה, אין לקבל את טענת המערער משום שבדיווחיו לשנות המס שבערעור הצהיר כי מדובר בפעילות הונית.

 

פעולות קניה ומכירה של ניירות  3,111-כבתקופה של שנתיים מכבי ככלכלן ואף עבר קורסים בשוק ההון, ועל אף שביצע בית המשפט קבע, כי למרות שהמערער הועסק ב

ובתדירות גבוהה יחסית למשקיע הוני, יש לראות את הפעילות בתחום ניירות הערך בשנות המס שבערעור כפעילות הונית ולא כפעילות  ח"שמיליון  1-ערך עם מחזור של כ

ות הערך כפעילות ת, וזאת מאחר והפעילות מומנה בהון עצמי )הכספים שנגנבו( ולא בהון זר )הלוואות(, כאשר בזמן אמת דיווח המערער על פעילותו בתחום ניירעסקי

 הונית.

 

את בצורה מושכלת, תוך בחינה מראש של עוד נקבע, כי אין מקום לאפשר לוליינות או להפחית ממשקל הצהרת נישום בדוחותיו. נישום המדווח על הכנסותיו, יעשה ז

 מכלול הדברים ויישא באחריותו באשר לדיווחיו. 

 הערעור נדחה
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 פטור ממס על דיבידנד שמחולק ע"י חברה משפחתית מהכנסות שכנגדן קוזזו הפסדי החברה .01

 0פקיד שומה ירושלים צבי ישראל רז נ'  20535-14-04ע"מ 

 

 

לפקודה  090א לפקודת מס הכנסה כנוסחו לפני תיקון 14" לפי סעיף חברה משפחתיתהיתה " 4111-4113המערער הינו בעל מניות בחברה, אשר בשנים  :העובדות

 ".המייצג הנישוםוהנישום היה "

היו לחברה  4111-4113בשנים  כהכנסתו החייבת או ההפסד של הנישום המייצג.קובע כי הכנסה חייבת של חברה משפחתית והפסדיה יחשבו א לפקודה, 14סעיף 

ועל כן הנישום דיווח  4113חילקה החברה לנישום דיבידנד שמקורו ברווחי החברה משנת  4115הפסדים מעסק והפסדי הון אשר קוזזו כנגד הכנסות הנישום. בשנת 

( לפקודה. פקיד השומה קבע בצו, כי ההכנסה מדיבידנד חייבת 0א)א()14נד כהכנסה פטורה ממס לפי סעיף על ההכנסה מדיביד 4115במסגרת הדוח האישי לשנת המס 

 ב לפקודה.045לפי סעיף  45%במס בשיעור של 

 

 א לפקודה?14אלו כספים ניתנים לחלוקה כדיבידנד פטור לפי סעיף  שבמחלוקת הערעור:המרכזית  לההשא

 

של החברה לאחר כל ההתאמות הנדרשות לצרכי מס ולא על הרווחים  החייבת מהכנסתה( לפקודה חל על רווחים שחולקו 0א)א()14, כי סעיף טענת פקיד השומה

 החשבונאיים. רק הכנסות שהתחייבו בפועל בשיעור מס של היחיד יהיו בגדר רווחים הניתנים לחלוקה. 

כשהחברה היתה  4113( לפקודה מאחר ומקורו ברווח שהתקבל בשנת 0א)א()14י סעיף , הוא פטור ממס לפ4115, למרות שהדיבידנד חולק רק בשנת לטענת הנישום

 "  וזו גם עמדת רשות המיסים עצמה בקובץ הפרשנות לפקודה )החב"ק(. הכנסה חייבת" ולא רק על "הכנסות החברהמשפחתית. לשון הסעיף רחבה ומדובר על "

 

הפרשנות התכליתית מובילה למסקנה, כי כוונת הסעיף היא לפטור ממס דיבידנד שחולק מהכנסות לצרכי מס ולא רק מההכנסה החייבת. תכליתו של  :המחוזי"ש ביהמ

ישום יחיד שלבי( ושל נ-א ליצור הסדר המשווה בין נטל המס המשולם במקרה של חברה משפחתית, לבין נטל המס המשולם במקרה של חברה פרטית )מיסוי דו14סעיף 

 )שיעור מס שולי(.

ים כנגד הכנסות החברה בית המשפט קבע, כי מאחר ואין מחלוקת שהרווחים קוזזו כנגד הפסדים כדין. מדובר בהמרת מגן מס בשיעורים דומים, ויש לראות בקיזוז ההפסד

 .4115למסות את הנישום על ההכנסה מדיבידנד בשנת  ( לפקודה. לפיכך, לא היה מקום0א)א()14כשווה ערך לתשלום מס בגינן לצורך הפטור לפי סעיף 

 

 הערעור התקבל
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 אי הכללת טענות בהליך ההשגה על השומה עלול לשלול את העלאתן בפני ביהמ"ש .00

 יורם ליבוביץ ואח' נ' פקיד שומה גוש דן 555/02רע"א 

 

 

 חברת את מניות המבקשים מכרו לפיו כרתו הסכם מ"בע סוכנויות ניהול( בנין) ומגדל"( המבקשים"להלן יחדיו: ) מ"בע ושירותים למסחר ליבוביץ חברת, מר ליבוביץ

 מניות של מכירה אלא, מוניטין של מכירה התבצעה כי צוין לא הסכם המכר במסגרת "(.המכר הסכם"להלן: ) מיליון ש"ח 1 של לסך בתמורה בבעלותם אשר פלתורס

  .בלבד

 

. ח"אש 901 בסך המניות ובגין ש"ח מיליון 5.3 בסך מוניטין מכירת בגין אינפלציוני רווח על זו הצהירה ,4114 מס לשנת מ"בע ושירותים למסחר חברת ליבוביץ בשומת

המתחייב בשיעור מס נמוך,  המוניטין בגין אינפלציוני לסכום זכאית אינה החברה כי העמדה נקיטת תוך שפיטה מיטב לפי שומתו את השומה פקיד הוציא, זאת בעקבות

 . מוניטין ולא מניות היה שנמכר שהנכס היות

 

 מומחה דעת חוות להגיש המבקשים של בקשתם את דחה המחוזי ש"ביהמ. במכירה הכלול המוניטין במרכיב להכיר יש כי המבקשים טענו המחוזי ש"ביהמ בפני בערעור

  :הבאים הטעמים מן הבקשה את דחה המחוזי ש"ביהמ. שבנדון הערעור כך ועל כאמור המוניטין לשווי ביחס

( 4; )בלבד משניתהינה  המוניטין שווי המניות, בהתאם לזאת, סוגיית מגלמותלמעשה  מה ולבחון המכר הסכםמ להתעלם האפשרות עצם הינה שבמחלוקת הסוגיה( 0)

 ".שיפורים מקצה" אינובפני ביהמ"ש  הערעור שלב – ההשגה בשלב זאת לעשות עליהם היה, המוניטין טענת את לבסס שרצו המבקשים ככל

 

( הוכחת שוויו של המוניטין מעידה "בהכרח" על קיומו 0המבקשים בפנייתם לביהמ"ש העליון מציגים את הטיעונים הבאים: ) :העליון ש"ביהמ בפני הערעור רשות בקשת

( במהלך דיוני השומה הועלו טענות בדבר קיומו של מוניטין והלכה פסוקה מאפשרת את העלאתן של טענות עובדתיות 4של מוניטין אשר הועבר בהסכם המכר הנדון; )

 יות בשלב הערעור על אף שלא עלו בשלב ההשגה.ומשפט

 

ורמת זו לעיוות דין ביהמ"ש העליון דוחה את בקשת המבקשים תוך התבססות על כך שאין ביהמ"ש העליון מתערב באופן ניהול ההליך של הערכאה הדיונית אלא אם כן ג

מ"ש מצדד בהחלטת ביהמ"ש המחוזי וקובע כי סוגיית שווי המוניטין היא אכן שולית ( ביה0או נוגדת את הדין. בנוסף, מתייחס ביהמ"ש לטענות המבקשים כדלקמן: )

( לעניין מועד העלאת הטענה, 4לשאלה העיקרית. מקומה של סוגיית שווי המוניטין לצוף רק לאחר קביעה עקרונית כי עסקת המכר הנדונה כללה גם את מכירת המוניטין; )

( ומדגישה כי על 315/11/)ע"א  הקודחים הלכתה זו מקום שלא הועלתה בשלב ההשגה. עמדת העליון מתבססת על פרשנותו את קובע ביהמ"ש כי אין מקום להעלות טענ

טייה מהכלל האמור הנישום לכלול בהשגתו את כל טענותיו וזאת מבלי להותיר סרח עודף. במקביל מציין ביהמ"ש בהערת אגב כי יתכנו מקרים חריגים בהם תתאפשר ס

 איננו מקרה שכזה, ומשלא ניתן הסבר מניח את הדעת לאי הגשת חוות הדעת בשלב מוקדם יותר, הרי שהיה להגישה בשלב השומה.אך זהו 

 

 נדחתה הערעור רשות בקשת
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 מס ערך מוסף -פסיקה 
 

 

 עו"ד דנית כהן, מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס

 

 

 חיוב במע"מ בגין תקבול שהתקבל בשל תמורה לביטול הסכם .04

 3 ת"א מ"מע מנהל' נ מ"בע יועצים י.נ.א.י 44004-01-04 מ"ע

 

 

 בין 4114 -ב שנכרת הסכם עם בקשר ותביעות טענות של הדדי לסילוק מ"בע פנסיה קרנות לניהול חברה מנוף על הסכם פשרה עם 4101חתמה בסוף שנת  המערערת

 המערערת לית"מנכ, אנטלר נגה' גב, המערערת של והתחייבות, סודיות שמירת, 4114 הסכם ביטול"(, 4114 הסכם)" מ"בע( 09/4) הולדינג ידידים לבין המערערת

 לחברי המוענקים טווח ארוך חסכון מוצרי או/ו פנסיה הסדרי בתחום מ"בע ביטוח הראל מקבוצת אחרות בחברות או/ו במנוף להתחרות שלא, אנטלר יעקב ובעלה

 "(.הפשרה הסכם)" מ"מע כולל ח"ש מיליון 03.0 של סך למערערת מנוף תשלם ההסכם חתימת שבמעמד הוסכם כן. המורים הסתדרות

 

לחוק מע"מ המטיל חבות במס על עסקה עולה, כי בהקניית זכות  4: על פי הגדרות "עסקה", "נכס", "טובין" ו"מכר" בחוק מע"מ ולפי סעיף בית המשפט המחוזי בת"א

אינו למערערת  בידי עוסק במהלך עסקו חייב העוסק בתשלום מס ערך מוסף. כב' הש' אלטוביה בחן את ההסכמים והגיע למסקנה, כי התשלום שהתחייבה מנוף לשלם

מהפרמיה שהיתה מתקבלת אצל  0%בעד ויתור המערערת על זכויותיה לקבל בתמורה או בקשר לשירותים שניתנו על ידה או שאמורה היתה לתת בעתיד, אלא הוא 

היקף שירותים שנתנה . תמיכה במסקנה זו מוצא בית המשפט גם בכך שהתשלום למערערת לא נגזר ממנוף מחברי הסתדרות המורים שהצטרפו לתכנית הפנסיה שלה

קשורה בהסכם  המערערת, אלא מהיקף הפרמיות שגבתה מנוף. כמו כן, בפועל לא העניקה המערערת שירות אולם קיבלה סכומים על החשבון. בנוסף, בעוד המערערת

סיק את העסקת עובדיה תוך התחייבות מצד נס , היא מכרה לחברת נס את כל פעילות המיחשוב שהיתה לה בתחום הפנסיה כולל תוכנה שפיתחה ואף הסכימה להפ4114

 לקלוט את חלקם, דבר שיש בו גם כן לתמוך במסקנה שלא מדובר בתמורה עבור שירותים. 

 

 הסכם מכוח לה ששולם הסכום, המערערת . לטענת4114זה נגזר ממועד כריתת הסכם הפשרה לפיו ויתרה המערערת על זכותה מכח הסכם  -באשר למועד החיוב במס

 על המערערת סומכת זו טענה. מוסף ערך מס בחוק כמשמעותו שירות בגדר בא אינו וככזה עתידי ריווח אובדן או בעתיד שירות ממתן הימנעות בגין פיצוי מהווה הפשרה

 או שהעניקה השירותים בהיקף תלויה אינה התשלומים את לקבל המערערת של , אולם בית המשפט קבע, כי לאור המסקנה, כי זכותהפלס מבני 9//043 ש"ע הדין פסק

כאן. עוד מעיר בית המשפט, כי בהסכם הפשרה צוין במפורש שהסכום כולל מע"מ, ולכן יש טעם לפגם  לנסיבות רלבנטי אינו פלס מבני בעניין לעיל האמור, למנוף תעניק

 ה וניסוחו. בטענת המערערת כאילו אינה חייבת בתשלום המע"מ מקום שהיתה שותפה לעריכת הסכם הפשר

 

 

 

 הערעור נדחה
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 לחוק מע"מ 04הכנסה ממחילת חוב לעניין מס הכנסה אינה נחשבת ל"סיוע" החייב לפי סעיף  .03

 ירושלים מע"מ מנהל' נ מ"בע והשקעות למסחר אלמוחטסב וזיאד עלי מוחמד, 49303-12-03 מ"ע

 

 

 חוב יראה לפיו פשרה להסכם והמערערת השומה פקיד הגיעו הכנסה במס למערערת שנערכה ביקורת במסגרת. בבדים ומסחר ביבוא העוסקת חברה היא המערערת

)מנהל  המשיב הוציא, הפשרה הסכם על ידו, דהיינו כתוספת להכנסה לצרכי מס. בהסתמך על כנמחל, שלה חוץ-ספק כלפי למערערת שהיה ח"ש מיליון /.4-כ של בסכום

 04 סעיף לפי במע"מ החייב כלפיו המערערת חוב על החוץ-ספק של ויתור למעשה הוא השומה פקיד עם כפשרה שהוסכם מה כי טען במסגרתה שומה המע"מ( למערערת

 מע"מ.   לחוק

 

 של השנייה והעסקה, שהסתיימה הטובין רכישת של הראשונית העסקה- נפרדות עסקאות בשתי מדובר לפיה המשיב של פרשנותו בית המשפט המחוזי בירושלים:

. מס עליה שילם שלא הטבה קיבל העוסק בהם מקרים באותם המס בסיס הרחבת היא לחוק 04 סעיף של לעמוד. תכליתו יכולה איננה - במס המחויבת החוב מחילת

 שלא תמורה תשלום באמצעות ממס התחמקות למנוע תכליתה, העסקה למחיר תזדקף בכסף שולמה שלא תמורה כי( היתר בין) הקובע לחוק 01 סעיף גם, לכך בדומה

 כחלק ייחשבו הם כי וקובע לחוק 04 סעיף בא, "(סיועאחר )להלן: " סיוע או תמיכה, תרומה בלבוש באה לעוסק המשולמת שהתמורה שעה, לכן. אחרת בדרך אלא בכסף

 שולם בו מקום. במס המחויבים העוסק של עסקאותיו ממחיר

 אין, ממנה וכחלק לאחריה בא והסיוע, העסקה מלוא על המס

 מס בכפל מדובר כן לא שאם, נוסף במס העוסק את לחייב

 לפי הוא מ"במע החיוב מועד, אדרבה. המילה מובן במלוא

 התשלום עם ולא לקונה הטובין מסירת עם לחוק 44 סעיף

 ולא מסחרי בסיס על הוא המס ותשלום הדיווח היינו. בפועל

 מועד לאחר העסקה בסכום הקטנה כל, לכן. מזומן בסיס על

 הקטנת. במס חדשה חבות להצמיח יכולה אינה המס תחולת

 ולא, הכנסה מס בחבות ביטוי לידי לבוא יכולה העסקה סכום

 וביקש עסקה גובה על דיווח והנישום במידה, מוסף ערך במס

 סכום עליה שילם בפועל אך, בהתאם ההוצאה את לנכות

בגין הקטנת העסקה  .זה כבמקרה - שדווח מזה מופחת

 המערערת נשאה בתשלום הפרשים למס הכנסה. לשאלה אם

 המחויבת נפרדת היא עסקה יותר מאוחר במועד החוב מחילת

 בשתי המדובר אין משיב בית המשפט, כי, עצמה מכוח במס

 כשתי עסקה לאותה התייחסות פניו ועל, נפרדות עסקאות

 והיא, נכונה אינה, מס הטלת לצורך רק נפרדות עסקאות

  .אמת מס תשלום של העיקרון ואת החוק תכלית את מפספסת

 

 הערעור התקבל
 

 

 

  בחזרה לתפריט
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 מיסוי מקרקעין -פסיקה 
 

 

 מלכא, חטיבת המס -עו"ד לימור ליבוביץ

 

 

 לפטור זכאית השעה הוראת בתקופת ונמכרה שחלוף במסגרת שנרכשה מגורים דירת מכירת .02

 מרכז מקרקעין מיסוי מנהל' נ' ואח שחם גידי 32122-14-03 ע"ו

 

 

 ( לחוק מיסוי מקרקעין.0טז)א()49העוררים מכרו דירת מגורים מזכה שקיבלו בירושה ואשר נחשבה בידי המורישה ל"דירת מגורים חלופית" כאמור בסעיף 

 

 "(,חוק ההיצע)" 4100-א"התשע(, שעה הוראת - מגורים דירות של ההיצע הגדלת) מקרקעין מיסוי לחוק 1 הקבועה בסעיף השעה הוראת האם: בשאלה עניינו של הערר

 ."(החוק)" 0913-לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג יב49 סעיף י"עפ שחלוף שערך לאדם בהתייחס, החליפי הנכס מכירת לעת תחול

 

, ההיצע חוק מכוח מזכה מגורים דירת במכירת הניתן שבח ממס הפטור כי עולה, מזכה מגורים דירת במכירת הפטור לגבי סעיף היצעההסבר לחוק ה מדברי ועדת הערר:

 להתעלם המחוקק ביקש, ההיצע לחוק 1 סעיף את בחוקקו, קרי. הקובעת התקופה תחילת לפני שבוצעו למכירות קשר ובלא דין כל לפי הקיימים הפטורים על בנוסף הינו

טז לחוק )שלילת פטור במקרים של מכירת 49ההיצע, כדוגמת סעיף  לחוק 1 סעיף בתנאי העומדת מזכה מגורים דירת על הפטור נשלל לפיהן בחוק שנקבעו מהסדרים

 החוק מהוראות למעט המחוקק התכוון ההיצע חוק ניסוח שבעת ללמוד ההיצע, ממנו ניתן לחוק 1 סעיף מלשון ללמוד אף ניתן דומה מסקנה .זכות חלופית במקרקעין(

 עד שבח ממס לפטור זכאי המוכר יהיה הקובעת בתקופה מזכה מגורים דירת במכירת לפיה בקביעתו זאת ועוד, .ההיצע שבחוק הפטור הוראות עם מתיישבות שאינן

 לקבוע ביקש המחוקק כי עולה ההסבר מדברי כמו כן,. ההיצע לחוק 1 בסעיף הקבועים אלה מלבד נוספים תנאים בקיום הפטור את מתנה המחוקק אין, התקרה לסכום

 .הקובעת התקופה תחילת לפני שבוצעו למכירות קשר בלא שבח ממס לפטור נוסף מסלול

 

 התנאים בהתקיים, הקובעת בתקופה שמדובר ככל, לחוק( א)טז49 סעיף של תחולתו את השולל באופן, ההיצע לחוק 1 סעיף הוראות את לפרש יש, אלה בכל בהתחשב

 .ההיצע לחוק 1 בסעיף הקבועים

 

 הערר התקבל בדעת רוב
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 בלבד לפעמיים מופחת רכישה למס נכה של הזכות הגבלת .05

 א"ת מקרקעין מיסוי מנהל' נ מנחם עדי 55125-15-03 ע"ו

 

 

"( מקנה לנכים פטור חלקי ממס רכישה, עם מגבלת ניצול של פעמיים התקנות)להלן: " 0904-, התשל"ה(ורכישה )מס רכישה(לתקנות מיסוי מקרקעין )שבח  00תקנה 

שאף הוא נכה. לטענת  ,דירות מגורים וקיבלה בגינן את הטבות המס. לאחר מכן רכשה דירת מגורים נוספת ביחד עם בעלה שתיבלבד. העוררת רכשה טרם נישואיה 

)ב(. לשיטת המשיב פרשנות 00העוררים, בהתאם לתקנות זכאי נכה לשני פטורים עצמאיים, ומספר 'אין סופי' מכוח חברותו בתא משפחתי אשר זכאי לפטור מכוח תקנה 

 לתקנות. 00זו אינה נכונה, משוללת ביסוס לשוני, ומנוגדת לתכלית הניצבת בבסיס תקנה 

 

ר : הכלל בעניין שיעורי מס הרכישה הינו תשלום מס רכישה מלא. החריג לכלל הינו פטור חלקי המוענק לנכה. החריג של החריג הינו הענקת הפטוהועדת הערר קבע

יא לתא המשפחתי, ת ההחלקי גם לבן הזוג של הנכה וזאת, ככל הנראה כדי למנוע מצב שהנכס הנרכש לא יירשם על שם שני בני הזוג. אין התייחסות בתקנות כי הזכאו

 אלא לנכה עצמו. כתוצאה מהחריג מתפרסת הזכאות גם על חלקו של בן הזוג הזכאי לפטור.

של הנכה.  )א( מקנה למפורטים בה פטור חלקי ממס רכישה, כך ששיעור המס יעמוד על תקרה של חצי אחוז בלבד, וזאת אך ורק לגבי נכס הנרכש לשם שיכונו00תקנה 

נה ם בלבד במשך חייו של הזכאי. מכאן ניתן להסיק כי ניצול הפטור פעמיים, בין אם חלקי ובין אם מלא, אינו מאפשר ניצול פטורים נוספים. תקהנחה זאת תינתן פעמיי

ממנה גם בן הזוג על  )א( גם לבן הזוג של אותו זכאי לפי תקנה זו, בקבעה כי גם אם רק אחד מבני הזוג הוא זכאי על פי התקנה, ייהנה00)ב( באה להרחיב את תקנה 00

 אף שאינו זכאי.

 

)א( ביחס למתן ההקלה לבן הזוג של הזכאי אינו 00מטרת מחוקק המשנה הינה להקל על נכה ברכישת זכות במקרקעין לשם שיכונו. הרציונל העומד מאחורי תקנה 

 וי אחת.מתקיים שעה שבן הזוג האחר הוא זכאי מכח עצמו. כאן יש שמירה על התא המשפחתי כיחידת מיס

 

)ב( לבן הזוג. על כן, התנאי המגביל את 00)א( בבואנו להעניק את ההטבה הקבועה בתקנת משנה 00)ב( מחייב הזדקקות לתנאי תקנת משנה 00זאת ועוד, נוסח תקנה 

 )ב( לבן הזוג. 00)א(, לשתי פעמים בלבד, חל גם מקום שמתבקשת הטבה מכוח תקנת משנה 00ההטבה הקבועה בתקנת משנה 

 

 

 הערר נדחה
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 שבח  מס לפריסת זכאי חוץ תושב גם .03

 מרכז-א"ת מקרקעין מיסוי' נ ברוך ודוד מדלן 01503-13-04 ע"ו

 

 

לטענת העוררים, יש לחשב את מס השבח הנדרש מהם כפי שמחשבים את המס 

החל על תושבי ישראל, לרבות היבטי פריסת השבח, וזאת מכוח האמנה למניעת 

א)ה( /4פי סעיף -כפל מס בין ישראל לבריטניה. לעומת זאת, לטענת המשיב, על

שר פריסה של , רשאי הוא לא0913-לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג

 השבח הריאלי לתושבי ישראל בלבד ואילו העוררים הינם תושבי חוץ. 

 

באמנה בין ישראל  ובריטניה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות  ועדת הערר:

לאמנה  0ממס, לגבי מיסים על הכנסה הסכימו ביניהן שתי המדינות כלהלן: סעיף 

( מס 4ם:  ... )ב( בישראל: ... )( המיסים המשמשים נושא לאמנה זו ה0קובע כי ")

לאמנה  40על ריווחים ממכירת קרקעות לפי חוק מס שבח מקרקעין." כמו כן, סעיף 

קובע כי ""אזרחיו של בעל האמנה האחד לא יהיו כפופים בארצו של בעל האמנה 

האחר למיסים, או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר 

שורות במיסים שכפופים להם או עלולים להיות כפופים מהמיסים ומהדרישות הק

 להם אזרחי בעל האמנה האחרת באותן הנסיבות."

 

ומכיוון שבאמנה  ,לפי הדין הנהוג בישראל הוראות האמנה גוברות על הוראת החוק

למניעת כפל מס מצוי סעיף אי אפליה, חייבות רשויות מס שבח לחשב את המס על 

את מס השבח לתושב ישראל. לאור האמור,  ותתושבי בריטניה כפי שהיו מחשב

לעניין אי האפליה של תושב חוץ מול תושב ישראל, כך  הערר התקבל בדעת רוב

 שהמס יחושב תוך ביצוע פריסה.

 

ה אינו מתייחס לסוגייה נוספת שעלתה בפסק הדין לגבי החלת חזקת תקציר ז

 השיתוף.

 

לפסיקה זו ייתכנו השלכות גם למקרים אחרים בחוקי המס בהם ניתנו  -הערה

 הטבות מס לתושבי ישראל בלבד.
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המשתנה באופן תדיר, המפתח בעולם אנחנו מבינים כי 

להישאר בתחרות הוא לחשוב צעד אחד קדימה. תשדירי 

מציעים לכם כלים ניהוליים וידע מגזרי  Deloitteהרשת של 

ומקצועי שישאירו אתכם מעודכנים ויעשירו את הידע שלכם 

 בנושאים המעניינים אתכם

   Deloitte's Webcasts-להרשמה כמנויים ל

https://deloitte.zettaneer.com/Subscriptions/OptIn.aspx?sub=a0C300000021TYt+a0C300000021TYu+a0C300000021TYw+a0C300000021TYx+a0C300000021TYy+a0C300000021TYz+a0C300000021TYv&userselect=1
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 חוזרים, הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המס - 3חלק 
 

 

 חטיבת המס, בכירהרו"ח ועו"ד נעמה שפי, מנהלת 

 

 

 הסדרי מעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל .0

 4102במרץ  9הודעת רשות המסים מיום 

 

 

שהיוצר שלהן הינו תושב חוץ ושהנהנה  4103בדצמבר  30"( המוצעים על ידי הרשות לגבי נאמנויות שהוקמו לפני ההסדריםהסדרי מעבר )" סוקרת המיסים רשות הודעת

 . 4103בדצמבר  30-בהן הינו תושב ישראל. ההסדרים הינם וולונטריים ונועדו להעניק ודאות בנוגע לחבות במס של ההכנסות באותן נאמנויות זרות שהוקמו לפני ה

 

ן יוצר הנאמנות לבין הנהנים ההסדרים מיועדים לנאמנויות שבהן בין יוצר הנאמנות לבין הנהנים בנאמנות מתקיימים יחסי קירבה משפחתית ולא יחולו על נאמנויות שבהן בי

 בנאמנות לא מתקיימים יחסי קירבה משפחתית, במקרים אלה חבות המס בנאמנות תיקבע בהתאם להוראות כל דין. 

 

למעט באותם , לא היו חייבות במס בישראל לתקופה שאינה מוגבלת בזמן 4502בינואר  0עד ליום , הכנסות שהופקו מנכסים השייכים לנאמנות מהסוג האמור לעיל, ככלל

 לפקודה.( 2()א)ד56מקרים שבהם לנהנה הישראלי הייתה השפעה על פעילות הנאמנות וחלוקת הכספים ממנה לנהנים שיכולה להיכנס לגדר סעיף 

(, וחוסר הבהירות 4104בינואר  0לפקודה כי תחולתו הינה לרבות ביחס לנאמנויות שהוקמו לפני יום התחילה מחד ) 090ההסדרים המוצעים הינם לאור הקביעה בתיקון 

 לגבי הגדרת מידת ההשפעה של הנהנה על היוצר והקושי באיתור והוכחת ההשפעה כאמור מאידך. 

 

ועד  4111בינואר  0 קטגוריות של השפעת נהנה אשר בכל אחת מהן נקבע חיוב שונה במס בתקופה שמיום מוצעות מספר חלופות מיסוי. נקבעו מספר םההסדריבמסגרת 

 הון הנאמנות. המחושבים על 1%-3%. כמו כן, לגבי אותן קטגוריות ובמקרים המתאימים נקבע כי, לחילופין, ניתן יהיה לשלם מס בשיעורים שבין 4103בדצמבר  30

 

חוזר רגיל בתקופה  במסגרת יישום הוראות המעבר יינתן משקל ויופעל שיקול דעת, בין היתר, לנאמנויות שבהן הנהנה הינו עולה חדש או תושב חוזר ותיק או תושב

 רי המעבר.משרדנו ערוך לסייע בהכנת הפניות להסד הקובעת ועל כן מומלץ לבחון את המקרים הרלבנטיים להיערכות מתאימה.

 

 

 

 .של משרדנו 9.4102חוזר מסים ראה  - להרחבה

  

http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/Trusteeship/הסדרי%20מעבר%20נאמנויות%20-%209.3.14.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Israel/Local%20Assets/Documents/9.2014.pdf
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 4102אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת  .4

 0/4102הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 

 

 

רשותם מערך ממוחשב, חובת ניכוי מס במקור קבועה בפקודת מס הכנסה והתקנות לפיו. פקידי השומה רשאים להקטין את שיעורי חובת הניכוי במקור ולצורך כך עומד ל

הנ"ל הינה  הוראת הביצועסים. המקושר למערכי המס השונים כאשר בקבעם הקלות או פטור עליהם לבדוק האם הנישום עומד בקריטריונים שנקבעו על ידי רשות המי

 מקיפה ביותר ומעדכנת את ההוראות בקשר לכך. 

 

לקבלת האישורים והצגתם, הנחיות לשאילתות ההוראה עוסקת באופן הנפקת אישורים אלו, סוגי האישורים הניתנים, הקריטריונים לזכאות האישורים, אמצעים מקוונים 

ומה במהלכה של מערכת אישורי ניכוי מס במקור בשע"מ, הפקה אוטומטית של זכאות לאישור בעקבות הסרת המחדלים, בדיקת זכאות האישורים על ידי פקידי הש

ים, אישורי ניכוי מס במקור עבור עסקים חדשים, זכאות לאישורי ניכוי מס השוטף של השנה, רשימות ליקויים בשאילתות שע"מ, מתן אישור מאולץ למרות קיומם של ליקוי

זרות, פטור מניכוי מס במקור לשותפויות ואיחודי עוסקים, פטור מניכוי מס במקור למוסדות ממשלתיים ואחרים, זכאות לאישורי ניכוי מס במקור לתושבי חוץ וחברות 

זכאות לאישורים לחברות ישראליות שבהן בעלי מניות תושבי האוטונומיה, אישורי ניכוי מס במקור הכוללים את סעיף "שוק מסוימים,   םבמקור מריבית ורווחי הון למלכ"רי

 ההון", שלילת ניכוי מס במקור כאמצעי למאבק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות ועוד. 

 

 

 שומת ניכויים .3

  2/4102הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 

 

 

 מפורטים הפרמטרים לפיהם יש לבחור את תיקי הניכויים אשר ייכנסו לתוכנית עבודה בשנת המס, בין היתר בהתחשב בגודל התיק, העברות לחו"ל, בהוראת הביצוע

יים שלא שילמו מס ומוסדות כספ ם, ענפי הייטק, מלכ"רים המשלמים שכר גבוה, מלכ"רי51/או  041אל מול טופסי   014עובדים זרים, שווי שימוש ברכב, פערים בטופס 

 שכר, חברות בהפסדים ועוד נושאים הנתונים לשיקול דעתו של פקיד השומה. 

 

ה הינם: פטור בקבלת בנוסף, מפרטת הוראת הביצוע נושאים מקצועיים אשר לגביהם יש לשים דגש בביצוע השומה. הנושאים אשר לגביהם יינתן דגש על ידי פקידי השומ

במוסד לימוד ומחקר,  גילום מס הכנסה קבוצתי )"מחוץ לתלוש המשכורת"(, מיסוי בתקופת בחירות, נקודות הנוסע המתמיד לעובד,  מלגה בתקופת לימודים או מחקר

העלאת שיעורי המס משנת  -תשלום מקדמות בגין הוצאות עודפות, הכנסה מדיבידנד -לפקודה, חברות בהפסדים 41אישור למעביד למתן זיכויים לעובדים לפי סעיף 

ונה, מיסוי הסגל  , היטל על העסקת עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים, נקודות זיכוי למבקש מקלט מדיני, מס שכר, תשלום דמי פגיעה בגין תקופת הזכאות הראש4104

מס במקור ממשכורת של עובד המשלם האקדמי בתקופת שבתון ובעתות השתלמות, מהלך לשלילת אישורים על ניכוי מס במקור בשל שימוש בחשבוניות פיקטיביות, ניכוי 

ד בגין מנוי לעיתון יומי, דמי חבר או דמי טיפול, ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ, השתלמויות בסופי שבוע, השתלמויות בחו"ל, התרת הוצאות וזקיפת הכנסה לעוב

 .4/4103ות גמל( אשר לגביה פורסם חוזר מקיף בנושא שמספרו לפקודה )הפרשות לקופ 091הוצאות רכב ושווי שימוש ברכב צמוד ובדיקת עיקרי תיקון 
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 תושבי ואזרחי ארה"ב של בישראל רשות המסים תדווח לרשות המס האמריקאית על חשבונות  .2

 4102 במאי 0 מיום המסים רשות הודעת

 

 

 (Foreign Accounts Tax Compliance Act)  -משרד האוצר גיבש "הסכם שבמהות" עם משרד האוצר האמריקאי ליישום הוראות הנכתב כי  בהודעת רשות המסים

FATCAהפיננסיים  לרשויות המס בארצות הברית, באמצעות רשות המסים בישראל אשר תקבל את המידע מהגופים העברת מידע לשיפור אכיפת המס. ההסכם מסדיר

הברית  או בידי תושבי ארצות,  Green Card בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, או בידי בעלי יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים ,בישראל. המידע שיימסר

אפשרות שרשות המס האמריקאית תדווח על הכנסות בחשבונות של  עוד סוכם כי בהמשך תהיהאו בידי ישות משפטית שיש בה לאמריקאים החזקה מהותית. 

  .ישראלים בארה"ב

 

פיו יתחייב לבצע בדיקה לבעלי חשבונות מיוחד עם רשות המסים האמריקאית, ל על כל גוף פיננסי מחוץ לארצות הברית להתקשר בהסכם- FATCA בהתאם להוראות ה

להעביר מידע על מספרם של חשבונות שבעליהם סירבו לשתף  אצלו. המידע יועבר לרשויות המס האמריקאיות, אחת לשנה. כמו כן, יתחייב הגוף הפיננסי המוחזקים

ממקור הכנסה אמריקאי. בנוסף, יכלול  מכל תשלום 31%במקור בשיעור של שלא יציית להוראות החוק יהיה כפוף לסנקציה של ניכוי  פעולה ועל סך ערכם. גוף פיננסי

שיוכלו רשויות המס בארצות הברית לעשות בו. חתימה על ההסכם מקנה הקלות, ביניהן פטור  ההסכם הוראות לשמירת המידע ואבטחתו וכן הוראות שיגבילו את השימוש

להביא לידיעת רשויות המס בארצות  ידים כי קיים סיכון נמוך מאוד להעלמת מס באמצעותם. יישום ההסכם עלולמאפיינים המע מדיווח לגופים שונים או לחשבונות בעלי

לקיומם ואף עלול להביא  ישראל, שהם אמריקאים, שיתכן שעד היום ברשויות המס בארצות הברית לא היו מודעים הברית מידע על קיומם של נכסים פיננסיים של תושבי

לדין בארצות הברית. הגופים הפיננסיים נדרשים להיערכות לשם העברת המידע שייאסף  שפטיים בארצות הברית כנגד תושבי ישראל, בהתאםלנקיטת הליכים מ

 .בישראל. ההסכם המלא יפורסם לאחר החתימה באמצעות רשות המסים
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 המוסד לביטוח לאומי ופרסומים שלחוזרים  - 2חלק 

 

 

 חטיבת המס, רו"ח כפיר אילני, מנהל
 

 

 מעמדם של בני זוג העובדים בעסק משותף  .0

 4102בפברואר  05של המוסד לביטוח לאומי מיום  0203חוזר מס' 

 

( אשר מרחיב את של משרדנו 20.4103חוזר מסים ראה  -"099תיקון )" לפקודת מס הכנסה 099תיקון מס' אישרה הכנסת את  4103בדצמבר  31ביום  הרקע לחוזר:

באופן שבו יתאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג שקיימת תלות בין מקורות  4104בינואר  0זוג על הכנסה שהופקה החל מיום -הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני

מס נפרד משלו, על פי שכרו האמיתי, בתוספת  ההכנסה שלהם בהתקיים שלושה תנאים מצטברים. ביטול החישוב המאוחד יאפשר לכל אחד מבני הזוג ליהנות מחישוב

 נקודות הזיכוי והטבות המס המגיעות לו.

 

ו הובהר, כי שיטת חישוב המס בין בני הזוג אינה משפיעה על מעמד חוזר ב המל"ללפקודה, פירסם  099: בעקבות תיקון )"המל"ל( של המוסד לביטוח לאומי החוזר

לתקנות הביטוח לאומי מחייבת יחס חלוקה בין בני זוג, העובדים בעסק משותף, כאשר לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.  44המבוטח לעניין המל"ל, זאת מאחר ותקנה 

 על פי דיני עבודה, ולא על פי אופן תשלום דמי הביטוח או תשלום המס. ראוי להבהיר, כי המוסד לביטוח לאומי קובע מעמד מבוטחים

 

הם ובתנאי שבת הזוג בני זוג או אחד מהם המדווחים על הכנסתם וההכנסה מחולקת ביניהם, רשאים להצהיר על יחס החלוקה שלפיו הם מעוניינים שתחולק ההכנסה ביני

 עונה על הגדרת "עובדת עצמאית".

האחוזים הקרובים(. אם ההצהרה לא הוגשה במועד, שיעור  01-באפריל של אותה שנת מס )שיעורי החלוקה יהיו מעוגלים ל 31רה למל"ל הינו עד המועד להגשת ההצה

לאישה  33%-לבעל ו 10% - בשומה משותפת או שומת יחידהחלוקה יהא לפי ההצהרה של השנה הקודמת ואם לא קיימת הצהרה קודמת, שיעור החלוקה יהא: 

 לבן הזוג שהוא עובד שכיר. 33%-לבן הזוג שאינו עובד שכיר ו 10% - בשומה נפרדתו

 

" )או ההיפך( או שכיר בהצהרה" של האישה ופתיחת עיסוק "עצמאילאור התיקון החדש, ניתן להגיש בקשה לשינוי הרישום הנוכחי בביטוח לאומי כדי לסגור את העיסוק כ"

 וג ופתיחה לכל אחד מהם עיסוק עצמאי בנפרד בהתאם להצהרתו." לבני הזיחס חלוקהלחילופין סגירת "
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http://knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/813_3_1.rtf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Israel/Local%20Assets/Documents/41.2013Tikshur.pdf
http://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Bituah/Pages/BneiZug2014Hozer.aspx
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 יום 31שינוי הכללים לביטול קנסות למדווחים לביטוח לאומי על שומות ניכויים של מס הכנסה בתוך  .4

 4102בינואר  05הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 

 

 

מו ימים על שומות ניכויים של מס הכנסה, כפי שפורס 11, שונו הכללים למי שמדווחים למל"ל בתוך 4104, כי החל מחודש ינואר המוסד לביטוח לאומי )"המל"ל"( הודיע

 "( .יום מקבלת שומת ניכויים של רשות המסים 31חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי בתוך )" 00.4.4119מיום  ביטוח בחוזר בעבר

 

, לא חוייב בתשלומי קנסות כלל, כך שגם אם הוטלו קנסות על המעסיק, הם בוטלו במלואם לאור 4119בפברואר  00נזכיר, כי מעסיק שפעל בהתאם לחוזר ביטוח מיום 

 האמור בחוזר הביטוח.

 

 יפעל המל"ל בנושאים של ביטול או הפחתה של הקנס בהתאם להוראות ונהלים הקבועים בביטוח הלאומי. 4104על פי ההודעה, החל מחודש ינואר 

 

אם מדובר בממצאים שנתגלו בביקורת ראשונה. אם מדובר בממצאים חוזרים בביקורת שניה יופחתו קנסות  011%נו, לגבי מעסיק קטן יבוטלו קנסות בשיעור למיטב ידיעת

רת שניה. ככל שמדובר אם מדובר בממצאים שנתגלו בביקורת ראשונה וממצאים חוזרים בביקו 51%. לעומת זאת, לגבי מעסיק גדול יופחתו קנסות בשיעור 51%בשיעור 

 בממצאים שנתגלו בביקורת שלישית ואילך, לא יבוטלו או יופחתו קנסות.

 

   , המל"ל מקבל את ממצאי הביקורת ניכויים של מס הכנסה באופן אוטומטי ושוטף ממס הכנסה.4103ככל הנראה, הודעה זו נובעת לאור העובדה, כי החל משנת 
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http://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Masikim/Pages/bitulH.aspx
http://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Masikim/Pages/bitulH.aspx
http://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Masikim/Pages/HozerMahasikumShumtMasHachnasa2009.aspx
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 תהליך בירור שכיר בשל הכנסות מחו"ל בעקבות קבלת שומה .3

 4102במרץ  42של המוסד לביטוח לאומי מיום  0205חוזר ביטוח מס' 

 

 

ביטוח לאומי, זולת אם קיימת אמנה למניעת כפל על הכנסה שהופקה או נצמחה מחוץ לישראל וכיוצא מכך חייב גם בדמי הכנסה : תושב ישראל חייב במס הרקע לחוזר

"( לא פעל במקרים בהם לא היה קיים דיווח על עיסוק שכיר המל"לדמי ביטוח לאומי )פטור מדמי ביטוח לאומי למעט מס בריאות(. עד כה, המוסד לביטוח לאומי )"

עלם המל"ל ממקור הכנסה הנ"ל וכיוצא מכך ההכנסה לא חוייבה בדמי ביטוח כשהתקבלה שומת מס הכנסה ובה היה דיווח על מקור הכנסה שכיר. במקרה שכזה, הת

 לאומי, על אף שההכנסה היתה חייבת בדמי ביטוח לאומי.

 

 קובע הוראות כדלקמן: 0400חוזר ביטוח 

"(. במסגרת זו, יבדוק המל"ל האם קיים למבוטח משכורת: הבירור האוטומטי יבוצע עם קבלת שומה ממס הכנסה ובה הכנסה ממקור שכיר )"יך אוטומטיבירור שכיר תהל

 11אוטומטית כעבור  אם לא קיים עיסוק כאמור, ישלח המל"ל הודעת בירור למבוטח אשר תיצור "אירוע שעון" שיופעל עיסוק עובד שכיר באותה שנת מס ממעסיק ישראלי.

מקור "הכנסה יום מיום שליחת ההודעה. באם המבוטח לא יגיב להודעת הבירור במועד, המל"ל ישנה באופן אוטומטי את ההכנסה ממשכורת להכנסה שלא מעבודה מ

 מחו"ל שכיר". 

 

 להלן המקרים הרלוונטיים לתהליך הבירור:

שקיבל הודעת בירור אשר היה מועסק כעובד שכיר באותה שנת מס ע"י מעסיק ישראלי, יידרש להוכיח כי היה : מבוטח מקור הכנסה בבירור משכר אצל מעסיק ישראלי

 מועסק ע"י מעסיק ישראלי כדי להפסיק את תהליך הבירור ולהחזיר את הרישום כ"עובד שכיר" רגיל.

 

כעובד שכיר באותה שנת מס ע"י מעסיק זר, המל"ל ירשום אותו כ"עובד חייב  : מבוטח שקיבל הודעת בירור אשר היה מועסקמקור הכנסה בבירור משכר אצל מעסיק זר

 בעד עצמו".

 

: מבוטח שקיבל הודעת בירור אשר היה מועסק כעובד שכיר באותה שנת מס ע"י מעסיק זר במדינת אמנה, מקור הכנסה בבירור משכר אצל מעסיק זר במדינת אמנה

 חייבת בדמי ביטוח בריאות בלבד, שהרי שולמו דמי ביטוח לאומי במדינת האמנה איתה כרתה ישראל אמנה.ההכנסה תהיה פטורה מדמי ביטוח לאומי, אך 

 

 ואילך. /411: לפי החוזר הוחלט להפעיל את תהליך הבירור מהשומות לשנת המס תחולת החוזר
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http://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Bituah/Pages/hozer1417.aspx
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 של שכר שינוי כללי פריסת תשלום נוסף .2

 4102במאי  2של המוסד לביטוח לאומי מיום  0255חוזר מעסיקים מס' 

 

 

לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(,  5תיקון לתקנה  ייכנס לתוקף 4104ביוני  0כי החל מיום  0301בקובץ התקנות פורסם  4104במאי  04ביום 

  ."(שכר פריסת תקנות)" 0995-התשנ"ה

 

משכר או יותר  45%כאשר התשלום הנוסף יהיה  תתבצעפריסת השכר על פיו, החל מהשכר שישולם מחודש יוני  ואילך, התיקון,  מתאר את החוזר של הביטוח הלאומי

 .מהשכר הרגיל של העובדאו יותר  45% וזאת במקום החודשיהמינימום 

 

 תבצע פריסת שכר.( ת4,311*45%) ח"ש 0,105, לפיכך, על כל סכום נוסף מעל ח"ש 4,311: שכר המינימום לחודש הינו לדוגמא

 

 00-חודשים ויצורף לכל חודש ואילו ביחס לעובד אשר עבד פחות מ 04-הפריסה תתבצע ביחס לעובד אשר עבד שנה לפחות אצל מעבידו, כאשר הסכום הנוסף יחולק ל

 ויצורף לכל חודש.חודשים שקדמו לחודש שבו משולם התשלום הנוסף, יחולק הסכום הנוסף במספר החודשים שבהם עבד אצל אותו מעביד 

 רשים.ראוי לציין, כי התשלום הנוסף הינו בנוסף לשכר החודשי הרגיל, לרבות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפ

 

 43,441ית לגבייה )הכנסה חודשית של משמעות התיקון הינה העמקת גביית דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ממי שהכנסתם קרובה לתקרת דמי הביטוח המקסימל - הערה

 ( .4104בשנת  ח"ש 5,453( או למדרגה הנמוכה של תשלומי דמי ביטוח )הכנסה חודשית של 4104בשנת  ח"ש
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http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/CD320FC9-B0ED-4140-8317-523C7E7CF6EB/43096/7376.pdf
http://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Masikim/Pages/HozerMahasikimPrisatSachar2014.aspx
http://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Masikim/Pages/HozerMahasikimPrisatSachar2014.aspx
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 מיסוי בינלאומי - 5חלק 
 

 בינלאומי, חטיבת המסרו"ח איציק רופא, מנהל במחלקת מיסוי 

 

 שינויים מרחיקי לכת בעקרונות המיסוי הבינלאומי ומחירי העברה עומדים בפתח -(BEPSבנושא שחיקת בסיס המס והסטת רווחים ) OECD-דוח ה

 

  BEPS Action Planדו"ח בנושא שחיקת בסיס המס והסטת רווחים הידוע בשם  OECD -פרסם ארגון ה 4502בחודש יולי 

(Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting).  בינלאומיים תאגידים בידי הרווחים והסטת המס בסיס כי שחיקת הנההמגמה הרווחת במדינות המפותחות 

 לאפשר נועדו אשר הבינלאומי, מקורה בהתפתחות מהירה של הסביבה העסקית הבינלאומית לעומת העקרונות )המיושנים יחסית( של המיסוי אשר מרכזית בעיה מהווה

, תוך הרחבת ת המיסוי הבינלאומי ומחירי העברהבעקרונומשמעותיים להמליץ על שינויים  OECD -השונות. לפיכך, נדרש ה המדינות בין המס" "עוגת  של הוגנת חלוקה

, המתיישבת עם הפעילות המיסוי בין המדינות השונות, במטרה להביא לחלוקה נכונה של עוגת חובות הדיווח והעמקת השקיפות בין החברות המדווחות לרשויות המס

 . לצורך טיפול בנושאים אלו OECD -תוך קביעת לוחות זמנים צפופים לפרסום המלצות ה, נושאים מרכזיים 06. בהתאם, הדוח מפרט העסקית

 

 הנושאים לשלוש קבוצות: 05מקובל לחלק את 

מבקש לעלות על שולחן הדיונים עקרונות חדשניים בתחום המיסוי הבינלאומי, תוך התמקדות במגזרים מסוימים   OECD-ה - שינויים בתחום המיסוי הבינלאומי (0)

; שימוש של צדדים קשוריםת לרבות עסקאות ביטוח בין לאומיות: היבטי מיסוי בתחום המסחר הדיגיטלי; עסקאות פיננסיו-ובתכנוני מס המיוחסים לחברות רב

"(; CFC(; הקשחת הוראות אנטי תכנוניות כגון חברה נשלטת זרה )"Double Non-Taxationים היברידיים המביאים לארביטראז' מיסויי )ארגונים רב לאומיים בגופ

 משטרי מס "מזיקים"; קניית אמנות; שינויים בהגדרת מוסד קבע.

הוי נכסים בלתי מוחשיים; ייחוס תמורה הולמת להון ולסיכונים וייחוס תוקדש התייחסות לאופן ייחוס ההכנסה תוך מתן דגש על: זי -שינויים בתמחור מחירי העברה  (4)

 OECD Transfer -במסגרת ה OECD -תמורה הולמת לעסקאות אחרות בעלות סיכון גבוה. צפוי כי השינויים המוצעים בדוח יקבלו ביטוי בדרך של שינוי הנחיות ה

Pricing Guidelines  מודל של הוייתכן גם שיופיעו שינויים באמנת ה- OECD . 

: בחינת אפקטיביות המידע הנדרש ממשלמי המס; המלצות המלצות לגבי הגדלת השקיפות והרחבת חובות הגילוי והמידע הנדרשת מחברות רב לאומיות (3)

ת השקיפות והעברת מידע גם אלהעמיק בעניין גילוי ודיווח באשר לתכנוני מס אגרסיביים; בחינה מחדש של רמת התיעוד הנדרשת מחברות רב לאומיות, במטרה 

מנה חברות זרות בקבוצה; יצירת כלים אפקטיביים להרחבת השימוש בהליכי הסכמה הדדית בין מדינות במטרה להעניק ודאות ולמנוע כפל מס; פיתוח אלגבי 

  )הסכם( רב לאומית במטרה ליישם במהירות וביעילות את השינויים באמנת המודל לעומת אמנות מס שנחתמו בעבר.

 

רמת התיעוד הנדרשת מחברות רב לאומיות; קניית אמנות )מניעת הטבות  –טיוטות לדיון וקבלת הערות הציבור במספר נושאים  OECD -בחודשים האחרונים פירסם ה

די רואי חשבון ועורכי דין, כמו גם אמנה בנסיבות לא נאותות(; שימוש בכלים היברידיים והיבטי מיסוי בתחום המסחר הדיגיטלי. הפרסום הביא להערות רבות מצד משר

שיכים לעקוב בנושא חשוב רשויות מס, ארגונים מקצועיים וחברות פרטיות. כמו כן, נפתחו שידורי אינטרנט רבי משתתפים לצורך דיון בטיוטות ובהערות שנשלחו. אנו ממ

 זה, אשר עשוי להשפיע באופן מהותי על אסטרטגית המס של חברות רב לאומיות. 

 

 " כדלקמן:BEPS Alertועדכונים נוספים בנושא ניתן למצוא בחוזרי המס של משרדנו אשר נשלחו תחת הכותרת: " OECD -ם נוספים על דוח הפרטי

 .02.4102וחוזר מסים  00.4102חוזר מסים , 45.4103חוזר מסים , 01.4103חוזר מסים 
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http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Israel/Local%20Assets/Documents/10.2013_final.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Israel/Local%20Assets/Documents/25.2013.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Israel/Local%20Assets/Documents/11.2014.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Israel/Local%20Assets/Documents/14.2014..pdf


29 

 מגזר הנדל"ן
 

 

 רו"ח אלי גורנשטיין, דירקטור מנהל מחלקת מיסוי נדל"ן ומוסדות פיננסיים, חטיבת המס

 חטיבת המסרו"ח ועו"ד יפתח שמחוני, מנהל, 

 

 

 מס הכנסה - פסיקה
 

 

 לחוק התכנון והבניה אינם זכאים למס מופחת בגין הפקעה 095פיצויים בגין פגיעה לפי ס' 

 מיכאל סודרי נ' פקיד שומה פתח תקוה 9233/04ע"א 

 

לחוק התכנון והבנייה,  090להכריע בסוגיית מס רווח הון שיחול לגבי פיצויים המשולמים בגין פגיעה על ידי תוכנית, לפי סעיף  העליון ש"נדרש ביהמ בפסק דין זה

 .0915-התשכ"ה

 

)ז( לפקודת מס הכנסה, לפיה במקרה של הפקעת נכס 90טרם הגשת הערעור, קבע בית המשפט המחוזי כי המערער שקיבל את הפיצויים אינו זכאי להטבה שלפי סעיף 

מו כן, קבע ביהמ"ש )לחובת כל העברת זכויות ועל כן באותו מועד לא מתקיימת "הפקעה". כ הנעשתיהא מחצית מסכום המס, כיוון שבעת פרסום התכנית הפוגעת, לא 

והוא זכות השימוש רשות המס( כי בחישוב רווח ההון יש להתיר ניכוי חלקי של עלות רכישת המקרקעין )ובמקרה זה מדובר במקרקעין גובלים(, מאחר "שנמכר" נכס 

 בייעוד המקורי של המקרקעין. שני הצדדים ערערו לביהמ"ש העליון.

 

)ז( לפקודה חלה לגבי פיצויי הפקעה בלבד ואין היא חלה כאשר מדובר בפיצויים על 90של ביהמ"ש המחוזי, וקבע  כי ההטבה שבסעיף  אימץ את פסיקתו ביהמ"ש העליון

 לחוק המתייחס לפגיעה "שלא בדרך הפקעה".  090פי סעיף 

 

ום כי בעת שיחול מס שבח לעניין מכירת המקרקעין הגובלים באשר להתחשבות בעלות המקרקעין הגובלים חזר בו פקיד השומה מהערעור, בכפוף להתחייבות של הניש

 הוא לא ידרוש לנכות את הסכום שנוכה בעת חישוב רווח ההון, קרי לא יתאפשר ניכוי כפול של סכום זה.

 הערעור נדחה
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 מיסוי מקרקעין -פסיקה 
 

 

 מקרקעי ישראל להחכרת מגרש למומלץ מהווה מכירה של זכות במקרקעין האם המלצה למינהל

 מושב אמונים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' מס שבח רחובות 05523-15-01ו"ע 

 

 

שהוחלפה  104הל החליט על הרחבת היישוב לבני המקום על יסוד קריטריונים שהיו קבועים בהחלטת מינ 09/9המושב החזיק בזכויות במקרקעין, ובשנת  העובדות:

, ובהתאם לכך הקצה זכות המלצה למאיר ואוליביה אלפסי. בגין ההמלצה הוציא המשיב לעוררת שומת מס שבח מהטעם 030בשלב מאוחר יותר בהחלטת מינהל 

 "(. החוקשההמלצה על משפחת אלפסי לקבלת מגרש בתכנית ההרחבה מהווה עסקה במקרקעין כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין )"

 

לעניין זכות ההמלצה, נקבע, כי מקום שבידי הממליץ כוח משפטי מחייב להמליץ על הקצאת מגרש בתכנית הרחבה, רואים מימוש זכות כאמור  קביעת ועדת הערר:

 תכנית ההרחבה.  "מכירה" כהגדרתה בחוק. משכך, נשאלת השאלה האם היה בידי העוררת כוח משפטי המחייב את המינהל להחכיר מגרש למשפחת אלפסי במסגרת

לא הוקנתה לעוררת זכות בעלת תוקף משפטי לחייב את המינהל להקצות לבן המקום שהומלץ על ידה מגרש בתכנית ההרחבה, וככל  104נפסק כי על פי החלטת מינהל 

ות לבן המקום שהומלץ על ידה מגרש בתכנית שהחליפה אותה לא הוקנתה לעוררת זכות בעלת תוקף משפטי מחייב לחייב את המינהל להקצ 030הנראה גם לפי החלטה 

 ההרחבה. 

 

המלצה בידי העוררת לאור זאת, נקבע כי לעוררת לא היה כוח משפטי לחייב את המינהל להקצות מגרשים בתכנית ההרחבה לבני המקום עליהם המליצה, ועל כן מימוש ה

 לחוק. 0ביחס למשפחת אלפסי אינו מהווה "מכירה" כהגדרתה בסעיף 

 

 התקבל הערר
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 מס ערך מוסף -פסיקה 
 

 עו"ד דנית כהן, חטיבת המס
 

 )ב( לחוק מע"מ5מכירת קרקע עם מבנה שמיועד להריסה אינה זכאית להקלה לפי סעיף 

 ירושלים מ"מע מנהל' נ מ"בע והשקעות נכסים. מ.מ.ו.י 05433-12-03 מ"ע

 

 דירת רכישת על מקרקעין מיסוי לרשויות והצהירה מ"ר בן ארבעה חדרים 411-מ"ר עליה היה בנוי מבנה בגודל כ 034חלקת מקרקעין כבת  -נכס  רכשה המערערת

 לא המערערת הרכישה. שבהסכם הסכום מלוא לגבי קרקע רכישת רכישה בגין במס אותה וחייב המערערת של הדיווח את קיבל לא מקרקעין מיסוי מנהל. בלבד מגורים

 זו.  קביעה על השיגה

 

", הנכס" בהסכם שכונתה מקרקעין חלקת על ורק אך דובר המכירה בהסכם. דירות בניית לצורך הקרקע את שרכשה רוכשים 04 לקבוצת הנכס מכרה את המערערת

 .המגורים דירת את כלל שהזכירו מבלי, בלבד מקרקעין רכישת על הצהירו הם, מקרקעין מיסוי לרשויות הרוכשים בהצהרת .זה בהסכם כלל הוזכרה לא המגורים ודירת

מיליון  0.0 -של כ בסך העסקה מלוא על מ"מע בתשלומי המערערת את חייב הוא, מגורים כדירת ולא קרקע כמכירת במכירה )מנהל המע"מ( ראה שהמשיב העובדה נוכח

 )ב( לחוק מע"מ. 5, ולא רק על ההפרש שבין מחיר המכירה למחיר הרכישה, כאשר מדובר בדירת מגורים בהתאם לסעיף ח"ש

 

 אין , אך"מגורים דירת" להיות צריך הנמכר הנכס, )ב( לחוק מע"מ5סעיף  של לגדרו להיכנס כדי, מקרא של פשוטו פי קבע כדלקמן: על בית המשפט המחוזי בירושלים

 סוגי שני . אומנם בחוק מיסוי מקרקעין ישנה הגדרה כזו, אך קשה להקיש ממנו אל חוק מע"מ. היקש כזה הוא בעייתי מאחר שבין"מגורים דירת" מהי הגדרה בסעיף

 ביחידה מדובר לפיה, אדם בני בלשון הרגילה המשמעות את" מגורים דירת" למונח לתת יש, בחוק הגדרה בהעדר בתכליתם. והן באופיים הן, מהותי שוני קיים המיסים

 לשם ישנה דירה נרכשת כאשר יחול לא והסעיף מגורים כדירת הנכס את לרכוש עליו, שבסעיף המס מהקלת ייהנה שהרוכש כדי, בנוסף למגורים. בפועל המשמשת נפרדת

 דירת של ולא רגילים מקרקעין של קנייה למעשה הלכה הינה שהקנייה לכך גורמת הדירה למכירה. הריסת המיועדות חדשות דירות מכן לאחר לבנות מנת על הריסתה

 . המכירה על הסעיף החלת את המונע דבר, מגורים

 

 המקרקעין ומכירת(, ממנה הרוכש ידי על או עצמה המערערת ידי על או) המבנה הריסת, פיתוחם לשם המערערת ידי על נרכשו המקרקעין כי בעליל ניכר, זה במקרה

 מיסוי לרשויות שלה בדיווח אף. המגורים דירת את כלל הזכירה לא היא המערערת ידי על המקרקעין של המכר בהסכם. עליהם דירות של רב מספר בעל בניין בניית לשם

 ולפתח המבנה את להרוס, הייתה המכירה שמטרת כשלעצמו מעיד רוכשים קבוצת עם ההסכם. בלבד קרקע במכירת מדובר כי הצהירה היא העסקה ביצוע על המקרקעין

 בהסכמי כך הוגדר לא הוא. מגורים כדירת אך אותו לסווג ניתן לא כי ברור היה המערערת ידי על הנכס בקניית אף. עליה דירות של יותר רב מספר לבניית הקרקע את

 מלוא רכישה על במס אותה חייב מקרקעין מיסוי שמנהל שעה מים פיה את מילאה המערערת ואף, המקרקעין מיסוי לרשויות המוכרים ידי על כך דווח לא הוא, הרכישה

 לבדוק שיש היינו: לאו אם" מגורים דירת"ב מדובר האם לקביעה באשר יותר מרוכך מבחן לאמץ מקום יש אם גם, לכן. בלבד קרקע כרוכשת, ידה על ששולמה התמורה

 אחר אף ממלא אינו המקרקעין על קיים שהיה המבנה, זה במקרה, אותה להרוס הסובייקטיבית מהכוונה ולהתעלם, מגורים דירת המקרקעין על בנויה אם פיסי באופן

 שלה.  המוסף הערך על רק ולא העסקה סכום מלוא על מוסף ערך במס מחויבת שהעסקה, מכך יוצא פועל .זה מבחן

 

 הערעור נדחה
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 ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המסחוזרים, הוראות 
 

 5עליהן חלה הוראת השעה לעניין קביעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות שנרכשו לפני  4104הבהרה לגבי שיעור מס שבח שהוטל במכירת קרקעות בשנת 

 4110בנובמבר 

 3/4100להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס'  4תוספת מס' 

 
"( נקבעו הקלות שונות במס השבח בנוגע למכירת הוראת השעה)להלן: " 4100-)הגדלת ההיצע של דירות מגורים הוראת שעה(, התשע"אבמסגרת חוק מיסוי מקרקעין 

ורים, זאת לגבי מכירות מקרקעין לבניה למגורים ובמכירת דירות מגורים. בין היתר, הופחת שיעור מס השבח במכירת קרקעות )ע"י יחידים( המיועדות לבניית דירות מג

( ובלבד שמתקיימים מספר תנאים, ביניהם שיום 30.04.04וארך תוקף ההקלה עד ליום )ובהמשך ה 4100בדצמבר  30ועד ליום  4101בנובמבר  05שיתבצעו החל מיום 

 .4110בנובמבר  1ועד ליום  0910באפריל  0הרכישה של הקרקע הנמכרת חל בתקופה שמיום 

 

על פני כל תקופת השבח מבלי לבצע  41%(, חיוב מס השבח הריאלי יעמוד על שיעור של 0א)ב/4קבעה הקלה לפיה, על אף האמור בסעיף  מקוריתה השעה הוראת

 חישוב ליניארי.

 

מקרקעין )שבח ורכישה(,  א)ב( לחוק מיסוי/4, תוקן סעיף 4100-: בהמשך, במסגרת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"בלהוראת הביצוע 4תוספת מס' 

( 4)ג()5. מלשון החוק, בשילוב סעיף 41%( חלף שיעור של 0.0.4104מ"יום השינוי" ) 45%, כך שיחיד יהיה חייב במס על השבח הריאלי בשיעור של 0913-התשכ"ג

לגביהן חל  4100, לעומת מכירות שבוצעו בסוף שנת 45%יחויבו על כל השבח הריאלי בשיעור של  4104עולה כי מכירות של קרקעות כאמור בשנת  -להוראת השעה 

 לכל תקופת השבח.  41%שיעור מס של 

 

ואילך, בדומה ליתר העלאות שיעורי  4104באופן רטרואקטיבי על פני כל תקופת השבח, ולא רק על החלק היחסי משנת  45%האמור לעיל גורם להטלת מס בשיעור של 

לפיכך, הוחלט ברשות המסים כי יש לחייב באופן לינארי את השבח הריאלי מיום הרכישה ועד יום השינוי בשיעור מס של המס המופעלות בתיקון זה מכאן ואילך. 

 .45%ועד ליום המכירה בשיעור של  0.0.4104ומיום  41%
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 מגזר מסחר ושירותים

 

 

 הכנסהמס  -פסיקה 
 

 

 חטיבת המס, ועו"ד נעמה שפי, מנהלת בכירה "חרו

 

 ליסינג חברת בידי רכב כלי מכירת על( נכסים)שחלוף  לפקודה 93 סעיף תחולת אי

 אלדן תחבורה בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים 403-15-00ע"מ 

 
בים וקונה רכבים חברת אלדן תחבורה בע"מ הינה חברה הפועלת בתחום רכבי הליסינג והשכרות רכב. בתום תקופת הליסינג לאחר כשלוש שנים, מוכרת החברה את הרכ

"עץ אשר מניב את הפירות". חדשים על מנת להחכירם בשנית ובשל כך, נוצר לה רווח הון, שכן, הרכבים המוחכרים הינם רכוש קבוע במאזנה והיא רואה בהם את ה

 לפקודה המאפשר דחיית מס בשל שיחלוף נכס הון.  91החברה החילה על רווחי ההון שנוצרו לה את סעיף 

 

רכוש לאי ולא מכירת פקיד השומה טען כי על פי מבחני העסק שנקבעו בפסיקה, לחברה ישנו עסק נוסף למכירת כלי רכב ולמעשה מכירת כלי הרכב בידה מהווה מכירת מ

( לפקודה אשר קובע כי בהעברת נכס הון שהיה בבעלותו של נישום פחות מארבע שנים למלאי עסקי, 4)011קבוע. לטענת פקיד השומה יש להחיל על החברה את סעיף 

ות המכירה הינה "תוצר לוואי" של יש לראות כשינוי ייעוד שאינו מכירה, וכעלות המלאי הנמכר יש לראות את יתרת המחיר המקורי של הנכס. החברה טענה כי פעיל

חברה, כי חלק ניכר פעילות ההשכרה והליסינג, מאחר שהיא חייבת למכור רכבים אלו כדי להמשיך את העסק ואין במכירות אלו רווח עסקי משמעותי. כמו כן, טענה ה

 די למכור אותם. מהרכבים נמכרים בעסקה כוללת אחת לסוחרי רכב גדולים ולחברה אין צורך במנגנון משמעותי כ

 

קיבל את טענת פקיד השומה באופן גורף וקבע שהחברה מנהלת למעשה שני סוגי עסקים: עסק של החכרה והשכרה ועסק של מכירת כלי רכב  בית המשפט המחוזי

( 0)4ש לראות במכירה זו מכירה לפי סעיף ( לפקודה בעת תום תקופת הליסינג והעברת הרכבים למגרשים וי4)011וצודק פקיד השומה בקביעתו כי יש להחיל את סעיף 

 לפקודה, החל רק על מכירת נכס הוני. 91לפקודה וממילא ביטולו של יישום סעיף 

 

לפקודה לא יחול על חילוף רכבי  91)לאחר שנות המס שבערעור( לפיו סעיף  4103./.0לפקודה שנכנס לתוקף החל מיום  090בית המשפט קבע גם, כי אין לראות בתיקון 

 ליסינג, משום תמיכה לעמדתה של החברה קודם למועד תחילת התיקון.

 

 הערעור נדחה 

 

 באותו נושא שפורסם מספר ימים לפני מתן פסק דין אלדן תחבורה. 4/4104לחוזר מס הכנסה מס'  0ראה גם תקציר להלן לגבי תוספת מס'  -הערה
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 הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המסחוזרים, 
 

 

 לפקודה ושינוי שיעור הפחת על כלי רכב המשמש בליסינג 93החרגת רכבים פרטיים אשר שימשו להשכרה ו/או החכרה )ליסינג( מתחולת סעיף 

 2/4104לחוזר מס הכנסה מס'  0תוספת מס' 

 

נדונה בהרחבה סוגיית סיווג הכנסות הנובעות ממכירת כלי רכב בחברת ליסינג ובין היתר נדונו סוגיית מהות ההכנסה בשל מכירת  4/4104חוזר מס הכנסה במסגרת 

 לפקודה.  91לפקודה וכן נדונה בו תחולת סעיף  011ב מרכוש קבוע למלאי עסקי עובר לתהליך המכירה והחלת סעיף הרכב )הוני/פירותי(, שינוי ייעוד של כל כלי הרכ

 

לפקודה המאפשר דחיית רווח הון  91לפקודת מס הכנסה, במסגרתו תוקן סעיף  090ן פורסם חוק ההסדרים שכלל את תיקו 4103באוגוסט  5ביום : לחוזר 0תוספת מס' 

, מתייתר הדיון בסוגיה 4103באוגוסט  0בעת חילוף נכס, כך שהוחרג במפורש מתחולתו חילוף רכבי השכרה או החכרה )ליסינג(. לאור תיקון הסעיף בפקודה, הרי שמיום 

תוקנו תקנות הפחת כך ששיעור הפחת עבור רכבי ליסינג  49.0.03וגיית שינוי הייעוד למלאי עסקי עדיין קיימת. כמו כן, ביום זו שנדונה בחוזר אולם יש לשים לב כי ס

ואילו לגבי שאר הרכבים )כולל רכבי  01%כאמור בתקנות התעבורה, אשר לגביהם מצוין ברישיון הרכב "השכרה/החכר" יחול שיעור פחת של  N1או  M1שסיווגם 

 .41%, ימשיך לחול שיעור פחת של השכרה(

 

תשומת לבכם לתקציר לעיל של פסק הדין  -הערה

בנוגע  אלדן תחבורהבו נדחתה עמדתה של חברת 

לזכאותה לבצע שיחלוף בגין רכבי הליסינג, 

 .4103באוגוסט  0בתקופה שלפני 
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