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מיסוי כללי  -חוצה מגזרים
חלק  - 1חקיקה
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס
הוראות הפטור ממס לשינויי מבנה לפי חלק ה 2לפקודה יחולו (בכפוף לפרה רולינג) גם על שותפות רשומה
.1
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)221התשע"ו2016-
פורסם בספר החוקים  2543מיום  6באפריל 2016
במסגרת התיקון ,תוקן סעיף 103א(א) לפקודת מס הכנסה כך שהוראות חלק ה 2לפקודה ,שעניינו שינוי מבנה ומיזוג ,יחולו גם על שותפויות רשומות שאישר מנהל רשות
המסים לעניין זה .חלק ה 2בנוסחו ערב התיקון לא הסדיר שינויי מבנה בהם מעורבות שותפויות .כך למשל ,לא ניתן מענה בחוק לטרנזקציות כגון העברת נכס מיחיד או
חברה לשותפות ,ביצוע מיזוג בין שותפויות ,מיזוג או פיצול ששותפות היא צד לה.
יצוין ,כי בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין שדות (ע"א  ,(2026/92פורסם חוזר מס הכנסה  14/2003שהתייחס להיבטי המס השונים הנובעים מיישום פסק
הדין האמור ,וקבע ,בין השאר ,כי העברת נכס לשותפות על ידי השותפים נחשבת לאירוע מס חייב לפי הפקודה .מאחר וטרם נעשו עד כה ההתאמות הנדרשות לאימוץ פסק
הדין בעניין שדות במסגרת הוראות חלק ה 2לפקודה ,נקבע בתיקון  221כי הוראות חלק זה יחולו גם על שותפויות רשומות ,וזאת בשינויים המחויבים ובשינויים נוספים
שיורה עליהם המנהל ,והכול בהתאם להוראות הכלליות של חלק ה 2האמור.
הרחבת חובת הגשת דוח מס שנתי על דוחות לגבי שנת המס  2016ואילך
.2
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)223התשע"ו2016-
פורסם בספר החוקים  2548מיום  7באפריל 2016
במסגרת תיקון  223הורחבה חובת ההגשה של דוח שנתי במספר מקרים:
(א) נהנה בנאמנות תושב ישראל שמלאו לו  25שנים ,בדבר היותו נהנה ,אלא אם כן הוא לא ידע שהוא נהנה ,ובלבד ששווי נכסי הנאמנות בסוף שנת המס אינו פחות
מחצי מיליון ש"ח;
(ב) יחיד הטוען שאינו תושב ישראל למרות שהתקיימה בו חזקת הימים בהגדרת "תושב ישראל" לעניין ימי שהות מינימליים בישראל;
(ג) יחיד שהעביר במשך  12חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום העולה על חצי מיליון ש"ח;
תחולת תיקון  223אינה מיידית והוא יחול רק על דוח מס שנתי שיש להגישו לגבי שנת המס  2016ואילך.
להרחבה-ראה חוזר מסים  11.2016של משרדנו.

2

מיסוי מקרקעין :הוראת שעה-קיצור זמן ההחזקה בשתי דירות מגורים שמאפשר הקלות במס רכישה לדירה יחידה; הכרה בדירה יחידה גם למי שמחזיק
.3
במחצית (במקום שליש) מדירה נוספת שהתקבלה בירושה
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס'  85והוראת שעה) ,התשע"ו2006-
פורסם בספר החוקים  2544מיום  6באפריל 2016
במסגרת התיקון נקבעה הוראת שעה לחמש שנים ,החל מיום  1במאי  ,2016בה יקוצר זמן ההחזקה בשתי דירות מגורים בו זמנית שמאפשר הקלות במס רכישה
המוקנות לרכישת דירה יחידה מ 24 -חודשים ל 18-חודשים.
עוד נקבעו הקלות לעניין מס שבח ומס רכישה של הכרה בדירת מגורים יחידה למי שמחזיק בחלק של עד מחצית מדירה נוספת שהתקבלה בירושה (במקום שליש לפני
התיקון).
להרחבה-ראה חוזר מסים  11.2016של משרדנו.

הוספת עבירות מס חמורות כעבירות מקור לעניין חוק איסור הלבנת הון
.4
חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס'  ,)14התשע"ו2016-
פורסם בספר החוקים  2546מיום  7באפריל 2016
תיקון  14לחוק איסור הלבנת הון ("החוק") קובע כי עבירות מס חמורות יוכרו כעבירות מקור לפי החוק ויחולו עליהן הסנקציות לפי חוק זה ובהן ,ענישה ברף מחמיר יותר
(עד עשר שנות מאסר) ואפשרות חילוט רכוש .כמו כן ,ניתן יהיה להעביר מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון באופן ישיר לרשות המסים ,בהתאם לקבוע בחוק .תחילת
התיקון לחוק הינה שישה חודשים מיום פרסומו (דהיינו ,החל מיום  7בדצמבר .)2016
על פי הודעת רשות המסים ,התיקון לחוק שנועד להילחם בהון השחור ,להעמיק את גביית המס ולצמצם העלמת הכנסות בידי עברייני מס ,יחול על עבירות מס חמורות
הכוללות עבירות לפי סעיף  220לפקודת מס הכנסה ,לפי סעיף (98ג )2לחוק מיסוי מקרקעין ,ולפי סעיף (117ב)( )1או ( )3עד ( )8או (ב )1לחוק מס ערך מוסף ,שיהפכו
לעבירות מקור לפי החוק לאיסור הלבנת הון.
בין היתר ,נקבע ,כי עבירה על סעיף  220לפקודת מס הכנסה תיחשב כעבירת מקור במידה וההכנסה לגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על  2,500,000ש"ח
בתקופה של ארבע שנים או בסכום העולה על  1,000,000ש"ח בתקופה של שנה .לעניין עבירות על חוק מע"מ ,נקבע ,בין היתר ,כי עבירה כזו תיחשב כעבירת מקור
במידה והמס לגביו נעברה עבירת המס הוא בסכום העולה על  480,000ש"ח בתקופה של  48חודשים או  170,000ש"ח בתקופה של  12חודשים .מעבר לכך ,עבירות
בתחום החשבוניות הפיקטיביות ייחשבו עבירות מקור גם אם הן בוצעו "בנסיבות מחמירות" ,כהגדרתן כיום בחוק מע"מ .כמו כן ,נקבע כי בתחום מיסוי מקרקעין עבירת מס
תיחשב כעבירת מקור במידה והיא כללה אי דיווח על עסקאות ,השמטת שווי מכירה או רכישה של זכות במקרקעין בסכום העולה על  1.5מיליון ש"ח וכן דיווח פרטים
כוזבים אודות זהות הצדדים לעסקה.
עוד הודיעה רשות המסים כי תפנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה להאריך את תוקף הליך הגילוי מרצון ,ולהוסיף לתקופה הנוספת גם את עבירות הלבנת ההון הנובעות
מעבירות המס.
3

חלק  - 2פסיקה
פסיקה  -מס הכנסה
.1

אופן חישוב רווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד ליום  ,31.12.02פרשנות לטובת הנישום כאשר ישנן מספר פרשנויות שקולות ערך
ע"א  181/14אברהם פגי ואח' נ' פקיד שומה חיפה

רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ -מלכא ,מחלקת מיסוי ישראלי
פסק -דינו של ביהמ"ש העליון עסק במצב של מכירת מניות ,כאשר בחברה אשר מניותיה נמכרות ישנם רווחים ראויים לחלוקה (להלן :רר"ל) שנצברו עד ליום  31בדצמבר
 2012ולאחר מכן נוצרו הפסדים.
בית המשפט התייחס תחילה לכלל המחדל החוקתי ,לפיו אם בתום מלאכת הפרשנות המהותית נותרת הוראת המס "סתומה" ובלתי מובנת ,או שנותרות לפני הפרשן
מספר חלופות פרשניות שקולות ערך ,כי אז יש לבחור בפרשנות הפועלת לטובת הנישום ,וזאת בשל הרצון להימנע מפגיעה בזכותו החוקתית לקניין.
לעניין פרשנותה של הוראת מס הקובעת תחולה רטרואקטיבית ,קבע ביהמ"ש ,שחזקה היא כי תכליתה של הוראת חיקוק המטילה מס  -אינה לקבוע תחולה
רטרואקטיבית ביחס לאירוע מס אשר אירע טרם כניסתה לתוקף .על כן ,פגיעה רטרואקטיבית תתאפשר רק במצבים חריגים ומפורשים.
ביהמ"ש קבע כי הטלת חובה לנכות הפסד שטרם קוזז ואשר נצבר לאחר המועד הקובע ( ,)1.1.2003כנגד רר"ל שנצברו לפני אותו מועד ,תהווה פרשנות הקובעת תחולה
רטרואקטיבית לאותה הוראת מס ,ועל כן קיבל את הערעור של הנישומים ובכך הפך את קביעתו של בית המשפט המחוזי בחיפה שפסק לטובת פקיד השומה.
אנו ממליצים לבחון מחדש את חישוב הרר"ל לגבי דיווחים במקרים דומים על מכירת מניות שכבר הוגשו לפקיד השומה ולשקול את תיקונם (בכפוף לשאלת תקופת
ההתיישנות) ,במקרה הצורך.
להרחבה-ראה חוזר מסים  8.2016של משרדנו.

בחזרה לתפריט
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אובדן קרן ההלוואה שניתנה לחברה בת הוכר כהפסד עסקי
.2
ע"מ  48488-01-14עטיה נכסים והשקעות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 1
רו"ח ( )MBTכפיר אילני ,מנהל בכירDeloitte Private ,
המערערת עוסקת בייזום וליווי עסקאות בישראל ובחו"ל ,בעיקר בתחום הנדל"ן .בשנת  2008נוצרה למערערת הזדמנות עסקית בעיר זאגרב בקרואטיה ,ומשכך חברו יחד
המערערת עם שותפים אחרים בניסיון להביא לזכייה במכרז בזאגרב להקמת מתקן לטיפול באשפה ופסולת כפרויקט מסוג  .BOTלמערערת לא היה את הידע ,הניסיון
והמשאבים הכספיים כדי לבצע את הפרויקט בעצמה ,ברם כוונתה היתה למצוא תאגיד המתמחה בתחום הטיפול בפסולת לביצוע הפרויקט ולגבות מאותו תאגיד שכר
ייזום .משכך ,המערערת החליטה לשכור את שירותיו של תושב קרואטיה ("יוריץ'") המקושר למקבלי ההחלטה במדינה ובעיר זאגרב ,כנציג או כסוכן לצורך קידום
הפרויקט.
לצורך הקמת הפרויקט הקימה המערערת חברה בת ישראלית ("חברת הבת") וכן הקימה חברה נכדה קרואטית ("החברה המקומית") שתהיה בבעלות מלאה של חברת
הבת .לאחר הקמת החברות ,נחתם הסכם בחודש יוני  2008עם יוריץ' לפיו שכרו כולו מותנה בהצלחה ,כך שהחברה המקומית התחייבה לשלם לו במועד החתימה
מקדמה בשיעור  10%בסך  600אלפי אירו ("המקדמה ") ,אשר תוחזר לחברה המקומית באם היא לא תופיע כאחת המועמדות הסופיות לזכייה במכרז עד ליום 10
בדצמבר .2008
סכום המקדמה הועבר בחודש יוני  2008כהלוואה מהמערערת לחברת הבת ומחברת הבת לחברה המקומית ,וממנה ליוריץ' .יוריץ' חלה במחלה סופנית לפני שהגיע
המועד להשגת אבן הדרך ,ומשכך הוא לא הצליח להביא לזכייה של החברה המקומית בעבור המערערת במכרז .כספי המקדמה לא הושבו מעולם על ידי יוריץ' ,ומאוחר
יותר במהלך שנת  2010הוא נפטר.
לטענת המערערת  ,המקדמה ששולמה ליוריץ' היא הוצאה פירותית אשר הוצאה במהלך עסקי הייזום שלה .אין לייחס חשיבות לכך שהמקדמה הועברה בפועל ליוריץ' על
ידי החברה המקומית ,שקיבלה את הכספים דרך חברת הבת ,כי שתי החברות הללו לא היו אלא "קליפות" ,ואילו במישור המהותי מי שעסקה במיזם היתה המערערת
עצמה .לחילופין ,אם המקדמה הינה הלוואה ,אזי ההלוואה הפכה ל"חוב רע שהתהווה בעסק" וניכויו מותר לפי סעיף  )4(17לפקודה.
פקיד השומה טען ,כי לפנינו הוצאה הונית אשר הוצאה לשם הזכייה במכרז ,כאשר תוצאת הזכייה במכרז הינה החזקת זיכיון בידי החברה המקומית .הזיכיון הינו ה"עץ",
אשר "פירותיו" יהיו הכנסות מתוקף ההחזקה בזיכיון .לחילופין ,מדובר בהוצאה טרום עסקית.
בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופט קירש) קבע ,כי אין הצדקה להתעלם מקיומן של חברת הבת והחברה המקומית ולייחס את ההוצאה בגין המקדמה כאילו שולמה
במישרין על ידי המערערת .יחד עם זאת ,בית המשפט השתכנע כי פעילות המערערת במאמציה להביא לרקימת העסקה בקשר לפרויקט נעשתה במישור הפירותי
ולא במישור ההוני .וזאת לאור האופי הכללי של עסקי המערערת ,כך שמצטיירת תמונה של חברה שמתמחה ב"תפירת עסקאות".
באשר לטענה כי מדובר ב"חוב רע" לפי סעיף  ) 4(17לפקודה ,קובע השופט ,כי די בעובדה שהמערערת מדווחת לפי בסיס מזומן ,כדי לשלול את תחולתו של הסעיף ,וכן
לא מדובר בחוב מסחרי שוטף שלא נפרע על ידי לקוח ,אלא במקרה של אי החזרת קרן הלוואה.
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באופן דומה למה שנפסק בעניין רחובות הירוקה (ע"מ  ,)1113/04השופט מוסיף וקובע ,כי אובדן קרן ההלוואה שנתנה המערערת לחברת הבת יצר בידיה הפסד
עסקי ,היות וההלוואה ניתנה מלכתחילה כחלק בלתי נפרד מהמאמץ המסחרי הכולל של המערערת להשיא רווחי תיווך מ"תפירת" עסקה הקשורה לפרויקט הפסולת,
במהלך העסקים הרגיל שלה ,בתחום הייזום ,התיווך והייעוץ .משכך ,אין מקום לומר כי מדובר בהוצאה טרום עסקית.
באשר למועד עיתוי היווצרות ההפסד העסקי בידי המערערת ,קובע השופט ,כי במישור המהותי אובדן הכסף לא התגבש בשנת  2008כפי שנטען על ידי המערערת.
מבחינה חוזית ,חברת הבת לא יכלה להפר את התחייבותה כלפי המערערת לפני יום  1בינואר  ,2009לכל המוקדם .משכך ,יש לקבוע כי ההפסד בידי המערערת ממתן
ההלוואה לחברת הבת התגבש בשנת  2010כאשר אפסו הסיכויים לשים יד על כספי המקדמה ששולמו ליוריץ'.
הערעור התקבל ברובו
הערה :ראוי לציין ,כי לפס"ד השלכות לעניין סיווג של הפסדים הנובעים מהשקעות  /הלוואות לחברות בנות.

בחזרה לתפריט
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הכרה בהוצאות שהוצאו בשנות השומה והוכרו על ידי רשות המסים בשנים קודמות ,אי ניכוי מס במקור אינו מצדיק אי הכרה בהוצאות
.3
ע"מ  47997-02-13מרדכי פרקו נ' פקיד שומה כפר סבא
רו"ח ועו"ד דניאלה גבאי ,מנהלת במחלקה למיסוי בינלאומי
המערער משמש כסוכן ביטוח ובדוחותיו לשנות-המס שבערעור ,השנים  ,2007-2010ביקש לנכות מהכנסותיו הוצאות בגין "עמלות ביטוח וייעוץ" (להלן" -העמלות") וכן
הוצאות בגין "שירותי משרד" אשר שולמו לחברת כסל בע"מ (להלן " -חברת כסל") ,שבבעלות חלקית של אחיו של המערער אשר החזיק ב 1%-ממניות חברת כסל,
ושימש בה כדירקטור .בנוסף ,ביקש המערער לנַּכֹות מהכנסותיו הוצאות בגין "שכר עבודה וביטוח לאומי" אשר שולמו לילדיו של המערער וכן הוצאות בגין "בגדי עבודה
וניקוי יבש" .פקיד השומה שלל את ההכרה בהוצאות הנזכרות ולעיל ,בטענה כי המערער לא עמד בנטל להוכיח שהן יצאו בייצור הכנסתו כתנאי סעיף  17רישא ,וכן כיוון
שיש לפרש את הדיבור "יצאו" במובן שולמו ,בעוד שהמערער לא הוכיח כי עמד בהוצאות אלה בפועל.
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד ,מפי השופט ד"ר בורנשטין ,קיבל את הערעור בחלקו וקבע:


בכל הנוגע לעמלות ששולמו לכסל ,אימץ השופט עמדה התואמת את כלל "ההשתקה השיפוטי" ,וקבע כי המערער אכן עמד בנטל ההוכחה הנדרש ,וזאת בשים לב
לעדויות והמסמכים שהוצגו בפניו ובשים לב לכך שהוצאות מסוג זה הוכרו בשנות-מס קודמות והמשיב כלל לא בדק ,וממילא אף לא הבהיר ,מדוע מצא לשנות את
עמדתו בהתייחס לשנות-המס שבערעור .בהחלטתו ציין ,כי שלילת הוצאה בשנה אחת לאחר שהוצאה דומה אושרה בשנה אחרת איננה משום "סתירה" בשומה,
ואולם" ,תנאי לחופש פעולה בהתנהלות הרשות הוא שזו האחרונה ,לכל הפחות ,תגלה דעתה בצורה ברורה ותוך שקיפות מלאה ,על שום מה שינתה את
טעמה"  .זאת ,שאם לא תעשה כן ,קיים חשש כי "תיתפס בעיני ציבור הנישומים כפועלת באופן שרירותי ,ובהתעלם ,ללא כל הסבר המניח את הדעת ,מפעולותיה
ומעשיה בעבר".



עוד נקבע בהקשר זה ,כי אין לקבל את טענתו החלופית של המשיב לפיה אין להתיר את ניכוי העמלות משום שלא ניכה בגינן מס במקור כך שחלות לגביהן הוראות
סעיף 32א לפקודה .זאת ,שכן אף מבלי לדון בספק הקיים ,האם סוג התשלום הנדון מהווה הרחבה מותרת ללשון הסעיף אם לאו (והאם אכן קיימת חבות ניכוי מס
במקור ביחס לתשלומים הללו) ,הרי שבנסיבות המקרה ,הסעיף אינו מונע ניכוי ההוצאה אף אם המערער לא קיים חובתו לנכות מס במקור ,שכן אין להפעיל את
הסנקציה האמורה בסעיף 32א לפקודה מקום בו הנישום מסר לפקיד השומה פרטים מספקים אודות מקבל התשלום ,על-מנת שניתן יהא לגבות את המס שלא
נוכה במקור.



בכל הנוגע להוצאות הביגוד והניקוי היבש ,דחה השופט את הערעור ,בקבעו ,כי לא קיים בסיס משפטי להכרה בהוצאות אלו ,שכן הדין מחייב כי נידרש יהיה לזהות
את הבגדים באופן בולט ככאלה המשתייכים לעסק או שקיימת חובה על-פי דין ללובשם.



בכל הנוגע לניכוי הוצאות המשכורות לילדיו ולניכוי התשלום בגין שירותי המשרד לכסל ,נקבע כי המערער אכן לא עמד בנטל ההוכחה הנדרש בכל הנוגע לניכוי הוצאות
אלה ,לאופן חישובם ,לנסיבות תשלומם וכיוצא באלה .כך למשל ,מלבד עדותם של ילדי המערער לפיה עבדו בעסקו של אביהם ,לא הוכיחו כי ידעו פרטים שיודע עובד
בעסק ,כגון מספר העובדים המועסקים ,היכן ישב המערער בפועל ,מי היו לקוחותיו ואילו מהם הופנו על-ידי כסל.
הערעור התקבל ברובו
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פסיקה  -מס ערך מוסף
עו"ד הדר מעודה ,מחלקת מסים עקיפים
חיוב במע"מ בגין תקבול בשל תמורה לביטול הסכם
.4
ע"א  2495/14י.א.נ.י יועצים בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א
המערערת חתמה בסוף שנת  2010על הסכם פשרה עם מנוף חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ לסילוק הדדי של טענות ותביעות בקשר עם הסכם שנכרת ב 2002-בין
המערערת לבין ידידים הולדינג ( )1984בע"מ ("הסכם  ,)"2002ביטול הסכם  ,2002שמירת סודיות ,והתחייבות של המערערת ,גב' נגה אנטלר ,מנכ"לית המערערת
ובעלה יעקב אנטלר ,שלא להתחרות במנוף ו/או בחברות אחרות מקבוצת הראל ביטוח בע"מ בתחום הסדרי פנסיה ו/או מוצרי חסכון ארוך טווח המוענקים לחברי
הסתדרות המורים .כן הוסכם שבמעמד חתימת ההסכם תשלם מנוף למערערת סך של  13.7מיליון ש"ח כולל מע"מ ("הסכם הפשרה") .המחלוקת נסובה סביב שאלת
חבותה של המערערת בתשלום מע"מ בגין כספים שקיבלה בעקבות הסכם הפשרה.
ביום  26בפברואר  2014נדחה ערעור י.א.נ.י יועצים בע"מ (להלן" :המערערת") על ידי בית המשפט המחוזי בת"א ונקבע כי היא מחויבת בתשלום המע"מ בעבור הסכום
ששולם .בית המשפט שלל את האפשרות כי התשלום הוא בתמורה לשירותים שניתנו או שעתידה היתה המערערת לתת ,וקבע כי התמורה בסך  13.7מיליון ש"ח
שקיבלה ,ניתנה בעד מכירת הזכויות שניתנו לה בהסכם  , 2002קרי ,אחוז אחד מתקבולי הפרמיה של מנוף .עוד נקבע כי מועד החיוב במס נגזר ממועד כריתתו של הסכם
הפשרה ב . 2010-בהסכם הפשרה צוין מפורשות שהסכום אותו התחייבה מנוף לשלם כולל מע"מ ,אך למרות טענת המערערת שאינה חייבת במע"מ ,היא לא החזירה את
סכום המע"מ למנוף .דבר זה ,כך נאמר ,מעיד על טעם לפגם בטענותיה.
לטענת מנהל מע"מ ת"א ("המשיב" ) ,חזקה על המערערת שלא היתה חותמת על נוסח הסכם הקובע מפורשות כי הסכום שהיא מקבלת כולל מע"מ אילו היתה בטוחה
שאינה מחויב ת בכך ,וזאת בפרט נוכח העובדה שקיבלה ליווי משפטי שוטף .המשיב הזכיר כי גובה התשלום חושב על בסיס מכירתה של זכותה החוזית העצמאית לקבלת
התמורה ליתרת תקופת הסכם  ,2002ללא תקופת האופציה .כן נטען ,כי מועד המיסוי נגזר ממועד כריתת הסכם הפשרה המהוה עסקה חדשה ,ולא ממועד הסכם .2002
בית המשפט העליון מפי השופט רובינשטיין סירב להתערב בפסק דינו של ביהמ"ש המחוזי ,והדגיש כי כלל גדול בדיני המס הוא החתירה למס אמת ,תוך הגינות כלפי
כולי עלמא ,ואחת מאמות המידה לכך היא התבוננות בקרביה של הפרשה לאמיתם .לכן קבע כי מדובר בענייננו על פרשנותו של הסכם הפשרה בהתאם לכוונת הצדדים
ונוכח נסיבות המקרה.
אין חולק ,כי בהסכם  2002ניתנה הזכות למערערת לקבל  1%מהפרמיות ,בלא תלות בהיקף השירותים שתספק לידידים ומנוף .לא הייתה מחלוקת כי המערערת היתה
נכונה מעיקרא למלא אחר התחייבויותיה ,והיו אלה ידידים ומנוף שנמנעו מקבלת שירותיה .ואולם ,טענה כי הסכם  2002שהעניק "מתנה" למערערת ,משולל כל היגיון
כלכלי ועסקי ,לכן ניתן לומר כי ניתנה לה "כרית ביטחון" שמבטיחה את תשלום אחוז הפרמיות המובטח ,גם אם מנוף לא יזדקקו לשירותיה או יזדקקו לשירותיה בצמצום.
בכך יש כדי להעיד שהמערערת עצמה ראתה בתשלום הפרמיות זכות עצמאית שאינה תלויה במתן השירותים.
מן האמור עולה ,כי המערערת עצמה סברה במהלך השנים ,שתשלום אחוז מן הפרמיות הוא תשלום המובטח לה כזכות עצמאית ,שאינה תלויה במתן השירותים.
בסופו של יום ,בית המשפט העליון קבע כי פרשנותו של בית המשפט המחוזי לחוזה ,לפיה המערערת מכרה למעשה את הזכות שניתנה לה בהסכם  ,2002תואמת את
נסיבות העניין כמו גם את לשונו של הסכם  ,2002ואין מקום להתערב בה.
הערעור נדחה
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גיוס ישראלים לעבודות במחנות קיץ בארה"ב אינו זכאי למע"מ בשיעור אפס
.5
ע"מ  37473-05-12אמריקה-ישראל קאמפ אקסצ'אנג' (איי.אי.סי.אי ).בע"מ נ' מנהל מע"מ ומס קנייה אזורי תל אביב
המערערת עסקה בגיוס צעירים ישראליים המעוניינים לשמש מדריכים ואנשי צוות במחנות קיץ בארה"ב בשני מסלולים :האחד ,כנציגה של חברה אמריקאית שעוסקת
בגיוס מדריכים והשני ,ישירות מול מחנות הקיץ בארה"ב .המערערת טיפלה בהיבטים שונים של גיוסם ,קבלתם והכנתם של הצעירים הישראליים לקראת נסיעתם לחו"ל.
עבור מאמציה קיבלה המערערת עמלה מהחברה האמריקאית הנ"ל (במסלול הראשון) או ממחנות הקיץ (במסלול השני) וזאת בגין כל צעיר ישראלי אשר שובץ כאיש סגל.
המחלוקת בין הצדדים התמקדה ביישומו ,בנסיבות המקרה ,של הסייג בסעיף (30א)( )5לפיו לא יחול שיעור מס אפס "כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל,
נוסף על תושב החוץ ,גם לתושב ישראל בישראל".
המערערת טענה כי עסקאות אלו חייבות במס ערך מוסף בשיעור אפס מכוח סעיף (30א)( )5לחוק מס ערך מוסף או לחלופין מכוח סעיף (30א)( )7לחוק (מתן שירות
בחו"ל בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל) .עיקר טענתה הוא שהשירות שהיא סיפקה ניתן לתושבי חוץ בלבד וכלל לא לצעירים הישראליים אשר גויסו כאמור.
במישור העובדתי ,טענה המערערת ,כי לא גבתה עמלה מהמועמדים שהתקבלו או לא התקבלו למחנה קיץ; המדריכים שהשתתפו במחנות קיץ קיבלו דמי כיס סמליים ולא
קיבלו תשלום ע"ב מסחרי; בחירת המועמדים למאגר ומהמאגר נעשתה על ידי החברה הזרה ומחנות הקיץ; המערערת ערכה ראיונות עם המועמדים ולעיתים מסרה חוות
דעת שלילית ,דבר ששולל את "הנאתם מהשירות" .הראיונות עצמם היו אמצעי סינון עבור החברה הזרה ולא שירות למועמדים; כל ההסברים וההדרכות שסופקו
למועמדים על ידי המערערת ניתנו לפי דרישת החברה הזרה "ולא כשירות לפי דרישת המועמדים".
מנגד ,המשיב סבר כי השירות ניתן גם למועמדים הישראליים וכי השירות ניתן בישראל ,כך שנשללת תחולתם של סעיף (30א)( )5ושל סעיף (30א)( )7לחוק כאחד.
המשיב טען כי "האפשרות של המערערת ,כגורם מקומי ,לבצע את כל אותן פעולות באינטראקציה ישירה ,רציפה ויעילה מול המועמדים הישראלים ,היא היא הערך המוסף
שהציעה המערערת לתושב החוץ ,אלו בדיוק הפעולות שהיא יכולה היתה לעשות היטב מישראל ,בישראל" .לטענתו ,תכלית סעיף (30א)( )5לתת יתרון לעוסק ישראלי על
פני עוסק מקביל זר לא מתקיימת בעניין זה ,שכן עצם הימצאות המערערת בישראל הוא שהביא את מחנות הקיץ והחברה האמריקאית להתקשר עמה ולכן העדפת
המערערת על פני גורם זר אינה רלוונטית.
המערערת והמשיב הסכימו כי המחוקק התכוון להבהיר במסגרת תיקון  23כי כאשר שירות מיטיב באופן ממשי גם עם תושב ישראל ,לא יחול מס בשיעור אפס ,אף אם
התושב הישראלי הוא מקבל משני של השירות בלבד.
בית המשפט המחוזי בת"א (השופט קירש) סקר את נסיבות המקרה באריכות ובין היתר את האמור בתקנון ,באתר החברה ,את העובדה שהמערערת סיפקה מענה
לשאלות ולבעיות של מועמדים בתהליך הגיוס וכן לעובדה שכחלק מתנאיה דרשה "שטר חוב" כפיקדון אשר היה נפרע כשיפוי אם המועמד היה פורש לפני מועד הסיום.
נקבע כי ניתן שירות למועמדים תושבי ישראל ושירות זה לא היה זניח או אגבי ולכן מתקיים הסייג בסעיף (30א)( )5ושיעור מס מלא יחול על עסקאות אלו .לאור קביעת
בית המשפט כי השירות ניתן לתושב בישראל בישראל-נדחתה גם הטענה לעניין סעיף (30א)(.)7
כמו כן נדחו טענות נוספות של המערערת לגבי הסתמכות על חוות דעת מומחה מס ,אפליה לעומת גופים מתחרים וביטול השומה בשל פגם בניהול תהליך ההשגה.
הערעור נדחה
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ניכוי מס תשומות בגין רכישת דירת נופש המשמשת במאגר מלונאי
.6
ע"מ  59149-12-13דן יערי נ' מנהל מע"מ ת"א 3
עו"ד טלי גרדוס ביטן ,מחלקת מיסים עקיפים ,חטיבת המס
המערער הינו עורך דין במקצועו .בחודש מאי  2011הוא רכש מידי יזמים דירת נופש בפרויקט המלונאי חוף הצוק בתל אביב ("היחידה") .במקביל ,המערער התקשר עם
חברת ניהול ,האחר אית לתפעול השוטף של המלון האמור ,והעמיד את היחידה לרשותה כחלק ממאגר מלונאי .בעת רכישת היחידה מידי היזמים ,התווסף מס ערך מוסף
למחיר ששולם על ידי המערער .המערער ביקש לנכות את המס האמור כמס תשומות.
המערער טען ,כי הוא זכאי כ"עוסק" לנכות את מס התשומות הגלום במחיר רכישת היחידה וזאת מפני שהוא משכיר את היחידה (באמצעות חברת הניהול) בעסקאות
החייבות במס ערך מוסף .לטענתו השכרת היחידה נעשית על ידיו "במהלך עסקו" והיא משולבת בפעילותו העסקית הכללית .בנוסף ,בשל אופי היחידה כיחידה מלונאית,
השכרתה במסגרת מאגר מלונאי היא בהכרח בעלת צביון עסקי .כטענה חלופית ,גורס המערער ,כי אף אם השכרת היחידה איננה "במהלך עסקו" כעוסק ,היא מהווה
"עסקת אקראי" בידיו ושוב הוא זכאי לנכות את המס בגין הרכישה ,וזאת מכוח תקנה 6ב(ג) לתקנות מס ערך מוסף ,התשל"ו"( 1976-התקנות").
מנגד טען מנהל מע"מ ת"א ( 3ה משיב) ,כי אין כל קשר בין רכישת היחידה והשכרתה לבין עיסוקיו האחרים של המערער ,ועל כן ,רישומו של המערער כ"עוסק" בשל
פעילותו כעו"ד איננו מעלה או מוריד .יתרה מזו ,כל הפעילות הכרוכה ביחידה ,השכרתה ותחזוקתה ,נעשית על ידי חברת הניהול והמערער איננו מעורב בכך כלל .מדובר
בהשקעה פסיבית שההכנסה השנתית הנובעת ממנה איננה מופקת "במהלך עסק" כלשהו .לפיכך ,אין בידי המערער זכות לנכות מס תשומות ,כשם שאדם פרטי (שכלל
איננו רשום כעוסק) איננו זכאי לקזז מס תשומות באותן נסיבות .המשיב מדגיש גם את העובדה כי למערער זכות לעשות שימוש פרטי ביחידה במהלך חלק מהשנה ואף יש
לו גישה למתקני המלון במהלך כל השנה .באשר לטענה החלופית לפיה אף מכוח היות ההשכרה עסקת אקראי קיימת זכות לניכוי המס ,טוען המשיב ,כי לאור תקנה
 6ב(ד) לתקנות" ,החייב במס" בעסקה זו הוא חברת הניהול ולא המערער וכתוצאה מכך המערער איננו רשאי לנכות את המס בגין רכישת היחידה.
בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופט קירש) קבע ,כי הכנסות המערער לא נצמחו "במהלך עסקיו" ,ומשכך השכרת היחידה לא עולה לכדי עסקה לפי החלופה
הראשונה (מתוך שלוש) להגדרת המונח בסעיף  1לחוק מס ערך מוסף בזו הלשון" :מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו ,לרבות מכירת ציוד" .לעניין
הטענה החלופית ,קבע בית המשפט ,כי השכרת היחידה אכן נכנסת להגדרת עסקת אקראי במקרקעין ,אולם בנסיבות המקרה ,המערער איננו "החייב במס" בגין עסקת
האקראי ,אלא חברת הניהול ,וזאת מכוח תקנה 6ב לתקנות .אשר על כן ,המערער אינו רשאי לנכות את מס התשומות בגין רכישת היחידה.
הערעור נדחה
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פסיקה  -מיסוי מקרקעין
רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני ,מנהל בכיר (פסקי דין )7-8
רו"ח ועו"ד טל פליגלר (פסקי דין )9-10
הקטנת עלות דירה שהושכרה בפטור ממס לצורך חישוב השבח ממכירתה בשל מרכיב הפחת התיאורטי
.7
ו"ע  10216-07-14אביגדור וימן נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה
יחיד רכש דירת מגורים והשכיר אותה למטרת מגורים בתמורה לדמי שכירות ,בסכום שאינו עולה על תקרת הפטור ממס על שכר דירה ,ובהתאם לכך לא שילם מס הכנסה
על דמי השכירות .בהמשך ,מכר אותו יחיד את דירת המגורים ללא פטור על מס השבח במכירתה.
העורר הגיש שומה עצמית וכלל במסגרת החישוב ניכוי של הוצאות החלפת דוד ,הוצאה בגין מחמם מים וכן הוצאות שיפוץ .המשיב לא קיבל את החישוב והוציא שומה
במסגרתה לא התיר לעורר בניכוי את ההוצאות האמורות
המשיב התיר לנכות את הוצאות השיפוץ ,אך לא התיר לעורר לנכות מהשבח את הוצאות הדוד ומחמם המים וכן הפחית משווי הרכישה את הפחת (התאורטי) הנצבר לפי
סעיף  21לפקודת מס הכנסה ,ובכך הגדיל את סכום השבח החייב במס.
ועדת הערר נדרשה לשאלה ,האם בחישוב השבח במכירת דירת המגורים הנ"ל יש להפחית משווי הרכישה את הסכום השווה לפחת הנצבר בגין הדירה ,והאם בחישוב
השבח זכאי אותו יחיד לנכות מן השבח הוצאות שוטפות שהוציא לצורך ייצור הכנסת דמי השכירות.
ועדת הערר פסקה ,כי יש להפחית משווי הרכישה את הסכום השווה לפחת הנצבר בגין הזכויות בדירה .נוכח הוראת ביצוע  5/2007ותוספת  1לה  -חישוב הפחת ייעשה
רק החל מיום  27בפברואר  ,2007המועד בו שינתה פרסמה רשות המסים את שינוי עמדתה הקודמת.
כמו כן ,נקבע ,כי אין מקום להתיר לעורר ניכוי הוצאות שוטפות  -הוצאה בגין מחמם מים והוצאה בגין החלפת הדוד .זאת ,מאחר והכנסתו של העורר מדמי השכירות
מהשכרת דירת המגורים הנ"ל הייתה פטורה ממס לפי חוק הפטור ממס על שכ"ד ,וכי פטור זה מגלם בחובו הכרה קונקרטית בניכוי פחת והוצאות שוטפות .לפיכך אין
מקום להכיר בהוצאות השוטפות בעת חישוב השבח וגם אין מקום שלא להפחית את הפחת משווי הרכישה ,וזאת על מנת למנוע כפל הטבה שהמחוקק לא התכוון אליה.
הערר נדחה
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שיעור מס רכישה על דירת מגורים המיועדת להריסה ישולם לפי "קרקע"
.8
ו"ע  58675-09-14עו"ד דורון סילבה פריאנטה  -נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
נאמן רכש בנאמנות עבור נהנה את מלוא הזכויות במקרקעין המצוי בתל-אביב בתמורה של  13,500,000ש"ח .בסמוך לרכישת הנכס ,הוגשה הצהרה על רכישת דירת
מגורים יחידה ,ומס הרכישה שולם על ידי העורר בהתאם .בבדיקת המשיב נתגלה כי היו בבעלות הנהנה שתי דירות מגורים נוספות ביום רכישת הנכס ,ולכן הוציא המשיב
שומת מס רכישה בסכום גבוה יותר בשל רכישת דירה שאינה יחידה.
מאידך ,הנאמן טען כי אין מדובר כלל ברכישה של דירת מגורים אלא ברכישת קרקע ,החייבת במס רכישה בשיעור של ( 5%שיעור זה נמוך משיעור מס הרכישה שהוטל
בשל רכישת דירה שאינה דירת מגורים יחידה) .על הבקשה לתיקון שומה הגיב המשיב והודיע לנאמן כי החליט לדחותה ,מהנימוקים שבהצהרה שהוגשה על ידי הרוכש
הוצהר כי הדירה תשמש למגורים .כמו כן ,בהצהרת הרוכש נתבקש חישוב מס כדירה יחידה ,כאשר הוצהר על ידי הרוכש כי הינו בעלים של דירה אחרת והוא התחייב
למכרה תוך  24חודש מרכישת הדירה נשוא תיקון זה .לפיכך תמוה כי כיום מתבקש חישוב מס רכישה כ"קרקע" ,דהיינו הריסת הממכר ובנייתו מחדש.
על החלטת המשיב הגיש הנאמן השגה ,ובה נטען כי ההצהרה המקורית הוגשה בשגגה ,ומשהתבררה השגגה אמור המנהל להפעיל את סמכותו ,ולתקן את שומת מס
הרכישה שהוציא ,בהתאם לטיב ומהות הנכס ,קרי מבנה ישן ,המיועד להריסה ,שייהרס בפועל עם קבלת אישורי ההריסה.
המשיב דחה את ההשגה והוסיף לנימוקים כי הממכר היה ונשאר בית מגורים .ביום הרכישה היה הנכס הנרכש דירת מגורים כהגדרתה בחוק מס שבח וכך עולה גם
מהסכם המכר  -המדובר בבית מגורים ישן בן  2קומות שנבנה בשלבים החל מתחילת שנות ה 50-ושופץ מספר פעמים .רמת התחזוקה של הבית הינה בינונית .כמו כן,
בגין מכירת הבית ניתן פטור ממס שבח .מעל שנה לאחר חתימת ההסכם ,הבית עדיין ניצב על תילו.
ועדת הערר התייחסה למבחן הסובייקטיבי שנקבע בפסיקה לגבי שיעור מס הרכישה ברכישת "דירת מגורים" ,וקבעה כי בהתאם לסעיף  85לחוק מיסוי מקרקעין ניתן
לתקן שומה ,כאשר מלכתחילה לא הייתה לנהנה כוונה לעשות שימוש בנכס כדירת מגורים  -הנחה שאכן מתקיימת במקרה זה.
עוד נקבע כי העובדה שהנהנה לא פעל בשקידה ובמרץ כדי להרוס את המבנה הקיים ,אינה מעידה על כך שכוונתו הסובייקטיבית הייתה להשתמש בו למגורים .אין מקום
להשית מס רכישה בסכום מסוים על מי שרוכש מגרש לבנייה ולהשית מס רכישה בסכום אחר על מי שרוכש מגרש זהה שעליו בנוי מבנה ישן המיועד להריסה .הוועדה
הוסיפה וציינה את הקושי ביישום המבחן הסובייקטיבי ואת הצורך בבחינתו המחודשת בידי המחוקק.
עם זאת ,נפסק ,כי הנסיבות המיוחדות של המקרה  -ובייחוד העובדה שהעורר דיווח תחילה על "דירת מגורים יחידה" ורק לאחר שהמשיב שלל הצהרה זו ,תיקן העורר את
דיווחו וטען לרכישת קרקע  -מחייבות הצבת תנאי לקבלת הערר והוא הריסה שלמה בפועל של המבנה בתוך  6חודשים מיום פסק הדין .אי קיום התנאי יביא לדחיית הערר
ואישור שומת המשיב.

הערר התקבל ברוב דיעות
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נכס מוזנח ששימש להלנת עובדים זרים לא מהווה דירת מגורים לעניין מס שבח ומס רכישה
.9
ו"ע  24036-03-14אנדרי לין ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין ת"א
המחלוקת העיקרית בין הצדדים הינה בקשר לסיווגו של מבנה כ"דירת מגורים" .העורר  1מכר חלק ממתחם מקרקעין ביפו לעוררים  2ו 3-שהם בני זוג .היקף מיסוי
העסקה ,לגבי שני הצדדים ,תלוי בסיווגו של המבנה כ"דירת מגורים".
לטענת המשיב ,המבנה לא ענה על הגדרת המונח "דירת מגורים" בשל מצבו הפיזי הירוד והמוזנח .העוררים לעומת זאת סבורים כי המבנה מעולם לא איבד את אופיו
כדירת מגורים ,גם בתקופות בהן נעשה בו שימוש מסחרי או לא נעשה בו שימוש כלל.
ועדת הערר קבעה כי במועד מכירת המבנה לא היה מדובר ב"דירת מגורים" ,הן לעניין מס השבח אצל המוכר והן לעניין מס הרכישה אצל הקונה .בכדי לקבל את הטבת
המס בשל דירת מגורים ,על הדירה לענות על הגדרת המונח "דירת מגורים" שבסעיף  1לחוק מיסוי מקרקעין ,לפיה הדירה "משמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי
טיבה" .במקרה דנן החלופה של "משמשת למגורים" לא מתקיימת ,ולכן החלופה הרלבנטית היא החלופה השנייה שעניינה "מיועדת למגורים לפי טיבה".
הפסיקה קבעה כי יש לבדוק קיומו של פוטנציאל ממשי להשתמש בדירה למגורים בעיני האדם הסביר .בענייננו ,היה מדובר בדירה שהייתה במצב של הרס והזנחה ,אשר
נדרשה לשיפוץ נרחב בכדי להחזירה למצב שבו תהא ראויה לשמש למגורים בעיני האדם הסביר .העובדה שבדירה התגוררו עובדים זרים (אם בכלל) אינה מעידה בהכרח
שהמדובר בדירה הראויה לשמש למגורים בעינ י האדם הסביר .הזנחת דירה עד למצב שבו היא חדלה להיות כזאת על פי המבחן האובייקטיבי ,כי חסרים לה המאפיינים
של דירת מגורים בעיני האדם הסביר ,תהפוך אותה לנכס שאינו "דירת מגורים".
הערר נדחה
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 .10לא ניתן לקבל חישוב לינארי במכירה לקרוב של דירת ירושה
ו"ע  44605-01-15ישראל רונן ניסן נ' מנהל מיסוי מקרקעי נצרת
העורר וארבעת אחיו ירשו מאביהם דירה בעפולה בחלקים שווים .העורר ושלושה אחים נוספים מכרו את חלקיהם לאח החמישי ולאשתו .שניים מהאחים מכרו את חלקם
בדצמבר  2013ואילו העורר ואחותו מכרו את חלקם בתחילת ינואר  . 2014לאביו של העורר היו בעת פטירתו זכויות בעלות במחצית מדירה נוספת בקרית ים אשר גם
אותן ירשו העורר ואחיו בחלקים שווים.
בענייננו ,המחלוקת נסובה סביב שאלת זכאותו של העורר לשלם מס שבח בגין המכירה כאמור לפי שיטת החישוב הליניארית כקבוע בסעיף 48א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין,
דהיינו ,תשלום מס רק על החלק היחסי הזניח של מספר ימים המיוחס לתקופה שחלפה מיום  1בינואר  2014לעומת סך תקופת ההחזקה בנכס מאז שרכש אותו המוריש
ועד ליום המכירה בידי העורר-היורש.
העורר טען כי אין להחיל עליו את הסייג שנקבע בהוראות סעיף (44ד)( )1לחוק ההסדרים ,לפיו אין להחיל את שיטת החישוב הליניארי המיוחד במכירת דירת מגורים בין
קרובים .לגישתו ,היות ובעניינו מדובר במכירת דירה אחת  ,ולא שתיים ,אין להחיל את הוראות הסעיף .לחילופין ,טען העורר ,כי מכירת חלקו בדירה לאחיו ואשתו מהווה
למעשה חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים כמשמעותה בסעיף (5ג)( )4לחוק מיסוי מקרקעין ,אשר במסגרתה שולמה תמורה מחוץ לנכסי העיזבון .לכן ,ולאור תיקון  82לחוק
מיסוי מקרקעין ,הוא זכאי לחישוב הלינארי המוטב.
ועדת הערר שליד ביהמ"ש המחוזי בנצרת דחתה את הערר וקבעה כי הוראות הסייג לפי סעיף (44ד)(()1ג) לחוק ההסדרים חלות אף על דירה אשר התקבלה בירושה.
מקום בו דירה כאמור ,אשר לא הייתה דירתו היחידה של המוריש ,נמכרת לקרוב הרי שאין תחולה לסעיף 48א(ב )2לחוק מיסוי מקרקעין והמוכר אינו זכאי להינות ממס
מיטיב בחישוב ליניארי .כמו כן ,דחתה ועדת הערר את פרשנותו של העורר לפיה סעיף (44ד)(()1ג) לחוק ההסדרים אינו חל מקום בו רק דירה אחת נמכרת לקרוב.
לסיום ,קבעה ועדת הערר כי במקרה הנדון אין המדובר בחלוקה ראשונה של נכסי העיזבון ,ולפיכך אין העורר זכאי לתשלום מס לינארי מיטיב (בעקבות תיקון .)82
הערר נדחה
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חלק  - 3חוזרים ,הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המס
עו"ד אהרן לוריא
התחלה בהליכי ביקורת גלויים משמעותיים לפחות חודשיים לפני מועד התיישנות השומה  -הנחיות לפעולה
.1
הנחיית רשות המיסים מיום  21בפברואר 2016
בשל החשיבות לעריכת שומה מקצועית ומעמיקה תוך מתן הזדמנות סבירה לנישומים ומייצגים להשמיע את טענותיהם ,הוחלט כי בכדי לערוך שומה לשנת מס פלונית ,יש
להתחיל בהליכי ביקורת גלויים משמעותיים (כגון הזמנה לדיון ,דרישת מסמכים ,עריכת ביקורת בעסק וכדומה) ,וזאת לפחות חודשיים לפני מועד התיישנות השומה.
במסגרת ההנחיות לפעולה ,פורסמו מספר דגשים ,כדלהלן:
( )1החלטה זו חלה על שומות שלב א' כאמור בסעיף (145א)( )2לפקודה.
( ) 2במקרים חריגים בלבד ,ולבקשת פקיד השומה או סגנו (ובאישור הרפרנט המקצועי) ,יוכל מפקח לערוך שומה לשנת מס ,גם אם נותרו פחות מחודשיים למועד
התיישנות השומה ,בכפוף לנימוקים בכתב שיצורפו להחלטה כאמור.
דוגמאות למקרים חריגים שבהם התגלו ממצאים רלוונטיים רק בסמוך למועד ההתיישנות( :א) התיק הוחזר מחקירות בסמוך למועד ההתיישנות; (ב) ביקורת מע"מ
שנערכה בסמוך למו עד ההתיישנות; (ג) הוגשה הצהרת הון בסמוך למועד ההתיישנות; (ד) טיפול בתיקים קשורים או במסגרת סקירת התיק עצמו התגלו ממצאים
משמעותיים.

דיווח ותשלום באמצעות האינטרנט
.2
הודעת רשות המיסים מיום  11בפברואר 2016
הודעת רשות המיסים קובעת ,כי תשלום באמצעות האינטרנט (לגבי תשלומי מע"מ ,מקדמות ודיווח שוטף לניכויים) ,ניתן לשלם באמצעות אחת מהחלופות הבאות:
()1

כרטיס אשראי  -מוגבל בתקרה וניתן לדווח ולשלם עד ה 19-לחודש בשעה .18:30

()2

תשלום באמצעות אתר הבנק בו מתנהל חשבון המשלם  -יש צורך לחתום מול הבנק (באופן חד-פעמי) על הרשאה מתאימה .בעת שימוש ביישום יופנה הלקוח
לאתר הבנק .ניתן לדווח ולשלם עד ה 19-לחודש בשעה .18:30

()3

הפקת שובר תשלום  -באמצעות היישומים (למעט יישום לדיווח ניכויים תקופ תי) שניתן לשלם בבנק הדואר בלבד .תשלום שיבוצע עד שני ימי עסקים אחרי ה15-
לחודש לא יחויב בקנס איחור בדיווח/תשלום.

לגבי תשלום באמצעות מחשב שע"מ למייצגים מקושרים  -בערוץ זה יכולים לדווח ולשלם רק מייצגים מקושרים למחשב שע"מ עובר לקוחותיהם ,עבורם נקלטו במחשב
שע"מ ייפויי כוח והרשאה לחיוב בחשבון.
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מס על הכנסות גבוהות על פי סעיף 121ב לפקודה
.3
הוראת ביצוע מס' 9/2015
יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה חייבת הגבוהה מסך של  810,720ש"ח (נכון לשנת ( )2015להלן " -התקרה") ,יחויב בהתאם לסעיף 121ב לפקודה ,בתוספת מס של
 2%על כל סכום העולה על התקרה כאמור .בהתאם ,פרטה הוראת הביצוע מספר נקודות ,כדלהלן:
( )1לעניין בני-זוג הנערך לגביהם חישוב נפרד על הכנסותיהם ,גם המס הנוסף יחושב על הכנסתו החייבת של כל אחד מבני הזוג .ככל שייערך לבני הזוג חישוב מאוחד ,גם
המס הנוסף ,יחושב על הכנסתם המשותפת של בני הזוג בחישוב מאוחד (נוספו דגשים בהוראת הביצוע גם לעניין הכנסות שאינן מיגיעה אישית).
( )2בחישוב ההכנסה החייבת במס נוסף יחול סעיף (8ג) לפקודה ,המתיר לפרוס הכנסות מסוימות על פני מספר שנים .בהקשר זה ,מציינת הוראת הביצוע ,כי פריסה
כאמור ,משנה את סכום ההכנסה החייבת במס נוסף ,באופן שהחלק שנפרס לשנה אחרת יגרע מההכנסה החייבת בשנה שבה נתקבלה ההכנסה ,ויווסף לשנת המס
אליה מיוחס חלק ההכנסה שנפרס .הובהר גם ,כי פריסה כאמור ,אינה חלה על פריסות שבח וריווחי הון .במקרים אלה ,ההכנסה החייבת לעניין המס הנוסף תכלול את
סכום השבח הריאלי המלא ואת סכום רווח ההון הריאלי המלא בשנת ביצוע העסקה ,גם אם בוצעה פריסה.
( )3לעניין הכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל או בשיעור מס סופי  -הוראת הביצוע קובעת ,כי המס הנוסף חל גם על הכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל ,כגון הכנסות
משוק ההון ,דיבידנד מרווחי מפעל מאושר/מוטב/מועדף וכן על הכנסות החייבות בשיעור מס סופי ,כגון הכנסות משכר דירה וכיו"ב.
( )4ייחוס המס הנוסף להכנסה החייבת במס בחו"ל  -לאור הקושי בייחוס המס הנוסף להכנסה מסוימת מחו"ל ,הוחלט כי תקרת הזיכוי במס בישראל ,בגין המס ששולם
בחו"ל ,תחושב בהתאם ליחס ההכנסות החייבות של הנישום ,כך:
(א) לסכום תקרת הזיכוי יתווסף סכום המס הנוסף כשהוא מוכפל בהכנסה החייבת מחו"ל (של שני בני הזוג) מכל המקורות ,ומחולק בהכנסה החייבת הכוללת
(של שני בני הזוג בישראל ובחו"ל) ,מכל המקורות.
(ב) במידה וקיימות מספר הכנסות מחו"ל ,חלוקת הזיכוי בגין המס הנוסף ,תעשה על פי אותו עקרון ,קרי ,סכום הזיכוי בגין המס הנוסף יוכפל בהכנסה מסוימת
מחו"ל ויחולק בהכנסה הכוללת מחו"ל.
( )5תשלום על חשבון המס הנוסף במהלך השנה  -חובת ניכוי המס במקור החלה על המעביד ,קיימת גם לגבי ניכוי המס הנוסף .נישום המבקש לשלם מקדמה על חשבון
המס הנוסף (מיוזמתו או על פי הסדר) ,יוכל לקבל במחלקת הגבייה ,במשרד השומה ,שובר תשלום ממוכן.
( )6חובת הגשת דו"ח שנתי  -יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה על סכום התקרה ,יהא חייב בהגשת דו"ח בהתאם לסעיף  131לפקודה ,ותקנות מס הכנסה
המקנות פטור מהגשת דו"ח כאמור ,לא יחולו על יחיד זה.

בחזרה לתפריט
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אישור מהיר להחזרי מע"מ -מסלול ירוק החל מדוח ינואר 2016
.4
הודעה של רשות המסים מיום  17בפברואר 2016
רו"ח נטאלי שפיגלר ,מחלקת מסים עקיפים
במטרה לסייע לכלל העוסקים ובייחוד ליצואנים ,להבטיח את המשך הפעילות הכלכלית-עסקית שלהם ,השיקה רשות המיסים בימים האחרונים את "המסלול הירוק"
לאישור החזרי מע"מ לעוסקים המדווחים בדיווח המפורט.
בכדי שעוסק יוכל להיכלל ב"מסלול הירוק" עליו לעמוד במספר קריטריונים כדלקמן :עליו להתנהל באופן תקין ,להיות בעל ותק של  12חודשים ומעלה ,על הדרישה להחזר
להיות במסגרת הדיווח המפורט ,במהלך  12החודשים שקדמו לדרישה הועברו לעוסק לפחות שלושה החזרים ,אין לו יתרת חוב לרשות המיסים ,יש לו אישור בתוקף
לפטור מניכוי מס במקור ועוד.
לעוסקים העומדים בקריטריונים יתאפשר לקבל את החזר המע"מ תוך שישה ימי עסקים .מועד העברת ההחזרים תלוי בשיעור מס תשומות היבוא של העוסק:
אם מס התשומות מייבוא גבוה מ 50%-מכלל מס התשומות ,קרי ,מרביתו מורכב מרכישות מספקים מחו"ל  ,והדוח הוגש בין ה 1-לחודש עד ל 11-לחודש  -ההחזר יועבר
לעוסק תוך  6ימי עסקים מהגשת הדוח.
לעומת זאת במידה ומס התשומות מייבוא נמוך מ 50%-מכלל מס התשומות ,משמע ,מרביתו מורכב מרכישות מספקים מקומיים ,ההחזר יתבצע תוך שישה ימי עסקים
מהגשת הדוח ,אך לא לפני ה 17-בחודש .

בחזרה לתפריט
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חלק  - 4מיסוי בינלאומי
עו"ד אמיר ברנד ,המחלקה למיסוי בינלאומי
הודו  -תיקון או שינוי חקיקה רטרוספקטיבי בדין המדינתי ,אין בכוחו להשפיע או לשנות באופן חד צדדי את ההגדרות בסעיפי האמנה כפי שנקבעו על ידי מי
מהצדדים לאמנה
בית המשפט העליון בניו דלהי ,פסק לאחרונה בשתי סוגיות מהותיות אשר עניינן בהגדרת המונח "תמלוגים" כפי שמופיע באמנות כפל המס של הודו עם תאילנד והולנד.
במהותה של ההחלטה קובע ביהמ"ש ,כי לא ניתן לבצע שינויים בהגדרות וסעיפים באמנות כפל מס באמצעות שינויים ותיקונים רטרוספקטיביים של החוק המקומי והדין
המדינתי של מי מהצדדים להסכם.
העובדות :החברה מספקת באמצעות לווין ,שירותי שידור דיגיטליים במקומות שונים בעולם וביניהם הודו ("השירותים") ,כאשר את הכנסתה בגין השירותים ,מפיקה
החברה מדמי שכירות המשולמים על ידי רשתות הטלוויזיה בהודו בגין השימוש כלומר ,שידורם של ערוצים שונים אשר מספקת החברה בהודו .השידור הדיגיטלי מועבר
באמצעות תחנת ממסר הממוקמת בהולנד ,השולחת אותות ללוויין אשר מעביר את התשדורת לתחנת ממסר נוספת הממוקמת בהודו .תחנת הממסר בהודו אינה
בבעלותה של החברה ואינה מופעלת על ידה .למעשה ,לחברה אין נכסים ,עובדים או פעילות כלשהיא בהודו .עם זאת ,הלוויין מצוי בבעלותה המלאה.
השאלות המשפטיות:
()1

האם תשלום דמי השכירות המועבר לחברה בגין השירותים כאמור נופל להגדרת "תמלוגים" כפי שמופיע בדין הפנימי של הודו ,אשר קובע כי הכנסה מדמי שכירות
של תחנת ממסר מהווה הכנסה מסוג "תמלוגים";

()2

במידה והתשלום בגין השירותים אכן נופל להגדרת "תמלוגים" בכפוף לדין המדינתי ,האם נופל התשלום גם להגדרת "תמלוגים" על פי האמנה;

דיון והכרעה :בראשית הדברים ומבלי להכריע בשאלה הראשונה ,מפנה ביהמ"ש את הדיון להחלטתו משנת  2012העוסקת בהגדרת המונח" :תמלוגים" ,אשר הביאה
לכך שהפרלמנט ההודי באמצעות חיקוק רטרוספקטיבי אשר תחולתו מיוני  ,1976ישנה את הגדרה זו בדין המדינתי של הודו ("התיקון") .בבסיס הדיון עומד ההבדל הקל
והמינורי שבין הגדרת "תמלוגים" כפי שמופיעה בחוק ובמובחן מהגדרת תמלוגים כפי שמופיעה זו באמנה .בעוד שדברי ההסבר לסעיף  12לאמנת המודל של הOECD-
("אמנת המודל ") קובעים במקרה דנן כי התשלום בגין השירותים אינו נופל להגדרתה הקלאסית של תמלוגים ועל אף הדמיון הרב בין ההגדרות ,רשויות המס בהודו אינן
"מתיישרות" עם דברי ההסבר וקובעות כי התשלום דנן ,אכן נופל להגדרת המונח תמלוגים.
לענייננו קובע בית המשפט ,כי אין מקום להחיל את התיקון כאמור באופן רטרוספקטיבי .התיקון ,אשר מטרתו היא להבהיר חיקוק פלוני במקרה של עמימות או שעה
שקיימים מספר פירושים אפשריים ("תיקון מבהיר")  -אין ביהמ"ש מתחייב להחילו באופן רטרוספקטיבי ובאופן אוטומטי .הסיבה לכך נעוצה בעובדה ,שתיקון זה  -לצד
מטרתו להבהיר חיקוק פלוני ,ולהנגישו בכפוף לעקרון הוודאות ,מטיבו ומטבעו ,מביא להרחבה אינהרנטית באמצעות רכיביו ומרכיביו הטומנים בחובם עקרונות משפטיים
חדשים ותוך כך חבויות משפטיות נוספות אשר עלולות להי ווצר לנישום .לא זו אף זו ,לעיתים תיקון מבהיר טומן בחובו פרשנות נוספת וחדשה אשר אינה נאמנה תמיד
לחיקוק אותו היא מיועדת לתקן .מכל אלה ,יש להעדיף כי תיקוני חיקוקים יהיו פרוספקטיביים ויחולו מכאן והלאה.
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לעניין השאלה השנייה ,קובע ביהמ"ש ,כי אין להחיל את ההגדרה כפי שתוקנה בדין הפנימי על סעיף האמנה ולגזור מכך את פרשנות הדין הבין מדינתי  -לא באופן
רטרוספקטיבי ולא באופן פרוספקטיבי .להלן נימוקיו:
()1

תיקון חקיקה אשר הוא בעל מאפיינים דקלרטיביים אשר מוסיף הבהרה לחיקוק הקיים ומייצר פרשנות חדשה לזה האחרון בשל לקונה או כל חסר אחר בחיקוק
הקיים  -אין לאפשר החלתו באופן רטרוספקטיבי על הסכם בין שתי ישויות סוברניות כשם שהוחל על הדין המדינתי .כל מעשה מעין זה הוא פגיעה בריבונותו של
מי מן הצדדים להסכם הבין מדינתי.

()2

שינויי חקיקה פנימיים תוך מדינתיים  -אין בכוחם לשנות ולהשפיע על אמנות והסכמים בין מדינתיים גם באופן פרוספקטיבי .הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי לפרלמנט
לא מסורה כל זכות להשפיע על כלים בינלאומיים  ,גם אם השפעה זו נעשית באופן עקיף על ידי תיקוני חקיקה .תיקון או שינוי חקיקה רטרוספקטיבי בדין המדינתי -
אין בכוחו להשפיע או לשנות באופן חד צדדי את ההגדרות בסעיפי האמנה כפי שנקבעו על ידי מי מהצדדים לאמנה.

()3

במקרה דנן כוללת האמנה סעיף ספציפי הקובע כי בהפעלת הוראות האמנה על ידי אחד מבעלי האמנה תהא לכל מונח שלא הוגדר אחרת המשמעות שיש לו בדיני
הארץ של אותו בעל אמנה ,זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות אחרת .הסעיף כאמור ,אינו מאפשר את שינוי הגדרת "תמלוגים" והחלת הדין הפנימי באופן
רטרוספקטיבי.

בחזרה לתפריט
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חלק  - 5ניוד עובדים ותגמול הוני
רו"ח (משפטנית) פרידה ויסברג ,דירקטורית ,מנהלת קבוצת ניוד עובדים ,תגמול הוני ואשרות עבודה ,חטיבת המס
מועד תחילת התושבות במקרה של העברת מרכז החיים לישראל שלא בסמוך לקבלת תעודת עולה
.1
החלטת מיסוי בהסכם מס' 2983/16
בני זוג נולדו במדינת אמנה ("המדינה הזרה") והינם אזרחי ותושבי המדינה הזרה .בחודש ספטמבר  2010הגיע הבעל לישראל ופנה למשרד הפנים ולמשרד הקליטה
לקבלת תעודת זהות ותעודת עולה בכוונה להעתיק את מקום מגוריו ומגורי משפחתו לישראל בהמשך אותה השנה .בהתאם לבקשתו אכן הונפקה לו תעודת עולה בשנת
 ,2010ואולם בני הזוג החליטו לא לממש את החלטתם לעלות לישראל בשנת .2010
בשנת  2013רכשו בני הזוג דירה בישראל .בתחילת אוגוסט  2014הודיעו בני הזוג למדינה הזרה כי הם עוזבים ועולים לישראל ,בסמוך להודעה זו ,מכרו בני הזוג את
דירתם במדינה הזרה .החל מיום  3באוגוסט "( 2014יום המעבר ") ,העתיקו בני הזוג את מרכז חייהם לישראל ורשמו את ילדיהם למוסדות חינוך בישראל .עובר ליום
המעבר בכל שנה החל משנת  2005ועד יום המעבר שהו בני הזוג בישראל פחות מ 30-ימים ,למעט שנת המס  ,2012בה שהו בישראל  32ימים ושנת המס  ,2013בה
שהו בישראל  53ימים.
הבקשה :בני הזוג ביקשו לקבוע כי הם תושבי ישראל לראשונה החל מיום  3באוגוסט  2014כמשמעות המונח בסעיף (14א) לפקודה.
החלטת המיסוי :על אף העובדה כי בפועל קיבל הבעל תעודת עולה בשנת המס  ,2010לאור העובדה כי בפועל לא העתיק את מרכז חייו בשנת המס  ,2010לא ייחשב
הבעל לתושב ישראל לראשונה ממועד קבלת תעודת העולה .בני הזוג יחשבו כתושבי ישראל החל מיום המעבר ובלבד שמיום המעבר ישראל תמשיך להוות מרכז חייהם.

פרשנות לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל)
.2
החלטת מיסוי שלא בהסכם מס' 4968/16
היחיד התגורר במדינה זרה עד לשנת  .2004במהלך  2004ביקר בישראל כחלק מתוכנית אולפן ושהה בקיבוץ בישראל  180יום וחזר למדינתו .בסוף חודש אפריל 2005
הגיע היחיד לישראל ,במועד זה קיבל היחיד תעודת עולה ממשרד הפנים ,התגורר בישראל ,למד עברית ואף פתח חשבון בנק בישראל .בחודש אוגוסט  2006התגייס
לצה"ל .עם סיום שירותו הצבאי ,בתחילת שנת  ,2009חזר היחיד למדינה הזרה ,ובחודש יולי  2009שב לישראל על מנת להשתקע בה.
על פי פירוט הימים של היחיד עולה כי הוא שהה מספר ימים משמעותי בין השנים  180 - 2004( 2004-2009ימים 138 - 2005 ,ימים 328 - 2006 ,ימים340 - 2007 ,
ימים 342 - 2008 ,ימים 174 - 2009 ,ימים).
הבקשה :היחיד ביקש לראות אותו כתושב ישראל לראשונה החל מאוקטובר  2009בהסתמך על תקנה  )3(3לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי
ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) ,התשס"ו"( 2006-התקנות") .התקנה מתייחסת למצב של יחיד שאינו עולה חדש ,שהגיע לישראל לשם שירות
בצה"ל-עד לסיום שירותו הצבאי ,אם ביקש שלא להיחשב תושב ישראל.
החלטת המיסוי :בקשתו של היחיד נדחתה לאור מספר ימי השהייה המהותיים בישראל עובר לשנת המס  ,2009שמצביעים על כך כי היחיד עשוי להיחשב כתושב ישראל
לראשונה במועד מוקדם יותר ולכל המאוחר בשנת המס  .2005בהתייחס לתקנה  )3(3לתקנות נקבע כי זו לא תחול במקרה זה היות והיחיד הגיע לישראל עוד בטרם
כניסתן לתוקף של התקנות ( ,) 1.1.2006היחיד הגיע לישראל למעלה משנה לפני מועד גיוסו לצה"ל וכן כיוון שהתקנות לא חלות על יחיד עולה חדש ובמקרה דנן קיבל
היחיד תעודת עולה בחודש אפריל .2005
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העסקת עובדים זרים חייבת בהיטל והם אינם זכאים לנקודות זיכוי
.3
ע"מ  9266-03-14שלמה סעד נ' פקיד שומה אשקלון
המערער הוא קבלן כוח אדם ,המספק עובדי כפיים למפעלים ולעסקים .בשנות המס שבערעור העסיק המערער עובדים מסודן ומאריתריאה שנכנסו לישראל שלא כדין
(להלן" :העובדים") ,לצורך ביצוע עבודות שונות במגוון תחומים .לא היה בידי העובדים היתרי העסקה ,וכולם אחזו ברישיון זמני לשהייה בישראל שהונפק להם בהתאם
לחוק הכניסה לישראל .המערער שילם לעובדים בשנת המס האמורות שכר עבודה (הכנסת עבודה על פי סעיף  )2(2לפקודת מס הכנסה).
הערעור דן בשתי סוגיות עיקריות :הראשונה ,היטל העסקת עובדים זרים  -על פי קביעת פקיד השומה ,היה על המערער לשלם היטל העסקת עובדים זרים ,בגין השכר
ששילם לעובדים; הסוגיה השנייה דנה בשאלת זכאותם של העובדים הזרים לנקודות זיכוי לפי סעיפים 33א 34 ,ו 36-לפקודה.
בית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופט גדעון) סקר סוגיות דומות שנדונו בפסקי-דין ביחס לסוגיה הראשונה  -ובכלל זאת פסקי-הדין של בתי-המשפט המחוזיים בעניין
טלרום ,China Civil Engineering Construction ,ישרוטל ,טלרום ו-ג .ארזים ופסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין רצון ,וקבע כי דין טענת המערער לפיה מעמדם
של העובדים הזרים כפליטים להידחות ,זאת מאחר והמערער לא הוכיח כי מתקיימים בכל אחד מהם התנאים המזכים במעמד שכזה .הובהר ,כי יש להבדיל את סוגית
הערעור מהפסיקה שנסקרה לעיל ,כאשר האחרונה עסקה בחיוב בהיטל על העסקת עובדים זרים שנכנסו לישראל כדין ,ע"פ אשרות עבודה בהתאם לחוק הכניסה לישראל.
עוד נקבע ,כי גם אם יש ממש בטענה לפיה כל עוד המדינה אינה מגרשת את המסתננים יש לאפשר להם לחיות ולהתפרנס בכבוד ,הרי שההיטל אינו מוטל על העובדים
הזרים אלא על המעסיקים על-מנת ליצֹור אפליה מתקנת לטובת העובדים הישראליים.
נקבע כי ההיטל חל על העסקת ע ובד זר .עובד זר ,הוא עובד שאינו אזרח ישראל או תושב בישראל .כפי שנקבע בפסיקה שנסקרה לעיל ,ובייחוד בפסיקת בית המשפט
העליון בעניין רצון ,יש לבחון תושבות לפי חוק הכניסה לישראל ,עם פרשנות ותכליות חוק ההיטל וחוק עובדים זרים.
לעניין סוגיית נקודות הזיכוי -נקבע ,כי כל עוד לא הוכרו העובדים באופן רשמי כפליטים ,אין להתייחס אליהם ככאלה .אין לראות אדם שנכנס לישראל שלא כדין ,שמוטל
עליו צו הרחקה ,כאדם שמרכז חייו בישראל הזכאי ליהנות מנקודות הזיכוי הניתנות לתושב ישראל .אין גם לראות במי שהסתנן לישראל והוצא נגדו צו הרחקה ,שהותלה
באופן זמני ,כמי ששוהה בישראל ומועסק בה כדין .ולכן משלא ניתנו למסתננים אישורי העסקה ,אין לראותם כמי שהעסקתם הותרה וכמי שהינם תושבי חוץ זכאים ,לעניין
נקודות זיכוי.
הערעור נדחה
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מגזר הנדל"ן
חקיקה
ארז אסלן ,מחלקת מיסוי נדל"ן
תיקון חקיקת המיסוי של קרנות ריט
.1
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)222התשע"ו2016-
פורסם בספר החוקים  2547מיום  7באפריל 2016
פרק שני  1לפקודת מס הכנסה (סעיפים 64א 2עד 64א -)11קרן להשקעות במקרקעין ,חוקק במסגרת תיקון  147לפקודה ,בתחולה מיום  1בינואר .2006
במסגרת תיקון  222לפקודה ,תוקן הפרק במטרה להקל ולעודד הקמת קרנות נוספות להשקעות במקרקעין ("קרנות ריט") ,שכן מחקיקת הפרק בשנת  2006ועד היום
הוקמו  2קרנות בלבד (קרן נוספת שלישית בתהליכי התאגדות).
במסגרת התיקון ,בוצעו גם תיקונים עקיפים לחוקים נוספים :חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופות גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך),
תיקון מס'  86לחוק מיסוי מקרקעין ותיקון  54לחוק מס ערך מוסף.
תחילת התיקון הינה  60יום מיום הפרסום (כלומר 60 ,יום מ 7 -באפריל .)2016
להלן עיקרי התיקון:
()1

מס רכישה  -יחויב מס רכישה בשיעור  ,0.5%ובתנאי שאם קיימת תמורה נוספת שאינה במניות ,היא לא תעלה על  50%מהמקרקעין שהועברו לקרן.

()2

מע"מ  -פטור ממע"מ (הוספת סעיף 31ג) במכירת דירות מגורים לקרן ובמכירת דירות מגורים על-ידי הקרן.

( )3דחיית מס שבח בהעברת נכסים לקרן  -לגבי קרן ריט קיימת תהיה דחיה של אירוע המס ל 5-שנים ,כך שישולם מס רק כשיהיה לנישום "מפגש עם כסף" ולא ביום
קבלת המניות .לעניין חבות במס שבח בעת הקמת הקרן ,תחול דחיית תשלום המס בידי המייסד עד למימוש המניות המוקצות או הנכסים שהועברו.
()4

איגוד מקרקעין  -קרן ריט לא תחשב כאיגוד מקרקעין .ובנוסף ,החזקה באיגוד מקרקעין על-ידי קרן ריט בשיעור העולה על " ,50%ישקיף" את הכנסותיו של איגוד
המקרקעין ויראו את הכנסותיו כהכנסותיה של הקרן.

()5

פטור ממס לקופות גמל ומוסדות ציבוריים על הכנסות מקרן ריט .המוסדות יוכלו להשקיע בנדל"ן באמצעות הריט לעומת השקעה מוסדית ישירה.
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()6

הוארכה תקופת הרישום למסחר ל 24-חודשים מיום ההתאגדות ( 36חודשים לקרן להשכרה למגורים).

()7

לחוק התווספה קרן להשכרה למגורים אשר תקבל הקלות נוספות .קרן להשכרה למגורים היא קרן שרכשה או הקימה לפחות  30%משווי נכסיה כמקרקעין לצורכי
דיור להשכרה או מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה .פרק הטבות ייחודי לקרנות המיועדות לבנייה להשכרה למגורים לטווח ארוך .קרנות ריט יוכלו לרכוש קרקע
לדיור להשכרה ולשמש כיזם של הפרויקט כבר משלב ההקמה .כמו כן ,יחולו לגביה ההטבות הכוללות רישום למסחר תוך  36חודשים ,מינוף בשיעור  80%ועוד.

()8

על הכנסות מהשכרה למגורים ועל הרווח הון ממכירת יחידות המגורים יחול מס בשיעור  .20%לעניין זה ,יש לשים לב שעל הכנסות שכירות שלא ממגורים יחול מס
בשיעור  .48%החוק עדיין מחייב את הקרן לנכות במקור את שיעור המס המקסימלי על השכרת נכסים ( .)48%ואולם ,משקיעים מעל גיל  60יוכלו לקבל הפחתה ל-
 10%בלבד .כמו כן ,משקיעים פרטיים מתחת לגיל  60יכולים להפחית את שיעור המס הסופי לשיעור המס המינימלי משכירות ( )30%באמצעות הגשת דו"ח תיאום
מס שנתי למס הכנסה.

()9

על קרן ריט לחלק כל שנה  90%מהכנסתה החייבת (עד  30/4של השנה העוקבת)  -לעניין החלוקה ,בעקבות התיקון ,ניתן לחלק גם סכומים בגובה הפחת.
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פסיקה  -מיסוי מקרקעין
רו"ח אורן חן
סיווג מכירת אופציה לרכישת מקרקעין כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי
.2
ע"מ  26719-09-12רעי משעל נ' פקיד שומה כפר סבא
העובדות :ביום  30ביוני  2009רכש המערער אופציה לרכישת מקרקעין תמורת כ 450-אלף ש"ח .תוספת המימוש לרכישת המקרקעין נקבעה על כ 8.5-מיליון ש"ח,
ותקופת האופציה נקבעה לחודשיים בלבד .המקרקעין נשוא האופציה כללו מגרש ריק הכולל זכויות בניה של  34יחידות דיור ("המגרש הריק") וכן  8.9%ממגרש המקנה
זכויות במקרקעין משותפים ("המגרש המשותף").
לאחר רכישת האופציה טס המערער לארה"ב לתקופה של חודש .טרם נסיעתו פנה אליו המתווך שסייע לו באיתור המקרקעין בהצעה למכור את האופציה לקבוצת רכישה,
אם וככל שתתגבש קבוצה כזאת .ביום  30באוגוסט  2009חתם המערער על שני הסכמי מכר למכירת האופציה .האופציה המתייחסת למגרש המשותף נמכרה תמורת כ-
 414אלף ש"ח והאופציה המתייחסת למגרש הריק נמכרה לקבוצת רכישה תמורת כ 1.4-מיליון ש"ח .יוער ,כי כדי להוציא לפועל את עסקת הרכישה האחרונה הצטרף
המערער לקבוצת הרכישה ומכר את זכותו לצד שלישי כעבור חודשיים .מכירת האופציה הניבה למערער רווח של כ 1.37-מיליון ש"ח .המערער דיווח בדוח השנתי על
ההכנסה ממכירת האופציה כרווח הון .פקיד השומה (המשיב) ,לעומת זאת ,קבע כי ההכנסה הנ"ל מהווה הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי לפי סעיף )1(2
לפקודה.
טענות המערער :בעת רכישת האופציה כוונתו הייתה לבנות על המקרקעין נדל"ן מניב ,ומטרת האופציה הייתה לתת לו עוד זמן לבחון את הסיכונים והסיכויים הכרוכים
בפרויקט .מכיוון שבתקופת האופציה חלה עליה דרמטית במחירי הנדל"ן בארץ ,הוא קיבל הצעה אטרקטיביות למכירת האופציה ,הצעה אשר בחר לנצלה .האופציה נמכרה
לקבוצת רכי שה שהתגבשה לאחר שהמערער רכש את האופציה ,אך הוא לא היה מעורב באירגונה וגיבושה .כמו כן ,המערער טען ,כי באשר למבחן הידע והבקיאות ,הוא
אינו מומחה בתחום הנדל"ן ולא ניתן לייחס לו מומחיות בשל כך שנעזר במתווך.
טענות המשיב :תקופת האופציה הקצרה ,הרווח הגדול שנוצר ת וך זמן קצר ,קיומו של מנגנון שהוביל להקמת קבוצת הרכישה תוך זמן קצר ,הסיכון שלקח על עצמו
המערער בכך שהוציא כ 450-אלף ש"ח על רכישת האופציה ,כל אלה מלמדים על פעילות עסקית שמאפיינת עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.
ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד (השופט בורנשטין) בחן את המבחנים השונים שנקבעו בפסיקה כלהלן:
 מבחן טיב הנכס ואופיו  -אופציה במקרקעין אינה אופציה "סטנדרטית" כאופציה בשוק ההון. מבחן הבקיאות  -המתווך היווה "מנגנון" ,שכן הוא זה שאיתר עבור המערער את המקרקעין ,ייצג אותו ברכישת האופציה ,פנה למערער בהצעה למכור את האופציה,אירגן את קבוצת הרכישה וסיפק את הידע בניהול העיסקה והכרת השוק .לפיכך ניתן לייחס את בקיאותו של המתווך למערער.
 מבחן השבחה והפעילות האקטיבית  -גם אם פעולות השיווק והייזום נעשו על ידי המתווך הרי שזה נעשה בידיעתו ובהסכמתו של המערער והמתווך פעל כזרועוהארוכה של המערער.
 מבחן המימון  -אין זה נכון לנתק בין מחיר האופציה לבין המחיר הכולל של המקרקעין .העובדה כי לרכישת המקרקעין המערער היה זקוק למימון זר (ומכאן הסיכוןהכלכלי הגלום בעיסקה) ,מצביעה על אופי עסקי.
ביהמ"ש ציין כי למרות שנטל הראיה מוטל על כתפי המערער ,הוא נמנע מ להציג ראיות כי היו בידיו מקורות למימון העיסקה או כי ביצע פעולות לצורך בחינת אפשרות
מימוש האופציה.
הערעור נדחה
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החלטות מיסוי מע"מ
רו"ח נטאלי שפיגלר ,מחלקת מסים עקיפים
אישור ל"מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות בעבודות פיתוח
.3
החלטת מיסוי בהסכם מס' 3721/16
ככלל עיריות הן אלה האחראיות לפיתוח המקרקעין שבתחומן ולצורך כך קיימת הסמכות לעירייה להתקין חוקי עזר ולהורות בהם ,בין היתר ,על גביית אגרות ,היטלים ,דמי
השתתפות ממשתכנים וכיוצא בזה.
בענייננו התקשרה רשות מקומית עם חברה ("החברה ") ,העוסקת בפיתוח קרקע לבניה והרשומה כ"עוסק" לצרכי מע"מ ,לטובת ביצוע פרויקט הכולל פיתוח סביבתי של
שטחי ציבור וכן ביצוע עבודות עפר .בהסכם שנחתם בין הצדדים נקבע כי החברה תישא במימון עבודות הפיתוח של שטחי הציבור עד סכום מסוים שהוסכם.
החברה התקשרה בהסכמים עם המשתכנים העתידים להתגורר בפרויקט והתחייבה כי תבצע את עבודות הפיתוח והתשתית בתמורה לתשלום ישיר מכל משתכן .בגין כל
תשלום הוציאה חשבונית מס לרשות הכוללת מע"מ בהתאם לסעיף  )1(29לחוק ,דיווחה ושילמה את המע"מ כמתחייב ,בפועל ,בהתאם להחלטת הרשות המקומית
העבודה בוצעה על ידי קבלן משנה אותו שכרה הרשות.
בהתאם לאמור לעיל ,נקבע בהחלטת המיסוי ,כי קבלן המשנה הוא שצריך להוציא את חשבונית המס לרשות המקומית אשר מקבלת את השירות ולא כפי שנהג והוציא את
חשבונית המס לחברה ,על כן תתוקן החשבונית בהתאם.
בנוסף נקבע כי יתאפשר לחברה לנכות את מס התשומות בהסתמך על חשבוניות המס שהוצאו על ידי קבלן המשנה לרשות כ"מסמך אחר" בהתאם לסעיף (38א) לחוק.
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מגזר הטכנולוגיה
חקיקה
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס
מתן הטבות מס לקידום הנפקות בבורסה של חברות מחקר ופיתוח והשקעות של קופות גמל ב"קרן טכנולוגיה עילית"
.1
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  220והוראות שעה) ,התשע"ו2016-
פורסם בספר החוקים  2540מיום  28במרץ 2016
הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח ,אשר הוקמה על ידי רשות ניירות ערך ביקשה לקדם את תעשיית הטכנולוגיה העילית (היי-
טק( ולגרום לכך שהבורסה בישראל תהווה אלטרנטיבה יעילה לגיוסי הון של חברות אלה ,ובייחוד חברות טכנולוגיה עילית בינוניות .ביום  16ביוני  2014פורסם הדוח
הסופי של הוועדה ,אשר כלל המלצות בתחומים רבים ,ביניהן המלצות להקלות בתחום המיסוי ,הכלולות בתיקון  220לפקודת מס הכנסה (להלן" :הפקודה") .תיקון זה
מהווה נדבך נוסף לחוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק( )תיקוני חקיקה) ,התשע"ו 2015-שפורסם ביום  31בדצמבר  2015הכולל
תיקונים לחוק החברות ולחוק ניירות ערך.
התיקון לפקודה קובע ,בין היתר ,את ההטבות הבאות:
()1

הטבה למשקיעים במסגרת הנפקה לציבור של חברת מו"פ -בתקופה שמיום  1ביולי  2016עד  30ביוני  ,2022סכום השקעה מזכה במניה של חברת מחקר ופיתוח,
עד לגובה של  5מיליון שקלים חדשים ,יוכר למשקיע כהפסד הון בשנת המס שבה ביצע את ההשקעה או בשנות המס שלאחריה עד תום תקופת ההטבה ,ויחולו
לגבי הפסד ההון האמור הוראות סעיף  92לפקודה (קיזוז הפסדי הון) ובלבד שסכום ההשקעה שולם במסגרת הנפקה לציבור של החברה בבורסה בישראל במהלך
התקופה שמיום  1ביולי  2016עד  30ביוני "( 2019התקופה הקובעת").

()2

הטבה לבעלי שליטה במסגרת הנפקה לציבור של חברת מו"פ  -במהלך התקופה שמיום  1ביולי  2016עד  30ביוני  ,2019תינתן אפשרות ליחידים בעלי שליטה
שהם עובדים בחברות מחקר ופיתוח ,להתחייב במס על עליית ערך האופציות שהתקבלו בידיהם טרם רישום החברה בבורסה וניתנו להם בקשר עם יחסי עובד
מעביד ,במסגרת סעיף  102לפקודה ,המאפשר מיסוי במסלול רווח הון שבו שיעור המס הוא  25%בלבד ,וזאת על עליית ערך האופציות ממועד הרישום בבורסה
בישראל עד מועד המימוש שלהם בידי העובדים האמורים.

()3

פטור ממס לקופות גמל על השקעות בקרן נאמנות מסוג "קרן טכנולוגיה עילית" -לעניין הכנסתה של קופת גמל מדיבידנד ,מריבית או מהפרשי הצמדה שהתקבלו
מאת קרן טכנולוגיה עילית  -החזקת אחד או יותר מאמצעי השליטה בקרן ביחד או לחוד בידי כמה קופות גמל ,בשיעור שאינו עולה על ( 75%במקום )50%
מאמצעי השליטה בקרן ,לא תהווה שליטה ,ועל כן לא ייפגע הפטור על הכנסות שיתקבלו מהקרן.

להרחבה-ראה חוזר מסים  10.2011של משרדנו.
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רו"ח אלי כרמל ,מחלקת תמריצים
חברה שעיקר הכנסתה מייעוץ והדרכה לא תיחשב כחברה תעשייתית ,על אף שיש לה גם הכנסות מפיתוח מוצר תוכנה
.2
החלטת מיסוי שלא בהסכם מס'  5687/16של רשות המסים
העובדות :חברה תושבת ישראל עוסקת בייעוץ ,הדרכה ובפיתוח מוצרי תוכנה .החברה מעסיקה עובד אחד בתחום הפיתוח במשרה מלאה ונותן שירותים על פי הצורך
ובהיקף שנתי נמוך .פעילות החברה מתבצעת הן מביתו של בעל המניות והן מביתו של עובד החברה.
עיקר הכנסותיה של החברה נובעות ממתן ייעוץ והדרכה (בין  80%ל.)90%-
בהחלטת מיסוי זו נקבע כי:
()1

מפעל החברה אינו "מפעל תעשייתי" כפי הגדרתו בסעיף  51לחוק לעידוד השקעות הון מאחר ועיקר פעילות החברה ,הינה פעילות של מתן ייעוץ והדרכה שאינה
פעילות ייצורית.

()2

פעילות פיתוח התוכנה המבוצעת בחברה אינה בהיקף פעילות המגיע לכדי "מפעל תעשייתי".

בחזרה לתפריט
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מגזר התעשייה והמסחר
חוזרים והחלטות מיסוי של רשויות המס
רו"ח נטאלי שפיגלר ,מחלקת מסים עקיפים
החבות במע"מ של איסוף מכלי משקה ע"פ חוק הפיקדון על מכלי משקה
.1
החלטת מיסוי בהסכם מס' 4131/16
הוראות חוק הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט( 1999-חוק הפיקדון) קובעות כי בגין כל מיכל משקה שנמכר ייגבו דמי פיקדון על סך  30אג' כולל מע"מ .עניינה של
החלטת המיסוי הינה בדבר חברה העוסקת ביבוא ושיווק משקאות ומדווחת ומשלמת מע"מ כדין גם בגין סכום הפיקדון.
עוד נקבע בחוק הפיקדון תחת סעיף  4כי החברה רשאית לאסוף ולמחזר בעצמה לפחות  77%מכלל המכלים אותם היא מוכרת .בנוסף ,נקבע כי איסוף המכלים יעשה על
ידי החברה ולא על ידי תאגיד מחזור אחר ולצורך כך התקשרה החברה עם חברה אחרת.
מאחר והחברה משלמת מע"מ על סכום הפיקדון המתקבל בידה בגין המכלים בעת מכירת מכל משקה ובעת השבת דמי הפיקדון לחברת האיסוף/גורמים אחרים המשיבים
לה מכלי משקה היא משלמת להם  30אג' ואין בידה את היכולת להחזיר לעצמה את המע"מ בשל מרכיב הפיקדון ,נגרם לה נזק כספי.
לאור האמור לעיל ,נקבע בגדר החלטת המיסוי כי מחיר עסקאותיה של החברה בגין דמי הפיקדון יהיה ההפרש בין הסכומים נטו ,משמע ,לאחר תשלום המע"מ בגין דמי
הפיקדון שגבתה לבין הסכומים ששילמה לחברת האיסוף /גורמים אחרים שהשיבו לה מכלי משקה וזאת כפוף לתנאים כפי שהוזכרו תחת החלטת המיסוי הכוללים תיעוד
כמות מכלים שנאספו ,תיעוד השבת דמי פיקדון לחברת האיסוף וכיוב'.

החבות במע"מ בגין מכירת דלקים באזור אילת באמצעות כרטיסי תדלוק
.2
החלטת מיסוי בהסכם מס' 4986/16
עניינה של החלטה זו הינה באשר לחברה הרשומה כ"עוסק" לצרכי מע"מ ("החברה") ואשר מוכרת דלק באמצעות כרטיסי תדלוק .עסקת מכירת הדלק מתבצעת באופן בו
לקוח המחזיק בכרטיס משתמש בו לטובת תדלוק באחת מתחנות הדלק המופעלות על ידי חברות הדלק בישראל.
בין תחנות הדלק כאמור כלולות גם תחנות דלק הממוקמות באזור אילת ,מכירת הדלק מחברות הדלק לחברה בתחנות אלה פטורות ממע"מ בהתאם לסעיף ( 5ג) לחוק
אזור סחר חופשי באילת.
בעת המכירה לצרכן הסופי (הלקוח) יחול על החברה מע"מ בגובה ההפרש שבין מחיר הרכישה מחברות הדלק למחיר המכירה ללקוח (מחיר העסקה באזור אילת).
החברה תנפיק חשבונית מס מרכזת בגובה מחיר העסקה באזור אילת לצורכי דיווח מע"מ ,במידה והלקוח ידרוש חשבונית מס ,החברה תגרע את הסכום הרלוונטי
מחשבונית המס המרכזת ותוציא ללקוח חשבונית מס פרטנית ספציפית לעסקה המפרטת את הסכומים הפטורים ממע"מ ,הסכומים החייבים ממע"מ ומרכיב המע"מ.
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המגזר הפיננסי
חקיקה
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס
אי התרת הוצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים
.1
חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) ,התשע"ו2016-
פורסם בספר החוקים  2552מיום  12באפריל 2016
החוק שבנדון קובע ,שלצורך התקשרות של תאגיד פיננסי עם נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד הפיננסי ,במישרין או בעקיפין ,בסכום שנתי העולה על  2.5מיליון ש"ח,
נדרשים אישורים של מספר גופים בתאגיד ,כמפורט בחוק .בכל מקרה לא תאושר התקשרות כאמור העולה על פי  35מהשכר הנמוך ביותר שמשולם לעובד (לרבות
באמצעות קבלן שירות) באותו תאגיד.
בנוסף למגבלות הנ"ל ,נקבע גם תיקון לפקודת מס הכנסה (תיקון  ,)224בו נוסף סעיף  )17(32לפקודה ,לפיו לא ניתן לנכות הוצאה לצרכי מס של שכר שנתי לנושא משרה
בכירה או עובד העולה על  2.5מיליון ש"ח .חישוב עלות השכר הכולל יכלול גם שכר שנושא בו גם תאגיד קשור.
ואולם ,מהנוסח "המפותל" של התיקון עולה למעשה ,שכל שקל של חריגה מהתקרה יגרום לאי הכרה של הוצאה לצרכי מס בסכום כפול וללא כל מגבלה ,שכן נוסחת
"התקרה לתשלום" של שניים וחצי מיליון ש"ח ,שמעבר לה סכום ההוצאה לא מוכר לצרכי מס ,מוקטנת בסכום "עודף עלות השכר" ,שהוא עצמו מוגדר כפער שבין עלות
השכר ששולם לשני מיליון וחצי ש"ח.
עוד נציין שמסכום "התקרה לתשלום" יש להפחית ,בנוסף ל"עודף עלות השכר" ,גם הוצאה בשל הענקת מניות או זכות לקבלת מניות ,שיש לרשום בדוחות הכספיים לפי
כללי החשבונאות המקובלים.
יישום התיקון באופן מתמטי פשטני יכול אף להביא למצבים אבסורדיים לפיהם כל תשלום שנתי לבכיר העולה על  5מיליון  ₪יגרום לאי הכרה בהוצאה של סכום העולה על
השכר ששולם (ולכל הפחות לאי הכרה במלוא ההוצאה).
תאגיד פיננסי ידווח למנהל רשות המסים בדוח השנתי על נושא משרה בכירה או עובד שעלות השכר שלו עולה על התקרה לתשלום (סעיף 141ב לפקודה).
תחילת התיקון לפקודת מס הכנסה תהיה כדלקמן:
לעניין התקשרות שאושרה לפני יום פרסום החוק ברשומות -שישה חודשים מיום הפרסום והתקרה לתשלום תחושב באופן יחסי למספר חודשי העבודה.
לעניין התקשרות שאושרה אחרי יום הפרסום 1 -בינואר .2017
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החלטה בדבר קיומו של מוסד קבע בישראל לחברת ביטוח זרה ,ייחוס ההכנסה לסניף הישראלי והסדרת חבות המס של עובדיו
.2
החלטת מיסוי מס'  6953/16מיסוי בינלאומי ומחירי העברה
עו"ד אהרן לוריא
הרקע  -חברה ציבורית תושבת חוץ ,העוסקת במתן שירותי ביטוח ("החברה") ,מחזיקה במלוא הון מניותיה של חברה פרטית תושבת אותה מדינה ,הפועלת גם היא בענף
הביטוח ("החברה הפרטית") .החברה הפרטית ,מבטחת בביטוחי משנה חברות ביטוח ישראליות .עיקר פעילות הביטוח מבוצעת ,על ידי החברה הפרטית ,במדינה אחרת
באמצעות סניף באותה המדינה ("הסניף") .הסניף אחראי על כלל פעילות הביטוח הניתנת ,בין היתר ,גם לחברות ביטוח בישראל .יובהר ,כי פעילויות הסניף כוללות בין
היתר גם ,שירותי אקטואריה ,תמיכה ,מו"מ ,הצעות ומכירות ועוד .בסניף ,פועל עובד שהינו דירקטור בחברה הפרטית והוא מנהל תחום פעילות מסוים של הסניף ובתוך
כך ,גם את פעילות החברה הפרטית בישראל ("העובד") ,אשר תחתיו מועסקים  2אקטוארים ,תושבי חוץ האחראיים בפועל על חישובי האקטואריה ביחס לשוק הישראלי.
במסגרת עבודתו ,מגיע העובד לישראל בתדירות גבוהה (כ 40-ימים בשנה) לשם ביצוע פעילות הסניף בישראל .פעילות החברה הפרטית בישראל מבוצעת באמצעות סניף
בישראל ("הסניף הישראלי").
הבקשה  -הסדרת חבות המס של הסניף הישראלי בישראל.
ההחלטה  -פעילות הסניף בישראל יוצרת לחברה הפרטית מוסד קבע בישראל .שיטת מחירי ההעברה שנבחרה לייחוס רווחי הסניף הישראלי היא שיטת חלוקת הרווח,
בהתאם לתקנה (2א)(()2ב) לתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) ,התשס"ז  .2006 -כמו כן הוחלט ,כי פעילות הסניף הישראלי תורמת שיעור מהותי לכלל הכנסות
החברה הפרטית בישראל ("שיעור הייחוס") .לפיכך ,חישוב ההכנסה החייבת של הסניף הישראלי יהיה ,כדלקמן:
ההכנסות מפרמיות מלקוחות ישראליים ,מכל סוגי הביטוחים ,תוכפלנה בשיעור הייחוס ("מחזור הסניף הישראלי") .הסניף יצרף לדוחותיו הכספיים אסמכתאות לסכום
ההכנסות מפרמיות מלקוחות ישראליים.
מחזור הסניף הישראלי ,יוכפל בשיעור הרווח התפעולי של החברה הפרטית ,והכל כפי שמוצג בדוחות המאוחדים .לרווח התפעולי של הסניף יבוצעו התאמות לצרכי מס
בהתאם לפקודת מס הכנסה.
כמו כן נקבע ,כי אין לגרוע באמור בהחלטה מחובת ניכוי מס במקור לפי הוראות הפקודה (סעיף 4א(ב)(()2א) לפקודה) ,ובהתאם להוראות האמנה למניעת כפל מס (החלה
על שתי החברות) .כמו כן ,אופן ייחוס הכנסתו של העובד בגין פעילותו בישראל ,יהא בהתאם למספר ימי העבודה בישראל חלקי סך הכול ימי העבודה בשנה.
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הסיווג ע"פ חוק מע"מ של פעילות למתן הלוואות
.3
החלטת מיסוי שאינה בהסכם מס' 3314/16
רו"ח נטלי שפיגלר ,מחלקת מסים עקיפים
החלטת המיסוי שבעניינ נו עוסקת בחברה המפעילה מיזם המאפשר לבעלי עסקים (לווים) לקבל הלוואות מגורמים חיצוניים לחברה (מלווים) .המיזם מהווה פלטפורמה
לרכישת חובות אשר טרם נפרעו של לקוחות (חייבים) על ידי מלווים על סמך הסכומים הכלולים בחשבוניות המס אשר הוצאו על ידי הלווים לחייבים.
הפע ילות מתבצעת באופן בו מתקשרת החברה עם הלווה ומקבלת ממנו מידע בדבר החשבונית ובמקביל מעבירה למלווים פוטנציאליים הצעות לרכישת החובות .המלווה
אשר רשאי לרכוש את החוב נבחר באמצעות מכרז ומעביר את הסכום הגלום בחשבונית לחשבון בנק של החברה המיועד לזה באופן ספציפי .לאחר רכישת החוב ,ללווה
אין זכות חזרה ללווה אף במידה והחייב אינו פורע את חובו ,אלא במקרה של סכסוך מסחרי.
החברה פועלת בין היתר באמצעות זירת מסחר אינטרנטית וכן מבצעת בעבור הצדדים לעסקה פעולות נוספות כגון חתמות ,חשבות ,בדיקות נאותות וכיוב'.
בגדרה של החלטת המיסוי נקבע כי בהתאם לסעיף  58לחוק המקנה סמכות לסיווג החייב בהתאם למהות פעילות ,נוכח פעילות החברה בתחום מתן האשראי ובהתחשב
בהיקף ובתדירות ,החברה הינה בגדר "מוסד כספי".
באשר למלווה נקבע כי סיווגו ייקבע בהתאם לאופי והיקף פעילותו .קרי ,במידה ופעילותו ענפה ומדובר במחזורי הלוואות החורגים מפעילות בעלת מאפיינים פרטיים הוא
יסווג כ"מוסד כספי" .באם אינו נכנס תחת הגדרה זו יתכן ותחול החלופה הראשונה להגדרת "עסקת אקראי" לחוק מע"מ.
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הצוות שלך בחטיבת המס
למידע נוסף על שירותי חטיבת המס ניתן ליצור קשר עם המומחים שלנו:
ליווי עסקאות בינלאומיות

לווי עסקאות בישראל
ומיסוי מלכ“רים

מסים עקיפים

אלונה מירון ,שותפה
מנהלת חטיבת המס
03-6085540
ameiron@deloitte.co.il

רונית בכר
03-6085403
rbachar@deloitte.co.il

מחירי העברה

ניוד עובדים ותגמול הוני

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

פרידה ויסברג
03-6085538
frweissberg@deloitte.co.il

dgabbay@deloitte.co.il

מיסוי ישראלי
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ייעוץ מיסויי נאמנויות

צבי פרידמן
03-6085509
zfriedman@deloitte.co.il

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

תמריצים

רוני קריה ומשה שוורץ
03-7181810
rkirya@deloitte.co.il
mschwartz@deloitte.co.il

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

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

שינויי מבנה  -מיזוגים ורכישות
אופיר סולמי
03-6085513
osulami@deloitte.co.il
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ניסים פחימה

03-6085401עקיפים
מסים

npahima@deloitte.co.il
ניסים פחימה
03-6085401
npa
hima@deloitte.co.il
איכות,
בקרת
המחלקה המקצועית -

שירותי תמיכה ופרסומים מקצועיים
דני גבאיהמחלקה המקצועית  -בקרת איכות,
שירותי תמיכה ופרסומים מקצועיים
03-6085532

בניה חסידים
03-6086213
bhassidim@deloitte.co.il
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