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 מיסוי כללי - חוצה מגזרים
 

 פסיקה - 1חלק 
 

 הכנסהמס  -פסיקה 
 

 (1-3)פסקי דין  Deloitte Privateבכיר,  כפיר אילני, מנהל( MBT)רו"ח 

 (4-5)פסקי דין רו"ח אורן חן, מנהל 

 (6-7)פסקי דין  מלכא -רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ

 

 חלוקת דיבידנד מחברה משפחתית ממקורות שלא חוייבו במס, תחויב במס אצל הנישום המייצג .1

 פקיד השומה ירושלים נ' צבי ישראל רז 4526/14ע"א 

 

א 64" לפי סעיף חברה משפחתיתהיתה " 2000-2003"(, אשר בשנים החברה( בע"מ )"1993"( בחברת ליאור א.ד.מ השקעות )הנישוםהמערער הינו בעל מניות )"

א לפקודה, קובע כי הכנסה חייבת של חברה משפחתית 64". סעיף המייצג הנישוםלפקודה והנישום היה " 197"( כנוסחו לפני תיקון הפקודה)" לפקודת מס הכנסה

 והפסדיה יחשבו כהכנסתו החייבת או ההפסד של הנישום המייצג. 

 

רשמה  2003ח אשר קוזזו כנגד הכנסותיו האישיות של הנישום. בשנת ש" 998,128היו לחברה הפסדים מעסק והפסדי הון לצרכי מס בסך של  2000-2003בשנים 

ועל כן הנישום  2003כדיבידנד שמקורו ברווחי החברה משנת  2005ש"ח אשר חולק בשנת  1,891,037החברה בדוחותיה רווח חשבונאי )רווח נקי לאחר מס( בסך של 

( לפקודה. פקיד השומה קבע בצו, כי ההכנסה מדיבידנד 1א)א()64כהכנסה פטורה ממס לפי סעיף  על ההכנסה מדיבידנד 2005דיווח במסגרת הדוח האישי לשנת המס 

 ב לפקודה.125לפי סעיף  25%חייבת במס בשיעור של 

 

 המחלוקת בין הצדדים נסבה על השאלה האם חלוקת הדיבידנד פטורה ממס בהתאם להוראות החוק שהסדירו באותה עת את מיסוי החברה המשפחתית? 

 

קבע כי הרווח שחולק כדיבידנד כבר חויב במס בדרך של קיזוז ההפסדים משנים קודמות שנוצרו במהלך התקופה בה היתה החברה חברה  בית המשפט המחוזי

 בית המשפט העליון., ומכאן הוגש ערעור על ידי פקיד השומה להערעור התקבל .2005משפחתית. לפיכך, לא היה מקום למסות את הנישום על ההכנסה מדיבידנד בשנת 

 

 הדיון בבית המשפט העליון:

 

, וכי רווח זה לא משקף הכנסות שיוחסו לנישום כהכנסה 2003, כי הסכום אשר חולק כדיבידנד משקף את הרווח החשבונאי השוטף של החברה לשנת פקיד השומה טען

לוקה כזו כמוה למעשה כ"חלוקה מרווחים עתידיים" אשר התקבלו בחברה מחוץ , כך שלצרכי מס לא היו לחברה רווחים בפועל. ח2003כלשהי של החברה בשנת המס 

 היתה השנה האחרונה שהחברה היתה חברה משפחתית. 2003ל"תקופת ההטבה", שהרי שנת 

http://elyon1.court.gov.il/files/14/260/045/a19/14045260.a19.pdf
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כשהחברה היתה  2003בשנת ( לפקודה מאחר ומקורו ברווח שהתקבל 1א)א()64, הוא פטור ממס לפי סעיף 2005, 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 "

 

והגת כיום דוגלת בפרשנות מהותית של דיני המס אשר , קיבל את הערעור וקבע, כי אין בבחינה הלשונית כדי להכריע בסוגיה שבמחלוקת. הגישה הנבית המשפט העליון

( 1א)א()64מתחייב מהתכלית העומדת בבסיס סעיף  2005מכוונת לתכלית הכלכלית של חקיקת המס הרלוונטית. חיוב הנישום במס בגין חלוקת הדיבידנד בשנת 

כך שמדובר בהכנסה שכבר חויבה במס במסגרת מיסוי הכנסתו של הנישום  ידי חברה משפחתית מבוסס, על-לפקודה. אי החיוב במס בגין דיבידנדים המחולקים על

אמצעות חברה המייצג ואין למסותה פעם נוספת. הפרשנות שמציע הנישום תביא לפגיעה בשוויון בין נישומים, מאחר שהיא תוביל להעדפתו של נישום המתנהל ב

לא יחול על רווח אשר נצמח לחברה ולא היה כפוף למיסוי במסגרת ההסדר הקבוע בסעיף ( לפקודה 1א)א()64משפחתית דווקא. משכך, ההסדר הקבוע בסעיף 

 ( לפקודה.1א)א()64

 

ייהנה פעם  שנישוםב במס, לא קמה הצדקה לכך יי, והביאו להקטנת הסכום שבו הוא ח"נישום מייצג"כהנישום כל הפסדי החברה קוזזו נגד הכנסותיו של בנסיבות בהן 

תשמש  ,( לפקודה, שנועדה כאמור למנוע כפל מס1א)א()64דרך של פטור מחיוב במס בגין חלוקה. לא ניתן להלום פרשנות לפיה ההוראה בסעיף  נוספת מהטבת מס על

 נוגדת אפוא את התכלית העומדת בבסיס המוסד של חברה משפחתית ועל כן לא ניתן לקבל אותה. הנישוםעמדתו של  ,לצורך הימנעות מחיוב במס הנישוםאת 

ידי הנישום לצורך הקטנת החיוב במס בגין הכנסותיו האישיות, ומכאן שלא ניתן לעשות בו -בנסיבות העניין, "מגן המס" הטמון בהפסדים הצבורים של החברה כבר נוצל על

 שימוש פעם נוספת.  

 

יצג יינתן רק על חלוקת ההכנסה החייבת, כתיקון מבהיר ולא לפקודה, שנכנס לתוקף אחרי שנות השומה, וקבע במפורש שהפטור לנישום המי 197יש לראות בתיקון 

 כתיקון ששינה את המצב המשפטי.

 

 התקבל השומה פקיד ערעור

 

 

 
 

 

 בחזרה לתפריט
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 תשלום דמי ניהול ל"חברת ארנק" .2

  5נ' פקיד שומה תל אביב  -קרן תל אביב לפיתוח  14-8388ע"א 

 
"( בן שושן"( בין הקרן לבין מר אברהם בן שושן )"ההסכםנחתם הסכם העסקה )" 2002מוסד ציבורי. בחודש אוגוסט ( הינה "הקרן"לפיתוח ) ל אביבקרן תהמערערת, 

וכי התשלום בגין שירותיו ישולם כנגד חשבונית מס של המנכ"ל לקרן. בהסכם נקבע כי הצדדים מסכימים כי לא יתקיימו  שבמסגרתו הוסכם, כי בן שושן ישמש כמנכ"ל הקרן

 ביניהם יחסי עובד מעביד.

 

רק שן אשר הוקמה של בן שו הבלעדיתחברה בשליטתו שהינה (, "החברה"מ )”הוציאה חברת א. בן שושן יעוץ ותכנון אסטרטגי בעבמשך תקופת העסקתו כמנכ"ל הקרן, 

ששולמו התשלומים , דיווחה הקרן על 2007-2009בדוחות הניכויים של הקרן לשנים של בן שושן.  הניהולרותי יחתימת ההסכם, חשבוניות שוטפות לקרן בגין שלאחר 

 ניהול.בגין שירותי כנגד חשבוניות אלו כהוצאות 

 

שן מלמדת כי מדובר בהסכם להעסקת מנכ"ל הקרן ולא בהסכם למתן שירותים. מבנה ההסכם, תוכנו ואופן בחינת הסכם העסקתו של בן שוכי  ,פקיד שומה ניכויים טען

נתקיימו בין מעביד מעלה, כי -פנייתו כלפי הצד המועסק מבטאים התייחסות לאדם ספציפי ולא לחברה. כמו כן, בחינת המבחנים שהתפתחו בפסיקה לקיומם של יחסי עובד

 תהחייב, ( לפקודת מס הכנסה2)2בהתאם לסעיף  בן שושן בידי מהווה הכנסת עבודהלחברה  י הקרןעל יד מהששול משכך ההכנסה .מעביד-ובדהקרן לבן שושן יחסי ע

 .לפי חוק מע"מ ובמס שכר לפי חוק מס מעסיקים שכר, במס מעסיקיםמההמעסיקה )המערערת( בניכוי מס במקור  אצל

 

 אין, למעשה הלכה החברה. עם ולא שושן בן עם פרסונאלית התקשרות מבטא הקרן אצל שושן בן של העסקתו הסכםכי  וקבע, דחה את הערעור המחוזי המשפט בית

חתימת ההסכם, בן שושן לא  לאחר רק הוקמה)החברה  להסכם החיצוניות האינדיקציות בחינת גם .ניהול שירותי לקרן סיפקה שהחברה לכך אינדיקציה כל בהסכם למצוא

( במערערת, המערערת הנפיקה לו מידי חודש תלושי שכר בגין שווי 101כורת או דיבידנד בשנות המס שבערעור, בן שושן מילא כרטיס עובד )טופס משך מהחברה מש

 הינם, ניהול ירותיש בגין כביכול, לחברה ששולמו התשלומים כי, למסקנה מובילה רכב ושווי טלפון נייד, במסגרת פרישתו מהמערערת קיבל בן שושן פדיון ימי חופשה(

 .שושן בן של עבודתו שכר בגין תשלומים, למעשה

 

 .חברה באמצעות ניהול שירותי לתת ניתן לא כי עקרוני באופן לקבוע בכדי בקביעתו שאין, לציין טרח המשפט בית כי, שהדגיל ראוי

 

 ביהמ"ש המחוזי, ומכאן הוגש ערעור לבית המשפט העליון. על ידי נדחה הערעור

 

 בהמלצת בית המשפט העליון ולאחר שמיעת טיעונים משלימים, הודיעה הקרן כי היא אינה עומדת על הערעור.: העליון המשפט בבית הדיון

-בן למר המערערת בין שהתקיימו מעביד-עובד יחסי בהינתן המערערת מן המגיע המיסים סכום בחישוב כי המשיב הצהרת את לפנינו רשמנובית המשפט קבע גם כדלקמן: "

 .ייגבו לא - ונשללה הצדדים הסכימו שעליה הניהול שירותי מתכונת לפי( דיבידנד על מס) להגבות שאמורים מיסים כי המשיב מצהיר וכן נגבו שכבר מיסים בחשבון יובאו ,שושן

 ".זו בסוגיה עסק לא הערעור נושא הדין-סקפ שכן העניין בנסיבות שושן-בן מר כלפי לטענתה למערערת העומדות ולטענות לזכויות באשר דעה כל מחווים איננו

 לכדי חקיקה. 2013כדאי לשים לב, כי עד כה טרם גובשו המלצות הוועדה למיסוי חברות ארנק שפורסמו באוקטובר  -הערה

 

 בחזרה לתפריט

http://elyon1.court.gov.il/files/14/880/083/v11/14083880.v11.pdf
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 (2014מאוחד )לפני  לחישוב נפרד אוזכאות  .3

 אילתנ' פקיד שומה  עמיררמי ודגנית  10892-02-14ע"מ 

 

"( שהינה חברת קייטרינג, המספקת שירותי החברה"( הינם בני זוג הנשואים זל"ז, עובדים כשכירים בחברת שירז שירותי מזון בע"מ )"המערעריםרמי ודגנית עמיר )"

 המקצועי, ואילו המערערת, אחראית על ענייני המנהלה.  הסעדה ללקוחות שונים, שהינה בבעלות מלאה של המערער. המערער מועסק בחברה כ"שף" ואחראי על הפן

 

 חישבו המערערים את המס על הכנסתם בחישוב נפרד, והצהירו כי לא קיימת תלות במקור הכנסות בן הזוג הרשום ובת זוגו. 2008-2011בשומה העצמית לשנות המס 

 

)ד( לפקודה, כפי שפורשה בפסיקה ונקבעה 66חישוב מס נפרד, בהתאם להוראות סעיף פקיד השומה דחה את השומות העצמיות וקבע, כי המערערים אינם זכאים ל

 (, והטיל עליהם מס בחישוב מאוחד לשנות המס האמורות.8114/09ע"א ) בהלכת מלכיאלי

 

)ד( 66התלות הקבועה בסעיף -)השופט גדעון(, דחה את הערעור וקבע כי נוכח הלכת מלכיאלי, לא מתקיימת במערערים דרישת אי בית המשפט המחוזי בבאר שבע

רס הסתמכותי לפקודה, ומשכך נכון לחשב את הכנסותיהם במאוחד. באשר לטענת המערערים להחלה פרוספקטיבית )ולא רטרואקטיבית( של הלכת מלכיאלי עקב אינט

(, נקבע, כי אין לקבל את טענת המערערים, ואין להחילה על שומות המערערים, מאחר ותחולתה של הלכת מלכיאלי הינה למפרע, הגם 900/01ע"א ) קלסהלכת על 

 . 199שנפקותה בפועל רק עד החלת תיקון 

   

 ר נדחההערעו

 

בינואר  1 "(, שתחולתו מיום199תיקון )" 2013-(, התשע"ד199ראוי לציין, כי פס"ד הנ"ל עוסק במצב החוקי ערב החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס'  -הערה

ההכנסה של האחר, החישוב הנפרד יתאפשר )ד( לפקודה. על פי התיקון, נקבע, כי אם מקור ההכנסה של אחד מבני הזוג תלוי במקור 66, אשר החליף את סעיף 2014

 בנסיבות מסוימות. 

 

 
 

 

 
 

 בחזרה לתפריט

http://elyon1.court.gov.il/files/09/140/081/p04/09081140.p04.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/01/000/009/J03/01009000.j03.pdf
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 כהכנסת עבודה ,סיווג תמורה שקיבל עובד עבור ויתור על זכויות במערכת שפיתח .4

 יורם סגל נ' פקיד שומה נתניה 8633-02-14ע"מ 

 

)להלן: "המערכת"(. בהסכם שכותרתו  DREAMBOXבע"מ )להלן: "החברה"(, המציא מערכת בתחום האבטחה הנקראת  המערער, עובד חברת מגל מערכות ביטחון

ממחזור  5%)להלן: "הסכם השכר"( נקבע, כי בנוסף למשכורתו יהא זכאי המערער לקבלת סך של  2001"הסכם שכר עם יורם סגל" שערך המערער עם החברה משנת 

 ש"ח. 600,000 -ש"ח ולא יותר מ 60,000 -ת מהפעילות החדשה, אך לא פחו

 

הסכם במסגרתו ויתר המערער על זכותו לתבוע את החברה  2008משנתגלעה מחלוקת בין הצדדים בנוגע לזכאותו של המערער לתשלום האמור, נחתם ביניהם בשנת 

נוסף )להלן: "הסכם העסקה"( המסדיר את תנאי העסקתו של ש"ח. במקביל נחתם הסכם  308,960בקשר להפרת ההסכם וזאת בתמורה לתשלום חד פעמי בסך 

 (.5%)במקום  1.4%המערער והכולל הוראה לפיה שיעור זכיותיו של המערער במערכת יעמוד על 

 

טען המערער כי לעניין  המערער טען כי התקבול החד פעמי מנותק מיחסי עובד ומעביד, דהיינו התקבול הינו בגין מכירת נכס ולפיכך אינו בגדר הכנסת עבודה. עוד

 ( לפקודה.2)2המערכת נוצרה מעין שותפות בינו לבין החברה. מנגד, טען המשיב, כי יש לראות בתקבול כהכנסה לפי סעיף 

 

מו, לא הובאה )השופט ד"ר בורנשטיין(, דחה את הערעור וקבע כי מלבד עדותו של המערער בכל הנוגע לנסיבות כריתת ההסכמים עי לוד-מרכז המחוזי המשפט בית

מה של זכות כזו, לא היה בפניו כל עדות או ראיה שיש בה לתמוך בעמדתו לפיה היתה לו זכות בנכס והוא מכר אותה. השופט אף הוסיף, כי גם אם היה המערער מוכיח קיו

בות קבלתה והאם ניתן לומר שהתקבלה במנותק מיחסי בכך די, שכן השאלה אינה מה טיב הזכויות המשפטיות שיש למערער בטובת הנאה שבאה לידיו, אלא מה היו נסי

 העבודה וכי היא אינה מסווה להכנסת עבודה.

 

. לא כותרתם ולא השופט ציין כי ההסכמים שנחתמו הינם הסכמי עבודה לכל דבר ועניין הדנים בתנאי שכרו של המערער ובכלל זאת בתמריצים שונים להם הוא זכאי

שמדובר בהסכמי שותפות, ואין הם מצהירים על זכות קניין כלשהי שיש למערער בנכס. הם אומנם מקנים בידי המערער זכות לקבל  תוכנם של ההסכמים מלמדת על כך

לא ניתן לומר כי תמורות שמקורן במערכת, אך מכאן ועד המסקנה שלפנינו הסכם שותפות בנכס, המרחק רב. לא ניתן לומר שמהערער מכר איזה נכס שיש לו ובעיקר 

עובד ממעבידו  מורה שניתנה מנותקת מיחסי עובד ומעביד. גישה זו גם תואמת לגישה בפרשת חיים ניסים הקובעת כי בהעדר סממן מובהק המלמד כי תשלום שקיבלהת

 מנותק מיחסי עובד ומעביד, יש לראותו כהכנסת עבודה.

 

 בהתאם למס השולי.כמו כן, יש לייחס משמעות לעובדה שהחברה ניכתה מהסכום האמור מס במקור, 

 

 נדחה הערעור

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט



7 

 פיצוי בגין ויתור על אופציה לרכישת מקרקעין סווג כהכנסה פירותית אצל נותן שירותים .5

 1ערן מיטל נ' פקיד שומה ת"א  41178-10-11ע"מ 

 

נחתם הסכם קומבינציה בין חברת ינאי וחברת נוף הארץ ייזום ובניין  1999י מקרקעין שבבעלותה. בשנת חברת פארק ינאי בע"מ )"חברת ינאי"( עוסקת בהשכרת נכס

המערער, רו"ח, סיפק לחברת ינאי  בע"מ )"נוף הארץ"( לפיו חברת ינאי תעביר לנוף הארץ חלק מזכויותיה במקרקעין שבבעלותה )"המתחם"( תמורת שרותי בנייה.

חודשים,  24ידי חברת ינאי, לתקופה של -ניתנה למערער אופציה על 2006באפריל,  30. ביום 1999רותי ליווי ויעוץ פיננסים, החל משנת באמצעות חברה שבבעלותו, ש

 דולר. 6,000לרכוש מחברת ינאי שטחי משרדים וחניות במתחם. תמורת האופציה שילם המערער 

 

י על מסמך עקרונות להשכרת בניינים במתחם. מסמך העקרונות כלל גם מתן אופציה לשטראוס, לתקופה חתמו שטראוס, נוף הארץ וחברת ינא 2006באוגוסט,  28ביום 

ערער, שנים, לרכישת המבנים. על המסמך חתם גם המערער. רק לאחר החתימה על מסמך העקרונות הובא לידיעת שטראוס עצם קיומה של האופציה שבידי המ 3של 

ו לשטראוס במסמך העקרונות. שטראוס הביעה חשש כי האופציה שבידי המערער עשויה להביא לביטול ההסכם מצדם. המערער, אופציה שעמדה בסתירה לתנאים שניתנ

 ח(.מיליון ש" 4.7 -מיליון דולר )כ 1.2על מנת למנוע את ביטול העיסקה, הודיע לחברת ינאי כי הוא מוכן לוותר על האופציה שניתנה לו תמורת פיצוי כספי, שנקבע ע"ס של 

 

פי מבחנים שנקבעו בפסיקה )בקיאות -המערער דיווח על הפיצוי כרווח הון שכן, לדעתו, אין מדובר בפיצוי בגין מתן השירותים שנתן לחברת ינאי. מנגד, טען המשיב, כי על

 -אופציה( יש לסווג את הפיצוי כהכנסה פרותית המערער, התשלום המזערי עבור ה על ידיהמערער בתחום הנדל"ן, פרק הזמן הקצר, נטילת חלק פעיל בעסקת שטראוס 

 ( לפקודה.1)2הכנסה מעסק ולחילופין הכנסה מעסקת אקראי לפי סעיף 

 

)השופט יונה אטדגי( ציין כי הפסיקה מונה מספר מבחני עזר לצורך הבחנה בין הכנסה פרותית להכנסה הונית. אם זאת, אין לשכוח את  אביב-בתל המחוזי המשפט בית

האחרים. ל "מבחן העל" הבא לבחון את הנסיבות המיוחדות הכרוכות במקרה המדובר, ובכוחו של מבחן זה אף לשנות את התוצאה המתקבלת מיישום המבחנים קיומו ש

ח פירותי בהתאם בית המשפט קבע כי לאור מבחן העל של הנסיבות האופפות את העיסקה ולאור השתלשלות העניינים מתחילתה ועד סופה, הרווח מהפיצוי הוא רוו

 ( לפקודה, אם כהכנסה ממשלוח יד ואם כהכנסה שהתקבלה מעסקה אקראית בעלת אופי מסחרי. 1)2לסעיף 

 

ה פרותית או כנכס השופט נימק את החלטתו באופן הבא: אופי הנכס שבידי המערער צריך להבחן עד לרגע שוויתר עליו, כלומר, האם הנכס הגיע לידי המערער כהכנס

קשרי עבודה  ור, המערער סיפק שרותי ליווי ויעוץ פיננסים לחברת ינאי ואילולא אותם קשרי עבודה שוטפים, לא היתה נוצרת האופציה. אומנם גם כשקיימיםהוני. כאמ

שר תנאי העסקה שנקשרו בין שני שוטפים בין שני צדדים, עדיין ייתכן שתיווצר ביניהם עסקה החורגת מאותו קשר שוטף, אבל אז, על הטוען לכך מוטלת חובת השכנוע. כא

ן לקשור את העסקה צדדים הם סבירים ומשתלמים באותה מידה לשניהם, ניתן לומר שקשר העבודה השוטף היווה רקע "הזדמנותי" בלבד לעסקה שנקשרה בניהם, ולכן אי

אחר, אזי מובילים הדברים למסקנה שאותה עסקה קשורה לקשר לקשר העבודה השוטף. אך כאשר תנאי העסקה טובים מאד לאחד הצדדים וחסרי סבירות כלכלית לצד ה

 ידי צד א' עבור שירותיו של צד ב'. -העבודה השוטף וכי העסקה מהווה חלק מהתמורה שניתנה על

 

ה האמיתי של האופציה. רווח זה דולר, ולא עמד בכל יחס סביר לשווי 6,000במקרה דנן, התשלום ששילם המערער לחב' ינאי עבור רכישת האופציה היה מזערי עד אפסי: 

אמיתי של כל מ"ר, שהופק למערער נגרע, כמובן, מחב' ינאי שהפסידה אותו סכום. בהתחשב בנתונים שהיו בידיה של חב' ינאי בשעת חתימת הסכם האופציה: השווי ה

י ובעליה, ככל בעל עסק אחר, מבקשים להפיק רווח ולא הפסד המשאים ומתנים שהתנהלו וכו', "הפסד" זה היה צפוי ונעשה במודע. מאחר שההנחה היא שחברת ינא

באמצעות מתן מעסקם, הרי שהמסקנה הסבירה היחידה היא, שחברת ינאי "שילמה", למעשה למערער, עבור מתן שירותיו, באמצעות הענקת אופציה זו, ולאחר מכן 

 תורו על האופציה ניתן לו בקשר לאותם יחסי עבודה וכחלק מאותה תמורה.הפיצוי על ויתורו עליה. מכאן נובע, שגם הפיצוי שקיבל המערער בגין וי

 

 בית המשפט הוסיף ובחן את המבחנים המקובלים בפסיקה, למרות שציין כי המסקנה לעיל מייתרת במידה רבה את העיסוק בהם.

 נדחה הערעור
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 קבלת טענת התיישנות, מאחר שההודעה על הארכת תקופת ההתיישנות לא נומקה .6

 ויקטור ג'רבי נ' פקיד שומה רמלה 30296-07-14 ע"מ

 

ההתיישנות בשנה נוספת שנעשתה שלא כדין וללא הנמקה. כמו כן, נדונה שאלת תוקפה של החלטת הועדה לקבילות ופת בערעור נדונה שאלת תוקפה של הארכת תק

 פנקסים בדבר פסילת ספרים שניתנה בהרכב חסר וללא הנמקה. 

 

 )השופט בורנשטיין( קבע: לוד-זמרכ המחוזי המשפט בית

 

, קבע כי פ"ש רשאי לאשר את השומה העצמית לפקודה 211( לפקודה, כנוסחו טרם תיקון 2)א()145ס'  -השומה המוארכת  ופתטענת ההתיישנות בהתייחס לתק (1)

ים מתום שנת המס כאמור. במקרה דנן, הודעות על שנ 4תוך  -שנים מתום שנת המס שבה נמסר הדו"ח, ובאישור המנהל  3או לשום לפי מיטב השפיטה בתוך 

פ"ש בטרם חלפה תק' ההתיישנות המקורית, ולכן ביהמ"ש המחוזי לא נדרש לשאלה האם ניתן להאריך את המועד בשנה  על ידיהארכת מועד ההתיישנות נשלחו 

שתינתן לנישום זכות שימוע(. בהתייחס למועד בו הגיעה ההודעה על נוספת לאחר שהסתיימה תק' ההתיישנות המקורית )כעולה מחוזר מ"ה, הדבר אפשרי ובתנאי 

 ההארכה לידיעת הנישום, נקבע כי המועד הקובע הוא זה שבו נשלחה ההחלטה מפ"ש לנישום, ולא המועד בו קיבל אותה הנישום. 

 

 -שנות המקורית, ולפיכך אף נשלחה לאחר תום התק' האמורה באשר לשאלה מה הדין במקרה של החלטה על הארכת תק' ההתיישנות שנתקבלה לאחר חלוף תק' ההתיי

ראוי כי, לכל הפחות, הודעה על הכוונה בבחינת למעלה מן הצורך, ביהמ"ש מציין כי ככל שפ"ש ינהג לפי הוראותיו הפנימיות ויקנה זכות טיעון לנישום במקרה מסוג זה, 

 זכות הטיעון וההחלטה עצמה יינתנו לאחר חלוף התק' המקורית.גם אם מתן להאריך את התק' תישלח לנישום טרם חלוף התק', 

 

א לפקודה קובע כי יש לתת לנישום זכות טיעון בטרם תיעשה לו שומה לפי מיטב השפיטה, וכי בהודעה על שומה לפי מיטב השפיטה ישנה 158ס'  -זכות הטיעון  (2)

ללמוד מלשון הסעיף כי יש לתת לנישום זכות טיעון בטרם ההחלטה על הארכת תק' חובת הנמקה באשר לאי קבלת שומתו העצמית של הנישום. לא ניתן 

הליך עריכת השומה ההתיישנות. הארכת תק' ההתיישנות היא עניין בעל משמעות רבה ואינה עניין טכני ופרוצדורלי גרידא, אך עדיין היא ברובד הפריפריאלי של ת

להפעיל בעת עריכת השומה. הקריטריונים לעריכת שומה לפי "מיטב השפיטה" נוגעים, בראש ובראשונה,  והקריטריונים להפעלת סמכות זו שונים מאלה שיש

סותיו והוצאותיו. לנישום עצמו ולפעילותו שלו, ולפיכך יש לתת לו הזדמנות להשמיע את טענותיו ולנסות ולשכנע את פ"ש כי שומתו העצמית משקפת כהלכה את הכנ

הארכת תק' ההתיישנות נוגעים במידה רבה לאופן בו התנהל הליך השומה במשרדי פ"ש. בכל מקרה, באי מתן זכות טיעון אין בכדי לעומת זאת, הקריטריונים ל

  לבטל את ההחלטה מעיקרא, שכן הפגם יכול להתרפא במסגרת ההליך. 

 

ר". ביהמ"ש קובע כי אין לראות בכך הנמקה. ביהמ"ש מאזכר את התקבלה "לאחר עיון בחומ ההחלטה על הארכת תקופת ההתיישנותבמקרה דנן,  -חובת הנמקה  (3)

המשותף לכולם הוא שמלאכת עריכת השומה מתעכבת בשל קשיים  -בו פורטו מקרים לדוגמא בהם ניתן לבקש להאריך את תק' ההתיישנות  3/2009חוזר מ"ה 

מחלוקת שלא יכולה  -שלא קשורות בשורש המחלוקת השומתית בין הנישום ופ"ש אובייקטיבים לסיימה בתוך תק' ההתיישנות המקורית, ובכל מקרה, בשל נסיבות 

ביהמ"ש מציין כי עיקרון יסוד במשפט המנהלי הוא כי על רשות מנהלית לנמק את החלטותיה, והעדר הנמקה להוות הנמקה סבירה להארכת תק' ההתיישנות.  

מ"ה בו צוין כי "הואיל והארכת תק' השומה הינה החריג ולא הכלל, השימוש בסמכות זו  ביהמ"ש מאזכר את חוזר שומט את היכולת להתמודד עם ההחלטה.

בהיעדר הנמקה לא ניתן לקבוע האם  תעשה במשורה. לפיכך פניה להארכת תק' השומה תעשה במקרים מיוחדים בלבד תוך התחשבות בעקרון סופיות השומה".

 אכן מדובר במקרה חריג.
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)ג( לפקודה אינו מגביל את סמכות פ"ש לפסול ספרים, כך שפסילה זו 130ביהמ"ש קובע כי ס'  -טלות החלטת הועדה לקבילות פנקסים דיון והכרעה בטענת ב (4)

 פגםבאשר לדיון בוועדה לקבילות פנקסים בהרכב חסר, קובע ביהמ"ש כי תתייחס רק לשנת מס "פתוחה" שעדיין ניתן לערוך לגביה שומה לפי מיטב שפיטה. 

(, בה נקבע כי החלטת גוף שיפוטי/מעין שיפוטי, שנתקבלה לאחר דיון בהרכב 2518/02ביהמ"ש מאזכר את הלכת סמיון )ע"א  ו יכול להיחשב כפגם שולי.זה אינ

בהרכב שאינו חסר, הינה בטלה, הגם שעשויים להיות מקרים בהם האינטרס האישי של המתדיינים, כמו גם האינטרס הציבורי, מצדיק שלא לעשות כן. כך, חסר 

 שולי, עשוי להביא לפסילת ההחלטה. -מעבר לפגם טכני

 

 

 

 )ג( לפקודה18אין חובת שימוע לפני החלטה על הארכת תקופת ההתיישנות, ייחוס הוצאות הנהלה וכלליות לפי סעיף  .7

 אמבה השקעות בע"מ נ' פקיד שומה פתח תקווה 40520-01-11ע"מ 

 

 נתןש הייעוץ בשל הכנסותנוצרו  לחברה"(. קובי)"בעלת המניות, יעקב בן גור  של זוגה-בן על ידי ניתןש, מקצועי ייעוץ במתן "(, עסקההמערערתאמבה השקעות בע"מ )"

 . שונות בחברות כדירקטור בשל כהונתוו, קובי

 

 )השופט סטולר( דן במספר שאלות:לוד  - המשפט המחוזי מרכז בית

 

 הודעת "שפ שלח בו התאריך האם - ההתיישנות תקופת הארכת לצורך עבהקו המועד מהו, התמקדה בשאלה דדיםהצ בין המחלוקת - השומות התיישנות שאלת (1)

שנים מתום שנת המס בה נמסר לו  3הקנה לפ"ש, תוך  ,הרלוונטית ופהבתק( לפקודה, כנוסחו 2)א()145סעיף  ?הנישום אצל הצו התקבל בו התאריך או, הארכה

 שנים, לאשר את השומה העצמית או לקבוע שומה לפי מיטב השפיטה. 4תוך  -הדוח, ובאישור המנהל 

 

 נשלחה בו המועד הוא להארכת תקופת ההתיישנות עבהקו המועד כי פסקנ (, בה805/14ע"א ) וייס ינקו והלכת( 3929/13ע"א ) נאמן להלכתביהמ"ש פוסק בהתאם 

 הנישום אם אף תקפה תהא השומה שכן, הזמנים מרוץ לקטיעת רלבנטית אינה הנישום של ידיעותיו .ההחלטה את הנישום קיבל בו המועד ולא, לנישום "שמפ ההחלטה

  .הקובע המועד לאחר, לידיו הגיעה כאשר רק אשונהלר עליה לומד

 

 טעמים של דרישה לגביה ואין אישור של בסמכות מדובר. עמו מוקדמת התייעצות או לנישום מוקדמת הודעה חובת עוד קובע ביהמ"ש, כי לשון הסעיף אינה מורה על

 זה מטעם הארכה החלטת את לבטל ניתן אם ספק, התקבל טרם שימוע מתן ובאי חלטההה קבלת בהליך פגמים היו לו גם זאת ועוד, .כלשהו שימוע הליך או מיוחדים

 כי התברר אם המנהלית הרשות עם המידה על יתר להחמיר מקום שאין הרי, בהליך מסוים פרוצדוראלי פגם נפל אם , לפיה גםהיחסית הבטלות טרינתדוק , לאורבלבד

 .הפגם את שריפא סביר תחליף בהמשך התקיים

 

)ג( לפקודה קובע שתי חלופות לייחוס הוצאות להכנסות מועדפות )הכנסות שנקבע לגביהן שיעור מס מיוחד או 18סעיף  - לפקודה( ג)18 סעיף לפי הוצאות ייחוס (2)

יפי של הוצאה להכנסה בצע ייחוס ספצל ניתן לא בו מקום. המועדפת ההכנסה השגת לצורך שהוצאה ההוצאה של ספציפי ייחוס לערוך יש ,תחילה פטורות ממס(:

  .ההכנסות בכלל המועדפת ההכנסה של היחסי כחלקה בהוצאה יחסי חלק המועדפת להכנסה לייחס יש -מועדפת 

 

 .מדיבידנד הכנסותיה בהשגת כלל שימשו ולא זו הכנסה בהשגת כולן שימשו, הכנסותיה מייעוץ עם ישיר בקשר קשורות הוציאה אותן ההוצאות כי טענה המערערת

  .מדיבידנד המערערת להכנסת, עקיף ולו, קשר כל אין להוצאה זו. משרדי ציוד בגין פחת הוצאות כולל וכלליות הנהלה הוצאות סעיף, גמאלדו

http://elyon1.court.gov.il/files/13/290/039/a06/13039290.a06.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/14/050/008/h09/14008050.h09.pdf
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רת חב ידי על מתבצע החברות ניהול. מבנה בכל אחד שוכר עם טווח ארוך בהסכם שכירות המושכר, מבנה בעלות מחברות התקבל הדיבידנד כי המערערת טענה עוד

 החברות ממנה של ניהולן בגין הוצאה כל כוללות אינן המערערת של וכלליות הוצאות ההנהלה, כן על. ההחלטות קבלת בתהליך מעורבות כל למערערת אין בה ניהול

 .אלו בחברות הדיבידנד חלוקת על כל השפעה לה אין, בחברות המערערת של החזקתה שיעור לאור. הדיבידנד את קיבלה

 

 ההנהלה הוצאות כי ללמוד ביקשה ממנו( 2008במאי  31 ליום ועד 2006 ביוני 1 של מיום לתקופה) ניהול הסכם ההוכחות בדיון לראשונה הציגה המערערת כי טען המשיב

, והכלליות ההנהלה הוצאות לגביי זה מהסכם ללמוד ניתן לא המשיב שלטענת אף על. המערערת ידי על שהוחזקו החברות של בניהול הוצאה כל כוללות והכלליות אינן

לתקופה  מתייחס ואינו האמורה לתקופה רק מתייחס הניהול הסכם, אולם .2007 המס ולשנת,  2006 שנת של השני לחצי המערערת של הייחוס אופן את המשיב קיבל

 עידוד חוק לפי ממס הפטורות החברות של כלליותוה באותה תקופה בהוצאות הנהלה נשאה שהמערערת היא המשמעות ולכן מוקדמת יותר הנכללת אף היא בשומות,

 הון. השקעות

 

 מציגה הייתה המערערת ואם, הניהול הסכם הצגת לאחר של המערערת הייחוס אופן את קיבל המשיב. זה בעניין המשיב של עמדתו עליו בית המשפט קובע כי מקובלת

 את להוכיח מנת על. המס שנות לשאר גם הייחוס אופן את היה מקבל המשיב כי סביר(, שכזה הסכם שיש ככל) הערעור נושאות המס שנות גם לשאר ניהול הסכם

 על היה, טענתה

 

שהייתה  כפי, תומכים אובייקטיביים בממצאים טענותיה את הוכיחה לא . המערערת2006-2007 המס לשנות שעשתה כפי, בטענתה שיתמכו ראיות להמציא המערערת

 .בסעיף הקבועה לנוסחה בהתאם, המערערת הוצאות לכלל הוצאה ולערוך ייחוס )ג(18 בסעיף השנייה החלופה את להחיל אאל מנוס אין ולכן, לעשות צריכה

 

ביהמ"ש דוחה את הערעור בסוגיות אלה,  - מקצועי ייעוץ בגין והוצאות אבודים חובות בגין הוצאות, ערבות מימוש בגין הפסד, ל"לחו נסיעה הוצאות התרת אי (3)

  לפקודה. 17הוצגו בפניו ראיות ולא השתכנע כי עסקינן בהוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף  לאחר שלא

 

 .הערעור נדחה, לעיל הנושאים בכל

 

 

 ומהכנסותיו, ידו-על מקצועי ייעוץ ממתן נבעו הכנסותיה , שמרביתמרלז 'בחב במקביל לעבוד קובי החל 2005 בשנת -" בהוצאות השתתפות" הוצאות ניכוי (4)

, לכן. קובי של מייעוץ הכנסות היוהמערערת  חברהשל בזמן בו, בלבד מרלז מחברת -ובמרלז חברהב עבודתו בגין משכורתו את קיבל קובי 2007 בשנת. כדירקטור

ביהמ"ש קובע כי יש  .בניכוי זו הוצאה להתיר סרב פ"ש .מרלז על ידי ששולם קובי של עבודתו בשכר תשתתף ונקבע שהמערערת, החברות בין התחשבנות נערכה

. קובי שנתן מייעוץ הכנסות חברהל היו כן אעפ"יו, האישי ונהגו קובי זולת נוספים עובדים היו לא לפקודה, שכן לחברה 17להתיר הוצאה זו בניכוי לפי כללי סעיף 

 .זה בנושא הערעור התקבל לפיכך .אלו כנסותה עבור עבד קובי כי להעיד כדי בכך די( מדיבידנד ןשאינ) 2007 בשנת הכנסות היו חברהשל העובדה עצם

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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 מס ערך מוסף -פסיקה 
 

 , מחלקת מסים עקיפיםנטאלי שפיגלר רו"ח

 

 בהוצאות הנהלה וכלליותזכאותה של חברת החזקות לניכוי מס תשומות הגלום  .8

 ע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף גוש דןאמיליה פיתוח )מ.עו.פ.( ב 6317-04-14ע"מ 

 

מות הכלול המערערת הינה חברת החזקות אשר החזיקה באשכול תאגידים וסיפקה להם שירותי ניהול וייעוץ בתמורה ובהתאם ביקשה לנכות שני שליש ממס התשו

הוצאו לטענתה רובן ככולן על מנת לאפשר לה להעניק אשר בהוצאות ההנהלה והכלליות שלה )בעיקר עבור שירותי רו"ח, עו"ד, הוצאות משרד, תקשורת ומיחשוב(, 

תחת טענותיה של החברה עמדה טענה כי התשומות הוצאו בכדי לאפשר לה הענקת שרותי ניהול ויעוץ לתאגידים המוחזקים על . שירותי ניהול וייעוץ לחברות המוחזקות

בפס"ד גזית גלוב יש לבצע "הרמת מסך" כך שפעילות החברות המוחזקות, הפעילות  ידה העוסקים בפעילות יצרנית ומסחרית, ומשכך בהיתמך בהלכה שנקבעה

 המסחרית, תיוחס לחברה וזה יאפשר לה את ניכוי התשומות. 

 

תה המערערת הינה "חברת אחזקות" שמטר לגישת המשיב, , המערערת הינה "חברת החזקות" ולכן זכאית לנכות רבע ממס התשומות בלבד.לעמדת מע"מ )המשיב(

אשר "נעשית  להשביח את ערך החברות המוחזקות על ידיה על מנת להפיק מהן דיבידנדים ורווחי הון וזאת בהתבסס על המעורבות שלה בנעשה בחברות המוחזקות

דמי ניהול או ייעוץ, הסכומים  בראיה לטווח ארוך" ו"בעיתות משבר בלבד". טיעונים נוספים של המשיב: התשומות השנויות במחלוקת לא הוצאו בעיקר על מנת להצמיח

כי המערערת "אינה הנמוכים של דמי ניהול אשר נגבו מהחברות המוחזקות, המערערת איננה מספקת שירותי ניהול לכל דורש אלא רק לחברות קשורות, ומכאן מסקנתו 

 חברה למתן שירותי ניהול" אלא חברת החזקות.

 

ובר בתשומה מעורבת אשר שימשה הן לעסקה חייבת במס והן שלא לצרכי העסק ויש אפשרות לפצל ולייחס כל )השופט קירש(: כאשר מד בית המשפט המחוזי בת"א

, השימוש בהן תשומה בנפרד, התרת ניכוי מס התשומות תהיה "בשיעור יחסי". אין לבחון האם החברה הינה חברת החזקות, אלא יש מקום לבחון את טיב התשומות

ות". כאשר מדובר בהוצאות הנהלה וכלליות שאינן ניתנות לשיוך באופן חד משמעי, פיצול התשומה המעורבת ייעשה לפי עיקר פעילות ו"עיקר השימוש בנכס או בשיר

 העוסק, יש לאפיין את הפעילות ולייחס את התשומה לפי החלק העיקרי לו היא משמשת. 

 

ידה, יש להתיר בניכוי שני שלישים ממס התשומות )ולא רבע ממנו(, גם אם מטרת הפעילות חברת אם לטובת החברות המוחזקות על  על ידיכאשר ניתן שירות בתמורה 

ת את מס התשומות הינה השבחת ההשקעה באותן חברות. אין בעובדה שחברת האם אינה מעניקה/ מציעה את שירותיה הניהוליים לכלל השוק בכדי לגרוע מהזכאות לנכו

 צה. במקרה כזה גביית דמי ניהול ממשיים תהיה מוצדקת, וכך גם ניכוי שני שלישים לפחות ממס התשומות. הכרוך בביצוע שירותי הניהול בתוך הקבו

 

יומנת. במקרה שלפנינו, לא מדובר במודל עסקי שלפיו חברת האם מנהלת בעצמה את עסקיהם של החברות האחרות בקבוצה, מאחר שאין להם הנהלה נפרדת ומ

 צעות המנכ"ל שלה, שהעסקתו כשכיר בחברה, לא היתה כרוכה כלל בהוצאת תשומות.המעורבות של המערערת נעשתה באמ

 

רה הנדון, קובע הבחינה צריכה להיות של העסקאות החייבות במס ברמת החברה האם והעסקאות המבוצעות על ידה על מנת לבחון את הצדקת ניכוי מס התשומות. במק

בתשומות הכלליות היה לשם הפקת דמי ניהול. במקרה דנן, דומה כי המניע העיקרי העומד מאחורי המעורבות בית המשפט, כי המערערת לא הראתה שעיקר השימוש 

ולא ציפייה לקבלת דמי ניהול. על כן, היות ועשייתה של המערערת לא הייתה בעיקר "למען הזולת" )החברות המוחזקות(  לתועלת חברת האםהוא השבחת ההשקעות 

בית המשפט ניכוי של רבע מהתשומות  על ידיאושר א לא מתקיימת הגדרת "שירות" כמשמעותה בחוק המוגדרת כ"עשייה למען הזולת", ולכן אלא למענה עצמה, נראה של

 בלבד ולא שני שליש כפי שנדרשו.

 הערעור נדחה
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 מיסוי מקרקעין -פסיקה 
 

  רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני, מנהל בכיר

 

 מהשבח בניכוי מותרות כי מס, אינןשלא ניתן היה לנכות לצר ארנונה הוצאות .9

 חיפה מקרקעין מיסוי מנהל' נ' ואח נסקי'פרוצ סימה 12876-02-15 ע"ו

 

 נסגרו, הישנה המרכזית בתחנה פעילותה הפסיקה אגד את 2003 בחיפה. בשנת הישנה" אגד" המרכזית בתחנה בחנויות המשנה חכירת זכויות בעלי היו העוררים

 היו ולא השנים במהלך וחובלו נפרצו הישנה המרכזית בתחנה והחנויות הנכסים. האמורים לנכסים שוכרים היו ולא הישנה המרכזית חנההת במסגרת שהופעלו הנכסים

 נשוא יםהנכס מן הכנסה להם היתה ולא ריקים עמדו בהן בשנים הנכסים חויבו בהם הארנונה תשלומי את חיפה לעיריית נדרשו לשלם העוררים לשימוש, אולם כבר ראויים

 . הערר

 .  הנכסים מן הכנסה להם היתה לא וכאמור מאחר, הארנונה הוצאות את לנכות העוררים בידי היה לא הכנסה מס במישור

 

 39 סעיף פי על מהשבח כללית מותרים בניכוי ארנונה תשלומי אותם , ועלתה השאלה האם2013בשנת  נמכרו הישנה המרכזית בתחנה( החנויות) בנכסים העוררים זכויות

 .הכנסה מס במישור ל"הנ הארנונה תשלומי את לנכות היה ניתן לא כי מחלוקת אין כאשר, זאת. העוררים מן אחד כל ידי על שנמכרו הנכסים במכירת מקרקעין, מיסוי לחוק

 

הוצאות ארנונה אינן מהוות הוצאות כמו כן,  ללית.( לחוק מיסוי מקרקעין חלות רק לגבי ארנונת רכוש ולא לגבי ארנונה כ8)39קבעה, כי הוראות סעיף  הערר ועדת

תשלומן היה גורר הליכי גבייה -( לחוק ואף אין לראות בתשלומן משום הוצאה ל"שימור הבעלות" או ל"שימור שווי הנכסים" הגם שאי1)39להשבחת הנכס כאמור בסעיף 

 כנגד בעלי הנכס.

 

המשפט העליון  ת את הוצאות הארנונה במישור מס הכנסה וכי התרת ניכוין מתחייבת לאור הלכת ביתוהיה לנכלא ניתן  לפיהלטענת העוררים,  התייחסה גם ועדת הערר

 .מרכזי סלוןבעניין 

 

ק לחוק מיסוי מקרקעין הינו שהוצאות שהותרו בניכוי במישור מס הכנסה לא תותרנה שוב בניכוי מהשבח, אך זאת ר 39לל הקבוע בסעיף כה אכן ,קבעה כי ועדת הערר

תשלומי  . בנוסף נקבע כיביחס לכל הוצאה שלא הותרה בניכוי במישור מס הכנסה ביחס להוצאות אשר ניתן לנכותן הן במישור מס הכנסה והן במישור מיסוי מקרקעין, ולא

 .נובעת התוצאה כי יותרו בניכוי מהשבח לא ארנונה הינם הוצאה שוטפת ולא הוצאה הונית, ולכן אך ורק בשל עצם העובדה שלא ניתן היה לנכותם לפי פקודת מס הכנסה

 

ענה נדחתה בנימוק העוררים טענו, כי אם לא הותרו הוצאות הארנונה כהוצאות שוטפות, הרי שהן הפכו להפסדים שאותם ניתן לנכות כנגד השבח ממכירת הנכסים. הט

 ם אין לוועדת הערר, כל סמכות להתיר קיזוז הפסד, בהיעדר אישור מפקיד השומה.שסוגיה זו צריכה להעלות בפני פקיד השומה ועל כן אין למנהל מס שבח )המשיב( וג

 

 הערר נדחה

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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  76' מס לתיקון המעבר הוראת לאור, ראשונה דירה במכירת ה49 סעיף מכוח לפטור זכאות אי .10

 חיפה מקרקעין מיסוי מנהל' נ' ואח אבגי אורן 14339-09-14 ע"ו

 

 דירות המגורים הבאות: 3העוררים מכרו ודיווחו על 

 

 (2011-המכירה מ-( לחוק מיסוי מקרקעין )להלן1ב)49דווחה כפטורה ממס שבח לפי סעיף  - 2011בנובמבר  21 מכירה ביום (1

 הדירה הראשונה(. - )להלןה' לחוק מיסוי מקרקעין 49דווחה כפטורה ממס שבח לפי סעיף  - 2014בינואר  1 מכירה ביום (2

 הדירה השנייה או הנוספת(. -)להלן 76( לחוק מיסוי מקרקעין כנוסחו לאחר תיקון 2א)ב48דווחה בחישוב לינארי מוטב לפי הוראות  - 2014בפברואר  11 מכירה ביום (3

 

, בגין שתי דירות המגורים 76' לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו לאחר תיקון ה49המחלוקת בערר זה נסובה סביב השאלה האם זכאים העוררים לפטור ממס שבח לפי הוראת סעיף 

חודשים, אם רכש במקומן  12ה מקנה למוכר פטור חד פעמי בחייו למקרה של מכירת שתי דירות בתוך 49)הראשונה והשנייה(. סעיף  2014 בינואר 1 שנמכרו על ידם לאחר יום

 חות משווי שתי הדירות הנמכרות, ובכפוף לעמידה בכל התנאים שפורטו בסעיף.דירה חלופית בסכום השווה לשלושה רבעים לפ

 

ליניארי מוטב כאמור, על פי העוררים טוענים כי זכאים הם לפטור ממס שבח בגין מכירת שתי דירות המגורים, זאת הגם שביחס לדירה הנוספת, שולם על ידם מס שבח בחישוב 

 להם שומה לפי מיטב השפיטה על ידי המשיב ביחס לדירה הנוספת. חישוב שנעשה על ידם, והגם שלא הוצאה 

 

, אשר קבעה תנאים ספציפיים 76מנגד, המשיב טוען כי העוררים אינם זכאים לפטור ממס שבח בגין מכירת הדירה הראשונה, וזאת נוכח הוראת המעבר שנקבעה במסגרת תיקון 

. לטענתו, הדיווח נעשה בניגוד להוראה 2017בדצמבר  31 עד יום 2014 בינואר 1 , קרי: מיום76גדרתה בתיקון לעניין מכירת דירות מגורים מזכות בתקופת המעבר, כה

 , בנסיבותיהם הקונקרטיות של העוררים.76המפורשת שנקבעה בהוראת המעבר של תיקון 

 

כן, נקבע כי הפטור ממס שבח הקבוע בסעיף -פי החישוב הליניארי המוטב בגין מכירת הדירה השנייה. כמו-קבעה כי לא נפל כל פגם בחיוב העוררים במס שבח על ועדת הערר

כירת הדירה השנייה; אלא שהעוררים לא היו במימושו של פטור "רגיל" במכירה הנוספת, ולענייננו במ - לאחר התיקון והן בנוסחו 76בנוסחו לפני תיקון  הן - ה לחוק הותנה49

( פטור 1.1.2014-31.12.2017המעבר )-לפיה לא יינתן בתקופת 76( לתיקון 1)ד()44המעבר שנקבעה בסעיף -זכאים לפטור "רגיל" במכירת הדירה השנייה, וזאת לאור הוראת

( היו לו שתי דירות מגורים; וכי מגבלה זו היא ששוללת מן העוררים את הפטור לפי סעיף 1.1.2014( )פטור ממס לדירה יחידה( למי שבמועד המעבר )2ב)49ממס לפי סעיף 

 ה.49

 

ידם )ולמעשה אף העוררים לא טענו זאת(, וזאת מהטעם שאינם -עוד קבעה ועדת הערר, כי העוררים אינם זכאים לחישוב הליניארי המוטב ביחס לשתי הדירות שנמכרו על

כן, ניתן היה ליתן לעוררים חישוב ליניארי מוטב רק ביחס לדירה אחת, וזאת כפי שנתבקש -. על2011-, בשל מכירת הדירה מ76()א( לתיקון 1))ד(44עומדים בתנאי שבסעיף 

 המשיב ואף עשה בפועל.

 

 הערר נדחה

 

 

 

 בחזרה לתפריט
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  יות המסשל רשוחוזרים, הוראות ביצוע ופרסומים אחרים  - 2חלק 
 

 מס הכנסה ומיסוי מקרקעין - חוזרים ופרסומים
 

 ן לוריאאהרעו"ד 

 

 האינטרנט באמצעות זרים תאגידים פעילות .1

 המסים רשות של 4/2016חוזר מס' 

 

". החוזר מתפרסם על רקע פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט, שכותרתו: "4/2016ו הסופית של חוזר לאחרונה פרסמה רשות המיסים את גרסת

בעניין  OECD -מדינות, ובהשפעת עבודתו הנרחבת של ארגון ה-התרחבות הפעילות הכלכלית העולמית העושה שימוש בפלטפורמות אינטרנטיות לביצוע מסחר חוצה

 "(, תוך התכתבות עם הדו"ח של הארגון בנושא הכלכלה הדיגיטלית.BEPSטת רווחים )"שחיקת בסיס המס והס

 

 מטרת החוזר הינה להבהיר את עמדת רשות המיסים בנושאים הבאים:

 

 מקרים בהם תיראה הכנסתו של תאגיד זר ממכירת מוצרים או ממתן שירותים, באמצעות האינטרנט, כהכנסות של "מוסד קבע" בישראל. (1)

 

 כללים לייחוס רווחים למוסד הקבע בישראל. (2)

 

 לאומיים המספקים שירותים באמצעות האינטרנט ללקוחות ישראליים, להירשם כעוסק מורשה לצרכי מע"מ.-מקרים המקימים חובה על תאגידים רב (3)

 

 .של משרדנו 14.2016חוזר מסים ראה  - להרחבה

 

 

 

 

 

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_kalkala_2016.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2016/14_2016.pdf
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 בעסקת מכירת מניותHold-Back תמורת  .2

  4253/16החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

"(, לבין חברה ציבורית תושבת ארה"ב שאינה צד קשור החברהחמשת בעלי מניותיה של חברה פרטית תושבת ישראל )", נחתם הסכם, בין 2016בשנת   הרקע:

, לבעלי המניות לתקופה של ארבע Holdbackמהתמורה בגין המניות תשולם במסגרת  50%"(, למכירת  מניות החברה. בהסכם, נקבע בין היתר, כי החברה הרוכשת)"

תשוחרר בהדרגה, בכפוף להמשך העסקתם של בעלי המניות בחברה )או בכפוף לתנאים אחרים שנקבעו(. בהתאם להצהרת החברה,  Holdback -שנים. תמורת ה

והיא משקפת חלק מתמורת עסקת המניות. מיד לאחר חתימת הסכם המכירה, יתקשרו בעלי המניות בהסכם עבודה חדש עם  אינה תמורה נוספת Holdback -תמורת ה

חי המס שלה רוכשת, לפיו, יקבלו בעלי המניות שכר ראוי )שלא יפחת ממשכורתם עובר לעסקה( בתמורה לעבודתם. בנוסף, הצהירה החברה כי היא תייחס בדיווהחברה ה

 , כתשלום עבור מניות המוכרים במסגרת העסקה ולא כתשלום שכר בגין עבודתם. Holdback -את תמורת ה

 

 .Holdback -כרים בגין תמורת ההסדרת חבות המס של המו  הבקשה:

 

, הינה בגין המניות, ולפיכך, תמורה זו תחויב במס רווח הון. אירוע המס לגבי מלוא Holdback -התמורה המיוחסת למוכרים, לרבות תמורת ה  הסדר המס ותנאיו:

לו זכאים בעלי המניות, הרי שההפרש בין מחיר המכירה למחיר המניה  התמורה יחול במועד המכירה של המניות. כמו כן נקבע, כי ככל שמחיר המכירה יהא גבוה מהמחיר

, יהיה אותו מוכר רשאי לתקן את Holdback -( לפקודה. בנוסף, ככל ומי מהמוכרים לא יקבל חלק מתמורת ה2)2יתחייב בידי בעלי המניות כהכנסת עבודה לפי סעיף 

 , שלא השתלם בסופו של דבר, יושב לו בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.  Holdback -והמס בגין אותו חלק מתמורת ה 2016דיווחיו לשנת המס 

 

, Holdback(, שם במסגרת הסכם 47255-01-14)ע"מ  בעניין הלמןבהחלטת המיסוי מובהר שעובדות המקרה שונות מהעובדות שפורטו בפסק הדין שניתן לאחרונה 

מעביד, ועל כן יש להכלילה -ט אלטוביה, כי התמורה שהתקבלה בהסכם, נתקבלה לאור קיומם של יחסי עובדשנכרת בין בעלי המניות לחברה הרוכשת, קבע כב' השופ

 ()א( לפקודה. 2)2כהכנסה פירותית לפי סעיף 

 

 

 924טופס  -"מסלול ירוק" חדש להחלטת מיסוי בעניין פדיון אג"ח של חברה בורסאית תמורת ניי"ע חלופיים  .3

 2016 באפריל 20 מיום המסים רשות הודעת

 

אפשרת קביעת רשות המסים מאפשרת במקרים מסוימים קבלת החלטות מיסוי מהירות )"מסלול ירוק"( לגבי נושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת המורכבות שלהם מ

, שכותרתו: בקשה להחלטת 924טופס לאחרונה, פרסמה הרשות, את  המאפשרים את מתן החלטת מיסוי בהסתמך על הצהרות והתחייבויות המבקש. קריטריונים אחידים

 רות בבורסה.מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אג"ח הנסח

 

ים, בתוספת מזומן. בהצעת רכש חליפין פונה חברה בורסאית למחזיקי אגרות החוב אותן הנפיקה, ומציעה להם לפדות את אגרות החוב תמורת ניירות ערך אחרים ולעת

ס, בעיקר לצורכי ניכוי מס במקור. החלטת המיסוי מכיוון שאגרות החוב נפדות על ידי החברה שלא רק במזומן, נדרשות הבהרות לעניין שווי ההעברה ומועד אירוע המ

גבי אגרות חוב הנסחרות מבהירה את אופן חישוב הרווח בהצעת רכש חליפין וכללי המיסוי הנלווים אליה וכן, את קביעת השווי באירוע מס שמתבצע בהצעת רכש חליפין ל

 בבורסה.

 

וב על גובה המס שינוכה לו במקור באם יענה להצעת הרכש, החבות במס ואופן חישובו וכך, יכולים רולינג( מיידעת את מחזיק אגרות הח-החלטת המס המקדמית )פרה

אשר הפכו  -ורסה המחזיקים באגרות החוב לשקול בצורה ברורה יותר את היענותם להצעת הרכש. בנוסף, הצעות הרכש של חברות לרכישת אגרות חוב אותן הנפיקו בב

 בשות בתקופה קצרה יחסית, ועל כן, קיצורו המשמעותי של זמן הטיפול בבקשה הוא חיוני לביצוע העסקה.מתג -לשכיחות בשנים האחרונות 

https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20160015
https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann200416__1.aspx
https://taxes.gov.il/taxesformslist/itc924yarok.pdf


16 

 לאומיות רב חברות פעילות על מדינתי בין ולדיווח( CRS) פיננסי מידע של אוטומטיים לחילופים המולטילטרליות האמנות יישום להסכם מצטרפת ישראל .4

(CBC) 

  2016במאי  15הודעת רשות המסים מיום 

 

וליישום האמנה המולטיטרלית לדיווח בין  -"( "CRSבחודש מאי, נחתם הסכם רשויות מוסמכות ליישום האמנה המולטיטרלית לחילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי )

 "(.CBC)" מדינתי

 

 הינו הסכם ליישום חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים. ההסכם ותקניו פותחו על ידי  CRS (Common Reporting Standart) -ה

המידע והגופים הפיננסים עליהם תחול  לצורך אכיפת מס. ההסכם מגדיר תקן הקובע בין היתר הוראות לגבי סוג המידע שהמדינות יעבירו, מועד העברת OECD -ה

ר החלפת מידע החובה של העברת המידע לרשויות. אחידות התקן נועדה לצמצם את העלויות הכרוכות בריבוי תקנים לממשלות ולמוסדות הפיננסיים ועל מנת לאפש

של ארצות הברית. העברת המידע בנוגע להסכם  FATCA -יניות הביעילות עם מדינות רבות בו זמנית. התקן נשען במידה רבה על המודל שפותח במסגרת יישום מד

CRS  2018תחל בספטמבר. 

 

הינו הסכם לדיווח בין רשויות המס של המדינות  על פעילותן והכנסותיהן של קבוצות רב לאומיות. במסגרת הסכם זה קבוצה  CBC (Country-by-Country Report) -ה 

ח שנתי הכולל מידע בגין כל ישות בקבוצה הרב לאומית, מידע על פיזור ההכנסות, המס ששולם במדינות בהן פועלת הקבוצה הרב רב לאומית תידרש להגיש בין היתר דו

 .2017נת לאומית, תחום פעילותן, תושבות, מקום התאגדות, מספר עובדים ועוד. ככלל,  העברת המידע בין רשויות המס במסגרת ההסכם  תעשה החל מסוף ש

 

, ובהתאמת הדין הפנימי בישראל. בהתאם, משרד האוצר 2015וקף של ההסכמים מותנית באשרור האמנה המולטיטרלית, עליה חתמה ישראל בנובמבר כניסתם לת

 ורשות המיסים, שוקדים על קידומם של תיקוני חקיקה ותקנות נוספות, על מנת לאפשר את יישומם של הסכמים אלה. 

 

 

 א( לפקודה2)9סעיף אישור לארגונים מקצועיים מכוח  .5

  12/2002לחוזר מס הכנסה  1תוספת 

 

דרי המיסוי לארגון מקצועי וכן, א( לפקודת מס הכנסה עניינו במתן פטור ממס בתנאים מסוימים על הכנסתו של ארגון מקצועי. מטרת החוזר הינה פירוט הס2)9סעיף 

 הנהלים להגשת בקשות לקבלת מעמד של ארגון מקצועי כמשמעותו בסעיף.

 

א( לפקודה. לאחר מכן, סוקר החוזר את הסדר המס לגבי הארגון, לרבות, סוגי 2)9תחילה קובע החוזר, את הגדרתו המדויקת של ארגון מקצועי לצרכי מס בהתאם לסעיף 

ן שבח אי הפטור אותו מקנה הסעיף, הוראות בדבר הוצאות הארגון לרכישת נכסים ועוד, הוראות לעניין בסיס דיווח לצרכי מס, פטורים נוספים לענייההכנסות שיעמדו בתנ

 מקרקעין, וכן הוראות נוספות לעניין מס שבח ומס שכר.

 

א( לפקודה, הוראות בדבר 2)9בארגון, כארגון מקצועי לצרכי מס בהתאם לסעיף  כמו כן, קובע החוזר, הוראות שונות לעניין הגשת הבקשה לרשות המיסים לצורך הכרה

 הגשת דו"חות וכן קביעת תחולה.

 

 

 בחזרה לתפריט

https://taxes.gov.il/about/spokesmanannouncements/pages/ann_150516_1.aspx
https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/horaotbitsua/hor12-02_tosefet.pdf
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 והוראת שעה לחוק מיסוי מקרקעין 85תיקון מס'  .6

  של רשות המסים 2/2016הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 

 

יחידות עד למועד ור המשבר הקיים בשוק הדיור במדינת ישראל, ובמטרה לעודד משפרי דיור )דירות חלופיות(, להקדים ולמכור את דירותיהם הישנות שהיו דירות לא

 18-לחודשים  24-הרוכש מ ()ב( לחוק למכירת דירתו האחרת של2ג()1)ג9רכישתן, נקבעה, הוראת שעה לתקופה של חמש שנים, לפיה קוצר פרק הזמן הקבוע בסעיף 

 חודשים בלבד, לצורך קבלת הקלות במס רכישה לדירה יחידה.

 

, לא תבוא במניין עוד נקבע כהקלה, כי גם דירה שהתקבלה בירושה שחלקו של המוכר או הרוכש בה, לפי העניין, אינו עולה על מחצית )במקום שליש לפני התיקון(

 ( לחוק בגין מס שבח והן לעניין מדרגות מס רכישה לדירה יחידה.2)ב49הדירות, הן לעניין הפטור לפי סעיף 

 

 הוראת הביצוע סוקרת את הרקע הנורמטיבי השורר כיום, תוך ההתאמות הנדרשות ליישומה של הוראת הביצוע וכן הוראות לפעולה.

 

 .של משרדנו 11.2016חוזר מסים ראה גם  -להרחבה לגבי התיקון לחוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

https://taxes.gov.il/realestatetaxation/documents/horaotbitsua/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%20%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F%202016-2%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%2085.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2016/11.2016.pdf
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 מס ערך מוסף - החלטות מיסוי

 

 רו"ח נטאלי שפיגלר, מחלקת מסים עקיפים

 

 כב בעסקת ליסינגהחבות במע"מ של תקבול בגין השבה לקדמות של ר .7

 8369/16החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

 3-קופות קצובות )כחברה בע"מ אשר פעילותה בתחום החכרת כלי רכב ללקוחות שונים, מתקשרת עם לקוחות בהסכמים להחכרת כלי רכב ללקוחות בעסקאות ליסינג לת

ה כל נזק רכוש שייגרם שנים(, הכוללות גם רכיב שירותים נלווים לשימוש ברכב הכוללים אחזקה, שירותי דרך וכיסוי במצב של תאונה או גניבה. החברה לוקחת על עצמ

ה שאינה כוללת ביטוח, ואז האחריות לבטח את הרכב קיימת אפשרות להתקשר בעסק לרכב המוחכר או לצד ג', זאת בכיסוי התואם פוליסת ביטוח מקיף סטנדרטית.

על הלקוח מוטלת אחריות להחזיר את הרכב כפי שקיבלו למעט בלאי סביר. במידה ולא הושב הרכב במצב הדרוש יישא הלקוח  בביטוח חובה ומקיף הינה בידי הלקוח.

 בעלויות התיקון.

 

שה להשיב לו את סכום המע"מ אשר נגבה ממנו בעת תיקון פגמים שהתגלו במועד החזרת הרכב החברה קיבלה מאחד מלקוחותיה, אשר התקשר עמה בהסכם, דרי

 בתום עסקת החכירה, זאת כיוון שלטענתו התקבול אינו חייב מע"מ בידי החברה.

 

מהווה "מכר" לעניין מע"מ ועל כן מתקיימת הלקוח בשל תיקון הפגמים חייבים במע"מ בשיעור מלא, שכן החכרה  על ידיהתקבולים המשולמים  :בגדרה של ההחלטה נקבע

הצדדים במסגרת העסקה. באשר לעסקאות ליסינג קובעות  על ידי"עסקה" בהתאם להגדרות החוק. מחיר העסקה לעניין החבות במע"מ הוא, ככלל, המחיר שהוסכם 

 עסקה.הצדדים ל על ידיכי "כל תשלום" חייב במס במלואו ככל שהוסכם  4/93הוראות התא"מו וחוזר 

 

וגנה מראש במסגרת בהתאם להסכם אשר קובע כי במידה ויוחזר הרכב שלא במצב תקין למעט בלאי סביר, ידרשו תיקונים אותם ישלם הלקוח, תומחרה על ידי החברה וע

 הסכמי הליסינג, חייבת התמורה כאמור במע"מ בשיעור מלא.

 

 

 וכיםדחיית מועד דיווח תקופתי בגין שירותי תקשורת בסכומים נמ .8

 2782/16החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

ת ש באמצעוחברה בע"מ המספקת שירותי תקשורת סלולרית בישראל הן ללקוחות פרטיים והן ללקוחות עסקיים. חיוב הלקוח במסגרת ההתקשרות מתבצע אחת לחוד

 כולל מע"מ, חשבונות אלה מהווים אחוז זניח מסך עסקאות החברה.  ח"ש 20חשבון חודשי. בין החשבונות קיימים גם חשבונות של לקוחות בסכום של עד 

 

חודש. דהיינו, יידחה  ככל שמתקיימים כלל התנאים להלן, תדווח החברה את העסקאות הכלולות בחשבונות הנמוכים אחת לחודשיים ולא בכל :בגדרה של ההחלטה נקבע

 הדיווח למע"מ לחודש העוקב וגם גביית התשלום מאת הלקוח תידחה בהתאם.

 

)לא כולל מע"מ( לחודש,  ח"ש 200,000כולל מע"מ, סכום סך החשבוניות הנמוכים במצטבר לכלל הלקוחות לא יעלה על  ח"ש 20-התנאים: ככל והחשבון החודשי נמוך מ

כל שנת מס קלנדרית ידווחו עד תום אותה שנה, יישמר תיעוד מתאים בקשר לדחיית הדיווח וכן החישובים יבוצעו באופן שניתן יהיה לבדוק סך כל החשבונות הנמוכים של 

 את נכונותם ולעקוב אחריהם בכל נקודת זמן. 

https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20160024
https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20160025
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 חוזרי המוסד לביטוח לאומי
 

 Deloitte Privateבכיר,  כפיר אילני, מנהל( MBT)רו"ח 

 

 ניכויים בביקורת ביטוח דמי תבקביע התיישנות .9

 2016במאי  15חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 

 

 התחלת תאריך את הקובע החוקי המועד מהו ניכויים וכן ביקורת במסגרת ביטוח דמי חיוב על החקיקה שינוי והשפעת החוק על הוראת החוזר הינה מתן הסבר מטרת

 ההתיישנות. תקופת

 

 החוזר מתייחס לנושאים הבאים:

 

 .שנים, שבה יכול המוסד לביטוח לאומי לדרוש חוב דמי ביטוח 7-א לחוק הביטוח לאומי אשר מגביל את התקופה ל363ביטוח כאמור בסעיף  ידמ התיישנות תקופת (1)

 

 .ביטוח בדמי חוב בקביעת התיישנות תקופת התחלת מועד (2)

 2015 בינואר 1 מיום התיקון תחילת 

 2016ביוני  30 יום עד מעבר הוראות 

 

 :הבאים במצבים התיישנות מועד יעתבקב הוראות (3)

 מבוקרת שנה לגבי כלל מידע אין 

 באיחור נקלט המבוקרת השנה בגין המידע 

 למבקר חדשים נתונים/עובדות התגלו 

 משפטי דיון/השגה לאחר ניכויים שומת קליטת 

 הביקורת הסתיימה בם לשנים ביחס המסים מרשות חדש מידע קבלת 

 מהמוסד ביטוח דמי החזרי דרישת 

 לו צד שהמוסד משפטי הליך בעקבות ניכויים ביקורת צועבי 

 

 
 

 

 

 בחזרה לתפריט

https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8%20%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa%20%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa%20%d7%a0%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d.pdf
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 שנים 7 זכות תוך יתרת והחזר ביטוח דמי חוב תשלום התיישנות .10

 6201במאי  22חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 

 

 תקופת תחילת תאריך את הקובע החוקי המועד מהו יתר וכן גביית והחזר ביטוח דמי חיוב על החקיקה שינוי והשפעת החוק על הוראת החוזר הינה מתן הסבר מטרת

 ההתיישנות.

 

 . ביטוח דמי חוב לדרוש לאומי לביטוח מוסדה יכול שבה, שנים 7-להתקופה  הגבלת בדבר א363 בסעיף חדשים כללים החיל, הלאומי הביטוח לחוק 159' מס תיקון

 המוסד על ידי יוחזרו, ביתר שנוכו ביטוח דמי להחזר בקשות שונים( אצל מעבידים העובד מבוטח משכר ביטוח דמי וניכוי )תשלום הלאומי הביטוח לתקנות 6 תקנה פי על

 .ביתר הביטוח דמי נוכו שבה המס שנת מסוף שנים 7 בתוך למוסד וחשבון הוגש שהדין ובלבד

 

 דמי ביטוח, בליווי דוגמאות להמחשה. החזר התיישנות וכן ביטוח בדמי חוב התיישנות לעניין החלים הכללים מפורטים זה בחוזר

 

 

 לחוק הביטוח הלאומי 372בהתאם לסעיף  וועדות שומה .11

 2016במאי  25חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 

 

ה לו הודעה יום מיום שנמסר 30פקיד גביה, תוך  על ידילחוק הביטוח לאומי מקנה זכות למבוטח / למעסיק לערור בפני וועדת שומה על קביעה של דמי ביטוח  359סעיף 

 .ר רשוםעל הקביעה בדוא

 

 לחוק הביטוח לאומי אשר תקבע את דמי הביטוח לתשלום.    372בעקבות עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, הוסכם על הקמת וועדת שומה כאמור בסעיף 

-)א( ו344קורות האמורים בסעיפים ואולם שומה סופית של הכנסה מהמהוועדה הינה מעין גוף שיפוטי אשר הנושאים בהם תדון מוגבלים בחוק והחלטותיה מחייבות, 

 , לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי פקודת מס הכנסה, תחייב את הועדה.לחוק הביטוח לאומי )א(345

 

 

 ., ברם ניתן לערער על החלטה בשאלה משפטית לבית הדיןהחלטת ועדת שומה בשאלה שבעובדה תהיה סופיתראוי לציין, כי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

 

https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa%20%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d%20%d7%97%d7%95%d7%91%20%d7%93%d7%9e%d7%99%20%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97%20%d7%95%d7%94%d7%97%d7%96%d7%a8%20%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%aa%20%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa.pdf
https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa%20%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%94.pdf
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 מיסוי בינלאומי - 3חלק 
 

  2017בינואר  1-בין ישראל לגרמניה תכנס לתוקף החל מהחדשה אמנת המס  .1

 2016-צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל()גרמניה(, התשע"ו

 2016במאי  10מיום  7656פורסם בקובץ התקנות 

 

 רו"ח אייל אלטחן, המחלקה למיסוי בינלאומי 

 

ף את , תכנס האמנה החדשה לתוקף, ותחלי2017בינואר  1-, נחתמה אמנת מס חדשה בין ישראל לבין גרמניה )להלן: " האמנה החדשה"(. ביום ה2014באוגוסט  21ביום 

 .1977ותוקנה בשנת  1966)להלן: "האמנה הישנה"(. האמנה הישנה נכנסה לתוקף בשנת  1962ביולי  9האמנה הקודמת הקיימת בין המדינות, שנחתמה ביום 

 

ריבית, דיבידנד ותמלוגים  בין האמנה החדשה לאמנה הישנה ישנם מספר שינויים מהותיים. כאשר תיכנס האמנה החדשה לתוקף, שיעורי ניכוי המס במקור על תשלומי

בעוד שעל פי האמנה הישנה שיעור ניכוי המס במקור על תשלומי  5%רדו בשיעורים משמעותיים ביחס לנוהג כיום. ניכוי מס במקור על תשלומי ריבית יהיה בשיעור של יי

 .15%ריבית עמד על 

 

ומעלה. בכל מקרה אחר שיעור ניכוי המס  10%ה של מקבל הדיבידנד בחברה המשלמת הוא אם שיעור ההחזק 5%ניכוי מס במקור על תשלומי דיבידנד יהיה בשיעור של 

 . 25%בהתאם לאמנה החדשה, בעוד שעל פי האמנה הישנה שיעור ניכוי המס במקור על תשלומי דיבידנד עמד על  10%במקור מדיבידנד יהיה 

 

יהיו פטורים  -שרת, כאשר בעל הזכות שביושר עליהם הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת בהתאם להוראות האמנה החדשה, תשלומי תמלוגים שמקורם במדינה מתק

 מניכוי מס במקור במדינה ממנה הם משולמים. 

 

מניות בחברה ן או במכירת בכל הנוגע לרווח הון, אומץ העיקרון הקבוע באמנת המודל, לפיו הוענק פטור ממס רווח הון במדינת המקור, אלא אם כן מדובר במכירת מקרקעי

בנוגע משוויה הוא מקרקעין המצויים במדינת המקור. יצוין, כי האמנה החדשה תכיל סעיפי נוהל הסכמה הדדית בין הרשויות המוסמכות בשתי המדינות  50%-שלמעלה מ

 לחילופי מידע, כנהוג באמנות המבוססות על אמנת המודל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יטבחזרה לתפר

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=YeLGailVs4sAQNAXci5Zo%2bTBkWxP5%2b4626p%2fnYE2yFQ%3d
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 לפקודה)ג( 126 סעיף פי בגין מס זר עלעקיף  זיכוי .2

 מיסוי בינלאומי - 6839/16 בהסכם מס' החלטת מיסוי

 

 רו"ח יעל אביאור, המחלקה למיסוי בינלאומי

 

. החברה LLCתושב ישראל, אשר השקיעה בנדל"ן באמצעות שותפויות אמריקאיות ותאגידים מסוג  על ידי( 100%מוחזקת במלואה )חברה תושבת ישראל )"החברה"( ה

שיעורי  .נוספים )"השותפויות" ו"החברות הנכדות"( LLC-( ובLP)"חברת הבת"(, אשר מחזיקה בשותפויות )ישויות מסוג  LLC -( ב100%מחזיקה במלוא הזכויות )

 . 50%-נמוכים מבחברות הנכדות החזקה 

 

 השותפויות והחברות הנכדות הן אלה המחזיקות בנכסי המקרקעין בארה"ב, והן נחשבות לישויות "שקופות" לצרכי מס בארה"ב. 

 

הכנסות שמופקות מהנכסים (. ועל כן, רואים את כל הCHECK THE BOXלצרכי מס בארה"ב בחרה החברה להיחשב כ"שקופה" עם תחילת פעולתה )על ידי ביצוע הליך 

 , כאילו הופקו על ידי בעלי המניות )בהתאם לחבות המס שחלה על יחיד בארה"ב(.)"הקבוצה"( הבת, החברות הנכדות ו/או השותפויות תחברחברה, ידי ה המוחזקים על

שבעל המניות אשר מדווח על הכנסות הקבוצה בארה"ב אינו לא יחול בנסיבות המקרה, בין היתר, לאור העובדה  5/2004במסגרת ההחלטה נקבע, כי חוזר מס הכנסה 

ד המס הישראלי בו מחזיק במישרין בחברה הבת, בחברות הנכדות ובשותפויות. יחד עם זאת, בנסיבות המקרה ולצורך יישום ההחלטה, נקבע מנגנון באשר לזיכוי כנג

 .תחויב החברה

 

)ה( לפקודה(, רק בנוגע לכספים שמקורם ברווחים הנובעים מנכסים 126-)ג(126זיכוי העקיף )הקבוע בסעיפים המנגנון קובע כי החברה תהא רשאית ליישם את מנגנון ה

ובכפוף לתנאים ומגבלות המפורטים בהחלטה. מנגנון הזיכוי העקיף לא יופעל ביחס לכספים שמקורם ברווחים הנובעים מנכסים המוחזקים  חברת הבתהמוחזקים על ידי 

 (.%50-)מכיוון ששיעור ההחזקה נמוך מ כדותהחברות הנעל ידי 

 

לצרכי הפעלת מנגנון  כלומר, גם אם לצרכי חישוב חבות המס בארה"ב בעל המניות אינו מנוע מקיזוז הפסדים הנובעים מנכסי החברה הבת כנגד רווחי החברות הנכדות,

 רווחי חברת הבת כאילו קוזזו הפסדי החברה הבת מרווחי חברת הבת בלבד.הזיכוי העקיף, יותרו כזיכוי רק מיסי חוץ בגובה המיסים שהיו משתלמים בגין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20160016
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 גמול הוניניוד עובדים ות - 4חלק 
 

 חטיבת המס, ואשרות עבודה גמול הוניתניוד עובדים,  קבוצתת, מנהלת פרידה ויסברג, דירקטורי)משפטנית( רו"ח 

 

הוצאות הכנסות במודל קוסט פלוס: אי התרת ניכוי בשל הוצאות חשבונאיות בגין הקצאת אופציות לעובדים במסלול רווח הון ובשל הפרשות סוציאליות ו .1

 עודפות

 סקיוריטי סופטוור וובסנס ישראל בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא 27431-08-11ע"מ 

 

 וכן המערערת של האם חברת למניות למימוש הניתנות לעובדים אופציות הקצאת בגין חשבונאיות הוצאות יבתהחי מהכנסתה לנכות למערערת התיר לא השומה פקיד

 .Plus Cost שיטת בסיס על רווחיה חישוב לצורך העלות" ב"בסיס נכללו אשר סוציאליות( והפרשות עודפות )הוצאות נוספות הוצאות

 

 ובתוספת האם, לחברת שהעניקה לשירותים בקשר בהן שנשאה והעלויות הוצאותיה סכום פי על "הוצאות החזר" למערערת לשלם התחייבה האם חברת דנן, במקרה

 בתנאי המקובל הרווח את משקף הוא כי קרי, ההעברה, מחירי עקרונות עם אחד בקנה עולה זה רווח כי הצדדים בין מחלוקת הייתה לא העלות. מבסיס %12.5 של רווח

 ( RSU ) מוגבלות מניה ויחידות אופציות בישראל המערערת לעובדי הוקצו שבערעור המס בשנות בחו"ל. שלה האם לחברת המערערת השהעניק השירותים בגין שוק

 הוצאות ורשמה שנים באותן הכספיים בדוחותיה 24 תקן את יישמה המערערת לפקודה. 102 סעיף לפי נאמן עם הון רווח במסלול תכניות במסגרת האם חברת למניות

  מס. לצורך הכנסה בחישוב העלות בבסיס אותן כללה ואף ההקצאה במועד ההוגן" ל"שווי בהתאם לעובדים האופציות בגין בונאיותחש

 

 ההוצאות את דרשה ובמקביל בפקודה(, כהגדרתן עודפות, הוצאות וכן ולפיצויים להבראה לחופשה, )הפרשות: נוספות הוצאות העלות, בבסיס המערערת כללה כן, כמו

 לעיל. כאמור הנוספות ההוצאות ואת האופציות בגין הוצאות בניכוי התיר לא השומה פקיד המס. בדוח הנוספות וההוצאות האופציות בגין

 

 בסעיף מצוי לפקודה 132 תיקון במסגרת שתוקן כפי לעובדים אופציות הקצאת למיסוי הנוגע החקיקתי ההסדר כי ציין בורנשטין( )השופט לוד -מרכז המחוזי המשפט בית

 ללא במסלול או עבודה הכנסת מסלול או הוני במסלול נאמן באמצעות לעובדים מניות ו/או אופציות להקצות ניתן זה לסעיף בהתאם ומלא. ממצה הסדר והינו לפקודה 102

 ויראו המימוש במועד אלא ההקצאה בעת במס חויבת לא הון ריווח במסלול נאמן באמצעות מניות מהקצאת עובד של הכנסתו כי קובע, לפקודה (2)ב()102סעיף נאמן.

 עבודה הכנסת הינו מהרווח חלק מחוצה או בישראל הנסחרות חברה מניות של הינה לעובדים וההקצאה )במידה %25 של בשיעור במס המתחייבת בידיו הון כריווח אותה

 לעובדים אופציות מהקצאת שנבעו מניות מכירת בגין הוצאה בניכוי תותר לא לחברה כי ביפוזיטי באופן קובע לפקודה (2)ד()102 סעיף לפקודה(. (3)ב()102 בסעיף כאמור

  נאמן. עם הון רווח במסלול המעבידה החברה בחרה שלגביהן

 

 17 סעיף בגדר להחילן שניתן כהוצאות פלוס, קוסט בבסיס הינן כאמור הוצאות כאשר לרבות לעובדים, אופציות הקצאת בגין בהוצאות רואה המשפט בית עקרוני באופן

 102 סעיף לפי נאמן עם הון רווח מסלול במסגרת לעובדים (RSU) אופציות הקצאת בגין הוצאות ניכוי המאפשר כלשהו לשוני עיגון מצא לא המשפט בית  ואולם לפקודה,

 סעיף של חקיקתו שבתכלית והאיזון נאמן עם הון רווח מסלולב אופציות הקצאת בגין ההוצאה התרת אי בדבר לפקודה (2)ד()102 בסעיף הפוזיטיבית הקביעה לפקודה.

 למעביד. הוצאה להתיר לא ומאידך ההוני, המסלול מכוח המניות ממכירת הרווח על מופחת מס בשיעור מחד, העובד עם להטיב שהינו לפקודה 102

 

 מחמת בניכוי מותרות שאינן הכנסה בייצור הוצאות שהוציאה אחרת חברה מכל השונ אינה פלוס, קוסט של במודל הפועלת המערערת זה, לעניין -הנוספות ההוצאות לגבי

 שהוצאות או לקופה, או לעובד בפועל שולמו אם רק לעובדים הסוציאליות ההפרשות יותרו לפקודה )א(18 סעיף פי שעל נקבע אם לפיכך, בדין. הקבועה ספציפית הוראה

 פלוס. קוסט במודל פועלת שהחברה כך, בשל רק אלו, הוצאות להתיר שאין הרי ודפות,הע ההוצאות את שקבעו התקנות מגבלת תחת יותרו

 נדחה הערעור
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 דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים ממדינת אמנה .2

 2016במרץ  31חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 

 

, בחוזר זה נקבע כי מעסיק המעסיק תושב זר שאינו בעל תעודת זהות ישראלית מאחת המדינות שנכרתה עמן אמנה 2010בהמשך להנחיות שהועברו למעסיקים בינואר 

הלאומי ותשלום דמי ביטוח לאומי )לא דמי בריאות( עבורו כאילו היה תושב ישראל, קרי, על המעסיק לשלם דמי ביטוח לביטחון סוציאלי, חלה עליו חובת דיווח לביטוח 

  .לאומי לפי האחוזים המלאים, פחות אחוזי דמי ביטוח בריאות

 

  .הנפיק לו מספר מזהה, שישמש לצורכי הביטוח הלאומי בלבדלצורך דיווח וניכוי דמי ביטוח כחוק עבור עובד שהינו תושב זר של אחת מהמדינות שעמן נכרתה אמנה, יש ל

 

אוסטריה, אורוגוואי, איטליה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה,  להלן המדינות שעמן חתמה מדינת ישראל על אמנה לביטחון סוציאלי:

  סלובקיה, פינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, שוודיה ושוויץ.

 

אמנה, היות והאמנה עם קנדה אינה כוללת תשלום גמלאות. הנפקת מספר  הנ"ל יבוטח כמו עובד זר שאינו ממדינת -בי תושב קנדה העובד בישראל אצל מעסיק ישראלי לג

 מזהה עבור תושב קנדה תהיה זהה כשם שמנפיקים לעובד ממדינות האמנה.

 

 
 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97%20%d7%95%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d%20%d7%93%d7%9e%d7%99%20%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97%20%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%20%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8%20%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d%20%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d%20%d7%9e%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa%20%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%94.pdf
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 תמריצים - 5חלק 
 

 בחטיבת המס רו"ח אלי כרמל, מחלקת תמריצים

 

 אגש"ח על ידיפעילות באמצעות חברת הפצה בחו"ל, מיסוי חברה מועדפת שהיא אגש"ח או המוחזקת 

 המסים רשות של 37/1658החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 

 זהה מוצר ( מייצרות"האגש"ח"חקלאית המוחזקת על ידי קיבוץ )להלן:  אגודה שיתופיתו( "החברה"חברה תושבת ישראל המוחזקת על ידי אגש"ח )להלן:  העובדות:

 (."היצרניות" להלן: ייקראו יחד ח"והאגש הקוסמטיקה. )החברה לשוק

 .תחרות בר בתנאי לרבות ("החוק" :להלן 1959 (ט"התשי ,הון השקעות לעידוד החוק תנאי בכל עצמה, בפני עומדת מהיצרניות אחת כל

 (. "חברת ההפצה")להלן:   היצרניות של שבבעלות שווה ישראלית הפצה חברה באמצעות יבוצעו לישראל מחוץ היצרניות של מכירותיהן

 

 על במישרין המבוצעות כמכירות ההפצה חברת המבוצעות באמצעות המכירות את יראו ( לחוק,1א)ג() 81סעיף  הוראות יישום לצורכי כי ביקשו היצרניות :הבקשה פרטי

 תחרות(. בר מבחן לצורך (היצרניות ידי

 

  :כי נקבע זו מיסוי בהחלטת

 

 המבוצעות כמכירות ההפצה ברתח באמצעות המבוצעות את המכירות שיראו ההפצה, נקבע חברת באמצעות לישראל מחוץ היצרניות של מכירותיהן לעניין .1

 :שלהלן התנאים כל , וזאת בהתקיים)תחרות בר מבחן )לצורך  ( לחוק1א)ג() 18סעיף  הוראות יישום לצורךאחת מהיצרניות,  כל ידי על במישרין

 

 .בלבד ניותהיצר של במפעליהן מבוצע של המוצרים והייצור הפיתוח תהליך וכל בלבד המוצרים לשיווק צינור מהווה ההפצה חברת 1.1

 .שהם כמות אותם אלא מוכרת מהיצרניות הנרכשים המוצרים על יצרנית פעולה כל מבצעת לא ההפצה חברת 1.2

מלאי, גביה, תביעות,  סיכוני , לרבותההפצה חברת באמצעות הנמכרים הקשורים למוצריהן והמסחריים העסקיים הסיכונים בכל שנושאות אלו הן היצרניות 1.3

 אחריות וכו'. 

 מלאי, תביעות, אחריות וכו'. סיכוני לרבות היצרניות של במפעליהן למוצרים המיוצרים הקשורים והמסחריים העסקיים בסיכונים נושאת אינה צהההפ חברת 1.4

 על תשמור ההפצה חברת  .חשבונאית לתקינה הישראלי המוסד של 8מס  הבהרה להוראות בהתאם נטו בסיס על הכנסותיה על תדווח ההפצה חברת 1.5

 .התקופה כל לאורך בהכנסה ההכרה ואופן יטת הדיווחש אחידות

 אחד בכל ההפצה חברת של המכירות לשיעור בהתאם מהיצרניות כל אחת של המכירות שיעור את לבחון שיש זהים, נקבע היצרניות של והמוצרים מאחר 1.6

 .ההפצה לחברת מהיצרניות אחת כל של במכירותיה מוכפל מהשווקים כשהוא

 

 .החוק מכח מס הטבות לתבוע תוכל לא היא כאמור, מס הכנסה לפקודת 62 סעיף הוראות את הכנסתה על להחיל תבחר ח"האגש בה מס שבשנת נקבע .2

 

  )מסים(, התעשיה עידוד לחוק ו' פרק הוראות את עצמה תחיל על החברה שבה מס בשנת ח,"אגש ידי על מוחזקות החברה של ומניותיה שמאחר נקבע .3

 הטבות לתבוע תוכל לא הכנסה, היא מס לפקודת 62סעיף  הוראות את מהחברה שהועלתה הכנסתו על יחיל ח"והאגש מאוחדים" ינו "דוחותשעני 1969 -ט"התשכ

 .החוק מכח מס

https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20160017
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 מגזר הנדל"ן
 

 מס הכנסה -פסיקה 
 ועו"ד טל פליגלר רו"ח 

 

 מת מס שבח, על אף שסווגה כהונית בשוסיווג מכירת מקרקעין כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי .1

 3אביב -מ.מ.א. ניהול בע"מ נ' פקיד שומה תל 15-4576ע"א 

 

בגין סיווג עסקת מכירת  3תל אביב  בינה ובין פקיד שומהשנתגלעה הינו ערעור על פסיקתו של בית המשפט המחוזי שניתן למערערת במחלוקת עניינו של פסק דין זה 

 מקרקעין כעסקת אקראי. 

מכרה את הבניין  2005 בנובמבר 20 שנה וחצי, ביוםכש"ח. כעבור  8,830,984בניין משרדים ברחוב אבן גבירול בת"א בעלות של  2004 במאי 5 המערערת רכשה ביום

 מס שבח.ש"ח ודיווחה על המכירה כעסקה החייבת ב 11,425,365תמורת סך של 

 

 ,יש לראות בעסקה זו "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" המהווה הכנסה פירותית של המערערת )פקיד השומה( טען כי המשיבהדיון בבית המשפט המחוזי בת"א: 

 .25%וזאת להבדיל ממס שבח בשיעור של  34%ולפיכך יש למסותה במישור מס הכנסה בשיעור של 

כמו כן, טענה המערערת, כי אין לשנות  ית העוסקת בניהול ובהפעלת חניונים בלבד וכי מעולם לא עסקה ברכישה ומכירה של נדל"ן.יא חברה פרטטענה כי ה  המערערת

  את סיווגה של העסקה לאחר שמנהל מס שבח כבר הוציא שומה בגין העסקה ובה קבע כי העסקה הינה הונית.

נה למבחני הפסיקה ולפי מאפייניה מהווה "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" ולא עסקה הונית, בין היתר, בשל: עסקת מכר הבניין האמור עו כי קבעבית המשפט המחוזי 

ידי שינוי ייעודו, מימון העסקה היה בחלקו מאשראי זר, ונעשה בה שימוש במיומנויות ובידע באמצעות אנשי -תקופת ההחזקה הקצרה בנכס, הניסיונות להשבחתו על

 על כן נדחה הערעור.מכים אשר מחלקם עולה כי כוונת המערערת הייתה להביא למימוש מהיר של הנכס ולהפקת רווח בתקופת זמן קצרה. מקצוע מתאימים, מס

 

כי בית המשפט קמא לא בחן את טענת הסף בדבר שאלת סמכותו של פקיד השומה להוציא שומה לגבי העסקה לאחר  טענה המערערת הדיון בבית המשפט העליון:

 (.9412/03ע"א )חזן  פרשתמס שבח כבר הוציא שומה בעניינה, וזאת בהתאם לנקבע ב שמנהל

 

ן את העסקה וסיווגה לצרכי מס הכנסה. זאת עוד בטרם הוצאה למערערת שומת מס שבח הבהיר פקיד השומה למערערת כי הוא יבקש לבחו :העליון המשפט בית פסיקת

ע והכלים הנדרשים ועוד, בפרשת חזן קבע בית המשפט העליון כי פקיד השומה אינו נעדר סמכות לשנות מקביעותיו של מנהל מס שבח שכן "בפניו כלל העובדות, היד

 .לסיווג עסקה במקרקעין כפירותית או הונית, במטרה לקבוע את שומת האמת של הנישום"

 

נסה כפירותית או לגופו של עניין, בית המשפט העליון לא מצא סיבה להתערב בפסיקתו של בית המשפט המחוזי. יישום מבחני העזר שנקבעו בפסיקה לסיווגה של הכ

 הונית במקרה דנן, מעלה את המסקנה כי בפנינו עסקה פירותית.  

 

הפרויקט ובו טענה כי היא סברה שתוכל להפיק רווח ממכירת המבנה במימוש מהיר.  אדריכל כנגד תהמערער שהגישה לכתב תביעה רבה חשיבות גם ייחס המשפט בית

 מדובר בעיסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. אף לדעתה של המערערתכי  הוכחה ניצחת בבחינת "הודאת בעל דין" תמספקלדעת בית המשפט, טענה זו של המערערת, 

 הערעור נדחה

http://elyon1.court.gov.il/files/15/760/045/v06/15045760.v06.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/03/120/094/A17/03094120.a17.pdf
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 מס ערך מוסף -פסיקה 
 

 רו"ח נטאלי שפיגלר, מחלקת מסים עקיפים

 

 סיווג מימוש ערבות בנקאית שניתנה במסגרת עסקת קומבינציה כעסקה במקרקעין החייבת במע"מ .2

 אח'אינבסטלום הולדינגס בע"מ נ' ספריית יפת בע"מ ו 6182/14ע"א 

 

 להצהיר כי עלערעור על פסק דין שניתן בביהמ"ש המחוזי בו נדחתה תביעתה של חברת אינבסטלום הולדינגס בע"מ )החברה( מחמת השיהוי. החברה הגישה תביעה 

רת יפת בטענה כי החברה לא חברת יפת להנפיק לה חשבונית מס בגין מכירת והעברת זכויותיה במקרקעין לידיה כתוצאה ממימוש ערבות בנקאית אותה מימשה חב

 עמדה בהתחייבויותיה במסגרת הסכמים אשר נחתמו בין השתיים.

 

לשלם לה את סכום מס התשומות אותו הייתה יכולה המערערת לנכות לו הייתה מועברת לה חשבונית )המשיבים(  כי על חברת יפת ודניאל לונדנר ,טענה החברה ,בנוסף

 המס במועד.

 

ת טענת המערערת לפיה מימוש הערבות הבנקאית על ידי חברת יפת מהווה עסקה במקרקעין החייבת במע"מ שבגינה היה על יפת להנפיק קיבל א ביהמ"ש המחוזי

 אולם התביעה נדחתה כאמור מחמת השיהוי. ,לחברה חשבונית מס

 

 הפועלים כנגד החברה בהליכי פירוק.חברת יפת העמיד את החברה בקשיים כלכליים אשר בגינם פעל בנק  על ידימימוש הערבות הבנקאית 

 

כי בעקבות מימוש הערבות עברו זכויותיה של יפת במקרקעין לידיה ועל כן מדובר  ,טענה וב ,שנים לאחר דחיית בית המשפט הגישה החברה את הערעור אשר בענייננו 7

 וש הערבות אינו מהווה עסקה במקרקעין לפי הגדרת המונח "עסקה".מנגד טענה חברת יפת כי מימ .בעסקה במקרקעין למכר זכויותיה של יפת במקרקעין לחברה

 

מימוש הערבות הבנקאית על ידי יפת אכן מהווה עסקה במקרקעין לעניין מע"מ, שכן עסקה זו באה חלף העסקה המקורית לפיה זכאית קבע כי  העליוןבית המשפט 

ש את שוויין של יחידות אלו כפי שהעריכו אותן הצדדים במועד מתן הערבות, היה על חברת יפת משבחרה יפת לממ הייתה יפת לקבל את יחידותיה הבנויות בפרויקט.

שכן חוק מע"מ מאפשר למנהל להאריך מועד זה ככל שמדובר  ,להוציא חשבונית מס לחברה. בנוסף, נדחתה טענת החברה כי חלף המועד האחרון לניכוי מס התשומות

 מש שנים מיום הוצאת החשבונית.במס תשומות לתקופה שאינה עולה על ח

 

 ביהמ"ש קבע כי סכום הערבות הבנקאית כלל מע"מ.

 

 למסקנה כי המקרה דנן אינו נמנה עם אותם מקרים חריגים ונדירים שבהם יש לדחות תביעה שהוגשה בתוך תקופת ההתיישנות מחמת שיהוי בהגשתה.הגיע ביהמ"ש 

 

 הערעור התקבל

 

 

 בחזרה לתפריט

http://elyon1.court.gov.il/files/14/820/061/v07/14061820.v07.pdf
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 בידי עוסק שלא ניכה תשומות בעת רכישת הנכס משו להשכרה פסיביתימקרקעין ששמכירת אי הטלת מע"מ על  .3

 גבריאל נ' רשות המסים נבוק אליהו וגלזר 447-09-14ע"מ 

 

. במהלך השנים השכירו 1988ואחד בחולון בשנת  1977המערערים הינם שני שותפים עסקיים אשר רכשו במועדים שונים שני נכסי מקרקעין, אחד בתל אביב בשנת 

, תקופה מאוחרת יותר, החליטו 1994המערערים את הנכסים לשוכרים שונים אשר קיימו בהם פעילות תעשייתית ולתקופה מסויימת אף לחברה יצרנית בבעלותם. בשנת 

. עד אותה עת דיווחו השוכרים על השכרת הנכסים באמצעות הוצאת חשבונית השניים להירשם כ"עוסקים" )באמצעות שותפות( בהתאם להגדרה בחוק מס ערך מוסף

 עצמית והחל מרגע רישום השותפות השכרת הנכסים דווחה במסגרת תיק העוסק. 

 

והועלו טענות כי עצם נמכרו מרבית הזכויות של המערערים בנכס בתל אביב. לעמדת רשויות המס )"המשיב"(, במכירה כאמור מדובר בעסקה החייבת במס  2010בשנת 

סקי המשתקף בהיקף ובסוג רישום השותפות כעוסק מעיד על קיומו של עסק וכן, הצביע המשיב על סימנים המעידים על בקיאות וידע בתחום הנדל"ן ועל קיומו של מנגנון ע

פעילותה של השותפות עולה כדי יוו "ציוד" בעסק מקרקעין וכי ההוצאות המופיעות בדו"חות הכספיים. בהתאם לטענותיו אלו, טען המשיב, כי המקרקעין אשר נמכרו ה

 .'עוסק' במקרקעין והיא חייבת במס על מכירת הזכויות כאמור

 . ם חייבים במע"מ בגינהלעומת זאת, סברו המערערים, כי אין בידם "עסק" והשכרת הנכסים במהלך השנים הייתה פסיבית, אי לכך אין המכירה עולה לכדי "עסקה" ואין ה

 

ע"א וגם  עמי חזן 9412/03ע"א , אלמור 111/83ע"א ציין כי סימני ההיכר של עסק, מבוארים בפסיקה ענפה מאוד, כגון )השופט קירש(  בית המשפט המחוזי בתל אביב

נקבע כי יישום מבחני העזר השונים במקרה דנן מציג תמונה ברורה לפיה, לאור העובדה כי מדובר במספר נכסים נמוך, תחלופת שוכרים מועטה . רפאל מגיד 9187/06

 דובר בהשכרה פסיבית שאינה עולה לכדי פעילות עסקית.מ -המעידה על התעסקות מועטה, היעדר מימון חיצוני והיעדר נטילת סיכונים

 

ות ההשכרה עלתה באשר לטענת המשיב בעניין בקיאות המערערים בענף הנדל"ן, קבע השופט, כי אין הוא מוצא בהם לא בהיקפם ולא במהותם, סימן ממשי לכך שפעיל

 לכדי עסק. 

 

ומאחר שעל פי הנסיבות המערערים לא ניהלו בפועל עסק של השכרת נכסי נדל"ן ואין בעצם הרישום  לפיכך נקבע, כי מאחר שבעת רכישת הנכס לא נוכה מס תשומות,

 כ"עוסק" כדי להביא לשינוי השלכות המס הנובעות מהעדר העסק בפועל, הרי שאין לחייב במע"מ את מכירת הנכס.

 

 הערעור התקבל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

http://www.nevo.co.il/case/17910650
http://www.nevo.co.il/case/6152332
http://www.nevo.co.il/case/6147061
http://www.nevo.co.il/case/6147061
http://www.nevo.co.il/case/6147061
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 זר הציבוריהמג
 

  מס ערך מוסף - החלטות מיסוי
 

 רו"ח נטאלי שפיגלר, מחלקת מסים עקיפים

 

 החבות במס שכר בגין שכר של עובדים מושאלים מרשות מקומית לתאגיד המים והביוב

 9158/16מס' החלטת מיסוי בהסכם 

 

הצדדים לטובת רשות מקומית המוגדרת כ"מלכ"ר" לעניין מע"מ הקימה תאגיד מים וביוב אשר נרשם כ"עוסק מורשה" לעניין מע"מ. במסגרת ההסכמים שנחתמו בין 

ע כי שכר העובדים ימשיך להיות משולם על ידי העברת פעילות המים והביוב לתאגיד, קלט אליו התאגיד חלק מעובדי הרשות המקומית לתקופה קבועה או זמנית. עוד נקב

 הרשות והיא תמשיך לדווח עליו לרשויות המס. מנגד ישפה אותה התאגיד בשל כל עלויות השכר וכן המס שישולם בגינו.

 

 מתן האישור, יוחזר. )א( לחוק מע"מ ומס השכר אשר שולם קודם4הרשות פנתה בבקשה כי השכר המשולם בגין העובדים לא יתחייב במס שכר ע"פ סעיף 

 

לאור העובדה כי העובדים שבנדון משמשים בפועל אך ורק את התאגיד המסווג כ"עוסק מורשה" ולא את הרשות, אין לחייב במס שכר את  :בגדרה של ההחלטה נקבע

 המס. הרשות בפועל והיא זו שמדווחת לרשויות על ידיהשכר המשולם לאותם עובדים,  וזאת על אף שתשלום המס מבוצע 

 

כפי  הרשות תחדל מלשלם מס שכר בהתאם לאמור ובאשר למס ששולם קודם למתן אישור זה, תהיה הרשות רשאית לפנות בבקשה לקבלת החזר, בכפוף לתנאים

 שנקבעו בהחלטה ובגין תקופתם בתאגיד בלבד ולא יחול על זכויות אשר נצברו לאותם עובדים בעת תקופת עבודתם ברשות.

 

 לתשלומי הפנסיה התקציבית יחול מס שכר בין אם ישתלמו על ידי הרשות ובין אם על ידי התאגיד. יובהר כי באשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20160019
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 הצוות שלך בחטיבת המס
:שלנו המומחים עם ניתן ליצור קשר המס חטיבת שירותי על נוסף למידע

 

 בינלאומיות עסקאות ליווי
 , שותפה מירון אלונה

 חטיבת המס מנהלת
03-6085540 

ameiron@deloitte.co.il 

 
 העברה מחירי

 חולי קי'ג
03-6085424 

jhoulie@deloitte.co.il 

 
 מיסוי ישראלי

 צבי פרידמן
03-6085509 

zfriedman@deloitte.co.il 
 

 בינלאומי מיסוי
 יקורל'צ יצחק

03-6085511 
ychikorel@deloitte.co.il 

 

 תמריצים
 גיל נדב

03-6085378 
ngil@deloitte.co.il 

 

 בישראל עסקאות לווי
 רים“מלכ ומיסוי
 בכר רונית

03-6085403 
rbachar@deloitte.co.il 

 

 גמול הוניוד עובדים ותני
 פרידה ויסברג
03-6085538 

frweissberg@deloitte.co.il 
 

Deloitte Private 
 ומשה שוורץ קריה רוני

03-7181810 
rkirya@deloitte.co.il 

mschwartz@deloitte.co.il 
 

 ושירותים הפרט מיסוי
 - לחברות נלווים

 רוזנהויז טליה
03-6085581 

trosenhaus@deloitte.co.il 
 
 
 

 

 
 

 עקיפים מסים
 ניסים פחימה

6085401-03 
npahima@deloitte.co.il 

 
 בקרת איכות, -המחלקה המקצועית 

 מקצועיים תמיכה ופרסומים תישירו
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 ורכישות מיזוגים -ה מבנ שינויי
 סולמי אופיר

03-6085513 
osulami@deloitte.co.il 

 

 

 

 בחזרה לתפריט

 

 עקיפים מסים
 ניסים פחימה

03-6085401 
npahima@deloitte.co.il 

 
 בקרת איכות, - המחלקה המקצועית

 מקצועיים תמיכה ופרסומים שירותי
 גבאי דני

03-6085532 
dgabbay@deloitte.co.il 

 

 ייעוץ מיסויי נאמנויות
 בניה חסידים

03-6086213 

bhassidim@deloitte.co.il 

 

mailto:ameiron@deloitte.co.il
mailto:ameiron@deloitte.co.il
mailto:jhoulie@deloitte.co.il
mailto:jhoulie@deloitte.co.il
mailto:zfriedman@deloitte.co.il
mailto:zfriedman@deloitte.co.il
mailto:ychikorel@deloitte.co.il
mailto:ychikorel@deloitte.co.il
mailto:ngil@deloitte.co.il
mailto:ngil@deloitte.co.il
mailto:rbachar@deloitte.co.il
mailto:rbachar@deloitte.co.il
mailto:frweissberg@deloitte.co.il
mailto:frweissberg@deloitte.co.il
mailto:rkirya@deloitte.co.il
mailto:rkirya@deloitte.co.il
mailto:mschwartz@deloitte.co.il
mailto:mschwartz@deloitte.co.il
mailto:npahima@deloitte.co.il
mailto:npahima@deloitte.co.il
mailto:osulami@deloitte.co.il
mailto:osulami@deloitte.co.il
mailto:npahima@deloitte.co.il
mailto:npahima@deloitte.co.il
mailto:dgabbay@deloitte.co.il
mailto:dgabbay@deloitte.co.il


31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.deloitte.co.il 
 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of 

its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients.  Please see www.deloitte.com/about for a more 

detailed description of DTTL and its member firms.    

 

 

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in 150 countries 

and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 

225,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. 

 

 

Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading professional services firms, providing a 

wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through 83 partners and directors and approximately 1000 employees the firm serves domestic and 

international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares are traded on the Israeli, US and European capital markets.  

 

 

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

http://www2.deloitte.com/global/en/footerlinks/about-deloitte.html

