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הרחבת האפשרות לתשלום מע"מ על בסיס מזומן בשל מכר טובין
.1
חוק מס ערך מוסף (תיקון מס'  ,)48התשע"ה2014-
פורסם בספר החוקים  2478מיום  4בדצמבר 2014
תיקון  48לחוק מע"מ מרחיב את האפשרות לתשלום מע"מ על בסיס מזומן למכר טובין לכל עוסק שמחזורו עד  2מיליון ש"ח וליצרן שמחזורו עד  3.8מיליון ש"ח.
רקע לתיקון :סעיף  22לחוק מע"מ קובע ,ככלל ,שבמכר של טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה.
בהוראת שעה לתקופה שמיום  1באפריל  2012ועד  31בדצמבר  2014נקבע כי עוסקים שחלה עליהם תוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ,התשל"ג-
"( 1973הוראות ניהול פנקסים") ,ומתקיים בהם האמור בסעיף (2ד) לאותה תוספת (יצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על  1,950,000ש"ח ובעסקם לא יותר מ6-
מועסקים) יחול החיוב במס לגביהם ,בעסקאות מכר של נכס ,עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל (כלומר ,לפי בסיס מזומן).
התיקון :תיקון  48לחוק מרחיב את האפשרות לדיווח ותשלום מע"מ על בסיס מזומן בגין מכר טובין גם באחד מהמקרים הבאים:
()1

כל עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על  2מיליון ש"ח.

()2

עוסק שמתקיים בו האמור בפרט (2ג) לתוספת א' להוראות ניהול פנקסים (קרי ,יצרן שמחזור עסקו עולה על  2,150,000ש"ח אך אינו עולה על  3,800,000ש"ח,
או שמחזור עסקו פחות מ 2,150,000-ש"ח אך בעסקו יותר מ 6-מועסקים ולא יותר מ 17-מועסקים) .המשמעות :תחולה על יצרן שמחזור עסקו אינו עולה על
 3.8מיליון ( ₪הסכומים מעודכנים ליום  1.1.2015לפי העדכון בהוראות ניהול פנקסים -ראה בהמשך חוברת זו) .

נציין כי המחזור הרלבנטי ליצרנים ( 3.8מיליון ש"ח) נקבע לפי ההגדרה בהוראות ניהול פנקסים ועל כן הוא כולל מסים עקיפים (מע"מ) ואילו המחזור שנקבע לכלל
העוסקים ( 2מיליון ש"ח) נקבע לפי חוק מע"מ ועל כן הוא אינו כולל מע"מ.
תחילה והוראות מעבר :תחילת התיקון הינה מיום  1בינואר  .2015לגבי עסקאות שמועד קבלת התמורה או מועד מסירת הטובין בהן חל לפני  ,1.1.2015ימשיכו לחול
ההוראות הקודמות של חוק מע"מ.

בחזרה לתפריט
1

מע"מ אפס על מתן שירותים לתושב חוץ בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם
.2
חוק מס ערך מוסף (תיקון מס'  ,)49התשע"ה2014-
פורסם בספר החוקים  2482מיום  16בדצמבר 2014
לאור חשיבותם של ניסויים קליניים הנערכים בישראל בידי חברות תרופות רב-לאומיות ותרומתם לבריאות אזרחי המדינה ,ובהתחשב בתחרות הקיימת בתחום זה עם
מדינות אחרות בעולם הפוטרות למעשה ניסויים אלה ממס ערך מוסף ,הוסף סעיף (30א)( )19לחוק מע"מ הקובע מס בשיעור אפס על מתן שירותי פיקוח ,תיאום ובקרה
בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם לתושב חוץ.

אופן זקיפת הסכומים המשולמים למע"מ בין מס ,כפל מס וקנסות
.3
חוק מס ערך מוסף (תיקון מס'  ,)50התשע"ה2014-
פורסם בספר החוקים  2482מיום  16בדצמבר 2014
סעיף  103לחוק מע"מ מסדיר את אופן זקיפתם של סכומים המשולמים בידי חייבים במס .על פי הכללים שהיו קיימים עד לתיקון ,כל עוד לא ביקש החייב אחרת ייזקף
התשלום לסוגי החובות השונים לפי סדר זה :מס ,קנס או כפל מס ,הפרשי הצמדה וריבית.
התיקון החליף את נוסח סעיף  103ונקבע מנגנון זקיפת תשלומים חדש כדלקמן :מס ,כפל מס ,קנס לפי חוק מע"מ או קנס לפי חוק המסים (קנס פיגורים).
דין החזר מס תשומות וכל החזר מס אחר שקוזז כנגד חוב לפי חוק מע"מ או לפי חוק קיזוז מסים ,ודין סכום שנגבה על פי פקודת המסים (גביה) ,או בדרך אחרת -כדין
סכום ששולם.
חיובי ריבית והצמדה בתוך כל סוג חוב ייפרעו בהתאם לחלקם היחסי בחוב כולו ,זאת בדומה להוראות הקיימות בפקודת מס הכנסה.
המנגנון החדש יחול לגבי חובות שנוצרו מיום  1בינואר  2015ואילך .לגבי חוב שנוצר בשל דוח תקופתי לתקופה המסתיימת לפני  1בינואר  ,2015לרבות קנסות אשר
הוטלו בשל דוחות כאמור ,ימשיכו לחול הוראות סעיף  103לפני התיקון.

בחזרה לתפריט
2

תיקון לסכומים של הוראות ניהול ספרים
.4
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(תיקון) ,התשע"ה2014-
פורסם בקובץ התקנות  7457מיום  11בדצמבר 2014
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) קובעות שנישום חייב לנהל פנקסי חשבונות לפי התוספת בהוראות החלה עליו .בתוספות להוראות ,נקבעים ,בין היתר,
המחזורים המינימליים ,שמעבר להם חייב הנישום לנהל ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
החל מיום  1בינואר  2015עודכנו הסכומים בהוראות ניהול ספרים ,לאחר שנים רבות בהן לא עודכנו הסכומים .לפיכך ,יתכן שמי שהיה חייב בעבר בניהול מערכת כפולה,
כבר לא חייב בכך החל מיום  1בינואר  .2015להלן הסכומים המעודכנים:
התוספת להוראות
שחלה על הנישום

סוגי הנישומים

תנאים לחיוב במערכת חשבונות כפולה (ש"ח)
הסכומים המופיעים בסוגריים הינם עד ליום 31.12.14

א

יצרנים

מחזור עסקים עולה על  )3,450,000( 3,800,000או שמונה עשר מועסקים ומעלה.

ב

סיטונאים

מחזור עסקים עולה על  )3,450,000( 3,800,000או ארבעה מועסקים ומעלה.

ג

קמעונאים

מחזור עסקים עולה על  )3,450,000( 3,800,000או שבעה מועסקים ומעלה.

ד

קבלנים

עלות בניה או מחזור עסקים עולה על .)3,450,000( 3,800,000

ז

בעלי בתי-ספר לנהיגה

הכנסה מהפעלת  5כלי-רכב ללימוד נהיגה או יותר.

ח

בעלי בתי-ספר

מספר התלמידים הממוצע עולה על .150

ט

סוחרי מקרקעין

מחזור עסקים בתוספת עלות מלאי לסוף שנה קובעת עולה על .)10,350,000( 11,400,000

ט

מתווכי מקרקעין

עמלה שנתית עולה על .)560,000( 620,000

י

סוחרי רכב

מחזור עסקים עולה על .)10,350,000( 11,400,000

י

מתווכי רכב

עמלה שנתית עולה על .)420,000( 460,000

יא

נותני שירותים ואחרים

מחזור עסקים עולה על .)1,950,000( 2,150,000

יא

מוסכים

מחזור עסקים עולה על .)2,700,000( 2,950,000

יב

חקלאים

מחזור עסקים עולה על  .)4,700,000( 5,100,000שטח כולל של נטיעות העולה על  375דונם.

יד

בעלי תחנות דלק

בעל תחנת דלק (המוגדר החל מיום  1בינואר  2007כמי שמוכר דלק רק באמצעות משאבת דלק
המחוברת למערכת חשבונות ממוחשבת) העוסק במכירת דלק ,ובמתן שירותי סיכה או רחיצה או
בעל תחנת דלק העוסק במכירת דלק בלבד.

טו

סוכנות ביטוח

סוכן של חברת ביטוח המורשה להדפסת פוליסות ביטוח.

טז

יהלומנים

כל יהלומן פרט למי שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים או תיווך ביהלומים.

בחזרה לתפריט
3

חלק  - 2פסיקה
פסיקה  -מס הכנסה
רו"ח ( )MBTכפיר אילני ,מנהל בכיר (פסקי דין )1-2
עו"ד ירון אלי ,מנהל בכיר (פסקי דין )3-6
רו"ח ועו"ד דניאלה גבאי ,מנהלת (פסק דין )7
רו"ח ועו"ד זמירה יוסף ארבל ,מנהלת (פסקי דין )8-9
רו"ח ועו"ד נעמה שפי ,מנהלת בכירה (פסקי דין )10-11
רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ -מלכא (פסקי הדין )12-13
עו"ד טל פליגלר (פסקי דין )14-16
עו"ד גל רישפי (פסק דין )17
תשלום דמי ניהול ל"חברת ארנק" סווג כהכנסת עבודה ,המחייב את המשלם בניכוי במקור בהתאם
.1
ע"מ  28320-05-12קרן תל אביב לפיתוח נ' פקיד שומה תל אביב 5
המערערת ,קרן תל אביב לפיתוח ("הקרן") הינה מוסד ציבורי .בחודש אוגוסט  2002נחתם הסכם העסקה ("ההסכם") בין הקרן לבין מר אברהם בן שושן ("בן שושן")
שבמסגרתו הוסכם ,כי בן שושן ישמש כמנכ"ל הקרן וכי התשלום בגין שירותיו ישולם כנגד חשבונית מס של המנכ"ל לקרן .בהסכם נקבע כי הצדדים מסכימים כי לא יתקיימו
ביניהם יחסי עובד מעביד.
במשך תקופת העסקתו כמנכ"ל הקרן ,הוציאה חברת א .בן שושן יעוץ ותכנון אסטרטגי בע”מ ("החברה") ,שהינה חברה בשליטתו הבלעדית של בן שושן אשר הוקמה רק
לאחר חתימת ההסכם ,חשבוניות שוטפות לקרן בגין שירותי הניהול של בן שושן .בדוחות הניכויים של הקרן לשנים  ,2007-2009דיווחה הקרן על התשלומים ששולמו
כנגד חשבוניות אלו כהוצאות בגין שירותי ניהול.
פקיד שומה ניכויים טען ,כי בחינת הסכם העסקתו של בן שושן מלמדת כי מדובר בהסכם להעסקת מנכ"ל הקרן ולא בהסכם למתן שירותים .מבנה ההסכם ,תוכנו ואופן
פנייתו כלפי הצד המועסק מבטאים התייחסות לאדם ספציפי ולא לחברה .כמו כן ,בחינת המבחנים שהתפתחו בפסיקה לקיומם של יחסי עובד-מעביד מעלה ,כי נתקיימו בין
הקרן לבן שושן יחסי עובד-מעביד .משכך ההכנסה ששולמה על ידי הקרן לחברה מהווה הכנסת עבודה בידי בן שושן בהתאם לסעיף  )2(2לפקודת מס הכנסה ,החייבת
אצל המעסיקה (המערערת) בניכוי מס במקור מהשכר ,במס מעסיקים לפי חוק מס מעסיקים ובמס שכר לפי חוק מע"מ.
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור וקבע ,כי הסכם העסקתו של בן שושן אצל הקרן מבטא התקשרות פרסונאלית עם בן שושן ולא עם החברה .הלכה למעשה ,אין
למצוא בהסכם כל אינדיקציה לכך שהחברה סיפקה לקרן שירותי ניהול .גם בחינת האינדיקציות החיצוניות להסכם (החברה הוקמה רק לאחר חתימת ההסכם ,בן שושן לא
משך מהחברה משכורת או דיבידנד בשנות המס שבערעור ,בן שושן מילא כרטיס עובד (טופס  )101במערערת ,המערערת הנפיקה לו מידי חודש תלושי שכר בגין שווי
רכב ושווי טלפון נייד ,במסגרת פרישתו מהמערערת קיבל בן שושן פדיון ימי חופשה) מובילה למסקנה ,כי התשלומים ששולמו לחברה ,כביכול בגין שירותי ניהול ,הינם
למעשה ,תשלומים בגין שכר עבודתו של בן שושן.
ראוי להדגיש ,כי בית המשפט טרח לציין ,שאין בקביעתו בכדי לקבוע באופן עקרוני כי לא ניתן לתת שירותי ניהול באמצעות חברה.
הערעור נדחה
הערה -נוסיף ונזכיר ,כי עד כה טרם גובשו ההמלצות הוועדה למיסוי חברות ארנק שפורסמו באוקטובר  2013לכדי חקיקה.
4

קבלת דיבידנד בידי יחיד בסמוך למכירת מניות החברה הנמכרת סווגה כתמורה עבור המניות
.2
ע"מ  6283-10-12אלי פישביין ואח' נ' פקיד שומה עכו
הערעור עוסק בשאלת מהותם של תשלומים ששולמו למערער על ידי החברות שאת מניותיהן מכר -האם מדובר בדיבידנד שחולק ומומן בהלוואה או שמא מדובר בתשלום
תמורה עבור מניות (אירוע מס של רווח הון בידי יחיד המחויב באותו מקרה בשיעור מס גבוה יותר משיעור המס על הדיבידנד).
המערער ושותפו לשעבר ,מר אדלשטיין ז"ל ("אדלשטיין ") היו בעלי מניות יחידים בשתי חברות אותן ייסדו לפני שנים רבות ,בחלקים שווים (לכל אחד  50%מהמניות בכל
חברה) .בשנת  2007חתמו המערער ואדלשטיין על הסכם למכירת המניות ("ההסכם") בחברות לחברה אחרת ("הרוכשת") ,כאשר על פי ההסכם ,מכר אדלשטיין
לרוכשת את מלוא מניותיו בחברות ,ואילו המערער מכר רק מחצית ממניותיו בחברות (כלומר  25%ממניותיו בכל חברה) ובנוסף העניק לרוכשת אופציה לרכישת יתרת
מניותיו בחברות אשר אכן נמכרו בשנת .2009
במסגרת עסקת מכירת המניות ,ולאור בקשתם של המערער ואדלשטיין למשוך את הרווחים שנצברו בחברות במהלך השנים כדיבידנד ,גובשה הסכמה לפיה הרוכשת
תלווה לחברות את הסכומים הנדרשים לצורך מימון חלוקת דיבידנד בחברות בשתי מנות :חלוקת דיבידנד עד למועד הסגירה ( )Closing dateוחלוקת דיבידנד לאחר
מועד הסגירה ( .)Post closing dateכדי להשלים את ביצוע העסקה וחלוקת הדיבידנד ,התקבלו החלטות על חלוקת דיבידנד בחברות וכן נחתמו הסכמי הלוואות.
פקיד השומה טען ,כי יש להתבונן על העסקה במבט כולל ,ובהתאם לקבוע כי הסכומים ששולמו לכאורה כדיבידנד ,מהווים למעשה תמורה ששולמה על ידי הרוכשת עבור
מניותיו של המערער .לחילופין ,תשלום הדיבידנד על ידי החברות שמניותיהן נמכרו מתוך כספי ההלוואה שניתנה על ידי הרוכשת מהווה "עסקה מלאכותית" לפי סעיף 86
לפקודת מס הכנסה ("הפקודה") ומשכך יש להתעלם מתוצאותיה ולקבוע כי מדובר בתמורה עבור המניות.
ראוי לציין ,כי פקיד השומה ער ך חישוב דומה גם לאדלשטיין והוציא שומה לפיה יש לראות בתשלום הדיבידנד כתמורה ,אך יורשיו לא השיגו על שומה זו .כמו כן ,פקיד
השומה לא התיר בניכוי את הוצאות המימון שדרשו שתי החברות וגם הן לא השיגו על קביעה זו.
בית המשפט המחוזי בחיפה דן בסיווגו של התשלום ,כאשר הוא מתייחס להסדר המיסוי הדו-שלבי החל על החברה לרבות תכליתו של סעיף 94ב לעניין הרווחים הראויים
לחלוקה אשר ממסה את החלק שמתוך תמורת מכירת המניות שמשקף את הדיבידנד בשיעור מס זהה .כדי לקבוע מהי העסקה האמיתית שבין הצדדים ולקבוע את סיווגה
על פי הדין הכללי ,עלינו לאתר את אומד דעת הצדדים כפי שזה נלמד מהמסמכים ,מהנסיבות ,מהתנהגותם לפני ואחרי העסקה וכדומה.
בית המשפט קבע כי ההחלטה על חלוקת הדיבידנד וקבלת ההלוואה לצורך מימון הדיבידנד ,הייתה חלק בלתי נפרד מעסקת מכר המניות וסכומי הדיבידנדים שיחולקו
נקבעו בהסכם ולא בהחלטו ת עצמאיות של החברות .גם מעורבות החברה הרוכשת בקביעת סכום הדיבידנד שיחולק ,מתן ההלוואות מצד הרוכשת למימון הדיבידנד,
העובדה שהחברות לא ניסו לגייס את הכספים לחלוקת הדיבידנד באמצעים אחרים שאינם באמצעות קבלת הלוואות מהרוכשת ,אי החזרת ההלוואות שקיבלו החברות
לרוכשת ,אי הגשת ערעור מצד החברות על אי ההכרה בהוצאות המימון -כל אלה מעידים ,שיש לראות בסכומי הדיבידנדים ששולמו למערער כתמורה עבור מניות.
לאור הקביעה כי סיווגה של העסקה כתמורה עבור מניות ,לא נדונה טענת המלאכותיות.
הערעור נדחה
בחזרה לתפריט
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סיווג רכישה עצמית כתשלום דיבידנד לבעלי המניות הנותרים
.3
ע"מ  1100-06בר ניר תמר נ' פקיד שומה גוש דן
כב' השופט אלטוביה מבית המשפט המחוזי בת"א חזר לאחרונה על עיקרון פסיקתו בעניין דן ברנובסקי (עמ"ה  ,)21268-06-11לפיה רכישה עצמית של מניות מהווה
עסקה מלאכותית ועל כן יש למסות את בעלי המניות שנותרו בחברה בגין הכנסה מדיבידנד.
במסגרת הסכם פרישה של אחד מבעלי המניות בחברת בר ניר שירותי מינהל בע"מ ("החברה") ,סוכם כי החברה תרכוש (בסופו של יום) את מניותיו של בעל המניות
הפורש ("רכישה עצמית ") .בשל מחלוקות שהיו בין הצדדים במסגרת המו"מ (דבר שהביא להכרעת בורר) ,בעלי המניות הנותרים שימשו כ'צינור' שעה שהם ביצעו את
הרכישה בשלב הראשון (באופן יחסי לפי חלקם בחברה טרם ביצוע העסקה) ,ללא בעל המניות הפורש (חלקה של המערערת בתשלום היה  ,)49.24%ואילו החברה
רכשה מהם את המניות בשלב השני (לאחר כניסתו לתוקף של חוק החברות שאיפשר רכישה עצמית של מניות) .כפועל יוצא ,גדלו אחזקותיהם של בעלי המניות הנותרים
בחברה .יצויין כי שאלה נוספת שעלתה היא שמא יש לסווג חלק מהתמורה הכוללת שקיבל בעל המניות הפורש כ'מוניטין'.
פקיד השומה קבע כי יש לראות ברכישה העצמית שביצעה החברה כתשלום דיבידנד לבעלי המניות .לחילופין ,טען פקיד השומה כי מדובר בעסקה מלאכותית .המערערת
(שהינה בעלת המניות בשיעור הגבוה ביותר בחברה עם פרישתו של בעל המניות הפורש) טענה כי המסכת העובדתית והמשפטית מצביעים כי מדובר ברכישה עצמית וכי
אחזקתם במניות בשלב הראשון היתה כשלב ביניים עד לרכישת המניות על ידי החברה.
ביהמ"ש המחוזי בת"א קיבל את עמדת פקיד השומה וקבע כי מכלול הנסיבות ,לצד אי קיומו של טעם מסחרי (מצד החברה) מלמדים כי המתווה של הרכישה העצמית
הוא מתווה (עסקה) מלאכותי ,שכן המוכר לא היה צד לכל ההסכמים שנכרתו מאוחר יותר בין בעלי המניות הנותרים לבין החברה .ביהמ"ש מוסיף כי לחברה לא היה כל
סיבה לרכוש את מניותיה שלה ,שכן לא מתקיים כאן טעם של מניעת סכסוך בין בעלי מניות העלול לפגוע בעסקי החברה.
לפיכך ,יש לראות במערערת כמי שקיבלה דיבידנד מהחברה .על פי ההסכם בין בעלי המניות חלקה של המערערת בחברה גדל מ 33% -ל 38.75% -ועל כן יש לראות
בגידול זה כחלוקת דיבידנד .לפיכך ,ביהמ"ש הפחית (משמעותית) את סכום הדיבידנד שנקבע על ידי פקיד השומה בשומה ( 49.24%מהסכום המלא ששולם לבעל
המניות ,לרבות בשל התמורה עבור המוניטין) ,כך שיישקף רק את הגידול בשיעור אחזקתה של המערערת בחברה (גידול לשיעור של  38.75%כאמור) ,כלומר מיסוי
התמורה בשל המניות הנרכשות כפול הגידול בשיעור ההחזקה ( )5.75%לחלק לשיעור ההחזקה הקודם (.)33%
כמו כן ,ביהמ"ש קבע שחלק התמורה ששולם לבעל המניות הפורש ואשר יוחס למוניטין ,לא ייחשב כחלק משווי המניות ועל כן יופחת גם הוא מסכום הדיבידנד שייוחס
למערערת.

בחזרה לתפריט
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סיווג תקבול בגין אי-תחרות שקיבלו בעלי שליטה לשעבר כהכנסת עבודה
.4
ע"מ  2623-02-11רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקוה
בתי המשפט בישראל ממשיכים במגמה של צמצום ההכרה בתגמולים הוניים בכלל ובתגמולים בגין "אי תחרות" בפרט ,הניתנים לעובדים עם פרישתם ותחת זאת לסווגם
כהכנסה פירותית המתחייבת במס מלא .לאחר פסיקת ביהמ"ש העליון בענייננו של חיים ניסים (ע"א  ,)2640/11ופסיקת בית המשפט המחוזי בעניינו של אברהם קרינגל
(עמ"ה  ,)6790-01-10פוסק בית המשפט המחוזי לאחרונה בעניינו של גנגינה ואח' ,בקובעו כי אין לראות בתגמולים שניתנו במסגרת "הסכם אי תחרות" למשך  3שנים
ובאיסור על פתיחת חנויות (מתחרות) ברדיוס מצטבר של עד  50ק"מ ,כהכנסה הונית ,אלא יש לראותה כ"הכנסה פירותית" הכפופה לתשלום מס מלא.
עובדות המקרה :המערערים היו בעלי המניות של חברה שניהלה את רשת הסופרמרקטים "יד יצחק" ("החברה") .בשנת  2007מכרה החברה את פעילותה ונכסיה
(לרבות המוניטין ושמה המסחרי של הרשת) לחברת "יינות ביתן" .לצד הסכם המכירה כאמור ,חתמו המערערים עם חברת יינות ביתן על "הסכם אי תחרות" ,במסגרתו
התחייבו המערערים לא לעשות שימוש בכישוריהם ובניסיונם העסקי בתחום ,ע"מ להתחרות ברשת החנויות יד יצחק .תחולת "הסכם אי התחרות" נקבעה ל 3 -שנים והיא
"גודרה" לרדיוס טריטוריאלי מצטבר של עד  50ק"מ (ביחס לכל אחד משלושת סניפי הרשת).
ביהמ"ש המחוזי מרכז ,בדחייתו את הערעור ,קבע כי יש לראות את התגמול בשל אי-התחרות כ"הכנסת עבודה" ,נוכח העובדה שהמערערים עבדו וניהלו את הרשת כ-
 15שנה ומכוח עבודתם כאמור" ,רכשו" את הידע (הנכס) .ביהמ"ש מוסיף וקובע כי התחייבותם של המערערים לאי תחרות לתקופה ולרדיוס המוגבלים בזמן ובמרחק,
אינה מהווה ,במהותה ,מכירה של מקור ההכנסה ("העץ") ,אלא במכירת הפירות.
כב' השופט סטולר מאבחן את המקרה דנן מענייננו של יוסף ברנע (ע"מ  - 29425-01-11נפסק על ידי אותו שופט ,שקבע באותו עניין כי מדובר בתמורה הונית) ,הן לאור
פרק הזמן שנקבע שם ( 5שנים) ,והן מאחר שהוכח באותו מקרה שהרוכשת חששה באופן ממשי מפוטנציאל התחרות נוכח המומחיות בתחום הספציפי (שעלתה לאין
שיעור מכל גורם אחר בשוק) לצד כישוריו האישיים .בית המשפט מציין אף כי המערערים לא הצביעו על אינדיקציות חיצוניות וכן לא הוכיחו מדוע נדרשו לחתום על אותו
הסכם אי תחרות ,אלא הסתפקו בהסבר כללי לפיו הדרישה הגיעה מצד הרוכשת.
לאור האמור ,ומניתוח מכלול הנסיבות ,פוסק ביהמ"ש המחוזי כי פיצול התמורה בגין המכירה ובגין אי התחרות ,נועד בעיקרו להביא להפחתת תשלומי המס מצדם של
המערערים.
הערעור נדחה
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סיווג תשלום אי תחרות לעובד פורש כהכנסת עבודה
.5
ע"מ  55139-01-13יוסף וינשטוק נ' פקיד שומה היחידה הארצית לשומה

ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה את ערעורו של יוסף וינשטוק שכיהן כמנכ"ל של חברת הביטוח שומרה לפיו סכומים שקיבל בעת פרישתו בגין התחייבותו לאי תחרות ,יש
לסווגם כהכנסה הונית.
ביהמ"ש חוזר על הלכות קודמות שנפסקו בקובעו כי הוראות סעיף  )2(2לפקודת מס הכנסה רחבות ביותר וכוללות בחובן כל תשלום הניתן לעובד במסגרת יחסי עובד
ומעביד .בית המשפט קובע כי המערערת עמד בנטל ההוכחה לפיו הסכומים שקיבל הינם עבור התחייבותו לא להתחרות במעביד במשך שנתיים מיום סיום העסקתו.
ברם ,לאור תחולתו הרחבה של סעיף  )2(2לפקודה ,אף תשלום בגין אי תחרות שניתן לעובד ממעבידו יש לסווגו ככפוף למס מכוח אותו סעיף בהיותו "טובת הנאה או
קצובה שניתנו לעובד ממעבידו" .העובדה שהסכום שקבעו הצדדים בגין "אי תחרות" מבוסס על תחשיב שכר (אריתמטי) ולא מהנזק שהיה נגרם למעביד כתוצאה מתחרות
של המערער וכו' ,מעיד גם כן שמדובר בתשלום הקשור בקשר הדוק וישיר לעבודתו של המערער.
זאת ועוד ,ביהמ"ש מוסיף וקובע כי גם אם מדובר במכירה של 'נכס' הון כמשמעותו בסעיף  88לפקודה ,הרי שנוכח הוראות סעיף (89ג) לפקודה לפיו הכנסה שעשויה
להתחייב הן לפי פרק ב' (כ"הכנסה פירותית") והן לפי פרק ה' (כ"הכנסה הונית") ,תחוייב במס לפי פרק ב' ,קרי ,כ"הכנסה פירותית" בשיעור המס השולי.

הערעור נדחה
הערה  -קביעה אחרונה זו של בית המשפט המחוזי בנושא סיווגם של
תשלומים בגין אי תחרות מהווה עוד נדבך בצמצום האפשרות להכיר
(בעתיד) בתשלומים בגין אי תחרות כתשלומים הוניים ,הן לאור
התפתחות הפסיקה בשנים האחרונות ביחס לנושא (לדוגמא :ע"א
 2640/11חיים ניסים) והן לאור הצעת החוק שנועדה להבהיר את
הנושא ברוח אותה פסיקה כאמור.
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סיווג מענקי חתימה ויחידות 'פנטום' כ"הכנסת עבודה"
.6
ע"מ  12172-01-11שאול ושולמית גרבורג נ' פ"ש גוש דן
ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה את ערעורה של עובדת בכירה בבנק לסווג כ"רווח הון" תשלומים שקיבלה כ"מענקי חתימה" ובגין מימוש יחידות 'פנטום' במסגרת עבודתה
בבנק.
ביהמ"ש חוזר על הלכות קודמות שנפסקו בקובעו כי הוראות סעיף  )2(2לפקודת מס הכנסה רחבות ביותר וכוללות בחובן כל תשלום הניתן לעובד במסגרת יחסי עובד
ומעביד (הלכת נסים -ע"א  .) 2640/11בית המשפט סוקר את עיקר המבחנים שנקבעו בפסיקה בשאלת ההבחנה בין הכנסה הונית לפירותית ,ומוסיף וקובע כי אין לקבל
את טענת המערערת לפיה "מענקי החתימה" שקיבלה מהווים תשלום עבור ויתור על 'נכס' בדמות 'קביעות' בעבודה (נוכח המעבר לחוזה עבודה אישי חלף הסכם קיבוצי
שהיה חל עליה ערב המעבר) ,וכן בשל התחייבותה לתקופת צינון .לגבי הטענה השנייה  -ביהמ"ש מרחיב בעניין זה וקובע כי תקופת הצינון במקרה דנן ,מעבר לעובדה
שהיא כלל לא הוכחה ,באה להבטיח כי אסטרטגיות ניהוליות ומדיניות עתידית אליהן נחשפה העובדת ,במהלך עבודתה בבנק (דהיינו מידע רגיש של הבנק שנרכש תוך כדי
עבודתה בו) ,לא 'יזלגו' החוצה לבנקים אחרים ,ואין היא מהווה תניית אי תחרות.
לעניין יחידות הפנטום שקיבלה המערערת -אין המדובר ברכיב הוני בדומה למניות ,אלא במכשיר וירטואלי המחקה את ביצוען של המניות ,שאינו שונה במהותו מבונוס
כספי לכל דבר ועניין.
ביהמ"ש מוסיף וקובע כי העובדה שצוין בחוזה ביחס למענקי החתימה ויחידות הפנטום שאינם מהווים שכר לכל דבר ועניין ,אינה בעלת נפקות לעניינן סיווגם של רכיבים
אלו בדיני המס לאור הנימוקים שצוינו לעיל.
הערעור נדחה
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מתן אפשרות לקיזוז הפסדים לאחור במקרה של כספי גניבה שהוחזרה
.7
ע"א  4157/13דמארי והירשזון נ' פקיד שומה רחובות ואח'
פסק-הדין של בית המשפט העליון ניתן בערעור מאוחד של שני נישומים על פסקי דין של בית-המשפט המחוזי בעניינם.
רקע והליכים :אילנה דמארי ("המערערת") הורשעה בבית המשפט בגניבה של כ 2.4-מיליון ש"ח מחשבון מעסיקתה -קופת חולים מכבי .בשנת  ,2010במסגרת הסכם
פשרה ,השיבה המערערת את כספי הגניבה .פקיד השומה הוסיף להכנסתה של המערערת את סכום ההשבה המשוערך ,כהכנסת עבודה לפי סעיף  )2(2לפקודה.
אברהם הירשזון ("המערער") כיהן כחבר כנסת ,כיו"ר הסתדרות העובדים הלאומית ,ואף כשר האוצר .בשנת  2009הורשע במעילה בכ 1.9-מיליון ש"ח .תוך כדי ההליך,
השיב המערער סך של כ 1.7-מיליון ש"ח לידי ההסתדרות .למערער נערכה שומה ,שהוסיפה להכנסתו בכל שנת מס חמישית מסכום הגניבה כהכנסה החייבת מעסק לפי
סעיף  )1(2לפקודה.
הערעורים למחוזי :המערערים ערערו על השומה שהוצאה להם לבית-המשפט המחוזי ,וטענו ,בין היתר ,כי נוכח השבת הכספים ,ההכנסה כלל לא הגיעה לידיהם .כמו-כן
טענו ,כי יש לאפשר להם לנכות את הסכומים שהושבו מההכנסה שחושבה בעניינם .ערעורם נדחה.
הכרעת בית-המשפט העליון בערעורים המאוחדים:
דעת הרוב -כב' השופט רובינשטיין פסק בשאלה האם יש להטיל מס הכנסה על כספי הגניבה והמעילה ,וקבע כי לפי עמדת המשפט הישראלי לאורך שנים ,יש למסות
כספים שמקורם בפעילות בלתי חוקית ,ולכן הם חייבים במס ,הגם שעל העבריין רבצה בפועל החבות להשיבם למדינה .רובינשטיין סקר את המשפט המשווה בסוגיה זו
וציין ,כי במרבית שיטות המשפט שנסקרו ,ההלכה הנוהגת היא שיש למסות רווחים שקיימת לגביהם חובת השבה .בשולי הדברים הוער ,כי הסיווג הנכון של כספי הגניבה
הינו כהכנסה מעסק או משלח-יד (ולא כהכנסת עבודה) .על-רקע קביעות אלה ,נדרש בית-המשפט לשאלה ,האם ניתן יהיה לנכות או לקזז את תשלומי ההשבה .בית
המשפט קבע כי כספי הגניבה שהושבו אינם אסורים בניכוי לפי סעיף  )16(32לפקודת מס ההכנסה ,אך אין אפשרות חוקית לנכות סכומים אלה כהוצאה רטרואקטיבית
בשנות המס של הגניבה.
לעניין שאלת הזכאות לקזז את תשלומי ההשבה כהפסד באופן רטרואקטיבי -בניגוד לדעה המקובלת במשפט הישראלי ,לפיה ככלל ,אין לאפשר קיזוז הפסדים כנגד
הכנסות של נישומים בשנים שקדמו לשנת ההפסד ,נקבע כי בתנאים מסוימים ניתן להשתמש באמצעי זה כדי למנוע גרימת עוול לנישום ,וכך הותר בקיזוז חלק מההשבה.
השופט רובינשטיין ציין ,כי הגם שסעיף  28לפקודת מס הכנסה אינו מעגן מפרשות את האפשרות הקיזוז לאחור ,יש לאפשר ,במקרים המתאימים וכדי להגשים צדק,
לגבות מס אמת ולמנוע גרימת עוול ,קיזוז לאחור ,דוגמת המקרה שבו עסקינן .בד בבד ,פסק השופט רובינשטיין כי יש לאפשר למערערים לקזז לאחור רק מחצית
מהסכומים שהשיבו כהפסד ,בבחינת הטלת "אשם תורם" (כבדיני הנזיקין) .המחצית השנייה תוכר רק בשנת ההשבה (ולכן אפקטיבית לא תקטין את חבות המס של
המערערים כי אין להם הכנסות שכנגדן תוכר ההוצאה) .לצד זאת ,הסתייג השופט רובינשטיין בקובעו כי "אין משמעות הדברים שמעתה תתקבל כל בקשתו של פלוני
לקיזוז רטרואקטיבי בטענה כי רק כך תימנע עוולה" ,ואף צמצם את תחולתו של הקיזוז הרטרואקטיבי לשימוש "בהתאם לשכל ישר ולנסיבות".
בדעת מיעוט ,קבע השופט הנדל ,כי לשון סעיף  28לפקודה אינה מאפשרת קיזוז הפסדים לאחור.
הערה -בית המשפט העליון פותח פתח לאפשרות של קיזוז הפסדים לאחור במקרים מיוחדים .למיטב ידיעתנו ,בכוונת רשות המסים להגיש בקשה לדיון נוסף בפני בית
המשפט העליון.
בחזרה לתפריט
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לא ניתן לקזז הפסד מהפרשי שער שליליים כנגד ריבית ,הנובעים שניהם מאותו פיקדון בנקאי
.8
ת"מ  137-07מיכל בראל נ' מדינת ישראל  -רשות המסים
ביום  30.7.2007הפקידה מיכל בראל ("המבקשת") סכום מסוים בפיקדון בנקאי בריבית של  3.47%לשנה צמוד לשער הדולר .ביום פירעון הפיקדון ,חייב הבנק את
המבקשת במס במקור המהווה מס בשיעור  20%על הרווח שנצמח לה מזיכוי הריבית .לטענת המבקשת ,בתקופה שבין יום הפקדת הפיקדון ליום פירעון הפיקדון ,ירד
שער הדולר בשיעור של  1.74%ובהתאם הפסידה המבקשת מסכום הקרן שהפקידה בפיקדון .על כן ,לטענתה ,לא הייתה לה כל הכנסה מהפיקדון ולא היה מקום לחייב
אותה במס .המבקשת ביקשה להכיר בתביעתה כתובענה ייצוגית נגד רשות המסים (המשיבה).
לטענת המשיבה ,יש לחלק את התשואה על קרן הפיקדון לשני מרכיבים :האחד ,הפסד שנגרם למבקשת בשל ירידת שער החליפין של הדולר (להלן" :הפרשי ההצמדה");
השני ,התשואה שנצמחה למבקשת מהריבית על הפיקדון בהתאם למוסכם בין המבקשת לבין הבנק .על פי הוראות סעיף  )13(9לפקודה ,הפרשי ההצמדה פטורים ממס,
ועל כן אין המבקשת זכאית לקזז את ההפסד מהפרשי ההצמדה מהרווח שנצמח לה מהריבית ,זאת ,בהתאם לעקרון הקבוע בסעיפים  29 ,28ו 92-לפקודה ,לפיו אין לקזז
הפסדים שאילו היו רווחים לא היו חייבים במס.
בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את הבקשה וקבע כי ההוראה בפקודה המתייחסת לחיוב במס של הפרשי הצמדה או ריבית ,קבועה בסעיף  )4(2לפקודה ,לפיו
הסעיף אינו כולל את "ו החיבור" בין המונחים "ריבית" ו"הפרשי הצמדה" .מכאן נראה ,שהפקודה מבחינה בין הכנסה מריבית לבין הכנסה מהפרשי הצמדה כמקורות
שונים .בעוד שעל הכנסה מריבית חייב הנישום בריבית בשיעור "שלא יעלה על ( "20%לפי לשון החוק דאז) כאמור בסעיף 125ג(ב) לפקודה ,על הכנסה מהפרשי הצמדה
קיים פטור ממס ליחיד כאמור בסעיף  )13(9לפקודה .גם אם הכנסה מריבית ,הפרשי הצמדה ודמי ניכיון הינה הכנסה "מסוג אחד" שהוא תשואה על הון שהועמד לרשות
אחר ,אין בכך כדי להסיק שמדובר ב"מקור הכנסה אחד".
ככלל ,קיימת הבחנה בין הצמדה לבין ריבית גם במישור המהותי-כלכלי .שיעור הריבית שתשולם על ידי בנק למפקיד פיקדון ,נקבע מראש בין המפקיד לבין הבנק במסגרת
הסכם הפיקדון .לעומת זאת ,מקום שהוסכם בין הבנק לבין המפקיד שהפיקדון יהיה צמוד למדד או לשער מטבע ,שינויי ההצמדה הינם נגזרת של משתנים וגורמים
חיצוניים שהצדדים יכולים אולי להעריכם מראש ,אולם בעת עריכת הסכם הפיקדון אינם יודעים בוודאות מה יהיו שינויי המדד/שער החליפין .בהקשר זה ,ראוי להוסיף כי
ההצמדה נועדה לשמור על ערך הכסף שהופקד בפיקדון בהתחשב בגורמים חיצוניים שאינם תלויים במפקיד או בבנק ,בעוד הריבית נועדה לפצות את המפקיד על שלילת
האפשרות להשתמש בכסף בתקופת הפיקדון והיא מהווה תשואה בשל העמדת הקרן לידי הבנק .ההבדלים הכלכליים האמורים תומכים בגישת המשיבה ,לפיה יש להבחין
בין הפרשי הצמדה לבין ריבית ולראות בכל אחד מאלה מקור הכנסה נפרד.
הפקודה עוסקת בקיזוז הפסדים מעסק וממשלח יד (סעיף  28לפקודה) ובקיזוז הפסד הון (סעיף  92לפקודה) .אולם אין בפקודה הוראה העוסקת בקיזוז הפסד שאילו היה
רווח היה חייב במס כהכנסה פאסיבית בישראל .ממילא ,נראה כי בהעדר הוראה לעניין זה ,לא ניתן לקזז הפסד הנגרם משחיקת שער הדולר בפיקדון הצמוד לשער הדולר.
לאותה תוצאה ניתן להגיע ,אם נלך על פי העיקרון הקבוע בסעיפים  28ו 92-לפקודה ,לפיו אין לקזז הפסד שאילו היה רווח היה פטור ממס .בהתאם ובהתייחס לנסיבות
ענייננו ,ככל שהפרשי ההצמדה בפיקדון פטורים ממס ,אזי לא ניתן יהיה לקזז הפסד הנובע מהפרשי ההצמדה בפיקדון.
הבקשה והתובענה נדחו
הערות -
( )1הפטור לפי סעיף  ) 13(9לפקודה על הכנסה מהפרשי הצמדה ,ניתן ליחיד בלבד ולכן לא ברור מה היה קובע בית המשפט ,אילו היה מדובר בחברה ולא ביחיד.
( )2בסמוך לפני מתן פס"ד זה ,נתן אותו שופט ,פסיקה בעניין דומה (ע"מ  13485-02-13כלל פיננסים ביטוח ניהול השקעות בע"מ -ראה תקציר בחוברת רשת המס
מס'  ,) 6לפיה ,לא ניתן לקזז את מרכיב הירידה בשער המט"ח הכלול בהפסד הון במכירת נייר ערך הנסחר מחוץ לישראל.
( )3ראה גם את תקציר פס"ד בעניין נכסי ארקין בהמשך חוברת זו.
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בחישוב הפסד הון הנוצר במכירת ניירות-ערך שערכם נקוב במטבע-חוץ אין להתיר בקיזוז את רכיב ההפסד שמקורו בירידה של שער המטבע
.9
ע"מ  1575-09-12נכסי ארקין בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
בשנות המס שבערעור הייתה המערערת חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א לפקודה ,ומר משה ארקין (המערער) ,אשר החזיק במלוא הון המניות של המערערת,
היה הנישום המייצג.
בשנות המס  2007עד  2009השקיעו המערערים כספים בשוק ההון והפיקו הכנסות מהשקעות אלה .במקביל מימשו המערערים ניירות ערך הנקובים ו/או הצמודים
למט"ח תוך כדי הפסד שנגרם מירידת שע"ח של המט"ח .בדוחות לשנות המס שבערעור דיווחו המערערים על קיזוז ההפסד שנבע מירידת שע"ח של המט"ח מרווחים
שנצמחו להם ממימוש השקעותיהם בשוק ההון .המשיב לא קיבל את קיזוז ההפסד האמור.
בית המשפט המחוזי בתל אביב :כב' השופט אלטוביה דחה את הערעור תוך כדי התייחסות לפסק הדין שנתן בעניין כלל פיננסים (ע"מ  ,)13485-02-13וקבע כי אין
להתיר קיזוז הפסד שנגרם מירידת שע"ח מרווח הון .בהגדרת המונח "מדד" שבסעיף  88לפקודה ,הפקודה למעשה קובעת הסדר מיוחד לעניין נייר ערך ,באופן המבחין
בין מרכיבי ההשקעה בנייר ערך הנקוב במט"ח .דהיינו ,למרות שמדובר לכאורה בעסקה אחת ,לצרכי מס קיימת הבחנה בין ההשקעה בנייר הערך לבין ההשקעה במט"ח
בו נקוב נייר הערך.
בנוסף ,בית המשפט דחה את טענת המערערים כי הסיפא של הגדרת "מדד" בסעיף  88לפקודה מתייחסת ל"יחיד" ובנסיבות המיוחדות של מקרה זה בו מדובר בחברה
משפחתית ,אי ן להחיל הוראה זו על המערערים .בית המשפט קבע בעניין זה כי המערערים מבקשים "ליהנות מכל העולמות" :מחד -ככל שמדובר בפטור ממס הנובע
מהסיפא של הגדרת המונח "מדד" ראו המערערים להחיל עליהם הוראות אלה ,ואולם כאשר מדובר באותן הוראות מכוחן אין להתיר בקיזוז רווח הנובע משינויי שער
המטבע בו נקוב נייר ערך זר ,מתכחשים המערערים להחלת הוראות אלה עליהם.
הערעור נדחה
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 .10האם עסקת רכישת מניות יכולה לכלול גם רכישת מוניטין וסינרגיה?
ע"א  3890/13כלל חברה לביטוח נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

פסק דין זה ,הינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א אשר דחה את טענת
החברה בנוגע לרכישת מניותיהן של שלוש חברות לניהול קרנות פנסיה ,כי לא רכשה מניות
בלבד ,אלא גם נכס נוסף הנלווה אליהן  --מוניטין ולחילופין סינרגיה.
בית המשפט המחוזי קבע שהחברה לא הצליחה להוכיח כי אכן רכשה מוניטין בנפרד
מהמניות .נימוקי בית המשפט התרכזו בכך ,שלמעשה באף אחת מן העסקאות לא הוכח כי
רשימת הלקוחות מהווה נכס העומד בפני עצמו בנפרד מהמניות הנרכשות וכי למעשה מדובר
בפעילויות שאינן נפרדות מפעילות החברה ומגולמות בשווין של המניות .זאת ועוד ,ביחס
לשתי עסקאות נוספות ,לא הוכח כי שולמה פרמיה כלשהי עבור רכישת המוניטין והמחיר היה
אך ורק עבור רכישת המניות .לא זו בלבד ,אלא שהחברה הציגה את העסקות הן בדיווחיה
לבורסה והן בדוחותיה הכספיים (סולו) כרכישת מניות בלבד ולא כרכישת מניות ומוניטין.
בית המשפט העליון דחה אף הוא את הערעור וקבע כי אין מקום לדחות את הממצאים
העובדתיים שנקבעו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי ולמעשה אישר את פסק דינו של בית
המשפט המחוזי.
יצוין כי בית המשפט המחוזי ואף בית המשפט העליון לא שללו קיומה של עסקת מניות ורכישת
מוניטין בצידה ואף רשויות המס הסכימו לכך שתתכן עסקה בה תועדף המהות הכלכלית על
פני הצורה ובכלל זה עסקה לרכישת מניות ומוניטין.
הערעור נדחה
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 .11אי הכרה בהפסד הון אצל בעל שליטה בשל ערבות שמומשה ,תחולת סעיף (18ג) על הכנסה מדיבידנד
ע"מ  37568-07-11פישמן רשתות ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בשתי סוגיות:
הכרה בהפסד הון אצל בעל שליטה בשל ערבות שמומשה:
מר פישמן (המערער ) חתם על ערבויות לטובת בנק להבטחת פירעון חובן של חברות שבשליטתו .עקב הפסדים בעסקאות מטבע ,התקשו החברות לשלם את חובן (להלן:
"החברות המפסידות") והוא נאלץ לשלם חובות אלו בעבורן ובכך הפך בעצמו לנושה של החברות המפסידות .בנוסף ,גם חברת פישמן רשתות (המערערת) נאלצה לפרוע
חובות של החברות המפסידות .כדי לממן את פירעון החובות הנ"ל מכרו המערערים מניות בחברות אחרות שיצרו להם רווחי הון ניכרים .לטענת המערערים ,מאחר
שלחברות המפסידות אין יכולת להחזיר חובות אלו ,יש להכיר במימוש ערבות זו ובפירעון החובות בעבור החברות המפסידות כהפסד הון שנוצר להם ,שאותם קיזזו כנגד
רווחי ההון .יצוין ,כי החברות המפסידות המשיכו את פעילותן כרגיל ולא נטען כלפי אף אחת מהחברות כי עקב קשייה הכלכליים היא עומדת להתרסק או לחדול מפעילות.
בית המשפט דחה את הערעור ולא הכיר בפעולות הנ"ל כהפסדי הון אצל המערערים .נקבע כי על פי הלכת זיסו גולדשטיין (ע"א  ,)14/85על מנת להוכיח קיומו של
חוב אבוד ,יש צורך להוכיח נקיטת הליכי גביה סבירים שלא הועילו ,או להוכיח שהחייב נכנס להליכי פירוק ואין הצדקה כלכלית לפעול כנגדו ,או להוכיח כי בידי הנישום
מידע אמין בשל חוסר יכולתו של החייב להחזיר את החוב.
במקרה הנ"ל ,העיד מר פישמן כי ה קבוצה מתנהלת כיחידה כלכלית אחת ואף חברה אינה מתמודדת עם חוב לבדה ,כך שהתשובה לשאלה אם בנקודת זמן מסוימת
מסוגלת חברה מהקבוצה להחזיר חובותיה אינה נגזרת רק ממצבה הכלכלי אלא גם מיכולתה של כל הקבוצה לגייס הון לטובת החברה .זאת ועוד ,הוכח כי במקרה אחר,
חברה אחרת בקבוצה חייבת למר פישמן חוב גדול במשך שנים ארוכות ולגביו לא נטען כי מדובר בחוב אבוד.
כאשר קיימת קבוצת חברות הנשלטות על ידי אדם אחד ,קשה להתחקות אחר השיקולים והגורמים העומדים בבסיס הפעולות הכלכליות הנעשות בתוך הקבוצה ,משום
שמדובר בהעברה של נכסים או התחייבויות מכיס אחד לכיס שני של אותו גוף .על כן ,רק פעולות המבוצעות באותו גוף באופן אחיד יוכרו לצרכי מס כחוב אבוד.
תחולת סעיף (18ג) על הכנסה מדיבידנד שקיבלה המערערת
פקיד השומה דרש לייחס הוצ' מימון והנהלה וכלליות להכנסותיה של המערערת מדיבידנד .פקיד השומה לא דרש לייחס הוצ' מימון בשנות מס בהן היו הכנסות מימון נטו.
טענת ייחוס ספציפי של הוצאות :המערערת טענה כי בשנות המס ,לא היו לה הוצ' הנהלה וכלליות בגין ההכנסות שקיבלה מדיבידנד וכל ההוצ' ייצרו למעשה את הכנסותיה
מדמי הניהול (ייחוס ספציפי לדמי הניהול) .הטענה נדחתה משום שהמערערת לא הציגה שום ראיה ועל מנת לדרוש ייחוס הוצ' ספציפי יש להוכיח כי אכן כך הדבר.
כיצד יש להפעיל את נוסחת סעיף (18ג) בכל הקשור להכנסות משותפות :לטענת פקיד השומה ,יש להביא בחשבון את ההכנסה החייבת המועברת לשותף (המערערת)
כהכנסה שבגינה יש להפעיל את נוסחת ייחוס ההוצאות ואילו לטענת החברה יש לקחת את מחזור השותפות ולייחס בגינה הוצאות ,שכן נוסחת סעיף (18ג) מתייחסת
למחזור ההכנסות ולא להכנסה החייבת .ביהמ"ש דחה את טענת החברה בנימוק שהיא העלתה טענה זו לראשונה רק בנימוקי הערעור וגם זאת ,בשולי טענותיה וללא כל
פירוט או תחשיב.
בית המשפט קיבל את עמדת החברה בסוגיה אחת בלבד וזאת ,לגבי דיבידנד שהתקבל מהשקעה במניות בסכום נמוך -בנוגע לכך ,קבע בית המשפט כי אכן ,לא הוצאו
הוצאות מימון בגין הכנסה זו ולכן אין לייחס לה הוצאות אלו.
14

 .12מפיץ יכול לצבור לעצמו מוניטין במנותק מהמוניטין של היצרן
ע"א  4710/12ברק גז סוכנויות בע"מ נ' פקיד שומה גוש דן
עניינו של הערעור בפני ביהמ"ש העליון בשאלה  -האם מפיץ יכול לצבור לעצמו מוניטין כסוחר/סוכן ,וזאת במנותק מהמוניטין של היצרן או של המוצר המשויך ליצרן?
המונח "מוניטין" לא הוגדר על ידי המחוקק הישראלי ,אך בפס"ד אינווסט (ע"א  )5321/98הוא הוגדר כ "מבטא את מכלול היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונותיו  -מיקומו,
שמ ו הטוב ,דימויו ,איכות השירותים שהוא מציע ואיכות המוצרים שהוא מספק .העסק בעל המוניטין משמר את הרגלם של לקוחותיו לשוב ולפקוד אותו" .מהגדרה זו נובעת
תכלית מכירת המוניטין  -להביא לכך שאותם לקוחות ישובו ויפקדו את בית העסק גם לאחר שהבעלות בו החליפה ידיים .אולם ,לא תמיד העברת חוג הלקוחות תעיד על
העברת מוניטין.
בפס"ד אינווסט מנה ביהמ"ש העליון מספר סממנים לבחינת קיומה של עסקה למכירת מוניטין :העברת מרשם הלקוחות; אינטרס המיסוי הנוגד בין הרוכש למוכר (טרם
תיקון  132לפקודת מס הכנסה); מכירת העסק כעסק-חי  -במובן זה שהמוכ ר מושך ידיו מעיסוקו באופן מוחלט ומוותר גם על קשריו עם לקוחותיו; וקיומה של תניית אי-
תחרות המגבילה את המוכר מלנסות לשוב ולזכות בלקוחותיו .אין זו רשימה סגורה ונדרשת בחינת כל מקרה לפי נסיבותיו כדי שניתן יהיה להגיע למסקנה על סמך בחינה
מצטברת של כל המאפיינים.
ל אחר שעמד על מהות המוניטין ,ביקש ביהמ"ש העליון לבחון :האם מפיץ ,בשונה מיצרן ,יכול לרכוש מוניטין ,זאת נוכח הקשר הקיים בדר"כ בין זהות היצרן ומאפייני
המוצר ובין הרגל הלקוחות לשוב ולפקוד עסק או להשתמש במוצר? ביהמ"ש קובע כי במהלך עבודתו כמפיץ של המוצר שאותו הוא משווק ,יכול מפיץ לצבור לעצמו
מוניטין כסוחר/סוכן ,במנותק מהמוניטין של היצרן או של המוצר המשויך ,ככלל ,ליצרן .על-מנת לנתק את הקשר שבין המוצר לבין המוניטין של המוצר ולבין היצרן של
אותו מוצר ,לא די להוכיח כי השוק של המוצר הינו תוצאה של מאמצי השיווק של המפיץ ,אלא על המפיץ להוכיח גם כי המוצר מזוהה עמו ולא עם היצרן .זאת ועוד ,ייתכן
שאף בלי שינותק הקשר בין המוצר לבין היצרן ירכוש לעצמו המפיץ מוניטין כסוחר וסוכן  -מוניטין הנפרד מהמוניטין של המוצר עצמו ,ואשר שייך למפיץ.
בהתייחס למקרה שלפניו ,ביהמ"ש העליון הופך את קביעת ביהמ"ש המחוזי  ,שקבע כי אין מדובר בעסקה למכירת מוניטין ,וקובע כי החברה העוררת ,שפעלה כספקית
גז ,מכרה מוניטין שצברה כמפיצה .ביהמ"ש העליון מבסס את קביעתו זו על מספר גורמים ,וביניהם :החברה העוררת הציגה את פועלה מול הלקוחות השונים באזור
ההפצה והדגישה כי יש לזקוף התקשרויות רבות של לקוחות בחוזים להספקת גז לזכות פועלה זה; בשלב מסוים הייתה החברה העוררת היחידה ששירתה לקוחות באזור
השומרון; החברה העוררת החזיקה במרשם הלקוחות ואף קיימה באופן ישיר את ההתחשבנות מולם בגין הגז שסופק .אינדיקציות נוספות התומכות במסקנה דנן הן תניית
אי תחרות שנכללה בהסכם ,העברת קווי הטלפון והמשך העסקתם של עובדי החברה העוררת על ידי הרוכשת.
הנטל להוכיח מהו אותו חלק מהתמורה הכוללת שהתקבלה שיש לייחס למוניטין לעומת פיצוי על נטילת זכויות ההפצה ,מוטל על המערערת .ואולם ,גם בשלב הערעור
דבקה האחרונה בגירסה לפיה צריך לייחס את מלוא התמורה למוניטין בלבד ועל כן לא הציגה ראיות לחלק המוניטין .משכך ,החליט ביהמ"ש לקבוע על דרך האומדנה "על
הצד הנמוך" כי יש לייחס  25%מהתמורה למוניטין ,בציינו שאילו היו מוצגות בפניו ראיות מצד המערערת ,ייתכן כי ניתן היה לייחס חלק גדול יותר למוניטין.
הערעור התקבל בחלקו
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 .13מהי הכנסה מרווח הון בעסק?
ע"מ  53014-10-12כרמל מדיקט טכנולוגיות אקוסטיות בע"מ ואח' נ' פקיד שומה חיפה
הערעורים עוסקים במיסוי תקבולים וטובות הנאה ,שנתקבלו בעקבות עסקה להעברת מניותיה של חברת בת של החברה המערערת ,שהוקמה במיוחד לצורך עסקת
המכר ,לחברה אוסטרלית לא קשורה ,וזאת בתמורה לקבלת מניות בחברה האוסטרלית .במסגרת פסק הדין התעוררה ,בין היתר ,השאלה  -האם ניתן לראות ברווח ההון
מעסקת מכר המניות כרווח הון בעסק ,שכנגדו רשאית החברה המערערת לקזז הפסדים מועברים מעסק?
ביהמ"ש המחוזי בחיפה פונה לפרשת א.ח.א .גולדשטיין (ע"א  ,)615/85בה קבע ביהמ"ש העליון כי הביטוי "עסק" בהגדרת "רווח הון בעסק" יפורש בהתאם לפרשנות
שניתנה לביטוי עסק במסגרת הוראות סעיף  )1(2לפקודה .כאשר עוסקים ברווח הון בעסק ,בדרך כלל הכוונה הינה להבחין בין רווח הון ממכירת "רכוש קבוע" המשמש
בעסק ,להבדיל מרווח הון הנובע ממימו שה של השקעה שאינה חלק מפעילות העסק .הבחנה זו מותירה שאלות רבות פתוחות ,שכן ההבחנה בין נכס שנרכש להשקעה
לבין נכס המשמש כרכוש קבוע בעסק  -אינה קלה ,שהרי גם הביטוי "עסק" נתון לפרשנויות רבות.
על כן ,ביהמ"ש פונה להלכה שנקבעה בפרשת מודול בטון (ע"א  ,)2895/08בה דן ביהמ"ש העליון ,בין היתר ,בשאלה האם רווח ממכירת מניות בחברת בת הינו "רווח הון
בעסק" .דעת הרוב השיבה על שאלה זו בחיוב ,אך הדגישה כי ההכרעה מבוססת על נסיבותיו המיוחדות של המקרה .בבחינת נסיבות המקרה הנוכחי ,הגיע ביהמ"ש
למסקנה כי רווח ההון ממכירת מניות חברת הבת אינו רווח הון בעסק ,ולכן לא ניתן לקזז את ההפסדים המועברים מרווח הון זה .החברה המערערת וחברת הבת לא היוו
יחידה כלכלית אחת ,לא הגישו דוחות מאוחדים ולא החזיקו בקו ייצור אחד ,וזאת בשונה מנסיבות פרשת מודול בטון.
זאת ועוד ,חברת הבת הוקמה לצורך עסקת המכר ולשם יצירת חיץ בין חברת האם לבין פעילותה העסקית של חברת הבת .לאחר הקמת חברת הבת ,עברה כל הפעילות
לחברת הבת ,כל העובדים הועסקו על ידה ועוד .קבלת הטענה כי החברה המערערת וחברת הבת שימשו כישות כלכלית אחת והעסקה האמיתית היא מכירת קניין רוחני
לחברה הזרה ,חותרת תחת תכלית מתווה העסקה למכירת מניות חברת הבת כפי שבוצעה ,דהיינו  -הימנעות ממכירת הפעילות העסקית ,הידע והקניין הרוחני של
החברה המערערת ישירות לחברה האוסטרלית (וזאת בכדי להימנע מהח זר מענק ותשלום קנס למדען הראשי) .לכן ,יש להכיר במתווה העסקה כפי שבוצע ולחייב את
החברה המערערת במס בהתאם ,כלומר  -יש להבחין בין הישויות הנפרדות ולקבוע כי החברה המערערת החזיקה במניות חברת הבת כהשקעה בלבד ולכן רווח ההון
ממכירת המניות לא ייחשב לרווח הון בעסק.
הערעור נדחה

בחזרה לתפריט
16

 .14סיווג הוצאות הקמת חברת ביטוח כהוצאות טרום עסקיות
ע"מ  51006-07-12ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ נ' פשמ"ג
העובדות :חברת ש .שלמה החזקות בע"מ ("החברה" או "חברת ההחזקות") הינה חברת החזקות העוסקת כיום יחד עם התאגידים שבשליטתה בתחומי הליסינג
התפעולי של כלי רכב בישראל ,בתחום השכרת כלי רכב ובתחום הביטוח .בשנת  2005החברה החליטה להיכנס לתחום הביטוח ,אז הגישה בקשה למפקח על הביטוח
להקמת חברת ביטוח והחזקה באמצעי שליטה במבטח .ברם ,ע"פ הוראות המפקח על "מחזיק סופי" להחזיק את אמצעי השליטה במבטח באמצעות "חברת אחזקות" או
"חברה שקופה" .לכן היה על החברה להפוך לחברת החזקות ,ולפיכך ייסדה חברת ש .שלמה החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("חברת האם") את החברה המערערת.
המערערת החלה בפעילותה העסקית וביום  5בנובמבר  2007ניתן לה רישיון סופי מטעם המפקח לעסוק בביטוח בענף ביטוח רכב חובה ובענף ביטוח רכב רכוש.
החל מייסודה באוקטובר  2006ועד לתום שנת המס  ,2007הוציאה המערערת הוצאות בסך של כ 19-מיליון ש"ח בקשר לפעילותה ("ההוצאות") ,כאשר מתוכן כ14-
מיליון ש"ח נרשמו כהוצאות שוטפות ("ההוצאות שבמחלוקת") והיתרה בסך של כ 5-מיליון ש"ח נרשמה לפי כללי חשבונאות מקובלים כנכס להפחתה.
המערערת טענה שההוצאות שבמחלוקת מהוות הוצאות שוטפות המותרות בניכוי מס וזאת בשל הסיבות הבאות :מדובר בהוצאות שהוצאו במסגרת פעילותה העסקית
השוטפת ,למערערת ה יה לקוח עיקרי כבר מיומה הראשון ,עובדי המערערת באו עם ידע מקצועי קודם ולא היה שינוי בסוג עבודתם בשנות מס מאוחרות יותר ,החלק הארי
של ההכנסות בשנת המס  2008נצמח כבר בשנת המס  2007כאשר רישום אותן הכנסות רק בשנה העוקבת נעשה בשל כללי החשבונאות המיוחדים החלים על
המערערת בהיותה חברת ביטוח .כמו כן ,לולא דרישת המפקח ,פעילות הביטוח הייתה מתבצעת בחברת האם והייתה מותרת בניכוי .לחילופין ,מדובר בהוצאות הוניות
שיש להפחיתן כבר בשנת המס  2008או בהפסד הון.
טענות המשיב :מדובר בהוצאות הוניות שהוצאו לצורך יצירת תשתית לקראת תחילת פעילות המערערת ,שאיננה חלק מפעילותה השוטפת .טענת המערערת לפיה לא
מדובר בהוצאות טרום הפעלה עומדת בסתירה הן להצגה של הוצאות אלו על ידי המערערת בדו"חותיה הכספיים כ"הוצאות הקמה" והן להצהרתה של המערערת בבקשה
לאיחוד שנות מס.
ביהמ"ש המחוזי בת"א :ביחס להוצאות ש במחלוקת במסגרת הדו"חות הכספיים ,דו"חות ההתאמה למס ובבקשה לאיחוד שנות מס ,קבע כב' השופט אלטוביה ,כי
המצגים מצביעים על כך שמדובר בהוצאות טרום הקמה .הוא הוסיף כי היות שהמצגים מהווים רק "נקודת מוצא לבחינה המהותית" היה על המערערת הוכיח כי מהותן של
ההוצאות שבמחלוקת היא אחרת ויש לסווגן כהוצאות שוטפות ,אך המערערת לא עשתה כן.
קודם לקבלת הרישיון לעסוק בביטוח ,המערערת לא היתה יכולה לעסוק בפעילות המניבה הכנסות ועל כן יש לראות במלוא ההוצאות כהוצאות הקמה ולא כהוצאות
שוטפות המותרות בניכוי.
עוד נקבע ,כי אין לקבל את הטענה החלופית של המערערת שמדובר בהוצאות הוניות שיש להפחיתן כבר בשנת המס  ,2008וזאת משום שסיווגן של ההוצאות שבמחלוקת
כהוצאות טרום הקמה משמעו ,שאותן הוצאות נצברות לנכס ,שהוא העסק עצמו.
נציין כי בנוסף לסוגיה שנדונה לעיל ,טענה המערערת כי יש לפרש את סעיף (4ב) לחוק מע"מ באופן שמאפשר למוסד כספי לקזז הפסד בשנת מס אחת כנגד השכר
ששולם בשנות המס הבאות ,אולם בשל הקביעה לעיל ,כי ההוצאות שבמחלוקת הינן הוצאות טרום הקמה הוניות ,ביהמ"ש לא נדרש לדון בסוגיה זו.
הערעור נדחה
בחזרה לתפריט
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 .15המועד לקביעת התיישנות להוצאת שומות הינו לפי יום משלוח הצו לנישום
ע"א  3929/13פקיד שומה ת"א  3נ' יוסי נאמן
עניינו של פס"ד זה הינו המועד הקובע לצורך עמידה בדרישתו של סעיף (152ג) לפקודה .לפי סעיף זה על פקיד שומה להוציא צו שומה בתוך שנה ממועד הגשת השגה
על שומה שנערכה לנישום או תוך שלוש שנים מתום שנת המס שבה נמסר הדו"ח ,לפי המאוחר ביניהם .במרכז הערעור עמדה השאלה האם התאריך הקובע לעניין סעיף
(152ג) זה התאריך שבו שלח פקיד השומה את הצו או התאריך שבו הצו התקבל אצל הנישום.
המערער (פקיד השומה) טען כי פסיקתו של ביהמ"ש העליון בעניין סמי (ע"א  )5954/04אומנם עמדה על כך שעל החלטת פקיד השומה להישלח במועד ,אך לא נקבע בה
כי יש להוכיח המצאה בפועל לנישום.
המשיב (הנישום) טען כי יש לכבד את החלטת בימ"ש המחוזי בעניין זה לפיה נדרשת ידיעתו של הנישום אשר לה מכוונת בסופו של דבר החלטתו של פקיד השומה.
ביהמ"ש העליון קיבל את הערעור של פקיד השומה וקבע כי המועד הקובע לצורך סעיף ( 152ג) לפקודה הוא מועד המשלוח .ואולם אין בקביעה זו כדי לפגוע בזכויותיו של
הנישום בכל הנוגע למועד הגשתו של ערעור על החלטת פקיד השומה .לצורך הכרעה בשאלה האם פקיד השומה עמד בחובתו הסטטוטורית יהא היום הקובע יום משלוח
הצו לנישום; אולם ,לצורך הכרעה בשאלה האם הנישום פעל במועד בהגישו ערעור על הצו יהא היום הקובע התאריך שבו הצו הגיע לידיו בפועל או מוחזק ככזה שהגיע
לידיו לפי כלל ההמצאה שבסעיף  238לפקודה.
הערעור התקבל
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 .16מיסוי הכנסה בגין פיתוח תרופה בידי המדען
ע"מ  41410-12-10פרופ' מוסא יודעים נ' פקיד שומה חיפה
המערער ,פרופ' מוסא יודעים זכאי לקבל מידי שנה הכנסה של  1.14%מסך המכירות בעולם של תרופה בשם  AZILECTהמיועדת לטיפול במחלת הפרקינסון מאחר
שהתרופה פותחה על בסיס מולקולה כימית שפיתח גם הוא.
המשיב סבור כי יש למסות הכנסה זו כהכנסה ממכירת פטנט על ידי הממציא לפי סעיף  )9(2לפקודה ,כך שההכנסות חייבות במס של  40%לפי סעיף  125לפקודה.
המערער טוען כי יש למסות את ההכנסה כהכנסה הונית שנוצרה בשנת המס  2006עת התרופה החלה להימכר ובגינה מתחייב מס בשיעור של .20%
ביהמ"ש המחוזי בחיפה קבע כי להכנסה לפי סעיף  )9(2לפקודה יש גם מרכיבים הוניים וגם מרכיבים פירותיים ומלומדים חלוקים בדעותיהם כיצד יש למסותה -כהכנסה
פירותית או כהכנסה הונית? סעיף (89ג) לפקודה קובע כי רווח ממכירת נכס העשוי להתחייב הן לפי חלק ב' לפקודה (הכנסה פירותית) והן לפי חלק ה' (הכנסה הונית),
יראוהו כחייב במס לפי חלק ב'.
"הנכס" שנמכר אינו פטנט ואף אינו הטכנולוגיה שפותחה בעקבות פיתוח המולקולה .הנכס שנמכר שמכוחו נגזרת ההכנסה היא "המוצר" שהוא התרופה .כדי ליצור את
"הנכס" שנמכר (התרופה) צריך היה להשביח את הידע ואת הטכנולוגיה" .הנכס" הוא התרופה וההכנסה נוצרה תוך שימוש באמצעי ייצור שלמערער היה חלק בהם.
התרופה נוצרה מיגיעה אישית ,גם של המערער .כל אלה מצביעים על "נכס" בעל אופי מסחרי ובהכנסה שוטפת המסווגת כהכנסה פירותית.
הערעור נדחה
בחזרה לתפריט
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 .17חיוב במס של ריבית שמקורה בחיוב כספי בהוצאה לפועל בין בני זוג שנפרדו ,הכרה בהוצ' משפטיות שהוצאו מספר שנים אחר קבלת הכסף
ע"מ  25948-01-12פלונית נ' פקיד השומה
בשנת  2002ניתן פסק דין הקובע כי המערערת הינה הידועה בציבור של פלוני ועל כן זכאית למחצית מנכס עסקי של פלוני וכי התשלום יבוצע באמצעות לשכת ההוצאה
לפועל .לאחר הליכים משפטיים נוספים ,פתחה המערערת תיק הוצל"פ לגביית החוב בשנת  .2005בשנת  2006נפטר פלוני ובמהלך אותה שנה פרע העיזבון את החוב
למערערת ,לרבות ריבית.
בעקבות דרישת רשות המיסים ,הגישה המערערת דוחות מס והצהרת הון ובמסגרת שומה שנערכה ,קבע פקיד השומה כי ריבית והפרשי הצמדה של הסכומים שנגבו
בתיק (בניכוי חלקן היחסי של הוצאות משפטיות) הינם הכנסה חייבת במס.
בית המשפט המחוזי בנצרת :הריבית בגין החוב הפסוק חייבת במס בהתאם להוראות סעיף  )4(2לפקודה ,וזאת משום שריבית המתייחסת לתשואה על כספו של נישום
כשהוא בשימושו של אחר ,חלה גם במקרים של ריבית המשתלמת בגין חובה שבחוק או בגין תביעה בבית-משפט (בהתאם לע"א  230/72בעניין צימרמן).
אין לקבל את טענת המערערת ,כי כל הכספים שקיבלה מתיק ההוצאה לפועל ,במסגרת ההפרדה הרכושית מבן זוגה פטורים ממס .יש לערוך הבחנה בין הקרן לריבית-
הריבית עשויה להיות חייבת במס גם במקרים בהם הקרן פטורה .נדחו גם הטענות כי מדובר במתנה לפי(97-א)( ,)5או לחילופין כי מדובר באכיפה בררנית המפלה לרעה
ומפרה את עקרון השוויון.
יש להכיר בהוצאות משפטיות של המערערת בגין חשבוניות שהוצאו מספר שנים לאחר קבלת הכספים מההוצאה לפועל ,מאחר שבעניינו מדובר בעסקה אחת
מתמשכת ,שכל ההכנסות וההוצאות הקשורות אליה תחומות בציר זמן החורג משנת מס אחת .עקרון הטלת מס אמת גובר במקרה זה על עיקרון סופיות השומה ,מאחר
שמדובר בהכנסה יחידה של שכירה ,להבדיל מעסק פעיל המניב הכנסות שוטפות במשך שנים.
במסגרת פסק הדין נידונה גם טענת התיישנות השומה  -ולגביה נקבע כי אישור להארכת תקופת ההתיישנות בשנה נוספת ניתן כדין ,על אף הפגמים המהותיים שנפלו
בהליך בקשת האישור ,וכן העובדה שהמערערת ניהלה את הדיונים המתקדמים בשלב ההשגה לגופו של עניין ומבלי להעלות שנית את טענת ההתיישנות( ,אשר הועלתה
מחדש רק במסגרת נימוקי הערעור) עשויה להביא לדחיית הטענה.
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פסיקה  -מס ערך מוסף
עו"ד דנית כהן ,מחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
 .18הטלת מע"מ בשיעור מלא על סוכן שתיווך לקרנות השקעה זרות משקיעים מישראל
ע"מ  55642/12אתגל אחזקות בע"מ נ' מנהל מע"מ ומס קניה ת"א
המערערת היא חברה פרטית העוסקת בתחום הייזום ,פיתוח וניהול השקעות בתחומי האנרגיה ,תחבורה ,מים ,ביוב וחברות תעשייתיות ,ובין היתר משמשת כמתווכת בין
קרנות השקעה פרטיות הפועלות מחוץ לישראל ובין תושבי ישראל .המערערת דיווחה על הכנסותיה מהקרנות בשיעור מע"מ אפס ועל כך הוצאה לה שומה שחייבה אותה
במע"מ בשיעור מלא.
בית המשפט המחוזי בת"א קבע ,כי בתיקון לסעיף (30א)( ) 5לחוק מע"מ ,המעניק ,בסייגים מסוימים ,שיעור אפס לשירות שניתן לתושב חוץ ,ביקש המחוקק למסות
מקרים בהם ניתן שירות גם לתושב חוץ וגם לתושב ישראל ,ללא הבחנה בזהות השירות ,וללא הבחנה בין נהנה עיקרי למשני.
בית המשפט מביא דוגמאות מן הפסיקה המאוחרת לתיקון לחוק ומראה שאף היא קבעה ,כי כיום אין רלוונטיות לשאלת הנהנה העיקרי ובמצב שבו ניתן שירות גם לתושב
ישראל ,חל החריג ולא מתקיימת ההטבה של תשלום מע"מ אפס .נקבע ,שכיום ,די שיהיה 'נהנה' מן השירות שהוא תושב ישראל כדי לחייב את נותן השירות בתשלום
מע"מ ,ללא קשר לעוצמת ההנאה .מקום שבו ניתן שירות  -כל שירות  -גם לתושב ישראל וגם לתושב חוץ ,מתקיים החריג לכלל הקבוע בסעיף (30א)( )5לחוק ולא ניתן
מע"מ בשיעור אפס.
לאחר מכן ממשיך בית המשפט לבחון את זהות הנהנה מן השירות וקובע ,כי מבחינת מכלול הראיות והעדויות עולה כי במסגרת הסכם ההתקשרות עם הקרנות,
המערערת סיפקה למשקיעים סל שירותים רחב ,שכלל מגוון פעולות ,שבגינו קיבלה תמורה מהקרנות בלבד ,כגון :פניה ישירה למשקיעים ,זכאותה לעמלה במידה שתמכור
זכויות בקרן ,שיעור העמלה מהווה אחוז מסכום ההתחייבות של המשקיע הישראלי ,השתתפות בישיבות משותפות וכן רישום בחשבונית כי מדובר בגיוס הון .לאור כל זאת
מגיע בית המשפט למסקנה ,כי ישנה הנאה עקיפה של המשקיעים.
הערעור נדחה
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 .19חיוב חברה בתשלום מס תשומות שניכתה כדין ,בעקבות ביטולה של עסקה לרכישת זכויות במקרקעין
ע"מ  23443-08-11אורית ק .אחזקות בע"מ נ' מע"מ אזורי חיפה
בשנת  2002רכשה המערערת מחברת צמנטכל ב .קוטיק בע"מ (להלן" :צמנטכל") זכויות במגרש שנועד לבניית מרכז מסחרי במרכז הכרמל בחיפה לצורך הקמת מסעדה
שם .בהסכם נקבע תנאי מפסיק ולפיו אם לא יתקבל היתר בנייה עד  1בדצמבר  2003יבוטל ההסכם .המערערת התחייבה לשלם לצמנטכל בעבור הזכויות על פי לוח
תשלומים מוסכם ,אולם היות וצמנטכל נקלעה לקשיים כלכליים המערערת הסכימה להקדים חלק מהתשלומים תמורת הפחתת מחיר .המערערת שילמה את הסכום
וקיבלה מצמנטכל ערבות בנקאית .צמנטכל הוציאה למערערת חשבוניות והאחרונה ניכתה מס תשומות .היות וחברת צמנטכל לא התגברה על המשבר הכספי אליו נקלעה
הוגשה כנגדה בשנת  2004בקשת פירוק לבית המשפט אשר קבע בשנת  2005כי הסכם הרכישה "הגיע לקיצו" .הערבות הבנקאית חולטה ושולמה למערערת .למערערת
הוצאה שומת מע"מ בשל התשומות שניכתה.
בית המשפט המחוזי בחיפה קבע :חובת המערערת לשלם את מס התשומות שנוכה על ידה קמה מיד עם ביטול העסקה .כדי למסות רק את הערך שהוסף על ידי כל
עוסק ,מוטל על עוסק לשלם את המס על עסקאותיו בניכוי המס ששילם על התשומות ששימשו אותו לעסקאות .משבוטלה עסקה ,הרי שהעוסק לא יוסיף כל ערך למוצר או
לשירות וחובה עליו לשלם את סכום מס התשומות בכדי לשמר את עיקרון מיסוי הערך המוסף ,אחרת מדובר בהפחתת מס העסקאות או אפילו בהחזר מס ,מבלי שתרם
לעליית ערך המוצר או השירות .השבת מס התשומות אינו מותנה בהשבת התמורה החוזית .גם הוצאת חשבונית זיכוי אינה תנאי לחיובו של הקונה לשלם את מס
התשומות (הקונה יחול להוציא הודעת חיוב) ,חיוב שקם מיד עם ביטול העסקה.
במקרה זה העסקה שבין המערערת לצמנטכל בוטלה ,המערערת
קיבלה חזרה את התמורה החוזית שהובטחה בערבות בנקאית אשר
מומשה .בין אם הוחזר מס העסקאות לצמנטכל ובין אם לאו ,הרי שכל
עוד פעל המשיב על פי הוראות הדין ,אין בכך התעשרות שלא כדין
ומכל מקום ברי שלא מדובר בהתעשרות על חשבון המערערת.
הערעור נדחה
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 .20סיווג עסקת כתיבת ספר תורה לפי הזמנת תושב חוץ כשירות ולא כמכירה
ע"מ  36948-09-10יוסף עוזרי נ' מנהל מע"מ גוש דן
רו"ח נטאלי שפיגלר ,מחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
המערער הינו סופר סת"ם ,עצמאי בעיסוקו אשר כותב ספרי תורה בארץ ובחו"ל .במהלך השנים קיבל המערער הזמנה מחו"ל לכתוב בעבורו ספר תורה ,עבודה שנמשכה
כמספר חודשים .עם סיום הכתיבה ,לקח המערער עמו לטיסה את יריעות ספר התורה ואילו "תיק" ספר התורה נשלח לחו"ל בדואר בינלאומי .המערער הוציא חשבונית
מס/קבלה על כל עסקה של כתיבת ספר תורה למזמין ושלפיה מס העסקאות הינו אפס.
המחלוקת שהתעוררה הייתה ,האם כתיבת ספר תורה על ידי סופר סת"ם לפי הזמנת תושב חו"ל הינה "מכירה" או שמא "שירות" ע"פ הוראות חוק מע"מ .ככל שמדובר
במכירה הרי שהעסקה תחויב במס עסקאות בשיעור מלא ,למעט אם קיים בגינה "רשימוני ייצוא" כקבוע בסעיף 30א( )1לחוק ,זאת בניגוד לשיעור מס אפס החל על מתן
שירות לתושב חוץ ע"פ סעיף (30א)( )5לחוק.
בית המשפט המחוזי דן תחילה בהבדלים בין "מכר" ל"שירות" וקובע כי קיים קושי לשרטט גבול דיכוטומי ביניהם ועל כן הסתייע באבני בוחן שנקבעו על ידי ההלכה
הכוללים את מבחן היחס שבין החומרים לבין ערך השירות ,מידת ההנאה של הלקוח מהמוצר או מהשירות וכן ההבחנה כי במקרה שבו ליבת העסקה היא אספקת
העבודה אזי מדובר במתן שירות ולא במכירת טובין.
בית המשפט מעלה בבחינת המקרה כי התורה צוותה על כל אחד ואחד מבני ישראל לכתוב ספר תורה ,אך מי שלא מסתייע בידו לכתוב בעצמו יוכל לבקש שאת השירות
הנ"ל יעשה בעבורו אחר .בנוסף הסממנים המאפיינים את העסקה הם מסוג של מתן שירות שכן המערער מגיע ללונדון לטקס הכנסת ספר התורה וכן סיום הכתיבה של
הספר נעשה בלונדון על ידי המזמין ,כתיבת הספר נמשכת כשנה והתשלום האחרון הוא עם מסירת הספר למזמין ואין הוא רשאי למכור את ספר התורה לאחר .בנוסף,
עלויות הייצור שוליות לעומת העבודה.
יש לתת את הדעת גם על התנהלות הצדדים במשך השנים ,לפיהם המשיב קיבל את הדיווחים ונמנע מלתקנם ומלהסתייג מהם .במידה והמערער נדרש בזמן ייצוא ספרי
התורה לחו"ל לרשימוני ייצוא ,לא הייתה כל מניעה בידו לקבלם וכמות שהוא מקבל בשגרה מאז שהתבררה המחלוקת.
בהתייחס לכלל הטעמים שהועלו ,קבע בית המשפט כי במקרה הנדון יש להעדיף את המהות הכלכלית של העסקה לעומת הצורנית ולקבל את עמדת המערער כי מדובר
בשירות.
הערעור התקבל
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פסיקה  -מיסוי מקרקעין
 .21חזקת התא המשפחתי לעניין מכירת מקרקעין הינה חזקה הניתנת לסתירה
ע"א  3178/12יגאל שלמי נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה
עו"ד גל רישפי
המערער הינו אלמן אשר  3/4מדירת מגורים אשר חלק עם אשתו המנוחה לפני מותה ,רשומה על שמו .בשנת  1998התחתן האלמן בשנית עם אישה אשר לה דירת
מגורים שהייתה בבעלותה הבלעדית לפני שנישאה למערער .המערער ואשתו לא התגוררו בדירה הנמכרת מעולם .בשנת  2005נחתם בין בני הזוג הסכם ממון המפריד
בין נכסיהם המשותפים לנכסיהם הפרטיים ,אשר קיבל תוקף של פסק דין.
אשת המערער מכרה את הדירה הרשומה על שמה בפטור ממס לפי ס' (49ב)( )1לחוק מיסוי מקרקעין ("המכירה הראשונה") .בטרם חלפו  4שנים מהמכירה הראשונה,
מכר המערער את הדירה הרשומה על שמו וביקש פטור לפי אותו סעיף .מנהל מסמ"ק דחה את שומתו העצמית בטענה כי על פי סעיף (49ב) יש לראות מוכר ובן זוגו
כמוכר אחד .ועדת הערר דחתה את ערעורו.
בית המשפט העליון קבע כי במקרים של תשתית עובדתית מורכבת ,אם לא תותאם הפיקציה המשפטית שיוצר סעיף (49ב) לחוק בדרך של פרשנות ,היא עשויה שלא
להגשים את תכליתה .לעיני המחוקק עמד תא משפחתי "רגיל" הבונה חייו המשותפים ורוכש במאמץ משותף דירת מגורים .במצב בו בני הזוג נכנסו למערכת היחסים עם
נכסים נפרדים ,וערכו ביניהם הסכם ממון ,קיימת התנגשות בין סעיף (49ב) לבין הסכם הממון .הפתרון הראוי הוא לראות בפיקציה המשפטית שבסעיף (49ב) כחזקה
הניתנת לסתירה.
על פי דעת הרוב ,ת נאי מקדמי לסתירת החזקה הינו הצגת הסכם ממון ,וכן יש להוכיח כי הזוג פעל על פי ההסכם הלכה למעשה וההפרדה הרכושית התקיימה בפועל.
בדעת מיעוט נאמר כי ניתן לוותר על הצגת הסכם ממון ויש רק להוכיח הפרדה רכושית בפועל.
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 .22מיסוי תמורה מכירת זכות במקרקעין שהתקבלה באג"ח חסומות
ע"א  3703/12פיננסטיק בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין
בעקבות הסכם פשרה ,מכרה העוררת אופציה במקרקעין בתמורה לקבלת אגרות חוב
חסומות למסחר בבורסה מכוח חוק ניירות ערך .בסופו של דבר התברר כי ערך האג"ח ירד
באופן קיצוני .העוררת טענה ,כי יש לתקן את שווי המכירה בהתאם לתמורה שתתקבל
בפועל ,שכן לא ניתן היה לכמת את שווי אגרות החוב במועד ההתקשרות לאור החסימה
אליהן היו כפופות .כמו כן ,עלו טענות לביטול עסקה.
ועדת-הערר בירושלים דחתה את הערר.
בית-המשפט העליון קבע כי גובהו של מס השבח נקבע לפי שווי המכירה ב"יום המכירה",
שהוא היום שבו נקשר הסכם מחייב בין הצדדים ,ואינו מושפע מהתפתחויות מאוחרות יותר.
במקרה שלפנינו ,ניתן היה להעריך את שווי האג"ח בעת הקצאתן למערערת ולכן ניתן היה
להטיל מס שבח במועד חתימת הסכם הפשרה מהנימוקים הבאים :הסכם הפשרה נקב
בשווי של האג"ח ,המערערת הצהירה בפני המשיב על שווין של האג"ח במועד חתימת
ההסכם ,שווי האג"ח ניתן היה למדידה גם לפי דיווחי המערערת לבורסה לאחר חתימת
ההסכם ,ניתן היה לסחור באג"ח בעסקאות מחוץ לבורסה.
בית המשפט קבע כי קיים שוני בין נסיבות המקרה לבין ע"א  1804/05בעניין אלוני עליו
ניסתה המערערת להסתמך.
המקרה הנדון אינו מצריך הכרעה בשאלה ,כיצד למסות עסקה שהתמורה בגינה ניתנה
בניירות ערך לא סחירים לחלוטין.
הערעור נדחה
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 .23אופן ניצול הטבת מס רכישה מופחת לנכה
ע"א  1492/12ירמיהו גור נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז
עו"ד טל פליגלר
ביהמ"ש העליון דן בשאלת היחס בין תקנה (11א) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) ,התשל"ג ,1974-הקובעות מס רכישה מופחת בשיעור 0.5%
לנכה ,לבין סעיף (9ג1א)( )2לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג ,1963-הקובע שיעורי מס מדורגים ברכישת דירת מגורים יחידה ,כאשר המדרגה הראשונה
פטורה ממס.
המערער ,נכה הזכאי להטבת המס הגלומה בתקנה (11א) ,רכש דירת מגורים בשווי של  1,150,000ש"ח ,שהייתה בעת רכישתה דירת המגורים היחידה של המערער
ובת זוגו .המערער חויב ב 5%-מס רכישה משוויה הכולל של עסקת הרכישה.
המערער טען כי שיעור המס שעליו לשלם כנכה אינו צריך להיות מחושב לפי שוויה הכולל של העסקה וכי יש לערוך תחשיב לפיו אינו חייב במס רכישה בגין החלק במחיר
הפטור ממס לפי סעיף (9ג1א)( )2לחוק מיסוי מקרקעין ( 925,000ש"ח) ,ואילו בגין יתרת המחיר ,החורגת ממדרגת המס הפטורה ממס רכישה יחויב ב 0.5%-מס רכישה
לפי תקנה (11א) לתקנות מיסוי מקרקעין.
ביהמ"ש קבע כי לשון ההוראות ,שביניהן מבקש המערער לשלב ,אינה מאפשרת להרחיב בדרך של פרשנות את הטבת המס הניתנת לנכים בתקנה (11א) לתקנות.
ביהמ"ש הוסיף כי אין מדובר במצב "אבסורדי" וכי מי שהוא נכה ,אך גם עומד בתנאי סעיף (9ג1א)( )2לחוק רשאי לבחור את מסלול המיסוי המשתלם לו מבחינה כלכלית.

הערעור נדחה
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מיסוי נאמנויות  -קו שירות חדש של חטיבת המס
במסגרת הפעילות היחידה תעניק שירות בנושאים הבאים:





הגשה וייצוג נאמנים בהסדרי המעבר לנאמנויות לאחר תיקון 197
ייעוץ בכל הקשור לחבויות המס ולדיווחים בנאמנויות קיימות
ייעוץ בהקמה של נאמנויות ובמודלים בהם נעשה שימוש בנאמנויות
ייעוץ מיסויי הקשור בשינוי סטטוס של נאמנויות (עקב פטירת היוצר ,עליה
לישראל וכו')

לפרטים נוספים :עו"ד בניה חסידים ,מנהל מחלקת מיסוי נאמנויות ,חטיבת המס
03-6085213
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חלק  - 3חוזרים ,הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המס
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס
הוראות שעה המוארכות עד תום שלושה חודשים מיום כינונה של הכנסת החדשה
.1
הודעת רשות המסים מיום  24בדצמבר 2014
רשות המסים הודיעה כי לאחר התייעצות שערכה עם היועץ המשפטי לממשלה ,הוחלט כי הוראות החוק המפורטות בהודעה יוארכו מכוח סעיף  38לחוק יסוד :הכנסת,
אשר קובע כי חיקוקים שתוקפם פוקע בתקופת בחירות מוארכים באופן אוטומטי עד תום שלושה חודשים מכינונה של הכנסת החדשה ,קרי עד וכולל  30ביוני 2015
(להלן" -היום הקובע") .להלן ההוראות שתוקפן יוארך עד ליום הקובע:
()1

מדרגות מס הרכישה החלות ברכישת דירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש (החל מיום  1בינואר  2015שיעורי מס הרכישה היו אמורים לרדת ,בהתאם
להוראת הקבע ,אך כאמור הוראת השעה לגבי שיעורי מס הרכישה הגבוהים יותר ,תישאר בתוקפה).

()2

תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי -המשמעות הינה המשך זיכוי ממס של  20%עד לתקרה של  241,080ש"ח לתושבי היישובים עליהם חלים התקנות.

()3

זיכוי ממס לעובדים במשמרת שניה או שלישית.

()4

כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בנפט.

()5

הפחתת  500ש"ח משווי השימוש שנזקף לעובד בשל רכב צמוד עם מנוע היברידי.

()6

הוראות סעיפים שנקבעו בתיקון  44לחוק מע"מ לגבי הדוח המיוחד ,ימשיכו לחול ,לרבות ההוראה לפיה חובת הגשת דוח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט ,תחול
על עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על  2מיליון ש"ח ,בהתקיים התנאים שבאותם סעיפים.

()7

דיווח דו-חודשי למע"מ ימשיך לחול על עוסקים שמחזור עסקאותיהם אינה עולה על  1.5מיליון ש"ח.

()8

מיסוי בלו בשיעור מופחת על ביו דיזל ,המופק משומן צמחי משומש שנאסף בישראל או משומן בקר שנאסף בישראל.

()9

בנזין  100אוקטן המשמש לתצרוכת בכלי טיס ימשיך לקבל פטור מבלו.
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נוהל גילוי מרצון  -הנחיות לפעולה
.2
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 11/2014
על רקע הגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל של ישראלים ועל רקע המגמות העולמיות בנושא ,פרסמה רשות
המסים ביום  7בספטמבר  2014נוהל "גילוי מרצון חדש" ,המחליף את הנוהל הקיים (מיום  10באפריל  .)2005נוהל זה בתוקף מיום פרסומו ועד ליום  31בדצמבר .2016
מטרתו של הנוהל החדש לעודד ישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך של "גילוי מרצון" ,לשלם את המסים כדין ובכך להימנע
מהליכים פליליים.
במסגרת הנוהל נקבע כי מיום פרסום הנוהל ועד ליום  31בדצמבר  ,2016ניתן להגיש בקשות מזוהות לגילוי מרצון ("מסלול רגיל").
עם פרסום הנוהל החדש פורסמה גם הוראת שעה ("הוראת השעה"( למשך שנה בלבד ,כלומר ,עד ליום  6בספטמבר  .2015הוראת השעה מאפשרת הגשת בקשות
לגילוי מרצון בשני מסלולים נוספים:
()1
()2

בקשה אנונימית לבירור חבות המס מול פקיד השומה ("מסלול אנונימי").
בקשה עם סכומי הון נמוכים יחסית ,ניתן לפנות בהליך מזורז ומקוצר )"מסלול מקוצר").

מטרת הוראת ביצוע זו להבהיר את דרכי הטיפול בבקשות המוגשות דרך שלושת המסלולים האפשריים  ,יחד עם תהליכי העבודה הנלווים לטיפול בבקשות במשרדי
השומה.
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מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/איגום
.3
הנחיית רשות המסים מיום  21באוקטובר 2014
עו"ד גל רישפי
רשות המיסים מעדכנת את ההנחיות לעניין זקיפת שווי השימוש לעובדים ברכבי מאגר ,אשר נלקחו הביתה על ידי העובד ,לאחר שסיים את עבודתו בשעה החורגת
משעות העבודה הרגילות (או מתחיל למחרת את יום העבודה בשעה שכזו) .העדכון בא בעקבות ה"פ  38987-07-12ארגון סגל עובדי המחקר במשרד הביטחון,
ברפא"ל ובמשרד ראש הממשלה נ' משרד האוצר  -החשב הכללי ואח' .ביום  18במאי  2014נחתם הסכם פשרה בין ארגון סגל המחקר במשרד הביטחון ,ברפא"ל
ובמשרד ראש הממשלה ו 1,970 -עובדי רפא"ל לבין החשב הכללי ורשות המיסים ,אשר קיבל תוקף של פסק דין אך לא פורסם (להלן" :הסכם הפשרה").
ההנחיה קובעת תנאי יישום שונים מאלו המופיעים בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) ,התשמ"ז ,1987-לרבות נוסחת חישוב המבוססת על מספר ימי שימוש ברכב
מתוך חודש קלנדרי ( 30ימים).
התנאים ליישום נוסחת החישוב הינם בין השאר :הרכב אינו מוצמד לעובד ספציפי; לעובד לא הוצמד רכב אחר; הרכב אינו נותר בידי העובד ללילה יותר מ 10-ימים בחודש
קלנדרי ו 100-ימים בשנה; מדובר במאגר כלי רכב לפעילות שוטפת; הרכב נותר ברשות העובד למשך שעות הלילה בלבד ,וכן לא בסופי שבוע ,חגים ,ימי מחלה ועוד;
הרכב מועמד לשימוש העובד באופן אקראי ,ועוד.
על המעביד חלה חובת תיעוד באשר להוכחת קיום התנאים לעיל.

אישור מיידי על עריכת תיאום מס באינטרנט ,אותו ניתן להדפיס ולשמור
.4
הודעת רשות המסים מיום  3בנובמבר 2014
רשות המסים שדרגה את שירות תיאומי המס באינטרנט במטרה לייעל ולהנגיש את השירות .כעת ניתן להדפיס אישורים מיד עם הפקתם ,לשמור את האישורים ולהדפיס
העתקים ,בכל עת ,מכל מחשב (עד כה התקבל האישור בדואר תוך כשבועיים) .ניתן לבקש לקבל את מספר האסמכתא במייל ו/או ב.SMS-
בנוסף ,הועלתה תקרת ההכנסה השנתית מיגיעה אישית המאפשרת שימוש בשרות עד לסכום של  436,272ש"ח (בשנים הקודמות הסכום עמד על עד  188,712ש"ח)
והורחבה אפשרות הדיווח על קצבאות ,כך שכשאין חבות במס בגין הקצבה ניתן יהיה לערוך תיאום מס באינטרנט.
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.5

מע"מ  -תקציר החלטות מיסוי שפורסמו על-ידי רשות המסים בנובמבר 2014

עו"ד דנית כהן ,מחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
החלטת מיסוי בהסכם  - 2526/14החבות במע"מ של מכירת מנוי יחד עם תווי שי
חברה מוכרת מנוי למוצר מסוים במחיר "בסיסי" חודשי למשך ארבעה חודשים ולאחר מכן עולה המחיר למחיר מנוי "רגיל" .לחילופין ,מציעה החברה רכישת מנוי במחיר
"בסיסי" בתוספת סכום מסוים לחודש למשך ארבעה חודשים ובנוסף קבלת תלושי שי בערך נקוב מסוים ולאחר מכן יעלה המחיר למחיר "רגיל" .השינוי בין שתי החלופות
נובע מעלות תלושי השי לחברה.
הבקשה :מחיר העסקה בחלופה השנייה לא יכלול את שווי תלושי השי.
הוחלט  :החלופה השנייה כוללת מכירת מנוי המהווה עסקה חייבת במע"מ וכן מכירת תלושי שי שאינה חייבת במע"מ .ובתנאי ש )1( :החברה תציע בו זמנית את שתי
החלופות לרכישת מנוי; ( )2ההפרש בין המחירים בשתי החלופות נובע כולו מעלות תלושי השי; ( )3בחשבונית המס שתוצא ללקוח יופרדו שני המרכיבים  -המנוי ותלושי
השי.

החלטת מיסוי בהסכם  - 1254/14החלת סעיף (5ב) לחוק מע"מ גם בעסקאות בין עוסקים בענף המקרקעין
עוסק בתחום הנדל"ן ("העוסק") רכש דירות מגורים מפרטיים שאינם רשומים כעוסקים לעניין מע"מ .לאחר זמן מה מכר העוסק את הדירות לחברה אחרת ("הרוכשת"),
הרשומה כעוסק ,שעוסקת אף היא בתחום הנדל"ן ("העסקה הראשונה") .הרוכשת מכרה לאחר תקופה מסוימת את הדירות לגורמים שלישיים ("העסקה השנייה").
הבקשה :להחיל את סעיף (5ב) לחוק מע"מ ,הקובע כי מחיר העסקה יהא ההפרש בין מחיר הרכישה לבין מחיר המכירה ,על העסקה הראשונה ועל העסקה השנייה.
הוחלט :התנאים להחלת סעיף (5ב) )1( :מדובר בדירת מגורים; ( )2המכירה נעשית על ידי עוסק בתחום הנדל"ן; ( )3העוסק רכש בעבר את הדירה הנמכרת ממי שאינו
"חייב במס" ,קרי אינו מלכ"ר ,עוסק או מוסד כספי .או אם הדירה נרכשה בעבר מעוסק ,אך רק במידה שהוא לא היה רשאי בעת הרכישה לנכות את מס התשומות.
לגבי העסקה הראשונה יחול סעיף ( 5ב) ,על העוסק להוציא קבלה על מלוא הסכום וחשבונית מס בגובה ההפרש בין מחיר הרכישה מהפרטיים לבין מחיר המכירה
לרוכשת .לגבי העסקה השנייה יחול סעיף ( 5ב) ,הרוכשת לא תנכה את מס התשומות מהחשבונית שקיבלה מהעוסק ,על הרוכשת להוציא לגורמים השלישיים קבלה על כל
הסכום וחשבונית על ההפרש בין מחיר הרכישה מהעוסק לבין מחיר המכירה ,ובתנאי שלא חלפו  5שנים בין העסקה הראשונה לעסקה השנייה.
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החלטת מיסוי בהסכם  - 4587/14החבות במע"מ של עוסק "אילתי" המעניק שירותים מחוץ לאזור אילת וכן ללקוחות שאינם תושבי אילת
עו רך דין בעל משרד הרשום כעוסק באילת מעניק שירותים הן מחוץ לאזור אילת והן ללקוחות שאינם תושבי אילת.
הבקשה :קביעת החבות במע"מ באשר ל ) 1( :שירותים שניתנו ללקוחות שאינם תושבי אילת אך לגבי נכסים המצויים באזור אילת והדיונים לגביהם התקיימו בבימ"ש
באילת; ( )2שירות ים שניתנו ללקוחות תושבי אילת במסגרת הליכים משפטיים שהתקיימו מחוץ לאילת.
הוחלט )1( :שירותים הניתנים בפועל באילת -פטורים ממע"מ; ( )2שירותים הניתנים מחוץ לאילת -חייבים במע"מ; ( )3שירותים מעורבים -בתוך ומחוץ לאילת -יחול מבחן
העיקר והטפל על כלל המחיר; ( )4מתן שירותים ללקוח שאינו תושב אילת לגבי נכס באילת בבית משפט באילת -פטור; ( )5שירותים משפטיים בהליכים המתקיימים מחוץ
לאילת  -חייב ,אלא אם כן לא היו דיונים בפועל בבית המשפט ודי היה בשליחת חומר ,שאז השירותים יהיו פטורים ממע"מ.

החלטת מיסוי בהסכם  - 6637/14חבות המע"מ בשל רכישת דירת מגורים על ידי עוסק (לא מתחום הנדל"ן) והשכרתה לבעל המניות
חברה הרשומה כעוסק רכשה דירת מגורים מאדם פרטי שאינו עוסק ,הדירה הושכרה לבעל המניות למגורים בתמורה לדמי שכירות.
הבקשה :קביעת החבות במע"מ באשר לרכישת הדירה ולהשכרתה כאמור.
הוחלט  :רכישת הדירה מאדם פרטי על ידי החברה מהווה עסקת אקראי אשר החבות בה מושתת על החברה ועליה להוציא חשבונית עצמית ולשלם את המס ,אך מאחר
שהדירה תשמש להשכרה למגורים שהיא עסקה פטורה ,הרי שלאור עקרון ההקבלה לא תהא החברה רשאית לנכות את מס התשומות .עוד צוין בהחלטה כי ,במידה
שעוסק פטור מתשלום מע"מ משום שכל עסקאותיו הן השכרת דירות למגורים ,הרי שהוא אינו חייב ברישום כעוסק למע"מ ,ורכישת הדירות לא תהווה עסקת אקראי
החייבת במע"מ ,בתנאי שהוא לא מוכר את הדירות אלא רק משכירן.
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חלק  - 4מיסוי בינלאומי
עו"ד אלירן רז ,המחלקה למיסוי בינלאומי ,חטיבת המס
האיחוד האירופי  -אישור הסעיף נגד ניצול לרעה של חברות אם וחברות בנות
המועצה לעניינים פיננסיים וכלכליים של האיחוד האירופי אישרה את הסעיף נגד ניצול לרעה של הוראתה המתוקנת בנוגע לחברות אם ובנות מיום  9דצמבר  .2014לפיכך,
מדינות החברות באיחוד האירופי יכולות להחיל כללים לאומיים מחמירים יותר ,ובלבד שאלה עונים על הדרישות המינימליות של האיחוד האירופי ,כפי שנכללו בהוראה.
הסעיף ,שמטרתו להבטיח עקביות מוגברת ביישום ההוראות האנטי-תכנוניות של המדינות החברות ,דורש מממשלות להימנע מהענקת היתרונות הכלולים בהנחיה ,מקום
שבו פעולה מתבצעת במטרה יחידה לשם השגת יתרון מס ו/או להימנע מתשלום מס ו /או להפחיתו.
אינדונזיה  -חובת רישום עובדים במערכת הבריאות העולמית ,הגשת בקשות להקלות מס לביצוע השקעות חדשות
בעקבות הכרזתה החדשה של ממשלת אינדונזיה על תכניות ביטוח הלאומי החדשות ,על חברות לרשום כל עובדיהן ,לרבות עובדים מהגרים (העובדים או המתכוונים
לעבוד לפחות  6חודשים באינדונזיה) ,הן לצרכי ביטוח לאומי והן לצרכי מערכת הבריאות הלאומית .המועד האחרון עבור חברות להירשם במערכת הבריאות הלאומית הוא
 1בינואר  .2015חובת הרישום תקפה החל מהכרזת ההוראה ביום  1בינואר  ,2014אך חובה זו לא תכנס לתוקף במגזר הפרטי עד  1ביולי .2015
כמו כן ,המועד האחרון לנישומים המבצעים השקעות חדשות בסקטורים עסקיים מסוימים לבקשת פטור ממס או הפחתת מס הכנסה ,הוארך בשנה מ 15 -באוגוסט 2014
ל 15-באוגוסט .2015
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חלק  - 5ניוד עובדים ותגמול הוני
רו"ח (משפטנית) פרידה ויסברג ,דירקטורית ,מנהלת המחלקה לניוד עובדים ותגמול הוני ,חטיבת המס
יחיד שיוצא לחו"ל לתקופה ממושכת לצורך עבודה וחוזר תוך פחות משלוש שנים יכול להיחשב כתושב חוץ
.1
ע"מ  19466-01-12יעל צור נ' פקיד שומה חיפה
המערערת ,אזרחית ישראלית עבדה בחברת צים שירותי ספנות משולבים בע"מ ("צים") עד חודש נובמבר  ,2005ועזבה יחד עם משפחתה לצורך העסקה בחברת הבת
של צים היושבת בחו"ל .מחודש ינואר  2006ועד חודש אוגוסט  2008עבדה יעל צור בחברת הבת בחו"ל במסגרת רלוקשיין ,אך צים המשיכה לשלם לה את חלק משכרה
וניכתה לה מס במקור בישראל .צור טענה לניתוק התושבות בישראל החל מיום עזיבתה ,ועל כן ביקשה החזרי מס שנוכו לה בשנים .2006-2007
בית המשפט המחוזי בחיפה בחן את סוגיית התושבות בהתייחס לגלובליזציה תאגידית וראה את ניוד העובדים כתוצר לוואי האופייני לתקופתנו .כב' השופט סוקול קבע,
כי יש לדחות את טענת פקיד השומה כי צור נשארה תושבת ישראל ,בין היתר ,כי טרם חלפו שלוש שנים מאז עזיבתה ,וזאת ממספר נימוקים:
()1
()2
()3

התושבות תיקבע על פי המקום בו מצוי "מרכז חייו" של הנישום .בסעיף  1לפקודה קיימים מבחני עזר לקביעת מרכז חייו של הנישום אך אילו מבחני עזר בלבד.
החזקות העובדתיות של ימי שהייה בישראל ניתנות לסתירה על ידי כל אחד מהצדדים (הנישום ופקיד השומה).
קביעת מרכז חייו של הנישום נקבעת על פי שני סממנים ,האחד אובייקטיבי  -איתור המקום בו מצויות מירב הזיקות לנישום (בית הקבע ,מגורי המשפחה ,מקום
העיקרי של נכסי הנישום ,ביטוח רפואי בחו"ל ועוד) .והשני סובייקטיבי  -מה הייתה כוונת הנישום והיכן הוא רואה את מרכז חייו .זיקתו הסובייקטיבית של הנישום
נבחנת ,בנוסף להצהרתו ,על פי התנהגותו החיצונית (התפטרות מעבודה ,צפי להתקשרות ארוכת טווח של חמש שנים עם המעסיק בחו"ל ,השכרה ארוכת טווח של
הדירה בישראל ועוד).

בית המשפט קבע כי הכלל הוא כי העתקת מקום התושבות הוא פרי שינוי הדרגתי אך ישנם מקרים ,כפי שעולה בעניינה של יעל צור ,בהם השינוי הינו חד וברור :החל
מחודש ינואר  2006כל המשפחה עברה יחד לחו"ל ,הילדים עברו ללמוד בחו"ל ,הבעל התפטר מעבודתו בישראל ,כלי הרכב בישראל נמכרו והפעילות הכספית עברה כולה
לחו"ל .כוונה ורצון להעתקת מרכז חיים אינם מחייבים כוונה ללא מגבלת זמן .הבחינה הינה האם השינוי קבוע ואינו ארעי.
עוד מעיר בית המשפט כי תשלום שכרה של העובדת וניכוי המס במקור על ידי החברה בישראל אינה כשלעצמה מספקת כדי לשנות את המסקנה לגבי שינוי מקום
התושבות ,וזה אך טבעי שמעסיק לא יחליט על דעת עצמו בסוגיית תושבות העובד .המבחן הינו מכלול הזיקות ואין צורך בהתקיימות כל הזיקות האובייקטיביות.
הערעור התקבל
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שינויים בהוראות למתן נקודות זיכוי לעובדים זרים החל מיום  1בינואר 2015
.2
תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) ,התשע"ה2014-
כללי מס הכנסה (נקודות חוץ לתושב חוץ זכאי)(ביטול) ,התשע"ה2014-
פורסם בקובץ התקנות  7430מיום  7באוקטובר 2014
בוטלו כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) ,התשס"ז 2007-שהותקנו מכוח סעיף  69לפקודת מס הכנסה .הכללים העניקו זכאות ל 2.25-נקודות זיכוי ל"תושב
חוץ זכאי" כהגדרתו באותם כללים .תחולת הביטול נקבעה לתחילת שנת .2015
במקביל פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) ,התשע"ה( 2014-להלן" :התקנות החדשות") .תחולת התקנות החדשות הינה בחישוב המס על הכנסתו של עובד
זר שהופקה בשנת המס  2015ואילך .תכלית התקנות החדשות לייצור התייעלות כלכלית על ידי חלוקה שונה של הזכאות לנקודות זיכוי .לעניין זה "עובד זר" הינו עובד
שאינו אזרח ישראל ,או תושב בה ,שהוא בעל אשרה כדין.
בתקנות החדשות נקבעו שתי קטגוריות עיקריות של עובדים זרים כלהלן:
()1

עובד זר חוקי  -עובד זר שהתקיימו בו כל אלה :שהייתו בישראל והעסקתו בישראל מותרת על פי כל דין; אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות מס
הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ) ,התשל"ט ;1979-קיבל אשרה לרישיון מסוג ב( 1/עובד זמני) לעבודה בישראל.

()2

"עובד זר חוקי בתחום הסיעוד"  -עובד זר חוקי אשר קיבל היתר לעסוק בתחום הסיעוד ושהארכת שהייתו בישראל מתבצעת לפי ס' 3א(ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב.1952-

לגבי "עובד זר חוקי" (שאינו בתחום הסיעוד) נקבע ,כי משנת  2015בחישוב המס החל על הכנסתו לא יוענקו נקודות זיכוי.
לגבי "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" נקבע ,כי משנת  2015בחישוב המס על הכנסתו מעסק/משלח-יד או ממשכורת יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים  36 ,34ו36-א
לפקודה ( 2נקודות זיכוי לתושב ישראל 1/4 ,נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה ו 1/2-נקודת זיכוי לאישה  -בהתאמה).
לגבי "עובדת זרה חוקית" שאינה "עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד" נקבע כי החל משנת  ,2015בחישוב המס על הכנסתה מעסק/משלח-יד או ממשכורת תובא בחשבון
 1/2נקודת זיכוי לפי סעיף 36א לפקודה.
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לעניין תשלום היטל עובדים זרים אין לראות בעובד זר כתושב
.3
ע"מ  37101-10-11רצון ואח' נ' פקיד שומה נתניה ואח'
עניין הערעור שנדון בפני בית המשפט המחוזי מרכז ,הוא בשומות שהוציאו פקידי שומה נגד רצון ו 14-מעסיקים נוספים ,שהעסיקו עובדים זרים בשנות המס שבמחלוקת.
על פי השומות נדרש כל אחד מהמערערים לשלם היטל בגין העסקת עובדים זרים מכוח חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  2003ו ,2004-התשס"ג"( 2003-חוק ההיטל").
המערערים טוענים כי חוק ההיטל לא חל עליהם היות ועובדיהם נחשבים לתושבי י שראל ,ועל כן אין לחייב את המעבידים בתשלום ההיטל וככל שההיטל שולם הם דורשים
את השבתו .לטענתם יש לפרש את המונח "תושב" ,בהתאם לפקודת מס הכנסה .בהתאם לסעיף  1לפקודה מתקיימת חזקת התושבות לגבי העובדים ("חזקת הימים")
ולפיכך לא ניתן לחייב את מעסיקיהם בהיטל בגינם.
פקיד השומה טען ,כי "עובד זר" אינו בעל מעמד של תושבות ושאלת תושבותו הארעית תבחן על פי הוראות הדין המסדירות את זיקתו לארץ בהתאם לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב ,1952-ובהתאם לחוק עובדים זרים ,התשנ"א"( 1991-חוק העובדים הזרים") ,והקריטריונים המנויים בהם וכי עובד זר המוגבל בזמן בכניסה לישראל
מכוח טיבו וטבעו איננו תושב ולכן על מי שמעסיקו חלה חובת תשלום ההיטל.
בית המשפט קבע ,כי יש לדחות את טענת המערערים לפיה ,בהתאם לסעיף (44ב) לחוק ההיטל יש לפרשו לפי פקודת מס הכנסה ,וזאת ממספר נימוקים )1( :בסעיף
( 44א) לחוק ההיטל נאמר מפורשות ,כי עובד זר יהיה כהגדרתו בחוק עובדים זרים ולא כאמור בפקודה; ( )2בסעיף 48א לפקודה קיימת הגדרה למונח "עובד זר" וזו מפנה
לחוק עובדים זרים; ( ) 3אילו רצה המחוקק לקבוע כי הוראות הפקודה יתנו מענה לשאלה האם על המעסיק לשלם את ההיטל אם לאו ,חזקה עליו שהיה עושה כן במסגרת
הפקודה; ( )4במסגרת סעיף ( 44א) לחוק ההיטל ,החריג המחוקק מתחולת החוק קבוצות ייחודיות שאינן כוללות את סוג העובדים שהעסיקו המערערים.
נימוקי בית המשפט המחוזי ,התבססו על סקירה של ההיסטוריה החקיקתית ,המראה תמונה ברורה ,לפיה המחוקק פועל נמרצות ,מזה למעלה מעשור במטרה לייקר את
עלות העסקתם של עובדים זרים .המחוקק ביקש להקטין את תמריץ העסקת עובדים הזרים .לאור האמור ,המחוקק פעל ופועל להכבדה של העסקת עובדים זרים על
המעבידים בכמה מישורים :הבטחת תנאי העסקה הולמים לעובדים זרים; קביעת אגרה להגשת בקשה להעסקת עובד זר והטלת ההיטל שבו עסק פסק דין זה.
אשר על כן קבע בית המשפט שהערעור נדחה והעובדים הזרים אינם בעלי מעמד של תושבות.
העסקת מסתננים מחייבת בתשלום היטל עובדים זרים
.4
ע"מ  58167-12-12ג .ארזים ניהול ותפעול בע"מ נ' פקיד שומה אילת
כב' נשיא בית המשפט המחוזי באר שבע יוסף אלון קבע ,שהעסקת מסתננים לישראל ,שקיבלו אשרת שהייה בישראל על פי סעיף (2א)( )5לחוק הכניסה לישראל ,חייבת
בתשלום היטל עובדים זרים.
כב' הנשיא כתב שהוא מסכים לנימוקים המפורטים שניתנו בפסקי דין בעניינים דומים שניתנו בעניין רצון (ע"מ  -37101-10-11ראה לעיל) ובעניין טלרום (ע"מ ,)1061/07
על ידי בתי משפט מחוזיים אחרים ,לפיהם המבחנים לעניין "תושבות" לעניין "עובד זר" על פי החוק שלפיו משלמים את ההיטל ,אינם זהים למבחן התושבות לפי פקודת
מס הכנסה.
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.5

בקשות להחלטות מיסוי -מסלולים ירוקים נוספים בתחום האופציות

רשות המסים פרסמה בעבר מספר החלטות מיסוי ויצרה כמה "מסלולים ירוקים" לבקשות להחלטות מיסוי ב"מסלולים מהירים" ,בהם נקבעו תנאים קשיחים שבכפוף
להתקיימותם רשות המסים מאשרת הסדרי מס בהליך מזורז .לאחרונה פורסמו שני מסלולים ירוקים נוספים כדלקמן:
א.

מנגנוני התאמה בשינויים בהון ,בחלוקת מניות הטבה ודיבידנדים -טופס 922
בבקשה זו מדובר על הקצאת אופציות או זכויות למניות לעובדים שאינם בעלי שליטה כהגדת המונח בסעיף  102לפקודה ,כאשר במסגרת מנגנוני התאמה ,רשות
המיסים לא תיראה את השינויים כתוצאה ממנגנוני ההתאמה כהפרה לסעיף  102במסלול נאמן כמפורט להלן:



 Reverse Stock Splitאו  - Stock Splitמנגנון התאמה של איחוד או פיצול מניות המופיעות בהון מניות החברה ,וכתוצאה מכך ,הקטנה או גידול מספר מניות
המימוש מכוח האופציות שהוקצו לעובדים.



 - Stock Dividendמנגנון התאמה לפיו אם החברה תחלק מניות הטבה יותאם מספר מניות המימוש מכוח חלוקת מניות ההטבה.



 - Right Issueמנגנון התאמה לפיו החברה תנפיק זכויות ,למספר האופציות שהוקצו אך טרם הומרו למניות והלכה למעשה יגדל או יקטן מספר מניות המימוש
מכוח האופציות בהתאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות.

ב.

"מימוש נטו" ) (Net Exerciseשל אופציות לעובדים בחברה פרטית  -טופס 923

אישור רשות המסים יינתן גם במקרה שבו בהתאם להוראות תכנית ההקצאה ולהסכמי ההקצאה ,מימוש האופציות המוקצות לעובדים יכול שיעשה בהתאם למנגנון מימוש
נטו ( ,) Net Exerciseקרי במועד המרת האופציות למניות החברה ,הניצע אינו משלם את תוספת המימוש (במקרים מסוימים הוא נדרש לשלם רק את הערך הנקוב של
המניה) ,אך מוקצות לו מניות בכמות נמוכה ממספר האופציות שהוקצו לו ,כך ש “כמות המניות המוקצות בפועל“ משקפת את ההפרש מחלוקת הרווח הטמון באופציות
במחיר המניה במועד ההמרה ("מימוש נטו").
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הקצאת אופציות לעובדים  -רצף באיחוד מניות
.6
החלטת מיסוי בהסכם מס' 8321/14
חברה פרטית שהתאגדה בישראל ("החברה") ,מוחזקת בבעלות מלאה על ידי חברה תושבת ארה"ב ,אשר מניותיה הונפקו לציבור בבורסת נאסד"ק ("חברת האם").
חברת האם אימצה תוכנית אופציות במסגרת מסלול רווח הון באמצעות נאמן שבסעיף  102לפקודה .חלק מהאופציות לפי התוכנית מומשו למניות חברת האם.
דירקטוריון חברת האם החליט על שינוי מבנה הון של חברת האם לצורך הנפקתה לציבור בנאסד"ק ,מבלי לשנות את חלקו היחסי של כל בעל מניות ,בדרך של איחוד
מניות חברת האם למספר מניות קטן יותר ביחס של ( 2:1עבור כל  2מניות יקבל בעל מניה בחברת האם מניה אחת) .בד בבד ,הוחלט לבצע התאמה של האופציות כך
שכמות האופציות שמחזיק כל ניצע תוקטן ומחיר המימוש עבור כל אופציה יגדל ,בהתאמה ,על מנת שהעובדים לא יצאו נפסדים או מורווחים כתוצאה משינוי מבנה ההון.
החברה ביקשה לשמר את רצף הזמן של חסימת ה אופציות ו/או המניות ושמנגנון ההתאמה כאמור לא יהווה אירוע מס הן במישור החברה והן במישור העובדים עד ל"מועד
המימוש" כהגדרתו בסעיף  102לפקודה.
רשויות המס נענו לבקשת החברה ואישרו המשך רצף המס על האופציות והמניות בהתאם להוראות סעיף  102לפקודה.
הערה -לאחר פרסום החלטת המיסוי ,פרסמה רשות המיסים "מסלול ירוק" (טופס  ,)922להחלטת מיסוי בנוגע למנגנון התאמת מניות ,לרבות בנוגע לאיחוד ו/או פיצול
מניות מהון חברה -ראה לעיל.

הקצאה לעובד לשעבר אינה יכולה להיכלל בהוראות לפי סעיף  102לפקודה
.7
החלטת מיסוי שלא בהסכם 5236/14
חברה פרטית הקצתה במהלך השנים אופציות רגילות למניותיה בהתאם לתכנית הקצאה לפי הוראות סעיף  102לפקודה .החברה התחייבה להעניק לעובד אופציות
במספר מקרים בתקופה שבין השנים  .2012 - 2010העובד סיים עבודתו בחברה בסוף שנת  2012ולאחר התדיינות בינו ובין החברה הוחלט להעניק לו אופציות נוספות
("האופציות הנוספות") .בפניי ה להחלטת מיסוי שהוגשה לרשות המיסים ,הועלתה הבקשה לראות בהענקת האופציות הנוספות כאופציות שהוענקו במסגרת יחסי עובד
מעביד ולהחיל על האופציות הנוספות את סעיף  102לפקודה במסלול ההוני.
רשות המיסים דחתה את הבקשה והוציאה החלטת מיסוי שאינה בהסכם לפיה יחולו על האופציות הנוספות הוראות סעיף (3ט) לפקודה ולא יחולו הוראות סעיף 102
לפקודה .לפיכך ,אירוע המס יחול במועד המרת האופציות למניות ושיעור המס על הרווח שיצמח לעובד לשעבר יהיה בהתאם לשיעור המס השולי שיחול על הכנסתו באותו
מועד .הטעמים העיקריים של רשות המיסים התבססו על נוסח סעיף  102לפקודה ותכלית חקיקתו ,שהינה לקשור את העובדים לחברה ולתמרץ אותם על מנת לקדם את
החברה לטווח ארוך .לפי פרשנות רשות המיסים ,במקרה זה לא מתקיימות הנסיבות לפי תכליתו של סעיף  102לפקודה ובעיקר לגבי הדרישה כי יתקיימו יחסי עובד
מעביד בעת ההקצאה בפועל של האופציות ,שלא התקיימו בנסיבות המקרה הנ"ל .כמו כן ,אין לראות בהבטחה להענקה ,בין בעל פה ובין בכתב בחוזה העסקה או
במסמך אחר ,הקצאה לעניין סעיף  102לפקודה.
הבקשה נדחתה
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תחולת קביעת מועד תושבות לבעלי אשרה מסוג א 2/ו-א4/
.8
חוזר ביטוח לאומי מס'  1421מיום  21בספטמבר 2014
החוזר מציין כי יש מקרים שמחזיקי אשרות א 2/ו -א 4/פונים לביטוח לאומי לטובת הכרה כתושבי ישראל באיחור רב מ 183 -ימים כנדרש בחוק .החוזר קובע כי יש מקום
להתחשב במי שאחר ולאשר את הבקשה ,אך אין לאשר לו תושבות מעל  12חודשים בדיעבד מיום קבלת הפנייה.
החוזר אינו כולל התייחסות למחזיקי אשרות א' מסוגים אחרים.

לא ניתן להחיל את מדרגות המס הרגילות חלף הכללים המיוחדים שחלים על בעלי הכנסות עבודה בחו"ל
.9
ע"מ  21131-12-12ניר טורק נ' פקיד שומה ת"א 3
הערעור נסוב סביב הנושא של אי החלת כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) ,התשמ"ב"( 1982-הכללים") .טענת המערער היא ,שאין ליישם עליו את
הכללים במקום להחיל את מדרגות המס ומערכת הניכויים והזיכויים הקבועים בפקודה .המערער תושב ישראל החל לעבוד בשגרירות ישראל בטוקיו משנת  2011ועד
היום .פקיד השומה חישב את ההכנסות של המערער בהתאם לכללים וכתוצאה מכך המערער חויב בשנת המס  2011ב 10,000 -ש"ח נוספים למדינה .המערער ערך את
חישוב שומתו על פי סעיף 121לפקודה ("השיעורים הרגילים") ולטענתו על פי החישוב מגיע לו מהמדינה סכום של  24,000ש"ח.
בית המשפט המחוזי קבע כי נישום הנכנס בגדר הכללים אינו רשאי לדרוש שחישוב המס לגביו יעשה לפי סעיף  121לפקודה .תכליתו של סעיף 67א לפקודה ותכלית
הכללים הייתה להתאימם לסביבה הייחודית של השהייה מחוץ למדינה ושל השתכרות במטבע חוץ ולא להטיב עם הנישום .בית המשפט מתבסס בין היתר על הלכת
פוליטי (ע"א  )8569/06ומותיר את מלאכת האיזון ,ההתאמה והתיקונים הנדרשים למחוקק ולמתקין הכללים.
הערעור נדחה
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חלק  - 6תמריצים
אלי כרמל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס
הטבות בגין פיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה לקישור בין בעלים של אתרי אינטרנט לבין מפרסמים
החלטת מיסוי בהסכם  6827/14של רשות המסים
העובדות :חברה תושבת ישראל העוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה (להלן" :התוכנה") לקישור בין בעלים של אתרי אינטרנט/תוכנות (להלן" :הספקים") לבין
מפרסמים (להלן" :הלקוחות").
הספקים מעוניינים להציג פרסומת בשטח אתרי האינטרנט/התוכנה שבבעלותם והלקוחות מעוניינים לקדם את מוצריהם באינטרנט באמצעות פרסום מקוון.
הן הספקים והן הלקוחות מתקשרים עם החברה לקבלת זכות שימוש בתוכנה באופן הבא:
הספקים מ שלמים עמלה לחברה מתוך סך ההכנסות מהפרסומות המופיעות אצלם והלקוחות משלמים לחברה עבור הקמפיין הפרסומי אותם הם מעוניינים לפרסם על
בסיס "חשיפות" או "קליקים" שביצעו הגולשים.
בהחלטת מיסוי זו נקבע כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" לפי סעיף  51לחוק והכנסות החברה הנובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה מהספקים ומהלקוחות
יהיו "הכנסות מועדפות" הזכאיות להטבות מס לפי סעיף  51לחוק.
בנוסף לפעילות פיתוח התוכנה בחברה ,החברה מעסיקה עובדים שתפקידם הוא בתפעול התוכנה ומתן שירותים של ביצוע אופטימיזציה של הקמפיינים השונים הרצים
בתוכנה עבור הספקים והלקוחות (להלן ביחד" :פעילות השירותים") .הכנסות החברה הנובעת מפעילות השירותים אינן זכאיות להטבות המס במסגרת החוק.
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מגזר הנדל"ן
רו"ח אלי גורנשטיין ,דירקטור מנהל מחלקת מיסוי נדל"ן ,חטיבת המס
רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני ,מנהל בכיר ,חטיבת המס

חקיקה
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס
שיעור מע"מ אפס במקום פטור על פרויקטים של תמ"א  38ופינוי בינוי
.1
חוק מס ערך מוסף (תיקון מס'  ,)47התשע"ה2014-
פורסם בספר החוקים  2476מיום  25בנובמבר 2014
התיקון מחיל מע"מ בשיעור אפס על מתן שרותי בנייה במסגרת תמ"א ( 38הן בדרך של חיזוק והן בדרך של הריסה) ,ובמסגרת פינוי בינוי (להלן ביחד" :התחדשות
עירונית") ,כפי שיפורט להלן:
חוק מס ערך מוסף קבע עד כה פטור על מע"מ בפרויקטים של התחדשות עירונית (למעט לגבי פרויקט תמ"א  -38/2בדרך של הריסה ,לגביו לא הייתה התייחסות בחוק).
מאחר שחוק מע"מ מאפשר קיזוז מס תשומות רק אם הן משמשות לעסקאות חייבות במס ,טרם התיקון לא הייתה באפשרותו של עוסק לקזז את מלוא מס התשומות
בפרויקטים של התחדשות עירונית ,שכן חלקם היה פטור.
בעקבות השינוי המוצע יוכלו עוסקים לנכות את מלוא מס התשומות של פרויקטים כנזכר לעיל ולא באופן יחסי ,ובכך תשופר הכדאיות הכלכלית לביצועם.
ההוראות החדשות יחולו לגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית או מתן שירותי בנייה שמועד החיוב במס לגביהם חל ביום פרסומו של התיקון או לאחריו.
נציין כי במסגרת הבהרה מיום  7בדצמבר  2014של הגב' מיכל סופר מנהלת המחלקה המקצועית מקרקעין וקבלנים ברשות המסים ליו"ר לשכת שמאי המקרקעין ,נאמר
כי עמדת רשות המסים הינה כי בעסקאות של התחדשות עירונית יחול מע"מ בשיעור אפס ,במגבלות ובתנאים הקבועים בסעיף 31א ו 31 -ב לחוק מע"מ ,ללא כל תלות
בפטור ממס שבח שבחר הדייר ,וזאת כל עוד היה זכאי הדייר לאותו הפטור אליו מפנים הסעיפים בחוק מע"מ ,גם אם לא בחר בו.
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פסיקה  -מיסוי מקרקעין
האם קניון מהווה איגוד מקרקעין?
.2
ו"ע  1429/08גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות ("פס"ד גזית")
ו"ע  54436-11-10מליסרון בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה ("פס"ד מליסרון")
בהפרש של מספר ימים נתנו שתי ועדות ערר לעניין חוק מיסוי מקרקעין ,פסקי דין סותרים בסוגיה דומה ,האם קניון/מרכז מסחרי מהווה איגוד מקרקעין לעניין חוק מיסוי
מקרקעין?
א.

פס"ד גזית שניתן על ידי ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בת"א -חברה שבבעלותה מרכז קניות אינה "איגוד מקרקעין"

המדובר היה בחברה שהחזיקה בזכויות בקניון בראשל"צ ("חברת הקניון") .החברה הקצתה לעוררת זכויות בחברת הקניון אשר הקנו לה  99.9%מכלל הזכויות.
תמורת המניות שילמה העוררת את ערכן הנקוב של המניות וכן העמידה לחברה הלוואת בעלים בסכום של כ 182-מיליון ש"ח  ,שבעיקר ישמשו לפירעון התחייבויות
של החברה לבנק .בעלי המניות שדוללו שוחררו מכל ע רבויותיהם האישיות כלפי החברה.
מנהל מס שבח סבר כי הפעולות הנ"ל הינן פעולות באיגוד מקרקעין החייבות במס .העוררת טענה כי חברת הקניון איננה "איגוד מקרקעין" ,שכן בבעלותה קניון
פעיל שמופעל באמצעות חברה אחות שהיא חברת הניהול .בנוסף ,לחברה נכסים נוספים כגון מוניטי ן וציוד ,שאינן זכויות במקרקעין ודי בכך כדי להוציא את החברה
מההגדרה של איגוד מקרקעין .מאידך ,טען המשיב ,כי לא נרשם בדוחות הכספיים של חברת האם הציבורית של הרוכשת מוניטין ולא נקבע בהסכם כי נמכר מוניטין
אלא נמכרו זכויות במקרקעין ,ואף אם היו נכסים נוספים הם טפל ים לקניון .כמו כן ,בוצע דילול כמעט מוחלט של הבעלים הקודמים במסגרת הקצאת המניות
לעוררת.
ועדת הערר קבעה תחילה כי נוכח הדילול הכמעט מלא בזכויות בחברה לאחר ההקצאה ,אזי מדובר בהקצאה העולה לכדי "פעולה באיגוד" ,ולכן יש לבחון האם
חברת הקניון הינה איגוד מקרקעין .ב עניין זה נקבע ,כי ככל ויש בידי חברה נכסים בלתי מוחשיים ,טפלים ככל שיהיו בהשוואה לזכויות במקרקעין ,די בכך לכאורה
כדי שהחברה לא תסווג כ"איגוד מקרקעין" .ובהתאם ,נפסק כי לחברת הקניון נכסים בלתי מוחשיים אשר מוציאים אותה מהגדרה זו .כמו כן ,נקבע ,כי חיזוק לכך
טמו ן בעובדה כי מדובר בקניון פעיל וכן שהיו לחברה נכסים נוספים כגון הפסד מס הניתן לקיזוז.
לפיכך ,מאחר שלחברה היו נכסים נוספים בעת הקצאת המניות לעוררת ,זכויות שאינן זכויות במקרקעין ,נקבע כי אין מדובר ב"איגוד מקרקעין".
הערר התקבל
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ב.

פס"ד מליסרון שניתן על ידי ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בחיפה -גם החזקה שאינה פסיבית במרכז קניות תיחשב ל"איגוד מקרקעין"

פסק דין זה עסק בשאלת סיווגה של חברה שבבעלותה מתחם מקרקעין במפרץ חיפה (קניון חוצות המפרץ) ,הכולל מרכז קניות פתוח ובו כ 52-דונם של מבנים המשמשים
לחנויות ועסקים ,כאיגוד מקרקעין כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין.
מניות החברה נרכשו על ידי העוררות (החברו ת מליסרון ואשטרום נכסים) ,אשר טענו כי החברה אינה איגוד מקרקעין ,אולם המשיב לא קיבל את עמדתן וחייבן במס
רכישה.
ועדת הערר :השופט ר' סוקול סקר את כללי החבות במס בגין "פעו לה באיגוד מקרקעין" וכן את המונח "איגוד מקרקעין" .נקבע כי אין לקבל את טענת העוררות לפיה רק
איגוד המחזיק במקרקעין החזקה פסיבית ייכלל בהגדרת "איגוד מקרקעין".
לגישת הועדה יש לבחון את כללי נכסי האיגוד ולבדוק האם הם עומדים במבחני ההגדרה :בשלב ראשון -איתור כלל נכסי האיגוד; בשלב שני -מיון בין נכסים המהווים זכויות
במקרקעין לבין נכסים אחרים; בשלב שלישי -יש למיין את הנכסים האחרים ככאלה שמשמשים לייצור הכנסה או לא משמשים לייצור הכנסה (ואז הם אינם רלבנטיים
להגדרה); בשלב רביעי -האם הנכסים המשמשים לייצור ההכנסה הם טפלים למטרת האיגוד.
משכך ,בחנה הועדה את הנכסים השונים של החברה שאינם נכסי מקרקעין וקבעה כי אין בהם כדי לגרוע מסיווגה של החברה כאיגוד מקרקעין .נכסי החברה שאינם נכסי
מקרקעין הינם :זכות למתן שירותי ניהול לשוכרים ,זכות למכירת חשמל במתח נמוך ,צבר לקוחות ,ידע בניהול קניונים ,שם מותג ,הון אנושי ,מיטלטלין ,הסכמי שכירויות
ויתרות חייבים.
הערר נדחה
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שותפות עם נהנים בנאמנות אינה שוללת את המעמד כנאמן
.3
ו"ע  16014-03-12עופר אגם יזום ובניין בע"מ נ' מנהל מס שבח תל אביב
המדובר היה בערר שהוגש לאחר החלטה של מנהל מס שבח שלא להכיר ברכישה בנאמנות של מקרקעין עבור שתי חברות ,וכן אי הסכמתו לקבל את מועד הרכישה כפי
שנרשם בכתב יד בהסכם המכר כמועד קובע .מנהל מס שבח סבר כי לא הוכח שהסכם הנאמנות קדם למועד החתימה על חוזה המכר (החוזה לא נשא תאריך מדויק) וכן
שמההסכם עולה כי הנאמן הינו בעל עניין בנכס .לאור זאת ,קבע המנהל ,כי יש לראות בחברה כמי שרכשה את מלוא הזכויות במקרקעין מהבעלים ומיד לאחר מכן מכרה
חלק מהזכויות לחברות הרוכשות (הנהנים) .מאידך טענה העוררת כי הסכמי הנאמנות נחתמו טרם חתימת ההסכם לרכישת הנכס ,וכי בוצעו דיווחים בדבר הסכמי נאמנות
כנדרש.
ועדת הערר :על מנת לקבוע האם מדובר בנאמנות מהותית ,בחנה הוועדה את תנאיו של הסכם המכר .לאחר ניתוח ההסכם ועדויות הגורמים המעורבים בגיבוש והוצאתה
לפועל של העסקה ,קבע ביהמ"ש כי הסכם המכר נכרת ביום  1בספטמבר  2010ולא לפני כן.
כמו כן ,נפסק כי בעסקה זו העוררת רכשה את הנכס בד בבד בעבורה ובנאמנות עבור נהנים אחרים ,כלומר העוררת שותפה של הנהנים ברכישת הנכס ועל פי הלכת חזון
(דנ"א  ,)3017/94אין מניעה מלשמש כנאמן ,כל עוד לנאמן אין אינטרס בחלק המקרקעין המוחזק בנאמנות.
הערר התקבל
הקצאת מניות באיגוד מקרקעין לפי ערכן הנקוב שגרמה לדילול מלא ,סווגה כפעולה באיגוד
.4
ו"ע  37199-03-10גוב גיא בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות
עניינו של פסק-הדין בהקצאת מניות שבוצעה בחברת לוגת יזמות ובניה בע"מ ,שהינה איגוד מקרקעין ,לצד שלישי בתמורה לתשלום ערכן הנקוב של מניות ההקצאה ותוך
דילול כמעט מלא של בעלי המניות הקודמים .במקביל ,אותו צד שלישי העניק לחברה הלוואת בעלים ששימשה לפירעון הלוואת הבעלים של בעלי המניות הקודמים.
לטענת המשיב ,מנהל מיסוי מקרקעין רחובות ,המדובר ב"פעולה באיגוד" החייבת במס שבח (אם כי לאור שווין האפסי של מניות החברה גם המשיב הסכים שאין חבות
במס כאמור) ובמס מכירה (לגבי בעלי המניות הקודמים) ובמס רכישה (לגבי המשקיע).
לטענת המערער ,ההקצאה עונה על הגדרתה בסעיף  1לחוק מיסוי מקרקעין ,ומהווה הקצאת מניות אשר ביצע איגוד מקרקעין .הגדרת "פעולה באיגוד" מחריגה הקצאה,
לפיכך ,ההקצאה איננה חייבת במס כלל .בנוסף ,בניגוד לטענת המשיב ,המערערים לא קיבלו תמורה כלשהי בעסקה .פירעון הלוואת הבעלים ,השחרור מערבויות החברה
והפטור מהצורך הלכאורי לבצע השקעה נוספת בחברה אינם מהווים תמורה .כמו כן ,שווי המניות הינו אפס ולכן לא יכולה להיות תמורה בעד העסקה.
ועדת הערר קבעה כי במסגרת תיקון  76לחוק ,אשר התקבל ביום  29ביולי  ,2013נקבע כי הקצאה באיגוד מקרקעין תחויב במס רכישה ,וביחס למס זה בלבד תהווה
פעולה באיגוד .בהתאם לזאת ,מיום שנכנס לתוקף התיקון האמור ,החרגת ההקצאה מגדר פעולה באיגוד מתקיימת רק בנוגע למס השבח .לטענת המשיב קבלת עסקאות
כגון זו הנדונה כהקצאות אשר אינן "פעולה באיגוד" ,עשויה ליצור מסלול עוקף למכירה של מניות האיגוד והימנעות מהמיסים המחויבים בחוק .אולם ,בנוגע להקצאות
שנעשו לאחר תאריך זה הטענה יפה רק לגבי מס השבח.
לאור זאת ,נקבע שבמקרה זה ההקצאה אינה פטורה ועל כן הוטלו בגין הקצאת המניות כאמור מס רכישה ומס מכירה.
הערר נדחה
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הסכם אופציה ייחודית לרכישת מקרקעין לפי סעיף 49י -מתי הוא מהווה הסכם מכר שאינו זכאי לפטור?
.5
ו"ע  35167-03-12ד.ד .ליה יזום והשקעות בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
עו"ד גל רישפי
במקרה האמור התקשרו ד.ד ליה יזום וחברה יזמית נוספת בהסכם שכותרתו "כתב אופציה בלתי חוזרת" עם חלק מבעלי נכס מקרקעין ,לפיו ניתנה לשתי החברות
אופציה לרכישת הנכס לתקופה של  3חודשים בתוספת אפשרות הארכה ל 3 -תקופות של  3חודשים כל אחת ,המותנות בכך שייפונו דיירים מוגנים אשר החזיקו בחנויות
שהיו קיימות בנכס .לטענת העוררות יחול על ההסכם פטור ממס רכישה מאחר שהוא עומד בהוראות של "אופציה ייחודית" לפי סעיף 49י לחוק מיסוי מקרקעין.
ועדת הערר :הערר נדחה ונקבע כי יש לסווג את הסכם האופציה כהסכם מכר.
הסוגייה העיקרית נסובה סביב התנאי האמור של פינוי הדיירים המוגנים  -ועדת הערר קבעה כי עצם קיומו של תנאי מתלה אינו מעיד כשלעצמו על עסקת מכר ,ואולם,
במקרה זה ,התנאי המתלה מהווה למעשה חובת מימוש וחובת קיום להסכם ,וזאת משום שלפי לשון ההסכם ,לאחר ביצוע הפינוי מחויבים הצדדים להמשיך לשלב הבא
 רכישת הנכס.עוד נקבע כי דמי האופציה ששולמו ,אשר שימשו למעשה למימון פינוי הדיירים המוגנים ,היוו למעשה מקדמה על חשבון התמורה בעסקה ,עובדה אשר אמנם אינה
מצביעה ב הכרח על היות העסקה עסקת מכר ,אולם היא מטילה על המערערים את הצורך בהוכחה מוגברת כי אכן מדובר באופציה ולא בהסכם מכר ,נטל אשר המערערים
לא נשאו בו.
יצוין כי במסגרת הנימוקים נקבע גם כי עצם קיומו של מנגנון פיצוי בהסכם ,במקרה של אי-מימוש האופציה מקים ראיה כי המדובר בהסכם מכר של ממש.
הערר נדחה
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פסיקה  -מס ערך מוסף
עו"ד דנית כהן ,מחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
מועד החיוב במע"מ בעסקת פינוי-בינוי יהא עם אכלוס המבנים החדשים
.6
ע"א  3678/13פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ ואח' נ' מנהל מס ערך מוסף
בתחילת שנת  1999זכו המערערות במכרז לביצוע פרויקט פינוי בינוי .לקראת סוף שנת  2000נתחמו הסכמי פינוי עם תושבי המתחם במסגרתם חלק מן התושבים
התחייבו לפנות את נכסיהם בתמורה לדירות חלופיות בבניינים שיוקמו .בשנת  2002ניתן היתר בניה להקמת בניין "דולב" ובשנת  2007החל אכלוסו .בשנת  2006הוציא
המשיב שומה למערערות וחייבן בתשלום של כ 4-מיליון ש"ח.
בית המשפט המחוזי פסק :באשר לטענה בדבר אי קיום דיון בעל פה בהשגה -רצוי להזמין את העוסק לדיון ,אך הדבר אינו מחויב בחוק ולא נשללה מן המערערות זכות
הטיעון ,שכן ניתן להגשימה גם בכתב .באשר למועד החיוב במס  -כבר בעת חתימת הסכמי הפינוי קיבלו המערערות את התמורה להתחייבותן כלפי הדיירים המפונים
בדמות התחייבות הדיירים למסור למערערות את זכויותיהם ביחס למקרקעין ,ועל בסיס התחייבויות אלה ניתן היתר בניה ב .2002-לכן מועד החיוב במס הוא עם מתן
היתר הבניה .המערערות הגישו ערעור לבית המשפט העליון.
בית המשפט העליון פסק:
באשר לזכות הטיעון בהליכי השגה  -לנישום עומדת הזכות כי טענותיו תובאנה בפני המשיב ,אולם לא קנויה לו הזכות להשמיען דווקא בעל פה .הלכת מ.א.ל.ר.ז עומדת
בתוקפה גם היום והיא קבעה ,כי במקרים חריגים אפשר ותקום חובה לקיים דיון בעל פה בהשגה .על מנת לקבוע אם מקרה הוא "חריג" המחייב קיומו של דיון ,יש לשקול
את מושא ההשגה ,היקפה הכספי ,מהות הזכויות המועברות בה ,מורכבות מערכת היחסים החוזית ,מספר הגורמים המעורבים ,קיומם של תנאים מתלים ,משך התקופה
מושא השומה ,עמדת שלטונות המס ביחס לעסקה ולדינים שונים החלים בנסיבות העניין .בהערת אגב ,מציין כב' השופט דנציגר ,כי ניתן לראות במקרה דנן מקרה חריג
המחייב דיון בעל פה בהשגה ,אולם מאחר ובית המשפט המחוזי בחן את טענות המערערת אחת לאחת והכריע בהן לגופן ,הרי שבנסיבות העניין אין הצדקה לביטול פסק
דינו ולהשבת המקרה לדיון בפני המשיב.
באשר למועד החיוב במס  -בדרך כלל מועד החיוב במס בעסקת קומבינציה יהא מועד מסירת הקרקע לקבלן ,אלא אם בטרם נמסרו המקרקעין הושלמו עבודות הבניה
בהם בעסקת מכר חלקי או אם נרשמו המקרקעין על שם הקבלן בעסקת מכר מלא ,ובתנאי שלא ניתנה לקבלן תמורה בטרם נמסרו המקרקעין לידיו .במקרה זה הוסכם בין
המערערות לב ין הדיירים המפונים ,כי החזקה במקרקעין תועבר במלואה למערערות בתמורה למקרקעין אחרים במתחם שאינם המקרקעין בהם החזיקו הדיירים וכך היה-
לכן לא מדובר בעסקאות קומבינציה קלאסיות.
ככל שהתמורה הינה ויתור הדיירים על זכויותיהם במקרקעין ופינויים ,הרי שאין לראות בהתחייבותם לעשות כן משום סכומים שהתקבלו על חשבון התמורה ,שכן יצירת
זהות שכזו מקדימה את מועד החיוב במס באופן הנעדר הגיון כלכלי ,שהרי טרם יצרו העסקאות הללו ערך מוסף כלשהו .כמו כן ,אין כל זכר למועד כזה בחוק מע"מ
המשלב בין שיטת המזומנים לבין השיטה המצטברת.
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בית המשפט העליון חולק על קביעתו העובדתית של בית המשפט המחוזי ביחס להכפפת מתן היתר הבניה להתחייבות הדיירים המפונים וקובע כי היא אינה עולה בקנה
אחד עם חומר הראיות .כן חולק הוא על מסקנתו המשפטית של המחוזי באשר למועד בו ויתרו הדיירים על זכויותיהם במקרקעין וקובע ,כי אין לראות את המועד בו נתנו
הדיירים המפונים התחייבות חוזית לוותר על זכויותיהם במקרקעין את המועד בו קיבלו המערערות את הזכויות במקרקעין .בטרם יצא נכס כלשהו מרשותו של אחד
הצדדים והגיע לרשותו של האחר ,ובטרם זכה מי מהם לתמורה כלשהי ,חסרו עסקאות הפינוי-בינוי מימד של העברת והקניית נכס ממוכר לקונה.
יש לראות במועד העברת המקרקעין לרשות המערערות בפועל ,קרי מועד אכלוס בנין דולב ב 2007-את מועד החיוב במע"מ ,ולפיכך יש לתקן את השומה בהתאם.
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חוזרים והוראות ביצוע של רשויות המס
 .7העברת זכויות בנכס מקרקעין המוחזק בחלק בלתי מסוים (במושע)  -לפי הוראות סעיף 104א  -הבהרה
החלטת מיסוי  7789/14של רשות המסים
המבקשת הינה חברה תושבת ישראל ,המחזיקה בזכויות בחלק מלתי מסוים (במושע) במקרקעין ומקנות בעלות של  50%מהזכויות בנכס המקרקעין .המבקשת הצהירה
שניתן לבצע חלוקה של הזכויות בנכס המקרקעין וכן ניתן למכור אותו לחיצוניים ,זאת מבלי לקבל אישור של שאר בעלי הזכויות במקרקעין.
המבקשת ביקשה להעביר את חלקה במקרקעין לחברה קשורה ,בתמורה להקצאת מניות בחברה ,בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה.
רשות המסים אישרה את ההעברה בכפוף להוראות סעיף 104א .הובהר בהחלטה כי אין בהעברה משום הפרה של הוראות סעיף 104א(ב)( .ההוראות קובעות שהסעיף
לא יחול לגבי נכס שהינו בבעלות שותפות או בבעלות משותפת של מספר בעלים).

בחזרה לתפריט
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המגזר הציבורי
פסיקה  -מס הכנסה
רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ  -מלכא
פורום  CFOאינו בגדר "ארגון מקצועי" הזכאי לפטור ממס שבסעיף 2(9א) לפקודה?
ע"מ  4459-01-13פורום מנהלי כספים ראשיים (סי.אף.או) ,איגוד מקצועי נ' פקיד שומה תל אביב 5
החברה המערערת היא חברה פרטית שהוקמה להחזקת והפעלת פורום בו מנויים מנהלי כספים ( )CFOמחברות מובילות במשק ומשמש לקידום ענייניהם המקצועיים,
ייצוג של מנהלי הכספים על ידי השתתפות בוועדות והגשת ניירות עמדה ,ומקום מפגש לשיתוף והפצת ידע ותכליות .עניינו של הערעור בשאלה האם יש לראות את
החברה המערערת כארגון מקצועי הזכאי לפטור ממס על הכנסותיו ,בהתאם להוראות סעיף 2(9א) לפקודת מס הכנסה?
ביהמ"ש המחוזי פונה להגדרה של "ארגון מקצועי" שבסעיף 2(9א)(ג) לפקודה" :חבר בני אדם שאישר המנהל ושהתקיימו בו כל אלה )1( :חברים בו שבעים חברים
לפחות  )2( ;...כל מ טרתו קידום עניינים מקצועיים משותפים ,השתלמות מקצועית או ייצוג ציבורי של ציבור בעלי משלח יד מסוים או של עוסקים בענף או מגזר כלכלי
מסוים ,וכל נכסיו והכנסותיו משמשים לקידום מטרות אלה; ( )3פעילותו אינה לשם הגדלת רווחיהם של חברים מסוימים בו; (" ... )4
ביהמ"ש ב וחן האם החברה המערערת מקיימת את התנאים דלעיל ,ומדגיש כי די באי התקיימות אחד מהתנאים בכדי לפסול את החלת הפטור ממס שבסעיף 2(9א)
לפקודה:
()1

התנאי הנוגע למספר החברים  -בעוד שלטענת המערערת יש עמידה בתנאי משום שבפורום חברים כ 650-חברים ,ביהמ"ש קובע כי הפורום אינו היישות
המשפטית המתחייבת במס ,כי אם החברה המערערת ,שבה יש רק בעלת מניות אחת (הגברת קינן) .לפיכך ,תנאי זה אינו מתקיים.

()2

התנאי הנוגע למטרת החברה  -על עצם העובדה שהמערערת מקיימת פעילות עבור קידום מטרות חבריה אין חולק ,אך בכדי לעמוד בדרישות הסעיף יש דרישה
שכל נכסי והכנסות המערערת ישמשו לקידום מטרות הארגון ,ומבחינת עובדות המקרה עולה שלא הוכח שהשימוש בכספי המערערת נעשה לקידום מטרות הארגון,
בין היתר בשל משיכת משכורות גבוהות ותשלומים נוספים על ידי בעלת המניות בהשוואה לכלל הוצאות המערערת .

()3

האם פעילות החברה נועדה להגדלת רווחי החברים בה?  -ביהמ"ש קובע כי תכלית החברה היא להשיא רווח לבעלת מניותיה .זאת ועוד ,הגידול המתמיד בעודפי
המערערת מלמד על כך שלא כל הכ נסות הארגון משמשות לפעילותו כנדרש בחוק .החוק כמובן ,איננו קובע בהקשר זה כי בשנת כספים יש לעשות שימוש בכל
הכנסות הארגון ואיננו אוסר על הגדלת העודפים .אולם ,כאשר יש גידול מתמיד בעודפים ,ובהתחשב בעובדה שמעודפים אלו הועברו כספים בהיקף בלתי מבוטל
לבעלת המניות  -יש ללמוד כי החברה המערערת איננה משתמשת בכל הכנסותיה ונכסיה לשם קידום מטרות הארגון.

לאור האמור ,קובע ביהמ"ש כי החברה המערערת אינה נכנסת בגדר הגדרתו החוקית של ארגון מקצועי.
.
הערעור נדחה
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פסיקה  -מס ערך מוסף
עו"ד דנית כהן ,מחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס
סיווג תאגיד זר ללא מטרות רווח כמלכ"ר לשם החלת עסקת אקראי במקרקעין
ע"א  5243/13עמותת יד הרב הרצוג נ' מנהל מע"מ ירושלים
המערערת הינה עמותה שלא למטרת רווח ,שבבעלותה נכס מקרקעין הכולל מבנה בן  4קומות ("החלק הבנוי") ומגרש פנוי ("המגרש") .המגרש צמוד לחלק הבנוי ,שבו
פועלת ישיבת "דעת חיים" .בשנת  2006הקנתה המערערת זכויות חכירה לדורות :בחלק הבנוי לתאגיד ללא כוונת רווח הרשום בלוקסמבורג ("התאגיד הזר") ובמגרש
ליחיד תושב-חוץ .התאגיד הזר אפשר את המשך שהותה של הישיבה בחלק הבנוי ,תחילה ללא תמורה ,והחל מראשית שנת  2008בתמורה של  100,000דולר לשנה,
לפי הסכם שכירות שנחתם בין התאגיד הזר ובין הישיבה .המחלוקת שהתעוררה הייתה האם התאגיד הקונה של החלק הבנוי ,עונה על הגדרת מלכ"ר ע"פ חוק מע"מ .ככל
שהתשובה חיובית הרי שתחול הגדרת עסקת אקראי על פי החלופה השנייה שלה והעמותה תחויב במע"מ בשל העסקה.
בית המשפט המחוזי קבע ,כי התאגיד הזר הוקם מלכתחילה במטרה להיות תאגיד ללא מטרת רווח ,בנוסף נקבע כי ההגדרה הרלוונטית של "מלכ"ר" לעניין חיובה של
המערערת במע"מ בגין מכירת החלק הבנוי לתאגיד הזר ,היא זו המצויה בסעיף  1לחוק מע"מ (ולפיה מדובר ב"חבר-בני-אדם ,מואגד או לא מואגד ,שאין עיסוקו לשם
קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי") ולא זו שבסעיף  4לחוק ,ואין נפקות לשאלה אם לאותו מלכ"ר פעילות בישראל או לא .בנוסף נקבע ,כי לתאגיד הזר יש פעילות בישראל.
בית המשפט העליון :לשונו של סעיף  1לחוק מע"מ ברורה ואין להתנותה בפעילות בישראל ,אך גם אם היה מקום לפרשנות כזו ,היא אינה רלוונטית במקרה זה בו ישנה
פעילות בישראל .עוד נקבע ,כי די בכך שחלק מן המבחנים שנקבעו בפסק הדין בעניין "בשערייך ירושלים" (ע"א  )767/87יתקיימו על מנת לסווג גוף כמלכ"ר .בנוסף נקבע,
כי החלופה השנייה להגדרת עסקת אקראי אינה מחייבת ,כי מכירת המקרקעין תהיה בעלת אופי מסחרי .כמו כן ,היא אינה מסייגת גביית מע"מ מקום בו נגבה מס שכר ואין
לראות בכך כפל מס.
ככל שהמערערת תעמוד בדרישות סעיף 43א לחוק מע"מ ,יותר לה לנכות את התשומות אותן לא ניכתה בעת בניית הנכס שבנות ה.'80-
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מגזר התעשייה
פסיקה  -תמריצים
אלי כרמל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס
בחינת "מפעל תעשייתי" לעניין הטבות של "מפעל מוטב" לחברה הפועלת מביתו של בעל המניות ,הוצאות לרישום פטנטים
ע"מ  55001-01-11חברת אדהאן כרמלי הנדסה בע"מ נ` פקיד שומה ירושלים
חברת אדהאן כרמלי הנדסה בע"מ ("המערערת") עוסקת בפיתוח וייצור מוצרים בתחום הרפואה ,תוכנות לייצור המוצרים ומוצרים נלווים הכוללים משאבות מסוגים שונים
(בעיקר חד-פעמיות) ותבניות להזרקת חלקי פלסטיק .בשנות המס הנידונות ( )2006-2008העסיקה החברה שני עובדים שכירים בלבד -אב ובנו שהינם גם בעלי מניותיה.
פעילותה של המערערת נעשתה מהקומה התחתונה בבית מגוריו של האב.
המערערת ביקשה להחיל על הכנסותיה הטבות של "מפעל מוטב" בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון .עוד טענה המערערת כי ניכתה בדין "הוצאות לרישום פטנטים"
כהוצאות שוטפות .פקיד השומה טען כי פעילותה של המערערת אינה עומדת בתנאי הגדרת "מפעל מוטב" ו"מפעל תעשייתי" ועל כן אינה זכאית להטבות .כמו כן,
ההוצאות לרישום פטנטים הינן הוניות.
בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את טענות המערערת .לפי הגדרת המונח "מפעל תעשייתי" הנכלל בהגדרת המונח "מפעל מוטב" נדרשים שני תנאים מצטברים
להיותו של מפעל תעשייתי( :א) קיום מפעל תעשייתי בישראל; (ב) עיקר פעילותו ייצורית לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח.
הגם שהתקיימות התנאי "עיקר פעילותו ייצורית" לגבי המערערת אינה שנויה במחלוקת ,היא לא עמדה בתנאי הדורש קיום מפעל תעשייתי ולמעשה היא עסקה רק בתיווך
בין רוכשים פוטנציאליים לבין יצרנים .הנימוקים לקביעתו של בית המשפט )1( :כל הייצור נעשה באמצעות קבלני משנה; ( )2המערערת הצהירה בפני הרשות המקומית כי
מדובר בנכס שהוא בית מגורים ,ולכן היא מושתקת מלטעון בפני רשות אחרת כי היא עומדת בהגדרת "מפעל"; ( )3אין הפרדה בין חשבון החשמל של המערערת לבין
חשבון החשמל של בית המגורים ,מה עוד שחשבונות החשמל שהציגה המערערת מאפיינים צריכה ביתית בהיקפה ואינם יכולים להעיד על ייצור תעשייתי של "מפעל
תעשייתי"; ( )4המערערת מעסיקה את בעל מניותיה ובנו בלבד ,כאשר עבודות הייצור אינם עיקר עבודתו של הבן אלא חלק צדדי בלבד .אומנם אין דרישה למינימום
עובדים בחוק ,אך זה יכול להעיד שלא מדובר במפעל אלא בבית מלאכה ; ( )5מרכז ההשקעות ביטל את ההכרה במערערת כ"מפעל מאושר" למפרע ,וזאת מהטעם
שהמערערת לא עמדה ביעדיה העסקיים מבחינת מחזור ומבחינת מינימום של העסקת  15עובדים; ( )6עיקר רכושה של המערערת הוא תבניות בעלות לא גבוהה ורק חלק
קטן מהווה ציוד ומכונות.
בעניין טענתה לזכותה של המערערת לנכות הוצאות רישום פטנטים -הוצאות אלו הוצאו לצורך רישום הפטנטים ורק החלק שולי היו לתשלומי תחזוקה שנתיים לשימור
הפטנטים .לכן אין לאפשר למערערת את ניכוי ההוצאות האמורות  ,משום שמדובר בהוצאות הוניות שאינן מותרות בניכוי שוטף .ההוצאות יוכרו רק כאשר יימכר הפטנט.
הערעור נדחה
בחזרה לתפריט
51

הצוות שלך בחטיבת המס
למידע נוסף על שירותי חטיבת המס ניתן ליצור קשר עם המומחים שלנו:
ליווי עסקאות בינלאומיות
אלונה מירון ,שותפה
ומנהלת משותפת ,חטיבת המס
03-6085540
ameiron@deloitte.co.il

מחירי העברה
ג'קי חולי ,שותף ומנהל משותף ,חטיבת המס
03-6085424
jhoulie@deloitte.co.il

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

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

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

מיסוי נדל"ן
ומוסדות פיננסים

מסים עקיפים

אלי גורנשטיין
03-6085539
egorenstein@deloitte.co.il

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

ניוד עובדים ותיגמול הוני
פרידה ויסברג
03-6085538
frweissberg@deloitte.co.il

מיסוי הפרט ושירותים
נלווים לחברות
רוני קריה
03-7181810
rkirya@deloitte.co.il
טליה רוזנהויז
03-6085581
trosenhaus@deloitte.co.il

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

בחזרה לתפריט
52

ניסים פחימה
03-6085401
npahima@deloitte.co.il

מסים עקיפים
המחלקהניסים
פחימה  -בקרת איכות,
המקצועית
03-6085401
שירותי תמיכה ופרסומים מקצועיים

דני גבאי npahima@deloitte.co.il
03-6085532
המקצועית  -בקרת איכות,
המחלקה
dgabbay@deloitte.co.il

שירותי תמיכה ופרסומים מקצועיים

www.deloitte.co.il
Deloitte Brightman Almagor Zohar 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 80
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. The firm is a fully integrated member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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 154 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
210,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.
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.
© 2015 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

53

