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ע"מ  11004-03-11אור שרה בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

5

.3
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החלטת מיסוי בהסכם מס' 4353/16

41

.15

החבות במע"מ של שירותים שנתקבלו מתושב חוץ ונצרכו בחו"ל
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ו"ע  44860-03-14אחזקות ליגת בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה

51

.2
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ו"ע  40007-09-14דוד פרימו ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
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ו"ע  32824-11-14אלי מן ואח' נ' מנהל מיסוי ומקרקעין
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.7

מכירת דירות שהושכרו למגורים  -תחולת סעיף  41לחוק מע"מ
ע"מ  10304-07-14אי.פי.אף יזמות והשקעות בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א 1
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ע"מ  15676-01-14קרגד חברה לבניין ולהשקעות בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף גוש דן
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חקיקה

הארכת תקופת הפטור על הכנסות מדיבידנד של רשות מקומית מתאגיד מים וביוב עד 2018
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'  ,)230התשע"ז2016-

62

פסיקה -מס הכנסה

בחישוב ה''שכר'' החייב במס שכר ובמס מעסיקים יש לכלול תשלום דמי חבר למוסדות ההסתדרות
ע"א  3844/15פקיד שומה פתח תקווה נ' שירותי בריאות כללית
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.1

הטבות ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיה מתחדשת
חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת-
הוראת שעה) ,התשע"ז2016-

.2

סיווג שותפויות לחיפושי נפט כחברה
צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה) ,התשע"ז2017-

חקיקה
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מיסוי כללי  -חוצה מגזרים
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס

חלק  - 1חקיקה
תיקוני מיסוי במסגרת חוק ההסדרים לשנים  2017ו2018-
.1
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות  2017ו ,)2018-התשע"ז2016-
פורסם בספר החוקים  2592מיום  29בדצמבר 2016
חוק זה ,המכונה "חוק ההסדרים" כלל ,בין היתר ,תיקוני מיסוי רבים וביניהם:
 חוק עידוד השקעות הון -הפחתת שיעור המס באזור א' בגין הכנסות ממפעל מועדף ל( 7.5%-במקום  ,)9%מסלולים חדשים למפעל מועדף טכנולוגי ,מפעל מועדף טכנולוגי
מיוחד ,הורדת רף הכניסה למסלול של מפעל מועדף מיוחד ,שינויים בהגדרות של מונחים בחוק (ראה גם בחלק התמריצים בחוברת זו).
 הורדת שיעור מס החברות ל 24%-החל מיום  1בינואר  2017ול 23%-החל מיום  1בינואר .2018
 שינוי בשיעורי המס ליחידים ,הגדלת מס היסף ל 3%-והורדת הסף לתשלומו החל מהכנסה חייבת שנתית של  640,000ש"ח.
 מיסוי חברת מעטים ובעל מניות מהותי בה( :א) מיסוי משיכת כספים או שימוש בנכסים על-ידי בעל מניות מהותי; (ב) מיסוי "חברות ארנק" -ההכנסה החייבת של חברת
מעטים ,הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה תיחשב כהכנסתו של היחיד; (ג) מתן סמכות לראות ברווחים שלא חולקו כאילו חולקו (ד) הוראת שעה
לחלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בתקופה שמיום  1בינואר  2017עד  30בספטמבר  2017בשיעור מס מופחת של  25%כולל מס יסף (ראה בהרחבה חוזר מסים
 1.2017של משרדנו).
 מס ריבוי דירות -מס של  1%משווי של החזקת דירה שלישית ומעלה ליחיד שהוא בעלים של מספר דירות מגורים ששיעור הבעלות שלו בהן הוא  249%או יותר.
 חיסכון וסיוע לעצמאים -הגברת הפרוגרסיביות בדמי הביטוח הלאומי לגבי אוכלוסיית העצמאים ,החלת חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני ומתן אפשרות למשוך חלק מהסכום
הצבור במצבי אבטלה.
תיקון לפקודת מס הכנסה ,חוק פיקוח על שירותים פיננסיים וחוק הביטוח הלאומי
 הפקדות של המעסיק לפיצויי פיטורים על משכורות הגבוהות מ 32,000-ש"ח ייחשבו להכנסה של העובד במועד ההפקדה.
 העלאת שיעור המס על הימורים הגרלות ופעילות נושאת פרסים ל 35%-במקום .30%
 הגדלת הזיכוי לנקודת זיכוי שלמה ליחיד שסיים לימודי מקצוע בהיקף שעות לימוד הזהה ל 1,700-שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה.
 שינוי במיסוי חברי קיבוץ מתחדש ,לרבות מעמדם לעניין הביטוח הלאומי
 תיקון לחוק מיסוי מקרקעין -רישום נכס בטאבו יתאפשר במקרים שבהם החשש מאי-תשלום המס נמוך ,גם לפני שהסתיים הטיפול בתיק בידי רשות המסים; קיצור מועדים
הקבועים בחוק בנוגע לטיפול משרדי מיסוי מקרקעין בדיווחים ולהמצאת אישורי מס ,קיצור מועד הדיווח על מכירה או רכישה של זכות במקרקעין ל 30-ימים (ראה גם בחלק
של מגזר הנדל"ן בחוברת זו).
להרחבה-ראה חוזר מסים  2.2017של משרדנו.
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הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע"מ עד ל 23-בכל חודש
.2
חוק מס ערך מוסף (תיקון מס'  ,)55תשע"ז2017 -
פורסם בספר החוקים  2603מיום  8בפברואר 2017
תיקון מס'  55לחוק מס ערך מוסף קובע שעוסקים החייבים בדיווח מפורט יגישו את הדיווח המפורט כדו"ח תקופתי (דוח אחד בלבד) ,וזאת עד ל 23-בכל חודש.
עד כה ,במסגרת הוראות שעה שתוקפן הוארך מספר פעמים ,נקבע כי הדיווח המפורט יוגש כדו"ח נפרד ,בנוסף לדו"ח התקופתי וזאת בתוך חמישה עשר ימים ממועד הגשת
הדו"ח התקופתי .הוראת השעה האחרונה בנושא פקעה ביום  31בדצמבר  .2016תחילתו של תיקון זה הינו מיום  1בינואר .2017
חובת הגשת דוח מפורט חלה כיום על :עוסקים יחידים אשר מחזור עסקאותיהם עולה על  2.5מיליון ש"ח וכן עוסקים אשר חלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת
החשבונאות הכפולה וחברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על  1.5מיליון ש"ח.
הקלות במס רכישה לנכה ,עיוור ,לחברה הממשלתית לדיור והשכרה
.3
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (תיקון) ,התשע"ז2016-
פורסם בקובץ התקנות  7737מיום  5בדצמבר 2016
תקנה  11לתקנות מס רכישה מעניקה הקלות במס רכישה ( 0.5%מס רכישה) לנכה ,נפגע פעולות איבה או לבן משפחה של חייל שנספה ("הזכאים להטבה)" הרוכשים זכות
במקרקעין .בוצעו שני תיקונים לתקנה זו:
(א) לרשימת הזכאים להטבה התווסף גם עיוור.
(ב) פס"ד ירמיהו גור בבית המשפט העליון קבע ,שנכה צריך לבחור בין שתי חלופות ולא לשלב ביניהן 0.5% :מס רכישה על מלוא סכום הרכישה או השיעורים הרגילים שחלים
על האוכלוסייה הרגילה שרוכשת דירה יחידה (המתחילים ב 0%-עד למדרגה של כ 1.6-מיליון ש"ח) .בעקבות פסק הדין והמלצתו של ביהמ"ש לתקן את החקיקה ,התקנה
תוקנה כך שהזכאים להטבה יוכלו לשלב בין שתי ההטבות כדלקמן:
לגבי זכות בשווי של עד  2.5מיליון ש"ח :עד כ 1.6-מיליון ש"ח פטור ,על החלק העולה על שווי זה ועד  2.5מיליון ש"ח .0.5% -
אם שווי הזכות עולה על  2.5מיליון ש"ח -תמשיך כמקודם ההטבה של מס רכישה בשיעור של .0.5%
תקנה  6קובעת שחברות ממשלתיות עירוניות לשיכון מסוימות (פרזות ,חלמיש ושקמונה) ישלמו מס רכישה של  .0.5%לרשימה התווספה גם החברה הממשלתית לדיור והשכרה
"דירה להשכיר".
 .4העלאת שיעור הניכוי במקור מתשלומים בגין הגרלות ופרסים לרבות מס יסף
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בשל הימורים ,הגרלות או פעילות נושאת פרסים)(תיקון) ,התשע"ז2017-
פורסם בקובץ התקנות  7756מיום  2בינואר 2017
בעקבות העלאת שיעור המס על הימורים ,הגרלות או פעילות נושאת פרסים מ 30%-ל( 35%-ראה חוק ההסדרים לעיל) ,הותאמו גם התקנות בנוגע לניכוי במקור מההכנסות
הנ"ל לשיעורים החדשים.
כמו כן ,ינוכה מעתה גם מס נוסף לפי סעיף 121ב לפקודה ("מס יסף" בשיעור  .)3%בהודעת רשות המסים מיום  14.2.2017הובהר שחובת הניכוי של המס הנוסף תחול בגין
סכומים העולים על הסכום הקבוע בסעיף 121ב לפקודה (בשנת  640,000 -2017ש"ח).
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חלק  - 2פסיקה
פסיקה  -מס הכנסה
רו"ח ארז אסלן (פסקי דין )1-2
חברת אחזקות נטולת פעילות ייצורית יכולה להיות בעלת מוניטין ולמכור אותו בנפרד ממכירת מניות של חברה בת באותה עסקה
.1
ע"מ  23285-09-12פליינג קרגו בע"מ ואח' נ' פקיד שומה רמלה
פליינג קרגו בע"מ (חברת האם) ,עסקה החל משנת  1982ועד לשנת  2000בשני תחומי פעילות :פעילות שילוח בינלאומית ופעילות בלדרות .בסוף שנת  ,2000הקימה חברת
האם שתי חברות בנות :אף.סי( .פליינג קרגו) תובלה בינלאומית בע"מ (חברת הבת) וחברה נוספת .בינואר  ,2001הועברו מחברת האם לחברות הבנות בפטור ממס לפי סעיף
104א לפקודה ,נכסים הקשורים לפעילות השילוח הבינלאומית ולפעילות הבלדרות.
באוקטובר  ,2007מכרה חברת האם את מניות חברת הבת לצד שלישי ,חברת ( Deutsche Post International BVהרוכש) בתמורה לסך של כ 9-מיליון ש"ח .על פי הסכם
המכר ,מיד לאחר מכירת המניות ,רכשה חברת הבת שכבר הייתה בבעלות הרוכש ,את כל המוניטין שנותר בחברת האם ,בתמורה לסך של כ 531-מיליון ש"ח שולם בפריסה
על-פני מספר שנים .לצורך מימון הרכישה ,העמיד הרוכש לחברת הבת הלוואה בסך של כ 518-מיליון ש"ח ,נושאת ריבית בשיעור שנתי של .5.85% - 2.65%חברת הבת
העבירה לרוכש תשלומי ריבית וקרן באופן שוטף ודרשה בניכוי את הוצאות המימון בהן נשאה בגין ההלוואה ("הוצאות המימון") .כמו כן דרשה חברת הבת בניכוי הוצאות בגין
הפחתת המוניטין שנרכש מהחברה-האם ("הפחתת המוניטין").
פקיד השומה טען שחברת הבת "באה בנעליה" של חברת האם ,ומיום הקמתה אין בחברת האם פעילות עסקית בשילוח בינלאומי ובכלל .במהלך התקופה שמיום הקמת חברת
הבת ועד למכירתה (כ 7-שנים) הועבר לחברת הבת גם המוניטין או שחלחל אליה עם הזמן או אף התפוגג כתוצאה מחוסר פעילות .פקיד השומה טען שלא מתקבל על הדעת
שקיים מוניטין לישות משפטית ללא עסק ופעילות כלכלית .לפיכך ,לטענתו במסגרת העסקה בשנת  2007לא נרכש מוניטין ויש למסות את העסקה כמכירת מניות מחברת האם
לרוכש.
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופט סטולר) ,קיבל את הערעור ברובו וקבע כי שינוי המבנה בשנת  2001נובע מצרכים עסקיים ולא מצורכי מס .לא חל כל שינוי בפעילות
העסקית של קבוצת החברות שהוחזקו על-ידי חברת האם ,שכן גם לאחר שינוי המבנה המשיכו חברת האם וחברת הבת לפעול בשילוב עם חברות קשורות נוספות ,יחדיו
כקבוצה עסקית אחת תוך ניצול הסינרגיה העסקית בין כל החברות בקבוצה.
כמו כן ,כאשר נבחנת השאלה האם הועבר מוניטין אם לאו ,יש לשקול בין היתר את הסממנים הבאים :העברת חוג לקוחות ,אינטרס המיסוי הנוגד ,מכירתו של העסק כעסק חי,
קיומה של תניית אי תחרות ,העברת סימן המסחר ,העברת הרכוש הפיזי של העסק ,כוונת הצדדים ואופן הצגת העסקה בהסכם ולרשויות המס ,מיהו הנושא בסיכון הכלכלי.
בנוסף ,חברת אחזקות נטולת פעילות ייצורית/תפעולית ,יכולה להחזיק במוניטין המשמש את כלל חברות הקבוצה ,שהן אלו המפתחות ,מחזקות ומתחזקות אותו .לחברות הבנות
אין מוניטין משל עצמן אלא הן עושות שימוש במוניטין של חברת האם .המוניטין לא עבר ,חלחל או התפוגג מיום שינוי המבנה ועד למכירתו בשנת  .2007כמו כן ,חברת האם
והחברות הבנות המשיכו להתנהל כקבוצה אחת כשחברת האם משמשת כחברת קודקוד .החברות נוהלו בסינרגיה מלאה כקבוצה שנותנת מכלול שירותים משולבים .התוצאה
היא ,שלא רק שהמוניטין לא עבר בשנת  ,2001אלא שממועד שינוי המבנה ועד לעסקה בשנת  ,2007חברת האם יחד עם חברת הבת תחזקו והשביחו את המוניטין של חברת
האם.
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בית המשפט עמד על ההבדלים בין שינוי המבנה שנעשה בשנת  2001לעסקת המכר ב .2007-בעוד שבשנת  2001ששינוי המבנה היה נראותי בלבד ,לאחר העסקה בשנת
 2007חלו שינויים מהותיים בהתנהלות חברת האם ,חברת הבת וחברות אחרות של הקבוצה .בולטת במיוחד העובדה שבשנת  2001לא נעשה כל ניסיון להטמעת המוניטין
בחברת הבת ,לא נעשה הסכם אי תחרות ולא נמצאו שאר מאפיינים אותם ניתן למצוא לאחר העסקה בשנת  ,2007במסגרתה נעשה ניסיון להטמיע את המוניטין הנרכש בחברת
הבת.
הצדדים לעסקה הם חברת האם ,חברה בעלת משקל במשק הישראלי ,ודויטשה פוסט (הרוכש) ,חברה ציבורית בבעלות חלקית של ממשלת גרמניה והציבור  -חברה שמעסיקה
למעלה מחצי מיליון עובדים .ההסכם שנחתם ב 2007-ומכוחו נמכרו מניות ומוניטין נעשה לאחר בדיקות מעמיקות של מיטב המומחים .מי שניהל את המו"מ מטעם הרוכש הסביר
היטב את השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה לרכוש את המוניטין מחברת האם ,וזאת לאחר שהוא שוכנע שהמוניטין נמצא בידיה ולא עבר ,התנדף או נגוז בשלב מוקדם כל
שהוא לפני חתימת העסקה .כאשר טוענים כנגד שתי חברות בסדר גודל כזה שהן עשו ביניהן ִעסקה בדויה או מלאכותית ו/או ביצעו תכנון מס אסור ,צריך היה פקיד
השומה להביא ראיות מוצקות המושתתות על אדנים איתנים ,דבר שלא נעשה במקרה דנן.
אי התרה של הפחתת המוניטין -מהותו של ההסכם על נסיבותיו ,מצביע על עסקה אחת סימולטאנית שבה נרכשו מוניטין ומניות .הצדדים לעסקה אינם יכולים לשנות את מהות
העסקה ותכנה הכלכלי ולקבוע כי המוניטין נמכר לאחר מכירת המניות ,ואם אחד מהם נרכש קודם לכן הרי אלו המוניטין שהוא העיקר ,בחינת הולך הטפל אחרי העיקר .התוצאה
היא אפוא שהמוניטין נרכשו מצד קשור ולכן אין לאפשר לחברת הבת פחת בשל המוניטין שנרכש.
יש להתיר לחברת הבת ניכוי הוצאות המימון  -בהתאם לסעיף ()1(17א) לפקודה ניתן לנכות סכומים המשתלמים בתור ריבית או הפרשי הצמדה על כסף שלווה ,אם נוכח פקיד
השומה שהם משתלמים על הון ששימש בהשגת הכנסה .עיקר טענת המשיב היא שאין להתיר לחברת הבת בניכוי את הוצאות המימון מאחר שלטענתו נרכשו מניות .טענה זו של
המשיב נדחתה לאחר שנקבע כי החברה הבת רכשה מוניטין ,בהתאם לכך הוצאות המימון ניתנות לניכוי.
לסיכום ,התוצאה היא אפוא שהערעור בחלקו הארי התקבל ,חברת הבת אכן רכשה מוניטין בשנת  2007ובהתאם לכך הוצאות מימון רכישתו ניתנות לניכוי .עם זאת ,בעניין
הפחתת המוניטין הערעור נדחה שכן המוניטין נרכש מחברה קרובה ולא ניתן לדרוש בגינו פחת.
הערעור התקבל חלקית

בחזרה לתפריט
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אי קיזוז הפסדים מהפרשי שער שליליים
.2
ע"מ  11004-03-11אור שרה בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
בשנת  2006ביקשו בעלי מניות לראות במספר חברות כחברות משפחתיות כמשמעותן בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה .לחברות המשפחתיות פיקדונות וניירות ערך נקובים
במטבע חוץ .בשנות המס  2003-2004בחרו החברות שלא להחיל על עצמן את הוראות חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) .להלן מספר מחלוקות בין המערערים
(החברות המשפחתיות ובעלי מניותיהם -הנישומים המייצגים) למס הכנסה שנדונו בבית המשפט המחוזי בת"א (השופט אלטוביה):
()1

קיזוז הפרשי שער שליליים מפיקדונות דולריים בשנות המס  2003-2004כנגד הפרשי שער חיוביים מאותם פיקדונות דולריים בשנת המס  -2005בית המשפט קבע כי על
החברות היה לדווח על הפרשי השער השליליים בזמן אמת ,כמתחייב מסעיף 8ג לפקודה ,וכי אין לקבל את טענות החברות באשר לתחולה של סעיף 8ג לפקודה רק על
הפרשי שער חיוביים אלא גם על שליליים .עוד קובע בית המשפט כי מכיוון שהחברות נטרלו את ההפסד שנבע להן מהפרשי השער השליליים בשנות המס 2003-2004
על מנת שלא יחול עליהן חוק התיאומים ,אין לאפשר להן בדיעבד לקזז את ההפרשים השליליים.

()2

קיזוז מהכנסות ריבית על פיקדונות דולריים בשנת המס  2006הפסדים שנבעו מירידת שער חליפין -בית המשפט קבע כי לאור הלכת בראל (עע"מ " ,)7486/14הפרשי
שער" ו"ריבית" הינם שני מקורות שונים שאינם נמנים על המקורות שהפסד מהן ניתן לקיזוז מכוח סעיף  28לפקודה .נציין כי בית המשפט השאיר בצריך עיון את השאלה,
האם ניתן לראות בהפרשי שער שליליים כהוצאה הניתנת לניכוי מהכנסת ריבית בפיקדון הנקוב במטבע חוץ (במקרה דנן המערערים לא הציגו ראיות מספקות).

()3

ניטרול מרכיב ירידת שער החליפין בחישוב הפסד הון בשל מימוש ניירות ערך הנקובים במט"ח בשנת  - 2006החברות מימשו ני"ע הנקובים במט"ח .בחישוב הרווח
ממימוש ני"ע האמורים ,התבססו המערערים על שע"ח במועדי הקניה והמכירה ,ובהתאם נוצר לחברות הפסדי הון .פקיד השומה טען ,כי בחישוב רווח ההון יש לנטרל את
ירידת שער החליפין של המט"ח .לטענת המערערים ,מכיוון שהסיפא של הגדרת "מדד" בסעיף  88לפקודה ,עוסקת בהשקעה של "יחיד" בני"ע הנקוב במט"ח ,אין היא
חלה על חברות ,ולגבי אלה תחול הרישא של הגדרת "מדד" החלה על רווח הון באופן כללי .המשיב טען כי יש להחיל את הוראות הסיפא של ההגדרה גם על חברה
משפחתית ובהתאם להוראות סעיף  92לפקודה ,אין להתיר בקיזוז את ההפסד שנגרם לחברות מירידת שער החליפין של המטבע בו נקוב נייר הערך שמכרו בשנות המס
הרלוונטיות ,משום שאילו היה זה רווח לא היה מתחייב במס .בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה.
הערה-ביהמ"ש העליון קבע פסיקה דומה בעניין מוזס וארקין (ע"א .)3555/15

()4

חובת הכללת הפיקדונות במסגרת "הנכסים הקבועים" לעניין חוק התיאומים בשל אינפלציה בשנת  -2007ביהמ"ש קיבל את עמדת פקיד השומה לפיה יש לכלול את
הפיקדונות במסגרת "הנכסים הקבועים" לעניין חוק התיאומים .נציין שחוק זה כבר אינו בתוקף החל משנת המס  2008ולכן לא נרחיב על הנימוקים לקביעת ביהמ"ש.
הערעורים נדחו בכל הנושאים
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רו"ח ועו"ד גל רישפי (פסק דין )3
קיזוז הפסדים בשלד בורסאי שנרכש סווג כעסקה מלאכותית
.3
ע"מ  42485-03-13איי-אונליין קפיטל (אי.או.סי ).בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 3
המערערת הוקמה בשנת  1999ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה בשנת  .2000בשנת  2002נקלעה לקשיים והפסיקה את פעילותה,
הושעה המסחר במניותיה ונצברו אצלה הפסדים עסקיים בסך כ 36-מיליון ש"ח והפסדים הוניים בסך כ 21-מיליון ש"ח.
בחודש אוקטובר  ,2003רכשה חברת "תוכנה לעניין בע"מ" ובעלי השליטה בה ("קבוצת גולן")  84.75%מהון המניות המונפק של
המערערת ובסמוך לאחר מכן העבירה קבוצת גולן אל המערערת פעילות שיווק תוכנה שעד אז בוצעה באמצעות חברה אחרת בשליטתה.
בין השנים  2004-2008קיזזה המערערת את כל ההפסדים העסקיים הצבורים שהיו לה .בפסק הדין נידונה זכותה של המערערת לקזז
הפסדים בשנים ( 2007-2008השנים הקודמות התיישנו).
פקיד השומה (המשיב) טען כי הרכישה הייתה לצורך ניצול ההפסדים גרידא ומדובר בעסקה מלאכותית לפי סעיף  86לפקודה שבשלה יש
לשלול את זכות קיזוז ההפסדים בשנים הפתוחות.
לטענת המערערת ,הרכישה נועדה להגשמת שיקולים מסחריים :הצורך להשיג "נראות ציבורית" שהיתה תנאי חיוני בתחום פעילותה מול
מתחרותיה ,חיסול תחרות עסקית פוטנציאלית ,ניצול המוניטין ושם המתחם של המערערת .הפסדיה הצבורים היוו שיקול אחד מני רבים.
בית המשפט המחוזי בת"א (השופט אלטוביה) קבע כי הרכישה בוצעה משיקולי הפחתת מס לא נאותה וכי לא הוכח שהרכישה באה
להגשים שיקולים מסחריים או נראות ציבורית כאמור .בנוסף נקבע כי לא ניתן לטעון לניצול מוניטין של חברה שהפסיקה פעילותה.
שיקול ההימנעות ממס או הפחתת המס היה כאן בבחינת הווקטור הראשי ,בעל עוצמה כזו ההופך את שאר הווקטורים (השיקולים
העסקיים כלכליים) לזניחים בהשפעתם על המהלך ועל כן מדובר בהפחתת מס בלתי נאותה .משכך ,יש לבטל את קיזוז ההפסדים לשנים
.2007-2008
הערעור נדחה
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רו"ח אלה כהן (פסקי דין )4-6
חוק עידוד השקעות הון :שינוי סיווג מעמד של תושב חוץ וסיווג הכנסות מימון כאינטגרליות למפעל מאושר
.4
ע"א  4525/13אחים דויטש תעשיות טקסטיל בע"מ ואח' נ' פשמ"ג
העובדות :עד לשנת  ,1999דוד ושרה דויטש ,תושבי ארה"ב החזיקו ב 80%-מהון המניות של  2חברות בעלות מפעלים מאושרים "פלוקטקס" (מפעל מעורב) ו"אחים" ,כאשר
 20%הנותרים הוחזקו על-ידי בתם של בני הזוג ובעלה זיילר אשר הגיעו לישראל ב 1973-ומאז מתגוררים בקריית מלאכי .לקראת סוף שנות ה 90-התגלע סכסוך בין בעלי
המניות .בפסק בוררות מיום  3.9.99הוחלט על פירוק השותפות ביניהם כך שזיילר ירכוש את מניות בני הזוג דויטש בשתי החברות .העסקה התבצעה כך שזיילר רכש את יתרת
המניות ב"אחים" ו"אחים" רכשה את מ לוא המניות ב"פלוקטקס" ,כך ש"פלוטקס" הפכה להיות חברת הבת של "אחים" .החברות הגישו שומות עצמיות עם שיעור מס מופחת של
 10%על הכנסותיהן מהמפעלים המאושרים בהתאם לסעיף (47א )3()1לחוק עידוד (שיעור החזקה על-ידי תושבי חוץ מעל  .)90%פקיד השומה הוציא שומות במספר סוגיות:
(א) זיילר תושב ישראל ולכן "אחים" היא חברה באחזקת חוץ של  80%ולא  ,100%ןלכן שיעור המס שחל עליה בשנת  1998הוא  15%ולא  .10%החל משנת  1999לא מדובר
יותר בחברת משקיעי חוץ לאחר שזיילר הפך למחזיק יחיד ולכן שיעור המס שחל הוא ( ;25%ב) הכנסות החברות מריבית ומהפרשי שער מפיקדונות מט"ח -אין מדובר בהכנסות
אינטגרליות מאחר והפיקדונות נותקו ממעגל העסקים של החברות ולכן אינן חלק מהפעילות המאושרת ,אלא חייבות בשיעור מס מלא; (ג) הוצאות מימון לרכישת המניות בחברת
פלוקטקס מבני הזוג דויטש לא הותרו בניכוי מאחר ולא מדובר בהוצאה ששימשה בייצור הכנסה; (ד) הוצאות ייעוץ משפטי והוצאות ייעוץ חשבונאי בחו"ל לא הותרו משום שלא
הוצאו לטובת עסקיהן השוטפים של החברות.
החלטת ביהמ"ש המחוזי :ערעורי הנישומים התקבלו באופן חלקי( :א) ביהמ"ש החליט שזיילר הוא תושב ישראל ,אך תושבותו תחול מכאן (ינואר  )2003ולהבא ולא תשליך על
זכאות "אחים" לשיעור מס מופחת בשנות הערעור .וזאת ,לאור המצג עליו הסתמך זיילר כאשר מרכז ההשקעות הכיר בו כתושב חוץ; (ב) הכנסות החברות מפיקדונות מט"ח אינן
זכאיות לשיעור מס מופחת ומאחר וכספי הפיקדונות הוצאו ממעגל העסקים הרגיל .זאת למעט סך של  30מיליון ש"ח הכנסות ריבית בשנה אשר יזכו לשיעור מס מופחת ,בהתאם
לסכום הפיקדונות בו החזיקו החברות לצורכי עסקיהן לאחר יישוב הסכסוך; (ג) אין להתיר את הוצאות המימון בגין רכישת מניות "פלוקטקס" משום שהרכישה לא נעשה לצורך
עסקי אלא לשם יישוב הסכסוך; (ד) הוצאות משפטיות והתשלומים ליועצים בחו"ל -אין מדובר בהוצאות עסקיות אלא בגין הסכסוך ובגין הגשת דו"חות בארה"ב שלחברות לא היה
צורך בהם ,ולכן לא ניתן להתיר הוצאות אלו בניכוי.
ערעור :שני הצדדים הגישו ערעורים על קביעות ביהמ"ש המחוזי.
דיון והכרעת בית המשפט העליון :סוגיית התושבות :בית המשפט העליון לא מצא מקום להתערב בקביעתו של בית המשפט המחוזי כי זיילר היה תושב ישראל בשנים הנדונות.
אך לא מקובלת עליו הקביעה ,כי אין להחשיבו כתושב ישראל לצורך חבות המס בשל טענת המניעות מכוח מצג והסתמכות אשר איננה מבוססת עובדתית ומשפטית .על פי מבחן
מרכז החיים (הלכת גונן -ע"א  )477/02מירב הזיקות של זיילר הינן בישראל :עלה לארץ בשנות ה ,70-שישה מילידיו נולדו בארץ ,בשנת  1987רכש מגרשים בקרית מלאכי ,בנה
בהם בתים עבורו ועבו ר ילדיו ומנהל מפעלים בעיר אשר השקיע בהם כסף רב .העובדות הבאות אינן משנות את המסקנה הברורה והמובהקת כי הינו תושב ישראל :הבית אותו
מחזיק בארה"ב ונמצא בשימוש בנו ,היותו אזרח ארה"ב המשלם שם ביטוח לאומי ,עלייתו לישראל בגלל מצוות רבו בעודו מחשיב עצמו כאזרח ארה"ב .תושבות נקבעת על יסוד
אינדיקציות אובייקטיביות .מהתנהלות מרכז ההשקעות ורשות המיסים לאורך השנים משתמעת הכרה בפועל בזיילר כתושב חוץ ,נכון לאותם מועדים ,אף כי אין מדובר בקביעה
מפורשת .לא נראה כי מדובר במצב שבו הסתמך זיילר על המצג בתום לב ובאופן סביר ושינה עקב כך את מצבו לרעה .ההשקעות בישראל היו במצוות רבו ולא מתוך שיקול עסקי
שלו ,ולכן אין לקבל את טענתו כי לא היה משקיע אילו ידע שיפסיק להיחשב תושב חוץ ולא יקבל הטבות .אין זה סביר כי האמין שייחשב תושב חוץ ללא הגבלת זמן .כמו כן ,קודם
להחלטת פ"ש ב ,2003-פעל זיילר ל קידום חקיקה למתן הקלות לעסקיו למרות תושבותו הישראלית .מכאן שהוא היה מודע לתושבותו הישראלית ולהשלכות המס הנובעות מכך.
לפיכך ,ערעור פ"ש התקבל בנושא זה.
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הכנסות ריבית מפיקדונות :דין ערעור שני הצדדים להידחות .מדובר בערעורים על קביעות שבעובדה של בית משפט המחוזי אשר החליט כי כספי דיבידנד שטרם חולק ,הוחזקו
בפיקדונות המט"ח עד ליישוב הסכסוך בין בעלי המניות .בוצע ניתוק של הכספים ממחזור העסקים של החברה .ואולם ,סך של  30מיליון ש"ח הכנסות ריבית בשנה יזכו לשיעור
מס מופחת.
ניכוי הוצאות מימון בגין רכישת מניות פלוקטקס :רכישת המניות היא הוצאה הונית .הנישומים לא הראו השתלבות רכישת המניות בתהליך ייצור ההכנסה .בית המשפט המחוזי
קבע עובדתית כי רכישת המניות נעשתה לצורך יישוב הסכסוך בין בעלי המניות במסגרת הבוררות וכי לא הוכח צורך עסקי ברכישה .נדחו טענות הנישומים לפיהן מדובר למעשה
ברכישת קו ייצור או שיש להתיר את ההוצאות בשל שקילות כלכלית (רכישה באמצעות הלוואה או שימוש בפיקדונות שהיו לחברה הרוכשת) .אין ביהמ"ש העליון רואה מקום
להתערב בהחלטת המחוזי .ערעור הנישומים נדחה.
ניכוי הוצ' משפטיות ותשלום ליועצים בחו"ל :הניכוי אפשרי מקום שהיי עוץ היה כרוך במהלך העסקים של החברה ונגע לעניינים השוטפים של העסק ולא לביצוע פעולות הוניות.
בעניינו ,הטיפול המשפטי היה בסכסוך בין בעלי המניות שהביא לרכישת המניות (הוני) .אין להתיר הוצאות בנוגע להגשת דוחות בחו"ל כשהחברה לא נדרשה לכך .ערעור
הנישומים נדחה.
הער ה  -בקשה לקיום דיון נוסף בפסק הדין נדחתה על  -ידי הנשיאה נאור (דנ"א  ,) 6727/16בנימוק שבפסק הדין כלל לא נקבעה הלכה ,וגם אם היה בקביעותיו של
בית  -המשפט חידוש מסוים ,הרי שמדובר לכל היותר בפיתוח הלכתי מתבקש אשר אינו מצדיק קיומו של דיון נוסף.

בחזרה לתפריט
8

שלילת הפטור על דיבידנד שהתקבל מהכנסות של חברה משפחתית ,שכנגדן קוזזו הפסדים מלפני "תקופת ההטבה"
.5
ע"א  8847/13שפירא ואראן אלקטרוניקס /מאוריס הרשקו נ' פקיד שומה גוש דן /רחובות
העובדות :מדובר בשני ערעורים של נישומים שונים שעניינם אוחד לדיון בביהמ"ש העליון.
ע"א  - 8847/14עניין שפירא :חברת אראן אלקטרוניקס ( )1969בע"מ הוקמה בשנת  .1969החל משנת  2002ביקשה החברה להיחשב כ"חברה משפחתית" כאשר מר שלמה
שפירא הוא "הנישום המייצג" שלה .נכון לתום שנת  2001החברה צברה הפסדים בסך של כ 5-מיליון ש"ח .בשנים  2004ו 2007-החברה חילקה דיבידנד בסך  1.8מיליון ש"ח
בשנה וזאת לאחר שקיזזה מהכנסתה החייבת הפסדים של החברה מלפני היותה משפחתית ,כך שבשנת  2004לא נותרה הכנסה חייבת כלל ובשנת  2007נותרה הכנסה חייבת
בסך כ 771-אלפי ש"ח שנכללה בדוח המס של הנישום המייצג .הכנסות הדיבידנד דווחו על-ידי הנישום המייצג כהכנסות פטורות מאחר ולשיטתו הדיבידנד חולק מהכנסות
החברה בתקופת ההטבה בהתאם להוראות ס' 64א(א)( ) 1לפקודה .פקיד השומה חייב את המערער במס על הדיבידנד אשר לגישתו לא חולק מתוך הכנסתה החייבת של
החברה (למעט סך ה 771-ש"ח שיוחס לשפירא בשנת .)2007
ע"א  - 5888/14עניין הרשקו  :מר מאוריס הרשקו ובת זוגתו מחזיקים בחלקים שווים בחברת מ.צ .הרשקו השקעות בע"מ .בשנת  2007ביקשה החברה להיחשב כמשפחתית
ולראות במר הרשקו כנישום המייצג שלה .נכון לתום שנת  2006נצברו בדוח החברה הפסדים בסך של כ 5.5-מיליון ש"ח .בשנים  2007ו 2008-נוצרו לחברה רווחי הון ריאליים
בסך של כ 6 -מיליון ש"ח ו 600-אלפי ש"ח בהתאמה ,כאשר רווח ההון החשבונאי בספרים היה גבוה יותר .כמו כן חולקו דיבידנד לבעלי המניות בסך  16מיליון ש"ח בשנת 2007
וכ 2.1-מיליון ש"ח בשנת  .2008הכנסות הדיבידנד דווחו בדוח המס של מר הרשקו כהכנסות פטורות מאחר ולשיטת המערער הדיבידנד חולק מהכנסות החברה בתקופת
ההטבה בהתאם להוראות ס' 64א(א)( )1לפקודה .פקיד השומה חייב את המערער בתשלום דיבידנד על הכנסה בסך  5.4מיליון ש"ח בשנת  2007אשר חולקה מתוך הכנסה
שהחברה קיזזה כנגד הפסדי עבר שלה ועל הכנסה בסך  554אלפי ש"ח בשנת  2008אשר חולקה מרווחים חשבונאיים ולא מיסויים.
המחלוקת :המחלוקת נסבה על פרשנות הצדדים לאמור בסעיף 64א(א)( )1אשר מחיל פטור ממס על דיבידנד מתוך הכנסתה של חברה משפחתית .השאלה האם מדובר בכל
הכנסה (גישת המערערים) או הכנסה חייבת לאחר ניכויים הפסדים ופטורים (גישת פקיד השומה) .בשנת ( 2013מאוחר יותר לשנים הנדונות) נכנס לתוקף תיקון מס' 197
לפקודה שלפיו משנת  2014נקבע כי הפטור מחיוב במס חל על רווחים שחולקו מהכנסתה החייבת של החברה .לעמדת המערערים התיקון נועד לשנות את המצב הקיים ,בעוד
שלעמדת המשיב מדובר בתיקון מבהיר.
קביעת בתי המשפט המחוזיים :בשני המקרים ,בתי המשפט המחוזיים קבעו כי על חלוקת הדיבידנד הפטורה להיות מתוך הכנסותיהן החייבות של החברות המשפחתיות,
מאחר שתכלית הפטור הי יתה למנוע מס כפול ,שכן לאחר שהנישום שילם מס שולי בגין הכנסות החברה הוא לא היה צריך לשלם מס נוסף על קבלת הדיבידנד .אם מחלקים
דיבידנד מהכנסה שקוזז ממנה הפסד /מתוך רווחים חשבונאיים ,בעצם לא שולם מס ולכן לא מגיע פטור .לעניין זה הזכירו את הלכת שקלרש (ע"א  ,)3319/04אשר קבעה כי
הפסדי עבר שמורים רק לחברה המשפחתית כאישיות משפטית נפרדת מהנישום המייצג ,מבלי שאלה יכולים להיות מיוחסים לו ,וממילא הוא לא שילם בגינם מס.
דיון והכרעה בבית המשפט העליון :מבחינה לשונית דווקנית ,המונח "הכנסה" מתיישב עם פרשנות המערערים ,אך מקריאה הרמונית של הסעיף בכללותו ,עולה כי המחוקק
ביקש לקשור בין כלל סעיפי ההסדר של חברה משפחתית .כמו כן ,מניתוח מטרות החוק עולה בבירור כי מטרת הפטור ממס בגין דיבידנדים המחולקים מרווחי החברה
המשפחתית ,הינם בתנאי שרווחים אלו כבר חויבו במס ובכך למנוע כפל מס שיוטל על הנישום המייצג .בנוסף ,הגיע ביהמ"ש העליון למסקנה כי תיקון  197לפקודה הינו תיקון
מבהיר כעמדת פ"ש.
מאחר ובשני המקרים חלוקת הדיבידנד בוצעה לאחר קיזוז הפסדי עבר של החברה או מתוך רווחים חשבונאיים ,מדובר בניצול ההסדר הקבוע בחוק כנגד תכליתו ועל כן דין שני
הערעורים להידחות.
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נכה אינו זכאי לפטור ממס ריווח על פעילותו כחלפן כספים
.6
ע"א  5206/15פאיק אכתילאת נ' פקיד שומה נצרת
המערער הינו נכה ומשום כך זכאי לפטור ממס הכנסה מכוח הוראת סעיף  )5(9לפקודת מס הכנסה .המערער מנהל שני עסקים :האחד לממכר תכשיטים ,השני לחלפנות כספים
אשר מוגדר כ"מוסד כספי" מאז הקמתו בהתאם להוראות חוק מע"מ .תחת סיווג זה ,המערער חייב בתשלום מס שכר ומס ריווח על פעילותו כחלפן כספים המוטל מכוח סעיף
( 4ב) לחוק מע"מ כאחוז מסוים מהשכר ששילם ומהריווח שהפיק .כשהגיש את דוחותיו הכספיים לפקיד שומה נצרת ("המשיב") ,טען המערער כי במישור מס הכנסה ,בשל הפטור
שמוענק לו אין לו הכנסה חייבת במס הכנסה .במישור מס רי ווח ,טוען המערער ,כי לנוכח העובדה שהגדרת המונח "ריווח" בחוק מס ערך מוסף מפנה להגדרת "הכנסה חייבת"
בפקודה ,שכאמור שווה לאפס ,הוא פטור גם ממס ריווח.
פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת :הפרשנות המוצעת על-ידי המערער מנוגדת לתכלית החקיקה ואף אינה מתיישבת עם לשון החוק .ראשית ,בית המשפט קובע כי
הפטור שנקבע בפקודה אינו מעניק פטור ממס המוטל מכוח חוק מע"מ ,משמדובר בשני דברי חקיקה המבוססים על תכלית שונה .מוסיף בית המשפט וקובע כי הענקת פטור
אישי בשל מצב אישי או בריאותי של נישומים ,מוביל לפגיעה מהותית בשוויון ומנוגד להגינות הנדרשת בהטלת מס .במישור המילולי ,בית המשפט שם דגש על העובדה ש"ריווח"
מפנה להכנסה חייבת "כמשמעותה" ,ולא "כהגדרתה" ,ומשכך יש להבין כי המחוקק כיוון לפרשנות תכליתית ורחבה יותר של המושג הכנסה חייבת ,כך שבחוק מע"מ היא תכלול
גם הכנסות אשר לא היו נכללות בפקודה .לפיכך נדחה הערעור.
הדיון בפני בית המשפט העליון :המערער :הגדרת ה"ריווח" מאמצת ביסודה את המונח "הכנסה חייבת" אך מבצעת בה התאמות מסוימות .בהגדרת "ריווח" ,הוסיף המחוקק
רשימה סגורה של הכנסות מסוימות שהופטרו ממס הכנסה אשר יחושבו לצורך מע"מ ולא עשה כן ביחס להכנסה הפטורה ממס הכנסה בשל נכות .משכך ,הכנסה פטורה מפאת
נכות אינה נכללת בגדרי המונח "הכנסה חייבת" לצורך חוק מע"מ ,לכן לא נותרת בידו הכנסה החייבת במס הכנסה ובהתאם לכך גם לא נותרת בידו הכנסה החייבת במס ריווח.
בנוסף ,העובדה כי המחוקק עשה שימוש במושג "כמשמעותה " ולא "כהגדרתה" אין ליתן משקל מכיוון שאילו המחוקק היה רוצה להרחיב את ההגדרה היה משתמש במושג
"הכנסה" .המשיב  :מפאת התכליות השונות של פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,קבלת עמדת המערער תוביל לכך שכל הכנסה הפטורה ממס הכנסה תהא פטורה באופן
אוטומטי גם ממס ריווח .בנוסף ,סעיף  37לחוק מע"מ מונע החלתם של פטורים הקבועים בכל דין אחר וביניהם הכנסה פטורה מתוקף נכות .כמו כן ,במסגרת הפקודה ,מופיעה
"מגבלת תחולה" לפטורים מכוחה .הפטורים שניתנו בסעיף  9לפקודה ניתנו בקשר למס הכנסה או למס חברות בלבד.
הכרעת השופטת ברון :מבחינה לש ונית אין לשלול את עמדתו של המערער .המחוקק נתן את דעתו בצורה מפורשת באשר להכנסות פטורות שברצונו להכליל בהגדרה של "ריווח"
חרף החרגתן בפקודת מס הכנסה ,לכן ניתן להסיק כי אם היה המחוקק רוצה להכליל גם הכנסות פטורות מפאת נכות היה עושה זאת .בנוסף ,השופטת לא השתכנעה מנימוקיו
של המשיב באשר לרצון המחוקק כאשר השתמש במושג "כמשמעותה" אשר כבר נקבע בעבר כי יוצר מכלול רחב יותר מאשר המושג "כהגדרתה" .עם זאת ,הביסוס לעמדת
המשיב נלמד מקריאה הרמונית של הוראות החוק הרלוונטיות .קריאה משולבת של הוראות החוק מלמדת כי פטור שניתן על פי דבר חקיקה מסוים יישמר למס המוטל מתוקף
דבר חקיקה זה בלבד .המסקנה המתבקשת היא שבחינה לשונית כשלעצמה אינה מספיקה לצורך הכרעה בסוגיה הנדונה.
לעומת מס הכנסה ,מס ערך מוסף הוא מס עקיף שמוטל על הערך המוסף שמופק בפעילויות כלכליות שמבוצעות במשק ,ללא תלות בתוצאה העסקית שנוצרה בסוף התקופה.
פרשנות המאפשרת החלתו של פטור אישי -סוציאלי ממס ערך מוסף חוטאת לכוונת המחוקק בחוק מע"מ בהתאם לתכליות החוק ופגיעה בבסיס המס .פרשנות זו גם יוצרת
הפליה בין המערער לבין מוסדות כספיים שלא מוחזקים בידי נכה ,או בין המערער לבין עוסקים נכים שאינם "מוסד כספי" .פרשנות זו של המערער עומדת בניגוד להוראות סעיף
 37לחוק מע"מ מבחינה מילולית ומהותית כאחד .הערעור נדחה.
השופט מלצר  :מצטרף לדעתה של השופטת ברון בעניין התוצאה .השופט מדגיש כי הפטור אשר ניתן על פי פקודת מס הכנסה הוא פטור לנכה או עיוור אשר מפיקים הכנסה
מיגיעה אישית ,אך בענייננו מדובר בהכנסה מפעילות של "מוסד כספי" ,שהיא למעשה הכנסה מעסק .בניגוד לדעתה של השופטת ברון ,השופט מלצר סבור כי סעיף  )5(9אינו
פוטר ממס עקיף ,אלא ממס ישיר ולכן אין בהוראות סעיף  37לחוק מע"מ כשלעצמו לשלול את זכאותו של בקשת המערער.
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רו"ח ( )MBTכפיר אילני (פסקי דין )7-9
מיסוי פרישת רואה חשבון משותפות
.7
ע"מ  36608-02-12רבי שפירא נ' פקיד שומה תל אביב 1
המערער הינו רו"ח ואחד ממייסדי משרד רואי החשבון פרידמן ,שפירא ,גולדשטיין ושות' ("פרידמן ושות'") אשר נוסד על ידם בשנת  .1979בשנת  1998התמזג פרידמן ושות' עם
משרד יגאל בריטמן ושות' ("המיזוג הראשון") שהקימו שותפות חדשה שנקראה "בריטמן ,בר-לבב ,פרידמן ושות' ("בריטמן ,בר-לבב ,פרידמן ושות'") כאשר המערער נותר שותף
בפרידמן ושות' ורק בעקיפין היה שותף בשותפות החדשה .כעבור כחצי שנה בלבד (בשנת  )1998נערך מיזוג שני ,בין בריטמן ,בר לבב ,פרידמן ושות' לבין אלמגור ושות' ("המיזוג
השני") ,לאור מיזוג זה הוקמה השותפות בריטמן ,אלמגור ושות' ("הפירמה" או "השותפות הממוזגת") .גם לאחר המיזוג השני ,נותר המערער שותף בעקיפין בפירמה המערער עסק
לאורך השנים בתחום הייעוץ העסקי (לרבות ליווי תהליכים של גיוס הון ,מיזוגים ורכישות ,וכן ביצוע הערכות שווי) עד למועד פרישתו מהפירמה בשנת "( 2003מועד הפרישה").
בהתאם להוראות הסכם המיזוג השני ,המערער היה זכאי לתשלום שנתי ("מנה שנתית") במשך עשר השנים הראשונות לאחר פרישתו מהפירמה.
טענות הצדדים :המערער טוען כי פרישתו מהפירמה בשנת  2003לוותה במכירת מוניטין וכל התשלומים שקיבל במשך  10השנים הבאות היו עבור מכירת המוניטין (ועל כן מזכה
אותו בתשלום מס מופחת) .לחילופין ובנוסף ,טוען המערער (בדומה לטענה המקורית של פקיד השומה שנדחקה בהמשך לאחר שינוי בקו הטיעון) ,כי נמכרו זכויות בשותפות באירוע
הוני (שאומנם חייב במס גבוה יותר מאשר במכירת מוניטין בשל החלתו של חישוב לינארי על שיעור המס ,אבל נמוך יותר ממס על הכנסה פירותית המחייב מס בשיעור מלא) .מנגד,
טוען פקיד השומה ,כי התשלומים הנדונים ששולמו מדי שנה כ"מנה" הינה הכנסה פירותית החייבת במס לפי סעיף  )1(2לפקודה.
פסיקת בית המשפט המחוזי בת"א (השופט קירש)
התשלום אינו נושא אופי פירותי בדיני המס קיימת אבחנה בין מיסוי רווח הנובע מקטיפת פירות העסק לבין מיסוי רווח הנובע ממכירת העסק עצמו .ביהמ"ש מדגיש שפסיקתו אינה
מתיימרת לקבוע עיקרון כללי היפה לכל פרישה של שותף ,אלא רלוונטית ספציפית למקרה הנדון ,ולאור בחינת עובדות המקרה ,מגיע למסקנה המשולשת הבאה(:א) בעת פרישתו
התנתק המערער מן השותפות מכל הבחינות ,כך שהתשלומים לא שולמו כפירות עשייתו או מעמדו לאחר הפרישה; (ב) לא הוכח כי התשלומים מייצגים הוספה או השלמה לפירות
עשייתו ומעמדו של המערער בקשר לתקופה שלפני הפרישה; (ג) מסתבר יותר כי התשלומים שולמו לו עבור ויתורו על הזכויות בשותפות אגב פרישתו.
התשלום כצופה פני עתיד :החל ממועד הפרישה מהפירמה ,חדל המערער מלהיות בחזקת שותף ,ניתוק קשריו לפירמה במישור המשפטי והמעשי היה מוחלט .משכך ,אין להגדיר
אותו "שותף שקט" או "שותף פסיבי" .הוא הפסיק להיות חשוף לסיכונים חדשים הכרוכים בהיותו שותף .כלומר העץ המניב נגדע בשנת .2003
התשלום כצופה פני עבר :תשלום בעת פרישה יכול להוות באופן תיאורטי גמול נוסף על פעילות שנעשתה בעבר ,ולכן יכול להיחשב כהכנסה פירותית על שורשיו בעשייה מקצועית
אשר בוצעה בעבר בעוד הנישום שותף .למרות זאת ,לאור נסיבות המקרה ,בית המשפט קובע כי התשלום מתיישב עם הגישה ההונית :ראשית ,מדי שנה חולק לשותפים מלוא הרווח
הנקי המגיע להם לפי חלקיהם היחסי ,לא נוצרה קרן אליה הופרשו סכומים שיועברו לשותפים בעת פרישתם ,מה שהיה מעיד על הכנסה פירותית .שנית ,לעניין ספירת הותק ,נלקחות
בחשבון רק שנים כשותף בפירמה (ולא כשכיר) ,יתרה מכך ,כל שותף ותיק שכיהן כשותף "למעלה מ 20-שנים" זכאי למנה מלאה ללא קשר לסך שנות הותק שלו שעלו על  20שנה
בפירמה .עובדה זו איננה תומכת בהסתכלות על התשלום כגמול עבור התמדה.
בנוסף ,מגבלות התחרות על הש ותפים מתיישבות יותר עם הגישה ההונית ,שכן אם המנה השנתית נצמחת על סמך מאמצי העבר אין סיבה להתנות עליה .כך ניתן לראות ,כי מי
שהפר את מגבלות התחרות תוך  3שנים שלאחר הפרישה יפסיק לקבל את התשלומים השנתיים ואף יהיה חייב להחזיר את התשלומים שקיבל ,משתקף מתניה זו כי אין מדובר
בתשלומים על עשייה בעבר .בית המשפט ,מדגיש כי העובדה שהנישום לא היה עובד והפירמה לא הייתה מעסיקתו וזכויותיו בעניין זה היו מתוקף הסכם המיזוג בלבד.
11

התשלום כמכירה הונית" :זכות בשותפות" מוכרת כנכס הניתן למכירה במובן הרחב של מושג המכירה כפי שהוא מוגדר בסעיף  88לפקודה .יש לצאת מנקודת הנחה כי סכומים אשר
מתקבלים בעת פרישתו של שותף משותפות מהווים הכנסה הונית ,אלא אם כן נמצאים סממנים ברורים לתמורה המשתלמת בגין עשייה מקצועית או עסקית (בעבר או בעתיד) ולא
בגין גדיעת "העץ" שהניב הכנסות פירותיות בעבר .בנוסף ,אופן צורת התשלום הסדרתית ולא בסכום אחד איננה מכרעת לעניין סיווג ההכנסה כהונית או פירותית ,משכך ,תמורה עבור
מכירת זכויות בשותפות עשויה ללבוש צורה של סדרת סכומים שנתיים .אמנם שיטה הפורסת את התמורה קרובה לתחום הפירותי ,אך במהותה השיטה יכולה להישאר בתחום ההוני
והתשלום בפעימות נובע מאילוצים תזרימיים.
התשלומים לא התקבלו בשל ממכירת מוניטין :המערער טוען ,כי התשלומים ניתנו בתמורה למוניטין ולכן זכאי לשיעור מס מוטב .אף אם ניתן היה לקבל את הטענה כי אכן יש למערער
מוניטין ,אשר מתבטא ברשימת הלקוחות אשר המערער הביא עמו לשותפות או שהיה אחראי להרחבתה ,הרי שסביר יותר שמועד מכירת המוניטין צריך היה להיות כבר במועד
המיזוג הראשון ולא במועד פרישתו ,שכן המוניטין האישי שלו היה אמור להתמזג ולהיטמע בתוך הפירמה המורחבת .ואולם את קביעתו סומך בית המשפט על העובדה שהמערער לא
הצליח להוכיח את ק יומו של המוניטין בראיות אובייקטיביות ושהתשלומים השנתיים שקיבל היו כמו כל שותף שפורש ,ללא כל קשר אם היו לו מוניטין אישיים.
שנת רכישת זכויות המערער בשותפות :היות ונקבע שהתמורה ניתנה בעד מכירת זכויותיו של המערער בשותפות ,ישנה חשיבות ליום רכישת הנכס לאור חישוב שיעור המס בצורה
ליניארית .בעניין זה ,יש לראות כמועד רכישת הזכויות את שנת ייסודה של פרידמן ושות' בשנת  ,1979זאת לאור העובדה כי כל זכות בשותפויות החדשות נבעו ממעמדו במסגרת
פרידמן ושות' .בנוסף בחישוב הוותק המזכה בתשלום המנה השנתית המלאה בעת פרישה (שזכאי לה רק שותף עם ותק של יותר מ 20-שנה) נכללו גם שנותיו כשותף בפרידמן
ושות' .משכך ,יחול חיוב במס ליניארי לפי סעיף (91ב )1()1לפקודה ,החל משנת .1979
חיוב רווח הון מדי שנת מס :ככלל העיקרון ,כי מיסוי רווחי הון נעשה על בסיס צבירה ולא על בסיס מזומן ,ברם לאור הנסיבות ,בית המשפט קובע ,כי יש לייחס לכל שנת מס את רווח
ההון המחושב "על הסכומים המתקבלים בפועל ולא מראש על פי אומדנה-כמנהג רשות המסים במקרים מסויימים בהם קיים חוסר ודאות לגבי עצם קבלת התמורה או העדר אפשרות
למדידת ההכנסות מראש".
סכום הרווח שייוחס למערער יהיה לפי הסכום שקיבל בפועל ולא בהתאם לחלק בהכנסה החייבת של הפירמה-ביהמ"ש דחה את טענת המשיב כי יש לייחס למערער סכומים בהתאם
לחלקו של המערער בהכנסה החייבת של הפירמה ,שהיתה גבוהה מהרווח החשבונאי הנקי ,בשל מרכיב הוצאות עודפות .נקבע שהמערער אמור להתחייב במס על הסכום בפועל
שהוא זכאי לו על פי הסכם השותפות ,שאינו משמש לצורך קביעת ההכנסה החייבת של השותפים הנותרים בפירמה .בנוסף ,המערער כבר אינו שותף בשותפות ועל כן כבר אינו יכול
להשפיע על סוגי ההוצאות ,כגון הוצאות עודפות וקיומן אינו צריך להשפיע על אופן מיסויו.
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יתרת חוב של בעת מניות בגובה העודפים בחברה ,תמוסה כדיבידנד
.8
ע"מ  44903-01-15איתי ליברמן נ' פקיד שומה נתניה
המערער הינו בעל מניות בחברת סופר הארי בע"מ ("החברה") אשר הוקמה בשנת  2008וניהלה חנות סופרמרקט .בחודש פברואר  2010מכרה את הפעילות לחברת יינות
ביתן ,ומשכך הפסיקה את פעילותה העסקית באותה שנה והחלה בחיסול מלאי וציוד של החנות.
הנישום היה עובד החברה ערב המכירה.
הערעור התמקד במשיכת בעלי מניות אשר נרשמה תחת סעיף "חייבים שונים" בשנת  2010בסך  2,682,001ש"ח ובשנת  2011בסך  2,596,006ש"ח.
לטענת פקיד השומה ,יש לראות במשיכות אלה הכנסה חייבת ממשכורת לפי סעיף  )2(2לפקודת מס הכנסה ,וזאת בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה בהתייחס למשיכות
לפרקי זמן ארוכים שלא הוחזרו ושימשו את הנישום .לחילופין ,יש לחייב את המשיכות עד גובה יתרת העודפים בספרי החברה בסך של  1,694,506ש"ח כהכנסה מדיבידנד לפי
סעיף  )4(2לפקודה ,ואילו ההפרש כהכנסה חייבת ממשכורת לפי סעיף  )2(2לפקודה.
לטענת הנישום ,משיכת הכספים לא הייתה ,ואם הייתה  -היא לא הייתה שלו ,אלא של אביו המנוח שהלך לעולמו בשנת  .2013לטענתו ,רישומו כבעל מניות וכדירקטור נעשה
רק בשל רצונו לסייע לאביו לברוח מנושיו ,כאשר בפועל החברה הייתה של אביו שעשה בה כרצונו.
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופט בורנשטין) דחה את הערעור  ,וקבע ,כי הנישום מושתק מלטעון נגד המצג שווא לכאורה שהציג לפיו הוא בעל המניות היחיד בחברה,
גם אם מצג זה נעשה לבקשת אביו .משכך ,יש לייחס את כל כספי המשיכה לנישום.
ואולם ,אין לראות בכל סכום המשיכה כהכנסה כבר בשנת המס  ,2010אלא רק בשנה בה מתברר כי אין לנישום כוונה להחזירה .לפיכך ,רק המשיכה בשנת  2010עד גובה יתרת
העודפים מהווה הכנסה מדיבידנד לפי סעיף  )4(2לפקודה ,ואילו על יתרת המשיכה בהיותה הלוואה שאינה נושאת ריבית ,יחולו הוראות סעיף (3ט)(()1א) לפקודה  -כהכנסה
החייבת ממשכורת לפי סעיף  )2(2לפקודה.
הערעור נדחה
הערה-תשומת לב להוספת סעיף (3ט )1לפקודה במסגרת חוק ההסדרים החל מיום  1בינואר  2017לגבי מיסוי יתרות חובה של בעל מניות מהותי בחברה (ראה חוזר מסים
 1.2017של משרדנו).
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אי הכרה בהפסד מאג"ח שטרם מומש ,מועד ההכרה ברווח הון הוא ביום חתימת ההסכם ולא במועד השלמת העסקה
.9
ע"מ  48240-01-15פיננסיטק בע"מ נ' פקיד שומה פ"ת
חברת פיננסיטק בע"מ (להלן" :המערערת") התאגדה בשנת  1978והפכה לחברה ציבורית בשנת  .1994המערערת עוסקת בפעילות נדל"נית בישראל ובארה"ב ,אחזקה
בתאגידים ובמתן הלוואות.
המחלוקת נוגעת לאפשרות קיזוזם של הפסדים עסקיים משנות מס קודמות והפסד שוטף (הפסד שמקורו בניכוי הוצאות מימון והנהלה וכלליות) כנגד הכנסות ורווחים שנצמחו
למערערת בשנות המס שבערעור  ,2008-2010כנגד רווח הון ממכירת מניות נסחרות חברת פטרו גרופ ("מניות פטרו") וכנגד אג"ח חברת נידר ("אג"ח נידר").
ביום  29במאי  2008חתמה המערערת על הסכם עם חברת אמריס החזקות בע"מ ("אמריס") לפיו תמכור את מלוא החזקותיה במניות פטרו לאמריס תמורת סך של 14.33
מיליון ש"ח או תמורת הנפקה של  34מיליון ע.נ אג"ח לא רשומות למסחר של אמריס ,לפי בחירתה של אמריס ,שבחרה בחלופת האג"ח.
המערערת העריכה את שווי האג"ח נכון ליום השלמת העסקה בסך 12.4מיליון ש"ח בהתבסס על שווי אג"ח נסחר בבורסה ,וכן על ההערכה ששווי אג"ח לא סחיר וללא בטחונות
הוא  90%משווי אג"ח סחיר ,ומשכך ביום  31בדצמבר  2010דיווחה המערערת בדוח לשנת המס  2008על תמורה בסך  12.4מיליון ש"ח בגין מכירת מניות פטרו ,וכיוצא מכך
רווח ההון הינו בסך  613אלפי ש"ח.
על-פי ההסדר הדיוני שהוסכם בין הצדדים ,צומצמו המחלוקות לנושאים הבאים:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

האם קיים נגד המערערת השתק פלוגתא לאור פסק-הדין הקודם?
מה אופי פעילות המערערת ,האם עסקית או הונית ,ומהן השלכות קביעה זו על זכאותה לניכוי ההפסד השוטף ולניכוי הוצאות?
האם המערערת זכאית לקיזוז הפסדים עסקיים מועברים כנגד רווחי הון?
האם יש להכיר למערערת בהפסד הון מאג"ח נידר בשל כך שחברת נידר הפכה לחדלת פירעון?
האם המערערת זכאית להפסד הון או הפסד שוטף מאג"ח אמריס לאור כניסת אמריס להליכי פירוק?
מהו מועד מכירת מניות חברת פטרו וכיוצא מכך  -מהי התמורה בגין המכירה?

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ( השופט בורנשטיין) דחה את הערעור ופסק כלהלן:
השופט מציין ,כי במסגרת פסק הדין לשנים קודמות הכריע במחלוקת בין הצדדים הנוגעת לסיווג הכנסתה של המערערת מוויתור על אופציה במקרקעין בשנת  ,2007כהכנסה
הונית שלא ניתן לקזז כנגדה הפסדים עסקיים מועברים ,כאשר אותה מחלוקת נוגעת לחלק מהעובדות הרלוונטיות לערעור.
לצד הכלל בדבר השתק פלוגתא  ,קיים בדיני המיסים העיקרון לפיו כל שנת מס עומדת בפני עצמה .משכך ,בעניינים פיסיקאליים ראוי להכפיף את דוקטרינת השתק הפלוגתא
לחריגים משמעותיים ההולכים כברת דרך נוספת מעבר לחריגים הכלליים .אחד החריגים הוא כאשר בעל דין מראה שהעובדה החדשה לא הייתה בידיעתו ולא יכול היה בשקידה
ראויה לגלותה .ואף בעניין הבאת עדים וראיות יתכן שייתן ללכת עוד כברת דרך ולנהוג בגמישות מסוימת בכל הנוגע למידת השקידה הנדרשת והכל בהתאם לנסיבות כל מקרה
ומקרה.
בעניינינו ברור הוא כי העובדות הנטענות על-ידי המערערת במסגרת ה ליך זה לפיהן הכנסתה נושאת אופי פירותי וכי אופי פעילותה הוא עסקי ,היו צריכות להיות מוכחות במועד
ההתדיינות הקודמת ,אילו הייתה דואגת להבאת עדים רלוונטיים מטעמה .די בכך כדי ללמד כי במועד ההתדיינות הקודמת לא פעלה המערערת בשקידה הראויה ,ואולי אף לא
בשקידה כלשהי ,להבאת עדים מטעמה.
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באשר לשאלת סיווג פעילות המערערת בשנת מס  , 2008קבע השופט ,כי לא עלה בידי המערערת לבסס את טענתה כי פעילותה היא עסקית .משלא הוכיחה המערערת את
קיומה של פעילות עסקית בשנת  ,2008ממילא אף לא הוכיחה קיומו של עסק אקראי .משכך ,הכנסותיה של המערערת ממכירת הנכסים מהוות הכנסות הוניות החייבות במס
רווח הון ,ואילו הכנסות המימון חייבות במס לפי סעיף  )4(2לפקודת מס הכנסה (להלן" :הפקודה") ,כיוצא מכך אין להתיר בניכוי את הוצאות ההנהלה וכלליות ,אלא לכל היותר
להוון לעלות הנכסים.
באשר להכרה בהפסדי הון ביחס לאג"ח אמריס ולאג"ח נידר ,נקבע ,כי כל עוד האג"ח נותר בבעלות המערערת ולא יצאו מרשותה ,אין להכיר בהפסד ,גם אם יוכח כי ירד
ערכן ,וזאת לאור עיקרון המימוש ,ולמרות העובדה כי אמריס היתה בהליך נמשך של פירוק ונידר שהיתה בהליך הקפאת הליכים שנועד ליתן לה הזדמנות להשתקם.
באשר לשאלת מועד מכירת מניות פטרו וקביעת גובה התמורה ,סבר השופט ,כי צדק פקיד השומה בעמדתו לפיה יום חתימת ההסכם הוא יום אירוע המס ,ולא מועד השלמת
העסקה .באשר לגובה התמורה ציין ,כי פקיד השומה הקל עם המערערת שכן היה ניתן למסות את המערערת לפי שווי האג"ח ביום חתימת ההסכם ,קרי 14,571,720 ,ש"ח
המהווה  90%משווי השוק של האג"ח הסחיר באותו מועד ,ואילו פקיד השומה טען לתמורה בגובה  14,330,000ש"ח בלבד.
הערעור נדחה
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רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ -מלכא (פסקי דין )10-11
 .10מיסוי קבלת מלגות ושי לחג באמצעות ועדי עובדים וארגונים מקצועיים
ע"מ  1136/07הסתדרות המורים בישראל ואח' נ' פקיד שומה תל אביב 5
הסתדרות המורים הינה ארגון עובדי ההוראה בישראל .כ 90%-מחבריה מועסקים במישרין על-ידי משרד החינוך ,והיתר מועסקים במישרין על-ידי גופים אחרים ("הגופים
האחרים") .עמותת המורים הוקמה על-ידי הסתדרות המורים כ"זרוע חינוכית" .בהתאם להסכם קיבוצי משנת  1994בין משרד החינוך להסתדרות המורים ,הוקמה "קרן לקידום
מקצועי" שתתוקצב על-ידי משרד החינוך ("הקרן") .לאחר חתימת ההסכם ,חולקו לחברי הסתדרות המורים מלגות למימון חלקי של תארים אקדמאיים ,שמומנו בעיקרן על-ידי
הקרן ובחלקן הקטן מכספי הסתדרות המורים ועמותת המורים.
בשנים  2007-2004חולק לחברי הסתדרות המורים שי לחג במימון משרד החינוך .סכום השי שחולק לחברי הסתדרות המורים עובדי משרד החינוך נזקף בתלוש השכר של
עובדים אלה ונוכה מס כדין ,אולם סכום השי שחולק לחברי הסתדרות המורים שמועסקים על-ידי הגופים האחרים ,לא נזקף בתלוש השכר של עובדים אלה ,אלא הועבר כסכום
כולל להסתדרות המורים שחילקה להם את השי לחג.
בין הצדדים התעוררה מחלוקת באשר לשאלת מיסוי המלגות והשי לחג ,אשר נדונה בפני בית המשפט המחוזי בת"א (השופט אלטוביה):
סוגיית המלגות  -בהתאם לקביעת ביהמ"ש ,יש לראות במלגה שחולקה לחברי הסתדרות המורים כטובת הנאה .לצורך השאלה האם מלגה שמקבל העובד מהווה טובת הנאה
בידיו ,אין נפקות אם המעביד חילק את המלגה לעובד באופן ישיר או באמצעות צד ג' .בהתאם להלכת בנק יהב (ע"א  ,)3501/05מכיוון שהלימודים האקדמאיים שממנה המלגה
העניקו למורים יתרון מתמיד ,הרי שהמלגה יצרה לעובד טובת הנאה ולכן מהווה הכנסת עבודה בידיו החייבת במס.
ביהמ"ש מתייחס לשאלה ,אם נוכח העובדה שהסתדרות המורים אינה המעסיקה של חבריה ,האם המלגה שהיא חילקה להם ,מהווה למעשה טובת הנאה שניתנה בעקיפין על-
ידי המעסיק  -משרד החינוך? ביהמ"ש קובע כי באשר להטבות שמחלקת ההסתדרות לחבריה ,הממומנות מדמי החבר שהיא גובה מהם  -אין מדובר בהטבות המהוות הכנסת
עבודה .לצד זאת ,באשר למלגות שחילקה הסתדרות המורים אשר המימון להן מגיע ממשרד החינוך  -הרי שביחס אליהן נראה כי מדובר בטובת הנאה בה גלום יתרון מתמיד,
שניתנה לעובד ממעבידו ,גם אם בעקיפין .בהקשר זה ,אין מקום להבחין בין עובדי הגופים האחרים לבין עובדי משרד החינוך ,משום שמשרד החינוך הוא זה שמתקצב את
פעילות הגופים האחרים ובדרך זו מממן את שכרם של עובדי הגופים האחרים .אף העובדה כי המלגות מחולקות לעובדי הוראה פעילים ,ולא לגמלאים/עובדים בשבתון שהינם
חברי הסתדרות המורים  -מלמדת כי המלגה מחולקת להם על רקע היותם עובדי הוראה פעילים במשרד החינוך או בגופים האחרים.
ביהמ"ש קובע כי בדר"כ המעביד הוא שמשלם את שכרו של העובד ואז חלה עליו חובת ניכוי המס במקור .אולם ,יש מקרים בהם שכר העובד משולם על-ידי צד ג' ואז אותו צד ג'
חייב בניכוי המס במקור .בהיעדר טופס  101או אישור תיאום מס ,חייב המשלם שכר עבודה לנכות מס במקור בשיעורים הקבועים בתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר
עבודה) ,התשנ"ג , 1993-כאשר ברירת המחדל היא "מס בשיעור המרבי" .ביהמ"ש אף דוחה את הטענה ולפיה פעלה כנאמן או שלוח של העובד ,ועל כן אינה חייבת בניכוי מס
במקור ,שכן לא ייתכן שנאמן המשלם לנהנה יהיה פטור מחובת ניכוי במקור.
סוגיית השי לחג  -אין חולק שהשי לחג מהווה טובת הנאה החייבת במס כהכנסת עבודה .בהתייחס לשי לחג שחולק בשנים הרלוונטיות לחברי הסתדרות המורים המועסקים על-
ידי הגופים האחרים ,אשר לא נזקף בגינו שווי בתלוש השכר של המקבלים ולא נוכה ממנו מס  -קובע ביהמ"ש כי הדין זהה לדין החל בעניין המלגות :המשלם חייב בניכוי המס,
ומשה הסתדרות שילמה את סכום השי לחג היה עליה לנכות את המס החל על סכום השי לחג ,מהטעמים שפורטו לעיל בעניין המלגות.
הערעורים נדחו
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 .11הוצאות כיבוד מחוץ לעסק אינן מותרות בניכוי
ת"צ  20306-12-13מהילי בע"מ נ' מדינת ישראל-רשות המסים
פסה"ד דן בבקשה לאישור תובענה כייצוגית ,שעניינה בהיתר ניכוי הוצאות כיבוד של הנישום שהוצאו לא במקום העיסוק של הנישום .המבקשת היא חברת מהילי בע"מ
("החברה ") ,העוסקת במתן שירותים בתחום המחשוב ואבטחת מידע .לטענת מנכ"ל החברה ,לצורך פעילות השיווק של החברה וקידום עסקיה ,מתקיימות על-ידו או
על-ידי קבלני משנה מטעמו ,פגישות עסקיות עם לקוחות פוטנציאליים ,שלעתים מתקיימות בבתי קפה בהם מתכבד המנכ"ל ו/או מי מטעמו וכן הלקוח עמו מתקיימת הפגישה
ב"קפה ומאפה" .החברה ניסתה לקבל ללא הצלחה את אישורו מראש של פקיד השומה לניכוי הוצאות אלה.
ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים (השופט בורנשטיין) דוחה את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.
תקנה  )1(2לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) התשל"ב"( 1972-התקנות") ,קובעת כלהלן" :ההוצאות המפורטות בפסקאות ( )1עד ( )7יותרו לניכוי רק בהתאם לאמור
להלן 80% )1( :מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום; לענין זה "כיבוד קל"  -שתיה קרה או חמה ,עוגיות וכיוצא באלה;".
ביהמ"ש קובע כי התקנה האמורה נועדה לקבוע את דינן של כלל הוצאות הכיבוד על סוגיהן השונים ,כאשר אלו יותרו בניכוי אך ורק בתנאים ,בסייגים ובמגבלות הקבועים בתקנה
 )1(2לתקנות .הוצאות כיבוד שאינן עומדות בתנאים ,בסייגים ובמגבלות אלה ,אסורות בניכוי על פי התקנות .לפיכך ,אין מקום לומר שהן אינן מוסדרות בתקנות ,וכי ניתן לבחון
אותן על פי העקרונות הכלליים לניכוי הוצאות כקבוע בסעיף  17לפקודה ,כפי שטענה החברה.
מה הם אותם תנאים ,סייגים ומגבלות החלים על הוצאות כיבוד? ראשית ,הניכוי בגין הוצאות הכיבוד יהיה אך ורק בגובה  80%מההוצאות; שנית ,שיהיו אלו הוצאות לכיבוד קל
ולא כיבוד מסוג אחר כמפורט בסעיף; שלישית ,נדרש שתהיינה אלה הוצאות כיבוד במקום העיסוק ולא מחוץ למקום העיסוק.
לאור האמור ,קובע ביהמ"ש ,כי הוצאות כיבוד שלא במקום העסק  -אינן מותרות בניכוי .ביהמ"ש מנמק את הקביעה בכך שהוצאות כיבוד הן מטבען "מעורבות" ,קרי  -כרוך בהן
הן מרכיב פרטי והן מרכיב עסקי ,ומטעם זה עלה הצורך בהגבלת ניכוין ,באמצעות תקנה  )1(2לתקנות .זאת ,משום שהאפשרות להכליל הוצאות פרטיות על-ידי מנהל או עובד
של עסק בזמן שהותו מחוץ למקום העיסוק ,בהיעדר פיקוח ,גבוהה משמעותית מאפשרות שכזו במקום העיסוק.
באשר לטענת החברה כי יש לראות בבתי הקפה כחלק ממקום העיסוק בשל קיומן של פגישות עסקיות תדירות בהן  -ביהמ"ש דוחה טענה זו .ביהמ"ש קובע כי לא ניתן לראות
ב בית קפה מזדמן ,אף אם מזדמנים אליו לעיתים קרובות ,כ"מקום עיסוק" במשמעות תקנות ניכוי הוצאות מסוימות .התקנה מתייחסת למקום שבו הנישום מנהל דרך קבע את
עיסוקו.
בהתייחס לשאלת אישור התובענה כתובענה ייצוגית ,ביהמ"ש מדגיש כי במקרה זה ניהול התובענה כייצוגית נוגד את עקרון היעילות .השבת מס שנגבה שלא כדין שמקורו
בהוצאה שלא הותרה וראוי היה להתירה מותנית בנסיבות האישיות והעסקיות הייחודיות לכל נישום .נדרשת זהירות והקפדה יתרה בתביעות ייצוגיות בדיני המס ,שהרי מטרתן
אינה להביא להתעשרות המבקש וקבוצתו ,אלא להשבה בהתאם להוראות ה דין .הוראות אלו קובעות שיש להציג ראיות לצורך אימות ההוצאה והיקפה .בכך יש לשלול את
האפשרות של מתן סעד של השבה.
הבקשה נדחתה
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רו"ח יעל אביאור (פסק דין )12
 .12הוראות האמנה גוברות על מגבלת התקופה לזיכוי בשל מסי חוץ לפי סעיף 207ב לפקודה
ע"מ  49525-02-14גמול אמריקה בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 4
חברת גמול אמריקה בע"מ ("המערערת") רכשה נכסי נדל"ן בארצות הברית באמצעות חברות אמריקאיות מסוג ( LLCשהינן חברות שקופות לצרכי מס בארה"ב) .בשנת 2006
מימשה המערערת חלק מאחזקותיה בחברות ,תוך שנצמח לה רווח בסך של כ 53-מיליון ש"ח .המערערת דיווחה לרשויות המס בארה"ב על הרווח בשנת  .2006בפועל שילמה
המערערת חלק קטן מחבות המס בשנת  2008כאשר רובו שולם בשנת  ,2009וזאת בהתאם לדיני המס בארה"ב .בנוסף ,במסגרת דו"ח מתקן ,דרשה המערערת החזר מס
בארה"ב בשל קיזוז הפסדים לאחֹור .בדו”ח המס בישראל לשנת  2006דיווחה המערערת על רווח ההון החייב במס בשיעור של  25%ומנגד דרשה לקזז מיסי חוץ בגובה כל
המסים ששולמו בארה”ב במהלך השנים בתוספת המס אותו חסכה ("המס שנחסך") בשל קיזוז ההפסדים לאחור בארה”ב.
פקיד השומה ("המשיב") טען )1( :לעניין מועד תשלום המס הזר -בסעיף 207ב לפקודה ,נקבע כי רק מיסי חוץ ששולמו בתוך  24חודשים מתום שנת המס בה דווחה ההכנסה
בישראל ,מותרים בקיזוז .ועל כן ,רק מיסי החוץ ששולמו בפועל ב 2008-יותרו בקיזוז ,מיסי החוץ ששולמו בפועל ב 2009-לא יותרו בקיזוז; ( )2לעניין השלכות קיזוז הפסדים-
פקיד השומה לא התיר בקיזוז את המס שנחסך ,משום שהמערערת לא שילמה סכום זה בפועל ,אלא ייחסה את הסכום האמור להפסדים שקיזזה מהכנסותיה ואשר בעטיים
נחסך ממנה תשלום המס בארה"ב.
לטענת המערערת הוראות האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה”ב גוברות על הוראות הפקודה ,ובשל סע’  )3(26לאמנה הקובע ש “ -ישראל תתיר לתושב ישראל כזיכוי נגד
מס ישראלי את הסכום המתאים של מסי הכנסה ששולמו או נצמחו לארצות הברית” ,לאור זאת:
( )1לעניין מועד תשלום המס הזר -יש להתעלם ממגבלת הזמן הקבועה בסעיף 207ב ולהתיר כזיכוי את המסים ששולמו בארה”ב ללא התניה לגבי מועד תשלומם בפועל.
( )2לעניין השלכות קיזוז הפסדים -יש להתיר כזיכוי גם מסי הכנסה שנצמחו בארצות הברית ,והרי המס שנחסך אמנם לא שולם אך נצמח .בנוסף ,יש לראות במס שנחסך כאילו
היה מס ששולם על-ידה ולאפשר את קיזוזו מסכום המס בו היא חייבת בישראל  ,לחילופין  -ביקשה המערערת לאפשר לה "לייבא" הפסדים שהיו לחברות בשליטתה בשנים
שלאחר שנת-המס  2006לצורך חישוב המס בישראל.
באשר לטענה החלופית של המערערת טען המשיב ,כי הדין בישראל אינו מאפשר ייחוס הפסדים של גוף משפטי אחר מהנישום.
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט אלטוביה) ,קיבל את הערעור באופן חלקי .השופט קבע:
( )1לאור עקרון מניעת כפל מס ומכוח הוראות סעיף  196לפקודה (הקובע כי הוראות האמנה גוברות על כל חיקוק) ,ובשל הוראות סעיף  210לפקודה המלמדות שיש להגמיש
את ההוראות ההתיישנות שבפקודה כדי לתקן את סכומי הזיכוי בשל מס זר ,אין ליתן תוקף להוראה הקבועה בסעיף 207ב לפקודה ויש לאפשר למערערת לקזז את המס
ששילמה בשנת  ,2009בכפוף לכך שבינתיים לא קיבלה החזרי מס בגין קיזוז הפסדים מרווח ההון שהיה לה בשנת .2006
( )2אין לקבל את עמדת המערערת ,לפיה ניתן לקזז מהמס ביש ראל מס שלא שולם בפועל בשל קיזוז הפסדים ,שכן פרשנות זאת אינה מונעת כפל מס אלא מעניקה הטבה
חסרת הגיון פיסקלי.
לבסוף ,נקבע ,כי החברות שהיו בשליטת המערערת בתקופה הרלבנטית הן ישויות משפטיות נפרדות מהמערערת ,וגם אם על-פי הדין בארה"ב או במדינות שם הן מהוות חברות
שקופות ,הן אינן כך בישראל; ובהתאם ,אין לייחס הפסדים שהיו לחברות האמורות למערערת .אומנם בחוזר מס הכנסה  5/2004נקבע הסדר המתייחס לחברות  , LLCאולם
המערערת בחרה שלא לפעול על פיו.
בחזרה לתפריט
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רו"ח אורן חן (פסקי דין )13-14
 .13סיווג תקבול עבור אי תחרות שקיבל עובד בעת פרישתו כתקבול פירותי
ע"מ  28006-01-14טוביה פלדמן נ' פקיד שומה פתח תקווה
המערער מהנדס בהכשרתו עבד בחברות בקבוצת נס טכנולוגיה אינק (נס) שנים רבות ,כשבשנים האחרונות להעסקתו שימש כמשנה למנכ"ל נס .הסכמי העסקתו לאורך השנים
כללו הוראה המגבילה את זכותו להתחרות בחברה במשך שנה אחת.
ב 2008-נחתם הסכם סיום העסקת המערער (ההסכם) לפיו יקבל המערער  935,000דולר ,מתוכם  550,000דולר עבור אי תחרות מצד המערער בקבוצת נס למשך 24
חודשים .חברת נס דיווחה למשיב על סכום התקבול האמור במסגרת טופס ( 106תשלומים וניכויים ממשכורת) לשנת  2009כפיצויים החייבים במס.
המערער טען שהתקבול ע"ס  550,000דולר (התקבול) הוא הוני ונימק את דבריו בכך שתחום ה IT-שופע בהתפתחויות טכנולוגיות ובחדשנות מתמדת והסכם אי-התחרות הוציא
אותו מהשוק והפך אותו ללא רלוונטי ולפיכך מתקיימת מכירה של זכות המהווה הכנסה הונית .מנגד ,טען המשיב ,כי התקבול הוא חלק ממענק הפרישה ולכן מהווה הכנסה
פרותית.
ביהמ"ש המחוזי מרכז -לוד (השופט בורנשטיין) חזר על דעתו מפס"ד ברמן ,שרק במקרים חריגים ביותר יש לסווג תקבול בגין התחייבות לאי תחרות כהכנסה הונית ושבעקבות
הלכת ברנע של בית המשפט העליון (ע"א  ,) 5083/13אפשרות זאת מצטמצמת עוד יותר ,עד שקשה להעלות על הדעת מקרים שבהם יסווג תשלום כאמור כהכנסה הונית .יחד
עם זאת ,בחן בית המשפט ,האם במקרה שלפניו מדובר באותו מקרה חריג.
בית המשפט קבע כי המערער לא עמד בנטל ההוכחה שאכן מדובר בהתניית אי תחרות אמיתית וכי לא מדובר בכסות לתשלומים אחרים (כגון מענק פרישה) ,תוך שהוא מצביע
על עדותו של המערער שטען כי לאורך המו"מ עם נס דרישתו הייתה למענק פרישה ורק ברגע האחרון העלו נס את דרישתם לסווג חלק מהסכום כתקבול עבור אי תחרות.
כמו כן ,ציין בית המשפט ,כי לאחר שהמערער עזב את נס הוא הקים חברת ייעוץ שלטענת המערער עסקה בשרותי ייעוץ שאינם נוגעים במישרין לתחום ה .IT-בית המשפט קבע
כי לא הוכח כי שרותי יעוץ אלה ניתנו ללא זיקה לכישוריו כמ נהל או כמהנדס שנצברו בעת שנות עבודתו הרבות בנס ,ודי בכך שהעובד יכול למצוא עיסוק חלופי מקביל או קרוב
מבחינת כישורים ,ניסיון ,ותק ,השכלה וכיו"ב על מנת שהדבר לא יחשב כ"השמדת" יכולת להפיק הכנסה .במקרה זה אי -התחרות ,אינה כגדיעת העץ ממש ,אלא "שלכת" או
"גיזום ה ענף" ,ועל כן העץ עדיין יכול להצמיח פירות .לפיכך ,במקרה שלפנינו לא מדובר בגדיעת מקור ההכנסה ,אלא בפיצוי על פגיעה ביכולת המערער להפיק הכנסה פירותית.
הערעור נדחה
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 .14אי התרת שחלוף לפי סעיף  96לפקודה במכירת רכבי חברות השכרה וליסינג
ע"א  5883/14אלדן תחבורה בע"מ ואח' נ' פשמ"ג ואח'
דיון בשלושה ערעורים נפרדים של חברות שונות (אלדן תחבורה בע"מ ,קרדן רכב בע"מ ותמיר חברה להשכרת רכב בע"מ) על פסיקות של בתי משפט מחוזיים ,שאוחדו לדיון
אחד בפני בית המשפט העליון.
שלושת המערערות עוסקות במתן שרותי השכרת רכב וליסינג תפעולי .לצורך כך רוכשות המערערות רכבים ולאחר זמן מוכרות אותם וקונות רכבים חדשים .הרווחים שנצמחו
למערערות ממכירת רכבים דווחו כרווח הון שעליו החילו את הוראות השחלוף שבסעיף  96לפקודה (הקטנת רווח הון ובמקביל הקטנת עלות הרכישה של הנכסים החדשים לצרכי
מס).
המשיב (פקידי השומה השונים) טען כי פעילות מכירת הרכבים של המערערת עולה כדי עסק החייב במס לפי סעיף  )1(2לפקודה ולכן אין היא יכולה להפעיל את סעיף 96
לפקודה ,החל על רווח הון בלבד .כמו כן ,טען המשיב כי עצם העמדת הרכבים למכירה מהווה שינוי יעוד מרכוש קבוע העומד להשכרה למלאי עסקי העומד למכירה ,ומכיוון שלא
חלפו  4שנים מיום רכישת הרכב ועד העמדתו למכירה (על כך אף צד לא חלק) ,הרי שבהתאם לסעיף  )2(100לפקודה אין לראות בשינוי היעוד כמכירה רעיונית ,אלא כמכירה
במישור העסקי (במועד מכירת הרכב) ,כך שממילא סעיף  96לא חל.
המערערות טענו כי מעולם לא נעשה שינוי יעוד לרכבים וכי לגבי השאלה האם נעשה שינוי יעוד או לא ,יש ללמוד מכוונתו הסובייקטיבית של הנישום .לראייתן של המערערות
המכירה אינה שינוי יעוד אלא שלב בהליך השכרת הרכבים .כמו כן ,טענו כי לעניין סעיף  100לפקודה ,תקופת  4השנים היא חזקה הניתנת לסתירה ותכליתו הייתה להקל עם
הנישום .המערערות הוסיפו וטענו כי תיקון נוסח סעיף  , 96שחוקק בשנים מאוחרות יותר לשנות השומה ,הקובע שהוראת הסעיף לא תחול על רכב ששימש להשכרה טרם
מכירתו ,מעידה ,שלא כך היו הדברים לפני התיקון.
ביהמ"ש העליון קבע כי לצד עסק של השכרת רכבים התקיים עסק של מכירת רכבים שגם בו כילכלו המערערות את צעדיהן לשם מקסום רווחיהן ,ולצורך כך הפעילו מנגנון
שהעסיק אנשים באופן רציף כל השנה ובכל שנה ,דבר המלמד על פעילות עסקית כך שסעיף  96לא חל.
לעניין סעיף  ,)2(100קבע בית המשפט כי תקופת הארבע שנים היא חזקה חלוטה ,ותכלית הסעיף אינה להקל על הנישום ,אלא לנסות למסות מיסוי נכון של אירוע המס.
לטענת המערערות בדבר משמעות תיקון נוסח סעיף  96בשנים מאוחרות יותר לשנות השומה ,ענה בית המשפט ,כי אין בתיקון כדי ללמד כי בתקופה שלפני התיקון מכירת
רכבים על-ידי חברות השכרה הייתה בהכרח מכירה הונית ,אלא כי גם אם יתברר על פי הנסיבות שמכירת רכב ששימש להשכרה הייתה מכירה הונית ,לא יחול הסעיף על מכירה
זאת.
הערעורים נדחו
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רו"ח ועו"ד זמירה יוסף ארבל (פסק דין )15
.15

מיסוי מלגות בחו"ל של פרופסורים
עמ (י-ם)  4690-10-14פרופ' קרצ'מר ,שרמר ובר נ' פקיד שומה ירושלים

פס"ד הינו בערעורם של שלושה פרופסורים ,חוקרים בתחום האקדמי ,אשר הוזמנו על-ידי אוניברסיטת ניו יורק לשהות בה במהלך שנה אקדמית כחוקרים במכונים חדשים
שנפתחו בה ,מכון שטראוס ומרכז תקווה ("המכון והמרכז") ,וכל אחד מהם קיבל מלגה מאוניברסיטת ניו יורק ,עליה דיווח לרשות המסים כסכום שאינו חייב במס הכנסה .המשיב
החליט שלא לקבל את עמדת החוקרים .השאלה המשפטית  :האם יש לראות במלגה שקיבלו המערערים משום "הכנסה" הנכללת בבסיס המס ,או שמא ,מדובר בסכום שאינו
מהווה "הכנסה" כהגדרתה בסעיף  2לפקודה ,הואיל ואין לו "מקור" במסגרת המקורות המפורטות בסעיף  2לפקודה?
טענות המערערים :למערערים טענות הן של מהות והן של פרוצדורה; במישור הפרוצדורלי טוענים המערערים כי נפלו פגמים בשומה עצמה ,בתהליכים אצל המשיב ובאופן קבלת
ההחלטות בעניינם .במישור המהותי טוענים המערערים כי לצורך חיובם במס ,נדרש להוכיח כי ניתנה על ידם תמורה או שירות למכון והמרכז ,המסבירים את התשלום שקיבלו
מאוניברסיטת ניו יורק .בהעדר תמורה או שירות מצדם ,אזי מדובר בכספים שהינם מחוץ לבסיס המס ,קרי ,אינם חייבים במיסוי .עוד נטען כי הם אינם בעלי משלח יד ,אלא רק
חוקרים -מורים ,ואילו תנאי לקיומו של משלח יד הינו המומחיות בתחום המקצועי בו עוסק הנישום והמחקר אליו הוזמנו לא היה בתחום התמחותם .אי לכך אין מדובר בהכנסה
מכוח סעיף  )1(2לפקודה ,והוא הדין לגבי סעיף  )10(2לפקודה המחייב אופי עסקי שלא מתקיים במקרה זה .אשר לחיוב במס בגין סעיף  )7(2לפקודה ,נטען כי אין מדובר במקור
הכנסה אקטיבי ,אלא פסיבי (שכירות של שם או מוניטין) ,לכן הסעיף לא חל.
דיון והכרעה בבית המשפט המחוזי בירושלים (השופט דורות) :ביהמ"ש דחה את הערעור .ביהמ"ש עמד על העקרונות הבסיסיים שנקבעו בפסיקה הנוגעים לעניין בדבר
"תורת המקור" שאומצה בישראל ,הבנויה על המודל האנגלי המסורתי ,לפיה נדרש מקור קבוע המוגדר בפקודה ואין די בכך שתהייה התעשרות של הנישום גרידא .ביהמ"ש
בנוסף סקר את הליך החקיקה של סעיף  )29(9לפקודה העוסק במלגות לחוקרים בהתאם לתיקון מספר  175לפקודה ותיקון מספר  39לחוק מס ערך מוסף ,שמטרתם היא לפטור
ממס הכנסה סטודנטים וחוקרים בגין קבלת מלגה בתקופת הלימודים או בתקופת המחקר ,כהגדרת מונחים אלו בסעיף  )29(9לפקודה.
המשיב הוכיח שהמערערים הוזמנו לניו יורק על פי יוזמה של מנהלי המכון והמרכז שהכירו את המערערים וכישוריהם האקדמיים .הענקת המלגות מבחינת המוסדות הייתה
כרוכה בשלושה תנאים (הגם שזה לא נקבע בחוזה משפטי מחייב) :א .הגשת מוצר מוחשי ,כדוגמת מאמר ,שיפורסם באתרי המכון או המרכז בתום תקופת השהות בניו יורק .ב.
המערערים ישתתפו בחיים האינטלקטואליים של המוסדות ושל אונ' ניו יורק .ג .המערערים ישהו באוניברסיטה ולא ייטלו על עצמם כל מחויבות אחרת.
אי לכך ,הוכיח המשיב ,שהמערערים נתנו תמורה בעד המלגה שקיבלו ואין מדובר במתנה ,או בפרס ,מן הסוג שהוראות הפקודה אינן חלות עליו .מדובר אפוא בתשלום שנועד
לשכנע את המער ערים להעדיף את השהות בניו יורק על פני אלטרנטיבות אחרות ולקיים את המערערים במהלך השנה האקדמית ,בה הקדישו את מרבית זמנם למחקרים
במסגרת המכון והמרכז .אין חשיבות מכרעת לכינוי התשלום כמלגה ,שכן מהות התשלום קובעת ולא השם שניתן לו .על כן תשלום זה הופך את המלגה להכנסה חייבת במס ,לפי
המקורות בסעיף  2לפקודה.
בנוגע להכרעה בדבר איזה מן המקורות המנויות בסעיף  2לפקודה יש לסווג את המלגה אותה קיבלו המערערים ,במקרה זה אין חולק כי מחקר אקדמי הינו במסגרת משלח ידם
של המערערים ,לפי סעיף  )1(2לפקודה ,שבדרך כלל עוסקים בו בישראל .אי לכך אין צורך להידרש לאפשרות המיסוי לפי סעיף  )10(2לפקודה .באשר לסעיף  )7(2לפקודה
האפשרות נדחתה מטעמי אי רלוונטיות ,שכן מדובר במקור הכנסה פאסיבי שאינו מאפיין את פעילותם של המערערים.
בנסיבות המקרה ,אין לחייב את המערערים בקנס גירעון ,שכן הם פעלו בתום לב וללא רשלנות.
הערעור נדחה
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הכרה בקיומה של נאמנות ,סיווג כבעל מניות מהותי
עמ (ת"א)  25689-02-13רוני לרנר נ' פקיד שומה ת"א 3

תקציר העובדות הרלוונטיות :מדובר בתושבי ישראל שהחזיקו מניות בשתי חברות תושבות חוץ ,חברה א'; חברה ב' .חברה א' וחברה ב' החזיקו
בחלק מהמניות של חברה תושבת חוץ אחרת  -חברה ג'.
המערער הינו תושב ישראל ובעל מניות בחברות א' ו-ב' .בשנות-המס  2007ו 2008-העבירו חברות א' ו-בי לידי המערער את מניות חברה ג'.
טענות הצדדים :לטענת המערער ,חברות א' ו -ב' החזיקו במניות חברה ג' בנאמנות לטובתו ולחילופין שימשו כ"צינור" שכל תכליתן החזקת המניות,
ועל-כן ,העברת המניות לידיו אינה בגדר אירוע מס.
המשיב  -פקיד השומה ,לעומת זאת ,טען כי העברת המניות היא הכנסה חייבת מ'דיבידנד בעין' ,וכי חברות א' ו-ב' הן חברה נשלטת זרה כמשמעותה
בסעיף 75ב לפקודה.
דיון והכרעה בבית המשפט בת"א (השופט אלטוביה)
בית המשפט סקר את סעיפי הנאמנות בפקודה ,ולאחר שהתייחס לחקירה הראשית והנגדית של מנהלן של חברות א' ו-ב' ,תוך בחינת התנהגות
הצדדים בפועל ,הנסיבות ההיסטוריות וכוונותיהם של הצדדים במתווה לפיו פעלו  -הגיע למסקנה כי אכן מדובר בהסדר של נאמנות ,על אף שלא נכרת
בין הצדדים הסכם נאמנות בכתב .בית המשפט הסתמך על ההלכה שנקבעה בע"א  3829/91אבינועם וואלס נ' נחמה גת ואח' ,שם דן בית המשפט
במוסד הנאמנות וקבע כי מקום שהנסיבות מלמדות על כוונת הצדדים להתקשר בחוזה נאמנות ,ניתן לקבוע שמדובר בנאמנות משתמעת
העקרונות שנקבעו שם ,לפיהן יש למסות על פי תוכנה הכלכלי ועל פי מהותה ולא על פי הגדרות או כותרות שהכתירו אותה הצדדים .לפיכך ,התקבל
הערעור בעניין זה של העברת המניות לידי המערער.
הגם שהמערער החזיק רק ב 3%-ממניות חברה ג' ,נקבע שקבלת דיבידנד ממנה תמוסה בשיעור הגבוה יותר החל על בעל מניות מהותי ,מאחר
שהיה שיתוף פעולה ביו כל בעלי המניות שהחזיקו בחברה ג' באמצעות חברות א' ו-ב'.
פסק דין זה מהווה חיזוק למגמה במשפט הכללי בכלל ובדיני המס בפרט  -המעדיפה את המהות הכלכלית והעסקית על פני התוכן והצורה.
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פסיקה  -מס ערך מוסף
עו"ד נתנאל כהן ,מחלקת מסים עקיפים
 .17מתן שירותים לתושב חוץ שיש לו חברת בת ישראלית חוייב במע"מ בשיעור מלא
ע"א  4149/15איזי פורקס טכנולוגיות ( )2004בע"מ נגד מנהל מע"מ גוש דן
חברת איזי פורקס טכנולוגיות ( )2004בע"מ ("המערערת") הינה חברת בת ,תושבת ישראל ,של חברת איזי פורקס קפריסין ("החברה הקפריסאית") העוסקת בתחום הפורקס
ובבעלותה תוכנה לסחר מקוון במט"ח .עיקר עיסוקה של המערערת הינו מתן שירותי מחקר ופיתוח ושירותי תחזוקה ותמיכה לאתר האינטרנט של החברה הקפריסאית .כמו כן,
יצוין כי לחברה הקפריסאית חברת בת נוספת ,תושבת ישראל בשם איזי פורקס בע"מ ("פורקס בע"מ") אשר עוסקת בפעילות שיווק עבור החברה הקפריסאית.
בהמשך לאמור לעיל ,המערערת דיווחה על הכנסותיה מאת החברה הקפריסאית כעסקאות המתחייבות במס ערך מוסף בשיעור אפס ,זאת בהתאם לסעיף (30א)( )5לחוק
מע"מ .אולם ,מנהל מע"מ גוש דן (המשיב) חייב את השירותים שהעניקה לחברה הקפריסאית במע"מ בשיעור מלא .המשיב קבע כי התוכן הכלכלי האמתי של הקשרים בין
החברה הקפריסאית לבין פורקס בע"מ-מלמד ,כי פורקס בע"מ הינה סניף של החברה הקפריסאית ולכן יש לאחרונה פעילות ועסקים בישראל .משכך ,יש לחייב את עסקאותיה
של המערערת בשיעור מס מלא.
הדיון בפני ביהמ"ש המחוזי בת"א (השופטת קרת-מאיר)
טענות המערערת :לחברה הקפריסאית אין כל פעילות או עסקים בישראל .מדובר בחברה זרה הפועלת בקפריסין ואינה פועלת בישראל .פורקס בע"מ היא חברה נפרדת העוסקת
בקידום מכירות ופרסום עבור החברה הקפריסאית בישראל ,בלבד .הטענה של המשיב לפיה יש לחברה הקפריסאית פעילות ועסקים בישראל-אך ורק בגין העובדה כי חברה
ישראלית מעניקה לה שירותי שיווק ופרסום היא גישה המנוגדת להגיון ולתכלית החקיקה.
טענות המשיב :חזר על הנימוקים שפורטו בהחלטת השומה .כמו כן ,טען כי החברה הקפריסאית הקימה סניפים ברחבי העולם כולל בישראל .סניפים אלה משמשים בפלטפורמת
המסחר במט"ח שמתחזקת ומפתחת המערערת .עוד טען ,כי ממסמכי ההתקשרות של הלקוחות הישראלים עם פורקס בע"מ ,עולה כי אין היא עוסקת רק בשיווק וכי החברה
הקפריסאית משתמשת בפורקס בע"מ לפעילות בישראל .עמדתו של המשיב היא כי פורקס בע"מ ניהלה בעצמה חדר עסקאות של מסחר מט"ח בישראל.
בית המשפט קבע  ,כי אין לבחון את שאלת קיום פעילות המסחר במט"ח רק על סמך מיקומו הפיזי של שרת המחשב ,אשר מצוי מחוץ לישראל ,או על סמך התוכנה המאפשרת
את רכישת המט"ח ,המצויה בבעלותה של החברה הקפריסאית .כמו כן ,קבע ,כי קיים מערך עסקי שלם המתנהל בישראל על-ידי פורקס בע"מ ,המהווה חלק בלתי נפרד מאותו
מסחר מקוון במט"ח אשר מבוצע באמצעות תוכנת פורקס ,השייכת לחברה הקפריסאית.
בית המשפט ,בנוסף ,קבע על פי עדותו של אחד מבעלי המניות בפורקס בע"מ ,כי פורקס בע"מ היוותה סניף של החברה הקפריסאית והחלק הפנימי של החברה כאן בישראל.
משכך ,משתמשת בפלטפורמת המסחר שלה .לפיכך ,בנסיבות אלו ,מדובר על מהות עסקית שהינה נרחבת יותר משיווק ,אשר מבוצעת מישראל.
פורקס בע"מ איתרה לקוחות בישראל וחתמה על חוזים בשמה של החברה הקפריסאית .בנוסף ,סיפקה שירותי תמיכה ללקוחותיה הישראליים של החברה הקפריסאית ,בשפה
העברית ,ניהלה חדר עסקאות משל עצמה ותמכה בחדר העסקאות של החברה הקפריסאית .פורקס בע"מ גם העניקה שירותי סליקה של כרטיסי אשראי ללקוחות ישראליים-
כחלק בלתי נפרד מפלטפורמת המסחר בישראל .כספים אלו אשר השתלמו באמצעות הסליקה ,עברו ישירות לחברה הקפריסאית באמצעות פורקס בע"מ ולא על-ידי הלקוח
23

עצמו .כמו כן ,בחינת מסמכי ההתקשרות בין הלקוחות הישראלים לבין החברה הקפריסאית ופורקס בע"מ ,חיזקה אף היא את מסקנת בית המשפט ,כי מדובר בהתקשרות כספית
שהינה חלק מניהול זירת מסחר אשר התבצעה על-ידי פורקס בע"מ ,בישראל.
מעיון בתשובתה של פורקס בע"מ ,לעניין תובענה ייצוגית אשר הוגשה נגדה בישראל ,לא נעשתה הבחנה בין פעילות חברת פורקס בע"מ לבין הפעילות של החברה הקפריסאית.
יתרה מכך ,נמצא כי החברה הקפריסאית מפעילה בישראל את אותם כללים רגולטוריים אשר היא דורשת מכלל הסניפים שהקימה בכל רחבי העולם.
לבסוף ,קבע בית המשפט המחוזי כי יש לראות בחברה הקפריסאית כמי שיש לה עסקים ופעילות בישראל .משכך ,אין היא עונה על הגדרת המונח תושב חוץ לצורכי סעיף
(30א)( )5לחוק מע"מ הקובע תשלום מע"מ בשיעור אפס.
בית המשפט העליון קבע :עיקרו של הערעור מהווה שינוי חזית מכתבי הטענות וחזית המחלוקת שהתבררה בבית משפט קמא .אשר על כן ,איננו רואה להתייחס לטענות של
"מוסד כספי" ו"שליטה וניהול" שהועלו לראשונה בערעור ,על הסתעפויותיהן השונות.
לגופם של דברים ,ביהמ"ש סבור כי ,משהוכח בבית משפט קמא כי לחברה הקפריסאית פעילות בישראל המתבצעת באמצעות פורקס בע"מ ,היא אינה בבחינת "תושב חוץ"
לצורך שיעור מס אפס ,לפי סעיף (30א)( )5לחוק.
הערעור נדחה
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אופן קיזוז מע"מ תשומות בחברה שחלק מהכנסותיה אינן חייבות במע"מ
ע"מ  31352-12-13לורן מבני תעשיה בע"מ נגד מנהל מע"מ ומס קניה תל אביב 3

בין השנים  2008-2012היו בבעלות חברת לורן מבני תעשיה בע"מ ("המערערת") שלוש יחידות דיור מלונאיות ,יחידת מגורים (להלן ביחד" :יחידות הדיור") וכן מבנה תעשייה.
נכסים אלו הושכרו והמערערת הפיקה דמי שכירות מהם .לצורך חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו"( 1975-החוק") ,חלק מעסקאות ההשכרה היה חייב במס ואילו חלק אחר-
ההשכרה למגורים -היה פטור ממס.
באותה תקופה המערערת הוציאה הוצאות מסוגים שונים ,וביניהן הוצאות ריבית על הלוואה שנתקבלה מחברה קשורה והוצאות לעורך דין ולרואי חשבון .המערערת ניכתה את
מלוא מס התשומות בגין ההוצאות האמורות .אולם מנהל מע"מ ומס קניה תל אביב "( 3המשיב") סבר ,כי יש לשלול ניכוי חלק מן ההוצאות לנוכח העובדה שחלק מהכנסות
המערערת נבע מעסקאות פטורות ממס ערך מוסף .בנוסף ,המערערת ניכתה מס תשומות בקשר לניהול תיק ניירות ערך בו השקיעה כספים פנויים והמשיב שלל ניכוי זה במלואו.
בית המשפט המחוזי בת"א (השופט קירש) קבע:
הסוגיה הראשונה-לעניין הוצאות הריבית בגין ההלוואה שנתקבלה מהחברה הקשורה .המשיב טען ,כי ההלוואה הייתה בגין רכישת יחידות הדיור וניתנה בסמיכות זמנים למועד
ביצוע התשלומים עבור הרכישה .לפיכך שלל את ניכוי מס התשומות המיוחס לרבע ממס התשומות על הריבית ששולמה ,כלומר על יחידת המגורים .אולם ,המערערת טענה כי
אין מקום להיתפס לסמיכות הזמנים בין קבלת כספי ההלוואה מהחברה הקשורה לבין ביצוע התשלומים .משכך נדרש להתייחס למקורות המימון הנוספים שעמדו לרשותה,
ולהתיר בניכוי את מלוא מס התשומות בקשר להוצאות הריבית ששולמו.
בית המשפט קבע ,כי סמיכות קבלת ההלוואה לרכישת היחידות המלונאיות איננה מצדיקה את צביעתו של הכסף וייחוסו אליהן ,כאשר קיימים מקורות מימון נוספים
וחלופיים .לפיכך ,אין לקבל את עמדת המשיב שיש לייחס את ההלוואה מהחברה הקשורה רק לרכישת יחידות הדיור ואת ההלוואה הנוספת מבנק (בגינה אין מס תשומות) רק
לרכישת מבנה התעשייה ,אלא יש להתייחס למכלול כולו .לכן בקביעת שיעור יחס ניכוי מס התשומות המותר בניכוי יש להתייחס לכלל מקורות המימון השונים ,שהינם ההלוואה
מהחברה הקשורה וגם הלוואה נוספת מבנק ,אשר נועדו לרכישת היחידות המלונאיות (להבדיל מיחידת המגורים) וגם לרכישת מבנה התעשייה ,לגביהם בית המשפט התיר את
מלוא מס התשומות באופן מלא .כלומר ,בית המשפט לא התיר בניכוי רק את החלק היחסי של מס התשומות מכלל ההשקעות בנכסים בגין היחידה שהושכרה למגורים בפטור
ממע"מ שהינו  ,16%ולא  25%כפי שקבע המשיב.
הסוגיה השנייה-בעניין ההוצאות הכלליות ,הכרוכות בשכר טרחת עורכי דין ורו"ח .לעניין זה המשיב טען ,כי עסקאות פטורות ממס מחייבת את שלילת ניכוי מס התשומות בנוגע
להוצאות אלה באופן יחסי ,בהתאם למשקל ההכנסות הפטורות לכלל ההכנסות .אולם ,המערערת טענה כי מאחר והוצאות אלה שימשו לצורך פעילותה העסקית ,על אף ששמשו
גם לעסקה פטורה ממס ,יש להתיר את ניכוי מס התשומות בגינן .כלומר ,לטענת המערערת ,גם תשומות המשמשות לעסקה פטורה יהיו מותרות בניכוי ,ככל שמשמשות לצורכי
העסק .בית המשפט קבע ,כי מאחר והמערערת לא הצליחה להוכיח את ייחוס ההוצאות הכלליות לעסקאות מסוימות ולהגדיר את עיקר שימושן ,יש לסווגן לפי האופי הכללי של
פעילות החברה בכל תקופה .לפיכך ,יותרו הן בניכוי בשיעור יחסי להכנסות שלשמן נועדו.
הסוגיה השלישית -לעניין הוצאות ניהול תיק ניירות הערך של המערערת .המערערת טענה ,כי דמי הניהול בגין ניהולו של תיק ניירות הערך הוצאו לצורך השאת ריבית אשר
נועדה לשמש אותה ,לצורך פעילותה העסקית ולצורך עסקיה .אולם ,המשיב טען כי אותם דמי ניהול הניבו למערערת הכנסה שאינה חייבת במע"מ ,ולכן אין להותיר את ניכוי מס
התשומות בגינה .בית המשפט קבע ,כי מאחר וההוצאות בגין ניהולו של תיק ניירות הערך נועדו בעיקר להשיא רווחים למערערת ולא רק לגייס כספים ,המיועדים לשימוש
בעסקיה ,ומאחר ואלה לא חייבים במס ,התשומות בגינם לא יותרו לניכוי.
הערעור נדחה ברובו
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שירות של איתור וגיוס לקוחות בישראל עבור בנק זר אינו זכאי למע"מ בשיעור אפס
ע"מ  28788-11-15טיביסי אינווסט  -גאורגיה בע"מ נ' מע"מ גוש דן

חברת טיביסי אינווסט-גאורגיה בע"מ ("המערערת") הינה חברת בת של  TBC BANKהמחזיק בכל מניותיה ומושבו בגאורגיה ("הבנק") .כמו כן ,המערערת הינה נציגות שיווקית
של הבנק ,בישראל ,ויש לה שני מגזרי פעילות :האחד ,חשיפת הבנק ללקוחות פוטנציאלים ישראלים .השני ,ביצוע שיתופי פעולה עם גופים המעוניינים להשקיע בגאורגיה.
בנוסף ,המערערת מספקת ,לבנק ,שירותי שיווק וקידום מכירות .הכנסות המערערת מהבנק מחושבות על בסיס החזר הוצאות בתוספת  7%רווח ( .)COST+7%לפיכך,
המערערת דווחה ,לרשויות המע"מ ,על העמלות (הכנסות) שקיבלה מהבנק כעסקה החייבת במע"מ בשיעור אפס .אולם ,מנהל מס ערך מוסף גוש דן ("המשיב") חייב את
עסקאותיה במס בשיעור מלא .כמו כן ,הוציא המשיב למערערת שומת תשומות בגין הוצאות אירוח ,שלעמדת המשיב ,נוכו שלא כדין.
טיעוני המערערת :יש לחייב את הכנסותיה מהבנק במס ערך מוסף בשיעור אפס ,בהתאם לסעיף (30א)( )5לחוק מס ערך מוסף .זאת ,מאחר שהינה נותנת שירותים לבנק בלבד,
שהינו תושב חוץ .הגם ובמידה וסיפקה שירותים לתושב ישראל בישראל ,הרי ששירותים אלה זניחים ונלווים לשירות הניתן על-ידה לבנק .לחילופין ,הינה זכאית להטבת מס
בשיעור אפס מכוח סעיף (30א)( )7לחוק ,בגין שירותיה הניתנים בחוץ לארץ .זאת ,מאחר שמהווה כנציגות היחידה של הבנק מחוץ לגאורגיה ולכן עובדיה נוסעים לחו"ל ומעניקים
שם שירותים לתושבי חוץ ,דרך קבע .המערערת ,בנוסף ,טענה ,כי בגין העמלה המשולמת לה על-ידי הבנק ,משולם מס עקיף בגאורגיה ומשכך ,הטלת מע"מ על הכנסות
המערערת ,בישראל ,מהווה כפל מס.
טיעוני המשיב :המערערת נותנת שירותים ,נוסף על הבנק ,גם לתושבי ישראל בישראל .לאור זאת ,חל הסייג שבסעיף (30א)( )5לחוק ולכן התמורה המתקבלת על-ידה חייבת
בשיעור מס מלא .כמו כן ,המערערת אינה זכאית להטבת המס בשיעור אפס אף לפי סעיף (30א)( )7לחוק ,שכן ,לא הוכיחה את היקף השירותים הניתנים על-ידה מחוץ לישראל
אם בכלל.
הדיון בפני בית המשפט המחוזי בת"א (השופטת סרוסי) :בית המשפט ציין תחילה את פסק הדין ע"א  41/96קסוטו סוכנויות ביטוח בע"מ נ' מנהל מע"מ ("הלכת קסוטו")
שבעקבותיו תוקן חוק מע"מ .בית המשפט קבע ,כי לאחר תיקון מס'  23לחוק ,די בכך שעל-פי הוראת סעיף (30א)( )5ניתן שירות לתושב ישראל בישראל ,בנוסף לשירות הניתן
לתושב החוץ ,כדי לשלול את מתן ההטבה .בית המשפט ,קבע כי אין עוד צורך להידרש לקביעה מיהו מקבל השירות העיקרי ומיהו מקבל השירות המשני ,שכן גם אם השירות
שניתן לתושב ישראל בישראל הוא שירות משני ,די בכך כדי שהסייג בסעיף יחול והטבת המס תישלל.
אולם ,ככל והשירות שניתן לתושב ישראל הוא שירות זניח ,לא יהיה בו כדי למנוע את הטבת המס ,וזאת כדי לא לפגוע בתכלית ההטבה .בית המשפט קבע ,כי לאחר התיקון אנו
נדרשים לשאלה חדשה ,האם הפעולות שנעשו על -ידי העוסק עבור תושבי ישראל בישראל מהוות "שירות" ,אם לאו .ככל שהתשובה לכך תהא חיובית צריכים לקבוע עד כמה
מהותי השירות שניתן והאם יש בו כדי להצדיק ,מבחינת הרציונל שבבסיס ההטבה את שלילתה.
ביחס לטענת המערערת ,כי הינה חתומה על הסכם שירותים מול הבנק בלבד וכי כל הפעולות שנעשו על-ידה עבור תושבי ישראל נועדו אך ורק להוציא לפועל את השירות הניתן
על-ידה לבנק ומשכך את התמורה הינה מקבלת מהבנק בלבד -בית המשפט קבע ,כי כאמור בעידן שלאחר תיקון מס'  23לחוק ,אין כל נפקות לקביעה שהבנק הוא מקבל השירות
העיקרי ,אפילו ייקבע שאכן כך הדבר .בעניין זה קבע ,כי נשוא ההסכם בין המערערת לבין הבנק הוא מתן השירות בפועל לתושב ישראל בישראל .השירות הניתן לתושב החוץ
הוא בעצם הלכה למעשה השירות הניתן לתושבי ישראל בישראל .לפיכך ,קבע ,כי המערערת סיפקה שירות לתושב ישראל בישראל ולא ניתן לראותו כזניח או כנלווה לשירות
הניתן על -ידה לבנק .כמו כן ,העובדה שהמערערת לא קיבלה תמורה ישירה מהלקוחות הישראלים אינה מוכיחה שאינה נותנת להם שירותים .תמורה יכולה להינתן גם בעקיפין או
על-ידי אחר.
באשר לטענת המערערת ,כי הינה זכאית להטבה של שיעור מס אפס מכוח סעיף (30א)( )7לחוק -בית המשפט מציין תחילה ,כי אין לומר כי בכל מקרה בו חל הסייג שבסעיף
(30א)( )5לחוק ,ישר תישלל ההטבה לפי סעיף (30א)( )7לחוק .באופן כללי ,כאשר לעוסק יש שני מגזרי פעילות :האחד בישראל והשני בחו"ל ,אין כל מניעה כי לגבי השירותים
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הניתנים על ידו בחו"ל תחול ההטבה לפי סעיף (30א)( .)7עם זאת ,בנסיבות המקרה ,מאחר שטענה זו נטענה על-ידי המערערת לראשונה רק בסיכומיה הינה מהווה הרחבת
חזית אסורה .כמו ,כן הגם והיה נדרש לטענה זו ,המערערת לא הוכיחה את נסיבות נסיעותיהן של עובדיה לחו"ל ,ככל שהיו כאלה ולא הובהר על-ידה מה אופי השירותים שניתנו
על-ידה בחו"ל ולמי ניתנו.
לבסוף ,באשר לטענת המערערת כי הטלת מע"מ מהווה כפל מס ככל שהתחייבה ,בתשלום מס עקיף ,בגין העמלה המשולמת לה על-ידי הבנק בגאורגיה ,בית המשפט ,קבע כי
טענה זו מעולם לא הוכחה על-ידי המערערת ונטענה בעלמא ולכן אינו נידרש לה ודינה להידחות.
סוגיה שנייה שנדונה בפני בית המשפט :ניכוי מס תשומות על אירוח :לעניין זה ,טענה המערערת ,כי בעסק כמו שלה ,העובד בשיטת הקוסט פלוס ,אין המדובר בתשומות
בשל אירוח אלא מדובר בתשומות הנרכשות לצורך מכירתן לבנק ולפיכך הינן מותרות בניכוי למרות המגבלה שבתקנה  16לתקנות מס ערך מוסף ,התשל"ו"( 1976-תקנות
מע"מ ") המגבילה את הניכוי לאירוח אדם מחוץ לארץ .מנגד ,טען המשיב ,כי המערערת לא טוענת כי האירוח היה של אורחים מחו"ל ,כדרישת התקנה ,משכך ,לא הוכיחה ,כי
האירוח היה של אורחים מחו"ל ולכן מס התשומות לא הותר בניכוי.
בית המשפט קבע כי זכאותה העקרונית של המערערת לניכוי התשומה כפופה למגבלות הרגילות שבחוק ובתקנות ובפרט להסדר המיוחד שמציבה תקנה  16לתקנות ,לפיה
הניכוי יינתן רק בגין אירוח של אדם מחו"ל .משהמערערת לא הוכיחה כי התשומות בשל האירוח היו של אורחים מחו"ל ,נקבע ,כי שומת התשומות הוצאה כדין.
הערעור נדחה

בחזרה לתפריט
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מרכיב שירותי שיטור בשכר ,כחלק משירותי גבייה לרשות מקומית אינו חייב במע"מ
ע"מ  47387-05-15ביצורית בע"מ נגד מע"מ עכו

בערעור שלפנינו בפני בית המשפט המחוזי בחיפה (השופטת וינשטיין) נדונו שתי סוגיות כמפורט להלן:
סוגיה ראשונה-האם ב"מחיר העסקה" שבין חברת ביצורית בע"מ (המערערת) לבין הרשויות המקומיות ,להן היא מספקת ,שירותי גבייה ואכיפת תשלומי חובה ,נכללות גם
עלויות העסקתם של שוטרים בשכר?
המערערת הינה חברה העוסקת בניהול מערכת גביה ברשויות מקומיות ובמתן שירות של גביית חובות בגין תשלומי חובה ,כהגדרתם בדין ,לרשויות מקומיות .לשם כך המערערת
מסתייעת בביצוע השירותים בשוטרים בשכר ,המתלווים אליה בביצוע פעולות של אכיפה וגבייה .במקרים מסוימים -המקרים נשוא הערעור ,המערערת היא זו המשלמת
למשטרת ישראל את התשלום המגיע לה ,בגין שירותי השיטור בשכר .משנוכח לדעת ,שהמערערת לא שילמה מס עסקאות בגין תשלומי שכר השוטרים -הוציא לה ממונה אזורי
מע"מ עכו (המשיב) שומת עסקאות.
בעניין זה ,טענה המערערת ,כי אין לכלֹול במחיר העסקה את עלויות שכר השוטרים .שכן בביצוע התשלומים המועברים על ידה למשטרת ישראל ,עבור שכר השוטרים היא
משמשת רק כ"צינור" להעברת התשלום מהרשות המקומית למשטרה .כמו כן ,שירותי השיטור בשכר מסופקים ,על-פי הדין ,לרשות המקומית ולא למערערת ועל כן אין מקום
לחיוב במס עסקאות בגין רכיב שכר השוטרים .מנגד ,עמדת המשיב הייתה כי המערערת אינה גורם "מתווך" .משכך ,חייבת היא בתשלום מס עסקאות על רכיב העסקת השוטרים
בשכר .זאת ,מאחר שהשירות מסופק לה על-ידי משטרת ישראל ומאחר והיא נושאת בתשלום או בחובה לשלם את שכרם .הוצאה זו נחשבת חלק מהוצאותיה ,אשר בלעדיה אין
היא יכולה לספק את השירות לרשויות המקומיות .לפיכך ,רכיב זה מהווה חלק מ"מחיר העסקה".
בית המשפט קבע -כי לא יכולה להיות מחלוקת כי רק לרשות המקומית מוקנית הסמכות על פי דין לאכוף תשלומי מיסים ותשלומי חובה עירוניים וכן הסמכות לגבותם ,ואך ורק
הרשות המקומית היא הרשאית לפנות ולבקש הקצאת שוטרים למשימת גביית המיסים וכי אין המערערת זכאית לכך .על מנת שתוכל המערערת לספק שירות זה לרשות
המקומית ,נדרש כי תהא זכאית להגיש בקשה לקבלת שירותים אלו ממשטרת ישראל ,וכפי העולה מהוראות החוק אינה זכאית לכך .גם אם המערערת נהנית בעקיפין משירות זה
של העסקת השוטרים בשכר ,הרי שברור כי הגורם הרלוונטי והמרכזי הנהנה משירותי השוטרים ,בשכר ,היא הרשות המקומית ,שכן שירות זה מאפשר ומקל את גביית המיסים
העירוניים המגיעים לקופת הרשות.
משנקבע כי הרשות המקומית היא הזכאית להזמין את השירות ממשטרת ישראל ,ממילא היא אף זו הנושאת בתשלום עבור השירות .משכך ,הכספים שהמערערת מעבירה
למשטרה לצורך מתן שירותי השי טור ,לעיתים לאחר העברת הכספים מהרשות ,אינן הוצאות אשר מהוות חלק או מרכיב לעניין סעיף  )2(7לחוק מע"מ ולא תהא חבות במס
עסקאות ,בגין ההוצאות כאמור ,שכן ,אינן חלק "ממחיר העסקה" .כמו כן ,קבע בית המשפט בעניין תקנה  6לתקנות מע"מ ,כי המערערת שימשה כגורם מתווך בהעברת
התשלומים למשטרת ישראל עבור שכר השוטרים שסייעו ,לרשויות מקומיות ,בביצוע פעולות אכיפה וגבייה-הגם שלא מילאה אחר התנאים הטכניים של התקנה.
סוגיה שנייה-האם זכאית המערערת לנכות את מלוא מס התשומות בגין מכשירי טלפון ניידים אשר בשימוש עובדיה?
לטענת המערערת ,מרב ית הטלפונים הניידים הנ"ל חסומים לשימוש פרטי ומשמשים רק לשיחות למספרי הטלפון של המערערת ועל כן יש להתיר את מלוא התשומות בגינם.
מנגד ,טען המשיב ,כי המערערת ניכתה שלא כדין את מלוא מס התשומות בגין הטלפונים הניידים ,הן מאחר ולא הוכיחה טענתה בעניין האפשרות השימוש בטלפונים הניידים והן
מאחר והותר למערערת ניכוי של שני שליש ממס התשומות ,לפי תקנה  18לתקנות מע"מ .לפיו ,המערערת לא פעלה בדרך המתוות.
באשר לסוגיה זו ,קבע בית המשפט ,כי דין טענות המערערת בעניין שומת התשומות להידחות .שכן ,מלבד טענות המערערת כי מרבית הטלפונים חסומים לשימוש פרטי וכי
עובדי החברה אינם עושים שימוש פרטי בטלפונים החסומים האמורים ואף אינם יכולים לעשות שימוש כאמור-לא הובאה כל ראיה על-ידי המערערת בנושא ,וממילא המערערת
לא עמדה בנטל הראיה המונח על כתפיה.
הערעור התקבל ברובו
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מיסוי מכירת דירה שהתקבלה בחלקה במתנה
ו"ע  45326-01-15לילך אריאל נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א

בשנת  2013רכשה העוררת ,בהיותה בת  ,18דירת מגורים המצויה בתל אביב .הדירה נרכשה בחודש מאי עבור סך של  1,200,000ש"ח ונמכרה בחודש ספטמבר באותה שנה
תמורת סך של  1,800,000ש"ח .העוררת ביקשה פטור ממס שבח על הרווח ממכירת הדירה.
המשיב ,מנהל מיסוי מקרקעין ,סירב להעניק פטור וזאת בטענה שהמימון לרכישת הדירה ניתן לעוררת כמתנה מאביה .לפי עמדת המשיב ,מאחר ובעת מכירת הדירה לא חלפה
"תקופת הצינון" הנדרשת על פי חוק מיסוי מקרקעין במקרים כגון זה ,העוררת איננה זכאית לפטור ממס שבח .העוררת מצדה טוענת כי רכישת הדירה כלל לא מומנה במתנה,
ולחלופין גם אם היא קיבלה סכום כסף במתנה מאביה (הסכום הראשון ששולם למוכרת הדירה בסך  400,000ש"ח) ,סכום זה היווה רק שליש ממחיר הרכישה ולפיכך אין בסיס
לשלילת הפטור המבוקש.
המחלוקת בין הצדדים הינה בשאלה האם העוררת קיבלה " 50%לפחות ממחיר הדירה במתנה" בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישת הדירה .אם אכן כך היה ,העוררת איננה
זכאית לפטור בגין מכירת הדירה ,בשל סעיף 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין הקובע סייג לפטור במקרה של דירה שהתקבלה במתנה.
ועדת הערר קיבלה את הערר וקבעה שמאחר שהדירה נמכרה בסכום הגבוה מיתרת מחיר הרכישה שטרם שולמה ,אין נפקות לאפשרות לפיה העוררת הייתה נזקקת למתנות
נוספות מאביה אילו הייתה ממשיכה להחזיק בדירה .דומה כי הוראות סעיף 49ו עוסקות אך ורק במתנה שניתנה בפועל ,ואם מסיבה כלשהי נחסך הצורך בכספי מתנה על מנת
לממן את רכישת הדירה ,אזי אין סיבה לסייג את הפטור במכירה בשל הוראות הסעיף.
מפני שועדת הערר השתכנעה כי הכספים ששילמו הרוכשים שימשו לכיסוי יתרת מחיר הרכישה ,יוצא המקרה מגדרו של סעיף 49ו לחוק .כאמור ,הוראות הסעיף חלות כאשר
המתנה היא בהיקף של  50%לפחות ממחיר הרכישה .כאן ,אף אם נקבע כי הסכום הראשון בסך  400,000ש"ח  -שמקורו ,לפי הטענה ,היה מתנה לעוררת מאביה ,היקף
המתנה מגיע לשליש בלבד ממחיר רכישת הדירה .על כן ,נקבע כי הוראות סעיף 49ו אינן ישימות במקרה דנן.
הערר התקבל

בחזרה לתפריט
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חלק  - 3חוזרים ,הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המס
חוזרים ופרסומים  -מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
עו"ד אהרן לוריא
שליטה וניהול של חברה בישראל-בעקבות פרסומם של פסקי הדין בעניין ניאגו ,ינקו וייס ושי צמרות (אורנית)
.1
תוספת  1לחוזר מס הכנסה 4/2002
לאור קביעת בית המשפט העליון בסוגיית תושבותה של חברה זרה מכוח מבחן השליטה והניהול בישראל ,בפסק הדין בעניין ניאגו (ע"א  )3102/12וכן בפסיקת בית המשפט
המחוזי בעניין ינקו וייס (ע"מ  )1090/06ובעניין שי צמרות (ע"מ  ,)32172-05-13החליטה רשות המיסים מפאת חשיבותם של פסקי דין אלו ,לפרסם הנחיות משלימות לחוזר
שפורסם בשנת  ,2002הנחיות המהוות למעשה קווים מנחים לקביעת השליטה והניהול בחבר בני אדם.
להלן מספר פרמטרים לדוגמה שניתנו בחוזר ,אותם יש לבחון במקרים בהם עולה שאלה הנוגעת לשליטה ולניהול על עסקי חברה שהתאגדה מחוץ לישראל:


מי הם בעלי השליטה בפועל;



מי הם מנהלי החברה ,ומי מקבל את ההחלטות בחברה ,לעניין זה ,יש להבחין בין קבלת החלטות שוטפות לבין קבלת החלטות כלליות ואסטרטגיות;



בדיקת קיומם של חוזי ניהול עם גורמים חיצוניים ואת מהות השירות שניתן בהקשר זה;



שיחות עם דירקטורים בחברה;



עד כמה מכירים מנהלי החברה את תחום פעילותה שלה החברה;



האם מנהלי החברה או הדירקטורים שולטים בשפה במסגרתה מתנהלת פעילותה העסקית של החברה;
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חברת משלח יד זרה בעקבות תיקון  198לפקודה
.2
חוזר מס הכנסה 5/2016
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)198התשע"ד"( 2013-תיקון  ,)"198תוקן ההסדר החל על חברת משלח יד זרה ("חמי"ז") ,זאת במסגרת סעיף 75ב 1בפרק
רביעי  1לפקודה.
יוזכר גם ,כי בעקבות תיקון  132לפקודה ("תיקון  )"132בתוקף משנת המס  ,2003הוחלה על תושבי ישראל שיטת המיסוי הפרסונלית המלאה ,אשר הרחיבה את זכויות המיסוי
של מדינת ישראל על הכנסות תושביה המופקות מחוץ לישראל .בין היתר ,הורחבה זכות המיסוי על הכנסות ממשלח יד שמפיק תושב ישראל מחוץ לישראל.
לאור תיקון  ,132יחיד תושב ישראל אשר מפיק הכנסות ממשלח יד מחוץ לישראל חייב במס בישראל בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף  121לפקודה .במקרה בו חברה
תושבת ישראל מפיקה הכנסות כאמור ,תחויב החברה בישראל בשיעור מס חברות ,ואילו בעלי המניות יחויבו במיסוי נוסף בעת חלוקת דיבידנד .עולה איפה כי קיימת שיטת מיסוי
דו שלבית מלאה על הכנ סות ממשלח יד המופקות מחוץ לישראל בידי תושבי ישראל ,המובילה לשיעור מס מצטבר בשיעור הדומה לשיעור המס הקבוע בסעיף  121לפקודה.
במסגרת תיקון  ,132נקבעו הוראות החמי"ז ,אשר נועדו להתמודד עם תכנון מס של הקמת חברה זרה על-ידי יחידים תושבי ישראל ומתן שירותי משלח היד על-ידי היחידים
באמצעות החברה .בדרך זו הייתה עשויה להימנע ממדינת ישראל ,זכות המיסוי הדו שלבית ,שכן הכנסתה של החברה הזרה אינה חייבת במס בישראל ,ואף נדחה מועד אירוע
המס עד למועד החלוקה בפועל של רווחי החברה הזרה כדיבידנד לבעל המניות הישראלי .מאחר שמדובר בהכנסה ממשלח יד המאופיינת בפעילות מתן שירותים על בסיס
מקצועי שברגיל ניתנים על-ידי יחיד ולא על-ידי תאגיד ,נוצר הצורך בקביעת ההסדר החקיקתי של החמי"ז ,לשם עיגון זכות המיסוי המלאה של ישראל לפי שיטת המיסוי הדו-
שלבית.
לפי המנגנון שנקבע בסעיף  )5(5לפקודה (במסגרת תיקון  ,)132הכנסתה של החמי"ז הנובעת מ"משלח יד מיוחד" נחשבת כהכנסה שהופקה בישראל בגובה ההכנסה של בעלי
מניות תושבי ישראל .משמעות הדברים היא שהכנסות החמי"ז ממשלח יד חויבו במס בישראל על בסיס טריטוריאלי כאילו הופקו בישראל .בנוסף לכך ,דיבידנד המחולק באמצעות
חמי"ז לב עלי מניותיו ,יראו בו כדיבידנד ,שמקורו בהכנסה שהופקה בישראל ,המחולק על יד חברה תושבת ישראל ולכן התחייב במס בישראל בדומה לדיבידנד מחברה ישראלית.
לאור העובדה כי מנגנון החמי"ז הממסה הכנסות של חברת משלח יד זרה שהופקו בפועל מחוץ לישראל עלול להתנגש עם הוראות האמנות למניעת מיסי כפל ,נקבע בתיקון ,198
כי יש להתאים ,בשינויים המחויבים ,את מודל המיסוי של החמי"ז למודל המיסוי הקיים לגבי חברה נשלטת זרה (חנ"ז) שהינו מודל מקובל בעולם ,באופן שהמיסוי יחול על הכנסתו
של היחיד תושב ישראל ולא על הכנסת החברה הזרה.
מטרת החוזר הינה לפרט ולהסביר את הסדר המס החדש (סעיף 75ב 1לפקודה) החל על חברת משלח יד זרה ובעלי מניותיה.
במסגרת החוזר ,נכללו ,בין היתר ,הגדרת החמי"ז החדשה ,אופן חישוב ההכנסה החייבת של החמי"ז מ"משלח יד מיוחד" ,אופן מיסוי בעלי מניותיה הישראליים של החמי"ז תוך
אבחנה בין בעלי מניות שהינם בעלי שליטה לאלה שאינם בעלי שליטה וכן אופן הדיווח על הכנסות מחמי"ז בדוחות לצרכי מס.
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.3

מיסוי בעלי שליטה בחברה נשלטת זרה
חוזר מס הכנסה 6/2016

במסגרת תיקון  132לפקודה ,נוסף פרק רביעי  ,1הכולל את סעיף 75ב בו נקבעו הוראות לעניין מיסוי בעל השליטה בחברה נשלטת זרה
("חנ"ז") .הוראות הסעיף האמור חלות על הכנסות שהופקו על-ידי חנ"ז החל מיום  1בינואר  2003ואילך .הוראות אלה ,נדרשות לשם
אכיפת שיטת המיסוי הפרסונאלי ונועדו למנוע תכנון מס שבו מבוצעת הסטה מלאכותית של הכנסות פאסיביות שהופקו מחוץ לישראל
לחבר בני אדם תושב חוץ תוך דחיית אירוע המס בישראל למועד חלוקת הדיבידנד בפועל או למועד מימוש ההשקעה באותו חבר בני
אדם תושב החוץ .על מנת להתמודד עם תכנון מס זה ,קובע סעיף 75ב ,כי יראו את בעל השליטה בחנ"ז כאילו קיבל דיבידנד בגובה
"הרווחים הפאסיביים" (כפי שאלה יוגדרו בחוזר) ,שהופקו על-ידי החנ"ז בשנת המס השוטפת.
תנאי הכרחי לסיווג חבר בני אדם כחנ"ז הוא שאותו חבר בני אדם עונה להגדרת תושב חוץ בסעיף  1לפקודה; משמע ,כי מתקיימים לגבי
אותו חבר בני אדם שני תנאים במצטבר :הוא התאגד מחוץ לישראל וכן שהשליטה והניהול על עסקיו של אותו חבר בני אדם הם מחוץ
לישראל.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי חבר בני אדם שהתאגד מחוץ לישראל והוא מקיים את הדרישות לסיווגו כחנ"ז ,לא יחשב ככזה
במקרה שהוא ייחשב לתושב ישראל (בהתאם למבחני השליטה והניהול-ראה תקציר של חוזר בנושא זה לעיל) .במקרה זה חבר בני
האדם הוא תושב ישראל כהגדרתה בסעיף  1לפקודה והוא חייב במס בישראל על כלל הכנסותיו ,בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו
או צמחו מחוץ לישראל ,ובין אם הם באים בגדר המונח הכנסה פאסיבית כהגדרתו בסעיף 75ב(א)( )5לפקודה ,ובין אם לאו.
ביום  1בינואר  2014נכנס לתוקף תיקון  198לפקודה ("תיקון  ,)"198אשר שינה את הקריטריונים הנדרשים להגדרה של חברה נשלטת
זרה במטרה למנוע תכנוני מס ,כמפורט בחוזר .הוראות התיקון יחולו ביחס להכנסות שהופקו על-ידי חברה נשלטת זרה החל מיום 1
בינואר "( 2014יום התחילה").
מטרת החוזר ,היא להציג את הדין החל ביחס לבעל שליטה בחנ"ז מיום התחילה ואילך ,תוך דגש והבהרות ביחס לדין החל לאחר תיקון
 .198כמו כן ,החוזר מציג את עמדת רשות המסים בסוגיות מסוימות הנוגעות למשטר החנ"ז.
בחוזר  ,הוסדרו בין היתר ,הנושאים הקשורים להגדרת החנ"ז והגדרת "הכנסה פאסיבית" ,מיסוי בעל השליטה בחנ"ז ,אופן מיסויים של
רווחים שלא שולמו ,תנאים למתן זיכוי בגין מס זר ,הסדר המס במכירת מניותיה של החנ"ז ,טיפול בחנ"ז ששנת המס שלה שונה משנת
המס בישראל ודגשים נוספים.
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פעילות מניבת הכנסה של חברה תושבת חוץ בישראל וייחוס רווחים בגינה
.4
החלטת מיסוי מס' 6631/16
העובדות :חברה "( Xהחברה") ,הינה חברה זרה שאינה תושבת מדינה גומלת ,והינה חלק מקבוצת חברות עולמית ,אשר בראשה עומדת חברה ציבורית שגם היא אינה תושבת
מדינה גומלת .לצורך פעילותה בעולם ,התקשרה החברה עם חברה "( Yחברת הסליקה") ,שהינה חברת סליקה עולמית ,תושבת מדינה גומלת ואינה צד קשור ,בהסכם למתן
שירותי סליקה ,בין היתר ,גם בישראל .על מנת לספקם ,מתקשרת החברה בהסכמים עם קבלני משנה ישראליים ,שאינם צד קשור לחברה או לחברת הסליקה ,ואשר יש ביכולתם
לפעול כנקודות מכירה של השירותים כחלק ממהלך עסקם הרגיל ("נקודות הקצה") .אלה ,מהווים את הפלטפורמה למתן השירותים ,כאשר הן מאפשרות הפקה מידית של קוד
באמצ עותו ניתן למשוך כספים שהופקדו בנקודת קצה אחת ,מכל נקודות הקצה איתן מתקשרת החברה בישראל ובחו"ל .השירותים הניתנים על-ידי החברה לצורך פעילות
העברת הכספים ,כוללים ,בין היתר ,התקשרות מול חברת הסליקה והתנהלות שוטפת מולה ,אישורי התקשרות מול נקודות הקצה ,הפקת חומרי פרסום והעברתם לנקודות
הקצה ועוד .כלל הפעולות נעשות מחוץ לישראל ,במדינה שאינה מדינה גומלת .לחברה אין עובדים בישראל .במסגרת עיסוקה של החברה בביצוע העברות כספיות בינלאומיות,
ועל מנת לעמוד בדרישות הרגולטוריות ,הקימה החברה ,חברה-בת בישראל ("החברה הישראלית") ,אשר זו אחראית על מספר פעולות נוספות ,ביחס להעברות כספים
המבוצעות בישראל.
הבקשה :לקבוע את חבות המס של החברה בגין הפעולות המבוצעות בישראל.
החלטת המיסוי :יש לראות את החברה כמי שמפיקה הכנסות בישראל ,זאת לאור העובדה כי החברה מפיקה הכנסות משירות של העברות כספים בינלאומיות ,באמצעות
החברה הישראלית ונקודות הקצה שנמצאות בישראל ,עבור לקוחות ישראליים .הכנסה זו ,תחושב בהתאם ליחס שבין ההוצאות שהוציאה החברה בישראל עבור השירותים לבין
כלל ההוצאות הקשורות לישראל והמיוחסות לפעילות החברה בישראל בלבד (בין אם הוצאו בישראל ובין אם מחוץ לה) ("שיעור ההוצאות היחסי") .רווחי החברה שייוחסו
לחברה בישראל יחושבו ,כמכפלת הרווח הנקי של החברה בקשר עם הפעילות בישראל בשיעור ההוצאות היחסי ,ובניכוי הפסדים משנים קודמות ,הכנסה זו תחויב במס חברות.
בגין סכום זה ,תחויב החברה בהגשת דוחות מס שנתיים .בנוסף ,גביית המס בגין סכום זה ,תבוצע בדרך של ניכוי מס במקור מסכום העמלה הכוללת המשולמת על-ידי הלקוח
הישראלי.
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טיוטת חוזר מקצועי  -הבהרה בדבר מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים
.5
הודעת רשות המסים מיום  12בינואר 2017
רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר מקצועי המסדיר את מיסויין של הכנסות שהתקבלו בקשר עם פעילויות המערבות מטבעות וירטואליים כגון הביטקוין והלייטקוין .החוזר מבהיר
לקהילת המשתמשים במטבעות וירטואליים את הנחיות המיסוי שחלות לגביהם ,ומאפשר להם וודאות מיסויית בנושא.
'מטבע וירטואלי' הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך ,המשמשת לצורך סחר חליפין וכן יכולה לשמש גם לצורך השקעה .מטבעות וירטואליים ממלאים את התפקידים
האמורים בהסכמת קהילת המשתמשים בהם ,המקנים להם את ערכם .שימושים אלו בקרב קהילת המשתמשים במטבע וירטואלי הביא את המשתמשים לכנות את היחידות
הדיגיטליות כאמור ,בשם 'מטבע'.
על פי חוק בנק ישראל ,התש"ע , 2010-המטבעות הווירטואליים לא נחשבים כ"מטבע" או "מטבע חוץ" ,ועל כן מטבעות אלה ייחשבו על פי פקודת מס הכנסה כ"נכס" ומכירתם
תמוסה כמכירת "נכס" ,כאשר ההכנסה ממכירתם תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון על פי שיעורי המס הקבועים בחלק ה לפקודה.
בנוסף לאמור ,במידה והכנסותיו של אדם ממטבעות וירטואליים עולה לכדי עסק ,בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה ,הן יסווגו כהכנסה פירותית ויחולו עליה שיעורי המס
המתאימים ,בהתאם לחלק ב' לפקודה (שיעור מס שולי) .יובהר כי הכנסותיו של אדם העוסק במכירה ובשיווק של מטבעות וירטואליים ייחשבו כ"פירותיות".
החוזר מתייחס גם לפעילות "כרייה" ,שהיא העמדת כוח מחשוב אשר תמורתה משולמים מטבעות וירטואליים ,אשר יכולה להוות סממן לקיומו של עסק במטבעות וירטואליים.
כמו כן ,עסקאות במטבעות וירטואליים יחויבו במע"מ ,בכפוף לכך כי עסקאות אלה הן בעלות אופי מסחרי או מי שפעילותו במסחר במטבעות וירטואליים ,שיווקם או כרייתם עולה
לכדי עסק.

בחזרה לתפריט
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רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס
.6

פורסמה רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס  -2016מס הכנסה ומיסוי בינלאומי
הודעת רשות המסים מיום  26בדצמבר 2016

סעיף 131ה .לפקודת מס הכנסה מחייב כל נישום החייב בהגשת דוח שנתי על הכנסותיו או דוח שנתי על ניכויים ,לפרט בדוח ,או בתוך  60יום ממועד הגשת הדוח ,אם נקט
"עמדה חייבת בדיווח" -באמצעות טופס  .1346חובת הדיווח חלה על עמדה הנוגדת לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח ,ואשר פורסמה
במקום נפרד באתר האינטרנט של הרשות .רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות לשנת המס  ,2016הכוללת  31עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי.
הדיווח הנדרש הוא בגין עמדה הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה ,אשר יתרון המס (כהגדרתו בסעיף 131ד לפקודה) הנובע ממנה עולה על  5מיליון ש"ח באותה שנת מס או
על  10מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.
חובת הדיווח לא חלה על מוסד ציבורי .חובת הדיווח חלה רק על יחיד /חבר בני אדם שהכנסתו בשנת המס (למעט הכנסה הונית) עולה על  3מיליון ש"ח ו/או ההכנסה ההונית
שלו בשנת המס ,עולה על  1.5מיליון ש"ח.
באופן דומה נקבעה חובת דיווח גם לפי חוקי מיסוי נוספים כגון מס ערך מוסף ומכס ופורסמו הרשימות הרלבנטיות לחוקים הנ"ל לשנת ( 2016ראה חלק המע"מ בהמשך חוברת
זו).

.7

ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ
א .הארכת תוקף ההוראות שבתוספות  1להוראת ביצוע  34/93עד ליום 31.12.2017
ב .התאמת שיעור הניכוי במקור לתושב חוץ שהוא חברה בני אדם לשיעור מס החברות

כמידי שנה ,האריכה רשות המסים בשנה נוספת עד ליום  ,31.12.2017את תוקפה של הוראת הביצוע העוסקת בניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ באמצעות מתן אישור
ל"חברות מיוחדות" לנכות מס במקור בשיעורים נמוכים יותר ואף בפטור ממס כמפורט בתוספת  1להוראת הביצוע.
בנוסף ,ביום  2בפברואר  2017פורסם תיקון לעניין סעיף  1.3להוראת הביצוע ,הקובע כי לאור השינוי בשיעור מס החברות (הורדה לשיעור של  24%החל מיום  1בינואר 2017
ול 23%-החל מיום  1בינואר  ,)2018יהיה שיעור ניכוי המס במקור  25%אם מקבל התשלום הוא יחיד ,ומס בשיעור המוטל לפי סעיף  126לפקודה (שיעור מס חברות) אם מקבל
התשלום הוא חבר בני אדם.

בחזרה לתפריט
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רו"ח ועו"ד זמירה יוסף ארבל
יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
.8
חוזר מס הכנסה מס' 7/2016
במהלך שנות ה 60-ובמטרה להבטיח את זכויותיהם של העובדים ,כמו גם לאפשר למעביד התרת הוצאות בגין התחייבויותיו לשלם פיצויי פיטורין  -הוקמו הקופות לפיצויים.
קופות הפיצויים נחלקו לקופות אישיות שבהם הופקדו הפיצויים הצפויים לאותו עובד ולקופות מרכזיות לפיצויים שבהן הופקדו הפיצויים הצפויים לכלל העובדים .אגף שוק ההון
הוביל לשינויי חקיקה בשנת  , 2008ובו נחסמו אפיקי ההפקדה בקופות הוניות לרבות אפשרות להפקדה נוספת לקופות המרכזיות לפיצויים .משמע ,החל מיום  1.1.2012לא ניתן
יותר להפקיד לקופה מרכזית לפיצויים ולכול עובד חייבת להיות קופה אישית לפיצויים על שמו .לפיכך ,רשות המסים פרסמה חוזר במטרה להסדיר ולקבוע כללים להעברת כספים
ולשימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות.
שמירת זכויות עובדים  -יש לבחון נכון לתום שנת המס  2016את זכויות העובדים האמורים בשני מישורים :ככל שקיימת תביעה משפטית שטרם נסתיימה בנוגע לכספי פיצויים
של מי מהעובדים אשר נכללו ברשימת העובדים של המעסיק ביום "( 31.12.2007היום הקובע") או קודם לכן ,יש לייעד סכום בקופה המרכזית לפיצויים למטרה זו ("סכום
במחלוקת "); בחינת חבות הפיצויים (למעט הסכום במחלוקת) לכלל עובדי המעסיק ובעבור בעלי שליטה עד לתקרה שבסעיף  ,)9(32אשר היו עובדיו ביום הקובע ("חבות לעובדי
 ,)"2007ובחינת היתרות העומדות לזכות אותם עובדים בקופות אישיות על שמם של אותם עובדים בלבד ("זכויות צבורות לעובדי  .)"2007עלתה החבות לעובדי  2007על
הזכויות הצבורות לעובדי  ,2007יש לייעד סכום בקופה המרכזית לפיצויים למטרה זו ("סכום לעובדי .)"2007
שימושים בסכומים עודפים  -הייתה היתרה בקופה המרכזית גבוהה מהסכום במחלוקת בתוספת הסכום לעובדי  ,2007יראו בסכום ההפרש כעודף (להלן" :העודף בקופה
מרכזית") ויחולו לגביו הוראות אלה:
היה סכום העודף בקופה המרכזית גבוה מ 10%-מהחבות לעובדי  ,2007לא תותר הוצאה לתשלום פיצויים לפי הוראות סעיף  )5(17לפקודה בשנת  2017עבור כלל עובדי
המעסיק עד לניצול מלוא הסכום שמעל  10%לשם הפקדתו במרכיב הפיצויים בקופות גמל אישיות של עובדי המעסיק ללא תלות במועד תחילת העסקתם .העברת כספים
מהקופה המרכזית למרכיב הפיצויים בקופת הגמל האישית של העובד לא תחשב כהוצאה.
במשיכת הכספים מקופת הגמל המרכזית ,יראו את הסכום שנפדה כהכנסה חייבת במס לפי סעיף (3ד) לפקודה כאמור לעיל ,ויחולו ההוראות הבאות( :א) במידה והסכום שנמשך
נובע מעודף הפקדה (סכום שמעבר להתחייבות לעובדי  2007ובתוספת  )10%שנוצר בשנה השוטפת  -הכנסה כאמור יראו אותה כהכנסה מעסק ,וניתן יהיה לקזז כנגדה
הפסדים מועברים מעסק ,ככל שישנם כאלה; (ב) במידה והסכום שנמשך נובע מעודף הפקדה שנוצר בשנים קודמות  -יראו את ההכנסה כאמור ,כהכנסה שנוצרה בשנה שבה
נמשכו הכספים ואולם הכנסה זו לא תחשב כהכנסה מעסק ולא ניתן יהיה לקזז ממנה הפסדים מועברים משנים קודמות ,אלא הפסד שוטף מעסק בלבד; (ג) במידה והסכום
שנמשך מיועד ,בין היתר ,להבטיח את כספי הפיצויים של בעל השליטה בחברה ,והסכומים שנמשכו מהווים עודף תשלום לבעל שליטה ,כהגדרתה בחוזר ,לא ניתן יהיה לקזז
הפסד כנגד עודף תשלום לבעל שליטה ,בין הפסד שוטף ובין הפסד נצבר.
הסדרת הבעלות בקופות המרכזיות לפיצויים :במקרים של חוסר זהות מלאה בין הבעלים בקופה המרכזית לבין המעסיק ,ומתוך מטרה לאפשר את ניצול הסכומים שבקופה
המרכזית לתשלום פיצויי פיטורין ו/או להפקדות לקופות אישיות לפיצויים ,ניתנת בזאת תקופה של שישה חדשים ממועד פרסום חוזר זה להסדיר את הבעלות בקופה הנובעת
מהעברת עובדים בין מעסיקים ומבלי שהועברו הבעלויות בקופה המרכזית לפיצויים .העברת עובדים כאמור יכול שנעשתה אגב מיזוג ויכול שנעשתה בהעברת פעילויות.
הייתה העברת הפעילות אגב מיזוג או העברת נכסים או על פי הוראות פרק ה 2-לפקודה ,יחולו הוראות כמפורט בחוזר.
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הוראות רלוונטיות לחברות המנהלות קופה מרכזית לפיצויים  -על החברה המנהלת להסב את תשומת הלב של המעסיק כי הינו בעלים של קופה מרכזית וכי עליו להצהיר כלפי
החברה המנהלת ,כי הינו מעסיק עובדים וכי הוא פועל על פי הוראות חוזר זה .לא נתקבל בידי קופת הגמל אישור כאמור עד ליום  ,31.12.2018יראו את הסכומים הצבורים
בקופה האמורה כאילו ונתקבלו בידו באותו יום.

פיצול חברה בת והעברת הפעילות שפוצלה לחברת האם
.9
החלטת מיסוי בהסכם מס' 5364/16

העובדות :חברה א' הינה חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת במכירת מוצרי חומרה למחשבים כאשר בעלי הזכויות בה הינם יחידים תושבי ישראל .חברה ב' הינה חברה
פרטית תושבת ישראל העוסקת אף היא בפעילות בתחום החומרה וכן במתן שרותי תמיכה למחשבים .כל אחת מן הפעילויות לעיל ,מהווה פעילות עסקית מתמשכת אשר
ההכנסות ממנה מתחייבות במס על פי הוראות סעיף  )1(2לפקודה.
חברה א' מחזיקה במלוא הון המניות ( )100%של חברה ב' וזאת לאחר שרכשה אותה מצד ג' לפני מספר שנים .בכוונת החברות א' ו-ב' לרכז את הפעילות הקשורה לחומרה
בחברה אחת ,לפיכך ,בכוונת חברה ב' להעביר את כל הנכסים וההתחייבויות הקשורים לפעילות החומרה המצויים בחברה ב' אל חברה א' והכל בהתאם להוראות סעיף 105ט
לפקודה ,כך שלאחר הפיצול ,כל פעילות החומרה של שתי החברות תהא מרוכזת בחברה א' ובחברה ב' תיוותר פעילות התוכנה בלבד.
החלטת המיסוי ותנאיה :ניתן אישור לפיצול על פי סעיפים 105ח(ב)105 ,ט ו103-ט(ד) לפקודה ובהתאם לתקנות מכוחם ובלבד שיחולו התנאים המפורטים בפרק השני ובפרק
הרביעי לחלק ה 2לפקודה ובכפוף לעמידה ביתר התנאים אשר פורטו בהחלטת המיסוי .נקבע ,כי מועד הפיצול יהא בתום שנת המס שבה הוגשה הבקשה לפיצול .בנוסף ,הוחלט
כי על הפיצול יחולו התנאים הקבועים בסעיפים 103ג ו 105-ג לפקודה וזאת מאחר ומדובר למעשה בהליך של פיצול ומיזוג .קרי ,פיצול אופקי של פעילות החומרה מן החברה
המתפצלת ומיזוגה של פעילות זאת עם ולתוך החברה הקולטת בפיצול .כמו כן ,לא יוקצו בשל הפיצול זכויות חדשות בחברה הקולטת בפיצול לבעלי הזכויות בחברה זו ,וזאת
מאחר ומדובר בפיצול לחברה קיימת.
הוחלט כי חלק מן המחיר המקורי של החברה הקולטת בפיצול בחברה המתפצלת ,בגובה חלקו היחסי של פצל פעילות החומרה בחברה המתפצלת (שווי השוק של פצל פעילות
החומרה בחברה המתפצלת עו בר לפיצול חלקי שווי השוק של החברה המתפצלת עובר הפיצול) יבוטל ולא יותר בדרך כלשהי לצרכי מס לרבות בדרך של היוון וכיו"ב.
נקבע כי לאחר הפיצול ,המחיר המקורי של השקעת ה חברה הקולטת בחברה המתפצלת יהא המחיר המקורי של השקעת החברה הקולטת בחברה המתפצלת עובר לפיצול
כאשר הוא מוכפל בהפרש שבין  1לחלקו היחסי של פצל פעילות החומרה בחברה המתפצלת .כמו כן ,במשך שנתיים ממועד הפיצול ,לא יהיו העברות של מזומנים או נכסים בין
החברה המתפצלת לבין החברה הקולטת בפיצול ,למעט אם בוצעו במהלך עסקים רגיל ובתנאי שוק .יתרה מזאת ,לעניין שינוי הזכויות בחברה הקולטת לאחר מועד הפיצול ,יחולו
על בעלי הזכויות בחברה הקולטת בפיצול המגבלות והתנאים אשר נקבעו בהוראות סעיפים 103ג( )8ו103-ג( )9לפקודה.
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רו"ח ועו"ד טל פליגלר
 .10חלופות להוכחת העדר דירת מגורים במדינת התושבות של מוכר שאינו תושב ישראל ,לצורך זכאות לפטור לפי פרק חמישי 1
תוספת מס'  2להוראות ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2013
סעיף 49א(א) לחוק מיסוי מקרקעין מתנה את הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה על-ידי תושב חוץ בכך שאין לתושב החוץ "דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב".
באותו סעיף אף נקבע כי "לעניין זה יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב ,כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס ממדינת תושבותו כי אין לו דירה
כאמור".
לאור העובדה כי ישנן מדינות בהן רשויות המס אינן מנפיקות אישור כאמור ,נקבע הנוהל בו עסקינן ,שמטרתו לאפשר לתושב החוץ להמציא ראיות חלופיות המוכיחות את עמידתו
בתנאי הנ"ל.
הנוהל רלבנטי רק במכירה על-ידי תושב חוץ תושב מדינה שרשויות המס שלה אינן מנפיקות אישור שלטונות מס ,ולא יחול על מדינות המנפיקות אישור.
להלן נוהל דרכי הוכחה בהעדר אפשרות להמציא אישור שלטוות המס:
א.

על המוכר להוכיח על סמך ראיות אובייקטיביות כי אכן אין בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות שלו ולשכנע בכך את המנהל.

ב.

בשלב ראשון ,על המוכר  -תושב החוץ  -להראות היכן מקום מגוריו הקבוע במדינת תושבותו ומה טיב זכויותיו בדירה זו .עליו להמציא חוזה שכירות או הסכם אחר המעיד
על היותו שוכר ולא בעלים באותה דירה וכן אישור מוניציפאלי בדומה לארנונה בישראל כי המוכר משלם מיסים בחו"ל "כמחזיק" בדירה ולא כבעלים שלה ,ככל שניתן
להמציא אישור כזה.

ג.

אישור מרשות המיסים של מדינת התושבות של המוכר לפיו המוכר לא דיווח על הכנסה מדמי שכירות בגין דירת מגורים או נכס מקרקעין אחר שברשותו .לחילופין,
המצאת דוחות המס של המוכר לתקופה הרלוונטית (במידה ויש למ וכר הכנסות מדמי שכירות שלא נובעים מדירת מגורים ,יוכל להמציא ,בנוסף ,תצהיר ערוך לפי פקודת
הראיות לפיו לא מדובר על הכנסות משכירות של דירה אלא של נכס אחר).

ד.

כתמיכה לאישורים הנ"ל ,יש להמציא תצהיר ערוך לפי פקודת הראיות ובו הצהרת המוכר כי אין לו זכויות בדירת מגורים נוספת במדינת התושבות שלו.

יש לשים לב כי ככל שמדובר במדינה פדרלית כדוגמת ארה"ב או מדינה המחולקת למחוזות כדוגמת שוויץ ,יש לוודא שהאישורים מתייחסים לכך שלמוכר אין דירה בכל המחוזות
השייכים לאותה מדינה או בכל המדינות השייכות לאותה מדינה פדרלית.
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עו"ד בניה חסידים
 .11זיכוי ממס זר בנאמנות קרובים המסווגת כנאמנות  Grantorבארה"ב
החלטת מיסוי בהסכם מס' 3792/16
תקציר העובדות הרלוונטיות :יוצר תושב ארה”ב יצר נאמנות לטובת נהנים ישראליים .הנאמנות מסווגת בישראל כנאמנות קרובים .הנאמנות
מפיקה הכנסות שמקורן בארה”ב ומחוצה לה .הנאמנות מסווגת בארה”ב כנאמנות מסוג  Grantor Trustוכל עוד היוצר בחיים ,הוא זה הכולל את
הכנסות הנאמנות בדוח המוגש על ידו בארה"ב ומשלם את המסים ,ולאחר פטירתו מדווחת הנאמנות בתיק הנאמנות על אותן הכנסות ומשלמת
את המסים החלים.
ההחלטה :בגין הכנסות שהופקו בארה”ב ,המס האמריקאי ששולם יינתן כזיכוי בישראל בהתאם לתנאים הקבועים בפרק הזיכויים בפקודה (חלק י’ פרק
שלישי) ,בסכום שניתן היה לקבל כזיכוי לו היה מדובר ביחיד ישראלי המפיק הכנסות בארה”ב.
נציין בנוסף כי בהחלטת המיסוי נקבעו הגבלות לניצול ”עודף זיכוי” בנאמנות (מס ששולם בארה”ב העולה על חבות המס בישראל) במקרה והנאמנות
תחדל להיות "נאמנות קרובים".
ראוי לציין בהקשר של דרישת הזיכוי ממס זר על-ידי הנאמן ,כי על אף שהחלטת המיסוי הספציפית היא לגבי נאמנות קרובים שהיוצר הינו תושב ארה"ב
(באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב ישנה התייחסות ספציפית לנאמנות  -דבר הנעדר מכל שאר האמנות עליהם ישראל חתומה) ,כמו גם
העדר התייחסות לסוגיה זו בחוזר  3/2016של רשות המסים העוסק באופן נרחב במיסוי נאמנויות ,אנו בדעה כי מנימוקים של סבירות ומס אמת ,ניתן
לנקוט בפוזיציה של דרישת המס הזר כזיכוי בישראל ,כיוון שאלו מסים ששולמו במדינות המקור בהן הופקו ההכנסות ,מהסיבה שמסים אלו היו ניתנים
כזיכוי לו היו מופקות על-ידי יחיד ישראלי.
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חוזרים ופרסומים  -מס ערך מוסף
עו"ד נתנאל כהן ,מחלקת מיסים עקיפים
.12

פורסמה רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס  -2016מס ערך מוסף ומכס
הודעת רשות המסים מיום  26בדצמבר 2016

חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) ,התשע"ו 2015-שפורסם בדצמבר  2015קבע ,בין היתר ,כי על אדם הנוקט בעמדה חייבת בדיווח לדווח על כך לרשות המסים .עוד
קבע החוק ,כי על רשות המסים לפרסם עמדותיה באתר האינטרנט שלה .פקודת מס הכנסה ,חוק מס ערך מוסף ופקודת המכס תוקנו בהתאם בעקבות כך.
לעניין מע"מ ומכס ,עמדה חייבת בדיווח היא עמדה אשר עומדת בניגוד לעמדות שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת ויתרון המס הנובע ממנה עולה על  2מיליון
ש"ח בשנה או  5מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים לכל היותר.
ביום  26בדצמבר  2016פרסמה רשות המסים רשימה הכוללת  11עמדות החייבות בדיווח בנושא מע"מ ,ו 16-עמדות לעניין מכס .הדיווח יוגש באופן מקוון באמצעות טופס
מע"מ 1346/או טופס מכס.1346/
האמור אינו חל על עוסק שמחזור עסקאותיו קטן מ 3-מיליון ש"ח בשנה ,על חבר בני אדם שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים (מלכ"ר) ,ואינו חל על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף
 )2(9לפקודת מס הכנסה.
על אדם הנוקט עמדה החייבת בדיווח לדווח על כך ,בתוך  60ימים מתום שנת המס שבה נקט עמדה חייבת בדיווח .קרי ,חובת הדיווח היתה אמורה להיות עד ה 1-במרץ ,2017
לגבי עמדות שננקטו בשנת  .2016ואולם ,ביום  30בינואר  2017פרסמה רשות המסים שתי הודעות כדלקמן:
( )1הודעה על דחיית מועד הגשת הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ומכס בגין עמדות שננקטו בשנת המס  2016למועד המוקדם מבין:
(א)  1ביולי 2017
(ב) מועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס  2016למס הכנסה
( )2הבהרה בנושא עמדה מס'  02/2016יבוא שירותים מחו"ל .על פי ההבהרה ,נוכח העובדה כי במקרים רבים יבוא כאמור נעשה על-ידי עוסקים הרשאים על פי דין לנכות כמס
תשומות את המע"מ החל בשל היבוא כאמור ,כך שבסופו של דבר אין תוצאת מס אפקטיבית ,הוחלט כי לגבי אותם עוסקים החובה לדווח על נקיטת העמדה תחול לגבי יבוא
שירותים שייעשה החל מיום  1בינואר .2017
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 .13הפקת תעודת זיכוי מרכזת בגין ההפרש שבין התמורה בפועל לבין התמורה שנרשמה בספרי העוסק במועד העסקה
החלטת מיסוי לא בהסכם מס' 5258/16
העובדות :חברה בע"מ העוסקת במכירה קמעונאית של טובין ("החברה") התקשרה עם מספר מועדוני צרכנות בהסדר המקנה ללקוחות החברים במועדונים ,הנחות ברכישת
טובין .מועדונים אלו מקנים ללקוחות הנחה במידה וישלמו לחברה באמצעות כרטיס אשראי שעימם התקשרו המועדונים ("כרטיסי האשראי") .החברה מנפיקה ללקוחות במעמד
העסקה תלושי מכירה של קופה רושמת.
בהתאם להסדר מתחייבים המועדונים לשלם לחברה את מחיר הטובין בניכוי הנחה בגובה מסוים ("ההנחה").
כמו כן ,אחת לחודש מעבירות חברות כרטיסי האשראי לחברה את התמורה עבור העסקאות בניכוי ההנחה.
ההחלטה :נקבע ,כי במעמד העסקה ,כאשר התמורה משולמת באמצעות כרטיסי אשראי המשויכים למועדונים ,העסקה תהא חייבת במס בידי החברה בגובה מלוא הטובין .כמו
כן ,אחת לחודש החברה תנפיק הודעת זיכוי מרכזת לספרים אשר תתייחס לכלל הלקוחות הפרטיים בלבד ,לגביהם לא הוצאו חשבוניות מס.
הודעה זו תשקף את ההפרש שבין סך העסקאות של הלקוחות שהם חברי המועדונים לבין סה"כ התמורות המגיעות לחברה בפועל על-ידי ההסכם עם המועדונים או חברות
כרטיסי האשראי המשויכות למועדונים .כל זאת יחול ,בתנאי שלא מצוינות המילים "חשבונית מס" על גבי סרט הקופה הרושמת המופק ללקוחות בעת ביצועה המכירה ולא הופקה
להם חשבונית מס.
במקרים בהם החברה הוציאה ללקוחות חשבונית מס על מלוא ערך המוצר ,החברה תהא רשאית להוציא הודעת זיכוי בהתקיים התנאים שנקבעו במסגרת סעיף 23א' לתקנות
מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ו"( 1976-הוראות ניהול ספרים") ולא הודעת זיכוי מרכזת.
כמו כן ,החברה תתעד במסגרת הנהלת החשבונות את הפרטים והנתונים שביסוד קביעת ההנחות שניתנו לגורמים השונים והודעות הזיכוי שהופקו.
בנוסף ,לחברה שמורה הדרך להנפיק הודעת זיכוי ספציפית לכל לקוח בהתאם לסעיף 23א' לתקנות הוראות ניהול ספרים.

 .14החבות במס בגין הובלת טובין מ"עוסק" שאינו תושב אזור אילת לתושב אזור אילת
החלטת מיסוי בהסכם מס' 4353/16
העובדות :חברה בע"מ ("החברה ") הרשומה במע"מ כ"עוסק" ,אך אינה בגדר "עוסק" תושב אילת ,מוכרת ללקוחות בישראל טובין ("הטובין") .בין היתר ,החברה מוכרת את
הטובין באזור אילת באמצעות עוסקים אחרים אשר מקום עסקם באזור אילת והינם תושבי אילת ("המשווקים").
החברה מוכרת את הטובין באזור אילת באופן הבא ,הלקוח שהינו תושב אילת מבצע הזמנה אצל אחד המשווקים .הזמנתו של הלקוח עוברת על-ידי המשווק לחברה ,אשר אחד
מעובדיה מבצע את ההזמנה .בהזמנה מצוין ,כי הלקוח הזמין את הטובין וכי עבורם מקבל תקופת אחריות .יצוין ,כי הובלת הטובין לביתו של הלקוח מבוצעת על-ידי חברת הובלות
הרשומה כ"עוסק" במע"מ ואינו בגדר תושב אילת ("המוביל").
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הבקשה :אישור ,כי שירותי הובלת הטובין לאילת ישירות לבית הלקוח יחייבו במע"מ בשיעור אפס.
תמצית הסדר המס ותנאיו :סעיף 20א לתקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) התשמ"ו"( 1985-תקנות אס"ח") קובע כי על סוגי שירותים שונים ,ביניהם
הובלת טובין לאילת יחול מע"מ בשיעור אפס ,במידה והשירות ניתן בידי "עוסק" שאינו תושב אזור אילת ל"עוסק" תושב אזור אילת לצורך עסקו באזור אילת ,והכל אם על גבי
המקור והעתקים של החשבוניות נשוא השירות נרשמו שמו ומספרו של העוסק במע"מ.
נקבע ,כי על שירותי ההובלה שמעניק המוביל לחברה ,יחול מס בשיעור מלא בהתאם לחוק מס ערך מוסף התשל"ו"( 1975-החוק") מאחר ושירותי ההובלה ניתנים לחברה אשר
איננה תושב אזור אילת כדרישת תקנה 20א( )1לתקנות אס"ח .כמו כן ,למען הסר ספק הגם ובמידה והמוביל יקבל את התשלום בפועל בגין שירותי ההובלה מהלקוח ולא
מהחברה ,יחול מע"מ בשיעור מלא בגין השירות.
יצוין כי בהתאם להוראת סעיף  38לחוק ,מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שיוציא המוביל לחברה ,יהא ניתן לניכוי בידי החברה ,ככל שמתקיימים תנאי הסעיף.
בעסקה של הובלת טובין על-ידי החברה למשווק או ללקוח ,יחול מס בשיעור אפס בהתאם לתקנה 20א( )1לתקנות אס"ח ,בתנאי שההתחשבנות היא בין החברה לבין המשווקים
בלבד .אולם ,כאשר ההתחשבנות או דרך התשלום תהא בכל דרך אחרת ,יחול מס בשיעור מלא בגין שירותי ההובלה.

 .15החבות במע"מ של שירותים שנתקבלו מתושב חוץ ונצרכו בחו"ל
החלטת מיסוי בהסכם מס' 7215/16
העובדות :חברה תושבת ישראל רשומה לצורכי מע"מ כ"עוסק מורשה" ("החברה") אשר מוחזקת על-ידי ישראלים וזרים נמכרה לתושב חוץ ("המכירה") .יצוין ,כי הליך איתורו
של הרוכש וניהול המשא ומתן לצורך ביצוע המכירה נעשו אך ורק מחוץ לישראל .כמו כן ,במסגרת המכירה קיבלה החברה שירותים מנותני שירותים זרים ("השירותים") כמפורט
להלן:
.1
.2

שירותי בנקאות  -בנק זר אשר החברה התקשרה עמו העניק לחברה ,בחו"ל ,שירותי ייעוץ ועזרה בניהול המשא ומתן מול הרוכש.
חברת נאמנות  -החברה התקשרה עם חברת נאמנות עם ביצוע המכירה אשר שימשה כנציגה של המוכרים ,הפעילה מנגנון תשלום של הכספים שנשמרו בנאמנות,
העבירה את הכספים שנשמרו בנאמנות וטיפלה במחלוקות שהתעוררו.

הבקשה :אישור כי השירותים אשר הוענקו לחברה בקשר למכירה ,אינם חייבים במע"מ.
תמצית הסדר המס ותנאיו :נקבע ,כי על-פי סעיף (15א)( )2לחוק מס ערך מוסף ותקנה 6ד לתקנות מס ערך מוסף ,במקרה שבו תושב ישראל קיבל שירות מתושב חוץ והשירות
נצרך בישראל ,עסקת השירות שנתן תושב החוץ תחשב כעסקה בישראל והחייב במס בגינה יהיה מקבל השירות.
מאחר והבנק העניק שירותים אשר ניתנו בחול ונצרכו בחו"ל ,ועיקרם סיוע ,קידום משא ומתן וליווי העסקה בחו"ל בין החברה ובין הרוכש ,הרי שבנסיבות האמורות שירותי הבנק
אינם בגדר שירותים מיובאים לישראל ועל כן לא יחולו בגינם הוראות סעיף (15א)( )2לחוק ותקנה 6ד לתקנות.
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יחד עם זאת ,באשר לשירותים אשר ניתנו על-ידי חברת הנאמנות הכוללים ,בין היתר ,מתן שירותי נציגות ,הפעלת מנגנון תשלום של כספים השמורים בנאמנות ,בחינת העמידה
באבני הדרך שנקבעו ,חלוקת הכספים וטיפול במחלוקות המתעוררות בהקשר זה ,השירותים הללו נצרכו בישראל ולפיכך בגינם יחולו הוראות סעיף (15א)( )2לחוק ותקנה 6ד
לתקנות.

 .16החבות במע"מ בשל תקבולים שמקבלת חברת ליסינג מהלקוח במקרה של אובדן מוחלט או גניבת רכב
החלטת מיסוי בהסכם מס' 6369/16
העובדות :חברת ליסינג ("החברה") אשר מתקשרת בהסכמים לחכירת כלי רכב ,קובעת בהסכמיה מול הלקוח כי הוא יחכור את הרכב לתקופה מסוימת בתמורה לתשלומים
חודשיים ובנוסף ניתנת לו אופציה לרכישת הרכב בתום תקופת החכירה .כמו כן ,נקבע בהסכמים ,כי הוצאות האחזקה ,הטיפולים והביטוח הינן באחריות החוכר ועל חשבונו.
החוכר נדרש לבטח את הרכב בעצמו ועל חשבונו ,ולשעבד את פוליסת הביטוח לחברה .בהתאם להסכם ולמפורט בתנאי הפוליסה ,תגמולי הביטוח אם יגיע ,ישולמו לחברה.
בהמשך למפורט מעלה ,אחד הלקוחות עבר תאונה ורכבו הוכרז כ"אובדן מוחלט" ("התאונה") .בהתאם להסכם בעקבות התאונה ,החברה חייבה את הלקוח ביתרת התשלומים,
לרבות תשלום האופציה ,וחייבה אותו גם במע"מ בגין הסכומים הנ"ל.
מתשלומי הביטוח ,שהועברו על -ידי חברת הביטוח ,נוכה סכום מע"מ (החברה קבלה את הסכום מחברת הביטוח ללא סכום המע"מ הרלוונטי) ,בעוד שהחוכר חויב בתשלום
מע"מ על-ידי החברה.
הבקשה :עמדת רשות המיסים בנוגע לחבות במע"מ בשל התקבולים שמקבלת החברה במקרה של אובדן מוחלט או גניבה.
תמצית הסדר המס ותנאיו :החכרת הרכב על פי חוק מס ערך מוסף היא בגדר "מכר" של "נכס" ("מקחו אגב שכירות") עלי-ידי עוסק במהלך עסקו (החברה) ולכן עסקת הליסינג
חייבת במע"מ.
נקבע ,כי התקבול שמקבלת החברה מהחוכר או מחברת הביטוח מתוקף פוליסת הביטוח שרכש החוכר מהווה תמורה מוסכמת כחלק ממערכת היחסים החוזית שבין החברה
לחוכר .אין מדובר בפיצוי נזיקי אלא בתשלום כחלק מהתמורה המוסכמת ,במסגרת עסקה רצונית ,בין החברה לחוכר .העובדה כי תשלום התמורה מתבצע באמצעות כספי
הביטוח המתקבלים מחברת ביטוח בה ביטח החוכר את הרכב אינה משנה את אופייה של התמורה .אשר על כן חייבת היא במע"מ.

בחזרה לתפריט
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חלק  - 4מיסוי בינלאומי
אמנה חדשה למניעת כפל מס קנדה-ישראל
.1
עו"ד איתן נוימן ,המחלקה למיסוי בינלאומי
בכפוף לצו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (קנדה) ,התשע"ז  2016 -ומתוקף סמכותו של שר האוצר לפי סעיף (196א) לפקודת מס הכנסה ,ניתן תוקף להסכם שנעשה ביום 21
בספטמבר  2016בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת קנדה בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה.
בתאריך  1בינואר  2017נכנסה לתוקף האמנה לעיל ,אשר תחליף את האמנה משנת ( 1975להלן" :האמנה החדשה").
דיבידנדים :האמנה החדשה קובעת ניכוי מס במקור בשיעור של  0%על דיבידנדים המשולמים לאחד מאלה:
( )1ארגון העומד בדרישות מסוימות ,שמנהל או מעניק הטבות בהתאם לתוכנית פנסיה אחת או יותר ואינו מחזיק במישרין או בעקיפין ביותר מ 10%-מההון או מזכויות
ההצבעה של החברה המשלמת.
( )2ממשלה או ישות פוליטית או רשות מקומית או בנק מרכזי ,במקרים שבהם המקבל אינו מחזיק במישרין או בעקיפין יותר מ 25%-מההון או מזכויות ההצבעה של החברה
המשלמת.
ניכוי מס במקור בשיעור של  5%יחול על דיבידנד המשולם לחברה (בשונה משותפות) המחזיקה במישרין לפחות  25%מהונה של החברה המשלמת.
בכל יתר המקרים שיעור ניכוי המס במקור על דיבידנדים יהיה ( 15%למעט חלוקה מקרן השקעות ישראלית המשקיעה בנדל"ן למקבל קנדי המחזיק במישרין לפחות  10%מההון
של הקרן הכפופה לשיעור המס המקומי -לגביה יחול פטור מניכוי במקור).
ריבית :ניכוי מס במקור בשיעור של  0%יחול על ריבית המשולמת לארגון העומד בדרישות מסוימות ,המנהל או מעניק הטבות בהתאם לתוכנית פנסיה אחת או יותר ושאינו מחזיק
במישרין או בעקיפין יותר מ 10%-מההון או מזכויות ההצבעה של החברה המשלמת.
ניכוי מס במקור בשיעור של  5%יחול על ריבית שוק המשולמת למוסד כספי.
בכל יתר המקרים יחול על ריבית ניכוי מס במקור בשיעור של .10%
תמלוגים :ניכוי מס במקור בשיעור של  0%יחול על תמלוגים ותשלומים דומים אחרים בנוגע ליצירה ספרותית ,דרמטית ,מוסיקאלית או עבודות אומנותיות אחרות (לא כולל
תמלוגים ותשלומים אחרים בנוגע לסרטים ,ושידורי טלוויזיה) או בגין תמלוגים המשולמים בגין שימוש או בגין זכות שימוש בתוכנת מחשב או בפטנט או עבור מידע הנוגע
לניסיון תעשייתי ,מסחרי או מדעי (למעט תמלוגים המשולמים בהתאם להסכם שכירות או זיכיון).
בכל יתר המקרים ,שיעור ניכוי מס במקור על תמלוגים יהיה .10%
רווח הון :רווחי הון מהעברת מקרקעין או מהעברת זכויות או חלק בשותפות או חלק בנאמנות או בכל גוף אחר שיותר מ 50%-מערכם נובעים ממקרקעין במועד המכירה או ב12-
החודשים שקדמו למכירה ומרווחי הון מהעברת נכסים השייכים למוסד קבע וכן רווחי הון ממכירת אוניות ,כלי טייס או נכסים השייכים להם ימוסו רק במדינה בה נצמחו הרווחים.
בכל יתר המקרים ,רווחי ההון ימוסו במדינת התושבות של המוכר.
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תיקון לאמנה למניעת כפל מס הודו-ישראל
.2
עו"ד אמיר ברנד ,המחלקה למיסוי בינלאומי
בכפוף לצו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (הודו) ,התשע"ז 2016-ומתוקף סמכותו של שר האוצר לפי סעיף (196א) לפקודת מס הכנסה ,ניתן תוקף לפרוטוקול שנעשה ביום 14
באוקטובר  2015לתיקון האמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין הרפובליקה של הודו בדבר מניעת כפל מס ומניעת השתמטות ביחס למיסים על הכנסה ועל הון (להלן -
הפרוטוקול המתקן) .יובהר כי חרף תיקון האמנה באמצעות הפרוטוקול המתקן כאמור ,שיעורי ניכוי מס במקור בהתייחס לדיבידנדים ,ריבית ותמלוגים ,המנויים בסעיפים 11 ,10
ו 12-בהתאמה נותרו ללא שינוי .האמנה קובעת:
()1

ניכוי מס במקור בשיעור של  10%על דיבידנדים באם מקבל התשלום הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים.

()2

ניכוי מס במקור בשיעור של  10%על ריבית באם מקבל התשלום הוא בעל הזכות שביושר לריבית .על אף האמור ,ניכוי מס במקור בשיעור של  0%על ריבית יחולו אם
הריבית משתלמת ביחס ל:
לאיגרת חוב ,שטר חוב או התחייבות דומה אחרת של ממשלת המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה; או
א.
להלוואה שנתן ,מימן מחדש ,ערב לה או ביטח ,או לאשראי שהעניק ,מימן מחדש ,ערב לו או ביטח-
ב.
במקרה של הודו ,ה"רזרב בנק" של הודו.
.1
במקרה של ישראל ,בנק ישראל ,או
.2
גופים ממשלתיים או מוסדות מלווים אחרים כפי שיפורטו ויוסכמו בחילופי איגרות בין הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.
.3

()3

ניכוי מס במקור בשיעור של  10%יחול על תמלוגים ,תשלומים מכל סוג המתקבלים כתמורה בעד שימוש או בעד הזכות לשימוש ,בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית,
אמנותית או מדעית ,לרבות סרטי קולנוע ,כל פטנט ,סימן מסחר ,מדגם או דוגמה ,תוכנית ,נוסחה או תהליך סודיים ,או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי ,מסחרי או מדעי.

()4

לעניין רווח הון ,האמנה מתוקנת על-ידי השמטת ס"ק  4לסעיף ( 14רווחי הון) והחלפתו באמור להלן וכפי המצוין בפרוטוקול המתקן:
" .4רווחים שמפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת:
מניות שיותר מ 50-אחוזים מערכן נצמחים במישרין או בעקיפין ממקרקעין הנמצאים במדינה האחרת (במועד ההעברה או בכל עת במהלך שנים עשר החודשים
א.
הקודמים); או
אינטרס בשותפות ,נאמנות או ישות אחרת ,שיותר מ 50-אחוזים מערכן נצמחים במישרין או בעקיפין ממקרקעין הנמצאים במדינה האחרת (במועד ההעברה או בכל
ב.
עת במהלך שנים עשר החודשים הקודמים);
ניתן למסותם באותה מדינה אחרת".
רווחים מהעברת כל נכס ,זולת אלה המוזכרים בס"ק  1עד  5לאמנה ,יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.

()5

לעניין חילופי מידע ,האמנה מתוקנת על-ידי השמטת סעיף  27והחלפתו ,תוך הסדרה של חילופי המידע והשימוש בו ולרבות חלופת מסמכים בין שתי המדינות וכפי
הדרוש לביצוע הוראות אמנה זו ,ניהול והגברת אכיפה של החוקים הפנימיים שעניינם מיסים ואשר מוטלים על-ידי אמנה זו.

()6

לעניין הטבות אמנה ,האמנה מתוקנת על-ידי הוספת סעיף 27א (הגבלת הטבות) ,המטיל מגבלות על שימוש לרעה וניצול הטבות המנויות באמנה .לפיכך ,לא יינתנו
הטבות לאדם שאינו בעל הזכות שביושר ואף ישללו הטבות במידה והמטרה העיקרית או אחת מהמטרות העיקריות ליצירת התושבות היא ליהנות מן ההטבות כאמור.
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חלק  - 5ניוד עובדים ותגמול הוני
רו"ח (משפטנית) פרידה ויסברג ,דירקטורית ,מנהלת קבוצת ניוד עובדים ,תגמול הוני ואשרות עבודה ,חטיבת המס
.1

מיסוי אופציות למניות סחירות שקיבלה חברה שנתנה שירותי ניהול
ע"א  559/16פרי יעקב שירותי ניהול בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 1

הערעור בבית משפט העליון דן בשאלת אופן מיסוי מימוש אופציות לא סחירות ,שהוענקו על-ידי חברת ליפמן הנדסה אלקטרונית בע"מ לחברת פרי יעקב שירותי ניהול בע"מ
("המערערת") ,חברה בבעלות משותפת של מר יעקב פרי ואשתו ,עבור שירותי ניהול בין השנים  2004-2006שסופקו על ידה באמצעות מר יעקב פרי .בשנת  2004מימשה
המערערת חלק מהאופציות למניות תמורת כ 5-מיליון ש"ח ומכרה אותן באותו יום בתמורה של כ 16-מיליון ש"ח ,והצהירה על אירוע המימוש כרווח הון החייב במס בשיעור
 .25%המשיב קבע כי עסקינן בהכנסה מעסק החייבת במס חברות בשיעור מס החברות באותה שנה ( .)35%גם בשנים  2005ו 2006-מימשה המערערת אופציות למניות אותן
מכרה בבורסה ועל הרווח דיווחה כהכנסה החייבת במס רווח הון בשיעור של  25%וגם כאן דחה המשיב את הצהרתה.
המערערת טענה כי על מימוש האופציות יחולו הוראות סעיף  102לפקודה .המשיב טען כי יש להחיל על המערערת את סעיף (3ט) לפקודה ובהתאם יש לחייב את המערערת
במס בשיעור מס החברות שחל בכל אחת משנות המס.
בית המשפט המחוזי בת"א דחה את טענת המערערת וקבע ,כי לפי סעיף (102א) לפקודה נקבעה הגדרת "עובד"  -לרבות נושא משרה בחברה .בית המשפט למד על מעמדה
של המערערת בחברת ליפמן מהסכם ההתקשרות בין שתי החברות ,וקבע כי לא מתקיימים בין המערערת וחברת ליפמן יחסי עובד מעביד.
בנוסף ,קבע בית המשפט ,כי המערערת עצמה ראתה באופציות המוענקות כאופציות שחל עליהן סעיף (3ט) לפקודה כפי שהדבר השתקף ברולינג משנת  2006בגין רצף מס
שהמערערת הסכימה להחיל על עצמה.
יצוין כי פקיד השומה לא תקף את עצם מתן השירותים והקצאת האופציות בתמורה על-ידי המערערת ("חברת ארנק") ולא טען שניתנו ישירות על-ידי מר פרי.
בית המשפט העליון קבע כי הטענות המועלות בערעור דנן מתייחסות לקביעות עובדתיות שנקבעו בבית משפט קמא לאחר בחינה מעמיקה של חומר הראיות ולא הועלתה סיבה
ממשית מדוע לסטות מהכלל ,לפיו אין להתערב בקביעות העובדתיות שנקבעו על-ידיו כאמור לעיל .המערערת ,לא הייתה "עובדת" כמשמעות המונח בסעיף (102א) לפקודה,
האופציות שהוקצו לא היו סחירות ,ועל כן חל במקרה זה סעיף (3ט) לפקודה ולפיו הרווח שנצמח למערערת מהווה הכנסה לפי סעיף  )1(2לפקודה.
הערעור נדחה
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.2

אופציות שהוענקו לפני  2003על-ידי חברה לדירקטור שכיהן בה ימוסו כהכנסה פירותית לפי סעיף (3ט) לפקודה במועד המימוש למניות
ע"א  6952/15פקיד שומה גוש דן נ' גד קרן

פסק דין זה דן בהקצאת אופציות בשנים שקדמו לתיקון מס'  132לפקודה (לפני  .)2003גד קרן (להלן" :קרן") שימש כרופא מומחה בתחום הקרדיולוגיה ומנהל מערך הקרדיולוגי
בבית חולים איכילוב .בנוסף ,שימש כדירקטור בחברת תרו תעשיה רוקחית בע"מ (להלן" :החברה") .החברה העניקה לקרן לפני  ,2003אופציות בלתי סחירות לרכישת מניות
החברה במחיר הזהה למחיר המניה בבורסה במועד ההקצאה .בתאריך  31בדצמבר  ,2003מימש קרן את האופציות ,ודיווח על הכנסותיו בשנת המס  ,2003כשעל מימוש
האופציות דיווח כעל רווח הון החייב במס בשיעור של  .%15פקיד השומה סבר כי במקרה דנן יש להחיל על קרן את סעיף (3ט)(()1ב) לפקודה ,שכן הוא נתן שירותי "דירקטור
מקצועי" ובתמורה הוקצו לו אופציות .בהתאם לזאת ,יש למסות את הכנסתו מהמרת האופציות במועד המימוש לפי סעיף  )1(2לפקודה לפי שיעור מס שולי.
ביהמ"ש המחוזי בתל אביב קבע כי בעניין קרן לא מתקיימים יחסי עבודה ,תפקידו כדירקטור בחברה אינו עולה לכדי "עסק" או "משלח יד" ,משום שתפקידו לא עונה על
המאפיינים של "דירקטור מקצועי" .לאור זאת ,קיבל בית המשפט את הערעור וקבע ,כי יש לסווג הכנסותיו של קרן כ"הכנסה אחרת" לפי סעיף  )10(2לפקודה ולכן יש למסות את
האופציות במועד ההקצאה כהכנסה פירותית לפי סעיף  )10(2לפקודה ,ובמועד המימוש כרווח הון.
בית המשפט העליון קיבל את הערעור של פקיד השומה וקבע כי יש למסות את הכנסתו של המערער בשתי פעימות( :א) במועד המימוש של האופציות למניות ,כהכנסה על פי
סעיף  )1(2לפקודה מכוח סעיף (3ט) (()1ב) לפקודה כנותן שירותים לחברה ,בניכוי תוספת מימוש; (ב) במועד המכירה ,בתור רווח הון לפי חלק ה' לפקודה.

.3

שינויים בכללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים
תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) (תיקון) ,התשע"ז2017-
פורסם בקובץ התקנות  7754מיום  1בינואר 2017

במסגרת תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) ,התשע"ה 2014-נקבעו כללים חדשים שתחילתם על הכנסה שהופקה החל בשנת המס  ,2015למתן נקודות זיכוי לעובדים זרים
המועסקים בישראל .אוכלוסיית העובדים הזרים חולקה למספר קטגוריות שעיקרן הבחנה בין שלוש קבוצות של עובדים" :עובד זר"" ,עובד זר חוקי" ו"עובד זר חוקי בתחום
הסיעוד" .במסגרת אותן תקנות ניתנו נקודות זיכוי רק לעובד זר חוקי בתחום הסיעוד ולעובדת זרה חוקית שאינה עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד.
במסגרת התיקון הנוכחי נקבע כי "עובד זר חוקי שאינו בתחום הסיעוד" ,יהיה זכאי לנקודת זיכוי לפי סעיף  34לפקודה בתחולה על הכנסות שיופקו בשנת המס  2018או
לאחריה .כהוראת שעה לשנת המס  2017תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לעובד זר כאמור לעיל.
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.4

חיוב במס בישראל על בסיס מזומן בגין הכנסת עבודה של תושב ישראל אשר הופקה על ידו מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ
החלטת מיסוי לא בהסכם מס' 2873/16

עד לשנת  2006התגורר היחיד עם משפחתו (אשתו וילדיו הקטינים) בישראל .היחיד עבד בישראל כשכיר במספר תפקידים בכירים בחברה תושבת ישראל .במהלך שנת 2006
החלו היחיד ומשפחתו להעתיק את חייהם לארה"ב (להלן" :מועד המעבר") .ממועד המעבר היחיד החל לעבוד בארה"ב ,כשכיר ,בתפקיד בכיר בחברת תושבת ארה"ב שהיא
חברה קשורה לחברה בה עבד בישראל .אשתו של היחיד לא עבדה בזמן שהותם בארה"ב ,היחיד ומשפחתו התגוררו בארה"ב בדירת מגורים שבבעלותם ,היחיד ובת זוגו
נחשבים כתושבי ארה"ב לצורכי מס שם ומגישים שם דוחות בהתאם ,בני המשפחה השכירו את דירת המגורים שלהם בישראל עד לשנת  ,2011כשהגיעו לביקורים בארץ לנו
בבתי מלון ובדירות שכורות.
מיום שנת  2011הוצע ליחיד במפתיע למלא תפקיד בכיר בחברת תושבת ישראל (להלן" :יום החזרה") .לפיכך  ,מיום החזרה ,היחיד עזב את עבודתו בארה"ב ,שב לישראל והחל
לעבוד בחברה בישראל .משפחתו של היחיד המשיכה להתגורר בארה"ב ואילו היחיד חזר להתגורר בדירת מגוריהם בישראל ובמאי  2011עבר לדירה חדשה אותה רכש ומכר
את דירתו הישנה .לאחר יום החזרה ,במהלך השנים  ,2011-2012קיבל היחיד הכנסות מהפרשי משכורת ,פדיון ימי חופשה והכנסות נוספות ששולמו לו על-ידי החברה בארה"ב
בגין עבודתו בארה"ב ועד ליום החזרה (להלן" :הפרשי שכר מחו"ל").
היחיד ביקש להסדיר את מעמד התושבות שלו ואת חבות המס הנגזרת ממנו בישראל.
תמצית הסדר המס ותנאיו :היחיד ייחשב כ"תושב חוץ" ,בהתאם לסעיף  1לפקודה ,החל מיום  1/1/2007ועד ליום לפני יום החזרה .בנוסף ,על היחיד יחול סעיף 100א' לפקודה
ביחס לנכסים שהיו בבעלותו לכל המאוחר עד ליום  31בדצמבר  ,2006במישרין או בעקיפין  -גם כאלה שהוחזקו בנאמנות עבורו.
החל מיום החזרה ייחשב היחיד כ"תושב ישראל" ,בהתאם לסעיף  1לפקודה ,כ"תושב חוזר" ,בהתאם לסעיף (14ג) לפקודה ותחל תקופת ההטבות הנדרשת לעניין סעיפים  14ו-
 97לפקודה.
נקבע כי עובד שכיר מדווח על הכנסותיו לפי בסיס מזומנים ומתחייב במס בישראל על הכנסותיו במועד בו התקבלו ההכנסות לידיו ועל כן הכנסותיו מהפרשי שכר מחו"ל חייבות
במס בישראל על בסיס פרסונאלי בהתאם לסעיף  2רישא לפקודה לפי סעיף  121לפקודה (מס פירותי) ולא יהיו פטורות ממס לפי סעיף (14ג) לפקודה .יחד עם זאת תשמר זכותו
של היחיד לקבל זיכוי של מסי חוץ ששולמו בארה"ב בגין הכנסתו כאמור שהופקה בארה"ב.
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חלק  - 6תמריצים
חוק ההסדרים  -תיקון לחוק עידוד השקעות הון
.1
תיקון  73לחוק עידוד השקעות הון במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות  2017ו ,)2018-התשע"ז2016-
פורסם בספר החוקים  2592מיום  29בדצמבר 2016
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס
במסגרת החוק שבנדון (המכונה :חוק ההסדרים) ,בוצע גם תיקון  73לחוק לעידוד השקעות הון.
מטרת השינויים בתיקון הינה עידוד פעילות מבוססת קניין רוחני של חברות עתירות ידע בישראל והגברת האטרקטיביות של המשק הישראלי להשקעות של חברות זרות
לרבות רב לאומיות .לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ,ה ,OECD-בשיתוף פורום ה G20-כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לתעשייה עתירת ידע ,היינו -
הקלות במס לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים מסוימים  -פטנט רשום ,תוכנת מחשב ,זכות מטפחים של זני צמחים וכדומה .התיקון מאמץ את עיקרי הכללים המומלצים ויוצר
מסלולי מס נוספים חדשים למפעל טכנולוגי מועדף (שיעור מס של  7.5%באזור פיתוח א' ושיעור מס של  12%באזור אחר) ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד (שיעור מס
של .)6%
נקבעה הפחתה כוללת של שיעור מס החברות לכל חברה בעלת מפעל מועדף על הכנסותיה ממפעל מועדף ל 7.5%-במקום  9%באזור פיתוח א' (שיעור המס באזור אחר
שאינו אזור א' נותר .)16%
נקבעו הקלות בתנאי הסף להיכנס למסלול של "מפעל מועדף מיוחד" הרלבנטי לחברות ענק המקנה שיעורי מס של  5%באזור א' או  8%באזור אחר .כמו כן ,תוקנו הגדרות
הכנסה מועדפת ,חברה מועדפת ,הכנסה מוטבת ועוד.
להרחבה  -ראה חוזר מסים  26.2016של משרדנו.
הכנסות מהשכרת בית מלון אינן מהוות "הכנסה מוטבת"
.2
החלטת מיסוי שלא בהסכם מס'  8394/16של רשות המיסים
רו"ח אלי כרמל ,מנהל במחלקת התמריצים ,חטיבת המס
העובדות :חברה תושבת ישראל הינה הבעלים של מתקן תיירותי ללינה שהוקם על ידה (להלן" :בית מלון") .החברה התקשרה בהסכם להשכרת בית המלון לתקופה ארוכה עם
חברה שעיסוקה ניהול ותפעול בתי מלון .הכנסות החברה נובעות מדמי שכירות שנתיים קבועים בתוספת מרכיב נוסף שנקבע בהתאם למחזור פעילות בית המלון .החברה אינה
שותפה לניהול ותפעול בית המלון ואינה נושאת בסיכונים כגון :גבייה ,תביעות ,תלונות וכדומה.
פרטי הבקשה :לאשר כי בידי החברה "מתקן תיירותי ללינה" המהווה "מפעל מוטב" בהתאם להוראות סעיף  51לחוק עידוד השקעות הון.
החלטת המיסוי ותנאיה :נקבע כי הכנסות החברה אינן הכנסות משירותי לינה אלא הכנסות מהשכרת נכס ולפיכך אינן מהוות "הכנסות מוטבות" ,לפי החוק לעידוד.
49

מגזר הנדל"ן
חקיקה
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס
תיקוני מיסוי מקרקעין במסגרת חוק ההסדרים לשנים  2017ו2018-
תיקון מס'  89לחוק מיסוי מקרקעין במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות  2017ו ,)2018-התשע"ז2016-
פורסם בספר החוקים  2591מיום  29לדצמבר 2016
במסגרת חוק ההסדרים לשנים  2017ו 2018-תוקנו גם סעיפים בחוק מיסוי מקרקעין.
סעיף  16לחוק מיסוי מקרקעין קבע ערב התיקון כי מכירת זכות במקרקעין לא תירשם בפנקס המקרקעין ,אלא אם כן מנהל רשות המסים אישר שהיא פטורה ממס ,ששולם המס
בשלה או שניתנה ערובה להבטחת תשלום המס כאמור בסעיף .מטרת סעיף זה ,לתמרץ את הצדדים לעסקה לשלם את המסים המתחייבים מהעסקה ולהקל על גביית המס .כדי
להקל על הליך הרישום ,התיקון מאפשר את רישום הנכס במקרים המתאימים שבהם החשש מאי-תשלום המס נמוך ,גם לפני שהסתיים הטיפול בתיק בידי רשות המסים.
כמו כן ,קוצרו מועדים הקבועים בחוק בנוגע לטיפול משרדי מיסוי מקרקעין בדיווחים ולהמצאת אישורי מס .בנוסף קוצר מועד הדיווח על מכירה או רכישה של זכות במקרקעין ל-
 30ימים במקום  40ימים.
להרחבה-ראה סעיף  12לחוזר מסים  2.2017של משרדנו.
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פסיקה  -מיסוי מקרקעין
רו"ח ארז אסלן (פסקי דין )1-2
.1

סיווגם של תאגידים כ"איגוד מקרקעין"
ו"ע  44860-03-14אחזקות ליגת בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה

המדובר בחמישה עררים שנדונו בפני ועדת ערר בחיפה  ,שעניינם סיווגם של תאגידים כ"איגוד מקרקעין" כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין .התאגידים הנדונים הינם חברת ליגת
תעשיות בע"מ ("ליגת תעשיות") ושותפות מוגבלת לב הדר-גיל הזהב ("לב הדר" או "השותפות") והעררים הוגשו על-ידי הרוכשים שרכשו זכויות באותם תאגידים ונדרשו על-ידי
המשיב לשלם מס רכישה:
הדיון לגבי סיווגה של ליגת תעשיות
העוררים העלו טיעונים רבים מדוע ליגת תעשיות אינה "איגוד מקרקעין" וביניהם:


ליגת תעשיות החזיקה במניות חברת אדאמה .הכנסותיה של חברת אדאמה נבעו מהשכרת נכס בשכירות משנה לתקופה הנמוכה מ 10-שנים .לפיכך נטען ,שהחזקת מניות
אדאמה מהווה נכס השולל את מעמדה של ליגת תעשיות כ"איגוד מקרקעין" .ועדת הערר קבעה שלא הובאו בפניה די ראיות לביסוס הטענה ולכן היא נדחתה.



נטען כי ליגת תעשיות הינה חברה יזמית ,המחזיקה במקרקעין שבבעלותה כ"מלאי עסקי" .מקרקעין המוחזקים כ"מלאי עסקי" אינם כלולים בהגדרת "זכות במקרקעין" ולפיכך
מוציאים את החברה מהגדרת איגוד מקרקעין .ועדת הערר קבעה כי הנכסים אשר ברשות ליגת תעשיות אינם "מלאי עסקי" ,לפי המבחנים המשמשים להבחנה בין הכנסה
הונית לפירותית .כמו כן ,ועדת הערר לא נדרשה לשאלת הסיווג של חברות קבלניות או חברות יזמיות כאיגודי מקרקעין.



נטען כי שוויה של ליגת תעשיות ייגזר לא רק משווי נכסיה ,אלא גם מהעובדה שמדובר בחברה מצליחה ובעלת מנגנון לייצור הכנסות וניהול .רוצה לומר ,לחברה קיימים
כישורים וידע בתחום הנדל"ן ,המהווים לטענתה נכס בלתי מוחשי המניב הכנסות לחברה ואינו טפל למטרותיה .ועדת הערר קבעה שהעוררות לא הוכיחו קיום מנגנון לניהול
נכסים .יתרה מכך ,פעילות עסקית לא מלמדת על נכס בלתי מוחשי שאינו ניטרלי .הפעולות הנדרשות להשיא שווי מקרקעין אין בה כדי להוציא מהגדרת "איגוד מקרקעין".



קיומו של נכס מס כתוצאה מהפסד עסקי מועבר משנים קודמות .לטענת החברה ,נכס זה הינו בעל ערך כלכלי המשפיע על שווי החברה ועל כן מדובר בנכס עסקי שאינו חלק
מהמקרקעין .ועדת הערר קבעה כי הפסד מועבר אינו נכס התורם לייצור הכנסה של ליגת תעשיות שכן הוא תורם רק להקטנת חבות במס והחזקתו אינה חלק אינטגרלי
ממטרות החברה.



נטען כי ליגת תעשיות הפיקה הכנסות משירותי ייעוץ ,המהווה נכס מסוג ידע במתן שירותי ייעוץ וניהול .ועדת הערר קבעה כי הנכס שייך לבעלי החברה באופן אישי ,שכן
השירותים ניתנו באופן אישי על ידם ולכן אינו יכול להיות שייך לליגת תעשיות.



בנוסף ,העוררות טענו שלחברה היו נכסים נוספים שאינם ניטרליים וטפלים .בין אלו מזומנים ,זכויות על-פי הסכם לקבלת דמי ייזום מגורם ציבורי והלוואה לזמן ארוך
שהעמידה לחברה קשורה .ועדת הערר קבעה כי החזקת מזומנים אינה החזקה בנכס לייצור הכנסה ,הסכם הייזום אינו נכס של ליגת תעשיות ובאשר להלוואה ,אין מדובר
בפעילות עסקית של מתן הלוואות אלא על הלוואה בודדת שלא הוגשו ראיות לגביה.
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הדיון לגבי סיווגה של שותפות לב הדר:
העוררות טוענות ,כי על אף שבית המשפט העליון קבע בעבר (להלן -עניין אספן ,ע"א  )924/12כי יש לסווג את שותפות לב-הדר כ"איגוד מקרקעין" ,מעמדה של השותפות שונה
ולכן אינה עוד "איגוד מקרקעין" .ועדת הערר הסכימה וקבעה כי סיווגו של איגוד כ"איגוד מקרקעין" אכן יכול להשתנות ועשוי להצדיק בחינה נוספת.
בעניין אספן נקבע כי לשותפות לא קיים מוניטין בניהול מקבץ הדיור ,שכן היא מנוהלת על-ידי חברת הניהול שקמונה והמוניטין שייך שלה .לאחר פסק הדין ,הפכה שקמונה לאחד
השותפים בשותפות .נקבע כי עצם קיומם של נכסים בידי שותף ,אין בהם כדי להוציא את השותפות מהגדרת איגוד מקרקעין ,כל עוד לא הועברו הנכסים לשותפות .יתרה מכך,
נקבע שמנגנון הניהול של שקמונה מתמצה בהשבחת נכסים ובעבודות תחזוקה ,זוהי פעילות רגילה של בעל נכסי נדל"ן ואין בה כדי להצביע על נכס בלתי מוחשי השייך
לשקמונה.
העוררות טוענות כי לשותפות מנגנון עסקי ,ידע ובקיאות בניהול מקבץ הדיור המהווים נכסים בלתי מוחשיים שמניבים לשותפות הכנסות .בנוסף ,טוענות העוררות למוניטין השייך
לשותפות .ועדת הערר קבעה כי העוררות כשלו מלהוכיח את צבירת הנכסים הבלתי מוחשיים משנת  ,2008בין היתר מכיוון שהשותפות אינה מנהלת את מקבץ הדיור .זאת ועוד,
הוועדה קבעה כי גם לעניין המוניטין לא הובאו ראיות מספקות.
כמו כן ,נטען ,כי הכנסות השותפות ממוסות כהכנסות מעסק לפי סעיף  )1(2לפקודת מס הכנסה .נקבע כי גם כאשר לבעל מקרקעין הכנסה אקטיבית מהשכרת המקרקעין ,הנכס
ממנו נצמחת ההכנסה הינו מ קרקעין .דהיינו ,ההבחנה בין סוגי האיגודים מבוססת על מבחן הנכסים ,ולא על טיב פעילותו של האיגוד.
לסיכום ,מאז קביעת ביהמ"ש העליון בעניין אספן ,לא השתנו הנסיבות באופן המצדיק את שינוי סיווגה של השותפות .השותפות הוקמה כדי להקים ולהחזיק נכסי מקרקעין ואין
בידה נכס אחר .כל הניהול היה ונותר בידי שקמונה ,ואין ראיה כי לשותפות נכסים בלתי מוחשיים כלשהם המצדיקים את שינוי הסיווג כאיגוד מקרקעין.
העררים נדחו
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סיווג חברה המחזיקה במרכז מסחרי כ"איגוד מקרקעין" וחיוב במס רכישה לגבי כל שלב בשינוי מבנה דו-שלבי
ו"ע  35298-10-12מנופים פיננסיים לישראל (מפל) בע"מ ואח' נ' מס שבח מקרקעין רחובות

פסק הדין עוסק בשאלה האם חברת סטאר מנופים באשדוד בע"מ ("החברה") ,המחזיקה במרכז המסחרי באשדוד בשם "סטאר סנטר" ,מהווה "איגוד מקרקעין" כמשמעות מונח
זה בחוק מיסוי מקרקעין .כפועל יוצא מכך נשאלת השאלה האם יש מקום להשית מס רכישה בגין שינוי מבנה דו-שלבי שבוצע בחברות המחזיקות במרכז מסחרי זה.
החברה טענה כי קיימת לה פעילות עסקית ובעלת נכסים נוספים שאינם נכסי נדל"ן (להלן" -נכסים אחרים") המניבים לה הכנסות הנפרדות מהכנסות ממקרקעין ,ועל כן היא אינה
נופלת להגדרת "איגוד מקרקעין" .מנהל מס שבח טען כי נכסי סטאר סנטר הינם נדל"ן מניב ,וכל הכנסותיה נובעות מנכסי נדל"ן ולפיכך היא בגדר "איגוד מקרקעין".
ועדת הערר סבורה כי רשימת הנכסים שאיגוד יכול להחזיק בהם מבלי שיוחרג מהגדרת "איגוד מקרקעין" ,אינה מתמצית באלה המנויים בהגדרה המצויה בסעיף  1לחוק מיסוי
מקרקעין .ועדת הערר קבעה שהמבחן הנכסי עדיף על פני מבחן הפעילות במקרקעין ,זאת בהתחשב בלשון החוק וההיסטוריה החקיקתית .איגוד שכל נכסיו הינם נדל"ן מניב
וה כנסותיו נובעות מהשכרת הנכסים ,הינו בגדר "איגוד מקרקעין" .לפי הדו"חות הכספיים ,מקורן של ההכנסות הנפרדות מהנדל"ן קשורות אף הן בהשכרת הנכסים ועליית שווים,
ובכל מקרה ההכנסות הן טפלות להכנסות העיקריות של האיגוד .בנוסף ,לא הוכח כי קיים שווי למוניטין ולשם המסחרי של החברה ,וגם אם היה מוכח ניתן לטעון שהם נובעים מן
המקרקעין.
בנוסף ,נבחנו שני מבחני משנה מצטברים אשר צריכים להתקיים כדי שהנכסים האחרים ייחשבו כטפלים למטרותיו העיקריות של האיגוד :האחד ,מבחן כמותי המתבסס על
היחס שבין נכסי המקרקעין לבין הנכסים האחרים המשמשים לייצור הכנסות .מנהל מס שבח קבע רף כמותי של  .10%ועדת הערר הסכימה עם רף זה אך ציינה כי היה עדיף אם
המחוקק היה קובע רף כמותי בדרך של חקיקה .המבחן השני הינו מבחן מהותי ,לפיו נשאלת השאלה ,האם הנכסים האחרים משרתים בפועל את מטרותיו העיקריות של האיגוד
או נובעים מהם? נקבע כי המטרה העיקרית של סטאר סנטר היא השאת דמי השכירות .יתר הנכסים המוחשיים והלא מוחשיים שאינם נדל"ן נובעים מהפעילות הנדל"נית של
החברה .כך לדוגמא לא הוכח שסימן מסחרי בבעלותה של החברה היווה נכס עצמאי ,אלא נקבע שבמהותו הוא משולב בנכסי המקרקעין .החברה נכשלה גם להוכיח את קיומו
ושוויו של המוניטין בבעלותה באמצעות נוסחת החישוב השיורית .כמו כן ,החברה כלל לא הייתה מעורבת בניהול המרכז המסחרי ואילו היה מוכח שיש מוניטין הרי הוא המוניטין
של השוכרים או של חברת הניהול ולא של המרכז המסחרי .לפיכך אין עמידה גם במבחן המהותי.
שאלה נוספת עליה נדרשה ועדת הערר היא ,האם יש מקום להשית מס רכישה לגבי כל שלב בגין שינוי מבנה דו-שלבי שבוצע בחברות? העוררים טוענים כי כוונת שינוי המבנה
הייתה למזג את חברות הנכס לעוררת ,ומפאת תנאי החוק נאלצו הצדדים לעשות זאת בשני שלבים .לטענתם ,יש להחיל את סעיף  55בחוק מיסוי מקרקעין שעניינו מניעת כפל
מס ולא להשית מס רכישה פעמיים .המשיב טען כי בגין שינוי המבנה הראשון החייבת במס רכישה היא חברת סטאר סנטר ובגין שינוי המבנה השני החייבת במס רכישה היא
העוררת .ועדת הערר קבעה כי מכיוון שהחלטת המיסוי על שינוי המבנה ניתנה בהסכמתן של העוררת ושל חברת סטאר סנטר ,מנועה העוררת מלטעון לחיוב כפל מס .עוד
הוסיפה הועדה כי פטור ממס על פי סעיף  55לחוק מיסוי מקרקעין הינו במקרה בו "אם בעד מכירת אותה זכות או בעד עשיית אותה פעולה שולם בעבר מס" ,בענייננו מדובר
בפעולות שבוצעו על-ידי חברות שונות ,ולפיכך החיוב הושת על חברות שונות ולכן אין תחולה לסעיף  55לחוק מיסוי מקרקעין.
הערר נדחה
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ברכישת מקבץ דיור לא יחול מס רכישה מופחת של דירת מגורים
ע"א  5920/14שערי כרמיאל בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה

העוררת התקשרה בהסכם לרכישת זכויותיה של המוכרת במקבצי דיור המצויים ברמת רבין ובשער הגיא בכרמיאל והכוללים  362דירות הכפופות להסכמי שכירות מול עמידר
בתמורה לכ 101-מיליון ש"ח .עיקר המחלוקת נסבה סביב השאלה מהו שיעור מס הרכישה בו חייבת הרוכשת.
העוררת טענה כי מדובר ברכישה של  362דירות מגורים ועל כן יש לחלק את סכום הרכישה על פי מספר היחידות ,ומאחר שערכה של כל דירה נמוך מ 969,300-ש"ח ,הרי שיש
לשלם בגינם שיעור מס רכישה של  3.5%בלבד (שיעור מס הרכישה שחל על דירת מגורים במועד העסקה) .המשיב קבע כי יש לבחון את רכישת מקבצי הדיור בשלמותם ולאור
כך ,יש לשלם מס רכישה של  5%החל על רכישת זכות במקרקעין שאינם דירת מגורים .ועדת הערר דחתה את הערר ועל כך הוגש ערעור לביהמ"ש העליון.
ביהמ"ש העליון קבע :ההכרעה מבוססת על שני אומדנים .ראשית ,אומד דעת הצדדים בעת ביצוע העסקה ,קרי ,למה התחייבו .שנית ,טיבו של הנכס .שני מבחנים אלו הובילו
למסקנה כי מדובר במכירת נכס אחד שהינו מקבץ דיור ,וכל זאת לאור נוסח ההסכם ותכנית המתאר.
על פי הוראות התוכנית החלה על המקרקעין ,הבעלות ב"כל יחידות הדיור" כמכלול תהיה של יזם התכנית ואין אפשרות לפצלה לבעלות בדירות מסוימות ואף לא במגדלים
נפרדים .כמו כן ,מחויב היזם על פי התוכנית בניהול ובאחזקת מקבץ הדיור כולו .עקרונות אלה שנקבעו בתוכנית המתאר נובעים כך נראה ,ממאפייניו הייחודיים של מקבץ הדיור
שהועמד כמכלול לרשות משרד הקליטה על מנת לקדם פתרונות דיור לעולים חדשים.
כמו כן ,התמורה שנקבעה הינה תמורה כוללת קרי ,הצדדים ראו בכל הזכויות כמקשה אחת .זאת ועוד ,הקשר בין המקבץ להסכמי המקבץ אינו ניתן להפרדה.
הערעור נדחה
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שיעור מס רכישה בגין רכישת משרד בפרויקט המשלב גם מגורים
ו"ע  47854-08-15פ.ר.י.ו נכסים והשקעות בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

העוררת רכשה בהסכם מכר יחידה של משרד בפרויקט "מידטאון" ת"א אשר משלב מגורים ומשרדים על אותם המקרקעין ,כאשר העוררת קנתה רק זכות למשרד שעתיד
להיבנות .לאור כך ,שילמה העורר ת עפ"י שומה עצמית מס רכישה בשווי שישה אחוזים משווי הרכישה .עם קבלת היתר הבניה ,דרשה העוררת לקבל החזר של שישית ממס
הרכישה ששילמה בפועל מכוח תקנה 1(2א) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) ,התשל"ה( 1974-להלן" :התקנה") ,הקובעת כי כאשר מדובר ברכישת זכות
במקרקעין שקיימת לגביה תכנית המתירה בנייה על הקרקע של דירה אחת לפחות המיועדת לשמש למגורים ,תוחזר לרוכש שישית ממס הרכישה ששילם ,ובלבד שלא יאוחר
מתום  24חודשים מיום מהמכירה התקבל היתר לבניית דירת מגורים אחת לפחות .משסורבה דרישה זו על-ידי המשיב התקבל הערעור בענייננו.
המחלוקת המשפטית שעלתה ,עניינה בפרשנות שיש להעניק לאמור בתקנה.
ועדת הערר קבעה :בענייננו השאלה הפרשנית שמתעוררת נוגעת למילים "זכות במקרקעין שקיימת לגביה תוכנית ."..פרשנות דיני המס נעשית בהתאם לפרשנות התכליתית.
אולם ,במקרה שאין פרשנות חד משמעית ,יש לפרש את הוראת החוק באופן המיטיב עם האזרח ושאין בו חיוב לאחרון להיפרד מהחופש האישי שלו ,או מרכושו ונכסיו.
נקבע כי ,ראוי לפרש ביטוי זה באופן מצמצם ,כפי שטען המשיב ,קרי ,המילים שלעיל מתייחסות לזכות הספציפית במקרקעין הנרכשת ,ולא לגבי הזכות במקרקעין באופן כללי,
שניתן לבנות עליה על פי התב"ע גם דירות מגורים (אחת לפחות) .במקרה דנן ,הזכות הנרכשת היתה של יחידת משרד בבניין שיועד למשרדים ,להבדיל מהבניין השני שיועד
למגורים .פרשנות זו עולה בקנה אחד עם תכלית התקנה ,שכן ,לא נועדה היא לעודד רכישה של משרדים ,אלא של בניית דירות מגורים.
הערר נדחה
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רו"ח ועו"ד גל רישפי (פסקי דין )5-6
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ביטול עסקת קומבינציה בהתאם לפסק בורר  -מהווה "עסקת המשך" ולא ביטול עסקה או מכר חוזר
ו"ע  40007-09-14דוד פרימו ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

בעלי המקרקעין ,העוררים ,חתמו על הסכם קומבינציה עם יזם לבניית בית דירות במקרקעין ובו ארבע דירות ,בתמורה לחמישים אחוז מהזכויות בו
וכן שתי דירות שייבנו לטובת בעלי המקרקעין .הליך הבניה החל ואף נמכרה על-ידי היזם דירה לצד ג' .לימים נתגלעו מחלוקות בין העוררים ליזם
ובעקבות כך ,פנו הצדדים לבוררות שם נפסק כי הסכם הקומבינציה מבוטל .במקביל ,פעלו בעלי המקרקעין לביטול העסקה שערך היזם עם צד ג',
אשר בהמשך גם היא בוטלה.
הצדדים הגישו תצהיר ביטול עסקה וטענו כי יש למסותה בהתאם להוראות סעיף  102לחוק מיסוי מקרקעין ,אולם מנהל מיסוי מקרקעין ("המשיב")
קבע כי לצורך מס יש לראות את ביטול העסקה כמכר חוזר ולא כעסקה בטלה ,ומכאן הערר.
יצוין כי בהמשך התקשרו בעלי המקרקעין עם חברה נוספת במטרה להשלים את הבנייה.
ועדת הערר :עיקר הדיון נסוב סביב תחולת המונח "ביטול מכירת מקרקעין" ,קרי ,האם מדובר בביטול אמיתי או שמא מדובר ב"מכר חוזר" וזאת
לאור מבחני העזר שיצרה הפסיקה ,כאשר שקלולם אמור להיעשות בהתאם למבחן "נסיבותיה המיוחדות של העסקה נשוא הביטול".
הוועדה סקרה את הפסיקה ובפרט את פסק דין בעניין עידית זמיר (ע"א  )304/85וקבע כי בנסיבות המקרה הספציפיות ,מטרת מנגנון השבת
הכספים ליזם שנקבע על-ידי הבורר הינה המשכת העסקה ולא ביטולה והשבת המצב לקדמותו .לאור כך ,לא מתקיימים תנאיו של סעיף  .102לצד
זאת נקבע ,כי לא מדובר ב"עסקת מכר חוזר" שכן  ,העוררים לא קיבלו ישירות בחזרה את המקרקעין שמכרו אלא ב"עסקת המשך" .היות והועדה
דנה בטענת ביטול העסקה בלבד היא קבעה כי יש למסותה כביטול עסקה כפי שקבע הבורר (ובמקביל לטפל בנפרד בעסקה החדשה ,תוך
הימנעות מכפל מס).
הערר התקבל בחלקו
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האם עסקת קומבינציה במסגרתה נמכרות יחידות מזוהות הינה בגדר "מכר מלא" המזכה את המכור בפטור בגין "דירת מגורים מזכה" או שמא מדובר ב"מכר
חלקי" המזכה בפטור לפי סעיף 49א( )5בלבד
ו"ע  32824-11-14אלי מן ואח' נ' מנהל מיסוי ומקרקעין

העוררים אח ואחות ,הינם הבעלים של מלוא הזכויות בנכס המקרקעין הכולל  18יחידות אשר חולקו ביניהם באופן ספציפי .בשנת  2013חתמו על הסכם קומבינציה במסגרתו
נמכרו  10יחידות בבניין הקיים ליזם ,בתמורה לכך שהיזם יהרוס את הבניין ויבנה במקומו בניין חדש כאשר היחידות החדשות יחולקו באופן יחסי בין הצדדים .העוררים טענו כי
מדובר בעסקה מסוג "מכר מלא" ,ולפיכך זכאי כל אחד מהם לפטור ממס שבח בעבור  3דירות" :דירת מגורים מזכה" אחת בהסתמך על הוראות סעיף 49ב( )1לחוק מיסוי
מקרקעין ושתי שדירות נוספות בהתאם לסעיף 6א לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירת מגורים -הוראת שעה) התשע"א"( 2011-הוראת השעה") .מנגד ,המשיב טוען כי
מדובר בעסקת קומבינציה מסוג "מכר חלקי" ,ועל כן העוררים זכאים לפטור ממס שבח בגין מכירת דירה אחת בלבד.
ועדת הערר מפי הש' אהרון קבעה כי יש להבחין בין עסקת קומבינציה של "מכר חלקי" ,בגדרה נמכר חלק מהמקרקעין לבין עסקת קומבינציה של "מכר מלא" בגדרה נמכרים כל
המקרקעין ,שתיהן בתמורה לקבלת דירות בידי המוכר .בעסקת מכר מלא יש להביא בחישוב שווי המכירה גם את רכיב הקרקע הצמודה לדירות הנבנות עבור המוכר כחלק
מהתמורה שיקבל מהרוכש (ובמכר חלקי לא).
נקבע כי המכירה של היחידות הספציפיות הינן למראית עין ,היות והן מיועדות להריסה וכן ההסכם אינו מלמד על מכירה של יחידות ספציפיות ,כמו גם שהחזקתו של היזם
במקרקעין מתחילה רק עם תחילת הבנייה של הבניין החדש .משכך ,נקבע ,כי מדובר בעסקת "מכר חלקי" והמוכרים זכאים לפטור לפי סעיף 49א(ב) בלבד בהתאם לפרשנות
שניתנה לו בעניין יוניזדה  -הנישום יכול לבחור האם לסווג את העסקה כ"מכר מלא" ,ולדרוש פטור בגין מכירת "דירת מגורים מזכה" ,אך התמורה תוגדר כשירותי בניה בתוספת
הקרקע שעליה ניבנו דירות התמורה ,או לסווגה כעסקת "מכר חלקי" ללא זכאות לפטור בגין "דירת מגורים מזכה" ,ואז התמורה תוגדר כשירותי בניה בלבד.
בנוסף ,הועדה סבורה כי סעיף  49א(א) בחוק מיסוי מקרקעין חל רק במקום בו מכר בעל המקרקעין את כל זכויותיו במקרקעין ולא השאיר בידו זכות כלשהי באותם מקרקעין.
הערר נדחה
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מכירת דירות שהושכרו למגורים  -תחולת סעיף  41לחוק מע"מ
ע"מ  10304-07-14אי.פי.אף יזמות והשקעות בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א 1

חברת אי.פי.אף יזמות והשקעות בע"מ ("המערערת") הינה "עוסק" ,אשר עוסקת בתחום הנדל"ן .בשנת  2006רכשה המערערת את מרבית הזכויות בבניין בת"א ("הבניין")
אשר בו מצויות דירות מגורים ויחידות מסחריות אשר הושכרו לצדדים שלישיים .כעבור שלוש שנים ,בשנת  2009מכרה המערערת את הזכויות בבניין.
בערעור זה לא הייתה כל מחלוקת ,כי מכירת הבניין הייתה בבחינת "עסקה" החייבת במס .כמו כן ,לא הייתה מחלוקת כי בקשר למכירת היחידות המסחריות הנמצאות בבניין
חלה חבות במס ערך מוסף .אולם ,באשר לדירות המגורים ,חייב המשיב את המערערת במע"מ לפי הוראת סעיף (5ב) לחוק ,וזאת בשל העובדה שהבניין נרכש מידי אנשים
פרטיים ונמכר לאנשים פרטיים אחרים.
יצוין ,כי גם באשר לתחולתו של סעיף (5ב) לחוק לא הייתה כל מחלוקת .אך לעניין זה ,המערערת גרסה כי עסקת מכר דירות המגורים פטורה ממס ,בהתאם לסעיף  )4(31לחוק.
זאת מפני שהדירות היו מושכרות למגורים ועסקאות ההשכרה האמורות היו פטורות ממס ,כך שבגין רכישתן של דירות המגורים לא הייתה המערערת זכאית לנכות מס תשומות,
בהתאם להוראת סעיף  41לחוק.
מנגד ,טען המשיב ,לחיוב המערערת במע"מ ,בשל מכירת דירות המגורים .זאת ,מכוח סעיף (5ב) לחוק שהינו סעיף ספציפי הגובר על הוראת סעיף  .)4(31כמו כן ,המערערת
הייתה זכאית לנכות מס תשומות ,בגין רכישת הדירות ,זאת ,במידה והייתה מדווחת כדין על הרכישה ,כמצוות תקנה 6ב לתקנות מס ערך מוסף ,זאת ,לנוכח תכניותיה לפנות את
הדיירים ,להרוס את הבניין הקיים ולבנות בניין חדש תחתיו ולמכור את האחרון.
ביהמ"ש המחוזי בת"א (השופט קירש) קבע" :חייבת להיות אחידות או עקביות בין הגישה הננקטת אגב בחינת ניכוי תשומות בזמן הוצאתן ,לצורך היישום הישיר של סעיפים 38
ו 41-לחוק ,לבין הגישה הננקטת אגב בחינת הזכאות לפטור על פי סעיף  )4(31בזמן מכירתו של נכס" .על פי הוראת סעיף  )4(31התנאי לתחולת הפטור הוא ,כי לא ניתן היה
לנכות את מס התשומות "בעת הרכישה" .משכך ,אין להתעלם מן הייעוד המיידי של התשומות ולבחון אך ורק את השימוש הסופי ,שכן ,קיים חשש ,כי נקלע לכשל ביישום סעיף
 )4(31בעת יישומו על תשומות המשמשות לעסקה ארוכת טווח ומשכך יגרום לשלילת הפטור המעוגן בסעיף.
במקרים של שימושים שונים או מעורבים באותן תשומות יכולים להיות שני סוגים ,לפחות :האחד הוא של שימושים מקבילים בזמן (שימוש אחד דומיננטי ואחד טפל) ,השני הוא
של שימושים אחד אחר השני ,הנפרדים על ציר הזמן .לגבי שני סוגי המקרים עשוי להימצא הפתרון בהוראות תקנה  18על-פיה יש לתור אחר "עיקר השימוש" על מנת לקבוע את
היקף התרת ניכוי מס התשומות .ניתן ליישם את המבחן לגבי שני סוגי השימושים .יתרה מזו ,הפטור לפי סעיף  )4(31עשוי להיות חלקי ,בהתאם למידת התרת ניכוי מס
התשומות בעת הר כישה .אולם ,בית המשפט קבע ,כי מאחר שבמקרה דנן שני הצדדים לא מצאו לנכון לעלות טענות אלו ,המבוססות על תקנה  18נאלץ הוא להכריע.
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מאחר שבמשך כל תקופת הבעלות ,הבניין הושכר על-ידי המערערת למגורים ,קשה להגדיר שימוש זה כשימוש שולי אשר היה מאפשר למשיב להתיר את ניכוי מס התשומות,
בעת רכישת הבניין ,אם היה נדרש לעשות כן ,בהתאם לאמת המידה הקבועה בסעיף  41לחוק .כמו כן ,קבע ,כי לא הובאו בפניו ראיות לסתור את טענת המערערת כי כל כוונתה
בהריסת הבניין ובנייתו מחדש הייתה להפיק דמי שכירות שוטפים מהשכרת הבניין המחודש ,מעבר לעצם מכירת הבניין כעבור שלוש שנים ,עובדה העשויה לרמוז כי מלכתחילה
לא הייתה כוונה להשביח ולהחזיק בבניין לטווח הארוך .בנוסף ,מאחר שעסקת המכר הייתה כרוכה במספר רב של שלבים ומאחר שנמשכה לאורך כ 3-שנים ,במהלך שנים אלו
הזכאות לקבלת דמי השכירות הייתה של המערערת.
יתרה מכך ,נראה כי בין מועד רכישת הבניין בשנת  2006לבין מועד חתימת הסכם המכר בשנת  ,2009לא פעלה המערערת באופן נמרץ לקידום התכניות להשבחת הבניין .גם
עובדה זו מקשה על הגדרת השימוש הראשוני בבניין (השכרה למגורים ולמסחר) כשימוש משני וזמני גרידא.
באשר לטענת המשיב ,לפיה ,במקרה דנן ,מתקיימת החלטת המיסוי  8/11המתירה לעוסק הרוכש דירות המשמשות למגורים לפי סעיף (5ב) לנכות מס תשומות בגינן ובלבד
שרכישת תדווח בהתאם להוראת תקנה 6ב-המקרה הנוכחי איננו תואם את דרישת החלטת המיסוי ,שכן ,התקנה קובעת כי הדירות ימכרו בתוך שנתיים ממועד רכישתן ,אך
במקרה דנן נמכרו על-ידי המערערת לאחר  35חודשים .כמו כן ,בניגוד לתנאי התקנה ,המערערת הייתה חתומה מול השוכרים בחידוש החוזים וכן הארכתם .על כן ,קשה לקבל
את טענת המשיב הגורסת כי לפי מדיניות רשות המיסים ואופן פירוש הוראת סעיף  41לחוק ,מותר היה למערערת לנכות מס תשומות בקשר לרכישת הבניין בשנת .2006
אין פסול בכך שרשות המיסים מוצאת לנכון לפרש וליישם את הוראות סעיף  41מתוך נכונות להתעלם משימוש "זמני" בעסקה פטורה-כל עוד קיימים סימנים אובייקטיביים ברורים
לכוונת העוסק ,כבר בשלב הרכישה ,לעשות שימוש בתשומות לצורך עסקה חייבת במס .אך בנסיבות המקרה דנן ,המבחנים שנקבעו על-ידי הרשות עצמה היו מובילים למסקנה,
כי תשומות בגין רכישת הבניין לא היו מותרות בניכוי ,שכן ,חרגו באופן מובהק מהגבול המותר לשימוש .לפיכך ,בנסיבות המקרה צודקת המערערת ,כי בעת רכישת הבניין לא
הייתה זכאית לנכות מס תשומות -כפועל יוצא ,דין מכירת הבניין להיות פטורה ממס.
הערעור התקבל
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פטור ממע"מ במכירת בניין שהושכר בשכירות מוגנת ,על אף זכויות הבנייה הבלתי מנוצלות בו
ע"מ  15676-01-14קרגד חברה לבניין ולהשקעות בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף גוש דן

חברת קרגד חברה לבניין ולהשקעות בע"מ ("המערערת") הינה יזמית וקבלנית אשר עסקה בתחום הבנייה מספר שנים .אולם ,בשנים אשר קדמו לשומה נשוא ערעור זה
הפסיקה את פעילותה אך נותרה רשומה כעוסק מורשה.
בתקופה שלאחר הפסקת פעילותה ,המערערת רכשה ביחד עם גורם נוסף בניין דירות ישן ברמת גן בן  6דירות ומחסן ,זאת במטרה להרוס אותו ולהקים בניין חדש במקומו .יצוין,
כי  5דירות מתוכן היו תפוסות בדיירות מוגנת .אולם ,לאחר זמן מה נודע למערערת ,כי עירית רמת גן שינתה את יעוד הבניין וקבעה ,כי הבניין יהא בניין המיועד לשימור .כשנודע
זאת למערערת ,היא פעלה למכירת זכויותיה בבניין ,באמצעות מתן אופציה לרכישתו ,לקבוצת רוכשים ,המונה כ 21-רוכשים .אופציה זו מומשה ,והמערערת מכרה את הבניין
בעסקה מכר אחת ל 21-הרוכשים.
בערעור שלפנינו נדונו בפני בית המשפט המחוזי בת"א (השופט קירש) מספר סוגיות כמפורט להלן:
סוגיה ראשונה  -האם עסקת המכר חייבת במע"מ? כמו כן ,האם עצם העובדה ,כי המערערת רשומה כעוסק מורשה ,מחייבת ,כי עסקת המכר תתחייב במע"מ ,ללא כל אפשרות
אחרת?
בית המשפט קבע ,כי הרישום לכשעצמו במע"מ אינו קובע מסמרו ת .ייתכן מצב שבו עוסק זונח את פעילותו העסקית בענף מסוים וכעבור זמן משקיע בנכס באותו ענף בתור אדם
פרטי ולא כעוסק במהלך עסקים .אולם ,בנסיבות המקרה שלפנינו ,המערערת תכננה את הריסת הבניין ובנייתו מחדש .לשם כך ,השקיעה סכומי כסף לא מבוטלים .כמו כן ,ניסתה
לאתר עסקאות נוספות והשקעות נוספות .בנוסף ,בעת הרכישה הוצהר ,כי מדובר במלאי ,כך גם הוצג המבנה בדוחות הכספיים.
לאור האמור לעיל קבע בית המשפט ,כי עסקת המכר חייבת במע"מ בידי המערערת.
סוגיה שנייה  -האם עסקאות בנכס התפוס בדיירות מוגנת פטורות ממע"מ ,לפי סעיף  )2(31לחוק מע"מ?
לעניין זה מנהל מס ערך מוסף ("המשיב") העלה את הטענה ,כי על-אף ו 5-מתוך  6הדירות שבבניין הינן דירות בדיירות מוגנת ,עיקר ייעודו של הבניין היה לצורך בנייתן של 21
דירות חדשות .משכך ,עולה ,כי נמכרו זכויות בניה בלתי מנוצלות ,אשר עליהן אין זכות דיירות מוגנת ,ולכן יחול חיוב במע"מ ,בגין זכיות הבנייה הבלתי מנוצלות.
בית המשפט שלל את טענת המשיב וקבע כי הפטור על פי סעיף זה יחול הן על המקרקעין התפוסים בדיירות מוגנת והן על זכויות הבניה הבלתי מנוצלות .זאת מאחר וקבע ,כי
כשהמחוקק חוקק את חוק מע"מ הוא העניק פטור ל מכר נכס התפוס בדיירות מוגנת ,מבלי שהבדיל מצב בו ישנן זכויות בניה נוספות .אשר על כן יש לפרש פטור זה בהרחבה.
כמו כן ,קבע בית המשפט ,באשר להחלטת מיסוי מע"מ  12/2011הקובעת במפורש שבמכר ,כאמור ,יחול הפטור רק על החלק התפוס בדיירות מוגנת ,בעוד שעל זכויות הבניה
הל א מנוצלות יחול מע"מ מלא ,כי החלטת מיסוי זו אינה מחייבת וקבע את הכלל ההפוך.
עם זאת ,קבע בית המשפט ,כי יש מקום לערוך פיצול פיזי של הנכס לעניין תחולת סעיף  ,)2(31היות שהבניין הכיל גם דירה אחת שלא הושכרה בדיירות מוגנת וכן מחסן.
בהתאם ,נקבע ,כי על המשיב לערוך ,על-פי נתונים שיסופקו לו על-ידי המערערת ,חישוב יחסי של היקף הפטֹור לפי סעיף  ,)2(31כיחס שטח חמש הדירות שהושכרו בדיירות
מוגנת לכלל שטח הבניין.
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סוגיה שלישית -בית המשפט נדרש לטענת המערערת בדבר תחולתו של סעיף  )4(31לחוק מע"מ  -הפֹוטר ממע"מ עסקה שהיא "מכירת נכס שעל פי דין לא ניתן היה בעת
הרכישה או היבוא לנכות את מס התשומות בשל רכישתו או יבואו - "...ביחס לדירה הנוספת שאינה בדיירות מוגנת .בית המשפט קיבל את עמדת המשיב ,לפיה אילו היה נדרש
לשאלת ניכוי מס התשומות בשלב רכישת הבניין ,הוא היה בוחן את השימוש ארוך-הטווח המתוכנן ולא את השימוש הזמני ,קרי :השכרה למגורים .בחינת השימוש ארוך-הטווח
הייתה מובילה להתרת ניכוי מס התשומות .בית המשפט קבע ,כי אין להחיל את הפטֹור על-פי סעיף  )4(31לגבי חלק הבניין הכולל את הדירה הנוספת וכך גם הוא הדין גם לגבי
המחסן שהשכרתו כלל אינה פטורה ממע"מ לפי סעיף  31לחוק מע"מ.
הערעור התקבל בחלקו
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המגזר הציבורי
חקיקה
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס
הארכת תקופת הפטור על הכנסות מדיבידנד של רשות מקומית מתאגיד מים וביוב עד 2018
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'  ,)230התשע"ז2016-
פורסם בספר החוקים  2590מיום  29לדצמבר 2016
בתיקון  196לפקודת מס הכנסה ,נקבע בסעיף ()2(9א ,)1כהוראת שעה ,כי רשות מקומית שמחזיקה באמצעי שליטה בתאגיד מים וביוב תהיה פטורה ממס על הכנסה מדיבידנד
המשתלם לה על-ידי אותו תאגיד בשנים  2011עד  ,2015וכן תהיה פטורה ממס בשל הכנסה מריבית שנצברה באותה תקופה על הלוואות בעלים שנתנה הרשות המקומית
לאותו תאגיד.
במקביל ,תוקן בתיקון עקיף חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א 2011 -ונקבע בסעיף 13א שבו ,כהוראת שעה ,כי בשנים  2011עד  2015הכנסה של תאגיד מים וביוב שרשות
מקומית מחזיקה בכל אמצעי השליטה בו ,תהיה פטורה ממס חברות.
תיקונים אלה נעשו בשל חשיבות קיומם של תאגידי מים וביוב כגופים נפרדים מהרשויות המקומיות ,שמטרתם להבטיח רמת שירות נאותה בתחום שירותי המים והביוב ,על-ידי
ניהול עסקי מקצועי ויעיל שלד מערכת המים והביוב ברשות המקומית ,וכדי לעודד הקמת תאגידי מים וביוב על-ידי רשויות מקומיות שטרם הקימו תאגידים כאמור .בשל מורכבות
ההקמה של תאגידי המים והביוב ,עד היום טרם הושלם תהליך ההתאגדות ,ויש רשויות מקומיות אשר טרם הספיקו להקים תאגידים כאמור .כמו כן ,התאגידים אשר הוקמו
מצויים עדיין בשלבי ביסוס ,ועל כן יש הצדקה להמשיך לעודד את פעילותם.
בחוק ההסדרים לשנות התקציב  2017ו 2018-תוקן סעיף 13א לחוק תאגידי מים וביוב לפיו הוארכה תקופת הפטור ממס חברות לתאגיד מים וביוב כאמור ,עד סוף שנת המס
 .2018בהתאמה הוארכה התקופה שבה יינתן פטור ממס בשל ההכנסה מריבית לרשות מקומית שהתאגידים האמורים נמצאים בשליטתה ,לפי סעיף ()2(9א )1לפקודת מס
הכנסה ,עד תום שנת המס .2018
עוד נקבע שיינתן פטור לרשות מקומית כאמור גם ממס המוטל על הכנסה מהפרשי הצמדה שנצברו בתקופת הפטור ,ומשולמת לה בתקופה זו על-ידי תאגיד מים וביוב
שבהחזקתה ,בשל הלוואה שנתנה אותה רשות מקומית לאותו תאגיד מים וביוב .פטור זה משלים את הפטור הניתן מהכנסות מריבית ,ומגדיל את הכדאיות שבמתן הלוואה על-
ידי רשות מקומית לתאגיד מים וביוב שבהחזקתה ,ובכך מקדם את המטרות העומדות בבסיס הפטור.
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פסיקה  -מס הכנסה
רו"ח ועו"ד טל פליגלר
בחישוב ה''שכר'' החייב במס שכר ובמס מעסיקים יש לכלול תשלום דמי חבר למוסדות ההסתדרות
ע"א  3844/15פקיד שומה פתח תקווה נ' שירותי בריאות כללית
ערעור בפני בית המשפט העליון של פקיד השומה על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי אשר במסגרתו התקבל ערעור המשיבה (שירותי בריאות כללית) .השאלה במוקד הערעור
היא ,האם יש לכלול בחישוב ה"שכר" ו"הכנסת העבודה" שבגינם חויבה המשיבה במס שכר ובמס מעסיקים ,גם את דמי החבר/הטיפול המקצועי ששולמו בגין עובדיה למוסדות
ההסתדרות.
לדידה של המשיבה יש להטיל מס שכר ומס מעסיקים רק על משכורת ששולמה לעובד ,לכן אין להחילם על דמי החבר אשר לא שולמו בפועל לעובד .דמי החבר הינם תשלומי
חובה אשר אינם בעלי אופי של תשלום פרטי לעובד ולכן אין הם מייצרים ערך מוסף .בנוסף ,עד לתיקון  4לחוק מע"מ ,לא חויבו במס שכר הסכומים ששילם מעסיק לקרן
השתלמות או לקופת גמל .התיקון נעשה רק לגבי שכר שמשלמים מוסדות כספיים ולא לגבי שכר אותו משלמים מוסדות ללא כוונת רווח ,כבענייננו .ללמדנו כי לגבי מלכ"ר עדיין
חל הדין הקודם לפיו אין לשלם מס שכר על כסף שלא הגיע לידי העובד.
לשיטת המשיבה ,התשלומים המדוברים להסתדרות אינם "הסוואת שכר" ,אלא תשלום חובה הנכפה על העובד אשר אינו מהוה הטבה בידו ,ולכן אין סיבה להכלילם בהגדרת
הכנסת עבודה .כמו כן ,טענה המשיבה ,כפי שקבע ביהמ"ש המחוזי בעניין זה ,כי יש לראות את התשלומים להסתדרות כהוצאה המותרת בניכוי בידי העובדים .העובדה
שהעובדים חייבים לשלם את דמי החבר כדי לעבוד במקום עבודתם ,הופכת את התשלומים לתשלומים הכרוכים ושלובים באופן אינצידנטלי בתהליך הפקת ההכנסה .כאשר
המעסיק משמש רק כ"צינור" להעברת כספים ,אין למסותו במס שכר ומס מעסיקים על הסכום שהועבר.
הכרעת בית המשפט העליון :משמעות המונח "שכר" ע"פ סעיף  4לחוק מע"מ ,היא כמשמעות המונח "הכנסת עבודה" בפקודה .מס שכר ומס מעסיקים נועדו למסות את הערך
המוסף של מעסיק המתבטא בשכר אותו משלם המעסיק לעובדיו .הגדרתה של הכנסה מעבודה המעוגנת בסעיף  )2(2לפקודה ,כוללת כל טובת הנאה המגיעה מהמעסיק
לעובדיו .החריג לסעיף ,מחריג תשלום שניתן לעובד ממעסיק לכיסוי ההוצאות המותרות לו לעניין מס.
החריג שבסעיף ,מהווה חריג לכלל ו"קיצור דרך" בחישוב ההכנסה החייבת .כיוון שמבחינת גובה המס שעל העובד לשלם ,אין הבדל בין הכללת התשלום בהכנסת העבודה
והוצאתה בעת חישוב ההכנסה החייבת ,לבין החרגתה מלכתחילה מהכנסת העבודה .יש לתת לסעיף זה פרשנות מצמצמת ,מאחר שאין הוא מחריג תשלומים מסוג אלה
מהכנסת עבודה שכן אין בהם משום טובת הנאה ,אלא לצורך יצירת אותו קיצור דרך הנזכר לעיל.
על פי תכלית החוק ,יש לבחון את התשלום על פי מהותו ולא על פי הדרך שבה הוא נעשה בפועל .בענייננו ,על אף שהכסף עובר ישירות להסתדרות ,יש לראות בו שכר ששולם
לעובד .באשר לדמי החבר ,נקבע כי הם מהווים חלק בלתי נפרד מהשכר אותו משלם המעסיק לעובד ,ובו משתמש העובד לצרכיו ואלו יחשבו להכנסה של העובד .בנוסף,
העובדה כי דמי החבר לא מגיעים לידיו של העובד ,אינה אומרת שאין מדובר בשכר ,שכן דמי החבר משולמים בשמו של העובד ועבורו.
נוכח המסקנה כי תשלומים אלו חייבים במס שכר ומס מעסיקים בין אם הם מותרים בניכוי ובין אם לא ,מתייתר הדיון בשאלה האם יש להכיר בתשלומים אלו כהוצאה המוכרת
לעובד לעניין מס .לפיכך ,הערעור התקבל ונקבע כי יש למסות תשלומים אותה משלמת חברה למוסדותיה של ההסתדרות בשם עובדיה.
הערעור התקבל
הערה-בחוזר ביטוח לאומי מיום  1בינואר  2017ישנה התייחסות לפסק הדין .המוסד מנחה את עובדיו לבדוק כי דמי הביטוח (חלק העובד וחלק המעסיק) שולמו מהשכר ברוטו
לפני ניכוי הוצאות ולדחות בקשות להחזר דמי ביטוח ששולם לכאורה ביתר בגין ניכוי הוצאות דמי חבר וכו'.
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מגזר אנרגיה ומשאבים
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס

חקיקה
הטבות ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיה מתחדשת
.1
חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת -הוראת שעה) ,התשע"ז2016-
פורסם בספר החוקים  2589מיום  22לדצמבר 2016
מטרת החוק הינה לעודד יצרני חשמל ביתיים (יחיד או נציגות בית משותף -להלן" :צרכן ביתי") ,להפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח ("אנרגיה
מתחדשת") .עודפי החשמל המיוצר יימכרו לבעל רישיון ספק חיוני .הטבות המס שהחוק מעניק לצרכן הביתי ,בהתאם לבחירתו ,הינן כדלקמן:
אפשרות א'  -פטור מלא ממס הכנסה ,עד גובה הכנסה שנתית של כ 24,000-ש"ח.
אפשרות ב'  -מס מופחת בשיעור של  ,10%על הכנסה שנתית של עד לגובה מחזור עסקאות של עוסק פטור ,כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף (הסכום המעודכן לשנת  2017הינו
 98,707ש"ח).
הצרכן הביתי לא יהא זכאי לנכות מהכנסתו ממכירת חשמל שקיבלה את ההטבות לעיל ,הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה ,לרבות פחת .לא יראו בהכנסה של הצרכן הביתי
כהכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי .כמו כן ,יינתן גם פטור מרישום כעוסק לעניין חוק מע"מ ופטור מניהול פנקסי חשבונות ומהגשת דוחות שנתיים הן במס הכנסה והן במע"מ,
והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק .בנוסף ,יינתנו גם הטבות מס לאדם המשכיר מקרקעין שעליהם מותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.
תקופת ההטבות תהיה ל 25-שנים רצופות ,החל מהשנה הראשונה שבה החל היצרן הביתי להפיק הכנסה כאמור ,הן מייצור חשמל והן למי שהשכיר קרקע שעליה הוקם והופעל
מתקן המפיק חשמל מאנרגיה מתחדשת.
סיווג שותפויות לחיפושי נפט כחברה
.2
צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה) ,התשע"ז2017-
פורסם בקובץ התקנות  7754מיום  1בינואר 2017
סעיף (63ד) לפקודת מס הכנסה מעניק סמכות לשר האוצר לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן לעניין הפקודה כחברה .במקרה שכזה ,סכום שחילקה השותפות לשותפים
יראוהו כדיבידנד .לעניין זה" ,שותפות" -שותפות שיחידותיה הוצאו לפי תשקיף והן רשומות למסחר בבורסה בתל-אביב או בבורסה אחרת שקבע שר האוצר.
הצו שבנדון ,קובע כי שותפות כהגדרתה בסעיף (63ד) לפקודה ,שהיא תושבת ישראל ומקיימים בה כל התנאים הבאים -יראוה כחברה:
()1
()2

עיסוקה ,חלקו או כולו ,הוא חיפוש ,פיתוח או הפקה של נפט (כהגדרתו בסעיף  1לחוק הנפט או משמעותו בסעיף  6לתוספת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,התשע"א-
 ,)2011הן במישרין והן בעקיפין ,הן בארץ או מחוץ לארץ;
היא אינה שותפות כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) ,התשמ"ט;1988-
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למידע נוסף על שירותי חטיבת המס ניתן ליצור קשר עם המומחים שלנו:
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