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חלק  - 1פסיקה
פסיקה  -מס הכנסה
רו"ח ( )MBTכפיר אילני (פסקי דין )1-2
.1

זכאות לחישוב נפרד בין בני זוג לפני 2014
ע"מ  1256-08רפאל ודינה דרי נ' פקיד שומה פתח-תקוה
א.
ע"מ  5302-05-14פרידה וגבריאל קאופמן נ' פקיד שומה נתניה
ב.

בתוך זמן קצר ,שני בתי משפט מחוזיים דנו בנושא דומה של זכאות לחישוב נפרד בין בני זוג לפני שנת ( 2014לפני תיקון  199לפקודת מס הכנסה),בנסיבות השונות שפורטו
בפסקי הדין והגיעו למסקנות שונות.
פס"ד דרי
המערערים הינם זוג נשוי משנת  .1986המערער עבד כרו"ח עצמאי מאז שנת  ,1986ובשנת  1992הקים חברה ("חברת דריא") למתן שירותי ראיית חשבון באזור אילת ,בה
הוא בעל מניות יחיד .ואילו המערערת הינה רו"ח אשר עבדה כמנהלת חשבונות שכירה בחברה ציבורית עד שנת  ,1994ובשנת  1995הקימה חברה ("חברת מאי דינה")
שעסקה במתן שירותי הנהלת חשבונות ,בה הינה בעלת מניות יחידה.
בשנת  2002הקימו המערערים חברה ("חברת רפי דרי ") שבה שניהם בעלי מניות בחלקים שווים ,אליה העבירו את פעילותם בראיית חשבון ובהנהלת חשבונות ,בהתאמה.
משנת  2003ואילך סירב המשיב ,פקיד-שומה פתח-תקווה ,להכיר בחישוב הנפרד של בני-הזוג והוציא להם שומות לפי חישוב מאוחד .מכאן הערעור.
בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופט אטדגי) ,קיבל את הערעור וקבע כי המערערים זכאים לחישוב נפרד של הכנסותיהם.
ביהמ"ש קבע ,כי למרות קיומם של סממנים אחדים המצביעים על תלות ,הרי שבמהות הדברים הוכח שהכנסותיה של המערערת אינן תלויות במערער ,או במקור הכנסותיו
(השירותים המסופקים  -הנהלת חשבונות מול שירותי ראיית חשבון ,משיכת המשכורות משתי חברות נפרדות ,ניהול ספרים נפרד ,חשבונות בנק נפרדים ועוד) ולכן היא זכאית
לחישוב נפרד (ע"א  322/83קרקו).
אומנם ,המערערת משתמשת בריהוט ובציוד שנרכש על ידי חברת רפי דרי ואף עושה שימוש בנכס שנרכש על ידי חברת רפי דרי ,בלי לשלם לה שכירות ,אך מאחר והמערערת
אוחזת במחצית ממניות חברת רפי דרי ,שהרי היא רשאית לעשות שימוש בנכסיה הקנייניים בדיוק באותה מידה שהמערער רשאי לעשות בהם שימוש.

1

לעניין נטל השכנוע בערעורי מס ,נקבע ,כי אומנם ככלל על המערער בערעורי מס מוטל נטל השכנוע להוכחת ערעורו (רע"א  1436/90גיורא ארד) ,אך במקרה זה ,מצא השופט
לנכון לציין שני דברים שיש בהם כדי להפחית את הנטל המוטל על המערערים:
()1

()2

עד שנת  2002הכיר פקיד השומה בזכותה של המערערת לחישוב נפרד של הכנסותיה ולא היה שינוי במצב הדברים משנת  2003ואילך ביחס לשנים הקודמות .החלטת
פקיד השומה הינה החלטה מינהלית ,וזאת למרות שכל שנת מס עומדת בפני עצמה ואין לכבול את פקיד השומה להחלטות שקיבל בעבר .אחת העילות המרכזיות
והמוצדקות ביותר ל שינוי של החלטה מנהלית הוא שינוי נסיבתי מהותי .בענייננו ,הודה נציג המשיב כי לא חל שינוי מהותי בדרך עבודתם או באופן הכנסותיהם של
המערערים.
תנאי חוסר התלות הוא חזקה חלוטה ובלתי ניתנת לסתירה (ראו הלכת מלכיאלי ,ע"א  )8114/09לפיכך ,נדרשת זהירות והקפדה בבחינת הנסיבות בטרם הגעה למסקנה
כי מתקיימת תלות ,מסקנה המונעת מהנישום כל אפשרות לטעון להצדקת החישוב הנפרד.
הערעור התקבל

פס"ד קאופמן
המערערים הינם בני-זוג אשר ביקשו כי ייערך חישוב נפרד להכנסתם בהתאם להוראות סעיף (66א) לפקודת מס הכנסה ,וזאת ביחס לשנות המס  .2009-2011המערער עסק
בייעוץ כלכלי והערכות שווי תוך התמחות בתחום רשתות הקפה ,והקים בשנת  2001יחד עם אחר חברה לייבוא קפה ("החברה") .בשנת  2002הועברו מניותיו של בעל המניות
האחר לידי המערערת שהחלה לקבל משכורת בחברה .זמן קצר לאחר מכן העביר המערער את מניותיו לצד ג' ,אך בשנת  2005ביצעה החברה רכישה עצמית של מניותיה כך
שהמערערת הפכה לבעלת  100%ממניות החברה .באותה שנה החל גם המערער לקבל משכורת מהחברה .בשנת  2011העבירה המערערת  50%ממניות החברה למערער.
המערערים טוענים להעדר תלות במקורות ההכנסה ביחס להכנסות המערערת בלבד .הם אינם מבקשים לסתור את החזקה שבסעיף (66ד)( )2לפקודה ביחס להכנסות המערער
ואינם חולקים על כך שהכנסתו תלויה במקור הכנסת המערערת שהחזיקה במלוא מניות החברה ,ועל כן אינה עומדת בדרישת אי התלות שברישא לסעיף (66ד) לפקודה ,אלא
שלדידם תלות "חד כיוונית" זו אינה מונעת את זכאותם לחישוב נפרד.
מנגד ,פקיד השומה טען ,כי גם אם תתקבל הטענה כי נדרש שהתלות במקורות ההכנסה תהא הדדית ,הרי שבמקרה דנן הוכח שאף הכנסת המערערת תלויה במקור הכנסת
המערער שהוא "הרוח החיה" מאחורי החברה והמושך בחוטים ,הוא שהקים את החברה שתחום פעילותה בתחום מומחיותו ,הוא שימש כדירקטור וככל הנראה גם כמנכ"ל
ומורשה חתימה.
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופט בורנשטין) דחה את הערעור תוך שהוא מציין ,כי הוא אינו מקבל את התזה של המערערים לפיה כל זמן שאינם מתקיימים תנאי החזקה
הקבועים בסעיף (66ד)( ) 2לפקודה ,התוצאה המתחייבת היא חישוב נפרד .השופט מוסיף כי אינו סבור שנדרשת תלות "הדדית" על מנת למנוע מבני הזוג עריכת חישוב נפרד ,כך
שלא ניתן לקבל מצב בו הכנסת בן הזוג האחד "מנותקת" מהכנסת בן הזוג השני ,אך הכנסת בן הזוג השני "תלויה " בהכנסת הראשון.
הערעור נדחה
הערה -ראוי לציין ,כי פסקי הדין הנ"ל עוסקים במצב החוקי ערב החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'  ,)199התשע"ד"( 2013-תיקון  ,)"199שתחולתו מיום  1בינואר
 ,2014אשר החליף את סעיף ( 66ד) לפקודה .על פי התיקון ,נקבע ,כי אם מקור ההכנסה של אחד מבני הזוג תלוי במקור ההכנסה של האחר ,החישוב הנפרד יתאפשר בנסיבות
מסוימות.
בחזרה לתפריט
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אישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים בגין חיוב במס הכנסה של החזר דמי ביטוח מהמוסד לביטוח לאומי
.2
ת"צ  58029-11-14מנחם קירשבלום נ' מדינת ישראל
עניינה של ההחלטה בשתי בקשות לאישור תובענה כייצוגית שהגיש המבקש בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו 2006-כנגד המשיבה .עניינה של האחת בחיוב
במס של סכומי קרן דמי הביטוח שהוחזרו על ידי ביטוח לאומי למי ששילם דמי ביטוח לאומי ביתר .עניינה של השנייה ,בחיוב במס של הריבית והפרשי ההצמדה שנוספו על סכום
קרן ההחזר כאמור .וזאת ,לפי הנטען ,בחוסר סמכות.
לטענת המשיבה ,א ין היא מחייבת כהכנסה סכומים המתקבלים כהחזרי דמי ביטוח מהמוסד לביטוח לאומי ,אך מקום בו דורש הנישום את התשלום לביטוח לאומי כניכוי (הוצאה
בשיעור של  52%מהסכום ששילם בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה) בשנת מס קודמת כלשהי וחלק מאותו סכום מוחזר ליחיד ,פועלת המשיבה להקטנת התשלום שנתבע
כניכוי .המשיבה טוענת כי אין המדובר במיסוי ההחזר כהכנסה ,אלא בהקטנת הניכוי שכבר נדרש.
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד  ,מפי השופט בורנשטין ,קבע ,כי יש לאשר את ניהול התובענה כייצוגית מהעילות של עשיית עושר ולא במשפט וגבייה שלא כדין ובחוסר סמכות.
ב החלטתו ,ציין השופט ,כי גישתה של המשיבה מעוררת קושי ובחן את האופן שבו מפרשת ומיישמת המשיבה את הוראות סעיף 47א לפקודת מס הכנסה וסעיף  362לחוק
הביטוח הלאומי.
בנוסף ,ציין השופט ,כי אף המשיבה מסכימה לכך שהוראת דין מפורשת ,התומכת ב"מנגנון" הקטנת הניכוי באופן בו זה מבוצע על ידה -אינה בנמצא .ביהמ"ש נדרש לשאלה האם
ניתן ליישם מנגנון זה שלא באמצעות חקיקה מפורשת ,אלא בדרך פרשנות ,וקבע כי קיים ספק אם יכולה המשיבה להגיע לאותה תוצאה בדרך של פרשנות תכליתית.
ביהמ"ש קבע ,כי בהיעדר הוראת דין כאמור ,המשיבה אינה רשאית לייצר ,בבחינת יש מאין מנגנון מיסוי המשלב שכל ישר ,מחד ,וגילוי של רצון טוב ,מאידך.
מסקנת ביהמ"ש הינה כי פעולת המשיבה ,בהטילה מס על ההחזר בשנת קבלתו ,או בהקטינה את התשלום שנתבע בניכוי באותה שנה בגובה ההחזר ,מהווה ,לכאורה ,גבייה
שלא כדין של מס במובן של פרט  11לחוק תובענות ייצוגיות.
לסיום ,הגיע השופט בורנשטין למסקנה לפיה עילת התביעה הנ"ל נמנית עם העילות המוזכרות בחוק תובענות ייצוגיות ,התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט
המשותפות לכלל חברי הקבוצה אשר הינן ,האם מיסוי כספים שהתקבלו מביטוח לאומי כהחזר בגין גביית דמי ביטוח ביתר בשנות מס קודמות ,נעשה כדין ,בשנת ההחזר או
בשנה ההיסטורית ,ובמידה שלא  -מהי הדרך הנכונה להשבת סכומי המס שנגבו שלא כדין לחברי הקבוצה.
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רו"ח יעל אביאור
זיכוי מס זר בגין הכנסות מחברות שקופות ) ,)LLCחישוב פחת על דירות מגורים בחו"ל
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ע"מ  55858-12-15יעקב הראל ,יונו סימול בע"מ ואח' נ' פקיד שומה גוש דן
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב (השופטת סרוסי) ,דחה את הערעורים שהוגשו בגין שני הנושאים שלהלן:
נושא ראשון -זיכוי מס זר בגין הכנסות מחברות שקופות ))LLC
מר יעקב הראל ("המערער") מחזיק ב 100%-ממניותיה של חברת יונו סימול בע"מ ("יונו סימול") .יונו סימול הינה חברה משפחתית והמערער הוא "הנישום" כמשמעותו בסעיף
64א(א) לפקודת מס הכנסה .יונו סימול מחזיקה  67%בתאגיד "( LLCהתאגיד") שהתאגד ופועל בארה"ב ,התאגיד עוסק במכירת ביטוחים רפואיים לסטודנטים זרים בארה"ב.
השליטה והניהול של התאגיד מצויה בארה"ב.
בשנות המס  2012-2013חילק התאגיד כספים ליונו סימול בסך  6.6ו 9.1-מיליון ש"ח בהתאמה ("ההכנסות") ,בגינם ניכה התאגיד מס במקור ליונו סימול 1.46 ,ו 2.2-מיליון
ש"ח בהתאמה ("המס שנוכה במקור") ,סכומים אלו הועברו לרשויות המס בארה"ב.
המערער דיווח על ההכנסות במסגרת דוח המס שהוגש בישראל לשנים  2012-2013כהכנסה מדיבידנד ודרש זיכוי בגין המס שנוכה במקור ,כנגד המס החל בישראל על הכנסה
מדיבידנד.
פקיד השומה ("המשיב ") והמערער חלוקים בשאלה ,האם זכאי המערער לזיכוי בסכום המס ששולם בארה"ב כנגד המס החל בישראל על הכנסת יונו סימול המיוחסת למערער.
בית-המשפט דחה את הערעור בנושא זה ,וקבע :נקודת המוצא לכללי סיווג ישויות במישור הבינלאומי ,תהא שיטת המס המקומית ,אלא אם נקבע אחרת על ידי השיטה
המקומית עצמה .על פי דיני המס בישראל ,יסווג התאגיד כ"חבר בני אדם" וחבות המס שלו בישראל תיגזר מסיווג זה .כמו כן ,יש להבדיל בין הכנסתו של התאגיד מעסק לבין
הכנסתם של בעלי הזכויות בו מדיבידנד ואין לטשטש את הגבולות בין השניים.
על אף שלצרכי מס בארה"ב מסווג התאגיד כישות "שקופה" ,הרי שלצרכי דיני המס בישראל לא ניתן יהיה לסווגו כך ,וזאת מכיוון שאינו עונה על התנאים בפקודה המתירים
"השקפה" לצרכי מס בישראל .כלומר ,התאגיד ימוסה בישראל כ"חברה" שהכנסותיה והוצאותיה אינם מיוחסים לבעלי מניותיה ,אלא היא חבה בעצמה על רווחיה ,בהתאם לשיטת
המיסוי הדו שלבית.
הכנסת התאגיד מפעילותו בארה"ב הינה הכנסה מעסק ,ולכן המס ששולם שם הוא בגין הכנסה מעסק ,ולא בגין הכנסת דיבידנד של המערער .מס זה לא יותר בזיכוי משום שאין
בישראל חבות מס על הכנסה מעסק אלא על הכנסת דיבידנד ,שהיא הכנסה ממקור שונה .כמו כן ,המס ששולם בארה"ב הינו על הכנסה מעסק של התאגיד ואילו המס שהוטל
בישראל הינו על הכנסת דיבידנד של המערער ,דהיינו ,לא מתקיימת הדרישה בסעיף (200א) לפקודה בדבר הצורך בזהות בין מפיק ההכנסה לבין מי שמבקש את זיכוי המס
בגינה .לפיכך ,המערער חייב במס בישראל על הכנסה המסווגת כהכנסה מדיבידנד.
בנוסף ,ציינה השופטת ,כי גם כאשר בוחנים את ההסדר בנגע לפתרון בעיית כפל המס בנוגע לחברות  LLCהמוצע בחוזר מס הכנסה  5/2004התוצאה היא ,אפוא ,שהמערער
אינו זכאי לזיכוי בגין המס ששולם בארה"ב.
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נושא שני -חישוב פחת על דירות מגורים בחו"ל
המערער מחזיק ב 100%-ממניותיה של חברת ג'ק מאונט בע"מ ("ג'ק מאונט") .ג'ק מאונט הינה חברה משפחתית והמערער הינו ה"נישום" בחברה .בבעלות המערער וג'ק
מאונט דירות מגורים להשכרה בארה"ב ("הדירות ") ,הדירות מצויות בבניינים בהם דירות אחרות ואינן בגדר "מקרקעין" לצורך חוקי המס בישראל .המערער וג'ק מאונט מפיקים
מהדירות הכנסת שכירות ותובעים כנגדן ,בדוחות המס שהוגשו בישראל לשנים  2010-2013הוצאות פחת לפי מלוא עלות רכישת הדירות ,ואינם מייחסים חלק מעלות הרכישה
של הדירות לרכיב קרקע ,וזאת ,לטענת המערער ,בהתאם לדיני המס בארה"ב.
המשיב והמערער חלוקים בזכאות לדרוש הוצאות פחת לפי עלות הדירה במלואה ,או שנדרש לייחס חלק מהעלות לקרקע במידה ורכיב הקרקע אינו ניתן להפחתה.
גם בעניין זה דחה ביהמ"ש את הערעור וקבע :אין להתיר את הוצאות הפחת בגין רכיב הקרקע של דירות המגורים בארה"ב ,שכן טענת המערער לעניין ניכוי הוצאות הפחת על
פי דיני המס בארה"ב לא הוכחה ואינה חלק מרשימת העובדות המוסכמות .כמו כן ,את הכללים לניכוי הפחת יש לקבוע לפי דיני המס ישראל ,היינו ,סעיף (21א) לפקודה ,ולא לפי
דיני המס בארה"ב.
הפחת המיוחד לפי תקנות הפחת לדירה ,שנועד לעודד השכרת דירות למגורים בישראל ,אינו רלוונטי לדירות המושכרות למגורים בארה"ב ,שאז יחול הכלל הרגיל לפיו לא יותר
ניכוי פחת בעד רכיב הקרקע של עלות הדירות.
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רו"ח אלה כהן
פסילת פיצול תמורה כוללת ממכירת עסק בין החלק שקיבלה החברה לבין החלק שקיבל בעל השליטה בשל אי תחרות
.4
ע"מ  31176-06-13גילרז רשתות שיווק בע"מ ואח' נ' פקיד שומה באר שבע
יוסי לוי ("המערער") מחזיק  100%ממניות גילרז רשתות שיווק בע"מ ("המערערת") אשר הוקמה בשנת  2003ולאחר הקמתה רכשה מרכול בשם "משב מרקט"
("הסופרמרקט").
בחודש פברואר  2008מכרה המערערת את הסופרמרקט לחברת "יינות ביתן" תמורת  5מיליון ש"ח לפי החלוקה הבאה 3 :מיליון ש"ח בעבור המוניטין ו 2-מיליון ש"ח בעבור
הציוד .במסגרת ההסכם התחייבה המערערת שלא להתחרות ביינות ביתן במשך  4שנים.
באותו היום ,נחתם הסכם נוסף בין יינות ביתן לבין המערער ("הסכם אי התחרות") אשר על פיו ,מתחייב המערער שלא להתחרות ביינות ביתן למשך תקופה של  4שנים.
ההסכם מחריג מתכולת אי התחרות ,חנות מכולת שהייתה בבעלותה של המערערת ביום חתימת ההסכם .תמורת ההסכם נקבעה על סך של  1.8מיליון ש"ח ונקבע פיצוי מוסכם
בסך  400אלפי ש"ח.
המערערת דיווחה בדוח השנתי למס הכנסה לשנת  2008על רווח הון ריאלי בסכום של  3מיליון ש"ח ,החייב בשיעור מס של  ,25%המערער דיווח על הסכום של  1.8מיליון ש"ח,
כהכנסה הונית ,שלגביה חל שיעור מס מופחת של .20%
בשומות שהוציא פקיד השומה ("המשיב") למערערים ,נקבע כי מדובר בעסקה אחת שבה מכרה המערערת ליינות ביתן חלק מפעילותה העסקית בתמורה ל  6.8מיליון ש"ח (ולא
 5מיליון ש"ח) ,ולגבי סך של  1.8מיליון ש"ח שהגיע לידי המערער -יש לראותו כהכנסה בידיו מדיבידנד או ממשכורת .ומכאן הערעור.
טענות המשיב :במסגרת מכירת החנות ,לא נמכרה כל התחייבות לאי תחרות וכי הסכום הכולל ששילמה יינות ביתן משקף את השווי האמיתי והכולל של העסק שמכרה
המערערת .פיצול התמורה הכוללת הינו מלאכותי ונועד בעיקרו להפחית את המס שהיה על המערער לשלם בגין סך של  1.8מיליון ש"ח שקיבל ישירות לכיסו.
טענות המערערים :אין מדובר בעסקה מלאכותית ,שכן קיימת מהות כלכלית .המשיב לא עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו ,לשם ביסוס וסיווג העסקה כמלאכותית .מדובר בשני
סכומים נפרדים למכירת נכסים שונים ,כאשר את הסכם אי התחרות יש לראות כהסכם למכירת נכס.
החלטת ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע (השופט גדעון) :יש לבחון את מהות התשלום שבמחלוקת בגין הסכם אי התחרות בשני שלבים :בשלב הראשון יש לבחון את השאלה האם
מדובר בהסכם אי תחרות אמיתי ואם יימצא כי כך הדבר ,יבחן סיווגו כתקבול הוני או פירותי.
נראה שיינות ביתן השלימה ,עובר לכריתת הסכם אי התחרות ,עם הותרת המערערים כגורם מתחרה באילת ,אך ורק בגדרי החנות שברחוב בני ישראל ובשנת  ,2009לכאורה
בניגוד להסכם אי התחרות ,פתחה המערערת מינימרקט נוסף ברחוב ששת הימים .אין כל ראיה ,מלבד דברי המערער ,כי הובעה מחאה או ננקט הליך כלשהו מצד יינות ביתן
למניעת פתיחת המינימרקט הנוסף.
בנוסף ,קבע בית המשפט ,כי גם אילו הוכחה האותנטיות של תניית אי התחרות בהסכם והוכח קיומו של טעם מסחרי ממשי בפיצול התמורה ,הרי ממילא מדובר בהכנסה פירותית
ולא הונית ,משלא הוכחו מכירת ההון האישי של המערער או "גדיעת העץ" בכל הנוגע לעיסוקו בתחום הרלוונטי.
לסיכום ,מאחר והמערער לא ויתר על זכות ממשית ובפועל לא חדל מלפעול בתחום המסחר הקמעונאי ובכך המשיך לממש את כישוריו ואת ניסיונו ,לא הוכחה האותנטיות של
תניית אי התחרות .לפיכך ,נפסל פיצול התמורה הכוללת ממכירת עסק בין החלק שקיבלה החברה לבין החלק שקיבל בעל השליטה בשל אי התחרות.
הערעור נדחה
6

רו"ח ועו"ד טל פליגלר
סיווג תמורה בשל פיתוח תוכנה שקיבל עובד ממעביד לשעבר  -כתמורה הונית ,פרס בתחרות בגין פיתוח תוכנה -הכנסה מעסק
.5
ע"מ  23751-10-12אמיר באן נ' פקיד שומה ת"א 3
בשנים הרלוונטיות לערעור פיתח המערער יחד עם אחרים טכנולוגיה בשם "סטרטוספרה" לגביה נרשם פטנט על שם סנדיסק ("החברה") ,שהייתה המעסיקה של המערער
בתקופת הפיתוח ועד שנת .2004
כאשר נוכח המערער שהחברה אינה מעוניינת להשקיע משאבים נוספים בפיתוח הטכנולוגיה ,הודיע על התפטרותו מהחברה והציע לה שהמשך פיתוח הטכנולוגיה ייעשה על ידי
חברה חדשה שתוקם בשם " ."Data Factoryהמערער הציע לחברה להעביר את הבעלות בפטנט לחברת  Data Factoryובתמורה לקבל  1/3ממניות החברה החדשה ,בעוד
יתרת המניות תתחלק בין המערער לבין פרופ' ליצין שליווה את פיתוח טכנולוגיית הסטרטוספרה .לטענתו ,החברה הסכימה להצעתו ,אולם בפועל מעולם לא נערך הסכם בכתב.
החברה התנערה מההסכם להקמת  . Data Factoryבמסגרת הליך גישור נחתם הסכם פשרה לפיו ,התחייבה סנדיסק לשלם למערער סך של  1,500אלפי דולר ,כאשר 150
אלפי דולר מהם ישולמו ע"ח ייעוץ וסך של  1,500אלפי דולר ישולמו לפרופ' ליצין בתמורה להסכמת המערער לדחיית התביעה .בתחילת הליך הגישור הוסכם בין פרופ' ליצין
למערער כי המערער יקבל  70%מהסכום הכולל שיתקבל במסגרת הליך הגישור .בהתאם ,העביר פרופ' ליצין למערער סך של  600אלפי דולר.
בין לבין ,פיתח המערער תוכנת מחשב למשחק שחמט ובשנת  2008זכה בגינה בפרס בסך  45אלפי דולר .בשנת המס  2008דיווח המערער על הכנסה בסך  1,950אלפי דולר,
אותה סיווג כהכנסה הונית וממנה קיזז הפסדי הון בסך  5.7מיליון ש"ח.
בצו לשנת  2008קבע המשיב כי יש לראות בהכנסה בסך  1,950אלפי דולר כהכנסה פירותית ולא כהכנסה הונית ,וכי הפרס שקיבל המערער מהווה הכנסה מעסק ומשלח יד
כאמור בס'  )1(2לפקודה.
בית המשפט המחוזי בת"א (השופט אלטוביה) קיבל את הערעור בחלקו וקבע כלהלן:
בגין הפרס  -פיתוח תוכנת השחמט ,שיווקה והשתתפות המערער בתחרויות מחשב מהווה עסק או משלח יד של המערער ,ואין בכך שעיסוק זה מסב לו גם הנאה רוחנית כדי
להוציאו מגדר "עסק" או "משלח יד".
בגין התקבול בסך  1,350אלפי דולר מסנדיסק -במועד בו נכרת הסכם הפשרה הייתה בין הצדדים מערכת יחסים אלטרנטיבית "בכובעם" כצדדים לחוזה יזמות והקמת חברה
ו/או כבעלי מניות עתידיים ב ,Data Factory -וע"כ התשלום ששילמה החברה למערער נועד לסיים את הסכסוך ביניהם ולא בעד זכויות הנובעות מיחסי עובד מעביד .לטענת
המשיב ,לפיה אין לראות כל הכנסה בגין "ויתור על זכות תביעה" כאילו היא הכנסה הונית אלא יש לבחון את מקור הזכות הנתבעת ,נקבע ,כי בענייננו מקור הזכות אותה תבע
המערער הוא ההסכם להקמת  Data Factoryאשר הופר על ידי סנדיסק .ע"כ ,יש לראות בתמורה שהתקבלה בעד ויתור על זכות התביעה נגד החברה כהכנסה הונית.
בגין התקבול בסך  600אלפי דולר שקיבל המערער מפרופ' ליצין -נדחתה טענת המערער לפיה ההכנסה הזו התקבלה על רקע נכונותו של פרופ' ליצין להגדיל את חלקו של
המערער בפיצוי שיתקבל מסנדיסק בעקבות הסכם הפשרה וע"כ יש לראות בהכנסה זו הכנסה הונית .במסגרת ההסכם בין המערער לבין פרופ' ליצין ,תוגמל המערער בגין
היוזמה וההשקעה בהגשת התביעה וניהול ההליכים נגד החברה אשר הצמיחו את הפיצוי שהתקבל במסגרת הסכם הפשרה .כמו כן ,בע"א  1834/07חיים קרן נקבע ,כי יש
לראות הכנסה מתגמול שקיבל תובע ייצוגי בעד ניהול התביעה הייצוגית כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי .ולכן ,משאין מדובר אלא בפעולה אחת בעלת אופי מסחרי ,יש לראותה
כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי ,הבאה בגדרו של ס'  )1(2לפקודה.
הערעור התקבל בחלקו
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רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ -מלכא
יש לחשב שווי שימוש ברכב לפי התקנות ולא באמצעות חישובים באמצעות תוכנה
.6
ע"מ  34518-01-15ב.ד .מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ נ' פקיד שומה חיפה
עניינו של פסה"ד בשאלת אופן חישוב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד :האם יחושב רק לפי תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) ,התשמ"ז"( 1987 -התקנות") ,או
שמא ניתן להוכיח כי שווי השימוש שונה מהקבוע בתקנות .ככל שייקבע כי ניתן להוכיח שווי שימוש השונה מהקבוע בתקנות ,עולה השאלה האם הנתונים הנצברים באמצעות
מערכת תכנת "( Save Taxהמערכת") המותקנת ברכבים ,יכולים לשמש בסיס לקביעת שווי שימוש אחר .המערכת הינה יומן רכב ממוחשב שנועד למעקב ורישום הנסיעות בכל
רכב ,תוך מתן אפשרות להבחין בין נסיעות עסקיות לפרטיות.
ביהמ"ש המחוזי בחיפה (השופט סוקול) קובע כי דין הערעור להידחות.
פקודת מס הכנסה מטילה חבות במס על כל תקבול וטובת הנאה שמקבל העובד ממעבידו ,לרבות שווי שימוש ברכב שהועמד לו .ואולם ,הפקודה לא קבעה כיצד יחושב שווי
השימוש ,אלא הותירה את הסמכות לקבוע אותו לשר האוצר באישור ועדת הכספים .מכוח סמכות זו ,הותקנו התקנות שקובעות נוסחאות חישוב כלליות של שווי השימוש ברכב,
לשם חישוב והערכת שווי טובת ההנאה שמעניק המעביד לעובדו תמורת עבודתו .לא אחת משתמש המחוקק בנוסחאות חישוב בדיני המס ,במטרה לפשט את קביעת המס ,לייעל
את ההליך ולאפשר גבייה פשוטה של המס תוך מתן בכורה ,במקרים המתאימים ,לשיקולי יעילות וודאות ,על פני בירור הנתונים העובדתיים המדויקים בכל מקרה ומקרה.
ביהמ"ש קובע כי אין לקבל את הטענה כי כל אימת שבוחר המחוקק בחישוב על פי נוסחה קבועה ,תפורש הוראה זו כחזקה הניתנת לסתירה על ידי הנישום.
כדי להכריע האם מדובר בחזקה הניתנת לסתירה ,יש לבחון את לשון הפקודה והתקנות ,ובמקרה זה הלשון אינה מאפשרת להביא ראיות סותרות לעניין השווי .להגדרת השווי
תכלית ברורה :קביעת שווי ההטבה שניתנת לעובד לפי מדד יעיל ,ודאי וקל לחישוב .שווי השימוש אינו ניתן לכימות ולחישוב חד משמעיים ,שכן שווי ההטבה משתנה מעובד
לעובד ומותנה לא רק בהיקף הנסיעות של כל עובד אלא גם בשיקולים נוספים .בנסיבות אלו ,ספק אם ניתן לקבוע מבחנים מדויקים להערכת שווי השימוש ברכב ,שעמידה בהם
תהיה ראיה סותרת לחישוב שבתקנות .בנוסף ,מתן אפשרות לכל עובד עם רכב צמוד להוכיח כי שווי ההטבה שונה מהקבוע בתקנות ,תביא ליצירת עומס על גורמי האכיפה.
ביהמ"ש מציין כי התקנות אינן קובעות בהכרח חישוב לרעת הנישומים .עובד שמעריך כי שווי השימוש שיוסף להכנסתו גבוה משווי שירותי הסעה חלופיים שירכוש בעצמו ,יכול
לוותר על ההטבה ולהותיר את הרכב לשימוש לצרכי עבודה בלבד .במצבים בהם עובד משתמש ברכב לצרכי עבודה ונאלץ בסוף יום העבודה לנסוע עם הרכב לביתו ,יחולו
ההוראות בעניין רכבי מאגר (ה"פ  12-07-38987ארגון סגל המחקר במשרד הבטחון וברפא"ל; הודעת רשות המסים מיום - 21.10.2014מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/איגום).
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ביהמ"ש דוחה את הטענה בדבר אי סבירות קביעת התקנות ,כי שווי השימוש יחושב לפי שיעור קבוע ממחירו של רכב חדש מאותו סוג ,ומציין כי קביעת שווי השימוש צריכה
להתמקד בהיקף טובת ההנאה שנוצרה לעובד ולא בהיקף ההוצאות למעביד .עובד הנהנה מרכב צמוד אינו צריך לרכוש שירותי הסעה חלופיים ,ולפיכך שווי השימוש ייקבע לפי
עלות שירותי הנסיעה החלופיים .בתקנות נקבעה נוסחה סבירה המתבססת על מחיר רכב פרטי אותו היה על העובד לרכוש אלמלא הועמד לרשותו רכב .השימוש בנוסחאות אינו
פסול ואינו חורג ממתחם הסבירות ,ונועד לפשט ,לייעל ולחזק את הוודאות.
למעלה מן הצורך ,ביהמ"ש קובע כי אפילו אם החזקה שבתקנות הייתה ניתנת לסתירה ,לא ניתן לבסס את חישוב השווי על המערכת .השיפור ביכולת הבקרה והפיקוח אינו
משנה את העובדה כי הסיווג מבוסס כולו על דיווחים עצמיים של העובדים וביקורת פנים ארגונית ,ללא יכולת פיקוח ובקרה ממשיים של רשויות המס ,ולפיכך לא ניתן לסמוך על
הנתונים בכל הנוגע לסיווג הנסיעות .זאת ועוד ,חלוקת הוצאות המעביד בינו לעובד ,בשים לב להיקף הנסיעות בכל סיווג ,אינה משקפת את שווי ההטבה לעובד .לאור האמור,
המערכת אינה מסייעת בקביעת השווי הכלכלי האמיתי של ההטבה.
הערה -נזכיר כי ברשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת  2016שפרסמה הרשות למסים לאחרונה ,בעמדת מס הכנסה  4/2016מצוין כי זקיפת שווי שימוש ברכב תבוצע
בהתאם לתקנות ולא תתאפשר זקיפה בסכום שונה מהאמור בהן.

בחזרה לתפריט
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פסיקה  -מס ערך מוסף
עו"ד נתנאל כהן ,מחלקת מסים עקיפים (פסקי דין )7-9
השכרת מבנה של דירות מגורים לעובדי שגרירויות -חיוב במע"מ רק על ההפרש בדמי השכירויות
.7
ע"מ  6982-09-13א.ב .המפתח יזום והשקעות בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א
א.ב המפתח יזום השקעות בע"מ ("המערערת") הינה חברה בתחום הנדל"ן אשר ממקדת את עיסוקה לפלח שוק מסוים :השכרת דירות מגורים באזור תל אביב מבעליהן לשם
השכרתן לשימושם של תושבי חוץ ,על-פי רוב לעובדי שגרירויות ולעובדי חברות זרות .לשם כך ,בד"כ התקשרה המערערת בשני הסכמי שכירות כתובים :האחד בינה ,כשוכרת,
לבין בעל הדירה והשני בינה ,כמי שמשכירה את הדירה ,לבין השגרירויות או החברות הזרות ("המעסיקות").
במרבית המקרים השגרירות או החברה הזרה רשומה כשוכרת ואילו הדיפלומט או העובד הזר העתיד להתגורר בדירה מופיע בהסכם בתור "דייר" לכל היותר .כמו כן ,רובם
המוחלט של ההסכמים קובעים ,כי מי שיישא בדמי השכירות יהיו המעסיקות ,אם כי העברת התשלום בוצעה בדרך כלל באמצעות הדייר .יצוין ,כי המערערת כלל לא הוסיפה
מע"מ לדמי השכירות אשר גבתה ,לא שילמה מע"מ למנהל מע"מ ומס קניה תל אביב ("המשיב") בגין עסקאות ההשכרה ולא פעלה לפי תקנה 6ב לתקנות מס ערך מוסף,
התשל"ו"( 1976-התקנות") בעת שכירת הדירות מבעליהן הפרטיים.
טענות המערערת :ההשכרה פטורה ממס מכוח סעיף  )1(31לחוק מע"מ ("החוק ") ,מפני שמדובר ב"השכרה למגורים" .לחלופין ,יש להחיל על המקרה את הוראות סעיף (5ב)
לחוק ,כך שהיא תחויב במע"מ רק על ההפרש בין דמי השכירות שהיא גבתה מהשוכרים לבין דמי השכירות שהיא שילמה לבעלי הדירות.
טענות המשיב :הסכמי השכירות נכרתו למעשה עם המעסיקות ועל-כן ,בהתאם להלכות שנקבעו בעניין סימון ובעניין שליט ,אין המקרה נופל לגדר סעיף  )1(31לחוק .כמו כן ,
אין להחיל את סעיף (5ב) בנסיבות המקרה.
בית המשפט המחוזי בת"א (השופט קירש) :אין מנוס מלקבוע כי המעסיקות הן השוכרות .שכן ,כלל חיובי השכירות ,מכוח ההסכם ,מוטלים על השגרירויות והחברות הזרות.
בימ"ש הדגיש ,כי סימן מובהק למעמד המעסיקות כשוכרות הינו הנשיאה בנטל מימון דמי השכירות באמצעותם ,שהייתה ישירה עיקרית ובלעדית .ואולם ,המסקנה כאמור איננה
בהכרח סותמת את הגולל על ניסיון המערערת לטעון לתחולת הפטור לפי סעיף  )1(31לחוק ויש לבחון האם המעסיקות מהוות "צינור" לאור פסיקת בית המשפט העליון בעניין
סימון ובעניין שליט.
יישום הדברים במקרה הנוכחי מוביל למסקנה ,כי לא ניתן להגדיר את המעסיקות כצינור בלבד .שכן ,למערערת היה יתרון כלכלי ואף משפטי בהשכרה לידי המעסיקות המהוות
גורם יציב וקבוע שההתקשרות עמה מסוכנת פחות .כמו כן ,בית המשפט ציין כי העובדה שמי ששלמו את דמי השכירות היו המעסיקות איננו שיקול מכריע אבל יש בו כדי להחליש
את הטיעון כי הן שימשו רק כ"צינור".
העובדה שהמעסיקות רשומות כשוכרות וכמי שחבות בכל החיובים על פי הסכמי השכירות ,דהיינו סיכוני הסכמי השכירות הוטלו עליהן ,אף היא מחלישה את טענת המערערת כי
הינן מהוות "צינור בלבד".

10

לפיכך ,נקבע כי כל הגורמים הנ"ל במצטבר מובילים למסקנה ,כי לא ניתן להגדיר את המעסיקות כ"צינור" .משכך ,עסקאות ההשכרה שנערכו בין המערערת לבין המעסיקות אינן
פטורות ממס לפי סעיף  )1(31לחוק.
מנגנון המיסוי הקבוע בסעיף (5ב) לחוק קולע למהות הכלכלית של פעילות המערערת .דהיינו ,הערך המוסף הכלכלי האמיתי של המערערת מופק מהפגשת המשכירים והשוכרים
וההפרש שנותר בידיה בין דמי השכירות הנגבים לבין דמי השכירות המשולמים מייצג עמלת תיווך .לפיכך ,נקבע כי מיסוי המערערת בתקופת החיוב הנדונה לגבי השכירות
שאינה פטורה מכוח סעיף  )1(31לחוק ייעשה בהתאם לסעיף (5ב) לחוק.
הערעור נדחה ברובו

בחזרה לתפריט
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אין די בהוצאת חשבונית זיכוי ,בכדי לבטל עסקה לעניין מע"מ
.8
ע"מ  35137-03-12סטאר מדיה הפקות בע"מ נ' אגף המכס ומע"מ
העובדות :סטאר מדיה הפקות בע"מ ("המערערת ") הינה חברה העוסקת בהפקת אירועים ,הפקת סרטים ופרסום .על פני תקופה נזקקה המערערת להון חוזר ולוותה סכומים
שונים ("ההלוואה") מידי סמנכ"ל הכספים שלה ("המלווה") .המערערת התקשתה להחזיר את כספי ההלוואה ולבסוף סוכם ,כי כתחליף לפירעון ההלוואה תעביר המערערת לידי
המלווה את זכויותיה בחומר שנאסף על-ידה לשם הפקת סרט מסוים ("העסקה").
טענות המערערת :עסקת הקניית הזכויות למלווה בוטלה על-ידה ,שכן כחלק מהסכם העברת הזכויות התחייב המלווה להסדרת נושא תשלום המע"מ מול הרשויות ,באופן שימנע
מהמערערת כל צורך לממן את תשלום המס בגין העברת הזכויות מכיסה .זה היה תנאי יסודי בהסכמה בינה לבין המלווה .לטענתה המלווה הפר תנאי זה .משכך ,לנוכח ביטול
העסקה ,התבטלה מאליה החבות במס בהתאם לסעיף  49לחוק מס ערך מוסף ("החוק") .לחלופין ,המשיב מנוע מלגבות את המס ממנה בנסיבות העניין ,שכן ,היה מודע למצב
שנוצר ואישר ,כי העסקה בטלה והדריך אותה כיצד לפעול במצב זה.
בית המשפט המחוזי בת"א (השופט קירש) :תחולתו של סעיף  49לחוק בכל הנוגע למקרה של ביטול חוזה ,מותנית בהוכחת דבר ביטול ההתקשרות בהתאם לדין הכללי (הדין
המהותי) ואין די בנקיטת הצעדים הנדרשים על פי חוק מע"מ בעקבות ביטול .כלומר ,אין די בצעדים הנדרשים בהתאם לסעיף 23א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות),
תשל"ג .1973
כידוע בטלות חוזה עשויה להיווצר בשני מצבים שונים :האחד ,כאשר החוזה בטל מעיקרו ללא צורך בהחלטת ביטול מטעם אחד הצדדים .המצב השני כרוך במתן הודעת ביטול
על-ידי הצד הנפגע או עקב הפרה יסודית או עקב הפרה שלא תוקנה .בית המשפט קבע ,כי סעיף  49לחוק חל על שני המקרים וכי בנסיבות המקרה דנא נראה כי אם חל ,יחול
הוא בהתאם למקרה השני .בהתאם לסעיף  20לחוק החוזים (חלק כללי) וסעיף  8לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,כאשר ביטול החוזה הוא ברשות הצד הנפגע,
הביטול מתבצע בדרך של מתן הודעה לצד השני תוך זמן סביר .בית המשפט הדגיש ,כי דרך המלך הינה להראות שהצד השני לעסקה מסכים כי העסקה בוטלה כדין ,אולם
בנסיבות המתאימות ניתן לקבוע ,כי חוזה בוטל גם כאשר הצד השני מתכחש לכך .תחליף לאישור הצד השני הינה החלטה שיפוטית הקובעת כי החוזה בוטל.
בהעדר אישור הצד השני ובהעדר החלטה שיפוטית כאמור ,דומה כי על הצד הטוען לבטלות החוזה לצורכי מס מוטל נטל שכנוע מוגבר .משכך ,ביהמ"ש ניתח את נסיבות המקרה
וקבע :ראש ית ,מעבר לחשבוניות המס בגין העברת הזכויות ,אין כל תיעוד לביצוע העסקה בכלל ולהסדרת נושא הנשיאה בנטל המע"מ או בתשלום המס בפרט .שנית ,לא סביר
שרוכש נכס התחייב בהסכם ,כתנאי יסודי ,להשיג רשות על פי סעיף  20לחוק לתשלום המס במקום החייב בו-התחייבות שאי קיומה ייחשב להפרה יסודית של ההסכם על-ידיו.
על כן ,סביר יותר שהצדדים לחוזה יסכימו ,כי השגת הרשות לפי סעיף  20לחוק תהווה תנאי מתלה לחוזה כמשמעותו בחוק החוזים .אזי ,אם לא תתקבל הסכמת המנהל ,יתבטל
החוזה מאליו .תנאי כאמור כתוב ומפורש כלל לא היה והמלווה הכחיש כל תנאי בקשר לתשלום המע"מ או בקבלת אישור לפי סעיף  20לחוק ואף הכחיש גם שההסכם עם
המערערת הופר או בוטל .דהיינו גרסתו של המלווה הייתה כי המס היה כלול בהיקף העסקה ולא התווסף אליו.
לפיכך ,בנסיבות העניין קשה להשתכנע ובפרט בהעדר כל בדיל ראייה לכך בכתובים ,כי המלווה היה מסכים שכל תוקפה של עסקת הקניית הזכויות יהיה מותנה בהשגת הסדר
עם שלטונות המע"מ במסגרת סעיף  20לחוק .העובדה שהמערערת פעלה מתוך ההנחה ,כי העסקה מבוטלת והוציאה חשבונית זיכוי והודיעה על כך למלווה למשיב ולצדדים
שלישיים ,איננה יכולה כשלעצמה להבהיר את המסקנה כי העסקה אכן בוטלה .מתן הודעת ביטול על-ידי צד לחוזה ,אין בו לבדו די כדי להביא לתחולת סעיף  49לחוק ,אם לא
מתקיימת עילה שמצדיקה מעשה הביטול .משכך ,נקבע ,כי נטל השכנוע היה על המערערת והיא לא הצליחה להרימו.
הערעור נדחה
12

אי גביית תשלום ארנונה ממלכ"ר שיש לו גם פעילות של עוסק ,לא תיחשב כתמיכה לפי סעיף  12לחוק מע"מ
.9
ע"מ  17020-05-13עמותת בית הצנחן נ' מנהל מע"מ גוש דן
עמותת בית הצנחן ("המערערת ") הינה עמותה אשר הוקמה להגשמת מטרה ציבורית ונועדה לפעול למען הציבור הרחב .במהלך התקופה הנדונה בערעור ,עסקה המערערת הן
בפעילות ללא כוונת רווח והן בהשכרה מסחרית של שטחים בבניין אשר היה בבעלותה לאחר שניתן לה על ידי עיריית רמת גן ("הבניין").
בין המערערת והעירייה נכרת הסכם שימוש בנוגע לבניין .משכך ,הבניין שימש לעריכת אירועים ופעילויות של יחידות צה"ל השונות וכן שימש בנוסף להלנת חיילים .כמו כן ,נעשו
בבניין שימושים רבים שכללו השכרת אולמות ,חדרים והצבת אנטנות סלולריות ("פעילות ההשכרה") ,בגינה הפיקה המערערת הכנסות בגובה של  800עד  900אלף ש"ח
בשנה .יובהר כי ,עד לשנת  2004המערערת נחשבה כמלכ"ר לצורך החוק ובשנת  2004נרשמה כ"עוסק" בכל הקשור לפעילות ההשכרה.
פעילותה של המערערת נחצית באופן שווה בין פעילותה העסקית לבין פעילותה המלכ"רית .בהתאם ליחס זה ,ניכתה המערערת את מס התשומות .יצוין ,כי עד לשנת  2004לא
חויבה המערערת בתשלומי ארנונה בגין השימוש בבניין .אולם ,החל משנה זו החלו להצטבר לחובת המערערת חיובי ארנונה אשר היו אמורים להשתלם על-ידה אך היא לא
פעלה להסדירם .כמו כן ,העירייה כלל לא פעלה לגביית תשלומי הארנונה מאת המערערת .לפיכך ,למערערת הוצאה שומה בגין כך על-ידי מנהל מע"מ גוש דן ("המשיב")
בטענה ,כי אי התשלום מהווה כתמיכה ,תרומה או סיוע אחר מכוח סעיף  12לחוק מס ערך מוסף.
טענות המערערת :היא לא חבה בתשלומי הארנונה ,הן מכוח ההסכם אשר נחתם בינה לבין העירייה והן מכוח הדין .כמו כן ,חיובי הארנונה כלל לא בוטלו וכלל לא נמחלו .באשר
לכך הביאה המערערת מספר ראיות כגון :מסמך רשמי המעיד על מצב החשבון ,מכתב דרישה להסדרת החוב ,מכתב מעו"ד העירייה בעניין החוב ועוד .בנוסף ,השוכרים בבניין
משלמים הם עצמם את תשלומי הארנונה ולכן חיוב נוסף שלה יגרום לכפל בגבייה .לחילופין ,סעיף  12כלל לא חל עליה ,שכן ,הסעיף כאמור חל על עוסק והיא במהותה משמשת
כמלכ"ר.
טענות המשיב :אי תשלום הארנונה ביחד עם העובדה ,כי העירייה לא פועלת לגבייתה מהווה תמיכה ,תרומה או סיוע אחר לעניין יישום סעיף  12לחוק .כך ,נוצר למערערת
ולשוכריה יתרון יחסי בשוק .כמו כן ,המערערת הפסיקה את פעילותה באשר להלנת החיילים כבר ב 2004-ולפיכך מאותה השנה אין לה כלל פעילות מלכ"רית.
בית המשפט המחוזי (השופט קירש) :אין מקום להחיל את סעיף  12כאשר מוענק פטור על פי דין מתשלום חובה במקרים מוגדרים מראש .לא ניתן יהיה לקבל תוצאה בה פטור
הניתן כהקלה בחוק מס אחד יגרור הכבדת הנטל לפי חוק מס אחר .בנוסף ,אי גבייה של תשלום חובה כתוצאה ממחדל איננה צריכה להיחשב סיוע על פי סעיף  12לחוק .מנגד,
מקרים בהם קיימים יחסים מיוחדים אשר יכולים להוות סיבה לאי מיצוי הסמכויות לגביית התשלום מצד העירייה ,יכולים להיחשב ל"תמיכה" או "סיוע אחר" .במקרה דנן ,יש
פוטנציאל ליחסים מיוחדים אך בפועל הם אינם קיימים.
אם הי יתה העירייה נמנעת מלגבות את הארנונה בשל יחסים מיוחדים ,הרי שיש להסיק ,כי ניתנו "תמיכה או סיוע אחר" .בענייננו ,נטל השכנוע מוטל על המערערת והיא הצליחה
להראות ,כי בעת קבלת החלטת המשיב בהשגה ,אשר הגישה כנגד השומה שהוצאה לה ,לא ניתן היה לומר שחיובי הארנונה לא נגבים ולא ייגבו .כך עולה ממכתב העירייה ואף
מדברי נציגת העירייה אשר טענו בבירור שקיים חוב שהעירייה אינה מתכוונת לוותר עליו .על כן ,נקבע ,כי על פי מאזן ההסתברויות משוכנע הוא ,כי חיובי הארנונה טרם נזנחו.
לפיכך נקבע ,כי המשיב יוכל לשוב ולפעול על פי סעיף  12לחוק אך ורק בהתקיים אחד מאלה )1 :אם יתיישן החיוב לתקופה מסוימת;  )2אם תודיע העירייה ,כי היא מוותרת על
גביית תשלומי ארנונה מן המערערת ,אף אם אפשרות הגבייה טרם התיישנה;  )3אם תעביר העירייה למערערת ,תקציב או תמיכה אחרת המיועדים לאפשר למערערת לשלם את
חיובי הארנונה; אולם ,כל זאת מתייחס רק למחצית מסכומי הארנונה בהתאם לחלק העסקי של פעילות המערערת.
הערעור התקבל
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עו"ד הדר מעודה ,מחלקת מסים עקיפים
 .10חיוב שיעור מס מלא על פעילותו של סניף ישראלי שנותן שירותי  Call Centerלחברת אם זרה
ע"מ  55563-09-14אוסקר גרוס ( )1996בע"מ נ' מע"מ ת"א 3
המערערת היא סניף ישראלי של החברה האמריקאית הותיקה "( Oscar gruss & sonsחברת האם") אשר נוסדה ב .1947-חברת האם עסקה בענף הפיננסים ,הייתה חברה
בבורסת ניו-יורק ,פעלה בשוק הנאסד"ק והציעה שירותי ברוקראז' וייעוץ שונים ללקוחותיה .בין היתר ,חברת האם ביצעה עבור הלקוחות פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך
הנסחרים בבורסות שונות .הסניף הישראלי שימש כ" "call centerבעבור חברת האם .קרי ,נתן מענה ללקוחותיה הישראלים ,בין היתר ,על ידי קבלת פקודות קנייה ומכירה
והעברתן לחברת האם.
השאלה המשפטית :האם השירותים שסיפקה המערערת לחברת האם שלה מחויבים בשיעור מס אפס לפי סעיף (30א)( )5לחוק או שמא חלים החריגים לסעיף ולתקנה 12א
לתקנות מע"מ ועל כן יש להחיל במקרה דנן שיעור מס מלא?
טיעוני המערערת :לא הייתה לה כל התקשרות חוזית עם הלקוחות אלא עם חברת האם בלבד ,על כן מדובר בשירות שניתן לתושב חוץ שיחויב בשיעור אפס .שירותיה ניתנו אך
ורק לחברת האם על מנת לסייע לזו להציע ולספק את שירותי הברוקראז' בחו"ל ללקוחות ישראלים ולראיה היא קיבלה תשלום מחברת האם בלבד; לחלופין ,המשיב מנוע
מלחייב את מלוא מחזור העסקאות בשל הסדר מס שנעשה בין הצדדים בשנת  2004שתוקפו הסתיים ב ;2006-תהליך קבלת ההחלטה על ידי המשיב בהשגה היה פגום באופן
הפוסל את שומת העסקאות שהוצאה בעקבותיה.
טיעוני המשיב :המערערת נתנה שירות ללקוחות הישראלים ,בנוסף על השירות שנתנה לחברת האם ולפיכך יש להחיל שיעור מס מלא .השירותים שירתו את הלקוחות
הישראלים ,אף אם התשלום וההתקשרות נעשתה מול חברת האם .לראיה המערערת הייתה חתומה על הסכמים המסדירים את מתן השירותים ללקוחות; לחלופין ,חברת האם
לא הייתה בגדר "תושבת חוץ" לעניין סעיף (30א)( )5לחוק מכיוון שיש לה עסקים בישראל; לעניין ההסדר -כפי שכתוב בו ,תוקפו פג ב 2006-ולאחריו כל צד רשאי חופשי להעלות
כל טענה שהיא; לעניין הפגם בהליך ,המשיב דחה את הטענות מהסיבה שהמערערת לטענתו כשלה בהצגת המסמכים הנוגעים לעניין.
בית המשפט המחוזי בת"א (השופט קירש) :ביהמ"ש חזר על דבריו כפי שהובאו בע"מ  37473-05-12אמריקה ישראל קאמפ אקסצ'אנג' ,וקבע כי פרשנות לפיה שירותיו של
קבלן משנה ישראלי ,הפועל בשם תושב חוץ ניתנים לתושב החוץ בלבד ולא גם ללקוחותיו ,היא צרה מידי בהקשר של סעיף (30א)(.)5
תכליתו של סעיף (30א)( ,)5לעודד עוסקים ישראלים להתחרות גם בזירה הבינלאומית ולשפר את יכולת התחרות של העוסק הישראלי אל מול מקביליו הזרים ,מוגשמת פחות
כאשר יש זיקה לישראל.
המערערת לא הרימה את נטל השכנוע המוטל עליה כדי להראות שהלקוחות הישראלים לא קיבלו ממנה שירות בנוסף לחברת האם ,ועל כן חל החריג המצוי בסעיף (30א)(,)5
קרי -שיעור מס מלא יוטל על עסקאותיה.
הערעור נדחה
בחזרה לתפריט
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פסיקה  -מיסוי מקרקעין
רו"ח אלה כהן
 .11דירה שרכשו בני הזוג כאשר לבת הזוג דירה שניתנה במתנה לפני נישואיה ,לא תיחשב כדירה יחידה לצורכי מס רכישה
ו"ע  37792-09-14אילן וורד קויתי נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה
העובדות :העוררים רכשו דירה משותפת אשר נרשמה על שם שני בני הזוג .לבת הזוג דירה נוספת שקיבלה במתנה טרם נישואיה ונרשמה על שמה בלבד .העוררים התגוררו
בדירת המתנה כשנתיים לפני נישואיהם ועוד כשנתיים לאחר נישואיהם ,כאשר העורר לא שילם שכר דירה עבור מגוריו בדירה.
ביום  22במאי  2013הגישו העוררים שומה עצמית במסגרתה ביקש העורר שיעור מס רכישה מופחת על חלקו בגין רכישת הדירה המשותפת ,מחמת שדירה זו הינה דירת
המגורים היחידה שלו .כמו כן ,במסגרת השומה העצמית דיווחה העוררת על התחייבותה למכור את דירת המתנה תוך  24חודשים ממועד הרכישה של הדירה המשותפת.
ביום  8ביוני  ,2015לאחר תחילת ההליך המשפטי בנושא ,חתמו העוררים על הסכם ממון ביחס לדירת המתנה .ביום  24בנובמבר  2013הוציא המשיב שומת מס רכישה,
במסגרתה קבע כי העוררים יחוייבו במס רכישה על פי מדרגות מס רכישה כדירה שניה.
טענות העוררים :אין בעובדה שלא קיים בין העוררים הסכם ממון כדי להוות ראיה לקיומה של זכות לעורר בדירת המתנה .העדר הסכם ממון בין הצדדים למעשה מכניס לתוקף
את "הסכם הממון הקבוע בדין" ,בפרק הדן ב"איזון משאבים" בחוק יחסי ממון בין בני הזוג.
טענות המשיב :בהעדר הסכם ממון טרם תחילת ההליך המשפטי בנושא ולאור מגורים משותפים בדירת המתנה יש להחיל על דירת המתנה את חזקת התא המשפחתי ועל כן יש
לחייב במס רכישה בהתאם למדרגות המס של דירת מגורים שניה את שני בני הזוג.
דיון והכרעה בפני ועדת הערר :יש לבחון את קיומן של זכויות המערער בדירת המתנה שקיבלה בת זוגתו עובר לנישואיהם .בפרשת פלם (ע"א  )3185/03נקבע על ידי ביהמ"ש
העליון כי יש לפרש את סעיף  9לחוק מיסוי מקרקעין בצמצום ,בקביעתו כי יראו רוכש ובן זוגו כרוכש אחד החל ממועד יצירת התא המשפחתי וביחס לרכישות שבוצעו במסגרת
התא המשפחתי ולא לפני כן .מכאן ,העיקרון המנחה הוא שדירת מגורים שנרכשה על ידי אחד מבני הזוג טרם הנישואין לא תיחשב כדירתו של בן הזוג האחר לצורך מתן ההקלה
במס רכישה ,אם יסתבר כי בן הזוג האחר לא רכש בה זכויות ,בין אם מחמת קיומו של הסכם ממון או בין אם מחמת סיבה אחרת.
בפרשת שלמי (ע"א  )3178/12נקבע על ידי ביהמ"ש העליון כי נקודת המוצא היא שדירת מגורים הרשומה על שם אחד מבני הזוג בין אם נרכשה לפני הנישואין ובין אם
לאחריהם ,תיוחס אף לבן הזוג האחר ,אלא אם יוכח כי קיימת ביניהם הפרדה רכושית כך שאין לייחס את אותה הדירה גם לבן הזוג האחר .הפרדה רכושית זו נלמדת בראש
ובראשונה מקיום הסכם יחסי ממון ובנוסף מהוכחת קיומה של הפרדה רכושית בפועל בהתאם למבחנים שנקבעו.
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במקרה שלפנינו ,הפסיקה בעניין שלמי הגם שניתנה לאחר שהוצאה לעוררים שומה ,חלה בעניין זה .לפיכך ,לאור הלכה זו ובהתאם למבחני הפסיקה נקבע שמגוריהם
המשותפים של העוררים בדירת המתנה טרם נישואיהם וכן ניהולם המשותף של משק הבית שוללים את טענתם להפרדה רכושית.
יתרה מזאת ,העוררים לא הסבירו מה עשו הם עם דירת המתנה בתקופה האחרונה ולפיכך ,אי המצאת תדפיסי חשבון בנק המעידים שלא התקבלו דמי שכירות לחשבון בנק
משותף היא בעוכריהם.
החלטת ביהמ"ש נשארת לעמוד בעינה גם לאור הלכת פלם שכן ,קיומו של הסכם ממון ורישום הזכויות על שם אחד מבני הזוג הם בבחינת ראשית ראיה גרידא .על כן ,במקרה
דנן ,לא עלה בידי העורר להרים את הנטל להוכיח כי הדירה המשותפת היא "דירתו היחידה".
מכל האמור לעיל ולאור כל ה עקרונות שנקבעו בפסיקה עולה כי העורר אינו זכאי להטבה במס רכישה של "דירה יחידה" ביחס לדירה המשותפת.
הערעור נדחה
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רו"ח ועו"ד גל רישפי
 .12פטור ממס לנכה אינו חל על מס שבח
ו"ע  7018-04-16יורשי המנוחה בתיה כספי ז"ל ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה
בשנת  2014מכרה המנוחה כספי זכויות בנכס מקרקעין ,בגינו נדרשה לשלם מס שבח .בקשתה לבצע פריסה של השבח הריאלי בהתאם להוראות סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי
מקרקעין נדחתה ,על החלטה זו לא הוגש ערר והשומה הפכה לחלוטה.
לאחר מכן הוכרה המנוחה כנכה בהתאם לסעיף  ) 5(9לפקודת מס הכנסה .בעקבות זאת ,פנתה המנוחה למשיב וביקשה לתקן את השומה ,ולחשב מחדש את החיוב במס שבח
בהתאם לפטור .מנהל מס שבח דחה את הבקשה ומכאן הערר .סמוך לאחר הגשת הערר וטרם החל הדיון בו ,הלכה המנוחה לעולמה.
ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה ,מפי יו"ר הוועדה השופט ר' סוקול קבעה כי תכלית הוראות סעיף  )5(9כולו היא סוציאלית ונועדה לעודד נכים להשתלב בקהילה
ולצאת לעבודה (ראה עניין פאיק אכתילאת -ע"א  .)5206/15בהמשך דן השופט בתחולה הישירה של הפטור לנכה על שבח ריאלי ובהתאם להלכה שנקבעה במומב השקעות
(ע"א  )703/13קבע כי סעיף 48ב הנ"ל עוסק אך ורק בהתאמת שיעורי המס על השבח לשיעורי המס על הכנסה חייבת לפי הפקודה .הענקת הפטור לנכה אינה מקנה גם פטור
ישיר מתשלום מס על שבח שנצבר במקרקעין הנמכר.
שבח במכירת זכות במקרקעין ,אף שהוא לכאורה רווח הון ,אינו נכלל בהגדרת רווח הון על פי הפקודה ,שהרי בסעיף  88לפקודה נאמר מפורשות כי זכויות במקרקעין ובאיגוד
מקרקעין כמשמעותם בחוק מסמ"ק לא יכללו בהגדרת נכס.
השופט סוקול קבע כי בשלב הראשון יש לערוך שני חישובים נפרדים ועצמאיים :הראשון ,חישוב מלוא השבח הריאלי של הנישום וחלוקתו בשנות המס .חישוב זה יעשה ע"פ
הוראות החוק ,לרבות הניכויים ,הקיזוזים והפטורים ע"פ החוק .השני ,חישוב ההכנסה החייבת על פי הפקודה ,כלומר חישוב של ההכנסות לאחר כל הניכויים לרבות הפטורים על
פי הפקודה .חישוב המס בפריסה מתבצע רק בשלב השני ,שם הדגיש המחוקק כי אין מקום לקחת בחשבון את הפטורים על-פי הפקודה והפטורים על-פי חוק מיסוי מקרקעין,
מקומם הוא בשלב הראשון .בשלב הפריסה יש להתחשב רק בנקודת הזיכוי ,שתכליתה להשפיע על שיעור המס.
נפסק כי משקבע המחוקק כי הפטור על פי הפקודה לא יחול על השבח הריאלי אין להתירו בעקיפין .הפטור לנכה לפי סעיף  )5(9אינו חל על חבות המוכר במס שבח ,לא במישרין
ולא בעקיפין בדרך של חישוב המס בפריסה.
הערר נדחה
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חלק  - 2חוזרים ,הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המס
מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
עו"ד אהרן לוריא
פטור לפי סעיף (97ב )3()3לפקודה אינו חל במכירת מניות של חברה תושבת ישראל על ידי תושב ישראל לראשונה ,שקיבלן במתנה פטורה ממס
.1
החלטת מיסוי שלא בהסכם מס' 8549/17
הרקע :מר  Xהינו תושב חוץ המחזיק ב A% -מהון מניותיה של חברה פרטית תושבת ישראל ("המניות") .המניות ,נרכשו על ידו בשנים  .2012-2013בנו של מר  Xהינו תושב
ישראל לצרכי מס ,וכמו כן החל משנת  2014הוא נהנה ממעמד של "תושב ישראל לראשונה" בהתאם להוראות סעיף  14לפקודה.
בכוונת מר  Xלהעניק לבנו את המניות במתנה פטורה ממס לפי סעיף (97א)( )5לפקודה .יצוין ,כי אילו היה בוחר מר  Xלמכור את המניות חלף הענקתן במתנה ,מכירה זו הייתה
פטורה ממס לפי סעיף (97ב )1()3לפקודה ,אך הוא היה מתחייב בגין רווח ההון במס במדינת תושבותו.
לאחר שיעניק מר  Xאת המניות במתנה לבנו ,מתכוון הבן בעתיד למכור את המניות.
הבקשה :לקבוע כי מכירת המניות בעתיד על ידי הבן ,תהא פטורה ממס.
החלטת המיסוי :הבקשה נדחתה ,בין היתר ,מהטעמים הבאים:
()1
()2

במכירת המניות על ידי הבן לא יחול הפטור הקבוע בסעיף (97ב)( )1לפקודה המוקנה לתושב ישראל לראשונה ולתושב חוזר ותיק ,שכן המדובר במניות של חברה תושבת
ישראל ולפיכך מקום הפקת רווח ההון הינו בישראל ,לפי סעיף (89ב)(()3ג) לפקודה.
גם הפטור ממס רווח הון לפי סעיף (97ב )3()3לפקודה לא יחול במכירה עתידית של המניות ,שכן "תושב ישראל לראשונה" יהא זכאי לפטור כאמור רק במידה והנכס נשוא
המכירה נרכש עובר למועד עלייתו לישראל.

במקרה דנן ,היות ורכישת המניות נעשתה בדרך של מתנה ,הרי שהגדרת "יום הרכישה" בסעיף  88לפקודה במקרה של מתנה ,מפנה ליום הרכישה על ידי מר  Xכאשר במועד
זה היה בנו תושב חוץ ,כלומר לכאורה ,רכישת המניות נעשתה על ידי תושב חוץ.
יחד עם זאת ,הפטור בסעיף (97ב )3()3קובע במפורש שיחולו הוראות סעיף (97ב) ,כאשר סעיף (97ב)( )1מחריג במפורש מגדרי הפטור ,נכס שהגיע לידי היחיד בפטור ממס
לפי סעיף (97א)( )5לפקודה .לפיכך ,לא יראו את המניות כנכס שנרכש על ידי הבן בהיותו תושב חוץ ,ובהתאם לא יחולו הוראות הפטור לפי סעיפים (97ב)( )1ו(97-ב)3()3
לפקודה.
לאור העובדה כי הבקשה לפטור ממס נדחתה ,נקבע כי המחיר המקורי של המניות במכירתן על ידי הבן ,לאחר קבלת המתנה ,יקבע בהתאם לסעיף ()3(88ג)( )2לפקודה
בהגדרת "מחיר מקורי".
בחזרה לתפריט
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מס ערך מוסף
עו"ד נתנאל כהן ,מחלקת מיסים עקיפים (נושאים )2-5
החבות במע"מ של מכירת ספרים משומשים בידי עוסק מורשה שרוכש את הספרים מאנשים פרטיים
.2
החלטת מיסוי שאינה בהסכם מס' 5289/17
העובדות :עוסק שעסקו בקניה ומכירה של ספרים חדשים וגם ספרים משומשים כחלק מפעילותו ,רוכש ספרים משומשים מאנשים פרטיים הרוכשים מאת העוסק ספרים חדשים
במקומם.
הבקשה :קבלת עמדתה של רשות המיסים באשר למחיר העסקה לעניין מע"מ.
תמצית הסדר המס ותנאיו :חוק מס ערך מוסף מטיל חבות במס על עסקה בישראל .סעיף  7לחוק קובע ,כי מחיר העסקה יהא התמורה שהוסכם עליה .אולם ,סעיף (5א) לחוק
קובע חריג למחיר העסקה לכל הנוגע ל"דברי אמנות ונכסים משומשים" ,לפיו מחיר העסקה החייב במס בגין אלו הוא ההפרש שבין המחיר בעת המכירה לבין המחיר בעת
הרכישה .לפיכך ,מכוח סעיף (5א) לחוק הותקנו תקנות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים) התשל"ט 1979-ובה נקבע כי על רהיטים וחפצי בית משומשים יחולו הוראת
סעיף (5א) לחוק.
משכך ,על פי עמדת הרשות נקבע ,כי ספרים משומשים יהיו בגדר "חפצי בית משומשים" בהתקיים התנאים המפורטים להלן:
א.

במכירת ספרים חדשים על העוסק להוציא חשבונית ולשלם מס עסקאות על מלוא מחיר מכירתם ולפרט בגוף החשבונית את התמורה שהתקבלה .כאשר התמורה כולה או
מקצתה מתקבלת בדרך של קבלת ספרים משומשים יש לרשום בחשבונית היוצאת את שווי הספרים המשומשים מכלל העסקה .על העוסק לנהל רישום מפורט של
הספרים המשומשים אשר יכלול פרטים לזיהוי של כל ספר ,מועד רכישתו ,זהות הקונה ממנו התקבלו הספרים ומחיר הרכישה של הספרים המשומשים באופן בו ניתן
לקבוע את ההפרש בין מחיר רכישתם לבין מחיר מכירתם.

ב.

עם מכירת הספרים המשומשים יהיה מחיר עסקאותיו של העוסק ההפרש בין מחיר מכירתם לבין מחיר רכישתם ,כאשר הערך שצוין בחשבונית בעת ביצוע עסקת החליפין
יהווה את הערך הקבוע במועד רכישתם.

ג.

כאשר נמכר ספר משומש במחיר הנמוך ממחיר הרכישה ("הפסד ") מחיר העסקה יהא אפס .במקרה זה אין להקטין את מחיר המכירה של הספר החדש בגובה ההפסד.
כמו כן ,יובהר כי ההפסדים לא ניתנים להעברה מעסקה לעסקה ויש לראות בכל עסקה כעסקה נפרדת.

לפיכך ,יכולת המעקב אחר רכישת הספרים המשומשים ומכירתם יחולו על עסקאות אלו מכוח סעיף (5א) לחוק.

בחזרה לתפריט
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החבות במע"מ של מכירת זכויות בשיק שחולל
.3
החלטת מיסוי בהסכם מס' 5528/17
העובדות :חברה בע"מ הרשומה במע"מ כעוסק ("החברה") מעניקה לבתי עסק שירותי התחייבות לפירעון שיקים שבתי העסק מקבלים מלקוחותיהם (להלן" :בית העסק"
ו"-השירות" בהתאמה).
השירות מתבצע כלהלן :בית העסק מעביר לחברה את פרטי השיקים ומבקש את אישור החברה להתחייבות לפירעון השיק .היה והחברה אישרה את השיק ,היא מאפשרת לבית
העסק למכור לה את השיק במקרה שלא יכובד ("השיק") .השיק נמכר לחברה בד"כ במלוא המחיר הנקוב בו .בגין שירות זה משלם בית העסק לחברה מידי חודש תמורה בגובה
אחוז מסוים מסכומי השיקים שאושרו בתוספת מע"מ .הזכויות בשיק עוברות לחברה והיא פועלת לפירעונו.
במידה והחברה אינה מצליחה לגבות את השיק בעצמה היא ממחה אז הזכיות בו לחברה אחרת ("הרוכשת") .כמו כן ,הרוכשת מתחייבת לחברה בעת המחאת הזכות לתשלום
מקדמה וכן בתשלום נוסף התלוי בהצלחת הגבייה.
הבקשה :אישור הרשות ,כי המחאת הזכויות בשיק שחולל מהחברה לרוכשת ,לא מהווה עסקה לעניין מע"מ.
תמצית הסדר המס ותנאיו :על פי עמדת רשות המיסים מאחר והשיק שחולל הינו בבחינת מסמך סחיר המוחרג מהגדרת המונח טובין המצויה בסעיף  1לחוק מס ערך מוסף,
הרי שהמחאת הזכויות בשיק שחולל איננה בבחינת "עסקה" המוגדרת אף היא בסעיף  1לחוק.
יובהר ,כי הפסד הנובע מחילול השיק לא יהווה סימוכין בידי החברה ו/או בידי הרוכשת להקטנת מחיר עסקאותיהן בשל הפסד כאמור.

החבות במע"מ בשל מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק
.4
החלטת מיסוי בהסכם מס' 7854/17
העובדות :חברה מגדלת ומשווקת פרי צבר .שיווק פרי הצבר נעשה בשני אופנים:
א .פרי הצבר עובר מסלול של חיטוי והברשה ולבסוף נארז עם קליפתו שעדיין מכילה קוצים.
ב .פרי הצבר עובר מסלול של חיטוי ,הסרת קוצים ולבסוף פרי הצבר השלם נארז עם קליפתו באריזת פלסטיק.
הבקשה :עמדת הרשות בדבר החבות במע"מ במכירת פרי הצבר בהתאם לאופן שיווקו כמתואר לעיל.
תמצית הסדר המס ותנאיו :סעיף (30א)( ) 13לחוק קובע ,כי יחול מע"מ בשיעור אפס על" :מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר ,שלא נעשה בהם כל עיבוד; לעניין זה
לא יראו כעיבוד ניקוי ,בירור ,אריזה ,הבילה ,החסנה וקירור" .במידה ובירק א ו בפרי בוצעה פעולה שלא צוינה במפורש בסעיף ,הרי שיש לראות בפעולה זו כ"עיבוד" ,והמכירה
תהא חייבת בשיעור מס מלא .יובהר ,כי עיבוד יחשב ככזה כאשר נעשית בפרי פעולה המשנה דבר מה במוצר המקורי ומתאימה אותו לשימוש המבוקש.
לאור האמור לעיל ,עמדת הרשות הינה ,כי הפעול ות שנעשו בפרי הצבר לצורך שיווקו באופן המתואר לעיל ,אינן מהוות פעולות "עיבוד" אלא פעולות ניקוי ואריזה .אשר על כן
מכירתו של פרי הצבר לאחר ביצוע הפעולות האמורות ,חייבות במס בשיעור אפס.
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תשלום מע"מ בשיעור מס מלא במכירת טובין שנגנבו לפני ייצואם
.5
החלטת מיסוי מס' 1897/17
העובדות :חברה בע"מ ("החברה") התקשרה עם חברה תושבת חוץ ("תושבת החוץ ") בעסקאות ליצוא טובין .בהתאם להסדר בין החברה לבין תושבת החוץ ,לאחר ביצוע
הזמנה מתושבת החוץ מועברים הטובין לבית אריזה לצורך ביצוע פעולות הכנה ליצוא .תנאי המכר בין החברה לתושבת החוץ הינם כי החברה מסיימת את התחייבותה בעסקה
כאשר היא מעמידה את הטובין בבית האריזה .מחסני בית האריזה נפרצו ונגנבו מהם ,בין היתר ,המשטחים שיועדו ליצוא.
הבקשה :לקבל את אישור רשות המסים כי מכירת הטובין שנגנבו חייבת במע"מ בשיעור אפס בהתאם לסעיף (30א)( )1לחוק מס ערך מוסף.
ההחלטה :סעיף (30א)( )1לחוק קובע כי יחול מע"מ בשיעור אפס על "מכירת טובין -למעט טובין כאמור בסעיף -33אם הותר לגביהן רשימון יצוא או מסמך אחר שאישר
לעניין זה המנהל" .כמו כן ,בית המשפט העליון בעניין ע"א  8673/06אורן ישראל קבע ,כי על מנת שעסקת מכירת טובין תתחייב במע"מ בשיעור אפס ,נדרשים שני תנאים
מצטברים )1( :המכירה הייתה על דרך היצוא והטובין יוצאו אל מחוץ לישראל )2( .הותר רשימון יצוא על הטובין שיוצאו.
במקרה הנדון ,המדובר בטובין שיועדו ליצוא ונגנבו לפני ייצואם .משכך ,הטובין לא יוצאו ואף לא הותר בגינם רשימון יצוא ,ולפיכך לא מתקיים אף אחד מהתנאים הנדרשים
לחיובה של המכירה כעסקה החייבת במס בשיעור אפס.

בחזרה לתפריט
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עו"ד טלי גרדוס ביטן ,מחלקת מיסים עקיפים (נושאים )6-7
אישור לניכוי מס תשומות כ "-מסמך אחר" בגין קבלני משנה של תושב חוץ המעניקים שירותים לעוסק ישראלי
.6
החלטת מיסוי בהסכם מס' 5396/17
עסקינן בחברה הרשומה כעוסק לצורכי חוק מס ערך מוסף ,אשר התקשרה בהסכם עם תושב חוץ לצורך קבלת שירותי תיקונים לטובין שבבעלותה הנמצאים בישראל .אולם,
תושב החוץ מספק לחברה בפועל את השירותים באמצעות קבלני משנה ישראלים ("העוסקים") .במצב דברים זה ,החברה שהינה כאמור עוסק ,מבקשת כי חשבוניות המס
שיפיקו העוסקים לתושב החוץ בשל השירותים הניתנים במישרין לחברה ,ישמשו את החברה כ"מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות.
רשות המסים נענתה לבקשה זו של החברה .אך זאת ,ככל ולתושב החוץ אין עסקים או פעילות בישראל והוא אינו חייב ברישום בישראל וככל והחברה דיווחה ושילמה את מלוא
המס בגין יבוא השירותים בהתאם לתקנה 6ד לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו .1976-כמו כן ,ובלבד שמס התשומות הכלול בחשבוניות לא נוכה ולא ינוכה ובלבד שבחשבוניות
המס שיוצאו על ידי העוסקים לתושב החוץ יצוין ,כי השירותים ניתנים עבור החברה.
יתרה מכך ,נקבע ,כי חשבוניות המס שהוצאו על ידי העוסקים לתושב החוץ יותרו בניכוי רק לאחר שהחברה תמציא למחלקה המקצועית של מע"מ את האישור לפיו ,תושב החוץ
מתחייב כי לא ידרוש השבה של מס התשומות מרשות המיסים.
מובהר בזאת ,כי ככל ויתברר כי תושב החוץ מקיים עסקים או פעילות בישראל והינו בבחינת "חייב במס" כהגדרתו בסעיף  1לחוק מע"מ ,תושב החוץ יידרש להירשם כעוסק
בישראל על פי סעיף  60לחוק .במקרה וכך יתברר ,החלטה זו תתבטל והחברה לא תהא רשאית לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שיוצאו העוסקים לתושב החוץ.
מתן הקלה במשלוח חשבוניות זיכוי לציבור רחב של לקוחות שלא באמצעות דואר רשום
.7
החלטת מיסוי בהסכם מס' 7593/17
עסקינן בחברה אשר נותנת שירותים לציבור רחב של לקוחות :כ 90%-מציבור לקוחותיה של החברה הינם לקוחות במסלול הפרטי וכ 10%-נוספים הינם לקוחות במסלול העסקי.
החברה פנתה בבקשה לרשות המסים ,כי יתירו לה לשלוח ללקוחותיה שאינם עוסקים ,קרי לקוחות פרטיים ,הודעות זיכוי שלא באמצעות דואר רשום .זאת ,על האף המתחייב
מהוראת תקנה (23א)( )3לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות( התש"ו"( 1976-הוראות ניהול ספרים"( שנועדה להבטיח ,כי הודעות הזיכוי המוצאת עקב שינוי בתנאי
העסקה ,תירשם אצל הקונה ובהתאם יופחת מס התשומות שנוכה על ידו בגובה המס הכלול בהודעת הזיכוי .כך ,שמחד מוקטן תשלום המס אצל מוציא הודעת הזיכוי ,ומאידך
מקבל הודעת הזיכוי ישיב את מס התשומות העודף שנוכה על ידו.
תקנה 23א( ) 3להוראות ניהול ספרים קובעת את אופן משלוח הודעת הזיכוי ,כאשר סעיף קטן (ב) הנו הרלוונטי בעניינו ,בזו הלשון(" :ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר
רשום עם אישור מסירה."...
רשות המסים נענתה לבקשת החברה ובלבד שמדובר בלקוחות פרטיים שאינם רשאים לנכות את מס התשומות מחשבוניות המס שנשלחו אליהם ,ובתנאי שסכום הודעת הזיכוי
אינו עולה על  600ש"ח כולל מע"מ .זאת ,מאחר שבמקרה זה משלוח הודעת הזיכוי גבוהה יותר מהמס הכלול בהודעת הזיכוי .אולם ,לגבי לקוחות שהינם בגדר עוסק ,יחולו
הוראות סעיף 23א(()3ב) להוראות ניהול פנקסים על כל המשתמע ממנה.
מובהר בזאת ,כי במקרים בהם הודעת הזיכוי הוצאה בגין חוב אבוד יחולו הכללים בדבר הודעה על הכרה בחוב אבוד בהתאם לתקנה 24א לתקנות מס ערך מוסף.
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חלק  - 3חוזרי המוסד לביטוח לאומי
רו"ח ( )MBTכפיר אילני
הכנסות חברת  L.L.Cפטורות מדמי ביטוח לאומי
הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום  22בינואר 2017
רקע כללי :בארה"ב נפוץ תאגיד מסוג  L.L.Cאשר הינו גוף משפטי אשר נחשב לצורך מס בארה"ב כגוף שאינו בר מיסוי .במצב זה ייוחסו תוצאות המס שלו אל בעלי הזכויות בו
הנקראים "חברים" ( .(Membersלפי דיני המס בארה"ב ,ברירת המחדל הקיימת ל L.L.C-היא  -התייחסות כאל גוף "שקוף" לצורכי מס ,כלומר הכנסתו נחשבת כהכנסת
"החברים" ,וזאת בדומה לשותפות .יחד עם זאת ,ה L.L.C -יכול לבחור להיחשב לעניין מס כחברה רגילה.
לפי דיני המס בישראל ,ההתייחסות אל  L.L.Cלעניין המס היא כאל חבר בני אדם .משכך ,רווחים שיחולקו על ידי התאגיד ייחשבו כדיבידנד בידי תושב ישראל .עם זאת ,כדי
לפתור את בעיית הזיכוי ממס זר וכפל המס שעשוי להיווצר כתוצאה מהסיווג השונה של אותה יישות בידי שתי המדינות ,רשות המיסים פרסמה את חוזר מס הכנסה מס' 5/2004
(זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב , (L.L.C-כאשר במסגרת החוזר בתנאים מסויימים ,מתאפשר לבעל הזכויות לדווח בישראל על הכנסת התאגיד באופן אישי.
על כן ,במס הכנסה מסווגות הכנסות מחברת  L.L.Cכהכנסה ממקור עצמאי או כהכנסה שלא מעבודה ובהתאם משודרת למוסד לביטוח לאומי .ברם ההכנסה נותרת בעיני רשות
המיסים כהכנסתה של חברת ה .L.L.C -ראוי להדגיש ,כי לעניין ביטוח לאומי ,החל מינואר  2008הכנסה מדיבידנד מחברה רגילה פטורה מדמי ביטוח לאומי.
השאלה שעלתה לדיון והמסקנה :אילו הוראות חלות על חברת  L.L.Cוהאם בהגדרתה היא חברה משפחתית או חברה רגילה לעניין סיווג ההכנסה וחובת תשלום דמי ביטוח
לאומי?
בעקבות ישיבות שהתקיימו בנושא בין המוסד לביטוח לאומי (המל"ל) ורשות המיסים ,הגיעו למסקנה במל"ל ,כי דין הכנסות מחברת  L.L.Cכדינן של הכנסות שמקורן בדיבידנד
של חברה רגילה ,ומשכך הוראות סעיף 373א לחוק אינן חלות על הכנסות ה.L.L.C -
אופן הטיפול בחברות  :L.L.Cהיכן שהבדיקה מעלה כי מדובר בהכנסה שיש למבוטח מסוג  ,L.L.Cהרי שיש לראות בה כהכנסה פטורה (החל מינואר  2008ואילך) .לפיכך ,כאשר
מבוטח טוען שחויב בדמי ביטוח בגין הכנסות מחברת  ,L.L.Cעליו להמציא את המסמכים הבאים התומכים בטענתו )1( :מסמך התאגדות של החברה בחו"ל המפרט את חלקם
היחסי של החברים בה; ( )2טופס ( 1301דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל  -הדוח השנתי) על נספחיו ,כאשר יש לוודא צירופו של נספח הכנסות חו"ל (נספח ד'  -טופס
 )1324בו מופיעות ההכנסות מה )3( ; L.L.C-טופס ( 150המהווה נספח לדוח השנתי) " -הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין".
לאחר שהמל"ל יבצע את הבדיקה כאמור לעיל ,וישתכנע כי מדובר בהכנסות מחברה מסוג  ,L.L.Cהשומה תבוטל ותוזרם מחדש כמקור דיבידנד פטור.
ראוי לציין ,כי במידה וקיימים מקרים מלפני שנת  ,2008הם יטופלו בכפוף לחוזר התיישנות .באשר למקרים שחויבו לפי פסק דין ,הם לא ייפתחו מחדש.
הערה :ראוי להדגיש ,כי החוזר עשוי להיות רלוונטי למקרים בהם יחידים בחרו לדווח על ההכנסות ה L.L.C-כהכנסות בשיעורי מס רגילים ולא הכנסות החייבות בשיעורי מס
מוגבלים (כגון הכנסות משכירות החייבות במסלול מס בשיעור  15%לפי סעיף 122א לפקודה או הכנסות מריבית החייבות בשיעור מס  25%לפי סעיף 125ג לפקודה וכדומה)
אשר פטורות מביטוח לאומי לפי סעיף  350לחוק .משכך ,ראוי לבחון הגשת בקשה למל"ל לתיקון השומה במקרים הרלוונטיים.
בחזרה לתפריט
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חלק  - 4מיסוי בינלאומי
רו"ח יעל אביאור ,המחלקה למיסוי בינלאומי
אוקראינה  -הפחתת שיעור ניכוי מס במקור והחלת מגבלות חדשות על ניכוי תמלוגים
חוק שנכנס לתוקף ב  1-בינואר  2017מציג מספר שינויים בכללי המס של אוקראינה וכן בכללי מחירי ההעברה המקובלים באוקראינה ,כמפורט להלן:
שיעורי מס :מס החברות החל באוקראינה נותר ללא שינוי ועומד על .18%
שיעור ניכוי המס במקור החל על הוצאות ריבית המשולמות לתושב חוץ (על הלוואות שניתנו לתושבים אוקראיניים) יופחת מ 15%-ל ,5%-בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:
•
•
•

הסכומים שהולוו על ידי תושבי החוץ נוצרו מהנפקת ( Eurobondsאגרות חוב) הנסחרים בבורסה בינלאומית המוכר על ידי הקבינט האוקראיני;
תושב החוץ הנפיק את אגרות החוב לצורך מתן מימון ישיר או עקיף לתושב אוקראינה; ו
תושב החוץ (או האדם המקבל את הריבית מטעם תושב החוץ) הוא לא תושב מס במדינת "מס נמוך" ,כפי שהוגדר על ידי קבינט השרים במועד בו הונפקו אגרות החוב.

כללי מימון דק :יחס התחייבות להון שנקבע בכללי המימון הדק נותר .1:3.5
ניכוי סך הוצאות הריבית לתושב חוץ הוגבלה ל 50%-מהרווח של הנישום לפני הוצאות מימון ,מסים ,פחת והפחתות ( .)EBITDAבעבר ,כללי המימון הדק אפשרו הפחתה של
כלל הוצאות הריבית בגין ההלוואה.
ניכוי מתמלוגים לתושבי חוץ :נוספו הגבלות על ניכוי לצרכי מס של תמלוגים ששולמו לתושבי חוץ.
תמלוגים ששולמו לתושב חוץ לא יוכרו לצרכי מס (גם אם נקבעו לפי שווי שוק) בכל אחד מהמקרים הבאים:
•
•
•

מקבל התמלוגים ,תושב החוץ ,אינו בעל הזכות שביושר לתמלוגים;
מקור זכויות הקניין הרוחני הבסיסי הינו באוקראינה; אֹו
התמלוגים אינם חייבים במס במדינה שבה מקבל התמלוגים הינו תושב.

בעבר ,כל ההוצאות בגין תמלוגים ששולמו לתושבי חוץ הוכרו לצרכי מס ,ובלבד שהנישום יכול היה לספק תיעוד ולהוכיח כי התשלום נעשה על פי שווי שוק.
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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
עו"ד מורן לביא ,קבוצת ניוד עובדים ,תגמול הוני ואשרות עבודה -חטיבת המס
חזקת התושבות -היחס בין המבחן המהותי של מרכז חיים לבין חזקת הימים
.1
ע"א  3328/15פלוני נ' פקיד שומה אשקלון
המערער נולד במדינת-חוץ ועלה ארצה בגיל  .11בשנת  1977נישא לרעייתו ונולדו להם ארבעה ילדים .משנת  1991עד לשנת  2002ניהל המערער עסקים במדינת החוץ
ובמדינה נוספת .בשנת  ,2002העתיק המערער את עיקר פעילותו העסקית למדינת-החוץ וניהל את עסקיו מאותה מדינה וממדינה נוספת בהמשך .על אף היותו נשוי כל העת
לרעייתו בישראל ,ניהל המערער לסירוגין קשר זוגי עם נשים אחרות בעת שהותו במדינת-החוץ .המערער טען ,כי מערכת היחסים הזוגית שלו עם רעייתו הישראלית עלתה על
שרטון כבר בשנת  2000ורישום הנישואין בישראל היה פורמאלי ולמראית עין בלבד.
בשנת  2011הוצאו למערער שומות מס הכנסה לשנות המס  2005-2007על-ידי המשיב ,כאשר בשומות אלו הוגדר המערער כ"תושב ישראל" בשנות-המס כאמור לעיל
(המערער חויב בתשלום מס בסכום משוער של כ 830-מיליון ש"ח) .המערער חלק הן על הקביעה לפיה הוא היה "תושב ישראל" בשנות-המס הנ"ל והן על סכום השומות.
המערער טען ,כי בשנות-המס כאמור לעיל הוא לא היה "תושב ישראל" ,שֹכן מרכז החיים שלֹו היה במדינות-החוץ.
הצדדים הסכימ ו כי הדיון יסוב בשאלת התושבות וככל שיימצא כי התשובה חיובית יוחזר ההליך לדיון לעניין ההשגה על השומה .לעניין ביקורי המערער בישראל ,המערער לא
הכחיש כי נהג להגיע לישראל מעת-לעת ,ואף שהה בה פרקי זמן משמעותיים ,אך טען כי זמני שהותו בישראל נועדו לביקור ילדיו ואין בהם כדי ללמד על מרכז חייו .בית-המשפט
המחוזי בבאר שבע דחה את הערעור בקבעו כי מרכז חייו של המערער היה בישראל וכל כן יש להגדירו "כתושב ישראל" בשנים אלו .ראשית ,כיוון שמתקיימת "חזקת תושבות"
ביחס למערער .כלהלן" :בשנת  2005ובשתי השנים שקדמו לה ,שהה המערער בישראל  506 -ימים ,בשנת  2006ובשתי השנים שקדמו לה שהה בישראל  492 -ימים ובשנת
 2007ובשתי השנים שקדמו לה שהה המערער בישראל  485ימים" ,קרי ,מתקיימת "חזקת תושבות" ביחס למערער ,לגבי כל אחת משנות-המס.
עוד נקבע כי המערער לא הצליח לסתור את חזקת התושבות ,וכי למעשה קי ימות אינדיקציות רבות ואיכותיות המלמדות ,אף בלי צורך להסתייע בחזקת התושבות ,כי מרכז חייו
של הנישום בשנות המס היה בישראל :גרעין עולמו המשפחתי והקהילתי של המערער נותר בישראל גם לאחר שהעביר את פעילותו למדינות-החוץ ,הוא המשיך להעביר כספים
משמעותיים לצורך ניהול משק הבית בישראל ,להיות מעורה בחיים המשפחתיים והקהילתיים בישראל ולהגיע לישראל באופן תדיר ,גילה מחויבות עמוקה למשפחתו בישראל,
המערער קיים קשר זוגי במדינת החוץ אך לא התחתן עקב מחויבות עמוקה למשפחתו ,בעל אזרחות ישראלית בלבד ללא מעמד כלשהו במדינות-החוץ ,או בכל מדינה אחרת ,ואף
לא היה תושב או שילם מס במדינה אחרת כלשהי.
בית-המשפט העליון דחה את הערעור שהגיש הנישום .השופט דנציגר התייחס להגדרת המונח "תושב ישראל" שבסעיף  1לפקודה ,תוך שהוא קובע כי אמות המידה שלאורן
ייבחן מרכז החיים של הנישום הן בעיקרן אמות מידה אובייקטיביות .לעניין הגדרת המערער "תושב ישראל" ,נקבע ,כי במקרה דנן עיקר הבחינה הינה עובדתית ,שכן הגם שבית-
המשפט המחוזי נדרש למספר שאלות משפטיות העוסקות באמות המידה לבחינת מרכז החיים (ובכלל זה אופן ספירת ימי שהייתו של המערער בישראל) ,הכרעתו התבססה
בעיקרה על תצהירים ועדויות מטעמם של המערער ועדים שונים שהעידו בהליך השיפוטי .בהתאם ,נקבע כי חל כלל אי-ההתערבות בקביעֹות ובממצאיו של בית-המשפט
קמא .למרות האמור ,מצא ביהמ"ש להתייחס לטענות שהועלו בערעור:
25

באשר למחלוקת ביחס לחזקת התושבות -ביהמ"ש קיבל את גישת המשיב ,לפיה בחישוב ימי השהייה של נישום בישראל יש לחשב את יום כניסתו וגם את יום יציאתו מישראל,
וזאת אף אם הנישום שהה בכל אחד מהימים שעות בודדות בלבד בישראל; לקיומה של החזקה שתי משמעויות מרכזיות :האחת ,הנטל להפריך את החזקה מוטל על המערער;
והשנייה ,במישור המהותי ,מספר ימי השהייה של המערער בישראל אינו רק נתון טכני ,אלא הוא מעיד כשלעצמו על זיקה מהותית לישראל.
" הגדרת המונח "תושב חוץ" נועדה להבהיר את כללי חישוב המועדים וימי השהייה בעיקר במקרים שבהם הנישום ניתק את התושבות שלו מישראל .חשוב להדגיש ,כי היא לא
באה לסתור את חזקת הימים הקבועה בהגדרת "תושב ישראל" ,וכי לא קיימת "תחרות משפטית" בין ההגדרות .מי שעונה על הגדרת "תושב ישראל" יוגדר ככזה באופן קטגורי,
והוא לא יוכר כ"תושב חוץ" אף אם יש בפיו טענה כי לכאורה הוא מקיים את כל התנאים הקיימים בהגדרת "תושב חוץ" .עוד יצוין ,כי מאחר והגדרת "תושב חוץ" נוספה לפקודה
בשלב מאוחר והיא נכנסה לתוקף רק ביום  1בינואר  ,2007היא לא חלה על שנות המס בענייננו ,ולכל הפחות על חלקן".
השופט המשיך ונדרש לשאלה ,האם המערער סתר את חזקת התושבות וקבע ,תוך שהוא מסכים עם קביעת ביהמ"ש המחוזי ,כי במקרה הנדון חזקת התושבות לא נסתרה "אף
שהמערער ניסה להרחיק את עצמו מבית משפחתו בישראל" ,שכן לצד עובדת שהייתו של המערער בישראל באופן שוטף ולפרקי זמן ארוכים בשנות-המס שבערעור ,נקבעו מספר
קביעות נוספות המלמדות שמרכז חייו היה בישראל ובכלל זאת ,בית מגורי המערער בישראל היווה עבורו בית קבע ,שהמערער ראה בעצמו ובמשפחתו חלק אינטגרלי מהקהילה
בישראל ושלמערער אין מעמד כאזרח או כתושב מס באף מדינה אחרת.
הערעור נדחה
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נקודות זיכוי לעובדים זרים
.2
בג"ץ  8421/14הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' נ' שר האוצר ואח'
במקרה דנן מדובר על מספר עתירות שעניינן תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) ,תשע"ה ,2014-שהותקנו מכוח סעיף 48א לפקודת מס הכנסה ,ועיקרן ,כי אין העובדים
הזרים ,למעט עובדי הסיעוד ,זכאים ל 2.25-נקודות זיכוי .המשנה לנשיאה רובינשטיין ציין כי ביהמ"ש העליון קיים מספר דיונים לרבות לאחר צו על תנאי ,ובמהלכם ביקש ביהמ"ש
כי הנושא ישוב ויובא לפני שר האוצר ,לרבות לשם בחינת הקלה חלקית .סוף דבר הוחלט כי בשנת  2017יקבלו העובדים הללו  1/2נקודת זיכוי ומשנת  2018נקודה שלמה
(כשמדובר בנשים ישנו באופן אוניברסלי חצי נקודה נוספת ממקור אחר).
על אף האמור לעיל ,לטענת העותרים יש להפוך את הצו על תנאי לצו מוחלט :ההסתדרות הכללית החדשה הדגישה את שבירת האוניברסליות בנושא נקודות הזיכוי ששררה
במשך שנים רבות ,אף שלא חלקה על סמכות שר האוצר לדיפרנציאציה לפי סעיף 48א לפקודת מס הכנסה; הסתדרות העובדים הלאומית והתאחדות חקלאי ישראל חידדו את
הסתירה ,לדעתן ,לסעיף  196לפקודה ,שבעקבות צווים לפיו הוחלו אמנות מס שבין סין ותאילנד לישראל  -ואלו מדינות המקור של העובדים שבהם עסקינן .לשיטתן ,הוראות
האמנות בדבר אי-הפליה הדדית בין עובדים אוסרות על המדינה להפחית את נקודות הזיכוי לעומת ישראלים.
בית-המשפט העליון ,דחה את העתירות וקבע כי אלו מיצו עצמן ,כדלקמן" :אנו סבורים כי לא יתכן חולק על סמכות שר האוצר לפי סעיף 48א לדיפרנציאציה .ועוד ,כשלעצמנו
מקובלת עלינו עמדת המדינה ,כי הוראות האמנות אינן סותרות את השינוי; האמנות שוללת הפליה על בסיס אזרחות ,ואילו כאן עסקינן במי שבאו לישראל לתקופה
מוגבלת ,וההבחנה היא איפוא על בסיס תושבות; ועל כן אין המדינה בהכרח חייבת ,גם אם הדבר עשוי להיות רצוי חברתית ,להעניק להם הטבות המוענקות לתושבים
הקבועים .ועוד ,עסקינן בהטבה ולא בקביעת שיעור מס שונה בבסיסו"...

המונח" תושב ישראל" לראשונה בסעיף  14לפקודה ,לעומת המונח "עולה "בסעיף (35ד) לפקודה והכללים שנקבעו מכוחו
.3
החלטת מיסוי שלא בהסכם מס' 2856/17
יחיד ,נשוי ואב ל 2-ילדים אשר נולד בחו"ל .היחיד הגיע עם הוריו לישראל בשנת  2001בהיותו קטין ,עד שנת  2005שהה היחיד בישראל דרך קבע .בהיותו בגיר ,בשנת 2005
היחיד עזב את ישראל (סך הכל שהה בישראל משך של כ 4.5 -שנים דרך קבע( .היחיד התחתן בשנת  2010ובחודש אפריל  2011הגיע לישראל יחד עם אשתו והעתיק את מרכז
חייו לישראל .ליחיד ובת זוגו נולדו שני ילדים בישראל.
היחיד ביקש לקבוע כי יש לראֹות בו "תושב ישראל לראשונה" כאמור בסעיף  14לפקודת מס הכנסה ,החל ממועד הגעתו לישראל ,אפריל  ,2011על אף היותו תושב ישראל
בשנותיו הראשונות בישראל.
בקשה זו נדחתה ,ובנוסף הוחלט כי היחיד לא יהא זכאי להטבות של "תושב ישראל לראשונה" לפי סעיפים  14ו 97-לפקודה ,זאת ,מהטעם שהיחיד שהה שהות קבע בישראל
קודם למועד ההגעה בחודש אפריל .2011
עוד צוין כי היחיד אינו זכאי גם לקבל נקודות זיכוי כ"עולה" לפי סעיף (35ד) לפקודה ,שכן היחיד לא עזב את ישראל כקטין .אי לכך ,נקבע ,כי אף אם היתה נבחנת זכאותו בהתאם
להגדרת "עולה" והכללים שנקבעו מכוחו סעיף (35ד) לפקודה ,היחיד לא היה זכאי להטבות.
בחזרה לתפריט
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חלק  - 6תמריצים
רו"ח אלי כרמל ,מנהל במחלקת התמריצים ,חטיבת המס
בשנת  2017מסתיימת התקופה לביצוע השקעות מיועדות ב"רווחים כלואים" שהוצא ושולם בגינם מס מופחת
הודעת רשות המיסים מיום  22בפברואר 2017
בחוק לעידוד השקעות הון ,נקבעה בהוראת שעה האפשרות לחברה לשלם מס מופחת על הכנסה צבורה נבחרת ("רווחים כלואים") ,זאת בתנאי שהחברות תבצענה השקעות
מיועדות במפעל התעשייתי ,באחד או יותר מאלה :רכישת נכסים יצרניים ,מחקר ופיתוח או בתשלום שכר עבודה לעובדים חדשים.
ביצוע ההשקעה המיועדת נדרש עד תום חמש שנים שתחילתן בשנת המס בה בחרה החברה ליישם את הוראת השעה.
מרבית החברות מתוך  214מהן שבחרו להיכנס להוראות החוק ולשחרר את ה"רווחים הכלואים" ולשלם מס חברות מופחת עשו זאת בשנת ( 2013הוראת השעה הסתיימה ב-
 11בנובמבר  )2013ועל כן ,עליהן בהתאם להוראת השעה להשלים את ההשקעות המיועדות שלהן עד לתום שנת המס .2017
חברות אשר הודיעו על בחירתם לפקיד השומה במהלך שנת המס  ,2012נדרשו לסיים את מלוא ביצוע ההשקעה המיועדת עד לתום שנת המס  .2016כאמור ,מרבית החברות
הודיעו על בחירתן במהלך שנת המס  2013כך שעליהן לסיים את מלוא ביצוע ההשקעה המיועדת עד לתום שנת המס .2017
חברות שלא ביצעו את מלוא ההשקעה המיועדת בתוך התקופה האמורה ,תחויבנה במס חברות נוסף ,בגובה ההפרש שבין ההשקעה המיועדת הנדרשת לבין ההשקעה המיועדת
שבוצעה בפועל.
היקף המס שנגבה בשנת  2013כתוצאה משחרור הרווחים הכלואים עמד על  4.387מיליארד ש"ח ,ובמסגרת המהלך כולו "שוחררו" רווחים בהיקף כולל של כ 60-מיליארד ש"ח.
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מגזר הנדל"ן
פסיקה מיסוי מקרקעין
רו"ח ארז אסלן (פסקי דין )1-2
עסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי לפי תמ"א  38/2זכאית לפטור לפי הוראת השעה
.1
ע"א  1827/15אילן זיונץ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז
המערערים הם בעלי דירות בבניינים משותפים ברמת גן אשר החליטו להרוס את הבניינים ולבנותם מחדש במסגרת פרויקט תמ"א  .38/2בשנת  ,2012המערערים מכרו ליזם
חלק מזכויותיהם במקרקעין (זכויות הבניה) ,בתמורה לשירותי בניה לדירות חדשות בבניינים שיוקמו .ככלל ,מכירת זכויות הבניה על ידי הדיירים חייבת במס שבח מכוח חוק
מיסוי מקרקעין.
המערערים הגישו בקשה לפטור ממס שבח בגין מכירת הזכויות ,מכוח סעיף (6א) לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים  -הוראת שעה)"( ,הוראת השעה").
המשיב דחה את הבקשה ,בנימוק שהוראת הסעיף מעניקה פטור רק למי שמכר את כל הזכויות במקרקעין שיש לו בדירת מגורים מזכה .ועדת הערר דחתה ברוב דעות את הערר
שהוגש על החלטתו של המשיב וקבעה כי הפטור בסעיף  6מוענק רק למי שמכר את מלוא זכויותיו ,ולא למי שביצע עסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי .הוועדה קבעה כי אין עוד
תחולה להלכה שבה נקבע כי עסקת קומבינציה חלקית יכולה להיחשב כ"מכירת כל הזכויות במקרקעין".
השאלה המשפטית שעלתה היא ,האם עסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי לצורך פרויקט תמ"א  38/2מזכה את המוכר בפטור ממס שבח לפי סעיף  6להוראת השעה.
בית המשפט העליון קבע שמכיוון שמדובר בעסקת תמ"א  ,38/2אין ספק שהמערערים לא מכרו את כל זכויותיהם במקרקעין שכן נשאר בידם חלק מהמקרקעין .הלכה מושרשת
היא כי את דיני המס יש לפרש לאור תכליתם ולהחיל אותם בהתאם למהותה הכלכלית האמיתית של העסקה .העובדה שמבחינת דיני הקניין חלק מהזכויות במקרקעין נשארו
בידי המוכר ,אינה מגבילה את האפשרות להכיר בכך כמכירת כל הזכויות בדירה לצורך תנאי הפטור ממס שבח בהתאם לפרשת בן עמי .לפיכך ,המסקנה המתבקשת היא כי ניתן
וראוי לפרש את סעיף  6להוראת השעה כך שיחול גם על עסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי.
לעניין השאלה ,האם העסקאות מושא דיוננו אכן מקדמות את תכלית הוראת השעה באופן שמצדיק את הענקת הפטור ,בית המשפט קובע כי העסקאות שערכו המערערים
הגשימו במידת מה את תכלית הוראת השעה ,שכן ,המערערים הסכימו למכור את המקרקעין שבבעלותם לקבלן במסגרת פרויקט שנועד להגדיל את מספר יחידות הדיור
בבניינים ,ובכך תרמו להגדלת ההיצע ,מאחר וניתן לכלול גם עסקאות שיגדילו את היצע הדירות רק בסיום תהליכי הבניה.
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לאור כל האמור לעיל ,ביהמ"ש החליט לקבל את הערעור ולקבוע כי המערערים זכאים לפטור שנקבע בסעיף  6להוראת השעה .אשר לדרך חישוב הפטור לו זכאים המערערים,
הפתרון הראוי הוא להפעיל את הנוסחה שנקבעה בסעיף 49א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין לשם חישוב הפטור בעסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי ,ולהחיל אותה על עסקאות המכר
שערכו המערערים .לפי הסעיף ,מוכר המוכר חלק מזכויותיו בדירת מגורים מזכה שתמורתה היא שירותי בנייה בבניין שייבנה על הקרקע שעליה נמצאת דירת המגורים המזכה,
זכאי על פי בקשתו ,לפטור ממס על החלק הנמכר בדירת המגורים המזכה.
לשלמות התמונה יצוין ,כי סעיף (6א)( )4להוראת השעה הקובע כי במכירת חלק מדירת מגורים מזכה יקראו את סכום התקרה באופן יחסי ,בהתאם לחלקו של המוכר בדירת
המגורים המזכה -אינו רלוונטי למקרים מסוג זה ,אלא למקרים שבהם המוכר מוכר את כל זכויותיו בדירה אך מראש החזיק רק בזכויות חלקיות.
הערעור התקבל
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הסכם אופציה ייחודית במקרקעין לפי סעיף 49י לחוק מיסוי מקרקעין
.2
ע"א  7869/14ד.ד .ליה יזום והשקעות בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א ואח'
ביום  7בפברואר  2010התקשרו שתי חברות יזמיות (המערערות) ,בהסכם עם בעלי חלקת מקרקעין ,שכותרתו "כתב אופציה בלתי חוזרת" ,ועל פיו הוקנתה למערערות
אופציה לרכוש את זכויותיהם תמורת  8,151,000ש"ח .תקופת האופציה הועמדה על שלושה חודשים ,הניתנים להארכה על ידי המערערות מדי שלושה חודשים עד לתקופה
כוללת של שנה אחת .מחיר האופציה 405,000 :ש"ח .במועד חתימת ההסכם ,היו בחזית הנכס שתי חנויות שהוחזקו בנפרד על ידי שני דיירים מוגנים .בשל כך ,נקבע בהסכם
תנאי מתלה המתנה את האופציה בפינויים של הדיירים המוגנים בתוך תקופת האופציה .המערערות השיגו הסכמה עם הדיירים המוגנים ,בתקופת האופציה ,כי יפנו את החנויות.
ביום  27ביוני  ,2010חתמו המערערות על הסכם משולש לסיחור האופציה .הסכם זה נכרת מול קבוצת הרכישה שאורגנה על ידי המערערות ומול בעלי המקרקעין ,זולת שניים
מבעלי המקרקעין :מיכאל (שמלכתחילה לא היה צד להסכם האופציה) ,וכן בעל זכויות נוסף בשם גדעון ,שביני לביני חזר בו מהסכם האופציה .במסגרת התמורה המוסכמת
בהסכם סיחור האופציה ,נכלל תשלום של "דמי ארגון" ששילמו יחידי קבוצת הרכישה למערערות .גדעון ,שכאמור חזר בו מהסכם האופציה ,חתם על הסכם נפרד עם המערערות,
לפיו הוא הצטרף בתור חבר בקבוצת הרכישה ובהתאם לכך ,שילם למערערות דמי ארגון.
ביום חתימת הסכם סיחור האופציה ,הודיעה קבוצת הרכישה על מימוש האופציה ,ובחלוף יומיים חתמו קבוצת הרכישה ובעלי החלקה על הסכם למימושה .בהתאם לכך ,הועברה
החזקה בחנויות לידי קבוצת הרכישה .ביום  9בספטמבר  ,2010מכר גדעון  -שכזכור היה חלק מקבוצת הרכישה  -מחצית מזכויותיו לגב' חגית תמורת  350,000ש"ח.
לטענת מנהל מס שבח  ,יש להשקיף על עסקת האופציה כעל עסקת מכר .דהיינו ,במסגרת "הסכם האופציה" ,המערערות למעשה רכשו את הקרקע מידי בעלי הקרקע ,ובהמשך
מכרו אותה לקבוצת הרכישה .באשר לגדעון ,הרי שבמסגרת "הסכם האופציה" הוא מכר את חלקו בקרקע למערערות ,אולם לאחר מכן הוא חזר בו ורכש את הקרקע בחזרה מידי
המערערות ,ובהמשך מכר מחצית מזכויותיו לחגית (ועל כן הוא חייב הן במס שבח הן במס רכישה) .באשר לקבוצת הרכישה ,נטען כי יש להוסיף את דמי הארגון ששולמו
למערערות על ידי חברי קבוצת הרכישה ,בתור חלק משווי הרכישה .באשר לחגית ,נטען כי ערכן האמיתי של הזכויות בקרקע שמכר גדעון לחגית הוא  550,000ש"ח ולא
 350,000ש"ח.
המערערים טוענים כי אין מדובר בהסכם מכר ,אלא בהסכם אופציה לכל דבר ועניין ,העונה על תנאיו של סעיף 49י לחוק מיסוי מקרקעין המקנה לצדדים פטור ממס רכישה ומס
שבח בכפוף לעמידה בתנאי הסעיף.
השגותיהם של כל הנישומים כולם נדחו על ידי מנהל מס שבח ,ובהמשך לכך הגישו כולם עררים נפרדים לוועדת הערר .כל ארבעת העררים נדחו על ידי ועדת הערר ,אולם רק
שניים מהנישומים  -המערערות וגדעון  -ערערו לבית המשפט העליון.
בית המשפט העליון קבע כי המדובר בשאלה של פרשנות חוזה שנכרת בין המערערות לבין בעלי הקרקע .השופט עמית (דעת מיעוט) טען שיש לראות בהסכם כהסכם אופציה
לכל דבר ועניין ,שכן לשון ההסכם מלמד בבירור כי הצדדים ביקשו "לתפור" אותו למידותיו של סעיף 49י לחוק ,כפי שמשתקף מתנאי האופציה ,מחירה ,תקופתה וכו'.
דעת הרוב (השופטים סולברג ורובינשטיין) ,דחתה את הערעור וקבעה כי לא עלה בידי המערערות להראות שפרשנותן לחוזה מסתברת יותר מזו של פקיד השומה ,בעיקר נוכח
ה"הואיל" החמישי להסכם ממנו עולה לכאורה כי המערערות היו חייבות במימוש האופציה וספק רב אם ניתנה להן ברירה אמיתית ,ומכאן כי מדובר בחוזה מכר רגיל.
ערעורו של גדעון התקבל על ידי כל השופטים ,מאחר שהצדדים התכוונו לבטל את הסכם המכר.
הערעור של המערערות נדחה ברוב דעות ,הערעור של גדעון התקבל
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רו"ח ועו"ד זמירה יוסף ארבל
חישוב שווי המכירה ,היוון בגין תשלום עתידי וניכוי הוצאות שונות
.3
וע (חי')  48140-01-13מאריציו לוי ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה
העוררים ,מר מאוריציו לוי וחברה שבשליטתו בשם ליוורנו השקעות בע"מ ,היו בעלים של זכויות במקרקעין המצויים בחיפה ומוכרים כחלק מ"מורדות לינקולן" .בשנת  2011ביצעו
העוררים שתי עסקאות למכירת זכויות בחלק מהמקרקעין שבבעלותם לקבוצת גולד נדל"ן ופיננסים  2010בע"מ ("גולד") .בעקבות מכירת הזכויות נדרשו העוררים לשלם מס על
השבח שנצבר לזכותם.
המחלוקות שנדונו בפני ועדת ערר בחיפה משתרעת על מספר סוגיות :האם יש לכלול בשווי המכירה תשלומים שהתחייבה הרוכשת לשלם למתכננים; הפחתת השווי בדרך של
היוון תשלומים עתידיים; ניכוי הוצאות השבחה בהיעדר מסמכים להוכחה; ניכוי הוצאות מימון והאם העוררים הוכיחו קשר בין הוצאות המימון הנטענות לבין רכישת המקרקעין.
בעניין תשלומי הרוכשת נקבע ,כי הלכה היא כי מקום שבו רוכש מתחייב לשאת בתשלומים שחייב המוכר לצד שלישי ,יראו בתשלומים שכאלו חלק מתמורת הרכישה .שווי
המכירה יכלול את כל התמורות שמקבל המוכר מהרוכש בגין המקרקעין ,בין בכסף ובין בשווה כסף .משנקבע בהסכם סכום שעל גולד לשלם לצד שלישי ,קמה חזקה שבהיגיון כי
סכום זה נועד לסילוק חוב קיים של העוררים והימנעות העוררים מהבאת כל ראיה לסתור הנחה זו ,פועלת לחובתם.
היוון תשלומים עתידיים  -העוררים טוענים כי ביצוע תשלום בתוך שנה מיום העסקה כולל בחובו תוספת של ריבית ריאלית למחיר המוסכם .הואיל ושווי המכירה מחושב ליום
המכירה ,יש להוון את יתרת התמורה הצפויה להשתלם בעתיד על פי שיעור הריבית המקובל ולהפחית בהתאם את שווי המכירה .הוועדה קבעה כי העוררים לא השכילו להביא
ראיות על שיעור הריבית במשק בתקופה הרלבנטית ומכאן שאין דרך לערוך את חישוב ההיוון הנטען .יתרה מזו ,ההסכם אינו כולל כל התייחסות לתוספת ריבית שהוספה
לתמורה אלא נוקב בתמורה הכוללת.
ניכוי הוצאות השבחה  -החוק אינו מתנה את ניכוי ההוצאות בעמידה במבחן צורני טכני כלשהו אלא רק בהוכחת ההוצאות והקשר הסיבתי בינן לבין השבחת המקרקעין .דרך
המלך להוכחת הוצאה היא הצגת חשב ונית וקבלה על ההוצאה ,וככל שיש הסכם הזמנה עבורה וכדומה ,גם צירופן של אלו .עם זאת ,העדרם של המסמכים שצפוי כי יימצאו בידי
מוכר המקרקעין הטוען להוצאות השבחה ,אינו שולל את הוכחת ההוצאות בדרך אחרת .כמובן שהעדר המסמכים עשוי להשפיע על מידת האמון שיינתן לראיות האחרות שיוצגו
להוכחת ההוצאות ,אולם העדרן של קבלות וחשבוניות אינו נועל את הדרך לשכנע כי הוצאו הוצאות ההשבחה הנטענות .מקום שבו הכיר המשיב במסגרת עסקה אחרת ,אף אם
בוטלה ,בהוצאות השבחה להן טענו המוכרים ,יש בכך די כדי למלא את דרישת ההוכחה של ההוצאה ואין באי הצגת החשבוניות והקבלות כדי לשלול את ההכרה.
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ניכוי הוצאות המימון  -העוררים טוענים כי לשם רכישת המקרקעין ולמימון הוצאות ההשבחה נטלו הלוואות שונות .הוועדה קבעה כי על העוררים מוטל הנטל להוכיח את הוצאות
המימון .כדי לעמוד בנטל ההוכחה ,עליהם להצביע על קשר ישיר בין הוצאות המימון להוצאות ההשבחה .על הטוען לקבלת הלוואה לשם רכישה או השבחה להצביע על הסכמים,
להצביע על נתיב הכספים ,על ביצוע התשלומים מתוך כספי ההלוואה ,על מצבו הכלכלי בכל מועד נטילת הלוואה ,וכדומה.
העוררים לא עשו מאום :הסכמי ההלוואה לא צורפו; מסמכים על תשלומי ההלוואה ועל העברת הכספים לצורך מימון הוצאות השבחה לא הוצגו; ונתונים על מצבם הכלכלי של
העוררים בכל מועד לא הוצגו .להיפך ,העורר עצמו העיד כי הכספים הופקדו בחשבונו ,המשמש גם להוצאות פרטיות .כן העיד כי חלק מההלוואות הנטענות התקבלו על ידי
חברות אחרות שאינן בעלות זכויות במקרקעין .לעורר עסקים רבים ,שבמסגרתם נטל הלוואות שונות ומכאן ,שבהעדר ראיה ברורה על הקשר בין ההלוואות הנטענות לרכישת או
להשבחת המקרקעין ,לא ניתן להכיר בהוצאות המימון הנטענות.
לסיכום ,ועדת הערר הגיעה למסקנה כי דין העררים להתקבל באופן חלקי בלבד .נקבע כי יש לצרף לשווי המכירה את התשלומים שהתחייבה גולד לשלם ליועצים ,ואין להכיר
בהוצאות השבחה והוצאות מימון נוספות .מנגד ,יש להכיר בכל הוצאות ההשבחה שהוכרו על ידי המשיב בעסקה הקודמת לעסקת גולד ("עסקת נידר").
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פסיקה מס ערך מוסף
עו"ד נתנאל כהן ,מחלקת מיסים עקיפים
ביצוע עבודות פיתוח ותשתית ציבורית חייבת במע"מ
.4
ע"א  6593/15דלתא להשקעות ולמסחר קרני שומרון בע"מ נ' אגף המכס והמע"מ
חברת דלתא להשקעות ולמסחר קרני שומרון בע"מ ("המערערת") ביצעה עבודות פיתוח עבור המועצה המקומית אורנית ("המועצה") ולא דיווחה על העסקה ולא שילמה את
המס המתחייב לפי סעיף  69לחוק מע"מ.
טענות המערערת :עבודות הפיתוח בוצעו על -ידה מכוח המחויבות שלה ,שלא כלפי המועצה ,ושלא חלף היטלי פיתוח בהם כלל אינה חייבת ,אלא לרוכשי המגרשים ,שלהם
הוציאה חשבוניות ושילמה את המס המתחייב בגינן .ללא כל מקור הסכמי בינה לבין המועצה לא קמה למועצה הזכות לגבות היטלי פיתוח ,שכן חוזה הפיתוח נחתם למול הממונה
(הממשלה) ולא מול המועצה .המועצה לא שילמה לה כל תמורה בגין עבודות הפיתוח ועל כן לא נוצרה עסקה בינה לבין המועצה .לחילופין ,מלכתחילה החייבים בהיטלים היו
הבעלים של המגרשים .בנוסף ,עבודות הפיתוח בוצעו לאינטרס שלה עצמה ומשכך אין לראותם כמתן שירות למען ה"זולת"-המועצה.
טענות המשיב  :במקרה הנידון מדובר בעבודות פיתוח ותשתית ציבוריות ,שהאחריות לביצוען מוטלת על כתפי המועצה המקומית ומעצם טבען ומהותם של עבודות הפיתוח ניתן
להניח ,כי הן בוצעו בעבור המועצה בתמורה לוויתור על הטלת האגרות וההיטלים -על-פי ההסכמה בין הצדדים .באשר לטענת המערערת ,כי שילמה את המע"מ במסגרת
התשלום שקיבלה עבור הפיתוח מרוכשי המגרשים -דין טענה זו להידחות שכן מדובר בשתי עסקאות נפרדות.
בערכאה הראשונה ,בבית המשפט המחוזי (השופט סטולר) נקבע :היה לצדדים אינטרס משותף ,שעבודות הפיתוח יתבצעו על-ידי המערערת עבור המועצה ובתמורה לא תגבה
המועצה מהמערערת אגרות והיטלים בגין אותן עבודות הפיתוח .כמו כן ,מעצם טבען של עבודת הפיתוח ומהותן ניתן להניח ,כי הן בוצעו עבור המועצה .בנוסף ,שיתוף הפעולה
בין המערערת לבין המועצה מלמד אף הוא ,כי עבודות הפיתוח בוצעו לא רק מתוך אינטרס של המערערת כטענתה ,אלא גם לטובת המועצה ובמקומה .העובדה ,כי המערערת
נהנתה אף היא מביצוע עבודות הפיתוח איננה שוללת את העובדה ,כי המערערת נתנה שירות למועצה.
גם ניסיון המערערת לאבחן את המקרה מיתר המקרים שנידונו והוכרעו בפסיקה לא צלח ,שכן ,בית המשפט בחן את ארבעת המבחנים שנקבעו בפסיקה וקבע ,כי אינם מתקיימים
במקרה דנן כדלקמן:
המבחן הראשון ,הדן במהות העבודות -המחויבות לביצוע העבודות הינה של הרשות המקומית ,העבודות בוצעו עבור המועצה ובמקומה ,שעה שהמערערת ביצעה עבודות פיתוח
במקום המועצה ,קר י הרי שהיא ביצעה עסקה של מתן שירות לרשות המקומית ועסקה זו חייבת במע"מ.
באשר למבחן השני לפיו ,לטענת המערערת ,למועצה אין היכולת להטיל עליה את היטלי הפיתוח ,מאחר שהחייבים הינם המבקשים את היתרי הבנייה ובעלי המקרקעין במועד
תחילת ביצוע העבודות ,קרי רוכשי המגרשים ,אף לעניין זה מצא בית המשפט ,כי טענה זו לא הוכחה כלל.
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באשר לתנאי השלישי על פיו טענה המערערת לאי התאמה בין עלות עבודות הפיתוח לגובה ההיטלים ,בית המשפט קבע ,כי מאחר שהמועצה המקומית בחרה שלא לגבות
אגרות או היטלים ,מכוח חוקי העזר ,בגין ביצוע עבודות הפיתוח ,אין כל רלוונטיות לשאלה מה היה גובה האגרות וההיטלים אם היו נגבים.
באשר לתנאי הרביעי על פיו טענה המערערת ,כי המע"מ בגין עבודות הפיתוח שולם על-ידה במסגרת התשלום שקיבלה עבור הפיתוח מרכשי המגרשים ופעם נוספת על-ידי
חיובה בתשלום מס העסקאות בגין אותן עבודות שב יצעה עבור המועצה ,בית המשפט קבע כי מדובר בשתי עסקאות נפרדות :האחת בין היזם לבן רכשי המגרשים ואילו השנייה
בין המועצה המקומית לבין המערערת.
לפיכך ,נדחה הערעור ונקבע על-ידי בית המשפט המחוזי כי המערערת סיפקה שירות בדמות עבודות הפיתוח למועצה המקומית ומשכך נתקיימה עסקה ביניהן .אשר על כן,
המערערת הגישה ערעור לבית-המשפט העליון.
בבית המשפט העליון נקבע :אין כל מקום להתערב בפסק דינו של בית המשפט קמא .עוד נקבע ,כי לא מצא בעובדה שהמערערת התקשרה עם הרוכשים בעסקה לרכישת
המגרשים הצדקה לקביעה שונה מההלכות שנקבעו בעניין זה וכי המדובר בשתי עסקאות נפרדות .אשר על-כן ,אין כל כפל-מס במקרה הנדון.
הערעור נדחה
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עו"ד הדר מעודה ,מחלקת מיסים עקיפים
מכירת קרקע לקבוצת רכישה -סיווג כעסקה שבוצעה על ידי עוסק
.5
ע"מ  56884-05-11חנניה גיבשטיין ואח' נ' מע"מ רחובות
ביום  1באפריל  ,1979פתחו האחים גיבשטיין ,תיק עוסק מורשה במע"מ של שותפות לא רשומה ,שותפות האחים שלמה וחנניה גיבשטיין .האחים היו הבעלים של קרקעות
באזור באר טוביה ,קרית מלאכי ,ראשון לציון ופארק צמרת בתל אביב שהתקבלו בירושה ביום  30באוגוסט  .1982השותפות הוקמה בקשר עם פעילותם במקרקעין שהיו
בבעלותם המשותפת ("המערערים").
בין  1993ל ,2008-המערערים ביצעו  10עסקאות מכר מקרקעין ,המיועדים לבנייה למגורים של למעלה מ 1,500-יחידות דיור או לתעשייה ומסחר ,בסכום כולל של כ 276-מיליון
ש"ח .עסקאות אלו בוצעו באזור באר טוביה ,קרית מלאכי ,ראשון לציון ופארק צמרת בתל אביב .בשנת  2005מכרו המערערים מקרקעין ,בפרויקט פארק צמרת בתל-אביב
("המקרקעין")  ,לקבוצת רכישה המונה  144רוכשים .סך התמורה היה כ 106-מיליון ש"ח ("עסקת פארק צמרת") .המכירה לא דווחה למע"מ ("המשיב") ולא שולם מע"מ בגינה.
המשיב חייב את המערערים בסך של כ 16-מיליון ש"ח בגין העסקה .לטענת המשיב העסקה היא עסקה במקרקעין ,שבוצעה על ידי עוסק במקרקעין ולכן חייבת במס .לטענת
המערערים מדובר בעסקה פרטית ולכן היא איננה חייבת במס.
ביהמ"ש המחוזי מרכז -לוד (השופט סטולר) :על מנת לבחון האם מדובר בפעולה במישור הפרטי או שמא מדובר בפעילות עסקית ,מאמץ ביהמ"ש את מבחני הפסיקה שנקבעו
בע"א  111/83אלמור לניהול ונאמנות ,שמטרתם לבדוק במקרה דנן ,האם המכירה נעשתה במהלך "עסק" של סחר במקרקעין .המבחנים הם כדלקמן :טיב או אופי הנכס,
תדירות העסקאות ,ההיקף הכספי ,אופן המימון ,תקופת האחזקה בנכס ,ייעוד התמורה ,בקיאות הנישום בתחום בו מבוצעת העסקה ,מנגנון או פעילות קבועה ונמשכת ,מבחן
הפיתוח ,טיפוח השבחה יזמות ושיווק ,וכן מבחן "העל" שבוחן את הנסיבות שאופפות את העסקה ,אשר לו יש משקל סגולי שבכוחו להטות את כף המאזניים.
ביישום על ענייננו ,בית המשפט מוצא כי מרבית המבחנים מעידים כי פעילות המערערים במקרקעין שבבעלותם עולה כדי עסק .נקבע כי בין היתר ,היה למערערים ידע בקיאות,
ובשל טיב הנכס שהוא מקרקעין והתדירות של המכירות 10 -מכירות על פני  15שנים ניתן לומר כי מדובר בפעילות עסקית .הוער לעניין זה ,כי די בקיום במכירה עסקית אחת עם
פוטנציאל להניב עסקאות נוספות כדי להעיד על אופיו העסקי של עסקה.
כמו כן ,נמצא כי המערערים פעלו מול העיריות לקידום שינוי תב"ע ואף השבחתו והיה להם ידע ובקיאות נרחבים ,הן משום שמר חנניה גיבשטיין הוא בעל תעודת עריכת דין והן
בשל היותו ראש עיריית ראשון לציון במשך שנים רבות .בהקשר זה ,יש לציין ,כי ידע ובקיאות על פי הפסיקה הוא גם ידע ובקיאות שילוחי ודי בכך שהיו למערערים יועצים כגון
אדריכלים ועורכי דין שליוו את העסקאות כדי להעיד על האופי העסקי של המכירה.
במבחן "העל" נבחנו הנסיבות האופפות את העסקה ונמצא כי בכל העסקאות הקודמות שולם מע"מ ויש בכך להעיד על המודעות של האחים גיבשטיין לחבות האפשרית במע"מ.
המשיב טען כי הסיבה היחידה שלא שולם מע"מ בפרויקט זה ,היא משום שהקרקע נמכרה לאדם פרטי -ולכן נשללת האפשרות לנכות מס תשומות.
בית המשפט הכריע כי בבחינת היקף פעולות ההשבחה שביצעו המערערים באופן יזום ,מורכבותן ,עלותן ותדירותן ,ניתן ללמוד על אופיין העסקי של פעולותיהם במקרקעין
וכפועל יוצא מכך ,על אופייה העסקי של עסקת פארק צמרת.
כמו כן ,נ קבע כי למר חנניה גיבשטיין היה ידע ובקיאות בשל עיסוק העבר שלו בתכניות בניין לקידום ופיתוח העיר ,והתקבלה עמדתו של המשיב ,לפיה הסיבה היחידה שלא שולם
מע"מ בעסקה זו היא מיהות הרוכש ,שהינו אדם פ רטי .נוכח כל האמור לעיל בית המשפט פסק לטובת המשיב וחייב את המערערים בשומת מס העסקאות.
הערעור נדחה
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חוזרים והחלטות מיסוי -מס ערך מוסף
עו"ד הדר מעודה ,מחלקת מיסים עקיפים
הפחתת הפרש מימון ממחיר מכירת דירות מגורים בשל "סבסוד" הלוואות מבנקים
.6
החלטת מיסוי בהסכם מס' 6839/17
העובדות :חברה עוסקת בקבלנות בניין ועוסקת במכירת ושיווק של דירות לרוכשים פרטיים .כחלק מתהליך קידום המכירות שלה ,הציעה הסדר מימון שבמסגרתו היא תממן את
הפרשי ההצמדה והריבית של הלוואה לצורך רכישת דירת המגורים למשך  12-24חודשים.
לטענת החברה ,הפרש המימון הינו חלק מהתמורה החוזית שנקבעה בהסכם וכוללת סכומים המשתלמים גם עבור הדירה וגם עבור הפרש המימון .לאחר שללקוח מאושרת
ההלוואה בבנק ,החברה מעבירה את הפרש המימון ישירות אל הבנק אשר מעביר את כספי ההלוואה לחברה.
הבקשה :לקבל את אישור רשות המסים כי החברה תהא רשאית להפחית את הפרש המימון ממחיר מכירת דירת המגורים ללקוחות מכאן ואילך.
ההחלטה :תקנה (6א) לתקנות מס ערך מוסף קובעת ,כי סכום ששולם על ידי עוסק בהוצאה בשביל לקוחו והוצאה חשבונית או מסמך אחר שאישר המנהל לעניין זה לשמו של
אותו לקוח ,לא יהיה חלק ממחיר העסקה.
לפיכך ,הוחלט לאשר כי הפרש המימון המשתלם על ידי החברה לבנק איננו חלק ממחיר העסקה ובכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטה :בין היתר ,צירוף הסכמי רכישת הדירה בין
החברה ללקוח ,הסכם ההלוואה עם הבנק ,בחשבונית המס שתוצא על ידי החברה בגין מכירת דירת המגורים ללקוח יצוין במפורש כפריט נפרד את הסכום שמהווה הוצאה
בשביל הלקוח ובגין רכיב זה לא ייגבה מע"מ.
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המגזר הציבורי
חוזרים והחלטות מיסוי -מס ערך מוסף
עו"ד טלי גרדוס ביטן ,מחלקת מיסים עקיפים
הסיווג וחבויות המס של קבוצות הכדורגל בליגת העל בישראל לעניין חוק מע"מ
הוראות פרשנות מע"מ 1/2017
ככלל ,קבוצות הכדורגל ("הקבוצות ") מסווגות כמלכ"ר על פי חוק מס ערך מוסף ,וזאת בהתאם למהות פעילותם שהיא כאמור ,פעילות ציבורית למען קידום הספורט בישראל.
כמו כן ,סיווג זה יחול גם לעניין פקודת מס הכנסה.
יוצא אפוא ,כי הקבוצות יהיו חייבות בתשלום מס שכר על פי סעיף ( 4ב) לחוק מע"מ בגין מלוא הוצאות השכר .בנוסף הקבוצות יהיו רשאיות לפנות בבקשה לאישור זיכוי מס בשל
תרומות על פי סעיף  46לפקודה.
יחד עם זאת ,נוכח התמורות שחלו בענף הכדורגל בשנים האחרונות ,יש לבחון את סיווגן של הקבוצות כ"עוסק" לפי חוק מע"מ וזאת על פי מספר קריטריונים מנחים כפי שנקבעו
בפס"ד עמותת שערייך (ע"א  )767/87הכוללים ,בין היתר ,ניהול פעילות עסקית המיועדת להפקת רווחים ,השקעה כספית חריגה ,מבנה ארגוני עסקי וכו' .על כן ,ככל והקבוצות
יסווגו כעוסק הן יחויבו במע"מ עסקאות ואף יהיו זכאיות לנכות מס תשומות.
ראוי לציין ,כי סיווג של קבוצה כעוסק יהיה תקף לארבע שנים לפחות ,אלא אם כן יחול שינוי מהותי בפעילות הקבוצות אשר יצדיק שינוי הסיווג קודם לכן .יתרה מכך ,בהתאם
לסעיף  137ב' לחוק מע"מ ,במידה וישתנה סיווגן של הקבוצות מעוסק למלכ"ר ,יחול חיוב במס בשל "שימוש לצורך עצמי" כהגדרתו בסעיף  1לחוק מע"מ.

בחזרה לתפריט

38

המגזר הפיננסי
עו"ד בניה חסידים

פסיקה מס הכנסה
הכנסה מדיבידנד שהתקבלה מ"עוסק" לפי חוק מע"מ ,תיכלל בחישוב מס הריווח אצל מוסד כספי
.1
ע"מ  1497-08-14בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
בשנת  2010קיבל המערער ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,דיבידנדים בסכום כולל כל כ 108-מיליון ש"ח מחברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ("כאל") ,המסווגת כעוסק לפי חוק
מע"מ .המערער ,שהינו "מוסד כספי" כמשמעותו בחוק מע"מ ,לא כלל את הדיבידנדים האמורים בחישוב מס הריווח המוטל עליו כמוסד כספי מכוח הוראות סעיף (4ב) לחוק
מע"מ .הסיבה לכך היא שהגדרת "ריווח" בחוק מע"מ ,מפנה להגדרת הכנסה חייבת כמשמעותה בפקודת מס הכנסה ,שם נקבע בסעיף (126ב) כי דיבידנד שחולק מחברה
תושבת ישראל לחברה אחרת תושבת ישראל ,לא ייכלל בחישוב הכנסתה החייבת של החברה המקבלת .לטענתו בסיפא של הגדרת ריווח ,נאמר שיש לכלול בה גם הכנסה
מדיבידנד שלגביה ניתן פטור ממס הכנסה ,אך ההכנסה מדיבידנד אינה פטורה ממס הכנסה ,אלא כלל לא נכללת בבסיס ההכנסה החייבת.
עוד טען המערער ,כי גם אם יש לכלול דיבידנד בהגדרה ,אין לעשות זאת במקרה דנן ,מאחר שהדיבידנד חולק מתוך רווחי אקוויטי שמקורם בחברות שהן מוסדות כספיים (כאל
מימון ודיינר ס מימון) ,וכשם שאין לחייב במס ריווח דיבידנד שהתקבל ישירות ממוסד כספי ,כך אין לחייב דיבידנד שבעקיפין מקורו במוסד כספי.
בית המשפט המחוזי בת"א (השופט אלטוביה) קבע ,תוך שהוא נדרש ,בין היתר ,לפסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין אכתילאת (ע"א  )5206/15פורסם בין הגשת
הסיכומים על ידי הצדדים למועד מתן פסק הדין ,שם קבע בית המשפט העליון כי הכנסה פטורה לפי סעיף  )5(9לפקודה נכללת בהגדרת ריווח בחוק מע"מ) ,כי דיבידנד בין
חברתי ובכלל זאת הדיבידנדים שהתקבלו מכאל ,נכלל בגדר "הכנסה מדיבידנד ...שלגביה ניתן פטור ממס הכנסה לפי כל דין" כקבוע בסיפא להגדרת המונח "ריווח" שבסעיף 1
לחוק מע"מ.
בעניין אכתילאת ,דן ביהמ"ש בפרשנות הגדרת המונח "ריווח" בחוק מע"מ ובין היתר קבע בדעת רוב כי " ...סעיף  37שבו מציב מחסום ברור בפני החלתו של פטור מכוח הוראות
כל דין אחר על מס המוטל מכוח חוק מעמ ....פטור שניתן על פי דבר חקיקה מסוים  -יישמר למס המוטל בתוקף דבר חקיקה זה בלבד ."...השופט אלטוביה קבע כי פרשנות
לפיה יש לכלול דיבידנד בין חברתי בחישוב הריווח לצורך תשלום מס ריווח ,מתיישבת עם האמור לעיל.
לטענת המערער לפיה אין להבחין בין חלוקת דיבידנד בפועל ממוסד כספי לבין חלוקה מרווחי אקוויטי שמקורם במוסד כספי ,קבע השופט אלטוביה ,כי גם אם היה המערער
מוכיח שחלוקת הדיבידנד על ידי כאל נעשתה מכספים שהגיעו אליה מכאל מימון ודיינרס מימון ,לא היה בכך כדי להוציא את הדיבידנד מגדר ריווח ,משום שחלוקתו למערער
בוצעה בפועל על ידי כאל שהיא "עוסק" ולא "מוסד כספי".
כמו כן ,נקבע ,כי על פי עקרון האישיות הנפרדת ,אין לייחס את תשלום מס הריווח ששילמו כאל מימון ודיינרס מימון למערער המחזיק בחלק מחברות אלה בשרשור.
בהתאם ,קבע השופט ,כי ככל שיש בהעברת דיבידנד במעלה קבוצת חברות משום כפל מס ריווח או מע"מ  ,עניין הוא למחוקק למנוע כפל מס זה אם ימצא לנכון לעשות כן.
הערעור נדחה
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מוסד כספי -רווחי נדל"ן בחו"ל אינם חייבים במס ריווח ,קבלת דיבידנדים מפעילות נדל"ן בחו"ל חייבת במס ריווח
.2
ע"מ  26008-09-13הראל חברה לביטוח בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
המערערת ,הראל חברה לביטוח בע"מ ,היא "מבטח" ובשנות-המס שבערעור ( 2009ו )2010-סווגה כ"מוסד כספי" לעניין חוק מס ערך מוסף ("החוק") .עד לשנת ,2009
השקיעה המערערת את כספי המבוטחים וכספים משלה באופן ישיר ובאמצעות חברות ושותפויות ,בהשקעות פיננסיות ובנכסי נדל"ן בישראל .ביחס להשקעות בנכסי הנדל"ן
בישראל נרשמה המערערת כ"עוסק" על-פי החוק.
בשנת  ,2009החלה המערערת להשקיע בנדל"ן בחו"ל באופן ישיר ובאמצעות חברות ושותפויות .השקעות אלו הניבו לה רווח ובנוסף דיבידנדים שחולקו לה מהחברות הקשורות.
בחישוב מס הריווח בו חייבת המערערת ,בהיותה ,כאמור ,מוסד כספי לעניין החוק ,לא כללה המערערת את הרווח שהיה לה מנכסי הנדל"ן בחו"ל ואף לא את הדיבידנדים שחולקו
לה על -ידי חברות בנות ישראליות וזרות שהשקיעו בנדל"ן בישראל ובחו"ל .המשיב (פשמ"ג) לא קיבל את דיווחי המערערת וקבע ,כי בחישוב מס ריווח על המערערת לכלול את
הריווח שהיה לה מנכסי נדל"ן בחוץ לארץ ומדיבידנדים שחולקו לה על ידי חברות קשורות שהשקיעו בנכסי נדל"ן.
בית המשפט המחוזי בתל-אביב ,מפי השופט אלטוביה ,קיבל את הערעור בחלקו וקבע כי:
()1

ככל שמדובר בפעילות הנדל"ן במסגרתה רוכשת ומשכירה המערערת נכסי מקרקעין בארץ ובחו"ל בעצמה ובמסגרת שותפויות ,נראה לכאורה שהמערערת עונה לרישא
של הגדרת "עוסק" בסעיף  1לחוק .כמו כן ,יש לקחת בחשבון שהמערערת מעסיקה אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן ופועלת למקסם את רווחיה ובכך יש לתמוך במסקנה
שפעילות הנדל"ן מהווה "עסק" העומד על רגליו שלו  .הרציונל של סיווג פעילות הנדל"ן בישראל של המערערת כפעילות של "עוסק" נכון גם לסווגה של פעילות הנדל"ן
בחו"ל.
עוד הוסיף השופט אלטוביה כי קביעה לפיה תסווג המערערת כ"עוסק" ביחס להשקעותיה הישירות בנכסי נדל"ן בחו"ל אינה כרוכה בחיובה במס ערך מוסף ,אולם אין בכך
לפגוע בתכליתו של החוק .סעיף  14לחוק קובע כי "יראו נכס כנמכר בישראל אם הנכס היה בישראל בעת מסירתו לקונה ,או אם יוצא מישראל ,ובנכס בלתי מוחשי -אם
המוכר הוא תושב ישראל" .מהוראה זו עולה כי המחוקק לא התכוון להטיל מע"מ על נכס שהיה מחוץ לישראל בעת מסירתו לקונה.

()2

באשר להכנסותיה של המערערת מדיבידנדים מחברות ישראליות וזרות המשקיעות בנדל"ן בארץ ובחו"ל ,נקבע ,כי בהתחשב במבחנים שפורטו בעניין בשערייך ירושלים
(ע"א  )767/87יש לייחס את הדיבידנדים שחולקו למערערת מהחברות הקשורות לפעילותה כ"מוסד כספי" ולא לפעילותה כ"עוסק" ,וזאת מהטעם שבמקרה זה אין מדובר
בעסקאות מכר שמבצעת המערערת עצמה.

נראה ,כי ההחזקה בחברות הקשורות המצמיחה למערערת הכנסה מדיבידנדים היא בבחינת השקעה פאסיבית פיננסית ,אשר מבחינה משפטית אין עמה פעילות של מכירה או
השכרה שוטפת מצד המערערת או נטילת סיכון עסקי ישיר הכרוך בניהול שוטף של הנכסים.
משעה שרווחי הפעילות של החברות "עולות" למערערת כדיבידנד ,מתגבשת בהן תכליתה של הפעילות שנועדה להבטיח את פעילותה כמבטח .במהותו דיבידנד זה הוא חלק
מעליית הערך ש ל "הפירמה" שהיא המערערת כמבטח ,כמוסד כספי ועל כן יש לייחס הכנסות אלו לפעילות כמוסד כספי ולא כעוסק.
לטענת המערערת על פיה אין לכלול את הדיבידנדים שחולקו לה בחישוב מס ריווח ,משום שההכנסה האמורה אינה באה בהגדרת "ריווח" בחוק ,קבע השופט אלטוביה ,כי נכון
וראוי לפרש את סעיף ( 126ב) לפקודה ,כהוראה הפוטרת ממס דיבידנד בין חברתי .הדיבידנד במהותו הוא חלק מעליית ערך הפירמה ועל כן אם נסתכל על מהותו של החוק נכון
כי ערך מוסף זה ייכלל בבסיס החיוב במס (ראה בעניין זה גם את תקציר ע"מ  1497-08-14בנק דיסקונט לישראל בחוברת זו).
הערעור התקבל בחלקו
בחזרה לתפריט
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מחירי העברה



גיא אטיאס
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