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תוכן עניינים
חלק  - 1חקיקה

חלק  - 2פסיקה

.1

הורדת שיעור המע"מ ל17%-
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון) ,התשע"ה2015-

2

.2

הקלות במיסוי יורשים ופטור על סכום אינפלציוני במכירת דירת מגורים
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס'  ,)82התשע"ו2015-

2

.3

הדוח המפורט ימשיך להיות מוגש כדוח נוסף על הדוח התקופתי עד לתום שנת 2016
חוק מס ערך מוסף (תיקון מס'  51והוראת שעה) ,התשע"ה2015-

3

.1

לא ניתן להפחית נכסים שנרכשו במסגרת רכישת זכויות בשותפות
ע"מ  53269-12-11פרי אור בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

4

2

השלכות המס בגין הפרדת עסקים בין שני בעלי מניות
ע"מ  13771-01-10ב.ל .לב חשמל והנדסה בע"מ ואח' נ' פקיד שומה חיפה

6

.3

מיסוי תקבול ממעביד לשעבר כהכנסה פירותית
ע"מ  12401-10-12אורי גולפברב נ' פקיד שומה כפ"ס

7

.4

סיווג כהכנסת עבודה של תשלומים נוספים שקיבלו בעלי שליטה שמכרו את מניותיהם והמשיכו
לעבוד בחברה
ע"מ  47255-01-14חיים הלמן ואח' נ' פקיד שומה ת"א 4

8

.5

המועד להכרה בהכנסה מביטול הפרשה
ע"א  1381/13לוקסמבורג פמול בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

9

.6

שחלוף נכסים לפי סעיף  96לפקודה אינו חל על מכירת כלי רכב ע"י חברת ליסינג
ע"מ  16748-04-12קרדן רכב בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

11

.7

קבלת טענת התיישנות ,למרות שהמייצג ידע על שידור השומה לפני מועד ההתיישנות
ע"א  805/14ינקו וייס אחזקות  1996בע"מ נ' פקיד שומה חולון

12

.8

פטור ליחיד על הכנסות מהפרשי הצמדה (לרבות הפרשי שער) יחול גם על הכנסות שנצברו לפני 1
בינואר  2006והתקבלו אחריו
ע"מ  57111-12-12אברהם אולשביצקי נ' פקיד שומה חיפה

12

.9

פתיחת שומה סופית של יזם נדל"ן בשל מכירות דירות מגורים בידי קרוביו שמומנו על ידו
ע"מ  20435-01-11מנחם אורן ואח' נ' פקיד שומה כפ"ס

13

.10

סיווג הכנסה מוויתור על אופציה במקרקעין
ע"מ  621-02-14פיננסטיק בע"מ נ' פקיד שומה פתח תקווה

14

מיסוי כללי

מס הכנסה

מיסוי מקרקעין

.11

חברה משפחתית אינה זכאית לפטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים לפי הוראת השעה
ע"א  703/13מומב השקעות בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים

15

.12

בחישוב השבח יש להפחית מעלות הזכות הנמכרת את מלוא הפחת המתואם לשיעור עליית המדד
ו"ע  38590-04-13בית מתושלח בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה

16

.13

תשלום לקבלן בגין הוצאות משפטיות חייב במס רכישה
ו"ע  23460-10-14עופר יהודה בט ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה

17

.1

צבירה עודפת בקופות פנסיה -מענק שנים עודפות ודמי גמולים
חוזר מס הכנסה מס' 2/2015

19

.2

מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה  -בעקבות תיקון 190
לפקודה
חוזר מס הכנסה מס' 3/2015

מיסוי כללי
(המשך)
חלק  - 3חוזרים ,הוראות
ביצוע ופרסומים אחרים-
מס הכנסה

19

.3

הקפאת הוראות החוזר לגבי נקודות זיכוי לילדים במשמורת משותפת מלאה של ההורים
תוספת מס'  1לחוזר מס' 2/2014

20

.4

ניכוי במקור בגין הלוואות מעמית לעמית ( )p2pהניתנות באמצעות אתר אינטרנט
החלטת מיסוי מס' 5769/15

20

.5

העברת מניות לפי הוראות סעיף 104ב(א) לפקודה
החלטת מיסוי מס' 4629/15

21

6

הפקת שובר ברקוד לתשלומי חובות מס הכנסה ותשלומי שכר דירה
הודעת רשות המסים מיום  11באוקטובר 2015

21

.7

גילוי מרצון  -ביטול התנאי לתשלום מס משמעותי והארכת תוקף הוראות השעה עד  30ביוני 2016
הודעת רשות המסים מיום  21בספטמבר 2015

22

חלק  - 4חוזרים ,הוראות
ביצוע ופרסומים אחרים-
מס ערך מוסף

מיסוי כללי
(המשך)

חלק  - 5מיסוי בינלאומי
חלק  - 6ניוד עובדים
ותגמול הוני

פסיקה  -מיסוי מקרקעין

מגזר
הנדל"ן
החלטות מיסוי והודעות
רשות המסים  -מע"מ

.1

החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות -סיווג כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מע"מ של פעילות
נוסטרו
החלטת מיסוי שלא בהסכם מס' 4396/15

23

.2

החבות במע"מ של מכירת נכס בלתי מוחשי שפותח בישראל לתושב חוץ כשהוא מותקן במערכת
המיוצרת בחו"ל
החלטת מיסוי בהסכם מס' 2625/15

23

.3

הוצאת הודעת זיכוי על-ידי עוסק במקרים שבוטלה עסקה שנעשתה על-ידי עוסק אחר
החלטת מיסוי בהסכם מס' 8212/15

24

.4

החבות במע"מ של אשפוז תייר בבית חולים בישראל והשירותים הנלווים לאשפוז
החלטת מיסוי שאינה בהסכם מס' 6385/15

24

.5

איסור ניכוי מס תשומות של הוצאות ששימשו לטיפול בהגשת בקשה לקבלת מענקים ממשרד
הכלכלה
החלטת מיסוי שלא בהסכם מס' 5738/15

24

קפריסין :תיקונים לחוקי המס במטרה למשוך משקיעים

25

.1

מיסוי אופציות למניות סחירות שהוענקו לחברה שנתנה שירותי ניהול
ע"מ  44913-01-12פרי יעקב שירותי ניהול בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 1

26

.2

מועד ניתוק תושבות למס ותחולת סעיף 100א לפקודה ("מס יציאה") בהתקיים אמנת מס
ע"מ  31489-01-13דוד קניג נ' פקיד שומה ת"א 3

27

.1

האם מכירת קניון כוללת בתוכה גם מרכיב מוניטין?
ו"ע  18397-11-12סגל ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה

28

.2

קניון אינו "איגוד מקרקעין"
ו"ע  39384-01-10אלדר נכסים בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

29

.3

החבות במע"מ על הפקעת מקרקעין
החלטת מיסוי בהסכם מס' 5268/15

30

.4

יזמים בפרויקטים של תמ"א  38יוכלו לנכות הוצאות גם בפרויקטים שלא יצאו לפועל
הודעה של רשות המסים מיום  11באוגוסט 2015

30

המגזר
הציבורי
מגזר
התעשייה
צור קשר

חוזרים ופרסומים של
רשויות המס

קווים מנחים להחלת סעיף  46לפקודת מס הכנסה  -זיכוי בגין תרומות למוסד ציבורי

31

חקיקה

הארכת תוקף התקנות המקנות הטבות מס לעובדים במשמרות במפעלי תעשייה
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)(תיקון) ,התשע"ו2015-

32

חוזרים ופרסומים של
רשויות המס

מפעל תעשייתי מבוזר שהוא קבלן משנה העוסק בייצור מוצרי פלסטיק כ"רכיב במוצר אחר"
החלטת מיסוי בהסכם מס'  7587/15של רשות המסים

33

מיסוי כללי  -חוצה מגזרים
חלק  - 1חקיקה
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס
הורדת שיעור המע"מ ל17%-
.1
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון) ,התשע"ה2015-
פורסם בקובץ התקנות  7553מיום  10בספטמבר 2015
שיעור מס ערך מוסף הופחת החל מיום  1באוקטובר  2015ל( 17% -במקום .)18%
למשמעויות השינוי בשיעור המע"מ לגבי עסקאות שבוצעו בסמוך למועד השינוי בשיעור המע"מ ראה :חוזר מסים  16.2015של משרדנו ,הוראת פרשנות מע"מ 5/2015
של רשות המסים.
במקביל ,הורד גם שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים ל 17% -החל מיום  1באוקטובר  .2015השיעור החדש יחול בשנת המס  2015לגבי השכר
המשולם בעד עבודה בחודש אוקטובר  2015ואילך ולגבי החלק היחסי מהרווח בשנת המס .2015
הקלות במיסוי יורשים ופטור על סכום אינפלציוני במכירת דירת מגורים
.2
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס'  ,)82התשע"ו2015-
פורסם בספר החוקים  2504מיום  15באוקטובר 2015
תיקון מס'  82לחוק מיסוי מקרקעין שתחילתו רטרואקטיבית מיום  1בינואר ( 2014מועד כניסתו לתוקף של תיקון  76לחוק) כולל שני נושאים:




פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב במכירת דירת מגורים מזכה בחישוב לינארי מוטב -נוסף סעיף קטן ( )2לסעיף 48א(ג) ,כך שנקבע כי במכירת דירת
מגורים מזכה כהגדרתה בחוק ,הפטורה ממס על חלק מהשבח הריאלי (חישוב לינארי מוטב) ,יחול פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב (רלבנטי רק לנכסים
שנרכשו לפני .)1994
חישוב לינארי מוטב יחול גם על תמורה ששולמה בחלוקת עזבון בין יורשים  -גם בתקופת המעבר (מיום  1.1.14ועד ל )31.12.17-ניתן יהיה ליהנות מחישוב לינארי
מוטב במכירה בין יורשים גם אם מדובר בקרובים ,ככל שמדובר בחלוקת עזבון בין יורשים כמשמעותה בסעיף (5ג)( )4לחוק ,ושולמה תמורה בכסף או בשווה כסף
שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון.

להרחבה -ראה חוזר מסים  19.2015של משרדנו ותוספת מס'  1להוראת ביצוע  5/2013של רשות המסים -הרפורמה במיסוי דירות מגורים.
בחזרה לתפריט
2

הדוח המפורט ימשיך להיות מוגש כדוח נוסף על הדוח התקופתי עד לתום שנת 2016
.3
חוק מס ערך מוסף (תיקון מס'  51והוראת שעה) ,התשע"ה2015-
פורסם בספר החוקים  2496מיום  29ביולי 2015
תיקון  51לחוק המע"מ מאריך עד לתום שנת  2016את תוקפה של ההוראה הקובעת כי הדו"ח המפורט יוגש כדו"ח נוסף על הדו"ח התקופתי.
הרקע לתיקון :תיקון מספר  37לחוק מס ערך מוסף החיל חובת הגשת דו"ח מפורט ,בתחילה בנוסף להגשת הדו"ח התקופתי ,כאשר המטרה שבשלב כלשהו דו"ח זה
יחליף את הדו"ח התקופתי למע"מ.
הוראת שעה שנקבעה בתיקון מס'  44קבעה כי הדו"ח המפורט יוגש בנוסף לדו"ח התקופתי .הוראה זו הייתה אמורה לפקוע ביום  31בדצמבר  ,2014אך תוקפה הוארך
עד ליום  30ביוני  2015מכח הוראות סעיף  38לחוק יסוד :הכנסת .בתיקון הנוכחי (תיקון  ,)51התקופה הוארכה שוב ,כך שעד תום שנת  2016הדוח המפורט ימשיך
להיות מוגש בנוסף לדו"ח התקופתי.
עוד קובע התיקון ,כי תקופת הדיווח לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על  1,500,000ש"ח תהיה חודשיים ,בכפוף לסייגים שנקבעו בעניין זה.
תחילתו של תיקון זה הינה מיום  1ביולי .2015

בחזרה לתפריט
3

חלק  - 2פסיקה
פסיקה  -מס הכנסה
רו"ח ( )MBTכפיר אילני ,מנהל בכיר( Deloitte Private ,פסק דין )1
רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ -מלכא (פסקי דין )2-3
רו"ח ועו"ד זמירה יוסף ארבל ,מנהלת (פסקי דין )4-6
עו"ד טל פליגלר (פסקי דין )7-10
לא ניתן להפחית נכסים שנרכשו במסגרת רכישת זכויות בשותפות
.1
ע"מ  53269-12-11פרי אור בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
חברת פרי אור בע"מ ("המערערת") עוסקת בנטיעת פרדסים ומטעי פרי ,אריזת פרי ושיווקו בארץ ובעולם .ביום  4באוקטובר  , 2006רכשה המערערת זכויות נוספות
( )51%במהדרין תנופורט יצוא  -שותפות מוגבלת אשר עוסקת בעיקר באריזה ובשיווק של פרי תחת המותג "פרי אור" תמורת  34מיליון ש"ח ,כך שלאחר הרכישה
החזיקה המערערת במישרין ובעקיפין ,ב 100%-מהזכויות בשותפות .עוד באותו היום רכשה המערערת זכויות בגן פלח  -שותפות מוגבלת אשר עוסקת בעיבוד ובניהול
פרדסים תמורת  23.8מיליון ש"ח ,כך שלאחר הרכישה החזיקה המערערת ב 50%-מהזכויות בשותפות.
המערערת דיווחה בדוחותיה לצרכי מס לשנות המס  2007-2009על רכישת נכס של "מוניטין" בסכום הכולל שאותו שילמה במסגרת שתי העסקאות בסך כ 58-מיליון
ש"ח ,כאשר בדוחות ההתאמה לצרכי מס דרשה בניכוי "הוצאות הפחתת עלות רכישת שותפויות" לפי חלק יחסי בשיעור  10%מהסכום הכולל (כ 5.8-מיליון ש"ח) וזאת
תוך מתן גילוי נאות כי הסתמכה על חוות דעת מיסויית .משכך ,המערערת ראתה במלוא עלות רכישת הזכויות בשותפויות כתשלום בגין רכישת נכס של "מוניטין" הניתן
להפחתה על פני  10שנים בהתאם לתקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין) ,תשס"ג.2003-
המערערת טענה ,כי למרות שהעסקאות לרכישת השותפויות תוארו על-ידי הצדדים כעסקאות לרכישת זכויות בשותפויות ,הרי שהלכה למעשה רכשה המערערת את נכסי
השותפויות ,הכוללים נכסים ברי הפחתה .במילים אח רות ,טענה כי יש להעדיף מהות על פני צורה .מטרת העסקאות הייתה להביא לסינרגיה בין פעילותה העסקית של
המערערת לבין הפעילות העסקית של השותפויות ,באופן שיבטיח את שליטתן המשותפת במקורות הפרי ,באריזה ובשיווק ,ומשכך יש לראות בעסקאות לרכישת
השותפויות כעסקאות לרכישת נכסי השותפויות.
פקיד השומה טען ,כי מניתוח העובדות ,הסכמי הרכישה ודיווחי המערערת עצמה בדוחותיה הכספיים ,כמו גם דיווחי חברת האם של המערערת לבורסה לניירות ערך,
עולה תמונה ברורה וחד משמעית כי מדובר בעסקאות לרכישת זכויות בשותפויות ,להבדיל מעסקאות לרכישת פעילות ומוניטין של השותפויות .משכך ,אין להתיר כהוצאה
לצרכי מס כל הפחתה המתייחסת לרכישת הזכויות בשותפויות ,מאחר וזכויות אלו (בדומה למניות של חברה) ,אינן מהוות נכס בר פחת ,ועל כן אין מקום לסטות מההלכה
שנפסקה בעניין שדות (ע"א .)2026/93
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בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת אגמון) דחה את הערעור לאחר שערך דיון מעמיק בהלכה שנפסקה בעניין שדות ,כי מכירת מלוא זכויותיו של שותף
בשותפות תיחשב ,לעניין דיני המס ,כמכירת נכס הוני יחיד (גישת הישות) ולא כמכירת חלקו היחסי של השותף בכל אחד ואחד מנכסי השותפות בנפרד (הגישה
המצרפית) ,משכך יש לעמוד על מהות העסקאות נשוא פסק הדין  -האם רכישת זכויות בשותפויות או שמא רכישת נכסים ,כאשר יש לבחון את טענת המערערת למהות
כלכלית הגוברת לצרכי מס על הצורה של העסקה ,תוך התייחסות לפסק הדין שניתן לאחרונה על-ידי בית המשפט העליון בעניין תדיראן (ע"א .)749/13
לאופן שבו דיווחה המערערת על העסקאות יש חשיבות מכרעת ,כאשר לעניין זה מוחזקת המערערת כמי שדיווחה על המציאות הכלכלית האמיתית של אותן עסקאות,
וכבר נפסק ,לא אחת ,כי דיווחיו הכספיים של נישום מחייבים אותו למול רשויות המס והכתוב בהם "מצביע כמאה עדים" .משכך ,לא ניתן לאפשר למערערת לטעון למהות
כלכלית על פני צורה ,שעה שהיא בחרה את אופן עיצוב העסקאות ,והעסקאות דווחו כעסקאות לרכישת זכויות לרשויות.
לאור הלכת שדות ,נקבע כי מכירה של זכו יות בשותפות ,אינה מהווה לצרכי מס ,מכירה של נכסי השותפות ,כי אם מכירה של נכס בודד שהוא הזכות בשותפות (בדומה
למניות) .משכך ,המערערת אינה רשאית להפחית לצרכי מס את עלות רכישת הזכויות בשותפויות ,כאילו נרכש "מוניטין" ,כאשר עלות רכישת הזכויות תהווה בידי
המערערת "מחיר מקורי" (עלות) בחישוב רווח ההון בעתיד ,לכשתמכור המערערת את הזכויות בשותפויות.
הערעור נדחה

בחזרה לתפריט
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השלכות המס בגין הפרדת עסקים בין שני בעלי מניות
.2
ע"מ  13771-01-10ב.ל .לב חשמל והנדסה בע"מ ואח' נ' פקיד שומה חיפה
שני בעלי מניות החליטו להיפרד ולחלק ביניהם את הנכסים והזכויות בארבע חברות שבבעלותם ,כך שכל אחד מהם יקבל זכויות מלאות בשתי חברות .עוד סוכם שבעל
מניות אחד יעביר לשני תשלום איזון המתחייב מהפער בין שווי החברות .לאחר ההיפרדות ,התעוררו מחלוקות בדבר חבויות המס .ביהמ"ש המחוזי בחיפה (כב' השופט
סוקול) דן בכל אחת מהשאלות שהועלו בנפרד ,וביניהן:
( )1מיסוי עסקת חליפין -ביהמ"ש דן תחילה בטענת המערערים כי אין מקום להטיל עליהם מס בגין רווחי הון ,שכן מדובר בעסקאות חליפין שנועדו לאזן בין הצדדים ,כך
שכל אחד מהם קיבל נכסים בשווי זהה לנכסים שהעביר לחברו ,ולכן לדידם לא נוצרו רווחי הון .ביהמ"ש פונה לסעיף  88לפקודה ,המגדיר מהי מכירה וכולל בהגדרה זו גם
עסקאות חליפין .כאשר מבצעים צדדים עסקת חליפין ,יחויב כל אחד מהם במס על רווח ההון שנצבר לו במכירה ,המחושב כהפרש שבין עלות רכישת הנכס לתמורה
שהתקבלה במכירתו בעסקת החליפין ,המחושבת בהתאם לשווי הנכסים שקיבל בתמורה לנכס שהעביר .הואיל והלכה היא כי רואים בעסקת חליפין של נכסים ,כשתי
עסקאות בהן מוכר כל משתתף נכס שבבעלותו ומקבל בתמורה נכס בשווה ערך התואם את שוויו של הנכס הנמכר ,הרי שהעובדה כי הצדדים הסכימו על "איזון" והשוואה
של שווי הנכסים הנמכרים לשווי הנכסים המתקבלים בתמורה ,אינה רלבנטית לעניין החבות במס רווחי הון .לפיכך ,ביהמ"ש דוחה את טענת המערערים.
( )2העברת דירה שהיתה רשומה באחת החברות לידי בעל המניות שנפרד ממניותיה -כחלק ממתווה ההיפרדות ,דירה אשר הייתה רשומה ע"ש אחת מהחברות
שנותרה בבעלות בעל המניות האחד ,הועברה לבעל המניות השני כחלק מתשלום האיזון שהיה עליו לשלם .פקיד השומה טען כי המדובר במשיכת דיבידנד על ידי בעל
המניות האחד .ביהמ"ש קובע כי כאשר בעל מניות בחברה מקבל מהחברה טובת הנאה  -יש לבחון האם טובת ההנאה ניתנה לבעל המניות בכשירותו ככזה .אין מבחנים
ברורים להבחנה בין סוגי טובות ההנאה ,אך ניתן להיעזר במספר סימנים ,למשל :קיומם של מסמכים המעידים על כוונת הצדדים .עם זאת ,כוונת הצדדים כשלעצמה אינה
מספקת .כאשר נטען שתשלום הינו חלוקת רווחים ,ניתן לבחון האם גם בעלי מניות אחרים קיבלו תשלום זהה .המבחנים שנקבעו בחוק החברות לדיבידנד אינם מחייבים
להגדרתו בפקודת מס הכנסה ,מאחר שתכלית ההגדרות שונה .ביהמ"ש מציין כי לא כל תקבול שמקבל בעל שליטה שאינו בגדר הכנסת עבודה הינו דיבידנד .בנסיבות
המקרה דנן ,קובע ביהמ"ש כי יש לקבל את עמדת פקיד השומה.
( )3מיסוי יתרות חוב של בעלי המניות כדיבידנד -פקיד השומה קבע כי יש למסות את כל אחד מבעלי המניות במחצית יתרות החוב באחת החברות במועד ההיפרדות
כהכנסה מדיבידנד .בית המשפט קבע ,שמאחר שפקיד השומה הסכים למסות את יתרות החוב באופן מקל (לפי שיעור מס על דיבידנד ,למרות שיתכן ומדובר בהכנסת
עבודה של בעלי המניות) ,אין מקום להתערב בקביעה זו.
( )4הכרה בהוצאות מימון -פקיד השומה לא הכיר במרבית הוצאות המימון שדרשה אחת החברות ,וקבע כי הוצאות אלו לא הוצאו לייצור הכנסה .ביהמ"ש קובע כי לפי
סעיף  17לפקודה ,רשאי נישום לנכות מהכנסתו החייבת רק הוצאות ששימשו אותו בייצור הכנסה ולשם כך בלבד .נישום רשאי לנכות כהוצאה גם הוצאות מימון ,וזאת לפי
סעיף () 1(17א) לפקודה .הנטל להוכיח כי הוצאה שהוצאה ,לרבות הוצאת מימון ,הוצאה לצורך רכישת נכס או שירותים לשם ייצור הכנסה ,מוטל על שכמי הנישום .במקרה
דנן ,קובע ביהמ"ש כי לא הורם הנטל הראייתי בדבר הזכות לניכוי הוצאות המימון.
הערעורים התקבלו בחלקם
בחזרה לתפריט
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מיסוי תקבול ממעביד לשעבר כהכנסה פירותית
.3
ע"מ  12401-10-12אורי גולפברב נ' פקיד שומה כפ"ס
המחלוקת בערעור נסבה על שאלת סיווגו של תקבול שקיבל המערער במסגרת הסכם פשרה שהושג בינו לבין מעבידתו לשעבר ,מריל לינץ' ארה"ב ("החברה") .המחלוקת
היא האם התקבול מהווה ,כולו או חלקו ,הכנסה הונית ,כגון :אי תחרות ,כטענת המערער ,או שמא ,המדובר בהכנסה שוטפת פירותית ,שחל עליה שיעור מס שולי.
במסגרת הסכם הפשרה נקבע הסכם אי תחרות למשך שנתיים מיום פיטורי המערער ,אך חלפו  11חודשים עד שנחתם הסכם הפשרה.
ביהמ"ש המחוזי מרכז (כב' השופט סטולר) מאזכר את דעותיהם של  3השופטים בהלכת חיים ניסים (ע"א  ,)2640/11בה קבעה המשנה לנשיא נאור כי כשמשלם
מעביד לעובדו סכום כסף במסגרת יחסי העבודה ,חזקה כי מבחינת העובד התשלום הוא הכנסת עבודה .ואולם ,השופט פוגלמן קבע כי חזקה זו ניתנת לסתירה ,כאשר
לשם סתירתה יידרש העובד להוכיח כי מאפייניו הפרטיקולאריים של התקבול מצדיקים את סיווגו כרווח הון ,על רקע המבחנים שנקבעו בהלכה הפסוקה .מנגד ,בניגוד
לקביעת השופטים נאור ופוגלמן ,קבעה השופטת חיות כי אין מקום לקבוע כלל כאמור ,אלא יש לבחון כל תקבול המשתלם לעובד ממעבידו לפי מהותו ומאפייניו הפרטניים,
על מנת לקבוע האם מדובר ברווח הון או בהכנסה פירותית ,כאשר רק אם מדובר בהכנסה פירותית ,יסווג התקבול בתור הכנסת עבודה.
ביהמ"ש המחוזי מציין כי בהתאם לגישת הפסיקה כיום ,יש לראות בתקבול שקיבל המערער כשכר שקיבל עבור עבודתו .פרשנות זו נובעת בראש ובראשונה מלשון סעיף
 )2(2לפקודה ,לפיה השתכרות או ריווח מעבודה היא כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו .מטרת סעיף  )2(2לפקודה לתפוש ברשת המס כל הכנסה של
עובד ,שניתנה לו מכח עבודתו" ,יהיה אופיה או צורתה אשר יהיה".
ביהמ"ש מאזכר אף את הלכת עוף חיפה (ע"א  ,)346/70בה קבע ביהמ"ש העליון כי תשלום למניעת תחרות עשוי להיות בעל אופי כפול :אם מדובר במניעת התחרות
לתקופה ארוכה ,יוצר הדבר יתרון בלתי מוגבל ועל כן מתייחס התשלום למבנה ההוני .אם לעומת זאת מדובר בתשלומים לשם מניעת התחרות הנעשים במסגרת פעולתו
השוטפת היום-יומית של העסק ,עשויים הם להיראות כתשלומים שוטפים ויש לראותם כהוצאה שבפירות.
ביהמ"ש בוחן את נסיבות המקרה דנן וקובע כי תביעת המערער כנגד החברה נועדה להיטיב את תנאי פרישתו .מנוסח הסעיף היחיד בהסכם הפשרה שבו מוזכרת חובת
הסודיות ואי התחרות של המערער  -ניתן ללמוד כי ההגבלה על המערער היא לשנה וחודש בלבד .בהקשר זה ,ביהמ"ש מאזכר את הלכת עוף חיפה ,בה קבע ביהמ"ש
העליון כי תנית אי תחרות לתקופה של שנתיים היא "תקופה מאד קצרה" .מכיוון שבמקרה דנן תקופת ההגבלה בפועל היא אפילו קצרה יותר משנתיים  -בת שנה וחודש
אחד ,קובע ביהמ"ש כי תקופת אי התחרות היא תקופה קצרה אשר אינה יכולה להעיד על גדיעת העץ ,אלא פגיעה בתפוקת הפירות בלבד .המערער התחייב להימנע
מעבודה בתחום מסוים וצר ביותר ,ולתקופה מוגבלת ביותר ,דבר שאינו מצביע על מכירת ידע ויכולות הגלומים בו .קבלת תשלום בעד הימנעות מביצוע עבודה או מתן
שירות ,כמוה ,בנסיבות העניין ,כקבלת חלף התשלום עבור ביצוע העבודה או מתן השירות .משמע ,לא מדובר בתקבול בעד "גדיעת העץ" או "מכירת העץ" אלא אך ורק
בתקבול בעד "הפירות" .זאת ועוד ,ביהמ"ש מציין כי כשאופי המגבלה הינו לתחום ספציפי וצר (רק לגבי חברות אמריקאיות הדומות לחברה) ,ברור שלא ניתן לומר שנגדע
עץ עיסוקו של המערער.
הערעור נדחה

בחזרה לתפריט
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סיווג כהכנסת עבודה של תשלומים נוספים שקיבלו בעלי שליטה שמכרו את מניותיהם והמשיכו לעבוד בחברה
.4
ע"מ  47255-01-14חיים הלמן ואח' נ' פקיד שומה ת"א 4
בתקופה הרלבנטית החזיק כל אחד מהמערערים בשיעור מסוים מהון המניות המונפק של אקס אי וי בע"מ ("החברה") .ביום  31בדצמבר  2007רכשה  IBMאת מניות
החברה ובמסגרת רכישה זו נכרתו בין  IBMלבין בעלי המניות של החברה שלושה הסכמים :הסכם רכישה ,הסכם בעל נייר ערך מיועד והסכם שימור עובדים .מכוח
ההסכמים האמורים קיבל כל אחד מהמערערים סכום מסוים לאלתר וסכומים נוספים ששולמו בפריסה של שלוש שנים ובתנאי ששימש כעובד או יועץ של  IBMאו חברה
קשורה (הסכומים הנוספים יכונו להלן" :התמורה הנוספת") .בדיווחיהם למשיב ,הצהירו המערערים כי התמורה הנוספת הינה בגדר רווח הון הנובע מעסקת מכירת מניות
החברה.
המשיב דחה את הצהרות המערערים וקבע כי התמורה הנוספת הינה בגדר הכנסת עבודה .לחילופין ,קבע ,כי יש לראות בתמורה הנוספת רווח הון בשנת המס .2007
לטענת המערערים ,ההסכם המיועד והסכם השימור נכרתו יחד עם הסכם הרכישה "כמקשה אחת" ביום  31בדצמבר  ,2007כאשר כל התקבולים שהתקבלו אצל
המערערים הינם תמורה הונית לעסקה המבטאת את מלוא שווי החברה כ"עסק חי" .כדי להבטיח את הסכמת בעלי המניות שעבדו בחברה להמשיך ולעבוד עבור  IBMגם
לאחר המכירה ,הוסכם כי סכום בשיעור  5%מסכום הרכישה הכולל יחולק לבעלי המניות שעבדו בחברה בפריסה של  3שנים ובתנאי שימשיכו לעבוד ב IBM-או בחברה
קשורה.
בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופט אלטוביה) דחה את הערעור וקבע כי נקודת המוצא היא שסעיף ()2(2א) לפקודה ,הינו מקור חיוב רחב תחולה לפיו כל טובת
הנאה או תשלום ששולם לעובד ממעבידו מהווה הכנסת עבודה ,אלא אם מדובר בתשלום ששולם על רקע יחסים החורגים מיחסי עובד מעביד .העסקה שנכרתה ביו IBM
לבין בעלי המניות בחברה נועדה להעביר לידי  IBMאת החברה ,אולם היא נועדה גם להבטיח שהמערערים אשר נחשבו  ,key personnelימשיכו לעבוד בחברה לפחות
למשך שלוש שנים תוך ניצול מומחיותם וניסיונם בתחום בו פעלה החברה .אפשר שהתמורה הנוספת כלל לא הייתה משולמת למערערים אילולא נכרת ההסכם לרכישת
מניות החברה ,אולם משתשלום התמורה הנוספת הותנה בקיומם של יחסי עובד מעביד בין המערערים לבין  ,IBMנראה כי היא באה בגדרו של סעיף ()2(2א) לפקודה.
תשלום התמורה הנוספת הותנה בקיום יחסי עובד מעביד בין  IBMלבין המערערים או כיועץ ובכך מתקיימת זיקה ישירה בין העסקת המערערים על ידי  IBMלבין התמורה
הנוספת .אפשר לומר שגובה הסכומים שקיבל כל אחד מהמערערים על פי ההסכמים שנכרתו בין  IBMלבין כל אחד מהמערערים בקשר עם רכישת מניות החברה לא היה
תלוי בהיקף העבודה שביצעו המערערים עבור  ,IBMאולם עצם זכותו של כל אחד מהמערערים לקבל סכום כלשהו על חשבון התמורה הנוספת הייתה תלויה בהיותו עובד
או יועץ של  ,IBMומכאן שתשלום התמורה הנוספת שולם על רקע יחסי עובד מעביד או למצער בזיקה ישירה ליחסי עובד מעביד.
סעיף ()2(2א) לפקודה ,אינו מצמצם את תחולתו רק לתקבולים שקיבל עובד בתמורה לעבודתו או לשירותו והוא חל גם על כל טובת הנאה או קצובה שקיבל עובד
ממעבידו .ויודגש ,התמורה הנוספת שולמה על מנת להותיר את מקבליה מעורבים בחברה על דרך ניצול כישוריהם והידע שצברו .תמורה זו היא במובהק במישור הפירותי.
זאת במובדל מהתמורה ששולמה בגין היזמות בהקמת החברה ובזכויות בחברה מכוח הבעלות בה .גם העובדה שבסופו של דבר חלק מהמערערים לא קיבלו את מלוא
התמורה הנוספת ,משום שהפסיקו את עבודתם ב IBM-או לא עבדו בכלל ,תומכת במסקנה שגובה התמורה בעד המניות תואם את האמור בהסכם הרכישה ,לפיו
התמורה הנוספת שולמה למערערים כתמורה להסכמתם להמשיך ולעבוד עבור החברה או .IBM
הערעורים נדחו
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המועד להכרה בהכנסה מביטול הפרשה
.5
ע"א  1381/13לוקסמבורג פמול בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
העובדות :המערערת היא חברה העוסקת מאז הקמתה בפעילות תעשייתית בתחום הכימיקלים המיוחדים .במהלך שנות פעילותה ,פיתחה המערערת טכנולוגיה חדשה
לייצור חומר כימי (להלן :החומר) ,בגינו היו לה זכויות קניין רוחני .ביום  16בינואר  1998נחתם בין המערערת לבין חברה זרה (להלן :דאו) הסכם במסגרתו סיכמו הצדדים,
בין היתר ,כי תוקם חברה ישראל ית (להלן :לימא דלתא) בבעלות משותפת של הצדדים ,וכי המערערת תמכור ללימא דלתא את פעילותה בתחום ייצור החומר ,לרבות ציוד,
מוניטין וידע (להלן :מכירת הנכסים) .ביום  7במאי  1998התקשרו המערערת ולימא דלתא בהסכם למכירת הנכסים .בפועל ,הייתה זו דאו ששילמה את מלוא סכום
התמורה בסך של כ 23 -מיליון דולר כנגד קבלת  50%מהמיזם.
המערערת פנתה למשיב בבקשה להגיע להסדר מס בנוגע לחישוב רווח ההון בגין מכירת הנכסים ללימא דלתא ,וזאת בעקבות התחייבות המערערת להשלים הקמת
המפעל .במסגרת הפרה-רולינג נקבע ,בין היתר ,כי חישוב המס הסופי הנוגע למכירת הציוד המוחשי יערך לאחר השלמת ההשקעה במפעל .בדו"ח רווח הון שהגישה
המערערת לשנת המס  1998ניכתה המערערת כנגד התמורה שנתקבלה בעד מכירת הנכסים סך של כ 15-מיליון ש"ח (להלן :ההפרשה) בטענה כי התמורה בעד הנכסים
המוחשיים כללה גם התחייבות של המערערת להשלים את המפעל על חשבונה .המערערת ציינה כי הניכוי נעשה בהתאם להסדר המס וכי כאשר תסתיים ההשקעה
במפעל יוגש דיווח מתקן בגין רווח ההון שצמח למערערת מהמכירה.
בטרם השלימה המערערת את התחייבותה להשלמת המפעל ,מחיר החומר בשווקים העולמיים ירד באופן דרמטי ונתברר כי ייצורו על ידי לימא דלתא אינו משתלם
מבחינה כלכלית .לנוכח עובדה זו ,בשנת  2000הוקפאה הפעילות במפעל ,טרם השלמת ההשקעה שנדרשה להשלמת המפעל .על רקע כישלון המיזם המשותף וטענות
דאו כלפי המערערת להפרת הסכם המיזם המשותף ,נחתם ביום  12במרץ  2003הסכם פשרה בין דאו למערערת בו נקבע ,בין היתר ,כי המערערת תשלם לדאו סך של
 7.5מיליון דולר ,מתוכם  3מיליון דולר בגין אי השלמת המפעל על ידי המערערת.
עם החתימה על הסכם הפשרה ,הגישה המערערת דו"ח רווח הון שבו מצד אחד ביטלה את ההפרשה שביצעה ,אך מנגד נתנה ביטוי לכך שנאלצה לשלם לדאו בגין אי
השלמת המפעל (סכומים שלמעשה קיזזו זה את זה).
המחלוקת מתמקדת במועד בו הייתה צריכה המערערת לבטל את ההפרשה ולזקוף אותה כרווח הון  -האם בשנת  ,2000במועד הקפאת הייצור במפעל ,כטענת המשיב,
או רק בשנת  ,2003עם החתימה על הסכם הפשרה עם דאו ,כטענת המערערת .בית המשפט המחוזי דחה את הערעור.
פסק הדין של בית המשפט העליון :בית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי עמדת המשיב עומדת בניגוד להסדר המס .המערערת התחייבה בהסכם המכר להשלים את
המפעל ,בעלות שהוערכה על ידה בדוחות הכספיים ב 15-מיליון ש"ח .התחייבות זו עמדה בתוקפה עד לחתימת הסכם הפשרה בשנת  ,2003שאז שילמה המערערת
לדאו חלף אי מילוי התחייבותה להשלים את המפעל .רק אז חלפה ועברה התחייבותה של המערערת מהעולם .קבלת עמדת המשיב משמעה כי המערערת לא תוכל לנכות
את הסכום שנתחייבה לשלם לדאו במסגרת הסכם הפשרה בשנת  2003כנגד רווח ההון שצמח לה עם ביטול ההפרשה בשנת  2000כדרישת המשיב ,ולכל היותר תוכל
לנכות סכום זה כנגד הכנסה הונית ככל שהייתה לה בשנת  2003או לאחר מכן ,בהתקיים התנאים שנקבעו לכך בפקודה.
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בנסיבות הספציפיות של המקרה שבפנינו ,יש להכריע לטובת המערערת משתי סיבות עיקריות ומצטברות( :א) בין המערערת למשיב נעשה הסדר מס שנתן תוקף לקיומה
של התחייבות המערערת להשלמת המפעל ואפשר הלכה למעשה את דחיית הדיווח על הרווח שנוצר בגין המכירה; (ב) המשיב לא טען בפה מלא ,וממילא לא הוכיח ,כי
סכום ההשבה או הפיצוי שנקבע בהסכם הפשרה עם דאו ,נקבע באופן מלאכותי או באופן שאינו משקף את המהות האמיתית של התשלום לדאו .הצדדים ראו את
התחייבותה של המערערת להשלמת המפעל כחלק בלתי נפרד מההתחייבויות שלקחה על עצמה המערערת במסגרת הסכם המיזם המשותף שבינה לבין דאו .הלכה
למעשה ,הסכם המכר והסכם המיזם המשותף יצרו הסכם משולש המערערת-דאו-לימא דלתא .לכן ,אין לקבל את טענת המשיב כי הסכם המכר בתחילת הדרך והסכם
הפשרה בסוף הדרך הן שתי עסקאות נפרדות שאין ביניהן קשר.
הערעור התקבל
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שחלוף נכסים לפי סעיף  96לפקודה אינו חל על מכירת כלי רכב על-ידי חברת ליסינג
.6
ע"מ  16748-04-12קרדן רכב בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
המערערת הינה חברה ציבורית ,העוסקת בהשכרת רכב לטווח קצר ולטווח ארוך (ליסינג) תחת שם המותג  .AVISלאחר סיום תקופת ההשכרה או הליסינג מכרה
המערערת את הרכבים המשומשים ובמקומם רכשה רכבים חדשים להשכרה .המערערת דיווחה בדוחות המס על יישום הוראות סעיף  96לפקודה בדבר שיחלוף נכסים
(הקטנת רווח ההון בשל רכישת נכס חליפי).
המשיב לא קיבל את דיווחי המערערת בטענה כי פעילות מכירת הרכבים בחברה עולה לכדי עסק החייבת במס לפי סעיף  )1(2לפקודה ,לפיכך ,אין להתיר לחברה את
יישום סעיף  96לפקודה לגבי רווחי ההון הריאליים שנבעו לחברה בגין מכירות אלו .לטענתו ,בתום תקופת השכרת הרכבים והחזרתם מהלקוחות לחברה ,החברה משנה
את ייעודם מרכוש קבוע למלאי עסקי ומוכרת את הרכבים כמלאי עסקי .כמו כן ,היות וממועד רכישת הרכבים ועד למועד שינוי ייעודם למלאי עסקי טרם חלפו  4שנים ,הרי
שלפי הוראות סעיף  100לפקודה ,אין לראות במועד שינוי היעוד מרכוש קבוע למלאי עסקי כ"מכירה" ,אלא ,לראות את עלות המלאי הנמכר בהתאם ליתרת המחיר
המקורי של הנכסים ששונה ייעודם.
בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את הערעור ,כפי שדחה כבר בעבר את ערעורה של חברת אלדן תחבורה (עמ"ה  )213-05-11בסוגיה דומה ,וזאת בהתבסס על
פסק הדין בעניין רפאל מגיד (ע"א  )9187/06בדבר המבחנים לסיווג עסקה כפירותית או הונית .בשנות המס הרלבנטיות החזיקה המערערת במערך לוגיסטי וארגוני
למכירת כלי רכב ,אשר כלל העסקת עובדים בתחום המכירות ,טיפול בכלי הרכב ,פרסום ושיווק כלי רכב למכירה .באותן שנים הייתה למערערת פעילות עסקית בהיקף
גדול מאוד בתחום מכירת כלי הרכב ובתקופה האמורה מכירת כלי הרכב נעשתה במהירות ובתדירות שהגיעה כדי מכירת אלפי כלי רכב בכל שנה .פרסומיה של
המערערת עצמה מלמדים גם הם על מנגנון עסקי והשקעה לא מבוטלת לצורך הטיפול במכירת הרכבים .בכל אלה יש כדי להצביע על כך שבשנות המס שבערעור ניהלה
המערערת עסק למכירת כלי רכב שמטרתו למקסם את הרווחים ,במקביל לפעילות של השכרת כלי רכב.
נוכח המסקנה לפיה בשנות המס הרלבנטיות ניהלה המערערת עסק למכירת כלי רכב שהוחזרו מלקוחות הליסינג וההשכרה ,אין אלא ,לקבוע כי בעת העברת כלי הרכב
שהוחזרו מלקוחות הליסינג או ממגרשי ההשכרה למגרשי המכירה ,שינתה המערערת את ייעוד כלי הרכב האמורים מרכוש קבוע למלאי עסקי .בשנות המס  2007ו2008-
הציגה המערערת בביאורים לדוחותיה את כלי הרכב המיועדים למכירה בנפרד מאלו המושכרים ,וגם בכך יש כדי לתמוך במסקנה לפיה יש לסווג את כלי הרכב שהוציאה
המערערת למכירה כמלאי עסקי ,ולפיכך אין להתיר לה להחיל את סעיף  96לפקודה.
הערעור נדחה
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קבלת טענת התיישנות ,למרות שהמייצג ידע על שידור השומה לפני מועד ההתיישנות
.7
ע"א  805/14ינקו וייס אחזקות  1996בע"מ נ' פקיד שומה חולון
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א אשר קבע כי אין בעובדה שהשומה הסופית נשלחה באיחור כדי להביא לבטלותה וזאת מפני שהשומה שודרה למערכת
שע"מ לפני המועד הקובע ורואה החשבון המייצג של המערערת נכנס למערכת שע"מ וראה את שומת המס אשר שודרה ועל כן הוא ידע על קיומה של השומה ,לפני שחלף
מועד ההתיישנות.
ביהמ"ש העליון קבע כי שידור השומה למערכת שע"מ אינו מהווה את השלמת סמכויותיו של פקיד השומה ,שכן הוא טרם שלח את השומה הסופית והחתומה אל הנישום.
אף אם הנישום מודע בפ ועל לקיומה של שומה זו ,הוא עשוי לחשוב שהשומה עשויה להיות מבוטלת ושאינה סופית .בנוסף ,יצירת חריגים להלכת סמי (ע"א )5954/04
והלכת דור און (רע"א  )429/12עשויה לעורר התדיינות עובדתית בקשר לידיעתו או אי ידיעתו של הנישום בדבר השומה.
לכן ,קבע ביהמ"ש כי מוטב להימנע ממחלוקות עובדתיות מעין אלה ,אשר יפגעו בערך הוודאות של הנישום ויפגעו ביכולתו לכלכל את צעדיו החל במועד ברור ומוגדר.
לפיכך ,רק שומה ששודרה ואף נשלחה לנישום לפני מועד ההתיישנות תהא תקפה.
הערעור התקבל
פטור ליחיד על הכנסות מהפרשי הצמדה (לרבות הפרשי שער) יחול גם על הכנסות שנצברו לפני  1בינואר  2006והתקבלו אחריו
.8
ע"מ  57111-12-12אברהם אולשביצקי נ' פקיד שומה חיפה
הערעור עוסק במספר סוגיות שעיקר הדיון לגביהן היה בנושא הראייתי ,וביניהן :חיובו של המערער במס בגין הכנסות מימון שקיבל מחברה זרה שבשליטתו וניכוי הוצאות
נסיעה לחו"ל .תקציר זה מתייחס רק לשני נושאים נוספים שנדונו כדלקמן( :א) שאלת פרשנות הוראת הפטור בסעיף  )13(9לפקודה ובדבר זכותו של המערער לפטור ממס
בגין הכנסות הנובעות מהפרשי שער בתקופה הקודמת ליום  1בינואר  ,2006שהתקבלו בשנת ( ;2007ב) ניכוי הוצאות המימון על הלוואות שנטל המערער ואשר הועברו
לטענתו לחברה הזרה ממנה התקבלו הכנסות המימון;
בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט סוקול) קבע כי הפטור מתשלום מס מכוח סעיף  )13(9יינתן להפרשי הצמדה (לרבות הפרשי שער) שהתקבלו על-ידי הנישום
לאחר מועד כניסתו לתוקף של תיקון  147לפקודה ( ,) 1.1.2006ללא קשר למועד בו נצמחו ,חרף הקשיים הכרוכים בגישה זו .קבלת גישת פקיד השומה משמעותה
למעשה היא הוצאת שומה לשנים סגורות ,מבלי לפתוח את השומות .לעומת זאת ,גישת המערער ,מתיישבת היטב עם העקרון הכללי בדיני המס לפיו בהיעדר מימוש אין
חבות .לפיכך ,כל הכנסה מהפרשי שער שהתקבלה על-ידי המערער לאחר כניסת התיקון לתוקף תהא הכנסה פטורה .המערער זכאי לפטור בגין הכנסות מהפרשי השער
שהתקבלו על ידו לאחר כניסת התיקון לתוקף ,ללא קשר למועד הדיווח על הכנסות אלו ,אך אם קיבל הכנסות לפני מועד זה אבל דווח עליהן באיחור ,לא ייהנה מהפטור.
לעניין ההכרה בהוצאות המימון -בית המשפט קובע ,בין היתר ,על סמך הלכת בראון-פישמן (ע"א  ,)3892/13ועל פי לשונו הצרה של סעיף  17רישא לפקודה ,כי מאחר
שהוצאות המימון הוצאו בשנים קודמות והכנסות המימון התקבלו רק בשנת  ,2007לא ניתן להתיר את הוצאות המימון בניכוי ,שכן לא מדובר בהוצאות בייצור הכנסה
בשנת המס  .2007הטענה כי חלק מההכנסות המימון קדמו לשנת  , 2007אינה יכולה להועיל למערער ,שכן הוא דיווח על ההכנסות רק בשנת .2007
עוד נקבע כי ,ביתר הסוגיות דין הערעור להידחות.
הערעור התקבל בחלקו
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פתיחת שומה סופית של יזם נדל"ן בשל מכירות דירות מגורים בידי קרוביו שמומנו על ידו
.9
ע"מ  20435-01-11מנחם אורן ואח' נ' פקיד שומה כפ"ס
המערער ,יזם בתחום הנדל"ן היה בשנים הרלבנטיות לערעור מנהל ובעל מניות במספר חברות בנייה ,לרבות בחברה אשר בנתה את פרויקט פנינת הים בטיילת תל אביב.
חמותו של המערער ובתו רכשו כל אחת דירה באותה קומה בפרויקט בשנים  1966ו ,1999-בהתאמה .בשנת  2004מכרו החמות והבת את הדירות כמקשה אחת לקונה
אחד בתמורה לסך של כ 23-מיליון ש"ח ,וברווח כולל של כ 14-מיליון ש"ח ,וזאת בפטור ממס שבח לפי סעיף 49ב( )1לחוק מיסוי מקרקעין.
בהסכם שומה שנחתם בין המערערים לבין המשיב בשנת  2007הוגדלו הכנסתם החייבת של המערערים לשנות המס  2003ו .2004-לאחר חתימת הסכם השומה ולאור
מידע חדש שהגיע לרשות המיסים ,החליט המשיב להורות על פתיחת השומה לשנת המס  2004בהתאם לסמכותו לפי סעיף  147לפקודה .בגדרה של השומה החדשה
קבע המשיב כי מכירת הדירות הינה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי שיש לייחס למערער ,וזאת מהטעם ששתי הדירות נרכשו במימונו (באמצעות הלוואות בלון
שהמערער היה ערב להן ושהריבית בגינן שולמה על-ידי המערער) ,הבת והחמות מעולם לא התגוררו בדירות והדירות מעולם לא הושכרו.
בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופט סטולר) קבע כי אכן מכירת הדירות הינה "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" וזאת על סמך המבחנים שנקבעו בפסיקה כגון:
בקיאות המערער בנדל"ן ככלל וספציפית בדירות הנ"ל שהחברה בבעלותו בנתה; היקף העסקאות והרווח הגדול ממכירתן; מימון רכישת הדירות בהון זר ובמיוחד
באמצעות הלוואות בלון שבה הקרן מוחזרת רק עם מכירת הנכס; הדירות הוחזקו לזמן קצר יחסית של כארבע שנים מאז סיום בניית הפרויקט (הזמן המינימלי המאפשר
את מכירתן בפטור ממס) והעובדה שלא הושכרו מעולם ,מעידה על הכוונה למוכרן תוך זמן קצר; רכישת שתי דירות סמוכות בקומה העליונה באותו בניין יצרה נכס גדול
יותר המעידה על הכוונה להשביח את הנכס ולהגדיל את הרווח מהמכירה; רכישות דירות יוקרה שאינן מתאימות לשימושן של הרוכשות לכאורה ועוד.
לבסוף ,קבע בית המשפט כי התרשלות המשיב ,אשר הגיע להסדר שומה עם המערערים בעוד אגף החקירות המשיך בחקירתו ,אומנם אין בה כדי לשלול ממנהל רשות
המיסים להפעיל את סמכותו לפי סעיף  147לפקודה ,אך מנגד יש להביא בחשבון את אשמה התורם של הרשות למצב שנוצר ולהקטין את השומה ,כפי שנקבע בהלכת
מחלב (ע"א  .)7726/10לאור זאת ,קבע כי המערערים ישלמו  2/3מסכום המס הנגזר מהשומה שהוצאה להם.
הערעור נדחה ברובו
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 .10סיווג הכנסה מוויתור על אופציה במקרקעין
ע"מ  621-02-14פיננסטיק בע"מ נ' פקיד שומה פתח תקווה
המערערת ,פיננסיטק בע"מ ,ויתרה לטובת נידר חברה לפיתוח בע"מ ("נידר") על אופציה שהוקנתה לה לרכישת מקרקעין ובכלל זאת הסכימה למחיקת הערת האזהרה
שנרשמה להבטחת אופציה זו .זאת עשתה בתמורה לתשלום שהורכב ממזומן ומאיגרות חוב ואשר הוערך לסך של כ 12.4-מיליון ש"ח ,ואולם שווי האג"ח של נידר ירד
משמעותית ובהתאם להסדר נושים המערערת היתה זכאית לסך של  5.4מיליון ש"ח בלבד .עמדת המערערת לפיה שווי המכירה לעניין מס שבח צריך להיות לפי 5.4
מיליון ש"ח נדחתה הן על-ידי ועדת ערר והן על-ידי בית המשפט העליון (ע"א .)3703/12
המערערת העלתה במקביל טענה נוספת לפיה ההכנסה שקיבלה בגין הוויתור על האופציה במקרקעין אינה חייבת במס שבח ,אלא היא בגדר הכנסה שבפירות (מעסק או
מעסק אקראי) ,ולחילופין ,בגד ר "ריווח הון בעסק" ,ולפיכך ניתן לקזז כנגדה הפסד עסקי מועבר .ואילו המשיב (פקיד שומה פ"ת) טען כי מדובר בהכנסה שבהון ולפיכך לא
ניתן לקזז כנגדה הפסד כאמור.
בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופט בורנשטין) קבע כי המערערת לא הוכיחה כדבעי תשתית עובדתית לכך שהינה עומדת במבחני העסק כקבוע בפסיקה .עוד הוסיף
כי ,הצגת המקרקעין כנדל"ן להשקעה בספרי המערערת נזקפים לחובתה של המערערת ומכבידים עלייה את נטל ההוכחה .לסיכום קבע כי משלא הוכיחה המערערת כי
בידה "עסק" ,ממילא אף לא הוכיחה כי "עסק אקראי" בידה; כי אין מדובר ב"ריווח הון בעס ק"; וכי לאור נסיבותיה של העסקה נראה כי גם "עסקת אקראי" אין לפנינו.
הערעור נדחה
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פסיקה  -מיסוי מקרקעין
רו"ח ועו"ד גל רישפי
 .11חברה משפחתית אינה זכאית לפטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים לפי הוראת השעה
ע"א  703/13מומב השקעות בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים
המערערת הינה חברה משפחתית אשר ביקשה בשנת  2011פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים מכוח הוראת השעה  -חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של
דירות מגורים -הוראת שעה) ,התשע"א"( 2011-הוראת השעה ") .לטענת החברה יש לפרש את המונח "הכנסה" של חברה משפחתית כך שיכלול גם שבח ,ומשכך היא
זכאית לפטור ממס שבח ,המוענק ליחיד .בנוסף ,מתן הטבה זו לחברה משפחתית מהווה הגשמה של תכלית הוראת השעה  -הגדלת היצע דירות המגורים.
מנהל מס שבח טען כי אין מדובר בדירה המוחזקת על-ידי יחיד ולכן אין לאפשר פטור ממס .אמנם על חברה משפחתית חל שיעור המס החל על יחיד ,אולם אין ללמוד מכך
על הזכאות לפטור ממס וכאשר המחוקק מעוניין להחיל על חברה משפחתית הטבה מסוימת  -הוא ציין זאת במפורש.
ועדת הערר קבעה כי אחר מתנאי הסף בהגדרת דירת מגורים הוא כי היא בבעלות יחיד ,אשר לעניין חוק מיסוי מקרקעין הוא רק "אדם בשר ודם" .עוד נקבע כי ניתן להסיק
שהמחוקק מודע לקיומן של חברות משפחתיות ובחר שלא להחיל עליהן את הפטור הנ"ל וזאת להבדיל מסעיף אחר באותה הוראת שעה לגבי קרקעות בניה שם ניתנה גם
לחברות משפחתיות ההקלה שהינה שיעור מס מופחת ,אולם לא פטור .נקבע כי שבח אכן מהווה חלק מההכנסה החייבת ,אולם רק לעניין שיעור המס והזיכויים ממנו ולא
לעניין סעיפי הפטור .הערעור נדחה על-ידי ועדת הערר.
הערעור הגיע לפתחו של בית המשפט העליון ,אשר קבע כי אכן תכלית הוראת השעה היא הגדלת היצע הדירות ,אולם בחינה של הוראת השעה וההיסטוריה החקיקתית
שלה מעלה כי דרישת הבעלות בידי יחיד חייבת להתקיים לצורך הגשמת תכלית זו .חברה משפחתית הינה בראש ובראשונה חברה ,עליה חלים דיני החברות בישראל ולא
ניתן להרים את מסך ההתאגדות הקנייני במסגרת סעיף 64א לפקודה (סעיף זה נועד להרים את מסך ההתאגדות המיסויי בלבד).
עוד ציין בית המשפט מפי הנשיאה נאור כי לאור הוראות סעיף  48ב(א) לחוק מיסוי מקרקעין המקשר בין הפקודה לבין השבח ,וכן לאור הגדרות הפקודה ל"הכנסה"
ו"הכנסה חייבת"  -בעת הפיכתה של "הכנסה חייבת" ל"שבח" אין להחיל את הפטורים הניכויים והקיזוזים הרלוונטיים להכנסה חייבת זו.
הערעור נדחה
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 .12בחישוב השבח יש להפחית מעלות הזכות הנמכרת את מלוא הפחת המתואם לשיעור עליית המדד
ו"ע  38590-04-13בית מתושלח בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה
המערערת ,חברת בית מתושלח בע"מ מכרה בשנת  2011זכות במקרקעין שאותה רכשה בשנת  .2002בחישוב השבח יש להפחית מעלות הזכות הנמכרת את הפחת
שנצבר עד למועד המכירה .תיקון  20לחוק התיאומים בשל אינפלציה קבע כי משנת  2008לא יחולו הוראות החוק .הוראות המעבר קבעו ,בין השאר ,כי סעיפים (3ב) עד
(ה) לחוק התיאומים בעניין ניכוי בשל פחת ,ימשיכו לחול לגבי נכסים קבועים שהיו בידיו בתום שנת  ,2007אך השערוך של ניכוי הפחת למדד יחושב רק עד תום שנת
.2007
בהתאם לכך ,חישבה בית מתושלח את השבח ממכירת הזכות במקרקעין כך שהפחת שנלקח בחשבון לצורך הקטנת עלות הזכות הנמכרת בוצע בחישוב מתואם עד לתום
שנת  2007בלבד ,ומתחילת שנת  2008ואילך הפחת המנוכה הינו נומינלי .מנהל מיסוי מקרקעין דחה את אופן החישוב שביצעה המערערת.
ועדת הערר קבעה כי הוראות סעיף  47לחוק מיסוי מקרקעין הקובעת פחת מתואם לעניין חישוב מס שבח ימשיכו לחול על אף השינויים שבוצעו בחוק התיאומים החל
משנת  2008ואילך ,כלומר יש לתאם את הפחת למדד עד ליום המכירה.
הועדה התייחסה לטענה לפיה ביטול חוק התיאומים עשוי לגרום לעיוות פיסקלי ,אולם קבעה שעיוות זה היה קיים גם לפני שנת ( 1982לפני חוק התיאומים) ,וכמו כן
לביטול חוק התיאומים יש גם השלכות אשר הינן לטובת הנישום.
הועדה קבעה כי פרשנות החברה את החוק ,חורגת מלשון החוק ואין ליישמה.
הערר נדחה
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 .13תשלום לקבלן בגין הוצאות משפטיות חייב במס רכישה
ו"ע  23460-10-14עופר יהודה בט ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה
עו"ד אהרן לוריא
בעניין זה נדונה השאלה ,האם השתתפותו של רוכש דירת מגורים בהוצאותיו המשפטיות של הקבלן מהווה חלק משווי הרכישה לצרכי חישוב מס רכישה בגין דירת
המגורים .במקרה דנן ,נחתם חוזה מכר בין מר עופר יהודה בט ("העורר") לחברה הקבלנית ש .דורפברגר ("החברה") לפיו מתחייב העורר לשלם לעורכי דינה של החברה
סכום של  1.5%ב תוספת מע"מ מעבר למחיר הבסיס של הדירה ,אשר ישמש לכיסוי הוצאותיה המשפטיות של החברה לעניין טיפולים ברישומים ביחס לממכר כגון :תיקון
רישום צו בית משותף ,מדידות ,פתיחת תיק בלשכה וכיוצ"ב.
מנהל מס שבח טען כי יש להוסיף לשווי הרכישה את סך ההוצאות המשפטיות שהושתו על העורר ,ולצרפם לחישוב תמורת המכירה .מנגד ,טען העורר כי שווי הרכישה
הינו מחיר הבסיס בלבד ,שכן ההוצאות המשפטיות ששולמו על ידו הינן בגין שירות נפרד שניתן להם על ידי עורך הדין ואף הוצאה בגינן חשבונית נפרדת על-ידי עוה"ד.
ועדת הערר בחנה את הוראות סעיף  9לחוק מיסוי מקרקעין (להלן" :החוק") וכן את הגדרתה של תיבת "שווי" בסעיף  1לחוק ,וקבעה כי שווי הרכישה של זכות במקרקעין
הינו שווי השוק של הזכות שנמכרת .היות שהחברה התחייבה למסור את הדירה נשוא העסקה דנן כשהיא לאחר כל הרישומים הנדרשים מבחינה משפטית ,הרי ככל
שהתהוו סכו מים נוספים על מנת להגשים את רצונם של הצדדים בהתאם להוראות ההסכם ביניהם ,סכומים אלו יחושבו כחלק מתמורת הרכישה בהתאם לעיקרון "צירוף
כל התמורות" ,ומשכך ,גם הוצאות עורכי הדין הינן חלק בלתי נפרד משווי הרכישה לצרכי חישוב מס הרכישה במקרה דנן.
הערר נדחה
הערה -יצוין כי לאחרונה בפס"ד יחד הבונים (ו"ע  ) 17240-10-12נתקבלה החלטה הפוכה ,במסגרתה ועדת הערר דחתה את עמדת מנהל מס שבח לפיה יש להוסיף
הוצאות שכ"ט ששולמו למוכר בגין רשימת הזכויות ע"ש הרוכש ,ובמקרה זה הועדה לא התרשמה שהייתה התחייבות בהסכם לביצוע הרישום ולכן נקבע כי אין להוסיף
סכום זה לשווי הרכישה.
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להרשמה

לחצו כאן
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חלק  - 3חוזרים ,הוראות ביצוע ופרסומים אחרים  -מס הכנסה
רו"ח ועו"ד נעמה שפי ,מנהלת בכירה
צבירה עודפת בקופות פנסיה -מענק שנים עודפות ודמי גמולים
.1
חוזר מס הכנסה מס' 2/2015
חוזר זה דן בתשלומים עודפים אשר שולמו לקרנות הפנסיה הותיקות (פנסיה תקציבית בדרך כלל) ואשר לפיהן ניתן לצבור זכויות פנסיוניות בשיעור של  2%לכל שנה ועד
לתקרה מקסימלית של  70%כאשר ,כל צבירה נוספת מעבר ל 70%-נחשבת כ"צבירה עודפת" .צבירה עודפת זו יכולה לנבוע משתי תקופות :תקופה נוספת שקדמה לגיל
הפרישה ותקופה נוספת שלאחר גיל הפרישה.
ההפקדות הנובעות מהתקופה הנוספת שקדמה לגיל הפרישה מקנות לעובד שני סוגי גמולים  -כיסוי ביטוחי לקצבת שארים וקצבת נכות בתקופה בה עדיין אינו זכאי
לקצבה וכן עדכון עליית השכר בהתאם לעליית שכרו של העובד אשר משפיע על חישוב השכר הממוצע לקצבה .מסכום הקצבה העודפת אשר לא שימש לשתי המטרות
הנ"ל ,משולם לעובד סכום נוסף לפי כללי הקרן הנקרא "מענק שנים עודפות".
לגבי התקופה הנוספת שלאחר גיל הפרישה ,הרי שהיא מקנה לעובד עדכון בגין עליית השכר בלבד ולפיכך כל סכום הצבירה העודפת בגין תקופה זו ישולם לעובד במועד
הפרישה בפועל צמוד למדד החל ממועד הפקדתו .סכום זה נקרא "דמי גמולים".
החוזר מפרט את השלכות המס של תשלום מענק שנים עודפות ותשלום דמי גמולים כאשר הוא מבצע אבחנה בין תשלומם בסמוך למועד הפרישה בפועל לבין תשלומם
לפני מועד הפרישה בפועל.
מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה -בעקבות תיקון  190לפקודה
.2
חוזר מס הכנסה מס' 3/2015
ביטוח מפני אובדן כושר עבודה בא להגן על המבוטח במקרה בו יאבד חלילה את כושר עבודתו עקב מחלה או תאונה ,ולאפשר שמירה על רמת החיים ויצירת מקור הכנסה
חלופי .בעת קרות אירוע הביטוח ,ישנן מספר דרכים לשלם למבוטח עבור אובדן כושר עבודתו ולכל צורת תשלום שכזו ,ישנן השלכות מס נפרדות.
חוזר זה דן בהשלכות המס ומבהיר את אופן המיסוי של סכומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח בפני אובדן כושר עבודה ,הן כתשלום עיתי והן בתשלום חד פעמי .החוזר
מפרט את השלכות המס בעת תשלום קצבה חודש ית למבוטח בגין אובדן כושר עבודה ,או היוון של תשלומי הקצבה החודשית כתשלום חד פעמי ,וכן תשלום סכום חד
פעמי המתקבל כפיצוי בגין אי תשלום קצבת אובדן כושר עבודה .צורה נוספת לתשלום עבור אובדן כושר העבודה הינה באמצעות פריסת ההכנסה הנובעת מסכום חד
פעמי המתקבל בגין קצבאות אובדן כושר עבודה .החוזר כולל גם דוגמאות מספריות להמחשה.
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הקפאת הוראות החוזר לגבי נקודות זיכוי לילדים במשמורת משותפת מלאה של ההורים
.3
תוספת מס'  1לחוזר מס' 2/2014
בחוזר  2/2014של רשות המיסים מיום  9ביולי  2014נקבע ,כי בהתקיים תנאים מסויימים ובהסכמתם של הורים שנפרדו אשר להם משמורת משותפת מלאה על ילדיהם,
תחולקנה שווה בשווה נקודות הזיכוי בעד ילדיהם לפי סעיף (40ב) לפקודה.
בתוספת מס'  1לחוזר מיום  8בספטמבר  ,2015ובעקבות החלטת בג"צ שניתנה לאחרונה בעתירת עמותת הורות משותפת טובת הילד ואחרים (בג"צ  ,)7455/13נקבע כי
הוראות חוזר  2/2014מוקפאות .הקפאה זו תהא בתוקף עד לסיום עבודתן של הוועדות הציבוריות הבוחנות את נושא מזונות הילדים ואת האחריות ההורית בגירושין.
לאור האמור ,נקודות הזיכוי בעד ילדים לפי סעיף (40ב)( )1לפקודה ,יוענקו להורה במשפחה חד הורית המקבל נקודות קצבה על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור ילדיו
בהתאם לסעיף (40א) לפקודה .ההורה השני במשפחה חד הורית ,יהיה זכאי לנקודות הזיכוי עבור ילדיו בהתאם לסעיף (40ב)(1א) לפקודה.

ניכוי במקור בגין הלוואות מעמית לעמית ( )p2pהניתנות באמצעות אתר אינטרנט
.4
החלטת מיסוי מס' 5769/15
החלטת המיסוי דנה בעניין הלוואות פרטיות הניתנות דרך חברה פרטית תושבת ישראל המפעילה אתר אינטרנט לתיווך במתן וקבלת הלוואות מעמית לעמית ( )P2Pומתן
שירותי סליקה להלוואות כאמור .במסגרת אתר האינטרנט ,יחידים תושבי ישראל מגישים בקשה מקוונת לקבלת הלוואה מיחידים אחרים תושבי ישראל או מחברות
תושבות ישראל ,כאשר ההלוואות נושאות ריבית שנתית קבועה מראש אשר אינה תלויה בגורם בלתי-וודאי והן מוחזרות דרך חשבון הבנק של הלווים על-ידי חתימה על
משמש את החברה לצורך העברת תשלומים בין
הוראת קבע ובהתאם להסכם עם החברה .לכל המלווים נפתח חשבון נאמנות בבנק ,בו הם רשומים כנהנים וחשבון זה ַ
המלווים ללֹווים.
ַ
מהעובדות המתוארות עולה כי החברה אינה צד להלוואות ,כספי ההלוואות א ינם חלק מנכסיה או מהתחייבויותיה ,והסיכון כי ההלוואות לא יפרעו הינו של המלווים בלבד.
החברה גובה בעבור השירותים אותם היא נותנת עמלות מהלֹווים או מהמלווים בעת העברת התשלומים בחשבון הנאמנות.
במסגרת ההחלטה ובהתבסס על הנתונים דלעיל ,נקבע כי על החברה לנכות מס במקור בגין תשלומי הריבית ללֹווים בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית ,מדיבידנד
ומרווחים מסוימים) ,התשס"ו ,2005-כשהחברה תהא "החייב" כהגדרתו בתקנות האמורות .עוד נקבע ,כי על החברה לתת לכל מַ לווה אשר נוכה לו מס במקור ,אישור ניכוי
מס במקור כאמור בתקנה  16לתקנות ,כשאין באמור באישור זה כדי לקבֹוע את שיעור המס הסופי ו/או את סיווג ההכנסה שהתקבלה בידי המלווה.
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העברת מניות לפי הוראות סעיף 104ב(א) לפקודה
.5
החלטת מיסוי מס' 4629/15
בני זוג מחזיקים יחד באופן ישיר בחברה בשיעור כולל של  25%( 50%כל אחד מבני הזוג) ,כאשר בעל המניות הנוסף הינו חברה פרטית נוספת המחזיקה בחברה בשיעור
של  50%הנותרים .בני הזוג ,מעוניינים להעביר את מניותיהם בחברה לחברה חדשה המוקמת במיוחד לצורך כך ,כל זאת ללא חבות במס ובתמורה להקצאת מניות
בחברה החדשה ועל פי סעיף 104ב(א) לפקודה.
בהחלטת המיסוי ,אושרה הבקשה ונקבעו התנאים הבאים :מועד שינוי המבנה יהיה מועד העברת המניות בפועל ,כל אחד מבני הזוג יעביר את מלוא החזקתו ומלוא
זכויותיו במניות החברה לחברה החדשה ,ההקצאה בחברה החדשה תעשה לכל אחד מבני הזוג בהתאם להוראות סעיף 104ב(א)( )3לפקודה ,המחיר המקורי ויום
הרכישה של המניות המוקצות יקבע בהתאם להוראות סעיף 104ו לפקודה ,כמניות המוקצות ייחשבו גם המניות שהוקצו מכוחן לרבות מניות הטבה  ,split,הנפקת זכויות
וכיוב' אשר יוקצו לאחר מועד שינוי המבנה ,המחיר המקורי ויום הרכישה של המניות המועברות ייקבע בהתאם להוראות סעיף 104ה לפקודה.

הפקת שובר ברקוד לתשלומי חובות מס הכנסה ותשלומי שכר דירה
.6
הודעת רשות המסים מיום  11באוקטובר 2015
רשות המסים החלה לאחרונה ,במסגרת שיפור השירות ללקוחותיה ,לאפשר לבעלי חובות במס הכנסה וחובות ניכויים וכן למשכירי דירות ,להפיק בעצמם באתר הרשות,
שוברי ברקוד לצורך תשלום חובותיהם.
עד עתה ,רשות המסים הפיקה בכל שנת מס כ 700,000-שוברי תשלום עם פס מגנטי לצורך תשלומי חובות מס הכנסה ,חובות ניכויים ותשלומי שכר דירה ,דבר שחייב
את בעלי החוב ומשכירי הדירות להגיע למשרדי הרשות לקבלת שוברי התשלום .מעתה ,במטרה לצמצם את ההגעה הפיזית למשרדים ,יוכל כל בעל חוב ומשכיר דירה
להפיק לבד באתר הרשות שובר ברקוד ולהדפיסו בכל מדפסת .השובר ישולם בבנק הדואר בלבד ואין מגבלה לגבי הסכום לתשלום .בשובר ימלא בעל החוב את נושא
המס ,סוג התשלום ,שנת המס והסכום לתשלום.
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גילוי מרצון  -ביטול התנאי לתשלום מס משמעותי והארכת תוקף הוראות השעה עד  30ביוני 2016
.7
הודעת רשות המסים מיום  21בספטמבר 2015
כפיר אילני ,רו"ח ( ,)MBTמנהל בכיר בחטיבת המס
רשות המסים הודיעה כי הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות ,במסגרת הוראות השעה בנוהל גילוי מרצון ,עד ליום  30ביוני .2016
חשוב לציין ,כי במסגרת הוראת השעה המוארכת יבוטל התנאי לפיו נדרש תשלום מס משמעותי על ידי המבקש .לאור ההחלטה ,הרשות תפנה בכתב למי שהגישו
בקשות שנ דחו על רקע זה ותודיע כי באפשרותם לפנות שוב במסגרת הוראת השעה שהוארכה .הסוגיה תיבחן שוב עם תום הוראת השעה בהקשר לנוהל הקבוע.
נזכיר ,כי הוראת השעה מאפשרת הגשת בקשות בשני מסלולים ושנועדו להקל על הגשת בקשות לגילוי מרצון ועיקרן:
.1

מסלול אנונימי  -במסלול זה נ יתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה .עם בירור חבות המס
הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים .

.2

מסלול מקוצר  -כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על  2מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על  0.5מיליון ש"ח ,ניתן להגיש את הבקשה
במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטיים .עם אישור הבקשה ,יונפק לפונה שובר תשלום .עם תשלום השובר במועד ,תימסר לפונה הודעה שלא
תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר.
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חלק  - 4חוזרים ,הוראות ביצוע ופרסומים אחרים  -מס ערך מוסף
רו"ח נטאלי שפיגלר ,מחלקת מסים עקיפים
החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות -סיווג כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מע"מ של פעילות נוסטרו
.1
החלטת מיסוי שלא בהסכם מס' 4396/15
עובדות המקרה :חברה בע"מ פועלת בישראל בתחום ההשקעות והמסחר בני"ע בארץ ,בחו"ל ובעסקאות מחוץ לבורסה .השקעות החברה בניירות הערך מתבצעות
בחשבון הנוסטרו של החברה .החברה משקיעה בסכומים גבוהים ,מבצעת מספר פעולת רב ומממנת את פעילותה גם באמצעות הלוואות בנקאיות .משכך פנתה בבקשה
לבחון את סיווגה לעניין מע"מ.
הוחלט  :בהתאם לחוק ,לאור הנסיבות והמאפיינים הכוללים פעילות ענפה בשוק ההון הדומה במהותה לפעילותם של גופים פיננסיים ומחזורי קניה ומכירה משמעותיים וכן
בהסתמך על ההלכה בפס"ד רפאל מגיד (ע"א  ) 9187/06הרי שמדובר בפעילות עסקית .עוד נקבע כי פעילות החברה עונה להגדרת סעיף (1א)( )3להוראות צו מס ערך
מוסף (קביעת מוסד כספי) ,התשל"ז .1977-בהתאם לכל הנ"ל תסווג החברה כ"מוסד כספי" .

החבות במע"מ של מכירת נכס בלתי מוחשי שפותח בישראל לתושב חוץ כשהוא מותקן במערכת המיוצרת בחו"ל
.2
החלטת מיסוי בהסכם מס' 2625/15
עובדות המקרה  :חברה העוסקת בפיתוח ,ייצור ומכירה של מערכת אלקטרוניות אשר המרכיב העיקרי בה הינו רכיב התוכנה אשר בגינו מתהוות מרבית ההוצאות והוא
מפותח בישראל אך המערכת מיוצרת ומורכבת בחו"ל .החברה מוכרת את המערכת הן ללקוחות בחו"ל והן ללקוחות בישראל .המערכות אשר נמכרות ללקוחות בישראל הן
היחידות המיובאות לארץ.
הוחלט )1( :ייבוא המערכות לישראל חייב במע"מ בעת שחרורן מהמכס ( )2מס התשומות הכלול ברשימון הייבוא ניתן לניכוי באופן מלא בכפוף לתנאים המצויים בחוק
מע"מ ( )3המערכות הנמכרות לתושבי חוץ מהוות מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ החייבות בשיעור אפס בהתאם לסעיף (30א)( )2לחוק מע"מ .לפיכך ,החברה תהא
רשאית לנכות את מלוא מס תשומות בגין מכירות אלה )4( .במידה ובעתיד הרכבת המערכות תעשה בישראל לשם מכירתן בחו"ל ,על החברה יהיה להנפיק רשימון ייצוא
או "מסמך אחר" שאישר המנהל לטובת ניכוי התשומות.
על פי הודעה לעיתונות של רשות המסים מיום  ,20/9/15ההחלטה המקדמית פותחת פתח לחברות ישראליות שעיקר עיסוקן בארץ מתמקד בפיתוח מוצרים אך מרכזי
הייצור שלהן נמצאים בחו"ל ,לקבל הכרה בעסקאות של מכירת מוצריהן ללקוחות בחו"ל כמכירת נכס בלתי מוחשי ובכך ,לאפשר להן לנכות מס תשומות היכול להסתכם
במיליוני שקלים .ברשות המסים מעריכים כי ההחלטה צפויה להשפיע על מאות חברות ישראליות העוסקות בפיתוח תוכנה ,עיצוב מוצרים ,פיתוח תרופות וכו' ,בכך שהיא
תאפשר להן להמשיך לפעול בישראל בתנאי תחרות משופרים בשוק הגלובלי.
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הוצאת הודעת זיכוי על-ידי עוסק במקרים שבוטלה עסקה שנעשתה על-ידי עוסק אחר
.3
החלטת מיסוי בהסכם מס' 8212/15
עובדות המקרה  :חברה העוסקת בייבוא טובין ("החברה") ומכירתם לקמעונאים בישראל אשר מוכרים את הטובין ללקוחותיהם ("הלקוח הסופי") .החברה מעניקה ללקוח
הסופי אחריות לגבי הטובין ואף מאפשרת לו לקבל החזר כספי או טובין חליפיים בעת הצורך ,לקמעונאי לא נוצרות עלויות כתוצאה מכך שכן החברה נושאת בכלל העלויות.
הוחלט ) 1( :במקרים בהם החברה תמסור ללקוח הסופי טובין חלופי או החזר כספי היא תהיה רשאית להוציא לספרים הודעת זיכוי שתכלול גם את שם הקמעונאי וגם את
פרטי הלקוח ,זאת במידה והלקוח אינו רשום כ"עוסק" בהתאם לחוק מע"מ )2( .סכום המע"מ שייכלל בהודעת הזיכוי לא יעלה על סכום המע"מ שנכלל בחשבונית שהוציאה
החברה בעת מכירת אותו טובין לקמעונאי) 3( .במידה ומספקת החברה ללקוח טובין חלופיים ,יש להוציא גם חשבונית מס כולל מע"מ שאינו נמוך מהסכום בו נמכר הטובין
לקמעונאי)4( .יש לתעד במערכת הנה"ח את כל הנתונים והפרטים הכלולים בהודעת הזיכוי ובחשבונית המס שהוצאו )5( .על החברה לשמור בספריה את חשבוניות המס
המקוריות שקיבלו הלקוחות מהקמעונאי.
החבות במע"מ של אשפוז תייר בבית חולים בישראל והשירותים הנלווים לאשפוז
.4
החלטת מיסוי שאינה בהסכם מס' 6385/15
עובדות המקרה :חברה בע"מ המוגדרת כ"עוסק" ("החברה") מס פקת שרותי תיווך בין חולים תושבי חוץ לבתי חולים בארץ לטובת קבלת שירותים רפואיים בישראל.
החברה מלווה את התייר הן במהלך הבדיקות המקדימות ,הן במהלך האשפוז והן לאחריו בעת ההחלמה שלא במסגרת בית החולים ועד עזיבתו את הארץ .משמע,
החברה מספקת מענה לכלל צרכיי התייר ה נובעים מההליך הרפואי במהלך שהותו בישראל .התייר משלם מראש בעבור כל השירותים הרפואיים וכן דואג להסדרי הלינה
והטיסות בעצמו .בתמורה אותה מעביר התייר לבית החולים בגין השירותים הרפואיים הניתנים לו כלולה העמלה המשתלמת לחברה על-ידי בית החולים בגין שרותיה .בית
החולים מוציא לתייר חשבונית בשיעור אפס ע"פ סעיף (30א)(() 8ז) לחוק אשר קובע כי תמורה בגין אשפוז תייר בבית חולים והשירותים הנוספים הניתנים לו אגב האשפוז,
תחויב במע"מ בשיעור אפס בהתקיים התנאים בסעיף.
הוחלט :מאחר והעמלה המשולמת לחברה כלולה בחשבונית המס היוצאת לתייר על-ידי בית החולים ,השירותים הניתנים על-ידי החברה לתייר הינם אגב אשפוזו ועל כן
נכנסים לתחולת סעיף (30א)(() 8ז) לחוק ולכן חייבים גם הם במע"מ בשיעור אפס בכפוף להתקיימות התנאים שבסעיף ולא שיעור מס מלא.
על תמורה בגין שירותים אשר ניתנים לתייר על-ידי עוסקים שא ינם קשורים לבית החולים ,ושאינם כלולים בחשבונית שהוציא בית החולים לתייר ,יחול מע"מ בשיעור מס
מלא ,גם אם הם ניתנים בפועל בבית החולים והם אגב האשפוז.
איסור ניכוי מס תשומות של הוצאות ששימשו לטיפול בהגשת בקשה לקבלת מענקים ממשרד הכלכלה
.5
החלטת מיסוי שלא בהסכם מס' 5738/15
עובדות המקרה  :חברה בע"מ פנתה באמצעות יועצים שונים למשרד הכלכלה וביקשה לקבל מענק למחקר ופיתוח מהמדען הראשי .בקשתה אושרה.
הוחלט :על פי הלכת העליון בפס"ד אבי צמיגים בע"מ (ע"א  ,)507/02שקבעה כי לא ניתן לנכות מס תשומות ששימש לצורך השגת הכנסה שאינה חייבת במע"מ ,הוחלט
כי לא יותר ניכוי מס התשומות בשל הוצאות ששימשו לקבלת מענקים (שאינם חייבים במע"מ) ,לאור סעיף  41לחוק מע"מ ,ותקנה  3לתקנות מע"מ.
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חלק  - 5מיסוי בינלאומי
רו"ח אייל אלטחן ,המחלקה למיסוי בינלאומי
קפריסין :תיקונים לחוקי המס במטרה למשוך משקיעים
ביום ה 16-ביולי  ,2015פורסמו ברשומות הממשלה בקפריסין שני שינויים מרכזיים לדיני המס בקפריסין .שינויים אלה ,שיחולו מיום פרסומם ,חוקקו במטרה לשפר את
האטרקטיביות והתחרותיות של קפריסין במשיכת השקעות זרות ולעודד יחידים בעלי הכנסות גבוהות להתגורר בקפריסין .השינוי הראשון הינו מתן אפשרות לחברות לניכוי
ריבית רעיונית בשל שימוש בהון עצמי ,והשינוי השני הינו צמצום בהגדרת תושבות של יחידים לצרכי היטל הגנה על הכנסות מסוימות (כגון הכנסות מדיבידנד וריבית)
ולהלן נפרט:
ניכוי ריבית רעיונית בשל שימוש בהון עצמי ) :)NID - Notional Interest Deductionחוקי המס המקומיים תוקנו כדי לאפשר לחברות ניכוי הוצאת ריבית רעיונית על
סכומים הוניים העומדים בתנאים .על פי כללי ניכוי ריבית רעיונית ,חברות תושבות בקפריסין וחברות זרות בעלות מוסד קבע בקפריסין זכאיות לניכוי ריבית רעיונית על הון
עצמי .הריבית הרעיונית מתקבלת כניכוי מס כנגד הרווחים החייבים במס של החברה .הריבית הרעיונית המותרת בניכוי מחושבת על ידי הכפלת "ריבית הייחוס" בסכום
"ההון הזכאי" המשמש את העסק בביצוע פעילותו .לצורך החוק המתוקן:




"ריבית הייחוס" הינה שיעור הריבית על האג"ח הממשלתי ל 10-שנים (ליום  31בדצמבר של השנה שקדמה לשנת המס הרלוונטית) במדינה שבה ההון החדש
מושקע ,בתוספת פרמיה של  .3%השיעור המינימאלי הוא שיעור הריבית על אג"ח של ממשלת קפריסין ל 10-שנים (ליום  31בדצמבר של השנה שקדמה לשנת המס
הרלוונטית) ,בתוספת פרמיה של .3%
ה"הון הזכאי" הוא ההון שהוכנס לעסק החל מ 1-בינואר  2015כהון מניות מונפק או כפרמיה על מניות (בתנאי שאלה אכן שולמו במלואם).

החוק קובע כי הון חדש שהוכנס לחברה החל מיום  1בינואר  ,2015שמקורו ,במישרין או בעקיפין ,מעתודות הקיימות ביום  31בדצמבר  2014אך שאינו מתייחס למימון
של נכסים חדשים המשמשים בעסק אינו עומד בהגדרת "הון זכאי" .ניכוי הריבית על ה"הון הזכאי" לא יעלה על  80%מההכנסה החייבת במס (לפני ניכוי הריבית
הרעיונית) .במקרה של הפסד לצרכי מס בשנה השוטפת ,לא תותר ריבית רעיונית בניכוי .ההוראות החדשות שתאפשרנה לחברות לממן את פעילותן באמצעות הון עצמי
ולקבל ניכוי מס על הוצאות ריבית רעיונית הוכנסו למטרת עידוד השקעות בחברות תושבות קפריסין ,ולצורך האצת הפיתוח של כלכלת קפריסין .שיעור המס החברות
הסטטוטורי בקפריסין הינו  ,12.5%ההוראות החדשות עשויות להפחית את שיעור המס האפקטיבי עד כדי .2.5%
צמצום הגדרת תושבות של יחידים לצרכי היטל הגנה ( :)SDC - Special Defense Contributionבהתאם לחוקי המס בקפריסין ,יחיד השוהה יותר מ 183-ימים
בקפריסין בשנת המס (כלומר  -יחיד תושב קפריסין לצרכי מס) ,יהיה כפוף למס ההכנסה ולהיטל הגנה על הכנסות מסוימות (כגון הכנסות מדיבידנד וריבית).
לצרכי חוק היטל הגנה ,יחיד הינו תושב קפריסין אם אביו היה תושב קפ ריסין בעת לידתו (בכפוף לתנאים מסוימים) .החוק המתוקן קובע כי ,ללא קשר למקום מושבו של
אביו של היחיד ,יחיד שהינו תושב קפריסין (כהגדרתו בהתאם להוראות חוקי המס) לפחות ב 17-מתוך  20השנים האחרונות שלפני שנת המס הרלוונטית ,ייראה כתושב
קפריסין לצרכי היטל הגנה .כתוצ אה מהשינוי בחוק המטיל מס הגנה ,יחידים תושבים לצרכי מס בקפריסין שאינם תושבים לצרכי היטל הגנה בקפריסין יהיו פטורים מהיטל
ההגנה .כתוצאה מכך ,יחידים המעבירים את מקום מושבם לקפריסין לא יישאו בנטל מס על הכנסות מדיבידנד ומריבית (היות והכנסות אלה פטורות ממס הכנסה וכפופות
להיטל הגנה בלבד).
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חלק  - 6ניוד עובדים ותגמול הוני
רו"ח (משפטנית) פרידה ויסברג ,דירקטורית ,מנהלת המחלקה לניוד עובדים ותגמול הוני ,חטיבת המס
מיסוי אופציות למניות סחירות שהוענקו לחברה שנתנה שירותי ניהול
.1
ע"מ  44913-01-12פרי יעקב שירותי ניהול בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 1
הערעור 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 לא קיבל 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 קבע ,כי בניגוד לטענתה של המערערת ,היא לא שימשה כנושא משרה בליפמן ,למרות שאין מניעה שתשמש ככזה בהתאם לחוק החברות ,ומשאין יחסי עובד
מעביד ,אין להחיל עליה את הוראות סעיף  102לפקודה ,אלא את הוראות סעיף (3ט)(ב)לפקודה ,ולפיו הרווח שנצמח למערערת מהווה הכנסה לפי סעיף  )1(2לפקודה.
כמו כן ,אין צורך במקרה זה בבחינת ההלכה שנקבעה בעניין יאיר דר (ע"א  )7034/99לגבי הקצאות לעובד ובהבחנה בין אופציה סחירה לאופציה שאינה סחירה.
הערעור נדחה
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מועד ניתוק תושבות למס ותחולת סעיף 100א לפקודה ("מס יציאה") בהתקיים אמנת מס
.2
ע"מ  31489-01-13דוד קניג נ' פקיד שומה ת"א 3
עניין הערעור שנדון הוא בשאלת אופן מיסוי מכירתן בשנת  2007של מניות של חברה הרשומה בארה"ב שהייתה חברת אם של חברה תושבת ישראל ,בידי המערער,
הטוען כי ניתק תושבות למס מיש ראל שנים רבות לפני מועד מכירת המניות .לטענת פקיד השומה ,המכירה הייתה חייבת במס בישראל מכוח תושבתו הישראלית של
המערער בעת המכירה או לחילופין מתוקף הוראות סעיף  100א לפקודה (המטילות "מס יציאה" על רווח ממכירת נכסים שהוחזקו בידי תושבי ישראל טרם ניתוק התושבות
שלהם לפי נוסחה לינארית של תקופת ההחזקה בהן).
בית המשפט המחוזי בת"א (כב' השופט קירש) סקר באריכות את הפרמטרים הרלבנטיים ואת מעמד התושבות של המערער על פי "מבחן הימים" הקבוע בסעיף (1א)()2
לפקודה והאם הצליח המערער להרים את נטל סתירת חזקות הימים על פי המבחן המהותי של מרכז החיים .בית המשפט קבע כי עד אמצע שנת  2005לא הורם נטל
ההוכחה על ידי המערער כי מרכז חייו מחוץ לישראל .בין היתר ,ציין בית המשפט ,כי לאור מספר ימי השהייה המשמעותי בישראל ,הימצאות בתים שעמדו לרשותו של
המערער הן בישראל והן בארה"ב ,בנותיו הקטינות ששהו ב ישראל באותה עת ומחויבותו של המערער ליטול חלק בגידול בנותיו בישראל ,יש לראות את מרכז חייו של
המערער בישראל ויש לראותו כתושב ישראל עד  24במאי ( 2005ובכך הקדים את מועד ניתוק התושבות שקבע המשיב 18 -בדצמבר  ,2006מה שמשפיע על חישוב
הנוסחה הלינארית של סעיף 100א).
בית המשפט העיר מספר הערות לגבי הצידוק הכלכלי להחלת הנוסחה הלינארית שסעיף 100א במקרה בו שווי הנכס בעת ניתוק התושבות היה נמוך וכן לגבי הצורך
להתייחס לתחולת הסעיף במצב של כפל תושבות.
בית המשפט נמנע מלהכריע בטענת המערער ,שהוראות אמנות המס גוברות על הוראות סעיף 100א ועל כן אין להחילן במקרה זה ,בקובעו שלאור חוסר הבהירות
בהבאת הראיות שלא אפשר בחינה מעמיקה של אופן חישוב רווח ההון והחלק מרווח ההון שיתחייב במס בישראל ,יתכן שלאחר תיקון התחשיב הלינארי בהתאם למועד
הפסקת התושבות שנקבע לעיל ,ולאחר התחשבות בהפסדי הון מועברים ובעלות ההשקעה בחברה הנמכרת -החבות במס בפועל לא תהיה "כצעקתה" וניתן יהיה להגיע
להסדר בין הצדדים.
על כן ,החזיר ביהמ"ש את הדיון למשיב לשלב ההשגה לטיפול בסוגיות הבאות )1( :זכאותו הכללית של המערער ליהנות מהוראות אמנת המס בשנים בהן הוא לא היה
תושב ישראל; ( ) 2היקף ותוכן הדיווח שנעשה על ידי המערער לשלטונות המס האמריקאים בקשר למכירת המניות ,בייחוד בכל הנוגע לאופן הצגת סכום התמורה ואופן
קיזוז הפסדים מועברים; ( )3זכותו של המערער לקזז הפסדי הון כנגד הרווח ממכירת המניות במסגרת חישוב המס הישראלי; ( )4זכותו של המערער להפחית מרווח ההון
ממכירת המניות על עלות ההשקעה בהן.
הערעור בעניין התושבות התקבל בחלקו והוחזר לטיפול בשלב ההשגה בעניין חישוב רווח ההון

בחזרה לתפריט

27

מגזר הנדל"ן
רו"ח אלי גורנשטיין ,דירקטור ,מנהל מחלקת מיסוי נדל"ן
רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני ,מנהל בכיר

פסיקה  -מיסוי מקרקעין
האם מכירת קניון כוללת בתוכה גם מרכיב מוניטין?
.1
ו"ע  18397-11-12סגל ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה
בערר זה עלתה לדיון מחלוקת בקשר להסכם שנחתם ביוני  2011בין העוררים לבין חברת מרכזי מסחר (אזו-ריט) בע"מ (לשעבר בריטיש ישראל מרכזי מסחר
בע"מ (להלן" :בריטיש ") .לפי ההסכם מכרו העוררים לבריטיש את חלקם ( )50%בקניון חדרה ובחברת הניהול של הקניון כך שבריטיש הפכה בעקבות ההסכם
לבעלים של  100%מהקניון והחברה האמורה .בהסכם המכר לא צוין כי הזכויות בקניון נמכרו במחיר גבו ה משמעותית משווי השוק שלהן ,אך העוררים טענו כי
הזכויות בקניון נמכרו במחיר הגבוה משמעותית משווי השוק שלהן ואת ההפרש ( )15%יש לייחֵ ס למוניטין הקניון .בנוסף נטען כי יש לפצל את התמורה בין החלקות
השונות של הקניון ,כך ש 25%-מהתמורה תיוחס למכירת חלקה מסוימת למרות ששיעורה היחסי לפי שטחה נמוך יותר ,זאת מכיוון שבנוי עליה חלק חדש מהקניון.
ועדת הערר דחתה את הערר ,וקבעה כי נקודת המוצא הראשונה בבחינת השאלה האם לקניון היה מוניטין שנמכר הינה אומד דעתם של הצדדים לעסקה .בעניין
זה ,ציינה ועדת הערר ,כי העסקה דנן הינה עסקה של מ ימוש אופציה שניתנה לבריטיש בהסכם נאמנות משנת  2006ואשר לא התייחס לנושא המוניטין ,ובנוסף לא
צוין נושא זה בדיווח למס שבח.
ניתן היה לטעון שמוניטין נצבר לאחר עסקת האופציה ,אולם אף טענה זו אין לקבל ,וזאת ממספר סיבות :ראשית ,סכום התמורה נקבע בהסכם הנאמנות ואין בו
התייחסות למוניטין .בנוסף ,לא הועלתה כל ראיה בעניין רכישת מוניטין או יצירת מוניטין לקניון .יתרה מזו ,בהסכם שיתוף נקבע כי ניהול הקניון ייעשה על-ידי חברת
ניהול בפיקוחה של בריטיש ,קרי אף אם ניהול הקניון לאחר שנת  2006יצר מוניטין ,אזי הוא נוצר בידי חברת הניה ול או אצל בריטיש ולא בידי העוררים.
ואם לא די בכך ,נקבע כי מהדו"חות הכספיים ומהדיווחים שנעשו ,בריטיש לא דיווחה על רכישת מוניטין בקניית הקניון .באשר לחוות דעת המומחה מטעם
העוררים נקבע כי למרות שאין חולק כי התמורה המוסכמת עלתה על שווי השוק של הקניון ,עדיין עו דף התמורה אינו חייב לשקף רכישה של מוניטין.
לבסוף ,נדרשה ועדת הערר לטענת העוררים לפיה יש לפצל את התמורה בין החלקות השונות כך ש 25%-מהתמורה תיוחס לאחת מהן .ועדת הערר דחתה טענה זו
וקבעה כי הקניון נמכר כיחידה אחת ואין כל מקום לאפשר פיצול התמורה בין החלקים השונ ים אלא בהתאם לגודלן היחסי.
הערר נדחה
בחזרה לתפריט
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קניון אינו "איגוד מקרקעין"
.2
ו"ע  39384-01-10אלדר נכסים בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
עו"ד אהרן לוריא
חברת קניונים לישראל בע"מ שהינה הבעלים של קניון בת ים (להלן" :הקניון") ,הוחזקה על ידי חברת אלדר נכסים בע"מ (להלן" :העוררת") וחברת שופרסל בע"מ
בשיעורים שווים .בשנת  2008רכשה העוררת את חלקה של שופרסל ביתרת מניותיה של קניונים לישראל .לאחר ביצוע הרכישה ,הגישה העוררת למנהל מיסוי מקרקעין
הודעה לפיה ,היות וחברת קניונים לישראל אינה מהווה "איגוד מקרקעין" לצרכי חוק מיסוי מקרקעין (להלן" :החוק") ,הרי שהיא אינה מחויבת במס רכישה בגין רכישת
יתרת המניות .מנגד ,קבע מנהל מיסוי מקרקעין ,כי קניונים לישראל הינה "איגוד מקרקעין" לצרכי החוק ומשכך ,חייבת היא במס רכישה על רכישתן של מניות אלה.
ועדת הערר (בדעת רוב) קבעה כי הקניון אינו נחשב "איגוד מקרקעין" שכן בנוסף למקרקעין המצויים בשטחו ,קיימים גם נכסים בלתי מוחשיים שאינם טפלים למטרותיו
העיקריות של הקניון ,ובהסתכלות על התמונה המלאה ,לא נראה כי קניון בת ים אכן מקיים את תיבת "איגוד מקרקעין" בסעיף  1לחוק כ"איגוד שכל נכסיו במישרין או
בעקיפין ,הם זכויות במקרקעין" .הנכסים הבלתי מוחשיים הינם בין היתר :הסכמי שכירות ,מותג ,הון אנושי ,מוניטין ו"עסק חי" ,אשר ביחס לאחרון ,לא רק שאינו טפל
למטרותיו העיקריות של הקניון ,אלא שבלעדיו לא היה מתקיים קניון בת ים על החנ ויות שבו ,כמקשה אחת .ניתן להשוות את הקניון למלון שאינו נחשב לאיגוד מקרקעין
בגלל שהוא מחזיק גם נכסים אחרים כגון ריהוט וציוד המשרתים את העסק של בית המלון.
מנגד ,דעת המיעוט של יו"ר הוועדה ,כב' השופט אלטוביה ,גרסה כי הקניון אכן מהווה "איגוד מקרקעין" לצרכי החוק .לדידו ,הנכסים הבלתי מוחשיים אשר נמנו לעיל ,אינם
מהותיים לפעילות ההשכרה של הקניון .רוצה לומר ,נכסים אלו הינם חלק מפעילותו העיקרית של הקניון ואינם טפלים לה .משכך ,אין בכוחם של נכסים אלו להוציא את
הקניון מתחולתה של תיבת "איגוד מקרקעין" בהתאם לחוק.
הערר התקבל ברוב דיעות
הערה -כזכור פסיקה זו מתווספת למקרים קודמים שנדונו על-ידי ועדות ערר אחרות בסוגיה זו ,כאשר בעניין מליסרון (ו"ע  ,)10-11-54436הועדה קבעה כי חברת חוצות
המפרץ בע"מ אשר הפעילה קניון נחשבת כ"איגוד מקרקעין" ,ומאידך בו"ע  1429-08גזית גלוב ,הועדה קבעה ,בין היתר ,כי בידי האיגוד (קרי חברת הקניון) היו נכסים
בלתי מוחשיים אשר מוציאים את האיגוד מהיותו איגוד מקרקעין.
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החלטות מיסוי והודעות רשות המסים  -מע"מ
רו"ח נטאלי שפיגלר ,מחלקת מסים עקיפים
החבות במע"מ על הפקעת מקרקעין
.3
החלטת מיסוי בהסכם מס' 5268/15
עובדות המקרה :בהתאם לתוכנית בנין עיר שונה ייעודו של מקרקעין בבעלות אדם פרטי כך שחלקו הופקע וחלקו האחר הוכרז כ"דרך" .בהליך פשרה בין בעל המקרקעין
לבין הרשות המפקיעה ,נקבע כי בשל שינוי יעוד המקרקעין והפקעת חלק מהם תשולם לבעל המקרקעין תמורה כלהלן:
א.
ב.

תמורה בסכום מסוים בגין הפקעת חלק מהמקרקעין.
תמורה בסכום מסוים בגין יתרת המקרקעין שנותרו בידי בעל המקרקעין עקב הפגיעה בשווים שהתרחשה בעקבות שינוי הייעוד.

הוחלט  :בעל הנכס הוא אדם פרטי ,הרשות היא מלכ"ר .הפקעת המקרקעין היא בגדר עסקת אקראי ולכן מדובר בעסקה החייבת במע"מ .על פי תקנה 6ב לתקנות מע"מ,
החייב במס בעסקה הוא הקונה ,קרי ,הרשות המקומית .בהתבסס על הלכת העליון בע"א  8863/07ב.מ כפריס דדו בע"מ נ' מנהל המע"מ )1( :סכום הפיצוי בגין הפקעת
המקרקעין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית יהיה חייב במע"מ )2( .יתרת הסכום לתשלום ,בגין ירידת הערך של המקרקעין לאור שינוי הייעוד שבוצע בו-לא תהיה חייבת
במע"מ )3( .מועד החיוב יהיה בהתאם לסעיף  27לחוק -עם תשלום הפיצוי )4( .על הרשות המקומית לדווח על העסקה ולשלם את המס בגינה באמצעות טופס דיווח על
עסקת אקראי.

יזמים בפרויקטים של תמ"א  38יוכלו לנכות הוצאות גם בפרויקטים שלא יצאו לפועל
.4
הודעה של רשות המסים מיום  11באוגוסט 2015
במטרה להגדיל את הכדאיות הכלכלית בעבור יזמים באזורים שאינם אזורי ביקוש ,פרסמה רשות המיסים טיוטת הוראת פרשנות לתיקון  47לחוק מע"מ המדגישה כי
ליזמים מותר לנכות תשומות גם בגין הוצאות לקידום פרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א  38כגון פרסום ,תכנון אדריכלי וכיוב' אף אם הפרויקט לא יצא לפועל.
בנוסף לכך ,החל מכניסתו של תיקון  47לתוקף ייהנה היזם ממע"מ בשיעור אפס גם כאשר הדיירים מנצלים פטורים אישיים ממס שבח (לדוגמה ,מטעם של מכירת דירה
יחידה מזכה) ולא רק כאשר בוחרים בניצול פטור ייחודי הניתן להם מכוח ביצוע תכנית התמ"א ובמידה שעל פי התנאים המצויינים בחוק הם זכאים לפטור הייחודי.
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המגזר הציבורי
רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ -מלכא

חוזרים ופרסומים של רשויות המס
קווים מנחים להחלת סעיף  46לפקודת מס הכנסה  -זיכוי בגין תרומות למוסד ציבורי
חוזר מס הכנסה 9/2015
סעיף  46לפקודה נועד להקל על פעילות מוסדות ציבור הפועלים בתחומים הקבועים בחוק .באמצעותו ,המדינה מעניקה זיכוי ממס בעד תרומה שניתנת למוסדות אלו ובכך
היא מעודדת יחידים וחברות לתרום להם כספים .בעקבות בג"צ ויפאסנה (בג"צ  ,)10893/08בו הורה ביהמ"ש העליון לשר האוצר לגבש קריטריונים ברורים להחלת סעיף
 46לפקודה ,מונתה ועדת פריש ,שתפקידה היה לבחון את אמות המידה והקריטריונים לפיהם יקבל מוסד ציבורי אישור זיכוי מס בגין תרומות לפי סעיף  46לפקודה.
המלצות ועדת פריש באות להסדיר את אופן יישום סעיף  46מבחינה מהותית ופרוצדוראלית.
תכלית חוזר מס הכנסה  9/2015הינה ליצור בהירות בתנאים לקבלת אישור לפי סעיף  ,46בהתאם לקביעת בית המשפט העליון בבג"צ ויפאסנה ,ולהביא לידיעת הציבור
את הקווים המנחים לכך.
()1

הגדרת "מוסד ציבורי" ו"מטרה ציבורית"  -קיומו של מוסד ציבורי ,כהגדרתו בסעיף  )2(9לפקודה ,הינו תנאי סף לקבלת אישור לפי סעיף  46לפקודה" .מטרה
ציבורית" מוגדרת אף היא בסעיף  )2(9לפקודה .מכוח הסמכות הקנויה לו בסעיף  )2(9לפקודה ,קבע שר האוצר שורת מטרות נוספות כמטרות ציבוריות.

()2

תבחינים מהותיים לבחינת פעילות למטרה ציבורית  -בכפוף להגדרת "מטרה ציבורית" ,אישור לפי סעיף  46ייבחן גם לאור פעילות המוסד הציבורי למטרה ציבורית,
הלכה למעשה ,בהתאם לשורת תבחינים המפורטים בהרחבה בחוזר ,כגון :פעילות שנועדה לקדם את רווחת הציבור; פעילות המקדמת ללא אפליה את רווחת
הציבור ככלל; פעילות שאינה נוגדת את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; פעילות שאינה מפרה את חוקי המדינה; פעילות שאינה פוגעת בביטחון
הציבור והמדינה; פעילות שאינה פוגעת בתקנת הציבור; הפעילות אינה מסייעת למטרה פוליטית; פעילות שמימושה אינו בפעולות הכלולות בסעיף 7א לחוק יסוד:
הכנסת; הפעילות היא בעלת אופי מתמשך.

()3

תבחינים מהותיים לבחינת "מוסד ציבורי"  -בכפוף להגדרת "מוסד ציבורי" ,בעת קבלת בקשה לאישור לפי סעיף  ,46מחלקת מלכ"רים ומוסדות ציבור תבדוק ותוודא
התקיימותם של מספר תנאים במוסד הציבורי ,המפורטים בהרחבה בחוזר ,כגון :כל מטרותיו של המוסד הן מטרות ציבוריות כמשמעותן בסעיף  )2(9לפקודה;
המוסד בעל אישור ניהול תקין מהרשם הרלבנטי; פעילות המוסד מקדמת ללא אפליה את רווחת הציבור ככלל; המוסד הציבורי יפעל לקידום המטרה הציבורית ללא
קשר/התניה בין שיעור ההשתתפות במימון הוצאות המוסד לבין הציבור הנהנה משירותיו; מפעילי המוסד ,עובדיו ובעלי עניין בו לא יפיקו במישרין כל הנאה כלכלית
אישית לבד משכר סביר שהוא פונקציה של פעילותם במוסד; שכר עובדי המוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימאלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי;
המוסד אינו פועל למטרות רווח; המוסד לא יחלק כספים ונכסים אלא אם הינה לשם הגשמת מטרותיו הציבוריות של המוסד; הקריטריונים לקבלת שירותים מהמוסד
עומדים במבחנים אובייקטיביים המפורסמים לציבור הרחב; תהליכי קבלת החלטות במוסד נעשים עפ"י אמות מידה ציבוריות; פעילות המוסד ממומנת (בין היתר)
מתרומות או שנעשית בחלקה על ידי מתנדבים; המוסד אינו מסייע לפעילות פוליטית; רווחי עסקיו של המוסד מופנים למימוש מטרותיו ולמימון פעילותו הציבורית;
פעילות המוסד הינה בעלת זיקה לישראל.
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מגזר התעשייה
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס

חקיקה
הארכת תוקף התקנות המקנות הטבות מס לעובדים במשמרות במפעלי תעשייה
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)(תיקון) ,התשע"ו2015-
פורסם בקובץ התקנות  7554מיום  20בספטמבר 2015
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) ,התשמ"ז 1986-מעניקות זיכוי מהמס בשיעור של  15%מהכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית
של עובדים במפעלי תעשייה שעיקר פעילותם בשנת המס היא פעילות ייצורית .ההטבה מוגבלת עד לתקרת הכנסה חודשית של  10,700ש"ח וסכום זיכוי מכסימלי חודשי
של  940ש"ח.
תוקף התקנות הנ"ל מוארך מידי פעם ותוקפן פג לאחרונה ביום  31בדצמבר  .2014בתיקון הנוכחי הוארך תוקף התקנות גם לשנות המס  2015ו.2016-

בחזרה לתפריט

32

חוזרים ופרסומים של רשויות המס
רו"ח אלי כרמל ,מחלקת תמריצים
מפעל תעשייתי מבוזר שהוא קבלן משנה העוסק בייצור מוצרי פלסטיק כ"רכיב במוצר אחר"
החלטת מיסוי בהסכם מס'  7587/15של רשות המסים
העובדות :חברה תושבת ישראל בעלת מפעל תעשייתי מבוזר (להלן" :החברה") העוסקת בייצור של תבניות ומוצרי פלסטיק (להלן" :מוצרי החברה") כקבלן משנה עבור
לקוחותיה .לחברה מפעל ממוקם בשני אתרים ,אתר באז"פ א' ואתר באזור שאינו אז"פ א' (להלן" :אזורי הפעילות") .על פי הצהרתה ,החברה עומדת בתנאי "מפעל בר
תחרות" לגבי מכירותיה על פי הוראות תקנה ( 2א) לתקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר ,מפעל זכאי להטבה),
התשס"ז( 2007-להלן" :התקנות") ,מכח סעיף 18א(ג)( )2לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט( 1959-להלן" :החוק").
בהחלטת מיסוי זו נקבע כי:
( )1מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" לפי סעיף  51לחוק עידוד השקעות הון.
()2

נקבע כי תבניות המיוצרות על ידי החברה אינן מהוות "רכיב במוצר אחר".

()3

חישוב שיעור המכירות מחוץ לישראל יבוצע על כלל ההכנסה המועדפת של החברה בשנת המס ובהתאם לתקנה(2א)( )1או (2א)( )3ובשינויים המחויבים החלים
על מפעל מועדף.

()4

החברה תוכל לתבוע הטבות מס על הכנסתה המועדפת בתנאים כדלקמן:

()5

(א)

ההכנסה המועדפת של החברה בגין המפעל הממוקם באז"פ א'  -רק בתנאי שהחברה תעמוד בתנאי הקבוע בתקנה (2א)(( )1מכירותיו בשוק מסוים בשנת
המס אינן עולות על  75%מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש 25% -או יותר ממכירותיו הן מכירות בשוק מסוים כמשמעותו בסעיף
18א(ג)(()1ג) לחוק) על כלל הכנסתה המועדפת (סך ההכנסה המיוחסת לאז"פ א' וההכנסה המיוחסת לאיזור שאינו אז"פ א').

(ב)

ההכנסה המועדפת של החברה בגין המפעל הממוקם באיזור שאינו אז"פ א'  -רק בתנאי שהחברה תעמוד בתנאים הקבועים בתקנה (2א)(()3מכירותיו
בשוק מסוים בשנת המס אינן עולות על  50%מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש 50% -או יותר ממכירותיו הן מכירות בשוק מסוים
כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(()1ג) לחוק ובלבד שסכום מכירותיו לא פחת מ 20-מיליון ש"ח) על כלל הכנסתה המועדפת (סך ההכנסה המיוחסת לאז"פ א'
וההכנסה המיוחסת לאזור שאינו אז"פ א').

לצורך יישום הוראות התקנות ,החברה תמציא לפקיד השומה טופסי  902או אישור מלקוחות החברה ,בחתימת רואה חשבון חיצוני של הלקוח ,בהתאם לנדרש
בתקנות לכל שנה בה החברה דורשת הטבות על פי הוראות החוק .לא המציאה החברה את האישורים הנדרשים ,מכירותיה של החברה ייחשבו למכירות בישראל.
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