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סיווג הכנסות מימון כאינטגראליות לפעילות של מפעל הזכאי להטבות של החוק לעידוד השקעות הון
.1
ע"א  2248/13ר.ס חברה לייבוא וייצור מזון בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים
המערערת הפעילה בשנים הרלוונטיות לערעור מפעל יצרני בתחום המזון ,בגינו קיבלה אישור לפי החוק לעידוד השקעות הון ,לפיו הייתה זכאית להטבות מס לפי סעיף 51
לחוק .בנוסף להכנסות מהמפעל היו למערערת הכנסות ניכרות מהשקעות ומהלוואות בשוק ההון והמט"ח .המערערת טענה שהשקעותיה שימשו לגידור; ואילו המשיב חלק
על כך וסבר כי בשל כך שההכנסות אינן אינטגרליות לפעילות המפעל ,לא קמה זכאות להטבות מס.
בית המשפט המחוזי קבע כי השקעות המערערת אשר השיאו לה רווחים לא עלו כדי עסקאות גידור כהגדרתן המקובלת וחרף השקעותיה המוצלחות ,לא ניתן ללמוד מהן
בדיעבד על הגדרת פעילותה הכלכלית כעסקת גידור .עם זאת ,אין לשלול מיניה וביה אפשרות לפיה פעילות המערערת כחברה פרטית שאינה כפופה לרגולציות של שוק
ההון ואיננה מחויבת בהגשת תוכנית פעולה מוגדרת מראש ,דוחות וניתוחים ,נעשתה תחת סברתה הסובייקטיבית כי השקעותיה מהוות עסקאות הגנה על פעילותה והינן
הכרחיות ואינטגראליות לעסקיה.
בית המשפט המחוזי יישם את התנאים המצטברים שאוזכרו בעניין פלאזה (ע"א  ,)638/85בהתקיימם ניתן לראות ב"הכנסות המימון" כחלק אינטגראלי מהפעילות
העסקית של הנישום .ראשית ,המערערת כלל לא נדרשה להלוואות בסכומים ניכרים אשר לקחה לצורך ביצוע ההשקעות שמטרתן לטענתה הייתה הבטחת פעילותה
ושמירה על ערכו של הונה העצמי .די היה בהונה של המערערת בכדי להבטיח את המשך פעילותה ומימוש התחייבויותיה .מקור ההון שהושקע והשיא למערערת את
הכנסותיה לא היה מפעילותה העסקית וזאת חרף העובדה שפעילותה העסקית הניבה לה הון מספיק להבטחת פעילותה .שנית ,הונה של המערערת לא הושקע בהכרח
בעסקאות להן היה קשר ישיר להתחייבויותיה מול לקוחותיה ,אלא הושקע לשם צבירת רווחים שמטרתם להבטיח רק באופן עקיף את מימוש התחייבויותיה ללקוחות.
שלישית  ,אכן ,אין מחלוקת כי רווחי ההשקעות לא יצאו מרשות המערערת ולא שימשו לפעילות עסקית אחרת לבד מפעילותה ,ואולם לא ניתן לראות בהכנסות שנצמחו
מתיק ניירות ערך שנותר סטטי במשך תקופה ארוכה ולא שימשו את הפעילות השוטפת של המערערת ,כהכנסות אינטגראליות לפעילות העסק.
בית המשפט העליון מצא כי אין עילה להתערב בממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק הדין של בית המשפט המחוזי ,אלה תומכים במסקנות המשפטיות שאליהן הגיע בית
המשפט ,ואין לגלות בהן טעות שבחוק.
הערעור נדחה
בחזרה לתפריט
1

לא ניתן לקזז את מרכיב הירידה בשער המט"ח הכלול בהפסד הון במכירת ני"ע הנסחר בחו"ל
.2
ע"מ  53703-09-12עודד ו/או שולמית מוזס ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

כב' השופט מגן אלטוביה מבית המשפט המחוזי בתל אביב ,פרסם בשנה האחרונה מספר פסקי דין העוסקים בנושאים דומים בעניין האפשרות לקזז הפסד מהפרשי שער
(ע"מ  13485-02-13כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ ,ת"מ  137-07מיכל בראל ,ע"מ  1575-09-12נכסי ארקין) .לאחרונה פרסם פס"ד נוסף עם קביעה
דומה כדלקמן:
המערערים החזיקו בתיקי השקעות הכוללים ניירות ערך הנקובים במט"ח ,ובדיווחיהם קיזזו המערערים הפסדים כבדים בשקלים שנבעו מירידת שע"ח כנגד רווח הון ריאלי.
פקיד השומה דחה את הצהרות המערערים וקבע כי אין לקזז הפסד הון בגובה ירידת המדד ,ובכלל זה שע"ח ,משום שאילו היה ההפסד האמור רווח הוא לא היה מתחייב
במס על פי הוראות סעיף (92א)( )1לפקודה.
בית המשפט המחוזי בת"א דחה את הערעור תוך שהוא דבק במסקנותיו בעניין כלל פיננסים כדלקמן :במכירת ני"ע הנסחר בחו"ל גלומים למעשה שני נכסים :האחד -
ני"ע חוץ ,אותו רכש הנישום לפי שער ידוע ביום הרכישה וביחס אליו נמדדים רווח והפסד הנובעים משינויי שער נייר הערך בבורסה בה הוא נסחר; השני  -המט"ח בו נקוב
נייר הערך ,אשר גם ביחס אליו ניתן למדוד רווח והפסד הנובעים משינויי שער המט"ח ביחס לשקל הישראלי (בתקופה שמיום הרכישה עד ליום המכירה).
בנוסף ,נציין ,כי בית המשפט התייחס לפלוגתא נוספת בין הצדדים ביחס לשאלת אופן חישוב רווח ההון הריאלי במכירה בה נוצר רווח הון ושע"ח ירד בין מועד הרכישה
למועד המכירה .השופט ציין כי יש להבחין בין עליית שער נייר הערך (בהתאם למטבע-החוץ הנקוב) לבין ירידת שער מטבע החוץ ביחס לשקל ,כאשר בגין הרווח מעליית
שער נייר הערך יחויב הנישום במס רווחי הון ,בעוד בגין ירידת שער מטבע החוץ ביחס לשקל אין הנישום זכאי לקיזוז ההפסד .המשיב ,למעשה ,נצמד להגדרת "רווח הון"
שבסעיף  88לפקודה ,הקובע את דרך חישוב רווח ההון ,מבלי להיזקק להוראות סעיף  92לפקודה ,ובכך לטענתו מקל עם הנישומים באופן שרווח ההון החייב במס קטן
במקרה שהמדד ,לרבות שער החליפין ,ירד .אולם ,אין בעמדת המשיב כאמור כדי לשנות ממסקנת בית המשפט ביחס לאופן שבו יש לפרש וליישם את הוראות סעיף 92
לפקודה במקרה בו נובע הפסד ההון מירידה בשע"ח.
הערעור נדחה

בחזרה לתפריט
2

סיווג תשלום "לחברת ארנק"
.3
עמ"ה  1065-09עלי בייגל נ' פקיד שומה פ"ת

בית המשפט המחוזי בת"א נדרש לאחרונה שוב ,לשאלה שמא דמי הניהול שקיבלה חברה מחברה קשורה ,יסווגו כהכנסתו האישית של בעל המניות בחברות (בין אם
כהכנסת עבודה ובין אם כהכנסה ממשלח יד) או לאו .נושא זה מעלה לדיון (פעם נוספת) את שאלת אופן המיסויי של "חברות ארנק" ובעיקר את ניסיונם של רשויות המס,
לאחרונה ,לראות בהן כחברות (מעין) שקופות (מבחינה מיסויית) ,וכפועל יוצא ,למסות את בעל המניות (בד"כ היחיד) במישור האישי.
במקרה דנן ,הוקמה חברה חדשה על-ידי המערער וצד שלישי שהחלה לעסוק באותו תחום בו עסקה החברה הישנה שבבעלותו המלאה של המערער ואשר צברה
הפסדים .פקיד השומה טען כי דמי הניהול שקיבלה החברה הישנה מהחברה החדשה ,מהווים הכנסת עבודה בידי בעל המניות של החברות (המערער) ,או לחילופין
הכנסה בידיו "ממשלח יד" החייבת במס מכוח סעיף  )1(2לפקודה .לחילופין ,טען שמדובר בעסקה מלאכותית ,שמטרתה קיזוז הפסדי העבר בחברה הישנה.
בית המשפט דחה את עמדתו של פקיד השומה בקבעו כי לא התקיימו בין הצדדים יחסי עובד מעביד או יחסים בין
נותן שירות (יחיד) למקבל שירות והכל בהתאם למסכת ההסכמים ותכליתם המשפטית/הכלכלית .כמו כן ,נקבע כי
קיים טעם מסחרי לתשלום דמי הניהול לחברה הישנה וכי מתן שירותי ניהול באמצעות חברה מהווה "דרך מקובלת
בעולם העסקי" ,וכי יש בכך טעם מספק להעברת דמי הניהול בין שתי החברות ולא לידי המערער עצמו.
הערעור התקבל

לאור פס"ד האמור (שהינו בניגוד לפסיקת המחוזי בעניין קרן ת"א (ע"מ  )28320-05-12ששם נפסק כי נסיבות
המקרה הצביעו על קיומם של יחסי עובד ומעביד) ,אנו ממליצים לבחון היטב את מערכת היחסים המשפטיים בין
נותני שירות למקבלי שירות (בייחוד במקרים של צדדים קשורים ו/או כשיישנם הפסדים צבורים למקבל ההכנסה)
לצד התקיימות מבחן "הטעם המסחרי" המבקש ,בעיקרו ,תכלית עסקית לאופן ההתקשרות שבין הצדדים.
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הלוואה שנמחלה בין חברות בנות בחו"ל סווגה כדיבידנד לחברת האם
.4
ע"א  4254/13שמואל לוי ואמבסדור נדל"ן חו"ל בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים 3

ביהמ"ש העליון נדרש לשאלה העיקרית האם תשלומים שהועברו בין מס' חברות בנות בחו"ל יש לראותם כדיבידנד שמשכה חברת האם אליבא ד'פקיד השומה ,או כמתן
הלוואות בין החברות אליבא ד' המע רערים .בית המשפט העליון חזר על ההלכה הפסוקה כי סיווגו של תקבול ייקבע לפי מהותו הכלכלי ולא בהתאם לאופן סיווגו/רישומו
על-ידי הצדדים.
בניתוחו את המקרה ואת פסיקתו של ביהמ"ש המחוזי לפיה מכלול הנסיבות לצד הצהרות הצדדים מלמדות שמדובר בדיבידנד ,ביהמ"ש העליון דוחה את הערעור .ביהמ"ש
מנמק את קביעתו בכך ,שהחברה שהעבירה את הכספים מחלה (דה פקטו) לחברות האחיות על "ההלוואה" בשל הסכם בין הצדדים ובין משקיעים חיצוניים ,וכפועל יוצא
יש לראותם כמי שנמחלו אף לחברת האם כאשר האחרונה ראתה בהם כאילו הועברו אליה בהתאם להסכמים .עוד נדחתה גם טענתם החלופית של המערערים לפיה ,אף
אם יראו בכספים כמחילה אין לראותם כ'דיבידנד' בידי חברת האם ,בקבעו כי מכלול הנסיבות וההסכמים המשפטיים מלמדים שמדובר בדיבידנד שקיבלה חברת האם.
הערעור נדחה
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חובת ניכוי במקור מתשלום שנפסק על ידי בית משפט
.5
ה"פ  22389/13האלונים ירושלים בע"מ נ' ברכת הדרך לכם בע"מ
ענייננו בפסק דין בטען ביניים אשר במוקדו סך של  171,305ש"ח המהווים חלק מסכום בו זכתה המשיבה  1לתשלום מהמבקשים .בבסיס המחלוקת השאלה ,האם על
המבקשים לנכות מס במקור בשיעור של  30%כדרישת המשיבה ( 2רשות המיסים) ,או שרשאים הם להעביר למשיבה  1את מלוא הסכום ,כטענתה?
ביהמ"ש השלום בירושלים קבע כי מכוח סעיף  164לפקודה ,אין ,למבקשים ,ולמעשה אף לא לביהמ"ש שיקול דעת של ממש ,וחובת המבקשים לבצע ניכוי מס במקור.
לעני ין שיעור הניכוי נקבע כי ,אין מקום לחשב ניכוי בשים לב לסכומים קודמים שאולי שולמו ,ומהם ,אולי מטעמים כלשהם ,לא נוכה מס במקור .מכאן ,שגם אם על פי פסק
דינו של בית המשפט בחיפה שולמו כבר סכומים בעבר ללא ניכוי במקור ,לא ראוי לחייב עתה ניכוי במקור בשיעור העולה על הסכום הנקוב בחוק ,בגין אותם תשלומים.
לכל היותר אם סבורה רשות המיסים שמגיעים לה כספים נוספים בגין סכומים קודמים ששולמו למשיבה  ,1תשקול את צעדיה בהתאם לכל דין.
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ניתן להעלות לפי שיקול דעתו של ביהמ"ש טענות שלא הועלו בהשגה
.6
ע"א  1830/14רובומטיקס טכנולוגיות בע"מ נ' פשמ"ג
ביום  9בפברואר  ,2014הורה בית המשפט המחוזי בתל-אביב על מחיקת טענות עובדתיות מתצהירו של מנהל החברה מהסיבה שהטענות לא הועלו בשלב ההשגה ועל
הוצאת הנספחים לטענות אלו מן התיק (לבקשת פקיד השומה) .ביהמ"ש קבע כי על החברה להגיש את כל המסמכים הרלבנטיים בשלב ההשגה ,ומשלא עשתה כן אין
לאפשר לה "מקצה שיפורים" במסגרת הליך הערעור.
החברה הגישה לבית-המשפט העליון בקשת רשות ערעור על החלטה זו ולשכת עורכי הדין בישראל ולשכת רואי חשבון בישראל הגישו בקשות לבית-המשפט העליון
להצטרף כצד להליך ,במעמד של "ידיד בית המשפט".
החלטת ביהמ"ש העליון
אמנם בית המשפט העליון אישר את קביעתו של ביהמ"ש המחוזי ,אולם הוא צמצם את השלכותיה בכך שקבע כי מדובר בהחלטה קונקרטית של בית-המשפט המחוזי
המוגבלת לעובדות המקרה שעמד לפניו ,בו נפלו ליקויים בתצהיר שהוגש על-ידי החברה אשר ביקשה להעלות טענה חדשה הסותרת את הטענה שנטענה בזמן אמת.
נקבע כי בית המשפט המחוזי לא פסק כנגד עצם העלאת הטענות החדשות והוספת המסמכים במסגרת הליך
בנוסף ,נאמר על-ידי ביהמ"ש כי" :אנו מקבלים את הצהרת המשיב  -כפי שהיא עולה מתגובתו לבקשה שלפנינו  -לפיה עמדת המשיב היתה מאז ומעולם שהצדדים לערעור
מס רשאים להעלות לפני בית המשפט טענות לשם בירור מס אמת ,בכפוף לכך שאפשרות זו לא תנוצל לרעה ,בנתון לשיקול דעת הערכאה הדיונית ,וכי טענות המבקשת
בעניין שלפנינו אינן אלא "התפרצות לדלת פתוחה" .ואכן ,בית משפט זה פסק זה מכבר כי בדונו בערעור מס ,יושב בית המשפט המחוזי לא רק כמכריע בסכסוך בין שני
בעלי דין כבערעור אזרחי רגיל אלא שמוטלת עליו חובה לוודא שהשומה תהא שומת אמת (ע"א  495/63מלכוב"...
עם זאת הובהר כי אין באמור כדי לאפשר לנישום העלאת טענות חדשות ללא כל מגבלה לפני בית-המשפט המחוזי אשר לו שיקול דעת בעניין זה.
בקשת רשות הערעור נדחתה
הערה -ראה פס"ד וינברג להלן ,שניתן זמן קצר קודם לכן ע"י הרכב אחר של ביהמ"ש העליון ,שבו נפסק באופן מחמיר יותר בסוגיה דומה.
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פסיקה  -מיסוי מקרקעין
עו"ד גל רישפי
לא ניתן להעלות בפני ביהמ"ש טענות שלא הועלו בהשגה ,זכות בעלות וזכות חכירה לעניין פירוק איגוד מקרקעין
.7
ע"א  5238/13ד"ר משה וינברג נ' מנהל מיסוי מקרקעין  -מחוז ת"א
זכות בעלות וזכות חכירה לעניין פירוק איגוד מקרקעין :וינברג היה בעל מניות יחיד בחברה שרכשה בשנים  1981-1980זכות בעלות בשלוש דירות אשר הוחכרו ל999-
שנים בדיירות מוגנת לצד ג' .בשנים  2003-1991החברה רכשה את זכויות החכירה מהדיירים ובשנת  2007פורקה החברה בפירוק מרצון והזכויות בדירות הועברו
לוינברג.
פסק הדין עסק בשאלת זכאותו של וינברג לפטור ממס רכישה בגין רכישת הזכויות בדירות מהחברה (ללא תמורה) אגב פירוקה ,על-פי תקנה (27ב) לתקנות מיסוי
מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) ,התשל"ה ,1974-לפיה העברת זכות במקרקעין מאיגוד ליחיד אגב פירוק פטורה ממס רכישה אם הזכות "הייתה בבעלותו" של
האיגוד עד ליום  27ביולי  .1983לטענת וינברג ,זכויות הבעלות בדירות היו בידי החברה לפני  27ביולי  1983ועל-כן הוא זכאי לפטֹור ממס רכישה על אף שזכויות החכירה
נרכשו לאחַ ר המועד האמור.
בית המשפט העליון חזר על מסקנות ועדת הערער וקבע כי המונח "זכות" כולל את כל הצירופים האפשריים של "זכות במקרקעין" כמשמעות מונח זה בחוק מיסוי
מקרקעין וכי זכויות החכירה נרכשו לאחר המועד הקובע לכן וינברג אינו זכאי לפטור ממס רכישה.
לא ניתן להעלות בפני ביהמ"ש טענות שלא הועלו בהשגה :בנוסף ,דחה בית המשפט את בקשתו של וינברג להגיש ראיות נוספות בטענה שחובתו של כל צד בהליך אזרחי
לכלול את כלל טענותיו ולהציג את גרסתו במלואה ובהזדמנות הראשונה ,כשלעניין זה ההזדמנות הראשונה הייתה ההשגה .ייתכנו מצבים חריגים שבהם ערכאת הערעור
תסכים לקבל ראיות חדשות ובכדי להשיג שומת אמת ,אולם העניין דנן אינו נמנה עם החריגים ,ואין זה מתפקידה של ערכאת הערעור לאפשר למבקש לערֹוך "מקצה
שיפורים" לטיעוניו.
הערה  -ראה תיקצור פס"ד רובומטיקס לעיל ,שבו צמצם לכאורה הרכב אחר של ביהמ"ש העליון את הקביעה הנ"ל.
הערעור נדחה
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פסיקה  -ביטוח לאומי
רו"ח ( )MBTכפיר אילני ,מנהל בכירDeloitte Private ,
אופן חישוב דמי ביטוח לאומי למבוטח בעל מעמד כפול של ביטוח (שכיר ועצמאי)
.8
ב"ל  369-08/13גדעון ברגמן נ' המוסד לביטוח לאומי
עניינו של פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתביעה של מר גדעון ברגמן (להלן" :התובע") להחזר דמי ביטוח ,שנגבו לטענתו ביתר על ידי המוסד לביטוח לאומי
(להלן" :המל"ל") בגין הכנסותיו לשנת .2011
התובע עבד כל שנת  2011כעצמאי ,כאשר הכנסותיו הסתכמו לסך של  961,480ש"ח ,ובחודשים  11-12/2011הוא עבד גם כעובד שכיר וגם כעובד עצמאי ,כאשר
הכנסותיו כשכיר הסתכמו לסך של  173,822ש"ח.
לטענת התובע ,בהתאם לתקנה  13לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) ,תשל"א( 1971-להלן" :התקנות") מתוך סכום ההכנסה השנתית
המירבית החייבת בתשלום דמי ביטוח (נכון לשנת  881,064 :2011ש"ח) ,יש להפחית את סכום הכנסתו השנתית כעובד שכיר (סך של  173,822ש"ח) ומהסכום
שמתקבל (סך של  707,242ש"ח) יש לחשב את דמי הביטוח באופן שנתי לכל שנת .2011
לטענת המל"ל יש לחשב את ההכנסה לפי הוראות סעיף  344לחוק ,לפיהן ההכנסה כעובד שכיר הינה הכנסה חודשית ,אשר גוברות על תקנה  .13משכך ,דמי הביטוח
בהם חויב התובע בשנת  2011נעשו לפי חישוב חודשי ,כאשר בחודשים  11-12/2011לא חויב התובע בדמי ביטוח כעובד עצמאי ,מאחר והוא שילם דמי ביטוח בחודשים
אלו על פי המקסימום כשכיר.
קביעת בית הדין האזורי לעבודה:
תקנה  13מתייחסת בצורה ספציפית ומפורשת למקרים מיוחדים וביניהם המקרה שלפנינו בו יש למבוטח מעמד כפול של ביטוח (שכיר ועצמאי) ,ונוצר צורך לאזן את
תשלום דמי הביטוח .משכך ,מאחר והתובע היה מבוטח בשנת  2011כעובד עצמאי וכעובד שכיר ,יש להחיל בעניין המבוטח את תקנה  13לתקנות ולערוך חישוב לעניין
דמי הביטוח בהתבסס על הכנסתו השנתית של התובע ,ולא על בסיס הכנסתו החודשית כפי שעשה בפועל המל"ל.

התביעה התקבלה
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כנס המיסוי הבינלאומי השנתי של Deloitte
יום חמישי |  4ביוני |  | 8:30-14:30אולם  ,EASTרח' קרמיניצקי  ,12ת״א
באירוע ייחודי זה נארח מומחים מהשורה הראשונה ונציגים בכירים מהתעשייה ,לדיון
מעשי על הצעדים להם אנו נדרשים לאור המהפכה בתחומי המיסוי הבינלאומי ושינויי
החקיקה במדינות השונות.
לצפייה בסדר היום והרשמה לחצו כאן
לפרטים נוספים :שובל מרידך ,שיווק ופיתוח עסקי ,חטיבת המס03-6086127 ,

9

חלק  - 2חוזרים ,הוראות ביצוע ופרסומים אחרים של רשויות המס
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס
מבצע ההקלות להסדרת חובות מס רכוש עתיד להסתיים ביום  30ביוני 2015
.1
הודעת רשות המסים מיום  29באפריל 2015
מבצע ההקלות לגביית חובות מס רכוש נועד לאפשר לחייבים להסדיר את חובות העבר על הקרקעות .הואיל ולמרות ביטולו של מס רכוש בשנת  2000קיימים עדיין חובות
עבר בני גבייה ,בהיקף של מאות מיליוני ש"ח ,שצברו הצמדות ,ריביות וקנסות בהיקף של מיליארדי שקלים .עד להסדרת החוב לא יכולים בעלי הקרקעות לבנות עליה,
למכור אותה ,להעביר בעלות ,לקבל משכנתא ,לבצע הליכי תכנון ובנייה ולהסדיר את הירושה בטאבו .במסגרת המבצע ניתנו הקלות של עשרות אחוזים על הריביות וגם
תנאי תשלום נוחים.
רק חייב אשר יסדיר חובו עד לתאריך  30ביוני  2015ישלם את סכום קרן חוב המס בתוספת  15%ריבית ויבוטלו לו מלוא החיובים בקנסות וכן יתרת הפרשי הצמדה
וריבית.
דיווחים בנושאי נאמנויות ,קליטה וטיפול במשרדי השומה
.2
תוספת מס'  1להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 1/2010
עו"ד בניה חסידים ,מנהל מחלקת מיסוי נאמנויות ,חטיבת המס
בהמשך לחוזרי מסים  9.2014ו 34.2014 -של משרדנו בנוגע לשינויים שחלו בחבות המס ובחובות הדיווח של נאמנויות שלפני תיקון  197לפקודת מס הכנסה (נכנס
לתוקף ב 1-בינואר  )2014סווגו כנאמנויות מסוג "יוצר תושב חוץ" ,ברצוננו לעדכנכם כי רשות המסים פרסמה ביום  10במרץ  2015תוספת להוראת ביצוע 1/2010
("התוספת") בעניין הדיווחים בנושאי נאמנויות ואופן הטיפול במשרדי השומה.
תוספת זו הסירה חלק משמעותי מאי הוודאות שחלה בנושאים מסוימים הקשורים בחובות הדיווח של נאמנים ונהנים תושבי ישראל (לרבות תושבים חוזרים ועולים
חדשים).
נזכירכם בקצרה כי עד ליום  30ביוני  2015ניתן להגיש בקשות להיכלל בהסדרי המעבר לנאמנויות קרובים .ההסדרים רלוונטיים לנאמנויות בהן ישנה קרבה משפחתית
בין היוצר-תושב החוץ לבין הנהנים-תושבי ישראל .ההסדר מסיר את אי הוודאות הקשורה בחבות המס לגבי כספים שחולקו לנהנים תושבי ישראל בנאמנויות שהוגדרו
כ"נאמנות יוצר תושב חוץ" ,ולכאורה היו "מחוץ לרשת המס" בישראל עובר לתיקון  197לפקודת מס הכנסה (נכנס לתוקף ב 1-בינואר .)2014
מומלץ לכל מי שהדבר רלוונטי עבורו ,לנצל את חלון הזמן הנוכחי ,ולבחון את התאמתו להסדר.
בחזרה לתפריט
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מס ערך מוסף
רו"ח נטאלי שפיגלר ,מחלקת מסים עקיפים
.3

תקציר החלטות מיסוי בנושאי מע"מ שפורסמו על-ידי רשות המסים בפברואר 2015

החלטת מיסוי בהסכם  - 1387/15הוצאת הודעת זיכוי לספרים בגין עסקאות ששולמו באמצעות תווי קניה או כרטיסי אשראי והתקבלה בגינם תמורה מופחתת
חברה קמעונאית אשר מנפיקה גם תווי קניה ("החברה") ולצורך כך חתמה על הסכמים עם רשתות קמעונאיות אחרות ("המנפיק") לפיהם התווים יקנו למחזיק בהם את
הזכות לרכוש בחנות בהתאם לערך הנקוב ובתמורה תקבל החברה מהמנפיק את הערך הנקוב בניכוי הנחה בשיעור מסוים.
הוחלט ) 1( :במועד מכירת הטובין ובעת התשלום מהלקוח תירשם העסקה במחיר המלא הנקוב בתווים ,ללא ניכוי ההנחה ובהתאם לסכום זה תדווח ותשלם החברה מס
עסקאות )2( .אחת לחודש תוצא על-ידי החברה לספרים בלבד הודעת זיכוי מרכזת באשר לכל מנפיק תווים בנפרד ואשר תשקף את שווי ההנחה שמעניקה החברה
למנפיק ) 3( .האמור לעיל יחול בתנאי שעל גבי תלוש הקופה הרושמת לא מצוין "חשבונית מס" ולא הוצאו חשבוניות מס נפרדות ללקוח ,במידה וכן ,יש להוציא הודעת זיכוי
ספציפית בהתאם לתקנה 23א להוראות ניהול פנקסים )4( .על החברה לתעד את הפרטים והנתונים שהביאו לקביעת ההנחות שניתנו לגורמים השונים והודעת הזיכוי)5( .
ההסדר יחול גם כאשר לקוחות משלמים באשראי ומונפק להם תלוש קופה בגובה כל מחיר העסקה ובשלב מאוחר יותר מתקבלת תמורה נמוכה יותר מחברות האשראי
בגין לקוחות החברים במועדונים שונים.
החלטת מיסוי  - 6541/15החבות במע"מ בגין סכומים המיועדים לתשלום ריבית בשל הלוואות לרכישת רכבים
חברה העוסקת בשיווק ומכירה קמעונאית של רכבים ,התקשרה בהסכם עם בנק המעניק ללקוחותיה הלוואה לטובת הרכישה כאשר כחלק מתנאי ההסכם החברה משלמת
חלק מתשלומי הריבית במקום הלקוח ("הנחת ריבית") ועל כן מעביר הבנק את כספי המימון מחשבון הלקוח בניכוי הנחת הריבית .החברה מפיקה לרוכשים חשבונית מס
ללא ניכוי הנחת הריבית .מבצע כאמור מתקיים בעסקאות מכירת רכב פרטי בלבד שמס התשומות בגין רכישתם אסור בניכוי בהתאם לתקנה (14א).
הוחלט :הנחת הריבית המשולמת על-ידי החברה לבנק במקום הלקוח לא תהווה חלק ממחיר העסקה החייבת במע"מ באם יתקיימו כל התנאים הבאים )1( :הרכב הנמכר
הינו "רכב פרטי" )2( .בהסכם ההלוואה בין הלקוח לבנק יצוין כי חלק מתשלומי הריבית ישולמו בפועל על-ידי החברה )3( .שיעור הריבית הינו לפי ריבית שוק )4( .במסמך
החיוב שמוציא הבנק לחברה יופיע שם הלקוח וסכום הנחת הריבית ) 5( .בהזמנת הרכב יצוין שיעור הריבית בו יתחייב הלקוח וכן כי החברה משלמת לבנק גם היא בגין
הריבית ) 6( .בחשבונית המס שתוצא ללקוח בגין רכישת הרכב יצוין סכום הנחת הריבית (אם לא יצוין לא תהיה החברה רשאית להוציא הודעת זיכוי לספרים ולהקטין מס
עסקאות) ופירוט טיב ההוצאה ,רכיב זה אינו מהווה חלק ממחיר העסקה ואינו חב במע"מ )7( .באם סכום הנחת הריבית ישולם על-ידי הלקוח בטרם בוצע תשלום על-ידי
החברה יראו בו כפיקדון אשר אינו חלק מהעסקה בכפוף לתקנה ( 6ב).
בהתקיימות כלל התנאים החברה לא תגבה מע"מ מהלקוח בגין הנחת ריבית ,במידה ואחד התנאים לא מתקיים החברה תתחייב במע"מ בגין מלוא התמורה (כולל הנחת
הריבית).
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החלטת מיסוי  9638/15בהסכם -אישור כ"מסמך אחר" למסמכי החיוב בגין צריכת חשמל שמנפיק מלכ"ר לזכיינים הפועלים בבניין שבבעלותו
מלכ"ר אשר בבעלותו בניין בו מתנהלת פעילותו ,משכיר אותו (באופן חלקי) לזכיינים בתמורה לשכ"ד חודשי .הזכיינים פועלים בבניין כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ וצורכים
חשמל מהמלכ"ר כחלק מהפעילות השוטפת כשלכל אחד מהם מונה חשמל נפרד .המלכ"ר רוכש חשמל מחברת החשמל אשר מחייבת אותו בהתאם למונה החשמל
הראשי שמודד את סה"כ החשמל שנצרך ללא פיצול בינו לבין הזכיינים ומוציאה לו חשבונית כולל מע"מ אשר אינו ניתן לניכוי על-ידי המלכ"ר בשל סיווגו.
הוחלט ) 1( :הזכיינים יוכלו לנכות את מס התשומות בגין החשמל כפי שמופיע בחשבונית שמוציאה חב' החשמל למלכ"ר )2( .הודעת החיוב שמנפיק המלכ"ר לזכיינים בגין
הוצ' החשמל יוכרו כ"מסמך אחר" לצורך ניכוי מס התשומות בידי הזכיינים באם המונים הנפרדים ימצאו תקינים )3( .על המלכ"ר לשמור תיעוד המוכיח את אופן פיצול
החיובים בין המלכ"ר לזכיינים.
החבות במע"מ על שירותים הניתנים למפיקים זרים לצורך הפקת סרטים זרים בישראל
.4
הוראת פרשנות מע"מ 2/15
בכדי לתמוך במגמה ההולכת וגוברת לפיה מעוניינים גופים זרים להפיק סרטים בישראל ובמטרה להגדיל את הפעילות בתחום הנ"ל בישראל התווסף לחוק מע"מ סעיף
(30א)( ,)18במסגרת תיקון  36לחוק מע"מ ("התיקון") בתחולה מיום  5בנובמבר  ,2008הקובע כי שירותים אשר תעניק חברת הפקות ישראלית לתושב חוץ לצורך הפקת
סרט זר בישראל יתחייבו במע"מ בשיעור אפס בהתקיים שישה תנאים מצטברים אשר נקבעו בסעיף .בנוסף ,במסגרת התיקון הורחבה הגדרת "תושב חוץ" המצויה
בסעיף (30ג) ,כך שתחול גם על אדם השוהה בישראל לצורך הפקת סרט.
הוראת הפרשנות מפרטת פעולות אופייניות לחברת הפקות וקובעת כי חברת הפקות הינה חברה המספקת למפיק הזר את השירותים הנדרשים לצורך הפקת הסרט
ואשר ניתנים על ידי בעלי מקצוע הקשורים ישירות להפקת הסרט וכן שירותים נלווים וכי "חברת הפקות" הינה תאגיד שעיקר עיסוקו בייצור תכנים אודיו ויזואליים מכל מין
בעבור כל פלטפורמת שידור ואשר נושא באחריות כלכלית ומשפטית לכל התהליכים הקשורים לייצור המוצר .יצוין כי לגבי כל הפקה של סרט זר בישראל רק חברה אחת
תוגדר כחברת הפקה ותזכה לשיעור מס אפס.
הגשת רשימון יצוא מרוכז לגבי יצוא טובין בסכומים נמוכים
.5
הוראת פרשנות מע"מ 4/15
בכדי לעודד ייצוא קובעות הוראות חוק מע"מ בסעיף (30א)( )1כי במידה וקיימים רשימוני ייצוא או "מסמך אחר" שאישר המנהל יהיה שיעור המע"מ בגין הייצוא אפס.
מטרת הוראה זו לסייע לעוסקים ישראלים המייצאים טובין מוחשיים בעלי ערך נמוך ובתדירות גבוהה על-ידי מתן האפשרות לאותם יצואנים להגיש רשימון ייצוא חודשי
מרוכז הכולל את כל העסקות שבוצעו בחודש החולף באמצעות הגשת טופס בקשה לבית המכס אחד בלבד אשר בו מבוצעת עיקר פעילות היצואן ,ובהתקיימות כל התנאים
המצטברים שפורטו בהוראה וביניהם :מדובר ביצואן הרשום כעוסק לפי חוק מע"מ ,בעל תיק פעיל ,ביצע מכירות ב 3-החודשים שקדמו להגשת הבקשה ,משלוח בודד לא
יעלה על  $250וכלל המשלוחים שידווחו תחת רשימון מרוכז אחד בחודש לא יעלו על  , $10,000היצואן קיבל אישור מראש מהגורם המוסמך לפעול בהתאם להנחיה.
במידה ואושרה הבקשה יועבר הרשימון המרוכז תוך חמישה ימי עבודה מתום החודש לגביו הוא הוגש וזה ייבדק על-ידי יחידת הייצוא בבית המכס.

בחזרה לתפריט
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חלק  - 3מיסוי בינלאומי
רו"ח אייל אלטחן ,המחלקה למיסוי בינלאומי
ספרד :הקלה בדרישות לקבלת פטור מניכוי מס במקור בחלוקה לחברות תושבות האיחוד האירופי
החל מ 1 -בינואר  ,2015הוקלו התנאים לפטור מניכוי מס במקור על חלוקות דיבידנד שיבוצעו מחברה תושבת ספרד ,לבעלי מניות תושבי האיחוד האירופי ,כך שגם בעלי
מניות המחזיקים בשיעור הנמוך מ 5% -בחברה המחלקת ,עשויים ליהנות מהפטור ,ככל שעלות רכישת המניות עולה על  20מיליון יורו.
בהתאם להוראות הדין הפנימי ,חלוקה מחברה ספרדית לבעלי מניות זרים חייבת בניכוי מס במקור בשיעור של ( 20%החל מ 1 -בינואר  ,2016צפויה הפחתה של שיעור
זה ל .) 19% -בנוסף קובעות הוראות הדין הפנימי כי ככל ומתקיימים תנאים מסוימים ,תהא חלוקה לחברות תושבות האיחוד האירופי פטורה מניכוי מס במקור ,לפי רוח
הוראות הדירקטיבה חברות אם-בת של האיחוד האירופי.
תנאים נוספים הנדרשים לפטור מניכוי מס במקור בהתאם להוראות הדירקטיבה:







נדרש כי תקופת ההחזקה במניות החברה הספרדית המחלקת תהיה ארוכה משנה לפני החלוקה .לחלופין ,במידה והחלוקה נעשתה טרם חלפה שנה מיום רכישת
המניות ,נדרש שהתקופה המינימלית מיום רכישת המניות ועד מכירתן תהיה שנה .במקרה כזה ,הפטור לא יחול בעת החלוקה ,אך ניתן יהיה לדרוש החזר מס
ברגע שתקופה ההחזקה תגיע לשנה.
אופן ההתאגדות של החברה המשלמת והחברה המקבלת חייב להיות אחד מסוגי ההתאגדויות המפורטות בנספח לדירקטיבה חברות אם-בת של האיחוד האירופי.
החברה המשלמת והחברה המקבלת חייבות במס חברות או באחד מסוגי המס המפורטים בנספח לדירקטיבה חברות אם-בת של האיחוד האירופי ,ואינן פטורות
(בכוח או בפועל) ממס במדינת התושבות.
החברה האם אינה תושבת מדינה המוגדרת כמקלט מס לצרכי החוק בספרד.
הסכום המחולק אינו תוצאה של פירוק החברה המחלקת.

חשוב להדגיש שאף אם מתקיימים כל התנאים המפורטים ,במידה ומרבית מניות החברה מקבלת הדיבידנד מוחזקים בידי חברות או יחידים שאינם תושבי האיחוד
האירופי ,לא יחול הפטור מניכוי מס במקור ,אלא אם יוכח כי קיומה של החברה תושבת האיחוד הינו למטרות עסקיות וכלכליות ,מכוח הוראות הכללים האנטי-תכנוניים
בחוקי המס בספרד.

בחזרה לתפריט
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חלק  - 4ניוד עובדים ותגמול הוני
רו"ח (משפטנית) פרידה ויסברג ,דירקטורית ,מנהלת המחלקה לניוד עובדים ותגמול הוני ,חטיבת המס
העתקה חלקית של מגורים לא משנה "מרכז חייו" של עובד
ע"מ  44651-01-14דב יעקבי נ' פקיד שומה חיפה
המערער התגורר עם אשתו בבית פרטי בבעלותם המשותפת בשכונת דניה בחיפה .בשנת  2008החל המערער לעבוד בחברת דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ ,אשר
מפעלה ממוקם בקיבוץ דורות שבנגב .במסגרת הסכם העבודה עם החברה התחייב המערער לעבוד  5ימים בשבוע במפעלה של החברה בנגב ולצורך כך העמידה החברה
לרשותו דירה בקיבוץ דורות .המערער טען כי בשל מגוריו בדורות הינו זכאי להטבת מס כתושב "אזור קו עימות" ( 20%זיכוי מהשכר המזכה) ואילו פקיד שומה חיפה דחה
את טענתו של המערער בשומות מס שהוצאו לו לשנים  2011 - 2009בטענה כי אינו תושב היישוב דורות בשנות המס הרלוונטיות .השאלה העיקרית שנבחנה ,האם
"מרכז חייו" של המערער בשנות המס  2011 - 2009היה בדורות.
בית המשפט המחוזי בחיפה בחן את תכלית ההטבות ,לעודד הצטרפותם של תושבים חדשים לאותם ישובים בקו העימות ,לעודד העברת פעילות עסקית ולפצות את
תושבי הישובים על המחיר הכלכלי שהתושבים משלמים בהיותם תושבי אזורים מרוחקים ממרכזי אוכלוסייה או בשל קרבתם לאזורי עימות.
בבחינת תושבות יש להפעיל מבחן משולב לקביעת מרכז חייו של הנישום )1( :מבחן אובייקטיבי  -איתור המקום בו מרבית הזיקות לנישום )2( .מבחן סובייקטיבי  -מה
הייתה כוונת הנישום והיכן ראה את מרכז חייו .בנוסף לכך יש לשים דגש כי שינוי הזיקות של הנישום נעשה באופן מדורג ,בתהליך שמתחיל במקום תושבות אחד ומסתיים
במקום תושבות אחר.
מכלול הנסיבות האובייקטיביות במקרה זה מצביע כי המגור ים של המערער בקיבוץ דורות נועדו אך ורק כדי לאפשר למערער את ביצוע תפקידו כמנהל המפעל .הוא לא
ביקש להשתקע בקיבוץ דורות או להעתיק את מרכז חייו לקיבוץ .המערער המשיך להיות בעל דירת מגורים בחיפה כאשר משפחתו המשיכה להתגורר בה .כל רכושו
ומטלטליו נותרו בחיפה .המערע ר לא הצביע על זיקות שיקשרו אותו לדירה בקיבוץ .אשתו לא הגיעה לבקרו כלל בדירתו בקיבוץ ,נתון אשר מחליש את זיקתו לקיבוץ .גם
לפי המבחן הסובייקטיבי ניתן ללמוד כי המערער לא ראה בקיבוץ דורות את מרכז חייו ומלכתחילה ביקש לגור שם לתקופה קצובה עד לסיום עבודתו.
מכאן עולה כי המערער אינו מגשים את תכלית ההטבה ואין מקום לזכותו בהטבות מס.
הערעור נדחה
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חלק  - 5תמריצים
אלי כרמל ,מחלקת תמריצים
אופן חישוב ההכנסה החייבת של מפעל מאושר לפי יחס מחזורים ויחס נכסים
ע"מ  1178/06דל-פק מערכות בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
חברת דל פק מערכות בע"מ ("המערערת" ) עוסקת במחקר ופיתוח ביקורת איכות וייצור מערכות לניהול תחנות דלק וציי רכב ,מערכות תדלוק אוטומטיות ומוצרים נוספים
לניהול תחנות דלק וחנויות נוחות.
למערערת כתב אישור למפעלה בבני ברק שתקופת ההטבות בגינו הסתיימה וכן כתב אישור על הרחבת מפעלה בדימונה .חלק ניכר מפעילות הייצור של המערערת
בדימונה נעשה באמצעות קבלן משנה.
המערערת ביקשה לחשב את ההכנסה החייבת המוטבת על מפעלה בדימונה לפי מבחן יחס המחזורים בלבד כפי שקבע מרכז ההשקעות ללא מבחן יחס הנכסים .בנוסף
העלתה המערערת טענות נוספות במסגרת פס"ד המבססות את הדרך בה פעלה.
פקיד השומה ("המשיב") טען כי פעילותה של המערערת ב 2-המפעלים היו בעלי אופי שונה (מוצרים שונים ,קהל לקוחות שונה ,מגזרים נפרדים) ,והפעלת מבחן יחס
המחזורים בלבד ללא מבחן יחס הנכסים יוצר מצב שהמערערת תובעת הטבות מס גם על חלק מפעילותה במפעלה בבני ברק ,על אף שהתרומה של המפעל בדימונה
להכנסה החייבת הינה מינורית ושולית ביחס לתרומה של המפעל בבני ברק.
בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את טענת המשיב ,בכך שיש לבצע מבחן "דו שלבי" :תחילה מבחן יחס המחזורים ולאחריו מבחן יחס הנכסים.
הערעור נדחה
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מגזר הנדל"ן
רו"ח אלי גורנשטיין ,דירקטור ,מנהל מחלקת מיסוי נדל"ן
רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני ,מנהל בכיר

פסיקה  -מיסוי מקרקעין
סיווג חברה שחתמה על הסכם קומבינציה וטרם החלה בבניה כ"איגוד מקרקעין"
.1
ו"ע  1015-07ש.י.י .נכסים נ' מנהל מס שבח נתניה
עני ינו של פסק הדין הינו על שומת מס רכישה שהוצאה על ידי המשיב לחברת ש.י.י .נכסים בע"מ
(" העוררת ") בגין רכישת המניות בחברת נווה גן נכסים ר.ה.מ.ש בע"מ אשר נוסדה למטרת ביצוע פרויקט
בנייה ברמת השרון .נווה גן כרתה חוזה קומבינציה עם שלושת בעלי המקרקעין נשוא המיזם .בנוסף,
רכשה נווה גן במזומנים מאחד הבעלים ,קרקע לבניית מספר דירות נוספות באותו מיזם .לטענת העוררים,
עסקת המזומנים נועדה לממן מיסים והיטלים החלים על העסקה .בנוסף כרתה חבר ת נווה גן הסכם הלוואה עם אחד מבעלי הנכס .אותה העת כבר עסקה החברה
בקידום פרויקט הבנייה.
לטענת העוררת ,נווה גן הינה חברה קבלנית העונה להגדרות בהוראת ביצוע מס'  8/2003של רשות המסים ,ולכן אין לחייב את העוררת במס רכישה.
ועדת הערר קבעה כי אין להחיל בנסיבות ה עניין את הוראת הביצוע ,שכן בהוראה נדרש מפורשות להתחיל את בניית הפרויקט וחתימת חוזי מכירה עם רוכשים
לפחות  12חודשים לפני הפעולה באיגוד ,דבר שלא התקיים בפועל במקרה שלפנינו ,ואין זה משנה אם העיכוב בהתחלת הבנייה בפועל מקורו באילוצים
אובייקטיבים .עוד נקבע ,כי ב מועד רכישת מניות חברת נווה גן על -ידי העוררת היו בידי החברה זכויות במקרקעין ,וכי העובדה שזכויות אלו היו "מלאי עסקי" אינה
פוטרת מהטלת מס רכישה על העוררת ,כפי שכבר נקבע בעניין בן אאיס (ע"ש .)5017/97
עוד נקבע ,כי השווי הנכסי הנקי של חברת נווה גן במועד רכישת מניותיה על -ידי העוררת ,כשלעצמו ,אינו רלבנטי לעניין החבות במס רכישה.
הערר נדחה
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חברה המשכירה קרקע לתחנת דלק סווגה כ"איגוד מקרקעין"
.2
ו"ע  14291-12-11יבולים ש .שרון בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין  -רחובות

חברת יבו לים ש.שרון בע"מ (" העוררת") החזיקה ב 62.5%ממניותיה של חברת בית קירור משמר בע"מ ("החברה") .בשנת  1996התקשרה החברה בהסכם עם
חברת דור אנרגיה ,לפיו האחרונה תקים ותפעיל תחנת תדלוק בשטח המקרקעין אשר בבעלותה ,בתמורה לתשלום דמי שכירות חודשיים בסך  .$23,000ביום 10
בפברואר  2010התקשרה העוררת בהסכם עם חלק מבעלי המניות האחרים  -אשר החזיקו ,כל אחד  12.5%ממניות החברה  -בהסכם לרכישת כל מניותיהם
בחברה.
ביום  14בנובמבר  , 2010ובעקבות דיווחים שהוגשו ,הוציא המשיב שומת מס רכישה לעוררת ,לפיה העסקה מהווה "פעולה באיגוד מקרקעין".
ועדת הערר נדרשה לשאלת סיווגה של החברה כ"איגוד מקרקעין" .ועדת הערר קבעה ,כי ככל שהייתה מתקבלת טענת החברה לפיה ההסכם להפעלת תחנת
התדלוק מהווה נכס נפרד מזכות הבעלות של החברה במקרקעין ,היה ממש בטענה כי יש בכך כדי להוציא את החברה מתחולת הגדרת "איגוד מקרקעין"; ואולם,
הסכם ההפעלה אינו טפל למטרותיה העיקריות של החברה ואף משמש למטרה העיקרית  -השכרת המבנה אשר על המקרקעין לשוכרים חיצוניים בשכירויות
חופשיות לטווח ארוך .לענייננו ,יישום הלכת וילאר (ע"א  ) 6340/08מוביל לכך שאין המדובר בשני נכסים נפרדים ,אלא זכות הבעלות במקרקעין כוללת גם את
הזכויות על  -פי ההסכם להפעלת תחנת התדלוק .כמו כן ,לא נטען ולא הוכח כי שני הנכסים נמכרו לאנשים שונים בנפרד ,וממילא אין בהסכם האמור כדי להוצ יא את
החברה מגדר "איגוד מקרקעין".
עוד נקבע ,אין לקבל את טענת העוררת לפיה הציוד בתחנת התדלוק מהווה נכס משמעותי המוציא את החברה מהגדרת "איגוד מקרקעין" ,שכן הוכח כי הציוד שייך
לדור אנרגיה .כמו כן ,הנכס אינו משמש לייצור הכנסתה של החברה ורווחיה של חברת התדלוק אינם מועברים לידיה.
הועדה גם דחתה את טענת החברה לפיה היא מפעילה "עסק" ובכך יש כדי להוציאה מהגדרת "איגוד מקרקעין" ,זאת מכיוון והכנסתה של החברה מהמ קרקעין הינה
פסיבית וכי אפילו היו המקרקעין רשומים בספריה כ"מלאי עסקי" הרי שאין בכך כדי להשפיע על סיּווגה כאיגוד מקרקעין בנסיבות שהוכחו.
הערר נדחה
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שכ"ט עו"ד ששולם לחברה קבלנית אינו חייב במס רכישה
.3
ו"ע  17240-10-12יחד הבונים ייזום ובניה בע"מ ואח' נ' מיסוי מקרקעין רחובות

בין העוררת  , 1יחד הבונים ייזום ובניה בע"מ ,שהינה חברה קבלנית ("החברה ") ,לבין העוררים  2ו  , 3-נחתם הסכם מכר ,לפיו רכשו העוררים  2ו 3-דירת מגורים
בבניין שעתיד היה להיבנות על-ידי החברה.
מנהל מס שבח טען כי לפי הלכת יעקובס (ע"א  ) 7532/09היה על הרוכשים להוסיף לשווי המכירה (לעניין תשלום מס רכישה) הוצאות משפטיות אשר נטלו על
עצמם לשלם ליועצים המשפטיים של החברה .ומנגד ,סברו הרוכשים כי אין להוסיף סכום זה מכיוון שהוא אינו משולם למוכרת אלא לבא כוחה.
ועדת הערר קיבלה ברוב דיעות את טענות העוררים ,וקבעה שאין לראות בפס"ד יעקובס הלכה מחייבת ,זאת מכיוון שאין מדובר בפסק דין מנומק אשר הכריע
בסוגיה שבמחלוקת לגופו של ענין .כמו כן ,באשר לשאלה האם יש לצרף את ההוצאות המשפטיות נקבע ,כי מכיוון ולא חלה על הקבלן חובה שבדין לשאת בהוצאות
המשפטיות בגין רישום הזכויות בדירות על שם הרוכשים ,אזי אין להוסיף את אותן ההוצאות לשווי המכירה.
לגבי טענת המשיב כי ההוצאות המשפטיות עולות על הסכום המשקף את נושא רישום הזכויות בדירה ועל כן יש להוסיף את הסכום העודף לשווי המכירה ,נקבע כי
טענה זו לא הוכחה ,וכן אף אם הייתה מוכחת אזי היה בה כדי להצדיק באופן חלקי בלבד את עמדת המשיב.
בעמדת מיעוט נכתב כי יש לקבל את הערר בחל קו באופן כזה שלשווי המכירה תתווסף מחצית מההוצאות המשפטיות.
הערר התקבל
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סיווג זכויות חכירה בעסקאות BOT
.4
ע"א  7232/13מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה
רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ-מלכא
פסיקת ועדת הערר:
במסגרת הערר נדונו השאלות הבאות :טיבן של זכויות חכירה שנרכשו – האם הן בגדר זכויות במקרקעין במובן חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג1963-
("החוק") האם י ש לראות בהעברת הזכויות מהעוררות למדינה כביטול עסקה המקנה זכות להשבת מס ששולם או כעסקת מכר?
ועדת הערר פנתה לסעיף  1לחוק שמגדיר זכות במקרקעין ככוללת חכירה לתקופה העולה על  25שנה .כמו כן ,הסעיף מגדיר "חכירה לתקופה" כ"תקופה המרבית שאליה
יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם" .בהתאם ,פסקה ועדת הערר כי חוזה חכירה
יבחן לפי התקופה המרבית הנתונה לחוכר לפיו ,כפי שהיא מוגדרת במועד כריתתה .כאשר לחוכר נתונה זכות ברירה להארכת תקופת החכירה ,ייכללו כל התקופות
האופציונאליות בגדר התקופה המרבית .מנגד ,כאשר למחכיר זכות ברירה להאריך את תקופת החכירה ,לא ייכללו תקופות אופציונאליות אלה בתקופת החכירה .כאשר
למחכיר נתונה זכות ברירה לקצר את התקופה או להפסיק את החכירה ,יש לכלול בתקופה המרבית את כל התקופות הקבועות בחוזה .במקרה אחרון זה ,עם מימוש
הזכות לביטול החכירה ,ניתן יהיה לדרוש השבה לפי סעיף  102לחוק ,הקובע כי "המנהל יחזיר מס אם הוכח לו כי נתבטלו מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד
מקרקעין ששולם עליהם מס" .בחינה אם ביטול חכירה הינה בגדר ביטול עסקה או "מכר חוזר" תיעשה לפי מבחנים שנקבעו בפסיקה ,וביניהם בחינת טיב העסקה לפי הדין
הכללי ,היינו – בחינת מהות ההסכמה לפי דיני החוזים.
עוד קבעה ועדת הערר ,כי על אף שעסקת  BOTהיא עסקה לביצוע פרויקט ציבורי במימון חיצוני ,תכלית העסקה אינה רק תכלית מימונית ,שכן היא נועדה לאפשר ליזם
ליהנות מהפרויקט ,להפעילו וליהנות מהכנסותיו ,לתקופה מוסכמת שבסופה יעבור הנכס חזרה לרשות הציבורית .בהתאם ,נדחתה טענת העוררות כי התוכן הכלכלי
האמיתי של העסקה הינו העמדת הלוואה למימון הבנייה.
לאור האמור לעיל ,דחתה ועדת הערר שליד ביהמ"ש המחוזי את הערר.
פסיקת בית המשפט העליון:
בערעור בפני ביהמ"ש העליון נקבע כי "לאחר שיג ושיח נתקבלה על הצדדים הצעתנו כי יוחזרו למערערות  25%מן המס ששולם ,בכפוף להתאמות ולתיקון שומות נחוץ
(לרבות שומות מס הכנסה) למניעת כפל החזר .האמור יבוא חלף פסק דינה של ועדת הערר".
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פסיקה  -מס הכנסה
סיווג עסקת מכירת מקרקעין כעסקת אקראי
.5
ע"מ  1186-09מ.מ.א .ניהול בע"מ נ' פקיד שומה תל-אביב 3
עו"ד טל פליגלר
עניינו של פסק דין זה במספר מחלוקות שהתעוררו בין המערערת ,חברה העוסקת בהפעלת חניונים ,לבין המשיב ,פקיד שומה תל אביב  .3תקציר זה עניינו במחלוקת
שנתגלעה בגין סיווג עסקת מכירת מקרקעין כעסקת אקראי.
המערערת רכשה ביום  5במאי  2004בניין משרדים ברחוב אבן גבירול בת"א בעלות של  8,830,984ש"ח .כעבור שנה וחצי ,ביום  20בנובמבר  2005מכרה את הבניין
תמורת סך של  11,425,365ש"ח ודיווחה על המכירה כעסקה החייבת במס שבח.
לטענת המשיב יש לראות בעסקה זו "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" המהווה הכנסה פירותית של המערערת ולפיכך יש למסותה במישור מס הכנסה בשיעור של 34%
וזאת להבדיל ממס שבח בשיעור של .25%
לטענת המערערת היא חברה פרטית העוסקת בניהול ובהפעלת חניונים בלבד וכי מעולם לא עסקה ברכישה ומכירה של נדל"ן.
בית המשפט המחוזי בת"א :עסקת מכר הבניין האמור עונה למבחני הפסיקה ולפי מאפייניה מהווה "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" ולא עסקה הונית ,בין היתר ,בשל:
תקופת ההחזקה הקצרה בנכס ,הניסיונות להשבחתו על-ידי שינוי ייעודו ,מימון העסקה היה בחלקו מאשראי זר ,ונעשה בה שימוש במיומנויות ובידע באמצעות אנשי
מקצוע מתאימים ,מסמכים אשר מחלקם עולה כי כוונת המערערת הייתה להביא למימוש מהיר של הנכס ולהפקת רווח בתקופת זמן קצרה.

הערעור נדחה
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פסיקה  -מס ערך מוסף
רו"ח נטאלי שפיגלר ,מחלקת מסים עקיפים
האם השכרת מקבץ דיור פטורה ממע''מ?
.6
ע"א  ,8150/11חב' ש.י סימון אחזקות בע"מ נ' אגף המכס והמע"מ אשדוד
ע"א  ,8251/11אגף המכס והמע"מ אשדוד נ' חב' ש.י סימון אחזקות בע"מ
פסק הדין שלפנינו דן בשני ערעורים אשר הוגשו ביחס לעסקאות שכירות של שני מקבצי דירות .המקבץ הראשון כנדון בפס"ד  8150/11נרכש בשני שלבים ,בשנת 1998
נרכשו  9דירות בבניין ומשהתקשרה המערערת שנה לאחר מכן עם חברת חי טל פרויקטים בנייה ופיתוח בע"מ (להלן" :חי טל") בהסכם השכרת  50דירות ,שכרה באותו
בניין  41דירות נוספות 50 .הדירות הושכרו על-ידי חי טל לחברת עמידר לטובת השכרה למגורים .בשנת  2000בעת ביקורת שערך מנהל מע"מ הוא סבר שכלל 50
הדירות מהווה עסקת "השכרה למגורים " הפטורה ממע"מ ,על כן באשר ל 9-הדירות הראשונות שנרכשו בגינן נוכו תשומות הוציא מנהל מע"מ שומת תשומות אשר בוטלה
בגין הליך משפטי שהתנהל בין הצדדים (להלן" :ההליך הראשון").
בשנת  2004הוצאה למערערת שומת עסקאות ,בגין השכרת כלל הדירות בשנים  ,2000-2003כנגדה הוגש ערעור אשר התקבל בבית המשפט בטענה כי עסקה זו חוסה
תחת הפטור ומנהל מע"מ הגיש ערעור לביהמ"ש העליון ,אשר נדחה גם הוא כשהטענה העיקרית הינה כי חי טל שמשה "צינור" אשר דרכו השכירה המערערת את
הדירות למגורים (להלן ":ההליך השני").
לאחר מתן פסה"ד בהליך השני הוציא מנהל מע"מ שומת עסקאות למערערת אשר כללה חיוב בתשלום מע"מ לשנים  2010–2007בגין עסקת  50הדירות וכן חיוב בגין
דו"חות מתקנים לשנים  2006-2004בגינם סברה המערערת כי היא זכאית להחזר על המס ששילמה בגין השכרת הדירות שכן מדובר בעסקה פטורה ולכן הוציאה הודעת
זיכוי בה הקטינה את עסקאותיה ואת חבות המס בהתאם .ההשגה על שומה זו נדחתה על-ידי ביהמ"ש המחוזי בטענה שהפטור איננו חל על עסקת  50הדירות ,בהתאם
לפסק-הדין שניתן בהליך השני ואשר קבע שלגבי השומה שהוצאה בשנים  2003-2000הסתמכה המערערת על עמדתו של המשיב בהליך הראשון ואין היא רלוונטית
בתקופת  ,2010-2004שכן סמוך לאחר הוצאת שומת התשומות שינה מנהל מע"מ את עמדתו ולכן הוציא את שומת העסקאות בהליך השני .על כך הוגש ערעור
לביהמ"ש העליון.
בית-המשפט העליון קבע ,כי אין מקום לטענות המערערת כי הפטור צריך לחול על עסקת  50הדירות מהטעם שהיא שימשה כמתווכת בלבד ,שכן עניין זה כבר הוכרע
לחובתה בפסה"ד הקודם של בית-המשפט העליון .עוד נקבע ,כי היות ומנהל מע"מ טעה בעמדתו כשטען לעסקה פטורה בהליך הראשון והמערערת הסתמכה על כך
בהליך השני,ן לא ניתן היה לחייבה במס בשנים  . 2003-2000ואולם ,אין זה סביר שהמערערת תמשיך להסתמך על הטעות ללא הגבלת זמן .בנוסף העובדה שהמערערת
הוציאה לחי טל חשבוניות מס הכוללות חיוב מע"מ ביחס לעסקת  50הדירות במהלך התקופה ,מובילה אף היא למסקנה כי אין מקום להאריך את תקופת הפטור אשר ניתן
בתחילה בטעות כאמור.
הערעור של החברה נדחה

21

מקבץ הדיור השני נדון בפס"ד  ,8251/11המשיבה (שהיא המערערת בפס"ד
לעיל) שוכרת  35דירות נוספות מבעליהן ומשכירה אותן ישירות לדיירים שונים
לצורך מגורים .ההשכרה כאמור פטורה בהתאם להוראות מע"מ ,למרות זאת
באשר לעסקת ההשכרה בין המערערת לבעלי הדירות הוציא מנהל מע"מ שומת
עסקאות.
בית-המשפט המחוזי קבע ,כי המשיבה הינה "עוסק" אך חל פטור בגין עסקה זו
שכן במקרה הנדון העובדה שקיימת חולייה מקשרת אחת ,המשיבה ,בין בעלי
הדירות לדיירים ומשכך מתאפשרת החלת הפטור .על-כך הערעור השני ,אותו
הגיש מנהל מע"מ (להלן" :המערער").
בית-המשפט העליון-הסתמך על פס"ד בעניין שליט (ע"א  )7973/11אשר הוזכר
על-ידי הצדדים ,המציין כי התקשרות בין בעל נכס לגורם שלישי המשכיר את
הנכס לדיירים אינה חוסה תחת הפטור שכן תכלית ההתקשרות הינה עסקית.
בנוסף מציין כי יש לבחון את טיב העסקה הספציפית וככל שמעורב גורם ביניים
אשר אינו בבחינת "צינור" בלבד אלא קיים לו קשר עצמאי אל מול הדיירים כפי
שמתקיים במקרה דנא לא יחול הפטור על העסקה שבין בעל הדירה לגורם
הביניים.

הערעור של מנהל מע"מ התקבל
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חוזרים ופרסומים של רשויות המס
.7

מע"מ  -תקציר החלטות מיסוי שפורסמו על-ידי רשות המסים במרץ  -2015מקרקעין

רו"ח נטאלי שפיגלר ,מחלקת מסים עקיפים
החלטת מיסוי בהסכם  -7985/15קביעת מחיר עסקאות במקרקעין בין מלכרי"ם כאשר לא ניגבת תמורה או ניגבת תמורה מופחתת
עמותה בעלת פעילות חינוך ,בריאות ,וסעד אשר נחשבת כמלכ"ר לצרכי חוק מע"מ שוכרת מבנה ("השוכרת") ממלכ"ר אחר בעל פעילות בתחומים דומים ("המשכיר"),
כאשר דמי השכירות שנקבעו בין הצדדים הינם סמליים ועומדים ע"ס  1ש"ח.
הוחלט :בהתאם להוראות חוק מע"מ השכרת מבנה ממלכ"ר למלכ"ר הינה בגדר "עסקת אקראי" החייבת במע"מ ,תקנה 6ב(ג) לתקנות מע"מ קובעת כי החייבת במס היא
המשכירה .התמורה הסמלית תהיה מחיר העסקה במידה ויתקיים )1( :שני הגופים רשומים כמלכרי"ם במע"מ ובעלי פעילות דומה )2( .השוכרת משתמשת במבנה לטובת
פעילותה המלכרי"ת בלבד ( )3לא נוכה ולא ינוכה מס תשומות על-ידי מי מהצדדים )4( .התמורה שתיגבה בפועל היא אכן התמורה הסמלית.
החלטת מיסוי שלא בהסכם  - 4635/15החבות במע"מ של מכירת מקרקעין
חברה בעלת נכס מקרקעין יחיד הכולל דירות המושכרות למגורים וכן חנויות אשר הושכרו בשכירות שחל עלייה חוק הגנת הדייר .עם הזמן חלק מן החנויות הושכרו
בשכירות חופשית למטרות מסחריות ובאותה עת ניכתה החברה תשומות בגין שיפוץ ואחזקת אותן חנויות .במהלך השנים הוסבו חלק מהחנויות לדירות מגורים אך טרם
הושכרו .החברה התקשרה בהסכם לטובת מכירת הדירות והחנויות .החברה רשומה כ"עוסק" לעניין מע"מ והקונים אינם רשומים כ"עוסק" .הבקשה :אישור כי חל פטור
ממס על מכירת דירת המגורים לאור הסייגים בסעיפים  )4(31ו )2(31-לחוק מע"מ.
הוחלט :מכירת דירות המגורים פטורה ממס באם הדירות נרכשו טרם חקיקת החוק והושכרו בשכירות חופשית פטורה ע"פ הוראות  ,)1(31למעט מקרה בו נוכה מס
התשומות בעת רכישת הדירות בו בהתאם לסעיף  )4(31לא יחול הפטור .לעניין החנויות עליהן חל חוק הגנת הדייר יחול פטור ממס בהתאם לס'  )2(31לחוק מע"מ ,על
יתר החנויות (המושכרות בשכירות חופשית ,הוסבו לדירות מגורים) ,יחול שיעור מס מלא ולא יחולו עליהן הוראות סעיפים  )2(31או  .)4(31גם לגבי זכויות בנייה (באם
קיימות) ,הנמכרות /מועברות יחול חיוב מס באופן מלא.
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החלטת מיסוי בהסכם  -2297/15החבות במע"מ של רכישת דירות מגורים על-ידי עמותה בשמם של פסולי דין
הורים לילדים בגירים בעלי תסמונת רפואית ,אשר הינם פסולי דין ,איתרו נכס מקרקעין המצוי בבעלותם של אנשים פרטיים במטרה לרכוש אותו ולשכן בו את ילדיהם.
הנכס ינוהל מבחינה טיפולית ותפעולית על-ידי משרד הרווחה באמצעות מפעיל פרטי אשר יהיה תחת פיקוח עמותה מתאימה שנבחרה על-ידי ההורים וזהו תפקידה
היחיד .הדירות בנכס יירכשו על-ידי המשתכנים במימון ההורים וירשמו תחילה בנאמנות עבורם ,ע"ש העמותה .לאחר מכן הן יירשמו כבית משותף בו כל תת חלקה תיוחד
למשתכן והעמותה תירשם כנאמן עם הערה לטובת כל משתכן ובסופו של דבר אמורה הנאמנות לעבור לעמותה שרק ההורים יהיו חברים בה.
הוחלט :לאור העובדה כי הנכס נרכש על-ידי העמותה בנאמנות מלאה עבור המשתכנים ,הנושאים באופן מלא במימון ועתידים להתגורר בו ולהירשם כבעליו וכן רשויות מס
שבח עתידות להכיר ברכישת הנכס כרכישה בידי נאמן ,המשתכנים ייחשבו כמי שרכשו במישרין את הנכס .לפיכך מדובר במכירת נכס מקרקעין מאדם פרטי לאדם פרטי
אחר ,אשר בהתאם לחוק מע"מ אין מדובר בעסקה חייבת ,זאת בכפוף לאישור רשויות מס שבח.
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המגזר הציבורי
פסיקה  -מס הכנסה
רו"ח ועו"ד לימור ליבוביץ  -מלכא
בחישוב השכר החייב במס שכר ומס מעסיקים יש להפחית את רכיב דמי הטיפול שנוכה מהשכר
.1
ע"מ  9207-06-12שירותי בריאות כללית נ' פקיד שומה פ"ת
עניינו של הערעור בשאלה :האם יש לכלול בחישוב ה"שכר" ו"הכנסת העבודה" ,שבגינם חויבה שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") במס שכר ובמס מעסיקים ,גם את
דמי החבר/הטיפול המקצועי ששולמו בגין עובדיה למוסדות ההסתדרות?
ביהמ"ש המחוזי מרכז מציין תחילה ,כי ככלל ,החבות במס שכר ובמס מעסיקים נגזרת מהכנסת עבודה ,כמשמעותה בפקודת מס הכנסה .ביהמ"ש פונה אל המקור החוקי
המתיר ניכוי הוצאות מהשכר  -חוק הגנת שכר ,המתיר ניכוי הוצאות מסוימות המנויות בסעיף  25לחוק ,לרבות דמי חבר לארגון עובדים או דמי טיפול ,בהם חייב לשאת
מדי חודש כל עובד שכיר הכפוף להסכם קיבוצי ,בין אם הוא חבר בארגון ובין אם לאו .לפי ההסכמים הקיבוציים אליהם כפופים כללית ועובדיה ,כללית מחויבת לנכות,
כניכוי חובה ,משכרו של כל עובד שהינו חבר באיזה ממוסדות ההסתדרות -דמי חבר ,ודמי טיפול מכל עובד שאינו חבר באיזה ממוסדות ההסתדרות ואף אינו חבר בארגון-
עובדים אחר .בהתאם ,מציין ביהמ"ש ,כי המשמעות היא שדמי החבר ודמי הטיפול מהווים תשלומי חובה הנכפים על כלל עובדי כללית.
בהתייחס לנסיבות המקרה ,ובהתאם לאמור בסעיפים  17ו )1(32 -לפקודה ,קובע ביהמ"ש ,כי דמי החבר ודמי הטיפול המקצועי מהווים הוצאה המותרת בניכוי בידי
העובד ,בהיותם הן הוצאות אינצידנטליו ת והן כאלו ששומרות על ההון הקיים .ודוק :העובדים אינם חייבים להצטרף כחברים להסתדרות ,אך בכל מקרה עליהם לשלם את
התשלומים האמורים .ביהמ"ש קובע כי כאשר עסקינן בתשלומי חובה הנכפים על כלל עובדי התאגיד כחלק מתנאי העסקתם בתאגיד וכפועל יוצא מהטלתם מכוח הסכם
קיבוצי החל על אותם עובדים  -ברי ,כי התשלומים האמורים מהווים חלק בלתי נפרד ממבנהו הטבעי של מקור הכנסתם של העובדים וללא תשלומים אלה אין ביכולתם של
העובדים להפיק את הכנסת העבודה.
ביהמ"ש מציין כי ביחס לסייג בסעיף  )2(2לפקודה  -אין הכוונה לכל הוצאה שמוציא העובד ואשר מותרת לו בניכוי לצורכי מס .מדובר רק בהוצאה שנוכתה על ידי המעביד,
דוגמת דמי החבר .זאת ועוד ,ביהמ"ש אף סבור ,כי יש לראות את הכנסת העבודה של העובדים ככזו שמלכתחילה אינה כוללת את דמי הארגון המנוכים כניכויי חובה על
ידי התאגיד ומועברים למוסדות ההסתדרות.
בהתבסס על האמור ,קובע ביהמ"ש כי יש לפרש את הוראות סעיף  )2(2לפקודה ככאלו שאינן חלות על אותו חלק מהכנסת העובד שמנוכה כניכוי חובה על ידי המעביד,
ובלבד שניכוי זה מותר לעובד כהוצאה לצורכי מס .אשר על כן ,אין לכלול בחישוב ה"שכר" ו"הכנסת העבודה" שבגינם חויבה כללית במס שכר ובמס מעסיקים גם את דמי
הטיפול המקצועי ששולמו בגין עובדיה למוסדות ההסתדרות.
הערעור התקבל
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פסיקה  -מיסוי מקרקעין
רו"ח ועו"ד יפתח שמחוני ,מנהל בכיר
הפטור ממס שבח למוסד ציבורי יחול על מקרקעין המוחזקים באמצעות חברת בית
.2
ו"ע  25914-03-12קעל בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
סעיף ( 61ב) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") מעניק פטור ממס שבח למוסד ציבורי (כמשמעותו בסעיף (61ד) לחוק) המוכר זכות במקרקעין ,ובלבד שהמקרקעין
שהזכות בהם נמכרת היו בידי המוסד במשך תקופה של שנה לפחות ושימשו במישרין את המוסד במשך תקופה של  80%לפחות מהתקופה שהזכות במקרקעין
הייתה בידיו (סעיף (61ב)( ) 1לחוק) .ואולם ,במידה והמקרקעין אשר הזכות בהם נמכרת שימשו במישרין את המוסד במשך תקופה הקצרה מ 80%-מהתקופה
שהזכות הייתה בידי המוסד או שלא שימשו אותו כלל ,אזי ,בהתאם להוראות סעיף (61ב)( ) 2לחוק ,המוסד יהיה זכאי לפטור חלקי ממס שבח.
במקרה עסקינן ,חברת קעל בע"מ ("החברה ") החזיקה בזכויות בבניין ברחוב שוקן בתל-אביב .בשנת  2010מכרה החברה חלק מהדירות .החברה הצהירה כי היא
נישומה כחברת בית כמשמעותה בסעיף  64לפקודת מס הכנסה .החברה מוחזקת בשיעור של  60%על-ידי אגו דת חיי שמעון ("העמותה")  -שהינה מוסד ציבורי.
המחלוקת היא האם זכאיות החברה ו/או העמותה לפטור חלקי ממס על  60%מההכנסות ממכירת היחידות בבניין בהתאם להוראות סעיף (61ב)(()2ב) לחוק?
ועדת הערר קבעה כי השבח שנוצר לחברה כחברת בית אכן מיוחס לבעלי מניותיה ובכללם ה עמותה .אין לקבל את טענת המשיב לפיה יש לפרש את המילים "בידי
המוסד" שבסעיף (61ב)(() 2ב) לחוק באופן דווקני ,מכיוון שלאור תכליתו של סעיף  61לחוק יש לפרש את אותן הוראות סעיף (61ב)(() 2ב) כחלות גם על החזקת
המקרקעין באמצעות חברת בית.
כמו כן ,דחתה הועדה את טענת רש ויות המס לפיה אין וודאות שפקיד השומה יכיר בחברה כחברת בית ,כאשר לא הוברר אם היחידות שנמכרו הן בגדר מלאי או
בגדר נכסים הוניים ,שכן היה על המשיב לבררם או להעלותם במסגרת המחלוקות לגביהן הסכימו הצדדים לדון.
הערר התקבל
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חוזרים ופרסומים של רשויות המס  -מס ערך מוסף
רו"ח נטאלי שפיגלר ,מחלקת מסים עקיפים
.3

מע"מ  -תקציר החלטות מיסוי שפורסמו על-ידי רשות המסים במרץ  -2015מקרקעין

החלטת מיסוי בהסכם  -7985/15קביעת מחיר עסקאות במקרקעין בין מלכרי"ם כאשר לא ניגבת תמורה או ניגבת תמורה מופחתת
עמותה בעלת פעילות חינוך ,בריאות ,וסעד אשר נחשבת כמלכ"ר לצרכי חוק מע"מ שוכרת מבנה ("השוכרת") ממלכ"ר אחר בעל פעילות בתחומים דומים ("המשכיר"),
כאשר דמי השכירות שנקבעו בין הצדדים הינם סמליים ועומדים ע"ס  1ש"ח.
הוחלט :בהתאם להוראות חוק מע"מ השכרת מבנה ממלכ"ר למלכ"ר הינה בגדר "עסקת אקראי" החייבת במע"מ ,תקנה 6ב(ג) לתקנות מע"מ קובעת כי החייבת במס היא
המשכירה .התמורה הסמלית תהיה מחיר העסקה במידה ויתקיים )1( :שני הגופים רשומים כמלכרי"ם במע"מ ובעלי פעילות דומה )2( .השוכרת משתמשת במבנה לטובת
פעילותה המלכרי"ת בלבד ( )3לא נוכה ולא ינוכה מס תשומות על-ידי מי מהצדדים )4( .התמורה שתיגבה בפועל היא אכן התמורה הסמלית.
החלטת מיסוי שלא בהסכם  -4635/15החבות במע"מ של מכירת מקרקעין
חברה בעלת נכס מקרקעין יחיד הכולל דירות המושכרות למגורים וכן חנויות אשר הושכרו בשכירות שחל עלייה חוק הגנת הדייר .עם הזמן חלק מן החנויות הושכרו
בשכירות חופשית למטרות מסחריות ובאותה עת ניכתה החברה תשומות בגין שיפוץ ואחזקת אותן חנויות .במהלך השנים הוסבו חלק מהחנויות לדירות מגורים אך טרם
הושכרו .החברה התקשרה בהסכם לטובת מכירת הדירות והחנויות .החברה רשומה כ"עוסק" לעניין מע"מ והקונים אינם רשומים כ"עוסק" .הבקשה :אישור כי חל פטור
ממס על מכירת דירת המגורים לאור הסייגים בסעיפים  )4(31ו )2(31-לחוק מע"מ.
הוחלט :מכירת דירות המגורים פטורה ממס באם הדירות נרכשו טרם חקיקת החוק והושכרו בשכירות חופשית פטורה ע"פ הוראות  ,)1(31למעט מקרה בו נוכה מס
התשומות בעת רכישת הדירות בו בהתאם לסעיף  ) 4(31לא יחול הפטור .לעניין החנויות עליהן חל חוק הגנת הדייר יחול פטור ממס בהתאם לס'  )2(31לחוק מע"מ ,על
יתר החנויות (המושכרות בשכירות חופשית ,הוסבו לדירות מגורים) ,יחול שיעור מס מלא ולא יחולו עליהן הוראות סעיפים  )2(31או  .)4(31גם לגבי זכויות בנייה (באם
קיימות) ,הנמכרות /מועברות יחול חיוב מס באופן מלא.
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החלטת מיסוי בהסכם  -2297/15החבות במע"מ של רכישת דירות מגורים על-ידי עמותה בשמם
של פסולי דין
הורים לילדים בגירים בעלי תסמונת רפואית ,אשר הינם פסולי דין ,איתרו נכס מקרקעין המצוי
בבעלותם של אנשים פרטיים במטרה לרכוש אותו ולשכן בו את ילדיהם .הנכס ינוהל מבחינה טיפולית
ותפעולית על-ידי משרד הרווחה באמצעות מפעיל פרטי אשר יהיה תחת פיקוח עמותה מתאימה
שנבחרה על-ידי ההורים וזהו תפקידה היחיד .הדירות בנכס יירכשו על-ידי המשתכנים במימון ההורים
וירשמו תחילה בנאמנות עבורם ,ע"ש העמותה .לאחר מכן הן יירשמו כבית משותף בו כל תת חלקה
תיוחד למשתכן והעמותה תירשם כנאמן עם הערה לטובת כל משתכן ובסופו של דבר אמורה
הנאמנות לעבור לעמותה שרק ההורים יהיו חברים בה.
הוחלט :לאור העובדה כי הנכס נרכש על-ידי העמותה בנאמנות מלאה עבור המשתכנים ,הנושאים
באופן מלא במימון ועתידים להתגורר בו ולהירשם כבעליו וכן רשויות מס שבח עתידות להכיר ברכישת
הנכס כרכישה בידי נאמן ,המשתכנים ייחשבו כמי שרכשו במישרין את הנכס .לפיכך מדובר במכירת
נכס מקרקעין מאדם פרטי לאדם פרטי אחר ,אשר בהתאם לחוק מע"מ אין מדובר בעסקה חייבת ,זאת
בכפוף לאישור רשויות מס שבח.
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מגזר התעשייה
פסיקה  -תמריצים
אלי כרמל ,מחלקת תמריצים
פעילות הפקת חשמל בתחנת כח פוטו וולטאית גדולה תחשב כ"מפעל תעשייתי" כהגדרתו בחוק לעידוד תעשייה (מסים(
.1
החלטת מיסוי בהסכם  5297/15של רשות המסים
העובדות  :חברה תושבת ישראל (להלן" :החברה") פועלת על מנת להקים תחנות כח פוטו וולטאיות גדולות בישראל הפועלות באמצעות אנרגית השמש בטכנולוגיה פוטו
וולטאית (להלן" :תחנות הכח").
החברה השקיעה סכומים מהותיים בהקמת תחנות הכח ורכישת הציוד הנדרש להפעלתן לרבות מספר רב של לוחות פוטו וולטאיים ,שנאים ,ממירי מתח ותחנת בקרה
למדידת איכות זרם החשמל טרם העברתו לרשת החשמל הארצית.
החשמל שיופק בתחנות הכח יימכר לחברת החשמל.
בהחלטת מיסוי זו נקבע כי פעילות תחנת הכח של החברה תהווה "מפעל תעשייתי" כהגדרתו בחוק עידוד התעשייה (מסים) החל מסיום הקמת תחנת הכח באופן
מלא ובהתקיים בכל שנת מס כל התנאים הבאים:
()1

()2
()3

עיקר הפעילות היצרנית של תחנת הכח תהא מייצור חשמל.
לעניין זה ,עיקר הפעילות היצרנית משמעו -שעלויות ייצור הפקת החשמל לא יפחתו מ  - 75%מסך העלויות ועיקר ההכנסות משמעו בשיעור שלא יפחת מ - 90%
מהמפעל התעשייתי.
העסקת מספר מינימאלי משמעותי של עובדים השייכים במישרין לתהליך ייצור.
עמידה בפועל בכל יתר התנאים הקבועים בחוק עידוד התעשייה.

במסגרת ההחלטה נקבע שתוקף האישור הינו בדבר היות תחנת הכח של החברה "מפעל תעשייתי" אך ורק לעניין חוק עידוד התעשייה .במסגרת החלטת המיסוי נקבעו
מגבלות ותנאים נוספים.
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הטבות מס למפעל תעשייתי לייצור אריזות המהוות "רכיב במוצר אחר"
.2
החלטת מיסוי בהסכם  4458/15של רשות המסים
העובדות  :חברה תושבת ישראל (להלן" :החברה") בעלת מפעל תעשייתי העוסקת בייצור אריזות מיוחדות וייעודיות (להלן" :אריזות ייעודיות") וכן אריזות כלליות
להובלת והצגת מוצרים ,אריזות להצגת מספר מוצרים וכדומה (להלן" :אריזות כלליות") כאשר האריזות מיוצרות בהתאם לבקשת הלקוחות ולפי דרישותיהם ומשמשות
לייצוא מוצריהם.
בהחלטת מיסוי זו נקבע כי :
()1

מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" לפי סעיף  51לחוק עידוד השקעות הון (להלן" :החוק").

()2

נקבע כי רק אריזות ייעודיות למוצרים הסופיים השונים של לקוחות החברה אשר מותאמות לכל לקוח על פי מוצריו הספציפיים והמגיעות לצרכן הסופי יחד עם מוצרי
הלקוח ייחשבו ל"רכיב במוצר אחר" כמשמעותו בסעיף 18א(ג)( )2לחוק ובתקנות לעידוד השקעות הון (תנאים בהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר,
מפעל זכאי להטבה) ,התשס"ז–( )2007להלן" :התקנות").

()3

נקבע כי 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.

()4

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

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

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

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

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

מיסוי נדל"ן
ומוסדות פיננסים

מסים עקיפים

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

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

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

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

שינויי מבנה  -מיזוגים ורכישות
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