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  2010 אוקטוברב 13

  101' גיליון מס -מידעון אשכול המסים 

  

  ,קוראים נכבדים

  :כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן 101במידעון 

 השלכות המס הנובעות מאימוץ לראשונה של כלל חשבונאי חדש -1חוזר 

הם חל שינוי בכלל פרסמה רשות המסים את עמדתה בנוגע לאופן הגשת דוחות המס במקרים ב 19.8.2010ביום 

  .י החברה המדווחת גם בקביעת ההכנסה החייבת לצורכי מס"חשבונאי המיושם ע

  אינה זכאית להטבות מס התמורה ממכירת פעילות יצרנית -2חוזר 

אינה זכאית , חברה שקיבלה מעמד של מפעל מאושר לצורך ייצור מדפסותכי , נפסק מתן דיגיטל פרינטינגבפרשת 

ואף אינה , היות ומכירה כאמור אינה כלולה בכתב האישור ,מורה ממכירת פעילותה היצרניתלהטבות מס לגבי הת

  .אינטגרלית להכנסות ממכירת המוצרים המאושרים

  אמנה חדשה למניעת כפל מס בין ישראל ובין אוסטריה נחתמה בראשי תיבות -3חוזר 

אוסטריה לשה למניעת כפל מס בין ישראל הודיע משרד האוצר כי נחתמה בראשי תיבות אמנה חד 14.7.2010ביום 

  .OECD-מבוססת על אמנת המודל של ארגון ה אמנהה. ם הליכי החתימה והאשרורעם סיוואשר צפויה להיכנס לתוקף 

  מ"חובת הדיווח המקוון למע -הודעה

וסדות עובדים ויותר ולמ 300רים המעסיקים "למלכ, עוסקים 80,000-סים מכתבים לכיבימים אלו שלחה רשות המ

ההודעות . 2011ח לגבי חודש ינואר "מ החל מהדו"בדבר הצטרפותם למעגל החייבים בדיווח המפורט למע, כספיים

עוסק אשר קיבל הודעה על כי , לענין זה נציין .2010נשלחו בהתבסס על המחזור המשוער של החייבים בדיווח לשנת 

ומחזור עסקיו לא עלה , חייב בניהול ספרים בשיטה הכפולהאינו ) א( :ואשר 2011מ החל משנת "חובת דיווח מקוון למע

ייב לנהל מערכת חשבונות בשיטה הכפולה אך מחזור עסקאותיו לא עלה על הוא ח) ב(או ; 2010בשנת ₪ מיליון  4על 

וזאת באמצעות טופס מיוחד  ,מ"רשאי לבקש להסירו מרשימת החייבים בדיווח מקוון למע, 2010בשנת ₪  100,000

  .על ידי רשות המיסים שפורסם
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 השלכות המס הנובעות מאימוץ לראשונה של כלל חשבונאי חדש -1חוזר 

  . השלכות המס הנובעות מאימוץ לראשונה של כלל חשבונאי חדשהנחיה בענין  רשות המיסיםפרסמה  19.8.2010ביום 

  :קיימים שלושה מצבים של שינויים בטיפול חשבונאי ,הבהתאם להנחי

כללי החשבונאות קובעים כי אימוץ לראשונה של כלל חשבונאי יהיה תוך יישום , ככלל: ת חשבונאיתשינוי מדיניו  .א

) לרבות יתרות פתיחה ומספרי השוואה(הצגת הדוחות הכספיים , כלומר. )Retrospective Application( למפרע

 .באותו האופן שהם היו מוצגים אילו יושם הכלל החשבונאי מאז ומעולם

כגון שינוי ביתרת אורך חיים , הכוונה לשינוי בהנחה שהיתה קיימת בדוחות כספיים קודמים: ן חשבונאישינוי אומד  .ב

 . הטיפול החשבונאי הוא לפי גישת מכאן ולהבא, ככלל. של נכס מסוים

הטיפול יהיה בדרך של הצגה מחדש של הנתונים במספרי , טעות מהותית הכאשר מתגל, ככלל: תיקון טעות  .ג

למעט אם רשות , אין דרישה לפרסום מחדש של דוחות שנים קודמות(תקופות הקודמות ההשוואה של ה

 ).'רגולטורית דורשת זאת וכו

עלול ליצור עיוותים , תוך יישומו למפרע על דרך תיקון יתרות הפתיחה, מצב של יישום לראשונה של כלל חשבונאי

  .רכי מסובדיווחי החברה לצ

קביעת שיישומו משפיע על קובעת ההנחיה כי במקרים בהם חל שינוי בכלל חשבונאי , כאמורעל מנת למנוע עיוותים 

יש להביא לידי ביטוי את ההפרש המצטבר במסגרת דוח ההתאמה לשנת המס הראשונה , רכי מסוההכנסה החייבת לצ

במקרה של , כך למשל. האמור חל רק כאשר לא קיימת בדין המס התייחסות לסוגיה, ויודגש. בה חל השינוי החשבונאי

אין צורך בביצוע האמור לעיל כיוון שקיים דין ספציפי הקבוע , של קבלן בונה השינוי כלל חשבונאי בנוגע להכרה בהכנס

  . א לפקודה וממילא ההכנסה המדווחת מחושבת לפיו8בסעיף 

גרת דוח ההתאמה למס כי במקרים בהם הנישום לא הביא לידי ביטוי את ההשפעה האמורה במס, הנחיהב נקבעעוד 

- ו 145מכח הסמכות שהוקנתה בסעיפים (הדבר עלול להביא להארכת תקופת הטיפול בשומה , בשנת המס הרלבנטית

  ).לפקודה 147מכח סעיף (או לפתיחת שומה /ו) לפקודה) ג(152

אך , ניות חשבונאיתנוי מדימצב של יישום לראשונה של שידנה ברשות המיסים  כי הנחיה זו של, למען הסדר הטוב יצוין

  .אינה מתייחסת לטיפול הנדרש בכל הנוגע לתיקון טעות מהותית
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  אינה זכאית להטבות מס התמורה ממכירת פעילות יצרנית -2חוזר 

פרטית העוסקת בפיתוח טכנולוגיות לייצור מדפסות דובר בחברה ) 1020/05עמ ( מ"מתן דיגיטל פרינטינג בעבפרשת 

על פי כתב אישור שניתן , 1959-ט"התשי, ל מאושר לייצור מדפסות לפי החוק לעידוד השקעות הוןשהינה מפע, ובייצורן

  .לה ממרכז ההשקעות

חתמה החברה על הסכם להעברת כל הטכנולוגיה והפעילות הקשורה בהדפסה בטכנולוגיות  17.1.2001ביום 

החברה תהא זכאית לתמלוגים שנתיים  כי, בתמורה להעברה נקבע). 2001(הספירנטר לחברת מתן דיגיטל מדפסות 

בפועל תמלוגים אלה הוונו לתשלום אחד ושולמו סמוך למועד העברת . מיליון דולר למשך שמונה שנים 1.3-בסך של כ

, מכירה לצד שלישיבכי החברה תהא זכאית לאחוז מחלוקת דיבידנד עתידית או לחלק מרווחים , כמו כן נקבע. הפעילות

לחברה הוסבו  כי הזכויות והטבות המס מכוח כתבי האישור שניתנו לחברה, ראוי לציין. הכל עד לתקרה מסוימת

  .הרוכשת

ביקשה לזכות בשיעור מס ו, החברה דיווחה על העסקה כעל עסקת תמלוגים תוך ייחוס הכנסה זו למחזור השוטף שלה

  . מופחת על הכנסה זו

ן שבפועל מדובר בעסקת מכר ממנה כי לא היה מקום להציג את העסקה כעסקת תמלוגים כיוו, טען פקיד השומה, מנגד

הרי , אף אם מדובר בהכנסה מעסק או מעסק אקראי, לחילופין. בע רווח הון שאינו זכאי להטבות לפי חוק העידודנ

  . ז ההשקעות וככזו אינה מזכה בהטבות מסשמכירת המפעל אינה נכללת בכתב האישור שהונפק לה על ידי מרכ

על , זאת. כי אין לראות בהכנסה ממכירת הפעילות כהכנסה מאושרת הזכאית לשיעור מס מופחת, בית המשפט פסק

לפיו הפעילות המאושרת אצל החברה הינה ייצור מדפסות ולא כל , סמך כתב האישור שהונפק לחברה על תוספותיו

  . תחום הפיתוח הטכנולוגי או המצאת פטנטפעילות אחרת כגון פעילות ב

שכן התמורה אינה , ולפיכך אישור מרכז ההשקעות אינו חל על מכירה זו, כי מהות ההסכם היתה מכירת הפעילות, נקבע

  ). פעילות שלא אושרה על יד מרכז ההשקעות(אלא ממכירת קו הייצור עצמו על הידע והקניין הרוחני , מייצור המדפסות

כי אין נפקות לעובדה כי הצדדים לעסקה הגדירו את התשלום כתמלוגים או לעובדה כי חלק , הוסיףבית המשפט 

מאפשר למרכז ההשקעות לאשר מכירת ידע  העידוד אף אם חוק. מהתמורה משולם כאחוז מחלוקת דיבידנד עתידית

  .הטבות מכוח חוק העידוד לא ניתן לתבוע בגינה, בכתב האישור הרי כל עוד לא נכללה הכנסה זו, כזכאית להטבה

כי גם הכנסות ממתן זכות שימוש בידע שפותח במפעל ומתמלוגים שהופקו , לחוק העידוד נקבע 56כי בתיקון , יצוין

וזאת אם הן נובעות מפעילות שאושרה על ידי מרכז , הינן הכנסות מאושרות, במהלך העסקים הרגיל של המפעל

כי , עוד יצוין. לא כלל הכנסות ממתן זכות שימוש בידע במקרה דנן אישורכתב ה, כמוסבר מעלה, בענייננו. השקעות

שהטבות המס בגינם אינן דורשות אישור מראש ממרכז , לגבי מפעלים מוטבים, לחוק העידוד נקבע 60בתיקון 

גם הכנסה ממתן זכות שימוש בידע או בתוכנה שפותחו במפעל וכן הכנסה מתמלוגים שהתקבלו בשל  כי, ההשקעות

  .כל עוד ההכנסה הופקה במהלך עסקיו הרגיל של המפעל, שימוש כאמור
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  נחתמה בראשי תיבות אמנה חדשה למניעת כפל מס בין ישראל ובין אוסטריה -3חוזר 

צפויה להיכנס ו, ")האמנה החדשה: "להלן(נחתמה בראשי תיבות אוסטריה לאמנה חדשה למניעת כפל מס בין ישראל 

האמנה החדשה מצטרפת לשורה ארוכה של אמנות מס עליהן חתמה . החתימה והאשרורלתוקף לאחר סיום הליכי 

  .1.4.1968ותחליף את האמנה הישנה מיום , דנמרק וגיאורגיה, גרמניה, אנגליה, בהן אמנות עם בלגיה ישראל לאחרונה

  :את השינויים הבאים, בין היתר, וכוללת OECD-על המודל של ה, בעיקרה, מבוססת החדשה האמנה

  :דיבידנד

מס במקור על פי הניכוי זהה לשיעור  -  25%דיבידנד הינו  מס במקור בגין חלוקתהניכוי ר שיעו כי ,נקבע באמנה הקיימת

  .פנימי הן בישראל והן באוסטריההדין ה

בתנאי כי החברה מקבלת הדיבידנד  ,באמנה החדשה ניתן פטור מלא מניכוי מס במקור בגין חלוקת דיבידנד בין חברות

   .בלבד 10%יהא  מס במקורהניכוי  שיעורבכל מקרה אחר  .ומעלה בחברה מחלקת הדיבידנד 10%מחזיקה בשיעור של 

מתוכן שימוש בחברות אחזקה תושבות אוסטריה אשר היוו כלי נפוץ  רוקןכי פטור מניכוי מס במקור כאמור מ ,יצוין

  .CFCלתושבי ישראל על מנת להימנע מתשלום מס במסגרת הוראות 

  :ריבית

  .15%מס במקור בגין תשלומי ריבית הינו השיעור ניכוי  כי ,נקבע באמנה הקיימת

  . משלמת הריבית הבמדינ 5%לי של אמקסימ במקור מסניכוי נקבע שיעור באמנה החדשה 

  :תמלוגים

  .10%מס במקור בגין תמלוגים הינו הניכוי שיעור  כי ,נקבע באמנה הקיימת

, ולפיו ניתנת זכות מיסוי בלעדית למדינת התושבות, OECD-קבוע באמנת המודל של האומץ העיקרון הבאמנה החדשה 

  .תשלומי תמלוגים בין מדינות פטורים מחובת ניכוי מס במקור, לאמור

  :רווח הון

חייב במס במדינת , רווח הון ממכירת מניות של חברה שאינה נסחרת בבורסה לניירות ערך כי ,נקבע באמנה הקיימת

  .15%ור שלא יעלה על המקור בשיע

כך שיוענק פטור ממס רווח הון במדינה בה מצויה , OECD-אומץ העיקרון הקבוע באמנת המודל של ה, באמנה החדשה

משוויה נובע  50%-אלא אם כן מדובר במכירת נכס מקרקעין או במכירת מניות בחברה שלמעלה מ, החברה הנמכרת

. במדינה בה נמצאים המקרקעין או בה מצויה החברההתאם לדיני המס יוטל מס רווח הון ב, במקרה כאמור. ממקרקעין

 ושנרכש רווח הון בידי תושב חוץ הנובע ממכירת מניות חברה תושבת ישראל, לפקודה 169כי בהתאם לתיקון  ,יצוין

  .פטור ממס בישראל ,איגוד מקרקעין בהתאם לדין הפנימי בישראללנחשבת  ואשר אינה, 1.1.2009החל מיום 

ובייחוד ביחס לחברות אחזקה תושבות  ,נמליץ להיערך בהתאם, ור הצפי לכניסתה לתוקף של האמנה החדשה בקרובלא

  .ל"אוסטריה שעד כה שימשו ככלי עזר למשקיעים לביצוע השקעות בחו


