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  2010 נובמברב 24

  102' גיליון מס -מידעון אשכול המסים 

  ,קוראים נכבדים

  :כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן 102במידעון 

  שנרכשה מאדם פרטימלא במכירת דירות שנבנו על קרקע מס עסקאות  -1חוזר 

ועקב כך הוציאה חשבונית כי חברה קבלנית שרכשה קרקע ממי שאינו עוסק , נפסק אוסיף השקעות ופיתוחבפרשת 

  .חייבת לשלם מס עסקאות בגין מלוא התמורה המתקבלת על ידה ממכירת דירות המגורים שבנתה על הקרקע, עצמית

  מרכז חייו של אדם יכול להתקיים בנפרד ממרכז חייהם של אשתו וילדיו -2חוזר 

 הםדם יכול להתקיים בנפרד ממרכז חיימרכז חייו של אש לכך את הסכמתו המחוזי ש"ביהמ הביע ,משה הלפמןד "פסב

  .לפקודה 1סעיף לעניין עשויות להיות השלכות גם בעת בחינת מעמדו של יחיד כתושב ישראל  אמורל. של רעייתו וילדיו

  2010תיעוד מחירי העברה בגין שנים שקדמו לשנת על הודעה  הגשת: איטליה -3חוזר 

וזאת בתנאי , להימנע מקנסות במקרה של התאמת מחירי העברה ניתן ןלפיה, באיטליה ותקנות הוראת חוק ופורסמ

  .דווח מראש לרשויות המסתיעוד ה יומו שלקו, ד של הוראות מחירי העברה באיטליההנישום עומד בדרישות התיעוש

  :הודעות

 30.11.2010הגשת בקשה להיחשב כחברה משפחתית עד  -

ת מוגשת לרשות המסים עד לתום חודש נובמבר צריכה להיו 2011בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת המס 

הפסדי הון /רווחי" העלאת"לסיווג החברה כחברה משפחתית יכולות להיות השלכות מס מיוחדות לעניין . 2010

  .2011הפסדים אלה ימומשו בשנת /אם וככל שרווחים, מהחברה המשפחתית ליחיד

  מ"חובת הדיווח המקוון למע -

ר אשר אינו ערוך "מלכ, עם זאת. מ"עובדים חייב בדיווח מקוון למע 300סיק מעל ר המע"מלכ, 1.1.2011יום החל מ

רים המבקשים דחייה "כל המלכ ,לפיכך. המנהל רסםפרשאי לבקש דחייה בטופס ש, לדיווח מקוון מבחינה טכנולוגית

, 25.10.2010ביום נפנה את תשומת הלב לכך ש, בנוסף .מונה האזוריולשלוח אותו למאת הטופס  מתבקשים למלא

  .רים ומוסדות כספיים"י מלכ"שינויים בנוגע לדיווח מקוון עה מרכז אתר שא מסמךרשות הפרסמה 

  "חברה מפרה"הודעת רשות התאגידים בעניין  -

של סנקציות כספיות ולא  ופירוטים ובו הסברים, החברות מכתב לציבור תאגידיםה ותלאחרונה נשלח על ידי רש

או לא הגישה /שלא שילמה את האגרה השנתית ושיוטלו על חברה מפרה ) רשמי הרשםאי ביצוע רישום במ(כספיות 

. יום ממועד רישום ההתראה במרשם החברות 30תוך  הטעון תיקוןלאחר שלא תיקנה את  וזאת ,ח שנתי במועד"דו

     .ץ כאןלחלעיון בנוסח מכת הרשם 
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  שנרכשה מאדם פרטימלא במכירת דירות שנבנו על קרקע מס עסקאות  -1חוזר 

, במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי בידי מי שאינו עוסקכי , קובע 1976-ו"התשל, תקנות מס ערך מוסףל ב6סעיף 

חשבונית מס אזי חלה עליו חובה להוציא , הוא עוסק הקונה אם .חייב בתשלום המסיהיה הקונה , ר או מוסד כספי"מלכ

  .במקום המוכר עצמית

 קרקעאשר רכשה  ,עוסקת ביזום ובנייה במקרקעיןדובר בחברה ה) 1169/07מ "ע( אוסיף השקעות ופיתוחבפרשת 

החברה חשבונית מס עצמית בשל הוציאה , ל"ב הנ6ובהתאם להוראות תקנה , לאור האמור. מיחידים שאינם עוסקים

  .הכלול בחשבונית העצמית תשומותהמס את וניכתה , ישת הקרקע על פיה דיווחה על עסקת הרכישהרכ

לא שילמה , לייעוץ משפטי שקיבלהובהתאם , קרקע פרוייקט דירות מגורים למכירהה הקימה החברה על, מאוחר יותר

  .קרקעעל ההפרש שבין מחיר מכירת הדירות לבין מחיר רכישת האלא רק , מ על מלוא מחיר הדירות בעת מכירתן"מע

במכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין כי  ותהקובע, לחוק) ב(5הוראות סעיף חלות על המכירה כי , החברה טענה

  .לבין מחירה בעת הרכישה המס עליה יהיה מההפרש שבין מחירה בעת המכירה, שרכש אותה ממי שאינו עוסק

מ על "להטיל מע נהמטרתו היש נה אחד עם תכלית חוק מס ערך מוסףהדרך שבה נהגה עולה בק, החברהת לפי עמד

מ בגין מלוא תמורת "מע תשלום, לגישתה. על תוספת ערך שתורמת היחידה המשקית בפעילותה, מוסף בלבדהערך ה

  .מכירת הדירות מנוגד לעיקרון ההקבלה וגורם להטלת כפל מס

דירות מגורים רכישת לחוק הן הוראות מיוחדות המתייחסות ל) ב(5כי הוראותיו של סעיף , מ"עטען מנהל מ, לעומתה

  . ולא לרכישת קרקע, בלבד

לחוק מהווה הסדר מיוחד שאין להרחיבו מעבר ללשון  5כי סעיף , קבעמ ו"קיבל את עמדת מנהל מע בית המשפט

למכירתה של דירת מגורים , באופן חד משמעי, חוקקהתייחס המ, לחוק) ב(5במסגרת סעיף . המחוקקהברורה בה נקט 

  . ולא לקרקע

  .כי החברה חייבת לשלם מס עסקאות בגין מלוא התמורה ממכירת הדירות, על סמך האמור נפסק

אנו ממליצים להתעדכן בהתפתחויות , לפיכך. בכוונת החברה לערער על פסיקה זו לבית המשפט העליון, ככל הידוע לנו

ולפרשנות שונה של בית , לתוצאות מס לא כלכליות מסוימיםבמקרים , פסק דין אוסיף עלול לגרום שהרי, בעניין זה

  .יהיו השלכות רחבות מאוד, אם וככל שתינתן, המשפט העליון
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  מרכז חייו של אדם יכול להתקיים בנפרד ממרכז חייהם של אשתו וילדיו -2חוזר 

לבחון  עלינו ,ישראל לצורכי מסנחשב לתושב  אדם אםבבואנו לבחון  ,ת מס הכנסהלפקוד 1בהתאם להוראות סעיף 

מצבעים  והכלכליים והחברתיים של, לבחון האם מכלול הקשרים המשפחתיים יש ,כלומר .בישראל הינו האם מרכז חייו

  .קתו לישראלעל זי

גורמת בהכרח לקביעת  משפחתו הקרובה של יחיד בישראל הימצאותהאם  ,אחת הסוגיות העולות לא אחת לדיון הינה

 הלפמןה שאלת זכאותו של נדונ )880-08מ "ע( משה הלפמן בפסק דין שניתן בעניין. מעמדו כתושב ישראל לצורכי מס

  .לפקודה 11בהתאם להוראות סעיף  להנחה במס כתושב ערד שהינו ישוב מזכה

ועבר לגור  באתר עבודה בסמוך לערדד החל לעבו ,ומאז 1994תו וילדיו עד לנובמבר יהלפמן התגורר בבנימינה עם רעי

, השבוע בדירה בערד אותה שכרתגורר במהלך הוא מ. השתנתה שגרת חייו ,ערדמאז המעבר ל כי, טען הלפמן .בה

, ואולם. פיתח חוג חברים בערד וזאת במקביל להתרופפות קשריו החברתיים בבנימינה, מקיים בה אורח חיים מלא

  .והוא נהג לבקרם בבנימינה בסופי שבוע רעייתו וילדיו נותרו בבנימינה

 הינו בערד של הלפמן האם מרכז חייו בשאלה בית המשפט דן, להטבות מס זכאיעל מנת להכריע בשאלה האם הלפמן 

ולפיכך אינו זכאי  ,האחד בערד והאחר בבנימינה - " מרכז חיים כפול" הלפמןכי ל ,פסקנ .לפקודה 11לעניין סעיף  אם לאו

הינו  לפקודה 11זכאות להטבות המס מכוח סעיף תנאי ל, בהתאם לפסק הדין. וענקות לתושבי ערדלהטבות המס המ

  . עם משפחתו בבנימינה נקטע בעת שהייתו של הלפמןהמקרה הנדון קיומו של מרכז חיים יחיד ורצוף אשר בנסיבות 

חייו של אדם יכול להתקיים  שמרכזנכון היה להסכים לכך חשיבותו של פסק דין זה מתבטאת בעובדה שבית המשפט 

שבותו של אדם במקרים ולקביעה זו של בית המשפט חשיבות רבה לבחינת ת. בנפרד ממרכז חייהם של אשתו וילדיו

  .מרכז חיים יחיד ורציף בהכרח ינה דורשתשכן בחינה כאמור א, בהם יחיד עוזב את ישראל אך משפחתו נותרת בישראל

לבחון את תושבותו של נישום לצורכי מס בהתאם לזיקותיו האישיות אך לעיתים במנותק העיקרון לפיו יש כי , ראוי לציין

  .מחזק גישה זופסק הדין בעניין הלפמן . ממשפחתו הקרובה כבר אומץ בפסיקה הישראלית
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חובה להגיש הודעה רשמית על קיומו של תיעוד מחירי העברה בגין שנים : איטליה -3חוזר 

  2010שקדמו לשנת 

ניתן להימנע  ,)בהתאמה 2010וספטמבר  2010בחודשים יולי ( באיטליה ותקנות שפורסמו וראת חוקבהתאם לה

 Transfer Pricing - במקרה של התאמת מחירי העברה ) מהתאמות המס 200% עד 100%בשיעור של (מקנסות 

Adjustments )ות על ידי הנישום עם צדדים התאמות הנעשות על ידי רשויות המס למחיר השוק של עסקאות המבוצע

  :בהתקיים שני תנאים, )קשורים

 ;ד של הוראות מחירי העברה באיטליההנישום עומד בדרישות התיעו .1

 .דווח מראש לרשויות המס, תיעוד כאמור יומו שלק .2

  :הכוללת שני חלקים עיקריים) רופיבהתאם לגישת האיחוד האי(תקנות מפרטות את חובת התיעוד ה

רק מידע הקשור לישות  ולא(כולל מידע כללי ורלוונטי לכלל הישויות בקבוצה  -) Masterfile(החלק העיקרי  .1

פירוט עסקאות בין , מדיניות הקבוצה בנושא מחירי העברה, אסטרטגיה עסקית, תיאור עסקי, ובין השאר )האיטלקית

 .פירוט הפונקציות והסיכונים אשר נושאים בהם הצדדים וכדומה, צדדים קשורים

היקף העסקאות הנעשות , בין השאר, כולל - ) Country-Specific Documentation(הקשור באיטליה החלק  .2

ניתוח פונקציונאלי של  ,אור התנאים החוזיים בין הצדדיםיכולל ת(ניתוח השוואתי של מחירי השוק , באיטליה

  .ועוד) מותפירוט העסקאות הדוופירוט שיטות ההשוואה אשר נבחרו להוכחת מחיר השוק , העסקאות

למשל הישות האיטלקית הינה חברת (קומה של הישות האיטלקית בקבוצת החברות יאופי התיעוד משתנה בהתאם למ

  ).מוסד קבע של חברה זרה וכדומה/סניף ;חברה בת בקבוצה ;האחזקות בקבוצה

ניתן  ,טנהת או קבמידה והנישום נחשב כישות בינוני. כי חלה חובה לעדכן את התיעוד על בסיס שנתי, עוד נקבע

  . כל שנה שלישית, בעדכון, להסתפק לגבי חלק מהתיעוד

  .ימים מיום הבקשה 10יש להגישו תוך  ,התיעוד מתבקש על ידי רשויות המסבמידה ו

המוגש במהלך (במסגרת הגשת דוח המס  מסוריש ל, 2010הודעה רשמית בדבר קיומו של תיעוד מחירי העברה לשנת 

יש להגיש , 2010ת בדבר קיומו של תיעוד מחירי העברה הנדרש לשנים שקדמו לשנת הודעה רשמי). 2011שנת 

  .2010בספטמבר  29 -יום החל מ 90תוך באיטליה לרשויות המס 

  

  

  

  

  

  


