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  2011 במרץ 31

  107' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

,קוראים נכבדים  

  :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 107 במידעון

  חוק מיסוי מקרקעין ל 70תיקון  – 1חוזר 

הגו מקרקעין הוטלה חובת תשלום מקדמה על חשבון המס שיחול על המוכר והונלחוק מיסוי  70' במסגרת תיקון מס

אופן הגשת הצהרה על מכירה או רכישה של זכות במקרקעין ושל פעולה באיגוד הסדרים חדשים ביחס למועדים ו

  .מקרקעין

  מעבר לדין החדש –לחוק לעידוד השקעות הון  68 תיקון :תזכורת – 2חוזר 

נקבעו  ,104' אשר פורט בהרחבה במידעון מס, )68' תיקון מס(בחוק עידוד השקעות הון  במסגרת השינוי המקיף

  . אותן נסקור בקצרה במסגרת מידעון זה, מעבר לעניין מועד החלת הדין החדשהוראות 

  וייהנו משיעור אפס  "אגב לינה"ייחשבו כהמסתיימות בלינה פעילויות שטח  – 3חוזר 

ולפיכך , נקבע כי לינת שטח באוהל יכולה להיכנס להגדרת לינה בבית מלון) 5067/06ש "ע( החוויה הישראלית בפרשת

  .מ אפס בהתאם להסכם שומה"זכאיות לשיעור מע, והסתיימו בלינה י אותו ספק"פעילויות שטח שסופקו ע

  לחברה קשורה כהפסד עסקי  סיווג הלוואה  – 4חוזר 

לצורך רכישת מלאי בעסק שאינו לחברה קשורה נקבע כי הלוואה שניתנה  )1113/04מ "ע( רחובות הירוקהבפרשת 

  .)4(17לפי סעיף שיותר בניכוי כהוצאה שוטפת " חוב רע"ולא הוחזרה הינה מתן אשראי 

  כל בקשה לפריסת שבח תטופל אצל מנהל מיסוי מקרקעין –הודעה 

 מכירת הזכותלחוק מיסוי מקרקעין מאפשר למוכר זכות במקרקעין לבקש לפרוס את השבח הריאלי בגין ) ה(א48 סעיף

תקופה זו מסתיימת בשנת המס בה . הקצרה מביניהן, על פני תקופה של ארבע שנים או על פני תקופת הבעלות בנכס

, או נקודות זיכוי שלא נוצלו במהלך שנות הפריסה/פריסה זו מאפשרת למוכר לנצל שיעורי מס נמוכים ו .בוצעה המכירה

  . ולפיכך היא עשויה להפחית את חבות המס על השבח

ביצוע הוראת . השומה י פקיד"בקשה לפריסה אשר הוגשה לאחר תום שנת המס בה בוצעה המכירה טופלה ע, בעבר

בין אם הוגשה בשנת המס שבה בוצעה המכירה ובין אם הוגשה , בעת כי כל בקשה לפריסהקו 4/2011מיסוי מקרקעין 

  .על ידי מנהל מיסוי מקרקעין באופן בלעדיתטופל , לאחר תום שנת מס זו
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  חוק מיסוי מקרקעיןל 70תיקון  – 1חוזר 

במסגרת התיקון . 2011- א"עהתש) 70' תיקון מס)(שבח ורכישה(מקרקעין  חוק מיסוי פורסם ברשומות 15.3.2011ביום 

אופן הגשת הצהרה על מכירה או רכישה של זכות במקרקעין ושל פעולה הגו הסדרים חדשים ביחס למועדים והונ, לחוק

וזאת על , תתבסס שיטת הדיווח על עריכת שומה עצמית של המוכר או הרוכש, בהתאם לתיקון לחוק. באיגוד מקרקעין

להשלמת . כדי לאפשר לבצע רישום מהיר של העסקה בפנקסי רשם המקרקעיןמנת לייעל ולקצר את הליכי השומה 

מחיל התיקון לחוק שינוי במנגנון אשר , והנפקת אישורי המסים הנדרשים עבור רשם המקרקעין, קיצור ההליכים כאמור

  .נועד להבטיח את תשלומי המס הנובעים מהעסקה

  .31.3.2011תחולתו של התיקון לחוק הינה החל מיום 

  תשלום מקדמה על ידי הרוכש על חשבון המס שיחול על המוכר

שהתבקש בגינה שתמורתה בכסף בלבד ושאינה דירת מגורים מזכה , כי על הרוכש זכות במקרקעין, התיקון לחוק קובע

כמקדמה על חשבון מס השבח בו , חלה חובה להעביר למנהל מיסוי מקרקעין חלק מהתמורה המשתלמת במכירה, פטור

כי יראו את תשלום המקדמה כאילו שולם המס שחייב בו המוכר , עוד נקבע). המקדמה -להלן(מוכר בגין המכירה חייב ה

  .העסקה בפנקסי רשם המקרקעין לרישוםובהתאם יינתנו אישורי המסים הנדרשים , לחוק 16לעניין סעיף 

ובמכירת , מהתמורה 15%ה על יעמוד שיעור המקדמ 7.11.2001במכירת זכות במקרקעין שיום רכישתה הוא לפני 

המוכר או  .מהתמורה 7.5%ואילך יעמוד שיעור המקדמה על  7.11.2001זכות במקרקעין שיום רכישתה הוא מיום 

  .הרוכש רשאים במועד הגשת ההצהרה לבקש מהמנהל להקטין את שעורי המקדמה האמורים לעיל

, מהתמורה 40%לאחר שהועברו למוכר , מוכרישולם מתוך התשלומים שעל הרוכש להעביר לסכום מקדמה כאמור 

עד גובה , מהתמורה כאמור ישולם למנהל מיסוי מקרקעין במקום למוכר 40%כאשר כל חלק מהתשלום העולה על 

  . המקדמה

יוחזר , במידה וסכום המקדמה עולה על סכום המס שבו חייב המוכר בהתאם לשומה לסופית או להחלטה של ועדת ערר

  .וף ריבית והפרשי הצמדה מיום התשלום ועד ליום החזרתו למוכרההפרש למוכר בציר

יעמוד , במכירת זכות במקרקעין על ידי קבלן, הנחייה מקצועית לפיה פרסמה רשות המיסים, בהמשך לתיקון החוק

אישור לפרויקט או , אישור כללי(מפקיד השומה  50אלא אם קיבל הקבלן אישור לפי סעיף , 7.5%שיעור המקדמה על 

. כך שהרוכש לא יהיה חייב בהעברתה, שאז תופעל באופן אוטומטי סמכות המנהל להקטין את המקדמה, )אישור פרטני

. כי תשלום המקדמה אינו פוטר את הקבלן מתשלום הערובה לפקיד השומה כנגד הנפקת האישור, עוד נקבע בתיקון

. כש להעביר את המקדמה על חשבון מס השבחיהיה על הרו, קבלן שאין בידו אישור כאמור וחובו במס שבח הוקפא

ובתנאי שהיא , 50הקבלן יוכל להימנע מתשלום המקדמה על ידי הגשת בקשה לפקיד השומה לאישור פרטני לפי סעיף 

  .תאושר לפני המועד החוקי שנקבע לתשלום המקדמה
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  הצהרה על עסקה במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין

ות במקרקעין ועל העושה פעולה באיגוד מקרקעין חובה למסור למנהל מיסוי מקרקעין התיקון לחוק מטיל על המוכר זכ

  :הכוללת פירוט כדלקמן, מיום המכירה או יום הפעולה ימים 40בתוך , המהווה שומה עצמית, הצהרה

 .או הפעולה שנעשתה פרטי הזכות הנמכרת .1

 .פרטי העסקה .2

 .או בעד הפעולה באיגוד ותאריך עשייתה התמורה בעד מכירת הזכות ותאריך מכירתה .3

 .ותאריך רכישתהאו הזכות באיגוד התמורה בעד רכישת הזכות  .4

 .הניכויים והתוספות שהוא תובע לעניין חישוב השבח .5

 .סכום המס המגיע ודרך חישובו .6

 .זכאות לפטור או להנחה מהמס החל .7

  .המקרקעין לסוף השנה שלפני יום עשיית הפעולהלהצהרה על עשיית פעולה באיגוד מקרקעין יש לצרף מאזן של איגוד 

בוטלה החובה , לפיכך. התיקון לחוק מטיל חובת הצהרה דומה אף על הרוכש זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין

בעת , צהרה הנפרדתהחלה על איגוד מקרקעין להצהיר על הניכויים והתוספות לצורך חישוב השבח במסגרת חובת הה

אך התווספה החובה לצרף להודעה הניתנת על ידי האיגוד עצמו את המאזן שלו לסוף השנה שלפני , ועשיית פעולה ב

  .עשיית הפעולה בו

, רוכש או עושה פעולה באיגוד מקרקעין אשר לא ייפרט בהצהרתו את כל הפרטים הנדרשים כאמור לעיל או חלקם, מוכר

ואם לא ייענה יוכל לשום את , ל רשאי לדרוש ממנו הצהרההמנה, קרי, 82ייחשב כמי שלא הגיש הצהרה לעניין סעיף 

  .העסקה בעצמו

  ערר וקנסות , מועדים, הליכי שומה

 :השינויים העיקריים אשר נקבעו במסגרת התיקון לחוק ביחס להליכי שומה והמועדים הרלוונטיים הינם כדלקמן

הפעולה הודעה ביחס לסכום המס בו הוא פרק הזמן העומד לרשותו של המנהל למסור למוכר או לעושה קיצור  •

  .השומה העצמיתהמהווה את , מיום שהוגשה לו הצהרתו ימים 20-חייב בגין העסקה ל

  .מיום המכירה או מיום הפעולה באיגוד המקרקעין ימים 60מועד חובת תשלום המס לפי השומה העצמית הינה  •

בהתאם לשומה העצמית או לפי , מיום שנמסרה לו ההצהרה חודשים 8בתוך  שומה סופיתעל המנהל לערוך  •

  . הזדמנות סבירה לטעון טענותיו לנישוםובכל מקרה של שומה למיטב השפיטה תינתן , מיטב שפיטתו

חודשים מיום שנמסרה לו  8- ל, לרשותו של המנהל להשיב תשובה מנומקת על השגההעומד פרק הזמן קיצור  •

שאז יעמוד פרק הזמן על  - אלא אם לא נמסרה הצהרה , )ומטעמים מיוחדים רשאי להאריכה עד שנה( ההשגה

  .ימים מיום שנמסרה הודעת השומה על ידי המנהל 30המועד להגשת השגה לא שונה ונותר . חודשים 12

  .טענותיוסבירה להשמיע את  מבלי שניתנה למשיג הזדמנות, כולה או חלקה, דחות השגהוכל להמנהל לא י
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  . כך שהוענקה לה גם האפשרות להגדיל את השומה, הרחבת סמכות וועדת הערר •

ישולם , ואם הוגשה השגה, ימים מיום הוצאת הודעת שומה על ידי המנהל 15החלת חובת תשלום המס בתוך  •

ובת החלת ח, באותו אופן. ימים מיום הודעת השומה או מיום הגשת הערר 30המס שאינו שנוי במחלוקת תוך 

ישולם המס שאינו  -ואם הוגש ערר , ימים מיום שניתנה החלטה על השגה על ידי המנהל 15תשלום המס בתוך 

ישולם המס כנקבע , אם ניתנה החלטת ועדת הערר. ימים מיום מתן ההחלטה בהשגה 30שנוי במחלוקת תוך 

אשר המס בהתאם , עליוןאלא אם נקבע אחרת על ידי בית המשפט ה, ימים מיום ההחלטה 45בהחלטתה תוך 

 .ימים מיום ההחלטה 15להחלטתו ישולם תוך 

החוק טרם תיקונו . הקדמת מועד תשלום מס השבח בהסכמים למכירת מקרקעין או לעשיית פעולה במקרקעין •

קבע כי במקרים כאמור ישולם המס בעת מסירת החזקה לקונה או מתן ייפוי כוח בלתי חוזר לרישום הזכויות 

ביחס למקרה . מהמחיר שנקבע בעסקה 50%מקרקעין או בעת תשלום בסכום העולה על בפנקסי רשם ה

 50%והותיר שיעור זה על , לעניין מס השבח 40%-האחרון התיקון לחוק הקטין את שיעור התשלום מהמחיר ל

  .לעניין מס הרכישה

בגין כל ₪  250 – 200הטלת קנסות בגין איחור בהגשת הצהרות בהתאם לדרישות החוק בסכומים של  •

אם הוכח לו כי , למנהל הסמכות לפטור את הנישום מתשלום הקנס או חלקו. שבועיים איחור בהגשת ההצהרות

 .נסיבות מוצדקות שהביאו לאיחור

  .החלת המדד הידוע כמדד הקובע לעניין חישוב השבח בהתאם לחוק •

  מעבר לדין החדש –לחוק לעידוד השקעות הון  68תיקון  :תזכורת – 2חוזר 

נקבעו הוראות מעבר לעניין מועד החלת הדין החדש ) 68' תיקון מס(במסגרת השינוי המקיף בחוק עידוד השקעות הון 

כי חברה עליה חלות הטבות המס במסלול החלופי , בין השאר נקבע בהוראות המעבר). 104' להרחבה ראה מידעון מס(

תימסר ש) שטרם פורסם(בטופס מיוחד הגשת הודעה תחת הדין הישן תוכל להחיל על עצמה את הדין החדש באמצעות 

בלא  לגבי שנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדוח וחולי ןלא יאוחר מהמועד הקבוע להגשת הדוח השנתי וה

ל שהחברה כאם וכ 2011מן האמור עולה כי ניתן יהא לעבור למסלול המס החדש כבר החל בשנת . זכות חזרה ממנה

לפקודה קובע כי המועד להגשת  132סעיף , בהקשר זה יצוין כי .2010במסגרת דוח המס לשנת תודיע על בחירתה זו 

במאי שלאחר שנת המס  31הדוח השנתי למי שהנהלת החשבונות שלו מבוססת על שיטת החשבונאות הכפולה הינו 

כולל בחובו ארכות לא ברור אם המועד האחרון להגשת הודעת הויתור , מלשון הוראות המעבר. שלגביה מוגש הדוח

לחברות , לפיכך ומשיקולי זהירות. רשות המיסים טרם פרסמה את עמדתה בנושא זה.לפקודה 133הניתנות לפי סעיף 

  .31.5.2011מומלץ להיערך להגשת הודעת הויתור עד ליום , 2011המעוניינות להחיל עליהן את הדין החדש כבר בשנת 

כל לבקש לעבור לדין החדש באמצעות הגשת הודעה לרשות המיסים עד נקבע כי חברה במסלול המענקים תו, כמו כן

בכל מקרה אחר תחול  .כל זאת בלא זכות חזרה מהודעה זו, 2011ביחס להכנסותיה החל משנת המס  30.6.2011ליום 

  ).לפי העניין, שלוש שנים או חמש שנים מתחילת שנת ההפעלה(תקופת הצינון הקבועה בחוק 
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  וייהנו משיעור אפס  "אגב לינה"ייחשבו כהמסתיימות בלינה פעילויות שטח  – 3חוזר 

הועלתה בין היתר השאלה האם חל ) 5067/06ש "ע( החוויה הישראליתש המחוזי בפרשת "י ביהמ"בפסק דין שניתן ע

הניתנים לתיירים , ב"יפים וכיו'טיולי ג, רכיבה על גמלים, סנפלינג: כגון, מ בשיעור אפס בגין שירותי פעילויות שטח"מע

  .והנרכשים מספקים שונים) המערערת - להלן (י סוכנות הנסיעות "ע

אשר היוו את , ל"ירותי תיירות לבני נוער וסטודנטים יהודים מחובמתן ש, בין היתר, למערערת סוכנות נסיעות העוסקת

  .מ שחל בגינם"מוקד המחלוקת לעניין שיעור המע

ייחשבו כלינה בבית מלון לעניין החלת שיעור מס אפס בהתאם להוראות סעיף " לינות בשטח"בית המשפט פסק כי גם 

מ בשיעור אפס "יחול מע, ק גם שירותי נלווים אגב הלינהמקום שספק לינת השטח סיפ, כמו כן. מ"לחוק מע) א)(8)(א(30

העובדה שהפעילות הנלווית היא , בנסיבות המקרה. מ"ב לתקנות מע12גם על שירותים אלה מכוח הוראות תקנה 

ש "יש לציין כי ביהמ, אולם". אגב לינה"אינה מונעת את הקביעה כי מדובר בפעילות , תכלית הסיור ולא הלינה עצמה

ולפיכך הסתמך בפסיקתו , י הספקים"דון בשאלת הקשר בין פעילות היום לבין הלינה שנכללה בשירות שסופק ענמנע מל

  .על הסכם שומה שנערך בעבר בין הצדדים

פסק בית המשפט כי אין תחולה , בכל הקשור לפעילויות שטח יומיות אליהן לא נלווים שירותי לינה כלשהם, לעומת זאת

ו "הוראת תאמ(מ "מאחר והמערערת פעלה בהתאם להנחיות אגף המכס ומע, עם זאת). א()8)(א(30להוראות סעיף 

מ בגינן וזאת גם אם התשומות היו "הרי שהינה פטורה ממע, לפיהן לא קיזזה מס תשומות בגין פעילויות אלו, )63.211

בניגוד , אות כאמורמ בגין עסק"מ מנוע מלחייב את המערערת במע"מכאן הטענה כי מנהל מע. מ אפס"בשיעור מע

לגבי מרכיבי חבילת תיור שלא נכללו בסעיף , נקבע 63.211ו "כי בהוראת תאמ, נזכיר. להנחיה שניתנה על ידו

 ,ש הרחיב בענייננו"ביהמ. לא תחויב העסקה במס, רכיבים אלהכי מקום שמס התשומות לא נוכה בגין מ, )8)(א(30

  .מ בשיעור אפס"מ מלא או מע"גבה מע שהנחיה זו תחול ללא קשר לשאלה אם ספק השירות

   



         

אין לראות במידעון משום . ונועדו להפניית תשומת לב בלבד, סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי

  .תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי

- 6  - 

  לחברה קשורה כהפסד עסקי  הלוואהסיווג   – 4חוזר 

הלוואה לחברה קשורה  )החברה –להלן ( ן"חברה יזמית בתחום הנדל נתנה) 1113/04מ "ע(פרשת רחובות הירוקה ב

נדרש  סכום הכסף .השכרה ומכירהשיועד ל) חברת הפרויקט –להלן (על ידי חברה נוספת בניית פרויקט מקרקעין  לשם

בתחילה סווגה ההלוואה בדוחותיה הכספיים של . לשם קבלת אשראי שישמש את חברת הפרויקט בביצוע הפרויקט

. שטחים מבונים בפרויקט תולאחר מכן כתשלום עבור זכויות לקבל, "חייבים ויתרות חובה"תחת , החברה כרכוש שוטף

ההשקעה ירדה לטמיון ובדוחות הכספיים נרשמה ירידת ערך בגין מלוא הלוואה שניתנה לחברה , הפרויקט נכשל, לבסוף

  .י פקיד השומה"שלא הותרה בניכוי ע, הקשורה

ה במלאי והשקעתה במקרקעין היא בבחינת השקע, ן"בניה ומכירה בתחום הנדל, החברה טענה כי עיסוקה הוא יזמות

נטען כי , לחילופין. מרגע שהתברר כי ההשקעה ירדה לטמיון יש להתיר לה בניכוי את ירידת הערך של המקרקעין. עסקי

טען פקיד השומה כי עסקת ההלוואה היא , מנגד .לפקודה) 4(17בהתאם לסעיף " חוב רע"יש לסווג את סכום ההלוואה כ

עיסוקה של החברה הינו החזקת השקעות ולא , לגישתו. ידי החברהמהווה מלאי עסקי ב איננהו עסקה במישור ההוני

  .ולפיכך אין להתיר סכום ההלוואה בניכוי שוטף, ניהול עסק להשקעות

את טענתה של החברה לעניין המלאי וקבע כי לחברה לא היה כל מלאי בגינו ניתן להכיר בירידת  דחהבית המשפט 

התהווה רק כשלפיה ניתן להכיר בחוב רע  ,)4(17לפרשנותו של סעיף גם טענתו של פקיד השומה נדחתה ביחס . ערך

מתיר את ניכויו ) 4(17סעיף . זו אין כל עיגון בלשון החוק ובפסיקה לפרשנותבית המשפט ציין כי . בעסק למתן אשראי

בו , אשראיבעסק למתן , אולם. במקרה בו ניתן עבור סחורות ושירותים, למשל, של חוב הנוצר במהלך העסקים הרגיל

ובעסק מסוג זה אין להיזקק כלל לסעיף , הפסד עסקי רגילבבחינת הלוואות רעות הן  ,ההלוואות משמשות כמלאי עסקי

  . לשם התרתן של ההלוואות הרעות בניכוי) 4(17

רה החב. ן"בנייה ומכירה בתחום הנדל, הינו יזמות –כפי שבא לידי ביטוי מיישום מבחני הפסיקה  –עיסוקה של החברה 

. כישוריה וקשריה, ותוך שימוש במומחיותה, ן"נתנה הלוואה לחברת הפרויקט כהמשך ישיר לפעילותה בתחום הנדל

החברה עשתה מאמצים להשבחת ההשקעה באמצעות המאמצים לשינוי ייעוד . ההלוואה מומנה במימון חיצוני

סכום ההלוואה שאינו ניתן , מטעם זה. כדריסת רגל בפרויקט לצורך רכישת מלאי עסקיראתה בהשקעה המקרקעין ו

  . שיש להתירו בניכוי כהוצאה שוטפת, לפקודה) 4(17לפי סעיף " חוב רע"לגבייה הינו בגדר 

כי פסק הדין ממשיך את מגמת בתי המשפט להרחבת כללי ההכרה בהפסדים עסקיים מהלוואות שניתנו במהלך , יצויין

  . על ידי עסקים אחרים שאינם עוסקים במתן אשראיבין אם על ידי בנקים ובין אם , העסקים השוטף

  

 


