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 2011 במאי 17

 801' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 108 במידעון

 היקף תחולת חזקת התא המשפחתי : 110885הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין   – 8חוזר 

הן לעניין , היקף תחולת חזקת התא המשפחתי ביחס למיסוי דירות מגוריםבדנה  5/2011הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 

 .מס שבחממס הרכישה והן לעניין הפטורים 

 מס תשומות בגין דמי ניהול נכס שהוכח כי יפיק עסקה עתידית חייבת יותר בניכוי – 1חוזר 

ש כי המערערת זכאית לנכות את מס התשומות בגין תשלום דמי ניהול על "קבע ביהמ (1176/08מ "ע) לפריסבפרשת 

 .חייבות הכנסותבעתיד מאחר והוכח כי יפיק וזאת , בתקופה בה לא הושכר, ידה לחברת הניהול של נכס

 סיווג פעילות בניירות ערך סחירים כהונית  – 3חוזר 

חידדו בתי המשפט את האבחנה בין מכירת ניירות ערך שתסווג כעסקה פירותית , בשורה של פסקי דין שניתנו לאחרונה

לפיה הדגש בסיווג המיסויי של , בפסקי הדין הנסקרים עולה המגמה החדשה בפסיקה .לבין מכירה שתסווג כהונית

את השתלבות הפעילות במניות במכלול פעילותו  העיסקה יוסט ממבחן צר של מסחר בניירות ערך למבחן רחב הבודק

 .של נישום ואת ביצוען של פעולות אקטיביות מצד הנישום להשבחת ניירות הערך הנמכרים
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 היקף תחולת חזקת התא המשפחתי: 110885' הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס – 8חוזר 

חזקת  .שעניינה היקף תחולת חזקת התא המשפחתי 5/2011' פורסמה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס 12.4.2011 -ב

הן לעניין שיעורי מס ( החוק -להלן) 1963-ג"התשכ( שבח ורכישה)התא המשפחתי קבועה בחוק מיסוי מקרקעין 

בהתאם לחזקת . הרכישה המופחתים ברכישת דירת מגורים יחידה והן לעניין הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים

 .כאדם אחד 18עד גיל ני זוג ובילדיהם רואים בב, התא המשפחתי

קבע כי את חזקת התא המשפחתי הקבועה לעניין מס רכישה יש להחיל רק נ (3185/03א "ע) פלםכי בעניין , נזכיר

 אן מרי עבריבעניין  ,לעומת זאת. ממועד יצירת התא המשפחתי וביחס לרכישות שבוצעו במהלך הנישואין ולא לפני כן

, לחוק 1מכירת דירה על ידי מי מבני הזוג במהלך הנישואין תוך ניצול פטור לפי פרק חמישי נקבע כי ( 3489/99א "ע)

 .באה במניין הפטורים של בן הזוג השני גם אם הדירה הנמכרת היא דירתו של בן הזוג האחר לפי הסכם ממון

 :כלהלן, בנושא הפסיקותלאור , התא המשפחתיאת עמדת רשות המיסים בסוגיות הקשורות לחזקת  מבהירה ההוראה

. הסכם ממון ובין אם לאו קייםהלכת פלם חלה בין אם  – הלכת פלם בהעדר הסכם ממון וביחס לנכסים חיצוניים יישום

דירות שנרכשו לפני יצירת התא המשפחתי וכן ) גם בהיעדר הסכם ממון לא תחול החזקה על נכסים חיצוניים, כלומר

, מגורים משותפים: כגון, אלא במקרים חריגים ,(בירושה או במתנה במהלך קיומו של התא המשפחתי דירות שהתקבלו

 .דמי שכירות המשתלמים לחשבון בנק משותףו תשלום משכנתא משותף, מימון משותף

 – על שם אחד מבני הזוגשנרשמה התא המשפחתי נרכשה דירת מגורים  יצירתיישום הלכת פלם מקום בו לאחר 

בו נרכשת דירה במהלך הנישואין הנרשמת על שם בן זוג אחד בלבד בעוד לבן הזוג האחר דירה שנרכשה על  במקרה

על אף העובדה , דירה נוספת במהלך הנישואין ,יחד עם בן זוגו, שרכשכמי  האחרון יש לראות את, שמו לפני הנישואין

על ו, ה המתחייבות בשל דירה שאינה יחידהמדרגות מס רכישו על חלקו בדירה יחול, בהתאם. שלא נרשמה על שמו

 . חלקו של בן הזוג האחר יחולו מדרגות מס רכישה המתחייבות בשל דירה יחידה

אחד מבני הזוג ניצל פטור ממס שבח לפני  כאשר – פלם לעניין הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים הלכתיישום 

יצירת התא המשפחתי ולאחר נישואי בני הזוג נרכשה על ידם דירה משותפת או שנרכשה דירה על ידי אחד מבני הזוג 

יש להבחין בין בן הזוג שניצל פטור לפני הנישואין לבין בן הזוג שלא דירה שכזו  הרי שבמכירת, שיש לראותה כמשותפת

יבוא במניין הפטורים  –ולא ביחס למכירת חלקו של השני  – מכירת חלקו של הראשוןיחס לברק . ניצל פטור כאמור

 . בלבד על חלק זהיינתן פטור לא , ומשכך, הנישואיןשנוצל על ידו טרם הפטור 

דירה שנרכשה לפני  יינתן פטור ממס שבח במכירתנקבע כי ( 2979/97ש "ע) דינה מורניין כי בע, בהקשר זה נציין

פטור לפני שנוצר התא ניצל הזוג האחר בן אף אם , על ידו אחד מבני הזוג ונמכרת במהלך הנישואין על ידיהנישואין 

 .המשפחתי

פלם בקשר ליצירת התא המשפחתי יחול אף  בענייןהעיקרון שנקבע  – יישום הלכת פלם לאחר פירוק התא המשפחתי

בבחינת , משכך .של התא המשפחתי את חזקת התא המשפחתי יש להחיל אך ורק בעת קיומו, כלומר .ולאחר פירוק

לחוק פטורים אותם  1להביא במניין הפטורים לפי פרק חמישי  איןזכאותו של בן זוג אחד לאחר פירוק התא המשפחתי 

 .ך קיומו של התא המשפחתיניצל בן הזוג האחר במהל
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 מס תשומות בגין דמי ניהול נכס שהוכח כי יפיק עסקה עתידית חייבת יותר בניכוי – 1חוזר 

לבין  עסקאות בין החיוב במס" עקרון ההקבלה"הינו  1975-ו"התשל, אחד העקרונות עליהם מושתת חוק מס ערך מוסף

אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת כי , לחוק 41קובע סעיף  לעניין זה. התשומותמס ניכוי 

 .דהיינו העוסק רשאי לנכות את מס התשומות רק כאשר קיים קשר סיבתי בין התשומה לבין העסקה החייבת במס, במס

ומספר קומות  מחסנים, מקומות חניהרכשה נדון עניינה של חברה אשר ( 1176/08מ "ע)לפריס אחזקות בפרשת 

 .פעילותה היחידה היוהשכרתם ונכסים אלו היו הרכוש היחיד בבעלות החברה . לשם השכרתם אותו בנייןב משרדים

קומות המשרדים לא הושכרו , מיום קבלת החזקה עליהםה קצרה בעוד שמקומות החניה והמחסנים הושכרו לאחר תקופ

ניכתה את מס התשומות וין לחברת הניהול של הבניהחברה שילמה דמי ניהול . במשך תקופה של כארבע שנים

מ והחברה נחלקו בשאלת זכאותה של "מנהל מע .גם במשך התקופה בהן קומות המשרדים לא הושכרו םששילמה עבור

  . זו גם בתקופה האחרונה לנכות את מס התשומות

וקבע כי המבחן לניכוי מס התשומות הוא קיומה של ( 1651/08א "ע) צביוןש התבסס בפסק דינו על הלכת "ביהמ

: לשם התקיימותה של הסתברות זו נקבעו מספר קריטריונים וביניהם .להנבת עסקה עתידית חייבתהסתברות גבוהה 

ומבחן כלל  ;מידת מקצועיותו ובקיאותו של מבקש הניכוי ;רכיב הזמן ;מהות העסק או אופי העיסוק ;תכנית עסקית סבירה

 .הנסיבות

שחלף עד זמן הפרק ; השכרת שטחי מסחרהינו עיסוקה  ;הייתה תכנית להשכרת הנכס לחברהכי בית המשפט קבע 

 .ן"ניהול הנכס נמסר לחברה בקיאה ומקצועית בענף הנדל; בלבדארבע שנים כ –להפקת הכנסה חייבת לא היה ארוך 

בציפייה  שלא להשכיר את המשרדים בשנים הרלוונטיות החברהה כי משיקולי מחירי שוק נמוכים בחרהוכח , בנוסף

 החברהשוכנע בית המשפט כי , לאור כל האמור .וזאת בשים לב לתקופת השכירות הממושכת, שדמי השכירות יעלו

דבר )אך ורק מתוך ציפייה לקבלת דמי שכירות גבוהים יותר , בחרה מבחינה עסקית שלא להשכיר את המשרדים

 (.שהתממש הלכה למעשה

בייקטיבית שלא בחרה מבחינה אושהינה חברה עסקית  המערערת ,כלל הנסיבות ציין בית המשפט כי במבחן, לבסוף

הינן בגדר הכרח שחובה על המערערת לשאת בהן כבעלת נכס הוצאות דמי הניהול , בנוסף. להשכיר את המשרדים

לפיכך יש להתיר לה בניכוי את . וללא כל קשר לשאלת השכרתם של הקומות בפועל בבניין ללא כל שיקול דעת מצידה

 .מס התשומות בגין דמי הניהול כאמור
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 סיווג פעילות בניירות ערך סחירים כהונית – 3חוזר 

שעסקה בשיווק , נדון סיווגה של פעילות בניירות ערך שבוצעה בחברה משפחתית (870/08מ "ע)ליאת דרור פרשת ב

כאשר כל אחת מהן , פעולות מכירה 50-פעולות רכישה וכ 100-הפעילות כללה כ. ובגינה נוצרו הפסדים, ופרסום

מקור המימון היו כספים פרטיים של בעלת המניות ובן זוגה שניתנו לחברה  .הסתכמה בעשרות אלפי שקלים ויותר

 .ניהל את הפעילות ללא כל תמורה וללא מעורבות של בת זוגתו, שלא שימש כעובד החברה, בן הזוג .כהלוואת בעלים

לקו בשאלת הצדדים נח. תיק השקעות פרטי בעל היקף השקעה גבוה שסווג על ידם כהוניגם בבעלות בני הזוג היה 

 . הוניכסיווגו של ההפסד כפירותי או 

חלק ממהלך עסקיה הרגיל של  היוותהלא  הפעילותשכן , מדובר בפעילות הונית ולא פירותיתבית המשפט קבע כי 

 םאף יישו .פרט לניהולן בחשבונות בנק נפרדים, ואין כל הבדל בינה לבין הפעילות בתיק ההשקעות הפרטי, החברה

ומקור המימון הינו מהון עצמי , השקעה במניות ספקולטיביותהפעילות לא כללה . וביל למסקנה דומהממבחני הפסיקה 

ביחס להון הכולל של אך , בפני עצמוסכום משמעותי  ,₪מיליון  3.8עומד על אומנם של הפעילות  היקף הכספיה. ולא זר

, לכשעצמה, אך לאור נסיבות המקרה אין בה ,רבהאף היא תדירות העסקאות . בני הזוג אין מדובר בהיקף כספי חריג

 . כדי לסווג את הפעילות כפירותית

אין ידע ומיומנות בתחום ההשקעות כיוון שאינם , על אף השכלתם הכלכלית, ביחס למבחן הבקיאות נקבע כי לבני הזוג

ן הזוג ביצע את ב. אך אף אם קיימת בקיאות בתחום זה מצידו של בן הזוג לא ניתן לייחסה לחברה, עוסקים בכך

שונות מאלו  בשעות פעילות, ממקום עבודתו או מביתם הפרטי של הזוג, הפעילות שלא בתמורה ולא כעובד של החברה

  .עובדי החברה והמנגנון העסקי שלהשל של החברה וללא מעורבות כלשהי 

זו נרכשו מניות של חברה  בפרשה. (1166/04מ "ע) בגספרשה נוספת שעסקה בסיווג פעילות בניירות ערך הינה פרשת 

הרוכשת תחומי הפעילות של . וזאת במספר פעימות, י קבוצת חברות"לצורך שליטה בה ע( החברה –להלן )נסחרת 

תוך , הפעימה האחרונה ברווח ניכררכישת מהמניות נמכרו לאחר פרק זמן קצר ממועד  40%-כ. היו זהיםוהנרכשת 

 . שהקבוצה נותרה בעלת שליטה בחברה

מהטעם שרכישת המניות נעשתה במטרה , פקיד השומה טען כי מכירת המניות מהווה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי

שכן רכישת המניות , טענה הקבוצה כי מכירת המניות הינה אירוע הוני, מנגד. למכור אותן תוך זמן קצר ברווח ניכר

 . י בהפעלתה ובניהולהומכירתן נעשו במטרה לרכוש שליטה בחברה ולהכניס שותף אסטרטג

מטרתם של . הונית או פרטית, בית המשפט קבע כי יש לתת משקל עודף לכוונת הנישום בסיווגה של עסקה כפירותית

, ייוחס לה ולמבחן הנסיבות האופפות את העסקה, כאמור, מקום שאותרה הכוונה. מבחני הפסיקה היא איתור כוונה זו

 . משקל רב בסיווג העסקה

תדירות הפעולות ביחס למניות , ע כי מסחר במניות אינו מהווה חלק מעסקן הרגיל של חברות הקבוצהנקב עובדתית

 הקבוצהכוונת , כמו כן. היתה נמוכה ולאורגנים השונים בקבוצה לא היתה כל בקיאות במסחר במניות בשוק ההון



        

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

 .תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי
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, מטעמים אלו. פקת רווח מהירולא ה, שותף אסטרטגי תוך צירופו של רכישת שליטה בחברה ברכישת המניות היתה

 . סווגה מכירת המניות כאירוע הוני

ביחס למבחן ההשבחה קבע בית המשפט כי התעניינות של רוכש במניות חברה אשר פועלת באותו תחום הפעילות בו 

כאשר הרוכש בטוח כי לאחר , אולם. להיחשב להשבחה אקטיבית של המניות, בדרך כלל, איננה יכולה, הוא עוסק

אפשר שיראו בכך השבחה הקרובה להשבחה , שתן של המניות על ידו מחירן יעלה משום זהותו והמוניטין שלורכי

לפיו , ולמבחן שנדון בה( 1276/01ה "עמ) טריידינג פלייססהתייחס בית המשפט לפרשת , בהקשר זה. אקטיבית

ם חיצוניים שיעלו את ערך הנכס הנמכר בסיווגה של הכנסה כהונית או כפירותית יש לבחון האם הנישום סמך על גורמי

, "גורמים פנימיים"שנוצר בשל , בית המשפט קבע כי המוניטין של הקבוצה. או שהפעיל גורמים פנימיים לשם עלייה זו

אולם הותיר בצריך עיון את השאלה האם עובדה זו מעניקה , ובכך גרם להשבחתן, העלה את ערך המניות מיום רכישתן

 .אם לאו, סה ממכירתןגוון פירותי להכנ

נפסק כי מכירת מניות  ושב( 1257/05מ "ע) .אס.בי.אםלבסוף נציין גם את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בפרשת 

יחידות דיור על ידי חברה אם קבלנית שביצעה מספר פרויקטים בתחום  1,500בנייה של  של חברה בת שניהלה פרוייקט

. אינה מהווה הכנסה מעסק ואף לא רווח הון בעסק, הקבלנות והחזיקה פרויקטים נוספים באמצעות חברות שבבעלותה

ם יניייהאופ לסממניםלא ואף , פסק הדין ניתן בהיעדר הוכחה כלשהי מצד המוכרת לאופי ומהות עסקת מכירת המניות

הגורמים )"כגון הבאתם לידי ביטוי של המיומנות והכישורים של המוכרת בניהול עסקי החברה הנמכרת , לעסקת אקראי

 "(.הפנימיים

ניתן לומר כי , ככלל. נראה כי יש בפסקי דין אלה כדי לשפוך אור על סוגיית הסיווג של עסקאות בניירות ערך, לסיכום

לפיה הדגש בסיווג המיסויי של העיסקה יוסט ממבחן , משלושת פסקי הדין שנסקרו לעיל עולה המגמה החדשה בפסיקה

צר של מסחר בניירות ערך למבחן רחב הבודק את השתלבות הפעילות במניות במכלול פעילותו של נישום ואת ביצוען 

לא רק , למותר לציין כי לסיווג כאמור ישנה השלכה. ניירות הערך הנמכריםשל פעולות אקטיביות מצד הנישום להשבחת 

תכנון נכון של העסקה עשוי לסייע . מועד החבות וחישוב הרווח, אלא גם על שיעורי המס, על אפשרות קיזוז ההפסדים

 .במניעת תאונות מס שעלולות להעלות את החבות במס בלי הצדקה כלכלית

 


