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 2011 יוניב 1

 901' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 109 במידעון

 חיוב הכנסות דמי שכירות ששולמו בדרך של ביצוע שיפורים במושכר – 1 חוזר

העוסק בחיוב הכנסות דמי שכירות ששולמו בדרך של ביצוע שיפורים  5/2011' פורסם חוזר מס הכנסה מס 8.5.2011-ב

כימות ; מועד ההכרה בהכנסה: בידי המשכיר החוזר מתייחס למספר סוגיות ביחס למיסויין של הכנסות אלו. במושכר

 .די המשכירואופן התרת הוצאות בי; חישוב השבח בעת מכירת המושכר; ההכנסה

 פטור בקבלת מלגה בתקופת לימודים או מחקר במוסד לימוד ומחקר – 2חוזר 

בנושא פטור בקבלת מלגה בתקופת לימודים או מחקר במוסד  7/2011' פורסם חוזר מס הכנסה מס 23.5.2011-ב

 .מ בנושא זה"וזאת בעקבות מספר תיקוני חקיקה שנעשו בפקודת מס הכנסה ובחוק מע, לימוד ומחקר

 אופן חישוב הוצאות הרכב שיותרו בניכוי הינו בגדר חזקה הניתנת לסתירה   – 3חוזר 

נקבע כי אין מניעה להכיר בהוצאות הרכב באופן מלא מקום שבו הוכח  (131/08ה "מע) עיריית מעלה אדומיםבפרשת 

בדיקת , יכולה להתבצע על ידי ניהול יומני רכב מלאים ומדויקים, כאמור, הוכחה. כי לא נעשה כל שימוש פרטי ברכבים

 .נכונות הרישום וביצוע בקרות נוספות

 לא תחול חובה לתשלום מקדמה  2.6.33..1יום עד ל ברכישת זכות במקרקעין מקבלן –הודעה 

הוטלה חובה על רוכש זכות במקרקעין לשלם "( החוק" –להלן )לחוק מיסוי מקרקעין  70' במסגרת תיקון מס, כזכור

' במידעון מס 1בעניין זה ראו חוזר להרחבה . בהתאם ליום רכישת הזכות הנמכרת, 15%או  7.5%מקדמה בשיעור של 

  .של משרדנו 107

יעמוד , במכירת זכות במקרקעין על ידי קבלן, פרסמה רשות המיסים הנחייה מקצועית לפיה, 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, ת המקדמהשאז תופעל באופן אוטומטי סמכות המנהל להקטין א, (אישור פרטני

לא יהיה חייב בהעברת  1.6.2011ליום זכות במקרקעין מקבלן עד  בחודש אפריל הודיעה רשות המיסים כי הרוכש

נוכח דיונים המתקיימים בנושא ההיבטים התפעוליים ביישום  .50אף אם הקבלן טרם קיבל אישור לפי סעיף המקדמה 

, כי אף ברכישת זכות 31.5.2011-בהחליטה רשות המיסים , דמה מצידה של המערכת הבנקאיתהחובה לתשלום המק

 . לא תחול חובה לתשלום המקדמה 30.6.2011עד ליום , כאמור
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 חיוב הכנסות דמי שכירות ששולמו בדרך של ביצוע שיפורים במושכר – 1חוזר 

העוסק בחיוב הכנסות דמי שכירות ששולמו בדרך של ביצוע שיפורים  5/2011' פורסם חוזר מס הכנסה מס 8.5.2011-ב

 (. החוזר –להלן )במושכר 

במקרים מסוימים ניתן לראות בביצוע שיפורים במושכר על ידי השוכר כתשלום דמי שכירות כי הפסיקה קבעה שנזכיר 

עוד נדגיש כי לא בכל מקרה של שיפורים במושכר ייחשב . בגין הכנסה זוובכך יש לחייב את המשכיר במס , בשווה כסף

השוכר מחזיר את במקרה בו השוכר התנדב לבצע את השיפורים או  בו הבמקר :כגון)נסה בידי המשכיר כהדבר כה

  .(המושכר לקדמותו בתום תקופת השכירות

 :לןכלה, יה של הכנסה זומיסויביחס לחוזר נועד לקבוע כללים מנחים ה

אם , תקופה זו תכלול את תקופת האופציה. סיום תקופת ההשכרה (9): יהיה המוקדם מבין – ההכרה בהכנסה מועד

שימוש המשכיר בשיפורים  (3). מכירת הנכס המושכר שלא בדרך של דחיית מס או רצף מס (2). וככל שניתנה לשוכר

המועד בו המשכיר זכאי לקבל פיצוי בגין פגיעה בשיפורים  (4). במושכר ללא תמורה או בתמורה נמוכה ממחיר השוק

 .  ככל שנגרמה, במושכר

ולגביה המשכיר נדרש להגיש חוות , ההכנסה שתיזקף למשכיר תהיה בגובה שווי השוק של השיפורים – כימות ההכנסה

רה ההכנסה או ח לשנת המס בה הוכ"חוות הדעת תוגש במועד הגשת הדו. דעת של שמאי מקרקעין או מומחה אחר

 . המוקדם מביניהם, במועד הדיווח על מכירת הקרקע

, לחוק מיסוי מקרקעין או בדרך של פחת( 1)39ההשבחה תותר בניכוי לפי סעיף  – המושכרשבח בעת מכירת חישוב ה

 .ובלבד שהוכח כי שווייה של ההשבחה נכלל בהכנסות המשכיר

במקרה בו נדחה מועד ההכרה בהכנסה העיקרון המנחה הוא עקרון ההקבלה ולפיו  – אופן התרת הוצאות בידי המשכיר

הוצאות שוטפות שלא הותרו . עד למועד זה, לרבות הוצאות הפחת, המיוחסות למושכר תידחינה גם ההוצאות השוטפות

 .ינוכו במועד ההכרה בהכנסה כנגד הכנסות שכירות מאותו מושכר בלבד, כאמור, בניכוי

אם דמי , אולם. תותרנה ההוצאות השוטפות בניכוי, בנוסף על השיפורים במושכר, מי שכירות ראוייםאם שולמו ד

 . תידחה התרת ההוצאות השוטפות בניכוי באופן יחסי, השכירות אינם משקפים שווי שוק

 (2). עסקה בין צדדים קשורים( 9): למעט העסקאות הבאות, חלות על כל עסקאות השכירותהחוזר  הוראות – תחולה

חוק לפי " מכירה"מהווה העסקה  (3). משמעותי בו שיפורובלבד שלא בוצע , המושכר הינו דירת מגורים בבעלות יחיד

 .מיסוי מקרקעין

אין בתום תקופת השכירות ישלם המשכיר לשוכר את שווי השיפורים במושכר כי בחוזר נקבע כי בנסיבות בהן מוסכם 

 . בעת ביצוע השיפוריםמיסוייה של ההכנסה  אתכדי למנוע 

חלק מהוראות החוזר הינן גורפות , לגישתנו. יש להדגיש כי עמדה אחרונה זו והוראות נוספות בחוזר אינן נקיות מספקות

 .ולפיכך יש לבחון את יישומן בכל מקרה ומקרה בהתאם לנסיבות
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 פטור בקבלת מלגה בתקופת לימודים או מחקר במוסד לימוד ומחקר – 2חוזר 

לפקודה המעניק פטור ממס הכנסה בגין מלגה שניתנה לסטודנט או ( 29)9לפקודה נוסף סעיף  175' במסגרת תיקון מס

סכום הפטור המוענק לחוקר "(. המוסד" –להלן )בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר "( מקבל המלגה" –להלן )לחוקר 

בכך שלא , בין היתר, הזכאות לפטור מותנית, בהתאם לסעיף(. 2011נכון לשנת )₪  92,000מוגבל לתקרה שנתית של 

יצוין כי במקביל מועטו . לרבות התחייבות לתת שירות או למלא תפקיד כלשהו, ניתנת כל תמורה מצד מקבל המלגה

  .של משרדנו 92' במידעון מס 1להרחבה בעניין זה ראו חוזר . מ"ניין חוק מעלע" שכר"מהגדרת , כאמור, מלגות

אשר מבהיר את עמדת רשות המיסים במספר סוגיות ביחס למתן  7/2011' פורסם חוזר מס הכנסה מס 23.5.2011-ב

 :וביניהן, כאמור, הפטור ממס למלגות

ומכון מחקר תורני או , לה גבוהה לעניין סטודנטהפטור יחול רק כאשר הגוף המשלם הוא מוסד להשכ – זהות המשלם

יש לוודא כי המוסד , במקרה בו אדם תורם למוסד ומייעד את תרומתו לחלוקת מלגות, כמו כן. מוסד מחקרי לעניין חוקר

הפטור לא יחול אם המוסד . מעורב באופן דומיננטי בחלוקה זו ומבצע אותה על פי קריטריונים שנקבעו על ידו מראש

 . להעברת המלגות" צינור"רק כמשמש 

גוף אשר מעוניין כי רשות המיסים תאשר כי הינו מוסד מחקרי או מכון  –מתן אישור למוסד מחקרי או מכון מחקר תורני 

האישור יינתן . כאמור, יפנה למשרד השומה בו מתנהל תיקו הראשי בבקשה לאשרו( 29)9מחקר תורני לעניין סעיף 

הלימודים המתקיימים בו ופרסומים , פרטים על פעילותו המחקרית (9): כלולאותו גוף ת שלהבקשה . לשנה אחת בלבד

י המועצה "מוסד להשכלה גבוהה יצרף אישור שהינו מוכר ע (3). פרטים על החוקר והמלגה המוענקת לו  (2). מטעמו

 –ובמקרה של מכון תורני , םאישור עדכני על ניהול תקין מרשות התאגידי (4).  להשכלה גבוהה או תעודת היתר ממנה

 (5). גם אישור של משרד החינוך או החשב הכללי בדבר הזכאות לתמיכה ממשרד התרבות לפי חוק יסודות התקציב

 . וכי המלגה אינה בשל שימוש במחקר, הצהרה כי המלגה ניתנה בתקופת הלימודים ולא ניתנה תמורה בעדה

כאשר מוסד מחקרי או מכון מחקר תורני הפסיקו לעמוד  – אינו חל( 29)9אופן החיוב במס במקרים מסוימים בהם סעיף 

במקרה זה מקבל המלגה לא ". שכר"בתנאי הפטור שנקבעו בחוזר תיעשה שומת ניכויים אשר תמסה את המלגה כ

כמו . או שהוא נגוע בחוסר תום לב" חוקר"אלא אם כן אינו עומד בהגדרת , כשומה חלופית או חלף שומת ניכויים, ימוסה

ופקיד השומה הגיע למסקנה כי , ח השנתי על מלגה הפטורה ממס"במקרה בו מדווח מקבל המלגה בדו ,ככלל, כן

 .  יבוצע החיוב בשומת הניכויים של המשלם, המדובר במלגה החייבת במס

" משכורת"ובאות בגדר " הכנסה"מלגות אלו הינן בגדר , באופן עקרוני – דיווח על מלגות קיום ומחקר הפטורות ממס

לכן יש . 1993 –ג "התשנ, (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים)יין תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים לענ

 .  ל ללא קשר לחבותם במס"לדווח על תשלומם של המלגות על פי התקנות הנ

להתעורר עשויה , ובשל העובדה שחלק מהוראות החוזר אינן עולות מלשון החקיקה, יש לציין כי לטעמנו – לסיום

כך לדוגמא ביחס למגבלה לפיה הפטור חל רק על מלגות ששולמו על ידי מוסד לימוד ומחקר ואשר . מחלוקת ביישומן

גם החובה החלה על מוסד מחקרי או מכון מחקר תורני לפנות לרשות המיסים . אינה עולה בבירור מהוראות הסעיף

 .וגנת בחקיקהאינה מע, על פי הנוהל המפורט לעיל, לקבלת אישור שנתי
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 אופן חישוב הוצאות הרכב שיותרו בניכוי הינו בגדר חזקה הניתנת לסתירה   – 3חוזר 

קבעה כי הוצאות החזקת , 1.1.08-כנוסחה עד ל, 1995 –ה "התשנ, (ניכוי הוצאות רכב)תקנות מס הכנסה ל 2תקנה 

מ "ק 9,900רכב שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה יותרו בניכוי בגובה ההוצאות המיוחסות לחלק העודף על 

 . (131/08ה "מע) עיריית מעלה אדומיםפרשנות תקנה זו נדונה בפרשת . הגבוה מביניהן, מההוצאות 25%או 

העירייה ביקשה . דיווחה העירייה על הוצאות עודפות של רכבים תפעוליים שברשותה ושילמה בגינן מקדמות ה זופרשב

להכיר במלוא הוצאות הרכבים ולהשיב לה את המקדמות בשל , מפקיד השומה לתקן את הדיווחים שדיווחה בשנים אלו

 . ם ביצוע עבודתםעובדיה משתמשים ברכבים התפעוליים אך ורק לש, לטענתה. עודפות ששילמה

ואילו בעניינה מדובר בהוצאות , התקנות חלות רק מקום שמדובר בהוצאות החזקת רכב מעורבותהעירייה טענה כי 

באמצעות נהלים האוסרים על , למשל, אף ננקטו האמצעים להבטיח זאת, לטענתה. שהוצאו לצורך פעילותה בלבד

יחס לרכבי הביטחון נטען כי העירייה מחויבת להשתמש בהם ב. שימוש פרטי ברכבים וביצוע בקרה על השימוש בהם

ועל השימוש בהם קיים פיקוח פנימי שוטף של אורגני העירייה ופיקוח של משרד הביטחון , לצרכי ביטחון ושמירה בלבד

 .והיא נעשית לטובת העירייה, הצמדתם של רכבים אלו לכונן נעשית במטרה לשמור על כשירות מבצעית. אחת לרבעון

נדרש  אךחזקה הניתנת לסתירה , ולחילופין, הינה חזקה חלוטה 2כי תקנה  סרב לקבל את התיקון וטעןפקיד השומה 

העירייה לא הנהיגה נהלים אשר יבטיחו כי . נטל אשר העירייה לא הצליחה להרימו, נטל ראייתי כבד כדי לסתור אותה

רכבי הביטחון מוצמדים לכוננים ונעשה , כמו כן. ש בהםהעובדים לא ייעשו שימוש פרטי ברכבים ולא פיקחה על השימו

 . לכל הפחות נסיעה פרטית ממקום העבודה ובחזרה אליו, בהם שימוש פרטי

, פקיד השומה לא סתר את טענת העירייה לפיה היא אוסרת על עובדיה לבצע שימוש פרטי ברכביהבית המשפט קבע כי 

, פיקוח שכזה לא קיים על השימוש ברכבים. אמצעות פיקוח הולםאולם יש לבדוק האם איסור נאכף הלכה למעשה ב

כדי להימנע מתשלום . ולא ניתן לקבוע כי אלו אינם משמשים את עובדי העירייה לשימושם הפרטי, פרט לרכבי הביטחון

תקנה , משום כך. על העירייה לבנות מערך ביקורת משמעותי אשר יוודא כי ברכבים לא מבוצע שימוש שכזה, מס בעתיד

 .ויש לשלם מקדמות בשל עודפות בגין הוצאות אלו, חלה על רכבים אלו 2

וזאת נוכח אינטנסיביות הפיקוח המופעל על השימוש בהם על ידי העירייה ומשרד , ביחס לרכבי הביטחון המצב שונה

האיסור המפורש במיוחד נוכח , הרכבים אף מסומנים באופן בולט כך שקיים קושי לעשות שימוש פרטי בהם. הביטחון

הצמדת הרכבים לכונן אינה מעידה על שימוש פרטי אלא היא נעשית כדי להבטיח את . של העירייה על שימוש מסוג זה

 . יכולתו לפעול באופן מיידי כשיידרש

פסק הדין מדגיש את העמדה לפיה אין מניעה להכיר בהוצאות הרכב באופן מלא מקום שבו הוכח כי לא נעשה , לסיכום

" רכב תפעולי"דברים אלה נכונים שבעתיים לאור תיקון התקנות והכללת הגדרה חדשה של . מוש פרטי ברכביםכל שי

 .שכל ההוצאות בגינו מותרות בניכוי

בדיקת נכונות הרישום , יכולה להתבצע על ידי ניהול יומני רכב מלאים ומדויקים, כאמור, בית המשפט ציין כי הוכחה

 .וביצוע בקרות נוספות


