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 2011 ביוני 27

 111' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

,קוראים נכבדים  

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 110 במידעון

שמחזור מ בידי נותן שירותים "החבות במעמועד : לחוק מס ערך מוסף 11תיקון  – 1חוזר 

 על בסיס מזומןייקבע ₪ מיליון  11עסקאותיו עד 

 .מועד חיוב המס יחול בעת קבלת התשלום ועל הסכום שנתקבל ,ככלל, קבע כינ תיקוןב

 הודעת רשות המיסים בנוגע לנקודות זיכוי לתושב חוזר  – 2חוזר 

למעמדו " תושב חוזר"מעמדו של לפקודה שהשווה את  35ליישום תיקון סעיף והנחיות רשות המיסים פרסמה הבהרות 

 .לעניין נקודות הזיכוי" עולה"של 

 "איגוד מקרקעין"הגדרת : 1111514' החלטת מיסוי מקרקעין מס – 3חוזר 

יש  ,"איגוד מקרקעין"כ ן מניב"נדלבחברה המחזיקה בבדיקת סיווגה של נקבע כי  4253/11' החלטת מיסוי מקרקעין מסב

 . להביא בחשבון את שווייה של פעילות עסקית אף שאינה מופיעה במאזן

 רשות המיסים הודיעה כי לא יחול שיעור מס מופחת על מענק בגין שינוי מבני – 1הודעה 

 של מס בשיעור החייב הוני כפיצוי יסווגו החברה הפרטת בעקבות ן"בז עובדיל פיצויים כי פסקנ חיים ניסים בפרשת

 יסווגלפיה מענק בגין שינוי מבני , עמדתההמיסים כי  רשותהודיעה  ד"פסהבעקבות  .(106 מידעוןלהרחבה ראו )  20%

 .הנוקטים בגישה אחרתלא יאושרו הסכמי שומה משכך . העליון ש"ביהמעד להכרעת  ,נותרת בעינה, הכנסת עבודהכ

  מכרז תחרותי חדש לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל – 2הודעה 

 "(מסלול תעסוקה)"ת פרסם לאחרונה מכרז תחרותי חדש לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל "משרד התמ

את הבקשות . ממגזרים ששיעור השתתפותם בתעסוקה נמוךעובדים ומיועד לקליטת עובדים באזורי עדיפות לאומית ה

אחרון במכרז הבקשות ואת טת אנשים עם מוגבלויות פורסם מכרז לקלי, בנוסף .0.0.5111יום לבמכרז יש להגיש עד 

 .28.7.2011יש להגיש עד ליום זה 

אזור להרחבת או העתקת מפעלים ממרכז הארץ לאזורי פריפריה רחוקה ו, הקמתב סיועמטרת מסלול התעסוקה הינה 

, או בישובי חרדים) הקריטריון המרכזי הוא היקף העסקת העובדים באזורי הפריפריה ,מסלול זהב. שדרות ועוטף עזה

מפעלים תעשייתיים וענפי שירותים שונים  הינםהגופים הזכאים לתמיכה . דרישה לייצואולא קיימת , (או ישובי מיעוטים/ו

של  ים החדשים שנקלטו בעסק לתקופההעובד העסקתהסיוע ניתן בדרך של השתתפות בעלות  .מכרזהצעת הב כמפורט

כי מפעל , נציין. בגודל העסק ובמסלול הרלוונטי ,כתלות במיקום האתר 35%- ל 10%נע בין  ושיעורו, חודשים 30

  .במסלול המענקים אינו זכאי לקבל הטבות במסגרת מסלול התעסוקה בגין אותה תוספת עובדים
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 שמחזורמ בידי נותן שירותים "החבות במעמועד : לחוק מס ערך מוסף 11תיקון  – 1חוזר 

 על בסיס מזומן₪ מיליון  11עד  עסקאותיו

ם לפיו עצמאיים ונותני ימטרתו של התיקון לתקן את המצב הקי. מ"לחוק מע 41' פורסם תיקון מס 25.6.2011ביום 

מ זמן לא מבוטל לפני קבלת "לדווח על ההכנסה ולשלם את המס לרשויות מע, שירותים נדרשים להנפיק חשבוניות מס

 . אם בכלל, התשלום מהלקוח

יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל , לחוק באופן שבעסקאות של מתן שירות 24סגרתו התיקון הוחלף סעיף במ

אף אם התמורה , נתינת השירותעם חל במס חוק זה מהווה שינוי מהותי ביחד לדין הקודם לפיו החיוב . הסכום שנתקבל

 .טרם נתקבלה

כי בשירות שניתן על ידי עוסק , לחוק( א1)29בסעיף , שירותים נקבעכחריג לכלל החבות במס על בסיס מזומן במתן 

א להוראות ניהול "בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י₪ מיליון  15שמחזור עסקאותיו עולה על 

חול החיוב על כל י, בחלקים ,כאמור, ניתן השירות. יחול החיוב במס עם נתינת השירות, (נותני שירותים אחרים)פנקסים 

יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על , באשר לשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו. חלק שניתן

 .לפי המוקדם, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, חשבון התמורה

, 2010 – 2009ם לשני ממשיך ומשלים תיקון זה את הוראת השעה, בכך. 1.1.2011תחולתו של התיקון הינה ביום 

ולפיה עסקאותיהם של עוסקים שמחזור עסקאותיהם , 1975-ו"התשל, לתקנות מס ערך מוסף 7שנקבעה בעבר בתקנה 

, א להוראות ניהול פנקסים"בשנה וחלה עליהם החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י₪ מיליון  15אינו עולה על 

 .יחויבו במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל
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 נקודות זיכוי לתושב חוזר הודעת רשות המיסים בנוגע ל – 2חוזר 

' מס)פקודת מס הכנסה במסגרת תיקון  35בנוגע לתיקון סעיף והנחיות פרסמה רשות המיסים הבהרות  2.6.2011ביום 

בעקבות החלטת ממשלה להגביר ולעודד את חזרתם של תושבים חוזרים כי התיקון בא , נזכיר .(התיקון –להלן ( )181

כי בהגדרת  וקובעלעניין נקודות הזיכוי ב" עולה"למעמדו של " תושב חוזר"השווה את מעמדו של התיקון . לישראל

הינו יחיד ששב  "תושב חוזר", לעניין זה". תושב חוזר"ייכלל גם  ,לפקודה 35בסעיף לעניין הזכאות לנקודות זיכוי , "עולה"

לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים , 30.9.2012 ליום ועד 16.5.2010בתקופה שמיום והיה לתושב ישראל 

ולפיה שהה מחוץ לישראל שש שנים ( התעודה –להלן )מי שבידו תעודת תושב חוזר מהמשרד לקליטת עלייה . רצופות

 . ואילך 2011תחולת התיקון הינה משנת  .שנים רצופות 6לפחות ייחשב כמי שהיה תושב חוץ במשך 

 :וההנחיות להלן עיקרי ההבהרות

הזכאות תיעשה על פי הקריטריונים המשמשים את משרד הקליטה : קביעת הזכאות בהיעדר תעודה או החלטת מיסוי

לא שהה היחיד , השנים טרם החזרה לישראל 6במהלך ( 1): שלהלן"( מרכז החיים"ולא על פי מבחן )להנפקת התעודה 

עד למועד חזרתו , חודשים 12תקופות בנות  6שנות מס אלא  6-אין המדובר ב, לעניין זה. ימים בכל שנה 120-יותר מ

 .י מדינת ישראל וגופים נוספים"ם עהשני 6בת זוגו לא היו מועסקים במהלך /ה או בן/היחיד (5). של היחיד ארצה

שכן זו נקבעת על פי , כי בעמידה בתנאי הזכאות לנקודות זיכוי אין כדי לקבוע את תושבותו של היחיד לצורכי מס, הובהר

 ."מרכז החיים"מבחן 

 ההגעה ממועדתחל תקופת זכאותו  ,ואילך 2011שמועד הגעתו חל משנת  תושב חוזר :זיכויהנקודות תקופת הזכאות ו

ועד  16.5.2010בין מועד ההגעה חל במקרה בו . וחצי שנים 3לתקופה של  ,לפי המאוחר, 1.1.2011לישראל או מיום 

 תקופת הזכאותאיננה מקצרת את  דחייה זו. ולא ממועד ההגעה 2011החל משנת תחל תקופת הזכאות  31.12.2010

 . וחצי שנים 3על  שתעמוד גם במקרה זה

 :באופן הבא, באופן מדורג, נקודות הזיכוי יינתנו בתקופת הזכאות

 1/4  (.₪ 627 – 2011שווי ההטבה נכון לשנת המס )החודשים הראשונים  18נקודת זיכוי חודשית במהלך 

 1/6  (.₪ 418 – 2011שווי ההטבה נכון לשנת המס )החודשים הבאים  12נקודת זיכוי חודשית במהלך 

 1/12  (.₪ 209 – 2011שווי ההטבה נכון לשנת המס )החודשים הבאים  12נקודת זיכוי חודשית במהלך 

. יחולו גם על תושב חוזר, ולתקנות מכוחו 35בהתאם לסעיף הסדרים שונים החלים על עולה : השהיית תקופת הזכאות

ועקב שירות צבאי סדיר או , לפקודה( ג)35ל לפי סעיף "ניתן להשהות את תקופת הזכאות עקב שהייה בחו, למשל, כך

 .1977-ח"התשל, (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים)הכנסה לימודים במוסד לימודי על תיכוני לפי כללי מס 

 – מסלול מעביד (1): קיימים שני מסלולים: ח שנתי"ליחיד שאינו חייב או בוחר להגיש דו מסלולי ניצול נקודות הזיכוי

. יציג העובד את התעודה ונקודות הזיכוי יובאו בחשבון במסגרת חישוב המס במשכורתו, במקרה בו קיים מעביד יחיד

במקרה בו המבקש הינו  – מסלול תיאום מס (5). כאמור, תקופת הזכאותבמסלול זה לא יוכל המעביד להשהות את 
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ביצוע שירות אי )טעם שאינו רלוונטי לבדיקת הזכאות או שאינו זכאי לקבלת תעודה מ, שני מעבידים" מועסק ע, עצמאי

בצירוף התעודה , יש לפנות למשרד השומה בבקשה לביצוע תיאום מס המביא בחשבון את נקודות הזיכוי, (למשל, צבאי

ייתכן והמבקש יידרש להמציא , היה ותוגש הצהרה(. 1507טופס )או הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר 

 .מאמתים את העובדות המפורטות בהמסמכים ה

במקרה זה יש להצהיר בשומה העצמית או בבקשה : ח שנתי"ליחיד שחייב או בוחר להגיש דו מסלולי ניצול נקודות הזיכוי

 (.1507טופס )ולצרף תעודה או הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר , להחזר מס על הזכאות לנקודות הזיכוי

 

 "איגוד מקרקעין"הגדרת : 1111514' החלטת מיסוי מקרקעין מס – 3חוזר 

שבה קיבלה רשות המיסים את העמדה לפיה נכסים  4253/11' פורסמה החלטת מיסוי מקרקעין מס 14.6.2011ביום 

במסגרת ". איגוד מקרקעין"מוציא אותה מגדר , משווי כלל נכסי החברה 10%שאינם מקרקעין בשווי העולה על  עסקיים

 (. מוניטין עסקי)נלקח בחשבון גם שוויים של נכסים בלתי מוחשיים  זו

. שיפוצים ואלומיניום, עבודות בנייה: כגון, במסגרת החלטה זו נדון עניינה של חברה העוסקת במגוון פרויקטים קבלניים

התקשרות עם קבלני , ובכלל זה בדיקת כדאיות הפרויקט, החברה אחראית על ניהול הפרויקטים מתחילתם ועד לסופם

אך , קטים נעשה על ידי אנשי מקצוע מהתחום הפיננסי וההנדסיניהול הפרוי. ופיקוח על ביצוע הפרויקט, משנה וספקים

אין החברה , בשל כך. ואלה מבצעים את הפרויקט בעזרת ציוד בבעלותם, ביצוע העבודה נעשה על ידי קבלני משנה

 . ובהתאם במאזן החברה אין נכסים ממשיים הקשורים לפעילות זו, נזקקת לציוד מוחשי לשם ביצוע פעילותה הקבלנית

, בין היתר. ן ושירותי ניהול"ייעוץ בתחום החשמל והנדל –פועלת החברה בתחומים נוספים , צד פעילותה הקבלניתל

אחראית על שיכונו וגביית הארנונה עבור , מתפעלת ומתחזקת אותו, מנהלת החברה את רוב שטחיו של פארק תעשייה

נכס מקרקעין זה מוצג . יא מפיקה הכנסות שכירותובגינו ה, כמחצית מפארק התעשייה נמצא בבעלות החברה. העירייה

 .₪מיליון  21-קעה ושוויו מוערך בן להש"במאזן החברה כנדל

הייעוץ , (בנייה והחלפת אלומיניום, שיפוצים)שווי כלל פעילויות החברה בתחום הפרויקטים , על פי הערכת רשות המיסים

 . ₪מיליון  4.6-כ, לכל הפחות, והניהול הינו

עולה על  (כולל המקרקעין) ביחס לשווי כלל נכסיה ,כאמור לעיל, של החברההעסקית כי מאחר ושווי הפעילות , נקבע

 .כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין" איגוד מקרקעין"החברה איננה בגדר , 10%

 


