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 2011 באוגוסט 28

 111' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

,קוראים נכבדים  

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 111 במידעון

הלוואות בין של מיסוי כללי השינוי מקיף ב :ת מס הכנסהלפקוד 181 'מס תיקון – 1חוזר 

 חברתיות ובין צדדים קשורים 

, א העוסקים85-ו( י)3, (ט)3בסעיפים מספר שינויים משמעותיים לפקודת מס הכנסה הונהגו  185' במסגרת תיקון מס

מהתיקונים תחולה רטרואקטיבית  לחלק .בין צדדים קשוריםבין חברתיות ובכללי המיסוי החלים על הלוואות , בין היתר

   .הוגשושכבר לתקן דוחות  מהמקריםולפיכך ייתכן כי יעלה צורך בחלק  1.1.2008מיום 

ופטור ממס שאינה מזכה פטור ממס לדירת מגורים : לחוק מיסוי מקרקעין 11' תיקון מס – 2חוזר 

 לדירת מגורים מזכה אחת לשמונה שנים

מתן  –הונהגו שני שינויים משמעותיים במשטר המיסוי של דירות מגורים לחוק מיסוי מקרקעין  71' במסגרת תיקון מס

, 30.6.2013ועד ליום  1.8.2011בתקופה שבין  פטור ממס שבח גם במכירת דירת מגורים שאינה דירת מגורים מזכה

כפי , אחת לשמונה שנים ולא אחת לארבע שנים,  2013החל משנת , מתן פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכהו

 .שהיה נהוג בעבר

 פטור ממס לנכה בשל הכנסות מפריסת מענקי פרישה בכל אחת משנות הפריסה – 3חוזר 

כי פריסת הכנסה ממענק פרישה הינה פריסה מהותית ולפיכך מזכה את הנישום בפטור ממס נקבע  שרל שבטוןבפרשת 

 .המענקלפקודה בכל אחת משנות הפריסה ולא רק בשנת קבלת ( 5)9לפי סעיף 

 %4.3על  3122בשנת עומד ( י)4שיעור הריבית לעניין סעיף   –תזכורת 

. למעט במקרים חריגים, לפקודת מס הכנסה קובע שיעור ריבית מינימאלי בשל הלוואות בין צדדים קשורים( י)3סעיף 

הריבית שיחול החל מיום נקבע כי שיעור , 1986-ו"תשמה, ((י)3קביעת שיעור ריבית לענין סעיף )קנות מס הכנסה בת

כהגדרתו בחוק " המרבי שיעור עלות האשראי"מ 75%ויעודכן מדי שנה לפי ( 2009לשנת ) 3.3%יעמוד על   30.9.2009

 .1993-ג"תשנ, הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

, 2007 בחברה שחל עליה חוק התיאומים בשנת, 1.9.2009נקבעו הוראות מעבר לפיהן הלוואות שניתנו לפני , כמו כן

 .31.12.2010וזאת עד ליום , תחויבנה בריבית בגובה עלות המדד בלבד

כולל הלוואות שחלות , בגין הלוואות כאמור 2011הרינו להזכירם כי שיעור הריבית המינימאלית בשנת , לאור האמור

 .3.8%עומד על , עליהן הוראות המעבר
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הלוואות בין חברתיות של מיסוי כללי השינוי מקיף ב :ת מס הכנסהלפקוד 181תיקון  – 1חוזר 

 ובין צדדים קשורים 

"( התיקון: "להלן) 2011-א"התשע, (185' מס)פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה  11.8.2011ביום 

להלן עיקרי . בין צדדים קשוריםבין חברתיות והמכיל מספר שינויים משמעותיים בכללי המיסוי החלים על הלוואות 

 :התיקון

יש לזקוף הכנסת ריבית רעיונית בידי מקבל , זולהקובע כי במקרה בו קיבל אדם הלוואה ( ט)3סעיף  – (ט)3תיקון סעיף 

  .ההלוואה

 :ההלוואות הבאות( ט)3לעניין סעיף " הלוואה"יוחרגו מהגדרת  1.1.2008במסגרת התיקון נקבע כי החל מיום 

ושאינה , שאינו חברה משפחתית או חברה שקופה וא חבר בני אדםבה שהלבעל שליטה מחברה הלוואה שניתנה  .1

 .לפקודה( י)3במקרים אלה יחולו הוראות סעיף . לקוח-מעביד או בקשר ליחסי ספק-בקשר ליחסי עובד

 .א לפקודה85לאומית כמשמעותה בסעיף -הלוואה שהיא עסקה בין .2

ה לפי חוק התיאומים בשל אינפלציה ביום תה נכס קבוע בידי המלווישהי, 5.3.2008הלוואה שניתנה עד יום  .3

אילו הוראות חוק , 3.5.2008ועד יום  1.1.2008תה נכס קבוע בידי המלווה החל מיום יאו שהי, 31.12.2007

 . התיאומים בשל אינפלציה היו חלות באותה תקופה

שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי זולה אדם שנתן הלוואה , לפקודה( י)3בהתאם לסעיף  – (י)3תיקון סעיף 

יראו את , כזו הלוואה ןשנת חבר בני אדםהכנסה שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה או 

 .לפקודה בידי נותן ההלוואה( 4)2הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 

לעניין זה . יוחדים בין נותן ההלוואה ובין מקבלהרק כאשר מתקיימים יחסים מ יחול( י)3סעיף  נקבע כיבמסגרת התיקון 

 אדם של שליטה או, במשנהו להלוואה אחד צד של שליטה וכן, לקרובו אדם שבין יחסים לרבות" –" יחסים מיוחדים"

 ". אחר עם יחד או לבד, בעקיפין או במישרין, להלוואה בצדדים אחד

, (י)3מספר מקרים שהוחרגו בעבר מתחולתו של סעיף בוטלו במסגרת התיקון , נוכח הוספת הדרישה ליחסים מיוחדים

ש והלוואה שנתן מוסד כספי "חשבון עו ,פיקדון, חוב מס: כגון, מהטעם שהסעיף בנוסחו כיום ממילא אינו חל עליהם

 . במהלך העסקים הרגיל

 :לפקודה יוחרגו( י)3לעניין סעיף  "הלוואה"מהגדרת קובע התיקון כי , כמו כן

לפי חוק , המלווהשהיו נכס קבוע בידי ו, 5.3.2008עד יום  שטרי הון ואגרות חוב שהנפיק חבר בני אדם אחר .1

, 3.5.2008ועד יום  1.1.2008החל מיום  ונכס קבוע בידי ואו שהי, 31.12.2007התיאומים בשל אינפלציה ביום 

חל רטרואקטיבית תיקון ביחס לחלופה זו ה. אינפלציה היו חלות באותה תקופהאילו הוראות חוק התיאומים בשל 

 .1.1.2008מיום 
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ושנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה לא היו חייבים לנהל  31.12.2007הלוואה שניתנה עד יום  .2

 .לא חלו בקביעתה לחוק תיאומים בשל אינפלציה' והוראות פרק ב, פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה

לפחות מכוח ההצבעה או  25%-כך שלא נדרשת עוד זכאות ל, (י)3לעניין סעיף " שליטה"שונתה הגדרת המונח , בנוסף

לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה ביום אחד  5%של , במישרין או בעקיפין, כי אם החזקה, מהזכות לרווחים

נותרה " שליטה"משמעות , (י)3המוחרגים ככלל מתחולת סעיף , "יםחדש"לעניין שטרי הון , עם זאת. לפחות מהשנה

 .לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה 25%החזקה של  קרי נדרשת, בעינה

בעסקה בינלאומית שבה מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים , א לפקודה85בהתאם לסעיף  – א81תיקון סעיף 

 .מיוחדים תדווח העסקה בהתאם לתנאי השוק ותחויב במס בהתאם

 ההתאמה של מימון  בבחינת ,במקרים מסוימים, ללא צורך התיקון הנוכחי מסדיר בחוק אפשרות למימון בין חברתי

 "הלוואה"מהגדרת יוחרגו  1.1.2008כי החל מיום , במסגרת התיקון נקבע. ברה בישראלמחירי הע הוראות שכזה עם

 :א שני המקרים הבאים85לעניין סעיף 

 :הלוואה המקיימת את התנאים הבאים .1

 .בשליטת נותן ההלוואה חבר בני אדםמקבל ההלוואה הוא  .א

לעניין זה נקבע כי הצמדה לשער . ההלוואה אינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי .ב

בדולר , חליפין לא תחשב כהצמדה למדד ככל שההלוואה ניתנה במטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה

 .ארצות הברית או באירו

 .ההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום תקופה של חמש השנים ממועד נתינתה .ג

 .רק לחלוקת נכסים לבעלי המניות בפירוק פירעון ההלוואה נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם .ד

, הינם לתקופה של שנה אחת לפחותש, 5.3.2008עד יום  שטרי הון ואגרות חוב שהנפיק חבר בני אדם אחר .2

לפי חוק , המלווהשהיו נכס קבוע בידי ו, משיעור עליית המדד 30%הריבית השנתית עליהם אינה עולה על 

, 3.5.2008ועד יום  1.1.2008החל מיום  ונכס קבוע בידי ואו שהי, 31.12.2007התיאומים בשל אינפלציה ביום 

 . אילו הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה היו חלות באותה תקופה

יחויבו במס וג לפקודה 8לא יחשבו כהכנסה מהפרשי שער בהתאם להוראת סעיף  ,שיהיוככל , עוד נקבע כי הפרשי שער

 .במועד פירעון ההלוואה

 . 1.1.2008 באופן רטרואקטיבי החל מיוםא בנוסחו המתוקן יחולו 85תיקון נקבע כי הוראות סעיף ב

לא יחולו הוראות מחירי העברה על שטר הון או  2010 -ו 2009, 2008נקבע כהוראת שעה כי בשנות המס  ,כמו כן

אינם נושאים ריבית או ודד כלשהו אינם צמודים למובלבד ש, 2010איגרת חוב שהנפיק חבר בני אדם עד תום שנת המס 

 .תשואה כלשהי
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פטור ממס לדירת מגורים שאינה מזכה עד ליוני : לחוק מיסוי מקרקעין 11' תיקון מס – 2חוזר 

 ופטור ממס לדירת מגורים מזכה אחת לשמונה שנים, 2113

, "(התיקון": להלן) 2011 –א "התשע, (הוראת שעה()תיקון חקיקה)פורסם חוק מיסוי מקרקעין  8.8.2011ביום 

, (הוראת שעה -הגדלת ההיצע של דירות מגורים )חוק מיסוי מקרקעין במסגרתו הונהגו שינויים משמעותיים הן ב

לחוק מיסוי מקרקעין העוסק בפטור ממס לדירת מגורים  1והן בפרק חמישי "( הוראת השעה: "להלן) 2011-א"התשע

 .מזכה

 פטור ממס שבח לדירת מגורים שאינה מזכה .1

וזאת עד , מעבר לפטורים הרגילים, נזכיר כי במסגרת הוראת השעה ניתן פטור נוסף במכירת שתי דירות מגורים מזכות

במסגרת התיקון האחרון נקבע כי יינתן פטור ממס שבח גם במכירת דירת מגורים שאינה . ₪ 2,200,000לתקרה של 

הפטור יינתן במכירת כל (. מחסנים וכדומה, משרדיםדירה שלא שימשה למגורים אלא ל: לדוגמה)דירת מגורים מזכה 

ובלבד שנקבע בהסכם המכירה כי הדירה , 30.6.2013ועד ליום  1.8.2011הזכויות בדירת המגורים בתקופה שבין 

, בתוך חצי שנה מיום קבלת החזקה בדירה או בתוך שנה מיום המכירה, תשמש למגורים במשך שנתיים רצופות לפחות

הפטור לא יחול על דירה . אם הדירה לא תשמש למגורים כאמור 15%יחוייב במס רכישה בשיעור של  וידוע לרוכש כי

 .וכן על מכירה לקרוב 30.6.2013ועד  5.6.2011שנתקבלה ללא תמורה בתקופה שמיום 

ין לרבות לעני, במכירת דירה כאמור יחולו אותם כללי חישוב החלים במכירת דירת מגורים מזכה לפי הוראת השעה

 .מכירה בסכום שמעל התקרה ומכירה המושפעת מזכויות בנייה נוספות, מכירת חלק מדירה

במניין שלוש המכירות הפטורות יבוא . עוד נקבע כי הפטור כאמור יינתן לא יותר משלוש פעמים לכל תא משפחתי

 .1.1.2011החל מיום , ומכירה בפטור לפי הוראת השעה( 1)ב49בחשבון מכירה בפטור לפי סעיף 

מכירת דירת מגורים שאינה מזכה תבוא במניין לעניין שתי דירות המגורים המזכות שניתן למוכרן בפטור לפי , במקביל

 .הוראת השעה

יידרש לשלם מס רכישה , כאמור לעיל, כי רוכש שלא ייעשה שימוש בדירה לצרכי מגורים במשך שנתיים רצופות, יצויין

 .15%מוגבר בשיעור של 

 מגורים מזכה אחת לשמונה שניםפטור לדירת  .2

, ונקבע כי ניתן יהיה למכור דירת מגורים מזכה בפטור ממס אחת לשמונה שנים, לחוק( 1)ב49בגדר התיקון שונה סעיף 

הוראה זו תחול על מכירת דירת מגורים מזכה בתקופה שמיום . אחת לארבע שנים –ולא כפי שהיה נהוג בעבר 

 .1.1.2021ועד ליום  1.1.2013

וזאת החל בתום , כי מכירת דירת מגורים בפטור ממס לפי הוראת השעה נחשבת כמכירה בפטור ממס לעניין זה, בהריו

 (.לפי העניין 31.12.2012או  30.6.2013)התקופה הקובעת 

 .שנים החל ממועד המכירה 8מכירה בפטור כאמור תחייב תקופת המתנה של 
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 מענקי פרישה בכל אחת משנות הפריסהפטור ממס לנכה בשל הכנסות מפריסת  – 3חוזר 

רשאי נישום לבקש שיראו בסכומים המתקבלים בשל מענקי , לפקודת מס הכנסה( 3()ג)8בהתאם להוראות סעיף 

כאילו נתקבלו בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה , פרישה או היוון קצבה לעניין חישוב סכום המס החל עליהם

ך בלא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה בה נתקבלו המענק או היוון א, שבשלהן משולמים הסכומים כאמור

 .לרבות לשנים הבאות, רשאי מנהל רשת המיסים להתיר חלוקה לתקופה אחרת, כמו כן. הקצבה

 100%דובר בנישום בעל נכות צמיתה בשיעור ( שרל שבטון' נ 5א "פקיד שומה ת 8958/07א "ע)שרל שבטון בפרשת 

החל , "קדימה"לתקופה של שש שנים , לצורך חישוב החבות במס, מענק הפרישה שקיבל ממעבידושביקש לפרוס את 

לפקודה בכל שנה שבה ( 5)9אך סירב להתיר לו פטור ממס מכוח סעיף , פקיד השומה הסכים לפריסה. משנת הפרישה

ופריסת היתרה , ההנישום ייהנה מפטור ממס פעם אחת בשנת הפריש, לגישת פקיד השומה. נפרס מענק הפרישה

 .לפקודה( 5)9ללא זכאות נוספת לפטור ממס לפי , החייבת במס תיעשה לעניין שיעורי המס ונקודות הזיכוי

 .ומכן הערעור של פקיד השומה בפני בית המשפט העליון, בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת הנישום

הכנסה ממענק פרישה הינה פריסה מהותית  הכריע בית המשפט העליון במחלוקת וקבע כי פריסת 18.8.2011ביום 

 .לפקודה בכל אחת משנות הפריסה ולא רק בשנת קבלת המענק( 5)9ולפיכך מזכה את הנישום בפטור ממס לפי סעיף 

נועד לנטרל את אפקט הדחיסה שבו הנישום מחויב בשיעור מס שולי גבוה בהשוואה ( ג)8סעיף , בהתאם לפסק הדין

וזאת בדרך של הסדר פריסה , ל עליו לו התקבול היה מבוזר על פני כמה שניםלשיעור המס השולי שהיה ח

(Proration .)ממוקם ( 3()ג)8סעיף . הסעיף עוסק בחלוקת ההכנסה ולא בחלוקת ההכנסה החייבת אחרי הפטורים

להבדיל , זאת. ולא בפריסה טכנית בלבד, בפריסה מהותית של ההכנסה ליותר משנה אחת, רובו ככולו, בפרק העוסק

לגביהם נקבע במפורש כי הפריסה הינה לעניין , מפריסת רווח הון ושבח שהינה פריסה טכנית של ההכנסה החייבת

 .שיעורי המס והזיכויים

לראות בנישום כאילו קיבל את מענק הפרישה שלו פרוס על פני כמה שנים כהכנסה ( 3()ג)8מאפשר סעיף , מכאן

 .פירותית רגילה

. בכל שנות הפריסה תוכל לעודד את הנכה ולהביא לשיקומו העצמי( 5)9פטור ממס לפי סעיף הענקת , מעבר לאמור

ויש לראות במענק הפרישה , לנכה צרכים מיוחדים המתגלמים בהוצאות מחיה מוגדלות אשר אינן פוסקות עם הפרישה

 .מהווה מקור הכנסה חלופי לנכה

ות את פריסת מענקי הפרישה לשנים קדימה בכך שהפריסה כי אל לו לפקיד השומה להתנ, ממשיך בית המשפט וקובע

 .תניה מעין זו אינה מוצדקת ואינה עומדת בכללי המשפט החוקתי והמנהלי ויש להימנע ממנה. תהיה טכנית בלבד

גדלה הכדאיות לבקש פריסה של מענקי הפרישה לשנים בהם לא ניצל הנישום את , בעקבות הכרעתו של בית המשפט

 (.5)9וח סעיף מלוא הפטור מכ


