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 2011 באוקטובר 2

 111' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

,קוראים נכבדים  

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 112 במידעון

 מניירות ערך ומעסקאות עתידיותתיקון תקנות ניכוי המס במקור  – 1חוזר 

במכירת יחידה בקרן , מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, ניכוי מתמורה)התיקון לתקנות מס הכנסה  במסגרת

בשנת מס מסוימת ייעשה  מניירות ערך ומעסקאות עתידיותנקבע כי ניכוי המס במקור ( נאמנות או בעסקה עתידית

 ."(קיזוז אחורנית)" יםהרווחאף אם ההפסדים נוצרו לאחר , בהתחשב במלוא ההפסדים שנוצרו באותה שנה

 שותפות בעלת פעילות השכרה איננה בגדר איגוד מקרקעין – 1חוזר 

נוכח הסכם " איגוד מקרקעין"שותפות בעלת פעילות השכרה אינה בגדר נקבע כי ( 615-03-10( 'חי)ע "ו) אספןבפרשת 

 פעילותה העולה על שווי ולאור , שהינו נכס החיוני להפקת הכנסתה ולמימוש מטרותיה, יחידות דיור 200להשכרת 

  .משווי כלל נכסיה 10%

 שינויים בחוקי המס בקפריסין  – 3חוזר 

ל "התקבלו בקפריסין מספר תיקוני חקיקה העשויים להשפיע על חברות ישראליות הפועלות בחו 26.8.2011ביום 

במסגרת התיקונים נקבע כי יוגדלו שיעורי המס על הכנסות דיבידנד וריבית במקרים . באמצעות חברות קפריסאיות

 .תוטל אגרה שנתית על חברות מקומיות ועוד, מסוימים
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 מניירות ערך ומעסקאות עתידיותתיקון תקנות ניכוי המס  – 1חוזר 

, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, ניכוי מתמורה)התפרסם התיקון לתקנות מס הכנסה  31.8.2011ביום 

מניירות ערך אופן ניכוי המס במקור אשר שינה את  "(התיקון: "להלן) (במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית

 .באותה שנה כך שהניכוי מהרווח בשנת מס מסוימת ייעשה בהתחשב במלוא ההפסדים שנוצרו, ומעסקאות עתידיות

בחשבון  הביאולא  המוסדות הכספיים, בשלב ניכוי המס במקור, הוראת רשות המיסיםנזכיר כי בטרם התיקון ובהתאם ל

כשההפסד נוצר בחודש  –הראשון : ה בשני מקריםההפסדים מהרווחים נעשז וקיזו ,הפסדיו של המשקיע באופן מלאאת 

. כשההפסד נוצר באותו החודש בו נבע הרווח –והשני ; נבע רווח, ובאותה שנת מס, ובאחד החודשים שלאחריו, מסוים

לא , לא הובא בחשבון בשלב ניכוי המס במקור, אך לא באותו החודש, שהפסד שנוצר לאחר שנבע רווח, יוצא מכך

קיזוז אופקי או אנכי של אותו הפסד שלא הובא . (קיזוז אנכי) ולא בשנים שלאחר מכן (יזוז אופקיק) באותה שנת מס

 . ח שנתי לרשות המיסים"בחשבון התאפשר אך ורק באמצעות הגשת דו

ניכוי המס במקור ייעשה בהתחשב במלוא הפסדיו של משקיע אשר נוצרו  2012החל משנת במסגרת התיקון נקבע כי 

ניתן יהיה לנצל הפסד בין אם , במילים אחרות. יצירת הרווח שלאחראף אם נוצרו בחודשים , במהלך שנת מס מסוימת

ס במקור בשלב ניכוי המניצול ההפסד יתבצע . ובלבד שמדובר באותה שנת מס, נוצר לפני שנבע הרווח ובין אם אחריו

 . ח שנתי לרשות המיסים"ומבלי להידרש להגשת דו

יחסוך את העלויות הכרוכות בהגשת , ניכוי המס במקור באופן האמור יקל על המשקיעים בשוק ההון לנצל את הפסדיהם

והחשוב , יחסוך את החיכוך של המשקיעים עם רשויות המס, ייעל את תהליכי הגבייה של המס, דוחות לרשות המיסים

 .יביא לגביית מס אמיתית וצודקת –ל מכ

תאפשר רק לאחר הגשת ת( קיזוז אנכי)הבאות כי העברת הפסדים שנוצרו בשנה מסוימת לשנים , למען הסר ספק יובהר

 . כפי שהיה נהוג בעבר, ובכפוף להוראות פקודת מס הכנסה לעניין קיזוז הפסדי הון מועברים ח לרשות המיסים"דו
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 פעילות השכרה איננה בגדר איגוד מקרקעין שותפות בעלת – 1חוזר 

. נדונה שאלת סיווגה של שותפות בעלת פעילות השכרה כאיגוד מקרקעין( 615-03-10( 'חי)ע "ו)פרשת אספן ב

וזאת , "(מקבץ הדיור: "להלן) למגורים יחידות דיור 200 תהשכרלשל משרד הבינוי והשיכון  במכרזשותפות זו זכתה 

התחייבה במסגרת המכרז . כשלמשרד ניתנה אופציה להאריך תקופה זו בחמש שנים נוספות, שנה 15לתקופה של 

רכשה החברה מספר חלקות , לאחר הזכייה במכרז. השכירותהשותפות להעניק שירותי ניהול ואחזקה למשך כל תקופת 

 . מקבץ הדיורמקרקעין והקימה עליהן את 

ובגין מכירה זו חייב מנהל , "(החברה: "להלן)מ "זכויותיו בשותפות לחברת אספן בניה ופיתוח בעהשותף הכללי מכר את 

 .השותפות הינה איגוד מקרקעין שכן סבר כי, מיסוי מקרקעין את החברה במס רכישה

 מקבץ הדיורהקמת מהטעם ש, "איגוד מקרקעין"בגדר  כי השותפות איננההמנהל וקבעה  דת הערר דחתה את גישתוע

חיוני לשם הפקת הכנסתה של  ואשר הינו, שאינו זכות במקרקעין, "נכס"הניהול והאחזקה מהווים , ההשכרההסכם ו

המוניטין )נכס זה של השותפות העובדה ששווי  לאור מקרקעיןהשותפות איננה איגוד . השותפות ולשם מימוש מטרותיה

 . משווי כלל נכסיה 10%מהווה מעל ( הכרוך בפעילות

ן "אשר במסגרתה קבעה רשות המיסים כי חברה המחזיקה בנדל 4253/11החלטת מיסוי זה הפנתה הוועדה לבעניין 

עולה ( כולל המקרקעין)יה מאחר ששווי הפעילות העסקית שלה ביחס לשווי כלל נכס" איגוד מקרקעין"בגדר מניב איננה 

 .(של משרדנו 110 מידעוןראו בעניין זה להרחבה ) 10%על 
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 שינויים בחוקי המס בקפריסין  – 3חוזר 

אשר עשויים להשפיע על חברות , שנכנסו לתוקף באופן מיידי, התקבלו בקפריסין מספר תיקוני חקיקה 26.8.2011ביום 

 :להלן עיקרי התיקונים. ל באמצעות חברות קפריסאיות"ישראליות הפועלות בחו

אשר נבעו לה הכנסות "( חברה מקומית: "להלן)חברה תושבת קפריסין  – הגדלת שיעור המס על הכנסות ריבית

 Special Defense Contribution Tax–חייבת במס מיוחד , שאינן נחשבות כהכנסות אינטגראליות לפעילותה, ריבית

  SDC-יעור הבמסגרת התיקון לחוק נקבע כי ש. בגין הכנסות אלו וללא אפשרות לניכוי הוצאות כנגדן –"( SDC: "להלן)

 . 15%לשיעור של  10%בגין הכנסות ריבית יעלה משיעור של 

מימון והשקעה שהכנסות הריבית בידיהן , במסגרת התיקון נקבע כי ככל שמדובר בחברות אחזקה, על אף האמור לעיל

תוך ) 10%אלא במס חברות בשיעור של  SDC-אותן הכנסות לא יחויבו ב, נחשבות כהכנסות אינטגראליות לפעילותן

 , (אפשרות לניכוי הוצאות שוטפות שהוציאה החברה בייצור הכנסתה החייבת

כי במסגרת התיקון לחוק לא חל כל שינוי בדין הפנימי בקפריסין ולפיו תשלומי ריבית מחברה מקומית לתושבי חוץ , יצוין

 . פטורים מחובת ניכוי מס במקור ללא תלות בתושבותם לצרכי מס

. בגין הכנסות דיבידנד SDC-חברות מקומיות בקפריסין פטורות מ, ככלל – הכנסות דיבידנד הגדלת שיעור המס על

נובעות מפעילות , במישרין או בעקיפין, או יותר מהכנסות החברה הזרה מחלקת הדיבידנד 50%במקרה בו , אולם

כי , יש לציין. SDCיוטל ( 5% -פחות מ)פאסיבית ונטל המס המוטל על הכנסותיה נמוך משמעותית מנטל המס בקפריסין 

SDC מוטל אף בעת חלוקת דיבידנד מחברה קפריסאית ליחיד מקומי . 

תוך שנתיים מתום השנה בה , חברה מקומית מחויבת לחלק את רווחיה לאחר מס, בהתאם לחוק בקפריסין, כמו כן

מהם כאילו חולקו בפועל  70% -במידה והרווחים אינם מחולקים בפרק זמן זה הרי שרואים ב. הופקו או נצברו רווחיה

 .ככל שרווחים כאמור יחולקו הרי שלא יחול מס בגינם בקפריסין. SDCומוטל עליהם 

 החברב לא יוטל על רווחים בלתי מחולקים SDCלפיה ופרסמו הבהרה  בקפריסיןרשויות המס  13.9.2011 יוםב

על הדירקטורים של החברה להגיש הצהרה ביחס  ,כך לצורך. על ידי תושבי חוץ הת במלואת אשר מוחזקקפריסאי

 . ד של החברה"ח או עו"י רו"ע הטעונה אישורלזהות בעלי המניות 

ת המוחזקת על ידי קפריסאי ת בתחברתחולת ההוראה כאמור על  בדברהיה קיים שהספק  את הבהרה זו באה להסיר

מהטלת מס על רווחים בלתי מחולקים חברת הבת על מנת להימנע . ת על ידי תושבי חוץוחזקת המאם קפריסאי תחבר

 תחלוק, בו תושבי ישראל החזיקו בחברת האםובמקרה , אשר היה פטור ממס בקפריסין חילקה דיבידנד לחברת האם

ככל שחלק מבעלי המניות בחברה הינם כי , יובהר. CFCהוראות  מכוחלחבות מס בישראל לעיתים  גרמה דיבידנד שכזו

 .על רווחים בלתי מחולקים כאמור SDCיוטל י אז, תושבי קפריסין

 17%לשיעור של  15%יעלה משיעור של , החל במקרים המנויים לעיל, SDC-בהתאם לתיקון החוק נקבע כי שיעור ה

לשיעור מס אפקטיבי  10.5%המוטל על רווחים לא מחולקים מדובר על עלייה משיעור מס אפקטיבי של  SDC-ביחס ל)

  (.11.9%של 
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כי במסגרת התיקון לחוק לא חל כל שינוי בדין הפנימי בקפריסין ולפיו חלוקת דיבידנד מחברה מקומית לתושבי חוץ , יצוין

 .  פטורה מחובת ניכוי מס במקור ללא תלות בתושבותם לצרכי מס

ת ללא וחברו" רדומות"למעט חברות , 350€חברה מקומית תחויב בתשלום אגרה שנתית בסך  – תשלום אגרה שנתית

עד למחיקת החברה , נקבע כי יוטלו קנסות וסנקציות בגין פיגור בתשלומי האגרה, כמו כן. נכסים הפטורות מתשלומה

 .ממרשם החברות המקומי

 :ולפיהן, הוראות חדשות ביחס למיסוי היחיד, בין היתר, במסגרת תיקוני החקיקה נקבעו – שינויים במיסוי היחיד

 לשיעור מס של  30%יועלה משיעור מס של € 60,000סה חייבת מעל סכום של שיעור המס ליחידים בגין הכנ

35%. 

 תותר בניכוי הוצאה רעיונית בשיעור של , בחמשת השנים הראשונות להעסקתם בקפריסין, לשכירים תושבי חוץ

 . ומעלה€ 100,000ובלבד שהם מפיקים הכנסה בסכום של  50%

 


