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 2112 בינואר 30

 111' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 115 במידעון

 מי חבר ודמי טיפול מקצועי מהשכר דניכוי  – 1חוזר 

במסגרתו נקבע  2112-ב"התשע, (תיקון()ניכוי הוצאות מסוימות)התפרסם תיקון לתקנות מס הכנסה  11.1.2112ביום 

ולגבי עובד ששילם דמי חבר יותרו , מתשלום דמי הטיפול ששילם עובד משכרו 01%יותרו בניכוי  2111כי החל משנת 

 .בדמי טיפול מסכום דמי הטיפול שהיה משלם אותו עובד אילו היה מחויב 01%

 כמיטלטלין לצורך חישוב מס רכישה אימתי יסווגו ציוד ואביזרים   – 2חוזר 

 –טכני המבחן ב רק להסתפקמחוברים כמיטלטלין אין  לצורך סיווגכי  נקבע( 2111-11( ם-י)ע "ו) מלונות צרפתבפרשת 

האם הם , אלא יש לבדוק האם אותם מחוברים מאבדים את זהותם ואופיים העצמאי ,האם ניתן להסירם בנקל אם לאו

 . והאם מלכתחילה נועדו להוות חלק בלתי נפרד מנכס המקרקעין, בעלי ערך כלכלי לאחר הפירוק

 סיווגה של חברה זרה כחברה תושבת ישראל – 3חוזר 

המחוזי כי חברה שנרשמה בית המשפט  קבע בו( 1121011( א"ת) ה"עמ) ניאגובפרשת ניתן פסק דין  12.1.2112ביום 

 ,המדיניות העסקית וההחלטות האסטרטגיות התקבלו בישראלמאחר ו, ל הינה חברת תושבת ישראל"ופעלה בחו

 . נעדרה כל מהות עסקית ממשיתל "בחו קמהשהוהתאגידית והפלטפורמה 

 2211 -ו 2212ההכנסה החייבת גם בשנים לא יחול בקביעת  22' קן חשבונאות מסת – עדכון

 -ו 2111א גם על השנים 18לפקודת מס הכנסה אשר מחיל את הוראות סעיף  111פורסם תיקון  12.1.2112ביום 

אף אם הוחל , 21' לא יחול תקן חשבונאות מס, בקביעת ההכנסה החייבת, א לפקודה18לפי הוראות סעיף . 2111

כי לגבי חישוב ההכנסה החייבת לשנות המס עד וכולל , משמעות הדברים היא. להבדוחות הכספיים לגבי שנות מס א

ואין להיזקק לכללי , ימשיכו לחול כללי החשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, 2111שנת המס 

 .21' לאומיים שאומצו במסגרת תקן חשבונאות מס-החשבונאות הבין
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 מי חבר ודמי טיפול מקצועי מהשכר דניכוי  – 1חוזר 

תקנות : "להלן) 2112-ב"התשע, (תיקון()ניכוי הוצאות מסוימות)התפרסם תיקון לתקנות מס הכנסה  11.1.2112ביום 

ולגבי עובד , מתשלום דמי הטיפול ששילם עובד משכרו 01%במסגרתו נקבע כי יותרו בניכוי ( "ניכוי הוצאות מסוימות

 .מסכום דמי הטיפול שהיה משלם אותו עובד אילו היה מחויב בדמי טיפול 01%ששילם דמי חבר יותרו 

 .האמור יחול גם לגבי מי שדמי חבר מנוכים מהכנסתו מקצבה ממעבידו לשעבר

לארגון העובדים אשר מותר למעבידו , יובהר כי דמי חבר הינם הסכומים שמשלם עובד שהוא חבר בארגון עובדים

ואילו דמי הטיפול הינם התשלום המשולם לארגון עובדים יציג , לחוק הגנת השכר( 3()א)20לנכותם מהשכר לפי סעיף 

 .לחוק הגנת השכר( ב3()א)20על ידי עובד שאינו חבר בארגון עובדים אשר מותר למעבידו לנכותו מהשכר לפי סעיף 

ופן המאפשר למנהל רשות בא 1113-ג"התשנ, (ומשכר עבודה ממשכורתניכוי )הותאמו תקנות מס הכנסה , במקביל לכך

 .המיסים להתיר את דמי החבר ודמי הטיפול המותרים בניכוי בעת חישוב ניכוי המס במקור ממשכורת העובד

 .1.1.2111ל הינה מיום "של התיקונים הנ םתחולת

לא רק על החבות במס בידי העובד אלא גם על החבות במס שכר בידי  עשוי להשפיעלאור האמור ובשל העובדה שניכוי 

 .יש לשקול הגשת דוחות מתקנים, (רים ומוסדות כספיים"מלכ)המעביד 
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 אימתי יסווגו ציוד ואביזרים כמיטלטלין לצורך חישוב מס רכישה   – 2חוזר 

לעניין החוק מוגדרים  "מקרקעין". חל על עסקאות במקרקעין ובאיגודי מקרקעין"( החוק: "להלן)חוק מיסוי מקרקעין 

 ".בנינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע, קרקע בישראל לרבות בתים"כ

הציוד והאביזרים במלון שיש לראותם , נדונה השאלה מהם הפריטים( 2111-11( ם-י)ע "ו) מלונות צרפתבפרשת 

 .וכן מהו שוויים של פריטי מיטלטלין אלו, לא לחייבם במס רכישהכמיטלטלין ו

משווי המלון המוגמר מיוחס למקרקעין  01%טענה כי רק  הרוכשת. באותה פרשה דובר ברכישה של בית מלון מוגמר

 . והיתר מיוחס למיטלטלין

האם לראותו  –בנפרד  פריטועדת הערר קבעה כי אין מקום לקביעת כללים גורפים לפיצול שווי הנכס וכי יש לבחון כל 

 .כמיטלטלין ומה שוויו מתוך כלל העסקה

 :מסוים ייחשב כמיטלטלין עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים שפריטעל מנת , בהתאם לפסק הדין

 .ברגים ואפשר בנקל לנתקוי הסרת "ניתן להסירו מן החיבור ע .א

 .הוא שב להיות נייד אחרי הסרתו מבלי לאבד את זהותו ואופיו העצמאי .ב

 ועדה את גישת מנהל מיסוי מקרקעין לפיה נדרש גם לבחון מהי המשמעות הכלכלית שלוקיבלה הבנוסף לתנאים אלה 

ציינה הוועדה כי הנטל , כמו כן. מלכתחילה נועד להוות חלק בלתי נפרד מנכס המקרקעיןאחרי הניתוק והאם  הפריט

 .מוטל על הצד שטוען כך" מיטלטלין"להוכיח כי המחוברים הינם בגדר 

ממנו והן  יהן חלק אינטגראל, לרבות המערכות והציוד הנלווה להן, בהתאם למבחנים אלו נקבע כי מעליותיו של בית מלון

, משמעותיות כדי לקבוע שהמעליות הן מיטלטלין לפיכך יש צורך בהוכחות. כלל מותאמות לצרכיו הספציפיים-בדרך

 .והעוררת לא עמדה בנטל זה

נקבע כי יש לראותם כחלק אינטגראלי , בין שהן טמונות ובין אם לאו, תקשורת ומים, חשמל, ביחס למערכות של כבלים

 . שכן בלעדיהן הוא אינו שלם, ממבנה

רכיבים , אולם. י יש לראותם כחלק בלתי נפרד מהמבנהבתי מפסקים ושקעים נקבע כ, החיווט, ביחס למערכת החשמל

יסווגו כמיטלטלין אך שוויים יקבע לפי ', נברשות וכד, מפסקים: כגון, אחרים שניתן לפרקם ולעשות בהם שימוש חוזר

 .ערכם בעת פירוקם ולפי מצבם לאחר הפירוק

נקבע שככלל יש לראות  –מכונות והמנועים ה, המפוחים, התעלות, לרבות הצנרת –לגבי מערכת מיזוג האוויר המרכזית 

אף אם ניתן לפרק חלק ממרכיבי מערכת המיזוג הרי שהם נבנו והותאמו לצרכי , ונבעניינ. בהם חלק אינטגראלי מהמבנה

יסווגו רכיבי מערכת , בהתאם לכך נקבע כי פרט למנועים. והמוכרת לא הוכיחה כי ניתן לעשות בהם שימוש חוזר, המלון

 .כחלק אינטגראלי מהמלוןהמיזוג 

לרבות על סיווג חברות , ן"נראה כי לקביעות אלה של ועדת הערר עשויות להיות השלכות מהותיות על עסקאות נדל

 .מסוימות כאיגודי מקרקעין

  



        

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

 .תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי

- 4 - 

 סיווגה של חברה זרה כחברה תושבת ישראל – 3חוזר 

חברה כי המחוזי בתל אביב בית המשפט  קבע בו( 1121011( א"ת) ה"עמ) ניאגובפרשת ניתן פסק דין  12.1.2112ביום 

המדיניות העסקית וההחלטות האסטרטגיות התקבלו מאחר ו, ל הינה חברת תושבת ישראל"שנרשמה ופעלה בחו

נקבע כי דיבידנד שקיבלו , משכך. נעדרה כל מהות עסקית ממשיתל "בחו קמהשהוהתאגידית והפלטפורמה  ,בישראל

 .מאותה חברה חייב במס בישראל בעלי השליטה

אבן דרך בכל  ,ללא ספק ,ל נחשבת כחברה ישראלית לצורכי מס מהווה"חברה זרה הפועלת בחוכי , קביעת בית המשפט

מניתוח , עם זאת. ל באמצעות חברות זרות"ישראלים בחו של הקשור למתן הלגיטימיות לפעילותם העסקית הבינלאומית

 :כמפורט להלן, הראויות להדגשה פסק הדין עולות מספר נקודות

 לפיו, (1081010א "ע) ה'בזבפרשת ש המחוזי חוזר על פסק דין קודם שניתן על ידי בית המשפט העליון "ביהמ 

המבחן הינו מבחן שליטה  -לשון אחר . מקום שמתקיים עסק נדרש שמקום השליטה והניהול יהיו מחוץ לישראל

 .וניהול על עסקי החברה

 המדיניות העסקית וההחלטות מכך שקביעת , בין היתר, סיווגה של החברה הזרה כחברה ישראלית נבע

כי  ,האפשרותאת ולפיכך אינו פוסל  ,בית המשפט אינו דן בסוגיה, ואולם. בישראלבפועל האסטרטגיות התקבלו 

גם אם אלה , מנהלי החברהמתקבלות מחוץ לישראל על ידי  – לרבות ההליך שקדם להן – אילו היו אותן החלטות

קיימת חשיבות , משכך. ייתכן והשליטה והניהול על החברה לא היו נחשבים כמבוצעים מישראל ,היו תושבי ישראל

על קיומן של הדרישות הטכניות  והןרבה להקפדה הן על מהות התפקיד אותו ממלאים נושאי המשרה בחברה הזרה 

 .לשליטה וניהול מחוץ לישראל

 החברה הזרה  :לאור קיומם של קשרים הדוקים למדיי עם ישראלע כי החברה הינה תושבת ישראל בית המשפט קב

התקשרות עם ספקים נעשו באמצעות סוכנות ישראלית , הסכמים שונים נכתבו בעברית, רכשה מוצרים מישראל

לות באמצעות חברה מן האמור עולה לכאורה כי מקום בו אין הכרח עסקי לקיום הפעי. וחברה ישראלית קשורה ועוד

עלול הדבר להצביע על הפרדה מלאכותית בין הפעילות המשוייכת לחברה הישראלית לבין הפעילות המשוייכת זרה 

מאחר  בידי החברה החלטות שנתקבלולפרוטוקולים ושלא לייחס חשיבות לבחר בית המשפט , כמו כן. לחברה הזרה

 .לאקונייםשהיו 

ל של חברות ישראליות באמצעות חברות זרות "סתמו את הגולל על פעילותן בחונראה כי בתי המשפט בישראל לא 

 . בלבד" חותמת גומי"המשמשים כזרים המנהלים ברור כי תם עידן ה, ולםוא

ל באמצעות חברות זרות לבחון ולוודא כי "להם פעילות בחו  -יחידים וחברות  -לאור האמור לעיל מומלץ לישראלים 

 .לקביעת תושבותה של חברה זרה בבעלותם אכן הם עומדים בכללים

 

 


