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 2112 בפברואר 13

 111' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 116 במידעון

 חישוב נפרד לא ייערך כשקיימת תלות בין הכנסות של בני זוג – 1חוזר 

כי כל אימת שמתקיימת תלות בין הכנסות בני זוג ייערך  פסק בית המשפט העליון( 7228912א "ע) מלכיאליבפרשת 

ואף אם גובה ההכנסה של כל אחד , ללא התחשבות בנחיצות המשרה או בנאותות השכר, להם חישוב מאוחד בלבד

 .מהם לא נבע משיקולי מס

 בניכוי שהוצאו במסגרת הליך פלילי יותר הוצאות משפטמס התשומות בגין  – 2חוזר 

בגין בהליך פלילי  ימשפטייצוג הוצאות מס התשומות בגין כי  נקבע (1112-11ש "ע) מ"ירון כהן פיננסים בעבפרשת 

 .שכן התרה שכזו אינה נוגדת את תקנת הציבור ,לפעילות החברה יותר בקיזוז עבירה הקשורה

 בפועל ייחשבו כהכנסת עבודה בידי העובדל שלא הוצאו "הוצאות אש – 3חוזר 

כלל נשא בעבור ימים בהם לא ות לעובד יתנל שנ"בחול "אש הוצאות החזרנקבע כי ( /210791ה "עמ) גריידיפרשת ב

 .כהכנסת עבודה בידיו ייחשב, בהוצאות כלכלה ולינה
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 חישוב נפרד לא ייערך כשקיימת תלות בין הכנסות של בני זוג – 1חוזר 

ת לבצע אך מאפשר, ג בשיטת החישוב המאוחדת כי יש למסות את הכנסותיהם של בני הזוקובע מס הכנסה תפקוד

משלח יד או עבודה לרבות ההכנסות , חישוב נפרד על הכנסת בן הזוג שאינו רשום הנובעת מיגיעה אישית בעסק

במקור ההכנסה של בן  בלתי תלויובלבד שהיא באה ממקור הכנסה , לפקודה 1שהוגדרו כהכנסה מיגיעה אישית בסעיף 

יראו במקורות ההכנסה  ןבה חזקות עובדתיותשלוש מונה לפקודה ( ד)66סעיף . "(דרישת אי התלות: "להלן) הזוג השני

 .מאפשר להם לתבוע חישוב נפרד אבאופן של "(חזקות התלות: "להלן) של בני הזוג כמקורות תלויים

המנויות בסעיף  חזקות התלותכי , נקבע( 211911א "ע) קלס בפרשתבפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון 

 רשאי, תבמידה ואחת מחזקות התלות מתקיימ, לפיכך. הינן חזקות הניתנות לסתירה על ידי הנישום, לפקודה( ד)66

אם וככל שהצליח להוכיח כי על אף התקיימות החזקה לא התקיימה בפועל תלות בין  ,בקש חישוב נפרדהנישום ל

 .מקורות ההכנסה

. נדרש בית המשפט העליון לשאלת מידת תחולתה של הלכת קלס( 7228912א "ע) מלכיאליבמסגרת פרשת , לאחרונה

זו אשר לא התוו מדיניות אחידה  נזכיר כי בשנים האחרונות ניתנו מספר פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים בסוגיה

  .בעניין

יכולת ) החלק הראשון נוגע לדרישת אי התלות: לשני חלקים( ד)66קבע כי יש לפצל את סעיף העליון בית המשפט 

, בהתאם לפסק הדין. ע לחזקות התלותגוהחלק השני נו, (על תנאי העסקתו של בן זוגו השני האחדהשפעתו של בן הזוג 

דרישה זו . התלותך אין בכך כדי לייתר את דרישת אי א, אינן חלוטות והנישום רשאי לסתור אותן אמנם חזקות התלות

, בכל מקרה בו מתקיימת תלות בין הכנסות בני הזוג ייערך חישוב מאוחד בלבד, לפיכך. הינה חלוטה ואין לסטות ממנה

 .לא נבע משיקולי מס כל אחד מהםשל  אף אם גובה ההכנסהו, ללא התחשבות בנחיצות המשרה או בנאותות השכר

וזאת אף כי ברור כי במקרה זה , בית המשפט מציין כי אין בידיו לחרוג מלשון החוק ולפרשו באופן המתחשב בתכליתו

 .לפגוע בשיוויון ולעיתים אף בעקרון היסוד של גביית מס אמת, הפרשנות כאמור עלולה להכביד על בני הזוג שעובדים

שעה שכן מ, לבקש חישוב מס נפרד בעסקת בבעלותםנראה כי יקשה מאוד על בני זוג העובדים  הדיןמסקנות פסק לאור 

במקרה זה כל שנותר הוא ליהנות מההקלה . אין בידיהם לצאת מתחולת החישוב המאוחד, שהוכח כי מתקיימת תלות

 (.תקיים תנאים מסוימיםבה 2112ת בשנ₪  07,261-חישוב נפרד עד לסכום של כ)לפקודה ( ב)66המוגבלת בסעיף 

בכוונת , למיטב ידיעתנו. כי לפסק הדין עשויות להיות השלכות לא רק על העתיד אלא גם על השנים הפתוחות, נוסיף

 .נדאג לעדכנכם במידה ויחולו שינויים כלשהם בעתיד. הצדדים להגיש בקשה לדיון נוסף
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 בניכוי שהוצאו במסגרת הליך פלילי יותר הוצאות משפטמס התשומות בגין  – 2חוזר 

, הוגש כתב אישום ּהנגד מנהלו נדון עניינה של חברה אשר נגדה( 1112-11 ש"ע) מ"ירון כהן פיננסים בעבפרשת 

כנגד מנהל  אישומים נוספיםכלל אף כתב האישום . במסגרתו הואשמו השניים במשותף בעבירות בתחום הלבנת ההון

 .בשורה של עבירות ּההורשעו החברה ומנהלעם רשויות התביעה  טיעוןהסדר ב. החברה לבדו

החברה טענה כי הוצאות הייצוג במשפט הפלילי הוצאו בתהליך ייצור הכנסתה ולכן ניתן לקזז את מלוא מס התשומות 

ילי מס התשומות בגין הוצאות משפט בהליך פלמ דחה את עמדת החברה מאחר ולעמדתו התרת קיזוז "מנהל מע. בגינן

פרטיות שכן הוצאו בעיקר לצורך הוצאות הינן המשפט הוצאות , כמו כן. ת את תקנת הציבורנוגד ולמי שהורשע במסגרת

 .הגנה על האינטרסים של מנהל החברה

 –הראשון : קבע כי מס התשומות יותר בניכוי רק בגין הוצאות אשר עומדות בשלושה קריטריונים מצטבריםבית המשפט 

 –השני  ;חברה עצמהניתן לייחס ל אשר ּההוצאות שהוצאו עבור ייצוג מנהלוכן , שהוצאו עבור ייצוג החברההוצאות 

הוצאות שניתנות לניכוי   – השלישי ;העסקים הרגיל שלה ךשימשו לשם קידום מפעלה של החברה או במהלשהוצאות 

 .פי תקנת הציבור-על

, נעשו במהלך עסקי החברה אימת שהפעולות בגינן מואשם המנהלביחס לקריטריון הראשון ציין בית המשפט כי כל 

המשפט הוצאות ן מס התשומות בגי לחברה לנכות אתלהתיר הרי שיש , למען שמירת נכסיה או לטובת האינטרסים שלה

כתב האישום , ביחס לאישום מסוים ,הוא האם ,אם כי לא הכרחי, מבחן עזר יעיל נקבע כי בהקשר זה .לייצוג המנהל

 . וגש כנגד החברה במקביל להגשת כתב אישום כנגד מנהלהה

יש , כי כאשר מדובר בתשלומים חוקיים שהולדתם בפעילות בלתי חוקיתקבע בית המשפט קריטריון השלישי לגבי ה

: כגון) לאי התרתן בניכוי של הוצאות עונשיות מיםהטע .להבחין בין הוצאות עונשיות לבין הוצאות משפט בהליך פלילי

ם ביחס להוצאות מימתקיי םאינ אלוטעמים , אולםו. "לא יהא חוטא נשכר"וש הוא סיכול מטרות הענישה (עונשייםקנס 

יתרה  .האם יוטלו סנקציות על הנאשם אם לאובמסגרת אותו הליך שכן בית המשפט הוא הקובע , בהליך פלילי משפט

 . ליך שכזהבה ומדיניות בעלת חשיבות ציבורית והיא הזכות לייצוג מותייצוג נאשם בהליך פלילי מקדהוצאות ל, מזו

שאלת הרשעתו של הנישום בהליך בללא תלות  וזאת, נקבע כי התרה בניכוי של הוצאות ייצוג בהליך פלילי, נוכח זאת

  .תקנת הציבור את סותרתאינה  ,סוג העבירה בה הוא נאשם או היסוד הנפשי שלו, זה

לרבות אלו , שהוצאו עבורה בגין הוצאות המשפט את ניכוי מס התשומותקבע בית המשפט כי יש להתיר לחברה לפיכך 

 .ואשר שימשו לצורך עסקיה, שהוצאו עבור מנהלה ויוחסו לה

אך נראה כי מסקנותיו , אמנם פסק הדין עוסק באפשרות לקזז את מס התשומות בגין הוצאות משפט בהליך פלילי

 .מס ההכנסה לענייןלניכוי אותן הוצאות גם  תקפות גם ביחס
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 ל שלא הוצאו בפועל ייחשבו כהכנסת עבודה בידי העובד"הוצאות אש – 3חוזר 

המקובל בחברות . ל"להן פעילות בינלאומית שולחות לא אחת את עובדיהן למטרות עבודה לחושחברות ישראליות רבות 

, הוצאות נסיעות ובכללן, ל"בחויו בגין הוצאותכהחזר כסף  מיסכול "נוסע לחושאלה כי בנסיעות קצרות מקבל העובד 

 .ב"וכיו, לינות, ארוחות

וזאת בכפוף למגבלות ולתקרות שנקבעו , ל שהוצאו בייצור הכנסה יותרו בניכוי"הוצאות נסיעה ושהייה לחו, ככלל

הוצאות העובד על ידי החזר , כמו כן. "(התקנות: "להלן) 1282-ב"תשל, (ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה ב

 .מס נוכהכנסת עבודה בידי העובד ולא ישולם בגי ייחשבמעבידו בהתאם לתקנות לא 

( 2112בשנת )דולר  81 עד במסגרת ההוצאות המותרות בניכוי בתקנות נקבע כי יותרו בניכוי הוצאות אחרות בסכום של

 .אם לא נדרשו הוצאות לינה ,לכל יום שהייה( 2112בשנת )דולר  121או עד , אם נדרשו הוצאות לינה, לכל יום שהייה

 . בהנחיות של רשות המיסים בעניין זה נקבע כי ניתן לתבוע הוצאות אלה בלא צורך בקבלות

 ,ולא הוצאו בפועל, ל"שקיבל עובד אשר נשלח לחו ,ל"נדונה השאלה האם הוצאות אש( /210791ה "עמ) גריידיפרשת ב

 .חייבות במס אם לאו

בימי החול קיבל . שם לכיסוי הוצאותיו ל"אש דמי, בנוסף לשכרו החודשי, ל וקיבל"באותה פרשה נשלח המערער לחו

 . ל שניתנו לו"שתמש בדמי האשהמלון ולן בבתי  ורק בסופי שבוע ,מהמפעלים בהם עבדחינם  ואוכלהמערער מקום לינה 

בכך שהוא קיבל את ההוצאות כאמור , שהיה לו בהשוואת הצהרות ההון שהגיש המערער ביקש להסביר את גידול ההון

 .אך לא נדרש לשאת בהן בפועל

ל עד לסכום הקבוע בתקנות ללא קבלות "במסגרת התקנות נקבע כי ניתן לקבל החזר בגין הוצאות אש המערער טען כי

טען פקיד השומה כי  ,מנגד .ל חבות במס בגינןוללא כ, בפועל תןזכאי להימנע מהוצא הואומכאן כי , או הוכחת תשלום

עולה כי  תקנותהלפקודה ומלשון  18מלשונו של סעיף . ל שלא הוצאו בפועל נחשבות כהכנסת עבודה"הוצאות האש

 . ותרו בניכוי כהוצאה רק כשהוצאו בפועלי ל"הוצאות האש

ל ניתנו בעבור ימי השבוע שבהם לא נשא המערער "בית המשפט קבע כי מאחר שאין מחלוקת כי חלק מדמי האש

ל הוצאה בפועל "לא ביטאו סכומי האש, והתקנות 18סעיף ולנוכח הלשון הברורה של , כלשהן בגין אוכל ולינהבהוצאות 

 . הם הכנסת עבודה בידי המערערומשכך 

בתשלום אך ניכויין מותנה , ל גם ללא קבלות"ל בחו"תקנות מתירות לנכות הוצאות אשציין כי אמנם הבית המשפט 

 .בפועל על סמך הצהרתו של הנישום הוצאות מחייה

מומלץ לחברות ישראליות הפועלות בהתאם לתקנות אלו לבחון באם תשלומים הניתנים  ,לאור תוצאות פסק הדין

 .זולעובדיהן עומדים בכללי ההוצאה בפועל כפי שהתווה בית המשפט בפסיקתו 

 


