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 2112 באפריל 1

 111' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 117 במידעון

 מ"לחוק מע 24 'מס תיקון – 1חוזר 

: הםמ שעיקרם "במסגרתו הונהגו מספר שינויים בחוק מע מ"לחוק מע 22' תיקון מסבכנסת  אושר 21.2.2112ביום 

קיצור הארכת מועדים להכרת מס  ;קביעת מועד אחד להוצאת החשבונית ;מ"הרחבת בסיס מזומן לעניין החיוב במע

 .מעלימי מסעל קנס מנהלי הטלת ו ;תשומות

 מ"דיור מוגן אינו בגדר שכירות למגורים לעניין הפטור ממע – 4חוזר 

 הלפי, העותריםדחה בית המשפט העליון את עתירת  (224011ץ "בג) עמותת דיירי הדיור המוגן בישראלבפרשת 

עסקת דיור מוגן מלוא התמורה בכי ונקבע , התשלום בגין עסקת דיור מוגן חוסה תחת הפטור הניתן להשכרה למגורים

 . מ"חייבת במע

 התמחות הטעון בתחום עיסוק אקדמינקודות זיכוי בגין תואר דחייה אפשרית של ניצול  – 3חוזר 

החל משנת  ולפיו, 2112-ב"התשע, (141' מס)פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה  12.2.2112ביום 

נקודות הזיכוי לדחות את ניצול יוכל , יחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום בו נדרשת התמחות 2112

התיקון יאפשר ניצול מיטיבי של נקודת הזיכוי למסיימי תואר ראשון או שני בתחום  .ותמחותשלאחר שנת סיום ה לשנה

שכן נקודות הזיכוי יהיו ניתנות לניצול לא רק בתקופת ההתמחות שבה שכרו של מסיים התואר , שבו נדרשת התמחות

 .שכר גבוה יותר, דרך כללב, בה משולם, אלא גם בתקופה שלאחר תקופת ההתמחות, נמוך יחסית

 1.1.4114האמנות למניעת כפל מס עם גיאורגיה ודנמרק נכנסו לתוקף ביום  – 2חוזר 

, (דנמרק( )מניעת מסי כפל)מס הכנסה וצו  2111-ב"התשע, (גיאורגיה( )מניעת מסי כפל)צו מס הכנסה  מופורס

 .ואילך 1.1.2112מיום  ודנמרק אורגיהיג עםת המס וניתן תוקף לאמנ במסגרתם, 2111-ב"התשע
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 מ"לחוק מע 24' תיקון מס – 1חוזר 

או " התיקון: "להלן) 2112–ב"התשע, (שעה והוראת 22' מס תיקון) מוסף ערך מס כנסת חוקאושר ב 21.2.2112ביום 

 :להלן עיקרי התיקון"(. הוראת השעה"

הורחב בסיס המזומן ( 21' תיקון מס)מ "במסגרת התיקון הקודם לחוק מע – מ"הרחבת בסיס מזומן לעניין החיוב במע

 11א להוראות ניהול פנקסים ואשר מחזור עסקאותיהם עולה על "לכל נותני השירותים למעט אלו שחלה עליהם תוספת י

נים מגמת ההרחבה נמשכה גם במסגרת הוראת השעה ולפיה בסיס המזומן יורחב גם לגבי יצרנים קט. ₪מיליון 

 . וזאת למשך שנה ממועד פרסום החוק, עובדים 6ומעסיקים עד ₪  1,111,111 אינו עולה עלשמחזורם 

הקלה נוספת שניתנה לעוסקים  – אם המועד לחיוב במס הוא על בסיס מזומן, אי דרישת חשבונית מס קודם לתשלומה

בכך תוקן עיוות קיים . מס טרם תשלומהחשבונית בכך שלא ניתן לדרוש מהם הוצאת המדווחים על בסיס מזומן היא 

לעיתים אפילו חצי שנה לפני מועד קבלת , מ"ביחס לאותם עוסקים אשר נאלצו להוציא חשבונית מס ולהתחייב במע

סוייג בסיס הדיווח על בסיס מזומן בשירות שניתן בעסקה שמחירה הושפע מיחסים מיוחדים בין , מנגד. התמורה

 .ר או שתמורתה כולה או מקצתה אינה בכסףאו שלא נקבע לה מחי, הצדדים

לחוק היתה אבחנה במועד הוצאת החשבונית בין בסיס חיוב  21' טרם תיקון מס – קביעת מועד אחד להוצאת החשבונית

במקרים בהם החיוב היה על בסיס מזומן אזי מועד , ככלל. לפי בסיס מזומן לבין בסיס חיוב של מכר או מתן שירות

 12ובמקרים בהם החיוב היה מכר או שירות אזי מועד הוצאת החשבונית היה תוך , ימים 7יה תוך הוצאת החשבונית ה

נוצר מצב מעורב שיצר בלבול בקרב ציבור העוסקים המדווחים לפי בסיס חיוב של מכר או  21' לאחר תיקון מס. ימים

 12תוך  –ימים ובחלק האחר  7ך שכן בחלק מהמקרים אותם עוסקים היו מחויבים להוציא חשבונית תו, מתן שירות

 . יום ממועד החיוב במס 12על מנת למנוע את הבלבול נקבע מועד אחד והוא . ימים

מ להאריך את המועד לניכוי מס תשומות "טרם התיקון רשאי היה מנהל מע – קיצור הארכת מועדים להכרת מס תשומות

בעקבות התיקון תתאפשר ההארכה כאמור לתקופה . לתקופה מצטברת של חמש וחצי שנים ממועד הזכאות המקורי

 .והכל ללא דרישת הוכחת אי רשלנות, מצטברת של חמש שנים בלבד ממועד הזכאות המקורי

ממס התשומות  21%נקבע כי יוטל קנס בשיעור של , על מנת להילחם בהעלמת עסקאות – קנס מנהלי למעלימי מס

לא ניהל ספרים כדין או ניהל ספרים בסטייה , למי שהעלים תשומות ולא רשם אותן בספרים, שהוכר במסגרת השומה

 .מהותית

-אבוהתשומות וזאת למרות שדעת המיעוט בפרשת מס כי במסגרת התיקון לא נכללה התייחסות לנושא שיערוך  ,נציין

וזאת ( בנוסף להתרת התשומות בניכוי בידי מעלימי המס)גרסה שיש להתיר שיערוך התשומות ( 1222012א "ע) סאלח

 . תוך שמירת העיקרון של גביית מס אמת

לרבות , סך כל עסקאותיו עוסק הרשום באיחוד עוסקים יגיש דווח שנתי על – מועד דיווח עוסק הרשום באיחוד עוסקים

יום מתום שנת המס שלגביה מוגש  11תוך , כל רכישותיו ושירותים שקבל מהעוסקים הרשומים עימו באיחוד עוסקים

 .ח"הדו
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 מ"מעהפטור מדיור מוגן אינו בגדר שכירות למגורים לעניין  – 4חוזר 

 שכירותדיור מוגן כעסקת  תנדונה שאלת סיווג עסק (224011ץ "בג) עמותת דיירי הדיור המוגן בישראלבפרשת 

 "( . החוק: "להלן) 1171-ו"תשל, לחוק מס ערך מוסף( 1)21מ מכוח הוראות סעיף "לעניין הפטור ממע למגורים

, כעסקאות שכירותבין מוסדות הדיור המוגן לבין דייריו במסגרת פרשה זו טענו העותרים כי יש לסווג את העסקאות 

 . מ את רכיב השכירות מתוך סך התמורה המשולמת בעסקה"יש לפטור ממע, לחילופין .מ"ממע אותןפטור ולפיכך יש ל

מוש טענה המדינה כי ההסכם בין הדייר לבית הדיור המוגן איננו הסכם שכירות אלא הסכם המשלב בין שי, מנגד

סימוכין לכך ניתן למצוא לא אחת בחוזי הדיור אשר  .מ"ולכן יש לחייב את העסקה במע, במקרקעין לבין קבלת שירותים

 .אינם מהווים חוזי שכירותהם מציינים מפורשות כי 

, דחה את עמדת העותרים וקבע כי עסקה לדיור מוגן אינה חוסה תחת הפטור של שכירות למגוריםהעליון בית המשפט 

  .והן לאור התכלית הניצבת בבסיס הפטור, הן לאור מהות הזכות הנרכשת

הרפואה , התרבות, אך גם סל השירותים בתחומי החברה, מהווה רכיב משמעותיאמנם בעסקה האמורה רכיב המגורים 

 .הינם רכיב משמעותי העומד בפני עצמו, כביסה ועוד, טיפוח אישי ,חשמל, לצד סל שירותים נוספים הכולל מזון, והסיעוד

ואין לומר כי , מכאן שההסכמים לדיור מוגן כורכים יחד גם את הזכות למגורים וגם את הזכות לקבל שירותים נוספים

חוזה , sui generis מסוג החוזה בין בית הדיור המוגן לדייר הוא חוזה. הזכות האחת היא העיקרית והאחרת טפלה לה

יש להתייחס אל אלא , ריד את רכיביו השונים לעיקר וטפלמיוחד שאין לשבצו בתוך אחת המסגרות החוזיות ואין להפ

 . הניסיון להפרדה כזו במישור המשפטי והכלכלי הוא מלאכותי. כאל מכלול שלם במסגרתואגד הזכויות המוענק 

ומשום ששוק השכרת הדירות למגורים אינו פונה , מאחר שרכיב השכירות אינו עיקר העסקהבית המשפט אף ציין כי 

בסעיפי  עיון .מ לעסקאות דיור מוגן אינו משרת את תכלית החקיקה"ממעהרי שמתן פטור , ת הדיור המוגןלאוכלוסיי

 . אחרים בדיני המס מחזק טענה זו יםחוק

 על רכיב השכירות מכלל התמורה נדחתה אף היא על ידימ "עטענתם החלופית של העותרים לפיה יש להעניק פטור ממ

, למתן מכלול שירותים ולא יהא זה נכון לפרק את ההסכמים לרכיביהם השוניםבית המשפט בקובעו כי מדובר בהסכם 

הפתח , לכך יש להוסיף את הקושי המעשי בהחלת הפטור על רכיב המגורים בנפרד. תוך מיסוי של כל רכיב בנפרד

י זיהויים של הרכיבים השונים בכל מוסד ומוסד ולגבי כל להתדיינויות אין קץ בין בתי הדיור המוגן לבין רשויות המס לגב

 .מ"וחלוקה בין דיירים צעירים לבין דיירים מבוגרים יותר אשר תסבך את מערכת החיוב במע, אחד ואחד מהדיירים

ציין בית המשפט כי קבלת עמדת העותרים ולפיה מדובר בעסקת שכירות עלולה להביא לכך שרשויות המס יראו , לבסוף

תוצאה , ולחייב את הצדדים במס שבח ובמס רכישה, שנה 21העסקה בגדר הסכם שכירות לתקופה העולה על את 

 .המנוגדת לאינטרס של הדייר
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 התמחות הטעון בתחום עיסוק אקדמינקודות זיכוי בגין תואר דחייה אפשרית של ניצול  – 3חוזר 

התואר הראשון יהא זכאי לנקודת זיכוי אחת לתקופה שלא תעלה ג לפקודה קובע כי סטודנט שסיים את לימודי 21סעיף 

תעלה על  אוסטודנט שסיים את לימודי התואר השני יהא זכאי למחצית נקודת הזיכוי לתקופה של, על שלוש שנים

  . תקופת הזכאות תחל בשנה שלאחר שנת סיום הלימודים. שנתיים

ולפיו , "(התיקון: "להלן) 2112-ב"התשע, (141' מס)מס הכנסה פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת  12.2.2112ביום 

יוכל לבחור בין , משפטים וראיית חשבון: כגון, יחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום בו נדרשת התמחות

שנה מה החללבין ניצולן , החל מהשנה שלאחר שנת סיום הלימודים –ניצול של נקודות הזיכוי כפי שהיה ניתן עד כה 

 . הבחירה מותנית בביצוע ההתמחות לא יאוחר מהשנה שלאחר שנת סיום הלימודים. שלאחר שנת סיום ההתמחות

מימש  אובלבד של, על כל מי שטרם סיים את תקופת התמחותו בשנה זו, 2112התיקון חל רטרואקטיבית מתחילת שנת 

 .את זכאותו לנקודות הזיכוי

שכן נקודות , קודת הזיכוי למסיימי תואר ראשון או שני בתחום שבו נדרשת התמחותהתיקון יאפשר ניצול מיטיבי של נ

אלא גם בתקופה , הזיכוי יהיו ניתנות לניצול לא רק בתקופת ההתמחות שבה שכרו של מסיים התואר נמוך יחסית

 .שכר גבוה יותר, בדרך כלל, בה משולם, שלאחר תקופת ההתמחות
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 1.1.4114האמנות למניעת כפל מס עם גיאורגיה ודנמרק נכנסו לתוקף ביום  – 2חוזר 

בין ישראל אמנה לפיו ה, 2111-ב"התשע, (גיאורגיה( )מניעת מסי כפל)פורסם צו מס הכנסה  26.12.2111ביום 

 .של משרדנו 17' להרחבה על סעיפי האמנה העיקריים ראו מידעון מס .ואילך 1.1.2112יום מ לגיאורגיה תיכנס לתוקף

בגדרֹו ניתן תוקף לאמנת , 2111-ב"התשע, (דנמרק( )מניעת מסי כפל)פורסם צו מס הכנסה  1.1.2112ביום , כמו כן

נה האמ .ואילך 1.1.2112יום תיכנס לתוקף מ זואמנה גם  .1.1.2111דנמרק שנחתמה ביום  המס בין ישראל לבין

 :את ההוראות הבאות, בין היתר, וקובעת"( אמנת המודל: "להלן) OECD-המודל של האמנת על , בעיקרה, מבוססת

במידה ולא ניתן להכריע  .נקבע כי במקרה של כפל תושבות יוכרע העניין לפי מבחני שוברי שוויון, לגבי יחידים: תושבות

להכריע לגבי התושבות לפי  במידה ולא ניתן. עוברים לשובר שוויון השני וכך הלאה, על ידי מבחן שובר שוויון הראשון

, לגבי חברות .הדדית בהסכמה השאלה את יישבו המתקשרות המדינות של הרשויות המוסמכות, שוויוןהשוברי מבחני 

 .ייושם מבחן הניהול האפקטיבי, שבת שתי המדינותנקבע כי במידה וחברה נחשבת תו

החברה מקבלת הדיבידנד כאשר , ידנד בין חברותבבמדינת המקור לדי ניכוי מס במקורממלא נקבע פטור : דיבידנד

לבנק מרכזי או , ידנד המשולם לקרן פנסיהבלדיפטור מלא וכן , ממניותיה של החברה המשלמת לפחות 11%-מחזיקה ב

  .בלבד 11%שיעור של ל ניכוי המס במקורבכל מקרה אחר מוגבל . למדינה עצמה

בדומה להקלה הקיימת ו ,לחילופין. ת תושבות משלם הריביתבמדינ 1%י של ירבמ במקור מסניכוי נקבע שיעור : ריבית

על כל  ,רות להתמסות על ריבית כאמור כרווחי עסקיםקיימת אפש ,ב וישראל"באמנה למניעת כפל מס בין ארה

או לבנק  בגין קרן פנסיה ,בין היתר, במדינת המקור יינתן לגבי ריבית המשתלמת ניכוי מס במקורפטור מ. המשתמע מכך

 .ממשלת המדינה האחרת המרכזי של

לא מוטלת , לפיכך. ולפיו ניתנת זכות מיסוי בלעדית למדינת התושבות, אומץ העיקרון הקבוע באמנת המודל :תמלוגים

 .חובת ניכוי מס במקור במדינת המקור בגין תשלום תמלוגים

אלא אם מדובר במקרקעין או במניות , מוענק פטור ממס רווח הון במדינת המקור, בהתאם לאמנת המודל: רווח הון

רווח הון , 2111החל מינואר , לפקודה 161כי בהתאם לתיקון , יצוין. משוויה נובע ממקרקעין 11%-עלה מבחברה שלמ

פטור ממס  2111בידי תושב חוץ ממכירת מניות חברה תושבת ישראל שאינה איגוד מקרקעין ושנרכשו החל מינואר 

 .הישנה בין ישראל ודנמרק האמנה החדשה מבטלת את הפרצה אשר הייתה קיימת באמנה, בהקשר זה. בישראל

הכנסות משירותים מקצועיים ופעילויות עצמאיות אחרות תחויבנה : שירותים מקצועיים ופעילויות עצמאיות אחרות

 . בהתקיים תנאים מסוימים, במדינה בה ניתנו השירותים

ינת המקור כנגד ההכנסה חייבת נקבע מנגנון של זיכוי ישיר לפיו יינתן זיכוי מס בגין המס שנוכה במד: זיכוי בגין מס זר

לתושבי ישראל לקבל זיכוי בגין מיסים ששולמו על ידם , בתנאים מסוימים, יצוין כי הפקודה מאפשרת. במדינת התושבות

 .גם במדינות אשר אינן חתומות על האמנה למניעת כפל מס עם ישראל, ל"בחו

יצוין כי זו האמנה הראשונה של . הכנסה תביעות בגביית סיוע לזה זה נקבע כי המדינות יעניקו: סיוע בגביית מיסים

 .ישראל הכוללת סעיף מסוג זה


