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 0213 פברוארב 02

 215' גיליון מס -מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 101 במידעון

  ב לפקודה212י סעיף "ניכוי מס במקור ממשכורות החייבות במס נוסף עפ - 2חוזר 

ניכוי )תקנות מס הכנסה עודכנו , ₪ 022,222העולה על על ההכנסה החייבת  0%סף בשיעור בהמשך להטלת מס הי

 .יסף באופן שוטףגביית מס ה את באופן שיאפשר 1993 -ג"התשנ( ממשכורת ומשכר עבודה

 מתי הלוואה בין חברות אחיות תסווג כדיבידנד בידי החברה האם - 1חוזר 

נקבע כי מחילת הלוואות לחברה אחות דינה ( 33033-10-12מ "ע) 'שמואל לוי ואחה לאחרונה בעניין בפסיקה שניתנ

רתי כדי בבחינת מכלול המימון הבינחבאת הצורך  ביתר שאת מעלה, פסק דין זה. חלוקת דיבידנד לחברה האםדין כ

 .למנוע תאונות מס מיותרות

 מ"עילה של עשיית עושר ולא במשפט אינה תמורה לעניין חוק מע קבלת השבה מכח - 3חוזר 

, ח עילה של עשיית עושר ולא במשפטוקבע בית המשפט העליון כי קבלת השבה מכ( /011962א "ע) יבולי גלילבפרשת 

 . מ"לעניין חוק מע" מכר"כ בה ולפיכך אין לראותה, אינה מהווה תמורה בגין הקנייה מרצון

  



     

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

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

- 0 - 

 

 ב לפקודה212י סעיף "ניכוי מס במקור ממשכורות החייבות במס נוסף עפ - 2חוזר 

 אשר נכנס לתוקפו ביום ,0210 –ב "התשע, (תיקוני חקיקה)במסגרת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס כי , כזכור

 022,222כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על , קובעאשר  לפקודה ב101סעיף התווסף , 1.1.0213

העולה יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת , .(ח"ש 011,1/2:  0213בשנת , ם מדי שנההסכום יתוא), ח"ש

 ."(המס הנוסף" :להלן) 0%בשיעור של ₪  022,222על 

ניכוי )תקנות מס הכנסה  לאחרונהקנו תו ,מנת לגבות את המס הנוסף באופן שוטף ולא רק בעת הגשת הדוח השנתי-על

התיקון התאים את הוראות הניכוי ממשכורות המשולמת . (התקנות -להלן) 1993 -ג"התשנ( ממשכורת ומשכר עבודה

 .כך שהם יכללו גם את ניכוי המס הנוסף, ואילך 0213החל מחודש ינואר 

 :ניכוי המס הנוסף יחול על כל סוגי ההכנסה ממשכורת כמפורט בתקנות כדלהלן

 .משכורת חלקית וקצבה, חישוב המס ממשכורת חודשהקובעת את אופן ' תוספת א -

 .הקובעת את אופן חישוב המס משכר עבודה יומי' תוספת ב -

 .המפרטת את אופן חישוב המס ממשכורת לעובד זר ' תוספת ג -

 .כגון הכנסת עבודה לשאריו של עובד שנפטר, בתקנות הקובעת את גובה המס במקרים מיוחדים /תקנה  -

בנוסף , ינכה( לשנה₪  011,1/2)לחודש ₪  32/,3/עביד אשר משלם משכורת העולה על משמעות התיקון היא שמ

 .0%בשיעור של , ב לפקודה101פ סעיף "גם את המס הנוסף ע, לפקודה 101י סעיף "לשיעורי המס עפ

ב 101לתקנות בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף  /מעביד אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה , נציין כי

יש לנכות , החייבת בשיעור מס מוגבל מדובר בהכנסה אם ,כלומר .ינכה מאותה משכורות גם את המס הנוסף, פקודהל

 .ל"היא עולה על הסך הנש ,אם וככל, את המס הנוסף ממנה

מהמס  בנפרדעל המעבידים לשמור את הנתונים לגבי המס הנוסף , שפירסמה רשות המיסים בהתאם להנחיות, כמו כן

 .האחר שמנוכה מהמשכורת
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 מתי הלוואה בין חברות אחיות תסווג כדיבידנד בידי החברה האם - 1חוזר 

שסווגה , (אמבסדור -להלן)מ "ל בע"ן חו"החזיקה חברת אמבסדור נדל( 33033-10-12מ "ע) 'שמואל לוי ואחבפרשת 

 .ושתי חברות אחיות SLPחברת : ן"בשלוש חברות הונגריות העוסקות בנדל, כחברה משפחתית

כספים לחברות האחיות בהסכמי הלוואה שניתן לסווגם לפי הוראות הדין ההונגרי  SLPהלוותה , במהלך השנים

 . כהלוואה שלא יידרש בגינה החזר

כי יש , בין היתר, במסגרת ההסכם נקבע. מניות לצדדים שלישיים SLPבוצעה עסקה לפיה הקצתה חברת  0221בשנת 

ומוסכם , העברה סופית של כספים ללא התחייבות השבה"לחברות האחיות כ SLP -לראות בהלוואות שניתנו מ

 ."שאמבסדור לא תהיה מחוייבת להשיב סכום זה

 -לחברה האם SLPת כדיבידנד שחילקה ביקש פקיד השומה לסווג את ההלוואות שניתנו לחברות האחיו, לאור האמור

, במקרה זה. בדרך של הפקדתם בחברות האחיות, לאמבסדור SLP -שכן מדובר בהטבה כלכלית שניתנה מ, אמבסדור

ביקש פקיד השומה למסות את סכום ההלוואה כדיבידנד , היו שליליים SLPעל אף שיתרת הרווח השוטף והעודפים של 

ביקש פקיד השומה לראות בהסכם ההקצאה כהסכם מכר שהניב , לחילופין. 01%יעור בידי אמבסדור ולחייבו במס בש

 .לאמבסדור רווח כלכלי בדרך של ויתור על הלוואות

בהתאם . לחברות האחיות כדיבידנד SLP -בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת פקיד השומה וסיווג את ההלוואות מ

התייחסה לכספים שניתנו לחברות האחיות ככספים שהתקבלו על  ברור מנוסח הסכם ההקצאה שאמבסדור, לפסק דינו

מכלול הנסיבות והצהרתה המפורשת של . ויתרה לחברות האחיות ולאמבסדור על השבת הכספים SLPוכי , ידה

כך שגם , SLP -אמבסדור במסגרת הסכם ההקצאה מלמדות כי מדובר בהעברת כספים שאינן צריכים להיות מושבים ל

 .בסוף הדרך מחילת ההלוואה דינה כדין דיבידנד, וגו בתחילה כהלוואותאם הכספים סו

מ "ע; שנהב 1213620מ "ע)יחד עם סדרת פסקי הדין שניתנו בחודשים האחרונים בעניין מחילת החובות , פסק דין זה

תאונות מס  מעלים את הצורך בבחינת מכלול המימון הבינחברתי כדי למנוע, (פרץ 0201620 מ"מנט וע'טלמנג 1109620

 .מיותרות
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 מ"קבלת השבה מכח עילה של עשיית עושר ולא במשפט אינה תמורה לעניין חוק מע - 3חוזר 

עלתה השאלה האם סכומים שנפסקו לטובת המערערת מכוח פסק בוררות חייבים ( /011962א "ע) יבולי גלילבפרשת 

 .מ"במע

 0לבין המשיבה ( העוסקת בהפעלת בתי קירור ואריזהחברה )באותה פרשה נחתם הסכם שכירות בין המערערת 

בית אריזה ובית  0תה אמורה המערערת לשכור מהמשיבה ילפיו הי, (מ"ר חברה לאריזה וקירור בע"חברת פרי מבח)

לבטל את  0ביקשו שניים מבעלי המניות בחברה האם של המשיבה , זמן קצר לאחר חתימת ההסכם, עם זאת. קירור

 .הצדדים שנחתם ביןהליך נתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה ההמשפט אשר בסופו של  ההסכם ועתרו לבית

במסגרת הסכם הפשרה נקבע כי הסכם השכירות בטל ועל המבקשים בהליך להשיב למערערת את השקעותיה 

במועד מאוחר יותר התעוררה מחלוקת נוספת בין . והוצאותיה בתקופה שלאחר תחילת השכירות ועד למועד שנקבע

הסכום שנקבע  -האחד: להשיב למערערת שני סכומים 0הוכרעה בפני בורר אשר קבע כי על המשיבה שהצדדים 

הסכם מסוף התקופה שבה עסק של המערערת בנכס החזר השקעותיה  -השני ; האמור לעיל במסגרת הסכם הפשרה

 . (השקעות נוספות -להלן) כאמור לעיל הפשרה

הוא אלמנט "( שירות"ובין " מכר"בין )מ "כי אלמנט חיוני לצורך ביצוע עסקה לצרכי מע ,בית המשפט העליון קבע

 :כגון באופן מפורש נקבע אחרת בחוקכל עוד לא וזאת )קרי פעולה רצונית של המוכר או נותן השירות , הרצוניות

לה של עשיית עושר ולא קבלת השבה מכוח עי, לפיכך(. מ"בחוק מע" מכר"חילוט או החרמה כאמור בהגדרת  ,הפקעה

הדבר לא הוסכם בין הצדדים )אינה תמורה בשל הקנייה מרצון  מ היות שהיא"אינה מהווה מכר לעניין חוק מע במשפט

כי אין ..."( עשייה בתמורה למען הזולת)"מ "בחוק מע "שירות"בית המשפט לעניין הגדרת  הוסיף עוד. (בהסכם ביניהם

כל אימת שיש לזולת כלשהו אינטרס באותו , "עשייה למען הזולת"ען עצמו כלראות בכל מעשה שעושה הנישום למ

 . טפל לו נטרס הוא המרכזי ואיזה אינטרסיש לבחון איזה אי, לדידו. מעשה

אלמנטים של יש בה את כל ה הסכם הפשרההתמורה שניתנה למערערת על פי קבע בית המשפט כי , לאור האמור

הטעם העיקרי לכך נעוץ בעובדה שכל . מ בגין תמורה זו"לחייב את המערערת במע ולפיכך יש ,"עסקה"המהווה , "מכר"

יהיה כנגד החזרת המושכר , בהסכםהצדדים הסכימו מרצונם כי תשלום התמורה בעבור ההשקעות וההוצאות הכלולות 

 . 0למשיבה 

. שונה -קעות הנוספות וששולמו לה בעבור ההש, דינם של הסכומים האחרים שנפסקו לטובת המערערת, לעומת זאת

או בהתאם להסדר , 0אלה לא נעשו מתוך התחייבות כלשהי כלפי המשיבה השקעות נוספות , לגישת בית המשפט

באופן שניתן לראות  -בגין ההשבחות הנוספות שביצעה המערערת בנכס  0שלפיו המערערת תקבל תמורה מהמשיבה 

במסגרת , לראות בהעברה של שיפורים אלה לא ניתן, ו כןכמ. 0משיבה בביצוען משום שירותי בנייה שהעניקה ל

שלהם  "מכר"משום , בבוררות ההליכים המשפטיים שנוהלו בין הצדדים וכנגד תמורה שנפסקה לטובת המערערת

 .מ בגין סכומים אלה"ומשכך אין לחייב אותה במע, מ"בחוק מע" מכר"כמובנו של , 0ה למשיב

 

 


