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 1013 מרץב 18

 216' גיליון מס -מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 116 במידעון

 חלוקת ראשונה של נכסי עיזבון פטורה ממס גם לפי פקודת מס הכנסה - 2חוזר 

. ומותירה את הנושא בחוסר בהירות לגבי הפטור החל בהעברת נכסים בירושהפקודת מס הכנסה אינה קובעת כללים 

התווה בית המשפט המחוזי בחיפה את הכללים ( 848606מ "ע)ינסקי 'טולוצבמסגרת פסק הדין בפרשת , לאחרונה

, דורי –אפשרויות תכנון העברת העושר הבין  פסק הדין מרחיב את, ככלל .שיחולו בחלוקת נכסים שאינם נכסי מקרקעין

בשל האפשרות להטלה מחודשת , בין היתר, חשיבותו של פסק הדין רבה. תוך מזעור חבויות המס הכרוכות בהעברה

 .של מס עיזבון והצורך בהיערכות לקראת אפשרות זאת

 זיהוי מוניטין בעסקה של רכישת מניות ואפשרות הפחתתו - 1חוזר 

מוניטין רכישת להכיר במסגרת רכישת מניות גם ב המערערתביקשה  (36610-11-08מ "ע) כלל חברה לביטוחבפרשת 

מהשווי הסובייקטיבי  עודף התמורה ששולם נובעקבע כי ו דחה את הקשתה בית המשפט. בשל הסכום העודף ששילמה

הטמון  טעמים הוא בגין פוטנציאל הסינרגיהאם אחד ה אףוזאת  ,ת למניות ולא מנכס מוניטין שנרכששייחסה המערער

  .ברכישת המניות

 כאינטגרליות לפעילות מפעל מאושר והוצאות מימון סיווגן של הכנסות פיננסיות - 3חוזר 

 קביעת ההכנסה החייבת במפעל מעורבהעוסקות באופן נדונו מספר סוגיות  (413610מ "ע) ס יצוא ויבוא-ר בפרשת

ש בניכוי ולדרזכאות השאלת וכן  מאושרהמפעל הלפעילות  יאינטגרלחלק שאלת היותן של הכנסות פיננסיות  ,וביניהן

 .הוצאות מימון

 ד "סבב שני להגשת הצעות לתכנית מימ -הודעה 

בטחוני 6צבאי -המעודדת ביצוע מחקר ופיתוח דואלי , ד"לשכת המדען הראשי הודיעה על סבב שני של תכנית מימ

. מענה לפערים מבצעיים המענק הכספי יינתן בגין תכניות מחקר ופיתוח בעלות פוטנציאל עסקי ויכולת. עסקי6ואזרחי

ההיקף התקציבי העומד לצורך . אופי הבקשות צריך להיות להיתכנות טכנולוגית ולכל היותר לפיתוח אב טיפוס מקדמי

ינה או אישור חריג ר תכניות חדשות כפוף לאישור תקציב המדאולם אישו, ₪מיליון  11מימון כלל הבקשות בשנה זו הוא 

 . 1123אפריל  21 מיום יאוחר לא להעביר יש הבקשות את. של החשב הכללי

או  Amose@bdo.co.ilאשכול המיסים , פ"מנהל מומחה יחידת מענקי מו, ניתן לפנות אל עמוס אפרתי: לפרטים נוספים

 .reze@bdo.co.ilEאשכול המיסים , מנהל מחלקת חוקי עידוד ותמריצים ממשלתיים, אל ארז עיני
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 חלוקת ראשונה של נכסי עיזבון פטורה ממס גם לפי פקודת מס הכנסה - 2חוזר 

הפרקטיקה וההנחיות לגביו , הפסיקה, חוק מיסוי מקרקעיןל( ג)5סעיף . מן המפורסמות כי הורשה אינה מהווה אירוע מס

וכן את המקרים בהם לא יחול חיוב במס גם בחלוקה שאינה מסדירים את התנאים לפטור ממס בחלוקת נכסי עיזבון 

, לאחרונה. פקודת מס הכנסה אינה קובעת כללים דומים ומותירה את הנושא בחוסר בהירות, אולם .בהתאם לצוואה

התווה בית המשפט המחוזי בחיפה את הכללים שיחולו ( 848606מ "ע)ינסקי 'טולוצק הדין בפרשת במסגרת פס

 .בחלוקת נכסים שאינם נכסי מקרקעין

, ניירות ערך, מיטלטלין, והוריש להם מניות בחברות 1885ינסקי דובר באח ואחות שאביהם נפטר בשנת 'בפרשת טולוצ

וכך חולקו , ניתן צו ירושה בו נקבע כי האחים יהיו היורשים בחלקים שווים 1885בשנת . דירת מגורים וכן מזומנים

נתגלתה צוואת האב המנוח ובה נקבע כי הדירה תחולק בין  1001בשנת . המניות בשתי החברות בין שני האחים

. אחות בלבדיועברו ל( המיטלטלין וניירות הערך, המזומנים, המניות)ואילו כל יתר הנכסים , היורשים בחלקים שווים

התנהלו דיונים משפטיים בסופם הגיעו האחים להסדר פשרה לפיו יקבל האח את כל המניות , בעקבות גילוי הצוואה

 .ומחצית הדירה$ 300,000בחברות ואילו האחות תקבל 

ואילו האחות טענה כי מדובר , פקיד השומה ביקש לראות בהעברה כאירוע הוני ולחייב את האחות במס רווח הון

 .ורשה שאינה חייבת במסבה

בית המשפט דן בהשלכות הסכם הפשרה לחלוקת נכסי העיזבון וקבע כי מקובלת עליו עקרונית הגישה לפיה אין בגילוי 

 .הצוואה בשלב מאוחר כדי להביא לאירוע מס שלא היה חל אילו התגלתה הצוואה בזמן

בין מכוח צוואה ובין , בין מכוח ירושה על פי דין, נקודת המוצא היא כי העברת נכס במסגרת ירושה, בהתאם לפסק הדין

בית המשפט בחן . אינה נחשבת למכירה על ידי המוריש לצורך מיסוי, בדרך של חלוקת העיזבון על בסיס הסכם חלוקה

את ההסדר שבחוק מיסוי מקרקעין וכן את החלטות המיסוי שניתנו לגביו והגיע למסקנה כי יש להחילו גם לגבי העברת 

 .ות בנכסי עיזבון שאינן מקרקעיןזכוי

במקרה נשוא פסק הדין נפסק כי אין לתת משקל לחלוקה המקורית השגויה וכי יש לראות בחלוקה המתוקנת כחלוקה 

לא השתכנע בית המשפט כי המזומנים ששולמו מהאח לאחות היו חלק מנכסי העיזבון , עובדתית, עם זאת. ראשונה

ית המשפט את הטענה כי העברת המזומנים מהווה לפיכך לא קיבל ב. ואינם בבחינת תשלומי איזון מחוץ לנכסי העיזבון

הרי שחלוקתה , חלק מנכסי העיזבוןהיא שמאחר , לגבי דירת המגורים. בפועל חלוקת נכסי העיזבון ופסק כי יש למסותם

 .בין היורשים ללא תשלומי איזון אינה בבחינת אירוע חייב במס
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 ואפשרות הפחתתוזיהוי מוניטין בעסקה של רכישת מניות  - 1חוזר 

 קרנות לניהול חברות שלוש (כלל -להלן )חברה לביטוח  כללרכשה ( 36610-11-08מ "ע) לביטוח חברת כלל בפרשת

כי בהתאם , יצוין. הןלגם מוניטין הנלווה , למניות מעבר נרכש בעסקאות כי כלל טענה השומה לפקיד בדיווחיה. פנסיה

לפיכך ולאור העובדה שבדיווחה לרשות לניירות ערך . להסכמי הרכישה מדובר במכר מניות ללא התייחסות למכר מוניטין

בין , כללטענה , לעומתו. דחה פקיד השומה את עמדתה, ובדוחות הכספיים סולו הציגה כלל את העסקה כעסקת מניות

כי יש להעדיף את מהות ההסכם על פני צורתו המשפטית ולראות בסכום העודף ששולם מעבר להון העצמי של , היתר

כי אף אם ייקבע כי המוניטין נמצא בבעלות החברות  ,כלללחילופין טענה . החברות הנרכשות כמוניטין שנרכש בעסקה

ר לשווי הפעילות של החברות הנרכשות שולם בשל הרי שהחלק העודף מעב, מניותיה בעליבידי הנרכשות ולא 

יש לסווגו כמוניטין בר  משכךו, תההכנס בייצור שמשצפוי לו כלל פעילות ביןוהסינרגיה בין פעילות החברות הנרכשות 

 .כללהפחתה בידי 

כי אמנם דיווחיו הכספיים של הנישום מחייבים אותו מול רשויות המס והם בבחינת נקודת המוצא  ,קבע המשפט בית

 בדוחות אך, מניות רכישת על סולו בדוחות דיווחה כלל. אך במקרה זה התמונה אינה חד משמעית, לניתוח העסקה

קיבל בית המשפט את  ,בנוסף. ניטיןולפיכך אינה מנועה מלטעון לרכישת מו מוניטין ברכישת הכירה המאוחדים הכספיים

 האינלא לפי צורתה המשפטית אלא לפי המהות העומדת מאחוריה  ,שבוצעה עסקההעמדה כי הזכות לטעון למיסוי 

 .הנישום ידי על גם, מסוימים במקרים, לעלות יכולה אלא, השומה לפקיד ורק אך נתונה

ופסק כי בכדי להוכיח את טענתה שיש לייחס את עודף  כימותוהמשפט בחן את משמעות המונח מוניטין ואת שיטת  בית

במובדל ממוניטין )עובר לביצוע העסקה  מוניטין קייםהיה שנמכרו  המניות ישלבעללהוכיח  כללעל , התמורה למוניטין

 . וכי הוא הועבר אליה במסגרת עסקת הרכישה( החברות הנרכשות

ופסק כי באף אחת מהן  כללהעסקאות שביצעה  תכל אחת משלושלאמור בחן בית המשפט את העובדות סביב  בהתאם

במסגרת זו בחן בית המשפט את עצם קיומו של מוניטין בעל ערך לפעילות . לא הוכחה רכישת מוניטין בנפרד מהמניות

 חברת שטענה כפי, שמא או הנרכשת החברה בידינמצא הוא האם  - הבעלות על המוניטין שאלתאת וכן , הרלוונטית

 מרכיב בשל גבוהה תמורה שולמה בהם במקרים כי המשפט בית ציין ,כן כמו. המוכרים המניות בעלי בידי, כלל

 המניות בערך ביטוי לידי שבאה נוספת תמורה אלא, נפרד נכס או מוניטין בבחינת אינו זה שמרכיב הרי, הסינרגיה

 .הנרכשות

 צוין לא הדבר אם אף, מוניטין רכישת גם ככוללת מניות ברכישת לראות האפשרות את פוסל אינו המשפט בית, לסיכום

 .הנרכשת בחברה המניות מבעלי מוניטין נרכש אכן כי יוכח אם רק זאת אך, המשפטיים בהסכמים במפורש
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 כאינטגרליות לפעילות מפעל מאושר והוצאות מימון סיווגן של הכנסות פיננסיות - 3חוזר 

חלק . דובר בחברה פרטית אשר הייתה לה פעילות ייצורית בתחום מוצרי המזון (413610מ "ע)ס יצוא ויבוא -ר תבפרש

הייתה החברה  נוובגי, 1858-ט"התשי, ות הוןכהגדרתו בחוק לעידוד השקע, "מפעל תעשייתי מאושר"מהמפעל הוכר כ

, כחלק מכנסות המפעל המאושר" הכנסות מימון"החברה דיווחה בשנות מס מסוימות על  .זכאית להטבות מס לפי החוק

 . מהכנסתה החייבת( הפרשי ריבית והצמדה)ניכתה הוצאות מימון  –ובשנות מס נוספות 

הכנסות המימון נבעו מהשקעת עודפי כספים של החברה ומהלוואות שנטלה ואשר לא היו , לטענת פקיד השומה

, לאור העובדה שהחברה נטלה הלוואות במגוון מטבעות זרים, בין השאר, זאת. לפעילות המפעל המאושראינטגראליות 

, מנגד. בהיקפים גדולים והשתמשה ברווחיה הצבורים לביצוע השקעות בהיקפים העולים בהרבה על צרכיה התפעוליים

וכי אופי , קבועים עם לקוחות מוסדיים כי היא מתקשרת בהסכמי שיווק ארוכי טווח במחירים, בין השאר, טענה החברה

ניהול עסקיה , לטענת החברה, כך. ל"היא רוכשת בחושחומרי הגלם  יפעילות זה חושף אותה לסיכון בשל שינויים במחיר

 .לצורך הגנה מפני שינויים במחירי חומרי הגלם עסקאות גידור בהיקפים משמעותיים ביצועמחייב 

סיווג , משכךו העסקית הינן אינטגראליות לפעילותן פקיד השומה כי מדובר בהוצאות שאטע, לעניין ניכוי הוצאות המימון

 .מול ההכנסות מהפעילות העסקית םלא ניתן לקזזאשר  לפקודה( 4)1ן פאסיביים לפי סעיף אותן כהפסדי מימו

קבע כי פעילותה המימונית של החברה אינה עומדת  ,"הכנסות המימון"ראליות בהידרשו לסוגיית אינטג, בית המשפט

כי מקור ההון שהושקע ואשר , נקבע. (638685א "ע) ה'פלאז דיןעו בפסק באף אחד משלושת התנאים המצטברים שנקב

וזאת חרף העובדה שפעילותה העסקית הניבה לה הון , השיא לחברה את הכנסות המימון לא היה מפעילותה העסקית

שכן , של החברה נקבע כי ההון שהושקע לא קשור ישירות להתחייבויותיה השוטפות, כמו כן. פעילותהמספיק להבטחת 

ובאופן זה נטלה , היא ביצעה השקעות בניירות ערך ובקרנות שאין להן דבר וחצי דבר עם תחום עיסוקה והתחייבויותיה

החברה גם בתנאי השלישי שנקבע  לא עמדה, ולבסוף. על עצמה סיכונים המנותקים מפעילותה העסקית השוטפת

נקבע כי תיק ניירות הערך של החברה צבר רווחים לאורך . הדורש כי ההשקעות תבוצענה לטווח קצר, ה'בפרשת פלאז

ש כי תיק ניירות הערך של החברה נותר "קבע ביהמ, לפיכך. תקופה ארוכה מאודחלוף בשנים ארוכות וכי אלה מומשו 

 .לא שימש לפעילותה השוטפת –התאם סטאטי לאורך תקופה ארוכה וב

את טענותיה בדבר בית המשפט קיבל , את טענות החברה בדבר אינטגראליות הכנסות המימוןעל אף שדחה 

פחות חלק מההלוואות מאחר שנמצא כי ל, זאת .אינטגראליות הוצאות המימון וניכויין כנגד הכנסתה מפעילותה הייצורית

ח "נמצא כי הכנסות החברה מהשקעותיה בשוק ההון והמט, בנוסף. אכן נדרשו לצורך פעילותה השוטפת השניטלו על יד

בית המשפט . שימשו לצרכיו ולא הוצאו לצרכים חיצוניים ופרטיים, שמומנו על ידי נטילת ההלוואות נותרו בתוך העסק

ור את דחיית הערעור בעניין אינטגראליות הדגיש כי אין בקבלת הערעור בדבר אינטגראליות הוצאות המימון כדי לסת

, החברה תממן את פעילותה השוטפת באמצעות הלוואות -מחד  מאחר שאין מניעה כי ,בין השאר, הכנסות המימון

 ". הכנסות המימון"תיטול סיכונים אשר מאיינים את טענותיה בדבר אינטגראליות  –ומאידך 

אלא למפעלים מאושרים שעל הכנסותיהם חלות הוראות , לוונטית עודדין אף נדונה סוגיה נוספת אשר אינה רהבפסק 

לחוק בדבר ייחוס הוצאות פחת מנכסים  44בפסק הדין נדונה סוגיית אופן החלת הוראות סעיף . בו 60החוק טרם תיקון 

ל את הפחת בין חלקי המפעיש לייחס , בפסק הדין אומצה עמדת רשות המיסים לפיה". מפעל מעורב"מנוטרלים ב

מפעל "וכי לא ניתן לייחס פחת מנכסים מנוטרלים רק לחלק ההכנסה שאינו מ" יחס המחזורים"השונים על פי מבחן 

 ". מאושר


