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 5013 אפרילב 52

 217' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 157 במידעון

 בינוי בראי חוק מס ערך מוסף-פעילות פינוי – 2חוזר 

 מ יש לראות פעילות"קבע בית המשפט כי לצורכי מע( 1571-00מ "ע) חברה להנדסה ולבנייהפרדימן חכשורי בפרשת 

ולמסות , עירייההמפונים והדיירים ה, המינהל: בינוי כמורכבת משלוש עסקאות שונות של היזם עם הגורמים הבאים-פינוי

 .כל עסקה בהתאם

 גזירות המס בקפריסין בעקבות הסכם החילוץ – 1חוזר 

לפיו בתמורה לצעדים , אושר סופית ההסכם בין קפריסין לבין האיחוד האירופי וקרן המטבע הבינלאומי ,לאחרונה

 דמיליאר 10היא תקבל חבילת סיוע בהיקף של . והעלאת שיעור מס החברות תהטלת מס על פיקדונו ,ביניהם, םיכלכלי

 .ותחלה חובת תשלום אגרה שנתית על כלל החבר 5013החל משנת , בנוסף. אירו

 האם קבלת מניות בכורה במסגרת עסקת מכירה מהווה תמורה נוספת – 3חוזר 

האם מניות בכורה שהוקצו במסגרת מכירת מניות  הסוגיה נדונה( 1130-07מ "ע) השקעות וניהולתהודה בפרשת 

" לחלוקה הרווחים הראויים"סוגיית קביעת וכן , והסכם אופציות הדדיות שנחתם בין הצדדים מהווים חלק מהתמורה

  .במצב של חלוקת דיבידנד בשנת המכירה

 :ת רשות המיסיםוהודע

 הארכת תוקף הוראות תשלום המקדמה במס שבח (2

תשלום על  ,מיסוי מקרקעיןלמנהל ר להעביזכות במקרקעין הרוכש לחוק מיסוי מקרקעין קבעו כי על ( ב)12הוראות סעיף 

 .30.3.5013הוראות אלה פג ביום  תוקפן של. (מקדמות מס שבח) המוכרחייב חשבון המס ש

אשר מונעת חסמים אפשריים , לאור היתרונות הברורים של המקדמהכי , בהודעה שפרסמה רשות המיסים נקבע

קובעים את חובת הסעיפים האשר תאריך את תחולתם של  לקדם חקיקה הבכוונת, שם הרוכש ברישום הזכות על

כי בתקופה בה הסעיף הקובע את חובת תשלום , רשות המיסיםכמו כן הבהירה  .לתקופה נוספתהמקדמה  תשלום

 .לא קיימת חובה להעביר את המקדמה לרשות המסים, (14145013-החל מ) המקדמה לא בתוקף

 דחיית המועד האחרון להגשת דוח למס הכנסה (1

דוחות הגשת ה םלש םכי במטרה לאפשר קבלת כלל האישורים הרלוונטיי, הוחלט 10.1.5013רסמה ביום ובהודעה שפ

המועד האחרון : כדלהלן ,ליחידים ל דחיית המועד האחרון להגשת דוח מס הכנסה שנתיע ,5015השנתיים לשנת 

המועד ו ,30.2.5013אשר אינם חייבים בהגשת דוח מקוון הוא ולהגשת הדוח השנתי ליחידים החייבים בהגשת דוח 

  .30.0.5013דוח מקוון הוא האחרון להגשת דוח שנתי מקוון ליחידים החייבים בהגשת 
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 בינוי בראי חוק מס ערך מוסף-פעילות פינוי – 2 חוזר

ובינוי שכונת הארגזים  זכתה החברה במכרז לפינוי( 1571-00מ "ע) פרדימן חכשורי חברה להנדסה ולבניהבפרשת 

התחייבות לתשלום סכום תמורת  במסגרת המכרז קיבלה החברה את הזכות במקרקעין נשוא עיסקת הפינוי בינוי. א"בת

בין בדרך  וכן בתמורה להתחייבות לפיצוי הדיירים היושבים במתחם"( המינהל: "להלן)במזומן למינהל מקרקעי ישראל 

בגין התשלום במזומן בלבד ללא  חשבוניתהמינהל הוציא לחברה . של בניית הדירה החליפית ובין בדרך של פיצוי במזומן

כולל הן את ההוציא מנהל מיסוי מקרקעין שומה לפיה מחיר הרכישה , י לעניין מס רכישהכ, יצוין. הכללת שאר העלויות

לרבות עלות שירותי הבנייה להקמת , התשלום במזומן ששולם על ידי החברה למינהל והן את הוצאות הפינוי הצפויות

  .דירות חלופיות למפונים

 .נקבעה על ידי מנהל מיסוי מקרקעיןזו כפי ש, התמורה על מלוא תינהל להוציא להם חשבוניהיה על המ ,החברהלטענת 

עמדה זו נבעה מחלוקת . עליו להוציא חשבונית בגובה המזומן ששולם בלבדהמינהל לפיה תמך בעמדת  מ"מנהל מע

, השנייה. נהל לחברה בתמורה למזומןיהעסקה שבוצעה בין המ, האחת: בינוי לשלוש עסקאות נפרדות עסקאות הפינוי

עסקה בין , השלישית. פינויתמורת צעה בין החברה לדיירים המפונים בנוגע לבניית הדירות החלופיות העסקה שבו

 . על אגרות והיטלים ההחברה לבין העירייה בנוגע לביצוע עבודות הפיתוח על ידי החברה בתמורה לויתור העיריי

המתבצעות מול  בינוי לעסקאות שונותמ לגבי חלוקת עסקת הפינוי "מע נהלמבית המשפט קיבל את עמדת , ככלל

העובדה בשל דחה בית המשפט את טענת המערערת להיעדר עיסקה עם העיריה , עבודות הפיתוחלעניין . גורמים שונים

בית המשפט . ל התקשרות עם העיריהולא בש, לביצוע עבודות הפיתוח היא מכוח הוראות המכרזהחברה כי התחייבות 

ואשר על פיה מעצם טיבן ומהותן של עבודות הפיתוח , בעניין קריית שדה התעופה 10525402א "הסתמך על ההלכה בע

א היתה אחד "בהן עירית ת, הלכה זאת חלה מקל וחומר בנסיבות העניין. ניתן להניח כי הן בוצעו עבור הרשות המקומית

  .חת על ביצוע העבודות ועודשימשה כמפק, השתתפה בפרסום המכרז ובייזום תוכנית הפינוי בינוי, מבעלי המקרקעין

בהתאם . מ"מעלחוק  52 -ו 52בחן בית המשפט את הוראות סעיף בשאלת מועד החבות במס בגין שירותי הבנייה 

החיוב הינו מועד סיום עבודות הבניה או מועד העמדת המקרקעין בהם נעשתה  מועדהכלל הוא כי , להוראות אלה

החריג לכלל הוא שתמורה ששולמה קודם למועד החיוב במס האמור . לפי המוקדם –העבודה לרשות הקונה או לשימושו 

כי בית המשפטבגין שירותי הבניה לדיירים פסק במס לעניין מועד החבות  .עם ביצוע התשלוםבגינה יחול החיוב , לעיל

והדיירים ומאחר ש מקרקעין מהדיירים לחברהבזכויות ההתמורה בגין שירותי הבנייה מתבטאת בהעברת קבלת ומאחר 

ומועד החיוב  52הרי שיחול בעניננו החריג הקבוע בסעיף , ויתרו על חזקתם במקרקעין כבר במסגרת הסכם הפינוי בינוי

בית המשפט מוסיף וקובע כי הגם שהדיירים לא פינו את המקרקעין בפועל  .מ יחול עם חתימת הסכם הפינוי בינוי"במע

מועד לעניין . אינה משנה את מועד קבלת הזכות על ידי החברה, החליפית בפועל אלא במועד קבלת הדירה, באותו מועד

 יש לראות ביום קבלת היתר הבנייה כיום קבלתכי , קבע בית המשפט לעירייה הפיתוח החבות במס בגין שירותי

היטלים אגרות וההלגבות את היתה משום שזהו היום שבו הרשות המקומית אמורה , התמורה בגין עבודות הפיתוח

 (. עליהם ויתרה)

מ ואשר נכלל "דחה בית המשפט את טענת החברה לפי הפטור החל לגבי פעילות בינוי פינוי בחוק מע, בנוסף לאמור

קבע  בית המשפט. מ"אשר נכנס לתוקפו לאחר חתימת ההסכם בינם לבין המנהל פוטר אותם מתשלום מע, בסעיף חדש

  .על המקרה נשוא פסק הדיןרטרואקטיבית אין להחילו ואשר על כן , מבהירבתיקון מחדש ומהותי ולא בתיקון ר מדובכי 
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 גזירות המס בקפריסין בעקבות הסכם החילוץ – 1חוזר 

לפיו בתמורה , אושר סופית ההסכם בין קפריסין לבין האיחוד האירופי וקרן המטבע הבינלאומי 5013במרץ  52ביום 

להלן נעמוד  .אירו דמיליאר 10היא תקבל חבילת סיוע בהיקף של  -קפריסין לבצע לצעדים כלכלים אשר חלקם הסכימה 

אשר להם השפעה במישרין או  -ועל שינויים פנימיים בחוק, על עיקרי הצעדים הכלכליים אותם נדרשה קפריסין לבצע

 :אשר מבצעים פעילות בקפריסין -בעקיפין על תושבי ישראל 

יעברו ארגון  Laiki Bank –ו Bank of Cyprus (BOC ) –ים הגדולים בקפריסין שני הבנק - תהטלת מס על פיקדונו

 :מחדש כדלהלן

 ,וכמו כן BOCמערך הפיקדונות יומרו למניות של  BOC – 37.2% בנקאירו ב 100,000פיקדונות מעל סכום של  .1

מערך הפיקדונות יישמרו בבנק על מנת להוות בטוחה למקרה ובעתיד יידרש הון נוסף למימון תכנית  55.2%

לאחר ביצוע בחינה של הנכסים , יום 20ההחלטה בדבר הבטוחה תתקבל לכל המאוחר תוך . ההצלה

 . BOCשל בנק  תוההתחייבויו

כאשר פיקדונות עד סכום של , "בנק רע"ו" נק טובב"ייסגר והפיקדונות המנוהלים בבעלותו יסווגו ל Laikiבנק  .5

פיקדונות מעל סכום של . ולפיכך לא ייפגעו BOCבעתיד בבנק וישולבו , "בנק הטוב"כ סווגואירו י 100,000

 .לעיל' כמתואר בסעיף א BOCודינם יהא זהה לדין הפיקדונות בבעלות " בנק הרע"כ סווגויאירו  100,000

 ,באפריל אושר 5ביום (. אך יצברו ריבית)שארו בהקפאה יאירו  100,000סכום של מערך הפיקדונות שמעל  10% .3

קדונות ימערך הפ 30% כך שלמעשה רק, בהקפאהנמצאים למשוך רבע מהפיקדונות אשר  וכלוהמשקיעים יכי 

 .בהקפאה ושאריי

 .במסגרת ההסכם נקבע כי בנקים אחרים המנוהלים בקפריסין לא צפויים להיפגע .1

וזאת בגין  %15.2לשיעור של  %10העלאת שיעור מס החברות משיעור של  :SDC-שיעור מס חברות והעלאת 

הכנסות , כי בהתאם לדיני המס בקפריסין כיום ,נציין. רווח הון ודיבידנדים מסוימים: הכנסות שאינן פטורות ממס כגון

. לפעילות העסק תככל שהן אינטגראליו, (15.2%שיעור שכאמור יעלה ל ) 10%ריבית מחויבות במס חברות בשיעור של 

 Special Defense Contributionיחויבו במס, לפעילות העסק תהכנסות ריבית אשר לא רואים אותם כאינטגראליו

(SDC ) (ערב השינויים לעיל 17%במקום ) 30%בשיעור של. 

אין על כל חברה תושבת קפריסין למעט חברות אשר  אירו 320נכון להיום מוטלת אגרה שנתית בסך  – אגרה שנתית

כי גם חברות אלו יחויבו בתשלום  ,לאחרונה נקבע. חברות להן אין כל נכסים או התחייבויות ,וכן( רדומות)להן פעילות 

 .אגרה כאמור

ריסאי אין ערובה לכך שהמשבר יסתיים ללא צעדים נוספים מצד הממשל הקפ, ל"למרות הצעדים הכרוכים מההסכם הנ

סוית באשר לשימוש בחברה קפריסאית לביצוע הפעילות ייתכן וזה הזמן לבצע בדיקת כדאיות מ. והאיחוד האירופי

 תאו פעילות באמצעות חברה תושב4אין ספק כי לקוחות ישראלים להם פעילות בקפריסין במישרין ו. הבינלאומית

אות החדשות ולשקול את היתרונות והחסרונות של קפריסין יצטרכו לשקול את המשך פעילותם בקפריסין לאור ההור

עם זאת נציין כי קפריסין עדין משמשת מדינה נוחה מבחינת הטבות . ל"שימוש במערכת הקפריסאית לביצוע פעילות בחו

 .וכן פטור בגין קבלת דיבידנדים ורווחי הון מסוימים, פטור מניכוי מס במקור לתושב חוץ, כדוגמת, בה תהמס הניתנו
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 האם מניות בכורה מהוות תמורה בגין מכירת מניות – 3חוזר 

 2-מכרה החברה את אחזקותיה במניות חברה כלולה בתמורה לכ( 1130-07מ "ע) השקעות וניהולתהודה בפרשת 

במועד חתימת העסקה הקצתה החברה הכלולה לחברה מניות בכורה אשר הקנו לה את הזכות , כמו כן. ח"מיליון ש

, במקביל לעסקה ולהקצאה נחתם הסכם נוסף בין החברה ובין הקונה. ח"מיליון ש 15.72-עד לסך של כלקבל דיבידנד 

וכל לחייב חברה תאופציה לפיה ה חברהל הקונה הקנתה ,לפי הסכם האופציות. י של אופציותאשר קבע מנגנון הדד

תוכל לחייב הקונה אופציה לפיה  הקנתה החברה לקונה, ומנגד( PUT אופציית)לרכוש ממנה את מניות הבכורה  התוא

 20%-ל 20%נקבע בין  PUT-ת האופצישל מימוש המחיר . (CALLאופציית )למכור לה את מניות הבכורה  התוא

ריבית  כולל (ח"מיליון ש 15.72) שהינו סך הזכאות של החברה לדיבידנדים, "יתרת הסך המצטבר"מ( כתלות בזמן)

 .ים ששולמו להדיבידנדהכל סכומי  והפרשי הצמדה ובניכוי

בין נימוקיו . מניותההתמורה בגין מכירת כחלק מ, זכאית לו שהחברה, את דיבידנד הבכורה פקיד השומה ביקש לראות

לא יתקבל בידיה ש כלשהו סיכוןחשופה ל החברה אינה, כי באמצעות מנגנון האופציות ההדדיות, ציין פקיד השומה

 .ח"ש מיליון 15.72-כלתשלום בסכום המצטבר 

אינטרסים השונים של הצדדים לעסקה וכי קיים סיכון כי מתווה העסקה שנבחר התחייב עקב ה החברה הטענ, מנגד

מאחר שחלוקת הדיבידנד כפופה למבחני חוק החברות ולכך שיוותרו די מזומנים , שהיא לא תקבל את מלוא הסכום

הרי שעל פי הסכם , ת הבכורה חלק מהתמורהלחילופין טענה החברה כי אף אם יש לראות במניו. בקופת החברה

 .מהסכום ורק אותו יש לקחת בחשבון כחלק מהתמורה 20%-האופציות היא זכאית רק ל

אינה מהווה תמורה , ה זכות לקבל דיבידנדחברמקנות לה, על אף שהקצאת מניות הבכורהקבע כי בית המשפט 

מבטיח את פירעון ההדדי ההסכם האופציות  ביניהםו ,כלל ההסכמים. הרי ששונות הנסיבות במקרה דנן, לכשעצמה

מוכרת נכס  החברה .המקרה דנן זהה למצב של מכירה באשראי, מצביעים כי מבחינה כלכלית, הסכום המצטבר

, עובדה כי הסכום אינו מובטח במאת האחוזיםבהתחשב ב .והתשלום בגינו מתקבל במועד מאוחר יותר, בבעלותה היום

 . דיבידנדכו וגוסי 10% -הבעוד יתרת , חלק מהתמורההמובטחים ייחשבו ל 20% -רק הכי קבע בית המשפט 

החברה . לפי החלופה המיסויית( ל"רר)סוגיה נוספת שעלתה בפרשה זו נוגעת לאופן חישוב הרווחים הראויים לחלוקה 

דיבידנדים  ממנואין להפחית ש הרי, עד לתום שנת המס שקדמה למכירהומחושב ל נצבר "רהרטענה כי מאחר ש

דיבידנדים שחולקו בגין רווחים שצמחו ל "ריש להפחית מהרטען פקיד שומה כי , לעומתה. שחולקו בשנת המכירה עצמה

 .דים אלו חולקו בשנת המכירה עצמהאף אם דיבידנ, עד לתום שנת המס הקודמת לשנת המכירה

אף אם , "דיבידנד שחולק מהם"את ה ל"ררמהיש להפחית ופסק כי , גם בסוגיה זאת בית המשפט דחה את הערעור

התייחס גם לנכונותה של רשות המיסים להפחית מסכום בית המשפט , זאת ועוד .חולק בשנת המכירה עצמה הדיבידנד

וקבע כי נכונות זאת מיטיבה יתר על , הדיבידנד המחולק את חלק החברה המוכרת ברווחים השוטפים של שנת המכירה

שכן רווחי השנה השוטפת אינם ניתנים לחלוקה כדיבידנד קודם להוצאתם של דוחות כספיים , המידה עם הנישום

 . מבוקרים

 


