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 2112 במאי 12

 821' גיליון מס -מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 121 במידעון

 בפקודת מס הכנסה" חברת בית"הגדרת  - 8חוזר 

בית המשפט פסק כי . לפקודה 46לפי סעיף " חברת בית"עלתה לדיון הגדרת ( 22-10מ "ע) פלפלון סנטרבפרשת 

קבע כי מאחר והחברה מוחזקת , בנוסף". חברת בית"אשר מחזיקה מגרשים פנויים אינה זכאית להיחשב כחברה 

על ידי חברה הנשלטת באופן כמעט מוחלט בידי חברה ציבורית היא לא תיחשב כחברה שאין לציבור עניין  21%בשיעור 

 .ממשי בה

 לגוף זרר תושב ישראל "מ של מכירת מקרקעין ממלכ"החבות במע - 2חוזר 

ר תושב ישראל "מכירת מקרקעין ממלכ כי , בית המשפטקבע ( 12142-11-11מ "ע)יד הרב הרצוג במסגרת פסק הדין 

במסגרתה נמכרו מקרקעין " קראיעסקת א"מ בשל היותה "חייבת במע, שהינו תאגיד ללא כוונת רווח, זרלתאגיד 

 . מ"חב מהותיות לעניין סיווג תאגידים זרים לצורכי מעלהיות השלכות רו ותבית המשפט עשוי לפסיקת. ר"ר למלכ"ממלכ

 832סיווגו של יחיד כתושב ישראל בהתאם לדין החל לאחר תיקון  סוגיית - 3חוזר 

שתוקנה במסגרת " תושב ישראל"ניתח בית המשפט המחוזי לראשונה את הגדרת ( 24404-11-11מ "ע) .כ.א בפרשת

 .לפקודת מס הכנסה 122תיקון 

 מוטבת חוק לעידוד השקעות הון3הוצאת כספים מחברה מאושרת 320836וראת ביצוע ה - 4חוזר 

או רכישת מניות מצד שלישי תמוסה במלוא מס החברות ( ל"בארץ או בחו)ההוראה קובעת כי השקעה בחברת בת 

או אף , שלילת הפטור ממס חברותמציינת ההוראה מקרים נוספים בהן יש לבחון את , כמו כן. הקבוע בחוק העידוד

  .מקרים בהם יש לסווג את הוצאת הכספים כדיבידנד לכל דבר ועניין

 הארכת הוראת השעה במס רכישה - הודעה

בהתאם . 2112 -ג"התשע, (והוראת שעה .2' תיקון מס( )שבח ורכישה)פורסם חוק מיסוי מקרקעין  12...4 -ביום ה

יחול מס  21.12.2116 -ועד ל 2112...4 -ל מיום הכך שהח, לחוק יוארכו הוראות השעה לעניין החבות במס רכישה

מעל ; %..2 -41-1,266,221.,1,621; לא יחול מס -41.,1,621עד )רכישה מופחת ברכישת דירת מגורים יחידה 

 4% -1,110,2.1-2,241,161 ; %. -1,110,2.1עד )ומס רכישה מוגדל על רכישת דירות להשקעה ( %. -1,266,221

  (.2% -2,241,161מעל 
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 בפקודת מס הכנסה" חברת בית"הגדרת  - 1חוזר 

 46לפי סעיף " חברת בית"עלתה לדיון סוגיה כבדת משקל הנוגעת להגדרת ( 22-10מ "ע) פלפלון סנטרבפרשת 

 .לפקודה

המתחם כלל מבני . בפרשה זו דובר על חברה שהחזיקה בחלק ממתחם מקרקעין באזור התעשייה תלפיות בירושלים

 .החברה לא החזיקה בנכסים ממשיים נוספים מלבד המתחם. וכן שטחים לא מבונים, כהתעשיה ומלא

, כתוצאה מסיווגה כאמור". חברת בית"נמכר אחד המגרשים במתחם ועקב כך ביקשה החברה להיחשב כ 2116בשנת 

 .קוזז הרווח ממכירת המגרש כנגד הפסדיהן של בעלות המניות

וביתר פירוט האם החברה ? ם החברה זכאית לבקש להיחשב כחברת ביתהא, שבמחלוקת הייתה הסוגיה העיקרית

 ".חברת מעטים"והאם היא נחשבת , "שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בנינים"הינה כזו 

, ולכלול בו גם בניינים אליהם צמודים שטחים לא מבונים" בניינים"בסוגיה זו טענה החברה כי יש להרחיב את המונח 

 .רוש לצרכי ניהול בנייניהאשר מהווים אמצעי הד

טען פקיד השומה כי עיקר רכוש החברה הינו מגרשים שחלקם פנויים לחלוטין ועל חלקם מבנים רעועים , לעומתה

לעמדת פקיד , מעבר לכך. כמו כן עיקר המקרקעין לא הושכר והוא נרשם כמלאי עסקי למימוש. המיועדים להריסה

מאחר שהיא מוחזקת בעקיפין על ידי חברה ציבורית כך שלציבור יש , "חברת מעטים"החברה אינה בבחינת , השומה

 .עניין ממשי בפעילותה

. בית המשפט אימץ את עמדת פקיד השומה ופסק כי חברה שמחזיקה מגרשים פנויים לא זכאית להיחשב כחברת בית

ניינים יוכל לבוא בגדר המונח רכוש שניתן לומר לגביו במידה רבה של וודאות שהוא דרוש לניהול הב, בהתאם לפסק הדין

היה על , במקרה זה מאחר ומצויים במתחם מגרשים לא מעטים ריקים ממבנה. לפקודה 46לעניין סעיף " בניינים"

מאחר והחברה לא . החברה להוכיח קשר של תלות בין הבנין לבין החצר שגודלה בלתי רגיל או שנמצאת בחלקה אחרת

 .כי כל רכושה הינו בנינים בלבד והכנסתה מהשכרת בנינים אלו הוכיחה קשר כזה אין לקבל את טענתה

קיבל בית המשפט את עמדת פקיד השומה ופסק כי החברה אינה עומדת " חברת מעטים"גם בסוגית היותה של החברה 

ההטבה מיועדת בעיקר , בהתאם לפסק הדין. חברת מעטים הינה חברה שאין לציבור עניין ממשי בה, ככלל. בתנאי זה

במקרה זה החברה מוחזקת . באופן מצומצם" עניין ממשי"יש לפרש את המושג . ברות קטנות ולא לחברות ציבוריותלח

לפיכך החברה . על ידי חברה הנשלטת באופן כמעט מוחלט בידי חברה ציבורית נסחרת בבורסה 21%בשיעור של 

 .י בהעניין ממשתנאי לפיו אינה חברה שיש לציבור המערערת אינה מקיימת את ה

אשר נרכש בזמנו כחלק מעיסקת , נמכרהעלות המגרש  כי בפסק הדין עלתה סוגיה נוספת הנוגעת לאופן חישוב, יןיצוי

פי לפי יחס השטחים או להכוללת החלק היחסי מהעלות  העלות על פי החברה טענה כי יש לקבוע את .רכישה כוללת

לקבוע את עלות יש , אחר ומדובר במקרקעין שאינם הומוגנייםטען פקיד השומה כי מ, לעומתה. יחס השווי ביום המכירה

וקבע , דחה את עמדת המערערת בית המשפט .סמוך למועד הרכישהשנערכה בהשווי הערכת המקרקעין הנמכרים לפי 

 יש לאמץ שווי זה, על ידי חוות דעת שמאי סמוך למועד הרכישהשוויו הוערך דובר במגרש ספציפי אשר מאחר וכי 

 .קביעת העלותלצורכי 

יש להניח כי . השלכות רוחביות רחבות היקף" חברת בית"נראה כי לפסיקת בית המשפט בשאלות הנוגעות להגדרת 

 .פסיקתו של בית המשפט המחוזי אינה מהווה סוף פסוק וכי סוגיה זו תובא שוב להכרעתם של בתי המשפט
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 חוזר 2 - החבות במע"מ של מכירת מקרקעין ממלכ"ר תושב ישראל לגוף זר
 

עסקת "מ בשל היותה "ר תושב ישראל לגוף זר חייבת במע"האם מכירת מקרקעין ממלכ, לאחרונה עלתה לדיון השאלה

 ?מ"לחוק מע 1כהגדרתה בסעיף " אקראי

ר תושב "שהינה מלכ( העמותה -להלן)דובר על עמותת יד הרב הרצוג ( 12142-11-11מ "ע)בפסק הדין יד הרב הרצוג 

: חתמה העמותה שתי עסקאות בנוגע למקרקעין 2114בשנת . ה החזיקה נכס מקרקעין בירושליםהעמות. ישראל

בעסקה הראשונה היא הקנתה זכויות חכירה לדורות בחלק מהמקרקעין לתאגיד ללא כוונת רווח הרשום בלוקסמבורג 

 .במקרקעין ליחיד תושב חוץואילו בעסקה השנייה היא הקנתה זכויות חכירה לדורות בחלק אחר , (התאגיד הזר -להלן)

לעניין חוק " עסקת אקראי"העמותה דיווחה על המכירות לרשויות מיסוי מקרקעין אך סברה כי המכירה אינה בבחינת 

התאגיד הזר אינו פועל , לטענת העמותה. ר או מוסד כספי"מלכ, אינו עוסק( הרוכש)שכן הצד השני לעסקה , מ"מע

תוצאה זו מתיישבת עם רצון המחוקק להקים חבות במס לגבי , לטענתה. לעניין זה ר"ולפיכך אינו מהווה מלכ, בישראל

 .עסקת אקראי רק במקרים בהם המוכר אינו עוסק במקרקעין והקונה הוא אחד מהחייבים במס באופן שוטף וקבוע

לעניין חוק " ראיעסקת אק"ר ולכן המכירה מהווה "ר למלכ"מ כי ענייננו במכירת מקרקעין ממלכ"טען מנהל מע, לעומתה

אדם שעיסוקו אינו לקבלת רווחים -בני-שהינו חבר, התאגיד הזר, מ"לגישת מנהל מע. מ ולפיכך חייבת במס עסקאות"מע

, מאוגד או לא מאוגד, אדם-בני-חבר"הינה  1ר בסעיף "הגדרת מלכ. מ"לחוק מע 1ר כהגדרת מונח זה בסעיף "הינו מלכ

מ "מנהל מע. ל"ואין נפקות להתאגדותו או לפעילותו של הגוף בחו, "מוסד כספי שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו

לבין פעילות שאינה שוטפת , ר המחויבת במס שכר ונדרשת להיות בישראל"יצר הפרדה בין פעילות שוטפת של מלכ

קידום חינוך  בין מטרותיו של התאגיד הזר, לגישתו, כמו כן. שאינה נדרשת להיות בישראל( כגון רכישת מקרקעין)

כך שניתן , לרבות באמצעות רכישת מקרקעין לטובת ישיבה שתפעל במקום, סטודנטים יהודים בישיבות בירושלים

 .לראות גם שיש לו פעילות בישראל

מאחר שהיא מהווה המשך ישיר , ר"מ טען כי גם המכירה ליחיד תושב החוץ הינה מכירה למלכ"כי מנהל מע, יצוין

. ושיש לראות ביחיד ובתאגיד הזר כמי שפעלו יחדיו להשגת מטרה משותפת ללא כוונת רווח, להסכם עם התאגיד הזר

כי היחיד רכש את המקרקעין לצרכיו הפרטיים הסכים , מ מטענה זו"במסגרת הליכי המשפט חזר בו מנהל מע, אולם

 .וויתר על השומה בגין חלק זה

ר "כי הגדרת מלכ, פסק בית המשפט המחוזי בירושלים, מ במכירה מהעמותה לתאגיד הזר"לגבי סוגית החבות במע

. קת אקראימ היא זו שחלה לעניין קביעת החבות במס לפי החלופה השנייה להגדרת עס"לעניין סעיף ההגדרות בחוק מע

ר "מ קובע כי מלכ"לחוק מע 6אמנם סעיף . ר יהיה דווקא בישראל"הגדרה זו אינה דורשת שמיקום הפעילות של המלכ

ר במס שכר בגין פעילותו ולא בעצם היותו "אך סעיף זה עוסק בחיוב המלכ, ישלם מס שכר רק בשל על פעילותו בישראל

 .ר"מלכ

כי במקרה זה התאגיד הזר מקיים פעילות בישראל והקמתו נועדה למטרה , ךלמעלה מן הצור, בית המשפט המשיך וציין

 .זו

לא רק בסוגיה הנקודתית שנדונה בו אלא גם לסוגיות נוספות שעשויות , נראה כי לפסק דין זה השלכות מרחיקות לכת

ות במס רווח בגין דיבידנד מ בכלל ולעניין החב"כגון לעניין סיווגו של מוסד כספי זר לעניין חוק מע, להיגזר מקביעה זו

 .ממנו בפרט
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 832סיווגו של יחיד כתושב ישראל בהתאם לדין החל לאחר תיקון  סוגיית - 3חוזר 

ניהול , בתיווך שעסקההקים חברה ברומניה  1006אשר בשנת  יחידנדון סיווגו של  (24404-11-11מ "ע) .כ.א בפרשת

 ,ילידים בגירים המתגוררים בישראל ואב לשני (אך אינו חי עימה)אל תושבת ישר נשוי לאישה ,היחיד. ן"ושיווק נכסי נדל

רשום כבעלים בחנות ילדיהם וכן דירות מגורים של אשתו וכבעלים ב רשום ,חברה תושבת ישראל מחזיק בשליש ממניות

במשמר  ליחיד חשבון בנק המנוהל בישראל והוא מתנדב פעיל, כמו כן. שבבעלותוהמנוהלת על ידי החברה הישראלית 

חי עם בת זוג אזרחית רומניה ומשכך  שםועתיק את מקום מגוריו לרומניה וא הה 2111בשנת היחיד טען כי  .האזרחי

 .אינו תושב ישראלהכנסה משום ש הוא אינו חייב בתשלום מס

ייה מתקיימת גם החזקה השנ, מן הנימוקים כי בנוסף לפרמטרים המוזכרים לעיל, דחה את טענת היחידשומה ה פקיד

לפחות  יחידהה הנשוא הערעור שהמס  בכל אחת משנות, דהיינו ,לפקודה 1בסעיף ” תושב ישראל“בהגדרת  ההקבוע

ציין פקיד , בנוסף. ימים .62-הוא שהה בישראל יותר מ יחד עם השנתיים שלפני כןבובכל אחת מהן , יום בישראל 21

(. כוונתו) כיח את היעדר תושבותו מההיבט הסובייקטיביהיחיד אף נכשל להו ,מעבר לראיות האובייקטיביותכי , שומה

 ,הוא דרש נקודות זיכוי כתושב ישראל יש בשנות המס הרלוונטיותמאחר שבדוחות למס הכנסה שהג ,וזאת בין היתר

ן מפני וכ ,רלוונטיותבשנות המס ה הוא לא נחשב כתושב רומניה ת המס ברומניהיושעל פי אישור מרשומאחר 

  .את הכתובת ביבנה ככתובתו היחידחברה שבבעלותו ציין הבהסכמיו עם ש

בית  .ותושב ישראל מוטל על כתפיהיחיד אינו נטל ההוכחה כי  ,מתקיימת החזקה השנייהמאחר שכי  ,קבע בית המשפט

 פרמטריםכי ה, הגיע למסקנהונסתרה  חזקה זו האםכדי להכריע  בחן את העּובדות והראיות שהובאו בפניוהמשפט 

כלכליים -ים מטים את הכף לכיוון הקביעה כי הינו תושב ישראל ואילו הפרמטרים התעסוקתייםים והמשפחתהאישיי

לא סיפק כל ראיה  יחידהמאחר ש, ברם .רומניה ה מסוימת לכיוון הקביעה כי הינו תושביעם נטי, מספקים תמונה מאוזנת

שלעומתו ומאחר  יים שעשויים היו לתמוך בגרסתוטווניד שורה של עדים רלמנמנע מלהע ואףהסובייקטיבי  בטבדבר ההי

כי בית המשפט  פסק, ראה את עצמו כתושב ישראל באותן שנים יחידתומכות במסקנה כי הההשומה ראיות  סיפק פקיד

  .היחיד לא הוכיח כי חל שינוי במעמדו מתושב ישראל לתושב רומניה

נתן בית המשפט משקל גם למקום המגורים של , "שפחתומקום המגורים שלו ושל בני מ"יודגש כי בבחינת  לעניין זה

 .של היחיד אחיו ואחותו, אמו, הבגיריםילדיו 

ממשי לא זכתה קודם לפסק דין זה לדיון , 122בהתאם להוראות תיקון " תושב ישראל"כי סוגיית סיווגו של יחיד כ, יצוין

גו של היחיד כתושב ישראל יחייב בחינה אין ספק כי האופן המחמיר בו בחן בית המשפט את סיוו. בבית המשפט

 . ל"מחודשת של הסיווג לצורכי מס של ישראלים רבים המנהלים עסקים בחו

 

 

 

 

 



    

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

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

- . - 

 

 מוטבת חוק לעידוד השקעות הון3הוצאת כספים מחברה מאושרת 320836הוראת ביצוע  - 4חוזר 

הבוחר , קבע כי מפעל תעשייתי, בו 41ון עובר לתיק, (חוק העידוד או החוק –להלן )החוק לעידוד השקעות הון , כידוע

על פי )זכאי לפטור ממס על רווחיו מהמפעל התעשייתי , בקבלת הטבות מס במסלול החלופי או במסלול הפטור

כי אם פטור המתבטל במצב בו החברה  ,כי הפטור האמור אינו פטור מוחלט, חוקבקבע נעוד (. שנקבעו בחוק המנגנונים

 –תכנוניים -קבע המחוקק סעיפים אנטי, באותו עניין. הפטורים כדיבידנד לבעלי מניותיהבוחרת לחלק את הרווחים 

או לתאגיד ... לבעל שליטה בו , לקרובו... סכום שנתן בעל המפעל "לפיהם כל  –לחוק ( ב)ב1. -ו( ח)1.סעיפים 

 .כדיבידנד לצורך החוק, בנסיבות שנקבעו, ייחשב" בשליטתם

מוטבת לפי החוק לעידוד 3בנושא הוצאת כספים מחברה מאושרת 432112הוראת ביצוע פורסמה   6.12..2 -ביום ה

 -ו( ח)1.מטרת הוראת הביצוע היא להבהיר את עמדת רשות המיסים בנוגע לתחולת הוראות סעיפים . השקעות הון

כמפורט , ('וכו או רכישת מניות בחברות בנות3בעיקר בכל הקשור להלוואות לחברה בנות ו)ב לחוק במצבים שונים 1.

 . להלן

הוצאה  ,בהתאם לחוות הדעת. מצוין בהוראת הביצוע כי זו מתבססת על חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, ככלל

אשר אינה עולה בקנה אחד עם תכליתו של החוק לעידוד , שמקורם ברווחים פטורים מהחברה לצד קשור של כספים

וצאת הכסף בין אם ניתן לראות בהוזאת , לחוק( ב)ב1.או 3ו( ח)1. הפטור לפי סעיף תביא להפקעת, השקעות הון

 .דיבידנד ובין אם לאו

או רכישת מניות ( ל"בארץ או בחו)במקרים בהם קיימת הוצאת כספים לצורך השקעה בחברה בת , על פי הוראת הביצוע

החברה במלוא מס רשות המיסים תבקש למסות את , "קרוב"בחברה מצד שלישי ההופכת את החברה הנרכשת ל

וזאת למעט במקרים חריגים ובהנחיית המחלקה , החברות הקבוע בחוק העידוד הנגזר מסכום ההשקעה כאמור

 .המקצועית

מהותי של  –ובהתאם לתוכנה הכלכלי " הסיווג השונה"כי במקרים מסוימים מכוח הלכת , עוד נקבע בהוראת הביצוע

ואשר על כן תביא לא רק לאיון הפטור ממס , דיבידנד לכל דבר וענייןיכול והוצאת הכספים מהחברה תיחשב ל, העיסקה

 .  %.1במס דיבידנד בשיעור של " מקבל הדיבידנד"אלא אף תביא לחיובו של , חברות

שפורטו , לחוק העידוד גם לגבי מקרים נוספים( ב)ב1.או 3ו( ח)1.כי יש לבחון את תחולת סעיפים , העוד נקבע בהורא

 : כדוגמת, רה לגביהם קיים ספק באם אלה מקיימים את תכלית חוק העידודבהוראה ואשר לכאו

ז לטווח ארוך או השקעה בהון מניות "הוצאת כספים מהתאגיד לגוף קשור בדרך של מתן הלוואות או חו -

 .ל"מוטב בארץ או בחו3בחברות שאינן עונות על הגדרת מפעל מאושר

אשר כתוצאה , לרבות רכישתם מצדדים שאינם קשורים ,(אופציות למניות3מניות)רכישה של ניירות ערך  -

 ".קרוב"או " בעל שליטה"מרכישתם החברה הופכת להיות 

 .שעבוד מזומנים או נכסים נזילים לטובת חובות של צד קשור -

 .מוטב3חלוקת רווחים חשבונאיים שבמהותם הינם רווחים פטורים מהמפעל המאושר -

 

 

 


