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 2112 במאי 29

 921' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 129 במידעון

 לענין פקודת מס הכנסה" מוסד ציבורי"אילת אינה מלונות התאחדות  – 9חוזר 

" מוסד ציבורי" ק מהגדרתכחל" מטרת ציבורית" נדונה הגדרת( 9221-12-12מ "ע) התאחדות מלונות אילתבפרשת 

 ".מטרה ציבורית"פסק הדין ממשיך את מגמת הפסיקה לצמצם את פרשנות המונח . לפקודה( 2)9הקבועה בסעיף 

 מיסוי קבוצת רכישה -3209/02הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין  – 2חוזר 

קבוצת "ת כיצד יש לזהות ההוראה מפרט. כללים למיסוי קבוצות רכישהב דנה 1232112הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 

 .לעניין מס רכישה" שווי המכירה"וכיצד יש לקבוע את  "רכישה

 מ"יבוא טובין בלתי מוחשיים בחוק מע – /חוזר 

בית המשפט . מ של ייבוא טובין בלתי מוחשיים"נבחנה סוגיית החבות במע( 1102-10מ "ע) עמותת התבניתד "בפס

 . מ"ר בארץ כיבוא טובין בלתי מוחשיים הממוסים בהתאם לחוק מע"מלכל ל"ראה בהעברת ידע פילוסופי מחברה בחו

 :הודעות

שיעור המס על )פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף  21.0.2112ביום  -/2.0.209 -מ מ"העלאת שיעור המע( 9

מומלץ . 11%לשיעור של  2.0.2112מ החל מיום "לפיו יועלה שיעור המע 2112-ג"התשע, (תיקון()עסקה ועל יבוא טובין

להיערכות לקראת . טרם פורסמו הוראות לגבי מס השכר ומס הרווח על מוסדות כספיים .להיערך לשינוי זה בהקדם

 .בשינוים המחויבים ,11' מ ראו מידעון מס"עליית שיעור המע

דחיית ( )תיקוני חקיקה)פורסם צו לשינוי נטל המס  0.129. -ביום ה -תוקף המקדמה במס שבחהארכת  (2

תוקף את  1.11.2112 יוםהצו מאריך עד ל. 2112 -ג"התשע, ((שבח ורכישה)עין לחוק מיסוי מקרק 10ד לעניין סעיף מוע

 1.0.2112 -כי הצו חל רטרואקטיבית מיום ה, יצוין. תשלום מקדמת מס שבח על ידי הקונההסעיפים הקובעים חובת 

 (.בו הסתיים תוקף הסעיפיםהמועד המקורי ש)

פורסמו תקנות מס ערך מוסף  9.0.12 ביום -דיווח על בסיס מזומן -מ"קיקה במעהארכת תוקף ח( /

את תוקף הסעיף הקובע חיוב  21.12.2110מאריכות עד ה 2112 -ג"התשע, (לחוק( ב1)29הארכת התקופה שבסעיף )

  (.ועד שישה מועסקיםח "ש 1,901,111מחזור עד )קטנים על בסיס מזומן ליצרנים  מ"במע

בהיעדר צעד כלשהו של  -לפקודה 99י סעיף "רשימת הישובים המזכים בהטבות מס עפשינויים ב( 4

המשנה את רשימת הישובים המזכים את  הוראהרסמה רשות המיסים פ, 1211312גדבאן  ץ"הממשלה בעקבות בג

. הסמיע ומזרע -כיסרא, אן'בית ג: הינם 22.0.2112החל מיום הישובים שהוספו לרשימה . הטבות מסתושביהם ב

מועצה אזורית  ,חצור הגלילית, בית שאן, מועצה איזורית אילות: הינם 22.2.2110רשימה החל מיום המיורדו הישובים ש

 .ערבה תיכונה וערד

http://replay2.bdo.co.il/fb_web/fb/59E887458CF9647E1D004E421F57E359195524E594C1F9B111B4644F9CD8C3C9/show.aspx
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 בפקודת מס הכנסה "מוסד ציבורי"הגדרת  – 1חוזר 

" ד ציבורימוס"העלתה לדיון סוגיה מרכזית הנוגעת להגדרת ( 9221-12-12מ "ע) התאחדות מלונות אילתפרשת 

 .לפקודה( 2)9סעיף ב הקבוע

. וחבריה הינם בתי מלון בעיר אילתהינה עמותה רשומה אשר מייסדיה "( התאחדות: "להלן)התאחדות מלונות אילת 

  .מ ועיקר הכנסותיה נובעות מדמי החבר שמשלמים חבריה"ר לצורך מע"ההתאחדות רשומה כמלכ

. לפקודה( 2)9לעניין סעיף " ציבורימוסד "כ התאחדותה דרתהתמקד בהג פקיד השומה להתאחדותבין  המחלוקת

( 2)9השאלה שנדרש בית המשפט לדון בה הינה האם קידום התיירות בעיר אילת מהווה מטרה ציבורית לענין סעיף 

 ?לפקודה

, בריאות, עמד, עידוד התיישבות, חינוך, תרבות, לעניין זה מגדירה הפקודה מטרה ציבורית כמטרה שעניינה דתכי , יצוין

עידוד תעסוקה והכשרה מקצועית של , כגון מטרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית ,וכןסעד או ספורט 

 שר האוצר השתמש בסמכות זו .סיוע ליישובים במצוקה, סיוע לחיילים משוחררים, קליטת עלייה, אוכלוסיות חלשות

 .וקהתעסהעידוד את , בין היתר, וקבע כמטרה ציבורית

תעסוקה  וביניהם עידוד אמצעי להשגת מטרות כלכליות חברתיות הינו התיירות מאחר שקידום ,לטענת ההתאחדות

השגת מטרות יש לראותה כמי שפועלת ל ,ומאחר שעידוד התעסוקה נקבעה כמטרה ציבורית, בעיר אילתוהכשרה 

שמטרת קידום התיירות אינה מופיעה באופן  אף על ,זאת. לפי הפקודה" מוסד ציבורי"ציבוריות וכמי שעונה על הגדרת 

 . כמו כן לטענתה פעילותה מקדמת פעילות של תרבות חינוך וספורט באילת .ת שר האוצרופקודה או בקביעבמפורש 

הכנסותיה  כפועל יוצא מכךו" מוסד ציבורי" עונה על הגדרת שהיא אינה יקבעשכי במידה  ,ההתאחדותלחילופין טענה 

 .2119- 2110 בשניםהחייבות כנגד הכנסותיה  2110משנת יש לאפשר לה לקזז הפסד , מס הכנסהב יהיו חייבות

חייבות  הולפיכך הכנסותי שבפקודה" מוסד ציבורי" אינה עונה על הגדרת ההתאחדותטען פקיד השומה כי , לעומתה

השתמשה  שלא משום, זאתו ,קיזוז ההפסדל בנוגע ההתאחדותאין לקבל את טענתה החלופית של כי , עוד הוסיף .במס

 .לפקודה( ב)21להוראות סעיף התאם בבמשך מספר שנים  ז ההפסדיםקיזוזכותה לב

, "מוסד ציבורי"בדבר היותו של גוף מסוים  ,כי ההחלטה, לאור לשון החוק, פסק המחוזי בבאר שבע בית המשפט

כך ימנע שיטפון של פעילויות . טרות אלוגוף ולא בהתאם לתוצרי לוואי של מהתתקבל בהתאם למטרותיו המרכזיות של 

בית המשפט הסתמך . על הכנסותיהם ממס פטורבבכדי לזכות " המוסד הציבורי"עסקיות שינסו לחסות תחת כנפי 

מוסד " נקבע כי יש לתת פרשנות מצמצמת למונח אשר בו( 11191311ץ "בג) עמותת ויפאסנהד "פסבפסיקתו על 

  (.2)9לענין סעיף יצוין כי גישה זו נכונה גם . לפקודה 00לעניין סעיף מוסד ציבורי לעניין ההכרה בתרומות ל" ציבורי

את ההפסד בשנים הקודמות  לא קיזזה כי היא, ית של ההתאחדות וקבעופטענתה החלהמשפט קיבל את  בית, עם זאת

יהיה זה חוסר , במס משהתברר כי הכנסותיה חייבות, עתה. ממס יצאה מהנחה מוטעית כי הכנסותיה פטורותמאחר ש

של ההתאחדות  הכי בית המשפט הכיר בהפסד, יודגש .שלא לאפשר לה לקזז הפסד זה המיסים רשותשל  הגינות

 . התיישנה למרות שהזכות לקיזוז ההפסד

( א2)9בהתאם לסעיף " קצועיארגון מ"כי במסגרת המשפט לא עלתה הטענה כי ההתאחדות מהווה , בשולי הדברים יצוין

לסייע  יכולה היתהנראה כי טענה זו , לאור עובדות המקרה. מקנה זכאות לפטור ממס עד לתקרה מסוימתה לפקודה

 .רבות להתאחדות

נראה כי מעתה רק מוסדות . בפרשנות המונח לצמצוםמהווה המשך  "מוסד ציבורי"פסיקת בית המשפט לעניין הגדרת 

 .ו לזכות לפטור ממס על הכנסותיהםבעלי מטרות המופיעות באופן מפורש בהגדרת הפקודה או בקביעת שר האוצר יוכל
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 מיסוי קבוצת רכישה -3209/02הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין  – 2חוזר 

הוראה  .בעניין מיסוי קבוצות רכישה 1232112מקרקעין פרסמה רשות המיסים את הוראת ביצוע מיסוי  21.0.2112 ביום

 .1.1.2111שנכנס לתוקפו ביום , מ"חוק מעבבחוק מיסוי מקרקעין ו ןזו פורסמה בהמשך לתיקו

ולא )במס רכישה בהתאם לשווי מכירה של נכס מבונה כי יחידי הקבוצה יהיו חייבים , בין היתר, קבענן התיקובמסגרת 

ידי בין אדם פרטי ליח יא התבצעהאם ה אף, בגין העסקהמ "במעבעל הקרקע יהא חייב כי  ,ןוכ (הקרקעשווי בהתאם ל

  "(.עסקת אקראי"העסקה תמוסה כ)הקבוצה 

 ל"בעסקאות של קבוצות רכישה בעקבות התיקון הנ נוהל הטיפול במס שבח ובמס רכישה נקבע במסגרת הוראת הביצוע

 :הביצועלהלן עיקרי הוראת  .כדי להבטיח טיפול אחיד

בהתאם להגדרה " ישהקבוצת רכ"הוראת הביצוע מפרטת מספר מבחנים מצטברים לזיהוי  - קבוצת רכישה זיהוי

גורם  .רכישההקבוצת בן היחידים ב מסגרת חוזית, תמורה לגורם המארגןתשלום , קיום גורם מארגן: שנקבעה בתיקון

אין בין כי במידה ש, ויודגש. יועצים משפטיים ועוד, (כישהאם כי היעדר גורם מממן אינו שולל קיומה של קבוצת ר) מממן

 . אזי אותה קבוצה לא תיחשב קבוצת רכישה, חברי הקבוצה לבין עצמם התקשרות חוזית

קבוצת רכישה יחויב במס רכישה בגין סך כל התמורות והעלויות חבר ב, ככלל - לעניין מס רכישה -"שווי המכירה"קביעת 

במקרים בהם במועד החתימה על הסכם השיתוף , אולם. בנוי ומוגמר נכסכסף עבור קבלת  בהם נשא בכסף או בשווה

רשות המיסים מכירה בעובדה ". שווי המכירה"לצורך קביעת " 1ח "דו"יבוצע שימוש ב, טרם נחתם חוזה עם קבלן מבצע

תיתכן קביעה שונה של שווי , זאתעם (. לאור אופי ההתארגנות של קבוצת רכישה)כי אין לכלול בשווי המכירה רווח יזמי 

בין שווי השוק של דירה גמורה לבין השווי המצרפי של כל עלויות  21%במקרים בהם קיים פער העולה על , המכירה

 .הפרויקט

ככל . סיכונים והסיכויים ומבחן השליטה שנקבעו בפסיקההגורם המארגן יבחן בהתאם למבחן ה -מיסוי הגורם המארגן

במקרה זה הוא ימוסה בניין ו3ירהלא יראו בו כמי שרוכש קרקע ומוכר ד, מתקיימים לגבי המארגן שמבחנים אלו אינם

 :עסקה דו שלבית ,קרי -032111ימוסה המארגן בדומה לקבוע בהוראת ביצוע , יםככל שמבחנים אלו מתקיימ. כמתווך

שר בין הגורם המארגן להליך במידה ואין ק)מכירת חלקים מהמגרש  -עסקה ב; י היזם"רכישת הקרקע ע -עסקה א

 .או מכירת דירות מגורים או חלקים בבניין בנוי מהיזם לרוכש( הבנייה

מוכרים את הדירות ומדובר על אותם גורמים הרוכשים מספר דירות בקבוצות רכישה שונות  -"רוכשים פוטנציאלים"מיסוי 

ון האם פעילות זו עולה כדי פעילות של במצב זה מבקשת הוראת הביצוע לבח. במימוש מהיר בסמוך לקבלת הדירה

 .לפקודת מס הכנסהבהתאם ה אשר יש למסות( בעלות אופי מסחרי או עסקאות אקראי)עסק 
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 מ"יבוא טובין בלתי מוחשיים בחוק מע – /חוזר 

של ייבוא טובין בלתי במ "סוגיית החבות במענדונה "( העמותה" :להלן) (1102-10מ "ע) עמותת התבנית בפרשת

, התקשרה בהסכם עם חברה אמריקאית "(החוק: "להלן)מ "לפי חוק מע ר"כמלכהעמותה אשר נרשמה  .ייםמוחש

כי הקניין , יצוין .חודשיתשלום בתמורה ל האמריקאית חברההשל שימוש בקניין הרוחני ל זכותהאת  רכשה ובמסגרת

 .בחומרים גרפים ועוד, צי שמע ווידאוקבב, כתבב: ובהן, הרוחני של החברה האמריקאית הועבר לעמותה בדרכים שונות

החברה ן מעבר הידע המקצועי בין מ בגי"התמקדה בשאלת החיוב במע מ"העמותה למנהל מעהמחלוקת בין 

  .האמריקאית לבין העמותה

 ר ולכן אינה"העמותה רשומה כמלכ. זכאי לקזז את מס התשומות הגלום בעסקאותיו" עוסק"רק , ככלל, לטענת העמותה

כי , עוד טענה העמותה. מ עסקאות"אין לחייבה במע, לחוק( 0)21בהתאם לסעיף , אי לכך. שתמש בזכות זויכולה לה

 . עסקאות על רים מתבצע רק באמצעות הטלת מס על השכר ולא באמצעות הטלת מס"מ של מלכ"החיוב במע

לפיכך הוא חייב ו "יבוא טובין"מהווה , ל והשימוש בו בישראל"הבאת הידע הפילוסופי מחוכי , מ"מנהל מע טען, מנגד

טובת הנאה ונכסים , זכות, בין היתר, מ רחבה מאוד וכוללת"בחוק מע" טובין"הגדרת , לשיטתו .בהתאם לחוקמ "במע

שימוש בארץ  מאחר שהתבצעכי , טען "יבוא"לגבי המונח . "טובין"ומשכך אף הידע שנרכש מהווה  בלתי מוחשיים אחרים

 מ"החוק קובע חבות במעכי , מ"טען מנהל מע לחילופין. יש לראות בכך כיבוא, ל"ורם בחובטובין הבלתי מוחשיים שמק

מהווה מתן , הידע מהחברה האמריקאית לעמותהמעבר  ,לשיטתו .לגבי שירות שניתן לתושב ישראל על ידי תושב חוץ

 . מ גם מטעם זה"לכן יש לחייב את העמותה במעו שירות

חבות זו ". יבוא טובין"בגין  מ"במע כי החוק מטיל חבות ,את עמדת העמותה ופסק דחה המחוזי בתל אביב בית המשפט

המונח . כולל כל נכס בלתי מוחשי" טובין"המונח . "ר"מלכ"מהווה ובין אם  "עוסק"מהווה  המייבא מוטלת בין אם הגוף

במקרה הנדון . שימוש בארץ באה לארץ של טובין בלתי מוחשיים ובתנאי שנעשה בהםה בתוכו כולל הקבוע בחוק "ייבוא"

כהגדרתו " ייבוא טובין"לאור האמור הרי שהתבצע . האמריקאית העמותה השתמשה בארץ בידע שהועבר לה מהחברה

העמותה נדרשת לדווח על ביצוע , לאור האמור. הינה רחבה ולכן העמותה נכללת בה" בעל הטובין"הגדרת . בחוק

  .מ בגין היבוא"ולשלם את המע" עסקת אקראי"

השירות שהרי שמאחר  ,קבלת שירותיםאלא , "ייבוא טובין"כי העברת המידע אינה בגדר  יקבעשבמידה , מעבר לדרוש

 .מ"ניתן לתושב ישראל יש להטיל עליו חבות במע

הנכלל " נכס בלתי מוחשי"קבע בית המשפט כי כרטיס של שחקן זר מהווה ( 1211310ה "עמ)בפרשת בני יהודה , כזכור 

ומשכך התקשרות שביצעו קבוצות ישראליות באשר להעברתו או השאלתו הינה בגדר ייבוא טובין בלתי , וביןבהגדרת ט

מ על ייבוא טובין בלתי מוחשיים "פסק הדין לעיל מחזק ואף מעמיק את מגמת הטלת המע. מ"מוחשיים החייב במע

 . שהחלה בפרשת בני יהודה

 . ר יש בצידו השלכות כבדות משקל על גופים רבים במשקכאש, נראה כי פסק הדין אינו סוף פסוק בסוגיה

 

 


