
     

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

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

- 1 - 

  

 3112 ביולי 7

 103' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 121 במידעון

 מכירת מניות לחברה מהווה עסקה מלאכותית – 1חוזר 

 יצירתתוך , בבעלותו לחברה ממס בפטור הנישום מניות מכירת כי נפסק( /110181ה "עמ) גוטשלהדין בפרשת  בפסק

 עסקה מהווהלשם פירעון יתרת הזכות  ממס בפטורבינחברתית  דיבידנדים וחלוקתלטובת הנישום  זכות יתרת

 .אחרים מבניינים הכנסות כנגד גם השוטפת המס בשנת שנוצר מבנין הפסד לקזז ניתן כי, נקבע כן כמו. מלאכותית

 הכנסה הונית או פירותית -תמורה בגין אי תחרות – 2חוזר 

. בידי מנהל שכיר שפרש מעבודתו נדונה שאלת סיווג תקבול בגין אי תחרות( 30132-11-11מ "ע) ברנע בפרשת

בשיעור במסגרת הדיון נדרשה הכרעה בין סיווג הסכום ששולם במסגרת הסכם הפרישה כתקבול הוני החייב במס 

וכפועל יוצא בזכאותו , בית המשפט הכיר בסיווגו של התקבול כהוני, ככלל .או כפירותי החייב בשיעור מס שולי, מופחת

 .בגינו של הנישום למס מופחת

  ניכוי הוצאות מימון כנגד קרקע פנויה ובנינים גמורים – 0חוזר 

חס לפקודת מס הכנסה בי( ד)/1יישום הוראות סעיף באופן  דן בית המשפט( 1111812ה "עמ) יפרידמן חכשור בפרשת

לעניין היוון , "קרקע שהיא מלאי עסקי"המונח כי , בין היתר, במסגרת פסק הדין נקבע. לקרקעות פנויות ודירות גמורות

 .לא יכלול קרקע שאינה מיועדת לבנייה ,הוצאות מימון

 לצורך חישוב שיעור מס רווח הון החלת נוסחת החישוב הלינארית – 4חוזר 

אין לסטות מהנוסחה הליניארית , נפסק כי לצורך חישוב שיעור המס החל על רווח הון( /121181מ "ע) בילינקיסבפרשת 

כלכלית מועד צמיחתו של רווח ההון החלה במועד מאוחר יותר ואף אם מהותית , לפקודת מס הכנסה' שנקבעה בחלק ה

 .וא המכירהממועד רכישת המניות נש

 :הודעה

  -רים ומוסדות כספיים "ס על מלכהעלאת שיעור המ

 3112-ג"התשע, (תיקון()רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ)פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף  3.6.3112ביום 

כי השינוי , יובהר .%/1לשיעור של  מס הרווח והשכר המוטל על מוסד כספייועלה שיעור  3.6.3112החל מיום  לפיו

למוסדות ואילו השינוי בשיעור מס הרווח , י ואילךבעד עבודה בחודש יונבשיעור מס השכר יחול לגבי השכר המשתלם 

 .ר"שיעור מס השכר המוטל על מלכלא חל שינוי ביצוין כי . 3112יחסי מהרווח בשנת החלק היחול לגבי כספיים 
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 מלאכותית מכירת מניות לחברה מהווה עסקה – 1חוזר 

 בבורסה נסחרות שמניותיהן חברות בשתי מניות שהחזיק יחיד נישוםנדון עניינו של  גוטשל בעניין /110181ה "עמב

 הוטלבמסגרתו  הכנסה מס לפקודת 123 תיקון של לתוקף כניסתוטרם ) 3113 מאי בחודש(. הנסחרות החברות -להלן)

, (ההחזקות חברת -להלן) שבבעלותו החזקות לחברת מניותיו את למכור הנישום החליט( ההון משוק רווחים על מס

 .בבורסה ממחירן משמעותית הגבוה מחיר תמורת וזאת

פטור ממס על רווח הון ממכירת )ההון שנוצר לנישום במכירה דווח כרווח פטור ממס מכוח הוראות צו מס הכנסה  רווח

כתוצאה מהעסקה נרשמה . 1060-ט"התשכ, (מסים) התעשיהא לחוק עידוד 31והוראות סעיף  10/1-ב"התשמ, (מניות

 . ₪מיליוני  62 -יתרת זכות בסכום של כ 3112לזכות הנישום נכון לשנת 

 לידי הועברו אלה דיבידנדים. הנסחרות מהחברות ממס פטורים דיבידנדים ההחזקות חברת קיבלה 3111-3116 בשנים

 .הזכות יתרת הקטנת כנגד הנישום

 . השומה סיווג את העסקה כמלאכותית וביקש להתעלם ממנה פקיד

 הנסחרות בחברות המניות את העביר הוא, לטענתנו. כלכליים משיקולים בוצעה ההעברה כי הנישום טען, לעומתו

בהעברה זו הוא ביקש . שהוחזקה על ידה( start-up) הזנק חברת של במניות עת באותה שהחזיקה ההחזקות לחברת

 העלייה על הסתמכות תוך, (שוויןשנסחרו בהיקף נמוך ובמחיר שלא שיקף את )להציף ערך למניות החברות הנסחרות 

 מאזן על לשמור מנת על נעשתה הנסחרות החברות מניות מכירת, לטענתו, כן כמו. ההזנק חברת מניות בשווי הצפויה

 הנסחרות החברות במניות השליטה להעברת אחזקות מבנה ליצור כדי וכן, החברות באחת השליטה בעלי בין הכוחות

 .ליורשיו

המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה וקבע כי הנישום לא הצליח לשכנע כי השיקולים הכלכלים שהציב להצדקת  בית

 . העברת המניות לחברת ההחזקות הינם אמינים וכי הם אלה שעמדו מאחורי ההעברה

הניב ( ותחלוקת דיבידנדים פטורים והקטנת יתרת זכ, מכירת מניות פטורה ממס)המשפט קבע כי המהלך שנעשה  בית

 . אף בהשוואה לתועלת הכלכלית שהייתה צומחת מהשיקולים הכלכליים שהציב הנישום, חסכון מס גדול מאוד

 .בו הגלום המס יתרון שיישלל באופן מלאכותית כעסקה יסווג המהלך כי נפסק לפיכך

 שנוצרו אחר מבנין רווחים כנגד מבנין הפסדים לקזז מניעה אין כי המשפט בית קבע הדין בפסק שנדונה נוספת בסוגיה

 בשנים רק חל בנין מאותו הכנסות כנגד ההפסד קיזוז את המגביל( ח)/3 סעיף, הדין לפסק בהתאם. מס שנת באותה

 גם יתאפשר והקיזוז תחול לא המגבלה, השוטפת בשנה שנוצר שוטף הפסד לגבי. ההפסד נוצר שבה לשנה העוקבות

 .אחרים מבניינים הכנסות כנגד
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 הכנסה הונית או פירותית -תמורה בגין אי תחרות – 2חוזר 

 :להלן)מ "לאורך שנים רבות כמנהל חברת מפעלי חמצן וארגון בע המערער כיהן (30132-11-11מ "ע) ברנעבפרשת 

המערער החליט , לאחר שזכה למעמד עולמי בתחום הגזים. לחברה הגדולה בתחומה בישראל שנחשבה "(החברה"

 תקבול נוסף בגובה כןו, פרישהפיצויי מערער שילמה החברה ל, בהתאם לחוזה העסקתו. ו בחברהלסיים את עבודת

 התחייב המערער ההסכםבמסגרת  ."(התקבול הנוסף: "להלן) לאורך חמש שנים ממועד פרישתו מרווחי החברה 1.2%

ל למשך תקופה נוספת של "המשיך לשמש כיועץ חיצוני למנכהמערער כי , יצוין. תקופה זובמשך  חברהשלא להתחרות ב

( 1()ב)01ם לסעיף כהכנסה הונית בהתא על התקבול הנוסףלפקיד השומה דיווח המערער ח שהגיש "בדו. שנה וחצי

 . לפקודה

ואפשרו לו להתחרות קשרים ויכולות אשר הקנו לו יתרון יחסי , בעל כישוריםהוא במועד פרישתו היה , המערער לטענת

משך ההתחייבות וסוג , לאור אופי הפעילות של החברה, עם תום תקופת אי התחרות ,כמו כן. חברהבבאופן אפקטיבי 

יתרונו היחסי וזכותו האישית  איבוד, לגישת המערער. יתרונו היחסי בתחום את איבד המערער, הקשרים שטווה

  . ירת נכס הוןמהווה מכ בתמורה לתקבול הנוסף להתחרות בחברה

עבור עבודתו בוניתן לו המערער של קשור קשר הדוק לרכיבי שכרו  הנוסף התקבולכי  ,פקיד השומה טען, לעומתו

חיזוק למסקנה זו ניתן למצוא בעובדה כי הזכות לקבלת התקבול נקבעה בסעיף חוזה נפרד מהסעיף הקובע את . בחברה

 הזכות לקבלת התקבול נוצרה במועד כריתת החוזה ללא קשר ,בהתאם ללשון החוזה, כמו כן. תנית אי התחרות

ראיה לכך ניתן למצוא בכך שהתקבול יינתן אפילו במקרה של  .ה ותנית אי התחרות שבאה בעקבותיהלהפסקת העבוד

בגין אי התחרות במשך שנה וחצי שבה המשיך  הנוסף קיבל את התקבול עוד הוסיף פקיד שומה כי המערער. מוות

ומשכך אין זה הגיוני כי התקבול ניתן לו  ,חברהבלהתחרות  למערערבתקופה זו לא הייתה אפשרות . רהבלעבוד בח

 . בעבור אי תחרות

שויתור על זכות זו , מכאן. לפקודה //כהגדרתו בסעיף " נכס"כי הזכות להתחרות מהווה , בית המשפט המחוזי פסק

אובדן מקור הפרנסה , הלכה למעשה, הסכם אי התחרות משמעואם , לפיכך. תמורת תשלום עולה כדי מכירת נכס הוני

 . נכס הוני םניתן לומר כי הנישום ויתור כליל על זכותו שהינה במקרים רבי, או אובדן היכולת ליצור מקור פרנסה

להתחרות  אליתקמה לו יכולת פוטנצי, המערערשל ויתרונות היחסי סיונו ינ, אישיותו, יכולותיו ,לאור קשריו ,במקרה הנדון

ומשכך יש לראות בתשלום של החברה בעבור מניעת , "נכס"היכולת האמורה מהווה . בחברה ולהסב לה נזק כלכלי כבד

יש לסווג את התקבול בידי המערער , לכךבהתאם  .לפקודה //ה של הנכס לעניין סעיף השימוש ביכולת התחרות כמכיר

  .החייב במס מופחת הוניתקבול כ

י מתקופת משך שנה וחצב ולהעניק שירותים לחברההמשיך לעבוד המערער מאחר ש, יג לאמור לעילכחר, אף על פי כן

כשכר בגין ייחשב ( שנה וחצי)תקופה זו משך שקיבל ב תקבול הנוסףהפסק בית המשפט כי , אי התחרות הקבועה בחוזה

 . עבודה ולא כמכירת נכס הוני

פסיקה זו עוסקת בסוגיה הקשה . פסיקת בית המשפט בעניין סיווג התקבולים בגין אי התחרות הינה חדשנית וחשובה

 .בכל הנוגע לתשלומי אי התחרות הנהוגים בעת פרישת אנשי מפתח, "הפירות"לבין  "עץ"הבדיני המס של הבחנה בין 

כתוצאה מהתייחסותו לסוגיית התשלום בגין אי תחרות כסוגיה נפרדת ושונה , בין היתר, חדשנותו של פסק הדין נובעת

 .סוגיה אשר לגביה קיימת פסיקה עניפה, מסוגיית המוניטין
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 ניכוי הוצאות מימון כנגד קרקע פנויה ובנינים גמורים – 0חוזר 

לפקודת מס הכנסה ביחס ( ד)/1סוגיית יישום הוראות סעיף  ,בין היתר, ונדונ פרידמן חכשורי בעניין 1111812ה "עמב

 . סוגיית התרת הפסד מירידת ערך קרקע לצרכי מסכן ו ,לקרקעות פנויות ודירות גמורות

 ןחלקפי המערערת  על אשר פנויות קרקעות במלאי, בתחום הבניה העוסקת חברה, החזיקה המערערת, מקרה באותו

 .מספר בניינים גמורים היו מערערתבבעלות ה, כן כמו. יועד למכירה ןהיה זמין לבניה וחלק

לגביהן  היא פועלתוזאת מאחר ש ,לפקודה( ד)/1אין להחיל על הקרקעות הפנויות את הוראות סעיף , המערערתלטענת 

לגביו יש להתיר ר שא ,למסחרמלאי הקרקעות הפנויות מהווה מלאי עסקי  ,הלטענת, בהתאם לכך. כסוחרת קרקעות

שוללות את ניכוי  ןאין ה, לפקודה( ד)/1יש להחיל את הוראות סעיף אף אם , לחילופין .ניכוי הוצאות מימון באופן שוטף

עיתוי התרת , המערערת לגישת .ולא סעיף עיתוי בלבד סעיף זה הינו סעיף ייחוסשכן , באופן שוטףהוצאות המימון 

בהתאם הן יש לפעול לגבי ומשכך ,אשר אינו חל על קרקעות פנויות, הלפקוד( א)/סעיף הוראות ב ההוצאה נקבע

 כיטענה המערערת , הגמורות דירותל באשר .המימון באופן שוטףאת הוצאות המתירים מקובלים לעקרונות חשבונאיים 

 ביקשה, בנוסף. הוראותיואין להחיל עליהן את  ולפיכך לפקודה( ד)/1כמשמעותה בסעיף " עבודהיחידת " מהוות אינן הן

שהוראות  מאחר וזאת ,לכללי חשבונאות מקובלים בהתאם פנויותלהכיר בהפסד מירידת ערך מלאי קרקעות  המערערת

 .זוא לפקודה אינן חלות עליהן ואין הוראה אחרת בפקודה השוללת ניכוי הוצאה /סעיף 

שהמערערת מחזיקה במלאי עסקי של קרקעות פנויות  מאחר, ולגישת. דחה את טענות המערערת השומה פקיד

 הוראותמסייג את  הסעיף, לשיטתו. לפקודה( ד)/1 סעיףחלות עליה הוראות , "יחידות עבודה"ועיסוקה הוא בבניה של 

 לאימ שהיא קרקע"או " יחידת עבודה"כל  לגבישל הוצאות המימון המותרות בניכוי  יחסי היוון וקובע לפקודה 17 סעיף

 מאחר וזאת, (ד)/1 סעיףעליה  חלעדיין  בקרקעות במסחר עוסקת שהמערערתבמידה  גם כי, טען לחילופין". עסקי

. הקרקע ייעוד בבירור צורך ללא עבודה יחידות בבניית שעיסוקו נישום אצל עסקי מלאי המהווה קרקע על חל שהסעיף

 (.ד)/1 סעיף הוראות את עליהן להחיל יש שכךומ" עבודהיחידת " מהוות הן כי השומה פקיד טעןהגמורות  הדירות לגבי

באשר לבקשת החברה להתיר לה בניכוי הפסד מירידת ערך המלאי טען פקיד השומה כי על המערערת חלות הוראות 

 .אין היא רשאית לסטות מהם א ומאחר שהוראות אלה מסייגות את כללי החשבונאות המקובלים/סעיף 

 יחידות" תהמערערת מאחר שהיא עוסקת בבני לחל ע( ד)/1 סעיף כי, את עמדת פקיד השומה ופסקקיבל המשפט  בית

 שהיאקרקע " המונח פסק כי הפרשנות התכליתית תומכת בעמדה לפיהנ למסחר המוחזקותהקרקעות  בעניין". עבודה

כי אכן הקרקע מיועדת  אובייקטיביותנסיבות  ה לפילהוכחבכפוף זאת  ,לל קרקע שאינה מיועדת לבנייהולא כ" עסקי מלאי

התקבלה החלטה חוקית לרכוש את  :את האלמנטים הבאים, ין היתרב, הקבלן להוכיחיידרש , לצורך כך. בלבד למסחר

קרקע מבניה למסחר בטרם שנת המס ההתקבלה החלטה חוקית לשנות ייעוד , הקרקע לצורך מכירתה כקרקע פנויה

  .תקופה קצרה יחסית עד למכירתה בפועללהחזקת הקרקע ו יהאי בניה על, יםיממשביצוע ניסיונות מכירה , המדווחת

, למרות שמלשון הסעיף עולה כי יש להוון הוצאות מימון לכל הקרקעות שבבעלות החברה, בהתאם לפסק הדין, כלומר

 . הרי שעל פי הפרשנות התכליתית אין להוון מימון לקרקעות שמוכח עובדתית שהן מיועדות למסחר ולא לבנייה

יש להחיל  ,ומשכך" ה שמשך בנייתו עולה על שנהמבנ"הן נמצאות בגדר כי , פסקנבנוגע לדירות הגמורות שלא נמכרו 

  .בהתאם לאמור בסעיףמימון והנהלה וכלליות הוצאות להן זקוף ול הסעיף עליהן את הוראות

חלות , פסק בית המשפט כי מאחר שבמקרה הנדון מדובר בקרקעות שיועדו לבניה, לגבי סוגיית ההפסד מירידת הערך

 .טרם סיום הבניה להכיר בהפסד כאמורא ולא ניתן /עליהן הוראות סעיף 



     

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

 .תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי
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 החלת נוסחת החישוב הלינארית לצורך חישוב שיעור מס רווח הון – 4חוזר 

כי לעניין קביעת שיעור המס בגין שבח ממכירת מקרקעין אין להתיר סטייה  ,קובעת (260816/א "ע) פוליטיהלכת 

נבחנה הסוגיה האם הלכת פוליטי  בילינקיסבעניין  /121181מ "עב. ארית שנקבעה בחוק מיסוי מקרקעיןיהלינ המהנוסח

קביעת שיעור לארית היא הדרך יהלינ ההאם הנוסח ,כלומר, הלפקוד' חלה גם על רווח הון הממוסה בהתאם לחלק ה

 . רווח הון החל עלהמס 

נתה החברה שי 3111בנובמבר . 3111החלה את פעילותה בתחילת שנת "( החברה:" להלן)מ "אם בע.פי.אם.חברת איי

ו מפעילותה נגזר כול ןשוויכאשר , החברהנמכרו מניות  3116באוקטובר . עירוניים הפעלת רשת מרכוליםלאת פעילותה 

 .עירוניים כרשת מרכולים

ולסטות ממנה בחישוב  כחזקה הניתנת לסתירה הכנסה מס בפקודת הקבועהבנוסחה הליניארית  לראות שוביקהמוכרים 

לעניין פקודת מס אינה חלה אך , יפה לעניין מס שבח מקרקעיןהלכת פוליטי , םלטענת .הרווחעל שיעור המס החל 

 בושכיום " יום הרכישה"יש לקבוע את  ,אף אם יש להחיל את הנוסחה הליניארית כי, טענו המערערים, לחילופין .הכנסה

 יום בו הוקמה החברהולא ב 3111נובמבר ב העירוניים החלה פעילות המרכוליםביום בו  ,קרי, "התחיל להיווצר רווח הון"

  .1000דצמבר  -

לפי  על פיה אין תחולה להלכת פוליטי על רווח הון, בפסיקתו דחה בית המשפט את טענתם הראשונית של המערערים

 .בין שבח מקרקעין לבין רווח הוןיש להבחין וכי מהותית לעניין החלת הליניאריות , פקודת מס הכנסה

ייחשב כיום בו כלכלית החל  "יום הרכישה"על פיה יש ליישם את נוסחת הליניאריות באופן בו , באשר לטענת המערערים

לית בהוראות פקודת אקבע בית המשפט כי אין לטענת המערערים כל נקודת אחיזה לשונית מינימ, להיצמח רווח ההון

 חלומועד הקמתה של זאת , ס שנמכר הוא מניות החברההנכ ,על פי דיני התאגידים, משפטית, זאת ועוד .מס הכנסה

המס על מכירת הנכס מוטל רק במועד המימוש ולא שעיקרון המימוש קובע  כי, פסק בית המשפט בנוסף. 1000שנת ב

ומשכך אין כל הצדקה לראות במועד שינוי הפעילות כמכירה ורכישה , במועד שינוי ערך הנכס לאורך חייו הכלכליים

 .של נכס חדש אשר בגינו יש לחשב מועד רכישה חדשרעיוניים 

 


