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 4112 יוליב 42

 131' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 121 במידעון

  בבתי מלוןפרשנות הורואת חוק אזור סחר חופשי באילת וסוגיות נוספות  – 1חוזר 

הגביל בית המשפט את  (18711-12-14מ "ע)נאות חוף האלמוג בפרשת ו (42412-11-14מ "ע) ישרוטלת בפרש

הנושאים בפועל בעלויות ההעסקה של עובד הנוכח , למעסיקים תושבי העיר אילת. ח.ס.לחוק א( א)14ההטבה בסעיף 

 .לבתי מלוןהרלוונטיות  נוספותנדונו סוגיות מס , כמו כן. פיסית בתחום העיר אילת

 ניכוי תשומות משפטיות בגין הליך פלילי – 2חוזר 

הוצאות ייצוג משפטי בהליך פלילי ב הגלוםכי מס התשומות נקבע  (1114-11ש "ע) מ"ירון כהן פיננסים בעבפרשת 

 .נשכר על חטאושלא יהא חוטא  עיקרוןלפעילות החברה יותר בקיזוז במקרים מסוימים ובכפוף ל מעשים הקשוריםבגין 

 משפחתו מתגוררת בישראל אשר תושבותו של יחיד שאלת – 3חוזר 

ור וביקש שלא להיחשב אשר עבר לגור בסינגפ יחידאת תושבתו של  בית המשפט תחינ( 1174717ה "עמ) ספירבפרשת 

ת ומאפשר מסוימוצול התא המשפחתי בנסיבות החידוש של פסק הדין הינו בכך שבית המשפט מכיר בפי. כתושב ישראל

 .ישראלבליחיד להיחשב תושב חוץ גם אם משפחתו נותרה 

 :ותהודע

 תשלום מקדמה על חשבון מס השבח - הארכת הוראת השעה (1

לחוק מיסוי  14דחיית מועד לעניין סעיף ( )תיקוני חקיקה)ורסם ברשומות צו לשינוי נטל המס פ 12.4.12-ביום ה

את תוקף הסעיפים הקובעים חובת  21.2.4112 -הצו מאריך עד ל .4112 -ג"התשע, ((שבח ורכישה)מקרקעין 

המועד המקורי שבו הסתיים ) 1.2.4112 -תחילתו של הצו נקבעה ליום ה. נהתשלום מקדמת מס שבח על ידי הקו

פרסמה רשות המיסים  תחולתו הרטרואקטיבית לאור. רטרואקטיביהצו הוחל באופן , משמע(. תוקף הסעיפים

לא יפעלו רשויות המס , 14.4.4112 - 1.2.4112 בתקופהחל שלהן  י עסקאות אשר יום המכירהלגב ,הבהרה לפיה

שלהן  לגבי עסקאות אשר יום המכירה, גדמנ. לגביית המקדמה אלא אם כן ניתנה הסכמת המוכר והרוכש לתשלומה

 .י הרוכש בהתאם לחוק"יבוצע וייגבה תשלום המקדמה ע, 12.4.4112 -מ חלההוא 

 בחוק לעידוד השקעות הוןשינוי מספר התושבים לצורך עמידה בתנאי יצוא  (2

 במסגרת התיקון שונה. 1242 –ט "התשי, עידוד השקעות הוןלחוק ל 71' התקבל בכנסת תיקון מס 1.7.12 ביום

ליון ימ 12-ל "חרות התורם לתוצר המקומי הגולמימפעל בר ת"מספר התושבים המינימאלי לצורך עמידה בתנאי 

למספר  ביחס 1.2% לפיו מספר התושבים האמור יעודכן בשיעור שלמנגנון עדכון קבוע נקבע , כמו כן. ושביםת

כי לתיקון זה נקבעה תחולה רטרואקטיבית החל מיום , ןיצוי. בשנה קודמת ינוארב 1-שנקבע לעניין זה ב התושבים

1.1.14. 
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  וסוגיות נוספות בעניין שומות ניכוייםת חוק אזור סחר חופשי באילת ופרשנות הורא – 1חוזר 

הנוגעות לבתי ו על ידי בית המשפט המחוזי בבאר שבע שני פסקי דין הדנים במספר סוגיות נתהאחרונות ניבחודשיים 

נאות השני בעניין ו (42412-11-14מ "ע) ישרוטלפסק הדין הראשון ניתן בעניין . ולבתי מלון באילת בפרט, מלון בכלל

 :להלן נסכם חלק מהסוגיות שעלו בפסקי הדין. (18711-12-14מ "ע)חוף האלמוג 

 הטבות למעסיק תושב תחום העיר אילת

מעניק "( ח.ס.חוק א: "להלן) 1214-ה"תשמ, (הנחות ממיסיםפטורים ומתן )לחוק אזור סחר חופשי באילת ( א)14סעיף 

  .עבודה המתבצעת בתחום העיר אילתלמעסיק תושב תחום העיר אילת המשלם הכנסת עבודה לעובדו בעד , ההטב

בכירים  םבגין עובדיהטבה זו ליהנות מ ,אשר בניהולן בתי מלון בתחום העיר אילת, המערערות ביקשו ישרוטלבפרשת 

בית המשפט פסק כי ההטבה ניתנה רק  .ל"ובגין תשלומים ששולמו ללהקת בידור מחו בתל אביבהיושבים דרך קבע 

ת כמקום העיקרי והמרכזי ייבת נוכחות פיסית של העובד באילעבודה כזו מח. עיר אילתבעד עבודה המתבצעת בתחום ה

התגוררו , העובדים הבכירים ביצעו את עבודתם מחוץ לתחומי העיר אילת .את עבודתו עבור המעבידהוא שבו מבצע 

 ,לפיכך. אלא בהנהלת רשת בתי המלון בתל אביב דרך קבע במרכז הארץ ומשרדיהם הקבועים והעיקריים לא היו באילת

 . העובדים הבכיריםלהטבה בגין  זכאותאין 

נגני מעביד בין -התקיימו יחסי עובדכי המערערות לא עמדו בנטל להוכיח כי  ,פסק בית המשפט ,באשר ללהקת הבידור

 . להטבה בגין מרכיב זהלפיכך אין זכאות . "שכר עבודה"השכר שקיבלו היה שבין בית המלון ווהלהקות 

מלונות ) מנוהל על ידי חברה מנהלת חיצוניתה בעלים של בית מלון בעיר אילת, המערערתדרשה  חוף האלמוגבפרשת 

 .העובדימלאחד אשר שולמו בגין תשלומי שכר ובונוסים  ח.ס.לחוק א( א)14הקבועה בסעיף את ההטבה  ,(פתאל

, מכאן ולאחר שבחן את נסיבות המקרה. שכרו של העובד ולא המערערתהחברה המנהלת היא זו שנשאה בפועל בעלות 

 14מכוח סעיף להטבות  תזכאיאינה המעסיק האמיתי של העובד ומשכך אינה  הגיע בית המשפט למסקנה כי המערערת

 .החברה המנהלת והמעסיק האמיתי הינ ח וכי.ס.א לחוק

 ומלווי קבוצות סוכני נסיעותחינם לאירוח 

פקיד השומה טען כי האירוח חינם הינו . מהטבות לסוכני נסיעות מס במקורהניכוי בשני פסקי הדין עלתה לדיון שאלת 

אירוח תמורת ה ,בהתאם לעמדת פקיד השומה. הטבה בשווה כסף שמשלם בית המלון לסוכנים במסגרת עסקת חליפין

הסכים , עם זאת. אשר בשלה יש לנכות מס במקור" תמורה"ולפיכך יש לראות באירוח חינם  תייריםלמלון הסוכן מביא 

וזאת להבדיל מאירוח לסוף שבוע , אירוח חינם של לילה אחד בלבד לא קמה חובת ניכוי מס במקורשל פקיד השומה כי ב

 .שני לילותלשלם או 

עסקת "ואין הוא עולה כדי  תלגיטימיו תמובהקהוצאת שיווק  וכי אירוח חינם של סוכני נסיעות הינ ,קבעבית המשפט 

כמו . אינה קיימת" עסקת החליפין"הסוכן אינו מתחייב להביא למלון בתמורה אורחים או תיירים ולפיכך משוואת  ."חליפין

 .לסוף שבוע כי אין בסיס לאבחנה שיצר פקיד השומה בין אירוח ללילה אחד לאירוח לשני לילות או ,כן ציין בית המשפט

וזאת , גם בנוגע לאירוח חינם של מלווים בקבוצת תיירים נפסק כי אין לראות בה תמורה החייבת בניכוי מס במקור

 .מהטעם שעלות החדר הנוסף נפרסת על שאר החדרים
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 העסקת עובדים זריםהיטל 

 .מסודן ששהו בישראל נתיניםהעסקתם של  עלתה שאלת החבות בהיטל העסקת עובדים זרים בשל ישרוטלבפרשת 

 ,בית המשפט קבע. ל"לעניין ההיטל הנ" עובד זר"ולפיכך אינם בבחינת " פליט"ישרוטל טענה כי לעובדים אלה מעמד של 

דברים אלה מחייבים בחינה  עובד זר וכיכי ייתכן שמי שהוכר כפליט ומי שהחזיק באשרת שהייה מיוחדת לא ייחשב 

, "עובדים זרים"הינם גורפת כי כל חברי הקבוצה חר שפקיד השומה קיבל החלטה מא, לפיכך. ספציפית לגבי כל עובד

 .כל עובדגבי לפקיד השומה לבצע בחינה פרטנית ל הורה בית המשפט

 הוצאות דיור לעובדים

וזאת בדירות חדר שהעמידה לרשותם בבניין , סיפקה המערערת שירותי דיור לרבים מעובדיה אלמוגחוף הפרשת ב

, מבחינת העובד של ההטבה שווי הכלכליל התאםניכתה מס במקור בו זקפה המערערת .ששכרה לשם כך בעיר אילת

פער משמעותי בין שווי ההטבה  מצאפקיד השומה . שחולקים בו שני עובדים בחדר המבטא את השווי של מיטה אחת

בגין הפער  במקור גם ודרש ממנה לנכות מס, בין הוצאות הדיור לעובדים שדרשה בספריהושזקפה המערערת לעובדיה 

 .דיבטענה כי שווי ההטבה שמקבל העובד זהה וחופף לעלויות המעב האמור

נזקפת לו השווי ההטבה שמקבל העובד ובין ו המעבידבהן נשא  בהכרח חפיפה בין העלויות אין ,בית המשפט קבע כי

 וכי יש להבחין בין נאותות זקיפת ההטבה ושוויה מבחינת העובד לבין בחינת נכונות ההוצאה המדווחת, שכרהבתלוש 

ובעניינו שווי  –מבחינת העובד " שווי הכלכלי"את ה בטאל עובדנזקף לש שווי ההטבהעל כי  ,קבע כמו כן .דיבאצל המע

 .בדירת חדר בנמצאת באכסניית עובדים באילת, מתוך שתי מיטות, השוק של דיור בדמות מיטה אחת

 

  



     

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

- 2 - 

 

 הליך פלילי משפטיות בגין ניכוי תשומות – 2חוזר 

, הוגש כתב אישום ּהנדון עניינה של חברה אשר נגדה ונגד מנהל( 1114-11ש "ע) מ"ירון כהן פיננסים בעבפרשת 

כתב האישום אף כלל אישומים נוספים כנגד מנהל . במסגרתו הואשמו השניים במשותף בעבירות בתחום הלבנת ההון

 .בשורה של עבירות ּהבהסדר טיעון עם רשויות התביעה הורשעו החברה ומנהל. החברה לבדו

סתה ולכן ניתן לקזז את מלוא מס התשומות החברה טענה כי הוצאות הייצוג במשפט הפלילי הוצאו בתהליך ייצור הכנ

לעמדתו התרת קיזוז מס התשומות בגין הוצאות משפט בהליך שמ דחה את עמדת החברה מאחר "מנהל מע. בגינן

מ הוצאות המשפט הינן הוצאות פרטיות "לגישת מנהל מע, כמו כן. נוגדת את תקנת הציבור שהסתיים בהרשעהפלילי 

 .על האינטרסים של מנהל החברה שכן הוצאו בעיקר לצורך הגנה

: קבע כי מס התשומות יותר בניכוי רק בגין הוצאות אשר עומדות בשלושה קריטריונים מצטברים המחוזי בית המשפט

; אשר ניתן לייחס לחברה עצמה ּהוכן הוצאות שהוצאו עבור ייצוג מנהל, הוצאות שהוצאו עבור ייצוג החברה –הראשון 

הוצאות שניתנות  –השלישי ; קידום מפעלה של החברה או במהלך העסקים הרגיל שלה הוצאות ששימשו לשם –השני 

 .פי תקנת הציבור-לניכוי על

להתיר לחברה את יש ין יל והגיע למסקנה לפיה בנסיבות הענ"בית המשפט המחוזי ניתח את שלושת הקריטריונים הנ

ואשר שימשו , שהוצאו עבור מנהלה ויוחסו לה לרבות אלו, ניכוי מס התשומות בגין הוצאות המשפט שהוצאו עבורה

 .לצורך עסקיה

כי אין , במובהק כי מקובל על בית המשפט ,בפסק דין תמציתי ,קבענ העליון בית המשפטמ ל"בערעור שהגיש מנהל מע

ככל , לכן. עבירות שנעברו תוך כדי פעילות עסקית וכי דבר זה נוגד את תקנת הציבור בגיןלנכות מס תשומות על הוצאות 

אין מחלוקת כי זיכוי מוחלט יצדיק , מנגדו שמדובר בהרשעה מלאה בעבירות לא ינוכה מס תשומות בגין הוצאות המשפט

בהתאם  כל מקרה לגופוייבחן  ,כי במקרים בהם אין הרשעה מלאה או זיכוי מוחלט, קבענעוד . תשומותהניכוי מס את 

 .שלא יהא חוטא נשכר על חטאו בכפיפות לעיקרוןו לנסיבות

ומבלי שהוא מאמץ את , האירועים והסדר הטיעון בסופםכי לאור השתלשלות , העליון במקרה דנא קבע בית המשפט

 .בבית המשפט המחוזי על כנהתוצאה שנפסקה ה משאיר אתהוא , המחוזימשפט ההנימוקים שנפסקו בבית 
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 מתגוררת בישראל משפחתו אשר תושבותו של יחיד שאלת – 3חוזר 

במסגרתו עלתה לדיון שאלת ( 1174717ה "עמ) מיכאל ספירפסק דין בעניין  תן בית המשפט המחוזינ ,לאחרונה

 . 4111-4114חיד בשנים תושבותו של י

י בנותיו עזב יחד עם אשתו ושת, ד תושב ישראלדובר על יחיד אשר במסגרת עבודתו אצל מעבי, בנסיבות המקרה

חזר היחיד לישראל יחד עם משפחתו והחל  1221בשנת . ועבר להתגורר בסינגפור 1222ל בשנת הקטינות את ישרא

והחל לשמש כיועץ טכני  עבר לסינגפור, עזב היחיד את עבודתו בישראל 1.8.4111 -ב. לעבוד עבור מעסיק אחר בישראל

המשיכו להתגורר , אשר בגרו בינתיים, אשתו ושתי בנותיו. שמל ואלקטרוניקה לגורם בסינגפורבתחום הנדסת ח

לעבוד ומשיך להתגורר בסינגפור אך גם לאחר מכן ה, 4114עד יוני  יגורם סינגפוראותו הועסק על ידי היחיד . בישראל

 .כיועץ טכני לעסקי חברות זרות

יש טען כי פקיד השומה  .נגפורעל הכנסותיו אשר הופקו בסי 4114עד  4111חות לשנות המס "יחיד לא דיווח בדוה

 .הכנסותיו אשר הופקו בסינגפור ולחייב במס בישראל גם אתבשנים הנדונות " תושב ישראל"כ לסווגו

וזאת , 4111לצורכי מס בשנת המס " תושב ישראל"היחיד יחשב כ כי, אלטוביה קבעמגן השופט ' מפי כב, בית המשפט

המשפחתיים , מירב האינטרסים הכלכליים בשל היותהן ו בשנת המס( 442)ייה הרבים בישראל שהה הן בשל ימי

 . בישראל ווהחברתיים של

יחיד לת משקל רב בקביעת מרכז חייו של מקום המגורים של התא המשפחתי מהווה אינדיקציה בעבית המשפט ציין כי 

כי מוכיח אם היחיד  אפשרות זול אין לשלו ,אולם. ואין זה שכיח שבני זוג מחליטים על ביצוע הפרדה של מקום המגורים

 . דרך קבע בסינגפור ושמירב הזיקות מצביעות על מרכז חיים בסינגפורהוא מתגורר 

וזאת משום שמרכז חייו , פסק בית המשפט כי היחיד לא ייחשב כתושב ישראל 4114עד  4114בכל הנוגע לשנים 

עצמו וקבע כי הן מצויות  יחידתלויות בההתושבות  זיקותל התייחס בית המשפטלעניין זה . בשנים אלו היה בסינגפור

הדירות  ,הרכבים שבשימוש המשפחה, כגון מגורי אשתו ובנותיוזיקות התושבות אשר אינן תלויות בו  ,מנגד. בסינגפור

בית . מצויות בישראל, חשבון הבנק המשמש את אשתו ובו מתקבלת גמלתו מהצבא, שבבעלות משותפת לו ולאשתו

ואף אחרי שסיים את , בחר היחיד לחיות בסינגפור במשך שנים רבות, למרות זיקותיו המסוימות לישראל המשפט למד כי

החברה והקהילה היהודית , לעבוד שם תוך התערות בחיי המסחר המשיך יסינגפורה המעסיקות עם ההתקשר

 .כל אלה מלמדים כי מרכז חייו אכן בסינגפור. בסינגפור

רשויות המס בישראל לקבוע באופן כמעט גורף כי תושבות עד כה נטו שכן , אין ספק כי לפסק דין זה משמעות רבה

עובד גם אם זה האחרון שוהה ו, של בן הזוג האחרלצרכי מס בן הזוג בישראל מעידה על תושבותו הישראלית 7בת

ולפיכך מומלץ להמשיך ולעקוב , המשפט העליון ו על פסיקה זו לביתרשויות המס ערער, למיטב ידיעתנו. במדינה זרה

 .אחר ההתפתחויות

 


