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  1112 אוגוסטב 11 

 133' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 122 במידעון

 האם שחיקת הלוואה הצמודה לדולר מהווה הכנסה חייבת במס  – 1חוזר 

. ה הכנסה חייבת בידי הלווהנדונה הסוגיה האם שחיקת הלוואה הצמודה לדולר מהוו( 1121-10מ "ע) א.ק.מ.דבפרשת 

בין היתר מאחר שבדוחות , לפקודה (1)1כי שחיקת הלוואה מהווה הכנסה בידי המערערת לפי סעיף , במקרה דנא נקבע

, עם זאת. כהוצאה בייצור הכנסההמערערת בשנים מאוחרות יותר היא דרשה בניכוי את ההוצאות שנבעו לה מההלוואה 

באופן גורף את האפשרות כי בנסיבות אחרות הכנסה מירידת ערך של הלוואה שלקח מפסק הדין עולה כי אין לשלול 

 .הנישום תיחשב להכנסה שאין מקור לחיובה במס

  תשלום נוסף לעובד בגין הוצאה של העסק אינו הכנסת עבודה – 2חוזר 

 ,ובכלל זאת, מעסיקנפסק כי הוצאה שהוצאה על ידי עובד לצורך עסקו של ה( 1112-11ה "בעמ) 2222אליל ד "בפס

אינה מהווה הוצאה ביצור הכנסתו של העובד אלא הוצאה ביצור  ,פרטי של עובד לצורכי מעבידו רכבשימוש בהוצאות 

נראה כי  .תשלום החזר ההוצאה על ידי המעביד אינו מהווה הכנסת עבודה בידי העובד, לאור זאת. הכנסתו של המעסיק

רק בשל העובדה כי פסיקה זאת סותרת את העמדה שננקטה עד כה על ידי  לא, טרם נאמרה המילה האחרונה בעניין

לו זכאי , מנגנון לאומדן גובה החזר ההוצאה הפטור ממס לא נקבע בפסק הדיןאלא גם בשל העובדה כי , רשות המיסים

 .העובד

 מ"לצורכי מע מתווך אינה מהווה השכרה למגורים השכרת מקבץ דיור באמצעות – 3חוזר 

קבע בית המשפט העליון כי השכרת מקבץ דיור באמצעות חברת עמידר אינה מהווה ( 9092111א "ע) יטשל בפרשת

נקבע כי בחינת המהות הכלכלית של . מ"מ ולכן אינה פטורה ממע"לחוק מע( 1)21השכרה למגורים כאמור בסעיף 

משום עסקה ( רות מהדייריםהן מעמידר והן ישי)התקשרות מעידה כי יש לראות בכל התקבולים שמקבלת המערערת ה

 .לפיה הדירות הושכרו לעמידר למטרה מסחרית ואילו עמידר השכירה את הדירות לדיירים למטרת מגורים, אחת

 :ותהודע

 שינוי שיעור הפחת לגבי רכבי חברות הליסינג (1

כבים המפחית את שיעור הפחת לר ,1021,(פחת)לתקנות מס הכנסה ' פורסם תיקון לתוספת ב 10.9.1112ביום 

, לפי התיקון .המיועדים להשכרה ,1011 -א "תשכ לתקנות התעבורה( ד)א191כהגדרתם בתקנה  ,1N-ו 1Mמסוג 

במקום שיעור של ) 11% יהיו זכאים לשיעור פחת של "החכרה1השכרה"שצוין ברישיון הרכב שלהם רכב רכבים 

 .ואילך 1.1.12ונה להחכרה ביום והוא יחול על רכב שהחל לשמש לראש 1.1.1112תחילת התיקון ביום  .(11%

 ספרד-ותף ישראלפ מש"קול קורא למו (2

 יתשמקורא לחברות ה ,גרת שיתוף פעולה בין ישראל וספרדפורסם קול קורא להגשת בקשה במס, לאחרונה

כאשר תינתן עדיפות לפיתוחים , לשתף פעולה לצורך פיתוח מוצרים חדשניים בתחומי טכנולוגיה שונים המדינות

  .ICT -המזון וה, החקלאות, חומי הקלינטקשבת

 י כאן1לחצ לפרטים נוספים

http://replay2.bdo.co.il/fb_web/fb/0A6BD15738F3107A27D63163A31C5A79/show.aspx
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  האם שחיקת הלוואה הצמודה לדולר מהווה הכנסה חייבת במס – 1חוזר 

א באמצעות הלוואה צמודה לשער "נכס מקרקעין בת 1009רכשה המערערת בשנת  (1121-10מ "ע) א.ק.מ.דבפרשת 

אך לצרכי מס הופחתה , נרשמה הכנסה חשבונאית, הדולרבעקבות ירידה בשער החליפין של  1112בשנת . הדולר

לטענת המערערת הכנסה חשבונאית . וזאת בטענה כי הכנסה חשבונאית זו אינה חייבת במס, ההכנסה מעלות הנכס

 .אינה נופלת לאף אחד ממקורות ההכנסה בפקודת מס הכנסה ולפיכך אינה חייבת במס

חלה ירידה נוספת בשער הדולר אלא שהפעם רשמה  1112נת בש. המערערת לא הייתה עקבית בגישתה, אולם

בעקבות עליית שער  1112בשנת . המערערת את הפרשי ההצמדה כהכנסה חייבת וקיזזה אותם כנגד הוצאות ריבית

נמכר נכס המקרקעין אולם בדיווחיה  1111בשנת . ניכתה המערערת את הוצאות המימון מהכנסתה החייבת, הדולר

 .לא הופחתו משווי הרכישה לצורך חישוב הרווח 1112קעין הפרשי השער משנת למנהל מיסוי מקר

 שה מקורות למיסוי הכנסהושל פקיד השומה טען כי שחיקת ערך ההלוואה מהווה הכנסה בידי המערערת וכן כי קיימים

; לפקודה( 1)1 לפי סעיף" הכנסה מעסק" ;לפקודה( 2)1לפי סעיף " הכנסה מהפרשי שער" :על פי פקודת מס הכנסה זו

 .לפקודה( 11)1לפי סעיף " הכנסה ממקור אחר"

וזאת , בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בסוגיה וקבע כי אכן נבעה למערערת התעשרות כתוצאה משחיקת ההתחייבות

ין זה יש לבחון האם ילענ. לא כל התעשרות מהווה הכנסה חייבת, עם זאת. לנוכח התפיסה הנומינליסטית של הפקודה

 .תעשרותה של המערערת נבעה ממקור עליו מוטל מס לפי הפקודהה

אמנם ניתן לפרש . לפקודה מקור להכנסה זו( 2)1בית המשפט דחה את גישת פקיד השומה לפיה ניתן לראות בסעיף 

שהופעל ( המקור)אך לקשה לראות מהו גורם הייצור , את המונח הפרשי הצמדה שבסעיף זה ככולל גם סכום שלילי

 . ההתעשרותלהפקת 

( 1)1קת ההלוואות במקרה זה כהכנסה מעסק לפי סעיף יבהתאם לפסק הדין ניתן לסווג את ההכנסה משח, אולם

אין מניעה , אם ניתן לראות בהלוואה שנטל הנישום כהלוואה שקשורה באופן אינטגראלי לפעילות העסקית. לפקודה

במקרה דנן דרשה המערערת בניכוי את . או הוצאות מעסק לראות בהכנסות או בהוצאות המימון בגין ההלוואה כהכנסות

ניתן להסיק כי ההלוואה הייתה  ומכך הוצאות המימון בגין ההלוואה שנטלה כהוצאה בייצור הכנסה בשנים העוקבות

הכנסה בגין הפרשי הצמדה שצמחה למערערת פסק בית המשפט כי ה, לפיכך. שלובה במנגנון ייצור ההכנסה שלה

לפקודה בדומה להותרת ההוצאות בקשר ( 1)1הלוואה בשנת המס שבערעור תחויב במס מכוח סעיף משחיקת ערך ה

  .עם הלוואה זו באופן שוטף בשנים מאוחרות יותר

שגם בו קבע בית המשפט ( 11129-11-11מ "ע)מגדנית הדר כי תוצאה זו דומה לתוצאת פסק הדין בעניין , חשוב לציין

בניגוד למקרה , אם כי באותה פרשה נקבע, קת התחייבויות מהווה הכנסה חייבתיחהמחוזי בירושלים כי הכנסה מש

 .לפקודה( 2)1כי הכנסה זו יכולה לחסות גם תחת סעיף , נשוא חוזר זה

הרי , כי למרות שבנסיבות פסק הדין נקבע כי הכנסה חשבונאית משחיקת התחייבות מהווה הכנסה חייבת במס, יודגש

עשויים להיות מקרים מסוימים בהם הכנסה חשבונאית זו אינה , א.ק.מ.דשבהתאם לפסיקת בית המשפט בפרשת 

 .חייבת במס
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  הכנסת עבודה תשלום נוסף לעובד בגין הוצאה של העסק אינו – 2חוזר 

לשנות  נדון ערעורה של החברה על שומות ניכויים שקבע פקיד שומה רחובות (1112-11ה "עמ) 2222 אלילבפרשת 

 .1111-1112המס 

כאשר בראש , עיסוקה של החברה הוא הפצת טלפונים ניידים מדלת לדלת באמצעות צוותי מכירות המונים מספר אנשים

מסיע את אנשי צוותי המכירות ואת מוצרי החברה אל אזורי  ,בין היתר, אשר" וותראש צ"כל צוות עומד עובד בדרגת 

נהגה החברה לשלם לראשי הצוותים תשלום חודשי נפרד , מלבד המשכורת על פי תלושי השכר. המכירה ברכבו הפרטי

ם והחברה לא ניכתה התשלום הנוסף לא סווג כהכנסה בידי העובדי "(.התשלום הנוסף:"להלן)בגין הוצאות דלק שהוציאו 

 .מס הכנסה בגינו

ותשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו " כל טובת הנאה או קצובה"כי  ,קובעלפקודה ( 1)1כי סעיף , פקיד השומה טען

 . חייבים במס, למעט תשלומים המותרים לעובד כהוצאה, ובכלל זה תשלומים בשל החזקת רכב

אינה מותרת בניכוי מכוח , שבגינה שילמה החברה לעובדיה את התשלום הנוסף ההוצאהטען פקיד השומה כי , לעניין זה

 "(.תקנות הרכב:"להלן) 1002 –ה "התשנ, (ניכוי הוצאות רכב)לתקנות מס הכנסה  2תקנה 

וזאת מכיוון  ,לפקודת מס הכנסה( 1)1לפי סעיף " הכנסת עבודה"כי התשלום הנוסף אינו מהווה , החברה מצידה טענה

 .ההדלק בגינן שולם התשלום הנוסף הינן הוצאות אשר הוצאו בייצור הכנסתה שלשהוצאות 

מתייחסת להוצאה שהוציא שכיר לצורך הכנסת הלתקנות הרכב ככזו  2את תקנה פסק כי יש לפרש בית המשפט 

 של מעבידו  תו העיסקיתמתייחסת להוצאה שהוציא שכיר לצורך הכנסוכי אין לפרשה כ, עבודתו

אלא משתמש ברכב , כי מקום שהמעביד אינו מעמיד רכב לרשות העובד לצורך ביצוע העבודהסיף וקבע הובית המשפט 

לתקנות  2נראה כי אין תחולה לתקנה , הפרטי של העובד ומשיב לו את ההוצאות בגין השימוש שכל כולו עבור המעביד

רכב הרשום על . ין החזר הלוואההרכב ויש לראות בתשלום שמשלם המעביד לעובד כהוצאה של המעביד המהווה מע

ויחולו ההוראות שקבע מחוקק , חזקה שמדובר ברכב המעביד, משמש את המעבידשם העובד אבל מבחינה מהותית 

 .המשנה ביחס לרכב שהועמד לרשות עובד בידי מעביד

אה ואופן החברה לא הרימה את נטל ההוכחה על גובה ההוצ פסק בית המשפט כי, בנסיבות העניין, על אף האמור

 . ולכן הערעור נדחה חישוב ההוצאה
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 מ"לצורכי מע מתווך אינה מהווה השכרה למגורים השכרת מקבץ דיור באמצעות – 3חוזר 

החברה הלאומית לשיכון  - אשר התקשרה בהסכם עם עמידר, המערערת הינה חברה העוסקת בבניית בתים למגורים

חלק מהתשלום עבור השימוש בדירות , בהתאם להסכם. למגורי עולים לפיו הן תעמדנה מקבצי דיור, מ"בישראל בע

 . י הדיירים"י עמידר וחלק ישירות ע"ישולם ע

מ ואילו על התקבולים שקבלה ישירות "שקבלה מעמידר כתשלומים חייבים במע המערערת דיווחה על התשלומים

מ ירושלים קבע כי מדובר "מנהל מע. מ"עלחוק מ( 1)21מ לפי סעיף "מהדיירים היא דיווחה כעסקאות פטורות ממע

 . מ"בעסקה אחת אשר אינה פטורה ממע

ישירות מהדיירים הם חלק שהתקבלו האם התקבולים , ראשית: בית המשפט המחוזי קבע כי יש לבחון שני היבטים

כי לפי  נקבע, לעניין זה .או שמא יש לראותה כחלק מהעסקה בין המערערת לעמידר דייריםלמהעסקה בין המערערת 

. שכן ההיגיון הכלכלי מאחורי העסקה הוא השכרת יחידה כנגד מלוא התמורה, המהות הכלכלית מדובר בעסקה אחת

לעמידר למטרה  ןאותשהשכירה או האם יש לראות במערערת כמי שהשכירה את הדירות לדיירים לצרכי מגורים , שנית

, י עמידר"החוזה בין המערערת לדיירים נקבע עשכן  ,יהיכי העובדות תומכות בחלופה השנ נפסק, לעניין זה. מסחרית

  .'רק עמידר יכולה לפנות דייר וכו, עמידר קובעת את זהות הדיירים ללא שקול דעת המערערת

כי אין די בכך שבהסכם בין המערערת לבין עמידר או בחוזה שבין המערערות  נפסקבערעור שהגישה המערערת לעליון 

על מנת . נים שונים של הסכם שכירות או שבסופו של דבר הדירות משמשות למגוריו של אדםלבין הדיירים ישנם סממ

אם . נדרש כי מהותית העסקה בין הצדדים תהיה עסקה של השכרה למגורים, לחוק( 1)21פטור לפי סעיף מהליהנות 

אין התקשרות זו חוסה , אף אם תוצאתה לבסוף היא מגורים במושכר, תכלית ההתקשרות של השוכר היא תכלית עסקית

או , "צינור"אם גורם הביניים הוא אך בבחינת , עם זאת. הסעיף דורש הסכם ישיר בין המשכיר לשוכר. תחת הפטור

 . עדיין עשוי הפטור לחול, גרידא" גורם מתווך במובנו הרחב"

 :בחינת היחסים החוזיים בין עמידר למערערת מעידה כי עמידר היא המשכירה המהותית

בהסכם בין עמידר למערערת נקבע כי עמידר קובעת את זהות הדיירים ולמערערת אין כל  –הדיירים  זהות -

 .שיקול דעת בנושא

פ ההסכם המערערת אינה רשאית לפנות דייר למעט במקרה של אי תשלום או לפי סיבה "ע –הדיירים  פינוי -

 .הבלעדיעמידר רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה , מנגד. המוצדקת לדעת עמידר

 .נקבע בהסכם בין עמידר לדיירים ורק עמידר רשאית להאריך את החוזה מול הדיירים –משך השכירות  כפיפות -

 .לפי קביעת עמידר –שכר הדירה  קביעת -

ד גם על דירות שהועמדו לרשותה ולא "נקבע בהסכם כי עמידר תשלם שכ –עבור דירות לא מאוישות  תשלום -

 .אוישו

 .עמידר בידי הוכתב לדיירים רתהמערע בין החוזה נוסח -

 . לאור האמור הערעור נדחה

 

 

 

 


