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  3112 וקטובראב 16 

 134' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 124 במידעון

 ?הראויים לחלוקה אקוויטי בחישוב החלופה המיסויית של הרווחיםהאם יש לכלול רווחי  – 1 חוזר

נקבע בהתבסס על לשון ותכלית החוק כי רווחי אקוויטי נכללים אף בחישוב ( 32162-16-13מ "ע) ורבין'זבפרשת 

רווחים כאמור אינם כי זאת בניגוד לעמדת רשות המיסים הגורסת . החלופה המיסויית של הרווחים הראויים לחלוקה

בחישוב רווח מהפיכה של ממש ד זה מהווה "פס .לפקודת מס הכנסהב 24בגדר רווחים שחויבו במס כהוראות סעיף 

 .וניתן לצפות כי רשות המיסים תערער על תוצאתו, ההון החל במכירת מניות

 ?האם רשאי פקיד השומה לשום בשומת ניכויים הכנסה שדווחה על ידי המנוכה – 2חוזר 

האם יש לקבוע נדונה הסוגיה  שלמה אייזנברג' אינטרנשיונל נתים טלקום . טי.טי.טי 484111077+111א "רעד "בפס 

או , רק כאשר היא כוללת את ההכנסה הנכונהלמשלם מקבל ההכנסה תשלול עריכת שומת ניכויים ל השומהוצאת כי 

גם אם זו הוערכה , (אירוע המס)מתייחסת לעצם קיומה של ההכנסה  ה שהוצאה למקבל ההכנסהשומהשמא די בכך ש

ולא , שב והדגיש בית המשפט כי דרך המיסוי הראויה הינה באמצעות שומת מקבל ההכנסה, סגרת פסק הדיןבמ .בחסר

  .תוך שהוא קובע כי בנסיבות העניין לא ניתן היה להוציא שומת ניכויים, באמצעות שומת הניכויים

 ר או כעוסק"סיווג פעילות כמלכ – 3חוזר 

מ מעוסק "נדון ערעורה של מכבי בעניין שינוי סיווגה לצורכי מע מ"בעא כדורגל "בעניין מכבי ת 288+112א "בע

זאת תוך השוואת , ר"מ כמלכ"בית המשפט העליון דחה את ערעורה של מכבי ופסק כי יש לסווגה לעניין מע. ר"למלכ

  .מ"כי מעפסק הדין שב ומחדד את הצורך בבחינת הסיווג הנכון לצור. מ לסיווג של יתר הקבוצות"סיווגה לצורכי מע

 

 ותזכורות ותהודע

 הארכת תוקף המקדמה במס שבח (1

שבח )יסוי מקרקעין מלחוק  11דחיית מועד לעניין סעיף ( )תיקוני חקיקה)לשינוי נטל המס פורסם צו  1.11.12ביום 

חובת תשלום מקדמת את תוקף הסעיפים הקובעים  21.13.12המאריך עד ליום , 3112-ד"התשע, (תיקון(( )ורכישה

 .שבח על ידי הקונהמס 

אחרי ביצוע תיקונים  וזאת, לקבוע את חובת תשלום המקדמה כהוראת קבעכי בכוונת רשות המיסים , יצוין

 .מסויימים

 ה בדבר הרווחים הכלואיםתזכורת בנושא הוראת השע (2

תסתיים התקופה בה יוכלו חברות , שנה מפרסום הוראת השעה, 3112לנובמבר  11נבקש להזכירכם כי ביום 

 .להודיע למנהל רשות המיסים כי ברצונם להחיל את הוראת השעה בעניין הרווחים הכלואים

 .מומלץ לבחון את כדאיות החלת ההוראה בהקדם
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 תזכורת -אופציות בידי נאמן 1מניותבאיחור של הפקדת  (3

בהנחיה  .לפקודה 113בידי נאמן לפי סעיף מניות ואופציות פורסמה הנחייה בנוגע להפקדות  34.1.3113ביום 

ימים ממועד  21 -ל 41כי לאור הקושי הגלום בביצוע ההפקדה תוארך התקופה לביצוע ההפקדה מ , הובהר

 .ההקצאה

ואשר ההפקדות בגינן  34.1.3113 -צוין כי ביחס להקצאות שבוצעו עד ליום 1.11.3113בהבהרה שפורסמה ביום 

: תוכל החברה המדווחת לבחור באחד משני ההסדרים הבאים, ימים ממועד ההקצאה 21נעשו לאחר תקופה של 

בהיעדר בחירה באחד , בהתאם להבהרה ".הסדר הענקה חדש" -והשני , "הסדר החלפת מסלול הקצאה" -האחד 

 ".נאמןהקצאה ללא "תחשב הקצאה כאמור שלא דווחה במועד כ, ההסדרים

 .1.11.3112סים עד ליום ייש צורך בפנייה לרשות המ, ההסדרלשם בחירת מסלול נזכיר כי 

 הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות -מענקים לעידוד התעסוקה  (4

( ל"הוראת המנכ קישור להלן) 4.11ל "ה במסגרת הוראת מנכההקצאה החדשבדבר בהמשך לחוזר שפרסמנו 

-הרינו להודיע כי המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל ,ליטת עובדים חדשים למעגל התעסוקהלמתן סיוע בק 

 .(הקרוב' במקום יום א) ++:18עד השעה  2+13.+31.1

 י כאן/להמשך קריאה לחץ

 

  

http://replay2.bdo.co.il/fb_web/fb/4C61A4E0F335B3F04D7573AC0DF6377C1338F69CB36ADD1A1C946C1B401F4F5D/show.aspx
http://replay2.bdo.co.il/fb_web/fb/3800E7E946C760122468AFE9E2DCC5A0E66ABEEA5E176C7CF35DA1A4F713C7A7/show.aspx
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 האם יש לכלול רווחי האקוויטי בחישוב החלופה המיסויית של הרווחים הראויים לחלוקה – 1חוזר 

 ?החלופה המיסויית לאחרונה עלתה לדיון הסוגיה האם רווחי אקווטי יכללו בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה לפי

"(. חברת דחף: "להלן)החזיק המערער במחצית מהון המניות של חברת דחף ( 32162-16-13מ "ע) ורבין'זבפרשת 

בגין חלקה היחסי ברווחי חברות שהוחזקו  רווחי אקוויטיבדוחותיה ורשמה יישמה את שיטת השווי המאזני חברת דחף 

 .על ידה

מכוח , 13% של דיבידנד בגינו ביקש המערער לשלם מס מופחת בשיעורחילקה חברת דחף למערער  3112בשנת 

-ו 3112תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים )הוראת השעה שניתנה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית 

הוראת השעה החילה שיעור מס מופחת בגין חלוקת הרווחים הראויים לחלוקה שנצברו עד . 3112-ט"התשס, (3111

21.13.3113 . 

ב לפקודת מס הכנסה קובע כי הרווחים הראויים לחלוקה יקבעו לפי הנמוך מבין החלופה החשבונאית 24סעיף , כזכור

הצדדים . אין חולק על כך שבגדר החלופה החשבונאית יש להביא בחשבון את רווחי אקוויטי. לבין החלופה המיסויית

שיש להביאם בחשבון גם בחישוב הרווחים הראויים " שנתחייבו במס רווחים"נחלקו בשאלה האם רווחי האקוויטי מהווים 

 .לחלוקה לפי החלופה המיסויית

ולא לרווחים , (או מחלקת הדיבידנד בענייננו)מתייחס לרווחים שנצברו בחברה הנמכרת  ב24כי סעיף  ,פקיד השומה טען

 .בו במסיניתן לראות בהם כרווחים שנתחירווחי אקוויטי אינם מהווים הכנסה ולכן לא . שנצברו בחברות שבבעלותה

ועל כן יש לכלול , כי רווחי אקוויטי הינם חלק מהרווחים שנתחייבו במס ,בית המשפט דחה את עמדת פקיד השומה וקבע

 . רווחים הראויים לחלוקההאותם בחישוב החלופה המיסויית של 

רת החברה וכן למנוע הטיה בלתי רצויה אצל היא למנוע הטלת מס נוסף במכי ב24תכלית סעיף , בהתאם לפסק הדין

פרשנות החלופה המיסויית צריכה להיעשות לפי . בעל המניות ביחס להחלטה האם לחלק דיבידנד טרם מכירת המניות

 .לית החוקכת

הניתן לחלוקה על פי דיני  כלומר הרווח, ב היא דווקא ברווחים החשבונאיים24השופט קבע כי נקודת המוצא של סעיף 

החלופה המיסויית אמנם מגבילה את הסעיף בכדי להגן מפני בריחת הכנסה בלא . ולא בהכנסה על פי הפקודה רותהחב

. נקודת מוצא זובהתאם לצריכה להתפרש " רווחים"המילה ו נקודת מוצא בסיסית זואך היא אינה משנה , תשלום מס

על רווחים אלה לא צפוי לחול . ת החברה הכלולהאמנם לא ברמת חברת דחף אלא ברמ, רווחי האקוויטי כן נתחייבו במס

 .חברתי פטורה ממס-שם בדרך של חלוקת דיבידנד ביןושכן מימ, חיוב נוסף במס

יסויית השופט המשיך וקבע כי זוהי הדרך הראויה לפרש את המילים כך שתתיישבנה עם כוונת המחוקק ליצור אדישות מ

 .וכוונתו למנוע תכנוני מס אסורים מאידך ,לשאלת חלוקת הדיבידנד מחד
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 ?האם רשאי פקיד השומה לשום בשומת ניכויים הכנסה שדווחה על ידי המנוכה – 2חוזר 

תים טלקום . טי.טי.טי 484111077+111א "רע)במסגרת תביעה אזרחית , לאחרונה נדרש בית המשפט העליון

לפקודת מס הכנסה בכל הנוגע לאפשרות הוצאת שומת ( ב)161לפרשנות סעיף , (שלמה אייזנברג' אינטרנשיונל נ

 .ניכויים למנכה בנסיבות בהן דיווח מקבל ההכנסה על אירוע המס במסגרת דיווחיו

העובד מימש . ר הדירקטוריון שלה"באותו מקרה הקצתה החברה המערערת אופציות לעובד שהיה בעל שליטה ויו

נוכה על ידי , בשל טעות בחישוב סכום ההטבה. ניכתה מס במקורחלק מהאופציות והחברה  3111-3113בשנים 

 . החברה מס במקור בחסר מהכנסתו של העובד

הכולל התייחסות  1222-3111חתם העובד על הסכם פשרה עם רשויות המס לגבי שומותיו בשנים , 3112בשנת 

התגלה כי נוכה מס בחסר ובעקבותיה , נערכה ביקורת ניכויים אצל החברה 3111בשנת . להטבה המגולמת באופציות

מאחר ולפי תוכנית האופציות התחייב העובד . נחתם הסכם פשרה בינה לבין פקיד השומה במסגרתו שילמה מס נוסף

פנתה החברה אל העובד בבקשה , לשפות את החברה בעבור תשלומי המיסים באם תחוייב במס נוסף בגין ההקצאה

 .השומה כתוצאה משומת הניכויים לשפותה בגין הסכומים ששולמו לפקיד

( החברה)לפקודה אינו מאפשר להוציא שומת ניכויים למנכה ( ב)161במסגרת הדיונים בין הצדדים טען העובד כי סעיף 

במקרה . ובלבד שהשומה של העובד כללה את ההכנסה שממנה צריך היה לנכות, (המשיב)אם נערכה שומה למנוכה 

לאירוע המס של הקצאת האופציות ולפיכך היה פקיד השומה מנוע מלהוציא לה שומת נערכה לו שומה שהתייחסה , דנן

כי הסעיף מתייחס לסכום הכנסה , לעומתו טענה החברה. והחברה לא הייתה צריכה להסכים לשלם לו את המס, ניכויים

לא כלל התייחסות הוא , ולכן גם אם הסכם הפשרה כלל התייחסות להכנסה ממימוש האופציות, ולא לעצם אירוע המס

ידעה  היא מה עוד שלטענת החברה. למלוא ההכנסה החייבת במס ולכן פקיד השומה היה רשאי להוציא שומת ניכויים

 .את העובד על הליך השומה והוא נתן את הסכמתו לחתימה על הסכם השומות

יסים ציינה כי יש רשות המ. במסגרת ההליך בפני בית המשפט העליון נדרשה רשות המיסים להביע את עמדתה

, לכן. שבגינו צריך היה לנכות" אירוע המס"להתבונן בדברים ברמת הסכומים שהיה צריך לנכות במקור ולא בגדרי 

, הרי שלמרות שהפשרה בין העובד לפקיד השומה התייחסה למימוש האופציות, מאחר וההכנסה דווחה בחסר, לעמדתה

 .גין הניכוי בחסררשאי היה פקיד השומה לשום את החברה המנכה ב

על ידי מקבל , בנסיבות בהן מדווח אירוע המס כשלעצמוככלל כי , בית המשפט דחה את עמדת רשות המיסים ופסק

במקרה זה הייתה לרשויות , בהתאם לפסק הדין .שומת ניכויים הוצאתאין לאפשר , גם אם לא סכומו המלא, ההכנסה

דברים אלה נכונים בפרט שעה ששומת . עקרון סופיות השומה גובר ולכן, המס הזדמנות לבחון את הדיווח של המנוכה

 . המקבל נקבעה במסגרת הסכם פשרה

שכן לעובד היה אשם תורם באשר הוא נתן את , כי החבות תחולק בין העובד לחברהבתביעה האזרחית בהמשך נפסק 

 .הסכמתו לעריכת הסכם הפשרה בין החברה לפקיד השומה

הדין שב וקבע בית המשפט כי דרך המלך לתיקון השומה הינה תיקון שומתו של מקבל  עוד יודגש כי מסגרת פסק

יש , "מקצה שיפורים"מאפשר ( ב)161וסעיף , גם אם אין הדלת נעולה לחלוטין. ולא תיקון של שומת הניכויים, ההכנסה

 .לזכור כי חובת תשלום המס ביסודה היא על מקבל ההכנסה
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 ר או כעוסק"סיווג פעילות כמלכ – 3חוזר 

"( המערערת"או " מכבי: "להלן)מ "א כדורגל בע"ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין מכבי ת 2.11.12ביום 

משום שכפי שהוצג , זאת בעיקר(. ולא כעוסק)ר "ערעורה של מכבי וקבע כי דינה להיות מסווגת כמלכאת אשר דחה 

ואין בסיווגה של מכבי כעוסק לעניין מס הכנסה , מ"ר לעניין מע"בוצות הכדורגל מסווגות כמלככל ק, ש העליון"בפני ביהמ

היה מייתר תשלום מס שכר על הוצאת השכר שהינה ההוצאה " עוסק"סיווג כ, בעניינה של מכבי. כדי לשנות זאת

, מ"לא היה מוביל לתשלום מעהרי שסיווגה כעוסק ממילא , ובהיותה גרעונית ובעלת ערך מוסף שלילי, העיקרית שלה

, ככל שהוצאותיה כרוכות בתשלום מס תשומות העולה על מס העסקאות)עשוי לאפשר החזרי מס תשומות היה  אלא

 (.כמובן

בעיקר , כחברה פרטית במטרה לעסוק בניהול מועדוני ספורט מכבי מואגדת, ד המחוזי בעניין דנן"כעולה מעובדות פסה

 ועדון הכדורגל מכבי תל אביבומ "(האגודה)" האגודה לספורטבינה לבין . כטענתה, קי כלכליעל בסיס עס, בענף הכדורגל

הסכם . כי המערערת תנהל את פעילות הכדורגל של העמותה, הסכם ניהול בו נקבע' 21בשנות ה נחתם  "(העמותה)"

הודיעה המערערת לעמותה על רצונה  1222 בשנת. ידי המערערת-הניהול כלל אופציה לרכישת פעילות העמותה על

ביקשה המערערת  3111בשנת . לממש את האופציה ולרכוש את פעילות הכדורגל של קבוצות הבוגרים בעמותה

חברת הייעוץ הגישה את המלצותיה תוך תפיסת הכדורגל כעסק . מחברת ייעוץ שתערוך עבורה תכנית פיתוח עסקית

  .רת לבין האגודה והעמותה הסכם לרכישת פעילות הכדורגל של הבוגריםנחתם בין המערע 3111בשנת . כלכלי

יישמה את מבחני , שפסק דינה התקבל בהסכמה על ידי בית המשפט העליון, דניה קרת מאיר, ש קמא"שופטת בימ

 : וקבעה כדלקמן, בבואה לבחון את סיווגה הנכון של מכבי, "בשערייך ירושליים"

כפי , של קידום הספורט בישראל, נמצא כי מטרותיה של מכבי ציבוריות וחינוכיות, רווחלעניין מבחן המטרה וכוונת ה

עצם ההוראה על קבעה השופטת כי לא די ב, לעניין מבחן חלוקת הרווחים. שעלה מאימוץ מבחני האגודה והעמותה

במקרה . סיכוי להרוויח כי בפועל קיים, יש להראותאלא , אפשרות בדבר חלוקת רווחים ועל מטרה לפעול לכוונת רווח

 . לא היה בפועל כל סיכוי לצבירת רווחים ולחלוקתםנקבע כי הנוכחי 

 – התמיכה לגבי. יים"משמעותיים שהצביעו על סממנים מלכרהפסדים והגירעון  למכבי -בחן הגירעון התפעולי באשר למ

האגודה , יך בפעילות המערערתדי בכך שלא ניתן היה להמש. אין צורך כי מקורה יהא דווקא מתרומותנקבע כי 

במהלך השנים  גבוהיםשוטפת וקבועה מגופים חיצוניים בסכומים , והעמותה אלמלא ניתנה למערערת תמיכה כלכלית

 .האחרונות

 - ההפרדוההרישום  לגבי .המערערת לא הצליחה להראות כי קבוצות אחרות רשומות כעוסק –מבחן מהות הפעילות ב

ולשאת בפועל , לשלם לאגודה מענק חודשי, רכישה לתמוך ולטפח את מחלקת הנוערהמערערת התחייבה בהסכם ה

מקום מושבה של המערערת זהה למקום מושב העמותה ומקום הפעילות הועמד לרשותה ללא דמי . בגירעון העמותה

אשר , אינה עצמאית ותלויה בעיקרה במערערת, ר"אשר מסווגים כמלכ, שפעילות האגודה והמועדון, מכאן. שימוש

 .ר"היטה את הכף לטובת סיווג כמלכ –מבחן הפגיעה בהכנסות האוצר גם  .מזרימה אליהם כספים לשם המשך פעילות

 

לבצע בחינה , ובעלות סממנים עסקיים אך גם מלכריים, גופים שפעילויותיהם מעורבותמפסק הדין חוזר ועולה הצורך של 

 .הן בכדי למנוע חשיפות והן בכדי לבחון אפשרויות לשיפור ,סיווג כל אחד ממגזרי הפעילותמעמיקה של 

 


