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 1112 בדצמבר 11 

 135' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 125 במידעון

 ?מניב ן"נדלזרה המחזיקה חברה במניות כנגד רכישת ל "בחומניב ן "נדל שחלוף – 1חוזר 

פסק בית המשפט כי לא ניתן לדחות את המס על רווח ההון בשל ( 11111-11-10ה "עמ) אמות השקעותבפרשת 

אם הנכס החלופי שנרכש הינו מניות של חברה זרה , לפקודת מס הכנסה 09לפי סעיף , ן מניב באנגליה"מכירת נדל

 .ל"ביב סוגית שחלוף נכסים בחובפסק הדין נמנע בית המשפט מלהתייחס למחלוקת ס. ן"המחזיקה נדל

 ב"יחיד כתושב ישראל או כתושב ארה שאלת סיווג – 2חוזר 

כתושב ישראל או של יחיד בשאלת סיווגו  (1101-11ה "עמ) יגאל קולטיןניתן פסק הדין בעניין  11.11.1112ביום 

יישום , לפקודה 1בסעיף " תושב ישראל"קבע כי בנוסף לקיום חזקת ימי השהייה בהגדרת  בית המשפט. ב"כתושב ארה

 היושהגם , הינו תושב ישראלהמערער המשפחתיים והכלכליים מטים את הכף לכיוון הקביעה כי , הפרמטרים האישיים

 .ב"לארהמסוימות זיקות  לו

 מ בגין פיצוי"החבות במע – 3חוזר 

נדונה השאלה האם פיצוי שנפסק לטובת חברה קבלנית בהליך ( 910111א "ע) לימיטדסדרון פרופרטיז בפרשת 

בית המשפט פיצל את הפיצוי למרכיביו וקבע כי בעוד מרכיבים מסוימים אינם  .מ"בוררות בגין הפרת הסכם חייב במע

 .מ"מ המרכיב המהווה תשלום עבור עבודות שבוצעו חייב במע"חייבים במע

 31331231דיבידנד שמקורו במפעל מועדף עד ליום חלוקת  –תזכורת 

 15%משיעור של  111111 -במסגרת חוק ההסדרים נקבע כי המס על דיבידנד שמקורו במפעל מועדף יועלה החל מ

קיימת כדאיות , כפועל יוצא. וזאת ללא קשר לשנת הפקתן של ההכנסות המועדפות נשוא החלוקה, 11%לשיעור של 

יש , 21111112כי לצורך הכרה בדיבידנד כדיבידנד שחולק עד ליום , נזכיר. 21111112לחלוקה של דיבידנד זה עד ליום 

ח כספי כמתחייב מהוראות חוק "קבלת החלטה מתאימה הנסמכת על דו: יניהןב, מספר הוראותעד תאריך זה לקיים 

לפרטים . 1511111 -העברת סכום הניכוי במקור לפקיד השומה במועד הקבוע בתקנות ולא יאוחר מיום ההחברות וכן 

 .ושל משרדנ 121 'מס מידעון והמוטב והמועדף רא, נוספים בעניין העלאת שיעור המס על הדיבידנד המאושר
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 ?ן מניב"נדלזרה המחזיקה חברה במניות ל כנגד רכישת "מניב בחון "נדל שחלוף – 1חוזר 

, פחת-במכירת נכס ברעל רווח ההון מס ה לדחות את ,מספר תנאיםהתקיימות בכפוף ל, לפקודה מאפשר 09סעיף 

 . הלפנידשים וח 1דשים לאחר המכירה או וח 11תקופה של ובלבד שנרכש נכס חלופי תוך 

 1111ספטמבר ב. ל"ן מניב והשקעות בארץ ובחו"נדל החברההחזיקה ( 11111-11-10ה "עמ) אמות השקעותבפרשת 

מניות של חברה אמות רכשה  1115ביוני . באנגליה יםמניבה נכסי מקרקעין רווח הון בשל מכירת שלוש לאמותנצמח 

קנדית רכשה החברה ה מועדבאותו (. החברה הקנדית -להלן)נכסים או פעילות  להלא היו  לאותה עתקנדית אשר עד 

 . והשכירה אותם בקנדה יםמניב מקרקעיןשני נכסי 

נכסים  ניכתה הוצאות פחת בגין כןנכסים בקנדה והעל הכנסות שוטפות מהשכרת  אמותדיווחה  1119-ו 1115 בשנים

 .ראתה בנכסיה והכנסותיה כשייכים להאמות התעלמה בדיווחיה לצרכי מס מקיומה של החברה הקנדית ו, כלומר. אלה

בטענה כי הנכסים המניבים באנגליה הוחלפו , לדחות את המס על רווח הון אמותלאחר רכישת החברה הקנדית ביקשה 

שבהם ראתה  1119-ו 1115לשנים  פקיד השומה קיבל את דוחותיהכי , בין היתר, אמות טענה. בנכסים מניבים בקנדה

 .פחת יבר םאינ כי ואלטעון כי הנכסים אינם שלה מ מושתקהוא ולכן , בנכסים בקנדה כשייכים לה מבחינה מיסויית

באמות אין לראות , ן בקנדה"הנדלהחברה הקנדית היא זאת שרכשה את שכי מכיוון  ,קבעהמחוזי בית המשפט 

 חברהפסק כי הבית המשפט . לפקודה 09הוראות סעיף אין מקום להחלת ומשכך ן בקנדה "נדלכמחזיקה במישרין ב

כמו . שולטת אמות בנכסיהוזאת אף אם מבחינה מעשית  ,אין להתעלם מקיומההקנדית הינה ישות משפטית נפרדת ש

מצד רשות המיסים כי סכמה אין משמעותו ה 1119-ו 1115לשנים  אמותקבע בית המשפט כי אישור דוחות המס של , כן

לגישה זו במסגרת הדיונים המקדמים  וזאת בין היתר מאחר ורשות המיסים התנגדה במפורש, בעלותהנמצא בן "הנדל

 .שהתקיימו בין הצדדים טרם הרכישה

 09דחה בית המשפט את טענת אמות לפיה יש לראות במניות החברה הקנדית כנכס חלופי לעניין סעיף , בנוסף

 09סעיף תכלית , בהתאם לפסק הדין. באופן המאפשר דחיית המס על רוח ההון במכירת הנכסים באנגליה, לפקודה

כאשר מדובר ברכישת מכונה חדשה  םג, לחדש ולייעל את פעילותם הכלכלית ם ועסקיםילפקודה הינה לעודד מפעל

" נכס לחילוף" המונח פרשנות יש להגביל את, בהתאם לפסק דין, עם זאת. ושונה במאפייניה הטכניים מהמכונה הישנה

 ן באנגליה שונה בתכליתו"הנדל, במקרה זה. נישוםה לשעסק אחר לנכס המשמש לאותו עסק ולא ברק לנכס המשמש 

מצוי נכס  הםלמרות שבבסיס שני ,וזאת, משמשים עסקים שונים במהותם נכסיםשני ה .חברה הקנדיתממניות ה

-יהיה נכס בר החלופידרישה שגם הנכס גלומה לפקודה  09בסיפא של סעיף  ציין בית המשפט כיבסוף ל. מקרקעין מניב

 . פחת

שלא יחול על לפקודה באופן  09סעיף  את נוסח ,בין היתר, שינה( חוק ההסדרים)לפקודה  109תיקון מספר כי , יצוין

סתם הגולל על הסוגיה נ, החל ממועד זה. 1.1.1112וזאת החל מיום , מחוץ לישראל שחלוף זכות במקרקעין הנמצאת

. ל"לפקודה על שחלוף נכסי מקרקעין בחו 09שהייתה במחלוקת בין הנישומים לבין פקידי השומה בדבר תחולת סעיף 

במיוחד בהתחשב בכך שהעניין הוסדר בחקיקה ואינו , בסוגיה זולהכריע אינו רואה צורך שבית המשפט ציין , בפסק הדין

 .1.1.1112שאין עדיין עמדה ברורה בכל הנוגע לשיחלופים שנעשו עד ליום , מכאן. דרוש להכרעה במקרה שבפניו
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 ב"יחיד כתושב ישראל או כתושב ארה שאלת סיווג– 2חוזר 

יגאל  1101-11ה "בעמ ,אטדגי' מפי השופט י המשפט המחוזי הדין של בית פסק ניתן 1112, אוקטוברב 11 -בתאריך ה

 :להלן) דוקטור לביולוגיה, בנסיבות המקרה דובר על יחיד .ב"סיווגו כתושב ישראל או כתושב ארה שאלתב, קולטין

 .בבית בהוד השרון יחד עם אשתו וילדיו, 1002עד שנת , ב שהתגורר"הינו אזרח ישראל ואזרח ארה אשר"( המערער"

נכרת בין  19.1.1111ביום  .ב"ארה, וסטס'מסצ ,עברו המערער ואשתו להתגורר בבית שרכשו בניוטון 1002בשנת 

ללא , בהוד השרון לילדיהםהעבירו המערער ואשתו את הבעלות בביתם  לפיו, המערער ואשתו לבין ילדיהם הסכם

ב הצטרף "בארה .פי ההסכם הוקנתה להם זכות שימוש מוחלטת ובלעדית בבית למשך כל ימי חייהם-כאשר על, תמורה

 Pharmaceutical Millennium על ידי רכשהנ 1009בשנת  אשר, ניקס'קמג, בתחום התרופות המערער לחברת הזנק

Inc (מילניום: "להלן )"מונה המערער  1111בשנת . ן נשיא מילניום האחראי על המחקר והפיתוחוהמערער מונה לסג

, ב"בסמוך מכר המערער את הבית בניוטון ולמעט גיחות לאירופה וארה. לסגן נשיא למחקר ופיתוח בינלאומי במילניום

 לא כלל 1111-ו 1111לשנות המס בישראל חות המס "בדו, אולם. בישראל אשתובדרך כלל התגוררו המערער ו

ואף הגיש דיווח  1111 -ו 1111ים ב בשנ"הוא נחשב לתושב ארהבטענה ש המערער את הכנסותיו מעבודתו במילניום

 1111פקיד שומה כפר סבא לא קיבל את הצהרותיו של המערער וקבע כי בשנות המס  .ב ושילם מס בהתאם"בארה

  .ניוםהיה המערער תושב ישראל החייב במס על הכנסותיו מעבודתו במיל 1111-ו

לעיכוב הליכי הערעור כדי לאפשר למשיב לפתוח בנוהל הסכמה הדדית בהתאם  הגיש המערער בקשהיצוין כי תחילה 

 .המשפט-ידי בית-ידי המשיב והן על-בקשות אלו נדחו הן על, ואולם. ב"לאמנת המס בין ישראל לארה 11להוראות סעיף 

 ההקבוע ראשונהאת מניין ימי שהותו בישראל בשנים הרלבנטיות ומצא כי התקיימה החזקה ה בחן השופט אטדגי

יום  112 -יותר מ יחידשהה ה 1111 -ו 1111המס  בכל אחת משנות, דהיינו) לפקודה 1בסעיף ” תושב ישראל“בהגדרת 

 .אלא אם יסתור חזקה זו, ושב ישראליש לראֹות במערער ת, לכך בהתאםו (בישראל

 יםיהמשפחת ,קבע כי יישום הפרמטרים האישייםו, סתר חזקה זו יחידהאם ה, לשאלה השופט אטדגי המשיך ונדרש

 (.מכונית ועוד ,בית)ב "זיקות לארה ומערער הילהגם ש, מטים את הכף לכיוון הקביעה כי הינו תושב ישראל והכלכליים

 :לב למספר ענייניםיש לשים , מתוך פסק הדין

מהווים סממן  חידוש רישיון נהיגה בישראל וכןרכישת מכונית , טלפון בישראל לשימוש פרטי ועסקי התקנת קווי .1

  .הזוג בישראל-לחידוש מגוריהם של בני

אך , סממן לתושבּות ההורים, כשלעצמה, העובדה שבניו הבגירים של המערער התגוררו בישראל אינה מהווה .1

קבלת )וזאת על רקע זיקות נוספות שהתקיימו , פחתי בישראליש בה כדי לתת תוספת משקל לקיום אינטרס מש

 .(גמלה ממשרד החינוך בישראל ומהמוסד לביטוח לאומי בישראל ומעורבות בחברות ישראליות

את ישראל במטרה  אשתועזבו המערער ו 1002בשנת כי  אפשרמבחינת כוונתו הסובייקטיבית של המערער  .2

בחר המערער לחזור ולהשתקע  1111-1111נראה כי בשנים , אולם בהתחשב באמור לעיל, ב"להשתקע בארה

 .בישראל לאור שינוי מעמדו ותפקידו של המערער

מדובר בסוגיה אשר זכתה לאחרונה ונראה , הגם שפסק הדין עוסק בתקופה שלפני שינוי שיטת המס בישראל –לסיכום 

, ל מביאה לכך"שישראלים רבים מנהלים עסקים בחו, העובדה. לזכות להתייחסות רבה בבתי המשפטכי תמשיך 

ולכן מומלץ להיערך בהתאם ולהיות מודעים לקריטריונים שונים העולים , ששאלת התושבות היא יותר ויותר רלוונטית

 .מפסק הדין לפיהם בית המשפט קובע מתי ייחשב יחיד תושב ישראל או תושב חוץ
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 מ בגין פיצוי"החבות במע– 3חוזר 

האם פיצויים שנפסקו לטובת חברה קבלנית  -דן בשאלה (910111א "ע) פרופרטיז לימיטדסדרון פסק דין בעניין 

 .מ"במסגרת הליכי בוררות בגין הפרת הסכם קומבינציה הם תמורה החייבת במע

לביצוע עסקת קומבינציה ( 'צד ג -להלן)לנעליה של חברה אחרת  ,חברה קבלנית ,באותו מקרה נכנסה המערערת

, בנוסף. מ"דולר בצירוף מע מיליון 1-כ סכום של 'לצד ג המערערת שילמה .עם בעל מקרקעין בירושליםלהקמת מלון 

קרי של מס יהמערערת ניכתה את חלקו הע .כדי לאפשר את המחאת הזכויות בעל מקרקעיןשולמו דמי הסכמה ל

ביטלה את חודשים אולם לאחר מספר , החלה בביצוע העסקה המערערת. 'צד ג הגלום בחשבוניות שנתן להם התשומות

בעקבות הפרת הסכם הקומבינציה  .יותיובהתחייבוד ועממתכוון להמקרקעין אינו  כי בעללה התברר שאחר הפרויקט ל

 בגין אובדן רווחים פיצויהוצאותיה והשקעותיה וכן ', תשלומיה לצד גוביטולו נפסקו לחברה הקבלנית פיצויים בגין 

בית . מ"מחלוקת בין הצדדים כי סכומים אלה אינם חייבים במעהייתה לא , רכיב אובדן רווחים עתידייםל באשר. יםעתידי

הסוגיה השנויה במחלוקת נותרה  ,לפיכך". עסקה"שלא מתקיימת כיוון מ מ"המשפט אף ציין כי רכיב זה אינו חייב במע

 .הפיצויים האחרים מרכיבילגבי שני 

בשל לה מ בגין מלוא הפיצויים שכן מדובר בפיצויים בגין נזקים שנגרמו "טענה כי אין לחייבה בתשלום מע המערערת

מהווים מ כי הפיצויים "טען מנהל מע, לעומתה". עסקה חייבת"הפרת חוזה וביטול עסקה שאינם בגדר תמורה עבור 

 .מ"במע םתמורה עבור ביצוע חלקי של השירות ועל כן יש לחייב

זה מכבר בוצעו ש עבודותהפיצוי שניתן בגין  לגבי .יש לבחון כל מרכיב בפיצויים בפני עצמוכי  קבע העליון בית המשפט

אותו " שירות"כביצוע חלקי של ה ןניתן לראות כי, פסק בית המשפט ,ההסדר החוזי במסגרת חברה הקבלניתעל ידי ה

מדובר בפעולות שלפי טבען היו מתקיימות גם אילו הייתה מאחר ש, וזאת ,התחייבה לבצע במסגרת עסקת הקומבינציה

, פינוי הדיירים המוגנים והריסת בתיהם, לפיכך נפסק כי הפיצוי בשל פעולות אלה הכוללות בין היתר. מושלמת העסקה

  .מ"חייב במע, ן השירותים הנוספים הכרוכים באלהוכ, שירותי תכנון ואדריכלות

' רכישת הזכויות בהסכם הקומבינציה מצד גלצורך מערערת עבור התשלומים אותם שילמה ה יםהפיצוי מרכיבלגבי 

מס רכישה ומס , פיצוי בגין דמי תיווך, דמי הסכמה, המחאת הזכויות מהסכם הקומבינציה הישן ,בין היתר ,הכוללים

בהוצאות שהוצאו כתנאי מקדמי  במקרה זה מדובר, רכיב הפיצוי המוזכר לעילכי בשונה מפסק בית המשפט , רכוש

לא ניתן  ,מכאן. ןשל האחרו ואו דרישת ושלא על פי בקשת הצד שכנגדלמערכת היחסים החוזית עם מערערת לכניסת ה

הפיצוי בשל הוצאות אלה אינו חייב  ולפיכך מרכיב תמורת תשלום זה צד שכנגדהשירות שסופק ל אהוה לזהות מ

 . מ"במע

החזיר לבית המשפט ביקש , מאחר שהמערערת ניכתה חלק ממס התשומות שנתהווה לה בשל המרכיב הפטור כי ,יצוין

 .המחוזיאת הדיון בשאלת זכות קיזוז מס התשומות לבית משפט 

בין אם במסגרת הליך זה או אחר ובין אם מכוח , בכל מקרה של תשלום או קבלת פיצויכי , ל היא"המסקנה מהמקרה הנ

מ שלא נלקח "בגובה המע, בידי המקבל, בכדי להימנע מהפחתת סכום הפיצוי זאת, מ"לבחון השלכות המעיש , הסכם

יית קיזוז מס תשומות בפרט שקיימת בע, מ"בגובה המע, להימנע מהעלאת סכום הפיצוי בידי המשלם לחילופיןו, בחשבון

 .בגינו

  


