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 1014 ינוארב 11 

 137' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 117 במידעון

 חברה זרה תסווג כחברה תושבת ישראל  – 1חוזר 

של  השליטה והניהול על עסקיהיראו את לפיהם חידד בית המשפט את התנאים  (1000-00מ "ע) יסיינקו ו בפרשת

 .לצרכי מס כחברה תושבת ישראל ל"שהתאגדה בחוחברה תסווג אשר בהתקיימם ו ,מופעלים בישראלחברה כ

 היוון תשלומים עבור רכישת מקרקעין לשם קביעת שוויו – 2חוזר 

סוגיית הזכאות של הנישום לתשלום מס רכישה לפי הסכום המהוון לדיון  תהעל( 11500-00-11ע "ו) מידטאוןבפרשת 

קביעת שווי אין זכאות אוטומטית להיוון התשלומים לשם ועדת הערר פסקה כי . של רכישת מקרקעין בתשלומים

ל לשון שב, בין היתר, אין להוון את התשלומים העתידייםנפסק כי בנסיבות האמורות  עוד. המקרקעין לצרכי מס רכישה

 .להשלכות המרכיב המימוני על גובה התמורה ההחוזה שכלל לא התייחס

 זוג-הכללים החדשים בדבר הזכאות לחישוב נפרד להכנסות בני - לפקודה 111תיקון  – 3חוזר 

סעיף  במסגרתו שונו הוראות, 1011-ד"התשע, (100' מס)תיקון פקודת מס הכנסה לחוק פורסם ה 11.11.1011ביום 

הכנסה  אף אם ההכנסה נבעה ממקורזוג -בנינפרד ל מס ביצוע חישוב ,בכפוף למספר תנאים, באופן המאפשר ,(ד)00

 .משותף

  :הודעות

 לפקודה( י)3 -ו( ט)3לעניין סעיפים  4201שיעור הריבית בשנת  (1

, בהתאם לעדכון. לפקודה( י)1 -ו( ט)1פורסמו ברשומות שיעורי הריבית המעודכנים לעניין סעיפים  1.1.1014ביום 

לפקודה ( י)1ואילו לעניין סעיף  ,4.11%לפקודה על שיעור של ( ט)1שיעור הריבית לעניין סעיף יעמוד  1014בשנת 

 .1.11%שיעור של על  יעמוד שיעור הריבית

 הארכת תוקף המקדמה במס שבח (2

שבח )לחוק מיסוי מקרקעין  15דחיית מועד לעניין סעיף ( )תיקוני חקיקה)פורסם צו לשינוי נטל המס  1.1.1014ביום 

את תוקף הסעיפים הקובעים חובת תשלום מקדמת  11.1.14המאריך עד ליום , 1014-ד"התשע, (תיקון(( )ורכישה

 .מס שבח על ידי הקונה

וזאת אחרי ביצוע , לקבוע את חובת תשלום המקדמה כהוראת קבע בכוונת רשות המיסים, כפי שפרסמנו בעבר

 .תיקונים והתאמות בחקיקה הרלוונטית עקב הבעיות והקשיים שהתעוררו במהלך היישום
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  ת בלגיהישראל או כתושב תכתושב חברה שאלת סיווג – 1חוזר 

השליטה מקום דן בסוגיה עקרונית וחשובה בדיני המס הבינלאומיים והיא סוגיית  (1000-00מ "ע) ינקו וייס ד"פס

  .(בעלי המניות –להלן ) אשר בעלי מניותיה הם תושבי ישראלו ל"שהתאגדה בחותושבות חברה  והניהול לעניין קביעת

והעבירה את נרשמה בבלגיה , 1000בשנת , בחברה שהתאגדה בישראל ומספר שנים לאחר מכןניינה עפרשה זו 

ממכירת  1000שנצמח לה בשנת על רווח הון לא דיווחה מערערת ה. (המערערת –להלן ) השקעותיה ופעילותה לשם

הרווח  ,ישראל ובין בלגיה בין ת המסלאמנוובהתאם לדיני המס הבלגיים  היא תושבת בלגיההואיל ולטענתה  מניות

 .ולא בישראל בבלגיהמניות חייב במס הכירת ממ

כירת המניות ישראל בשנת המס שבערעור ולכן רווח ההון ממ חברה תושבת המערערת היאכי , פקיד השומהטען , מנגד

 .חייב במס בישראל

תסווג כחברה תושבת ישראל הואיל והשליטה והניהול על עסקיה היא כי , וקבע בית המשפט דחה את טענת המערערת

חבר שהשליטה על עסקיו וניהולם "למערערת נחשבת האם ה לשאלהבית המשפט נדרש , תחילה. ישראלממופעלים 

לגבי  "תושב ישראל"לתושב ישראל לפי החלופה השנייה הקבועה בהגדרת  נחשבתהיא  האם ,קרי, "מופעלים מישראל

מקום , לפיה (1010000ה "עמ)ניאגו  רשתחזר על קביעתו בפבית המשפט . לפקודה 1בסעיף  ההמנויחבר בני אדם 

שהמדיניות העסקית וההחלטות האסטרטגיות של חברה מתקבלות בפועל בישראל וההחלטות המהותיות הנוגעות 

אזי ניתן לקבוע שמדובר בחברה שהשליטה והניהול בה , לניהול עסקי החברה השוטפים מתקבלות אף הן בישראל

 . מופעלים בישראל

תושבת  המופעלים בישראל ולפיכך יש לראות ב מערערתוהניהול של הכי השליטה בית המשפט קבע , לגופו של עניין

 : מהנימוקים הבאים, בין היתר ,וזאת ,ישראל

 . שלה ולא היו מעורבים בקביעת המדיניות העסקית מערערתהמנהלים הבלגיים לא מילאו תפקיד של דירקטורים ב .א

בבלגיה מערערת בחשבון הבנק של ה, בלעדיתגם אם לא , שמרו לעצמם זכות חתימההישראלים  בעלי המניות .ב

 .בישראל אחר שלה אותו ניהלו בנקחשבון ל נוסףב

 . בישראלמערערת התמורה ממכירת המניות הועברה לחשבון הבנק של ה .ג

 וההחלטות התקבלו על ידי בעלי המניות הבלגי לא ידע פרטים מהותיים אודות מכירת המניות המערערתמנהל  .ד

 . הישראלים

 50,000ביחס לכל הוצאה כספית העולה על  הישראלים בעלי המניותהבלגי נזקק לאישור של  ערתהמערמנהל  .ה

 . המערערתשהינו סכום זניח בהתחשב בהיקף עסקיה והוצאותיה של , פרנק בלגי

למעשה מנהל  .בבלגיה המערערתלתשלום ההוצאות השוטפות של עסקי  םאחראי והי הישראלים בעלי המניות .ו

 . יהבכל הקשור בהוצאות באופן מוחלט בעלי המניותהבלגי היה תלוי ב המערערת

בבלגיה ובכך נקבע כי יש כדי  המערערתבישראל לקופת  המערערתכספים מקופת  והעביר הישראלים בעלי המניות .ז

 . הניהולית ברת הסמכות העליונה מישראל םועל מעורבות המערערתבקופת  םללמד על שליטת

הם של בעלי ל החלטותיש, כל אחד בתחומו, שימשו לכל היותר מוציאים לפועל המערערתהמנהלים הבלגיים של  .ח

 . הישראלים המניות

של מעמדן  מומלץ לכל יחיד וחברה תושבי ישראל אשר בבעלותם חברות זרות לבצע בחינה מחודשת, לאור פסק הדין

 .זרות שבבעלותםהחברות ההמיסויי של 
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 םהיוון תשלומים עבור רכישת מקרקעין לשם קביעת שווי – 2חוזר 

התחייבה העוררת , הרכישה על פי תנאי הסכם. זכות במקרקעיןהעוררת  רכשה( 11500-00-11ע "ו) מידטאוןבפרשת 

ח במעמד החתימה על "מיליון ש 50סך של : בשלושה תשלומים וזאת ,ח"מיליון ש 510סך כולל של  מוכרתלשלם ל

חודשים לאחר חתימת  11-ח כ"ש 107.5חודשים לאחר חתימת ההסכם וסך של  0-ח כ"מיליון ש 11.5סך של , ההסכם

 (.בהתאמה "התשלום השלישי" -ו" התשלום השני" :להלן)ההסכם 

מסך של  5%הגישה העוררת הצהרה על רכישת המקרקעין ובה שומת מס רכישה עצמית בשיעור  10.7.1011ביום 

בבקשה להעמיד את שווי רכישת  יותר פנתה העוררת אל מנהל מיסוי מקרקעין רחכחודש מאו .ח"מיליון ש 510

לפי שיעור הריבית שנקבע בין ח שלטענתה הינו השווי המהוון של העסקה "ש 500,415,010המקרקעין על סך של 

 .מופחתביקשה העוררת לחייב אותה במס רכישה , בהתאם .שהתחייב לממן חלק מהעסקה בנקההעוררת לבין 

ערכם של סכומים המשולמים בתשלומים עתידיים נמוך יותר  העובדה כי על, בין היתר, העוררת ביססה את טענותיה

הוראת ביצוע כי אף  ,העוררת עוד טענה. 11' חשבונאות בינלאומי מסתקן גם תומך  כךב כיבהסכם ו מהסכום הנקוב

 . עתידיים תשלומיםשיש להוון  ,בכפוף למספר תנאים, קובעת /2287

 . אין להוון את התשלומים העתידייםבמקרה הנדון וקבע כי דחה את בקשת העוררת  מנהל מיסוי מקרקעין

לצורך תחילה פנתה הועדה להוראות חוק מיסוי מקרקעין לפיו . ועדת הערר קיבלה את עמדת מנהל מיסוי מקרקעין

לקבל את התמורה שנקבעה בהסכם כל עוד תמורה זו נקבעה בתום לב ולא  ישזכות שנמכרה הקביעת השווי של 

 ב מימוניימרכ טומנות בחובן סכם המכירההוראות ה לפיכך יש לבחון אם .הושפעה מיחסים מיוחדים בין המוכר לקונה

ולפיכך יש לקבוע את שווי הרכישה לפי התמורה החוזית  מרכיב מימוניאינו כולל  ועדת הערר קבעה כי ההסכם .אם לאו

ובו הנוגע לאפשרות הקדמת התשלומים  ,הקבוע בהסכם, הסדר מפורטהועדה ביססה את החלטתה על  (.לא מהוונת)

 נקבעה בו הקטנה של סכום התמורה במקרה של הקדמתלא והסדר התשלומים ל מימונית0משמעות הכלכליתאין 

אינו מאפשר משכך ו ממצה את כל המוסכם בין הצדדים הואהקובע כי בהסכם סעיף ל נתנה משקלהועדה  .התשלומים

כי לצורך  ,עולה כי מהפסיקה הרחבה בנושאכן הוסיפה הועדה . הסכםלעוררת לייחס לצדדים הסכמות שאינן מעוגנות ב

מאחר שאין  .דרוש שבהסכם תהא הסכמה בין הצדדים על עסקת מימון במקביל לעסקת המכר היוון תשלומים עתידיים

 ,שלא הובא בפני בית המשפט נציג מטעם המוכרת אשר יתמוך בטענת העוררתאחר בהסכם עיגון לעסקת מימון ומ

  .התכוונו ליצור עסקת מימוןלא הצדדים עולה כי 

וון התשלומים יה 01071' מסהוראת הביצוע על פי כי , וציינה הועדה גם התייחסה לטענת העוררת לעניין הוראת הביצוע

התשלומים השני  להיווןהמוכרת בקשה מטעם מאחר ש. אלא על פי בקשת הצדדים, באופן אוטומטי הנדחים אינו נעשה

 .העוררת זכאית להוונםאין  ביצועהגם על פי הוראת  לכן ,והשלישי לא הוגשה

ואף יש להביא בחשבון כי ההכרעה נקבלה במידה מרובה בהתחשב  ,ה מספקותיקביעת ועדת הערר אינה נקי, לטעמנו

 .הפסיקה בסוגיה זאתלעקוב אחרי התפתחות מומלץ , לאור זאת. טכניים -פרוצדוראליים היבטים ב

, וביניהן לקחה על עצמה במסגרת ההסכם העוררתעתידיות שת יונוגעת להתחייבוהה נוספת סוגיבפרשה זו הועלתה 

מנהל מיסוי מקרקעין ביקש להוסיף את . נוספים תשלומיםעירייה והמשרדים לשימוש בניית , עלות העתקת קו מתח גבוה

אשר , כל ההתחייבויות שנטלה על עצמה הינן כעבודות פיתוח כייבות לשווי המכירה בעוד שהעוררת טענה ישווי ההתח

 .לעניין מס רכישה לגביהן נקבע בפסיקה שאין לצרפן לשווי הרכישה

הוסיף את יש לכן לכי מדובר בהתחייבויות שנטלה עליה המוכרת כדי לאפשר ניצול של זכויות בנייה ו ועדת הערר פסקה

 .לצורך החבות במס רכישה סכום ההתחייבויות לסכום הנקוב בהסכם
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 זוג-הכללים החדשים בדבר הזכאות לחישוב נפרד להכנסות בני - לפקודה 111תיקון  – 3חוזר 

במסגרתו , (100תיקון  –להלן ) 1011-ד"התשע, (100' מס)תיקון פקודת מס הכנסה לחוק פורסם ה 11.11.1011ביום 

  .לפקודה (ד)00סעיף  הוראות ,בין היתר, שונו

הכנסותיהם של לגבי  לצרכי מס הכנסה חישוב נפרד יתאפשר ביצוע 1.1.1014החל מיום  כי ,נקבע 100 תיקוןבמסגרת 

 :כל התנאים הבאים וזאת בהתקיים" מקור הכנסה משותף"זוג שיש להם -בני

 .הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף-יגיעתו האישית של כל אחד מבני .א

המשותף ועומדת ביחס  הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה-כל אחד מבני .ב

 .ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור

את מקור ההכנסה , דרך קבע, שמשיבית המגורים שנדרש הזוג -אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני .ג

 ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים המשותף

לפקודת מס הכנסה ( ב)57בוצעו תיקונים בהוראות סעיף לפקודה יבוטלו וכן ( ה)00כי הוראות סעיף , במקביל נקבע

  .(בקיבוץזוג -לבנישעניינו בחישוב נפרד )

המבוסס על הכנסת  נפרדמס ליהנות מחישוב זה בזה  םייהכנסתם תלו ותזוג שמקור-נמנע מבני 100עד לתיקון כי , יצוין

בעיקר ) משיקולי מס לאמניעים כלכליים טהורים ועל בסיס בע קנ ותההכנס סכוםאף אם זאת , כל אחד מבני הזוג בפועל

זוג -יוכלו בני 1014החל משנת , 100בעקבות תיקון , כיום .של משרדנו 110ד מלכיאלי שנסקר במידעון "מסקנות פס

כך שהכנסת כל אחד מבני הזוג , בעלי מקור הכנסה משותף ליהנות מהיתרונות הגלומים בחישוב מס נפרד ללא תקרה

 .בכפוף לעמידה בתנאים המנויים לעיל ,כאמור זאת, לתרומתו בהפקת ההכנסהתיקבע בהתאם 

 

 


