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 1014 פברוארב 11 

 138' גיליון מס -מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 118 במידעון

 עבודה תכהכנס" מענק הפרטה"-ו" פיצולמענק "סיווג  - 1חוזר 

חברה שקיבלו עובדי מענקים  של, לצרכי מס, מהו סיווגםעמדה במוקד השאלה ( 1440111א "ע) ניסיםחיים  ד"פסב

ש לראות במענקים אלה בית המשפט פסק כי י .לידיים פרטיות ןרות והעברתממשלתית עם פיצול החברה לשתי חב

 .ובכך הפך את הפסיקה שניתנה בעניין על ידי בית המשפט המחוזי, הכנסת עבודה

 האם רכישה עצמית מבעל מניות אחד מהווה חלוקת דיבידנד - 2חוזר 

על ידי חברה מחלק מבעלי  עצמית של מניות שהירכנדונה הסוגיה האם ( 11148-04-11ה "עמ)דן ברנובסקי בפרשת 

 לצורכי מסבית המשפט קבע כי  .דינה כחלוקת דיבידנד, שכתוצאה ממנה מאבד המוכר את החזקותיו בחברה ,המניות

( היוצא והנשאר)על ידי החברה לכל בעלי המניות חלוקת דיבידנד  -האחד :לראות את רכישת המניות בשני שלבים יש

בניכוי , בסכום הרכישה העצמית מכר מניות על ידי בעל המניות היוצא –השני ו,  בגובה מלוא סכום הרכישה העצמית

  .החלק שקיבל כבר בשלב חלוקת הדיבידנד

 דגשים והיערכות - לחברות שאינן רשומות באירופה מ אירופי"מעהחזרי  - 3חוזר 

מ "קבלת החזרי מע (כפוף למספר תנאיםב)אשר מאפשר , 11במדינות האיחוד אירופי קיים מנגנון המעוגן בדירקטיבה 

את , היתרבין , טבחוזר זה נפר .מ במדינות האיחוד"אירופי לחברות שיש להן פעילות עסקית אך אינן רשומות לצורכי מע

נקבע מדינות אירופה  מרביתביצויין כי  .לבצע טרם הגשת בקשה להחזר ישהבדיקות ש ואת שצריכים להתקייםתנאים ה

 .מ בגין שנה קלנדרית הוא עד תום ששה חודשים לאחר אותה שנה"המועד האחרון להגשת בקשה להחזרי המעש

 :הודעות

 מ"לחוק מע 44תיקון  (1

שונו מספר כללים החלים על  ובמסגרת ,1711-ו"התשל, לחוק מס ערך מוסף 44 פורסם תיקון 11.1.1014יום ב

החל מיום  הוראות הדיווח המפורט יחולו כי, בתיקון בין השאר נקבע .(דיווח מקוון)ייבים בדיווח מפורט חעוסקים ה

 יעמוד הסכום על  1011החל משנת ) ח"ש 1,000,000על עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על גם  ,1.1.1014

, הוא חייב לפי כל דין בהכנת מאזן וכן במינוי רואה חשבון מבקר( א: )התקיים לגביו אחד מאלהו (ח"ש 1,100,000

או כמספר עוסקים  מ"פי חוק מעהוא רשום כשותפות ל( ב); תלפקודת האגודות השיתופיו 10או אחר כאמור בסעיף 

 (.א)ולגבי אחד השותפים או העוסקים מתקיים האמור בסעיף  ,(לחוק 14כאמור בסעיף ) אשר ביקשו להירשם כאחד

 הקלות ביישום התיקון באשר לאופן הנפקת חשבונית מס (2

בעניין כניסתה לתוקף של חובת הכללת מספר הרישום של הקונה , 1014בינואר  14בהמשך להודעתנו מיום 

כי תחול החובה לפרט  מ"קבע מנהל מע ,לחוק( 1()ב)41בסעיף ח סמכותו ומככי הרינו להבהיר , בחשבונית המס

סכום חשבונית המס ) ח ומעלה"ש 1,000מ הוא "את מספר הרישום של הקונה רק על עסקאות שמחירן לא כולל מע

הקונה חלה רק ביחס לחייב החובה לפירוט מספר הרישום של  ,יודגש .(ומעלה ח"ש 1,000מ הוא "לא כולל מע

 .שנרשמו על פי החוק ותקנותיו רים"מוסדות כספיים ומלכ, וסקיםע ,כלומר ,במס
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 כהכנסה עבודה" מענק הפרטה"-ו" מענק פיצול"סיווג  - 1חוזר 

י חברת בתי זיקוק עובד ושקיבל" מענק הפרטה"ו" פיצולמענק "נדונה הסוגיה האם ( 1440111א "ע) חיים ניסיםפרשת ב

 .ת או כהכנסה עבודההוני יסווגו כהכנסה, לידיים פרטיותסגרת פיצול החברה והעברתה ממ ב"לנפט בע

  .במסגרת יחסי העבודהמאחר שהם שולמו  ,(1)1הכנסת עבודה לפי סעיף כ ביקש לסווג את המענקיםפקיד השומה 

הכוללת את זכותו של , "זכות ראויה"היות שהמענק הוא פיצוי על מכירת , ברווח הוןטענו העובדים כי מדובר , לעומתו

והסכמתו לפגיעה אפשרית בביטחון  שור בחוזה העסקה עם חברה ממשלתיתזכותו להיות ק, ובד להתנגד להפרטההע

 לא יהיו חלק מהשכר יםמענקהכי נקבע ובו המדינה נחתם עם כי מדובר בהסכם ש, עוד טענו העובדים .התעסוקתי שלו

 .על ידי המדינהשולמו יואף 

כי המענקים ששולמו לעובדים  ,קבעו קיבל את עמדת העובדיםשדן במחלוקת בערכאה הראשונה בית המשפט המחוזי 

לסווג פיצוי זה אין , ועל כן, להתנגד לשינוי המבני בחברהו לעבוד אצל מעסיקם הקודםבגין ויתור על זכויותיהם הם פיצוי 

 .פקיד השומה ערער על פסק הדין .אלא כמכירת נכס הוני כהכנסת עבודה

התקבולים יסווגו כי פה אחד וקבע  דינו של בית המשפט המחוזיפסק הפך את שדן בערעור בית המשפט העליון 

 .הכנסת עבודהכ

כל שיא נאור קבעה כי נהמשנה ל' כב. הגיע למסקנה בדרך אחרת בערעור דנושלושת השופטים שמכל אחד , עם זאת

אם הצדדים : למעט שני חריגים, עובדים יסווגו כהכנסת עבודההתשלומים שניתנו לעובדים מאת המעביד בשל היותם 

 101כגון הקצאת מניות לעובדים לפי סעיף )פעלו שלא בכובעם כמעביד ועובד או אם קיים הסדר סטטוטורי מיוחד 

 בדו סכום כסף במסגרת יחסי העבודהכשמשלם מעביד לעו, כלומר(. לפקודה( א1)7לפקודה או פיצויי פרישה לפי סעיף 

אלא , חזקה כי מבחינת העובד התשלום הוא הכנסת עבודה, וכאשר השניים פועלים בהקשר זה בכובעם כמעביד וכעובד

גישה זו מקדמת . נהנה מעליונות על פני ההסדרים ההונייםלפקודה ( 1)1ההסדר הקבוע בסעיף . אם נקבע בחוק אחרת

לרבות )וש זכויות העובדים כחלק ממשפט העבודה מימ .הפשטות והבהירות בדיני המס, את האינטרסים של היעילות

 . אינו צריך להסיט את ההכנסה אל מחוץ למשטר הפירותי( הזכות להתנגד לשינוי המבני

אין מקום לכלל . יש לבחון כל תקבול ותקבול על פי מהותוהשופטת חיות לא הסכימה לדרך ניתוח זו וציינה כי ' כב

המענקים שולמו כפיצוי בגין פגיעה בתנאי במקרה דנן , אולם. סת עבודההמסווג כל תקבול לעובד ממעבידו כהכנ

נוכח ההלכה שדין הפיצוי לפיכך ו. ההעסקה ובתמורה להם הסכימו העובדים לשתף פעולה ולא להתנגד לשינוי המבני

 .יש לסווג את המענקים כהכנסת עבודה, כדין הפרצה

, כלל לפיו תקבולים ממעביד לעובד יסווגו כהכנסת עבודהאמץ את הבחר בדרך ביניים לפיה אכן יש להשופט פוגלמן ' כב

אך , כל מקרה ייבחן לגופו. פריורית כי תשלום כאמור מהווה הכנסה הונית-אין לשלול א. אך אין לראות בכך חזקה חלוטה

אם וככל , רהחזקה זה ניתנת לסתי. מן הראוי לקבוע חזקה לפיה כל תקבול שמשולם לעובד ממעבידו הוא הכנסת עבודה

 .סיווגו כרווח הוןאת של התקבול מצדיקים  םשיוכח כי מאפייניו הפרטיקולאריי

מכל האמור נראה כי יש בפסק הדין כדי להרחיב במידה מסוימת את המונח הכנסת עבודה ולכלול בו סוגי תקבולים 

מעמיקה וספציפית של כל מקרה על פסק הדין מחייב בחינה . נוספים שעלתה לגביהם הטענה שדינם כדין הכנסה הונית

 .בסיס העקרונות שהותוו
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 האם רכישה עצמית מבעל מניות אחד מהווה חלוקת דיבידנד - 2חוזר 

במסגרת  .לאחותו נחתם הסכם פשרה ליישוב סכסוך ירושה בין המערער( 11148-04-11ה "עמ)דן ברנובסקי בפרשת 

שיעור יחולקו ביניהם כך ש החברה שהוחזקו על ידי הוריהם מניות כי, בין היתר, הסכימו הצדדים הפשרה הסכם

את כל המניות שבידי תרכוש החברה  נקבע כי, וכחלק מההסכם במקביל .11.1%מוד על ההחזקה של האחות יע

כך שלאחר הרכישה יהפכו המניות למניות רדומות והמערער יישאר הבעלים היחיד , ח"ש 11,100,000מורת האחות ת

 .של החברה

לידי  האחות בחברה העברת החזקות ,לגישתו". רכישה עצמית"בתשלום מהחברה לאחות  מאן לראותד השומה פקי

כרוכה על פי מהותה הכלכלית בחלוקת דיבידנד , בדרך של מימון העסקה באמצעות העודפים של החברה, המערער

, נד שחולק לשני בעלי המניותכדיבידיש לראות את התמורה שהתקבלה בידי האחות , כלומר .מהחברה לבעלי מניותיה

יש לראות , בהתאם לעמדה זאת. בחברה באמצעות חלקו בדיבידנד כשהמערער רכש בחלקו את החזקות האחות

חלוקת דיבידנד לאח ולאחות בסכום כולל השווה למלוא סכום הרכישה  –האחד : ברכישה העצמית ככוללת שני שלבים

 ,לחילופין. בסכום השווה לחלקו של האח בדיבידנדהאחות  מכר המניות על ידי –והשני , ( ₪ 11,100,000)העצמית 

 .כי רכישת המניות על ידי החברה הינה עסקה מלאכותית, פקיד השומהטען 

 ,האחות מניותשהחברה רכשה את חברה השתנה לאחר בהיחסי ההחזקה שיעור כי על אף ש, לעומתו טען המערער

כי רכישת המניות נעשתה מטעמים  ,המערער וטעןעוד הוסיף . השווי הכלכלי של מניות החברה שבידיו נותר כשהיה

 .ועל כן אין לחייבו בתשלום מס, וםבעוד הוא עצמו לא קיבל לידיו כל תמורה או תשל, כלכליים של החברה

וג את רכישת המניות על ידי ש לסוכיצד יבית המשפט נדרש לשאלה . השומה דבית המשפט קיבל את טענת פקי

כדי להכריע  .החברה או כעסקה שנעשתה בזיקה לפעילותהאם כעסקה שנעשתה במישור בעלי המניות  ,החברה

ובדוחות הכספיים  הפשרה לאחר עיון בהסכם .וראות הסכם הפשרה ונסיבות כריתתושאלה בחן בית המשפט את הב

פסק בית המשפט כי לחברה לא הייתה כל פעילות עסקית ולכן לא ניתן לייחס לבעלי מניותיה סכסוך על רקע פעילות 

 עובר ששלל בית המשפט את טענת המערער כי מדובר בהפרדת הניהול והשליטה בחברה מן הטעם  ,כמו כן. החברה

 אף בית המשפט .מילא לא היה בכוחה להתערב באופן ניהול החברהמהמניות ומ 11% כריתת ההסכם היו בידי האחותל

כי גם , בעניין זה ציין בית המשפט .כתוצאה מהמכירה ותהתעשרנוצרה לו התייחס לטענה נוספת של המערער לפיה לא 

הרי שבמסגרת הסכם הפשרה הוא קיבל נכסים וכספים אחרים של , אם באופן פורמאלי לא קיבל המערער כספים

 .משפחתו

כי ההסדר המעוגן בהסכם הפשרה אינו נוגע לפעילות החברה או הגיעה בית המשפט למסקנה , לאור כל האמור

, לכן .אלא לחלוקת כלל נכסי משפחת המערער ובהם כספי החברה אשר הגיעו לידי האחות במסגרת ההסכם, לעסקיה

כחלוקת דיבידנד וכרכישה של מניות האחות על ידי החברה בכספי האחות  לסווג את רכישת המניות שהיו בידי יש

 .כפי שטען פקיד השומה, הדיבידנד שהגיעו לאח

על ידי החברה של מניות העתידה לשנות את הטיפול המיסויי ברכישה עצמית , אין ספק כי המדובר בפסיקה חדשנית

חוזר אף מעבר להוראות , חמירה עם הנישום הנשארמ וכי במידה מרובה פסיקה ז ,עוד יצוין. בעלי המניות היוצאיםמ

 .ממנו ניתן להבין כי רק רכישה עצמית פרו רטה מכלל בעלי המניות תטופל כדיבידנד, 10101רשות המיסים 
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 דגשים והיערכות: רשומות באירופה אינןלחברות ש מ אירופי"החזרי מע - 3חוזר 

עשויות להיות זכאיות , מ אירופי"ואשר נושאות בהוצאות החייבות במע, חברות שאינן מואגדות או רשומות באירופה

מה הבדיקות שחשוב לבצע טרם , אילו תנאים צריכים להתקיים, ברצוננו להביא לידיעתכם. מ האירופי"להחזר המע

עד האחרון להגשת בקשות להחזר בעבור שנת תשומת לבכם להיערכות לקראת המואת הגשת בקשה להחזר וכן להסב 

 .1011המס 

 מ אירופי"פעילויות בגינן עשוי לחול מע

 :מ אירופי בגין הוצאות כגון"עשויות לשאת בעלויות מע( או אחרות)חברות ישראליות 

 'מסעדות וכד, נסיעות מקומיות, לינה במלונות, השתתפות בכנסים באירופה -

 . באירופה מרכזים לוגיסטיים ומרכזי אחסון -

לדוגמא ציוד לחוות שרתים הממוקמים , רכישת טובין על אדמת אירופה או ייבוא טובין למדינות האיחוד האירופי -

מכירה מישראל ללקוחות באירופה בתנאים המחייבים את המוכר הישראלי לדאוג לייבוא של הטובין , שם

 (.incoterms DDPלמשל בתנאי )לאירופה 

 , השבחה ועוד, תכנון, באירופה ובכלל זה שירותים כדוגמת הערכות שווין "הוצאות בקשר עם נדל -

 .ואחרים, פרסום, מ מקומי גם בשירותי תקשורת"יתכן לעיתים מע -

 13מ בהתאם לדירקטיבה "מנגנון קבלת החזרי מע

ות שיש להן מ אירופי לחבר"אשר מאפשר קבלת החזרי מע, 11במדינות האיחוד אירופי קיים מנגנון המעוגן בדירקטיבה 

נציין כי . בהתקיים תנאים מסוימים כמפורט בהמשך, מ במדינות האיחוד"פעילות עסקית אך אינן רשומות לצורכי מע

מ ישראלי "מ אינן יכולות לקבל החזרי מע"כך שחברות שאינן רשומות בישראל לצורכי מע, בישראל לא קיים מנגנון דומה

מאפשר הדירקטיבה למדינות האיחוד האירופי לבחור האם , לפיכך(. עניין זהלמעט חריגים נקודתיים שאינם רלוונטיים ל)

 .מ אירופי לישראל בהיעדר הדדיות"להעניק החזרי מע

בכפוף לעמידה בכל )מ מקומי לחברות ישראליות "מדינות אירופה המיישמות את הדירקטיבה ומחזירות מע -

, פינלנד, הולנד, צרפת, איטליה, בלגיה,אירלנד, ובקיהסל, סלובניה, גרמניה, אוסטריה, אנגליה: הינן, (הדרישות

 .שבדיה דנמרק וספרד

 :מ מקומי לחברות המאוגדות במדינות שאין להן מנגנון הדדיות הינן"מדינות אירופה אשר אינן מחזירות מע -

מלטה קרואטיה , יוון, ליטא, רומניה, פולין, קפריסין, אסטוניה, כיה'צ, לוכסנבורג, הונגריה, לטביה, בולגריה

 .ופורטוגל

מ "מ הקובע מע"לחוק מע 10ישנן כאלה המכירות בסעיף , מ מקומי"יצוין כי בין המדינות המחזירות לישראל מע -

מ כפוף לתנאים וסייגים והיקף תחולתו "לחוק מע 10יף כי סע, יצוין. כבסיס להדדיות, אפס במקרים מסוימים

 .לעיתים נתון לפרשנויות שונות

  



     

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

- 1 - 

 

 מ בהתאם לדירקטיבה"התנאים העיקריים לקבלת החזרי מע

 :לדירקטיבה יש לעמוד במספר תנאים מ בהתאם"על מנת ליהנות מהחזרי מע, כפי שצוין

לפונה בבקשה להחזר לא היה עסק , בתקופה הרלוונטית בה הונפקו החשבוניות בגינן מבוקש ההחזר, נדרש כי -

וכי לא , מ"במסגרתו היה על הפונה לדווח לעניין מע, באותה מדינה אירופית 'fixed establishment'ואף לא 

מ ודיווח במדינה אירופית "יין מעיצוין כי חבות ברישום לענ .מ באותה מדינה"היה חייב להירשם לעניין מע

בעוד שלחברות מקומיות קיים רף מינימאלי לרישום )וללא רף מהותיות , עשוי לחול גם ללא מוסד קבע מקומי

אף אם , בעלות בטובין הנמצאים באירופה, למשל(. ל לא חל על מי שאינו מואגד מקומית"הנ, ודיווח מקומי

ישראלית נמצאת בשרשרת האספקה לגבי טובין הנמצאים  הינה פורמאלית בלבד ובשל העובדה שחברה

 . אלא אם יושם פתרון המייתר זאת, עשויה ליצור חבות דיווח מקומי, שם

מ זכאי היה לקיזוז מס תשומות בהתאם לחוקי אותה מדינה אירופית אילו "נדרש כי הפונה בבקשה להחזרי מע -

עשויים ( כדוגמת בנקים או חברות ביטוח)דות כספיים רים או מוס"מלכ, כך למשל. היה רשום בה ופועל מקומית

פעילותם הייתה פטורה , ככלל, שכן אילו היו פועלים באירופה, מ אירופי"להיות מנועים מזכאות להחזרי מע

 . מ ולא היו רשאים לקזז מס תשומות מקומית"ממע

 המועד לקבלת החזרים

מ בגין שנה קלנדרית הוא עד תום ששה "בקשה להחזרי המעמדינות אירופה קובעות כי המועד האחרון להגשת  מרבית

, למשל באנגליה המועד הוא עד חודש דצמבר בגין השנה הפיסקאלית שקדמה)ישנם חריגים . חודשים לאחר אותה שנה

 (.שנה פיסקאלית באנגליה היא מיוני שנה עד יוני של השנה העוקבת

 13 פתרונות חלופיים בהעדר זכאות להחזר מכוח דירקטיבה

מ מקומי לחברות "בין אם מדובר במדינות שאינן מחזירות מע, מ אירופי"במקרים בהם לא ניתן לקבל החזרי מע

אינו המנגנון המתאים  11ובין בהתקיים טענה כי מנגנון החזרי דירקטיבה , בין אם לא מתקיימות כל הדרישות, ישראליות

 .יתכנו פתרונות חלופיים, מ"כשנדרש היה לדווח מקומית לעניין מע, למשל, והנכון

 .תלויי נסיבות ומחייבים בחינה של כל מקרה לגופואלה הינם פתרונות חלופיים 

ניתן לבחון אפשרות שמלכתחילה לא יחול , מ מקומי"מקרים בהם במקום לפנות לקבלת החזר מע כי יתכנו, עוד יצוין

 .וכל הכרוך בכך, ון עד להשבתובפערי המימ, מה שאף ייתר את הצורך בנשיאה בתשלומו, מ מקומי"מע

 

 

 


