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  :נושאי המפורטי להל�שלושת הל כלולה התייחסות 73במידעו� 

  

   דיבידנדבחלוקתפטור מניכוי מס במקור  �1חוזר 

 שיעור לפיה הונחו פקידי השומה לתת אישורי להקטנת, בימי אלה הודעה לפקידי השומהרשות המסי הפיצה 

האישור יינת� במקרי בה קיימי הפסדי מניירות , לפי ההנחיה. הניכוי במקור מדיבידנד ששול לבעל שליטה

  .אשר לא נית� לקזז מרווחי הו� בבורסה) הפסדי שמומשו(ער# בשוק ההו� 

  

יחושב באופ	 יחסי מכל חלק וחלק , חלק מזכויות במקרקעי	 מסוג מושע אשר נמכר �2חוזר 

  ש במהל� השני�שנרכ

קבע בית המשפט העליו� כי במידה ונמכר חלק , ר משה וינברג נגד מנהל מס שבח מקרקעי�" ד345/04א "עבמסגרת 

יחושב באופ� יחסי החלק שנמכר , הרי ככל שזכויות אלה נרכשו במועדי שוני, "מושע"מסוג מזכויות במקרקעי� 

  .א מהשכבה האחרונה שנרכשהולאו דווק, מכל אחת מהשכבות שנרכשו במהל# השני

  

  הקצאת מניות באיגוד מקרקעי	 �3חוזר 

  אשר מפרטת את המבחני והתנאי לקיומה של 9/2008 פרסמה רשות המסי הוראת ביצוע 18.11.2008ביו

 המיועד לדיווח על הקצאה באיגוד מקרקעי� 7010ת הביצוע טופס כמו כ� צור, להורא.  באיגוד מקרקעי�הקצאה

 .כאמור
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   דיבידנדבחלוקתפטור מניכוי מס במקור  �1חוזר 

ת המס בשנ, ניתני לקיזוז) סחירי או לא סחירי( כי הפסדי מניירות ער# , צוי�72 במידעו� 1' במסגרת חוזר מס

ובלבד ששיעור , לרבות דיבידנד מחברה פרטית, ג כנגד הכנסת ריבית מנייר ער# או דיבידנד, השוטפת שבה מומשו

מגבלה אחרונה זו אינה חלה על קיזוז הכנסת ריבית ודיבידנד ששולמו על  (25%י� הכנסות אלו אינו עולה על המס בג

  ).נייר ער# מסוי כנגד הפסד הו� שנוצר מאותו נייר ער#

, לפיכ#. במועד חלוקת הדיבידנד על ידי החברה המשלמתכבר יש לזכור כי קיימת חובה לנכות מס במקור , ע זאת

 לא ,  שנוכה ממנו מס במקור כאמור2008שנוצרו לה הפסדי מניירות ער# ואשר קיבלו דיבידנד בשנת נישומי

 2009ח שנתי ולקבל את הכס, במהל# שנת "אלא ייאלצו להגיש לפקיד השומה דו, יוכלו לקבל את המס באופ� מיידי

)  ).לכל המוקד

 כנגד ההפסדי שנוצרו לה ו ולקזז הכנסות אלתכננו לחלק דיבידנד מחברות בשליטתרבי שנישומי , כמו כ�

  .נמנעו ממהל# זה מאחר והוא עלול להסב לה נזק תזרימי, בשוק ההו�

לפיה על רקע היק, הפסדי ההו� , הפיצה רשות המסי בישראל הודעה לפקידי השומה) 9.12.2008(בימי אלה 

 הנפיקהונחו פקידי השומה ל, לפיכ#. 2008הוחלט לאפשר את הקיזוז כבר במהל# שנת , ומחנק האשראי במשק

האישור יינת� במקרי בה , לפי ההנחיה. אישורי להקטנת שיעור הניכוי במקור מדיבידנד ששול לבעל שליטה

 לא ומשכ#, � לקזז מרווחי הו� בבורסהאשר לא נית) הפסדי שמומשו(קיימי הפסדי מניירות ער# בשוק ההו� 

  .דנד לגביו מבוקש הפטור מניכוי מס במקורנותר אלא לקזז כנגד הדיבי

בעל השליטה מקבל הדיבידנד מתנהל תיק ה� לולחברה המשלמת ה� בכ# ש, בי� היתר, האישור מותנה, לפי ההנחיה

  .פעיל במשרד השומה

ו ההנחיה לא חלה על  דיבידנדי שחולק. 2008כי הנחיה זו רלוונטית לגבי דיבידנדי שיחולקו בחודש דצמבר , נדגיש

  .מה נוכה מס במקור והועבר לפקיד השומה, בעבר

מומל/ לשקול חלוקת דיבידנד בחברות נשלטות תו# ניצול האפשרות לקזז הכנסה זו כנגד הפסדי , לאור האמור

  .מניירות ער# בשוק ההו�
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  במהל� השני�שנרכש 

אי מסוימות "ואשר מציי� , שנשתמר עוד מתקופת השלטו� העותמני" מושע"בתחו המקרקעי� קיי המונח 

עולה , על כ�". מושע"כל נכס הרשו כיחידה אחת ונמצא בבעלות של יותר מאד אחד הוא בגדר ". בבעלות על נכס

שנמכרו על ידי מי שרכש אות� במועדי " מושע"השאלה הא נית� לזהות באופ� ספציפי זכויות במקרקעי� מסוג 

  ?שוני

ל רכשה זכויות במקרקעי� מסוג "אהובה וינברג ז. )345/04א "ע(וינברג סוגייה זו נדונה בבית המשפט העליו� בעני� 

מ וטענה כי "השקעות בע. ו.בשלב מאוחר יותר היא מכרה חלק מזכויותיה לחברת מ. במועדי שוני" מושע"

. ו.היות ומחיר המכירה לחברת מ, על כ�.  שנמכרו על ידה ה� אלה שהיא רכשה מאחותה לאחרונהזכויות אלה

  . הרי שלא נוצר שבח מקרקעי� בעסקה, השקעות זהה לחלוטי� למחיר הרכישה מאחותה

התמזגו , וינברג מאחותה חלק מהזכויות במקרקעי�' טע� מנהל מס שבח מקרקעי� כי משרכשה גב, לעומת זאת

לפיכ# יש לראות . ומשעה זו לא נית� עוד להפריד ביניה�, וינברג קוד לכ�'  אלה בזכויות שהיו בידה של גבזכויות

  .וינברג כמי שמכרה חלק מכל אחת משכבות המקרקעי� שנרכשו על ידה' בגב

, שלפיו במקרקעי� שה של כמה בעלי, �1969ט"התשכ,  לחוק המקרקעי�27בית המשפט העליו� בח� את סעי, 

וקבע , בכל אתר ואתר שבמקרקעי� ואי� לשו שות, חלק מסוי בהבעלותו של כל אחד מה לפי חלקו מתפשטת 

ומכ# מתבקש כי חוסר המסוימות , של הסעי, מתייחס לשטח הפיזי של המקרקעי�" חוסר המסוימות"בדעת רוב כי 

  .מונע ייחוס תארי# רכישה פלוני במכירתו של חלק בלתי מסוי אלמוני

השקעות יחושב . ו.כי החלק הבלתי מסוי שנמכר לחברת מ) בדעת הרוב(נפסק , ובהסתמ# על הלכות קודמות, על כ�

  . ולאו דווקא מהשכבה האחרונה שנרכשה, באופ� יחסי מכל אחת מהשכבות שנרכשו במהל# השני

רקעי� לה נתוני נדגיש כי לקביעה זו השלכות מרחיקות לכת על האפשרות לבצע עסקאות בחלק מסוי במק

במקרי מעי� אלה מומל/ . שוני מאלה של החלקי האחרי מאות מקרקעי� שנרכשו בהזדמנויות אחרות

  .ל"לשקול רכישת המקרקעי� בישויות משפטיות נפרדות במטרה להימנע מתחולת ההלכה הנ
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  הקצאת מניות באיגוד מקרקעי	 �3חוזר 

כ# שהקצאת מניות מועטה מהגדרת " פעולה באיגוד"י� תוקנה הגדרת חוק מיסוי מקרקעבמסגרת הרפורמות ב

אשר , הנפקה של זכויות באיגוד שלא נרכשו על ידי האיגוד קוד� לכ	"הקצאה לעניי� זה הוגדרה כ". פעולה באיגוד"

  ".במישרי	 או בעקיפי	, איגודמבעלי הזכויות בלא שולמה למי , כולה או חלקה, תמורתה

חלה על האיגוד ובעלי זכויותיו חובת הודעה על כל הקצאה באיגוד , לחוק) ג(75ראות סעי, בהתא להו ,ע זאת

 .  ימי ממועד ההקצאה30וזאת תו# , מקרקעי�

 ומה של  אשר מפרטת את המבחני והתנאי לקי9/2008 פרסמה רשות המסי הוראת ביצוע 18.11.08ביו

 .יועד לדיווח על הקצאה באיגוד מקרקעי� כאמור המ7010ת הביצוע טופס כמו כ� צור, להורא. הקצאה

 :להל� המבחני והתנאי שנקבעו לקיומה של הקצאה שאיננה בבחינת פעולה באיגוד

 . הזכויות המונפקות באיגוד המקרקעי	 לא נרכשו על ידי האיגוד מבעלי הזכויות בו קוד� להקצאת	  .א

ובהקצאה , ערב ההקצאה, בעלי המניותבמידה והאיגוד רכש מניותיו מ, 9/2008לפי הוראת הביצוע   

הרי שהרכישה העצמית כשלעצמה אינה פוגעת , הונפקו מניות חדשות שלא הונפקו ונפרעו בעבר

 . נטל הוכחת זיהוי המניה המוקצית הינה על החברה המנפיקה. במעמד ההקצאה

רקעי� מהווה כי בפסיקה נקבע כי עצ הרכישה העצמית על ידי איגוד מק, יודגש למע� הסדר הטוב  

  . פעולה באיגוד החייבת במס

במישרי	 או , יות באיגודלא שולמה למי מבעלי הזכו, התמורה בעד ההקצאה כולה או חלקה  .ב

 .בעקיפי	

  יש לפרש את המונח תמורה בפרשנות רחבה ובכללה , )9/2003(  קודמת להוראת ביצועבהתא

ת לפי הוראת הביצוע פרעו� הלוואות ע זא. ב"וכיוצ, מת� טובת הנאה, תשלו כס, או שווה כס,

לא ייחשבו , בתנאי מסוימי, בעלי או הקטנת ערבויות בעלי כמהל# אחד ע הקצאת מניות

 ".פעולה באיגוד"ל

 :  הובאו דוגמאות לנסיבות בה� ההקצאה עלולה להיחשב כמכירה9/2008בהוראת הביצוע 

 המניות המקורי קט� כתוצאה יות של בעל כאשר שווי הזכו�שינוי כלכלי המעיד על פעולה באיגוד  .א

נית� להסיק כי מדובר בפעולה באיגוד בה בעל המניות המקורי מוכר זכויותיו , מפעולת ההקצאה

  . בשווי ההפרש, ובעל המניות החדש רוכש

רשאית החברה לעשות שימוש , לחברהההקצאה  מו כספי לאחר שהוזר�פירעו	 הלוואת בעלי�  .ב

יכולה החברה להשתמש בכספי אלו לפירעו� חובות , בי� היתר. כלכליתבכספי לצור# פעילותה ה

  .או לפירעו� הלוואות בעלי כאמור לעיל, כדוגמת בנקי', החברה לצד ג
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פירעו� הלוואת בעלי אינה נחשבת כתשלו תמורה לבעל המניות המקורי אלא פירעו� , עקרונית

דר תכלית כלכלית מסחרית הרי שהדבר י החברה נע"א השימוש שנעשה בכספי ע, אול, חוב

  . מצביע על מלאכותיות ויש לבחו� מחדש את סיווג ההקצאה

ואי� בשווי המקרקעי� שברשותו בכדי , כאשר לאיגוד בו הוקצו הזכויות חובות רבי: לדוגמא

מהווה סממ� למסווה , ל מכספי ההקצאה"פירעו� הלוואת הבעלי בנסיבות כנ, לכסות חובות אלו

  .לה באיגוד ולא הקצאה גרידאשל פעו

ובמקביל או בסמו# , כאשר החברה פורעת את הלוואת הבעלי מכספי ההקצאה:  נוספתאדוגמ

או מבעל המניות עצמו בריבית גבוהה יותר מהריבית הקיימת ' נוטלת הלוואה חדשה מצד ג, לכ#

  . לא להקצאההרי שזוהי פעולה שמהווה סממ� לפעולה באיגוד ו, במשק ליו פרעו� ההלוואה

במידה ותוצאת ההקצאה הינה דילול מהותי של בעל מניות באיגוד או  � דילול זכויות מלא או חלקי  .ג

יתכ� ומדובר בתכנו� מס שכל מטרתו , דילול חלקי אשר בסמו# לו נמכרת יתרת ההחזקות באיגוד

 .ייתכ� ונית� לסווג הקצאה זו כפעולה באיגוד, להימנע ממיסי עקיפי

. א לאו, הא מדובר בהקצאה המהווה פעולה באיגוד, לבחו� בכל הקצאת מניות באיגוד מקרקעי�, אנו ממליצי

יש להקפיד על דיווח , כמו כ�. כי לקביעה זו השלכות משמעותיות באשר לחיוב במס שבח ומס רכישה,  לציי�למותר

  . באיגודא, א אינ� בבחינת פעולה, למנהל מיסוי מקרקעי� על הקצאות באיגודי מקרקעי�

אנו , הסיווג של חברה כאיגוד מקרקעי� אינו פשוט, כגו� קבלני הבניי�, מאחר ובענפי מסויימי, יתרה מכ#

אי דיווח על . א, א מדובר בהקצאה פטורה, ממליצי לתת את תשומת הלב הראויה בהקצאת מניות בחברות אלה

  .עלול להיחשב כעבירה על חוקי המס" איגוד מקרקעי�"הקצאת מניות בחברה שהתברר כי היא בבחינת 


