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aתכנון מס 
 30.8.2011 -1שיעור 

 02-6520012 -ח שמואל טיירי"רו -מרצה
 

 היבטי מס הכרוכים בהתאגדות העסק במבנים משפטיים שונים
 

 שיקולי מס הכרוכים בהשקעה בחברה
מהי הדרך הטובה ביותר לבצע את  -השאלה היא. אדם מקים חברה ועליו להשקיע בה כסף

אנו נתייחס גם לדרך . בהלוואת בעלים, חברה בהון מניותניתן להשקיע ב, כפי שידוע? ההשקעה
 . השקעה בשטרי הון -והיא, נוספת

 
 השקעה בהון מניות .1

היזם  -הסיבה. אפים -בסטארט -או לחילופין, שיטה זו בדרך כלל נמצאת בחברות ציבוריות
אפים נופלים ולכן  -מהסטארט 90% -למעלה מ. מעוניין שהמשקיעים ייקחו את הסיכון

. ם מעוניין שהסיכון יהיה אצל המשקיעים ולכן הוא דורש מהם להשקיע בהון מניותהיז
, ההשקעה אינה נזילה וכמו כן -החיסרון בהשקעה בהון מניות מבחינת המשקיע הוא כפול

וזאת בניגוד להשקעה באמצעות הלוואת בעלים , ההשקעה אינה מקבלת הגנה אינפלציונית
 .שכן מקבלת הגנה אינפלציונית

איך המשקיע יוכל לקבל בחזרה  -נשאלת השאלה, בכל זאת נעשתה השקעה בהון מניות אם
 ?את כספו ומה יהיו אירועי המס הן מבחינת החברה והן מבחינת בעל המניות

 חוק החברות
החברה יכולה  -כלומר. חוק החברות מאפשר לחברה לבצע רכישה עצמית של מניותיה

רכישה עצמית . המניות שהם מחזיקים בחברהלפנות לבעלי מניותיה ולרכוש מהם את 
חוק החברות . נחשבת גם אם חברת בת רוכשת מניות מבעלי המניות של חברת האם

 :מאפשר את הרכישה העצמית בכפוף לשני מבחנים
מבחן זה קובע כי ניתן לבצע רכישה עצמית בגובה העודפים שנצברו  -מבחן הרווח .1

 .לפי הגבוה מביניהם, ונותאו בגובה הרווחים שנצברו בשנתיים האחר
חברה שיש לה עודפים שליליים יכולה לבצע רכישה עצמית אם היו לה  -כלומר

 . בשנתיים האחרונות רווח
רכישה  -קרי, הדוחות הכספיים שעל סמך התוצאות שלהם ניתן לבצע הפחתת הון

צריכים להיות מבוקרים או סקורים ולא מאוחרים משישה חודשים מתאריך , עצמית
 .לוקההח

חברה יכולה לבצע רכישה עצמית בתנאי שלא קיים חשש  -מבחן יכולת הפירעון .2
סביר שהחלוקה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות 

 .והצפויות
והוא חשוף בגין החלטה זו , מי שאחראי לבדיקת יכולת הפירעון הוא הדירקטוריון

 . לתביעות
עומדת במבחן יכולת הפירעון אך לא עומדת במבחן  מה הדין אם חברה -נשאלת השאלה

במקרה כזה חוק החברות גורס כי ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו להתיר ? הרווח
אם אין לחברה התחייבויות או שאין חשש כי היא לא תעמוד . לחברה לבצע הפחתת הון

 .הבהתחייבויותיה יש להניח כי בית המשפט יתיר לחברה לרכוש את מניותי
במקרה כזה לא  -אם החברה עומדת במבחן הרווח אך לא עומדת במבחן יכולת הפירעון

 . שכן ההון אמור להיות כרית הביטחון של הנושים, יתירו לה לבצע הפחתת הון
 ?כיצד חוק החברות מתייחס לרכישה העצמית ולהנפקה מחדש

י המניה תיחשב חוק החברות קובע כי אם חברה רוכשת את מניותיה מבעלי המניות אז
 .למניה לא תהיה זכות הצבעה ולא תהיה לה זכות למשיכת דיבידנד -קרי, כמניה רדומה

המחוקק מרדים את המניה ולא מוחק אותה כיוון שמטרת המחוקק הינה שהחברה תוכל 
 .בעתיד להנפיק את המניה הזו ולכן המחוקק בחר להרדימה ולא למחוקה

הוצאות כבדות ולכן המחוקק לא מעוניין בהטלת הוצאות הנפקת מניות הינן , כמו כן
 . הוצאות נוספות על החברה במידה והיא תחליט להנפיק את המניות

ההון העצמי קטן , כאשר יש הפחתת הון -החשבונאות פועלת בהתאם לגישת חוק החברות
 . ובמועד ההנפקה יש הגדלה של הון המניות
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 היבטי המיסוי
, ברה הרוכשת את מניותיה ולאחר מכן מנפיקה אותןמהם היבטי המס לח -השאלה הינה

 ?ומה דין בעלי המניות שקיבלו כסף מהחברה תמורת מכירת מניותיהם
 היבטי המס של החברה

ה הביע "אולם מ, ה אין התייחסות לרכישה עצמית של מניות והנפקתן מחדש"בפקודת מ
ת החדש על דיני החוזר נקרא השפעת חוק החברו. 2001ה אוקטובר "את דעתו בחוזר מ

ה "מ, מבחינה משפטית. ה אך אינו מחייב בהכרח את הנישומים"החוזר מחייב את מ. המס
 .אך הוא בדרך כלל לא עושה זאת, בכל זאת יכול להתעלם מהאמור בחוזר

אלא אם איגוד מקרקעין רוכש את , כאשר חברה רוכשת את מניותיה לא מדובר באירוע מס
 .רכישהמניותיו ואז יהיה חיוב במס 

 :למעט החריגים הבאים, נתייחס להפחתת ההון כהנפקת הון וזה לא ייחשב כאירוע מס
ב לחוק עידוד השקעות הון קובע כי אם  51' ס -חברה שיש לה מפעל מוטב .1

(, לחברה בעלת מפעל מוטב יש פטור ממס חברות על הכנסותיה)לחברה יש מפעל מוטב 
הפטור ממס חברות לגבי החלק  אזי בעת חלוקת דיבידנדים החברה מאבדת את

המטרה הינה לעודד חברות שיש להן מפעל תעשייתי והן גם מייצאות ולכן . שחולק
, אולם. המחוקק קבע כי חברות כאלה יהיו פטורות ממס חברות לתקופה מסוימת

הפטור מותנה בכך שבעלי המניות לא ימשכו את רווחי החברה באמצעות חלוקת 
וקק קובע מספר מצבים שיראו אותם כחלוקת דיבידנד ב המח 51בסעיף . דיבידנד

אחד המצבים שנקבעו באותו סעיף כי הם . למרות שבפועל לא מדובר במשיכת דיבידנד
המחוקק קובע במפורש כי אם חברה בעלת . ייחשבו כמשיכת דיבידנד הינו הפחתת הון

ותיה אזי היא תחויב במס על הכנס, מפעל מוטב מבצעת רכישה עצמית של המניות
 . הפטורות בגובה הרכישה העצמית

על מנת לעקוף מקרה בו חברה בעלת מפעל מוטב מחויבת במס חברות בגין חלוקת 
. היא יכולה לטעון כי החלוקה בוצעה מתוך הכנסותיה שאינן פטורות ממס, דיבידנד

היא תוכל , במידה ולחברה יש גם הכנסות ורווחים עליהם היא שילמה מס -כלומר
 .לוקה בוצעה מאותם רווחיםלטעון שהח

ההנפקה מחדש תיחשב  -איגוד מקרקעין שרוכש את מניותיו ומנפיק אותן מחדש .2
אך בהגדרת , בדרך כלל הקצאה של איגוד מקרקעין לא נחשבת כאירוע מס. אירוע מס

. הקצאה פטורה ממעטים מצב בו חברה רכשה את מניותיה והנפיקה אותן מחדש
אך אם מדובר , ן בדרך כלל לא תיחשב כאירוע מסהקצאה באיגוד מקרקעי -כלומר

 .זה כן ייחשב כאירוע מס, ברכישה עצמית והנפקה מחדש
לעיתים . רכישה כזו מבוצעת בדרך כלל בחברות בורסאיות -רכישה ספקולטיבית .3

הנהלת החברה מזהה  -כלומר. חברות רוכשות את מניותיהן למטרה ספקולטיבית
כאשר מצב , לרכוש מניות בזול בהווה ובעתידהזדמנות עסקית כאשר המטרה היא 

ה קובע "חוזר מ, כאשר זהו המקרה. החברה תמכור את המניות ותרוויח, השוק ישתפר
ה "חוזר מ. כי נראה את ההנפקה מחדש של המניות הרדומות כעסקה החייבת במס

 :והמבחנים שנקבעו הם, קבע סממנים מתי יראו את העסקה כעסקה ספקולטיבית
 .עד שנה -לפי החוזר -ה קצר במניות הרדומותזמן אחזק .1
החברה צופה שינויים מהותיים בעסקיה אשר עשויים להשפיע על שווי  .2

 .המניות
בחוזר . שווי ההשקעה במניות החברה קטן יחסית להון העצמי שלה .3

 .3% -מצוין פחות מ
 . האלא יש לבחון אותם גבי כל עסקה ועסק, אין חובה כי כל המבחנים יתקיימו יחדיו

 
 -י חברת בת"במקרה של רכישה ע

אם חברת הבת רוכשת את מניות  -ה רואה בחברת הבת כישות משפטית נפרדת ולכן"מ
חברת האם מדובר ברכישת מניות של חברה אחרת ואין התייחסות ליחסים המיוחדים בין 

במועד המכירה חברת הבת תהיה מחויבת לשלם על הרווחים מס רווח הון . החברות
 . 2011בשנת  24%של בשיעור 

אם חברת בת רוכשת מניות של חברת אם חברת הבת זכאית לקבל דיבידנד על המניות אך 
 . אין זכות הצבעה למניות אלו
 היבטי המס של בעלי המניות

משניהם באופן פרופורציונאלי , רכישה עצמית יכולה להיות רק מאחד מבעלי המניות
 . יחסים שוויםאו משני בעלי המניות אך לא ב( פרורטה)
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ה הינה שאם "עמדת מ. נניח שחברה מבצעת רכישה עצמית פרורטה משני בעלי המניות
יש , לפי שיעור אחזקתם בחברה -דהיינו, נעשתה רכישה עצמית מכל בעלי המניות פרורטה

 . לסווג את העסקה כחלוקת דיבידנד
. עלי המניותאלא יש העברת כסף מהחברה לב, אין שינוי בשיעור האחזקה -הרציונאל

אם הרכישה העצמית לא בוצעה פרורטה ויש שינוי בשיעורי האחזקה , ה"בהתאם לחוזר מ
עסקה שנוצר בה רווח או  -דהיינו. יש לראות את העסקה כעסקה הונית, של בעלי המניות

 . הפסד הון
ה טוען כי אם החלוקה לא עומדת במבחן הרווח אך היא עומדת במבחן "חוזר מ, כמו כן
ניתן לבקש מבית המשפט לאפשר את הפחתת ההון וגם במקרה כזה מדובר , הפירעוןיכולת 

וזאת למרות שהפחתת ההון לא שינתה את , באירוע הוני ולא אירוע של חלוקת דיבידנד
 .אחוזי ההחזקה של בעלי המניות

 .אך ניתן לחלוק עליו, ה"החוזר משקף את עמדת מ
 :קיימות גישות נוספות

כי הפחתת הון הינה למעשה החזרה השקעה ולכן לפי גישה זו כל עוד ישנה גישה הטוענת 
 . אין אירוע מס, בעלי המניות לא משכו את כל סכום ההשקעה שלהם

 .רכישה עצמית תמיד תהיה אירוע הוני, לפי גישה נוספת
 דוגמא

מהון  10%החברה מעוניינת לבצע רכישה עצמית של . 1,000,000נ של .לחברה יש ע
 .נ.לכל ע₪  25התמורה הינה . 100,000הפחתת הון של  -יינודה, המניות

 ₪. 15,000נ והעלות שלהן הינה .ע 10,000מחזיק  Xמר 
 -דהיינו, נ.לכל ע₪  25נ במחיר של .ע 10K*10%=1,000החברה מציעה רכישה עצמית של 

25,000 .₪ 
 

  -ה"לפי גישת מ
 .₪ 25,000מדובר ברכישה פרורטה ולכן מדובר בדיבידנד של 

 . מדובר בבעל מניות לא מהותי: הנחה. 25K*20%=5,000 -המס לתשלום
 .15,000 -מחיר מקורי מניות נותרות

 
  -לפי הגישה השנייה

 .הפחתת ההון הינה משיכת ההון וכל עוד אין משיכה של סכום ההשקעה אין אירוע מס
 25,000  תמורה

 15,000 משיכת השקעה

 10,000   ה"ר

 10K*20%=2,000  מס

 .0 -יר מקורי מניות נותרותמח
 

 -לפי הגישה השלישית
 .מדובר בעסקה הונית

 25,000 תמורה

 (1,500)=10%*15,000 עלות
 23,500 ה"ר

 4,700=20%*23,500 המס 

 .13,500=90%*15,000 -מחיר מקורי מניות נותרות
 

ה הפחתת ההון יכולה להיחשב כדיבידנד או "מכיוון שיש מספר גישות וגם בתוך גישת מ
 .יש מרווח תמרון היכול להועיל לנישומים, כאירוע הוני

אך הוא אינו מעוניין , אפ וההשקעה כמעט ירד לטמיון -נניח שאדם השקיע בחברת סטארט
אותו , מצד שני. כי עדיין יש לו תקווה קלושה שהחברה תצמח' למכור את המניות לצד ג

כעת עליו . להרוויח סכום גדולמשקיע רוצה לבצע עסקת מס שבח ובנכס מקרקעין הוא צפוי 
הדרך לעשות זאת הינה באמצעות הפחתת הון . בלי למכור את ההשקעה, לייצר הפסדי הון

 .שתיצור הפסד הון שניתן יהיה לקזז כנגד השבח
 

חייב במס בגין , שהינו יחיד, תושב החוץ. תושב חוץ וחברה מחזיקים בחברה -דוגמא נוספת
בדרך כלל , אולם. דנד הינו מקום מושבה של החברהדיבידנד כאשר מקום הפקת הדיבי
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או , לכן הוא יעדיף את הגישה השלישית. יהיה פטור ממס על עסקה הונית עבור תושב חוץ
 .יהיה מדובר באירוע הוני, ה"לפי גישת מ, שהחלוקה תתבצע באופן לא פרופורציונאלי ואז

 
עדיף את גישת הדיבידנד החברה ת. תושב ישראל וחברה מחזיקים בחברה -דוגמא נוספת

 . ה שכן דיבידנד בין חברות פטור ממס"של מ
 

 .כעת קיימת וועדה הבוחנת את הגישות השונות וייתכן שיהיה שינוי בגישות האפשריות
 

 ח"רכישה עצמית של אג
 -ח"כאשר החברה המנפיקה קונה את האג. ח בבורסה"מדובר על מצב בו חברה הנפיקה אג

ח "האג, ח מבוצעת באמצעות חברת בת"הרכישה עצמית של האגאם , אולם. ח נמחק"האג
 . לא נמחקות

 דוגמא
 .מיליון 100בספרי החברה קיימת התחייבות בגובה . נ.ע₪ מיליון  100ח "חברה מנפיקה אג

מיליון ולכן יש לה רווח חשבונאי  60ח תמורת "החברה מבצעת רכישה עצמית של האג
 ?הו דין הרווח לצרכי מסמ -נשאלת השאלה. ₪מיליון  40בגובה 

כדי שהכנסה תהיה חייבת . ישנן חברות הטוענות כי הרווח פטור ממס כיוון שאין מקור
החברות טוענות כי מדובר בהכנסה ללא '. וכו 88או , 2,3' צריך להיות לה מקור לפי ס, במס

 .מקור ולכן היא לא תמוסה
פרשנים טוענים כי ההגדרה , לםאו. הכנסות מריבית -(4)2' לכאורה המקור הראשון הינו ס

ואילו , י החברה"של ריבית והפרשי הצמדה מדברת על סכום שנוסף על הלוואה שניתנה ע
 .ולא סכום שנוסף לנכס, במקרה זה מדובר על סכום שנגרע מהתחייבות

טוענים כי לא . ₪מיליון  40לכאורה נמחל חוב של  -יש לבדוק אם מדובר במחילת חוב
אלא למעשה מדובר במשקיעים , שכן המשקיעים לא ויתרו על חובם מדובר במחילת חוב

 .לכן יש פטור ממס. ח"בבורסה שמכרו במחיר שוק את האג
' ניתן לחייב את הרווח הזה לפי ס, ה"לפי גישת מ. ה מעוניין למסות את הרווחים האלה"מ
כניס לשם שכן ההגדרה של מחילת חוב בסעיף הינה הגדרה רחבה וניתן לה, ב כמחילת חוב3

בתי המשפט מביאים בחשבון את ההיגיון הכלכלי ולא ייתכן , בנוסף. את המקרה הזה
 .שחברה תרוויח כתוצאה מהפחתת התחייבות והסכום יהיה פטור ממס

ח יהיה לה רווח ויהיה על כך "כשהיא תמכור את האג, ח"אם חברת הבת רוכשת את האג
 . חיוב במס

 
 שקעה בשטרי הוןה+ השקעה באמצעות הלוואת בעלים  .2

חברת האם . באמצעות הלוואת בעלים' רוצה להשקיע בחברה ב' נתייחס למצב בו חברה א
הקובע כי אם חברת אם נותנת הלוואה ( י)3לכן חל סעיף . נותנת הלוואה לחברת הבת

אזי יראו את הפרש הריבית כהכנסה , לחברת בת בריבית נמוכה מזו שקבע שר האוצר
בהן נקבע  1.10.2009קיימות תקנות שתכולתן מתאריך . לווהרעיונית אצל החברה המ

 75% -קריטריון לקביעת שיעור הריבית ובתקנות נאמר כי שיעור הריבית יהיה שווה ל
 -כלומר. י הבנקים"משיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור ע

אשראי לא צמוד ומכפילים בודקים באופן ממוצע את שיעור הריבית שהבנקים לוקחים על 
 . 3%נכון להיום שיעור הריבית הינו . 75% -את זה ב

 דוגמא
לכן לחברת . ללא ריבית₪ מיליון  1נניח שחברת האם נותנת הלוואה לחברת הבת בגובה 

כאשר חברת האם נותנת הלוואה , לכן. 1M*3%=30Kהאם יש הכנסה רעיונית בגובה 
ור ריבית של לפחות שיעור הריבית בהתאם לחברת הבת כדאי לה לתת הלוואה בשיע

 .לתקנות
אזי שיעור הריבית שקבע שר האוצר יהיה שיעור השינוי , ח"אם ההלוואה ניתנה במט

 . 3%ח בתוספת "ח החליפין של אותו מט"בשע
י נקבעה גם הוראה מקלה שאומרת שאם החברה המלווה קיבלה 3בתקנות של סעיף 

אזי היא יכולה , וכה משיעור הריבית שקבע שר האוצרהלוואה מצד שאינו קשור בריבית נמ
לתת את ההלוואה לחברה הקשורה בתנאים דומים ובתנאי שההלוואה התקבלה מצד 

אחרי /יום לפני 14ושהיא ניתנה לחברה הקשורה תוך ( מבנק -למשל)שאינו קשור 
 .קבלת ההלוואה/נתינת

 היבטי המיסוי
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כי אחרת , יש לתת את ההלוואה לפי התקנות ,הן הבת והן האם, אם שתי החברות רווחיות
הבעיות מתעוררות כאשר . יש הכנסה מצד אחד אך אין הוצאה מצד שני -הקבוצה מפסידה

חברת האם רווחית וחברת הבת נמצאת בהפסדים כך שלא ניתן לראות בעתיד הנראה לעין 
ר אם חברת האם נותנת הלוואה לחברת הבת בריבית שקבע ש, לכאורה. את ההיפוך

לחברת האם יש הכנסה שיש לשלם עליה מס ולחברת הבת יש הוצאה שלא ניתן  -האוצר
 . לנצלה כיוון שהיא כבר נמצאת בהפסדים

כאשר . חברת הבת נהנית מחוקי עידוד וחברת האם הינה חברה רגילה -מצב בעייתי נוסף
, מס 0%מת ולכן ייתכן כי היא משל, שיעורי המס שלה נמוכים, חברה נהנית מחוקי העידוד

היא תגיע לשיעור מס ', והיא באזור פיתוח א, 2011ואם היא מפעל מועדף שתכולתו משנת 
וחברת הבת נהנית  24%יש מצב שבו חברת הבת משלמת על ההכנסה , לכן. 6%של 

 .במצבים אלו הקבוצה מפסידה, לכן. 6%מהוצאה ששווה רק 
תהיה מחויבת בריבית קיימת דרך לתת את ההלוואה ללא ריבית ללא שחברת האם 

לא , ריבית רעיונית -קרי(, י)3הקובע כי סעיף ( 10()י)3הסעיף הרלוונטי הינו סעיף . רעיונית
הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו  -קרי(, 10()י)3יחול במקרה של הלוואה לפי סעיף 

 ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי שנתן חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו כנגד
שנים לפחות ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני  5שטר הון שהונפק לתקופה של 

תום התקופה האמורה והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת עודפי 
 .הרכוש בפירוק

ולכן אינה (, י)3הלוואה לפני התנאים לעיל ממועטת מהגדרת הלוואה לפי סעיף  -כלומר
 .ת הסעיףנמצאת בתחול

במקרה כזה לא תחול , שנים 5כאשר ניתן בתמורה להלוואה שטר ההון שיפרע רק לאחר 
 .  הריבית הרעיונית וניתן לתת את שטר ההון ללא ריבית וללא הצמדה

( 11()י)3סעיף  -אופציה נוספת לנתינת הלוואה ללא ריבית בלי שתחול ההכנסה הרעיונית
שטרי הון שהונפקו עד )ם מתקופת חוק התיאומים הקובע כי אם היו לנו שטרי הון ישני

 (.י)3אזי על אותם שטרי הון לא תחול הריבית הרעיונית שנקבעה בסעיף (, 5.3.2008
 :התנאים שנקבעו בחוק התיאומים לשטר ההון היו כדלקמן

 .שטר ההון הונפק לתקופה של שנה אחת לפחות .1
משיעור עליית המדד  30%הריבית השנתית הנקובה בשטר ההון אינה עולה על  .2

 .בשנת המס
אם שתי החברות רווחיות , כאשר חברת אם משקיעה בחברת בת באמצעות הלוואה -כלומר

הדרך הטובה והקלה ביותר הינה לתת את הלוואה בריבית , ומשלמות שיעורי מס זהים
 .בשיעור שקבע שר האוצר

, בעתיד הנראה לעיןבמידה ולחברת הבת יש הפסדים ניכרים ולא ניתן לראות את ההיפוך 
נשתמש בשטר , מועדף/לחברת הבת יש שיעורי מס נמוכים בשל מפעל מוטב -או לחילופין

כדאי , ואם מדובר בחברה שיש לה שטרי הון ישנים( 10()י)3פ סעיף "הון לחמש שנים ע
 (.11()י)3פ סעיף "לשמור אותם ולא לפרועם ולתת אותם כהלוואה ע

 
איך כדאי לו להשקיע  -וואה לחברה בישראל בשליטתובעל שליטה יחיד שרוצה לתת הל

 ?בחברה
, כאשר יחיד נותן הלוואה לחברה בשליטתו. י הלוואת בעלים"במקרה זה ההשקעה תהיה ע

פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל השליטה "ה "אזי חלות תקנות מ
לחברה כאשר היא  תקנה זו קובעת כי אם בעל השליטה נתן הלוואה". 1998ח "התשנ

אזי החברה המקבלת תהנה מהוצאה מוכרת של הפרשי ההצמדה ואילו , צמודה למדד בלבד
כאשר בעל השליטה מעוניין גם בקבלת . לבעל השליטה הפרשי ההצמדה יהיו פטורים ממס

ואילו אצל , החברה תקבל כהוצאה מוכרת גם את הריבית וגם את הפרשי ההצמדה, ריבית
לכן כדאי . ההצמדה יהיו פטורים ממס ורק הריבית תהיה חייבת במס בעל השליטה הפרשי

המחוקק קובע מספר תנאים מצטברים לקבלת . לתת הלוואה מוצמדת בלבד ללא ריבית
 :הפטור

ההגדרה של בעל . לפקודה( ט)3הפטור ניתן ליחיד בעל שליטה כהגדרתו בסעיף  .1
 .ת בחברהאו יותר מהזכויו 5%הינה מי שמחזיק ( ט)3שליטה בסעיף 

בעל השליטה שילם את המס על הפרש הריבית הרעיונית המחושב לפי תקנות  .2
אם בעל שליטה  -הכוונה. ה בשל חודש שלגביו הייתה יתרת חשבונותיו בחובה"מ

ויש למסותו בגובה שיעור ( ט)3חל עליו סעיף  -יחיד קיבל הלוואה מחברה בשליטתו
 200,000יה ביתרת חובה של בתקנה נאמר כי בעל השליטה ה. 4%+עליית המדד
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. 4%+לכן עליו לשלם מס בגובה מדד. כיוון שלקח הלוואה מהחברה 2010בינואר 
 300,000ולכן הוא נמצא ביתרת זכות של ₪  500,000בפברואר הוא הכניס לחברה 

וזאת בתנאי שעל , וכעת הוא רוצה ליהנות מההטבה של הכנסות מדד פטורות ממס₪ 
 (.ט)3ה שילם את הריבית לפי סעיף התקופה שהיה ביתרת חוב

לא שולמו לבעל השליטה ולא נזקפו לזכותו הפרשי הצמדה בגין יתרות זכות לפני  .3
אלא הזיכוי בגין הפרשי , לא מזכים את הנישום כל חודש -כלומר. תום שנת המס

 .ההצמדה מתבצע רק בתום השנה
דה אישור לפקו 131בעל השליטה ימציא במועד הגשת הדוח השנתי לפי סעיף  .4

ח של החברה שכל התנאים בתקנות התקיימו וכן את דרך חישוב הסכום "מרו
 .הפטור

 דוגמא
 .שטרי הון/השקיע בחברה באמצעות הון מניות' יחיד א
 . השקיע בחברה באמצעות הלוואת בעלים' יחיד ב

 
 הלוואת בעלים -'יחיד ב שטרי הון/הון מניות -'יחיד א 

 1,000 1,000 סכום ההשקעה
 5% יעור עליית המדדש

 100 הכנסה חייבת של החברה
 50=5%*1,000 0 הוצאות מימון
 50 100 הכנסה חייבת

 12 24 24% -מס לפי מס חברות
 38=50-12 76=100-24 עודפים

 9.5=25%*38 19=25%*76 (25%)מס דיבידנד 
 29=38-9.5 57=76-19 יתרה נטו עודפים

 1,050 1,000 משיכת השקעה ראשונית
 1,079=29+1,050 1,057=57+1,000 סך המשיכות

 
 :החיסכון
כפול שיעור מס  -הפרשי הצמדה -חיסכון במס החברות בגובה ההוצאה המוכרת .1

 .חברות
 22משיכה של  -העודפים קטנו והפכו ליתרת זכות שאותה ניתן למשוך ללא מס .2

 .1,057לעומת  1,079 -יותר₪ 
בעל המניות גורמת לחיסכון במס הדיבידנד המרה של עודפים ליתרת זכות של , למעשה

 . לתשלום
 

 ל"השקעה בחברה בחו
אין הבדל בין יחיד לחברה ובכל מקרה חל סעיף , ל"כאשר מדובר על השקעה בחברה בחו

, הקובע כי בעסקה בינלאומית שבה מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים מיוחדים, א85
באופן שהופקו ממנה פחות רווחים מאשר  ,לשירות או לאשראי, שבשלהם נקבע מחיר לנכס

היו מופקים בנסיבות העניין אילו נקבעו המחיר או התנאים בין צדדים שאין ביניהם יחסים 
 .תחויב במס בהתאם, מיוחדים וטווח העסקה הוא בהתאם לתנאי השוק

המחוקק גם מתייחס לעסקת . הכנסה רעיונית -העסקה תדווח לפי מחיר שוק -כלומר
ל לריבית הנמוכה מריבית "אם יחיד או חברה נותנים הלוואה לחברה בחו -ומרכל. אשראי

אזי אותם תושבי ישראל שנתנו הלוואה צריכים לדווח על הכנסה רעיונית כאילו , השוק
 . הייתה העסקה במחיר שוק

 דוגמא
. ₪מיליון  1ב בגובה "חברת אם תושבת ישראל נותנת הלוואה לחברת בת תושבת ארה

. וזוהי גם ריבית השוק₪,  100,000שלמת לחברה הישראלית ריבית בסך חברת הבת מ
לחברת . 17.5%שיעור הניכוי במקור הינו . ב"מקום הפקת הריבית לפי האמנה הינו בארה

היא . 24%ולכן היא תשלם מס חברות בגובה , 100,000האם הישראלית יש הכנסה של 
 . 100K*6.5%=6,500ם מס בגובה ולכן תשל 17.5%מזדכה על ניכוי המס במקור בגובה 

 
 :א קובע כי הוראות סעיף זה לא יחולו על הלוואה שהיא אחת מאלה85סעיף 
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 .מקבל ההלוואה הוא חבר בני אדם בשליטתו של נותן ההלוואה .1
. ההלוואה אינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי .2

הלוואה שניתנה במטבע מדינת לא יראו את שער המטבע כמדד לגבי , לעניין זה
 .התושבות של מקבל ההלוואה

 . שנים מיום נתינתה 5ההלוואה ניתנת לפירעון לפני תום תקופה של  .3
פירעון ההלוואה נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת נכסים לבעלי  .4

 . המניות בפירוק
ית השקיעה בחברת אם חברת אם ישראל -שטרי הון בחוק התיאומים -(י)3אופציה זהה ל
והם היו ללא ריבית וללא  5.3.2008ל באמצעות שטרי הון שהונפקו עד "בת תושבת חו

 .אותו שטר הון לא יהיה חייב במס, אזי במקרה זה ובכפוף לעמידה בתנאים, הצמדה
 



 8 

 דוגמא
דין הפרשי . ב"חברת אם תושבת ישראל נותנת הלוואה דולרית לחברת בת תושבת ארה

המחוקק קבע כי על הכנסות . נוצרו הכנסות מהפרשי שער, המטבע עולה כאשר שער -השער
אלו על חברת האם הישראלית לדווח רק במועד הפירעון והרווח או ההפסד ימוסו לפי 

 . שיעור מס של רווחי הון ולא כמס פירותי
יש לנכות מס במקור , כאשר החברה האמריקאית פורעת את ההלוואה לחברה הישראלית

בשיעור של , לא משנה אם בפועל ההלוואה ניתנה בריבית או לא, בית השוקבהתאם לרי
17.5% . 

ייתכן שההלוואה תרד לטמיון כי חברת הבת לא תפרע אותה ואז היטל  -1מקרה אפשרי 
 .לכן כדאי לתת הלוואה ללא ריבית וכך לא יהיה חיוב במס. המס הוא אפס
בלבד  17.5%ישולם מס בגובה . אהחברת הבת תפרע את כל גובה ההלוו -2מקרה אפשרי 

וזאת במקום מקרה של , לגבי הכנסות הריבית הרעיונית ולא תהיה השלמת מס בישראל
 .בישראל 6.5% -ב ו"בארה 17.5% -24%בו ישולם מס בגובה , מתן הלוואה עם ריבית

 .ב"עדיף לתת הלוואה דולרית ללא ריבית מחברת אם ישראלית לחברת בת בארה -מסקנה
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 מס תכנון
 31.8.2011 -2שיעור 

 
 י בעלי השליטה"היבטי מס בהוצאת כספים מהחברה ע

, דמי ניהול, דיבידנד, משכורת: קיימות מספר אפשרויות לחלק את רווחי החברה לבעלי השליטה
 .אופציות והלוואות לבעלי השליטה

 
 דוגמא

ומדות מספר בפני בעל השליטה ע, כעת₪.  500,000קיימת חברה פרטית שהרווח שלה הינו 
 :אופציות למשיכת הרווח

 .כך שהחברה לא תשלם מס, משיכת כל הרווח כמשכורת ואיפוס הרווח .1
 .על כל הרווח וחלוקת היתרה כדיבידנד( 2011בשנת  24%)תשלום מס חברות  .2
 .תשלום חלק מהרווח כמשכורת וחלקו השני לחלק כדיבידנד .3

 .נבדוק מהי הדרך בה תשלום המס הינו מינימאלי
 
 שיעור מס אפקטיבי בחלוקת הרווחים, שיעורי מס חברות -ף שחולקד* 
 

, החל מהשקל הראשון 2010נכון לשנת  43.75%כאשר מחלקים דיבידנד נטל המס הכולל הינו 
 .לחודש כדאי למשוך את הרווחים כמשכורת ולא כדיבידנד₪  12,720לגבי משיכה של עד , ולכן

ללא ) 34.79%יהיה ( כולל ביטוח לאומי)כורת נטל המס במקרה של מש, במדרגת השכר הזו
 .ולכן עדיף לחלק את הרווח כמשכורת ולא כדיבידנד במדרגה זו(, 23% -ביטוח לאומי

 
סך נטל המס במקרה של חלוקת הרווח כמשכורת הינו  -12,720-18,250 -במדרגה הבאה

44.76%. 
נים לעובד ומהווה הוצאה שפטורה לאחר כמה ש, כגון קרן השתלמות, ישנן הפרשות סוציאליות

אך ניתן להוסיף את ההפרשות , זה לא נלקח בחשבון בחישוב המופיע בדף. מוכרת למעביד
הסוציאליות השונות ולמרות זאת יהיה עדיף לבצע את החלוקה כמשכורת ולא כדיבידנד גם 

 .12,720-18,250במדרגת השכר של 
 

לאומי הינו תכנית ביטוח ולכן כדאי  ביטוח. לא מבוטחות בביטוח לאומי -הכנסות מדיבידנד
 . לקחת זאת בחשבון כיוון שלמעשה מדבר בפרמיית ביטוח

ולהכניס גם הוצאות סוציאליות המוכרות כהוצאה  18,250כדאי למשוך משכורת של עד  -מסקנה
 '(.ביטוח מנהלים וכו, ל"קה)למעביד ופטורות לעובד 

 
-39,340 -ואילו במדרגה הבאה, 47.6% -נטל המס עולה ל -18,250-39,340 -מדרגה הבאה

ולכן במדרגות אלו עדיף לחלק את הרווח כדיבידנד ולא  58.99%נטל המס הינו  -79,750
 .כמשכורת

 
 ?האם דיבידנד חייב בביטוח לאומי

למעט סף , הכנסות פאסיביות חייבות בביטוח לאומי, באופן כללי. דיבידנד הינו הכנסה פאסיבית
דמי ₪,  100,000אם אדם משכיר חנות ויש ממנה הכנסות שכירות של , משלל. שלגביו קיים פטור

 -לכן₪.  25,000רצפת הפטור מביטוח לאומי הינה . השכירות יסווגו כהכנסה פאסיבית
 100K-25K=75K המחוקק קבע מספר הכנסות פאסיביות , בנוסף. יהיו חייבים בביטוח לאומי

, רווח הון, הכנסות מדיבידנד, הכנסות משוק ההון: ןוה, שיהיו פטורות מביטוח לאומי בכל מקרה
 .ל"ודמי שכירות ממקרקעין בחו, הכנסות מדמי שכירות למגורים בכל שלושת המסלולים

 
 -נבחן מספר מצבים בהם כדאי למשוך דיבידנד למרות שההכנסות ממשכורת הינן נמוכות מ

20,000: 
כדי לחלק . ילייםחברה שיש לה הפסדים לצרכי מס ויש לה גם עודפים של .1

מבחן הרווח ומבחן יכולת : קובע חוק החברות שעל החברה לעמוד בשני מבחנים, דיבידנד
מבחן הרווח קובע שניתן לחלק (. אותם מבחנים שקיימים לגבי הפחתת הון)הפירעון 

לפי הגבוה , כדיבידנד את העודפים הצבורים או את ההכנסות שהיו בשנתיים האחרונות
. גם חברה שיש לה הפסדים ניכרים לצרכי מס יכולה לחלק דיבידנדיםמכאן ש. מביניהם

בחברה כזו השיקולים משתנים וכדאי לחלק דיבידנדים גם אם ההכנסות ממשכורת 
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המס האפקטיבי אינו , כאשר היפוך ההפסדים אינו נראה לעין. נמוכות באופן משמעותי
למעשה מדובר  -כלומר .שכן מדובר בחברה הנמצאת בהפסדים, 25%אלא הוא , 43.75%

 .אך היו לה רווחים בשנתיים האחרונות, בחברה בעלת עודפים שליליים
 
 

ניתן לקזז הפסדים משוק , באופן כללי. לבעלי השליטה יש הפסדים בשוק ההון .2
ניתן לקזז את ההפסד  -הפסד משוק ההון שנוצר בשנת המס, אולם. ההון כנגד רווחי הון

, בעל שליטה שיש לו הפסדים שוטפים בשוק ההון. בידנדהשוטף בלבד כנגד ריבית או די
כדאי לו לחלק דיבידנד מהחברה שבשליטתו ולקזז את הדיבידנד כנגד ההפסדים משוק 

על רווחים משוק  -ולעומת זאת, 25%שיעור המס על דיבידנד לגבי בעל שליטה הינו . ההון
אנו מקזזים  -כלומר .בלבד 20%ההון שייווצרו לבעל השליטה בעתיד שיעור המס הוא 

וכאן בעל השליטה  25%ומקזזים אותו כנגד הכנסה חייבת ששווה  20%הפסד ששווה 
בעל השליטה אינו יודע האם יהיו לו רווחים בעתיד ולכן עדיף לו לקזז , כמו כן. מרוויח

 . את ההפסדים בשנת המס הנוכחית
שיעורי . ועדףוהכוונה לחברה שיש לה מפעל מ, חברה ששיעורי המס שלה נמוכים .3

 :הם' המס נכון להיום עבור חברה שיש לה מפעל מועדף באזור פיתוח א
2011-2012 10% 

2012-2014 7% 

2015  6% 
 

 :דוגמא
 100  הכנסות

 (10) 10% -ה"מ
 90  עודפים

 13.5=15%*90 מס דיבידנד

 23.5=10+13.5 נטל המס הכולל

יהיה ניתן לחסוך בעל השליטה מוכר את החברה שבשליטתו וישנם מצבים בהם  .4
 . מס באופן מהותי אם לפני מכירת המניות בוצעה משיכת דיבידנד

 . יוסבר בהמשך
 

 ?מהו דין הלוואות והוצאות המימון הכרוכות בהלוואות ששימשו לחלוקת דיבידנד
החברה מעוניינת . נניח שלחברה יש עודפים וכל העודפים שלה מושקעים בנכסים שאינם נזילים

נשאלת . לכן עליה לקחת הלוואה ולחלק אותה כדיבידנד. כיוון שיש לה עודפים, לחלק דיבידנד
לכאורה מדובר בהוצאה ששימשה לחלוקת דיבידנד וזו למעשה ? מה דין הוצאות המימון -השאלה

 ? האם ההוצאה מוכרת או לא מוכרת -הוצאה שאינה משמשת לייצור הכנסה ולכן נשאלת השאלה
המקור לחלוקת הדיבידנד היה הלוואות . קה דיבידנד לבעלי המניותגז חיל-חברת פז: גז-ד פז"פס

פקיד השומה סירב להתיר לה את ההוצאה בטענה שמדובר בהוצאה שאינה . שנלקחו מבנקים
בשל מבחן השקילות , החברה טענה כי מגיע לה לקזז את הוצאות הריבית. בייצור הכנסה

ובעת חלוקת הדיבידנד , ק"כישת מלאי ורהחברה למעשה טענה כי העודפים שימשו לר. הכלכלית
החברה טוענת כי היא הייתה . לא נשאר לחברה עודפים נזילים ולכן היא נאלצה לקחת הלוואות

ואז היו מתירים , ק"יכולה לחלק את העודפים כדיבידנד ולקחת הלוואות על מנת לרכוש מלאי ור
ברה וקבע כי הוצאות המימון ש המחוזי קיבל את טענת הח"ביהמ. בניכוי את הוצאות המימון

 :יותרו בהתקיים שלושה תנאים מצטברים
הצטברות רווחים ראויים לחלוקה בחברה לפי דיני התאגידים וכללי  .1

היה ניתן לחלק את העודפים , בהתאם לחוק החברות, יש לבחון כי -כלומר. החשבונאות
 .כדיבידנד

החברה אכן השתמשה  יש לוודא כי -כלומר. שימוש ברווחים לצורך ייצור הכנסה .2
 . בעודפים על מנת לרכוש ציוד ומלאי

שלא ייווצר  -כלומר. הגבלת גובה ההלוואה בהתאם לגובה הרווח הראוי לחלוקה .3
 .מצב שהחברה תיקח הלוואה בסכום גבוה יותר מהרווחים לחלוקה

 ש העליון קבע שהוצאות המימון לא"ביהמ. ש העליון"ה לא קיבל את הפסיקה וערער לביהמ"מ
ש העליון קבע כי חייב "וזאת מכיוון שביהמ, למרות מבחן השקילות הכלכלית, יותרו בניכוי

הקשר הינו , במקרה הנידון. בין ההוצאה לבין ייצור ההכנסה, ולא עקיף, להתקיים קשר ישיר
 .עקיף ולא ישיר
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 .שכן הוא פגע בחברות הגדולות במשק, ד זה התחוללה סערה"בעקבות פס
ש העליון רצה לסגת מהחלטתו "ביהמ .גז-מדובר במקרה דומה למקרה בפז :ד פי גלילות"פס

אך הוסיף , ש המחוזי"ד זה הוא שינה את הפסיקה וקיבל את המבחנים שנקבעו בביהמ"ובפס
אם כדי לחלק את הדיבידנד מההון העצמי החברה נאלצת לממש את הנכסים : להם נדבך נוסף

לחלק , ש מתיר לה לקחת הלוואה"ביהמ, כתוצאה מכךהקבועים הלא נזילים שלה וייגרם לה נזק 
אם לחברה יש נכסים נזילים ובכל זאת , אולם. והוצאות המימון יותרו בניכוי, אותה כדיבידנד

ש קבע כי הוצאות המימון "במקרה כזה ביהמ, היא בוחרת לקחת הלוואה על מנת לחלק דיבידנד
 .לא יותרו בניכוי
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 דמי ניהול בין חברות קשורות
נשאלת . יח שחברת אם שולטת בחברת בת וחברת האם מעוניינת למשוך דמי ניהול מחברת הבתננ

 ?מתי זה לגיטימי -השאלה
חברת האם משלמת מיסים על הכנסות . פקיד השומה לא יתערב, במידה ושתי החברות רווחיות

 .ה"אלו וחברת הבת מקזזת את הוצאות דמי הניהול ואין שינוי מבחינת מ
פקיד השומה לא  -היא חברה בעלת מפעל מועדף וחברת הבת הינה חברה רגילה אם חברת האם

יתערב כיוון ששיעורי המס הנמוכים רלוונטיים אך ורק לגבי הכנסות הנובעות מהמפעל המועדף 
 .ולכן בכל מקרה חברת האם תשלם שיעורי מס רגילים על הכנסות אלו, ולא מהכנסות מדמי ניהול

 -ב. ת מפסידה וחברת הבת הינה חברה מרוויחה פקיד השומה יתערבכאשר חברת האם הינה חבר
בתקנות נקבעה רשימה ". 2006ז "תכנון מס החייב בדיווח התשט"ה "הוצאו תקנות מ 2006

אחת הפעולות המנויות . סגורה של תכנוני מס שמי שמבצע אותם חייב לדווח לפקיד השומה
אם , לפחות בשנת המס בשל ניהול₪ מיליון  2תשלום מאדם לקרובו בסכום כולל של " -בתקנות

באותה תקנה מסבירים מתי פוחת סכום המס ואחד ". בעקבות התשלום פחת תשלום המס
עצם הדיווח אינו מעיד כי הפעולה אינה . המצבים הינו מקרה בו לקרוב יש הפסד הניתן לקיזוז

והסתבר שהתכנון אם פקיד השומה בדק . אלא על פקיד השומה לבדוק את המקרה, לגיטימית
מסכום חיסכון  30%החברה שביצעה את הפעולה צריכה לשלם קנס בשיעור של , אינו לגיטימי

 . המס הלא לגיטימי
אותו יחיד , כמו כן. שהינה ריקה ויש לה הפסדים צבורים', יחיד מחזיק בחברה א: 1מקרה 

 .שהינה חברה פעילה', מחזיק גם בחברה ב
האם בעל שליטה ששולט בשתי חברות  -נשאלה השאלה, עליוןש ה"שהיה בביהמד ליוואי "פסב

'(. באמצעות חברה א' לנהל את חברה ב -למשל? )יכול לנהל חברה אחת באמצעות חברה שנייה
ש העליון קבע כי אדם רשאי להקים חברה ולתת את שירותיו באמצעותה ואין בזה שמץ של "ביהמ

ושכל ( מדובר בחברה ריקה -כלומר)ין מנגנון זאת על אף העובדה שבחברת הניהול א. מלאכותיות
היא חברה ריקה ובעל המניות רוצה לנהל את ' גם אם חברה א. י בעליה בעצמם"השירות ניתן ע

כפי שאדם יכול לקחת חברת ניהול חיצונית  -הרציונאל. זה אפשרי', באמצעות חברה א' חברה ב
יכול לקחת חברה בשליטתו על מנת  כך הוא, ומדובר בהוצאה מוכרת' על מנת לנהל את חברה ב

 .לבצע את אותה פעולה
האם זה לגיטימי לנהל חברה מרוויחה באמצעות חברה מפסידה  -עלתה השאלה -ד אבנעל"פס

אם טבעי הוא עבור מנהל "ש העליון קבע כי "ביהמ? כאשר שתיהן נמצאות תחת אותו בעל שליטה
אין זה יכול להיות , ו משלח יד כלשהוהחברה לקבל משכורת מחברתו ולקזזה מהפסדים מעסק א

מלאכותי שחברה בשליטתו תקבל את המשכורת בצורה של דמי ניהול ותקזז אותם כנגד הפסד 
 ". מעסקיה האחרים

איבקו  -שם החברות. י בעל שליטה בשם מישאל"היו שתי חברות שהוחזקו ע -ד ארגורן"פס
שתי החברות היו פעילות . ברותמישאל היה בעל השליטה וגם המנהל של שתי הח. וארגורן

בין שתי  רטרואקטיבינחתם הסכם  1995בתחילת שנת . ושתיהן עסקו בפרויקטים בתחום הבנייה
לרשות , מר מישאל, שבמסגרתו הסכימה חברת איבקו להעמיד את שירותיו של מנהלה, החברות

 -כלומר(. רןארגו)מ תמורת תשלום שישולם בתום פרויקט הבנייה של אותה חברה "ארגורן בע
ותמורת שירותים , את פרויקט הבניה של חברת ארגורן, באמצעות מישאל, חברת איבקו תנהל

חברת ארגורן מרוויחה וחברת איבקו הייתה . אלו חברת ארגורן תשלם דמי ניהול לחברת איבקו
פקיד השומה לא . 1993דמי הניהול שולמו רטרואקטיבית החל משנת , למעשה. חברה מפסידה

ש "ש וביהמ"החברה ערערה לביהמ. את דמי הניהול וקבע כי מדובר בדמי ניהול מלאכותייםהתיר 
 :קבע מספר עקרונות בנושא

שבבסיסה , אין פסול בהתקשרות המתבצעת בין החברה לבין מנהלה ובין החברה לבעל מניותיה"
רה אחרת בין ישירות ובין באמצעות חב, הסכמה בדבר שירותים שיעניק המנהל לחברה בשליטתו

 ".זאת בתנאי שבהתקשרות זו לא עולים סממנים של מלאכותיות. שבשליטתו
 . אין כל פסול שזה יעשה באמצעות חברה קשורה, אם מדובר בצורך אמיתי לניהול

, בכל זאת. אין בעיה כי מישאל הינו מצד אחד נותן השירות ומצד שני מקבל השירות, כמו כן
 :להתרת הוצאות דמי ניהול בניכוי הםהתנאים . ההוצאה לא הותרה בניכוי

עמידתה של החברה מקבלת השירותים בנטל ההוכחה כי עסקת הניהול היא  .1
יש להוכיח כי  -כלומר. אמיתית וכי נבעה מצורך אמיתי לקבלה דווקא מאותו היעד

 . ארגורן אכן הייתה זקוקה לשירותי ניהול ואיבקו מתאימה לתת לה שירותים אלו
יש לערוך הסכמים בכתב  -כלומר. וד המאששים את העסקההצגת מסמכים ותיע .2

ובפרט כאשר מדובר בהסכם בין שתי חברות שהשליטה בהן היא בידי אותו , בזמן אמת
 .אדם

. החברה צריכה להוכיח את סבירות היקף ההוצאה ביחס לשירותים שהוענקו .3
 .יש להוכיח שהתמורה שנקבעה הינה סבירה ביחס לשירות, כלומר



 13 

 
 

 :מהסיבות הבאות, ה ההוצאה לא הותרה בניכויד ז"בפס
 .ההסכם היה רטרואקטיבי ולא נעשה בזמן אמת .1
. תזמון והתמורה המדויקת בגין שירותי הניהול, היקף, לא היה תיעוד של אופי .2

 .לא היה ניתן להוכיח כי מדובר בתמורה סבירה -כלומר
נקבע כי זה . אדון מישאל רשום כמנהל של שתי החברות והוא גם ניהל בפועל .3

 . מוזר שחברת ארגורן שוכרת את המנהל שלה באמצעות חברה קשורה
ניתן ליהנות מתכנון מס של מתן דמי ניהול בין חברה מפסידה לחברה מרוויחה , באופן כללי

 .אך זה צריך להיעשות בהתאם לכללים המצוינים לעיל, בשליטה של אותו בעל שליטה
 

 ?מהו המקור של ההכנסות מדמי הניהול
. כאשר מדובר בדרך כלל בהפסדים משנים קודמות, המטרה של דמי הניהול הינה לקזז הפסדים

, לכן. ניתן לקזז הפסדים משנים קודמות אך ורק כנגד הכנסות מעסק או משלח יד, ב28לפי סעיף 
הרי שלא יהיה , אם פקיד השומה יטען שההכנסות מדמי ניהול אינן הכנסות מעסק או משלח יד

 .ז כנגדן את ההפסדיםניתן לקז
. לחברה הייתה פעילות תעשייתית והיה לה הפסדים משנים קודמות -א גולדשטיין.ח.ד א"פס

באותו מקרה פקיד השומה כלל לא בחן את השאלה . היא קיבלה דמי ניהול מחברה קשורה, בנוסף
את  אך החברה אינה רשאית לקזז, אלא קבע כי הם לגיטימיים, האם דמי הניהול לגיטימיים

בשל הטענה כי דמי הניהול הינם הכנסות שהמקור , ההפסדים משנים קודמות כנגד דמי הניהול
ש קבע כי גם אם ניהול חברה איננו עיסוקה העיקרי של "ביהמ(. 1)2ולא ( 10)2שלהם הינו 

כיוון שמדובר , הרי שבכל זאת ההכנסה נופלת להגדרה של עסק אקראי בעל אופי מסחרי, החברה
ב קובע שניתן 28ש טען כי סעיף "ביהמ. לת מחזוריות ולא מדובר בהכנסה חד פעמיתבהכנסה בע

וזה כולל לא רק את העסק , לקזז הפסדים מעסק משנים קודמות אך ורק כנגד הכנסה מעסק
 .הקיזוז הינו תקין ולגיטימי, לכן. אלא גם את העסק האקראי, הראשי והמרכזי

 
 ?י ניהול מחברה שבשליטתומה קורה כאשר בעל מניות יחיד מקבל דמ

התרת ההוצאה . מבחינת החוק דמי ניהול דינם כמשכורת ואין שום הבדל בין דמי ניהול למשכורת
 : שקובע את עיקרון ההקבלה, ב לפקודה18לחברה כפופה לסעיף 

. החברה מכירה בהוצאות לפי בסיס מצטבר ואילו בעל השליטה מכיר בהכנסות לפי בסיס מזומן
ובעל השליטה  2011 -מנוע מצב בו החברה תרשום הוצאה על בסיס מצטבר בהמחוקק רצה ל

 .וידווח עליהם רק אז 2013 -יקבל דמי ניהול ב
 :ב שדמי הניהול יותרו בניכוי רק בהתקיים אחד מהתנאים הבאים18לכן נקבע בסעיף 

 .במקרה זה עקרון ההקבלה מתקיים. דמי הניהול שולמו לו באותה שנת מס .1
חודשים מתום שנת המס והניכוי במקור שולם  3שולמו לו תוך דמי הניהול  .2

ימים מיום התשלום בתוספת ריבית והצמדה מחודש ינואר ועד  7לפקיד השומה תוך 
 .מועד התשלום

, בעל השליטה ידווח על דמי הניהול באותה שנה בה החברה דיווחה על ההוצאה .3
 .2011בשנת  -כלומר

 
 אופציות לבעל השליטה

לים ולדירקטורים לקבל שכר של "על עובדים ודירקטורים והוא מאפשר למנכ חל 102סעיף 
זהו מקרה בו על רכיב שדומה , למעשה(. במסלול ההוני)בלבד  25%מיליוני שקלים ולשלם מס של 
 . בלבד ולא מס שולי 25%במהותו לשכר משולם מס של 

 .לא יחול על בעלי שליטה 102נקבע כי סעיף 
 .י שליטה שמקבלים אופציות מהחברה שבשליטתםכעת נבחן מה דין בעל

כתבי  30,000החברה הקצתה לו  1993בשנת . ל של חברה בורסאית"מדובר במנכ -ד יאיר דר"פס
ה הייתה שקיימים שני אירועי מס כאשר "באותה תקופה עמדת מ. אופציה סחירים ללא תמורה

 :מקבלים אופציות
טובת ההנאה תהיה לפי (. 2)2' סהכנסה פירותית לפי  -במועד קבלת האופציות .1

ולכן כל שווי השוק מהווה הכנסה ( 0)שווי שוק של כתבי האופציה בניכוי העלות 
 .פירותית

 (. ט)3' לפי ס -במועד מימוש האופציות למניות .2
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יועצי המיסים שלו , במקרה של יאיר דר. לפי גישה זו שני אירועי המס הינם אירועים פירותיים
. ואכן הוא שילם(, 2)2' וטענו כי במועד קבלת האופציות עליו לשלם מס לפי סה "פעלו לפי גישת מ

כך , בעת מועד המימוש של האופציות היה משבר בבורסה ומחיר המניה ירד בצורה דרסטית
ולכן לא היה כדאי לממש את האופציות והאופציות , שמחיר המימוש היה גבוה משווי השוק

 .אך למעשה הוא לא קיבל דבר, ה"כסף רב למאדון דר מצא את עצמו משלם . פקעו
אלא רק , ה"של אדון דר טענו כי במועד קבלת האופציות אין צורך לדווח למ( החדשים)יועציו 

ה לא קיבל את התיקון שלו ולכן "ה ומ"הוא הגיש דוח מתקן למ. במועד מימוש האופציות למניות
 .ש"הגיעו לביהמ

אלא , אינו רק סעיף המכמת את ההטבה( ט)3י סעיף ש המחוזי קיבל את הערעור וקבע כ"ביהמ
במועד קבלת האופציות אין אירוע , לפי הפסיקה במחוזי, לכן. הוא גם קובע את מועד החיוב במס

וכיוון , ואילו מועד הדיווח הינו רק כאשר האופציה ממומשת למניה, מס כי לא הגיע מועד הדיווח
אדון דר טען כי יש אירוע  -כלומר. המס ששילם ה צריך להחזיר לאדון דר את"מ, שזה לא קרה

ה טען כי מתקיימים שני אירועי מס פירותיים לגבי אותה "ואילו מ, מס פירותי רק בעת המימוש
 .ש העליון"פקיד השומה ערער לביהמ. הכנסה

נקבע כי . ש העליון קבע כי לא ייתכן שיהיו שני אירועי מס פירותיים לגבי אותה הכנסה"ביהמ
יתקיימו זו בצד זו ולכל אחד מהם יהיה תחום ( וט)3והוראות סעיף ( 2)2ת סעיף הוראו"

יחול כאשר מדובר באופציות שיש עליהן מגבלות חסימה או ( ט)3נקבע כי סעיף ". התפרסות שונה
כאשר , כמו כן(. ט)3' ולא ס( 2)2יחול סעיף  -לגבי אופציות סחירות. שלא ניתן לכמת אותה
אם מדובר באופציות לא סחירות או , אולם. יחול אירוע מס הוני' ניות לצד גהנישום ימכור את המ

( ט)3במקרה זה יחול סעיף , מדובר באופציות סחירות שיש עליהן מגבלות סחירות -לחילופין
 .יחול אירוע מס הוני' במועד המכירה לצד ג. לא יחול( 2)2במועד מימוש האופציות למניות וסעיף 

ולכן קבע , ן דר היו אופציות סחירות ולא הייתה לגביהן שום מגבלההאופציות שקיבל אדו
 (.2)2' ש שעליו לשלם את המס לפי ס"ביהמ

 
 דוגמא

 . 8 -מחיר מימוש האופציה למניה₪.  10 -שווי האופציה במועד הקבלה. 0 -עלות אופציה
 .30 -'שווי מניה במועד המכירה לצד ג. 25 -שווי מניה במועד מימוש האופציה למניה

 :סחירה עם מגבלות עבירות/ האופציה לא סחירה  .1
 .רק במועד מימוש האופציות למניות( ט)3יחול סעיף .במועד ההקצאה אין אירוע מס

 .17=25-8  רווח פירותי: מועד המימוש
 5=30-25   הוני -'בעת המכירה לצד ג

 
 :האופציה סחירה ללא מגבלות .2

 10=10-0 -(2)2במועד ההקצאה יש אירוע מס פירותי 
 .במועד מימוש האופציות למניות אין אירוע מס

 12=30-10-8   הוני -'בעת המכירה לצד ג
 
 :הקצאת מניות .3

לפי שווי המניה במועד ההקצאה בניכוי (, 2)2 -במועד ההקצאה יש אירוע מס פירותי
 .העלות

 יש אירוע מס הוני בגובה שווי התמורה בניכוי שווי המניה במועד' בעת המכירה לצד ג
 . ההקצאה

 
 מחוברת התרגילים' חלק ב 9שאלה 

 . באפשרותו לקבל אופציות או מניות. למעשה מדובר בבעל שליטה
 .עליו משולם מס נמוך ביחס למס  הפירותי, המטרה היא להגדיל את הרווח ההוני

, במידה והוא יקבל אופציות הוא יאלץ לשלם מס פירותי גבוה במועד מימוש האופציות למניות
הוא ישלם מס הוני על ' ואילו במועד המכירה לצד ג, שמניחים שעוד שנתיים מחירן יעלה כיוון

 .סכום נמוך יחסית
ועל עיקר הרווח , במועד ההקצאה הוא יקבל מס פירותי בסכום נמוך -במידה והוא יקבל מניות

 '.רק בעת המכירה לצד ג, הוא ישלם מס הוני
 .ופציותל לקבל מניות ולא א"לכן כדאי להציע למנכ

 
 'חלק ד 16שאלה 
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 :יש שתי אופציות, המשמש גם כמנהל החברה, לבעל השליטה
 -שנים לפי השער הנוכחי של המניה 3קבלת אופציות ללא תמורה למימוש עוד  .1

 (.ט)3מיסוי לפי 
אותן יוכל לממש , קבלת הלוואה ללא ריבית לרכישת מניות החברה לפי מחיר הבורסה .2

שיהיו בעלות זכות הצבעה , דה לפירעון ההלוואה היא המניותהבטוחה היחי. שנים 3כעבור 
 -וזכות לדיבידנד

. למעשה מדובר בחברה הנותנת הלוואה לבעל השליטה בה לצורך קניית מניות החברה
 . הצמדה וריבית שוק -(ט)3ההלוואה הינה לפי תנאי סעיף 

לחסל , את המניותכדאי לבעל השליטה למכור , במידה ושווי המניות גבוה משווי ההלוואה
 .את ההלוואה וההפרש ימוסה לפי מס הוני

כדאי לבעל השליטה להחזיר את , במידה ושווי המניות נמוך משווי ההלוואה, אולם
למעשה . כך בעל השליטה לא מפסיד. כיוון שזוהי הבטוחה היחידה להלוואה, המניות

 .מדובר באופציה
( ט)3' יש למסות את הרווח לפי ס, ההלוואהה טוען כי במצב בו שווי המניות גבוה משווי "מ

 .ולא לפי רווח הון
 ?ולא כעסקה הונית( ט)3' מתי יראו את העסקה כעסקת אופציה לפי ס -ה קבע כללים"מ

 .י המעביד בכדי לרכוש את מניותיו של המעביד"ההלוואה ניתנה לעובד ע .1
 .י העובד מהוות ערובה יחידה להחזרת ההלוואה"המניות הנרכשות ע .2
כום ההלוואה בעת העמדתה לעובד שווה לתמורה שנדרש העובד לשלם עבור ס .3

 .המניות שקיבל
הוא לא  -העובד לא נהנה באופן משמעותי מהזכויות המוקנות למחזיק המניה .4

 .מקבל דיבידנד וגם אין לו זכות הצבעה
הטיפול החשבונאי בעסקה הוא בהתאם לכללי החשבונאות החלים על רכישת  .5

 .כמו מניות באוצר, יש להפחית את המניות -כלומר. מניות ללא חזרה
 

המניות לא יחשבו כאופציה כיוון שהמניות מכילות זכות , ה"גם לפי חוזר מ, במקרה זה
 .ייתכן כי הרווח ייחשב כרווח הוני ולא כרווח פירותי. הצבעה וזכות לדיבידנד

 PUTר באופציית ה יכול לטעון כי מדוב"מ, גם אם אין עמידה בתנאים לעיל, כמו כן
גם אם אין עמידה בתנאים  -כלומר. למכירת מניות החברה במחיר השווה לשווי ההלוואה

עדיין תהיה דרישה לתשלום מס בשל הריבית לפי (, ט)3' ה למיסוי האופציה לפי ס"של מ
 .PUT -יידרש מס בשל אופציית ה, וכמו כן( ט)3סעיף 

 
 ?האם ההוצאה מותרת לחברה בניכוי (,ט)3כאשר העובד ממוסה לפי  -נשאלת השאלה

 -אם מדובר במס פירותי(, ולא בבעל שליטה)הדן בעובדים  102' לפי ס. ההיגיון אומר שכן
 .אך הכנסה הונית לא תותר לחברה בניכוי, ההוצאה תותר בניכוי

רשמה החברה , על פי כללי החשבונאות, באותם מקרים שבהם"ה קבעה כי "ועדת פסיקה של מ
ניתן להתיר , הכספיים את ההוצאות בסכום מרכיב ההטבה במועד הקצאת האופציותבדוחותיה 

 ".הוצאות אלו לצרכי מס בגבולות הסכומים שנרשמו כהוצאות בדוחות הכספיים של החברה
 .ההכנסה לבעל השליטה או ההוצאה שנרשמה בספרים -לפי הנמוך -כלומר
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 תכנון מס
 1.9.2011 -3שיעור 

 
 רכישת חברה בהפסדים

להזרים לתוכה פעילות , אחד מתכנוני המס המקובלים והמוכרים הוא לרכוש חברה בהפסדים
 .ולקזז את ההפסדים הצבורים כנגד הפעילות הרווחית, רווחית

ה מודע לעניין זה ולכן נקבע בתקנות לגבי אותן פעולות שנקראות תכנון אגרסיבי כי יש חובה "מ
תקנות נכלל גם הנושא של רכישת שליטה בשיעור של ב. לדווח על הפעולות האלה לפקיד השומה

מי שרוכש , כלומר. לפחות₪ מיליון  3בחבר בני אדם שיש בו הפסד צבור לצרכי מס של  50%
צריך להודיע לפקיד השומה על הפעולה ופקיד השומה יבחן האם העסקה , שליטה בחברה שכזו

 .הינה מלאכותית או שמא היא לגיטימית
 :ין מהעליון בנושא זהקיימים שני פסקי ד

עסקה בגידול דגי נוי וצברה הפסדים עסקיים בסך של " אקווריום פיש"חברת  -ד רובינשטיין"פס
רכש יואב רובינשטיין את על מניות החברה תמורת  1989בשנת . 1988נכון לשנת ₪ מיליון  4 -כ
אדון ". מ"בערובינשטיין חברה לבנייה "הוא שינה את שמה ל 1990בשנת . ח"ש 160,000 -כ

ן והוא ביקש לקזז את הרווחים "רובינשטיין הזרים לתוך החברה פעילות רווחית בתחום הנדל
כאשר רובינשטיין רכש . ן כנגד הפסדי החברה שנצברו לה מתחום גידול דגי הנוי"מפעילות הנדל

 .היא הייתה ריקה לחלוטין והנכס היחיד שהיה לה היה ההפסדים הצבורים, את החברה
ניתן לקזז הפסדים מעסק משנים קודמות כנגד רווחים מעסק גם אם מדובר ( ב)28עיף לפי ס

 . בעסקים שונים וגם אם בעלי המניות התחלפו
פקיד השומה קיבל את הדוחות והתנגד לקיזוז בטענה כי מדובר בעסקה מלאכותית ולכן יש 

 . דיםלפקודה ולא להתיר את קיזוז ההפס 86להתעלם מהעסקה לפי האמור בסעיף 
, שאמר כי הוא מסכים עם פקיד השומה כי העסקה מלאכותית, ש המחוזי"החברה ערערה לביהמ

כיוון שהסיבה היחידה לרכישה הייתה קיזוז ההפסדים ולא הייתה אף מטרה כלכלית אחרת 
גם אם מתעלמים מעסקת הרכישה של רובינשטיין  -ש טען כי ידיו כבולות"ביהמ, אולם. לרכישה

שכן הקיזוז הוא ברמת החברה ולא , ההתעלמות לא תמנע את קיזוז ההפסדים, רהאת מניות החב
הרי שהיא רשאית לקזז את , 28מכיוון שהחברה עומדת בתנאי סעיף . ברמת בעלי המניות

ש טען כי "אך ביהמ, אפשרות שנייה היא להתעלם מפעילות הבנייה שקיימת בחברה. ההפסדים
דבר שאינו רצוי בעיני , שקיימת פעילות שאינה ממוסה הרי, אם הוא מתעלם מפעילות הבנייה

 . ש המחוזי פסק לטובת מר רובינשטיין והכיר בקיזוז"ביהמ, בלית ברירה, לכן. פקיד השומה
 . ש העליון יעשה צדק"ה לא וויתר ופנה לבית המשפט העליון מתוך תקווה שביהמ"מ

 : בית המשפט העליון קבע את העקרונות הבאים, אכן
יש לבחון , דהיינו. המכריע לבחינת המלאכותיות של העסקה הוא מבחן הטעם המספריהמבחן 

 . האם יש טעם עסקי דומיננטי לביצוע הפעולה
אין כל ספק שהעסקה הנידונה היא , ש כי לאור בחינת מכלול הנסיבות"במקרה הנידון אמר ביהמ

תכנן את המס לבין האינטרס ש קבע כי האיזון הראוי בין זכות הנישום ל"ביהמ. עסקה מלאכותית
הנהנה כאן הינו אותו נישום כלכלי שספג . הציבורי בגביית מס מצדיק את פסילת העסקה שבפנינו

' לא מקובל כי נישום א. למעשה מר רובינשטיין נהנה מההפסדים של נישום אחר. את ההפסד
 '.ייהנה מהפסדיו של נישום ב

ש העליון הגדיר מחדש את הסמכות שבידי "ביהמולכן , 86ש גם נדרש להתמודד עם סעיף "ביהמ
סמכות . הסמכות של פקיד השומה היא להתעלם מיתרון המס השזור בעסקה" -פקיד השומה

סמכות להוסיף פרטים לאחר  -כלומר. אלא גם סמכות בונה, ההתעלמות אינה רק סמכות הורסת
פקיד השומה מוסמך ש טען כי "ביהמ, לענייננו. השמדת העסקה ולראות אותה בצורה שונה

כך , שנרכשה" אקווריום פיש"כחברה נפרדת מחברת , לאחר ששונה שמה, לראות את החברה
 . שלא יותר קיזוז להפסד המבוקש

 :ש העליון הם"י ביהמ"העקרונות שנקבעו ע, למעשה
 .רק מי שספג את ההפסדים הוא זה שיכול ליהנות מהם .1
הטעם המסחרי הדומיננטי בביצוע  יש לבחון האם העסקה היא מלאכותית או לא לפי .2

אך אם הטעם לעסקה , העסקה לא מלאכותית -אם הטעם הדומיננטי היה מסחרי. העסקה
 .הרי שנראה את העסקה כעסקה מלאכותית, היה לצורך חיסכון במס

מאפשר  86אלא סעיף , מאפשר לנו לא רק להתעלם מפעולות מסוימות שנעשו 86סעיף  .3
י העובדה כי "ההתעלמות מתבצעת ע. י ששזור בעסקהלהתעלם מיתרון המס הלא ראו

יש לו . אלא גם סמכות בונה, הסמכות של פקיד השומה להתעלם אינה רק סמכות הורסת
ש טוען כי "את הסמכות לראות את העסקה כאילו היא נעשתה בצורה אחרת ולכן ביהמ

שני את חברת אקווריום פיש ומצד  -הוא רואה את שתי החברות כשתי חברות נפרדות
 . לא ניתן לבצע את הקיזוז -ומכיוון שמדובר בשתי חברות נפרדות, חברת הבנייה
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ואמר שאכן לא כל רכישת מניות , בית המשפט לא סתם את הגולל על רכישת חברות מפסידות

אלא ייתכן כי ביסוד הרכישה עומד רצון לרכוש שלד , חברה מפסידה היא עסקה מלאכותית
ברה מתחרה או רצון לשקם את החברה המפסידה ולהפיק מכך רווח בורסאי או רצון לחסל ח

ש העליון פותח פתח ואומר כי ישנם מצבים שבהם כן נכיר ברכישת חברה "ביהמ, למעשה.  נוסף
 :המקרים הם. בהפסדים כפעולה לגיטימית

לכן ניתן לקנות חברה מפסידה . ₪רכישת שלד בורסאי ששווה לפחות חצי מיליון  .1
לבצע הנפקה  -אלא גם קיים שיקול אחר, יא לא רק לנצל את ההפסדיםכאשר המטרה ה

 .באמצעות אותו שלד בורסאי
 .חיסול חברה מתחרה .2
אלא המטרה היא , אין מטרה להזרים לחברה פעילות אחרת -רצון לשקם חברה .3

 .לשקמה
אך זה לא יצא לפועל ולכן מוכנסת , אם נרכשה חברה בורסאית במטרה לשקמה, כמו כן

 .ניתן לקזז הפסדים -עילות חדשהלתוכה פ
רכישת חברה באותו תחום עיסוק שנותר בה ציוד או ידע ורוצים להשתמש  .4

 . במקרה זה פקיד השומה יתקשה להגדיר את העסקה כעסקה מלאכותית. במשאבים אלו
 

עדיין , נקבע שכאשר העסקה היא מלאכותית ואין טעם מסחרי לרכישת החברה -ד בן ארי"פס
 . לנצל את הפסדי החברה הנרכשת, מסוימים במצבים, ניתן

בשנת . אשר עסקה בתחום הביטוח, מר בן ארי היה בעל מניות בחברת אסי אור: עובדות המקרה
רכישה . ₪מיליון  3.6תמורת " מוסך הירשמן"בחברת  32%הוא רכש מניות בשיעור של  1994

 95-96בשנים . יל בחברהזו הייתה רכישה עסקית אמיתית והוא אכן התכוון להיות שותף פע
. הפסיקה החברה את פעילותה כמוסך 1997הפסדים ניכרים ובשנת ( הירשמן)ספגה המערערת 

רכש בר בן ארי את , כשהחברה הייתה ריקה לחלוטין, 1998בשנת . נכסיה נמכרו ועובדיה פוטרו
הפך  וכך₪  75,000תמורת , מבעלי מניותיה האחרים( 68%)יתרת המניות של חברת הירשמן 

העביר מר בן ארי לחברה פעילות בתחום הביטוח ושינה  1999בשנת . לבעל המניות היחיד בחברה
הפעילות בתחום הביטוח הייתה פעילות ". מ"סוכנות לביטוח בע -בן ארי "את שמה של החברה ל

רווחית והיא כמובן ביקשה לקזז את הפסדיה הצבורים מהתקופה שהיא הייתה מוסך הירשמן 
 .חי הביטוחכנגד רוו

ד "והוא הסתמך על פס, פקיד השומה לא אפשר את הקיזוז וטען שיש כאן עסקה מלאכותית
 . רובינשטיין בעליון

בית המשפט המחוזי אכן קיבל את עמדת פקיד השומה ולא התיר לקזז את ההפסדים כי אכן 
 . מדובר בעסקה מלאכותית

 ?מסחרי לרכישת יתרת המניות האם אכן היה טעם -החברה ערערה לעליון ונידונה השאלה
הוא טען שבחברת אסי אור היו לו שני . בן ארי טען שהיה טעם מסחרי להעברת פעילות הביטוח

ולכן , ן"והוא היה מעוניין להפריד את עסקי הביטוח מעסקי הנדל, ן וביטוח"נדל -מגזרי פעילות
 . הוא רכש חברה והעביר אליה את פעילות הביטוח

הוא טען כי לא די בכך שמבחינתו של בן ארי היה טעם עסקי  -טענה זו בית המשפט לא קיבל
אלא נדרש שיתקיים טעם מסחרי , להעברת הפעילות הביטוחית מחברה אחת לחברה אחרת

ממניות  68%לא נמצא טעם מסחרי לכך שמר בן ארי רכש , בענייננו. למכלול נסיבות העסקה
 . ועלה של החברה באותה עתובהתחשב בפ, המערערת במועד בו בוצעה הרכישה

ש טוען כי כאשר "ביהמ, יחד עם זאת, אולם. יש לפסול אותה -אם העסקה מלאכותית, לכאורה
לא בכל מקרה תביא העברת פעילות בשל טעם מיסוי לשלילת הזכות , מדובר בעסקה מלכותית

 ?האם הטעם המיסוי בענייננו מביא להפחתת מס שאינה נאותה -השאלה. לקיזוז הפסדים
, ובמקרה זה אין ספק כי המטרה הייתה הפחתת מס, גם כאשר העסקה היא מלאכותית, כלומר

 . הקיזוז יאושר -ואם כן, עדיין יש לבחון האם הפחתת המס היא נאותה
 .יש מצבים בהם עסקה מלאכותית שגורמת להפחתת מס הינה פעולה ראויה

 .ויהיש לפסול רק עסקה מלאכותית שגורמת להפחתת מס שאינה רא
ש לא יתיר רכישת הפסדים שספגו "ביהמ. ש קבע עקרונות מתי הפחתת מס הינה ראויה"ביהמ

אך לבעל מניות בעצמו יש זכות ליהנות מההפסדים הכלכליים האמיתיים , בעלי מניות אחרים
הנאה . ולא בדרך של מכירתן לגורם אחר, בדרך של קיזוזם כנגד הכנסותיו המועברות, שספג

 .אלא עסקה כלכלית, אינה מלאכותית מהפסד בדרך זו
ש הגיע למסקנה כי ההפסדים האמיתיים שבן ארי ספג היו בשנים "ביהמ, ל"לאור העקרונות הנ

ההפסדים . הייתה רכישה אמיתית ועסקית 32% -כיוון שהרכישה הראשונה של ה 1995-1996
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ם שנצברו מההפסדי 32%ש יתר בניכוי "ולכן ביהמ 1995-1996מיום הרכישה הם בשנים 
 . 1995-1996בחברה בשנים 
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יש לתחם את הקיזוז באופן שיחול רק לגבי החלק מן ההפסד שיש , בעניין בן ארי: "ש"לשון ביהמ
בדרך זו ההפסד שיותר . לייחס לרוכש בשל היותו בעל מניות מיעוט בעת התהוות ההפסדים

נוי השליטה בשיעור לקיזוז יעמוד על הסכום שנתקבל ממכפלה של ההפסדים שהתהוו טרם שי
 ".האחזקה של בעל מניות המיעוט בהתהוות ההפסדים הללו

יש לבחון האם העסקה היא מלאכותית או לא , כאשר יש רכישה של חברה בהפסדים, למעשה
יש  -במידה והגענו למסקנה כי מדובר בעסקה מלאכותית. ד רובינשטיין"לאור המבחנים של פס

 .ס הינו קיזוז ראוי או לאלבחון האם הקיזוז שמטרתו הפחתת מ
 

 :ד בן ארי"מסקנות שניתן להסיק מפס
 .30%מחזיק ' וב 70%שמחזיק ' א -נניח מצב התחלתי שבו לחברה מפסידה יש שני בעלי מניות

 :נבחן את המקרים הבאים
נרכשו  30%כי , 30%במקרה כזה יותרו בקיזוז  -'מכר את מניותיו לב' א .1

 (.  דומה למקרה של בן ארי)רך קיזוז מס נרכשו לצו 70%-מטעמים מסחריים ו
 -30%נשאר עם ה ' וב 70% -צד שלישי רוכש את ה -'מוכר את מניותיו ל צד ג' א .2

, י אדם אחר שלא ספג את ההפסדים"ש שאם נרכשה שליטה ע"במקרה כזה אומר ביהמ
 .הרי שמדובר ברכישה מלאכותית ולכן לא יותרו ההפסדים בקיזוז

היה כל הזמן בעל שליטה ' א -100%מחזיק ' כך שא 'רכש את חלקו של ב' א .3
 . 70%ולא רק  100%מהותי והוא לא התחלף אחרי הרכישה ולכן ניתן לקזז 

מכיוון  100%גם במקרה כזה החברה תוכל לקזז  -'מכר את מניותיו לצד ג' ב .4
 . 3כמו במקרה , ט המהותי לא השתנה"שבעש

השליטה לא  -49%עם ' וב 51%כעת עם ' כך שא' מכר חלק ממניותיו לב' א .5
נתיר ' אם השליטה נשארה אצל בעל מניות א -ש קבע קביעה מוזרה"ביהמ -השתנתה

 .30%היינו מאפשרים קיזוז של  ' אם השליטה הייתה עוברת לב, אולם. קיזוז 81%
 

 ח השנתי"ה קבע חובת דיווח בגינם במסגרת הגשת הדו"תכנוני מס שמ
 .ק שיחייב כל נישום שביצע תכנון מס לדווח על כך לרשויותה רצתה לחוקק חו"במקור נציבות מ

לבסוף נקבעה רשימה סגורה של תכנוני מס שמי שביצע . כמובן שהייתה התקוממות על רעיון זה
וזאת כדי שפקיד השומה יבחן האם מדובר בתכנון , את אותן פעולות חייב לדווח לפקיד השומה

 .ו לגיטימימס לגיטימי או שמא מדובר בתכנון מס שאינ
הוא יכול , אלא אגרסיבי, במידה ופקיד השומה הגיע למסקנה כי מדובר בתכנון מס לא לגיטימי

 3פקיד השומה יכול לשמור לעצמו את זכות הבדיקה למשך . להוציא שומה רק בגין הפעולה הזאת
נון נקבעו סנקציות על מי שביצע את תכ, בנוסף. שנים ולהוציא שומה רק על הפעולה הספציפית

מהסכום שאותו חסך  30%המס האגרסיבי והסנקציה שנקבעה היא קנס גרעון בשיעור של 
, ח השנתי"אם הנישום לא ידווח על אותה פעולה במסגרת הדו. במסגרת תכנון המס האגרסיבי
 :אזי תוטלנה עליו שתי סנקציות

 .בעד כל חודש של אי דיווח 500קנס בסך של  -מישור אזרחי .1
לחוק העונשין או שני ( א)61ר של שנה או קנס כאמור בסעיף מאס -מישור פלילי .2

 ₪.  26,000 -הסכום הנכון להיום הוא כ. העונשים כאחד
 

ובנוסף עוד שתי , ה כתכנון מס שיש לדווח עליו"פעולות שהגדיר המחוקק במ 10-הרשימה מונה כ
 :מ"פעולות מכוח מס שבח ושתי פעולות מכוח חוק מע

לפחות בשנת המס ₪  2,000,000מים בסכום כולל של העברת תשלו -דמי ניהול .1
אם בעקבות התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם על התשלום האמור , בשל ניהול

כאשר המקרה (, יש פירוט של מספר מקרים)אלמלא הועבר לקרוב בשל אחד מאלה 
, כלומר. הקלאסי הינו מקרה בו לקרוב יש הפסד הניתן לקיזוז על פי הוראות הפקודה

 .ד ארגורן"פס. החברה המרוויחה משלמת דמי ניהול לחברה המפסידה
לפחות שקוזז כולו ₪  2,000,000שנוצר בה הפסד בסכום של  מכירת נכס לקרוב .2

פעולה כזו . חודשים שלאחר תום שנת המכירה 24או חלקו בשנת המכירה או בתוך 
שה מדובר במכירה למע. צריכה להיות מדווחת בשנת המס בה התקזז הנכס על ידי המוכר

 .של נכס שגלום בו הפסד לחברה אחרת וכך נוצרים הפסדי הון המקוזזים כנגד הרווח
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 :מכירת נכס לאחר אם נתקיימו כל אלה -הסטת הפסדים .3
 .הנכס הגיע לידי המוכר במכירה הפטורה ממס מאת קרוב -
לפי , זכאי לו שנים מיום שהגיע לידו או מיום שנעשה 3המוכר מכר את הנכס לאחר בתוך  -

 .המוקדם
לפחות הניתן לקיזוז לפי הוראות ₪  2,000,000במכירה לאחר נוצר הפסד בסכום של  -

 . הפקודה
נניח . נניח שלחברת האם יש מניות שגלום בהם הפסד. כאן מדובר בהחלפת נכסים

, חברת הבת כן צריכה את ההפסדים, לעומת זאת. שחברת האם לא צריכה את ההפסדים
חברת האם ? מה עושים. כסים שהיא רוצה למכור שייתנו לה רווחי הוןכי יש לה נ

העברה מסוג כזה . מעבירה את המניות לחברת הבת בפטור ממס תמורת הון מניות בלבד
חברת הבת נכנסת לנעלי , לעניין העלות המקורית. א104תהיה פטורה ממס לפי סעיף 

סביר להניח שיהיו לה , כאשר חברת הבת תמכור את אותן מניות, לכן. חברת האם
 . הפסדי הון שאותם היא תוכל לקזז כנגד רווחי הון שייווצרו לה ממכירת נכסים אחרים

את ההפסדים הגלומים בחברת , א104' באמצעות ס, למעשה מדובר בתכנון מס המפגיש
 . האם עם רווחי ההון של חברת הבת

 :מכירת נכס לאחר אם נתקיימו כל אלה -הסטת רווח .4
 .יע לידי המוכר במכירה פטורה ממס מאת קרובהנכס הג -
לפי , שנים מיום שהגיע לידו או מיום שנעשה זכאי לו 3המוכר מכר את הנכס לאחר בתוך  -

 .המוקדם
₪  2,000,000 -כנגד רווח או הכנסה שהיו ממכירת נכס לאחר קוזז הפסד שלא פחת מ -

 . שהיה למוכר
, ברת האם יש נכס שגלום במכירתו רווחנניח שלח. 3סעיף זה מהווה תמונת ראי של סעיף 

אזי יש באפשרותה להפגיש את הרווח , והיא לא רוצה לשלם את המיסים בגין המכירה
חברת הבת , למעשה. א104וזאת באמצעות סעיף , הזה עם הפסדי ההון של חברת הבת

 .תמכור את הנכס ותקזז את הרווח כנגד ההפסדים שיש לה
 :כל אלה אם נתקיימו -מחילת חוב לקרוב .5
 .המוחל הוא חבר בני אדם -
 .לפחות₪  1,000,000המחילה היא בסכום של  -
בשל המחילה פחת סכום המס שהיה משתלם על סכום המחילה אלמלא הייתה מחילה  -

כאשר המקרה הראשון הינו מקרה בו לקרוב יש הפסד הניתן , כאמור בשל אחד מאלה
 .לקיזוז לפי הוראות הפקודה
. חברת האם השקיעה בחברת הבת באמצעות הלוואת בעליםכאן מדובר על מצב בו 

איך היא . חברת האם זקוקה להפסדי הון כי היא מכרה נכס כלשהו ויש לה רווח הון
. היא מוחלת לחברת הבת על ההלוואה וכך היא מייצרת הפסד הון? יוצרת הפסד הון

כן היא לא אך נניח שהיא הייתה בהפסדים ול(, ב)3לחברת הבת יש הכנסה לפי סעיף 
 .משלמת על זה מס גם כן

פירעון חוב של יחיד בעל מניות " -פירעון מלאכותי של יתרת חוב של בעל מניות .6
לפחות ברבעון האחרון של שנת ₪  1,000,000בסכום של , מהותי בחבר בני אדם לחברה

גדל סכום החוב של בעל המניות , ובלבד שברבעון הראשון של שנת המס העוקבת, המס
בחודש דצמבר ". מסכום החוב שנפרע כאמור 25%-בחברה בשיעור שלא יפחת מ המהותי

ה לא יקרא "רק כדי שמ, בעל המניות פורע את ההלוואה ומחזיר אותה שוב בחודש ינואר
ה כי אם נפרעה ברבעון האחרון יתרת חוב בסכום של "נקבע במ. ב"לו לדיבידנדים וכיו

 25%יטה לקח שוב הלוואה מהחברה בגובה וברבעון הבא בעל השל₪,  1,000,000לפחות 
במקרה הזה יש לדווח על כך בשנה העוקבת , או יותר ממה שנפרע בתחילת השנה העוקבת

 .לגבי כל סעיף יש את הזמן שבמסגרתו יש לדווח -בחוק. לשנת הפירעון
רכישת אמצעי " -רכישת אמצעי שליטה אגב המחאת זכויות בחבר בני אדם .7

 :חודשים 12ם התקיימו כל אלה במשך תקופה של שליטה בחבר בני אדם א
 נרכשו אמצעי שליטה בחבר בני אדם .1
זכותו של אחר כלפי חבר בני ( הועברה)לרוכש או לקרובו הומחתה  .2

 האדם
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התחייבות של חבר בני האדם לאחר ששולמה שלא במלואה על ידי רוכש  .3
 .אמצעי השליטה במישרין או בעקיפין או על ידי מוכר אמצעי השליטה

לחבר בני האדם נוצר חוב כלפי רוכש אמצעי השליטה בחברה במישרין  .4
או בעקיפין הנובע מהזכות שהומחתה כאמור בסכום העולה על סכום 

 '.ההתחייבות ששולם כאמור בפסקת משנה ג
 -הסבר

נניח שאדם רוכש חברה ואחת היתרות שיש בחברה הוא יתרת זכות של בעל מניות 
 . שרוכשים חברה בהפסדיםמצב זה קורה הרבה כ. הקודם

 :יש מספר אפשרויות 
אז לחברה תהיה  -ניתן לבקש מבעל המניות הישן לוותר על החוב לחברה .1

, ניתן לקזז את ההכנסה כנגד ההפסדים הצבורים. מחילת חוב והכנסה בגין זה
 .מ"דרך זו בעייתית בגלל מע. ואז לא תהיה לנו יתרה של הפסדים צבורים לקיזוז

ניתן לומר למוכר שיעביר לרוכש את זכותו  -ובה יותרט -דרך נוספת .2
אין כאן מחילת חוב לעניין . כלומר יעביר את החוב אל הרוכש החדש -בחברה

יש לציין כי בעת . כך ההפסדים הצבורים נשארים בעינם. מ"ה וגם לא לגבי מע"מ
בעל השליטה יהיה מעוניין , אם החברה תרוויח. משיכת בעלים אין אירוע מס

יש למסות אותו לפי אירוע של . ואין לכך הצדקה, וך רווחים בפטור ממסלמש
 .רווח הון
כאשר אם , יש כאן המחאה של נכס הוני שיש לשלם עליו מס רווח הון, למעשה

ה רוצה את מס רווח ההון "מ. לא הייתה המחאה אז אין מיסוי של החוב כלל
יע אלא יש רכישה כיוון שלא הרוכש החדש הוא המשק, בגין משיכת ההלוואה

ה שכאשר יש "קובע מ, בכדי למנוע אי דיווח הכנסות -כלומר. של החוב 0במחיר 
ובמקביל מתבצעת גם רכישה של ההלוואה , רכישה של אמצעי שליטה בחברה

ה יוכל לעקוב "יש לדווח על כך בכדי שמ, של בעל המניות המוכר במחיר מופחת
 . ה יוכל לבקש מס רווח הון"מ, ולוודא כי במשיכה של אותה יתרת זכות

רכישת אמצעי שליטה בחבר בני אדם לרבות רכישה  -רכישת חברה בהפסדים .8
חודשים רצופים  24לפחות מאמצעי השליטה בחברה במהלך תקופה של  50%בשיעור של 

₪  3,000,000הפסד בסכום של , ובלבד שלחבר בני האדם שבו נרכשו אמצעי השליטה
ה מעוניין לדעת כאשר מתבצעת השקעה "מ. וראות הפקודהלפחות הניתן לקיזוז לפי ה

 . במקלטי מס וכך פקיד השומה יבחן האם ההכנסות הינן חייבות במס
 לא רלוונטי .9

 לא רלוונטי .10
תשלום מחברה משפחתית לנישום שנדרש " -העברת הפסדים בחברה משפחתית .11

פסדו של ושיצר באותה שנת מס הפסד לחברה הנחשב כה, על ידיה כהוצאה בשנת המס
 ₪".  500,000 -הנישום המייצג בסכום שלא פחת מ

ה יראו את הכנסותיה או "אך מבחינת מ, חברה לכל דבר ועניין -חברה משפחתית
לא . והמיסוי יהיה לפי מיסוי של יחיד, הפסדיה של החברה כהכנסתו של הנישום המייצג

כאשר חברה . חידאלא יתקיים מיסוי י, יהיו שני רבדים של מס חברות ומס דיבידנד
משום שכבר שולם מס שולי מלא על כל ההכנסה , אין מס -משפחתית מחלקת דיבידנד

לכן . ולכן אין שום סיבה לשלם מס נוסף במועד חלוקת הדיבידנד(, הכספים נמשכו כשכר)
יראו את ההכנסה , א שאם חברה משפחתית מחלקת דיבידנד64אומר המחוקק בסעיף 

היתרון של חברה משפחתית הינו קיזוז רווחים . וע מסאין איר -כאילו לא חולקה
 . אם יש בחברה הכנסות מועדפות ניתן להעביר אותן לנישום המייצג -אישיים

כאשר . נניח שיש חברה רגילה שמבקשת להיחשב כחברה משפחתית? מה תכנון המס כאן
אם הדיבידנד חולק . מחלקים דיבידנד בודקים מאיזה עודפים חולקו הדיבידנד

אך אם הדיבידנד חולק מהעודפים של , 25%שיעור המס יהיה  -מהעודפים הרגילים
החברה היא , ד כלל"פספ "ע. לא יהיה חיוב במס על הדיבידנד -החברה המשפחתית

עודפים מהתקופה שהחברה לא הייתה . שמחליטה מאיזה עודפים היא מחלקת דיבידנד
השכר נמשך דיבידנד מהתקופה  באמצעות -כלומר. 25%משפחתית ניתן למשוך במס של 

נניח שכל העודפים הם מהתקופה שלא הייתה משפחתית ויש . שלא הייתה משפחתית
למעשה ניתן , ובחברה יש הפסד של אותו סכום 1,000,000משיכה של משכורת בגובה 

במקום , לקזז את ההכנסה מהמשכורת כנגד ההפסד מהעסק של החברה ולשלם אפס מס
 .ה כדיבידנד מהתקופה שלא הייתה משפחתיתלשלם מס עבור המשיכ

 :דוגמא
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החברה ביקשה להיחשב  2011בשנת . M2 -עודפים מהתקופה שהחברה הייתה רגילה
 . כמשפחתית

 0  הכנסה חייבת

 (1.5M)  משכורת
 (1.5M)  הפסד שוטף

 1.5M משכורת -ט"בעש

       0 
 

 הלוואות לבעל שליטה
שבשליטתו והכספים מוגדרים כהלוואה שנתנה מדובר בבעל שליטה המושך כספים מהחברה 

 .החברה לבעל השליטה
 :במצב כזה יש לנו שני מסלולים

הכוונה היא לאותם מקרים בהם החברה נותנת לבעל השליטה  -(ט)3מסלול  .1
אזי יש לזקוף למשכורתו , הלוואה בריבית נמוכה משיעור הריבית שקבע שר האוצר

במקרה שההלוואה נינתה ) 4%+ בגובה מדד  החודשית של בעל השליטה הכנסה רעיונית
 (. 0בריבית 

 :דוגמא
ושיעור המדד החודשי , 0הלוואה בריבית  1,000,000נניח כי החברה נתנה לבעל השליטה 

 .1M*(4%/12+1%)=13,333ונניח כי הריבית לחודש צריכה להיות , 1% -עלה ב
כך  13,333ונית בגובה נוסיף לו הכנסה רעי₪,  50,000אם המשכורת החודשית שלו היא 

זוקפים לו הכנסה רעיונית בגובה , כלומר₪.  63,333כ הכנסתו החייבת תהיה "שבסה
אז היינו מחייבים אותו בשליש של הריבית פחות רבע , אם המדד היה מינוס רבע. ההטבה

 .בגין המדד
במסלול זה , כלומר. נתינת ההלוואה בריבית שקבע שר האוצר -מסלול אחר .2

ואם אלו הם תנאי , מכיוון שההלוואה היא בריבית שקבע שר האוצר(, ט)3יף יוצאים מסע
 :ההלוואה החברה תרשום בספריה

 13,333 -הצמדה+ בגובה ריבית שקבע שר האוצר  - XXבעל שליטה   ' ח

 XXהכנסות ריבית   ' ז     
 כי, אזי אין מס לתשלום, ויש לחברה הפסדים, נניח שהחברה פעלה לפי המסלול השני
בטווח . ה לא זקף לו הכנסה רעיונית"ולכן מ( ט)3מבחינת בעל המניות לא חל עליו סעיף 

יש הפסדים והכנסות , לעומת זאת, בחברה. ה מרגיש אובדן הכנסות מיסים"הקצר מ
כך שפקיד השומה מוצא את עצמו בסוף השנה ללא , הריבית מתקזזות כנגד ההפסדים

 .מס מהחברה
 

 :ור מספר פסקי דיןנבחן את הסוגיה הזאת לא
לא היה הסכם הלוואה בין . בעלי השליטה משכו כספים מהחברה, במקרה זה -"עת לכל"ד "פס

ט לא חויב בהכנסה רעיונית "לא קבעו מועד פירעון להלוואה ובעש, אותם בעלי השליטה לחברה
ואה ראה ר, שנתיים לאחר מתן ההלוואה, כאשר הספרים הגיעו לרואה החשבון(. ט)3לפי סעיף 

ח ההתאמה "ולכן הוא רשם בדו(, ט)3החשבון שיש הלוואה לבעל שליטה ושלא הפעילו את סעיף 
 (. ט)3לצרכי מס של החברה הכנסה נוספת בגובה הריבית שקבע שר האוצר לפי סעיף 

 . הוא ניסה להציג את ההלוואה כאילו היא הלוואה שניתנה עם ריבית, כלומר
ח ההתאמה קוזזו כנגד ההפסדים "וההכנסות שנרשמו בדו חברת עת לכול הייתה חברה מפסידה

ולכן צריך , פקיד השומה טען שמדובר בהלוואה ללא ריבית. ולכן לא שולם מס על אותן הכנסות
 .והוא צריך לשלם מס שולי על הכנסות הריבית הרעיוניות, על בעל המניות עצמו( ט)3לחול סעיף 

את בטענה שאילו ההלוואה הייתה ניתנת עם וז, ש קיבל את עמדתו של פקיד השומה"ביהמ
אזי בסוף שנת המס החברה הייתה צריכה לרשום הכנסות ריבית , כפי שטוענת החברה, ריבית

ח ההתאמה מעיד "עצם העובדה שהכנסות הריבית נרשמו רק בדו. ח ההתאמה"ולא בדו, בספריה
 . על בעל המניות בעצמו (ט)3כי מדובר בהלוואה שניתנה לא ריבית ולכן יש להפעיל את סעיף 

 
 .גם במקרה זה בעלי המניות משכו כספי מהחברה -ל"ד הנ"ד דומה לפס"פס -ד ברקת"פס

בתום כל אחת משנות המס רשמה , בניגוד למקרה הקודם, אבל. חברת ברקת הייתה בהפסדים
 אבל מכיוון שהחברה הייתה בהפסדים הכנסות הריבית לא, החברה הכנסות ריבית בספרי החברה
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פקיד השומה טען שזקיפת הריבית בספרים לאחר כל . ההלוואות הוחזרו בפועל, במקרה זה. מוסו
 .86שנת מס נעשתה במטרה להימנע מתשלום מס וכי יש להפעיל את סעיף 

ש דחה את טענת פקיד השומה וקבע כי מותר לחברה מפסידה לתת הלוואות לבעלי "ביהמ
(. ט)3וזאת מבלי שיחול על בעל השליטה סעיף , ביתהשליטה ולרשום הכנסות בספרים בגין הרי

 . ואכן בפועל ההלוואות הוחזרו -בית המשפט אמר בנוסף כי יש לבחון את ההלוואות בפועל
 

המנהל ובעל המניות בחברה המערערת משך כספים  -מ"ד שרון תעשיות מיזוג אויר בע"פס
נרשם סכום , 1983נת המס לש 1985בדוח שהגישה החברה בשנת . 1983מקופת החברה בשנת 

זה מקרה . וזאת בגין ריבית על יתרות חובה מנהל' הוצאות שלא תותרנה'בסעיף  2,574,000של 
פקיד השומה טען כי יש . ח רשם את ההכנסות רק בדוח ההתאמה"רו -'עת לכל'ד "דומה לפס

סוי כפול לפי פקיד השומה יצא מי, כלומר(. ט)3לזקוף את ההכנסה לבעל השליטה מכוח סעיף 
, אז החברה שילמה בגין זה מס, 1985הריבית בשנת + פעם אחת כאשר ההלוואה חזרה  -לחברה

 . ופעם נוספת כאשר נזקפה לבעל השליטה הכנסה בגין הריבית והפרשי הצמדה על אותה ההלוואה
ונניח שהחברה קובעת , בפסק דין זה עלתה שאלה האם כאשר חברה נותנת הלוואה עם ריבית

האם במקרה כזה החברה חייבת לרשום מדי שנה את , ירעון להלוואה הזאת בעוד שנתייםמועד פ
האם ניתן לרשום את ההכנסות על בסיס מזומן ולאו דווקא על בסיס , כלומר? הכנסות הריבית

 ? מצטבר
 . בית המשפט פסק כי הוא מוכן לקבל גישה לפיה לא חייבים לרשום הכנסות ריבית מדי שנה ושנה

וכי , מציין כי קבלתה של פרשנות זו מסמנת קשיים מנהלתיים וראייתיים בחיי המעסיקש "ביהמ
 . לעולם לא יהיה לפקיד השומה כלים להתמודד עם טענות אלה

זה יוצר מעין פרצה לחברות לרשום את הכנסות הריבית על , אם נקבל את טענת החברה, כלומר
 . כנסות ריביתבסיס מזומן וכך להתחמק מתשלום מס כל שנה בגין ה

ובתנאי שהחברה תעמוד בשני , ש קבע כי הוא מוכן לקבל את הטענה של החברה"ביהמ, עם זאת
 :תנאים מצטברים

בית המשפט  -יהיו ברורים ומוגדרים היטב, לרבות מועד סילוקה, תנאי ההלוואה .1
מועד הפירעון ושיעור , ובו ירשמו סכום ההלוואה, דורש שיהיה הסכם הלוואה כתוב

 .יתהריב
בית המשפט  -תנאי ההלוואה צריכים לקבל ביטוי בפנקסי החשבונות של המעביד .2

שבו יפורטו תנאי ההלוואה שניתנו , מתכוון שיהיה ביאור בדוחות הכספיים של החברה
 . מועדי הפירעון וכן הלאה, את סכום ההלוואה, לבעלי השליטה

נכתב שאם הנישום טוען שלא חל ושם ( חבק)עדכן מס הכנסה את הוראותיו , בעקבות פסק הדין
 :צריכים להתקיים אחד משני הדברים הבאים( ט)3עליו סעיף 
 .רישום של הכנסות ריבית מדי שנה ושנה .1
אך הוצג בפני פקיד השומה , לא נרשמו חיובי הריבית כאמור" -ציטוט מהחבק .2

אין להחיל על . הסכם הלוואה לפיו יהא מועד סילוק חיוב הריבית לאחר שנת המס
, ובתנאי שהסכם זה ותנאיו יהיו מפורטים וברורים, לפקודה( ט)3לוואה זו את סעיף ה

ה אומר שלא "מ -כלומר". ושתנאי ההסכם קוימו בפועל, ובכלל זה מועד סילוק הריבית
אלא גם צריך שכל מה שכתוב בהסכם ', מספיק שיש הסכם בכתב עם מועדי פירעון וכו

אינם בלתי , לרבות מועד סילוקה, שתנאי ההלוואה בנוסף נקבע שיש לבדוק. יבוצע בפועל
 . סבירים מבחינה כלכלית

שצריך לחייב את בעל השליטה , מתוך הסכם ההלוואה, בית המשפט הבין, במקרה של פסק הדין
ולכן בית המשפט לא , אך החברה לא רשמה כל חודש את ההכנסות, מדי חודש בתשלום ריבית

 . קיבל את עמדת החברה
 

 ?וצאות המימון של חברה שלקחה הלוואה על מנת להעניק אותה לבעל השליטהמה דין ה
 :נניח מקרה שבו 

 1,000 י החברה"לקיחת הלוואה ע

 (130)  ריבית שנתית' הוצ
 הכנסות -4%( + 3%)מדד  -70   ט"הלוואה לבעש

 (60)כ הפסד מפעילות מימונית    "סה
 

 -נשאלת השאלה מה דין הפסד זה
וזאת מכיוון שמדובר , כי ההפסד שנוצר הוא הפסד לא מוכר, במצבים כאלהפקיד השומה טוען 

ואותו אי אפשר לקזז ( 4)2-מדובר על הפסד שמקורו מ, לכן. בחברה שאין עיסוקה במתן הלוואות
עדיין לא היה , אם היו לחברה הכנסות מימוניות מעסקאות מימוניות אחרות. מול הכנסה מעסק
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במקרה זה מדובר . ה היא שניתן לקזז רק מול אותה עסקה"דת מכי עמ, ניתן לקזז את ההפסד
במקום הלוואה , כלומר. בהטבה לעובד והחברה יכולה לטעון שההפסד משקף הוצאות שכר

יכלה החברה להגדיל את השכר לעובד שהוא גם בעל השליטה ואז יהיה הפסד לקיזוז בגין , מוטבת
ה יכול לטעון כנגד הטענה הזאת כי אם היה "מ. כי הן הוצאות בעסק, הוצאות המשכורת הללו

 . אז הוא היה מקבל את זה כי זה באמת הטבה לעובד, מדובר בעובד רגיל
, כובע של עובד וכובע של בעל שליטה -יש לו שני כובעים -כאשר מדובר בבעלי שליטה, אבל

החברה  בדרך כלל בעל השליטה עושה בכספי. והשאלה היא באיזה כובע הוא קיבל את ההלוואה
 .לכן לא מדובר בהפסד עסקי. ט ולא בכובע של עובד"כבשלו והוא עושה זאת בכובע של בעש

אם החברה תצליח להוכיח כי כל העובדים בעסק זה מקבלים הלוואות לפי אותם , אולם
הבעיה היא שבדרך . ה יקבל את הטענה כי מדובר כאן בהפסד מפעילות עסקית"אז מ, קריטריונים

לא מקבלים תנאים דומים לתנאים שמקבלים בעלי , ט"שאינם בעש, אחריםכלל העובדים ה
בדרך כלל פקיד השומה יוכל להוכיח כי העברת הכספים הייתה בכובע של בעל , לכן. השליטה

 .השליטה ולא בכובע של העובד ולרוב פקיד השומה ינצח
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ואילו , הונה העצמימה קורה במקרה שבו החברה טוענת שהיא נתנה הלוואה לבעל השליטה מתוך 
 ? את ההלוואות מהבנק היא לקחה לצורך הונה החוזר

 
קובע שאם במועד נתינת ההלוואה  -מבחן הציפיות -בפסק דין זה נוסף מבחן נוסף -ד מורן"פס

החברה הייתה צריכה לצפות שכתוצאה מיצירת החוסר בהון העצמי היא תזדקק , לבעל השליטה
 . הריבית לא יותרו בניכוי אזי הוצאות, בעתיד לקחת הלוואות

אם במועד נתינת ההלוואה לבעל השליטה החברה לא הייתה צריכה לצפות שהיא , לעומת זאת
אזי אין בעיה וניתן לטעון כי ההלוואה ניתנה , להלוואות, לצורך פעילותה העסקית, תזדקק בעתיד

 .לבעלי השליטה מההון העצמי ואז ההוצאה תוכר
לא היו לה , ה קבלנית שבזמן שהיא נתנה הלוואות לבעלי השליטהבפסק דין זה דובר על חבר

אז ברור שהיא העניקה את ההלוואה לבעלי השליטה מתוך הונה , הלוואות שהיא נטלה מהבנקים
חברה זו פעלה בתחום היזמות והיא ידעה שהיא הולכת להיכנס לפרויקטים חדשים אשר . העצמי

 . ידרשו ממנה הוצאות רבות
ולכן לא התיר , כי החברה הייתה צריכה לצפות שבעתיד היא תזדקק להון זר, קבית המשפט פס

 .לה את הוצאות הריבית
 

 ?מ "חייבת במע, באופן רעיוני או בספרים, האם הריבית שנזקפת לבעל השליטה
לכן . עסקת אשראי, בין היתר, בהגדרת שירות נכללת. מ כוללת מתן שירות"הגדרת עסקה במע

חייבת , ט"בין אם היא נזקפת לעובד ובין אם היא נזקפת לבעש, ל ריביתנקבע בפסיקה כי כ
והחברה , היא חייבת להיות במהלך העסקים של החברה, מ"כדי שעסקה תחויב במע. מ"במע

נקבע כי כל מה שנעשה לקידומו ופיתוחו של , אולם. יכולה לטעון כי עיסוקה אינו מתן הלוואות
 .הלוואה נעשה לקידומה ולפיתוחה של החברהוגם מתן , העסק נחשב למהלך עסקיו

הגדרת עסק  -כלומר. מ"נחשב למהלך עסק לעניין מע(, 4)2לרבות , 2כל סעיף  -תשובה נוספת
 .ה"מ הינה הגדרת רחבה יותר מההגדרה של מ"במע

 ?מ"מהו הסכום שיחויב במע -כלומר? מהו מחיר העסקה -שאלה נוספת
. קה הוא המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגיליםמ קובע כי מחיר העס"לחוק מע 10סעיף 
, מ יכול לטעון שהוא לא מסתפק בריבית שקבע שר האוצר"ולכן לכאורה מע, מחיר שוק -כלומר

 . מ"אלא הוא קובע את מחיר השוק ועל מחיר השוק להטיל מע
 . שוקמ מסתפק בריבית שקבע שר האוצר ולא דורש את הריבית הנהוגה ב"מע, באופן מעשי, בפועל

 
 ? איך משלמים את הריבית באופן מעשי

, בסוף השנה צריך להוציא חשבונית של החברה, נניח כי מדובר בבעל שליטה שהוא לא עובד
 . מ"מ ולהעביר את הכסף למע"ועל זה יש להוסיף מע, לרשום בה את סכום הריבית שחויבה

 ?ביתמ מהרי"מ על הריבית או שניתן לחלץ את המע"האם צריך להוסיף מע
 . ולא להוסיף אותו לאותו סכום, מ יש לחלץ מסכום הריבית"בית המשפט קבע במפורש שאת המע
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 תכנון מס
 4.9.2011 -4שיעור 

 
 יתרונות התאגדות כחברה

לנצל את , בחברה אנו יכולים למשוך את הרווחים בשילוב אופטימאלי של משכורת ודיבידנד
יאליות המגיעות לשכיר ולהגיע לשיעורי מס לנצל את ההפרשות הסוצ, מדרגות המס הנמוכות

זאת לעומת עסק שמאוגד כיחיד שיכול להגיע ". עד הבית"והבאת הכסף  43%מקסימאליים של 
יתרון נוסף שקיים בהתאגדות העסק כחברה נוגע לרווחים הלא . 60% -לשיעורי מס של כ

אנו משלמים מס בשיעור , על רווחים לא מחולקים מסיבות כלשהן, בחברה, כפי שידוע. מחולקים
 -יתרון נוסף נוגע להוצאות הלא מוכרות. מס דיבידנד נוסף/ואין מס שולי, מס חברות -24%של 

המס על ההוצאות הלא , לעומת זאת. 24%כ "בחברה המס הוא בסה -לגבי הוצאות לא מוכרות
 . מוכרות ביחיד הינו מס שולי

 
 :דוגמא

 עסק עצמאי
 800   רווח חשבונאי

 200  א מוכרותהוצאות ל

 1,000   הכנסה חייבת

 450   45% -מס
 

 חברה
 800   רווח חשבונאי

 (800)   משכורת
 0   רווח חשבונאי

 200  הוצאות לא מוכרות

 200   הכנסה חייבת

 408=360+48=24%*200+45%*800    מס
 

 .חיסכון המס הינו ההוצאות הלא מוכרות כופל הפער בין המס השולי למס החברות, כלומר
 

לשכיר שפורש מגיע על כל שנת עבודה פיצויי פיטורין . יתרון נוסף בחברה נוגע לפיצויי הפיטורין
לעצמאי אין סכומים שהוא , לעומת זאת. 11,650שנכון להיום היא , כפוף לתקרה, פטורים ממס

 . יכול למשוך בפטור ממס מהעסק שלו
 . ך שלא ניתן לגעת בנכסי הבעליםיש חשיבות לכ. יתרון נוסף הינו האחריות המוגבלת בחברה

 
 חסרונות התאגדות כחברה

 .ולעיתים יש לנהל הנהלת חשבונות ברמה גבוהה, ח"בשביל להקים חברה יש צורך ברו
. ה העלה את שווי הרכב לסכומים שהם בלתי סבירים בעליל"מ. חיסרון נוסף נוגע להוצאות רכב

, לכן. ה גבוה מאוד"התשלום הנדרש למ, ריםכיוון שבעלי שליטה קונים רכבים יק, במצבים רבים
 . עדיף לא לדרוש בניכוי הוצאות רכב, לעיתים

לעיתים , כך נוצר מצב כי גם בעלי שליטה שעובדים בחברה ומשתמשים ברכב לצורך העסק שלהם
בעסק עצמאי אין שווי ובעל העסק העצמאי , לעומת זאת. לא כדאי להם ליהנות מהוצאות הרכב

 . 45%שיעור של נהנה מהוצאה ב
אך אם רוב השימוש של הרכב הוא , מ בשל רכישת הרכב"לא ניתן לקבל זיכוי בגין מע -מ"לגבי מע

אם הרכב משמש אך  -או לחילופין, מ בגין ההוצאות השוטפות"מהמע 2/3מגיע זיכוי בגובה , עסקי
 .יותרו כל ההוצאות השוטפות בניכוי, ורק לפעילות עסקית

נניח שהחוק קבע נוסחה מסוימת או כלל , כלומר. חוק אינו חזקה חלוטההפסיקה כיום אומרת ש
וכי ניתן , מסוים וניתן להוכיח כלכלית שלנישום באופן אישי הנוסחה אינה נכונה ואינה רלוונטית

ובמקרה כזה , לעשות חישובים מדויקים שמראים מהו השימוש הפרטי ומהו השימוש העסקי
 .לכת על החישוב המדויקש יפסוק כי ניתן ל"ייתכן שביהמ

יש היום חברות שמציעות לנישומים להתקין מכשיר מדידה ברכב על מנת למדוד את , לכן
הנסיעות הפרטיות לעומת הנסיעות העסקיות וכך בסוף החודש ניתן לחשב את התפלגות השימוש 

 .ברכב באופן מדויק
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 8' שאלה מס

משלם על הכנסתו מס בשיעור  למר מצליח היה עסק עצמאי מרוויח והוא היה, בתחילה .1
 .לחברות אחרות, לאחר תשלום המס, ומעביר את הכספים הנותרים 45%של 

שתחתיה קיימות הן חברה מרוויחה , מר מצליח הקים חברת אחזקות, ארגון -לאחר הרה
בעבר היה מצב בו מר מצליח לא הביא את . והן חברות כושלות, בה יש פעילות עצמאית

הוא יכול לחסוך מס , ארגון -לאחר הרה. 45%ם עליו מס בשיעור של אך שיל, הכסף הביתה
את הרווחים מהפעילות העצמאית הוא . חברת האחזקות מחזיקה את מניות החברות. רב

יחלק כדיבידנד לחברת האחזקות ואת הכספים הללו חברת האחזקות תשקיע בחברות 
כך חברת האחזקות יכולה (. 10()י)3' המפסידות באמצעות הלוואת בעלים בתנאים של ס

לתת לחברות המפסידות שטר הון לחמש שנים ואז ניתן לתת את זה ללא ריבית וללא 
אם זה כן יהיה עם ריבית  -הסיבה שחשוב שזה יהיה ללא ריבית ולא הצמדה. הצמדה

לחברת האחזקות תהיה הכנסה החייבת (, 10()י)3לא בתנאים של סעיף  -כלומר, והצמדה
דבר שמגדיל את המס  -ידה תהיה הוצאה שאינה מוכרת לצרכי מסבמס ולחברה המפס

 .לתשלום
אלא היחיד יחזיק ישירות בחברה המרוויחה , אם נפעל לא בדרך של חברת אחזקות

אזי לא , והחברה המרוויחה תיתן ישירות כספים לחברה המפסידה, ובחברות המפסידות
 . 25%לפחות כיוון שחייבת להתקיים שליטה של , נעמוד בתנאי הסעיף
המחוקק בארץ מתייחס לכל חברה בנפרד ולא ניתן לעשות קיזוז בין  -לגבי קיזוז הפסדים

.  אלא אם מדובר בחברות תעשייתיות הנמצאות באותו ענף ויש להן קו ייצור אחד, החברות
 .גם כאשר מדובר על חברת אחזקות, כל חברה היא אישות משפטית נפרדת, מלבד מקרה זה

דיבידנד שיועבר , לט בחברות באופן ישיר ולא באמצעות חברת האחזקותאם היחיד שו
הדיבידנד , מהחברה המרוויחה ליחיד ומהיחיד תועבר הלוואת בעלים לחברות המפסידות

 . שכן לא מדובר בדיבידנד בין חברות, יהיה חייב במס דיבידנד
. רה המפסידהניתן להעביר את הפעילות המרוויחה של העסק העצמאי לחב -פתרון נוסף

ולא בחברה מפסידה , שכן מדובר באותו בעל שליטה, מדובר בעסקה מלאכותית ראויה
 (.ד בן ארי"פס. )שנקנתה אך ורק לצורך קיזוז הפסדים

 ?כיצד הופכים עסק עצמאי לחברה .2
היחיד מעביר  -יש אירוע מס, ותיקה/כאשר מעבירים פעילות מעסק עצמאי לחברה חדשה

אירוע המס הינו אירוע מס של . חת לאישיות משפטית אחרתנכס מאישיות משפטית א
 .מכירת הנכסים

, לרוב, אולם. נמכרים מהיחיד לחברה שבשליטתו, ק ומלאי"כגון ר, כל הנכסים של העסק
כך שלא , שווי השוק נמוך מהעלות המופחתת המתואמת, ק ומלאי"במקרים של מכירת ר

, לא מדובר באירוע מס מאיים, כלומר. מדובר באירוע מס הטומן בחובו תשלום מס גדול
 .אלא באירוע מס שיגרור רווח הון קטן או הפסד הון קטן

הלוואת בעלים הינה . ניתן להעביר את הנכסים כנגד הון מניות או כנגד הלוואת בעלים
ק והציוד תמורת "כאשר מעבירים את הר, כמו כן. כי כך הכסף נזיל, אופציה רצויה יותר

היא תשלם מס חברות ויישארו לה עודפים שניתן , אשר החברה תרוויחכ, הלוואת בעלים
, אם הנכסים הועברו כנגד הון מניות, אולם. למשוך אותם באפס מס בשל הלוואת הבעלים

 .כך נחסוך את הרווח של החברה כפול מס הדיבידנד. על העודפים נשלם מס דיבידנד
כי העלות המופחתת נמוכה משמעותית  שכן ייתכן, מדובר בנכס בעייתי, לגבי מכירת מבנים

כאן יש שתי . כך שבעת ההעברה לחברה נוצר שבח גדול שיחויב במס, משווי השוק
 :אופציות

כאשר בעל . היחיד יכול להשאיר את המבנה בבעלותו ולהשכיר אותו לחברה .1
אך , הוא לא חייב להשכיר אותו בשווי שוק, שליטה משכיר נכס לחברה בבעלותו

כדאי , אם החברה מרוויחה. כיר אותו לפחות בגובה הפחת על המבנהכדאי לו להש
ההכנסה מדמי השכירות תחויב במס שולי ויהיה . לו להשכיר אותו בגובה שווי שוק

אך לגבי ביטוח לאומי יש , צורך לשלם גם ביטוח לאומי על ההכנסות מדמי שכירות
 .25,000רצפה שנתית פטורה בגובה 

ההעברה תהיה תמורת הון מניות . ה"א לפקודת מ104העברת המבנה לפי סעיף  .2
 .0.5%בלבד והמס היחיד שנשלם הינו מס רכישה בשיעור של 
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. בדרך כלל מדובר במוניטין שלא שולם בעדו. והחשוב ביותר בעסק הינו מוניטין נכס נוסף
 :מדובר במוניטין שנצמח מהעסק וגם כאן יש שתי אופציות להעברה -כלומר

מוניטין . 20%חל אירוע מס רווח הון ושיעור המס הינו  -חברהלמכור את הנכס ל .1
ובכל , לא משנה מתי הוא נצמח, 20%מהווה את הנכס היחיד ששיעור עליו הוא 

לבעל העסק היחיד יש אירוע , כלומר. 1.1.2003מקרה לא יהיה פיצול לפני ואחרי 
ועלת לחברה ת. 20%ועליו יחול מס רווח הון בשיעור של , מס של מכירת מוניטין

כך ששווי , לשנה 10%נכס שיש עליו פחת בשיעור של  -יש לה מוניטין -החדשה
התועלת הנוספת . מהוון -(מס חברות) 24%הפחת הינו עלות המוניטין כפול 

הנצמחת לבעל השליטה הינה יתרת הזכות שהועמדה לרשותו כאשר הוא מכר את 
שווי יתרת הזכות הינו (. מניות בעל' מוניטין ז' ח: בחברה נרשם)המוניטין לחברה 

 (. מס דיבידנד) 25%כפול ( שווי המוניטין)גובה היתרה 
א המאפשר לנישומים להעביר נכס לחברה בשליטתם 104להשתמש בסעיף  .2

העלות המקורית . בתנאי שההעברה מתבצעת תמורת מניות בלבד, בפטור ממס
החברה נכנסת לנעלי  ולמעשה, כיוון שאין עלות ליחיד למוניטין, 0בחברה תהיה 

 . יהיה אירוע מס', רק אם החברה תמכור את המוניטין לצד ג. היחיד ואין פחת
ה אמנם מאפשרות הפחתת "תקנות מ. קיימת הסתייגות לכך שעדיף למכור את המוניטין

ה נקבע כי אם הרכישה הייתה מקרוב אזי לא יינתן פחת בגין "אך בתקנות מ, מוניטין
הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי הרכישה הייתה לצורך ייצור  אלא אם כן, המוניטין

 . הכנסה ונעשתה בתום לב ומטעמים עסקיים בלבד
 

 מספר פסקי דין
 1993בשנת . שנה 20 -אהוד קורי היא אדריכל עצמאי במשך כ -ד אהוד קורי"פס .1

רה מכי)הוא החליט להעביר את פעילותו למסגרת של חברה והוא עשה זאת כעסקת מכר 
 10%שיעור המס באותה תקופה היה ₪.  600,000המוניטין נמכר לחברה תמורת (. רגילה

הוא עשה זאת כנגד . 25%בלבד והוא שילם את המס לעיל ונהנה מיתרת זכות ששווה לו 
פקיד השומה לא היה מרוצה מחיסכון במס וטען כי מדובר במוניטין . הלוואת בעלים

 :ש קבע כי יש שלושה סוגים של מוניטין"ביהמ. אישי ולכן הוא לא ניתן להעברה
 .מוניטין של עסק .1
 .מוניטין של מוצר .2
במוניטין עסקי ניתן למנות , אולם, אכן מבוסס על העומד בראשו -מוניטין אישי .3

זה , מערך הלקוחות וככל שהעסק גדול יותר, צוות העובדים, את מיקומו של העסק
 .לא מוניטין אישימעיד על כך שהמוניטין הינו מוניטין עסקי ו

ולכן , במקרה הנידון הוכח כי היה בחברה צוות עובדים גדול ומיומן והיו גם לקוחות רבים
, לכן. ש כי בעסק הזה יש גם מוניטין אישי וגם מוניטין עסקי הניתן למכירה"קבע ביהמ

ש החזיר את התיק לפקיד השומה וביקש ממנו שיגיע להסכמה עם הנישום על מנת "ביהמ
מהו החלק העסקי שאותו ניתן למכור ומהו החלק האישי של המוניטין שאותו לא לקבוע 

 . ניתן להעביר
יעקב מילר פעל כנישום יחיד במשך שנים ארוכות בתחום  -ד יעקב מילר"פס .2

בשלב מסוים הוא החליט להעביר את פעילותו . הניקיון והשמירה והיו לו לקוחות טובים
שנים מהמועד שהוא הפך להיות  10כעבור . יטיןלמסגרת חברה והוא לא התייחס למונ

להביא את "הסיבה הייתה על מנת למכור לו את המניות ו. הוא החליט לצרף שותף, חברה
יעקב ידע כי אם הוא ימכור מניות הוא יצטרך לשלם מס בשיעור , אולם". הכסף הביתה

הוא עשה , יותבמקום לעשות מכירה של מנ, לכן. והוא לא רצה לשלם את זה, אז 50%של 
החברה הקצתה למשקיע מניות והוא הזרים את הכסף  -כלומר. הקצאה של מניות

על מנת להזרים את . הכסף מההקצאה היה כעת בידי החברה ולא בידיו, אולם. לחברה
, בלבד 10%הוא מכר את המוניטין שהיה לו לחברה ושילם מס בשיעור של , הכסף אליו

ל כמה מיליוני שקלים ומשך את הכסף שהכניס ייצר לעצמו הלוואת בעלים בסך ש
פקיד השומה טען כי המקרה של המוניטין אינו . המשקיע תמורת הלוואת הבעלים שלו

ש קבע כי אין בסיס "ש וביהמ"המקרה הגיע לביהמ. שכן מדובר במכירת מניות, רלוונטי
מוניטין ש קבע כי "ביהמ, כלומר. שנים 10למכירת מוניטין לאחר שהחברה פעלה במשך 

במועד , שנים 10אם העבירו את הפעילות לפני  -מועבר תמיד עם העסק החי ולמעשה
מלבד . לכן המוניטין שייך לחברה ולא ליעקב. העברת הפעילות העבירו גם את המוניטין

, ש טען כי יעקב עבד כשכיר של החברה וגם אם השכיר מייצר מוניטין"ביהמ, זאת
 . ירולא לשכ, המוניטין שייך לחברה
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מ שעסקה בביטוח "דורון החזיקה בחברת דורון ראובני בע -ד דורון ראובני"פס .3
להביא את הכסף , מהמניות 40%אדון ראובני רצה למכור . 100%והוא החזיק בה 

, הוא אמר למשקיע שיקים חברה(. מס שהיה נהוג אז 50%ולא )הביתה ולשלם מס נמוך 
תמורת סכום , 40%מוניטין בשיעור של  -ריק, וחברת דורון ראובני תמכור תיקי לקוחות

דורון והמשקיע יקימו חברה , לאחר מכן. 40% -החברה תמכור את ה -כלומר. מסוים
והם למעשה יהיו שותפים בתיקי הלקוחות ויעבירו אותם לחברה המשותפת , משותפת

ב המאפשר לשותפים להעביר נכס בפטור ממס לחברה משותפת 104באמצעות סעיף 
החברה של  -למעשה. ם ישלטו בחברה בדיוק לפי אחוזי השליטה שלהם בנכסבתנאי שה

. מהחברה המשותפת 60%מ החזיקה "וחברת דורון ראובני בע 40%המשקיע החזיקה 
. 10%מכירת המוניטין מחברת דורון ראובני לחברה של המשקיע מוסתה בשיעור של 

 . ין ללא מס נוסףראובני רוצה להעביר אליו את הרווח שנוצר ממכירת המוניט
כך , מ כחברה משפחתית"ערב מכירת המוניטין יש להכריז על חברת דורון ראובני בע

, כך מגיעים למצב בו הנישום המייצג. י חברה משפחתית"שמכירת המוניטין נעשתה ע
מס על  10%הוא למעשה זה שמכר את המוניטין והוא ישלם , שהוא דורון ראובני

כיוון שדיבידנד , מ ליחיד אין מס"ת דורון ראובני בעבהעברת הכסף מחבר. המכירה
מהמניות מוסתה  40%כך מכירת . בחברה משפחתית רואים אותה כהכנסה שלא חולקה

למעשה מר ראובני ניצל את העובדה כי כאשר יש הכנסות . 50%במקום , בלבד 10% -ב
. לא מסניתן להעביר את הרווחים הללו לבעל השליטה ל, מועדפות בחברה משפחתית

. מס 10% -ה טען כי מדובר במכירת מניות בתרגיל מס שמטרתו הוצאת הכסף ב"מ
לא הציג טעם כלכלי ממשי לבניית העסקה כפי ( דורון ראובני)ש קבע כי המערער "ביהמ

המטרה מאחורי מבנה העסקה הייתה ניצול הקלה שהעניקה הפקודה למכירת . שנבנתה
מהמוניטין על מנת להזרימו רגע לאחר מכן  40%מהלך הוצאת . נכס מסוג מוניטין

, להוציא השוני ברמת בעלי המניות, שהיא תעתיק של המערערת בכל מכול, לחברה חדשה
לשלביה השונים של העסקה . נועד למקסם את יתרונות המס הגלומים במכירת המוניטין

ליון ש הע"הדברים הגיעו לביהמ. ומכאן מלאכותיותם, אלא כמכלול, אין קיום עצמאי
והוא קיבל את פסיקת המחוזי וטען כי בחינת העסקה מלמדת כי כל מטרתה הייתה 

וזה היה השיקול הדומיננטי ולכן גם בעליון נקבע כי מדובר בעסקה של , הימנעות ממס
 . מכירת מניות

אדון שטרית היה . בחברה  100%אדון שטרית החזיק  -ד סילבאן שיטרית"פס .4
הוא רצה למשוך את העודפים . צבר בה הרבה מזומנים אדריכל והייתה לו חברה שהוא

יש לציין בעת משיכתם של עודפים שנצברו עד . מס 25%אך לא רצה לשלם , שלו
כאשר מושכים אותם במסגרת פירוק או , 10%משלמים מס בשיעור של  31.12.2002
ו לכן הוא פירק את החברה שברשות. וזה מה שרצה אדון שיטרית לעשות, מכירת מניות

במסגרת הפירוק הוא הרוויח שני . שעסקה באותו דבר, והקים חברה אחרת במקומה
 :דברים

, מס בלבד 10% -ב 31.12.2002הוא היה יכול למשוך את העודפים שנצברו עד  .1
 . 25%במקום 

הוא למעשה פוטר מהחברה ולכן טען כי , בעת פירוק החברה -פיצויי פיטורין .2
 . ממס מגיעים לו פיצויי פיטורין פטורים

ש קבע כי "ש וביהמ"הנישום ערער לביהמ. פקיד השומה טען כי מדובר בפירוק מלאכותי
אולם כאשר , נישום רשאי לבחור בפעולה משפטית או כלכלית המעניקה לו יתרונות מס

אין מנוס מלהתעלם , שיקולי מס הופכים להיות המטרה האחת והבלעדית של הפעולה
, בנוסף. דון אין מטרה אחרת מלבד חיסכון במסש קבע כי במקרה הני"ביהמ. ממנה
ב היא מס מופחת למי שעושה פירוק אמיתי 94ש קבע כי תכלית החקיקה בסעיף "ביהמ

ולא בהפסקת , במקרה הנידון מדובר בהעברת פעילות. שמלווה בהפסקת פעילות ממשית
 .ולכן הפעולה מנוגדת למטרת החקיקה, פעילות
 . לטעון כי יש כאן מכירה של כלל הנכסים כולל המוניטיןפקיד השומה היה יכול , כמו כן

מדובר בחברה שפעלה בתחום . ד הקודם"אותו סיפור כמו הפס -ד זלינגר"פס .5
הדפוס ויום אחד הבעלים החליט להקים חברה חדשה ולהעביר אליה את הפעילות של 

ס ומשיכת משיכת פיצויי פיטורין בפטור ממ -והוא גם הרוויח שני דברים, החברה הישנה
בניגוד . 25%מס במקום  10% -ב 31.12.2002הרווחים הראויים לחלוקה שנצמחו עד 

הוא טען כי . אחת העובדות המרכזיות הוכנסה כשותפה לחברה החדשה, למקרה הקודם
הינו , שלמעשה מהווה תעתיק של החברה הישנה, הנימוק הכלכלי לפתיחת חברה חדשה
החדשה לא הייתה מוכנה להיכנס כבעלת מניות כי העובדת שהוכנסה כשותפה לחברה 
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הטענה היא כי העובדת הייתה מעוניינת להצטרף . אלא רק בחדשה, בחברה הישנה
מדובר . כך שלא תישא בהתחייבויות של החברה הישנה, כשותפה רק בחברה חדשה

ה טען כי מדובר בהעברת מניות פיקטיבית וכי "מ. בטיעון לגיטימי ולכן הפעולה חוקית
 .ה לא התקבל"אך טיעון זה של מ, ובדת מחזיקה את המניות בנאמנות עבורוהע

חברת טוטנאור הייתה חברה ציבורית שעסקה בייצור  -ד יהושע טוטנאור"פס .6
בשנת . 24%מהחברה והציבור החזיק  76%מה טוטנאור החזיק . ושיווק של ציוד רפואי

ת טוטנאור הציבורית מר טוטנאור הקים חברת אחזקות בבעלותו ששלטה בחבר 2002
כך שהיא זו , הוא מכר את מניותיו לחברת האחזקות, למעשה. 76%בשיעור של 

בזמן . בשטרי הון₪ מיליון  149המכירה הייתה תמורת . שהחזיקה בחברה הציבורית
אך הוא מכר את המניות בפי , מיליון 52כ "ההעברה שווי המניות שלו בבורסה היה בסה

החברה הציבורית הייתה . כירת מניות בבורסה לא מוסתהמ 2002בשנת . משוויין 3
בעל המניות מוסה בשיעור מס של , במבנה הישן. רווחית וכל שנה הייתה מחלקת דיבידנד

במבנה החדש החברה הציבורית מחלקת דיבידנד לחברת , לעומת זאת. על הדיבידנד 25%
. ד שטרי ההוןהאחזקות ומר טוטנאור היא מושך את הכספים מחברת האחזקות כנג

. כך שבמשך שנים רבות לא היה תשלום מס על מקרה זה, מדובר בשטרי הון בסכום גדול
אולם מר טוטנאור הגזים בסכום של המכירה תמורת שטרי , רבים עשו תכנוני מס שכאלה

כך שמר טוטנאור היה משלם מס על , א הייתה ממוסה104העברה לפי סעיף . ההון
 .הדיבידנד מחברת האחזקות

ש את ההיגיון הכלכלי מאחורי העסקה בטענה שהוא "מר טוטנאור ניסה להסביר בביהמ
פקיד השומה הצליח להוכיח כי התירוצים של , אולם. מעוניין להוריש לבנו את המניות

כיון שמר טוטנאור הותיר לעצמו את מניות , מר טוטנאור אינם טיעונים כלכליים ראויים
חברת האחזקות למכור את המניות של החברה  ההנהלה ולכן הוא יכול לצוות על

. וכך לרוקן את החברה מכל תוכן, הציבורית ולמשוך את הכסף באמצעות שטרי ההון
ולא ניתן , ש קבע כי על נישום להוכיח שבכל נסיבות העסקה קיים טעם מסחרי"ביהמ

. להסתפק בהוכחת קיומו של טעם מסחרי רק לרכיב אחד או למספר רכיבים של העסקה
המערער יכול היה לפעול בדרכים פשוטות יותר על מנת להשיג את , במקרה הנידון

ולא היה צריך , העברת השליטה לבנו לאחר מותו -דהיינו, המטרה אותה ביקש להשיג
אלא אם כן ביקש לבנות לעצמו יתרון של , הנפקת שטרי הון -דהיינו, לנקוט בדרך בה נקט

 .חיסכון במס
למעשה הלבין לעצמו , בעת פירעון שטרי ההון, האיש? למסותו כיצד -כעת נשאלת השאלה

מיליון בשיעור מס  149את כל הדיבידנדים העתידיים ולכן פקיד השומה רצה למסותו על 
, מיליון 149ש טען כי לא ניתן להבטיח שיהיו דיבידנדים עתידיים של "ביהמ. 25%של 

ש "ביהמ. באפשרותה לעשות כן אין, מיליון 149גם אם החברה תרצה לחלק  -ויתרה מכך
 . קבע כי ניתן לחייב אותו רק על בסיס פירעון שטרי ההון

 
 'חלק א 9' שאלה מס

 :האפשרויות העומדות בפני מר ישראלי על מנת לחסוך במס
מכיוון שמר ישראלי ירכוש את יתרת המניות וינסה לשקם את רשת בתי הקפה  .1

ניתן לנצל את הפסדי , ברכישה מלאכותיתד רובינשטיין לא מדובר "ולפי פס, במשך שנה
וחלק , הרשת כנגד העברת פעילות רווחית כגון העברת פעילות משרד האדריכלות

 .104מהנכסים לפי סעיף 
ולא רואים משיכת רווחים , מכיוון שמדובר בהשקעת כסף -לגבי מיזם התקשורת .2

הוא , ברה עודפיםכאשר יהיו לח, כיוון שבעתיד, כדאי להקים חברה, בעתיד הנראה לעין
בשנים הראשונות החברה . יצטרך להשתמש בהם להחזרת ההלוואות בתוך החברה

ורק כאשר היא תתחיל , אמורה להפסיד ולכן כדאי להפוך את החברה לחברה משפחתית
היתרון הוא שבחברה משפחתית ההפסדים . להרוויח נהפוך אותה לחברה משפחתית
צל את הפסדי החברה המשפחתית כנגד רווחים עוברים לבעל השליטה וכך הוא יכול לנ

 .אחרים של בעל השליטה
נניח כי בכסף ממכירת . למר ישראלי מגרשים הטומנים בחובם רווח רב .3

אם נשאיר את , לכן. המגרשים הוא ישתמש לשיקום רשת בתי הקפה או מיזם התקשורת
המגרשים אם , לעומת זאת. יהיה צורך לשלם מס שולי מלא, המגרשים במסגרת יחיד

אזי הוא ישלם רק מס חברות ולא מס שולי או , למסגרת של חברה 104יועברו לפי סעיף 
 . כיוון שהכסף ישמש להשקעה במקומות אחרים, מס דיבידנד
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 13' שאלה מס
 :צורת ההתאגדות הרצויה לגבי כל אחד מהעסקים וההשקעות

מוסה בהשקעה כיחיד תמר ת -מהון המניות של חברה בורסאית 5%רכישת  .1
ישולם מס חברות  -אם ההשקעה תהיה באמצעות חברה. 20% -בשיעור מס רווח הון

אם היא תרצה להביא את הכסף הביתה היא תשלם מס , כמו כן. 24%בשיעור של 
. 43%כ תשלם מס אפקטיבי של "סה -כלומר, נוספים 25%דיבידנד נוסף בשיעור של 

אם תמר משקיעה בתיק , אולם. ברהנראה כי כדאי לה להשקיע כיחידה ולא כח, לכאורה
כיוון שהכסף מיועד להשקעה חוזרת ולא , לא בוחנים את מס הדיבידנד, מניות רציני

וכיום עדיין כדאי , השיקול היחיד הוא מס החברות ביחס למס רווח הון, לכן. לצריכה
 .להשקיע כיחיד

כדאי להקים חברה משפחתית בעת  -רכישת רשת חנויות בתחום המזון .2
 .דים ולעבור לחברה רגילה כאשר יש רווחיםההפס

 20%ישולם שבח של  -השקעה במסגרת יחיד -רכישת מבנה המיועד להשכרה .3
ולכן כדאי להשקיע  43%בכובע של חברה מגיעים לשיעור מס של , לעומת זאת. בלבד

 .כיחיד ולא כחברה
 

 ממבחן שנה שעברה -14' שאלה מס
תמורת , לעומת רכישת נכסי החברההיבטי המס ברכישה של המניות וההלוואה  .1
, לכן. ההפסדים של החברה ירדו לטמיון, אם הוא רוכש את נכסי החברה -₪מיליון  2

 .כדאי לו לרכוש את המניות וההלוואה
, מ וכמו כן"לא כדאי לו לבקש מחילת חוב כיוון שאז תיווצר בחברה הכנסה החייבת במע

 . את המניות ואת ההלוואה לכן עדיף לו למכור. כל ההפסדים ירדו לטמיון
ה כיוון שפעולה כזאת נכללת ברשימת תכנוני "יש לדווח למ, כאשר מבצעים עסקה כזאת

תמורת ₪ מיליון  20יש לדווח כי בוצעה רכישה של הלוואה בגובה . המס שחייבים בדיווח
 . בלבד₪ מיליון  2

במועד , אהכאשר החברה תתחיל להרוויח והוא ימשוך כספים מהחברה תמורת ההלוו
כאשר התמורה תהיה שווי הלוואת הבעלים והעלות תהיה , המשיכה יהיה אירוע רווח הון

 . ₪מיליון  2
כיוון שהחברה , מכירת נכסי החברה תמוסה בשיעור מס חברות -מבחינת המוכר .2

תמורת המכירה תתקבל במזומן שיכול להיות מועבר לבעלים תמורת . היא המוכרת
 . ההלוואה

והעלות היא גובה הלוואת  0כאשר התמורה היא , חברה יהיה הפסד הוןבעת פירוק ה
כך שנוצר , הבעלים לאחר פירעון חלק ממנה תמורת המזומן שהתקבל ממכירת הציוד

 2התמורה היא  -התוצאה תהיה זהה, אם מוכרים את המניות וההלוואה. הפסד הון
הון בגובה זהה לגובה כך שנוצר הפסד , והעלות היא גובה הלוואת הבעלים₪ מיליון 

 .המוכר אדיש -כלומר. ההפסד במקרה של מכירת נכסי החברה
כדאי לו להשקיע באמצעות הלוואה  -בעל מניות יחיד המשקיע בחברה בישראל .3

כי כך יש לו הפרשי הצמדה פטורים והחברה נהנית מניכוי , ללא ריבית אך עם הצמדה
 . הוצאות ההצמדה

כיוון שהן ממוסות במועד קבלתם במס  למנהל הפיתוח כדאי לקחת מניות .4
בעת . כיוון שהחברה מפסידה, ולכן הוא ישלם מס פירותי על רווח נמוך(, 2)2פירותי לפי 

יש הסתה של הרווח  -כלומר, 25%הוא ישלם מס רווח הון בשיעור של ' המימוש לצד ג
ד מימוש בעת קבלת אופציות הוא ישלם את המס הפירותי רק במוע, אולם. לכיוון ההוני

 . ולכן עיקר הרווח יהיה פירותי, האופציות למניות
אך בעת , מס 25% -ניתן למשוך את רווחי החברה תמורת דיבידנד שימוסה ב .5

לאחר מכן כדאי . בלבד 20%יהיה מיסוי בגובה של , משיכה של הרווחים כנגד ההלוואה
 .כשכרוהעדיפות האחרונה היא משיכת הרווחים , למשוך את הרווחים כהלוואה
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 תכנון מס
 7.9.2011 -5שיעור 

 
 ?איך ניתן למקסם את הטבות המס באמצעות הפקדה לקרן השתלמות ולקופות פיצויים

נבחן מה יהיה , כמו כן. נבחן את השאלה הן מבחינת הנישום היחיד והן מבחינת בעל השליטה
 .המיסוי במועד משיכת הכספים מהקופות השונות

 
 קרן השתלמות לעצמאיים

מתיר בניכוי סכום ששילם יחיד לקרן השתלמות לעצמאיים לאחר שהופחת ממנו סכום ( א5)17 'ס
 . מהכנסתו הקובעת 4.5%הסכום שיותר בניכוי לא יעלה על . מהכנסתו הקובעת 2.5% -השווה ל

₪  249,000ועד לתקרה בסכום של , הכנסתו החייבת של יחיד מעסק או משלח יד -הכנסה קובעת
 .2011נכון לשנת 

לא ניתן . ההטבה ניתנת אך ורק על הכנסות מעסק או משלח יד ולא על הכנסות אחרות -כלומר
אם היחיד יפקיד , כמו כן. להפקיד קרן השתלמות וליהנות מהטבות המס בגין הכנסות אחרות

מהכנסתו  4%אם נניח כי הוא מפקיד רק , לעומת זאת. 4.5%אזי ההוצאה המוכרת תהיה  7%
 .מהכנסתו הקובעת 1.5%צאה המוכרת תהיה רק אז ההו, הקובעת

 
 קרן השתלמות לעצמאיים -דף* 
 

האם מותר לאותו אדם ליהנות משתי  -אזי נשאלת השאלה, אם מדובר על שכיר ועצמאי
אך לפני כמה שנים היה שינוי חקיקה ונקבע כי התקרה , בעבר התשובה הייתה חיובית? התקרות

 :ין השנייםלצורך קביעת הניכוי יהיה הנמוך מב
 .הכנסתו החייבת מעסק או משלח יד .1
בגינה " המשכורת הקובעת"בניכוי סכום ( 249,000)סכום התקרה כעצמאי  .2

הכוונה להכנסת עבודה עד לתקרה של  -משכורת קובעת. שילם המעביד לקרן השתלמות
 (.שנתי 188,544)לחודש ₪  15,712

 
 קרן השתלמות לשכיר

 100,000  משכורת שנתית 

 188,544  שכירתקרה ל

 חלק המעביד -7,500 7.5% -ל"הפקדה לקה
 חובה -ממה שהפריש המעביד 1/3 -2,500 2.5% -חלק העובד

 
לבין סכום ההפקדה של המעביד בפועל ימוסה  7.5%ההפרש בין , 7.5%אם המעביד הפקיד מעל 

 .אצל העובד כהכנסת עבודה
, הפריש המעביד לקרן השתלמותנראה כהכנסת עבודה את ההפרש בין סכום המשכורת בגינה 

 .7.5%כפול  188,544 -לבין התקרה
  -דוגמא

 300,000  משכורת שנתית 

 חלק המעביד -22,500 7.5% -ל"הפקדה לקה
 חובה -ממה שהפריש המעביד 1/3 -7,500 2.5% -חלק העובד

 
 .7.5%=8,359*(300K-188,544) -הכנסת עבודה אצל העובד

 
 עצמאי -פים מקרן ההשתלמותהמצב המיסוי במועד משיכת הכס

הסעיף פוטר ממס סכומים שמשך יחיד בקרן . ב קובע פטור במועד משיכת הכספים( 16)9' ס
. ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת, לרבות הפרשי הצמדה, השתלמות לעצמאיים

היא ההפקדה המוטבת לענייננו  -כלומר. 7%כפול ( 249,000)הפקדה מוטבת מוגדרת כתקרה 
שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון ולגבי יחיד שהגיע  6הפטור יחול אם חלפו . 17,430

 . שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון 3אם חלפו  -לגיל פרישה
שנים ממועד התשלום הראשון  3אם חלפו  -לגבי סכומים ששימשו את היחיד לצורך השתלמותו

 . באותו חשבון
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 6ללא צורך לחכות , יהיו הזכאים לקבלת סכומים כאמור במושכם בפטור ממס -אם היחיד נפטר
 .שנים

והם  31.12.2002אם הסכומים העודפים הופקדו עד  -17,430 -אם בוצעה הפקדה של יותר מ
גם הפקדה לתכנית חיסכון עד  -הסיבה. במקרה זה כל הסכום יהיה פטור, נמשכו כדין

 .הייתה פטורה ממס 31.12.2002
במקרה זה הרווחים הריאליים  -ונמשכו כדין 1.1.2003סכומים עודפים שהופקדו לאחר  לגבי

. 15%יהיו חייבים במס בשיעור של  2005שנצברו על ההפקדות העודפות שבוצעו עד לתום שנת 
יחויבו במס בשיעור  2006הרווחים הריאליים על הפקדות עודפות שנעשו החל משנת , לעומת זאת

 .20%של 
 

הסכום הפטור יהיה רק קרן ההפקדות שלא הותרו  -שנים 6ומים שנמשכו לפני תום לגבי סכ
יהיו חייבים בשיעור , בתוספת כל הרווחים שנצברו, קרן ההפקדות שהותרו בניכוי, אולם. בניכוי

 .מס שולי
 .שנים 3מספיק  -אם עצמאי מושך את הכספים לצורך השתלמות

 ? מה הכוונה בשימוש לצורך השתלמותו
 .נהג משאית יכול לקחת חוג בלט -למשל. י שכיר אין הגדרה מהי השתלמותלגב

, ה יש זכאות למשיכת הסכומים מקרן השתלמות לצורך השתלמות"בתקנות מ -לגבי עצמאי
 .ובתנאי שההשתלמות נועדה לשמירת רמתו המקצועית בתחום עסקו או משלח ידו

 
  -דהביטוח בפני אובדן כושר עבו -הוצאות נוספות לעצמאי

מתיר הוצאה ברכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לעצמאי עבור הכנסות מעסק או ( 14)32' ס
 4כפוף לתקרה של עד פי , מההכנסה החייבת 3.5%ההוצאה המוכרת הינה בשיעור של . משלח יד

. וזאת בתנאי שהביטוח שנרכש הוא ביטוח מועדף₪(,  35,000 -כיום כ)מהשכר הממוצע במשק 
 :מגדיר כי בביטוח מועדף צריך שיתקיימו שני תנאים במצטברהמחוקק 

 .שנה לפחות 60תקופת הביטוח נמשכת עד שימלאו למבוטח  .1
ישתלמו הכספים למבוטח על דרך , שנה 60אם יקרה מקרה ביטוח בטרם מלאו למבוטח  .2

שנה או עד תום תקופת אובדן כושר  60עד שימלאו לו ( תשלומים חודשיים)של קצבה 
  .העבודה

 
 ?מה דין הקצבה המתקבלת מחברת הביטוח

פ ביטוח מפני אובדן "פ ביטוח מפני הפסד רווחים או ע"קובע כי סכום שהגיע לאדם ע( א)3סעיף 
הוא סעיף פירותי ולכן ( א)3סעיף  -כלומר. יבוא בחשבון בקביעת רווחיו או הכנסתו, כושר עבודה

 .ס שוליהכנסה זו תהיה חלק מהכנסתו החייבת והיא תחויב במ
 

 קרן השתלמות לחבר בעל שליטה
לפחות  10% -ב, לבדו או ביחד עם קרובו, בעל שליטה מוגדר כמי שמחזיק במישרין או בעקיפין

 . מהון המניות או מכוח ההצבעה
מהון  5%לפחות , או שיש לבן זוגו לבדו, לבדו או יחד עם בן זוגו, חבר מוגדר כבעל שליטה שיש לו

 . המניות
ט כי הוא מחזיק יחד עם קרובו "הוא נחשב בעש -7%ואחיו מחזיק  3%דם מחזיק אם א -למשל
 .הוא לא נחשב כחבר, אולם. 10%

והסעיף קובע שאם ההפקדה , לפקודה( 9)32יש הוראה מיוחדת בסעיף , בעניין בעלי שליטה
 .מהמשכורת הקובעת 4.5%אזי הסכום המותר בניכוי יהיה , נעשתה לחבר בעל שליטה

במקרה זה ההוצאה , 7.5%תהיה הוצאה מוכרת של ( החברה בשליטתו)מקום שלמעביד ב, כלומר
 .4.5%המוכרת תהיה רק 

דיני המשיכה והפטורים יהיו כמו כל . אין הבדל בינו לבין עובד רגיל, מבחינת העובד בעל השליטה
 .עובד רגיל אחר וההבדל היחיד הוא לגבי ההוצאה המותרת למעביד

 
 בעלי שליטה -קרן השתלמות -דף* 
 

אך ההוצאה הלא , אמנם מדובר בהוצאה לא מוכרת למעביד 3בדוגמא  -3לעומת דוגמא  2דוגמא 
 .ללא מס נוסף, בבוא העת, מוכרת הזאת מגיעה לעובד

 . 4.5%למרות שההוצאה המוכרת היא רק , לבעלי שליטה 7.5%עדיף להפקיד , לכן
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 הפקדות לקופות גמל לקצבה

 .להפקיד ולקבל הטבות מס רק בקופות לקצבה ולא בקופות הוניותניתן  2008החל משנת 
 . היא משלמת לו תשלומים חודשיים, קופה שכאשר העובד מגיע לגיל פרישה -קופה לקצבה

. בדרך כלל הקופות הן קופות משתתפות ברווחים, כיום? איך קובעים מה יהיה התשלום החודשי
המחוקק מגביל . ם הכסף ברמת משחק נמוכהמפקידים כל שנה סכום לקופה והקופה משחקת ע

שהאוכלוסייה המבוגרת לא תיפול כנטל על קופת  -המטרה. את האפשרות של משחק במניות
, את העצמאיים שרוצים ליהנות מהטבות מס -או לחילופין, לכן מכריחים את המעבידים. האוצר

 . להשקיע דווקא בקופה לקצבה
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הקופה מחלקת את סכום ₪.  1,000,000בר לו בקופה ונצ 67 -נניח שעובד הגיע לגיל פרישה
המקדם . כאשר המוטיב המרכזי בחישוב המקדם הוא תוחלת החיים, הצבירה במקדם אקטוארי

 .חודשי 1M/210=4,900הקצבה תהיה  -למעשה. 210כ "הוא בדר
 .המקדם נקבע במועד הכניסה לקופה, כאשר מדובר על ביטוח מנהלים

אלא נותנות לפורש קצבה לפי המקדם שיחול , לא קובעת מקדם מראשקופת פנסיה , לעומת זאת
בהן המקדם נקבע רק במועד , לכן יש יתרון לחברות הביטוח לעומת קופות פנסיה. במועד הפרישה

, מצד שני. קופות הפנסיה נפגעות מכך, ומכיוון שתוחלת החיים עולה בצורה משמעותית, הפרשיה
 .כות משמעותית מהעמלות שגובות חברות הביטוחהעמלות שגובות קרנות הפנסיה נמו

בקרן , לעומת זאת. בחברות ביטוח יש חוזה שלא ניתן לשינוי עם חברת הביטוח -נקודה נוספת
 .את ההסכם, באמצעות חקיקת תקנות, פנסיה ניתן לשנות

מאפשרת למשוך את סכום , בניגוד לקרן פנסיה, קרן הונית. מותר להפריש גם לקרן הונית
 . ה במכה אחתהצביר

 
עצמאיים שיש להם הכנסות אחרות להפקיד לקופות / מהם סכומי ההפקדות שכדאי לעצמאיים 

 ?גמל לקצבה
 
 תרגילים+ טבלה  -הפקדות לקופת גמל -דף* 
 

מהשכר הממוצע  16%ההפקדות שלו לקופת גמל לקצבה הן בסכום של לפחות  -עמית מוטב
 .במשק

 
הכנסות מדמי שכירות למגורים החייבות במס  -נניח, מועדפתאם אנו זכאים לניכוי בגין הכנסה 

ניתן , 20%-15%הכנסות משוק ההון החייבות במס בשיעור של  -או לחילופין, 10%בשיעור של 
להפחית את הניכוי מהכנסות החייבות במס שולי ואין חובה להפחית את הניכוי כנגד ההכנסה 

שיעורי מס נמוכים כנגד חבות מס בשיעורי מס ניתן לקזז ניכוי מ -כלומר. שיצרה את הניכוי
 .גבוהים

 
 7%ההפקדה הנדרשת הינה , בכדי ליהנות מהטבת מס מרבית -הכנסה מעורבת -לגבי זיכוי

 .לפי הנמוך שבהם, 97,200מהמשכורת המבוטחת או 
 

 הפקדות לקצבה לחבר בעל שליטה
תגמולים כולל אובדן כושר  7.5% -פיצויים ו 8.33%כעיקרון לעובד רגיל המעביד יכול להפריש 

 .תגמולים 5%העובד צריך להפריש , במקביל. עבודה
 .אין אירוע מס במועד ההפקדה -אם אלו הסכומים

 . 4השכר הממוצע במשק כפול  -ישנה תקרה לעובד רגיל
 -דהיינו. דינו כדין כל שכיר רגיל -מבחינת העובד אין הבדל, כאשר העובד הוא חבר בעל שליטה

 .שוך את הפיצויים או את הקצבה יש לפעול בהתאם לכללים הרגיליםכשהוא ימ
סעיף זה (. 9)32גם בעניין זה דן סעיף . ההבדל הוא מבחינת ההוצאה המוכרת למעביד, אולם

לפי , מתיר הוצאה בגין חבר בעל שליטה שהפריש עבור עובדו הפרשות לפיצויים או לתגמולים
המחוקק לא מבדיל . לשנה₪  11,600 -אך לא יותר מ (,7.5%, 8.33%)האחוזים הנקובים בחוק 

כל עוד נמצאים במסגרת האחוזים המותרים או , בין הפרשה לפיצויים והפרשה לתגמולים
 .התקרה

בתנאי שלא עוברים את התקרה , המעביד יכול לעשות שילובים של פיצויים ותגמולים כרצונו -לכן
 . שנתי 11,600של 

ההוצאה לא תהיה מוכרת למעביד וההכנסה לעובד תהיה , רהאם המעביד יפריש יותר מהתק
 .לכן אין היגיון במצב כזה. כולה או חלקה, בגדר הכנסה חייבת

כשהעובד יעזוב את העבודה אזי העובד יצטרך למשוך את כל , אם המעביד יפריש לפיצויים בלבד
אלא , לו לפיצויים אם החברה לא תפריש, לעומת זאת. הסכום שבקופה והוא לא יקבל פטור נוסף

החברה נהנית מהוצאה מוכרת בגובה , במועד ההפקדה לתגמולים, אז מדי שנה ושנה, לתגמולים
כשהעובד יעזוב את העבודה והחברה תרצה לשלם לו את הפיצויים , בבוא העת, ובנוסף₪  11,600

השליטה ליהנות מההוצאה המוכרת ובמקביל בעל , החברה תוכל לשלם לו ממשאביה, המגיעים לו
 .11,600 -כפוף לתקרה שעומדת כיום על כ, נהנה מהכנסה פטורה בגובה של משכורת לשנה

ההוצאה אמנם מוכרת אך אצל בעל השליטה יש סכום מסוים , כאשר מפרישים לתגמולים לעובד
 . שהוא פטור והיתרה הינה הכנסה חייבת
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במצבו של בעל השליטה  אך זה תלוי, לעיתים עדיף להפריש לתגמולים ולא לפיצויים, לכן
 .ובהכנסתו
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 משיכה מקרן תגמולים
 ?מה קורה כאשר העובד מקבל את הכנסתו מחברת הביטוח או מקרן הפנסיה

קופה לקצבה משלמת את הסכום שנצבר לזכותו של העובד בדרך של תשלומים חודשיים , כעיקרון
למעט סכום של קצבה  ,לפקודה( 5)2הקצבה כעיקרון הינה הכנסה חייבת לפי סעיף . לעובדיה

 .מקצבה מזכה 35%מוכרת או 
הנובע מתשלומים , י קופת גמל לקצבה"קצבה מוכרת מוגדרת בחוק כחלק מקצבה המשולמת ע

( 3ה)3תשלומים פטורים הם סכומים שחויבו בתשלום מס כאמור בסעיף , בעניין זה. פטורים
אם העובד שילם . מוצע במשקמהשכר המ 4והכוונה היא לאותן הפקדות מעביד על שכר שהוא פי 

אזי במועד המשיכה נראה את הסכומים האלה , מס על ההפקדות האלו כאילו היו משכורות
 .כסכומים פטורים

עצמאי בדרך )סכומים שהפקיד מקבל הקצבה  -הגדרה נוספת של קצבה הנובעת מתשלום פטור
 .לפקודה 47ואשר לא היה זכאי בעבורם לניכוי לפי סעיף ( כלל

לא יהיה , אם יש עצמאי שהפקיד מעבר לתקרות ולא קיבל ניכוי בגין ההפקדות הללו -כלומר
 .מיסוי בגין הקצבה הזו

במקרה כזה ₪.  7,990עומדת על  2011 -כפוף לתקרה שב, קצבה שמשולמת בפועל -קצבה מזכה
, יהיה זכאי לסכום פטור מהקצבה המשולמת, אומר המחוקק שמי שהגיע לגיל פרישה או שאריו

 .לפי הגבוה מביניהם, מהקצבה המזכה 35%הסכום הפטור יהיה הקצבה המוכרת או ו
 : דוגמא

נניח שהקצבה היא . עובד או עצמאי הפריש בדיוק לפי התקרות וכל הסכום הותר לו בניכוי
 ההכנסה החייבת שלו תהיה. 2,797=7,990*35%הוא זכאי לקבל פטור בסכום של ₪.  15,000

15K-2,797=12,203 . 
 .2,450=7000*35%הסכום הפטור יהיה ₪,  7,000אם הקצבה היא , ומת זאתלע

ואם זה , נבחן מהו סכום הקצבה שנובע מההפקדות הלא מוכרות -אדם שהפקיד מעבר לתקרות
 .אז הוא יקבל פטור ממס בגין סכום הקצבה שנובע מההפקדות הלא מוכרות, 2,797 -יותר מ
לבין סכום הקצבה הנובע מההפקדות  2,797וה מבין נקבל פטור ממס בגין הסכום הגב -כלומר

 . הלא מוכרות
 

, ניתן להוון את הסכום הפטור ולמשוך אותו במשיכה חד פעמית כסכום פטור -משיכה חד פעמית
 .נכון להיום 3,900ובלבד שסכום הקצבה לאחר ההיוון לא יפחת מסכום קצבה מזערי שעומד על 

הוא יצטרך לשלם מס בשיעור של , סף מעבר לסכום הפטורבמידה והנישום יחליט למשוך סכום נו
 .זהו למעשה עונש על המשיכה. לפי הגבוה שבהם, או מס שולי 35%

 
למרות שהם מופקדים קופה , 2000כל סכומי הקצבה שנצברו לעובד או לעצמאי עד לשנת 

של קופה  לגבי משיכות הוניות, כלומר. ניתן למשוך אותם בסכום חד פעמי בפטור ממס, לקצבה
 :יש לכך שני מקורות, לקצבה

 .2000כל סכומי הקבצה שנצברו מהפקדות עד שנת  .1
 .סכום ההיוון הפטור .2
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 תכנון מס
 11.9.2011 -6שיעור 

 
 משיכת כספים מקופות גמל הונית

ניתן  -ואם עומדים בכללים, בקופות גמל הוניות ניתן למשוך את הכספים במשיכה חד פעמית
 .ר ממסלמשוך את הכספים בפטו

ולכן שכירים ועצמאיים רבים , היה ניתן לקבל הטבות מס גם על קופות הונית 2008עד שנת 
 :וזאת משתי סיבות, הפקידו כספים דווקא בקופות גמל הוניות

ניתן למשוך את הכספים בסכום אחד בתנאים שילמדו בהמשך ולא צריך לחכות לגיל  .1
 .פרישה ולמשוך את הכספים כקצבה חודשית

במשיכה של קופה קצבתית , לעומת זאת. היה פטור ממס, יכה הייתה כדיןאם המש .2
 .כפי שלמדנו בשיעור הקודם, הפטור היה חלקי

 :המפקידים נהנו משני דברים, בקופות קצבתיות 2000לגבי ההפקדות שהיו עד שנת 
כאשר בעבר ההטבה העודפת הייתה כי , הטבות מיסוי עודפות בהפקדה לקצבה .1

 . בהפקדה לקופה הונית 25%במקום זיכוי של  35%ור של הזיכוי היה בשיע
כך , במועד המשיכה היה ניתן להחליט על הפיכת הקופה מקצבתית להונית .2

 .שניתן היה למשוך את הכספים במכה אחת בפטור ממס
על הפקדות בקופה , ח ביקרות חריף על העניין ואכן"בשלב כלשהו מבקר המדינה דאז הוציא דו

 .ניתן למשוכן רק כקצבה ולפי כללי החיוב במס שנלמדו בשיעור שעבר -2001קצבתית משנת 
 .משיכה כדין תהנה מפטור ממס

 :התנאים למשיכה כדין של קופה הונית
שנצברו עד , והרווחים עליהם 31.12.2004כספי עמית במעמד של שכיר שהופקדו עד  .1

עבודה או שהחל אם פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במהלך שישה חודשי , מועד המשיכה
לעבוד במקום אחר שלא הפריש בעבורו כספים לגמל או לקצבה במהלך שלושה עשר 

 .חודשים מתחילת עבודתו או שהפך להיות עצמאי
, והרווחים עליהם 31.12.2007עד  1.1.2005 -כספי עמית במעמד שכיר שהופקדו מה .2

 .וותק בקופהשנות  5ויש לו לפחות  60אם הגיע לגיל , שנצברו עד מועד המשיכה
שנצברו עד מועד , והרווחים עליהם 31.12.2005כספי עמית עצמאי שהופקדו עד  .3

 .שנות וותק ממועד ההפקדה הראשונה 15ובלבד שיש לו , המשיכה
, והרווחים עליהם 31.12.2007ועד  1.1.2006 -כספי עמית במעמד עצמאי שהופקדו מה .4

 .שנות וותק  5לפחות  ויש לו 60אם הגיע לגיל , שנצברו עד מועד המשיכה
 

 . להשאיר לאנשים כסף למועד זקנתם -המטרה
לפי הדין יש להעביר את הכספים  -לגבי קופה הונית 1.1.2008 -לגבי כספים שנצברו החל מה

, אולם. לקופה משלמת לקצבה והקופה שמשלמת לקצבה צריכה לשלם לנישום באופן קצבתי
והמחוקק רצה , משום שלא היה להם הכנסותבחלקם לא נהנו מהטבות מס , אנשים מבוגרים

 . להתחשב בהם
יצאה הוראה כי אם האנשים יהיו מעוניינים למשוף את הכספים שהופקדו החל  2011 -ב, לכן
 2010עד  2008 -ניתן למשוך את הכספים שהופקדו מ, במשיכה הונית חד פעמית 1.1.2008 -מה

פטורים ממס ורק הריבית תהיה חייבת כך שהקרן והפרשי ההצמדה יהיו , במשיכה חד פעמית
 .31.12.2007 -לפחות ב 60התיקון חל על מי שהיה בן . במס

 
לגבי כל  35%יש לשלם מס סופי בשיעור של  -כאשר מושכים את הכספים מקופה הונית שלא כדין

 .לא ניתן לעשות קיזוזים כנגד מס זה'. הרווחים וכו, הריבית, הקרן -הכסף שנפדה
 

 ניםמיסוי של קבל
 הוראות ניהול פנקסים

 '.ועל קבלנים חלה תוספת ד, הוראות ניהול פנקסים מחולקות לתוספות
 .התוספת קובעת מה הם הספרים שעל הנישום לנהל

 . לתת כלים בידי פקיד השומה לבקר את העסק -מטרת הוראות ניהול ספרים
שבון הפרויקט הם לגבי קבלנים נקבע שהם צריכים לנהל חשבונות נפרדים לכל פרויקט ובח

חשבון הוצאות , חשבון הכנסות נפרד לכל פרויקט: מחויבים לנהל את תתי החשבונות הבאים
קבלני משנה והוצאות שונות שקשורות , שכר עבודה, נפרד שכולל חשבונות נפרדים לחומרים

 .כך ניתן לבחון סבירויות בין המצב בשטח לבין הדיווח. לאותו פרויקט ספציפי
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 א 8סעיף  -ה"מפקודת 
 .הסעיף דן במועד הדיווח על ההכנסה או ההפסד אצל קבלנים

כאשר , אלא הוא דן בכל מי שמבצע פרויקטים לזמן ארוך, א לא מתייחס רק לקבלנים8סעיף 
א חל על תעשיה 8' ס -לכן. חודש 12הפקודה מגדירה זמן ארוך כפרויקט שמשך ביצועו מעל 

 '.וכו ,חברות הייטק שמפתחות תוכנות, אווירית
 ? מדוע המחוקק היה צריך סעיף מיוחד לעבודות ממושכות

 -כלומר. על בסיס מצטבר -הקבלן היה מדווח על ההכנסות ביום מסירת הפרויקט, לולא הסעיף
ה והמחוקק "מאחר ומ. הפרויקט -שהוא מועד מסירת המלאי, כאשר נוצרת ההתחייבות לתשלום

 .  א שמחייב את הקבלן לדווח על רווחי ביניים8עיף נחקק ס, לא רצו לחכות פרק זמן כל כך ארוך
 :הסעיפים המרכזיים בפקודה

 קבלן מבצע -(ב)א8' ס
לרבות עבודות בנייה ובניין בידי מי , עבודה שמשך ביצועה עולה על שנה" -עבודה ממושכת 

 ".ולמעט בניית בניין בידי בעלו, י הזמנתו של אדם אחר"שמבצע את העבודה עפ
למה המחוקק כותבת לרבות עבודות בנייה בידי מי  -אך עולה השאלה, ה פשוטהההגדרה לכאור

 .קבלן מבצע -כלומר, י הזמנתו של אדם אחר"שמבצע את העבודה עפ
ה מפרש כי כוונת המחוקק הינה כזו שקבלן מבצע חייב לדווח על רווחי ביניים גם אם משך "מ

בא " לרבות"ים אחרים שטוענים כי הישנם פרשנ, לעומת זאת. ביצוע העבודה הוא פחות משנה
דינו של קבלן מבצע כדינו של כל נישום אחר שמבצע עבודות  -כלומר. להבהיר ולא להוסיף

המחלוקת מתעוררת כאשר יש פרויקט שמשך ביצועו קטן משנה והוא בוצע , למעשה. ממושכות
לפי הגישה השנייה , אתלעומת ז. ה יש לדווח על רווחי ביניים"לפי גישת מ. במשך שתי שנות דיווח

 .יש לדווח על כל רווחי הפרויקט בשנה השנייה
 :החוק מאפשר לדווח על רווחי ביניים באחת משתי השיטות הבאות

הקבלן המבצע חייב לדווח על רווחי ביניים במועד שבו הוא  -י ההיקף הכספי"דיווח עפ .1
צע עם עלות צפויה נניח קבלן מב -כלומר. במונחים של עלויות כספיות 25%לביצוע של 

ומעלה הוא חייב לדווח על ₪  250,000אזי ברגע שהוציא עלויות של , ₪לביצוע של מיליון 
 .רווחי ביניים

הקביעה . לפי שיטה זו בודקים מהו הקידום ההנדסי של הפרויקט -דיווח לפי היקף כמותי .2
 .ווחי בינייםמהביצוע ההנדסי צריך לדווח על ר 25%החל מהשלמה של . י מהנדסים"נעשית ע

הוא לא יוכל לשנות את השיטה עד תום , במידה ונישום בחר בשיטה מסוימת לגבי פרויקט מסוים
 .לגבי פרויקטים שונים ניתן לדווח בשיטות שונות, אולם. הפרויקט

 
 :המחוקק קובע כיצד לדווח על הפסדי ביניים 

מההיקף הכספי או  50%ההפסדים יוכרו לצורכי מס רק החל מביצוע של , במקרה של הפסד
 -ועל הפסדים מ 25%-על רווחים מדווחים החל מ -יש פה חוסר סימטריה , למעשה. הכמותי

50%. 
וצפוי הפסד ניתן להכיר בכל ההפסד הצפוי  50%כאשר יש ביצוע של מעל , לטענת מומחים

 לא מכיר בגישה זו וקובע כי ניתן להכיר בהפסדים רק בהתאם לאחוז הביצוע ה"מ(. 100%)
 .ואילו ההפסדים הצפויים שטרם בוצעו לא יוכרו, בפועל

 
כדי לדווח על , למעשה. מקור נוסף למחלוקות הינו הנושא של קביעת אחוז הביצוע ורווחי הביניים

לא ניתן לדעת מהן . רווחי הביניים הקבלן צריך לצפות את ההכנסות וההוצאות הצפויות לו
לכן ייתכן כי במהלך הפרויקט הקבלן . נות הבנייןבמיוחד בתחום קבל, העלויות באופן מדויק

 . יחשוב שהפרויקט מרוויח אבל בסופו של דבר יתברר כי הוא הפסיד כיוון שהיו עלויות לא צפויות
 ? מה עושים במקרה כזה של שינוי אומדןעולה השאלה  -לכן

 . הקודמות היא ששינוי האומדן יעשה מכאן ואילך ולא עושים תיקוני דוחות לשנים ה"עמדת מ
 :ה הוא חד צדדי כי "מ

o הוא בעצם , דיווח רווחים ובפועל היו הפסדים -אם הטעות היא לרעת הנישום
 . לא ניתן להגיש תיקון -כלומר. שילם מס על רווחים שלא היו קיימים

o  אם הקבלן דיווח על רווחים נמוכים או לא מדווח על רווחים ובפועל הרוויח
אלא אם הנישום יוכיח כי , לא יקבל את שינוי האומדן ה לעיתים"מ -בצורה משמעותית

 .ה יהיה חייב לקבל אותם"האומדנים מבוססים ואז מ
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 הגדרת פרויקט
האם . נניח שבונים מספר בניינים של דירות מגורים. המחוקק לא הגדיר בשום מקום מהו פרויקט

  ?כל הבניינים מהווים פרויקט אחד או כל בניין בפני עצמו הוא פרויקט
 :אך המבחנים המקובלים הם, אין כללים בחקיקה

 כל חלק יהווה פרויקט בפני עצמו -אם יש חוזים נפרדים לכל חלק. 
 יסודות לכל  -כל הבניינים נבנים ביחד -האם הבניינים נפרדים באופן רוחבי

כל הבניינים ייחשבו כפרויקט  -'הבניינים ולאחר מכן בניית קומה ראשונה לכל בניין וכו
 .ניתן לומר כי מדובר בפרויקטים נפרדים -אם בונים כל בניין בנפרד, לעומת זאת. אחד

 :העדפת הנישום
 כדי לא להגיע ל, הנישום יעדיף פרויקט גדול יותר -אם מדובר בפרויקט רווחי- 

25% . 

 הנישום יעדיף לצמצם את הפרויקט כדי להגיע ל -אם מדובר בפרויקט מפסיד- 
50%. 

 
 פתרון דוגמאות מהדף

 
 הוצאות נצברות

 הוצאות צפויות+ הוצאות נצברות 
 

 .בתוספת ההכנסות הצפויות, בפרויקט( 31/12)הכנסות שהתקבלו עד היום  -סכום חוזה
ההוצאות הנומינליות שנצברו מהרגע שהפרויקט החל ועד השנה אותה אנו  -הוצאות נצברות

 .בודקים
 .בערכים ריאליים -אומדן -הוצאות צפויות

 .כיוון שהמונה הוא נומינאלי והמכנה הוא ריאלי, כלפי מטה האחוז מוטה
 

 'פרויקט א
 . ולכן אין צורך בדיווח 25% -אחוז ביצוע מתחת ל -2000שנת 
 . רווח₪  265 -נכיר ב -265=53%*500 -רווח צפוי -2001שנת 
לכן נכיר ₪.  265בעבר דווח על רווח של , אולם. 195=65%*300 -רווח צפוי -2002שנת 

 (.70=)265-195פסד של בה
 .205=400-195נדווח על רווח של . 400=100%*400 -רווח צפוי -2003שנת 

 
 'פרויקט ב

 .אחוז ביצוע נמוך ולכן לא מדווחים -2003שנת 
 .133מדווחים על רווח של  -2004שנת 
 יש, אולם. 50% -כי נמוך מ, לא ניתן להכיר בהפסדים. שינוי אומדן מרווח להפסד -2005שנת 

את ההפסד הזה ניתן . ולכן נאפס את הרווח שהוכר, לבטל רווחים שהוכרו בעבר ולא היו נכונים
 .לקזז מפרויקטים אחרים או בשנים הבאות

 .350 -ולכן השנה נדווח על כל ה, נניח שקיזזנו את ההפסד מפרויקט אחר -2006שנת 
 

 פרויקט נוסף
 .של פחות משנה ולכן ישנה מחלוקת מדובר בעבודה. 3/2003 -סיום. 5/2002 -מועד ביצוע

יש לדווח על רווחי ביניים גם כשמדובר על פרויקט שמשך , כשמדובר בקבלנים בלבד -ה"עמדת מ
 .למרות הגישה שסוברת כי צריך לדווח רק בסוף הפרויקט, ביצועו פחות משנה

2002   2003 
 2,000   2,000 סכום חוזה

 1,500   1,200 נצברות' הוצ

 -     300 צפויות' הוצ
 500   500  רווח

 100%   80% ביצוע %

 100=500-400 400=500*80% ה"גישת מ -רווח

 500   - גישה אחרת
 

 אחוז ביצוע= 
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 קבלן בונה -(ג)א8' ס
גם כאן מדובר על פרויקט שמשך ביצועו עולה . קבלן בונה הוא למעשה יזם הבונה על הקרקע שלו

 . על שנה
 :תיו כשאר התמלאו במצטבר שני התנאים הבאיםקבלן בונה מדווח על הכנסו( ג)א8לפי סעיף 
י העירייה הקובע כי הבניין ראוי למגורים "ע 4יש טופס  -הבניין ראוי לשימוש .1

 .הוא חיבור לחשמל 4בדרך כלל המסמך הנלווה לטופס . ועבר בדיקות של מכבי אש
 .חוזה מכירה .2

כל , ספים מהדייריםהתקבלו כ -כלומר, אם הבניין עדיין לא ראוי לשימוש והפרויקט נמכר
הקבלן יוכל לדווח על ההכנסות  4הכספים הללו ייחשבו כמקדמות ורק כאשר הבניין יקבל טופס 

 .מהפרויקט
 דיווח על הוצאות

נשאלת . אך נמכרו רק שתי דירות, 4הבניין קיבל טופס . שירות 10נניח שקבלן בנה בניין בן 
 ?איך נדווח על ההוצאות -השאלה

 : ההוצאות שנדווח עליהן הן, דהיינו. וח על הוצאות לפי שטחים שנמכרוהמחוקק קבע כי נדו
 (ללא שטחי חניה)שטח הדירות שנמכרו  xסך הוצאות הפרויקט      

 כפי שנקבע בהיתר הבניה(, ללא שטח חניות)שטח הדירות בפרויקט 
 

ניקח את השטח במקרה זה . כיוון שבדרך כלל קבלנים בונים יותר מהיתר הבניה, זהו נושא בעייתי
 .בפועל

 . מותר רק בשנת המס שבה היה הבניין ראוי לשימוש הפסד מבניין
במקרה . ירד( מלאי)נניח שקבלן קנה מגרש לצורך בניה של דירות מגורים וערך המגרש  -לדוגמא

כאשר מדובר על קבלן שקנה קרקע על מנת . לפי הנמוך, הכלל הוא עלות מול שווי שוק -של מלאי
יהיה ( 4טופס )החוק קובע כי רק כאשר הבניין יהיה ראוי לשימוש , ת וערך המגרש ירדלבנות דירו

לא ניתן להכיר בהפסד מירידת  4כל עוד אין טופס  -כלומר. ניתן לדרוש את ירידת ערך המלאי
 .ערך מלאי

 
 קבלן בונה -פתרון דוגמא מהדף

 'אירוע א
 .4טופס לא מדווח על אף אחת מהדירות כיוון שאין  -2000שנת 
 . כי מתקיימים שני התנאים, 1,2,3נדווח על דירות  -2001שנת 

 400  ה"מועבר לרו -מקדמות

 200  3חייבים בגין דירה 

 600  כ הכנסות לדיווח"סה

 (480)(=300/500*)800   הוצאות לדיווח
    120=600-480   הכנסה חייבת

 
 .4,5נדווח על דירות  -2002שנת 

 200  ה"מועבר לרו -מקדמות

 200  5חייבים בגין דירה 

 400  כ הכנסות לדיווח"סה

 (320)(=200/500*)800   הוצאות לדיווח
  80=400-320   הכנסה חייבת
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 הפרשות מותרות לקבלנים
: היא זו, במיוחד אצל קבלן בונה הבונה דירות למגורים, אחת הבעיות הקיימות אצל קבלנים

, אולם. הוא צריך לדווח על ההכנסה מהדירה, רהויש לו חוזה מכי 4כאשר הקבלן מקבל טופס 
שכן יש , שכן יהיו לו עוד הוצאות, וודאי שלא. נשאלת השאלה האם בזה תמו הוצאותיו לפרויקט

לעיתים ישנן , בנוסף. בשנה הראשונה יש בדק, כמו כן. שנים לגבי טיב הבנייה 7לו אחריות במשך 
מצב בו כל ההכנסות כבר הוכרו אך יהיו  כך נוצר. השנים הללו 7תביעות משפטיות במהלך 

לכן נשאלת השאלה מה דין . ל"קשה לצפות את ההוצאות הנ. הוצאות במהלך השנים הבאות
 . ד דיל"פסד המנחים הוא "אחד מפס. הוצאות תלויות אלו

 :הכללים המצטברים להכרה בהוצאות תלויות
 .ניתן לאמוד את החוב .1
 .חוב התלוי יתממשיש סיכוי סביר שבעתיד הקרוב יהפוך ה .2
בוצעה הפרשה  -ד ארקיע"פס'. )ההתחייבות בגין החוב התלוי הינה כלפי צד ג .3

 (.י חוק"בגין מנועים שהחברה צכירה להחליף עפ
לקבלן יש בעיה לעמוד בתנאים האמורים ולאמוד את כל התלויות הללו ולכן הוא נמצא , אולם

 .אך חלק מההוצאות יהיו בשנים הבאות 4הוא מכיר בהכנסות במועד קבלת טופס  -במצב בעייתי
תיקונים ובדק לקבלני בניין של דירות , הפרשות לאחריות"ה הוציא חוזר שנקרא "מ, לכן

בכל , בחוזר נקבע כי גם אם הקבלן לא עומד בכללים שנקבעו בפסיקה להתרת ההפרשה". מגורים
כלול את מרכיב הקרקע ובתנאי שעלות המכר לא ת, מעלות המכר 1.5%ה מוכן להכיר לו "זאת מ

 . ומרכיב האגרות והמיסים
 :ה יהיה כדלקמן"ביטול ההפרשה לרו

 50% -שנה ראשונה לאחר יצירת ההפרשה

 30% -שנה שנייה לאחר יצירת ההפרשה

 20% -שנה שלישית לאחר יצירת ההפרשה
, ל ביחס להוצאה בפועל באותה שנה"יש להשוות את ביטול ההפרשה לפי הכללים הנ, למעשה

 .הכנסה/ההפרש יירשם כהוצאהו
 

 דוגמא
 .ללא קרקע וללא אגרות ומיסים – 50,000,000  -עלות מכר לצורך הפרשה

 50,000,000*  1.5%=   750,000 2006הפרשה מותרת בשנת 

 150,000 2007בשנת  :הוצאות בפועל 

 300,000 2008בשנת   

 150,000 2009בשנת   
 2007 (50%) 2008 (30%) 2009 (20%) 

 750K*50%=375K 750K*30%=225K 750K*20%=150K ביטול הפרשה
 (150K) (300K) (150K) הוצאות בפועל

הוצאה /דיווח על הכנסה
 מביטול הפרשה

225K (75K) 0 

וזה בדיוק ההפרש בין ההפרשה שהוכרה לבין , 225K-75K=150Kסך ביטול ההפרשה הינו 
 .750K-600K=150K -ההוצאות בפועל

 
 .מהווה ברירת מחדל כאשר לא ניתן לחשב ולהוכיח את ההפרשה שצריכה להיות 1.5%: הערה
, 1.5%-גם אם זה יותר מ, אם קבלן מוכיח חישוב של אחוז אחר על פי ניסיון העבר שלו, אולם

 .ההפרשה תוכר במלואה
 

 הפרשה להתייקרויות
ת על הנייר ועד הפרשה להתייקרויות באה לפתור בעיקר בעיה של קבלנים יזמים שמוכרים דירו

גם אם באפיקים , כספי המקדמות מושקעים, במהלך תקופה זו. תחילת הבנייה עוברת תקופה
ואם ניקח , הבעיה היא שהכנסות מריבית חייבות במס. על מנת לשמור על ערך הכסף, סולידיים

 . ייתכן כי בעתיד הקבלנים לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם, מס מההכנסות
ן הראוי היה להתייחס להכנסות הריבית כחלק מהמקדמה ולדווח על הריבית מ, לדעת המרצה

 .וכך הבעיה הייתה נפתרת, באותו מועד שבו מדווחים על המקדמה
שבהתקיימם הוא יאפשר לקבלן ליצור , ה לא קיבל את הגישה הזו והוא קבע תנאים מסוימים"מ

 . ת הריביתבאמצעות ההפרשה הקבלן יקזז את הכנסו. הפרשה להתייקרויות
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 :ובו נקבעו התנאים המצטברים הבאים לצורך הכרה בהפרשה להתייקרויות, ה הוציא חוזר"מ
פסילת ספרים נעשית באחד משני (. לא פסלו לו את הספרים)לקבלן יש ספרים קבילים  .1

 :המצבים הבאים
סטייה מהותית מתרחשת . כאשר יש סטייה מהותית מהוראות ניהול ספרים .1

 .ספרים באופן כזה שפקיד השומה התקשה לבקר את הספרים כאשר הנישום ניהל
 .העלמת הכנסות .2

המטרה בתנאי זה הינה  -המקדמות שהתקבלו מלקוחות הושקעו בהשקעות סולידיות .2
 .לבחון שהקבלן באמת רוצה לשמור על ערך הכסף כדי שיוכל לעמוד בעתיד בהתחייבויות

 .כל פרויקט ינוהל בחשבון נפרד .3
 .ל ניתן להכיר בהפרשה"ים הנבהתקיימות כל התנא

 
 Xפרויקט  -דוגמא

מקדמות  
 מצטברות

השקעה 
 מצטברת

שיעור עליית  יתרת מקדמות להשקעה
 המדד

סכום ההפרשה 
 המוכרת

1/201
1 

1000 200 100-200=800 1% 800*1%=8 

2/201
1 

1500 1300 1500-1300+8=208 1% 208*1%=2 

     10 
 

 :שה יהיה מוגבל בשני חסמיםבחוזר נקבע כי הסכום המותר בהפר
 .מהכנסות הריבית שהתקבלו בפועל 90% .1
 . כ מדד תשומות הבנייה"ב -י איש מקצוע"סכום ההתייקרויות כפי שיקבעו ע .2

 .ההפרשה מקטינה את הכנסות המימון, למעשה
 

 הפרשה לירידת ערך של מלאי עסקי בידי קבלן בניין 
לכלל יש חריג , אבל. 4ך רק כאשר יש לבניין טופס ניתן להכיר בהפסד מירידת ער(, ג)א8לפי סעיף 

בעניין ששוכנע לגביו פקיד השומה שהייתה כוונת " -לפי הוראות החוזר. ה"שנקבע בחוזר מ
שנים מתום שנת המס בה נעשו לאחרונה עבודות  3הנישום להביאו למצב ראוי לשימוש וחלפו 

אזי ניתן לבצע הפרשה לירידת ערך על  ,בבניין והנישום לא מתכוון להמשיכו בעתיד הנראה לעין
 ".4למרות שאין טופס , המלאי

שנים ולא רואים המשכיות  3החוזר קובע כי אם הייתה הפסקת בנייה של מעל , במילים אחרות
 .אזי ניתן לבצע הפרשה לירידת ערך, בעתיד הנראה לעין
 :תנאים להתרת הפרשה לירידת ערךה קבע "מ, מלבד האמור לעיל

תנאי , למעשה. ח ההתאמה"חות הכספיים ולא רק בדו"רשמה גם במסגרת הדוההפרשה נ .1
 .זה בודק האם מדובר בהפרשה אמיתית

 .ד שמאי שמראה כי ההפרשה נכונה"חות הכספיים חו"יש לצרף לדו .2
ובמידה וערך הקרקע , י שמאי"אחת לשנתיים תעשה הערכה מחדש של שווי הקרקע ע .3

 .עלה יש להקטין את ההפרשה
 . תקפים רק לגבי קבלניםהכללים 

י כללי "עפ. כן -התשובה? האם ניתן לעשות הפרשה. נניח שאני סוחר מקרקעין וערך הקרקע ירד
מי שאינו קבלן יפעל לפי כללי . חשבונאות רגילים לא מדובר בקבלן ולכן הכלל לא תקף לגביי

 .לפי הנמוך, עלות או שווי שוק -החשבונאות
אין הוראה  -כי נקבע שכאשר יש לקונה בחוק, ה"גם לעניין מ ניתן להשתמש בכללי החשבונאות

הכללים המקובלים הם  -ובמקרה זה, פונים לכללים מקובלים, ה לגבי עניין מסוים"בפקודת מ
 .ד השומרים"פס -ד בנושא זה"פס. כללי החשבונאות

ה "לעניין מ -ק"לגבי ר? ק"מתי ניתן להכיר בירידת ערך של ר. ק"נניח בעל עסק מסוים שיש לו ר
 (.גרט)או כאשר הנכס לא שמיש לחלוטין ' ע רק בעת מימוש הנכס לצד ג"ניתן לדרוש את הפסד מי

 
 מ אצל קבלנים"מע

מ קובעים את מועדי הדיווח על עסקה אצל קבלנים וגם בעסקאות "לחוק מע 28-29סעיפים 
 . מקרקעין באופן כללי

יוב במס במועד העמדת המקרקעין לרשות מ קובע כי בעסקת מקרקעין חל הח"לחוק מע 28סעיף 
אם נעשית  -כלומר. לפי המוקדם, לשימושו או עם רישום המקרקעין על שמו של הקונה, הקונה
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או ניתנת לו האפשרות להיכנס , ברגע שהדירה נרשמת בטאבו על שם הדייר, עסקת מקרקעין
 .ת מס העסקאותחובה להוציא לקונה חשבונית מס ולשלם א -גם אם לא שולם שקל, לדירה

 
בעבודות בנייה אצל קבלן מבצע חל החיוב במס עם השלמת העבודה או בהעמדת המקרקעין 

 . לפי המוקדם, שבהם נעשתה העבודה לרשות מזמין העבודה
מ קובע כי אם הקבלן המבצע או קבלן יזם שמוכר דירות קיבלו מזומנים לפני "לחוק מע 29סעיף 

 . אזי על כל סכום שקיבלו הם חייבים להוציא חשבונית, 28שהתקיימו התנאים שנקבעו בסעיף 
אפילו , קבלן יזם שמוכר דירות חייב להוציא חשבונית על כל תקבול המתקבל מהדייר, כלומר

 -או לחילופין, והוא מעמיד את הדירה לרשות הדייר 4ברגע שמתקבל טופס . 4כאשר אין טופס 
אזי הוא חייב להוציא חשבונית על יתרת החוב , הוא רושם את הדירה בטאבו על שמו של הדייר

 . של הדייר כלפיו
אפילו שעוד , קבלן מבצע חייב להוציא חשבונית על כל סכום שהוא מקבל -ל לגבי קבלן מבצע"כנ

הוא חייב להוציא חשבונית על יתרת , כאשר הפרויקט עומד לרשות המזמין. לא בוצעה עבודה
 .החוב של המזמין

 .עליו להוציא חשבונית עצמית, ע מאדם פרטיכאשר קבלן קונה קרק
הוא מוציא חשבונית עצמית ואז יש לו עסקה . ₪קבלן רוכש קרקע מאדם פרטי במיליון : דוגמא

ולאחר שבוע הוא החליט למכור ₪ נניח שהקבלן מוכר את הקרקע במיליון . ותשומה באותו סכום
. ות שהוא קנה ומכר באותו סכוםלמר, מ"במקרה זה הוא יפסיד את המע. ₪את הקרקע במיליון 

 .מ"יש לשלם מע, למרות שלא היה כלל ערך מוסף -כלומר
 :המקרים הינם . בהם החשבונית תצא רק על הערך המוסף, המחוקק קובע שני מקרים

 י קבלן"קניית דירת מגורים מאדם פרטי ע .1
 סוחרים ברכב משומש .2

 
 (ד)18סעיף 

 .א8זהו סעיף משלים לסעיף . כ אצל קבלנים"והנהסעיף זה דן במועד ההכרה של הוצאות מימון 
כ ששייכות לפרויקט "מטרת הסעיף הינה דחיית מועד ההכרה בהוצאות המימון ובהוצאות ההנה

 . א לפקודה8עד למועד בו הקבלן ידווח על הכנסותיו מאותו פרויקט לפי כללי סעיף , מסוים
ע נוסחה שרירותית ונלמד בהמשך המחוקק קב, לצורך הדחייה של ההוצאות וייחוסן לפרויקט

 (.ד אינטרבילדינג"פס)פסיקה שסייגה את הנוסחה השרירותית 
 ?כ המיוחסות לפרויקט"עד מתי יש לדחות את ההכרה בהוצאות המימון והנה

 :נדחה את הוצאות ההנהלה והמימון – לגבי קבלן מבצע
 25%-נדחה את ההכרה עד למועד שהקבלן יגיע ל -במידה והפרויקט מרוויח .1

 .מהעלויות
 50%-נדחה את ההכרה עד למועד שהקבלן יגיע ל -במידה והפרויקט מפסיד .2

 .מהעלויות
 :במצטבר, נכיר בהוצאות אלו רק כאשר יהיה – לגבי קבלן בונה

 .4טופס  .1
 .חוזה מכירה .2

 
 (? ד)18על מי חל 

או שהיו  נישום שעיסוקו הוא בניה של יחידות עבודה שבשנת מס פלונית היו לו: "המחוקק קובע
 ."בביצועו יחידות עבודה או קרקע שהיא מלאי עסקי

הסעיף חל על , דהיינו. הסעיף חל על נישומים שעיסוקם הוא בניה של יחידות עבודה, כלומר
 .  א שחל על כל מי שמבצע עבודה ממושכת8בניגוד לסעיף , קבלנים

  -יחידות עבודה
ולרבות עבודות , ך ביצועם כאמורכולל מרכיביו שמש, מבנה שמשך בנייתו עולה על שנה .1

שטרם החל לשמש בייצור הכנסה  -ואם הוא נכס הון, המהוות חלק ממנו 2כאמור בפסקה 
היא הכנסה ( של נכס ההון)והכול בין שההכנסה ממכירתו , במחצית הראשונה של שנת המס

 ". ובין שהיא רווח הון או שבח(, 1)2לפי סעיף 
עבודות  -כגון, בודות המבוצעות על ידי קבלני המשנההכוונה היא לכל אותן ע -מרכיבים

גם משך ביצוע עבודות אלו נלקח בחשבון בעת קביעת . ביוב, חפירה, תשתית, נגרות, חשמל
 .משך זמן הבנייה

סלילת כבישים או דרכים ועבודות עפר שמשך ביצועם עולה על , ביוב, עבודות חפירה .2
אם הם עושים פרויקט במשך מעל , וביוב כבישים, הגדרה זו מתייחסת לקבלי עפר. שנה
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ולדחות את הוצאות המימון ( ד)18 -א ו8במקרה זה הקבלן יפעיל את סעיפים . שנה
 .והכלליות עד מועד הדיווח על ההכנסות מהפרויקט
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הנכס נחשב ליחידת , כל זמן שהוא בונה, אם קבלן בונה דירות להשכרה -נכס הון אצל קבלן
 .ת ההוצאות הרלוונטיות לפי הנוסחה שלהלןעבודה ויש לייחס לנכס א

במועד זה . הייחוס יפסיק באותה שנה שבה הדירות יושכרו במחצית הראשונה של שנת המס
 . הנכס ייצא מהגדרת יחידת עבודה ולא נייחס לו יותר

לפי עלות , והן יוכרו דרך פחת או בעת המכירה, מהוונים את העלויות הלוו לעלות הנכס -כלומר
 .הנכס

זה ייחשב כיחידת עבודה עד המחצית  -ל אם הקבלן החליט לבנות לעצמו בניין משרדים"כנ
 . הראשונה של השנה בה הקבלן השתמש במשרדים

 .נכיר בהוצאות שוטפות באופן מיידי -אם הקבלן נכנס במחצית הראשונה
ו בעת מכירת יש להוון את ההוצאות לעלות הנכס והן יוכרו כפחת א -אם הקבלן נכנס מיולי ואילך

 .זהו חסרון. הנכס
 

מטר דירות להשכרה ובמחצית הראשונה של שנת המס  1,000מה קורה כאשר יש קבלן שבנה 
האם זה מוציא את הבניין מהגדרת יחידת עבודה למרות שרק ? הוא השכיר רק חלק קטן מהן

 ?חלק קטן הושכר
משטחי  50%שכרו לפחות ה קבע כי במקרה זה הנכס יוצא מהגדרת יחידת עבודה רק אם הו"מ

החלק שלא הושכר , ה"שאינה מקבלת את עמדת מ, לפי הגישה היחסית, לעומת זאת. הבניין
 . והחלק שהושכר לא ייחשב כיחידת עבודה, ייחשב כיחידת עבודה

 .לכן כדאי לו להשכיר את הנכס במחצית הראשונה של שנת המס
 

 .שנים 5א בונה בניין שזמן בנייתו הינו חברת טבע רוצה להקים מפעל תרופות חדש והי -דוגמא
 ?כ לבניין"האם יש לייחס הוצאות מימון והנה

כאשר הראשון הוא , צריך שיחולו שני תנאים מצטברים( ד)18כי כדי שיחול סעיף , לא -התשובה
 .וזה אינו המקרה, שמדובר בחברה שעיסוקה הוא בניית יחידות עבודה

 
, כלומר. יוכרו רק כאשר הנכס החל לשמש בייצור הכנסה קובע כי הוצאות המימון( 1)17סעיף 

, יש להוון את הוצאות המימון, כמו במקרה של חברת טבע, כאשר הנכס לא שימש לייצור הכנסה
 .כ"אך לא נהוון הוצאות הנה

 .בהקשר זה יש לבדוק האם מתקיימים המבחנים לקיום עסק
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 תכנון מס
 14.9.2011 -7שיעור 

 
 (ד)18מימון ליחידת עבודה לפי  נוסחה לייחוס הוצאות

 :ייחוס לשלושה מרכיבים
 .יחידות עבודה .1
 .קרקע .2
 .הכנסות אחרות .3

 
 :הנוסחה

 [כ הוצאה מצטברת בגין יחידת עבודה או קרקע"סה[ * ]הוצאות מימון]
 [הכנסות אחרות[ + ]כ הוצאות מצטברות בגין קרקעות"סה[ + ]כ הוצאות מצטברות בגין כל יחידות העבודה"סה]
 
 .ש קבע כי לא תמיד נפעיל את הנוסחה"יהמב
 

' ובפרויקט ב 600העלות המצטברת היא ' בפרויקט א. נניח כי לקבלן יש שני פרויקטים: דוגמא
 . 100הוצאות המימון הן . 400כ השקעה "סה

: פרויקט א -ייחוס
100*600

60
1,000

 

ולכן הוצאות המימון של ( 25%<  40%)רויקט הקבלן מדווח על הפ. 40%נניח שאחוז הביצוע הוא 
 .יותרו לו בניכוי כהוצאה שוטפת 60 -ה

בין , ח התאמה למס"בדו. הוא צריך לדחות את ההוצאה, 18%אם אחוז הביצוע הוא , לעומת זאת
, בגין הפרויקט( ד)18' הוא יירשום ייחוס הוצאות מימון שנדחו לפי ס, ההוצאות הלא מוכרות

הוא מכיר (, 25%כי הוא מעל )כאשר הוא יתחיל לדווח על הפרויקט , ה הבאהבשנ₪.  60בגובה 
 . בסכום זה כהוצאה שוטפת

 

: פרויקט ב -ייחוס 
100*400

40
1,000

 

 
 . 1,000נניח שיש לקבלן הכנסות אחרות בגובה 

: פרויקט א -ייחוס
100*600

30
2,000

 .פרויקט ב -ייחוס :
100*400

20
2,000

 . 

 
לכן יש הוצאות מימון . של הוצאות מימון₪  100מתוך ₪  50במקרה זה ייחסנו לפרויקטים רק 

מכיוון שההכנסות האחרות מדווחות באופן שוטף ללא . המיוחסות להוצאות אחרות₪  50בסך 
מוכרות מייד ( ח"ש 50) כל הוצאות המימון המיוחסות להוצאות האחרות, קשר לאחוז הביצוע

 .ובאופן שוטף
 .מהוונים את ההוצאות ולא דוחים אותן -אם מדובר בנכס הון

 
לא כדאי לקנות , לכן. כיוון שהמחוקק לא מתחשב בתאריך קניית הקרקע, נוסחה זו אינה הגיונית

עדיף להכיר בהוצאות המימון , למעשה. על מנת לא לייחס לה הוצאות מימון, 31.12 -קרקע ב
 .באופן שוטף ולא לייחס אותן לנכס

 
 :הסבר המונחים בנוסחה

כולל הוצאות משנים קודמות בגין יחידת העבודה וכן  -הוצאות מצטברות בגין יחידות עבודה
 .עד תום שנת המס הקודמת( ד)18' כ שנזקפו לפרויקט לפי ס"הוצאות ריבית והנה

 
  -(ד)18' הוצאות ריבית לעניין ס
 XX   17' המותרים בניכוי לפי ס ריבית והפרשי הצמדה

 XX ריבית והפרשי הצמדה בשל הון ששימש לבנייה או לרכישת נכס הון
 (XX)  (בנק)בניכוי ריבית והפרשי הצמדה שהתקבלו ממוסד כספי 
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 או ממוסדות ממשלתיים
 
 

 -הכנסות אחרות
 :למעט אלו, המחוקק הולך על דרך השלילה וקובע כי מדובר בכל הכנסות

 . מכירת יחידת עבודההכנסות מ .1
כיוון שזה מוכר דרך העלות , התמורה ממכירת הדירות או ביצוע הפרויקט לא נכללת -כלומר

 .ולא רוצים שיהיה כפל
 .תמורה ממכירת קרקעות .2

הוצאות המימון בגין הקרקע מוכרות דרך העלות או  -מדובר באותו היגיון כמו הסעיף הקודם
 . ייחס הוצאות מימון גם דרך התמורהבעת מכירת הקרקע ולכן אין היגיון ל

 . ריבית והפרשי הצמדה על הלוואות שניתנו למוסד כספי או למוסדות המדינה .3
 .הוצאות אלו הוכרו דרך הנוסחה של הוצאות הריבית ולא רוצים שתיווצר כפילות, למעשה

 (. ק"ר)לפקודה  104הכנסות ממכירת נכסים כהגדרתם בסעיף  .4
. ק להכנסות אחרות"א אוכל להכניס את התמורה ממכירת הרבעת מכירת משאית ל -למשל
ע נחשב "למרות שני, ע כן נכלל בהכנסות אחרות"רווח ממכירה או שינוי ערך של ני: חריג

 .ההסבר נובע מחוק התיאומים בשל אינפלציה. לפקודה 104' כנכס לעניין ס
 

 :קיימות שתי אפשרויות. הנניח שאני בעסקי קמעונאות ואני רוצה להיכנס לעסקי הבניי: שאלה
, כ"נתחשב בכל הוצאות הריבית ובכל הוצאות הנה -לצרף את עסקי הבנייה לאותה חברה .1

, אולם. זהו חסרון. ונייחס אותן לפרויקטים, כולל מה שכלל לא שייך לעסקי הבנייה
כיוון שכל הפדיון הנובע מעסקי הקמעונאות ייחשב , מבחינת ההוצאות האחרות יש יתרון

 . ות אחרותכהכנס
הוצאות מימון  -כל מה שקשור לחברה הישנה -במקרה זה אין בעיה -להקים חברה חדשה .2

 .נפעיל את הנוסחה כרגיל, שעוסקת בבנייה, בחברה החדשה. כ מוכרות באופן שוטף"והנה
 

 :(ד)18' ה לייחוס הנהלה וכלליות לפי ס"הנוסחה שנקבעה בפקודת מ
אם קבלן רוכש  -ההיגיון. כ לקרקע"לא מייחסים הנה. רותנייחס רק ליחידות עבודה והכנסות אח

 .כ"כנראה שהקרקע לא ספגה הוצאות הנה, קרקע
 :הנוסחה היא

 [הוצאות בשנת המס בגין ביצוע יחידת עבודה[ * ]כ"הוצאות הנה]       
 [הכנסות אחרות[ + ]הוצאות בשנת המס לביצוע כל יחידות העבודה]

 
כי המימון , ויש לכך היגיון)אנו מייחסים להוצאות המצטברות אותן , בניגוד להוצאות מימון

כ אנו מייחסים רק לעלויות השוטפות של "הוצאות הנה(, משולם על כל ההוצאות המצטברות
 . הפרויקט

כ שיוחסו ליחידת עבודה יותרו בניכוי במועד בו אנו מדווחים על אותה "הוצאות הנה, גם כאן
 . וחסות להכנסות אחרות תותרנה בניכוי באופן מיידיכ שמי"הוצאות הנה. יחידת עבודה

 
והנישום אינו נוהג לייחסה , כל הוצאה שאיננה בגדר הוצאות ריבית -"הוצאות הנהלה וכלליות"

המבחן הוא מבחן העקרונות  -כלומר. לקרקע או להכנסות אחרות, במישרין ליחידת עבודה
ה צריכה להיות מיוחסת ישירות שבהם אנו בוחנים האם ההוצא, החשבונאיים המקובלים

זה כן ייחשב כהוצאות , אם מדובר בהוצאות כלליות שאינן מיוחסות לפרויקטים. לפרויקט
 . המחוקק מגדיר הוצאות הנהלה וכלליות בערך כמו שהחשבונאות מגדירה אותן, למעשה. כ"הנה

 
. פרויקטיםלחברה היו הוצאות מימון בשל הלוואות שנטלה לשלושה  -ד אינטרבילדינג"פס

ולכן היא ייחסה באופן פרטני הוצאות מימון לכל אחד , לחברה היה ליווי בנקאי לכל פרויקט
 . אלא ייחסה ספציפית ובאופן מדויק(, ד)18' מהפרויקטים ולא הפעילה את הנוסחה של ס

 . כי היא נתנה לו יותר, פקיד השומה התנגד ורצה לקבוע לפי הנוסחה
אך , הייחוס המדויק שהיא עשתה צודק -ינה כלכלית החבה צודקתש המחוזי קבע כי מבח"ביהמ

 . החברה ערערה לעליון. החוק קבע נוסחה ויש לחשב לפיה
לפיה יש להיצמד ללשון החוק בלבד גם באותם מקרים , ש העליון קבע כי עמדת המחוזי"ביהמ

ת ואינה מחויבת אינה צודק, בהם ניתן להראות בבירור שהוצאות המימון הוצאו בפרויקט ספציפי
החישוב שנקבע בנוסחה נועד לאותם מקרים בהם לא , ש העליון"לפי ביהמ. פ תכלית החוק"ע

אם ניתן לקיים מעקב ברור ולקבוע באופן מדויק מהן , אולם. ברור ייחוסן של הוצאות הריבית
 .יש לבצע ייחוס ספציפי, הוצאות המימון שיש לייחס לכל פרויקט
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 קובץ אירועים שחולק לגבי קבלניםדוגמא אחרונה מ פתרון
 -נתייחס לנתונים. פתרון -2דף , נתונים -1דף 

 .כי מעל שנה(, ד)18חלק מסעיף  -סעיף ה
ולכן לא צריך להכליל אותה בנוסחה (, חודשים 8( )ד)18' לא נחשב ליחידת עבודה לפי ס -סעיף ו
 .ההכנסה מהיחידה נחשבת להכנסה אחרת, בנוסף. במונה

 -וסחהנזכיר את הנ
 קרקע/כ הוצאות ליחידת עבודה"סה

 הכנסות אחרות+ הוצאות מצטברות עבור קרקע + עבודה ' כ הוצאות מצטברות לכל יח"סה
 

לא  -אם ניתן לעשות חישוב מדויק -כלומר. ד אינטרבילדינג"פסהנוסחה כפופה לסייגים של 
 . מפעילים את הנוסחה

 
 :נעבור להכנסות אחרות

 .סה חייבתע הוא כן הכנ"רווח מני .1
ריבית מפיקדונות אינה . הכנסה אחרת כיוון שלא הושכר בלמעט -ריבית מבעל מניות  .2

 .כי היא מופחתת מהוצאות המימון ולא רוצים שיהיה כפל, נחשבת הכנסה אחרת
 . נחשב הכנסה אחרת -דמי שכירות .3
 . הכנסה אחרת -דיבידנד .4
נכסים אינם הכנסה רווחים ממימוש . לא הכנסה אחרת -רווח הון ממכירת משאית .5

 .אחרת
ההיגיון הוא שאת ייחוס המימון על . לא נחשבות הכנסה אחרת -הכנסות ממכירת קרקע .6

כ "הקרקע נותנים דרך ההוצאות ולכן לא סביר שנייחס מימון לקרקע דרך ההוצאות ואח
 . נחשיב כהכנסה אחרת

נחשב  כי לא, נחשב הכנסה אחרת -חודשים 8הכנסות מיחידת עבודה שמשך ביצוען  .7
 .יחידת עבודה

 .3,000סך  ההכנסות האחרות הן בסך של 
 

 :כעת נעבור לפתרון
 :נבחן את הוצאות הריבית

 : ולכן. 2,000הוצאות ריבית בניכוי הכנסות הן  -פרויקט א
 

1,000 1
*2,000*2,000200

6,0001,0003,000 10
 


 

 .600לפי אותה שיטה זה  ולכן מייחסים  -פרויקט ב  
 .400ולכן נייחס   -פרויקט ג

 
אז הוצאות , בהנחה שמדובר בפרויקט מרוויח, 25%ברגע שהפרויקט הגיע לשיעור ביצוע של 

 . 50%אנו מכירים בהוצאה רק החל מביצוע של , במידה ומדובר בפרויקט הפסדי. המימון מוכרות
אם הקבלן לא יבנה על הקרקע אלא ימכור את הקרקע כמו שהיא  -ההוצאה שמיוחסת לקרקע

אך אם הקבלן יחליט לבנות על הקרקע . ו לו הוצאות המימון במועד מכירת הקרקעיותר, כמלאי
 . חוזה מכר( 2, 4טופס ( 1: ההוצאה תותר רק בהתקיים שני תנאים, כיזם

כל הוצאה שיוחסה להכנסות . שדינם הוצאה מיידית, 600ייחסנו ( 3,000)להכנסות אחרות 
 . אחרות תותר בניכוי באופן מיידי

 -נהלה וכלליותנוסחה של ה
 כ"הוצאות הנהו* הוצאה שוטפת בגין יחידת עבודה 

 הכנסות אחרות+ העבודה ' כ הוצאות שוטפות בגין כל יח"סה
 

: במקרה זה ההוצאות השוטפות זהות למצטברות ולכן
1,000 1

*170*17019
3,0006,000 9

 


. 

 (. ד)18' שנדחו לפי סכ "החוק קובע כי הן לרבות הוצאות מימון והנה, לגבי הוצאות מצטברות
 . לכן נתוני הפתיחה לייחוס הריבית לשנה הבאה כוללים את הסכומים שדחינו
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 קומבינציה עסקאות
 . עסקת קומבינציה היא עסקה של מכירת קרקע תמורת שירותי בנייה

הוא יכול למכור , לכאורה. בעל הקרקע שמחזיק נכס שאינו מניב רוצה שיהיה לו נכס מניב -למשל
כאשר הוא ימכור את כל הקרקע הוא , אם הוא יעשה זאת כך, אבל. רקע ולקנות נכס מניבאת הק

לכן הפתרון של עסקת קומבינציה הינו פתרון . מס שבח על כל הקרקע -יצטרך לשלם הרבה מס
 . כיוון שהוא מוכר רק חלק מהקרקע ולא את כולה ומקבל שירותי בנייה על החלק שלו, טוב

וזאת כיוון שכשהוא מקבל את , גם יש יתרונות כלכליים לעסקה, ןמנקודת מבטו של הקבל
, הוא צמוד למדד תשומות הבנייה, במקום לשלם לבנק ריבית גבוהה בגין הלוואה שייקח, הקרקע

 .כמובן שרמת הסיכון היא גם יותר נמוכה במקרה זה. כי הוא נותן שירותי בנייה תמורת הקרקע
 

 :היבטי המס בעסקאות קומבינציה
 יבטי מס של בעל הקרקעה

הוא עושה עסקה . וילות 4ויש לו קרקע שאפשר לבנות עליה , נניח שבעל הקרקע הוא אדם פרטי
 . דירות 2עם קבלן ומשאיר לעצמו 

 לפי מה שבעל הקרקע העביר לקבלן -XX שווי שוק של מחצית הקרקע -תמורה
 (XX) עלות היסטורית של מחצית הקרקע

 XX    כ שבח"סה
 

ועד יום  7.11.01-מה. משולם מס שולי 7.11.01על שבח שנצמח עד  -יניארי של מס שבחחישוב ל
 . 20%המכירה יש מס שבח של 

 .בהמשך נדון במקרים בהם יש מבנה על הקרקע. אנו עוסקים בקרקע שאין עליה מבנה מגורים
 

ת הקרקע בעל הקרקע מוכר א, לפי ניסוח החוזה. ניסוח החוזה הוא בעל חשיבות -ד ברקאי"פס
אירוע המס יהיה לא על מחצית , אם זה יהיה הניסוח. י הקבלן"ובתמורה ניתנות לו שתי דירות ע

לכן הניסוח הנכון צריך להיות כי . ואז ישולם מס שבח גבוה יותר, אלא על כל הקרקע, הקרקע
 . ובתמורה הקבלן מספק שתי דירות, המכירה היא של חצי מהקרקע

 
 מועד אירוע המס

 :מועד אירוע המס יש שני מסלוליםבעניין 
 30במקרה זה יש לדווח תוך . אירוע מס במועד חתימת החוזה עם הקבלן -מסלול רגיל .1

ישנם מצבים שמס שבח מוכן לדחות את מועד . יום ולהגיש שומה למס שבח ולשלם את המס
וי שינ: כגון, וזה כאשר קיימים תנאים מתלים חיצוניים, תשלום המס למועד מאוחר יותר

מס שבח מוכן לדחות את תשלום המס עד למועד בו יתקיים , במקרה זה. שינוי ייעוד, ע"תב
יש לשים לב כי לא דוחים את מועד אירוע המס אלא רק את מועד תשלום . התנאי המתלה

כאשר החוב , בעל הקרקע יצטרך לשלם את החוב, ולכן כאשר יתקיים התנאי המתלה, המס
 . ממועד אירוע המסיישא ריבית והפרשי הצמדה 

כאשר , המאפשר לדחות את אירוע המס, מסלול נוסףקיים ( 7.11.01) 50החל מתיקון  .2
 -המחוקק מגדיר את יום המכירה בעסקת הקומבינציה כמוקדם מבין השניים הבאים

 .4טופס  -כלומר. יום סיום הבנייה .1
 .כולן או מקצתן, יום מכירת הזכויות בחלק בעל הקרקע    .2

 :מספר תנאים מצטברים לצורך כניסה למסלול השניהמחוקק קבע 
 .המקרקעין בידי הרוכש הינם מלאי עסקי .1
 . המוכר אינו קרוב של הרוכש    .2
על , יום ממועד החתימה על הסכם הקומבינציה 30הודעה למנהל מס שבח תוך     .3

 .בחירתו להיכנס למסלול הנוסף ולדחות את מועד אירוע המס
 

 ?איזה מסלול עדיף
 -מקרהתלוי ב
 כדאי לשלם היום , אם שווי הקרקע היום נמוך אך צופים עליית ערך משמעותית לקרקע

לכן במקרה כזה כדאי לבחור . מס שבח נמוך ובעתיד אולי לקבל פטור על מכירת הדירות
 .קרקע חקלאית שמעריכים שתעבור שינוי ייעוד וערכה יעלה מאד, למשל. במסלול הראשון

  כי זה סמוך , וכן בשלב זה יש כסף לשלם את המיסים, וודאותהיתרון במסלול השני הוא
 . למועד המכירה
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 ?נקבע שווי השוק של מחצית הקרקע כיצד
 :בעבר היו נהוגות שלוש שיטות

 . שמאי שהנישום מביא שמעריך מה שווי הקרקע, כלומר. שווי הקרקע הנמכרת .1
 .להיות זההבשוק משוכלל שווי הנכס צריך , לכאורה. שווי שירותי הבנייה .2
. שלא בצדק, ש"שיטה זו זכתה לתמיכת ביהמ. בניכוי שווי הקרקע, שווי הנכס שנבנה .3

 . בניכוי שווי הקרקע, שווי הבנייה+ שתי וילות שקיבל  -שווי הנכס שנבנה, למשל
בשל , שווי הבנייה+ המוצר המוגמר שווה הרבה יותר מאשר שווי הקרקע ? מדוע זה לא נכון

 . זמן הנוספיםהסיכון וה, היזמות
ואף יש הוראת ביצוע בעניין בנוגע לקביעת שווי , בשנים האחרונות יש גישה אחידה במס שבח

כשווי התמורה , ככלל, שווי המכירה ייקבע: "בחוזר נקבע. בעסקת קומבינציה( התמורה)השוק 
 :והכוללת את המרכיבים הבאים, שמקבל בעל הקרקע מהקבלן

 . עלות הבנייה לקבלן .1
 .התכנון והפיתוחעלויות  .2
 .20%-15%רווח קבלני סביר של  .3
 .מס ערך מוסף .4
 .אגרות בנייה, היטל השבחה: כגון, מיסים והיטלים שמשלם הקבלן עבור הקרקע, אגרות .5

אזי סכומים אלה , נאמר בחוזר שאם הקבלן משלם גם סכומים במזומן לבעל הקרקע, בנוסף
אזי סכומי המזומן , ים במזומן לקבלןאם בעל הקרקע משלם סכומ -ולהיפך, יתווספו לתמורה

 . יופחתו מהתמורה
 

 מכירת הוילות בידי בעל הקרקע 
 XX    מה שקיבל בפועל: תמורה

 (XX) עלות היסטורית של מחצית הקרקע שלא מכר לקבלן
 (XX) שווי שוק של שירותי הבנייה שקיבל בגין מחצית הקרקע

 XX      כ שבח"סה
 

. יש לו פטור, שנים 4-אם הוא מוכר דירה פעם ב? מה דין השבח, בהנחה שמדובר בדירות למגורים
שנים שקדמו למכירה הוא לא החזיק בעת ובעונה אחת  4-אם מדובר בדירה יחידה וב, לחילופין

 . חודשים 18-אז ניתן למכור בפטור פעם ב, ביותר מדירת מגורים אחת
 .כיום קיימת הוראת שעה בנושא זה, כמו כן

 
ובתמורה , מהקרקע 50%בעל הקרקע רוצה למכור לקבלן . רקע שעליה יש דירהנניח כעת שיש ק

 .ואת הדירה הישנה יהרסו, ייתן לו שירותי בנייה למחצית האחרת
  -נבחן מצב שאינו של עסקת קומבינציה, ראשית

במכירת : "לחוק מס שבח (1)ז49' ס. ומוכר קרקע עם זכויות בנייה, לאדם יש קרקע עם דירה
, שלדעת המנהל התמורה המשתלמת בעדה הושפעה מזכויות לבנייה נוספת, ים מזכהדירת מגור

פי בקשתו לפטור בשל סכום שווי המכירה עד לסכום שיש לצפות לו ממוכר -יהא המוכר זכאי על
הדירה וזכויות  -יש שני נכסים, לפי החוק". ללא הזכויות לבנייה הנוספת, מרצון לקונה מרצון

היה שווי : "(2)ז49' סב. אבל לא על הזכויות, ן לתת את הפטור על הדירהמחוקק מוכ\ה. הבנייה
יהיה המוכר זכאי לפטור נוסף בשל , 2011נכון לשנת ₪  1,500,000-הדירה ללא הזכויות נמוך מכ

לבין ₪  1,500,000בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין , הזכויות לבנייה הנוספת כאמור
 -המחוקק קובע, במלים אחרות". נמוך שבהםלפי ה, סכום שווי הדירה

 .הפטור הוא שווי הדירה בלבד₪ =<  1,500,000( < ללא זכויות)שווי הדירה 
 .2הפטור הוא שווי הדירה כפול : כפל פטור₪ =<  750,000( > ללא זכויות)שווי הדירה 

 ₪.  1,500,000פטור של =< ח "ש 1,500,000( > ללא זכויות)שווי הדירה ₪  >  750,000
 .והכול בהנחה שעומד בתנאי הפטור, שווי הדירה ללא זכויות -שווי הדירה

  -כעת נבחן את המצב בעסקת קומבינציה
כדי לקבל פטור , א49' סהבעיה היא שלפי . ז49' בעל הקרקע רוצה לקבל פטור לפי הכללים של ס

כדי להיכנס אם ימכור את כל הקרקע , בעסקת קומבינציה. יש למכור את הדירה בשלמותה
במידה ואדם עושה עסקת , כי (ב)א49' סלכן קובע . הוא ישלם מס שבח על כל הקרקע, לפטור

 :המחוקק נותן לו שתי חלופות, ואז לכאורה לא עומד בתנאי הפטור, קומבינציה
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, ובמקביל למכור מחצית מהקרקע, ויתור על הפטור ממס שבח בגין דירת מגורים מזכה .1
 . יהיה בגין החלק הנמכר בלבד ואז חישוב שווי המכירה

למכור  -כלומר. ז49' תשלום מס שבח בגין הקרקע וקבלת פטור לפי ס, מכירת כל הקרקע .2
 .את הנכס בשלמותו

 דף פתרון+ תרגיל בעסקת קומבינציה  -דף* 
 

 אירועי המס של הקבלן המבצע
ונה את ברגע שהוא ק. הקבלן המבצע רוכש מחצית מהקרקע ובתמורה מספק שירותי בנייה

 . 5%ועליו לשלם מס רכישה של , חל עליו אירוע מס של רכישה, הקרקע
 -לקבלן המבצע יש לו שני כובעים, לכאורה

+  4קבלן בונה מדווח לאחר שיש טופס . על חלק הקרקע שרכש הוא יזם -קבלן בונה .1
 .חוזה

-שצריך לדווח החל מ, על החלק של בעל הקרקע הוא למעשה קבלן מבצע -קבלן מבצע .2
25%. 

 
הוא יוכל לדווח על כל הפרויקט כקבלן , ה בעבר הייתה שלמרות שיש לו שני כובעים"עמדת מ

 . 4הקבלן ידווח רק כאשר הוא ימכור את שתי הדירות שלו ויהיה לו טופס  -כלומר. בונה
. כי הוא עשה עסקת חליפין, מעסקת הבנייה הוא לא אמור להרוויח או להפסיד -ה"ההיגיון של מ

 .  הרווח הוא רק כקבלן בונה ולכן הוא ידווח על התמורה בעת מכירת הדירות -למעשה
 

 תמורה ממכירת הדירות שעברו לקבלן -XX  וילות 2תמורת ממכירת 
 עלות הבנייה על כל השטח -(XX) וילות 4הוצאות בנייה של  -עלות

 XX   (1)2' רווח לפי ס
 

 ? ה מיטיב עם הקבלנים"האם בהתאם לגישה זו מ
 .הקבלן רוצה להקדים את ההפסד ולדווח כקבלן מבצע ולא כבונה -יש הפסדאם 

 .ה מיטיב עימו"ולכן מ, הקבלן רוצה לדחות את מועד הדיווח -אם יש רווח
 

על עסקת ( חברת דירום)חתמה המערערת  22.2.94ביום  -עובדות המקרה -ד דירום"פס
בן צור העבירה , פי ההסכם-על. בן צור הייתה בעלת הקרקע. קומבינציה עם חברת בן צור

 35%-ובתמורה התחייבה חברת דירום להעניק לה שירותי בנייה על ה, מהקרקע 65%למערערת 
בהסתמך על , י מנהל מס שבח"נכון ליום העסקה הוערך ע, שווי החלק של דירום בקרקע. הנותרים

דירום ₪.  9,500,000בגובה של , נתונים באשר לעלויות הבנייה החזויות שמסרה חברת דירום
בפועל שירותי הבנייה עמדו של . צריכה לשלם מס רכישה ובן צור צריכה לשלם מס שבח

 ₪.  5,500,000כך שנוצר לחברת דירום הפסד מביצוע בסך של ₪,  15,000,000
מהדירות שנבנו היא  70%: חברת דירום בנתה על החלק שלה ופיצלה את הנכסים שנבנו לשניים

ההוצאות מוכרות בצורה של , אם יש דירות להשכרה. היא ייעדה להשכרה 30%-ייעדה למכירה ו
וכך , לכן חברת דירום ביקשה לדווח על הבנייה בחלק בעל הקרקע כקבלן מבצע. פחת לאורך זמן

 . יוכר ההפסד באופן מיידי
 

  -דירום עמדת חברת
 :35% -החלק של בן צור -קבלן מבצע

 9,500,000   תמורה
 (,00015,000)   עלות

 (5,500,000) א8' ס, הפסד מביצוע

 -סך עלויות הבנייה
15

42,857,000
0.35

M
 

  
 :65% -החלק של דירום -קבלן בונה

 הנחה -50,000,000   70%תמורה ממכירת 
 (19,500,000)=65%*70%*42,857,000    עלות המכר

 30,500,000 מהדירות בחלקה 70%רווח ממכירת 
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 -ות המכרחישוב על ]*[

 מה שלא נמכר -8,357,000=65%*30%*42,857,000 להשכרה -ק"עלות ר
 19,500,000=65%*70%*42,857,000 עלות החלק הנמכר
 15,000,000 עלות חברת דירום

   42,857,000 
 

 .ועלות הבנייה 9,500,000 -יש לפצל את עלות המכר לעלות הקרקע: הערה
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  -ה"עמדת מ
 .מהדירות 70%והדיווח הוא רק במועד המכירה של , מבצעאין קבלן , יש רק עסקה אחת

 50,000,000  תמורה
 (30,000,000)=70%*42,857,000  עלות
 20,000,000  רווח

 
 מה שלא נמכר -12,857,000=30%*42,857,000 -להשכרה  -ק"עלות ר

 
ת ואם יסתבר שעלו, ה טוען כי מדובר בעסקה אחת של מכירת קרקע תמורת שירותי הבנייה"מ

עמדת )משמע שהייתה טעות בהערכת השווי של המגרש (, כמו במקרה זה)הבנייה גבוהה יותר 
 9,500,000החברה רכשה קרקע תמורת  -כלומר. או שמא מדובר בשתי עסקאות נפרדות(, ה"מ

אבל בסופו של דבר העלות בפועל ₪,  9,500,000ובמקביל היא מכרה שירותי בנייה תמורת ₪, 
 . כך שנוצר הפסד מהעסקה₪,  15,000,000הייתה 

 
קיבל את עמדת  -כלומר, ש קבע כי עסקת הקומבינציה היא שילוב של שתי עסקאות שונות"ביהמ

 :החברה
כדי שתבנה על , חברת בן צור שכרה את המערערת כקבלן -עסקת רכישת שירותי בנייה .1

הכנסה  עבור המערערת תמורה זו הינה. ועל כך העבירה לה תמורה מלאה, מהקרקע 35%
ואילו ההוצאות המוצאות על ידה במסגרת הספקת שירותי הבנייה הן הוצאות , עסקית

 . במידה וקיים, עסקיות שיש לנכותן מההכנסה ולהכיר בהפסד
, מהקרקע 65%במסגרת עסקה זו רכשה המערערת מבעל הקרקע  -עסקת מכר מקרקעין .2

ערת עבור שירותי הבנייה וזאת בתמורה מלאה השווה בגובהה לתמורה שקיבלה ממנה המער
 . שסופקו לה בהתאם

 . ה"ש קיבל את עמדת החברה ולא את עמדת מ"ביהמ, למעשה
 

 הצגת עסקאות קומבינציה כעסקה של הזמנת בנייה
אך קיימת דרך בה בעל הקרקע לא ישלם , בעל הקרקע משלם מס על מחצית מהקרקע, באופן רגיל

הוא יזמין קבלן מבצע שיבנה על החלקה , רקעמהק 50%במקום למכור לקבלן המבצע  -מס כלל
כך בעל הקרקע ימכור את הדירות . והוא ייתן לו בתמורה פדיון של שתי דירות, דירות 4שלו 

, מנקודת מבטוח של הקבלן המבצע. אך היא ללא מיסים, זו אותה עסקה, מבחינה כלכלית. בפטור
ייתכן כי הוא יקדים מעט את . הוא צריך לדווח על כל העסקה כעסקת מתן שירותי בנייה

. במקרה זה הקבלן המבצע לא משלם מס רכישה, אולם. אך לא מדובר בשינוי משמעותי, הרווחים
אם  -התוצאה. כיוון שהוא יכול למכור את כל הדירות בפטור ממס, בעל הקרקע גם יוצא נשכר

 .דה ייצא בהפס"רק מ, נעשה עסקה של מתן שירותי בניה במקום עסקת קומבינציה
הוא מעוניין לקבוע נושאים שונים כגון , אם הקבלן המבצע באמת עושה עסקת קומבינציה -הבעיה
 '. תכנון וכו, ע"תב, מחירים, הנחות

 
. בעלי קרקע ניסו להציג עסקאות קומבינציה כעסקאות של הזמנת בנייה, לאור היתרונות הללו

שרה עם בעלי קרקע בהסכם לביצוע חברה קבלנית התק -ד שאפ"פס -ד מייצג בנושא זה"נדון בפס
הקמת הבניין תיעשה , הוסכם כי חברת שאפ תהיה אחראית על התכנון. הקמה של בניין על מגרש

בהסכם עם רוכשי . מ עם רוכשי הדירות"והיא גם תהיה אחראית לנהל את המו, על חשבונה
תהיה אחראית כך שחברת שאפ , יחתמו בעלי הקרקע כבעלים וחברת שאפ כקבלן מבצע, הדירות

פרט לעניין רישום היחידות , כלפי רוכשי הדירות לכלל ההתחייבויות הכלולות בחוזה המכירה
מנהל מס שבח ראה בעסקה זו כעסקת קומבינציה וחייב את חברת שאפ . במנהל מקרקעי ישראל

 . במס רכישה
". החוזהאלא טיבו האמיתי של , לא לבושו החיצוני של החוזה קובע: "ש העליון קבע"ביהמ

עצם העובדה שבהסכם כתוב שהבעלים נשארים , כלומר. בוחנים את המהות האמיתית, כלומר
ולמעשה יש לבדוק את המהות , לא אומר שכך הדבר באמת, בעלי הקרקע עד לשלב המכר

 . הכלכלית
אחת מאמות המידה לבדיקת : "נקבע כי המבחן האמיתי לקביעת המהות הכלכלית הוא

ל עסקה כגון זו הינה בחינת היקפו ושיעורו של הכוח המסור לקבלן המבצע המשמעות האמיתית ש
מידת מעורבותו ומתחם שיקול , וככל שחופש פעולתו, בכל הנוגע לבנייה עצמה ולמכירת הדירות

, כן תיטה הכף לעבר המסקנה כי לא במבצע בנייה אנו עוסקים, דעתו בעניינים אלה גדולים יותר
 ". בקרקע אלא במי שגם רכש זכויות
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זה מעיד על כך (, רוצה להחליט ולקבוע)ככל שהקבלן המבצע נוהג בקרקע מנהג בעלים  -כלומר
 .אלא רכש את הקרקע, שהוא לא קבלן מבצע
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 :ש לקביעה שמדובר בעסקת קומבינציה ולא בהזמנת בנייה"הנסיבות שהביאו את ביהמ
ניות הבנייה יכול להיעשות בהסכם בין הצדדים נאמר ששינוי תוכ -שינוי תכניות הבנייה .1
אם הוא היה קבלן מבצע . י החברה הקבלנית לאחר תאום מינימאלי עם האדריכל והבעלים"ע

 .כמובן שלא היה מבצע שינוי של תוכניות הבנייה, בלבד
 .לחברה הקבלנית הייתה זכות בלעדית לטפל במכירות -מכירת הדירות .2
, כמעט באופן מוחלט, א זו שקבעההחברה הקבלנית הי -קביעת תנאי הרכישה והתשלום .3

 . את תנאי הרכישה ובכלל זה את תנאי התשלום
החברה הקבלנית הייתה זו שצריכה לשלם את כל המסים שחלים על  -תשלום מסים .4

י "כ ע"מיסים אלה משולמים בד)לרבות היטל השבחה , המגרש החל מיום חתימת ההסכם
 (. הבעלים

 
הקובע באילו נסיבות יהיה מוכן לראות  חוזרהוא הוציא , ה זכה"במרביתם מ, בעקבות פסקי הדין

 :למרות שהתשלום מבוצע באמצעות פדיון מהדירות, בעסקה כעסקה של הזמנת בנייה
 . ולקבלן אין נגיעה לנושא זה, מוכר את הדירות בעצמו( בעל הקרקע)מזמין עבודת הבנייה  .1
 .כל המסים והאגרות יחולו על בעל הקרקע ולא על הקבלן .2
הוא יכול לבקש . ל הקרקע צריך להיות החותם היחיד על החוזים עם הדייריםבע .3

מי שחותם צריך להיות בעל  -אך לא מעבר לכך, שהאחריות על טיב הבנייה תחול על הקבלן
 .הקרקע

, התשלום לקבלן יכול להיות חלק מהפדיון. אין חשבון בנק משותף עם הקבלן המבצע .4
 .רווחיםאבל הם לא יכולים להיות שותפים ב

 .שעבוד או הערת אזהרה: כגון, רשאי הקבלן המבצע לקבל בטחונות, להבטחת התמורה .5
 .יש לבחון את המהותיות של הסטייה ואת הנסיבות, אם יש סטייה מהתנאים

 
 מ בעסקאות קומבינציה"מע

ולכן על הקבלן להוציא חשבונית , בעל הקרקע שהוא אדם פרטי מוכר קרקע לקבלן שהוא עוסק
 :כמפורט להלן ,עצמית
י "רכישת קרקע ע -חשבונית עצמית ראשונה הקבלן צריך להוציא בעת רכישת הקרקע -

 .במועד חתימת החוזה -כלומר. עוסק מאדם פרטי
יש , 29' לפי ס. חשבונית עצמית נוספת הקבלן צריך להוציא בגין מכירת שירותי הבנייה -

נייה לבין מועד קבלת להוציא את החשבונית העצמית במועד המוקדם מבין סיום הב
מועד קבלת הקרקע  -מועד קבלת התקבול הינו המועד המוקדם יותר, במקרה זה. התקבול

הוא קיבל תקבול , ברגע שהקרקע תגיע לחזקתו, למעשה. מהווה את מועד קבלת התמורה
 .ולכן עליו להוציא חשבונית עצמית נוספת
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 תכנון מס
 18.9.2011 -8שיעור 

 
 מהדף -קבלנים -2פתרון תרגיל מס * 
 

 פיצולים והעברת נכסים, מיזוגים
 . מבלי שיהיו חסמי מס, ארגונים במשק-מטרת הסעיפים היא לאפשר פעולות כלכליות ורה

 
 מיזוגים -103' ס

אמורה ' כאשר חברה א, הרוצות להתמזג על דרך של העברת נכסים' וב' נניח שישנן חברות א
' אמורים לקבל מניות מחברה ב' י המניות של אובעל, ולהתחסל' להעביר את נכסיה לחברה ב

' חברה א. היא למעשה החברה הקולטת' חברה ב. בהתאם לשווי השוק של כל אחת מהחברות
 '.מקצה מניות לבעל המניות של חברה א' ותמורת זה חברה ב' מעבירה את נכסיה לחברה ב

ובעלי המניות של ' חברה ג -מעבירות נכסים לחברה חדשה' וחברה ב' חברה א -דרך נוספת למיזוג
 .בהתאם לשווי השוק של כל אחת מהחברות' מחזיקים בחברה ג' וב' א

ובעלי המניות ' תחזיק בחברה ב' חברה א -כ103' ס -מיזוג על דרך של מניות -דרך נוספת למיזוג
מעביר את ' בעל המניות של ב'. שולטת בחברה ב' חברה א, למעשה'. מחזיקים בחברה א' וב' של א

במקרה זה יש לכאורה אירוע מס . מקצה לו מניות שלה' ובתמורה חברה א' המניות שלו לחברה א
 . שהעביר את המניות שלו תמורת ההקצאה', רק לגבי בעל המניות של ב

 
 :אירועי המס במיזוג

העברת נכסים '. מעבירה את כל הנכסים שלה לחברה ב' חברה א -אירוע ברמת החברה .1
היא מוכרת את  -'אירוע המס הוא על חברה א. חרת חייבת במסמישות משפטית אחת לא

 .יש אירוע מס' לחברה א, לכאורה, לכן'. הנכסים שלה לחברה ב
בתמורה . המניות של בעלי המניות התאדו והחברה ריקה -אירוע ברמת בעלי המניות .2

 (.הקולטת' )מקבלים מניות מחברה ב' לאידוי המניות בעלי המניות של חברה א
המיזוג בכל אחת המדרכים  103' ק קובע כי אם תהיה עמידה בכל התנאים שנקבעו בסהמחוק

יינתן , ורק אם יש המשכיות, המחוקק קובע כי הוא רוצה לראות המשכיות. לעיל יהיה פטור ממס
 : התנאים להמשכיות הם. הפטור
' תימשך בחברה ב' המחוקק דורש שהפעילות של חברה א -ברמת החברה הקולטת .1

המחוקק לא יאפשר . תתחסל' המחוקק לא מעוניין שחברה א. ת במשך שנתיים לפחותהקולט
 .בין החברות המתמזגות 1:4 -מיזוג אם יש הפרשי גודל של יותר מ

בעלי המניות ימשיכו להחזיר בזכויות שלהם בחברה הקולטת במשך שנתיים לפחות מיום  .2
 .המיזוג

 
 פיצולים -105' ס

נניח שאנו רוצים לפצל את אחת הפעילויות . לה מספר חטיבות אפ שיש-נניח שיש חברת סטארט
 . בחברה לחברה אחרת ולהנפיק את אחת מהפעילויות

' והיא תחזיק בחברה ב' שתנהל את חטיבה א', חברה א -אנו רוצים לפתוח חברה נוספת, כלומר
. ותבעוד שבמצב המוצא חברה אחת ניהלה את הפעילות של שתי החטיב', שתנהל את חטיבה ב

 .מצב זה מאפשר למשקיע להשקיע רק בפעילות בחטיבה מסוימת
הנכס . הפיצול הזה חייב במס, לכאורה'. מכירת הנכסים לחברה ב -יש אירוע מס' לחברה א

המחוקק נותן פטור ממס במקרה זה . המרכזי הוא ידע וטכנולוגיה והעברה שלו היא אירוע מס
המטרה היא , כלומר. במשך שנתיים לפחות' ממשיכה להפעיל את חטיבה ב' בתנאי שחברה ב

 .המחוקק דורש המשכיות באחזקה, כמו כן. שהפעילות לא תתחסל
 .מאפשר לבצע פיצול אופקי או אנכי 105' ס

 '.עם חטיבה ב' מחזיקה בחברה ב' עם חטיבה א' חברה א -פיצול אנכי
ים חברה נוספת במצב המוצא יש חברה עם שתי חטיבות ובעלי המניות מקימ -פיצול אופקי

יש שתי חברות נפרדות עם אותם בעלי  -כלומר. ומעבירים אליה פעילות של אחת מהחטיבות
 .מניות

שיש לה פעילות בתחום הפעילות של ' רוכשת חברה ב' חברה א -המחוקק מאפשר גם פיצול ומיזוג
חברה  -הפעילות פוצלה מהחברה הנרכשת ומוזגה לתוך הפעילות של החברה הרוכשת'. חברה א

 '.א
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 שותפות למסגרת חברה/העברת נכס משותף -ב104' ס
סעיף זה קובע כי אם . ניתן להעביר את הנכס המשותף למסגרת של חברה על מנת לגייס משקיעים

השותפים יקימו חברה ויעבירו אליה את הנכס המשותף וכל אחד מהם יקבל אחזקה בדיוק לפי 
 . ות את ההעברה הזו כהעברה פטורהאזי יהיה אפשר לרא, אחוז חלקו בנכס המשותף

 
 העברת מניות מבת לאם -ג 104' ס

י חברת "יש גם חברה נכדה המוחזקת ע. 100%נניח שחברת האם שולטת בחברת הבת בשיעור של 
 100% -ארגון ולהגיע למצב שחברת האם שולטת ב -אנו רוצים לבצע רה. 50%הבת בשיעור של 

לא דרך חברת )מהחברה הנכדה באופן ישיר  50% -ה בחברת האם מחזיק -ובנוסף, מחברת הבת
ג המחוקק לא 104בסעיף , אולם. בתנאים מסוימים, המחוקק מאפשר פטור גם במקרה זה(. הבת

במרבית המקרים פונים למחלקת , לכן. קובע נוסחה לחישוב המחירים המקוריים של המניות
 .ה והם קובעים רולינג"מיזוגים ופיצולים במ

 
 העברת נכסים בין חברות אחיות -(ו)ב104' ס

רוצה להעביר את אחד הנכסים שלה ' חברה א'. וב' א -במצב המוצא קיימות חברות אחיות
אזי ניתן לבצע את , המחוקק קובע כי אם ישמרו יחסי האחזקה של בעלי המניות'. לחברה ב

ל המניות קיימת תקנה שקובעת איך לחשב את המחירים המקוריים ש. העברת הנכס בפטור ממס
 . לאחר העברת הנכסים

 
 העברת נכסים תמורת מניות -א104' ס
בנכס לחברה תמורת קבלת הזכויות הקיימות באותה  מלוא זכויותיואדם המעביר את : "א104' ס

לפי חוק מס שבח מקרקעין או לפי חוק התיאומים בשל , לא יחויב במס לפי פקודה זו, חברה
 :אינפלציה אם נתמלאו כל אלה

בכל  90%יר מחזיק במשך שנתיים לפחות מיום ההעברה זכויות המקנות לו לפחות המעב .1
 .אחת מהזכויות בחברה

 .החברה מחזיקה בנכס שהועבר אליה במשך שנתיים לפחות מיום ההעברה .2
היחס בין שווי השוק של הזכויות שהוקצו למעביר לבין שווי השוק של כלל הזכויות  .3

שבין שווי השוק של הנכס המועבר לשווי השוק של בחברה מיד לאחר ההקצאה הוא כיחס 
 ". החברה מיד לאחר ההעברה

א מאפשר העברת 104' ס, למרות זאת. כעיקרון העברת נכסים מאדם לחברה מהווה אירוע מס
נראה בהמשך מהן . ובתנאי שהנכסים הועברו תמורת זכויות בחברה בלבד, נכסים בפטור ממס

 . בהם הנכסים מועברים תמורת הון מניות בלבד נדון במצבים. זכויות החברה בלבד
 

 : למעט, כל הנכסים? "נכס"מהו 
 . מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישי .1
 .מלאי עסקי .2
 .זכות חזקה במקרקעין המשמשים לצורכי מגורים .3

 .א104' ל לא ניתן להעביר מאדם לחברה בפטור ממס לפי ס"את שלושת הנכסים הנ
 

 ?א104' ים בסמתי משתמש
בעיקר בכל מה שנוגע לנכסי , העברת הפעילות. להתאגד כחברהעסק עצמאי רוצה /אדם .1

א מאפשר להעביר את הנכסים 104' ס. כ אירוע מס מהותי"יוצרת בד, המקרקעין ולמוניטין
 . האלה בפטור ממס תמורת הון המניות

, לכאורה. למטה טק ולהעביר את הידע-נניח שרוצים לפצל חטיבה בחברת היי -פיצול .2
כשיש , אך. העוסק בפיצול 105' או באמצעות ס, א בפטור ממס104' ניתן לעשות זאת לפי ס

נניח שיש הפסדים עסקיים או . א104' נעדיף להשתמש בס, אפשרות לבחור בין שני הסעיפים
ההפסדים  -תיווצרנה מגבלות על קיזוז ההפסדים, 105' אם נעבוד לפי ס. הפסדי הון בחברה

 50%מההפסד או  20%ו לחברה ערב הפיצול יותרו לקיזוז בשנים הבאות בשיעור של שהי
לכן . א לא יוצר כלל מגבלות104' ס, לעומת זאת. לפי הנמוך שבהם, מההכנסה החייבת

, א104' אבל לפעמים לא ניתן להשתמש בס. א104' במקרה כזה נעדיף להשתמש בס, לכאורה
 . כן מאפשר להעביר התחייבות 105' בעוד ס, ותכי הוא יוצר בעיה בהעברת התחייבוי
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ואני ', וג' ששולטת בחברות ב' נניח שחברה א. ארגון-רהא הוא 104' יישום נוסף של ס .3
' או שרוצים להנפיק את ב, כדי שתשלוט בה או תנהל אותה' תהיה מתחת לב' רוצה שג

את המניות של  'תעביר לחברה ב' כך שחברה א, א104' ניתן להשתמש בס'. ככוללת את ג
 .בפטור ממס' חברה ג

נניח שלחברת אם יש רווחים ויש לה נכס שגלום בו רווח ניכר והיא . הפסד/הסטת רווח .4
ולכן טוב יהיה , לחברת הבת שלה יש הפסדים, לעומת זאת. רוצה למכור אותו ולא לשלם מס
אך זה , א לכאורה נותן מענה לתכנון המס הזה104' ס. אם חברת הבת תמכור את הנכס

ה יבחן אם עיקר הפעולה בוצע מסיבה עסקית וכלכלית "מ. מהווה תכנון מס חייב בדיווח
ד בן "פס)ואז ייתכן והפעולה לא לגיטימית , או מטעמים אחרים של חסכון במס( לגיטימי)

 (.ארי
 

אנו . הקובעים עיקרון, החוק מאפשר להעביר את הנכס בפטור ממס תחת תנאים מסוימים
 :על שני עקרונות בסיסיים כדי לקבל את הפטור צריכים לשמור

נדרשת שליטה בחברה , גם אם הועבר הנכס לחברה אחרת, כלומר -המשך שליטה .1
 .המשך שליטה בנכס בעקיפין, כלומר. האחרת

כך שלא ייווצר מצב בו מעבירים נכס  -הגורם שקיבל את הנכס יחזיק בו תקופה מסוימת .2
החבר הקולטת תחזיק בנכס שהועבר במשך שנתיים נדרש ש, כלומר. ומייד מוכרים אותו

 . מיום ההעברה
 

 :העברת מלוא הזכויות בנכסים תהיה תמורת זכויות בחברה בלבד -תנאי ראשון
את ההעברה ניתן לעשות לחברה חדשה שמוקמת במיוחד לצורך . נעסוק בתמורת מניות בלבד

אחר ההעברה הוא ישלוט בחברה ובתנאי של, העניין וגם לחברה קיימת שאיננה בבעלות המעביר
 . לפחות 90%בשיעור של ( הנעברת)הקולטת 

יחיד בעל עסק רוצה להקים חברה ולהעביר אליה את הנכס תמורת הון  -העברה לחברה חדשה
 . 100%-וכך שולט ב, הון מניות 100תמורת  100הוא מעביר נכס בשווי . מניות בלבד

בחברה קיימת יש , למשל. עסק וקבלת הון מניותהעברת הנכס של בעל ה -העברה לחברה קיימת
הון  100לחברה ומקבל ' בעל הנכס מעביר את נכס ב. 10והון מניות קיים של  10בשווי ' נכס א
 .ההנפקה היא תמורת הון מניות בלבד. 90%ושולט במעל  100/110 -וכעת מחזיק ב, מניות

ולא תמורת הלוואת בעלים כיוון המחוקק דורש כי העברת הנכס תהיה תמורת הון מניות בלבד 
שהמחוקק לא מעוניין שבעל המניות יצור לעצמו יתרת זכות וכאשר החברה תרוויח הוא יביא את 

הפטור ניתן רק אם על העודפים העתידיים , כלומר. הכסף עד הבית ללא תשלום מס דיבידנד
 .ישולם מס דיבידנד

 
אך , ן פטור ממס שבח גם על העברת מקרקעיןכעיקרון נות 104' ס. קרקע -יש רק נכס ייחודי אחד

 . 5%במקום , בלבד 0.5%הפטור ממס רכישה הוא יהיה תשלום של 
גם מקרקעין וגם קרקע ניתן להעביר לחברה שהיא לא איגוד מקרקעין וגם לא תהיה , למעשה

למעט תשלום מס רכישה של , איגוד מקרקעין לאחר ההעברה בפטור ממס ללא תנאים נוספים
אם הקרקע תועבר לאיגוד מקרקעין אזי המחוקק מחייב להשלים את המבנה על , אולם .0.5%

 70%יש לבנות לפחות  -"להשלים את המבנה"הכוונה ב. שנים ממועד ההעברה 4אותה קרקע תוך 
' מקביל לס' שהוא ס, לחוק מס שבח 70' ס, כמו כן. מהשטח שניתן לבנייה לפי היתר הבנייה

. המקרקעין בפטור ממס אם ההעברה נעשית תמורת הון מניות בלבדואפשר את העברת , א104
 (.שיעור מס רכישה מלא) 5%הוא שיש לשלם מס רכישה בשיעור של  70' החיסרון בס

 
בתי המשפט . ובדרך כלל מדובר בהון מניות בלבד, ניתן להעביר את הנכס תמורת זכויות החברה

 :התייחסו להעברות שלא היו תמורת מניות בלבד כך
שנים וחודש  10-ייטח ואדרי רכשו חלקות קרקע והעבירו אותן בחכירה ל -(עליון) ד בית ייטח"פ

דמי החכירה . וזאת מתוך מטרה שהחברות ייבנו מבנה מסחרי על הקרקע, לחברות בבעלותם
, באותה תקופה. י הקצאת מניות הניתנות לפדיון"ושולמו ע₪  650,000נקבעו על סכום של 

אך הנישומים טענו שהחכירה תמורת מניות הניתנות , נים ומעלה נחשבה כמכירהש 10 -חכירה ל
פקיד השומה סירב (. 0.5%)ולכן דרשו פטור ממס שבח וממס רכישה , א104' לפדיון נכללת בס

, א104' לתת להם את הפטור בטענה כי הקצאה של מניות הניתנות לפדיון לא עומדת בתנאי ס
 . ון הן סוג של התחייבותמהסיבה שמניות הניתנות לפדי

 :ש העליון קיבל את עמדת פקיד השומה ושלל את הפטור מהנימוקים הבאים"ביהמ
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 .זכות פדיון המניות מהווה תמורה נוספת מעבר לזכות הקיימת בחברה למניה רגילה .1
הם לא העבירו , למעשה, כאן. א מדבר על אדם המעביר את מלוא זכויותיו בנכס104' ס .2

שנים ולא בוצעה העברה של  10 -אלא הם העבירו רק זכות חכירה ל, יתאת הזכות הקניינ
, 2001בשנת , 130הוספו רק בתיקון " מלוא הזכויות בנכס"המילים . זכות הבעלות בנכס

הוא הבהרה ולא חקיקה  130ש טען שתיקון "ובכל זאת ביהמ, 2001ד זה היה לפני "ואילו פס
 . חדשה

החברה תיקח . שנים לחברה 10-הנכס מוחכר ל, ולנישומים היה תכנון מס מוזר לפי .3
, מדמי השכירות היא תחזיר את ההלוואות, תשכיר אותו(, קניון)תבנה בניין מסחרי , הלוואות

 . ללא מס, שנים מתקבלים הקרקע והמבנה 10ולאחר 
כי הם מקבלים , ש קבע כי עצם העובדה שהחברה בונה ללא תמורה עבור בעלי המניות"ביהמ

זה מהווה תמורה נוספת ולכן הם לא עומדים בכלל הדורש , בסופו של דבר את המבנה
 .שההעברה תהיה תמורת מניות בלבד

המבנה למעשה מהווה את העודפים של החברה ולמעשה בעלי המניות רצו לקבל את המבנה 
 .ללא מס

 
הם . םד שהיה להם בניין משרדים בבעלות"מדובר על משרד גדול של עו -(מחוזי) נווה. ד א"פ

את בניין , בין היתר, והעבירו, החליטו להעביר את כל הפעילות של המשרד למסגרת של חברה
הם דרשו פטור . אך עשו זאת תמורת שטר הון הניתן להמרה למניות החברה, המשרדים לחברה

' פקיד השומה טען ששטר הון הוא התחייבות ולא ניתן לעשות שימוש בס. א לפקודה104' לפי ס
ש קבע כי שטר ההון במקרה זה "ביהמ. לא מדובר בהעברה תמורת זכויות בחברה בלבדא כי 104

אולם הוא כולל תוספת התחייבות של החברה לתשלום סך , כי יש לו אופציה, מהווה זכות בחברה
ותוספת זו מוציאה את העברת הנכס מתחולתו של , במועד פירעון עתידי שיקבע₪  800,000של 

 . לא מתקיימת" בלבד"המילה  -מרכלו. א לפקודה104' ס
 

 90%המעביר צריך להחזיק במשך שנתיים מיום ההעברה זכויות המקנות לו לפחות  -תנאי שני
 . בכל אחת מהזכויות בחברה

יש להעביר את הנכס תמורת הון מניות בלבד ויש להחזיק בהון המניות במשך שנתיים , למעשה
 :ד נקבעו הקלות לעניין 104' בס. לפחות

ממשיכים להחזיק )ארגון ובתנאי שכלכלית לא קרה שום דבר -טרה היא לאפשר פטור ברההמ
 :ד104' סמצויות ב ההקלות(. במניות

הוא לא יראה , מהזכויות שקיבלו בחברה 10%אם המעביר ימכור עד  -מכירת מניות .1
 . מהזכויות בחברה 90%-ובלבד שהמעבירים יחזיקו לפחות ב, במכירה זו הפרה של התנאי

 .10%במקרה של חברה חדשה המעביר יכול למכור במשך השנתיים 
 . 91%=100/110כי המצב הוא של  1%בחברה קיימת הוא יכול למכור רק 

אם יופר התנאי . אך לא מהווה הפרה של התנאי, מהווה אירוע מס 10%-מכירת ה: דגש :דגש
 .100-כל ה -יהיה חיוב על כל הנכס המועבר

צות מניות של חברה לא נסחרת למי שלא היה בעל זכויות ניתן להק -הקצאת מניות .2
אם בתוך השנתיים , כלומר. מהון המניות לפני ההקצאה 25%בחברה בשיעור שלא יעלה על 

מההון המניות לפני  25%היא יכולה להקצות , החברה רוצה להקצות מניות למשקיע פרטי
 -ואז יש דילול ל, מניות 25ניתן להקצות , בדוגמא של החברה החדשה. ההקצאה
 .80%בעל המניות הישן מחזיק . 20%=25/125

 . 25/135ואז הדילול הוא של  25ניתן להנפיק הון מניות של , בדוגמא של החברה הקיימת
פ והן מתחייבות שאת כספי ההשקעה הן "המחוקק קובע הקלה לחברות שעוסקות במו

הקובע כי , פ"עתיקות מו ה חברות"במקרה זה קיימות תקנות מ. פ וישווק"ישקיעו במו
 . 75%ניתן לעשות דילול בשיעור של  -כלומר. למשקיע חדש 75%פ יכולות להקצות "חברות מו

כדי לקבל את ההקלה הזו יש לפעול למדען הראשי . 25%המייסדים נשארים רק עם  -כלומר
א 20ואז הם ייהנו מכל החוקים הנלווים כגון , פ ראוי להקלה"והוא צריך לאשר כי המו

 .שנים 3פ ייחשבו כהוצאה שוטפת ואין צורך לפרוש אותם על פני "הקובע כי הוצאות מו
אבל , בהנפקה בבורסה אין מגבלות של דילול, לכאורה -חברה נסחרת -הנפקה בבורסה .3

 51%ד נאמר כי ההקלות כפופות לכך שהמעבירים יחזיקו לפחות 104ברישא של סעיף 
 . 49%קסימאלי בהנפקה בבורסה הוא בשיעור של הדילול המ, כלומר. מהזכויות בחברה
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 -ניתן גם לשלב בין הדברים

הקצאה למשקיע פרטי בשיעור , 10%במהלך השנתיים ניתן לעשות מכירה בשיעור של , לכאורה
ולאחר מכן  10%נניח שיש משקיע פרטי שרוצה לקנות . 49%והנפקה בשיעור של עד  25%של 

רק למי שלא היה  25%-המחוק קובע כי ניתן להצקות את ה. 35%וכך יהיו לו , 25%יוקצו לו עוד 
 . בעל מניות

כי ניתן למכור רק בתנאי שאחרי , 10%ואז למכור  25%קודם להקצות  -גם לא ניתן לעשות ההיפך
 . 20%כי הדילול הוא של  80%והרי לאחר ההקצאה מחזיקים , 90%המכירה מחזיקים לפחות 

זה אפשרי לכאורה כי המחוקק לא מדבר על זה (, בעקיפין)ו ייתכן שאם ימכור לחברה בשליטת
 .המחוקק לא מתייחס לבעל מניות בחברה במישרין או בעקיפין. וזה לא נבחן בפסיקה
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החברה הקולטת צריכה להחזיק בנכס שהועבר אליה במשך שנתיים לפחות מיום  -שלישי תנאי
 . ההעברה

וגם מגבלה על , ת הזכויות שלו במשך שנתייםיש מגבלה על בעל השליטה שלא ימכור א, כלומר
 . החברה הקולטת שלא תמכור את הנכס שהועבר אליה במשך שנתיים

נעשתה מכירה שלא  -או לחילופין, 96' אם בוצעה החלפת נכסים והפעלנו את ס -הקלהגם כאן יש 
 . במקרה כזה לא יראו את מכירת הנכס במשך השנתיים כהפרה, מרצון

 
' חברה א: נניח שחברת אם שולטת בשתי חברות. מניותו הנכס המועבר הוא נבחן כעת מצב ב

תשלוט ' וחברה א' כך שחברת האם תשלוט בחברה א, ארגון-אנחנו רוצים לעשות רה'. וחברה ב
הקצתה ' ובתמורה חברה א' לחברה א' חברה האם תעביר את המניות של ב, כלומר'. בחברה ב

. ד104' למכור את הזכויות במשך שנתיים בכפוף לס לחברת האם אסור. מניות לחברת האם
 . במשך שנתיים מיום ההעברה', המניות של חברה ב -קרי, צריכה להחזיק בנכס' חברה א

' האם חברה א -נשאלת השאלה'. לחברה ב 60%נניח כעת שאנו רוצים להכניס משקיע בשיעור של 
קה באותן מניות ואף הערך שלהן מחזי' חברה א, לכאורה? מקיימת את התנאי של החזקה בנכס

עומדים בתנאי של החזקה , האם לאור הנסיבות האלה(. ההנפקה הייתה מעל השווי שלהן)עלה 
זה לא אותו נכס ולכן לא ניתן להנפיק בשיעור של , אם יש איבוד שליטה, ה"לפי עמדת מ? בנכס
 .אלא ניתן להנפיק רק בשיעור שלא יגרום לאיבוד שליטה בנכס, 60%
היחס בין שווי השוק של הזכויות שהוקצו למעביר לבין שווי השוק של כלל הזכויות  -י רביעיתנא

בחברה מייד לאחר ההקצאה הוא כיחס שבין שווי השוק של הנכס המועבר לבין שווי השוק של 
 . החברה מייד לאחר ההעברה

 -המחוקק רוצה שהנוסחה הבאה תתקיים
 

 
 
 

 . מכניסים לחברה קיימת נכס של בעל מניות אחרהחשש של המחוקק הוא בעיקר כאשר 
 דוגמא

 1,000,000ששווה ' המשקיע נכנס עם נכס ב. 5,000ששוויו ' אדם נכנס לחברה שיש בה את נכס א
 .ה חושש שההקצאה לא תהיה בהתאם לשווי הנכס המועבר"מ₪. 

 .1,000,000 -שווי השוק של הנכס המועבר
שווי השוק של מניות = 1M+5K=1,005,000 -ר ההעברהשווי השוק של החברה הקולטת מיד לאח

 .החברה הקולטת מיד לאחר ההעברה

: שווי השוק של המניות שהוקצו למעביר
100

1,005,000* 914,000
110
. 

   

: לכן הנוסחה הבאה לא מתקיימת
1,000,000 914,000

1,005,0001,005,000
 

 
הנכס המועבר לעניין חישוב הפחת ולעניין לפקודה קובע מה יהיה המחיר המקורי של  ה104' ס

 -לעניין חישוב הפחת ולעניין קביעת המחיר המקורי יחול עיקרון רציפות המס. חישוב רווח ההון
הן לעניין המחיר המקורי והן , י המעביר"ויראו כאילו הנכס הוחזק או נמכר ע, כניסה לנעליים

החברה נכנסת . רי כפי שהיה אצל המעבירהמחיר המקורי יהיה המחיר המקו. לעניין יום הרכישה
והיא תהיה זכאית , לנעלי המעביר הן לעניין המחיר המקורי והן לעניין יתרת העלות המקורית

 . לאותו פחת שהיה זכאי לו המעביר ולאותה עלות מקורית לה היה זכאי המעביר
ע "אם בני. םע סחירי"למעט במקרה בו הנכס המועבר הוא ני, כל זה נכון לגבי כל הנכסים

במקרה , שווי השוק נמוך מאשר יתרת המחיר המקורי המתואם -כלומר, הסחירים יש הפסד גלום
 . זה המחיר המקורי אצל הקולטת יהיה הגבוה מבין שווי השוק או עלות נומינאלית

 
 ?מהו המחיר המקורי של המניות בחברה החדשה אצל אותו אדם שהעביר את הנכס -ו104' ס

כי המחיר המקורי של המניות החברה החדשה יהיה המחיר המקורי של הנכס המחוקק קובע 
 . כשהוא מתואם מיום רכישת הנכס ועד יום ההעברה, שהועבר

עלות , 2010והוא הועבר לחברה בשנת ₪  1,000 -ב 2005נניח שנקנה נכס שאינו בר פחת בשנת 
ועד שנת  2005משנת  כאשר היא מתואמת, 1,000 -המניות תהיה העלות המקורית של הנכס

2010. 
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יום ההעברה הינו יום הרכישה החדש והעלות המקורית היא . נקבע יום רכישה חדש, למעשה
מה לגבי הסכום האינפלציוני  -אך נשאלת השאלה, המחיר המקורי המתואם של הנכס המועבר

, אוםלכן נקבע כי התיאום ממועד הרכישה של הנכס ועד יום ההעברה ייקרא הפרש תי? שאבד
 .בהתאם לתקופה בה הוא נצמח, יתווסף לתמורה ויראו בו סכום אינפלציוני חייב או פטור

 
בעת מכירת נכס הון שיעורי המס נקבעים , כזכור. שיעור המס -בעיה נוספת שהתעוררה למחוקק

, ו נקבע יום רכישה חדש104 -ב. 20% -חלק מהרווח חייב במס שולי וחלק ב -באופן ליניארי
ה להפסד "וכך המחוקק גורם למ 20% -כל שיעור המס יהיה חייב ב, אם כך. ם ההעברהשהינו יו

אך לעניין שיעורי , המחוקק אומר כי אמנם נקבע יום רכישה חדש, כדי למנוע זאת. המס השולי
 .המס יראו את מועד רכישת המניות כמועד רכישת הנכס המועבר

 
 פתרון -104סעיף  -העברת נכסים בפטור ממס -דף

 
 1' שאלה מס

₪.  400והתחייבויות בסך ₪  700רכוש שוטף בסך ₪,  1,300יש רכוש קבוע בסך  -'מצב א
אך זה לא יהיה , 1,600=1,300+700-400לכאורה אחת האופציות היא להנפיק הון מניות של 

, אולם. 104' שכן הרכוש הקבוע יוצר רווחי הון והוא מעוניין להעביר אותו לפי ס, חכם מצידו
רק כנגד הרכוש  -1,300כדאי לו להנפיק הון מניות של , לכן. ש שוטף לא יכול ליצור רווחי הוןרכו

חבל לבזבז את העודף של הרכוש השוטף כנגד הון , כלומר. 300וליצור הלוואת בעלים של , הקבוע
 . מניות

 .כדאי להעביר אותו כנגד הון מניות, כאשר מדובר ברכוש קבוע שיוצר רווחי הון
כמו , כדאי להעביר אותו כנגד הלוואת בעלים, ומדובר ברכוש קבוע שאינו יוצר רווחי הון במידה

 .במקרה של רכוש שוטף
 

  -'מצב ב
 .כי לא ניתן להעביר רכוש קבוע כנגד התחייבויות 800הוא לא יכול להנפיק הון מניות בגובה 

 .ות מהבנקיםנשאיר חלק מההתחייבויות אצל המעביר ולא נעביר את כל ההלווא, לכן
נעביר . מתוך ההתחייבויות יישארו אצל בעל המניות₪  200 -ו 1,000ניתן להנפיק הון מניות של 

 . 700 -התחייבויות לחברה רק בגובה הרכוש השוטף
רכוש קבוע נעביר כנגד הון המניות ונשאף ליצור יתרות זכות לבעל השליטה ולכן תמיד את עודף 

 .עביר כנגד יתרת זכות לבעל השליטההרכוש השוטף על ההתחייבויות נ
 

 3' שאלה מס
. א104' ניתן להעביר מקרקעין לחברה ולקבל פטור לפי ס 7.11.2001 -החל מ, כעיקרון .1

 -יש להניח כי המקרקעין אינו מהווה מלאי עסקי אצל המעביר, כדי שניתן יהיה לעשות זאת
ד ולאחר ההעברה מר אבן נדרש שההעברה תהיה תמורת הון מניות בלב, כמו כן. מלאי אבן

 . בהתאם לשווי -וההעברה תהיה כלכלית 90%יחזיק 
 : יש לעמוד בנוסחה

 
 
 
 

 120,000 -שווי השוק של הנכס המועבר
 120K+1K+8,500+1,500-2,500=128,500 -שווי שוק החברה הקולטת מיד לאחר ההעברה

:הנוסחה -כלומר
120,000

128,5004,000

X

X



    56,470X   

 
 . מניות 60,470=4,00+56,470כ "בחברה יש בסה

מהמניות ולכן ניתן לבצע את  90%המעביר צריך לקבל מעל , כלומר. 90%<56,470/60,470
 .א104' העברת המקרקעין לחברה בפטור ממס לפי ס

 . 2.125=128,500/60,470 -שווי כל מניה
56,470*2.125=120,000. 
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 .56,470 -מניות שעל החברה להנפיק למר אבןמספר ה .2
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 4' מסשאלה 
אך נדרש שהשליטה בשתי החברות , המקרה הפשוט הוא העברת נכסים בין חברות אחיות .1

'. מג 90%אך רק ' מב 100%אך זה אינו המצב כי חברת הא מחזיקה , תהיה זהה לחלוטין
 :פטור ממס כךניתן להעביר את הזיכיון ב(. ו)ב104 -לכן לא ניתן להשתמש ב

ההעברה . תמורת הון מניות בלבד' לחברה ב' מעבירה את המניות של חברה ג' חברה א
' ולכן חברה ב' כעת שולטת בחברה ג' חברה ב -הזיכיון -לגבי הנכס. א104' מתבצעת לפי ס

 . תמורת מניות בלבד' יכולה להעביר את הזיכיון לחברה ג
 :המגבלות שיוטלו על כל אחת מהחברות .3

כפוף להקלות , במשך שנתיים מיום ההעברה' צריכה להחזיק במניות של חברה ב' ה אחבר
 .ד104' שנקבעו בס

אחזקה בנכס שהוא , כפרשנות. במשך שנתיים בלבד -'מניות ג -צריכה להחזיק בנכס' חברה ב
בשיעור של מעל ' לא ניתן להכניס משקיע לחברה ג -מניות יוצרת מגבלה לגבי איבוד שליטה

49%. 
 .כיוון שאין איבוד שליטה, 40%בשיעור של ' יתן להכניס משקיע חדש לחברה גנ .4

 


