
  
  םדיני מסי

  
  
  

  סיכומי הרצאות
  אריה לפידות' פרופ

  
  
  
  ג" תשס–' סמסטר א

  שנה ב

  
  

        
  

   פיני בסיס–י "סוכם ע
il.net.012@piniben  



  דיני מסים
  אריה לפידות' פרופ: מרצה

  
  
  

   פיני בסיס–י "סוכם ע
piniben@012.net.il  

1

  
  1................................................................................................................................מבוא

  1........................................................................................................?מהי הגדרת הכנסה

  2...........................................................................?מהו הדבר שמייחד את מושג ההכנסה

  6.............................................................................................מס רווחי הון על הבורסה

  6...............................................................................................מס הכנסה על רווח הוני

  8..............................................................................................................היקף תחולת המס

  9...................................................................................................................מקור ההכנסה

  11...............................................................................................2003 -הרפורמה החדשה 

  11................................................................................................................תושב ישראל

  12...........................................................................................................תושב לגבי חברה

  14.................................................................................................................הרפורמה במס

  14..............................................].19/5/02תיקון אחרון [ לפקודת מס הכנסה  2סעיף 

  14............................................................................................).רבתי (– . א4סעיף 

  15.............................................................................. עניינים שחל שיפור ברפורמה2עוד 

  15...........................................................;מקום הכנסה במכירה לחוץ לארץ. 4סעיף 

  16..............................................................................................).רבתי(. ב75סעיף 

  16...................................................................................................)רישא (2סעיף 

  17.........................................................................................................שנת מס שוטפת

  17...........................................................................................................קיזוז הפסדים

  18........................................................................................................................הטלת מס

  18........................................................................................................)10(2סעיף 

  19............................................................................................; חקלאות)8(2סעיף 

  19............................................................................; פטנט וזכות יוצרים)9(2סעיף 

  20...................................................................................; עסק ומשלח יד)1(2סעיף 

  22..................................................................................................................קיזוז הפסדים

  22.........................................................................................................)1 (2סעיף 

  22...................................................460ד יג " פד השומהפקי' רפאל מני נ 52/58א "ע

  23..........................................................................................................)1(2סעיף 

  23.............................................................................................................28סעיף 

  24.........................................................................פקיד השומה' ד גולדשטיין נ"פס

  25..........................................................................................................)6(2סעיף 

  26................................................................................................................עסקה מסחרית

  27................................................................................................................עסקה מסחרית

  27.......................................".מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי ")1(2סעיף 

  29.................................................................................פקיד השומה' אסיל נד "פס

  29.....................................................................פקיד השומה' ד מירון ובן ציון נ"פס



  דיני מסים
  אריה לפידות' פרופ: מרצה

  
  
  

   פיני בסיס–י "סוכם ע
piniben@012.net.il  

2

  31..........................................................................................................)2(2סעיף 

  33............................................................................................................)המשך(הטלת מס 

  33..........................................................................................................)2(2סעיף 

  33...............................................................................................תשלומים חוזרים ונשנים

  33............................................................................................; גמלאות)5(2סעיף 

  33.......................................................................................................................אנונה

  34.........................................................................................................................מלוג

  35......................................................;פי הסכם עזבון בחיים- סכומים על)23(9סעיף 

  35................................................................................................... סוגי פיצויים2יש 

  36..................................................................................................................חישוב הכנסה

  36.......................................................................עסק ומשלח יד –) 1(2 נחזור לסעיף

  37...................................................................................................................:לסיכום

  38...........................................................................................רוייס-ד רולס"ובפס

  40......................................................................................פירותית/ מבחנים להכנסה הונית 

  40...........................................................................................................................הוצאות

  41.............................................................................................................17סעיף 

  42.................................................................................הוצאות מוכרות והוצאות מעורבות

  43.............................................................................................................31סעיף 

  45...................................................................................................)המשך(ניכויי הוצאות 

  45....................................................... מפרט איזה הוצאות מותרות בניכוי– 17סעיף 

  45............................................... מפרט איזה הוצאות אינן מותרות בניכוי– 32וסעיף 

  45...............................................................................................17רישא של סעיף 

  45........................................................................................................)1(32סעיף 

  46............................................................................;לפקודת מס הכנסה) 2(2סעיף 

  46................................................................. כיצד להעריך הכנסה–בעניין גובה ההכנסה 

  47..........................................................................................................הוצאות אירוח

  47.............................................................................................................30סעיף 

  47...................................................................................................: קובע31סעיף 

  48...............................................................................................................ל"נסיעות לחו

  48.................................................................................. מדבר על תיקון)3(17סעיף 

  48....................................................................מדובר בהשבחה) 4(32בסעיף ז "לעומ

  49..................................................................מקרה נוסף שלא הכירו בהוצאה לניכוי

  50...................................................................................................)המשך(ניכויי הוצאות 

  50..........................................................................................................שמירה על הקיים

  51................................................................................................לעניין הוצאות פרסום

  51.................................................................... שמירה על הקיים–ל "הוצאות נסיעה לחו

  51.........................................441) 1(ד י" פפקיד השומה' ר לילי בלוך נ"ד 141/54א "ע



  דיני מסים
  אריה לפידות' פרופ: מרצה

  
  
  

   פיני בסיס–י "סוכם ע
piniben@012.net.il  

3

  51.........................................לייזר' פקיד השומה חיפה נ 412/65א "דוגמא מעניינת ע

  52........................................................................."קורנר פינתי"ד "מקרה אחר פס

  52.........................................................ד הללו החוק תוקן והותקנו תקנות"אחרי פס

  52........................................................; הוסמך שר האוצר להתקין תקנות31בסעיף 

  52..............................................................................................................חובות אבודים

  52...................................................................................; חובות רעים):4(17סעיף 

  53........................................................................................................)1(17סעיף 

  54...................................................................................................................ניכוי פיצויים

  54..............................).וודיפילד' סטרונג נ) (Strong v. Woodifield) 1906  –ד אנגלי "פס

  54..............................................................זילברשטיין' פקיד השומה נ 449/61 א"ע

  54................................................................................. שמירה על הקיים–ביטוח מנהלים 

  55..........................מ"חברת אוקבה בע' פקיד השומה למפעלים גדולים נ 177/69א "ע

  55...).'רונאל שטטנר ושות. (513, )2(וד כ"פ. פקיד השומה חיפה' שטטנר נ 477/71א "ע

  56...... מכיל רשימה של פסקאות אשר קובעות איזה הוצאות לא יותרו בניכוי– 32סעיף 

  56................–בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל  "– )10(32סעיף 

  56................................................................................................):ב)(10 (32סעיף 

  56.............................":פטורים ממס"דן בפטורים הוא מתחיל בכותרת  –) 19 (9סעיף 

  57.............................................................................................................................קנס

  57.............................533) 1(ד יז "פ, פקיד השומה' נ" העולה"קופת מלווה  22/61נ "ד

  58.........................................................................................................הוצאות משפטיות

  59......................................................................................................הפרשות חשבונאיות

  61.........................................................................................................הוצאות משפטיות

  61..........................................................................................הוצאות ערעור מס הכנסה

  62......................................................................................................ספרי חשבון קבילים

  62......................................................................................................)11 (17ף סעי

  63......................................................................................................הפרשות חשבונאיות

  owen.....................................................................63' ד חברת הרכבות של פרו נ"פס

  64.............................................................................................................18סעיף 

  64....................................................................................: שיטות בניהול ספרים2ישנם 

  65......................................................................................................לקופות גמלהפרשה 



  דיני מסים
  אריה לפידות' פרופ: מרצה

  
  
  

   פיני בסיס–י "סוכם ע
piniben@012.net.il  

1

  17.10.02 – 1שיעור 

  מבוא

  ; סוגי מסים ונעמוד על ההבחנה ביניהם3ין בין אנו צריכים להבח

  .מס הכנסה .1

  .מס רווחי הון .2

  .מס שבח .3

  

  . היה מס הכנסה בלבד– 1949עד שנת 

  . לא היה מס הכנסה כלל– 1941לפני 

  . בפעם הראשונה הוטל מס הכנסה– 1941בשנת 

  

  ?מהי הגדרת הכנסה

  ". מס המוטל על הכנסה: "לורד אנגלי הגדיר זאת

אנו יודעים מהי הכנסה , "הכנסה" הוא שבחוק אין לנו הגדרה של –מה שמאפיין הגדרה זו 
  .על פי הפסיקה

 סך כל הכנסתו של אדם מן -" הכנסה: " ישנה הגדרה לפקודת מס הכנסה1בסעיף 
 סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם בצירוף, 3-ו2המקורות המפורשים בסעיפים 

  ".כהכנסה לענין פקודה זו

שבעצם אותה אנו , "הכנסה"אולם הגדרה זו אינה עוזרת לנו כיוון שהיא משתמשת במילה 
  .מעונינים להגדיר

  

  ?"הכנסה"כ מהי הגדרת "א

שפקודת מס : והסיבה לכך. כבר בתקופת המנדט בתי המשפט פנו לפסיקה האנגלית
פקודה "הייתה מבוססת על ה,  שהונהגה בארץ ישראל המנדטורית1941 -הכנסה מ
  .1922משנת " לדוגמא

י משרד המושבות הבריטי לצורכי חקיקה ברחבי האימפריה "הפקודה הזו הוכנה ע
ולכן ניתן לראות חוקים שונים באימפריה הבריטית המבוססים על פי הפקודה . הבריטית

  .1922לדוגמא משנת 

ורק בעניינים מסוימים . ור ופישוט של חוק מס הכנסה האנגליהפקודה הייתה קיצ
הפקודה לדוגמא הייתה שונה מהחוק האנגלי וזאת בהתחשב בתנאים המיוחדים של 

  .המושבה שהנהיגה את הפקודה

הבסיס להטלת המס , הייתה, אחד הנושאים שהפקודה הייתה שונה מהחוק האנגלי
  .מבחינת היקף המס

כאשר באו ,  מטבע הדברים–ובעקבותיהם בתי המשפט בישראל בתי המשפט המנדטוריים 
  .פנו לפסיקה האנגלית שפירשה את הפקודה באנגליה, לפרש את פקודת מס הכנסה

י המנדטורית " הונהגה גם בא–" הכנסה"שהפסיקה האנגלית בפירוש של , התוצאה
נטייה של בתי כי בשנים האחרונות ניכרת , ראוי להוסיף. (ובעקבות כך גם במדינת ישראל

  ).המשפט לפנות אל המשפט האמריקאי

ההבדל . גם חוק מס הכנסה האמריקאי היה מבוסס מראשיתו על חוק מס הכנסה האנגלי
  ".מס רווחי הון"הגדול ביניהם שבחוק מס הכנסה האמריקאי מלכתחילה הוטל 
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 פירשו את פקודת מס –כ כאשר בתי המשפט המנדטוריים ולאחר מכן הישראליים "א
  .הם פנו לפסיקה האנגלית, כנסהה

  ".מס על הכנסה "–על פי הפסיקה האנגלית היא " הכנסה"הגדרת 

  

  ?מהו הדבר שמייחד את מושג ההכנסה

, הכנסה' מקור'יש :  שאומר–" העץ והפרי"הגישה של האנגלים הייתה להתבסס על משל 
 כאשר העץ –" עץ ופרי: "הדוגמא הפשוטה ביותר היא. קור מניב אותםשהמ' פירות'ויש 

יש לו הכנסה ועל הכנסה כזו הוא חייב לשלם , מניב פירות ובעליו מוכר את הפירות ברווח
הרווח הזה איננו ,  הכנסה–אבל אם בעל העץ ימכור את העץ ויהיה לו רווח . מס הכנסה

  . הכנסה קפיטלית–ון זה נקרא רווח ה, הכנסה הכפופה למס הכנסה

  

  דוגמאות

בעל הפרדס שמוכר את הפירות חייב לשלם על הרווח מס . נניח שיש פרדס המניב פירות
  .הכנסה

: אמרו בתי המשפט האנגליים,  ברווח–עתה נניח שבעל הפרדס מוכר את הפרדס כולו 
 –" רווח הוני"שהרווח שיש לו ממכירת הפרדס עם הפירות הוא מה שאנחנו קוראים 

או " נכס השקעתי"או " נכס הוני" את הנכס שהיווה –כלומר הוא מכר את ההון שלו 
במישור " ולכן העסקה שנעשית בנכס ההוני הזה איננה נעשית –" מקור של הכנסה"

אלא בעצם בעל הפרדס מממש את ההשקעה שלו ובעת ". המישור ההכנסתי "–" הפירותי
וזה איננו מהווה .  הנכס השביח–היה לו הרווח הוא תוספת להון ש. המימוש נוצר רווח

  ).זה נכון גם להיום. (ובזה הוא פטור ממס הכנסה. זהו רווח הוני, הכנסה

  

מדוע נטיל מס על הכנסה פירותית ולא נטיל מס על הכנסה שהיא רווח : נשאלת השאלה
  ?הוני

  .הוויכוח בשאלה זו נמשך שנים רבות

  .ס על רווח הוני הייתה לא להטיל מהגישה של המשפט האנגלי

אבל ,  מראשיתה שיש להטיל מס על רווח הוניהגישה של המשפט האמריקאי, לעומתם
  .בשיעור קטן יותר

  ?מדוע באנגליה לא הטילו מס על רווח הון: ונשאלת השאלה

, שהטלת מס על רווחי הון תפגע ברצון לחסוך, מפני שהגישה האנגלית אמרה: התשובה
כ יגבו להם מס על רווחי " בפיתוח עסקיהם מחשש שאחכלומר אנשים לא ירצו להשקיע

  ).במשך הזמן הגישה השתנתה. (וזה לא רצוי לכלכלה. ההון

  

  דוגמא נוספת

  ; "ריבית והפרשי הצמדה, דיבידנד ":לפקודת מס הכנסה) 4(2סעיף 

הפרשי הצמדה או , ריבית, לרבות דיבידנד המשתלם מתוך רווחי הון של חברה, דיבידנד"
  ".ןדמי נכיו

ח מצורפים תלושים וכשמגיע מועד "לנייר האג,  יש לנו אגרות חוב נושאת ריבית– ריבית
  .גוזרים את התלוש ומקבלים ריבית, הריבית

.  בצורה של ריבית–שהניב פירות ,  האיגרת היא העץ–" פירותית"הריבית היא הכנסה 
  .והריבית הזו חייבת במס הכנסה
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ולכן ". רווח הוני"הרווח הזה עקרונית הוא , וחח ברו"ח ימכור את האג"אם בעל האג
משום שבעוד (ח נמכרות במחיר גבוה "גם אם האג. ח אינה חייבת במס הכנסה"מכירת אג

ולכן " במישור ההוני"הרי שסוף כל סוף המכירה היא , )זמן קצר יחול מועד פירעון הריבית
  .אינו חייב במס הכנסה

אם ימכרו את הפרדס , פרדס והגיע זמן הקטיף פירות שהבשילו ב–משל למה הדבר דומה 
  .שעליו אין מס הכנסה, במישור ההוני ולא הפירותי"הרי שמדובר , לפני קטיפת הפירות

הדיבידנד הזה הוא . המניות נושאות פרי בצורה של דיבידנד,  יש לנו מניות– דיבידנד
היא , היא עץ, היא הון,  היא נכס–מכירת המניה . הכנסה פירותית החייבת במס הכנסה

  . ולכן איננו חייב במס הכנסה–מקור של הכנסה 

  

  עוד דוגמא

 זו הכנסה פירותית החייבת – דמי שירות של בית עסק – לפקודת מס הכנסה) 6(2סעיף 
  .במס הכנסה

והרווח שנוצר לו הוא , אם בעל בית העסק יחליט למכור את הבניין הוא מממש את הונו
  ).'והוא הדין לגבי תמלוגים וכדו. (כנסהרווח הוני ואינו חייב במס ה

  

כפי . (והמחוקק התערב וסתם את הפרצה, המצב הזה יצר אפשרות להערים על המס
  ).שנראה להלן

לכן יש מלומדים הסוברים שהגדרה " הכנסה"היות ובפקודת מס הכנסה אין הגדרה מהי 
  .לתאבל מכל מקום זו ההגדרה המקוב. זו היא טעות ויש לשנות את ההגדרה

  

אבל זה לא ,  הייתה רפורמה במס ובפעם הראשונה הוטל מס על רווח הוני– 1949בשנת 
  ".מס שבח"היה מס רווחי הון אלא 

  ?מה ההבדל

ולמס , והוא אומר שאם אדם מוכר מקרקעין הוא ישלם מס,  נחקק חוק מס שבח1949 -ב
  ".מס שבח"הזה יקראו 

  ?מהו המס הזה

  .ןבעצם המס הזה הוא מס רווחי הו

אינו חייב לשלם מס הכנסה מכיוון שזה , אדם שקנה מגרש ומכר אותו ברווח: ניקח דוגמא
  .זה מימוש השקעה, לא פירות

  ?האם הוא חייב לשלם רווחי הון

 רווח קפיטלי בעסקאות של –זהו מס על רווח הוני . המחוקק קבע שעליו לשלם מס שבח
  .מקרקעין

מצד אחד הוא דומה .  ברור מס רווחי הון שהוא לא באופן–מה שמייחד את המס הזה 
כ מטילים מס רווחי הון בתוך פקודת "אבל מצד שני בד. לרווחי הון כי זה מס על רווח הוני

  .ואילו כאן המס הוטל בחוק נפרד). כך מקובל בחוקי המס בעולם. (מס הכנסה

 הכללים  חלים כל–כ כשמטילים מס רווחי הון "בד. החשיבות של העניין שהכללים שונים
ואילו כאן הטילו את המס . 'קיזוז הפסדים וכדו, ח השנתי"הדו, למשל. של מס הכנסה

כל זה , לקיזוז הפסדים, שומה, ח השנתי"להגשת הדו, והכללים להטלת המס. בחוק נפרד
  .היה שונה ממס הכנסה

  .ח שנתי לעניין מס שבח"המס הוטל על כל עסקה בנפרד ולא הוגש דו: למשל
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ח " ש100 מגרשים באחד הוא הרוויח 2נניח ואדם מכר ,  לעניין קיזוז הפסדים–נפקה מינה 
למרות , הוא צריך לשלם מס שבח על המגרש שהוא הרוויח בו, ח" ש100ובשני הוא הפסיד 

. שבפועל בשורה תחתונה לא נגרם כל רווח  וזאת בגלל המגרש השני שהוא הפסיד עליו
ח על כל העסקאות "ם שבסוף השנה עליו להגיש דוואם זה היה מס רווחי הון היינו אומרי

אך כאמור בחוק של . (שעשה ואם היה לו הפסד הוא יכול לקזז אותו בעסקאות אחרות
  ). זה לא היה כך1949שנת 

מפני שמס שבח היה מס על רווח הוני ממכירת מקרקעין ולפעמים המונח , כל זה מבלבל
  .מינלישבח היה מטעה מכיוון שהמס היה על הרווח הנו

  

במקרה אחד , והטילו מס רווחי הון ממש.  היה שוב רפורמה במס– 1952–ב"בשנת תשי
בתוך פקודת מס הכנסה , זאת אומרת. ובכן הכנסת החליטה להטיל מס רווחי הון. בלבד

 –" מס רווחי הון"על רווח הוני יוטל מס שיקרה " שבו נקבע – רבתי) א(5סעיף הוסיפו את 
  .25%בשיעור של 

 - החוק מ. ( כמובן לא חל על מקרקעין משום שעל זה יש מס שבח–רבתי ) א(5סעיף אבל 
1949.(  

 שמס רווחי הון יחול – קבע המחוקק –אשר לייתר המקרים שבהם יחול מס רווחי הון 
כאשר בעל עסק מוכר , כלומר". במכירת נכס בן פחת: "והוא, במקרה אחד בלבד, מיד
אם הוא מוכר , והוא היה זכאי לפחת בעבור הנכס',  וכדוציוד, מכונה, מכונית, כגון, נכס

  .הוא חייב במס רווחי הון, את אותו נכס ברווח

  

  דוגמא

ואם .  פחת ממחיר המשאית20% - זכאי כל שנה ל–בעל משאית שמשתמש בה להובלה 
ולכן אינו , הרי שמדובר ברווח הוני, בעל המשאית ימכור את המשאית ויפיק מכך רווח

בשיעור של ' רווחי הון' יוטל עליו מס ששמו 1952אולם החל משנת . הכנסהחייב במס 
25%.  

  : סוגי מסים3 היו 1952שבשנת : כ התוצאה היא"א

  . הכנסה פירותית–מס הכנסה  .1

  . על רווח הוני ממכירת מקרקעין–מס שבח  .2

  . על מכירת נכס בר פחת–מס רווחי הון  .3

  

 להורות שהסעיף הזה יחול גם על בצור האוצר רשאי שש:  היה עוד פיסקה)א(5בסעיף 
על , למשל,  להטיל מסבמפתיעהכוונה הייתה ששר האוצר יהיה מוסמך . נכסים אחרים

  .רווחים של ניירות ערך בבורסה

 63-64בשנת ( שנים 10 -אולם כעבור כ. שר האוצר במשך שנים לא השתמש בסמכות הזו
ע הנסחרות בבורסה " רווח הון הנובע ממכירת ני שעל פיו–שר האוצר הוציא צו , )לערך

  .25%חייב במס רווחי הון בשיעור של 

כלומר חזרנו למצב של מס רווחי הון במקרה . ובוטל, הצו נשאר בתוקפו שנה אחת בלבד
  ).חוץ ממס שבח". (בנכס בר פחת "–אחד בלבד 

  

. וסחו מחדש ההוראות בדבר מס רווחי הון בתוך פקודת מס הכנסה נ–באותה תקופה 
והסדרה החדשה של הסעיפים הנוגעים לרווחי .  ואילך88 סעיף בא, )א(5ובמקום סעיף 

  .מטילה מס רווחי הון בהיקף מלא" לכאורה", הון
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  ?כיצד

 –" מכירה"ויש הגרה של .  והיא הגדרה רחבה מאוד–" נכס" יש הגדרה של – 88בסעיף 
הרווח ,  שמוכרים נכס ונוצר רווחוהחוק אומר שבכל מקרה. וגם היא הגדרה רחבה מאוד

  .חייב במס רווחי הון

  ?"לכאורה"ומדוע 

  ).88סעיף (; על מה מס רווחי הון לא יחול, כי ישנם כמה סייגים חשובים

  : למשל–" חפצים אישיים"הוא לא חל על  .1

  .מכירת מכונית  .א

 אבל , למרות שמדובר בנכס הוני ולכאורה יש מס רווחי הון–מכירת תמונה   .ב
  .אינו חייב במס, בגלל שזה לשימוש אישי

  .אלא מס הכנסה,  לא יחול מס רווחי הון–מלאי עסקי   .ג

, כמובן לא יחול מס רווחי הון,  אם חל על הרווח ההוני מס שבח–אנומליה בחוק (
  ).מפני שאין טעם להטיל מס כפול על אותו רווח הוני

  .יש עוד פטור לגבי דמי מפתח .2

הפטור הוא . א"ע בבורסה בת" רווח הון הנובע ממכירת ני– החשוב ביותר והפטור .3
  .בתוקף סמכות מפקודת מס הכנסה, י צו מיוחד"פטור שניתן ע

  

אבל למעשה כמעט לא יחול המס הזה .  יש מס רווחי הון בהיקף מלא– 1965החל משנת 
גמא שהמס הזה כן דו. (וכמעט לא יחול. ויש פטור לעניין הבורסה. מפני שיש את מס שבח

  ).יחול מניות בחברה פרטית למשל

הרפורמה הזאת דנה בכל מיני . שחר- הרפורמה הגדולה של וועדת בן– 1975משנת 
  ; מס רווחי הון ומס שבח–אנו נתרכז בדבר אחד . עניינים

 השיטה התבססה על הבחנה בין – השיטה של חישוב המס השתנתה – לגבי מס רווחי הון
שמצד אחד צריך : כלומר הגישה של הרפורמה הזאת הייתה. וח אינפלציונירווח ריאלי לרו

זה . ('הונית'להכנסה ' פירותית'להשוות בין הכנסה , ומצד שני. להרחיב את בסיס המס
" פירותית"כביכול לא יהיה הבדל בין הכנסה ). כי יש הרבה סייגים, באופן עקרוני

  ".הונית"ל

 יחויב במס בשיעור –רווח מעל עליית המדד ,  כלומר– ברווח ריאלי – ואשר לרווחי הון
 -ב" רק" יחויב – רווח נומינלי המשקף את עליית המדד –ואילו העודף האינפלציוני . רגיל
  ). כמובן שאין לזה הצדקה. (10%

וזה המצב היום . ואכן לפני שנים אחדות ביטלו את מס רווחי ההון על עודף אינפלציוני
ואילו הרווח הריאלי חייב במס בשיעור רגיל שזה בערך . חייב במסשעודף אינפלציוני לא 

50%.  

הוא מס רווחי , שבעצם מס שבח,  הוועדה חשבה– 1975 בשנת – מה שקרה עם מס שבח
אין הצדקה להבדלים הגדולים , ומכיוון שכך. הון על רווחים הנובעים ממכירת מקרקעין

ולכן יש מקום להשוות . ודת מס הכנסהבין חוק מס שבח לבין הוראות מס רווח הון שבפק
שמס שבח בדומה , למשל. את הכללים החלים על מס שבח עם אלה החלים על מס הכנסה

התשלום , ח שנתי"וכן גם מס שבח יוטל על סמך דו. למס רווחי הון יוטל באותם השיעורים
  .אומנם יהיה בזמן עריכת העסקה אבל יהיה על חשבון המס עם קיזוזים בסוף השנה

 הצהיר נציב מס הכנסה שתוך שנה יבוטל חוק מס שבח וכל ההוראות ימוזגו – 1975בשנת 
משום שאין הצדקה שמס שבח , לתוך ההוראות של מס רווחי הון אשר בפקודת מס הכנסה
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ויש דעות באוצר . והאוצר חזר בו. ואולם זה לא נעשה עד היום. (יוטל בחוק נפרד
  ). בתור חוק נפרדשאפשר להשאיר את מס שבח, הסבורים

  .מס שבח דומה מאוד למס רווחי הון אבל לא בכל

  

  מס רווחי הון על הבורסה

אחרי וויכוח ציבורי שנמשך שנים רבות הוחלט להטיל מס רווחי , 90 -בראשית שנות ה
בור תקופה קצרה החוק בוטל ואולם כע. והוצא חוק מיוחד שקבע זאת. הון על הבורסה

ונשארנו עם מס רווחי הון עם . ושוב היינו במצב שאין מס על הבורסה. באופן רטרואקטיבי
  .ומס על הבורסה לא היה קיים. חלוקה בין רווח ריאלי לרווח אינפלציוני

  .בתוך חוק מס הכנסה, 60 - בחוק האנגלי הטילו מס רווחי הון בשנות ה–לשם השוואה 

  

 סוף סוף הטילו מס רווחי הון על רווחים הוניים – )2002שנת (האחרונה ברפורמה 
  .1.1.03 -וזה יתחיל ב. ע בבורסה"הנובעים ממכירת ני

  

  מס הכנסה על רווח הוני

המצב המיוחד הזה שבו במשך תקופה ארוכה לא היה מס רווחי הון יצר בעיות שתיקנו 
  .אותן בצורה קצת מוזרה

 –מטבע הדברים . אמרנו שמס הכנסה מוטל על הכנסה פירותית ולא על הכנסה הונית
בתקופה שלא היה . (נישומים השתדלו לקבל את הרווח בצורה הונית ולא בצורה פירותית

  ).מס רווחי הון או כאשר שיעור מס רווחי הון היה נמוך משיעור מס הכנסה

הוא כותב ספר ומפיק רווח , ציא לאור ספרסופר שמו. מקרה של זכות יוצרים: דוגמא לכך
הוא בכל מקרה יהיה חייב במס הכנסה כי אצלו כל הרווח ממכירת הספר הוא . ממכירתו

 שזה ברור רווח –) אחוז מסוים מהמכירות( בין שהוא מקבל תמלוגים –" פירותי"
  . ובין שהוא מוכר את זכויות היוצרים לספר כולו, "פירותי"

למשל מדינאי שפרש וכותב את זיכרונותיו ומפיק רווח , יננו סופראדם שא; לעומת זאת
אם הוא מקבל אחוז מסוים מהמכירות , אנחנו בודקים ממה נובע הרווח שלו, מהספר

  . התמלוגים יהיו חייבים במס הכנסה משום שההכנסה היא פירותית, )תמלוגים(

הוא לא יהיה , מו דבראבל אם הוא ימכור את כל זכויות היוצרים בספר ולא ישייר לעצ
). הוא נשאר במישור ההוני הקפיטלי. (מפני שהוא מכר נכס הוני, חייב לשלם מס הכנסה

שאין מס רווחי ) במשטר(וגם מס רווחי הון הוא לא יהיה חייב כי אנו עוסקים בתקופה 
  .בכך אנשים הערימו והתחמקו ממס הכנסה. הון

תב את זיכרונותיו ומכר את זכויות היוצרים שבו מדינאי כ, ד אנגלי מפורסם"ואכן ישנו פס
  .ש פסק שזה פטור ממס הכנסה משום שאז לא היה מס רווחי הון"וביהמ. וקיבל רווח נאה

  

י "ע. גם בארץ היו מקרים שאנשים שאינם סופרים חיברו ספרים ולא שילמו מס הכנסה
  .שלא קיבלו תמלוגים אלא מכרו את זכויות היוצרים, כך

  .וסתם את הפרצה הזאת,  הפרצה הזאת התערבהמחוקק שראה את

 נאמר שבמקרה כזה מחבר ספר שאיננו סופר אם הוא – לפקודת מס הכנסה) 9(2ובסעיף 
יש הטלת מס הכנסה על , זאת אומרת. הוא חייב במס הכנסה, מוכר את זכויות היוצרים

יה כשיעור והוא נתן ביטוי לכך ששיעור המס במקרה כזה יה. רווח שהוא בעצם רווח הוני
  .מס של רווחי הון ולא בשיעור של מס הכנסה

  ?כ למה זה נקרה מס הכנסה"וא
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שבתוך פקודת מס הכנסה יש לנו הוראות , זאת אומרת. מפני שאז לא היה מס רווחי הון
  .המטילות מס הכנסה שעקרונית בעצם איננו מס הכנסה

זה חייב במס לא , כלומר, "הכנסות סטטוטוריות"אנו קוראים להכנסות האלה , ולכן
  .אלא משום שזו הוראת המחוקק, "פירותית"משום שהוא בהגדרה 

  ?מדוע לא ביטלו את הסעיף הזה כשהטילו מס רווחי הון: ונשאלת השאלה

  .שזה היה טעות ואכן היה צריך לבטל את זה, לפידות סבור' פרופ: תשובה
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  24.10.02 – 2שיעור 

  המסהיקף תחולת 

  ?מהו היקף התחולה של המס

 לא –ברור שאף שיטת מס לא מתיימרת להטיל מס הכנסה כאשר אין שום זיקה למדינה 
  . משלם המס ולא של ההכנסה–של הנישום 

  הסיבה

  ).להטיל מס על תושב חוץ(אי אפקטיביות  .1

  .העמים/  הנימוס שבין המדינות  .2

  

  .ובדרך כלל שילוב של שניהם.  עקרונות2 -ת המס נוקטות באחת מבדרך כלל שיטו

  .תושבות או אזרחות, המס מוטל על אדם שיש לו זיקה למדינה, א" ז–עקרון פרסונלי  .1
    . אזרחות–ב נוקטת "ארה. רוב מדינות העולם נוקטות תושבות

  .קום שהוא על הכנסתו בכל מ–שהמס יוטל על תושב בשל היותו תושב , העיקרון אומר

, "ההכנסה"מה שחשוב זה . התושבות אינה רלוונטית,  כלומר– עיקרון טריטוריאלי  .2
  .האם יש קשר בין ההכנסה לבין הטריטוריה של המדינה

  

  .אצלנו יש דבר קצת מוזר

 מס –נקדים ונאמר ששיטת המס האנגלית מאז ומתמיד הלכה לפי העיקרון הפרסונלי 
הוטל מס הכנסה באנגליה על הכנסה אשר , בנוסף. אנגליםהכנסה היה מוטל על תושבים 

  ).מי שמנהל עסק או למי שיש בנין מניב פרי באנגליה: כגון. (נוצרה באנגליה

  .  העקרונות2כמעט כל השיטות משלבות את 

  .ובנוסף הוטל מס גם כאשר מקור ההכנסה היה בארץ". תושבות"נקודת המוצא הייתה 

  

 הוא בהיקף תחולתו של –א הייתה שונה מהחוק האנגלי אחד המקרים שהפקודה לדוגמ
  .המס

 החליטו בהיקף תחולה של המס לא ללכת לפי – אחר שאמצו את הפקודה לדוגמא 1921 -ב
 כפי שמקובל באנגליה מפני שזה איננו מתאים למושבה שהכלכלה בה התושבותעיקרון 

  .אינה מפותחת

 דיה ולכן עדיף לנקוט בבסיס י המנדטורית חשבו שהכלכלה אינה מפותחת"גם בא
  .הטריטוריאלי

ל כך שבלאו הכי "לא היו הרבה השקעות בחו: ח ההוא"נקודה נוספת שהודגשה בדו
  .ההפסד ממס לא יהיה גדול

הטלת מס על + חשבו שיש גם יתרון שאם אתה הולך לשיטה הפרסונלית : ומאידך גיסא
, ל" נניח שאדם יש לו בית בחוכי אם". מסי כפל"יש הסתברות של , הכנסה שמקורה בארץ

  .הוא עלול לשלם מס גם שם וגם פה

 והוא  בא לידי ביטוי ברישא של טריטוריאלי יש עיקרון – 2002 עד סוף דצמבר 1941 -מ
  ).לפני הרפורמה (לפקודת מס הכנסה 2סעיף 

בשיעורים , לכל שנת מס, בכפוף להוראות פקודה זו, מס הכנסה יהא משתלם"
 או שנתקבלה בישראל, שהופקה, שנצמחה על הכנסתו של אדם ,המפורטים להלן
  ).חברה,  יחיד–" אדם(""  …ממקורות אלה
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וההלכה הפסוקה אומרת כשאנו . להכנסה שהמקור שלה בארץכי הכוונה : הפסיקה קבעה
;   שאלות2באים לבחון אם הכנסה מסוימת חייבת במס הכנסה בארץ צריך לשאול 

  ).ב או אזרח זר לא רלוונטיתתוש, השאלה מי בעל ההכנסה(

  .מה מקור ההכנסה .1

  . היכן המקור הזה נמצא .2

.  ומתקבלים דמי שכירות–תעשיה / אם יש לנו בית עסקים שמושכר למסחר : למשל
זה ברור שבמקרה כזה ההכנסה תהיה . בארץ, היכן נמצא המקור. המקור הוא הבניין

  .חייבת בהכנסה בישראל

  

  .שלא היה קל לקבוע היכן המקוראולם התעוררו מקרים 

היכן שהמניה נמצאת , והיכן המקום?  האם המקור הוא מניה או חברה– לדוגמא דיבידנד
  ?או היכן שהחברה רשומה

כ "אא, אם איננו בישראל ההכנסה לא חייבת במס, אם המקור מצוי בישראל חייב במס
  .בישראל" נתקבלה"

  

  ?בישראל" נתקבלה"מה זה הכנסה ש

ל ומשתלמת על ידי זיכוי חשבונו " שמקבל אזרח ישראלי מחופנסיהולט זה המקרה הב
  ).הכנסה שמתקבלת בישראל(בישראל 

אבל . הפנסיה תהיה פטורה ממס, נניח והוא נותן הוראה לא להעביר את הפנסיה ארצה
האם . ע ואת ההכנסה הוא מביא לישראל"ולשם כך הוא קונה ני? הרי הוא זקוק להתפרנס

  ?או לא" התקבלה"זה 

  . פירוש די מצמצם, "נתקבלה"ד שנטו לתת למונח "היו פס

ואם המקור . ההכנסה חייבת במס אם המקור בארץ: העיקרון הטריטוריאלי אומר, ובכן
  ). 2עד כאן הרישא של סעיף . (ל והיא נתקבלה בישראל"מחו

  

  מקור ההכנסה

והוא מכניס מקרים שההכנסה תיראה . הוא נכנס בהדרגה. 2002ל עד סוף דצמבר  ח5סעיף 
  ).כפי שנראה להלן. (הופקה בישראל' כאילו'

  .ל ולא מעביר ארצה הוא לא חייב במס"אמרנו שאם לתושב ישראל יש הכנסה בחו

  

  . בעניין בנק דיסקונט–ש מנדטורי "המקרה הראשון שהגיע לבימ

ים בבנק אנגלי והפיקדון הזה נשא ריבית ומידי פעם החשבון בנק דיסקונט הפקיד כספ
  .זוכה בריבית אשר שולמה על הפיקדון

  ? י המנדטורית"האם ההכנסה הזו חייבת במס באר: והשאלה

  ?בארץ" התקבלה"והאם ההכנסה , מהו המקור, קודם יש לבדוק

  .ההכנסה לא התקבלה בארץ

  ?"נצמחה או הופקה"כ השאלה האם היא "א

  .הוא נמצא בלונדון וההכנסה לא התקבלה בארץ,  זאת הלוואה– הוא הפיקדון – המקור

  .לכן ההכנסה לא חייבת במס בארץ
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  ד ישראלי "פס: עוד דוגמא

  פקיד השומה' גרוס נ

ב לגייס הון ושם הם "החברה הזו שולחת מנהלים שלה לארה. מדובר בחברה לגידול פקאן
נהלים ומחליטים לשלם לעצמם שכר עבור הם מקיימים אסיפת מ. משתדלים לגייס הון

  ? האם חייב במס בארץ. הם לא מעבירים את השכר ארצה. ל"עבודתם בחו

  :וצריך לנתח

  .לא התקבל בארץ. א

  .ל"וההחלטה והעבודה היו בחו. המקור זה ההחלטה. ב

  .ולכן השכר הזה לא חייב במס בארץ

  

  .כבר בזמן המנדט תיקנו את החוק

  ?כיצד תיקנו את החוק

  : דרכים2 -הוא יכל ללכת ב. המחוקק רצה לחייב במס

ואם .  תושב או לא תושב–רוצים שיטה פרסונלית . לא רוצים שיטה טריטוריאלית .1
  .  החברה תושב חייבת במס

במקום להפוך את , א"ז". סעיפי כאילו"במקום זה הוא התחיל להכניס סעיפים  .2
 תיראה כהכנסה שהופקה בישראל נאמר בחוק כי במקרה מסוים ההכנסה, השיטה

  .5וזהו החלק הראשון של סעיף 

אם יש מקרה של : כדי לחייב את בנק דיסקונט על הריבית בא התיקון בחוק ואומר, א"ז
, א שהוא תושב ישראל" ז. שלו הם בישראלשהשליטה והניהולרווח שאדם מפיק מעסק 

 יהיה חייב במס לפי הרישא של ואז, הופק בישראל' כאילו'הרי כל רווח שהוא מפיק ייראה 
  . 2' סע

  ".כאילו ייראה"עוד הוראות של ) מידי פעם בפעם(כ הוסיפו "אח

  .העיקרון נשאר טריטוריאלי אבל מהעיקרון הזה סטו במקרים מסוימים שהלכו וגדלו

  

  ".תושבות" את המושג של 5סעיף חשוב לשים לב שהכניסו לתוך 

  ;)ג) (1 (5סעיף למשל 

תושב כל עוד הוא , יראוהו,  לארץ באותו משלח יד שבו עסק בישראלמי שעסק בחוץ"
  ".כמי שעוסק בדרך כלל באותו משלח יד בישראל, ישראל

מה שעשו הוסיפו עוד ועוד מקרים שבהם תושבי ישראל חויבו לשלם מס על הכנסות , א"ז
  .זה הופק בישראל" כאילו"ל אשר לא הועברו ארצה ועשו זאת בדרך זו ש"בחו

  

   דברעוד

  .89בסעיף  –הכניסו את העניין של התושבות , 1965כשהטילו מס רווחי הון בשנת 

 וכלל את ההוראה שישתלם על נכסים של תושב 49 -וזה הופיע גם במס עיזבון שהונהג ב
וכן גם על נכסים בישראל שהמוריש לא היה תושב . ישראלי בכל מקום שהוא בעולם

  .82 -וזה בוטל ב. ישראל
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  2003 -הרפורמה החדשה 

  .  יש לנו רפורמה במס1.1.03 -החל מה

  :  שונה וקוראים כך– 2' הרישא של סע

מס הכנסה יהיה משתלם על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או שנצמחה "
ו שנצמחה ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה א. בישראל או מחוץ לישראל

  ".בישראל

. הכנסתו בכל מקום שהוא בעולם חייבת במס בישראל,  לגבי תושב ישראל– המצב פשוט
הוא יהיה חייב במס רק במקרה שההכנסה נובעת במקור שהיה מצוי , אשר לתושב חוץ

  .בישראל

  

מה היה חשוב לעבור ,  שהלך וכיסה את כל המקרים כמעט5' אם יש לנו את סע: שאלה
  ?ונליתלשיטה הפרס

גם אחרי התיקונים נשארו מקרים שלא כוסו ואשר על כן חל העיקרון : תשובה
  . הטריטוריאלי

 –ל המניב פרי "מי שהוא תושב ישראל ויש לו בית בחו, 2002גם היום עד סוף דצמבר 
אותו דבר לגבי . שכירות והוא איננו מעביר את דמי השכירות ארצה הוא איננו חייב במס

אינו חייב במס מכיוון שהיא לא , ל והוא מזוכה בריבית"ן בחו-ש לו ח תושב שי–ריבית 
 המקור הוא הפיקדון והוא מחוץ לישראל והריבית הזו לא נכנסת לאחת –הועברה ארצה 

  .5' הפסקאות של סע

 יהיו חייבים במס אם הנישום הוא תושב 1.1.03 - החל מ–" פסיביות" ה–ההכנסות הללו 
  .ה הפרסונלית של תושבותדהיינו עברו לשיט. ישראל

  

  

  תושב ישראל

על הכנסתו בכל , מכיוון שעברנו לשיטה הפרסונלית ואנחנו מטילים מס על תושב ישראל
  .ישנה חשיבות לקבוע מיהו תושב ישראל, מקום בעולם

  .קרה דבר מוזר" תושב"עם הגדרת 

  .ורמההגדרת תושב לפני הרפ

   -" תושב"או " תושב ישראל"

   -לגבי יחיד 

ארעי שהם לדעת פקיד -ואינו נעדר ממנה אלא העדרי, יחיד היושב בישראל"
  ;"השומה סבירים ואין בהם לסתור טענת אותו יחיד כי הוא יושב בישראל

  

מה שמוזר שכאילו יש מצב שבו הנישום הוא זה שהוא טוען שהוא תושב ופקיד השומה 
  . להוכיחאומר לו 

  ?מדוע זה כך

. להיות תושב זה לא היה חיסרון זה יתרון, א"ז. מפני שלפני זה היינו בעיקרון טריטוריאלי
התושב טען שהוא תושב כדי שהוא יקבל את , א"ז. מפני שנקודות זכות ניתנו רק לתושבים

זה היה היעדרות : ל והוא משיב"ופקיד השומה אומר לו היית בחו. כל הנקודות זכות
  .זמנית בלבד ולא סותר את הטענה שאני תושב הארץ
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. הפכה להיות חשובה יותר, השאלה אם אדם היה תושב, 5' במשך הזמן כשהנהיגו את סע
  . והגענו למצב שבו הנישום טוען שהוא לא תושב והשלטון אומר אתה תושב

  ."מרכז החיים"ואמרו שנלך לפי . ההגדרה של תושב לגבי יחיד הוחלפה ברפורמה

כך , "מרכז החיים"בתי המשפט פסקו על פי מה שאנו קוראים , כבר לפני התיקון בחוק
הנחה הניתנת "חוץ מדבר אחד והוא התוספת של המבחן המספרי שבא בתור , שאין חידוש

  ). בצורה דומה(בזה הלכנו בעקבות המשפט האמריקאי ". לסתירה

וזה עומד . דמיניסטרטיביתבפקודת מס הכנסה יש חשיבות גדולה לביצוע ולנוחיות הא
ובפקודת מס הכנסה לפעמים מכניסים מבחנים מספריים . בסתירה למבחנים האמיתיים

  ". תושבות"וכך עשו גם בעניין הגדרת . כדי להקל על הביצוע

  . לגבי יחיד–הגדרת תושב ישראל או תושב 

  . לגבי תושב" מרכז החיים"הגדרה של : 1סעיף 

  –יו של יחיד בשנת המס הוא בישראל חזקה היא שמרכז חי: 2סעיף 

  . ימים או יותר183אם שהה בישראל בשנת המס   .א

  ... ימים או יותר30אם שהה בישראל בשנת המס   .ב

  ... ניתנת לסתירה2החזקה שבפיסקה : 3סעיף 

  . עד כאן לגבי יחיד

  

  תושב לגבי חברה

  ?זה תושבות לגבי חברהמה : שאלה

  ;זו שאלה קשה

. כשאנו אומרים שמס הכנסה הוטל על כל אדם תושב ישראל ואדם זה כולל חברה: הבעיה
  ? "תושב ישראל "–כ מהי חברה "א

  ;גם בעניין זה היה התפתחות

של העסקים " השליטה והניהול"אם , )לפני הרפורמה(ההגדרה אמרה שתושב לגבי חברה 
  .להיו מופעלים בישרא

גם השליטה וגם הניהול היו חייבים להיות , כדי שהחברה תיחשב כתושב ישראל, א"ז
  ).המבחן שאוב מהחוק האנגלי. (בישראל

 ניתן בקלות יחסית לסדר את –' שליטה וניהול' ששני הדברים – הבעיה עם המבחן הזה
  ).ו ניהולהיה ניסיון לעשות שליטה א. (ל"העניינים שלפחות השליטה או הניהול יהיו בחו

הבעיה הלכה והחריפה ככל שחלה התפתחות של הקומוניקציה ויותר סידרו שהשליטה 
  . ל"י כך ניתן לקבוע כי החברה אינה תושב הארץ אלא תושב חו"וע, ל"והניהול היו מחו

  

  :  שלבים2 -במשך הזמן תוקנה ההגדרה ב

  . אחרי הרפורמה. 2. לפני הרפורמה .1

. עיקר פעילות החברה בישראל: שאומר, שני לשליטה וניהולבשלב הראשון הוסיפו מבחן 
  .1ובנוסף השאירו את פיסקה 

   -" תושב"או " תושב ישראל"

   -אדם -לגבי חבר בני
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ובלבד שאם הוא רשום כחברה ; ועיקר פעילותו בישראל חבר הרשום בישראל) 1(
ור בו לא יוכל לחז, ביקש כאמור; נכרית יראוהו כתושב ישראל רק אם ביקש זאת

  ; לפני תום שלוש שנות מס אלא אם שר האוצר התיר זאת

  ;חבר שהשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל) 2(

  

  ;י הרפורמה" גם הגדרה זו שונתה ע–בשלב השני 

  :  חבר בני אדם שהתקיים בו אחד מאלה–לגבי חבר בני אדם 

  .הוא התאגד בישראל .1

  .ים בישראלהשליטה על עסקיו וניהולם מופעל .2

מבחן שרירותי נוח . (שהיום מספיק שחברה התאגדה בישראל כדי שתיחשב כתושב, כלומר
  ).ליישום

  

  

  .ב.ש

 8.7.02ב "תמוז תשס'  יום כח3156לקרוא הצעת חוק ודברי ההסבר פורסמה הצעות חוק 
  . 770' עמ
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  31.10.02 – 3שיעור 

  הרפורמה במס

תושב ". העיקרון הטריטוריאלי"במקום " העיקרון הפרסונלי" יש לנו את 1.1.03החל מ 
תושב חוץ יהיה חייב בישראל על הכנסה . ישראל חייב במס על כל הכנסה שהיא בעולם

  .אשר המקור שלה בישראל

  ].19/5/02תיקון אחרון [ לפקודת מס הכנסה  2סעיף 

בשיעורים , לכל שנת מס, בכפוף להוראות פקודה זו, מס הכנסה יהא משתלם
בישראל או שהופקה או שנצמחה , על הכנסתו של אדם תושב ישראל, המפורטים להלן
 ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל מחוץ לישראל
  :ממקורות אלה

ואם , את המקור ומקום המקורמ פירשו שיש לחפש " בתיה–" שהופקה או שנצמחה"
  .המקור הוא בישראל יש חובה במס הכנסה

  

  ?ומקום המקור, כיצד נדע מהו המקור: שאלה

  .י הפסיקה"לפני הרפורמה השאלה הוכרעה ע: תשובה

מקום "ומהו " המקור"ואולם אחרי הרפורמה יש הוראות מפורטות המראות מהו 
  .של ההכנסה" המקור

ולכן לא ניכנס . במידה רבה מהפסיקה מלפני הרפורמהההוראות החדשות לא שונות 
  .לפסיקה שלפני הרפורמה

  

  ).רבתי (– . א4סעיף 

  "…המקום שבו הופקה או נצמחה הכנסה מכל אחד מהמקורות המפורטים להלן"

  ;כ יש קביעה מפורשת מהו המקום של המקור"א

  ". הפעילות העסקית שמניבה את ההכנסה המקום שבו מתקיימת-לגבי עסק  ")1(ק "ס

. או מקום התשלום, להבדיל ממקום עריכת החוזה" פעילות העסקית"ההדגש הוא ה
, ל"הסכם עם חברה זרה לבניית כביש חוצה ישראל והחוזה והתשלום נעשים בחו: לדוגמא

  .ז היא תהיה חייבת במס בגלל שהפעילות בישראל"בכ

 המקום שבו –עסק אקראי בעלי אופי מסחרי לגבי הכנסה מעסקה או מ ")2(ק "ס
  ".מתבצעים העסקה או העסק

  ".  מקום ביצוע השירות–לגבי הכנסה ממשלח יד  ")3(ק "ס

הביצוע הוא . ל וכן התשלום"פ שהעסקתו נעשה בחוזה בחו" זר שנותן מס כאן אע:לדוגמא
  ).4(ק "בס. אותו דבר לגבי הכנסה של עבודה. זה שקובע

  . הוא מקום הביצוע–המקום , הנישום מבצע את העבודה בארץמה שברור שכאשר 

  ". מקום מושבו של המשלם–דמי ניכיון והפרשי הצמדה , לגבי ריבית ")5(ק "ס

זה לא לפי ההלכה הפסוקה שהייתה לפני . (ריבית הולכת לפי מקום מושבו של המשלם
  ).הרפורמה

  ".שימוש בנכס מקום ה–לגבי דמי שכירות או דמי שימוש בנכס  ")6(ק "ס

. השימוש בארץ, כיון שהמקום של דמי השכירות הוא בארץ,  זה ברור- בית –לגבי נכס 
כאשר ישראלי שוכר ציוד ; למשל. הכלל הזה חל גם כשמדובר בנכס שאינו מקרקעין

  .מתושב חוץ ומשתמש בציוד הזה בארץ
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בין שהוא . ורהיום המצב בר, בעבר לפני הרפורמה זה היה בעיה מהו המקור של ההכנסה
  ".מקום השימוש" הדבר הקובע הוא –מקרקעין ובין מיטלטלין 

 מקום –שמקורם בנכס לא מוחשי , לרבות תמלוגים, לגבי השתכרות או רווח ")7(ק "ס
  ".מושבו של המשלם

 נכס -כתבתי ספר ואני מקבל אחוזים : לדוגמא – שמקורם בנכס לא מוחשי -" תמלוגים"
א אם אני כותב מאמר "ז.  מקום מושבו של המשלם– או פטנט  זכות יוצרים-לא מוחשי 

  . אני פטור מתשלומים–ל "הוא בחו, והמשלם אינו תושב הארץ

  ". מקום הנכס מניב ההכנסה-לגבי הכנסה מחקלאות ")9(ק "ס

  ". מקום מושבו של חבר בני האדם משלם הדיבידנד-לגבי דיבידנד  ")10(ק "ס

 צריך לבדוק מי שילם את הדיבידנד ומהו מקום המושב - כאשר תושב חוץ מקבל דיבידנד
  .של החברה

  

  . היה קיים לפני הרפורמה ואחרי הרפורמה-) רבתי (.א3סעיף 

  . השטחים–א "ז, מדבר על הכנסה מהאזור

אם .  ושם לא מדובר על תושבות אלא על אזרחות–והוא מזמן הלך לפי העיקרון הפרסונלי 
  .מסהוא אזרח בישראל הוא חייב ב

  

   עניינים שחל שיפור ברפורמה2עוד 

 זה הוראות שבאות לבטל את האפשרות של – Transfer pricing –טרנספר פרייסינג 
  .י כך שמשנים את מחיר המוצר"תחמון ע

  . ל"ח בחופרדסן ימכור את הסחורה בארץ במחיר נמוך ויעשה את עיקר הרוו: לדוגמא

  ;מקום הכנסה במכירה לחוץ לארץ. 4סעיף 

יחולו , אדם העוסק בישראל במפעל חקלאי או תעשייתי או בכל מפעל יצרני אחר
  : עליו הוראות אלה

, או לשם מסירה בחוץ לארץ, מכר האדם מוצר של מפעלו בסיטונות בחוץ לארץ) 1(
יראו את כל הרווחים שמקורם במכר ,  בחוץ לארץבין שהחוזה נערך בישראל ובין

  …כהכנסתו שנצמחה או שהופקה בישראל

 שגם – 4כבר בזמן המנדט הייתה הוראה שהייתה לה המשמעות של ההוראה בסעיף 
יראו את כל הרווחים שמקורם במכר כהכנסתו שנצמחה או "ל "כאשר עיקר הרווח בחו

  ".שהופקה בישראל

  ;החלק השני של הסעיף

או השתמש בו או עסק ,  אם בדרך אחרת הסב האדם בחוץ לארץ מוצר של מפעלו)2(
, יראו כריווח שמקורו בפעולה האמורה וכהכנסתו שנצמחה או שהופקה בישראל, בו

את הריווח שהיה יכול להשיג אילו מכר את המוצר בסיטונות לחוץ לארץ במיטב 
  . התנאים

 קצת –הסעיף הזה הוא סעיף פשוט .  אותו המנדטורי והרפורמה לא ביטלה4עד כאן סעיף 
  . הוא לא מתאים לכלכלה מפותחת–פרימיטיבי 

  

  ).5(5סעיף  -הכניסה סעיף חדש ,  שאותו השאירה4 בנוסף על סעיף -הרפורמה במס 
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כפי שמקובל , והכוונה של הסעיף לקבוע הוראות מפורטות בעניין טרנספר פרייסינג
ם יש קשר בין היצואן הישראלי לבין מי שעשה הרעיון לבדוק הא. בשיטות מס בעולם

  .וללכת לא לפי הסכום המוצהר אלא לפי שווי  השוק של המוצר, חוזה

  

  ).רבתי(. ב75סעיף 

חברה  (C. F. C. - Controlled foreign Companyהמטרה שלו לטפל בבעיה שקוראים לה 
 ).נשלטת זרה

  .ל חייב במס על הכנסה בכל מקום שהו בעולםעל פי הרפורמה תושב ישרא

 כל -מתמלוגים , מדיבידנד, מדמי שכירות,  הכנסה מריבית–הכנסה פסיבית , ניקח דוגמא
  .להבדיל מהכנסות שאדם עובד, אלה הן הכנסות פאסיביות

אם מקבל . הכנסות פאסיביות חייבות במס בארץ אם מי שמקבל אותם הוא תושב ישראל
  .וא לא חייב במסאותם תושב חוץ ה

ל יעשה הסדר אשר לפיו ההכנסה "שמא תושב ישראל שיש לו הכנסה פסיבית בחו: הבעיה
ל והחברה היא שמקבלת "הוא מקים חברה בחו; למשל. י תושב חוץ ולא על ידו"תתקבל ע

  . במקרה זה התושב לא חייב במס כי הוא לא מקבל אותה–דיבידנד , את ההכנסה מריבית

כ החשש שהחברה הזו שתושב "א. הוא לא חייב לשלם מס בישראלכיום במקרה כזה 
  .ל תהיה בשליטתו"ישראל מקים בחו

  .לפעמים הפקודה מתעלמת מהישות המשפטית של החברה

 היא חייבת –החברה היא נישום בפני עצמו , נקודת המוצא שקיימת ישות משפטית נפרדת
  .ח אם כל המניות בידי אדם אחד"להגיש דו

החברה , ל הרי גם כאשר הוא שולט בה" תושב ישראל מקים חברה בחוולכן אם אדם
  .מהווה ישות משפטית נפרדת ואם היא מקבלת הכנסה אז זה הכנסה שלה ולא שלו

   .C.F.Cזאת הבעיה של 
 אם יש מקרה שהחברה –" חברה נשלטת זרה" שאם יש בעיה כזו –התשובה שהחוק נותן 

קרים מסוימים רואים את הכנסתה כאילו היא הרי במ, י תושב ישראל"הזרה נשלטת ע
  .הכנסה של תושב ישראלי

. ל אני חייב במס כי אני תושב ישראל"אני תושב ישראל מקבל דיבידנד בחו: הרעיון הוא
 אני לא קיבלתי – רישא 2ל והיא מקבלת את הדיבידנד לפי סעיף "אם יש לי חברה בחו
  . ולכן אני לא משלם

  שאם אני שולט בחברה רואים כאילו אני קיבלתי את .C.F.Cבעיית ההוראות של 
  .הדיבידנד ואני חייב במס

  

  )רישא (2סעיף 

בשיעורים המפורטים , שנת מסלכל , בכפוף להוראות פקודה זו, מס הכנסה יהא משתלם"
  …"להלן

  ?מה זה שנת מס

  ; מגדיר-דרות  הג– 1סעיף  –היום זה פשוט 

  ".… בינואר1 חודשים רצופים שתחילתה 12 תקופה של –שנת מס "

התקופה .  מס על הכנסה שנוצרה במשך תקופה מסוימת–מס הכנסה הוא מס תקופתי 
  .שאנחנו קוראים לה שנת מס. נקבעה לשנה
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  . לדצמבר31 - בינואר ומסתימת ב1 -שנת מס מתחילה ב, כ היום המצב פשוט"א

 וזאת משום – באפריל עד סוף מרץ 1 -יסטוריה שנת המס הייתה ממה ששייך לה
  . באפריל עד סוף מרץ1 -שהתקציב היה מ

  

  שנת מס שוטפת

והיא " שנת שומה" הייתה תקופה מה שקראו –" שוטפת"–לא תמיד הייתה לנו שנת מס 
  .הייתה שונה משנת הכנסה

ת זה נקודת המוצא הייתה שאין מקום להרשות האנגלים שהכניסו א: הרעיון היה
, הרעיון היה טוב. לממשלה בתקציב להוציא הוצאות כשאין לדעת מה יהיו ההכנסות

  .אנחנו נגבה את המס לא על ההכנסה בשנה השוטפת אלא על יסוד השנה הקודמת

הרעיון שאני יודע היום מה הייתה ההכנסה בשנה הקודמת ואני חוסך הפתעות שמא 
  .ות יפלו כתוצאה ממיתוןההכנס

  .זה היה הרעיון של שנת שומה ושנת ההכנסה ושינו את השיטה

  ?למה שינו את השיטה

מפני שהשיטה הישנה אפשרה בתנאים מסוימים לסדר את העניינים כך שלא ישלמו מסים 
וזה גרם לבעיות של הערמה על המס ולכן , י הקמת חברות לשנה אחת בלבד"כלל וזאת ע
  .טהשינו את השי

  .ולכן היום המס הוא על הכנסה שוטפת

  

  ".שנת מס מיוחדת" יש מקרים שיש –יש בעיה נוספת 

  . באוקטובר עד סוף ספטמבר1 -פרדסנים רצו ששנת המס תהיה מ: לדוגמא

  

  קיזוז הפסדים

כשאנחנו קובעים שנת מס בתור בסיס להטלת מס אנחנו עושים דבר מלאכותי מפני 
אלא העסק היה קיים , כ אין מקרה שעסק מתחיל בתחילת השנה ונגמר בסוף השנה"שבד

  ).לא ניכנס עכשיו לבעיות. (וזה יוצר כל מיני בעיות, לפני ואחרי

השיטה הנכונה הייתה צריכה לבחון את ההכנסות של העסק בכל שנות קיומו ולחלק את 
  .השנים ולקבוע ממוצע ולפי זה לחייב מס' ההכנסות במס

  ".קיזוז הפסדים"פתרון מסוים לבעיה הזו ניתן באמצעות 

  . מתיר לקזז הפסדים- 28סעיף 

כדי לדעת מה ההכנסה החייבת במס , אם יש לנו עסק והעסק יש בו הכנסות והוצאות, א"ז
  .עושים קיזוז הכנסות מול ההוצאות ומה שנותר חייב במס

מותר ,  בשנה הבאה יהיה לך רווחואילו, א שיש הפסד" ז–אם ההוצאות עלו על ההכנסות 
  ).בסייגים מסוימים(ללא הגבלת זמן , לך לקזז את ההפסד מול הרווח

 7פרעה מלך מצרים היה לו : לדוגמא. הכלל של קיזוז הפסדים פועל רק קדימה ולא אחורה
  . לא ניתן לקזז הפסדים– רעות 7שנים טובות ואחריהן 

אתה תשלם על , כ רע"ים היה לך טוב ואח שנ7יש בזה משהו לא הוגן מס הכנסה אומר 
  .זה הרעיון של שנת מס, הטובות

 8סעיף . וגם אצלנו יש חלק סעיפים של מיצוע.  לחפש את הממוצע–יש שיטות של מיצוע 
  . חלוקת מס הכנסה ליותר משנה אחת– .א-8ו
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  7.11.02 – 4שיעור 

  הטלת מס

  )10(2סעיף 

  ;  מקורות אחרים)10 (

אך לא הוצא , )9(עד ) 1(השתכרות או ריווח מכל מקור אחר שאינו כלול בפסקאות "
  ".מהם בפירוש ולא ניתן עליו פטור בפקודה זו או בכל דין אחר

  .לכאורה יכולנו לחשוב שכל הכנסה חייבת במס

כאשר יש הכנסה אנו יודעים שהוא חייבת : הכוונה". עוללות: " הוא סעיף של)10(2 סעיף
) 10(ק "אומר ס, 1-9ק "ויחד עם זאת איננו יכולים למצוא את מקור ההכנסה מס. במס

  .שהיא חייבת במס

א אם יש נישום ויש לו דירה " ז–) 6(2דמי שכירות חייבים במס לפי סעיף : לדוגמא
  ). 1(2 סעיף –ואם הוא מנהל בית מלון זה הכנסה מעסק .  במסחייב, שמשכיר אותה

כי ! כן?  האם זו הכנסה חייבת במס–נתאר דייר בדמי מפתח שמשכיר חדרים לסטודנטים 
 –) 6(2כי לפי .  יהיה בעיה1-9ואם ננסה לסווגה בין ,  הכנסה פירותית–היא חוזרת ונשנית 

זה לא נכנס כי זה לא עסק ) 1(2וגם לפי . וגןזה לא נכנס כי הוא לא בעל הדירה הוא דייר מ
  ).10(2 -אז מכניסים את זה ל. שלו

לא אומר אם הכנסה שמלכתחילה לא חייבת במס היא תחויב במס בגלל ) 10(2מה שסעיף 
הרווח הזה גם .  הרווח לא חייב במס–מוכר תמונה שתלויה על קיר בביתו : לדוגמא). 10(2

כיון שכל מה שהוא אומר אם ההכנסה חייבת , )10(2ם לפי לא יהפוך להיות הכנסה חייבת ג
  .אז יש סעיף מיוחד לזה, במס ואתה לא יכול להכניס לסעיף מסוים

  

 והיא הטילה מס על השווי –בעלים של דירה שהוא גם המחזיק בה ). בוטלה ()3(2סעיף 
, וניתשהוא חייב לשלם מס על ההכנסה הרעי, השנתי הנקי של הדירה שאדם גר בה חינם

  ).60 -הסעיף בוטל בראשית שנות ה. (בגין זאת שהוא גר בדירה מבלי לשלם שכר דירה

  

  .ההכנסה מומשהכ "יש עקרון בסיסי במס הכנסה שאין לשלם מס אלא א

  . אלא גם שווה כסף–ברור הדבר שהכנסה חייבת במס היא לאו דווקא הכנסה בכסף 

בלים שכר שבועי סך לירות ובנוסף או  מק–) פועלים במכרות פחם(כֹורים : ניקח דוגמא
והיא השווי של . אין שום ספק שיש להם הכנסה חייבת במס. במקום מקבלים שק פחם

,  זכות להיכנס למועדון של פועלי המכרות-למשל , ואם ההכנסה היא רעיונית בלבד. הפחם
  .הרי עקרונית זה רווח שלא מומש ולכן אינו חייב במס

ונניח שמחר שער הדולר , ונה דולרים מפני שיש ייסוף של השקלנניח שאני ק: עוד דוגמא
 מנקודת ראיית מס הכנסה לא היה רווח מפני שהרווח לא מומש מפני –" הרווחתי "–עולה 

  .שיתכן שכשאני אמכור הדולר ירד ואני לא ארוויח

בסוף השנה הערך של . נניח סוחר קונה קמח ויש לו במלאי הרבה שקי קמח: עוד דוגמא
הוא לא מימש את , מפני שהוא לא מכר, לא: תשובה? האם היה לו רווח, לאי עלההמ

  .הרווח שלו

נראה במשך השנה שפקודת מס הכנסה וגם הפסיקה משתדלים להיות נאמנים לעיקרון 
גם בפקודה וגם בפסיקה יש סעיפים . אבל לפעמים יש סטייה מהעיקרון הזה, הזה

  .והחלטות על מס רווח שלא מומש

 הוא אחת הדוגמאות שחייבו במס הכנסה רעיונית והגיעו לכלל מסקנה שלא )3(2 סעיף
  . ראוי לעשות כן ועל כן ביטלו את הסעיף
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שיטת : למשל. אבל הויכוח לא נגמר יש שמטילים מס על השווי הנקי ויש שלא מטילים
  .המס הגרמנית והשוויצרית מטילה מס על השווי השנתי הנקי

 אחים ירשו סכום כסף מאביהם אחד החליט לקנות דירה 2 –" שווי שנתי נקי"הסבר 
. ההכנסה מריבית חייבת במס. ח נושאות ריבית ושוכר דירה"השני השקיע באג, לגור

השווי השנתי זה . אבל גם לא משלם שכר דירה, האחד שקנה אין לו ריבית אין לו מס
  .השווי הנקי שהיה מרוויח אילו היה משכיר

  

  ; חקלאות)8(2סעיף 

, בייעור או בגידולי קרקע, בעבודת אדמה, השתכרות או ריווח שמקורם בחקלאות
בית -בזרעים או בחיות, בנכס, לרבות שוויה של תוצרת המתקבלת בשל השימוש בהון

ולרבות חלק ברווחים המתקבלים מן , לצרכי מקורות ההכנסה האמורים בפסקה זו
  ;השימוש כאמור

א אם בעל משק אוכל פירות שהוא עצמו גידל השווי של " ז– על הכנסה רעיונית הטלת מס
זה סטייה . ז הוא חייב" בכ-? מדוע הוא צריך לשלם מס על זה, הפירות נחשב כהכנסה
  .מעיקרון של המימוש

  

  ; פטנט וזכות יוצרים)9(2סעיף 

או בעד מכירת זכות , ל ידי הממציאתמורה המתקבלת בעד מכירת פטנט או מדגם ע
אם הומצאה ההמצאה או נוצרה היצירה שלא בתחום עיסוקם , יוצרים על ידי היוצר

  ;הרגיל של הממציא או היוצר

 היה צריך לבטל אותו אבל –י הוא לא היה קיים בזמן המנדט "סעיף זה הכניסו אותו במדנ
  ;כדי להבין ניקח דוגמאות. עדיין לא ביטלו

 –ההכנסה יכולה להיות בצורת תמלוגים . ויש לו הכנסה מהכתיבה, תב ספריםסופר שכו
.  אין ספק שזו הכנסה חייבת במס מפני שזה הפרי של ההשקעה–אחוזים מן המכירות 

לכאורה נראה , מדוע.  אין ספק שגם זה חייב במס– מכירת זכות היוצרים -צורה שניה 
, ואים אותו כאילו הוא סוחר בהון הזהאבל המחבר יצר את ההון ור? שזה איזשהו הון

  . זו הכנסה חייבת במס, י מחבר"ולכן מכירת זכות יוצרים ע

אצל ממציא כזה . א זה לא במקרה"ז, עיסוקו בכךאותו דבר לגבי מי שממציא פטנטים אם 
זה חייב , אם מכר את זכות היוצרים,  זו הכנסה חייבת במס-אם הוא מקבל תמלוגים 

  .כנסה פירותיתבמס כי אצלו זה ה

, ואצל אחר יכולה להיות פירותית, י אחד יכולה להיות הונית"אותו הנכס עצמו במכירה ע
  .מה שקובע זה לא החפץ אלא הנסיבות

ז אצל בעל מונית או "לעומ, מכירת רכב זו הכנסה פירותית, למשל סוכן מכירות של רכב
  .משאית מכירת המכונית זה הון

  . התשובה היא כן? גם נכס פרטיהאם יתכן שלבעל העסק יהיה 

ההכנסה , אם מדברים בנישום שעיסוקו בכך, אומנותית/אותו דבר לגבי יצירה מוסיקלית
אם מוכר את . אם הוא מקבל תמלוגים חייב במס. ואם אין עיסוקו בכך, היא פירותית

  ).9(2 זה הרקע לסעיף –. הזכות כולה הוא במישור ההוני

  

) באופן חד פעמי( והוא מוכר את היצירה -קו ביצירת הזכות אמרנו שאם הנישום אין עיסו
  ? האם הוא חייב במס רווחי הון. אינו חייב במס הכנסה

הוא לא היה חייב לא , לפני הטלת מס רווחי הון.  הוא חייב–אם יש מס רווחי הון : תשובה
  ).לא היה מס רווחי הון) 9(2כשהנהיגו את סעיף . (במס הכנסה ולא במס רווחי הון
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ובו , ד מפורסם"ונזכיר פס. 60 - שגם שם הטילו מס רוחי הון בשנות הנחזור למצב באנגליה
  .מדינאי יצא לגמלאות וכתב את זיכרונותיו בספר ומכר את זכות היוצרים כולה בספר

והיא לא הייתה חייבת .  פסק שזו הכנסה הונית ולפיכך אינה חייבת במס הכנסהש"וביהמ
  .עוד לא היהבמס רווחי הון כי אז 

  

, שר חוץ(, אז נישומים שחיברו ספרים,  לא היה מס רווחי הון)9(2סעיף בזמן שהנהיגו את 
הם קיבלו עצה טובה שלפיה הם לא קיבלו תמלוגים אלא ערכו הסכם אשר לפיו הם ) שופט

זו הייתה פרצה . וכך נהגו לעשות בארץ. מוכרים את כל זכות היוצרים בספר שהם חיברו
והוא אמר שאם יש מקרה שבו יוצרים איזו שהיא יצירה והדבר . בא לסתום) 9(2שסעיף 
  .עליו לשלם מס הכנסה על הרווח שהוא הפיק, י נישום שאין עיסוקו בכך"נעשה ע

לא היה חייב במס ,  שר חוץ שכתב ספר ומכר את זכות היוצרים–) 9(2כ לפני סעיף "א
ולמה מס . כנסה חייבת במס הכנסההה) 9(2ואחרי סעיף , ולא במס רווחי הון, הכנסה

 משום שהיא נכתבה –" הכנסה סטטוטורית"זו .  כי לא היה אז מס רווחי הון–הכנסה 
אבל המחוקק , פ העקרונות של מס הכנסה זו איננה צריכה להיות הכנסה"א שע"ז. בחוק

  .ראה לנכון להטיל מס הכנסה

קק ששיעור המס עליה יהיה אלא שקובע המחו, אבל הרי המחוקק יודע שזו הכנסה הונית
 מפני שרווח הון בקטע 25% שבמקורו הוא הטיל מס בשיעור של – 125סעיף  –מוקטן 

  ?ומדוע. 40%אבל היום הסעיף אומר . 25%המצומצם שהיה 

 לעניין מס - הייתה רפורמה גדולה במס הכנסה הרפורמה הזו בפעם הראשונה 1975בשנת 
והיא , קורים מס על הרווח הראוי והרווח האינפלציוני הפרידה בין מה שאנחנו -רווחי הון 

 -וכבר לפני הרפורמה הייתה רפורמה זוטא . אמרה שרווח הריאלי ייחשב כהכנסה רגילה
  .40% -כ ל" ואח32% - ל25% -והיא לאט לאט העלתה את שיעורי המס המיוחדים מ

 המס המיוחד שהיום שיעור, התוצאה, %40 יש שיעור מס מקסימלי של 125א בסעיף "ז
  .פ ההוראות השונות במס רווחי הון"שונה משיעורי המס ע

אבל לא כמו ,  רווח הוני שחייב במס הכנסה בשיעור מס דומה למס רווחי הון– אנומליה
  .מס רווחי הון

ואם היו מבטלים אותו רווח הוני ). 9(2בעצם מה שהיה צריך לעשות זה לבטל את סעיף 
  . הון רגיל וזה היה מתחייב במקומוהיה מתחייב היום במס רווחי 

  ?)9(2ולמה לא ביטלו את סעיף 

  .הוא לא יודע מה יקרה אם הוא יבטל, רתיעה של הנסח לבטל הוראות: התשובה

  

  ; עסק ומשלח יד)1(2סעיף 

או מעסקה , יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי-השתכרות או ריווח מכל עסק או משלח
  ; אקראי בעלי אופי מסחריאו מעסק

  . מדבר על שכיר2ק "וס,  מדבר על עצמאי– 1ק "ס. 2ק " לס1ק "צריך להבדיל בין ס

  . זו הכנסה כאשר קיימים יחסי עובד ומעביד–) 2(2סעיף 

  .יד- עסק או משלח- מדבר על נישום עצמאי –) 1(2סעיף 

  ".עסק או משלח יד"נדבר על 

השאלה יכולה . כ ברורים"הדברים בד, ח ידאין הרבה פסיקה מה זה עסק או משל
 והוא מתייחס בעיקר – הוא סעיף של קיזוז הפסדים – 28לסעיף להתעורר בייחוד בקשר 

  .לעסק או משלח יד
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 שאם יש –לקזז פירוש . Set off קיזוז הפסדים זו תרגום של - דן בקיזוז הפסדים 28סעיף 
  .י מקזז את ההפסד כנגד הרווח מקורות הכנסה באחד יש רווח ובשני הפסד אנ2לי 

עקרונית קיזוז .  קובע כללים מיוחדים לקיזוז הפסדים מה מותר לקזז ומה אסור28סעיף 
 אם היה הפסד ממקור אחר –הפסדים מותר רק כאשר ההפסד היה מעסק או משלח יד 

  .אין קיזוז הפסדים

נזק לא ושלטונות המס אומרים ה. הנישום טוען ההפסד מעסק(? והשאלה מהו עסק
  ).מעסק

  ; הגדרת עסק1סעיף : ובסעיף ההגדרות

  ; חקלאות או תעשיה, מלאכה,  לרבות מסחר-" עסק"

  .אבל למדנו שהפסד מחקלאות הוא הפסד מעסק, אין הגדרה מדויקת

  

ש המחוזי "מהנישום ומביהמ, שם נעלם הסעיף מפקיד השומה( פקיד השומה' מ נ"ד יחיינו בע"פס
  ).בשבתו כערעורים

 שם הוא בנה בית דירות ובאחת הוא גר ואחרות הוא -ת "במרכז פ, ם היה פרדסלנישו
  ".מ"יחיינו בע"ש חברה בבעלותו "כל הנכס כולו היה רשום ע, השכיר

ואז לא היו פטורים . כשהחברה הגישה דוח למס הכנסה היא רשמה הכנסה מדמי שכירות
  .ההוצאות עלו על הרווחיםוהתברר ש.  היו הפסדים-ולגבי הפרדס . היום פטורים, ממס

  . לקזז את ההפסד מהפרדס28פ סעיף "והוא טען שהוא זכאי ע

  .ועל כך הוגש ערעור למחוזי. לא הכיר בהפסד: פקיד השומה

  ; דברים2מה שמעניין 

ואף אחד לא שם . ( שהפרדס איננו עסק ולכן אין מקום לקזז הפסד-פקיד השומה טען ). 1
  ). חקלאותלב שבחוק בהגדרת עסק מופיע גם

  . והוא אמר שהגדרה של עסק כוללת חקלאות– השופט ידע את הסעיף –וכשהגיע לערעור 

2 .(Hobby farmer - פקיד השומה הביא מפקח שהיה מומחה לפרדסנות וטען שכאן 
אילו היו מעבדים את , מפני שהדבר נעשה בצורה חובבנית, למעשה לא היה ניהול פרדס

. כולם באותה שנה הרוויחו ורק חברת יחיינו הפסידו. ההפרדס כמו שצריך הייתה הכנס
  ". משק חובבני", לא היה פרדס,  בניהול עסק-הוא טען שבכלל לא היה עסק 

זה היה מקובל בלונדון שבעלי עסקים גדולים היו רוכשים עסקים מחוץ לעיר מטפחים את 
תוצאה הייתה  והיו עושים רווחים קטנים וה–העסק כמקום שניתן לבלות בסופי שבוע 

הפסיקה האנגלית לגבי המשקים . שאותו הם בקשו לקזז כנגד הרווחים בעיר, הפסד
  .החובבניים האלה קבעה שפקיד השומה אינו יכול להתערב בדרך ניהול העסקים

 הוא נכון עד היום הזה כפוף לכמה –העיקרון הזה של אי התערבות בדרך ניהול העסקים 
  .יוצאים מן הכלל

המשקים החובבניים באנגליה : למשל, י חקיקה"במידה רבה חודו הוקהה עהעיקרון הזה 
אצלנו אין חקיקה למשקים . הפסיקו להתקיים מפני שהייתה חקיקה ספציפית בנושא

  .חובבניים

 שבמקרים –והדבר השני .  שפרדס זה עסק בגלל הסעיף– ש בעניין יחיינו פסק"ביהמ
ולכן היה עסק שהסתיים . נהל את הפרדסכאלה אין לומר לבעל הפרדס כיצד לעבד או ל

  .בהפסד והחברה רשאית לקזז את ההפסד כנגד השכירות

או מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי "ויש תוספת " יד-עסק או משלח" יש – )1(ק "בס
  ".העסקה המסחרית" זה מה שקוראים בשם –" מסחרי
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  14.11.02 – 5שיעור 

  םקיזוז הפסדי

  )1 (2סעיף 

 לא עוזרת הרבה בגלל שהיא משתמשת במילה עסק 1ראינו שההגדרה של עסק בסעיף 
  .שאותו היא באה להגדיר

  ".מקצוע וכל משלח יד אחר שאיננו עסק" גם הוא לא עוזר הרבה בגלל שכתוב –משלח יד 

  מקצוע ומשלח יד

  ?העיסוק מגיע כדי מקצוע או משלח ידהאם : השאלה

ואמרנו שקיזוז הפסדים ניתן לעשות רק ,  שדן בקיזוז הפסדים28סעיף והחשיבות בגלל 
  .כאשר ההפסד הוא מעסק או משלח יד

  .לעניין קיזוז הפסדים חשוב לדעת האם  העיסוק של הנישום הגיע מעסק או משלח יד

  

  מקצוע או משלח יד

  .קצוע או משלח יד מה ההבדל בין מ–בגדול 

 מתקרב למקצוע משום שיש לשכת –ראיית חשבון . (עריכת דין, למשל רפואה: מקצוע
  ).ח"רו

  .סופר איננו מקצוע אלא משלח יד, למשל. ייתר הדברים הם משלח יד

  ; דוגמאות2

  )332מחוזי כח , 762/60 ערעור מס הכנסה. (לגבי ניהול חברות) 1

בשנים , והקים חברות חדשות, חיסל חברות, חברותהסיפור היה כדלקמן הנישום הקים 
הוא . בשלב יותר מאוחר היו לו רווחים, מסוימות הוא הפסיד מהחברות שהוא הקים

  .ביקש לקזז את ההפסדים שהיו לו בעבר כנגד הרווחים שהיו לו בהווה או בעתיד

ת  היה רשאי לעשות אם היה מצליח להוכיח שההפסדים מהשנים הקודמו28סעיף פ "ע
  .יד אז הוא רשאי לקזז-אותן הוא מבקש לקזז היו מעסק או ממשלח

  . שהיו לו הפסדים בעבר שאותם הוא מבקש לקזז על הרווחים בעתידוהוא טען

 ולטענתו יש מקצוע של ניהול –שההפסד היה ממקצוע או משלח יד : ההבחנה הייתה
  .שמנהל חברות זה מקצוע, כלומר, חברות

הל עסקים וניהול חברות שואפים להיות כמקצוע אבל לא הגיעו  כי אומנם מנש פסק"ביהמ
  . עד כדי כך ולפיכך ההפסד לא ניתן לקיזוז

  

  .460ד יג " פפקיד השומה' רפאל מני נ 52/58א "ע

, ד שעיקר הכנסותיו היו דמי שכירות מבניין שהשכיר למשרדים ופרדס ורכוש"מדובר בעו
וביקש לקזז אם ההפסד מעריכת . עסק במקצוע עריכת דין וסבל הפסדיםוהוא טען שהוא 

  .דין כנגד הכנסות מרכוש

אלא שאותו . הוא לא טען כי לנישום היו הוצאות שלא ניתנות לניכוי: עמדת פקיד השומה
ד שום הכנסות "וזאת מכך שבמשך כמה שנים לא היו לעו, ד לא עסק בכלל במקצוע"עו

  . ורק היו הוצאות

ונפסק שיש לאשר . והערעור נדחה. הגיע למחוזי בצורה של ערעור על צו פקיד השומהוזה 
  .ד לא עסק בכלל במקצוע"את השומה לא להכיר בהפסדיו משום שאותו עו
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ד לא הייתה לו "שבמשך כמה שנים באמת אותו עו) ש"כפי שהתבררו בביהמ(העובדות היו 
  .שום הכנסה מעריכת דין

ד פותח "יתה התלבטות של השופטים מפני שאפשר לתאר שעוושם הי: זה הגיע לעליון
הם דחו , אבל לאור הנסיבות שבמשך שנים רבות לא היה לו הכנסה.  משרד ואין הכנסות

  . את הערעור

. ד הכנסה של קליינט אחד" בשנה האחרת היה לאותו עו–ד "מה שקרה בהמשך עם העו
, ושוב הגיע לעליון, שופט והערעור נדחהושוב הפקיד לא נתן אישור ושוב הגיע למחוזי לפני 

. ד"והשופטים אמרו לפקיד השומה ולנישום תצאו ותעשו פשרה שלא נצטרך לתת פס
  .ובפשרה חלק מההוצאות הוכרו וחלק לא

  

   )1(2סעיף 

  ". מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי"

  .transaction adventure in the nature of trade: זהו תרגום מאנגלית

  ".הרפתקה מסחרית"התרגום בזמן המנדט היה . התרגום יפה אבל לא מוצלח

כדי להבין את הביטוי צריך לזכור שכשהוא נכנס לפקודת מס הכנסה ולפני כן לחוק מס 
  . לא באנגליה ולא אצלנו–לא היה אז מס רווחי הון , הכנסה האנגלי

השאלה הייתה אם העסקה חייבת במס הכנסה או לא , תשאם הייתה לנו עסקה בודד, א"ז
  .חייבת בכלל

או ההכנסה חייבת במס  "–ש " ושם אמר ביהמ–) ונס'ג' לנינג נ (– ד אנגלי"בפסוזה נקבע 
כדי שתהיה חייבת במס היא צריכה להיות הכנסה ". הכנסה או לא חייבת במס בכלל

  .פירותית או עסקה בעלת אופי מסחרי

היה רצון של המחוקק . נס מפני שעסקאות בודדות לא היו חייבות במסהביטוי הזה הוכ
  .אכן לחייב במס גם עסקאות בודדות אם העסקאות הללו היה להם אופי מסחרי

לכן הכניסו את , אבל יש לה צביון של מסחר, הכוונה לעסקה בודדת שאיננה עסק
  . ההרפתקה המסחרית

  

   28סעיף 

  .על הפסד מעסק או משלח יד והוא ניתן לקיזוזמדובר 

  ;"חקלאות או תעשיה, מלאכה, לרבות מסחר "– ראינו עסקהגדרת 

בחוק (, אצלנו איננה מופיעה בהגדרה עסק, המונח מסחר או עסק אקראי בעל אופי מסחרי
  ). האנגלי זה כן מופיע

ן לקיזוז לפי האם הפסד מעסקה בעלת אופי מסחרי נית: לכן התעוררה אצלנו השאלה
  ?28סעיף 

מצד , שהרי גם המחוקק האנגלי עשה זאת, בוודאי שהמחוקק התכוון למסחרי, מצד אחד
הראיה שהמחוקק לא התכוון לאפשר קיזוז הפסדים מעסקה , שני ניתן לומר בדיוק הפוך

  .מסחרית שהרי הוא לא הכניס את זה להגדרה

  ; דעות2במשך שנים היו 

  .28 איננו ניתן לקיזוז לפי סעיף –שהפסד מעסקה מסחרית  .1

  .והייתה דעה הפוכה שהפסד כזה ניתן לקיזוז .2

  . ד של העליון"י פס"המחלוקת יושבה ע
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  .פקיד השומה' ד גולדשטיין נ"פס

  . 28שגם הפסד מעסקה שטיבה מסחרי ניתן לקיזוז לפי סעיף , שם נפסק

שם היה . אלא מסיקים את המסקנה ממה שנפסק,  דיוק זה לא בדיוק מה שנפסקלייתר
  .משהו דומה

אם יש הפסד מעסק או משלח יד מותר לקזז את ההפסד כנגד כל הכנסה :  אומר28סעיף 
  .באותה שנה

אם יש לי הפסד לקיזוז משנה מסוימת ואין לו רווחים באותה שנה או ההפסד גדול ויש 
אבל .  בשנים מאוחרות יותר–קרה כזה מותר לקזז את ההפסד קדימה מעט רווח כנגדו במ

מותר לקזז את ההפסד ,  היינו לשנים הבאות–כאשר מדובר על קיזוז הפסד קדימה 
אבל זה חייב להיות עסק או משלח , ולאו דווקא אותו עסק, הכנסה מעסקקדימה רק כנגד 

  .יד

  ;דוגמא

כך שלא ניתן , תה שנה לא היו להם רווחיםבאו,  הפסידו- שותפים בתחנת דלק ברמלה 2
  .אחד הלך להיות מורה השני הלך להיות קבלן. הם החליטו למכור את העסק, לקזז

לאו ). קבלן(ולשני יש הכנסה מעסק , )מורה(משכורת ) 2(2לאחד יש הכנסה לפי סעיף 
  .דווקא אותו עסק של תחנת דלק

  .ואילו הקבלן יכול,  קודמות המורה לא יכול לקזז את ההפסד משנים– מה שנפסק

  

 היה הפסד שלא ניתן לקזזו באותה שנה משום שלא - השאלה הייתה ד גולדשטיין"בפס
  .  וזה היה מעסקה בעלת אופי מסחרי-היה לנישום רווח , כ"בשנה שאח, היו רווחים

 אומר שאתה רשאי לנצל את ההפסד ולקזז קדימה אם בעתיד הרווח שיש לך הוא 28סעיף 
  ).וזה גם לא מופיע בהגדרת עסק". (אופי מסחרי"ולא נאמר עסקה בעלת ". עסק"רווח מ

לא ניתן לקזז הפסד מעסק כנגד הכנסה עתידית הנובעת מעסקה : טענת פקיד השומה
  . בעלת אופי מסחרי

. כי אחרת אין סימטרייה,  מתייחס גם לעסקה בעלת אופי מסחרי28שסעיף : והנישום טען
ויש משהו שפוגם בסימטרייה אם אתה אומר שמצד אחד . טרייהדיני המס שואפים לסימ

  .רווח מעסקה בעלת אופי מסחרי חייב במס ומצד שני ההפסד לא ניתן לקיזוז

וניתן לקיזוז . 28 שגם הפסד מעסקה מסחרית נחשב לעסק במובן של סעיף ש פסק"בימ
  .וטענת הנישום התקבלה. כהפסד מעסק

  

 משמע שעסק מסוים הוא -תכל מידי על הנוסח העברי ש הס"נדמה שביהמ: לפידות' פרופ
  .גם עסק

ש לסטות מהפרשנות המילולית "יחד עם זאת נראה דוגמא מעניינת לנטייה של ביהמ
  .ולעבור לפרשנות התכליתית

כלומר אם לחברה יש ). סלומון' ראה סלומון נ(חברה מהווה אישיות משפטית נפרדת 
  .  כי מדובר על אותו הנישום,הפסדים היא יכולה לקזז אותם קדימה

  . גם חברה יכול שתעשה עסק ויכול שהיא לא תעשה עסק במובן הפקודה

כ לא "מצד אחד יהיה לה הפסד בעסק ואח. נכון הדבר שחברה גם יכולה לא לעסוק בעסק
  .תעסוק בעסק

נניח חברה שעוסקת בקבלנות והיו לה הפסדים ואותם היא לא יכולה לקזז כי אין : למשל
ובשנים המאוחרות היא לא ממשיכה בעסק כל שהוא אלא הופכת לחברה , כנסותלה ה

  . להשקעות
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אבל צריך לזכור כאשר מדברים בחברה . 28מצב זה אפשרי אבל אז היא לא תהנה מסעיף 
יש להבדיל בין שהעיסוק , א"ז. חוץ ממקרים מיוחדים. כ העיסוק שלה מצביע על עסק"בד

שיש לך מטרות חברה עצם ארגון החברה שמצביע בכיוון לבין חברות , הוא של אדם פיזי
  .עסק

  

י "ע. לפעמים נוח להיחשב כמי שעשה עסק ולפעמים נוח להיחשב כמי שלא עשה עסק
גם אדם רגיל יכול לשוות . הקמת חברה ניתן לשוות לעיסוק אופי עסקי או לא עסקי

  ).י חברה"אבל יותר קל לעשות זאת ע. ( עסק או לא עסק–לעיסוקו 

אולם יותר . אם אני רוצה להיות סוחר במקרקעין אני אשכיר משרד ואעשה זאת, למשל
בכך שאומרים זאת תהיה חברה , י מייסדיה"שעיסוקה נקבע ע, י חברה"נוח לעשות זאת ע

  .להשקעות או חברה למקרקעין

. זה לפחות ראיה לכאורה, גם קביעת המטרות של החברה אינה ראיה ניצחת לאופי החברה
עדיין אפשר להראות שאף על פי כן , גם אם אני מקים חברה להשקעות ולא למסחר, מרכלו

  .צריך להראות שהחברה עוסקת אכן במטרות החברה, א"ז. היא עסקה במסחר

  

  )6(2סעיף 

)). 1(2סעיף (איננה הכנסה מעסק , ))6(2סעיף (הכנסה מדמי שכירות . הכנסה מדמי שכירות
אבל אפשר לתאר . 28הפסד מדמי שכירות לא ניתן לקיזוז כנגד רווח לפי סעיף , א"ז

  .מקרים שהשכרה ודמי שכירות תיחשב כעסק

  . התעורר באחד מפסקי דין הראשונים: המקרה הפשוט

  פקיד השומה' ולירו נ, אמינוף 31/56א "עד "פס

, יה להם מגרשלנישומים היה רכוש רב והיה להם הכנסה מדמי שכירות יחד עם זה ה
שהחזקת המגרש הסתיימה בהפסד , א"ז. והמגרש לא הושכר והיו הוצאות על המגרש

  .והם ביקשו לקזז את ההפסד כנגד הרווחים. ומצד שני היה הכנסה מדמי שכירות

  .היה בוודאי יכול לקזז, אילו טען, הוא לא טען שהוא סוחר במקרקעין

ואילו טען שהוא עוסק , גרשים ופרדסיםמפני שבין הנכסים היו מ, ומדוע הוא לא טען
  .על כל העסקאות הוא היה מתחייב במס הכנסה, במקרקעין

מפני שהוא לא ) 6(2ולא לפי ) 1(2הכנסתו היא לפי סעיף , ולכן הוא טען שבמקרה שלו
  ". עיסוקו בהשכרה"אלא , מקרה של נכס אחד

  . לא קיבל את הטענהש"ביהמ

  

לתאר מקרים שבהם השכרת דירות ומשרדים תהיה יחד עם זאת צריך להסתייג שאפשר 
אלא , במקרה שבו מדובר לא בסתם השכרה, )1(2אלא לפי סעיף ) 6(2הכנסה לא לפי סעיף 

  .'במשהו יותר גדול כאשר זה מנוהל בצורה עסקית עם ארגון וכדו

אבל ברוב המקרים , )1(2כ השכרה של דירות יכולה במקרים מסוימים להיות לפי סעיף "א
  ).6(2לפי סעיף זה 

איננו ניתן לקיזוז כנגד רווחים אחרים , של השכרה בדמי שכירות) 6(2שההפסד לפי , א"ז
  .28לפי סעיף 

  ?מדוע: ונשאלת השאלה

אתה חייב לשלם ) 6(2שהרי חסרה לנו הסימטרייה מפני שאם אתה מקבל דמי שכירות לפי 
  .שאי לקזז את ההפסדומצד שני אם יש לך הפסד מדמי שכירות אתה לא ר, מס הכנסה

  ?האם יש הצדקה לחוסר הסימטרייה הזו
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 בפני וועדה ציבורית אנגלית שדנה בעניין והגיעה למסקנה שאין מקום לקזז השאלה עמדה
איננה דומה לעסק וזאת ) 6(2מפני שהשכרה לפי , כנגד רווחים אחרים) 6(2הפסד לפי סעיף 

ור את הנכס ולצמצם את משום שאם יש הפסד מנכס שאתה משכיר אתה יכול למכ
  .ההפסד

והיה לחץ על המחוקק הישראלי לשנות את המצב והוא שינה אבל . הנימוק הזה לא משכנע
 שבה בנסיבות מסוימות ניתן לקזז הפסד 28הוא הוסיף הוראה לסעיף , בסייגים גדולים

  ).6(2מדמי שכירות בסעיף 

ן לקזזו כנגד הכנסתו הפסד שהיה לאדם מהשכרת בנין נית") ח(28בסעיף מה שכתוב 
  ". בשנים הבאותמאותו בנין

אבל . רק לאותו בנין עצמו, מהשכרת בנין אבל מצומצם מאוד,  היום יש קיזוז הפסד–א "ז
  .רווח מבניין אחר לא ניתן לקיזוז

  .לא צריך להמשיך בחוסר סימטרייה זו: לפידות' פרופ

  

  עסקה מסחרית

גם פסקי הדין שפירשו את המונח . כל העסקה המסחרית הוכנסה כשלא היה מס רווחי הון
,  עסקה מסחרית– הלכו בכיוון של החמרה הם ראו ביתר קלות בעסקה –עסקה מסחרית 

  .מפני שאילו היו מחליטים שהעסקה לא מסחרית לא היה מס בכלל

).  בהיקף מלא– 1965( ומס רווח הון ,)1949(כשהכניסו את מס שבח . כיום המצב שונה
או אולי זאת , האם מדובר בעסקה מסחרית ואז העסקה חייבת במס הכנסה: השאלה היא

  . איננה עסקה מסחרית ואז תהיה חובה לשלם מס שבח או מס רווחי הון

האם , אבל מבחינת תכנון המס המצב מסתבך, מנקודת ראות הפרשנות לא חל שינוי, א"ז
  ? תהיה מסחרית או חייבת במס שבחרוצים שהעסקה

  

  ?או מס רווחי הון, מס שבח, האם יחול מס הכנסה: השאלה

מ חיפשו קריטריון שלאורו ניתן לקבוע אם העסקה מסחרית או לא "בתיה: הבעיה היא כזו
  .ולא מצאו

  ;מה שבתי המשפט קבעו

  .השאלה היא מעורבת של עובדה ומשפט: ראשית

אלא קביעת הנחיות או סימנים של מסחריות העסקה , סויםלא ניתן לקבוע מבחן מ: שנית
. כ קיים לפחות סימן היכר אחד"אין לקבוע שהעסקה מסחרית אלא א.  סימני היכר–

  .מאידך גיסא כמה סימני היכר אינם מחייבים את המסקנה שזה עסקה מסחרית
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  21.11.02 – 6שיעור 

  עסקה מסחרית

  ".מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי ")1(2סעיף 

משום שמס רווחי הון . (איננה חייבת במס בכלל' עסקה בודדת'ההלכה האנגלית אמרה כי 
  ).לא היה

יחד עם זאת הוסיפו ואמרו בחוק האנגלי כי עסקה או עסק אקראי בעלי אופי מסחרי גם 
  .ם במסהם חייבי

  ?"עסקה מסחרית"מה זה 

אבל יש לה סממן של מסחר ,  זה לא עסק ממש–". הרפתקה מסחרית"הביטוי האנגלי היה 
  .וגם היא חיבת במס

  .)1(2לסעיף הוסיף את הביטוי הזה ) בתקופת המנדט(המחוקק הארצישראלי 

  

  ?)ההרפתקה המסחרית. (איך נדע לזהות את העסקה המסחרית

  .ן מבחן ברור שלפיו אפשר לקבוע אם העסקה מסחריתראשית צריך לומר אי

כאשר בעסקה מסוימת אין אף . של העסקה המסחרית" סימני היכר"כל מה שיש לנו זה 
כלומר צריך לפחות . אחד מבין סימני ההיכר הללו לעולם היא לא תהיה עסקה מסחרית

כרח שהעסקה מאידך גיסא קיומו של סימן מסחר אחד אינם מעידים בה. סימן היכר אחד
  .מסחרית

המכירה ולאור /נסיבות הרכישה,  זה להביט על התמונה בכללותה–מה שצריך לעשות 
  .התמונה בכללותה להחליט אם העסקה מסחרית

  

י וועדה מלכותית " ע1955י בתי המשפט האנגלים וסוכמו בשנת "הסימנים הללו נקבעו ע
  .אנגלית

  :ואלה הם

יש נכסים שלפי עצם טיבם מיועדים , כס מדובר באיזה נ– טיבו של הנכס שנמכר .1
ויש נכסים שלפי עצם טיבם לא מיועדים להשקעה אלא למסחר או לשימוש , להשקעה

  .אישי

  :דוגמאות

ש פסק "ביהמ. הנישום רכש כמות עצומה של גלילי נייר טואלט ומכר אותם ברווח  .א
ולא ,  להשקעהשזה עסקה מסחרית והסתמך על כך שהנכס לפי עצם טיבו לא מיועד

  .ולכן קבעו שזה עסקה מסחרית. בכמויות גדולות

ש אמר כשאתה "ביהמ. נישום רכש כמות גדולה מאוד של וויסקי ומכר אותם  .ב
מדובר , חושב על ויסקי אתה לא חושב על השקעה ולכן היות ומדובר בנכס כזה

  .במסחריות העסקה

ים שלא יעזור כאשר הנכס אולי יש מקר, סימן ההיכר הזה עוזר לנו בהרבה מקרים
  .מיועד מעצם טיבו גם להשקעה

 היא סוג נכס שלפי עצם טיבו מיועד להשקעה מה שמייחד אותו זה –מניה : לדוגמא
ההשקפה המסורתית ראתה ,  ההשקעה כפי שראו אותה לפני שנים רבות–התשואה 

  .ח"וכן בתים ואג. בהשקעה במניות סוג של השקעה המניבה פירות

ים שאינם מיועדים לפי עצם טיבם להניב פירות לא נחשבו בשעתם ז נכס"לעומ
כ נחשב "בד, רכישה של מגרש ומכירתו ברווח, ד ישנים אנגלים"ולכן בפס. להשקעה
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או , כ הנישום מראה שרכש את המגרש כדי לבנות עליו בית"לעסקה מסחרית אא
לפי , רווחאבל אם רכש ללא המטרה הזו אלא שהערך יעלה וימכור ב, לנטוע פרדס

  .אלא עסקה שטיבה מסחרית, ההשקפה המסורתית זו לא הייתה השקעה

  .ש אמר שמגרש יכול להיות אובייקט להשקעה"וביהמ, ההשקפה בעניין הזה השתנתה

  ; סוגי נכסים3כ ראינו "א

  .נכס שבודאי אינו השקעה )1

  .נכס שברור שהוא השקעה )2

  ).כמו מגרש(ויש נכסי ביניים  )3

  

ככל שהתקופה .  מהרכישה עד המכירה– ך התקופה שהנישום החזיק בנכסאור .2
ככל שזה קצר יותר זה מתיישב עם עסקה , ארוכה יותר זה מתיישב עם השקעה

  ).כמובן שיש הרבה יוצאים מן הכלל. (מסחרית

וככל ,  זה מתיישב יותר עם מסחר– ככל שהתדירות גבוהה יותר – תדירות העסקאות .3
  .או מימוש השקעה, כה יותר זה מתיישב עם השקעהשהתדירות נמו

ז " יש נכסים שהתדירות הגבוהה בהם בכ–יש לציין כי יש הבדל בין הנכסים השונים 
  .ויש כאלה נכסים שתדירות נמוכה כבר תשווה עסקה מסחרית, לא תיחשב כמסחר

  זה יצביע בכיוון של– מגרשים בשנה 3 אם אדם ימכור ויקנה –מגרשים : לדוגמא
  . פעמים בשנה3אדם לא קונה ומוכר , כי מטבע הדברים במגרש, המסחריות

כי מטבע הדברים ,  כאן שלטונות המס מביטים ביתר סלחנות על תדירות גבוהה–ע "ני
  .אנשים קונים ומוכרים וקונים לעיתים קרובות יותר מאשר השקעה במגרש

  .ני שמוכרים אותו פעולות נוספות שנעשות בנכס לפ– פעולות להגדלת הנכס .4

עושה , אדם יש לו פרדס והוא משתדל להפוך את הקרקע החקלאית לבניין: לדוגמא
  . מחלק את הפרדס ליחידות קטנות–פרצלציה 

כאן הפעולות הללו שנעשו בנכס כדי להביא אותו לנכס עובר לסוחר הם מצביעות 
  .בכיוון של העסקה המסחרית

שם היה מדובר במטווייה , ברסטור' רד נאדואד אנגלי " היא פסהדוגמא המפורסמת
וכונס הנכסים מכר את המפעל לא כעסק חי אלא הוציא . שהגיע לידי פירוק) אריגה(

  .'למכירה את המבנים לחוד את המכונות לחוד ומלאי העסקי לחוד וכו

 הוא קונה –הוא מצוי בעסקי מטוויות , איש אחד רואה וחושב אפשר לעשות כסף טוב
ומוכר אותו ,  והוא מפעיל את המפעל ומעסיק עובדים–וד והמלאי הצי, את המבנה

  .בתור עסק חי ברווח גדול

שזו לא : והחשוב. הוא הסתמך על כמה סימני היכר. ש פסק שזו עסקה מסחרית"ביהמ
 –הייתה כמו עסקה של רכישה ומכירה אלא שבין לבין הנישום עשה פעולות בנכס 

  ).פעולות להבשלת הנכס(

 זה –נניח עסקה בודדת והוא בקי בענף הזה ,  כאשר הנישום עושה עסקה– תהבקיאו .5
  .מצביע בכיוון של מסחריות

.  גם מתווך יכול לעשות עסקה הונית–מתווך קונה מגרש ומוכר אותו ברווח : לדוגמא
כלומר עצם העובדה שהוא מתווך לא , או לבנות, רציתי להשקיע והשקעתי במגרש

יחד עם זאת לא הרי מתווך כהרי אדם אחר , קה הוניתשוללת את הטענה שזו עס
  . קל לו לטעון שהעסקה הונית מאשר מתווך-שרוכש מגרש ומוכר אותו 
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 עצם העובדה שהוא בקי ועוסק בתחום –ד הבקי בעסקי קרקעות "עו: דוגמא נוספת
ד שעוסק "כשהוא יקנה מגרש וימכור מצבו קשה יותר לטעון שהעסקה הונית מאשר עו

 זה משווה לעסקה שלו –כי עצם העובדה שהוא מצוי בעסקי קרקעות , משפחהבדיני 
  .אופי מסחרי

 מצבו יהיה פחות נוח לגבי השאלה –ע " שרוכש ומוכר ני–יועץ השקעות : דוגמא נוספת
 כי עצם העבודה שהוא יועץ השקעות מצביעה בכיוון המסחרי –אם העסקה מסחרית 

  ).עהכמובן שהוא יוכל לטעון שזה להשק (–

  בתשובה לשאלה

  פקיד השומה' אסיל נד "פס

קבלן בנה בית דירות ונכנס לגור באחת הדירות לימים בנה בית דירות נוסף ומכר את 
  ).והוא עשה זאת פעמיים שלוש. (הדירה שגר בה בבית הראשון ועבר לדירה חדשה

פקיד השומה חשב שזה עסקאות , מדוע הוא עשה זאתבכל פעם הוא נתן סיבה 
  .מסחריות בגלל שכאשר קבלן לעיתים קרובות מוכר דירה משמע שזו עסקה מסחרית

 אמר הואיל ומדובר בקבלן אני דווקא לא רואה בתדירות –כהן ' ח'  הש– ש"ביהמ
 ,משהו שמצביע על המסחריות משום שהוא בתור קבלן קל לו יותר להחליף את דירתו

כלומר כאן . (ולכן אני יכול להבין שעקב בעיה בדירה אחת הוא עובר לדירה אחרת
  ).התדירות בקבלן נותנת תשובה הפוכה

 נסיבות הרכישה – הייתי מוסף כאן לייתר בהירות – הנסיבות למימוש ההשקעה .6
  .ונסיבות המכירה

נסיבה כ נישום שרוצה לטעון שהעסקה איננה מסחרית טוב שיעשה אם ימצא "בד
  .מדוע הוא מכר

נישום שטוען שהוא השיא את בנו או בתו ולכן מכר את המגרש שקנה לא : לדוגמא
  .זה עוזר לנו להחליט אם העסקה מסחרית או לא, מזמן

קשור בו הסימן האחרון ונראה מדוע הוא לא . (כ עוזר לנו"לא תמיד כ: הסימן הזה
  ).עוזר

וכאן הפסיקה אמרה ". טיב של רווחיותהמו "–?  מדוע מכרת– המניע – המוטיב .7
  .שהמוטיב של רווחיות לא מצביע בהכרח על מסחריות

, אדם יאמר קניתי מגרש משום שחשבתי שיעלה בערכו ואמכור אותו בריווח: לדוגמא
  .האם זה מצביע על מסחריות, ואכן עולה בערכו ונמכר בריווח

צביע באופן מיוחד על עצם הרעיון להפיק רווחים איננו מ.  לא– מ"אמרו בתיה
  .מסחריות

  .כאשר מדברים על תכנון מס שם יש ערך גדול למוטיב: כאן צריך להוסיף הערה

  

  מה קרה בעניין זה בבתי המשפט שלנו

. חידושים רבים בפסיקה שלנו אין. מ שלנו הלכו בעקבות ההנחיות הללו"בדרך כלל בתיה
 נציבות מס הכנסה באחד מפסקי –" המימון"כ חשוב וזה עניין "יש אולי חידוש אחד לא כ
ניסתה לטעון שהמימון יכול לעזור לנו לקבוע אם העסקה . הדין המנחים בנושא הזה

  .מסחרית או לא

  פקיד השומה' ד מירון ובן ציון נ"פס

ו תושב חוץ שהיו לו כמה בין היתר הם ייצג, ד שעסקו הרבה בענייני קרקעות"המדובר בעו
הם לקחו הלוואות ורכשו . הם קיבלו הוראה מהלקוח למכור את המגרשים, מגרשים בארץ
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 הם מכרו חלק מהם ובזאת –כעבור זמן מסוים ערך המגרשים עלה , בעצמם את המגרשים
  .כיסו את ההלוואה שלקחו לרכישת המגרשים

  .פקיד השומה טען כי העסקה שעשו היא עסקה מסחרית

ד ניהלו משא ומתן עם "אותם עו, המקרה הגיע לידיעת נציבות מס הכנסה בצורה מוזרה
והתעוררה השאלה האם הייתה להם הכנסה יותר גבוהה . א בקשר לשומה"פקיד שומה בת

והמפקח הסכים שזה לא . או פחות גבוהה וגם עמדה השאלה הזו של מכירת המגרשים
  .עסקה מסחרית ולא חייבת במס

ד כיון שמניין ההון "שבשלב יותר מאוחר שוב הזמין את העו, ף ובא חדשהמפקח התחל
והדבר נדון בשנה ,  והם אמרו נכון שההון גדל מפני שהרווחנו בעסקת המקרקעין–גדל 

  .שעברה וקבעו שזו הכנסה הונית

  .והמפקח בשלב מאוחר אמר שלדעתו זו הכנסה חייבת במס

 ופתח את התיק ואמר שזה 147 לפי סעיף וזה עבר לנציבות מס הכנסה והשתמש בסמכות
  .חייב במס

האם ניתן לפתוח תיק מחדש ולהגדיל את השומה מבלי שנתגלו עובדות : והתעוררה שאלה
  .כ דיון מחדש נעשה כאשר התגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות קודם"כי בד. חדשות

שנעשתה האם אפשר לפתוח תיק כאשר פקיד השומה הגיע למסקנה : והשאלה בעצם
  .טעות משפטית

  .שגם כאשר מתגלה טעות משפטית ניתן לפתוח תיק מחדש. פסק שכן: ש"וביהמ

  . חייבת במס–ש פסק שהעסקה הייתה עסקה מסחרית "ביהמ: לעצם העניין

  ;מה היו סימני ההיכר

  .דגש חזק שהנישומים היו בקיאים בקרקעות) 1

  .תדירות העסקאות) 2

כאשר יש . ן טענה חדשה לגמרי ולהוסיף סימן היכר נוסףכאן נציבות מס הכנסה רצו לטעו
עצם העובדה שאתה זקוק למימון שוללת את הטענה של , לך עסקה שנעשית במימון

מצד שני אין לך כסף , יש לך כסף ואתה רוצה להשקיע אותו? כי מה זה השקעה. השקעה
  .אתה מקבל הלוואה ורוכש

עשים בכל יום שמפעלים מממנים את משום שמ, ש היסס מאוד לקבל את הטענה"ביהמ
מצד שני כאשר אתה קונה , וזה לא הופך את העסקה שלהם למסחרית, י מימון"המפעל ע

 ובתוך זמן קצר אתה מוכר - מגרשים מבלי שיש לך כסף ולוקח הלוואה קצרת מועד 5
  .זה עוזר לנו לגלות שהעסקה מסחרית. ומחזיר את ההלוואה

  .כ הרבה"וזרת כצורת המימון אינה ע: בסיכום

  

  הערה פרקטית

 טוב יעשה אם יראה שאיננה מסחרית אלא –הנישום שרוצה לטעון שהיא איננה מסחרית 
  .יראה שיש לה אופי אחר

  .השקעה .1

  .שימוש אישי .2

  .ש שזה לא מסחרי"אתה צריך לשכנע את ביהמ, א"ז

  

  ד מעניין"פס
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. ם והיה צריך לעשות חלוקה-משפחתי קנה מגרש בבית וגן בי-ת בבית דו"אדם שגר בפ
, פקיד השומה טען שזה עסקה מסחרית. וכמובן מחיר המגרש עלה ומכר את המגרש ברווח

ם להקים מפעל בשותפות -הוא אמר שהתוכנית הייתה לעבור לי, הנישום טען לא מסחרית
ם ולכן קניתי מגרש במטרה לבנות בית -ת לי"והחלטתי להעביר את המגורים מפ, עם קרוב

  .ת ואז מכרתי ברווח"אשתי בסוף אמרה שהיא לא עוזבת את פ. יפרט

אני לא , מה קורה אם השופט אומר הנישום עשה רושם טוב: והתעוררה שאלה מעניינת
גדר הספקות נובע . על מי נטל ההוכחה שהעסקה מסחרית, כלומר. (בטוח שזה סיפור נכון

ה של הנישום הייתה כי נטל העמד. מכך שנטל ההוכחה שהשומה מופרזת מוטל על הנישום
אבל לא ,  השומהגובההכוונה כאשר מדובר על , ההוכחה על הנישום שהשומה מופרזת

  .כאשר מדובר בשאלה אם בכלל הוא חייב במס

ועמדה .  שנטל ההוכחה רובץ על פקיד השומהעמדה אחת –וכאן לעניין העסקה המסחרית 
  .  שנטל ההוכחה רובץ על הנישוםשניה

  . אין–בעניין הזה הלכה פסוקה 

והוא אומר שלגבי השאלה אם ,  ולא ברור אם היה עומד בערעור–א "ד מחוזי בת"יש פס
הנישום ניהל עסק או עשה עסקה בעלת אופי מסחרי מי שצריך להראות או להוכיח זה 

הנישום הוא , אם יש ספק בשאלה אם העסקה היא מסחרית או לא, א"ז. פקיד השומה
והשאלה מהו , ז אם פקיד השומה מראה שאכן העסקה מסחרית"לעומ. שייהנה מהספק

  .הרווח שנבע לנישום מהעסקה המסחרית אז נטל ההוכחה יהיה על הנישום

 האם כדאי לו -כ פשוטה " השאלה מה כדאי לנישום לא כ–  שיש לנו מס שבח1949מאז 
מס  ואז צריך לשלם –אפשרות אחת שהעסקה מסחרית , לטעון שהעסקה מסחרית או לא

 הוא לא משלם מס – ונכנסת למס שבח –ואם היא הונית . כ גבוהה ממס שבח"הכנסה שבד
  .הכנסה אלא מס שבח

 ממה – וזה היה פחות ממס שבח 25%של ,  שנעשתה פשרה–ד "ומה שקרה באותו פס
  .שהיה צריך להיות אילו העסקה לא הייתה מסחרית כפי שטען הנישום

  

  )2(2סעיף 

) 1(ק "שבס, )2(2ק "לס) 1(2ק "ההבדל בין ס.  עובד ומעביד–מדבר על הכנסות עבודה 
  .מדובר על שכיר) 2(ק "מדובר על עצמאי ובס

  ; מגדיר,  הגדרות– 1סעיף  – זה מונח טכני –" הכנסת עבודה"נראה שלגבי 

  ;)2(2 הכנסה לפי סעיף -" הכנסת עבודה"

  .כיר של ש–הכנסת עבודה , א"ז

  

  ?  מדוע הוא מופיע לחוד–) 2(2מהן הבעיות של סעיף 

המעביד בשעה שמשלם שכר , א" ז–" ניכוי מס במקור" זה –הדבר העיקרי שמאפיין אותו 
לפי הטבלאות (הוא מנכה מהשכר את סכום המס , לעובד וקיימים יחסי עובד ומעביד

 –ח "השנה מגיש דוהשכיר בסוף . ומעביר את ניכוי המס לשלטונות המס, )השונות
  .וקובעים מה הייתה ההכנסה מה היה המס ובהתאם מפחיתים

לא בצורת משכורת אלא בצורה ,  שמתעוררת היא הבעיה של מתן משכורתשאלה נוספת
איך להתייחס : והשאלה). 2(2זה בעיה שקיימת בסעיף ". טובות הנאה "–של הטבות 
  ?טיל מסהאם להטיל מס עליהם ואם כן איך לה, להטבות הללו

הואיל ושעורי המס גבוהים מאוד יש נטייה חזקה מאוד בכל העולם במקום : והבעיה כזאת
האם ,  והשאלה איך להתייחס להטבות הללו–לשלם משכורת גבוהה לתת כל מיני הטבות 

  .כ איך לחשב"לראותן כהכנסה חייבת במס וא
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א תהיה גבוהה אפשר בקלות לעשות תכנון מס שהמשכורת ל, הבעיה שאם לא נטיל מס
אבל לא כל השיטות נוקטות , לכן הגישה להטיל מס על ההטבות, אבל יהיו כל מיני הטבות

  .באותה דרך

  .לכאורה כל הטבה נראה אותה כשכר ונטיל עליה מס: הצגת הבעיה

על מקבל -עובד אל,  כורה פחם מקבל פחם–נניח עובד מקבל בנוסף לשכר גם שווה כסף 
זה כאילו משכורת מפני שזה , מצד אחד. מקבל חשמל חינםעובד חשמל . כרטיס טיסה

  .כ" והכנסה זה לאו דווקא כסף אלא גם שוו–הכנסה 

  ? האם להפעיל את זה לגבי מקרים אחרים שלגביהם העניין לא ברורונשאלת השאלה

לכאורה ניקח ערך ארוחת . כל עובד במפעל זכאי להיכנס למסעדה לאכול צהרים: לדוגמא
ואם כן האם , יש אנשים שלא הולכים לאכול האם נחייב אותם. את הכנסהצהרים ונאמר ז

  .נחייב לפי כמה עולה ארוחה או לפי כמה שעולה למפעל

כמה ההכנסה .  הטבה חייבת במס שניתן להפוך אותה לכסף– הגישה המסורתית האנגלית
  .התמורה שאפשר לקבל בעד ההטבה, במקרה כזה

  :הגישה פשטנית ומעוררת בעיות

 ולכן –הוא יכול למכור את התלוש .  במפעל כל עובד מקבל תלוש המזכה אותו בארוחהאם
  .חייב במס בשווי המחיר שניתן למכור אותו

 שלא ניתן –י שנעשה הסדר שכל עובד מקבל תלוש " ע–הבעיה שאפשר בקלות לעקוף 
  .ז לא ניתן להפוך את התלוש לכסף ולכן זה לא הטבה חייבת במס" ולפי–להעברה 

  

  . לגבי השווי–דוגמא אחרת 

טענו שלטונות המס .  שבו עובדים של מפעל מסוים קבלו זכות לחליפה–ד אנגלי "ישנו פס
 אני –אבל המפעל טען . חייב במס משום שאתה מקבל חליפה אתה יכול למכור אותה

מסכים שהעובד ישלם מס על ערך החליפה אבל לא ערך חליפה חדשה אלא חליפה 
  .כמה תוכל לקבל,  לפי המידה שלך–אם אפשר למכור מפני ש, משומשת

  .מ פסקו חליפה משומשת"ובתיה

ש סטה מההלכה האנגלית ופסק שהביגוד " הגיעה שאלה של ביגוד וביהמ– מ שלנו"בבתיה
  .חייב במס והערך של הביגוד הוא ערך השוק של חליפה חדשה

  ;וגם הלכה זו מעוררת בעיה

ורואה שנותנים לו ,  חליפה ויש לו עוד כמה חליפות עובדים שאחד מהם קנה2תחשבו על 
האם נכון להשוות בין , לעומתו העובד השני אין לו בכלל חליפה, תלוש לקנות חליפה

  .שניהם

או דוגמא אחרת עובד מקבל כרטיס טיסה בשעה שעומד לנסוע ועובד שני מקבל כרטיס 
  .בשעה שחזר מנסיעה
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  28.11.02 – 7שיעור 

  )המשך(הטלת מס 

  )2(2סעיף 

  ;עבודה) 2 (

כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ; השתכרות או ריווח מעבודה) א(
  ;…ממעבידו

  ".טובות הנאה"זה , אחת הבעיות הגדולות של הסעיף הזה

  

  ).1(2נחזור לסעיף ) 5(2 סעיף אחרי שנסיים, )5(2מילים אחדות על סעיף 

  

  תשלומים חוזרים ונשנים

  ; גמלאות)5(2סעיף 

  ".קיצבה מלוג או אנונה"

 או תשלומים חוזרים – זה הרעיון של תשלומים שנתיים – מילים הללו 3המשותף לכל 
 סוגים הללו של 3כ ברור מה ההבדל בין "לא כ. ים של תשלומים כאלה סוג3ויש . ונשנים

  .תשלומים שנתיים

  

וזה דרך אגב אופייני להכנסה ". (תשלומים חוזרים ונשנים"ובכן הרעיון הכללי הוא של 
  ).פירותית

נתחיל ונאמר שיש פה כבר בעיה מפני שלא תמיד תשלומים חוזרים ונשנים מצביעים 
ד אנגלי ישן "והיא נובעת מפס, וזו אחת הבעיות של סעיף זה, )5(2 בהכרח על הכנסה לפי
  .שנמתחה עליו ביקורת

בין תשלומים חוזרים :  סוגי תשלומים2ש צריך להבחין בין "ד אמר ביהמ"באותו פס
א אם ביסוד תשלומים אלו ישנו חוב הוני "ז. לבין תשלום לשיעורים של חוב הוני, ונשנים

אזי אין לנו סעיף , ים הם החזר לשיעורים של אותו חוב הוניוהתשלומים החוזרים ונשנ
2)5.(  

,  היה מדובר במקרה שראובן חייב לשלם כסף לשמעון ולא היה לו– ד האנגלי"בפסה
  .ובסוף הגיעו לידי הסכם שראובן ישלם לשמעון סכום מסוים בכל שנה

  ? )5(2לפי סעיף " אנונה"האם סכום זה מהווה : ונשאלה השאלה

אלא החזר ,  חוזרים ונשנים–אין לנו כאן עניין בתשלומים שנתיים .  שלא–  פסקש"ביהמ
  .ולכן היא איננה פירותית, לשיעורים של חוב הוני שעמד ביסוד הסכם זה

ולכן , שלא נקבעה תקופה מסוימת שבה התשלומים ייפסקו, ד הייתה"החולשה של הפס
  .הוני באנונהבין המבקרים אמרו שלמעשה הייתה כאן החלפה של נכס 

  ).5(2היא חייבת במס לפי סעיף , )פנסיה(ניקח דוגמא של קצבה 

  

  אנונה

: וההסכם ביניהם.  סכום מסוים או רכוש מסוים–אדם נותן עיזבון בחייו לקרן הקיימת 
תחייבת לתת לו סכום ל מ"תמורת זו הקק, נותן המתנה נפרד מרכוש או מסכום מסוים

ל שלפיו הוא "ג ועשה הסכם עם קק"אדם שיש לו וילה בר: לדוגמא. מסוים כל ימי חייו
  .ל נותנת לו סכום מסוים חודשי כל ימי חייו"ל ותמורת זה הקק"נותן את הוילה לקק
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  ).5(2הסכום הזה חייב במס לפי 

  

   מלוג

כנראה שמדובר במצב משפטי אופייני למשפט האנגלי שבו נעשה הסכם .  ברור מה זהלא
או נאמנות לגבי נכס מסוים ושם נאמר כי מהנכס הזה ישולם סכום משלים חודשי או 

אולי אפשר להכניס את הדוגמא של מזונות במקרה . (שנתי לאדם אחר שאיננו בעל הנכס
  ).של גירושין

  

  הבעיות

אכן ,  החוזרים ונשנים– לקבוע האם התשלומים התקופתיים הללו בעיה ראשונה היא
  .או אולי יש כאן החזר של חוב הוני, )5(2מהווים הכנסה לפי 

 הכנסה לפי –כאן הקושי הוא לקבוע האם זה החזר לשיעורין של חוב או האם זה אנונה 
  ).5(2סעיף 

היה אמיד ובהסכם הבעל ,  הסכם גירושין בין בעל לאשה–מקרה שהיה : ניקח דוגמא
מ בין הצדדים "התנהל מו. הגירושין עם אשתו הוא אמור היה לתת לה חלק מנכסיו

ובנוסף סכום חודשי קבוע , ד והוסכם שהאשה תקבל דירה לגור וגם חנות"באמצעות עו
  ).צמוד למדד(

  ).5(2במבט ראשון הסכום נראה כהכנסה לפי 

בשלב מסוים עמדו , מ בין הצדדים"ש ואמר היה מו"ד של האשה העיד בביהמ"אבל העו
אבל הבעל חשש שהיא , הצדדים להסכים שהאשה תקבל סכום כסף ולא סכום חודשי

תבזבז את כל הכסף ותבוא לו בתביעה חדשה ובמקום הסכום הזה הסכימו הצדדים על 
תרגמו את הסכום . (כאשר הסכום החודשי נערך לפי חישוב אקטוארי, סכום חודשי

  ).  אורך חיים ממוצע–פי חישוב אקטוארי הגלובלי וחילקו ל

האם מדובר בתשלום שיעורים של סכום הוני או החלפה של הסכום : ונשאלת השאלה
  ?ההוני בסכום פירותי

  

בעצם .  תמורת סכום מסוים מראש–ישנם מקרים שאנשים רוכשים פנסיה : דוגמא נוספת
  .בסכום כסף מסוים, פנסיה/ אני רוכש את הרנטה-זה דומה לעיזבון בחיים לקרן הקיימת 

ולא שלמתי שום דבר בעד , אנונה/מלוג/אם אני מקבל סכום חוזר ונשנה רנטה: והבעיה
  ).5(2כל מה שאני מקבל זה חייב במס לפי סעיף , בעצם אין בעיה, הזכות הזו

. מדוד עשיר שנותן לי כל חודש למשך כל החיים סכום כסף, קבלתי מכתב בהול: לדוגמא
  . אין הוצאות–במס ברור שחייב 

מצד : מתעוררת שאלה. ל או רכישת אנונה מחברת ביטוח" של קקאבל אם ניקח דוגמא
הנישום , מצד שני. אפשר לומר שכל ההכנסה החודשית צריכה להיות חייבת במס, אחד

. החזר מהסכום ששילמתי). 1,  דברים-2יכול לטעון יש בזה אי צדק משום שזה מורכב מ
  .כום שאני השקעתיהרווחים על הס). 2

וראוי היה להתחשב בכך שלפחות חלק מההכנסה החודשית היא הונית משום שהיא 
  .מייצגת חלק מההון שהשקעתי

  

  .המחוקק פתר את הבעיה בדרך משלו, ל"לגבי המקרה המיוחד של הקק

כ "אח. ל"מלכתחילה הייתה הוראה לא לחייב במס את האנונה המתקבלת מאת הקק
אלא הלך בדרך . ואמר אין מקום לפטור לגמרי את כל הקצבה, תוהאוצר שינה את עמד
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 -והחלק הזה תלוי בגיל של הנישום . מיוחדת וקבע שחלק מהקצבה הזו יהיה פטור ממס
  ).23(9סעיף 

  ;פי הסכם עזבון בחיים- סכומים על)23(9סעיף 

ן בחיים לקרן קיימת שיעור מקיצבה שמקבל אדם על פי הסכם למתן עזבו) א(
 המגבית המאוחדת לישראל או לכל מוסד אחר שקבע שר -לקרן היסוד , לישראל
  : כמפורט להלן, האוצר

  ; 50% - שנה בעת נתינתו 50אם לנותן העזבון בחיים לא מלאו ) 1(

  ; 60% - שנה 60 שנה אך לא מלאו לו 50אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן ) 2(

  ; 75% - שנה 70 שנה אך לא מלאו לו 60תינת העזבון בחיים מלאו לנותן אם בעת נ) 3(

  ; 80% - שנה 80 שנה אך לא מלאו לו 70אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן ) 4(

  ;90% - שנה 80אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן ) 5(

  

צבה שאני מקבל האם נאמר שכל הק, מה קורה למשל אם אני רוכש קצבה מחברת ביטוח
  .או שחלק ממנו מהווה החזר של ההשקעה, חייב במס

ואחר שעשית הסכם כזה שמחייב אותך ,  אפשר לומר שיכולת לעשות הסכם אחרמצד אחד
על פי הגישה . כלומר אל תעשה הסדר כזה אם לא נוח לך. זה מה שאתה צריך לשלם, במס

  . מסהזו כל אדם רשאי לנהל את עסקיו כדי לשלם כמה שפחות

חלק , פ חשובים אקטואריים ולחלק את הקצבה" לבדוק בכל מקרה ע– הגישה המודרנית
זו הנטייה . וחלק לתשואה על הסכום ההוני שהושקע, מתייחס להחזר הסכום ההוני

  .המודרנית של הפסיקה

  . רק בשלב זה רציתי להראות את הבעיות של הסעיף הזה–עוד נחזור לזה בהמשך 

אים שיסוד התשלומים היא הסכם שיש לו אופי הוני ובנוסף רואים אם אנחנו רו: נסכם
שבשלב מסוים תיפסק החובה לשלם את התשלומים הללו זה מצביע בכיוון של החזר 

  ).5(2 זה מצביע יותר בכיוון של סעיף –אם אין תקופה שזה נפסק , תשלומים הוני

  

ד טוען נכון הגעתי לגיל  העוב–הבעיה של הפנסיה .  יש הסדר של המחוקק– לגבי פנסיה
  .פרישה ואני מקבל פנסיה וכל ימי שילמתי לפנסיה ואני מקבל בחזרה את מה ששילמתי

ולא מתחשבים בכמה , )5(2אבל פנסיה היא פנסיה לפי סעיף ,  זה נכון–הפסיקה אומרת 
  .שילמת

, מי שמקבל את הפנסיה חלק ממנו פטור ממס, הפתרון לא מניח את הדעת: לפידות' פרופ
  .יש פתרון חלקי של החקיקה משום שחייב במס, יש תקרה נמוכה

  

   סוגי פיצויים2יש 

למשל דוגמא . יש סוג של פיצוים מגרמניה שניתנים בצורה של ממש פנסיה: 1מקרה 
ד יהודי שחי בגרמניה ועבד בשירות המדינה ונאלץ לעזוב את גרמניה בגלל "עו: מהפסיקה
ולא זו בלבד אלא , הוא המשיך לקבל פנסיה בארץ, פ החלטת ממשלת גרמניה"ע, תהרדיפו

 –התשובה ברורה . והוא מקבל פנסיה, שחישבו שאילו היה נשאר היה עולה בדרגה
  ).5(2ש פסק שזו הכנסה לפי סעיף "ביהמ

אנשים שהגישו תביעה לממשלת גרמניה כאשר הם לא היו שכירים אלא : 2מקרה 
או :  אפשריות2במקרה כזה היו להם . ו לפצותם על הנזק שנגרם להםוביקש, עצמאים

.  הרנטה הזאת באה במקום הנזק ההוני שנגרם להם–לקבל סכום חד פעמי או לקבל רנטה 
אבל החליטו בארץ לא , )5(2ייתכן שמבחינה עקרונית היה צריך לחייב במס לפי סעיף 
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 והגרמנים אמרו לא ייתכן שאנחנו ,שבגרמניה מקרה כזה לא חייב במס, והסיבה. לחייב
  .נשלם ולא ניקח מס ואתם תיקחו מס

. ומקבלים מידי חודש בחדשו,  אנשים שרכשו בטוח כזה–ביטוח סוציאלי : 3דוגמא 
אבל גם כאן החליטו לא לחייב משום , )5(2 צריך להיות חייב במס לפי –משפטית -עקרונית

  .שיש בזה קשר לנפגעי פעולות הנאצים

  :לסיכום

  . כן– ממש של עובד ומעביד פנסיה

  .ובסוף לא,  היה צריך להיות– רנטה

  

  חישוב הכנסה

  .עסק ומשלח יד –) 1(2נחזור לסעיף 

  ?כיצד נחשב את ההכנסה בעסק

והיא קבעה מה זה , נות לפסיקה וצריכים לפ–פקודת מס הכנסה לא עונה על כל השאלות 
  .הוצאה/הכנסה

  :נבחן את הכללים איך מחשבים את הריווח החייב במס

מה .  זה גילוי הדעת שלשכת רואי החשבון מוציאה–עקרונות חשבונאים מקובלים  .1
  . דוח הכנסה והוצאה–שמקובל אצל רואי החשבון כשהם עושים מאזן 

.  לדוגמא ארץ ישראל המנדטורית–סה כאשר אנחנו נמצאים במקום שאין מס הכנ
  ? האם העקרונות החשבונאים המקובלים מחייבים לעניין מס הכנסה

כ חישוב ההכנסה החייבת במס הכנסה ייעשה בהתאם לעקרונות "בד! לא: התשובה
  .החשבונאים המקובלים

  .ויש מקרים שבתי המשפט פסקו בניגוד, יש מקרים שהחוק סוטה, אבל לא תמיד

. ח קובע ומאשר מה היה הרווח" שהרו–" תיאום מס"ו בעצם מה שנקרא לכן יש לנ
מפני שלעניין מס הכנסה זה , כ אומר שלצורכי מס עלי להוסיף או לגרוע מהריווח"ואח

  .לא תואם את העקרונות המקובלים שאני נוהג לפיהם

 כל מה לא, א"ז. צריך להבחין בין סכומים שנכנסים לעסק ובין סכומים שאינם נכנסים .2
ז יש תקבולים "ולעומ, יש תקבולים שאינם הכנסה חייבת במס, שנכנס הוא הכנסה

  .שמהווים הכנסה עסקית

איך נדע אם סכום מסוים שנתקבל בעסק מהווה הכנסה עסקית או : ומתעוררת השאלה
  ?לא

במובן , כדי שהתקבול ייחשב כהכנסה עסקית הוא צריך להיות קשור לעסק: עקרון ראשון
  . מסוג העסקים שבעסקזה שהוא

והחנווני עושה , חנווני של חנות מכולת ונכנסים שם בחורה ובחור) מקרה פשוט: (לדוגמא
מפני שאם ,  הסכום הזה איננו חייב במס–ונניח והם נותנים לו דמי שדכנות , בניהם שידוך

  .מוצרי מכולת ולא שדכנות? אתה מסתכל על חנות מכולת ושואל לפי הפשט מה מוכרים

נכנסת לקוחה חדשה לחנות המכולת ואומרת שהיא חדשה ומחפשת לקנות : גמא דומהדו
. החנווני יודע שיש לקוח שעומד למכור דירה והוא אמר למה לא תבדקי אצל הבחור, דירה

  .מכיון שבמכולת לא עושים תיווך. גם לא חייב במס, ונניח שמשלמים לו דמי תיווך

מכר עת העסק בתור עסק חי והקונה ממשיך ) רהלא חב(בעל עסק : דוגמא קצת יותר קשה
 –היו בעסק גם חובות אבודים , כשבעל העסק מכר את העסק, לנהל בדיוק את אותו עסק

בעל ). קים חזרו וכל המאמצים לגבות עלו בתוהו'צ, לקוחות של העסק היו חייבים לשלם(
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 האם זה והשאלה. העסק החדש עושה מאמצים ומצליח לגבות חלק מהחובות האבודים
פקיד המס טוען אתה גבית משמע שזה ? האם זה חייב במס, חלק מההכנסות של העסק

הנישום טוען שזה לא הכנסה עסקית מפני שאם מסתכלים על העסק . הכנסה עסקית
אנחנו נאמר שהעסק איננו עסק של גביית , ושואלים מה הדברים שהעסק עוסק בהם

ר החובות נבעו מעסקאות שנעשו לפני רכישת י עסק כזה כאש"חובות ולכן גביית חובות ע
  .אינם הכנסה, העסק

  

  :לסיכום

יש להביט על העסק ולשאול מה עושים . ההכנסה צריכה להיות קשורה לעסק: כלל ראשון
  .כאן יש בעיה שיתכן שהעסק משנה את אופיו. בעסק כזה

 זה צריך להיות הכנסה שלפי עצם טיבה –שההכנסה קשורה לעסק לא מספיק : כלל שני
א יש מקום שנעשות עסקאות בעסק אבל הן "ז, יש לה אופי של הון ולא אופי של פירות

  .נעשות במישור ההוני של העסק ולא במישור ההכנסתי

זה נרשם , ומקבלת כסף בעד המניות. החברה מנפיקה מניות, מוקמת חברה: 1דוגמא 
אבל זאת איננה הכנסה עסקית משום שזה שייך להון של החברה ולא , בעסקכהכנסה 

  .למישור ההכנסתי

. גם אם מוכר ברווח, נניח שיש לנו בעל משאית ורוצה למכור את המשאית: 2דוגמא 
הוא מכר את העץ ולא את . מפני שהוא מכר נכס הוני, הרווח הזה אצלו הוא רווח הוני

  .הפרי

יש חברה , הפירוש היה מקובל, ך בשם גורדון"יש פירוש של תנ: ניקח דוגמא קצת מסובכת
והיא עושה הסכם עם מוציא . ך של גורדון"גורדון והיא בעלת זכות היוצרים של פירוש לתנ

זו , ברור הדבר שאם החברה מקבלת תמלוגים מהמכירות. ך"לאור שיוציא לאור את התנ
  .הכנסה פירותית

והחברה לא . מסוים של עותקים' שאי להוציא מסל שהיה ר"החברה עשתה הסכם עם מו
וראתה שהמספר גדול יותר ממה , התעצלה והלכה לבית הדפוס וספרה את הספרים

  .שסוכם

  .ל לשלם לה פיצוי"החברה תובעת את המו

  .האם פיצוי זה יש לו אופי הוני או פירותי: והשאלה

 שהיא קבלה פחות שזה פיצוי הוני כי הנזק שנגרם לה הוא לא בזה: החברה טוענת
הפגיעה היא בעץ , החברה אומרת הפיצוי הוא על נזק שגרם לזכות היוצרים שלי, תמלוגים

אני חושבת גם על המהדורה ,  כשאני מגבילה את סכום העותקים שמותר להדפיס–
א שהפיצוי הוא על נזק שנגרם להון ולא "ז, הנוספת ולאפשרות של להחזיק את הזכות

  .לפירות

כשאתה בוחן את האופי של פיצויים אתה צריך לראות מהו החור שהפיצוי  ש פסק"ביהמ
ואם פירותי , אם הנזק הוא הוני גם הפיצוי הוני, מה הנזק שהפיצוי בא לפצות, בא למלא

  .גם הפיצוי פירותי

אבל צריך לראות בחישוב , יכול להיות שחישוב הנזק ההוני יהיה מבוסס על נזק פירותי
  .ד"וזה מה שנפסק באותו פס, יצוי פירותיבלבד או שמדובר על פ

  .ויש לנו דוגמא נוספת בין הכנסה עסקית לפירותית

ד שדנים לגבי פיצוי על הפרת חוזה של "ישנה סדרה של פס: דוגמא נוספת לגבי פיצויים
נניח , יש לנו סוכן ישראלי שמוכר מוצר מסוים ומקבל אחוז מסוים מהמכירות, סוכנות

מפני שאני , מהיום הזה והלאה החוזה בטל, מוצר אומרת לושהחברה שמייצאת את ה
נגרם לך נזק אני מוכנה לפצות ,  שאסור לעשות הסכם עם ישראל–נכנעת לחרם הערבי 

  . פיצוי על נזק שנגרם מהפרת חוזה של סוכנות–בעד הנזק 
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  ?האם הפיצוי הוא הוני או פירותי

  .ז מה טיבו של הפיצוי שניתן לו" צריך לבדוק מה הנזק שנגרם לסוכן ולפיש"אומר ביהמ

  

במקרה זה . נניח שזה חוזה סוכנות היחיד שהיה לו: כדי להבין נתחיל בדוגמא קיצונית
  .ההשקעה–ההון–עקרת את העץ-ברור שזה הוני משום שאתה גדעת

מ שהפיצוי "במקרה כזה אמרו בתיה, החוזה הוא אחד מתוך מאה: דוגמא הפוכה קיצונית
  .ותיאיננו הוני אלא פיר

  ?מה קורה כשמדובר על משהו באמצע

 נזק –האם הפרת חוזה הסוכנות הזה גרם לשידוד מערכות : הקריטריון הוא כדלקמן
האם כתוצאה מביטול החוזה הנישום היה צריך למשל לפטר , א"ז.  לנישום–רציני , ממשי
 יש לנו כ"א, א פגיעה מוחשית במנגנון של הסוכן"ז, לעבור למבנים יותר קטנים, עובדים

  .זה פירותי, אם לא. עניין של פיצוי הוני

  ?ש הגיע לקריטריון הזה"מדוע ביהמ

ש שבו סוכנים במקום לקבל "הגיעו הרבה מקרים לבימ: הגישה הזו הביאה לחשש
החשש היה שכתוצאה , אהבו לקבל את התשלום בצורה של ביטול חוזים, בקומיסיון

הסוכן יגיד לחברה במקום לשלם לי עמלה , ממאבק עתיק יומין בין הנישום למס הכנסה
  .בואו נסכם שאתם מבטלים חוזה ומשלמים לי פיצוי

  ".פגיעה ממשית"זהו החשש שבגללו התפתחה הלכה בכיוון המחמיר והיא 

  ).אוונסד החשוב בשאלה זו הוא "פסה. ( תהליך ייצור–מכירה של ידע : דוגמא נוספת

הודו ועל פיו החברה מכרה לממשלת הודו חברה לייצור תרופות עשתה הסכם עם ממשלת 
  .ידע לייצור תרופות

 –ונשאלה השאלה האם הסכום שחברת אוונס קיבלה מממשלת הודו הוא הכנסה עסקית 
אם חייבת במס , א שהשאלה"ז. בתקופה ההיא לא היה מס רווחי הון. (פירותית או הונית
  ).או פטורה לגמרי

ה נכס ערטילאי אבל הוא לא שונה מנכס  ידע ז–במבט ראשון מדובר בעסקה הונית 
). במקרה זה המכונה מהווה חלק מהמבנה ההוני. (למשל מכונה לייצור תרופות. מוחשי

  .ולכן התשלום בעד הידע איננו הכנסה עסקית

ואם , החברות ראו פתאום שאם הם מוכרות את המוצרים שלהם זה הכנסה חייבת במס
  .מוכרות ידע זו הכנסה הונית

  

  רוייס-ד רולס"ובפס

  . חברה ליצור מנועים שמכרה את הידע לייצור המנועים

רוייס הפכה להיות - שמכירת ידע אצל רולס–רוייס להבדיל מאוונס - פסק ברולסש"ביהמ
א שחוזרים למבחן הראשון ואומרים שיש לראות את "ז. חלק מהמדיניות של החברה

ולכן כאן . ולכן חייבת במס, אלא גם ידע, רויס כמי שלא רק מייצרת מנועים ומוכרת-לסרו
  .ובאוונס פסקו זה הוני. פסקו שזה פירותי

היו חברות שייצרו גלידות ארטיקים והיו נוהגות לתת לבית העסק שמכרו את הסחורה 
  . ריםוההסדר היה שגם ניתנה אופציה לבעלי העסק לרכוש את המקר, שלהם מקררים

  

האם חברה שמייצרת גלידה ומוכרת מקררים כדי לקדם את המכירות : שאלה למחשבה
או שאפשר לטעון שהיא לא מתפרנסת ממכירת , חייבת במס על הרווח ממכירת מקררים

  ?מקררים אלא ממכירת גלידה
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  12.12.02 – 8שיעור 

  פירותית/ מבחנים להכנסה הונית 

  : דברים-5שימו לב ל

הכנסה המתקבלת בעד מכירת . כ הכנסה הונית" זה בד–כאשר מוכרים נכסים בעסק  .1
  .כ זה הכנסה הונית" בד–נכס בעסק 

 זה –תשלומים שמתקבלים בעד הריסה או פגיעה מוחשית במנגנון שיוצר את ההכנסה  .2
  .כ הכנסה הונית"בד

כ יהיה הכנסה עסקית " זה בד–סוים עבור מכירת מלאי כאשר מתקבל סכום מ .3
  ).פירותית(

כ " הם בד–תשלומים המתקבלים בעד הגבלה מוחשית רצינית של פעילות העוסק  .4
  .הכנסה הונית

אם למשל עושים הסכם עם כוכב קולנוע ובהסכם כותבים שאותו כוכב : לדוגמא
כאן , אשר בחברה מסוימתמתחייב לא לעסוק במקצוע שלו בשום מקום אחר חוץ מ

אם ההגבל הוא רציני אנחנו רואים בזה פגיעה בעץ ולכן . מגבילים את העיסוק שלו
היום . ד אנגלי שניתן לפני שהיה מס רווחי הון"זה פס. (התשלום יהיה הוני באופיו

  ).נצטרך לשאול אולי יש על זה מס רווחי הון

  .פירותי וייחשבו להכנסה עסקית יש להם אופי –כ תשלומים חוזרים ונשנים "בד .5

  

  בתשובה לשאלה

הנכס לא חייב . כאשר חברה מוכרת נכס אמרנו שהתשלום שהיא מקבלת ייחשב הוני
ד מאוחרים שאמרו שמכירת ידע "היו פס. דווקא להיות מוחשי אלא גם ערטילאי כמו ידע

  . להאם זה חלק מהמדיניות ש, יכולה להיות במקרים מסוימים פירותית ולא הונית

 של חברה ששיווקה שלגונים והתנאי של השיווק שהקמעונאי יקבל ד מעניין"היה פס
כתוצאה מעסקת המקררים החברה הפיקה . מקרר של החברה עם אופציה לרכוש אותו

ולכאורה זה הוני כי היא לא עוסקת ?  האם זה רווח פירותי או הוניונשאלה השאלה. רווח
 שזה – ש פסק"ביהמ –ל שזה נעשה בצורה ארגונית אבל בגל. בזה אלא במכירת שלגונים

  . ואז זו הכנסה פירותית–נהפך להיות חלק מעסקי החברה 

  

  הוצאות

 צריך לסכם את ההכנסות העיסקיות –כדי לחשב את ההכנסה החייבת במס של הנישום 
והסכום שנשאר זה ההכנסה החייבת , הוצאותומזה צריך לנכות את ה. החייבות במס

  . לפקודת מס הכנסה1בסעיף הגדרה זו נמצאת . במס

  

  ?איזה הוצאות מתירים להפחית אותם

 לפקודת 32 וסעיף 17הסעיפים העיקריים הם סעיף . יש לנו הוראות סטטוטוריות, ראשית
  .מס הכנסה

  .בנוסף נראה שיש גם פסיקה בשאלה כיצד לפרש את הסעיפים

  

  . הניכויים המותרים– קובע איזה הוצאות מותר לנכות – 17סעיף 

  . ניכויים שאין להתירם– 32סעיף 
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 מפרט הוצאות שאסור 32וסעיף .  מפרט הוצאות שמותר לנכות אותם17 סעיף –א "ז
  .לנכות

  ? הסעיפים2מדוע צריך את  : והשאלה

פירטה את הניכויים שמשום מה בזמנה לא , קרוב לוודאי שזה נובע מהחקיקה האנגלית
 –וכשניסחו את פקודת מס הכנסה . שמותר לנכות אלא הסתפקה במה שאסור לנכות

ואז יש לנו . 17ובנוסף הוסיפו את סעיף , 32 שזה סעיף –הכניסו משהו דומה לחוק האנגלי 
  .32 וגם סעיף 17 גם סעיף –מצב מוזר 

  ?מה התוצאה

ואם היא מופיעה . 32 ולבדוק את סעיף 17כאשר אנחנו באים לנכות צריך לבדוק את סעיף 
 17ואם זה בסעיף ,  אסור לנכות32אם זה בסעיף .  הסעיפים פתרנו את הבעיה2 -באחד מ

  .מותר לנכות

  

  17סעיף 

  :כמה הערות

א אותו מבחן עצמו שחל לגבי התרת "ז.  מתייחס לכל מקורות ההכנסה17סעיף  .1
בעניין הזה . גם בעניין ריבית והכנסת עבודה. ל גם במקורות אחריםיחו, הוצאות בעסק

לגבי הכנסת . 1:  מבחנים2החוק האנגלי קובע . החוק שלנו שונה מהחוק האנגלי
החוק האנגלי מחמיר יותר בעניין הוצאות של שכיר . (לגבי הכנסה מעסק. 2. עבודה
אם אתה שכיר , אומרתהגישה האנגלית , ויש בזה הגיון מסוים. כ החוק שלנו"משא

למה אני צריך להכיר לך , אם אתה לא חייב. נכיר לך בהוצאות רק אם אתה חייב בהם
  ). ?בזה

המבחנים שנקבעו בו , א"ז). 1(2 איננו מוגבל לעניין הכנסה לפי סעיף 17כ סעיף "א
  .טובים לעניין כל סוגי ההכנסה

  : נקבע העיקרון הכללי שם–הוא מתחיל ברישא : המבנה של הסעיף הוא כדלקמן .2

זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר , לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו"
 יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך - 31על פי סעיף 

  "…לרבות, בלבד

  ? מה פירוש לרבות: והשאלה הראשונה

  ". כולל גם" זה –במבט ראשון לרבות 

  . האם המקרים המופיעים ברשימה כפופים לרישא או לאהשאלהאבל נשאלת 

הוצאות בנקיטת אמצעי זהירות מפני התקפות מן "מדבר על ) 7(17סעיף : לדוגמא
  . א אם בעל עסק בונה מקלט ההוצאות מהוות הוצאה מוכרת בניכוי"ז". האוויר

  ?  באיזה מקרים יכירו בהוצאה הזוונשאלת השאלה

). 7(17ברור שזו הוצאה לפי סעיף , ה היום לנכון למגן את העסקברור שאם בעל עסק רוא
ז המחוקק "בכ. מפני שזה למבנה של העסק, פ שההוצאה הזו היא הונית לפי טיבה"אע

  .קובע שזו הוצאה מותרת בניכוי מפני שהוא רוצה לעודד בניית מקלטים

פ "נאמר שאע האם –מה הדין אם אדם פרטי רוצה לבנות בביתו מקלט : ונשאלת השאלה
  ?ז כל הרשימה כפופה לרישא או לא"בכ" לרבות"שכתוב 

" לרבות"לכאורה כל הרשימה הזו של : היא כזו" לרבות" שמשמעות בתי המשפט פסקו
אבל יכול פקיד השומה להראות שההוצאה לא שייכת . מדברת בהוצאות מותרות בניכוי

רשימה היא של הוצאות א לכאורה ה"ז. למרות שזה לא כתוב בשום מקום, בכלל לעסק
  .מותרות בניכוי אבל במקרים מסוימים לא יתירו אותה
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  הוצאות מוכרות והוצאות מעורבות

 כדי שההוצאה תהיה ,EXCLUSIVELY WHOLLY and זה הביטוי –עוד מילה חשובה 
  ". ולשם כך בלבד בשנת המס  בייצור הכנסתוכולןשיצאו  "–מוכרת זה הוצאה 

  .הן תרגום של הביטוי הזה שהוא המפתח להבין את העסק" כולן ולשם כך בלבד"הביטוי 

  .פירותית. 2. קשורה לעסק. 1: ראינו שההכנסה כדי להתחייב במס צריכה להיות

הכנסה . 2. קשר לעסק. 1: אותו דבר לגבי הוצאות כדי שיהיה מוכר צריך מבחן כפול
  .א הוניתפירותית ול

 דיבר על כולה ואך ורק לייצור EXCLUSIVELY WHOLLY andהביטוי המנדטורי 
  ".הכנסה מעורבת"וזה מדבר על .  ההכנסה

WHOLLY –זה הכמות כל ההוצאה   .  

EXCLUSIVELY - לצורכי המטרה "– זה מדבר על העסק."  

אמור להתקיים הוא היה ,  בגרמניה-ל בפרנקפורט "בשבוע הבא מתקיים כנס בינ: לדוגמא
וחוזר ומבקש , ד נוסע ליומיים לכנס"נניח שעו. בארץ וברגע האחרון העבירו לפרנקפורט

  .אנו נראה שהוצאות כאלה יוכרו בתנאים מסוימים. לנכות את הוצאות הנסיעה מהכנסתו

 כל השהייה – מעלות 0מפני שבפרנקפורט יש , ולמה אני מדגיש את הכנס בשבוע הבא
  .הכנס/ רכי העסק הייתה אך ורק לצו

ד נוסע לכנס בפרנקפורט ובאותה הזדמנות נוסע "נניח שאותו עו: עכשיו נרחיב את הדוגמא
  .לבקר את הדודה

  .הוא נוסע לבקר את הדודה ודרך אגב הולך גם לכנס: דוגמא אחרת

ד אנגלי שמבהיר את העניין מפני ששם לא היה ספק "זה פס: דוגמא מציאותית שהייתה
בהיותו שם פנה אליו פציינט וביקש . רופא אנגלי נסע לנופש לצרפת: צאהשלא הכירו בהו

אותו רופא הצהיר על השכר בתור הכנסה מעיסוק ברפואה , טיפול רפואי ושילם לו שכר
אותו רופא ביקש לנכות חלק מהוצאות הנסיעה לצרפת משום שאלמלא הייתי , באנגליה

  .נוסע לשם לא הייתי זוכה בהכנסה הזו

שההוצאה בחלקה שימשה לייצור ההכנסה ". הוצאות מעורבות"נחנו קוראים זה מה שא
  . ובחלקה לדברים אחרים

  ?האם ניתן לעשות חלוקה ולומר חלק מההוצאה נייחס לצד העסקי וחלק לצד הפרטי

שהמטרה של הנסיעה : והנימוק . אין מקום להכיר בהוצאה: ש"במקרה הזה קבע ביהמ
ייתה גם פעילות עסקית ולכן אין מקום להכיר אפילו לא  ואגב הנסיעה ה–הייתה לנופש 

  .בחלק מההוצאות

להבדיל . ד נסע לכנס ואגב כך ייתן קפיצה לדודה"נניח שאותו עו: נחזור לדוגמא של הכנס
הביקור הפרטי היה דרך .  להשתתף בכנס–כאן המטרה הייתה עסקית , ממקרה של הרופא

  .ולכן נכיר בחלק מן ההוצאה. אגב

  .ההוצאות לא יוכרו,  שהכנס הוא משני–  השניהבדוגמא

  

  . והוא האפשרות הסבירה לחלקיש אלמנט נוסף

,  חדרים בארץ חלק אחד מהדירה משמש כמרפאה ויש לו הוצאות4נניח שרופא גר בדירת 
אנחנו נאמר שיש מקום להכיר בהוצאה מעורבת אם יש מקום לעשות חישוב איזה הוצאות 

  .ות פרטיותשייכות לעסק ואיזה הוצא
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שיצאו "כי מהביטוי , פ שלפי חומרת הדין אין מקום להכיר בהוצאה מעורבת"אע: בסיכום
אנו למדים שרק אם כל ההוצאה הייתה , "ולשם כך בלבד בייצור הכנסתו בשנת המס כולן

  : מבחנים-2ש הכירו בהוצאות מעורבות אם הם עומדות ב"ז בתיהמ"בכ. לצורכי העסק

  .יא עסקית ואילו המטרה הפרטית היא טפלההמטרה העיקרית ה )1

  .אפשר בצורה סבירה לעשות חלוקה של ההוצאה ולייחס חלק לעסקי וחלק לפרטי )2

  

   הערות2

 למשל –י אגף מס הכנסה "י הוראה מקצועית ע"במקרים רבים הבעיה הזו נפתרת ע  .א
  .ל וכמה זמן הוא טייל"ל יש לבדוק את הזמן ששהה בחו"בנסיעות לחו

  .עדיין יש מקרים גבוליים שקשה להחליט בהם מה יהיה הדין  .ב

  .מקרה מעניין שקרה באנגליה: לדוגמא

ח הוא הזמין חדר בודד ולשם כך הוסיף "כשהוא הגיע לביה, נישום בעל עסק נזקק לאשפוז
  .על המחיר כדי שיוכל להיות לבדו ולהמשיך לנהל את עסקיו מאותו חדר

  ?את ההוצאה הזו בייצור ההכנסההאם מותר לו לנכות : והשאלה

משום שרציתי להיות בחדר נפרד כדי לנהל את עסקיי , אני עמדתי בהוצאה זו: הוא טוען
  .ואכן הוא ניהל את העסק

לשם מה נכנס אותו : והנימוק הוא כזה. שאין לו זכות לנכות את ההוצאה: ש פסק"ביהמ
 והיא לא –טית מובהקת לצרכים רפואיים שזו הוצאה פר: התשובה? ח"בעל עסק לביה

ח הוא עמד בהוצאה נוספת "בהיותו בביה). אנחנו מכירים רק בהוצאות עסקיות. (מוכרת
  .לצורכי העסק ובזה לא נכיר

  

  :הערה אחרונה לגבי הוצאות מעורבות

ד ישראלי שכשהוא נוטה לא " יש פס–ההכרה בהוצאות מעורבות זה לא דבר מובן מאליו 
  ".מכל מקום ההוצאה לא תותר על כל הכנסה: "הוא אומר, להכיר בהוצאה והיא מעורבת

: והוא טוען. בעל בית קולנוע שמקרין סרטים נוסע לאירופה בליווי אשתו: לדוגמא
בתור בעל בית קולנוע אני צריך : ומנמק. שהוצאות הנסיעה היו הוצאות בייצור ההכנסה

קולנוע וראיתי סרטים בהיותי באירופה הלכתי ל, לדעת איזה סרטים להזמין ואיזה לא
. ועל סמך ההצלחה שלהם באירופה ידעתי מה להזמין ומה לא, שעדיין לא הגיעו ארצה

  .הנה ראיתי סרט בפריז וראיתי את ההצלחה ובאמת הייתה הצלחה בארץ

 אין שום ספק שההוצאה הזו במקרה הכי טוב הייתה מעורבת שהרי לא – ש אמר"בימ
א ההכרה בהוצאות "ז,  מעורבת ולכן אין להכיר בהברור שזו הוצאה. נסעת רק לסרטים

ש לא נוטה להכיר "מעורבות זה לא דבר מובן מאליו ואפשר להניח שבמקרים שביהמ
  .הוא יכול לומר שזה לא הוצאה שעמדה כולה ולא תותר על כל ההכנסה, בהוצאה

  

  .חלק ניכר מהבעיות נפתרו בצורת חקיקת משנה

  31סעיף 

 בין דרך כלל -להתקין תקנות , באישור ועדת הכספים של הכנסת, שר האוצר רשאי
 בדבר הגבלתו או אי התרתו של ניכוי הוצאות מסויימות -ובין לסוגים של נישומים 

   -ובמיוחד בדבר , 27עד 17לפי סעיפים 

  ; שיטת החישוב או האומד של ההוצאות) 1(

  ; ההוצאות שיותרו בניכוי או שיעוריהןסכומי ) 2(
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  ; התנאים להתרת ההוצאות) 3(

  .דרכי הוכחת ההוצאות) 4(

, מצד אחד מסמיכים אותו". באישור וועדת הכספים, שר האוצר רשאי "– שימו לב לניסוח
ולכן יש מקרים שהקניית הסמכות . מצד שני חוששים שלא תהיה ביקורת פרלמנטרית

  .כספיםמוקנית באישור וועדת ה

? למה כתוב סוגים של נישומים". בין דרך כלל ובין לסוגים של נישומים" כתוב עוד הערה
החשש ששר האוצר יתיר הוצאות לנישום מסוים ואז , כאן יש ביקורת על הפעלת הסמכות
ויש חשש . וזה דבר שצריך לעשות בחקיקה ראשית, יקטין את נטל המס של אותו נישום

אלא דרך , לכן הקפידו שתקנות אלו יחולו לא לנישום מיוחד, שזה ייעשה בחקיקת משנה
  .או לסוגים שונים של נישומים, כלל

א איזה תנאי צריך להתקיים כדי " ז–" התנאים להתרת ההוצאות: " כתוב– 3בפסקה 
  .שההוצאה תהיה מוכרת

כאן יש לנו בעיה קונסטיטוציונית והיא ששר האוצר קובע בתקנות תנאים שהם חמורים 
 הייתי זכאי – 17פ סעיף "ע, כלומר. 17ותר ממה שקבע המחוקק בחקיקה ראשית בסעיף י

  . ובא שר האוצר וקובע תנאי חמור יותר. לנכות את ההוצאות

ל נקבע מבחן חמור יותר " בעניין נסיעות לחו-ש "השאלה התעוררה ולא הגיעה לבימ
רת היא חייבת להיות ל תהיה מוכ"שכדי שנסיעה לחו, 31פ סעיף "בתקנות שהותקנו ע

  ".הכרחית בייצור ההכנסה"

אלא ,  איננו דורש שההוצאה תהיה בהכרח בייצור ההכנסה17ואילו המבחן של סעיף 
 לא –א פקיד השומה לא יכול להגיד לנישום " ז–שההוצאות יצאו כולן בייצור ההכנסה 

  .כי הוא יגיד לו לפי דעתי זה היה צריך, היית חייב לנסוע

והטענה הייתה שתקנות אלה . הכרחית שהנסיעה חייבת להיות 31פ סעיף "והשר קבע ע
עומדות בסתירה לחקיקה הראשית ושר האוצר איננו מוסמך לקבוע בתקנות מבחן חמור 

וכל מה שהוא מוסמך זה רק לעניינים . יותר ממה שהמחוקק קבע בחקיקה הראשית
  . כגון הצגת כרטיס טיסה. טכניים

זולת אם הניכוי הוגבל או לא : " אומר17סעיף . 17רישא של סעיף וכדי לפתור זאת תוקן ה
פ " בזה שהתנאים שנקבעו בתקנות ע31א הכשירו כאן את סעיף "ז". 31פ סעיף "הותר ע

  .17 הופכות להיות חלק מהמבחן של סעיף 31סעיף 

  

ו יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסת: " כתוב17ברישא של סעיף : עוד ביטוי אחד
  ".בשנת המס

אבל הרווח נוצר , מה קורה כשההוצאות הוצאו השנה כדי לייצר רווח, הקושי בביטוי
  ? בשנה מאוחרת יותר

לפי . למשל אתה משלם שכר לפועלים לייצר מוצר מסוים והמוצר נמכר בשנה מאוחרת
חומרת הדין היינו צריכים לומר שאין מקום להכיר בהוצאה כאשר ההכנסה לא נוצרה 

  . שנהבאותה

הוא " בשנת המס"ש נתן למילים "א הפירוש שביהמ"ז. ש הטענה הזו נפסלה"אבל בביהמ
  .פירוש שלא מחייב שגם ההוצאה וגם ההכנסה יהיו באותה שנה
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  19.12.02 – 9שיעור 

  )המשך(ניכויי הוצאות 

  ? ואיזה לאאיזה הוצאות מותרות בניכוי: השאלה

  . מפרט איזה הוצאות מותרות בניכוי– 17סעיף 

  . מפרט איזה הוצאות אינן מותרות בניכוי– 32וסעיף 

  .י שר האוצר"בנוסף לחקיקה הראשית יש תקנות שהותקנו ע

  

  17רישא של סעיף 

  . אם הוצאה כולה בייצור ההכנסה–ניכוי ההוצאה המותרת ב

  ; מבחנים-2ועליה לעמוד ב

  . ההוצאה כרוכה בעסק–הקשר לעסק  .1

  . הוצאה פירותית ולא הונית–ההוצאה צריכה להיות לפי מהותה  .2

  

א אם מתעוררת שאלה של הכללים החשבונאים "ז. יש חשיבות גדולה להביא עדות מומחה
פ כללי החשבונאות המקובלים ההוצאה "ח שיאמר ע"ביא רוכדאי לה. ח"המקובלים על רו

  .הזאת מוכרת

  

  Mallaliev v. Drummond) 1983( –ד "בפס

ש האנגלי מראה את ההבדל הדק בין הוצאה פרטית להוצאה "י ביהמ"ההלכה שנפסקה ע
  .עסקית

  )1(32סעיף 

   -יים בשל בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכו"

  ;"הוצאות הבית או הוצאות פרטיות) 1(

  ?מהן הוצאות הבית והוצאות פרטיות: ונשאלת השאלה

  ;יש כאן הבחנה דקה

 יש בגדים –פ התקנות שקיימות באנגליה " ע–ד שערערה " מדובר בעו– Mallalievד "בפס
ם שזו והיא לא בקשה לנכות משו, קט שחור'והיא רכשה ז, מיוחדים להופעה בבית משפט
והיא . קט'אבל היא בקשה לנכות את הניקוי יבש של הז, לא הוצאה פירותית אלא הונית

קט 'קט שחור ומכיוון שהיא חייבת בהתאם לתקנות אז היא קנתה ז'טענה שהיא שונאת ז
ולכן היא , ש"כזה ותלתה אותה בארון במשרד ולא השתמשה בו אלא רק להופעה בבימ

  .טענה שזו הוצאה מותרת בניכוי

והובאו עדים ובעל החנות אמר שזה . האם זה הוצאה פרטית או עסקית: והשאלה שעמדה
  . ד קונים יותר"קט רגיל שכולם יכולים לקנות אבל עו'ז

. קט היא למטרת חום'כי המטרה העיקרית בלבישת הז.  שזה לא מותר בניכויש פסק"ובימ
נות דורשות ללבוש אותו אלא שהתק, אלא זה לבוש פרטי, קט לא נלבש כמדים'כלומר הז

  .במקרים מסוימים ולכן זה לא מותר בניכוי

  

  :זה מזכיר לנו את ההבחנה בין מדים לבגדים שאינם מדים
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אך זה לא , למשל פקידים בבנק בלונדון היו נדרשים לבוא בחליפות והם לא אהבו חליפות
  . כי זה לבוש פרטי–אומר שניקוי חליפות מותר כהוצאה 

 זה לא יהיה הכנסה כי זה –מקבל בגד שיש לו סמל גדול של המעביד ז אם עובד "לעומ
  .ולא יוטל על העובד מס בגין הביגוד שקיבל. הוצאה

  

  ;לפקודת מס הכנסה) 2(2סעיף 

  עבודה ) 2 (

 או קצובה שניתנו לעובד טובת הנאהכל ; השתכרות או ריווח מעבודה) א(
לרבות תשלומים בשל החזקת , נו לעובד לכיסוי הוצאותיותשלומים שנית; ממעבידו

  …"ביגודנסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או , רכב או טלפון

אלא , הביגוד הוא הכנסה חייבת במס אצל העובד. כאשר העובד מקבל מאת המעביד ביגוד
  .צאההוא היה זכאי לנכות אותו כהו, כ זה ביגוד שאילו היה עובד בו העובד"א

  ?י העובד"השאלה תהיה האם זה חייב במס ע, כלומר אם המעביד נותן לעובד ביגוד

שהמבחן הוא אם העובד זכאי לנכות את הסכום הזה כהוצאה אילו היה ואומר המחוקק 
ובמקרה כזה אם העובד מקבל ביגוד הוא לא חייב לשלם . הוא בעצמו עומד בהוצאה זו

  .מס

  

עד שמס הכנסה הוציא . גוד לעובדים עם סמל קטנטן כאשר קנו בי– והבעיה החריפה
  .הוראות לגודל הסמל

  .ד שונים בין הוצאה עסקית לפרטית"יש עוד הרבה פס

  

  ?פ ההלכה שנפסקה באנגליה"ש הישראלי יפסוק ע"האם ביהמ: שאלה

אבל יש מקרים . כ בתי המשפט בישראל פוסקים בעקבות ההלכה האנגלית"בד: תשובה
יש נטייה בשנים האחרונות . וזה לעיתים רחוקות, בתי המשפט סוטיםיוצאים מן הכלל ש

  .לחפש השראה במשפט האמריקאי

  .במקרה של הוצאות אין מקרה שפסקו אחרת מהמשפט האנגלי

   

  . כיצד להעריך הכנסה–בעניין גובה ההכנסה 

עובדים בחברה : ן היה כזההעניי. ש סטה מההלכה האנגלית ופנה לגישה האמריקאית"בימ
  . חליפות וכובעים לפי מידה–מסוימת קיבלו מאת המעביד ביגוד 

 עשה את האבחנה והגיע למסקנה שהחליפה חייבת במס הואיל והיא איננה ש"בימ
  .כי ניתן ללכת בה ברחוב. אופיינית לעובד שדובר בו

  ?לקבוע מהו ערך החליפה: הבעיה הייתה

  .חליפה היא כחליפה משומשת ולא כחדשה נפסק שערך הש אנגלי"בבימ

והעדיף את . משום שזה פותח פתח לתכנוני מס, ד הזה" לא הלך בעקבות פסש שלנו"ובימ
  .המשפט האמריקאי שאומר שערך החליפה כחליפה חדשה

  

  ?בעל עסק רוכש ריהוט האם זה מוכר: שאלה

  .בגלל שזה לא הוצאה פירותית אלא הונית. לא: תשובה
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  . אין מס לעובד–דים על מ: לסיכום

  

   הוצאות אירוח

שנהגו לארח את הקליינטים במלונות , ד"י עו" דן בהוצאות אירוח ע–ד אנגלי "פס
  . מפוארים

ד אשר מארח את הקליינטים באירוח יקר זכאי לנכות כהוצאה "האם עו: והשאלה הייתה
או שפקיד השומה יוכל לומר לו תארח אותו אצלך ,  לבית המלוןאת התשלומים ששילם

  .במשרד

 אל לו – והוא –מפני שמנחה אותו קו .  פסק שזו הוצאה מותרת בניכויש האנגלי"בימ
  .לפקיד השומה להתערב בדרך ניהול העסקים

  !הגזמת: ש אמר"אבל יש מקרים בולטים שבהם בימ

ונית יקרה מצופה זהב ואמר שהיא משמשת בעל משק שלצורכי המשק שלו קנה מכ: למשל
  .לצורכי המשק

  .ש אמר לו נכון צריך מכונית אבל הגזמת"בימ

  .30אצלנו יש סעיף מיוחד סעיף 

  

  30סעיף 

  סייג לניכויים . 30

בסכום העולה על הדרוש לפי צרכי ,27-17לא יותר כל ניכוי בשל הוצאות לפי סעיפים "
  ;…"ובכל שאלה לענין סעיף זה יכריע הנציב; נסה של הנישוםייצור ההכ

. ההתערבות יכולה להיות רק במקרה מוגזם, כ הגישה בארץ דומה לפסיקה האנגלית"בד
  ).נציב מס הכנסה יכול להאציל סמכויות לפקיד. ( זה הנציב–ואז מי שיכריע 

ה לתת הלוואה היה נישום שרצ. 30היה מקרה שבו הנציב השתמש בסמכותו לפי סעיף 
  . הריבית הייתה חייבת במס הכנסה מלא בשיעור גבוה–ולקבל ריבית 

והעצה הייתה להקים חברה והחברה תיתן את , ח" הנישום קיבלה עצה מאת רו-הגברת 
כלומר . והחברה תשלם משכורת למנהלת. ותרשום את הריבית כהכנסה. ההלוואה

. שהחברה קיבלה בעד ההלוואההמשכורת שווה לריבית , המנהלת עובדת של החברה
 משום שיש לה הכנסה של ריבית מצד אחד והוצאה 0וממילא החברה מצהירה על הכנסה 

  .של משכורת מצד שני

א נציב "ז, 30הוא תקף מהכיוון של סעיף , לא טען שזו עסקה מלאכותית: פקיד השומה
כדי . כנסהמס הכנסה קבע כי תשלום המשכורת למנהלת עולה על הדרוש לפי צורכי הה

ש על עבודתה ועל משכורתה ושאלו אותה "להוכיח את הדבר הזה הנישומה נחקרה בביהמ
 –חותמת על המאזן ? ומה את עושה. ואמרה שהיא מנהלת החברה? מה את עושה בחברה
  .והיא לא ידעה? ושאלו אותה מה זה מאזן מה זה רווח והפסד. חשבון רווח והפסד

שבגללו מן הראוי לשלם לה שכר ולכן ההוצאה עלתה  שהיא לא עשתה משהו ש פסק"בימ
ש אישר את עמדת הנציב לפסול את תשלום המשכורת "וביהמ. על הדרוש לצורך ההכנסה

  .והיא שילמה מס כאילו לא הוקמה החברה כלל. למנהלת

  

  . י תקנות" הבעיה הזאת נפתרה ע– בעניין האירוח

  : קובע31סעיף 

  ] ב"תשל, ה"תשכ: תיקון[נות בדבר ניכוי הוצאות תק. 31
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 בין דרך כלל -להתקין תקנות , באישור ועדת הכספים של הכנסת, שר האוצר רשאי
 בדבר הגבלתו או אי התרתו של ניכוי הוצאות מסויימות -ובין לסוגים של נישומים 

   -ובמיוחד בדבר , 27עד 17לפי סעיפים 

  ; הוצאותשיטת החישוב או האומד של ה) 1(

  ; סכומי ההוצאות שיותרו בניכוי או שיעוריהן) 2(

  ; התנאים להתרת ההוצאות) 3(

  .דרכי הוכחת ההוצאות) 4(

.  והוציא תקנות בדבר הוצאות אירוח31ואכן שר האוצר השתמש בסמכותו לפי סעיף 
  .א שהבעיה שנוצרה נפתרה אצלנו בדרך חקיקה"ז. שבהם הוא הגביל את הסכום

  

  ל"נסיעות לחו

בנוסף יש הנחיות מקצועיות של נציבות מס . 31זה הוסדר בתקנות שהותקנו לפי סעיף 
  .הכנסה שמפרטות באיזה נסיעות יכירו ואיזה לא

  ד ישן מתקופת המנדט"נתחיל מפס

והופיע , ד בארץ" עוהוא היה, "בריסטר"ד ארצישראלי ללונדון לקבל את התואר "נסע עו
  .אבל בימים ההם היה יוקרה להיות בריסטר אנגלי, בבתי המשפט

  ?ד זכאי לנכות בתור הוצאה את נסיעתו והוצאות לימודיו"האם אותו עו: שאלה

  .כתוצאה מכך גדלו ההכנסות: טענתו הייתה

  . זה לא הוצאה מותרת בניכוי: והתשובה

אנחנו מבחינים בין הוצאות שבאות לשמור , וןמפני שאנחנו מבחינים בין שיפור לבין תיק
  ).4(32ובסעיף ) 3(17בעצם זה מופיע בסעיף . לבין הוצאות שבאות לשפר, על המצב הקיים

   . מדבר על תיקון)3(17סעיף 

זה הוצאות מותרות , כאשר במפעל יש מכונה מסוימת ומתקנים או מתחזקים את המכונה
  .בניכוי

  .מדובר בהשבחה) 4(32בסעיף ז "לעומ

אנחנו מבחינים בין הוצאות שבאות לשמור על הנכס לבין הוצאות שבאות לשפר את , א"ז
ואם נניח אני . אם אני מסייד גג של בית שאני משכיר זה שמירה על הקיים: לדוגמא. הנכס

  . זה שיפור–מכניס מעלית 

  

   ;יש מקרים גבוליים

ד דרום אפריקאי דן בשאלה של בנין שהשכירו אותו והיה צורך לתקן את הביוב "של פסלמ
וזה יהיה תלוי בהתאם . האם זה שמירה או שיפור. והיה צריך להחליף את כל הצנרת

  .לנסיבות

  

   נכסים ערטילאיים–הרחבה גם ליידע רוחני 

הפסיקה הרחיבה או כך ,  גשמיים– מתייחסים לנכסים מוחשיים 32 וסעיף 17כשם שסעיף 
פירשה בהרחבה את הסעיפים הללו והחילה את אותו עיקרון גם לגבי נכסים ערטילאיים 

ופסקו שגם כאן צריך ,  כמכונה-ד או רופא כנכס "א ראו את הידע של עו"ז. מופשטים
  .לבדוק האם מדובר בהוצאות שבאות לשפר או לשמור
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התוספת של התואר בריסטר איננה ש: ש פסק שם"בימ) תואר בריסטר (ד"במקרה של העו
כך הוסיפו . השקעה נוספת/תוספת/אלא יש כאן שיפור. ד"בחינת שמירה על מעמדו של עו

  .את התואר בריסטר

  

  מקרה נוסף שלא הכירו בהוצאה לניכוי

, ח שנסע לדרום אפריקה טענתו הייתה שהוצאות הנסיעה הם הוצאות מראיית חשבון"רו
והוא יהיה ,  יקימו חברות–י הוא נסע לדרום אפריקה לַענֵין משקיעים שישקיעו בארץ כ

  ?האם זה מוכר. ח שלהם"הרו

. משום שכדי שההוצאה תהיה מותרת בניכוי עליה להיות כרוכה בעסק.  אמר שלאש"ביהמ
. ח אסור לו לעסוק בתיווך"כי לפי כללי האתיקה של רו, ח לא טען שעסק בתיווך"הרו
כשהוא מנהל את , כ"ח עומד בהם בד" יש להסתכל לפי הפשט מהן ההוצאות אשר רוכ"וא

 אבל –זאת לא חייבת . שיש כל מיני הוצאות שקשורות לראיית חשבון: והתשובה. העסק
אם נשאל נאמר שנסיעה לדרום אפריקה . ח עומד בה"כ רו"זאת צריכה להיות הוצאה שבד

  .ית חשבוןלעודד משקיעים איננה קשורה לעיסוק ראי

 וזה – יצירה מקור הכנסה או הרחבה של מקור הכנסה –ובעצם הפעולה הזו היא הונית 
  .לא מותר בניכוי

  

  . שלא הכירו בהוצאה לניכוי–ח "ד ושל רו" של עו–ד " פס2כ ראינו "א
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  26.12.02 – 10שיעור 

  )המשך(ניכויי הוצאות 

  לגבי שאלות שנשאלו בשיעור הקודם

  .מ"לגבי מע .1

מ נמצאים במישור שונה לגמרי והשאלה של ניכויים לא קשור למס "במע: התשובה
  .הכנסה

  

האם זה בתחום ,  בין בית עסק רגיל לבין חנות רהיטים–מה ההבדל במכירת ריהוט  .2
  ?ההוני או הפירותי

אותו תשובה זה גם לגבי . וי בהקשר הענייניותל,  זה גם יין וגם חמור–" חמרא: "תשובה
אם זה ריהוט , ריהוט התשובה אם זה הוני או פירותי תלויה בשאלה היכן נמצא הנכס

לעומת זאת , אז כל הריהוט הוא מלאי עסקי והוא פירותי, בבית עסק שמוכר רהיטים
, ה רכישה ולכן ז–שם הריהוט הוא נכס קבוע , ריהוט בעסק שאיננו קשור למכירת רהיטים
  .וגם מכירת ריהוט זה נמצא במישור ההוני

  

  ?האם זה מוכר בניכוי. כ"אדם עומד בהוצאות כדי להיבחר לח .3

 זה לא –ההוצאה אינה עסקית משום שהמטרה היא ליצור מקור הכנסה : התשובה
  .אלא במישור ההשקעתי,  הפירותי–במישור העסקי 

  

  שמירה על הקיים

 לגבי מפעלים שתרמו למפלגות או עשו –ד אנגליים " שהתעוררה בכמה פסשאלה מעניינת
  .פרסומת פוליטית

ולכן עשה פרסומת " לייבור"שהייתה חלק ממצע ה, מפעל שחשש מפני הלאמה: לדוגמא
. ומטרתו שהשמרנים יהיו בשלטון ולא תהיה הלאמה, נגד הלייבור ובעד השמרנים

  ?והשאלה האם ההוצאה תהיה מותרת בניכוי

האם ההוצאה באה כדי לשמור על המניות :  אפשרויות2 עשה אבחנה דקה בין ש"ביהמ
שבידי בעלי המניות כדי שלא ימכרו בכפייה לממשלה או האם ההוצאה נעשתה מפני 

אם נאמר שכל המטרה של ההוצאה . שההלאמה הייתה לדעתם מפריעה לנהל את המפעל
. אז אנחנו במישור ההוני וההוצאה לא תוכר, י המניות לא יאלצו למכור את המניותשבעל

אבל אם יוכח שהמטרה היא לשמור על המפעל שיפעל בצורה כפי שהוא היום ולא לגרום 
  .למצב שתהיינה הפרעות בניהול המפעל אז אנו במישור הפירותי וההוצאה מותרת

  

  .ד אחר"זה בא לידי ביטוי בולט בפס

המצע של , דובר במפעל שעמד בהוצאות כדי להביא לידי כך שמפלגה מסוימת תיבחרשם מ
אותו מפעל סבל מאי שקט תעשייתי , "בוררות חובה"אחת המפלגות כללה את הכנסת 

. כי הוא סבר שיהיה שקט תעשייתי, והרעיון של בוררות חובה התאים לו) שביתות במפעל(
 הצדדים חייבים ללכת על 2 העובד והמעביד  משמעה שאם יש סכסוך בין–בוררות חובה 

  .והשאלה האם זה הוני או פירותי. פי חוק לבוררות

ברור שזה פירותי מפני שכאן אתה לא מגן על ערך המניות אלא על הניהול התקין של 
  .המפעל
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  לעניין הוצאות פרסום

  . עלת ֶשֶלט ניאון מעל החנות והפעלתוד של פרסום נגע להפ"פס

  ?האם התקנת השלט שזה עניין של פרסום מהווה הוצאה: והשאלה

. הפעלת הניאון זה עניין פירותי. עצם התקנת הניאון איננה הוצאה אלא השקעה: ש"ביהמ
לבין הוצאות פרסום שנושאות אופי , מבחינים בין הוצאות פרסום שנושאות אופי פירותי(

  ).הוני

  

   שמירה על הקיים–ל "הוצאות נסיעה לחו

  .441) 1(ד י" פפקיד השומה' ר לילי בלוך נ"ד 141/54א "ע

  .ד מנחה בעניין שמירה על הקיים"זה פס

, קליניקה פרטיתח שטראוס וגם היה לה "שעבדה בבי, מדובר ברופאת שיניים מירושלים
הייתה . ב כדי ללמוד את החידושים בתחום"היא נסעה לארה. והיא עסקה ביישור שיניים

והייתה עדות אחרת שההכנסה לא . א להשתלם בצורה כזו בארץ"עדות שאמרה כי א
ועדות נוספת שרופאת שיניים שרוצה . הייתה יורדת גם אם היא הייתה מחליטה לא לנסוע

  . לנסוע מידי פעם בפעם לעדכן את עצמהלשמור על רמתה חייבת

  .סירב להכיר בהוצאה: פקיד השומה

 ואושרה העמדה של פקיד השומה שאין –והערעור נדחה , והיא הגישה ערעור למחוזי
  .להכיר בהוצאה

  .ושם ערעורה התקבל ברוב דעות, היא הגשה ערעור לעליון

. כ ניתח את עצם העניין"ואח שקודם ניסח את המבחן – ויתקון' י הש"ד הרוב ניתן ע"פס
אלא רק הוצאות פירותיות , )הוצאות הוניות(כידוע אין לנכות מן ההכנסה הוצאות מקרן 

  .שהנישום עמד בהם תוך כדי ייצור הכנסתו, בלבד

והוצאות שמתייחסות להון . הוצאות שמתייחסות לייצור ההכנסה מותרים בניכוי: הכלל
  .ההכנסה אסורים בניכוי

 בין אלו שבאות לשפר ובין אלה שבאות לשמור על – להוצאות הון – סייג פה יש לעשות
  . הקיים

שהנישום יוכיח שאכן עמד בנסיעות לצורך , אין ספק שבמקרים נדירים בלבד: דעת הרוב
.  אם זה היה לשם שיפור הנכס לא היינו מתערבים בהחלטת פקיד השומה–השתלמות 

  .כן נתיר את ההוצאהאבל כאן זה הוצאות לשמירה על הקיים ול

ובין , לא מקבל את ההבדל בין השתלמות לשם שיפור: חשין'  הש–דעת המיעוט 
  . ואינה מותרת בניכוי–כל ההוצאה הזו היא שיפור ומעמדה הוני . השתלמות לשם קיום

  

אלא , "השתלמות"ד זה יש הרבה נישומים  שמקפידים לא לקרוא לנסיעותיהם "אחרי פס
  ".ד מקרוב אחר ההתפתחויות החדשותלעמו "–קוראים לזה 

  

  .לייזר' פקיד השומה חיפה נ 412/65א "דוגמא מעניינת ע

לעמוד מקרוב אחרי "ב "הוא נסע לארה,  שכיר–ם בחיפה "ח רמב"מדובר במנהל בי
  ".ההתפתחויות החדשות

  . הכיר בכך שהוא יכול לנכות את ההוצאה מהמשכורת שקיבלש"וביהמ
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  "קורנר פינתי"ד "מקרה אחר פס

בעלת החנות נסעה לפריז לעמוד מקרוב אחרי האופנה , מדובר בחנות אופנתית לבגדי נשים
החדשה של בגדי נשים וטענה שהחנות שמנהלת היא מאוד אופנתית ואם לא תיסע היא לא 

  .וההוצאה הוכרה. תוכל לשמור על רמת החנות הגבוהה

  

  ד הללו החוק תוקן והותקנו תקנות"אחרי פס

  ; הוסמך שר האוצר להתקין תקנות31בסעיף 

 בין דרך כלל -להתקין תקנות , באישור ועדת הכספים של הכנסת, שר האוצר רשאי"
וצאות מסויימות  בדבר הגבלתו או אי התרתו של ניכוי ה-ובין לסוגים של נישומים 

  "…ובמיוחד בדבר, 27 עד 17לפי סעיפים 

ל תותר רק אם "ל ושם נקבע שנסיעה לחו"שר האוצר התקין תקנות בקשר לנסיעות לחו
  . לייצור ההכנסההכרחיתההוצאה 

 17סעיף , 17הטענה של הנישומים הייתה שהן בטלות משום שהן עומדות בסתירה לסעיף 
, "בהכרח"ולא נאמר שם " ולשם כך בלבדייצור הכנסתו  בכולןהוצאות שיצאו "מדבר על 

י כך להחמיר את המבחן "ולכן השר לא רשאי להתקין תקנה שתותר רק נסיעה הכרחית וע
  .17שבסעיף 

ושם הוספו כמה מלים שבאו להכשיר את התקנות והוספה , 17בסופו של דבר תוקן סעיף 
יש כאן הכשר של התקנות ". 31עיף זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר על פי ס: "פיסקה

  .31פ סעיף "ע

  .ל הם יוכרו רק במסגרת התקנות"כ בנסיעות לחו"א

אבל כל מה . נציבות מס הכנסה הוציאה הוראות בעניין זה מה יוכר כהוצאה ומה לא
מפני שהמבחן יפה לא רק לצורכי הוצאות נסיעה , 31שאמרנו לא נעשה מיותר לאור סעיף 

ומבחן שמירה . מבחן הון ופירות. (רה שנדרש ניכוי של הוצאה מיותרתאלא בכל מק, ל"לחו
  ).על הקיים

  

  חובות אבודים

  .זה הנושא של חובות אבודים) 4(17אחד הנושאים שנידונו בסעיף 

  ; חובות רעים):4(17סעיף 

, יד והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה-הוו בעסק או במשלחחובות רעים שנת"
להנחת , וכן חובות מסופקים במידה שנאמדו, שהחובות נעשו רעים בשנת המס

אף אם זמן פירעונם של החובות , כחובות שנעשו רעים בשנת המס, דעתו של הפקיד
 אלא שכספים שנגבו בשנת; הרעים או המסופקים חל לפני תחילתה של שנת המס

, המס לחשבון סכומים שנמחקו או שנוכו לפני כן בשל חובות רעים או מסופקים
  ;"היד לאותה שנה-ינהגו בהם לענין פקודה זו כמו בתקבוליו של העסק או משלח

  

ק שחזר והבחור כבר לא בארץ זה 'למשל צ, כאשר חובות נעשו רעים בשנת המס זה הוצאה
ק הרי זה הכנסה באותה שנה שבה 'צואם בשנה מאוחרת הצלחת לגבות את ה. הוצאה

  .הצלחת לגבות את החוב

אבל אתה רואה ,  כלומר זמן הפירעון עוד לא הגיע–ואם החוב לא נעשה רע באותה שנה 
 זה –ק לא יכובד 'ק פשט את הרגל ואתה יודע שבהגיע זמן הפירעון הצ'בעיתון שבעל הצ

  ".חוב מסופק"לא חוב שנעשה רע אלא 
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מרשים לך לבוא לפקיד השומה , כלומר" …חובות מסופקים במידהוכן  "–אומר הסעיף 
ולומר לו לעשות אומדן של החובות המסופקים ולרשום את זה כהוצאה באותה שנה 

  .בתנאי שהאומדן יתקיים על דעת פקיד השומה

  

כי בסעיף .  זה לא ישלול את האפשרות לנכות זאת כהוצאה– נסיעה עסקית שלא הצליחה
  ".יצור ההכנסההוצאה בי: "כתוב

 אבל ההלכה באותו –וודיפילד ' ד סטרונג נ" פס– שניתן ללמוד ממנו אחרת ד אנגלי"יש פס
  .ד לא התקבלה"פס

  .היא מותרת בניכוי,  שגם אם ההוצאה לא נשאה פרי– פה ובאנגליה והמצב המשפטי

  

 – זה חלק מההשקעה בעסק – הוצאה לפני שהעסק החל לפעול – הוצאה טרום עסקית
  .וצאות לא מוכרותוהה

  

רכישת . ד עומד לרכוש משרד ומחליט שזה עדיף לו מאשר לשלם שכירות"נניח שעו
 –כל ההוצאות הכרוכות ברכישת המשרד הן חלק מהעניין ההוני , המשרד זו הוצאה הונית

  .מס רכישה, תשלום למתווך: כגון. ולכן לא יותרו בניכוי

ולכן עניין זה . אבל למעשה לא מקפידים כל כך, לא היינו צריכים להכיר: לפי חומרת הדין
בענייני מס . (אבל הפרקטיקה היא כן להכיר. ולכן אין תשובה מכרעת. ש"לא הגיע לבימ

  ).הכנסה הפרקטיקה חשובה

  

  )1(17סעיף 

  ; ריבית והפרשי הצמדה) 1 (

אם ,  שלווהסכומים המשתלמים בתור ריבית או הפרשי הצמדה על כסף) א(
  ;נוכח פקיד השומה שהם משתלמים על הון ששימש בהשגת ההכנסה

לחברת החשמל נהגו להתיר לנכות כהוצאה ריבית ששולמה ברכישת נכסים : דוגמא
  .הוניים

  .עד שיום אחד פקיד השומה אמר שהציוד זה לא הון אלא זה נכסים ולא צריך להכיר

  . הריבית לא מוכרת–ולצורכי נכס . ת הריבית מותר–אם ההלוואה היא לצורכי מלאי 

  

: ראינו עד עכשיו מהו המבחן הבסיסי להתרת הוצאות וראינו דוגמאות בכמה תחומים
  . ישנם תחומים נוספים שבהם התעוררה השאלה האם להכיר בהוצאה או לא

  ?כ מתי"וא, האם קנס שמשלם הנישום מותר בניכוי: למשל השאלה

האם רשאי נישום לרשום כהוצאה כבר היום : ונאית בעניין הפרשה חשב– שאלה נוספת
  .סכומים מסוימים שהוא משוכנע שיצטרך לעמוד בהם בשנים מאוחרות יותר
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  2.1.03 – 11שיעור 

  ניכוי פיצויים

  ).ודיפילדו' סטרונג נ (Strong v. Woodifield (1906)  –ד אנגלי "פס

. מדובר באורח שנטה ללון בפונדק וכתוצאה מרשלנות של העובדים נפלה עליו ארובה ונפגע
  .והוא הגיש תביעה וקיבל פיצויים מאת בעלת הפונדק

  ?השאלה הייתה האם בעלת הפונדק רשאית לנכות את סכום הפיצויים כהוצאה

  . שההוצאה איננה מותרת בניכויש פסק"בימ

ועל זה ". (התשלום של הפיצויים לא שימש בהשגת ההכנסה: " ניסח זאת–  דייביהלורד
  ).נמתחה ביקורת

האם כדי שהוצאה תהיה מותרת בניכוי היא צריכה להיות כזו שאתה יכול : והשאלה
  ?להראות כנגדה הכנסה

 גם אם אתה לא יכול להראות –מספיק שההוצאה הוצאה במטרה להשיג הכנסה מסוימת 
  .נסהכנגדה הכ

  . דומה להערה של הלורד דייבי אבל הפרשנות שונה17הניסוח שלנו בסעיף 

  

  .זילברשטיין' פקיד השומה נ 449/61א "ע

לבית הזה היו חנויות והשכיר אותם וקיבל הכנסה והיה חייב ,  היה לו בית בחיפה–נישום 
  ).6(2לשלם מס לפי סעיף 

אלא הספקים היו צריכים , ו לא הייתה גישה מהרחוב הראשיכדי להגיע לחנויות הלל
אחד הסבלים שנשא על כתפו . ושם הייתה ירידה למרתף, להגיע דרך כניסה אחורית

התביעה מבוססת על זה שהירידה . ב"והגיש תביעה נגד בעה, מעד ונחבל, סחורה לחנויות
  .ב" רשלנות של בעה–לא היה מעקה , לא הייתה מוגנת

ח למס "וכאשר זילברשטיין הגיש את הדו. ב שילם לו פיצויים"תביעה בעהכתוצאה מה
  .הכנסה הוא ביקש לנכות את הוצאת הפיצויים מההכנסה של השכירות

 ומה בפונדק שנגרם נזק –ו "מק,  "סטרונג"ד האנגלי " הסתמך על פסנציג פקיד השומה
נזק שנגרם לספק על אחת כמה וכמה בבניין להשכרה ב, לאורח לא הכירו שם בהוצאה

  .צריך לסרב להכיר בהוצאה, שהביא סחורה לחנות

 שהנישום זכאי לנכות כהוצאה את הפיצויים שהוא שילם לניזוק שסיפק ש פסק"ביהמ
  .סחורה לאחת החנויות

ש היה אומר "היה עדיף לו בימ (–ש עשה אבחנה " ביהמ– וודיפילד' אשר לסטרונג נ
אך במקום ). ורת ואנחנו חושבים שאין לה מקוםבמפורש שהמימרא הזו נמתחה עליה ביק

הלוח הזה ,  האנגליAהשומא הייתה לפי לוח : וודיפילד' זה הוא איבחן את סטרונג נ
דן בהשכרת מבנים ויש בו כללים מיוחדים לקביעת ההכנסה שאינם דומים ) Aשדיול (

  .ד וודיפילד"ולכן אין להביא ראיה מפס. למבחן המקובל בהתרת הוצאות בעסק

וודיפילד אלא שעשה זאת ' ש שלנו לא מקבל את סטרונג נ" אפשר ללמוד שביהמ– לפידות
  .בדרך אלגנטית

  

   שמירה על הקיים–ביטוח מנהלים 

  . רכב וכדומה–אמרנו שהוצאות לשמירה על הקיים קיימות לגבי נכס גשמי 

גם הוצאות לשמירת יידע רוחני )  ד לילי בלוך"בפס(ה צעד נוסף ש עש"כ אמרנו שבימ"אח
  ).9סוף שיעור . ( ניתן להוציא הוצאות כדי לשמור על ידע של רופא–
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 גם לגבי – הוצאות שמירה על הקיים –ד האלה הנישומים ניסו להרחיב את זה "אחרי הפס
  .ביטוח מנהלים

  

  .מ"חברת אוקבה בע' דולים נפקיד השומה למפעלים ג 177/69א "ע

חברת אוקבה ביטחה את . התעוררה שאלה האם חברה רשאית לנכות פרמיה לביטוח חיים
  .עצמה מפני מותו של המנהל העיקרי שלה

החברה טוענת יש לנו מנהל שייסד את החברה הוא עמוד התווך יש לו את כל הקשרים 
ואנחנו רוצים לשמור . הזה הוא נכס של החברההמנהל . ואם הוא ימות ייגרם נזק לחברה

נעשה הסכם עם חברת ביטוח . ולכן אנחנו רוצים לעשות ביטוח חיים למנהל, על הנכס
  . חברת הביטוח תשלם סכום מסוים, שאנחנו נשלם פרמיה ואם ימות המנהל

  ?והשאלה האם הפרמיה הזו מותרת בניכוי

  ;  מרכיבים לפוליסה2 בחן את הפוליסה של הביטוח וראה שיש: ש"ביהמ

  . החברה משלמת פרמיה ואם המנהל נשאר בחיים הכסף הולך לאיבוד–סיכון  .1

 היא משלמת פרמיה מסוימת ובבוא היום תקבל סכום מסוים בין אם המנהל –חיסכון  .2
  .נשאר בחיים או לא

החלק ו.  והחלק המתייחס לחיסכון איננו מותר בניכוי– המרכיבים 2 מפריד בין ש"ביהמ
  .של החברה" נכס"מפני שההוצאה באה לשמור על , הביטוחי מותר בניכוי כהוצאה

אלא צריך שהאדם . ברור שההלכה היא לא תופסת כלפי כל ביטוח של עובד בחברה
  . שמותו יגרום נזק לחברה–שמבטחים אותו יהיה מעמודי התווך של החברה 

  

  ?שהחברה מבטחת את מנהלהלמה לפקיד הפריע , מה מטריד את מס הכנסה: והשאלה

חברת הביטוח אומרת לאדם שהוא עלול למות והמשפחה עלולה לסבול , בביטוח חיים
  .וכדאי שיעשה ביטוח ואז המשפחה תקבל סכום מסוים

  .משום שהיא הוצאה פרטית מובהקת, בביטוח כזה הפרמיה איננה מותרת בניכוי

יש זיכוי מסוים כשמשלמים נכון שהמחוקק מעודד ביטוחי חיים וגם במישור האישי 
  .אבל במקרים רבים הנישומים לא נהנים מהזיכוי הזה, ביטוח חיים

שמא נישומים יעשו תכנון מס שכתוצאה ממנו הם ייהנו יותר : ה הוא"החשש של פ
כמו במקרה של  אוקבה ששם המניות של החברה היו בידי , מפרמיה בביטוח חיים רגיל

אלא , טוח חיים רגיל ואז הפרמיה לא תוכר כהוצאהובמקום שהמנהל יעשה בי. המשפחה
ומה , הפרמיה מוכרת כהוצאה, החברה מבטחת את עצמה, יקבל זיכוי לא משמעותי

ערך החברה עולה וערך המניות ,  הוא כאשר הוא מקבל כסף של הביטוח–שיוצא למשפחה 
רה כאשר הפרמיה של הביטוח הוכ, כך שבעצם המשפחה נהנית מסכום הביטוח, עולה

  .כהוצאה

  .ד אוקבה הנישומים רצו להרחיב את זה גם לשותפות"אחרי פס

  

  ).'רונאל שטטנר ושות. (513, )2(ד כו"פ. פקיד השומה חיפה' שטטנר נ 477/71א "ע

ומבקשים לנכות כהוצאה , והם מבטחים את החיים של עצמם, ח שותפים" רו-2מדובר ב 
  .ד אוקבה"סתמכים על פסאת הוצאת הביטוח ומ
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אבל הואיל ומדובר .  אומר שעקרונית הפרמיה צריכה להיות מוכרת כהוצאהש"ביהמ
כי חצי מהביטוח הוא של השותף לטובת עצמו , בשותפות לכן למעשה מכירים רק בחצי

  .וחצי לשני

  

  .ד אוקבה ושטטנר" סעיפים שקשה להבין אותם ללא פס2 ויש – כ החוק תוקן"אח

  . מכיל רשימה של פסקאות אשר קובעות איזה הוצאות לא יותרו בניכוי– 32סעיף 

  –בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל  "– )10(32סעיף 

פרמיות ששילמה חברה לטובת עצמה לביטוח חייו של בעל שליטה בה כמשמעותו ) א(
למעט פרמיות כאמור ששולמו לקופת גמל במסגרת תכנית שאישר הנציב , )9 (בפסקה

  ;  )"9(בהוראה על פי פסקה 

, והמדובר בבעל שליטה בה, אם יש לנו חברה שמשלמת פרמיה לביטוח לטובתה היא, א"ז
  .לא יכירו בפרמיה כהוצאה

  ? למה הכניסו את בעל השליטה

שמא משפחתו של בעל השליטה תהנה ולכן  –ה שמא יהיה תכנון מס "משום שהחשש של פ
  .אפילו לבעל השליטה לא יכירו בהוצאה

  

   ):ב)(10 (32סעיף 

פרמיות ששילמה שותפות לטובת עצמה לביטוח חייו של שותף בה או ששילם שותף "
 לפחות מהונה או מהזכות 10%כשיש למבוטח , לטובת עצמו לביטוח חייו של שותפו

  ".ווחיהלר

אם שותפות מבטחת את עצמה מפני מות אחד השותפים או אם שותף יבטח את חיי שותפו 
  . המקרים הללו הפרמיה לא תותר כהוצאה-2 ב–) ד שטטנר"כמו בפס(לטובת עצמו 

  

  ". למעט פרמיות כאמור ששולמו לקופות גמל ":יש עוד סייג) א)(10 (32בסעיף 

י " לא יחול כאשר מדובר בקופת גמל מוסדרת עא האיסור לנכות כהוצאה את הפרמיה"ז
  .החוק

  

  ":פטורים ממס"דן בפטורים הוא מתחיל בכותרת  –) 19 (9סעיף 

  ; ביטוח חיים) 19 (

  ).כלומר שהפטור לא יחול (– למעט, סכום המתקבל על פי פוליסה לביטוח חיים"

 88ר למעט קרובו כמשמעותו בסעיף סכום שקיבל אדם בשל ביטוח חייו של אח) 1(
  ;"שהפרמיה לביטוחו לא הותרה למבטח כהוצאה

בעצם מה שנאמר שכאשר אדם פרטי עושה ביטוח לטובת משפחתו והפרמיה איננה , א"ז
אז גם סכום הביטוח שתקבל ,  האישי–מותרת כהוצאה מפני שאנחנו במשור הפרטי 

  .המשפחה לא יהיה חייב במס

  

דיני מס .  שאם זה לא הוצאה אזי זה גם לא הכנסה–פים לסימטרייה דיני מס הכנסה שוא
 –" פטור"ל" לא חייב"יש הבדל בין , אבל לא תמיד הסימטרייה מושגת, "שואפים"הכנסה 

  ; מונחים שונים2אלו 

  .א מעיקרא הוא בכלל לא נתפס ברשת המס" ז–" לא חייב"
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  .טרו אותואבל פ, א שהוא מלכתחילה אמור להיות חייב" ז–" פטור"

, "סעיפי הפטור"והיא נכנסה ל" לא חייבת"הסיבוך נובע שיש מקרים שמדברים על הכנסה 
  ?ואז יש בעיה רצינית מה דינה של הכנסה לא חייבת שנכנסה לסעיף פטור

הסימטרייה שאנחנו רואים בביטוח חיים שאם הפרמיה לא הותרה כהוצאה אז גם סכום 
  .הביטוח לא יהיה חייב במס

  .עניין ביטוחעד כאן 

  

  קנס

  .533) 1(ד יז "פ, פקיד השומה' נ" העולה"קופת מלווה  22/61נ "ד 

בנקים היו צריכים לשמור על הוראות ). כפי שהיה אז ( לחוק בנק ישראל51סעיף על פי 
כאשר בנק הפר ,  הלוואות יותר מההון העצמי שהיה להםא אסור היה לתת להם"ז, נזילות

את הוראות הנזילות הייתה סנקציה בחוק שהבנק חייב לשלם ריבית גבוהה מאוד לבנק 
  .ישראל

פ החוק רשאי "האם בנק שהפר את הוראות הנזילות לבנק ישראל ושילם ריבית ע: שאלה
  ?לנכות את הריבית כהוצאה

והשאלה האם . שום חויב במהלך עסקיו לשלם קנסני: נשאל את השאלה בצורה אחרת
  ? הקנס הזה מותר בניכוי

  ; בשאלה הזו התלבטו בתי המשפט האנגלים והאמריקאים

  : גישות2כאן יש 

  .אמריקאית ואנגלית ושתיהן מגיעות לאותה תוצאה לא להתיר ניכוי

ר מדובר מצד אחד הכנסות חייבות במס גם כאש. יש כאן חוסר סימטרייה: לפידות' פרופ
למרות שהוא בא בגלל עבירה על , אז גם קנס צריך להיות מוכר, בהכנסה בלתי חוקית

  .החוק

א גם כאשר בעל עסק משלם קנס במסגרת "ז.  תשלום קנס הוא עניין אישיהגישה האנגלית
אתה לא יכול לומר שאחת ההוצאות המקובלות בעסק יהיה קנס , הקנס הוא אישי, העסק

  .קרונית אתה לא יכול לומר שעסק חייב להתנהל תוך הפרת החוקא ע"ז. על הפרת חוק

 לא קיבלת כבעל –את העונש שקיבלת , א אם אתה ניהלת עסק בצורה בלתי חוקית"ז
  .העסק אלא כאדם פרטי המפר חוק

שאם כן החוטא , גם היא אומרת שקנס איננו הוצאה,  היא קצת שונההגישה האמריקאית
קנס הוא בעצם שילם רק חצי מהקנס כי הוא ניכה חצי מי ששילם , א" ז–יוצא נשכר 
  .מההוצאה

  

  .ד האמריקאי המנחה היה בנסיבות האלה"פס

פ חוק לא להעמיס יותר ממשקל מסוים שנקבע לכל "ב היו חייבות ע"משאיות בארה
  . ב העמסת יתר היא עבירה ומשלמים עליה קנס"בארה. משאית

  ? העמסת יתר רשאית לנכות את הקנסהאם חברת הובלה ששילמה קנסות על: והשאלה

. אם אני לא אעמיס אני אצא מהשוק, כולם מעמיסים העמסת יתר: הנימוק של החברות
עסקית הרגשתי חובה להעמיס העמסת יתר ולכן אני מבקשת -ולכן מבחינה מסחרית

  .לנכות

פ שהעמסת יתר היה לה שיקול עסקי הוא קבע שזה לא " לא קיבל את הטענה ואעש"ביהמ
  .וצאהה
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בארץ חברת מוניות ביפו אסרו להם להחנות במקום מסוים והם חנו שם כי אחרת הם 
  .צריכים לבטל את התחנה

  .והקנסות לא הותרו בניכוי, והם קיבלו קנסות

  

  .ד קופת מלוה העולה"בפס

  ?51מה דינה של הריבית ששולמה לפי סעיף : התעוררה השאלה

אבל זה לא , ה שאמנם מכנים אותה בשם ריבית בחן את הריבית והגיע לידי מסקנש"ביהמ
ואיננה , ומכיוון שכך אפשר לראות אותה כאילו היא קנס, ריבית רגילה אלא עונשית

  .מותרת בניכוי

  . שנדחו– טענות מעניינות 2הנישומים שם טענו 

שבשום נקודת זמן הבנק לא יכול לדעת אם הוא מפר את הוראות הנזילות משום  .1
  .הטענה נדחתה. ם ברגע מסוים מישהו מושך פיקדונותשאיננו יודע א

טענו שיש לראות את הריבית העונשית כריבית המשתלמת על ) בנקים(הנישומים  .2
א שלמעשה יוצא שכאילו כדי שנוכל לתת את "ז, ההלוואות העודפות על אחוז הנזילות

פ סעיף " ע שזה כאילו קבלת הלוואה בריבית–ההלוואות שילמנו ריבית לבנק ישראל 
  .הטענה לא התקבלה. 51

 ואחד השופטים –נ "וזה הגיע לד,  לא הוכרה כהוצאה51הריבית העונשית בסעיף : בסיכום
  .שינה את דעתו

  

  הוצאות משפטיות

העלים ח לא נכון והוא "במס הכנסה טוענים שהדו, ח למס הכנסה"ד מגיש דו"עו: שאלה
ותובע ) ד"ושוכר עו(ד מגן על עצמו "העו. הכנסות והוא מואשם בעבירה השמטת הכנסות

ד ולכן הוא מתגונן בתביעה "וטוען שהוא רוצה לשמור על מעמדו כעו. לנכות את ההוצאה
  ?האם נתיר לו את זה כהוצאה. שהוא עבריין בענייני מס הכנסה

את , ח למס הכנסה"גשת כנישום שהגיש דואני לא הייתי מכיר מפני שהתביעה מו: לפידות
  .ד אלא כאדם"ח הוא לא הגיש כעו"הדו

  ? לגבי הוצאות משפטיות האם זאת הוצאה: )12משיעור (הבהרה 

',  מוניטין וכו–צריך לעשות הבחנה בין שמירה על נכס : אני חושב שלא טעיתי ואני אבהיר
  .לבין רכישת נכס או עניין אישי

  . וצאות משפטיות אותה הבחנה של הוצאותאנחנו מבחינים לגבי ה

  :  מבחנים2

  . ההוצאה קשורה לעסק ולא אישית .1

  .הוצאה לשמירה על הקיים ולא לרכישת נכס נוסף .2

א אם יש לנו למשל הוצאות "ז, אותם הכללים ינחו אותנו בקשר להוצאות משפט
חנו שומרים על אנ,  למשל זכות שכירות של בעל העסק–הגנה על נכס מסוים /לשמירה

  .הקיים וההוצאות מותרות בניכוי

 כשם שרכישת הנכס עצמו זה הוצאה שיש לה אופי של –ז ברכישת נכס חדש "לעומ
  . אינן מותרות בניכוי–כך גם הוצאות משפט לגבי רכישת נכס , השקעה ולא מותרת בניכוי
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ת תביעה  כאשר מוגש– זה דוגמא למשפט פלילי –דוגמא להוצאות שלא קשורות לעסק 
אלא זו ,  ההוצאה לא תוכר משום שאינה כרוכה בניהול העסק–פלילית נגד בעל העסק 

  .הוצאה אישית

  

 שבגלל רשלנותו –י לקוח שלו "ד נתבע תביעה אזרחית ע" נניח אותו עו– שאלה יותר קשה
הפיצויים . 2. ההגנה. 1 -האם ההוצאות של, ד חויב לשלם פיצויים"והעו, נגרם ללקוח נזק

  ?יוכרו כהוצאה –

 לגבי תשלום פיצויים.  זה יוכר כי זה במסגרת מקצועו– לגבי ההגנה על התביעה – תשובה
אבל התשלום , ההוצאות בהגנה על עצמו מותרות.  הדעה הרווחת שזו איננה הוצאה–

  .איננו מוכר כהוצאה

י אנ, אמרתי שתשלום פיצויים על רשלנות מקצועית אינה הוצאה: )12משיעור (תיקון 
כי , מותרות בניכוי –הוצאות עבור רשלנות שנבעו מרשלנות מקצועית , חושב שטעיתי

  .וודיפילד' ד הישן של סטרונג נ"ש סטה מפס"ד זילברשטיין ביהמ"בפס

 הוא דן לא ברשלנות מקצועית אלא בהתנהגות –ד אחר שהוא שונה "מקור הטעות הוא פס
רחית או פלילית נגד בעל מקצוע כמו לדוגמא תביעה אז. שאיננה הולמת את המקצוע

, שבעקבותיה הוא עלול להיות חשוף לתביעה בגין התנהגות שאיננה הולמת את המקצוע
אלא מישור , אך הוצאות אלו לא יוכרו כי זה לא מישור עסקי, הוא רשאי להגן על עצמו

 לבין התנהגות שאיננה הולמת את המקצוע מצד, ויש להבדיל בין רשלנות מצד אחד. אישי
  .שני

  

  הפרשות חשבונאיות

  ; מושגים של הפרשות חשבונאיות2ישנם 

למשל המעביד שולח מידי חודש .  כסף מסוים שמפרישים–הפרשה של תשלום מסוים  .1
  .שיק לקופת גמל לזכות העובד

אלא זה רישום ,  כסף מיד לידישנה הפרשה חשבונאית והיא מתבטאת בזה שלא עובר .2
והוא חושב שאם , וזה נובע מכך שבעל העסק חושב שתהיה לו הוצאה בעתיד. פנקסני

  .אזי הוא ייתן תמונה מעוותת של מצב העסק, הוא לא יציין את זה בצורה כל שהיא

היו מקרים שמפעלים לא .  לא תמיד היו מקובלים–קופות גמל וקופות לפיצויים : דוגמא
אלא הייתה איזושהי התחייבות , ממש כספים לזכות העובדים לקופות מסוימותהפרישו 

  . שהלכה וגדלה במשך השנים

המפעל מעסיק עובדים והוא יודע שכאשר הוא יפטר את העובדים הוא יהיה חייב : למשל
  .כיום הוא לא חייב שום דבר. לשלם להם פיצויי פיטורין

אבל דבר אחד צריך , יראה שהוא מצויןנניח שהמפעל עומד להימכר ואדם קונה הוא 
להביא בחשבון שיש עובדים הרבה שעבדו שנים רבות ואם יפסיקו לעבוד יצטרכו לשלם 

אני נותן , א אם אני מתעלם מהנתון הזה של הפיצויים"ז, להם סכום גדול של פיצויים
ול של כי אנו יודעים שבבוא היום אני אצטרך לשלם סכום גד, תמונה מעוותת של הרווחים

  . פיצויים

 נניח –האם רשאי המפעל להפריש הפרשה חשבונאית לקרן מסוימת : ונשאלת השאלה
האם כדאי לרשום בספרי החשבון שאני עלול לשלם פיצויי פיטורין . לקרן פיצויי פיטורין

  ?בבוא הזמן והאם אני זכאי כבר היום לנכות את ההוצאה

אבל החוב , ד לא שלמתי אלא עלול לשלםאבל כאן עו. אם אני משלם פיצויים זאת הוצאה
ולכן האם מותר לי כבר היום לרשום כהוצאה סכום , שאני אשלם הוא הולך ומתגבר

  .מסוים מתוך הנחה שבבוא היום בעתיד אני אעמוד בהוצאות

  .ד דיקלה"פסבעניין הזה טיפל 
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  9.1.03 – 12שיעור 

  הוצאות משפטיות

  :הבהרה ותיקון למה שנאמר בשיעור הקודם

  ? לגבי הוצאות משפטיות האם זאת הוצאה: הבהרה

',  מוניטין וכו–צריך לעשות הבחנה בין שמירה על נכס : אני חושב שלא טעיתי ואני אבהיר
  .לבין רכישת נכס או עניין אישי

  .  הוצאותאנחנו מבחינים לגבי הוצאות משפטיות אותה הבחנה של: הסבר

  :  מבחנים2

  . ההוצאה קשורה לעסק ולא אישית .1

  .הוצאה לשמירה על הקיים ולא לרכישת נכס נוסף .2

א אם יש לנו למשל הוצאות "ז, אותם הכללים ינחו אותנו בקשר להוצאות משפט
אנחנו שומרים על ,  למשל זכות שכירות של בעל העסק–הגנה על נכס מסוים /לשמירה

  .ת מותרות בניכויהקיים וההוצאו

 כשם שרכישת הנכס עצמו זה הוצאה שיש לה אופי של –ז ברכישת נכס חדש "לעומ
  . אינן מותרות בניכוי–כך גם הוצאות משפט לגבי רכישת נכס , השקעה ולא מותרת בניכוי

 כאשר מוגשת תביעה – זה דוגמא למשפט פלילי –דוגמא להוצאות שלא קשורות לעסק 
אלא זו ,  ההוצאה לא תוכר משום שאינה כרוכה בניהול העסק– פלילית נגד בעל העסק

  .הוצאה אישית

  

, אני חושב שטעיתי. אמרתי שתשלום פיצויים על רשלנות מקצועית אינה הוצאה: תיקון
ד זילברשטיין "כי בפס, מותרות בניכוי –הוצאות עבור רשלנות שנבעו מרשלנות מקצועית 

  . וודיפילד'ד הישן של סטרונג נ"ש סטה מפס"ביהמ

 הוא דן לא ברשלנות מקצועית אלא בהתנהגות –ד אחר שהוא שונה "מקור הטעות הוא פס
כמו לדוגמא תביעה אזרחית או פלילית נגד בעל מקצוע . שאיננה הולמת את המקצוע

, שבעקבותיה הוא עלול להיות חשוף לתביעה בגין התנהגות שאיננה הולמת את המקצוע
אלא מישור , ך הוצאות אלו לא יוכרו כי זה לא מישור עסקיא, הוא רשאי להגן על עצמו

לבין התנהגות שאיננה הולמת את המקצוע מצד , ויש להבדיל בין רשלנות מצד אחד. אישי
  .שני

  

  הוצאות ערעור מס הכנסה

נניח וקבעו שומה . ר מס הכנסה והיא הוצאות הכרוכות בערעו– נקודה נוספת שלא דיברנו
יש לך זכות ללכת לערער , ואתה לא מרוצה והגשת השגה לפקיד השומה והיא נדחתה

  ?האם הוצאות המשפט הכרוכות בהגשת ערעור למס הכנסה מותרות בניכוי. ש"לבימ

מבחינה עקרונית הערעור מוגש לא כדי ליצור את ההכנסה אלא . לכאורה לא: התשובה
אדם צריך לשלם מס על הכנסתו , א"ז. וזה שונה לגמרי, ייתה ההכנסהכדי לקבוע מה ה

כשאתה מגיש ערעור אתה בעצם אומר ההכנסה החייבת במס לא הייתה כך , החייבת במס
  .אתה מוציא הוצאות כדי להתווכח בשאלה מה הייתה ההכנסה, אלא כך

ה לא צריך להיות ולכן עקרונית ז, הערעור בא אחרי שכבר נוצרה ההכנסה: במילים אחרות
  .מותר בניכוי

 לגבי ריבית המשתלמת על כך שלא שלמת קנס במועד או שקיבלת הלוואה והוא הדין
  . גם כאן אנחנו מדברים על הוצאות שהוצאו אחר שהושגה ההכנסה, לצורך תשלום המס
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כלומר .  שזאת לא הוצאה שעוזרת לנישום להרוויח את הכנסתו–ד "ויש דימוי של פס
ונניח ולא היה מס . ה"נקבע עוד לפני ששמענו את קולו של פ, היה הרווח שלוהשאלה מה 
  .ההכנסה הייתה אותו דבר, הכנסה גובה

ד "למשל עו, והפרקטיקה לא מקפידה כל כך בעניין הזה,  יש כמה דרכים לעקוף–למעשה 
  . שזה נחשב כהוצאה–ד משפטית "שמטפל בערעור ונתן חוו

  

  פרי חשבון קביליםס

שדווקא מאשר את מה שאמרנו מבחינה , )11(17סעיף  שרציתי להדגיש זה דבר נוסף
  . שבתנאים מסוימים כן מכירים בהוצאות–עקרונית 

  )11 (17סעיף 

  ;הוצאות הכרוכות בתשלום המס) 11 (

,  והטיפול בקשר למס בכל הליכי שומה וערעורחות"הוצאות בקשר להכנת הדו) א(
אולם אם קבעו בית המשפט או ועדה לקבילות פנקסים שהיה בערעור או בערר משום 
; הטרדה ולא היה צידוק סביר להגשתם לא יותרו הוצאות משפטיות הכרוכות בהם

יופחת סכום ההוצאות שנפסק מסכום , נפסקו הוצאות משפטיות לטובת הנישום
  ;תבעההוצאות ש

  .1975י הרפורמה משנת "הסעיף הזה הוא סעיף שהוכנס ע

ואחד העניינים זה היחסים בין האזרח לבין ,  הרפורמה טיפלה בכמה דברים–באופן כללי 
  .פקיד השומה

שפקידי השומה נאלצים לערוך שומה לפי מיטב , האוצר טען בימים ההם: והבעיה הייתה
ים לא מנהלים ספרי חשבון או שספרי השפיטה מפני שפקידי השומה טענו שהנישומ

א או שהם לא מתאימים לעסק או שהם בכוונה להונות את "ז. החשבון הללו לא נאותים
ולכן האוצר רוצה לעשות . מס הכנסה וכוללים השמטות של הכנסות או ניפוח של הוצאות

  . לפי מיטב השפיטה–

ם ספרי חשבון הם פוסלים ציבור הנישומים טען לא עוזר שום דבר גם כאשר אנחנו מנהלי
  .ועורכים שומה לפי מיטב השפיטה, לנו

ואחד הדברים שעשתה . וזה התבטא בכמה פסקי דין. ונוצרה מערכת יחסים עכורה
ומצד שני לחייב את פקיד השומה , הרפורמה היה לעודד ניהול ספרי חשבון מצד אחד

  . לנהוג בהגינות כלפי מי שניהל ספרי חשבון

ומצד ,  שורה של תמריצים שמגמתם לעודד ניהול ספרי חשבון מצד אחדוהרפורמה הנהיגה
  .שני שורה של סנקציות על מי שאיננו מנהל ספרי חשבון

ה מחפש אמתלא "וכדי שנדע סוף סוף מהם ספרי חשבון נאותים מבלי שהנישום יטען שפ
 שנקרא יצרו מושג חדש, ה לא יגיד שהספרי חשבון לא שווים"וכדי שפ, לפסול את הספרים

  ".ספרי חשבון קבילים"

  ?"י וועדות לספרי חשבון קבילים"הוסדר בחוק ע"מה זה : והשאלה

והשאלה . מי שלא מנהל נטיל סנקציות, והרפורמה אמרה מי שמנהל ספרים ניתן לו הקלות
  . י וועדות מקצועיות" תוסדר ע–אם הוא מנהל 

והוא אומר שהוצאות על , 1975 הוא אחד הדברים שהנהיגה הרפורמה בשנת )11(17וסעיף 
ואולם אם קבעו בית המשפט או ועדה לקבילות פנקסים שהיה . "חות יוכרו בניכוי"הדו

בערעור או בערר משום הטרדה ולא היה צידוק סביר להגשתם לא יותרו הוצאות 
  ".משפטיות הכרוכות בהם

  .זה דוגמא של טיפול הרפורמה בבעיה של ספרים נאותים ולא נאותים
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  הפרשות חשבונאיות

  .ז בשיעור הקודם"דיברנו ע

 לא שכסף –" רישום פנקסני" ואמרתי שפירושה –נסינו להסביר מה זה הפרשה חשבונאית 
  .אלא רישום, לא תשלום של משהו, יצא מהחברה לנישום

  .owen' ד חברת הרכבות של פרו נ"פס

החברה העסיקה עובדים כשהיא פיטרה עובד היא שילמה פיצויי פיטורין וזה מהווה 
בגלל שלמרות שזה לא ,  למה מכירים לו את זה כהוצאה–דרך אגב . (הוצאה אצל המשלם

  ).קשור להכנסה אבל אומרים שאם לא ישלם יקשה עליו להעסיק עובדים

. ח שכשהם יפרשו יהיה עלי לשלם להם פיצוייםויש להני, החברה טענה יש הרבה עובדים
  .ולא יהיה זה נכון לא להכיר

 המאזן לא ייתן תמונה טובה של העסק אם לא נביא בחשבון את הנטל –החברה טענה 
אם מישהו בא לקנות את .  תהיה תמונה מעוותת של מצב המפעל–בעניין פיצויי פיטורין 
, ובר בעובדים ותיקים וחייב פיצויי פיטוריןפתאום הוא יראה שמד, המפעל ובמאזן זה טוב

 בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים אני עושה הפרשה לעתודה או –לכן אמרה החברה 
אני ,  פנקסני–א אני מנכה מההכנסה סכום מסוים באופן רישומי "ז, לקרן פיצויים

וימים ואומרת שהרווח לא היה גדול מפני שצריך לנכות סכומים מס, מקטינה את הרווח
  .אשר בעתיד אני אצטרך לשלם

משום שהחברה לא . ד לא התיר לחברה לנכות את ההוצאות הללו" באותו פסש"ביהמ
יחד עם זאת הוא פסק שאם . הצליחה להוכיח בצורה ברורה כמה סכום צריך להיות

  .זכאית החברה לרשום הפרשה חשבונאית בגין הפיצויים הללו, נתמלאו תנאים מסוימים

  :ם הללומהם התנאי

וזה נובע מכך שיש סבירות גבוהה . שאם לא נעשה את הרישום התמונה תהיה מעוותת .1
  .שאכן החברה תעמוד בעתיד בהוצאה הזאת

שההתגבשות שלו " חוב תלוי"החברה צריכה להראות שיש עליה : במילים אחרות
ם למשל כאשר העובדי. תהיה כאשר יקרה משהו בעתיד ויש סבירות גבוהה שזה יקרה

יפרשו מהעבודה יהיה על החברה לשלם פיצויים והסבירות שזה יקרה היא ברמת 
  .סבירות גבוהה מאוד

 שניתן להעריך במידה –יש גם תנאי נוסף והוא התנאי שחברת הרכבות לא עמדה בו  .2
  .סבירה מהו החוב הזה

  

ע מסוים  שגיבושו תלוי באירו–" חוב תלוי" שהפרשה חשבונאית לד של פרו קבע"ובכן פסה
  .תהיה מותרת כהוצאה אם ניתן להעריך בצורה סבירה את גובה החוב, בעתיד

  

  .חברת נקידד של "י פס"בארץ התפתחה הלכה בזה בעיקר ע

ש העליון "י בימ"חברת נקיד תבעה ניכוי הוצאות להפרשה שהיא עשתה והתביעה הוכרה ע
  . שלנו בקשר לפיצויי פיטורין

כאשר החברה . 'מקרים אחרים כגון חופשה שנתית וכוכ ההלכה הורחבה גם לגבי "ואח
 באמצעות כרטסת ושם –טענה אני מפרישה הפרשה חשבונאית לצורך חופשה שנתית 

לדוגמא , אני מצרפת את כל הימים, כתוב לגבי כל עובד כמה ימי חופשה עומדים לזכותו
ופשה אני אצטרך וכשהוא יצא לח. X ימי חופשה והשכר שלו הוא 30עובד פלוני מגיעים לו 

  .לשלם לו את ימי החופשה כפול השכר היומי שמגיע לו

  .א אפשר במידה מדויקת לדעת מה ההפרשה שאפשר לעשות היום"ז



  דיני מסים
  אריה לפידות' פרופ: מרצה

  
  
  

   פיני בסיס–י "סוכם ע
piniben@012.net.il  

64

  . הכיר גם בזהש"ובימ

יזם האוצר .  כאשר נעשו ניסיונות להרחיב את ההלכה של נקיד–ד של נקיד "אחרי פס
  .18והתיקון לחוק הוא סעיף  .תיקון לחוק

  

  18סעיף 

  ;סייגים לניכוי הוצאות מסויימות. 18

דמי מחלה והוצאות אחרות , דמי חגים, דמי הבראה, דמי חופשה, מענק פרישה) א(
 יוָתר רק בשנת המס שבה שולמו לזכאי להם או 17 ניכוָים לפי סעיף –כיוצא באלה 

 ובלבד שתשלומים כאמור ששולמו לקופת גמל 47לקופת גמל כמשמעותה בסעיף 
יראו כאילו שולמו בתוך שנת המס אם שולמו לה , לגבי החודש האחרון של שנת המס

  .תוך חודש מתום שנת המס

  . שלמעשה לגבי התשלומים הללו הולכים לפי בסיס מזומנים ולא לפי בסיס מצטבר–א "ז

  : שיטות בניהול ספרים2ישנם 

  .כשאתה מקבל זה הכנסה, א כשאתה משלם זה הוצאה" ז– בסיס מזומן

וכן לגבי הכנסה ברגע ,  אלא ברגע שהתחייבת– ההוצאה לא ברגע ששילמת – בסיס מצטבר
  .שנעשיָת זכאי לקבל את התשלום

 הוא שאתה הולך לפי בסיס –ד פרו ונקיד "לגבי ההפרשות החשבונאיות כל הרעיון של פס
כן התירו לנכות הוצאה מסוימת לא רק כאשר עמדת בהוצאה ושילמת אלא כבר מצטבר ול

  . ברגע שהתחייבת

  ?מתי התחייבת: והם אומרים

  .אם יש סבירות שהוא יתגבש, רואים שכבר התחייבת היום" חוב תלוי"גם כאשר יש לך 

  ".שההוצאה תותר רק בשנת המס שבה שולמו לזכאי להם: " ואומר18ובא סעיף 

 בכך שאומרים שבמקרים הללו –קנים מתוכן את ההלכה בעניין נקיד ופרו א מרו"ז
א אם אתה רוצה לעשות הפרשה לפיצויי "ז. ההוצאה תותר רק בשעת התשלום בפועל

  .אלא רק ביום שבו שילמת בפועל, לא יתירו לך היום, פיטורין ודמי חופשה

  

  . היא בעינה עומדת– נקידן וההלכה בעניי, owen' פרו נשההלכה בעניין : הנקודה החשובה

גם היום הפרשות חשבונאיות מותרות בניכוי אם עמדו במבחנים שאמרנו קודם כפוף , א"ז
  . ההלכה לא תחול–) א(18והוא בעניינים המפורטים בסעיף , לדבר אחד

עדיין ',  אם יש הפרשה חשבונאית שאיננה מענק פרישה דמי חופשה דמי מחלה וכו–א "ז
  . ות את ההפרשה כהוצאהאנחנו זכאים לנכ

  ?)18שלא מנוי בסעיף ( מה יש עוד והשאלה

 נניח שקבלן קונה מגרש מיורשים והוא קונה את חלקו של אחד – דוגמא מהפסיקה
ויש ליורשת תביעה היא מערערת . היורשים ואומר אני כבר אסתדר עם היורשת הנותרת

  .גיע לה משום שהיא יורשתעבור החלק שמ $ 100,000ונניח והיורשת תובעת , על העסקה

ד מהם הסיכויים של התובעת לזכות " ומבקש חוו–ד שיגיש כתב הגנה "הולך הקבלן לעו
  .במשפט ומה הסיכון שאני נוטל על עצמי

אבל ,  את כל הסכום אני לא חושב שתקבל–ד אומר לקבלן יש משהו בתביעה "ונניח שהעו
משום  $ 50,000כאי לרשום כהוצאה אותו קבלן ז, תצטרך לשלם $ 50,000 -קח בחשבון ש

הוא עלול להתגבש בעתיד כתוצאה מהתביעה ולכן אני רשאי , שהוא אומר יש לי חוב תלוי
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לרשום כבר היום הפרשה חשבונאית בגין תביעה משפטית , כבר היום לנכות את ההוצאה
  .י הגברת שיורשת"שהוגשה נגדי ע

  ; אפשרויות2ויש 

 –ד "ועוד לפני שערכו לו שומה כבר ניתן פס, ההפרשהשאותו קבלן רשם כהוצאה את . 1
  . 40,000$שלפיה הוא משלם לה ' או הגיע לידי פשרה עם הגב

ולכן כל עוד . בתי המשפט אמרו האמת העובדתית שנתבררה תמיד עדיפה על האומדן
  .כ"ואם לא נערכה השומה יעשו את התיקון אח, נערכה השומה ילכו לפי המצב העובדתי

  

 כלומר שבמקרים מסוימים לא –" סייגים לניכוי הוצאות מסויימות: " קובע18סעיף 
  .תותר ההוצאה

  ?מה המקרים המסוימים הללו: ונשאלת השאלה

  . ברור–' דמי הבראה וכו, דמי חופשה, מענק פרישה

  ? "הוצאה כיוצא באלה" האם הוצאה של קבלן היא –" והוצאות אחרות כיוצא באלה"

  .מה לדמי מחלה לפיצויי פיטוריןזה לא דו. לא: התשובה

  

האם הוא הוצאה כיוצא , הוא לא מופיע בין המילים, מה קורה עם מענק יובל: שאלה
  ?באלה

 התעוררה השאלה האם זכאי מפעל להפריש הפרשה חשבונאית בקשר ד דיקלה"ובפס
  . למענק יובל אשר יגיע לפי המקובל לעובדים

  .כרולכן לא יו" כיוצא באלה" שזה ש פסק"בימ

  ].משום ששם יש סקירה יפה לגבי כל העניינים" דיקלה"ד "לקרוא את פס[

  

  הפרשה לקופות גמל

או לקופת , בשנת המס שבה שולמו לזכאי להם" שהניכוי יותר רק )א(18סעיף אמרנו לפי 
  ".47גמל כמשמעותה בסעיף 

גם כאשר . בעצם לא חל על הפרשה ממש לקופת גמל) א(18  שהאיסור שבסעיף–א "ז
גם אז יכירו את , הסכום עדיין לא שולם לעובד אלא המעביד שילם את הסכום לקופת גמל

  .זה כהוצאה

מתי זה לא . ק לבנק לזכות עובד מסוים לקופת גמל זאת הוצאה'א אם המפעל שולח צ"ז
  .כאשר הרישום הוא פנקסני בלבד, הוצאה

  

א "ז, עביד משלם לקופת גמל סכומים מסוימים הוא זכאי לניכויים זה העיקרוןכאשר מ
ק ושולח 'א שאם המעביד מוציא צ"ז. פקודת מס הכנסה מכירה בתשלומים לקופות גמל

  . זה הוצאה–לקופת גמל 

  ? למה הכניסו את זה–" 47קופת גמל כמשמעותה בסעיף "מה זה 

י כך שהם אומנם שלחו "למשל ע,  קופות גמלהיו חברות שניצלו לרעה את עניין: הסיבה
  .ק לקופת גמל אבל מיד כנגד זה קבלו הלוואה כנגד קופת הגמל'צ

אז מס הכנסה אומר שהוא לא מוכן להכיר ולכן אני אקבע את התקנון והתנאים לקופת 
  . 47גמל כדי שהתשלומים יהיו תשלומים ממש ולא התחכמויות ולכן קבעו את סעיף 
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 אם – מיוחדת בנציבות מס הכנסה שבודקת את התקנונים של קופת גמל 'וגם קבעו יחי
  .אז היא מקבלת אישור, הם עומדים בתנאים הנדרשים שאין שם התחכמויות

  

  ?האם פיצויי פיטורין זה הוצאה מוכרת: בתשובה לשאלה

 אצל המשלם – הכיוונים גם אצל המקבל וגם אצל המשלם 2 -המחוקק תיקן את החוק ב
  . א)7(9אצל המקבל הוא כתב פיסקה ארוכה סעיף , )9(32ס פיסקה מיוחדת סעיף הוא הכני

  ).2(2 וחשבתי לדבר על זה כשנדבר על סעיף –זאת חקיקה מסובכת וקשה להבנה 

  
  

  
  'סמסטר ב
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  20.2.03 – 13שיעור 

  שאלות חשבונאיות והפרשות חשבונאיות

סקרנו בצורה שטחית . תחיקתיתעברנו להיסטוריה ה. התחלנו בסקירה כללית של המסים
  .2את סעיף 

דננו מה זו הכנסה , "הכנסה מעסק ומשלוח יד "–) 1 (2והעניין האחרון עסקנו בסעיף 
  .הפרשות חשבונאיות, והדבר האחרון שאלות חשבונאיות. והוצאה

  

   דוגמאות של בעיות חשבונאיות2

  .  הבעיה שהתעוררהצריך להזכיר את,  כדי להבין את הסעיפים– 100 וסעיף 85סעיף 

  .רנר'וו' שרקי נ -ד שקראו לו"יצא פס, 50 -ש האנגלי בשנות ה"זה התחיל בזה שבבימ

sharkey v. wernher.   

היא הייתה מגדלת ומוכרת את , הייתה גברת אחת שגידלה סוסים לצורכי מרוץ, ד זה"בפס
ידי פעם בפעם מ. ליד החווה היו לה גם סוסי מרוץ לשימוש פרטי. הסוסים לצורכי מרוץ

  .בוחרת סוס נחמד בחווה והייתה מעבירה אותו לעצמה לאורווה הפרטית' הייתה הגב

איך לרשום את הפעולה של העברת הסוס מאורווה לאורווה בספרי : והשאלה שהתעוררה
  ? החשבונות של החווה

  .  הסוסבמחיר עלותהיא נהגה לכתוב את זה 

  . במחיר שוקסוס כערך הסוס  אמרו שהיא צריכה לרשום את השלטונות המס

וזה קשור לעיקרון שאין . כלל ידוע שאין אדם מפיק רווח במסחר עם עצמו: טענתה הייתה
  . כי היא הפכה את הייעוד שלו מנכס עסקי לנכס פרטי, לשלם מס על רווח שלא מומש

שהנישומה הפיקה רווח מכך שלקחה את , א"ז.  שיש לרשום ערך שוקבבית הלורדים פסקו
  .ס והוציאה אותו מהאורווה והפכה אותו ממלאי עסקי לנכס פרטיהסו

  

, אנחנו לא נוהגים כך. (בימים ההם נציב מס הכנסה היה עוקב אחרי הפסיקה האנגלית
  ). ואין מקום לנהוג כך

  ;י נישום" בכיוון הפוך עש שלנו"ההלכה הזאת התעוררה בבימ

והיו בעלי . ים משותפיםבשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה התחילו לבנות בת
מגרשים שהחליטו להיות קבלנים והיו לוקחים מגרש משלהם ובונים בית משותף ומוכרים 

  . את הדירות

 איך לרשום בספרי החשבון של הקבלן את המגרש שהוא לקח מהמגרשים ונשאלה השאלה
  ? הפרטיים שהיו לו

המגרש כבר , ת על המגרשכשהוא מחליט לבנו. י" ל500 -נניח שהיה לו מגרש שקנה אותו ב
י " ל500אם הוא ירשום ? איך הוא ירשום את ערך המגרש בספרי החשבון. י" ל5,000שווה 

ולכן הקבלן רצה לרשום את ערך המגרש לפי חישוב , יוצא שהוא מקבל רווח גדול מאוד
  . שוק של יום הבניה

כנסה ילך דיבר עם הקבלנים ואמר לעשות הסדר שבו מס ה, בזמנו, נציב מס הכנסה
 באותו רגע רושמים מגרש –אבל עם תנאי , שירשמו את המגרש בערך השוק, לקראתם

  .והסכימו על זה. ירשמו את כל המגרשים כערך השוק של אותו יום, ובונים עליו

אם בונה , חייב לשלם מס שבח, קבלן שהיה לו מגרש באותם ימים אם מכר, לגבי מס שבח(
  ).ואז לא חייב לשלם מס שבח, גרש פרטי למלאי עסקיעל המגרש הוא הפך את המגרש ממ
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כי כשאתה רושם ,  ואמר שהערך שוק הזה מנוגד לכלל חשבונאילאחר זאת בא נציב חדש
סוחר מכוניות , למשל). בין הקניה לבין ערך שוק(בספרי החשבונות אתה רושם ערך הנמוך 
וערך , ולא מכר את המכונית ומגיע סוף שנה 1,000 -שיש לו במלאי מכוניות וקנה מכונית ב

מדובר על עיקרון של רווח שלא . ח" ש1,000 אז הוא רושם 1,500השוק של המכונית הוא 
  . 900 הוא יכול לרשום 900ז אם הערך יהיה "לעומ. הוא עדיין לא מימש את הרווח, מומש

  ". הנמוך שבשניהם, עלות או ערך שוק: "כ יש כלל חשבונאי אשר אומר"א

 ליישם את הכלל גם לגבי מגרש שהיה נכס פרטי והפך להיות כנסה החליטהנציבות מס ה
א ההוראה החדשה הייתה אם קבלן בונה בית על מגרש שהיה ברשותו נכס "ז, מלאי עסקי

הסכום שהוא צריך לרשום בספרי החשבון צריך להיות העלות של , פרטי מקדמת דנא
מה ". (הנמוך שבשניהם, רך שוקעלות או ע"מפני שהכלל אומר , המגרש ולא ערך השוק

  ). זה מס שבח, שמונע בעדו מלמכור את המגרש כמו שהוא

אז יש לנו פתח לתכנון מס ולהתחמק , אם נקבל את ההשקפה שצריך לרשום ערך שוק
אם ימכור אותו הוא צריך לשלם , מפני שנניח שיש לאדם מגרש פרטי. מתשלום מס שבח

הוא יחליט שהוא רוצה להיות קבלן ולבנות על , ואם לא ירצה לשלם מס שבח, מס שבח
וממילא חישוב הרווח במכירת הדירות , ובספרי החשבונות הוא ירשום מחיר שוק, המגרש

  . לא יהיה גדול

 היה קבלן שבנה על מגרש פרטי שהיה לו וביקש לרשום בספרי החשבון – ש"זה הגיע לבימ
ד "פס(ם את הערך שעלה המגרש ואילו פקיד השומה אמר לו שעליו לרשו. את ערך השוק

  ). בן צבי ושלמה כהן

    .בכיוון הפוךרנר 'וו' שרקי נ העלה את הטענה של כ הקבלן"ב

 שהוא רנר'וו. שרקי נהאם לקבל את העיקרון של : ש הייתה"והשאלה שעמדה בפני בימ
  ?אבל במקרה הפוך זה לטובת הנישום, לרעת הנישום

 ושם נאמר שאם אתה מוציא נכס –רנר 'וו'  נשרקי יש לנו הלכה של כ הקבלן"טען ב
יש לרשום את הפעולה הזו , מהמלאי העסקי ומעביר אותו לאורווה הפרטית לנכס פרטי

 שאם אתה לוקח מלאי פרטי –מזה אני למד שגם ההפך צריך להיות אותו דבר . כערך שוק
שיטים ד הודי של סוחר תכ"שם גם הביאו פס. (והופך לעסקי עליך לרשום כערך שוק

האם , והשאלה הייתה איך לרשום את זה בספרי החשבונות, שהעביר תכשיטים לחנות
  ).?לרשום כמו שעלה או בערך שוק

, קבלן שבנה בית על מגרש שהיה לו לפני היותו קבלן, א"ז.  ערך שוק– פסק ברוב ש"בימ
רשאי לרשום את המגרש הזה בספרי החשבון שלו בערך שוק המגרש ביום שבנה את 

  .נייןהב

  

  : שאלות2נשאלו 

מפני שאם אתה הולך לפי ערך , פתחת פתח להערים על מס שבח, הלא אם תאמר כך .1
להבדיל (שוק ואין לך בתוך חוק מס שבח סעיף המחייב במס שינוי ייעוד של המגרש 

, יבנה עליו, יהפוך לקבלן, שאדם שרוצה להימנע מתשלום מס שבח, יוצא, )ממכירה
  . ה על הדירותוישלם רק מס הכנס

, כדי לא להחמיר על הנישומים, שרקיהלא נציב מס הכנסה אמר שהוא לא הולך לפי  .2
  . ועכשיו הנישומים מסתמכים עליו גם בכיוון ההפוך

  . 85 וסעיף 100וזה פשר סעיף  –מס הכנסה וחוק מס שבח ' כ תקנו את פק"אח

  

   - העברת נכס למלאי עסקי– 100סעיף 

ה שאדם העביר נכס שבבעלותו לעסקו כמלאי עסקי או שהפך נכס שוכנע פקיד השומ"
  ": יחולו הוראות אלה, ) העברה-בסעיף זה (קבוע בעסקו למלאי עסקי שבעסקו 
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יראו את , חלפו ארבע שנים מיום שרכש הנישום את הנכס עד יום ההעברה) 1(
ת אולם הנישום לא יחוייב בתשלום המס עליה אלא בעת מכיר, ההעברה כמכירה

ובלבד שאם מכר מקצתו לא יהא חייב ; כולו או מקצתו, המלאי העסקי האמור
  ; בתשלום מס בסכום העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה

לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את יתרת המחיר , לא חלפו ארבע שנים כאמור) 2(
  .המקורי כמחיר שעלה הנכס לנישום

  

  ; מקרים2 - דן ב100סעיף 

  .דם יש נכס בבעלות פרטית ומעביר למלאי עסקילא .1

קבלנים יש להם משרד . (שבעסק עצמו יש נכס קבוע שהופכים אותו למלאי עסקי .2
  ).ומחליטים להעביר אותו למלאי הדירות ורוצים למכור כמלאי עסקי

אם .  שנים מיום רכישת הנכס עד יום הפיכת הייעוד4 בודקים אם חלפו אומר המחוקק
ובלבד שאם מכר מקצתו לא יהא חייב בתשלום ", נים יראו את ההעברה כמכירה ש4חלפו 

  ;"מס בסכום העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה

 אם אותו קבלן בונה על מגרש שרכש –אומר התיקון , נניח שמדברים על מס שבח, א"ז
  .  שנים הוא חייב לשלם מס שבח4אם חלפו , לפני היותו קבלן

 אותו קבלן רושם את ערך המגרש כערך פקיד השומה. שלמה כהן נ ד של"א לפי פס"ז
, א"ז. זה שבח שחייב במס שבח, הסכום הזה פחות הסכום ששילם עבור המגרש, השוק

הוא עשה את ,  הוא לא מכר–שהרי הוא לא מימש . אנחנו מטילים מס על רווח שלא מומש
החיוב בתשלום המס ,  המחוקקאומר, לכן. זה מנוגד לכלל של מימוש הרווח, זה עם עצמו

  . יהיה בזמן המכירה

לא רואים את זה כמכירה אבל ילכו לפי עלות ולא לפי ,  שנים4אם לא חלפו , לעומת זאת
,  ערך שוק–ד שלמה כהן " שנים לא הולכים לפי פס4במקרה שלא חלפו , א"ז. ערך שוק
  ). ה יותר ממס שבחכ מס הכנסה גבו"כי בד. והתוצאה מס הכנסה גבוה יותר. אלא עלות

  

  ;הערכת מלאי עסקי במקרים מסויימים – 85סעיף 

יראו מלאי עסקי שהיה , בחישוב ההשתכרויות או הרווחים מעסק לענין פקודה זו) א(
  : שייך לאותו עסק במקרים האמורים להלן כנמכר בסכום השווי

  ; מלאי עסקי השייך לעסק בעת שהופסק או שהועבר) 1(

, צא או שהועבר מהעסק שלא בתמורה או שלא בתמורה מלאהמלאי עסקי שהו) 2(
  .וכן מלאי עסקי בעסק שהפכוהו לנכס קבוע באותו עסק

  

שאם אתה מוכר עסק : והיא אומרת, )וזה לא תיקון( הייתה כל הזמן הפיסקה הראשונה
  . רואים את המלאי כאילו נמכר בסכום השווי, לרבות המלאי שבו

 אפילו תכתוב בחוזה שאת המוצרים אתה מוכר במחיר ,נניח שאתה מוכר חנות מכולת
  .מס הכנסה רואה כל פריט כאילו נמכר בסכום השוק. ותגדיל את מחיר המוניטין, הקרן

 הסכום שאפשר היה לקבל -סכום השווי  "- )ג(85בסעיף יש בחוק הגדרה ? מהו שווי השוק
  "…תמורת המלאי העסקי

  .שלמה כהןד "אחר פס 100 שבא עם סעיף – זה התיקון 2פיסקה 

, א"ז. 'לפק) 2 (85סעיף  והכניסו אותו לתוך רנר'וו. שרקי נלקחו את , בעצם מה שקרה
  . בעל עסק שהוציא פריט רואים אותו כאילו הוא מכר את הפריט לעצמו בסכום שווי שוק
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בעל עסק שהוציא נכס ממלאי עסקי ,  נכנסה לחוקרנר'וו' שרקי נההלכה של : לסיכום
" ערך שוק "– נשאר פסק הדין של שלמה כהןמצד שני . חשבים את זה כערך שוקמ, לפרטי

כפוף לכך שהתשלום נדחה לזמן , כאשר אתה מוציא נכס פרטי והופך אותו למלאי עסקי
  .המכירה

  

,  שווי שוק85לפי זה יוצא שאדם לא יכול לתת הנחה בעסק כי אז יפעילו את סעיף : שאלה
  ?במחיר מלאוייראו אותו כאילו הוא מכר 

חלק מהדירות הוא מכר ,  קבלן בנה בית ובבית היו דירות–א "היה מקרה שנדון במחוזי ת
והשופט שם הגיע למסקנה שזה היה . לקבלני משנה שהעסיק במכירת הבית במחיר הנחה

  .85ולא הפעילו את סעיף , באמת ובתמים הנחה

ואם זה מלאכותי לא , 85אם באמת מדובר בהנחה לא יפעילו את סעיף : ולכן התשובה
  .יכירו בזה

  

  תרומות

  .אם אדם תורם זה לא יפטור אותו ממס, לעניין התרומה

היה אדם שקיבל פנסיה ואמר שהוא לא רוצה את הפנסיה והוא נותן הוראה , דוגמא
: והתשובה? ונשאלה שאלה האם חייב לשלם מס. לתרום את כל הפנסיה לבית ספר כדורי

  .כן

  

  . ש שיטה מצטברתיש שיטת מזומנים וי

כשהיה מדובר בשני , אחד התכנונים שנהגו לעשות היה בזמן שהייתה אינפלציה רצינית
במקרה כזה היו מוציאים , נישומים האחד לפי בסיס מזומנים ואחד לפי בסיס מצטבר

והיו , של מי שהולך על בסיס מצטבר ומצד שני מי שהולך לפי בסיס מזומנים, חשבון
  .מס בהרבהמצליחים לדחות את ה

הוא משלם כהכנסה סכומים ששולמו והוצאה , ד שהולך לפי בסיס מזומנים"יש עו: דוגמא
, א"ז, מצד שני בעל עסק שמנהל את ספרי החשבון על בסיס מצטבר. סכומים שהוציא

ד בחודש דצמבר נותן חשבון לבעל "אותו עו.  זה הוצאה–כשמקבל חשבון נוצר חיוב לשלם 
  . ד לא רושם כהכנסה"והעו, בעל העסק רושם כהוצאה, Xט "העסק ומגיע לו שכ

נניח שיש חברה שהיא בשליטתו והחברה מתחייבת לשלם למנהל : תחשבו על דבר מעניין
  . ועדיין לא שילמה) שהוא שכיר בחברה(

ונניח ,  על פי ההוראות של מס הכנסה יכול ללכת לפי בסיס מזומנים או מצטבר–שכיר 
היא רושמת את , ואז החברה מתחייבת לשלם בונוס מסוים, ניםוהוא הולך על בסיס מזומ

והמנהל עדיין לא קיבל אז הוא לא צריך , זה כהוצאה כי היא הולכת על בסיס מצטבר
  .להצהיר

   )ב (18אומר סעיף 

שמשלמת , או תשלומים אחרים, הפרשי הצמדה או ריבית, דמי ניהול, הכנסת עבודה"
לאחד מחבריה שהוא בעל … חמישה בני אדםחברה שהיא בשליטתם של לא יותר מ

 בשנת מס מסויימת יותר אם 17ניכויים לפי סעיף , )9 (32שליטה כמשמעותו בסעיף 
ח על הכנסותיו לאותה שנת מס "שולמו לו באותה שנת מס או שהוא כלל אותם בדו

  "…והמס עליהם נוכה

יתי חושב שהיא הי, יש לנו חברה והיא משלמת לאחד מבעלי השליטה, מצד אחד, ובכן
  . רשאית לנכות את הסכום גם אם לא ביצעה בפועל
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כלומר רק אם גם הוא הולך על בסיס . רק אם המקבל הצהיר על זה, לא נתיר: אומר החוק
  .אזי נכיר לחברה לרשום זאת כהוצאה, ורושם זאת כהכנסה, מצטבר

  

  לסיכום

  :יבת במס לעסק דוגמאות נוספות לשאלות חשבונאיות בהקשר להכנסה החי2נתנו 

והייתה הלכה ובעקבותיה ,  הנמוך ביניהם– והכלל החשבונאי –הפיכת הייעוד של עסק  .1
  .100 -ו, 85תיקון החוק בסעיף 

ועסקאות , אחד בסיס מצטבר ושני בסיס מזומנים, שימוש שעלולים לעשות נישומים .2
 הפרצה הזו ואת,  בייחוד אמורים הדברים בחברה ובבעל שליטה–שעושים ביניהם 

  .18סתם המחוקק באמצעות סעיף 
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  27.2.03 – 14שיעור 

  )המשך() 1 (2 סעיף –הכנסה מעסק 

  פחת

יש הוצאות פירותיות . אמרנו שלא כל ההוצאות שבעסק הם הוצאות בייצור ההכנסה
  .17י סעיף "כשיש לפנינו הוצאה הונית היא איננה ניתנת לניכוי כהוצאה עפ. והוניות

  ?איך להביא אותה להוצאה: ונשאלת השאלה

. עצם המחיר של המשאית איננו הוצאה, כאשר רוכשים משאית. בצורה של פחת: התשובה
אם , א"ז.  ממחיר רכישת המשאית20%אבל מצד שני מתירים לו לנכות מידי שנה בשנה 

  .ינכה את מלוא מחיר המשאית,  שנים5 תוך 100עלה 

  

" עיקרון הקו הישר"לפי השיטה שנקראת השיטה של פקודת מס הכנסה היא להתיר פחת 
 שנים ולכן ניקח את מחיר המשאית ונחלקה 5 יש מעין הערכה שהמשאית תחזיק מעמד –
  .  שנים5 -ל

מפני שהפחת בשנים ,  היא לא נותנת תמונה אמיתית–השיטה הזו היא די פרימיטיבית 
  . הראשונות הוא יותר גדול

  . לפקודה21לידי ביטוי בסעיף הדבר בא . 1941 -וזו פקודת מס הכנסה מ

  

  21סעיף 

רהיטים או נכסים אחרים שבבעלותו , מוצבה, מכונות, יותר ניכוי בעד פחת של בנין"
לרבות אינווטר חי ודומם בחקלאות , של הנישום והמשמשים לצרכי יצור הכנסתו

 שייקבעו באישור ועדת הכספים - סכום הפחת יחושב לפי אחוזים; ולרבות נטיעות
  ". מן המחיר המקורי שעלה לנישום-כנסת לכל מקרה או לכל סוג של מקרים של ה

  .למשל מחשב, ומידי פעם הוסיפו פריטים בתקנות האלה, 1941 -התקנות הללו נקבעו ב

, ד"נניח ספריה של עו, מה קורה כאשר אין נכס מסוים מופיע בתקנות: והתעוררה השאלה
  ?האם יינתן פחת או לא

שהשאלה אם בעד נכס , א"ז. משום שהנכס הזה לא מופיע, יינתן פחת לא – הדעה הרווחת
  .תלויה בשאלה אם הנכס מופיע או לא מופיע בתקנות, מסוים ניתן פחת או לא

החתימה על מנוי . זאת הוצאה הונית ואיננה מותרת בניכוי, י"אם אני רוכש סט של פד
  . פחתוהוסיפו את זה לתקנות והיום יש לזה, זאת הוצאה, לסט הזה

ושר האוצר יכול ,  הסמכות להתקין תקנות היא לשר האוצר–הבעיה הקונסטיטוציונית 
כי יוצא ששר האוצר , זה לא ראוי' ונשמעה טענה שמבחינה קונסטי. לקבוע אחוז של פחת

  .קובע את חבות המס של הנישום בחקיקת משנה

סכום הפחת יחושב : "הפתרון שניתן לבעיה היא בתיקון שנעשה לפני שנים רבות ואומר
  " … של הכנסתבאישור וועדת הכספיםלפי אחוזים שיקבעו 

  .אבל ביקורת קיימת, אמנם לא בחקיקה ראשית, א יש לנו ביקורת פרלמנטרית מסוימת"ז

  

  . מאפשר להעביר את הפחת משנה לשנה אם לא ניצל את הפחת באותה שנה– 22סעיף 

  

  . סייג לניכוי הפחת– 23סעיף 
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  )א (62 עד 24סעיף 

וניתנו . י העברה של הנכס מהנישום לחברה שבשליטתו"באים לסכל הימנעות ממס ע
  .  ד בעניין זה" פס2בזמנו 

היה . ויש לו אוטובוסים והפחת על האוטובוסים מוצא, נניח שיש לנו קאופרטיב לתחבורה
מקרה שהחברה לתחבורה הקימה חברה והעבירה את האוטובוסים לחברה החדשה 

היום מס רווחי הון נכנס . (זה היה לפני החוק שהטיל מס על רווחי הון. יטתהשנשארה בשל
אחרי שהחברה ניצלה את הפחת , א"ז. ובדרך זו היה ניתן להחיל את הפחת מחדש). לעסק

והחברה החדשה יכולה לנכות פחת מהמחיר , היא מוכרת את הנכס לחברה שבשליטתה
  ).ניתכי מבחינתה זו רכישה ראשו. (המקורי ששילמה

אם נישום מוכר נכסים בני פחת , ומה שהמחוקק אומר, את זה באו הסעיפים לפתור
 במקרה כזה המכירה לא תתפוס לעניין – "והשליטה במועבר נשארה בידי אותו אדם"

  .הפחת

  

  .מה זה שליטה: 25סעיף 

  .מה זה בעל שליטה: 26סעיף 

  . מדבר על חילוף מכונות וציוד: 27סעיף 

פחת , כלומר,  עד עכשיו דיברנו על פחת לפי שיטת הקו הישר–תיישנות הבעיה היא של ה
אולם יש מקרים שאדם רוצה להחליף נכס לא בגלל .  שנים5המשאית מתבלית במשך , פיזי

  . בגלל שיש יותר טוב, אלא, שהוא לא שווה כלום

  ? מה קורה עם ניכוי הפחת: ונשאלת השאלה

, י לעודד מפעלים לחדש את הציוד שלהםכד, השיטה הזו לא טובה להתפתחות המשק
לצורך בירור הכנסתו , יותר לו "– ניכוי בעד חילוף מכונות וציוד – 27סעיף הכניסו את 

ניכוי בסכום השווה להוצאות שהוציא לרכישת המכונות והציוד הישנים פחות , החייבת
השווה או , סך כל הפחת שניכה בעד אותם המכונות והציוד והסכום שקיבל במכירתם

  ;"הכל לפי הסכום הקטן יותר, לסכום שהוציא על המכונות והציוד החדשים

  .יתירו לו לנכות את סכום ההפרש של המוצר הישן שעדיין לא נוכה, כלומר

  

  קיזוז הפסדים
  .זה עודף הוצאות על הכנסות? מה זה הפסד. שאתה מקזז הפסד:  פירוש–קיזוז הפסדים 

אני חושב , ח נתניהו הולך להיות שר אוצר והדולר יורדונני, ח דולרית"קניתי אג, למשל
כי מבחינת מס הכנסה זה עודף הוצאות , אבל מבחינת מס הכנסה לא הפסדתי. שהפסדתי
  . על הכנסות

  .מס הכנסה הוא תקופתי

 שנה ואת כל 20יותר נכון להסתכל על עסק כל זמן קיומו ולראות את כל ההכנסות במשך 
יש שיטות מס . ולפעמים הולכים בשיטה הזו.  שנה20שך ולחלק אותו למ, ההוצאות

 – "מיצוע"זה נקרא , יש כמה מקומות שגם אנחנו הולכים לפי זה.  שנוקטות בשיטה הזו
  .אתה פורס את הרווח וההפסד על פני כל השנים, פריסה

א אתה בוחר את המצב כפי שהוא במשך שנה " ז–מס הכנסה אצלנו הוא מס תקופתי 
מכיוון שאתה קוטע את פעילות העסק באופן .  לדצמבר31 בינואר עד 1 - מ–מסוימת 

  . והשאלה מה לעשות עם זה, מלאכותי לפעמים יש הפסד בשנה מוקדמת או מאוחרת



  דיני מסים
  אריה לפידות' פרופ: מרצה

  
  
  

   פיני בסיס–י "סוכם ע
piniben@012.net.il  

74

  

אבל שיטות המס בעולם וגם אצלנו , היו צריכים להתיר הפסדים ללא שום הגבלה, לכאורה
ימוקים שנתנו בזמן המנדט מדוע ונתקלתי בנ. [כ קובעים הגבלה על קיזוז הפסדים"בד

ושם נאמר נכון שזה צודק יותר לא להגביל אבל אנחנו לא . להגביל את קיזוז ההפסדים
ולכן לא תמיד יש נימוק הגיוני להגבלות . כי ההפסד לאוצר יהיה יותר גדול, ממליצים

  ].שנקבעו לגבי קיזוז הפסדים

  .  דן בקיזוז הפסדים– 28סעיף 

. נראה מגמה להרחבת הזכות לביטול ההגבלות, 28 של סעיף בהיסטוריה התחיקתית
כ פחות מוגבלת ופחות "ואח, מלכתחילה זכות קיזוז הפסדים הייתה מוגבלת מאוד

  . מוגבלת

  :מהם ההגבלות

 שנים 7כ " שנים טובות ואח7היו לך . אין קיזוז הפסדים אחורנית: הגבלה חשובה מאוד
 שנים טובות שילמת מס 7על . סד ולא מורווחיצאת לא מופ,  שנה14העסק קיים , רעות

  .  שנים רעות אתה לא זכאי לקזז כנגד הכנסות שהיו לך בשנים הטובות7 -ב. הכנסה

אומר  –יותר ממקור הכנסה אחד , כשיש לך באותה שנה יותר מעסק אחד: הגבלה נוספת
  .והוא מותר כנגד כל סוגי ההכנסה, הפסד מעסק מותר בקיזוז רק – 28סעיף 

לוקחים את הסכום שהפסדת בעסק ומפחיתים מהסכום הזה את ההכנסה ממקורות , א"ז
אך אם . ויש לך הפסד בעסק, כשמדובר בעסק או משלוח יד, במה דברים אמורים. אחרים

  .ההפסד הוא לא מעסק אין זכות קיזוז

 הייתי – ממשכורת. לפעמים יכול להיות הפסד ממשכורת וכן יכול להיות מריבית: דוגמא
ובאותה שנה הוצאות , נניח אני איש מכירות והוצאות נסיעה עלי, שכיר והיו לי הוצאות

גם מעסק , אלא, הקיזוז הוא לאו דווקא מאותו עסק. הנסיעות היה גדול יותר מההכנסות
  . אחר

  

  קיזוז הפסדים קדימה

  .לשנים הבאות,  המחוקק מתיר לך להעביר את ההפסד קדימה–אם היה לך הפסד 

  ? וכנגד איזה הכנסות? ד מתיקדימה ע

 6הייתה תקופה שזה היה עד , כמה זמן.  רשאי לקזז את ההפסד קדימה–הפסד מעסק 
שתַמֵצה את כל ההפסד , בתנאי אחד. וההוראה בוטלה ואמרו אין הגבלה של זמן. שנים

אומרים , 80בשנה הבאה היה לך רווח , 100נניח היה לך הפסד של . שניתן בשנה מסוימת
.  ותקזז20 -תנצל אל כל ה, 20כ היה לך רווח "אח,  הכנסה0 - ותקזז ואז תגיע ל80 לך קח

אומרים לך תעביר משנה לשנה ותַמֵצה את ההפסד עד . אל תחליט לעצמך מתי לקזז ואיך
  .כדי הורדת הרווח לאפס

אך ורק כנגד הכנסה ,  מותר לך לקזז הפסד מעסק או משלוח ידבקיזוז ההפסדים קדימה
  .  משלוח ידמעסק או

מותר לך , ובשנה הבאה היה לך רווח מעסק,  אם היה לך הפסד מעסק השנהבקיזוז קדימה
אבל אם חדלת מהעסקים והיה לך . אלא גם מעסק אחר,  לאו דווקא אותו עסק–לקזז 

  .הכנסה ממקור אחר לא תוכל לקזז

ך להיות אחד הול,  שנת העסקים שלהם מסתיימת בהפסד– שותפים בתחנת דלק 2: דוגמא
והמורה , כי זה עסק, התוצאה הייתה שהקבלן זכאי לקזז, קבלן והשני הולך להיות מורה

  ).24' ראה לעיל עמ. (לא זכאי לקזז

  

  . והפסד שאיננו מעסק לעולם לא ניתן לקזז, הפסד מעסק מותר לקזז
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 שלאדם יש בניין של משרדים ויש, נניח. הפסד מנכס בית, וזה: דוגמא של הפסד לא מעסק
. בימים כתיקונם הוא משכיר את המשרדים', לו הרבה הוצאות מסים תיקונים וכדו

  ).6 (2ומה שנשאר זו הכנסה חייבת במס לפי , מההכנסה הוא מפחית את ההוצאות שהיו לו

, ויש לו הוצאות. שהוא לא מצליח להשכיר את המשרד, כמו היום, אפשר לתאר מקרים
 זה הפסד לפי סעיף –פסד הזה איננו הפסד מעסק הה. והתוצאה שבסוף השנה יש לו הפסד

  ?האם הוא רשאי לקזז את ההפסד הזה). 6 (2

  .אין קיזוז הפסדים: תשובה

ח מפורסם למס הכנסה דנה בשנת "שהוועדה המלכותית האנגלית שהגישה דו: התירוץ
נכסים כגון בניין שאיננו מניב : והתירוץ שלה היה כזה.  והמליצה לא לתת קיזוז1955

דהיינו אם הוא רואה שאין הכנסות הוא יכול , בעל הנכס יכול לחסל את השקעתו, ירותפ
וזה , זה כאילו השקעה נוספת בנכס, וזה שהוא ממשיך להחזיק בנכס, למכור את הבית

  .הפסד הוני

  

הפסד שהיה לאדם  "– )ח(28בסעיף  ארגון בעלי הבתים תיקנו את החוק ו–אצלנו 
  ". בשנים הבאותמאותו בניןנגד הכנסתו מהשכרת בנין ניתן לקזזו כ

, ובשנה הבאה רווח מאותו בניין, כלומר אם יש לך בניין משרדים והשנה יש לך הפסד
,  בניינים ומאחד אתה מרוויח ומהשני מפסיד2אך אם יש לך . מותר לך לקזז את ההפסד

  .כי זה לא אותו בניין, אתה לא יכול לקזז

  

  .יד השומהפק' ולירו נ, אמינוף 31/56א "ע

הם ביקשו לקזז את ההפסד כנגד . ד ומפרדסים והפסד מהמגרשים"היה להם רווח משכ
  .הרווחים

האם אתם עוסקים במסחר .  נותן זכות לקזז הפסד רק מעסק28אמרו להם סעיף 
 אנחנו משכירים – הם טענו –אבל ). כדי שלא יתחייבו במס הכנסה. (ואמרו לא? בקרקעות

  . דירות בצורה של עסק

  .  לא קיבל  את הטענהש"ביהמ

כאשר ההשכרה , זה מקרה מיוחד. אבל ניתן ללמוד שיש מקרים שהשכרה תוכר כעסק
אך הרעיון שזה מנוהל בצורה , אין סממנים ברורים וכל מקרה לגופו. נעשית בדרך של עסק

  ).25' ראה לעיל עמ. ('עם ארגון וכדו, עסקית

  

  )ז) (ו) (ה) (ד (28סעיף 

הבאנו כמה דוגמאות של . זה הוצאה בייצור ההכנסה,  מותרת בניכויאמרנו שהוצאה
  . הוצאות שנושאות אופי של השקעה

 למשל –כל ההוצאות שיש לו , כל עוד הפרדס לא מניב פרי, התוצאה שאם אדם נוטע פרדס
  .  טרום עסקיות–הוצאות הוניות , הם הוצאות בעלות אופי של השקעה, השקיה

  ?28ת בסעיף ולמה יש את כל הפסקאו

. מפני שבנציבות מס הכנסה היה מפקח שלפני כן היה פרדסן וטיפל בשומות הפרדסנים
 היה קשה לקבוע באיזה רגע הפרדס מניב פרי וההוצאות הן הוצאות –והתעוררה בעיה 

דהיינו מאיזה רגע מותר להכיר .  הוניות–ועד לאיזה רגע הן השקעתיות , פירותיות
  .בהוצאות

  ). ז) (ו) (ה) (ד(ק "והוא הציע את ס, ואמר שאת זה צריך להסדיר בחוק, בותוהוא הלך לנצי
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  קיזוז הפסדים מעסקה מסחרית

  . הפסד ניתן לקיזוז אם היה מעסק או משלח יד:  כתוב28בסעיף 

רווח או השתכרות שהיה לאדם מעסק או משלח יד שעסקו בו תקופת :  כתוב)1(2בסעיף 
  . זמן כלשהי

עד כאן יש . 28לסעיף , )1(2הייתה הקבלה בין סעיף , א"ז. 1941 -זה היה הנוסח ב
  .סימטרייה מוחלטת

עוקבים אחרי הפסיקה באנגליה ומידי פעם ,  היו עובדי מס הכנסה הבריטים– 1947בשנת 
והם נתקלו . בפעם היו מציעים תיקונים בעקבות פסיקה או בעקבות חקיקה באנגליה

 ואמרו בואו –" עסק אקראי בעלי אופי מסחרי"ם בהוראת חוק אנגלית שחייבה במס ג
  . ותיקנו את הפקודה, ונכניס את זה לפקודה המקומית

או מעסקה או מעסק : " הוסיפו פיסקה וכתבו–) 1(2התיקון בא בצורה כזו שבסעיף 
  ". אקראי בעלי אופי מסחרי

  והעסקה– הגדרה רחבה –היה כתוב בהגדרת עסק .  הייתה שונההחקיקה האנגלית
 כתוב הפסד מעסק –ולגבי קיזוז הפסדים מאנגליה . המסחרית נכנסה להגדרה של עסק

 וזה כלל  עסקה –י ההגדרה " עפ–ממילא גם עסקה מעסק ניתן לקיזוז . ניתן לקזז
  .מסחרית

,  לא נכנסה להגדרת עסק– המילים עסקה או עסק אקראי בעלי אופי מסחרי ואילו אצלנו
  ). 1( 2הוסיפו את זה לסעיף , אלא

 לא מזכיר עסקה או עסק אקראי בעלי אופי 28 סעיף :והתעוררה שאלה של פרשנות
  ?  או לא28האם ניתן לקזז את זה לפי סעיף : ונשאלת השאלה. מסחרי

  .28וסעיף ) 1 (2זה תלוי בפרשנות של סעיף 

והייתה כוונתו , )1(2לא בכוונה הכניס את זה לסעיף ) ישראלי-הארצי(אפשר לומר שהנסח 
  .28שגם זה יותר בניכוי לפי סעיף 

, כ לא הכניס את זה להגדרת עסק"מנגד אפשר לומר שהוא ידע את הנוסח האנגלי ואעפ
  .משום שרצה למנוע את הזכות לקיזוז הפסדים מעסקה בעלת אופי מסחרי

  . גישות שונות2והיו , זה הגיע למחוזי

לקזז הפסד מעסקה בעלת שיש מקום : ש פסק" ובימלפני שנים אחדות זה הגיע לעליון
  . ש של פרשנות מרחיבה"והיא מתיישבת עם הגישה הכללית של בימ. אופי מסחרי

ואם אתה מצד אחד מחייב . שעד כמה שאפשר רצוי לשמור על סימטרייה: הנימוק היה
  . זה לא הגיוני שלא תיתן את הזכות לקזז הפסד, רווח מעסקה בעלת אופי מסחרי, במס

  

  מכירת הפסדים

  .היא בעיית מכירת הפסדים, 86ות פיקטיביות לפי סעיף עסקא

 החברה איננה זכאית לקיזוז –חברה למכירה עם הפסד מוכח במס הכנסה : הצגת הבעיה
מציעה את עצמה למכירה ונותנת את הזכות לקזז , הפסדים משום שאין לה רווחים

  ).היה מקרה כזה באנגליה. (הפסדים בסכום כך וכך

 האם זה הערמה או שיש הגיון להתיר – נתיר את קיזוז ההפסדים האם: ונשאלה השאלה
  ? קיזוז הפסדים אם החברה הנרכשת שילמה בעבר הרבה מס הכנסה

  .593) 2(ד כא"פ, פקיד השומה' מ נ"מפי בע 265/67א "השאלה התעוררה בארץ בע
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  6.3.03 – 15שיעור 

  )המשך(קיזוז הפסדים 

  .ל" קשור לקיזוז הפסדים מחו– 29סעיף 

  . הסעיף הזה היה קצת פשטני לפני הרפורמה וגם לא היו הרבה אסמכתאות בקשר אליו

בנסיבות , ל" לפני הרפורמה אמר שלא יינתן קיזוז הפסד שנוצר בחו29סעיף : והסיבה
  .שבהן אילו היה רווח לא היה חייב במס בארץ

 ולכן גם ,אלא אם כן הוא נתקבל בארץ, ל לא היה חייב במס בארץ"כ הרווח בחו"בד
  .כ לא הובא בחשבון"ההפסד בד

 שהבסיס הוא פרסונלי והתוצאה שתושב ישראל חייב במס על רווח בכל – אחרי הרפורמה
ולכן . והם צריכים להיות מוכרים, מכאן שצריך להסדיר את העניין של הפסדים, מקום
  ).וברור כשלעצמו. ( הוחלף ויש סעיף מורכב מאוד29סעיף 

אז גם ההפסד לא , ההפסד היה רווח והוא לא היה חייב במס בארץהעיקרון שאם במקום 
אם היה : השאלה הראשונה היא, ל"אם יש הפסד בחו, כלומר. העיקרון הזה נשאר, יקוזז

  .אז גם ההפסד לא יקוזז, אם לא? רווח האם היה חייב במס בארץ

  

ם של  המחוקק הבחין בין הסוגים השוני– "הסלים" המחוקק נקט בשיטת 29בסעיף 
  ; 3 -כ ל"ההפסדים והחלוקה היא בד

  .הפסד ממקור פסיבי .1

  .הפסד ממקור אקטיבי .2

  .הפסד ממקור רווח הון .3

  

הכנסה ,  כלומר– הכוונה לכל אותן מקורות הכנסה שהן הכנסות פסיביות – הפסיבי
, דמי שכירות, דיבידנד, הפרשי הון, ריבית: למשל, שאתה לא מתאמץ להשיג אותה

  . פסיבי–ההפסד ממקורות אלו מותר לקיזוז רק כנגד רווחים מאותו סוג . יםתמלוג

". הפסד מעסק או משלח יד. " יש פרטים מתי אפשר לקזז וכנגד מה– הפסדים אקטיביים
סעיף ". (מעסק או משלח יד מחוץ לישראל"קודם כנגד הכנסה : והוא יקוזז בדרך הבאה

  )).  ב)(2(29סעיף . (ית חייבת מחוץ לישראלוהיתרה כנגד יתרת הכנסה פסיב)). א)(2(29

הפסד הון שנוצר מחוץ לישראל יקוזז  – 1)א)(2(29סעיף  – הוניים לגבי קיזוז הפסדים
  …  אינפלציוניתחילה כנגד רווח הון ריאלי ולאחר מכן כנגד רווח הון

  

)). ג)(2(29סעיף . ( שהשליטה והניהול מופעלים מישראל"עסק נשלט"יש אלמנט נוסף של 
אבל יחד עם זאת יש כללים מאוד , הזכות לקיזוז הפסדים היא די רחבה: במילים אחרות

שלא יקזזו הפסד במקום שלמחוקק נראה שזה , מפורטים שבאים למנוע את ניצול זכות זו
  .ת כךלא נאות לעשו

  ].29מומלץ לקרוא את סעיף [

  

  

  .הכנסת עבודה – )2 (2סעיף 

                                                                 
 .ב. פ– )א(92סעיף נראה לי כי צריך להיות . אולם לא מצאתי זאת בסעיף, כך נאמר בשיעור: הערה 1



  דיני מסים
  אריה לפידות' פרופ: מרצה

  
  
  

   פיני בסיס–י "סוכם ע
piniben@012.net.il  

78

  . הכנסת עבודה, א"ז). 1י ההגדרות בסעיף "עפ). (2(2 זה הכנסה לפי סעיף – הכנסת עבודה"

  . זה עצמאי– )1(2 הכנסה לפי

  .  זה הכנסה של שכיר– )2(2הכנסה לפי 

רק , ת במונחים אלההפקודה לא משתמש. אין הגדרה של עצמאי ושל שכיר בפקודה
  ). 2(2וסעיף ) 1(2מדברת על סעיף 

  

  ?איך נדע אם קיימים יחסי עובד ומעביד: והשאלה

  . י המבחנים שנקבעו בדיני עבודה"עפ: תשובה

  

המבחן המסורתי 
  ליחסי עובד ומעביד

  .  תלות–" מרות"המבחן המסורתי הוא מבחן ה

  .4' מע' י ה"פד, פוטרמן. אגושביץ נ 47/48א "זה נקבע בע

אם אני מזמין שולחן . ההבדל הוא בין מה שקוראים קבלן לבין מה שקוראים  שכיר, א"ז
עכשיו תעבוד על ,  אני לא יכול להגיד לו–אין לי מרות עליו ,  הנגר עובד בקבלנות–אצל נגר 

 –אבל אפשר לתאר מקרה שבמוסד מסוים יעסיקו נגר כשכיר . השולחן ועכשיו על הכסא
  .  ומתקן שם כסאותXלו עכשיו אתה נכנס לאולם ואז אפשר לומר 

  

  המבחן המודרני ליחסי עובד ומעביד

המבחנים האלו עוזרים . "השתלבות במקום העבודה"הנטייה המודרנית להוסיף מבחנים 
  . לנו להחליט אם מדובר ביחסי עובד ומעביד

  

  . לגבי מס הכנסה הפעילו את אותם מבחנים שבדיני העבודה

 –ש ציין שהמבחן לגבי מס הכנסה צריך להיות יותר קפדני "בו ביהמ שד אחד"יש פס
  .התלות צריכה להיות יותר ברורה

אפשר לומר שבדיני מס הכנסה מקפידים קצת יותר כשבאים לקבוע אם מדובר , א"ז
ד " כדי להבין את פסה–ששם היה מדובר בניכוי מס במקור , והסיבה. בייחסי עובד ומעביד
 שהמעביד חייב – זה ניכוי מס במקור –) 2(2 האופייניים לפי סעיף  נזכיר שאחד הדברים

  . לנכות משכר העובד סכום מסוים למס הכנסה

  ; תוצאות2יש לזה 

  . חלה עליו אחריות פלילית– אם המעביד איננו מעביר את סכום המס –אספקט פלילי  .1

ון המס שהוא יהיה  כל הניכויים הללו הם תשלומים של העובד על חשב–חישוב המס  .2
בתום השנה אני . במשך השנה מדי חודש בחודשו המעביד מנכה מס, א"ז. חייב בו
ונערך חישוב , כמה מס נוכה, ח למס הכנסה ושם כותב מה היו ההכנסות"מגיש דו
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א "ז. אני מקבל החזר ואם פחות עלי לשלם, ואם יתברר שנוכה יותר מדי מס, סופי
  . ם לסך כל ההכנסה שאני חייבשניכוי מס במקור מתאי, ההנחה

ה יכול "ומצד שני פ. ח"לעולם זכותו להגיש דו, אולם. ח"העובד לא מגיש דו: הערה
  . ח למרות הפטור"תמיד לדרוש ממני להגיש דו

  . ד"בחזרה לאותו פס

 הייתה שהקבלן והטענה של שלטונות המס, קבלן' שם מדובר בתביעה פלילית שהוגשה נ
דבר המהווה עברה לפי פקודת , ולא העביר את המס לפקיד השומהלא ניכה מס מהעובדים 

  ). 2(2שהעובדים היו קבלני משנה ולא עובדים לפי סעיף , הטענה של הקבלן. מס הכנסה

שאם , בנימוק,  את השאלה לפי מבחנים של עובד ומעביד וזיכה את הקבלןש בדק"וביהמ
שלא יהיה , תהיה בולטת, שמהווה את המבחן" התלות"מדברים במשפט פלילי חשוב ש

  .  מצב של ספק ובעקבות זה אדם יורשע בפלילים

 צריכה – שלעניין מס הכנסה התלות שמהווה מבחן להבדיל בין עצמאי לשכיר ונקבע
והמבחנים החלים בדיני העבודה לעניין הקביעה של יחסי עובד ומעביד . להיות בולטת

  . כוחם יפה למס הכנסה

  .526' ד יא עמ"פ, פקיד השומה גוש דן' ינסקי נ'את מישצלביא  95/56א "ע: דוגמא

 פקיד השומה טען. והנישום לא ניכה מס במקור, היה בית מלאכה שהרכיבו בו מקלטי רדיו
 שהעובדים בבית והנישום טען.  שהנישום היה צריך לנכות מהשכירים ממשכורתם–

 הולך שם על פי ש"מזוהי עוד דוגמא שביה. המלאכה לא היו שכירים אלא קבלני משנה
  .המבחנים בדיני עבודה

  

  ניכוי מס במקור

המקרה .  זה בעניין ניכוי מס במקור– כפי שראינו –) 2(2אחת הבעיות שמעלה סעיף 
 ריבית –מקרה קלאסי אחר הוא ). 2(2הקלאסי של ניכוי מס במקור הוא הכנסה לפי סעיף 

  .ח"על אג

ובה של ניכוי מס במקור גם למקרים הנטייה של המחוקק הישראלי הוא להרחיב את הח
  . והמחוקק הרחיב הרחבה ניכרת את ניכוי מס במקור–אחרים 

  

  טובות הנאה

 כאן חלה התפתחות – זה טובות הנאה שמהוות שכר מוסווה –) 2(2בעיה נוספת של סעיף 
  . הן בפסיקה והן בחקיקה–בדין הישראלי 

ה גם כל קצובה שניתנה לעובד השתכרות או רווח מעבוד: "נוסח הסעיף בראשיתו היה
  ".מגורים חינם בפחות מהמחיר הראוי "–ודבר נוסף והוא –" ממעבידו חייבת במס

האם הכוונה רק לסכום כסף , מה משמעות המילה קצובה: ש"שאלה שעמדה בפני ביהמ
נהגי אגד קיבלו (תשלום עבור ארוחות או עבור חסר בקופה : כגון, מסוים שמקבל העובד

 ברור – שהנוסע שילם קצת פחות – לכסות הפסד שהיה להם מזה שיש טעות סכום מסוים
אבל אם זו טובת הנאה שאיננה בסכום כסף קצוב האם גם אז ניתן לומר ). שזה קצובה
  ?שזה קצובה

 מראשיתו הרחיב את המונח קצובה וקבע שהיא כוללת לא רק סכום כסף ש שלנו"ביהמ
  .אלא גם טובת הנאה, קצוב

  

   ביגוד-טובת הנאה 

  .ביגודאחד המקרים היה המקרה הבולט של ). 2(2 עשה כמה צעדים בפירוש סעיף ש"בימ
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  .ה"פ. דן נד ישן "בפס

  ?האם בגדים שהנהגים מקבלים חינם מהקואופרטיב חייבים במס: התעוררה השאלה

 שיש להעריך את הביגוד לא לפי המחיר – וקבע –) סטה מהגישה האנגלית (ש"וכאן ביהמ
  .'קצובה'כאן יש הרחבה של המונח . לפי הערך שלו בשוק, אלא, השיג במכירתושניתן ל

  

  ל חינם של עובדים" שכ-טובת הנאה 

למרות הפרשנות המרחיבה של בתי . ל חינם של עובדים"שכ הייתה לגבי הרחבה נוספת
  .ולמונח קצובה) 2(2המשפט לסעיף 

ושלטונות המס ,  לעובדיםהיה מקובל לתת כל מיני סוגים של טובות הנאה, 1975עד 
פ "למעשה נהגו שלטונות המס לא ע. ובמקרים רבים מאוד לא חייבו במס, העלימו עין

דבר שבא לידי ביטוי בתקנות עד , גם השופטים קיבלו טובות הנאה פטורות ממס. החוק
  . כשהשופטים קיבלו תוספות למשכורות. היום הזה

והרפורמה תיקנה ). 2(2ם בנושא של סעיף טיפלה הוועדה ג) רפורמת בן שחר (1975בשנת 
  . ורצתה לקבוע במפורש שורה של טובות הנאה שהן חייבות במס) 2(2את הנוסח של סעיף 

כל החקיקה הזאת הייתה מיותרת כי ההלכה קבעה שכל טובות הנאה חייבות , למעשה
.  במסז המחוקק ראה לנכון להדגיש ולפרט שטובות הנאה אלה יהיו חייבות"אבל בכ, במס

  ). 2(2וזה מסביר לנו את התיקון והנוסח הרחב של סעיף 

  

  )2(2סעיף 

; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; השתכרות או ריווח מעבודה) א(
,  תשלומים בשל החזקת רכב או טלפוןלרבות, תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו

 תשלומים כאמור אך למעט,  או ביגודנסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית
שהועמד לרשותו , שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד; המותרים לעובד כהוצאה

בין שניתנו לעובד במישרין או , והכל בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, של העובד
  ;בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו

ותה המעביד היה העובד רשאי לדרוש אם מדובר בכיסוי הוצאה שאלמלא כיסה א, א"ז
  .י העובד"אותה כהוצאה מובן שזה לא ייחשב כטובת הנאה חייבת במס ע

אילו המעביד לא היה , נניח שהמעביד מכסה לעובד הוצאות נסיעה לעבודה: לדוגמא
כי נסיעה לעבודה זה , העובד לא יכל לדרוש את זה כהוצאה בייצור ההכנסה. מכסה את זה
  .ולכן זה הכנסה בידי העובד. צור ההכנסהלא הוצאה ביי

 אז גם שמכסים אותם זה לא –שממילא הן מוכרות בידי העובד , אבל הוצאות בתפקיד
ם ולברר -העובד הגיע למקום העבודה והמעביד אמר לו לנסוע לי, למשל. טובת הנאה

עתי העובד יכול לומר אני בתוקף תפקידי נס, אם המעביד לא משלם, משהו בקשר לעבודה
  . 17ם וזו הוצאה מותרת בניכוי לפי סעיף -לי

  

  הוצאות רכב

הבעיה הייתה האם הוצאות .  העסיקה את שלטונות המס שנים רבות–בעיית הרכב 
הוצאות עסקיות או הן ,  קרי–שמוציא נישום עבור רכב הן הוצאות מותרות בניכוי 

  ?הוצאות פרטיות

  ;ריםבהתחלה עשו הסד. והתשובה הפרקטית הייתה קשה

אז אמרו לו אתה גר , אם מנהל חברה השתמש ברכבו, למשל. של אחוזים: 1הסדר 
 לפיו יבדקו את –ואז קבעו הסדר ,  אז זו הוצאה פרטית–א "בהרצליה ונוסע לת

  .אך סידור זה לא פעל טוב. הקילומטרים של הנסיעה
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עסקית כמו ואם מכונית , או ניתן אחוז קטן, אם המכונית פרטית אז לא ניתן: 2הסדר 
  .כי הביאו טנדרים מפוארים שהיו פרטיים, וגם עניין זה לא עבד. טנדר כן ניתן כהוצאות

וכל . מה מותר ומה אסור,  שקובעות במפורש איזה סוג רכב– ולכן קבעו תקנות מפורטות
  .זה לעניין הוצאה שעומד בה הנישום עצמו

שווי של שימוש  "–יף  והסעיף הוס–מקובל שהמעביד מכסה הוצאות רכב של העובד 
, )2(2 השווי חייב במס לפי סעיף – דהיינו המעביד מעמיד רכב לרשותו של העובד –" ברכב

  .שזה נחשב הטבה לעובד, כ הוסיפו גם רדיו ופלאפון"ואח. וזה על פי התקנות

  

   שובר לאכול במסעדה–טובת הנאה 

  .אכול במסעדה ל–קופון / היו מקרים באנגליה שהמעביד היה נותן לעובד שובר

אך אם הוא לא הולך לקבל את .  אם השובר ניתן להעברה חייב במסש האנגלי פסק"בימ
  ".קצובה" זה לא נחשב –הארוחה ולא יכול לקבל כסף 

אך ההערכה . ש ישראלי"והיא לא הובאה להכרעה בבימ, זו ההלכה במשפט האנגלי
  .שהפסיקה תהיה דומה

  

  התוקף ההוראות המקצועיות של מס הכנס
למשל אם נראה כלל . ההוראות המקצועיות של מס הכנסה אין להם תוקף משפטי מחייב

 יש לך אפשרות לתקוף את ההוראות המקצועיות –שלדעתך הוא נגד החוק שפוגע בך 
  .בטענה שהן מנוגדות לחוק

  

 והשלטונות לא לפנים משורת הדיןמה קורה כשההוראות המקצועיות הן : שאלה
  ?מקיימים אותם

ומשלמים ריבית ולא ) שוק אפור(ג שבה קבלנים קיבלו הלוואות "הייתה תקופה בר: למשל
  .מי שגילה את שם המלווה לא היה מקבל הלוואה, ויתירה מכך, מקבלים קבלות

הקבלנים פנו לשלטונות המס ואמרו שהם משלמים ריבית ולא מקבלים קבלות ושלטונות 
  . המס הכירו בזה

ופקיד השומה דרש מקבלן מסוים לגלות מי .  את ההנחהכ כעבור כמה שנים ביטלו"אח
אבל , ה אמר נכון"ופ.  אתם הסכמתם להכיר בהוצאה גם ללא קבלה–והקבלן טען . הלווה
  . החלטנו לשנות מדיניות! לא עוד

  . ששלטונות המס זכאים לבטל את ההוראות– ופסקו, והוא הגיש ערעור לעליון

  

  ? ה נותן ולאחר לאכאשר לקבלן אחד את: שאלה יותר קשה

  .הפליה לא תופסת,  שאם זה הפליה–ד של המחוזי "יש פס

  

  עיון מחדש

מס הכנסה שנקרא ' יש סעיף מיוחד בפק, ה גבה בטעות ולא רוצה לתקן את הטעות"אם פ
,  הכיוונים2 -שנותן סמכות לנציב מס הכנסה לפתוח את השומה והוא חל ב". עיון מחדש"

  .י דרישת הנישוםאו לפי דרישת הנציב או לפ

  

   חשמל חינם–טובת הנאה 
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וזה חייב , )2(2 מהווה טובת הנאה לפי סעיף –חשמל '  חשמל חינם לעובדי חב–פ החוק "ע
יש , וחברת החשמל שילמה, 100אם חוב החשמל של העובד היה : לדוגמא. י העובד"במס ע

  .ולכן העובד חייב במס על זה, 100לו הכנסה של 

דן הייתה צריכה לנכות מס מהביגוד שנתנה '  הטענה הייתה שחבה"פ' דן נבעניין של 
  .לעובדים

  ?כ למה מס הכנסה לא תובע מחברת החשמל לנכות מס על טובת הנאה של העובדים"וא

והשאלה רק האם מבחינה משקית ראוי שתהיה תוספת . כפי הנראה שהמס מוסדר פה
  .שכר כזו

  

  

  )6(2 סעיף –הכנסה פסיבית 

בית או -פרמיות ורווחים אחרים שמקורם באחוזת, דמי מפתח, מלוגיםת, דמי שכירות
  ;בקרקע או בבנין תעשייתי

  ?כיצד יכול להיות הפסד מדיבידנד

אדם קנה בישראל : למשל.  אפשר בהחלט לתאר מצב שבו יהיה הפסד–לגבי דמי שכירות 
 והוא אמרו לו שלא ידאג הוא לא משקיע הרבה ושכר הדירה יהיה גבוה, דירה בקנדה

,  הם ריבית–ההוצאות . ובסוף התברר שעבדו עליו וההוצאות שלו עלו על ההכנסות, ירוויח
  . פחת, תיקונים

  

  ?אך השאלה האם יכול להיות הפסד מדיבידנד

  .פירוט בשיעור הבא
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  13.3.03 – 16שיעור 

  )המשך( הפסד מריבית או דיבידנד –) 6(2סעיף 

ל " כשתושב ישראל מקבל ריבית או דיבידנד מחו– מריבית או מדיבידנד, לגבי הפסד פסיבי
 שאם היו לתושב הפסד מריבית או –) 29סעיף (אומר החוק . הוא חייב במס בישראל

  . ל"מדיבידנד הוא יוכל לקזז רק כנגד רווח פסיבי מחו

 אם אתה מדבר על הכנסה –כיצד יתכן שלאדם יהיה הפסד מריבית או דיבידנד : ונשאלתי
ל וההכנסות פחות "לתושב ישראל יש עסק בחו, למשל, יכול להיות הפסדאקטיבית ברור ש

  ?אבל איך יתכן הפסד מריבית ודיבידנד. מההוצאות

מ "נניח שאותו תושב ישראל לקח הלוואה בריבית ע, א" ז–הוצאות המימון : והתשובה
ל ח או הדיבידנד ע"הוא ציפה שההכנסה מריבית על אג, מ לרכוש מניה"ח או ע"לרכוש אג

אבל התברר שהריבית שהוא . המניה יעלו על הריבית של ההלוואה שהוא לקח לצורך כך
במקרה כזה יש לו הפסד . ע עלתה על הריבית או הדיבידנד"שילם על ההלוואה של הני

  .פסיבי

  . ומדוע היו לי ספקות בעניין הזה

ף הזה א לקח הלוואה ובכס"נישום מסוים בת, ש"פעם התעוררה שאלה שלא הגיעה לבימ
, הוא ביקש לנכות את הריבית על ההלוואה כהוצאה, ח"ח וקיבל ריבית על אג"רכש אג

  .17כי הוא אמר ריבית היא הוצאה מוכרת לפי סעיף , ח שהוא קיבל"כנגד הריבית על אג

  ?אם להכיר או לא: והתעוררה השאלה

  : אומר)1(17בסעיף מפני שהניסוח : גדר הספקות

יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור … של אדם ינוכולשם בירור הכנסתו החייבת 
  -לרבות , הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד

אם נוכח , סכומים המשתלמים בתור ריבית או הפרשי הצמדה על כסף שלווה) א(
  ;פקיד השומה שהם משתלמים על הון ששימש בהשגת ההכנסה

  . בהשגת ההכנסהבעצם סעיף זה מתיר לנו לנכות כהוצאה ריבית על הון ששימש

יבואן מייבא סחורה ולוקח הלוואה בריבית ומבקש לנכות , המקרה הבולט הוא למשל
  .כי הריבית הזו שימשה לו להון לצורך רכישת הסחורה, כהוצאה

מה קורה כשבעל עסק רוכש ציוד ולצורך רכישת הציוד הוא מקבל : ונשאלה השאלה
  ?האם רשאי לנכות, הלוואה בריבית

ואותו דבר אפשר לומר לגבי אותו . י קבלת ההלוואה"ון חוזר שהוא יצר עבעצם זה לא ה
 בעצם לא מגיע לך ניכוי כי ההלוואה –ה " אמר לו פ–ח "נישום שלקח הלוואה ורכש אג

  .שלקחת לא שימשה כהון בהשגת ההכנסה

ה הסכים להתיר את הריבית גם "מפני שפ? אבל מדוע השאלה לא התעוררה בצורה חריפה
 –מ לרכוש מכונות ומבנים "זה וגם במקרים שבעלי עסקים לקחו הלוואה עבמקרה ה
  . התירו להם

כאשר , אם הריבית שולמה על הלוואה, להתיר ריבית כהוצאה, הפרקטיקה הייתה ונשארה
  .מ לרכוש נכס הוני מניב פירות"ההלוואה שימשה ע

הוצאות המימון  ש–כנראה שההפסד הפסיבי הוא : אז התשובה לשאלה, אם אכן כך הדבר
ח "שהריבית שהוא שילם על ההלוואה עלתה על הריבית של האג, כלומר, עלו על ההכנסה
  .במקרה כזה יש לו הפסד פסיבי. או הדיבידנד

הגישה של המשפט האנגלי בזמנו הייתה שריבית מותרת בניכוי רק כאשר מדובר על 
משכנתא שאתה רוכש כ לקיחת "משא. זו הייתה הגישה המסורתית. הלוואה קצרת מועד

  . נכס השקעתי

  .אבל בארץ הגישה שונה
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  2סקירה כללית על הפסקאות של סעיף 

  . בוטל–  )3 (2

  -ריבית והפרשי הצמדה ,  דיבידנד– )4 (2

הפרשי , ריבית, לרבות דיבידנד המשתלם מתוך רווחי הון של חברה, דיבידנד
  ; הצמדה או דמי נכיון

  .הוא הדין לגבי דמי ניכיון, זה מקרה מובהק של הכנסה פירותית

  ?   מדוע הוכנס העניין של הפרשי הצמדה– הפרשי הצמדה

  :1 בסעיף – ובאותה שנה הוכנסה גם הגדרה של הפרשי הצמדה 75 -הביטוי הזה הוכנס ב

 כל סכום שנוסף לחוב או לסכום תביעה עקב הצמדה לשער -" הפרשי הצמדה"
  ;לרבות הפרשי שער, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר, המטבע

שהעניין של , א"ז". הפרשי הצמדה" גם שם הוסיפו את הביטוי )1(17בסעיף  מצד שני
  . 75 -וכל זה נעשה ב. הפרשי הצמדה נכנס הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה

והן בסעיף ) 4 (2מה ראה המחוקק להוסיף את הביטוי הפרשי הצמדה הן בסעיף : והשאלה
17) 1 .(  

 שעד אז השאלה של הפרשי הצמדה והפרשי שער העסיקה את בתי המשפט מפני: תשובה
  . ולא היה קו ברור מתי להכיר כהכנסה ומתי כהוצאה

האם הפרשי שער מהווים הכנסה : שאלה ראשונה שהתעוררה – נתחיל בצד ההכנסה
. נניח שיש לנו פיקדון או דולרים וחל פיחות בשער השקל והוא מקבל רווח? חייבת במס

 ברור –ע או במטבעות "ואני עוסק בני) 1 (2ראשון היה שאם אני מקבל הכנסה לפי כלל 
  . שכל הפרשי ההצמדה יופיעו הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה

האם זה חייב ,  השאלה לגבי חברת ביטוח שעשתה השקעות וחלקם במטבע חוץוהתעוררה
  ?במס

זה חלק , והוא עוסק בהשקעותאבל היות . למרות שחברת ביטוח איננה בנק, כן: ש"ביהמ
  . ממנו

, מה קורה כשיש בעל עסק שיש לו דולרים וחל פיחות והוא מקבל רווח: והתעוררה השאלה
  ?האם הרווח הזה חייב במס או לא

  :ד מנחים" פס2באנגליה היו 

1. Kelly  -לצורך , ב"יניה בארה' שם חברה אנגלית לייצור סיגריות נהגה לרכוש טבק וירג
ובהיותה אנגלית היא רכשה דולרים כדי שישמשו לרכישת , זקקה לדולריםכך היא נ

באותו זמן ממשלת . חל פיחות בלירה האנגלית וערך הדולרים עלה, ב"הטבק בארה
היא נתנה הוראה למכור . אנגליה החליטה להחרים את כל המטבע חוץ שהיה במדינה
החברה הפיקה רווח , א"ז. לבנק המרכזי את כל הדולרים שברשותה לפי השער החדש

  ). היום המצב בארץ שעליית הערך מחייב במס. (מהדולרים שהיו ברשותה

  ? אם חייב במס: והשאלה שהתעוררה

  .הם היוו חלק מהמלאי, שהדולרים נרכשו לצורכי העסק, בנימוק.  שכן– ש פסק"ביהמ

  חברה בריטית נהגה– "השיש האיטלקי"ד אחר של "היה פס" קלי"ד "כנגד פס .2
י כך רכשה גם "וע. את השיש היא רכשה בלירטות איטלקיות, לרכוש שיש באיטליה

בשנה מסוימת לחברה היו . מיומנות מסוימת בתנודות השער של הלירטות האיטלקיות
היא לא רכשה את זה לצורך , והיא שמה לב ששער הלירטות האיטלקי נמוך, מזומנים
מפני שהבינה שהיה , ירטותאלא השקיעה את הכסף שהיה לה ברכישת ל, השיש
  .כ היא ראתה שהשער עולה היא מכרה את הלירטות ברווח"אח, פיחות
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. אלא רווח הוני,  שהריווח הזה ממכירת הלירטות איננו רווח פירותי– ש פסק"ביהמ
, א"ז. חל כאן ניתוק. הרכישה של הלירטות הייתה מנותקת מן העסק של החברה, א"ז

ולכן ראו , היא החליטה לרכוש לירטות איטלקיות, תכשם שהחברה יכלה לרכוש מניו
  . את רכישת הלירטות כהשקעה מנותקת מהעסק

  ? והתעוררה השאלה איך לנהוג בארץ

ד "היו פס. כ ברורה" הפסיקה לא הייתה כ75 עד –נתן פתרון חקיקתי , 75 -והמחוקק ב
חן של המבכ ניתן לומר שהמבחן של בתי המשפט וגם של האוצר היה "בד. סותרים
 בין הרכישה או ההפקדה לבין –אם חל ניתוק בין ההשקעה לבין העסק , א"ז, הניתוק
לא כהכנסה ,  לא כריבית–ראו את הפעולה כהשקעה ולכן ראו את הפרשי השער , העסק

  .אלא כהכנסה הונית, פירותית

  

ד שדנו בשאלה האם הפרשי הצמדה שבעל העסק משלם מהווים הוצאה לפי סעיף "היו פס
17?  

ש הסתכל למה "ביהמ; ש היה כזה"והקו של ביהמ, ד מסובך מאוד בעניין סיגריות"ויש פס
  .ולפי זה קבע אם הפרשי ההצמדה מותרים בניכוי, שימשה ההלוואה

  .ומצד שני הם היו הוצאה, היו מקרים שמצד אחד הפרשי הצמדה לא היו הכנסה

  

. בעיה של הפרשי הצמדה המחוקק נתן פתרון חקיקתי לכל ה1975בשנת : המצב היום
  ). נשארו עוד קצת בעיות אבל לא הרבה(

והן גם ,  היה לומר הפרשי הצמדה זה הכנסה מצד אחד–הדבר הראשון שהמחוקק עשה 
  . הוצאה

  .אבל הן לא נפתרו והיה צריך עוד הוראות. כ לכאורה פתרנו את כל הבעיות"א

יד בבנק ומקבל ריבית והפרשי מקרה של אדם פרטי  שיש לו מטבע חוץ ומפק, ניקח דוגמא
  .לאחר ליברליזציה במטבע חל פיחות והוא מרוויח. הצמדה

הרשו לו להפקיד שליש , הייתה אפשרות כזאת למי שקיבל פיצויים מגרמניה, גם אז
  .מ תמם" וזה נקרא פק–מהפיצויים 

  ?י כך שהפקיד את ההפרשים בבנק"האם נחייב במס הפרשי הצמדה שקיבל אדם ע

  ). 13(9ן מקום לחייב במס ולכן קבעו פטור וזה מופיע בסעיף חשבו שאי

  ).13(9סעיף 

, )1 (2שאינם הכנסה לפי סעיף , הפרשי הצמדה על תכנית חיסכון או פיקדון בנקאי
  ;למעט הפרשי הצמדה חלקיים

 אני מפקיד היום בבנק –שאם יש לי פיקדון בנקאי ואני מקבל הפרשי הצמדה , א"ז
 אומר –אני מקבל הפרשי שער , )2(2 ההכנסה שלי זה לפי סעיף – עסק אני לא בעל, דולרים
כתוב ) 4(2למרות שבסעיף ,  הפרשי שער אלה אינם הכנסה חייבת במס–) 13 (9סעיף 

הפרשי השער אצלו הם ) 1 (2א מי שמקבל הכנסה לפי סעיף "ז. הפרשי הצמדה הן הכנסה
  ). 4 (2כן הכנסה לפי סעיף 

הרי עוד פעם אני צריך לברר אם זה הכנסה לפי , מים בתקנתםמה הועילו חכ: והשאלה
כביכול חזרנו לכל המבחנים ). 1(2חברת ביטוח ). 1(2אם מדובר בבנק ). 1(2סעיף 

  . הקודמים

מהיום והלאה נקבע מבחן : אמר התיקון, חל תיקון נוסף והוא פתר את כל הבעיה, ולכן
 אם יש עסק והשאלה אם הפרשי .עסק לעולם הפטור חל-אם זה לא בית, פשוט מאוד

האם הפיקדון הזה נרשם בספרי : צריך לבדוק דבר אחר והוא, השער חייבים במס או לא
  . החשבון של העסק
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כדי לא להתחייב . הוא חייב במס, ח"ק בדולרים והוא מופיע בס'ד קיבל  צ"עו: לדוגמא
את הסכום מושך , כלומר, מה שצריך לעשות זה להוציא את זה באופן פרטי, במס

  .מהמשרד ואם אתה רוצה להשקיע את זה בבנק בדולרים אתה עושה את זה באופן פרטי

ש סטה מן ההלכה של הניתוק ואמר לגבי " שבו בימ (K.B.I)אי .בי.ד של קי"יש עוד פס[
  ]. שייכים לעסק-ע כדי להתגונן מהאינפלציה "שרכישה של ני, בניה' חב

  

למה הפרשי ההצמדה לא נחשבת כריבית , המדוע כשאדם פרטי נותן הלווא: שאלה
  ?החייבת במס

על פי חוק בנק , בתקופה ששער הריבית היה מוגבל, שאלה זו התעוררה באחד מפסקי הדין
 הלוואה 12% – לאדם היה אסור לקבל ריבית בשיעור העולה על מה שנקבע בחוק –ישראל 

  .  הלוואה צמודה6% -לא צמודה ו

ו והוא רצה לקבל ריבית העולה על הריבית המותרת אדם הלווה כסף לחבר: המקרה
החוק היה שהלווה רשאי לתבוע מהמלווה את ההפרש ששילם מעבר לריבית , בחוק

, 12%כשהגיע זמן הפירעון התברר שהסכום שהלווה היה צריך להחזיר עלה על . המותרת
 בנק האם הפרשי הצמדה הללו מהווים ריבית במובן הריבית של: ואז התעוררה השאלה

  ?ישראל

ד אנגלי וגם על המשפט העברי שדנים בשאלה " והסתמך על פסש החליט שלא"ביהמ
  . האם התוספת היא ריבית או לא–לעניין מס הכנסה אם זה ריבית או לא 

  . שיש שמירה על הקרן ולא ריבית– ש מגיע"והמסקנה שביהמ

  ). 4 (2עד כאן סעיף 

  

  

  )5 (2סעיף 

  ;מלוג או אנונה, קיצבה

  .כ חשוב"וזה גם לא כ, כ ברור" דברים שההבדל ביניהם לא כ3ף הזה מדבר על הסעי

  ).5(2פ סעיף " תשלום חוזר ונשנה וזה חייב במס ע–פנסיה : דוגמא לקיצבה

,  תשלום חוזר ונשנה– נניח רנטה שמקבלים פיצוי מגרמניה או מחברת ביטוח – אנונה
  . כשאין יחסי עובד ומעביד

 ותמורת זו הוא מקבל כל ימי חייו סכום מסוים שקובעת –ל "לקקעיזבון בחיים : דוגמא
  . הקרן בהתבסס על חישובים אקטואריים

.  אני הייתי קורה לזה אנונה. אין יחסי עובד ומעביד, כאן מקבל אדם תשלום חוזר ונשנה
  . אבל הפסיקה קוראת לזה קצבה

כסף חוזר ונשנה שהשתלם  זה סכום –כ ברור " זה לא כ– זה סוג מסוים של אנונה – מלוג
  .אנונה שמבוססת על הכנסה מרכוש. מתוך נכס מסוים

  

  ;הבעיות שמתעוררות

כאן אין ,   לא שילם שום דבר בעד הזכות הזאת–המלוג / אם אדם שמקבל את הקיצבה 
יש לזה את כל הסממנים . (לנו בעיה לומר שהוא מקבל הכנסה פירותית והיא חייבת במס

  ). של הכנסה פירותית

האם ,  כאשר אדם שילם משהו בעד הזכות הזאת לקבל את הקיצבההבעיה  מתעוררת
  ? נביא בחשבון את מה שהוא שילם
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מצד אחד אנחנו אומרים שכל אדם זכאי לסדר את ענייניו ,  והוא כזה–יש כאן קושי רעיוני 
לא נביא בחשבון את הסכום ששילם מפני שהוא רכש , ויכולים לומר. כפי שהוא רוצה

אבל מצד שני יש חוסר היגיון .  הוא הפך את ההשקעה שלו ההונית למשהו  פירותי–בה קצ
אזי למעשה הקיצבה , מפני שכאשר הוא רכש את הזכות ומקבל את הקיצבה, מסוים

  : אלמנטים2טומנת בחובה 

  .תשואה על התשלום הזה .1

  .החזרה לשיעורין של הקרן שהשקיע .2

  :  סוגים של פתרונות2יש 

כ זה "בד. המחוקק הבין את הבעיה ונתן לה פתרון מסוים, א" ז–פתרון של החוק  .1
 זה למעשה רכישת –ל "עיזבון בחיים לקק: לדוגמא,  מלאכותי–פתרון שרירותי 

ל חייבת כולה במס לפי סעיף "והיינו צריכים לומר שהקיצבה שמקבלים מקק. קיצבה
אך היות .  כל הקיצבה היא הכנסהולגביו, כי בעצם נותן המתנה נפרד מרכושו, )5(2

לפי הגיל אתן , אמר) 23(9לכן המחוקק בסעיף , והקיצבה טומנת בחובה הכנסה וקרן
  .את הפטור

  ;פי הסכם עזבון בחיים- סכומים על– )23(9סעיף 

, שיעור מקיצבה שמקבל אדם על פי הסכם למתן עזבון בחיים לקרן קיימת לישראל) א(
כמפורט , דת לישראל או לכל מוסד אחר שקבע שר האוצר המגבית המאוח-לקרן היסוד 

  : להלן

  ; 50% - שנה בעת נתינתו 50אם לנותן העזבון בחיים לא מלאו ) 1(

  ; 60% - שנה 60 שנה אך לא מלאו לו 50אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן ) 2(

  ; 75% - שנה 70 שנה אך לא מלאו לו 60אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן ) 3(

  ; 80% - שנה 80 שנה אך לא מלאו לו 70אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן ) 4(

  ; 90% - שנה 80אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן ) 5(

  

 –מתעוררת אותה בעיה , גם לעניין שכיר שרכש זכות לפנסיה שהפריש מכספו לקרן פנסיה
, דרגתיות בכך שהשקיע כספו מידי שנה בשנהשכן השכיר רכש את הזכות לפנסיה בה
מצד שני אולי קיבל ? אז למה לחייב אותו במס, פנסיה זו  בחלקה מהווה החזר השקעתו

  . זיכוי או ניכוי ממס

  . עם תקרה ואחוזים שפטורים–נתן פתרון חקיקתי . א9בסעיף המחוקק 

  

  ?מה קורה כאשר אין פתרון חקיקתי

ועל פי זה להתחייב או להיפטר . ת הדרך בניהול עסקיוהנישום יכול לבחור א: 1גישה 
ד אחד רוצה לפרוש ועושה הסכם עם "ועו, ד"נניח שותפים במשרד עו: לדוגמא. ממס

או לבקש תשלום שנתי בסך השווה ,  הוא יכול לומר שלמו לי סכום מסוים–השותפים 
. נסה הונית במקרה הראשון לא יהיה חייב במס כי זה הכ–למשכורת של שופט עליון 

  ).5(2במקרה השני הוא יהיה חייב במס לפי סעיף 

ש נוכח לדעת "דהיינו אם ביהמ. מסתמנת בפסקי הדין נטייה לעשות חלוקה: 2גישה 
פ "ש לומר נבדוק ונראה ע"יש נטייה לביהמ, שהקיצבה טומנת בחובה גם אלמנט השקעתי

 וחלק זה יחויב –עה חישובים אקטואריים איזה חלק מהקיצבה מתייחס לתשואה מההשק
ואילו החלק השני יש בו משום החזר ההשקעה והוא לא יהיה הכנסה  , )5(2פ סעיף "במס ע

  ).5(2לפי סעיף 
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פ הקו המסורתי "ע.  אדם יש לו בית ומציע אותו למכירה תמורת קיצבה חודשית–לדוגמא 
פ הנטייה "ע). 5(2כל מה שאתה מקבל חייב במס לפי סעיף ,  קרוב לוודאי שיגידו לו–הישן 

זה מחיר בגין הבית וזה מישור הוני ולא , חלק מהסכום,  אולי–ש "החדשה של ביהמ
  .ועל זה לא יחויב במס, פירותי

  

  .יש מקרים שבהם כל מה שנראה כקיצבה הוא למעשה החזר לשיעורין של חוב קיים

שאם ביסודו של ההסדר של ,  אומרת-  DOT V BROWNד" בפס–ההלכה האנגלית 
  ).5(2לא יראו התשלומים כהכנסה לפי סעיף , היה חוב הוני, לומים הללוהתש

 הלווה אמר –כשהגיע זמן הפירעון ,  לירות1000 אדם היה חייב לחברו – שם היה  המקרה
  .  לירות כל שנה100המלווה אמר תן לי . אין לי כסף

  ?האם זו הכנסה אצל המלווה: נשאלת השאלה

  .זה החזר הלוואה, שנים' לה למס אפילו כאשר אין הגב– ש"ביהמ

 האם היה – ראשית: עלינו לבדוק ולראות: ד מאוחרים יותר נקטו בגישה שונה"פס
  . הייתה הלוואה– וזה כן –במקורו של ההסכם חוב הוני 

 נניח כל ימי – האם החזר זה בתשלומים יגיע לקצו בשלב מסוים או זה בלתי מוגבל – שנית
  .חייו

  .ון אקטוארי בכל העניין הזה האם יש הגי– שלישית

  

  

  )6(2סעיף 

בית או -פרמיות ורווחים אחרים שמקורם באחוזת, דמי מפתח, תמלוגים, דמי שכירות
בית והשכירה וקיבל בעד ההשכרה דמי -בנה אדם אחוזת; בקרקע או בבנין תעשייתי

, במישרין או בעקיפין, בית לאחר-מפתח או פרמיה ואחר ההשכרה מכר אותה אחוזת
יראו את הקונה כאילו קיבל הוא ,  פי הסכם שנעשה בשעת ההשכרה או לפני כןעל

נעשתה הקניה תוך שנה לאחר ; ביום הקניה דמי מפתח או פרמיה באותו סכום
  ;ההשכרה יראו זאת כראיה לכאורה שאמנם היה הסכם כאמור

  : תיקונים2פה חלו 

  . לא היה בסעיף המקור–דמי מפתח  .1

 כאן יש לנו פיסקה ארוכה שמטרתה הייתה –" בית והשכירה-בנה אדם אחוזת" .2
וחקיקה מסוג זה נוטה , ולכן זה דוגמא מעניינת של חקיקה ספציפית, לסתום פירצה
  .וקשה לעיתים להבינה, להיות מסובכת
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  27.3.03 – 17שיעור 

  )6 (2סעיף 

  .340) 1 ( נזמ"אל עמי יזום השקעות ובניה בע' ם נ-עיריית י 889/01א "ע

לשים לב לדברי השופט , אלא, ם-כ לחוקי העזר של י" ולא להתייחס כ–ד "לקרוא את פס
מפני שהנימוק , "אוביטר דיקטו"מה שהוא כתב זה . (אנגלרד להבדל בין מס לאגרה
  ).להכרעת הדין היה נימוק שונה

 או ם חייבה בו את החברה היה אגרה-אם תשלום מסוים שעיריית י: השאלה שהתעוררה
  ? מס

אלא בחקיקת ! פ פקודת העיריות איננה מוסמכת להטיל מס"ם ע- שעיריית י–והסיבה היא 
  . משנה היא זכאית להטיל אגרה

וכיוון שכך איננה מוסמכת להטיל את המס הזה . מס, אלא, והטענה שהתשלום איננו אגרה
  .בחקיקת משנה כפי שעשתה

אנגלרד בעניין ' ולכן כל דברי הש, ם אחריםמנימוקי, אלא, ד ניתן לא על סמך טענה זו"פסה
, משום שרציתי לדבר על מס אגרה, לקרוא את מה שכתב, בכל זאת. (זה אוביטר, הזה

  ). ומחיר

  :י כך"המס מאופיין ע

להבדיל , זה איננו תשלום מרצון אלא כופים אותו על המשלם, א" ז–אלמנט של כפיה  .1
אבל אם אני לא , וצה להיות חבר אני חייב שרק אם אני ר–מחברּות במועדון , למשל

  .רוצה אני לא חייב

  .מתשלום לוועד הבית שזה איננו מס,  להבדיל למשל–התשלום נעשה לרשות ציבורית  .2

, א" ז–שהיא שהמשלם מקבל מאת הרשות -אין קשר ישיר בין התשלום לבין תמורה כל .3
הם מקבלים שירות מסוים , םניתן לומר באופן כללי שתמורת כלל המסים שהם משלמי

  . א להצביע על קשר ישיר"אבל א, מטעם המדינה

  

 –כ שירות "בד,  תמורת התשלום אני מקבל משהו–" מחיר"ישנו מונח שנקרה , מצד שני
  . מבוסס על תחרות–ומה שמאפיין את המחיר שגובה התשלום הוא כלכלי 

ר שמתבטא בכך שאני מקבל זהו מחי,  נסיעה ברכבת–דוגמא מובהקת למחיר שאיננו מס 
  . מושפע מהמצב הכלכלי–ושנית שגובה התשלום , שירות הסעה

  ?  איפה בכל אלה נמצאת האגרה

יש קשר ישיר ,  להבדיל ממס–מה שמאפיין אותה ,  נמצאת בין המס לבין המחירהאגרה
 גובה האגרה לא עומד בהכרח ביחס ישיר לערך –אבל מצד שני , בין התשלום לבין השירות

  . השירות שאני מקבל

 שופטים או 3-5 משלם סכום ויושבים שם –צ " אגרה בעתירה לבג– דוגמא לתמורה גבוהה
  . ואני מקבל שירות גבוה, יותר

 מס רכישה היה אחוז מסוים מערך – אגרת העברת מקרקעין – דוגמא לתמורה נמוכה
, והשירות בסך הכל, האגרה הייתה עצומה, ואם קניתי מקרקעין ששוויין גדול. המקרקעין

  . רישום בפנקס המקרקעין

  

 – אגרה /היטל /  מס – עצם העובדה שקוראים לזה –השם שנותנים לתשלום איננו קובע 
 כמו היטל שלום הגליל שהוא –יש היטל שנחשב מס . זה לא מעיד בהכרח על זה, ב"וכיוצ

  . ויש היטל שהוא אגרה. בוודאי מס
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  .ל שעירייה גובה אגרה ולא מסוהוא חריג לכל,  הוא מס– ארנונה

 מחוקקת חקיקה ראשית –הכנסת .  רשאיות לחוקק חקיקת משנה–הרשויות המקומיות 
  . ושם היא מסמכיה את הרשויות המקומיות

לגבי ארנונה שהוא מס , יחד עם זאת. בחקיקת משנה זאת ניתן להטיל רק אגרות ולא מס
  .יש הסמכה מיוחדת

  

  )6 (2סעיף 

  . 'פרמיות וכו, דמי מפתח, תמלוגים, כנסה מדמי שכירותיש לשלם מס על ה

  ; תיקונים2היו בסעיף הזה 

  ".בנה אדם אחוזת בית והשכירה "–הוספה של הפיסקה  .1

  ".דמי מפתח"הוספה של המלים  .2

  

  ?מה הבעיות שהתעוררו

  ). היום היא פחות חשובה. ( הייתה בעיה של דמי מפתח–הבעיה העיקרית 

והיה . א וחיפה"פת מלחמת העולם השניה האיטלקיים מפציצים את ת תקו1940בשנת 
ומכיוון שהיה מחסור היה חשש שמא בעלי הבתים יעלו במידה בלתי , מחסור בדירות

. וממשלת המנדט הנהיגה בפעם הראשונה את החוקים להגנת הדייר, סבירה את השכירות
 רשאי לפנות את הדייר גם ב איננו" ושם נאמר שבעה–הגבלת דמי שכירות בעסק ובדיור 

ומנגנון . ב לא רשאי להעלות את דמי השכירות"שבעה, ודבר שני. בתום תקופת השכירות
  .י וועדות מסוימות"נוסף שקבע שדמי השכירות יעלו מידי פעם בפעם בצורה מבוקרת ע

ב שהשכיר דירה וחוזה השכירות הסתיים אין הוא רשאי לפנות את "מכיוון שכך בעה
היו . (באותם התנאים שהיו בחוזה שנגמר, א ממשיך להיות דייר סטטוטוריהו, הדייר

  ).ב יכל לפנות את הדייר"מקרים נדירים שבעה

לשלם סך מסוים בנוסף ,  כלומר–בתקופה ההיא היה גם איסור על קבלת דמי מפתח 
  . יחד עם זאת התפתחה מגמה לקחת דמי מפתח, לשכירות

ירות נמוכים היה נוהג לומר שהוא מסכים להשכיר ב שנאלץ להשכיר דירה בדמי שכ"בעה
  ). מתחת לשולחן(בתנאי שתשלם לי סך מסוים 

  ? מה האופי של התשלום וכיצד הוא נקבע

. ב עשה חשבון כמה דמי שכירות הוא מקבל"בעה: באופן כללי נקבעו דמי המפתח כדלקמן
 –בל בשוק החופשי מהם דמי השכירות הכלכליים שהיה רשאי לק, מצד שני). שהן נמוכים(

בעצם היה כאן היוון . ואמר שאת זה הוא רוצה לקבל, שנים' את ההפרש הוא הכפיל במס
מי ששכר המשיך לשבת . של ההפרש בין דמי השכירות הסטטוטוריים לשוק החופשי

דייר שגר בדירה והיה דייר מוגן .  סטטוטוריים–בדירה ושילם דמי שכירות נמוכים 
ב אני לא "הוא אמר לבעה, )להלן הדייר היוצא(ד לצאת מהדירה כשהוא עמ, )סטטוטורי(

דייר : ונוצר מצב של). בין אם שילם או לא שילם(יוצא אם גם אני לא מקבל דמי מפתח 
כ הדייר הנכנס שילם את מלוא דמי המפתח וחילק אותו " בד–ב "ובעה, דייר נכנס, יוצא

כל . וזה לא היה חוקי. ב" לבעה1/3 -ו, 2/3כ לדייר היוצא "בד. ב"בין הדייר היוצא לבעה
  .זה היה לפני חוק דמי המפתח

  ? מה דין דמי מפתח הללו:  ונשאלה השאלה

מפני שזה לא הכנסה מאחוזת ,  שקיבל הדייר היוצא לא היו חייבים בשום מס2/3אותו 
). 6 (2וזה לא הכנסה לפי סעיף . אלא הזכות להישאר בדירה, לא היה לדייר נכס. בית
אבל מצד שני אפשר לומר שזאת לא , )6 (2הוא קיבל הכנסה לפי ,  מצד אחד–ב "ובעה
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אנו מדברים על התקופה שלא היה מס רווחי הון ולא חוק . (הכנסה פירותית אלא הונית
  ).דמי מפתח

מצד אחד אפשר לומר שזה חלק מדמי . בואו נבדוק ונראה מה מהות התשלום הזה
שכירות הריאליים והפחיתו את הסטטוטוריים השכירות משום שבעצם לקחו את דמי ה

מצד .  למעשה זה דמי שכירות שהוונו–ונמצא שהן משקפים את דמי השכירות הריאליים 
  . זה תשלום הוני משום שזה תשלום בעד החזקה, שני

 –" פרמיה על חכירה לתקופה ארוכה" מה שהם קראו – התעוררה השאלה גם באנגליה
  . ששולם סכום גדול על הזכות לחזקהי כך "והיא הייתה מתבצעת ע

 שהפרמיה עבור דמי החכירה איננה הכנסה פירותית אלא הונית – ש האנגלי פסק"ביהמ
  . שניתנה עבור זכות החזקה

היה כתוב ) 6 (2מפני שבסעיף ,  שדמי מפתח חייבים במס הכנסה– ש בארץ פסק"ביהמ
, ולכן, "פרמיה"את המילה הנוסח היה כזה שכלל . "תמלוגים פרמיות ורווחים אחרים"

  . היה חייב במס הכנסה,  דמי מפתח–פרמיה 

 –שלטונות המס הרגישו שיש בזה עוול מסוים מפני שאם אתה לוקח מס על דמי מפתח 
 2 -והיא ניתנה ב. נתנו הקלה, ולכן. 90%הוא הגיע לשיעור של , ואז שיעור המס היה גדול

  ;צורות

  . שנים' י המפתח וייתר המחצית לחלק למסהתירו לשלם מס רק על מחצית דמ .1

  . שקבעו שיעור מס מיוחד לדמי מפתח, כ עשו דבר נוסף"ואח .2

  

    8סעיף 

  . חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת

שהיא דמי השתתפות ) 6(2הנציב רשאי להתיר שדמי מפתח או פרמיה לפי סעיף ) א(
 לכל תקופת חוזה השכירות יחולקו בתור הכנסה, או תשלום בדומה לכך, בהוצאות בנין

  .או לכל תקופה אחרת שיקבענה הנציב

  .  היא פריסה על פני החוזה–ההנחה הראשונה שניתנה על דמי מפתח 

 – 8כ היה יותר נוח מסעיף " שבד124בסעיף  וזה –בשלב מאוחר יותר נתנו הנחה נוספת 
  .35%ושם נאמר ששיעור המס על דמי מפתח או פרמיות יהיה 

 קובע שיעור מס מיוחד על דמי מפתח שהוא נמוך יותר משיעורי המס 124סעיף , א"ז
  . הגבוהים של מס הכנסה

 הכנסה –והרעיון שבעצם דמי מפתח יש להם אופי הוני , 25%השיעור היה , מלכתחילה
קבעו ששיעור המס יהיה , לכן). 6(2הונית שחייבת במס הכנסה במצוות המחוקק לפי סעיף 

  . ב" בשנת תשי–ווחי הון  שהיה בשעתו מס ר25%

והרעיון שמס רווחי הון ,  הורדת שיעור המס– הרחבת בסיס המס – 1975ברפורמה הגדולה 
  . ומס הכנסה יהיו בשיעור אחיד

. 35% - ל25% - שבה העלו את שיעורי המס מ–לקראת הרפורמה הזו הייתה רפורמה זוטא 
  .35%ס הוא שיעור המ, ב משלם מס על דמי מפתח"המצב שאם בעה, א"ז
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  ה"פ' ד בנין נ"פס
הוא עשה חוזה עם הדייר שהוא משכיר לו את המשרדים , הנישום השכיר בית משרדים
 והסכום המסוים הזה –ולכן הדייר הופך להיות דייר מוגן , לתקופה מסוימת בדמי מפתח

  . אלא מידי חודש בחודשו כל תקופת החוזה, לא ישולם מיד

לא כתוב בשום מקום שהן חייבים להיות משולמים , ח קיבלתי דמי מפת–והוא טוען 
  . ה ומשלם את המס"וכל חודש אני הולך לפ, מראש

ושם , חוק דמי המפתחהכנסת חוקקה את , אחרי שנים רבות שבהן לקחו ונתנו דמי מפתח
נקבע מי זכאי . ב. שזה חוקי. א. היא הסדירה בצורה מסודרת את כל פרשת דמי המפתח

  . ומי דייר מוגן ומי לא, מהלקבל דמי מפתח וכ

 ולכן ,"דמי מפתח" והוספו המלים )6 (2סעיף תוקן , י החוק"כאשר דמי המפתח הוסדרו ע
וכן כתב במפורש ". 'דמי מפתח וכו, תמלוגים, דמי שכירות"הנוסח הקיים מדבר על 

  . הדיירים ישלמו דמי מפתח לשיעורין

  . 35%הוא שילם רק , )80%בסביבות ( שבמקום לשלם מס גבוה – בנין הרוויח

  .  כתבנו שזה דמי מפתחוהוא אמר.  טענו שבעצם זה דמי שכירותשלטונות המס

  . שזה דמי מפתח– ש פסק"בימ

אבל בשיעור מס , ראינו שדמי מפתח חייבים במס הכנסה למרות האופי ההוני: לסיכום
  . מיוחד

  

  ?מה קורה עם דמי מפתח שקיבל הדייר היוצא

  . מפני שיש לו אופי הוני, )6 (2 במס הכנסה מפני שאינו מס הכנסה לפי הסכום הזה לא חייב

משום שהם הכנסה , ב" הוא לא הוטל על דמי מפתח שמקבל בעה–כשהוטל מס רווחי הוון 
ויש הוראה מפורשת שאם על הכנסה יחול גם מס ). 6 (2שחייבת במס הכנסה לפי סעיף 

  . נחיל רק מס הכנסה–הכנסה וגם מס רווחי הון 

  ?מה לגבי דמי המפתח שמקבל הדייר היוצא

אבל המחוקק כאן הבדיל בין דייר יוצא של בית עסק , מס רווחי הון מוטל, מס הכנסה אין
יוצא .  שלא חייב במס רווחי הון–לבין דייר יוצא של דירת מגורים ,  שחייב במס רווחי הון–

  :88בסעיף וזה נאמר . שמי שחייב רק דייר יוצא של בית עסק

וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או , בין מקרקעין ובין מיטלטלין,  כל רכוש-" נכס"
   -למעט , והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל, מוחזקות

 המשמשים לצרכי מגורים ולא - בין שבדין ובין שביושר -זכות חזקה במקרקעין ) 3(
  ; לשם השתכרות או ריווח

  

   הכנסה מקרה מעניין מתחום מס

כאשר דייר מקבל דמי מפתח הוא , ב מקבל דמי מפתח הוא חייב במס"אמרנו כאשר בעה
  . לא חייב במס

  ?מה קורה כשבעל דירה שהוא גם גר בה משכיר את דירתו בדמי מפתח

אבל יש כאן חוסר הגינות משום ). 6 (2ב ואני חייב לשלם מס הכנסה לפי "לכאורה אני בעה
  .ב וגם דייר"בה אני בעהשבהיותי בעל הדירה וגר 
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ב שגר בדירתו רואים אותו כאילו הוא דייר לעניין " שבעה–ולכן מס הכנסה הוציאו חוזר 
  .  1/3חייבו אותו במס הכנסה רק על , א"ז. 1/3ב לעניין "ובעה, 2/3

  

י "ואחת הוחזקה ע, בבית היו דירות שמושכרות, בעל בית בחיפה: ועכשיו באה הדוגמא
ורוצה לעבור לעיר אחרת ומשכיר בדמי מפתח את הדירה שגר , 1940ז ב וגר בה מא"בעה
בין היתר , מ ולחברה יש חוזים עם הדיירים"ש חברה בע"מסתבר שהבית הזה רשום ע. בה

  . ב"יש לה חוזה עם אותו נישום שהיה בעה

ורצו , ב"חלקו כדייר וחלקו כבעה, כשבאו לגבות ממנו מס הכנסה היו מוכנים לראותו
  . 1/3ותו על לחייב א

הוא . ב אלא דייר בלבד" שהוא לא חייב לשלם מס הכנסה מפני שהוא לא בעהוהוא טען
הדייר זכאי להעביר את זכותו לאחר בלי : מגיש את חוזה השכירות ושם יש סעיף שכתוב בו

  . ב אף פרוטה"לשלם לבעה

 קיבל ב לא" אדם אני העברתי לאחר וקיבלתי את דמי השכירות ואילו בעהטוען אותו
כי הייתה ,  שהיא לא הייתה זכאית מלכתחילה לקבל דמי מפתח– והחברה טענה. כלום

ב כי הוא בעל "שהדייר הוא גם בעה: ומס הכנסה טוענים. זכות לדייר להעביר את זכותו
  .ומצד שני הוא גם דייר, המניות בחברה כולה

  : שאלות2ומתעוררת פה 

  .ניכור .1

  .שימוש .2

  .  עברת ההכנסה מועיל לה– ניכור

  .  לא מועיל להעברת ההכנסה– שימוש

אם יש לי משכורת ואני עושה חוזה עם האגודה למען החייל ואומר להם אתם תקבלו , א"ז
היה מקרה שאחד לקח את המשכורת שלו ועשה . את המשכורת שלי מדי חודש בחודשו

ראה בלתי חוזרת ואמר שהפנסיה לא מעניינת אותו והוא נותן הו, ס כדורי"חוזה עם בי
  .ס כדורי"להעביר את כל הפנסיה לבי

  ?מי חייב לשלם את המס

שאתה לא יכול להעביר את הזכות לקבלת , א"ז.  בעל העץ הוא בעל הפריאומר מס הכנסה
אבל אם יש מצבים שאתה יכול להעביר את הזכות . כי זה שימוש ולא ניכור, הפנסיה

  .יהיה חייב בתשלום המסלקבלת ההכנסה אז מי שקיבל את הזכות הוא 

 שכל הכסף –ועושה חוזה שמעביר את זכויות הפירות לבנו , נניח לאדם יש פרדס: לדוגמא
זה נקרא , כי הוא בעל העץ,  בעל הפרדס חייב לשלם את המס–ממכירת הפירות יהיה לבנו 

  .וזה ניכור, אז הבן יהיה חייב בתשלום המס, אבל אם יעביר את הפרדס לבנו. שימוש

  

הזכות , מי בעל הזכות לקבלת דמי מפתח,  מתעוררת אותה שאלה– זור לדמי מפתחנח
אלא מלכתחילה היא , )החברה(ב "לקבלת דמי המפתח מלכתחילה לא הייתה בידי בעה

  . ניתנה לאותו דייר שהיה בעל מניות החברה

ה החנות ריקה ואתה רוצ, מה קורה כשיש לך בית ושם יש דירות וחנויות: ונשאלת השאלה
או ששתי . ואתה משכיר אותו לבתך ולחתנך ואתה לא לוקח כסף, להשכירה בדמי מפתח
והוא טוען לא .  מדמי מפתח1/3 -ורצו לחייב את אביהם ב, ויצאו, בנות גרו באותו בית
  . אני לא לוקח כסף מבתי, קיבלתי דמי מפתח

  ?  למי הזכות והאם היא הועברה או נעשה שימוש בהכנסהוהשאלה

  .חנויות לא, דירות כן: ונקבע, ד דנו בשאלה הזו"חלק מפס



  דיני מסים
  אריה לפידות' פרופ: מרצה

  
  
  

   פיני בסיס–י "סוכם ע
piniben@012.net.il  

94

  

  . כ אקטואלית" והיא לא כשאלה נוספת שהתעוררה

ב ניסו להסוות את "בתקופה שבה שולם מס הכנסה על דמי מפתח היו מקרים רבים שבעה
  . י הדייר"י שיפורים ושיפוצים שהוכנסו ע"דמי המפתח ע

  ?מי מפתח אם ערך השיפוצים יש לראותם כדוהשאלה הייתה

השכיר את הדירות , אדם בנה בית: ניקח דוגמא פשוטה שבה פסקו שזה לא דמי מפתח
  . דלתות בין החדרים ותריסים, ואמר לשוכרים להתקין בוילר חשמלי. ולא לקח דמי מפתח

  .   בעצם יש דמי מפתח שהדייר התקין על חשבונו את כל הדברים– ה"טען פ

  .ב" לטובת בעהש פסק"ובימ

  

ב אגודת " וזה היה במקרה שבעה– ש פסק לטובת מס הכנסה"רים שבהם ביהמהיו מק
והדייר השקיע סכומים . והוא השכיר את זה לבית קולנוע, היה לה אולם ספורט, ספורט

  ).ד מועדון המכבים"פס. (נכבדים והעלה בהרבה את ערך המבנה

  ?ב קיבל דמי מפתח"אם בעה: והשאלה הייתה

של הדייר הייתה התנדבות בלבד או אם ההשקעה הייתה  האם ההשקעה – המבחן היה
  . חלק ממשא ומתן בין הצדדים

ב כאילו קיבל דמי מפתח בסכום השווה להשקעה שהשקיע "ובמקרה זה ראו את בעה
  .הדייר
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  3.4.03 – 18שיעור 

  )המשך( –) 6(2סעיף 

  ;תוקן פעמיים) 6 (2 שסעיף –בשיעור שעבר ראינו 

  . ולא היה לכך משמעות רבה,  דמי מפתחפעם אחת הוסיפו את המילה

  " …בנה אדם אחוזת בית: "התיקון ארוך יותר, ופעם שניה

ופסק הדין קבע שאכן זו , התיקון בא לתקן פירצה, ד ישן שקדם לתיקון"נתחיל מפס
  . פירצה

  .24' עמ) 1(ד ט " פ,לאהבן אבי' ש נ"היועהמ 341/54א "ע

והיא ראתה שישנו ,  דירות2 -קיע את כספה בהיא רצתה להש, מדובר בגברת לאה בן אבי
 2קבלן אחד שבנה בית דירות ומוכר דירות ולכן היא התקשרה עם הקבלן כדי לקנות ממנו 

  . דירות

 הדירות כשהן 2 הייתה לקנות את – והיא לא הלכה לפיה – שהייתה לפניה הדרך האחת
דמי .  לירות9,000 –ות שווי הדיר, פנויות ללא דיירים ולהשכיר את הדירות בדמי מפתח

  . בערך חצי ממחיר הדירות, א"ז,  לירות4400המפתח שהיה אפשר להשיג עבורן היה 

ולא היה איכפת לה , והיא רצתה להשקיע בדירות, י" ל4,500כנראה שהיה לה רק 
  . י דיירים מוגנים"שהדירות יהיו מוחזקים ע

שת את הדירות והייתה משכירה  לוקחת הלוואת גישור ורוכ–אילו הייתה הולכת בדרך זו 
ולא היה נשאר לה , הייתה צריכה לשלם מס הכנסה על דמי המפתח שמקבלת, בדמי מפתח

  . כסף לשלם עבור ההלוואה

היא התקשרה עם הקבלן והתחייבה בחוזה ,  כנראה שנתנו לה עצה אחרת– ודרך שניה
. רות בדמי מפתחבחוזה שהקבלן זכאי להשכיר את הדי, והיה סעיף. 4600לשלם לקבלן 

כ הדירות עוברות לקונה כשהן תפוסות "הקבלן השכיר את הדירות בדמי מפתח ואח, ואז
 2 לירות עבור 4600הקבלן קיבל . י דיירים מוגנים בדמי שכירות מוסכמים מראש"ע

  . לירות9000כ הוא קיבל " בסה– 4400כ קיבל דמי מפתח "ואח, הדירות

דמי מפתח  + 4600מחיר הדירות . י" ל9,000סה של הקבלן הגיש דוח למס הכנסה על הכנ
4400.  

  .עם דמי שכירות סטטוטוריים, י דיירים מוגנים" דירות תפוסות ע2לאה בן אבי מקבלת 

  .  מבקש את המס על דמי מפתחנציב מס הכנסה

מבחינת הקבלן היות והוא עוסק .  לירות גם אז היה משלם מס4000אילו היה מקבל 
הרי שאצלו דמי המפתח זה הכנסה עסקית המופיעה בחשבון , רתןבהקמת דירות ומכי

בשני ,  דמי מפתח4400 + 4600 או קיבל 9000 -כי לא משנה לו אם מכר ב, רווח והפסד
  .9,000המקרים לקבלן יש הכנסה של 

 האם קבלן שמקבל דמי מפתח רשאי –) ש"שלא התעוררה בבימ (פה מתעוררת שאלה
  ? )35% וכיום  (25% שזה 124 מיוחד לפי סעיף לשלם על דמי מפתח שיעור מס

  .  אולם שאלה זו לא התעוררה, כי יש לו מס מופחת, הקבלן ייצא מורווח, אם נאמר שכן

,  חשב שגברת לאה בן אבי חייבת לשלם מס על דמי המפתח של הדירותנציב מס הכנסה
ילמה את דמי כיוון שבעצם לאה בן אבי קיבלה דירות פנויות והשכירה בדמי מפתח וש

  . בתור תשלום עבור הדירות, המפתח לקבלן

  ". ניכור ושימוש" לא היה מרוצה מכיוון שהתעוררה בעיה של ש"ביהמ

  ).אליניישן (Alienation – ניכור ).אפליקיישן (Application – שימוש
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 ).1432, )1(99מח -תק. מ"פרומדיקו בע' מדינת ישראל נ - 55/96) ירושלים(פ "ת( – ד פרומדיקו"בפס
 ושם תכנון המס –) אלומיישן ואפליקיישן (–שם יש דיון נרחב בנושא הניכור והשימוש 

  .  היה הרבה יותר מורכב ומסובך

כשיש לך הכנסה , א"ז.  מקובל שבעל העץ הוא בעל הפרי– פירוש הדבר – ניכור ושימוש
לכן בכל . פירותמי שחייב לשלם מס הכנסה זה מי שהוא בעל העץ ולא מי שקיבל , פירותית

 מיהו בעל הזכות לקבל את ההכנסה ואותו –" בעל העץ"מקרה צריך לבדוק בתחילה מיהו 
  . רואים כבעל ההכנסה

כאשר רכשה את הדירות הייתה בעלת הזכות להשכיר ,  כי לאה בן אביפקיד השומה טען
 אותן בדמי מפתח ולכן רואים אותה כאילו היא קיבלה את דמי המפתח והשתמשה בהם

  . לשלם לקבלן

כי מלכתחילה רכשתי דירות כפופות ,  כי הזכות הזו מעולם לא הייתה להובן אבי טענה
והבעלות שלו , הקבלן כאשר בונה את הדירות הוא הבעלים. לקבלן להשכירן בדמי מפתח
ואת הזכות הזו הוא מעולם לא , הזכות להשכיר, בין היתר, מורכבת מכל מיני דברים

ומלכתחילה היא רכשה דירות כאשר לא היה לה הזכות להשכיר את , בן אבי' העביר לגב
  .הדירות

. ויותר מכך הוא אמר שניתן היה לעשות זאת בצורה יותר פשוטה,  קיבל טענה זוש"ביהמ
דעתנו היא שהמשיבה מעולם לא הייתה בעלת מקור ההכנסה שממנו נבע התשלום לדמי "

אילו הקבלן ". "פ ההסכם"השתמש בה עזכות זו הייתה שמורה לקבלן והוא  "-" מפתח
כ מעביר את הבעלות "רושם את הדירות על שמו והיה משכיר את הדירות בדמי מפתח ואח

  …"אז היה ברור שהמשיבה קנתה דירות כבר תפוסות עם דיירים בדמי מפתח, לידיה

אם היה הקבלן נרשם מלכתחילה כבעלים , ש נותן עצה טובה יותר לנישומים"כלומר ביהמ
 היא רוכשת דירות – שלפיו –כ לעשות הסכם עם לאה בן אבי "ואח, ל הדירות להשכירןש

מ "אין בכוונתנו לצאת מגידרנו ע. " ברור שלאה בן אבי רוכשת דירות תפוסות–תפוסות 
  .להציע דרכים לבני האדם להימנע ממס הכנסה

  .למדנו שיש הבדל בין שימוש לבין ניכור

  

אבל גישתו הייתה לא לשבח ולא . רו להציע תכנוני מסש לא יצא מגד"ד זה ביהמ"בפס
כל אדם יבחר לו את : ש"למעשה אמר ביהמ; דהיינו. לנזוף באנשים שעושים תכנוני מס

  . הדרך לעשות עסקים

  

  ? מה קרה כאן בעצם מבחינת תכנון המס

אצל הקבלן ההכנסה היא לפי : המתכנן של המס מנצל את הדין השונה בשני מישורים
 מישורים שונים שמתכנן 2יש , כלומר). 6(2אבי ההכנסה לפי -ואילו אצל בן, )1(2 סעיף

  . המס שם לב לכך ובודק האם יכול לנצל זאת

הייתה .  שיש בה סכום קרן ויש בה תלוש של ריבית–נניח שיש לי אגרת חוב : דוגמא
פירעון קיבלו מכתב מהבנק לפני זמן , תקופה שאנשים שהיו להם אגרות חוב ממשלתיות

,  בינואר1 -והריבית משתלמת ב. 5%והריבית , 100ס  "ח הייתה ע"נניח שהאג. של האיגרת
אני אקבל ,  בינואר1אני יודע שאם אחכה עד , אם יש לי אגרת חוב כזו ואני בחודש דצמבר

בחודש דצמבר אני מקבל ). 4(2הריבית הזאת חייבת במס הכנסה לפי סעיף ,  לירות ריבית5
ומס ,  הצדדים ירוויחו2 -ו, שאומר לי שהם מוכנים לקנות ממני את האיגרתמכתב מהבנק 
  ? הכיצד. הכנסה יפסידו

 מה יצא לך 30%ונניח אם המס ,  בינואר אתה תשלם מס על הריבית1 -אם תחכה עד ה
אנחנו , 103.5כ " סה– לירות 3.5 לירות והרווח שלך יהיה 5 בינואר תקבל 1תחכה עד 

  .  לירות4והרווח שלך , היום תקבל זאת, דהיינו, 104ך של מציעים לך בדצמבר ס
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שאצלו התשלום הוא , וזה אומר, )1(2זה כדאי גם לבנק מפני שהוא הולך לפי סעיף 
וכעבור כמה , 104אז הבנק למעשה שילם , )1(2והריבית היא הכנסה לפי סעיף , הוצאה

כי . חבות שלו במס לא גדלהוה, ויוצא שהבנק הרוויח אחוז תוך זמן קצר, 105ימים מקבל 
ורק על .  ריבית5% – מהווה הכנסה 105 - וזה מהווה הוצאה וה104מבחינתו התשלום היה 

  .  הבנק משלם מס1 -ה

כ "סה, דהיינו" . כיבוס אגרות"ויוצא שגם הנישום מורווח וגם הבנק מרוויח זה נקרא 
  . 1 ומשלם על 104כ הוצאה " סה105 –הכנסה 

קום למכור את האיגרת לבנק אני מוכר את האיגרת לקופת גמל שפטורה  במ– נוסיף ונניח
קופת הגמל גובה ריבית ולא משלמת , דהיינו. ממס על ריבית של אגרות חוב ממשלתיות

  . מס

לפני זמן , ויש לי בן סטודנט שלא מרוויח, 100ס "ח ע"יש לי אג: ניקח דוגמא יותר פשוטה
הוא מקבל את הריבית ולא משלם מס , איגרתהפירעון של האיגרת אני מוכר לו את ה

  . כיוון שאין לו הכנסות, בכלל

  . והלך בדרך שהלכו בה האמריקאים,  הבין בעיה זו וסתם את הפירצה הזוהמחוקק

ולכן כאשר אני מוכר , אנחנו אומרים יש עץ ויש פרי: הם פתרו את הבעיה בדרך הבאה
תה לי שום הכנסה כי זה מצוי במישור  ועוד לא הגיע זמן הפירעון לא היי104 -אגרת ב
כיבוס "ולכן אני יכול לעשות , )פרדס שיש בו תפוזים ועדיין לא קטפו אותם, למשל(, ההוני
  ."איגרות

אנחנו נראה ,  שקיבלת מהאיגרת104האמריקאים אמרו אתה לא במישור ההוני על סכום 
דהיינו זה .  כריבית4 והתוספת של 100 את הקרן של –אותך כאילו קיבלת שני סכומים 

זה חוסם את הדרך . כלומר עדיין לא קיבלת ריבית, 4ייראה כאילו קיבל ריבית צבורה של 
  .לעשות כיבוס אגרות

והוא מבדיל בין ריבית צבורה אשר איננה מהווה ). ח(3וזו הדרך שהלך המחוקק בסעיף 
  .הכנסה אצל מקבלה

  )ח(3סעיף 
,  ולגבי איגרת חוב שלא בשל מילווה מועדף- קיבל אדם סכומים כריבית על איגרות חוב

 -להלן ( בשל תקופה שהאיגרת הייתה בבעלותו של אחר - לרבות הפרשי הצמדה -ריבית 
  :יחולו הוראות אלה) ריבית צבורה

 יראו את -) 2)1אם הריבית הצבורה איננה מהווה אצל מקבלה הכנסה לפי סעיף ) 1 (
למעט פטור שניתן על הריבית , ת לפטורהריבית הצבורה כהכנסה שאין לגביה זכו

הוראה זו לא תחול על אותו חלק מריבית ; לניכוי או לקיזוז כל שהם, לזיכוי, עצמה
כל עוד , אשר נצבר בידיהן של קופות גמל אחרות, צבורה שמקבלת קופת גמל פלונית

  ; יש רציפות במכירה מקופת גמל אחת לשניה

  ; )9)2ורה ממס לפי סעיף  קופת גמל פט-" קופת גמל", לענין זה

ובאיגרת חוב , )2)1אם הריבית הצבורה מהווה אצל מקבלה הכנסה לפי סעיף ) 2(
  :  אם נתקיימו שתי אלה-צמודה 

  ; הריבית נצברה לגבי תקופה העולה על שנה) א(

החוב נרכשה בתוך שנה וחצי לפני פדיונה או לפני המועד לתשלום -איגרת) ב(
  ; הריבית

  :  אם נתקיימו שתי אלה-לתי צמודה ובאיגרת חוב ב

  ; הריבית נצברה לגבי תקופה העולה על שלושה חדשים) א(
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איגרת החוב נרכשה בתוך שלוש שנים לפני פדיונה או לפני המועד לתשלום ) ב(
  . הריבית

לענין חישוב הריווח או ההפסד של מקבל הריבית ממכירת , לא יובאו בחשבון
 מהסכום שהוציא לרכישת האיגרת השווה לריבית אותו חלק, האיגרת או מפדיונה

בשינויים , יחול, האמור בסעיף קטן זה לגבי ריבית. בניכוי המס החל עליה, הצבורה
שאינם פטורים ממס ) ב9)13גם על דמי נכיון כהגדרתם בסעיף , המחוייבים לפי הענין
  .לפי הסעיף האמור

  . סעיף זה סתם את הפירצה של כיבוס איגרות, כלומר

  

הנציב יזם תיקון בחוק שנתקבל בכנסת בצורה של , ד של לאה בן אבי"אחרי פס: הערה
  ".בנה אדם אחוזת בית: "שמתחיל במילים) 6(2תיקון בסעיף 

כלומר אנו יודעים .  הוראה אנטי תכנונית–זוהי חקיקה ספציפית נגד הערמה : 1ביקורת 
כאשר יש לך . יפי את הבעיהבדיוק מה הבעיה שמטרידה אותנו ואנו תוקפים באופן ספצ

 ולכן . היא  מטבע הדברים הופכת להיות חקיקה מסובכת, חקיקה ספציפית נגד הערמה
סופך שיהיו לך הרבה ,  אם תלך בדרך זו בכל החקיקהומצד שני.  זו דרך יעילהמצד אחד

שהוא סעיף ספציפי נגד הערמה ) ח(3אפילו סעיף . סעיפים ויהיה התייחסות לכל מקרה
  .  שהפך לסעיף ארוך ומורכב וזו הביקורתרואים

 אילו היו מנסים לפתור את כל הבעיות –ביקורת נוספת על חקיקה ספציפית : 2ביקורת 
ועדת הכספים הייתה מסתבכת ולא הייתה מספיקה לכסות את , י חקיקה"הספציפיות ע
  .ומאוד קשה לדעת מה כל האפשרויות שיבואו בחשבון לפתור את הבעיה. כל המקרים

, מ לפתור את הבעיה"אם נרצה לנסח את החוק ע,  נניח אנו יודעים מהי הבעיה:לדוגמא
  . יש לנסח סעיף שיפתור בעיה זו, נניח בעיית לאה בן אבי. ניתקל בקושי

בית והשכירה וקיבל בעד ההשכרה דמי מפתח או -אחוזת) קבלן(בנה אדם ): "6(2סעיף 
, במישרין או בעקיפין, )לאה בן אבי(אחר בית ל-פרמיה ואחר ההשכרה מכר אותה אחוזת

יראו את הקונה כאילו קיבל הוא ביום , על פי הסכם שנעשה בשעת ההשכרה או לפני כן
נעשתה הקניה תוך שנה לאחר ; )לאה בן אבי(הקניה דמי מפתח או פרמיה באותו סכום 

  ;"ההשכרה יראו זאת כראיה לכאורה שאמנם היה הסכם כאמור

: על זה אומר הסעיף?  ואם זה היה לאחר חודש–בנה והשכירה זה מסובך כי רשום 
נעשתה הקניה תוך שנה לאחר ההשכרה יראו זאת כראיה לכאורה שאמנם היה הסכם "

זה מכשיר , יש לנו שימוש בנטל ההוכחה כמכשיר בחקיקה האנטי תכנונית, א"ז". כאמור
. ם עברה שנה או לא הא–זהו מבחן שרירותי של זמן . ידוע שמשתמשים בו מפעם לפעם

  . ולכן צריך להוכיח שלא כך הדבר. יוצאים מתוך הנחה שהייתה קנוניה, אם לא

 של המבחן המספרי לעומת החיסרון.  שאין עליו ויכוחיתרון גדול יש לו – המבחן המספרי
יש לנו לפעמים מקרים של שילוב בין ועל כן . הוא השרירות שבדבר,  הממשי–מבחן התוכן 
  . רי לבין המבחן הממשיהמבחן המספ

 אנחנו הולכים לפי המבחן שמצד אחד,  בזה–יש שילוב של המבחנים ) ח(3כאן בסעיף 
  . ניתנת הזכות להוכיח את המציאות הממשיתמצד שני ו, המספרי

זה , לראיית תושב"  יום183" שהכניסו את החזקה של –" תושב"דבר דומה מצוי בהגדרת 
זה שרירותי כי מבחינה .  כי היא ניתנת לסתירה,חזקה לכאורה ולא חזקה מוחלטת

  .  או שנה ועוד יום, הגיונית אין הבדל אם עברה שנה פחות יום

  

  פרשנות חוקי מסים

  ;הבעיה שנציג היא פרשנות חוקי מסים

  .  בעיות שקשורות האחת בשניה ולא תמיד מבחינים ביניהן3יש לנו 
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, יחול על מקרה מסוים) 6(2ם סעיף א אם מתעוררת בעיה הא" ז– פרשנות חוקי מס .1
  . פ ההיסטוריה החקיקתית מה הבעיה מה הפתרון"בודקים ע

, מה המשמעות של ההסדר המשפטי שהצדדים ערכו ביניהם, א" ז– פרשנות מסמכים .2
  .  בעיית צורה ותוכן–זה קשור בתוכן וצורה 

שאים אנחנו  באיזו מידה אם בכלל ר–כאן מתעוררת השאלה הקשה שאין לה פתרון 
  . לסטות מן המשמעות המשפטית של ההסדר שהצדדים עשו

, ובתום התקופה,  לירה1בדמי שכירות של ,  שנה999 -אני מחכיר לך בית ל: דוגמא
  .  שנה וכן הלאה999החכירה מתחדשת אוטומטית לעוד 

וזו המשמעות המשפטית של , יש לנו חכירה כי כך כתוב בחוזה, מבחינה משפטית
אבל מה ההבדל בין זה , אם מותר לנו לומר שמבחינה משפטית זו חכירהה, החוזה

 האם מותר –ואולי נאמר שלצורכי מס הכנסה נראה את זה כמכר , לבין העברת בעלות
  .ולתת להם משמעות אחרת לצורכי מס, לנו להתעלם ממסמכים בעלי משמעות ברורה

 את הדוגמא הפשוטה של  ראינו– עמדת בתי המשפט כלפי הסוגייה של תכנון מס .3
ואני לא אתערב בעניין עסקי של , ש אמר יכלו לעשות יותר טוב" וביהמ–לאה בן אבי 

, או אולי נאמר אם ניתן לכך יד? מה הגישה הרצויה? האם זוהי הגישה הנכונה. אנשים
איך נקבע . או שנאמר שחלק מתירים וחלק לא נתיר. כולם יתחמקו ולא ישלמו מסים

  ? ומתי לא נתירמתי כן נתיר 

והמחוקק לא הכשיר , ש הכשיר את העניין של לאה בן אבי" ביהמ–בעניין לאה בן אבי 
  ?ולכן צריך לשאול האם העניין מותר או לא, ונניח המחוקק לא היה מתערב. עניין זה

  .  והוא מנסה לפתור בעיה זו86סעיף יש לנו את 
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  10.4.03 – 19שיעור 

  פטורים

  .בר על פטורים מד– לפקודה 9סעיף 

  .Exemption  – הכנסה פטורה –פטור  .1

  .non Taxable –הכנסה לא חייבת  .2

  . זו הכנסה שמלכתחילה לא חויבה במס– הכנסה לא חייבת

כי , זו הכנסה שאיננה חייבת במס, אני מוכר תמונה שתלויה על הקיר בביתי: למשל
  .מלכתחילה היא לא נכנסת להגדרת מס הכנסה

והמחוקק ראה לנכון ,  זו הכנסה שאילמלא הפטור הייתה חייבת– רה ממסהכנסה פטו
  . לפטור את ההכנסה ממס

אך המחוקק ). 6(2פ סעיף " עקרונית חייבים במס ע–דמי שכירות , השכרת דירה: לדוגמא
  . א אילמלא הפטור היה חייב במס"ז. ראה לנכון לפטור את השכירות במס

  

   פטורים– 9סעיף 

והמחוקק ראה לנכון לפטור ,  ההכנסה הייתה חייבת במס9ת של סעיף אילמלא ההוראו
  . אותם ממס

  . לפעמים לא ברור אם הפטור מתייחס להכנסה שאלמלא הפטור הייתה חייבת במס

  ; הנשיא– )1(9סעיף 

שירותים וטובות הנאה המשתלמים או הניתנים מאוצר המדינה לנשיא או , תשלומים
  ;למעט משכורת וקיצבה, ר למילוי תפקידו כנשיאלנשיא לשעבר או לשאיריו בקש

אילמלא הפטור המשכורת ,  שמשכורת הנשיא תהיה פטורה ממס– הסעיף במקורו קבע
  . ככל משכורת אחרת, הייתה חייבת במס

וכשקמה מדינת ישראל תוקן הסעיף ". הנציב העליון "–בזמן המנדט היה רשום בסעיף 
 והמשכורת והקיצבה של הנשיא - תוקן הסעיף יוםוכ. ונקבע שהפטור יהיה לנשיא המדינה

  . חייבים במס

  

  ; רשות מקומית קופת גמל או מוסד ציבורי– )2(9סעיף 

במידה שלא הושגה , קופת גמל ומוסד ציבורי, מפעל הפיס, הכנסתם של רשות מקומית
מעסק שהם עוסקים בו או מדיבידנד או מריבית או מהפרשי הצמדה ששולמו על ידי 

לפטור הכנסה , בצו, אך שר האוצר רשאי; אדם שבשליטתם העוסק בעסק-יחבר בנ
על ידי מפעל הפיס או על ידי מוסד ציבורי שהוא קופה , שהושגה על ידי רשות מקומית

לגמילות חסדים מהמקורות האמורים למשך תקופה ובתנאים שיקבע אם נוכח כי 
  ;ראוי לעשות כן לטובת הציבור

הכנסה , כאשר מקבלים הכנסה,  כל אלה– הפיס קופות גמל רשות מקומית מפעל, כלומר
 אם הרשויות המקומיות –דהיינו , אלא אם מדובר על הכנסה מעסק, זו פטורה ממס

  .  חייבים במסבעסק אם עוסקים –מקבלות ריבית ודיבידנד 

  .)4(2 או סעיף )1(2האם זה סעיף , יש פה הבחנה בין עסק לריבית

  .נתעסק בעניין החברה שבשליטתם העוסק בעסק, אך, יין זהוהתעוררו מספר שאלות בענ



  דיני מסים
  אריה לפידות' פרופ: מרצה

  
  
  

   פיני בסיס–י "סוכם ע
piniben@012.net.il  

101

.  ורצה לסתום פירצה זו–המחוקק הביא בחשבון שהעירייה עלולה לעשות תכנון מס 
יהפכו להכנסה מריבית לפי , )1(2שאת ההכנסה מעסק לפי סעיף , המחוקק הביא לנגד עיניו

  .  וזאת באמצעות חברה שהם שולטים בה, )4(2סעיף 

.  הרי שזה חייב במס– ומקבלת מהמנויים תשלום –וזה עסק ,  לעירייה יש בריכה:לדוגמא
, ותרשום את הבריכה על שם החברה,  שהעירייה תקים חברה–החשש של המחוקק 

אך לא יהיו לחברה הכנסות כי היא תשלם ריבית , והחברה תקבל הלוואה מהעירייה
ואז ההכנסות ,  מותרת לניכויהריבית הזאת תהיה הוצאה, לעירייה שנתנה לה הלוואה

והריבית תהיה פטורה ממס לפי סעיף , מצד שני העירייה תקבל ריבית. י קיזוז" ע0 -ירדו ל
  .  י הקמת חברה" שנישום הופך את סוג ההכנסה ע–זה מקרה מעניין , דהיינו). 2(9

 במידה שלא הושגה מעסק שהם עוסקים ")2(9בסעיף ולכן כתב , המחוקק רצה למנוע זאת
אדם שבשליטתם -בו או מדיבידנד או מריבית או מהפרשי הצמדה ששולמו על ידי חבר בני

   ".העוסק בעסק

  : מקרים שהמס לא יחול2זה , דהיינו

  .אם מדובר בעסק .1

  .י חבר בני אדם שבשליטתם העוסק בעסק"כששולם ע .2

למת אם ישנה חברה שעושה עסקים והיא נמצאת בשליטת העירייה והחברה מש, א"ז
אבל אומר המחוקק במקרה זה , יכולנו לחשוב שהריבית הזו פטורה ממס, לעירייה ריבית
  .לא יחול הפטור

  

  )7 (9סעיף 

בשלב מאוחר ). א)(7(9ולסעיף ) 7(9ולא הייתה חלוקה לסעיף ) 7(9מלכתחילה היה סעיף 
וסעיף . בלההושאר לגבי פיצויים של מוות או ח) 7(9סעיף . יותר חילקו ופיצלו אותו לשניים

  . דן בפיצויי פיטורין–) א)(7(9

  .  פטור ממס–"  שנתקבל כפיצוים כוללים על מוות או חבלהסכום הוןכל  "– )7 (9סעיף 

 סוגי 2אנחנו מבחינים בין , נניח שאדם נפגע בתאונת דרכים ומקבל פיצויים: כוונת הסעיף
  : פיצוים

  .ר ממס וזה פטו–פיצויים גלובליים על הנזק שנגרם לו  .1

 ועל זה אין –שכר עבודה בעד הימים שלא יכל לעבוד ,  למשל–פיצויים מסוג אחר  .2
  .  פטור

הרי סכום הוני , )7(9 שאם זה סכום הוני אז למה צריך את סעיף – קיימת בעיה לשונית
  .לא חייב במס

והעתיקו את הסעיף , האמת שאת הסעיף הזה לקחו בתקופת המנדט מחקיקה של קניה
דהיינו .  כל סכום הון שמתקבל כפיצוי כולל–השופטים שלנו נגעו בבעיה ואמרו . אלינו

הכוונה שאם מקבלים סכום גלובלי בתור : במילים אחרות.  ביטוי זה מיותר–" סכום הון"
  . זה לא חייב במס, פיצויים על נזק

  

  ).א) (7 (9 זה לגבי סעיף – הבעיה הגדולה

הנוהג הזה הפך למנהג והמנהג . ו פיצויי פיטוריןכאשר מפטרים עובד היה נוהג לשלם ל
  .  שמשלמים פיצוי פיטורין–והחוק . לחוק

  :  שאלות2ומתעוררות 
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מנכה , אנחנו יודעים שמעביד שמשלם משכורת? א המעביד"ז, מה דינו של המשלם .1
  ?האם זה חייב  במס. שיצאו בייצור ההכנסה. 17אותה כהוצאה לפי סעיף 

,  אם נאמר שאנו מתירים הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה–צויי פיטורין מה בעניין פי .2
  .זה לא ייצור הכנסה, אז פיצויי פיטורי עובד

 כי תשלום של פיצויי פיטורין מהווים הוצאה בייצור ההכנסה ש פסקו"אבל בכל זאת ביהמ
  .17לפי סעיף 

, עובדים בשוק העבודהשמעביד אשר לא ישלם פיצויי פיטורין יקשה עליו לגייס : והנימוק
  .  לגייס עובדים נוספים–ולכן פיצויי פיטורין משולמים כדי לשמור על הקיים בעסק 

  . הפיצויים הללו מהווים הוצאה מותרת בניכוי אצל המעביד–יהא הנימוק אשר יהא 

  

י העובד או "האם פיצויי פיטורין הללו חייבים במס ע, העובד מקבל פיצויי פיטורין: שאלה
  ? ם ממספטורי

 שפיצויי הפיטורין אשר מקבל –אמר ) 7 (9 סעיף –נראה מה היה הנוסח במקורו , ראשית
  .העובד פטורים ממס

 שבתכנון מס אנחנו מחפשים את המקרה שבו התשלום יהיה הוצאה כאן התעוררה בעיה
   . אצל המשלם ולא הכנסה אצל המקבל

  ;וישנן כמה אפשרויות בתכנון מס

 זה המצב –ולא יהיה הוצאה אצל המשלם , ייב במס אצל המקבלשהתשלום יהיה ח .1
  .הכי גרוע

  . זה מצב ניטרלי–והכנסה מצד שני , שהתשלום יהווה הוצאה מצד אחד .2

  . גם זה מצב ניטרלי–שהתשלום לא יהווה הכנסה ולא הוצאה  .3

 הכי  זה המצב–ולא יהווה הכנסה אצל המקבל , שהתשלום יהווה הוצאה אצל המשלם .4
  .טוב

  

 ברגע שאתה פוטר אותו ממס אנחנו נמצאים במצב הכי טוב מבחינת –פיצויי פיטורין 
והמצב הזה יוצר . והעובד לא משלם מס, המעביד מנכה את התשלום כהוצאה. מתכנן המס

  . 'השתמטות ממס וכו, ואפילו מרמת  מס, כר נרחב לתכנוני מס

היו מקרים שהמעביד . 90%והגיע ל , יותר שיעור המס היה גבוה ב– 1952בשנת : לדוגמא
 10נניח עבד . לכל שנת עבודה,  חודש–אמר לעובד אתה מפוטר ותקבל פיצויי פיטורין 

המעביד יכול לומר לעובד בוא נעשה ,  לירות1,000אז תקבל ,  לירות100שנים כל חודש 
יד זה מוכר אצל המעב, 1,000 - ואני אתן לך יותר מ5000 תחתום לי שאתה מקבל –הסכם 
  . כך ששניהם יוצאים מורווחים והאוצר מופסד, 4,000ואז זה חוסך לו , כהוצאה

ומגיע לעובד פיצויי , נניח שהחברה היא מעביד.  מס50%חברה משלמת : דוגמא נוספת
אומרת לעובד תן לי קבלה שכאילו קיבלת ,  המעביד–החברה ,  לירות1,000פיטורין בסך 

במקרה כזה אני יכולה לרשום הוצאה זו בספרים ולחסוך , רין לירות פיצויי פיטו5,000
 2,000החברה תגיד לו אני אתן לך ? השלב השני למה שהעובד יסכים.  לירות מס2,500

  . 1,000במקום 

 –החדש ) א)(7(9 שהוא סעיף –הישן ) 7(9 –ונקבע סייג בסעיף , האוצר ידע שיש בעיות כאלו
  .ב בשנות העבודה ובתנאי השכר וכדומהבתנאי שהפיצויים הם סבירים בהתחש

אבל אם באופן מלאכותי העלו לו , זה סביר, אם שולם לעובד פיצויים חודש לשנה, כלומר
  . אז הפטור לא יחול, את הפיצויים למשל חודשיים לשנה
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 העניק פטור לפיצויי פיטורין בתנאי שהסכום שמדובר בו מתאים – )א) (7(9א סעיף "ז
  . בלתי סבירלתנאי השכר ואינו 

 לא היה ברור מה זה פיצויים בסכום סביר בהתחשב בתנאי השכר – וכאן התחילו הבעיות
 לא –היו מקרים שבהם העובד והמעביד טענו שלא הייתה שום קנוניה , ובאורך התקופה

 . כי חשבנו שזה יהיה הוגן, חודש וחצי לשנה, אלא, שילמנו חודש לשנה
. י קביעת תיקרה של סכום מסוים"ע, תדיינויות האלה חשב לשים קץ לכל ההואז המחוקק

 ובתנאי, פ תקרת תנאי השכר"מצד אחד לא יתירו פיצויי פיטורין בסכום על הדרוש ע
 10,000כיום זה בערך (שבשום מקרה לא יעלה הפטור על סכום מסוים לכל שנת עבודה 

  ). ח"ש

ולכל , ר השנים שבהם עבדתחילה רואים את מספ, עובד פורש מקבל פיצויי פיטורין, א"ז
  . וכל מה שעולה על סכום זה חייב במס,  זה פטור ממס– 10,000שנה שהמעביד נותן עד 

  

החשש של המחוקק היה שיש קנוניה , א"ז). 9 (32המחוקק הלך בדרך נוספת והיא בסעיף 
 זה –מקרה כזה שקיים קנוניה בין המעביד לעובד , בין העובד והמעביד כנגד מס הכנסה

ואז קיים החשש שמא המעביד יגדיל את סכום , קרה שהחברה בשליטת העובדבמ
 2 -ולכן המחוקק פעל ב. והמעביד לא ישלם מס, הפיצויים וינכה זאת כהוצאה אצלו

  :דרכים

  ). א) (7 (9הגדיל את הפטור על הפיצויים בסעיף  .1

 וזה מופיע ,אסר במקרים מסוימים על המעביד לנכות את סכום הפיצויים כהוצאה .2
  ).9(32בסעיף 

  - לא יותרו ניכויים בשל-) 1)(א()9 (32סעיף 

) א9)7תשלום סכומי מענק עקב פרישה או עקב מוות הפטורים ממס לפי סעיף ) 1) (א) (9(
, 76כמשמעותה בסעיף , שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדםחברה ששילמה 

  ;1975ל שנות עבודה עד שנת בש,  או לאחר במקומולבעל שליטה שהוא חבר בה

" קשר" איסור על ניכוי כהוצאה במקרה שיש ומצד שני הגבלת הפטור מצד אחד, א"ז
  . בין העובד למעביד

  

  .2' ד ו עמ"פ, פקיד השומה' חפץ נ 506/71א "ע

והכנסה , הכנסה הונית לא תהיה חייבת במס,  אמרנו שיש הבחנה בין הון לפירות– הקדמה
ואמרנו שהשאלה אם , כ דיברנו על פיצויים על נזק שנגרם"אח. פירותית חייבת במס

,  מהו החלל שהפיצויים באו למלאת–תלויה בשאלה , הפיצויים האלה חייבים במס או לא
  .אם החלל הוא הוני אז גם תשלום הפיצויים יהיו הוניים) פקיד השומה' ד גורדון נ"פס(

עורך עם מנהל עבודה ,  מנהל חברה– נניח שמעסיק –דבר זה נכון גם לגבי חוזה עבודה 
ונניח שחברה זו התמזגה עם חברה ,  שנים10 נניח –חוזה עבודה מיוחד לתקופה מסוימת 

ועכשיו יש מנהלים חדשים והם באים למנהל העבודה ואומרים לו שהם רוצים , אחרת
וד אז הם אומרים לו נניח שהיית נשאר לעב,  שנים10 -והוא טוען יש לי חוזה ל, לפטרו
  .קח את כל הסכום הזה ולך?  שנים כמה היית משתכר10אצלנו 

  ? מהו– הסכום הזה בידי המנהל – והשאלה

לא היה . (סכום זה שהמנהל קיבל זה סכום הוני ולא חייב במס: ש האנגליים אמרו"ביהמ
  ).  אז מס רווחי הוון

  :וזאת מהנימוקים הבאים

זה פגיעה בחוזה , עבודה-לום בעד איזה תש, הסכום שקיבלת איננו משכורת בעד עבודה
  .  מבטלים את מקור ההכנסה– אנחנו כורתים את העץ – בעץ –שנעשה אתך 
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אך זה רק לצורך , אומנם בחישוב הפיצויים הבאנו בחשבון את כל המשכורות שנמנעו ממך
ולכן תשלום הפיצויים . המשכורות היו בסיס לחישוב הנזק שנגרם לך, כלומר. חישוב בלבד

  . ה לא חייבים במסהאל

". לא חייבת"להכנסה , "פטורה" להבדל בין הכנסה –וזה מחזיר אותנו לתחילת השיעור 
  .   שבא מהפגיעה בהכנסה-הואיל והוא נובע מההוני , בכלל במס" לא חייב "סכום זה

  ד חפץ"פס

  .ד חפץ"ועכשיו באה השאלה היפה של פס

ולא נקבעה שום תקופה שבה , וזהלא נעשה אתו שום ח, אדון חפץ מונה כמנהל חברה
  . מתחייבים להעסיקו כמנהל

שההסכם אתו , משמע, ש פסק כי אם לא נעשה אתו חוזה לתקופה מסוימת"אבל ביהמ
  . 65שהוא יהיה מנהל כל חייו עד גיל , הוא כזה

  . ומשלמת לו פיצויים בעין יפה, החברה כעבור זמן קצר מחליטה לפטר אותו

משום שזה מענק עקב , )א) (7 (9 חפץ אתה פטור ממס לפי סעיף אדון: פקיד השומה אומר
  . ואדון חפץ עבר סכום זה- בסכום שלא יעלה על סכום מסוים הקבוע בחוק אבל. פרישה

היה ,  משום שלא קיבלתי מענק עקב פרישה-) א)(7(9שהוא לא נכנס לסעיף : מר חפץ טען
  .הסכם והפרו את ההסכם ועל זה קיבלתי את הסכום הזה

  .או הפרת חוזה,  פיטורין–בין פרישה ,  פירושה מכל סוג שהוא–פרישה : ש אמר"ביהמ

וממילא לא נכנס , הסכום שקיבלתי לא חייב במס, אדון חפץ אומר: הבעיה העיקרית
  .וממילא אין תקרה, )א)(7(9לסעיף 

ואדון ,  פירושו שאתה פוטר ממס סכום מסוים שאילמלא הפטור היה חייב במס–פטור 
לכן לא נכנסתי בכלל ,  הואיל והסכום שקיבלתי מלכתחילה לא היה חייב במס– ץ טועןחפ

  ).א) (7 (9לתוך סעיף 

  ? י הגבלה"ע) א)(7(9האם כופים אותו להיכנס לסעיף : ונשאלת השאלה

יש , א"ז. למעשה אנחנו מטילים עליו מס באמצעות הגבלת הוראת פטור, אם נאמר שכן
  יש פגם בהטלת מס באמצעות הגבלה בפטור. יניות החקיקהלנו מצב לא נוח מבחינת מד

  ). א) (7 (9 שאדון חפץ נכנס לתוך סעיף – ש פסק"ביהמ

  .אני לא שלם עם פסק הדין הזה, בכל הכבוד: לפידות' פרופ

אך זאת הייתה ,  שאומנם אין זה רצוי להטיל מס באמצעות הוראת פטור– ש כתב"ביהמ
 ואני –) א)(7 (9 כשאני קורא את סעיף –ש היה "ביהמהנימוק של , א"ז. כוונת המחוקק

אני רואה ,  עמודים2 - שורות בהתחלה וכעת הוא קרוב ל2רואה שסעיף זה שהיה 
י קביעת "והוא ביקש לפתור את הבעיה ע, שלמחוקק הייתה בעיה בקשר לפיצויי פיטורין

ת כוונת המחוקק זא, ולכן קבע לגבי פיצויי פיטורין את המצב המשפטי, הסדר סטטוטורי
  .יש בה משום הוראת חיוב, ולכן יש לפרש סעיף זה כאילו הגבלת הפטור, ש"על פי ביהמ

  .ש הגיע למסקנה שהמחוקק קבע הסדר סטטוטורי שגובר על הפסיקה האנגלית"ביהמ

 הייתה נפתחת פירצה לגבי –) א)(7(9 היה פוסק שאדון חפץ לא נכנס לסעיף ש"אילו ביהמ
  .הסכמים אישיים

, שנים מפסיק לעבוד ומקבל פיצויי פיטורין' כעבור מס, מכללה מעסיקה מרצה: דוגמאל
הרי שיעשו , אם יירצו להימנע מתקרה זו, פיצויים אלו פטורים ממס עד לתקרה מסוימת

שנים יבטלו את החוזה ואז המרצה יקבל ' ולאחר מס, חוזה עבודה לתקופה ארוכה יותר
אך כיום זה לא אפשרי משום תקדימו של . טוריןפיצויים על הפרת חוזה ולא על פי

  .  ד חפץ"ש בפס"ביהמ
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  1.5.03 – 20שיעור 

  פרשנות חוקי המסים

וככל שהמהדורה חדשה יותר יש יותר , הנושא של פרשנות הוא נושא שהולך ומתפתח
  .עמודים שמטפלים בשאלה הזו

  . ון מס כי היא קשורה לבעיות נוספות של פרשנות מסמכים ותכנ–השאלה קשה 

  

פ חוק סטטוטורי "מס מוטל ע.  חוק סטטוטורי–פקודת מס הכנסה היא פקודה כתובה 
  . ולכן צריך לפרש את הפקודה כמו פרשנות של כל חוק, לו-ולא על קומון

  

צריך להפעיל את ההגדרות לפי פקודת ,  לפקודה יש הגדרות1בסעיף : הערה ראשונה
ויש . יש לתת לו את אותו המשמעות,  שהואכשמונח מסוים מופיע בחיקוק כל. הפרשנות

  ). לחוק הפרשנות2סעיף . (כ משתמע אחרת מתוך ההקשר" אא–סייג 

  .וצריך להיזהר שלא להכניס את ההגדות של המונחים כמו במשוואה מתמטית

  

  ;  סוגי פרשנות2בפקודת מס הכנסה יש : הערה שניה

וגם , יים מבלי להגדיר אותם הפקודה משתמשת במונחים כלל–של מונחים כלליים  .1
את המונחים הללו בתי המשפט פירשו ". הוצאה", "הכנסה: "כגון, א להגדיר אותם"א

  .הוצאה/ ויש לנו פסיקה ענפה מה זה הכנסה 

ובעצם , הוראות תחיקתיות שנתווספו וגדלו במשך השנים ככל שהתפתחה הפקודה .2
מה מהווה ,  מה חייב ומה לא–תר שאז המחוקק זהיר יו, ככל ששיעורי המס הלכו ועלו

  . הכנסה ומה לא

 
  ?האם יש לנו כללי פרשנות מיוחדים מפני שמדובר בהטלת מס: ונשאלת השאלה

  : גישות2כאן צריך להבדיל בין 

 כינו –" הגישה המסורתית "–ש היא מה שאפשר לקרוא בשם "של בתיהמ: גישה אחת
 הכוונה היא לגישה מיוחדת לפרשנות כאן". הדווקנית/ הפרשנות המילולית  "–אותה גם 

  . חוקי מסים משום שמדובר במס

הגישה לא .  נמצא את ביטויה בשורה של פסקי דין ולא תמיד בצורה מדויקת–הגישה הזו 
  . אומרת שחוקי מסים צריך לפרש לטובת האזרח

אשר לפיה , ש בעבר" היא נקודת המוצא של בתיהמ–הדרך הנכונה להבין את הגישה הזו 
אין לנו כאן עניין באיזשהו כלל שאתה , א"ז. ן הנחה קבועה ועומדת שצריך לשלם מסיםאי

  . עונשין,  כמו דיני חוזים–יכול להבין אותו גם מבלי שאתה מוצא משהו כתוב בחוק 

כ המחוקק ראה לנכון להטיל "אא, הגישה המסורתית יצאה מתוך הנחה שאין חובה כזו
  .אמותיו של החוק' ד-צריך להראות כי האזרח נכנס למכיוון שכך הרי האוצר הוא ש. מס

אבל אם ההוראה בחוק . אם החוק ברור ואומר שעליך לשלם מס אתה צריך לשלם, א"ז
שניתן לפרשה כחובה לשלם מס ובאותה מידה לפרשה שאין , כלומר,  פנים2 -משתמעת ל
ולכן על , מס ההנחה הבסיסית שאין חובה לשלם –אומרת הגישה המסורתית , חובה לשלם

 כוונתה שעלי לשלם –סביר / פקיד השומה מוטל להראות הוראה חוקית שבאופן הגיוני 
  . אבל אם הוא לא מצליח להוכיח זאת אני לא חייב לשלם מס. מס

 כי נניח שפקיד –אבל זה לא מדויק . במובן זה אפשר לומר שהפרשנות היא לטובת האזרח
אבל אני טוען שאני פטור לפי סעיף , שאני חייבהשומה הצליח להצביע על הוראה מסוימת 
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ואם .  אני נכנס להוראת הפטור–הגיוני / כאן אני צריך להראות כי באופן סביר , מסוים
  .  פנים אז הספק לא פועל לטובתי אלא לטובת האוצר2 -הוראת הפטור משתמעת ל

  .זוהי תורת הפרשנות המסורתית על רגל אחת

 שגישה כזאת בצירוף גישה ניטרלית לעניין תכנון מס – הבעיה העיקרית בגישה הזאת
  ).נשוב לזה יותר מאוחר. (עלולה להביא לידי מצב שאפשר בקלות לעשות תכנון מס

  

חלה התפתחות חשובה באנגליה בשנים האחרונות , מאז הגישה המסורתית הזאת
  .ובעקבותיה גם בארץ

, אלא, תה הגישה המילולית מלכתחילה לא היישהגישה האמריקאיתאך לפני כן נציין 
המוסיקה זה יותר ", אלא,  לא לדייק כל כך בלשון–מלכתחילה נקטו בפרשנות מרחיבה 

ש האמריקאיים "ומכיוון שבתיהמ.  כמו שאמר שופט אחד–" ממה שכתוב בספר התווים
  . היה להם קל יותר לסכל תכנוני מס, נקטו בגישה המרחיבה

 שבמקום הגישה המסורתית התחילו –היה בזה והשינוי ,  חל שינויבגישה האנגלית
  .ש האנגליים ללכת לפי גישת הפרשנות התכליתית"בתיהמ

  

  הגישה הישראלית

אך (ש שלנו זנחו את הגישה המסורתית " גם בתיהמ–בעקבות הגישה התכליתית החדשה 
  . ועברו לשיטת הפרשנות התכליתית). לא לגמרי

, ד שמדגישים את הכוונה של החוק"פסכשאנחנו מוצאים , הדבר הזה נעשה בהדרגה
  . להבדיל מהלשון המדויקת

  . 70, )2(ד לט"פ. פקיד שומה רחובות' חצור נ 165/82א "ע- ב–נקודת המפנה נעשתה 

לקרוא את . (ברק כללים לפרשנות חוקי מסים' ש העליון מפי הש"ד הזה קבע בימ"בפסה
  ).ד"הפס

נוקטים בכללי הפרשנות , אלא. ת משלהםחוקי מסים אין להם כללי פרשנו: ש"אומר ביהמ
  . המילים שבהם משתמש המחוקק,  ונקודת המוצא היא–המקובלים בכל חוק 

יש להעדיף את הפירוש אשר ייתן תוקף לתכלית , כאשר יש דרכים שונות לפרש את החוק
לא עוד . החקיקה כל עוד פרשנות כזאת תמצא תמיכה ואפילו מינימלית במילות החוק

כשרואים שחוק מסוים כוונתו להטיל , אלא, ק כשהחוק מטיל מס באופן ברורהטלת מס ר
פורת -בן' ד מאוחר יותר הש"ובפס. (מס אנחנו נגשים את המטרה כל עוד יש אחיזה בחוק

  ). אמרה אפילו אין אחיזה בלשון החוק

הוראה אשר מטילה מס והוראה שפוטרת ממס שתיהן צריכות : ש"עוד אומר ביהמ
  . ה דרךלהתפרש באות

להפעיל , אלא, אין ללכת לפי הפרשנות הדווקנית ולא לפי הפרשנות המרחיבה: ש"ביהמ
  . פרשנות תכליתית

 צריך לתת –המילים . יש בו צורך חיוני, איננו עונש, מס איננו דבר רע: ש"עוד אומר ביהמ
  . אלא גם מובן מיוחד, להם לא רק את מובנם הרגיל

וגם ש את החוק צריך להתחשב בהיסטוריה של החקיקה ש כשבא לפר"ביהמ: וחידוש נוסף
פה , בפרשנות מקובל שאין להתחשב בדברי הכנסת. זה חידוש גדול. כל מקור מהימן

  ".כל מקור מהימן"ש בא ואומר "בימ

ואם אחרי כל הדברים האלה עדיין נשאר ספק ולא יודעים מה המשמעות הנכונה של 
הגנה על הרכוש :  וביניהם– של השיטה שלנו ישתמש הפרשן בכללים המקובלים, החקיקה

אם בסוף כל הסופות התברר שלא מסוגלים , של האזרח מפני התערבות של השלטונות
  .וחייבים להגן מפני השלטונות, שמדובר ברכוש של אזרח, נזכור, להבין את כוונת המחוקק
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  . י בתי המשפט"ד חצור והתקבלו ע"הכללים האלה נקבעו בפס

, אפשר לומר שהחידוש העיקרי, ו בוחנים היטב את כל הכללים האלהבעצם אם אנחנ
,  בסוף–ד חצור " מופיעה בפס–שהעובדה שמדובר בהטלת מס ופגיעה ברכוש של האזרח 

 –ואם נשאר ספק יש לזכור שעוסקים בהטלת מס ,  רגיל–כלומר בהתחלה יש לפרש חוק 
שצריך לפרש בדרך , בהתחלהואילו בגישה המסורתית זה מופיע . פגיעה ברכוש האזרח

  .מיוחדת

  

  כללי הפרשנות

והאמת שהאבחנה הזו לא . כללי הפרשנות של חוקי מס קשורה בפרשנות של מסמכים
  . רואים אותה כל כך יפה בפסקי דין של בתי המשפט

  הגישה החדשה באנגליה

עיסקה " השאלה שהתעוררה הייתה של ,"שבו"ד "הגישה החדשה באנגליה נקבעה בפס
, עסקאות' למס, פירושה שמפצלים את העיסקה שאליה התכוונו הצדדים, "יםבשלב

  . כאשר כל אחת ואחת מהעסקאות אינה חייבת במס

משום שכל עסקה בפני , האם נכון לפרש את העסקאות כך שלא יוטל מס: ונשאלת השאלה
או שאולי יש לראות את כלל העסקאות ולבחון מה קרה בכל שלב , עצמה לא חייבת במס

  ? כעסקה אחת–ואז להטיל את המס 

הואיל והם , ש האמריקאים לא ראו בעיה בעסקה שנעשתה בשלבים"שבתיהמ: יש להדגיש
  .והם החילו זאת גם על העסקאות, הלכו בפרשנות מרחיבה

  . 1949 - ניקח דוגמא פשוטה שהייתה בארץ מחוק מס שבח – כדי להדגים עסקה בשלבים

,  והחוק נוסח כך, כ מנוסים" ייתכן שהנסחים לא היו כ.הוטל בארץ מס שבח, 1949בשנת 
 60 -ורק בשנות ה, 1949שהנישומים מצאו הרבה פרצות וכמעט לא שילמו מס שבח משנת 

וגם יצרו בעיות חדשות שחלקן מלוות אותנו עד . (ניסחו מחדש את החוק וסתמו פרצות
  ).היום

 אמר החוק שמכירה – מכירה  מה זאת–מס שבח הוטל על מכירת מקרקעין : ניקח דוגמא
ברור , הכוונה אם לאדם יש בעלות בנכס והוא מעביר בעלות לאחר. כוללת העברת חכירה

אבל המחוקק היה זהיר וחשב על מקרה שיימכר נכס כאשר למוכר אין בעלות . שיש מכירה
ואמר המחוקק אם אתה מעביר את זכות החכירה יש בזה , לדורות/ אלא חכירה לתקופה 

  .מכירה ויש לשלם מס שבחמשום 

  . החכרה לא חייבת במס שבח, א" ז–המחוקק לא אמר שמכירה כוללת החכרה 

  . מנהל מס שבח' ועדיה נ 34/61א "בע

נניח . ואז מכירת דירה הייתה כפופה למס שבח כמו כל נכס אחר. מדובר בדירה שנמכרה
בדרך הרגילה הוא , 25,000 - ועכשיו הוא מוכר אותה ב10,000 -שהמוכר קנה את הדירה ב

נעשה הסכם של , במקום זה. 15,000ואז השבח הוא , היה צריך לעשות חוזה עם הקונה
. המוכר מחכיר את הדירה לקונה לתקופה ארוכה בדמי שכירות נמוכים, א" ז–החכרה 
האם חייב , 20,000והוא מקבל על ההחכרה ,  שנה עם דמי שכירות של לירה999 -נניח ל

  . אלא החכרה,  חכירה–שכן אין מכירה . לא? לשלם מס שבח

  .  זה מה ששווה הבעלות– 5,000 -המוכר מוכר לקונה את הבעלות ב: בשלב השני

  ?האם המוכר חייב במס שבח: והשאלה

  . ולא הרוויח10,000 -כי הוא קנה ב. לא: התשובה

  ?מה קרה כאן

ל זה לא נעשה אב, בסוף הקונה היה בעל הדירה, המוכר מלכתחילה היה בעל הדירה
  .כאשר כל שלב ושלב לא יוצר אירוע מס, בעסקה אחת אלא בשלבים
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האם עלינו לומר שהמוכר לא חייב במס משום שכל שלב ושלב לא היה חייב : והשאלה
 הדירה הייתה של המוכר ועכשיו היא –או שנאמר כמו שמנהל מס שבח ניסה לטעון , במס

  . ל זה מס וצריך לשלם ע15,000השבח היה , של הקונה

הוא אמר יש .  והוא אמר שאין חובה לשלם מס– השופט זילברג – ש  העליון"זה הגיע לבימ
 כאשר נוקטים בשיטה משפטית מסוימת יש לפרש את – ) form substance(תוכן וצורה 

כי ניתן לומר , זאת לפי הצורה המשפטית שהנישום נקט בה ולא לפי התוכן הכלכלי
, ש פסק שזה לא העברת בעלות אלא החכרה"אך ביהמ, בעלותשהחכרה זה בעצם העברת 

  . יש העברת בעלות–למרות שבתוכן הכלכלי 

  .ש שלנו העדיף  את הצורה על התוכן גם כאשר מדובר בעסקה בשלבים"ביהמ, א"ז

  

היה מדובר בעסקה . הוא אמר את ההפך,  בדיוק בעניין הזה– ד האנגלי"נחזור לפס
המחוקק ,  גישה תכליתית–יש להעדיף את התוכן : ליש האנג"ואמר ביהמ, בשלבים

  . התכוון להטיל מס

 בזאת שהוא סייג את ההחלטה –קצת חזר בו ,  בפסקי דין יותר מאוחריםש האנגלי"ביהמ
יש פרק עבה של פרשנות שדן בשאלה . והויכוח באנגליה לא פסק מאז ונמשך עד היום. שלו

  . מכיםואיך יש לפרש מס, איך יש לפרש חוקי מסים

  ? ש האנגליים התלבטו בעניין הזה"מדוע בתיהמ

  ).1936. (סר'יסטנוו'הדוכס מווד ישן מאוד של "מפני שיש פס

והוא קיבל עצה שלפיה במקום לשלם משכורת , לדוכס היה גנן והוא שילם לו משכורת
 במשך,  אנונה–ולפיו הגנן יקבל סכום שנתי מסוים ,  שנים7 -ליצור שטר נאמנות ל, לגנן

והתוצאה של ההסדר הייתה שמבחינת מס הכנסה מצבו של הדוכס היה , תקופה ארוכה
כי אנונה ,  לעניין קיזוז–הרבה יותר טוב במקרה של אנונה מאשר בתשלום שכר עבודה 

  .ושכר עבודה לא, ניתן לקזז

  ? ונשאלה השאלה איך לטפל בזה

 ולקבל את אותם והמשיך לעבוד אצלו,  יש לנו גנן שעבד אצל הדוכסהאוצר אמר
יש להתעלם מזה , ולכן, אך במקום לקרוא לזה שכר עבודה קראו לזה אנונה, תשלומים

  .ולראות את האנונה כשכר עבודה

 ופסקו שיש לראות את האנונה כאנונה – הגישה של האוצר לא התקבלה – בבית הלורדים
  . ולא כשכר עבודה

 – יכול להתעלם מהמצב המשפטי ש" יש דוקטרינה שלפיה בימ–ושם אמר הלורד טומלין 
וכל זמן שהוא עובד אצל הדוכס יש לראות את , ולהעדיף את התוכן על הצורה המשפטית

  . האנונה כאילו מדובר בשכר עבודה

במקום כלל הזהב ,  משום שהיא מבוססת על פרשנות כלכלת החוק–אין בסיס לגישה הזו 
  .דיף את התוכן על הצורה אין להע–הדוקטרינה מבוססת על טעות . של הפרשנות

זאת הגישה שנקבעה . כל אדם רשאי לסדר את ענייניו כך שהוא ישלם מס מה שפחות, א"ז
  . שם

 האם עדיין קיים –) 1936(ד הזה " מאז שניתן פסהש"והשאלה שעמדה בפני בתיהמ
  ?העיקרון הזה שלפיו כל אדם רשאי לנהל ענייניו כך שישלם מס מה שפחות

מה שעולה לנו אנחנו מבחינים בין מושג , א"ז. ון המס הוא חוקיכל עוד תכנ: תשובה
  ).התחמקות ממס (-TAX AVOIDONCE לבין , )מרמת מס (– TAX EVASIONשנקרא 

  .ההבדל בין מונחים אלה הוא די פשוט
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TAX EVASION – מרמים את המפקח– פירושו הפחתת המס בדרכים לא חוקיות  .
זה בלתי חוקי . כת במסלול הירוק הוא נכנס באדוםאדם נכנס ארצה ובמקום לל: לדוגמא

  . זה רמאות–

הנישום מגלה את העובדות אלא ,  זה התחמקות מס– TAX AVOIDONCE -ז "לעומ
  . שטוען שמבחינה חוקית אינו צריך לשלם מס

ד בצירוף הפרשנות המסורתית הביאו למצב שהיה קל מאוד "הגישה המקילה של פסה
הוא ראה שלפי הגישות , ש האנגלי"הבעיה שהטרידה של ביהמ זאת –לעשות תכנוני מס 

לכן הוא הנהיג את הגישה החדשה . הישנות אפשר לעשות עסקה בשלבים ולא לשלם מס
ש משתדל להגשים את מטרת החוק גם כאשר זה לא נאמר בצורה מפורשת "שלפיה ביהמ

  .בחקיקה

  

  . ד חצור"בעקבות זה בא פס

  –לנו לעמדה שנקבעה בעניין הדוקס של צורה ותוכן ש ש"מה העמדה של בימ: והשאלה
כאשר אדם מבצע פעולה מסוימת בצורה משפטית מסוימת האם עלינו לפרש לעניין מס 

או מותר לנו לשאול מה התוכן , הכנסה לפי המשמעות המשפטית של הדרך שהלך בה
  ?הכלכלי של עסקה זו

או ,  האם זה חוזה חכירה–כה  אם אני עושה חוזה חכירה לתקופה ארו– ד וועדיה"בפס
זו ,  מבחינה כלכלית–ש להגיד נכון שזה חוזה חכירה אבל מבחינת התוכן "שמותר לבימ

  .  העדיף את הצורה המשפטית על התוכן הכלכלי–זילברג  ' ראינו שהש, מכירה

 –בתי המשפט מתלבטים בשאלה זו . ד רבים בעניין הזה"יש פס, כיום הגישה השתנתה
  . בהוטרם הכריעו

אבל ,  שבמבט ראשון הולכים לפי הצורה המשפטית– ד חצור השורה התחתונה"ובפס
  . לפעמים מותר לנו להתעלם מהצורה המשפטית וללכת לפי התוכן הכלכלי

  ]. שם הלכו בדרך משפטית מסוימתה"פ' לידור נד "בפס[

  

-87עיף שפותח בס',  יש פרק שלם פרק ששי בפק–מס הכנסה '  לפק86סעיף : הנושא הבא
82.  

  . 86הסעיף הפרובלמטי ביותר הוא 

  .לקרוא את הפרק הזה לקראת שבוע הבא
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  8.5.03 – 21שיעור 

  עסקאות מיוחדות

  )87 – 82סעיפים  (–פרק ששי לפקודת מס הכנסה 

  .רוב הסעיפים בפרק זה קשורים אחד לשני אך לא כולם

  .  הם קבוצה אחת– 84, 83, 82סעיפים 

  . וד לח– 85סעיף 

  . נדבר עליו– 86סעיף 

  .  עוסק בהפרשות לקרן– 87סעיף  

  

ולעצם העניין אין בהם , 1960נוסחו מחדש בשנת ) 84 – 82(שלושת הסעיפים הראשונים 
  . רק עשו ניסוח חדש, אלא,  עד היום1941 -שינוי מ

  .  כולל הגדרה של הסבה– 82סעיף 

  .  הסבה לטובת צעירים– 83סעיף 

  .  הניתנת לביטול הסבה– 84סעיף 

  

,  של ההכנסה–מי שהוא הבעלים של המקור .  בעל העץ הוא בעל הפרי–כדי להבין נזכיר 
  . נחשב לצורכי מס הכנסה כמי שקיבל גם את הפירות של אותה ההשקעה

אם מקור , א"ז .Application – לשימוש, Alienation – ניכוראמרנו גם שיש להבדיל בין 
גם אם אני אעשה את ,  משתמש בהכנסה כדי לתת אותה למישהוההכנסה נשאר בידי ואני

  . זה באופן מסודר אני אמשיך להיות בעל ההכנסה

אם יש לי פרדס ויש לי בן ואני נותן הוראה לתת את כל ההכנסות לבני הלומד : לדוגמא
ז אם אני אעביר את "לעומ. מי שישלם מס זה אני כי אני השתמשתי בהכנסה, בירושלים
  .  זה ניכור למקור של ההכנסה ואז הבן יהיה חייב במס–ש הבן "אבו עהנכס בט

  

  .  באים להסדיר את הבעיות שנובעות מכך–) 83-84( הסעיפים 2

שמר לעצמו את , א שמי שמעביר את מקור ההכנסה" ז– הסבה הניתנת לביטול – 84סעיף 
  .הכוח לחזור בו מההעברה הזו

 לא שיירתי לעצמי את הכוח לחזור –ל הזכויות  העברה מוחלטת של כ–העברה של המקור 
ואז ההסבה , כי אם שיירתי לעצמי את הכוח אז זה הסבה הניתנת לביטול, בי מההעברה

  . איננה מועילה לצורכי מס הכנסה ואני אהיה חייב לשלם מס

  

  )א (82סעיף 

או הסדר , הסכם, חוזה, הקנאה,  לרבות נאמנות86 - ו84,83לענין הסעיפים , "הסבה"
  .העברה של נכסים

  .יש כאן הגדרה רחבה מאוד של הסבה

אצלנו בארץ יצירת נאמנות כאשר ,  בזמן האחרון אנחנו שומעים על נאמנות–" נאמנות"
ולכן אני ממשיך להיחשב כבעל , נחשבת כהסבה, על פיה מישהו אחר ייהנה מהפירות

  . ההכנסה ואני אתחייב במס
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   הסבה לטובת צעירים– 83סעיף 

א הסעיף אומר לנו שכאשר מעבירים לצעירים בנסיבות "ז,  דן בהעברה לצעירים– 83ף סעי
היא לא ,  גם אם מעבירים את הנכס וגם אם ההסבה איננה ניתנת לביטול–מסוימות 

  . מועילה לצורכי מס הכנסה

אז לא משנה אם היא , 20 אם אני מעביר את הפרדס לבני והוא פחות מגיל –דוגמא 
  .זאת אני אמשיך להיראות כבעל ההכנסהבכל , מוחלטת

 שנה יש לי השפעה עליו ואני יכול להעביר לו את הנכס 20 שכל עוד לא מלאו לו –ההגיון 
  . כ אני מעביר את הנכס חזרה אלי"כדי שההכנסה תיחשב הכנסתו ואח

  ).83סעיף . ( אז לא תחול ההגבלה20אם הוא נשוי פחות מגיל 

 אם אני –א "ז, "לצעירים"אלא , "לילדיו של הנישום"וב  קצת מוזר בזה שלא כתיש דבר
אני לצורכי מס , 20אפילו שאינו בני כל זמן שהוא פחות מגיל , נותן מתנה לצעיר מסוים
  . הכנסה אחשב בעל הנכס

  

ז אם זה "לעומ, "והמסב עודנו בחיים, שנעשתה בחייו של המסב או בעקבותיה "– 83סעיף 
  . לא חל83אז סעיף , הגיע דרך ירושה

לפי ,  ילדים5 -היה נישום שהיה בעל חברה שעסקה בעורות ומת והשאיר אלמנה ו: דוגמא
החברה חילקה דיבידנדים , הצוואה המניות עברו בירושה חלק לאלמנה וחלק לילדים

  . שכולם היו פטורים ממס, והתוצאה. ח על הדיבידנדים שקיבלו"והמשפחה הגישה דו

  . וההעברה לא תופסת, ים שזה העברה לצעיר–ה טען "פ

  . כי כאן זה לא מתנה אלא ירושה). והוא עמד על טעותו והודה(וזה טעות מוחלטת 

 –וזה מסביר למה סעיף זה נמצא בפרק שישי ,  לא חל במקרה של ירושה- 83סעיף 
  ".עסקאות מיוחדות"

  

פ " ע–.  מדבר על מלאי עסקי שהוצא מהעסק יראו אותו כנמכר בסכום השווי– 85סעיף 
  ).69 – 68' עמ, 13ראה לעיל שיעור  (–רנר 'וו' הלכת שרקי נ

המוכר , הרעיון שאם מוכרים עסק ובעסק יש מלאי רואים את המלאי כנמכר במחיר השווי
  . חייב לשלם מס הכנסה על הרווח הנובע ממכירת המלאי

ו לי רעיון יכול להיות שיתנ, אני יש לי חנות נעליים ומוכר את החנות עם המלאי: לדוגמא
  . שאת הנעלים אני אמכור במחיר הקרן ואת המוניטין אמכור מחיר יותר גבוה

  . תמיד נראה את המלאי במכירת העסק כאילו נמכר בסכום השווי–אומר החוק 

  )). ג(85סעיף . ( סכום שאפשר לקבל בשוק החופשי–מה זה השווי 

  

  . ולא נדבר עליו, ברורהוא סעיף .   מדבר על הפרשות לקרן שלא שולמו- 87סעיף 

  

  86סעיף 

איך לטפל בתכנוני מס מבחינה , היא, אחת השאלות שעומדות בפני כל שיטת מס
  : דרכים2אפשר לחשוב על , חקיקתית

, כאשר אתה נתקל בבעיה מסוימת ואתה רואה שאנשים מנצלים הוראה מסוימת .1
  .תגדיר מה הבעיה ותסתום את הפרצה
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 זו חקיקה ספציפית נגד תכנון –" ה אדם אחוזת בית והשכירהקנ "–) 6 (2סעיף : לדוגמא
  . וחוסמים את הפרצה, אתה מגדיר באופן מדויק את התכנון של המס, מס

לפעמים אנחנו , לפעמים החקיקה הספציפית נגד תכנון מס היא לא הוראה אנטי תכנונית
וראה ספציפית לבין ה, וקשה להבדיל בין הוראה המחייבת במס, משנים את עקרונות המס

  . אנטי תכנונית

יש בעיה , מצד שני. זו הדרך הטובה ביותר,  מצד אחד–יש בעיות עם החקיקה הספציפית 
  :מכמה טעמים

  . קשה לנסח–שקשה מאוד להגדיר בדייקנות מהי הבעיה שרוצים לפתור   .א

  .קשה לצפות מראש מהן הציפיות לתכנון המס  .ב

ועדת הכספים לא הייתה , האפשריות באופן טכניאילו היינו באים לנסח את כל   .ג
  .מסיימת את העבודה

  . החקיקה הספציפית טובה אך יש לה מגבלות: לסיכום

  

  ? האם לנסח איזהו סעיף כללי נגד הערמת מס: ומתעוררת השאלה

  .  אין לה סעיף כזה כללי–שיטת המס האנגלית 

כמו שיש סעיף , יס הוראה כזו ישבה ועדה ודנה בין הייתר  אולי כדאי להכנ1975בשנת 
 – והגיעו למסקנה.  ששם יש הוראה כללית–מסוים בחוק האוסטרלי או בחוק ההולנדי 

ש שאלה האם "אם תבוא בפני ביהמ: והנימוק, שאין טעם להכניס הוראה כללית כזאת
, ש ימצא דרך לפסול גם ללא סעיף"בימ, לפסול תכנון מס מסוים והעניין יהיה ברור מאוד

כ סעיף כזה "כי בד, אז הסעיף הזה לא יעזור, ש לא יהיה במצב שהוא יכול לפסול"ימאם ב
  .חייב לכלול גם ביטויים לא ברורים

  .  בשנים האחרונות הכניסו סעיף כזה בתחומים מסוימים אבל לא סעיף כללי

 – הכניסו סעיף כזה –י המנדטורית " כשהנהיגו את פקודת מס הכנסה באלעומת זאת
  . י תכנוניתהוראה אנט

  ? למה הם עשו את זה

  . הם רצו לתת סמכות לרשות שמטילה מס שהייתה רשות בריטית לפסול עסקאות

  

חוץ מתיקון קל בזמן , 86 בעצם לא חל שום תיקון או שינוי בסעיף 1968 עד שנת – 86סעיף 
  .המנדט

  . 86 תוקן סעיף 1968 -ב

 כי עסקה פלונית המפחיתה או היה פקיד השומה סבור "– 86לפני התיקון אמר סעיף 
י פלוני היא מלאכותית או בדויה או שהסבה "העלולה להפחית את סכום המס המשתלם ע

רשאי הוא להתעלם מהעסקה או מההסבה והאדם הנוגע , פלונית אינה מופעלת למעשה
  ".בדבר יהיה נישום לפי זה

  :ים יש כמה אלמנט–ננסה לנתח את הנוסח כפי שהיה קיים לפני התיקון 

  .שיקול דעת לפקיד השומה .1

  . יש עניין שהנישום עשה וכתוצאה מכך משלם פחות מס–עסקה פלונית מפחיתה  .2

  ;נבדוק את האלמנטים
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הנישום טוען שנעשתה פעולת העברה , א" ז–" או שהסבה פלונית אינה מופעלת למעשה"
הוא .  לא העביראו למשל הוא אומר שהעביר מניות אבל. מסוימת אבל למעשה לא נעשתה

  .אומר שעשה שותפות אבל לא עשה

שהרי פעולה שהנישום טוען שעשה ולא , למה צריך לכתוב את זה בחוק: ונשאלת השאלה
  .אז לא צריך בשביל זה את החוק, עשה

  

  "מלאכותית או בדויה: "הביטוי החשוב הוא

  ). הנוסח בזמן המנדט. (מה פירוש שעסקה מסוימת היא מלאכותית או פיקטיבית

 –הנסח הבריטי מצא בחקיקה לשעת חירום באנגליה בזמן מלחמת העולם הראשונה 
  .הייתה חקיקה בריטית שהשתמשה בביטוי זה

 2 זה לא –" מלאכותי או פיקטיבי "– שם אמרו –אם בודקים מה היה בזמן המנדט 
  . מלאכותי או פיקטיבי–זה מלה נרדפת , אלא זה היינו הך, ברירות

  

 - ם מס הליך -ש מחוזי בי"ד הראשונים שהגיעו לבימ" אחד הפס–ישראל בתקומת מדינת 
ודנו בשאלה מה זה , ) ויתקון–לימים שופט עליון ( לפני השופט ויתקובסקי – 6/50

  . מלאכותי או פיקטיבי

 זה דבר שאין תוכו – פיקטיבי: פירוש, מלאכותי או פיקטיבי:  מילים2 יש לנו ש"ואמר בימ
,  זה לאו דווקא פיקטיבי– מלאכותי.  שהוא פיקציה-ראית עין  דבר שהוא למ–כברו 

. אבל עשיתי את זה בצורה מלאכותית, מלאכותי יכול להיות מקרה שהוא אמיתי
  .ה יש סמכות להתעלם מהעסקה שעשיתי"ובמקרים כאלה לפ

  

   שאלות2יש פה 

, 86ה במסגרת סעיף " ניסו לטעון פעם שהשיקול דעת שניתן לפ–" ה סבור"היה פ"
כ הוא מצליח להראות שהשיקול דעת "ש אסור לו להתערב בשיקול דעת הזה אא"ביהמ

  . היה מוטעה

  . אבל בעליון לא חזרו על כך.  אמר שזה כךש"ובימ

ולא רק בודק אם השיקול דעת הופעל , ש שוקל מחדש את העניין"מקובל לחשוב שביהמ
  .כהלכה

  

  ?מה זה מלאכותי

 דרכים 2 -שניתן להשיג מטרה מסוימת ב) ויתקון( הם אמרו –הדעה בהתחלה הייתה 
  . משפטיות

  . כ" הרגילה שבני אדם נוהגים בה בד–הדרך הישרה  .1

א שהנישום במקום ללכת בדרך הרגילה שמביאה "ז. ואילו הדרך השניה היא עקלקלה .2
הדרך העקלקלה . הלך בדרך עקלקלה שאינה מביאה לידי חיוב במס, לידי חיוב במס

  . אכותיתהיא מל

  ". סטה מן הדפוסים הרגילים שהולכים על פיהם: "ביטוי נוסף

  ". מלאכותית"בשאלה מה זה , זאת הייתה המחשבה בראשית הפסיקה
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  החולשה של הדרך הזאת

  ? הבעיה שלנו לקבוע מה זו דרך עקלקלה מה זה מלאכותית

, בדוק מה טבעיואז נ. מלאכותי זה ההפך מטבעי:  והוא כותב–ד יפה "שופט אחד כתב פס
  . זה מלאכותי, ומה שלא

  .593) 2(ד כא"פ, פקיד השומה' מ נ"מפי בע 265/67א "ע

  . אבל גם הגדרה זו בעייתית, שם בפעם הראשונה ניתנה הגדרה מה זה מלאכותי

למכור הכל ,  החברה החליטה להתחסל-הייתה חברה לייצור רהיטים שנגרמו לה הפסדים 
הפסדים שהוכרו לצורך מס : " והוא–נכס אחד היה שווה  רק –והנכסים לא היו שווים 

ורכשה את המפעל , באה חברה לייצור רהיטים רווחית. ולא היה אפשרות לנצלם, "הכנסה
  .על הפסדיו

החברה הרוכשת רכשה את המניות של החברה ,  הרוכשת והכושלת–הם הקימו שותפות 
 2וחים מתחלקים בין הרו, א החברה הרווחית הייתה בעלת המניות"ז, שהפסידה

ושם החברה מקזזת את ההפסדים , השותפים וחצי מהרווחים הולכים לחברה שהפסידה
  . שהיו לה בעבר כנגד הרווחים מהשותפות

  ?86האם ניתן לפסול זאת לפי סעיף : ונשאלת השאלה

ובדקו את . אבל זה מלאכותי,  כי זה גלוי וכשר–שזה לא פיקטיבי : פקיד השומה טען
 10שעל כל לירה שתוכר תשלם החברה הרוכשת לחברה הנרכשת , צאו שם סעיףהחוזה ומ

  . דהיינו החברה הרוכשת חששה שמא לא יכירו לה בהפסד–' אג

ומתוך הסעיף .  העסקה מלאכותית כי כל העסקה נעשתה רק לשלם פחות מס– זילברג' הש
 היא –כותית ולכן עסקה מלא. שאם ההפסד לא יוכר העסקה היא לא עסקה, שערכו משמע

  .עסקה אשר אלמלא החיסכון במס בכלל לא הייתה נעשית

  

  .86אחר כך תוקן סעיף 

הוא הושפע מהחוק הקנדי . כאן בא המחוקק ורצה לנסח את הסעיף בצורה יותר מרחיבה
או כי אחת ממטרותיה העיקריות של עסקה פלונית היא הימנעות ממס או : "והוא הוסיף

  ".הפחתת מס בלתי נאותות

גם כאשר אחת ,  אלא–לא רק כאשר המטרה היחידה היא הימנעות , חוקק רוצה להגידהמ
 – מטרות עיקריות 2יכול להיות שיש , כלומר. ממטרותיה העיקריות היא הימנעות ממס

  . 86מספיק שאחת המטרות היא הימנעות ממס כדי שאנחנו נפעיל את 

  

  ".או הפחתת מס בלתי נאותות: "המחוקק הוסיף

  . צריך שזה יהיה גם בלתי נאות, אלא,  שאחת המטרות יהיו הימנעות ממסלא מספיק

א זה שהפעולה היא חוקית עדיין "ז. אפילו אינן נוגדות את החוק,  כלומר–" בלתי נאותות"
  .לא אומר שזה נאות

  

  ".עסקה לרבות פעולה: "הערה נוספת

וני מס לא כ בזה שהמחוקק מגלה את דעתו שלא נוח לו שעושים תכנ"החידוש בסה
ה יכול "פ, דהיינו. 86ה בשעה שמפעיל את סמכותו לפי סעיף "נאותים ומחזק את ידיו של פ

 כוונת המחוקק –או מטרה עיקרית לא נאותה , בדויה, לפסול עסקה אם היא מלאכותית
  .ה ולחזק את ידיו"להרחיב את סמכותו של פ
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וסעיף דומה . ראה דומהשם יש הו,  הוכנס גם לחוק מס שבח–  לפני התיקון86סעיף 
  .דהיינו זה נכון גם למס שבח.  שבמשך הזמן בוטל–הוכנס לחוק מס עיזבון 

  

  

  

  

  

  15.5.03 – 22שיעור 

  יחידת המס

  .  מצויה השאלה של יחידת המס-בין השאלות המרכזיות שכל שיטת מס צריכה לדון בהם 

  : שיטות באופן תיאורטי3יש 

יש רעיון כזה בדיני המס . כ"לא נוהגים בה בד. (צמוכל נישום הוא יחידת מס בפני ע .1
  ).אך אין מקום שאימצו, המודרני

הכנסה של הילדים +  יחידת המס מהווה ההכנסה של ההורים – השיטה המשפחתית .2
שזו השיטה , לפעמים אצלנו אומרים. אצלנו השיטה הזו לא התקבלה. (הקטנים
  ).אבל זה לא נכון, אצלנו

יש . (שמצרפים את הכנסת ההורים ובנוסף את הכנסת הילדים, ההמשמעות של השיט
 ראינו –מקרים אצלנו שהורים מעבירים לילדים נכסים וזה נחשב כהכנסת ההורים 

  ).את זה בשיעור הקודם

, מבחינה עיונית יש יוצא מן הכלל שהכנסת ההורים תכלול גם את הכנסת הילדים
 בשיטה של יחידה משפחתית וזה מופיע שאנחנו בזה הולכים, ומבחינת זה אפשר לומר

  . חברה משפחתית–א 64בסעיף 

העיקרון הזה בא לידי ביטוי .  שבה השיטה שלנו נקטה מלכתחילה– יחידת הזוג הנשוי .3
  . 65בסעיף  –והיום הוא מופיע , 21 בסעיף שהיה בהתחלה סעיף 1941כבר בשנת 

  

  ).אלא נשאר עד היום, נההעיקרון  הזה לא שו( יחידת הזוג הנשוי –עיקרון  

הכנסתה של אשה נשואה החיה עם אישה יראו לעניין  "–) 21בסעיף  (–העיקרון הזה אמר 
ש האיש בלבד ולא על שמה ולא על שם "הפקודה כהכנסתו של האיש והיא תחויב ע

  ". הנאמן

 לא היה 1941לאשה בשנת , א"ז.  והוא לקוח מהפקודה לדוגמא1941 -זה היה הנוסח ב
  . מעמד במס הכנסהשום 

 –שבמקום שיש צורך בדבר : לעיקרון הזה היה סייג אחד לעניין גביית המס והוא אמר
 ניתן לגבות את המס מהכנסתה של האשה באופן –שלא ניתן לגבות את המס מאת הבעל 

  .פ שהשומה לא נערכה על שמה"אישי אע

נניח לאיש הכנסה : לדוגמא. סכום המס שניתן היה לגבות מהאשה היה יחסי להכנסתה
ח על "הבעל הוא הגיש את הדו, 400והמס נניח היה . 2,000יחד , 1,000ולאשה , 1,000

 - וכשבאו לגבות מהבעל הוא אמר אין לי . ש הבעל" והשומה נערכה ע2,000הכנסה של 
  .נגבה ממנה חצי מהמס, לאשה היה חצי מההכנסה, במקרה זה אמרו

  .זה מה שהיה בתקופת המנדט

  . א66, 66, א65, 65, ב64והיום הוא הפך להיות סעיף .  תיקונים16ה עבר לפחות הסעיף הז
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  . כדי להבין את זה נביא נקודות ציון של החקיקה

 היא קיימת עד – בפעם הראשונה הוכרה הזכות לחישוב נפרד - 1952: התיקון הראשון
עובדות ואמרו לא  היה לובי של ארגון אמהות 1952 -ב. היום הזה אך עברה הרבה גלגולים

 היינו –יתכן שאשה עובדת מחוץ לביתה ומקבלת הכנסה והיא מצטרפת להכנסת בעלה 
ומה שנשאר לאשה אחרי המס ,  ההכנסות2 שלפיו מצרפים את -" חישוב מאוחד"שיש לנו 

  . בגלל שהיא מתחייבת לשיעורי המס הגבוהים. הוא מועט מאוד

 הכנסת –העיקרון לא שונה . של ההכנסהחישוב נפרד על כן נכנס התיקון שקראו לו 
. השומה נערכת על שמו, ח"הבעל חייב להגיש דו. האשה ממשיכה להיחשב כהכנסת הבעל

 –כלומר עורכים חישוב נפרד ,  מפרידים בין הכנסת האיש להכנסת האשההחישובאך בזמן 
  . ואז מחייבים את הבעל, כ מחברים"ואח

שהחישוב הנפרד ניתן רק להכנסת :  והוא– 1952 -בהיה סייג חשוב בחישוב הנפרד שהתירו 
א שהכנסה של האשה שאיננה מיגיעה אישית "ז. מיגיעה אישית בלבדהאשה הנובעת 

כלומר אם היה .  המשיכה להצטרף להכנסת הבעל-) דיבידנד, ריבית, ד" שכ-פסיבית (
ב המס חישו,  לגבי הכנסותיה שנבעו מיגיעה אישית–לבעל הכנסה וגם לאשה הכנסות 

  .ההכנסה הזאת הצטרפה להכנסת הבעל', ד וכדו"אבל הכנסות משכ, נעשה בנפרד

 יש לנו סידרה ארוכה של –" יגיעה אישית"אחרי  זה יש לנו פסיקה ענפה בשאלה מה זה 
  . תיקוני חוק

  

  ? מה זה יגיעה אישית

  . כדי שיהיה פיצול הכנסה–הנישומים השתדלו שהאשה תקבל סכום מיגיעה אישית 

  . 844) 1(ד יג"פ, ביטקובר ' פקיד השומה נ282/58א "ד ע"ספ

  . שם התעוררה השאלה מה זה יגיעה אישית

. באותו משפט היה בית מלאכה ובבית המלאכה היו האיש והאשה שותפים ושניהם עבדו
ח למס הכנסה ודרש חישוב נפרד של המס מפני שהוא ואשתו שותפים "הבעל הגיש דו

  . ולכן יש לחשב את המס בנפרד, חציוהרווחים מחולקים חצי 

פ כן לא כל הכנסה מהשותפות מהווה "עבדה בבית מלאכה ואע'  אמנם הגבה טען"פ
 ולומר חלק נובע מיגיעה 2 -מפני שאת הכנסתה ניתן לחלק ל, הכנסה מיגיעה אישית

  . אישית וחלק מההשקעה שהושקעה בבית המלאכה

לעובד שעושה בדיוק אותה עבודה וזה ייחשב ה רצה לראות כמה משלמים בני הזוג "פ, א"ז
  . ואילו היתר זה הכנסה מרכוש, ליגיעה אישית

כל מי שמתייגע כדי , או מונח רחב יותר,  התייגעות פיזית- מה זה יגיעה אישית והשאלה
 הגדרה –הריהו בעל הכנסה מיגיעה אישית ולאו דווקא התייגעות פיזית , להוציא רווח

   .רחבה של יגיעה אישית

וכל מי שמתייגע וטורח בכדי להוציא , הוא מונח רחב" יגיעה אישית"המונח : ש"ביהמ
, ובעקבות כך.  הרי הוא בעל הכנסה מיגיעה אישית–רווח מרכושו בדרך של מסחר ועסק 

  .הגדרה רחבה בחוק

 קיצבה המשתלמת מאת מעביד … לרבות–" הכנסה מיגיעה אישית" יש הגדרה של 1בסעיף 
  . ב"וכיו, סכום המתקבל עקב היוון קיצבה, מענק עקב פרישה,  מקופות גמלקיצבה, לשעבר

  

 שהנישומים מתחילים לסדר את ענייניהם כך שהאשה תקבל חלק מההכנסה ה רואה"פ
  . בצורה של יגיעה אישית

  :והיו דרכים רבות לכך
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  .  שותפויות בין איש לאשה-כמו במקרה ביטקובר  .1

האשה עובדת . והחברה מעסיקה את הבעל והאשה,  הזוגמקימים חברה בבעלות בני .2
  . של החברה ומקבלת שכר וההכנסה היא מיגיעה אישית

.  שמטרתו היא למנוע את האפשרות לפצל הכנסה בין בעל לאשתו- ואז בא התיקון הראשון
  . ומצד שני לא לשלול את החישוב הנפרד במקרה שהאשה יוצאת לעבוד

ושם הוא מצא ביטוי , יה היה מוציא את החוק הגרמניהיה נציב מס הכנסה שבכל בע
 זריינתן חישוב נפרד בתנאי שההכנסה של האשה באה ממקור שהוא  "-שמצא חן בעיניו 

  ". למקור של הכנסת הבעל

והרעיון היה שהחישוב הנפרד יישלל במקרה שהכנסת האשה באה ממקור תלוי במקור 
פרד אם באה ממקור בלתי תלוי ממקור הכנסת האשה תזכה בחישוב נ. הכנסתו של הבעל
  . הכנסתו של האיש

  . 66 והיום זה סעיף 65והכניסו את זה לסעיף 

  )ד (66סעיף 

ממקור הזוג האחד באה -לא יחולו אלא אם הכנסת בן) א(הוראות סעיף קטן ) ד(
  .הזוג השני- במקור ההכנסה של בןהכנסה שהוא בלתי תלוי

ש "בימ. רמני לא עמד במבחן של החוקה הגרמנית החישוב המאוחד בחוק הג–דרך אגב [
  ].הגרמני קבע שזה מנוגד לחוקה הגרמנית שקובעת שוויון לאיש ולאשה

  

  ? "מקור בלתי תלוי"מה זה : ומתעוררת השאלה

והמחוקק מבהיר מהם  המקרים שלא יינתן חישוב . והייתה פסיקה ואחריה תוקן החוק
  . נפרד

מאחד , בין השאר, הזוג האחד כאמור אם היא באה-בןולא יראו הכנסת  "– )ד (66סעיף 
  ":מאלה

  .ושותפות, חברה, עסק: המחוקק מפרט מקרים שבהם הוא רואה תלות במקור ההכנסה

בעקבות .  לא יתנו חישוב נפרד-" ביטקובר"שאחרי התיקון בחוק אם יש מקרה כמו , א"ז
  . זכות לחישוב נפרד זה שולל את ה–התיקון הזה שותפות בין בעל לאשה זה לא טוב 

  

המחוקק  – מה פירוש שהאשה עובדת בחברה שיש לה מניות או לבעלה – המחוקק התלבט
ברור שרוצים לשלול , אם החברה בבעלות הבעל והאשה,  ברור הדבר שמצד אחד–מתלבט 

הזוג יש -לא רוצים לשלול את החישוב הנפרד אם לבני, אבל מצד שני. את החישוב הנפרד
  . מניה בחברה

  ?אז היכן נקבע את הגבול

  )).2) (ד (66בסעיף . (10%י מבחן מספרי של "הגבול נקבע באופן שרירותי ע

 מהמניות בחברה אז אם האשה עובדת באותה חברה 10% -הזוג יש פחות מ-אם לבני, א"ז
 ומעלה לא יינתן החישוב 10%אך אם יש להם . לא תישלל מהאשה הזכות לחישוב נפרד

  . הנפרד

  ):2) (ד (66בסעיף ובע עוד סייג לסייג ואומר המחוקק ק

זכות , במישרין או בעקיפין, הזוג השני-הזוג או לבן-חברה אשר בה יש לשני בני
אלא אם הייתה למקבל ההכנסה הכנסה כאמור ,  מזכויות הצבעה10%בהנהלה או 

לפני נישואיו או חמש שנים לפני שלבן זוגו , ולא פחות משנה, מהחברה זמן סביר
  ;במישרין או בעקיפין בחברה, יתה זכות כלשהיהי
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 שנים לפני שהבעל 5או , לפחות שנה בחברה לפני הנישואין, אם האשה עבדה כבר, א"ז
  .  במקרה כזה לא נשלול זכות לחישוב נפרד-רכש מניות בחברה 

. אם לבעל יש חברה ולוקח את אשתו בתור מזכירה לא יהיה חישוב נפרד: במילים אחרות
  . ת זאת אם אדם יתחתן עם המזכירה זה בסדראך לעומ

  .מדוע שלא נכיר,  אך אם החשש לא קיים-ה שאולי עובדים עליו "החשש של פ

 שאם באמת בעסק המשפחתי יעבדו הבעל – שאומר )ה (66בסעיף ובזה יש התייחסות 
 בינואר 1 -ותחילתו ב. ואשתו לא ישללו את החישוב הנפרד בתנאי שיתמלאו התנאים

2002.   

  

  . בעניין החישוב הנפרד– עניינים נוספים 2

  . עניין לובינסקי ועניין בן פורת

  .בלובינסקי היה מקרה שלאיש היו הכנסות ולאשה היו הוצאות מפרדס שהיה לה

 2וטען . הנישום תבע חישוב נפרד של המס על הכנסת אשתו הנובעת מפרדס שהיה לה
  :טענות חשובות

  . הטענה הזו נדחתה- אישית ולא מרכוש זה מיגיעה, שהכנסה מפרדס .1

עומד בסתירה לחוק שיווי זכויות האשה ולכן הוא , שהחישוב המאוחד שנקבע בפקודה .2
  .בטל

כל שופט נתן . אבל הנימוקים היו שונים, ש הגיע למסקנה שהסעיף איננו בטל"כאן ביהמ
  . נימוק אחר

.  של חוק שיווי זכויות האשה שאין ניגוד בין ההוראה הזו לבין הוראהשופט אחד אמר
הניתוח של חוק שווי זכויות האשה מראה כי אין להפלות את האיש ואת האשה , ראשית

כ "מפני שבסה, מס הכנסה לא מפלה לרעה את האשה' ואילו פק. לכל דין בחוק שלנו
בעצם החוק אומר שזוג נשוי משלם . קובעים כאן את יחידת המס כיחידה של הזג הנשוי

 אבל זה לא מפני שמפלים לרעה את האשה באשר היא -מאשר אילו לא היה נשוי יותר מס 
  .אשה

ז ימשיכו לחיות כזוג וייהנו "ש צו פירוד ובכ"יקבלו מביה,  שבני זוג-באנגליה היה מקובל 
  . ואומרים שגם בארץ נמנעים זוגות להינשא. מהקלות גדולות ממס הכנסה

ד השומה שנקבע בארץ היה מבוסס על העיקרון אמרנו שהעיקרון של איחו: בקשר לאנגליה
- ושם היה עיקרון של צירוף ההכנסות לצורכי השומה וזה נבע מהעיקרון הישן–האנגלי 

  .  ולאשה לא היו זכויות– אשתו כגופו –שראו בזוג הנשואי כגוף אחד , נוצרי/ האנגלי-הדתי 

ולבסוף , א היה בכללכשאצל האנגליים זה ל,  הקנינו את הזכות לחישוב נפרד1952 -ב
הם העניקו אפשרות , האנגלים שינו את חוק מס הכנסה שלהם בצורה טובה יותר משלנו

יש לנו חישוב נפרד והוא מסויג , אך נשארנו מאחור, ואילו אצלנו התקדמנו. לפיצול
  .שותפות, חברה,  בלתי תלוי–בסייגים שונים 

  

  תיקונים נוספים בחוק

ולכן ,  הנשים בישראל היו רגישות לפגיעה במעמד של האשה– הצד הפורמלי - מישור נוסף
" המשפיל" הורידו את הביטוי –אחד הדברים הראשונים שהנשים הצליחו להעביר בכנסת 

  ". ולא על שמה ולא על שם הנאמן "65בסעיף 

  .  שלא נתנו להם- היה לגבי התיק במס הכנסה וזכות ערעור למס הכנסה -  תיקון נוסף



  דיני מסים
  אריה לפידות' פרופ: מרצה

  
  
  

   פיני בסיס–י "סוכם ע
piniben@012.net.il  

119

והבעל ,  עצמאי ואשתו שכירה וערכו שומה והאשה חושבת שעשו לה עוולהבעל: לדוגמא
כי אין לה כל מעמד . אומר לה תעזבי אותי אל תגישי ערעור והיא לא יכולה להגיש ערעור

  .במס הכנסה

מס הכנסה ' חוק לתיקון פק 1992בעניין המעמד של האשה הגענו להישגים והוא בשנת 
  ".בן זוג "- והשיגו שוויון מוחלט והכניסו -" אשהבעל ו" ביטלו את המילה – 89' מס

אבל ההשוואה הזאת היא השוואה . שהאשה השיגה השוואה מוחלטת למעמד האיש, א"ז
יכול שהתיק יהיה על , המעמד שלה כיום שווה, כלומר. מס הכנסה' לצורכי מעמדה בפק

  .'אחריות פלילית וכו, ח"וכן החובה להגיש דו, שמה

 אמרנו שהחישוב הנפרד יינתן על הכנסה מיגיעה –א לגבי החישוב הנפרד  והו- והישג נוסף
  . דיבידנדים, מניות, ריבית, ד" שכ–הוא לא יינתן על הכנסה מרכוש . אישית

אבל המחוקק לא הולך לאורך כל הדרך כפי ,  מרחיב את הזכות לחישוב נפרד92 -החוק מ
 והצעד הזה -ד אחד בזהירות אלא צעד עוד צע, האמריקאי והגרמני, המחוקק האנגלי
זוג יש הכנסה מרכוש והרכוש הזה היה בבעלותה עוד לפני הנישואין או -אומר שאם לבן

  . שקיבלה אותו בירושה במהלך הנישואין גם במקרה כזה יינתן חישוב נפרד

אם אני מתחתן עם אשה שיש לה פרדס מלפני הנישואין או שקיבלה אותו : לדוגמא
  . היא זכאית לחישוב נפרד–אין בירושה במהלך הנישו

 שאשה בעלת רכוש שהתגרשה או התאלמנה קשה היה לה –מה שהטריד את הנשים 
ד "כי אחרי החתונה יערכו להם חישוב מאוחד והכנסת האשה מפרדס או משכ. להתחתן

  .ולא היה משתלם לבעל לשאת אשה, מצטרפת להכנסת הבעל ומתחייבים בשיעור מס גבוה

  

  ?1992 -שים במה לא השיגו הנ

  .ה בלבד'הם לא הבינו שההישגים היו בתחום הפרסטיז

 כל השנים חששתי להעביר תיקון כזה שמא הוא ייתקל בהתנגדות  של – ה אמר"פ
  . אז אני מסכים,  ועכשיו אתן מבקשות–הנישומות 

היא לא ,  היא לא הייתה חייבת לחתום–אשה עבדה והייתה פטורה , כי מה היה קודם
  . יה לעונשיםהייתה צפו

מקור תלוי ,  ללא הבחנה בין יגיעה אישית-חישוב נפרד : והן לא השיגו את הדבר החשוב
  . ללא תלוי

 לבטל את כל הסעיפים וסעיפי המשנה ולכתוב חוק פשוט וברור והוא –הדבר החשוב הוא 
  . ש האיש או על שמה" בן רשום ע–שבני זוג זכאים בכל מקרה לחישוב נפרד 

  .  אז מה–ש האשה " יהיה בית וירשום עוהחשש שלאיש

  . ש בן זוג אחד"א שיטות המס מאפשרות פיצול ההכנסות אפילו כאשר הנכס רשום ע"ז
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  22.5.03 – 23שיעור 

  שותפויות וחברות

אין הגדרה ". חברה", "חבר בני אדם", "אדם"יש הגדרה של ,  סעיף ההגדרות- 1בסעיף 
  ".שותפות"של 

  ).הגדרה רחבה ביותר(; כהגדרתם בסעיף זה, אדם-בר בני לרבות חברה וח-" אדם"

חברותה או , אגודת אחים, וכל חברה, מואגד או מאוחד,  כל גוף ציבורי- "אדם-חבר בני"
  ; בין שהן מואגדות ובין שאינן מואגדות, התאחדות

,  חברה שהואגדה או שנרשמה על פי כל דין בר תוקף בישראל או במקום אחר-" חברה"
  ;  גודה שיתופיתלרבות א

. אין כאן, שותפות". אדם"והכל ביחד נכנס לתוך הגדרת , א"חברה נכללת בתוך חבר בנ
  . א"ששותפות נכללת במונח חבר בנ: הדעה הרווחת היא

  .  זה יחול רק על שותפות-שאם הפקודה נוגעת בשותפות , כמובן

  

  שותפות

מבנה מוזר אבל לא . תפויותהשו' אבל יש הגדרה דומה מפק, אין לנו הגדרה של שותפות
  .ברור למה זה כך

  ; שותפויות– מס הכנסה'   לפק63סעיף 

יד פלוני עוסקים -כי בעסק פלוני או במשלח, הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה) א(
  -אדם או יותר יחד -שני בני

 - ז לא נאמר שותפות "ובכ, השותפויות' ואז כבר הייתה פק, 1941כי זה הוכנס , מוזר קצת
  .השותפויות' לפי פק

, 1922 - מהפקודה לדוגמא מ63אני חושב שהסיבה שהעתיקו את סעיף : לפידות' פרופ
  . ולכן הנוסח הזה, והיא שימשה כמודל לחקיקת מס הכנסה ברחבי האימפריה הבריטית

הוכח להנחת  "–כי מלשון הסעיף . 63 הוא לעניין הפרשנות של סעיף – החשיבות של העניין
  . ה לקבוע אם יש שותפות"צורת הניסוח לכאורה מרמזת שיש סמכות לפ". ה"דעתו של פ

ה לומר לא הוכח להנחת דעתי כי "האם רשאי פ, השותפויות' נניח שיש שותפות לפי פק
  ?א יחד" בנ2בעסק עוסקים 

  . 63ה לא להחיל את סעיף "לכאורה נוכל לומר כי יש סמכות לפ

פ שלא זה בדיוק מה שנאמר "אע. 63ול סעיף השותפויות יח' אם קיימת שותפות לפי פק
מפני שהדבר העיקרי שהטריד את המחוקק בסעיף , "הוכח להנחת דעתו: "כי נאמר, שם
  ". פיצול ההכנסה" הוא 63

' י כך יפצלו את ההכנסה בין מס"וע, ה שמא יקימו שותפות למראית עין"א החשש של פ"ז
  . ו כל ההכנסה הייתה בידי אדם אחדמאשר איל, ונמצא שהמס יהיה נמוך יותר, שותפים

לאדם פלוני יש עסק והוא אומר לחברו בוא נעשה שותפות שלפיה העסק יהיה : דוגמא
במקרה כזה המס יהיה יותר נמוך מפני . בשותפות ביני לבינך וההכנסה תתחלק בינינו

  . כל אחד משלם פחות מס,  אנשים2שאם הרווחים מהשותפות מתחלקים בין 

  .ה יבדוק האם אכן קיימת שותפות" שמא יעשו דברים כאלה ולכן פהמחוקק חושש

, פ שלכאורה היה חוזה שותפות"אע, ש קבע שלא היה שותפות"ואכן היה משפט כזה שבימ
השותפויות ידוע כי זה ' פ פק"בשותפויות ע. והנימוק המכריע היה אי שותפות בהפסדים

  .אחד המבחנים החשובים



  דיני מסים
  אריה לפידות' פרופ: מרצה

  
  
  

   פיני בסיס–י "סוכם ע
piniben@012.net.il  

121

החבר . לא תפסיד כלום, ברו ואומר לו בוא נעשה שותפותתארו לכם שבעל עסק פונה לח
ד "פס(ואז רוצה להכניס סעיף שלא יהיה שותף בהפסדים , יגיד לו אני מפחד מהפסדים

 כי שותפות אמיתית זה -ש שזה סימן שלא היה שותפות "ובזה הכריע ביהמ). ה"פ. ויסמן נ
  . גם ברווחים וגם בהפסדים

  

  . 36ההוראות העיקריות של סעיף 

  ;)1) (א(63סעיף 

 והיא תתברר - בשנת המס מהכנסת השותפות יראו את החלק שכל שותף זכאי לו) 1 (
ח על הכנסתו "והיא תיכלל בדו, כהכנסתו של אותו שותף -בהתאם להוראות פקודה זו 

  ;שעליו להגיש לפי הוראות פקודה זו

הייתה הכנסת ראשית קובעים מה , הסעיף אומר כאשר יש לנו עסק והוא בשותפות
  . דבר שני מהם החלקים של השותפים השונים. השותפות

 כל שותף שלב שני. 100 קבענו שההכנסה שלב ראשוןאז . 50%א " שותפים כ2נניח שיש 
  . ח" והוא כולל את זה בדו50% כל שותף חייב במס על שלב שלישי. זכאי לחצי מההכנסות

  . שאלות קשות2מתעוררות 

  ? "כאי לוז"מה פירוש המילה . 1

פ חוזה השותפות גם אם לא קיבל את החלק "פירושו שהוא זכאי היה לקבל ע: התשובה 
  . שלו למעשה

  .ה"פ' ד כמוס בוכניק נ"פס

השותפות ביניהם , ושותף נוסף שגר ברחובות, א" כמוס בוכניק שגר בת- שותפים 2היו 
  .  לפני שהפרי קיים שקונים את הפרדסים עוד–שפירושו " עסקי דמאן"הייתה שותפות של 

אם , בעל פרדס זקוק לכסף והוא הולך לבעל הון ומוכר את הפרי שיהיה בפרדס, למשל
  . הרווח של המוכר, פחות. הרווח של הקונה, לבסוף היו הרבה פירות

 ועשו -וכמוס בוכניק היה בעל ההון , השותף מרחובות היה מומחה בעסק של דמאן
  .שותפות

  . והוא שילם מס מהשותפות, רה עם מס הכנסה רחובותהגיע לפש, השותף מרחובות

,  ואמר לו שיש שותפות עם בוכניק-א "ה ת"ה רחובות שלח פתק אינפורמציה לפ"פ
  . 100ואני יודע כי השותף ברחובות הסכים שההכנסה הייתה ',  לי50ובוכניק קיבל 

 30הצהיר על התברר שאדון בוכניק . 50א הלך לבוכניק ואמר היה לך הכנסה של "ה ת"פ
  . והוא מגיש ערעור למחוזי. 50וערכו לו שומה על . 50ולא על 

השותף . וגם השותף מרחובות. ש המחוזי" הוא מעיד לפני בימ-וכאן קורה דבר דרמטי 
בוכניק מעיד ואומר אני שמח .  והתחלקה חצי100מרחובות מעיד שההכנסה הייתה 

  . 30 אבל אני קיבלתי רק 100שההכנסה הייתה 

והוא אמר כל הפעולות היו דרך הבנק ? 30 איך אתה יכול להוכיח שקיבלת רק שופט שאלה
והשופט דחה . והוא אמר לא ידעתי, והשופט שאל למה לא הבאת את חשבון הבנק. שלי

  .והוא אכן הביא דפי חשבון, עד להבאת דפי החשבון, את המשפט

והוא היה . לקבל" זכאי"כמה הוא  מעניין אותי - לא מעניין אותי כמה הוא קיבל ה טוען"פ
  . שיגיש תביעה נגד השותף מרחובות30ואם קיבל , 50זכאי לקבל 

  .  פסק לטובת בוכניקש"ביהמ

: השופט חשין כתב". (זכאי"כי זה . 50 דחו וקבעו שהוא צריך לשלם על - אבל בעליון
וק  לא יכול לפס–ש בערעור מס הכנסה "בימ. שהוכה בתדהמה מהתוצאה של המחוזי
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ה צריך לבדוק "שפ, מס הכנסה' ולכן יש היגיון מסוים לגישת פק. בסכסוך שבין השותפים
  ). חלקי השותפים ברווחים והכנסת השותפות– דברים בלבד 2

  

  ? באופן טכני איך זה נעשה

ח על "דו, לפי דרישת פקיד השומה,  יערוך וימסור–ראש השותפים  "):2)(א(63סעיף 
  ."הכנסת השותפות בכל שנה

ח על הכנסת השותפות ומציין מי השותפים ומה " קודם ראש השותפות מגיש דו–א "ז
  . חלקיהם

  . כ מחייב כל שותף לפי החלק שזכאי לו"ה קובע את השומה ואח"האוצר ופ

  

  63הנקודה העיקרית של סעיף 

  שקיפות

גם אם אנחנו .  הכל מודים ששותפות רשומה מהווה אישיות משפטית נפרדת-שקיפות 
א "ז, ז לעניין מס הכנסה יש שקיפות"בכ, מרים שהיא מהווה אישיות משפטית נפרדתאו

  .החוק אומר שלגבי שותפות יש שקיפות מוחלטת. השותפות היא שקופה

  ).ד חדש"פס". (שדות"ד "יש נסיגה מסוימת בפס

  .ד שדות"נתחיל עם המצב שהיה ברור לפני פס

לא ,  לפקודת מס הכנסה63סעיף  והמשמעות היא שלצורכי –השותפות היא שקופה 
  .אלא על השותפים, מסתכלים על השותפות

  ?מה המשמעות שקודם נערכת שומה לשותפות

כל זה שייך לתהליך הטכני , ח של ראש השותפים" שהסעיף שמדבר על הדוש פסק"ביהמ
 כל שותף רואים אותו כאילו –של עריכת השומה ואילו לגבי השומה עצמה והחיוב במס 

  . ק מרווחי השותפותקיבל חל

 אם לנישום יש הכנסות –א "ז. אלא גם לגבי הפסדים, והדבר הזה נכון לא רק לגבי רווחים
ובמונית יש רווחים וחלקו , הוא שכיר ובנוסף הוא שותף במונית, למשל, ממקור מסוים
 הכנסתו 50%+ ח ומצהיר על הכנסתו כשכיר "אותו אדם מגיש דו, 50%ברווחים נניח 

והיה אם השותפות תסתיים . והוא ישלם מס על הסכום הכולל, המוניתמשותפות 
ויפחית , א הוא יצהיר על הכנסה ממשכורת כשכיר"ז. בהפסדים הוא ייהנה מהפסדים אלה
  .את ההפסד משותפות בתור מונית

מכאן החשיבות של שקיפות , ל וגדולות"בגלל שמדובר בעסקאות בינ: החשיבות בזה
  .השותפות

  

ניסיונות של תכנון מס המבוססות על כך שהשותפות '  נעשו בארץ מס–ם במשך  השני
  .הרשומה מהווה ישות משפטית נפרדת

 -ד של העליון בזמן המנדט " החל מפס- בכל המקרים ללא יוצא מן הכלל ש בישראל"ביהמ
בין אם היא אישיות , קבעו שיהא אשר יהא מעמדה של השותפות מבחינת דיני השותפויות

 ובזה דחו –מכל מקום לצורכי מס הכנסה קיימת שקיפות מלאה , פרדת או לאמשפטית נ
  . את כל הניסיונות לעשות כל מיני תכנוני מס

  .שדות חברה להובלה' פקיד שומה פתח תקוה נ 2026/92א "כל זה היה עד שהגיע ע

כאשר שותף מוכר את חלקו , שם התעוררה השאלה מה קורה לעניין מס רווחי הון
  . לחברהבשותפות 
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  ? איך עורכים את החישוב לצורך רווחי הוןוהשאלה

  . לצורך רווחי הון בודקים כמה עלה הנכס ובכמה נמכר

  ; אפשרויות2יש 

  . וזה הנכס הנמכר– שיש לו בשותפות הזכותשהשותף מכר את  .1

  . בנכסים של השותפותחלקושהוא מכר את  .2

  . ויש הבדל ניכר לעניין מס רווחי הון

לכן הנכס שנמכר ,  הואיל והשותפות שקופה לחלוטין לעניין מס הכנסה– הראשונההטענה 
  .  שיש לשותף המוכר בנכסי השותפותהחלקאלא , איננו הזכות בשותפות

הוא לא היה חלק .  בשותפותהזכות היא לטעון שהנכס הנמכר הוא – האפשרות השניה
  . אלא הזכות בשותפות, בנכסים של השותפות

  

  .ניין מס רוחי הוןויש הבדל לע

לעניין מס רווחי הון ניתן לראות את הנכס הנמכר : ופסק, ד הרוב" נתן את פסאנגלרד' הש
  . שהייתה לשותף בשותפותכזכות

אלא הואיל ויש לנו , יש לראות את הנכס הנמכר לא כזכות בשותפות: ברק' לעומתו הש
  . הנכסים בשותפות שהיה למוכר בכל אחד מכחלקשקיפות יש לראות את הנכס הנמכר 

שהואיל וזה שאלה קשה ומסובכת לכן ראוי שהמחוקק יתערב : הדבר הנוסף שאמר ברק
  . ויקבע מה קורה כשהשותף מוכר את הזכות שלו בשותפות

  ).ל"יש חשיבות גדולה לכל השאלה של השקיפות בשותפויות בעסקאות בינ(

וראינו נסיגה , שיש שקיפותראינו , ראינו מהם הבעיות הקיימות בהטלת מס על שותפויות
  . מסוימת בשדות

  

  חברות
. חברה  היא אישיות משפטית נפרדת. כל מה שאמרנו לגבי שותפות שונה לגמרי לגבי חברה

והתוצאה שניתן לעשות עסקאות בין בעלי . אין שום ספק שהחברה נפרדת מבעלי המניות
חוץ מענייני . 'הלוואה וכו, זה יכול להיות שכירות. המניות מצד אחד ובעל החברה מצד שני

  ).סלמון. סלמון נ. (מעמד אישי

  ?השאלה שעומדת בפני מס הכנסה היא כיצד להתייחס לרווחי החברה

יש . ח"היא חייבת להגיש דו,  החברה נחשבת לנישום נפרד מבעלי המניות– הגישה כזו
 חייבת החברה. השומה נערכת לחברה). ח"י רו"מאושר ע(דברים המאפיינים את החברה 

  .פ השומה שנערכה"לשלם מס ע

כאשר החברה , א" ז– 2 חייב לשלם מס על דיבידנד כפי שראינו בסעיף – בעל המניות
ח על " בעלי המניות כל אחד חייב להגיש דו–מחלקת את רווחיה בצורה של דיבידנד 

כי הוא יכול , גם אם הוא מקבל ריבית הוא משלם מס על הריבית: דרך אגב. (הדיבידנד
  ). להיות גם נושה של החברה

ראינו שבשותפות יש שקיפות ולכן לא מתעוררת שאלה : והשאלה שמייחדת את החברה
בחברה יש לנו מצב שונה והוא . השותפות לא משלמת מס אלא השותפים, של כפילות
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 האם לא משלמים מס כפול ומה צריכה והשאלה. שהחברה משלמת מס וגם בעלי המניות
  ?להיות השיטה

  ; אפשרויות3יש 

 נישום נפרד והוא משלם מס על -בעל מניות . החברה נישום נפרד ומשלמת מס בנפרד .1
והיא לא , על חברה זה שיעור קבוע. וקבעו שיעורי מס על חברה שונה מיחיד. דיבידנד

  ).ז"נ(זכאית לניכויים וזיכויים 

. כמו השותפותי כך שהחברה תהיה שקופה "נטיל מס פעם אחת בלבד ונעשה זאת ע .2
נתעלם מהאישיות המיוחדת של החברה ונראה כל בעל מניות כאילו קיבל חלק מרווחי 

  . החברה

  . מפני שיש לנו בעיה של יכולת התשלום-הבעיה של הגישה הזו 

ובנק לאומי מפרסם , ונניח ולבנק לאומי יש רווחים. נניח שיש לי מניות בבנק לאומי
 אבל אני – לשלם מס על הרווחים של בנק לאומי לפי השקיפות אני צריך. את המאזן

  . ז"ואולי זה גם מניות למוכ. לא רואה את הרווחים

  . א יש שם כפילות חלקית"ז.  השיטות2היא שמקובלת אצלנו ויש בה מיזוג של  .3

  ?איך הכפילות עובדת

היו טכניקות שונות כדי להגיע לידי . אם בודקים את התפתחות מס החברות בארץ
שבו כאשר החברה מחלקת דיבידנדים היא תיהנה מהקלה כל שהיא על מצב 

  .  משום שבעלי המניות משלמים מס על זה, הדיבידנד

 מס על 36%קודם החברה משלמת .  פשטנית מאוד-הדרך האחרונה שמקובלת היום  
אלא מקבל . זה לא משנה את החיוב במס שלה, אם היא מחלקת דיבידנד. הכנסתה

  . בלבד25%אבל הוא משלם , לשלם מס על הדיבידנדהדיבידנד חייב 

  .זו שיטה חדשה

  . ולפניה היו הרבה שיטות אחרות, השיטה הזו פשטנית וחדשה למדי

מ ולא העבירה " מס מהדיבידנד ששילמה לבעה25% הייתה שהחברה ניכתה – הראשונה
  .את זה למס הכנסה

  . חישוב המס החל על החברה שהדיבידנד ששולם נוכה כאילו בתור הוצאה לצורכי השניה

  . כל השיטות באו להקהות את כפילות המס

  

ומתעוררות כמה 
  שאלות

  .מה היחס בין שיעורי המס על היחיד לבין שיעורי המס החלים על החברה .1

  . השימוש בחברה לצורך תכנון מס .2

 לפי  הולכים ועולים–שיעורי המס החלים על היחיד הם פרוגרסיביים : השאלה הראשונה
הוא מתחיל בשיעור היחסי ולא .  יחסי- הוא קבוע –שיעור המס על החברה . גודל ההכנסה

  . עולה על השיעור היחסי
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  ? לקבל את ההכנסה בתור הכנסה של יחיד או חברה– מה עדיף ונשאלת השאלה

היה נמוך יותר משיעור ,  היה כאשר החברה לא חילקה דיבידנד שיעור המס עליה1975עד 
א אם החברה שילמה מס בשיעור שהיה בסביבות "ז. סימלי שחל על היחידהמס המק

  . 50% -ז שיעור המס שחל על היחיד הגיע להרבה יותר מ"לעומ, 50%

א שהיה יתרון גדול מבחינת המס לנהל את העסק בצורה של חברה אשר לא תחלק "ז
  . דיבידנדים

י כך שהחברה "לחסוך מס ע הוקמו כדי 75המצב הזה גרם לכך שרוב החברות שהיו לפני 
  . לא חילקה דיבידנדים

 היה – כדי שהנישום ייהנה מהניכויים והזיכויים האישים –תכנון המס היה יותר מתוחכם 
.  הנישום מקים חברה והיה מנהל בחברה ומקבל משכורת מהחברה–מקובל לעשות כך 

והמס , כורתהוא היה משלם מס על המש, החברה הייתה מנכה את המשכורת בתור הוצאה
הם קבעו את המשכורת ששיעור המס היה . לא היה גדול משום שהמשכורת לא גדולה

50% .  

מכאן ואילך הרווחים היו . 30% והשיעור היה 15,000א המנהל היה מקבל משכורת של "ז
, 60-80% שלמו 15,000א מעל "א בעוד שלכל בנ"ז. 50%נשארים בחברה ומתחייבים במס 

  .50% -ת המס השולי בבעלי החברות קבעו א

היו סידרה של סעיפים בפקודה שטיפלו בעניין של חברה שיש לה , כדי למנוע את התופעה
 למנוע מחברות את –המשמעות של הסעיפים הללו . רווחים ואינה מחלקת דיבידנדים

  . האפשרות לא לחלק דיבידנדים

היה , קו דיבידנדיםא אם הנציב היה רואה שחברות מסוימות היו להם רווחים ולא חיל"ז
, אלה הוראות שבאות לסכל תכנון מס, יכול לומר נטפל בכם כאילו חילקתם דיבידנדים

  . 76-81וההוראות קיימות בסעיפים 

  

  ; שלבים2 היו – 75מאז 

קבעו כי שיעור המס על חברה . כדי לפתור את כל הבעיה של הקמת חברות לצורכי מס
  .יהיה יותר גבוה משיעור המס של היחיד

א לא כדאי "ז. 61%וחברה בשיעור , 60%א היחיד ישלם מס בשיעור שלא יעלה על "ז
  . להקים חברה בשביל הפחתת מס

בעוד אשר היה תמריץ ,  קבעה בצורה חריפה בעיה שהייתה קיימת קודם לכןהתפנית
  .עכשיו יש תמריץ שלילי להקים חברה, 75מבחינת המס להקים חברה לפני 

גם אם החברה לא .  מצבו מבחינת המס גרוע יותר מקודם מי שמקים חברה75מאז 
  .ואם מחלקת דיבידנדים שיעור המס עולה, 61%מחלקת דיבידנדים שיעור המס היה 

  

  .בראשית שנות התשעים חל מפנה חד בהטלת מס על חברה

מה . משיעור המס השולי הגבוה של היחיד, כיום שיעור מס על חברה נמוך יותר באופן ניכר
  . מביאים בחשבון את תשלומי ביטוח לאומי  ומס בריאות שלא חלים על חברהגם כאשר

  . היום יש יתרון גדול מבחינת המס לנהל את העסק בצורה של חברה, א"ז

  .זאת בעיה של חברה שקשורה לשיקולי המס, 76-81 אם יחזירו את סעיף ושוב יש חשיבות

  .  שקיימת בעניין ניכוי החברותבעיה שניה

. ז החברה היא ישות נפרדת מבעלי המניות" לעומ–ותפות יש שקיפות מוחלטת ראינו שבש
  . והחברה מצד שני, וכפי שאמרתי ייתכנו עסקאות בין בעלי המניות מצד אחד
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הצדדים .  הצדדים הללו2כאשר אין זכות בין ,  צדדים עושים הסכם2תארו לכם מצב שבו 
יתכן , לכלית הם אותם האנשיםאבל מבחינה כ,  צדדים להסכם2הם מבחינה משפטית 

  .מצב שבו הצדדים יעשו הסכם שנוח להם מבחינת מס הכנסה

כ המחוקק חושב שמנצלים לרעה את האישיות הזו ולכן הוא קובע "זה לגיטימי אא
וזה יכול להיעשות , הוראות שבאות להתעלם מהישות המשפטית הזו ולעשות הרמת מסך

ש מגיע למסקנה שהעסקה "כאשר בימ, 86 י סעיף"או ע' י הוראות מסוימות בפק"ע
  . מלאכותית או פיקטיבית

 עושה הרמת מסך כשנראה לו שמנצלים לרעה את הישות המשפטית –המחוקק מצד אחד 
, ז הנישומים טוענים אם מס הכנסה מקפיד אתנו בעניין הקמת חברה"לעומ, של החברה

 לקראתנו במקרים  זה לא בסדר שמס הכנסה הולך–ואם היא מהווה תמריץ שלילי 
שאנחנו רוצים ליהנות מיתרונות החברה מבחינת דיני החברות ויש תמריץ שלילי לא 

  .להקים חברה

  . המחוקק הולך לטובת החברה, ולכן

  .  החברה השקופה– שנקט בו המחוקק זה ברפורמה האחרונה הפתרון החדיש

). 199' בעמ(קופה חברה ש' סימן ה. יש לנו גם מקרים שבהם חברה תיראה כחברה שקופה
  .וזה עדיין לא נכנס לתוקף

  ).המשך בשיעור הבא. (לקרוא את הנושא של חברה שקופה

  

 

  . 1801) 3(טו, פקיד השומה' מרדכי בורק נ 190/61א "ד ע"לקרוא פס

 מקומות עבודה ונאלץ לקחת מונית או אופנוע ולנסוע ממקום עבודה 2 -שכיר שעבד ב
  . 17מותרות כהוצאה לפי סעיף והשאלה האם הוצאות אלה . לשני
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  29.5.03 – 24שיעור 

  )המשך(חברה 

  ). סלמון' סלמון נ(החברה מהווה אשיות משפטית 

 שעושים הרמת מסך – אך יש יוצאים מן הכלל –זה נכון באופן עקרוני גם לגבי מס הכנסה 
  .מס הכנסה'  אבל צריך להראות שזה מבוסס על הוראות מיוחדות מפק–

וגם ,  בשותפות כל שותף חייב לשלם מס על חלקו–עניין של קיזוז הפסדים וזה רואים ב
  . בהפסד זכאי כל שותף לקזז

א אם החברה "ז.  העניין של שיעורי המס–המצב שבו לא ניתן לקזז הפסדים של חברה 
היה גרוע ביותר ממה , החברה+ לפחות בעבר מצבו של בעל המניות , מחלקת דיבידנדים
  .ם את החברהשהיה אילולא הקי

 ולכן לא היה כדאי - 60%יותר מפרטי שהיה רק , 61% קבע המחוקק מס לחברה 75בשנת 
  .להקים חברה

סעיפים . ואם חברה חילקה דיבידנדים המצב היה גרוע יותר מאשר יחיד שלא הקים חברה
  . הסמיכו את מס הכנסה לראות כאילו החברה חילקה דיבידנדים– 76-81

מצב שבו לא רק שלא כדאי להקים חברה אלא שהקמתה עלולה ישנו : במילים אחרות
  .להיות לנישום לרועץ

מס הכנסה שאפשרה לחברות מסוימות להיות נישומות '  הכניסו הוראה לפק52כבר בשנת 
  .לא כחברה אלא כמשהו שדומה לשותפות

ם שבא לייעץ למדינת ישראל איך " היה בארץ מומחה למס הכנסה מטעם האו– 52בשנת 
  : סוגי חברות2 להבדיל בין –ואחד הרעיונות שלו . ח מסיםלנס

  .מספר גדול של בעלי מניות,  קלאסית–חברה גדולה  .1

  .חברה שדומה לשותפות אבל מאוגדת בצורת חברה .2

לגבי החברה שדומה לשותפות ניתנה אופציה לבעלי מניות לבקש שהשומה של החברה 
בדומה לסעיף (והסעיף שהוכנס אז ". ביתחברות "אלה היו , תיעשה בדומה לשותפות

  ". חברות בית"הסעיף עדיין נשאר והוא מדבר על ). ב"בארה

  . חברות בית– 64סעיף 

, שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בנינים, 76חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 
וחלוקתה של אותה , כהכנסתם של חברי החברה, לפי בקשתה, הכנסתה תיחשב

תיעשה כפי שיורה , כולם או מקצתם, בין חברי החברה, לענין השומה, הכנסה
הרואה עצמו מקופח על ידי הוראת הנציב רשאי לערער עליה לפני בית ; הנציב

  .158-153המשפט כאמור בסעיפים 

 שחברה כזו יכולה להגיד לא רוצה ליהנות מיתרונות של חברה ולא לסבול –א "ז
  .ילו היה שותףורוצה שכל בעל מניות ישלם מס כא, מחסרונות

 שכל רכושה או 76חברת מעטים כמשמעותה בסעיף  "–הסעיף הזה במקורו היה קצת שונה 
  ".ועסקיה הם אחזקת בניינים

ובנוסף , מעטים'  הוא התייחס לכל החברות שנחשבו לחב–במקורו הוא היה יותר רחב 
  .אלא שכל רכושם ועסקיהם הם אחזקת בניינים, לחברות אפילו שאינם מעטים

 אפילו אם 64 היא נכנסה לסעיף – אם היה חברה שהיו לה רק בנינים שמשכירה –א "ז
זה  (– 64תמיד היו זכאים ליהנות מסעיף , בנוסף כל חברות אשר היו מעטים. הייתה גדולה

  ).א שהיה מפורסם52היה סעיף 
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 י"ע) 52שהיה  (64האוצר לא היה מרוצה מהסעיף הרחב ולכן כעבור שנה תיקנו את סעיף 
 ונשאר רק –" או"מחקו את המילה , י כך רוקנו אותו מתוכן" וע–מחיקת מילה אחת קטנה 

  ". שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בנינים, 76חברת מעטים כמשמעותה בסעיף "

' גם חב:  תנאים2 מצומצם מאוד והוא חל רק במקרה אחד שהתמלאו 64כך שסעיף 
  .וגם שכל עסקיה הם החזקת בניינים, מעטים

  

  . גם הלכו לקראתם של הנישומים שלא רצו להיחשב חברה לצורכי מס הכנסה– 75שנת ב

ולכן הכניסו סעיף .  היו לה חסרונות גדולים בעניין מס הכנסה75הקמת חברה בשנת 
,  נצחיות–שאפשר לנישומים להקים חברות וליהנות מהיתרונות הקלאסיים של החברה 

  . מחסרונות חברה לעניין מס הכנסהויחד עם זה לא לסבול. 'ח וכו"הנפקת אג

 והכניסו את המושג שנקרא –כבר היה קיים והעדיפו לא לנגוע בו א 64סעיף בימים ההם 
  ".חברה משפחתית"

 שבנסיבות מסוימות כאשר כל בעלי המניות של חברה מסוימת –משפחתית ' הרעיון של חב
  .והוא יהיה הנישוםירשו לבעלי החברה לרשום בעל מניות אחד , הם בני משפחה אחת

 וייחשב –אלא בעל מניות מסוים שייחשב כיחיד , החברה לא תהיה נישומה כחברה, א"ז
והנישומים בחרו בעל מניות שלא היה . כמקבל לצורכי מס הכנסה את כל הכנסות החברה

  .כדי שהמס שיחול עליו יהיה נמוך, לו הכנסות

  .נפה ולכן תקנו אותו בדבר הפרשנות ופסיקה ע–א 64התחילו בעיות בסעיף 

 וכדי –י התיקונים לסתום את כל הפרצות " אבל המחוקק השתדל ע–א הרעיון נשאר "ז
  .י בחירת בעל המניות המתאים"למנוע שישתמשו בזה לתכנוני מס ע

  .א64עד כאן 

  

  ).199' בעמ( שהוכנס ברפורמה האחרונה במס א החדש64סעיף 

פ סעיפים מקבילים "ות והוא מנוסח עסעיף ארוך שהוא בא במקום החברות המשפחתי
  . שקופה'  שדנים בנושא של חב–בחוק האמריקאי 

. שקופה'  לגבי מה שאנחנו קוראים חב–א שעכשיו יש לנו הוראות הרבה יותר משוכללות "ז
  .א-64 ו64' והרעיון שההוראות הללו יבואו במקום סעי

  .'משפחתיות קיימות וכו' בנוסף יש הוראות מעבר לחב

 וגם – שכל אחד ישלם מס על חלקו – פירושה בגדול שתהיה דומה לשותפות – שקופה' חב
  .מ"ההפסדים יתחלקו בין בעה

כלומר למנוע .  היא לנטרל את אלמנט המס בשיקול להקים חברה–שקופה ' הרעיון של חב
  .מצב שאנשים ימנעו מלהקים חברה כחשש מעלויות מס

יש הוראות . השקופה' שימוש לרעה בחבהמחוקק השתדל בהוראות המפורטות למנוע 
  .רבות שמונעות ממתכנני מס להשתמש בחברה השקופה כדי להערים על המס

  

  קיזוז הפסדים בחברה

.  ואמרנו בשותפות כשיש הפסדים השותפים רשאים לקזז–דיברנו על קיזוז הפסדים 
 בין כי יש הפרדה מוחלטת, מ לא רשאים לקזז את ההפסדים של החברה" בעה-בחברה 

  .מ" כלומר ההפסד של החברה איננו הפסד של בעה–מ "החברה לבעה

  . והיא בעיה של מיזוג חברות–יש כאן בעיה שמתנגשת עם הרעיון 
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'  המחוקק התערב וקבע הוראות מפורטות באיזה תנאים ירשו לחב-לעניין מיזוג חברות 
 חוק המיזוגים. ת ובאיזה תנאים המיזוג יועיל ליהנות מהפסד החברה שמתמזג–להתמזג 

  .הוראת מפורטות ביותר

  

י נישומים לרכוש הפסדים וליהנות מהם " נעשו ניסיונות ע– הערה לגבי קיזוז הפסדים
). 113' ראה לעיל עמ. (ה"פ'  מפי נד" בפס–בדרך משפטית יותר מועילה מאשר זה נעשה 

ראו  הכירו בהסדרים שנעשו גם במקרים שנ-הגישה של בתי המשפט הייתה נדיבה 
  .האוצר לא הסכים עם זה והגיש ערעור לעליון. קיצונים

 החברה –של דגי נוי ויש לה הפסדים ' ויש חב. בניה שיש רווחים'  חב–וזה נעשה כדלקמן 
 ועשתה שינוי מטרה של –המרוויחה רכשה את המפסידה והעבירה לה את עסקי הקבלנות 

דרך זו החברה שהפסידה מקבלת ב, החברה שעוסקת בדגי נוי שמכאן ואילך תעסוק בבניה
  .רווחים מבנייה שאותם היא מקזזת מהפסדים בדגי נוי

  .  אישר את העסקה ולא קבע שהעסקה פסולהש המחוזי"בימ

  .ד של המחוזי"ובעליון דחו את פס. האוצר הגיש ערעור לעליון

  

  .יש פסיקה ענפה בשאלה של השימוש בחברה לצורכי תכנון מס

יש לפעמים הוראות . שהחברה מהווה ישות משפטית נפרדת -נקודת המוצא ממשיכה 
ראינו כמה , מס הכנסה אשר קובעות כי למרות זאת יחולו הוראות מסוימות' בפק

  ;דוגמאות

  .76-81 סעיפים -בעניין הימנעות מחלוקת דיבידנדים  .1

  ).9 (32 סעיף -בביטוח  .2

  .שימוש בחברה לעניין חישוב נפרד .3

  ).2 (9 סעיף – דוגמא נוספת .4

  

האם ניתן להתעלם מהישות הנפרדת של החברה מכוח הסמכות לפי : והשאלה הגדולה
  ?86סעיף 

ה לומר לנישום הקמת חברות ועשית חוזים וכל זה מלאכותי או בדוי "האם רשאי פ, א"ז
  ?86לפי סעיף 

אפילו כאשר ,  אין שום אבק מלאכותיות בעצם הקמת החברה- ש"התשובה של בימ
עצם .  חברות והוא שולט בכל החברות הללו10י כך שמקים "ום מנהל את עסקיו עהניש

 זה כשלעצמו לא אומר שהוא עושה עסקה –העובדה שהוא מנהל עסקים באמצעות חברות 
 אם העסקה מלאכותית או 86אלא בכל מקרה נבדוק לפי סעיף , 86מלאכותית לפי סעיף 

  .אבל לא משום שמדובר בחברה. לא

  

,  והשאלה האם זה סמכות שבשיקול דעת–" ה סבור"היה פ "– כתוב 86עיף בס: שאלה
  ? או גם בעצם ההחלטה, ש יתערב רק בשיקול דעת"ובימ

 – 86ה הפעיל את סמכותו לפי סעיף " כאשר פ-ם -השאלה הזו התעוררה במחוזי בי
  . והנישום התנגד והגיש ערעור למחוזי–והשאלה עד כמה הוא צריך לנמק 

אלא תפקידו , ש חושב" לכן לא מעניין מה בימ-" ה סבור"היה פ"היות וכתוב  שה טען"פ
 והיות –צים "בדומה למה שמקובל בבג. ה טעה בשיקול הדעת"ש לבדוק אם פ"של בימ
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ה " צריך המערער להראות שפ–הרי שכדי לתקוף את ההחלטה " ה סבור"היה פ"וכתוב 
  .השתמש בשיקולים לא נכונים או טעה בשיקול דעת

  .ה וקבע שיש כאן סמכות שבשיקול דעת" פסק לטובת פש המחוזי"בימ

ש רשאי להתערב " אלא הסכים למעשה שביהמ– הפרקליט לא חזר על הטענה – אבל בעליון
אלא גם , לא רק אם מצליחים להראות לו שהשיקול דעת היה מוטעה, בשיקול דעת

  .ש משתכנע שזה מלאכותית"כשבימ

 הוא בוחן ובודק אם 86פ סעיף "ש דן בשומה שנערכה ע" כשבימ– כ ההלכה הפסוקה"א
  . אם השיקול דעת נכון או לא–ה "ואיננו מסתפק בכך בקביעת פ, העסקה מלאכותית

  

  ניהול ספרי חשבון

  . ח"אחת השאלות הקשות בקביעת השומה היא שאלה של ניהול ס

  .בעניין זה שיטת המס הלכה דרך ארוכה

א הנישום המערער "ז. ש המחוזי"מוטל על הנישום בבימכ נטל ההוכחה " שבד– הכלל הוא
  .הוא צריך להוכיח כי השומה מופרזת

?  איך יוכיח לא הרווחתי–איך אפשר לבקש מנישום הוכחה שלילית : ומתעוררת השאלה
  ).הכלל הוא שבהוכחה שלילית הנטל הוא על הצד השני(

שעובדה מסוימת , והוא, בגלל שהכלל הזה מתנגש בכלל אחר מדיני הראיות: והתשובה
הנישום אומר איך אני יכול , מצד אחד.  הוא זה שצריך להוכיח-נמצאת בידיעתו המיוחדת 

ה יענה לו איך אני יכול להוכיח מה הייתה הכנסתך "פ, ומצד שני. להוכיח שלא הרווחתי
  .כאשר אני לא יודע מהי הכנסתך

  

  ?ה שנדרשת מהנישוםמהי כמות ההוכח: וכאן מגיעים לשאלה שעדיין לא נפתרה

הנישום לא חייב לנהל :  מלכתחילה ההלכה הייתה כדלקמן–ובעניין הזה הייתה התפתחות 
ש "ה ולבימ"ח ולהגיש לפ"עליו לנהל ס, אבל אם הוא רוצה להרים את נטל ההוכחה, ח"ס

נטל ההוכחה , ח לא היו נאותים"ח או שהס"אם הוא לא ניהל ס. ולהגיד שהם נכונים
  .ת מוטל עליו במלוא כובדהשהשומה מופרז

יחד עם זאת גם .  הוא צריך להרים משקולת כבדה–א כדי להרים את נטל ההוכחה הזו "ז
  .ה לא רשאי לקבוע שומה שהיא ממש לא הגיונית"פ, ח נאותים"כאשר לא נוהלו ס

  ? האם זה יכולה להיות השתוללות שלוחת רסן או לא: ונשאלת השאלה

ה רשאי " שפ– והיא אומרת -ד מהודו "בית הלורדים מפסעל זה יש אמרה מפורסמת של 
 או – נקמנית –אבל שומה כזו אסור לה שתהא עונשית , לערוך שומה לפי מיטב שפיטתו

  .שרירותית או בכלל לא מתקבלת על הדעת

 – והייתה בעניין הזה התפתחות – מ שלנו במשך שנים רבות"שאלה זו הטרידה את בתיה
  .חומרתה כשנערכה שומה למפעל ששמו  פיקנטיוהשאלה התעוררה במלוא 

ה קבע שהיו " פ– לא היו ספרים נאותים – הספרים נפסלו כדין – במקרה של  פיקנטי
  .  לפי שיקול דעתו ולפי ראיות–השמטות או שהספרים היו כפולים 

 ושאלה –ק 'באנגליה שקנתה כובע וביקשה לשלם וכתבה צ' מקרה מפורסם של גב, למשל
והלכו , והיא הלכה למס הכנסה וסיפרה". עצמי" והוא אמר לה לכתוב – לכתוב לפקודת מי

  . שנים אחורנית5וגם , ועל סמך זה פסלו את כל הספרים. ומצאו שהעסקה לא נרשמה

  ?  איך הוא עורך את השומה ואיך אפשר לתקוף– והשאלה הגדולה
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המים או כמות כמות , למשל, ה נאחז בנתון שהוא מהימן עליו"כ במקרה כזה פ"בד
 – אחוז הביצים שנכנס לתוך מיונז – כמות הביצים שנרכשו –במקרה של פיקנטי . החשמל

  .ולפי המחיר של מיונז הגיעו להכנסות ממיונז

  ? איך אפשר לתקוף חישוב כזה– והשאלה הגדולה

 שגם אם המערער יראה שלצורכי הכנסת -הייתה ) ד פיקנטי"לפני פס (– ההלכה הפסוקה
 מפני – זה לא יספיק כדי להראות שהשומה מופרזת –קצת יותר גדול ' קוקים למסמיונז ז

  . אלא זה הערכה–ה לא יכול לעשות שומה מדויקת "שפ

  

  ?האם ההערכה יכולה להגיע עד כדי ניחוש: והשאלה

 –  לפי מיטב השפיטהש לא ידעתי איך לעשות והערכתי"ה אומר לביהמ"מה קורה כאשר פ
  ? האם יכול להיות דבר כזה ואיך הנישום יתקוף זאת– יש אלמנט של ניחוש

ה ערך לו שומה לפי מיטב "ופ, היה לו מלון. הממסד' ג היה נישום שניהל מלחמות נ"בר
 ובדק מה הייתה –ה בדק כמה יש חדרים במלון " פ–השפיטה והיא הייתה מחושבת די יפה 
ל גובה התשלום לכל חדר  ובדק מה הייתה הגבלה ע–התפוסה באותה תקופה בבית המלון 

  . מחיר מקסימלי ללילהXחדרים לפי התפוסה ' ולכן לקח מס). וזה פורסם בקובץ התקנות(

ש " הוא מוציא את התקנות ואומר לבימ– והוא הגיש ערעור לעליון –הוגש ערעור ונדחה 
  .ה לא דייק במספרים של המחירים המקסימליים" פ– יש טעות בחישוב –העליון 

  . נגד בגלל שזה שאלות שבעובדה מתה"כ פ"ב

 –זו שאלה משפטית , ד ואומרים זו לא שאלה עובדתית" משמשים לו כעו השופטים-3ו
  .ומותר לו להגיש את קובץ התקנות והערעור שלו מתקבל

  

  ?אלא בערך האם יכול להפסיד את השומה, כשהנישום לא יודע להגיד בדיוק: והשאלה

 –ר את כל פסקי הדין שהיו בעניין מיטב השפיטה  סוק–ש העליון " בימד פיקנטי"בפס
א גם " ז–" חסם עליון"והוא קורה לו ).  לפידות–שאני לא מבין (ומוסיף עוד אלמנט 

. כשאתה עורך שומה לפי מיטב השפיטה וגם כאשר לא מוכיחים שהשומה נקמנית וטועה
  .כל שהוא למיטב השפיטה" חסם עליון"יש בכל זאת 

הרי , ומעיד שהם נכונים ומקיפים את ההכנסות של העסק, ש" לבימח ומגיש"מי שניהל ס
  .ח"ח מבוסס על ס"ברור כאשר הדו. ח נכון"זה ראיה לכאורה שהדו

 אבל –הראיה לכאורה הופכת ראיה סופית , ה לא מצליח לקעקע את הספרים האלו"אם פ
  .ח אינם נכונים"ה יכול להראות שס"פ

  ?איך הוא יכול להראות

  . עם האשה באנגליהראינו דוגמא

  ?ה אין ראיות חותכות ישירות"מה קורה אם לפ: שאלה

  .ח נאותים" הם לא ס–ח לא מתאימים לעסק שמדובר בו "מותר לו גם לטעון שס: תשובה

  ?מה זה ספרי חשבון נאותים: והשאלה הגדולה

 כל מה שאנחנו עושים ככל הנישומים טוענים –ה "היה מאבק גדול בין הנישומים לפ
  . שהנישומים לא עושים ספרים טוביםה אומר"ופ. ה אומר שזה לא טוב"לתנו פיכו

 המחוקק קבע בכל מקרה איזה ספרים –ח נאותים "שהמחוקק קבע מהם ס: והתוצאה
 וגם קבע שאם הליקויים שנתגלו הם עניין של מקרה או של טעות זה לא –צריכים לנהל 

  .מספיק כדי לפסול את הספרים
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 והנישום רשאי להעביר את –ח "קמו וועדות מיוחדות שיהיו שם גם רויו:  והדבר החשוב
  . אם אכן הספרים היו נאותים–השגתו בפני הוועדה והיא תקבע 

, וניתנו הקלות לספרים הקבילים". ספרים קבילים"המונח החדש שנכנס לחוק הוא 
  .ומאידך סנקציות שונות למי שאין ספרים קבילים

  

 


