
 

 
 2017 דצמבר                              מיסיםמעו"דכן 

 

 פורסם פסק דין של בית המשפט העליון בעניין מליסרון ואח' 

 מקרקעין סיווג של מרכז קניות כאיגודהעוסק ב

 ,ועמיתים יקריםלקוחות 

ט העליון בעניין פסק הדין של בית המשפפורסם  14.12.2017ביום כי נבקש לעדכן אתכם 

 ארבעה ערעורים שעניינם מיסוי עסקות למכירתם של מרכזי קניותהעוסק ב סרון ואח'מלי

הסוגיה שהועלתה הינה כאשר , או להעברת זכויות בחברות שבבעלותן מרכזי קניות )קניונים(

כהגדרתו בחוק מיסוי  ,האם מרכז הקניות או החברה המחזיקה בו מהווה "איגוד מקרקעין"

ככל שהתשובה לשאלה כאמור "(. החוק)להלן: " 1963-תשכ"ג, ה(ורכישה שבח) מקרקעין

אז מכירת מרכז הקניות או ביצוע עסקה במניות החברה שמחזיקה במרכז הינה חיובית, 

האם למרכז עיקר הדיון נסב אודות השאלה הקניות, תגרור חבות במס שבח ובמס רכישה. 

)פעילות  יים מסוגים שוניםמוחש-כסים בלתיקניות או לחברה המחזיקה בו עשויים להיות נ

וככל שכן האם אותם נכסים פרט לזכויות במקרקעין,  עסקית, "עסק חי", מוניטין וכיוצ"ב(

 נדונו בפסקכן הינם עצמאיים או שמא חלק בלתי נפרד מהזכות במקרקעין ו"נבלעים" בה. 

ון האם הפסד הלדוגמא, הדין שאלות נוספות שהתעוררו באופן פרטני בחלק מהערעורים: 

מגדר איגוד מקרקעין; האם הקצאת מניות מהווה אותו  שהיה לאיגוד מהווה "נכס" המוציא

 ועוד. "פעולה באיגוד מקרקעין"

 ,ברוןע' פולגמן וע' ובהסכמת השופטים מפי הנשיאה )בדימ'( מ' נאור  ,בית המשפט העליון

כי אין נפקות  ר,בין היתעמודים,  99בפסק הדין שכולל , וקבערשות המיסים  עמדתאת  קיבל

 שבו תסווגנה פעילותו של האיגוד )עסקית או פסיבית( והכנסותיו )עסקיות או אחרות(לאופן 

ההבחנה בין סוגי כי למעשה וחוק הלצורך ההכרעה אם איגוד ייחשב איגוד מקרקעין לעניין 

 שהתווה המחוקק בהגדרת "איגוד מקרקעין" ,בלבדהאיגודים מבוססת על מבחן הנכסים 

חוק חלות ככלל גם על איגודים ההוראות  . כלומר לעמדת בית המשפט העליון,בחוק

והשאלה שצריכה להבחן הינה האם יש  לרבות חברות קבלניות ,המבצעים פעילות עסקית

להפקת הכנסות  אותואשר משמשים  ,שאינם זכויות במקרקעין ,נכסים משמעותייםלאיגוד 

בהמשך נדרש בית המשפט העליון לשאלה  .של האיגוד ואינם טפלים למטרות העיקריות

( נחשבים ל"נכס" אשר עשוי להוציא Going concernהאם פעילות עסקית או "עסק חי" )

מ' נאור אמנם ציינה בפסק הדין כי היא  תהשופטכב' נישומים מהגדרתו של איגוד מקרקעין? 

"נכס" ואם כן סבורה כי אין מקום להכריע בשאלה העקרונית אם פעילות עסקית עולה כדי 

אך קבעה כי ניתן להכיר בפעילות עסקית כנכס נפרד רק אם היא אינה קשורה  ,באילו נסיבות

להתייחס אין כי  ,קבע בית המשפט העליוןהמקרה בנסיבות למקרקעין שבבעלות האיגוד. 
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לפעילות של הפעלת מרכז הקניות כאל נכס נפרד ועצמאי, אלא כפעילות שהיא חלק בלתי 

וכי השירותים שסיפקו מרכזי הקניות )בין בעצמם ובין באמצעות נפרד מהמקרקעין עצמם 

חברת ניהול( והפעילות העסקית הכרוכה במתן שירותים אלה טבועה במרכז הקניות ומהווה 

מבלי לקבוע מסמרות  ,ציינהמ' נאור כן יצוין כי כב' השופטת קרקעין. חלק בלתי נפרד מהמ

וזאת על אף  יחול על איגודים המפעילים בתי מלון ודיור מוגןכי יתכן שהאמור גם  ,בנושא

מ' כב' השופטת החלטות המיסוי שפורסמו שבהן נקטה רשות המיסים עמדה שונה. כן ציינה 

ים, אין הבדל ניכר בין מקבצי דיור ובנייני משרדים כי לדעתה בניגוד לעמדת הנישומ נאור

באשר לסוגיית המוניטין, נדחתה טענת הנישומים לפיה למרכז קניות או לבין מרכזי קניות. 

לחברה שבבעלותה מרכז קניות יש מוניטין נפרד מהמקרקעין. בית המשפט העליון קבע כי 

את השאלה האם המוניטין נלווה לבחון מעבר לצורך בהוכחת קיומו של מוניטין, הרי שיש 

או שמא  - במוניטין שאינו נפרד מהמקרקעין שאז מדובר - לפעילות השכרת המקרקעין

כי פעילות עסקית של  ,בית המשפט העליון ציין מדובר במוניטין הנובע מגורמים אחרים.

הפעלת מרכז קניות היא חלק בלתי נפרד מהמקרקעין עצמו, כאשר העסק או הפעילות הם 

מוניטין, הרי שאף הוא חלק בלתי נפרד  קייםגם אם מקרקעין ולק בלתי נפרד מהח

 שלהנישומים לא עמדו בנטל הראיה להוכחת קיומו כי  ,בנסיבות העניין נקבעמהמקרקעין. 

כי בנוסף  קבע בית המשפט העליון,כן  שנמכר מוניטין או מה היה שוויו. ןמוניטין, לא כל שכ

ן, גם הפסדים, מניות וזכויות חכירה הם חלק בלתי נפרד מזכויות לפעילות העסקית ולמוניטי

 במקרקעין.

 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנולמידע נוסף 

 
 ב ב ר כ ה, 

מיסים  מחלקת  

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 למידע נוסף ניתן לפנות אל: 

 kalon@fbclawyers.com 03-6944203 קרן אלוןעו"ד 
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