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 ם שטרם מוסו וחיוחברתי שמקורו בר-דיבידנד ביןחיוב במס בגין 

 לקוחות וידידים יקרים,

קניון דרורים בע"מ  .סי.אלאם 2515/18)ע"א  פורסם פסק דינו של בית המשפט העליון בנוגע לשלושה ערעורים 17.6.2020ביום 

חברת  2114/19וע"א  פ"ש יחידה ארצית לשומה ות מלונאות ותיירות בע"מ נ'אורון אחזק 9131/18א , ע"והנ' פ"ש פתח תקו

( לפקודת מס הכנסה )להלן: ב)126בהתאם לסעיף העוסקים במיסוי דיבידנד בין חברתי  (יאנטרה בע"מ נ' פ"ש נתניה

 (. "הפקודה"

 :מצטברים התקיים שלושה תנאיםהמקבלת בשל החברה ה החייבת )ב( לפקודה קובע כי דיבידנד מוחרג מהכנסת126סעיף 

 מדובר בהכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד; (א)

 מקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל; (ב)

 ההכנסות התקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות. (ג)

 ?ידנד "שמקורו בהכנסה"ך רווחי שערוך הוא דיבומתק שחול סכום כסףהאם היא  במרכז פסק הדין העומדת שאלהה

 רקע:

על פי מודל  נדל"ן להשקעה נכסילבחור האם למדוד מאפשרים לחברות  שאומצו בישראל (IFRS) תקני הדיווח הבינלאומיים

ההפרש   ףיזק, ימודל השווי ההוגן פי על נדל"ן להשקעה להעריך נכס תבוחרחברה  כאשר  על פי מודל של שווי הוגן. העלות או

. המשמעות הישירה "(רווחי שערוך)להלן: " הפסדאו  רווחל)או ערכו המשוערך( לבין שוויו ההוגן  הנכס שלמקורי השבין המחיר 

 .מבלי מכירתו בפועל החברה, בדוח הרווח והפסד של הינה הכרה בעליית ערכו של הנכס כרווח

 ההליכים דלמטה

שיצר אצלן רווחי  דברגן", במודל "השווי ההוהחברות הבנות לעשות שימוש  רובחהמתוארים בפסק הדין  םהמקריבשלושת 

 שערוך שחולקו לחברות האם כדיבידנד.

 , אשרךשערו רווחיבמקורו של הדיבידנד כי  קבעובכל שלושת המקרים קיבלו בתי המשפט המחוזיים את עמדת רשות המיסים ו

הכנסה הנובעת מעליית ערכו של  ,, לפיו לא תוכר לצורכי מסהמימוש"אינם נחשבים הכנסה כמשמעותה בפקודה, בשל "עקרון 

 נכס לפני שהנכס נמכר.

 עמדת רשות המיסים

חברה שלה הכנסה מדיבידנד שמקורו ברווחי שערוך בחברה המחלקת, יהיה הדיבידנד חייב במס  ,המיסיםעמדת רשות על פי 

לעניין דיבידנד שמקורו  01/2016 יווחבעמדה חייבת בדאף וי יטב באה לידיעמדה זו )א( לפקודה. 126בהתאם להוראות סעיף 

שמקורו ברווחי שיערוך כאשר החברה המחלקת לא הייתה עומדת כדיבידנד דיבידנד ייחשב שם גם נקבע כי , ברווחי שערוך

 .ערוך בדוח הכספילחוק החברות אילולא היו לה רווחי שי 302במבחן הרווח כאמור בסעיף 
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 ט העליוןקביעת בית המשפ

התנגשות בין הכללים החשבונאיים לבין כאשר קיימת כי  קבע בית המשפט העליון ,יםהמחוזיתי המשפט בסיקת ה לפבדומ

, דיני המס אינם ממסים התעשרות גרידאבמקרה של פסק הדין ההתנגשות נובעת מכך ש דיני המס גוברים. עקרונות דיני המס,

, כל עוד , לא תהווה "הכנסה" או "הפסד"עלייה או ירידה בערך הנכס, המימושון עקרעל פי  .עשרות ממומשת בלבדתם כי הא

 .נכס לא מומשה

קורם ב"הכנסה" בהתאם לפקודה. כפועל וחים שמבגדר רולפיכך קבע בית המשפט כי דיבידנדים שמקורם ברווחי שערוך אינם 

 .המקבלתפטור ממס בידי החברה וא אינו וך, הרווחי שערבמקורו ש , ככליוצא, גם כשהדיבידנד הוא דיבידנד בין חברתי

אינה ממוסה בגין עליית ערכם של נכסיה )שטרם  שהחברה המחלקת לאור זאתבית המשפט העליון,  על פי פסיקתדהיינו, 

מתשלום מס בגין הכנסותיה מדיבידנדים המחולקים לה על ידי החברה  החברה המקבלת שו(, הרי שאין מקום לפטור אתמומ

 המחלקת שמקורם ברווחים שטרם מוסו. 

דה, אשר יוצר אירוע מס אצל החברה המחלקת אם לפקו 1א100בית המשפט התייחס גם לחריג לעקרון המימוש הקבוע בסעיף 

, כי התיקון ביקש להתמודד עם המיסוי ברמת החברה מחלקת הדיבידנד, ולא בע. ביהמ"ש קוחי שערוךחילקה דיבידנד מרו

 .י הסעיף טרם נכנס לתוקף()כמו כן, בית המשפט התייחס לעובדה כ ברמה של החברה מקבלת הדיבידנד

ל ידי החברה המחלקת, פקיד המשוערך עבעת מכירת הנכס בית המשפט העליון עשויה להוביל לכפל מס, אם קביעת נציין כי 

הנכס, מבלי להתחשב במס  המס בגין רווח ההון שנוצר במימושקבע כי יש למסות את החברה המחלקת במלוא סכום השומה י

סוגית כפל המס לחי השערוך. בית המשפט העליון התייחס לת הדיבידנד שמקורו ברוום בעת קבאששולם על ידי החברה ה

יים שנקבעו בחוקי המס דות בין נישום לרשויות המס יכולה להתברר רק על פי ההליכים הייחקבע כי מחלוקו ,נציאליהפוט

מימוש  בעתתעורר מחלוקת בקשר לחיוב החברה המחלקת במס ככל שתעניין זה יובא בפני בית המשפט בעתיד, , ועל כן יםהשונ

    .הנכס

אירועים רבים עשויים להיחשב , 1/2018ה מספר הכנס מה בחוזר מספרסיסים, כפי שהתנציין כי לעמדת רשות המבהקשר זה 

קרנות ה מתוך דובר בהפחתת הון. מקרים אלה כוללים בין היתר חלוקמונית, אף אם לצורך חוק החברות כחלוקת דיבידנד רעי

ים רפעמים רבות למקם אף מתייחסת . רשות המיסיחלוקה שיוצרת גרעון בהוןו הון, חלוקה מתוך רווח גלום בנכסי החברה

כאשר בים כדיבידנד, כספים שהתקבלו בידי החברה האם נחשהבאופן דומה לחלוקה מרווחי שערוך, וקובעת כי מעין אלה 

 כן חייב במס בידי החברה המקבלת.ועל )ב( 126נכנס לגדר סעיף הדיבידנד אינו 

מרווחים שלא  חלוקות דיבידנד השקול בקפידלחלוקת דיבידנד, ול המשמיםשאת את מקור הרווחים לבחון ביתר ים אנו ממליצ

השומה בעניין, עשויה מבלי שהושג הסכם עם פקיד מוסו, כי חלוקת דיבידנד מרווחים שטרם אנו מדגישים . אלמוסו בישר

  ה המחלקת.ברהח, בעת מכירת הנכס בידי ל בעתיד לכפל מסלהובי

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו
 

 ers.comashavit@fbclawy 03-6944203 ענת שביטעו"ד 
 lampert@fbclawyers.comu 03-6944203 אורי למפרט )רו"ח( עו"ד

 גב' דניאלה הרמן ועו"ד )רו"ח( אורי למפרט*עדכון זה נכתב ע"י 

............................................................................................................................... 
להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. באגרת מידע זו הוא מידע כלליכלול ה

news@fbclawyers.com 
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