
 

 

 2021ינואר                           מיסיםמעו"דכן 

 עדכונים מקצועיים במיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ 

 לקוחות ועמיתים יקרים,

 מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ.   –שמחים להציג בפניכם עדכון חקיקה ופסיקה בתחום המיסוי הישראלי 

 עדכוני חקיקה 

פורסם התיקון לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע )נגיף הקורונה    29.12.2020ביום  

ותסתיים   1.3.2020, במסגרתו נקבע כי התקופה שהחלה ביום  2020-תיקוני חקיקה(, תש"ף  – הוראת שעה    – החדש  

 י מקרקעין לעניין:לא תבוא במניין החודשים המנויים בחוק מיסו  30.06.2021ביום 

חודשים ממועד    18מס רכישה לדירת מגורים יחידה חליפית כאשר הדירה הנוספת תימכר תוך    –ג(  1)ג9סעיף   .1

 לפי העניין; 4רכישת הדירה החליפית או קבלת טופס 

פטור מס שבח על מכירת דירת מגורים יחידה הגם אם בבעלות המוכר דירת מגורים נוספת שנרכשה    –ג  49 .2

 החודשים שקדמו למכירה;  18במהלך 

פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים יחידה הגם אם בבעלותו של המוכר דירה נוספת שתימכר תוך    – ה  49 .3

 ₪.   1,986,000חודשים ממועד מכירת הדירה הראשונה ובתנאי ששווי הדירות יחד לא יעלה על סך של  12

 

 עדכוני פסיקה

 

 עין חיפה חנין נ' מנהל מיסוי מקרק 5738/17ע"א  ❖

 

 קע עובדתי ר

ייבנו ע"ג המקרקעין   דירות    7המערערים התקשרו בהסכם קומבינציה בקשר עם קרקע שבבעלותם במסגרתו 

דירות. המשיב לא קיבל את הצהרת המערערים לעניין שווי המכירה, אותו חישבו    4מתוכם יקבלו המערערים  

לפי   3,000,000הבניה וקבע את שווי המכירה לסך כולל של ₪ בהתאם לשווי עלויות   750,000המערערים לסך של  

 שווי השוק של המקרקעין עצמם.

 . ועדת הערר הסכימה עם עמדתו של המשיב ומכאן הערעור לבית המשפט העליון

 

 השאלה המשפטית: 
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המקרקעין  האם יש לקבוע את שווי עסקת הקומבינציה בהתאם לשווי שירותי הבניה שהתקבלו או שווי השוק של  

 . שנמכרו

 

 פסיקת בית המשפט 

כי אין מדובר בסוגיה שמאית אלא שאלה מהותית לעניין מיסוי עסקאות בפתח הדברים ציין בית המשפט העליון  

 קומבינציה. 

המנויות בהגדרת המונח  קיימות שלוש חלופות מקובלות לבחינת שוויה של עסקת קומבינציה  לעמדת בית המשפט  

 )שווי המקרקעין, שווי שירותי הבניה ושיטת "החילוץ"(. מיסוי מקרקעין   לחוק 1"שווי" שבסעיף 

לבחינת שווי המקרקעין וזאת  חשיבות  בית המשפט אמנם קבע כי בקביעת השווי של עסקת הקומבינציה יש לתת  

בית המשפט כי  קבע  יחד עם זאת,  אך  ,  ת עסקאות דומות במקרקעין סמוכיםנהבוחלשיטת ההשוואה  בהתאם  

קשה יהיה להתעלם מאחת התוצאות ולכן במקרה דנן בית המשפט קבע   החלופות,כאשר יש פערים מהותיים בין 

 . את שווי המקרקעין שנמכרו כשקלול של השיטות שהוצגו תוך התחשבות בנסיבות המקרה הקונקרטיות

 

 3גיורא גוטמן נ' פקיד שומה ת"א  19-01-41276ע"מ  ❖

 רקע עובדתי: 

"( והינו  החברההמערער הינו הבעלים של מלוא הון המניות בחברת עו"ד גיורא גוטמן ועובד בה כשכיר )להלן: "

דיווח המערער על מכירת תמונות של סבו המנוח    2012-2015במהלך השנים    .נכדו של הצייר הנודע נחום גוטמן ז"ל

ו  התמונות"  לחברה, אשר לעמדתו של המערער ניתנו לו במתנה ע"י אביו )להלן: "  עסקאות מכר התמונות"  -" 

בהתאמה(. המערער דיווח על עסקאות מכר התמונות כפטורות ממס שכן התמונות מהוות "מיטלטלין לשימוש  

סעיף   לפי  "נכס"  מהגדרת  ממועטות  ולכן  התשכ"א  88אישי"  חדש(  )נוסח  הכנסה  מס  )להלן:    1961- לפקודת 

קוזזה  הפקודה" התמונות  ממכירת  התמורה  משיכת  "(.  בגין  בחברה  למערער  קיימת  שהיתה  חוב  יתרת  כנגד 

 בעלים. 

מנגד, גרס פקיד השומה, שאילולא הועברו התמונות לחברה, משיכת הבעלים היתה חייבת במס דיבידנד בידי  

( לפקודה. עוד טען פקיד השומה, כי הואיל והשליטה המהותית כלכלית של  4)2המערער בהתאם להוראות סעיף  

 ה בידי המערער, מדובר בעסקה מלאכותית שמטרתה הפחתת מס בלתי נאותה. התמונות נותר

 השאלה המשפטית: 

אכן יצאו משליטתו של המערער ונמכרו לחברה והאם אכן מדובר במכר של מיטלטלין לשימוש    האם התמונות 

 .  אישי

 :פסיקת בית המשפט

דחה את עמדתו של המערער וקבע כי לא רק כי לא עמד המערער בנטל ההוכחה כי התמונות אשר    בית המשפט

שימשו אותו לשימוש אישי בביתו טרם המכירה, הוא אף לא הוכיח כי התמונות שימשו את החברה ולא למעשה  

חינת עסקה לפי מהותה  אותו בכובעו כעובד ובעל מניות החברה. בית המשפט ציין כי עיקרון יסוד בדיני המס היא ב

הכלכלית ולא מהותה הצורנית ועל כן, בחינת העובדות והעדויות מוליכה לכלל מסקנה כי התמונות מעולם לא  

 . יצאו מרשותו של המערער

לאור האמור, קבע בית המשפט, כי אין לסגור את יתרת החובה של המערער בחברה ובהתאם צדק פקיד השומה  

 . 2014-2015ס דיבידנד על סכום יתרת משיכת הבעלים לשנים  בדרישתו לחייב את המערער במ
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כי   נציין כי בהמשך פסק הדין ציין בית המשפט  וזאת על מנת  ככללעל אף האמור,  נכס אישי לחברה  , מכירת 

להקטין יתרות חובה של בעל השליטה, מהווה תכנון מס לגיטימי הגם שהיא פטורה לחלוטין ממס ואין לראותה  

 לפקודה מבלי לבחון את נסיבות העניין.   86בהתאם להוראות סעיף  כעסקה מלאכותית

 

 עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין באר שבע 17-10-5404ו"ע  ❖

 רקע עובדתי: 

העוררת, חברה קבלנית שזכתה במכרז לרכישת שלושה מתחמים לבנייה במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" בעיר  

, מלבד סכום רכישת המקרקעין, כגון  םבהתאם לתנאי המכרז, נדרשה העוררת לשאת בתשלומים נוספי  .אילת

" )להלן:  המקרקעין  פיתוח  עבור  וכן תשלומים  הוצאות הפיתוחתשלום  ציבור,  "(  מוסדות  של  ושדרוג  להקמה 

 "(.  התשלומים הנוספיםשאינם קשורים במישרין למקרקעין אך תשלומם נדרש במסגרת הוראות המכרז )להלן: "

)שיעור הפיתוח בפועל(  מהוצאות הפיתוח    65%במסגרת שומתה העצמית העוררת דיווחה על מס רכישה בעבור  

 וכי התשלומים הנוספים כלל לא מהווים חלק משווי המקרקעין הנרכשים ועל כן לא חייבים במס רכישה. 

 השאלה המשפטית: 

ששילמה בעקבות זכיה במכרז  והתשלומים הנוספים  אות הפיתוח  הוצמלוא האם חייבת העוררת במס רכישה על  

   .לרכישת מגרשים לבניית יחידות דיור

 :פסיקת בית המשפט

 הוצאות הפיתוח

שרביט  בעניין  שנקבעה  ההלכה  על  המשפט  בית  הסתמך  הפיתוח,  הוצאות  "  1לעניין  שרביט)להלן:    . "(הלכת 

ת מקרקעין שאינם מפותחים. יתרה מכך, הקביעה האם  בהתאם להלכת שרביט, אין להטיל מס רכישה על רכיש

מדובר בקרקע מפותחת או לא תקבע בהתאם לכוונת הצדדים כפי שהיא מוצאת ביטוי בהסכם המכר, בשילוב עם  

 מבחן "פיזי", דהיינו האם עבודות הפיתוח בוצעו טרם הרכישה. 

אכן עבודות הפיתוח בוצעו טרם הרכישה  בית המשפט, בהתאם לעדויות שהונחו בפניו, קיבל את עמדת המשיב כי  

 וכי למעשה העוררת רכשה מגרשים מפותחים ועל כן יש לחייב את רכיב הוצאות הפיתוח במס רכישה. 

 ההוצאות הנוספות

 . גם כאן היתה עמדת בית המשפט עם המשיב

חלק מתנאי ההשתתפות במכרז ומהוות חלק מדרישות רשות  בית המשפט קבע כי ההוצאות הנוספות היו למעשה  

מקרקעי ישראל בהעמדת המקרקעין לרשות המקומית באילת. בהתאם, קבע בית המשפט כי תשלום ההוצאות  

ולמת בעד רכישת  הנוספות אינן משולמות כתמורה בעסקה נפרדת, אלא מהוות חלק בלתי נפרד מהתמורה המש 

 המקרקעין.  

 

 (. 02.11.1998)פורסם בנבו,  ( בע"מ 1991מנהל מס שבח מקרקעין נ' שרביט ייזום פרויקטים ובניו ) 2960/95ע"א  1
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יתרה מכך, הואיל ומדובר בתשלומים שתשלם העוררות לעירייה, במהותם דינם זהה למס החל על המוכר ומשולם  

ע"י הרוכש. בהתאם לעיקרון צירוף כלל התמורות, יש לכלול תשלום ההוצאות הנוספות בשווי המכירה לצרכי  

 .2רידמן חכשורי מס רכישה וזאת בהתאם להלכה שנקבעה בעניין פ

 

 ש.בירן נ' פקיד שומה ירושלים   16-03-57064ע"מ  ❖

 רקע עובדתי: 

המערער היה בשנות המס הרלוונטיות שותף בשותפות בלתי רשומה אשר ניהלה משרד עורכי דין המתמחה, בין  

ושירותים שניתנו  "(. במסגרת עבודתו של משרד עו"ד  משרד עו"דהיתר, בנדל"ן ובדיני התכנון והבניה )להלן: "

שיקפה   אשר  מניות  הקצאת  של  בדרך  שכ"ט  שולם  מלקוחותיו,  )להלן:    6%לאחד  הלקוח  של  המניות  מהון 

"(. במקביל, המחה משרד עו"ד את המניות למערער ושותפים נוספים אשר חתמו על הסכם במסגרתו  המניות"

₪ בגינם שולם המס ע"י המערער ושותפיו   19,952,000יוחזקו המניות בנאמנות עבורם. שווי המניות נקבע לסך של  

 באמצעות הלוואה שנטלה הנאמנות.  

החברה בספרי  החובה  יתרת  את  הקטין  ובכך  שבשליטתו  אחזקה  בחברת  המניות  את  רשם  )להלן:    המערער 

האחזקה    ."(החברה" בחברות  זכות  יתרות  עבורם  יצרה  השותפים  שאר  ע"י  שבוצעה  זהה  המחאה  כי  יצוין, 

 שבבעלותם. 

ד יצוין, כי במהלך השנים, הניבו המניות דיבידנדים אשר נרשמו בספרי החברה ובגינן לא שולם מס בהתאם עו

)ב( לפקודה. יתרות הזכות שנוצרו עקב המחאת המניות איפשרה למשוך את כספי הדיבינד  126להוראות סעיף  

 בפטור ממס. 

 

 השאלה המשפטית: 

מלאכותית שתכליתה הימנעות בלתי נאותה ממס בהתאם  האם המחאת המניות לחברות האחזקה מהווה עסקה 

 .לפקודה ולמעשה יש לראות את הדיבידנדים כחולקו ישירות למערער  86להוראות סעיף 

 פסיקת בית המשפט:

בית המשפט קבע, כי חרף העובדה כי אין מחלוקת כי נישום רשאי לפעול דרך חברה שבשליטתו ואף רשאי להעביר  

א לפקודה(, מתווה המחאת המניות מהווה תכנון  104)לדוגמה, בהתאם להוראות סעיף  לה נכסים בפטור ממס  

הוסיף וציין בית המשפט כי יש לבחון את מלוא פעולות המערער כמקשה    .מס שלילי המשולל טעם מסחרי וכלכלי

משפט,  אחת ולא כעסקאות נפרדות וזאת על מנת לבחון כראוי את המטרה אותה חפץ הוא להשיג. לגישת בית ה 

המחאת המניות לחברה יצרה למרער יתרון מס שלא היה קם אילולא היה מחזיק ישירות במניות ואינו משקף  

על כל הצדקה כלכלית    =לא הצביע  המערעריתרה מכך, ציין בית המשפט כי  את מהות ההסכם בינו ובין הלקוח.  

המניות וגם לא נימוק או הצדקה לכך  בגין דיבידנדים בגובה שווי    מתשלום מס  ואו אחרת המצדיקה לפטור אות

לצרכיו  על חלוקת דיבידנד בהתאם  החברה עד שזו תחליטיהיו פטורים ממס ויצטברו בידי שחולקו שדיבידנדים 

   .לחלוקת דיבידנדים " של רשות המיסיםמבצעי עידוד" או תוך ניצול    של המערער

 

 (.26.01.2010)פורסם בנבו,  פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב  3534/07ע"א  2
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יות מהווה עסקה אשר יסודה הינה הפחתת  לאור האמור, קבע בית המשפט כי צדק פקיד השומה כי המחאת המנ 

מס בלתי ראויה ועל כן רשאי היה פקיד השומה להתעלם מעסקת המחאת המניות ולמסות את המערער כמי 

 שקיבל ישירות את הדיבידנדים שהניבו המניות. 

 

 אמדוקס ישראל בע"מ נ' מנהל מע"מ נתניה   17-09-22467ע"מ  ❖

 רקע עובדתי 

חברה   הינה  תוכנההמערערת  בפיתוח  העוסקת  כ    . פרטית  מעסיקה  מרביתם    5,000  – המערערת  אשר  עובדים 

"(. חלק משטח  מבנה המשרדיםאותם שכרה המערערת מצדדים שלישיים )להלן: "  ממוקמים במשרדי החברה

אשר מופעלים ע"י ספק    מבנה המשרדים הוקצה ע"י המערערת לטובת חדרי אוכל ומטבחים לרווחת העובדים

"(. לאורך השנים, המערערת לא ניכתה את מס התשומות בחשבוניות שהפיק  ספק הארוחותקשור )להלן: "בלתי 

להוראות תקנה   וזאת בהתאם  לעובד. מאידך,  15עבורה ספק הארוחות,  בהטבות  העוסקות  לתקנות מע"מ  א' 

ים הנלווים כגון  ניכתה את מס התשומות הגלום בחשבוניות שהוצאו לה בעבור שכירות מבנה המשרדים והתשלומ

 חשמל, מים ודמי ניהול  

לעמדת המשיב, החלק היחסי של התשומות הנ"ל המיוחס לחדרי האוכל והמטבחים מהווים אף הם הטבה לעובד  

 "(. התשומות שבמחלוקתא' לתקנות מע"מ )להלן: "15ונכללות בשווי "ארוחה" כמשמעותה בתקנה  

 השאלה המשפטית: 

לק היחסי של מס התשומות בקשר עם הוצאות דמי השכירות, חשמל, מים  האם זכאית המערערת לנכות את הח 

 . ודמי ניהול שניתן לייחס לחדרי האוכל והמטבחים המצויים בבניינים ששכרה המערערת לצורך משרדיה

 

 פסיקת בית המשפט 

ם חדר  בית המשפט קבע כי המונח "ארוחה" אינו כולל בתוכו גם את דמי השכירות היחסיים שניתן לייחס למתח

 . לרבות העלויות הנלוות, וזאת מבלי לקחת בחשבון את הגודל ומאפייניה הייחודים הנוספים של המערעתהאוכל,  

א על תשומות הקשורות באופן מובהק ובלעדי לארוחה כגון:  15לעמדת בית המשפט, יש להחיל את הוראות תקנה  

יתה מתקבלת עמדת המשיב, הרי שהתוצאה היתה  חומרי גלם, ציוד ועבודה ישירה. עוד ציין בית המשפט, כי אם ה

כי לא יותרו בניכוי תשומות ששימשו מקומות עבודה לטובת העמדת פינות ישיבה, מטבחים קומתיים וכיוצא  

תוצאה שלגישת בית המשפט איננה ראויה ואינה עולה בקנה אחד עם הוראות    –באלה, במקומות עבודה אחרים  

 וכוונתו של מחוקק המשנה.    הדין

 

 החלטות מיסוי מקדמיות:  

 מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים –7615/20החלטת מיסוי  ❖

 רקע עובדתי: 

"(. עיקרה המוחלט והמכריע של הכנסתו  הרופאיחיד תושב ישראל עוסק במתן שירותי רפואת משפחה )להלן: " 

 של הרופא הינה ממתן שירותי רפואה באמצעות קופת חולים אחת עמה חתם על הסכם למתן שירותי רפואה.  

מתן שירותי הרפואה מתבצע במתקניה של קופת החולים ובהתאם לשעות וימים שקובעת הקופה. יתרה מכך,  

 ד שונים ואינו נושא בעלויות הקשורות בשכירות ואחזקה הקופה.הקופה מספקת לרופא, על חשבונה, שירותי משר
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כעת, בכוונתו של הרופא להקים חברה בבעלותו המלאה שתתקשר מול קופת החולים והיא זו שלמעשה תעניק,  

 . "(החברה החדשה)להלן: " מעתה והלאה, את שירותי הרפואה לקופת החולים

 הסוגיה הנדוננה: 

יינבעו מפעילותו של הרופא עבור הקופה, ייחשבו כהכנסה הנעשית בידי עובד    האם הכנסותיה של החברה, אשר

סעיף   הוראות  לגביה  יחולו  לכך  ובהתאם  )נוסח חדש( התשכ"א 62עבור מעסיקו,  לפקודת מס הכנסה    1961-א 

 "(.הפקודה )להלן: "

 תמצית הסדר המס: 

של חמישה בני אדם או פחות )"חברת  ה הנמצאת בשליטתם  א לפקודה קובע כי הכנסה חייבת של של חבר62סעיף  

הנובעת מפעילותו של יחיד שהוא בעל מניות מהותי באותה החברה, תיחשב כהכנסתה מיגיעה אישית  מעטים"(,  

עוד קובע הסעיף, כי פעילותו של היחיד תעלה לכדי    .( לפי העניין2) 2( ו/או  1)2של היחיד בהתאם להוראות סעיפים  

 לפחות מסך הכנסותיה של החברה בשנת המס. 70%מקורה בהסכם המניב  פעילות עובד עבור מעסיקו, אם

בהתאם למצג העובדתי, נקבע כי הואיל והחברה החדשה הינה חברת מעטים והתשלומים מקופת החולים יהוו  

( לפקודה בדבר פעילות עובד עברו  3א)א() 62מסך הכנסותיה, מתקיימת החזקה הקבועה בסעיף    70%  –מעל ל  

כן יראו את הכנסותיה של החברה החדשה הכנסתו של הרופא אשר תחוייב במס לפי שיעורי המס  מעסיקו, ועל  

 השולי החלים על הרופא. 

 

 ( לחוק מיסוי מקרקעין 2ב) 49החודשים בסעיף   18תנאי  – 1609/21החלטת מיסוי  ❖

 רקע עובדתי: 

ה משמשת למגורי  עמאז הגירושין, הדיר  .לגירושיהם( בה התגוררו עד  הדירה"בני זוג רכשו דירת מגורים )להלן: " 

"(. עוד יצוין, כי במסגרת הסכם הגירושין, אשר  המוכרתהאישה אשר כעת מעוניינת למכור את הדירה )להלן: "

א לחוק  4קיבל תוקף של פסק דין, נקבע כי הדירה תעבור לבעלותה המלאה של המוכרת בהתאם להוראות סעיף  

 "(. החוק)להלן: " 1963- ישה(, התשכ"גמיסוי מקרקעין )שבח ורכ

 הסוגיה הנדונה: 

החודשים הנדרשים לטובת מתן פטור    18האם התקופה בה התגוררה המוכרת בדירה יחד עם בן זוגה תכלל במניין  

 ( לחוק. 2ב)49ממס שבח בהתאם להוראות סעיף 

 תמצית הסדר המס: 

חודשים וכי הבעלות על    18הואיל ובני הזוג התגוררו בדירה במשך תקופה העולה על    רשות המיסים קבעה כי

סעיף   מכוח  גירושין,  אגב  למוכרת  הועברו  בדירה  הזכויות  מתקיימים  4מלוא  העניין  שבנסיבות  אזי  לחוק,  א 

 . ( לחוק2ב) 49התנאים לפטור ממס שבח המנויים בסעיף 

 יחידה לאחר רכישת קרקע ובניית בית מגורים  הרת דיר פטור ממס שבח במכי – 8838/21החלטת מיסוי  ❖

 רקע עובדתי: 

  2019במהלך שנת    4רכש המוכר זכויות לדירת מגורים במסגרת קבוצת רכישה, בגינה התקבל טופס    2011בשנת  

" הראשונה )להלן:  בניה    2017בשנת    ."( הדירה  שירותי  לקבלת  בהסכם  קבלן  עם  והתקשר  קרקע  רכש  המוכר 

 .2021בגין הדירה השניה צפוי להתקבל במהלך שנת   4"(. טופס הדירה השניה)להלן: "
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 הסוגיה הנדוננה: 

לדירה השניה    4האם זכאי המוכר לפטור ממס שבח בעבור מכירת הדירה הראשונה וזאת לאחר קבלת טופס  

 "(. החוק)להלן: " 1963-ג לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג49ות סעיף  בהתאם להורא

 תמצית הסדר המס: 

ג לחוק קובע כי יראו את דירת המגורים הנמכרת כדירתו היחידה של המוכר גם אם יש בבעלותו, בנוסף 49סעיף  

. הואיל  שקדמו למכירה  החודשים  18לדירה הנמכרת, דירת מגורים שנרכשה כתחליף לדירה הנמכרת, במהלך  

לחוק, התקופה הקבועה    1ודירת מגורים שנרכשה "על הנייר" אינה נכנסת להגדרת המונח "דירת מגורים" בסעיף  

 ג לחוק תימנה מיום סיום בנייתה של הדירה שנרכשה כתחליף לדירה הנמכרת.  49בהוראות סעיף 

נרכשה קרקע לצורך בנ בו  גם במקרה  לעיל, כי    18יית דירת מגורים, יש למנות את תקופת  המורם מן האמור 

 .4החודשים ממועד קבלת טופס 

ומן הכלל אל הפרט, המוכר יהיה זכאי לפטור ממס שבח בגין מכירת הדירה הראשונה כל עוד ימכור אותה תוך  

 לדירה השניה. 4חודשים ממועד קבלת טופס  18

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
 

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

 
 ashavit@fbclawyers.com 6944203-03 ענת שביטעו"ד 
 ofartuk@fbclawyers.com 03-6944203 אופיר פרטוק עו"ד 
 יונתן שטאנג                                    )רו"ח( עו"ד

 
jshtang@fbclawyers.com 

 

03-6944203 
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