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 Jacob.Nussim@biu.ac.il  מרצה:

 למה דיני מיסים זה כל כך חשוב? 

מערכת המס, דיני המס, סדרי המס משפיעים כמעט ע כל תחום בחיי החברה, לא רק בתחום העסקי שם ברור שהמס משפיע, 

 אלא גם בתחום הפרטי.  

 בקורס זה נעסוק רק בדיני מס הכנסה ונדגיש בעיקר את צורת החשיבה.  -

 חומר קריאה: 

 רשימה הקריאה בכוכבית היא רשימת הקריאה המחייבת. יש לשים לב להפניות לעמודים ספציפיים.  -

 לא יהיה הרבה חומר קריאה בקורס.  -

 הרכב הציון בקורס:

 . 2עבודות מתוכן צריך להגיש  3 15% -

 בספרים פתוחים. מבחן סופי 85% -

o 2   .שאלות במבנה של קייס, מידע נוסף יימסר בהמשך הקורס 

 16/10/2018  – 1שיעור  

 מבוא לדיני מיסים

 מדיניות כלכלית במערכת המס

 טרית ומדיניות פיסקלית.י: מדיניות מונ 2-מדיניות כלכלית ברמת המדינה נחלקת באופן מסורתי ל

הכלי המרכזי של המדיניות המוניטרית    (.בנק ישראלזה  בישראל  )מנוהלת על ידי הבנק המרכזי במדינה,    מדיניות מוניטרית  -

אינפלציה. , המטרה המרכזית של הבנק המרכזי בכל מדינה היא להכווין ולשלוט על ההוא כמות הכסף במשק ומתוך כך

  – )יותר כסף  מות הכסף המוזרם למשק.כלומר, כ –  המוזרם למשק  השליטה מתבצעת באמצעות שליטה על כמות הכסף 

   המחירים עולים(.

תקציב המדינה. תקציב המדינה  ב הקשורותהיא מדיניות שקשורה לגבי החלטות  מדיניות פיסקלית )מדיניות תקציבית( -

 אחד הכנסות ומצד שני הוצאות. ד יש לו מצ כש כל תקציב אחר  מנוהל כמו

o  גם הלוואות )לווה מהאזרחים, מגופים  ערכת המס(, בנוסף נמצא  אנחנו מוצאים קודם כל מיסים )מ  בצד ההכנסות

 מענקים שאנחנו כמדינה מקבלים )מידידי המדינה(. -חיצוניים, אג"ח )אגרות חוב ממשלתיות( ומתנות 

o   כדוגמת חינוך,    –אנחנו מוצאים את כל משרדי הממשלה העיקריים, אלו אחראים על הוצאת הכסף  בצד ההוצאות

 ביטחון, בריאות, רווחה ועוד. 

וכוללות שיקולים רלוונטיים בקבלת החלטות בנוגע לכמה להוציא   -המדיניות הפיסקלית עוסקת בהחלטות תקציביות 

 רלוונטיים בהחלטות שכרוכות בגביית מיסים. על כל תחום, חישובי מס במערכת המס והשיקולים ה

 מטרות / תפקידי מערכת המס

, מימון שזו לא מצליחה  מימון הוצאות פעילות המדינהלקיומה של מערכת המס היא    הסיבה המרכזית התפקיד המרכזי /   -

לעצמנו שירותים  לממן דרך מקורות אחרים. כחברה אנחנו מעוניינים בצד ההוצאות, יש לנו אינטרס משותף כחברה לספק  

 כדוגמת מוצרים ציבוריים כמו ביטחון, בריאות או חינוך שוויוני.  –שאותם כנראה שלא היינו מקבלים ללא המדינה  

להעביר ממי שאנחנו חושבים שהוא "חזק" בחברה למי שאנחנו חושבים שהוא ה"חלש"   – חלוקה מחדש של העושר  -

רי הכנסות באמצעות מערכת מדינתית. זו מטרה שנחשבת יחסית  בחברה. אנחנו חושבים שראי לחלק מחדש ולצמצם פע

מודרנית, אנחנו בעיקר עוסקים בתפקיד החלוקה מחדש של העושר באמצעות מערכת המס מהחלק הראשון של המאה 

מערכת המס היא . מערכת המס היא הכלי החשוב והמרכזי ביותר של המדינה לחלוקת המשאבים מחדש במדינה. 19-ה

 היא זו שלוקחת מהחזקים ומעבירה לחלשים )ביטוח לאומי, קצבאות זקנה, נכות וכו'(.   –  רות ההעבמערכת 

רגולציה משמעותה שליטה על התנהגות, אנחנו מכווינים התנהגות דרך מערכת המס, מעודדים התנהגות   –  רגולציה -

 כלא ראויה. השאיפה היא יותר עידוד מאשר דיכוי.   תשאנחנו רואים אותה כראויה ומדכאים התנהגות שנתפס 
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o  סוגים של התנהגויות שמוטלות עליהן   3אלו  –דלק, סיגריות, אלכוהול  –דוגמה לדיכוי התנהגויות פחות ראויה

מס, אלו התנהגויות לא אסורות, אלא אלו סוגי התנהגויות שבאופן סטטיסטי מסוים פוגעות באחרים. עישון גורם  

י למעשן ולסובבים אותו, דלק גורם לפקקים וזיהום, ואלכוהול מסוכן לסובבים את האדם ולאדם עצמו  לנזק בריאות

 זהו מס רגולטורי.    – לכן המדינה רוצה לצמצם את ההתנהגויות הללו ולהכווין אותם ולכן מטילה עליהן מס מסוים    –

o   הג בהתנהגות מעין זו, למשל חסכון  הפחתת המס או נתינת סובסידיה למי שנו –דוגמה לעידוד התנהגות רצויה

פנסיה, אנחנו רוצים שאנשים יחסכו כסף לימים בהם לא יוכלו לעבוד ולממן עצמם ולכן המדינה נותנת מעין  

"צ'ופר" ומעודד חיסכון לפנסיה ע"י מתן הקלות במס. דוגמה נוספת היא מתן הטבות במס למי שבוחר לגור מחוץ  

ולמי שמייצר מקומות עבודה, מעודדת מחקר ופיתוח, נותנת מס שלילי  פעלים  לגוש דן. בנוסף, המדינה מעודדת מ

)= סובסידיה( על מנת לעודד תעסוקה, מעניקה נקודת זיכוי לסטודנטים לאורך שנה לאחר הלימודים וזאת כדי  

 לעודד רכישת השכלה גבוהה.  

המטרות הראשונה   2ך דיני המס שמיישם את אנחנו נוהגים להפריד בצורת הניתוח והחשיבה שלנו על מערכת בין החלק בתו

לבין החלק בדיני המס, הסדרי המס, אשר הרציונל להם הוא המטרה השלישית. החלוקה האנליטית הזו היא חשובה )יש שאלה  

האם בכלל ניתן לזהות הסדרים כאלו, ההנחה בקורס היא שכן(. צורת הניתוח שלנו תהיה שונה בין שני הסוגים של הסדרים 

בישראל ניתנת הטבת מס לילדים לכל ילד, הסדר זה הוא רגולטורי או חלוקה מחדש של   –לדוגמה נקודות זיכוי על ילדים אלו. 

האם אנחנו רוצים לעודד ילודה, או שמא נכון שככל שהמשפחה גדולה יותר כך  – התשובה לכך היא לא חד משמעית העושר? 

המטרות האלה.   2י הכיוונים כמובן, אבל חשוב להבחין בצורת הניתוח בין  נכון שתשלם פחות מיסים. אפשר לטעון טיעונים בשנ

אם מדובר בחלוקה מחדש של העושר הרי שנדון בצדק חלוקתי, אם מדובר בדבר רגולטורי צריך לשאול מה יהיה אפקטיבי, האם 

פשת לידה ארוכה יותר חו -זה באמת ידרבן אנשים להחליט? אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים אחרות גם שהן לא מס

 מעונות יום בחינם וכולי. 

 בסיס המס

  איך מחליטים מה נטל המס שיוטל על כל אחד, כאשר אנחנו באים לעצב מערכת מס השאלה הראשונה שלנו צריכה להיות 

 זוהי אינה שאלה טריוויאלית. לפי מה נחליט זאת ועל בסיס מה. 

 למשל: 

 שמכניס יותר ישלם יותר. מי   – בסיס הכנסהמס הכנסה מוטל על  -

 מי שצורך יותר ישלם יותר.   –  צריכה בסיסמע"מ מוטל על  -

 ככל ששטח הבית גדול יותר כך נשלם יותר.   –בסיס שטח הבית ארנונה מוטל על  -

זהו מס שהוטל על כל אדם, לפעמים לפי סוג  – "מס הגולגולות"כשאנחנו סורקים את בסיסי המס בעבר נוכל למצוא את 

ככל שהחזית יותר ארוכה, כנראה שהבית יותר גדול ובעליו   -מס לפי אורך החזית של הבית שגובלת עם הרחובהעיסוק שלו. 

ם, כך  יותר עשיר ולכן מוצדק שישלם יותר. מס פשוט וקל לחישוב. )הוטל בהולנד(. כתוצאה מכך, קבלנים בנו בתים צרים וארוכי 

, מס שמוטל על כל סוג של רכוש שבעבר מס רכוש משם התקדמנו למיסוי מתוחכם יותר,  שהחזית לרחוב תהיה קטנה מאוד.

היה בעיקר קרקע חקלאית. מיסים אלו היו מיסים פשוטים שהיה מאוד קשה להעלים. ככל שמערכת המסחר התפתחה, כך 

 התחילו להפיק עושר ממסחר, מתן שירותים ואנו מוצאים יותר ויותר מיסי צריכה.  

, אבל בצורה מאוד לא משמעותית.  19-ם לראשונה בתחילת המאה המס הכנסה היא תופעה יחסית מודרנית, אותה אנו מוצאי

מס ההכנסה הופך לחלק משמעותי בתוך תקציבי המדינה בכל   בסיס המס נבחר באופן שיממש מטרות חברתיות רצויות. 

  . של העושר  הסיבה המרכזית להטלתו של מס הכנסה היא החלוקה מחדש .  20-העולם רק החל מהשליש הראשון של המאה ה

 הוא מס מאוד מסובך ליישום ועולה הרבה כסף ליישמו.  –ילולא הרצון הזה לא היינו ממציאים אותו א

 בסיסי המס בישראל 

 במסגרת הכנסות המדינה מהגדול לקטן.  המס פריטת בסיסי המס שלהלן מחולקת לפי החלק של ***

מהכנסות   50%מרבית הכנסות המדינות המפותחות מופקות ממס הכנסה, בישראל הוא מהווה בערך  –מס הכנסה  .1

 המדינה. 

 מס על בסיס רווח. מה כולל מס הכנסה? מס על בסיס הכנסה,  .א
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בתוך מס ההכנסה ניתן למצוא מס הכנסה על יחידים, על עסקים, על חברות, מס רווח הון, מס שבח, דמי ביטוח  .ב

 ח בריאות.לאומי ודמי ביטו

 דוגמה על דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות:  .ג

דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות נקבעים 

 לפי גובה ההכנסה.  

נגד    – ביטוח"  זה לא נקרא מס אלא "דמי  מצד אחד

אובדן כושר עבודה, אבטלה בעד היריון וכו'. אנחנו  

ביטוחי ומשלמים בעד סיכון   כיסוימקבלים מעין 

עתידי. זה לא בהכרח הופך את דמי ביטוח הבריאות 

זה מס שמשתמשים בו   –למשהו שהוא לא מס 

 .כביטוח

בשוק הפרטי   .זה לא באמת ביטוח מצד שני,

משלמים פרמיות עבור סיכון, הפרמיה משקפת את  

הסיכון אך ההוצאות שאנו משלמים הם לסיכונים  

 הלאומי  עם זאת דמי הביטוח  שלא תלויים בהכנסה, 

כן תלויים בהכנסה )קצבת זקנה היא אותו דבר כמו 

 זהו ביטוח חובה.   –לכל אדם אחר אך התשלומים הם שונים מהכנסה להכנסה(, בנוסף לכך 

היינו   הדרך הנכונה להסתכל על זה היא לראות בכך מס שמיועד לשימוש בדמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות.

כן מדובר בסוג  , מעבר לכותרת לא היה שום הבדל ולכן  יכולים שלא לקרוא להם בצורה הזו ולהגדיל את מס ההכנסה

 של מס. 

   ביטוח לאומי הוא סוג של בסיס מס הכנסה.לסיכום, 

 17/10/2018  – 2שיעור  

למס זה יש  בסיס צריכה.חלק מסך הכנסות המדינה ממיסים, הוא מס על . וזהו בסיס המס השני בחשיבות –מס צריכה  .2

  , מע"מ )= מס ערך מוסף(   –, הדרך המקובלת ביותר בכל העולם לעצב מס צריכה הוא  / דרכי עיצוב  מספר צורות / תופעות

 דוגמאות נוספות למיסי צריכה:  .זהו החלק המרכזי של מס צריכה  גם בישראל,

 . בארה"ב הצורה של מס צריכה היא מס מכירה – Sales tax .א

 שונה ממע"מ באופן הטלת המס.  מס נוסף על מחיר המוצר.  – קנייה מיסי  .ב

משלמים יותר  ככל שעוברים את גבול הצריכה, ככל שצורכים יותר,  –  סוג נוסף של מס על בסיס צריכה – מכס  .ג

 מכס. 

ת וכו'(  עירייה, מועצה אזרי) סוג של מס רכוש הוא ארנונה. בדר"כ מס רכוש מוטל ברמה המקומיתבישראל,  –מס רכוש  .3

המס יכול להיות מוטל על כל סוג של רכוש, אבל לרוב הוא מוטל על מקרקעין   על שווי הרכוש.  . המס מוטלולא ברמת המדינה

מאוד מסוימים, ראל מס רכוש ברמת המדינה על מקרקעין  שותר קשה להעלים ויותר פשוט לגבייה(. בעבר היה ביי  – נדל"ן  )

 אבל המס הזה "הורדם". 

דרכים שונות לעצב מס שמוטל על העברה בין דורית, על עושר שמועבר מדור לדור בעת  2אלו  –ס עיזבון מס ירושה / מ .4

  אחרות מפותחות , אך הוא קיים במדינות 1981בוטל בשנת היה קיים מקום המדינה אך בישראל  ירושהפטירה. מס ה

כדוגמת ארה"ב לא ניתן לזהות את המגמה ביחס למס הזה ברחבי העולם, אך יותר מדינות מבטלות מאשר מאמצות אותו. 

)מאז היו מספר הוצאות חוק שמנסות להחזיר את בסיס המס הזה בארץ(. כשנתיים  בישראל העלו את הנושא מחדש לפני  

י וצודק עולה רבות, בסופו של יום מי שמוריש יותר משלם  זהו בסיס מס מודרני. השאלה עד כמה מס עיזבון הוא חלוקת

 וד טעון מבחינה ציבורית, במדינות בהם מס זה קיים יש בעניינו דיון רב.איותר. מס ירושה הוא מס מ

הדרך בה מתכננים את מערכת המס היא קודם מבחינת ההוצאות ולאחר מכן לאופן איסוף הכסף וגובהו.  –הערה  •

י התקציב שלה, ואנחנו משלמים את המס בהתאם. גם אם לא נשלם מס על מס, נצרך לשלם  המדינה בונה את יעד

למס הכנסה לצורך תקצוב המדינה. לכן לנו כאזרחים זה לא באמת משנה אם יהיה מס על מס )כמו מס עיזבון(, או  

 מס הכנסה גדול יותר. 
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 דוגמאות:אך זה כמעט ולא קיים. מוטל על בסיס ביצוע העסקה אשר מוטל על שווי העסקה,  –מס עסקאות  .5

בישראל. התשלום על הבולים בסניפי הדואר היו למעשה תשלום המס, אילולא אשר אינו קיים היום  מס בולים .א

 החוזה לא היה תקף.  –הבול 

 מקורו של מס זה לא היה בבסיס מס עסקאות.  – )עליו לא נדבר בקורס(   מס רכישה במקרקעין .6

 רכות מסניתוח מערכות מס / עיצוב מע

אפשר לבחור בסיס מס יחיד, או ליצור שילוב של כמה בסיסי  – כיצד בוחרים מערכת מס? ניתן לבחור בין מגוון של בסיסי מס

מהם השיקולים הנורמטיביים בעיצוב בסיסי מס כאשר הדבר נקבע מלכתחילה, או למעשה נשאלת השאלה מס מתאימים. 

 וניתוח מערכות מס? כיצד בוחרים את בסיסי המס הראויים וכיצד מעצבים אותם? לחלופין מהם השיקולים לצורך תיקון 

 שיקולים נורמטיביים בעיצוב מערכות מס

והמרכזיים )מקובל באקדמיה בעולם, בוועדות רפורמה בעולם, במדיה,   העיקריים  נורמטיבייםשיקולים    3-מקובל היום להתייחס ל

 : היחידיםהשיקולים אינם  פוליטיקאים וכו'( אך אלו 

 .יעילות -

 . צדק חלוקתי -

 . פשטות -

 יעילות 

   עיצוב מערכת המס מביא ליעילות במובן הכלכלי.   בהיעילות במובן שאנחנו רוצים לחשוב על המידה ש 

לעולם משפיע  המס )כמעט( .טים בחברהר של הפ / ההתנהגות  נמדד במידה שבה המס משפיע על הפעילות   =  היעדר יעילות 

  .התושבים קשה לחשוב על עיצוב מערכת המס באופן בו היא לא תשפיע על התנהגות  .על התנהגות

 באיזה מובן המס משפיע על התנהגות?   –דוגמה 

גורם לנו לעבוד פחות, להשקיע  ועל ההשקעה שלנו    של העסק /  תשואהשכר שלנו / על ה מס שמשפיע על ה  –  מס הכנסה .1

 . פחות, לחסוך פחות

הרעיון של חיסכון הוא המרת זמן הצריכה, אם אני יכול לצורך  על החיסכון משלמים מס הכנסה.  –לגבי חיסכון  .א

 היום בכל הסכום ומחר התשואה יותר נמוכה כי אני משלם עליה מס אני אטה לצרוך היום(.  

לום  כך תש –כאשר יש מס על השכר, אנשים נוטים לעבוד פחות, כיוון שככל שגובה השכר עולה  – לגבי עבודה  .ב

 המס יהיה גבוה יותר.

 גורם לנו להשקיע פחות ברכוש המחייב תשלום מס. –לגבי רכוש  .ג

 . היו נמוכים יותר היינו צורכים יותראלו המחירים בארץ היו נמוכים יותר, ואילו   , אילולא מס צריכה זה –מע"מ  .2

 ככל שהמס יותר גבוה כך נרצה להעלים יותר מיסים.  – ההשפעה השלילית על ההתנהגות  .3

 שלבי השינוי בהתנהגות בעקבות הטלת המס

 : תתי הפשעות  2צעדים עוקבים /  2-שינוי שחל באת ההשפעה על ההתנהגות, ניתן ונהוג, לחלק ל

יש לי פחות משאבים,  זהו שינוי התנהגות שנובע מעצם זה שלקחו לי כסף,  – "אפקט הכנסה"שינוי התנהגות בגין  .1

מצמת, ההתנהגות שלי משתנה ואני מנסה לחסוך )פחות מסעדות,  טההכנסה שלי מצההכנסה שלי קטנה יותר. כאשר 

 פחות בילויים וכו'(. 

אנו משנים את ההתנהגות  זהו אפקט שני שמצטבר על בסיס אפקט ההכנסה.  – "אפקט תחלופה" שינוי התנהגות בגין  .2

 המחירים בשוק משתנה. לא רק בגלל שיש פחות כסף, אלא גם בגלל שיחס שלנו בגין הטלת המס, 

מחיר המוצרים שעליהם הוטל המס עולה, ואילו המחיר של   ,כאשר מוטל מע"מ רק על חלק מהמוצרים בשוק –דוגמה ל

כך שיחס המחירים בין המוצרים משתנה, והעדפות של הצרכן ישתנו   ,שאר המוצרים )שלא הוטל עליהם מס( לא משתנה

זול בגלל  ל כך  ות את המוצר היותר יקר דווקא, כיוון שהמוצר שהיה זול, כבר לא כיכול להיות שאני אבחר לקנולכן,    בהתאם.

 שהוטל עליו מס, ויחס המוצרים השתנה.
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כתוצאה מהטלת המס, ההתנהגות של הצרכן עשויה להשתנות כך שהוא ירכוש את המוצרים שלא הוטל עליהם המס,  

ימיר אותם למוצרים שלא הוטל   / ן הוא ירכוש מהם פחות במקום המוצרים שהיה רגיל לרכוש, אבל הוטל עליהם מס ולכ

 עליהם מס.

 כה הוא אי צריכה )ולא בהכרח מוצר חלופי(. יהתחליף הישיר ביותר לצר

 ניתן לתאר את שינוי ההתנהגות שנובע מהטלת המס באופן אנליטי בשני השלבים הנ"ל.

מוטל מס הכנסה  אם    שכר עבודה, אנשים עובדים פחות.כאשר מוטל מס הכנסה, נניח על    –ההבדל ביניהם הוא משמעותי  

אלף ₪. נניח ונאמר לאותו אדם בתחילת השנה, כי המדינה תיתן לו מענק    50על אדם, כאשר בסוף השנה הוא צריך לשלם  

אלף ₪, ללא תלות בשעות העבודה שלו. כך שבסופו של דבר, המענק מהמדינה "יתקזז" מתשלום המס שלו, והוא    50של  

 ₪. 0ך לשלם יצטר

 –   האם יהיה הבדל בהתנהגות של אותו אדם בין שני המקרים הבאים

 . 0הוא לא משלם מס ולא מקבל מענק, משלם בסוף השנה  -

 הוא מקבל מענק ללא תלות בעבודה, וכן משלם מס, כך שבסוף לא ישלם כלום כי הכל יתקזז.  -

הוא יעדיף לעבוד פחות,    ,תשלום של כסף ללא תלות בעבודהאם מבטיחים לו  אין אפקט הכנסה, אבל יש אפקט תחלופה.  

כיוון שעבודה מרובה גוררת תשלום מס  ,  ולקבל את המענק ממילא. האופציה של עבודה מופחתת הופכת אטרקטיבית יותר

 גדול.

 על צורת התנהגות מסויימת, ולכן הוא גורם לשינוי התנהגות. מס אפקט התחלופה נובע מכך שמוטל 

 תחלופה?  /  ההבדל בין שינוי ההתנהגות הנובע מאפקט הכנסהמה 

אפקט הכנסה תמיד יהיה,    –  שינוי ההתנהגות בגין אפקט הכנסה הוא לא ממש מעניין, כיוון שהוא הכרחי תחת כל סוג של מס

כיוון שלוקחים כסף   ,כלומר, אפקט ההכנסה ייצור שינוי התנהגות בכל מקרה כאשר צריך להעביר כסף מהציבור למדינה. 

לא מתייחסים אליו ממש ביחס לקביעת בסיס   בשל כך והאפקט הזה תמיד יהיה קיים, ולכן  ,מהתושבים ומעבירים למדינה

 המס. 

מתאר פגיעה בתועלת של  לעומת זאת, אפקט התחלופה יותר משפיע על שינוי ההתנהגות של האזרחים. שינוי ההתנהגות 

בגין שינוי  –פחות מסופקים  – כאשר אנו משנים את ההתנהגות שלנו בעקבות המס, אנחנו פחות "נהנים"  האזרחים.

נוספת היא שהאזרחים  הפגיע .( מלכתחילה תשלום המסעצם  ל )אנו נפגעים בגל  ההתנהגות מעל ומעבר לתשלום המס עצמו

 הגים אילולא הוטל עליהם מס.מתנהגים אחרת מאשר הדרך בה היו מתנ

השינוי הזה מאוד משמעותי כיוון שנפגעת היעילות,    ,כתוצאה מהטלת המס נוצר שינוי בהתנהגות בעקבות אפקט התחלופה 

 נפגעת התועלת של כל אחד ואחד מאתנו, נפגעת העוגה של הרווחה המצרפית, נפגעת הרווחה החברתית. 

כיוון  אפקט התחלופה אינה בתשלום המס הפיסי גרידא )זו לא באמת פגיעה ממשיתהפגיעה המרכזית המתרחשת בעקבות 

שהמדינה משתמשת בכספי המס לצורכי האזרחים, כך שכספם חוזר אליהם בדרכים עקיפות(, אלא בשינוי ההתנהגות. 

כזה שאפקט היינו רוצים להטיל את המס באופן לכן  בהנאה של האזרחים היא הפגיעה הממשית. /  הפגיעה בתועלת 

ותהיה פגיעה   – התחלופה יהיה כמה שיותר מצומצם, כדי ששינוי ההתנהגות בגין אפקט התחלופה יהיה כמה שיותר קטן

 מינימלית ביעילות וברווחה החברתית. 

מס קבוע שמוטל על כל אדם, "נשמת שילמת". לא פוגע בתועלת האישית וברווחה החברתית, כיוון שהוא   – מס גולגולת  -

ההכנסה, אלא זהו מס קבוע פייר גולגלת. ולכן הטלתו של מס מסוג זה לא תגרור שינוי   /  לא מוטל בהתאם למידת הצריכה

 בהתנהגות האזרחים, ולא תפגע ברווחה החברתית.

מס הבסיסי היא לא לשנות התנהגות, אלא רק להעביר משאבים מהאזרח למדינה, במינימום שינוי המטרה של ה – מע"מ -

 התנהגות. ולכן ננסה להקטין במס כזה את אפקט התחלופה.

 מטרתו לשנות התנהגות, ולכן נרצה לחזק בו את אפקט התחלופה, שיגרום לשינוי התנהגות חזק. – מס רגולטורי  -

 ים להטיל מס בצורה יעילה, כך שההתנהגות תשתנה כמה שפחות והרווחה החברתית לא תפגע. מבחינה נורמטיבית, אנו רוצ

 .ניטרליות  דרך נוספת לחשוב על יעילות היא באמצעות מושג שנקרא

 –  לשינוי התנהגות בגין הטלת מס הדוגמ

 אפשרויות:  2הוא שוקל ונניח ולאדם יש מיליון ₪ 

 לרכוש דירה במחיר הזה. .1

אלף ₪. כאשר שכר הדירה    100. כל שנה הוא מקבל  10%נניח והתשואה היא של    –  הכסף כך שיניב תשואהלהשקיע את   .2

 אלף ₪.  80השנתי הוא  
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 אפשרויות בלבד(.   2- )ניתוח של ניטרליות לעולם מתייחס ל

  20, ומרוויח בכל שנה 80אלף, משלם  100אין סיכון. הוא מרוויח  – בעולם ללא מיסים, כמובן שהאפשרות השנייה עדיפה  -

 אלף ₪.

אלף,   40אלף, משלם מס  100האפשרות השנייה כבר אינה משתלמת. הוא מרוויח  - 40%נניח והוטל מס הכנסה של  -

אלף, וכבר עדיף לו לרכוש דירה,    20אלף, כן שהוא נכנס למינוס של    80והוא חייב לשלם שכר דירה של    –  אלף  60נשאר לו  

 , ללא הפסדים.0ולהישאר על רווח 

o המס פוגע בתועלת שלו, ולכן    –  לפגיעה ביעילות  הובילה לשינוי התנהגות כיוון שהטלת המס הובילה הטלת המס

 את הדירה, במקום להשקיע את הכסף שלו.  הוא יעדיף לשנות את הבחירה שלו ולקנות 

למעשה, מס ששומר על הניטרליות הוא מס שלא פוגע ביעילות, ולא פוגע באופן ההחלטה של האזרחים,   –  ניטרליות  -

מנסים לשמור על התנהגות זהה להתנהגות בעולם ללא מיסים. ולכן מנסים לעצב מס כמה שיותר ניטרלי, שלא ישפיע על  

 ם ולא יגרום לשינוי התנהגות )שהוא למעשה פגיעה ביעילות וברווחה החברתית(. ההחלטות של האזרחי

הטלת המס על ההשקעה בלבד גורמת לחוסר ניטרליות, ולכן הפתרון האפשרי כדי "לאזן" בין שתי האופציות הוא הטלת   -

דם יהיה מחויב . במקרה כזה, האמס על דמי השימוש  שנקרא – מס על רכישת דירה – מס גם על האפשרות הראשונה

)אבל אלו דמי שכירות מדומים, הוא לא   אלף 80דמי השכירות שלו הם  –  על הדירה שהוא עצמו רכש 40%לשלם מס של 

ויהיה במינוס של   –  אלף  32באמת מרוויח, הדירה כבר שלו והוא שילם מיליון ולא מפיק רווח(, אבל הוא ייאלץ לשלם מס 

וזרת להיות עדיפה. הבעיה לכאורה נפתרת, אבל זה בעייתי מבחינה ציבורית אלף ₪, כך ששוב האופציה השנייה ח 32

ומבחינת אכיפה. נשמע אופציה לא סבירה, קשה לציבור לקבל את זה. זהו פתרון טוב כיוון שהמס מוטל על הכל, ואז אפקט 

 התחלופה מנוטרל, ואין פגיעה ברווחה החברתית.

להטיל מס בצורה מסויימת על שווי שירותי הדיור שהדירה  כלומר,  – להטיל מס על השכרת דירות עצמה ניסה  – (3)2' ס -

 זה לא בלתי סביר להטיל מס כזה, בדיוק כמו שמטילים מס על רווחים.  .imputed income –  שלי מספקת לעצמי

וך יותר, ונפתרת הבעיה של אפקט  וכך תשלום המס יהיה נמ – הפתרון האולטימטיבי הוא מס על הרווח מדמי השכירות  -

,  ףאל 80אלף, דמי השכירות  100ולא תפגע הרווחה. הרווח שלי בהשקעה יהיה  תהתחלופה, לא יהיה שינוי בהתנהגו

 אלף.   12אלף ₪, אני אשאר ברווח של    8שהם    -  40%אלף, ומתוכו אני אאלץ לשלם רק    20הרווח שנשאר לצורכי מס יהיה  

 23/10/2018  – 3שיעור  

 שיקולי צדק במערכת מס הכנסה  – צדק חלוקתי 

כחברה יש לנו העדפה חברתית לחלוקת אושר, כמדינות מפותחות אנחנו מעוניינים בחלוקה מחדש בין הפרטים בחברה, 

 בה מחלקים מחדש. במידהוהמדינות המפותחות משתנות זו מזו 

 מדדים פוזיטיבים, כדוגמת מדד ג'יני.  –במדדים מסוימים  אפשר למדוד גם את מידת אי השוויון ומידת החלוקה מחדש

כלומר שבישראל יש    –שנמצא היא שבישראל אנחנו מצמצמים פחות את הפערים בהשוואה למדינות אירופה    בדר"כ  הביקורת 

יותר אי שיוויון ביחס למדינות אירופה, אך אין לזה שום משמעות פוזיטיבית, צריך להביע את המדדים הפוזיטיביים בהיבטים 

האם ראוי וצריך לצמצמם את   –ורמטיבית צריכה להיות נורמטיבים ואין משמעות למה שקורה במדינות אחרות )השאלה הנ

 הפערים האלה(.

ממי ראוי להעביר למי? בכל המדינות   –חזק / חלש נתון לפרשנות שלנו    –אנחנו מחלקים, באופן כללי מאוד, בין חזקים לחלשים  

שמי שמכניס יותר ומסוגל  , אפילו לא עושר, ראוי יותר המבחן החשוב ביותר לביצוע חלוקה מחדש הוא הכנסההמפותחות 

משפחה גדולה יותר צריכה יותר כסף   – )כתלות בהכנסה  מצב בריאותי, גודל המשפחה מבחנים נוספים הםיותר ייתן יותר. 

 ולכן אם מכניסה יותר לא בטוח שצריכה לתת יותר(, מקום מגורים, גיל, רמת השכלה )לא נעשה בכך שימוש רב(. 

לאופן בו צריך לחלק את נטל המס בין כולם. דרך "ליישר קו" בעניין  )כל העולם(אין נוסחה או העדפה ברורה וקבועה בין כולם  

 הוא בחירות, שלאחריהן הנבחר יבטא את רצון הרוב בחברה, ואם לא יהיו מרוצים, בבחירות הבאות יבחרו אחרת.  

 חלוקת נטל המס 

 הגדרות: 

  עולה עם רמת ההכנסה. ממוצעמציין שיעור מס  פרוגרסיבימיסוי  -

 קבוע לאורך רמת ההכנסה.   ממוצעמציין שיעור מס  מיסוי יחסי / פרופורציונלי -

 יורד עם רמת ההכנסה.  ממוצעמציין שיעור מס   מיסוי רגרסיבי  -
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הצורות  3ודרך נוספת היא אפשר למדוד את המידה בה מערכת המס מחלקת מחדש, כאמור, אחד המדדים הוא מדד ג'יני, 

 שצוינו לעיל: מס פרוגרסיבי, מס יחסי, מס רגרסיבי. 

 מהי מערכת המס "הצודקת" מבחינת צדק חלוקתי? 

 קשה לבסס את מערכת המס על סוג מס אחד בלבד באופן כזה שייראה צודק.

המס. יש לבדוק מה השווי )מבחינת  החלוקה הצודקת היא כנראה לפי בדיקה של גובה ההכנסה שתישאר לאדם לאחר תשלום  

תועלת( של הכסף שנשאר לעשיר לעומת התועלת שתהיה לעני אם הוא יקבל את הכסף הנ"ל מהעשיר. כלומר, העברת הכסף  

תראה צודקת בתנאי שהתועלת לעני מאותו הסכום שנלקח מהעשיר תהיה גדולה יותר מהתועלת של העשיר. הפקת תועלת 

 ומצדיקה הטלת מס.גבוהה יותר נראית צודקת 

 דוגמה: 

כי ראוי  ת א לא צודקיגם אם חושבים שמערכת מס רגרסיבי ה

כי בכל מערכת מס   –טובה היא שה"עשירים" ישלמו יותר, למעשה 

השאלה היא כמה יותר אנחנו צריכים לקחת    –העשירים משלמים יותר  

מבינים מהעשיר / בעל ההכנסה הגבוהה כדי שזה יהיה צודק? אנחנו 

 , אבל קשה לנו להסביר למה.  תשמערכת זו אינה צודק

יותר מס בפחות  לעומת זאת, במערכת מס רגרסיבית העשיר משלם 

להסביר לעצמנו למה אנחנו מעדיפים  עדיין קשה לנו  אחוזי מס, אבל

 מערכת מס כזו.  

מנגד, במערכת מס יחסית, בה כולם משלמים את אותו האחוז היחסי 

 מהשכר, קל יותר להצדיק את הבחירה. 

 עדיין מה שמקובל בכל המדינות המפותחות הוא כי מערכת הצודקת היא מערכת המס היחסית.  

מהי הנקודה הזו טרם  לשאלה  אך    – אנחנו לא רוצים להגיע לשיוויון חברתי טהור, אלא להגיע לנקודה כלשהי של איזון שהוא טוב  

 .  היש תשוב

 דוגמאות מתוך החוק הישראלי:

 קובע את מדרגות המס בישראל. לפקודה  121סעיף   –מס )פירותי( על יחידים  – שיעור מס פורגרסיבי -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  ?וכן   14%, על השלב הבא בטבלה משלמים 10%הראשונים משלמים  75,000על האיך עובדות מדרגות המס

 הלאה...

o משום שאנחנו רוצים מערכת מס פרוגרסיבית  למה מדרגות מס? המדרגות נועדו ליצור שיעור מס ממוצע עולה ,

   מנגנון לייצור פרוגרסיביות.למעשה מהוות מדרגות המס הן בה שיעור המס עולה עם ההכנסה. 

 

=
 

=
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ככל שהמדרגות יהיו צרות יותר, שיעור המס הממוצע יעלו מהר יותר, ככל שהקפיצות בין המדרגות יהיה גדול יותר כך גובה  

בהתאם למה   –דל חזק יותר. ההפרשים בין המדרגות נקבעות עפ"י הפרוגרסיביות אותה רוצים לייצר המס הממוצע יג

 שחושבים שצודק )ונחוץ(.  

עצמאים ושכירים, כולם כפופים לסעיף    – הוא הסעיף המרכזי, הוא חל על כל סוגי ההכנסות ועל כל מי שמרוויח    121סעיף  

 אם כן נאמר אחרת.   וזאת, אלא –זה ולמערכת המס הפרוגרסיבית 

פה שיעור המס, לפחות במקור הזה, יהיה   . לפקודה  126סעיף    –מס חברות דיבידנדים, ריבית, רווחי הון    –   שיעור מס יחסי   -

קבוע. את שיעור המס הזה הוא משלם בנוסף למס ההכנסה. שיעור המס היחסי, מפחית את הפרוגרסיביות של מערכת  

כשהמס הוא פרוגרסבי השיעור הממוצע הולך ועולה כך שהעשירים משלמים יותר   -המס, הוא "משטח" את המדרגות 

ברגע שמשלבים את המס הפרוגרסיבי שגדל בהדרגה עם מס יחסי שהוא    ת האחוז הוא קבועבאחוזים בעוד במערכת יחסי

  15  10אם המס הפרוגריסבי היה    דוגמה:)   קבוע הרי שבנקודה מסוימת המס היחסי ייפגע בפרוגרסיביות של מערכת המס

. למה  (12.5יהם ביחד , הממוצע של שנ10הממוצע של השני  15, הממוצע של הראשון 10 10 10ויש יחסי שהוא  20

 שיעור מס זה פוגע בפרוגרסיביות? מסיבות חיצוניות לצדק חלוקתי. 

מי בריאות הם אותה גברת בשינוי  דכאמור, דמי הביטוח הלאומי ו .דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות – שיעור מס רגרסיבי -

 הדרת של מס ההכנסה. מס זה עובד בדיוק כמו מס ההכנסה. 

 

 

₪. מהכנסה    520,000יש מס של דמי ביטוח ובריאות עד לגובה של   .ביטוח לאומי היא רגרסיבית בחלקהמערכת המס של  

מערכת המס הופכת לרגרסיבית, כיוון שלמעשה בעלי    – ואילך    520,000זו ואילך, לא משלמים יותר מס. ולכן מהכנסה של  

זה מפחית את הפרוגרסיביות אבל לא    – 0של ועומדים על מדרגת מס  -ההכנסה הגדולה, הם אלו שלא משלמים מס נוסף

 מבטל אותה.

מסמן את הפרוגרסיביות של  הקו האדום

 מערכת המס, אשר נובעות ממדרגות המס. 

הרי כאמור, מערכת מס צודקת היא מערכת 

 מס פרוגרסיבית, וכך מייצרים אותה. 
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 צבירת מדרגות מס הכנסה + ביטוח לאומי ודמי בריאות:

 

בהכנסות הנמוכות יש קרבה בין מס ההכנסה ודמי 

הביטוח הלאומי והבריאות, ואז זה כבר קופץ למעלה  

)דמי הביטוח הלאומי והבריאות נוספים למס  

 . 0%ת יורדת לפוסשם הת  –  518,000ההכנסה( עד ה

 

המרצה בעיקר רצה להראות לנו שבסה"כ מערכת  

המס ככל הנראה פרוגרסיבית, אבל פחות ממה  

במדרגות המס. על זה צריך   121ס' שנראה על פני 

להוסיף את מערכות המס האחרות כמו מע"מ. מע"מ  

 הוא ממתן את הפרוגרסיביות.   –בוודאי לא פרוגרסיבי  

 

 

 ומדרגות מס שיעורי מס 

)=המדרגה האחרונה(. בשיעור המס השולי /   הממוסה שיעור המס על השקל האחרון של ההכנסה – שיעור מס שולי  -

 )על יעילות(.  של פרטים בחברה במדרגת המס האחרונה עושים שימוש כשרוצים לבדוק השפעות על התנהגות 

מושג שעושים בו שימוש כשעוסקים בצדק חלוקתי )כמעט  שיעור המס הממוצע על כל ההכנסה. זהו    –   שיעור מס ממוצע  -

  רק במקרים אלו יעניין אותנו שיעור המס הממוצע(.

  שיעור המס השולי משתנה ככל שההכנסה גדלה.  – מדרגות מס  -

 24/10/2018  – 4שיעור  

 ניכוי וזיכוי

  שני סוגים של הטבת מס.ניכוי וזיכוי רלוונטי להוצאות עסקיות, אלו 

 מי שמשלם מיסים, חייב במס.=  נישום -

אלף ₪, יש   100בהכנסה של לדוג':  = הפחתה מתשלום המס, מהסך הכולל לאחר שחישבנו הוצאות מס הכנסה. זיכוי -

אלף ₪. ומחזירים לי חלק מהכסף.   20-אלף ₪, אם נותנים זיכוי מס, לוקחים את הכסף מה  20מס, נניח. מורידים לי  20%

 מפחיתים את הזיכוי מתוך תשלום המס עצמו. מורידים את הסכום מהמס עצמו. הוא משלם פחות מס.  

מס, בניכוי    20%אלף ₪, צריך לשלם    100  לדוג':במס לפני תשלום המס.    הפחתה מההכנסה, של הנישום, החייבת =    ניכוי -

 אלף ₪. . בניכוי מורידים לפני ששילמתי מס.  20אלף ₪, ולא מ  100-יורידו מה

 דוגמה: 

 

 ניתן לראות כי שקל של זיכוי = הטבת מס של שקל. הטבת המס שגלומה בזיכוי = גודל הזיכוי. -

לעומת זאת, ניכוי של שקל אינו שווה להטבת מס של שקל, אלא לפחות. גודל ההטבה תלויה בשיעור המס של הנישום.  -

 מהניכוי עצמו והיא למעשה הנחה בגודל של שיעור המס מגודל הניכוי.הטבת המס במקרה של ניכוי, נמוכה 

 במצב של זיכוי  במצב של ניכוי  ( 40%)מס  1נישום 

      

 500,000 הכנסות  500,0000 הכנסות  500,000 הכנסות 

 ( 200,000) הוצאות ( 200,000) הוצאות ( 200,000) הוצאות

 300,000 חייבת הכנסה  ( 10,000) ניכוי  300,000 הכנסה חייבת 

 ( 120,000) מס 290,000 הכנסה חייבת  ( 120,000) בניכוי מס

 10,000 זיכוי ( 116,000) בניכוי מס 180,000 הכנסה לאחר מס 

 110,000 סה"כ תשלום מס  174,0000 הכנסה לאחר מס   

 190,000 הכנסה לאחר מס     
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 הטבת המס שגלומה בניכוי = גודל הניכוי כפול שיעור המס השולי שמוטל על הנישום.  -

 וי, פטור, דחיית מס והפחתת שיעור המס.כשיטות כלליות להטבת מס: זיכוי, ני  5יש  -

 פס"ד ורד פרי 

אות הטיפול בילדים במסגרת ההכנסה החייבת? האם מבחינה משפטית נישומים זכאים  ות את הוצכהאם נישומים יכולים לנ

 עבור הוצאות הטיפול בילדים?  לניכוי

 הוצאות מסוג ניכוי להקלת המס על ההורים.ניתן להכיר בפסק ש ביהמ"ש העליון

 זוג בעלי ילדים. בני   2אסר על ניכוי הוצאות מסוג זה, ובמקום ניכוי כזה, העניק נקודות זיכוי ל  המחוקק 

 ניכוי / זיכוי?  –  מה יותר הוגן

מיליון ₪ לילדים בצורה של זיכוי זה יהיה חלוקה אחידה לכל   5יש בסיס לטענה שלתת  צדק חלוקתי,על בסיס שיקולים של 

. לעומת זאת,  )מתכתב עם צדק חלוקתי( זיכוי נותן גודל הטבה אחיד על פני נישומים שונים בעלי הכנסות שונות  –הילדים 

 ניכוי יוצר פערים כך שבעל ההכנסה הגדולה זוכה להטבת מס גדולה יותר מאשר ניכוי הניתן לבעל הכנסה נמוכה.

 פשטות / מורכבות 

 אנו נשאף לעצב את מערכת המס באופן הפשוט ביותר, שלא יהיה מורכב מדי.

פה בחקיקה נראית מורכבת, הניסוחים לא ברורים, יש צורך בייעוץ משפטי, דיני המס נחשבים לדינים מורכבים יחסית, הש

 רו"ח, עו"ד, איסוף ראיות, חשבוניות, קבלות ועוד. 

 מדוע דיני המס מורכבים? מהי מורכבות בכלל? 

 כך הוא יותר מורכב בשבילי.  – ככל שאני צריך להשקיע הרבה זמן ומאמץ בעשיית הדבר

צורך יישום דיני המס, זה נחשב מורכב יותר. ולכן אנחנו הולכים לאנשי מקצוע שיעזור לנו לתכנן ככל שנדרש יותר זמן ומאמץ ל 

את המערכת העסקית שלנו בצורה האופטימלית כך שנשלם כמה שפחות מיסים. אני משלם לבעל מקצוע עבור הזמן והמאמץ 

 שלו בעבור הבנת המערכת המורכבת של המס.

 הזאת לעניין הקורס שלנו.  אנו מקבלים את הגדרת המורכבות

מערכת המס היא מורכבת בעיקר בגלל שאנחנו מנסים לממש צדק חלוקתי בצורה הטובה ביותר. עצם מדידת ההכנסה של כל  

 הרבה דברים להתייחס אליהם ולשקלל. ש יש הרבה מה לבדוק, יש הרבה על מה לפקח, י – אדם היא דבר מורכב ולא טריוויאלי

בחנות, העסק הככל שיש יותר  מערכת משפט אחידה היא מערכת משפט פשוטה.יוצרת מורכבות.  – בחנה במשפטהכל 

 בחנה.הבחנה דורשת מאמץ כדי להוכיח באיזה מקום אני ממוקם, המאמץ הוא ביטוי למורכבות ההנהיה יותר מורכב. ה

דק חלוקתי, ולכן אם נרצה לפשט  בחנות שמטרתן לממש את המטרה של צ הבחנות במערכת המס בעיקר בגלל  האנחנו מוצאים  

 קצת את מערכת המס יש "לוותר" מעט על אלמנטים של צדק חלוקתי.

צדק כששינה אותו בחקיקה ייתכן כי פתרון המחוקק פחות צודק אבל יותר   מחוקקיצר מורכבות אדירה. ואולי ה פריורד פס"ד 

 פשוט. תמיד קיים מתח בין צודק לפשוט. 

מדוד את עלויות  למחקרים אמפיריים שניסו  "ימספרית עפ / המס מורכבת מבחינה כלכליתניתן לראות עד כמה מערכת  -

 תקציב רשויות המיסים ותקציב עלויות פקידי השומה והגיעו לסכומי עתק.  – המיסוי: עלויות מנהליות

שאלה   – יופיעו בשאלה השנייה של המבחן – השיקולים הנורמטיביים של מערכת המס – בד"כ הנושא הזה –הערה  -

 תאורטית. 

 חלוקת נטל המס

אנו מעוניינים שנישומים מסוימים  – כאשר אנו מטילים מס, אנו כחברה מאוד מעוניינים לכוון את נטל המס בצורה מסוימת

הטבות המס על נישומים שונים בצורות  / ר. אנו מכוונים את נטליישאו בנטל מס מסוים, ונישומים אחרים יישאו בנטל מס אח

 שונות. 
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 חלוקת נטל המס חשובה מבחינה חברתית, בגלל סיבות חלוקתיות ועוד סיבות. 

 קשה מאוד לכוון את נטל המס "מלמעלה" באופן משפטי.  

 (.יש הבדל בין נטל המס המשפטי )הפורמלי, הנומינלי(, לבין נטל המס הריאלי )האמיתי

 = מה שכתוב בחוק. נטל המס הפורמלי -

 .פועל= מה שקורה ב  נטל המס הריאלי -

הם "יגלגלו"   –  יכול להיות שנכוון באופן סטטוטורי נטל מס מסוים, אבל בפועל נטל המס הזה יהיה שונה בגלל "כוחות השוק"

 ם "יגלגלו" מס עליהם. יים, או שאחררמס על אח

חברה בע"מ היא חברה עם אחריות מוגבלת, אישיות משפטית נפרדת, ונחשבת לנישום לצורך דיני מס   מס חברות. – דוגמה

הכנסות אלו חייבות במס שנקרא "מס חברות". החברה חייבת   – הכנסה. לכן הכנסות נוצרות לפירמה חייבות במס הכנסה

, נטל  מבחינה משפטית שמוטל על האזרח(.  מוטל נטל מס הכנסה על הפירמה )כמו מס הכנסה – להעביר למדינה מס חברות 

, לפירמה לא "כואב" בשום  בפועלהמס מוטל על הפירמה. אבל מי נושא בנטל המס באמת, בפועל, בגין המס על הפירמה? 

  . באופן עקיף, ריאלי, כלכליבעלי המניות   –  מי שנפגע בפועל מהטלת המס על הפירמה אלו בעלי הפירמה  ,צורה בגלל נטל המס

. כמו כן, כי יש פחות כסף לדיבדנדים מוטל על בעלי המניות, הם אלו שסובלים וכואבים את תשלום המס על הפירמההמס  –

אם יוטל מס על החברה, מחירי המוצרים   –  יישאו בנטל המס על הפירמה. מס חברות מגולגל לצרכנים בחלקו הלקוחות גם 

אמנם היא משלמת את המס, אבל מלכתחילה נכנס  –פגת את הכל  הפירמה לא סו יעלו, והצרכנים יספגו את עליית המחירים.

 תוריד שכר.  /  לא תעסיק עובדים /  החברה תפטר עובדים – יסבלו מנטל המס על החברה העובדיםגם    יותר כסף.

הטבת מס מסוג ניכוי של   הטבת מס לזוגות צעירים שרוכשים דירה ראשונה באמצעות משכנתא.רוצים לתת    –  נוספת   הוגמד

, הזוגות יקבלו את  מבחינה משפטית לתת הטבת מס למי שרוכש דירה.  היא הריבית שהם משלמים על המשכנתא. המטרה

הם לא יקבלו את ההטבה הזאת לכיס שלהם, אלא בראש ובראשונה ההטבה הזאת תעבור לקבלנים. בגלל    בפועלההטבה, אבל  

ר "עשירים", יהיו מוכנים לקנות דירות יותר יקרות, הביקוש לדירות יגדל, מחיר הדירות  שהם מקבלים הטבה, הם מרגישים יות

 יעלה, וכך בגין ההטבה, מחיר הדירות בעצם עלה וההטבה עברה גם לקבלנים. 

 אין שום דרך לגרום לכך שמה שאנחנו מכוונים מבחינה משפטית בחוק  , נטל המס המשפטי שונה מנטל המס הריאלי.לסיכום

 מת יקרה בפועל. בא –

 31/10/2018  – 5שיעור  

 פרשנות בדיני מיסים

מבית מדרשו של   שיטת הפרשנות התכליתית  – , שהיא פרשנות כמו בכל דין אחר 80-נקודת המוצא היא, בוודאי מאז שנות ה

 אהרון ברק. ובכל זאת יש דברים מיוחדים לפרשנות בדיני מיסים:

פגיעה בקניין  – שיטת פרשנות דווקנית, כלומר פרשנות לשונית נצמדת לשון, בגלל שמדובר בדיני מיסים ת בעבר הייתה נוהג 

רק אם התהליך של הפרשנות הזו לא  וכו', ולכן נדרשת דייקנות. בשלב מסוים השתנתה התפיסה לתפיסת פרשנות תכליתית ש

 כלומר אם משהו לא יהיה ברור בטקסט, יפעלו לטובת הנישום.   – יישא פירות יפעלו לפי הפרשנות הדווקנית לטובת הנישום 

בעניינים פיסקליים   –עניין נוסף שמיוחד לדיני מיסים בנושא הפרשנות, הוא אמירה של בהמ"ש שמוציאים בפסקי דין רבים 

כלומר פרשנות שמנסה לעקוב אחר המהות הכלכלית. כשנחשוב   –( כגון דיני המס ראוי שניתן להם פרשנות כלכלית  )תקציביים

מעקב אחר המהות הכלכלית מתבטא בדוקטרינה   המהות הכלכלית.על התכלית, בעניין הפרשנות התכליתית, נחשוב על 

כלומר, שכשבהמ"ש בא לפרש הסדר    –צורה משפטית    מהות כלכלית גוברת על  –כלכלית שהועתקה על ידי בהמ"ש מאנגליה  

 מיסויי כלשהו הוא ינסה להבין את המהות הכלכלית שלו ולפרש אותה ולא באופן בו הוא נוסח ובא לידי ביטוי.  

 *** לא ברור מהו דבר מהותי, ובטח מהו דבר מהותי כלכלי.  

 רטרואקטיביות 

זוהי שאלת פרשנות שעולה בנושאים שונים, כדוגמת דיני עונשין, השאלה הכללית היא עד כמה הדין חל על התנהגות שנעשתה  

 החלת כלל שלא היה נוהג בעת עשיית המעשה.  –בעבר 
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 היא החלת הסדר מס מזה שהיה ידוע לאותו נישום שעשה את הפעולה שחייבת במס.  רטרואקטיביות בדיני המס 

ות אחרות, היא עצם רטרואקטיביות של המס לא הופכת אותו לפסול / לבלתי חוקתי. כמובן שאם  נבדומה למדי שראל,הדין בי

, וזאת הרטרואקטיביות כשלעצמה לא הופכת את החוק לפסולהסדר המס יהיה נורא ואיום, כן ניתן יהיה לפסול אותו, אך 

 בניגוד לדיני עונשין.  

שאין להם תחולה על התנהגות, החלטות ופעולות שכשנעשו הדין  – תחולה רטרואקטיבית  קשה לחשוב על דיני מס שאין להם

 היה שונה. 

 אירוע מס

 יות לכל דבר שקורה במציאות.  יהביטוי המיסויי הטכני לתוצאות המשפטיות המיסו =  אירוע מס

 אירוע מס נחלק למספר רכיבים, תחת כל מערכת מס שלא תהיה:

במס הכנסה זה יהיה  – ההתרחשויות / הפעולות / ההתנהגות שיש לה איזשהי נפקות לצרכי מסרכיב המתאר את  .1

השקעה / חיסכון / תקבולים וכו'. לכל אחד מדיני המס השונים, הרכיב המרכזי הוא זיהוי סוג התנהגות מסוימת שבגינה  

 יש תוצאות משפטיות.  

גות שיש לה תוצאות מס, צריך להחליט מתי צריך לשלם את  לאחר שהוחלט שיש צורת התנה  –המועד הקובע לחיוב במס   .2

 המס. 

מה הדבר שעליו צריך לשלם, מהו    –כמה מס צריך לשלם. זוהי שאלה פשוטה בדר"כ, הדבר תלוי בבסיס המס    –גודל המס   .3

 ומהו שיעור המס החל עליו.  –הרווח, מהו שווי היבוא לצורך מכס וכו' 

לא נעסוק בזה כמעט  ס. מיהו חב בחיוב כלפי המדינה, על מי חלה החובה החוקית למס.  רלוונטי לכל אירוע מ  –יחידת המס   .4

  בקורס.

 כדי לתת תשובה משפטית מלאה של תוצאות מקרה משפטי צריך להתייחס לארבעת הרכיבים האלה. 

 מס הכנסה
 של הכנסה.  מס מוטל על בסיס המס  מס הכנסה =

 מהי הכנסה?

 יש סוגים של הכנסות, ההגדרה משתנה בין סוגים שונים של אנשים / בעלי מקצועיות שונה, בין מדינות שונות וכו'.  

לא כולם חשבו על אותו תוכן של המושג הכנסה. אצל הפילוסופים אין לנו תשובה חד משמעית   –ההגדרה הפילוסופית  .1

 איך מגדירים את בסיס המס הצודק מבחינה חלוקתית וכשהפילוסופים דיברו על כך הם לא הגיעו למסקנה חד משמעית. 

וכששואלים אותם מהו הרווח,   וח מס המוטל על הרוכלכלנים גם חשבו על המושג הכנסה, הם חשבו על    –הגדרה כלכלית   .2

  Simons-Haigהתשובה היא לא טריוויאלית. ההגדרה המקובלת עד היום של כלכלנים להכנסה )רווח( היא הגדרת 

)הכנסה )רווח( = צריכה + שינוי בעושר  שאומרת כי הכנסה שקולה לצריכה והתוספת / גריעה בעושר כתלות בזמן 

   הזו.  הכנסהמס יוטל על הוה  בתקופה נתונה( 

 פשהו, זהו רווח. יאם צרכן צרך משהו מסוים, הרי שהוא הביא את זה מא

מגדירים דרך פקודת מס הכנסה מהו בסיס מס הכנסה והיא הכנסה. במשפטים   מבחינה משפטית  –הגדרה משפטית  .3

דרת הכנסה. לכן,  אנחנו מגדירים מה אנחנו רוצים שייכלל מבחינה חברתית בהגדרה של משהו מסוים, ובמקרה הזה הג

 ההגדרה המשפטית של הכנסה אינה זהה לזו הכלכלית, אך אינה רחוקה ממנה מאוד. 

 קבוצות של מדינות להגדרת מהי הכנסה: 2תפישות,  2יש 

הגדרה שמאוד דומה להגדרה הכלכלית.   –הכנסה היא כל תוספת לעושר )לפני צריכה(  –השיטה האמריקאית  .א

 שכורת וכו'.  מלגה, זכייה בלוטו, מ דוגמה:

לפי תפישה זו רווח מבחינת משפטית מוגדר כתוספת לעושר שנובעת מתוך   –גישת המקור  –השיטה הבריטית  .ב

רשימה מוגדרת של מקורות )סוג של נכס / התנהגות שמפיק את התוספת לעושר(. כלומר, שאם זיהינו אצל אדם  

מתנות מהוות   דוגמה:ספת זו נדרשת במס. תוספת לעושר, הוא צריך לעבור מסכת נוספת בכדי לבדוק האם תו

 דוגמה לתוספת לעושר לה אין מקור מזוהה בפקודה ולכן אינה חייבת במס. 
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הגישות    2נקודת המוצא של    –במציאות, ההפרדה בין שיטות אלו אינה מאוד משמעותית, השוני הוא בעיקר סמנטי    בפועל,

שונה. למשל בארה"ב, כל תוספת לעושר חייבת במס אך יש פטור למתנות. כיום, ישנן תוספות לעושר מצומצמות מאוד 

 שבהמ"ש הכריז כי אין להן מקור. 

 משטרי מיסוי הכנסה

 .סוי הוני ומשטר מיסוי פירותימשטר מי

. בכל מדינה הם בעלי זכויות שוותכל הרווחים א ל –בישראל, כמו במדינות מפותחות אחרות, לא לכל הרווחים יש אותו הטעם 

 משטר מיסוי הוני.  )פירות עץ(, משטר מיסוי פירותי  משטרי מיסוי לפיהם מטילים מס שונה על סוגים שונים של רווחים:  2יש 

 סוגים שונים של רווחים.   2למעשה יש  מס בכל אחד מהמשטרים הוא אינו אותו נטל מס. נטל ה

 איך מבחינים, בפועל, בין רווח שנכנס למשטר מיסוי פירותי לבין רווח שנכנס למשטר מיסוי הוני? 

משל שיובא מהפסיקה האנגלית. נחשוב על עץ שמניב פירות שמוכרים את הפירות שצמחו על העץ,    –משל העץ והפירות   -

פירות שיגדלו שוב. הרווח שהופק כתוצאה ממכירת הפירות הוא רווח פירותי. המילה "פירותי" לא מופיע כלל בפקודה אלא  

מהדבר שהפיק את    –צאה ממכירת העץ עצמו  י בהמ"ש. רווח שמסווג למשטר מיסוי הוני, הוא רווח שהונב כתוע"הושתת  

 הרווח הפירותי. 

אדם מקים חנות למכירת מוצרי חשמל, הרווחים שמפיק ממכירת מוצרי החשמל הם רווחים שכפופים למשטר   דוגמה:

 מכירת העסק )מבנה/ מוניטין/ פטנט( תניב רווח הוני. מיסוי פירותי )יש מנגנון שמניב את הפירות שמתחדשים(. 

עדיין יש  –אם יש מכירת נכס  אין מדובר בתנאי בלעדי. כרחי כדי שמשטר מיסוי הוני יחול הוא מכירה של נכסים, תנאי ה -

 מקום להתלבטות על איזה משטר מיסוי מדובר.

רווח שצומח מהנכס עצמו ולא בהכרח מהעברת הנכס.    – משטר מיסוי פירותי ניתן לתיאור כמס המוטל על תשואה על הון   -

כשאני עובדת ומפיקה משכורת, המשכורת שלי היא תשואה על הון, והמס הוא על התשואה הצומחת שלי )כמו   לדוגמה:

כאשר העץ מצמיח פירות, מכירת הפירות מפיקה רווח תשואתי, ואם אמכור את העץ, זה   – המטאפורה של העץ והפירות 

 מס הוני. זה למה זה נקרא משטר מס פירותי(. דירה שמצמיחה דמי שכירות. יהיה משטר 

תמורה להון היא רווח שמתקבל כתוצאה ממכירת   –ואילו, משטר מיסוי הוני ניתן לתיאור כמס המוטל על תמורה על הון 

ורה להון. זה דומה  נכס. עם זאת, לא כל מכירת נכס מהווה תמורה להון )אם הייתי מוכרת אדם, המכירה שלי הייתה תמ

 למצב בו מוכרים שחקני כדורגל לקבוצות אחרות(. מכירת הדירה = יצירת תמורה. 

 פס"ד חזןשמהווה הרחבה של  פס"ד רפאל מגידמ מבחנים להבחנה בין הכנסה פירותית להכנסה הונית:

לסיווג  , כשלעצמו, אינו מספיק ואינו הכרחי  הבאיםכל אחד מהמבחנים    –  הנסיבות האופפות את העסקה  –   מבחן ה"על"  •

הקביעה האם פעולה כלכלית כלשהי מהווה פעולה עסקית או הונית נבחנת בכל מקרה ומקרה על פי נסיבות  . העסקה 

אף אם לכאורה על פי המבחנים האחרים התגבשה תוצאה מסוימת, יכול  . העניין ועל פי מכלול המרכיבים של הפעולה 

במסגרת מבחן זה ניתן לבחון את כוונת הצדדים, נסיבות הרכישה, נסיבות המכירה  ת את התוצאה.מבחן "גג" זה לשנו

 וכו'.

יש נכסים   ייבדק טיבו ואופיו של הנכס כנכס השקעתי לטווח ארוך או כנכס למסחר שוטף. – טיב הנכס או אופי הנכס •

. במסגרת מבחן זה ייבדק הנכס בהקשר בו השקעהשככלל מוחזקים לצרכי מסחר ויש אשר בשל אופיים מוחזקים לצרכי 

 ל המבחנים האחרים. בוצעה העסקה והאם "החזקה" הקיימת לעניין אפיונו של הכנס ניתנת לסתירה. מבחן זה אוצל ע

מספר רב של פעולות באותו סוג של נכס עשוי להוכיח את טיבו המסחרי או ה"פירותי"    –  תדירות העסקאות או הפעולות  •

   התדירות תבחן בהקשר של נכס או הפעילות הנדונה.  שלו.

ככל שהיקף העסקאות רב יותר, ובייחוד ביחס להיקף המקורות האחרים של הכנסת הנישום, עשוי   –  ההיקף הכספי •

 יש הטוענים כי מבחן זה רלוונטי רק בהצטרפות למבחנים אחרים.   י( של הפעילות.הדבר ללמד על אופי פירותי )או עסק 

ככלל, כאשר הנישום מממן את העסקה מתוך חסכונותיו ואינו נזקק לסיוע פיננסי, מעיד הדבר על עסקה    –   אופן המימון •

עיד אופיו של המימון על  כאשר הנישום מנצל מימון לטווח קצר לשם קניית נכס ומכירתו, מ"הונית", לצרכי השקעה, 

 מבחן זה אינו עומד לבדו ומחייב צירופו לשאר נסיבות העסקה.   )פירותי(.   מסחרי -השתייכותה של העסקה לתחום העסקי
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ככל שהתקופה החולפת בין רכישת הנכס לבין מכירתו קצרה יותר, כך גוברת הנטייה לראות בעסקת    –   תקופת ההחזקה •

יש להתייחס   וככל שתקופה זה ארוכה יותר כל העסקה נוטה לצד ההוני. –ית מכירתו עסקה המניבה הכנסה פירות 

  .מקרקעין לעומת ני"ע( למשל:) ופיו של הנכסמבחן זה כתלות באל

אין בייעוד התקבולים עצמו כדי לקבוע את אופי ההכנסה, ואין בכוחו של השימוש בתמורה למטרות   – ייעוד התמורה •

יש מקום לבדוק את אופן השימוש או   –הוניות להפוך פעולה מסחרית לפעולה הונית, או להפך. אך במקרה של ספק 

 . כמבחן עזרהייעוד של כספי התמורה 

לעשות עסקים באותם תחומים שבהם יש לו ידע ובקיאות. לכן, ככל שרבה  אדם מנסה  –  ידענותו ובקיאותו של הנישום •

וככל   –" יותר בקיאותו של הנישום בתחום שבו נעשית העסקה, כך ניטה לראות בה פעילות "עסקית" או "פירותית 

חייבת להיות בקיאות של המבצע   ואינה הבקיאות הנדרשת אינה בקיאות עילאית שקטנה בקיאות כך ניטה לצד ההוני.

 . רב חשיבות  מבחן עזרמומחיותו של הנישום משמשת  .היא יכולה להיות של מי שייעץ לו בביצוע הפעולה – עצמו

אחד המאפיינים של עסק הוא הפעילות הקבועה והנמשכת בו ולכן יש   –  קיומו של מנגנון או פעילות קבועה ונמשכת  •

 פעולות אקטיביות שמאפשרות את ייצור ההכנסה השוטפת.   – את הפעילות צורך בקיומו של מנגנון שיאפשר 

נכסים שעוברים שינוי והשבחה לקראת מכירתם הם נכסים הנמכרים במסגרת    –   פיתוח, טיפוח, השבחה, יזמות ושיווק  •

עסקית )פירותית(, ואילו כאשר עסקינן בנכס שלא נעשו לגביו פעולות יזמות או שיווק מדובר בדר"כ  -פעילות מסחרית 

 מבחן זה רלוונטי בעיקר לנכסי מקרקעין וכשמדובר על משקיעים גדולים. על עסקה הונית.

: מטרותיה של חברה על פי  בפס"ד מגיד למקרה הנדון  שנזכרו בפסיקה ובספרות ואשר אינם רלוונטיים    –  פיםמבחנים נוס  •

 . תזכירה, והרישום במאזן החברה

את מהותה   ך העסקה לאחר בחינת העסקה בקריטריונים השונים יש לשקול את מירב המבחנים באופן מצטבר, ולדלות מתו

 בחנים השונים משקל שונה, בהתאם לנסיבות. האמיתית. בכל מקרה ומקרה יהיה למ

מקבלת ביטוי מאוד שונה בכל הנוגע   בין כנסה פירותית להוניתההבחנה פיצויים מהווים תוספת לעושר ולכן חייבים במס. 

אופי הפיצוי )פירותי או הוני( נקבע לפי אופי הפרצה שאותה הוא בא לסתום.   –לפיצויים, באופן כללי כשאדם מקבל פיצוי 

אם נגלה עבור מה ניתן הפיצוי, את מה מחליף הפיצוי, נבחן את אותו דבר שהפיצוי בא להחליף בהתאם למבחנים וכך  

אז הפרצה שאותה    -קבלת פיצוי עבור פגיעה במשכורת שלי:  למשל ם מס ותחת איזה משטר.  ל הפיצוי יש לשנקבע האם על  

פירוט הכרחי  הפיצו בא לסתום זה המשכורת, ולכן הפיצוי הוא בעל אופי פירותי, כמו הכנסה ממשכורת שהיא פירותית. 

 . 3לכך ניתן למצוא בחומרי הקריאה תחת ס' 

 06/11/2018  – 6שיעור  

 משטר מיסוי הוני  ר מיסוי פירותי משט

פרק ה' לפקודה )כל הון שהוא לא מקרקעין נמצא  - פרק ב לפקודה  -

 בפרק ה' לפקודה( + חוק מיסוי מקרקעין

 תמורה על הון - תשואה על הון -

 "רווח הון", "שבח"  - "הכנסה חייבת"  -

 ההבדלים בין ההגדרה של אירוע מס פירותי לעומת אירוע מס הוני:

, מדרגות  121רווחים פירותיים כפופים לשיעורי המס בסעיף    שיעור המס.  –נטל המס    –הבדל לטובת משטר המיסוי ההוני   .1

מס הכנסה. }לא כל ההכנסות הפירותיות, יש סוגים של הכנסה חייבת בעלי שיעור מס מיוחד )דיבניבדים, ריביות וכולי(  

רווח הון היה   2003שיעור מס אחיד, קבוע ויחסית נמוך. עד הרפורמה של  אבל אלו חריגים{. לעומת זאת רווחי הון כפופים ל

נכון להיום. אם נשווה את זה למדרגות   25%כפוף בגדול לאותן מדרגות מס, לאחר מכן הוא הפך להיות בשיעור אחיד של 

 זה יחסית נמוך. במדינות מפותחות רבות, שיעור המס על רווחי הון נמוך משיעור המס הפירותי. 

תחרות בינלאומית על הון, ניתן להעביר הון בקלות ממקום למקום, הרווח נוצר מרכישה של דברים גדולים, שהערך    הסיבה:

לא כדאי  אז שלהם עולה, אך השאלה היא מה הוא הרווח לאחר המס? אם במדינה אחרת בסופו של דבר נשאר יותר 

 ע בארץ.קילהש

אינפלציה נמדדת על ידי המחיר לצרכן אשר   –מיסוי נומינלי למיסוי ריאלי הבדל בין  – הבדל לטובת משטר המיסוי ההוני  .2

מודד את עליית מחיר המוצרים בתקופה ממוצעת במשק, האינפלציה מתארת את עליית המחירים במשק בתקופת זמן  
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לי זה נקוב  . נומינ102היום הוא עולה  100, אם הסל עלה 2%יה בישראל היא צאז האינפל  2%-מוגדרת. אם המדד עולה ב

שקלים, ריאלית הוא   100של  , אם יש שטר חוב בסיכון גבוה בשווי)מספרי( לעומת זאת, ריאלי זה כמה שווה אפקטיבית

ההבדל הוא בין משפטי לכלכלי   – מה שבפועל ניתן להשיג עם זה כלומר,  –שקלים אלא שווה פחות מכך  100לא שווה 

בתחילת השנה יהיה שווה לערך הנומינלי של   100ערך הנומינלי של ה)משפטי הוא מה שכתוב ובפועל קורה אחרת(. 

שקלים בתחילת השנה   100 במונחי כוח קניהשקלים בסוף השנה, אך הערך הריאלי לא יישאר אותו הדבר,  100אותם 

   . ככל שהאינפלציה חיובית, כוח הקנייה של השקל הולך ופוחת.בסוף השנה  102שווה מבחינה ריאלית ל

 לגבי מיסוי נשאלת השאלה האם נכון להטיל מס על הרווח הריאלי או על הרווח הנומינלי?  

ההתעשרות    , הוא ההפרש בין מחיר הקניה למחיר המכירה, לאחר שקיזזנו את הרווח בגין האינפלציה, כלומר  –   רווח ריאלי 

 בפועל. 

 כלל הרווח, לרבות האינפלציה וההתעשרות.  –  רווח נומינלי

בישראל הוא   יםפירותיאירועי מס על התשובה הכלכלית המקובלת היא שראוי להטיל מס על הרווח הריאלי, אך המיסוי 

על האינפלציה. ניתן "לסבול" את זה במידה   –  דבר זה הוביל לכך שאנו מטילים מס הכנסה על משהו לא ראוימיסוי נומינלי.  

והאינפלציה נמוכה, אבל אם האינפלציה גבוהה זה נראה לא הוגן. אינפלציה גבוהה גרמה להפסד הון, כך שבצורה נומינלית  

)בעבר, כשהייתה אינפלציה גבוהה היה חוק   ולא היה הוגן להטיל מס על הפסד. –  ד ריאלי היה רווח אבל בפועל היה הפס 

המנטרל את הרווח האינפלציוני מהרווח הריאלי, אף מכיוון שכיום האינפלציה בישראל היא נמוכה יישומו יותר יקר ממה 

 שהוא מניב וחזרנו למשטר מיסוי נומינלי(. 

מנטרלים את מדד המחירים    -משטר המיסוי ההוני ממודד )מתייחס למד(  -  רווח הריאליהמטילים מס על    אירועי מס הונייםב

השבח הריאלי בלבד. נראה צודק מבחינה חלוקתית   / לצרכן, מנטרלים את האינפלציה, ומטילים מס רק על רווח ההון

 להתייחס לפרטים בחברה ע"פ הרווח הריאלי שלהם ולא ע"פ הרווח הנומינלי שלהם.

 בד"כ נישום יעדיף משטר מיסוי הוני.  -ישום אפשרות לבחור את אופי הרווח שלואם יש לנ

מס טובות יותר למס   תבהטבות המס )לפעמים יש הטבו –הבדלים נוספים שהם לאו דווקא לטובת משטר המיסוי ההוני  .3

 פירותי(, מיסוי בינלאומי, הבדל בעיתוי. 

 הרציונאל

משטרי מיסוי לרווח במיוחד אם יש עדיפות   2ולחץ חברתי, אז למה ליצור    , עלויות כל הבחנה שאנחנו יוצרים במשפט יוצרת בלגן

 ח פירותי לעומת הוני: למשטר מס אחד על משנהו? כדי להבין את הסיבה לכך יש לבחון את צורת החישוב של רוו

 כל זאת לשנה אחת. משטר מיסוי פירותי:

 

 אין צבירה שנתית.  משטר מיסוי הוני:

 

תשלום המס הוא רק על הרווח בעת  – אין צבירה שנתית, אנחנו נדע כמה הרווחנו רק לאחר המכירהבמשטר מיסוי הוני 

יר  חשבשנה אחרת היינו יכולים למכור במ  תהמכירה, אם לא נמכור, לא נשלם מס. אם בשנה מסוימת נמכור במחיר מסוים למרו

מס על הרווחים שעל הנייר   אפשר היה לחשוב אחרת ולהטיל  .אחר, נשלם את המס על פי נקודת הזמן הרלוונטית בעת המכירה

כל שנה צריך שמאות, אין מאיפה לשלם את   –למה שלא נעשה את זה? משום שזה מורכב ומסובך  –יר הפסדים( )גם להחז

 רווח על הנייר הוא רווח שעדין לא הפכנו אותו לנזיל.   הנכס אמנם עלה אבל הכסף לא ביד. –המס הזה 

 רוחב / היקף בסיס המס 

חייב במס. המינוח  רווח  במס תחת מס הכנסה, אך בפועל לא כל כאמור, בסיס מס הכנסה הוא בסיס מס רווח, רווח חייב 

. אנחנו בוחנים את בסיסי המס השונים במידה שבה הם רחבים או צרים, ככל שחיקה לבסיס המסהמקובל לתופעה זו הוא 
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שכל תוספת לעושר תהיה כפופה למס הכנסה, בסיס המס יהיה רחב יותר. ככל שיהיו יותר פטורים )מתנות, ירושה ועוד( כך 

 אנחנו מצרים ושוחקים את בסיס המס. ככל שבסיס המס צר יותר כך שיעור המס עולה.  

 עד כמה בסיס המס בישראל הוא רחב? אילו רווחים לא חייבים במס בישראל? 

 מס הון מוטל על מכירת נכסים. – אינם חייבים במס במשטר מיסוי הונירווחים ש

הסיבה: מדובר על עסקאות קטנות,   לא חייבת במס רווח הון )לא נכנס לחלק ה' לפקודה(. מכירה של נכס לשימוש אישי  -

רת רכב( ולכן רשות  ואם נחייב במס על כל עסקה כזו זה יעמיס על המערכת, והרווח יהיה מזערי )לרוב אין רווח כמו במכי

 המיסים מעדיפה לא להתעסק בזוטות.

בחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי נכסים לשימוש אישי חייבים במס שבח, אבל יש פטור מסוים לנכסים שהם    –נכסי מקרקעין   -

 לא תקבל(.  – ירה נוספת שאנסה למכורדלשימוש אישי )דירת המגורים שלי תקבל פטור ממס שבח, אבל  באמת

אדם מכר דירה ונוצר רווח הון מהמכירה, הרווח פטור ממס. כיום חל על המוכר את דירתו היחידה כדי לקנות אחרת במקומה 

 ך. )עד תקרה מסוימת(. הקלה כדי שמי שמכר יוכל לרכוש אחרת שוות ער

 –   רווחים שאינם חייבים במס במשטר מיסוי פירותי

 לפקודת הכנסה ישנה רשימת של פטורים על רווחים פירותיים.   9בס'  -

עפ"י גישת המקור, אשר ירשנו מהתקופה המנדטורית, יש לשלם מס על תוספת לעושר רק ממקור מזוהה. רווח שאין לו  -

 ווח שאינו חייב במס.מקור מזוהה לא נופל לתוך פקודת מס ההכנסה וזהו ר

 גישת המקור 

שום רלוונטיות למציאות הנוכחית   ן, אשר עוצבה באנגליה מסיבות שאין לה19-ה אמקורה של גישת המקור היא בתחילת המ

כשיש לנו כלל משפטי ללא רציונל, התוצאה היא שאנחנו לא יודעים כיצד ליישם   . , הרציונל של גישה זו אינו רלוונטי לימינוהיום

אותו, או לחילופין היישום של הכלל יהיה שרירותי וזה מה שקרה לגישת המקור בישראל ולכן המבחנים המשפטיים של בהמ"ש  

 לזיהוי רווח ממקור מזוהה הם מבחנים מופרכים שאין להם בסיס אמיתי. 

לפקודה( ולכן אין זה ממקומו של בהמ"ש לשנות גישה   2בישראל אמר בצורה מפורשת, כי גישה זו חקוקה )בס'  בהמ"ש העליון  

 זו. פקודת מס הכנסה היא חקיקה ראשית בה נקבע כי הכנסה נובעת ממקורות ולכן אנחנו כפופים לגישה זו.  

 ומופרכים.   לשרירותייםת המבחנים לגישה זו  הדבר הופך א –בגלל שאנחנו כפופים לגישה זו, ומצד שני אין לה רציונל  

 07/11/2018  – 7שיעור  

 )רלוונטי רק להכנסה פירותית(?   / שיש לו מקור  איך מזהים אם תקבול מהווה הכנסה

 לפקודה.  2בס' תקבול המופיע ברשימת המקורות אם  .1

"השתכרות או  לפקודה:  ( 10)2ס'  – ס' הסל לפקודה, אפשר להכניס את  2אם התקבול לא מופיע ברשימה המופיעה בס' .2

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

לה איך מזהים אם תקבול נובע ממקור ולכן חייב במס הכנסה בהמ"ש נשאר עם הזמן מבחן אחד לשאבנוסף,  .דין אחר"

קשה לחשוב  . מפס"ד חיים קרן  –  )גם אם בפועל הוא לא חוזר ונשנה(  האם לתקבול יש פוטנציאל לחזור ולהישנות והוא 

על סוג של תקבול שאין לו פוטנציאל לחזור ולהישנות. הגדרה צרה תאפשר לענות על שאלת הישנות התקבול, אך הכל  

 תלוי ברוחב ההגדרה.  

אמנם החוק בישראל גורף מאוד )כולל הכל(, אך רשות המיסים חושבת על זה בצורה אחרת, למרות שהיא לא אומרת זאת  .3

חושבת על תקבול שיש לו מקור כתקבול שהתקבל אצל הנישום עבור פעולה שעשה אותו   היא – בצורה מאוד מפורשת 

 נישום.  

 היום יש לנו, בפועל, רשימה די סגורה, שהתקבלה בפסיקה, של תקבולים שאין להם מקור.  

 שאין להם מקור עפ"י הפסיקה:  ת התקבוליםמיש ר

היא הקניית נכס שלא   לחוק המתנה 1ס' תקבול שאין לו מקור ואינו חייב במס הכנסה בישראל. מתנה לפי זהו  –מתנה  .1

הדרך בה התייחסו למתנה בדיני המס טיפה שונה  בתמורה. הגדרה זו מזכירה מאוד את הגישה של רשות המיסים. 
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ות למתנה היא כמתנה שכל כולה  התייחס בפס"ד רופא.מההגדרה של חוק המתנה; את ההתייחסות לכך ניתן למצוא 

. הדבר מסתדר עם הפרשנות של  לחוק המתנה 1שבס' , להגדרה נוסיםבתחום הרגש. התייחסות זו מאוד דומה, לדעת 

 רשות המיסים להכנסה שאומרת היא תקבול עבור תמורה של הנישום, כאן אין תמורה ולכן המתנה לא חייבת במס הכנסה.  

רופא טיפל בפציינטים וקיבל תשלום עבור הטיפול,   –פס"ד רופא    מהווים מתנה עבור מס הכנסה:דוגמאות לדברים שלא 

נשאלה השאלה האם מדובר במתנה   –תשלום זה כמובן חייב במס. לקראת החגים הביאו לו סלסלה כלשהי שוות כסף 

זה רלוונטי גם היום  במס. דיון בפסה"ד נפסק כי מדובר בתקבול שהוא בתחום הרגש ולכן אינו חייבלרופא או כהכנסה? 

 למתנות שרופאים עשויים לקבל. 

זה לא תקבול בתחום הרגש. העובד  –האם ההתעשרות של העובד מהווה הכנסה? על פי המבחן  –  מתנות לעובדים בחג

יפים  ובמס הכנסה זה יורד במשכורת. )מוס –ים מהווים הכנסה גנותן שכר כדי שהעובדים יעבדו. חד משמעית מתנות לח

 את השי במשכורת(. לצורכי מס זה לא יקרה מתנה )גם לפי חוק המתנה(. 

 האם זה מהווה הכנסה?  –טיפים ותשרים למלצרים, לנהגי מוניות, לחדרים במלון   –  טיפים

אנשים משלמים על כך   –תשר זה עבור שירות! אז קשה לשכנע שתשר לא מהווה הכנסה. כשאנשים נותנים את הטיפ 

כבר. הטיפ הוא חלק מהמחיר ולכן עליו להיות במס. אין שום קשר רגשי. המרצה אומר כי טיפים אכן אינם    כחלק מהעבודה

 . חייבים במסנכללים בתחום הרגש, והם 

מהווה תוספת ל"עושר", מוסיף ליכולת הכלכלית. יש פוטנציאל לחזור ולהישנות, האם ניתנת תמורה מנגד    –   קיבוץ נדבות 

זה כן תמורה.   –לא הכנסה בישראל )למרות שעל פי מבחן ביהמ"ש העליון זה כן(. אם הוא מנגן  קל לומר שלא, לכן זה –

 ים מאתנו יאמרו שמי שנותן את התמורה מרגיש טוב עם עצמו )לא נלך לשם(. קנציניה

הוא בדואי, שהועסק כשכיר ע"י אביו, שלו עסקי הובלה. מרבית הוצאות המחיה של המערער   סלפותי –פס"ד סלפותי 

שנשאלה היא האם כל הדברים שהאב נותן לבנו בשווה כסף מהווה  השאלה המשפטית ומשפחתו ממומנת ע"י אביו. 

קבע   המ"ש העליון ב רגשית.-הכנסה אצל הבן? הבעיה היא שהוא נמצא גם במערכת עסקית עם בנו ולא רק משפחתית

כי זה לא מהווה הכנסה, ההטבות ניתנו במסגרת מערכת היחסים המשפחתית, דבר המקובל אצל הבדואים לשכן דור  

 שלישי באותו הביתה, בנוסף שיכון זה לא ניתן לעובדיו האחרים של האב. 

עפ"י  טילות מס על ירושה בנפרד. יש מדינות שמ ירושות לא חייבות במס כהכנסה.זהו תקבול שאין לו מקור ולכן  –ירושה  .2

בישראל טוענים  מבחן של רשות המיסים בכך שעבור ירושה לא ניתנת תמורה עבור מי שנותן את הירושה )הוא מת(. ה

יש דוגמאות לאנשים עריריים שמשאירים מתנות  .  שאין לזה מקור )אין מס על ירושה( למרות שיש לזה פוטנציאל להישנות

תמורה    , זה לא ירושה אלא בונוס על שירות  –ם כן מנסה להטיל מס על הירושה שנכתבת בצוואה  רשות המיסי  –למטפליהם  

רשות המיסים    –במסגרת הליך סיום ההתקשרות. אם ניתנה תמורה וזה היה למעשה תשלום חוזי על תמורה שניתנה בעבר  

 מנסה לגבות על כך. 

ות  הסיפור של מלגות היה בוויכוח לאורך שנים רב זהו תקבול שאין לו מקור ולכן אין חייב במס הכנסה בישראל. –מלגות  .3

 עם המוסדות.  רשות המיסיםבשל חוסר הסכמה של 

יש כאן מקור, פוטנציאל לחזור ולהישנות,   –מלגת פר"ח שמקבל סטודנט. האם מלגת פר"ח נחשבת להכנסה? לדוגמא 

. קשה להסביר למה לא  בוודאי שזה מהווה הכנסהצריך לעשות מספר שעות שבלעדיו לא תקבל תמורה.  – יש תמורה 

ומי? או סטודנט שמקבל מלגה על בסיס  אקונ-לוקחים על זה מס, אבל פטרו אותם במפורש. מה עם מלגה על רקע סוציו

 הצטיינות? קל יותר להסביר למה המלגות האלו לא מהוות הכנסה. 

אל כדי לעשות  -כמו כשהמרצה נוסע לחור שכוח – המלגות שקשה להבין מה עושים איתם זה המלגות של המחקר והסגל 

ך שהוא מבצע מחקר. רשות המיסים טענה  סטודנט שמקבל מלגה מהאוניברסיטה על כ  –מחקר. כנ"ל לגבי תלמידי מחקר  

שזה מהווה הכנסה, ונותני המלגות לא. התמורה היא בעבור מחקר שמהווה תמורה, אבל האוניברסיטאות נלחמו בזה שנים  

מלגה שניתנה    –(  9פטורים בס'    30)היום יש כבר    סעיף הפטורים  –(  29)   9ס'  רבות, ואז רשות המיסים גרמה לחקיקה של  

 . פטורה –לחוקר בתקופת לימוד ומחקר לסטודנט או 

כל    - מענק/פרס/פטור מתשלום שניתן לסטודנט/חוקר, והכל בלבד כל עוד לא ניתנה תמורה מצד הסטודנט/חוקר    – מלגה  

 התחייבות של חוקר או סטודנט כלפי האוניברסיטה.

 כל המלגות על בסיס סוציואקונומי פטורות, וכל מה שיש לגביו תמורה הוא לא פטור.  

 מחקר מס-. היום יש על מלגותשאין בגינה תמורהכיום מלגה פטורה היא מלגה לסטודנט/חוקר 

להוסיף    במקום  .מלגה מהווה תוספת לעושר? כן. יש לה מקור? האם יש לה פוטנציאל לחזור ולהישנות? תמיד  –איך בוחנים  

 ( את המלגות שפטורות.29)  9את המלגה למקורות הם קבעו בסעיף 
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אין לה מקור )אפשר לטעון שאין לה   –בעבר בתי המשפט פסקו בצורה מפורשת שזו לא הכנסה   – פרסים, זכיות והגרלות  .4

היד של האדריכל,  זה משלח    –תמורה(, אלא אם זה פרס בתחרות שאני צריך לעשות מאמץ )כמו בניית דגם שאדריכל בונה  

 ואז זה תמורה עבור שירות שנתן האדריכל(. 

 .  כן חייב במס בישראלשמטיל מס על פרסים, רווחים והגרלות. היום זה   א לפקודה2סעיף חוקקו את  2003בשנת 

 עדיין החליטו להטיל מס(.  אבל )כנראה שאין מקור   האם זה אומר שיש לזה מקור בישראל?

 )לא יודע, ולא מעניין(. ישראל נטשה את גישת המקור?האם זה אומר שמדינת 

ולא על   על בסיס מחזור מטיל מס א 2ס'  –צורת המיסוי בפרסים, הגרלות והימורים שונה משיטת המיסוי הקיימת בדין 

מתחשבים  אם לא  -הבעיה היא שהטלת המס באופן מחזורי פוגעת בצדק החלוקתי(. מס הכנסה הוא מס על רווח) רווח

 הרווח הוא הרכיב החשוב ביותר בשיקולי צדק חלוקתי., ברווח, זה פוגע בצדק החלוקתי

אין הכרה בהוצאות. אם זכיתי בהימור, לא אוכל לנכות הוצאות כמו ההוצאות על הכרטיס. מדובר  א 2למעשה, עפ"י ס'

 בסטייה משמעותית וחשובה מאין כמוה.

( כיוון שאם נחשב את  2.  'פרסים וכו  /  ב את הרווח מטפסי הגרלהו( קשה לחש1  למה שינו את אופן הטלת המס בפרסים?

 הרווחים שנובעים מפרסים בסוף נגיע להפסד ולא לרווח, ואז לא יהיה ניתן להטיל מס. 

של הכנסות נמוכות מהגרלות שלא משלמים עליהן מס.  –( ( לפקודה28) 9ס' ) שיעור המס כאן הוא יותר נמוך ויש תקרה

   לה מספיק משמעותית משלמים עליה מס, אבל בשיעור יותר נמוך, כדי לאזן את הטלת המס הגסה.רק כשההגר

אדם מצא תיק מלא כסף ברחוב, הביא אותו למשטרה, לא נמצא בעלי האבדה ואין לזה מקור )למציאות אין מקור    –  מציאות  .5

 כך נפסק(. זה לא מהווה הכנסה ולא צריך לדווח לרשות המיסים. –

 13/11/2018  – 8שיעור  

המערער הגיש תובענה ייצוגית כנגד חברת סלקום וזכה במסגרת הסדר פשרה אשר קיבל תוקף של פסק  –פס"ד חיים קרן 

דין, לצד הפיצוי בגין עילת תביעתו, בגמול עבור פועלו כתובע מייצג. בהמ"ש דן בשאלה האם )וכיצד( יש למסות גמול זה על פי  

הגמול אותו קיבל עקב זכייה בתובענה ייצוגית הוא תקבול ללא מקור, שהינו כולו או רובו המערער טען כי ? פקודת מס הכנסה

 בהמ"ש הגיע למסקנה כי יש לזה מקור. "פרס" שאינו חב במס הכנסה על פי הוראות הפקודה.

זה היה ניסיון נוסף לזהות סוג של רווח שאולי אין לו מקור, ולא חשבו עליו עד היום. גם ניסיון זה די נחסם וההבנה שנוצרה  

 מהפסיקה היא שבהמ"ש לא יצליחו להעביר בתוך הרשת תקבולים שאין להם מקור.  

 תקבולים שיש כנגדם חובת השבה

 אינם חייבים במס. להשיב אותם,תקבולים שמקבל אדם וכנגדם יש להם חובה 

רכת  ₪, עושרו גדל באותו סכום ההלוואה. בישראל מקובל במע 100,000אדם שמלווה  –הדוגמה המובהקת לכך היא הלוואת  

מס ההכנסה להגיד כי משום שהלוואות יש התחייבות להחזיר את הכסף מתישהו, בשלב כלשהו, מבחינה מאזנית וגם מבחינת  

אותו אדם לא מרגיש כאילו   –₪ שהתחייב להחזיר בעתיד    ₪100,000 בחשבון ופחות    100,000שרות )יותר  רווח לא הייתה התע

הוא התעשר בפועל בעקבות הלוואה זו ולכן אין תוספת לעושר(. לכן, הלוואה לא מהווה רווח מלכתחילה משום שהיא לא מהווה 

 ים מס הכנסה על הלוואות(. תוספת לעושר. )גם במדינות בהן לא נהוגה שיטת המקור לא גוב

)מצב בו אדם לא החזיר את ההלוואה שלווה( נשאלת השאלה האם זו התעשרות, והאם אותו   מנגד, במצב של מחילת הלוואה

אם משהו קרה לו בדרך עם הכסף הזה יכול להיות שניתן טיפול מיסויי נפרד להפסד אבל אם חובת ההשבה  –אדם חייב במס 

)ב(  3שזו תוספת לעושר ומכאן חייב במס. צריך לבדוק כעת אם יש לו מקור, לצורך כך יש את סעיף של התקבול התבטלה הרי 

 בו נאמר כי מחילת חוב מהווה הכנסה.

חברות הגז שמספקות גז לבתי מגורים דרך מכלים. כל צרכן של גז עד   – היו מספר פסקי דין על נושא זה  –פס"ד אמישראגז 

משלמים את התשלום הזה ברגע שמתחברים לחברת הגז   –שלום נוסף עבור המכל / צובר היום משלם לפי צריכת הגז, ות 

ומקבלים את כולו חזרה ברגע שמתנתקים. תשלום זה ניתן לרוב עבור שמירה על שלמות המכל. בד"כ אין בעיות ומקבלים את  

לום צמוד למדד כדי למנוע מהן אף התשלום חזרה. בשלב מסוים אפילו תוקנו תקנות שחייבו את חברות הגז להחזיר את התש 

הכריחו את החברות באופן רגולטורי להחזיר את התשלום הזה בסוף כל שנה, בהתנתקות,  להרוויח על האינפלציה, כמו כן, 

פיקדון, מקדמה וכו' כדי לאפיין תשלום זה.  –. את תשלום זה כינוי בכינויים שונים ולגבות מחדש עם תחילת השנה הבאה

 האם הפיקדון / מקדמה מהווה הכנסה עבור חברות הגז?   –ת שנשאלה במספר פסקי דין השאלה המשפטי

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001a.htm
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זה כמו הלוואה,   – דובר בהכנסה החייבת במס כיוון ולא מדובר בפועל בהכנסה מהייתה שאין  הטענה המידית של חברות הגז 

בל את הטענה ואומר שזה אכן תקבול  ביהמ"ש המחוזי מק  יש חובת השבה כנגד התקבול הזה ומשום שאין התעשרות אין רווח.

 שיש כנגדו השבה ולכן זו לא הכנסה.

ברור שלא! זה תקבול שיש כנגדו חובת השבה! זו הייתה הפסיקה של בתי הדין, עד שהם פסקו אחרת    – התשובה הטריוויאלית  

באופן מעשי בתקופה מאוד   שם בית הדין קבע כי זה אכן חייב במס. רשות המיסים הביאה ראיות לביהמ"ש  –בפס"ד אמישראגז  

או שאנשים לא התנתקו במשך תקופה ארוכה, או שאנשים שכחו מכך. סך  – ארוכה הם לא החזירו כלום! )לא נדרשו להחזיר( 

)חברות הגז מדברות על תקבול שיש לו השבה, אך למעשה הן לא מחזירות את התקבולים    1%הפיקדונות שהוחזרו היו פחות מ

לכן רשות המיסים טענה שלמרות מבחינה משפטית אין לתקבול זה חובה השבה, מבחינה  ומשתמשות בהם לצורכיהם(.

ס. למעשה טענה רשות  , יש תוספת לעושר ויש לשלם עליו מ, הם לא משיבות את התקבולפרקטית הוא הכנסה של החברות

הם לא משיבים את  - , מבחינה משפטית נומינלית זה תקבול שיש כנגדו חובת השבה, אך מבחינה ריאלית, פרקטיתהמיסים

 התקבול , יש תוספת לעושר והרווח מהווה הכנסה חייבת במס.

דלים להסתכל על המהות ביהמ"ש אומר שבדיני מיסים אנו משת – "מהות גוברת על צורה"זה קשור לדוקטרינה שנקראת 

מבחינה חוזית אולי זה נראה כמו תקבול שיש לגביו חובת השבה, אבל מבחינה כלכלית  –הכלכלית ולא על הצורה המשפטית 

 המהות הכלכלית היא רווח, ולכן יש לשלם על כך מס.   –חברות הגז רואות בכך רווח )לא מרגישות שהן צריכות להחזיר(  

מבחינה כלכלית אפשר לומר כי   –שנים    10לדוגמה חוזה שכירות של מחשב ל  – רה משפטית מהות כלכלית גוברת על צו -

שנים שוכר המחשב ירצה   10-הדרך בה הצדדים חושבים על זה, היא כי יש מכירה של המחשב בתשלומים כי בתום ה

בעלים אך מבחינה עדיין ה להחזיר את המחשב ובעל המחשב לא ירצה לקבלו עוד. נכון, שמבחינה משפטית, המשכיר 

כלכלית המשכיר חושב על זה כמו על מכירה וכך גם השוכר שאדיש בין הברירה בחוזה מכירה או שכירות. כל זאת משום  

שאורך התקופה לשיכורת ארוכה מאורך חייו של המחשב. מבחינה משפטית נאמר כי מדובר בשכירות אך כלכלית מדובר  

 מבחינת המהות הכלכלית הייתה פה עסקה שקשורה למיסוי הוני. במכירה ולכן נישום עסקה זו במס, למעשה 

, בנוסף מי שרוכש מקרקעין צריך לשלם מס רכישה. אדם שרוצה לקנות בית צמוד קרקע  מכירת מקרקעין זה אירוע מס הוני

יף לקנות קרקע אדם יעד. לבנות בית ולמכור את הבית עם הקרקע. 2. למכור את הקרקע ולבנות בית 1דרכים:  2יכול לקנות ב

 מדובר בגלגול עלויות, כך הוא ישלם פחות.   – בנפרד שחייבת במס ולקבל שירותי בניה בנפרד 

 עיתוי חיוב במס
השאלה בה נדון, מה המועד על פני זמן שבו קם החיוב במס של הנישום, ובפרט, עשוי להיות במנותק ממועד התשלום של 

 המס. 

 הסיבות לשאלת העיתוי עולה משני חלקים:

קשה למדוד מס על תקופות ארוכות ולכן מקצרים גם   חלוקת משך החיים של נישומים לתקופות קצובות לצורכי מס. .1

בשביל שיהיה יותר קל לחשב וגם בשביל לוודא כמה רווח נוצר. ככל שמקצרים יותר קל יותר לוודא את הרווח ויש וודאות  

שרשות המיסים תגבה. העיתוי הוא שנה, אין הסבר, זו התקופה שהיא לא ארוכה ולא קצרה מדי. תקופות אלו נקראות  

ופות מס לצורכי מס הכנסה. החיוב של הנישום על רווחים משתנה לפי תקופת המס. החלוקה לתקופות קצובות נעשה  תק

 .בשל המורכבות ולא בשל הצדק החלוקתי, מבלי לפגוע ביעילות 

ף  במציאות יש ערך זמן לכסף, להחזיק כסף על פני זמן יוצר ערך לאותו מחזיק. ערך הזמן של הכס .ערך הזמן של הכסף .2

 נובע מאינפלציה )ראה הסבר לעיל( ומהריבית. 

 משום שערכו של הכסף יורד.  –כל עוד האינפלציה חיובית, נעדיף את הכסף היום מערכו בעוד מאה שנה  .א

אם   – ריבית מתארת את ערך השימוש בכסף לאורך זמן, או לחילופין שכירות בכסף.  –  בכל הנוגע לריבית  .ב

לאדם כסף ובסוף השנה    הלוויתיערכו של הכסף יעלה עם הזמן )אם    –יובית  והריבית היא ח  היא אפסהאינפלציה  

הריבית היא   הוא מחזיר לי את הכסף עם ריבית(. לכן, אותו אדם יעדיף להחזיק את הכסף על פני זמן מאשר היום.

 חיובית ואנשים מוכנים לשלם את הריבית כיוון ולשימוש בכסף יש ערך.  

פרטים מעדיפים את הכסף היום על פני   – תארים את ערך הזמן של הכסף ונותנים לכך ביטוימסיבה זו, שני רכיבים אלו מ

 .  מחר מאחר שהערך של הכסף היום גבוה מזה שלו מחר ובנוסף לשימוש בכסף יש ערך

   ככל שערך הזמן של הכסף גבוה יותר כך אנשים יעדיפו את הכסף היום ולא מחר.
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 14/11/2018  – 9שיעור  

 מקור שאלת העיתוי – מסובעניין 

לצרכי מס, אם יש חיוב כלשהו במס )יש בסיס מס, הכנסה שחייבת במס, שיעור מס כלשהו( ולנישום יש עניין בשאלה האם 

הנישום יעדיף לשלם מס  האם החובה במס צריכה להיות בתחילת השנה או בסוף השנה?  –הוא חייב במס השנה או בשנה 

רשות   –כלומר, אם תשלום המס יהיה בסוף השנה  ל הכסף היום גבוה יותר מאשר בסוף השנה.בסוף השנה, כי הערך ש 

מפסידים מהדחייה הזו, ולכן לנו כחברה יש רצון למנוע את   ,החברה כולה  –המיסים תפסיד את ערך הזמן של הכסף )אנו 

 הדחייה של עיתוי המס, ולא להקדים יותר מידי(, והאדם הפרטי ייהנה מכוח הקניה ומערך הזמן של הכסף. 

שנה. ככל שדוחים    20יש משמעות כלכלית להחלטה המשפטית האם החיוב במס יהיה בתקופת המס הנוכחית / הבאה / בעוד  

 כך הרווח לאדם הפרטי גדל והוא מרוויח את ערך הכסף היום.  –ת חבות המס יותר א

 מסקנות: 2

לנישומים יש תמריץ חיובי לדחות עד כמה שאפשר את תשלום המס, באמצעות תכנוני    –בהינתן ערך זמן חיובי של הכסף   .1

 סך(.  מס למיניהם. תכנוני מס מאפשרים לדחות את המס מבלי לבטל אותו )מס נדחה הוא מס נח

 המחוקק היה רוצה לקבוע כללים ברורים ומדויקים לעיתוי החיוב במס, כי יש לעיתוי משמעות כלכלית חשובה.  .2

ערך השימוש בכסף על  –ככל שנישום מתחיל לדחות את תשלום המס לתקופה ארוכה יותר, כך הרווח שלו יהיה גדול יותר 

 וא מס נחסך וככל שהוא נדחה כך הוא נחסך יותר.  פני תקופות ארוכות יותר גבוה יותר, ומכאן שמס נדחה ה

 איך דוחים את המס?  

מי שמחזיק בנכסים שמכירתם תהיה חייבת במס רווח הון לא רוצה למכור בכדי להימנע   –(  in Effect-Lockתופעת התקיעות ) 

 מתשלום מס בגין הרווח. 

 (. וצאותפחתות )למשל ההכנסות פחות ה –מס הכנסה מוטל על רווח 

 קבוצות של שיטות לדחות את החיוב במס: 2באופן סכמתי יש  

אם אפשר לדחות את ההכרה בהכנסה כך גם ידחו את תשלום   דחיית ההכרה בהכנסות.ניתן לדחות את המס באמצעות  .1

 המס. 

על ההוצאות )ולאו דווקא את ההוצאה ממש( הרי שהוא דוחה את המס.   הדיווחכשהנישום מקדים את  – הקדמת הוצאות  .2

   על ידי תכנון מס, הנישום מכיר בהוצאות עתידיות השנה, ואז המס נדחה.הדבר קורה 

    – לאורך שנתיים   500,000והוצאות של   1,200,0000הכנסות של אם יש לו  :דוגמה

פחות    600) ף  אל  100כדאי לו להכיר בהוצאות בשנה הראשונה כך שההכנסה החייבת בשנה הראשונה תהיה    –  1אופציה  

וא כלומר ה  –  (0פחות    600אלף )   600יה תהיה  י+ ההכנסה החייבת בשנה השנ  אלף(, ותשלום המס יהיה קטן יחסית  500

 ונהנה מערך הזמן של הכסף.  - אלף ₪  500דחה בשנה תשלום מס של 

ה תהיה הכנסה  י+ בשנה השני  אלף   600אז ההכנסה החייב תהיה גבוהה    –  הוצאות  0להכיר בשנה הראשונה ב  –  2אופציה  

 שנה הבאה.אבל בסופו של דבר הוא ישלם יותר מס כי ערך הכסף היום שווה יותר מערך הכסף של    –  אלף  100חייבת של  

  שנה א  שנה ב  

 1: 600 600 הכנסות 

 500 0 הוצאות 

 ________  ________  ________ 

 100 600 מס  30%

 180 30 

   :2 

 600 600 הכנסות 

 0 500 הוצאות 

 ________  ________  ________ 

 600 100 מס  30%

 30 180 
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 משום שכמה שיותר נשלם היום כך נרוויח את ערך הזמן של הכסף.  ( 1דוגמה ) איזה עדיף? 

הקדמת הוצאות משמעותה דחיית  , והראשון דחה את המס בכך שהוא הקדים את ההוצאות. לכן  סךחמס נדחה הוא מס נ 

 . מס

דוגמה להקדמת הוצאות שהחוק מאפשר לפעמים היא פחת מואץ )הערך של הנכס יורד מהר(, לכן נישומים אוהבים 

 הסדרים של פחת מואץ.  

 איך קובעים את מועד החיוב הראוי / הנכון / המדויק / הצודק?

למעשה, נוצר תמריץ עבור מי שרוצה לדחות את המס, ולכן אנו רוצים לקבוע בצורה מדויקת ונכונה את השנה הספציפית שבה 

 יחול החיוב במס. אנו רוצים לקבוע כללים לכך.  

 דוגמאות:

תהיה   תקופות. בשנה הראשונה חותמים על חוזה, קובעים שבשנה השנייה 3חוזה ייצור בשוק נפרס על  – חוזה ייצור .1

 אספקה של המוצר, ובשנה השלישית יבוצע התשלום. מתי מכירים ברווחים פה? באיזו שנה? 

  3.5חילת השנה הדולר היה שווה תאדם מפקיד שקלים בחשבון מט"ח )דולרים(, והדולר עולה. ב – פס"ד דפוס מרכז  .2

דולר בחשבון מטבע חוץ. עד סוף השנה ערך    100דולר, והפקיד    ₪100, המיר אותם ל   350. האדם לקח  4ועכשיו הוא שווה  

הדולר עלה. נניח שהוא פודה אותם רק בסוף השנה השנייה. אבל עד סוף השנה השנייה הדולר עלה בערכו )הכל נמדד  

₪ בתוך החשבון והוא התעשר! אבל מהו מועד  50. נצברו לו 350במקום  400בשקלים בארץ(. הנכס שלו עכשיו שווה 

בשנה השנייה.   20ו  50שמורכב מתוספת של    420הוא יוציא    ₪4.2 הוא ישלם מס(. אם הדולר עלה ל  50החיוב במס? )על ה

 מהו מועד החיוב הראוי?

  100,000יש לנו בעל נכס שמשכיר אותו לאחר בתמורה לדמי שכירות. נניח שדמי השכירות השנתיים הם   –דמי שכירות   .3

השנים. על דמי שכירות צריך לשלם    ₪5 על כל    500,000ראש בסך  ₪. הם מסכימים ביניהם שהשוכר ישלם דמי שכירות מ

רק בסוף   500,000מס, אבל מתי יחייבו ברווח? האם יחייבו על הכל ברגע החיוב? או כל שנה? מה אם הוא קיבל את ה

 החמש שנים? למה נעדיף לעשות כך? 

 איך חושבים על מועד החיוב הנכון? מהי השנה המתאימה ולמה?

 באיזה שנה כלכלית נוצר הרווח?   – טל על בסיס של רווח, אז אפשר לנסות לפתור את זה באמצעות השאלה מס הכנסה מו

 20/11/2018 –  10שיעור  

 זרועות, שנותנות תשובה לשאלה זו במקביל: 2-מורכב מ הדין בישראל

 (Realizationעקרון המימוש ). 1

עיקרון זה אומר שאין להטיל מס על הכנסה אלא אם כן  ישראלי צברי, אלא עיקרון שייבאנו אותו. -יקרון משפטיעזהו לא 

 כלומר שיכול להיות שתהיה הכנסה שעד שלא תמומש לא יוטל מס.   היא מומשה,

, לא ברור מהו באמת  עד היוםבמימוש אין הכוונה למועד בו קיבלנו את הכסף, גם על רווח שאינו "ביד" יתכן כי יגבה מה. 

בפס"ד דפוס מרכז  , אך עדיין עושים בעיקרון זה שימוש. רציונלעיקרון זה הוא ריק מתוכן, אין לו הגדרה ואין לו  "מימוש".

בהמ"ש פוסק על פי עיקרון המימוש, ומנסה, לצורך אותו עניין, להסביר מהו עיקרון המימוש תוך קביעת כמה קריטריונים  

אין הסבר לרציונל העומד מאחוריהם(, קריטריונים  -וונטיים לכל המקרים או רק למקרה של דפוס מרכז  )שלא ברור אם הם רל

 יונים הללו. ראין סיבה לקבל דווקא את הקריט אלו נוגעים להכנסה פיננסית. 

 חשבונאות מס. 2

לצפייה, ניתן להתווכח עליה והיא  זרוע זו מלאה בתוכן, וניתן להבין אותה. פסיקה לפי הרעיון של חשבונאות מס ניתנת 

 מושגים אחרים תחילה:  2פסיקה "בשרנית יותר". כדי להבין מהי חשבונאות מס יש להבין 

זהו נושא לא משפטי. חשבונאות פיננסית היא כל הכללים לדיווח על מצבו הפיננסי של גוף כלכלי   –חשבונאות פיננסית  .1

)באמין הכוונה לתת כמה    להעביר מידע למשקיעים בצורה אחידה ואמינהכלשהו )חברות בעיקר(. הרעיון של הדוחות הוא  

אחד הדוחות החשובים    מאחר שרו"ח קובעים כללים אלו, הם קובעים גם כללי עיתוי.בין השאר,    .שפחות שיקו"ד לרו"ח(
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סוג של אותו  הפסד שנתי הוא  -הפסד של הפירמה, אשר מפורסמים כפעם בשנה. דוח רווח-שמפרסים רו"ח הן דוחות רווח

לשם תשלום מס החברות. כשרו"ח עורכים דוחות כאלה )לא לצרכי מס(, הם צריכים   רשות המיסיםדוח שצריך להעביר ל

לקבוע את הרווח השנתי )איזה הוצאות רלוונטיות לשנה זו לעומת שנים אחרות, איזה הכנסות רלוונטיות לשנה הזו לעומת  

 וע כללי עיתוי לשם כך. קביעת כללי עיתוי אלו תלויה ברו"ח. שנים אחרות( וכדי לעשות זאת עליהם לקב

  – שעושה בדיוק מה שהיינו רוצים לעשות לצרכי מס  לצרכי מס, הבינו שאפשר להעתיק מכללי החשבונאות הפיננסית,

לקבוע בצורה אמינה, מדויקת ואחידה את עיתוי ההכרה בהכנסות לצרכי מס הכנסה. למעשה, חשבונאות המס קצת שונה  

מטרת מערכת חשבונאות המס היא  ;ישנם שינויים מחויבים כי מטרות מערכות אלו שונות  –מהחשבונאות הפיננסית 

לבדוק את המצב הפיננסי לצורך הטלת מס בעוד מטרת מערכת החשבונאות הפיננסית היא לקבוע את המצב הפיננסי  

ת הפיננסית לבין חשבונאות המס  אולצורך פרסום למשקיעים. בפועל, מתברר שהסטיות לא רבות בין כללי העיתוי בחשבונ

יש לציין כי יתכן שהכללים לא יהיו מאוד שונים, אך הבדל ברווח  מהחשבונאות הפיננסית.  שמעתיקה, כאמור, כללים אלו  

 יהיה גדול מאוד. 

 העיתוי הראוי לחיוב במס, עפ"י חשבונאות המס, הוא העיתוי שנקבע עפ"י כללי החשבונאות הפיננסית.  

טות דיווח מרכזיות לצרכים פיננסים, ההבדל  שי  2כללי העיתוי נקבעים בהתאם לשיטות דיווח פיננסיות. יש    –  שיטות דיווח .2

 המרכזי ביניהם הוא עיתוי ההכרה בהכנסות והוצאות: 

זוהי השיטה הפשוטה יותר. עפ"י שיטה זו, עיתוי הדיווח על הכנסות או הוצאות    –שיטת דיווח על בסיס מזומנים   .א

שיטת   בפועל )"ביד"(.סות נכנסו נ(, וההכ"ביד"ו בפועל ממש )אנעשה בתקופה בשנה, בה ההוצאות הוצ

מה נכנס ומה יצא מהחשבון )גם  –המזומנים היא שיטה שעוקבת אחר תזרימי מזומנים )זוהי שיטה תזרימית( 

רק אם הייתה הכנסה   – בשווה כסף(. במובן הזה השיטה הזו פשוטה ליישום, משום שלא צריך לחשוב יותר מידי 

 וך אותה השנה. שיטה זו אמנם אינה מדויקת.או הוצאה ואין צורך בסיווג על פני זמן אלא רק בת

עפ"י שיטת הדיווח הזו הפירמה צריכה לדווח על הכנסות בשנה /   – / מסחרי  שיטת דיווח על בסיס מצטבר  .ב

לקבל את ההכנסות, ולדווח על הוצאות בתקופה שבאה קמה   בתקופה שבה קמה הזכות המשפטית )החוזית(

רט לא קשור לתזרימים )לא מסתכלים מתי נכנס ויצא הכסף(. עפ"י  החובה המשפטית להוציא את ההוצאות, ובפ

 השיטה המצטברת התשלום / ההוצאה לאו דווקא יתקבלו / יוצאו בעת הדיווח אלא אף זמן רב לאחר מכן.

 (. מועד האספקה הוא המועד בו קמה הזכות לקבל את הכסף, כמעט תמיד – הכלל )

 בחירת שיטת הדיווח  

 האם יש חופש בחירה בעניין שיטת הדיווח? האם הנישום יכול לבחור בשיטת הדיווח שנוחה לו יותר? 

הפירמה אבל בשורה פירמות יכולות לבחור מה שבא להן. יכול להיות שרו"ח יתווכח עם  –תחת כללי חשבונאות פיננסית 

 התחתונה זה נתון לבחירתה של הפירמה. )זאת במידה והפירמות אינן כפופות לרגולציה כלשהי(.

השאלה המשטחת שנשאלה היא האם הנישום יכול לבחור לצורכי מס את שיטת הדיווח שנוחה לו?   –פס"ד קבוצת השומרים  

אלא  רת. בהמ"ש נישום יכול לדווח באיזה שיטה הוא רוצה, הייתה שהנישום חייב לדווח בשיטה המצטב רשות המיסיםטענת 

 ואז יחויב לדווח בשיטה המצטברת: קריטריונים לא מצטבריםאם כן מתקיימים בהתנהגות / אפיון הנישום מס' 

 קיומו של מלאי מהותי )מלאי שהעסק מבוסס עליו(.  .א

 פעילות אשראי משמעותית  .ב

 מורכבות בעסק משמעותית )פעילות מורכבת(.   .ג

, זאת משום  השיטה המצטברת נחשבת ליותר מדויקת בהמ"ש קובע קריטריונים אלו ע"י אימוץ התייעצות וחו"ד של רו"ח. 

)על הנייר( בו נוצרה    מבחינה כלכלית היא מנסה לאתר ולזהות את המועד בו    –שהשיטה המצטברת מתבססת על הרעיון הכללי  

אך הגישה הכלכלית הזו נפגשת עם העקרונות החשבונאים,  ההכנסה או ההוצאה )הייתה הפחתה או עליה בתוספת לעושר(.

ומנים עוקבת רק אחר מזומנים ולא עוקבת אחר ערכים כלכליים והסיבה לעבוד עם שיטת המזשדורשים דיווח בצורה אמינה.  

הקלה על הפירמה ועל הדיווח. עם זאת, לא יעשו שימוש בשיטת המזומנים מתי שרק ירצו, אלא   –  שיטה זו היא היותה פשוטה 

 כבת יותר.  רק אם מאפייני הפירמה יובילו לתוצאה דומה לזו שתתקבל בדיווח בשיטה המצטברת, המור

נישומים יכולים לדווח בשיטת התזרימים, רק כל עוד התוצאה של הדיווח על הרווח תהיה דומה דייה לתוצאה   –ההלכה מפסה"ד  

 שהייתה מתקבלת באמצעות דיווח ע"י השיטה המצטברת. 

כיוון ולגישתו גם בשיטה   לא מסכים עם אמירה זו  נוסים , אך  למניפולציותיותר מקום    יש לומר שתחת שיטת מזומנים    ג נהו*** )

 ניתן לעשות אותן מניפולציות(.  במצטברת  
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 קיומו של מלאי מהותי –הקריטריון הראשון 

, בעוד )על פני המכירה( "הון חוזר" )בשונה מ"הון קבוע"(, זהו כל דבר שנכנס ויוצא בזמן תדיר  – מלאי בשפה חשבונאית נקרא 

 הון קבוע הוא דבר שנכנס ונשאר תקופה מסוימת.  

 מלאי מהותי הוא מלאי עליו מתבסס העסק. 

 למשל בבית קפה:  

 כוסות זכוכית  –הון קבוע  -

 פולי קפה, כוסות חד"פ.  –הון חוזר  -

, המעבר על פני  נוצרת בעיה על פני שנים בכל הנוגע למלאי. לדוגמה עסק רוכש מלאי בשנה הנוכחית ומוכר אותו בשנה הבאה

, ובשנה הבאה 0וההכנסות  Xשנים עלול ליצור סיבוך אם עובדים בשיטת המזומנים, למעשה ההוצאות בשנה הנוכחית יהיו 

 ההפך. זהו למעשה ביטוי וגורם לאי דיוקים. 

 אשראי   –הקריטריון השני 

אנחנו ועל פני זמן,    ,ת מזומנים על פני זמןמדבר גם על מתן אשראי וגם על לקיחתו. פעילות אשראי היא העבר, למעשה,  בהמ"ש

קמה הזכות. למעשה, כל פעולה שתפרשת על פני נקבל פער בין הזמנים בהם התזרימים נכנסים ויוצאים לבין הזמנים בהם 

 כמה שנים עלולה ליצור כזה פער. 

 מורכבות העסק  –הקריטריון השלישי 

עסק שיש לו מורכבת בפעילות העסקית שלו. יש להתייעץ עם רו"ח עד כמה שיטת מזומנים תייצר פער בדיווח מול השיטה  

 המצטברת.  

עסק שמספק שירותי שמירה וניקיון למוסדות, לחברה זו הוצאות על כוח אדם, נשקים,  דובר על  –קבוצת השומרים פס"ד 

ל פי  ה של החברה היא על משכורות לעובדיה. חברת קבוצת השומרים רצתה לדווח עחומרי ניקיון ועוד. עם זאת ההוצאה הגדול

 דרשה שידווחו עפ"י השיטה המצטברת.   רשות המיסיםשיטת התזרימים בעוד 

משום שאינם עומדים בקריטריון אותם הציג   –במקרה של קבוצת השומרים, נפסק כי הם יכולים לדווח בשיטת המזומנים 

 בהמ"ש העליון.

הם מקבלים   –ת השומרים התעקשה ככה, והלכה לבהמ"ש העליון, משום שיש לחברה זו אינטרס כלכלי מאוד גבוהה חבר

אך הכסף לא ואם ידווחו בשיטה המצטברת הם צריכים לדווח על ההכנסה במועד בה נוצרה הזכות המשפטית לה,  +    60שוטף  

בהכנסה של חודשיים כשבטווח הארוך למעשה יש פה דחייה   ההשלכה היא דחייה של שנה  – נכנס אלא רק חודשיים לאחר מכן  

 אינסופית של חודשיים.   

 21/11/2018 –  11  שיעור

 לסיכום, כדי לענות על שאלת העיתוי נשאל:

 באיזה שיטת דיווח מדווח הנישום לצרכי מס הכנסה?  -

 האם רשאי הנישום לבחור בשיטה זו?  -

הדיווח על ההכנסות וההוצאות )עפ"י כללי העיתוי בחשבונאות פיננסית, אלא אם  עפ"י שיטת הדיווח שבחר יקבע עיתוי  -

 כן יש הוראות סטטוטוריות בדין(.

***במענה לניתוח אירועי מס לא לשכוח את שאלת העיתוי! עיתוי הוא 

 אחד המרכיבים החשובים*** 

 הכנסה אקטיבית והכנסה פאסיבית 
חנה נוספת בדין, הישראלי ובכלל, בין הכנסות שנחשבות לאקטיביות  בולא הוניים קיימת ה  תחת אירועי מס שמזוהים כפירותיים

 אנחנו מתארים הכנסות בעלי תכנות שונות כהכנסות אקטיביות או פאסיביות. לבין הכנסות פאסיביות. 

 ההבחנה בין הכנסות פאסיביות לאקטיביות לא נמצאות בפקודה, הבחנה זו אינה סטטוטורית.  
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( הם מקורות  7)2ס' -(4) 2ם מקורות הכנסה אקטיביים, בעוד בס' ( ה2) 2( ובס' 1) 2לומר שמקורות ההכנסה הפירותיים בס' נהוג  

 הכנסה פאסיביות. 

 מה משמעות ההבחנה הזו: –נפקות 

באופן היסטורי, המסורת של דיני המיסים בישראל היא כזו שהכנסות שיש להן אופי אקטיבי זכו לאהדה כלשהי מצד המחוקק 

 בדמות של הטבות והקלות מס, יותר מאשר בהכנסות הפאסיביות.  

מורות הכנסה אקטיביים דורשים מהדם יותר מאמץ   –הרציונל של המחוקק בנתינת הטבות מס הוא "בזעת אפך תאכל לחם" 

 ולכן זוכים להקלות מס מסוימות.

 איך מבצעים את ההבחנה:

ת ההכנסה לפאסיביות שננקטה, בהמ"ש ניסו ליצור מבחנים משפטיים  מעבר להבחנה הברורה, בין הצורך באקטיביות ליציר

להבחנה בין הכנסות אקטיביות לפאסיביות. בהמ"ש אמצו את אותם המבחנים המשמשים אותנו להבחנה בין משטרי מס 

 הוניים או פירותיים, להבחנה בין הכנסות אקטיביות ופאסיביות. 

 :אות דוגמ 

דובר על שטח באזור התעשייה של ב"ש שנמצא בבעלות חברה, על שטח זה החברה הקימה מבנה  – פס"ד קריית יהודית 

תעשייתי, חלקה אותו לחלקים והשכירה את המבנים הללו לשוכרים. החברה הפיקה הכנסה מדמי שכירות )שחייבת במס, יש  

 לה מקור(.

( 6)2סיבית? האם זו הכנסה מדמי שכירות לפי ס'מה הסיווג של ההכנסה? האם היא אקטיבית או פא  השאלה המשפטית הייתה 

( ]אקטיבית[? ההכרעה לפי איזה סעיף נעבוד היא למעשה הכרעה 1)2מעסק של השכרה לפי ס' או שזו הכנסה ]פאסיבית[ 

 העסק הוא פאסיבי או אקטיבי. 

( היא פאסיבית, 6) 2י ס'שההכנסה היא עולה כדי עסק, כלומר שברירת המחדל היא כי הכנסה מדמי שכירות לפ  בהמ"ש מסיק 

אך יש לבחון האם ההכנסה מדמי שכירות היא מספיק אקטיבית כדי להיות הכנסה מעסק. ניתן להסיק כי אופן הפקת ההכנסה 

של קריית יהודית לא נובע אך ורק מהנכס עצמו )שכירות על שימוש בנכס(, אלא דמי השכירות נובעים מהשימוש בנכס וכל  

רת קריית יהודית, וכן דמי השכירות הנ"ל הם עבור פעילות העסק, ונחשבים להכנסה אקטיבית. שאר השירותים שמספקת חב

יש לבדוק עד  – הכנסה צריכה לנבוע בצורה מספקת גם מהאקטיביות שסובבת סביב הנכס בשביל להיחשב הכנסה אקטיבית 

ושי כדי להפוך אותו למקור הכנסה  כמה מעורב הון אנושי בהפקת ההכנסה. עסק הוא מקום הכנסה שמערב בו די הון אנ

   אקטיבית. 

השאלה מה כמו המבחנים בהם משתמש להבחנה בין משטר הוני למשטר פירותי. למה בהמ"ש משתמשים באותם מבחנים, 

 הסברים:  2הבסיס להבחנה הזו. אפשר לחשוב על 

כשמסתכלים על פסקי הדין שעוסקים בהבחנה זו בעבר, מרביתם לא עשו את ההבחנה בין משטר הוני לבין משטר   .1

גם בהבחנה בין הכנסה פאסיבית לאקטיבית פירותי, אלא ההבחנה הייתה בין הכנסה מעסק לבין הכנסה הונית. 

בחנה בין סוגי ההכנסות  הא שלב בההבחנה היא בין הכנסה מעסק להכנסה אחרת. זיהוי ההכנסה כהכנסה מעסק הי

כשמדובר על משטר פירותי   –וסוגי המשטרים, ולכן משתמשים באותם מבחנים. עם זאת, לא מדובר באותו עסק 

העסק הוא עסק שמוכר נכסים, בעוד כשמדברים על הבחנה בין הכנסה אקטיבית לפאסיבית העסק הוא עסק שמפיק  

 יד חשבו על עסק באחת מכפות המאזניים.  תשואה על נכסים, אך נראה שבתי המשפט תמ

הסבר טוב יותר הוא שבשני המקרים מה שמנסים לזהות זה את מידת מעורבות של ההון האנושי בהפקת ההכנסה.   .2

מהכנס    או    )ואז מדובר במשפט הוני(    רוצים לבדוק עד כמה התמורה לנכס נובעת רק מהכנס עצמו  –במשטר פירותי  

ככל שאני יותר בקיא בעניין מסוים, אני יכול לדרוש מחיר יותר גבוה עבור  –מבחן הבקיאות  –לדוגמה +הון אנושי. )

לפי מידת המעורבות של ההון האנושי בהפקת  גם כן מכריעים  – נסה אקטיבית כנכס שאני מוכר + ייעוץ שלי(. בה

 התמורה. 

 שום פסיקה קודמת.  בפס"ד זה אנחנו מוצאים שינוי שלא מוצאים ב םפס"ד לשם נ' ביר

 מדובר על שני מקרים שנדונו במחוזי, ובעליון אוחדו לדיון אחד כי דובר על אותו עניין.
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כאשר שניהם אוחדו לדיון בעליון. לשם ובירם. בשני במקרים מדובר על נישומים   -מקרים שנדונו במחוזי  2מדובר על    – העובדות  

 דירות מגורים בערך. 25שעסקו בהשכרה של דירות מגורים, השכירו  

האם השכרת הדירות יוצרת השכרה פאסיבית / אקטיבית? האם השכרת הדירות נחשבת עסק? הם רצו   –השאלה המשפטית  

 שההכנסה תהיה פסיבית כי הייתה שם הטבת מס. 

המ"ש הוא מכיל את המבחנים של ההבחנה בין משטר פירותי להוני. בי -בצורה עקיפה ע"פ התקדים של העליון –בהמ"ש 

היא המידה בה  –  שאת כל המבחנים צריך ליישם על הרקע של יגיעה אישית, של אקטיביות. כלומר, הרציונל להבחנה -אומר

 זה יהיה יותר פירותי / יותר אקטיבי.  –קיימת יגיעה אישית )הון אנושי( בהכנסה. ככל שיש יותר יגיעה אישית 

בפס"ד ברשף עסקו בשאלת מהו עסק  . פס"ד ברשף – היא צומחת  הפסיקה של לשם פחות מפתיעה כשרואים על איזה רקע 

ל כהחלק הכי חשוב בהגדרה נובע מ"יגיעה אישית" כלצרכי מס הכנסה. שאלה שבהמ"ש התחמקו ממנה במשך שנים רבות. 

ן מקרים שזו יותר גבוהה, יותר קל להגדיר את המקרה כעסק. למעשה, המבחנים מבחינים בין מקרים בהם יש יגיעה אישית לבי

 שבהן אין יגיעה.

 המבחנים עדיין רלוונטיים, ובלשם ובירם נאמר מה הרציונל למבחנים ואופן החשיבה הנדרש בישומם.   •

מדובר   - מהי הרמה של היגיעה האישית שבה נאמר שהפקת ההכנסה מעידה על עסק? אם יש מספיק יגיעה אישית •

עסקית, אין להראות בהכרח שההכנסה נובעת ברובה  על הכנסה אקטיבית/ עסק. כדי להכריע שמדובר על הכנסה 

בגלל הון אנושי, אבל צריך להראות שמספיק הון אנושי מעורב בהפקת ההכנסה. מה הכוונה "מספיק" יגיעה אישית?  

 אף אחד לא יודע לדייק את המשמעות של המילה "מספיק" ולכן לא ברור מתי עוברים להכנסה אקטיבית/פסיבית.  

כמות הנכסים כשלעצמה, יש בה כדי להעיד על יגיעה אישית.  אםרש בשאלה הועסק במפ בפס"ד לשםהעליון  בהמ"ש

נכסים היא   25התשובה הלא ישירה שסיפק, היא כי לא יכול להיות, שעם כ"כ הרבה נכסים, רמת ההתעסקות של אדם עם 

 , אלא היא משמעותית ורבה הרבה יותר. נכסים 3דומה לזו של אדם עם 

 דירות היא הכנסה אקטיבית / עסקית וברור שיש מספיק יגיעה אישית.   25-ש  בהמ"ש פסק 

 :סיכוםל

 בחנה בין הכנסה אקטיבית לפאסיבית עוסקת בהכנסות שמהוות תשואה על נכסים )בשונה ממכירת נכסים(. הה -

 של ההבחנה היא סיווג למקורות הכנסה שונים.   המשמעות  -

 הסדרי מס שונים למקורות הכנסה שונים.   –הנפקות  -

מבחני פס"ד מגיד וחזן, כאשר אופן היישום של המבחנים והרציונל שלהם צריך להיות מידת היגיעה   –אופן ביצוע ההבחנה   -

 האישית בהפקת ההכנסה )פס"ד לשם ובירם( / מהי כמות הנכסים.

 27/11/2018 –  12ר  שיעו

 (1)2סעיף 
 מקורות הכנסה: עסק, עסקת אקראי או משלח יד.   3( יש  1)2בסעיף 

 2002- ( תשס"ב132([ )תיקון מס' 1)5מקורות הכנסה ]

מס הכנסה יהא משתלם, בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים להלן, על הכנסתו של אדם        .2

שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל, תושב ישראל  

 ממקורות אלה:

 עסק ומשלח יד 

 יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי;-השתכרות או ריווח מכל עסק או משלח   (1)

 עסק הכנסה מ

מה זה עסק? מהן ההכנסות שברור שיש להן מקור, ומסווגים אותן לעסק? לסיווג יש נפקות משפטית. סיווג הכנסה למקור אומר 

 שהיא חייבת במס, וגובה המס תלוי בסוג המקור אליו סיווגנו את ההכנסה.  

 ;סחר, מלאכה, חקלאות או תעשיה לרבות מ  -עסק"  "  –בסעיף ההגדרות לא נמצא הגדרה שעוזרת לנו יותר מידי בהגדרת "עסק"  
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 מהו עסק.שאלה בהמ"ש התייחסו לעובדה שלא הוגדרה בפקודה הגדרה רלוונטית ושימושית ל

עוסקים בשאלה של הבחנה בין הכנסות אקטיביות לפאסיביות, אבל השאלה  ,ברשף אילת ואח' נ' פקיד שומה אילת בפס"ד 

יבית כלשהי. במקרה זה, ספית, כרגיל, הייתה האם מסווגים את ההכנסה להכנסה מעסק או להכנסה פאיהמשפטית הספצ

 . הגדיר בהמ"ש העליון, מהי הכנסה עסקית

 : הנראה מהווה היום הגדרה לכל דבר עסקילפס"ד מהי הכנסה עסקית, אשר ככל  9נותן לנו בסעיף  בהמ"ש 

( לפקודה( נובעת מפעילות ממשית, נמשכת ושיטתית; 1) 2( ו 1)2"ההכנסה ה"עסקית" )סעיפים 

מטרתה מוגדרת; ולהפקתה נדרשת יגיעה אישית מצדו של בעל העסק, עובדיו, שלוחיו או אחרים  

 לפסק דינה של השופטת ע' ארבל( 9רם פורסם(, סעיף ברשף אילת ואח' נ' פקיד שומה אילת )ט 10251/05)ע"א  מטעמו."

 לצורך הפקתה.  בין היתר יגיעה אישית אנחנו מסווגים הכנסה, להכנסה מעסק כאשר אנחנו מזהים  

 1פס"ד מרכז הקרח בע"מ נ' פ"ש ת"א 

מדובר על מקרה ישן בו דובר על עסק לייצור קרח. בעסק היו חדרי קירור גדולים, אלו ייצרו קרח ואיכסנו דברים בקירור   –עובדות  

ומכך הפיקו את הכנסתם. בשלב כלשהו החברה נכנסת לקשיים, והם מחליטים לתת רשות שימוש לשליטה בעסק )מעין 

בתמורה לתשלום שנקרא "דמי שכירות" )פחות רלוונטי שם  השכרה של העסק(, ללא העברת הבעלות בו, במשך שנתיים 

 התשלום למיסים, יותר רלוונטי מהות התשלום(.  

מהו אופי ההכנסה של החברה במשך השנתיים האלה? האם מדובר בהכנסה של עסק  השאלה המשפטית שנשאלה הייתה

 ? )מדמי קירור( או הכנסה מדמי שכירות מקרקעין

 פס"ד פ"ש פ"ת נ' האחים מרק בע"מ 

דובר על עסק להובלת מחצבים, בבעלות העסק היו עובדים ומשאיות ומכך מפיקים הכנסה עיסקית. הם מעבירים   – עובדות 

אדם אחר, שמפעיל את אותה הפעילות, בעלת האופי העסקי, ובתמורה משלם לבעלי העסק המקורי תשלום כלשהו  את העסק ל

 שתלוי ברווחים מהפעילות. לאחר תקופה מסוימת, העסק חוזר לידיהם של האחים מרק.  

מרק, מתוך  האם במהלך התקופה בה הפעילות העסקית לא הייתה בידיהם של האחים  השאלה המשפטית שנשאלה הייתה

 יהם חבות במס או שמדובר בהכנסה אחרת לא עסקית? ההכנסות שלהם, על

   פ"ש כ"ס נ' אגודת ידידי האוניברסיטה העברית פס"ד 

נדרשה  –תאגיד שמטרתו לאסוף תרומות למימון פעולות מחקר וחינוך  –אגודת ידידי האוניברסיטה העברית בע"מ  –עובדות 

לשלם על הכנסה שקיבלה מפרדס שניתן לה כתרומה. מיד אחרי שקיבלה את הפרדס, החלה להתעניין במכירתו, אך מכיוון 

ק כעבור שנתיים וחצי. במשך התקופה המשיכה אגודה שהייתה מעוניינת למכור אותו תמורת מטבע זר, הפרדס נמכר ר

שיתופית בע"מ לעבר את הפרדס, כפי שעתה כאשר היה בבעלות התורם, והיא גם הייתה מעבירה לאגודה הכנסות ממכירת  

התוצרת החקלאית, לאחר ניכוי הוצאות העיבוד ושכר האגודה. בהמ"ש המחוזי פסק שהאגודה פטורה ממס על ההכנסה 

פרדס. האגודה נמנעה מכל פעילות עסקית ביחס לפרדס, לא השקיעה כספים בעיבודו אלא רק המשיכה את שקיבלה מה

ההסדר שהיה קיים, היא לא עשתה כל דבר שאינו בבחינת שמירה על הנכס. ההכנסה נתקבלה בגין הבעלות על הפרדס, ולא 

 ור. . מכאן הערע( לפקודה9)2ס' בגין ניהול העסק, ולפיכך פטורה ממס לפי 

האם התקבולים האלה, לאחר כל הניכויים, הם רווחים מעסק של האגודה או שיש להם   השאלה המשפטית שנשאלה הייתה

 אופי אחר?  

מוגדר מהו מוסד ציבורי, ומעניק  לפקודה (2)9בסעיף כי  למה היה חשוב אם ההכנסה היא מעסק או לא? –הערה  •

רק אם ההכנסות אינן הכנסות עסקיות. הגוף הציבורי אמור  פטור ממס הכנסה למוסדות כאלה, אך הפטור מתקבל

 להפיק הכנסות למטרות ציבוריות ולא עסקיות.  

ברגע שאומרים "מי מטעמו או שלוחיו" יכול לכלול כמעט כל דבר, וצריך להחליט מה מידת הקשר. כמעט ואין לנו קריטריון מנחה 

, מתי ההכנסה נובעת מהעסק ומתי לא. אז איך יודעים מתי ההכנסה בפסיקה, למתי מדובר ב"מי מטעמו או שלוחיו" ומתי לא

שנובעת היא עסקית? כל שאנחנו יודעים זה שצריך "יגיעה אישית", אך כשאדם משכיר את העסק, כמו שבמקרים לעיל, לאותו 
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בעל היגיעה האישית?    בעל עסק אין יגיעה אישית שנזקפת לו. מה הקשר שצריך להיות בין מי שמפיק / מייצר את ההכנסה לבין

 מדובר על הבחנה בין אקטיבי ופאסיבי, עד כמה מעורבת בהכנסה יגיעה אישית. אין לנו קריטריון שעונה על שאלות אלו.  

 כן יש לנו פסיקה שעשויה לסייע לנו להבין את הרציונל: אך 

נפסק כי ההכנסה  בפס"ד האחים מרק לעומת זאת , נפסק שההכנסה היא הכנסה פאסיבית לא מעסק בפס"ד מרכז הקרח

 .הכנסה אקטיבית מעסקנפסק כי ההכנסה היא   אגודת ידידי האוניברסיטה העברית  ד ובפס" אקטיבית מעסק היא הכנסה

כלומר, עד כמה מפיק ההכנסה לוקח  – כמבחן הרלוונטי  מבחן הסיכון אם ננסה לתת בפס"ד אלו סימנים, מלומדים טבעו את 

ככל שאדם לוקח יותר סיכון  יכון, ככל שהוא לוקח על עצמו יותר סיכון, כך ניטה לומר שמדובר בהכנסה עסקית.על עצמו ס

ולכן יש יותר "יגיעה אישית" וזה יותר מתקרב להגדרת הכנסה   -אנו מצפים שיהיה לו אינטרס להיות יותר מעורב  -בפעילות שלו

ולכן מבחן מידת הסיכון   לא היה סיכון גדול מידי, הסיכון היה מינורי, לעומת הסיכון שטמון בעסק , בפס"ד מרכז הקרח עסקית.

   בפס"ד מרכז הקרח.יכול להסביר את הפסיקה 

בפס"ד אגודת ידידי האוניברסיטה היה סיכון, כי הייתה תלות בגובה הרווחים על ההכנסה שלהם.  בפס"ד האחים מרק מנגד, 

סיכון ברורה לעין, צד אחד הביא את הנכס )הפרדס( והצד השני הביא את כוח האדם, אגודת ידידי הייתה לקיחת  העברית 

הם השאירו לעצמם כספים רק לאחר ניכוי כל התשלומים   –האוניברסיטה העברית פעלו כפי שפועל עסק והיה סיכון ברור 

 ה זה.והחובות בעבור גידול ההדרים ולכן אכן היה סיכון גדול וברור לעין במקר

. ההכנסה העסקית היא הכנסה שנובעת מפעילות מתמשכת שיטתית מחזורית במסגרת פעילה  "מעין שותפות ב"מדובר כאן 

אישית בפעילות אקטיבית, על ידי הנישום, עובדיו או מטעמו. במקרה הנוכחי השאלה של מי מטעמו זה "סיכון" או "מעין 

. האם העמותה לקחה על עצמה סיכון במקרה הזה?  סיכון –. דרך אחרת הוא מי מטעמישותפות". אדם עובד לא אצלי אבל 

! במונחי דיני חברות הם בעלי האינטרס השיורי! האחרונים בתור! הם לא יודעים כמה עלויות יהיו, ומי שנשאר בסוף הוא בוודאי

 .קיתאי אפשר להבין מדוע הגיעו להכרעה שההכנסה היא עס בעל הסיכון הכי גדול. בתוך פסק הדין 

דרך להסביר את מבחן הסיכון היא להגיד שככל שאדם לוקח על עצמו יותר ויותר סיכון בפעילות   מה מבסס את מבחן הסיכון?

של מפיק ההכנסה.  יגיעה אישית שלו, יכול להיות שהאינטרס שלו הוא להיות יותר ויותר מעורב, ולכן על מידת ההשקעה של 

 ולא בטוח שזו בכלל פרשנות נכונה.   עית בעניין זהאין לנו פסיקה חד משמ  עם זאת, כאמור,

, ויש מקרים בהם עלינו להחליט מה זה "מי מטעמו" וגם אין לנו רציונל להגדיר ברשף כרגע מה שיש לנו זה ההגדרה של    לסיכום, 

אין דרך  גדל.    , שמעיד על אינטרס אישי למעורבות גדלה ככל שהסיכוןמבחן הסיכוןכאמור, אחד המבחנים שהוצעו זה    –את זה  

 להעביר את הקו בין הכנסה מיגיעה אישית וזה מי מטעמי ומתי זה לא מי מטעמי. 

 יגיעה אישית 

משים כל הזמן באמירה "יגיעה אישית", ופחות ב"הון אנושי", משום שזו מונח משפטי מיסויי שמופיע בפקודת תבהמ"ש מש

 : לפקודה  1בס' מס הכנסה במספר מקומות, ואף יש לו הגדרה 

 1975-( תשל"ה22)תיקון מס' 

 – לרבות  - "הכנסה מיגיעה אישית" 

 המשתלמת מאת מעביד לשעבר;  קיצבה   (1)

 2006-( תשס"ז152)תיקון מס'  2004- ( תשס"ד138)תיקון מס' 

קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש     (2)

 השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה היתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית;

 ( מכוח זכאותו לקיצבה כאמור בהן;2( או ) 1קיצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות )    (3)

 2006-( תשס"ז152)תיקון מס' 

א( קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני 3)

פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד   –דה"  אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדן כושר עבו

 (; 2( או ) 1) 2של השתכרות או רווחים לפי סעיף 

 1977-( תשל"ז25)תיקון מס' 

 מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי; -קיצבה חבת   (4)

 מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות;   (5)

 (; 4( עד ) 1ון קיצבה מהקיצבאות האמורות בפסקאות )סכום המתקבל עקב היו   (6)
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 1995-( תשנ"ה106)תיקון מס' 

סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי     (7)

 ן זוגו ערב פטירתו; לרבות מי שהיה ב  -האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד; לענין זה, "אדם" 

 )ס' מדרגות המס(:  לפקודה  121בסעיף   –למשל 

מדרגות   3 – )א( הוא הסעיף הכללי121ככל שההכנסה גבוהה יותר מדרגת המס הולכת ועולה על מנת ליצור פרוגרסיביות. ס'

וכל הכנסה מיגיעה   60מדרגות נמוכות יותר. הכנסות מעל גיל    3)ב( קובעים יוצא מן הכלל שיש על סוגים מסוימים  121מס. בס'

עסק, משלח יד של עובד שכיר או עצמאי ועוד. רוב  -אישית. לכן צריך להבין מזו יגיעה אישית. כל הכנסה אקטיבית בגדול

 גות המס נמוכות. הכנסות פסיביות מדמי שכירות למשל לא זכאיות.  ההכנסות בישראל הן מיגיעה אישית והן זכאיות למדר

בגדול, מדובר בכל הכנסה שהיא הכנסה  –ואז צריך להבין מה זה הכנסה מ"יגיעה אישית", זאת ניתן לנסות להבין מהפסיקה 

 אקטיבית. 

 פטור לנכה.   –הפטורים  סעיף  (:5) 9ס'   למשל: – בפסיקה מוצאים את המקרים הקשים של "יגיעה אישית" 

נכה זכאי לפטור מכל ההכנסות שלו מיגיעה אישית. אלו המקרים שמגיעים הכי הרבה לפסיקה. בפס"ד ברשף נאמר שהכנסה  

 אקטיבית, דהיינו עסקית, דורשת יגיעה אישית וזה לכאורה אותו הדבר. כשזה הגיע לביהמ"ש העליון נקבע שזה לא אותו דבר.

בהמ"ש קבע שזה   –שאלה מהי יגיעה אישית ומה הקשר למושג הזה בפקודה לבין הכנסה אקטיבית  נשאלה ה  –ר  טצ' פס"ד אי

לא אותו דבר. הוא קבע שיגיעה אישית זו הכנסה "ממש אקטיבית". "יגיעה של ממש". במקרה בפסה"ד דובר על אדם נכה  

ן הכנסותיו הן מעסק ולכאורה הכנסות  עסק. כל הכנסות המכולת הם שלו ולכ -שעמד בתנאי הפטור והייתה בבעלותו מכולת

אין סיכוי שהכנסה מעסק לא תהיה הכנסה מיגיעה אישית. רשות המסים קבעה שזו לא   )ב(121ס' מיגיעה אישית. לצורך 

הם טענו ששני בניו עבדו במכולת ולא הוא )כמובן שהוא לא היה יכול לעבוד במכולת עקב נכותו(,   -הכנסה מיגיעה אישית

שהוא כן עובד ועובר על מסמכים שקשורים למכולת. ביהמ"ש קבע שזו כן הכנסה אקטיבית אך לא יגיעה  משפחתו טענה 

 אישית, כי לא מצאו יגיעה של ממש. 

מה שעוד מאחורי פס"ד האלה, והופך את החוק הזה ל"חוק רע" הוא שברגע שניתן פטור כזה לנכה מפעילות אקטיבית, עולה  

נרשום על שמו את העסק ונפטור הכנסות העסק ממס למרות שהכנסות   –ו יהפוך לנכה חשש, אולי לא מבוסס, שאם מישה

אלו מעברות לבני ההכנסה וזה לא בסדר. גם אם מישהו יעשה דבר כזה, קשה מאוד לעלות ולהתמודד עם זה, ולכן בגלל 

ניסיון להבחנה בין הנכים  שבהמ"ש כל כך חוששים מדבר כזה, הם עומדים על הסף ומנסים לפרש את ה"יגיעה אישית" תוך 

 ש"רוכבים על גבם" וכאלה שלא. 

דובר על אישה ניהלה ועבדה בעסק שנים רבות, הפכה לנכה, והעבירה את העסק למישהו אחר כי היא לא  –פס"ד )מחוזי( 

מס הכנסה, כיוון שהעסק הוא שלה, למרות שאינה יכולה לעבוד בו. בהמ"ש מלעבוד עוד. היא ביקשה לפטור את העסק יכולה 

 קיבל את בקשתה ואמר כי כן יש פה "יגיעה אישית" שלה ויש לפטור את העסק מתשלום מס. 

, בכל המקרים בהם עסק נרשם על אדם נכה ונראה לבהמ"ש שאין פה עניין של "יגיעה אישית" יקבל  נוסיםלולכן, כך נראה 

 .  )ב(121ס' ור מ"יגיעה אישית" על בסיס את הפט

 מבחן האינטגרליות

 מוצג האינטגרליות מוצג רבות במיסים. 

לגבי הכנסות מעסק, יש פסיקה שמרחיבה את סוגי ההכנסות מעסק וכלל הכנסות בעלות אופי פאסיבי לתוך "הכנסה עיסקית" 

 אין הסבר לכך.   לפרופ' נוסיםעל בסיס מבחן האינטגרליות. 

 . נ' מלון פלאזה בע"מ  פשמ"גפס"ד ו קי.בי.עי. קבוצת בוני ערים בע"מ נ' פשמ"ג פס"ד  הם:לעניין זה פסה"ד המנחים  2

הנישום מנהל עסק, וההכנסות הן הכנסות עסקיות, אך מעבר לפעולות העסקיות, ישנה פעילות בעלת אופי פאסיבי, אך יש 

מקרים בהן ההכנסות הפאסיביות הללו לא מנותקות / לא קשורות לעסק, וכשהן דיי קשורות / אינטגרליות לפעילות העסקית, 

 קיות. מחילים אותן כהכנסות עס

היה מדובר על חברה שהייתה אחראית על פיתוח אזור גדול לבנייה למגורים. הם היו אחראים על התשתיות   – פס"ד קי.בי.עי

ואז חברות בנייה היו צריכות להתחיל לבנות. תזרים המזומנים היה כזה שהתחילו להיכנס יותר מזומנים מאשר קצב ההוצאה 
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פים כחיסכון בבנק שמניב ריבית. הכנסה מריבית נחשבת לפאסיבית, אבל היא יכולה של האזור. בינתיים החברה שמה את הכס

מדובר על הכנסה פאסיבית. אבל האינטרס שלהם היה שההכנסה תהיה   –להיות גם אקטיבית כמו בבנק. כך גם אצל קי.בי.עי 

לצורך הפעילות העסקית, אבל הם שמים  תבפעילות העסקית. הם לא צריכים להפיק את הריבי כרוכהשההכנסה  –אקטיבית 

 את הכסף עד אשר יהיו זקוקים לו )לא רוצים להיות פראיירים(.

"הם לא התנתקו מספיק מהמעגל העסקי,  חנינו אותם בצד. במילים של ביהמ"ש: הלמעשה, לקחנו את ההכנסות העסקית, ו

 וי. . מדובר בהכנסה בעלת אופי עסקי לוולכן היא כרוכה בפעילות העסקית"

מלון פלאזה מקבל לפעמים תשלומים במטבע חוץ מהלקוחות, והוא    –  פס"ד פלאזה בהמ"ש עושה סדר בתחום הזה באמצעות  

וזה צובר הכנסות. שער הדולר עולה, ובאופן רגיל מדובר בהכנסה פסיבית )כל עוד לא   – שם את הכסף בבנק בחשבון מט"ח 

למעשה ההכנסה הפסיבית היא חלק  שהכסף לא ניתוק מהעסק! יא גם מדובר בעבודה שכוללת ניהול מט"ח(. הטענה כאן ה

   מהפעילות העסקית.

 כמה זמן עבר, כמה זה התרחק מהפעילות העסקית.  – מבחני ניתוק 

. הכנסה תחשב להכנסה עסקית אם היא אקטיבית, או אם היא פאסיבית אבל לא ניתקה מהמעגל  אין רציונלמה הרציונל לכך?  

 העסקי.

 28/11/2018 –  13שיעור  

 בעלי אופי מסחרי עסק או עסקת אקראיהכנסה מ

(. הועתק מהפקודה המנדטורית וכך הוא תורגם לעברית, וכעט נדרש להבין באופן משפטי 1)2מדובר על מקור אקטיבי נוסף מס'

 מהן ההכנסות שמסווגות ונובעות מהמקור הזה. 

סוגי הכנסות שאולי לא היה ברור שתקבולים   2פס"ד אלו מסווגים   2.  פס"ד ברנשטיין פס"ד קרןפס"ד מנחים בעניין :   2ישנם  

 אלו בכלל מהווים הכנסה.  

קובע בהמ"ש העליון שתקבול שאפשר או נהוג לקבלו במסגרת של עסק, אלא שבמקרה הספציפי התקבל   בפס"ד ברנשטיין 

 ה פעמים(, הרי שזו תקבול שמקורו בעסק או עסקת אקראי בעלי אופי מסחרי. באופן חד פעמי )לא הרב

 ברנשטיין נ' פ"ש פ"ת  

נישום העובד בבנק תיווך )לראשונה בחייו( בין שני אנשים, שהכיר כלקוחותיו, אחד שרצה לרכוש נכסי נדל"ן ואחד  –עובדות 

כסף, בגינו חייב אותו פקיד השומה בתשלום מס הכנסה. הנישום טען שהיה מעוניין במכירתם. בעד התיווך קיבל הנישום סכום  

כי הקונה והמוכר לא היו חייבים לשלם לו דמי תיווך הסכום ניתן מרצונם החופשי. מדובר בעסקה אקראית וחד פעמית שאינה  

במס בגין הסכום שקיבל עבור מהווה מקור מחזורי או קבוע, ועל כן אין לחייבו במס. בהמ"ש המחוזי הורה על חיובו של הנישום 

 ( לפקודת מס הכנסה. מכאן הערעור.10)2( סיפא, והן לפי ס'1)2תיווך חד פעמי בעסקת המקרקעין הן לפי ס'

 כיוון שזה אינו עסק בו הוא עוסק וכו'.  – שהוא אמנם התעשר, אך אין להכנסה זו מקור  ברנשטיין טען

שההכנסה הזו היא הכנסה לה יש מקור וסיווג אותה כהכנסה מעסק או מעסקת אקראי בעלי אופי מסחרי. כי   בהמ"ש פסק 

 תיווך!  –אופן מסחרי  הפעולה שעשה היא פעולה שנהוג וניתן לעשות אותה במסגרת עסק או עסקת אקראי בעלי

 חיים קרן נ' פקיד שומה גוש דן פס"ד 

המערער הגיש תובענה ייצוגית כנגד חברת סלקום וזכה במסגרת הסדר פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, לצד   –עובדות 

ה הגמול הוא ביהמ"ש המחוזי בת"א, דחה את עמדת המערער לפי .הפיצוי בגין עילת תביעתו, בגמול עבור פועלו כתובע מייצג

תקבול ללא מקור, שהינו כולו או רובו "פרס" שאינו חב במס הכנסה על פי הוראות הפקודה. ביהמ"ש המחוזי קבע כי הגמול 

( לפקודה. בהמ"ש השאיר בצריך עיון את השאלה האם ניתן לייחס את  1)2הינו הכנסה שמקורה בעסקת אקראי כאמור בסעיף  

 על זכות התביעה כעסקה בנכס.   בוויתור( לפקודה, כמו גם את השאלה האם יש לראות 10) 2הגמול אף למקור כללי לפי סעיף 

, מהו אופי ההכנסה שקיבל חיים קרן כתוצאה מהתביעה נשאלה השאלהאין ספק כי ההכנסה של עו"ד היא הכנסה מעסק. אך  

 הייצוגית? 
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את ההכנסה למקור. בסופו של דבר, בהמ"ש סיווג יש לבחון האם ההכנסה מחזורית )המבחן של רשות המיסים(, ולבסוף לסווג  

 את ההכנסה כהכנסה מעסק או עסקת אקראי בעלי אופי מסחרי. 

הוא היה צריך להגיד, שאם מדובר בסוג הדברים שאפשר ונהוג לעשות במסגרת של    פס"ד ברנשטייןאם בהמ"ש היה הולך לפי  

עסק אזי אכן מדובר בהכנסה מעסק או עסקת אקראי בעלי אופי מסחרי. אך, אין עסק של תובעים ייצוגיים וזה לא נהוג, למרות  

 שזה מן האפשר. על כן, המבחן מפס"ד ברנשטיין לא עובד במקרה זה טוב.  

ו"מתעלם" מפס"ד ברנשטיין )רק  (1)2לס' . הוא בוחר לסווג את ההכנסה (10)2לס' ש שלא לסווג את ההכנסה בהמ"ש מתעק

 מזכיר אותו ולא את המבחן בו( ופוסק אחרת מפס"ד זה.  

שמדובר בהכנסה מעסק או עסקת אקראי בעלי אופי מסחרי. התגמול של חיים קרן מוגדר כתקבול מעסק או  הנימוק להכרעה

 : מאפיינים של פעילותו 3י בעלי אופן מסחרי, בגלל  עסקת אקרא

 קרן שימוש בתפקיד מעין יזמי.   .1

 יש סיכוי שלא יפסקו לטובתו )יפסקו לו הוצאות, הוא שם את שמו כעו"ד וכאדם פרטי על הקו, זמן(.   –לקח על עצמו סיכון   .2

 הוא פעל לשם השגת רווח / תגמול. זו פעולה שמטרתה היה להרוויח.  .3

של הפעולה. בהמ"ש מדגיש את האופי המסחרי / עסקי   ות או מסחריות יהאלו הוא העסק  הרכיבים 3עיון של שהר כנראה 

 הרי שיש פה פעילות מסחרית ומדובר בעסקת אקראי. ואומר שככל הנראה שאם לפעולה חד פעמית יש אופי מסחרי / עסקי 

הוא יותר רחב ומנסה  מפס"ד חיים קרןהמבחן מבחנים משפטיים שאופן ניסוח שלהם לא עולה בקנה אחד.  2על כן, יש לנו 

אפשר להגיד ששני המבחנים הם אותו הדבר, ופס"ד חיים קרן רק מסביר מה זה פעולה לזהות פעולות בעלות אופי מסחרי. 

 בעלת אופי מסחרי.  

מצטברים או לא, בהמ"ש לא פרט מבחן בפס"ד חיים קרן באופן מפורש. לכאורה ניתן לומר כי   לא ברור האם מאפיינים אלו הם 

 הראשים הכרחיים. אבל כן צריך לקחת מפס"ד זה, זה המסחריות של הפעולה. 3ראשים, אך לא ברור האם  3יש מבחן עם 

לא לתת תשובה סופית,   –דעתנו המשפטית  במבחן, המרצה מצפה שניתן את התשובה שהיינו נותנים אם היו פונים אלו לחוות  

 מבחנים של בהמ"ש העליון ביניהם לא פסק בהמ"ש לצד אחד או אחר.   2אבל כן להרחיב ולנמק. להגיד שיש 

 על ההכנסות הפירותיות.   – *** יש לציין כי אנו מדברים כרגע על הכנסות פרותיות. אנחנו בחלק ב' של הפקודה 

 ות שונות אם נסווג למקורות שונים )זה נכון לכל משטרי מס הכנסה( התוצאות המשפטיות עשויות להי

 ? כי תוצאות המס עשויות להיות שונות, שיעורי המס יכולים להיות שונים, הפטורים שונים. למה יש חשיבות לסיווג המקור

יש לנו בפקודת מס הכנסה, ובדברי    משמעותם שתוצאות המס עשויות להיות שונות בקביעת מקורות שונים.  –ם  הסדרי מס שוני

חקיקה אחרים, הסדרים סטטוטוריים שאנחנו לא בטוחים, יודעים וקשה לנו לדמיין מה הרציונל להם. אנחנו לא נדע לפרש הסדר  

בפקודת מס הכנסה, היא ההבחנה בין עסק לעסקת אקראי. לכן, משפטי ללא רציונל )הסיבה שעצבו כך את הדין(. דוגמה לכך 

 כל פרשנות לגיטימית ואולי ברנשטיין נכון או לא נכון וכך גם חיים קרן.  

 משלח יד

כדי להבין אם תקבול נובע ממשלח יד  זהו מקור שאנחנו מסווגים אליו הכנסות / תקבולים / תוספות לעושר שנובעים ממקור. 

 למעשה משלח יד.  עלינו להבין מה זה

משלח יד הוא מקצוע, וכל משלח יד אחר שאיננו עסק. ניתן להבין למעשה שהגדרה זו ריקה מתוכן   לפקודה  1בס' עפ"י ההגדרה  

 ולא מאוד עוזרת לנו להבין מה זה בעצם משלח יד.  

היום בפועל אין נפקות משפטית להבחנה בין מקצוע / משלח יד לבין עסק כי התוצאה המשפטית בישראל היא אותו דבר 

 )הוצאות וכו'(.  

 נרצה להבחין בין משלח יד לעסק כמקורות משום שייתכן שתוצאות המס שונות.  
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דובר שם  –  מרצפס"ד קר –בעליון  9/10/18-כמעט ואין פסיקה בישראל על משלח יד, ולכן נמצא מה שנוכל. בפס"ד שיצא ב

על אנשי אקדמיה שמנסים לא לשלם מיסים. בהמ"ש דן בשאלת מהו משלח יד ודברים שלא נאמרו בצורה מפורשת בפסיקה 

 לפני כן.  

 ממקור של משלח יד )זה למעשה דרך להגדיר משלח יד(:  תנאים לקיומה של הכנסה שהיא  2 בהמ"ש קובע 

 כישורים, יכולת ומומחיות של הנישום בתחום מסוים.   .1

 הנישום עושה שימוש באותם כישורים, יכולת ומומחיות לצורך הפקת הכנסה.  .2

אותו אדם צריך  שנית,, באוכלוסייהמזהים יכולת שהיא מעבר לממוצע בו  מצבראשית, , למעשה, ניתן לומר שמשלח יד הוא

 להפיק את הכנסתו מהדבר הזה. 

 : נ' פרופ' גבריאלה שלו 1בפס"ד פקיד שומה ירושלים  שאלות שעלו בעניין הזה,  2עוד 

למשל, קל להגדיר אדם שלמד משפטים ועבר את בחינות הלשכה כעו"ד, אך מה עם   – איך מגדירים את משלח היד  .1

כה. זה חשוב כי ההכנסה צריכה לנבוע ממשלח היד, ואם לא נדע מה משלח היד לא  אדם שלא נבחן בבחינות הלש 

 נדע לסווג את ההכנסה למקור של משלח יד.  

איך מחליטים איזה סוגי פעילויות להפקת הכנסה נובעים ממשלח היד הזה לעומת פעילויות אחרות שאינן חלק   .2

 , מתי נאמר שזה כבר לא חלק ממשלח היד.ממשלח היד

 נ' פרופ' גבריאלה שלו   1פקיד שומה ירושלים פס"ד 

המשיבה היא פרופסור למשפטים, מומחית לדיני חוזים אשר מונתה כבוררת, בבוררות שהתנהלה בשוויץ, מטעמה   –עובדות 

, דיווחה המשיבה 2002ולבקשתה של חברה ישראלית אשר הייתה צד לבוררות. בדו"ח אשר הוגש על ידי המשיבה לשנת המס  

נתקבל בישראל". בעקבות הגשת הדו"ח התנהלו בין  על הכנסה אשר אינה חייבת במס בישראל בגין "שכר בוררות שלא 

המערער לבין המשיבה ובאי כוחה דין ודברים, במסגרתם ניסה המערער לעמוד על טיב ההכנסה המדוברת ולקבוע אם אמנם 

ם קבע כי "עיקר עיסוקה" של המשיבה -מדובר בהכנסה הפטורה ממס על פי הפקודה, אם לאו. לגישת ביהמ"ש המחוזי בי

היה הוראת משפטים וכי המשיבה לא עסקה בדרך כלל בעיסוק של בוררות בישראל, ולכן שלל בימ"ש קמא את הזהות    בישראל

בין עיסוקה של המשיבה כבוררת לבין משלח ידה בישראל, ופטר את המשיבה מתשלום מס על הכנסתה המדוברת. על כך  

ת בחו"ל, אם כמשלח יד העומד בפני עצמו או כחלק ממשלח ערעור זה במסגרתו חלוקים הצדדים על סיווגו של העיסוק בבוררו

 ידה של המשיבה בישראל.  

 האם התשלום שקיבלה מסווגת למשלח יד או לא? היה טריגר של מיסוי בינ"ל.    השאלה המשפטית שנשאלה

 צעדים:   2כדי להכריע האם התקבול שלה מפעילותה של בוררת, בהמ"ש עושה 

 ה שלו מגדיר מהו משלח היד של גבריאל .1

האם העיסוק בבוררות נובע ממשלח היד שלה )אין זה אומר שההכנסה לא חייבת במס, פשוט המקור לא יהיה ממשלח   .2

 יד(. 

ק זה נפקות משפטית. אנחנו לא יודעים איך מגדירים משלח יד, ודוגמה חמדובר במעשה ב"משחק בכותרות" אבל יש למש

 בהמ"ש השונים שדנו בתיק.   2מובהקת לכך היא פסיקת  

בהמ"ש המחוזי עסק באותה שאלה ואמר כי משלח היד של גבריאלה שלו הוא הוראה במשפטים. אך, בהמ"ש העליון לא הסכים  

ואז שאל האם בוררות נובעת ממשלח היד הזה או לא. בהמ"ש שאל האם  עם בהמ"ש המחוזי ואמר שהיא פרופ' למשפטים 

לעיסוק הזה יש מכנה משותף ליתר העיסוקים בהם עוסקת פרופ' למשפטים, וככל שיהיה יותר מכנה משותף כך ניטה לומר 

 כי כן יש מכנה משותף, אך לא ברור למה.  בהמ"ש פסק שמדובר באותו משלח יד.  

וש במנוחים של משלח יד ולנסות להסביר עד כמה אנחנו חושבים שמדובר בעיסוק שנובע ממשלח  למעשה, עלינו לעשות שימ

 יד ועד כמה ההכנסה נובעת ממשלח היד. ועדיין לא ברור איך באמת לבצע את ההבחנה.  

 ההבחנה בין משלח יד לעסק

 אין היום בישראל נפקות משפטית להבחנה, אך אין זה אומר שלא הייתה בעבר או תהיה בעתיד. 

פעולות אקטיביות שדורשות יגיעה אישית, הם, למעשה, בעלי אותו אופי. ההבדל הוא שהכנסה מעסק היא הכנסה   2מדובר על  

ים )למשל אשראי, מכונות, עובדים(. משלח יד  שלא נובעת רק מהון אנושי ויגיעה אישית אלא צומחת גם מהון מדברים נוספ
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ככל שיש יותר דברים שדרושים להקמת ההכנסה, כך ניטה לומר שמדובר  ט אך ורק מהון אנושי ויגיעה אישית. מעכ תצומח

 בעסק.  

 תמיד צריך לדון על האבחנה בין עסק למשלח יד, אפילו שאין לכך נפקות משפטית כיום. ***  

 קאות קומבינציה / עסקאות רעיוניותעסקת חליפין = ברטר / עס

 *** נושא זה יחזור על עצמו מספר פעמים בקורס ותמיד יופיע במבחנים.

 זה רלוונטי לכל סוג של התנהגות כלכלית, ולכל סוג של מס. 

 –  פס"ד שפר ושמרלינגאנחנו נלמד את הנושא דרך  

הם היו פרדסנים בעלי פרדס שמגדלים פרי הדר ומפיקים מכך הכנסה עסקית. בשלב מסוים מגיע אליהם אדם, שאין    – עובדות  

לו קרקע, ומבקש לגדל "גידולים בין עצים" )עגבניות שיגודלו בין העצים שלהם(, הוא הציע לעבד בתמורה את הפרדס ולמכור  

 את ההדרים.  

 . ושמרלינג מהעסקה הזו? )מעל ומעבר למכירת פרי ההדר(האם נוצרה הכנסה לשפר  :השאלה המשפטית 

 שנוצרה הכנסה לשפר ושמרלינג, אך אלו לא הסכימו עם טענה זו.  רשות המיסים טענה

 עלינו לבדוק למעשה האם הייתה תוספת לעושר, מה גודל התוספת, ומה המקור של ההכנסה. 

 הכנסה? בואו נחשוב קצת... האם לשפר ושמרלינג נוצרה 

יש להם הכנסה  –בגלל שהם לא הוציאו את הכסף הסכום בסוף היה גבוה יותר  –הוצאה  נחסכה להםאנו יודעים ש .1

 מחיסכון על הוצאה על עיבוד, וזוהי הכנסה מעסקת אקראי.

ומעלה את ערך של הקרקע   חוסך לי את ההוצאה על עיבוד הקרקע זה  – פרדס מעובד מול פרדס לא מעובד שווה יותר  .2

 )היא מעובדת(.

  1,500כשצריך להוציא את ההוצאה הם משלמים מס על    –  בעליית הרווח בעת מכירת התפוזיםאפשר להסתכל על כך גם   .3

 החיסכון בהוצאה יבוא לידי ביטוי באי ניכוי כאשר מוכרים.  –ש"ח, ועל כן, אין כאן הכנסה 

 . במקום כסף נותנים שטח .4

 .שווה כסףהצדדים עובר  2עסקה שבה בין  –  ליפיןהגדרת עסקאות ח

 צד אחד מעביר כסף וצד שני מעביר כסף.  –  עסקה רגילה

 בעסקת חליפין יכול להיות שגם עובר כסף, אבל בין שני הצדדים יש שווה כסף. 

. )זו  תי עיבודשירו. בתמורה לכך הוא נותן להם רשות שימוש במקרקעין –שפר ושמרלינג אומרים שהם יתנו שטח לגידול 

 העסקה(. האם נוצרה הכנסה לשפר ושמרלינג? 

 עסקאות נפרדות:  2-עסקת חליפין ניתן להפריד לכל 

 הספק מספק את שירותי העיבוד, והם משלמים לו "כאילו" כסף עבור שירותי העיבוד. 1בעסקה  .1
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עסקאות, אנו אומרים שהחקלאי היה משלם    2אבל כשמחלקים ל  –שפר ושמרלינג נותנים אישור לשימוש בנכס    2בעסקה   .2

 דמי שכירות עבור השימוש לנכס.

שני הצדדים    – עסקאות רגילות. אם במקרה שווי השוק של דמי השכירות שווה לשווי השוק של דמי השכר    2זה כאילו שהם עשו  

עסקאות רגילות שערך השוק  2בואו נחסוך לעצמנו, קח רשות שימוש ותעבד. במידה ויש  –אומרים שזה טיפשי שנעביר כסף 

 העסקאות כעסקת חליפין.  2שעובר הוא אותו ערך, אין בעיה לעשות את  

מבחינת המציאות הם עושים עסקה אחת   אם זה באמת נכון שהשווי זהה, הצדדים אדישים מהפן הנומינלי המשפטי. 

שפר ושמרלינג  –ותו דבר מבחינתם )ומעדיפים( עם חוזה אחד מאשר שני חוזים הכוללים העברה כספית. בסוף היום זה א

הצדדים   2 – יישארו עם קרקע מעובדת בלי כסף, והחקלאי יישאר עם קרקע עבורו בלי כסף. מדובר בעסקאות שקולות לחלוטין 

 עסקאות רגילות. 2אדישים לאופציה של עסקת חליפין אחת מול 

שלא כולל מעבר כספי. אין סיבה   ים לבין החוזה הבודד החוז  2שתוצאות המס צריכות להיות זהות בין  במקרה כזה, אנו טוענים  

 סוגי העסקאות שקולות.  2זה הטיעון שאנו טוענים במקרים שבהם   – להבדיל בין תוצאות המס של אותו דבר 

 04/12/2018 –  14שיעור  

ממתן רשות לשימוש בנכס. גודל ההכנסה זה דמי  –( ( 6) 2לפי ס' ) הכנסה מדמי שכירות למעשהנוצרה להם  2-בעסקה ה

! הם היו צריכים לשלם את אותו מחיר עבור  שווי שירותי עיבודהשכירות על נכס מהסוג הזה. אפשר להעריך אותם על פי 

. אפשר להעריך את שווי  (כמה חקלאי צריך כדי לעבד את הפרדס והשכר של חקלאי –שירותי העיבוד )וזה קל מאוד להעריך 

(,  6)2וביהמ"ש אומר פחות או יותר את זה, ואומר שמדובר בהכנסה לפי ס'    –הכנסה לפי העסקה החליפית או עלות השימוש  ה

 ומודד אותה לפי הכנסתו של החקלאי.

כאמור, בעסקה שבה עובר שווה כסף בין הצדדים, שקולה כאילו עבר כסף בין הצדדים, והתוצאה המיסויית צריכה להיות זהה 

 העסקאות שהיו יכולים לעשות ולא עשו מבחינה נומינלית משפטית.  – לעסקה רגילה בה כן היה עובר כסף 

   לעולם, בעסקת חליפין, בצד הכנסה יש הוצאה! 

)הכנסות פחות הוצאות(. כאשר מחושב הרווח, לוקחים את סך   הוצאה על שירותי עיבודושמרלינג יש לשפר  1-בעסקה ה

ההכנסות ויש הוצאה על שירותי עיבוד. לא כל הוצאה שמוציאים רלוונטית לצורכי מס. לא כל הוצאה מופחתת לחישוב הרווח, 

,  1,000אם דמי השכירות =    –בהכרח(. גודל ההוצאה זהה    ולא הוא הוצאה נחשבת. יש להם כאן הוצאה והיא מותרת בניכוי! )לא

אפילו שזה מתקזז צריך לדווח על ההכנסות . 0 ואבשירותי העיבוד, יכול להיות שהרווח ה 1,000ויש להם גם הוצאה של 

 וההוצאות בנפרד כי תוצאת מס של אירוע אחד לא אמורה להשפיע על תוצאת המס של אירוע אחר: 

 תרת בניכוי.ההוצאה לא תמיד מו .א

 ההוצאה מותרת בניכוי אבל לא מהכנסה מסוג זה. .ב

 הוצאות שמופחתות על גבי זמן. .ג

 מה קורה עם החקלאי? 

יש לו הוצאה של   –יש לו הוצאה על דמי שכירות, ואנו נראה שבמקרה שלו הוצאות על דמי שכירות מוכרים בניכוי   2-בעסקה ה

 במקרה הספציפי הזה )לא בכל מקרה( 1,000

. כך 0שתהיה מוכרת לצורכי מס, ובמקרה הזה בעסקה הזו הרווח יהיה  – ( 1)2יש לו הכנסה ממשלח יד לפי ס'  1-בעסקה ה

 עסקאות(.  2מנתחים עסקאות חליפין )פירוק והשוואה ל

מנקודת   ונעוות את תוצאות המס אם לא נחשב זאת בצורה נכונה. אנו יוצאים  –העסקה לא חייבת להיות שוות ערך בין הצדדים  

ולכן לא יכול להיות שהחקלאי יוצא פראייר או ששפר ושמרלינג יוצאים פראיירים. לכן כשאנו   –הנחה שאף אחד לא פראייר 

. למעשה אפשר להראות שלא יכול להיות אחרת )קשה לחשוב על תוצאה לא יכול להיות שזה לא שווהרואים עסקת חליפין, 

 אחרת(. 
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במקרה של שפר ושמרלינג נראה שהן   – עסקאות רגילות ובלתי תלויות זו בזו  2ולקת לכל עסקת חליפין מח – מעתה ועלה

העסקאות הן בלתי  2קשורות היות ומדובר באותם צדדים ובאותו פרדס. כך אנו פותרים את השאלות בנוגע לתוצאות המס. 

ה באותה מידה לעשות את כל אחת עסקאות שמגיעות ממקורות שונים שלא קשורות אחת לשנייה. אפשר הי  2תלויות. מדובר ב

 מעסקאות אלו עם גורם אחר.

 סיביות אהכנסות פ
שמהוות תשואה / רווח על נכסים שבעיקרה אינה על הון אנושי, אינה מיגיעה אישית )אינה  מדובר על הכנסות פירותיות 

 אקטיבית(.

 אלו הכנסות שצומחות על הון פיננסי, הון פיזי )קרקע, מכונית וכו'(, או על הון מופשט )קניין רוחני למשל(.  

 מקורות הכנסה פיננסיים )כסף(.  –( 4)2סעיף 

 )המקור הוא נדל"ן(.נדל"ן   –( 6)2סעיף 

 מיטלטלין וזכויות מופשטות )כל מה שנשאר(.  –( 7)2סעיף 

 הכנסות פיננסיות – (4)2סעיף 

 2002- ( תשס"ב132([ )תיקון מס' 1)5מקורות הכנסה ]

מס הכנסה יהא משתלם, בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים להלן, על הכנסתו של אדם תושב   .2

ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל, 

 ממקורות אלה:

 1975-( תשל"ה22דיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה )תיקון מס'  

 דיבידנד, לרבות דיבידנד המשתלם מתוך רווחי הון של חברה, ריבית, הפרשי הצמדה או דמי נכיון;    (4)

 כסף.    –כלומר ההון שעליו צומח הרווח הוא נכס פיננסי    – מדובר בסעיף המקורות שהם מקורות פאסיביים מסוג של הון פיננסי  

ווה הלוואה בכפוף להפרשי הצמדה וריבית. הריבית היא הרווח מלווה נותן לל –הדוגמה המובהקת ביותר לכך היא הלוואה 

שצומח על קרן ההלוואה )הסכום שניתן ללווה(. על כן, ריבית היא רווח שצמח על הון פיננסי. ניתן לראות בריבית כ"שכירות"  

 על כסף.  

ע אותו בחברה. זהו חוזה פיננסי, אלו צומחים על מניות. בעל מניה הוא משקיע שלקח כסף והשקי  –דיבידנדים    –דוגמה נוספת  

 למעשה. 

 (4)2המקורות העיקריים בס'

 דיבידנדים .  1

 מדובר בחלוקה של רווחים מהחברה לבעל המניות )בסטטוס שלו כבעל מניות, בכובעו כבעל מניות(. 

 (. 4)2דיבידנדים מהווים הכנסה פאסיבית לפי ס'

לעלות כדי עסק )בעיקר כתלות בשאלה עד כמה יש יגיעה אישית בהפקת  כמו כל הכנסה פאסיבית אחרת, הכנסה כזו יכולה 

 ההכנסה(.

מפני ששיעור  כדי להבין את הרעיון של הכנסה של דיבידנדים עלינו להכיר, על קצה המזלג, את הנושא של מיסוי חברות,

 מדרגות המס.  , זהו שיעור יחסית נמוך לשיעור המיסוי הפרוגרסיבי ב30%-25%המיסוי של דיבידנדים הוא 

 : הפלאפלייה של קובי. מהלדוגאדם יכול להחזיק בעסק לא מאוגד )לא מאוגד בתוך תאגיד(. 

, ואין שום אישיות נוספת. לכן אדם שמפיק רווחים מעסק שהוא כל ההכנסות והרווחים שנוצרים בעסק הם של הבעלים -

 . 121ס' + שיעורי מס לפי  ( 1) 2ס'  סק לפי מחזיק והוא בבעלותו זה הרווחים של הבעלים עצמם. מדובר בהכנסה מע
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אותו אדם יכול לאגד את העסק שלו, להקים חברה, להעביר את העסק לתוך החברה, ואז להיות הבעלים של העסק באופן  -

 החברה היא הבעלים של העסק והחברה מעבירה את הרווחים אליו.  עקיף כבעל המניות.  

בדין הכללי נאמר שהחברה היא אישיות משפטית נפרדת, אבל האם גם לצורכי מס הכנסה יש סיבה להתייחס לחברה כאישיות  

   מיסויית נפרדת?

 הטלת המס על החברה בנפרד מבעל המניות.   –דרך אחת להטיל מס על רווחים עסקיים המופקים דרך חברה  

נהיה חייבים להכיר בה כנישום. נראה את הרווחים כאילו הם מגיעים  ולא  אפשרות אחרת זה להתעלם מהחברה לצורכי מס,

 (.  לחברה שקופה לצרכי מס  הדוגמ לבעל המניות של חברה, שהוא ישלם עליהם מס בדיוק כפי שהוא היה לפני כן ) 

 נוכחי.צורות המיסוי האלה. ניתן לטעון כי יהיה נכון במצב הזה להפוך את החברה לשקופה במקרה ה  2אנו מוצאים את  

הוא ממשיך לעבוד  –אז מה עם הוקמה חברה? מדובר בפעולה רישומית. שום דבר במציאות עוד לא השתנה עבור אותו אדם 

נסתכל באופן  –  העירבון המוגבל באותו אופן, ובמציאות שום דבר לא משתנה. ההבדל החשוב המשמעותי זה  בפלאפלייה

משפטי והשאלה עד כמה אנו רוצים לתת לו ביטוי מיסוי. בד"כ לא נרצה  משפטי בצורה שונה כעת על הבעלים, אבל זה הבדל

צורות הפקת הרווחים והיינו רוצים להטיל מס באופן זהה, כי אם לא נעשה זאת נקים חברות על פי יתרונות    2להבדיל במיסוי בין  

 שינוי התנהגות כתוצאה ממדיניות המס. –המס, וזה יהיה פגיעה ביעילות 

לדוגמה שותפויות. השותפות היא שקופה והכנסות השותפות הן הכנסות   – יש לנו דוגמאות להסדרי מיסוי שהחברה שקופה 

. אנו מוצאים פעמים רבות הסדר מיסוי הסדר מס לא שקוף, הסדר המס הרווח יותר לגבי חברות בע"מ הוא  עם זאת השותפים.  

ווח עסקי שמופק דרך חברה מוטל מס על ריות על אותם רווחים עסקיים.  דו שלבי. מוטל מס גם ברמת החברה וגם על בעל המנ

(, ובשלב שני כאשר מחולקים דיבידנדים לבעלי 23%)  126ס'  בפעם הראשונה כמס חברות על כל רווחי החברה לפי    –פעמיים  

 (.30%-25%)  ב' 125ס' + שיעור המס של  (4)2ס' המניות, מוטל מס על דיבידנד לפי 

 אנו עושים זאת בשני שלבים ולא הופכים את החברה לשקופה כי זה די בלתי אפשרי.   דו שלבי )ולא מיסוי כפל(.  מדובר במיסוי

 קשה מאוד להפוך חברה לשקופה וזה יוצר המון בעיות.

 .מדובר בהליך דו שלבי – ההבדל הראשון 

שיעור מס פרופורציונאלי )קבוע בלי  . שיעור המס המוטל על הפקת רווחים דרך חברה הוא שיעור המס שונה –ההבדל השני 

(. צריך לשים לב שמי שנמצא 47%למרות שזה מאוד דומה למדרגה הגבוהה של מס הכנסה,  - 46%-42%בין  –מדרגות מס 

, צריך לשים לב כי להכנסות  עם זאת . משלם על הכלשלבי -, ומי שנמצא בהליך הדו47%במדרגות המס לא משלם על הכל 

 יטוח הלאומי לא מעורב בכלל )בהשוואה לבעל עסק(.  שמופקות דרך חברה הב

לא ברור שזה כל כך רע, ויש כאן המון משחק של עיתוי הפקת ההכנסה שבא לידי ביטוי בעת חלוקת הדיבידנדים. החברה תוכל  

המס באופן להשקיע את הכספים ויוציאו את הכספים בהמשך )בפנסיה(. ניתן למעשה לדחות את המס ואז להפחית את שיעור  

 אפקטיבי. לכן הסדר מיסוי חברות יותר קורץ ממה שהוא נראה באופן נומינלי.

הוא מס שמוטל על הכנסות שנוצרות לבעל מניות  –כלומר הכנסה שמקורה בדיבידנדים  –( 4) 2ס' מס על דיבידנדים לפי 

על מניות, הרי שזה דיבידנד,  כלומר שאם אדם מקבל מחברה תשלומים על בסיס היותו ב במעמדו המשפטי כבעל מניות.

 וההכנסה מקורה בדיבידנד.

אז   –למשל בשל היותו יועץ לחברה, עובד שלה, מלווה לה וכו'  –השאלה עולה כאשר לבעל המנייה יש עוד הכנסות מהחברה 

ם ולזהות  לתת סימני מנסה יש מערכות יחסים כפולות, אז יש צורך לברר מהו מקורה של הכנסה ומהי החלוקה. רשות המיסים 

. על כן, כל תשלום שהצלחנו לזהות ששולם לבעל מניות  בשל איזו תמורה – על פי קריטריונים מסוימים באיזה אופי הכסף עבר 

 מכוח היותו בעל מניות הינו תשלום שמקורו בדיבידנד )הנובע מהשקעה בחברה(. 

 ? מה קורה במצב בו בעל המניה מקבל דיבידנד בעין )לא כסף, אלא שווה כסף( 

 דוגמה:

קטן(. נניח ששווי השוק   BMW( שעבירה לאחד מבעלי המניות דיבידנד בעין )שווה כסף, נכס כמו  BMWמדובר חברה )יבואנית  

 מהן תוצאות המס? מיליון.  1של כלי הרכב זה  
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. אם אדם מקבל כסף או שווה כסף זה לא משנה, על כן הוא צריך לשלם מס על דיבידנדים  ברור שיש כאן דיבידנדקודם כל 

אין שום תשלום מס על הוצאת דיבידנדים ברמת   –עצם חלוקת הדיבידנדים לא מהווה הוצאה בחברה בשווי מיליון שקלים. 

 החברה. 

לעשות בו שימוש. בתמורה החברה מזכה אותו למעשה, בעל המניות משקיע בחברה, וכך ניתן גם להעביר כסף שאפשר יהיה 

בדיבידנדים. בעל המניות מעביר נכס בתמורה לתזרים דיבידנדים. במקרה הזה, בתמורה להשקעה בחברה הוא קיבל נכס )כלי 

  2זאת עסקת חליפין משום שעובר בין  . עסקת חליפיןרכב( ולא כסף. ההשקעה והנכס שניהם מהווים נכס, ולכן מדובר כאו ב 

 דים שווה כסף.  הצד

 05/12/2018 –  15שיעור  

 

מכריחים מעבר כסף. כאילו הוא השקיע בחברה וקיבל כסף, והחברה נתנה לו נכס    –עסקאות    2צריך לפצל את העסקה ללכן,  

למעשה יש כאן עסקת מכירה של רכב  וקיבלה כסף. בעל המניות קיבל בעסקה נכס, והחברה קיבלה השקעה ושילמה על כך.  

אה הייתה בדיוק אותה אם זה באמת מה שהיה קורה ובעל המניות היה משלם עם צ'ק של מיליון ₪, התוצ ועסקת השקעה.

ותוצאות המס צריכות להיות זהות והוא הוציא אותו חזרה, לכן מדובר בדיבידנד בעין,  מיליון ₪ חולק לו דיבידנד של  –תוצאה 

למשל כבעל חוב של החברה, התוצאה  –גם אם היה מקבל את הרכב במסגרת מע' יחסים אחרת  לתוצאות דיבידנד רגיל.

 הייתה הזהה. 

 העסקאות נעשות בו זמנית )בתוך עסקה אחת משולבת(.   2עסקאות רגילות המצב יותר פשוט.   2-נו לברגע שחילק

(. באותה עסקה לחברה יש  30%- 25%)   ב' 125ס'  ובשיעור מס לפי    (4) 2ס' יש לבעל המניות הכנסה מדיבידנד לפי    1-בעסקה ה

, בעל המניות 2-מיסויים ואינה נחשבת לאירוע מס(. בעסקה ההוצאה, היא משלמת דיבידנדים )זו הוצאה שאין לה משמעות 

כנסה הה בהנחה שהיא מכרה מלאי וכלי הרכב הוא חלק מהמלאי שלה ;מוציא על רכישת כלי רכב ולחברה יש הכנסה מעסק

ור המס שיחול , עפ"י שווי שוק של מיליון ₪, או לחילופין היא מכרה את הרכב וקיבלה רווח ושיע( 1) 2ס'  א הכנסה מעסק לפי  יה

)מס חברות(. בנוגע לבעל המניות, הוא הוציא כסף בשווי מיליון ₪ וצריך לבדוק אם יש כאן   126על הכנסה זו הוא לפי ס' 

 משמעות מיסויית )אולי כן אולי לא(. 

ה גובה עולה השאלה על איז –, בעוד השווי של הרכב הוא מיליון ₪ K800יתכן מצב בו העלות של הרכב לחברה הוא למעשה 

ואם בעל מניות   או מיליון ₪. כאמור, עסקת חליפין אמורה להיות מאוזנת ושווה K800האם על  –סכום ידווחו לצרכי חיוב המס 

₪. מהיכן  K200₪ וקיבל רכב ששוויו השוק שלו הוא מיליון ₪ הוא למעשה קיבל "הנחה" על רכישת כלי הרכב של  K800נתן 

העסקי בין הצדדים והיות בעל מניות בחברה וההנחה הזו היא כמו דיבידנד )החלק של   נובעת ההנחה? ההנחה נובעת מהקשר

 המשקיע מרווחי החברה(. 

כאשר נסתכל על דיבידנד בעין, הדבר הראשון שקופץ לנו  של עסקת החליפין.  –אלו הן כל תוצאות המס של עסקאות אלו 

 עסקית לחברה שגם היא תצטרך לשלם מס.  לראש זה ההכנסה מהדיבידנד, אבל צריך לזכור שנוצרת הכנסה

בשל הסטטוס העסקי בין הצדדים. החברה אומרת במפורש שגובים ממנו   –   ניתנה לבעל המניות הנחה כי הוא משקיע בחברה

שווי השוק יהיה וזה סוג של דיבידנד.    – גודל ההנחה נובע מהשקעתו בחברה  דיבידנד.  ההנחה היא הפחות כי הוא בעל מניות, ו

כל תשלום לבעל המניות מעצם היותו בעל   –ההשקעה של בעל המניה והתשלום שבוצע לבעל המניות בגלל שהוא בעל מניות  

 מניות הוא דיבידנד ותו לא.  

 ההנחה היא כי מדובר בדיבידנד, וטענה זו תהיה נכונה לגבי כל מקרה אחר של "צדדים קשורים".
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מקרים. האחד הוא שהיא רכשה כלי רכב )ג'יפ לקסוס( בהנחה )נניח ללא תשלום( הצטלמה   2שם  היו    –   הסיפור של בר רפאלי 

. על  17איתו והייתה צריכה לפרסם זאת. כנ"ל לגבי דירה שהיא קיבלה בהנחה, וסה"כ הסכימה שיגידו שבר רפאלי גרה בקומה  

בכלי הרכב נוצרה לה הכנסה ממשלח היד מתנה לא משלמים מס, אבל רק אם היא מתנת אמת מתחום הרגש. במקרה הזה, 

עסקאות, באחת   2היא קיבלה הכנסה של שווי הג'יפ )כאילו  –של שירותי פרסום / דוגמנות בגלל שהיא הצטלמה עם הרכב 

₪ ושילמה את הרכב. חשוב   300,000מכרו לה ג'יפ והיא שילמה את מחיר הג'יפ, ובעסקה השני סוכנות הרכב קיבלה את ה

ת חליפין שבמקביל להכנסה תמיד יש הוצאה )ואת ההוצאה בתי המשפט בד"כ היו מפספסים. תמיד צריך לראות בעסקאו

 לראות זאת(. 

אם זה בגלל שאותו אדם הוא בעל    –  אנחנו רוצים להבין למה  –אם יש עסקה שהיא במחיר שונה ממחיר השוק שנקבע לכולם  

  ר אין לזה משמעות כי כולם מקבלים את זה, אם זה בגלל שהוא "חב  – מניות אז יש לזה משמעות, אם זה בגלל שזה בלאקפריידי  

 לזה משמעות.   יששל.." אז 

 ביחד( נדבר על זה  )  . ריבית והפרשי הצמדה2

 לרוב הפרשי הצמדה וריבית באים שלובים זה בזה.

 הפרשי הצמדה:  .1

 לפקודת מס הכנסה:   1בס' הפרשי הצמדה מוגדרים 

 [ 2הגדרות ]

 - . בפקודה זו1

 2002-( תשס"ב132)תיקון מס'   1978- ( תשל"ח32)תיקון מס'   1975-( תשל"ה22)תיקון מס' 

עקב הצמדה לשער המטבע, למדד המחירים לצרכן או למדד    -כל סכום שנוסף לחוב או לסכום תביעה    -"הפרשי הצמדה"  

חוב או לסכום תביעה עקב אחר, לרבות הפרשי שער, ואולם לענין פטור ממס יראו כהפרשי הצמדה כל סכום שנוסף ל 

 הצמדה לשער המטבע או למדד המחירים לצרכן, לרבות הפרשי שער; 

 אבל באופן כללי הפרשי הצמדה הם הפרשים, תשואה שיכולה להיות גם שלילית, מהצמדה לכל מדד שלא יהיה. 

מדד המחירים לצרכן שמהווה גם הפרש הצמדה לצרכי מס הכנסה, הפרשי הצמדה לשערי חליפין   דוגמאות בולטות לכך:

 של המטבע.  

 כשעסקאות נעשות באופן שצמוד למדד המחירים לצרכן, המטרה היא לשמור על כוח הקנייה.

 :להזכיר גם "הפרשי שער"ך תחת הפרשי הצמדה צרי

 [ 2הגדרות ]

 - . בפקודה זו1

ום שנוסף עקב שינוי בשער החליפין לקרן מילווה, שהיא פקדון במטבע חוץ או שהיא הלוואה שיש סכ -"הפרשי שער" 

 ;להחזירה במטבע חוץ

הפרשים / רווחים / הפסדים שנוצרים כתוצאה הם  "הפרשי שער"מוגדרים בנפרד מהפרשי הצמדה.  " הפרשי שער"

(, ובסוף השנה עדיין יש לי  100$בבנק של מט"ח )למשל מהצמדה למט"ח בחשבון שנקוב במט"ח. כלומר, יש לי חשבון 

. על כן,  ההפרש הוא הפרש שער –/ עלה   ירדשל הכסף הערך השיקלי באותו מטבע מט"ח בחשבון, אך  אותה כמות כסף

הפרשי  הפרשי הצמדה זה שקלים שצמודים לכל דבר כולל מט"ח והפרשי שער זה חשבון מט"חי שצמוד לאותו מט"ח. 

 באותו מטבע המט"ח.   שער נקובים

 קובע:ההוא ס' עיתוי  ג לפקודת מס הכנסה 8ס' 

 1982-תשמ"ב  (54מועד החיוב של הכנסה מהפרשי שער )תיקון מס' 
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 הכנסתו של אדם מהפרשי שער תיחשב כהכנסה בשנת המס שבה נצברה גם כשהדיווח הוא על בסיס מזומנים.     ג.8

הדולרים. רווח שקלי זה נקרא   בתוךנוצר רווח שקלי צבור  – רכו של הדולר כלומר, אם יש לי דולרים ובסוף השנה עלה ע

כל עוד לא הפכתי את הכסף לשקלים אין לי דיווח  –בפקודת מס הכנסה "הפרשי שער". אם אני עובד בבסיס מזומנים 

שה אומר שלא  זה למע ג 8עיף ס לדווח, אך אם אני מדווח על בסיס מצטבר החיוב קם מהמועד בו נצברה וקמה הזכות. 

בין אם   במועד בו קמה הזכות  – עליך לדווח בסוף שנה המס  –משנה אם מדובר בשיטה המצטברת או בשיטת מזומנים 

 . פדית את הכסף לשקלים או לא

הפרשי שער כלולים בתוך הגדרת הפרשי הצמדה. כלומר, שכל דבר שהוא הפרש שער הוא הפרש   –הערה  •

 הצמדה אבל לא כל הפרש הצמדה הוא הפרש שער.  

 ריבית: .2

ריבית היא תשלום עבור חלוף הזמן עפ"י הגדרת בהמ"ש, או לחילופין, בצורה יותר פשוטה, ריבית היא תשלום עבור  

 תן לראות בריבית למעשה כמעין "שכירות" על השימוש בכסף.  השימוש בכסף על פני זמן. ני

 .  ( לפקודת מס הכנסה4) 2ס'  גם ריבית וגם הפרשי הצמדה מהווים הכנסה לפי 

 שיעור המס לריבית: 

 . לפקודת מס הכנסה ג' 125בס' לריבית יש שיעור מס מיוחד, שנקבע 

 : שיעורי המס על ריבית נקבעים כך

o  במצב זה הריבית נקראת ריבית   . 25%כפופה לשיעור מס של  )למדד המחירים לצרכן( ריבית על הלוואה צמודה

 ריאלית. 

o במצב זה הריבית נקראת    .15%כפופה לשיעור מס של    )למדד המחירים לצרכן(  ריבית על הלוואה שאינה צמודה

 ריבית נומינלית.  

)הצמדה לממד המחירים לצרכן   ההצמדה הלוואה שהלווה מבטיח לשלם קודם כל את הפרשיסוג ההלוואה הראשון הוא 

היא הלוואה   שהלוואה שאינה צמודה. בעוד  אותו קובע המלווה  , ומעל האינפלציה הוא משלם ריבית נוספתהיא אינפלציה(

ללא קשר לאינפלציה )למרות שהוא לוקח זאת בחשבון כשהוא קובע את גובה   שהלווה מבטיח לשלם ריבית קבועה כלשהי

 .הריבית(

 . שיעורי מס שונים 2מדובר ב

 (, זאת משום שהמדינה רוצה לעודד חסכון. 25%/    15%)  שיעורי המס הנגבים הם נמוכים יחסית 

 ? מדוע/איך זה קשור לריבית? מה אנו עושים לצורכי מס

ם  הלוואה צמודה לממד כאמור כרוכה בתשלום ריבית + שיעור האנפלציה, בעוד הלוואה לא צמודה לממד כרוכה בתשלו

 .סוגי הלוואה שקיימים 2בריבית בלבד. מדובר למעשה 

 :אג"ח ממשלתי צמוד בהשוואה לאג"ח ממשלתי לא צמוד – דוגמה להלוואות כאלה 

באג"ח ממשלתי צמוד למדד המחירים לצרכן, המדינה תשלם בעבור האינפלציה ובעבור הריבית.  –עוד לפני הטלת המס 

,  2%, כשהאינפלציה הצפויה היא למדד ריבית על הלוואות צמודות  3%ומבטיחים בשוק  2%אם האינפלציה הצפויה היא 

על הקרן שהלווה  5%כלומר שסה"כ ישלמו לו תשואה של ,  כל מי שנמצא בשוק צופה שישלמו לו את האינפלציה + ריבית

 .  )הסכום אותו נתן(

ריבית בלבד,  נפיקה אג"ח ממשלתי שאינו צמוד למדד המחירים לצרכן, ובשל כך היא משלמת  מ   הממשלהאם  לעומת זאת,  

  5%מעל תציע א ים האף אחד לא ירצה להלוות לה, וא, 4%ציע אם הממשלה ת . 5% תעמוד על שיעור של כנראה הריבית 

 בסופו של דבר הריביות ישתוו.כי זה לא שווה לה, לכן   5%הממשלה לא תרצה להציע יותר מ. כולם ירצו להלוות לה -

אנו   –בין אם מדובר באג"ח צמוד לממד או לא צמוד למדד מאוד דומים  יהיו השיעוריםהתוצאה בסופו של יום תהיה דומה, 

 (.מצפים שזה מה שיקרה בשוק )שהם ישתוו

 .  (מס הכנסה לא משתמשים במונחים ריאלי ונומינליפקודת ב)
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על הריבית  בהסתכלות    אך  מצפים לשוויוןכשאנו באים למסות את התשואה על ההלוואה )כלומר את התוספת לעושר( אנו  

)על הלוואה צמודה למדד המחירים   נראה שהריביות שונות. כל עוד האינפלציה הצפויה היא חיובית, הריבית הריאלית 

. אבל הרווח הכולל הוא אותו רווח. )על הלוואה לא צמודה למדד המחירים לצרכן(  תהיה נמוכה מהריבית הנומינלית   לצרכן( 

בפועל יש פטור על  סוגי ההלוואות, לכאורה לא תהיה בעיה, אך  2-כשנטיל מס באותו אופן ובאותו שיעור על התשואות מ

וואה /  גבוה מאחוז המס על הל( 25%)מדד  יצמוד ה / אג"חולכן אחוז המס על הלווא על האינפלציה –הפרשי הצמדה 

(. זאת משום, שבשל הפטור על האינפלציה, בהלוואה צמודת מדד נשלם פחות מס אם  15%אג"ח שאינם צמודים למדד ) 

למנוע מצב שיש הלוואה שהיא יותר טובה   נגבה באותו שיעור כי החיוב במס יהיה רק על שיעור הריבית, לכן מתוך רצון 

 מהשנייה אחוז מס אחד גבוה מהאחר והדבר יוצר שוויון בין שתי ההלוואות מבחינה מיסויית. 

מדובר על שימור כוח הקנייה. לכן, יש פטור   – לא ראוי להטיל מס על רווחים שנוצרים מהאינפלציה, כי זה לא באמת רווח 

על האינפלציה. התוצאה היא שאם נטיל שיעור מס נמוך יותר בהלוואות  –לצרכן על הפרשי הצמדה למדד המחירים 

. לכן, היה צריך להטיל שיעור מס גבוה יותר 2,000, ואחד יקבל פטור מ5,000הצמודות, כולם ילכו לשם. אחד ישלם מס על  

אלה, וזו הסיבה שאנו מוצאים את  המכשירים ה  2על ריבית ריאלית )מהלוואות צמודות למדד( כדי לנסות להשוות בין מיסוי  

 ההפרש בשיעור המס.  

בהלוואה צמודה למדד יש יותר סיכון למעשה, כי את שיעור האינפלציה אנחנו מנסים לצפות אך לא באמת   –הערה  •

מעין "קלף משוגע", בעוד בהלוואה לא צמודה למדד התשואה על הקרן ידוע מראש ללא תלות בשיעור   –בטוחים בו 

 האינפלציה שיהיה בסופו של דבר. 

 11/12/2018 –  16שיעור  

 2יש הקלות ופטורים מסוגים שונים להכנסות פיננסיות )כמו פטור להפרשי הצמדה(. כלל ניתן בס'  – ההכנסות הפיננסיות  לגבי  

 בפקודה ישנו סעיף פטורים הניתנים בעיקר לפרטים ולא לעסקים.   9להכנסות פיננסיות שחייבות במס ובס'

 ירה בתשלומים:  כעסקאות מ –בנושא הפרשי הצמדה וריבית  

עסק מוכר מלאי או כל מקרה אחר בו מתבצעת מכירה של נכסים, ולחילופין מצבים בהם ניתן שירות בתמורה להכנסה כשבעל  

 משל מעסק או משלח יד(, עסקאות כאלה עשויות להתבצע בתשלומים על פני זמן / בתשלום נדחה )באשראי(.  ל)

ירה בתשלומים / תשלום נדחה היא עסקה כעון שמאפשר לט איך מתייחסים לתשלומים על פני זמן בכל הנוגע לתשלום מס? 

 עסקאות נפרדות, אך היא אינה עסקת חליפין:  2 –חלקים   2-שמורכבת מ

 מכירת נכס בתשלום  .1

 מתן הלוואה עם ריבית והפרשי הצמדה. .2

הקונה, לכאורה, משלם למוכר "במזומן" והמוכר מחזיר לקונה את הכסף ומאפשר לו "להחזיר" לו אותו בהמשך בתוספת ריבית  

עליהם יש פטור. הנפקות היא כי לכל חלק בעסקה  – והפרשי הצמדה )כמעין הלוואה בתוספת תשלום בעבור חלוף הזמן( 

רשות המיסים לא מתעסקת עם זה כי הריבית  בפועל,  עליו מחייבים במס.  יש סעיף מקור אחר    (עסקאות  2-מ  , כאמור, המורכבת)

 העסקאות  2התוצאה יוצאת פשוטה יותר כי אין צורך להפריד בין  –במשק אינה משמעותית ולכן אינה דורשת דיווח על זה 

 עסקאות.   2- , אך מבחינת הדין נכון להסתכל על זה כבפועל

 ך( )נחזור לזה בהמש  – ר ניכוי במקור דהס

הסדר ניכוי במקור הוא הסדר של גבייה שבא לפשט את מע' המס ובאמצעותו מטילים את החובה לשלם את המס על מי 

 שמעביר הכנסה לנישום.  

 לגבי הכנסות פיננסיות בישראל, יש תחולה רחבה יחסית להסדר ניכוי במקור. 

ם במס לרשות המיסים במקום להעביר אותו אנחנו מטילים את החובה על מי שמשלם הכנסה לנישום, להעביר את התשלו 

 לנישום שיעביר אותה לרשות המיסים לאחר מכן.  

 דוגמה לכך: בנקים מנכים במקור מס על דיבידנדים, הפרשי הצמדה וריבית ועוד. 

 מטרת ההסדר: פישוט.  
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 עיתוי החיוב על הכנסות פיננסיות:

 , אנו מאמצים את כללי החשבונאות הפיננסית.  ג' 8  עיףסלמעט 

באיזו שיטה מחויב הנישום לצורכי מס? העיתוי לחיוב במס ישתנה לפי מידת   –  משיטת דיווחנקודת המוצא שלנו היא להתחיל 

 הדיווח. 

 מזומנים מצטברת / מסחרית  

 מועד חלוקה לדיב' )קרוב מאוד( מועד זכאות לדיב' )קרוב מאוד( דיבידנד 

הצטברות שנתית )רק על החלק  הפרשי הצמדה 

 שהצטבר שנתית( 

 פדיון  –במועד התשלום  

 פדיון  –במועד התשלום   צבירה ריבית 

 ג'( 8מועד הצטברות )  ג'( 8מועד הצטברות )  הפרשי שער 

שקמה הזכות המשפטית  עיתוי החיוב יהיה מהרגע זה כל הדיבידנדים  בשיטה המצטברת כל עוד מדווחים  – דיבידנד  •

 המדווח ישלם ברגע שבו הועבר הכסף.  בשיטת המזומנים , לעומת זאתלקבלה )במצטברת(

בפועל יש מועד שבו מכריזים על הדיבידנד, מועד כלשהו אחריו שהוא המועד לזכאות דיבידנד, ומועד חלוקת הדיבידנד  

 בידנד זה המועד לפי שיטת המזומנים. מועד חלוקת הדי – בפועל )מועד שלישי(

 באופן פרקטי אין הבדל מבחינת דיווח בין השיטה המצטברת למזומנים.

המלווה מעניק הלוואה וזכאי לקבל באופן שנתי הפרשי הצמדה + ריבית. מהו עיתוי חיוב  –הפרשי הצמדה וריבית  •

המלווה יהיה חייב במס בשנה שבו קיבל את אותו התשלום )מועד התשלום בפועל(. אם    שיטת המזומנים,אצלו? לפי  

לא משנה    המצטברת,  השיטה היה מס רק במועד התשלום. תחת  יהוחלט שהוא יחזיר הכל במכה אחת, )שיטת בלון(,  

מה קבעו בתנאים החוזיים, עיתוי החיוב הוא לפי ההצטברות השנתית שלהם. המלווה יהיה חייב במס בכל סוף שנה  

)גם אם הלווה שילם לו מראש(. המלווה ידווח לצורכי מס רק על השנתיים. גם אם הכסף לא הגיע אליי עדיין אצטרך 

 לשלם את המס לפי השיטה המצטברת. 

לכאורה, עיתוי החיוב יהיה בדיוק כמו בהפרשי הצמדה, רק שיש כאן הצמדה למט"ח, המוצמדת על   –שער הפרשי  •

בסיס זה שאני מחזיק מט"ח. לכן אנו אמורים לומר שאין הבדל, הרי התשואה נובעת משינוי שער החליפין. התוצאה  

 משהו אחר:  צריכה להיות זהה, אבל יש כאן פס"ד בביהמ"ש העליון של דפוס מרכז שקובע

חברה שהחזיקה חשבון נקוב בדולרים, התשואה נחשבת להפרשי שער. טענתם הייתה שכל עוד    –   פס"ד דפוס מרכז

האם הם צריכים לדווח על    – לא פודים את הכסף מהחשבון, התשואה לא מהווה הכנסה. המחלוקת הייתה על הדיווח  

 לסוף מועד הפדיון? התשואה שנוצרת בחשבון בכל סוף שנה? או שאנו מחכים עד  

לא מטילים מס על הכנסה שטרם מומשה. מדובר במושג חסר   – עקרון המימוש אומר שנפעיל את  בהמ"ש על כך 

תנאים בפס"ד דפוס מרכז על מנת שיוטל   3תוכן, ובהמ"ש מנסה להכניס אליו תוכן. הוא קצת מוזר. ביהמ"ש קובע 

 מס באופן מצטבר: 

 תנאים שמתקיימים במציאות:   3-הנישום עומד בההצטברות תהיה חייבת במס אם 

הם עבדו לפי השיטה המצטברת בכל   –)היה להם מלאי   הנישום מדווח בשיטה המצטברת בכל מקרה ▪

 מקרה(.

 הנישום יכול לפדות )לא פדה עדיין(.  –  צריכה להיות זמינות  ▪

ואה תמשיך  קיימת ודאות מספקת, סבירות מספיק גבוהה להמשך רווחים בחשבון, שהתש –  ודאות  ▪

 לגדול בחשבון.  

הם היו צריכים לדווח כל שנה, משום   – באותם שנים הדולר תמיד נהנה, ולכן גם השלישי התקיים וגם התנאי השני 

 התנאים הללו ההכנסה לכאורה מומשה.  3שעפ"י בהמ"ש, כשמתקיימים 

 יש בעיה עם פסק הדין הזה: 
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יש זכות לקבל את ההכנסה, ושני התנאים מגבילים את   !הזכות המשפטית לקבל את ההכנסה קמה בתום התקופה

 השיטה המצטברת. 

זו הדרך שבה ביהמ"ש העליון מפרש בדפוס מרכז את המושג מימוש לצורך הפרשי שער. נראה הכנסה   –  למה?!

כאילו מומשה. מה שחסר בפסק הדין זה למה?! למה לעזאזל דרושה זמינות או ודאות? מה הרציונל? למה אנו צריכים  

 אותם לצורכי מס. 

 לגבי הצטברות עתידית לגבי שום מטבע חוץ.  היום אין שום וודאות 

אדם לא ידווח על רווחים לפי מועד הפדיון למרות שמדובר בשיטה המצטברת. הוא לא ידווח   –  מרכזדפוס פס"ד לפי 

 לצרכי מס על רווח בדולרים )הוא מאוד שמח על הכרעות מהסוג הזה(.

כאשר משקיעים בחשבון מט"ח שסגור למשך שלוש שנים ואז מקבלים הטבה בתנאים, אבל זה סוג  –לגבי זמינות 

של בחירה של הנישום! יהיה קצת מוזר שנאפשר לנישום להחליט החלטה באופן אישי שתשפיע על חיוב המס שלו. 

. לכן לא ברור מה בנוגע  נישומים יבקשו מהבנק להגביל ביניהם כדי שלא יוכלו להוציא את הכסף וכך לא ישלמו מס

 לתנאי של הזמינות. 

 )שלא חל על דפוס מרכז(.  ג' 8סעיף  בזמן דפוס מרכז, המחוקק חוקק את 

 "הכנסתו של אדם מהפרשי שער תחשב להכנסה בשנה שבה נצברה, גם שהדיווח על פי מזומנים."   –לשון הסעיף 

 .   סעיף זה קובע שעיתוי החיוב הוא מועד ההצטברות ולא מועד החיוב 

שקובע שגם בשיטת   'ג8ס' . ' ג8סעיף *** אם מדווחים בשיטת המזומנים כל העניין הזה לא משנה ומדווחים לפי 

 מזומנים ילכו לפי מועד הצבירה.

 הכנסות מנדל"ן –( 6)2סעיף 

ולא על הון פיננסי אלא  )כלומר, יגיעה אישית( מדובר על הכנסות פאסיביות שהן הכנסות שלא צומחות על הון אנושי ( 6)2בס'

( היא דמי שכירות או זיקת הנאה )עליה ניתן לקבל תשלום(.  6)2צומחות על נדל"ן. הדוגמה המובהקת להכנסות פאסיביות לפי ס' 

"ן )אך לא ממכירה של נדל"ן כיוון שאין מכירה שנדל"ן שהיא הכנסה למעשה, כל סוג של תשואה / תוספת לעושר מנדל 

 פאסיבית(. 

 תיקונים ושיפורים במושכר 

רשות ושליטה בנכס בתמורה   , למעשה,הוא נותן לו – בעל נכס המשכיר את הנכס לשוכר שרוצה לעשות בו שימוש: סיפור

השוכר מבצע פעולות בנדל"ן )הכוונה לפעולות    של המשכיר.  ( 6) 2סעיף  הכנסה זו מהווה הכנסה משכירות לפי  לדמי שכירות.  

  נוצר מעין תקבול בשווה כסף לבעלים , ובעקבות פעולות אלו, למשל מתקין מזגן / בונה בניין על הקרקע(  –שמתחברות לנדל"ן 

 האם הן יוצרות הכנסה למשכיר או משהו אחר?   –כר בנדל"ן מהן תוצאות המס של פעולות שעושה שו לכן עולה השאלה  –

 התוצאה בכל מצב עשויה להיות שונה:  מצבים אפשריים אשר  3-ניתן לחלק זאת ל

לכן לשוכר יש אינטרס להשקיע בנכס    –שנה(   20השוכר שוכר מהמשכיר נכס מקרקעין תעשייתי גדול לתקופה ארוכה )  .1

וכדאי לו להשקיע בכך  בתקופת השכירות שלו, שיוכל לנצל את ההשקעה הזו  הוא עושה זאת על מנת למרות שאינו שלו,

כיוון שיוכל להנות מזה לתקופה ארוכה. עולה השאלה האם המשכיר צריך לשלם מס על זה שהשוכר השקיע בנכס שלו?  

מתחייב להסיר את כל מה שעשה ומחזיר את המצב לקדמותו בתום תקופת השכירות? מה קורה אם  מה קורה אם השוכר  

  אפס השכירות כי הדבר מתבלה עד כדי ת מדובר על שיפוץ שמתבלה על פני זמן והמשכיר לא מקבל כלום בתום תקופ

 מבחינת ערך שוק?  

האם זה אומר שנוצרת   . הוא משאיר למשכירהשוכר שוכר את הנכס לתקופה לא מאוד ארוכה ומבצע בנכס תיקונים ש  .2

 הכנסה למשכיר? לצרכי מס, מה התוצאה של עסקה כזו בין משכיר לשוכר מעבר לדמי השכירות?  

 בסופו של יום, הבעלים ישלם על השבחת הנכס שלו בעקבות התיקונים והשיפורים שנותרו במושכר והעלו את ערך הנכס:  •

o הו רווח הון(. ישלם היטלי השבחה בעת מכירת הנכס )ז 
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o בשל  בעקבות השבחתו של הנכס , גובה דמי השכירות יעלה להשכיר את המושכר הבעלים כשיבוא או לחילופין

(, וגודל  6)2, עפ"י ס'מסהבעלים  ישלם  התיקונים והשיפורים שנותרו במושכר והעלו את ערכו. על דמי השכירות,  

וא לידי ביטוי השבחתו של הנכס בהיבט המיסויי, ככה תב –המס יהיה גדול יותר מזה שהיה טרם השבחת הנכס  

 לבעלים יהיה כרוך בחיוב מס גבוה יותר.תשלום  עליה בכל 

 . עסקת חליפיןבניית מחוברים בנכס יכולה להתבצע גם ע"י  

עלות  .  500Kלמשכיר יש נכס אותו השוכר רוצה לשכור. השוכר מבקש להוסיף קומה לנכס / לבצע בו שיפוץ עלותו היא  סיפור:  

המשכיר חותם על חוזה שכירות עם השוכר בו נאמר כי השוכר מתחייב . 100Kמתן רשות לשימוש בנכס, טרם השיפוץ היא 

לבנות קומה חדשה בנכס, ובתמורה לכך, לאחר שהשיפוץ יביא לעליית ערכו של הנכס וכתוצאה מכך לעליית דמי השכירות,  

השנים הנותרות ישלם השוכר   9- ולאחר מכן, בבשנה הראשונה    100Kשל    המשכיר יגבה את דמי השכירות טרם השיפוץ בגובה

150K  יופחת מחירו של השיפוץ בנכס אותו יבצע   , בשנה הראשונה,כלומר, שמדמי השכירות הראויים –דמי שכירות בשנה

ותו חתמו הצדדים  השוכר ולמעשה תשלום דמי השכירות בשנה הראשונה יתבצע חלקו במזומן וחלקו בבנייה. חוזה השכירות א

 שנים.    10-הוא ל

, ובחלק הנותר ןוהופחתו דמי השכירות לאותה השנה הייתה עסקת חליפישנת השכירות בה בוצע השיפוץ בניתן לטעון כי 

 מתקופת השכירות היו דמי שכירות בלבד ולא הייתה עסקת חליפין:

 הנכס ובונה את הקומה הנוספת. המשכיר השתמש בשוכר כב"קבלן" / "שיפוצניק" והשוכר משפץ את  .1

תשלום על השיפוץ אותו   אשר מהווהלשנה ונותן "הנחה" בדמי השכירות  150Kר משכיר את הנכס בעבור משכיה .2

 יעשה השוכר.  

את הקומה הנוספת וגבה הוא  , זה לא משנה האם המשכיר בנה  הסופית   / הכלכלית   מבחינת התוצאה המעשית בסופו של יום,  

 –  שוכר בנה את הקומה הנוספת וקיבל "הנחה" בדמי השכירות בתמורה לבנייההשלחילופין, לשנה, או  K150שכירות של 

זה  לבין    500Kאת הנכס בעלות של  לשנה וישפץ בעצמו    K100אם השוכר ישלם  הנוגע לשאלה ה  כלהצדדים למעשה אדישים ב

לשנה כי התוצאה בשטח תהיה אותה תוצאה  K150דמי שכירות בגובה של השוכר ה מיגבוהוא את הנכס שפץ י המשכיר ש

 והתשלומים בין הצדדים יהיו אותו דבר. 

 

 !אבל מהי התוצאה לצרכי מס?

 התוצאה הכלכלית זהה, אבל התוצאה לצרכי מס אינה זהה. 

 –  אלף ₪  150שכירות גבוהים יותר מסך בה המשכיר מבצע את השיפוץ מראש ונותן לשוכר דמי  –לפי האפשרות הראשונה 

 (.  ( 6)2ס' ההכנסות לצרכי מס יהיו כולן הכנסות מדמי שכירות )

ומאפשר לשוכר לשלם דמי שכירות נוספים דרך כך שיבצע שיפוץ בעצמו    100Kבה המשכיר משכיר ב  –לפי האפשרות השנייה  

 ורך שיפוץ. עליו לדווח על הכנסה כתוצאה מדמי שכירות, והוצאה לצ  –  500Kבסך 
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 לצורך קביעת המס, יש לפשט את סוגי ההכנסות / ההוצאות השונות:

o  עליו לדווח למס הכנסה בתום תקופת   הכנסה מדמי שכירות. – (6)2זוהי הכנסה לפי ס'  –עבור דמי השכירות(

 השכירות על ההשבחה בעקבות השיפוץ(. 

o   לי לקזז את ההוצאה הזו מהרווח.יש להכיר בהוצאה של המשכיר עבור השיפוץ, ואו –עבור השיפוץ 

 כך שבאחת מהדרכים הצדדים ישלמו פחות מס.   – דרכים  2למעשה, יש אפשרות לעשות את העסקה ב

 האם נאפשר לצדדים לבחור בעצמם את אופן העסקה, וכתוצאה מכך גם את תשלום המס? 

 עסקאות שונות. 2בכל פעם שיש עסקת חליפין, צריך להתייחס לזה בתור  

 12/12/2018 –  17שיעור  

בין אם המשכיר  תהיה דומהבשטח )הן מבחינה פיזית והן מבחינת עלויות לצדדים ללא קשר לגביית המס( התוצאה כאמור, 

ישכיר את הנכס ללא הקומה החדשה ויאפשר לשוכר לבנות אותה לבין אם המשכיר יבנה את הקומה החדשה וישכיר אותה 

 כשהשוכר משפץ זה בדיוק כמו שהמשכיר משפץ מבחינת התוצאה הסופית.  על כן, לשוכר בעבור דמי שכירות גבוהים יותר. 

עבור השכירות וגם רשאי לשפץ בסך  100K  וציאמ עבור השכירות, והשוכר 100K יש הכנסה של  למשכיר –  אם זו עסקה אחת 

 . 100K, מבלי שיעלו לו את דמי השכירות מעל  500Kשל 

 עסקאות:  2-בהפרדה ל

יותר משוויו של הנכס  ₪ המגולמים בגביית דמי שכירות נמוכים    500Kשיפוץ הנכס ע"י השוכר בעלות של    הוצאה למשכיר: .1

דמי שכירות ששולמו ע"י שיפוץ המושכר ע"י השוכר.   500K+  דמי שכירות  100K הכנסה למשכיר: נה הראשונה. בש

 .  לפקודת מס הכנסה (6) 2ס' המשכיר יחויב במס עפ"י 

בעבור השיפוץ. זוהי עסקת אקראי )בהנחה   500K לשוכר: הכנסה שיפוץ.  500Kדמי שכירות +  100K הוצאה לשוכר: .2

לפקודת מס הכנסה. לשוכר יש הוצאה כי הוא משלם  (1)2ס' שהשוכר אינו שיפוצניק באמת( ולכן הוא יחויב במס עפ"י 

כי באותו רגע של ההוצאה יש   – במקרה הזה אין תוספת לעושר  עכשיו דמי שכירות על נכס שווה יותר, שעולה יותר כסף. 

 כי יש להם נפקות מבחינת המס. -גם הכנסה. בכל זאת צריך להכיר גם בהוצאה וגם בהכנסה

 היא תמיד קיימת שם. גם אם אנו לא מוצאים הפחתה בחוזה, ולא הייתה הפחתה של דמי שכירות,  •

אם ננתח את עסקת החליפין עסקאות לבין קיום של עסקה אחת. אבל  2הצדדים אדישים בין קיום של  – מבחינה כלכלית 

לרוב, עסקאות נפרדות.  2-אם ננתח את העסקה כ, מאשר תהיה שונהותוצאת המס כעסקה אחת, התוצאה המשפטית 

הצדדים   2-למוך יותר וכדאי יותר היה נבעבור ההכנסה הנובעת ממנה, י ,ננתח עסקת חליפין כעסקה אחת המס שיגבהכש

זה לא נראה לנו נכון לתת לצדדים  ואנחנו לא יכולים לאפשר מצב שהצדדים בוחרים בתוצאות שנוחות להם יותר באופן כזה. 

צריך להכתיב לצדדים דרך אחת מבחינת התוצאה המשפטית  לכתוב את העסקאות שלעיל בצורה בה הם ישלמו פחות מס ולכן,  

 ה.  שהולכים על פי

בפרט אם יישאר משהו מהשיפוץ כעבור   –סוג השיפוץ    אין תלות לשאלת  –בהינתן שהניתוח של העסקה היה כעסקת חליפין  

שנים. זה שיפוץ שמתבלה ונעלם ואין לא שום תוספת ערך לנכס. זה עדיין כאילו המשכיר הוא זה ששיפץ את הנכס, שילם   10

 התבלה או לא.אלף ₪, ואין משמעות לשאלה האם השיפוץ  500

מנע מעסקאות כאלה בעצם המציאו את הכסף,  ימבחינה חברתית, וכדי לה  כל כך טוב  דבר    עסקת חליפין היא לא  –הערה   •

 עסקאות נפרדות.   2- לכן נכון להפריד, במצב של עסקת חליפין, ל

 עיתוי החיוב במס: 

מועד החיוב הוא בתחילת   מצטברת השיטה ב מדובר אם –תלויה בשיטת הדיווח  –עיתוי החיוב במס על הכנסה מדמי שכירות 

 קבלת הכסף.  לאחררק יהיה החיוב במס מועד  – שיטת המזומניםב מדובר, ואם בה קמה הזכות להכנסההשנה ש

 בסיפור שלנו: 

 לשנה הראשונה. 500Kלשכירות +   100K –בשנה הראשונה  600Kתהיה למשכיר הכנסה של   –לפי שיטת המזומנים  -
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בשנה על השיפוץ. לפי השיטה   50K לשכירות + 100K –כל שנה ₪ ל 150Kלדווח  המשכיר על – לפי השיטה המצטברת  -

 ₪ בשנה. 150Kולכן החיוב יהיה על  –שנים   10-הזו, "פורשים" את מחיר השיפוץ ל

בהם גובה החיוב משתנה בהתאם    –   מקרים מהסוג הזהזהו סעיף עיתוי שקובע כללי עיתוי שונים לגבי    –ב  8ס'    יש בפקודה את 

. על דמי שכירות תמיד משלמים על בסיס מזומנים –. לפי סעיף זה, לא משנה מה שיטת הדיווח  לשיטת הדיווח בה נוהג הנושה

 )יש לציין כי אין כמעט סעיפי עיתוי בפקודת מס הכנסה(. 

מתרחשת המון אצל אנשים ולכן הגיוני לחייב לפי השיטה  הסיבית,  הכנסה פשהיא  . מדובר על שכירות,  פשטות   – הרציונל לכך  

 שיטת המזומנים. –הפשוטה יותר  

 1982-תשמ"ב  (54( )תיקון מס'  7( או ) 6) 2דינן של הכנסות לפי סעיף  

היא ( תיכלל בהכנסתו החייבת של הנישום בשנת המס שבה קיבל אותה בפועל גם אם 7( או )6) 2הכנסה לפי סעיף      ב.8

הכנסה מראש, וההוצאות שהוצאו בשנות מס שלאחריה בייצורה של הכנסה לפי ההוראות האמורות יותרו בניכוי מכל מקור  

בשנת המס שבה הוצאו, ובלבד שאם לא ניתן לנכות את ההוצאות בשנת המס שבה הוצאו הן יותרו בניכוי בשנת המס שבה 

וקנת בהתאם לכך, ואולם לא תחול בשל כך חובת תשלום ריבית נתקבלה ההכנסה, ואת השומה לשנה האמורה יראו כמת

 א.159והפרשי הצמדה על פי סעיף  

 מה קורה בדין הישראלי?  

 העמדה של רשות המיסים. גם הפסיקה ו כךהוא לא לגמרי ברור, ו הדין בישראל

. בהמ"ש  שבסיפור שלנו( שמדברים על עסקאות מהסוג פס"ד מועדון מכבים רעננהיש מספר פס"ד מאוד ישנים )למשל  •

כלל שאם פעולת השוכר הייתה  בהמ"ש קבע ולכן, מס על המשכיר בפעולות שביצע השוכר.  להטילנוח בלא הרגיש 

מצה את  ירשות המיסים א בהתנדבות אין להטיל מס על המשכיר ויש לראות בעסקה עסקה אחת ולא עסקת חליפין. 

 ולת כיום. הכלל הזה וכך היא פע

השיפוץ אינו התנדבותי כי המשכיר יכול ולבוא אז לעומת זאת, אם נכתב בחוזה שהשוכר יבצע את השיפוץ, לצורך העניין, 

 עסקאות נפרדות.   2-ן ולהפרידה לייבצע זאת ועל כן יש לראות בעסקה עסקת חליפולתבוע את השוכר אם לא 

פעולה התנדבותית היא אם השוכר עשה את הפעולה באופן חד צדדי לחלוטין, לא עסקי )לא מקבל שום   –  נוסים עפ"י 

  הנחה בדמי השכירות בעקבות כך( וללא תקשורת עם המשכיר. נראה כי דבר מעין זה לעולם לא יקרה משום שזה לא כלכלי 

 .  לשוכר

 *** במבחן לא להקל עם עצמנו שמדובר בפעולה התנדבותית וכן לבחון את המצב על פי עסקת חליפין.  

שנים בערך בהם רשות המיסים טענה, ובהמ"ש המחוזי קיבל,    15פס"ד מלפני    פריש לנו מס  –לא מדובר על התנדבות  כש  •

, הוציאה רשות המיסים חוזר שמאפשר  2011עסקאות נפרדות. עם זאת, מאז, בשנת  2-כי יש לפרק את עסקת החליפין ל

 תוצאה מקלה יותר )בגין חוזר זה לא ברור מהו הדין בישראל היום(. 

זו תקום  גישתה של רשות המיסים בכל הנוגע לתוצאות המס של עסקה כזו, היא שבמועד ביצוע השיפוץ אין עסקת חליפין ו

יו תוצאות מס לשיפוץ. לעומת זאת, אם נותר משהו מערך  יה ואז אם נשאר ערך לשיפוץ הזה –ק בתום תקופת השכירות ר

, רשות המיסים תכיר בעסקת חליפין על ערך נמוך יותר מזה של ביצוע השיפוץ  כשבוצענמוך מערך השיפוץ  בלהשיפוץ, א

 עצמו. 

 ית בין שיטת הדיווח בשיטה מצטברת לעומת שיטת מזומנים. יתוצאה המיסובבמצב זה אין הבדל 

אלו תקנות שמאפשרות לשוכרים לנקות הוצאות בגין התאמות למושכר.   -הוצאות בגין הכנסות למושכר – הכנסהתקנות מס 

ן שיפוץ? לא ברור. אבל מותר לשוכר לנקות התאמות למושכר, במידה ואלו התאמות ולא שיפוץ ימה ההבדל בין התאמות לב

לאופן שבו המשכיר היה מנכה את ההוצאות הללו אילו היה רגיל. באיזה צורה מותר לנכות את ההוצאות הללו? בצורה דומה 

אלף בשנה+   100ואז לשוכר יש הוצאה של  -בעסקה אחת  משכיר. ההוצאות האלו רלוונטיות גם לגבי השוכר במידה ומדובר

לפיו אם יש עסקת חליפין היא  - התקנות הללו תואמות את החוזר של מס הכנסה .אלף 500הוצאה מותרת בניכוי של 

 .קיימת רק בתום תקופת השכירות מת 
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 הכנסה מנכסים אחרים –( 7)2סעיף 

לא   – סעיף המקור של הכנסות פאסיביות שצומחות על נכסים שהם לא הון אנושי בעיקרם )לא יגיעה אישית( הוא 7)2ס'

של תשואה על נכסים, סעיף שיורי כלומר, כל מה שנשאר.  – ((4) 2)ס'ולא על הכנסות פיננסיות ( 6) 2)ס'(, לא על נדל"ן אקטיבי

 ולא תמורה על נכסים. 

למשל מיטלטלין וזכויות מופשטות )קניין רוחני, ידע  – ( 6)2( או ס'4) 2סעיף זה כולל בעצם כל מה שלא נופל לס'מה נשאר? 

 זה הוא שיורי לקודמיו.  עיף( היות וס7) 2היא לא תכנס לס' האמורים,טהור(. אם הכנסה פאסיבית נפלה לאחד 

 (? 7) 2אילו סוגי נכסים מצמיחים תשואה פסיבית לפי ס'

 מיטלטלין וזכויות מונפות )קניין רוחני( 

 דוגמאות:

 (. 7) 2מהשכרת כלי רכב כל עוד לא עולה לכדי עסק עולה לפי ס' תשואה  -

 (. 7)2ס'   –סופר שמקבל תמלוגים מכתיבת ספר  -

 (.  7)2ס'   – תמלוגים על מתן רשות שימוש בפטנט על בסיס זכות חוזית  -

 - שכירות לתקופה ארוכה חוזה  עוסק בשכירות על נכסים, שהם לא מקרקעין, והם לתקופת זמן מוגבלת. במקרה של - (7)  2ס' 

פסיבי(, אלא רווח  -ואז זו לא עסקה פירותית )מתן שימוש בנכס -באיזשהו שלב חוזה כזה הופך להיות מעין מכירה בתשלומים

 - (. גם במקרים שבהם עושים שימוש במיטלטלין לתקופה שארוכה יותר מאורך חיי הנכס הצפוי7) 2שלא נכנס תחת ס'  -הוני

( אלו רק מקרים של  7)  2ם מהסוג הזה נחשבים כחוזי מכירה התשלומים ולא חוזי שכירות. מה שנופל לס'  אנו ניטה לומר שחוזי

 תשואה על נכס, ולא מקרים של שכירות לתקופה ארוכה.

 זו שכירות.   -שנה היא מכירה, לצרכי מס. מבחינת הדין הכללי 25השכרה של מקרקעין לתקופה שעולה על  -במקרקעין

 

 25/12/2018 –  18שיעור  

 סעיף העוללות  –( 10)2סעיף 
 אינו מכסה.  2( מכניס בתוכו כל הכנסה שסעיף  10) 2נקרא גם סעיף "הרשימה סגורה". סעיף 

אך מבינים כי יש מעט   –כאמור, לא כל תוספת לעושר הופכת להיות הכנסה חייבת במס, אלא רק תוספת לעושר שיש לה מקור  

( למעשה מכניס לתוך שיטת המקור מקורות הכנסה שלא חשבו עליהם, הוא 10) 2מאוד תוספות לעושר שאין להן מקור. ס'

לסעיף זה, בהמ"ש מצליח לסווג תקבולים, מוזרים ככל שיהיו, ללא  המהווה מעין "חבל הצלה". עם זאת, כמעט ולא מגיעים

מקורות במקביל כדי לכסות על מה שניתן. לרוב   2מביאים    –(. השימוש בסעיף בפסיקה הוא כמעין גלגל הצלה  10) 2שימוש בס'

 בהמ"ש המחוזיים משתמשים בסעיף כדי למנוע ערעורים לעליון. 

שם דובר על חלוקת עיזבון של אדם שנפטר. מונו אנשי מקצוע  –  פס"ד ברזלה הוא פסה"ד היחיד שעושה שימוש בסעיף ז

לחלוקת העיזבון, שהם עו"ד ואנשי מקצוע, ובנוסף בהמ"ש מינה בנוסף, לבקשת המשפחה, את ברזל כמנהל העיזבון. לאחר 

 שהעיזבון חולק, בהמ"ש פסק תשלום לכל מי שהיה שותף בחלוקת העיזבון. 

 את ברזל בתשלום מס על התשלום שקיבל בעבור עבודתו כמנהל עיזבון.   פה"ש רצה לחייב

לא היה לו שום כשרון או יכולת מיוחדת   – מכיוון שאין לו שום משלח יד בתחום ברזל טען שהתשלום הזה אינו מהווה הכנסה, 

אך בהמ"ש   –תשלום  בשונה מעוה"ד שעבדו עימו, כל שהיה הוא בן משפחה. הוא אמר שהוא לא ציפה, רצה, ביקש לקבל

 "כפה" עליו את התשלום ולכן קיבל זאת.  

( כי צריך להצביע על מקור, בהמ"ש היה  10) 2קשה למצוא לתשלום זה מקור. לא די לומר שזה תקבול שמהווה הכנסה לפי ס'

זבון. בהמ"ש  בהמ"ש פסק שהוא קיבל את התשלום / תקבול בהיותו בתפקיד / משרה של מנהל ע  – צריך להמציא מעין יש מאין  

 (.  10) 2ולכן נעשה שימוש בס' 2למעשה המציא מקור שאינו מופיע ברשימה המפורטת בס'

 (. 10) 2מעתה ניתן להכניס כל פעולה שבגינה אדם מקבל תקבול בגדר ס' 
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 הכנסת עבודה –( 2)2סעיף 
המוחלט של נישומים בחברה הם  זהו סעיף מרכזי וחשוב כי חלק מרכזי מהכנסות בכל מדינה אלו הכנסות מעבודה. הרוב 

 ולכן זה מקור הכנסה חשוב. -הכנסות עבודה, כי רוב האנשים מפיקים הכנסה מהכנסות עבודה

 קובע הכנסת עבודה כהכנסה חייבת במס. (2) 2ס' 

במסגרת יחסים של מעסיק ועובד. יש פה מערכת יחסים של   – הכנסה ממשלח יד במסגרת יחסי עבודה הכנסת עבודה היא

בהכנסה  נותן השירותים מקבל את התקבול מהלקוח, ואילו דכאשר בהכנסה ממשלח י  – נותן שירותים מול מקבל שירותים

 , ולא מהלקוח שקיבל את השירות. נותן השירותים מקבל את ההכנסה שלו ממעסיק  -מעבודה

 שלח יד? מה זה משנה אם העובד מקבל את הכנסתו מהלקוח או ממעסיק?למה זה כ"כ שונה מהכנסה ממ  •

 יש הבדל בתוצאות המס בין הכנסה ממשלח יד לבין הכנסה מעבודה.   - כי בפועל, יש נפקות להבחנה בין ההכנסות השונות

 יחסי עבודה

 (.2)2נכנס למסגרת ס'   -במערכת יחסים של מעסיק ועובד  – רק מי שנמצא ביחסי עבודה

לראות אותם,   ות אין באמת יחסי עבודה במציאות, אין אפשר -"המצאה משפטית"  –  יחסי עבודה הם למעשה מבנה משפטי 

 -מחילים את ההגדרה הזו על משהו שקורה במציאות. החברה מחליטה מהי ההגדרה לעבודה  -יחסי עבודה הם הגדרה משפטית

 זה לא דבר שקיים בטבע בפועל, אלא החברה החליטה על מצב נסיבות מסוימות שבהם מחילים מבנה משפטי של יחסי עבודה.

בדיני עבודה מטילים חובות על מקבל השירותים כלפי    -במקום המרכזי שבו הקונסטרוקציה הזו באה לידי ביטוי היא בדיני עבודה

יש התערבות של החוק  -אין חופש חוזים כלפי מי שנמצא ביחסי עבודה ובד.חובות על המעסיק כלפי הע -נותן השירותים

אנו מזהים   -יש תנאים קוגנטיים שאי אפשר להתנות עליהם )שכר מינימום, ימי חופש, תנאים העסקה וכו( -בתנאי עבודה

 מערכות יחסים שבהם ראוי ונכון להתערב ולהטיל חובות קוגנטיות, דרך דיני עבודה. 

 לעניין הטלת המס? מה הנפקות 

יש   -יש הבדל בין הטלת מס במקרה שבהם יש יחסי עבודה לבין מקרה שבו אין יחסי עבודה. ולכן, לצרוך קביעת חבות המס

 להכריע האם יש להחיל את הדין המיוחד על המקרה הנוכחי, האם מתקיימים יחסי עבודה או לא.

אם אנחנו   -רוצים לפרש מושגים זהים באופן דומה בתחומים שוניםאנו  -הרמוניה בהגדרות משפטיות  יש שאיפה להגיע •

 וליצור הרמוניה. -מבינים מה המשמעות של דיני עבודה, נרצה להחיל את הגדרת דיני העבודה שמצאנו גם לצרכי מס

 עד כמה דיני המס מעוניינים לאמץ את ההגדרה המשפטית של דיני עבודה? 

 נה, שגרם לסכסוך משפטי( )טריגר מורכב להב פס"ד הפועל טבריה 

האם קיימים יחסי עבודה לצורך דיני מס הכנסה בין הכדורגלנים שחברים באגודת הפועל טבריה לבין האגודה    -נשאלה השאלה

 עצמה? האם ההכנסה שהכדורגלנים מקבלים מהאגודה נחשבים הכנסה מעבודה? 

הזיהוי וההגדרה של יחסי עבודה מדיני עבודה לצרכי מס  לא ברור מאליו שיש להעתיק את אופן  קובע שזה -ביהמ"ש 

ל לגבי השאלה איך מזהים יחסי א אין פסיקה. אין דין בישר .השאלה בצ"ע, ולא מכריע ביהמ"ש מחליט להשאיר את הכנסה.

לא ברור האם אפשר לייבא  -לצרכי מסיש מבחנים ברורים להגדרה של יחסי עבודה.  –עבודה לצורך מס הכנסה. בדיני עבודה 

 ולהחיל את המבחן של דיני עבודה להגדרת יחסי עבודה לצרכי מס. 

 יוגדר בבירור האם יש הכנסה לצרכי עבודה, לא צריך לדון בשאלה האם קיימים יחסי עבודה לצרכי מס.  - במבחן

 אין הלכה. הנושא נשאר בצ"ע.   –ן  הדי

 פס"ד מחג'נא 

היה מנקה דירות של מספר בתי מגורים, ומקבל תשלום עבור עבודתו. היה סכסוך מיסויי מול רשות המיסים  מחג'נא -רקע

 בין מחג'נא לבין מי שמשלם לו?  (2) 2ס'   האם קיימים יחסי עבודה לצרכי מס לפי -בביהמ"ש המחוזי שאלה משפטית  שהניב
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כי מדובר בהכנסה ממשלח יד. יש נפקות ותוצאה משפטית מחג'נא טען כי קיימים יחסי עבודה, ואילו רשות המיסים טענה 

 שונה להגדרת היחסים כעבודה/ משלח יד. 

העליון פסק שהוא לא יודע, השאיר בצ"ע. ולכן ביהמ"ש המחוזי מסתמך  -ביהמ"ש המחוזי מתייחס לפסיקה קודמת של העליון

 לכן ההכנסה שלו היא ממשלח יד. בין מחג'נא לבין בעלי הבתים ו ופוסק שאין יחסי עבודה על דעת העליון

לאחר שכבר נקבע כי ההכנסה היא ממשלח יד, הוא אומר שאם היו מגדירים את ההכנסה תחת  – באוביטר  השופט ממשיך

 . 164ס'   הכנסה מעבודה, זה היה מאוד בעייתי כי הכנסת עבודה כפופה להסדר ניכוי במקור, לפי

 הסדר ניכוי במקור

 לפקודה 164ס'  להסדר ניכוי במקור לפיהכנסה מעבודה כפופה 

 חלקים:  2. להסדר זה יש  הסדר שיוצר פשטות  זה -הוא הסדר גבייה שמטרתו לפשט את מערכת המס הסדר ניכוי במקור

 דיווח במקור  .1

 גבייה במקור  .2

סיק המע -הרי שמוחלת חובה על משלם ההכנסה -כלומר, כאשר מוחל הסדר ניכוי במקור על הכנסה מסויימת של נישום

לדווח לרשות המיסים על כך שהוא משלם הכנסה לנישום מסוים )שם, ת"ז, ח"פ של החברה(, ובנוסף    -שמשלם הכנסה לעובד

המעסיק לוקח את המס שהנישום צריך לשלם את ההכנסה, ומעביר אותו  -לדיווח הוא גם מחויב בגבייה של המס של הנישום

 - מעביר את המס מתוך ההכנסה שהנישום אמור לשלם – שות המיסיםסיק הוא למעשה "שליח" של רעלרשות המיסים. המ

 ומעביר את החלק הזה לרשות המיסים.

כי המעסיקים כבר שילמו מס עבורם לפני   -זהו הסדר מפשט, כי רשות המס נפטרת לכאורה מכל הדו"חות של הנישומים

וכך רשות    -יר בבת אחת מס של המון נישומיםששילמו להם. קל יותר לגבות מס מהמעסיקים, מאשר מהעובדים. המעסיק מעב

המיסים לא צריך "לרדוף" אחרי כל נישום ונישום. בנוסף, כאשר המעסיק מעביר את המס של הנישום אין לו אינטרס להתחמק  

 זה עלול להסתבך, הוא יכול לנסות לברוח/ להתחמק מתשלום המס.   -שצריך להעביר את המס של עצמו  -מכך, לעומת הנישום

)"פער המס"=חלק המס שהמדינה לא מצליחה   -1%ה"ב, מידת ההתחמקות מס תחת הסדר הגבייה של ניכוי במקור הוא באר

₪ מס על הכנסה, רק שקל  100, כלומר מתוך 1%-הוא כ -פער המס לגבי נישומים שחל עליהם הסדר ניכוי במקור לגבות(, 

 ₪ לא מגיעים למדינה.   13 - 87%של "פער המס" הוא אחד לא מגיע לרשות המיסים. זה מעט מאוד. הממוצע בארה"ב 

היא תחת מקור העבודה, הרי    שאם הוא היה מגיע לתוצאה המשפטית שההכנסה של מחג'נא  –   אומר מחג'נאפס"ד  ב  השופט

כלומר, וועד הבית בתור המעסיק של מחג'נא היה צריך להוריד  -שהיו צריכים להחיל את הסדר הניכוי במקור וזה לא לגיטימי

החלת החיוב להכין הסדר  את תשלום המס מהמשכורת למחג'נא ולשלם אותו למס הכנסה לפני העברת המשכורת למחג'נא.

, כיוון שאין להם ידע בהנהלת חשבונות/ מילוי של דו"חות מס. זו החלטה ה לא טריוויאלית על וועד בית ניכוי במקור היא מטל

ולכן לא הכירו   -הם לא יודעים לעצב דו"חות ולשלם את המס עבור מחג'נא  -מאוד כבדה להטיל על וועדי בתים הסדר ניכוי במקור

 בהכנסה זו כעבודה אלא כמשלח יד.

זה הסדר שאנו מעוניינים  – יד להבחנה בין הכנסת עבודה להכנסה ממשלח יד הוא הסדר ניכוי במקורהרציונל היח ,לסיכום

להבחין בין סוגי ההכנסות השונות ממשלח יד ועבודה הוא בגלל הנוחות של הסדר ניכוי במקור.   הסיבה היחידה  להחיל. כלומר,

וכדאי להחיל את הסדר ניכוי במקור, ולגבי מערכת  נוח  -הסיבה להבחנה היא שכלפי מערכת יחסים אחת )יחסי עבודה(

 לא נוח ולא כדאי להחיל את ההסדר הנ"ל.  -אחרת)משלח יד(

 מתי לא כדאי להחיל את הסדר הניכוי במקור? 

הסדר ניכוי במקור הופך להיות פחות מתאים, פחות    –  )ולא רק לגורם אחד( כאשר נישום מספק שירותים למספר גורמים .1

שמעסיק הרבה נישומים, ורשות המס יכולה לפנות רק אליו.  -אפקטיבי. הרציונל של ההסדר הוא שהמעסיק הוא גוף אחד

אזי כל הגופים הללו צריכים להגיש דו"ח למס הכנסה וזה הרבה יותר  -אולם אם הנישום מספק שירותים למספר גופים

 ל וקשה מאשר שהנישום עצמו יגיש לבדו דו"ח למס הכנסה.מסורב

כאשר הנישום כפוף למדרגות מס, הסדר ניכוי במקור כבר פחות מפשט/ פחות אפקטיבי. כאשר הנישום   – מדרגות מס  .2

אבל אף אחד   - אז כל אחד מהמעסיקים צריכים לנכות את המס לפני תשלום המשכורת -גורמים 2מספק שירותים ל 
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כי זה תלוי בתשלום ובניכוי המס של המעסיק האחר. כאשר יש מדרגות מס ויותר   -יידע כמה לנכות במקורמהגורים לא 

המעסיקים ינכו מס בשיעור כלשהו, אבל אז יהיה צורך לבדוק את תשלום   -זה כבר הופך להיות מסורבל -ממעסיק אחד

 המס ואולי לבצע תיקונים/ התאמות מס.

רותים למעסיק, המעסיק צריך לדעת מהן ההוצאות של הנישום )רווח בניכוי הוצאות=  כאשר הנישום מספק שי – הוצאות  .3

הכנסה חייבת( בכדי להכריע כמה מס יש להטיל על הרווח נטו. אפשר לבקש מהנישום לדווח למעסיק על ההוצאות שלו,  

  ןבמקור. במערכות יחסים שבה  אבל זה לא נראה לגיטימי והגיוני, ולכן פחות מתאים להחיל במקרים כאלה את הסדר הניכוי

 פחות מתאים להטיל את הסדר ניכוי במקור. -לנותן השירותים יש הוצאות סדירות באופן משמעותי

( הנישום נותן שירותים למעסיק אחד  1הכנסת העבודה שראוי להחיל עליה את הסדר הניכוי במקור היא כאשר:   מעתה, •

ראויה להיחשב הכנסה מעבודה ונחיל את ההסדר של ניכוי    סה כזאתהכנ -(באופן עקרוני לנישום אין הוצאות 2בלבד. 

 במקור.

יש לו הכנסה שמהווה הכנסה חייבת במס: בדיני העבודה כבר יש הכרעה   -למשל מנקה בתים -מי שעובד במשק בית  •

מעבודה/    עולה השאלה האם זו הכנסה  -משפטית שקיימים דיני עבודה בין בעל הבית למי שעוסק במשק בית. במס הכנסה

בפועל, מה שקורה במ"ה זה שמחשיבים את ההכנסה הזו כהכנסה ממשלח יד. כלומר, יש פער בהגדרה של   - ממשלח יד

הוא מספק שירות למספר   - לא ראוי להחיל פה את הסדר הניכוי במקור ערכת היחסים בין דיני עבודה לרשות המיסים.

 בתים ולכן החלת ההסדר לא תפשט את מערכת המס.

ברור שקיימים יחסי עבודה. לצורך  -לצורך דיני עבודה -משפחה שמעסיקה מטפלת במשך כל יום -בילדים קטנים מטפלת  •

הרי אין לה הוצאות, היא לא מספקת שירותים למספר גורמים, אז למה   למה?? זו הכנסה ממשלח יד ולא מעבודה. -מ"ה

 ה שמעסיקה את המטפלת? שלא נתייחס לזה כעבודה ונטיל את הסדר הניכוי במקור על המשפח

בשני המקרים מדובר בגורם אחד, הטלת הסדר ניכוי    -משום שאין הבדל האם המשפחה תשלם את המס/ המטפלת עצמה

ואין עניין להטיל את החבות הזאת על   -בכל מקרה התשלום ייעשה ע"י גורם אחד -במקור לא יפשט את תשלום המס

 עסיק במקום המטפלת. מה

 הסדר הניכוי במקור בישראל? איפה ניתן למצוא את  

כפופים בד"כ להסדר ניכוי במקור. גם פה אפשר לשאול את   -דיבידנדים, ריבית, הפרשי הצמדה – הכנסות פיננסיות  .1

מה קורה במקרים שבהם נישום מקבל הכנסות פיננסיות ממספר גורמים? אין בעיה של מדרגות מס לגבי   -השאלה

וי במקור. לגבי הפרשי הצמדה  כיוון ששיעור המס על דיבידנדים הוא קבוע, ולכן אפשר להחיל את הסדר ניכ -דיבידנדים

בישראל, שיעור המס הוא קבוע לגבי ריבית )על הפרשי הצמדה לרוב יש פטור( ולכן אפשר להחיל את הסדר הניכוי    -וריבית

במקור, הוא יעזור לפשט את המערכת. אנו נוטים לקבוע שיעור מס קבוע על הכנסות מסוימות כדי שיהיה אפשר להחיל  

 ולפשט את מערכת המס. את הסדר הניכוי במקור

בגלל שיש להם עבר   -לגבי נישומים שמערכת המס חוששת שהם לא ישלמו את המס בסוף שנה –  נישומים "מועדים" .2

יכול להיות שנרצה להחיל את הסדר הניכוי   - "מפוקפק" או שהם עוסקים בתחום "שחור" ויש חשש שהם לא ישלמו מס

 שאולי יתחמק מתשלום מס עתידי.  -, רק כדי לתפוס משהו מאותו אדםבמקור, אפילו אם הוא לא יהיה מדויק / פשוט 

 

 ות במקור. כבפועל, לרוב לא צריך לנ במקור, כאשר יש פטורים.   מס ות כ הכלל: כולם צריכים לנ

 רכיבי הכנסת עבודה

 רכיבים של הכנסת עבודה:   3מחיל  (2) 2ס' 

זו הכנסת עבודה שכוללת רווח/   – לו קהשירותים שהעובד מספמעסיק שמשלם לעובד כסף עבור  –  רווח או השתכרות  .1

השתכרות. התשלום יכול להיות באופן עקיף/ ישיר, כל עוד זה כסף שמשולם מהמעסיק לעובד עבור השירותים שהעובד  

זו הכנסת   -אבא משלם לבנו שעובד אצלו דרך מימון של לימודי הבן באוניברסיטה -מספק למעביד. דוגמא לתשלום עקיף

 עבודה.

זו הכנסת עבודה. כלומר, אנו עוסקים במצבים שבהם   -רכיב של הכנסת עבודה. אם יש טובת הנאהזהו  –  טובת הנאה  .2

שירות/ מוצר. לא כל שווה כסף שהמעסיק נותן לעובד מהווה הכנסת עבודה אצל   -המעסיק נותן לעובד משהו שווה כסף

זו לא הכנסת עבודה. לעומת זאת, כאשר   -כאשר קבלן נותן לעובד שלו, הבנאי, נעלי עבודה )שווה כסף( – למשל העובד.

 זו הכנסת עבודה של העובד. כיצד מבחינים בין המקרים? )בהמשך(.  -המעסיק נותן לעובד שלו חופשה משפחתית בארה"ב
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האם שווה  -אם הגענו להכרעה משפטית ששווה הכסף מהווה הכנסת עבודה= סימן שיש פה טובת הנאה. יש לשאול

 = הכנסה מעבודה.  טובת הנאה  זו הכנסה מעבודה. -טובת הנאה? אם כןהכסף שמקבל העובד מהווה 

ולפיכך יש להחיל מס על הכנסה    -האם זה מהווה טובת הנאה  -מעסיק שנותן לעובד מקום חניה בעבוד  –  דוגמאות נוספות 

 מעבודה?

 פלאפון. /  רכב צמוד / טיסה  /  מעונות יום לילדים / טיפול רפואי /  מעסיק שמספק לעובד ארוחת צהריים

 26/12/2018 –  19שיעור  

 מבחנים: –כיצד נבחין ונדע מה נחשב לטובת הנאה? 

נים בין שווה כסף שמהווה הכנסת עבודה לבין שווה כסף שלא מהווה יזה רחוק מלהיות טריוויאלי לחשוב על איך מבח

ויש דברים    – לעובד כדי שישים בביתו  כמו טלוויזיה שרכש המעביד    – הכנסת עבודה. יש דברים שברור שהם הכנסת עבודה  

 שלא ברור. 

. זה ההלכה הישראלית לגבי המבחן המשפטי לזיהוי 60-בסוף שנות ה  בפס"ד דןרבות נקבע לפני שנים  הדין בישראל 

מבחן נוחות המעביד  קובע כמבחן לזיהוי טובת הנאה את  מייבא את המבחן מפסיקה זרה, וטובות הנאה. בהמ"ש, בפסה"ד,  

)כנראה מבינים את זה כמשהו לצריכה פרטית,   הכסף שניתן לעובד ניתן להנאתו של העובדשווה האם  –ע"י השאלה  –

)האם דרישות התפקיד דורשות את   או שהשווה כסף ניתן לעובד לנוחות המעבידלתועלת אישית שלא קשורה לעבודה( 

כדי   – ניתנו לצורך נוחות המעביד – קסדה / עלי עבודהנ – יישוםקיומו של המוצר / שווה כסף שהמעסיק נותן לעובד(? 

לא   – טלוויזיה ,לעומת זאת ולכן זו לא טובת הנאה ולא מהווה הכנסת עבודה.  – שהעובד יוכל לבצע את דרישות התפקיד

עוזרת לעובד למלא את התפקיד, זה לא למען נוחות המעביד, ולכן לא נכיר בטלוויזיה כטובת הנאה שנחשבת הכנסה  

 עבודה.מ

נדע כי זהו המבחן הראוי והנכון? אולי ראוי לבחון דרכים אחרות לזיהוי איך  , אךהמבחן הזה עובד מצוין בדוגמאות מסוימות

 מה נחשב לטובת הנאה?  

רוב האנשים העובדים בכל העולם הם שכירים, ויש מעט בעלי עסקים עצמאיים. רוב ההכנסות מגיעות משכירים, וקשה  

 בהתחמקויות ממס שמנסים לעשות. לזלזל 

 להלן מספר דוגמאות לחוזי עבודה שחתם עובד עם מעסיק: 

1 2 3 

 130 שכר 150 שכר 200 שכר

 - 50 שווה כסף  - 50 שווה כסף   80 40%מס 

 52 40%מס  60 40%מס  120 הכנסה פנויה 

 : 140 הכנסה פנויה   

 שווה כסף   50

 כסף   80

 128 הכנסה פנויה 

 שווה כסף   50

 כסף   78

 

העובד בא למעסיק ואומר לו  2-בדוגמה המהווה את חוזה הבסיס שרצה לחתום העובד עם המעסיק.  הדוגמה הראשונה

בשווה כסף, המס    50ישולם בכסף ו  150אז    ואינו מהווה על פי הדין טובת הנאה כי יש שווה כסף, שהיה קונה בכל מקרה,  

שיחושב יהיה לפי השכר שמועבר לעובד ולכן גובהו יהיה נמוך יותר, למרות שגובה ההכנסה הפנויה לעובד בסופו של יום  

, גם  למעשהגבוהה יותר. בסוף, ובהינתן שהוא בכל מקרה היה צורך אותו, העובד שיפר את מצבו. עכשיו מצבו טוב יותר. 

הוא היה עובד הוא היה צורך את הדבר הזה, כמו אוכל, או חדר כושר, טיסות לחו"ל מדי פעם... אם זה קיים, אז אלמלא 

 הוא יוציא את אותו סכום ואותם תוצאות. – והמעביד אדיש בוודאי שלעובד יש אינטרס לבקש זאת, 

,  150במקום  130לשלם שכר  –טוב  , המעביד מסכים, אבל הוא רוצה משהו יותר3-בדוגמה האבל זה לא סוף הסיפור, 

. למעשה, יקבל  בשווה כסף  ₪50 בכסף ו 78-שקלים שמורכבים מ 128לתת את השווה כסף שלא חייב במס, ולתת בסוף 

כהכנסה פנויה, המעביד למעשה ידע כי הוא יכול להציע שכר יותר נמוך כי העובד יישאר עם   ₪140 במקום  128העובד 

יל, והמעביד משלם לו על חשבון רשות המיסים )על חשבון כולנו(. בחסכון במס, העובד יכול שכר יותר גבוה מהמצב הרג

. יש כאן אינטרס משותף  גלגולמדובר בהטבת מס שניתן לחלוק בה דרך המחיר החוזי. למעשה זה    –להתחלק עם המעביד  

ך שצד אחד ישלם פחות מיסים, מיד  אם יש מצב בו העובד והמעביד יכולים לעצב ביניהם את העסקה כ –לעובד ולמעביד 
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לצד השני יהיה את האינטרס הזה, ככה שהם יחברו יחד כדי לשלם פחות מיסים. בכזה מצב, אנו צריכים לצפות שזה מה 

 שיקרה בשוק.

אם יש על כן,  .3-שווה הכסף בדוגמה הוא תחליף שכר מובהק, גם העובד וגם המעסיק מרוויחים מהחוזה שבדוגמה ה

אוי שישלם  על אף שעפ"י הדין לא מדובר בטובת הנאה, רהעובד בכל מקרה היה צורך אותו, נאמר כי מדובר שווה כסף ש

 ו מס, שווה הכסף צריך להיות חייב במס כי מבחינת שני הצדדים הוא שכר שחייב במס.בעבור

)מעבר לשינוי   עילות פוגעים גם בי כאשר אנחנו מאפשרים להחליף כסף בשווה כסף, ובכך להקטין את נטל המס אנחנו 

בצורת ההתנהגות(. ברגע שיש שווה כסף שלא מהווה טובת הנאה, יכול להיות שהעובד יסכים / ירצה לקבל את שווה 

 הכסף הזה למרות שהוא לא היה צורך אותו אם לא היה מקבל אותו מהמעסיק. 

היה הולך לחד"כ,  , אבל לו זה שווה פחות. העובד אומר שהוא  50. יכול להיות שהוא יקבל משהו ששווה  מנוי לחד"כ  :דוגמהל

  128. השכר של העובד במקרה הזה לא יהיה ₪  ₪50 על מנוי ואילו המנוי המוצע לו מהמעסיק עולה  46אבל היה משלם 

החוזים האלו. אבל אם השווה כסף נותן ערך   . ככל שהמספר יהיה יותר נמוך לא נמצא את124ן אבל זה עדיי, 124אלא 

שאינו מספיק נמוך, הוא ירצה לקחת את זה, כי אמנם המעסיק השקיע יותר ממה שהיה צריך להשקיע, אבל החיסכון עדיין  

  – צורכים מוצרים למרות ששווי השוק ועלות הייצור שלהם יותר גבוהים מרמת ההנאה  –אז יש פגיעה ביעילות גבוה. 

אפשר לחגוג על חשבון רשות המיסים. זה מה שאפיין את ישראל  לי  דרוכשים אותם לעובדים במחיר גבוה רק כהמעסיקים  

בעבר היו מקבלים חצי הטבת מס )חצי טובת הנאה( והיו עושים סתם קילומטרז' כי זה חצי   –עם רכב צמוד של עובדים 

 היו צורכים.  מיסוי שווה כסף שהעובדים-מאי פגיעה ביעילות חינם. לכן תהיה גם 

4 

 200 שכר

 50 שווה כסף 

 80 40%מס 

 120 הכנסה פנויה 

תחליף שכר זה דרך אחד להסביר טובת הנאה של עובד. מנגד, אפשר להסתכל על זה בצורה אחרת. מה שקורה בפועל זה  

שנראה, ללא כל התהליך  שכולם מכירים את הסיפור של תחליפי שכר וזה מה שקורה מלכתחילה ואלו החוזים היחידים 

אנחנו לא נראה שהפחיתו את שכר העבודה ונתנו שווה כסף. יכול להיות מצב שהעובד מסרב   –השלבים הקודמים  2של 

, והמעסיק 200הוא מתעקש לקבל  –לתחליפי שכר האלה, כי הוא לא צריך את השווה כסף, ולא מוכן להפחית את השכר 

₪ כהכנסה פנויה והשווה כסף לא יהווה טובת  120קרה למעשה זה שהעובד יקבל עדיין נותן לו את שווה הכסף. מה שי

הנאה עבור העובד היות והוא לא נהנה ממנו, לא יורד לו השכר, לא עלה העושר של העובד, ונגיד ששווה הכסף ניתן  

ובד, ורק המעביד  אין פה ניסיון להפחית את המס, זה לא מעשיר את הע – נוחותו של המעביד ולא של העובדלמעשה ל

  4וחוזה    3מרוויח מזה )זהו הצד השני דרכו ניתן להבין את פס"ד דן(. הקושי במקרה הזו הוא שאנחנו רואים בסוף את חוזה  

האם מדובר למעשה בטובת הנאה או לא? האם שכר העובדה הופחת בגלל שווה הכסף    –ולא יודעים איזה חוזה זה באמת  

 דן, מתי השווה כסף מהווה תחליף שכר ומתי לא. לא נדע, עפ"י פס"ד הזה או לא? 

 פס"ד עיריית בת ים 

בעיריית בת ים דובר על עובדי עירייה שקיבלו הנחה בתשלום לגני הילדים על ילדיהם. התשלום על הגנים נעשה  רקע: 

 לעירייה והם קיבלו תשלום מופחת )לצורך הדיון הם לא שילמו על הגנים(.  

האם השווה כסף שקיבלו, שירות גנים לילדים ללא תשלום, מהווה טובת הנאה / הכנסת עבודה  השאלה המשפטית: 

שלהם החייבת במס? האם טיבו של תפקידו של עובד עירייה היה צורך שירותי גנים, בשונה מכל עובד אחר שאינו עובד  

 עירייה? האם התשלום היה לנוחות המעביד או לא? 

לגבי עובדי עירייה, ברור שזה להנאת העובד והעובדים נהנים מזה.  )ההלכה(:    מבחן נוחות המעביד  – ד דן  עפ"י מבחן פס"

ברור שתפקידו של עובד עירייה לא מצריך בהכרח את השירות / מוצר / שווה הכסף שקיבלו. על כן, ראוי שישלמו על שווה  

בל הנחה בגנים זה כמו לקבל תוספת למשכורות וברור וגם המעביד רואים בהנחה בלק  רשות המיסיםגם ההכסף הזה מס.  

 שזה להנאת העובדים.  

   עניין בת ים הוא פשוט ונפתר בקלות באמצעות המבחן מפס"ד דן.

זה מאוד חריג אבל זה קרה כי המצב בישראל היה שלא ראו בתחליפים   –בפס"ד בת ים הייתה דעת מיעוט והדבר הגיע לד"נ  

 לאתגר ולשנות את המצב הזה.   רשות המיסיםאה, זה הגיע לד"נ כי זה היה ניסיון של והתנהגויות כאלה כטובות הנ
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רקע:  זה פס"ד קשה כי הוא מראה לנו שאנחנו לא תמיד יודעים להבחין בין תחליף שכר ללא תחליף שכר.  .  לפס"ד דןנחזור  

בגדי העבודה האלה היו רגילים וניתנים לשימוש גם לאחר העובדה.   – בפסה"ד דובר על עובדי חברת דן שקיבלו בגדי עבודה  

למעשה שלחו אותם לחייט שיתפור להם את הבגדים, זה לא דבר אופייני. כן דרשו מהם להגיע בבגדים האלה לעבודה. היו 

 סוגים של בגדים שקיבלו.   2

לא מדובר בבגדי עבודה   –סוגי הבגדים האלה, ניתן לעשות ואף נעשה שימוש לאחר שעות העבודה  שבאחד מ  בהמ"ש פסק 

שם נפסק כי    –להנאת העובדים או לנוחות המעביד  נו  האם בגדי העבודה נית   –בהמ"ש בחן את נוחות המעביד  מובהקים!  

יתנו לצרכי עבודה אבל הבגדים היו כאלה הבגדים אמנם נ  –הבגדים ניתנים גם להנאתו של העובד ולא רק לנוחות המעביד  

שהעובדים מפיקים מהם כנראה הנאה גם לאחר שעות העבודה. פה למעשה מבחן דן לא באמת פתר את השאלה, אך  

בהמ"ש מכריע כי בגדי העבודה מהווים טובת הנאה. פה בהמ"ש לא יישם את המבחן המשפטי באמת, המסקנה באה מיד 

 לא לעשות ככה במבחן!(. לאחר הצגת המבחן ללא הסבר )

האם הנאת העובדים מהבגדים או   מה העיקר? –  טפלעיקר ועל כן, הדרך המקובלת לפרש את פס"ד דן היא על דרך 

   ולכאורה מה שבהמ"ש ידע / סבר שהנאת העובדים הייתה משמעותית. השימוש בהם לצרכי העבודה,

כשזה   – גם נוחות המעביד וגם הנאת העובד  –  בפס"ד דןכמו במונחים של תחליף שכר, במקרים שמדברים על גם וגם, 

כי זה כן לא   –לא נכון לומר שזה לא תחליף שכר כי יש הנאה לעובד, אבל כשזה גם לא נכון לומר שזה לא לנוחות המעביד 

 זהו הדין היום בישראל!   –  טפליש לבחון עיקר ו - ברור האם מדובר בטובת הנאה או לא 

מחליטים מה  –צריך להיזהר מאוד  טפל? בפועל, מה שנראה לנו. כשאומרים עיקר וטפלזה עיקר ואז איך מחליטים מה 

צריך לספר סיפור על המציאות    טפל. כדי להסביר עיקר וטפלשנראה לנו על העניין הנדון ואז להסביר את זה במונחי עיקר ו

רוצים לקחת אותו. )זה בסופו של יום מעין לנתב את המצב לכיוון שאנחנו  – טפלכשהמטרה היא לשכנע מה עיקר ומה 

 התחמקות ממתן תשובה, אך זהו הדין בישראל(.  

 01/01/2019 –  20שיעור  

  חלק-הוא לא יגיד שמדובר במצב שהוא חלקאו לא  שאלה האם הכנסה מסוימת מהווה טובת הנאה לבהמ"ש כשמגיעה 

. מנגד, אם המחוקק מטפל בזה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה כל עוד  או טובת הנאה או לא( – 1או  0)התשובה תהיה 

תקנות שמדברות על מהו החלק של  , במקרה של טובות הנאה אנחנו יכולים לראות דוגמה לכך בזה לא בלתי חוקתי

את הדרך לחלוקה של החלק שמהווה טובת  שם נותן המחוקק  – ההכנסה של העובד שמהווה טובת הנאה )בשווה כסף( 

 הנאה ואיזה לא. מה שלא נמצא בתקנות, ומגיע לבהמ"ש יגיע לכאן או לכאן.

, תקנות  1987- *** לעבור על תקנות מס הכנסה שמראות חלוקה כזו: תקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב(, תשמ"ז

 2002-מס הכנסה )שווי השימוש ברדיו טלפון נייד(, תשס"ב

 דוגמאות:

שם נקבע איזה חלק מרכב שמעביד מספק לעובד )רכב צמוד( מהווה טובת  – תקנות מס הכנסה לניכוי הוצאות רכב .א

הנאה לעובד. זה יכול להיות להנאת העובד והמעביד. אם הנושא היה מגיע לביהמ"ש ללא תקנות, ביהמ"ש היה בוחן 

יש עובד שלא עושה שימוש ברכב לצורכי עבודה כמעט, ולכן כל השווי של הרכב יהווה טובת כש – כל מקרה לגופו

הנאת המעביד. זה היה הכל או לא   – יש עובדים כמו סוכני מכירות שישתמשו כל הזמן ברכב כש ואהנאה לעובד, 

אבל זה לא אמור להיות    )כשמגיעים מול פקיד שומה ולא מול ביהמ"ש מגיעים לפשרות בפועל, חותכים באמצע, .  כלום

 . ככה(

נקבע דין אחוד, ולפי הדין חלק מהשווי נזקף  לכל העובדים שמקבלים רכב צמוד . בתקנות נקבע שאיפשהו חותכים

לעובד )לא הכל, חתכו איפשהו(. התקנות האלו משתנות, בעבר היה חלק גדול יותר משווי הרכב נחשב לטובת הנאה  

נחשב לטובת הנאה ולכן עובדים מוסיפים לתלוש משכורת שווי יותר משמעותי  לעובד. היום חלק הרבה יותר גדול 

-4התקנות השתנו לרעת העובדים והמעבידים לפני  –עבור השימוש ברכב, וזה הדין. אנו רואים את זה גם בכבישים 

ו עושים ברכב אנשי ההייטק. מה שהי  –שנים, כאשר עד אז מעבידים נתנו הרבה יותר רכבים והיו עובדים שלוקחים    5

 לעובדים היה כדאי לקחת את ההטבה ולמעביד היה כדאי. לעבודה,היה נסיעה מהבית 
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כי אנשים לא רוצים בכך היות    מדובר בטלפון צמוד. היום פחות רלוונטי  –  תקנות מס הכנסה שווי שימוש טלפון ניידים .ב

 . וזה כבר לא יקר

המעסיק מחזיר לעובד כסף בעבור הוצאה שעשה העובד )במקביל לאישור תשלום(. אם המעסיק מבצע   –החזר הוצאות  .3

ם על זה מס. אין הכוונה למצב בו המעסיק שלח את העובד,  להחזרה, צריך להכניס את זה לתלוש המשכורת שלו ולש

ב למשל בו העובד קנה טלוויזיה לסלון  אלא מדובר על מצ  –בדרכו לעבודה, שיקנה חלב במכולת ועל כך החזיר לו את הכסף  

מדובר   – זוהי כן הכנסת העבודה  – בביתו, הביא למעסיק את החשבונית והמעסיק החזיר לו את הכסף בעבור ההוצאה 

 בתוספת לעושר.  

 לא מדובר על החזר על הוצאה שעשה העובד בעבור המעסיק!  העובדהכוונה בהחזר הוצאות הוא להחזר הוצאותיו של 

אלה כל המקרים שדיברנו עליהם בטובת הנאה. פה העובד רוכש את שווה   –ישנם מקרים קשים יותר להבחנה   עם זאת,

ע"י המעסיק ולא על החזר   העובדיהא מדובר על החזר הוצאות של  –  הכסף בעצמו למעשה, והמעסיק מחזיר לו על כך 

 לעובד ע"י המעסיק.  המעסיק הוצאות של  

 אות?איך נבחין מה נחשב להחזר הוצ

אין הלכה מחייבת בנושא המבחן להחזר הוצאות. יש פס"ד )מחוזי( אחד שמדבר על העניין, אך הוא לא הלכה מחייבת: 

 פס"ד סנונית. 

אין סיבה מיוחדת שהוא לא יהיה רלוונטי גם במצב של    – מבחן דן  –אם יש לנו כבר את מבחן טובת הנאה  ניתן לטעון כי  

מבחינה כלכלית לצדדים אין זה משנה אם העובד הוציא את הכסף על השווה כסף והמעסיק החזיר לו  הרי  החזר הוצאות.

והצדדים יהיו אדישים לדרך בה    התוצאה הסופית תהא זהה  – או שהמעסיק הוציא את הכסף והביא לעובד את שווה הכסף  

. לכן ניתן לטעון, שמבחינה משפטית המבחן בכל הנוגע להחזר הוצאות צריך להיות כמו המבחן של טובת הנאה  זה נעשה

 מבחן נוחות המעביד.   –

 

 דרכים:   2-עקרונית, ניתן לבחון האם מדובר על החזר הוצאות על הוצאותיו של העובד ב

 האם זו הוצאה שהוצאה לצרכי העבודה... המעסיק? של מעביד או אם של ה הוצאותיו של מי?  לשאול -

כיוון שהצדדים אדישים האם לבצע את הפעולה בשווה כסף    מבחן כמו בטובת הנאהאו שניתן לטעון שמדובר על אותו   -

 כשהמעסיק רוכש ומעביר לעובד או שהעובד רוכש והמעסיק מחזיר לו.  

למה הכוונה בתשלומים המותרים לעובד   –המותרים לעובד כהוצאה" תשלומים כאמור למעט נאמר "אך  ( 2) 2בסעיף 

את ההוצאות שלהם   המעסיק מוציא – כהוצאה? המס מוטל על הכנסות פחות הוצאות, אך לעובדים לכאורה אין הוצאות 

  )מחשבים וכו'..(, עם זאת, ישנם מצבים בהם המעסיק לא מוכן לשלם על הוצאותיו של העובד )למשל כשהעובד הלך

להשתלמות( ויתכן שרשות המיסים תכיר בכך כהוצאה של העובד והעובד יוכל לקבל החזר מרשות המיסים על המס שניכה  

 שלעובד יש הוצאות.   לו המעסיק במקור. זה כמעט ולא קורה

שרק על הוצאות שמותרות לעובד כעובד ניתן לא לשלם מס הכנסה. אם המעביד נותן   מתייחס לזה ואומר (2)2סעיף ס

 עבודה. וצאתלה לא נחשבלעובד טובת הנאה/החזר הוצאות למשהו שמותר לעובד כהוצאה, זה 

: נניח שהעובד משלם על קורס )בתחום העיסוק שלו(, העובד משלם בעצמו והמעביד מחזיר לו כסף. האם זה  לדוגמה 

כסף אז אולי זה שכר עבודה?   מהווה הכנסת עבודה? לפי הדין נבדוק של מי ההוצאה עבור הקורס הזה, המעביד החזיר לו 

זה לא אומר שום דבר. אפשר לבחון באיזה תחום עסק הקורס. אם הקורס לא קשור לפעילות המעביד )וזה היה אמור  

להיחשב להכנסת עבודה(, אבל הסיפא אומרת כי אם נבדוק את הוצאות העובד ויתברר שהתשלומים האלה שהעובד הוציא  

והתשלומים היו מותרים לו כהוצאה( הרי שהחזר ההוצאות מהמעביד   לבד מגיש דוח מס  מותרים לעובד כהוצאה )הוא היה  

 הכנסת עבודה. הרי מלכתחילה החזר ההוצאות הזה לא יהווה הכנסה אצלו.    לא יהווה

 דרך לייצור פשטות במערכת המס.   –הרעיון הוא ככל הנראה שאנו לא מעוניינים שעובדים יגישו דוחות למס הכנסה  

המעסיק מספק לעובד כל דבר שהוא צריך, ואנו עושים זאת כדי לפשט את המערכת. עובדים יכולים לבקש הוצאות כמו 

פשטות, למנוע הגשת דוחות   –כל אחד אחר, אבל אנו לא רוצים שעובדים יגישו דוח מס )מהסיבות שכבר אמרנו 

 מנישומים...(. 
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 הוצאות

 

 ןצוברים את סך ההכנסות השנתיות, ומתוכ  – רווח שמוטל על הנטו )הכנסה חייבת( באופן כללי, מס הכנסה הוא מס על 

הכנסות פחות  מדובר למעשה על מפחיתים כל מני סוגי הפחתות שניתן להפחית אותם לצורך חישוב ההכנסה הקיימת. 

הוצאות, פטורים בוצות:  ק  3. זה בסיס המס שעליו מטילים את שיעורי המס. הפחתות אלו מורכבות מהכנסה חייבת הפחתות =  

 .  והפסדים

עוסקים במספר   31-32וס'  ,  קובע מספר סייגים לניכוי הוצאות  18לפקודה. ס'    17ס'  זה    בהוצאות   ומתירהסעיף המרכזי שמכיר  

 . מעלה רשימה של ניכויים שלא מתירים( 32)  הגבלות ואיסורים על הוצאות

אנו לא מוצאים טיפול בהוצאות בחלק ה' בפקודה )החלק  החלק הפירותי. –כל הטיפול בהוצאות נמצא בפקודה בחלק ב' 

(. זה לא שהוצאות לא רלוונטיות בכלל בתחשיב הפירותית, ולא ההונית ההוני(. הוצאות זה הפחתות לחישוב ההכנסה החייבת )

ההוצאות במשטר מיסוי הוני מהוונות למחיר הרכישה ולכן הן   –יר רכישה רווח הון. רווח הון מחושב כמחיר מכירה פחות מח

אלו   – יופחתו כשנמכור את הנכס ונכלול את כל ההוצאות הכרוכות במכירה שלו. יש הוצאות שמתווספות למחיר הרכישה 

 נדבר על זה בהמשך.  – הוצאות תחזוקה 

 .בפן הפירותיולא חישוב רווח ההון. מעתה והלאה נעסוק בד"כ הוצאות מופחתות במסגרת חישוב הכנסה פירותית חייבת 

 הוצאות פרטיות מול הוצאות בייצור הכנסה

 נשאלת השאלה: אלו הוצאות ראוי להפחית במסגרת חישוב הרווח? 

 –בסופו של דבר אנחנו מטילים מס הכנסה על הרווח )הרעיון לבסיס מס הכנסה צדק חלוקתי, אם לא נחשב נכון את הרווח 

ו בצדק החלוקתי = מס אמת(. אם אנחנו רוצים לחשב את הרווח בצורה נכונה, ורווח זה הוצאות פחות הכנסות? מדוע  פגענ

 הסיבה לכך:שלא נכיר בכל ההוצאות שמוציא הנישום? 

הכל   .0ההכנסה החייבת אצל כל נישום, על פני תקופה מספיק ארוכה, בסיס המס יהיה  נגיע למצב ש   אם נכיר בכל ההוצאות 

 – 0בסופו של יום זה הוצאות, ואם נכיר בכולן בסופו של יום הנישום יוציא את כל ההכנסות שלו ובסיס המס יהיה במצב זה 

 ברור שזה לא מצב שאנחנו רוצים בו.  היינו הך למצב שלא נגבה מס הכנסה. 

ורך הנאה שלא קשורות להפקת הרווח )אלא  הוצאות לצאנחנו נרצה להבדיל בין    אז איך נחליט אילו הוצאות לא מותרות בניכוי?

קובע אילו הוצאות    17. ס'  17ס'  זה גם מה שנמצא ברישא של    –שימוש ברווח(, לבין הוצאות שכן קשורות לתהליך הפקת הרווח  

הוצאות שיצאו בייצור הכנסה, כלומר שהן חלק מתהליך ייצור ההכנסה )בהמ"ש קבע מהם הוצאות בייצור   – מותרות בניכוי 

(, מדובר בעצם בהוצאות שהן אינטגרליות בתוך תהליך הפקת ההכנסה ואם אלו הוצאות הוצאות אינצידנטליות  –כנסה הה

מה שאפשר היה לטעון: שמחוץ לתהליך, ומהוות למעשה שימוש ברווח, מוצאות לצרכי הנאה פרטית אז הן אינן מותרות בניכוי.  

  – קתי, הרי שההגדרה שלו צריכה להיות מבוססת על צדק חלוקתי מאחר שבסיס המס נקבע / הוגדר מסיבות של צדק חלו

כלומר שחישוב המס יעשה במצב שיוצר צדק חלוקתי, ולכן לא בלתי סביר לטעון שהוצאה על כיסא גלגלים או תרומות לאביונים 

 . 17ס' הדין בישראל הוא  –על כן, שורה תחתונה )בשונה מתרומה לאוני'( ראוי שיותרו לניכוי במס. 

הוצאות  

הוצאות בייצור  
הכנסה

הוצאות  
פירותיות  

הוצאות הוניות

הוצאות  
פרטיות
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 עד כמה אלו הוצאות במוצאות בייצור הכנסה או הוצאות שמייצגות שימוש ברווח?   –דוגמאות 

 *** כרגע אנחנו חושבים רק על עצמאים ומתנתקים מהרעיון של הכנסת עבודה.  

 לעצמאי יש עסק, ולו יש הוצאות: 

 זה קשור להפקת הכנסה.   –אם הוא משלם שכר עבודה לעובדים בחנות   .1

תהליך הפקת ההכנסה כרוך בתשלום חשבון החשמל    –  אינצידנטליותנראה כהוצאה    –וחשמל בחנות  תשלום על שכירות   .2

  והשכירות.  

 על פניו נראה כהכנסה שלא קשורה לתהליך הפקת הכנסה.   –קניות בסופר לבית  .3

האם זה נחשב   –  רק שפה השאלה תהא שונה  –איפה המצב נהייה קשה? )אלו אותן דוגמאות שדיברנו עליהן בהכנסת עבודה  

 (. הוצאה לעצמאי בעוד השאלה בהכנסת עבודה הייתה האם זה נחשב הכנסה לעובד?

האם ההוצאה היא הנאה פרטית או   -כדי שיהיה לו איפה לחנות כשהוא בא לעבודה  לחניוןהעצמאי עשה לעצמו מנוי  .1

 שהיא הוצאה אינצידנטלית להפקת הכנסה? 

 צאה היא הנאה פרטית או שהיא הוצאה אינצידנטלית להפקת הכנסה? האם ההו –  ביטוח רפואיהעצמאי עשה לעצמו  .2

האם ההוצאה היא הנאה  –לפעילות שקשורה לעסק שלו ונשאר יומיים מעבר לשהות הנדרשת לכנס  טס לחו"ל העצמאי .3

 פרטית או שהיא הוצאה אינצידנטלית להפקת הכנסה? 

 נטלית להפקת הכנסה? האם ההוצאה היא הנאה פרטית או שהיא הוצאה אינציד - ארוח"צ .4

 נשמע שהמבחן בהכנסת עבודה יכול להיות דומה למבחן של הוצאות. 

 02/01/2019 –  21שיעור  

שנצרכו לשם הפקת תועלת אישית, הן הוצאות של  –מותרות בניכוי. הוצאות פרטיות  –הוצאות שבייצור הכנסה תזכורת: 

 שימוש ברווח ואינן ניתנות בניכוי. עלינו לקבוע את אופי ההכנסה כדי לקבוע את בסיס ההכנסה. 

 נצידנטליות או לא?  הן הוצאות המותרות בניכוי או לא? כלומר, האם הוצאות אלה אי הוצאות נסיעה  האם

אם אדם בחר להקים את העסק שלו במקום רחוק ממקום בישראל, הוצאות נסיעה לא מותרות בניכוי )של בעל עסק פרטי(. 

מגוריו בשל מטרה מהותית הרלוונטית להפקת ההכנסה נוכל לומר שמדובר בהוצאה אינצידנטלית, אך אם הוא הקים את העסק  

קשר הנאה שהוא מוציא מהמיקום הזה לא יהא מדובר בהוצאה אינצידנטליות. יש פה איזה במקום רחוק ממקום מגוריו בשל 

באותה  האם הנסיעה נגרמה כפועל יוצא מהקמת העסק במקום מרוחק בשל הנאה או מתוך צורך מהותי. -סיבתי מסוים 

פרטית, פתאום הוצאות הנסיעה   מידה ניתן להגיד שהאדם בוחר היכן לגור והוא עושה זאת עקב סיבות אישיות/פרטיות/צריכה

הופכות להיות סיבות פרטיות. הוא מפיק הנאה אישית פרטית, ולכן לא ברור איך אנו צריכים לחשוב על האם ההוצאה 

מדובר בהוצאות מעורבות שמכילות בתוכם גם פן פרטי וגם עסקי. לא ניתן לומר בצורה ברורה שהכנסות   אינצידנטלית באמת.

זה  –הן לא כרוכות ושלובות בנוגע לתהליך הפסקת ההכנסה, וגם לא באופן מוחלט לתהליך הפקת ההנאה  אלו אינצידנטליות. 

כך מה לעשות    גם וגם. בדיוק במקומות שאנו לא יודעים איך להכריע, עד שלא נבין למה מבחן האינצידנטליות מתכוון, לא נדע כל 

בישראל הוצאות נסיעה בעבודה לא  ה דוגמא מובהקת לכך. לגבי הוצאות מעורבות כאלו, כאשר הוצאות נסיעה בעבודה ז 

 אלו הוצאות מעורבות.   –מאפשרת ניכוי מס  

גודל ההוצאה נקבעת עפ"י גודל המרחק, החלטת מקום הקמת העסק היא   –הוצאות נסיעה לעבודה הן מהבית למקום העבודה  

הנובעות משיקולים אישיים לגור במקום  ורבות הוצאות מעאישית, לכן מדובר ב-עסקית ובחירת מקום המגורים הינה פרטית

 מסוים ומשיקולים עסקיים להקים את העסק במקום מסוים. הוצאות הנסיעה הן בהחלט הוצאות בייצור ההכנסה, אך לא רק!  

ולא נחשב בצורה מדויקת את הרווח ובכך נפגע בצדק  ניתן לומר שאם לא נתיר בניכוי הוצאות אלה, המס לא יהיה מס אמת,

לכן אולי יש מקום לבדוק אפשרות לחלק את ההוצאה לגודל ההוצאה הפרטית )שאינה מותרת בניכוי( ולגודל   –החלוקתי 

לא תמיד ניתן לחלק את ההוצאה המעורבת ההוצאה העסקית )שכן מותרת בניכוי( ולנכות רק את החלק העסקי. עם זאת, 

אין קריטריון מציאותי שמאפשר לפרק הוצאות מעורבות )שהן גם חלק מהפקת ההכנסה  – מיה באופן מדויק )או בכלל(לגור

 וגם חלק מההנאה הפרטית(.  
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 7ר ובניו בע"מ נ' פשמ"ג ת"א  בן עזא' פס"ד 

בנות הזוג טסו  ה"ב. רחברה לשיווק פרי הדר שלחה את מנהליה לארה"ב, לחברה היו הוצאות של טיסה, אוכל ושהייה בארקע:  

חו"ל, הן אינן עובדות בחברה והקשר היחיד שלהן לחברה היה רק בני זוגם. הבעיה הייתה שהם הגישו את  לעם המנהלים 

 ההוצאות של בנות הזוג ובני הזוג יחדיו בכדי לנכותם.  

 האם הוצאות אלו מותרות בניכוי?  השאלה המשפטית: 

המנהלים כדי להכיר את השווקים לשיווק פרי הדר בארה"ב. בהנחה שטענה זו אומתה, כל הם שלחו את טענת החברה: 

 ההוצאות האלה מותרות בניכוי כיוון והמהוות הוצאות אינצידנטליות להפקת ההכנסה. 

הזוג ההוצאות של בני הזוג היו מותרות בניכוי כי הן אינצידנטליות להפקת ההכנסה, אך הוצאות בנות טענת רשות המיסים: 

 . ואינן מותרות בניכוי על כן ההוצאות הן הוצאות מעורבות –אינן הוצאות אינצידנטליות אלא פרטיות  

כך שעל ההוצאות להיות בייצור הכנסה ורק   17ס' בהמ"ש מפרש את  –מה שנקבע כבר בהמון פס"ד  בהמ"ש העליון קבע

כוי כיוון והוצאות בנות הזוג אינן אינצידנטליות לייצור בייצור הכנסה, כלומר שההוצאות שהוציאה החברה אינן מותרות בני

 ההכנסה. 

 ניכויים מותרים  –לפקודת מס הכנסה   17 עיף ס

יציאות  ( 1, 31. לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר על פי סעיף 17"

 ..." ולשם כך בלבד( 2והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס  

הוצאות וגם )ניצול הרווח( הנאה הוצאות פרטיות למטרת הוצאות שמערבות גם  – הוצאות מערובות על כן, נאמר מעתה: 

   הן הוצאות שאינן מותרות בניכוי. )אינצידנטליות(ייצור הכנסה  שהוצאו ב

כל הוצאה שבהמ"ש מכיר בכך שהיא גם הוצאה פרטית וגם הוצאה בייצור  –עזר היא הלכה ארוכת שנים  ההלכה של פס"ד בן 

ההלכה הוקלה במובן הכנסה הן הוצאות מעורבות שאינן מותרות בניכוי. מותר לנכות רק הוצאות שהוצאות בייצור ההכנסה. 

שקל להפריד ביניהם וערבבו אותם, אולי הם חשבו  הוצאות  2לקחו  –שאלו הוצאת מעורבבות ולא מעורבות  )בדעת מיעוט(

כלומר שאלו הוצאות של בנות הזוג בנפרד ובני הזוג בנפרד שהוגשו   –שהם יצליחו לעשות "שיטת מצליח", אבל זה לא עבד 

כאורה  ניתן יהיה ל  –למס הכנסה ביחד ואם בן עזר יביא הוכחות לכך שניתן לפצל את ההוצאות לפרטיות בנפרד ועסקיות בנפרד  

כי יכול להיות   –ביהמ"ש העליון לא החזיר זאת לפקיד שומה לנכות את הוצאות בני הזוג, ולא לנכות את הוצאות בנות הזוג. 

 שהשופטים חשדו שאולי אם מישהו נוסע לטיסת עסקים הוא לא ייקח את בת הזוג שלו איתו. 

 פס"ד ורד מיחזור ו.מ. בע"מ נ' פ"ש חיפה 

חברת ורד מחזור בע"מ עסקה בפינוי אשפה עבור רשויות מקומיות, כאשר ההתקשרויות נעשו עפ"י מכרזים המתחדשים   רקע:

מהון המניות של החברה   99%-מדי תקופה. בין הרשויות עמן הייתה המערערת קשורה, הייתה גם קריית אתא. וייצמן המחזיק ב

לחלק מהעבירות בהן הואשם. בהמשך, וייצמן הגיש תביעה אזרחית  הואשם והורשע בפלילים, במסגרת עסקת טיעון, ביחס 

נגד ראש עיריית קריית אתא, בגין לשון הרע, בקשר לראיות טלוויזיוני שבו אמר, לפי הנטען, כי וייצמן דאג לכך שאיש לא ייגש  

על ידי בריונים וכי הוא עצמו   למכרז כי קיים קרטל של זבל מתוחכם ואלים, שמי שאינו משתייך אליו מנסה לגשת למכרז, מאוים

היה קורבן של איומים ותקיפות )אם כי לא אוזכר שמו(. החברה תבעה הכרה בהוצאות ההגנה המשפטית בתיק הפלילי נגד 

וייצמן וטוענת, כי מדובר בהוצאות ליצור הכנסה. בנוסף, נתבעה הכרה גם בהוצאות משפטיות הכרוכות בתביעת דיבה 

 שהוגשה.

האם ההוצאה על שכ"ט עו"ד מהווה הוצאה שניתן לנכות? האם זו הוצאה בייצור הכנסה? )הוא הוציא את  שאלה משפטית:

 שכ"ט במסגרת פעילות עסקית שלו(. 

 נציין כי הוצאות במסגרת פעילות פלילית הן הוצאות שאסורות בניכוי במסגרת הגנה על תקנת הציבור )טיעון סל(. ***

 על אף שבהמ"ש כן התייחס לזה.  –יבור, בהתעלמות מזה שמדובר בפעילות פלילית  *** נדון ללא התייחסות לתקנת הצ

כהוצאות שמוצאות מצד אחד כדי שאותו בעל עסק לא ייכנס לכלא כי אם   הוצאות על שכ"ט עו"ד ניתן לתאר את הבהמ"ש: 

את התמוטטות העסק,  הוא היה נשמת אפו של העסק, ולכן במידה שכ"ט הוצאה כדי למנוע  –יכנס לכלא העסק יתמוטט 

  מנגד,   ולכן היא הוצאה בייצור הכנסה. בנוסף, זו הוצאה שהוצאה כדי למנוע פגיעה במוניטין של העסק במידה ואכן היה מורשע  
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בהוצאת שכה"ט הוא שומר על החירות האישית שלו, כדי שהוא לא יכנס לכלא ושומר על שמו הטוב לכן מדובר גם על צריכה  

 פרטית לגמרי.  

אינה מותרת בניכוי, אלא אם כן נוכל לפצל את פן ייצור ההכנסה מהפן האישי  17ס'  שזוהי הוצאה מעורבות שעפ"ימכאן, 

 אבל אין באמת דרך לפצל את הוצאות של וייצמן באופן לא שרירותי ולכן הוצאות אינה מותרת בניכוי.  . באופן לא שרירותי

 פס"ד פ"ש דן נ' ורד פרי  

 עו"ד שהיא ובן זוגה עבדו. לזוג היו ילדים קטנים שדרשו טיפול, הם שכרו מטפלת ושילמו לה שכר.  רקע: 

בילדים לצרכי ניכוי מס, למרות שזה לא משהו חדש שלא ניסו נישומים הגיע הדיון על הוצאות טיפול  2000-*** רק בשנות ה

אלו עובדים  הבני הזוג    2-וזאת למרות ש  –היה ברור לכולם שמדובר בהוצאות מעורבות    2000-מעולם. זאת משום שעד שנות ה

ל ערערה על רשות המיסים, פן אישי. זה היה מפתיע שורד פרי בכל  בהןאלו הוצאות שקשורות בייצור ההכנסה משום שעדיין יש  

 ובכלל הצליחה!!!  

 האם הוצאות לטיפול בילדים הן הוצאות שמותרות בניכוי מס? האם אלו הוצאות שבייצור הכנסה?  שאלה משפטית: 

לפיצול החלק האינצידנטלי בייצור ההכנסה   ת בהמ"ש העליון: הוצאות טיפול בילדים הן הוצאות מעורבות, אבל אם הן ניתנו

 חלקים:   2-מותרות בניכוי. בהמ"ש אמר שהוצאות טיפול בילדים מורכבות מ

 המטפלת משגיחה על הילדים.   .1

 המטפלת מעשירה את הילדים בנוסף להשגחה.  .2

ן לצאת לעבוד אם לא  כיוון שלא ניתבהמ"ש אמר שאם המטפלת רק משגיחה על הילדים אכן מדובר בהוצאות בייצור ההכנסה 

יש פה עניין של הנאה אישית. במקום לפסוק שלא ניתן לנכות את   – תהא השגחה על הילדים, ואם זו גם מעשירה את הילדים 

ההוצאות בהמ"ש שלח את ורד פרי לבדוק מהו החלק שמטפלות גובות בעברו רק על השגחה אותו בהמ"ש יתיר בניכוי, ומהו 

העשרה אותו בהמ"ש לא יתיר בניכוי. על פניו, אין פה חידוש כיוון שלכאורה ניתן היה לעשות   החלק שמטפלות לוקחות בעבור

 רק את החלק שרלוונטי לייצור הכנסה.  

עדיין ההוצאה   מדובר פה, לדעת המרצה, במשהו מופרך כיוון שאין באמת דרך שמטפלת תוכל להשגיח על ילד ללא העשרה שלו! 

 חה היא הוצאה מעורבת במובן אחר לגמרי.של שכר עבודה למטפלת שרק משגי

  החליטו להביא ילדים לעולם שעבדו שנים ארוכות ואפשר להחשיב זאת כהוצאות בייצור הכנסה. אבל אם לא היו ילדים, ההורים  

לל שאנו רוצים גהוצאות טיפול בילדים מוצאות גם בגלל שאנו יוצאים לעבודה וגם בפקת הנאה פרטית, ולכן דבר שכולל ה –

ילדים הם מוציאים יותר על טיפול בהוצאות ילדים. אז איך יהיה אפשר לפצל   מביאים לעולם יותר ככל שבני זוג  –למשל  לדים!י

מדובר בהוצאה  לדעת נוסים,  בין פן ההשגחה בגלל שאנו יוצאים לעבודה לבין הפן של ההנאה שאנו מוציאים כי יש לנו ילדים? 

הוצאות טיפול בילדים    17ולכן לפי ס'  לכן, זו הדרך הנכונה לחשוב על הוצאות בטיפול בילדים,    מעורבת שאיננה ניתנת לפיצול!

 .אמורות להיות אסורות בניכוי

כל מי ששילם  – עולם המיסים הוכה בתדהמה אחרי מקרה גב' פרי, וגם רשות המיסים. ביהמ"ש העליון הבין את המהפכה 

בניכוי, וכל השכירים ירצו להגיש דוחות מס הכנסה וירצו להצהיר כמה שילמו   משהו עבור טיפול בילדים, יותרו הוצאותיו

למטפלת, ויש לכך הוצאות עד כדי שגביית המיסים תופחת באופן משמעותי )פגיעה כלכלית במדינה(. לכן ביהמ"ש העליון נתן 

גברת פרי, רשות המיסים באמת   זמן לרשות המיסים להתארגן ואמר כי הפסיקה תחול רק שנה אחרי. כרגע יש פסיקה רק על 

 . (1) 32ס' התארגנה ותיקנו דיי מהר את  

חשבו שזה ברור שאמירה זו  –כלל הוצאות אסורות, שם היה כתוב "הוצאות הבית והוצאות פרטיות"  (1)32ס' לפני התיקון, 

ל בילדים, הוצאות טיפול וצאות טיפוגם את הכוללת הוצאות טיפול בילדים, אבל התברר שזה לא מפורש מספיק, ולכן כללו 

)שהיו לפי הלכה בישראל אסורות בניכוי כי   הוצאות נסיעה לעבודהבאדם אחר, הוצאות בטיפול בבני משפחה אחרים, והוסיפו  

 היום התוצאה היא שהוצאות טיפול בילדים אסורות בניכוי. הן מעורבות(. 

 דוגמאות לפיצול:  
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לעומת פרטי, כן ניתן לקבל אינדיקציה על איזה חלק בהוצאות השימוש ברכב ניתן לפצל קילומטרז' עסקי  –שימוש בכלי רכב 

ואז לנכות את החלק העסקי. הפסיקו לאפשר ניכוי הוצאות שימוש ברכב כי אפשר  –היו לייצור ההכנסה ואילו להנאה פרטית 

)ניכוי הוצאות רכב(, חתך   לסמוך על כרטיסי הרכב אותם העבירו הנישומים באופן עצמאי. אך המחוקק, בתקנות מס הכנסה

 את קו הגבול אשר עד אליו ניתן לנכות )אדם שחרג מקו זה מפסיד ואדם שהוציא פחות הרוויח(.  

הוצאה שהיא מעורבת והיא לא אינצידנטלית רק לתהליך הפקת ההכנסה אסורה בניכוי, אלא אם כן ניתן לפצל   – הדין בישראל 

 במציאות, שאינם שרירותיים, דרכם נוכל לשייך חלק בהוצאה לייצור ההכנסה וחלק להנאה פרטית(. אותה )ניתן למצוא רכיבים  

ואולי   –הוא הכי פשוט, אבל הוא לא בהכרח הכי הוגן    –לא לאפשר ניכוי של הוצאות מעורבות    –  17יכול להיות שהפתרון של ס'  

 יש ערך מסוים לעניין הזה שכדאי להתחשב בו.

  באופן עיקרי מהותי כשרשות המיסים מזהה  –בשלמותן  ניכויןבות שמס הכנסה כן מאפשרת את ישנן הוצאות מעור

לכן, הוצאות ארוח"צ במקום העבודה, הוצאות חניה וכו' מותרות שההוצאה הוצאה ממניע עסקי רלוונטי לייצור ההכנסה. 

 בניכוי. 

 08/01/2019 –  22שיעור  

בר גם על הוצאות פרטיות וגם הוצאות הכרוכות בהפקת ההכנסה. ההבחנה כאמור, הקושי בהבחנה בין המקרים היא כשמדו

 השרירותית, הלא מדויקת, שבחר המחוקק לחיוב במס הוא פשוט לא להתיר בניכוי הוצאות מעורבות. 

 חקיקה:

)כלומר, הוצאות  ההכנסה לייצור המחוקק בחר במספר סיטואציות של הוצאות שיש בהן גם פן פרטי וגם פן של הוצאות

  –של הכל או לא כלום התוצאה המקרים שלא נמצא את  יהיו יוכר ואיזה לא. אלומתוך ההוצאה , לקבוע איזה חלק מעורבות(

תחת הרעיון שכן מדובר בהוצאות המעורבות בהפקת  –אלא נמצא שהמחוקק כן עושה איזה חלוקה ומתיר חלק כלשהו בניכוי 

רשימות ספציפיות של סוגי הוצאות בהן המחוקק בחר איזה חלק יותר ואיזה חלק לא יותר ה לההכנסה במידה מסוימת. דוגמ

תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות(,  , וב1995-תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות רכב(, תשנ"הניתן למצוא ב בניכוי

 , וכו'. 1972-תשל"ב

 אם אין תשובה בתקנות נפנה לפרשנות.   –נות או בתקנות  התשובה של מקרים של הוצאות מערבות נמצא או בפרש לסיכום,  

 הוצאות בייצור הכנסה 

 המבחן המשפטי לזיהוי הוצאה בייצור הכנסה: 

 "הוצאה שהוצאה כולה בייצור הכנסה".   17בס' חנים משפטיים למילים  בבהמ"ש קבע מ

 אך בהמ"ש לא פירש למה הכוונה. בהוצאה שהיא אינצידנטלית, בשנים הראשונות לקום המדינה קבע בהמ"ש כי מדובר 

באינצידנטלי = פירושו שעלינו לראות את מקור הפרנסה כדבר אורגני, בשלב מאוחר יותר, בפס"ד אחר מסביר למה הכוונה 

 בעי של המקור שמפיק הכנסה. ולשאול, אם ההוצאה הנדונה משתלבת בתהליכו ומבנהו הט 

 דוגמה ליישום על המקרים הקשים: 

בעל עסק עצמאי, בעל רכב, נוסע עם רכבו לחנות שלו ומחנה עם המנוי לחניון. לא ברור שהדבר כרוך ושלוב   – מנוי לחניון  -

 במבנהו הטבעי של המקור שמפיק הכנסה.  

 המקור שמפיק הכנסה.   גם פה לא ברור שהדבר כרוך ושלוב במבנהו הטבעי של – ארוח"צ  -

 למעשה, לא נעשה פה עבודה באמת עם פירוש של המבחן האינצידנטלי והוא לא מספיק מועיל לנו. 

בהמ"ש העליון אומר כי מבחן האינצידנטליות הוא ההלכה, אבל השופטים מרגישים שהמבחן צר מידי וקבעו  – בפס"ד ורד פרי 

  –  מבחן הזיקה הממשית והישרה –ונקבע מבחן פסיקתי חדש  17ס' מבחן חדש, רחב יותר, לזיהוי הוצאה בייצור הכנסה לפי 

כלומר יכולות להיות הוצאות שאינן  ,  צאה בייצור הכנסההיא הולתהליך הפקת ההכנסה,  הוצאה שיש לה זיקה ממשית וישירה  

 גם פה לא ברור לנו מה יוצר זיקה ממשית וישירה...   אבל יש להן זיקה ממשית וישירה. – כרוכות ושלובות 
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המחוקק שינה את ההלכה שנקבעה  שיפטור יותר מדי הוצאות ממס,  –בגלל שמבחן הזיקה הממשית הוא מבחן רחב מדי 

לזיהוי הוצאה בייצור  , שם נמצא המבחן המשפטי כיום(1)32ס' ע"י חקיקת )מבחן הזיקה הממשית והישירה( בפס"ד ורד פרי 

 .הכנסה

 למבחן האינצידנטליות! נקבע בחוק כי חוזרים   –למעשה 

יש   – , כיוון שהוא הדין העדכני והרלוונטי כיוםמבחן האינצידנטליות התשובה המשפטית תעשה עפ"י  –ביישום  /במבחן  •

לקחת את העובדות של המציאות בקייס / בסיפור ולבדוק לפי מבחן האינצידנטליות האם ההוצאה כרוכה ושלובה בתהליך  

  הייצור.

o   כשכן מהווה הוצאה אינצידנטלית וגם כשלא:  –לגבי המקרים הקשים, נספר את הסיפור לשני הצדדים 

   –חניון  ▪

למשל, כן מהווה הוצאה בייצור הכנסה: בעל החנות, כדי להגיע לעבודה ולהפיק את ההכנסה,   •

חייב להגיע עם רכבו, ונאלץ לחנות אותו בחניון, ולכן ההוצאה כרוכה ושלובה בהפקת  

 ההכנסה. 

o  כהוצאה בייצור הכנסה.    –היום, רשות המיסים מכירים בהוצאות חניון כהוצאה המותרת בניכוי 

 להכריע לכיוון אחד, לא צריך לתת דעה, ודעה שכנגד.  – במבחן 

 רותיות להוצאות הוניותיהבחנה בין הוצאות פ

 ברגע שהכרענו שהוצאות הן הוצאות בייצור הכנסה, יש להבחין האם מדובר בהוצאות פירותיות או בהוצאות הונית. 

 אין קשר בין הוצאות פירותיות והוניות להכנסות פירותיות והוניות!

 מונחים של הוצאות פירותיות והוצאות הוניות.  שימוש בפקודה ב אין

המועד המתאים   –  וההבחנה ביניהם היא בעיתוי ההכרה בהוצאה הסדרי מס שונים להוצאות שאנחנו מתירים בניכוי    2-מדובר ב

 כאן אנו עוסקים בסיווג ההוצאות על פני זמן.   הנכון המדויק והראוי להכיר בהוצאה.

כלומר   –שנים   4רכישת מכונה לצורך ייצור הכנסה )למשל, מכונת קפה לבית קפה( שיש לה אורך חיים של  מקרה של  דוגמה:

  קפה ואחרי חלוף הזמן, באופן סטטיסטי הוא יאלץ להחליפה. עלות המכונה באמצעותה שנים יוכל הבעלים לייצר  4שעל פני 

 מה עיתוי ההכרה בהוצאה הנכון? מתי?₪. המכונה תותר בניכוי, אבל  4000היא 

בשנה הראשונה,   4000ורוכש את המכונה, אז ההוצאה היא    4000התשובה המתבקשת היא שאם בשנה הראשונה הוא מוציא  

 בהמשך. לחלופין, ייתכן שיש מקום לסברה שההוצאה תוכר באופן פרוס. 0-ו

כאשר דויק וראוי להכיר בתוצאה מהסוג הזה היא באופן פרוס ולא באופן מידי, בשל הטיעון הכלכלי: הדרך שבה טוענים שמ

אין לו פחות,   –₪ ומקבל מכונה. מבחינת מידת ההתעשרות שלו, מצבו אותו דבר  4000אדם רוכש את המכונה, הוא מוציא 

הוא עדיין   -. לכן מצב נותר זהה  4000בשווה כסף של  מזומנים, אבל קיבל נכס    4000הוא הוציא  מבחינת מזומנים  זאת משום ש

הוא   4000ומקבל מכונה של    4000ניתן לטעון שכאשר הוא מוציא    מבחינה כלכלית לא התעשר, היא עדיין לא הכניסה לו כלום.  

 ומצבו הכלכלי לא משתנה, נכון לרגע רכישת המכונה.  - לא נחסר 

נתי, )לא בודקים את זמן ההכנסה אלא את זמן ההוצאה(, לכן מה שמעניין  עם זאת, כאמור, הדרך לחישוב בסיס המס הוא ש 

, כי היא מכונה 4000כשיש צורך לדווח על ההוצאות. במהלך השנה המכונה כבר לא שווה  -הוא מה שקרה עד סוף השנה 

ההוצאה, יש לי אם מסתכלים רק על  - 4000, ומכונה ששווה פחות מ 4000משומשת בת שנה. עד סוף השנה יש לי פחות 

, הרי שבמהלך 2900-אם עד סוף השנה ערך המכונה ירד ל  .ערך הבלאי של המכונהכמה חסר?  חסר, פחות מבחינה כלכלית.  

. ואם בסוף השנה 1100מבחינה כלכלית. בצורה הזו, לפי ההוצאה הכלכלית, מבחינה כלכלית יש לי פחות  1100השנה ירדתי 

 .  2000כלכלית יש לי פחות   , מבחינה2000השנייה המכונה שווה 

 פחת 

פחת הוא פריסה של הוצאה שמייצרת הכנסה  הרעיון של פחת הוא הבחנה בין הוצאה פירותית להוצאה הונית: מהו פחת? 

   על פני זמן לתזרים של הוצאות על פני זמן.

בסופו של דבר, בסיום ניכוי הפחת, לאורך השנים נכיר  המכונה לאותה שנה(. התבלות  / )הפחת למעשה שווה לערך התכלות 

 בכל ההוצאה.
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על פני  ולכן מוכרת באופן פרוס   הוצאה הונית,נקראת   יותר משנת מס אחת הוצאה שמייצרת הכנסה על פני  הוצאה הונית =

 י הרציונל הכלכלי שהוצג לעיל. "עפזמן 

גם הוצאה שוטפת(,   ת )נקרא  הוצאה פירותית   בלבד מכונה  שנת מס אחת הוצאה שמייצרת הכנסה על פני    הוצאה פירותית = 

 שנת מס.   1ולכן מתורת כולה בניכוי באותה 

. כלומר שבכל אחת מהשנים שמותרת ההוצאה מכאן שפחת מהווה פריסה של הוצאה הונית לתזרים של הוצאות פירותיות 

ה פירותית לאותה שנה. הפחת הוא ההוצאה הפירותית לאותה שנה ואותה אנחנו מנכים.  ההונית בניכוי, הפחת מהווה הוצא

 הרעיון של הפחת הוא הפיכת הוצאה פירותית להונית.למעשה, 

 .  (8)17ס'   ניכוי פחת מותר בניכוי עפ"י הוצאת

 דוגמאות: 

הוצאה פירותית, חשמל לא מוציאים על פני זמן, אלא ההוצאה נעשה לאותה נקודת זמן באותה הוצאות חשמל בעסק:  -

 שנת מס.  

 הוא עובד עכשיו, לא בשנה הבאה. – הוצאה פירותית משכורות עובדים:  -

יש אורך חיים של יותר משנה אחת, ולכן מבחינה כלכלית נכון להכיר בהוצאה על המכונה על פני    למכונות בדר"כמכונות:   -

 ומדובר הוצאה הונית.   לפי ירידת ערך הנכס, תקופת זמן,

 הדין בישראל

ר מהו מגדי  21וס'    מתיר פחת בניכוי כהוצאה פירותית / שוטפת   (8)17ס'   :21ס'  וב  (8)17ס' הדין בישראל בעניין מפחת מוגדר ב

 . פחת

דהיינו, אם זהינו הוצאה  – הוצאה בייצור הכנסה, אינה מותרת בניכוי אלא על יד פחת ש הוא שהוצאה הונית,  הכלל בישראל

 היא באמצעות פחת.  ולנכות אותה שהיא הוצאה הונית, הדרך העיקרית להכיר בה 

 אסורים בניכוי, אלא אם ננכה אותה על פני זמן כלומר, הם  ₪ מהווים הוצאה הונית  4000  –בדוגמה לעיל, על מכונת הקפה   ***

 ע"י פחת. 

 התנאים להכרה בפחת 

 קובע את התנאים להכרה בפחת:  21ס' 

תקנות נקבעו    21ס'    מכוח  על פני איזה תקופה פורסים את הפחת.הפחת הוא פריסה של הוצאה הונית ולכן צריך להגדיר   .א

המחוקק קבע באופן סטטוטורי מהו אורך החיים של כל נכס. בתקנות  נכסים ושל  ארוכה  שם יש רשימה    ה )פחת(,ס הכנס מ

אורך החיים נגזר משיעור   –  שנים  10זה אומר שאורח החיים הוא  10%שיעור הפחת.  – זה נקרא "שיעור ההפחתה" 

 לבחינה לא צריך להכיר את התקנות אלא רק להכיר שהם קיימות.. הפחת

הדרך שבה פורסים את הפחת, את ההוצאה ההונית, על פני אורך החיים   –  21ס' בהדרך בה פורסים את ההוצאה נקבע  .ב

₪ לחלק   4000למשל:  –)באופן שווה על פני אורך החיים ולא עפ"י ערך הבלאי לכל שנה  שנקבע בתקנות יהא בקו ישר

 ₪ לשנה(.  1000שנים =  4ב

. יהיה קשה מאוד ליישם פחת כלכלי מאותה סיבה שלא  פשוטישר כי זה  בקו עושים פחת  למה עושים פחת בקו ישר? 

 מטילים מס על רווחי הון. 

אנחנו צריכים לפרוס, ולבחור בין דרכים שונות/טכניות/שרירותיות שלא מודדות דברים במציאות, וצריך לחשוב על דרכים  

 טכניות לביצוע הפריסה בתקווה שזה יהיה מדויק. 

 קו ישר, דרך הולכת ופוחתת, או הוצאה הולכת ועולה.   לרואי חשבון יש כמה שיטות: פחת על

. יש נכסים שפחות מתבלים בהמשך, ויש נכסים שיותר מתבלים בהמשך. יש  תלוי בסוג הנכסאיך בוחרים בין השיטות? 

נכסים שהדעיכה שלהם על פני זמן פחות או יותר לא משתנה. אנחנו מזייפים בכל מקרה, זה לא תוצאה נכונה, אבל היא 

 שוטה.  פ

 .בישראל אימצנו רק פחת בקו ישרכדי לצמצם את מידת הטעות ננסה להתאים את השיטה יותר.  

 
 עפ"י שיטת הדיווח 1



 2018/9  –רותם כהן   יעקב נוסים  פרופ'דיני מיסים |  – מחברת מצטברת 

   62עמוד | 
 

שיטות, הנישומים ינסו לשכנע את רואי החשבון לאמץ את השיטה שבה הם   2ברגע שיהיו  – פשטות הרעיון הכללי הוא 

 חרות כן מאפשרים יותר מדרך אחת. . וכשיש דרך אחת זה יותר פשוט, למרות שבמדינות אמוקדםמשלמים מס באופן 

  כדי לקבוע את הפחת בקו ישר, צריך לזהות את הוצאת הנישום )הוא צריך לדווח עליה( ולהעריך את אורך חיי הנכס.

בהוראות יצרן כמה שנים הנכס צפוי  בודקים  –באופן סטטיסטי, או לחילופין באופן טכנולוגי בתקנות נקבע אורך חיי הנכס 

באופן סטטוטורי לא נקבע את אורך חיי המס באופן סטטיסטי או באופן טכנולוגי, אלא  עם זאת,  כנולוגי.להחזיק באופן ט

 על פי התקנות.  

יהיו כאלה שירוויחו ויהיו כאלה שיפסידו מאי הדיוק    ברור לנו לחלוטין שפחת בקו ישר אינו מדויק. מדובר בפשרה פשוטה. 

 שלו.

היא אינה רשימה מקיפה וכוללת. מדובר בתקנות מאוד ישנות שכמעט    פחת(ה )ס הכנסבתקנות מ***הרשימה שמופיע  

 ולא השתנו מקום המדינה. 

 תנאים לתחולת הסדר הפחת )כיצד מנכים פחת(:

 (.מוי פחת ד   –  יוצא דופן לכלל הזה – )חריג 2. ר הנכס לא זכאי לנכות פחתשוכ רק בעלים זכאי לנכות פחת. .א

נפסק בין השאר, כי אם הנכס לא משמש   – פס"ד חברת חשמל .לשמש בייצר ההכנסה הנכס חייב , הדין בישראללפי  .ב

לייצור ההכנסה. נניח שרכשתי מכונה אבל העובדים לא עברו    בפועלהכנס חייב לשמש    –לייצור הכנסה אז הפחת לא יוכר  

כמו כן,    הכשרה ואי אפשר להפעיל את המכונה, למרות שהוצאה ההוצאה, הפחת לא יוכר עד שהמכונה תתחיל לעבוד.

 הפחת יושהה במידה והשימוש במכונה יושהה.

לא נקבע לו  יותר משנה )הוצאה הונית(, אך  , שמייצר הכנסה על פנינקבע שנכס –זהו פס"ד ישן מאוד  – א" פס"ד נצב .ג

כיוון שהוצאה הונית אינה מותרת בניכוי אלא על ידי פחת. זו תוצאה נוראית אבל   , לא ניתן להכיר בהוצאה.פחת בתקנות 

ולאפשר לרשות המיסים להכיר   "לעקוף" זה הדין וההלכה בישראל. מאז פס"ד זה יצאו פס"ד של בהמ"ש המחוזי שמנסה 

ל ההוצאות על שמלת הכלה הן  כ – "פס"ד "שמלות כלה לה פחת ברשימה המסודרת. ונית למרות שלא נקבעבהוצאה ה

הוצאות שמייצרות הכנסה על פני זמן ולכן הן הוצאות הוניות, אבל לא מכירים בהן בפחת בתקנות. בבימ"ש קבעו להכיר 

 .א"בשיעור פחת מסוים לשמלות כלה, ועקפו בצורה מסויימת את ההלכה בפס"ד נצב

ורשות המיסים כן מאפשרת פחת כלשהו   צב"אס"ד נ אין הודאה ברשות המיסים שהם לא מאוד מקפידים על ההלכה בפ

 אך בפועל זה המצב.  –על נכסים שכרוכים בייצור ההכנסה על פני יותר משנה )הוצאות הוניות( 

 

 : שאין לה פחת הונית יש עוד דרכים עקיפות להכיר בהוצאה  

אם   – למשל )כלומר, לשייך בצורה כלשהי(. מוכר  לנסות להצמיד את ההוצאה או את הנכס לנכס אחר שיש לו פחת  .א

ומדובר בהוצאה לייצור הכנסה(, אפשר "להצמיד" את השלט למבנה אליו מוצמד השלט   –רכשתי שלט )שאין לו פחת 

 "ולהעמיס" את עלות השלט על המבנה )שלו יש פחת(. 

 לפס"ד נצב"א. ת, ובניגוד מבקשים מפקיד השומה להכיר בפחת, למרות שאין פחת לפי התקנו –הליכה לפקיד שומה  .ב

אם לא מצליחים להצמיד ולא מופיע בתקנות ההוצאה ההונית לא תוכר כפחת אבל ניתן יהיה להכיר בה במועד מכירת   .ג

 אם מוכרים נכס שרכישתו מלכתחילה הייתה הוצאה הונית, הרי שהמכירה שלו בד"כ תיצור רווח הון. –  הנכס

בניכוי הוצאות פחת. הפסד הון מקבל טיפול מס דומה לזה של   מחיר מכירה פחות מחיר רכישה, רווח הון = •

וכך מכירים בהוצאה ההונית בשלב    –הוצאה. בחישוב רווח ההון מפחיתים את מחיר הרכישה )ההוצאה ההונית(  

עדיין עדיף פחת כמובן: מכירים בו על פני זמן ולא רק במועד המכירה;   המכירה של הנכס, ולא דרך פחת רגיל.

מופחת בתחשיב המס שכפופה למדרגות המס. כשהוא מוכר בצורה הזו, במכירה, הוא   -צאה פירותית  מוכר כהו

 מקבל שיעור מס מופחת, מאוחר יותר בזמן, ולא כדאי.  

  –לדווח לרשות המיסים  יש אפשרות להרוס את הנכס, אז – אם מדובר על נכס שלא ניתן למכירה – מכירה לא אמיתית  .ד

ויספרו סיפור שהשמדת הנכס  אין לו יותר מחיר שוק, , 0-ואז רשות המיסים מקבלת את זה, מכירה בכך שערך הנכס ירד ל

 היא מעין מכירה.

 
לפנות לדיון לגבי שיפורים ותיקונים במושכר. השוכר מבצע שיפוץ בנכס של המשכיר.. האם עסקת חליפין? יש תקנות לשוכרים שעושים  2

אבל לא מדובר בפחת! התקנות   –שנים    10באופן פרוס על פני    –התאמות בנכס, אז ההוצאה של השוכר מוכרת לשוכר באיזשהו אופן לשוכר  
 ששוכר לא יכול לנכות פחת, ולאפשר הסדר שהוא דמוי פחת. באו להקל על המצב הזה



 2018/9  –רותם כהן   יעקב נוסים  פרופ'דיני מיסים |  – מחברת מצטברת 

   63עמוד | 
 

 אפשרויות "להכרה" בפחת מחוץ לתקנות:  4דרך המלך זה פחת, ויש  לסיכום,

 מתחננים לפקיד שומה שייתן פחת  – אין פחת  •

 להצמיד •

 למכור •

 להרוס למכירה •

הסיווג לתוך הסעיף בתקנות, לתוך הנכס, הוא בעל משמעות ולכן לפעמים מתווכחים על הסיווג כיוון שיש לכך השלכה על   •

 גובה הפחת שמכירים.  

, פחת  10%ומר להכיר בשיעור פחת גבוה יותר. אם פחת רגיל הוא  כלמאפשר להאיץ את קצב ההכרה בפחת,    –  פחת מואץ  •

שנים. פחת מואץ למעשה מהווה הטבה  5ל  10, כלומר פחת מואץ יכול לקצר את אורך חיי הנכס מ20%מואץ יכול להיות 

אץ  לנישומים, ומוביל לכך שמכירים בהטבה בהוצאה ההונית לתקופה קצרה יותר. בד"כ משתמשים בהסדרים של פחת מו

חוק עידוד  הכסף שווה יותר היום ולכן הנישומים ירצו את הכסף כמה שיותר מהר(.  –לצורך עידוד )ערך הזמן של הכסף 

מטרתו לעודד השקעות הון, ואחת הדרכים המיסויות לעודד השקעות אלו זה פחת מואץ, כשהמטרה שירכשו   השקעות 

 3אות = דחיית מס, ויש לכך ערך.יותר הון מאחר והם מקבלים את הטבת המס הזו. הקדמת הוצ 

( לנישומים  2)עד פי    200%ניתנת סמכות שבשיקו"ד לפ"ש להאיץ את הפחת עד  לתקנות מס הכנסה )פחת(    4בתקנה    גם

שהוכיחו לו שבמקרה הספציפי האישי שלהם, באופן בו הם משתמשים בנכס שמוכר עליו פחת, הבלייה של הכנס מואץ  

 יותר. 

 . (2למעשה אומרים שהוא הואץ פי  200%-ב אומרים שהפחת הואץש)כ

שדיבר על חברה שביקשה פחת מואץ למדידת השימוש במים, החברה מתקינה את המדים האלה  היה פס"ד  דוגמה:

שעות ביממה. בהמ"ש אמר  24מקבלת עליהם פחת. החברה ביקשה פחת מואץ על המדים האלה כיוון שהם עובדים ו

 שעות ביממה.   24שאורך החיים של השעונים האלה מלכתחילה נקבע תוך התחשבות ברעיון שהמדים האלה יעבדו 

 והכרה בפחת באופן פירותי רווח הון חישוב 

 ך: חישוב בסיס המס ההוני מחושב כ

   (מכירה  מחיר  –  רכישה( מכיר  –  הופחת( שכבר פחת )כלומר,  נצבר )פחת  =  הון  רווחי

 מדוע מוסיפים את הפחת לבסיס המס? 

 חישוב רווח הון כדרך להכרה בפחת באופן פירותי. מדובר ב

 כאשר מוכרים את הנכס, מכירים בהוצאה ההונית על הנכס, גם אם אין הכרה בפחת על הנכס המדובר.

 וכר כהוצאה הונית. היתרה תרק להכיר ברעיון של פחת שנצבר עד לרגע המכירה ואז   –  צריך להכיר את התחשיבלא 

לצורך חישוב   הכשמוכרים את הנכס, מוכרים נכס שכשנרכש ההוצאה הייתה הוצאה הונית שקיבלה הטבת מס והופחת

תית מידי שנה ע"י חישוב פחת. ההוצאה על . ההוצאה ההונית הופחתה, למעשה, כהוצאה פירו )הרווח( ההכנסה החייבת

רכישת אותו נכס הייתה הוצאה הונית שקיבלה ביטוי מיסויי )ע"י ניכוי הפחת(. כשהפחת מוכר בהוצאות הפירותיות, בשביל  

, כיוון שלאורך התקופה בה החזיק הבעלים בנכס, הוכרה שלא יהיה תחשיב כפול של הפחת, מפחיתים את הפחת ברווח ההון

אם נפחית את מחיר הרכישה ממחיר    –ה על רכישתו באופן מצטבר )כלומר, מידי שנה ע"י הפחת(, ע"ב הבלאי של הנכס  ההוצא

המכירה, לצורך חישוב רווח ההון, ללא התחשבות בפחת שכבר הוכר, ייווצר מצב של הכרה כפולה בפחת )בהוצאה ההונית(  

 ולכן, מתחשבים גם בפחת הנצבר. 

הפחת בעת המכירה, יכול להיווצר מצב של "הפסד רווח הון" הוא לא יצטרך לשלם מס על המכירה של  אם לא הוכר עדיין כל

 הנכס, ובעתיד אף תינתן לו הטבת מס על המס העתידי שיצטרך לשלם, כך שההפסד יתקזז.  

        מכירים בה פעם אחת.   למעשה, לא מכירים בהוצאה פעמיים, אבל גם לא מכירים בה פחות מפעם אחת 

אם אדם קנה נכס משומש, ובנקודת הרכישה הוכר חלק מסוים מהפחת, לאדם החדש, שקנה את הנכס, יוכר פחת באותו   •

, וכבר הוכר  מידי שנה 25%שיעור לכל התקופה הנותרת. כלומר, שאם אדם קנה מכונה ביד שניה, ששיעור הפחת שלה 

השנים שמוכרות בתקנות(, לאותו אדם שקנה את המכונה ביד שניה יותר   4וך מת 3)כלומר, עברו הכולל מהפחת  75%

 
 ראו שיעור עיתוי מס. –הקדמת הוצאות משמעותה דחיית מס  3



 2018/9  –רותם כהן   יעקב נוסים  פרופ'דיני מיסים |  – מחברת מצטברת 

   64עמוד | 
 

הוא ששיעור פחת מהתקנות חל על נכסים חדשים כמשומשים: אם קונים את הנכס  הכלל הטכני   שנים. 4היתרה על פני 

ה לא מעודד אנשים  זפשטות.  הרציונל =    בשנתו האחרונה: ההוצאה תוכר לו על פני כל אורך חייו הסטטוטוריים של הנכס.

 לרכוש יד שניה.

 / נכסים שאינם מתכלים  נכסים שאין להם פחת

כיוון  לנכסים שאינם מתכלים אין פחת, ולא אמור להיות להם פחת כי הם לא מתכלים. דוגמה לנכסים כאלה: קרקע, מניות

 שאינם נתפסים בעלי כנכסים בעלי אורך חיים מוגבל.  

 שנים כשמערכת השמש תגמר )ערך הבלאי הוא מעוד איטי(.  מיליארדילקרקע אין פחת כי היא תתכלה רק עוד  –קרקע  -

במהלך החיים של החברה אנו לא חושבים על חדלות פירעון אלא על עסק חי, וכל עוד אנחנו חושבים על חברה   –מניות  -

 כעסק חי גם למניות אין פחת. 

כנסה על פני זמן, ההוצאה לרכישת המניה / הקרקע תהיה הוצאה הונית שאינה מותרת  אדם שמוציא הוצאה על נכס שמייצר ה

בניכוי אלא על ידי פחת, אבל לנכסים אלו אין פחת ולא יהיה פחת. אז נכון לומר שאנחנו לא מחשבים את הרווח בצורה נכונה?  

 את הקרקע )הסדר המיסוי ההוני(.                        הוצאה ההונית הזו הוא רק כאשר מוכרים את המניה או ב ההכרה התיקון לאי .לא

 . המכיר מחיר – רכישה(  מכיר  – נצבר  )פחת  =  הון רווחי  

ני  א   –   כי אין הוצאה. הוא תמיד שווה את אותו הסכום. הערך הכלכלי בגין ההוצאה במזומן לא יורד   - הרעיון הוא כלכלי    –לסיכום  

 בעל הנכס הזה ימכור את הנכס.רק כשהוצאה הונית על נכס שאין לו פחת תותר בניכוי  לא חסר, ולכן 

 הוצאות לגבי נכסים קיימים 

 להוניות לגבי רכישת נכסים )אדם שרוכש נכס שלא היה לו קודם(.    עד כה, עסקנו בהבחנה בין הוצאות פירותיות

נרצה לעסוק בנוגע להוצאות לגבי נכסים קיימים. מדובר על סיטואציה בה בשונה מרכישת נכס )גם בניית נכס נכנסת  עכשיו

ך כדי החיים של הנכס  מתקן/משבח... תו  – יש לי נכס הון שמפיק הכנסה ואני מוציא עליו  תחת טיפול המס של רכישת נכס(,  

השאלה היא אם היא מוכרת באופן שוטף השנה, פירותית,  או שהיא הוצאה   אני מוציא הוצאות שדרושות להון שמייצר הכנסה.

 הונית.

 יש לסיטואציה הזו מבחן משפטי שונה וצורת חשיבה קצת שונה. 

   או הוניות? איך מבדילים ביניהן?  האם ההוצאות פירותיות : העיתוי עולה שאלת  

 סוף חיים  – פס"ד בלו צליבי נ' פ"ש ירושלים

הן הוצאות ביצור   על רכב ההוצאות שהוא הוציאלכן , ווהיה מדובר על אדם שהפיק הכנסה מחלוקת עיתונים עם מכוניתרקע: 

הן הוצאות הוניות לצורך ייצור הכנסה שמוכרות כפחת  –  רכישת הרכב וכל ההוצאות הנלוות אליו הכנסה שהיו מותרות בניכוי.

המקרה שנידון בפסק הדין הזה היה טיפול שהוא עשה במנוע. באיזשהו שלב הרכב הפסיק לפעול והמנוע לא  .מותרות בניכויו

 )לא החליפו מנוע, אבל זה עלה כסף(.    עבד. הוא הכניס את הרכב למוסך, תיקנו את המנוע והרכב המשיך לנסוע

האם מדובר בהוצאה פירותית או הונית? האם ניתן להכיר בהוצאה באופן שוטף או רק באמצעות פחת?  השאלה המשפטית: 

בהוצאה פירותית ניתן להכיר היום, ואז הרווח לצרכי מס יהיה נמוך  -)כל נישום מעדיף הוצאה פירותית על פני הוצאה הונית

 תיד(. יותר בע

אז במקרה הזה  – איך מכירים בה לפי הפחת? אין הוצאה כזו בתקנות מס הכנסה במקרה של פחת  אם זו הוצאה הונית, 

"יעמיסו" את ההוצאה על המחיר המקורי המפוחת של הנכס. עכשיו נמשיך להפחית את מחיר הרכב עם תוספת העלות. 

הפחת שמקבלת הוצאה כזו הוא  על המחיר המקורי המפוחת.  לגבי הון הוא להעמיס אותםעל שירותים הטיפול בהוצאות 

 היא תוכר בשנה שבה הוצאתי אותה על פי שיטת הדיווח.  אם ההוצאה היא פירותית   הפחת של ההון.

 הדין בישראל: 

 בהמ"ש השתמש במבחן הנ"ל כשמדובר על הוצאה על נכס קיים.  –  מבחן השמירה על ההון הקיים מול ההשבחה של ההון

 שלבים:    2-יישם את המבחן ב בבהמ"ש
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 מהו ההון הקיים? סביר להניח שזה הרכב.   (1

 האם תיקון המנוע הוא שמירה או השבחה של הרכב?   (2

 :  עפ"י מבחן זה

 . הוצאה הונית  הרי היאאת ההון הקיים )=הוצאה שמעלה את ערך הכנס(  אם ההוצאה משביחה  -

)= מאפשרת את המשך השימוש בנכס, כאשר ערך הנכס נשמר ולא משתנה(,  אם ההוצאה שומרת על ההון הקיים  -

 אם לאחר התיקון, ערך השוק של הנכס לא השתנה, הרי שמדובר בהוצאה פירותית ושוטפת. כלומר, 

 על כן: 

 היא מוכרת באותה שנה שבה שילם למוסך. –  אם זו הוצאה פירותית  -

 הדרך היחידה להכיר בה היא באמצעות פחת.  – ית אם זו הוצאה הונ -

ממה שהיה )יותר פיזית(.    יותרהאם הרכב יותר חזק, יותר יפה, יותר עמוק,    – בית המשפט בודק האם יש יותר ממה שהיה קודם  

אומרים שמה שהיה זה מה שנשאר, וזה שומר על הקיים. בהמ"ש אמר כי תיקון המנוע לא  –אם לא מוצאים יותר ממה שהיה 

השביח את מצבו של הרכב ולא הוביל להכנסה גדולה יותר, עד לתיקון הרכב הוא נסע בצורה מסוימת, וגם לאחר התיקון  הרכב 

 יוק הוא לא נסע יותר מהר או יותר חזק, האוטו לא יפה יותר.  נסע באותה צורה בד

  אם מדובר על הוצאה שחוזרת על עצמה כל שנה )שגרתית(, הרי שהיא הוצאה פירותית, קבע בהמ"ש בפסה"ד כי על כן, 

ולא צריך לחזור עליה כל שנה, היא  אם ההוצאה לא חוזרת על עצמה, אז היא הונית וצריך לחזור עליה בכל שנה ושנה. מנגד, 

אם ההוצאה לטכנאי מייצרת הכנסה על פני זמן היא כשלעצמה, המשמעות היא שהוצאנו כסף והטכנאי  תיפרס על פני זמן. 

 נתן לי ערך שמתכלה לאט ולכן מבחינה כלכלית ראוי להכיר בו באופן נפרס. 

 ש מבינים שמירה מול השבחה: , השאלה הגדולה היא איך בהמ"הדין בישראלהמבחן הזה הוא  

   , ואם לא עלה מדובר על שמירה על הקיים. אם ההוצאה מעלה את ערך הנכס מדובר על השבחה -

 אם החזרנו את הגלגל "אחורה" והארכנו את חיי הכנס, הרי זו השבחה )עצם התיקון מהווה השבחה(. -

ק באותה שנה, היא פירותית. אם אפשר להפיק  תדירות ההוצאה: אם הוצאת על תיקון כלי הרכב מאפשרת לייצר הכנסה ר -

ההוצאה היא הונית. כלומר, שאם מדובר בטיפול שנתי לרכב שחוזר על עצמו כל שנה )הטיפול ייצר   –במשך מספר שנים 

  10שנים, כנראה שההוצאה מייצרת הכנסה במשך  10זה פירותי. אם זה הוצאות שמוציאים פעם ב – הכנסה כל שנה( 

 שנים. 

והעובדה כשלעצמה יכולה להעיד על   –כי לא מדובר בהוצאה שחוזרת על עצמה  –מעשה רשות המיסים כך טענה ל

 השבחה.

חושב שההוצאה על תיקון המנוע הייתה צריכה   נוסיםההוצאה היא שמירה על הקיים ועל כן היא פירותית.  במקרה זה נפסק כי  

כל . זה לא היה קלקול מפתיע, הוא דעך עד שמת, ולכן לסוף חייו המנוע הגיע –להיות הונית. מדובר לדעתו במצב מאוד קיצוני 

נכס מגיע לסוף חייו הרי שהפחת נגמר וכבר ש כ.  משביחה את הנכסמאריכה את החיים של הנכס, כלומר    הוצאה עליו בהכרח 

אין הוצאה של פחת. במקרה זה, המשמעות הפרקטית של הכרה בהוצאה כהוצאה הונית היא בעצם לא להכיר בהוצאה כי כבר  

אין ערך לרכב ואין לו עוד פחת, ולכן התוצאה היותר הוגנת מבחינה משפטית היא לא להכיר בהוצאה כהוצאה הונית ולכן אולי 

 וצאה של הוצאה פירותית היא התוצאה הפחות גרועה במקרה ספציפי זה כי היא תאפשר הכרה בהוצאה כלשהי.  הת

"ממששים"   –הוא שבתי המשפט מפרשים את השבחה מול שמירה בצורה פיזית  הכלל המשפטי שנקבע  –להלכה /   במבחן

בר בשמירה על הקיים, וזו הוצאה פירותי. לעומת  אזי מדו –אם הנכס נשאר כפי שהוא היה לפני שקרה הליקוי  –את הנכסים 

ואז יהיה מדובר בהוצאה   –שהשביח את מצבו של הנכס    –זאת, הכרה בהשבחה תהיה רק כאשר חל שינוי פיזי משמעותי בנכס  

 ! פיזיבהמ"ש לא מתרכז באורך הזמן שנוסף או בערך הכלכלי אלא מדובר במצב  הונית )מכירים בה כפחת(.

 09/01/2019 –  23שיעור  

 איך עונים על שאלה במבחן? 

 מה השאלה המשפטית   -

 מציגים המבחן המשפטי   -
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 יישום -

 כלשהי לנכס:  פיזית בוחן האם יש תוספת   –מבחן השמירה מול השבחה  כאמור, 

 הרי שזו השבחה. –אם יש תוספת  -

 והוא פועל באותה צורה גם לאחר ההוצאה, הרי שזו שמירה.  –אין שינוי בפעילות  –אם אין תוספת  -

: הרכב נסע באותה צורה בדיוק לאחר ההוצאה, ולכן במובן הזה ההוצאה היא פירותית.  פס"ד בלו צ'ליבילהבין את    דרך אחת לכן  

ה לו החייאה. בהוספת הנתון תעשנלמעשה  ויצרן  ההוראות    "י, המנוע הגיע לסוף חייו עפפס"ד בלו צ'ליבישל    הבמקר  עם זאת, 

י שזו הוצאה שמייצרת הכנסה על פני זמן, ועל הזה, הרי שבוודאות הארכנו את חיי המנוע וחידשו אותו בצורה מסוימת, ובוודא

   אבל זה לא הדין!  –פניו נראה שזו השבחה  

אם ההכרעה תהיה  ? הלתום חי האז איך למרות הנתון הזה ניתן להגיע למסקנה של בית המשפט שגם ההכרה בפחת הגיע

בספרים, הוא סיים את הפחת, אין יותר  0הוא כבר  )אבל אין פחת לרכב   –הרכב   ליהיה צורך להעמיס אותה עכהוצאה הונית, 

לכן המשמעות הפרקטית היא לא להכיר בהוצאה הזו. אולי השופט הבין זאת, ולכן קבע שזו הוצאה פירותית   (,שיעור פחת

 .  כדי בכל זאת לתת משהו(  – שמירה על הנכס)כלומר, 

 הנכס י  תחילת חיהוצאה ב  –  פס"ד נאות מרגלית 

מדובר על עסק שמתכוונים   –אירועים אבל נדבר רק על אחד. היה מדובר על בניית מבנה בי"ח לבעלי מוגבלויות  2היו  רקע:

)כיוון  להפיק ממנו הכנסה )מהחולים ומבני משפחותיהם(. כל הוצאות הבנייה הן הוצאות להפקת הכנסה ולכן הן הוניות

 יוסגרת הבנייה בנו גם מערכת ביוב, שכללה בורות ביוב )לספיגה(. הבורות ה. במשהמבנה שימש הרבה זמן להפקת הכנסה(

סיום  ר  הוניות )מייצר הכנסה למספר שנים(. מיד לאחהוצאות    –נכס בפני עצמו וכל ההוצאות לבנייתן הן הוצאות ליצור הכנסה  

לחפור בורות במקום אלו שקרסו.  התמוטטו. האפשרות הייתה בורות  3 הבניה, עוד לפני שהתחיל השימוש במערכת הבורות,

מעבר להוצאה על חפירת הבורות, שהיא הוצאה הונית, הייתה הוצאה נוספת על חפירת הבורות החדשים במקום אלו לכן, 

)ניתן להסתכל על כך כקלקול של הבורות הקודמים(. הבורות החדשים היו זהים לחלוטין לאלו שקרסו, לא טובים יותר  שקרסו

 . מהקודמים ולא טובים פחות

מה אופי ההוצאה )שבוודאי היא בייצור הכנסה( על חפירת הבורות החדשים? האם זו הוצאה פירותית או  השאלה המשפטית:

 הונית?  הוצאה 

הם  – ולא שיפרו כלום  חדשיםהבורות היו זהים לחלוטין לבורות ה ,כאמור, בהמ"ש מסתכל על העניין באופן פיזי, עובר לקלקול

כאשר ניתן לטעון כי    מנגד, הוצאה פירותית.  היא  ההוצאה  במצב זה  רה לכן מדובר לכאורה על שמירה על הקיים ויספגו באותה צו

 בורות חדשים, הבורות האלה במפורש יתפקדו על פני תקופה ארוכה ולכן נכון להכיר בחפירת הבורות כהוצאה הונית.   3חופרים  

הרכיב החדש הולך לתפקד לאורך שנים ולכן   –מדובר בתחילת החיים פה  – בלו צ'ליביזה למעשה מקרה הפוך מהמקרה של 

 צריך לפרוס את ההוצאה. 

על  )השבחה מול שמירה המבחן הפיזילפי כיוון שמדובר על שמירה על הקיים,  ההכרעה הייתה כי מדובר בהוצאה פירותית 

בורות שזה  3הבורות החדשים באים להחליף  3-תית במובן שו. בנוסף, ניתן לומר כי מדובר על הוצאה פירשל בהמ"ש (הקיים

הבורות שנחפרו תחילה, טרם התמוטטותם( היו הוצאה בעלת אופי הוני, אבל על האף הצפייה  3עתה נבנו. תחילה חשבנו ש 

בדיעבד כי הם לא מייצרים הכנסה על פני זמן וקרסו יום למחרת. לכאורה, מה שהיו שאלו ייצרו הכנסה לאורך זמן, התברר 

הבורות הראשונים )שקרסו(, להפוך אותם להוצאה פירותית, ולהכיר בה   3ת את החלק של החברים של  חם לעשות זה לקצריכי

הבורות   3הבורות החדשים להכיר כהוצאה הונית. אבל אנחנו לא מתקנים את האופי המשפטי של  3-באופן מידי, ואילו ב

הבורות המקוריים )שהיא כבר לא  3צאה על הבורות החדשים כמחליפה את ההו 3המקוריים, אלא פשוט להכיר בהוצאה על 

הונית אלא פירותית(. מאחר ואנחנו עדיין מכירים בהוצאה על הבורות המקוריים כהוצאה הונית, אנחנו מחליפים, למעשה,  

 ומכירים בהוצאה על הבורות החלופיים כהוצאה פירותית.  

 הוצאה במהלך חיים  – ן טפס"ד אר

 זה מקרה קשה יותר.  
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ה היו "בעיות בריאותיות" קשות  בנ. למ)לא בתחילתם ולא בסופם( בנה באזור תעשייה שהיה במהלך חייול מדובר עמ רקע:

(. המצב התפקודי של המבנה לא היה תואם מבנה בגיל  שנים 37והוא היה בן  שנים  50)אורך החיים של מבנה לצרכי מס הוא 

 א אף הוגדר כמסוכן לשימוש ע"י מהנדס.  הו – כזה

והמיקוד שלנו בנו גלריה, ריצפו, עשו אותו יפה יותר, גידרו אותו מבסיס בגדר שלא הייתה,  –  המבנה  הוציאו הוצאות לגבי 

, מה שמעיד על שווי הנכס 10לאחר כל הפעולות האלה, דמי השכירות גדלו פי  .הרעועים : חיזקו את יסודות המבנהלעתה

 שעלה.  

 ?  )מכיוון וברור שמדובר בהוצאות שמייצרות הכנסה(  ת או הוניותהאם הוצאות פירותיוהשאלה המשפטית: 

 : דבר -נעבור דברהכרעה: 

, יש גדר במקום  קודם לכן יש יותר ממה שהיה – קל להסביר את זה . הונית היא ולכן הוצאה להשבחת ההון הקיים –גדר  -

 . הגדר עצמה מייצרת את ההכנסה על פני זמן.  )"מישוש פיזי"( שלא הייתה גדר 

. גם נוסף דבר שלא היה )"מישוש פיזי"(  –  . כנ"ל כמו הגדרולכן ההוצאה היא הונית  חת ההון הקייםהשבהוצאה ל  –גלריה   -

 אם אורך החיים לא השתנה, וגם אם השתנה, זה ייצר תוספת הכנסה על פני זמן. 

משפטי  יש פה קושי  נפסק כי זו הוצאה לשמירה על הקיים ולכן מדובר על הוצאה פירותית.  – הוצאה לחיזוק היסודות  -

 . היות ומדובר במקרה מיוחד בהבחנה האם מדובר בהשבחה או בשמירה על המצב הקיים

במובן מסוים אפשר לחשוב על הסיפור הזה כמו בנאות מרגילת, במובן שיש לנו רכיב שהתקלקל. הנכס לא קורס, אלא ש

זה שמירה על הקיים ולכן ההוצאה    –עמודי הטווח שהוסיפו, מהווים החלפה של דבר קיים ואין באמת תוספת על מה שהיה  

הם יגידו שרק חיזקו את היסודות, שלא הוסיפו   –. בהמ"ש יתארו מציאות שתראה שאין שום דבר מעבר היא פירותית 

 כו את חיי הנכס. מכיוון שהארי  השבחה, אפשר לטעון שמדובר על מנגד משהו.

הוא הגיע לבלאי גדול יותר בפחות   –  37, שהדרדר ומצבו גרוע ממצבו של בניין בן 37עובר לחיזוק היסודות, זהו מבנה בן 

האם לפי גילו האמיתי? ואם כן, אז שמירה    –שנים מהצפוי והמוגדר בחוק. לכן, לא ברור איך להסתכל על המצב עובר לתיקון  

ולכן מדובר על שמירה על   37הטענה הסבירה תהיה שאנחנו שומרים על מצבו של הנכס כבן ת? ביחס למה זה צריך להיו

 הקיים היות ומדובר בהוצאת תחזוקה כדי שההתבלות תהא איטית יותר.  

, הוא התבלה מהר יותר ולמרות גילו המעשי, פיזית הוא לא שלא תחזקו אותו מספיקהיה עם הנכס הזה מה שבעצם קרה 

מדובר על הוצאת תחזוקה אחת מרוכזת שבאה להחליף את כל פעולות התחזוקה שהיו צריכים  לכן  – 37 היה באמת בן

  37ימשיך לחיות כנכס בן  יטען כי מנקודת הטיפול התחזוקתי הנ"ל הנכס  למעשה,    לעשות עד לאותה נקודת זמן ולא עשו.

זאת כהוצאה שניתן לסווג כהוצאה לשמירה   , וכך אפשר לתאר (37מסמך של מהנדס שמראה שהבאנו אותו לגיל בצירוף )

 .כהוצאה פירותית , כלומר על הקיים

 פס"ד שתדלן 

מבנה בת"א לבנות מוקם ב"ס הותשלום עבור הלימודים. ב  ותעסק שמפיק הכנסות מרישום תלמידכדובר על בית ספר, רקע: 

,  הכנסה ממנו, מקבל הודעה מהעירייה שעליו לפנות את בה"ס  שמפיקהעירייה. בשלב מסוים מנהל בה"ס,  שקיבל מ  2בקומה  

פונה לעירייה   בכדי שינסה לשנות את החלטת העירייה. עוה"ד   למיקום אחר. הדבר לא מוצא חן בעיניו, הוא פונה לעו"ד  ולהעבירו

 בור עבודתו. משלם לו שכ"ט בעומצליח לשנות את רוע הגזרה. מנהל בה"ס 

חלק מהבנות  ו בנוסף, לאחר שינוי ההחלטה, העירייה מחליטה למקם בי"ס טכני לבנים, בקומה מתחת לבה"ס לבנות. מאחר

שפונה , לאותו עו"דבשנית פונה מנהל בה"ס הדבר יפגע בהכנסתו. וש ןתושיוציאו א חשש דתיות, הואממשפחות בבה"ס היו 

 מנהל בה"ס משלם לעוה"ד שכ"ט נוסף בעבור עבודתו.. החלטתה השנייה, ומצליח גם הפעםבניסיון לשנות את לעירייה 

הפעמים שפנה מנהל בה"ס לעוה"ד, מהווה הוצאה פירותית )המוכרת באופן מידי(   2האם שכה"ט, בעבור    השאלה המשפטית:

 או הוצאה הונית )המוכרת באופן פרוס לאורך זמן(? 

 הכרעה:

ניתן לנסות לענות על זה,  ההון שלגביו הוצא שכר הטרחה. ך הוא אינו הון, אאמנם המבנה הוא  – םהות את ההון הקייזקשה ל

לבה"ס יש מוניטין של בי"ס לבנות )זו  –  בטענה כי ההון המדובר הוא למעשה המוניטין של העסק )זה לא מה שבהמ"ש עשה( 

 בנות.  רשימת הלקוחות(, והקמת בה"ס לבנים למעש יפגע במוניטין של בה"ס ל
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 ותו?או להשביח א של בה"ס האם ההוצאות באו לשמור על המוניטין

, והמנהל הוכיח למעשה בפעולותיו כי הוא מסוגל לא השתנה  ה"סמיקום ב:  ה"ס למקום אחרמניעת העברת בההוצאה על   .1

מוניטין השבחת . שביח את המוניטיןהעל כן, מנהל בה"ס  – הוא מנהל טובלהגן על האינטרסים של הלקוחות שלו וכי 

 לאורך זמן ולכן מדובר על הוצאה הונית.   וחותעשוי גורם לגידול ברשימת הלק  –  לצרכי מס

  גם במקרה זה ניתן לומר כי שמר מנהל בה"ס על האינטרסים של הלקוחות שלו  :ניםלב ה"סבהקמת מניעת  ההוצאה על  .2

וכי הוא מנהל טוב ובכך השביח את מוניטין בה"ס. לכן, גם במצב זה ניתן לומר כי מדובר על הוצאה הונית שתפיק הכנסה  

 לאורך זמן.

 : ה שונה בשני המקריםההון(, אך הוא מגיע למסקנותיו )הוא לא מגדיר את מגיע למסקנ המ"שלא ברור כיצד בבפסק הדין 

 ת. פירותי ההוצאה על מניעת העברת בה"ס למקום אחר = הוצאה  .1

 .  ת הוניההוצאה על מניעת הקמת בה"ס לבנים = הוצאה  .2

זו   לעסק, ולכן יוצרת יתרון של קבענאמר כי היא  לגבי ההוצאה של שכר הטרחה השנייה מה שחשוב לקחת מפסק הדין:

  ולכן מדובר למעשה על השבחת ההון הקיים מתייחסת ל "יצירת יתרון של קבע"האמירה  . (לצטט לבחינה )הוצאת הונית 

 לא ברור.   ?מדוע ההוצאה שהוציא על מניעת בית ספר של בנות זה לא יתרון של קבעהוצאה שמייצרת הכנסה על פני זמן! 

דרך אחרת ליישם את לכן,  –קשה לעשות זאת  בפס"ד שתדלןבפועל מה שבהמ"ש עושה זה לבדוק אם יש יותר או פחות. 

   מבחן השמירה או ההשבחה היא להתייחס להוצאה על השבחה כמייצר רווח לאורך זמן.

 15/01/2019   –  24שיעור  

 :פירותית להוצאה הוצאה הונית בין עדיין תחת ההבחנה 

 הוצאות על הון אנושי  

הכנסה באמצעות ההון האנושי, מפיקים  לצורך פיתוח ההון האנושי, ושהוצאו  עשויות להיות הוצאות בייצור הכנסה. הוצאות  אלו  

 .ולכן, לכאורה, מותרות בניכוי הרי שההוצאות האלה הן בייצור הכנסה

לא כל    עם זאת,  יאפשרו לי להפיק הכנסה כתוצאה מהשימוש שלי בידע שרכשתי בלימודים.  –  הוצאות עבור לימודים   –לדוגמה  

 סוג של לימודים הוא הוצאה בייצור הכנסה. 

  –  אפשר לדמות את ההוצאות האלה להוצאות שאינן עבור הון אנושי, אלא הוצאות בייצור הכנסה שאינה מיוצרת ע"י הון אנושי

ה תעזור בייצור הכנסה, אבל זה לא הון אנושי יש לבדוק האם ההוצאות האלה יהוו הכנסה המכונ –  כמו הוצאות עבור מכונה

 באותה שנה/ בפריסה של זמן.

 יש הבחנה חזקה מבחינת ההבדל בתוצאות.  – לגבי הון אנושי

הוצאה האם יש להכיר ב, אלא בשאלת ההכרה ההבדל בין הוצאה פירותית והונית על הון אנושי היא לא רק בשאלת העיתוי

 שהוצאות הוניות על הון אנושי אינן מותרות בניכוי.  , וזאת מכיווןבכלל

הון אנושי שאינן על  שמוכרות בניכוי באופן מיידי, לבין הוצאות הוניות  על הון אנושי    בחנה הופכת להיות בין הוצאות פירותיותהה

 מותרות בניכוי כלל. 

 לא להכיר בהוצאות?   /ר  האם להכי –  ת כבדה יותרהופכת להיו – שאלת העיתוי לגבי הוצאות בהון אנושי

 האם להכיר בהוצאה מיידית או על פני זמן?   -  תה שאלת עיתוי ההוצאהיבחנה בין הוצאות פירותיות והוניות היהעד כה שאלת ה

 השאלה הופכת להיות בין הכרה בהוצאה פירותית אל מול אי הכרה בהוצאה הונית.  –  אולם, לגבי הון אנושי

 בחנה לגבי הון אנושי היא הרבה יותר משמעותית. ההמשמעות של ה

בלוך נ' פ"ש -ד"ר לילי וולףהמבחן המשפטי / היישום של המבחן המשפטי לגבי הון אנושי נקבע    :וההלכה היום  הקו המנחה

 :ם-י
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שמחליטה ללמוד אורתודנטיה ולשם כך היא טסה לארה"ב להשתתף בקורס. כשהיא חוזרת לארץ היא   רופאת שינייםהיא  רקע:  

 מבקשת שיכירו לה בכל ההוצאה )שהייה, קורס וכו'(. המקרה מגיע לבהמ"ש העליון.

 שאלות משפטיות:

צורך לימודים בקורס כדי לייצר הכנסה  היא טסה ל כי  האם זו בכלל הוצאה הזו היא בכלל הוצאה ביצור הכנסה? )נראה שכן   .1

 . בתור רופאת שיניים(

 האם ההוצאה היא פירותית או הונית?  .2

הון הקיים , השמירה / השבחה של ההון הקייםמבחן הכאמור הוא להבחנה בין הוצאה הונית לפירותית המבחן המשפטי 

 האנושי שלה, או שמר על מצב קיים? הקורס שלילי לקחה השביח את הון אם ה  –)ההון האנושי( הוא לילי וולף 

פה פחות ברור מה זה שמירה מול השבחה. בהמ"ש מחפשים, כאמור, משהו פיזי וכשמדובר על הון אנושי יש קושי בהבחנה 

 הזו. המקרה של לילי וולף לא ברור היות ולא ברור האם באמת יש לה יותר ממה שהיה לה קודם. 

 הכרעה:  

שנצבר ללילי ידע חדש ולכן מדובר על השבחה. הוא מוסיף שאם הייתה שוכחת דברים שהיו קובע  בדעת המיעוטבהמ"ש 

 רוצה להיזכר בהם אז זה היה שמירה על הקיים, אך פה היא הוסיפה על לידע הקיים שלה ידע חדש.   תבתואר וכע

 ההוא הרמה המקצועית של  ףילי וול. ההון האנושי של לולא על השבחה  קובע שמדובר על שמירה על הקיים  בדעת רובבהמ"ש  

לשוק  את הרמה המקצועית שלה ביחס לשוק, והרמה המקצועית שלה ביחס לשוק לא השתנתה. לילי למעשה התאימה 

כיוון שהיה נהוג שרופאי שיניים הולכים ולומדים זאת, ובעצם בלימודיה הביאה את  – אורתודנטיה  ד המתפתח כשהלכה ללמו

 על כן, מדובר על שמירה על הקיים ולא על השבחה.   –בשוק   עצמה חזרה לרמה המקצועית

 נפסק כי ההוצאה של ללילי וולף היא פירותית ולכן מותרת בניכוי. 

 כאמור, הוצאות פירותיות על הון אנושי מותרות בניכוי ואילו הוצאות הוניות על הון אנושי אינן מותרות בניכוי כלל.   לסיכום,

   –יישום ההלכה במסגרת משפטית 

 :להבחנה בין השתלמויות לבין לימודים מקצועיים פסה"ד לילי וולףהפכו את  

שמירה על הרמה  )על מצב קיים  שמירהונחשב בגדר  –כל מה שנחשב להשתלמות הוא הוצאה פירותית השתלמות =  •

 . מותרת בניכויההוצאה ולכן   –( המקצועית ביחס לשוק

רכישת מקצוע  היינו  –בתחום של לימודים מקצועיים לעומת זאת, על כל מה שהוא לימודי מקצוע / רכישת ידע חדש =  •

ולא בשמירה על   ובהשבחהבהוצאה הונית אז מדובר   – )במקצוע שלא עסקתי בו( או לימודי תואר במקצוע שכן עסקתי בו

   אינה מותרת בניכוי.הון קיים ולכן 

 (.      פחת )כי זה בני אדםעל הון אנושי אין 

ביהמ"ש מגמגם בפסק הדין הזה. הוא מנסה לפסוק לפי פס"ד לילי וולף. בהתאם לפסק הדין הזה  –)רשות(  פס"ד בנק יהב

  – שהפך את המסורת המשפטית לסטטוטורית  ( הוצאות אסורות בניכוי15) 32ס' רשות המיסים הוסיפו לפני מס' שנים את 

 הוצאות כמו רכישת השכלה אקדמית / רכישת מקצוע לא יוכרו בניכוי. נקבע כי 

הוצאות לימודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, ולמעט הוצאות   לשון הסעיף:

 השתלמות מקצועית, שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה על הקיים. 

 שיוך הוצאות 

מקרים בהם קיימת הוצאה שהיא ככל הנראה בייצור הכנסה אבל קשה להבחין האם מדובר על  ב הסוגיה המשפטית הזו עולה

 כלומר, להיכן היא שייכת בפעילות העסקית.   –הוצאה בשמירה על ההון הקיים או על השבחה שלו  

 2פס"ד אלמולי השקעות בע"מ נ' פ"ש ת"א 
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היה מדובר על חנות למכירת רהיטים. מחליטים לבנות גלריה בעסק, ההוצאות לבניית הגלריה הן הוצאות בייצור הכנסה,   רקע:

ואלו הוצאות הוניות )הנכס זה המבנה של הנכס ויהיה בו יותר(. עם זאת, במקרה הזה במסגרת העבודות עשו עבודות ריתוך,  

 ושילמו לו מפיצויים.  ן של השכנים, השכן תבע על הנזק שנגרם שפרצה במקרקעישריפה מהעבודות גרמו ל גציםוה

  – ואם היא מותרת בניכוי, מהו עיתוי ההכרה ? שמותרת בניכוי בייצור הכנסה הוצאה האם ההוצאה היא  השאלה המשפטית:

 האם היא הוצאה הונית או פירותית? 

היא כרוכה במהלכו הטבעי של  –, כיוון שההוצאה היא אינצידנטלית זוהי הוצאה בייצור הכנסהניתן לומר ש –בשלב הראשון 

כך זה לגבי כל אסון. אפשר להגיד גם שבפעילות העסקית   –אין שריפה בעסק שהיא אינה במסגרת הפעילות של העסק    העסק.

נחשבים ת הרגילה ולכן  צפוי שיקרו דברים ולכן נרצה להתייחס לאסונות / נזקים של העסק בתור כאלו שכרוכים בפעילות העסקי

   להוצאות בייצור הכנסה. 

 הוצאה הונית או פירותית? האם זו   – עיתוי ההוצאה יש לבדוק מהו  – בשלב השני 

 כעת יש לבדוק האם ההוצאה שומרת על העסק או משביחה אותו?  –ההון הקיים זה העסק 

 : ההכרעה

יתה תשלום פיצויים  יבמקרה הזה, ההוצאה ה –  ובודקים במה ההוצאה כרוכה ושלובה –  לוקחים את מבחן האינצידנטליות

ההוצאה עבור בניית הגלריה היא הוצאה הונית   –  כתוצאה מנזק שנגרם לשכן כתוצאה מהגיצים שנגרמו כחלק מבניית הגלריה

בודקים  – קשר סיבתי "משתלשל"זהו ולכן כל הוצאה שקשורה בגלריה בצורה כזו או אחרת תחשב גם היא להוצאה הונית. 

ולכן כל  – הונית( – תה פירותית או הונית )במקרה זהי)עבור בניית הגלריה(, האם היא הי מה הייתה ההוצאה הראשונית 

 תהיה הוצאה הונית! –  הוצאה עתידית שתהיה כרוכה בפעילות הזו

 3צ' בן שחר זרעים בע"מ נ' פ"ש ת"א פס"ד 

לאחסון תבואה )המלאי(, פרצה שריפה במחסן בעקבות קצר חשמלי. נגרם נזק למקרקעין השכנים ושולמו  דובר על מחסן  רקע:  

 פיצויים.

 האם ההוצאה היא פירותית או הונית?  השאלה המשפטית: 

 פירותית.פעילות שכרוכה במלאי היא  פעילות  אחסון התבואה במחסן זה חלק מייצור ההכנסה. כל  – זו הוצאה בייצור הכנסה 

 תה עבור פיצוים שנגרמו כתוצאה משריפה שפרצה במחסן שנועד לאחסון, שההוצאות בגינו הן פירותיותיההוצאה היכרעה:  ה

הוצאות פירותיות. הוצאת הפיצויים    הן  –  ולכן הוצאת הפיצויים היא פירותית, כיוון שכל ההוצאות הכרוכות בשמירה על המלאי  –

הוצאה פירותית, בהתאם להוצאה המקורית שהיא  – ולכן הסיווג שלה הוא אחר – נגרמה במקרה הזה מסוג אחר של פעילות

 פירותית. 

עסק, כולל כתוצאה מה בהמ"ש אמר בפסה"ד כי שריפה שנגרמת בעסק היא סיכון מסיכוני העסק. ולכן, כל הוצאה שנגרמה  

   בייצור הכנסה. ות הוצא  ן ה ני העסק,הוצאות שהוצאו בעקבות סיכו

 הפסדים
 לצרכי מס הכנסה.   (הפסד הוא סוג של הוצאה שלא קיבלה טיפול מיסויי בתקופת מס מסוימת )בשנה מסוימתמהו הפסד? 

 הכנסות  – הוצאות  =  )רווח(  במס  חייבת  הכנסה: מס הכנסהשל בסיס  יהתחשיב הפירות 

 משלמים מס בכלל. , כלומר, לא 0= הכנסות(, אז משלמים מס על  )הוצאות  0אם ההכנסה החייבת = 

לא משלמים מס בכלל, נוצר הפסד, רווח שלילי ולא משלמים עליו מס. זה סוג של הוצאה   –אם ההוצאות עולות על ההכנסות 

עודפת על הכנסות בשנה מסויימת, שאילולא הן היו עודפות על ההכנסה, הן היו מותרת כ"הוצאות" שמותרות בניכוי בגובה 

 של שיעור המס השולי. 

הוא גורם לכך שההפסד לא מקבל את הטבת המס על הוצאות. ההוצאה   – הוא למעשה הוצאת מס עודפת על הכנסה  ההפסד  

 להוצאה שלא קיבלה ביטוי מיסויי. –העודפת על ההכנסה הפכה בשנה מסויימת להפסד 
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 עם ההפסדים?   – מה צריך לעשות עם ההוצאות מהסוג הזה

בתקופה  (, ו-100יש לו הפסד ) בתקופה הראשונה תקופות, כאשר בכל תקופה יש לו הכנסות והוצאות.  2-נישום ב –ה לדוגמ

 (. +300יש לו רווח ) השנייה

ניתן לראות כי הכרה בהוצאה מיטיבה עם   –  אם מסתכלים על הפעילות העסקית במשך שנתיים  –  צדק חלוקתי –  1טיעון 

והוא יהיה  0הכרה בהפסד בסוף השנה תקל על הנישום רק באותה שנה, כי הרווח יהיה  – הנישום יותר מאשר הכרה בהפסד

ולא מנכים מההכנסה את   – פטור ממס. אולם, בשנה הבאה נוצר רווח והנישום צריך לשלם את כל המס עבור כל ההכנסה

וזה נראה לא הוגן! מכאן ניתן לראות כי הכרה בהפסד בסוף השנה פוגעת בנישום. העסק הזה תנודתי   –   קודמתההפסד משנה ה

 יותר, פחות יציב.

  את הרצון לקחת סיכונים.   אאנו לא מעוניינים לדכ  –  אנו לא רוצים להשפיע על ההתנהגות של אנשים בחברה  –   יעילות   –  2טיעון  

העסק יציב יותר. מס הכנסה רוצה למסות על פני תקופה  – זמן יותר אחידות ופחות תנודתיותככלל, ככל שההוצאות על פני 

ולכן מס הכנסה צריך למסות על , לעודד אנשים לקחת סיכונים / כדי למנוע דיכוי של לקיחת סיכונים. אנחנו לא רוצים למנוע

מה הרווח בכל שנה   – היציבה יותר – ' ף את אופציה באנשים ולגרום להם להעדי א, על הרווח על פני שנתיים, כדי לא לדכ200

 .  200הוא 

 אנו לא רוצים ליצור פערים בין אנשים שלוקחים סיכונים לבין אנשים שלא. –  צדק אופקי –(  Equity)  אקוויטי –  3טיעון  

   קיזוז הפסדים!  –  הפתרון

יש  – נתינת ביטוי מיסויי להפסד. כי אם לא ניתן ביטוי מיסויי להפסד – קיזוז הפסדים הוא מנגנון, מכשיר למימוש המטרה

נאפשר לקזז את  אם  בכך חוסר הגינות )כל הטיעונים לעיל(. קיזוז ההפסדים הוא סוג של ניכוי הוצאה בפריסה של שנים.

בשנה האחרת  ההפסד בשנה הבאה, או בשנה אחרת כל שהיא, התוצאה תהיה שבשנה הראשונה הוא לא חייב במס, אבל

 כתוצאה של קיזוז הפסדים.   200הרווח החייב יהיה חייב 

 16/01/2019 –  25שיעור  

הפחת הוא הקובע את העיתוי. אין משמעות לשיטות    –הוצאה הונית אינה מותרת בניכוי אלא ע"י פחת    – דגש שלא קשור לנושא  

 של פחת.  הדיווח בהוצאה הונית, בכל שיטות הדיווח ההוצאה ההונית תנוכה באופן

 מנגנונים לטיפול בהפסדים

 איך נכון להתייחס להסדרי מס שעוסקים בהפסדים? 

 לים שונים לטיפול מס מיוחד להפסדים, שיהיה דומה להוצאות.ארציונ  3ישנם  – הרציונל לקיזוז הפסדים

 אפשרי במספר מנגנונים: הרציונל לטיפול מס כלשהו )נתינת הטבת מס להפסדים(, 

 התייחסות להפסד כמו הוצאה, בפריסה של שנים.  –קיזוז הפסדים  .1

   – החזר מס עבור הפסדים .2

 REFUNDABILITYמנגנון חלופי לטיפול מס כזה בהפסדים הוא החזר מס עבור הפסדים:  

לפי שיעור מס מסוים. בפועל זה מתפקד כמו   – באותה שנה שלנישום יש הפסד, נמסה את ההפסד כמו שממסים רווח

 קיזוז הפסדים. למעשה, החזר מס זה סוג של סובסידיה, מס שלילי.

 . 40%. שיעור מס 300רווח  –  יהי. בשנה השנ-100 פסד שלה  –  בשנה הראשונה –ה לדוגמ

o נעשה החזר מס  120יה יהיה תשלום מס של י, בשנה השנ40-בשנה הראשונה יש מס שלילי של  –  בהחזר מס ,

 .80ונגיע לתשלום מס של  40של 

o 80ונקבל תשלום מס על סך  40%. נפעיל מס של  200נקבל   -רווח 300הפסד מ 100נקזז  –  בקיזוז הפסדים . 

החזר מס עבור הפסדים מתפקד כמו קיזוז הפסדים. שני ההחזרים הללו מביאים לידי ביטוי את   –  כל עוד שיעור המס קבוע -

ת מס שונות, והבדלים שלא ניתנים  ההוצאה שלא קיבלה ביטוי מיסויי בשנת ההפסד. המנגנונים לא ממש זהים, יש מדרגו 

 לגישור.  
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אם הייתי מחשבת תקופה אחרת של מס יותר ארוכה )לאו דווקא שנתיים( הייתי משלמת את ההכנסות של השנה    הרציונל: -

בקיזוז הפסדים זה מה שקורה בעצם, מסתכלים    –היותר מאוחרת ומורידה מזה את הפסדים וככה הייתי משלמת פחות מס  

מע' המס תגורר את ההפסד לשנה שאחרי ותוריד מההכנסה את ההוצאה המצטברת )שכוללת   –כה יותר על תקופה ארו

 את ההפסד מהשנה הקודמת( לצורך חישוב ההכנסה החייבת וגובה המס. 

 קיזוז הפסדים היא השיטה המקובלת בכל העולם, למרות שאפשרי לאמץ הסדר אחר. בפועל, לא מאמצים הסדרים אחרים.  -

 –   דיםבהפס רחמס .3

על פניו זה נשמע רעיון רע, ולא חוקי למכור . ממס למשל מסחר בפטור –ר בתכונות מיסויות חרעיון כללי של יצירת מס

 פטורים, מנוגד לתקנת הציבור. אבל למעשה, זה לא תמיד רע ולא לגמרי בלתי סביר.  

כך הנישום שיש לו   –מאפשר לנישום למכור את ההפסד שלו לנישום אחר שיש לו רווחים  מסחר בהפסדים ההסדר של 

מדוח המס שלו כהוצאה(. הנישום הראשון לא יצר רווח ולכן הוא יעדיף  ת ההפסד כנגד הרווח שלו )ארווחים יוכל לקזז 

למכור את התכונה המיסויית של ההפסד )את היכולת להפחית את ההפסד מתוך הרווחים( לאדם אחר שיוכל לקזז את  

   אותו הפסד מהרווחים שלו.

ב מאוד עד שווה לשווי הטבת המס המחיר שיקבל המפסיד יהיה קרובאיזה סכום כדאי לנישום למכור את שטר ההפסד? 

. לא ₪   40ההפסד יימכר במחיר קרוב מאוד    –(  -100וההפסד הוא )  40%כלומר שאם שיעור המס הוא    –בגין ניכוי ההפסד  

כיוון שיהיה מישהו אחר שיהיה מוכן לשלם יותר. טכנית, לנישום הראשון שווה למכור את  שווה לו למכור במחיר נמוך מזה,  

יהיו קונים שירצו   –  ר שהוא )כי הוא גם ככה הולך להפסיד את כל הכסף, כי אין לו רווח עתידי(, אבל בפועלההפסד בכל מחי

. אולי קצת פחות  ₪40, כדי לקזז לעצמם מהרווח הפסד, ולכן לא כדאי למוכר להתפשר על פחות מ  40לקנות את ההפסד ב

 .כי יש עלויות מכירה וסחר –  40מ

 –ההפסד הזה בפועל יוצר מעין החזר מס עבור הפסדים בצורה עקיפה באופן של תיווך  המשמעות היא שמי שקונה את

ללא צורך בהתעסקות עם   ₪ מרשות המיסים והעביר אותם לנושה עם ההפסד 40 -את ה כאילו לקח הנושה עם הרווחים 

בדרך זו, נראה כי מכירת הפסדים היא לא אפשרות כל כך בלתי  .  מנגנונים מתישים ופרוצדורה שלעיתים נתפסת כמיותרת

 סבירה.

 עד היום, אבל מנגנון זה לא בלתי סביר בהכרח.   מסחר בהפסדיםלא נעשה שימוש במנגנון 

במקום לאפשר לנישום "לקרוע" את ההפסד מסך   – בהפסדים בלבדמקום לאפשר מסחר ב – מכירת העסק בשלמותו  .4

עם הזכויות והחובות   -שלו למישהו אחר  למכור את כלל העסק נאפשר לנישום    –  התכונות של העסק שלו ולמכור רק אותו

מסחר  מנגנון זה נשמע פחות נורא מהמנגנון של  כל הנכסים, המלאי, המוניטין, הר"ק, ההפסדים, הייעוץ וכו'. -שלו

 בהפסדים.

 בדין הישראלי: 

   יואב רובינשטיין ושות' נ' פשמ"גפס"ד 

, נכנסת לקשיים ומתחסלת )מתה, לא נותר כלום בחברה חברה לגידול ומכירה של דגי נוי, החברה הזו לא מצליחה כ"כ רקע:

באה החברה לבנייה רובינשטיין ורוכשת  . הפסדים שאם היו לה רווחים בהמשך היא הייתה יכולה לקזז אותם( – למעט נכס מס 

 רובינשטיין בתור בעלת מניות מזרימה פעילות של בניה לתוך חברת דגי הנויאת חברת דגי הנוי )את המניות לא את הנכסים( 

מזרימה סכומי כסף שבאמצעותם בונים פרויקטים ועוד. חברת דגי הנוי הופכת להיות חברת בת של רובינשטיין. חברת הדגים    –

 ופכת להיות חברה שמייצרת רווחים, ורובינשטיין טוענים שהם זכאים לקזז הפסדים קודמים של חברת דגי הנוי.ה

. למעשה, בהמ"ש אומר אפילו אם נולד רווח לחברה אמר שהם לא יכולים לקזז הפסדים שאינם באמת שלהם בהמ"ש העליון 

לא  –זו דרך של בהמ"ש לומר שזו התנהגות לא לגיטימית לצרכי מס ואין לקבל אותה  שלא ניתן לעשות מסחר בהפסדים. 

 מאפשרים לרובינשטיין לקזז את ההפסד של דגי הנוי כנגד הרווחים של חברת הבנייה.  

כשרוכשים חברה )עסקת חבילה( שבתוכה יש הפסדים ומטרת הרכישה העיקרית הייתה קיזוז הפסדים הדבר לא   –ההלכה 

)ויצטרכו להסביר מדוע רכשו דווקא את חברת דגי הנוי הזו   מי, ואם זה היה למטרה אחרת מסחרית / עסקית אז זה לגיטימילגיטי

 . מסחרי שיסביר את עצם רכישת החברה המפסידה(-ליצור ולספר סיפור עסקי – ולא חברה אחרת 

של אם הדירקטורים ובעלי המניות זז, זה קל. הייתה ממשיכה לפעול ועושה רווחים, הם היו יכולים לקאם חברת דגי הנוי 

אם בעלי מניות אחרים קונים את חברת דגי בל א היה ניתן לקזז. -היו הופכים את החברה מדגים לבנייה  החברה המקורית 
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החברה נותרה   , הפנים משתנות, לא ניתן לקזז את ההפסד גם אם הפעילות של העסק לא השתנתה )גם אם פעילותהנוי

אם בעלי המניות היו נותרים אותם בעלי מניות ופעילות החברה הייתה הופכת לפעילות בנייה אז דגי נוי(.  פעילות של מכירת

 ניתן היה לקזז את ההפסדים.  

בעצם, בהמ"ש אומר שכאשר החברה מקזזת הפסדים עכשיו, היא מקזזת הפסדים לטובת בעלי המניות החדשים ולכן זה לא 

 טימי ולא ניתן לקבל זאת.  לגי

לפני פס"ד רובינשטיין לא היה ברור שזו הולכת להיות הפסיקה. הפסיקה הנ"ל פגעה בכל החברות העתידיות שנכשלות  

ומפסידות, כיוון שאלו לא יוכלו למכור את ההפסדים שלהם עם מכירת החברה ו"לכסות את ההפסד" משום שהחברות שיקנו  

 ו לקזז את ההפסד.  את החברות הנכשלות לא יוכל

 "קיזוז הפסדים לרוחב" –קיזוז על פני סוגי הכנסות 

כל מה שעשינו עד עכשיו זה לעסוק בקיזוז הפסדים על פני זמן. עוד נושא שעולה בעניין טיפול בהפסדים הוא טיפול בהפסדים  

 באותה שנה כנגד רווחים מסוג אחר. 

הנישום לא יכול לערבב   –דירה  של  מס על עסק מסוים ודוח מס על שכירות  למשל דוח    –יכול להיות לנישום יותר מדוח מס אחד  

 הסדרי המס שונים )פטורים, ניכויים וכו'(. י את דוחות המס בין מקורות הכנסה שונים כ

הכנסה אחר? עולות גם שאלות של טיפול בהפסדים בין   מקורהכנסה מסוג הכנסה אחד כנגד הפסדים מ  זזהאם ניתן לק 

 הרי אם כל רווח הוא מסוג שונה, מכל רווח יהיה מותר לקזז סוג הפסדים מסוים. מקורות הכנסה שונים. 

יש סיבות טובות שלא לאפשר אצל אותו נישום, יחיד או חברה, קיזוז של הפסד ממקור הכנסה אחד כנגד רווח ממקור הכנסה 

 בות הבאות:, מהסיאחר

זה   למה? סיבה טובה למנוע קיזוז הפסדים אקטיביים )עסק, משלח יד, הכנסת עבודה( כנגד רווחים פסיביים.בפרט יש  .1

 .  , ולכן לא נרצה לאפשר זאתמקור לתכנוני מס שיכולים לאפשר די בקלות דחיית מס

 . לפגוע ברצון לקחת סיכונים קיזוזים מסוג זה יכולים  .2

אם יש לו הפסד מפעילות ששיעור המס על רווח מפעילות זו מחייב   .לפגוע בנישום יםיכולסוג זה קיזוזים מיש מקרים ש .3

הוא מאבד   -אז הנישום נפגע -אותו בתשלום מס גבוה, אזי אם נחייב אותו לקזז הפסד שרווח ששיעור המס עליו הוא נמוך

רווח הוא יכול לקזז ממנו את ההפסד ויחסוך שיעור  אם בשנה הבאה הוא ייצר    -את האפשרות שלו לשמור את ההפסד הזה

 מס גבוה יותר.

 הדין הישראלי: 

 טיפול המס בהפסדים פירותיים שונה מהטיפול בהפסדים הוניים.   אנחנו מבדילים בין הפסדים פירותיים להפסדים הוניים.

מה עושים עם   –ד ולא דרך הרווח פן כללי כשעוסקים בשאלה של קיזוז הפסדים, פחות מתבלבלים אם חושבים דרך ההפסאוב

 ההפסדים, מה עושים איתו.  

 הפסדים פירותיים 

אזי ההפסד  -אם ההפסד נוצר מפעילות, שאילו היה נוצר בה רווח היינו מסווגים אותו כרווח פירותי איך מזהים הפסד פירותי? 

 הוא פירותי.

   בו הם:  הס' המרכזיים 2-כשלפקודה   28ס' נמצא ב הסעיף המרכזי לטיפול בהפסדים פירותיים 

 במילים אחרות, על פני הכנסות. –)בשנה הנוכחית(   עוסק בקיזוז הפסדים באותה שנה )א(28ס'  -

 עוסק בקיזוז הפסדים על פני זמן )על פני שנים(.   )ב(28ס'  -

+ הכנסת   + רווח הון בעסק מעסק או משלח יד  –  ניתן לקיזוז מרווח עתידי –  משלח יד / סעיף זה קובע כי הפסד נוכחי מעסק

משלח יד, רווח  / עסק – עבודה בתנאים מסוימים. כלומר, הנישום יכול לקזז הפסד נוכחי רק מרווח עתידי ממקורות מסוימים

רק נגד רווח עתידי,   –  ק "קדימה בזמן"הון בעסק )בשונה מרווח הון שהוא לא בעסק(, והכנסת עבודה. הפסד נוכחי ניתן לקיזוז ר
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  שנתיים קודמות  / כנגד הרווח בשנה – לא ברור למה. יש מדינות שמאפשרות אחורה בזמן – הוא לא יכול לקזז "אחורה בזמן"

 אבל גם ההגבלה הזאת לא ברורה. אולי מהטענה שקיזוז אחורה מסבך את המערכת.  –

 רווח  הפסד  28ס' 

 מקור אחר + רווח הון / שבח  – נוכחימכל רווח  מעסק או משלח יד הפסד נוכחי  )א( 

אם מכרתי דירה ויש לי רווח שבח או הכנסה   לדוגמה:

מכל מקור אחר אני יכול לקזז את ההפסד מהעסק או  

 ממשלח היד כנגד רווח זה.

עסק או משלח יד + רווח הון בעסק   –  עתידימכל רווח  הפסד נוכחי מעסק/ משלח יד  )ב( 

 + הכנסת עבודה 

הטבת מס. יש רשויות מיסים   ומה שמעניין בכל הסיפור של קיזוז הפסדים הוא שיש כל מיני סוגים של הפסדים שלא יקבל 

משלח יד, כך שהרבה  / לרוב לא מכירים בהפסדים שאינם מעסק – מ"שהשמקלות ונותנות ביטוי מיסויי, אבל בפרקטיקה בב

 הפסדים לא מקבלים ביטוי מיסויי.

אם יש לו הפסד והוא הגיע לשנה שיש לו  –  קובע שהנישום חייב לקזז את ההפסד כאשר הוא יכול לעשות זאת  – )ג(  28ס' 

כשיש לו רווח. אם הוא  – רווח, אסור לו "לחכות" לשנה אחרת, אלא הוא חייב לקזז את ההפסד מיד כשהוא יכול לעשות זאת

הוא יכול למשוך את שארית ההפסד לשנה הבאה. אנו לא רוצים לאפשר לנישום לעשות "תחמונים" על    –  לא הצליח לקזז הכל

 ולכן ברגע שאפשר לקזז חייבים לקזז. – הפסדרשות 

  לא חייבים לקזז את ההפסד, אלא רק יכולים לקזז   –  לגבי רווח הון  –  לא כנגד כל סוג של רווחחייבים לקזז ברגע שיש רווח, אבל  

 כי שיעור המס על רווח הון הוא נמוך יותר, והנישום ייפגע.  –

ששיעור המס עליו הוא   –לקזז ברגע שיש רווח. כנגד רווח הון  חייבהנישום  –כנגד רווח מעסק / הכנסת עבודה  – לסיכום

 לעשות זאת.  רשאיאלא   –לקזז מיד את ההפסד   לא חייב הנישום  –נמוך יותר 

ליו שיעור  עש - י רווחי הוןהיא רק לגב – לבחור שלא לקזז מיד עם יצירת הרווח – "הפריבילגיה" של הנישום לעניין מועד הקיזוז

פגע מקיזוז  יולכן הנישום לא חייב לקזז הפסד כנגד רווח הון, אלא יכול "להמתין" ליצירת רווח רגיל, כדי לא לה -המס הוא נמוך

 הפסד בשיעור נמוך. 

הפסד מעסקת אקראי )יש הרחבה מסוימת בפסיקה( הפסד מהכנסת עבודה )לא באמת קורה(;  הפסד  מה לא ניתן לקזז? 

 מריבית; הפסד משערי חליפין.  עם זאת, הנישום לא יכול לבחור מתי לקזז את ההפסד. 

 הפסדים הוניים 

 יינו אומרים שזה רווח הוני. הפסד הוני הוא הפסד שנוצר מפעולה כלשהי שאם היה נוצר ממנה רווח ה  כיצד מזהים הפסד הון?

שבח( נוכחי או עתידי )כמה שנים  )לפקודה והוא מאפשר קיזוז הפסד הון נוכחי רק כנגד רווח הון אחר    92בס' הפסד הוני מטופל  

 רוצים קדימה(.  ש

   . )כלומר, רווחים פירותיים( הפסד הון לא ניתן לקזז כנגד רווחים שאינם הוניים

אנו לא רוצים לאפשר לנישום לקזז הפסד הון מרווח פירותי כיוון ששיעור המס על   –  הפסדי הון היא ראויההמגבלה על קיזוז 

 רווח פירותי הוא יותר גבוה, ואז הנישום יקבל הטבת מס יותר גדולה.

 ם שכן ניתן לקזז כנגדם רווחי הון, אבל הם מעטים. ככלל, הרציונל הוא הגיוני.מייש רווחים פירותיים מסוי

 מול רווחקיזוז  ה. אם היה  רווח היה מופחת מס מהרווח בשיעור מסויםברמה הפשוטה, הפסד הון נוצר מתוך פעילות שאילו היה  

זה עלול לגרום לנישומים לקחת סיכונים, כי הם יכולים לקבל יותר בקיזוז מול רווח פירותי. )הפוך אפשר אבל לא חייב,  – פירותי 

 למעלה(.

 . למבחן  הוא הרחבה של רובינשטיין והוא לא לחומרפס"ד בן הארי  ***


